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حتاول اإلستراتيجية كغريها من العلوم اإلجابة على فرضية أساسية وهي 

وبذلك أن تكون علما شامال يقود مجيع أنواع  فهم وإدراك ظاهرة معينة،

لقد طرأ على علم اإلستراتيجية حتوالت خمتلفة حيث حتدث . الصراعات

يف املاضي عن اإلستراتيجية الفطرية، أما العصر احلديث " هريبرت روزنسكي"

فيعرف اإلستراتيجية العلمية، أي انتقال اإلستراتيجية من التحكم الفطري 

ن إىل علم ثابت ذو قواعد يدرس كمادة يف أهم األكادمييات والغريزي لإلنسا

.العاملية

هناك أيضا من يقارن اإلستراتيجية بلعبة الشطرنج، حيث يكون دولتني، 

أو معسكرين، أو حىت قطبني دوليني متعارضني يف املصاحل واألهداف ويكون 

لى حيث الذي خيطط أفضل ع. القاسم املشترك بينهما هو قاعدة املنافسة

.املستوى اإلستراتيجي يكون حتقيق أقصى قدر من األهداف لصاحله

جاءت ضرورة اإلستراتيجية بالنسبة للدولة، من حقيقة كون التخطيط 

أصبح من قبيل املسلمات يف العصر احلايل، ومن واقع أن حتقيق املصاحل واألهداف 

املقياس أصبح يتم يف وسط يتسم بالصراع، لذلك أصبحت إستراتيجية الدولة 

 .واملعيار الصحيح لتنفيذ هذه املصاحل

تتميز إستراتيجية الدول عادة بالثبات واالستقرار النسيب، حيث تعتمد 

على منطلقات ومقومات ال غىن عنها حىت حتقق أهدافها، وتركز الدول خاصة 

على الناحية األمنية وحتقيق أهدافها القومية سواء يف األقاليم املتامخة هلا أو 

قاليم بعيدة عنها، لكنها متلك هبا مصاحل بالغة األمهية فيكون من أولوياهتا يف أ

 .احملافظة على استقرارها وتواجدها العسكري هبا

ويرتبط األمن باإلستراتيجية  حيث يعترب مطلبا إنسانيا، ملا هلذا اللفظ 

من مستويات عدة سواء على املستوى الفردي أو الدويل وحىت على مستوى 
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الدويل، لذلك فقد تعددت وتنوعت الدراسات اخلاصة هبذا املفهوم، كما النظام 

 .ارتبطت بالعديد من األطر النظرية اليت حاولت ضبطه وحتديد ميكانيزماته

وقد تغري مفهوم األمن والقضايا اليت يدرسها باختالف الفاعلني على 

اليت حترك هذه العالقات واختالف  مستوى العالقات الدولية وامليكانيزمات

لذلك . العوامل اليت حتركها من عامل عسكري واقتصادي مث أخريا إنساين

األمن القومي، األمن : تعاقبت مفاهيم األمن وتعددت لتنتقل ضمن اجملال التايل

االقتصادي وأخريا ما اصطلح عليه األمن اإلنساين، وحسب هذه املفاهيم تعددت 

 .عاجل هذا التعدد واالختالف يف حتديد مصطلح األمنالنظريات اليت ت

حياول هذا الكتاب توضيح اجلوانب املفاهيمية والنظرية لكل من  

اإلستراتيجية واألمن وربطهما يف نسق جيمعهما وحيدد اخلطوط الفاصلة 

 .بينهما
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 :األمن/  ستراتيجيةاإل

 دراسة في المفاهيم والتطور
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I-  إستراتيجيةالتحديد المفاهيمي لمصطلح: 

التاريخعصورخمتلفعربةاستراتيجيكلمةوتعريفمفهومتطور

ووفقاخر،وآعصربنيالعسكريةالتقنيةوتطور الختالفوفقاالعسكري

الصعوبةجمتنهناومنومفكر،قائدلكلوالسياسيةالفكريةاملدارسلتباين

دوّحُمتعريفيوجدالألنه،استراتيجيةلكلمةومانعجامعتعريفتقدمييف

منالعديدإحصاءمنمينعالهذالكناملصطلح،هلذاودقيقعليهمتفق

 لهداللةإجياد حاولْتاليتعريفاتالت

 :الداللة اللغوية لمصطلح إستراتيجية -أ 

 مشتق أصال من الكلمة اليونانية  strategy اإلستراتيجيةإن مصطلح 

strato جيش أو حشد،ومن مشتقات هذه الكلمة جند  مبعىنstratego  اليت

اخلدعة :" ومعناها stratagemجند أيضا  بني املشتقاتتعين فن القيادة ومن 

 ()... "ستخدم يف مواجهة العدوُت اليتاحلربية 

حول هذا  "سيكستوس اليونيس فرونتيسنوس"و ما ألفه القائد الروماين 

مجع فيه جمموعة من عمليات  - (Strategematon)املعنون بــ يف كتابه  - املعىن

 .التارخييةاخلداع العسكرية الناجحة يف تلك الفترة 

 حيث كانم  مل تكن مستخدمة حىت هناية القرن  إستراتيجيةوكلمة  

 املتمثلة يفهبا احلرب و داركيفية اليت ُتلل وصٍف جمرَد حينها املستخدُم اللفُظ

مت  مإىل  مويف الفترة التارخيية املمتدة من  ،"فن الفروسية"

 ب مث شيئا فشيئا بدأ ينمو اجتاٌهحملها فن احلرو ليحلاستبعاد كلمة الفروسية 

يتم تدريسه يف اجلامعات وله مبادئ  علٌمحنو اعتبار إدارة احلرب على أهنا آخر 

إال أن من  إستراتيجيةوالكليات احلربية،ويف هذا السياق برز استعمال لفظ 

                                                 
دار جمدالوي، : عمان)، 2 ط. دراسة االستراتيجيةاملدخل إىل فهمي،  دعبد القادر حمم -1

 . 11، ص (م2212
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الكاتب الفرنسي يف الشؤون العسكرية هو تعبري متخصص كاستخدمه كلفظ أو 

 .1"حيث ربطه باجلوانب العسكرية معام (جويل دي ميزروا )

هو  اإلستراتيجية الذين رأوا بأن معىنلكن هناك الكثري من الباحثني 

سكونية على املفهوم اجليش الذي يعسكر يف أرض معينة ومن مث إصباغ طبيعة 

 أن معىنإىل اجلزم ب اإلستراتيجيةاألمر الذي دفع الكثري من مفكري العلوم 

 تتعلق بكلمة أخر  وهي أكثر قوة يف يتوال stratosبكلمة  مرتبٌط اإلستراتيجية

فهي ليست  نذإ, فتعين الدفع إىل األمام  ageinتعين األرض، أما و gia: املعىن

 ...."شيئا ساكنا بل هي مرتبطة باحلركية

 :الداللة االصطالحية لكلمة إستراتيجية -ب 

أختلف يف حتديد التعريف االصطالحي لكلمة إستراتيجية حسب املدارس 

 :املختلفة واليت ميكن أن يفصل فيها كالتايل

 :تعريفات المدرسة الغربية لمصطلح اإلستراتيجية -0

شتباك، من فن استخدام اال : "بأهنا "اإلستراتيجيةكلوزفيتش "عرف ُي -

 .2"أجل هدف احلرب

هي فن إعداد خطة احلرب وتوجيه اجليش يف : "ويعرفها ليتريه -

عدد أكرب من  فيها حشداملناطق احلامسة والتعرف على النقاط اليت جيب 

 .3"اجليوش لضمان النجاح يف املعارك

 

                                                 
1
 (.11، 11)فهمي، املرجع السابق، ص ص  دعبد القادر حمم - 
2

مؤسسة العربية : بريوت)، سليم شاكر اإلمامي: مجةتر .عن احلربكارل كلوز فيتش، - 

 .111، ص (م1991للدراسات والنشر، 
3
 .ولغوي فرنسيفيلسوف ( 1921-1111)ليتريه  - 
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عرف فُتم  أما كراسة التدريب املشترك الصادرة سنة  -

هها، وهي األسلوب الذي فن التخطيط حلملة ما وتوجي : "ستراتيجية بأهنااال

 .1"يسعى إليه القائد جلر العدو إىل املعركة

فن حوار اإلرادات اليت تستخدم القوة  : "عرفها فوش على أهنايف حني ُي -

 .2"حلل خالفاهتا

هي فن توزيع استخدام خمتلف " :بقوله" ليدل هارت"كما يعرفها  -

ل هذا عّد "ارتليدل ه"، لكن "الوسائط العسكرية لتحقيق هدف السياسة

التعريف مبجرد دراسته حلقيقة كون تعريفه مل حيط جبميع املفاهيم املتزايدة 

 .3باستمرار يف حجمها وعددها

تعريفا مقارنا هلا مع مصطلح الدبلوماسية  "رميون آرون"وقد أعطى  -

قيادة وتوجيه جممل العمليات العسكرية، أما  : "حيث عرفها على أهنا

الدبلوماسية فهي توجيه العالقات مع الدول األخر  على أن تكون 

".ني للسياسةتوالدبلوماسية تابع اإلستراتيجية

 :تعريفات المدرسة الشرقية -7

 اإلستراتيجية: "اإلستراتيجيةيف توضيح مصطلح  "لينني"يقول  -

 العمليات إىل الوقت الذي يسمح فيه االهنيار الصحيحة هي اليت تتضمن تأخري

 .4"املعنوي للضربة املميتة بأن تكون سهلة وممكنة

                                                 
1

مكتبة : القاهرة. )حممد عبد الفتاح: تر .رواد االستراتيجية احلديثةإدوارد ميد إيدل،  - 

 .231، ص (م1911النهضة املصرية، 
2
 .232املرجع نفسه، ص  - 
3

دار الطليعة، : بريوت. )هيثم األيويب: تر .االستراتيجية وتارخيها يف العاملليدل هارت،  - 

 .391، ص (م1911
4

، جملة السياسة الدولية". موضوع اإلستراتيجية السوفيتية"إمساعيل صربي مقلد،  - 

 .31، ص (م1911، يناير 21: العدد)
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عملية خلق الوسائل العسكرية اليت : فيعرفها على أهنا "كوزلوف"أما  -

 .متكن من احلصول على أهداف

: بأهنا -ضابط سوفييت سابق – "كرازيلفكوف"كما يعرفها  -

العسكرية تعتمد مباشرة على السياسة وختضع هلا، وخطط  اإلستراتيجية"

يتم تصميمها على أساس األهداف اليت حتددها  اإلستراتيجيةاحلرب 

.1"السياسة

جمموعة من  فاإلستراتيجيةهلذا املصطلح الشرقية  اتحسب التعريف نإذ

املعارف النظرية اليت تعاجل قوانني احلرب كصراع مسلح دفاعا عن مصاحل طبقية 

 .حمددة

يف ضوء التجارب العسكرية واألوضاع السياسية  اإلستراتيجيةوتدرس 

 .والطاقات االقتصادية واملعنوية

 هو لإلستراتيجيةمن الواضح أن القاسم املشترك بني التعريفات املختلفة 

اخلطط والوسائل اليت تعاجل الوضع الكلي للصراع الذي  يشملوعلم  فن أهنا

تستخدم فيه القوة بشكل مباشر أو غري مباشر من أجل حتقيق هدف السياسة 

 .غري هذا السبيلبالذي يتعذر تنفيذه 

 ستراتيجي الصييناال اإلستراتيجيةوكان أول من أعطى تعريفا ملصطلح 

والذي يعترب أقدم ما ألف يف هذا ، 2"احلربفن "يف مؤلفه  Sun Tzu "وتز سان"

ميكن مقارنة أي جيش باملاء فاملاء : "على أهنا اإلستراتيجيةاجملال حيث عرف 

يترك املرتفعات ويغزو األماكن املنخفضة وهكذا اجليش يتفاد  القوة ويهاجم 

                                                 
1
 .31إمساعيل صربي مقلد، املرجع السابق، ص  - 
2

، طلب منه امللك موولور أن (الصني حاليا)مواطن وجندي يف مملكة تشي ": صن تسو ووه" - 

احلرب واملعارك، فوضع خالصة خربته وجتاربه يف كتاب فن احلرب يفيده خبربته يف جمال 

وذلك يف القرن اخلامس قبل امليالد، أخذ امللك مببادئ كتاب تسو فتوسعت مملكته، واعتمدت 

 .اإلستراتيجية الغربية األمريكية يف معركة عاصفة الصحراء على نفس املبادئ
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الضعف، السيل ينتظم حسب تضاريس األرض واالنتصار حيرز بالتالزم مع 

 .1"العدووضعية 

فهو "  فن احلرب هو ذو أمهية بالغة وحيوية للدولة: "أن "وزت"كما أكد 

مسألة حياة أو موت ومبثابة الطريق إىل بر األمان أو اخلراب، لذا فهو موضوع 

 .جتاهلهمن األحوال يستحق البحث والتحدي ال ميكن بأي حال 

مخسة عوامل ثابتة، جيب  -وزحسب ت -اإلستراتيجية حيكم فن احلرب 

 :2أن تؤخذ يف احلسبان، هذه العناصر اخلمسة هي

االنسجام بني احلاكم واحملكومني مما : (Tooتاو )القانون األخالقي  .

".التدريب املستمر: "أوامر القائد، أو كما يطلق عليه حاليا إلتباعيدفع 

.واحلرارة، الفصول يقصد هبا الليل والنهار، الربودة: (ناخامَل)السماء  .

ترمز للمسافات وساحات املعارك وما حتمله من : (التضاريس)األرض  .

.احتماالت النجاح واالنتصار

إىل فضائل احلكمة كاإلخالص وحسن  "وزت" ويرمز كما يؤكد : القائد .

.اخللق

يقصد به طريقة تنظيم اجليش وتقسيمه بطريقة صحيحة : النظام .

والتحكم يف معدل اإلمدادات، تب، وحصول إىل وحدات، وطريقة توزيع الر

.العسكري اإلنفاق

 :الفكر االستراتيجياإلستراتيجية و -1

يتطلب تعريف مكونات  دقيقًاإن تعريف الفكر االستراتيجي تعريفا 

املركبة هلذا املفهوم، فالفكر هو تلك العمليات العقلية اليت يتميز صاحبها 

باإلدراك العايل وشدة اإلحساس وأصالة األفكار وذلك من خالل االستنتاج 

                                                 
1
 .13، ص (م 2221دار الطليعة، : وتبري) ،رؤوف شبايك: مجةتر .فن احلربصن تسو،  - 
2
 .11املرجع نفسه، ص  - 
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الرشيد على هذا باستخدام االستنباط واالستقراء، وذلك وصوال الختاذ القرار 

 .األساس

توفري خمطط متماسك جيسد الفراغ بني املوقع : يفه اإلستراتيجيةأما 

مع الفكر وعملياته العقلية التحليلية  وعندما يتزاوج. اليومي واملرغوب مستقبال

ستراتيجي ينتج فن إجادة وصف الواقع يف مصطلح الفكر اال اإلستراتيجية

م االجتماعية والثقافية لرس، االقتصادية ،وحتليله مبعطياته املختلفة السياسية

 األهداف املستقبلية وفق اإلمكانيات املتاحة 

 :ستراتيجي يتميز باخلصائص التاليةلفكر االفاعلى ما سبق  وبناًء

انطالقا من كونه يشكل األهداف العامة النهائية ألية  :الشمولية  (

. إستراتيجية

. عملية التنفيذ لتحقيق اهلدف اليت مير هبا إثرمراحل للنظرا  :التعقيد  (

ألنه حيدد األهداف العامة اليت تضبط حترك العاملني هبذه  :العملياتية  (

 . اإلستراتيجية

يف األخري  َنكوُِّي حىتستراتيجي بعدة صفات أن يتميز املفكر االوالبد 

، وذلك يف ظل السياق اإلستراتيجيةشكل نظريات يف علم  علىخمرجات 

إجياد بدائل أو االستفادة اليت تفرض عليه اليت متر به والتارخيي والظروف 

 .من أوضاع سابقة إلنتاج بدائل جديدة

 :نشأة مصطلح اإلستراتيجية وتطوره -ج 

واكبت بعدما تعترب احلرب واحدة من الظواهر احلتمية يف حياة اإلنسان، 

 لذلك جندها قدسريته على هذه األرض، وكانت معلما بارزا يف تارخيه الطويل، 

على اهتمام الكثري من املفكرين  -كسواها من فروع املعرفة اإلنسانية  - استحوذْت

والدارسني الذين حاولوا الوصول إىل استنتاجات ومبادئ وقوانني عامة هلذه 

الظاهرة املعقدة من خالل الدراسة املقارنة لتجارب احلروب اإلنسانية على 

 .خمتلف أمناطها
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 :-الفكر الصيني أنموذجا  –الفكر االستراتيجي اآلسيوي القديم  -0

، وقد كرس الكثري منها لألمور 1كان للكتابة مكانة رفيعة يف الصني

 :2ستراتيجي الصيين من أمههمالعسكرية حيث ظهر العديد من أعالم الفكر اال

Sunصان بن" - Bin :" يغلب و" االتفاقية العسكرية"أشهر أعماله ومن

حتدث عن الدعم اللوجيسيت حيث ، اإلستراتيجيةالطابع العملي على رؤيته 

 .وتأثري ذلك يف زيادة فعالية إطالة احلمالت العسكرية

Heهي يانش " - yanshi" : اإلستراتيجيةأهم مؤلفاته ومن:

نص خمتصر ظهر يف القرن وهو ": Simo-Faمعلم الفروسية "كتاب  *

ن يتحدث عن إدارة اجليوش، وضرورة أن تكووالرابع أو اخلامس قبل امليالد 

.احلرب عادلة

حيلل سيطرة احلكومة و ،"Sen lueستراتيجيات الثالث اال"كتاب  *

 . لإلستراتيجيةواألبعاد السياسية 

أوقف ما مسي  Shen Zongيف هناية القرن احلادي عشر،اإلمرباطور  

ليتم التعامل مع قائمة جديدة من املؤلفات " السبعة أعمال"قائمة 

 :3وهي ،اإلستراتيجية

- 
Wu Zi Bingfa : كتاب وضعه جنرال من القرن الرابع قبل امليالد، يتألف

من عشرة فصول تتركز مجيعها على حتقيق املصاحلة بني األخالق 

 . شيوسية والشؤون العسكريةوالكنف

- Sima Fa ":إدارة اجليش،  نيتحدث عو:.."كتاب معلم الفروسية

 .4عسكرية وقيادهتاوضرورة أن تكون احلرب عادلة وحيلل قليال املناورات ال

                                                 
1
 .عنوان يف الفكر االستراتيجي 0222وضعت الصني فهرسا عشريا أحصى أكثر من  - 

2
  - Hervé couton, Traité de stratégie. (Economico-Paris, 1999), P 156. 

3
 .01، ص (م2212هومه،دار : اجلزائر).يف االستراتيجيةنسيم هبلول،  - 
4
 .01املرجع نفسه، ص  - 
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- Wei Liao Zi كتاب أعده مشرع صيين يف هناية القرن الرابع قبل ،

 .امليالد،ويتحدث فيه عن تنظيم اجليش

-  San lüe : ملؤلفه " ستراتيجيات الثالثاال"أوHuang Shegong ،حيلل و

 .لإلستراتيجيةسيطرة احلكومة واألبعاد السياسية 

- Tai Gong Liutao : كتبها "التعليمات السرية العشرة"أو ،Taigong، 

 . اإلستراتيجيةوإجنازا للمدرسة  ةهذا الكتاب األكثر قو عتربوي

- Tang Li Wendui، " سؤال وجواب بنيTang Taizong وLi 

Weigong"،على األمور العسكرية بشكل  ويركز ، ظهر يف القرن السابع امليالدي

 .1كتيكوالت اإلستراتيجيةكبري، مث يدرس 

ستراتيجيني الصينيني من ركائز الفكر تعترب مؤلفات هؤالء املفكرين اال 

ستراتيجي الغريب رغم أن الغربيني تعاملوا دائما مع الفكر الصيين على أنه اال

إىل كل  (وتز سان)ـــــ حكمة أكثر مما هو علم،ومع هذا ترجم كتاب فن احلرب ل

إىل االجنليزية بداية القرن م  من الروسية سنة  اللغات األوربية ابتداًء

. العشرين

 :الفكر االستراتيجي الغربي القديم -7

 :ستراتيجي اليونانيالفكر اال - 7-0

ستراتيجية يف عصرها امتلك اليونان العديد من التحليالت التكتيكية واال

خوضها،  ستراتيجيةاالقدمي، فكان اإلسبارطيون أول من كتب يف الصراعات و

موا هذه األفكار من خالل معلمني عسكريني مسوهم وكانوا أول من عّل

.2بالتكتيكيني

                                                 
1

األكادميية العربية املقترحة، :الدمنارك) .مدخل إىل الفكر اإلستراتيجيصالح نيوف،  - 

 .31، ص (م 2221
2

: متحصل عليه من". مفاهيم إستراتيجية"مفاهيم ومصطلحات إسالم أولني،  - 

(online.com-slamwww.i)(.م 2221أكتوبر : )، تاريخ االطالع 

http://www.islam-online.com/
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األقدم واألكثر شهرة كما من بني االسترتيجيني والتكتيكيني  Enéeويعترب 

عاش يف القرن الرابع قبل امليالد حيث أّلف موسوعة ولقد يعتقد املؤرخون،

الذي عاش يف القرن األول  Asclépiodoteعسكرية يف عدة أجزاء، وبعده جند 

عسكريا يف مهنته، بل اهتم بالتدوين ومبنطق  Asclépiodoteقبل امليالد ومل يكن 

 .1"إدارة الصراعات، لقد نظر لوحدات اجليش وتنظيم املعارك يف مقدونيا

يف القرن األول  ذي عاشال Elienو Onesandrosيف نفس الفترة ظهر و

اب ّتــوكان اهلدف منه فهم الُك" طروادة"لف كتابا أهداه إىل قبل امليالد، وقد أ

قد ستراتيجي اليوناين القدمي ومنه نستنتج أن الفكر اال ..الذين عاشوا من قبله

اعتمد بشكل كبري على املمارسات العملية أكثر من التنظري، ومع ذلك ميكن متابعة 

فقد حتدث  ،Thucydideو Xénophonستراتيجي مع التنظري للفكر اال

Thucydide  تاريخ حرب "عنPéloponnèse "ستراتيجي كان مبينا أن البعد اال

ق كان أول كاتب عّم Xénophonحاضرا ومفهوما من قبل اليونان القدماء، أيضا 

حتليل "دراسته التارخيية من خالل التفكري النظري حول التكتيك يف كتابه 

 .ةإستراتيجيالذي ينطلق من مفاهيم " الفروسية

حدث عن املؤسسات تكما ترك البيزنطيون العديد من املؤلفات اليت ت 

ستراتيجيا مزدهرا، رغم تركيزهم الكبري على ِاالعسكرية، واليت جند فيها أدبا 

املعروفة عن  اإلستراجتيةقيادة املعاركة أكثر من أي شيء آخر ومن األمساء 

Syrianos.2تلك احلقبة جند 

خالل العهد  اإلستراتيجيةيف  اأقدم من كتب "أندرسونسإين "يعترب كل من 

اليوناين حيث اعتمدا كثريا على املمارسات العملية أكثر من التنظري، رغم وجود 

                                                 
1
 .09هبلول نسيم، مرجع سابق، ص  - 
2
 .11املرجع نفسه، ص  - 
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حتليل "حيث ظهر التفكري التنظريي يف مؤلفه  "إكسنوفون"هذا األخري يف كتابات 

 .1فكان أول من نظر يف التكتيك" الفروسية

 :الفكر االستراتيجي الروماني - 7 -7

وصل إىل عمق األشياء  وجديٌد أصيٌل عسكرٌي كان لد  الرومان فكٌر 

ستراتيجية وذلك حسب النصوص الرومانية، وداللة ذلك التفوق واألمور اال

التكتيكي الروماين خالل قرون متتالية مما أوحى بوجود بنية تنظيمية دقيقة 

املرشحون للوظائف العامة : "قائال "بوليب"لك يؤكد على ذوللعقيدة العسكرية، 

 .2"كان عليهم املشاركة يف عشر محالت عسكرية قبل اختيارهم من قبل املواطنني

، "كاتو "ستراتيجي جاء هبا كل من أشهر مؤلفات الرومان يف اجملال اال

 "تعليقات عسكرية عند هومريوس"بوليب وفرونتينوس يف مؤلفه 

 :العربي اإلسالميستراتيجي الفكر اال -1

واليت تتعلق بالفكر  "ابن خلدون"معظم الكتب اليت سبقت مؤلفات 

قدت بعد تعرض الدول العربية للغزو املتكرر على يد املغول، ستراتيجي ُفاال

 -عن احلروب والطرق املستخدمة يف املعارك  "ابن خلدون"لذلك تعترب مؤلفات 

 .3اث العريب يف هذا اجملالأول ما ظهر من التر -بل خمتلف الشعوبمن ِق

العديد من املؤلفات اليت تقترب من م  حىت القرن  معرف القرن 

، كتاب 4"للنخبة العسكرية تعليمات رمسية: "من بينها واإلستراتيجيةالتكتيك 

 (حممد بن عبد اهلل)لـ " الفن العسكري"

 .(هزيلعلي بن عبد الشامان بن )لـ " الفن العسكري والفروسية"كتاب و 

 

                                                 
1
 .31صالح نيوف، مرجع سابق، ص  - 
2
 .31املرجع نفسه، ص  - 

3
  - Edward Mead Eale , La stratégie. Tom 1, (Paris: groupe universitaire 

Français, 1990), P 23. 
4
  - Ibid, P 24. 
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 :بي الحديثوستراتيجي األورالفكر اال - 1

ستراتيجي يف العصر الوسيط فقريا إىل حد بعيد، ومل كان الفكر اال 

يتطور هذا الفكر بشكل حقيقي إال يف النصف الثاين من القرن اخلامس عشر 

 Libro"ستراتيجي العسكري بشكل واضح يف إسبانيا مع كتاب الفكر اال بدأحيث 

de la Guerra( "كتاب احلرب ) كتبه املاركيز  معامVellenaوكتاب ،"le 

Tratado de la perfección del triunfo militar ( "حتليل االنتصار العسكري ) عام

ويف فرنسا وجد العديد من الكتاب مثل . Alfonso Hernandezكتبه م  

Robert de Balsac  ويف إنكلترا م يف" مبادئ الصراعات النبيلة" وكتابه ،

، Béraud Stuartوضعه " حتليل لفن احلرب"يف نفس الفترة الزمنية وجد كتاب 

، Philippe von Seldeneckملؤلفه ( كتاب احلرب" )Kriegsbuch"ويف أملانيا كتاب 

 معام " Semideus liber tertius de re militari"يف إيطاليا بعد كتاب 

، Roberto Valturioملؤلفه " De Re militari"جد كتاب ، وCatone Seccoملؤلفه 

 .وكان أول كتاب يتحدث عن التحليل العسكري

بعنوان  "ميكيافلي"ـــ املؤلف األكثر شهرة يف القرن السادس عشر هو ل

"L’arte della Guerra( "فن احلرب )شر أثناء حياته، وهو الكتاب الوحيد الذي ُن

هي بشكل أساسي نقد "، الكتابات العسكرية عند ميكيافلي "األمري"كما يف كتاب 

من األركان " فن احلرب"للمؤسسات العسكرية اليت كانت سائدة يف عصره، وأصبح 

اور اهلامة احملعن  "ميكيافلي" حتدث فيهاألساسية لآلداب العسكرية حيث 

ام حرب ما،والعالقة بني املال واحلرب، واملصلحة من قي ماية املمرات،حل

 . واملعلومات وأمهيتها يف احلرب

بعد ذلك وضعت كتب كثرية يف فرنسا تتناول فن احلرب وكان أمهها و

 نشر عام  Rémy Rousseauملؤلفه " معلومات أو معرفة حول تأثري احلرب"

 . بيةومث ترجم إىل معظم اللغات األورم 
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العسكرية، واألكثر  اإلستراتيجيةيد من املؤلفات كما أنتج األملان العد

، قائدا لألركان أو للجيوش يف عهد اجليش Lazarus von Schwendiكان وشهرة 

 Kriegsdiskurs،وقد تأثر كثريا مبيكيافلي السيما عندما كتب اإلمرباطوري

 . داعيا إىل جيش دائم ومنظم( خطابات احلرب)

القرن السابع عشر بإنتاجه الفكري حول التكتيك، واملشكلة  يتميزو

 حيث كانتهي التخصص أو احلقل،  اإلستراتيجيةاألساسية اليت كانت أمام 

قدم  وقد. اجة لآليات جديدة ضرورية وتتوافق مع نظام جديد للمعاركحب

Maurice Nassauجتديدا ودعما كبريا لإلنتاج النظري حول  ، ضمن هذا اجملال

ا كبريا ومن جهة أخر  كان للصراعات داخل القارة األوربية تأثري. تكتيكال

 .املمارسة سبقت النظريةسببه كون 

ظهرت العديد من الدراسات العسكرية  يف إنكلترا وقبل احلرب األهليةأما  

،مستفيدة من "منوذج جديد للجيش يف عهد كروم ويلأ"اليت مهدت الطريق أمام 

الذي يتحدث عن " The principales of the art Militarie" أعمال خارجية مثل 

 . اجليش اهلولندي

أن بلدان أوربا اجلنوبية أصاهبا تراجع فيما  اإلستراتيجيةوير  مؤرخو  

ستراتيجي،وذلك لصاحل توازن جديد عاد إىل البلدان يتعلق بالفكر اال

 . األنكلوسكسونية

يد منهم وصل إىل مرحلة تنظيم اجليوش والعد ولقد عاجل بعُض الكتاب 

وكتابه  ميف عام  Francisco Meloكما كان مع  اإلستراتيجيةاحلديث عن 

"Politica militar y avisos de generales( "آراء عامة يف السياسة العسكرية.) 

 ..القرن الثامن عشربداية تفتح الفكر العسكري أكثر فكانت خالل  أما 

املتنامية لفن احلرب، قوة الدولة وحالة السالم ويعود تطوره إىل التعقيدات 

يعود هذا التطور إىل جانب فكري متطور من  كما. بيةوالطويلة يف القارة األور

واهتمام العامة  خالل تطور عمليات الطباعة والنشر، ازدهار الكتابات العسكرية،
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عرفت هذه الفترة احلديث عن التكتيك أكثر من االهتمام وبالقضايا العسكرية، 

 . بالفكر االستراتيجي بشكل عام

اكتشافات جديدة حول فن " من أهم الدراسات اليت ظهرت يف هذه الفترة  

، أما مؤلف الدراستني فكان Polybeتاريخ "مث جاء بعده م،يف عام " احلرب

"Folard ." وأّلف املارشالMaurice Saxe روح قوانني " راسات تركز على د

 التكتيك

 اليت حاول Antoine de Pasنشرت مذكرات اجلنرال م  ويف عام  

فيها التنظري لفن املناورة عرب التاريخ الذي سبقه أو يف األنظمة القدمية، ويف 

فن احلرب من  "Jacques-François de Chastentنشر كتاب املارشال  معام 

القواعد وصف كتابه بأنه عقالين يعتمد تنظيم املعارك خالل املبادئ و

 . وكيفية تطبيقهاوخطواهتا 

عام " مبادئ فن احلرب"الذي وضع كتاب  Roy de Bosrogerكذلك  

دراسة نظرية " مث يأيت كتاب . .م عام " عناصر احلرب"وكتاب  م،

 Paul –Gédéon، ومن بعده م يف عام  Grimoradوضعه " حول الصراعات

وتقوم نظرية هذا . يف املفردات العسكريةمفهوم االستراتيجية الذي أدخل 

تقدم هنائيا يف علوم يمن غري نظرية مؤسسة على قواعد ثابتة لن " على  األخري

ستراتيجية أو جدل ، ويف اجلزء الثالث من كتابه يتحدث عن اال"اجليش والتسلح

اجلدل يستند دائما على حسابات الزمن علم احلوار أو "عمليات احلرب ويبني أن 

 ".واملسافة

 A Treatise of Military"يف كتابه  Humphrey Blandمن بريطانيا  

Discipline "موحىت عام  ممن عام  وقد طبع تسع مرات ابتداًء. 

يف " ستراتيجية الكرب اال"وقد حتدث العديد من الكّتاب الربيطانيني عن 

 . عريف يف هذا اجملالخمتلف إنتاجهم امل
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ويف القرن التاسع عشر عرف اإلنتاج الفرنسي قوة كبرية خاصة مع  

 :كتابات مثل

بني عامي  Roche-Aymonوضعه " مدخل إىل دراسة فن احلرب" -

 .وحتدث فيه عن التكتيك  -

يف عام  Simon-François Gayكتبه " املعاجلة األساسية للفن العسكري" - 

 .م

- Reveroni de Saint-Cyr "كتبه يف عام  "دراسات حول آلية احلرب

سكونية احلرب أو مبادئ "وقد نشر فيما بعد بعنوان جديد هو م  

 .موذلك يف عام " ستراتيجية والتكتيكاال

 Grundsätze der: " العديد من املؤلفات Charlesكتب األرشيدوق  -

grosse Kriege( "مبادئ احلرب الكبرية ) يف عام ، "Grundsätze der 

Strategie erläutert durch die darstellung des Feldzugs von 1796 in 

deutschland( "يف أملانيام  ستراتيجية املطورة من خالل محلة مبادئ اال )

 . م يف عام 

اتيجيني يف العصر سترمن أشهر املفكرين اال"كالوزوفيتش "كما يعترب 

، الذي أصبح مرجعا ملعظم "فن احلرب" Vom Kriegeأشهر كتبه و، 1احلديث

ستراتيجيني، كما كتب العديد من املؤلفات التارخيية حول احلمالت املفكرين اال

ومن خالل . وثورة اإلمرباطورية Turenne, Frédéric IIالعسكرية لكل من 

ويضم  opus magnumاع وضع كتابه القاعدة التارخيية اليت ميتلكها استط

ستراتيجية، حتليل للحرب الصغر ، حتليل للحرب الكرب  أو اال: ثالثة كتب هي

  .وأخريا حتليل للتكتيك

                                                 
1

دراسة ملرحلة :اإلستراتيجية األمنية األمريكية يف منطقة مشال شرق آسيا"،نسيمة طويل - 

: باتنة، قسم العلوم السياسية، ختصص:جامعة)، أطروحة دكتوراه، "مابعد احلرب الباردة

 .21م، ص  2212، (عالقات دولية
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 رّكز علىستراتيجي الذي حقق كالوزوفيتش مرحلة جديدة يف التفكري اال 

احلرب كاستمرار للسياسة، لكن بوسائل أخر  وعلى قاعدة التمييز بني الشكلني 

  .أو وجهي احلرب

يف منتصف القرن التاسع عشر بدأ املنظرون يركزون على احلروب  

بفعل صراعات الدول األوروبية ( احلمالت االستعمارية)عية االستعمارية التوّس

ك واحلملة االستعمارية مل تكن متصلة حول املستعمرات بني اإلقطاعيات واملمالي

بأهداف عسكرية فقط، بل بأهداف أخر  سياسية واقتصادية لضمان موارد 

 .الطاقة واملواد األولية للصناعات واالقتصاديات األوروبية

ستراتيجي تظهر دراسات أخر  تعطي الفكر االم بدأت  ويف سنة  

اجلديدة الستراتيجي هذه األبعاد ولقد أخذ الفكر ا ..مشلأأبعادا أخر  أعمق و

وهو من أشهر الكتاب يف تلك  Colmar von der Goltz مع املارشاليف أملانيا 

والذي ( الشعب يف اجليش" )Das Volk in Waffen" املرحلة السيما يف كتابه 

  .مصدر عام 

إىل  Friedrich von Bernhardiعاد اجلنرال م  ومع بداية عام 

" Vom heutigen Kriege"يف كتابه  ستراتيجيةالتأليف حول األفكار اال

 .موالصادر يف عام ( احلروب احلالية)

نقاش حاد حول التغريات اجلذرية للفن العسكري  م بدأ ويف سنة 

والعديد من امللفات عن هذه الفترة ،مع هيمنة مسبقة للجانب العملي على النظري

اليت فرضتها األحداث، خاصة أن معظم العسكريني مل يكن لديهم  تشهد باألفكار

الوقت للكتابة، فإما كانوا على اجلبهات أو يف قيادة األركان اخلاصة بالعمليات 

وعات العسكرية،وهذا عمليا ما يفسر الغياب شبه الكلي للمنشورات واملطب

ت العلوم ومع بدء احلرب العاملية األوىل كان .العسكرية يف تلك الفترة

 .ستراتيجية قد أصبحت طّي النسياناال
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 :الفكر االستراتيجي المعاصر -1

حدث تطور أساسي يف الفكر االستراتيجي أفرزته احلرب العاملية األوىل 

عهد عصبة األمم حتويل اجلهد النظري يف ميدان الدراسات  واضعوحيث حاول 

من االهتمام بالصراعات الثنائية واألحالف وموازين القو  إىل  اإلستراتيجية

هتمام مبا يسمى باألمن اجلماعي، الذي هو عبارة عن شكل من أشكال الوقاية اال

 .لإلستراتيجيةوبالتايل االهتمام باجلانب الدفاعي ؛من احلروب 

تيجي التطور التايل الذي كان مبثابة الثورة الراديكالية يف الفكر االسترا 

لألسلحة سنة  السوفييتهو ظهور األسلحة النووية، قبل امتالك االحتاد 

وبنهاية احلرب العاملية الثانية كان وجود اهتمام وخوف من هذا السالح،  م

وكانت هناك مبادرة من قبل  هلذا حاول اجملتمع الدويل مواجهة هذا الوضع،

يف األمم املتحدة، حيث تقدم برنارد باروك ممثل الواليات املتحدة األمريكية 

يتضمن كيفية معاجلة األسلحة النووية وقد احتو  املشروع على  هناكمبشروع 

 :عدة نقاط أمهها

إقامة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكن بفعل التناقض  - 

الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد )يديولوجي وعدم الثقة بني الطرفني األ

مشروعا  (برودي كو)املبادرة وقدم رفض حتاد السوفييت اال لكن( السوفييت

 .مناقضا لألول

أخد الفكر  مبعد امتالك االحتاد السوفييت للسالح النووي يف  

االستراتيجي منعطفا اعتربه البعض مبثابة القطيعة بني األفكار والنظريات 

الناحية بعد فترة اكتشاف السالح النووي وحىت من ما السابقة وبني أفكار 

العملية يف الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا ظهرت اهتمامات بعض املفكرين 

وتزعم محلة  "برنارد برودي"على رأسهم  اإلستراتيجيةواملنظرين للدراسات 

لبعض األكادمييني واملفكرين على املمارسات العملية للسالح، وكتب كتاب بعنوان 

أكد فيه أن " كعلم اإلستراتيجية: "بعنوان كما نشر مقال" السياسة اخلارجية"

ألنه حىت هذه املرحلة ظى باالهتمام الضروري حيعد يمل  اإلستراتيجيةأساس 
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عسكرية يهيمن عليها القادة العسكريون،  مهمًة كان االهتمام بالشؤون العسكرية

إال أن األمر ال خيتلف باختالف نوع األسلحة هلذا ال جيب أن تبقى الشؤون 

 .حبيسة األوساط العسكرية املهيمنة اإلستراتيجية

هتمام بالفكر االستراتيجي سابقا فهؤالء األكادمييون االوحىت بوجود  

يف ( ستراتيجيالفكر اال) باإلستراتيجيةاهتموا ( قبل وجود السالح النووي)

