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 هذا الكتاب

 

إنه يحاول .هذا الكتاب موجه إلى طالب األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمرك،قسم العلوم السياسية

جابة للى مممولة م  األسللة المتعلةة بالفكر اإلستراييمي،وفي نف  الوق   ا يدلي الةدة  للى اإل

 .يغطية الميدان أو الحةل الكبير للعلوم اإلستراييمية والتي كلما أبحرت فيها يزداد لمةا وايسالا
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 مدخل

وهي ادلاء الفهم و اإلدةاك لظاهر  ما أكثر " سلّمةم"العديد م  العلوم المتعلةة باإلنسان لديها فرضية أو 

إنها . التي يؤم  بهذه الفرضية و اإلستراييمية هي إحدى هذه العلوم اإلنسانية. م  هؤ اء الذي  يعيشونها

يةود جميع أنواع الصرالات،ولك  مهما كان يعريفها أو اختلفنا فيه مع  شامال اللميحاول أن يكون 

 ا يماةسه إ ا نخبة م  الناس لهم مستوى لال م  المسؤولية و أهمها العلمية و " لنبي"اآلخري  فهي لمل 

في  "هيربرت ةوزينسكي" لةد طرأ للى للم اإلستراييمية يحو ات مختلفة وكثير ،فةد يحدث . المعرفية

إلى ، أما في العصر الحديث فةد يحول للم اإلستراييمية "الغريزية"ل  اإلستراييمية الفطرية  الماضي

أو " للم اإلستراييمية"مية إلى ماد  يدةس في األكاديميات العسكرية وبهذا يكون قد يحول  اإلسترايي

 ".اإلستراييمية العلمية"

 

هذان المعسكران .هناك م  يةاةن اإلستراييمية بلعبة الشطرنج، حيث نكون أمام معسكري  متعاةضي 

 كنهما قبال بوجود قالد  للسلوأقسر الخصم،مع العلم  لهما هدف واحد دفعهما إلى المنافسة وهو إةغام أو

كبر وبتفكير للى المدى البعيد سيكون له أما الذي يتصرف بسرلة أ. "قالد  اللعبة"أو التصرف، إنها 

باللب  نابليون بونابرت قاةن  الكثير م  الدةاسات اإلستراييمية ونذكر هنا أن .الحظ األوفر بالنصر

كل بساطة، اإلستراييمية هي لعبة شطرنج؟ وكيف نستطيع الةول أنها كذلك،مع وب لفهل، بالفع. شطرنج

 !العلم أن  الب الشطرنج يفكر دائما بشكل افتراضي،ولي  مادي

 

؟وهنا نةول هل يمكننا أن نختزل اإلستراييمية أو يطبيةايها إلى منافسة بي  إةاد  فردي  أو شخصي أيضا،

يماةسون  الزلماء و حتى مدةاء الشركات فهم  ا أماوحدها، ا يوضع أو يطبق ل اإلستراييمية أن

ولك  فيما بعد هؤ اء الذي  يخضعون . ،بل يكتفون بتوجيه أو إلطاء األوامر لآلخري ماإلستراييمية بأنفسه

لألوامر سيمدون أنفسهم لوحدهم في أماك  يطبيق اإلستراييمية،بالتالي سيكون لليهم التصرف لوحدهم 

طبعا،هنا نمد الفصل . احة اكبر للتصرف وحرية الحركة بعيد ل  ةؤسائهم أو مدةائهمكما سيمتلكون مس

بي  م  يخطط وم  ينفذ،وهذا ما سنمده في مراحل  احةة في التمييز بي  اإلستراييمية العملية و 

 .اإلستراييمية النظرية
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التوافق أو " ي يريبط به هو أو المفهوم الذ لفعل اإلستراييميإن الد الة األولى التي يرافق مفهوم ا

ر له،بل يمب أن يترافق مع فاإلستراييمية ليس  شكال بسيطا أو سهال نتحدث لنه أو ننظ  ". التالؤم

وفي اللغة الداةجة،لندما نةول ل  شيء أنه إستراييمي فهذا . المماةسة م  قبل أشخاص مسلولي  و أْكفَاء

 اإلستراييميلمدةاء الشركات وم  شابههم في المسؤولية ، أيضا بالنسبة لرجل السياسة،أو. يعني انه مهم

 .للى األشياء التي  ا يةدة بثم  أو بأهميتها" إستراييمي"كما أننا نطلق هذه الصفة  .يعني المهم

 

حيث أن اإلستراييمية ينةل نظرنا ". المستةبل"أما الد الة الثانية التي يرافق مفهوم الفعل اإلستراييمي فهي 

م  اللحظة التي نعيشها أو الحاضر ، إذا إنها،وكما يةول بعض اإلستراييميي ،كل ما يمنعنا م  إلى أبعد 

ولك  اإلستراييمية  ا يختزل إلى فعل أو مخطط للتطبيق،فالمخطط هو . الخضوع إلى دكتايوةية اللحظة

ل م  أشكال يخيل يوقع أو لمل مسبق يمعل م  الممك  الةيام بالفعل مستةبال، أما اإلستراييمية فهي شك

إذا وبعك  العمل الذي يةوم به اإلداةيون، فاإلستراييمي هو م  يملك ةؤية كاملة . المستةبل بأكمله

 .وبعيد 

 

إننا في هذا الكتاب نعتمد للى العديد م  المصادة الفرنسية
 
و اإلنكليزية المترجمة إلى الفرنسية،ثم إلى   

بأنه وأثناء قراءينا للكتاب سيمر معنا لدد كبير م  أسماء طبعا  ا ننسى الةول . المصادة اإلنكليزية

ييمية والتي اإلستراييميي  األلمان،اإليطاليي  و األنكلو ـ سكسون،حيث يشاة إلى بعض نصوصهم اإلسترا

أيضا يتناول هذا الكتاب بعض األسماء الكبير في العلوم . الغربيي  يم يحليلها م  قبل مؤةخي اإلستراييمية

 . يمية التي ظهرت في الةاة  اآلسيوية، اسيما في الصي اإلستراي

 

للى طالب المامعات،وبالتالي يم  صياغة الكتاب بأقرب ما يمك  إلى المحاضرات التي يلةى في العاد   

حاولنا ا اختصاة بطريةة  ا يُرى فيه الكتاب للى أنه همَّا أو مصدةا للةلق لند الطالب،وكما دةج  العاد  

لذلك كان لدينا طموح منذ البداية وهو أن يكون للطالب الوق  . كتب المامعية في العالم العربيفي إلداد ال

ونأمل،كما سنعمل جاهدي  للى إلداد يكملة أو جزء ثان لهذا . والةدة  للى اإلطالع للى الكتاب بأكمله

لوم اإلستراييمية م  ألفها الكتاب يبدأ م  حيث انتهى المزء األول وذلك إليماننا العميق بأهمية معرفة الع

،وأيضا ألن هذا العلم لم يأخذ حةه في المامعات العربية، ا بل هو شبه غائب ويعاني م  ندة  إلى يائها

  . كبير  في المصادة المكتوبة باللغة العربية

 

                                                 
 
ها ـ يعتمد دةاستنا بشكل ةئيسي للى أمهات الكتب الفرنسية اإلستراييمية،ونذكر منها بشكل خاص مممولة األلمال الكبير  و الهامة التي قدم 

صفحة،حيث يشكل هذه الكتب مرجعا  ا يمكننا إ ا أن نعود إليه في أية  211 ، وهي مؤلفة م  ثالثة كتب كبير  يتكون م  "يو بيغاةيهيرفي كو"

  .أيضا يعتمد الكتاب أمهات الكتب اإلنكليزية و اإلنكليزية المترجمة إلى الفرنسية.دةاسة للمية يتعلق بالعلوم اإلستراييمية
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 الفصل األول

 ةاإلستراتيجيمفهوم 
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 الفصل األول

 ةمفهوم اإلستراتيجي

 

في ا اشتةاق .كما هي للم وذلك أثناء يطبيةها ومماةستها لمليا" ف "يمك  أن يكون اإلستراييمية 

الروسي،وبشكل دقيق ، هناك يمييز مثال في الممال العسكري بي  النظرية العسكرية و العمل 

ل نشاط إن ك".ه هذي  المانبي ،النظري والعمليكل قطاع،وكل مستوى في الحةل العسكري ل:"العسكري

أو فعل يكون مةادا م  خالل الةواني ،و المبادئ و الطرائق، وهذا الفعل أو النشاط يةام أو ا م  خالل 

 ابد م  معرفة " التخطيط اإلستراييمي"إذا في .ثم يأيي الفعل والمماةسة ليزيد م  غنى النظرية. النظرية

 .الكثير نظريا م  أجل الحصول للى الةليل لمليا

  

إن األكثر يميزا م  الةاد  بيننا هم هؤ اء ":" Sun Zi" أبدية،يةول اإلستراييمي الصيني الشهير إنها حةيةة

بعد لشري  قرنا م  مةولته يأيي الةانون العسكري الياباني ". األكثر حكمة و األكثر استشرافا و ةؤية

وا في نف  الوق  العسكر يمب أن يعرف" متأثرا بشكل لميق بهذه المةولة و ليفرض للى العسكريي  

قراء  األدب و الرسائل "في أوةبا ليؤكد أن " فريدةيك الثاني "ثم يأيي ". الفنون و النظريات العسكرية

 ".المميلة هي ضروةية لهؤ اء الذي  في الحيا  العسكرية

 

م  أجل الحصول للى يطبيق لملي في غاية الكمال و " كعلم"هناك ضروة  قصوى لةراء  اإلستراييمية 

النظرية :" هنا يرى بعض اإلستراييميي  الفرنسيي .في أةقى أشكالها" كف "حصول للى اإلستراييمية ال

إذا هنا نرى التركيز ".التي يريد دائما السير بشكل مزدوج مع التمربة فإنها ستسةط آنيا أو  احةا و ستهمل

و لإلستراييمية . إلستراييميللى المعرفة النظرية كسابةة للى العمل التنفيذي وهذه م  حةائق الفكر ا

قوالدها كبةية العلوم والفنون،وهي متغير  ولكنها ثابتة في بعضها،والمهل بةوالدها  ابد أنه يةود إلى 

إن مراقبة المبادئ و معرفتها  ا يكفي دائما :" هذا ما يؤكده أحد اإلستراييميي  الفرنسيي  .السةوط

" : كلوزويتز" و يؤكد (. Lewalالمنرال ". )يمةللحصول للى النصر،ولكنها يخفف م  وقع الهز

النظرية هامة جدا لتكوي  المنفذي  أو الذي  سيطبةونها ،حتى يصبح لديهم محاكمة جيد  ويخدمهم "

 (. ،باةي 1 1 م  كتاب له ظهر في لام ". ) ويساندهم في كل خطو  ضروةية إلكمال مهمتهم
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إنها يلةي الضوء للى مممولة :" لملية ايخاذ الةراة النظرية إذا يهدف لتوضيح المحاكمة و يسهل

المواضيع ويعطي الةدة  للى معرفة الطريق،إنها يساهم في اقتالع األلشاب الضاة ،ويبي  العالقات 

" الحرب"م  كتاب ". ) المتبادلة بي  األشياء،ويفصل بي  ما هو هام وما هو ثانوي

 (. 511 ،كلوزويتز،باةي ،

 

جذةية "جديد "كيمياء . ي آن واحد كيمياء يحدث يحول جذةيا وكيمياء كالسيكية قديمةاإلستراييمية هي ف

يصل إليها اإلنسان الشريف النبيل فةط و التي يتكون م  التنظيم للمبادئ المستةر  الثابتة وم  منهج أو 

حيث محصوة  في قبضة مممولة م  األيباع أو األنصاة " قديمة"كيمياء. خطة أو معادلة م  طرفي 

ولدى العديد م  . لديهم الةدة  للى يحةيق يحو ات ويغيرات ليس  في متناول المميع في لمةها و إدةاكها

اإلستراييميي ، اإلستراييمية المنهمية يمك  الحصول لليها ومعرفتها م  خالل التمربة بالتأكيد،ولك  

 ".  إ ا معنى مشتركا واضحاالعلم لي" :" كاةل بوبير" أيضا م  خالل الدةاسة وكما يعبر ل  ذلك 

     

 :أوال ـ اإلستراتيجي العملي و اإلستراتيجي النظري

فالعديد م  الةواد . إنه أمر واقعي و حةيةي الةول بأن ا انصهاة الكامل بي  النظري و العملي هو أمر نادة

حرة العديد  "مونتي يوكلي"يرك العديد م  المذكرات،أيضا خصمه " يوةي ." العسكريي  كتبوا ل  ذلك

م  المحاو ات حول ف  الحرب ونابليون، وخاصة في منفاه الطويل،فةد ألّف ملخصات ل  الحروب و 

للى العك  . ولك  هذه األلمال م  النادة أن يكون لها قيمة نظرية استثنائية .إجراءايها الطويلة و المعةد 

يادي  الصراع أو في كبرى قيادات م  هؤ اء المحاةبي ،المنظرون لم يك  له بريةا أو لمعانا في م

لمال ومهنة " : " ةيمون أةون"، كان له وفق ما يةول  Clausewitzو األلظم م  بي  هؤ اء .المعاةك

" في غاية اللمعان و البريق
 

كان متنازع  1 1 ، ودوةه في الةياد  العسكرية البروسية خالل حملة لام 

 .لليه وخاضع للكثير م  المدل

هل م  الواجب الحصول أو التمتع بمعرفة لملية م  أجل الوصول إلى المعرفة : ؤال األهم ويبةى هنا الس

 Puységurفمنذ الةرن الثام  لشر، الماةشال .النظرية؟ هذا السؤال أحدث جدا ا واسعا م  غير نهاية

لي  :"دافع ل  أن نظرية قياد  المعركة هي مستةلة وموجود  بشكل مستةل ل  الشكل العملي حيث يةول

"م  الضروةي أن يكون في قلب الميوش حتى يكون في قلب هذا الف 
1
وللى العك  م  هذا الطرح، .  

الف  العظيم للةياد  "ـ ماةكيز دو فوكييرـ يعتبر أن المؤةخ  ا يستطيع أن يعلم " المغموة"الكايب 

ى ا اختالفات في الحا ات معرفة الحركة المفاجلة والخفيفة جدا،وإل"حيث يفتةد في الغالب إلى " والنصر

                                                 
1
 .Raymond ARON, « Penser la guerre, Clausewitz », tom I, l’âge européen, Paris, Gallimard 1976, P.31 ـ 

2
 – Maréchal de PUYSEGUR, « Art de la guerre par principes et par règles », Paris, chez C.A. Jombert 

1748 ?P.26. 
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المنرال الباةع و الةادة هو الذي يرى بنظر  واحد  . داخل الميدان أو في المعركة أو حتى داخل الميش

كل ا اختالفات في الميدان،ولك  في لملية وصف هذا الف  أو الماد ،المؤةخ الذي  ا يةاد أو يوجه م  قبل 

"ادةا نهائيا وبنفسه يراقب هذه ا اختالفاتهؤ اء الخبراء في ميادي  المعركة ل  يكون ق
3
. 

  

بي  إنسان المعرفة و  Ernst Jüngerدون شك، اإلستراييمية كان  إحدى الميادي  المنتخبة للتمييز لند 

يمب أن يفكر بكل ( ذلك الذي يفكر) اإلستراييمي . األجواء مختلفة، و أيضا نماذج التوظيف.إنسان الةو 

األول . يمب أن يفكر بشكل موضعي محلي( ذلك الذي يفعل و يتصرف)تراييمي شيء وشموليا،بينما اإلس

 ا يعمل إ ا وفق منطق البرهان أو ا استد ال ،يعمل بهدوء في مكتبه و لديه الوق  ليفكر،الثاني ممبر أن 

. يتصرف في لحظة وفق قالد  م  المعطيات و المعلومات غير كافية و  ا أكيد ، إنه خاضع لضغط كبير

الحرب هي نظرية ولك   ا يكون كذلك إلى في :"   Schaumburg -Lippeد ذلك سابةا الماةشال أك

كل جوانبها خاضعة للبراهي  ومعظم العمليات يعتمد للى التأمل والتفكير والحسابات،ولك  .المكايب

في حةل  لمليا، الصدفة هي التي يةرة وخاصة في الميدان،وهذا يعني التصرف مع هذا المانب كما يكون

"المعركة حيث ما نريده نةرةه حا ا
1

للم اإلستراييمية لي  إ ا . هذا التفاوت و ا اختالل  ا يمك  يمنبه. 

م  أجل :"  Julien Freundووفق التعبير المميل لصاحبه . مرحلة يحضيرية في خدمة ف  اإلستراييمية

فة ليس  هي العنصر األساسي التكويني الةراة،المعرفة لامل مسالد يمعل الةراة أشد يأثيرا ،ولك  المعر

"و الموهري
1
إن النظرية أو المذهب األفضل لي  ذلك المبني بشكل أفضل نظريا أو منهميا ،بل ذلك " ، 

"الذي يؤدي إلى النصر
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 – Mémoires de M. le marquis de Feuquière, London, chez Pierre Dunoyer 1736 ? PP. VII-VIII.  

4
 – Comte de Schaumburg-Lippe, « schriften und Brief „ P.158. 

5
 – Julien FREUD, « Que veut dire :prendre une décision ? », Nouvelle école, 41,automne 1984 ,P.54. 

6
 – Hervé coutau –BEGARIE, « Traité de stratégie », économica, paris, 1999,  PP.36-37. 
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 ثانياـ في أصل المصطلح أو االشتقاق

لح اإلستراييمية يوجد في مختلف إذا انطلةنا م  التحليل الكالسيكي للمصطلحات، نمد أن مفهوم أو مصط

 strategija،وفي الروسية  strategieففي األلمانية نمد . الاليينية/اللغات األوةبية أو اللغات اإلغريةية

فهو مصطلح اإلستراييمية ذايه مةسم إلى (stratos agein) ولندما نةول .  strategiوفي الهنغاةية 

نحصل  ageinو  stratosوبوصل طرفي المصطلح ". األمامالميش الذي ندفع به إلى " جزئي  ويعني 

يعني قاد أو أمر، أما الصفة منها  strategô، وفعل "المنرال " وهذا يعني  strategosللى 

strategikos  و التي يممعstrategika  فهي يعني وظائف و ألمال المنرال بالمفهوم العسكري

للكلمة،ويعني الصفات التي يمتلكها المنرال
 
اإلستراييمية إذا هي ف  الةياد  للميش أو بشكل أشمل هي .  

 .ف  الةياد 

  

فهذا  ا يعني الميش أو  stratosلندما نةول . هناك فرضية أخرى حول أصل ا اشتةاق في جذوةه األولى

اإلستراييمية في .الميوش بشكل لام، بل يعني الميش الذي يعسكر في منطةة ما ويكون في حالة حرب

 : يتعلق بكلمة أخرى وهي أكثر قو  في المعنى  stratosفكلمة .  ا يحدد في حالة صراع واحد الواقع 

(gia ) يعني األةض، أما(agein ) هذه الفرضية األخير  هي األكثر واقعية .فهي يعني الدفع إلى األمام

ر إلى أن اإلستراييمية ةبما ألن هذا ا اقتراح في التحليل يشي. لند الكثير م  مؤةخي العلوم اإلستراييمية

 ".بالحركة" بل هي مريبطة " ساكنا"ليس  شيلا 

  

و التي خرج  منها كلمة  strategemaأيضا خرج  م  نف  المذة ككلمة  strategiaكلمة 

stratagème . ولك  الماةشالDe Puységur  (الةرن الثام  لشر ) هذه الكلمة األخير  كان :" يرى أن

حيث يعني في الاليينية الحيلة أو الخديعة أو الوسيلة في : ينية لم يك  في الفرنسية لها معنى آخر في الالي

الوسيلة أو )  stratagèmeلك  (. ، المرجع السابق Hervé coutau Bégarieانظر ". ) الحرب

ففي لالم ". المنرال"ليس  فةط خديعة أو حيلة ،بل هي فعل لةلي ذكي يتمتع به( الخديعة الحربية

 .و الصرالات التي يسيطر لليها بالةو ، اإلستراييمية هي يرجمة حةيةية لهذا الفعل الذكي للعةل الحروب

 

 

 

 

                                                 
1
 – L.Wheeler,  « stratagem and the vocabulary of military trickery », Leyde, Brill, Mnemosyne supplement 108, 

1988, P. 3. 
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 ثالثاـ في الـتأسيس و التكّون

في أثينا منذ الةرن الخام  قبل الميالد وظيفة ما يمك  أن نسميه المخطّط اإلستراييمي أو  تلةد ظهر

يؤسسون مدةسة يستطيع . أو مخططي " استراييميي " ر يختاة لش" الةبائل"حيث .  stratègeالحربي 

لك  جميع األلضاء في هذه المدةسة ليدهم . أحد م  داخلها أن يفرض نفسه للى اآلخري  المتبةي 

اإلمكانية في قياد  الميش أو جزءا منه، فاستراييمي م  بينهم يةود المنود المسلحي  في المناطق 

قليم أو الدولة،واثنان آخران مهمتهما الدفاع ل  الشواط،،أما الخام  الريفية،وآخر مكلف بالدفاع ل  اإل

بعد ا اسكندة . يهتم بتسليح األسطول، والخمسة اآلخرون يكون لديهم ألمال متعدد  ومتغير 

األكبر،مدةسة اإلستراييميي  ستتبدل ويتغير في المملكة الهيلينية،ولك  يبدل نحو التوسع للى كافة 

ومع أن وظيفة اإلستراييمي يبدو أنها أصبح  . ع ضعف في األهمية لهذه المدةسةأةاضي المملكة م

 . مؤمنة ومضمونة،لك  فكر  اإلستراييمية بةي  غامضة

 

ستظهر في الربع الثاني م  الةرن السادس قبل الميالد، ولكنها ستوجد ولمر  واحد  strategemaإن كلمة 

 Clémentفيما بعد للى يد الحكيم المسيحي ،أما يعريفها الحةيةي سيأيي  Xénophonلند 

Alexandrie ويةريبا في نف  العصر ستظهر كلمة . في الةرن الثاني قبل الميالدstrategika  للى يد

Demetrois de Phalère . المصطلحان مرادفان لكلمات أخرى، م  غير أن يشير المعنى إلى الخداع و

لك  . يداو ا وقتها هو ما يشير إلى الحيلة و الوسيلة والخداعالحيلة،ولك  ةغم ذلك يبةى المعنى األكثر 

ابتداء م  مؤةخي الةرن ". ثوسيدس" و  ا لند " هيرودوت"المصطلحي  السابةي   ا نمدهما  ا لند 

يريبط بفكر  الحيلة والوسيلة والخداع في المعركة، بينما كلمة  strategemaاألول قبل الميالد كلمة 

strategika  أما الفعل ". المنرال"معناها مريبط بوظيفة ومكتب سيكونstrategeo  سيحصل للى معنى

 .م  المناوة " ناوة" سيعني يماما  Onosanderأكثر دقة، فعند 

 

(. ألطى كلمة غير  ايينية صيغة  ايينية: لتينة) المفهومي  " لتينة" ضم  هذا الوضع سيلمأ الرومان إلى 

في ةسالة مؤةخة في العاة م  أياة سنة الواحد والخمسي   strategemaل  " شيشرون" حيث سيتحدث 

 ,dolus ,ars ,astutia)قبل الميالد، أما هذا المصطلح سيحل يدةيميا مكان معناه الالييني المناف  له

sollertia .) ولك  حتى نحافظ للى المانب العلمي للدةاسة  ابد م  الةول أن الرومان يحدثوا ل  العلوم

 . و الذي يتضم  اإلستراييمية( scientia rie militaris)أو ل  للم األشياء العسكرية  العسكرية
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المنظرون اإلستراييميون البيزنطيون ،والذي  سيبةون ناشطي  حتى الةرن الخام  بعد الميالد ، يةدمون 

strategos  أوstratège  يش،والذي يكون ا اسم الذي نعطيه لم  يكون في المكان األول في الم" ليكون

أحد فصول دةاسته في الةرن السادس الميالدي يح   سيعرف Syrianosأما الكايب ". ةئيسه

بعد سيعرف مصطلح اإلستراييمية الكثير م  التراجع في . أو اإلستراييمية  Peri strategikesلنوان

" بمعنى آخر وهو  العصر الهيليني، وسيصبح اإلستراييمي هو قائد ضم  اإلقليم،قبل أن يترك المكان

 Taktika" التكتيك" مع ذلك مصطلح اإلستراييمية بةي له بعض ا اهتمام، حيث مع مصطلح ". الدوق

 . سيسالد لعود  بعض الروح للف  العسكري

 

بعيدا ل  العالم الروماني و اليوناني، ا نمد مفاهيم معادلة لمصطلح اإلستراييمية ،حتى في الممتمعات 

ا استثناء الوحيد كان في الصي  مع ا استراييمي . ويمربة كبير  بالف  العسكريالتي كان لها لمةا 

، وقد لمد المترجمون المعاصرون لترجمته ( bing-fa) ، و الذي وضع  Zun ziالصيني الشهير 

. باإلستراييمية،وإن كان يعني هذا المصطلح مفهوما أوسعا م  مفهوم الطرق العسكرية أو ف  الحرب

، ويوجه حديثه و يحليله إلى م  سيةود جيشا أو حملة، إن ما "الطرائق"لمفهوم يريكز للى يحليل هذا ا

 .هو اإلستراييمية بعينهاZun zi  يتحدث لنه

  

أن يصبح ملك :" في نف  العصر،المشرلون يطرحون وبكل وضوح العالقة ما بي  الحرب والسياسة

ضعيفا أةضه محتلة ويفةد سلطته،كل ذلك يةريره محترما،لديه أةضا واسعة،وحاكما للعالم،أو أن يكون 

م  الةديم وحتى أيامنا هذه،لي  لدينا أي مثل أو نموذج للى أحد أصبح قائدا للعالم م  غير .بالحرب

"ا انتصاة بالحروب أو بالحصول للى السلطة م  غير منازع
 
إذا كنا  ا نستطيع أن نحصل للى مفرد  . 

لصي  الةديمة،هذا يعود إلى أن طريةة التفكير الصينية يختلف لما هو لليه معادلة لكلمة اإلستراييمية في ا

( ف  المنرال،يحضير الخطط،يحليل الحا ات و األزمات،الطرائق) الحال في العالم الغربي أو غيره،ولك  

هي موجود  بالفكر الصيني ولم يوضع فةط بشكل لملي في الحروب وغيرها ولك  لها نظريايها 

 . ومنظروها

منذ الةرن الثام  لشر،لود  و نهوض مفهوم اإلستراييمية وكل يحو ايه يمك  ةصدها ومالحظتها م  

يرى أن لود  المصطلح كان  م  اإلنكليز م  خالل استخدام كلمة  Matheyاألميرال . خالل مراحل لد 

stratège  في كتابOceana  لمؤلفهHarrington  د  الكلمة ، ولك  بكل بساطة هذا يعني لو616 لام

لمؤلفه  Geographyفي كتاب  611 في اإلنكليزية ظهر  strategyمصطلح . strategnsالاليينية 

                                                 
1
 - Guang Zi, « les sept méthodes du gouvernement », cité dans Xu Zhen Zhou ( l’Art de la politique chez 

légistes chinois », Paris, Economica 1995, P.229. 
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Morden  وذلك  2 1 ، ولك  ضم  معنى إداة  مةاطعة أو إقليم،لم يأخذ أي معنى لسكريا حتى لام

ق  ظهر ،في نف  السنة الو Jamesلصاحبه  Military Dictionaryفي الطبعة الثالثة للةاموس 

للى المانب اآلخر نمد أن هذه الكلمة لم يظهر في كتاب  .في اإلنكليزية strategicallyالظرف 

وذلك في لام " Paralleli militari" وهو  Francesco Patriziميكيافلي،ولكنها ظهرت في كتاب 

اييمية و العسكري يمب أن يتعلم مهنته في كتب ل  التكتيك و اإلستر:" حيث يةول في كتابه 151 

ثم ل  يحظى . للى كل حال،هذا المصطلح أو المفهوم سيختفي فيما بعد م  اللغة اإليطالية...". الميكانيك

 Jean deمصطلح اإلستراييمية بةدة كبير م  النماح في أوةبا الشمالية،إ ا لندما،وفي نف  العصر، 

Nassau  ةئيسةيةترح يةسيم اآلداب العسكرية الرومانية إلى ثالثة أقسام :

strategetica,tactica,poliorcetica . 

