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 ودورهألسس بناء اجليش اإلصالح رؤية مشروع 

 مقدمة:

)الايين ممناوا قاال تعاىل:و  األنفال. .(وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رابط اخليل )قال تعاىل: 
) إلياال  قاريش  :وقاال تعااىل األنعاام . .( ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلام األمان وىام موتادون

يعبادوا رب ىايا البيااذ الايي أ عنوام مان ناوع وممانوم ماان لإيالفوام   رللاة الشاتاء وال*اي   ف
 قريش. .خو  (

إن اسااتقرار األوعاااع الداخليااة وتااوفي الطنفنينااة لافااراد واجلناعااات ولايااة ا  سسااات الدسااتورية 

صون السيادة وترسيخ النوج الشوروي الدميقرا ي وعنان مبدأ التداول السلني للسلطة و للدولة 

موااام البناااء والتننيااة الشاااملة  الو نيااة واافاااى علاا  جمليااان ااتنااق ااتاااري مقاادمات   مااة إل ااا 

وحتقيااامل ا شاااروع ااتااااري الينااان  بياااد أناااو مااان قاااي ا ت*اااور إم انياااة حتقيااامل جملااال تلاااك األماااور 

صاييية نياة وو نياة وجتسيدىا واقعاً ملنوساً ما مل تا  ا  سساة العسا رية واألمنياة علا  أساس إميا

 األىواء والع*بيات التيقة.الو ءات و تنفى هبا عن جملل 

  وإعااادة ولاايلك فااصن إصااالح القااوات ا ساالية وإهناااء لالااة ا نقسااام والشه*اانة الاا  تعااا  منوااا

حبيث ت ون توفي األمن عد التوديدات اخلارنياة وجتناأ أي دور أمان داخلاي هلاا   حتديد مونتوا
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ووعاق األساس الا  تتانن عادم وإعفاء الطابق ا ون هلا بعيداً عان التادخل ا اايااة السياساية  

أو  ا ساااتيواو أو التساااي د علااا  ا ناصاااأ العسااا رية العلياااا فيواااا لفااا ة  ويلاااة مااان قبااال ا تنفااايين

وحتديااد لهنوااا بناااء علاا  متطلبااات ا وااام الاا  يفاا   ان   إعااادة تشاا يلوا وىي لتواااو   مقااربيوم

  تقوم هبا...

وجملاايلك فااصن إصااالح نوااا  الشاار ة ماان نوااا  لقنااق ا ااوا ن  والتهسااس علاايوم إىل ىيئااة مدنيااة 

أماااان ا ااااوا ن ولرقتااااو ولقوقااااو  ودت اااال لهاااار ال اويااااة ا ااتنااااق الساااالني تتااااوىل اافاااااى علاااا  

 قرا ي.الدمي

ال*اااييع بعاااد ال اااورة لتتوافااامل ماااق الننااااوج  اودورىااا اناااأمااار عاااروري إلعاااادة م انتوجملااال ولاااك 

 ...رجملنان أساسيان لتيقيمل ا ستقرار والتننيةويعدَّان الدميقرا ية 
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واألىااادا  األساااس وا باااادئ علااا  أن تبااات سياساااتنا الدفاعياااة علااا   عليناااا أن نعناااللااايلك فاااصن 

 اآلتية:والسياسات 

 األسس وا بادئ:أو : 

القااوات ا ساالية ىااي الاادرع الااواقي للااينن ا ولااد وعليوااا يقااق الاادور األسااا  ا لايااة الااو ن  .1

وم لااو  وترا،ااو ولتااارتو ونظامااو اجلنوااوري  ووصااون ولدتااو ولراسااة ،رواتااو  واافاااى علاا  قيناا

 وولدتو الو نية والشرعية الدستورية.