وهلذا ( وكيفية االستخدام العقالين للسالح النووي( منهج تارخيي)إطار تارخيي 

 من بني األوساط العسكرية واألكادميية نيبرودي يف مقالة له إىل التابع دعا

 .اإلستراتيجيةومراكز البحث لتطوير التفكري يف 

: يف ظهور بعض املفكرين وكان ملسار توسيع الفكر االستراتيجي سبٌب 

جل األسس النظرية للفكر  عْتِضوُو، ..."برودي"، "هوفمان"، "ألكسندر جورج"

ي األمريكي لفترة احلرب الباردة، وكان هذا العامل مبثابة الشرارة االستراتيج

ستراتيجي على اليت وسعت ظاهرة اجلامعات ومراكز البحث املهتمة بالفكر اال

ستراتيجي خاصة أثناء أصبحت خمتصة يف الفكر االاليت غرار جامعة هارفارد، 

 .احلرب الباردة وظهور األسلحة النووية

، احلرب احملدودة، الردع، الضربة االحتواءظريات هلذا السبب ظهرت ن 

باإلضافة إىل النظريات اليت يتم تطبيقها فعال يف ...الثانية، نظرية التصعيد

يف مراكز البحث مث  تطورت حقيقًة( االحتواء الشامل)األمريكية  اإلستراتيجية

لو : احتضنتها فيما بعد املؤسسات الرمسية األمريكية لذلك يعترب املنظرون أنه

تركنا األسلحة النووية للدوائر العسكرية فقط لعرف العامل حربا عاملية نووية 

 .يف فترة احلرب الباردة خاصة يف أزمة الصواريخ الكوبية

الباردة حتوالت هامة كان هلا وعرفت العالقات الدولية يف فترة احلرب  

ستراتيجي، كما كان لظهور تغريات يف الفكر االالاألثر املباشر يف إحداث نفس 

راكز ومستويات التحليل يف الفكر املاألسلحة النووية تغريات على مستو  

على كيفية حسم املواجهات  اصبًّإذ أن التحليل مل يعد مْن ،ستراتيجياال
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الصدامات بني  منعبل أصبح منصبا على كيفية  معنيالعسكرية لصاحل طرف 

 .1اليت متتلك األسلحة النوويةتلك خاصة والوقاية منها الدول 

ستراتيجي يف احلرب الباردة إمجاال ميكن القول أن التحوالت يف الفكر اال

 :فيما يلي تلخيصهاميكن 

 ..اجلرحى..أمر املواجهة العسكرية مل يعد متعلقا بعدد الضحايا -

بل أصبح يتعلق بالنهاية احلتمية للوحدات السياسية ورمبا ...املفقودين ..القتلى

البشرية ككل يف حالة وقوع حرب نووية، هذه احلتمية خلقت نوعا من اهللع 

ا أد  إىل ظهور تيار قوي ينادي ممواخلوف يف األوساط الشعبية والرمسية 

 .بضرورة القيام بزنع السالح األحادي

التحقيق  باملفهوم التقليدي أصبح مسألة مستحيلَة: العسكرياالنتصار  -

 ابتكارقبل كما كانت ومبا أن احلرب أصبحت مدمرة لكل األطراف فهي مل تعد 

حتقيق : النووي ألهنا أصبحت تتناقض مع األهداف السياسية املتمثلة أساسا يف

 .األمن والسلم

إىل  -وفعالية األسلحة النووية وقوة تدمريها هي اليت حتدد  دقة -

املعتمدة ملنع وردع الطرف الآخر  اإلستراتيجيةفعالية وجناح  - درجة كبرية

 .ستخدام العنف يف العالقات الدولية ضد طرف أو جمموعة أطرافال

 :توجد أنواع للصواريخ العابرة للقارات: األسلحة العابرة للقارات -

 (.تطلق من الغواصات)ريخ عابرة للقارات أحادية صوا -

 .صواريخ عابرة للقارات متعددة الرؤوس -

ويعتقد الكثري من املنظرين أن هذه الصواريخ ألغت ما يعرف بالبعد  

ستراتيجي ألهنا تصيب هدفها بسرعة ودقة،وال الزماين واملكاين يف الفكر اال

هذه األسلحة إضافة إىل أن كمية  ميكن للحواجز اجلغرافية أن تعيق قوة تدمري

                                                 
1

: تحصل عليه من، م"مقدمة يف تطور الفكر الغريب واحلداثة" - 

(http://www.islamhouse.com/arabic)(.م2213فيفري : ) ، تاريخ االطالع 

http://www.islamhouse.com/arabic
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قليلة من هذه األسلحة بإمكاهنا حتقيق أهداف خسائر ضخمة، كما تفيد عملية 

 .الردع

إن احلدث األهم الذي عرفته احلرب الثانية هو الصعود القوي للواليات 

ستراتيجي وهذا ما ترافق أيضا يف ميدان التفكري اال. املتحدة األمريكية

قد أنتج تلك املراجع الكرب   - بعُد-وف أن هذا البلد مل يكن ومن املعر .النظري

خروج الواليات املتحدة منتصرة يف احلرب كما أن  .اإلستراتيجيةيف العلوم 

ولقد  ،اإلستراتيجيةامليدان النظري للعلوم على هتمام ينصب الثانية جعل اال

أت اجلامعات بد حيث. االهتمام اتساعا كبريا على املستو  العامليا قى هذال

ستراتيجي األمريكية بوضع الربامج البحثية اليت تقرأ وحتلل الفكر اال

أطلق دراساته حول  "يرإإدوارد ميدل " Edward Mead Earleمثال : يبواألور

" Makers of Strategy" ستراتيجيني األوربيني يف كتاب له حتت عنوان كبار اال

وقد استمر هذا املرجع م  عام ، وترجم للفرنسية يف م صدر يف عام 

 .1نصف قرن من الزمان كأحد أهم املراجع يف هذا اجملال

برناجما ضخما للترمجة جلميع  Stephen Possony كما أدار

والعديد من احملللني درسوا حتوالت وتغريات . ستراتيجيات الكالسيكيةاال

ديد يف العلوم ومن هنا بدأت تظهر مالمح تيار ج .احلروب الربية والبحرية

  .ستراتيجيةاباجليو فيما بعد َيمِّهذا التيار يؤسس ملا ُس ،اإلستراتيجية

بل  فحسب، إن القوة العاملية للواليات املتحدة ليست وليدة ظروف معينة 

 .التنفيذ قيدهي أيضا ناجتة عن برنامج من التفكري والبحث قبل أن يوضع 

 .فالنظرية توجه وتغين التطبيق العملي

 اإلستراتيجيةخالل القرن العشرين تراجع التأليف واالهتمام بدراسة  -

خاصة أنه كان زمن احلروب الكرب ، فكان التطبيق العملي للخطط 

                                                 
1

: متحصل عليه من". مدخل إىل الفكر السياسي الغريب" صالح علي نيوف،  - 

(ar.scribd.com.docwww. )، (.م2213فيفري : )تاريخ االطالع 

http://www.ar.scribd.com.doc/
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يغلب التنظري يف هذا اجملال، ومع هذا ظهرت بعض املقاالت اليت  اإلستراتيجية

.اإلستراتيجيةتتحدث يف جمال 

قيادة جممل "مبعناها الشامل بـ  اإلستراتيجيةيف العصر املعاصر تعرف  

العمليات االقتصادية والثقافية واالجتماعية والعسكرية وفق املصلحة 

استخدام القوة لبلوغ أهداف : باملعىن الدقيق هي فاإلستراتيجية. 1"الوطنية

. سياسية وبعبارة أخر  هي قيادة العمليات العسكرية لتحقيق املصلحة الوطنية

ن احلرب تكون مطابقة متاما إ: "حيث يقول "فيتشكلوزو"ويؤكد على ذلك 

: ، وأيضا2"للنوايا السياسية، والبد أن تتكيف مع الوسائل احلربية املتوفرة

حسب بل أداة حقيقية للسياسة ومتابعة للعالقات فليست احلرب عمال سياسيا "

 .3"السياسية وحتقيق هلذه العالقات بوسائل أخر 

لعسكريني بالدرجة األوىل ولكنها مرتبطة علم خاص با اإلستراتيجيةإن  

والدبلوماسية  فاإلستراتيجيةارتباطا وثيقا برجال السياسة والدبلوماسية، 

 اإلستراتيجيةأن " رميون رون "وجهان متكامالن لفن السياسة، حيث يؤكد 

ومع ذلك فكل واحدة ". والدبلوماسية كلتامها خاضعتان للسياسة أو ملسؤوليتها

 ظروف ختتلف عن الظروف اليت تعمل يف ظلها األخر  حني منهما تعمل يف

.يف زمن احلرب اإلستراتيجيةتستخدم الدبلوماسية يف زمن السلم وتستخدم 

 :مدارس الفكر االستراتيجي -د

توجد عدة مدارس سامهت يف التراكم املعريف يف ميدان الدراسات  

 . اإلستراتيجية

 

 

                                                 
1
 .20كارل كلوزوفيتش، مرجع سابق، ص  - 
2
 .21املرجع نفسه، ص  - 
3
 .21املرجع نفسه، ص  - 
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 :المدرسة األلمانية -0 

استلهمت الكثري حيث ستراتيجي تعد من أقدم وأرقى املدارس يف الفكر اال 

، ويبدو أن الفترة الذهبية الزدهار هذه اإلغريقيةمن أسسها من احلضارة 

املدرسة هي الفترة اليت تلت الثورة الفرنسية نتيجة املسامهات الفكرية اليت 

هم كالوزوفيتش، كذلك قدمها جمموعة من اجلنراالت يف اجليش األملاين من بين

Hoherenو Jominiجوميين  Kriegskunst وVon Lossau وRuhle Von 

Lidienstern،1  هؤالء املفكرين حاولوا تعميق الفكر االستراتيجي األملاين

واالنتقال من اجلانب الدفاعي الذي كان سائدا يف الفترات السابقة، إىل التركيز 

 .ستراتيجيعلى اجلانب اهلجومي يف العمل اال

أشهر رواد هذه املدرسة وله عدة كتابات يف من " كالوزوفيتش"يعترب  

:" ستراتيجيوهو صاحب املقولة الشهرية يف الفكر اال اإلستراجتية

، "تعين توجيه وقيادة احلروب لتحقيق أهداف السياسة اإلستراتيجية

 .2هي استمرار للسياسة بواسطة احلرب رأيه حسب فاإلستراتيجية

 -يف ظل الثورة الصناعية يف أوروبا ويف أملانيا  -لكالوزوفيتشولقد كان  

 بدأ التركيزحيث األثر الكبري يف بعض التطورات اليت شهدهتا املدرسة األملانية، 

العمل املفاجأة، الدفاع، اهلجوم، هي : ستراتيجيعلى مفاهيم أساسية يف الفكر اال

 .غري املباشرواملباشر 

العاملية األوىل وبعدها مباشرة واصل العسكريون األملان أثناء احلرب و 

يف كتاب " احلرب العامة"ظهر ألول مرة مصطلح كما  ستراتيجي،تطوير الفكر اال

حيث وفق إىل حد " جنرال يف عهد هتلروهو  " مسنة ( لودان دوف)نشره 

دموية شكل من أشكال الصراعات ال ين احلروب العامة هكبري يف هذا املصطلح أل

                                                 
1
 .11هبلول نسيم، مرجع سابق، ص  - 
2

دار جمدالوي، : األردن)، 1ط  .املدخل إىل دراسة االستراتيجيةفهمي،  دعبد القادر حمم - 

 .19، ص (م2221
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 ومؤسساهتا، األمة وأجهزهتا، اتبني األمم واليت يترتب عنها توجيه كل جمهود

 .وإمكانياهتا من أجل حتقيق أهداف احلرب

خترب فيها مد  قوة ُيأن احلروب هي مناسبات  (لودان دوف)ويعتقد 

األمم يف احلروب تعود لضرورة امتحان واختبار قوة هذه املسألة ووسالمة األمم، 

الذي يعترب  "هيجل"املادية واملعنوية، وهي فكرة استلهمها من فكر  حيةالنامن 

 .الزناع املسلح مبثابة امتحان ملد  نضج ومتاسك وقوة األمم

وهذا هو التيار الذي سيطر على الفكر االستراتيجي يف فترة ما بني 

مات احلربني إىل غاية احلرب العاملية الثانية، واعتربت النهاية احلقيقية لإلسها

الفكرية للمدرسة األملانية، نظرا لقيود هذه الفترة واليت سيطرت عليها األسلحة 

 .النووية

 :المدرسة الفرنسية -7

ستراتيجية، يرجع الفضل للمدرسة الفرنسية يف تطوير بعض املفاهيم اال 

 عام " مبادئ فن احلرب"الذي وضع كتاب  Roy de Bosroger إىلخاصة 

الذي أدخل يف  Paul Gédéonوبعده يأيت  م،عام " احلربعناصر "، وكتابم

عام  ، وكتاب الكونت دوغيبار يف1ستراتيجيةاملفردات العسكرية مفهوم اال

ركز فيه على بعض اجلوانب ". حماولة عامة حول التكتيك: "املعنون بــ م،

جوانب كيفية إعداد احلروب، رفع معنويات املقاتل،  :منهايف العمل العسكري 

 إخل...الدفاع واهلجوم

كان ( احلروب البسماركية)مع أملانيا م  فرنسا يف حرب  اهنزاملكن 

كفيال حبذف كثري من أسس الفكر الفرنسي الذي كان يفرض الطابع العام 

 .للحروب، وكان يركز أكثر على اجلوانب التكتيكية والقتالية يف احلروب

                                                 
1
 .11هبلول نسيم، مرجع سابق، ص  - 
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حلروب على أهنا حروب عامة، شاملة املدرسة الفرنسية كانت تنظر إىل ا 

وال تقتصر على اجلانب العسكري بل توجد عوامل اقتصادية، اجتماعية، نفسية 

 .أخر  تتحكم يف إدارة احلروب وحسمها

لكن مع إفرازات احلرب العاملية األوىل مث احلرب العاملية الثانية جعلت  

دفع رواد الفكر  فرنسا يف وضع دفاعي جتاه منافسيها األوروبيني، وهو ما

ستراتيجي الفرنسي إىل االهتمام خاصة باجلوانب الدفاعية يف اال

ستراتيجية، وبعد هزميتها يف احلرب العاملية الثانية توقف املشروع النووي، اال

ات أعادت فرنسا إحياء برناجمها خاصة مع وصول ديغول، يلكن يف اخلمسين

ريكية وبريطانيا واالحتاد يف خالفات مع الواليات املتحدة األم اودخوهل

 .السوفييت

ستراتيجيني فرنسيني منهم اجلنرال بوفر وهنا ظهرت عدة كتابات ال

Bouffer  غالو"واجلنرال" Galloua  وبوارييهPoirier هؤالء كانوا ميثلون أسس و

ستراتيجي الفرنسي الذي جنح يف تطوير السالح النووي الفرنسي الفكر اال

ستراتيجية حيث ير  بوفر أن اال ..سلوكيات غري أخالقيةا على تربير اعتماًد

 .1هداف السياسةاألهي استخدام القوة للوصول إىل 

تستعمل اليت ويعود الفضل للمدرسة الفرنسية يف تطوير بعض املفاهيم  

 :ستراتيجيةبكثرة يف الدراسات اال

 إذ أنه إىل جانب وجود قوتني نوويتني مها :الردع املتعدد األطراف -

الواليات املتحدة األمريكية واإلحتاد السوفييت، هناك قو  نووية 

باستطاعتها أن تساهم يف استقرار ميزان ( فرنسا، بريطانيا، الصني)متوسطة

القو  الدولية عن طريق ردع القو  األـساسية ومنعها من استعمال السالح 

 .النووي

                                                 
1
 .21عبد القادر حممد فهمي، مرجع سابق، ص  - 
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ر  يف الردع والذي ي Poirierمصطلح أضافه بوارييه  :الردع النسيب -

أهنا كافية لردع القو  و( قو  من الدرجة الثانية)النسيب أن القو  املتوسطة 

من القيام بأي ( حتاد السوفييتالواليات املتحدة األمريكية واال)األساسية 

 .منتقاة بإحكام ستراتيجيةااعتداء عن طريق اختيار نقاط حساسة و

ويعين أنه ردع  Galloua "غالو"مصطلح أضافه  :ردع الضعيف للقوي -

حتديد أهداف قليلة، ( الدول املتوسطة)لطرف الضعيف لحد املعتدين احملتملني أل

.حمدودة بالنسبة ملقدرة الطرف الضعيف لكنها حساسة بالنسبة للطرف القوي

 (:الصين)مدرسة الشرق األقصى  -1

إن االهتمام بإسهامات هذه املدرسة يعكس الطبيعة العاملية للفكر  

يف  Sun zu (ان تزوس)ستراتيجي وترجع هذه اإلسهامات إىل الكاتب الصيين اال

القرن الرابع قبل امليالد، يف تطوير العديد من جوانب  خالل" فن احلرب" كتابه

وبقيت هذه اإلسهامات يف املكتبات العسكرية حول مبادئ  العمل العسكري،

منوذجا أيقدم احلروب وإدارة الشؤون العسكرية يف احلروب، وبالتايل 

ستراتيجيا يقترب من النماذج املعتمدة يف العصر احلايل ويعتقد فيه أن كل عمل ِا

 :عتمد على احملاور التاليةيجيب أن ( عسكرية إستراتيجية)عسكري 

ضرورة خوض أو عدم خوض )مد  أمهية احلرب بالنسبة للدول - 

 (.احلرب

ورجل السياسة ويف هذا إشارة  اإلستراتيجيةضرورة الربط بني  - 

 .لإلستراتيجيةلألبعاد العامة أو الشاملة 

 .متعددة ذو ختصصات (ان تزوس)ستراتيجي عند العمل اال - 

ستراتيجي على حد سواء باجلانب ضرورة معرفة رجل السياسة واال - 

 .النظري للحرب
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ل حتتوي على ج (ان تزوس)سهامات إن إفباإلضافة إىل هذه اجلوانب  

الدفاع، اهلجوم، : ستراتيجي املعاصر مثالاملصطلحات اليت يتضمنها الفكر اال

 .إخل...املفاجأة والعمل املباشر، غري املباشر

الذي " ستراتيجي الصييناملثلث اال:"جند ما يعرف بـ (ان تزوس)عمل يف  

 :حيتوي على األركان التالية

 .وتنفذ يف أوقات احلربستراتيجية حتظر وتبلور يف أوقات السلم اال -

 .سمى مبناطق النفوذيستراتيجية هو اجلانب اجلغرايف أو ما هدف اال -

: ستراتيجي العسكري ينفذ انطالقا من احمليط إىل املركزالعمل اال -

يف حرب العصابات وأدخل تعديالت  (ماوتسي تونغ)هذه الفكرة طورها فيما بعد 

عليها الصني يف ثورهتا  اعتمدت (ان تزوس)على هذه الفكرة فاملبادئ اليت طورها 

 .من خالل حماصرة املدن عن طريق األرياف

قوات العدو )ستراتيجية حرب العصابات أنه ال ميكن إضعاف املركز امفاد  

إال أنه من خالل ضربات ضعيفة هادفة ( املتمركزة يف العاصمة مركز القوة

واستضعافه وبالتايل سقوطه يف ومتقطعة تؤدي إىل استزناف موارد اخلصم 

 .النهاية

 :المدرسة العربية اإلسالمية -1 

على عكس املدارس األخر  فهي تستقي مبادئها من أسس القرآن والسنة، 

الكثري من املبادئ املوجهة لسلوك على حتتوي  كوهناوهذه األسس باإلضافة إىل 

ي على الكثري من الدولة اإلسالمية جتاه غريها من األمم والدول، فهي حتتو

املبادئ اخلاصة بكيفية إعداد احلروب وممارستها وكيفية إدارة القوة يف اجملتمع 

اإلسالمي وبقية اجملتمعات، كما تتضمن بعض املبادئ اليت على احملارب املسلم 

تباعها يف احلروب وهي مبادئ تفتقد إليها حىت أحدث احملاوالت الفكرية ا

 .ستراتيجياحلديثة يف الفكر اال
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طياهتا بذور النظريات احلديثة  بنيوالنصوص اإلسالمية حتمل  

كما فرقت تعاليم اإلسالم بني الزناعات  (الردع يف سورة األنفال)ستراتيجية لال

 .طرق التعامل مع كل منها تالعامة واخلالفات البسيطة وحدد

طلق ستراتيجي الصيين القدمي فإنه يف اإلسالم ينوعلى عكس الفكر اال 

ستراتيجية من املركز إىل احمليط، مبعىن أن التسيري والتخطيط يكون يف وضع اال

 .حسب قدرته وإمكاناته وحنكته املركز والتنفيذ يوزع على القادة كلٌّ

ومن جهة أخر  جند يف اإلسالم تصنيف دقيق للدول وطبيعة األطراف 

 :اليت يتعامل معها املسلمون

 .دول مساملة -

 .د ومعاهدات مع املسلمنيدول هلا عقو -

.دول معادية -

 .دار اإلسالم ودار احلرب: ووفق هذا التقسيم ظهرت 

من خالل النصوص اإلسالمية ميكن الوقوف على جمموعة من املبادئ  

 : ستراتيجي منهايف الفكر اال اإلستراتيجيةاليت تقوم عليها 

 توجيهات القائد للمحاربني وإعدادهم نفسيا.

 احليل وعلى خربة املهتمني بامليدان العسكري االعتماد على.

 اهلجوم املتبوع : ستراتيجيات يف املواجهات غري املتكافئةالو من ا

.باالنسحاب ألجل استزناف قدرات العدو

 احترام جمموعة من املبادئ اإلنسانية يف احلروب.

 :المدرسة األمريكية -1

مسامهة املدرسة األمريكية يف تطوير الفكر االستراتيجي ترجع حسب  

خاصة مسامهات ( فترة التسلح النووي)البعض إىل فترة احلرب العاملية الثانية 

الذي ساهم يف بسط النفوذ األمريكي على جزر هاواي  Mahan "ألفريد ماهان"
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تحدة األمريكية شق خّول للواليات املحيث ستراتيجية القوة البحرية ِاوتطوير 

 .1قناة بنما

قد عاىن ستراتيجي األمريكي ما عدا هذه اإلسهامات يبدو أن الفكر اال 

ويرجع ذلك إىل ( احلرب العاملية الثانية غاية إىل م )حالة ركود من 

سياسة العزلة اليت اتبعتها الواليات املتحدة األمريكية يف هذه الفترة، 

 حروب وصراعات على غرار ما تعرضت له الدول باإلضافة إىل عدم تورطها يف

ظهور مبدأ األمن )األوروبية، خاصة يف ظل التزامها يف وقت معني مببادئ ويلسون

 (.اجلماعي

إال أن الفترة اليت تلت احلرب العاملية الثانية فجرت قدرات املدرسة  

ما تناقش عاملية، هذه اإلسهامات عادة  إستراتيجيةاألمريكية وكّونت هبا مناذج 

يتم ويف مراكز البحث والدراسات وتناقش يف إطار ندوات اجلماعات الفكرية 

 .عتمد كعقيدةُتلتطبيقها 

ستراتيجي األمريكي بعد احلرب العاملية الثانية بعد أن تطور الفكر اال 

خضع بصفة كلية ملنحىن تطور األسلحة النووية يف املرحلة األوىل واليت كانت 

تحدة األمريكية إما حتتكر السالح النووي بشكل كلي أو تتفوق الواليات املفيها 

ظهرت م حيث  إىل  م على بقية الدول، ومتتد هذه الفترة من 

اليت . الردع الشامل، واالحتواء: ستراتيجيات األمريكية مثلجمموعة من اال

 .2كانت كلها تصب يف خانة السيطرة واهليمنة األمريكية الشاملة

فترة مأزق السجني وفق نظرية اللعبة، وهي : أنه يف هذه الفترةويقال 

مبالغ فيها  تسلٍح تباع سياساِتامرغما على  فيها الفترة اليت كان كل طرف

حتاد السوفييت يرغب يف الواليات املتحدة األمريكية واال من أحيانا،وكان كل

                                                 
1
 :من موقع  ، أطلع عليه يف فيفري "رقعة الشطرنج األوراسية" زبيغنيو برجيينسكي،  - 

) http://www.politics_ar.com/ar/index.php/ ( . 

2
 .321فهمي،مرجع سابق، ص  دعبد القادر حمم - 

http://www.politics_ar.com/ar/index.php/
http://www.politics_ar.com/ar/index.php/
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وع من الغموض الوصول إىل وضع يسمح له باملبادرة،وكانت هذه الفترة تتميز بن

 .حول ما سيتصرف وفقه الطرف الآخر

( ما بعد أزمة الصواريخ الكوبية)ويف الفترة الثانية من احلرب الباردة 

تأكدت الواليات املتحدة األمريكية من تفوق االحتاد السوفييت يف تكنولوجيا 

 .الصواريخ العابرة للقارات وغزو الفضاء

األمريكية أكادمييا ورمسيا أن التفوق على كما تأكدت الواليات املتحدة 

روجون لوجود فجوة صاروخية حتاد السوفييت بعيد احلدوث وأصبحوا ُياال

لصاحل االحتاد السوفييت، لذلك فإن أحداث أزمة الصواريخ كانت مبثابة املنعطف 

ستراتيجي من هجومي إىل دفاعي، كما أن األزمة سامهت يف خلق يف الفكر اال

بني اإلدارتني األمريكية والسوفيتية مما أقنع اجلميع أن  بداية تواصل

 .االستقرار والتوازن أحسن وسيلة لضمان أمن الطرفني

األمريكية بدأت بعض  اإلستراتيجيةأما بعد احلرب الباردة فإن العقيدة  

 :1معاملها ترتسم من خالل جمموعة من االهتمامات

عدد الدول النووية خاصة الواليات املتحدة األمريكية تسعى حلصر  -

بعد تفكك االحتاد السوفييت والتخوف الذي ظهر بعد ذلك من إمكانية انتشار 

اخلربة واملعرفة النووية أو انتشار األسلحة النووية للدول اليت انفصلت عن 

 .االحتاد السوفييت

الواليات املتحدة األمريكية أصبحت ترتكز على مسألة  إستراتيجية -

الصني، )جل األمن مع احللفاء التقليديني أو مع أعداء سابقني الشراكة من أ

 (.االحتاد السوفييت

                                                 
1

الرئاسة يف صنع االستراتيجية األمريكية الشاملة بعد  دور مؤسسةعواد،  معامر هاش - 

-191.) ، ص ص(م2212دراسات الوحدة العربية، مركز : لبنان)، 1ط .احلرب الباردة

191.) 
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األمريكية أصبحت تركز على مسألة الوقاية  اإلستراتيجيةالعقيدة  -

ومن مثة أصبحت أكثر مشولية وأكثر تعقيدا من الفترات السابقة لكن اإلشكال 

ستراتيجي الفكر اال رح فيما بعد أحدث تراجعا ومجودا يف مستو الذي ُط

 األمريكي وهو عدم القدرة على حتديد العدو بدقة

 : المدرسة الروسية -1

يف دراسة  Nicolas Medemكانت بداياهتا مع كتابات اجلنرال نيكوال مدم 

: ، وكذلك كتاب التكتيك لـلإلستراتيجيةحول القواعد واألنظمة املعروفة 

Souvorov أسطفاف"، واجلنرال" astafev فن احلرب احلديثة" كتابه يف" ،

 .1"اإلستراتيجيةمذكرات حول مبادئ "يف كتابه  Okounieffواجلنرال 

تعترب املدرسة الروسية من أقدم وأعرق املدارس يف هذا امليدان ويبدو أن 

ستراتيجي الروسي مل يتطور بنفس الوترية اليت ميزت الفكر الغريب الفكر اال

إىل اختالف املنطلقات الفكرية لـروسيا  واألمريكي بالتحديد ويرجع ذلك

منوذجا بني العصرنة الغربية وبني األرثودوكسية أالقيصرية واليت تعد 

 .الآسيوية

ستراتيجي الروسي هلذا السبب أثناء احلرب الباردة متيز الفكر اال

مع ذلك وبظاهرة رد الفعل جتاه ما حيدث من تطورات فكرية ملدارس الغرب،

مبدأين  على ستراتيجي السوفييتالفكر االاعتمد فحىت أثناء احلرب الباردة 

 :أساسيني

وهو بالنسبة لالحتاد السوفييت أصعب من : حتديد العدو بدقة -

الواليات املتحدة األمريكية نظرا للمساحة الشاسعة خاصة وأنه على احلدود 

ي ورائد يف العالقات الدولية يف الروسية الكثري من الدول املرشحة للعب دور عامل

                                                 
1
 .19نسيم هبلول، مرجع سابق، ص  - 
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باإلضافة إىل دول إسالمية يف ( الصني، أملانيا، االحتاد األورويب)العامل 

 .1اجلنوب

هلذا جند املركب : املستمر ضرورة التنويع يف األسلحة والتطوير -

السوفييت من أكرب املركبات العسكرية وأكثرها تعقيدا، فاملركب األمريكي قائم 

 .املصلحة واملنفعة والربح املاديعلى 

 :ومع مرور الوقت أصبح ملسألة التطوير العسكري العديد من االنعكاسات

 .من الدخل العام للدولة شكل أكثر من تصادرات السالح يف روسيا  -

االبتكارات الصناعية على مستو  القطاع العسكري هلا القدرة على  -

 .خر االنتشار إىل القطاعات املدنية األ

أربع فترات عرفها الفكر بني تمييز الميكن ومن الناحية التارخيية  

 :ستراتيجي الروسياال

وهي الفترة املباشرة لنهاية احلرب العاملية الثانية حيث  :الفترة األوىل

عرفت هذه الفترة اهتمام سوفييت كبري بالسالح النووي، وبالتايل ساد االعتقاد 

 .اح النووي أمر أصبح ضروريأن مسألة احلصول على السال

وهو ما أكده ستالني يف مؤمتر يالطا، وجتسد هذا يف حصول االحتاد 

عام والسالح البيولوجي يف م  عام  السوفييت على السالح النووي يف

 .م

إىل غاية أزمة الصواريخ م  وهي الفترة املمتدة من  :الفترة الثانية

حتقيق تفوق كمي ونوعي  من السوفيتمتكن رة ، ويف هذه الفتم الكوبية 

يف ميدان األسلحة النووية، وهو األمر الذي مكن االحتاد السوفييت من تكوين ما 

". ستراتيجية والعابرة للقاراتالقوات اخلاصة للصواريخ النووية اال:" يسمى بــ

يف امليدان وهو ما  السوفيتوهذا كان نتيجة مباشرة للتطور اهلائل الذي حققه 

                                                 
1
 .311فهمي، مرجع سابق، ص  دعبد القادر حمم - 
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من الغزو السوفييت  ًاالقلق يف أوروبا ويف الواليات املتحدة األمريكية، ختوف أثار

 .بل ذلكاألوروبا واحتمال أن الواليات املتحدة لن تستطيع فعل أي شيء مق

لالحتاد السوفييت مزج بني  اإلستراتيجيةهلذا السبب كان يف العقيدة 

تقليدية اليت يتفوق فيها الروس على غريه من األسلحة النووية واألسلحة ال

الدول األوروبية، لذلك مل تعترف السلطات يف موسكو مبسألة الردع النووي أو 

  .1إمكانية إعداد توازن خيدم السلم واألمن بني الطرفني

فترة ما بعد األزمة الكوبية واالنفراج بني االحتاد  :الفترة الثالثة

بإمكانية  السوفيتاألمريكية، حيث اقتنع القادة  ةالسوفييت والواليات املتحد

بناء آليات الستقرار الوضع الثنائي بني الشرق والغرب، هذه القناعة بني 

كانت سببا  -يف تلك الفترة  - الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت

: مراقبة التسلح اتفاقياتإلبرام سلسلة من االتفاقيات ميكن إدراجها ضمن 

 .رقابة دون إلغاء سباق التسلح بني املعسكرين

وهي الفترة املمتدة مند هناية احلرب الباردة وتفكك  :الفترة الرابعة

االحتاد السوفييت ومتيزت هذه الفترة باالعتماد على األسلحة النووية بشكل 

، ومع ذلك فإن 2أساسي وباالعتماد على الدول الغربية والصني كعدو أساسي

ختتلف  وإستراتيجيةللحكم وتبىن مشروع  "بوريس يلتسني "وصول الرئيس

جديدة يف إطار  إستراتيجيةبأن هناك  ممتاما، حيث أعلن يف ديسمرب 

 :ترتكز على النقاط التالية اإلستراتيجيةالتبلور، هذه 

.غياب عدو مركزي حقيقي 

.ضرورة حتقيق االكتفاء يف السالح ومستو  االكتفاء غري حمدد 

                                                 
1

، "الكتلة الصينية ـ السوفييتية واجلبهات االستراتيجية الثالث "زبيغنيو، برجيينسكي،  - 
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التهديد باستخدام القوة ضد الدول املصادقة على معاهدة عدم عدم  

.انتشار األسلحة النووية

.شمال األطلسيالوأمنية مع دول حلف  إستراتيجيةإقامة شراكة  

 نيوهذا ليس غريبا يف تلك الفترة ألن النخبة اليت ينتمي إليها يلتس

ثرة باملبادئ والقيم إىل النخبة األوروأطلسية وهي متأ السوفييتتنتمي يف الفكر 

كمن يف عمقها األورويب يوالنمط الغريب،وتعتقد أن مستقبل مصاحل روسيا 

 .1الغريب

فهي ( بوتني وميدفيدف) "بوريس يلتسني"أما النخب األخر  اليت أعقبت 

خنبة ذات ميول ومبادئ غري غربية بل تضرب يف أعماق الثقافات الآسيوية، 

وسي بالنخبة األورو آسيوية وتر  أن مصاحل ستراتيجي الروتعرف يف الفكر اال

روسيا تكمن يف عمقها األوراسي، وتر  األطراف األوروبية كعدو أساسي لروسيا 

 .2حاليا وهذا ما تبلور الآن يف سياسات القيادة الروسية احلالية

  :عالقة مصطلح اإلستراتيجية ببعض المصطلحات المشابهة  -هـ

جند يف أدبيات العلوم السياسية عموما ويف ميدان العالقات الدولية 

وعدة مفاهيم أخر  مثل  اإلستراتيجيةخصوصا تداخال كبرًيا بني مفهوم 

هذا التداخل أفضى يف الكثري من األحيان . التكتيك، احلرب،السياسية اخلارجية

بس، وجب التطرق إىل استعمال هذه املفاهيم على أهنا مترادفة وإلزالة هذا الل

قصد الوقوف عند نقاط التقاطع بني هذه املفاهيم ة حدإىل كل مفهوم على 

 :وإبراز أهم الفروق اجلوهرية على النحو األيت

 

 

                                                 
1

االستراتيجية الروسية بعد احلرب الباردة وانعكاساهتا على املنطقة ملى مضر األمارة،  - 

 .91، ص (م 2229مركز دراسات الوحدة العربية، : لبنان)، 1ط . العربية
2
 .111املرجع نفسه، ص  - 
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 :التكتيك -0 

عرفه كراسة ختالف واضح يف حتديد مفهوم التكتيك، حيث ُتايوجد 

التكتيك " :على أنه مالربيطاين  Combined trainingالتدريب املشترك 

ستراتيجية فهي فن التخطيط واإلشراف هو فن قيادة القوات يف املعركة، أما اال

هي األسلوب الذي حياول القائد عن طريقه جلب  فاإلستراتيجيةعلى احلملة، 

عدوه إىل املعركة، بينما التكتيك هو الوسائل اليت يسعى من خالهلا إىل إنزال 

حول  "كالوزفتش"ذا التعريف مع تعريف يتفق ه. اهلزمية بالعدو يف املعركة

التكتيك هو استخدام القوات العسكرية يف " :مبايليالتكتيك، حيث عرفه 

فهي نظرية استخدام هذه املعارك لتحقيق هدف  اإلستراتيجيةاملعركة، أما 

 .1"احلرب 

فالتعريف  ،لإلستراتيجيةالنهائي  التعريف يف حتديد اإال أهنما اختلف 

 .إستراتيجيةاألول يسقط عنصر اهلدف وهو عنصر أساسي يف أي 

فرنسي ) André BEAUFRE "أندرية بوفر"عند التطرق إىل تعريف 

 والتكتيك اإلستراتيجيةخر للتفريق بني آسيوجد مستو  ( م -م

هي فن استخدام القوة لتقوم بأكرب إسهام يف  اإلستراتيجية:" من خالل أن 

اجتاه حتقيق الغايات اليت وضعتها السياسة، أما التكتيك فهو، فن استخدام 

 .2"السالح يف املعركة بطريقة جتعله ميارس أكرب تأثري

 :الحرب -7

إن مفهوم احلرب كغريه من مفاهيم العالقات الدولية يتداخل يف مستويات 

 .v، حيث أن احلرب كما يعرفها كالوزفيتش ستراتيجيةاإلمعينة مع مفهوم 

klanfitz: "...يءإن احلرب ليست صراعا بني عناصر الطبيعة، إهنا قبل كل ش 

                                                 
1

الدار العربية للعلوم : بريوت) .والتكتيك يف فن عام احلرب االستراتيجيةمنرب شفيق،  - 

 (.11، 12.)،ص ص( مناشرون، 
2
 .13املرجع نفسه، ص  - 
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ن إ...هي شكل من أشكال العالقات الدولية البشريةشري، وبتعبري أصحّ بواقع 

إهنا ..الجتماعيا الوجوداحلرب ال ختص ميدان الفنون والعلوم، ولكنها ختص 

 1..."نزاع بني املصاحل الكرب  يسويه الدم، وهبذا ختتلف عن الزناعات األخر 

إحد  أهم الوسائل املتاحة لفض "ومن مث فاحلرب مبفهومها التقليدي هي

وعلى هذا األساس فهي تشكل احلل ..." الصراعات القائمة وفرض اإلرادات

باألداة العسكرية، إىل حسم تناقضاهتا " األخري عندما تلجأ األطراف املتصادمة

ن احلرب هي إملا سبق ف واستقراًء ،2"بعد أن تعجز عن حلها بالوسائل السليمة 

ترسم األهداف  اإلستراتيجيةمرادفا هلا، أي أن  توليس لإلستراتيجيةجمال 

 .لإلستراتيجيةالواجب حتقيقها من خالل احلرب وذلك يف البعد العسكري 

 : السياسة الخارجية -1

يف نقطة  اإلستراتيجيةيتقاطع مفهوم السياسة اخلارجية مع مفهوم  

األمن العسكري الذي يعد من القضايا احملورية يف السياسة اخلارجية لدولة ما، 

درجة الترابط  تّتضحولذلك فعند حتديد مفهوم السياسة اخلارجية ميكن أن 

ينصرف إىل سياسة بني املفهومني، وعلى هذا األساس فمفهوم السياسة اخلارجية 

ولية دوحدة دولية، أي الربامج اليت تنتهجها تلك الوحدة اجتاه الوحدات ال

 تنصرف إىل حتديد األهداف السياسية الكرب ، اإلستراتيجيةاألخر ، أي أن 

.والسياسية اخلارجية ما هي إال وسيلة لتحقيق تلك الغايات
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II -  اإلستراتيجية وأنواعهاخصائص: 