 

فالمفهوم أو .في الواقع إن اللغة الفرنسية وم  دون شك ألادت إدخال مفهوم اإلستراييمية في اللغة الحديثة

كلمة إستراييمية استعمل  سابةا في الةرن السادس لشر م  أجل اإلشاة  إلى إداة  لسكرية في إقليم أو 

قياد  " يعيد كلمة اإلستراييمي لإلشاة  إلى Trévouxقاموس   21 في لام . ومانمةاطعة وذلك لند الر

في كلتا الحالتي  وكما هو الحال في اإلنكليزية، لم يك  المفهوم أو ". الكتائب والممالات لند اليونانيي 

 Trévouxفي قاموس . إلى مصطلحا قديما، لم يمسه أي يغيرات أو يحو ات" اإلستراييمية" المصطلح

حيلة أو وسيلة لسكرية يستخدم في الحروب م  أجل مفاجأ  أو خداع :"  stratagèmeيشرح كلمة 

 ,strategus, straticusيعد ويحصي أكثر م  اشتةاق  Du Cangeالةاموس الالييني لمؤلفه ". العدو

stratigus, stratigotus  . أما قاموسEstienne  يعرف كلمةstrategus ،وفي  بأنها ةئي  الميش

 .  ا يذكر شيلا ل  اإلستراييمية Moreriالنهاية الةاموس العالمي لمؤلفه 
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 اإلستراتيجية كفئة من الصراع
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 الفصل الثاني

 اإلستراتيجية كفئة من الصراع

 

 

 : فائدة التصنيف  -1

في موضع يساؤل في العةود األخير ، مما أدى لظهوة أصبح  الصلة الوثيةة بي  اإلستراييمية والحرب 

للوصول إلى أفضل مةاةبة لتلك الفلات يم اللموء إلى للم . فلات ويةسيمات جديد  لمفهوم اإلستراييمية

، بمعنى يرييب كل المفاهيم المتةاةبة م  اجل وضع اإلستراييمية في البنية  taxinomieالتصنيف 

 . العسكرية -السياسية

 

 الكالسيكية   trilogieلثالثية ا - أ

 : نشوء الثالثية

اليونان مثال . ظهرت الحاجة إلى يرييب يسلسلي لمستويات ف  الحرب منذ نشوء الفكر ا استراييمي 

اإلستراييمية : بينهما كاآليي Dietrich von Bulow  ميز . strategiaل   taktikaفصلوا التكتيك 

بي  جيشي ،لك  خاةج دائر  المعاةك المتبادلة، أي خاةج الدائر  هي الحركات التي يتم أثناء الحرب 

مهاة  الحركات التي يتم بوجود العدو ، بحيث يكون إمكانية ةؤيته قائمة دون قدة  مدفعيته للى . المرئية

 . بلوغ األهداف، هذه المهاة  يسمى التكتيك

ة يحدد أهداف الحرب في إطاة حكومة البلد، السياس: يم يبني مفهوم الثالثية لالميا، بحيث نعرفها كما يلي

إنها يضع في العمل الوسائل العسكرية م  اجل يحةيق أهداف : اا استراييمية موقعها ضم  الحرب

 . سياسية، أما التكتيك فانه يضع في العمل الةوات لك  في إطاة الفعل العنيف نفسه

 :السياسة يحدد أهداف الحرب -

الهدف السياسي، كدافع أساسي :   هذه الفكر  في أطروحتهبةو  ل Clausewitzلةد دافع  

: الفكر  األساسية لهذه الصيغة هي أن . للحرب، يةدم حمم الهدف المطلوب  م  خالل العمل العسكري

الحرب ليس  فةط لمل سياسي، لك  أدا  سياسية حةيةية، متابعة . الحرب استمراة للسياسة بوسائل أخرى

 .ق لها بوسائل أخرىلألهداف السياسية، يحةي
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لك  ، في المةابل، هذه الفكر  لم يلق يأييدا لند العسكريي  ، ومنهم ةئي  هيلة األةكان األلماني في لام  

 166  Moltke   (في لهد بسماةك)  .الحكومة المدنية  ا يتدخل في قياد  العمليات : حسب األخير

بمعنى آخر، السياسة يتدخل في . بل وكيل للسياسةإذن، الحرب لم يعد استمراة للسياسة، . العسكرية

 . مرحلة ما، لك  لند اند اع األلمال العسكرية للى السياسة أن يخلي الساحة لإلستراييمية

 

كان واضحا في هذا الشأن، حيث يعتبر أن المهاة  العسكرية لي  لها لالقة بالسياسة  Lewelالمنرال 

دئ الحرب مستةلة يماما ل  طبيعة الحرب أو ل  األسباب التي أدت و ا يمب لليها أن يهتم باألخير ، مبا

. بةي غالبا حتى الحرب العالمية األولى paradigmeيمب اإلشاة  هنا إلى أن هذا النموذج . إلى وقولها

الذي لعب دوةا مستةال ل  حكومته لندما  Joffreكأمثلة للى هذا النموذج نذكر هنا المنرال الفرنسي  

 كذلك المنرال ا الماني .  1 5 ح البحرية وم  ثم إلالن العمليات الهمومية في لام قام بإصال

Ludendorf  الذي دلا إلى يغييب التبعية  للسلطة السياسية ، بل إلى إلغاءها  يماما ، حيث للى السلطة

اإلستراييمية ، ( ا امبريالية)هذه . السياسية لدم التدخل  ا في قياد  العمليات و ا حتى في قياد  الحرب

بمعنى السيطر  المطلةة لإلستراييمية، التي ينكر مةتضيات السياسة، ساهم  بشكل حاسم في هزيمة 

حيث أن األخير   أطلة  ما سمي حرب الغواصات بدون األخذ بعي  ا التباة الدول المحايد  مما : ألمانيا 

  .أدى لدخول الو ايات المتحد  في الحرب

 

المنرال  (. األولوية للسياسة)لم يستطع التفوق بشكل دائم للى نموذج ( ة لإلستراييميةاألولوي)لك  نموذج 

Poirier اقترح ما أسماه اإلستراييمية الكاملة، حيث لم يرفض مبدأ يحديد الغايات م  خالل السياسة .

يتبعه الةوات م  المهاة  وف  المناوة  الذي يعرف اإلستراييمية كسياسة في إطاة الفعل أو التطبيق، إنها 

 .أجل الوصول إلى غايات السياسة، الغايات المترجمة في أهداف إستراييمية

 

     : اإلستراييمية يعرف ويضع في التطبيق الوسائل م  أجل يحةيق النصر في الحرب -

، يم التباةها  132  - 112 وضع  يعاةيف لد  لإلستراييمية في الةرن التاسع لشر ويحديدا بي  

يمكننا ان نذكر مثال . لمناخ الفكري الذي ساد آنذاك، ولألثر الذي يركته المعاةك الكبرى لنابليونكنتيمة ل

التحركات التي يتم في منأى ل  نظر العدو وقبل بانها  Marmontالتعريف الذي قدمه الماةشال 

 حيث يعتبر يةدم يعريفا أكثر شمو ا Clausewitz. المعركة، هدفها يحةيق يفوق لددي في يوم المعركة

يمب لليها أن يحدد، م  كل فعل الحرب،غاية يتعلق . الةتال م  أجل غايات الحرب اماستخداإلستراييمية 

بمعنى أن يضع خطة الحرب حسب الهدف المراد وأن يتم ينفيذ الخطة وفق سلسلة م  . بالهدف م  الحرب

 . األفعال التي يمب أن يةود إلى يحةيق هذا الهدف
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م  ةوادها المنرال البروسي . ة بديلة يميز ا استراييمية كمفهوم ل  التكتيك كتنفيذلةد ظهرت نظري

Ruhle Von Lilienstern  - )وهو م  المبشري  بةدوم   (Clausewitz    حيث قدم يعريفا شبه فلسفي

لسبب الذي ، التكتيك بالمةابل هو ااألشياءالطريةة التي م  خاللها يمب أن يةاد  إلىينظر  اإلستراييمية: 

 إنهااألولى يسبق في الزم  التنفيذ الحةيةي، . يمعل ش، ما يحدث أو ينتج أو يتحةق بطريةة أو بأخرى

، كالكالم actionبالنتيمة مختلفة ياةيخيا ل  الثانية، مختلفة في طبيعتها حتى في سلوكها ، بالنسبة للفعل 

 .acte للتنفيذ  بالنسبة

  

عد ، خاصة في النصف الثاني م  الةرن التاسع لشر، حيث يعتبر الكولونيل يم اآلخذ بهذه األفكاة فيما ب

. أما التكتيك فيةع للى لايةه أمر بالتنفيذ. يحدد للميش الهدف وا ايماه اإلستراييميةأن  Blumeالفرنسي 

في  Bonnalكذلك في محاضرات المنرال  Lewelفي فرنسا نمدها في دةاسات الحرب للمنرال 

 .هي ف  التصوة، أما التكتيك فهو للم التنفيذ اإلستراييمية: بية العلياالمدةسة الحر

  

حيث يعتبر  Castexأو األميرال  Grouardلك  يوجد م  طع  بصحة هذه المةاةبة كالةائد العسكري 

، ألنهما ليسا التصوة والتنفيذ للش: لدم الدقة الةول أن التكتيك ينفذ ما يرسمه اإلستراييميةاألول أنه م  

إنهما يعالمان مواضيع مختلفة والةوالد التي يتبعانها ينطبق للى مراحل غير متزامنة، لك  يالية . نفسه

كل أما الثاني فيعتبر أن . التكتيك ، كما كل األلمال الحيايية،يسلك التصوة والتنفيذ.... لعملية لسكرية

إلى أن   Castex يخلص. ن معاشخص، وفي كل مستويات الةياد  يةوم بفعل استراييمي ويكتيكي في آ

هنا نعود إلى نةطة البدء التي  ا يحل . التكتيك هو الةتال أما  اإلستراييمية فهي كل الحرب قبل وبعد الةتال

 األةقىليس  إ ا الةياد  العامة للعمليات، الف   اإلستراييميةإذا : مشكلة الدةجة التي منها يبدأ اإلستراييمية

، يبةى الةول أن  قياد  العمليات ليس  إ ا الةتال يح  هذه مناصب لليا يسلسليةالذي يماةسه الةاد  في 

للم نةل  أي ف  أو logistiqueلدد م  الكتاب يعتبر أن قياد  العمليات م  اختصاص اللوجستيك . العتبة

 .  المنود وإمدادهم

  :يحةيق النصر في المعركة إلىالتكتيك يضع موضع العمل وسائل الةتال ناظرا  -

يشمل التكتيك بشكل أساسي قياد  المعركة، ما أن يصل هذه األخير  إلى دةجة معينة م  التمام،  

. ، م  التنظيم ، الماهزيةاإلغريةييأيي م  النظام . بمعنى أنه يمب أ ا يةود إلى معاةك أخرى منفرد 

اه العسكري هذا المصطلح بمعنفي كتابها نظرية الحرب،   Joly de Maizeroyكذلك، كما يةول 

يعني الوضع الخاص للرجال الذي  يشكلون قوايا أيا يك ، وضع قوات مختلفة يشكل جيشا، وضع 

التي  -يةول في الترجمة الفرنسية للكلمة   Jean de Vignay. يحركايها، لملها، والعالقات فيما بينها

نكلترا أول م  يكلم لك  يعتبر ا.   mestres d’armes  هو أن التكتيك   312 و  2 3 ظهرت بي  
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في فرنسا ، ظهرت في السياسة  .  122 لام  -  tactice-هذه الكلمة  إلى اإلشاة يم  : ل  التكتيك

كما يوجد الكلمة في قاموس .  561 لام   Paul Hay du Châteletالعسكرية التي ايبعها 

Furetière  أما الفرنسي .  266 لام  أكسفوةدظهرت في قاموس . 652 لعامMesnil Durand 

حيث بالكاد كنا نعرف .. لم يك  لدينا أي لمل ل  التكتيك قبل لشري  لاما:  222 فيكتب في العام 

 . ما هو التكتيك، موضوله ويعريفه، العسكريون ليسوا يماما متفةي  فيما بينهم

 

انه العملية . النظرية النسبية  استخدام الةو  المسلحة في المعركةأن التكتيك هو  Clausewitzيعتبر 

 Antoine Grouardيعتبر . التي يستخدم الذكاء، المعرفة والتنظيم كما يشير نابليون في أحد يعليةايه

: أن التكتيك له ثالثة أجزاء 151 لناصر والصادة لام  -اةشاد -موضوع: في كتابه لالستراييمية 

الصغير  في كل جيش؛ يكتيك التكتيك األولي، أو التكتيك المفصل، يضم أساليب الةتال للوحدات 

يعمل لمعرفة دوة كل جيش في المعركة؛ ( المشا ، الفرسان، المدفعية)الممموع أو للميوش الثالثة 

التكتيك الكبير أو يكتيك الوحدات الكبير ، وهو مهاة  قاد  الميش ، الف  الذي يتبعه قائد الميش لتحديد 

وات ا احتياط، وجعلها يتدخل في الوق  المناسب دوة كل م  جيوشه في المعركة، للنصح باستخدام ق

 .وفي الشروط المالئمة

  

   :يمب يمييز التكتيك ل  الةتال -

في هذا الوسط يمك  أن . يمب التمييز بي  التكتيك و الةتال البدائي الذي يدلو إلى الةو  والشمالة 

ر هنا حا ات الهلع التي نذك.  يتحطم الحسابات العلمية كنتيمة لردود فعل أولية  ا يمك  ضبطها

لام  Malplaquetيسيطر للى الةوات مهما كان  قويها كما حدث لةوات الحماية الفرنسية في 

يحو ات  -جزءا م  كتابه  Jean Colinفي بداية الةرن العشري ، كرس المنرال الفرنسي .  225 

لبدائي، حيث يستنتج للحديث ل  الةتال األولي أو ا   -Transformations de la guerreالحرب 

للم التكتيك لديه مبرة لوجوده؛ لكنه غير فعال في حال أن المنود غير مشبعي  بروح الشمالة أن 

، لم يفةد هذا المعطى األساسي م  أهميته ةغم يطوة وسائل الحرب بالطبع. والحماس وإةاد  النصر

  م  الحرب العالمية الثانية كمعاةك األمثلة هنا موجود. فيما يتعلق بةو  النيران أو الةو  الكترونية

Bir-Hakeim   ،Stalingrad  أوBudapest  . 
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الشكل اآليي يوضح التيبولوجيا  الكالسيكية لتسلسل هرم الةياد ، حيث  يأيي السياسة في أللى  

 : التسلسل ، أي أنها المسؤولة ل  ةسم الخطط اإلستراييمية

   

 

 

 

  

      

 

   

 

 

 

 

 : كبعد ثانوي  Logistiqueاللوجستيك  -

لم يعط الكتاب الكالسيكيون أهمية كبير  ألموة اإلمداد بمستلزمات العيش، إذ برأيهم للى الميش  

يةترح لدم اإلكثاة م  التمهيزات الالزمة للمؤونة، وهذا ما وضعه  Guibertمثال . أن يتدبر أمره

 .نابليون موضع التطبيق

  

إلى فرع م  فروع  xviiiأشاةت الكلمة في الةرن  .يعني اإلداة  logisteuo لند اليونان كلمة  

فةد أدخل الكلمة في  Jominiأما . Trévouxحسب قاموس ( للم الحساب الرمزي) الرياضيات 

الممال العسكري، حيث يعتبر أن اللوجستيك هو ما يةوم به هيلات األةكان في الميوش، إذ يةوم 

م    يبرأيه،  جزء األساس. يمات، ينظيم وسائل النةل، خدمة المعسكراتبتوجيه األوامر والتعل

وفرع أخر )، أي لندما يتحرك الميش، (فرع قريب م  اإلستراييمية)اللوجستيك هو يةنية التحركات 

 ا يعتبر أن اللوجستيك في . أي لندما ينتةل الميش م  أمر السير إلى أوامر الةتال( قريب م  التكتيك

 .حوال كمزء م  ف  الحرب متعلق بالتزويد أو التموي أي م  األ

 

 

  

 سياسة    

 إستراتيجية

 تكتيك

 قتال

 تنظيم

 لوجستيك
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يشير الكلمة في العالم ا انكلوساكسوني إلى معنى مادي، حيث  هو فرع م  العلم العسكري مريبط  

مصدة قو  -في كتابه  James A. Hustonيذكر . بحركة، بوقوف ، اصطفاف، ويموي  الميوش

ا التراف باللوجستيك، كفرع هام م  ف  الحرب، إ ا أنه ل  يتم  - The sinews of warالحرب 

ف  :  logisticsأثناء الحرب العالمية الثانية، لندما يةوم األمريكيون بوضع طرق ومفهوم ما يسمى  

: يشاة أنه في الترجمة العربية للكلمة يعني. يخطيط وقياد  التحركات العسكرية، اإلجالء والتموي 

 .ف  أو للم نةل المنود وإمدادهم بالطعام وإيوائهم ويعني -بفتح السي  -السوقية

  

 : البعد التنظيمي -

أهمية كبير  للعمليات أو لف  الحرب بمعناه  Clausewitzالكتاب الكالسيكيون م  أمثال لم يعط   

والذي شدد للى ضروة  يحديد  xviiiفي الةرن  Nockern de Schornالضيق، للى العك  م  

، والتي يشكل جزءا م  للم الحرب مثلها مثل اإلستراييمية (امة للوضع العسكريالبنية الع)ما أسماه 

يمب يعميق المبادئ التي يسالد للى بناء الوضع العسكري بشكل لام، يوفير ما يلزم : أو التكتيك

لصيانته والةيام بكل التدابير م  أجل استمراةه بحالة جيد ؛ كل ذلك يشكل مدخال الى للم الحرب و 

 .زء منه هو بناء الف  العسكريأول ج

  

في الةرن التاسع لشر وخاصة بعد هزيمة فرنسا أمام ألمانيا  -ينظيم الةوات -يزايد ا اهتمام بما يسمى 

 Organisationل  فكر  التنظيم العةالني  Lewel، حيث دافع الكولونيل الفرنسي  122 لام 

rationnelle   :لذلك . لاما فةط 1 ه أهمية لم يك  موجود  قبل التكوي  العةالني للميوش الفعالة ل

يكلم ل  المزء . م  اإلجباةي البحث ل  الشروط الضروةية م  أجل الوصول إلى أفضل النتائج

لند دةاسة الحرب، والذي أخذ صدى واسعا في ايطاليا حيث لرفه  Partie organiqueالتنظيمي 

Giovani Sechi بط باإللداد بأنه المزء م  الف  العسكري المريorganisation  العتاد   وبتحضير

بالرغم م  أهمية هذا الفرع م  العلم العسكري إ ا انه لم يتم ا التراف به كفرع مستةل . واألشخاص

 . كاإلستراييمية مثال
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 : تقسيم اإلستراتيجية في القرن العشرين:    ب ـ

 : اةيةاء اإلستراييمية -

إذ . يكتيك في موضع يساؤل خاصة بعد يزايد ألداد المةايلي  في الميوش -أصبح  الثنائية إستراييمية

أنه التباةا م  الةرن التاسع لشر أصبح يعداد بعض الميوش ملات اآل اف، مما  جعل م  

الضروةي يعدد مستويات الةياد ، وهذا ما جربه نابليون فعال لندما أوكل قياد  الميوش إلى 

خالل سنوات العشرينيات م  الةرن المنصرم يشير . 3 1 ألمانيا لام  أثناء الحملة ضد هماةيشا اي

إلى أن هدف اإلستراييمية هو إداة  مممولات الميوش وكذلك الميوش  Culmannالكولونيل 

أما مع الحرب العالمية الثانية فإننا نالحظ اةيةاء مستوى العمليات، والتي م  اآلن فصالدا . المنفرد 

 . ودائمة ةغم يوسع مسرح الحربفي لالقات متبادلة 

 

إذ أنه في السابق، ونتيمة لبطء نةل المعلومات، كان  لملية الةياد  المركزية . التطوة الثاني يةني

أما مع ظهوة التلغراف، وم  ثم التلفون، سكة الحديد، ا ايوموبيل، الطائر ، أصبح . للحرب مستحيلة

كذلك مع . بعد أو التنةل شخصيا إذا اقتض  الضروة  م  الممك  للةياد  المركزية متابعة الحرب ل 

هذه التطوةات فان  يصوة خطة الحرب وقياد  العمليات لم يعد منفصلة بالكامل كما في السابق حيث 

 . يمتع الةاد  الميدانيون بحرية يصرف كبير  نتيمة صعوبة التواصل مع المركز

 

يتطلب . حشدا ضخما للوسائل وم  كل األنواعالتطوة الثالث يتملى في أن الحرب الحديثة يتطلب 

الحرب يعديال للنشاطات الصنالية م  أجل إنتاج كميات ضخمة م  األسلحة والذخائر، وأن يأخذ 

الدولة للى لايةها لملية التةني  وضبط التماة  الخاةجية وينظيم دلاية منظمة فيما يتعلق بسكان أكثر 

 .اقل إذلانا   الماضي، ولذلك فهميعليما  واطاللا م

 

الحرب، بحيث أنها  industrialisationنم  دةجة شمولية ويمرد اإلستراييمية مع  يصنيع   

مفهوم اإلستراييمية السائد ما بي  الحربي  أصبح . يوسع  واةية  إلى دةجة الفكاك ل  التكتيك

: مستوى وسيط سمي هذا التوسع أدى إلى يةسيمها وظهوة. متداو ا فبما بعد الحرب العالمية الثانية

 .الف  العمليايي
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  : إستراييمية كبير ، إستراييمية لامة، إستراييمية متعلةة بالعمليات العسكرية -

يضم  اإلداة  العامة للحرب ولالزمات والةياد  العامة . سياسي ولسكري: لإلستراييمية جناحان

بأنها المفهوم المركزي  Herbert Rosinskiفي هذا اإلطاة يعرفها . للعمليات أو لأللمال العسكرية

 . الموجه الذي ينظم كل العناصر ويوجهها نحو غاية محدد  سلفا

،مع السياسة في الفعل،  ا بل األزماتيتطابق اإلستراييمية، في الةياد  العامة للحرب وفي إداة   -  

ي اإلستراييمية العامة، يستحوذ للى مممل قياد  العمل حيث في هذه الحالة يندمج السياسة التةليدية ف

 .وهنا يتنوع المسميات حسب الدول

   

يعرفها . اإلستراييمية الكبرى مفهوم أنكلوسكسوني، أصبح متداو ا في منتصف الةرن الماضي

Liddell Hart   في كتابهstrategy  سياسة الحرب؛ هدفها ينظيم وإداة  كل مواةد األمة للى أنها

 بهذا المعنى إن الحرب استمراة للسياسة. هدف سياسي للحرب أو يحالف ما م  أجل الوصول إلى

يفضل األمريكيون الحديث ل  إستراييمية قومية ، والتي قسموها مؤخرا إلى . لك  بوسائل أخرى 

 . إستراييمية األم  الةومي وإستراييمية األم  العسكري، األولي يتعلق باإلستراييمية الكبرى

 

وةد يعريفها في برنامج التعليم . سينيات مفهوم اإلستراييمية العامةفضل الفرنسيون في سنوات الخم

أنها الف  الذي للى  511 والذي يم استبداله ببرنامج لام  515 حول استخدام الةوات المسلحة لعام 

 .يممع كل الوسائل التي يستحوذها السلطة السياسية م  اجل الوصول إلى األهداف التي وضعتها

    

في   Jacques Laurentكما يشرح .   السياسة العسكرية واإلستراييمية العسكريةميز الروس بي

أو أدا  م  أجل الفكر العسكري السوفييتي  outil pour la pensée militaire soviétiqueلمله 

بالتحضير وباستخدام وسائل الةو  المسلحة م  اجل الوصول إلى األهداف األولى يتعلق  فان 

جزء أساسي وممال أللى م  الف  العسكري يشمل النظرية والتطبيق فيما لثانية فهي أما االسياسية؛ 

يمك  أن نفسر ةفض الروس لإلستراييمية الكبرى . يتعلق بتحضير الةوات المسلحة أو بلد ما للحرب

للى أنه ةفض م  جانب الحزب الشيولي إلخضاع الغايات السياسية للوسائل ، في إشاة  واضحة 

 .سلطته المطلةة مع المتخصصي  إلى اقتسام
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في الةياد  العامة للعمليات ولأللمال العسكرية، اإلستراييمية يماةس دوةها التةليدي، خاصة  - 1

األميركيون يسمونها اإلستراييمية . العسكري، حيث يخضع لةياد  لليا في صلة وثيةة مع الحكومة

في أللى مستوى لسكري يشمل يصوة، يحضير وقياد  في فرنسا، مماةسة الةياد  . العسكرية الةومية

العمليات العسكرية
 
 . 

اإلستراييمية الةديمة للى األةض م  اآلن فصالدا يسمى : الةياد  العامة للعمليات يسير وفق ايماهي 

يضعها موضع التطبيق الةيادات العسكرية العمليايية، مممولات الميش، : اإلستراييمية العمليايية

التي يةوم، م  خالل المواةد المتاحة،   إستراييمية الوسائل بحرية أو قياد  مسرح العمليات، والةوات ال

 . بالتنظيم واإلمداد اللوجستي 

 

الف  العمليايي سوف يناف  اإلستراييمية  حيث أن:بالتدةيج، الصلة بي  اإلستراييمية والعمليات يتفكك

 .العمليايية،  ا بل سيحل محلها

 

   لمحاضرة الثانيةهنا انتهتت ا

 :  opératiqueالف  العمليايي  -

في   art opératifم  المتداول أن  المنظري  السوفيي  هم أول م  اوجد مفهوم الف  العمليايي 

المنرال ا اسباني  ميزلك  الفكر  كان  موجود  في بدايات الةرن حيث . لشرينيات الةرن الماضي

Richardo Burguete  الحاصلة للى جبهة المعركة  نتيمة لهموم قوي جدا -ة الةطيعة التكتيكي- ،

الحاصلة للى آلية التنظيم بممملها وذلك لندما نصل م  خالل المعركة إلى يدمير  -الةطيعة العمليايية

في الةطيعة العمليايية يمب، وم  خالل ضربات سريعة كالبرق ، التغلب للى .  هذه اآللية

يفترض المنرال أن األولى مستحيلة وان الثانية  ا يمك  . األخرى المممولات الةريبة الواحد  بعد

النتيمة  ا يأيي إ ا م  يممع قطيعات وسطى بي  التكتيكية و : يحةيةها بإيباع طرق نابليون، إذن 

 .العمليايية

 

يشير المفهوم حسب المدةسة السوفييتية إلى أن يوسع المبهات يمعل م  المستحيل م  اآلن فصالدا 

ر العدو م  خالل معركة واحد ، هذا  ايمك  حصوله إ ا م  خالل سلسلة متعاقبة م  العمليات يدمي

انظر الشكل في نهاية ) الف  العمليايي يةيم الصلة بي  التكتيك واإلستراييمية . فيما بينها ةالمريبط

                                                 
 
ضم كل الوسائل العسكرية هذه األخيرة ت:    Globaleجزء من اإلستراتيجية الكلية العقيدة الفرنسية عرفت اإلستراتيجية العامة على أنها -  

، فيما العامة هي خلق ، عرض الوصول لألهداف المحددة االقتصادية والدبلوماسية والتي من خاللها يمكن للسلطة السياسية أن تتصرف من اجل

  .  le Glossaire interarmées  ,  1991انظر . ، واستخدام الوسائل من اجل الوصول إلى أهداف اإلستراتيجية الكلية  
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التكتيك  المعركة هي وسيلة العملية،: مخترع المفهوم  Alexandre Svechin، كما يشرح (الفةر 

.  العملية هي وسيلة اإلستراييمية والف  العمليايي هو أساس اإلستراييمية. هو أساس الف  العمليايي

نظرية ويطبيق في سنوات السبعينيات، لرف  األنسكلوبيديا العسكرية الروسية الف  العمليايي للى انه 

هذه العمليات يةاد م  خالل  التحضير وقياد  العمليات فيما بي  الميوش الممتمعة أو المستةلة،

في لدد م  البلدان األجنبية  : يضيف...(. بحرية، مشا ، فيالق)يشكيالت كبير  لمختلف أنواع الةوى 

نستخدم في النظرية العسكرية بد ا م  الف  العمليايي مصطلحات م  قبيل التكتيك الكبير أو 

 .اإلستراييمية الصغير 

  

، البحرية األمريكية أخذت به في الوثيةة العةائدية  511 وم لام الميش األميركي يبنى هذا المفه

هدف الخياةات اإلستراييمية كسر :  vision : A Navy for the 21st Century 2020المعنونة 

يهاجم البنية التحتية للعدو، المكونات العسكرية ؛ الخياةات العمليايية إةاد  العدو أو يعديل نواياه

هزيمة الةوات هدف الخياةات التكتيكية التي يسمح لةوايه بالةتال بفعالية؛  والصنالات المدنية

يتبي  لنا أن التمييز بي  الخياةات اإلستراييمية العمليايية يبةى . العسكرية للعدو للى اةض المعركة

 .مصطنعا أو بكلمة أخرى سطحيا

   

األولى . بي  العمليات والةتال -ةمدخل إلى اإلستراييمي -في كتابه Beaufreفي فرنسا ميز المنرال 

هي ممموع التدابير والمناوةات المخصصة للدخول في الةتال وبشروط مثالية، لكنه لم يضف مستوى 

لمليايي بي  اإلستراييمية والتكتيك؛ ظهر وكأنه يضع الخطوط العريضة لتمييز ثالثي في لمله 

 -دافع في كتابه  Poitierما بعد المنرال في.  المذكوة، لك  فيما يتعلق بالسالح النووي التكتيكي

فيشير في  Francartأما الكولونيل .  opératiqueل  المفهوم العمليايي  -اإلستراييمية النظرية 

إلى انه  في المستوى العمليايي ( 556 ، الفصل األول  1لدد )المتخصصة  Objectif 21مملة  

هذا . إلى هدف استراييمي للى مسرح العمليات العملية مخططة، مدلومة ومةاد  ، م  اجل الوصول

   . هو مستوى يوحيد أفعال مختلف الميوش ويح  مسؤولية الةائد العسكري في مسرح العمليات

 

  

 

 

                                                 
 
 V. K. Triandafillov  ،The Nature of Operations of Modernفي مقدمة كتاب   Jocob W. Kippتمت االشارة اليه في   

Armies  ،1991، لندن  . 
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 الممال العسكري -ا ايحاد السوفييتي

                                    

 

نواع الميوش، م  اإلجباةي التنسيق بي  الةوات البرية والموية، أو الموية الف  العمليايي متعلق بكل أ

مع ذلك ألد السوفيي  فنونا لمليايية خاصة بكل نوع م  الةوات، بما فيها فنا لملياييا ... والبحرية

 . لحماية الخطوط الخلفية وللدفاع المدني

 

 

السياسة 

 العسكرية 

العقيدة 

 العسكرية 

العلم 

 العسكري

 بناء النظام العسكري 

وتكوين عسكريين  تنشئة  

 اقتصاد عسكري

 فن عسكري

 إستراتيجية عسكرية 

 فن عملياتي 

 تكتيك 

 نظرية عسكرية ممارسة عسكرية 
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 .التكتيكـ 

مية،يهدف إلى ينفيذ ا التزامات التي يم وضعها ضم  نطاق التكتيك هو أقل شأنا أو دةجة م  اإلسترايي

لك  التكتيك  .اإلستراييمية العمليايية وبغرض الوصول إلى األهداف المثبتة بواسطة اإلستراييمية العامة

.لي  بالضروة  يهدف إلى قياد  العمليات أو الصراع،بل يمك  أن يستخدم في العمليات التحضيرية
 
بعد  

التكتيك العسكري يشكل مممل :" اقترح يعريفا بةي صالحا لزم  طويل  Iung، المنرال Lewalالمنرال 

األحكام أو التنظيمات الةادة  للى ينظيم يوظيف مهاةات اإلنسان،الوسائل و األماك ، بهدف يحةيق هدف 

". فوةي
1
  

 

لصراع بواسطة هو النظرية والتطبيق للتحضير ولةياد  ا" وقد لرف السوفيي  التكتيك في السابق 

التابعة للعمليات  الوحدات الصغير ، والوحدات الكبير  م  مختلف أنواع الةوى، المسلحة أو الةوى

". الخاصة
3
 : في الواقع هذا التعريف يضم فكريي  قويتي  

 .ـ التكتيك،كما اإلستراييمية، لديه وجهي ،نظري ولملي

الوحدات الصغير ، ولك  يظهر أيضا في  ـ التكتيك يظهر في المستوى األساسي،بمعنى للى مستوى

 :حيث أن التكتيك السوفييتي يألف م  . المستويات األكثر اةيفالا

 .ـ التكتيك العام

 (.اإلستراييمية،المشا ،الدفاع الموي، الةوى الموية، الةوى البحرية) ـ يكتيك الةوى 

 (.لمستخدمةكل نوع م  الةو  العسكرية ينةسم وفق األسلحة ا) ـ يكتيك األسلحة 

 (. كل سالح يمتلك وحدايه الخاصة) ـ يكتيك الوحدات الخاصة 

 

 Poirierالمنرال . إن نمو وينوع الوسائل ساهم بشكل كبير بزياد  ا التباة للمانب المتعلق بالتكتيك

جميع ف  التوفيق، أثناء العمليات، بي  سلوك وأفعال :" يعرف التكتيك بعد أن يشير إلى يعةيدايه المتنامية 

". الوسائل العسكرية
1
  

 

 

 

                                                 
1
 - Général LEWAL, « Etude de guerre. Tactique de mobilisation. Tactique de combat », Paris, Librairie 

militaire Dumaine, 1875, pp. 32-33.  
2
 - Général IUNG, « Stratégie, tactique et politique »,  1 مرجع سابق، الصفحة.  

3
 - Jacques LAURENT, « Un outil pour la pensée militaire soviétique ». p. 87. 