السياساااية والاااو ءات اا بياااة وا نا قياااة   اايااااةجياااأ ا بتعااااد هباااا عااان  ةو نيااا ةاجلااايش م سسااا .2

 أو أي صراعات أخرى خترنوا عن دائرة وانبوا.  أو و ءات عيقة والعشائرية  وا يىبية 
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  لهيش:لعس رية لعقيدة اال: اثنيا

وظروفواا التاريياة وقينواا إن ل ل نايش عقيدتاو العسا رية الا  تنب امل ا األساا  مان عقيادة الدولاة 

والتوديااادات الااا    وقااادراا ا قت*اااادية  ونظامواااا السياساااي  (1)وا نتناعياااة ووعاااعوا اجليوباااوليت ي

 ...اتوانوو

الا  تتنيا  بطابعواا  صن العقيدة العس رية لقواتنا ا سلية ترت   عل  العقيدة ا سالميةعليو ف بناءو  

 وولك عل  النيو اآليت:   مينية عربية إسالمية   :تونوات قواتنا ا سليةإن و   السلني والدفاعي

للدولة ا ن*وص عليوا ا دستور اجلنوورية  تنب مل عقيدة القوات ا سلية من العقيدة اإلسالمية - أ

 .اليننية أبن اإلسالم دين الدولة

تتن اال عقياادة القااوات ا ساالية ا الاادفاع عاان ساايادة الااو ن وولدتااو واسااتقاللو ولايااة أراعاايو  - ب

 .وانوائو ومياىو اإلقلينية

 

 
                                                           

السٍاست  :بلغت مبسطتوتعنً الجٍىسٍاسٍت  "Geopolitics " ترجمت للكلمت االنجلٍزٌت هى “الجٍىبىلٍتٍكٍت “ أو“ الجٍىسٍاسٍت “ مفهىم  (1

 .الىصىل إلٍه المتعلقت بالسٍطرة على األرض وبسط نفىذ الدولت فً أي مكان تستطٍع الدولت
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 :لقوات ا سلية س اتيهية لا ىدا األ: ل ااث

 اافاى عل  سيادة الو ن واستقاللو وولدتو وسالمة أراعيو. -أ 

 لاية أراعي الينن وانوائو ومياىو اإلقلينية.أتم  و  -ب 

 لاية ،روات البلد من أي اعتداء خارني. -ج 

 .واختيارات الشعأ لاية النظام اجلنووري -د 

 

 ا: ا وام ا س اتيهية للقوات ا سلية:رابع

 والدفاع عنوا عد أي اديدات.   أتم  اادود السياسية للدولة ومياىوا اإلقلينية وأنوائوا .1

 اجلاى ية العالية  وانوة أي اديدات مفانئة.ا ستعداد و تدريأ أفرادىا واحملافظة عل  لالة  .2

 وال وارث.مساعدة أنو ة الدولة ا موانوة األ مات  .3

 ا شارجملة ا موام لفظ السالم اإلقلينية والدولية. .4

 ا سامهة ا لاية ا نرات و رق التهارة الدولية البيرية ولايتوا من القرصنة وقيىا. .5
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 :لبناء اجليش العامةالسياسات : خامساً 

علاا  الدسااتور والقااانون والاا ام إرادة  بناااء القااوات ا ساالية علاا  أسااس و نيااة ترت اا  .1

 قراراتو.خياراتو و الشعأ و 

 االسياسة العس رية اليننية لتيقيمل ا *احل الو نية ولاياة الدولاة وم تسابااا وإر،وا بناء .2

 الو ن.

 أن ي ون و ير الدفاع مدنياً. .3

دون دتيي  أو حمسوبية  وإجياد فرص مت افئة جلنياق أبنااء بناء و نيا القوات ا سلية  بناء .4

 العساا رية وفاامل معاااييوا اادار  ال ليااات وا عاىااد األجملادمييااات و ن ا القبااول ا و الاا

 عن ااامالت واحملسوبية. علنية بعيداً موعوعية و وعوابط 

وعق األسس وا عايي والتوابط العلنية ال*اارمة للتعيا  دتناق اساتيواو منطقاة أو أسارة  .5

 بعينوا عل  ا ناصأ العليا ا القوات ا سلية. 