تفاعل العناصر املكونة له،  خالل ستراتيجي يتبلور منإن البناء اال 

هي فن استخدام الوسائل لتحقيق  اإلستراتيجيةوباستنطاق التعريف القائل بأن 

 :هبذا الوصف تصاغ من اخلصائص التالية فاإلستراتيجية, األهداف

 :خصائص اإلستراتيجية - أ 

، وفن استخدام هذه الوسائل ومن مث فمكونات هي األهداف، الوسائل

 :هي على الشكل الآيت اإلستراتيجيةصياغة 

 : تحديد الهدف -0

، اإلستراتيجيةيعترب حتديد اهلدف املرحلة األوىل من مراحل إعداد  

، فبدون األهداف يتعذر تفسري اإلستراتيجيةألنه يشكل مكونا أساسيا من مكونات 

ا، فاهلدف ميثل احلافز واإلطار الذي حتدد به األسباب الداعية إلعداده

بال هدف  اإلستراتيجية، والغاية اليت تنشدها فعندما تكون اإلستراتيجية

 .تتالشى حدود احلركة، ويضيع معيار النجاح أو الفشل الذي ميثله اهلدف

أهم شرط يف وضع اهلدف هو أن يتسم بالواقعية والوضوح، إذ أن واقعية  

نية حتقيقه ضمن اإلمكانيات املتاحة وبغياب الصلة املوضوعية اهلدف تعين إمكا

عن حتقيق أهدافها أو تتواضع يف  اإلستراتيجيةبني اهلدف واإلمكانيات تعجز 

 .حتقيق أهداف أدىن من املطلوب اجنازه واملكافئ لإلمكانيات

كما يستلزم أن تكون األهداف واضحة وبعيدة عن الغموض أو اخللط،  

 .ف يؤشر على مد  االتفاق بني صناع القرارفوضوح األهدا

وبسبب متايز الدول يف واقعها الداخلي واخلارجي وانعكاس ذلك على  

عملية حتديد األهداف وجد أن الدول تسعى إىل حتقيق أهداف متنوعة تبعا 
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فتنقسم األهداف إىل أهداف أساسية وأخر   ،ملعايري عدة كمعيار األمهية

 .1"ثانوية

 :واإلمكانيات الوسائل -7

عند التطبيق فعاليتها من الوسائل أو اإلمكانيات  اإلستراتيجيةتستمد  

وتشكل معايري  اإلستراتيجيةاملتاحة، فتقوم مقام احملددات اليت تؤطر مسالك 

حتدد إيقاع وكيفية احلركة وغايتها وميكن تقسيم هذه الوسائل إىل وسائل 

الثقافية )ووسائل معنوية ( اجلغرافية، االقتصادية، العسكرية)مادية 

 (.واالجتماعية

 متساٍو على قدٍر ما إستراتيجيةلكن املالحظ أنه من الصعوبة أن تتوافر  

وضوعي، يعد أمرا واقعيا ال مفر منه، وهنا تقع املمن الوسائل املتاحة فالتفاوت 

يف التكييف والتنسيق بني هذه اإلمكانيات املتاحة الحتواء  اإلستراتيجيةمهمة 

يف اإلمكانيات وانعكاساهتا السلبية على أداء ( الكمي والنوعي)الثغرات والتفاوت 

  اإلستراتيجية

املوقع : جتاهني مهاامن  اإلستراتيجيةفالعامل اجلغرايف مثال يؤثر على 

 .واملساحة

على حسب  إستراتيجيةحيث أن موقع الدولة اجلغرايف يفرض وضع 

فإن كانت الدولة ذات طبيعة جزرية كربيطانيا فإهنا ترسم  ..مميزاته

أما  ..على زيادة األساطيل العسكرية البحرية أكثر من الربية إستراتيجيتها

كبري فإن ذلك يزيد من العمق  امتداداملساحة فإنه كلما كانت املساحة ذات 

ترتيبات االستراتيجي للدولة يف حد ذاهتا وللدول اجملاورة هلا ويفرض عليها 

.أمنية معينة
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فهو ميثل جتسيدا للقدرات االقتصادية وذلك يف بناء : أما العامل العسكري

ا ونوعا، ويكون املتغري العسكري هو تعبري لتوجيهات الترسانة التسليحية كمًّ

القائمة ونوعيتها هل هي دفاعية أم هجومية تبعا حلجم التركيز  اإلستراتيجية

لى املتغري االقتصادي أو الثقايف أو السياسي متمثال يف ع وعلى املتغري العسكري أ

دول مثل الواليات املتحدة بعض الومثال ذلك اعتماد  .األدوات الدبلوماسية

يف عهد إدارة اجلمهوريني  ستراتيجية ذات بعد عسكري طاٍغِااألمريكية على 

ذات بعد دبلوماسي غالب يف الفترة الرئاسية لإلدارة  إستراتيجيةوعلى 

 .الدميقراطية احلاكمة حاليا

 :القدرة على استخدام هذه الوسائل -1

، فالقدرة على لإلستراتيجيةتعترب القدرة من أهم العناصر املكونة  

استخدام هذه الوسائل تبقى معطلة واألهداف تبقى دون جتسيد عندما تغيب 

 هم يف أحسن استفادة من الوسائل وهياالقدرة على إدراك ثالثة عوامل تس

 .اإلدراك، عنصر اخلربة وثالثها عنصر الكفاءة أو احلنكة يف االستخدام

 :اإلدراك -0 - 1

ويف  اإلستراتيجيةيعد عنصر اإلدراك مدخال أساسيا يف عملية صياغة 

على قاعدة ، وينبين اإلدراك عموديا اإلستراتيجيةضوئه تتحدد خمرجات هذه 

 وتشخيص الواقع اإلمكانياتواليت ال تؤثر يف كيفية تقييم  من املعلومات

فغياب املعلومات جيعل . ويكون عامال مهما من عوامل جناحها ،1املوضوعي

إضافة  بال أساس ويضحى الغموض يؤثر يف صياغتها بشكل عام اإلستراتيجية

                                                 
1

جملة ".دراسة نظرية: يف التخطيط السياسي اخلارجي"إمساعيل الرمضاين،  مازن - 

 .01، ص (م1911، 21: العدد)، احلقوقي
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حنو القوة،احلاجة إىل الدافعإىل إدراك القائد السياسي ودوافعه الشخصية

...واإلجناز،االنتقاماالنتماء

  :الخبرة - 7 -1

تمثل يف الرصيد من التجارب واخللفيات التارخيية والتعامل مع املواقف ت 

املماثلة أو األوضاع املشاهبة اليت وقعت يف املاضي، وينهض عنصر اخلربة مبهمة 

حتجيم األخطاء النامجة عن تكرار املمارسات السابقة واستثمار الفرص 

 .الثغرات يف سلوكيات الطرف الآخر وفر بذلك فرص استغاللياجلديدة، ف

ستراتيجي يتميز بكفاءة عقلية ِاتبقى العناصر السابقة حباجة إىل  

من اخلربة والقاعدة املعلوماتية بغية التوظيف الرشيد للوسائل  ستفيدوحنكة ت

واإلمكانيات املتاحة وهذا يتحقق عرب عملية املوازنة يف استخدام هذه الوسائل 

 يته،أو التركيز على بعض الوسائل تبعا ملاهية الوسيلة وظروف االستخدام وغا

 استخدام هذه ويدخل يف مهارة األداء عنصر الزمن من خالل تقدمي وتأخري

 .الوسائل أو تلك تبعا ملتطلبات الوضع الراهن واحتماالت املستقبل القادم

 :أنواع اإلستراتيجية - ب 

نتيجة عدة مراحل أوهلا حتديد اهلدف من خالل  اإلستراتيجيةتنشأ 

تنقسم إىل عدة أنواع  اإلستراتيجيةالتخطيط وصوال إىل التنفيذ لكن هذه 

 .املستخدمة وحسب الغاية من االستخدام( الوسيلة)تبعا لنوعية األداة 

 :طبقا لمعيار وسيلة االستخدام اإلستراتيجيةأنواع  - 1 

تبعا ملاهية الوسائل تظهر عدة استراتيجيات  اإلستراتيجية تصنيفعند  

 إلستراتيجيةاالعسكرية،  واإلستراتيجيةستراتيجية السياسية منها اال

 .الثقافية اإلستراتيجيةاالقتصادية، 

                                                 
1

ص ، (م 1991مكتبة النهضة،: مصر)، 2ط. حتليل السياسة اخلارجيةحممد السيد سليم،  - 

311. 
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 ءتتوىل إعداد اخلطط واملبادئ اليت هتيفالسياسية  اإلستراتيجيةأما 

دولة على الصعيدين الداخلي أو لاألجواء لتحقيق األهداف السياسية ل

السياسية إدارة برنامج وطين لتحقيق  اإلستراتيجيةفداخليا تتوىل  ..اخلارجي

 - اإلستراتيجيةاالستقرار والرفاه االقتصادي واالجتماعي،وخارجيا تسعى هذه 

إىل هتيئة البيئة اخلارجية للدولة لتحقيق أهدافها السياسية يف  -عرب التفاوض

 . التصدي واحتواء اخلصوم وكسب احللفاء وحتقيق املكانة والتأثري للدولة

تكون يف أوقات السلم واحلرب  اإلستراتيجيةية هذا النوع من إذن فحرك 

العسكرية  لإلستراتيجيةونطاق هذه احلركة يكون يف الداخل واخلارج خالفا 

تبقى يف ساحة القتال ويف  فإهناإمكانيات األمة،  علىارتكزت حىت وإن اليت 

 استخدام العسكرية إىل اإلستراتيجيةتنصرف  وقت احلرب أو االستعداد هلا، إْذ

 .القوات املسلحة أو التهديد هبا وذلك خدمة للهدف االستراتيجي النهائي

الثقافية ذات األدوات اإلعالمية واملعلومات لنشر  اإلستراتيجيةأما  

فتستخدم ثقافتها والدفاع عن سياستها وحشد الرأي العام العاملي حوهلا، 

ات االقتصادية، معونات املعون)الدبلوماسية لإلقناع من خالل أدوات سلمية 

وكذا استخدام ما يعرف بأدوات القوة الناعمة من خالل املنظمات  (عسكرية

وذلك كله للبقاء على اطالع مستمر بوضع والتدخل يف آليات املؤمترات التعاونية،

 .1اخلصم وإمكانياته

 :طبقا لمعيار الغاية اإلستراتيجيةأنواع  - 2

على أساس كيفية استخدام هذه الوسائل  اإلستراتيجيةعند تقسيم  

غري  وإستراتيجيةمباشرة إستراتيجية: اإلستراتيجيةميكن إجياد نوعني من 

 .مباشرة

                                                 
1

 جملة دراسات". 2221سبتمرب  11بعد أحداث  ةالسياسة األمريكي"أمحد باي،  - 

 .19.، ص( 2221مركز البصرة للبحوث، : ، اجلزائر11:العدد)، استراتيجية
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املباشرة هي تلك اليت تبحث عن حتقيق األهداف القومية إلستراتيجيةفا

واألكثر وضوحا وحتديدا من خالل  ،بالطرق السريعة والوسائط، األكثر قوة

والتهديد لتعديل سلوك الدولة األخر  لصاحل الدولة املستخدمة  ،آليات اإلغراء

املباشرة سرعة احلسم،ووضوح  اإلستراتيجيةومن مزايا  ،اإلستراتيجيةهلذه 

وذلك من متحور أدائها باجتاه واحد على طرف بعينه  .الغرض،وعمق التأثري

هو التسرع واالنكشاف مع احتمالية  اإلستراتيجيةوب هذه لغرض معني، وما يش

 .الفشل وصعوبة التطبيق دون وقوع األخطاء

غري املباشرة فهي ال تتجه إىل طرف بعينه بأداة وهدف  اإلستراتيجيةأما 

واضح، وإمنا تسعى إىل هتيئة الظروف احمليطة بالطرف الثاين لتدفع به إىل 

  ةستراتيجياهلدف النهائي لالملها جتبين أمناط سلوكية ختدم يف ُم

أشبه بأداء العب الشطرنج،وذلك  نإذ اإلستراتيجيةفيكون أداء هذه 

بتهيئة أجواء اللعبة والتمهيد للفوز من خالل عدد نقالت متهيدية حبسب ما 

. النقطة املطلوبةىلإخري والظروف إليصال اخلصم يف األ ،تقتضيه الضرورة

 :اإلستراتيجيةمقتربات دراسة  -1

مقتربا االرتباط )منها  اإلستراتيجيةتعاجل مواضيع  اتجند عدة مقترب

 ،(منوذجا، أطروحات نظرية حديثة يف طور التشكلأستراتيجي واالختيار اال

الطرق اليت يتبعها صانع القرار للوصول إىل حتقيق املصلحة  جمتمعةوهي متثل 

 .القومية لدولة ما

 : االرتباط مقترب - 0 - 1

رتباطية أطروحة نظرية حديثة يف دراسة تعترب املقاربة اال

لف النظرية ؤربط املفاهيم اليت ت"ستراتيجيات الدولية فهي تعمل على اال

  .1"باملؤشرات فالنظرية

 :اطية ترتكز على ثالث متغريات هيتبراال -

                                                 
1
 .21نسيمة طويل، مرجع سابق، ص  - 
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 .احلوافز املستخدمة -

.املبتغاةاألهداف  -

 .االرتباطالقو  الفاعلة اليت يتم هبا  -

االرتباط يف السياسة  إستراتيجيةوكمثال جترييب على هذه املقاربة، 

خدمت يف ظل احلرب الباردة من خالل سياسات اسُت حيثاخلارجية األمريكية 

حتاد السوفييت والواليات املتحدة األمريكية،وبعد هناية االستقطاب بني اال

ذلك هو  لعمليايت وبيانارواج الهلا فرصة ملزيد من  تاحلرب الباردة شكل

 :استخدام الواليات املتحدة األمريكية هلا من خالل نوعني مها

 :االرتباط المشروطة إستراتيجية -

وتتمثل يف تقدمي احلافز مقابل اتفاق مسبق على عمل تباديل يتبع  

تغيري املواقف املتصلة لبعض الدول مثل روسيا وموقفها من حرب  مثال ..ذلك

تباع سياسة خارجية متحفظة مقابل مساح ام وقيامها باخلليج الثانية 

الواليات املتحدة األمريكية بتسريع ضخ االستثمارات املالية إىل اقتصادها الذي 

 .كان جيتاز عملية إعادة اهليكلة

 : ر المشروطاالرتباط غي إستراتيجية -

عن األخر  يف كوهنا ال تفترض اتفاق مسبق  اإلستراتيجيةوختتلف هذه  

ينجر عنه إجراءات تتبع ذلك وتتنوع احلوافز اليت تدخل ضمن هذه 

 :رتباطيةستراتيجيات االاال

 .حوافز اقتصادية -

 .حوافز سياسية -

 حوافز ثقافية  -

القرار لتبديل مواقفهم  يحوافز عسكرية تشكل مجيعها إغراءات لصانع -

 . صلحة القومية لدولة مااملمبا يتالءم و
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 :ستراتيجيمقترب االختيار اال -7 - 1 

دراسة التفاعل : "بأنه "Slantchev سلنتشف"يف هذا املقترب، يعرف 

/ ستراتيجي بني اجلهات الفاعلة يف البيئة الدولية ويتم تعريف العدواال

 . الصديق انطالقا من عنصري التفضيل واملعتقد

  .يقصد هبا براغماتية ومستو  العقالنية لد  اخلصم :التفضيالت-أ 

ويقصد هبا هل هذا اخلصم ذو معتقدات متطرفة أو متقبلة  :املعتقدات-ب 

 :ك فهذا املقترب يتطرق إىل عناصر أخر  هيللتفاوض واملساومة،وكذل

وكذا خمتلف اإلجراءات  ،1الدويل، اإلقليمي، احمللي :البيئة الدولية-ج 

اليت تصاحب مجع املعلومات عن اخلصم عن طريق االستخبارات، البعثات 

 .الدبلوماسية والقنصلية

 :وهي تصميم حماكاة لتصرفات اخلصم املفترض من خالل :العقالنية -د 

 . التصرفات االرجتالية - 

 . التصرفات العقالنية - 

 نيستراتيجيالفاعلني اال -: على بَنىوالذي ُي :ستراتيجياخليار اال -ـه

 .ستراتيجيني احملتملنينتائج التفاعل بني الفاعلني اال -

 .األنسب اإلستراتيجيةحتديد -

القرار  اذختستراتيجي يوفر احلدود الفاصلة الومن مث هذا املقترب اال 

.ستراتيجياال

يتميز هذا املقترب مبحاولة دمج جمموعة من املتغريات لنظريات أخر   

منها نظرية األلعاب واالستعانة هبا كتقنية يف دراسة التفاعل بني الفواعل 

ستعار عدة مفاهيم من نظرية االختيار اجلماعي، حيث استخدمت ااحملتملني، كما 

 .مفهوم التفضيالت

                                                 
1

 - Arther, A.stein.  " the strategic choice approach to international 

relations",Princeton university.  

From: (http:www.press.princeten.edu/titles/g746/htm267l.pdf),In: (18/02/2013). 
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 :Terrorismeرهاب ب اإلمقتر - 1 -1 

بتقدمي تعريفات خمتلفة  Frank.L.Jonesيقوم صاحب هذه األطروحة  

لإلرهاب ويقوم بانتقائها انطالقا من اخللفيات األيديولوجية، واألبعاد اليت 

ن إ:"بالقول باإلستراتيجيةركزت عليها دون األخر  ويربط تعريف اإلرهاب 

على الوضع الذي خيدمهم باستخدام اإلرهابيني حياولون تغيري أو احلفاظ 

قوم هذا املقترب يو. يف البيئة الدولية( تفجريات، اغتياالت)أساليب خمتلفة 

 :على جمموعة من الفرضيات

 .إستراتيجيةالغرض السياسي يهيمن على كل  -

 .خاصة املادية اإلستراتيجيةأولوية فهم البيئة  -

 .التكيف مع الظروف املتغرية املستمرة وعدم اليقني - 

 : Victoryمقترب النصر  – 1 -1 

سالمل يقاس هبا موقع الدولة يف تلك " تقوم هذه النظرية على عدد - 

 :1"ة السالمل النظرية وهي ثالث

 scal of success: سلم النجاح -

النصر  -

 الربح  -

 ال خاسر -

 تعادل  -

 ال رابح  -

 اخلاسر -

 اهلزمية -

                                                 
1
 - J.boone,bartholomees,jr,us army war college guide to national security 

issues, theory of war and strategy.( Volum:1, edition:3, p96-97).From: 

(http:www.strategic.stydies.insttute.army.milpdffilespub870.pdf,),In: 

(19/02/2013). 
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 ويقرأ السلم من األعلى إىل األسفل. أي التدرج من اهلزمية إىل النصر

 :اإلستراتيجية مستويات -1

الدراساتيفاملتخصصنيفإن،اإلستراتيجيةمستوياتإىلبالنسبة

:وهيأساسيةمستوياتثالثة بنيمييزوناإلستراتيجية

 (العسكري السياسي المستوى): ستراتيجياال المستوى -1-0

والعسكريةالسياسيةالعليااإلراداتحلواراألعلىاملستو وهو 

الوطنيةللمصاحلالكرب اإلستراتيجيةاإلدارةأجلمنللدولةوالدبلوماسية

كانت إذاماعلىهناتستندفاملسألةاليقنيبعدمتتميزدوليةبنيةيف

والقدرةالدوليةالتفاعالتمبسارالتنبؤعلىالقدرةهلاالكرب اإلستراتيجية

وحتقيقهااملصاحل الوطنيةحتديدعلى

 : التكتيكي المستوى -1-7

القيادةبنياالتصاالت يفاملستو هذاعلىاإلستراتيجيةتنحصر 

وهوالقتال،جبهاتالعسكرية علىللعملياتاملباشرةالعسكرية والقيادةالعليا

يف كذلكتلمسهوميكن،للحروباملباشرةاإلدارةأثناءعسكري يكونمستو 

الثانويةاألهدافذاتالصغر ستراتيجياتبااليتعلقعندمااألخر امليادين

 .مؤقتةأوزمنية قصريةبفترةواملرتبطة

 :العملي المستوى -1-1

حجموحتديدوالزمنية بدقة،املكانيةاملتغرياتحتديديتموفيه 

التصور حتويلأياإلستراتيجيةأهدافلتحقيقالالزمةوالوسائلاإلمكانيات

مساعدعاملاملختصني هيتصوريفاهلرميةهذه،عملتطبيقإىلالنظري

،ومتنحلإلستراتيجيةاملختلفةاملستوياتبنيوتفادي التناقضالتخصصعلى

واألهدافاملد الطويلةاألهدافبنيالتمييزمنمتّكنمتعددةخيارات

 . 1احلالية

                                                 
1

 - Wikipedia, « L'encyclopédie liber, Stratégie»,From: 

)http://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gie.( 
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 : اإلستراتيجية نماذج - 1

االرتباطعلىينطويو..واألهدافبالوسائلتصميمهومنوذجاأل 

الفرنسياجلنرالوحسباملوجودة،املتوخاة واإلمكانياتاألهدافبنيالتفاعلي

:مخسة مناذجلإلستراتيجيةن إف André Beaufreبوفرأندري

األولمنوذجاأل-

تريدالذياملتنوعة واهلدفالقويةواإلمكانياتبالوسائليرتبطالذي

اخلربةإىلتلجأ الدولةا فإذا كان اهلدف متواضع،الدولةحتقيقه

التهديدعلىيستندهنامنوذجفاأل ،التهديدطريقعنالعسكريةواالستعدادات

سلوكهاالمتثال وتغيريعلىالضعيفالآخرالطرفإلجباريكفيألنهاملباشر،

 Thomasشلينغتوماس"يقولالصدد،هذاويف، القويالطرفومصاحلليتوافق

Shelin" األولالطرفيلجأاالستجابةعدمحالةويففعاال،يكونالتهديدأن

.1للقوةالفعلياالستخدامإىل

متواضعااهلدفيكونعندمااألولعكسوهو:الثاينمنوذجاأل -

املباغتةمبدأعلىيقومهنامنوذجفاأل اهلدفمعمتناسقةواإلمكانيات

يف إْذغري املباشر،الضغطمنوذجأوهوواالقتصادية،والسياسيةالدبلوماسية

جداحمدودةاملناورةحريةفيهتكوناألحيانبعض

فيهاكونتاليتباحلاالتيتعلقفهو(بوفر) حسب:الثالثمنوذجاأل -

 للدولةبالنسبةحساسايكونواهلدفأو حمدودة،ضعيفةواإلمكانياتالوسائل

علىحتتوياملتتابعة اليتاألفعالسلسلةيأخذمنوذجفاألاحلالة،هذهيف

مرتبطايكونماوغالباللقوة،حمدودواستعمالاملباشرالتهديدمنمزيج

وأساسيةمعينةقيمعنتبحثاليتالدول الضعيفةحبالة

ولكنواسعةاحلركةأواملناورةحريةتكونعندما: الرابعمنوذجاأل -

ماعادةوهذا،وهاممثايلهدفجدا لتحقيقضعيفةاملستعملةاإلمكانيات

                                                 
1

 -  Ibid. 
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،بينهمافجوة القوةبسببطرفنيبنيمتكافئةغريعسكريةبزناعاتيرتبط

نزاعاتأو،الطويلةالزناعاتأسلوباستعمالإىليلجأهنااألضعففالطرف

القويالطرفعلىالسيكولوجيالتأثريإىلورائهامناليت يرمياالستزناف

التحريرحروبحالةذلكمثالوإرهاقه

العسكريةوالوسائلاإلمكانياتتكونعندما:اخلامسمنوذجاأل -

الزمنيةالناحيةمنوحمدد،عنيفيرتبط بزناعاهلدفولكنوقويةمعتربة

املباشرالتدخلمنوذجأفهوالوقت،مرورمعيزولأنممكناهلدفهذاحىت

 .األقو الطرفإلرادةاخلضوععلىالآخرالطرفإلرغام

 :اإلستراتيجية وسائل - 1

درجةكانتمهماوالناجحةالفعالةاإلستراتيجيةعناحلديثال ميكن 

ملإذاالفكريتصورهاالنظري،ومثاليةوواقعية طرحهااملعريفمتاسكها

التطبيقاتإىلاألفكار اجملردةمنلنقلهاالالزمةواإلمكانياتالوسائلتسندها

املتعددة القوةوإمكانياتواملاديةاملعنويةالوسائلتوفرتفكلما .العملية

املواجهةاالستراتيجي،وإدارةالتفوقحتقيقعلىذلكساعدكلماوالشاملة،

حيثمناألقو والطرف.املعاكسةستراتيجياتعلى االباقتداراإلستراتيجية

املطلقةاإلستراتيجيةصفة امليزةعلىحيوزالذيالطرفهوالوسائلتنوع

رئيسينينوعنيإىلصنفتاإلستراتيجيةوسائلنإفعامة،بصفة 

.املعنويةوالوسائلاملاديةالوسائل مها

 : المادية الوسائل -1-0

طبيعية،وحجممواردمناالقتصاديةالوسائلمجيعهبايقصد 

العسكري، نوع العتادالعسكرية،والتجارية، الوسائلاملاليةاإلنتاج،واحلالة

كبريبشكلتوفرتماإذاجمتمعةالوسائلهذه. اجليشوعددالتسلححجم
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األهدافودافعية إلجنازهائلةدعموقوةاملناورةحريةللدولةمتنحفإهنا

 .1تواجههااليتالتهديداتأمامعنهاوالدفاعوحتقيقهاوالقومية،السياسية

 : المعنوية الوسائل -1-7

التعبئة واحلضارية،ودرجةيديولوجيةاألاألفكارمنظومةعلىتنطوي 

منظومةتشكلاليتاخلارجيةاملسائليفالرؤيةووضوحالداخليةالسياسية

للدولةدفععناصربدورها  تشكلاليتاملادية الوسائلمتكاملة معحضارية

ستراتيجيتهاِاالداخلي، وتنفيذمتاسكهاوحتقيقاخلارجينفوذهاملمارسة

تنطوي اليتاخلارجيةفالسياسة. الوطنيةمصاحلهاومحايةمكاسبهالتحقيق

اإلقناعوسائلعلىعادةتقوماخلارجيحميطهاحيالمادولةسلوكعلى

املهارةعلىتعتمدمعنويةوسائلمجلتهايفوهي .والتحالفاتوالدبلوماسية

احللفاء،استقطابوالقادرة علىاألخر لألطرافاملغريةالقيمومنظومة

هو الكرب أوالشاملةاإلستراتيجيةفقوام.األعداءودحر،املناوئنيوعزل

متوازنبشكلواملعنويةاملاديةاإلستراتيجيةوسائلبنياملزاوجةاعتمادها

 التفاعالت اخلارجيةلظروفمراعاة

الكرب إلستراتيجيةان إف Paul Kennedyكينيدي بوللتعبريوفقا 

بالسياساتمعنيةفهيباحلرب،معنيةهيمابقدربالسلممعنيةاحلقيقية

واللقرونورمبا بللعقود،صاحلةتبقىأنجيباليتتلك وتكامالتطورا

كما ..اباندالعهتبدأالأهناكمااحلرببانتهاءاإلستراتيجيةهذهتنتهي

حتققأنميكنالالقوةمنةمساندهلاتكنملإن و،األخالقياتعلىتستند

ويفسلوكياتهيفتتحكمالسياسيةالواقعيةزالتما عامليفاملطلوبالنجاح

اإلمكانياتعلىستندةامل فاإلستراتيجية.الدوليةوحداتهبنيالتفاعالتمنط

                                                 
1

 القدمي اإلستراتيجي الفكر :مقياس يف حماضرة ،ستراتيجيةاال مناذج بوقارة، حسني - 

 العلوم قسم ،باتنة :جامعة الدولية، العالقات :فرع سياسية، علوم ماجستري واملعاصر،

 .م2006 ، السياسية
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 اإلكراهعلىتارةتعتمداليتأوواألخالقالقيميةواملنظوماتللقوةاملادية

 .املرسومةأهدافهااملطافهنايةيفستحققاملكافأةعلىطورًا و

 

III - ضبط مفاهيمي للمصطلح" األمن 

األمن حاجة إنسانية ومن حاجات البشر األساسية، لذا يؤثر اإلحساس 

غيابه سيؤثر حتما بفقده أو بنقصه على كيان الفرد، اجملتمع والدولة، وبالتايل 

 .على منط العالقات بني األفراد، اجملتمعات والدول

 :تعريف األمن -أ

هو إحساس األفراد واجلماعات اليت يتشكل منها اجملتمع األمن لغة 

 .1نهم من العمل واإلنتاج أكثرمّكبالطمأنينة واالستقرار، مما ُي

: أدق تعريف لألمن هو ما ورد يف القرآن الكرمي يف قوله سبحانه وتعاىل 

، فاألمن هو 2"فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"

 (.جتماعياالقتصادي،السياسي واال)ضد اخلوف واخلوف هو التهديد 

إنه وشيوع استخدامه، ف" األمن"على الرغم من األمهية القصو  ملفهوم  

مفهوم حديث يف حقل العلوم السياسية، هذه احلداثة جعلته يتسم بالغموض 

ويستخدم بعشوائية يف الكثري من األحيان باإلضافة إىل حداثته فاألمن مل 

منفصال عن  –يتبلور ويتطور لكي يصبح حقال علميا داخل علم السياسة 

لفروض وحتديد ان وضع ملقواعد النظرية التطبق عليه ل - العالقات الدولية

مناهج البحث املالئمة، واختيار أدوات التحقق العلمي وقواعد اإلثبات والنفي 

, الوطين: بأبعاده املختلفة)وبالتايل الوصول إىل قانون حيكم ظاهرة األمن 

.3(احمللي، الدويل

                                                 
1

دار :القاهرة) .اإلستراتيجية األمنية والتحديات املعاصرةحسن درويش عبد احلميد،  - 

 .21، ص (م 1999الكتاب املصري، 
2
 ".20"القرآن الكرمي، سورة قريش، الآية  - 
3
 .20، ص (م 2221دار النهضة العربية،: القاهرة) .القومياألمن زكرياء حسني،  - 
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يعود االستخدام األول ملصطلح األمن إىل هناية احلرب العاملية الثانية، 

األدبيات تبحث يف كيفية حتقيق األمن وإمكانية حتقيقه  حيث ظهر تيار من

الذين  -بني أنصار املدرسة الواقعية ذلك وظهور نقاش فكري حاد على إثر 

وبالتايل ..يؤمنون حبتمية الصراع وبطبيعة النظام الدويل العدائية واملتصارعة

مرحلية وبني أنصار املدرسة املثالية اليت تراهن على  -استحالة حتقيق األمن

الفوضى والصراع يف النظام الدويل، وبأن األمن هو حتمية ستصري إليها العالقات 

 .1بني الدول

ضعت العديد ورغم حداثة املصطلح واالختالف بإمكانية حدوثه إال أنه ُو

 :2لتحليله من أمهها ريفاتمن التع

بأنه محاية األمة من خطر القهر : "تعرفه دائرة املعارف الربيطانية -

 ".على يد قوة أجنبية

وزير اخلارجية األمريكي  Henri Kissinger "هنري كسنجر"يعرفه  -

 ".تصرفات يسعى اجملتمع عن طريقها إىل حفظ حقه يف البقاء"األسبق أنه 

وزير الدفاع األسبق للواليات املتحدة األمريكية  "روبرت مكنمارا"أما  -

: بقولهفيعرفه " جوهر األمن"البارزين يف كتابه  اإلستراتيجيةوأحد مفكري 

يعين التطور والتنمية، سواء منها االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية يف "

إن األمن احلقيقي للدولة ينبع من : "، ويستطرد قائال"ظل محاية مضمونة

معرفتها العميقة للمصادر اليت هتدد خمتلف قدراهتا ومواجهتها، إلعطاء 

".ت يف كافة اجملاالتالفرصة لتنمية تلك القدرا

قدرة : "ميكن إعطاء تعريفا شامال لألمن على أنه ريفاتيف إطار هذه التع

واخلارجية، ومعطيات هذه القوة  الدولة على جتنيد قدراهتا وقوهتا الداخلية

                                                 
1

ترمجة ونشر مركز اخلليج )، 1ط  .عوملة السياسة العامليةجون بيليس، ستيف مسيث،  - 

 .010، ص (م 2220لألحباث، 
2
 .21زكرياء حسني، مرجع سابق، ص  - 
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االقتصادية، السياسية والعسكرية يف مواجهة التهديدات اليت تعترض 

 ".الدويل واحمللياستقرارها وطمأنينتها على املستو  

 : موضوع األمن -ب

: على أنه ماألمن سنة  Arnold Wolfers"أرنولد ولفس  "يعرف

 .1"غياب أي هتديد يلحق بقيم الدول احملورية: األمن يف مفهومه املوضوعي هو"

، 2"عدم تعرض حرية الدول للتهديد: "على أنه Buzan "بيزان"ويعرفه 

احملوري الذي جيب اإلجابة عنه عند دراسة هذان التعريفان جيعالن السؤال 

، أو "ما هو املوضوع الذي يتناوله األمن كمفهوم: "األمن كمفهوم يتعلق بالدول هو

قيم : هل هي..قاس عليها عند احلديث عن القيم ُييتما هي وحدة التحليل ال

 الدول، الدولة األمة، اإلنسانية أم الفرد؟

هل هو التهديد : بـ ريفاتعنه التعأما فيما خيص التهديد الذي تتحدث 

 أو غريمها.العسكري، التهديد االقتصادي

اعتربت الدول الفواعل الرئيسية يف النظام الدويل منذ معاهدة  

، وذلك يف غياب سلطات فوق الدول، مما مسنة  Westphalieوستيفاليا 

بسيادة ري النهج التقليدي لألمن، يؤكدون على أنه مفهوم مرتبط جعل منّظ

الدول وحدها وذلك يف ظل نظام دويل متصارع، تسعى فيه الدول لتحقيق أمنها 

ألن أهداف الدولة وطموحاهتا كانت تقريبا يف  –على حساب الدول اجملاورة هلا 

فاألمن كان يعترب قوميا لتعلقه بأمن  -تلك الفترة إقليمية أكثر منها دولية

.الدولة

تطورا لألمن، حيث أصبح األمن  لباردةفترة ما بعد احلرب اولقد عرفت 

تفكر من  -وبالنظر إىل طبيعة النظام الدويل -دوليا، ألن الدول أصبحت 

 .طابع تعاوين، أكثر من التفكري القومي التصارعي السابق يمنطلق دويل عاملي ذ

                                                 
1

 - Dario Battistella, Theories des relations internationale.(Paris: presses de la 

fondation internationale, 2003), P 432. 
2
 - Ibid, P 433. 
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رض الدول تباإلضافة إىل ما سبق، فمستويات التهديد اليت أصبحت تع 

هديد العسكري، إىل مستويات أبعاد جديدة، حيث ظهر قد تطورت أيضا من الت

األمن االقتصادي للدول يف مقابل التهديدات االقتصادية اليت أصبحت تعترض 

 .1الدول، كما ظهر مفهوما حديثا لألمن يسمى األمن اإلنساين

 :التغير في مفهوم األمن بعد الحرب الباردة -ج 

 :مفهوم األمن بين العداء والتهديد -0

مالمح التطور الرئيسية اليت حدثت يف مفهوم األمن يف مرحلة ما بعد  إن

احلرب الباردة تتمثل يف التحول من مفهوم األمن يف مواجهة األعداء إىل مفهوم 

امتد يف  يديولوجيأحيث شهدت فترة احلرب الباردة صراع . األمن من التهديد

يات املتحدة األمريكية، أحيان عدة ليصبح عسكريا، بني االحتاد السوفييت والوال

حيث كان األمن القومي لكل منهما يتحقق باالنتصار على العدو الرئيس، 

ولتحقيق االنتصار قام الطرفان ببناء ترسانة عسكرية هائلة من أسلحة الدمار 

 .2الشامل

 أهنى العدو األول والتقليدي للواليات املتحدة يتاهنيار االحتاد السوفي

األمريكية، ومل تصبح روسيا االحتادية وال واحدة من اجلمهوريات املنبثقة عن 

هذا االهنيار يف وضع العدو، بل على العكس حدث هناك تقارب واضح بني هذه 

 . الدول اجلديدة والواليات املتحدة األمريكية

الباردة،إال أن الواليات  قائم أثناء احلربرغم انتهاء الوضع األمين ال

حسب  –املتحدة األمريكية سعت إىل حتقيق أمنها وأمن اجملتمع الدويل 

 ظهرت يف التعامل على مستو  يتمبواجهة التهديدات اجلديدة ال -منظريها

                                                 
1

يرتكز مفهوم األمن اإلنساين على الفرد كوحدة التحليل األساسية فأي  :األمن اإلنساين - 

سياسة أمنية جيب أن تكون اهلدف األساسي منها هو حتقيق أمن الفرد جبانب أمن الدولة، برز 

 .من اإلنساين يف النصف الثاين من عقد التسعينياتمفهوم األ
2

مركز الدراسات الآسيوية، :القاهرة) قضايا األمن يف آسيا،شوقي عابدين، هد  متيكس،  - 

 .29، ص (م 2220
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العالقات الدولية، مثل حالة الفوضى اليت نشأت عن تفكك االحتاد السوفييت 

 .إىل مجهورياته املستقلةسلحة األوانتقال 

ينتقد مفهوم األمن القاتل بانتقاله من مفهوم مواجهة العدو إىل مفهوم 

 :التهديدات مبا يلي

ن تعايش مفهوم التهديدات كان سائدا أيضا خالل احلرب الباردة، إ -

يف مرحلة احلرب الباردة مثال وجود العدو الذي و .فوجود العدو سيخلق التهديد

استعمال السالح النووي، : اد السوفييت خلق التهديدات التاليةيتمثل يف االحت

 .إخل...الشيوعية يديولوجيةانتشار األ

اهنيار االحتاد السوفييت مل ينقل مفهوم األمن من مفهوم العدو إىل  -

يف  "صموئيل هانتجتون"رآه  ..مفهوم التهديد، ألنه دائما كان هناك العدو البديل

، يف احلضارات غري الغربية وخاصة احلضارة 1"صدام احلضارات"أطروحة 

اإلسالمية، ورآه آخرون يف ظاهرة اإلرهاب الدويل، والذي خيتصره بعضهم يف 

 .2اإلسالم

فاالحتاد  ،بالنسبة ألوربا فاألمن كان دائما يرتبط يف مفهومه بالتهديد -

أكثر  موّسعايديولوجيا أهتديدا ل السوفييت خالل مرحلة احلرب الباردة كان يشك

 .من العدو الذي جيب حماربته والصراع معه

انتهاء مفهوم األمن املرتبط بالعدو كان بالنسبة للواليات املتحدة  -

ودليل ذلك استمرار انعكاسه على العالقة بني اهلند وباكستان وبني  ..فقط

 .إسرائيل وبعض الدول العربية

 

 

                                                 
1
 .12شوقي عابدين، هد  متيكس، املرجع السابق، ص  - 
2
 .012جون بيليس، ستيف مسيث، مرجع سابق، ص  - 
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 :التهديدات الخارجية والتهديدات الداخليةمفهوم األمن بين  -7

مجدت احلرب الباردة الصراعات واملشكالت العرقية والطائفية يف كثري 

يت، وقد كانت هناية احلرب الباردة سببا مباشرا امن بالد أوربا واالحتاد السوفي

 .يف عودة هذه الصراعات الداخلية يف شكل حروب أهلية أو صراعات إقليمية

يف العديد  -من ناحية أخر  فإن عمليات التحول الليربايل والدميقراطي 

هذه الدول  تجعل -من الدول النامية حتت ضغط التطور الدويل أو الداخلي

تعاين من عدم التناسب والتوازن بني تقدم عمليات التحول الليربايل يف اجملال 

ي خلق أزمات أمنية حادة االقتصادي والتحول ذاته يف اجملال السياسي، األمر الذ

 .داخلية عانت منها هذه الدول

هذه احلقائق سالفة الذكر فرضت واقع تغلب الصراعات الداخلية على 

اخلارجية يف زمن ما بعد احلرب الباردة وجتلت هذه الصراعات يف احلروب 

العربية والطائفية والدينية اليت عادة ما يكون العدد فيها غري حمدد مما جيعل 

ة إهنائها أو إجياد حلول هلا أمر جد صعب، هذا األمر هو الذي جعل عملي

التدخل األممي واألمريكي يف الصومال يتحول إىل مأساة إنسانية، وجعل األزمة 

رواندا، البورندي، سرياليون، ناجور نوكاراباخ : تستمر ملدة طويلة يف كل من

 .1وأفغانستان

يت تعرفها الدول حاليا وصعوبة التعقيد يف نوعية التهديدات الداخلية ال

إجياد ضبط مفاهيمي أثناء التعامل مع هذه النوعية من الصراعات الناجتة 

عنها، أد  إىل وجود نفس الصعوبة واألزمة يف ضبط مفاهيمي ملصطلح األمن يف 

 .مرحلة ما بعد احلرب الباردة

 :اقتصادي-سياسي والجيو-مفهوم األمن بين الجيو -1

عرفت مرحلة ما بعد احلرب الباردة تصاعد املنافسة التجارية 

، ومع االجتاه املتزايد اإلستراتيجيةواالقتصادية وحلوهلا حمل الصراعات 

                                                 
1
  - Dario Battistella, op.cit, P 434. 
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لالخنراط يف صراعات ومنافسات اقتصادية فإن األشكال العسكرية للتأثري مل 