4
 - Lucien POIRIER, « les Voix de la stratégie ». 
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 .ـ تنظيم أو فصل المستويات ت

 .ـ سياسة و إستراييمية

إن الصلة أو العالقة التي وضع  م  قبل منظري اإلستراييمية في الةرن التاسع لشر أو قبل وبعده،بي  

نظري هذا السياسة و اإلستراييمية و الحرب و اإلستراييمية ،ظل  قائمة لم يتغير حتى م  قبل كباة م

ولك  اإلشكاليات التي يمك  طرحها في إطاة العالقة بي  السياسة و . العلم في الةرن العشري 

. هي إشكاليات يتعلق بالسلطة المدنية ولالقتها بالسلطة العسكرية (بمعنى للم الحرب) اإلستراييمية

قياد  العمليات،بينما الثانية  فالمدنية وبشكل طبيعي لها نزلة يماوز مناخها أو بيلتها م  أجل التدخل في

 . يطع  في محاولة يماهلها

 

، وهو م  "Sun Bin" وقد طرحه مسبةا .نمد هذا الشكل م  الصراع بي  السلطتي  في جميع الممتمعات

 ا نتعدى للى حةوق أو : " أهم مؤسسي العلوم الصينية الحربية،بطريةة ظل  يحتفظ بةيمتها حتى اآلن 

. ر الملك يمب أ ا يتماوز أبواب المعسكرات،وهذا ما يضم  حالة أو وضع المنرالأوام. سلطات المنرال

".يحافظ للى بةائه أنوإذا األوامر يماوزت أبواب المعسكر ،المنرال ل  يخدم طويال و الميش  ا يمك  
 
 

 

 .ـ اإلستراييمية و التكتيك

األدبيات الكالسيكية حول هذا التمييز بي  اإلستراييمية و التكتيك لي  سهال كما يريد أن يةول 

" يذكتنف"و التكتيك" كمفهوم نظري"حتى المفهوم الغير منتشر كثيرا والذي يعرف اإلستراييمية .الموضوع

اإلستراييمية يأيي قبل التكتيك وثم يترك له المكان بعد وضع لهذا المفهوم لي  دقيةا جدا، ألنه يعني بأن 

هذا المفهوم  ا يمك  مسانديه . م  وق  آلخر لتوجيه التكتيك اللمسات األخير  للى المخطط،ثم يتدخل

. Hervé Coutau Bégarieكثيرا كما يةول 
1
ولك  إذا اقتربنا م  المفهوم الذي يعتمده معظم  

 Bülowاإلستراييميي  للتميز بي  المفهومي ،فأي  يةع خط الفصل بينهما،بي  اإلستراييمية والتكتيك ؟ مع 

للما أنه وم  الةرن التاسع . فهم هذا، وم  خالل اقتراحهما معياةا سهال هو المعركةيمك  أن ن Jominiو 

يشاةك فيها يوجد لمليات مختلطة :" Jominiيةول . لشر وجد م  يتحدث ل  ضبابية هذا المعياة

ب اإلستراييمية م  أجل الةياد  والتكتيك م  أجل التنفيذ،ويكون هذا مهما م  أجل المفاجآت أو في الحرو

.."الكبير 
3
للى الصعيد النظري، يمكننا أن نضع يمييزا وضاحا جدا في حالة أن الصراع يصل إلى . 

مثال للى ذلك بعض الحروب النابليونية التي كان  : وهذه حالة نادة  paroxystiqueذةويه أو أوجه 

 . Leipzigكما حصل في  يحسم بسالات أو بأيام فةط

                                                 
 
 .12، مرجع سابق ، الصفحة " Sun BIN ، "Le Traité militaireـ  
1
 .31 ـ مرجع سابق ،الصفحة  
3
 . 12، بالفرنسية، باةي ، الصفحة ، "  الحربيعريفات حول ف" ، Henri – Antoine JOMINIـ  
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ستراييمية و التكتيك يتميزان م  خالل يوقعات أو ةؤى مختلفة كما بشكل لام، يمك  أن نةول بأن اإل

ا التباةات "حيث ". اختياة نةاط هموم حاسمة" في لمله  Antoine Grouardيشير للى ذلك 

يةود لوضع مواقف يعطي " ا التباةات اإلستراييمية"يةود إلى مهاجمة النةاط األكثر سهولة، و " التكتيكية

. لحاسمةالنتائج الكبرى وا
 
التكتيك :" فةد شرح نف  الفكر  ولك  بمفردات أكثر شمو ا Iungأما المنرال  

في .فةط هدفها لي  واحد.وسائلهما متشابهة. ا يختلف ل  اإلسترايمية إ ا م  خالل الهدف

" اإلستراييمية، ا يوجد نهائيا يصرف أو فعل فوةي، بينما في التكتيك هو دائم فوةي
1
 . 

 

 .لمليايي ـ يكتيكيخطيط ـ ـ إستراييمية 

هذا المدول الذي يبي  التداخل في وضع وقياد  الخطط و اإلستراييميات العسكرية وضعه المنرال 

Foertsch قبل الحرب العالمية الثانية.
3
 

 

 يح  قياد 

 

 المسؤول ل  

 

 التبدل

 

 ضباط الخط األول

 

 

 

 

 ضباط مرؤوسي 

 

 

 

 

 

 الضباط الةاد 

غرى وحتى الوحدات م  الص

 .الكبير  فالميش بأكمله

 

                        

 يكتيك     

 

   

 لملياتيخطيط  

 

 إستراييمية

 

 التدخل البسيط

 .قطعات الميش والميوش

 

 معاةك

 

 الميوش، أو جميع قوى الميش

 

 حمالت

 

 جميع قوى الميش حروب

 

 

                                                 
 
 . 1 ، بالفرنسية، باةي ، الصفحة "اإلستراييمية" ، Antoine GROURADـ  
1
 . 321، بالفرنسية، مرجع سابق، الصفحة "إستراييمية،يكتيك وسياسة" ، Général IUNGـ  
3
 . 12، الصفحة Veritas Press ، 512يوةك، ، نيو" Herman Foertsch ، "The art of Moderne Warfare: ـ المصدة  
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 الفصل الثالث

 اإلستراتيجية كعلم
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 الفصل الثالث

 اإلستراتيجية كعلم

 

 

 ـ ممال للم اإلستراييميةأو ا

لندما نحدد اإلستراييمية م  خالل إلطاء يعريف لها فإن هذا  ا يعني بالضروة  يحديد أو حصر الممال 

فاإلستراييمي كمنظر واإلستراييمي الذي يطبق المخططات اإلستراييمية كالهما . ملإلستراييمية كعل

واإلستراييمية يختلف ل  جميع العلوم،حيث بإمكانها ا استفاد  م  جميع . يستطيع استخدام جميع الوسائل

تطوير فهي بحاجة للعلوم التمريبية م  أجل يطوير ويةييم قالديها التةنية،بحاجة لالقتصاد ل: العلوم

إمكانايها،للعلوم السياسية بسبب لالقتها الخاصة مع السياسة،لعلم ا اجتماع م  أجل وضع الصراع للى 

 . لالستفاد  م  أمثلته والمعلومات التي يةدمهاأي مستوى في سياقه العام،للتاةيخ 

 

صة ياةيخ بداية مع التاةيخ،وخا. بشكل آخر،يمكننا أن نضع في المكتبة اإلستراييمية جميع الكتب

ثم مذكرات كباة الةاد  وكباة المؤةخي ،فم  الصعب مثال أن نةرأ اإلستراييمية الةديمة م  غير . الحروب

هي  Turenneأما في العصر الحديث فإن مذكرات . Taciteو  Thucydide  ،Césarالعود  إلى 

 . إجباةية لفهم اإلستراييمية

 

 Vonفمذكرات الماةشال : صر  لم يرفض هذا المصدة الةديميطوة النظرية اإلستراييمية في الحيا  المعا

Manstein  (Verlorene Siege)  بالفرنسية،  511 باإلنكليزية،ولام  511 الصادة  في لام

ولك  معلومايها يستخرج . هي جميعها يعتبر مصادة أساسية لإلستراييمية Rommelالماةشال " دفاير"و

. ل جهدا م  أجل فهمها وفهم النظرية التي أةاد الكايب قولهابصعوبة حيث للى الةاةئ نفسه أن يبذ

 .وأخيرا نريد الةول أن للم اإلسترايمية اليوم  ا يمكنه استبعاد أي ممال م  مما ات العلوم

 

 .ـ للم لسكري وللم إستراييمي 

لم اليوم، فهي فرع م  ممال ضخم جدا،إنه قياد  الحرب، وبشكل أ. إذا اإلستراييمية لي  مما ا مستةال

ف  "، أو (خاصة في العصر الروماني" )للم لسكري"قياد  الصراع، حيث كان  يدلي في الماضي 

ف  "، (مع بداية العصر الحديث" )ف  الميليشيات أو الوحدات" ، (في العصر الوسيط" )الفروسية

ا فك اةيباط هل يمكنن: والسؤال(. يسمية بدأت يفرضها نفسها مع بداية الةرن الثام  لشر") الحرب

في الواقع وحتى وق  متأخر،اإلستراييمية  اإلستراييمية م  كل هذا التاةيخ الذي يعطيها اليوم معناها؟
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كان  دائما ضم  ف  الحرب بمعنى أنها داخل الفكر العسكري،وهي اليوم يشغل المرحلة العليا في هذا 

.الفكر
 
  

 

في . غير أن يتضم  األول جميع ما يتعلق بالثانيم   إن للم اإلستراييمية يحتاج مساند  للم التكتيك

الةرن السابع لشر والثام  لشر يم يطوير فكر يكتيكي مستةل، ولك  معظم الكتاب العسكريي  ةكزوا 

. بشكل كبير للى جدلية السالم والحرب
1
بعد ذلك يم انتشاة اإلسترايمية م  خالل ايساع التنظير  

والمشكلة هنا أن جميع هذه الفلات أو . مفهوما يربط الحرب بالسياسة للتكتيك،ولك  كان لديها في البداية

التصنيفات المختلفة لم يتم يحديدها أو يظهر معالمها الخاصة إ ا ببطء شديد، وهذا ما ةأيناه لندما دةسنا 

م   وكما يشير الكثير ءإذا  ا يمكننا ا ادلا. في البداية مفهوم اإلستراييمية ويطوة مفهوم هذا المصطلح

منظر ي هذا العلم،أنه باإلمكان يحديد ممال أو حةل البحث في اإلستراييمية م  خالل ا استناد فةط للى 

فال بد م  يبني ةؤية متطوة  ينطلق م  العلم العسكري  ".نةية أو خالصة"مراجع أو مؤلفات إسترايمية 

 .م  أجل الوصول، حاليا، إلى للم اإلستراييمية

 

 لم اإلستراييمية؟ـ هل هناك لالمية لع

الحرب هٌَم و انشغال لالمي ونرى ذلك في معظم األدبيات التي أنتمتها الحضاةات المختلفة التي أُةخ  

. بالكتابة، ولك  هذا  ا يعني أن جميع الحضاةات أنتم  أدبيات إستراييمية يشير إلى اإلستراييمية كعلم

في مؤلفه  Gérard Chaliandية هو ما قدمه أشهر المؤلفات التي يتحدث ل  لالمية للم اإلستراييم

(. l’Anthologie mondiale de la stratégie" ) ا انطولوجيا العالمية لعلم اإلستراييمية"
3
فهو ينةلنا  

في هذا الكتاب م  أيام العبريي  إلى اإلستراييمية النووية مروةا ببالد ما بي  النهري  و الشرق 

إ ا بعد أن يدةس العديد م  النصوص التي  ا يتفق معه العديد م  األقصى،ولكنه  ا يصل إلى نتيمة 

طبعا يتحدث في كتابه ل  التوةا  و لصر غلغامش . المنظري  أنها نصوص يتعلق بعلم اإلستراييمية

، ثم يصف الصرالات التي سادت آنذاك، ولكنها (لام يةريبا م  الميالد 1222بالد ما بي  النهري  قبل )

 .لبناء للم لإلستراييمية ولو يضم  العديد م  فنون الحرب ا يشكل قالد  

 

 

 

                                                 
 
،  Hervé COUTAU، أيضا ، 552 ، بالفرنسية، باةي ، "ف  السالم في العصر الحديث" ، Jean Pierre Bois: ـ انظر  

 . 11 ،مرجع سابق،الصفحة "اإلستراييمية"
1
 . ، المرجع السابقJean Pierre Bois: ـ انظر  
3
 . 552 ، باةي  Laffont ـ صدة هذا الكتاب ل  داة نشر 
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أنه  ا المصريي  الةدماء و ا األشوةيي ،و ا حتى الفرس لم ينتموا ايفاقيات :" Hervé Coutauويعتةد  

فيما يتعلق بالشرق ". لسكرية أو مفاهيم يةترب ولو م  بعيد م  مفهوم اإلستراييمية أو التكتيك

أما الحضاة  اليونانية، يحدث  . لهنود ل  مفاهيم اقرب للسياسة منها إلى اإلستراييميةاألقصى،فةد يحدث ا

م  خالل مؤةخيها ل  ولي باألبعاد العليا والراقية لف  الحرب ول  العالقة بي  الحرب والسياسة وهذا 

الواقع،الفكر في . ،ولك  هذا  ا يعني صياغة للم أو نظرية لإلستراييمية"إستراييمية"ما ندلوه اليوم 

ا استراييمي لي  لالمي،إ ا إذا أةدنا إضعاف محتواها بإدخال نصوص كثير  ل  فنون الحرب وبأي 

وم  بي  . للم اإلستراييمية لديه ياةيخ غير مستمر أو غير متصل". اإلستراييمية"طريةة داخل 

ييمية ،العديد منها لم ينتج نسميه إسترا أنالحضاةات التي طوةت فنا للحرب معةدا ولميةا حتى أننا يمك  

 . أية أدبيات إستراييمية يمكنها أن يحمل هذا ا اسم

 

 .ـ دوة العوامل ا اجتمالية في للم اإلستراييمية

يحدثنا في الفةر  السابةة وقلنا أن للم اإلستراييمية لديه ياةيخ متةطع، في الواقع هذا التةطع لي  م  

ك  مع ذلك هناك خمسة لوامل مشتركة بي  معظم الذي  أةخوا ول. السهل حصر أسبابه وفهما بشكل كامل

 . لهذا العلم وأكدوا في نف  الوق  أنها يحتاج إلى يعميق معرفي وياةيخي

 

في كتابه ل  للم  Hervé Coutauـ الفكر ا استراييمي يمب أن يستميب إلى حاجة معينة،كما يةول  

قام بدةاسة  Everett L. Wheelerاألمريكي  أما المؤةخ(. 16 مرجع سابق،صفحة )اإلستراييمية 

مةاةنة ،للظهوة المتزام  يةريبا،للنظرية العسكرية في اليونان الةديم وفي الصي  أثناء الةرن الرابع قبل 

لوامل  تدإ ا أنه وجةغم ا اختالفات الثةافية الكبير ،: " وصل المؤةخ األمريكي إلى نتيمة أن. الميالد

في الواقع بي  أولى النظريات  وأدتظرية العسكرية في قلب هايي  الحضاةيي ،متشابهة سهل  يطوة الن

".مواضيع مشتركة إلى بناء في الغرب و أولى النظريات في الشرق
 
  

 

م  بي  العوامل المشتركة، أن الصي  و اليونان لم يعرفا استةراةا سياسيا بل للى العك  كان فيهما الكثير 

وفي اليونان حروب  Royaumes Combattantsم  الحروب، في الصي  حروب 

Péloponnèse.ففي اليونان وجد ما يسمى . بمعنى آخر كان هناك طلب كبير للى الخبرات العسكرية

وهم يعلمون ف  الةياد ،أما في الصي  فةد أحاط الملك نفسه بمممولة م   Hoplomachoiاألسايذ  أو 

 . Sun Binأو  Sun Ziر المستشاةي  العسكريي  مثل ا استراييمي الشهي

                                                 
 
، ل  المملة العسكرية الدولية "Everett WHEELER ، "The Origins of Military Theory in Ancient Greece and Chinaـ  

 . 21، الصفحة 512 ، بوخاةس ، 1للتاةيخ العسكري، العدد 



 32 

 

ـ الفكر ا استراييمي يفترض انفتاحا، حيث يتوجب لليه ا استفاد  م  مختلف الخبرات مهما كان   1

مع ذلك لبر التاةيخ، يحفظ الةاد  العسكريون والسياسيون للى مخططايهم، وخير مثال للى . وأينما كان 

سير ةحاليهم البحرية بغرض لدم كشفها أمام ذلك ما كان يفعله الفينيةيون والةرطاجيون م  إخفاء ل

األخرى التي كان  أمام انتةال مبادئ للم اإلستراييمية هي وجود  توم  الصعوبا. المنافسي  لهم

ممتمعات لم يعرف الكتابة،ولملية يناقل األفكاة اإلستراييمية كان  شفهية وهذا ما ألاق لملية ا انفتاح 

 .والمعرفة

 

يفترض،في نف  الوق ، خبر  لملية و نزوع أو ميل للتفكير والتأمل الذي  ا  ياإلستراييمـ الفكر  3

فأكبر قاد  الحروب كتبوا ةؤيتهم النظرية بعد أن استطالوا التفرغ لذلك  .يتكرة لاد  لند نف  الشخص

 ولك  التنظير ا استراييمي يفترض كما يرى الكثير. وأصبح لديهم الةدة  للى المراقبة م  خاةج الحدث

م  المؤةخي ،مستوى م  التعليم و التكوي ،كما يفترض أيضا الكثير م  ا ابتعاد ل  الذات أو النظر  

 .الشخصية الضيةة

 

فاليونان الةدماء ومعهم . ـ الفكر ا استراييمي يفترض شكال م  أشكال العةلية الةادة  للى التمريد 1

أما الرومان فلم . و معمبي  بالفلسفة وللم الالهوت البيزنطيون صاغوا أدبا إستراييميا ألنهم كانوا مفتوني 

. يكتبوا شيلا في هذا الصدد ألنهم ابتعدوا ل  التنظير ا استراييمي و استندوا فةط للى المماةسة العملية

في العصر الحديث،وبعد ا انفتاح الذي حصل للى العالم في الةرن التاسع لشر، األدب ا استراييمي 

ةاةنة باإلنتاج الغني لهذا النوع م  الدةاسات في الصي ،وقبل انتصاة اإليديولوجية الياباني بةي فةيرا،م

 .الكنفشيوسية

 

فالفكر . يفترض شكال م  أشكال العةلية المحكومة بمبدأ الفعالية" ةبما"ـ أخيرا، الفكر ا استراييمي  1

بالكامل حول هدف  ا استراييمي،كما الفكر ا اقتصادي، يتطلب يصرفا لةالنيا لشخص يمركز لمله

وكل ما يمك  أن يؤدي إلى  .فمثال الرجل ا استراييمي ل  يبحث سوى ل  النصر للى العدو. واحد

. النصر يمك  وضعه في خدمة اإلستراييمية م  غير ا انتباه إلى ا التباةات األخالقية أو احترام العدو

الم، وقد حلله السيسيولوجيون منذ ل  الع" إزالة األوهام"والفكر ا استراييمي المعاصر يشاةك في 

 . rationalisationو أس  للى الفصل بي  النشاطات اإلنسانية و محاولة لةلنتها" ماك  فيبر"
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 . ـ ندة  للم اإلستراييمية  

يمكننا الةول أن للم اإلستراييمية بةي محصوةا في الممتمعات المتطوة ،والتي كان  في حالة مواجهة 

ولمليا،كما يرى بعض منظري . مع الحروب،فيها نةاشات مفتوحة ومحكومة بالبحث ل  الفائد  و األدا 

فالعصر الوسيط،للى سبيل المثال،لم يك  قادةا للى . اإلستراييمية، هذه الشروط لي  متوفر  بشكل دائم

 saintلةمة مع إنتاج المرحلة المنينية لعلم اإلستراييمية،بينما أوصل الفكر الالهويي إلى ا

Bonaventure  وsaint Thomas d’Aquin  مع ذلك يمكننا أن نمد كتابا معزولي  هنا . وآخري

. وهناك أو ألمال إستراييمية بأشكال أخرى،ولكنها لم يكف لبناء فكر إستراييمية مبني بشكل للمي

المدةسة : تعبيروأخيرا نستطيع الةول أن الفكر ا استراييمي يركز حول ثالثة مداةس إذا صح ال

الصينية،المدةسة اليونانية الةديمة بامتدادايها الرومانية و البيزنطية، ثم أوةبا الحديثة والتي صدة لنها 

 (. 12 ، المرجع السابق، صفحة Hervé Coutau) .الفكر ا استراييمي المعاصر

 

 .ثانيا ـ نماذج من العلوم اإلستراتيجية

 .قديمال ـ الفكر اإلستراتيجي اآلسيوي 1

          . الفكر الصينينموذج ـ 

ففي الةرن الخام  والرابع . كان للكتابة مكانة ةفيعة في الصي ،وقد كرس الكثير منها لألشياء العسكرية

.بدأ يشكل الفكر ا استراييمي الصيني،ولك  اليوم هناك الكثير م  هذه الكتاب التي فةدت قبل الميالد
 
وم   

.Kuan" ،Lao Zi, Mo Ziالمعلم " ، "Hsünالمعلم "ييمي الصيني نمد أهم ألالم الفكر ا استرا
1
 

يماهله . ، ويعتةد أنه لاش في الةرن الخام  قبل الميالدSun Ziكان أما أشهر ا استراييميي  الصينيي  ف

ولك  هناك كتابات جاد  يشهد بةدم . الكثير م  المؤةخي  والبعض اآلخر لم يعترف إ ا بعد وق  متأخر

استفاد منها معظم الةاد  في " ف  الحرب"ثالثة لشر مةا ا حول: ه حول الفكر اإلستراييمي،أهمها إنتاج

 . الميش الصيني قديما

 

فةدت ألماله لفتر  استمرت ألفي لام،والسبب أن ألماله لم . وهو حفيده Sun Binيأيي  Sun Ziبعد 

التةد المؤةخون أن . Songي لصر الكالسيكية التي جمع  ف" األلمال السبع"يوضع مع أو م  بي  

ا ايفاقية "وهو يدوة حول 521 ا اثني  هما شخص واحد،ولك  لمل الثاني اكتشف في مةبر  صينية لام 

أيضا يحدث ل  الدلم اللوجستي . أكثر م  جدهيغلب الطابع العملي للى ةؤيته اإلستراييمية ". العسكرية

                                                 
 
لنوانا حتى ياةيخ ثوة   1222صي  حاليا ويحصي أكثر م  ـ يشير بعض الدةاسات البيبلوغرافية إلى وجود فهرس لسكري صيني وضعته ال 

 .    5 لام 
1
 . 51 ،لام Flammarion، ل  داة "كتاب أمير شانغ" ، وقدة صدة في باةي  كتاب بعنوان "شانغ يونغ"ـ لاش هؤ اء في منطةة  
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وأخيرا يمك  الةول أنه كان أقل اهتماما بالتنظير . ريةو دوةه في زياد  فعالية إطالة الحمالت العسك

 .اإلستراييمية م  جده

 

 . ـ يكون الثةافة اإلستراييمية

 Cao Caoثم بعد لةود لد  جاء إستراييميون آخرون مثل المنرال .فكرا إستراييميا هاما Sun Ziأس  

المالكة  األسر وجود  الذي لمل في ظل Li Quan، و Han أسر  وهو م  أهم العسكريي  في لصر

Tang  في الةرني  السابع و الثام  بعد الميالد، ويأيي بعدهHe Yanshi  وZhang Yu   في صر األسر

، أي قبل يوحيد Royaumes Combattantsمعظم هؤ اء وجد في لصر  .Songالمالكة 

قة بي  الحرب يحليال لميةا للعال: اإلمبراطوةية، حيث لرف الفكر اإلستراييمي يياةي  أساسيي 

وشاةك بشكل " العسكر "م  قبل التياة األول، أما التياة الثاني فةد كان لديه ايماها ضد  والسياسة

  .متناقض في يطوير الفكر العسكري، فهو يرفض الحرب ويةبل حق الدفاع ل  النف 

 

وليتم " لالسبعة ألما"أوقف ما سمي قائمة  Shen Zongفي نهاية الةرن الحادي لشر،اإلمبراطوة 

 (16 مرجع سابق،صفحة ، Hervé Coutau) :التعامل مع قائمة جديد  م  المؤلفات اإلستراييمية،وهي

، كتاب وضعه جنرال م  الةرن الرابع قبل الميالد،يتألف م  لشر  فصول يتركز Wu Zi Bingfaـ 

 .جميعها للى يحةيق المصالحة بي  األخالق الكنفشيوسية و الشؤون العسكرية

  

كتاب معلم " ، وهو نص مختصر ظهر في نف  العصر ويمك  أن يترجم لنوان كالتاليSima Faـ 

المناوةات العسكرية  و يحلل قليال يتحدث للى إداة  الميش،ضروة  أن يكون الحرب لادلة". الفروسية

 . وقياديها

فيه ل  ينظيم ، كتاب ألده مشرع صيني في نهاية الةرن الرابع قبل الميالد،ويتحدث Wei Liao Ziـ 

 .الميش

، يحلل في سيطر  الحكومة و األبعاد  Huang Shegongلمؤلفه "اإلستراييميات الثالث"، أو San lüeـ 

 .السياسية لإلسترايمية

،ويةيم هذا الكتاب بأنه األكثر  Taigong، كتبها "التعليمات السرية العشر " ، أو Tai Gong Liutaoـ 

 . ميي قوت وإنمازا للمدةسة اإلسترايي

، ظهر في الةرن "Li Weigongو  Tang Taizongسؤال و جواب بي  " ، Tang Li Wenduiـ 

 .السابع الميالدي،يركز للى األموة العسكرية بشكل كبير، ثم يدةس اإلستراييمية والتكتيك
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 سرح الشعبيإلى األدب والم  إن لملية انتشاة الثةافة اإلستراييمية لم يتوقف للى النخبة اإلداةية،بل دخل

 .لدةجة أنه م  الصعب أن يمد مثلها في الدول الغربية

 

 .ـ الفكر اإلستراييمي الصيني و الغرب

وجد ايماه دائم لند الغربيي  يعتةد أن الفكر الصيني هو حكمة أكثر مما هو للم،بمعنى أن الصينيي  

رأي يتناسى السياق الثةافي العام في الواقع هذا ال. بدقة ما يريدون ايفضلوا أن يةترحوا أكثر مما يحددو

 .التي ظهرت فيه الكتابات اإلستراييمية الصينية

  

قدم األفكاة الصينية إلى أوةبا،  Amyotمع بداية الةرن الثام  لشر،أحد اليسوليي  الفرنسيي  وهو األب 

ي الصي  ،ويعود بكتابه إلى التحليالت حول الحرب ف"الف  العسكري لند الصينيي "وذلك لبر كتابه 

والتي سبة  العصر المسيحي،والكتاب هو أيضا يةديم للعديد م  المنرا ات الصينيي ،ويم  يرجمة هذا 

ولك  لمليا يمك  الةول أن الروس وحدهم قدموا يرجمة  .225 الكتاب م  الفرنسية إلى األلمانية في لام 

لينا أن ننتظر بداية الةرن ول. 115 و  162 في لامي  Sun Ziكاملة لإلستراييمي الصيني الشهير 

لبر الترجمة اإلنكليزي التي  العشري  حتى نرى ا اهتمام األوةبي الحةيةي بالفكر ا استراييمي الصيني

للكتاب الذي ذكرناه سابةا ويرجمه الروس Calthorpeقدمها المنرال 
 
ثم لاد الروس،األلمان و .

أما بالنسبة للعرب فلي   .512 و  512 ،512  اإليطاليون بتةديم يرجمة جديد  لنف  الكتاب في ألوام

 .بالفكر اإلستراييمي الصيني هناك أي اهتمام للى اإلطالق

 

 .ـ الفكر االستراتيجي الغربي القديم 2 

 .ـ التكتيكيون و اإلستراييميون اليونان الةدماء

للغات األوةبية األخرى في الواقع لم يبق الكثير م  التراث العسكري اليوناني الةديم،وما نةل منه للى ا

فرنسية  ا يسالدنا في التعمق به، بل نحتاج لمعرفة اللغة اليونانية حتى نستطيع التوسع مثل اإلنكليزية وال

مع ذلك يمك  الةول أن اليونان امتلك العديد م  التحليالت التكتيكية واإلستراييمية . أكثر في هذا التراث

حدى المدن الفرنسية ووفق كتاب نشر في أ. في لصرها الةديم
1
كانوا أول م  " اإلسباةطيون"،فإن  

كتب،با استناد إلى يماةبهم في الصراع والحرب، يحليال لهذه الصرالات، وكانوا أول م  للم هذه 

، م  الكتاب الفرنسي 12الصفحة . )األفكاة لشبابهم م  خالل معلمي  لسكريي  سموهم بالتكتيكيي 

 (. المذكوة ألاله

                                                 
 
 . 521 عة كامبردج و جامعة هاةفرد، ، جام"Frank A. Kierman and John K.Fairbank، " Chinese Ways in Warfare:  ـ انظر 
1
 . Bordeaux ،Ulysse ، 551،بالفرنسية، "الف  العسكري" ، Flavius Végèceـ  
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لاش . األقدم واألكثر شهر  كما يعتةد المؤةخون م  بي  هؤ اء اإلستراييميي  و التكتيكيي  Enéeيعتبر 

بعد . ألّف موسولة لسكرية في لد  أجزاء. في الةرن الرابع قبل الميالد ولي  هناك الكثير ل  حيايه

Enée لتحليل لإلستراييمي يعود هذا ا. للينا أن نةفز م  فوق ثالثة قرون حتى نمد يحليال يم ا احتفاظ به

في كتابه  Alphonse Dainيةول . الذي لاش في الةرن األول قبل الميالد Asclépiodoteاليوناني 

لسكريا في مهنته،بل  Asclépiodoteلم يك  :" منه 316،وفي الصفحة "اإلستراييميون البيزنطيون"

 ".المعاةك في مةدونيا اهتم بالتدوي  وبمنطق إداة  الصرالات،لةد نظر لوحدات الميش وينظيم

  

لم يكتب كثيرا حول الحروب أو العلوم  Onesandrosفي نف  الفتر  ظهر استراييمي آخر وهو 

وهو أيضا لاش في الةرن  Elienجاء بعده . العسكرية بل يرك لنا كتابا حول وظائف ومهام المنرال

 .منه فهم الكتاب الذي  لاشوا م  قبله وكان الهدف" طرواد "األول قبل الميالد، وقد ألف كتابا أهداه إلى 

نستنتج أن الفكر اإلستراييمي اليوناني الةديم التمد بشكل كبير للى المماةسات العملية أكثر م  

و  Xénophonمع ذلك يمك  متابعة التنظير للفكر اإلستراييمي مع .التنظير
 
Thucydide . فةد يحدث

Thucydide   ياةيخ حرب "لPéloponnèse "ا م  دون أدنى شك أو غموض،أن البعد مبين

كان أول كايب لمق  Xénophonأيضا . اإلستراييمي كان حاضرا ومفهوما م  قبل اليونان الةدماء

" يحليل الفروسية"ذلك في كتابه تفكير النظري وخاصة حول التكتيك،ودةاسته التاةيخية م  خالل ال

 .والذي ينطلق م  مفاهيم إستراييمية

 

 .براغمايية لند الرومانـ المةاةبة ال

كان لديهم فكرا لسكريا أصيال وجديدا،وصل إلى :"أن الرومان  Reichel" ةيبة لةيد"يعتةد الكولونيل 

"لمق األشياء كما وصلنا في محتوى العديد م  النصوص الرومانية
1
أما التفوق التكتيكي وا استراييمي . 

