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( اإلستراتيجية من منظور وظيفي إجرائي )
إعداد الدكتور
د .سامر مؤيد عبد اللطيف
م.م .خضير ياسين خضير
كلية القانون  /جامعة كربالء
الخالصة :
في خضم المتغيرات التيي رير ب ا يا مالمايا الم ا ير م االم ياتيم التيي هايقوا ا يا ميراةي ،الم رفي م ه ير
االسترهيج كم رم غلا مليه ال ارق ةا اين ال د ال ملياهي اإلجرائي اال د الاظري ال الةي غير المقان ضيمن
هر ي ات الاياغ الاظرر الماض ق ال رضيات االحداد .
اتكذا هاامل تذا الم رم اين حقرل الم رف اغاب ماه االختااص التر ي ي ؛ اةن تاا ن ي الحاجي لتجريير
ال رة ةا اين ال اي الاظرر الماشردة م اال اي ال ملياهي ملى مامدة االفتراض ااةكاني استثمار ةحال المزااج
اين تذرن ال درن في ياغ اطار نظري مادر ملى االرهقاء امرترى االداء االستراهيجي خدة لالغيراض التيي
هر ى الى هحقيق ا.
ااغي اةتحيا ةايدامي تيذل ال رضيي م همي االسيت ان اي داات اةحيددات الما جيين اليريي ي االاظميي سي يال
لتحقيق غار ال حث .
امد جرى هقريم ال حث ملى ثالث ة احث ؛ اناير الم حيث االال ةا يا اليى هميييز ة يرم االسيتراهيجي ضيمن
اطييار رجرائييي هكاةل ي تررتييه االارييملرجي م يير يييرارة هارروي ي هقادة ي ملي ييا ا نضييجت ا الوار ييي فييي
هجارب االةم حتى ةزق تذا الم يرم ريرنقته ال ريكرر ليلتقيي ا ضياء الشيمرلي م ار لين التميرد مليى االلتاياق
اما رجات ال ثي اا الوضرع الحكام امرامد التكتيك .
اجياء الم حيث الثياني ليحليل اايي االسيتراهيجي اةحتراتيا مليى ضيرء ة يارير الريي ي ارا ادتيا ال ملياهيي حيييث
غق االستراهيجي في ادااه ا ااجراءاه يا المرياف ال ا يل ايين اةكانيات الدالي اغاراه يا م فيي ةحاالي الميادة
االنتقال ا ذا الم رم ةن ارض الرامع اةحدداهه الى ةوت ر ال ااءات االفتراضي المترق ضمن ه اةدر التوقيط
اةيين ثييم استكشييح الم حييث الثالييث التاييرع ال ملييياهي فييي اداء االسييتراهيجي م الييذي انريياب اييين ماييرات الريي ي
االستراهيجي م ااكترا ةا ا ةرانت ا ادرااةيكيت ا  .فكا هارع المورجات ةرهرم في ضيرء تيذا القييح الراسيع
ةين التايرع فييي افتيدا اافداات االرسييائل االسيتراهيجي  .ااييذلك هيرير لايا هحقيييق غاري ال حييث فيي استشي ا
المالةح االالي لل اي الاظرر االستراهيجي ضمن ة الجاه ا الريي ي ااإلجرائي .
Under the consecutive dramatic changes characterizing our present time , and under
the diversified concepts of knowledge , strategy arises as a concept seen from two
different dimensions : a practical procedural dimension and vague . theoretical
dimension . The after is not usually based on accurate theoretical formulations that
have disciplined hypotheses and limits . For this reason , there has been a need for an
integration between the procedural and disciplined theoretical dimensions .
The third field explored the role of practical diversity in the performance of strategy
as this diversity flows into the channels of strategic employment and acquired its
flexibility and dynamism . Consequently , the various ness of outputs reflects this
wide spectrum of diversified objectives , devices and means of strategy . Therefore ,
this has enabled us in achieving the research objective for perceiving the primary
features of theoretical structure of strategy among its procedural and employing
treatments .
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المقــــــدمـة  :ــ
هغقي مالم الرياسي الييرم سيحاا كثي ي ةين الم ياتيم االمتغييرات م ميد اةقيرت ال ياحثين اال لمياء اراايل ةين
الم رف حتى اغرارق ا ا القاةرس الرياسي  .اهاادى ال احثر رشقر طررق م في تذل اللج الم رفي طم ا ً فيي
استجالء كاه الحقيق اس ر اغرارتا .
اكان ي االسييتراهيجي ةيين اييين الم يياتيم الكثيييرة التييي امييح ماييدتا الكثييير ةيين ال يياحثين ررتكش ي ر ا ادتييا
اررلقر الضرء ملى ةاتيت ا .
ايد ا تالةي تذا الم رم مد اذاا اةكاني االه ياق ملييه ايين ة شير ال ياحثين م اتكيذا حياال كيل فرريق اسيقاطه
ا رض م طم ا ً ا ائدهه لحقل هواا م م اكا اتل الرياس ةن اين االئك الذرن استقق م ة رم االسيتراهيجي م
فاستق لرل في حقل هواا م ااخض رل المراف م اةقارير م م اةاكاداا ر لر حتى اطلقرا ال اا لتك ااه م في
ا ح تذل الم رم اانه الر داا ا ركر فاا ً اا ةمارس االررهيق ليئن ركير ملميا ً اا نظرري هييدي ايي ي مليى
ارض الرامع م ااالكثر ةن ذلك راب ا ض م راكر ملى ةن رحاال اخضاع االستراهيجي اليى ةحيددات اجرائيي
ايي ي ) هارجم اط ي ي غراضي ا ااا ادتيا  .ةين تايا نشي ت الحاجي اليى اماةي اليرااط المرضيرمي ايين ال ايي
الاظرر لالستراهيجي ا د استكمال ةالةح ا ااين ال د االجرائي اليريي ي ل يا ممليى ماميدة االفتيراض راةكانيي
استثمار هلك الاظرر في هقررر فاملي االستراهيجي لودة اغراض االة .
ااغيي اةتحييا ةاييدامي تييذل ال رضييي م هييم االسييت ان ا ي داات اةحييددات الما جييين الييريي ي االاظمييي فييي
هاايح الم قيات الاظرر س يالً الخضام ا الفتراضات سياق االداء الريي ي.
امد انقرم تيكلي تذل الدراس ملى ثالث ة احث رئير ؛ انار االال ةا ا الى اسيتودام ال يد االجرائيي
في ه ررح االستراهيجي م اانار الم حث الثاني الى هحلييل اايي االسيتراهيجي اةحتراتيا مليى ضيرء ة يارير
رجرائي ايي ي م اكرس الم حث الثالث الى استكشا االا اد االجرائي لت رمات االستراهيجي اةورجاه ا .