مي القتصاد تعد فعالة يف إدارة الصراعات اإلقليمية وخباصة مع االندماج املتنا

 .العامل

سمت مرحلة ما بعد احلرب الباردة كذلك بنقاش مستمر حول وقد اّت

اقتصادي يف مسائل األمن، وقد ثار ذلك النقاش -سياسي واجليو-ثنائية اجليو

 :1على مستويني

سياسية أم -يتعلق بالتهديدات وما إذا كانت ما تزال جيو: املستو  األول

قتصادية، فالنوع األول من التهديدات يسود مع ا-أهنا حتولت إىل هتديدات جيو

ستراتيجية، أما النوع الثاين فيربز مع حتوالت الثورة ا-وجود صراعات جيو

 .-التكنولوجيا املعاصرة –العلمية 

بوليتيكية أم القدرات -فيتعلق مبا إذا كانت القدرات اجليو: املستو  الثاين

لى مستو  الدولة أو على مستو  االقتصادية هي األكثر إثارة لقضايا األمن ع

 .اجملتمع الدويل

ن للدراسة، حالة دول الشمال، أي احالت اعترضهتاإلجابة عن هذا النقاش 

أصبحت قضايا األمن أكثر تأثرا باجليواقتصادي خاصة مع التجربة التكاملية 

بية، وتزايد املشاكل واخلالفات على مستو  التبادل االقتصادي والتجاري واألور

ويل خاصة بني الواليات املتحدة األمريكية والصني من جهة،وبني اليابان الد

 .والواليات املتحدة األمريكية من جهة ثانية

مبعىن آخر حالة الدول و..دولبعض الأما احلالة الثانية فهي حالة 

فهذه الدول . .ال يزال التخلف هو السمة السائدة القتصادياهتا حيثاملتخلفة، 

تنمية ناجحة، وال اندماج مع االقتصاد العاملي ومازالت الصراعات مل تعرف أي 

السياسية،االقتصادية واإلقليمية هي القضايا األساسية لألمن وسياسته يف هذه 

 .املنطقة

                                                 
1
  - Ibid. 
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رغم أن صريورة األحداث الدولية وصراعات ما بني الدول تؤكد على  

ن عناصر هذا تزايد الوزن النسيب للجيواقتصادي على اجليوسياسي، إال أ

أثرا كبريا على حتديد  امازال هل -مثل احلجم اجلغرايف واملوقع واجلوار -األخري

.التوجهات األمنية العامة للدول يف تعاملها مع قضايا أمنها

 :مفهوم األمن بين المحلي والوطني واإلقليمي العالمي - 1

مرحلة احلرب الباردة جاء مفهوم األمن الوطين للدولة، من ناحية  يف

أخر  فإن كال من األمن اإلقليمي واألمن الدويل كان يقوم على حمصلة عالقات 

 .األمن بني دول اإلقليم أو دول العامل

يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة فإن االنقسامية العرفية أو الطائفية 

ت إىل تعدد يف مفاهيم األمن داخل اجملتمع تمعات قد أّداليت عرفتها كثري من اجمل

جعل مفهوم األمن  -عن توفري األمن الداخلي-الواحد، حيث أن عجز الدولة 

 اينتقل من طابعه احمللي إىل الدويل، فلم يصبح األمن الداخلي أو الوطين أمر

) ه خيص الدولة فقط بل أصبح شأنا دوليا، تتدخل اجلماعة الدولية لتوفري

 .( حالة البوسنة مثال

مع انتهاء االستقطاب الدويل الثنائي أصبح األمن اإلقليمي مفهوما أكثر 

أمن الشرق األوسط، أمن دول املتوسط، أمن جنوب شرق آسيا، أمن )ظهورا وتأثريا 

، ويرمز األمن اإلقليمي إىل إقامة ترتيبات وهياكل جديدة (مشال شرقي آسيا

لتحقيق هذا األمن قد يكون من ضمن هذه الترتيبات خلق ، 1لألمن داخل اإلقليم

حالة إسرائيل يف الشرق –انتماءات وهويات غري أصلية داخل هذا اإلقليم 

كما ميكن أن تشمل هذه الترتيبات خلق وجود سياسي وعسكري مباشر  - األوسط

التواجد األمريكي يف منطقة مشال شرق  –أو غري مباشر لقو  كرب  أجنبية 

 .-آسيا

                                                 
1
 .21زكرياء حسني، مرجع سابق، ص  - 
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من عناصر اجلدة يف مسائل األمن اإلقليمي أيضا، أن تنظيمات التكامل  

اإلقليمي يف اجملال االقتصادي، أخذت تسعى إلجياد سياسات أمنية مشتركة 

مجاعة أمنية إقليمية، مثل حماوالت االحتاد  -يف املد  البعيد –لتحقيق 

.األوريب لوضع سياسة دفاعية وأمنية مشتركة

من الدويل فإن اجلديد يف مفهوم األمن قد مت على مستو  على مستو  األ 

مفهوم التهديد، حيث ظهر مصطلح التهديد دون عدو، وإن وجد هذا العدو فهو 

بل قد يكون ظاهرة أو جمال معني، فالعدو قد يكون  - الدول –ليس كائنا ماديا 

لبيئي أو فتصبح ظاهرة مثل االنفجار ا( إخل... االقتصاد، املال، التكنولوجيا)

.قضايا البيئة العاملية هتديدا كبريا لألمن الدويل واإلنساين ككل

كما عرف األمن الدويل تغريا واضحا يف مفهومه بتغري طبيعة النظام 

معاجلة قضايا األمن الوطين "الدويل يف حد ذاته، حيث ظهر ما أصبح يعرف بـ 

 .، أو تدويل األمن الوطين1"يف إطار دويل وإقليمي

 :ستويات وأبعاد األمنم -د 

بالنظر إىل مناقشة مفهوم األمن السابقة، فإنه يعين هتيئة الظروف 

خمططة وشاملة هبدف تأمني الدولة من الداخل  إستراتيجيةاملناسبة إلجياد 

 .واخلارج مما حيقق هلا االستقرار والتقدم كذلك

من هذه الشمولية يف مفهوم األمن فإنه ميكن احلكم عليه على أن له أبعاد 

 :2متعددة أهم هذه األبعاد

 :البعد السياسي -0

يتمثل يف احلفاظ على كيان الدولة السياسي وعلى مكانتها داخل النظام 

 .الدويل

                                                 
1

، أي إجياد احللول لألزمات الدولية "بأمركة األمن الدويل"أو ما يصطلح عليه كذلك  - 

 .بوجهة نظر وتنفيذ أمريكية
2
 .2زكرياء حسني، مرجع سابق، ص  - 
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 :البعد االقتصادي -7

املناسب لتحقيق الذي يرمي إىل توفري املناخ البعد االقتصادي هو البعد 

وتوفري حاجات الشعوب ( األمن الغذائي)النمو االقتصادي، االكتفاء الغذائي 

 .االقتصادية

 :يديولوجيالبعد المعنوي واأل -1

يؤمن الفكر واملعتقدات وحيافظ على العادات والتقاليد  الذيوهو البهد 

 .والقيم

 :البعد االجتماعي - 1

للمواطنني بالقدر الذي يزيد من إىل توفري األمن هذا البعد يرمي و

.التنمية االجتماعية والشعور باالنتماء والوالء

 :تم صياغة األمن على أربع ركائز أساسيةتهذا و

 .إدراك التهديدات الداخلية واخلارجية: أوال

 .تنمية قو  الدولة إستراتيجية: ثانيا

توفري القدرة على مواجهة التهديدات اخلارجية والداخلية وذلك : ثالثا

 .بتوفري معطيات قوة بأشكاهلا املختلفة

إعداد سيناريوهات واختاذ إجراءات ملواجهة التهديدات اليت : رابعا

تتناسب معها، وتتصاعد تدرجييا مع تصاعد التهديدات سواء الداخلية أو 

 .اخلارجية

خالل ما استعرض يف حتديد مفهوم األمن ومد  تشابك وتعقد هذا  من

باإلضافة إىل التطورات اليت عرفها اجملتمع الدويل يف الفترة اليت  - املفهوم

أوجب إعادة النظر يف التصورات النظرية ملفهوم  - عقبت هناية احلرب الباردة

املميزة هلذه  مما أعطى دراسات عديدة يف هذا اجملال فكانت السمة..األمن

 .املرحلة على مستو  التنظري يف العالقات الدولية هي هنضة الدراسات األمنية
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IV -  اإلستراتيجية األمنية : " اإلستراتيجية واألمن" 

ستراتيجية واألمن عالقة متالزمة وهذا لقد أصبحت العالقة بني اال 

د الظواهر الدولية وانكشاف الداخل على اخلارج وتزايد الفواعل ــنتيجة تعّق

ا جعل االستراتيجيات األمنية تنتقل من مموالتهديدات مبختلف مستوياهتا 

أخر  ختص  إستراتيجيةبعاد أاستراتيجيات محاية الدولة القومية إىل 

 ... البيئةو القيم، اجملتمع، محاية الفرد،

 : نيةتعريف اإلستراتيجية األم -أ

على تعريف األمن ينتج عنه تعريف  اإلستراتيجيةإن إسقاط تعريف  

 :األمنية كما يلي  لإلستراتيجيةمركب 

خمتلف السياسات واألفكار واملناهج اليت :" هياألمنية  اإلستراتيجية

هتدف إىل حتقيق أهداف األمن مبختلف أبعاده القومية واالجتماعية،اإلنسانية 

 ".ممكن وبأقل تكلفة  قل وقتأوالشاملة يف 

  :األمنية الدولية وإشكالية تراجع سيادة الدولة اإلستراتيجية -ب

أيعاملية،أصبحتحاليااألمنمبفهومارتبطتاليتإن التهديدات 

احلالعليهكانمامثلبعينهادولةوليس إقليمالدول،لمس يف كلُتأنميكن

أمنهلايتعرضاليتالتهديداتهذهتصنيفميكنو الباردة،احلربفترةيف

 :الدول كما يلي

خماطراألوبئة،الفقر،واالجتماعياالقتصاديالنظامهتديدات

البيئة

الدولبنيالزناعات -

األهليةالداخلية أو احلروبالزناعات - 

والبيولوجيةالكيميائيةالنووية،األسلحة - 

اإلرهاب - 

 .املنظمةالدولية اجلرمية - 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 11 - 

 

جل جماهبة هذه املخاطر املعقدة واملتناقضة واملتنوعة اقترح عدد أومن  

باري " Barry Buzanو منهم أقطاب مدرسة بكوبنهاجن من أمثال -من الباحثني 

 Commission on Human Securityوكذلك تقارير جلنة األمن اإلنساين"بوزان

لتعامل مع التهديدات واملخاطر ضرورة توسيع مفهوم األمن لينتقل من جمرد ا -

وهذا يقتضي ( غري العسكرية)شمل التهديدات اللينة منها لي( العسكرية)الصلبة 

الربط الفعلي بني مسائل السلم والدميقراطية والتنمية اإلنسانية املستدامة 

والرشادة األمنية اليت تقوم على ضرورة وجود جمموعة من الشروط ملنع تفاقم 

 :ة لألمن ومن هذه الشروط ما يلياحلركات املهدد

للعدوان أو جلرائم ة بناء تصور عملي للسلم بإنشاء آليات جمرم - 

اإلبادة أو التصفية العرقية، وهذا ما أقرته معاهدة روما املؤسسة للمحكمة 

 .اجلنائية الدولية

تطوير الآليات الدبلوماسية الوقائية لفض الزناعات واحتواء  - 

 .شارها عرب احلدود األزمات قبل انت

ي احتماالت غياب نّمبشكل ُي تطوير آليات الدبلوماسية اإلنسانية -

التعديات السافرة حلقوق اإلنسان وحيقق تنمية حقوقية فعلية داخل اجملتمعات 

اليت خرجت من أزمات سياسية داخلية

ضرورة اإلقرار بفلسفة التضامن العاملي عندما تكون هناك أزمات  - 

 طبيعية أو إنسانية 

ضرورة تطوير تصور اجتماعي حول الظاهرة اإلرهابية واملنطق  -

فبإمكان مثل هذه الشروط والآليات أن ترفع من املناعة . لعمليايت حملاربتهاا

جيابية القيمية ع من وترية اإلالدولية اجتاه هذه التهديدات واملخاطر بشكل يرف

  1العاملية

                                                 
1
 :متحصل عليه من  ".عوملة حقوق اإلنسان واألمن" ،احمند برقوق - 

  )http://www.maville-bousaada.com/vb/showthread.php?( 

http://www.maville-bousaada.com/vb/showthread.php?37-%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82%D8%8C&
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ولكن مع هذا وبالرغم من صحة املقاربات األمنية احلديثة إال أهنا قد 

مام استمرار سيادة الدولة وعدم جواز التدخل يف شؤوهنا أتشكل عائقا حقيقيا 

عطاء الفرصة للوحدات الدولية الكرب  لتفكيك الوحدات إوبالتايل ؛الداخلية 

مزيد من الفوضى يف  إىليؤدي هذا ما، وتتناسب مع مصاحلهاواليت الالصغر  

 .النظام الدويل

 :أنواع االستراتيجيات األمنية -ج 

 :األمن الوطني إستراتيجية – 0

مستمرتأثرحالةيفوهياحلديثمبفهومهاظهورهاومنذالدولةإن

على ثالثة مستويات تتشكلاليتالتحوالتمنجبملة

.تنتجه الدول األخر اليتالتحدياتمستو -

 البيئةتفرزهااليتوالتغرياتالتحدياتمستو  

 .مستو  التحديات الداخلية اليت تفرزها البيئة الداخلية -

 : األمن اإلنساني إستراتيجية – 7

يتمحور األمن اإلنساين حول أمن الفرد، وذلك لضمان االستقرار الدائم  

األمن اإلنساين إىل حقوق ويشري  ،مجتمعات أيضاليس للدول فقط ولكن لل

 . نة بعيدا عن العدوان والعنف املنظماملواطن يف العيش ببيئة مَؤّم

لقهر،و العنف واألمن اإلنساين أيضا هو ضمان أمن اإلنسان من اخلوف ، ا 

، أي حماولة خلق (احلرمان وعدم التمكني االجتماعي)والتهميش واحلاجة 

 .دمج اإلنسان يف األولويات التنموية والسياسيةــديناميكية ُت

ملفهوم  موقد تطرق التقرير الثاين لربنامج األمم املتحدة لسنة  

متحور حول اإلنسان وحاجاته وكذلك  األمن اإلنساين كمنظور جديد للتنمية،

املرض، القهر السياسي محاية اإلنسان من املخاطر املستعصية مثل اجملاعة،

ن إومن هنا ف.ئ والضار حلاجات اإلنسان اليوميةاالنقطاع املفاج واحتماالت
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األمن اإلنساين تتطلب ضمان احلاجات اإلنسانية يف اجملاالت  إستراتيجية

 التالية

 .أي ضمان احلد األدىن من املدخول لكل فرد: األمن االقتصادي* 

 .أي ضمان احلد األدىن من الغذاء لكل فرد :األمن الغذائي* 

أي ضمان احلد األدىن من احلماية والرعاية الصحية : من الصحياأل* 

 .من األمراض والوقاية منها

اليت يقصد هبا محاية اإلنسان من الكوارث الطبيعية  :األمن البيئي * 

 .واحلفاظ على البيئة

الذي يعين محاية اإلنسان من العنف املادي من طرف : األمن الفردي *

 .عرب الدوليةالدولة، الدول، الفواعل 

الذي يقوم على ضمان االستمرار يف العالقات : األمن اجملتمعي * 

 .االجتماعية التقليدية والقيم من العنف العرقي والطائفي

ضمن يالذي يضمن للبشر العيش يف كنف جمتمع : األمن السياسي* 

.1رقي حقوق اإلنسانُيو

                                                 
1

متحصل عليه  ."ماهية األمن االنساين يف ظل القانون الدويل"، حيي حممد ملني مستاك - 

 (http://www.bchaib.net/mas/index.php)  :من

http://www.bchaib.net/mas/index.php
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 : االستراتيجية والسياسة الخارجية

 واالختالف حدود االتفاق
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I - ماهية السياسة الخارجية : 

 : مفهوم السياسة الخارجية -أ

 :ريفات الكالسيكيةالتع -0

اليت تنطلق من الدولة كوحدة حتليل أساسية،وكفاعل وحيد ريفات هي التع

هانس "بالتحديد الواقعية التقليدية مع آراء  وتعينيف السياسة اخلارجية 

القرارات  اللذين يتفقان أن السياسة اخلارجية هي ،" آرون ورميون ،مورغانتو

 .الصادرة عن الدولة واملوجهة إىل البيئة اخلارجية

السياسة اخلارجية هي األهداف "  :Daniel Papp "دانيال باب"كما عرفها  

املوجهة للبيئة اخلارجية الناجتة عن أفعال األمن القومي قصد حتقيق أهداف 

 ".معنية

اخلارجية هي ذلك اجلزء من النشاط  السياسة:" "مارسيل مريل"تعريف  

لية، مشاكل احلكومي املوجه حنو اخلارج، أي الذي يعاجل بنقيض السياسة الداخ

قرارات  السياسة اخلارجية ويفهم من هذا التعريف بأن ،..".تطرح ما وراء احلدود

وأفعال  ،فهي قرارات ألهنا جزء من النشاط احلكومي املوجه إىل اخلارج ،وأفعال

ألهنا تعاجل مشاكل تطرح ما وراء احلدود، فما هي إال مبادئ وأفعال تتخذها هيئات 

 ومؤسسات داخل الدولة، 

  :بني نوعني من مواضيع السياسة اخلارجية" مارسيل مريل" ميز

وتشمل املصاحل العليا كقضايا األمن والدفاع اليت  :مواضيع السياسة العليا -

 .متس جوهر املصلحة الوطنية واحلفاظ على الوحدة الترابية والوحدة النقدية

جزء من الروتني الدبلوماسي وال متس أيا  وهي :مواضيع السياسة الدنيا -

.من املصاحل الكربى بالنسبة للدولة كتحديد مناطق الصيد

 :السلوكية التعريفات -7

ة اهلادفة واملؤثرة النامجة عن عملية التفاعل يهي كل السلوكيات السياس"

مجلة التفاعالت جملموعة  ،واملتعلقة بعملية صنع القرار اخلارجي للوحدة الدولية

."القرارات املوجهة حنو اخلارج
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اخلارجية هي جمموعة التصرفات  السياسة" :"جيمس روزنو"يعرفها 

السلطوية اليت تتخذها أو تلتزم باختاذها احلكومات إما للمحافظة على اجلوانب 

 ".املرغوب فيها يف البيئة الدولية أو لتغيري اجلوانب غري املرغوبة

السياسة اخلارجية هي تلك " :"هارولد مارغريت وسرباوت" يعرفها 

الداخلية واخلارجية  ئتهمي حيمله صناع القرار حول بيلذا واإلدراكالتصورات 

 ".واملوجهة حنو اخلارج

السياسة اخلارجية هي تلك األفعال وردود " :"ريتشارد سنايدر" يعرفها 

 ...".والنفسيةاألفعال املتأثرة بالبيئة الداخلية واخلارجية 

 :التعددية ريفاتالتع -7

اليت تقترب من تعدد الفواعل يف السياسة اخلارجية  ريفاتوهي تلك التع

الليرباليون  ريفاتويتزعم هذه التع ،بأن تشمل الدولة واملنظمات الدولية واألفراد

بالتركيز على عنصر االستقاللية للوحدة الدولية  ،اجلدد والتكوينيون التعدديون

مجلة القرارات واملواقف " :أهنا بذلك السياسة اخلارجية لتعرف وليس السيادة،

.1املوجهة للبيئة اخلارجية والصادرة عن فاعل مستقل غالبا ما يكون الدولة

 : أبعاد السياسة الخارجية -ب 

تلك الشروط اليت جيب توفرها لوجود السياسة اخلارجية وتشمل البعد  

 البعد الرمسي، و، الواحديوالبعد  والبعد الربناجمي، اخلارجي البعد اهلديف،

.عد االختياريبالبعد العلين وال

 :البعد الخارجي -0

يعين أن تلك السلوكيات موجهة للبيئة اخلارجية وأن األهداف املطلوب 

 .وأن ذلك ما مييزها عن السياسة الداخلية رتبطة بتلك البيئة،حتقيقها م

 

                                                 
 .07، ص (ن .س.دار وائل، د: األردن)،7ط  .، مبادئ العالقات الدوليةسعد حقي توفيق - 1
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 :البعد الهدفي -7

إن السياسة اخلارجية تتضمن اختيارا جملموعة من األهداف وتعبئة بعض 

فهي ليست جمرد رد فعل عن البيئة  ،املوارد املتاحة لتحقيق تلك األهداف

ولعبة تنطوي على حماولة التأثري على  ،ولكنها باألساس عملية واعية اخلارجية،

وهنا ال ميكن  البيئة اخلارجية أو التأقلم معها لتحقيق جمموعة من األهداف،

فاهلدف هو مبثابة املتغري املستقل، وطبيعة  تصور سياسة خارجية بدون هدف،

أهداف الدولة الكربى ختتلف )عة الدولة ومقوماهتا ومقدراهتا اهلدف راجعة لطبي

(.ف الدولة الصغرىعن أهدا

 :لبعد البرنامجيا -7

:دور يف وجود السياسة اخلارجية فهو يتضمن بعدين رئيسنيله 

 - ستراتيجياتالبعد األول ينصرف إىل التوجهات واألدوار واألهداف واال -

 .1البعد الثاين فهو يتضمن جمموعة القرارات والسلوكيات

 : محددات السياسة الخارجية -ج 

خارجية وحمددات سيكولوجيةداخلية، تشمل حمددات  

 :لمحددات الداخليةا -0

تلك العوامل املوجودة داخل حدود الدولة واليت تؤثر على توجهاهتا  هيو

 :وسلوكياهتا اخلارجية وتشمل

 : المحددات الجيوبوليتيكية -0-0

تأثري اجلغرافيا على احلياة السياسية وتشمل املساحة واملوقع تدرس  

اجلغرايف، فاملساحة قد تزيد من قوة الدولة إذا كانت هذه املساحة تتوفر على 

ستراتيجي العسكري كوهنا معادن وثروات، كما حتتل أمهية خاصة يف اجملال اال

، ويف حاالت أخرى قد (ادفاعي اأي توفر عمق) للتراجع واالنسحاب توفر جماال

                                                 
مركز البحوث والدراسات : القاهرة). حتليل السياسة اخلارجية حممد السيد سليم، - 1

 (.77، 79)، ص ص (م0891السياسية، 
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على قوة الدولة إذا كانت ال متلك اإلمكانيات والوسائل  سلبيا تشكل املساحة عامال

اليت متكنها من ربط االتصاالت بني أجواء الدولة، وللموقع اجلغرايف أيضا أمهية 

كما  يف تأثريه على خيارات الوحدة الدولية وهذا ما أكدته العديد من التحليالت،

ن حيكم أوروبا من حول أرض القلب وتأكيده على أن م "ماكيندر "أكد على ذلك 

ومن حيكم أرض القلب يسيطر على اجلزيرة  الشرق سيسيطر على أرض القلب،

ومن يسيطر على اجلزيرة العاملية يسيطر ( الكتلة األوراسية أوروبا وآسيا) العاملية 

. 1على العامل

 : المحددات االقتصادية -0-7

دورا كبريا يف عملية صنع القرار اخلارجي، االقتصادية تلعب احملددات 

وهي الفكرة  ولتنفيذ أهداف السياسة اخلارجية يتطلب توفري املوارد االقتصادية،

ن السعي للحصول على النفوذ والتفوق هو إ اليت أشار إليها أفالطون تارخييا،

قا السبب يف اندالع احلروب، وإن الدولة تستجيب ملقتضيات البيئة اخلارجية انطال

 ،بني الدول الصناعية والدول الريعية التمييزوهنا ميكن  ،من ظروفها االقتصادية

فتوجهات وأولويات األوىل ختتلف عن توجهات وأولويات الثانية، إضافة إىل أن 

ومبدى توفر تلك الوحدة  استقاللية القرار اخلارجي مرهون مبستوى التحديث،

.لدخول يف عالقات خارجية مكثفةعلى املوارد وهذا الوضع قد ميكنها من ا

 :المحددات البشرية -0-7

وفق مجلة  قياسهاقاس به وضع قوة الدولة وهنا ميكن يهي األساس الذي  

 : املعايريمن 

أوهلا يتعلق بالوعي ودرجة االرتباط بالوطن ومدى االستعداد بالتضحية، -

( عرقيا ومذهبيا وطائفيا ) مقياس التجانس االجتماعي  -

                                                 
ات املؤسسة العربية للدراس: بريوت)، 7ج .موسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالين،  - 1

 (.21،20) ، ص ص(]ن.ت.د[والنشر،
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معيار مستوى التعلم ومرتبط بعدد العلماء يف اجملتمع وقدرهتم على اإلنتاج  -

العلمي ونسبة األمية واملتعلمني

معيار املستوى االجتماعي من خالل مدى توفر اليد العاملة املاهرة ومعدل  -

الدخل الوطين والتفاوت الطبقي

ارجية للدولة فحجم يف السياسة اخل األمهية دور بالغوما له من املعيار الكمي  -

 .خاصة من الناحية االقتصادية والناحية العسكرية أمهية،السكان له 

إىل جانب هذه احملددات األساسية هناك حمددات أخرى هلا أيضا تأثري 

بالغ كاحملددات العقائدية واليت تشمل الدين ومستوى التجانس الديين وتأثريه 

بعد احلرب الباردة يف إطار  شهد حضورا قويا خاصة حيثعلى صناع القرار،

الصراع احلضاري، إضافة إىل دور العوامل اجملتمعية مبا حتتويه من الشخصية 

 .القومية ومدى توفر عنصر الوالء ومستوى املشكالت االجتماعية

 : المحددات الخارجية -7

لتتمثل هذه العوامل يف كل من  تلك العوامل املوجودة خارج حدود الدولة،

كذلك طبيعة بنية الوحدات والفواعل املتفاعلة من حيث عددها وطبيعتها و

وكذلك مستوى  ،(متعدد األقطابو ثنائي القطبية، أحادي القطبية)النظام الدويل 

االعتماد املتبادل ودرجة الفوضى يف هذا النظام، إضافة إىل  التكامل، التحالفات،

ودرجة  ،(اخل...عدم االحنياز مي،لتعايش س)ات السياسية العاملية عة العمليطبي

سلوك  سة النظام الدويل وقواعده الرمسية والعرفية اليت تضع القيود أمامَسأَم

.1الدولة وحتدد معايري السلوك املقبول،وغري املقبول

 : المحددات الشخصية -7

درجة اهتمام صناع ترتبط بتلك املتغريات املرتبطة بشخصية القائد، و

وأسلوب الوصول إىل احلكم ودرجة اخلربة حيث كلما  القرار بالسياسة اخلارجية،

                                                 
حممد بن امحد مفيت وحممد السيد : ترمجة. تفسري السياسة اخلارجيةجونسن لويد،  - 1

 (.787-798)ص ، ص (م0898مطابع جامعة امللك سعود، : السعودية. )السليم
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زادت درجة اخلربة عند القائد السياسي تزداد درجة التأثري على السياسة 

دراكاته إومستوى االنغالق واالنفتاح وطبيعة  اخلارجية والعكس صحيح،

خلية واخلارجية، ففي النهاية الدولة وتصوراته،وانطباعاته اجتاه بيئته الدا

. 1ين يسريوهناذباألشخاص ال رتبطةم

 :أدوات السياسة الخارجية -د

.تتنوع أدوات السياسة اخلارجية وختتلف بني القوة الصلبة والقوة الناعمة

 :(القوة الناعمة)الدبلوماسية والتفاوض  -0

تعترب الدبلوماسية الوسيلة األوىل لتنفيذ أهداف السياسة اخلارجية  

للدولة واألكثر عقالنية كوهنا أقل كلفة، فهي إدارة الشؤون اخلارجية للدولة عرب 

منوذجي الذي تطبق فيه الدبلوماسية هو وضع التفاوض التفاوض، والوضع األ

اليت تستلزم تبادل خمتلف الذي يشمل عناصر الزناع واملصاحل املشتركة واملكملة 

.األهداف

 (: القوة الصلبة) الوسيلة العسكرية  -7

تعترب إحدى الوسائل األساسية لتنفيذ السياسة اخلارجية رغم أهنا باهظة 

التكاليف مقارنة بالدبلوماسية وغري مرغوب يف استخدامها يف اجملتمع الدويل، إال 

 باهتمام بالغ لدى حكومات اجملتمع الدويل والقوة الناعمة،حتظى مع ذلك  اأهن

خلفية من الثقة واالستقرار لعمل الدبلوماسية والتفاوض من مركز  هتيءكوهنا 

إذ ال ميكن لدولة تسندها قوة عسكرية أن متتنع عن إعطاء تنازالت تضر  ،القوة

احد، باإلضافة تستخدم يف أكثر من مظهر و والقوة العسكريةمبصاحلها احليوية، 

االستخدام الفعلي وقت احلرب للدفاع أو اهلجوم، هو لالستخدام التقليدي و

تستخدم أيضا وقت السلم للضغط والردع وما يترتب عليهما من رضوخ األطراف 

 .2األخرى وحتقيق املصاحل القومية

                                                 
 .07ص  املرجع السابق،جونسن لويد،  - 1

2
 - Reynolds Patrick, Introduction to international relations. 5ed, (London: 

Longman group limited, 1998), p.129-131. 
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 (:الجزرة)الوسيلة االقتصادية  -7

 :عاملنييف  ن أمهية هذه األداةمتك

الرفاهية االقتصادية لشعوب اجملتمع الدويل مكانة بارزة  لتاحت :األول -

.يف سلم أوليات األهداف القومية للحكومات املعاصرة

زيادة االعتماد االقتصادي املتبادل بني الدول وما يترتب على  :اينثال -

هذا االعتماد من زيادة يف أمهية وأولوية األدوات االقتصادية كوسيلة للسياسة 

يتجلى دورها يف املساعدات من خالل دور صندوق النقد والبنك و اخلارجية،

 .الدوليني

 :الدعاية -7

تعين الدعاية حماولة منظمة للتأثري على عقول وعواطف وسلوك مجاعة 

وتشترك الدعاية مع الدبلوماسية يف أهنا نشاط كالمي  ،معينة حتقيقا هلدف معني

غري أهنا ختتلف عن الدبلوماسية يف أهنا توجه إىل شعوب الدول  بالدرجة األوىل،

األخرى ال إىل حكوماهتا وهو ما يسمى بالقوة اجلاذبة، ويتم هذا من خالل 

 .1اإلذاعة والصحافة والتلفزيون

 :أهداف السياسة الخارجية -هـ

 :معايري لتصنيف األهداف يف السياسة اخلارجية ةإن هناك ثالث

.املتعلقة باهلدف وبالتايل درجة االلتزام بتحقيقهالقيمة  -

.عامل الوقت املخصص خلدمة اهلدف -

نوع املطالب اليت يتوجب حتقيقها يف النظام الدويل أو اإلقليمي للدولة خلدمة  -

:اهلدف ومن مث ميكن تصنيف األهداف إىل

 : األهداف المحورية -0

أو النظام ذاته حبيث قد اليت يساوي حتقيقها ومحايتها وجود الدولة  

تكون علة وجود الدولة أحيانا، كالسيادة الوطنية ومحاية احلدود واألمن القومي 

                                                 
1  - Chaerles Kegley w, jr.andeugener.wittkopf, American foreignpolicy: pattern 

and process. (new york, 1991), p.131. 
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للدولة، وهلذه األهداف أمهية قصوى وبالتايل توظف هلا كافة اإلمكانيات 

 .والوسائل للحفاظ عليها

 : األهداف المتوسطة -7

للدولة وااللتزام هبده هي اليت تفرض إحداث تغيري يف احمليط اخلارجي  

ل الدولة بالرغم من أهنا ال توازي فئة األهداف ـَبــمن ِق وطبيعيٌّ األهداف جديٌّ

ومن بينها بناء النفوذ السياسي يف العالقات اخلارجية،ولعب دور كبري يف  احملورية،

 ، وهي أهداف متغرية وترتبط1احمليط اخلارجي وخدمة املصاحل العامة للدولة

اليت دول اخلليج  على ذلك واملثال ينة وينتهي دورها بانتهاء موضوعها،بقضايا مع

ولكن حبل الزناع عادت  كانت مساندة للعراق وغري معادية إليران يف احلرب بينهما،

 .العالقات إىل طبيعتها

 : األهداف بعدية المدى - 7

هي األهداف اليت توضع نتيجة خطط مدروسة لتحسني األهداف الكربى  

ال تقوم و معني حمليطها، حتديدلدولة ما واليت تعكس تصورا فلسفيا أو عاما عند 

متثل هذه و بشحن كامل طاقتها وإمكانياهتا خلدمة هذه األهداف، الدولة عادة

قليمي املباشر، وميكن لنظام اإلاتصورا معينا لبنية النظام الدويل أو  األخرية

الدفاع عن  إضافة أهداف أخرى كزيادة مستوى الثراء االقتصادي للدولة،

العمل على نشرها يف اخلارج وأهداف ثقافية كالدفاع عن التراث  يديولوجية،األ

الثقايف واحملافظة عليه، وهذا نظرا للدور الكبري الذي أضحت تلعبه العوامل 

 .ة يف التأثري على سلوكيات وتوجهات الدولواألبعاد الثقافية واحلضاري

إن األهداف بالنسبة للدولة ليست متساوية يف أمهيتها بل هي متدرجة من  

 :يفاألهداف األساسية لكل دولة ميكن حتديد حيث األمهية، 

:احملافظة على استقالل الدولة وسيادهتا وأمنها القومي من خالل .

                                                 
، (م0897دار الكتاب العريب، : بريوت) .وليةالنظرية يف العالقات الدناصيف يوسف حىت،  - 1

 .027ص 
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 إقامة عالقات جيدة مع جرياهنا.

  الفات خمتلفة املظاهر مع غريها من الدولحتالدخول يف.

  والدخول يف معاهدات رمسية  ،عسكرية واقتصادية معوناتاحلصول على

.سياسية واقتصادية ،وتكتالت عسكرية

األداة والوسيلة للحفاظ على سيادة الدولة وأمنها، فقوة  زيادة قوة الدولة .

 البشرية، ياسية واالقتصادية،عوامل السمن الالدولة هي مزيج من جمموعة 

التكنولوجية والنفسية، وقوة الدولة هي اليت حتدد سياستها  اجلغرافية،

 .اخلارجية ألن السياسة اخلارجية ترتبط وتستند إىل قوة الدولة

من أهداف الدولة، بل  اهام اتطور املستوى االقتصادي للدولة والذي يعترب هدف .