هذه . بنية التنظيمية الدقيةة للعةيد  العسكرية الرومانيةالروماني خالل قرون متتالية لم يك  م  غير هذه ال

المرشحون للوظائف العامة كان لليهم :" Polybeالبنية كان  ثمر  للمماةسة والخبر  كما يةول 

 "المشاةكة في لشر حمالت لسكرية قبل اختياةهم م  قبل المواطني 
3

ةغم ذلك لم يحول الخبرات . 

 .أن يشكل أدبا إستراييميا ةومانيا في النهايةالروماني إلى مؤلفات استطال  

  

                                                 
 
 .521 ـ 52 ، باةي ،نشر مممولة المامعات الفرنسية،M. Bizos and E. Delebecque، يرجمة "الرسائل المميلة" ،Xénophonـ  
1
 .  31، الصفحة 511 الميش السويسري، قسم الخدمات التاةيخية،  ، منشوةات"الصدمة" ،Daniel REICHELـ  

3
، منشوةات جامعة 322إلى  312، الصفحة م  William V. HARRIS، "War and Imperialism in Republican Romeـ  

 . Clarendon Presse ، 511أكسفوةد، 
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ففي الةرن الثاني قبل الميالد كتب أحد أشهر الرومان . لك  يوجد بعض التحليالت للتكتيك و اإلستراييمية

فكتب  Polybeأما  .ولم يبق منه شيلا" De Re militari" مؤلفه  Catonفي ذلك العصر وهو 

"Taktika " مانية والكايب األكثر شهر  في اإلمبراطوةية الرو. الرومانية المفةود واليوم يعتبر م  الكتب

 Arrienأما ". يعليةات لسكرية لند هوميروس"فةد قدم مؤلفا خصصه للتعليق للى  Frontinusكان 

الذي قاةن فيه بي  " ف  التكتيك" كان يعتبر م  وةثة التكتيكيي  اليونان، وقد قدم أيضا لمله الخاص به 

اليوناني و المةدوني الةديم و التكتيك الروماني التكتيك
 
. 

  

 Brianظهرت بعض ا انتةادات للفكر التكتيكي واإلستراييمي الروماني كان أهمها ما كتبه 

Campbell ": الرومان لم يك  لديهم أكاديمية لسكرية،و ا يوجد لملية مؤسسايية للتكوي  و التدةيب فيما

"ولم يك  لديهم وسائل منظمة ومنهمية لتةييم المرشحي  للوظائف العليايتعلق باإلستراييمية والتكتيك،
1
 .      

يعتبر الةيصر الروماني م  المعلمي  النادةي  لف  الحرب خاصة انه كان في نف  الوق  منظرا 

لةد حةق انتصاةات لسكرية كبير  وقدمها في مؤلفات يتحدث لنها،حيث  اق  .لإلستراييمية ومماةسا لها

،حرب إسبانيا،حرب Alexandrineحرب )لمؤلفات نماحات واسعة في لصرها،ونذكر منها هذه ا

ما يميز مؤلفايه أنها جمع  التحليل العسكري للحرب األهلية و يحليل السياسات الةائمة،بمعنى (. أفريةيا

 .يحليل اإلسترايمية م  خالل ظروف سياسية أو سياق سياسي قائم

 

 

وهو كايب لسكري،قدم مؤلفا يحتوي للى .Taciteبراطوةية، وم  أهمهم بعد الةيصر،جاء مؤةخو اإلم

.معلومات كثير  موضولية ومتماسكة حول إستراييمية الدولة العظمى أو اإلمبريالية
3
 

 

 .ـ الفكر البيزنطي

يرك البيزنطيون العديد م  المؤلفات التي يحدث ل  المؤسسات العسكرية،ونمد فيها أدبا إستراييميا 

ولك  . في الكثير م  األحوال،ةغم يركيزهم الكبير للى قياد  المعاةكة أكثر م  أي شيء آخرمزدهرا 

المعروفة ل  يلك الحةبة اسم  اإلسترايمية األسماءم  . التراث اإلستراييمي البيزنطي فةد في معظمه

Syrianos ة الةاضي والذي كان صلة وصل بي  اليونان الةدماء و بيزنطة، حتى أن اإلمبراطو

Constantin   السابع طلب م  ولده أن يحمل معه في حماليه العسكرية كتب كل مPolyen  و

                                                 
 
  .Classical Philology . 512نص األصلي، صدة ل  ، يرجمة ل  ال"P .A . STADTER ، "The Ars Tactica of Arrianـ   
1
 .11، الصفحة 512 ،"الدةاسات الرومانية" ،صدة في صحيفة " Brian CAMPBELL ، "Teach Yourself to Be a Generalـ  

3
،بالفرنسية،صدة في "Tacite، إستراييميات اإلمبريالية الرومانية كما جاءت في كتاب ةحدود اإلمبراطوةي" ،Pierre LAEDRICH: ـ انظر 

 .  122،المكتبة اإلستراييمية Economicaباةي  ل  داة نشر 
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Syrianos . يذكر هنا أن مممولة م  الدةاسات الممهولة في اإلستراييمية يرجعها المؤةخون في بعض

. Syrianosأجزائها إلى 
 
 

اد  يرميم و التعرف للى النصوص اليوم يهدف مممل الدةاسات ل  الفكر اإلستراييمي البيزنطي إلى إل

التي يهدف للتعرف للى التراث  "مممولة اإلستراييميي "وم  هذه الدةاسات .المفةود  أو الممهولة

.اإلستراييمي البيزنطي
1
 

 

 .اإلسالمي/العربيـ الفكر اإلستراتيجي 3

ع اإلجباة في الةرآن ألاق  لك  العلوم الدينية التي لها طاب.يأثر العرب و الفرس كثيرا بالكتاب البيزنطيي 

في كل األحوال وبعد مراجعاينا للعديد م  الكتب الغربية حول . ظهوة فكر إستراييمي حةيةي لند العرب

،وجدنا إجمالا للى أن أهم المخطوطات أو التراث (حيث لم يتوفر لدينا مراجع لربية)هذا الموضوع 

وفي الةرن الرابع لشر،كتب . ط  بيد المغولالفكري اإلستراييمي العربي فةد في بغداد بعد أن سة

مؤةخ العربي الشهير اب  خلدون ل  الحروب والطرق المستخدمة في المعاةك م  قبل مختلف ال

لي  م  المؤكد وجود نصر في الحرب،حتى ولو وجد يفوق :"الشعوب، ويةول اب  خلدون في هذا الصدد

نص مةتب  م  كتاب ".) ودان للحظ و الصدفةالنصر و التفوق في الحرب يع.في التسليح والفعالية

Gérard Chaliand 155،الصفحة "ا انطولوجيا العالمية لإلستراييمية"، بعنوان.) 

 

في مصر العهد المملوكي،الةرن الثالث لشر و السادس لشر،وضع  العديد م  المؤلفات التي يةترب م  

لدينا ")اب  منةولي"لصاحبه " تعبلة العسكريةيعليمات ةسمية لل"التكتيك واإلستراييمية م  بينها كتاب 

هذا الكتاب يعالج الحمالت البرية ويتحدث باختصاة ل  المعاةك (. أو طريةة كتابته شك في صحة ا اسم

البحرية
3

داب العسكرية والتي حاول  فهم آليات ف  الحرب ل  في إماة  غرناطة وضع  العديد م  اآل. 

يم الكشف لند العديد م  المخطوطات كان أهمها مخطوطة  المسيحيي ، وفي الةرن الثام  لشر

كتبها للي ب  لبد الشامان " الف  العسكري والفروسية"كتبها محمد ب  لبد هللا، و " الف  العسكري"بعنوان

أما اب  هديل األندلسي فةد ألّف في . مؤلفه ممهول حتى اليوم" يحليل ومعالمة الصراع"ب  هزيل،أيضا 

وةدت هذه ).ر مممولة حول ف  الحرب يضمن  مبادئ لةياد  المعاةك و الحروبالةرن الرابع لش

، و 116ـ 111، مرجع سابق، الصفحة "ا انطولوجيا العالمية لإلستراييمية" المعلومات في كتاب 

 (. 111ـ  5 1الصفحات 

                                                 
 
 . Constantine ZUCKERMAN، "The Military Compendium of Syrianus Magister" ، 552: ـ انظر 

1
 Walter E. KAEGI، "Some Thoughts on Byzantine Strategy" ،Brookline ،The Hellenic Studies: ـ انظر 

Lecture، 513 . 
3
 Vassilios CHRISTIDES ، "Ibn al-Manqali and Leo VI : New Evidence on Arabo-Byzantine Ship: ـ انظر 

Construction and Naval Warfare" ،Byzantino-Slavica ،LVI ، 551. 



 39 

 

  .ثالثا ـ الفكر اإلستراتيجي األوربي الحديث

ولم يتطوة هذا الفكر بشكل حةيةي إ ا في النصف .يط فةيرا جدايعتبر الفكر اإلستراييمي في العصر الوس

الفكر اإلستراييمي العسكري بدأ اإللالن ل  نفسه بشكل واضح في .الثاني م  الةرن الخام  لشر

،وقد كتبه الماةكيز 112 حوالي لام ( كتاب الحرب" )Libro de la Guerra"إسبانيا،مع كتاب 

Vellenaأيضا كتاب،"le Tratado de la PERFECCIÓN del triunfo militar ( " يحليل

 . Alfonso Hernandez،وكتبه 115 حوالي لام ( ا انتصاة العسكري

 

في لام " مبادئ الصرالات النبيلة" وكتابه  Robert de Balsacفي فرنسا،نمد العديد م  الكتاب مثل 

،وفي Béraud Stuartوضعه " لحربيحليل لف  ا"،وفي إنكلترا في نف  الفتر  الزمنية نمد كتاب 121 

نحو نهاية الةرن  Philippe von Seldeneckلمؤلفه ( كتاب الحرب" )Kriegsbuch"كتاب ألمانيا 

لمؤلفه  131 لام " Semideus liber tertius de re militari" في إيطاليا بعد كتاب  .الخم  لشر

Catone Secco نمد كتاب ،"De Re militari " لمؤلفهRoberto Valturio وكان أول كتاب يتحدث،

. ل  التحليل العسكري ويتم طبعه
 
 

 

 .التكتيكي و اإلستراييمي: ـ ميكيافلي

 L’arte della" المؤلف األكثر شهر  في الةرن السادس لشر هو مؤلف ميكيافلي الذي يحمل لنوان 

Guerra "(ف  الحرب)في كتاب  كما. وفي الواقع هو كتابه الوحيد الذي نشر أثناء حيايه

هي بشكل أساسي كتابات سلبية،أو نةد للمؤسسات العسكرية "،الكتابات العسكرية لند ميكيافلي "األمير"

"التي كان  سائد  في لصره
1

لةد أصبح م  :" سيكون كبيرا وسيستمر طويال "ف  الحرب"إن يأثير . 

ن السادس لشر،ثم يرجم إلى ويم  إلاد  طبالته سبع مرات في الةر.األةكان األساسية لآلداب العسكرية

،في ألمانيا لام 162 ،في إنكلترا لام 136 ،في إسبانيا لام 116 معظم اللغات األوةبية،في فرنسا لام 

"2 6 ،في الاليينية لام 613 
3

في هذا الكتاب . 135 بعد ذلك سيعاد طبعه باللغة الروسية في لام . 

الكتاب األول،في لدم أهمية ووهم حماية :زها بما يلييحدث ميكيافلي ل  العديد م  المحاوة الهامة ونوج

حول العالقة :حول المصلحة م  قيام حرب ما،الفصل العاشر م  الكتاب الثاني :الممرات،الكتاب الثاني

                                                 
 
، 1  ،المزء الثاني، العدد 552 صادة لام ، بالفرنسية، "مرجع ممتمع أصدقاء متحف الميش" ،Philippe CONTAMINE:  ـ انظر 

؛ 312ـ  316،الصفحات 512 ، بالفرنسية،باةي ، المطابع المامعية لفرنسا، "الحرب في العصر الوسيط" لنف  الكايب : ؛ أيضا 12الصفحة 

،المزء 552 يد ـ إسبانيا،، مدة"الفكر العسكري الكتالني ويأثيره للى الحرب في بداية العصوة الحديثة" ،René Quatrefages: أيضا

 .  1 1الثاني،الصفحة 
1
، المزء األول، "معلمو اإلستراييمية"،Edward Mead EALE،ضم  كتاب "و اد  ف  الحرب: ميكيافلي" ، Félix GILBERT:ـ انظر  

 (.بالفرنسية. )13الصفحة،
3
 . 3ـ  32 ة، المرجع السابق، الصفح 



 40 

" األمير"أخيرا إذا وضعنا كتابي .حول المعلومات وأهميتها في الحرب: بي  المال والحرب، الكتاب الثالث

لى جنب نستطيع الةول أن ميكيافلي ألل  و اد  و يسريع ظهوة فكر إستراييمي جنبا إ" ف  الحرب"و 

 . منظم ومؤس 

 

 .ـ المفكرون اإلنكليز و الفرنسيون

وحدوث الةطيعة بعد نهاية هذه " المائة لام"لرف الفكر اإلستراييمي اإلنكليزي يأخر كبيرا بعد حرب

الفكر يحةيق أي يطوة بل يمسك باإلنتاج الفكري  بشكل لام لم يستطيع هذا. العرب مع الةاة  األوةبية

والتي ستصبح مسيطر  للى "النظرية العسكرية اإلنكليزية في الةرن السادس لشر"الةديم أو الماضي مثل 

ا انتصاةات "كما أن العديد م  الكتاب سيلمؤون للى الماضي وخاصة للى . التفكير العسكري الوطني

"إدواةد وهنري في التاةيخ اإلنكليزيالشهير  للملوك التي حمل  اسم 
 
وكان الكايب اإلنكليزي األكثر  .

، أيضا 152 لام " لسكريةخطابات "في كتابه  John Smytheأهمية والمثال للى هذه الحالة هو 

Roger Ascham  وMatthew Sutcliffe  في كتاب "The Practice, Proceedings and 

Laws of Arms " 153 لام. 

 

 

 :كالتاليأيضا أن نذكر بعض المفكري  و مؤلفايهم بشكل متسلسل  ويمكننا

 .Roger William (A Briefe Discourse of Warre, 1590) ـ 

 Humphrey Barwick (A Briefe Discours, concerning the force and Effect of all ـ 

manual Weapons of Fire, 1594). 

 .Thomas Smith ( The Art of Gunnery, 1600)ـ

 .Robert Barret ( The Theorike and Practike of Moderne Warres, 1598)ـ

 

يشاة هنا إلى أن الحرب األهلية أثرت بشكل كبير للى إنتاج الفكر العسكري في إنكلترا، خاصة أنها 

 .استمرت لوق  طويل جدا

  

    

 

                                                 
 
،الصفحة De Boeck ، 551، صادة في بروكسل،بلميكا، جامعة "ي لالم الةرون الوسطىجيوش ومعاةك ف: "Claude GAIER: ـ انظر 

33  . 
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ا فتح أمامهم مما ا واسعا للخبر ،وكان  البداية الفرنسيون فةد استفادوا كثيرا م  الحروب اإليطالية مم أما

،وقد كتب بناءا للى طلب الملك لوي  الحادي لشر م  121 في لام " أشماة وةد الحروب" مع كتاب 

كتابه في  2 1 أجل يربية ويعليم ولي لهده،وقد استخدم ميكيافلي لنوانا مشابها لهذا العنوان في لام 

معلومات أو " كتب كثير  في فرنسا يتناول ف  الحرب وكان أهمها  بعد ذلك وضع ". شمر  الصرالات"

، ثم يرجم إلى معظم اللغات 111 نشر لام  Rémy Rousseauلمؤلفه " معرفة حول يأثير الحرب

 . األوةبية

 

 .ـ المفكرون األلمان

طعايها أو مع أنتج األلمان العديد م  المؤلفات اإلستراييمية العسكرية،خاصة أنها لرف  حروبا بي  مةا

وكان يح  حكم  Flammand،في مةاطعة  Clèvesوهو دوق " فيليب"الكايب . اإلمبراطوة نفسه

Habsbourg  معرفة حول كل أشكال الحرب البحرية والبرية" 6 1 و  121 ، ألطى ما بي  لامي ."

ا ،وقد ألف مممولة م  ثمانية كتب م  غير أن يعطي لهSolmوهو كون   Reinhardجاء بعده 

 Fünff" بعنوان وقد قدم خمسة كتب  L. Fronsberger؛ ثم 115 و  111 لنوانا،مابي  لامي 

Bücher von Kriegsregiment und Ordnung " ( خمسة كتب في الحرب و نظام األفواج أو

 .وقد كان  لهذه الكتب نماح كبير وواسع 116 و  111 ، ما بي  لامي (الحشود

  

، وكان قائدا لألةكان أو للميوش في لهد Lazarus von Schwendiكان أما الكايب األكثر شهر  ف

( خطابات الحرب) Kriegsdiskursالميش اإلمبراطوةي،وقد يأثرا كثيرا بميكيافلي  اسيما لندما كتب 

لتستخدم بعد ذلك جاءت حرب السنوات الثالثي  . ،داليا إلى جيش دائم و منظم122 و   12 بي  لامي 

جديد  وستستمر هذه األدوات طويال ولتؤثر للى التكوي  الفكري اإلستراييمي األلماني أدوات يكتيكية 

الذي استفاد منها كثيرا، ويمب ا التراف هنا بأن السويسريي  كانون م  أهم أذا لم نةل أنهم مخترلو 

 . التكتيك الحديث
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 .ـ مالحظات حول اإلستراييمية في الةرن السادس لشر

ان الموانب غير العسكرية،السياسية و ا اقتصادية، لعب  دوةا وكان لها حضوةا مميزا في يمك  الةول ب

الفكر ا استراييمي
 

نظرية اقتصادية ) mercantilisme" الميركنتيلية"إنه العصر الذي فرض  فيه . 

لعالقات ،العديد م  المشاكل في ا(نشأن للى أنةاض النظام اإلقطالي ويفسخه ويدلو إلى ينظيم ا اقتصاد

خاصة لندما ألح  للى أهمية التماة  الخاةجية والمواجهات التي يمك  أن ينشأ بي  الحرب وا اقتصاد،

لنها
1

جان "فالحرب كان  وسيلة إلدخال المال إلى صندوق الدولة، وا اقتصادي و الفيلسوف الكبير . 

فةد  Mendozaأما . 126 لام " الممهوةية" لم يتردد في طلب ذلك وفي وصفه أيضا في كتابه" بودان

وهو لملة " écuالنصر سيذهب للذي سيمتلك آخر :" أطلق جملة شهير  جدا لرف  ازدهاةا كبيرا ويةول 

مع ذلك،وةغم الصعوبات الكثير  أمام و اد  للم لإلستراييمية،فإنه ل  يمضي وق  طويل ."فرنسية قديمة

  .حتى يظهر فكر إستراييمي حةيةي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 . 361، مرجع سابق، الصفحة Philippe CONTAMINEـ  

1
،بالفرنسية، صدة في "الحرب في الفكر ا اقتصادي في الةرن السادس لشر والةرن الثام  لشر" ، Edmond SILBERNER: ـ انظر 

 .Sirey، 535باةي ،داة نشر 
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 .ـ اإلستراتيجية و القرن السابع عشرعا راب

يتميز الةرن السابع لشر بإنتاجه الفكري حول التكتيك،والمشكلة األساسية التي كان  أمام اإلستراييمية 

قدم  .هي التخصص أو الحةل،فةد كان هناك حاجة آلليات جديد  ضروةية ويتوافق مع نظام جديد للمعاةك

Maurice Nassauلك  هذا  .ديدا و ودلما كبيرا لإلنتاج النظري حول التكتيك،ض  هذا الممال،يم

 .اإلنتاج وغيره يأثرا سلبا وبشكل كبير بظهوة أفكاة جديد  استطال  يغييبه وأهمها أفكاة لصر األنواة

،للما وم  جهة أخرى كان للصرالات داخل الةاة  األوةبية يأثير م  حيث ان المماةسة سبة  النظرية

يم إنتاج ألمال :"يعتبر أنه في الةرن السادس لشر Antonio Espino Lopezمثل بعض المؤةخي   أن

"نبيلة كان لها أهميتها مةاةنة بالكالسيكيات في نهاية الةرن السادس لشر
 
  . 

 

 .ـ صعود أوةبا الشمالية

،بعد أن لصالح أوةبا الشماليةأحدث يوازنا في اآلداب العسكرية " النموذج الهولندي"يعتبر الكثيرون أن 

اإليطالية في الةرن السابق/كان  خاضعة للمدةسة اإلسبانية
1

فالهولنديون هم م  أهم م  أس  مةاةبة . 

مدير أول أكاديمية  Johan Jakob von Wallhause. أكثر للمية لف  الحرب وللتنظيم العسكري

وقد  1 6 ي لام وظيف مختلف األسلحة ف،يرك كتابا غنيا حول ي Jean Nassauلسكرية والتي أسسها 

،المرجع Hervé BEGARIE.) اللغات األوةبية، وهو الكايب األكثر قراء  في ذلك العصر ميرجم إلى معظ

 (.السابق

نموذج "في إنكلترا،وقبل الحرب األهلية،ظهرت العديد م  الدةاسات العسكرية التي مهدت الطريق أمام 

 The principales of the art" ة مثل ،مستفيد  م  ألمال خاةجي"جديد للميش في لهد كرومويل

Militarie "الذي يتحدث ل  الميش الهولندي . 

 

 ـ انحطاط أوةبا المنوبية ؟

يرى مؤةخو اإلستراييمية أن بلدان أوةبا المنوبية أصابها يراجع فيما يتعلق بالفكر اإلستراييمي،وذلك 

ةغم التراجع النسبي لهذا  هةأيا آخرا يرى أنولك  . لصالح يوازن جديد لاد إلى البلدان األنكلو ـ سكسونية

واألمثلة . الحةل الفكري في أوةبا المنوبية إ ا أن إنتاجا غزيرا وجد في ذلك العصر لكنه بةي غير معروف

، و الفرضيات المديد  Francisco Baradoمنها الفهرسة التي وضعها : للى ذلك كثير  كما يرى هؤ اء

                                                 
 
 .22،باإلسبانية،إسبانيا،الصفحة "الحرب والثةافة في العصر الحديث" ، Antonio LOPEZـ  
1
 .52 ـ  12 ، مرجع سابق، الصفحة Hervé BEGARIEـ  
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أما التكتيك فتم  دةاسته م  .والي  يغطي جميع حةول ف  الحرب Antonio Espino Lopezلصاحبها 

 . Luis méndez de Vasconcellosثم  Cristobal de Rojasو  Fernando Alvia Castroقبل 

ونمد أيضا بعض الكتاب الذي لالموا ينظيم الميوش والعديد منهم وصل إلى مرحلة الحديث ل  

 Politica militar y avisos" وكتابه  631 في لام  Francisco Meloاإلستراييمية،كما كان مع 

de generales ( "آةاء لامة في السياسة العسكرية.) 

  

يا لم يعد مسرحا كان أقل غزاة  م  الةرن السابق،ويظهر أن هذا منطةيا ،حيث أن إيطالاإلنتاج اإليطالي 

للحروب األوةبية
 
وهو م   Giorgio Bastaإليطالية فةد كان أما الكايب ا اكثر أهمية في هذه المرحلة ا. 

، ثم 626 الصادة في لام " Il maestro di campo general " أصول ألبانية،وخاصة في كتابه 

 . 2 6 صادة لام  و"Del governo dell’artigliera "كتاب 

 

 .ـ الفكر العسكري الفرنسي

وقدة ذكرناه في  Maurice de Nassauبتحليل إصالحات  Louis de Montgomeryفي فرنسا قام 

" مبادئ ف  الحرب"يحدث ل  األنظمة المختلفة للمعركة في كتابه  Jérémie de Billonالسابق، أيضا 

وهو م  زلماء الحزب  Rohanأما دوق .   61 ،636 ،611 ،1 6 الصادة في ألوام 

للى في هذا الكتاب هو وقد كان مثله األ 636 في لام " الةائد الكامل"البرويستانتي فةد نشر كتابه 

المبادئ ) ويصف فيه  Aurignacلمؤلفه " كتاب الحرب" ت مخطوطةصدة 663 وفي لام ". الةيصر"

وأخيرا لمد (. الةتال،الهموم،الدفاع ل  األماك العسكر ، السير،: الخم  للعمل العسكري والتي هي 

 .ة األخرى للى لغتهمالفرنسيون إلى يرجمة الكثير م  الكتب الصادة  في الدول األوةبي

 

 . اإلستراييمي األول Montecucculiـ 

 Montecucculiلشر سيطر  المفكر اإليطالي  صف الثاني م  الةرن السابعنلرف ال
1
، فةد كتب ل   

 أوأهلية أو خاةجية،دفالية )قياد  الميوش بشكل وصل إلى الدةاسات اإلستراييمية،مع يصنيف للحروب

لك  جميع كتابايه ل  ينشر بشكل حةيةي . ثم قاةن بي  الحرب بلعبة الشطرنج،(همومية، بحرية أو برية

،واإلسبانية 613 الذي هر باللغة اإليطالية في لام " الف  العسكري"وواسع إ ا بعد مويه،وأهمها 

كتب مذاكرايه بالفرنسية وطبع  يسع مرات . ،أما الكتابات المتبةية لم ينشر حتى الةرن الثام  لشر653 

                                                 
 
 Gregory Hanlon ، "The Twilight of a Military Tradition : Italian Aristocrats and European Conflicts: ـ انظر 

 . UCL Press – Taylor and Francis، 552،صادة في لندن، داة نشر  1560-1800
1
" إستراييمي"،صادة في مملة " Montecucculi: إلاد  اكتشاف ةجل للحرب والحرف" في بحثه  Jean Thirietـ كتب لنه الكايب الفرنسي  

 .551 ،فرنسا، 62الصفحة 
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هو األكثر " Della Guerra col Turco in Ungheria" التبر كتابه . 262 و  1 2 لامي  بي 

شهر  ويأثيرا،حيث أنه طبع سبع مرات باإليطالية،س  في الفرنسية،اثنتان في الاليينية،اثنتان في 

 . اإلسبانية،اثنتان في األلمانية وواحد  في الروسية

  

 .ن عشرـ اإلستراتيجية في القرن الثامخامسا 

 .ـ حواة التكتيك في فرنسا

ويعود يطوةه إلى التعةيدات المتنامية لف  .بدأ الفكر العسكري بالتفتح أكثر في الةرن الثام  لشر

أيضا يعود هذا التطوة إلى جانب فكري . الحرب،قو  الدولة وإلى حالة السالم الطويلة في الةاة  األوةبية

لنشر،ازدهاة الكتابات العسكرية و اهتمام العامة بالةضايا متطوة م  خالل يطوة لمليات الطبالة وا

العسكرية
 
 . لرف  هذه الفتر  الحديث ل  التكتيك أكثر م  ا اهتمام بالفكر ا استراييمي بشكل لام. 

 

،ثم جاء 211 في لام " اكتشافات جديد  حول ف  الحرب" م  أهم الدةاسات التي ظهرت في هذه الفتر  

 213 ،وأليد طبعه في لامي 232 و  212 ونشر منه ستة أجزاء بي  لامي " Polybeياةيخ "بعده 

". Folard" ،أما مؤلف الدةاستي  فكان 221 و 
1
 Maurice Saxeفي منتصف الةرن،ألّف الماةشال  

وقد افتتح دةاسايه أو ". ةوح قواني  التكتيك" والتي يركز للى  216 دةاسات ستنشر بعد مويه في لام 

الحرب هي للم مغطى :" لة شهير  سنمدها في مةدمة الكثير م  الكتب التي جاءت بعدهمؤلفايه بمم

كل العلوم لديها .بالظالم،في داخلها  ا نخطي خطو  واحد  مؤكد ؛يةييماينا المسبةة هي األساس والةالد 

 ". مبادئها،بينما الحرب فةط  ا يملكها حتى اآلن

 

ك سيبةى مكثفا في فرنسا إن كان في ممال العلوم العسكرية ، الحواة حول التكتي212 ـ222 في ألوام 

 .واستمر هذا حتى بدايات يبلوة األفكاة اإلستراييمية في فرنسا. البحرية أو العلوم العسكرية البرية

 

 .ـ ظهوة البعد اإلستراييمي في فرنسا

. ا انتةال إلى اإلستراييمية هذا الفكر اإلستراييمي،الذي كان مؤسسات للى الكثير م  التكتيك،بدأ بالتدةيج

وبالتالي الحاجة  حيث أن النمو في الفعاليات العسكرية وفعاليات الميوش سمح  بايساع ميدان المعركة

النصف األول م  الةرن الثام  لشر هيمن  لليه ثالثة أسماء هي  .إلى يخطيط إستراييمي شامل

Folard, Feuquière , Puységur  مع . وجهات النظرولكنها كان  مختلفة فيFeuquière  كان هناك

                                                 
 
 .122ـ52 م   ،المرجع السابق، الصفحةHervé BEGARIE:  ـ انظر 
 
1
 .552 ، فرنسا Rocher، بالفرنسية، داة نشر "Folardإستراييمية لدم التأكد،فروسية " ، Jean Chagniot: ـ انظر  



 46 

Logistiqueفكان اللوجستيك  Puységurللى التكتيك،أما مع  Folardيطلع إلى اإلستراييمية، ومع 
 
. 

 ".للم ةئاسة أةكان الميوش"وكلمة اللوجستيك هنا يأيي بمعنى

 

ذلك خم   ثم أليد طبعها بعد Antoine de Pasنشرت وألول مر  مذكرات المنرال  236 في لام 

وفي .يحاول فيها هذا المنرال التنظير لف  المناوة  لبر التاةيخ الذي سبةه أو في األنظمة الةديمة. مرات

ف  الحرب م  خالل المبادئ " Jacques-François de Chastentنشر كتاب الماةشال  211 لام 

 . يطبيةها وصف كتابه بأنه لةالني يعتمد ينظيم المعاةك وخطوايها وكيفية. والةوالد

 

 Roy deفي فرنسا ضم  العديد م  الكتاب وم  أهمهم الموجة الثانية م  يطوة الفكر اإلستراييمي 

Bosroger  223 لام " لناصر الحرب"، وكتاب 222 لام " مبادئ ف  الحرب"والذي وضع كتاب .

، وم  221 في لام  Grimoradوضعه كون  منطةة " دةاسة نظرية حول الصرالات" ثم يأيي كتاب 

 Hervé). والذي أدخل في المفردات العسكرية مفهوم اإلستراييمية Paul –Gédéonبعده 

BEGARIEم  غير نظرية مؤسسة " هذا األخير يةوم نظريته للى (. 51  ،المرجع السابق، الصفحة

"للى قوالد ثابتة،ل  نتةدم نهائيا في للوم الميش والتسلح
1

ث ل  وفي المزء الثالث م  كتابه يتحد. 