المبحث األول ــ المـدخل االجـرائي الى تعريف اإلستراتيجية :
المطلب االول  :التعريف بمفهوم اإلستراتيجية :
االستراهيجي كا قالب ه رد الى الت ير االغررقي استراهيجيرس) الذي ااردل االغررقيي االيرياد فيي كتاايه
)1
ه ليمات مركرر للقادة )) االذي ماد اه فن القائد ))
ا تذل الاش ل ال ركرر لماقلح االستراهيجي )) ةت امل ةع االتمي التي ةثلت ا الحرب ــ انذاك ــ في هقررير
ةاائر االةم مد ج ل االستراهيجي ا ا ً للحرب في اذتا ة ظيم ةين هايدى لم يرم االسيتراهيجي حتيى ررةايا
تذا .
ف ِر الم كير االلمياني كيارل فير كالا فتيز االسيتراهيجي ا ن يا اسيتودام االريت اك كرسييل للر يرل اليى
)2
تد الحرب ))
فحقق كالا فتز ــ ا ذا الت ررح ــ الترا ل اين الرسيائل ااالتيدا فيي نظرهيه اليى االسيتراهيجي االانيه ج يل
االستراهيجي حكرا ملى ةيدا القتال ارسائل ا ااتداف ا .
اةا ال رنريي ليزريه فقيد ذتيا فيي ه رر يه لالسيتراهيجي اكرن يا فين اميداد خقيه الحيرب اهرجييه الجيي فيي
المايياطق الحاسييم االت يير ملييى الاقيياط التييي رجييا هحشيييد اك يير مييدد ةيين القق ييات في ييا لضييما الاجيياب فييي
)3
الم رك ))
فاغرق ليزره االستراهيجي فيي ه ا ييل االسيت داد للحيرب االويرض في يا الدراك الااير في يا م اايذلك ضييق
ليزرييه ةريياح ال ييد االسييتراهيجي االم ركي دا الحييرب كمييا لييم روييرع ليزرييه ةيين ازهييه ال رييكرر فييي نظرهييه
لالستراهيجي .
اجاء فر ةرلتكه ــ الم كر ال ركري ال رنري ــ ااقله نرمي في ه ررح االستراهيجي اان يا اجيراء المالئمي
)4
ال ملي للرسائط المرضرم هح هار القائد لتحقيق الغرض المقارد))
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فااجد الا ل التكتيكي اين الرسائل االغااات ااخرع االستراهيجي ةن ةيدان ا الحرايي ليضي ا فيي خدةي القييادة
الرياسي م ااذلك اطلق ال اا لالستراهيجي اج ل ا هريح اسائالً غير حراي لودة اغراض ااس .
المالحظ ا التقرر في ة رم االستراهيجي ااا ادتا رحاكي التقيرر فيي الاظيرة اليى الحيرب التيي ايد ت اةايذ
)5
القر التاسع مشر هقال المجتم ات ات ثيراه امار ا التقرر في انظم الرالب اادارة الحراب ااست داداه ا
اةع حارل الترااط اين الحرب ةن ج ااين الرياس االمجتمع ةن ج اخرى م انتقل ة رم االسيتراهيجي
ــ جزئيا ً ةن ةيدا الحرب الى ةيدا الرياس .
فاجد ا ليدل تارت ر ر االسيتراهيجي اكرن يا فين هر ريع ااسيتودام ةوتليح الرسيائط ال ريكرر لتحقييق
)6
تد الرياس ))
فاي في هكييح ال الم اين الرسائل ال ركرر ااالتدا
اةيزة الت ررح تذا انه اس غ ملى االستراهيجي
الرياسي م فج ل االستراهيجي هاا في ةحالحت ا لتحقييق اتيدا سياسيي م اال ا لييدل تيارت ـيـ االمقاايل ـيـ
ااقى االستراهيجي فيي مرم ت يا ال ريكرر ةين ةاظيرر الرسيائل م اهااسيى الرسيائل االخيرع غيير ال ريكرر التيي
ه مل ارضيا ً فيي خدةي الرياسي م اميد امت يى اندرريه ايرفر خقيى لييدل تيارت فيي ه رريح االسيتراهيجي اان يا فين
)7
استودام القرة للر رل الى اتدا الرياس
فالقرة التي فررت اداللت ا االستراهيجي هاقري ملى اا اد اكثر س ةن ال د ال ركري فاخرع االسيتراهيجي
ةن غارت ا ال ركرر ااسيلت ا ال ركرر الى اسيل اغار امم اارمل.
اال ا ارفر ميد فرير غميرض االسيتراهيجي اغميرض القيرة م اذ ا القيرة احيد ذاه يا ة يرم رتريع فيي ه رييراهه
ارغرص في غمرضه اتالةيته .
الما ا ح الحرب في القير ال شيررن حيرب االةي االشي ا ـيـ اري ا ةيا اةلتيه الحيرب ال الميي الثانيي ةين
هقررات هقاي في ةاظرةات الرالب ااالدة الرالب الاراي م اةيا اةلتيه الحيرب ال ياردة م احركيات التحيرر فيي
ال الم ةن ه كيد امتمادري الحيرب مليى ةيرارد االةي ااةكاناه يا م اضيح االسيتراهيجي كيذلك اسيتراهيجي رياةل
ااستوداةاه ا لمرارد االة كافي ارياةل فيي اتيداف ا لتحقييق طمرحيات االةي  )8فتايادى الم ايير ريكيدا تيذل
الحقيق ةر غين ملى االستراهيجي ة رم االستراهيجي الشاةل ) .
ر ر لييدل تيارت تيذا الايرع ةين االسيتراهيجي االسيتراهيجي الشياةل ) اان يا هارييق اهرجييه كيل ةيرارد
)9
الدال ااةكانياه ا للحارل ملى الغرض الرياسيي للدالي م اتير اليذي ه يد الرياسي القرةيي اليى هحقيقيه))
ارغم رمرلي تذا الت ررح في ارجاد المرائم اين استودام الرسيائل المتمثلي اميرارد الدالي اايين تيد الرياسي
القرةي م اال انه حدد اتدا االستراهيجي الشاةل ااالتدا الرياسي ال حته م فرمع الولط مادل اين االسيتراهيجي
الرياسييي ااالسييتراهيجي الشيياةل م ف يير االسييتراهيجي الشيياةل اة تغاتييا هحقيييق اتييدا ريياةل هييرا ي ك يي
استوداة ا الشاةل للمرارد المتاح للدال م فمن غير الماققيي ا هريور االسيتراهيجي كيل ةيرارد الدالي لتحقييق
االمتاادر م ال ركرر م الثقافي ) ة لق دا هحقيق .
تد سياسي اهذر اامي االتدا
اةا راؤال كاستيه في ر االستراهيجي الشاةل اقرله تي فن الريقرة ملى المجمرع الكلي لقرى االةي فيي
)11
الرلم افي الحرب ))
فامقى كاستيه االستراهيجي ا در ا الرلمي االحراي اج يل الميرارد اميرى االةي هايا فيي خيدةت ا م غيير ا
ةاقلح الريقرة الذي ااردل كاستيه راار في داللته الى االسيتمكا اااقياء الرضيع اليراتن ي ر خيذ ةاحايى
ث رهي سياكن ) فيي حيين ا االسيتراهيجي هاقيري مليى ا يد دراياةيكي حركيي ) ر خيذ ايالمرارد المتاحي مين -
طررق هريي ا ااستثمارتا ــ الى خدة االتدا المترخاة ال ا رقاع االريقرة ملي ا
اانارف المرسرم ال ررقاني الى ه ررح االستراهيجي الشاةل اان ا فن استودام كل اسائل االةم لتحقييق
اتدا الحرب االرالم))  )11م فالق ملى االستراهيجي ا داً رمرليا ً ااس غ ملي ا ي فايي هجيد الر يل ايين
الرسائل االغارات ذات االا اد المزداج في الحرب االرلم .
اةا المرسرم االةرركي فت ر االستراهيجي اان ا فن املم ردار حرل استودام القرة الشاةل اظرا ةوتل
للتحكم االوام ارسائل ةوتل )) . )12
اةثلما اكرا تذا الت رريح االسيتراهيجي ا يداً فاييا ً املمييا ً اريمرليا ً فانيه ارضيا ً اكري ا ا يداً ميداانيا ً اإخضياع
الوام االتحكم في سلركه فلي ،كل ال املين الداليين خارم الير مالمات االةم ةع ا ض ا مالمات راع .
اةيين ال ياحثين ال ييرب ر رف ييا اللييراء حريين ةقييااع اان ييا االسييتغالل الكاةييل للقييرى الرياسييي ااالمتاييادر
)13
االا ري اال ركرر للدال في الرلم االحرب لتحقيق االتدا التي هضمن سالةت ا ااةا ا))
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فاجييد فييي الت ررييح الدم ي فييي هر يييح القييرى المت ييددة للدال ي م ااامييات ممييل االسييتراهيجي م كمييا كييا تييذا
الت ررح دميقا ً في هحدرد اتدا الرالة ااالةن للدال كغار ن ائيي هرنيرا الي يا االسيتراهيجي م اال ا االسيتغالل
دا فن اا خق اا حتى اطار رظل مشرائيا ً اةتو قا ؛ ااذلك ه در مرة االة دا الر رل الى غاراهيه ؛ اذ ا
تيئ االستودام ةن ضرارات ال ل الميثر لالستراهيجي .
ار ر الدكترر خليل الراةرائي االستراهيجي اان ا خق راةل هاقري ملى فين اسيتودام الرسيائل المتاحي
لتحقيييق االتييدا ))  )14م فتاايير االسييتراهيجي  -ةيين تييذا الماظييرر ـييـ الييى خقييرط نظرر ي هاييرا اسييتودام
الرسائل لتحقيق االتدا م ل هق يق ا ملى ارض الراميع ؛ ف يم االسيتراهيجي تايا ـ يار اداللي الوقي الشياةل
ضمن االطار الاظري .
ةما هقدم رمكن الويراع ات رريح لالسيتراهيجي راقليق ةين ا ي ا ا ن يا فين هريييح اةكانييات الدالي المتاحي
اه يئ ايئت ا الداخلي االوارجي لتحقيق اتداف ا اامل الكلح )) اا تي القيدرة مليى التي ثير ال اميل مين طرريق
الترييح الرريد لالةكانيات المتاح لالة س يالً لتحقيق اتداف ا ال ليا اامل الكلح )) ااري ا ةين ه يدد االراء فيي
ارت هدرك ادالل ة ياتيم اخيرى ةثيل الت ئي م
ه رير االستراهيجي م نجد ا االستراهيجي في ا ض االحيا
الرياس م التوقيط )