اعدة اقتصادية يتوفر فيها احلد األدىن ن وجود الدولة يستند إىل وجود قإ

مجلة من  ميكن إدراجمن الثورة الوطنية، إضافة إىل األهداف السابقة 

 :األهداف الثانوية للسياسة اخلارجية منها

العمل على نشر األيديولوجية والثقافة اخلاصة بالدولة خارج  -

.حدودها

.العمل على تدعيم أسس السالم اإلقليمي والدويل -

 

II- حدود االتفاق واالختالف بين اإلستراتيجية والسياسة الخارجية: 

 : االتفاق بين اإلستراتيجية والسياسة الخارجية - أ

 :الوطنية لحةالمصخدمة  -0

فقط من الغاية األولية للدفاع عن ال تشتق  اإلستراتيجيةالقواعد  إن 

عتقد أهنا حيوية يف وإمنا ميكن أن تكون لتحقيق املصاحل اليت ُي اإلقليم الدويل،

وكما يعتقد الواقعيون  ،جل االستعداد املسبق ملا يتم القيام بهأمن الدولة من أ

فثروة بريطانيا وقوهتا يف القرن التاسع عشر تعتمد على إمرباطوريتها العاملية 

نظر للدفاع عن النظام الواسعة ونظام جتارهتا العاملي، وبالتايل أصبح ُي
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كمصلحة حيوية يف  -واصالت لإلمرباطورية خاصة شبكة املو -اإلمرباطوري 

دائما تأخذ بعني  هذه األخرية السياسة اخلارجية الربيطانية، ولذلك كانت

وتضع االستراتيجيات الالزمة ،االعتبار التهديدات املوجهة ملثل هذه املواصالت

 يعتقدو 1ار واحمليطات حنو اإلقليم الربيطاينوارد العابرة للبححلماية امل

بل االعتبارات ــمن ِق سة اخلارجيةأن احلدود املفروضة على السيا "رينولدز"

تتباين تبعا للتهديدات املوجودة، ومدى أمهية املصاحل املركز عليها،  اإلستراتيجية

 .للدفاعالقابلية الطبيعية وأيضا عالقتها بتحديد مراكز القوة األخرى ودرجة 

حيث  باإلستراتيجيةعالقة األمن القومي  إىل ذلك نشري إىل باإلضافة

أو بعضها، واليت تتيح اإلستراتيجية يقوم على امتالك الدولة لعناصر القوة 

للدولة امتالك إرادهتا الوطنية وتوفري السند املطلوب لتحقيق املصاحل 

 .ودفع التهديدات اخلارجيةمني تلك املصاحل أفضال عن ت الوطنية، اإلستراتيجيةو

 يتالءمالقومية بتنسيق األمن القومي للدولة كي  اإلستراتيجيةكما هتتم 

االقتصادية، وهو من و مع النواحي السياسية، الدبلوماسية، العسكرية، الدعائية

مبا تتضمنه من خمطط ومبادئ  فاإلستراتيجيةاختصاص رئيس الدولة، وبالتايل 

 .ميتعكس مكونات األمن القو

 :اإلستراتيجية العسكرية أداة من أدوات السياسة الخارجية -7

 اإلستراتيجيةالعسكرية يف أعلى مستوياهتا تأيت بعد  اإلستراتيجية 

ويف اجملال العسكري  ،باشرةاملالقومية  اإلستراتيجيةليه عالكلية أو ما يطلقون 

 :العسكرية إىل اإلستراتيجيةتنقسم 

هي اليت توجه سري احلرب وتضع و :Strategyالعليا  اإلستراتيجية -

خمططات الستخدام كل قدرات الدولة لكسب أهداف احلرب، غايتها النهائية قهر 

.العدو وجتريده من سالحه وفرض إدارة الطرف املنتصر عليه

                                                 
 .077، ص (م 7101دار هومة، : اجلزائر) .حتليل السياسة اخلارجية عامر مصباح، - 1
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هي نظرية استخدام القوات املسلحة يف االشتباك أو  :Tacticsالتعبئة -

 (.فن استخدام األسلحة يف املعركة على أكرب قدرة من الفاعلية)هي 

ويقصد هبا هنا مفهومها الواسع والذي  : Logistics الشؤون اإلدارية -

فن التحركات ونقل املعدات واألسلحة إىل ميدان )واملساعدة وهي  اإلمداديشمل 

.املعركة

العسكرية لتضع ختطيط استخدام القوة العسكرية  اإلستراتيجيةتأيت 

العسكرية باحلرب وهي  اإلستراتيجيةلبلوغ الغاية اليت مت حتديدها، فتربط 

توائم بني الوسائل العسكرية مدعمة بالوسائل األخرى لتحقيق األهداف 

فن  ": تعينالبحتة  العسكرية اإلستراتيجيةن إ، ومن هنا ف1السياسية للحرب

توزيع واستخدام خمتلف الوسائل العسكرية لتحقيق هدف السياسة، وحيددها 

القائد العسكري يف نطاق قيادته مع االلتزام باالرتباطات اليت توضع له يف هذا 

 ".اجملال

من العالقات السياسية، فهي ال تشكل شيئا مستقال، كون  ًاجزء احلرُب ُتعّد

قطع هذه ــنىل احلرب، وال تإومات هي اليت تؤدي العالقات السياسية بني احلك

العالقات السياسية مع اندالع احلرب، بل على العكس فاحلرب ال تشكل سوى 

 .استمرار للعالقات السياسية، مع استخدام وسائل جديدة أخرى

هي فن ": اإلستراتيجيةإن ( يف احلرب)يف كتابه  "شكالوزفيت" أو كما يرى 

تضع  اإلستراتيجيةلة للوصول إىل هدف احلرب، أي أن استخدام املعارك كوسي

خمطط احلرب، وحتدد التطور املتوقع ملختلف املعارك اليت تتألف منها احلرب، كما 

 .2" حتدد االشتباكات اليت ستقع يف كل معركة

إن ما تسعى إليه الدول من احلرب هو اهلدف، أما ما تبحث عن بلوغه من  

الوسيط، وحتدد هذه الفكرة األساسية سري احلرب كلها، خالل احلرب فهو اهلدف 

                                                 
 .091عالء أبو عامر، مرجع سابق، ص  - 1
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تطويرها، ويظهر تأثريها  امتداد الوسائل وحدود القدرة اليت ينبغيكما حتدد 

سحق العدو هو اهلدف الطبيعي كان أدق تفاصيله، وإن  يفعلى العمل كله ويتغلغل 

الطرفني ن معظم احلروب تبدو وكأهنا حقد متبادل سيطر على فإللعمل احلريب، 

حلماية نفسه وبث الرعب بني املتنازعني يدفع كل واحد منهما إىل محل السالح،

. صفوف خصمه والقيام بضربة خاطفة إذا ما مسحت الظروف بذلك

املختص يف  Harry Yarger "هاري يارجر"لقد جاء األستاذ األمريكي  

يف إطار الدولة، : " يقول فيه لإلستراتيجيةبتعريف عام  اإلستراتيجيةتدريس 

عسكرية،  سياسية، دبلوماسية،)هي استعمال وسائل قوة معينة  اإلستراتيجية

لتحقيق األهداف السياسية للدولة بالتعاون أو التنافس مع فواعل ( وإعالمية

أخرى تسعى لتحقيق أهدافها اخلاصة احملتمل أن تكون متعارضة مع مصاحلها، 

ذاتية للموارد الوطنية واجملتمعية للدولة من وبعبارة أخرى إهنا استعمال القوة ال

 .1" حميط حركي تنافسي بارزيفجل أهداف سياسية أ

ميكن اعتبارها كمحاولة التأثري املنهجي يف احمليط االستراتيجي للدولة،  

ومتكينها من حتسني مكانتها بني الدول  ،مة للمصاحل الوطنيةءهبدف جعله أكثر مال

اليت  ،الوطنية اليت حتدد املصاحل واملكانة الوطنية  إطار السياسةيفويتم هذا 

.2الدول بالنسبة لغريها منتريد أن تصل إليها الدولة 

عدة مستويات، ولكن قد ختتلف هذه املستويات عند  لإلستراتيجيةإن  

الذي يعد املمارسني والباحثني يف الزمان واملكان، إال أهنا تقع بني املستوى األعلى 

واملستوى األدىن الذي يتمثل يف الفن  السياسة الوطنية، يه اإلستراتيجية

 يكالتطبيقي والتكت

 :3اإلستراتيجيةوبصفة عامة ميكن أن منيز بني املستويات اآلتية يف  

                                                 
دار : اجلزائر) .دراسة وفن يف دراسات استراتيجية: االستراتيجيةحسني سنطوح،  - 1

 .11، ص (م 17،7112: اخللدونية، العدد
 .املرجع نفسه - 2
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 هتتم بكل قطاعات الدولة وهدفها خدمة  :الشاملة اإلستراتيجية

وحتسينها يف النظام الدويل  بالدولة،جياد املكانة الالئقة إالسياسة الوطنية يف 

 .من خالل تنمية قطاعاهتا املختلفة

 دبلوماسية، )هدفها تنسيق القوة القومية  :األمن القومي إستراتيجية

 .لتحقيق األهداف اليت تساهم يف األمن القومي( اقتصادية، عسكرية وإعالمية

 هدفها هو تنسيق كل موارد األمة أو جمموعة من  :العليا اإلستراتيجية

.األمم لتحقيق اهلدف السياسي من احلرب

 إستراتيجيةهدفها تطوير مفاهيم و :العسكرية القومية اإلستراتيجية 

 اإلستراتيجيةوجه لتحقيق أهداف السياسية األمنية ومتكاملة وسبل العمل امل

 .االتهديد باستعماهلباستعمال القوة العسكرية أو 

 اليت حتدد  اإلستراتيجيةوهي  :التطبيقية أو امليدانية اإلستراتيجية

.أهدافهاالطريقة اليت تستعمل هبا القوة العسكرية يف احلرب لتحقيق 

العسكرية يف صياغة السياسة اخلارجية  اإلستراتيجية أمهيةتطرح 

زمات أو أللتسلح  اتشهد سباق أو تلك اليتناطق غري املستقرة من العامل،للدولة يف امل

 فإن اإلستراتيجيةبالتايل و.. األوسطدولية بشكل مستمر، مثل منطقة الشرق 

ما يطلق عليه  أوالكلية  اإلستراتيجيةبعد  تأيتمستوياهتا  أعلىالعسكرية يف 

 .القومية اإلستراتيجية

احلرب كذلك جزء من العالقات السياسية فهي ال تشكل شيئا مستقال، كون 

احلرب، وال تنقطع  إىل ستؤديهي اليت  األممسياسية بني احلكومات والعالقات ال

تمر استمرارا هلذه العالقات سهذه العالقات السياسية مع اندالع احلرب، بل ت

ما تريده الدول من احلرب هو حتقيق اهلدف الذي  إنباستخدام وسائل عنيفة، 

 ذيستراتيجي الاال ت سياستها اخلارجية، وعلى أساس هذا اهلدفاولويأيعترب من 

 ،وضع لتحقيقه، حتدد الوسائل وحدود القدرة اليت ينبغي تطويرها
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هي أداة لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية اليت تضعها  نإذ فاإلستراتيجية

 .1الدولة

 :والدبلوماسية اإلستراتيجية - 7

مرتبطة ارتباطا وثيقا برجال السياسة والدبلوماسية،  اإلستراتيجيةإن

السياسة  ، حيث أن فنوالدبلوماسية وجهان متكامالن لفن السياسة فاإلستراتيجية

قتضى املصاحل القومية ومن وحدة فن مبهو فن إدارة التعامل مع الدول األخرى 

والدبلوماسية، فكل منهما فن يتكامل مع  اإلستراتيجيةالسياسة تأيت فكرة تكامل 

 .2ةاآلخر كمظهر من مظهري فن السياسة الواحد

خاضعتان والدبلوماسية كلتامها  اإلستراتيجيةأن  "ونرميون آر" وقد أوضح

يضيف أن  .3وليها حول املصلحة الوطنيةؤللسياسة أي لرؤية اجملموعة أو مس

السياسة يف وقت السلم تستخدم الوسائل الدبلوماسية دون استبعاد اللجوء إىل 

ويف زمن احلرب ال تستغين السياسة عن  السالح من باب التهديد على األقل،

الدبلوماسية طاملا أن هذه األخرية هي اليت تقود العالقات مع احللفاء واحملايدين، 

بفرض  أووأهنا تواصل بصورة ضمنية العمل إزاء العدو، سواء التهديد بالتدمري 

 .حل سلمي عليه

يف زمن  يةاإلستراتيجإذن تستخدم الدبلوماسية يف زمن السلم، وتستخدم  

ا ال تستبعد األخرى بصورة هنائية، ففي زمن السلم قد ممنه أن كلاحلرب، إال 

تلجأ القيادة السياسية لدولة ما إىل التلويح يف تعاملها مع قيادة دولة أخرى 

أو القيام ببعض األعمال العسكرية لإلشارة إىل قدرهتا على  باستخدام القوة،

ت الدبلوماسية قد تتخلل بشكل أو بخخر الدخول يف احلرب، كما أن االتصاال

 .العمليات العسكرية اليت جتري بني دولتني ألسباب معينة
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، هي عقل الدولة الذي جماله ووقتهكل يف كاإلستراتيجية  فالدبلوماسية 

ر قوة هذه الطاقة ويتحسس قّديصهر قوامها اخلام يف طاقة فعالة، مث ُي

.القومية همقتضى مصاحلال الدويل على اجملاستخدامها يف 

ميكن التمييز بني مستويات ثالثة للدبلوماسية، تتدرج يف القوة تدرجا و 

وذلك استنادا إىل التقدير الصادق للطاقات القومية يف  اإلستراتيجية،ينتهي إىل 

 :1إستراتيجيتهاالعالقات الدولية من جانب دبلوماسية الدولة و

 لضعيفةذات الطاقات ا: الدبلوماسية اخلافضة.

 ذات الطاقات املقبولة: الدبلوماسية اجلهورة. 

 ذات الطاقات القادرة: الدبلوماسية املتعجرفة. 

 ذات الطاقات الفائقة: الدبلوماسية املهددة. 

 ذات الطاقات الفائضة: الدبلوماسية اهلجومية.

ورغم أن األوىل  ،أداتان لسياسة واحدة اإلستراتيجيةن الدبلوماسية وإ 

إال أهنما ترميان إىل حتقيق  ،مد عموما إىل اإلقناع والثانية تقوم على اإلكراهتتع

.هدف واحد وهو التأثري يف إرادة دولة ما كي تستجيب إلرادة دولة أخرى

التداخل بين اإلستراتيجية والسياسة الخارجية في نوعية  - 7

 :التكتيكات

عتمد على استخدام عنصر اليت تتكتيكات عديدة ومتنوعة ومنها الإن هذه  

املناورة ضمن اإلطار االستراتيجي العام هلذه السياسة اخلارجية بكل ما يتضمنه 

مع األخذ بعني  هذا اإلطار من أهداف قومية ومصاحل أساسية والتزامات دولية،

قدرات الدول اليت متسها تلك السياسات، وتتضح أمهية املناورات كأداة  االعتبار

نه ال يوجد يف السياسة الدولية موقف ساكن أو مستقر، وإمنا أ تكتيكية من واقع
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تكون كل املواقف الدولية يف حركة مستمرة مما جيعلها قابلة للتغيري يف شىت 

 .1فاالجتاهات وفق ما تفرضه تغريات الظرو

 أداة التدخل وهي من أكثر: من التكتيكات األخرى اليت تستخدمها الدول 

سياسات اخلارجية، والدول عندما تفعل ذلك، فإهنا ال األدوات استخداما يف ال

تقدم البحث عن املربرات اليت تساند هبا تدخالهتا يف شؤون الدول األخرى،

إلحباط كزعمها أن التدخل يتم حلماية مواطنيها يف هذه الدولة األخرى، أو

وبني عدوان مسلح يوشك أن يقع ضدها، أو ملنع اختالل ميزان القوة القائم بينها 

 .2الدول األخرى يف غري صاحلها، وما إىل غري ذلك من الذرائع واملربرات

و هناك كذلك تكتيك احللول النصفية أو احللول الوسط، والذي يهدف 

بطبيعته إىل التخفيف من حدة التوترات اليت تشوب عالقات الدولة بالطرف 

هذا التكتيك  جري تقدمي هذا احلل الوسط لصاحله، وقد يفيداخلارجي الذي ُي

ومن تلك التكتيكات ،3أحيانا يف منع تفاقم التوتر وتصاعده باجتاه نشوب احلرب

األخرى، ويأخذ طابع التجسس أو التحريض ضد أيضا، العمل السري ضد الدول

 .السلطة احلاكمة يف الدولة األخرى

  :بين اإلستراتيجية والسياسة الخارجية نقاط االختالف - ب

 :التطبيقيو النطاق التظريمن حيث مجال  - 0

اليت  اخلارجية،فة منها الداخلية وايف اجملاالت ك اإلستراتيجيةتعمل  

 ....الثقافيةاالجتماعية و االقتصادية، العسكرية، السياسية، املسائلتشمل 

 إستراتيجيةسياسية،  إستراتيجيةعسكرية،  إستراتيجيةحبيث أصبح هناك 

العليا  اإلستراتيجية إىل اجتماعية وثقافية إضافة إستراتيجية اقتصادية

على اجملال اخلارجي السياسة اخلارجية  يقتصر جمالبينما  الشاملة للدول،

                                                 
: القاهرة)، 0ط  .النظرية والواقع :العالقات السياسية الدوليةإمساعيل صربي مقلد،  - 1

 .017، ص (م 7100املكتبة األكادميية، 
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ابعة من نالداخلية و البيئةي نتاج ه على الرغم من أن السياسة اخلارجية للدولة،

ل يف اليت تعم اإلستراتيجيةعكس  العالقات اخلارجية اختصاصهاولكن  ،الداخل

 .1اخلارجالداخل و

اليت هي جزء من ــــــ ووالسياسة اخلارجية  اإلستراتيجيةفالتمييز بني  

 ــــــ عن اجلانب السياسي الرمسي للدولةبدورها ر عّبـالعالقات الدولية اليت ُت

 السياسة اخلارجية تعتمد على جمموعة من األنشطة والتصرفاتينطلق من كون 

دولة ما إزاء الدول األخرى بقصد حتقيق أهدافها يف ضوء احلدود  اليت تقوم هبا

فتحرك السياسة اخلارجية  ،اليت تفرضها قواعد التعامل الدويل وقوة الدولة

وي حتت لواء العالقات الدولية كأداة طضمنها الدبلوماسية واليت هي كلها تنمن و

 ،(قليمية والدوليةاإل)داخل إطار بيئتها اخلارجية  ،اإلستراتيجية من أدوات

العالقة بني يف  اإلستراتيجيةالعالقة بني السياسة اخلارجية و وبذلك تتلخص

وهي  اإلطار الغائي الذي يضم الوسيلةاإلستراتيجية الوسيلة واهلدف بوصف 

 .السياسة اخلارجية

 :المجاالت من حيث  -7

 واحلريب،العسكري اجلانب  كمفهوم يف اإلستراجتية نشوءعلى الرغم من  

بفعل التطورات الكبرية اليت حدثت  اجامع اهلا مفهوم َنكّوأهنا استطاعت أن ُت إال

إدارة الدول خصوصا بعد تطور اجملتمعات وتطور و يف اجملتمعات وأساليب احلروب،

طبيعة احلياة وزيادة املتطلبات البشرية، وحصول الترابط بني احلرب من جهة 

ستراجتية من ميدان قل مفهوم االُنة أخرى، وقد وبني السياسة واجملتمع من جه

 الفعل العسكري هو أحد أدوات احلرب إىل ميدان السياسة، حبيث أصبح

ستراجتية ويعد أحد تفرعاهتا الكثرية إىل جانب السياسة واالقتصاد وغريها اال

                                                 
، متحصل "جدلية العالقة بني اإلستراتيجية والعالقات الدولية"أغوان على بشار بكر،  - 1

: تاريخ االطالع ،(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?): عليه من

(12/17/7107.) 
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جية يف يستراتاال دخلتبعد ذلك ُأو لكي حتقق غاياهتا، تمن األدوات اليت سخر

جية شاملة باستخداماهتا ملوارد يستراتا أضحت، حيث 1ل احلياةياصفتمجيع 

حبيث خرجت من األيادي  ا،األمة كافة وشاملة يف أهدافها لتحقيق طموحاهت

عن هبذه املميزات  لتنفردصفت بالشمول وُو مجيع احلقولالعسكرية ودخلت 

 .السياسة اخلارجية

  

                                                 
 .أغوان على بشار بكر، املرجع السابق - 1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 81 - 

 



 7102 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة محمد خيضر بسكرة ــــــــــمخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع ــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التطور، االختالف والتحول

  بين االستراتيجية التقليدية والحديثة
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

- 27 - 

 

I - ستراتيجية الحديثةستراتيجية التقليدية إلى االالتطور من اال: 

احلضارات واإلمرباطوريات ن الفكر االستراتيجي ميتد تارخييا إىل ا

خاض جبيوش وخطط عسكرية متنوعة، القدمية حيث كانت احلروب واملعارك ُت

يعتربون أن بداية  اإلستراتيجيةرغم ذلك يبدو أن العديد من املعنيني بالدراسات 

بظهورها  التفكري االستراتيجي التقليدي املنظم يقترن بظهور الدولة القومية، إْذ

عىن باجلوانب التنظيمية والتعبوية نشطت الدراسات العسكرية اليت أخذت ُت

 لكيفية استخدام القوات املسلحة النظامية ومبختلف صنوفها القتالية يف امليدان،

إال أن التطور املتميز يف طبيعة السالح بظهور السالح النووي كان نقطة بداية 

عامل األحباث األكادميية والتخصص العلمي احلديثة اليت دخلت  اإلستراتيجية

جديدة سيطرت على أفكار القادة السياسيني  إستراتيجيةلتضيف بذلك نظريات 

 .والعسكريني أثناء احلرب الباردة

 :0291إلى  02من القرن  رحلة اإلستراتيجية التقليديةم -أ

ومل  ولفترة طويلة من الزمن علم وفن كبار القادة اإلستراتيجيةلقد كانت 

مث انتقلت معرفتها من جيل إىل جيل  تكن تشغل إال اهتمام قلة صغرية من الناس،

التقليدية قليلة جدا،  اإلستراتيجيةوهذا ما جعل الدراسات يف  بشكل سري مغلق

 :فيمايلي أهم خصائصها إدراجولكن ميكن 

  التقليدية هو املعركة الربية واليت تقوم باألساس  اإلستراتيجيةجوهر

، حيث يقف اجليشان كال منهما 1على األعداد الكبرية للجيوش املنظمة واملتناسقة

                                                 
املكتب :اإلسكندرية). ستراتيجية القوميةتطور السياسات العاملية االحممد نصر مهنا،  - 1

 .، ص (ماجلامعي احلديث،
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أمام اآلخر ويتقدم كل منهما حنو اآلخر حىت يقع الصدام وتكون نتيجته النصر 

.1أو اخلسارة

  التقليدية  اتيجيةاإلستريعترب كذلك اجلانب املعنوي ذا أمهية كبرية يف

 ستراتيجيني اهنيار الروح املعنوية للجيش تفقده ترابطه ببعضهفحسب رأي اال

وتعجزه عن القدرة على تنفيذ أوامر قادته، بل هناك من يرى أن اهلزمية  بعضا

. املعنوية أهم بكثري من النتيجة املادية

 حلرب، قدرة القادة على تفهم التغريات املستمرة اليت حتدث يف فنون ا

على قواعد معينة وعلى أساس ما متلك من أسلحة  إستراتيجيتهافالدولة تضع 

يف القدرة بسالح جديد، أو أسلوب قد ابتكره، تتجلى  العدو فاجأهافإذا  وقوات،

إدراك هذا التغيري، والكشف عن اخلطط واألسلحة اجلديدة وهذه القدرة كانت 

.ةالتقليدي اإلستراتيجيةا من فنون نًّـــــف

  حبدودها الضيقة فقد كانت عبارة عن  اإلستراتيجيةكما متيزت هذه

استخدام الوسائل العسكرية لتنفيذ وحتقيق األهداف السياسية، وهي بذلك 

مت لتكون العلم العسكري الذي يهدف إىل حشد املوارد الالزمة لكسر مِّــُص

 .2اخلصم

ذكر أهم االستراتيجيات التقليدية اليت مت وضعها  ميكنوعلى هذا األساس  

  :اإلستراتيجيةمن قبل أشهر مفكري 

 

 

 

                                                 
متحصل عليه من". الدوليةاألبعاد اجلديدة لإلستراتيجية "بطرس غايل،  بطرس - 1

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial=2157&ied=1638)، تاريخ االطالع :

 (. ، الساعة)
2 - Charles philippe david , La Guerre et La Paix: Approches contemporaines 

de la sécurité et de la stratégie.(paris: Références inédites ,1997),P.200. 
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 :االستراتيجيات البرية -0

حيث أسسها العديد من املفكرين الذين أثروا يف الفكر االستراتيجي  

التقليدي وذلك الستغالل الظروف امليدانية للمعركة لتحقيق النصر، وتنقسم هذه 

 : ت إىلاالستراتيجيا

 :المباشرة اإلستراتيجية -0-0

الذي كان يرى ( -) "ميكيافلي" اإلستراتيجيةمن أنصار هذه  

أن اهلدف األساسي من احلروب هو التدمري الكلي للعدو والنصر من أجل مصلحة 

عنده يعين احلرب الكلية، كما كان  اإلستراتيجيةاألمة وبالتايل فمفهوم 

 -بدل اجليوش املرتزقة  -ج لفكرة تنظيم اجليوش أول من رّو "ميكيافلي"

 .1إخضاعهم لتدريب منتظمو

على فكرة نزع احلرب من املفاهيم " فن احلرب " وقد ركز يف كتابه 

األخالقية والدينية واإلقطاعية وفسرها بأسباب اقتصادية وسياسية وقومية 

وطرح مفهوما يقضي جبعل الدولة كلها تنخرط يف احلرب وضرورة  ودستورية،

استمرار احلرب حىت احلصول على نتيجة يف مصلحة األمة كلها، وليس إلرضاء 

رأس الدولة فاحلرب تشن من قبل كل األمة وباملقابل جيب أن يكون هدف النصر 

  .2ألجل مصلحة األمة كلها

عترف االذي كان أول مفكر ( 0790-0271) "كالوزفيش"كذلك جند املفكر  

ظاهرة احلرب وطبيعتها املختلفة عن طبيعة الظواهر اإلنسانية  خباصية

 .3نه كان أول من وضع نظرية فلسفية للحربأواالجتماعية األخرى، كما 

احلروب على أفكار  إستراتيجيةحول  "كالوزفينش"لقد أثرت كتابات  

القادة العسكريني فهو يرى أن اهلدف األساسي للحرب هو إبادة قوات العدو عن 

                                                 
1 - Ibid, P 203. 

 .83، ص مرجع سابقمنري شفيق،  - 2

 :اجلزائر،  العدد) .إستراتيجيةدراسات  ،"ستراتيجية دراسة وفناال"طوح، نحسني س - 3

 .، ص (ممركز البصرية، 
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على  إستراتيجيتهطريق استخدام تدرجيي للقدرات اهلجومية،و هكذا كانت تقوم 

فكرة احلرب الشاملة أو احلرب املطلقة اليت تنتهي دائما بسحق العدو،و اإلطاحة 

 .لتفوق العددي للجيوشبه ولن يتحقق ذلك إال با

املباشرة عنده هي الدخول يف مواجهات وصدامات مباشرة  فاإلستراتيجية 

مع األعداء دون اللجوء إىل مناورات حربية ويعتمد ذلك باألساس على حجم 

 .اجليوش

هي الوسيلة وال ميكن  األهداف السياسة هي النهاية واحلرب" كما يرى أن  

النظر  هذه هي وجهة" ن الوصول إىل النهاية أغراضها بدو أن حتقق الوسائل

" يف احلرب " األساسية اليت تكشف عنها واحدة من أشهر اجلمل اليت يف كتابة 

احلرب ليست أي شيء غري استمرار سياسة الدول بوسائل " :واليت جاء فيها

 .1"خمتلفة

 حيثباهتمام كبري بني القادة العسكريني،  اإلستراتيجيةلقد حظيت هذه و 

مت تطبيقها خالل احلرب العاملية األوىل باعتماد كل األطراف املتحاربة 

واحدة تقوم على اهلجوم الكثيف الكاسح لسحق القوات الرئيسية  إستراتيجية

القرار احلاسم يف املعركة عن طريق تركيز قوات متفوقة  إستراتيجيةللعدو، فهي 

االلتفاف حول األجنحة  على قوات العدو الرئيسية والعمل على سحقها من خالل

 .أو شق اجلبهة هبجمات مجاعية مباشرة

 :اإلستراتيجية غير المباشرة -0-7

 غري املباشرة وذلك اإلستراتيجيةأقدم مفكر ركز على  "سان تزو"لقد كان  

  .2باستخدام وسائل تؤدي إىل النصر حبد أدىن من التكاليف

ليدل "كان على يد  اإلستراتيجيةو لكن التطور اجلوهري واحلقيقي هلذه  

إال أن م  واالقتراب غري املباشر عام  اإلستراتيجيةالذي بلور نظرية  "هارت

                                                 
.ابراهيم الفتاحعبدحممد:تر.احلديثةاإلستراتيجيةروادآخرون،ل ورإيميدإدوارد - 1

 .432، ص  (ماملصرية، النهضةمكتبة القاهرة)
2

 - Charles philippe david,Op.cit, P 205. 
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الفكر العسكري الربيطاين احملافظ حال دون االستفادة منها، فتبناها األملان 

 .1وعاجلوها نظريا وعلميا وخاضوا هبا معارك احلرب العاملية الثانية

ن ناحية غري متوقعة ألن النظرية على أساس مفاجأة اخلصم متقوم هذه و 

 .2اهلجوم من جهة يتوقعها العدو ال يؤثر على توازنه فتستمر قدرته على املقاومة

لقسمني أحدمها مادي يستهدف  اإلستراتيجيةهذه  "ليدل هارت"قد قسم و 

لعصيب القوات املعادية واآلخر معنوي موجه حنو مركز تفكري العدو وجهازه ا

 . وذلك لشل عمله ومنعه من التفكري والتخطيط والتعزيز

من خالل حتليله التارخيي للمعارك احلامسة أن  "ليدل هارت" ويرى  

 :اهلجوم غري املباشر يتمثل يف األمور التالية

.هتديد جوانب اخلصم ماديا والتأثري عليه معنويا*  

.وعدم االشتباك مع األعداءنة ـااللتفاف حول املواقع الدفاعية احملّص*  

.االعتماد على العوامل النفسية*  

غري املباشرة حيث أدخل  باإلستراتيجيةمن املهتمني  "أندريه بوفر"كان 

ضوء خربته العسكرية، فهو يرى أن الفكرة األساسية  علىعليها إضافات جديدة 

اختبار مباشر غري املباشرة تكمن يف عدم حماولة جماهبة العدو يف  لإلستراتيجية

للقوة أو على األقل عدم التعرض له إال بعد عملية حتضريية يكون الغرض منها 

ستراتيجي يعتمد يف جوهره على ِاأن كل وضع ( بوفر)كما يرى  .إفقاد توازنه

عوامل، عامل الزمان وعامل املكان وعامل القوة بشقيها املادي  ةتفاعل ثالث

ذه العوامل الثالثة هو عنصر املناورة، إذ هي واملعنوي، والعنصر الذي يتحكم يف ه

 .3اليت حتدد وقت املعركة ومكاهنا والقوات الالزمة لضمان جناحها

                                                 
 :، متحصل عليه منمدخل إىل االستراتيجية - 1

 www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Esteratgeh/sec02-doc-cvt.htm 

 (.40:66:، الساعة60/64/4608: )تاريخ االطالع
 .00ليدل هارت، مرجع سابق، ص  - 2

 .، ص مرحع سابق حممد فهمي، عبد القادر - 3

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Esteratgeh/sec02-doc-cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Esteratgeh/sec02-doc-cvt.htm
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احلرب العاملية الثانية  اإلستراتيجيةمن احلروب اليت طبقت فيها هذه و 

ون على شل ملفبينما كان احللفاء حيضرون هلذه احلرب كان القادة األملان يع

حيث ضربوا أعداءهم  ،غري مباشرهجوم  استراتيجيا وذلك باستخدامعدوهم 

بالقاذفات وقطعوا طرق املواصالت فزادت الفوضى عند عدوهم فكانت النتيجة 

فضمن بواسطة  اإلستراتيجيةهذه  "هتلر"ع ولقد وّس ،اليت حققها األملان ممتازة

طوير جمموعة من على ت وعمل غري املباشرة، اإلستراتيجيةأبعاد احلرب اآلتية 

العمليات اهلائلة واحلرب النفسية لشل األعداء ألن هذا األسلوب أقل كلفة من 

 . تدمري العدو وحتطيمه

 :ستراتيجيات البحريةاال - 7

-) "ألفريد ماهان" إستراتيجيةستراتيجيات البحرية، من بني اال

تأثري "كتاب  يفحول القوة البحرية،  إستراتيجيةالذي كان أول من وضع ( 

الذي رأى فيه أن القوة البحرية قد أحدثت تأثريا " القوة البحرية على التاريخ

وأن أمهيتها التارخيية خصوصا يف جمال  ،فعاال وقويا يف مستقبل ومصائر الشعوب

رخني ؤمهلت بشكل عام من قبل رجال السياسة واملالسيطرة البحرية، قد ُأ

 .1كرينيواألكادمييني واالستراجتيني العس

تركز نظريته على أن السيطرة على البحار هي أهم وسيلة لضمان البقاء و 

واالزدهار والقوة وأن املهمة الرئيسية لألسطول هي تدمري سفن العدو يف معارك 

 .حامسة

اليات املتحدة قد أثرت أفكاره على السياسة األمريكية حيث استولت الوو 

إىل بنما وجزر اهلند  ممتدة من جزر هاواي إستراتيجيةعلى قواعد  األمريكية

ومت إنشاء أقوى أسطول حبري  م، الفرنسية،و اشترت أالسكا من روسيا عام 

                                                 
دار أسامة، : ناألرد).نظريات السيطرة االستراتيجية وصراع احلضاراتعباس احلديثي،  - 1

 (.02،08)ص ص ( م 4662
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يف العامل ينتشر يف البحار واحمليطات يضم الغواصات وحامالت الطائرات وحامالت 

 .1اجلنود باإلضافة إىل أسطول جتاري كبري

 اات بشريا ومساحة ومصادرياإلمكانوباعتبار بريطانيا جزيرة حمدودة  

العسكرية على األسطول  إستراتيجيتهاولكنها دولة عاملية مبستعمراهتا فقد قامت 

البحري خالل احلرب العاملية الثانية فقد جلأت إىل توزيع قواهتا بدقة واقتصاد 

قابلة للتغيري والتعديل حسب  على الكرة األرضية تاركة أمامها أهدافا مرنة

 .2الظروف

 :اإلستراتيجية الجوية - 9

نقطة  "جيليو دوهي"لقد شكلت األفكار اليت جاء هبا اجلنرال اإليطايل  

كان ينظر للقوة  حيثاجلوية،  اإلستراتيجيةانطالق صحيحة وفاعلة لصياغة 

أن بناء القوة الربية  فمن وجهة نظره، :األوىل اقتصادية: اجلوية من زاويتني

بشرية  اتيإمكانوالبحرية ألية دولة حباجة إىل نفقات مالية وموارد اقتصادية و

قد ال تتوفر ألية دولة يف حني أن الكلفة االقتصادية لبناء القوة اجلوية ال 

 .قارن مع كلفة إنشاء جيوش برية وأساطيل حبريةت

اليت حتققها القوة اجلوية يرى أن النتائج حيث  .:عسكريةفأما الثانية  

تفوق ما ميكن أن حتققه القوات الربية والبحرية فسالح اجلو حسب رأيه هو 

للخصم معرضة أهدافه احليوية  ستراتيجيالذراع الطويلة اليت تنال من العمق اال

لضربات  -مرتكزات بنيته االقتصادية وجتمعاته السكانية ومراكزه الصناعيةو-

 .3مؤثرة

على أن القوة اجلوية تتيح " جيليو دوهي"ألساس ارتكزت أفكار و على هذا ا 

إمكانية السيطرة على اجلو، والسيطرة على اجملال اجلوي تعين السيطرة على 
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اجملال األرضي، وأن السيطرة على اجلو توفر إمكانية عالية حلسم احلرب لصاحل 

 .الدولة اليت تفرض سيادهتا عليه

 اة ميكنها استعادة احلسم إىل احلرب اليت بدأعرب عن اعتقاده بأن الطائرو

ميكن أن التحليق فوق ميدان املعركة ملهامجة وعن حتقيقها،  ًاالقتال الربي عاجز

مع امتياز عدم إمكانية الكشف واالعتراض وأيضا وقف  -مباشرًة  أرض العدو

يكون مستحيال، باإلضافة إىل سهولة وسرعة استهداف مدن  -الغارة اجلوية 

و واليت هي مفتاح احلرب احلديثة، وبالتايل يكون العدو غري قادر على وقف العد

 رغم أنالقصف وبالتايل تضطر حكومات هذه الدول سريعا إىل االستسالم 

 .1اخلسائر يف صفوف املدنيني قد تكون عالية

اجلوية  اإلستراتيجيةإال أنه لقي معارضة شديدة من حكومته وبقيت  

جزئية إىل مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية حيث أصبحت  إستراتيجية

 .2السيطرة اجلوية بإستراتيجيةعرف ُت

  (:إلى يومنا هذا 0291 من سنة) مرحلة اإلستراتجية الحديثة  -ب

 :لإلستراتيجيةالعلمي واألكاديمي على المستوى  التطور -0

أخطار أكرب بكثري من بعد احلرب العاملية الثانية وجد اإلنسان نفسه أمام 

فجرت الواليات املتحدة  من، ففي سنة تان العامليباتلك اليت شكلتها احلر

، اإلستراتيجيةعن بداية مرحلة جديدة من  ةاألمريكية السالح النووي معلن

فابتكار السالح النووي وضع العامل أمام حقيقة جديدة هي أن احلرب بإمكاهنا أن 

عمل السالح النووي الذي انتشر بسرعة لدى اسُت تقضي على وجود البشر لو

وى العاملية ومع زيادة قدرته التدمريية بسرعة مذهلة، وبذلك زاد العديد من الِق

                                                 
1

 - J. Boone Bartholomees, "A survey of the theory of strategy", In: J. Boone 

Bartholomees, Theory of war and strategy. )Vol. I, 3
rd

 Edition,USA: U.S. Army 

War College ,2008 (,p.13. 
 .42حسني سنطوح، مرجع سابق، ص  - 2
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ال ميكن أن  وكان هذا من الطبيعي إْذ باإلستراتيجيةاهتمام رجال العلم والسياسة 

 .صةتمثل هذا للمؤسسات العسكرية املخ جماٌل ترَكــُي

جديدة خالل  أمناطمن  إستراتيجيونيف ظل هذه التطورات برز مفكرون  

هذه املرحلة بعضهم من املؤسسات العسكرية ولكن أكثرهم شهرة وتأثريا جاؤوا من 

أوهلم وأبرزهم يف املرحلة اليت عقبت احلرب العاملية الثانية كان و.اجلامعات

من  اإلستراتيجيةويل وكان له الفضل يف حت Bernard Brodie "برنارد برودي"

البحث عن كيفية استعمال السالح إىل البحث عن كيفية منع استعماله وهذا 

  .1انطالق من فكرة الردع النووي

 "السياسة الدولية"مقاال يف  "برنارد برودي"نشر م  ففي سنة  

 ،اإلستراتيجيةهذا املقال أحدث ثورة يف جمال " كعلم اإلستراتيجية"بعنوان 

باالهتمام الضروري كحقل علمي بقي حبيس الدوائر  مل حتَض اأكد أهنحيث 

مل خيرجوا عن إطار  اإلستراتيجيةوأن الذين اهتموا بدراسة  ،العسكرية

الدراسات التارخيية، وبذلك دعا إىل ضرورة إحداث نوع من التعاون يف أوساط 

 .البحث وامليادين الفكرية واجلامعات

ساسية املتمثلة يف أن العسكريني هيمنوا بذلك قدم برودي حجته األو 

هذه وحبكم اهتمام العسكريني باملسائل املهيمنة، اإلستراتيجيةهيمنة مطلقة على 

 .2ستراتيجياألمور عقدت الفكر اال

Tomas توماس شيلنج"آخر وهو  ااحلديثة جند مفكر اإلستراتيجيةيف  

Scheilin" ،شيلنج"دخل أوقد  الذي ساهم هو أيضا يف تطوير نظرية الردع" 

أضاف و النووية ككل، اإلستراتيجيةنظرية اللعب يف الردع النووي ويف 

 .3جانب احلسابات الدقيقة لإلستراتيجية
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 لإلستراتيجية أول من أضاف Harman Kahn "هرمان كاهان"كما كان  

، وهذا يعين اإلستراتيجيةفكرة السيناريوهات أو االفتراض يف جمال  احلديثة

ل عمل أو وظيفة عقالنية أي حماولة ختّي؛التفكري بغري املفكر فيه  "كاهان"حسب 

أخذ يإذ السيناريو ال يقترح أن  ،ألداة ميكن أن تؤدي لردة فعل غري عقالنية

أي الوصول إىل  .تخيل حقيقة مل توجد بعديالواقع واحلقيقة فحسب بل كذلك 

تستخدمها  ، أيضا أصبحت هناك أداة أخرى"افتراضية إستراتيجية"

واليت نتجت " ستراتيجيات اخلياليةاال"وهي اخليال لتصبح هناك  اإلستراتيجية

رونالد "ستراتيجي اليت وضعها الرئيس األمريكي األسبق عن مبادرة الدفاع اال

 .1من قبل اوجد أو مل يفكر فيهتوهي يف الواقع مل  "ريغان

كية اجلوية ات أنشأت القوات العسكرية األمريييف بداية اخلمسين  

ستراتيجي اهتمت أساسا بالدراسات والبحوث يف امليدان االأكادميية مؤسسات 

واهتمت كذلك بتطوير العديد من النظريات من منطلق علمي واقعي، وقد جلأت 

الكثري من املؤسسات إىل إنشاء مؤسسات خاصة وكذلك إىل الشراكة مع املختصني 

 .يف هذا اجملال

ريكية بوضع الربامج البحثية اليت تقرأ وحتلل وقد بدأت اجلامعات األم

السيما  اإلستراتيجيةستراتيجي األورويب، وأصبحت الدراسات الفكر اال

س يف اجلامعات دّرــمن املواد اليت ُت -وأمور احلرب والسلم  -الذرية اإلستراتيجية

واملعاهد باعتبارها فرعا من فروع العالقات الدولية وختصص فيها كثري من 

األساتذة، وقد بدأت أوروبا تتأثر هبذا النهج اجلديد يف دراسة السياسة الدولية 

سنة  "رميون آرون"ومن ذلك أن معهد العلوم السياسية بباريس قد كلف املفكر 

.2النووية اإلستراتيجيةبتدريس مادة جديدة مسيت املدخل إىل  م
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ر ميدان وعلى إثر ذلك ورغبة من العديد من الدارسني يف تطوي