للم الحواة أو المدل يستند دائما للى حسابات الزم  "إنه يبي  أن . اإلستراييمية أو جدل لمليات الحرب

 ".والمسافة

 

 .ـ الكتّاب األلمان

حيث وضع مؤلفا . أفضل محلل لنظامه" فريدةيك الثاني"في ةأي الكثير م  الكتاب األوةبيي ،يعتبر 

" ، وكان م  قبل قد كتب دةاستي  أيضا وهما261 في لام " ةالوصية العسكري" شهيرا بالفرنسية هو 

في لام  أما، 212 في لام " يعليمات م  أجل ضباطي"، و 216 في لام " المبادئ العامة للحرب

الكايب األلماني األكثر شهر  في حةل الفكر اإلستراييمي هو  ".لناصر التكتيك"فةد وضع كتابه   22 

Wilhelm Schaumbourg-Lippe
3
يرك ألمانيا ووضع نفسه في خدمة ملك البريغال الذي لينه  

وم  وجهة نظر إستراييمية يمك  الحديث ل  ينظيره . كتب بالفرنسية العديد م  المذكرات. ماةشا ا

 . لعمليات الدفاع ثم إلطاءه دوةا كبيرا لعلم النف  في الحروب

 

 

                                                 
 
 . ، لم نمد  ا ياةيخ الشر و ا داة النشر"ف  الحرب" ،Henri – Antoine JOMINI: ـ انظر 
1
 .1 ، الصفحة Leclerc، 222ي،فرنسا، داة نشر ، صدة في نانس"نظرية الحرب" ،Joly de Mazeroy: ـ انظر  
3
 .الذي ألاد نشر كتابته Curd Ochwadtـ كان غائبا يماما م  ياةيخ الفكر اإلستراييمي ،ثم يم التذكير به م  قبل البروفسوة  
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 .ـ اإلنتاج البريطاني

 A Political and Military"يرا بالمعرفة يح  لنوان كتابا غنيا وغز Henry Lloydيرك 

Rhapsody on the Invasion and Defence of Great Britain and Ireland " وذلك في لام

 The History of" وم  كتبه األخرى . ،وقد يم  طبالته سبع مرات بمختلف اللغات األوةبية252 

the late War between the King og Prussia and the Empress of Germany and her 

Allies " 263 صدة في لام . 

 A Treatise of Military"في كتابه  Humphrey Blandويمك  أن نذكر أيضا م  بريطانيا، 

Discipline " وقد يحدث العديد م  الكتّاب  .261 وحتى لام  212 وقد طبع يسع مرات ابتداء م  لام

. في مختلف إنتاجهم المعرفي في هذا الممال" ية الكبرىاإلستراييم"البريطانيي  ل  
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
لندن، داة نشر  ،"D. GRUBER، "British Strategy : the theory and practice of eighteenth century warfare:  ـ انظر 

Greenwood Press ، 521. 
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 . ـ الفكر اإلستراتيجي المعاصرسادسا 

في هذه . ،لرف  أوةبا حروبا مستمر  يخللها بعض ا استراحات هنا وهناك1 1 و  215 ما بي  لامي 

الذي أخذ بوضع إستراييمية  Lazare Carnotبدأ التحول مع . الفتر  أصاب ف  الحرب يحو ات لميةة

: أما مؤلفه األكبر فةد لالج موضولا أكثر يحديدا. جديد  لم يوضحها إ ا بمالحظات و كتابة مختصر  جدا

 .،يرجم إلى العديد م  اللغات األوةبية125 وكتبه في لام " الدفاع ل  المراكز الةوية"

  

وضعه " مدخل إلى دةاسة ف  الحرب"ب مع كتا: في هذه الفتر  لرف اإلنتاج الفرنسي قو  اكبر

Roche-Aymon  المعالمة األساسية "ويحدث فيه ل  التكتيك فةط؛ ثم كتاب  121 ـ121 بي  لامي

بعد ذلك  .ويرجم لمختلف اللغات العالمية 121 في لام  Simon-François Gayكتبه " للف  العسكري

دةاسات حول آلية "لنوان وهو كتاب غني جاء يح  Reveroni de Saint-Cyrجاء كتاب 

سكونية الحرب أو مبادئ اإلستراييمية "وقد نشر فيما بعد بعنوان جديد هو  121 كتبه في لام "الحرب

 .116 وذلك في لام " والتكتيك

 

الذي نشر في  Prussien Dietrichالمةاةبة الهندسية للفكر اإلستراييمي وصل  إلى ذةويها مع كتاب 

( ةوح نظام الحرب الحديثة" )Geist des neuern Kriegs Systms" كتابه  مدينة هامبوةغ األلمانية

، ويتحدث فيه ل  طرح مسلمات أو بديهيات معينة يمك  الحصول لليها بالمنطق و 255 في لام 

وفي كتابه الثاني يتحدث األسبةية الفكرية لند نابليون .ا استد ال ثم يوضيحها فيما بعد بواسطة التمربة

 Lehrsätze des neuen Krieges oder reine und" اء الكتاب يح  لنوانبونابرت زج

angewandte Strategie( "نظريات الحرب الحديثة أو اإلستراييمية الخالصة والمطبةة ) ووضع

 .121 الكتاب في لام 

 

 Grundsätze der grosse: " العديد م  المؤلفات  Charlesأيضا في ألمانيا، كتب األةشيدوق 

Kriege( " مبادئ الحرب الكبير ) 121 في لام ، "Grundsätze der Strategie erläutert 

durch die darstellung des Feldzugs von 1796 in deutschland( " مبادئ اإلستراييمية

 . 3 1 في لام ( في ألمانيا 256   م  خالل حملة المطوة
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 .ـ اآلباء المؤسسون للفكر اإلستراتيجي المعاصر

  Jominiأوال ـ 

الذي سيعمل للى الموافةة بي  إةث كتاب الةرن الثام  لشر ويعليمات  Henri-Antoine Jominiوهو 

ومعه بدأ بشكل حةيةي يتأس  للم اإلستراييمية المعاصر. المأخوذ  م  نموذج نابليون
 
ولد في سويسرا  .

وفي هذا العام . 121 في لام  Neyخدم في الميش الفرنسي وأصبح ةئي  أةكان الماةشال  225 لام 

،وهو في الواقع يطوير لعمل "معالمة التكتيك الكبير أو لالقة حرب السنوات السبعة"نشر كتابه األول 

، والذي كان بدوةه يطويرا لعمل 213 م  بروسيا في لام  Tempelhofسابق كان قد كتبه المنرال 

 ". رب السنوات السبعةياةيخ ح"وكان يحمل العنوان  Lloydسابق هو للمنرال 

 

أدخل يعديالت مبنية للى مةاةنات مع العمليات التي حضرها او  Jominiالفرق بي  هذه المؤلفات هو أن 

ثوة  "في السنوات التالية نشر العديد م  المؤلفات التي يحلل الحروب النمساوية ثم حروب  .شاةك فيها

، وقد لاد ليعيش في 6 1 أجزاء كان آخرها في لام ،وفي النهاية وصل مؤلفه إلى ثمانية "اإلمبراطوةية

  Hervé Bégarieم  كتاب ياةيخ اإلستراييمية، ) . لاما 52ل  لمر  165 فرنسا،ثم يوفي في لام 

 (. 2 1إلى  122الصفحة 

 

وقد " يحليل العمليات العسكرية الكبرى: " في الشكل النهائي لمؤلفه يمكننا مالحظة جزأي  ةئيسيي  

 .مملدا 1 ويتألف م  " ياةيخ النةدي والعسكري لحروب الثوة " روب فريدةيك الثاني؛ ثم كّرسه لح

ةبما يكون هذا المؤلف الكبير منسيا إ ا أنه م  أهم اآلباء المؤسسي  للفكر اإلستراييمي المعاصر
1
لةد .  

حد  ومروةا بالةاة  كان له يأثير كبير للى جميع منظري الفكر اإلستراييمي م  ةوسيا إلى الو ايات المت

وبشكل خاص كان له يأثير واضح . األوةبية،وقلما يمد لغة لم يظهر فيها كتاب لنه أو يرجمة أللماله

 Johnو  William Duaneللى الكتاب األوائل للفكر اإلستراييمي األمريكي الممثل بكل م  

Armstrong  ثم،Dennis Hart Mahan  أستاذ التكتيك فيWest Point  و ،Alfred Thayer 

Mahan  (  ابDennis) و المعروف بتحليله للةو  البحرية والذي ستتحول يعليمايه و أفكاةه إلى ،

ولم يعرف ياةيخ الثةافة اإلستراييمية األمريكية يأثرا بكايب آخر كما لرف يأثره . إستراييمية بحرية

Jominiبالكايب 
3
 . 

                                                 
 
 .Pluriel  551و  hachette،بالفرنسية ، باةي ، داة نشر "252  251 حروب الثوة  " ، Bruno COLSON: ـ انظر 

1
"  John I ALGER،بالفرنسية؛ وكتاب Emile MAYER، لمؤلفه "Jominiلظمة و يراجع : " ـ ظهرت العديد م  المؤلفات لنه أهمها  

Jomini : A Bibliographical Survery "  صادة ل ،US Military Academy ، 521 . 
3
، Economica، بالفرنسية ، صادة في باةي ، داة نشر " Jominiالثةافة ا استراييمة األمريكية، يأثير " ، Bruno COLSON: ـ انظر  

 . المكتبة اإلستراييمية
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 .Clausewitzثانيا ـ  

 Vom Kriegeوضع كتابا شهيرا يح  لنوان . بي  جميع المفكري  العسكريي  يعتبر اليوم األشهر م 

لند ميكيافلي،ولةد أصبح مرجعا لمعظم المفكري  اإلستراييميي ،وقلما نمد كتابا " األمير"وهو يةابل كتاب 

212 في لام  Clausewitzولد . إستراييميا لم يأخذ منه
 

لديه خبر  لسكرية طويلة ويماةب م  . 

 vonنةد لميق لنظام الحرب لند " أول كتابة إستراييمية له كان  بعنوان . مشاةكته في الحروبخالل 

Bülow . لندما وصل  حيايه 1 1 بدا باإللداد ألكبر مؤلف له ثم بدأ كتابته بعد لام  126 في لام ،

 .العسكرية إلى طريق مسدود

  

و ثوة   Turenne, Frédéric IIة لكل م  كتب العديد م  المؤلفات التاةيخية حول الحمالت العسكري

ويضم  opus magnumوم  خالل الةالد  التاةيخية التي يمتلكها استطاع وضع كتابه . اإلمبراطوةية

. يحليل للحرب الكبرى أو اإلستراييمية، يحليل للحرب الصغرى، وأخيرا يحليل للتكتيك: ثالثة كتب هي

فم  .إكمال هذا المشروع الضخم حول الفكر اإلستراييمي Clausewitzبسبب مويه المفاج،، لم يستطع 

" الحرب الصغرى"إما كتاب .، لم يبق إ ا بعض الصفحات التي لم يشد انتباه أحدا "يحليل التكتيك"كتاب 

. 2 1 في لام  Kriegsakademieفد فةد بكامله، ولم يبةى منه سوى المحاضرات التي ألةي  لنه في 

إ ا : فةد استطاع إكماله، ولكنه يشير في أللى المخطوطة وبوضوح" الكبرى يحليل الحرب"وأخيرا كتاب 

 .أن الفصل األول م  الكتاب هو وحده كامل أو منمز م  الناحية الفكرية

 

حةق مرحلة جديد  في يفكيره  Clausewitz، 112 يموز لام  2 ووفق مالحظة يم  كتابتها في 

للسياسة ولك  بوسائل أخرى وللى قالد  التمييز بي   ا استراييمي،حيث يركز للى الحرب كاستمراة

 Clausewitzوأخيرا نةول بان الةراءات الدوغمائية للفكر اإلستراييمي لند  . أو وجهي الحربالشكلي  

و نضيف . أدت إلى يعليةات و يحليالت مختلفة ومتغاير  وم  ثم إلى نتائج مختلفة زادت م  يعةيد نظريته

 .، وهما غير مكتملي "مخطط الحرب"، وكتابه الثام  حول "الهموم"بع كان حول أخيرا أن كتابه السا

 

 

 

 

 

                                                 
 
 . Peter Paret ، "Clausewitz and the State" ،Princeton University Press، 526ـ أفضل يأةيخ له كتبه  
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 .New- clausewitziensـ  ثالثا

لم ينشر شيلا م  دةاسايه وهو للى قيد الحيا ، ألنه كان يعتةد بأنها لم يصل بعد إلى  Clausewitzإن 

وطايه في لشر أجزاء ما بي  لامي وبعد وفايه لمدت زوجته إلى نشر مخط. مرحلة اإليمام والكمال

ةد  الفعل حول فكره اإلستراييمي كان  متغاير  كما أشرنا سابةا، وهذا لم يسالد في . 132 و  131 

في فرنسا مثال لم يك  معروفا بشكل جيد إ ا . لاما 1 نسخة م  كتابايه كان  قد طبع  خالل  122 نفاذ 

 le Spectateurلنه في دوةية فرنسية شهير   نشر بحث 112 وفي لام . بي  قلة م  األفراد

militaire  م  قبل ضابط م  أصول بولونية وهوLouis de Bystrzonowski  . 

 

وانتشاة سمعته كمفكر إستراييمي،ويعود  Clausewitzحتى نرى انطالقة  122 وسننتظر حتى لام 

 166 لام  Sadowaالمنتصر  في  فاإلمبراطوةية البروسية. هذا ألسباب قومية أكثر منها أسباب فكرية

التي يحدثنا  Jominiودةاسات ،كان  يبحث ل  شرلية نظرية لتفوقها الميداني 122 لام  Sedanوفي 

لنها سابةا لم يكف هذه اإلمبراطوةية أو يرضيها، خاصة ألنه سويسري وكان في نف  الةوت منظرا 

 .نتةد فريدةيك الثاني م  وق  آلخرلالستخباةات و المعلومات لند نابليون، ونضيف أنه كان ي

Clausewitz كان بروسيا حةيةيا وةأى فيه فريدةيك الثاني نموذجا له، كما كان مرضيا للةراء األلمان. 

 

إذا بعد ا انتصاةات األلمانية، حاول  الكثير م  البلدان يةليد النموذج األلماني والمعلم المديد للنظرية 

 وفي ألمانيا نفسها أصبح . للكثير م  اللغات Clausewitzمة م  هنا يم  يرج. اإلستراييمية

Clausewitz أما كتابه مرجعا قانونيا لهذا الفكر ،Vom Kriege  فةد قام أكبر الةاد  آنذاكSchlieffen 

للى السياسة  Clausewitz ولك   ا بد م  اإلشاة  إلى أن يركيز. 521 بكتابة مةدمة له،وذلك في لام 

فالمعمبي  بكتابايه بحثوا فيها ل  . نيا للى الدفاع يم ةفضه م  قبل الكثيري  أو يم يماهلهكحل وم  ثم ثا

 .الحمج التي يدلم أفكاةهم في الهموم أثناء المعاةك الفاصلة

  

في فرنسا التي كان  ضحية أللمانيا وخصما مصنفا في أي حرب جديد ، أظهرت الكثير م  المصلحة في 

، ستظهر 521 إلى  112 ومنذ لام .  12 /122 بعد هزيمة لامي  وخاصة Clausewitzقراء  

 Cardotوكان  البداية مع قائد الميوش . Clausewitzفيها موجة لاةمة م  أنصاة مدةسة  

، وبعد ذلك م  خالل دةاسة 111 منذ لام Clausewitz حيث حاضر ل " المدةسة الحربية العليا"في

وقام  المدةسة الحربية فيما بعد بترجمة معظم الحمالت . 112 في لام  Georges Gilbertللكابت  

أما الكتاب األلمان والفرنسيون فةد اختلفوا حول شرح حروب نابليون . Clausewitzالعسكرية التي كتبها 
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 أو، فالفرنسيون يةولون أن اإلستراييمي األلماني لم يحلل نابليون بشكل كاف Clausewitzم  قبل 

 . ةكون هذا الشرح والتحليلصحيح،واأللمان يبا

 

بالنسبة للعالم األنكلو ـ سكسوني فةد بدا أنه أكثر يحفظا ويكتما يماه كتابات 
 
Clausewitz. ففي لام

يرجم  وفي مرجع إنكليزي وآخر أمريكي بعض الصفحات التي لم يتماوز العشري  والتي أخذت  131 

وسوف  123 في لام  Grahamإ ا مع العةيد  أما األلمال الكاملة فل  يترجم .Vom Kriegeم  كتاب 

لك  هذه . 521 في لام  F.N Maudeيتخلل الترجمة الكثير م  األخطاء والتي ستصحح للى يد 

 1 نسخة خالل  65أصابها فشكل كبير في العالم األنكلو ـ سكسوني، حيث لم يطبع منها سوى  األلمال

 .لاما

 

 Corbettفبالنسبة لإلستراييمي . م بالبراغمايية البريطانيةاصطد Clausewitz فالشكل الفلسفي أللمال 

أما . حول اإلستراييمية البحرية،فةد بةي حالة استثنائية Clausewitzالذي أيد المةاةبة التي وضعها 

Fuller  وLiddell Hart  وبعد قراء، Clausewitz لم يمدا العناصر التي يتوافق مع نظريتهما
1

في . 

وبةي هذا الوضع قائما حتى  Jominiكان هناك ازدةاء لام لكتابات اإلستراييمي الو ايات المتحد  

م  :" ل  هذه الوضع قائال 526 في لام " ةيمون آةون"وقد كتب . النصف الثاني م  الةرن العشري 

هو  Bernard Brodieالمتحد ، فةط بي  األسماء الكبير  التي يعمل في الحةل اإلستراييمي في الو ايات 

"بشكل لميق Clausewitzذي قرأ ال
3
 . 

 

واكتشافه بشكل حةيق كان للى . إ ا بشكل قليل في الةرن التاسع لشر Clausewitz في إيطاليا، لم يةرأ 

 Clausewitz e la guerra" ،لندما كتب لنه مؤلفه Emilio Canevariيد الكايب اإلستراييمي 

odierna( "Clausewitz  و الحرب اليوم)
1
في كتابه  Banus Comasبانيا، كان العةيد وفي إس.  

"Estrategia " واحدا م  النادةي  الذي  قرؤوا  112 الصادة في لامClausewitz . وسوف ننتظر

أما الترجمة الكاملة فلم يظهر أ ا بعد نهاية .لنرى ظهوة أول يرجمة أللماله في اإلسبانية 521 حتى لام 

وبعد . 522 معروفا في هذا البلد بشكل جيد حتى لام  Clausewitzولم يصبح . الحرب العالمية الثانية

هذا العام انتشرت يرجمته إلى معظم اللغات األوةبية،وحتى الصينية،العبرية،ا اندونيسية،والعربية بشكل 

                                                 
 
 Christopher BASSFORD، "Clausewitz in English : The Reception of Clausewitz in in Britain and:  ـ انظر 

America 1815-1945 ،551 ، نيويوةك، مطابع جامعة أكسفوةد  .  
1
 Michael Handel، "Clausewitz and Modern، م  كتاب "Jay Luvaas، "Clausewitz, Fuller and Liddell Hartـ  

Strategy " 1 1حتى  52 ، م  الصفحة . 
3
 .312، بالفرنسية، الصفحة "التفكير بالحرب" ،Raymond ARONـ  

1
، "في أيطاليا Ferruccio Botti  "Clausewitz، ثم كتاب Bollatiـ أيضا ظهرت الترجمة اإليطالية لإلستراييمي البروسي للى يد المنرال  

 . 1/3ـ1222، 25ـ21األلداد ،  Stratégiqueم  مملة 
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أما الروس فةد أولوا اهتماما خاصا لكتابايه وكان له يأثير كبير للى المكتبة اإلستراييمية . بسيط أو جزئي

وسيةالر
 
 . 

 

 .اإلستراتيجية في القرن التاسع عشرسابعا ـ  

 .أو ا ـ المدةسة األلمانية

 ,Bavarois Xylander, Wurtembergeois Theobaldو ينةل ل  في كتابايه  Jominiيشير 

Müller, Valentini, Decker, Hoyer  وهؤ اء كلهم م  المنرا ات، ونسي أن يضيف لليهم

أنه  اإلستراييميةوفي نف  الوق  يرى الكثير م  مؤةخي . Hôheren Kriegskunstالماجوة جنرال 

 Rühleو  Von Lossauوهما المنرا ان  Clausewitzأيضا نسي أن يذكر أكبر استراييميي  سبةا 

von Lilienstern
1
هو الذي أنةذ المدةسة األلمانية م   Clausewitz ولك   ا بد م  الةول هنا أن  .

 . جمودها

 

 .المدةسة اإليطاليةثانيا ـ 

 Josephيركز هذا اإلنتاج بشكل كبير لند . لرف  إيطاليا إنتاجا إستراييميا غزيرا في هذا الةرن

Pougni-Guillet  و 131 كتبه في لام " لناصر لإلستراييمية والتكتيك" وخاصة في لمله ،Paul 

Racchia  اء ثم ج. 131 كتبه في لام " يحليل دقيق لف  الحرب" في مؤلفهEnrico Giustiniani  في

أما الكايب اإلستراييمي .111 في لام " دةاسة حول يكتيك األسلحة الثالثة بشكل منعزل وممتمع"

،ويعتةد أنه كان  Luigi Blanchاألكثر شهر  في إيطاليا النصف األول م  الةرن التاسع لشر كان 

يصنيف آخر لإلستراييميي  إلى جانب هؤ اء ظهر . فيلسوفا للحرب أكثر مما هو إستراييمي

وهم مممولة م   Laïcأو المةّرب م  األوساط الرسمية، والثاني  Scolastiquesاإليطاليي ،األول سمي 

 . لديهم مريفعا بشكل أكبر "نةد الحرب" المفكري  المستةلي  كان صوت النةد

 

 

 

 

 

                                                 
 
 Olaf ROSE ، "Carl von Clausewitz, Wirkungsgeschichte seines Werkes in Russland und der: ـ انظر  

Sowjetunion 1836-1995" ميونخ، داة نشر ،Oldenbourg Verlag ، 551 ،(Clausewitz يره في ةوسيا وا ايحاد السوفييتييأث .) 
1
 Herbert ROSINSKI  ":the Rise and Decline of Germnـ لمعرفة أهم ألالم المدةسة اإلستراييمية األلمانية يمك  العود  إلى بحث  

Military Thought" في مملة ،Naval War College Review 13،الصفحة 526 ، صادة في صيف . 
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 .ثالثا ـ المدةسة الروسية

وطني حصرا، وطريق فيه بصمات أجنبية يابع  المدةسة الروسية يةلبايها بي  طريق
 

المنرال . 

Nicolas Medem  في كتابه "Obozrenie isvestnjchich pravil i sistem strategii( " دةاسة

 ,Lloyd،يحلل كتابات كل م  136 صادة في لام  (حول الةوالد واألنظمة المعروفة لإلستراييمية

Bülow, Jomini, Clausewitz  ؛ ثم في كتابهTaktika  يعل  العود  إلى 132 في لام ،

Souvorov أما العةيد  .الذي سينتشر في السنوات األخير  م  الةرن التاسع لشرM .I Bogdanovich 

 . ،م  أجل دةاسة نابليون112 ( دةاسة اإلستراييمية) Zapiski strategiiفةد كّرس كتابه 

 

في كتاب يم وصفه بأنه م  التياة اإلصالحي الذي ،"لحرب الحديثةف  ا"ليحلل  Astafevثم يأيي المنرال 

،وهو مؤةخ لسكري معروف  Dimitri Milioutineظهر بعد الهزيمة،وقد صدة الكتاب يح  إشراف 

كتابه  Okounieffوأيضا سنةرأ مع المنرال .  11 وحتى   16 في ةوسيا ووزيرا للحرب في لام 

،هذه التعليةات 1 1 ه اإلستراييمية حول حملة لام ،ويعليةاي 13 " مذكرات حول مبادئ اإلستراييمية"

 . 126 ،وإلى األلمانية في لام  11 الفرنسية في لام  إلىالتي يرجم  

 

 .ةابعا ـ المدةسة الفرنسية

يح  لنوان  Marmontيالحظ أن اإلنتاج ا استراييمي الفرنسي كان يح  هيمنة كتاب ألفه الماةشال 

ذهب اليوم ضحية . 161 ثم أليد نشره في لام  111 في لام وظهر " ةوح المؤسسات العسكرية"

للنسيان،ولك  لمله يتركز في الواقع حول النظرية العامة للف  العسكري،ينظيم الميوش،العمليات المختلفة 

للحرب،وأخيرا فلسفة الحرب
1

، لرف  استةراةا سياسيا 122 للى  1 1 ، السنوات الممتد  م  لمليا. 

في فرنسا
3

مع بدايات الةرن العشري  ستعرف .ش حول الميش لم يك  للى مستوى لميق أو واسعفالنةا. 

 .فرنسا إنتاجا آخرا للعلوم اإلستراييمية،سوف نتطرق إليه في الفةرات الةادمة

 

 

 

                                                 
 
 Westport Greenwood، صادة ل  "Carl Van DYKE، "Russian Imperial Military Doctrine and Education: ـ انظر  

Press ، 552  وWalter Pinter ، "Russian Military thought :the Western Model and the Shadow of Suvorof" بحث في ،

 . Makers of Modern Strategyمملة 
1
 Maréchal Marmont, De l’esprit des institutions" في كتابه الصادة بالفرنسية  Bruno Colsonالكايب ـ كتب ل  هذا الماةشال،  

militaires" باةي ، داة نشر ،Economica 122، المكتبة اإلستراييمية  . 
3
مالحظات لنابليون " ون الثالث نفسه مثل و خاصة ما يم  كتابته منها بإيعاز م  نابلي Sainte-Hélèneأهمها : ـ هناك كتابات أخرى بالفرنسية  

 . 162 وهو م  ستة أجزاء، صدة في باةي  لام " األول
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 .القرن التاسع عشر و مأسسة العلم العسكري ثامنا ـ 

فبعد أن كان هذا التفكير . 122 بعد لام بدأت التغيرات يظهر للى التفكير اإلستراييمي وفي كل أبعاده  

،أصبح لنصرا أسياسيا م  لناصر يكوي  "باستثناء ألمانيا" مةتصرا للى أقلية م  الضباط والمنرا ات

لهذا السبب انتشرت المداةس العسكرية في معظم الدول والتي شمع  للى ما . الضباط الكباة في الميش

ازداد لدد المطبولات و الكتب اإلستراييمية في معظم  122 ام أيضا بعد ل. يسمى التفكير ا استراييمي

أنحاء أوةبا باإلضافة للمخطوطات و المراجع الكبير 
 

ولك  للينا الةول هنا،أن معظم المطبولات . 

ألط  مساحات كبير للحديث ل  المغرافية العسكرية والتكتيك،لك  التةدم نحو العلوم اإلستراييمية كان 

 . بطيلا

 

 .ة اكتشاف اإلستراتيجيةـ إعاد

يظهر دةاسات أخرى يعطي الفكر اإلستراييمي  112 بعد يراكم الدةاسات حول التكتيك، بدأت وفي لام 

ففي ألمانيا أخذ الفكر اإلستراييمي هذه األبعاد المديد  مع الماةشال . أبعادا أخرى ألمق و اشمل

Colmar von der Goltz لة  اسيما في كتابه وهو م  أشهر الكتاب في يلك المرح "Das Volk in 

Waffen ( "الشعب في الميش ) اإلنكليزية 111 ،ثم يرجم إلى الفرنسية ام 113 والذي صدة لام،

 Wilhelm von Blume  "Dieأيضا كتاب العةيد . 112 ،التركية،السويدية ،اإلسبانية 112 

Strategie " 111 155 ،الروسية لام 112 م ،السويدية لا111 ،ويرجم إلى الفرنسية في لام. 

  

يصاةع " لك  الحواة حول اإلستراييمية بعد ذلك أخذ طابع المدل وأحيانا الصراع الفكري مع كتاب 

والذي يفسر فيه الحروب التي قام بها فريدةيك  Hans Delbrückالذي وضعه المؤةخ " اإلستراييميات

إلى التأليف  Friedrich von Bernhardiسنعود بسرلة مع المنرال  2 5 ومع بداية لام . الثاني

والصادة في لام ( الحروب الحالية)" Vom heutigen Kriege" في كتابه  حول األفكاة اإلستراييمية

 .1 5 ،اليابانية 3 5 ،الفرنسية لام 1 5 ،اإلنكليزية لام 1 5 الروسية لام  إلى، يرجم 1 5 

في بريطانيا مع :  و الو ايات المتحد  الةاة  األوةبيةلمليا،الكتابات اإلستراييمية سوف ينتشر في معظم 

W.H. james  وكتابه "Modern Strategy " ؛ 521 صادة لامH. Tovey  وكتابه "Elements 

of Strategy" ؛ ثمF.N Maude  وكتابه "The Evolution of Moderne Strategy from the 

XVIII Century " المتحد  مع وفي الو ايات . 521 صادة في لامJohn Bigelow في كتابه "

                                                 
 
،  12 في لام "المرجع العسكري للميوش األجنبية" ،ثم أضيف "الةاةئ العسكري" صحيفة العلوم العسكرية، و " ـ في فرنسا مثال،كان هناك  

 . 522 في لام " المرجع العسكري العام"، وأيضا 155 في لام " شمرجع ياةيخ قياد  األةكان للميو"بعد ذلك ظهر 
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Principles of Strategy " ؛ ثم  15 الصادة في لامArthur Wagner  في كتابه "Strategy "

 .523 الصدة لام 

 

 .ـ اإلستراتيجية في القرن العشرينتاسعا 

ملي للى نةاش حاد حول التغيرات المذةية للف  العسكري،مع هيمنة مسبةة للمانب الع 1 5 بدأ في لام 

ل  هذه الفتر  يشهد باألفكاة التي فرضتها األحداثوالعديد م  الملفات . النظري
 

،خاصة أن معظم  

العسكريي  لم يك  لديهم الوق  للكتابة،فإما كانوا للى المبهات أو في قياد  األةكان الخاصة بالعمليات 

ومع . طبولات العسكرية في يلك الفتر وهذا لمليا ما يفسر الغياب شبه الكلي للمنشوةات و الم. العسكرية

أصبح  طّي النسيان،ولك  هل يعني أنها اختف  بدء الحرب العالمية األولى كان  العلوم اإلستراييمية قد 

 يماما ؟ 

 

في الواقع، الكثير م  المفكري  والكتاب يحدثوا ل  العلوم اإلستراييمية ولك  لي  في كتب أو مراجع،بل 

م  بي  . ت هنا وهناك،وفي بعض الكتب غير العسكرية أو غير المتخصصةفي مةا ات صحفية ظهر

وقد قدم فكرا إستراييميا حةيةيا في  Timesالذي كتب في صحيفة  Charlesهؤ اء كان البريطاني 

 525 الذي يرك العمل الصحفي في لام  Spenser Wilkinsonأيضا . بريطانيا والو ايات المتحد 

 First lessons in War"وقد كتب أثناء الحرب في جامعة أكسفوةد،" لعسكريالتاةيخ ا"ليصبح أستاذ 

 ".Gouvernment and the War 1918" ، ثم "1914

  

في مرجع يهتم باألدب  Clausewitzبإدخال بعض التعليةات حول ألمال  Lucia Frostفي ألمانيا، قام 

-La Revue des deux" ة في المرجع وفي فرنسا، يمكننا متابعة دةاسات لسكرية منتظم. بشكل لام

mondes ،La Revue de Paris  ،La Revue universelle…  . في سويسرا، كتب العةيد

Ferdinand Feyler  مدخل إستراييمي لام ) مممولة م  التعليةات حول الحرب العالمية األولى منها

و ا بد م  اإلشاة  هنا إلى  (.1 5 ؛ و مشاكل إستراييمية مستفاد  م  الحرب األوةبية لام 1 5 

المراجع العسكرية "الذي بةي له يأثير مهم، كما هي مممولة " المرجع العسكري السويسري"

 ".األمريكية

 

 

                                                 
 
يطوة أفكاة التكتيك في فرنسا و ألمانيا خالل الحرب ما بي  "والذي كان يح  لنوان  Lucasـ م  هذه الملفات والكتابات، كتاب الفرنسي  

 . Berger-Levrault ، 511، صدة في باةي ،داة نشر "1 5 ـ1 5 
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فكل الةنالات و التأكيدات . ،كان  المفاهيم اإلستراييمية النظرية قد أليد بناؤها1 5 انتهاء لام مع 

أما سيتركز م  هذا التاةيخ بي  الذي  يأخذون بالمذهب . ألولىالسابةة يعرض  لالنهياة مع نهاية الحرب ا

العسكري المديد حول المبهة المستمر  ويفوق العمل الدفالي ،و الممددي  الذي يريدون استثماة 

اإلمكانيات المديد  المفتوحة بواسطة األسلحة المديد  التي استخدم  أثناء الحرب،وأهمها الدبابة 

والطائر 
 
. 