 القانون.خارج إ ار و ارة الدفاع و    تتبقخاصة  منق تش يل أي قوات .6

مناااق توظيااا  أقاااارب رئااايس اجلنوورياااة وو يااار الااادفاع إىل الدرناااة الرابعاااة ا  ياااق فاااروع  .7

 القوات ا سلية.
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ال لياات وا عاىاد األجملادميياات و ا ىتنام ابلدراسات واألحباث العس رية وتطوير منااىج  .8

 .التدريأ والتفىيل ا ستنر للقوات ا سليةعل     وال جملي العس ريةوا دار  

الا  ت فال تنظايم األساس وا عاايي ا وعاوعية والعلنياة ال*اارمة ووعاق سن التشاريعات  .9

 عنوياة علا  ساناد ا سائوليات ومانع األوواة و تلا  اااواف  ا ادياة واإعنلية ال قيات و 

 .الن اىةعل  أسا  األقدمية وال فاءة و  أسس ومعايي موعوعية وعلنية

تطبيقققانقق التااعد  اققداياعدققديفيااعققلهي يفاخقق افحققلتاااس قققايي،ااعد قق   ااع قق ي  ا .11

 .ا اجليش يتطلفيااع ديات

ماادة  األميااة باا  أفااراد القااوات ا ساالية أبق*اار إنتواااج سياسااة التعلاايم اإلل امااي حملااو .11

اااا ت   واصالة التعلايم ا  تلا وتشهيعوم مم نة  وإاتلة الفرص أمام الراقب  منوم 

 والته**ات.

و نياة تننية الروح الو نية ا صفو  القاوات ا سالية وت قيا  ا قاتال ،قافاة إساالمية  .12

 جتعل منو نندي العقيدة والو ن يدافق عنونا ويبيل رولو ا سبيلونا.

سباب ااياة ال رمية وعنان ل*اول أفاراد القاوات أسن التشريعات ال  ت فل توفي   .13

لقاوقوم وحتقيامل التانان والرعاياة ا نتناعياة ا  لا  ألفاراد القاوات ا سلية علا  جملافاة 

 .وا عاق  اارب نرل الشوداء و  ا سلية وأسر
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حبيااث ي ااون  والااو ءات التاايقة السياسااية واا بيااة ياااةحتييااد القااوات ا ساالية عاان اا .14

 .فقط  *احل الشعأ وخياراتومنيا ة و و ؤىا هلل والو ن  

 .أواستفتاءنتهاابت أي اسلية ا اش اك القوات ا  عدم .15

نوياة ودفااع  -حبرياة ودفااع سااللي - )برياة:توا ن القوى الرئيسة ا القوات ا سالية .16

  مااق ال جملياا  علاا  دولياااً  حبسااأ النسااأ ا تعااار  عليوااا  قااوات لاار  لاادود( –نااوي 

 .القوات البيرية

الو نيااة ا  ىلااة لرفااق    ومااده ابلعناصاارتفعياال نوااا  التونيااو ا عنااوي للقااوات ا ساالية .17

 لدى  يق منتسيب القوات ا سلية. وقر  العقيدة اإلسالمية الروح ا عنوية 

ا رتباااات ا ولاااك مباااا   للهدماااة العسااا رية اإلل امياااة األساااس والقواعاااد الال ماااةوعاااق  .18

 لنل م  ابخلدمة العس رية.ال رمي لعيش وااقوق ال املة وال

 القوات ا سلية وأسرىم. ألبناءتوفي الرعاية ال*يية ال املة  .19

وعاااق األساااس وسااان التشاااريعات الواعاااية للتقاعاااد حتفاااظ لقاااوق منتسااايب القاااوات  .21

 ا سلية  ودتنق التعس  واإلق*اء ألي فرد فيوا. 

 ا جملافة شئوهنا. لو ير الدفاعجبنيق فروعوا تبعية القوات ا سلية  .21
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ات الاادول الاا  قطعااذ    سااتفادة ماان خاا  تطااوير نااواة ال*ااناعة العساا رية الياتيااة  وا  .22

 ا ىيا ااال. جملبياً   شو اً 

ا سااااتفادة ماااان الت نولونيااااا والتقنيااااة اادي ااااة لتطااااوير وحتااااديث األساااالية وا عاااادات  .23

 واألنظنة  مبا يليب تنفيي ا وام ا نو ة ابلقوات ا سلية.

 

 وهللا نسفل أن ي لل اجلوود ابلتوفيمل والسداد  

 رب العا     وااند هلل

 وصل  هللا وسلم عل  سيدان دمحم وملو وصيبو.
 