المطلب الثاني  :تمييز مفهوم االستراتيجية عن غيره من المفاهيم المقاربة :
هقتضي الضرارة ال لميي اضيع حيداد ةرضيرمي لم يرم االسيتراهيجي لتحاييا ا ةين التيداخل ةيع غيرتيا ةين
الم اتيم .
فاالستراهيجي هتميزمن الت ئ اكر االخيرة هاقري ملى هحركات ةحدادة لتحقيق اتدا اسقي ه ايلي )
لرم ةحدد في حين ا االستراهيجي هرتودم اسائل اكثر اهت اةل في ةجال ااسع ال تيرة اطيرل لتحقييق اتيدا
هحتري اتدا الت ئ ااررة ااسع . )15
رذ فال الم اين االستراهيجي االت ئ كال الم اين الكل االجزء م فاإلسيتراهيجي تيي الكيل اليذي رييطر اررجيه
االجزاء الت رر التي هت شق ةع ا ض ا لتاا في ةالحت ا في خدة االستراهيجي  )16م فاإلستراهيجي ه قيي
للت ئ ةحتراتا ااطارتا م ةثلما هكر الت ئ مااراً تاةا ً ةن ماا ر االستراهيجي .
)17
يا
كمييا اهتميييز االسييتراهيجي ميين الرياس ي اكيير االسييتراهيجي تييي رييرب ل كييرة الرياس ي ماييد التا يييذ
االسييتراهيجي ه مييد ا لييى حشييد الرسييائل اهر رييع االداار اه يئ ي ال يئتييين المادر ي االم ارر ي اهكيييح ال الم ي اييين
الرسائل ل لرا اتدا الرياس ااالتالي هكر االستراهيجي ال يئي الحركي التق يقي ) ل كرة الرياس .
ارت رع ةن ذلك ضرارة التميز اين االستراهيجي االرياس الوارجي م فالرياسي الوارجيي كميا ر رف يا مليي
الدرن تالل ةجمرم االنشق االتارفات التي هقرم ا ا دال ةا ا اء الدال االخرى اقاد هحقيق اتيداف ا فيي
ضرء الحداد التيي ه رضي ا مراميد الت اةيل اليدالي اميرة الدالي ))  )18فتحيرك الرياسي الوارجيي ـيـ ااضيما ا
الدالرةاسي ــ كاداة ةن اداات االستراهيجي داخل اطار ايئت ا الوارجي االمليمي االدالي )
لذلك ررى الدكترر ةا الرةضاني ا ال الم اين الرياس الوارجي ااالستراهيجي تي كال الم اين الرسييل
اال د م ار ح االستراهيجي االطار الغائي الذي رضم الرسيل الرياسي الوارجي ) . )19
امن ال الم اين االستراهيجي االتوقيط م فا االخير راار فيي داللتيه اليى الت كيير اليرامي االمري ق
االمرتق ل  )21االذي ررةي الى اضع خق ه د الى هحدرد الرسائل الاالح االمق رلي سياسييا ً لترجمي ال يد
 )21ااذا ريرر التوقيط ا ذا الر ح اطاراً نظررا ً ارجرد اةاي هر ى الدال الى هحقيق ا م لتقرم االستراهيجي ـ
تاا ــ ةقام الم ر الذي ها ذ فيه الوق ةن اطارتا الاظري الراكن ) الى اطارتا التق يقي المتحرك ).
فالتوقيط رحتاع االستراهيجي لترجم القمرحات م ةثلما هحتاع االستراهيجي الى اطار فكري هرت دي اه في
هحركاه ا كي ال هقع في ةقا االرهجالي االتو ط ال شرائي .
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المبحث الثاني ــ البنية االستراتيجية ومضمونها الوظيفي :ــ

ا ال اييياء االسيييتراهيجي  )22رت ليييرر ةييين ه اميييل ال اا ييير المكرنييي ليييه م اااسيييتاقاق الت رريييح القائيييل ايييا
)23
تي فن استودام الرسائل لتحقيق االتدا ا مل االكال ))
االستراهيجي
فا االستراهيجي ــ ا ذا الر ح ــ هااا ةن ةكرنات تي االتدا م الرسائل م افن استودام تذل الرسائل))