 

  .بين التجديد و الجمود: اإلستراتيجي في الثالثيناتـ الفكر 

ففي إيطاليا كتب .في الثالثينات م  الةرن الماضي بدا وكأنه هناك نزلة للتشدد فيما يتعلق بهذا الفكر

الحرب " )La Guerra decisiva" كتابا أخذ شهر  كبير  يح  لنوان  Visconti-Prascaالمنرال 

يدلو المنرال في هذا الكتاب إلى . 531 أللمانية والفرنسية في لام ،يرجم ل531 في لام ( الحاسمة

وفي فرنسا أيضا لم يتوقف التياة المتشدد في الفكر اإلستراييمي ل  الظهوة كما . العود  لعةيد  الهموم

وقد صدة في لام " هل ا اقتحام مازال ممكنا؟"بعنوان  Chauvineauيتبي  ذلك مع كتاب المنرال 

 .ثال جيد للى لود  المحافظي  إلى داخل هذا الفكر، وهو م535 

 

 Wilhelm: أيضا في ألمانيا، فةد أخذ هذا ا ايماه يوسعا كبيرا مع العديد م  منظريه وأهمهم

Reinhardt, Alfred Krauss, Waldemar von Erfurth, Herman Foertsch . وفيما يتعلق

يصنيعهم وامتالكهم بشكل كبير لكل م  الطائر  و  بعةيد  الهموم،فةد أحدث األلمان يطوةا كبيرا بعد

 Azarونذكر هنا أن اإلستراييميي  األلمان يأثروا كثيرا بالمنظري  اإلستراييميي  البريطانيي  مثل . الدبابة

Gat 
1
والكايب األكثر شهر  في . أما في ةوسيا فةد حاول السوفيي  يطوير نظرية أصيلة وخاصة بهم.  

 .516 الصادة لام " Strategija" في كتابه  Alexandre Svechinمنرال هذا الممال كان ال

، وقد دلم الماةكسي "الواقعي"ساهم كتابه بتأسي  ما يسمى بالمذهب. ويصنف اليوم كمؤلَّف كالسيكي

 ". للحرب مع الماةكسية ا يمكننا بناء قالد  :" هذا المذهب قائال " يرويسكي"الشهير 

 

المدلوم م  قبل الماةشال  Mihail Frounzeبكتابات  يب ومعه يرويسكلمليا اصطدم هذا المذه

Toukhatchevski  التعبير " ، والذي يمب أن يكون "مذهب لسكري واحد  ا يتغير"الذي يدلو إلى

خصومه م  المانب   Toukhatchevski  هاجم". ل  اإلةاد  الواحد  للطبةة ا اجتمالية في السلطة

                                                 
 
 Barry R. Posen، "The Sources of Military: نذكر منها .  د م  الدةسات حول هذا الموضوع وبلغات أوةبية مختلفةـ ظهرت العدي 

Doctrine, France, Britain and Germany between the World Wars" ،Ithaca ،Cornell University Press ، 511 . ، أيضا

Brian Holden Reid، "Military Thinker"دن، داة نشر ، لنMacmillan ، 512 . و بالفرنسية نةرا مع المنرالCamon، "La 

Motorisation de l’Armée et la manœuvre stratégique" صادة في باةي ،داة نشر ،Berger-Levrault، 516 . 
1
 .، صادة في جزأي "? Azar GAT ، "British Influence and the Evolution of the Panzer Arm : Myth or Realityـ  
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،وصل الفكر اإلستراتيجي 1939في عام . Svechinما بعد لتصفيته ومعه أيضا اإليديولوجي مما أدى في

، حيث لم يعد هناك إجماع عقيدي،بل على العكس 1911إلى حالة مختلفة تماما عما كان عليه في عام 

 . أصيب بفجوة كبيرة وقعت بين المحافظين و المحدثين

 

 .ـ الفكر اإلستراتيجي خالل الحرب العالمية الثانية

في المذاهب اإلستراييمية التي كان  سائد   أحدث  انةالبات جذةية 535 الحرب التي اندلع  في سبتمبر 

فالخطط اإلستراييمية لم يعد للى مستوى حرب صغير  أو كبير  بل أصبح  للى مستوى . بي  الحربي 

إذا . المستخدمةالعالم ككل،وم  أهم أسباب هذا التغير هو التطوة الحاصل في جميع صنوف األسلحة 

مع ذلك،التفكير . األسلحة يفرض قوانينها ،أما اإلستراييميات فتمرب جميعها في ميادي  المعاةك أصبح 

و التنظير اإلستراييمي لم يختف م  البلدان األوةبية،حيث استمرت العديد م  المراجع والمطبولات 

 . اإلستراييمية النظرية بالظهوة خالل الحرب

 

وهذا ما يرافق .الذي لرفته الحرب الثانية هو الصعود الةوي للو ايات المتحد  األمريكية إن الحدث األهم

وم  المعروف أن هذا البلد لم يك  بعد قد أنتج يلك المراجع . أيضا في ميدان التفكير اإلستراييمي النظري

  منتصر  في الحرب خروج الو ايات المتحد. Mahanالكبرى في العلوم اإلستراييمية،طبعا إذا استثنينا 

جعلها يهتم كثيرا بالميدان النظري للعلوم اإلستراييمية و اقى هذه ا اهتمام ايسالا كبيرا للى  الثانية

فةد بدأت المامعات األمريكية بوضع البرامج البحثية التي يةرأ ويحلل الفكر . المستوى العالمي

ايه حول كباة اإلستراييميي  األوةبيي  أطلق دةاس Edward Mead Earleمثال : اإلستراييمي األوةبي

،ويرجم للفرنسية في لام 513 صدة في لام " Makers of Strategy" في كتاب له يح  لنوان 

 .،وقد استمر هذا المرجع نصف قرن م  الزمان كأحد أهم المراجع في هذا المضماة511 

 

والعددي م  . ييميات الكالسيكيةأداة برنامما ضخما للترجمة لمميع اإلسترا Stephen Possonyأيضا 

ومن هنا بدأت تظهر مالمح تيار جديد في . المحللي  دةسوا يحو ات ويغيرات الحروب البرية و البحرية

ويمك  الةول هنا،إن  .العلوم اإلستراتيجية،هذا التيار سيؤسس لما سنسميه فيما بعد بالجيوإستراتيجية

وليد  ظروف معينة،بل هي أيضا نايمة ل  برنامج ناضج م   ليس  فةطالةو  العالمية للو ايات المتحد  

 .حيث بالنسبة لهم النظرية يوجه ويغني التطبيق العملي. التفكير والبحث قبل أن يوضع في التنفيذ
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 الفصل الرابع

 اإلستراتيجية كنهج وطريقة

 

 

 .النموذج السياسي و النموذج العسكريـ بي   

لبر التاةيخ الطويل للفكر اإلستراييمي نكتشف التغيير أو ا اضطراب بي  ما يمك  ان نسميه بالنموذج 

األول يربط اإلستراييمية ببعد سام ومتفوق هو البعد السياسي،و بالةياد  . السياسي و النموذج العسكري

ضم  إطاة صاةم م  ينظيم المهاز العسكري وقياد  العمليات و العامة للحرب،بينما الثاني يتمركز 

هذه الثنائية يم التنظير لها في الةرن العشري  مع التمييز بي  اإلستراييمية الكبرى أو العامة، و .المعاةك

ةرن ولك  في الواقع هذا التمييز وجد منذ ال. ةالةياد  الدبلوماسية ـ اإلستراييمية و اإلستراييمية العمليايي

 . الثام  لشر،أي منذ ظهوة الفكر اإلستراييمي

 

كان قبل كل شيء مفكرا لسكريا  Jomini. أيضا،هذه الثنائية ستوجد في العلوم اإلستراييمية المعاصر 

". التاةيخ العسكري لحروب الثوة " ، " يحليل العمليات الكبرى: " كما يشهد بذلك لناوي  أولى مؤلفايه

 Jominiفي الواقع، إةث  .يربط بشكل واضح بي  الحرب ونهايايها السياسية Clausewitzبينما نمد 

سيهم  للى الفكر اإلستراييمي طيلة الةرن التاسع لشر، أما أولوية الفصل بي  السلطة السياسية و الةياد  

 والسبب أن الةلق الوحيد كان في كيفية. 1 5 النموذج العسكري حتى لام  العسكرية ستةود إلى انتصاة

ا انتصاة في حةل المعركة م  غير األخذ بالحسبان لمصطلحات السالم التي ستهتم بها فيما بعد السلطة 

 .السياسية

 

سنرى أن النموذج السياسي في اإلستراييمية سيعود للظهوة مع أواخر الةرن التاسع لشر،لندما بدأ 

 vonد السياسي سيظهر لند الكايب أيضا البع. الكتاب يفكرون بما يسمى الحرب الصنالية واإليديولوجية

der Goltz  ما بي  الحربي  العالميتي  كان هناك اقتسام للنزلتي  السياسية ". األمة المسلحة" في كتابه

والعسكرية،لك  النزلة العسكرية كان  أكثر هيمنة  اسيما مع ا اخترالات العسكرية المديد  

، حيث ظهرت قو  511 يةية بي  النموذجي  كان  بعد لام أما الةطيعة الحة(. الطائر ،الدبابة،الغواصات)

النموذج السياسي،وكان هذا شيلا طبيعيا بعد الوصول إلى اختراع الةنبلة النووية حيث منع  التفكير 

هذه األولوية للسياسة بةي  حتى اليوم،حتى ولو أن بعض الكتاب  .بوسائل لها غايات لسكرية فةط

 . يستلهم التكتيك مبعدي  منه البعد السياسي إبةاء فكر االعسكريي  حاولو



 61 

 

 . ـ إيديولوجية و إستراييمية1

سؤا ا جديدا طالما يم يماهله، وهو العالقات بي  إن لود  النموذج السياسي وبةو  للى الساحة،طرح  

يةنية،أما في البداية،المعر  اإلستراييمية يم إدةاكها كمزء أساسي م  لملية . اإليديولوجية و اإلستراييمية

 أنهنا إلى  باإلشاة ونكتفي  .كمزء م  إيديولوجية لامة للممتمع،فلم يأخذ قيمتها سوى بشكل بسيط جدا

وكباة  يأثرا كثيرا بالمفكري  األلمانيي  هيغل و فيخته Clausewitzمثل  اإلستراييميي أحد كباة 

نه كان استثناءا م  بي  الكتاب ويعتةد بعض مؤةخي للم اإلستراييمية أ. المؤلفات الفلسفية في لصره

 . اإلستراييميي  في ذلك الوق 

 

يمكننا فهم السياق األيديولوجي التي ظهرت فيه النظريات  يق األبحاث والدةاساتعاليوم مع ي

اإلستراييمية، ثم يطوةت ويراجع 
 

اليوم أيضا نحدد ا اختالف بي  المعنى الذي يكون إستراييميا . 

رت في نهاية الةرن التاسع لشر والتي يركزت للى الهموم،واإليديولوجية خالصا للمذاهب التي ظه

لها " ةوحية"إذا اإلستراييمية يوقف لل  أن يكون معرفة . الهمومية التي استول  للى العةول والنفوس

ةبما يكون م  الضروةي معرفة . سمو ويفوق، لتدخل ضم  البيلة التي يعيش فيها ويصبح جزءا منها

التي موةس  للى هذا الكايب أو ذاك،ولك  هذه المعرفة  ا يكفي للةول أن كايب إستراييمي التأثيرات 

معي  استطاع بناء نظرية أو مذهب إستراييمي فةط ألنه قرأ فيلسوفا أو مممولة م  المؤلفات الفلسفية، 

 . ياألن التأثيرات اإليديولوجية والفلسفية،لوحدها،  ا يمكنها أن يبني نظاما أو نسةا فكر

 

يفكير  أيضا  ا يمكننا الةول أنها بديل عباإلضافة لذلك، حتى ولو الترفنا بتعدد وكثر  التأثيرات الخاةجية،

ويمربة اإلستراييمي أو الكايب اإلستراييمي،كما أن النظريات اإلستراييمية أو المذاهب اإلستراييمية 

 . ليس  انعكاسا بسيطا إليديولوجية لامة سائد 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 . Lucien Poirier، صادة بالفرنسية ،يأليف "صوت اإلستراييمية" ـ انظر كتاب  
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 .لمداةس اإلستراييميةـ ا3

باإلضافة للتعدد الذي  ا يمك  يمنبه في يياةات الفكر اإلستراييمي، يمكننا أيضا يمييز ثالثة مداةس كبير  

 : ظهرت بشكل متعاقب وهي ما يزال موجود 

، ويتركز حول قياد  الحرب،ويممع كل المنتمي  إلى المفهوم التةليدي للحرب ـ المدرسة الكالسيكية1

يرى هذه المدةسة أن اإلستراييمية هي ف  المنرال وهي معرفته التي . هو النصر: وذج واحد حول نم

 . يتمتع بها كةائد أو كعبةري،معرفة يسمح له ويحدد مدى استعداده للنصر أو الهزيمة

 

، وظهرت في نهاية الةرن التاسع لشر،وقد ساهم في ظهوةها يةدم العلوم ـ المدرسة الكالسيكية الجديدة2

التي يمك  أن يحيط  والبيلة هذه العلوم ألط  بعدا جديدا ووليا للظروف.ا اجتمالية و الدةاسات العلمية

بةي نموذجها يستند للى مفهوم يحةيق النصر،ولك  الحرب هي م  اآلن فصالدا يدخل في . باإلستراييمية

م  أهم .يها بعد لسكري،كأن يكون لدينا إستراييميات للسالم لي  فأفق صرالي أكسر ضخامة وايسالا

في الو ايات   Bernard Brodieفي مرحلة ما بي  الحربي  العالميتي ، و  Castexألالمها األميرال 

 .في فرنسا Beaufreالمتحد  األمريكية،وأخيرا 

 

يرك هذه المدةسة نموذج .511 ،لم يتطوة هذه المدةسة بشكل حةيةي إ ا بعد لام ـ المدرسة الحديثة3

يسعى الحرب لتحةيةه،وبدأت يةرأ اإلستراييمية كعلم اجتمالي  ا يمك  وضع حدود له فةط النصر الذي 

هذه المدةسة أو اإلستراييمية الحديثة كان  لمال أو نتيمة لباحثي  .داخل حةل الصراع و المعاةك

ء الذي  إشكالية هذه المدةسة كان  في التمييز بي  هؤ ا. مدنيي ،أيضا شاةك فيها العديد م  العسكريي 

في الو ايات المتحد  أو  Thomas Schellingبالفعل جددوا نظرية اإلستراييمية كما هو الحال مع 

  .؛ وأوللك الذي  يكتفون بخطاب يستند للى أفكاة قديمةفي فرنسا  Lucien Poirierالمنرال 

 

كاسا لالنةسام إن ا اختالف و ا انةسام حول مفهوم اإلستراييمية في لالمنا المعاصر لي  إ ا انع

وا اختالف حول النظام ا اجتمالي بأكمله وخاصة في قرن لرف يغيرات جذةية وكبير  للى مستوى 

  .البشرية جمعاء
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 .أوال ـ اإلستراتيجية كنظرية ومذهب

م  مؤةخي اإلستراييمية للى أن المفاهيم التي ظهرت حولها هي نايمة ل  الفكر  ريممع الكثي

أو بشكل آخر،اإلستراييمية هي معرفة في خدمة الفعل أو التطبيق  .ستراييمية كعلما استراييمي ول  اإل

لمليا، العلم ا استراييمي يتألف م  جانبي  مختلفي  أو متميزي  ل  بعضهما وقد .لإلستراييمية كف 

بالنظرية والمذهب Fochدلاهما 
 
 . 

 

 .ـ النظرية1

هج معينة،ويريد الوصول إلى معرفة يمك  استخدامها بشكل لام النظرية يهدف إلى يعميق مفاهيم و منا

إن أس  النظرية يمك  أن يكون متعدد  ولك  . بشكل لام وشامل،استخدام مستةل ل  المغرافية و التاةيخ

حيث نف  . هذه التعدد وطبيعة متغيرايه م  الصعب يحديده. مع ذلك يمكنها أن يؤس  نظرية موحد 

إذا يمك  الةول . إلى إجابات مختلفة بشكل كبير وذلك وفق الممتمعات الوظائف والحاجات يمك  أن يؤدي

 .هنا،إن بناء نظرية موحد  هو لمل في غاية الصعوبة

 

لألبحاث المتعدد  والمتغير   يمع ذلك،هذه الحالة و الصعوبة في بناء النظرية  ا يؤدي بشكل أويوماييك

في التناقضات الالهويية حول طبيعة البشر،إنه م   وم  غير أن ندخل هنا.وفق الممتمعات التي ينشأ فيها

. الضروةي أن ينظيم الممتمعات البشرية يصل إلى دةجات معينة م  التعةيد المطابق  اهتمامات البشر

 . فبناء سياسة خاةجية لدولة كبرى ولها قو  لظمى  ا يشبه بناء نف  السياسة لدولة صغير  هامشية

 

للى األقل مخطط،برنامج لتسميل،يصنيف :" صري  النظرية بأنها لرف أحد للماء السياسة المعا

أيضا النظرية،للى األقل،يستطيع الحصول للى قو  ينظيمية وقيمة .ويرييب المعطيات و المعاةف

"نةدية
1
باإلضافة لذلك،يمكننا ينظيم وظائف النظرية حول ثالثة محاوة وفق وظائف اللغة. 

3
وظيفة أو ا،:  

وهنا  ا بد م  .لى الكتابة لي  يغيير بسيط،بل يمبر الكايب ببذل جهد كبير وصاةمفالوصول إ .التعبير

اإلشاة  إلى أن العسكريي  يكتبون بشكل أكثر بساطة ولدم يعةيد،م  ةجال الدولة أو الدبلوماسيي  ،وهذا 

ا أو هي فوظيفة التعبير،إنها النظرية اإلستراييمية في ذايه. يعني أنهم بحاجة وبشكل قوي إلى نظرية

وم  خالل هذه الوظيفة . وظيفة االتصالثانيا،. نفسها،وهذا يعود للشخص الذي يكتبها أو يبنيها

ينةل معرفته إما إلى يالميذ مختاةي ،كما كان في الزم  الةديم،أو للى قراء  ا يعرفهم،كما حصل "المعلم"

الكتابية حتى يتم ضمان وصول  ويحول هذه الوظيفة م  الحالة الشفهية للى. مع بداية العصوة الحديثة

                                                 
 
 . 51، باةي  ، الصفحة "Foch ، "Des Principes de la guerreـ  
1
  .515 ،بالفرنسية، باةي ، داة النشر المامعية لفرنسا،"مخطط م  أجل يحليل مةاةن للحكومات" ،Jean-Louis SEURINـ 
3
 . 2  ،الصفحة Flammarion، 551، باةي ، داة نشر "المستةبل مفتوح" ، Konard Lorenz et Karl Popperفي  Karl Popperـ  
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هذه الوظيفة يتخيل ةموزا أو .وظيفة التمثيلثالثا، .الرسالة ومعرفة أصحابها أو منظريها بشكل أفضل

سياسية يتعلق بتغيرات ف  /هذا البعد مريبط بتحو ات اجتمالية. صوةا إستراييمية لم يتم وجدودها بعد

نمو السريع في التةنية،ففي العالم األكثر وظيفة التمثيل أخذت أهمية كبير  بعد ال.الحرب

 .يعةيدا،اإلستراييمية يحتاج أكثر م  أي وق  للى مساند  نظرية يمثلها أو يةدمها

 

ما هي غاية النظرية؟ وهل هناك مقاربات : إن هذه الرؤية للنظرية وأهميتها تجعلنا نطرح السؤال التالي

  مختلفة لهذه الغاية؟

ودنا للحديث ل  ا اختالف و التنوع في البشر،ومدى قدة  النظرية للى أن يَُعمَّم ية" الواقعية" المةاةبة 

هي أكثر طموحا،ولكنها " المثالية"أما المةاةبة. حيث يمردها سيصبح أكثر ضعفا،وةبما يتحول إلى ياةيخ

كأفكاة فهي يتطلب دقة كبير  في يوظيف المفاهيم، هذه المفاهيم التي سيتم إدةاكها .أكثر صعوبة أيضا

هذه المةاةبة أيضا،ستضع يح  الضوء،وباإلضافة للتنوع وا انةسام الذي نعرفه .لامة ولك  ليس  مطلةة

اإلستراييمي الشهير .بعد التمربة التاةيخية،جوهرا معينا سيخدم كنةاط لالم م  أجل بناء النظرية

Clausewitz  الخبر  الشخصية قاديه الترف بوجود شكلي  للحرب،ألن الممابهة الواضحة للنظرية مع

النظرية :" ويضيف الحرب الحقيقية ا يأخذ بالحسبان شمولية  مفهوم الحرب المطلقةللوصل إلى أن 

،ألن لليها أن يةبل كل هذا،ولك  واجبها هو بإلطاء المكان األول للشكل المطلق للحرب،كنةطة مرجعية

"ةد نهائيا الرؤيةم  يريد أن يتعلم األشياء النظرية فإنه سيتعلم للى أ ا يف
 
 . 

 

نظرية مثالية ستشير بشكل قوي إلى :" فةد نةل يعليمايه إلى اإلستراييمية البحرية  Rosinskiأما يلميذه 

أن السيطر  للى البحر هي المفهوم الوحيد الذي م  خالله نظرية مطلةة ،كاملة و مرضية للحرب 

"حد التطبيقالبحرية يمك  أن يتطوة،حتى ولو أن هذا الهدف  ا يصل ل
1

إذا المشكلة الحاسمة هي في . 

اإلستراييمية،أو في بناء نظرية  ا يكون منةطعة ل   ةالمصالحة بي  المتطلب النظري مع براغمايي

،كما أخيراأو . فالنظرية اإلستراييمية يمب أن يترافق بمرلة يمريبية. الحةيةة التي لها قيمة لملية كبير 

"ر بكل وضوح،مفهوم الحرب و حةائق الحربالتفكي" :" ةيموند آةون"يةول 
3
 . 

 

 

 

 

                                                 
 
 . 623، مرجع سابق، الصفحة "الحرب" ، Carl CLAUSEWITZـ  
1
 . 11، الصفحة "Herbert ROSINSKI، "Commentaire de Mahanـ  
3
 . 13، المزء األول،الصفحة "Raymond ARON، "Penser la guerreـ  
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 إذا كان على النظرية أن ترتبط بالواقع والتجربة، فما هي المستويات المتعددة لهذه النظرية؟

إن النظرية يفترض جهدا م  التفكير حول المفاهيم وحول المناهج أو الطرائق والتي يصعب يحةيةها في 

ي وداخل التمييز الموهري بي  المذهب والنظرية أن نمري لملية م  إذا م  الضروة. الكثير م  األحيان

،وذلك وفق دةجة بمعنى أننا نميز بين النظرية اإلستراتيجية و التحليل اإلستراتيجي. التصنيف أكثر دقة

فالمنظر اإلستراييمي يسعى لتةديم لمل إبدالي وفق يفكير منهمي منظم،بينما .الدقة والصفاء الفكري

 .ستراييمي له حدود يةف لند دةاسة حالة معينة،معتمدا للى نظريات أو منظري  إستراييميي المعلق اإل

 

 ,Jomini, Clausewitz, Mahan, Corbett, Castexكذلك،وضم  هذا التحليل يمك  أن نةول بأن 

Fuller, Liddell Hart, Douhet, Beaufre, Poirier, Schelling... ،هم منظرون إستراييميون

اللذان يعلةان للى كتابات إستراييمية في الةرن التاسع لشر، و  ,Caemmerer, Mordacq بينما

Puleston , Lepotier  اللذان هما امتداد لإلستراييميMahan  وآخرون كثيرون هم محللون

 . إستراييميون

 

والفلسفة،حيث كما هو الحال في للم الالهوت .في الواقع، ا يمك  الفصل النهائي بي  النظرية والتحليل

أما المعياة . يعليةات ويحليالت المؤسسي  يرقى إلى يمديد كبير قد يصل إلى ثوة  داخل هذه العلوم

أيضا يمكننا أنى منظري  .األساسي هنا كما في أماك  أخرى،هو الموهبة التي يوضع في خدمة مشروع ما

إليه،ونرى منظري  يةدمون قيما إستراييميي   ا يصلون للى حد بناء نظرية متكاملة وفق ما يطمحون 

 . فكرية لظيمة لكنها ينهاة مع أول يمربة لملية لها
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 . Doctrine ـ المذهب2

يَستخرج . المذهب يسبق اختياةا محسوبا داخل ممموع النظريات الموجود :"  Lucien Poirierيةول 

إن  (.15 الوةشة اإلستراييمية الصفحة " م  كتابه ". )منها مفاهيم يفضلها في لملية التطبيق أو الفعل

المذهب له طابع محلي ولي  شمولي،ويتم يبنيه ضم  إطاة وطني،كما أن له نهاية أو غاية لملية كما 

المبادئ الةائد ،لندما يتم يشكيلها، يخدم كدليل أو مرشد في بناء الةراةات :"  Jacques Laurentول ية

 (. 12، الصفحة "أدا  م  أجل الفكر العسكري السوفييتي" م  كتابه ".) العملية التي سنتخذها

 

لنظر التي يتبناها بأنه نظام م  وجهات ا:" وقد وةد في الموسولة العسكرية السوفييتية يعريفا للمذهب

، منطلةا م  األموة الموهرية، األهداف وطبيعة حرب ما قادمة، أيضا الدولة خالل فتر  زمنية معينة

أما الو ايات المتحد  فةد لّرف   ".يحضير البالد و الةوات العسكرية لهذه الحرب ووضع الوسائل الممكنة

 ".ألخرى غير الحروبهو الدليل م  اجل قياد  الحروب والعمليات ا:" المذهب 

 

في الواقع، الحواة المذهبي اإلستراييمي يمب أن يصل إلى نتيمة في يبني مذهب ةسمي يتم فرض 

الةوات المسلحة األمريكية .يطبيةه،وقد يم شرحه في يعليمات أو منشوةات يؤس  قوالد أو كتابا أبيضا

، 511 )ات متعدد  ينشر بشكل دوةي نصوصا مذهبية، وقد يم نشرها ويغييرها خالل سنو

 563، 511، 516، 553 ) . 

 

فالمذهب يحتوي لاد  للى النظرية بشكل واضح أو : في الواقع،يربط المذهب لالقة قوية بالنظرية 

ولك  هذه العالقة بي  طرفي للم اإلستراييمية لم يتطوة بشكل مماثل في . مبط ،مباشر أو غير مباشر

ن النظرية هي بشكل جوهري لمل يراكمي،بمعنى أنها يستند في وهنا نستطيع الةول أ. العالم المعاصر

أجزائها للى كتابات ماضية،وللى مفاهيم ومناهج م  الماضي يم يعريفها مسبةا،والهدف هو إغناء هذه 

للى العك  م  ذلك،المذاهب يأيي بشكل متتال أو متعاقب،أي . النظرية ومحاولة وصولها إلى الكمال

،وحتى في يظهر وينشر في مكان آخر التينراها يريبط بالمذاهب التي سبةتها أو بشكل متةطع،م  غير أن 

الشكل العملي للعالقة بي  المذاهب،الةطيعة  ا يكون نهائية،إ ا أننا نرى العالقة بينها بطيلة،ضعيفة وكل 

ة، إن طرق في النتيم.مذهب إذا أةاد ا اةيباط أو األخذ م  مذهب آخر فيكون م  خالل محاكايه أو يةليده

ويبةى النظرية اإلستراييمية هي قبل كل . ومناهج التعبير هي مختلفة بي  المانبي ،النظرية و المذهب

شيء فكر منفتح،بينما المذاهب اإلستراييمية فيها الكثير م  التستر للى األسراة و األفكاة،وخاصة فيما 

 . يتعلق بالشؤون الدفالية
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النظرية و المذهب، نستطيع يحديد بعض األموة المتعلةة بطريةة لمل  با استناد إلى يحليل العالقة بي 

فعلى الخالف م  النظرية أو م  النموذج األمثل لها،المذهب لم يك  في أي يوم م  األيام .المذهب

وهو م  األجل ا استخدام الداخلي والخاةجي في . حياديا،فهو يداة ويحكم بواسطة مبدأ الفعالية و الثبات

 . نف  الوق

 

،مرجع Foch: انظر.) في الداخل،يهدف المذهب لخلق ممتمع أو يممع م  الفكر بهدف الةيام بفعل ما

فخالل العديد م  الةرون،كان لمل المذهب يتركز للى يعريف طريةة ولمل (.  2 سابق، الصفحة 

ته،بالتحديد، إذا كان  وظيف.األسلحة،وهذا العمل بشكل لام لم يختلف م  بلد آلخر إ ا بشكل بسيط جدا

أبعد م  حةل وممال التفكير اإلستراييمي كل ما يتعلق  Clausewitzوظيفة لملية،ونذكر هنا أن 

 .فممال المذهب كان محددا بصرامة ودقة ولم يتطوة هذه الوظيفة إ ا بشكل بطيء. بتحضير الحرب

 

بمعنى ما هي األسلحة للى المذهب وضع يعريف جديد لتوظيف األسلحة، التةدم التةني السريع،كانومع 

وفي نف  الوق ،كان لليه الموافةة بتحديد مكان ألشياء جديد  أكثر .التي يمب أن نستخدمها في البداية

  ففي العصر الحديث كان للى المةرةي  أن يواجهوا ضروة. 215 كبرا م  الماضي أو قبل لام 

طوة موضولي إلمكانية العتاد أو المواد، هذه ا اختياةات ينتج بشكل أقل ل  ي. ا اختياة بي  أموة متعدد 

فالتأخر التةني لي  فةط نتيمة لالفتةاة إلى الوسائل،بل ينتج أيضا . وشكل أكبر ل  مفاهيم يمب اختياةها

 .ل  التأخر و الممود الفكري

 

يؤيدون أن طاقة المعركة و استخدام الذكاء في حالة معينة " فردية"وللى العك ،الذي أخذوا بمةاةبة 

ولمليا . اصة،بالنسبة للةاد ،هي لوامل نماح ذات قو  ويأثير أكبر م  المذاهب التي يوضع بشكل مسبقخ

مع .الذي يعطي دوةا مهما للصدفة و الحظ أثناء الحرب Clausewitzهذا الرأي يتفق بشكل كبير مع 

 أفضلن فهم ذلك،هذا األخير كان قد يحدث في السابق ل  أن المذهب المشترك هو أفضل وسيلة لضما

ولهذا السبب،في ظل غياب مذهب معي  للةياد  في الحروب و . لألوامر واألنظمة الموضولة

المعاةك،فإن موت أحد الةاد  العسكريي  الكباة أو الةاد  المباشري  قد يؤثر بشكل سلبي كبير للى 

 .المعركة أو الحرب

ضيق،يمك  الةول أن المذهب هنا للى  باإلضافة لما سبق،وفيما يتعلق بانتشاة المذهب بشكل واسع أو

فكرية،بينما المذهب ينتشر بشكل واسع،فلي  " نخبة"فالنظرية في الغالب ينتشر بي  . لك  النظرية أيضا

 . الةاد  وحدهم م  يفهمه ويعرفه، بل للى المنفذي  له أيضا أن يمتلكوا معرفة دقيةة للمذهب
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        .ثانيا ـ المناهج و الطرائق اإلستراتيجية

في طرحنا أو سؤالنا ل  المناهج المستخدمة في العلوم اإلستراييمية،نكون قد وصلنا إلى موضوع بالغ 

فعلم اإلستراييمية كما الفروع العلمية األخرى لديه أصول معرفية أو . األهمية يتعلق بهذه العلوم

هذا الشأن أمام الكتاب  وم  اإلشكاليات المطروحة في. ،ولديه أيضا منهمه أو طريةتهإبستمولوجية

اإلستراييميي  أنهم  ا يمتلكون يكوينا أو معرفة فلسفية أو أكاديمية يسمح لهم بإجراءات مةاةبات معينة في 

 . األفكاة والمواضيع التي يطرحونها

 

Clausewitz  أحد كباة الكتاب اإلستراييميي ،كان قد دةس جيدا الفيلسوف األلماني الشهير فيخته ألنه

أنه  اإلستراييميةمع ذلك يرى بعض مؤةخي .بكرا للى أهمية التكوي  الفلسفي للكايب اإلستراييميولى م

في الحديث ل  " ماك  فيبر"ويةول . لم يصل إلى المرحلة التي يةدم فكرا نةديا،بل كان لديه كتابات لامة

  للى قوالد شاملة معظمهم فهم هذا الحةل العلمي أو أدةكه كمعرفة موضولية مشيد :"اإلستراييميي 

"ولالمية،ولك  للم اإلستراييمية،في الغالب، لي  إ ا يرجمة لتمربة ياةيخية محدود  ومحلية
 
 . 