من بني أولئك و وجعله أكثر علمية بدأت عمليات الترمجة، اإلستراتيجية

الذي أدار برناجما ضخما للترمجة جلميع  Stephen Possonالدارسني 

ستراجتيات الكالسيكية والعديد من احملللني درسوا حتوالت وتغريات احلروب اال

تظهر مالمح جديدة يف  الربية والبحرية يف العديد من املعامل، ومن هنا بدأت

 .1اإلستراتيجيةالدراسات 

احلديثة مادة تدرس يف األكادمييات واملعاهد  اإلستراتيجيةأصبحت و

 اإلستراتيجية" واجلامعات وبالتايل هذا التقدم أضفى عليها صفة العلمية 

تتداخل مع مجيع  اإلستراتيجية، وبالتايل أصبحت اإلستراتيجيةأو علم " العلمية

ألخرى واالستفادة من كل ما تقدمه لتطوير نظريات مالئمة لألهداف العلوم ا

 .2املوضوعة

احلديثة مل يعد احلاضر فقط بل كذلك  اإلستراتيجيةالشيء املهم يف و

املستقبل وبالتايل أصبح االستعداد يفوق التنفيذ يف األمهية، حيث أصبح يف 

وطين تكون  املليارات على نظام دفاع إنفاقاحلديثة من العبث  اإلستراتيجية

ستراتيجي أو صانع قيمته املستقبلية غري مؤكدة يف الوقت الذي جيب أن يكون اال

 .3على علم مبجريات األمور وقادرا على التنبؤ القرار

املتحدة األمريكية هي مركز ملختلف التطورات اليت  بذلك فإن الوالياتو

الناحية العلمية أو النظرية عن  سواء من احلديثة اإلستراتيجيةشهدها ميدان 

عت الواليات اطريق التنوع والتعدد اهلائل من املفكرين ومراكز البحث حيث استط

 ذا مسعة عاملية يف اوأكادميي اعلمي ااملتحدة األمريكية أن تؤسس جانب
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احلديثة حيث أصبحت تناقش يف مراكز ونوادي عامة وبطرق  اإلستراتيجية

 .1لية التطورعاحديثة علمية 

عرب  اإلستراتيجيةاحلديثة وبروز مراكز الدراسات  اإلستراتيجيةن إ

 امث انتشرت إىل الدول األقل نفوذ ،العامل أنشأهتا أوال الدول العظمى والكربى

قد كانت هذه املراكز إما و من حيث قوهتا وأدوارها يف العالقات الدولية، أمهيًةو

بعضها ميثل امتدادا لنفوذ و مستقلة شكليا أو تابعة صراحة للمؤسسة العسكرية،

املؤسسات العسكرية يف اجلامعات وكل هذه األمور أحدثت حتالفا قويا بني 

لعلم كانت األهداف منها متشاهبة إما البحث عن السبل لالسياسة واجليش،و 

لة الدفاعية أو االهتمام مبستوى أعلى من هذا وهو الكفيلة بتنمية قدرات الدو

 .2سبل متكني الدولة من زيادة قوهتا وحتسني مكانتها يف النظام الدويل

 :الحديثة نظريات اإلستراتجية -7

أدى ظهور السالح النووي إىل تطوير نظريات احلرب واألفكار املتعلقة 

االستراتيجيات العسكرية  املقبلة وبالتايل أدخلت إضافات عديدة علىتها بطبيع

مع بداية اخلمسينيات طور جمموعة من و  .باالعتماد على السالح النووي

يف فترة احلرب  اإلستراتيجيةاألكادمييني األمريكيني العديد من النظريات 

، بعد ذلك حدث تطور هائل يف دراسة السوفييتالباردة للتعامل مع االحتاد 

يد من اجلامعات الرمسية أو اخلاصة خاصة مع بروز العد اإلستراتيجية

عوامل زادت من وترية التطور يف الهذه  .اإلستراتيجيةواملتخصصة يف دراسة 

وقد ساهم التطور التكنولوجي خاصة  اإلستراتيجيةعملية التنظري يف حقل 

 :3أمهها بروز جمموعة من النظريات يف" السالح النووي"
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 :نظرية الردع النووي -7-0

اليات من استعمال السالح النووي يف اليابان من طرف الو بعد سنة فقط

أهم االستراتيجيات اليت ميزت من وهي  ،نظرية الردع النوويلأسس  املتحدة

احلرب الباردة فهي ترتكز باألساس على التهديد الذي يهدف إىل ردع دولة ما عن 

من فوائده كرب أالعدوان وليس على املعتدي احملتمل أن يصدق أن تكلفة اهلجوم 

 .1فحسب بل عليه أن يقتنع أن كلفته كبرية جدا

خر إما عن طريق التهديد بالعقاب أو آ انظريا، ميكن للطرف أن يردع طرف

فعل سيثري استجابة غري أي تورط القيام بوالتهديد باحلرمان يف احلالة األوىل، 

تبحث  ة،و يف احلالة الثانيامضاد مرغوبة من الطرف الثاين جتعله يقرر فعال

لتفادي الفعل من خالل إقناع الطرف اآلخر بأنه ال ميكنه الوصول إىل حتقيق 

قتناع الطرف اآلخر بأن خصمه ميتلك كل إال بد من ،و ليأيت الردع مبفعوله هدفه

 .2القدرة على املعاقبة أو احلرمان والرغبة يف استخدام تلك القدرة

 :نظرية االحتواء -7 -7

اليت اتبعتها الواليات املتحدة يف مواجهة االحتاد  اإلستراتيجية األوىل

يت، وكان الدافع من ورائها القلق األمريكي املتزايد من تنامي اخلطر يالسوف

 الشيوعي الزاحف الذي سيطر على وسط وشرق أوربا، مع إمكانية انتشاره إىل

اخلبري األمريكي بالشؤون ( جورج كينان)ويعترب . مناطق أخرى من العامل

 .اإلستراتيجيةسوفيتية، مصمم هذه ال

االحتواء، وبالصورة اليت اقترحها  إلستراتيجيةاإلطار النظري  ُبينوقد 

جبدار عازل  -كتلة دول شرق أوربا و -على تطويق االحتاد السوفييت ( كينان)

ت إىل يحتول دون نفاذ السوف اليت وضاغط من األحالف والقواعد العسكرية

 -تعنيف قوة الضغط  إنو. وتعوق حركتهم يف الوصول إليهامناطق نفوذ الغرب 
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مهد الهنيار يس -ت واستمرارها من خالل العزل واالحتواء ياملوجهة ضد السوف

 .1باويت، وتنهار بالتايل منطقة نفوذه الواسعة يف شرق أورياالحتاد السوف

إقامة حلف مشال هو  العزل واالحتواء إلستراتيجيةالتطبيق العلمي 

معاهدة األمن املتبادل بني الواليات ، سياآويف  ،باويف أور ملسي عام األط

 م، وحلف بغداد عام معام  املتحدة واليابان، وحلف جنوب شرق آسيا

 .مالذي حتول إىل حلف املعاهدة املركزية بعد خروج العراق منه بعد ثورة 

 :نظرية االنتقام الشامل - 9 -7

وزير خارجية الواليات املتحدة يف  "جون فوستر دالس"وقد بلور أسسها 

بداية اخلمسينيات واليت اعتقد أهنا ستكون مبثابة التصحيح لكل األخطاء ونقاط 

وقد . السوفييتالضعف اليت أسفر عنها تطبيق سياسة االحتواء ضد االحتاد 

ن من ارتكزت هذه النظرية على حرية االنتقام الفوري والعنيف بوسائل ويف أماك

يف  الطريقة الوحيدة لردع أي معتٍد أن؛ كما تقوم على  اختيار الواليات املتحدة

إىل العدوان فسوف توجه إليه ضربات  أأن تقنعه مقدما بأنه إذا جل ياملستقبل ه

 .2انتقامية عنيفة جتعله اخلاسر يف النهاية من وراء عدوانه

، حيث رفضت مبدأ ميةاالنتقا اإلستراتيجيةكما أن هناك بعد آخر تضمنته 

احلرب احملدودة مقابل التأكيد على املبدأ األمريكي التقليدي وهو إما االمتناع 

متاما عن دخول احلرب وإما الدخول يف حرب شاملة وقد تعرضت هذه النظرية 

حيث ثبت أن التهديدات  م،الختبار عنيف يف حرب اهلند الصينية عام 

 .النووية األمريكية أدت إىل شن حرب شاملة تستخدم فيها األسلحة
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 :ستجابة المرنةالنظرية ا - 9 -7

االستجابة املرنة يف بداية  إستراتيجيةاعتنقت الواليات املتحدة 

رئيس هيئة األركان  (ماكسويل تيلور)ات، حيث وضع أسسها اجلنرال يالستين

اليت ينتجها  اإلستراتيجيةاملشتركة للجيش األمريكي آنذاك، وأصبحت بعد ذلك 

 .محلف مشال األطلسي كأساس لتخطيط سياساته العسكرية منذ عام

هي أن على الواليات املتحدة  اإلستراتيجيةالفكرة اليت تقوم عليها هذه و

ربة مبا يؤمن هلا مقدرة عالية يف األمريكية تطوير قدراهتا العسكرية الضا

يف آن واحد،  بأهنا مرنة وحامسة اإلستراتيجيةمواجهة التحديات، وتتميز هذه 

ومرونتها متأتية من القدرة على التصرف واالستجابة ألي نوع من أنواع احلرب إذا 

على الواليات املتحدة أن ختوضها، سواء كانت حرب عاملية أو و دعت الضرورة

 .1ووية أو تقليدية، كبرية أم صغريةحمدودة، ن

ظهر الواليات املتحدة درجة عالية من ن ُتأأما جانب احلسم فيها فيتمثل ب

التصميم إلحباط مجيع أشكال التهديد أو االبتزاز الذي قد تتعرض له، سواء من 

 .يت، أو من أية قوة أخرى غريهياالحتاد السوف

 :نظرية التدمير المؤكد - 1 – 7

( روبرت ماكنمارا)ات، جاء وزير الدفاع األمريكي يالستينيف منتصف 

التدمري الشامل واملؤكد كرد فعل للتهديدات العسكرية املتصاعدة  بإستراتيجية

على فكرة، أن تقوم  اإلستراتيجيةوتقوم هذه . لكل من االحتاد السوفييت والصني

درة على توجيه الواليات املتحدة األمريكية بتعزيز قدراهتا النووية لتكون قا

يت يإذا ما تعرضت إىل هجوم نووي سوف( الضربة الثانية)ضربة نووية ثأرية 

باملبادأة، أي بالضربة األوىل األمر الذي يفرض على الواليات املتحدة أن حترز 

االنتقامية وعلى حنو تكون فيه الضربة الثانية  اإلستراتيجيةتفوقا يف قوهتا 

 ايت تدمرييحيث تستهدف تدمري االحتاد السوف سا من تلك اليت تتلقاهاأشد بأ
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، أن زرع هذه (ماكنمارا)ويف رأي  .شامال وأكيدا، ويكون الثمن فيها باهظا ومكلفا

القناعة لدى اخلصم، إذا ما حاول اإلقدام على توجيه ضربة نووية استباقية 

إىل نه أن يشكل رادعا قويا وحامسا، ألنه سيدفع باخلصم أمن ش( الضربة األوىل)

ستراتيجية واحليوية قبل التفكري بالعقاب وحجم الدمار سينال مدنه وأهدافه اال

 .1إقدامه على استخدام سالحه النووي

 :نظرية المباريات - 9 – 7

وسكار أ"عندما نشر  معرفت نظرية املباريات ألول مرة يف عام 

نظرية املباريات والسلوك  "كتاهبما املعروف  "جون نيومان"و "مورجنسترن

مث وجدت هذه النظرية تطبيقا واسعا هلا يف األمور املتعلقة " االقتصادي

 .2والتخطيط للسياسات الدفاعية باإلستراتيجية

 اإلستراتيجيةوقد استطاع عدد من كبار املفكرين العسكريني وخرباء 

الدولية أن يطوروا أساليب استخدام نظرية املباريات يف تصميم البدائل 

، "توماس شيلينج"، "هنري كاهن": يف مواجهة الصراعات ومن بينهم اإلستراتيجية

وتقوم فكرهتا العامة على  "برنارد برودي"، "هنري كيسنجر"، "مورتون هالربين"

صراعات تنافسية، : نيتئيسيأن الصراعات تنقسم بطبيعتها إىل فئتني ر افتراض

 .غري تنافسية وأخرى

حد األطراف خسر الطرف اآلخر وإذا حقق طرف أأما التنافسية فإذا كسب 

أما الصراعات  .صفريةن حصيلته النهائية تكون إانتصاراهتم مث خسر بعدها ف

غري التنافسية ففيها تتداخل مصاحل األطراف إىل حد يسمح باملساومة وحصيلة 

 .3ومات ال تكون صفريةهذه املسا
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 :ستراتيجية الحرب الثوريةِا - 2 – 7

ستراتيجية حرب الشعب طويلة األمد ِاستراتيجية عسكرية تعتمد وهي ِا 

 :1حدد ماوتسي تونغ مسات رئيسية للحرب الثوريةو" ماوتسي تونغ"كما وصفها 

ومرت بتجربة  ،متفاوتة التطور اقتصاديا وسياسيا ،بالد واسعة شبه مستعمرة -

 .ثورة عظيمة

 .عدو كبري وقوي -

 .محر صغري وضعيفأجيش  -

 .ثورة زراعية -

إن هذه السمات حتكم خط احلرب الثورية يف الصني،  "ماوتسي تونغ"ويقول 

ر أن من املمكن للجيش األمح هأنإىل إذ يشري . وتكتيكها إستراتيجيتهاوالكثري من 

من احملال للجيش األمحر أن ينمو  هأن كما. ينمو بسرعة ويقضي على العدو

بسرعة ويقضي على عدوه بسرعة، وهلذا البد من أن تكون احلرب طويلة األمد، 

 .2ولكن من املمكن فقداهنا إذا مل تقد بدقة وخبط سياسي صحيح

 :م1990 -م1980حرب النجوم  إستراتيجية - 2 – 7

إىل اهلجوم على  السوفييتبعد انتقال االحتاد  اإلستراتيجيةجاءت هذه 

فقد راح يتقدم يف . مفيتنام المستوى النفوذ العلمي بعد هزمية أمريكا يف 

، ومتادى حىت على املعادلة (فيتنام، كمبوديا، الوسال)إفريقيا وجنوب شرقي أسيا 

 الدولية اليت حكمت الوضع يف أفغانستان وصوال إىل احتالهلا بقواته العسكرية

 .هنفوذه إليمد على خريطة العامل إال وحاول ا ومل يترك موقع. م

،و سوفييت عاماتسم الوضع العاملي مع بداية الثمانينيات هبجوم سياسي 

تراجع أمريكي عام كان يف مقدمته خسارة إيران وإن مل يعوض ذلك خسارة 

 اإلستراتيجيةاألمر الذي دفع . ت والصنييالسوفيت ملصر، وال املواجهة بني السوف
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من خالل  الصاروخي األمريكية إىل السعي إلحداث خرق يف ميزان القوى النووي

عساها تستعيد مكانة متفوقة يف ميزان القوى " حرب النجوم" إستراتيجيةطرح 

وقد صحب ذلك دعم للمعارضات حيثما انتشر  .العسكري ومن مث النفوذ العاملي

 .1ي للمقاومة األفغانيةالسيما حشد الدعم العريب واإلسالم السوفييتالنفوذ 

ق التقين على مستوى باكانت تعين الس" حرب النجوم" إستراتيجية

وجتارب مرهقة جدا اق حيتاج إىل حبوث بهذا الس .الصواريخ املضادة للصواريخ

بدوره إىل هذا السياق فيما إمكاناته  السوفييتوقد اندفع االحتاد  .ملوازنة الدولة

تقارن مبا لدى الواليات املتحدة بسبب نفوذها ال  -واالقتصادية  املالية -

يت يوهبذا وقع االحتاد السوف. االمربيايل العاملي وما تراكم من ثروات وإمكانات

حرب  الثانيةستزناف األوىل حرب النجوم وتكاليفها الباهظة و احتت مطرقيت

 .2أفغانستان وتوسع نفوذه العاملي

 :معلوماتية -التكنو اإلستراتيجية - 01 – 7

 منذ هناية احلرب العاملية-زمنية معتربة  ملدة اإلستراتيجيةلقد ارتبطت 

ستراتيجي رهن الثنائية القطبية، بالسالح النووي حيث ظل التفكري اال -الثانية

طرأ تغيري كبري على املبادئ اليت حكمت  السوفيييتحتاد لكن بزوال اال

من  -عقود ليظهر على إثرها منط جديد  األربعةالنووية ما يقارب  اإلستراتيجية

صف بالثورة املعلوماتية يتماشى مع منجزات ما ُو -ستراتيجي منهج التفكري اال

ما م و اليت بدت مالحمها بصورة جلية يف حرب اخلليج الثانية عام 

استخدمته الواليات املتحدة األمريكية من تقنيات وتكنولوجية جد متطورة أهبرت 

 .3هبا العامل
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دول  فيها بعُض تبعد هناية احلرب الباردة ظهرت ثورة املعلومات اليت غادر

التفكري  ، وانتقل تبعا لذلك منُطاملعلوماتيةالعامل العصر الصناعي لتدخل عصر 

ستراتيجي من االعتماد على القوة الصناعية اهلائلة والتطور يف ميدان اال

التكنولوجية واألنظمة الصناعات العسكرية إىل منط آخر وهو الصناعات 

ستراتيجي الذي أحدثته الثورة النووية الكمبيوترية، وعندها اختلف اجلدل اال

ستراتيجي الذي أحدثته الثورة بأطروحاهتا ومنطلقاهتا الفكرية عن اجلدل اال

كل هذه العوامل أسهمت إسهاما واضحا يف إعادة صياغة الفكر . املعلوماتية

بفضل الثورة التكنولوجية يف  -ي أصبح مرشحاستراتيجي، وهو الفكر الذاال

ألن يتحكم يف إدارة أمناط من احلروب  -جمال املعلومات واألنظمة الكمبيوترية

 .1وقعت، أو ميكن أن تقع مستقبالاليت 

النظرية العسكرية هي األخرى تغريت بسبب التغيري يف منط احلروب 

معلومايت والفارق  -التكنوبانتقاهلا من حروب العصر الصناعي إىل حروب العصر 

األساسي الذي يتحكم بعنصر االختالف والتمييز بني هذين النمطني من احلروب 

 .2هو عامل املعرفة

بفضل املعرفة انتقلت حروب العصر الصناعي إىل منط آخر من احلروب 

معلومايت اليت تعتمد على احلاسوب واملعلوماتية  -تعرف حبروب العصر التكنو

القتالية،  كفاءهتا مبيوترية اليت أدخلت على أنظمة التسلح لتزيد منوالربامج الك

سواء أكان ذلك يف حجم الدمار املترتب على استخدامها أو على مستوى الدقة 

ن العوامل غري إأخرى  بعبارة .املتناهية يف إصابة األهداف وسرعة الوصول إليها

حتدد التوازن العسكري أكثر من العوامل  امللموسة اليت يصعب قياسها كميا،

 .3العادية أو التقليدية اليت ميكن قياسها كميا بسهولة
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مبرحلة تكنولوجية اتصالية جديدة تتسم  العامل ات مريمنذ أوائل التسعين

واملرتكزات  ؛ج بني أكثر من تكنولوجيا اتصاليةخباصية أساسية وهي املز

يف احلاسبات اإللكترونية املتضمنة ألنظمة  األساسية لنمو هذه املرحلة وتطورها

يف إطار و .الذكاء االصطناعي، األلياف الضوئية، أشعة الليزر واألقمار الصناعية

معلوماتية متت عملية األنظمة الكمبيوترية باألسلحة  -التكنو اإلستراتيجية

التقليدية ملنحها خصائص قتالية متطورة، كدقة التصويب وسرعة الوصول إىل 

دف وحجم الدمار املترتب عليها، وبذلك ظهر ما يعرف باألسلحة الذكية اليت اهل

تتميز خباصية القدرة املتناهية يف إصابة اهلدف، أي أن األسلحة الذكية متكنت 

من تطوير إدارة العمليات احلربية، وإىل جانب األسلحة والذخائر الذكية، هناك 

يت تلعب دورا كبريا يف تأمني أجهزة وأدوات الفضاء كاألقمار الصناعية ال

االتصاالت وحركة املعلومات والرسائل املتبادلة بني القيادة املركزية وقيادة قوات 

 .امليدان

 :الحرب االستباقية إستراتيجية - 00 – 7

الدفاعية  اإلستراتيجيةحتول  إىل مسبتمرب  لقد أدت أحداث 

اليت كانت سائدة واليت كانت تقوم على بعدين نووي وتقليدي ليضاف إليها بعد 

للتصدي  إستراتيجيةقدم الرئيس بوش   سنة ثالث يتمثل يف اإلرهاب، ففي

" ويست بوينت"ة هلذه التهديدات املتعددة اجلوانب وذلك يف خطبة ألقاها بكلي

فاعية األمريكية إبان احلرب الباردة كانت الد اإلستراتيجيةن إ"العسكرية قائال 

تعتمد يف السابق على عقيديت الردع واالحتواء ورمبا ما زال من املمكن تطبيق 

يف بعض احلاالت ولكن مثة هتديدات جديدة تتطلب نوعا  اإلستراتيجيتنيهاتني 
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وخلوض هذا النوع اجلديد من احلرب ضد اإلرهاب حدد " جديدا من التفكري

 .1"ستراتيجية احلرب االستباقيةا" شالرئيس بو

مفادها أن على  اإلستراتيجيةالفكرة األساسية اليت تقوم عليها هذه 

باخلطر قبل أن تصبح  التطورات والقوى املنذرة يقافإل أن تسعىالواليات املتحدة 

يف حاجة إىل عالجات حامسة، حيث جاء يف الوثيقة أنه حبكم احلاجة للدفاع 

سوف تعمل الواليات املتحدة ضد أي هتديدات ناشئة قبل أن تتبلور  عن النفس،

 .2بشكلها الكامل

الدفاع الوقائي هي فكرة الردع  إستراتيجيةأول املبادئ اليت تقوم عليها 

أن أي باملبكر، واليت تذهب إىل خلق قناعة لدى اخلصوم القائمني أو احملتملني 

يات املتحدة يف الداخل أو يهدد عمل ميكن أن يقدموا عليه وميس أمن الوال

مصاحلها احليوية يف اخلارج، فإنه سيواجه بضربات وقائية وبدون سابق إنذار،أي 

 .3ستباقية هبدف تأمني الدفاع عن النفساتوجيه ضربات وقائية 

هو مبدأ الضربة  اإلستراتيجيةاملبدأ الثاين الذي تقوم عليه هذه 

من أجل تدمري  ،ة بهأاَجَفــباهلجوم وامُلاالستباقية اليت تضمن عنصر املبادرة 

اخلصوم إذا حاولوا القيام بأعمال غري مرغوبة من شأهنا املساس بأمن الواليات 

 .املتحدة ومصاحلها القومية

ستراتيجي لقواهتا لذلك عملت الواليات املتحدة على حتقيق االنتشار اال

شمل العامل كله وأقاليم احليوية اليت ت العسكرية العاملة، لتتواءم مع املصاحل

ستراتيجي لعمل القوات الصديقة خمتلفة باإلضافة إىل توفري الدعم والغطاء اال

 .واحلليفة عسكريا
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II - االختالف بين اإلستراتيجية التقليدية والحديثة: 

إىل ما التقليدية واحلديثة  اإلستراتيجيةترجع االختالفات األساسية بني 

 :يلي

 :الردع التقليدي والردع النووياالختالف بين  -أ

الردع بصورة عامة ليس وليد العصر النووي فمحاولة التأثري على اآلخرين 

بالعقاب هو أمر قدمي قدم الدبلوماسية ذاهتا حيث كان الرادع يسعى  بالتهديد

دائما إىل تبين أمناط من السلوك من خالل تغيري القيم والتلويح بالعدوان املسلح 

  .التقليدي أو ما شابه ذلكمثل اهلجوم 

كان الردع التقليدي يقوم على فكرة القدرة على حتقيق االنتصار يف احلرب 

إنزال هزمية ساحقة بالعدو بدحره وتدمري جيوشه بل وحىت و إذا اندلعت،

قل تقدير فرض اإلرادة السياسية بعد االنتصار أإمكانية احتالل أرضه وعلى 

خر ملطالب الطرف الرادع، لذا كان اخلوف لطرف اآلا ْبيستِج عليه عسكريا إذا مل

على  -إىل حد بعيد -يتوقف  من العقاب إذا ما مت جتاهل هتديدات الطرف الرادع

تقدير من هو الطرف الذي ميلك القوة على االنتصار يف احلرب، لذلك كان التهديد 

للعدو يف بالعقاب الذي يعتمد تنفيذه على إحلاق اهلزمية يف احلرب يشكل رادعا 

إذا كانت قيمة الردع وآلية عمله وشروط جناحه  ،التقليدية اإلستراتيجيةسياق 

تعتمد مجيعها على تلك العوامل اليت تزيد من حالة االقتدار العسكري اليت 

 ة احلرب قضية خاسرة لغريه، مقترنة بثبوتألميلكها طرف معني لتجعل من مس

اليت تتجسد يف  -التحالفات العسكرية  لقد أدت .االنتصار وحتميته بالنسبة إليه

تعدد القوى املتحالفة ضد العدو حيث يصعب عليه مواجهتها وزرع الشك يف إرادته 

على  اإىل بروز سياسة توازن القوى حيث األحالف شكلت رادع -وطبيعة قدراته

دف إىل يهي ذإرادة الدول يف إثارة احلرب، نفس الشيء يف نظام األمن اجلماعي ال
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وبذلك ميكن القول أن نظامي توازن القوى  .لولة دون تغيري الواقع الدويلحليا

 .1ستراتيجية الردع التقليديواألمن اجلماعي شكال إحدى الركائز القوية ال

ورغم أمهية العناصر اليت كان يتشكل منها الردع التقليدي مل مينع القوى 

خرها احلرب العاملية الثانية، لكن آبية من الدخول يف حروب طاحنة كانت واألور

بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية وظهور السالح النووي مل تشهد أوربا حروبا 

و السبب يف ؛دها وتشابكها درغم تنوع املصاحل وتع .كتلك اليت كانت يف السابق

إدراك  يعود إىلغياب احلروب بني القوى األساسية والفاعلة يف النظام الدويل 

لقوى للطبيعة املدمرة واألكثر مشولية وعلى حنو غري مسبوق للسالح هذه ا

 .النووي

هذه الفاعلية املتناهية لقوة التدمري املترتب على استخدام السالح النووي، 

غري قابل  -احلديثة  اإلستراتيجيةيف  -هي اليت جعلت من قيمة الرادع النووي 

لك ملا يتمتع به السالح النووي من للقياس باملقارنة مع قيمة الرادع التقليدي وذ

 .2طبيعة وحجم الثمن الواجب دفعه إذا حتول الردع إىل عقاب

التقليدية كانت تستند بصورة  اإلستراتيجيةإىل أن ( ندريه بوفرأ)يذهب 

وهي القدرة على االنتصار والغلبة، أي أن هذه على قدرة إجيابية واضحة 

رض اإلرادة على اخلصم فحسب بل تستند فال تستند على القدرة ب اإلستراتيجية

إذا ما قورنت مبزايا أيضا إىل حتقيق هذه النتيجة بصورة قليلة التكاليف نسبيا، 

 .منتصر وآخر مغلوب أو منهزم أوحيث يكون هناك طرف غالب االنتصار وأرباحه،

نه مهما كانت أولكن بظهور السالح النووي، برزت ظاهرة جديدة مفادها 

ن الغالب واملغلوب سيدفعان الثمن الباهظ من جراء الدمار النووي إ، فنتيجة الزناع

ن آيا منهما لن يستطيع أن حيمي نفسه بصورة فعالة وهلذا كان على كل املتبادل، أل

باشر أي املطرف من األطراف أن ينصرف إىل حتقيق هدفه السياسي بالعمل غري 
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ح النووي، أي ال حياول الدبلوماسية بعيدا عن خماطر استخدام السال قالطر

حتقيق أهدافه بواسطة االنتصار العسكري أي أن يستخدم وسائل أخرى غري 

 .عسكرية هذا أكثر قبوال من الناحية الواقعية والعقالنية معا

التقليدية وآلية عمله وشروط جناحه  اإلستراتيجيةتعتمد قيمة الردع يف 

عسكري اليت ميلكها طرف معني على تلك العوامل اليت تزيد من حالة االقتدار ال

لة احلرب قضية خاسرة لغريه ومقترنة بثبوت االنتصار وحتميته ألتجعل من مس

غري أن هذه القيمة تغريت بربوز السالح النووي الذي ال يترك  .بالنسبة إليه

 .للمناورة إما االتفاق أو اإلبادة احلتمية جماال

يرتكز أوال على عامل مادي  أصبح الردعفقد احلديثة  اإلستراتيجيةأما يف 

، ودقة كبرية ( صواريخ نووية )تدمريية كربى  نه يتطلب امتالك قوةأحيث 

وقدرة توغل جيدة، وتزداد درجة تعقيد هذا العامل املادي غري املضمون إىل حد 

حد أاالفتراضات اخلاصة مبن سيبدأ بإطالق النار من  عتباراليف ا تكبري إذا أدخل

التقليدية  اإلستراتيجيةأمهية كربى يف ظل  اكل هذه األمور مل تكن هل الطرفني،

حيث كانت وسائل الردع مثل الطائرات البطيئة نسبيا وفترات (  الردع التقليدي) 

 .اإلنذار جتعل عمليات اهلجوم والردع على اهلجوم تتقابل يف اجلو

ية القوة احلديثة مل تعد قيمة الردع مرتبطة بأمه اإلستراتيجيةيف ظل 

الضاربة بل بأمهيتها املتبقية بعد خضوعها لضربة العدو األوىل أي مدى قدرهتا 

على االستمرار يف البقاء لذلك أصبح اهلدف هو التأثري على العدو إىل الدرجة 

امتالك قدرة  اليت متنعه من استخدام القوة الضاربة اليت ميلكها، هلذا جيب أوال

شن عملية  اإلمكاننه يف أكفاية مث جعله يعتقد تدمريية جتعل العدو خيشاها 

 .1انتقامية تبعا هلذا االفتراض أو ذلك

قوهتا على الردع، أما  مبدىكانت فاعلية األسلحة تقاس  م قبل سنة

واشتراك األسلحة النووية يف األمن القومي ميكن  احلديثة اإلستراتيجيةيف ظل 
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و اخلسائر الفادحة أكثر من قدرهتا على أساس القدرة على تكبيد العد اتقييمه

 .1على التأثري يف سلوك اخلصم حبيث يؤدي إىل عدم ضرورة اللجوء إليها

التقليدية والردع يف  اإلستراتيجيةاالختالف اآلخر بني الردع يف 

هو أن الردع التقليدي كان يقوم أساسا على هتديد اخلصم  احلديثة، اإلستراتيجية

باستعمال القوة ملنعه من اإلقدام على تنفيذ ما يهدف إليه وقد كان مييل يف كثري 

حد أسس النظريات العسكرية، غري أن ذلك أمن األحيان إىل الدفاع،و قد كان 

الردع أصبح ال يتوقف  إستراتيجيةفتطبيق .اختلف بعد احلرب العاملية الثانية

فحسب، بل يتعداها إىل البنية الفكرية  اعلى حجم الوسائل املخصصة هل

واملذهبية والتارخيية والنفسية للشعب وكيانه، وحمصلة هذه العوامل كلها هي 

الردع أو إخفاقها وهي تعتمد بالدرجة األوىل على  إستراتيجيةاليت حتدد جناح 

 إستراتيجيتهالعامل النفسي للخصم، وبذلك متيزت  العاملني املادي والتقين وعلى

االعتماد على الردع النووي الذي يشمل الدفاع ب -عن التقليدية  -احلديثة 

 .2واهلجوم يف آن واحد

خالل احلرب الباردة بني املعسكرين املعسكر الغريب بزعامة الواليات 

، كان الردع النووي واملعسكر الشرقي بزعامة االحتاد السوفييت املتحدة األمريكية

بينهما يقوم على اهلجوم بالضربة األوىل، ما دفع كال الطرفني إىل السعي جاهدا 

إىل زيادة قوته النووية لتفادي تلك الضربة املباغتة والوصول إىل األسلحة 

الذكية وأسلحة نووية ذات خصائص تقنية متطورة حىت أصبح مبقدور كل منهما 

لضربة األوىل وإمنا بالقدرة على التدمري بالضربة تدمري الطرف اآلخر ليس با

بأسلحة الضربة ( الثأري)الثانية، وبتنامي القدرة النووية على الرد االنتقامي 

قائما على فكرة  اإلستراتيجيةالثانية ظهر مفهوم الردع املتبادل، وأصبح مفتاح 
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القدرة على  مفادها أن القدرة على الردع هي مفتاح الردع النووي، بعد أن كانت

 .1ختفيف الرد هي مفتاح املبادأة باهلجوم النووي

 : االختالف في فكرة الحرب والسلم -ب 

دراسة  )التقليدية بشكل كبري بالعمليات العسكرية  اإلستراتيجيةاهتمت 

تاركة  ،( فن القيادة على األرض -التفكري يف الصراع  -خطط املعارك -احلمالت 

التقليدية عملت على التمييز بني  اإلستراتيجيةأي أن  كل ما تبقى للسياسة،

احلديثة غريت ذلك من خالل خلط  اإلستراتيجيةجمايل احلرب والسالم، غري أن 

مقتصرة على فكرة  اإلستراتيجيةاحلرب والسالم، حيث مل تعد  يودمج مفهوم

 ةإستراتيجيمتت إزاحتها بقوة من قبل  العملياتية اإلستراتيجيةاحلرب أي أن 

 .2شاملة تأخذ يف احلسبان مجيع التطورات واألبعاد خاصة يف حاالت السالم

احلديثة متيزت بربوز السالح النووي خاصة بعد قصف  اإلستراتيجية

الردع  إستراتيجيةاليابان من طرف الواليات املتحدة األمريكية، وبذلك بدأت 

الذي  -إطار أكادميي  النووي اليت كانت سببا يف بروز توازن القوى، وقد تبلور يف

الذي أكد  "برنارد برودي"حتت قيادة " السالح املطلق" - YOLEصدر عن جامعة 

ستراتيجية احلديثة تركز أكثر من أي وقت مضى على فكرة أساسية وهي أن اال

من حتقيق االنتصار، هذا العمل  فضلعلى فكرة جتنب احلرب ومنع حدوثها، أ

املساومة، احلرب : "ظهور جمموعة من املصطلحات مثلاألكادميي كان سببا يف 

 ".احملدودة

حدث نقله نوعية يف جمال أالعديد من املفكرين اعتربوا أن السالح النووي 

ستراتيجية حيث أصبح يهدف إىل االستقرار ومل يعد يركز على احلرب اال

 .3ستراتيجية التقليديةاال لتحقيق االستقرار كما كان يف السابق مع
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عن ستراتيجية التقليدية االاليت متيز  بني نقاط االختالف األخرى منو

 :أن احلديثة

غلبها مت وضعها بطريقة علمية يف أوقات السلم أاالستراتيجيات احلديثة يف * 

غلبها أالتقليدية اليت كانت يف  اإلستراتيجيةالستعماهلا عند الضرورة عكس 

 .عند السلم إستراتيجيةتوضع أثناء احلروب،و التخلي عن وضع 

 كل وجل االستراتيجيات تركز وتفضل عدم إمكانية اللجوء إىل احلرب لتحقيق* 

أدى إىل تقليص حرية املناورة خاصة بني مما السياسة، هذا عند بعض املفكرين 

املساومة، الدبلوماسية، احلرب احملدودة، وهذه : اد علىمالدول النووية واالعت

يف السابق حيث إن اإلستراتيجية ألي دولة كانت تعين  األمور مل تكن متوفرة

 .1إلستراتيجيةفقط احلرب، وإن السالم ليس حباجة 

األمن العسكري للدولة اعتمادا  دةالتقليدية كانت تبحث يف زيا اإلستراتيجية* 

على القوة العسكرية وفكرة احلرب دون االهتمام لألمور األخرى املرتبطة بالسلم، 

احلديثة مل تعد تبحث يف طرق القتال أو طرق استعمال  راتيجيةاإلستإال أن 

لتحقيق أهداف الدولة بل أصبحت هتتم باجلانب السلمي ( احلرب)القوة العسكرية 

 .2دمة أمن الدولةخلمن خالل تنمية وتعبئة كل القطاعات 

عسكرية تعتمد على فكرة احلرب  إستراتيجيةالتقليدية هي  اإلستراتيجية* 

مع تزايد بروز العامل  - احلديثة خاصة اإلستراتيجيةأساسية، لكن يف بصورة 

 باإلستراتيجيةازداد االهتمام  -االقتصادي بشكل فعال يف العالقات الدولية 

 .كنتيجة لزيادة حجم التجارة العاملية( التجارية)اخلاصة 

أن  "شكالوزفيت"االستراتيجي األملاين  أكدالتقليدية  اإلستراتيجيةيف إطار * 

احلرب طبيعة البشر وستالزمهم ألهنا الوسيلة الوحيدة لغرض إرادة البعض على 

                                                 
 .حسني بوقارة، مرجع سابق - 1
 .55حسني سنطوح، مرجع سابق، ص   - 2
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التقليدية مل تكن  اإلستراتيجيةالبعض اآلخر، من خالل هذا الرأي يتضح لنا أن 

 .ترى غري أداة احلرب لتحقيق أهداف األمم بعيدا عن اجلانب السلمي

الثانية أصبح يتم وضع  احلديثة بعد احلرب العاملية اإلستراتيجيةيف * 

وقت السالم اليت تقتضي بتحقيق تسليح جديد يفوق تسليح األعداء  إستراتيجية

 - اليت اكتسبت اإلستراتيجيةوهذه  .العمليات إستراتيجيةاحملتملني، عند مستوى 

 إستراتيجيةأمهية قد تكون حامسة، أطلق عليها  -بوجود السالح النووي

بفعالية وبالتايل اإلبقاء  اإلستراتيجيةوال ميكن تيسري هذه  اإلمدادات والتموين،

.1على الردع بأقل مثن

حيث كانت الدولة  ةعسكريأهداف  تالتقليدية كان يف اإلستراتيجيةهدف األ* 

ختوض احلرب رغبة يف حتطيم إرادة اخلصم يف املقاومة أي االنتصار الشامل 

ة العدو ونزع سالحه دون إراقة ليست مثة إمكانية هلزمي" ش كالوزفيتي"وحسب 

 .2املزيد من الدماء

احلديثة أصبحت الدولة تعتمد على عالقات يف الغالب  اإلستراتيجيةيف ظل * 

تعاونية متوازنة مع غريها من وحدات اجملتمع الدويل، ما يعين االبتعاد عن احلرب 

قتصاد وصياغة واالهتمام باألمور التعاونية السلمية خاصة العمل الدبلوماسي، اال

أمناط من التعامالت والتفاعالت السياسية الدولية، كل هذا كان بفعل التطورات 

 .3اليت عرفتها اجملتمعات

، بالنتيجة أصبحت ال ميكن فصلها عن دراسات السالم، اإلستراتيجيةالدراسات * 

النتائج  األسباب،"سواء عل حد  ألن كالمها أصبح يتعامل مع املوضوع نفسه

كلتا  و.بغض النظر عن االنتماءات األيديولوجية "ب الصراع املنظموأسالي

                                                 
 .444حممد نصر مهنا، مرجع سابق، ص  - 1
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الدراستني هتدف إىل فهم أفضل لظاهريت احلرب والسالم، وخالفاهتم املفاهيمية 