المطلب االول  :تحديد االهداف-:
رمكن ه ررح ال د اانه اضع ة ين رقتر ارجيرد رغ ي ةيكيدة لتحقيقيه مين طرريق هوايي ذليك القيدر
الضراري ةن الج د ااالةكانيات التي ررتلزة ا االنتقال ا يذا الرضيع ةين ةرحلي التايرر الاظيري اليى ةرحلي
التحقيق ال لي ))  . )24ا هحدريد االتيدا ر يد المرحلي االاليى ةين ةراحيل اميداد اسيتراهيجي ة ياي  )25؛ةثلميا
رشكل ال د ةكر اساسي ةن ةكرنات االستراهيجي .
اةن دا االتدا رت ذر ه رير االس اب الداميي الميداد االسيتراهيجي م فال يد ركير امثااي الحيافز للايياغ
االستراهيجي ااالطار اليذي هتحيدد ايه االسيتراهيجي م االغاري التيي هاشيدتا فتكير االسيتراهيجي ايال تيد م اال
ة اى هرنرا اليه في ةحايلت ا الا ائيي ؛ مايدتا هتالريى حيداد الحركي م ارضييع ة ييار الاجياب اا ال شيل اليذي
رمثله ال د .
ايد ا ال يد المتيرخى را غيي ا رتريم االرام يي االرضيرب ؛ اذ ا اام يي ال يد ه ايي اةكانيي هحقييق ضيمن
االةكانيات المتاح ؛ ااغياب الال المرضرمي اين ال د ااالةكانيات ه جز االستراهيجي مين هحقييق اتيداف ا
اا هتراضع في هحقيق اتدا ادنى ةن المقلرب انجا ل االمكافئ لالةكانيات . )26
كما ررتلزم ا هكر االتدا ااضح اا يدة من الغمرض اا الولط م فرضرب االتدا را ع ةن اريرير درجي
االه اق ملي ا اين ضيااع االسيترارجي م ار ايي اضيرب ةريلك االسيتراهيجي ارريلط الضيرء مليى القرريق اليذي
سترلكه ااالتالي مدم هو ق ا اتحقيق اتدا اخيرى ناجمي مين الوليط اسيرء ال يم ف ليى ميدر اضيرب االتيدا
راهي االنجا االستراهيجي .)27
اار ا ةن همارز الدال في اام ا الداخلي االوارجي اان كاس ذلك ملى مملي هحدرد االتدا اجدنا ا الدال
هر ى الى هحقيق اتدا ةتارم ه ا ً لم ارير مدة كم يار االتمي اتاايح االتدا الى تدا ساسي ااتيدا
ثانرري م اا هايايح االتيدا ه يا ً لق ي ت يا اتقرييم ا ملييى اتيدا ةادري ااتيدا اردرلرجييه ااخيرى اةايي كمييا
)28
هااح االتدا ه ا ً لم يار ال د الزةاي الى اتدا مرر ااتدا ةترسق ااتدا ا يدة االةد

المطلب الثاني  :تحديد الوسائل واإلمكانيات :
هرتمد االستراهيجي ــ ماد التق يق ــ ة يا ا ةن ماار الرسائل اا االةكانيات المتاح ؛ فتقرم تذل الرسائل
ااالةكانيات ةقام المحددات التي هييطر ةريالك االسيتراهيجي م اهشيكل مييرداً اة يياراً ريتم امرج يه اختييار كي يي
الحرك ي اغارت ييا  )29ارمكيين هقريييم تييذل الرسييائل ملييى نييرمين الرسييائل المادر ي الجغرافي ي م االمتاييادر م
ال ركرر ) االرسائل الم ارر الثقافي ااالجتمامي ) .
هجدر االرارة الى انه ةن الا را امكا ا رترافر الستراهيجي ةا مدر ةترااي ةن الرسائل المتاح ــ فالت اات
ــ ةرضرميا ــ اةراً اام يا ً الة ر ةاه م اتاا هقع ة مي االسيتراهيجي فيي التكيييح االتارييق ايين تيذل االةكانييات
المتاح الحتراء ثغرات الت اات الكمي االارمي ) في االةكانيات اان كاساه ا الرل ي ملى اداء االستراهيجي .
فال اةل الجغرافي ريثر ملى االستراهيجي ةن ثالث هجاتات اال ا المرمع  :فمرمع الدال سراء اكا احراً اا اراً
ا رض ملى االستراهيجي التكيح ه ا ً لم قى المرمع الجغرافي فاذا كا احررا ً انارف االستراهيجي الى هياةين
رراطئ ا ااااء اساطيل ا م اه اي خققا ً اسياسات هارجم ةع كل ذلك ااذا كا المرمع ارريا ً مميدت االسيتراهيجي
الى ه ةين حدادتا ةع الدال المجاارة م ااااء مراه ا ال رر اهرليح ا ه ا ً للغار التي هاشدتا م اطااقي كيل ذليك
ملى مقيده ا .
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اثاني ا المراح :ــ فكلما اهري المرياح كاني اةكانيات االسيتراهيجي اكثير اهركيزت ة مت يا االساسيي فيي
الريق رة ملى تذل المراح اه ةيا ا ةن االخقار الداخلي االوارجي م اكلما ضام المرياح هحيددت اةكانياه يا
ااهوذت ةرم ا ً رارجم ةع ضيق المراح داخليا ً اخارجيا ً .
اثالث ييا التضييارر: ،ـييـ ف ييي التييي هحييدد ةاتييي المييرارد المتاحيي لالسييتراهيجي م االكي ي ي التييي هتحييرك ا ييا
االستراهيجي داخليا ً اخارجيا ً .
ارتمثل ال اةل االمتاادي في كمي انرع المرارد المتاح م انمر الدال اهول ا م اكذلك هقررتيا التقايي اكيل
ذلك رحد اا ررسع ةن تاة الحرك االستراهيجي  .فياذا انريح الدماةي االمتايادر ةين االسيتراهيجي نك ي ت
ملى ن ر ا اهراجع داؤتيا م امليى ال كي ،اذا ةياهرفر لالسيتراهيجي ةقرةيات امتايادر ااسي اهري حركت يا
اه ثيرتا ملى الا يدرن الداخلي االوارجي للدال .
ً
ً
ً
ةثلما رحدد ال اةل االمتاادي كي ي اداء االستراهيجي فقد هرلك سلركا مداانيا احثا من المرارد في حال فقرتيا
اا حتى غااتا ةع هرس ا اا احثا ً من االسراق في حال غااتا االمتاادي امد هريلك االسيتراهيجي سيلركا دفامييا ً
اا حمار لمراردتا اغااتيا االمتايادي اا حماري لا رذتيا خيارع حيداد دالت يا اري ا هرسي ا االمريلك اليدفامي
لالستراهيجي روتلح ةن المرلك القانع المرغم لالستراهيجي ال قيرة المرارد االقدرات االمتاادر .
ااةا ال اةل ال ركري م فيكر هجريداًــ ار ا امتمادرته ملى هلك ال راةل ـيـ لل راةيل االمتايادر االجغرافيي م
ةثلما ركر اسيل للت ير من هرج ات االستراهيجي م فيكر المتغير ال ركري هجرييداً للقيدرات االمتايادر فيي
هرسانت ا الترليحي كما ً انرما ً احجم مراهه فال الم طردر اين ال اةل االمتاادي اال اةل ال ركري .
اركيير المتغييير ال رييكري هجريييداً للمتغي يرات الجغرافي ي ةيين خييالل ه ايييه لماقلقييات اخقييط هارييجم ةييع ط ي ي
جغرافي الدال م اركر ال اةل ال ريكري ه ييراً مين هرج يات االسيتراهيجي ةين حييث ا االسيتراهيجي القان ي
ه مييل ا ا ه ميي ةيين دار تييذا المتغييير االه ييتم ااسييتوداةه م ااذا كانيي االسييتراهيجي دفامييي اخ يي المتغييير
ال ركري الغراض دفامي سراء اامداد الجيي اا نرميي هرسيان الريالب اال قييدة ال ريكرر اانحقياط الوقيط
التي هت ااتا الميسر ال ركرر م اةا اذا كان االسيتراهيجي تجرةيي فيي فرام يا ه يددت ة يام القيرات المريلح
اكش ي االسييتراهيجي االتتمييام ا ييذا المتغييير ال رييكري امييداداً اهرجي ييات اكان ي خقييط ال رييكررين اسييتجاا
لمقالا االستراهيجي ال جرةي ات اي خققا ً تجرةي .
ااةا من المتغيرات الم ارر الثقافي ااالجتمامي ) فيت هى ه ثيرتيا فيي االسيتراهيجي سيل ا ً اارجاايا ً ةين ط ي ي
تذل المتغيرات االغار ةن استوداة ا ؛ فمن حيث الق ي نكر اةيام هكيررن الثقافي الريائدة ااالنيدةاع ايين فئيات
الش ا افقيا ً امالم الش ا االرلق ممردرا ً م االراب الم ارر الرائدة الى غيير ذليك الكيل مااير ةين ماا ير
المتغيرات الم ارر هاثيراً ة ياا ً ملى االستراهيجي ماد االستودام  .اركر الت ثير سل يا ً مايدةا را يرط مقيد الرئيام
)31
اين افراد الش ا فيما ايا م افقيا ً ااين الش ا االقيادة ممردرا ً م اال ك ،حيح .