 

، استبعد في دةاسايه أية نظرية شاملة للةو  البحرية انطالقا م  Mahanأيضا اإلستراييمي الشهير 

ن التسع لشر،دةاسة التاةيخ كان  ونذكر هنا أنه في الةر. دةاسة ياةيخ بحري واحد ألوةبا الحديثة

 وقد ذكر نابليون هذا الموضوع أكثر م  مر . المصدة المفضل، إذا لم نةل الوحيد،م  أجل دةاسة الحرب

إذا أةدت الةيام بحرب همومية مثل اإلسكندة،هانيبال،الةيصر، أو غيرهم، اقرأ،ثم ألد قراء  :" لندما قال 

ي  حملة قاموا بها، ك  مثلهم أو قلدهم،وهذه هي الوسيلة الوحيد  لتصبح التاةيخ فيما يتعلق بالثالث والثمان

 (.  25 م  كتاب مالحظات نابليون األول، المزء السادس، الصفحة ". ) قائدا كبيرا

 

إن هذا المصدة التاةيخي يحول بشكل طبيعي إلى منهج، هو المنهج التاةيخي والذي وصل إلى ذةويه بي  

، اسيما في اإلستراييميات البرية والبحرية،للما أن هذا م يطبيةه في كل مكان، وي1 5 ـ  112 لامي 

المنهج يم الخروج لليه في العديد م  الحا ات في فرنسا وألمانيا، وأيضا للى يد كباة مؤسسي 

م  جهة . Philip Colombو البريطاني  Alfred T.Mahanاإلستراييميات البحرية وأهمهم األمريكي 

بمعنى " الحاضر"ا المنهج في منافسة كبير  مع منهج آخر  ا يعتمد للى التاةيخ بل للى أخرى،كان هذ

 .التةدم الكبير والمذةي في الممال التةني و للى الثوة  الصنالية مةاةبة أخرى وهي أنه التمد للى

                                                 
 
 . 561 ، سلسلة أبحاث في العلوم اإلنسانية،لام Plonدةاسة حول نظرية العلم، صادة في باةي ،بالفرنسية،داة نشر " ـ ماك  فيبر،  
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التاةيخي الذي ميز بي  المنهج  Reginald Custanceوكان  بداية التمييز بي  المنهمي  مع البريطاني 

 . 522 الصادة لام " Naval Policy" و المنهج المادي في بداية الةرن العشري  في كتابه 

 

أما الكتاب العسكريون في نهاية الةرن التاسع لشر،فةد فضلوا مواجهة المنهج التاةيخي بمنهج آخر هو 

م  . العصر الحديث المنهج العةالني ،والذي وجد أصوله في المةاةبة الهندسية لند التكتيكيي  في

أما بالنسبة للمنهج العةالني . جهتها،المغرافية العسكرية بن  منهمها الخاص في البحث اإلستراييمي

والمنهج الوضعي فهما متماوةان بشكل كبير إذا لم نةل أنهما متماثلي  في الكثير م  الحا ات،والتفريق أو 

يتعلق بالمنهج الفلسفي فإنه يتميز م  خالل موضوع أما فيما . ياةيخية تالتمييز بينهما يعود  التباةا

 . الدةاسة الخاص به أكثر مما يتميز بالطريةة،وهو لي  إ ا يطبيق نولي للمنهج العةالني

 

 .ـ المنهج التاريخي1

يعتمد المةاةنة و التمربة  هذا المنهج.وهو األكثر استخداما،أو للى األقل كان كذلك حتى الثوة  النووية

،في Scharnhorstاإلستراييمي والمنرال البروسي . ه  ا يعتبرهما لملي  إجباةيي  في البحثأيضا،ولكن

أما المنرال . نهاية الةرن الثام  لشر، فّضل العمل للى أمثلة قليلة، ولك  للى أن يتم دةاستها بعمق

Hubert Bonnal بهدف ،في نهاية الةرن التاسع لشر، وضع منهما يتألف أو يةوم للى مثال واحد

بشكل لام، المنهج التاةيخي كان يهدف م  خالل مةاةنة . الوصول لنتائج إستراييمية أكثر منها يكتيكية

لةد لرف هذا المنهج العديد م  .التماةب التاةيخية المتعدد ،الوصول إلى وضع قواني  أو قوالد محدد 

ه الصعوبات هي الطابع غير م  هذ. الصعوبات أو لدم الوصول إلى الةنالة التامة به كمنهج متكامل

  . خاصة الةديمة منهاالكامل أو غير األكيد للمصادة 

 

 .ـ المنهج الواقعي2

يتأس  للى وسائل موجود  في بيلة محدد  أكثر  الةديمة التي المادية يح  اسم هذا المنهج يختفي الطريةة

م  الدةوس التي  رفالكثي .يمه لنامما يتأس  للى معاينة موةوثة م  الماضي والتي لي  لديها الكثير لتةد

ونشير هنا أننا لندما .استفيد منها في حروب ماضية  ا يمك  ا استفاد  منها اآلن كما  ا يمك  استخدامها

فإن هذه التسمية  ا يةتصر للى جانب مادي مطلق،ألن العوامل اإلنسانية يبةى لها " مادي"نةول منهج 

ائل المادية يمب أن يترافق و يتوافق مع الطريةة التي نريد دوة بالغ األهمية،وأيضا استطالة الوس

 .استخدام هذه الوسائل فيها
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وهو .في الواقع،المنهج الواقعي سوف يعمل للى وضع اإلستراييميات وفق لمل وسير الوسائل الممكنة

الشخصي /ييالمنهج الموضولي والذي سيريبط بةدة  الوسائل المتاحة، و المنهج الذا: ينةسم إلى فرلي 

 م،أو أ ا يتأقلالمريبط بالمذاهب المستخدمة والتي يمك  أ ا يتطابق مع الةدةات الةصوى للوسائل المتاحة

 .نهائيا معها

 

 .العلمي/ـ المنهج العقالني3

يُةتَرح م  خالل ا انطالق م  أولوية وسائل " المنهج العةالني أو الذي يمك  أن نسميه بالعلمي،

لوصول وم  خالل البراهي ،إلى الةوالد التي ستتبع وم  أجل يحديد األجزاء األكثر اإلستراييمية، حتى ا

"أهمية و التي يمك  استغاللها بشكل كبير
 

إن الخطوات التي يتبعها هذا المنهج ليس  مؤسسة للى . 

الخبر  أو التمربة ،كما في المنهج التاةيخي،ولي  مؤسسة للى الوسائل،كما في المنهج الواقعي،بل 

 .مؤسسة للى المنطق الخالص

 

استُخدم هذا المنهج منذ زم  بعيد حيث ظهر في البداية بشكل أو هيلة هندسية، اسيما لند مؤسسي الفكر 

استند بشكل واضح  Puységurالماةشال . التكتيكي الحديث،إن كان في اإلستراييميات البحرية أو البرية

قالد  وأساس كل ف  الحرب هي في الةدة  للى " ": ف  الحرب"للى للم الهندسة ويةول في كتابه 

يشكيل أنظمة جيد  للمعاةك وجعلها يتحرك و يتفالل ضم  قوالد كاملة أو األكثر كما ا في الحركة؛وهذا 

 ".ما يمك  استخراج مبادئه م  للم الهندسة

 

  اجل يةديم يعريف ويبدو أن معظم ،إذا لم نةل جميع، الكتاب اإلستراييميي  استندوا للى هذه المبادئ م

الةوالد و األنظمة بشكل ناجز أو كامل،و يمك  يطبيةها في جميع الظروف م  غير العود  لوضع الخصم 

إن المنهج العةالني المستند إلى العلوم .أو التباةايه الخاصة،أو حتى إلطاء التباةات خاصة للميدان

أما اليوم فةد .المعاةك وحروب ا استةالل الهندسية يحول إلى مخططات إستراييمية لند الكثيري  أثناء

اختفى هذا اإللماب الكبير بهذا المنهج أو الطريةة،مع العلم أن المنهج العلمي لرف يطوةا هاما للى 

 .مستوى العمليات و التكتيك

 

 

 

                                                 
 
 . 15، مرجع سابق،الصفحة "اإلستراييمية" ، Antoine Grouardـ  
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وأثناء .أخيرا، ومع بداية الةرن العشري ،بدأت الكثير م  الميوش البحث ل  يطبيةات أكثر خفة وسرلة

حرب العالمي الثاني،وضع األمريكيون و البريطانيون مممولات للمية مكلفة بتحسي  يوظيف لمل ال

وقد أصبح البحث العلمي في العمليات شيلا داةجا ومفتوحا أمام . الراداةات والوسائل المضاد  للغواصات

 .التحليالت المنهمية

 

 .ـ المنهج الجغرافي1

حةال "ن يؤس  منهما يةدم و يدةج بشكل مستمر حتى أصبحاستطال  العلوم المغرافية العسكرية أ

هذا المفهوم قديم جدا وأكثر مما نعتةد،فةد  ".الجيوإستراتيجية"كامال ومطلوبا بشكل كبير وهو " للميا

 Giacomo،والذي لم يعرف نف  الحظ، يح  ةيشة المنرال اإليطالي "الميويكتيك"ظهر مع 

Durando  وبينما .هج لم يتأس  بشكل حةيةي إ ا في نهاية الةرن التاسع لشرلك  هذا المن. 116 في لام

،أي بالةوى المسلحة؛ إ ا أن المنهج المغرافي "باألدا "المنهج التاةيخي والمنهج الواقعي يهتمان كليهما 

 المغرافية العسكرية يهتم بصفات األةض و الميدان،أما".األدا "أو البيلة التي ستعمل فيها " بالوسط"يهتم 

 . ةئيسي في الحرب الحديثة لالميوإستراييمية فتهتم ويحلل المسافات ،وهذا لام

 

  .ـ المنهج الثقافي1

يعتبر هذا المنهج م  المناهج التي وضع  حديثا،فمفهوم الثةافة اإلستراييمية لم يوضع ويفرض إلى مع 

البروفسوة األمريكي في  فةد استخدمه بشكل واضح أكثر م  غيره. نهاية السبعينات م  الةرن العشري 

والصادة في  The Soviet Strategic Culture، وفي كتاب بعنوان Jack Snyderالعالقات الدولية 

المنهج الثةافي يعتمد للى مممولة م  العلوم وأهمها السيكولوجية،اإلينولوجية و . 522 لام 

وهي مممولة م  :" يعريفها كالتالييبحث هذا المنهج ل  إقامة ثةافات إستراييمية يمك  . ولوجيةيالسيس

المواقف و المعتةدات المفضلة داخل معهد أو مؤسسة لسكرية،فيما يتعلق بالهدف السياسي للحرب 

"والطريةة اإلستراييمية و العماليية األكثر يأثيرا و التي يمك  الوصول إليها
 
. 

 

  الفرنسيي ،يحديد في أية أجواء يةصد بهذا التعريف وكما هو متعاةف لليه بي  الكتاب اإلستراييميي

ومناخات يمذةت المحاوة الكبرى لإلستراييمية داخل الثةافة الوطنية بشكل أساسي،ألن هذه الثةافات 

،حيث كل جيش يعود لفرد أو جمالةاإلستراييمية الوطنية يمك  أن يترافق أو يواكب ثةافة إستراييمية 

                                                 
 
،الفصل 13العدد " اإلستراييمي"،م  مملة Bruno Colson،الكايب "ثةافة اإلستراييمية الفرنسيةال"ـ هذا التعريف جاء في بحث يح  لنوان  

 . 15،الصفحة 551 األول 
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ففي الو ايات المتحد  الميش يعطي مكانة خاصة . لتي يمتلكهايستطيع أن يةول أن له ثةافته اإلستراييمية ا

،أما الةوى Mahan،والةوى البحرية يعطي هذه المكانة لإلستراييمي البحري Jominiلإلستراييمي 

وهو منظر الحرب الموية اإليطالية Douhetالموية مع 
 

إن مفهوم الثةافة اإلستراييمية استلهم الكثير . 

 Gabrielالتي جاء بها الكتاب السياسيون األمريكيون في سنوات الستينات مثل  م  الثةافة السياسية

Almond, Sidney Verba  في كتابهما (The Civic Culture، 563) و ،Lucien Pye  في 

( Political culture and Political Development ، 561.) 

 

 .ـ المنهج التركيبي6

ولك   ابد م  الةول هنا أنه م  الصعب العثوة للى كتابات .السابةة هذا المنهج يتكون م  ممموع المناهج

ويشير بعض الدةاسات التي أةخ  للم  .قديمة أو كالسيكية استخدم  هذه المناهج مع بعضها

اقترب كثيرا م  استخدام المنهج " نظريات إستراييمية"في كتابه  Castexاإلستراييمية للى أن األميرال 

والذي استخدم المناهج التاةيخية و الواقعية  Bernard Brodieيأيي  Castexميرال بعد األ. التركيبي

معا،وخاصة في ألماله األولى حول اإلستراييمية البحرية،ولكنه لم يعط مساحة أو مكانة واضحة للمنهج 

 .المغرافي ،ولم يعرف أيضا قيمة المنهج الثةافي إ ا بشكل متأخر

 

 .ـ المنهج الفلسفي7

ويعتبر الصينيون أول م  استخدم هذا المنهج أو .ء األةقى واألصعب في للم اإلستراييميةوهو المز

 Sun Ziوبينما الفكر ا استراييمي الغربي امتلك قالد  ياةيخية،الفكر اإلستراييمي لند الصيني . الطريةة

المنهج الفلسفي حيث أةاد اإلستراييميون الصينيون يطبيق . للى أس  فلسفية زوم  أيى بعده كان  يريك

والحكمة في ممال الحرب،كما في المما ات األخرى م  الحيا  ا اجتمالية
1
. 

 

و   Corbettيهتم بموهر الحرب، أو بمزء منها كما يةول  Clausewitzالمنهج الفلسفي وكما يةول 

Rosinski علوم في لملهما ل  الحرب البحرية،أما اليوم فيهتم هذا المنهج بالعلوم اإلستراييمية ك

أما الصفة المشتركة بي  هؤ اء هي ما نستطيع يسميته . Poirierاإلستراييمي معرفية،ويساند هذا المفهوم 

بالمتطلب النظري،بمعنى اإلةاد  في يماوز األشياء كما هي،أو يماوز الطبيعة المادي لألشياء م  أجل 

بالنسبة للعالم .لى نظرية موحد فهم طبيعتها الفلسفية و المعرفية،أما الهدف النهائي فهو الوصول إ

                                                 
 
، Macmillan-Collier، صادة في نيويوةك ولندن، ل  داة نشر "Russel WEIGLEY ، "The American Way of War:  ـ انظر 

 523 . 
1
، يمك  إيماد هذا المرجع "Everett L. WHEEler ،" The Origins of Military Theory in Ancient Greece and Chinaـ انظر ،  

 . للى العديد م  مواقع اإلنترني 
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النموذج الذي  ا يمك  يماوزه،إن كان فيما يتعلق بعمق أفكاةه أو م  خالل  Clausewitzالغربي،يعتبر 

بالنظرية ةقلةه الدائم م  أجل ةبط التطوةات العمليايي
 
. 

 

يتعلق  ألهميةابعد محاولة الةراء  السريعة لمناهج البحث اإلستراييمي، ابد م  طرح سؤال في غاية 

  هل يمكننا تحديد منهج واحد من بينها يكون أكثر دقة من غيره؟: بمميع هذه المناهج 

 

هو منهج متغير بشكل كبير،بمعنى أنه م  الصعب أن يكون منهما شامال وقادةا بشكل  المنهج التاريخي

بمعنى أن يبحث ل  .هيةدم الموضوع التةني للى غير والمنهج الواقعي. دائم للى الوصول إلى الحةيةة

وكما .البيلة أو،فيعطي األولية للوسط المنهج الجغرافيأما .الوسائل الممكنة التي مصدةها التةدم التةني

فإنه يهمل  للمنهج العقالني ـ العلميوبالنسبة . ةأينا ذلك مع منظري الميوإستراييمية في الةرن العشري 

بمعنى أن هذا المنهج يبحث ل  .ةياضية أو هندسيةوالد العوامل المادية ويصل إلى اختزال الحرب إلى ق

 .صيغة دائمة يمك  يطبيةها في جميع الظروف

 

وهنا يةترب كثيرا م  المنهج الواقعي ليشير إلينا .نمد أنه مريبط بالبيلة ا اجتمالية المنهج الثقافيوفي 

ج ل  التوفيق بي  العديد م  الناي المنهج التركيبيأما .بمتغيرات اإلستراييمية حسب المكان والزمان

 المنهج الفلسفيوأخيرا  .المناهج،وهو بالتعريف منهج متعدد ويريكز للى إستراييمية متعدد  الوسائل

بل يستند للى لامل واحد بشكل خاص ،فهو بهذه الحالة  ا .الذي يريكز بشكل جوهري للى النظرية

امة العلمية،ثم يضعها في بيلتها الخاصة حد ممك  م  الدقة والصر يحاول فهم ظاهر  الصراع بأقصى

 .للوصول بالوسائل المستخدمة إلى الغايات النهائية المنشود 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 
 Air University، صادة ل  "James B. SMITH، "Some Thoughts on Clausewitz and Airplanesـ يمك  العود  هنا إلى  

Review 516 ، آب . 
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 . ثالثا ـ مبادئ اإلستراتيجية  

و يحليل مبادئ اإلستراييمية يمكننا أن نطرح في البداية إشكالية هامة يتعلق بمدى الموضولية في قراء  

يمي،أو بمعنى آخر ما هي المبادئ التي نسميها أو نتخذها كمرجعية في صنالة في ايخاذ الةراة اإلستراي

 نةيّم صالحية قراة إستراييمي معي ؟وكيف الةراة اإلستراييمي؟ 

في اإلجابة للى هذه السؤال نرى أن مبادئ اإلستراييمية يتدخل بسرلة لمسالدينا في صياغة ووضع 

ستراييمي الذي نتخذه يحترم معايير و قوالد أساسية يتعلق هل الةراة اإل:اإلجابة،أو بشكل آخر للةول

في الواقع،إن مبادئ اإلستراييمية  ا بالعلوم اإلستراييمية ،قد يم وضعها م  خالل التمربة و الحدس؟ 

. يمك  يماهلها  ا للى المستوى ا استراييمي و ا للى المستوى التكتيكي في الحرب أو في غيرها

هي قوالد لامة يهدف للوقاية م  مفاجآت العدو والتأكد م  التفوق لليه في أية  فالمبادئ اإلستراييمية

إن التاةيخ يبي  أن وضع مبادئ لإلستراييمية ثم التةيد فيها في لملية . خطو  نختاةها في التعامل معه

ليا ولم. صنالة الةراة هي م  أكبر الصعوبات التي واجه  لمل اإلستراييميي  في زم  الحرب و السلم

هذا ما دفع العديد منهم للةول بأن يطبيق مبادئ محدد  لإلستراييمية يختلف كثيرا ل  صياغتها أو 

 . وضعها،حيث أنه م  المستحيل التةيد الصاةم بهذه المبادئ

 

 

إن البحث ل  مبادئ إستراييمية بدأ  إذا، هل يمك  وضع قوالد دائمة يمكنها قيادينا  اسيما أثناء الحروب؟

في بداية الةرن السادس لشر كان ميكيافلي قد ألل  . لي منذ بداية يبلوة الفكر العسكري الحديثبشكل لم

لديه مبادئه العامة التي هي قالد  لمختلف العمليات أو المماةسات التي نةوم  ا يوجد للم :" ذلك مسبةا 

لمبادئ طُرح بشكل هذا البحث ل  ا(. 11 الصفحة  مرجع سابق،م  كتاب ف  الحرب،ميكيافلي،".) بها

نح  نكتشف مبدأ ثم نبحث فيما بعد ل  أفضل وسيلة للوصول :" Marmontواضح م  قبل الماةشال 

"، لك  العبةرية في يطبيةها وهنا يكم  ف  الحربةالمبادئ يكون معروف.إليه أو يطبيةه
 
.  

 

المبادئ وهي ينولها  إن جميع التأكيدات حول لالمية المبادئ يصطدم بمسألة يتعلق بشكل مباشر بهذه

فالمبادئ في للم اإلستراييمية يتغير م  كايب إلى آخر،وما هو أساسي لند هذا الكايب . ويحو ايها الدائمة

وهذا ما دفع العديد م  المتخصصي  للةول وهم يحاولون إيماد حل . ةبما يكون هامشيا لند غيره

 .ولك  المهم هو البحث لنهالتحو ات ويغيرات المبادئ،بأن المهم لي  إيماد المبادئ 

 

                                                 
 
 . 1، الصفحة "ةوح المؤسسات العسكرية" ، Maréchal Marmontـ  
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 ـ كيف يمكن التحقق من المبادئ ؟

فمثال . إن مسير  التحةق والتعرف للى مبادئ اإلستراييمية أنتم  لنا أدبا إستراييميا خاصا وضخما

المبدأ السامي "،يشير في العديد م  كتابايه إلى (515 ـ  11 )  Fochالمنرال و اإلستراييمي الشهير 

ـ حرية الفعل ،ويضيف لليه مبدأ آخرا يرى فيه أنه مطلةا وهو  ـ اقتصاد القوى ـ وهو" أو األةقى

بشكل ف  الحرب هو :" لندما يةول  Xénophonوهذا المبدأ األخير يستعيره الكايب م  ،والتصرف ـ

،كتبه في لام "مبادئ م  أجل الحرب"  Fochم  كتاب ". ) جازم ونهائي ف  الحفاظ للى حريته

  (.51 ،الصفحة523 

يم .  51 فةد اقترح  ائحة استفاد منها الميش األمريكي بشكل كبير في لام  Fullerأما الميموة ـ جنرال 

ينةيحها و يصحيحها أكثر م  مر ،مع ذلك احتفظ  ،وةغم يناولها م  قبل مذاهب مختلفة،بةويها 

ل  الميش  553 الصادة  في لام  Field Manual 100-5وفي آخر طبعة للمرجع . ومكانتها

الهدف،الهموم،التممع،اقتصاد الةوى،المناوة ،وحد  : األمريكي،يأخذ هذه الطبعة بتسعة مبادئ هي 

لةد يحدث بعض . ت المبادئ  ا ينتهي ولي  لها حدأما يغيرات ويحو ا.الةياد ،األم ،المفاجأ  والبساطة

حدد المبادئ  Labouerieيرال األم. اإلستراييميي  ل  مبدأ أو مبدأي  كبيري  يلخصان كل ف  الحرب

الصعق أو الرلب و الشك: جميعها بمبدأي  فةط وهما 
 
 .   

 

 .رابعا ـ القرار اإلستراتيجي

يُفهم اإلستراييمية في العاد  للى أنها ةؤية شاملة للى المدى الطويل،ولكنها يةع يح  ةحمة التغيرات 

خذ في الكثير م  األحيان في أجواء م  الضغط أيضا الةراةات اإلستراييمية يؤ.المستمر  وغير المتوقعة

إذا لي  م  المدهش الةول بأن الةراة اإلستراييمي هو واحد م  . المستمر يكون بدةجة كبير  أو قليلة

أصعب الةراةات التي يمك  أن يحدث،وأيضا م  ألةدها للى اإلطالق،وم  هنا ةبما يأيي الندة  في 

ستراييمي يةع يح  هيمنة التغيرات و التحو ات،إنه يتبع مؤشرا فالةراة اإل. وجود قاد  لظام وكباة

 :متعددا ولي  واحدا،إنه قراة يأيي بعد لد  يةييمات ويةديرات أهمها 

 .ـ الممازفة والرهانات

 .ـ الوسائل و اإلمكانيات

 .ـ األخطاة

 . ـ الظروف

 

 

                                                 
 
 .551 الفرنسية،نيسان " الدفاع الوطني"، بحث في مملة "مبادئ الحرب" ، Guy LABOUERIEـ  
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 .ـ المجازفة و الرهانات1

. أجل التمييز بي  الغايات السياسية و األهداف اإلستراييمية ويةع للى مستويات مختلفة،إنها ضروةية م 

أنه  Clausewitzويرى . هذا التمييز في العاد  يصعب ةؤيته أو يحةيةه كما يةع ضحية للخلط في المفاهيم

كلما كان الرهان حيويا كلما كان  المخاطر  مبرة  ويستحق الكثير م  التضحيات،وإذا كان الرهان 

وللى المستوي .ه بعض الوسائل التي يتناسب معه،مع أدنى مستوى م  المخاطر فنعطي" محدودا"

إن التاةيخ اإلنساني والعسكري بشكل خاص . العمليايي، ابد م  يةدير ويةييم التماسك لهذا الهدف أو ذاك

 يعطينا أمثلة كثير  للى الةراةات التي ايخذت أو استندت للى أس  ويةييمات سيلة وخاطلة للرهان،إن

 .اإلستراييمي أو للى مستوى العمليات العسكرية والحروب/كان للى المستوي السياسي

 

 .ـ الوسائل و اإلمكانيات2

يرى اإلستراييميون أنه م  الناحية المبدئية،بأن الوسائل واإلمكانيات ةغم يحولها ويغيرها إ ا أنها سهلة 

،ثم ا اختياة فيما بينها،وبعد ذلك يمب األخذ مع ذلك، ابد م  اختياة الوسائل التي يمك  يوظيفها. الفهم

اختياة الوسائل يعتمد،في نف  الوق ، للى . بالحسبان لدم الدقة والتأكد الكامل م  الرأي الذي يم ايخاذه

،وأيضا للى طبيعة المشكلة المطروحة بمعنى (يمب التصرف وفق ما لدينا)إمكانيات الفاللي  بمعنى 

 (.الوصول إليها هذا يةود للغاية التي نريد)

 

 

 .ـ األخطار3

الحرب  ا يمك  أن يكون م  غير أخطاة،فنح  نرى شروةها :" يةول نابليون بونابرت في هذا الصدد

"اة الثةة دائماأكثر مما نرى شروة الحرب نفسها،لذلك  ابد م  إظه
 

وجميع فنون الحرب يأخذ في . 

،وم  هنا  ابد للوسائل أن يتوافق مع األخطاة حسبانها دائما األخطاة ويةوم بالتخطيط لها بشكل مسبق

ا احتياط م  الخطر يأيي للى جميع المستويات،ثم يوسع . المتوقعة،أو للى األقل أ ا يكون أقل منها بكثير

 أنيكون هناك استعداد دائم لمعالمة النتائج التي يمك   أنهامش الحسابات للصدفة،ولك  بالمةابل يمب 

هذا الةراة يمك  أن يسبب يراكمات خطير  ولك  يمك  يحييدها . ى مستوى لاليتسبب بها قراة خاط، لل

                  . بشكل يدةيمي إذا يم التخطيط لألخطاة المتوقعة

 

                                                 
 
الحرب " بعنوان  Camon،وجاءت في كتاب للمنرال 125 نيسان لام  32في ياةيخ  Eugèneـ م  ةسالة وجهها نابليون إلى األمير  

 . 316،الصفحة  "النابليونية
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اليوم،حساب األخطاة يختلف ل  الماضي،وةبما يعود هذا ألن الحرب أو حتى الميادي  األخرى أصبح  

هذا الوسائل يحاول الوصول إلى ضمانات شبه . إلستراييمياتيستخدم وسائل متطوة  جدا في يطبيق ا

مطلةة في لدم وقوع أية خسائر  ا في الحرب و ا في غيرها، وقد سمي هذا التياة المديد في التخطيط 

ولك  للى أةض الواقع لي  دائما التطوة . ،بمعنى أ ا يموت أحد"صفر م  الموت" لعدم وقوع األخطاة 

و م  يحدد طبيعة يطوة األخطاة،فالعدو أو المناف  في هذه الحالة هو م  يلعب التةني والتكنولوجي ه

 . الدوة الحاسم

 

 

 

 .ـ الظروف1

في .هناك م  يردد دائما بأن التاةيخ  ا يعيد نفسه نهائيا،مع ذلك نرى أننا بحاجة لةراءيه بشكل مستمر

ولك   ا يوجد نية و العامل اإلنساني،الواقع،يوجد ظروف يلعب دوةاها بشكل مستمر ومنها المغرافية،التة

حتمية في هذا الشأن،فكل حالة لها ظروفها الخاصة التي يمب أن يأخذ با التباة في أي قراة 

ويبةى . هذه الظروف الخاصة يعود إلى لوامل جغرافية،ظروٍف سياسيٍة،دبلوماسية ولسكرية.إستراييمي

 .سماأن نةول بأن قدة  الخصم واستعداده يلعبان دوةا حا

 

ويرى نابليون بونابرت أن الةراة و التخطيط اإلستراييمي لليهما التوافق مع الظروف التي يمك  ان 

أن ينفيذ العمليات هو يدةيمي ويخضع لتأثيرات وأحداث يمك  أن يةع ويتغير كل :" يتغير بشكل ستمر

"يوم
 
 . 