 .1واملنهجية ينبغي أن ال تعيق اجلهود املبذولة لتوضيح ذلك

 : االختالف في طبيعة األسلحة -ج

على  إستراتيجيتهاالتقليدية تضع  اإلستراتيجيةالدول يف إطار كانت 

إذا بالعدو يفاجئها بسالح و قواعد معينة وعلى أساس ما متلك من أسلحة وقوات،

جديد قد اخترعه، أو أسلوب قد ابتكره فالقدرة تتجلى يف إدراك هذا التغيري، 

والكشف عن اخلطط واألسلحة اجلديدة اليت تصلح ملقابلة هذا العدو وهذه 

.التقليدية اإلستراتيجيةمن فنون  القدرة كانت فنا

على تقوية أجنحة اجليوش بسالح منذ القدمي  اإلستراتيجيةتقوم فنون 

الفرسان أو الدبابات وذلك للوصول إىل اهلزمية املعنوية للعدو نتيجة تطويق 

التقليدية تفرق بني التحركات واملعركة،  اإلستراتيجيةجيشه أو سحق مركزه، و

ألسطول هي اخلطوة األوىل اليت تضع اجليش يف مواجهة فتحركات اجليش أو ا

.ما املعركة فهي التصادم الذي يقع مع العدو يف مكان ماأالعدو، 

التقليدية كانت تتحرك  اإلستراتيجيةامتالك اجليوش ملعدات وأسلحة يف 

 اإلستراتيجيةيف جتمع تام وببطء للوصول إىل مكان املعركة، وكانت من مهمة 

م الطرف ئاليالئمه بينما يمكان ال يف طرق وبعلى خوض املعركة  إرغام العدو

خذت أمهيتها يف احلرب العاملية الثانية حيث أ اإلستراتيجيةالتحركات و اآلخر،

ظهر سالح الدبابات وسالح الطريان وهجومهما كان يقوم على التحركات املستمرة 

 .2وإرادة املعارك أثناء هذه التحركات

ص يف صورة لختسري وفقها املعركة يف أشكاهلا املتباينة تتإن الطريقة اليت 

بسيطة نسبيا، فجوهر املعركة الربية يكمن يف األعداد الكبرية للجيوش املنظمة 

نه يتحكم يف أن العامل السيكولوجي له أمهية بالغة خصوصا وأواملتناسقة كما 

                                                 
1

 - Charles-Philippe David, « Introduction: la crise des études stratégiques », 

Études internationales. )vol: 20, n°: 3, 1989(, P 506. 
 .بطرس بطرس غايل، مرجع سابق - 2



 ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 070 - 

 

ه رغم قوته معنويات اجليش إىل اهنزام معنويات اجليوش،حيث قد يؤدي اهنيار

التقليدية وطبيعة تأثري  لإلستراتيجيةهذا بالنسبة  .1وما ميلكه من سالح تقليدي

.األسلحة عليها

تفجري النووي األول يف احلديثة اليت تبدأ منذ ال اإلستراتيجيةأما عن 

السالح النووي حدا فاصال لتمييز يعترب ف ،(قنبلة هريوشيما ونغازا كي)التاريخ 

التقليدية واحلديثة، فامتالك القوى العظمى للسالح  اإلستراتيجيةاالختالف بني 

حدث اختالفا يف منط التفكري االستراتيجي حول الطبيعة القتالية، أالنووي 

 اإلستراتيجيةوالذي خيتلف نوعيا عن استخدام مناذج من األسلحة السائدة يف 

.التقليدية

: يات أساسية وهيجوهريا يف ثالث معط احدث السالح النووي اختالفأ

 اإلستراتيجيةاستخدام السالح النووي ألغى عنصر الوقت يف  :معطى الزمان* 

بعد أن أصبح الوقت الذي تستغرقه الصواريخ احلاملة له حيسب بالدقائق أو مبا 

.2هو دوهنا أي الوصول إىل األهداف بسرعة قياسية مقارنة باألسلحة التقليدية

الصواريخ العابرة للقارات واحلاملة للرؤوس  قدورأصبح مب :املكانمعطى * 

بدقة  إصابتهاالنووية الوصول إىل أهدافها يف أي منطقة يف العامل بسهولة و

يستطيع أن جيعل ميدان املعركة غري حمدود عكس  كبرية، أي أن السالح النووي

.األسلحة التقليدية

فعاليته يقارن بفهو ال  :حجم الدمار املترتب على استخدام السالح النووي* 

طبيعيته الشاملة حجم الدمار املترتب على استخدام أنواع من األسلحة و

.3التقليدية

                                                 
 (.248-246) حممد نصر مهنا، مرجع سابق، ص ص  - 1
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فبينما قد يتطلب تدمري  السالح النووي قد ألغى الكم يف الصراع العسكري

نه حيتاج طائرة واحدة إالتقليدية ف اإلستراتيجيةمدينة ألف طائرة وفقا ملنطق 

.1احلديثة اإلستراتيجيةوفقا ملنطق 

التقليدية واحلديثة،  اإلستراتيجيةالسالح النووي قدم فارقا واضحا بني 

طابع هجومي أساسا أي عكس السالح التقليدي الذي  وحيث أن السالح النووي ذ

جيمع بني اخلاصة الدفاعية واهلجومية حسب مقتضيات احلرب، وبذلك فقد 

 اإلستراتيجيةح النووي جعل قيمة الدفاع يف احلرب إىل حد بعيد، ومن هنا السال

.2التقليدية اإلستراتيجيةاحلديثة هجومية بالدرجة األوىل عكس 

التقليدية كانت التغريات املادية يف السالح تطرأ على قدرهتا  اإلستراتيجية

بعيد بالطبيعة املادية لألسلحة حد التكتيكية، التعبوية أي كانت تتأثر إىل 

العصر )احلديثة  اإلستراتيجيةك واحلروب، أما يف ومقدرهتا التكتيكية يف املعار

صواريخ عابرة )حة املتطورة ذات الطابع النووي فقد أعطاها األسل( النووي

للقارات، الصواريخ النووية اليت حتملها الغواصات والسفن احلربية والطائرات، 

ألدمغة الرادارات، ا -وكذلك التطور يف التقنية االلكترونية( الصواريخ التكتيكية

التقليدية،  اإلستراتيجيةطابعا جديدا خيتلف عن أكسبها  – االلكترونية

احلديثة تعدى مداها حدود العمليات والتكتيك بل إهنا ألغت ما  فاإلستراتيجية

يف يسمى خطوط النار وجبهات القتال واجلبهة األمامية وجعلت كل هدف 

.متناوهلا

ها من خالل العمليات والتكتيك فاالتقليدية كانت حتقق أهد اإلستراتيجية

ن الوضع إاحلديثة، ف اإلستراتيجيةأي القوات الربية والبحرية واجلوية، أما 

                                                 
مرجع سابق، ص  . املدخل يف علم السياسةبطرس بطرس غايل، حممود خريي عيسى،  - 1
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أصبح حتقيق النتائج احلامسة يتم من خالل الصواريخ النووية  اختلف إْذ

.1والباليستية

املتطورة خاصة النووية أعطى اختالفا استراتيجيا  امتالك األسلحة إن

السالح النووي حيازة ن أواضحا يف جمال املساومات والدبلوماسية، أي القول ب

ستخدم للتأثري يف احللفاء واألعداء احملتملني على حد سواء، أو ت تأصبح

  .2مساومتهم سياسيا، أي أن القدرات النووية قللت من إمكانية التدخل املباشر

III - التحول من اإلستراتيجية التقليدية إلى اإلستراتيجية الحديثة: 

املفاهيم الذي حدث على مستوى  تحولال يربز التحول واضحا من خالل

وقد حدث هذا وفق  .املعتمدة وظهور مفاهيم جديدة تتوافق مع هذا التحول

 : املستويات التالية

 :التحول في مفهوم اإلستراتيجية -أ

على احلرب والسياسة حىت  اإلستراتيجيةلقد اقتصر استعمال مصطلح 

إىل عامل  اإلستراتيجيةات دخل مصطلح ياملاضي القريب ويف بداية السبعين

 اإلستراتيجيةاخلاصة إىل جانب  اإلستراتيجيةبروز مصطلح  معاألعمال 

و ؛يف الوقت ذاته توسع استعمال املصطلح ليشمل جل نشاطات الدولة و العسكرية،

من أالعسكرية وحدها غري كافية لتحقيق  اإلستراتيجيةكان ذلك نتيجة إدراك أن 

الشاملة ليعرب عن هذا االجتاه وأصبح لكل  اإلستراتيجيةالدولة وجاء مصطلح 

 .اخلاصة إستراتيجيتهنشاط من أنشطة الدولة 

أن هناك استراتيجيات ثانوية عسكرية أو  "بوفر"د يرى ويف هذا الصد

سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية تكون مهمتها توزيع مهمات األعمال املنفذة يف 

مني توافقها، ويشري أيضا إىل أن أخمتلف فروع نشاط احلقل املدروس وت

ري الشاملة هي اليت تقود الصراع سواء كان عنيفا مباشرا أو غ اإلستراتيجية

                                                 
 .169 املرجع السابق، ص  نفس - 1
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مباشر، سواء دار يف امليادين السياسية أو االقتصادية أو الدبلوماسية أو العسكرية 

ال ميكن رؤية و أو فيها كلها يف وقت واحد ألن املسالة يف الواقع كلية،

ن ذلك سيغفل جمموعة من من وجهة نظر عسكرية صرفة أل اإلستراتيجية

قيمة موحدة لالستراتيجيات الشاملة هي  اإلستراتيجيةبالتايل فإن و .1العوامل

اخلاصة بكل جمال وهي بدورها تنسق االستراتيجيات العملياتية اليت تنبع من 

 .اختصاصها

فن استخدام : الشاملة بأهنا اإلستراتيجيةكما قدمت املوسوعة الربيطانية 

-Merriamقاموس  هاعرفو .كل وسائل األمم لتحقيق أهداف احلرب والسلم

Webster  علم وفن استخدام القوة العسكرية، النفسية، االقتصادية بأهنا

كرب دعم العتماد أ علىوالسياسية لدولة أو جمموعة من الدول للحصول 

 ".سياسات يف السلم واحلربال

فن وعلم تطوير واستخدام القوى  " :أما اللواء حسن مطواع فيعرفها بأهنا

ثناء السلم واحلرب أولة السياسية والدبلوماسية واالقتصادية والعسكرية للد

 .2"لتحقيق الغايات واألهداف السياسية

حتوال يف مفهوم النصر عما كان عليه قبل  اإلستراتيجيةكذلك عرفت 

العصر النووي ففي احلرب النووية سيلحق الدمار باهلازم واملهزوم على حد سواء 

ر خر مهزوم، حيث أن احلرب يف العصآعكس ما كان يف السابق طرف منتصر و

املشتركة أو غري  عد انتحارا متبادال يصيب مجيع األطراف سواًءتالنووي 

 . املشتركة

حتول من مفهوم ضيق قائم  اإلستراتيجيةأن مفهوم ب ميكن القولو أخريا 

ن السياسة تقود أإىل مفهوم واسع وشامل قائم على  على أن السياسة تقود احلرب

                                                 
 .33عبد القادر حممد فهمي، مرجع سابق، ص  - 1
 /arabia.4rumer. nrt: )متحصل عليه من". اإلستراتيجية القومية" جهينة الزبيدي، - 2

t1201_ topic:)(.46:86: ، على الساعة69/64/4608: )، تاريخ االطالع 
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العسكرية إال  اإلستراتيجيةجمموعة من االستراتيجيات املتخصصة وليست 

 .هذه االستراتيجيات ىحدإ

 :التحول في مجاالت اإلستراتيجية -ب

التقليدية ارتبطت إىل حد بعيد ولفترة طويلة بالتخطيط  اإلستراتيجية

العمليات العسكرية،و  إدارةيف احلرب،و باتت تعين عند بعض العلماء فن  العسكري

.يق اهلدف السياسيأن احلرب هي متابعة للسياسة أي لتحق

قضايا واجملاالت العسكرية كانت حمصورة يف ال فإن اإلستراتيجية و بالتايل

 لإلستراتيجيةويف الواقع كان  ،(اجلغرافية العسكرية ،التاريخ العسكري)

خصوصية ختتلف عن غريها، فالعسكريون أنفسهم هم الذين كتبوا يف اجملال 

املعلومات والقواعد التعليمية ودور النشر امتلكوا بدورهم شبكة من واالستراتيجي 

هذه اخلصوصية وصلت حىت إىل جمموعة من املفاهيم و ،التابعة هلم

وكان واليت تنتمي حسب الكثري من املراقبني إىل اجملال العسكري،  اإلستراتيجية

.قبل احلرب العاملية الثانية هذا

انتقدت بشكل كبري بعد احلرب العاملية  لإلستراتيجيةاملقاربة التقليدية 

ناخ والبيئة نقلها خارج امَل احتوال كبري اإلستراتيجيةالثانية حيث عرفت 

العسكرية،و مل يعد هناك مقاربة خاصة تعتمد على اجلانب العسكري، السيما بعد 

على مناهج ومدارس وحتليالت قادمة من علوم وأدوات  اإلستراتيجيةاستناد 

منذ هناية ، واالقتصاد والعلوم السياسية اجملال املدين وبشكل أساسيمستخدمة يف 

 Bernard Brodieوضع م حيث   احلرب العاملية الثانية السيما بعد عام

واالقتصاد،و اقترح مقاربة األمن من خالل مصطلحات  اإلستراتيجيةروابط بني 

.ومفردات تتعلق بالثروات النادرة

لحرب يف مدلوهلا، لعدت نطاق العمليات العسكرية احلديثة ت اإلستراتيجية

لتشمل كل اجملاالت االقتصادية والسياسية املتعددة، فغدت التطبيق العلمي 

تعين اخلطط العامة لتطوير  اإلستراتيجيةللسياسة يف أكثر من جمال،و أصبحت 

اجملتمع أو الكيان السياسي من مجيع النواحي ليس فقط اجلانب العسكري، ومع 
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إىل  اإلستراتيجيةور وتشابك العالقات الدولية والتقدم التكنولوجي حتولت تط

.معىن أكثر مشولية

احلديثة أصبح يتم وضعها من قبل القيادة السياسية وبات  اإلستراتيجية

املوقع اجلغرايف، القدرات االقتصادية : يفترض التنبه إىل عوامل عديدة مؤثرة

ة االعتبارات املعنوية والنفسية املتصلة بالرأي املتوفرة األمهية السياسية القائم

العام الشعيب، القوة العسكرية املوجودة، وبذلك أصبحنا نتحدث عن إستراتيجية 

.1أكثر مشوال

احلديثة ارتبطت بالعديد من اجلوانب حيث ارتبطت بأمن  اإلستراتيجية

للمجتمع وتنظيمها وتوجيهها،  الدولة واجملتمع، وعنايتها بتعبئة الطاقات الكاملة

تبدل األحوال واإلمكانات واخليارات املتاحة ب وقابليتها للتعديل والتطوير

وتضمنها مجلة من االستراتيجيات املتخصصة اليت تترابط وتتكامل فيما بينها 

.2الشاملة وصوال إىل أغراض السياسة اإلستراتيجيةلتحقيق أغراض 

أي قبل هناية احلرب العاملية  - السابق التقليدية يف كانت اإلستراتيجية

عسكرية مهمتها التنسيق بني القوة العسكرية الربية،  إستراتيجية -الثانية 

 -خالل العصر النووي-البحرية واجلوية، لكن بعد احلرب العاملية الثانية 

 شاملة تنسق بني خمتلف االستراتيجيات العسكرية، هناك إستراتيجيةأصبحت 

.3الدبلوماسية واالجتماعية، وهي من اختصاص رئيس الدولةاالقتصادية، 

 -ما إستراتيجيةلكي تضع - بعد احلرب العاملية الثانية أصبح على أي دولة

أن تأخذ يف احلسبان كل العوامل السياسية، االقتصادية، اجلغرافية 

االقتصادية  اإلمكانياتفالعوامل االقتصادية هي جمموعة من  .واالجتماعية

تشمل جمموعة املؤشرات ذات الطابع االقتصادي واملتعلقة بإمكانيات الدولة أي و

                                                 
 (. 99،100)عدنان السيد حسني، مرجع سابق، ص ص  - 1
 .مرجع سابق حممد وليد اجلالد، هيثم كيالين، - 2
مرجع سابق، ص ص  .املدخل يف علم السياسةبطرس بطرس غايل، حممود خريي عيسى،  - 3

(405 ،406.) 
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كمية ونوعية املوارد املتاحة هلا، والعوامل االجتماعية املرتبطة بطبيعة البناء 

.1العوامل اجلغرافية تكمن يف املوقع اجلغرايف للدولةو االجتماعي،

بعد احلرب العاملية الثانية مل تعد عقيدة جامدة، وإمنا  اإلستراتيجية

خيتار أكثر و أسلوب تفكري يصنف احلوادث حسب أمهيتها وحيللها تكوينىل إح طمت

حيث ( متعددة اجملاالت) معينة  إستراتيجيةملعاجلتها فلكل موقف  مالئمةالوسائل 

 اإلستراتيجيةكان يف  نه إىل جانب اللجوء إىل القوة العسكرية والتهديد هبا كماإ

احلديثة إمكانية االستفادة من القدرات  اإلستراتيجيةالتقليدية، أصبحت يف 

الدبلوماسية، الثقافية واملعنوية اليت قد حتقق الغرض  ،االقتصادية، السياسية

.املطلوب منفردة أو جمتمعة

احلديثة يف ظل وجود السالح النووي أصبحت  اإلستراتيجيةيف إطار 

شاملة ترتبط ارتباطا عفويا بالسياسة واالقتصاد  إستراتيجيةتتبىن  الدولة

واجملتمع وبالتايل خيرجها عن إطارها السابق املقيد باهليئات العسكرية لتتحول 

يهتم هبا حنو القرارات،و يسعى اجلميع ملمارستها يف كل اجملاالت  إىل علم وفن

، وأصبح املنظرون (ةالتجاري) اخلاصة  اإلستراتيجيةوأصبحنا نتحدث عن 

من املدنيني على قدم املساواة مع املنظرين العسكريني يعملون على  اإلستراتيجيون

ومبادئها وأسسها ومفاهيمها وتكييفها وفقا  اإلستراتيجيةالكشف على قوانني 

هتا لتكون منهجا يسري عليه صانعو القرار،و يامكانإألهداف الدولة واجملتمع و

.2يف قراراهتممرجعا يستندون إليه 

 إستراتيجيةاحلديثة مل يعد الطالب الغالب يف وضع  اإلستراتيجيةيف 

 الدولة على أساس اخليار العسكري فقط حيث تقتضي ضرورة احلرب إمنا يف ضوء

 احتياجات ومتطلبات الواقع العملي مبختلف معطياته وجماالته السياسية،

                                                 
 .206حممد نصر مهنا، مرجع سابق، ص   - 1
 .مرجع سابق حممد وليد اجلالد، هيثم كيالين، - 2
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كال ال يتجزأ  اإلستراتيجيةاالقتصادية واالجتماعية وبشكل تؤلف فيه هذه 

.1ذات طابع مشويل اإلستراتيجيةوبالتايل أصبحت 

عامة هتتم بدراسة  ت اإلستراتيجيةفيما بعد احلرب الباردة أصبح

فهي  اإلستراتيجيةمتطلبات السياسة واحلرب وتسعى إلجياد السبل لتحقيقها، أما 

األمة،  اهتتم بدراسة متطلبات نشاط حمدد من األنشطة اليت تعين هب

.التربية وغريها إستراتيجيةالزراعة و إستراتيجيةاالقتصاد،  كإستراتيجية

يف العصر احلديث تعددت استعماالهتا حيث أصبحت تشمل  اإلستراتيجية

جماالت عديدة، فقد يوصف موقع دولة ما أو جزء من أراضيها بأنه استراتيجي، 

بأنه استراتيجي، كذلك أمهية  يقرار سياسي أو اقتصادي ذ أي وأصبح يعترب

توصف هبا بعض األسلحة املتطورة وبعض املواد أو املنتجات أو التقنيات ذات 

أمناطا من التفكري، الدراسات  اإلستراتيجية األمهية اخلاصة، وبذلك مشلت

.2عسكريةالواملشروعات يف العديد من اجملاالت غري 

حت تشمل جممل احلديثة يف إطار العالقات الدولية أصب اإلستراتيجية

العمليات االقتصادية والثقافية، االجتماعية والعسكرية، وبذلك مل تعد 

ختلف جماالت ملبالعسكريني، فهي حبكم امتدادها  اجماال خاصاإلستراتيجية 

احلياة االجتماعية والسياسية أصبحت هتم خمتلف االختصاصيني وعلماء 

.3اإلستراتيجيةالسياسة، االقتصاد، االجتماع ورجال 

 خر يف انتصار دول،آلقد سامهت االستراتيجيات التقليدية بشكل أو ب

املعتمدة لكن  اإلستراتيجيةو قد ارتبط هذا بشكل أساسي بطبيعة .اهنزام أخرىو

دخول السالح النووي إىل ساحة احلروب كان نقطة بداية لظهور االستراتيجيات 

                                                 
 .23فهمي، مرجع سابق، ص   دعبد القادر حمم - 1
 .حممد وليد اجلالد، هيثم كيالين،مرجع سابق - 2
 .183، ص مرجع سابقعالء أبو عامر،  - 3
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 .حتوهلا عما كانت عليه ،واإلستراتيجيةاحلديثة،و أساسا جديدا يف مسار تطور 

 .شكلت اختالفا واضحا عن األوىل التقليدية حيث
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بتفوق  -12القرن  –تتمتع الواليات املتحدة األمريكية يف العصر احلايل 

كبري مل تكن عليه يوما كما مل تضاهه حىت أعظم اإلمرباطوريات سابقا 

، حيث متارس سيطرة ال (اإلمرباطورية الرومانية، اإلمرباطورية الربيطانية)

وزير  "هنري كسنجر"مثيل هلا يف كل أحناء العامل، ويعتربها الكثريون وعلى رأسهم 

االستقرار الدويل، فهي إىل حد  للمحافظة على اهام اخارجيتها السابق عنصر

 .1كبري مصدر املؤسسات الدميقراطية يف كل أحناء العامل

كبري فقواهتا  -حفظ االستقرار الدويل –وألن حجم املهمة األمريكية 

العسكرية منتشرة يف كل منطقة من مناطق العامل من أوربا مشاال إىل خطوط 

وتكاد هذه احملطات  -الشماليةخاصة كوريا  –املواجهة الرئيسية يف شرق آسيا 

 .باسم حفظ السالم -للتدخل األمريكي -تتحول إىل التزامات عسكرية دائمة 

إن القضية األساسية يف السياسة الدولية اليوم هي سيطرة القطب 

األمريكي أكثر من ذلك فالواليات املتحدة تسعى إىل هيمنة منفردة على العامل 

 Burno "برنو كولسون"ستراتيجي حيث يوضح اال عن طريق تفوقها العسكري،

Colson  للسياسة اخلارجية  اإلستراتيجيةأنه ومنذ مخسني عاما، بقيت األهداف

القضاء أو إضعاف اخلصوم، واخلصوم األقوياء : للواليات املتحدة األمريكية ثابتة

 تحدة من أجل أن حتافظ الواليات امل -سواء كانوا من األصدقاء أو من األعداء –

 .2على وضع املتفوق الوحيد -أطول مدة ممكنة  -

" األمن القومي إستراتيجية"يؤكد هذا املنطق املذكور آنفا ما جاء يف وثيقة 

، والصادرة عن وزارة الدفاع بالتعاون مع جملس األمن القومي م2991لسنة 

ردع جيب على الواليات املتحدة األمريكية القيام بكل شيء من أجل : "األمريكي

                                                 
1

، (1002,دار الكتاب اللبناين: بريوت) .هل حتتاج أمريكا إىل سياسة خارجية ،كسنجر هنري - 

 .00 ص
2

انترناشيونال ، "اإلستراتيجية الكربى لإلمرباطورية األمريكية" ،كالينيكوس أليكس - 

 .00 ، ص(م1001، شتاء 291:العدد) .سولياليزم
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كل خصم حمتمل، إذ جيب على السياسة اخلارجية األمريكية أن تعطي لنفسها 

 .1..."قوة وحيدة أبديةأعظم هدفا هو إقناع اخلصوم احملتملني أن يقبلوا وضعنا ك

األمنية األمريكية الشاملة مصممة لتمتزج فيها املصاحل  فاإلستراتيجيةإذا 

هريفيه "هليمنة األمريكية، وحسب على ا يبقالعسكرية والعلمية والسياسية لُت

: ستراتيجيات املقارنة بفرنسامدير معهد اال Herve Couteau "كوتو

: األمنية األمريكية هي متالمحة ومرتبة حول ثالثة حماور اإلستراتيجية"

عامة، كذلك  وإستراتيجيةعسكرية  إستراتيجيةاقتصادية،  إستراتيجية

العامل قائمة على االنسجام بني أربعة  دول قيم هبا لواشنطن على بافاهليمنة املسّل

قوة عسكرية، قوة ثقافية، قوة تكنولوجية، قوة : جماالت رئيسية للقوة

 2...اقتصادية

هذه اهليمنة اليت تسعى الواليات املتحدة إىل تكريسها واحلفاظ عليها 

تسعى بالضرورة إىل تشكيل بيئة دولية تستطيع من خالهلا احملافظة على هذا 

 هلذه 1002،3لصادرة سنة اوضع املهيمن وتشري وثيقة األمن القومي األمريكي ال

تشكيل بيئة دولية خلفض التطرف وعدم االستقرار  : "البيئة باملواصفات التالية

د املصداقية يوظهور الدول الفاشلة أو مالذات آمنة تصدر العنف والتطرف مما يع

 .4"املفقودة للواليات املتحدة األمريكية

يف ظل بيئة دولية تغريت  -األمريكية الشاملة  اإلستراتيجيةفلدراسة 

م وتكيف هذه البيئة مع البيئة املرجوة من طرف ؤوتتغري ومعرفة مدى تال

 :ميكن التعرض للنقاط التالية - ني األمريكينيستراتيجياال

 

                                                 
1
 .20ص  ،مرجع سابق ،هنري كسنجر - 
2
 .22املرجع السابق، ص نفس  - 
3
 (.01)أنظر اخلريطة رقم  - 
4
 : ، يف1002وثيقة إستراتيجية األمن القومي األمريكي لسنة  - 

www.annabaa.org/nbanerers.htm. 

http://www.annabaa.org/nbanerers.htm
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 :الطبيعة المتغيرة للبيئة الدولية -0

احلالية حيتم فهم  اإلستراتيجيةإن حتديد املوقع األمريكي ضمن اخلارطة 

الوضع املعاصر الذي هو يف احلقيقة ليس إال عبارة عن حتول حتمي للنظام 

ناتج عن تغري يف بيئة النظام ذاته، وذلك ناتج عن جمموعة اضطرابات الالدويل 

على السياسة وعوملة  حدثت داخل ميكانيزم هذا النظام من إضفاء الدميقراطية

 .وآنية االتصاالت وغريها ،االقتصاد

الدولة اصطالحا هي انعكاس للعدالة من خالل الترتيبات اليت تتخذها 

للوفاء بوظائفها اليت تتمحور حول محاية مواطنيها مما هو أجنيب، ومبا أن 

قد تغريت فسيكون من  -أجنيب –وظائف الدولة وأمن أفرادها وحىت تعريف 

 .ي احلديث عن بيئة دولية متغرية وتعرف اضطرابااحلتم

، وكان م2260برزت الدولة احلديثة كما عرفتها معاهدة وستفاليا سنة 

كمؤسساهتا  -مبدأ السيادة الذي يتمحور تعريفه يف كون السلوك الداخلي للدولة 

تدخل فيه غريها من الدول، وشكلت الدولة ومبدأ السيادة احملور يال جيب أن  -

 .ي سارت عليه العالقات الدولية حىت فترة انتهاء احلرب الباردةالذ

يف ظل املؤشرات الدولية الراهنة يعرف النظام الوستفايل أزمة منهجية، 

حتديا كبريا، وبدأت سيادة الدولة والدولة ذاهتا ( السيادة-الدولة)ه ؤويعرف مبد

ضة لالختراق من ، حدودها وأمنها ومقوماهتا االقتصادية والثقافية عر"رخوة"

 .1منطلق املفهوم الالحمدود للسيادة

يف الوقت ذاته أخذ مفهوم الدولة القومية يشهد تبدال وحتوال، حيث 

أصبحت الدولة ترتبط مبفهوم األمة أكثر من مفهوم القومية، مما جعل الزناعات 

 .ذات الطابع اإلثين تزداد وتتكاثر بفعل تزايد املطالبة بظهور دول أمة جزئية

                                                 
ما يعرف بالسيادة احملدودة، أو السيادة  -ما بعد احلرب الباردة–ظهرت يف العصر احلايل  - 1

 .املشروطة
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يف مقابل التجزئة اليت عرفتها العديد من الدول، برزت ظاهرة التجمع يف 

يب التعبري األكثر مشوال عن هذه السياسة، كما ووحدات أكرب، وميثل االحتاد األور

هناك جتمعات انتقالية مماثلة أخذت تربز يف نصف الكرة الغريب مثل اتفاقية أن 

م جنوب شرق آسيا واملركسور يف أمريكا التجارة احلرة ألمريكا الشمالية، احتاد أم

 .اجلنوبية

كما تغري مفهوم القوة، حيث انتقلت القوة من مفهومها العسكري عقب احلرب 

 –العاملية الثانية إىل قوة متجانسة نسبيا، حيث كانت عناصرها املختلفة 

، اآلن أصبحت القوة اتكمل بعضها بعض -االقتصادية، العسكرية وحىت السياسة

البعد االقتصادي، حيث ميكن أن تربز دوال قوية مع أهنا ال متتلك قدرات تأخذ 

 .عسكرية مهمة

وفق هذا املفهوم اجلديد للقوة، ووفق الظروف العاملية الراهنة ميكن 

ستراتيجية على اخلارطة السياسية اجلديدة للنظام اتشخيص مخسة حماور جيو

الصني واهلند، كل حمور من هذه  الدويل، حيث تعترب كل من فرنسا، أملانيا، روسيا

 .1احملاور حتديدا الستمرار اهليمنة األمريكية وسيطرهتا على اجملتمع الدويل

يف ظل البيئة الدولية املعاصرة كذلك، قللت األسلحة النووية وانتشارها من 

احتمال حدوث حرب بني الدول، ففي السابق كانت التحوالت الدولية تؤدي إىل 

كثريا من أمهيتها فقدت   -اإلقليم–األرض فا يف العصر احلايل حروب رئيسية، أم

للقوة القومية، فالتقدم التكنولوجي ميكن أن يعزز قوة الدولة أكثر من التوسع 

 .قليمياإل

 :"هيمنة شاملة وهيمنة من نوع جديد: "الهيمنة األمريكية -7

لكن  قدمية قدم اجلنس البشري، -وكمرادف للسيطرة  -اهليمنة كمصطلح 

هيمنة الواليات املتحدة األمريكية متميزة يف سرعة ظهورها، ويف استمرارها 

                                                 
1
، (م2999األهلية، دار: عمان) .أمل الشرقي:تر .رقعة الشطرنج الكربىبرجينسكي،  زيغينيوا - 

 .99ص 
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وحىت يف مداها وإمكانياهتا على املستوى العاملي ففي أقل من مائيت عام استطاعت 

دولة معزولة نسبيا أن تتحول إىل قوة عاملية واحدة تسيطر وهتيمن على العامل 

 .وبالضرورة على السيادة العاملية

د استطاعت الواليات املتحدة أن يكون هلا تأثري توازين على النظام لق

الدويل، وعلى االستقرار العاملي ككل، خاصة مع تعدد هتديدات ما بعد احلرب 

يف تعريف األمن القومي األمريكي، حيث  إستراتيجيوهاع الباردة، وذلك بعد أن وّس

النفط  ألموال وسعر، وكذلك بالنسبة لتبييض ااقومي اأصبحت التجارة أمن

الالجئني، إفساد البيئة، االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان ولصوص الكمبيوتر، و

اتساع كبري حلجم االهتمامات األمنية اليت ينبغي على الواليات  مما أّدى إىل

 .1يف عصر كوين بال حدود ااملتحدة االضطالع هب

األمريكي للمحافظة  االنفتاح على هذه التهديدات ومواجهتها كان اخليار

على اهليمنة، وكان طبيعيا أن تتغري املواقف األمريكية خبصوص دور القوة 

يت، تضاعف حجم املقوم يالعسكرية، ففي العقد الذي تال انفجار االحتاد السوف

العسكري يف السياسة األمريكية أكثر، حيث أصبحت القوة العسكرية عنصرا 

 .مريكيةمركزيا لتعزيز اجلهوية القومية األ

: -يف إدارة جورج بوش االبن – "صامويل برجر"أعلن مستشار األمن القومي 

كل شخص تقريبا يؤمن أننا حباجة جليش قوي حلماية مصادرنا يف عامل من "

، ميكن استنتاج ثالث نقاط أساسية من هذا 2"املخاطر املستمرة واملتغرية يف ظروفها

 :التصريح

باملبدأ القائل  َييقصد هبا كل من اتفق ورض "كل شخص تقريبا"عبارة  -أ  

أن الواليات املتحدة كانت حباجة لقوة عسكرية، ويقصد هبا كذلك إمجاعا من 

                                                 
1

، ص (م1006الدار العربية للعلوم، : بريوت) .اإلمرباطورية األمريكية ،أندرو باسيفيتش - 

229. 
2
 .221املرجع السابق، ص  - 
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طرف اجلماعة الدولية على أحقية الواليات املتحدة حليازة كل معطيات القوة 

 .اليت متكنها من التدخل مىت تشاء ووقتما تشاء

ات القوة ييات املتحدة المتالكها كل إمكانإن اإلمجاع على أحقية الوال -ب  

العسكرية يعين كذلك متكنها من التغلب على أي احتاد حمتمل بني األعداء، وذلك 

جمموع اإلمكانيات العسكرية : Nحيث تعين ( N+1)مبساعدة شركائها وفق مبدأ 

 .لكل األمم اليت ميكن أن تتحد ضد الواليات املتحدة

ملساندة  -القوة العسكرية األمريكية إن الغاية من استخدام -ج  

فقط حلماية مصاحلها، بل  تليس -ستراتيجية االنفتاح األمريكية على العامل ِا

 .من أجل تعزيز هذه املصاحل والقيام بذلك على نطاق عاملي

أن  -قوهتا وقوة هيمنتها طبيعةل –استطاعت اإلمرباطورية األمريكية 

النفوذ التوسعي الذي يقوم على التواجد  تصبح القوة العاملية األوىل متارس

األمريكي يف كل بقاع العامل، وجتنيد كل املوارد االقتصادية والتقنية وحىت 

 .العسكرية لألغراض العسكرية

اشتركت اإلمرباطوريات املهيمنة سابقا مع الواليات املتحدة يف العديد من 

 -ة اليت عرفها التاريخكأكرب وأول اإلمرباطوريات املهيمن-السمات فروما مثال 

إىل : أقامت إمرباطوريتها عرب قرنني ونصف من الزمان على التوسع املستدام

نظامها السياسي مركزيا واقتصادها وكان  ..الشمال، إىل الغرب مث إىل اجلنوب

موحدا ومكتفيا، األهم من ذلك أن النفوذ الروماين كان يستمد قوته واستمراره 

والبد أن اإلمرباطورية  .".أنا مواطن روماين"ة هي من عبارة سيكولوجية مهم

اإلمرباطورية الرومانية يف التوسع ويف مد النفوذ فيها عدا  ىاألمريكية ختطو خط

 .1"أنا مواطن أمريكي"زالت تفتقر إىل العبارة األخرية ماأهنا 

                                                 
1

، ص (م1009عامل الكتب، : القاهرة) .(0222-0222)أمريكا والعامل  ،السيد أمني شليب - 

91. 
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وكان عميد  العديدونناقشها " مدى استمرارية اهليمنة األمريكية"إشكالية 

 :حيث أراد احلسم يف" Joseph Neeجوزيف ناي "ناقشة املفكر األمريكي هذه امل

هل من صاحل الواليات املتحدة العمل منفردة ومواصلة اهليمنة أم أن العمل املتعدد 

واالعتماد على األمم األخرى يف حماربة املشكالت الدولية مثل اإلرهاب والتدهور -

 .1أفيد ملصاحلهاسيكون  -ار األسلحة النوويةالبيئي وانتش

على ضرورة أن تظل الواليات املتحدة األمريكية يف مركز  "ناي"يؤكد 

القيادة وأن تظل متسك بعناصر القوة اليت متيزها عن غريها، إال أنه ينبه 

التأثري على  قدرة لقوة أن لوعناصرها ويعترب  مفهومها، ويطور يف ألخطار القوة

النتائج اليت تريد الواليات املتحدة األمريكية حتقيقها فتصبح يف أحسن األحوال 

 .قوة إقليمية مقيدة بفقر سكاهنا وبنيتها التحتية القدمية

مثل الصني  –وحىت املقولة اليت ترجح قيام ائتالفات جتمع القوى السابقة 

لصراعات التارخيية بني تلك احتمال على األرجح غري مؤكد ألن ا يه -واليابان

 .القوى ومطالبها اإلقليمية املتعارضة ستقف حائال دون قيام مثل هذه التحالفات

في اإلستراتيجية األمنية ( الضربات الوقائية)التدخل االستباقي - 3

 :األمريكية

الردع واالحتواء يف حتقيق أهداف األمن القومي األمريكي  افشلت سياست

سبتمرب  22عن هذا الفشل أحداث وهجمات  توأعلن م2961منذ عهد ترومان 

 إستراتيجيةوضع  تبحث عن  الواليات املتحدة األمريكيةجعل مما  م1002

 .جديدة

اجلديدة تطورا ملفهوم االنتقائية الذي ظهر مع هناية  اإلستراتيجيةتعترب 

ات من القرن العشرين، حيث تتراوح االنتقائية بني املربرات يالثمانين

 اإلستراتيجيةيديولوجية الظاهرة للخلفية األخالقية للتدخل، واحلاجات ألا

                                                 
1

مكتبة [: ن، ب،د)].حممد توفيق البجريمي:تر .مفارقة القوة األمريكية ،ناي جوزيف - 

 .122، ص (م1001مدبويل، 
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وكانت هذه االنتقائية حمكومة  ..الكافية حلماية املصلحة القومية األمريكية

بالتساؤل حول تكاليف ذلك على احلياة األمريكية واحتمال وجود حلفاء 

 .1(ةاملالية التمويلية والبشري)يتقامسون معها أعباء التدخل 

نتائج التدخل االنتقائي تتمحور حول ترك املنطقة املتدخل فيها يف استقرار 

ظهر أن ُت اإلستراتيجيةورغم أن هذه . .فتح اجملال فيها إلقامة حتالفاتثابت وُي

يف املناطق عادة يف احلقيقة يكون  التدخل  التدخل كان من أجل اآلخرين إال أن

 .2يكية ذات فائدة جوهرية ملصاحلها القوميةاليت تراها الواليات املتحدة األمر

حقيقي  سبتمرب وجدت الواليات املتحدة نفسها أمام حتدٍّ 22بعد أحداث 

األمريكية على أساس تطوير  اإلستراتيجيةيعيدون رسم  إستراتيجيوهاجعل 

ية قابالضربات االست بإستراتيجية اإلستراتيجيةالتدخل االنتقائي، مسيت هذه 

، يوضح الرئيس األمريكي جورج بوش االبن هذه 3وقائيةأو الضربات ال

بقدر ما يكرب هتديد اآلخرين لتحقيق هذه النتائج، ويف : "بقوله اإلستراتيجية

سياق القوة فإن القوة العسكرية تظل عامال حامسا يف بعض املواقف، ولكن من 

 ".اخلطأ التركيز بشكل ضيق على األبعاد العسكرية للقوة األمريكية

: مفهوما جديدا ضمن السياسة اخلارجية أو ما يسمى" ناي"اقش وين

واعتبار أنه مادامت  Benign american hegemonyاهليمنة األمريكية احلميدة 

القيم األمريكية جيدة ومتتلك القوة العسكرية فإن الواليات املتحدة جيب أن 

 .تتصرف وفقا لذلك

                                                 
1

دار كنعان، : العراق ) . اجلديدملالسياسة األمريكية وصياغة العا ،عماد فوزي شعييب - 

 .99، ص (م1002
2
 .92املرجع السابق، ص  - 
3

 .السياسة الدولية جملة، "الضربات الوقائية يف اإلستراتيجية األمريكية"حسام سويلم،  - 