المطلب الثالث  :القدرة على توظيف االمكانيات والوسائل-:
ال اار االخير ااالتم ةن ماا ير اةكرنيات االسيتراهيجي تير القيدرة مليى االسيتودام فالرسيائل ه قيى ة قلي م
ااالتدا ه قى اةا في ح ر ملى ارق ) مادةا هغيا القدرة ملى االستودام ةن التكررن االستراهيجي .
ملى ذات الا يد رمكن هشوي ثالث مراةل هدخل في هقييم االستودام هقييما ً ةرضرميا ً
اال ــا :ــ ماار االدراك اثاني ا ماار الو رة اثالث ا ماار الك اءة اا الحاك في االستودام.
ااال :ماار االدراك :ــ ر د ةدخالً اساسييا ً فيي ممليي يياغ االسيتراهيجي افيي ضيرءل هتحيدد ةورجيات تيذل
االستراهيجي م ارا اي االدراك ممردرا ً ملى مامدة ةن الم لرةات  )31االتي الهييثر فيي كي يي هقيييم االةكانييات
اهشييوي الرامييع المرضييرمي فحرييا  )32اانمييا هكيير ميياةالً ة م يا ً ةيين مراةييل نجيياب االسييتراهيجي ف غييياب
الم لرةات ها ح االسيتراهيجي ايال اسياس م ارضيحى الغميرض ةحيقيا ً ايالمرامح ااالاضياع كميا رغييا التقيييم
المرضرمي كحجم االةكانيات انرميت ا .
ا الم لرةات هاشد غار ة ادتا الرمر ملى ةاتي الرسائل المتاح م ة رفي ط ي ي الظيرا المحيقي ا يئي
الحرك االستراهيجي م اهحليل ا لتشوي ال رص المتاح اال ق ات التي ه ترض تذل االستراهيجي .
ثانيييا :ماايير الو ييرة  - :رت امييل ماايير االدراك لالةكانيييات المتاح ي االظييرا المحيق ي اال يئ ي الراتا ي ةييع
ماايير الو ييرة الييذي رييرفر الول ي ي الت رروي ي للت اةييل ةييع ةرامييح ةماثل ي اا ااضيياع ةشيياا فاسييتدراك اخقيياء
الماضي ااالفادة ةن هجاراه هكمن االسترؤاهيجي ةن هجاا اخقاء ةماثل في الحاضير مليى ي يد الت اةيل ةيع
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المرمييح الماثييل حاليييا ً م اذ هييا ض الو ييرة ام ميي هحجيييم االخقيياء الااجميي ميين هكييرار الممارسييات الرييااق
ااستا اض فر ا ً جدردة اضيرء التجراي الريااق لالفيادة ةا يا فيي الت اةيل ةيع المرميح اليراتن االهقتاير ة مي
الو رة ملى ة رف اخقاء الذات اانما ه داتا الى هرفير خل ي كافي للت ر ملى القر االخر اة رفي ثغراهيه
اضييرء التجييارب الرييااق فتك ييل الو ييرة اييذلك هييرفير فييرص اسييتغالل تييذل الثغييرات ـييـ التييي مييد هتكييرر فييي سييلرك
القر االخر س يالً لرفد فاملي االستراهيجي لتحقيق اتداف ا م افرق تذا اذاك هك ل الو رة الت ر الكافي ملى
ط ي المرمح االقر االخر اضرء هجارب ةماثل سااق ااالتالي هحجم ةن احتمالي سرء ال م اسرء االدراك
الذي ردفع الى سلك الرلرك الواطئ المت اي ملى االدراك الواطى للمرمح اسلركيات القر االخر اماد غياب
التجراي هقيع االسيتراهيجي فيي ةق ييات هكيرار اخقياء الماضييم االتوي ط ةجييدداً فيي التجراي الجدريدة ةميا ركلييح
االسييتراهيجي الرم ي االج يد ار ييدد كاةييل االنجييا اال شييل ناتيييك ميين سييرء االدراك الايياجم ةيين غييياب الوافي ي
المقلرا لت م سلرك القر االخر م اف م ةاتي المرمح .
ثالثييا :ماايير الحاك ي  -:ه قييى ال اا يير الرييااق احاج ي الييى مقلي ي ك ييرل اةحاك ي هات ييع ةيين الو ييرة االقامييدة
الم لرةاهي اغي الترييح الرريد للرسائل ااالةكانيات المتاح م اتيذا رتحقيق مين طرريق المرا ني فيي اسيتودام
تذل الرسائل اا التركيز ملى ا ض الرسائل ه ا ً لماتي الرسيل اير االستودام اغارت . )33
اردخل في حاكه االداء ماار اليزةن ةين خيالل هقيدرم اا هي خير اسيتودام تيذل الرسيائل اا هليك ه يا ً لمتقل يات
المرمح الراتن ااحتماليات المرتق ل القادم .
ا االستودام الك رء للرسائل تر الذي رترلى ردم المرافات الااجم من الت اات في هر ريع االةكانييات االرسيائل
م ارحقق االنرجام ااالستقرار في االداء ا رالً لتحقيق االتدا اال ك ،اال ك. ،

المبحث الثالث ــ البعـد اإلجرائي في تفرعـات االستراتيجية ومخرجاتهـا :ــ

)34

اةييع ث ييات تييد
هايي ى االسييتراهيجي ميين التقرلييا فييي اطييار جاةييد ر زل ييا ميين المرانيي االدرااةيكييي
االسييتراهيجي الا ييائي م هت ييرع االسييتراهيجي ماييد التق يييق الييى انييراع مييدة ه يا ً لارميي االداة الرسيييل ) اكي يي
االستودام م اغار االستودام.

