
 :الفصل الثالث 
 الحرب والصراعات المسلحة         

 المبحث االول

 ماهٌه الحرب ومكانتها فً الفكر االنسانً



 على الظاهرة هذه وتجسدت البشرٌة المجتمعات عرفتها التً الظواهر اقدم من واحدة الحرب تعد

 الظاهرة هذه ان كما .القتالٌة وادواتها تقنٌاتها فً  بدائٌة كانت وان الفردٌة الصراعات مستوى

 .الدولة                   القبٌلة                   االسرة  من  ابتداء المنظمة الجماعات عرفتها

 الحرب تطرح عندها . مهددة باتت مصالحها ان تجد عندما المسلح العنف الى اللجوء تعتمد وهً

 فٌما الناجمة التناقضات حسم عن االخرى الوسائل تعجز ان بعد النهائً الحل باعتبارها نفسها

 .بٌنها

 : تمثل انها اساس على تعرٌفه ٌمكن ال (الحرب) ظاهرة تعرٌف

 

 

 الميداني العسكري العمل او النشاط فيها يتمازج مركبة ظاهرة :الحرب ان بل

 هو ما المعركة ميدان في العسكري العمل ان بل . فيه بدأ الذي السياسي بالغرض

 ان .مستوياته اعلى وفي بشأنها المتخذ السياسي للقرار وتجسيد المتداد حقيقة اال

 ترجمة اال هو ما دموية واشتباكات بشرية صدامات من القتال سوح في يجري ما كل

 التعبير هي الحرب تكون وعندما. المتصارعة لألطراف السياسية لإلرادة فعلية

 .السياسية اغراضهم لتحقيق المنظم العنف باستخدام القرار صناع إلرادة الحقيقي

 قتاال مسلحا او نزاعا مسلحا بٌن الدول



 الشكل هو متبادل نحو على الدماء وسفك فالتدمٌر . دموٌا واشتباكا تدمٌرٌا شكال تأخذ الحرب فكرة ان

 .الحرب فكرة علٌه تنطوي الذي للعنف المطور

 بشرٌة وصدامات دماء وسفك مٌدانً عسكري بجهد نفسها عن تعبر العمل فً واسلوب كصٌغة الحرب

   .وفلسفتها الحرب لفكرة العملً التطبٌق هو االخٌر والشكل قتالٌة عسكرٌة فنون تتضمن وهً

 :بعدٌن على تنطوي الحرب

 بالعالقات ٌتصل وهو ...الفكر ومٌدانه والجدلٌة المنطق ٌحكمه                               االول البعد

 بٌن صراعا او نزاعا لٌست الحرب ان » فٌتز كالوز ٌقول وكما .وصراعات تناقضات من فٌها بما البشرٌة

 وهً , البشرٌة العالقات اشكال من شكل انها اخر وبتعبٌر .بشري واقع شًء وقبل انها , الطبٌعة عناصر

   .االجتماعً الوجود تخص ولكنها والعلوم الفنون مٌدان تخص ال

 

 ومٌدانه المتحاربة االطراف لقوات المٌكانٌكٌة والحركة االلٌة تحكمه                            الثانً البعد

 القوة توظٌف ٌتم اذ .غاٌاته و ووسائله العنٌف العمل بأدوات ٌتصل وهو ...القتال وسوح المعركة ارض

 .البشرٌة العالقات بها تتصف التً والصرعات التناقضات لحسم حدودها اقصى الى العسكرٌة



 .ان الحرب تختلف شكال ومضمونا عن الصراع

 بالنسبة اتفاق موضع تكون ان االحوال من كثٌر فً فلسفٌة وعقائدٌة قٌمٌة مفاهٌم تحكمه الصراع : والا
 .ألطرافه

 على احدهم فٌها ٌنتصر حرب طرٌق عن المتصارعٌن الطرفٌن احد بزوال اال تحل ال هذه التناقض حالة
 .عدٌدة ألسباب الراهن عصرنا فً تتحقق ال قد . صفرٌة نهاٌة او حدٌة نهاٌة وهً .االخر

 الحرب ترتبط. الخ....... اٌدٌولوجٌا و اقتصادٌا و سٌاسٌا الصراع مضامٌن فٌه تتنوع الذي الوقت فً : ثانٌا
 والتحكم ضبطه ٌصعب مستوى الى الصراع وتٌرة تتصاعد ان وبعد المباشر العضوي االلتحام بحالة اساسا

 .العسكرٌة القوة باستخدام المسلح العنف الى المتصارعة باألطراف ٌدفع , به

 باألداة المتجذرة تناقضاتها حسم الى المتصارعة االطراف تلجا عندما االخٌر الحل الحرب تشكل وهنا
 .السلمٌة بالوسائل حلها عن تعجز ان بعد العسكرٌة

   .ألدارته المتاحة والخٌارات المستخدمة االدوات حٌث من مستوٌاته تعدد و بشمولٌته ٌتصف الصراع*

 النصر ,االذعان او المقاومة ,االستسالم او االستمرار اما خٌارٌن من واحد اال اطرافها امام تترك ال الحرب*
 مسار تطور فً االخٌرة الحالة تمثل فأنها الصراع مظاهر احد تشكل كانت وان الحرب فان .الهزٌمة او

 .الدولٌة الصراعات بعض