 .21، ص (م1001، أكتوبر 29:العدد)
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لكي تتضمن املصاحل  - أن حتديد املصلحة القومية "جوزيف ناي"ويعترب 

هو العامل احلاسم يف حتديد ما إذا كان اآلخرون سوف يردون اهليمنة  -العاملية

 .1محيدة أم ال

أجاب جوابا قطعيا حيث اعترب قيادة  "زبيغنيو برجينسكي"باملقابل 

القيادة من الواليات املتحدة للعامل أمرا حتميا وذلك يف ضوء غياب بديل هلذه 

 :2حيث

أضعف بكثري  -بريطانيا وأملانيا وفرنسا –بية الرئيسية السابقة وإن القوة األور -

يب يف العقدين القادمني ومن أن متأل الفراغ ومن غري املرجح أن حيقق االحتاد األور

الوحدة السياسية اليت متكنه من شحذ اإلرادة الشعبية للتنافس مع الواليات 

 .يدان السياسي والعسكرياملتحدة يف امل

روسيا مل تعد قوة إمربيالية، وهي تواجه حتديا مركزيا يفرض عليها النهوض  -

 .اجتماعيا واقتصاديا

ومل تعد احلكمة التقليدية اليت سادت  اقتصاُدها،اليابان بدأت تشيخ وتباطأ  -

التالية  ات من القرن العشرين بأن قدر اليابان أن تكون القوة العظمىيمنذ الثمانين

 .إال ختمينا سابقا ألوانه

الصني ولو جنحت يف احلفاظ على معدالت النمو االقتصادي وعلى استقرارها  -

خطرها ويزداد األمر إقناعا الختاذ إجراء استباقي ضدها، حىت لو بقي  يكرب

الشك حميطا بزمان ومكان هجوم العدو وإلحباط أو منع أعمال عدائية يأيت هبا 

 .3"ف الواليات املتحدة على حنو استباقي إذا لزم األمرخصومنا، ستتصر

                                                 
1
 .199املرجع السابق، ص نفس  - 
2

دار الكتاب العريب، : لبنان) .(السيطرة أم قيادة العامل)االختيار  ،زبيغنيو برجينسكي - 

 .26، ص (م1006
3
 .91، ص (م1006دار الكتاب العريب، : بريوت) .إمرباطورية اخلوف ،بنجامني باربر - 
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، فاهليمنة األمريكية صاحبة القوة اإلستراتيجيةحسب تعريف بوش هلذه 

والنفوذ يفرض عليها وضع كل التدابري حلماية هذه املكانة، للوقوف يف وجه 

 .خصوم حمتملني

يم الردع إن احلرب الوقائية هي رد فعل على األخطار اجلديدة، ألن مفاه

التقليدية حسب األمريكيني تنجح ضد عدو إرهايب من تكتيكاته املعلنة إلحداث 

 .إستراتيجيةتدمري بال ضوابط واستهداف مصاحل 

أنك قد تشرع يف : "بقوله اإلستراتيجيةعلى هذه  1كينان. علق جورج ف

لكن سرعان ما تدور احلرب حول أمور مل تفكر فيها  حرب ويف ذهنك أمور معينة،

ستراتيجية احلرب ِاتركز " عن النفس" الدفاع االستباقي"قط من قبل، ومبنطق 

باقية إىل التوقع على املدى الطويل وإىل تسلسل مفترض من األحداث أقل تاالس

 ".حتمية بكثري من األحداث احملتكم إليها باملنطق املباشر للدفاع عن النفس

مل يتفق اجلدل حول جدواها  اإلستراتيجيةمنذ اإلعالن عن هذه 

وضروراهتا وكيفية الوصول إليها ألهنا تقوم على دالئل غري مؤكدة وليس ردا على 

هجوم فعلي ومن مث الدول املستهدفة من قبل الواليات املتحدة لتوجيه ضربات 

، لن تكون يف موقف "لشرحمور ا"وقائية هلا وهي العراق، إيران وكوريا الشمالية 

ستراتيجي يسمح هلا بالتصدي للتفوق العسكري األمريكي ببعديه التقليدي وفوق ِا

ردع الالتقليدي، فإهنا ستلجأ لالعتماد على أسلحتها ذات الدمار الشامل يف 

نجم عنها خماطر، هتدد تقد  اإلستراتيجيةوالتصدي هلذه الضربات لذا فإن هذه 

 .2السلم واألمن الدوليني

تتضمن بدائل  اإلستراتيجيةرغم تأكيد الواليات املتحدة على أن هذه 

وخيارات أخرى غري عسكرية  مثل الضغوط السياسية واالقتصادية، وإسقاط 

أنظمة احلكم بأساليب خمابرات حتتية، مصادرة األموال، واالعتقاالت، إال أن مبدأ 

                                                 
1
 .عاما 90أبرز الكتاب الواقعيني األمريكيني، يزيد عمده حاليا عن : جوج كينان - 
2
 .26حسام سويلم، مرجع سابق، ص  - 
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خلارجية األمريكية اليت الضربات الوقائية يقضي على إحدى أولويات السياسة ا

صيغت يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة وهو اعتبار االستقرار اإلقليمي مصلحة 

أمن قومي للواليات املتحدة، حيث يتحقق هذا االستقرار من خالل السعي حلل 

األزمات والزناعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، أما الضربات الوقائية فهي 

حل األزمات هبذه الوسائل غري العسكرية وجتعل احلرب على تلغي هنائيا أسلوب 

 .1اإلرهاب عملية مستمرة بال هناية

للحرب الوقائية بعض السوابق يف تاريخ عالقات أمريكا الدولية، لكنها 

 اإلستراتيجيةكعقيدة منشورة رمسيا هي احنراف جذري عن أعراف العقيدة 

 اعسكري واليات املتحدة اختذت إجراًءواحلرب الفعلية األمريكية، ال شك يف أن ال

يف املاضي من دون موافقة الكونغرس، لكنها حاولت دائما ترسيخ حقها يف نشر 

( كوريا)، أو يف ميثاق األمم املتحدة (خليج تونكني يف الفيتنام)القوات يف الدستور 

 (.بنما) أو يف القانون الدويل 

لوقائية أحد حماور تية، شكلت احلرب اييف مواجهة الشيوعية السوف

حول كثريا النقاش  األمريكية حلسم هذه املواجهة، حيث دار اإلستراتيجية

يف تلك الفترة  اإلستراتيجيونالضربة االستباقية، وكانت اخلطب اليت استعملها 

سبتمرب وذلك كاحلديث  22هي نفسها اليت عقبت أحداث  -زمن احلرب الباردة –

، وطوال احلرب الباردة مل ختف 2تغرية جذرياعن األحوال اجلديدة والظروف امل

ت، وكانت أدىن من أن يإطالقا الدعوة إىل حرب نووية استباقية ضد السوف

اخليار  "كنيدي"، حيث واجه م2921تستخدم أثناء أزمة الصواريخ الكوبية سنة 

الصعب إما توجيه ضربة وقائية إىل كوبا بعد انكشاف أمر الصواريخ الروسية 

عدم اإلقدام على أي إجراء مع اجملازفة باحتمال استخدام صواريخ يف هبا،وإما 

 .ضربة أوىل ضد الواليات املتحدة

                                                 
1
 .91سابق، ص مرجع  ،عماد فوزي شعييب - 
2
 .06مرجع سابق، ص  ،بنجامني باربر - 
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استخدامات احلرب الوقائية من طرف الواليات املتحدة خاصة بعد أحداث 

 سبتمرب كانت أكثر وضوحا وأكثر جتسيدا هلذه السياسة االستباقية، حيث 22

، مث يف العراق بعد ذلك، وواضح جدا من املثالني أول تطبيق هلا يف أفغانستان كان

أكثر من جمرد دفاع عن النفس كما أراد األمريكيون  اإلستراتيجيةأن هذه 

توضيحه للعامل، بل هي كذلك حروب دموية هدفها تصفية احلسابات قبل كل 

 .شيء

األمنية االستباقية يف الواليات املتحدة  اإلستراتيجيةصاحب اإلعالن عن 

، ويعين االنتشار املضاد "االنتشار املضاد النشيط"يكية مصطلح رمسي آخر هو األمر

ال مزيد من االعتماد على االتفاقيات والوعود فاتفاقيات احلظر الشامل للتجارب 

ن الواليات املتحدة نفسها انسحبت من اتفاقية الدفاع ضد إالنووية فشلت، بل 

فكان قصد االنتشار املضاد هو ضربات استباقية ضد منشآت  ،الصواريخ البالستية

مستخدمة لتطوير أسلحة دمار شامل، أي أداة معاقبة استباقية ملن حيتمل أن 

 .يف املستقبل ميتلك سالحا نوويا

رمبا هناك من يعد "ترتكز احلرب الوقائية على منطق افتراضي هو 

يف  Bill Keller "بيل كيلر"يقول ، أي جيب الدفاع عن النفس باهلجوم، "ملهامجتنا

بفضل أعدائنا، ليس إعالننا " إننا يف حرب فعال: "وصف هذا املنطق االفتراضي

، إنه عامل خطر حيث هناك خصوم كثريون ...للحرب سوى توكيد حلالة ملحوظة

 .1"يفكرون رمبا يف االعتداء علينا أو على أصدقائنا

، حيث ليس 2ثنائية األمريكياحلرب االستباقية كذلك ختضع ملذهب االست

ستراتيجيات وقائية خاصة هبا، وعلى أساس ِالألمم األخرى حق خاص لنشر 

منوذج األمريكي للحرب االستباقية تستطيع باكستان أن تقدم حججا ملصلحة األ

حرب وقائية ضد اهلند، مستبقة ضربة هندية يف كشمري، أو تستطيع كوريا 

                                                 
1
  - Bill Killer, « at the other and of the ascis », Newyork times.) January 11, 

2003), P 15. 
2
 .91بنجامني باربر، مرجع سابق، ص  - 
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اجلنوبية، مستبقة عمال أمريكيا، كما كان  الشمالية أن تربر ضربة ضد كوريا

للعراق احلق يف غزو الكويت مستبقا نية مسبقة من الكويتيني يف التمرد على 

العراق، لكن حسب املذهب االستثنائي األمريكي ليس من حق أي دولة أخرى يف 

عامل العالقات الدولية أن تستعري العقيدة األمريكية، خاصة أن الواليات املتحدة 

 تجملتمع الدويل، وحقها يف العمل االستباقي أتاراية وواضعة معايري الي حاملة ه

العقيدة  -وحسب األمريكيني  -مير هبا النظام الدويل، كما أن  فريدٌة به ظروٌف

استباقية يف غري حملها،  األمريكية تتمتع بفضيلة متكنها من عدم استخدام حرٍب

 .1ن الدولوهذا ما ال ميكن أن يصل إليه غريها م

لكن الفضيلة األمريكية كانت جد واضحة يف حالة العراق، الفضيلة اليت 

قتلت مئات اآلالف وأدخلت دولة كاملة بعراقتها احلضارية والتارخيية يف حرب 

 !فأي فضيلة دموية هذه؟. .أهلية ليس هلا آخر

قسمت اجملتمع الدويل إىل حمورين  االستباقية اإلستراتيجيةاألكيد أن 

حمور شر يدخل ضمنه كل من يستطيع هتديد أمن الواليات املتحدة حىت وإن كان 

العراق، إيران، : من حلفائها فهو حمور غري مغلق اجملال وإن حوى حاليا كل من

، وحمور خري تتزعمه الواليات املتحدة ويضم كل من يساند سياستها ...كوريا،

 .الدولية

                                                 
1
  - Bill Killer, op.cit, P 16. 
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إن معاجلة مفهوم األمن أوضح يف فترة ما بعد احلرب الباردة على انتصار 

حيث عكست األوضاع السائدة وتطورات ما بعد احلرب  واضح للمفهوم الليربايل،

الباردة النظرة الليربالية ملفهوم األمن، فمن ناحية حدثت تطورات إجيابية كانت 

 :يف صاحل هذه النظرة ومنها

تزايد يف التعامالت والتفاعالت التعاونية فيما بني الفاعلني الدوليني مبا  -أ 

ال تنتمي إىل املعىن الضيق ملفهوم األمن مثل فيها الدول خباصة يف املشاكل اليت 

املسائل املرتبطة باالعتماد املتبادل وعلى حنو أخص يف العالقات بني الدول 

 .ومؤسسات النظام الرأمسايل املتقدم

االستخدام املكثف للترتيبات املتعددة األطراف سواء كانت على املستوى  -ب 

هذه الترتيبات أصبحت تستخدم الرمسي أو غري الرمسي، وأكثر من ذلك أن 

 .للتدخل يف إرادة وتسوية صراعات داخلية

عدم ظهور أي صراعات بني الدميقراطيات الغربية وبعضها البعض مما  -ج 

ترتب عنه تزايد االعتماد املتبادل فيما بينها، وتشعب هذا االعتماد ليمتد بني 

ليا يؤكد على دور األفراد واملؤسسات داخل هذه الدول مما يرسخ طرحا ليربا

 .    الفرد واجلماعات يف ترسيخ السلم والتعاون على املستوى الدويل

وحىت التطور السليب املتمثل يف انفجار الصراعات العرقية كان له تأثريا  

إجيابيا، إذ دعم املفهوم الليربايل الذي يؤكد على حق تقرير املصري وأمهيته يف 

 .حل الصراعات اإلثنية

ملفهوم األمن يف مرحلة " الليربايل"أن مثة مشكالت صادفت ذلك التطور  غري

 :ما بعد احلرب الباردة وأمهها

إن مفهوم األمن قد اتسع ليشمل أبعادا وجوانبا متعددة، وهو ما يعين  -أ 

صعوبة الدقة يف القوة التنظرية هلذا املفهوم، فضال عن الصعوبات العملية اليت 

عند وضع اإلستراتيجيات األمنية للدول، مما يوضح  يفرضها مشول هذا املفهوم

–الوقوع يف تناقض بني مقاربتني لألمن، األوىل توسع املفهوم إىل أبعد مدى 

، هذا -املقاربة الواقعية–والثانية تضع مفهوما ضيقا لألمن  -املقاربة الليربالية
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 يوضح ضرورة وجود حتديد وسطي للمفهوم يزيل إشكال االختزال الواقعي

 .واملطاطية املفرطة لليربالية

إن التطور الليربايل ملفهوم األمن مل يكن عاملي النطاق حيث يظهر هذا  -ب 

التطور يف التعامالت الدولية بني الدول املتقدمة الدميقراطية وبعضها البعض، 

لكنه مل يشرح ويظهر يف تطور العالقات بني الدول غري الدميقراطية وغري 

وبعضها البعض، وكان هذا التطور غائبا متاما  -لدول الناميةما يعرف با–املتقدمة 

 .والدول النامية الصغرى -الدميقراطية–يف تعامالت الدول املتقدمة الكربى 

سبتمرب إنبعاث جديد للمفهوم الواقعي لألمن  11اعتربت أحداث  -ج 

ومخود نسيب للمفهوم الليربايل، حيث استدعت انعكاسات هذه األحداث الكثري من 

ستخدامات القوة العسكرية واإلنفاق العسكري وحىت مفاهيم التعامل الدويل ا

أصبحت توحي بالقوة من أجل القوة على حد تعبري هانز مورغانتو، حيث سيطر 

مفهوم احلرب ضد اإلرهاب على السياسة األمنية للواليات املتحدة والعديد من 

منو استخداماته  الدول الغربية لريسخ سيادة البعد العسكري واحتماالت

 .املستقبلية

رغم التسليم بعدم سيطرة البعد العسكري على وضع اإلستراتيجية و

األمنية للدول على املستوى العاملي واإلقليمي إال أن البعد العسكري بقي واضحا 

 :وتأثريه قويا على صياغة هذه اإلستراتيجية وذلك يتضح من خالل

التسلح وحيازة األسلحة شكلت ظاهرة اتساع نطاق التسلح وسباق  -أ 

التقليدية وغري التقليدية سببا خللق ضغوطا واسعة النطاق على التفاعالت 

اإلقليمية والدولية، وبرزت هذه املشكلة بشكل أوضح خالل حقبة التسعينات من 

القرن املاضي مع املتغريات والتطورات الدولية السريعة واملتالحقة اليت صاحبت 

وحتول طبيعة النظام الدويل، وظهور حتديات ومعامل دولية انتهاء احلرب الباردة 

جديدة أدت إىل تفاقم املشكلة نظرا للتوسع يف استخدام وحيازة األسلحة كنتيجة 

للصراعات القدمية واجلديدة يف مناطق كثرية من العامل، والنامجة عن تفاقم 

كرية حدة املشكالت السياسية واالقتصادية وزيادة أشكال التدخالت العس
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اخلارجية للدول يف شؤون الدول األخرى من خالل إمداد القوى الداخلية املناوئة 

 .للنظم احلكم فيها باألسلحة

إن مثة ارتباط بني انتشار وحيازة األسلحة والتسابق عليها بني القوى  -ب 

 :اإلقليمية وبني طموح اهليمنة للعديد من الدول، ويرجع ذلك لسببني مها

 .لدول ألفضل آليات العمل العسكريامتالك العديد من ا 

تزايد دور القوى غري اإلقليمية وتأدية دور عسكري لعملية التوازن يف  

 .  املناطق اإلقليمية

إن امتالك وحيازة السالح النووي مل يؤدي إىل حل املشكالت األساسية  -ج 

رغم أن هذا هو هدف -السياسية واحلدودية واألمنية بني العديد من الدول 

وعلى العكس من ذلك انتشار امتالك السالح النووي أوجد كيانات دولية  -امتالكه

الواليات املتحدة يف مواجهة روسيا، الصني يف : يف مواجهة بعضها البعض مثل

مواجهة الواليات املتحدة وروسيا، اهلند يف مواجهة الصني والباكستان، وكوريا 

 .إخل... الشمالية يف مواجهة اليابان وتايوان

ال ميكن جتاهل أسباب امتالك األسلحة وزيادهتا والتنافس على اقتنائها من 

طرف الدول، وفيما عدا التأثري اإلستراتيجي المتالك وحيازة األسلحة على أمن 

على  -سواء التقليدي أو النووي–الدول ومناطقها اإلقليمية، فإن امتالك السالح 

بعد العسكري قائما يف صياغة أنه رمز للقوة واهليبة، مما جعل استمرار ال

(.القوية والضعيفة معا)اإلستراتيجية األمنية للدول 
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I-  بالعربيةالمراجع : 

 :الكتب-أ

رواد اإلستراتيجية احلديثة، ترمجة حممد عبد الفتاح، . إدوارد، ميد إيدل -1

 (   1591مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة)

دراسة يف األصول : العالقات السياسية الدوليةصربي مقلد،  امساعيل، -2

 (1991املكتبة األكادميية، : القاهرة)، والنظريات

النظرية والواقع، : إمساعيل صربي مقلد، العالقات السياسية الدولية -3

 (2111القاهرة، املكتبة األكادميية، )

، يف "ية األمريكيةاإلستراتيجية الكربى لإلمرباطور. "أليكس، كالينيكوس -4

 (2112شتاء )، 151انترناشيونال سولياليزم، العدد 

الدار العربية للعلوم، : ، بريوت)اإلمرباطورية األمريكية، . أندرو، باسيفيتش -9

2114) 

بطرس، بطرس، غايل، حممود، خريي عيسى، املدخل يف العلوم  -1

 ،(1551املكتبة األجنلو املصرية،: مصر)السياسية،

 .(2114دار الكتاب العريب، : بريوت)إمرباطورية اخلوف، . مني، باربربنجا -1

األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، )مبادئ العالقات الدولية، ، توفيق سعد حقي -1

 ( (ط.س.د)

ب، )]مفارقة القوة األمريكية، ترمجة حممد توفيق البجريمي، . جوزيف، ناي -5

 ،(2112مكتبة مدبويل، [: ب ط

ترمجة ونشر )، 1عوملة السياسة العاملية، ط. مسيث,، بيليس وستيف جون - 11

 (2114مركز اخلليج لألحباث، 

جونسن لويد، تفسري السياسة اخلارجية، ترمجة حممد بن امحد مفيت  - 12

 (1515السعودية، مطابع جامعة  امللك سعود، )وحممد السيد السليم، 

، يف السياسة "تراتيجية األمريكيةالضربات الوقائية يف اإلس"حسام سويلم،  -13

 (.2112أكتوبر ) ،19الدولية، العدد 
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اإلستراتيجية األمنية والتحديات املعاصرة، . حسن، درويش عبد احلميد -14

 (1555دار الكتاب املصري، :القاهرة)

دار : لبنان)، (السيطرة أم قيادة العامل)االختيار . زبيغنيو، برجينسكي -19

 .(2114الكتاب العريب، 

 (2111دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، )األمن القومي، . زكرياء، حسني -11

: عمان)رقعة الشطرنج الكربى، ترمجة أمل الشرقي، . برجينسكي,زيغينيوا -11

 (1555األهلية للنشر والتوزيع، 

عامل الكتب، : القاهرة)، (2119-2111)أمريكا والعامل . السيد أمني، شليب -11

2119). 

مركز الدراسات :القاهرة)قضايا األمن يف آسيا، . شوقي، عابدين وهدى، متيكس

 (2114اآلسيوية، 

األكادميية العربية املقترحة، )صالح، نيوف، مدخل إىل الفكر اإلستراتيجي،  -15

 (2111الدمنارك، 

 (2111دار الطليعة، : بريوت)فن احلرب، ترمجة رؤوف شبايك، . صن، تسو -21

شم عواد، دور مؤسسة الرئاسة يف صنع اإلستراتيجية األمريكية عامر، ها -21

مركز دراسات الوحدة : بريوت،لبنان)الشاملة بعد احلرب الباردة، الطبعة األوىل، 

 (2111العربية،

 (2111اجلزائر، دار هومة، )حتليل السياسة اخلارجية،  عامر مصباح، -22

دار جمد : عمان)،ستراتيجيةاملدخل إىل دراسة اإلعبد القادر،حممد فهمي، -23

 (2111الوي لنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 

: العراق )السياسة األمريكية وصياغة العام اجلديد، . عماد فوزي، شعييب - 24

 )دار كنعان للدراسات والنشر واخلدمات اإلعالمية

مؤسسة  :بريوت)عن احلرب، ترمجة سليم شاكر اإلمامي،. كارل كلوز فيتش -29

 (العربية للدراسات والنشر
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ملى، مضر األمارة، اإلستراتيجية الروسية بعد احلرب الباردة وانعكاساهتا  -21

مركز دراسات الوحدة : بريوت، لبنان)على املنطقة العربية، الطبعة األوىل،

 (2115العربية، 

األيويب، اإلستراتيجية وتارخيها يف العامل، ترمجة هيثم . هارت, ليدل - 21

 (1511دار الطليعة، : بريوت)

مصر،مكتبة )حممد السيد، سليم، حتليل السياسة اخلارجية،  -21

 ،(291551النهضة،ط

حممد، نصر مهنا، تطور السياسات العاملية اإلستراتيجية القومية،  -25

 .241، ص(2007 املكتب اجلامعي احلديث،:اإلسكندرية)

الدار : بريوت)تيك يف فن عام احلرب، اإلستراتيجية والتكمنرب شفيق،  -31

 ( 2111العربية للعلوم ناشرون، 

بريوت، دار الكتاب )ناصيف يوسف حىت، النظرية يف العالقات الدولية،  -31

 (1519العريب، 

 (2111دار هومه، : اجلزائر) ،نسيم، هبلول، يف اإلستراتيجية

دار الكتاب : بريوت)هل حتتاج أمريكا إىل سياسة خارجية، . هنري، كسنجر -32

 (.2113,اللبناين

 : المقاالت -ب

2111سبتمرب  11السياسةاألمريكية بعد أحداث " أمحد، باي، -1
، جملة «

 .2111دراسات إستراتيجية،، العدد إحدى عشر، مركز البصرة للبحوث،اجلزائر، 

، يف جملة السياسة "موضوع اإلستراتيجية السوفيتية. "إمساعيل صربي مقلد -2

 .1511، يناير، 1ولية، العدد الد

، يف السياسة "الضربات الوقائية يف اإلستراتيجية األمريكية"حسام سويلم،  -3

 (.2112أكتوبر ) ،19الدولية، العدد 
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 الفكر :مقياس يف حماضرة  , اإلستراتيجية مناذج بوقارة، حسني -4

 الدولية، العالقات .فرع سياسية، علوم ماجستري واملعاصر، القدمي اإلستراتيجي

 .السياسية العلوم قسم احلقوق، كلية باتنة، جامعة

، يف دراسات إستراتيجية، "دراسة وفن: اإلستراتيجية"حسني سنطوح،  -9

 .(2111، 14اجلزائر، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، العدد )

 "دراسة نظرية،: يف التخطيط السياسي اخلارجي"مازن إمساعيل الرمضاين،  -1

 .1511جملة احلقوقي، العدد األول، 

 :الرسائل الجامعية -ج

اإلستراتيجية األمنية األمريكية يف منطقة مشال شق "نسيمة، طويل،  -

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة يف  ،"دراسة ملرحلة مابعد احلرب الباردة:آسيا

العلوم السياسية،ختصص عالقات دولية،كلية احلقوق، قسم العلوم 

 . 2111ياسية،جامعة احلاج خلضر، باتنة، سنة الس

 : المقاالت اإللكترونية  -د

، "جدلية العالقة بني اإلستراتيجية والعالقات الدولية"أغوان على بشار بكر،  -1

 :، متحصل عليها من11/12/2113: تاريخ االطالع

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp 

 متحصل عليه من موقع  عوملة حقوق اإلنسان واألمناحمند برقوق  -2 

http://www.maville-bousaada.com/vb/showthread.php? 

، متحصل "األبعاد اجلديدة لإلستراتيجية الدولية" بطرس، بطرس غايل، -3

،  http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial=2157&ied=1638 :عليه من

 12:50 :، الساعة28/02/2013:تاريخ االطالع

، 15/12/2113: ، تاريخ االطالع"االستراتيجية القومية "جهينة، الزبيدي، -4

 arabia.4rumer. nrt/ t1201_ topic:  متحصل عليه من 21.31: على الساعة

اإلستراتيجية من منظور وظيفي إجرائي، جامعة كربالء، : سامر مؤيد -9

11/11/2113       

Http: www.fcdrs.com/ mag / issue-6-2. html 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
http://www.maville-bousaada.com/vb/showthread.php?37-%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82%D8%8C&
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، على 2113، فيفري "مدخل إىل الفكر السياسي الغريب"  صالح، علي نيوف،  -1

 www.ar.scribd.com.doc: الرابط اإللكتروين

،متحصل عليه "نشأة وتطور إستراتيجية احلرب االستباقية " الطاهر،األسود،  -1

 .15.11على الساعة  21/13/2113:تاريخ االطالع: من

http://www.whitehouse.gov/nsc/nssall/html 

-www.islamمفاهيم ومصطلحات إسالم أولني، يف  ،"مفاهيم إستراتيجية -1

online.com ،2111أكتوبر : اطلع على املوقع يف. 

، على الرابط 2113مقدمة يف تطور الفكر الغريب واحلداثة، فيفري  -5

 http://www.islamhouse.com/arabic: اإللكتروين

، على الساعة 11/12/2113: ، تاريخ االطالع"مدخل إىل اإلستراتيجية" -11 

 : متحصل عليه من 21.11

www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Esteratgeh/sec02-doc-cvt 
.htm : 26/02/2013 

، على 2113، فيفري "رقعة الشطرنج األوراسية" زبيغنيو برجيينسكي،  -11

 :الرابط اإللكتروين

http://www.politics_ar.com/ar/index.php/ 

الكتلة الصينية ـ السوفييتية واجلبهات " زبيغنيو، برجيينسكي،  -12

 :، على الرابط االلكتروين21/12/2113، يف "االستراتيجية الثالث

 http://www.politics.ar.com/ar/index.php/ % politique/index.1.html 

 :، يف2111وثيقة إستراتيجية األمن القومي األمريكي لسنة  -13

 www.annabaa.org/nbanerers.htm 

 , ماهية األمن االنساين يف ظل القانون الدويل , حيي حممد ملني مستاك -14

 http://www.bchaib.net/mas/index.php:متحصل عليه من موقع

-II  باألجنبيةالمراجع:        
A- BOOKS: 

1-Charles Keglew, jr.andeugener.wittkopf , American foreignpolicy: 

pattern and process, (new york, 1991). 

http://www.ar.scribd.com.doc/
http://www.whitehouse.gov/nsc/nssall/html
http://www.islam-online.com/
http://www.islam-online.com/
http://www.islam-online.com/
http://www.islamhouse.com/arabic
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Esteratgeh/sec02-doc-cvt%20.htm%20:%2026/02/2013
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Esteratgeh/sec02-doc-cvt%20.htm%20:%2026/02/2013
http://www.politics_ar.com/ar/index.php/
http://www.annabaa.org/nbanerers.htm
http://www.annabaa.org/nbanerers.htm
http://www.bchaib.net/mas/index.php
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2-Charles, philippe david  , La Guerre et La Paix: Approches 

contemporaines de la sécurité et de la stratégie,(paris: Références 

inédites ,1997). 

3-Dario, Battistella. theories des relations internationale, (Paris: presses 

de la fondation internationale, 2003. 

4-Edward Mead Eale , la stratégie , Tom 1, (Paris: groupe universitaire 

Français, 1990).  

5-Hervé, couton. traité de stratégie, (économico-Paris, 1999). 

6-Reynolds  Patrick, Introduction to international relations, 5ed, 

(london, longman group limited). 

B- Review:  

1-Bill, Killer, at the other and of the ascis , Newyork times,) January 11(, 

2003. 

2-Charles-Philippe David, Introduction: la crise des études stratégiques, 

Études internationales, vol. 20, n° 3, 1989. 

"A SURVEY OF THE THEORY OF STRATEGY" 3-J. Boone 

Bartholomees ,  

4- In: J. Boone Bartholomees, THEORY OF WAR AND STRATEGY, 

VOL. I, 3rd Edition,USA: U.S. ARMY WAR COLLEGE ,2008. 

C- WEB LINKS: 

1- Kenne kh n., waltz, The state and war.n.y. Columbia university, 2111 

,18/02/2013 )http:www.google,/booksisb1=0231125372(. 

2-  Arther, A.stein.the, strategic choice approach to international relations. 

Princeton university,18/02/2013, 

 In (http:www.press.princeten.edu/titles/g746/htm267l.pdf). 

3- J.boone,bartholomees,jr,us army war college guide to national Security 

issues volum1,theory of war and strategy, 3
ed

 edition, 19/02/2013. 

4- Wikipedia, L'encyclopédie liber, Stratégie, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Strat% C3%A9gie 

In(http:www.strategic.stydies.insttute.army.milpdffilespub870.pdf,P96-

97). 
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 2-5 مقدمة

 األمن/ اإلسرتاتيجية 
 "ورــــــاهيم والتطـــــــــة يف املفـــــــــدراس"

I- 01 :التحديد المفاهيمي لمصطلح إستراتيجية 

 01 :الداللة اللغوية لمصطلح إستراتيجية -أ

 00 :الداللة االصطالحية لكلمة إستراتيجية -ب 

 00 :تعريفات المدرسة الغربية لمصطلح اإلستراتيجية -0

 07 :تعريفات المدرسة الشرقية -7

 01 :الفكر االستراتيجياإلستراتيجية و -3

 05 :نشأة مصطلح اإلستراتيجية وتطوره -ج 

 01 :-الفكر الصيني أنموذجا  –الفكر االستراتيجي اآلسيوي القديم  -0

 02 :الفكر االستراتيجي الغربي القديم -7

 02 :الفكر االستراتيجي اليوناني - 7-0

 01 :الفكر االستراتيجي الروماني - 7 -7

 01 :الفكر االستراتيجي العربي اإلسالمي -3

 71 :الفكر االستراتيجي األوروبي الحديث - 1

 75 :الفكر االستراتيجي المعاصر -5

 71 :مدارس الفكر االستراتيجي -د

 31 :المدرسة األلمانية -0

 30 :المدرسة الفرنسية -7

 33 (:الصين)مدرسة الشرق األقصى  -3

 31 :المدرسة العربية اإلسالمية -1

 35 :المدرسة األمريكية -5

 31 : المدرسة الروسية -1

 10 :عالقة مصطلح اإلستراتيجية ببعض المصطلحات المشابهة  -هـ

 17 :التكتيك -0

 17 :الحرب -7

 13 : السياسة الخارجية -3
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II - 11 :خصائص اإلستراتيجية وأنواعها 

 11 :خصائص اإلستراتيجية -أ 

 11 : تحديد الهدف -0

 15 :الوسائل واإلمكانيات -7

 11 :القدرة على استخدام هذه الوسائل -3

 11 :اإلدراك -0 - 3

 12  :الخبرة - 7 -3

 12 :أنواع اإلستراتيجية -ب 

 12 :أنواع اإلستراتيجية طبقا لمعيار وسيلة االستخدام - 1

 11 :أنواع اإلستراتيجية طبقا لمعيار الغاية - 2

 11 :مقتربات دراسة اإلستراتيجية -3

 11 : االرتباط مقترب - 0 - 3

 50 :مقترب االختيار االستراتيجي -7 - 3

 57 مقترب اإلرهاب  - 3 -3

 57 مقترب النصر – 1 -3

 53 :اإلستراتيجية مستويات -1

 53 (العسكري السياسي المستوى: )االستراتيجي المستوى -1-0

 53 : التكتيكي المستوى -1-7

 53 :العملي المستوى -1-3

 51 : اإلستراتيجية نماذج - 5

 55 :اإلستراتيجية وسائل - 1

 55 : المادية الوسائل -1-0

 51 : المعنوية الوسائل -1-7

III - 52 ضبط مفاهيمي للمصطلح" األمن 

 52 :تعريف األمن -أ

 51 : موضوع األمن -ب

 11 :التغير في مفهوم األمن بعد الحرب الباردة -ج 

 11 :مفهوم األمن بين العداء والتهديد -0

 17 :مفهوم األمن بين التهديدات الخارجية والتهديدات الداخلية -7
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 17 :اقتصادي-سياسي والجيو-مفهوم األمن بين الجيو -3

 11 :مفهوم األمن بين المحلي والوطني واإلقليمي العالمي - 1

 15 :مستويات وأبعاد األمن -د 

 15 :السياسي البعد -0

 11 :البعد االقتصادي -7

 11 :البعد المعنوي واأليديولوجي -3

 11 :البعد االجتماعي - 1

IV -  12 "اإلستراتيجية األمنية : " اإلستراتيجية واألمن 

 12 : تعريف اإلستراتيجية األمنية -أ

 12 : اإلستراتيجية األمنية الدولية وإشكالية تراجع سيادة الدولة -ب

 11 :أنواع االستراتيجيات األمنية -ج 

 11 :إستراتيجية األمن الوطني – 0

 11 : إستراتيجية األمن اإلنساني – 7

  

 االسرتاتيجية والسياسة اخلارجية
 "حدود االتفاق واالختالف"

I - 27 : ماهية السياسة الخارجية 

 27 : مفهوم السياسة الخارجية -أ

 27 :الكالسيكية التعريفات -0

 27 :التعريفات السلوكية -7

 23 :التعريفات التعددية -3

 23 : أبعاد السياسة الخارجية -ب 

 23 :البعد الخارجي -0

 21 :البعد الهدفي -7

 21 :البعد البرنامجي -3

 21 : محددات السياسة الخارجية -ج 

 21 :المحددات الداخلية -0

 21 : الجيوبوليتيكيةالمحددات  -0-0
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 25 : المحددات االقتصادية -0-7

 25 :المحددات البشرية -0-3

 21 : المحددات الخارجية -7

 21 : المحددات الشخصية -3

 22 :أدوات السياسة الخارجية -د

 22 (:القوة الناعمة)الدبلوماسية والتفاوض  -0

 22 (:القوة الصلبة ) الوسيلة العسكرية  -7

 21 (:الجزرة)الوسيلة االقتصادية  -3

 21 :الدعاية -1

 21 :أهداف السياسة الخارجية -هـ

 21 : األهداف المحورية -0

 21 : األهداف المتوسطة -7

 21 : األهداف بعدية المدى - 3

II- 11 :حدود االتفاق واالختالف بين اإلستراتيجية والسياسة الخارجية 

 11 : االتفاق بين اإلستراتيجية والسياسة الخارجية -أ 

 11 :خدمة المصلحة الوطنية -0

 10 :اإلستراتيجية العسكرية أداة من أدوات السياسة الخارجية -7

 15 :اإلستراتيجية والدبلوماسية - 3

 11 :التداخل بين اإلستراتيجية والسياسة الخارجية في نوعية التكتيكات - 1

 12 : نقاط االختالف بين اإلستراتيجية والسياسة الخارجية -ب 

 12 :من حيث مجال النطاق التظري والتطبيقي - 0

 11 :من حيث المجاالت  -7

  

 التطور، االختالف والتحول
 ثةــــــدية واحلديــــــية التقليــــن االسرتاتيجــبي

I - 17 :التطور من االستراتيجية التقليدية إلى االستراتيجية الحديثة 

 17 :0115إلى  02مرحلة اإلستراتيجية التقليدية من القرن  -أ

 11 :االستراتيجيات البرية -0
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 11 :اإلستراتيجية المباشرة -0-0

 15 :اإلستراتيجية غير المباشرة -0-7

 12 :االستراتيجيات البحرية - 7

 11 :اإلستراتيجية الجوية - 3

 11 (: إلى يومنا هذا 0115من سنة ) مرحلة اإلستراتجية الحديثة  -ب

 11 :التطور على المستوى العلمي واألكاديمي لإلستراتيجية -0

 013 :نظريات اإلستراتجية الحديثة -7

 011 :نظرية الردع النووي -7-0

 011 :نظرية االحتواء -7 -7

 015 :االنتقام الشامل نظرية - 3 -7

 011 :نظرية االستجابة المرنة - 1 -7

 011 :نظرية التدمير المؤكد - 5 – 7

 012 :نظرية المباريات - 1 – 7

 011 :ِاستراتيجية الحرب الثورية - 2 – 7

 011 :م1990 -م1980إستراتيجية حرب النجوم  - 1 – 7

 011 :معلوماتية -اإلستراتيجية التكنو - 01 – 7

 000 :إستراتيجية الحرب االستباقية - 00 – 7

II - 003 :االختالف بين اإلستراتيجية التقليدية والحديثة 

 003 :االختالف بين الردع التقليدي والردع النووي -أ

 002 : االختالف في فكرة الحرب والسلم -ب 

 071 : االختالف في طبيعة األسلحة -ج

III - 073 : التحول من اإلستراتيجية التقليدية إلى اإلستراتيجية الحديثة 

 073 :التحول في مفهوم اإلستراتيجية -أ

 075 :التحول في مجاالت اإلستراتيجية -ب

  

 االسرتاتيجية األمنية األمريكية الشاملة
 "يف ظل الظروف الدولية اجلديدة" 

 031 :الطبيعة المتغيرة للبيئة الدولية -0
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 035 ":هيمنة شاملة وهيمنة من نوع جديد: "الهيمنة األمريكية -7

 031 :في اإلستراتيجية األمنية األمريكية( الضربات الوقائية)التدخل االستباقي - 3

 015 امتةـخـ

 011 قائمة املراجع

 052 الفهرس
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