المطلب االول  :تصنيف االستراتيجية تبعا لماهية الوسائل المستخدمة :

يرر ةتارمي ةين االسيتراهيجي تيي :االسيتراهيجي
ماد هقريم انراع االسيتراهيجي ه يا ً لماتيي الرسيائل ه ير
)35
الرياسي م ااالستراهيجي ال ركرر م ااالستراهيجي االمتاادر ااالستراهيجي الثقافي .
هترلى االستراهيجي الرياسي امداد الوقط االم ادع التي ه ييئ االجيراء لتحقييق االتيدا الرياسيي للدالي مليى
الاي يدرن الييداخلي االوييارجي  ...داخلييا ً هتييرلى االسييتراهيجي الرياسييي ادارة ارنيياةو اطاييي لتحقيييق االسييتقرار
االرفييال االمتاييادي ااالجتمييامي م اخارجي يا ً هر ي ى تييذل االسييتراهيجي ام يير ةرائييد الت ييااض رلييى ه يئ ي ال يئ ي
الوارجي للدال لتحقيق اتيداف ا الرياسيي فيي التايدي ااحتيرائ م للوايرم اكريا الحل ياء ااف يدماء اهحقييق
المكان االت ثير للدال  .اتذا الرا ي ا هرتمد االستراهيجي الرياسي فامليت ا ةن اةكانات الدال لرفد فامليت ا في
)36
هحقيق اتداف ا الرياسي التي هاا في ةحالت ا في خدة اتدا الرياس ال ليا للدال
اذ فحرك تذل االستراهيجي هكر في اامات الرلم االحرب م انقياق تيذل الحركي ركير فيي اليداخل االويارع.
خالفا ً لالستراهيجي ال ركرر التي اا ارهكا الى ة ين اةكانيات االةه م اال ان ا ه قى في ساح القتال في ام
الحرب اا االست داد ل ا م اذ هاار االستراهيجي ال ركرر الى استودام القرات المرلح اا الت درد ا يا لتحقييق
اتدا ه رد في ةحالت ا الى خدةي ال يد االسيتراهيجي الا يائي .اميد ريتم هريييح ةجميرع الرسيائل الميريررة
الستراهيجي الدال ةن دا الت ررل ملى تذل االستراهيجي لكن ه قى تذل ا الخيرة ةاثل م فقد هضقر الدال الي ا
ي االستراهيجي ال ركرر ) لحرم ةرمح لاالح ا سراء كا تذا المرمح مداانيا ً تجرةيا ً ) ام دفاميا ً  )37م
فت مد االستراهيجي ال ركرر الى انت ياع ن يو خياص هردميه فيي مقييده ا ال ريكرر م سيراء ةين ناحيي االسيت داد
للحراب ةن حيث حجيم القيرات ااسيلحت ا كميا ً انرميا ً ) اا ةين ناحيي خيرض تيذل الحيراب ااسيتودام اسياليا
ةت ددة ة اررة من طرريق الت يرض الم ارير للوايرم اا غيرة اريرة اتحقييم ة اررياه م اه تيي ميراتم م اا ميد
ركر استودام االستراهيجي ال ركرر الغراض الردع االت دريد ةين خيالل الماياارات ااسيت راض القيرى امقيد
التحال ات هرتي ا ً للوام .
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اةا االستراهيجي الثقافي ف ي االستراهيجي التي هرمى ال راةل الا ري للمراطن داخل الدالي اهك يل التي ثير مليى
الر ي ال ام ال المي خارع الدال  )38س يالً لتحقيق الغرض ةن استوداة ا االذي راا في ةحالته الا ائي فيي
خدة غرض االستراهيجي الا ائي ؛ فت مد تذل االستراهيجي الى استودام اداات كاالمالم االم لرةات في هحقيق
التالحم اين افراد المجتمع افقيا ً م اه ةين التاريد لقياده م ممردرا ً اترسيخ ثقاف اطاي ة يا ملى الا يد الداخلي.
اهريح االستراهيجي الثقافي االداات ذاه ا لاشر ثقافت ا م االدفاع من سياست ا احشد الير ي ال يام ال يالمي اليى
جانا ةرام ا ملى الا يد الوارجي.

المطلب الثاني  :تصنيف االسترتيجية تبعا لكيفية استخدام الوسائل -:

هاقرم االستراهيجي ه ا ً لكي ي االستودام للرسائل م ملى مرمين تما االستراهيجي الم اريرة ااالسيتراهيجي غيير
ة اررة . )39
اوال :االستراتيجية المباشرة:
تييي االسييتراهيجي التييي ه حييث م ين هحقيييق االتييدا القرةي ي اييالقرق الرييرر االرسييائط االكثيير مييرة ااالكثيير
اضرحا ً اهحدرداً  )41م ارمكن هرميت ا ارضا ً ااسيتراهيجي القيرفين اذ هترجيه تيذل االسيتراهيجي اايررة ة اريرة
الى القر االخر ام ر اليات االغراء االت درد الرقاع الت ثير المااسا فيه هحقيقا ً التدا االستراهيجي الا ائي .
اةع الترليم اكر االداات الرئيري لالغراء تي االمالم االدالرةاسي اال ا االغيراء رت يرع ةين حييث المكريا
االرتراطي للقر الثاني فيكر االغراء ةادرا ً اذا هيرخى هرضييح االميالم االدالرةاسيي الماياع القير االخير
اا التغير االرجااي في ةرام ه لمالح الدال االالى سياقري ملى هحقيق ةكاسا ةادر له ة رنات امتاادر
م ة رنات مركرر م التاا ل له من ةاقق ة يا ) اركر االغراء ة اررا ً اذا هم هرييح ذات افداات االميالم
االدالرةاسي ) المااع القر االخير ايا التغيير االرجيااي فيي ةرام يه لايالح الدالي االاليى سييحقق ليه ةكاسيا
ة ارر ه ريدل في مضي ة يا اا ةقلا ة ينم اا هحقيق ةقلا ة ين له).
فيقرم االغراء ملى هرا الماالح اين القرفين م من طررق هحقيق الماافع المت ادل ل مامارايا فيي ةحايلته
الا ائي في هحقيق رحدى اتدا االستراهيجي .
اروتلح االرغام الت درد ) مين االغيراء ا نيه ررييح اسيائط ةادري مريكرر م امتايادر ) ااسيائط ة ارري
االمالم االدالرةاسي ) ادالً ةن االرهكيا اليى الرسيائط الم ارري كميا ر يل االغيراءم اررنيرا اليى هحقييق اتيدا
اةاالح هكر ملى حراب القر االخر م فيقيرم االرغيام مليى الل ي الاي رر فيي الكريا االوريارة المليى
هرا الماالح المرجرد في اإلغراء  .اراقرم االرغيام مليى ذليك م ه يا ً للرسيائط المريتودة فييه م مليى ررغيام
ةييادي حيامييا ر مييد القيير افال رلييى ررغييام القيير االخيير اراسييق الت درييد اا ااسييتودام اسييائل ةادر ي القييرة
ال ركرر م ال قراات االمتاادر ) س يالً لتحقييق اتدافيهم اركير االرغيام ة ارريا ً مايد اسيتودم القير افال اا
الت درد ااستودام اسائل ة ارر االمالم م االدالرةاسي ) الرغام القر االخر ملى االستجاا .)41
ةين ةزاريا االسييتراهيجي الم اريرة سيرم الحرييم م ااضيرب الغيرض م اممييق التي ثير اذليك ةتي هي ةين همحييرر
داءتا ااهجال ااحد ملى طر ا ياه لغرض ة ين .اةارشرب تذل االستراهيجي التررع ااالنكشا ةع احتماليي
اال شييل ا ي را هالفييي االخقيياء فت امييل الترييرع غييير المييدراس فييي االداء ةييع انكشييافيته ر ضييي الييى ال شييل
ا را هالفي االخقاء
ثانيا  :االستراتيجية غيـر المباشـرة :ــ
لي ،ةن ج اء الاراب هرميه تذل االستراهيجي اـ استراهيجي القر الثاليث اا اسيتراهيجي خليح الكيرالي )،م
طالمييا ا سييمت ا الغمييرض اااللت ييا الييى ةرييالك غييير ة ارييرة احث يا ً ميين هحقيييق ال ييد م فاالسييتراهيجي غييير
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الم اررة الهتجه الى طر ا ياه ااداة اتد ااضح م اانما هريح االةكانيات المتاح لدر ا في ه يئي الظيرا
المحيق االقر الثاني لتدفع اه الى ه اي انماط سلركي هودم في ةحالت ا ال د الا ائي لالستراهيجي .
فيكر اداء تذل االستراهيجي ار ه ااداء الما الشقرنو  )42اذلك ات يئ اجراء الل االت يئ اا التم ييد لل ير
من طررق سلرل ةين الياقالت الرايال الوايم اليى الاققي المقلراي هحقيقيا ً للغاري المقلراي  .اتكيذا هتريم تيذل
االستراهيجي االمرانه م االتكيح ةع الظرا ااالحرال م ااةكانيات هالفي الوقي ااالتيالي هحقييق ال يد م اييد
ا ةارشرا ا االستغراق في الزةن م ااستازا المرارد م ااالحتمالي في هقدرر المكاسا .

المطلب الثالث  :تصنيف االستراتيجية تبعا ً لغاية االستخدام-:
التي هر ى الي ا م هكر اةام استراهيجي دفامي ااستراهيجي تجرةي .

ماد هاايح االستراهيجي ه ا لالتدا
ااال  :االستراهيجي الدفامي :
اه ر االستراهيجي الدفامي اان ا مدرة الدالي مليى هجايا اا ه يادي االنايياع اا االذميا ااالوضيرع للقرير
ااالكرال ااالرغام اليذي هحياال دالي اخيرى ا ه رضي ا ليه اا ه يددتا ايه .)43ليذا رمكين امت يار تيذا الايرع ةين
االستراهيجي استجاا ر در ا القر االخر ملى استراهيجي االرغام التي ر در ا القر االال م اا اال ك. ،
اغال ا ً ةا هاياح االسيتراهيجي الدفاميي اليى االسيتراهيجي الدفاميي الرياكا ااالسيتراهيجي الدفاميي المرني
المتحرك ) ؛ فاذا ةا انتظرت الدال ال داا اا لحظ ال دء اتا يذ الت دريد اهركي الوييار للوايم للقييام ايالوقرة
االالى كان استراهيجيت ا دفامي ساكاه  )44؛مادتا هرلك الدال المداف سلركا ً ااهجاتين  :االهجال االال داخليي
اتر ين اايا الدال الداخلي ااالست داد اه لالحتماالت المترم م اسد الثغرات التي ةن الممكين ا رريتل ةا يا
الواييم الييى الييداخل لت تيي الج ي الداخليي ؛ االثيياني خييارجي ارظ يير ةيين خييالل اماةي االحييال ذات الق ي ي
الدفاميي اا هقرري مالمت ييا ةييع اطييرا اخييرى للضييغط ملييى القيير الم يياجم م اا الييدخرل ة ييه فييي ة ااضييات
ا رالً لتررر اال ة .
اةييا االسييتراهيجي الدفاميي المرني المتحركي ) فياق ييق ملي ييا ا ييح االسييت امي فييإذا ةااحري الدالي اماييدر
الوقر م اني الوام ــ م ل هرجمت ا الى سلرك مدااني ــ اهوذت الوقيرات ال مليي لمراج ي التحيدي مليى ذات
الميادرن الداخلي االوارجي ) ا رق الترمي م ا ارة اخرى ا االستراهيجي الدفاميي الرياكا هاتظير الم يادرة
ةن الوام ي لحظ امرع ال يداا اال جيرم لتقيرم اتحاييااه ا م فيي حيين ا االسيتراهيجي الدفاميي المتحركي
هرت د لمراج الوام م ل ررامه اال داا .
ثانيا :االستراتيجية الهجومية :
هتمثل االستراهيجي ال جرةي في مدرة الدال مليى فيرض اراده يا مليى دالي اخيرى اتريييح اسيتودام الرسيائل
المتاح إلرقاع الت ثير افرض االرادة ملى الوارم لتحقيق اتدا ذات ط ي  )45هكاد هكير مدائيي اذليك م ير
سلركيات ةت ددة ةا يا اةيتالك القيدرات ال ريكرر ااالمتايادر االثقافيي المت رمي م رماةي افحيال االتكيتالت
االاشاط ال ار في الماظمات الدالي فيكر تدف ا استركاع الوايرم م ايذلك هغليا مليى تيذل اإلسيتراهيجي سيم
ال ييداا  ) 46اهاقييري ملييى ةزارييا ةا ييا ان ييا هملييك ماايير الم ادئي احرري اختيييار امي الحركي ااداه ييا انقييل
الحرك الى ساح الوارم فضالً من ان ا هكرا دالت ا الا رذ االمكان اةا ر يا تيذل االسيتراهيجي اان يا هكير
ملى الغالا ذات غ مدااني ةرت جا داليا ً خا اذا ةاخل ةن ة رراه ا .
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الخاتمة :
نول ةما هقدم الى ا االستراهيجي كا قالب ه اي فين اسيتودام الرسيائل لتحقييق الغاريات ااميل االكيال .
اةاذ ي رر ة رم االستراهيجي الال ةرة في ةجال الحرب م لم رغادر ساحات القتال حتى غدا تذا الم رم ا د
مار الا ض ة رةا راةال ادالل الحيراب التيي اةري االةيم االحكرةيات مليى حي ود سيراء هورضي ا اهكتيري
ااارتا ا ل التقررات التي لحق ارسائل الدةار  .اتكذا اهرع نقاق االستراهيجي لياخذ اا ادا اكثر رمرال ةن
الحرب ا د دخرليه ميالم الرياسي االحكيم م حيائيذ ي ير ةيا ر ير ب االسيتراهيجي الشيمرلي ) .اةين اسيتاقاق
ة رم االستراهجي ملى افق الاياغ الريي ي رتضح ان ا ها ايي ةين ميدة ةكرنيات ؛ اال يا االتيدا التيي هحيدد
ةرار ال ل االستراهيجي اغارته االتي هتارع اتارع حاجات الدال اةكاناه ا االمدرات الزةاي التي هتحرك ضمن
حدادتام ارا غي في تذا المضمار ا هترم تذل االتيدا االرضيرب االرام يي اذليك لتياةين الايل ايين القميرب
االفتراضي ااين القدرة الرام ي اةحدداه ا .
اةا ثاني تذل المكرنات ف ي الرسائل التي ه د ة يين القيدرة االسيتراهيجي اةحتراتيام اتيي هاقريم مليى ةجيالين
الرسائل المادر ) ا الرسائل الم ارر )  .ااالاظر الى ه اات االةكانيات المتاحي لليدال م هت ياات ميدراه ا اهتايرع
ةراحات داءتا االستراهيجي ةا اين ال د ال جرةي االدفامي م المقيد االمر .
ا المران االدرااةيكي التي اكتر ت ا الممارس االستراهيجي ا ضل التارع في غارات االةم ااةكاناه ا امدراه ا
ملى هحقيق هلك الغاريات م فضي اليى ه يرع تيذل الممارسي اليى ميدة فيراع م رمكين هاياي ا ااسيتودام الم ييار
الريي ي ااالجرائي افقا لم يار الرسائل المرتودة الى استراهيجي سياسي اامتاادر ااجتماميي اثقافيي  .كميا
رمكن هااي ا احرا الاقاق الزةاي الى استراهيجي مرر اا ةترسق اا ا يدة المدى  .اماد امتماد ة يار ال د
المكاني رمكن هاياي ا اليى اسيتراهيجي داخليي اخارجيي  .اةيع هريييح مااير الغيرض م رمكين هاياي ا اليى
استراهيجي دفامي ااخرى تجرةي .
اةن هحليل ةورجات ةا هقدم رمكن ه رير االستاتاجات االهي :
لييم ررلييد ة ييرم االسييتراهيجي ةتكاةييل االا يياد االا ي ات اييل هييدرع فييي اكتريياب تررتييه الت رر ي ي ةيين
المتغيرات التي اره ق اه االتقررات التي ةرت ا ا االةم التي ةارسته م ر يراره ا التاررويي االتيي نقلتيه
ةن الميدا ال ركري رلى ةيادرن اكثر رمرلي االتااق احياة االةم ؛ الهقتار ملى الحرب اانما همتد رليى امي
الرلم .
ا الت اات في اةكانيات الدال ر رض الت اات في ط ي اتداف ا اتر االةر اليذي ريا ك ،سيل ا ااارجاايا
مليييى اليييررة حيييداد الريي ييي االسيييتراهيجي اااييياء ماميييده ا الاظررييي اال مليييي  .ي ا يييارة اخيييرى ا ايي ييي
االستراهيجي هغقيي المرياف الرا يل ايين االةكانييات المتاحي الدالي االغاريات التيي هري ى الي يا دا ا هتحيدد
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المصادر

121

اوال  :الكتب العربية والمعربة -:
احمد دااد سليما م نظررات االستراهيجي ال ركرر الحدرث م اغداد :دار الحرر للق ام م . 1988
-1
اداارد ةيد اررل م رااد االستراهيجي الحدرثي  :ال كير ال ريكري ةين ةيكيافلي اليى تتلير م هرجمي ةحميد
-2
م د ال تاب ااراتيم م الكتاب الثاني م القاترة  :ةكت الا ض المارر م سا الق ع اال) .
اندرره ارفرم ةدخل الى االسيتراهيجي ال ريكرر م هرجمي كيرم دريري اال ييثم االريرر ي م اييرات  :دار
-3
القلي م الق الثاني م . 1971
ب.تـ ليدل تارت م االستراهيجي اه ررو ا في ال يالم م هرجمي ال ييثم االريراي م اييرات  :دار القلي ي م
-4
. 1967
ااجيياةين هرر ييرا م القييرة المحرك ي  :اسييتراهيجي جدرييدة للميسر ي م هرجم ي تشييام القييراي م اغييداد  :دار
-5
الشيا الثقافي ال اة م .1991
جارل ،االيره م الحرب ال اردة اةا ا دتا م هرجم فاضل كي ةحمد م اغداد :دار الحرري للق امي م
-6
.1976
د .اسييماميل ي ري ةقلييد م ال المييات الرياسييي الدالي ي  :دراس ي فييي اال ييرل االاظررييات م الكرر ي :
-7
ةاشررات ذات الرالسل م الق الواةر م .1987
د .جمييال دااد سييلما اطيياتر فاضييل حريير م التوقيييط االمتاييادي م المر ييل  :دار الكتييا للق ام ي
-8
االاشر م .1989
د .حرين ممر هرم م اا اد استراهيجي م مما  :دار المشرق للاشر االتر رع م سا الق ع اال ).
-9
 -11د .خليل الراةرائي م ةيدخل اليى االسيتراهيجي م ةحيايرات غيير ةاشيررة القيي مليى طل ي كليي ال ليرم
الرياسي – جاة اغداد م . 1994
 -11د .م يد الغ ييرر حرين كا ييا م نظرري اهجيارب التوقيييط االمتاييادي م المر يل  :دار الحكمي للق امي
االاشر م .1993
 -12د .ممرا ةحي الدرن م التامي االتوقيط االمتاادي م ايرات  :دار الا ض ال راي م .1972
 -13د .كايم تارم ن م م ال المات الدالي م اغداد  :ررك اراد للق ام ال اي م .1987
 -14د .ةا اسماميل الرةضاني م الرياس الوارجي  :دراس نظرر م اغداد  :دار الحكم م .1991
 -15د.حرين ممر م التوقيط االمتاادي م القاترة  :دار الم ار م 1967
 -16د .كايم تارم ن م م الرجيز في االستراهيجي م اغداد  :ررك اراد للق ام ال اي . 1988
 -17كالا فتز م في الحيرب م هرجمي كيرم دريري اال ييثم االريراي م الكتياب الثاليث م القياترة  :دار الكتياب
ال راي للق ام االاشر م سا الق ع اال ) .
 -18تاري كيراجر م ال قيدة االستراهيجي االةرركي ادالرةاسي الرالرات المتحدة االةرركيي م هرجمي حيا م
طالا ةشتاق م اغداد  :دار ااسط للدراسات االاشر االتر رع م . 1987
ثانيا  :المجالت االداررات ال راي
د .ملى الدرن تيالل م االةين القيرةي ال رايي  :دراسي فيي اال يرل م ةجلي رييا مرايي م ال يدد  35م

-1
.1984
د .ةييا اسييماميل الرةضيياني م فييي التوقيييط الرياسييي الوييارجي  :دراس ي نظرر ي م ةجل ي الحقييرمي م
-2
ال ددا االال االثاني م .1978
ثالثا :الكتب والمراجع االجنبية :

1-A.F.K. Organski, world politics, New York: Alfred A. Knopf, Inc. Second Edition ,
1968.
2-International Encyclopedia , Vol 17 , New York: Lexicon- 16 Publications, Inc.,
1980 .

121

3-International Encyclopedia of Social science, Vol 15, New York: the macmillan
Company, Inc, 1958.
Peter A.toma ( and others ) , Basic Issues in
4-International Relations, Boston: Allyn and Bacon, Inc.
5-The Encyclopedia Americana, Vol 25, New York: Americana Corporation .
6-The Encyclopedia Britannica, London : The Encyclopedia Britannica
Company,Ltd., Vol 21 .