 

 

 .خامسا ـ وسائل القرار اإلستراتيجي

عايير ويةديرات الةراة اإلستراييمي  ا يعني أن نبعد جميع الفرضيات المحتملة إن األخذ بالحسبان لمميع م

فم  بي  جميع ". احتمالي"فالطابع الميز و الغالب للى اإلستراييمية هي أنها لها طابع . لصالح واحد  فةط

مك  يةييمه المتغيرات النظرية التي يمك  يةييمها ويةديرها بشكل موضولي،إ ا أنه يبةى لدينا جانب  ا ي

بشكل صحيح إ ا م  خالل المانب الشخصي والذي يتعلق مباشر  بتصرفات وسلوك الخصم،المناف  أو 

 .العدو

                                                 
 
 .، المزء األول"يعليةات نابليون األول"ـ م  كتاب، 
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ل  الطريةة األفضل للتةييم هي بناء شبكة كبير  وقادة  للى الحصول للى جميع المعلومات 

اسيون والعسكريون التمس ،إلى أن كباة الةاد  السي"مهنة"فرغم الصعوبات التي يعترض .المطلوبة

يعمدون إلى يدليم هذه المهنة مهما كان  مكلفة وحتى لو أن الةواني  يحكم بأشد العةوبات للى م  يماةس 

.هي م  الوسائل المتبعة في لملية ايخاذ الةراة اإلستراييمي لإذا هذه الوسيلة كان  وما يزا.هذه المهنة
 
  

 

يز بها المعلومة التي نحصل لليها،فإنه م  النادة أن يسمح لنا ولك  مهما كان  النولية أو األهمية التي يتم

بمعنى .بإبعاد كلي لعدم التأكد أو لدم اليةي ،أو الحصول للى معرفة كلية وأكيد  للموضوع الذي نريده

آخر،إن التحليل الموضولي للوضع والحالة سيترك مكانه في لحظة معينة لتةييم آخر ويطوةات أخرى 

ضم  هذا الممال،يوجد مدةستي  يتحدثان ل  المعلومات . لشخصي وكما ذكرنا سابةايتعلق بالمانب ا

المدةسة األولى،ويسمى مدةسة اإلمكانيات أو ا احتما ات،وينطلق م  الوضع . وهما متخصصتان بها

 وهي طريةة ايبعها نابليون بونابرت.الراه  أو الةائم م  أجل يحديد الحلول التي يمك  إيبالها مع العدو

وم  مميزات هذه الطريةة ".يمب أ ا نبحث نهائيا ل  يخيل أو يصوة ماذا سيفعل الخصم:" والذي يةول

أنها يحبرنا للى األخذ في ا التباة جميع الفرضيات،ومحاول إيماد جواب للى كل حالة أو فرضية متوقع 

 . أن يةوم بها الخصم

 

ود ائل  تالمدةسة م  حالة أو وضع،م  إشاةاينطلق هذه . المدةسة الثانية، وهي المدةسة المخطَّطَة

يمك  أن يطبعها بطابعها،م  مذاهب ويياةات،وم  يماةب سابةة للخصم أو العدو،م  سلوك التيادي 

يةوم به الزليم أو الرئي ،ويبحث ل  يحديد الخطط والنيات التي يرمي إليها الخصم،وإلى فهم المناوة  

التي ةبما سيةوم بها
1
خطوة  بتوقع فهم جميع الخطط والنيات التي يريدها الخصم وهذه م  بالتأكيد هناك .

كما أن هذه الطريةة يعتمد في الكثير م  األحيان للى وجود لباقر  في  .العيوب التي يشوب هذه المدةسة

     . هذا التخصص، ولي  طريةة يمك  يطبيةها بشكل دائم
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Practice in Traditional China" ،Boulder-san Francisco-London, Westview ، 551 . 
1
 . Berger-Levrault ، 531، صدة في باةي  ل  داة نشر "أجهز  المخابرات" ،Bernisـ انظر،  
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 الفصل الخامس

 اإلستراتيجية كنظام

 

 

 مدخلـ  1

فةد يضالف لدد سكان . لرف العالم بعد الحربي  العالميتي  الكثير م  التطوةات وللى كافة األصعد 

ويرافق هذا النمو و التطوة مع يةدم للى . العالم،وزاد النمو ا اقتصادي في الكثير م  األقاليم و الةاةات

أيضا هذا بدوةه قاد إلى .565 ،حتى أن ساة للى سطح الةمر في لام لتةني و التكنولوجيالمستوى ا

يغيرات سياسية واجتمالية لحة  في جميع الميادي  والةطالات،مما أدى لزلزلة العديد م  البنى 

 .ا اجتمالية والثةافية السائد  والةديمة

  

وطنية،وأصبح  في الةرن العشري  حروبا نح  نعرف أن الحرب في الةرن التاسع لشر كان  حروبا 

لةد كان  حربا صنالية في التاسع لشر وأصبح  شاملة في الةرن العشري ،أي وظف  كل . أيديولوجية

والمثال األكبر للى هذا التوظيف الشامل هو أن .مصادة الدولة وثروايها وطاقتها م  أجل خدمة الحرب

والنتيجة هي إعادة بناء بعض أولويات . اليي  الضحاياالبشرية فةدت في الحرب العالمية الثانية م

ففي حرب شاملة لم يعد الهدف هو الحصول على مكاسب جديدة من .إستراتيجيات اإلبادة أو التدمير

 . األرض أو توازن الرعب والقوة ،بل التدمير النهائي للخصم

 

فةد أصبح  الحرب . م  المتوقع في الحربي  العالميتي ،يطوة األسلحة م  الناحية التةنية كان أسرع

يستخدم اآللة بشكل كبير،وهذا ما سمح بتوسيع مساحات المعاةك، ا بل مهاجمة الخصم في أةضه 

تمدد وتوسع مسرح المعارك،حتى وصلنا :وهنا كان  نتيمة جديد  وقاطعة . نفسها،ثم العمل للى اجتياحها

والتي تنظم  المساحات أو الفضاءات الكبيرة جيةإلى مفهوم جديد سميناه بالجيوإستراتيجية، أي إستراتي

أما الوصول لتصنيع السالح النووي فةد  .العمليات التي تجري في وقت متزامن على مسارح منفصلة

 . احدث انةالبا كبيرا في لمليات التسليح،وهذا ما أحدث بدوةه يشظٍّ أو يمزئة لإلستراييمية

 

وهذا المفهوم يعود إلى ". بف  المنرال"ف  في يعريفها الةديم لةد ذكرنا في السابق أن اإلستراييمية لر

العهد اليوناني الةديم،وبةي كذلك حتى نهاية العصر الحديث،ولم يحدث يغيرات كبير  للى المفهوم إ ا في 

لةد .لهد حديث ويعود هذا لتأثيرات كبير  نايمة ل  التطوة التةني،الفكري وا اجتمالي في الةرن العشري 
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بنية للثوةات العلمية يسمح بفهم المتغيرات التي حصل  بعد الحرب " يوماس كوهان"ةخ العلوم وضع مؤ

 . العالمية الثانية واألسللة الكثير  التي داةت حولها

 

:إن يطوة العلم يمركز حول أةبعة مراحل" يوماس كوهان"يةول 
 
 

اق كبير،ويمك  أن نسمي هذه ـ في البداية وجدت نظرية أو مممولة م  النظريات كان لليها ايف  

"براديغم" تالنظريا
1
فمثال يمكننا التحدث .فالبراديغم يعطي أو يأخذ بالحسبان حالة العلم في لحظة معينة. 

 ". النسبية"ل  براديغم نيوي  في الفيزياء التباةا م  الةرن السابع لشر،وبةي مةبو ا حتى الثوة  في حةل 

 

فالعمل المستمر للباحثي  يعطي ويطرح أسللة .غم فيها بأزمةيأيي لحظة معينة يصاب البراديـ 1

إذن يظهر حدود  ا .جديد ،وهذا البراديغم  ا يستطيع أن يعطي دائما أجوبة كاملة للى األسللة المطروحة

يكون هناك قدة  للى يماوزها،وبالتالي في هذه الحالة يصبح المناخ مستعدا بشكل أكبر لظهوة براديغم 

 . أفضل للى األسللة المديد  التي يطرحها يةدم العلم والمعرفة جديد يرد بشكل

 

ـ هذا البراديغم المديد سيخضع للمواجهة مع المعطيات العلمية الموجود   اسيما النةد الموجه م  قبل 3

هذه المرحلة الثالثة يتصف بوجود حواة قد يتحول إلى صراع بي  وضعية في .البراديغمات السائد 

  .اط و شرلية صالد طريةها لالنحط

 

ـ البراديغم المديد يةترب بشكل أكبر م  الحةيةة وم  ظواهر وأسللة مطروحة، أكثر م  البراديغم الذي 1

هنا يغلق دائر  الثوة  العلمية، ولك  هذه الدائر  يمك  . أما المديد فتتم مأسسته ،فهذا األخير يم يركه. قبله

 . أن يعود م  جديد

 

له أهميته الكبير ،فةد استطاع يحةيق المصالحة بي  مةاةبتي  للمعرفة العلمية " هانيوماس كو"إن يةسيم 

ويمك  لمليا . و البراديغم النموذج الةائم للى أساس دائري: كانتا في حالة م  الصراع حتى انماز كتابه 

لعلمية التي غيرت أيضا يمكننا ا استناد للى الثوة  ا.يطبيق هذا النموذج للى الفكر اإلستراييمي المعاصر

   . 522 و 511 العالم،وذلك بإدخال في ممال الفكر اإلستراييمي، اسيما الثوة  ما بي  سنوات 

 

 

                                                 
 
 .Flammarion ، 521ل  داة نشر  ، بالفرنسية،صادة في باةي "بنية الثوةات العلمية" ـ انظر، يوماس كوهان، 

1
، المتوفر في مكتبة األكاديمية العربية في كوبنهاج ،وذلك م  أجل التوسع بةراء  "مدخل إلى الفكر السياسي الغربي"ـ نرجو العود  إلى كتابنا  

 ". البراديغم"مفهوم 
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 ـ هل من تغير في مقاربة اإلستراتيجية ؟

يعتبر الكثير م  الكتاب أن المسائل العسكرية هي وحيد ،بمعنى أنها يختلف بشكل كبير ل  الفعاليات 

. مية امتلك  قضايا ومما ات لسكرية منها التاةيخ العسكري والمغرافية العسكريةو اإلسترايي.المدنية

فالعسكريون أنفسهم الذي  كتبوا في الممال وفي الواقع،كان لإلستراييمية خصوصية يختلف ل  غيرها،

هذه . التابعة لهم اإلستراييمي امتلكوا بدوةهم شبكة م  المعلومات والةوالد التعليمية ودوة النشر

الخصوصية وصل  إلى مممولة م  المفاهيم اإلستراييمية و التي ينتمي وفق الكثير م  المراقبي  إلى 

نف  الفرضية، أي إلى الفصل المذةي بي  ممالي السالم والحرب،السيطر  الكاملة للى العسكريي  في 

عسكريون ممنولي  م  وفي فرنسا مثال، كان ال. ميدان العمليات،لدم يدخل العسكريي  في الحيا  المدنية

   .511 التصوي  حتى لام 

 

حيث لرف مفهوم . هذه المةاةبة التةليدية لإلستراييمية انتةدت بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية

ولم يعد هناك مةاةبة خاصة يعتمد .اإلستراييمية يطوةا وصل لحد كبير نةله خاةج المناخ والبيلة العسكرية

 ، اسيما بعد استند مفهومها للى مناهج،مداةس،ويحليالت قادمة م  للومريفةط للى المانب العسك

ومنذ نهاية الحرب .وأدوات مستخدمة في الممال المدني،وبشكل أساسي ا اقتصاد و العلوم السياسية

ةوابط بي  اإلستراييمية و  Bernard Brodie، وضع 515 العالمية الثانية، اسيما مع بداية لام 

ح مةاةبة األم  م  خالل مصطلحات ومفردات يتعلق بالثروات النادة ا اقتصاد واقتر
 
. 

 

 .ـ اإلستراتيجية و المنهج الجديد

يعرف معظم المراقبي  و المؤةخي  لإلستراييمية التةليدية بأنها لم يتبع أو يعتمد للى العديد م  المناهج 

ات، لم يعتمد للى أصول معرفية أو فدةاسات اإلستراييمية،إ ا في بعض ا استثناء. والطرائق المتنولة

كان  في فالمفاهيم في الماضي كان  يعتمد للى ةؤية شخصية،حيث أن اإلستراييمية كعلم . للوم منهمية

خدمة اإلستراييمية كف ،بمعنى آخر ضال  قدةات الباحثي  والمنظري  أمام ما يةوم به ةجل الميدان أو 

 .يق النصرالعمليات العسكرية،فالهدف لم يك  سوى يحة

 

حيث بدأت يظهر يياةات ومذاهب جديد  لرف  انتشاةا .هذه لعةلية يزلزل  بعد الحرب العالمية الثانية

وكان  اإلستراييمية في نف  الوق  مدلو  إلدخال الروح النةدية . واسعا ويبناها لدد كبير م  الباحثي 

                                                 
 
 . 515 ، حزيران لام World Politics، م  مرجع "Bernard BRODIE ، "Strategy as a Scienceـ انظر ،  
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لةد بدأت .نفسها بي  أيدي قلة قليلةإلى ممالها كما كان  مطالبة بالتواضع ولدم ا استمراة في حصر 

 . ا التماد للى مناهج يحليلية مختلفة م  قبل منظريها،ويمك  الةول أنها بدأت دخول الحداثة

 

فالمنهج التاةيخي لم يعد مستخدما بعدما يوقف استخدام السالح النووي بعد الحرب الثانية،والمنهج الواقعي 

أما المنهج . ذا السالح  ا يمك  فصله ل  غايات اإلستراييميةكافيا بعدما يبي  أن استعمال هلم يعد 

المنهج الوحيد المستخدم .المغرافي لم يعد سوى أدا  لها منفعة هامشية بعد التةدم التةني والتكنولوجي

يخيل  ة،أي محاولالتفكير بغير المفكر فيه، "هيرمان كاهان"بمعنى آخر وكما يةول ". السيناةيوهات"هو

 .ة لةالنية ألدا  يمك  أن يؤدي لرد  فعل غير لةالنيةلمل أو وظيف

 

إذا السيناةيو  ا يةترح للينا بأن نأخذ الحةيةة أو الواقع في الحسبان، ولك  أن نتخيل حةيةة أخرى لم يوجد 

أيضا أصبح  هناك أدا  أخرى . "اإلستراتيجية االفتراضية"هنا نصل إ ا ما يمك  أن نسميه .بعد

وقد نتم  ل  ـ مبادة  الدفاع اإلستراييمي ـ التي ،"اإلستراتيجية المتخيلة"يمية هي يستخدمها اإلستراي

،وهي في الوقع نظام لم يوجد أو يفكر فيه م  قبل أو لم األسبق ةونالد ةيغان يوضعها الرئي  األميرك

 . يوجد بعد

 

 ـ هل تغيرت مواضيع اإلستراتيجية ؟

دةاسة الحمالت،خطط المعاةك،التفكير ) بالعمليات العسكرية اهتم  اإلستراييمية التةليدية بشكل كبير 

لك  المفهوم الكالسيكي الذي يميز بي  . ،ياةكة كل ما يبةى للسياسة(حول الصراع،ف  الةياد  للى األةض

 أوممالي الحرب و السالم يرك المكان لنظام جديد في داخله يتواجد المفهومان بشكل مختلط 

مية التي م  اآلن فصالدا  ا يمكنها أن يحد نفسها بممال واحد فةط يتعلق مندمج،ويكمالن اإلسترايي

فاإلستراييمية العمليايية يم  إزاحتها بةو  . ينغلق للى نفسها في الحةل العسكري أن،و ا يمك  بالحرب

المديد  م  قبل إستراييمية شاملة يأخذ في الحسبان جميع التطوةات واألبعاد
 
 . 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 Liberté deو  Calmann-Lévy، بالفرنسية، صادة في باةي  ل  داة نشر ، "السيناةيوهات والتحو ات" ، Herman KAHNـ انظر ،  

l’esprit ، 566 . ، أيضاBéatrice HEUSER ، "Nuclear Mentalities  ؟Strategies and Belief Systems in Britain ،France 

and the FRG لندن ،داة نشر ،Macmillan ، 551 . 
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 .جية المعاصرةاإلستراتيـ  2

إن التغيرات التي أصاب  اإلستراييمية والتي يحدثنا لنها سابةا، يم يحليلها ويةييمها م  قبل جيش م  

فرغم الحضوة للكتاب ا استراييميي  الةادمي  م  الممال العسكري،إ ا أن الحدث . المنظري  والمحللي 

وهو قادم م  ممال  Herman Kahnالمديد كان في الصعود الةوي لإلستراييميي  المدنيي  مثل 

و  Bernard Brodie،المؤةخان Henry Kissingerو  Raymond Aronالعلوم،لالما ا اجتماع 

Michael Howard ا اقتصادي ،Thomas schelling  والمنظ ر السياسيEdward Luttwak. 

 

مع بداية هذه .المية الثانيةفي الو ايات المتحد ،كان التفكير اإلستراييمي يعاني م  ضعف قبل الحرب الع

الحرب بدأ الحراك اإلستراييمي األمريكي لندما بدأ العديد م  المدنيي  با اةيباط بهيلة األةكان العسكرية 

 Rand Corporationاألمريكية،وقد يطوةت هذه الظاهر  بشكل كبير مع نهاية األةبعينات وبعد يأسي  

 .دفها يحليل التغيرات المديد  التي أدخل للى الميوش الحديثةم  قبل الةوى الموية األمريكية،وقد كان ه

في الفكر اإلستراييمي األمريكي،باستثناء هنري كيسنمر،   ولمليا يمك  الةول أن جميع األسماء الكبير

العمر الذهبي للمحللي  اإلستراييميي  األمريكيي  بدأ مع سنوات . Rand Corporationمرت لبر 

وزير الدفاع،والذي كان مؤمنا بدوة يحديث إلى منصب " ةوبرت مكنماةا" الستينات ومع وصول 

بدلو  المحللي  " مكنماةا"قام . التخطيط العسكري م  خالل يطبيق طرق في اإلداة  الصنالية

 .المتخصصي  بشؤون الدفاع م  أجل شغل المناصب في إداة  وزاة  الدفاع األمريكية

 

مريكي م  خالل المباد ات التي حصل  بي  المامعات و المؤسسات يدلم ويطوة الفكر اإلستراييمي األ

، Institute of Defense Analysis ،Centre of Naval Analysis: ) البحثية الكبرى العامة مثل 

Congressional Research Service) أو المؤسسات البحثية الخاصة مثل ، ( :Rand 

Corporation ،Brookings Institute ،American Entreprise Institute.) أما الطرف اآلخر

إستراييميا حةيةيا  ا يوجد له مثيل " ممتمعا"في المبادلة كان  اإلداة  األمريكية،هؤ اء بمممولهم شكلوا 

 . في العالم
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م في بريطانيا،استطال  هذه الدولة أن يةدم العديد م  المنظري  اإلستراييميي  الكباة،وقد كان في طليعته

والذي كان م  أوائل المتحدثي  ل  دوة السالح النووي في التخطيط  P.M.S Blackettالفيزيائي 

اإلستراييمي
 

والذي وّضح العديد م  المفاهيم في سنوات الخمسينات، اسيما  Basil Liddell Hart، ثم 

م  خالل التمييز بي  مصطلحات كثير  يتعلق بالشؤون الدفالية
1

تعلق بالفكر في الواقع،وفيما ي. 

اإلستراييمي البريطاني،هناك م  يعتةد بأن بريطانيا وبسبب لمق لالقايها واةيباطها بالو ايات المتحد  

لم يستطع أن يضع إستراييميات مستةلة خاصة بها،وقد انعك  هذا بدوةه للى الفكر اإلستراييمي 

 .البريطاني

  

تفاء هذه الدولة م  المسرح اإلستراييمي العالمي للى صعيد الدولة األلمانية،نستطيع أن نرى وبوضوح اخ

أم أهم .بعد الفشل الكبير وفةدان الشرلية للمؤسسات العسكرية األلمانية بعد الحرب العالمية الثانية

 Wolf Schneider  ،Erikمشاةكايها في هذا المضماة فكان  لبر بعض الكتاب المدنيي  مثل 

Grawert-May ،Panaiotis Kondylis  وGunter Maschke. 

 

يتحول إلى مؤسسات دائمة،و ا في أن  أنفي فرنسا،لم يكتب النماح لألبحاث اإلستراييمية المدنية في 

فالمؤسسات البحثية الفرنسية يأثيرها هامشي بسبب ضعف .يكون لها يأثير فعلي للى أةض الواقع

  فيما يتعلق بالتخطيط العسكري اإلمكانيات والوسائل،ولك  أيضا ألسباب أكثر قو  وهي يكتم العسكريي

والمركز . وهيمنتهم للى المعلومات والمعطيات التي  ا يستطيع أحد سواهم الوصول أليها أو اختراقها

،ويعود في "و التوجهات المستةبلية تالتةييما"الوحيد الذي ساهم بتوجيه اإلستراييمية الفرنسية هو مركز 

كتخصص،فهي يلحةه "للم اإلستراييمية"الفرنسية فلم يعرف  أما المامعات. ملكيته إلى وزاة  الدفاع

   . بالعلوم السياسية والتي  ا يعطيه أهمية كبير  أو لميةة

 

   

   

 

 

                                                 
 
 . 515 ،كتاب صادة في لام "النتائج السياسية و العسكرية للطاقة النووية: " ـ م  أهم مؤلفايه  

1
 ,B. H. Liddell Hart, A Greater Than Napoleon: Scipio Africanus (W Blackwood and Sonsـ م  مؤلفايه،  

Londres, 1926; Biblio and Tannen, New York, 1976) ،The decisive wars of history (1929) (première partie  

Strategy: the indirect approach)  ،A History of the World War(1914-1918) ،Sherman: Soldier, Realist, American 

(Dodd, Mead and Co, New York, 1929; Frederick A. Praeger, New York, 1960) ،The Memoirs of Captain 

Liddell Hart: Volumes I and II (Cassell, Londres, 1965) . 
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 .ـ النظام اإلستراتيجي3

 .ـ مفهوم ونظرية النظام اإلستراتيجيأ 

رية العامة النظ"، نظريته (521 ـ 52 )   Ludwig von Bertalanffyوضع لالم األحياء النمساوي 

 "  General System Theory " وذلك في كتابه " لألنظمة
 األبحاث و  ، وقد كتب لنها العديد م 

المؤلفات
1
لرف  هذه النظرية في البداية داخل أوساط العلوم البيولوجية ثم انتةل  إلى العلوم األخرى، .  

 David Estonل  اسيما العلوم ا اجتمالية،وبشكل خاص في العلوم السياسية م  خال
3

كما أن هذه . 

في  Karl Deutschو  Morton Kaplan النظرية لرف  طريةا لها إلى العالقات الدولية بواسطة

 في فرنسا Marcel Merleالو ايات المتحد ، و 
1

لك  هذه النظرية لم يعرف امتدادا لها نحو النظرية . 

،وفي Pablo Oscar Mazzoniأةجنتيني هو  اإلستراييمية ،باستثناء محاولة جاد  قام بها ضابط بحري

لألنظمة مع ذلك، النظرية العامة ". العدو كنظام"في كتابه  Wardenوق  متأخر للى يد المنرال 

 . استطال  الدخول إلى اإلستراييمية لتبي  كم أصبح هذا العلم معةدا في العصر الحديث

 

،ثم قام بتطويره شيلا فشيلا "م المفتوحالنظا"مفهوم  532 في لام  Ludwig von Bertalanffyقدم 

هدف هذه النظرية هو :"يةول العالم النمساوي في كتابه ". النظرية العامة لألنظمة"وصل إلى  أنإلى 

الوصول إلى مبادئ موضحة للكون أو العالم الذي نعتبره كنظام،وبمسالد  هذه المبادئ يمكننا يصميم أو 

ما  أوولك  ما هو النظام  ".يوجد أنظمة في كل مكان:" ع قائال ، ويتاب"الحةيةة( م  نموذج")نمذجة"

مفهومه بشكل لام ؟إن الشهر  التي يتمتع بها هذا المصطلح يمب أ ا يضعنا في موقف مفهومي 

،في الوق  الذي يحدثوا Systèmeغامض،حيث الكثير م  للماء السياسة يحدثوا ل  األنظمة السياسية 

،وذلك م  غير يغيرات جوهرية بالمعنى الةانوني أو  régimeسي بمعنى فيه مسبةا ل  النظام السيا

بستمولوجي اإلويعرف . هو مفهوم لصري نستخدمه مع محتوى أشمل و ألم systèmeالنظام  .الوصفي

Paul Weiss  مع ذلك ". هو كل ما يملك التمان  بشكل كاٍف وذلك م  أجل أن يستحق ا اسم:" النظام

   .ظمة هي أكثر يعةيدا بكثيرنةول بأن نظرية األن

 

                                                 
1
 - Ludwig von Bertalanffy, General System Theory: Foundations, Development, Applications (George Braziller, 

1976).  
2
 - An Outline of General System Theory, British Journal for the Philosophy of Science 1, p.139-164 ؛General 

system theory - A new approach to unity of science (Symposium), Human Biology, Dec 1951, Vol. 23, p. 303-

361.  
3
 Armand،باةي ،داة نشر (Analyse du système politique) ، بالفرنسية "يحليل النظام السياسي" ـ انظر كتاب، دافيد إستون،  

Colin، 521 . 
4
 - Marcel Merle, « Sociologie des relations internationales »,Paris, Dalloz, 1977. 
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كٌل منظٌم والذي فيه جميع العناصر في لالقة قوية :"هو  Ludwig von Bertalanffy النظام لند 

إنه ينبثق في بيلة فيها اإلجباة والةسر ويستةبل المطالبات،ثم يتصرف منتما . ويمتلك ينظيما داخليا

  يةام بي  النظام وبيلته،مع آلية م  مفعول ةجعي أيضا هناك يياةا م  التباد ات المستمر. الةراةات

هناك العديد م  ا انتةادات و األفكاة اإليديولوجية (. م  كتابه المشاة أليه سابةا". ) استةراةه يضم 

،منها أنه نةل لملية الصراع وحاول Système" للنظام"وجه  ا ايهامات إلى منظري التياة الذي ينظر 

 .جتمالي نظري واحد ومتفرد م  اجل شرلنة الفكر المحافظيرقية أو إلالء نموذج ا

 

يمكنها أن يسمح بإقامة نماذج إستراييمية يأخذ بالحسبان يداخل " النظرية العامة لألنظمة"إن 

،ويوضح كيف يستطيع الفاللون في هذا الميدان الحفاظ للى هامش اإلستراييميات في العصر الحديث

فهذا .صراع،هو أكثر مما كان في الماضي،شكال م  ا ايصال و التنظيمفال. للمناوة  يمكنهم استخدامه

والتي ستصل إلى إنكاة كل الخطوات ( م  نظام" )نظامية"المفهوم  ا يمك  أن يصل إلى يحديد أو حتمية 

يبةى وبشكل واسع مؤسسة للى مبادة  " الخطوات اإلستراييمية"اإلستراييمية، فهذه األخير  

لمليا،وبشكل أولي،يمكننا الةول أن الخطو  الةادمة م  نظرية النظام،يتكامل مع  .هالفالل،سلوكه ويصرف

 . الخطو  اإلستراييمية

 

  .ـ نظام إستراتيجي ونظام تقنيب 

وهي اإلصراة للى الشمولية وللى العالقات " النسةي"هناك أهمية وفائد  جوهرية للتحليل النظامي أو 

هذه المةاةبة هي بشكل خاص يم يبنيها م  أجل البنى المعةد  التي . نظامالدائمة بي  العناصر التي يؤلف ال

و اإلستراييمية لرف  بشكل دقيق،في الحيا  .  ا يختزل في فلة واحد  م  العناصر أو الظواهر

المعاصر ،يطوةا نحو يعةيدات متنامية يمعلها يختلف أكثر فأكثر ل  جميع النماذج اإلستراييمية التي 

ويمكننا التعرف للى أهمية هذا التطوة م  خالل إجراء مةاةبة مع مفهوم مركزي . اضيوجدت في الم

بتطبيق التحليل  Jacques Ellulقام  522 في لام ". التةني" لتحليل الممتمعات المعاصر  وهو 

نةلة مت أوالنظامي او النسةي للى التحليل التةني،وةأى أن الصفات التي نعطيها للنظام التةني هي متحولة 

 . م  غير خضولها لتغييرات،ويمك  انتةالها إلى النظام اإلستراييمي
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هو "فالتةني بالنسبة له . هناك يماثل حةيةي وواضح يبدأ مع يعريف قالد  المفهوم Jacques Ellulووفق 

الية األشياءا انشغال المسبق بالبحث في جميع  صفات  ثمانيJacques Ellul يميز". ل  المنهج األكثر فعَّ

 : للظاهر  التةنية 

يعني أن التةني  ا يتبع إ ا نفسه،يخط طريةه لوحده،إنه لامل أساسي وجوهري و ا يمك  :  ـ االستقاللية1

يعتبر جهازا قائما بحد ذايه،قادة للى حكم نفسه،إنه هدف بحد ذايه أنأن يكون في المريبة الثانية،ويمب 
 
 .

في أقل يةدير، الغايات يعتمد،ستراييمية إنه البحث ل  لةالنية هنا يمكننا أن نالحظ يحليال يتعلق باإل

وهنا نرى انحرافا معينا، .فاإلستراييمية يمحوة قوالدها الخاصة ويبحث للعمل داخل نظام مغلق .السياسية

بةو  والذي يحمل الوسائل إلى غايات ما،وبالتالي الحرب بهدف سياسي،ولك  في  Clausewitzةفضه 

ماه يمك  أن نمده في جميع العصوة وضم  مختلف الفعاليات اإلنسانية،وخاصة لندما العموم هذا اي

يكون هناك خوف قادم م  الخاةج
1
 . 

 

حيث التةنيات مريبطة بعضها ببعض بشكل  ا يمك  يوجد احدها م  غير اآلخر أو : ـ الوحدة2

نف  السياق و  ويمزأ اإلستراييمية المعاصر  سيذهب في .لبعضها بعض ةبواسطته،وهي يابع

حيث يم ا انتةال م  إستراييمية الردع إلى إستراييمية الفعل،م  اإلستراييمية النووية إلى الحرب .المعنى

وم  األفكاة الةوية لإلستراييمية . ببعضها مريبطةكل هذه العناصر و المركبات  .الثوةية و ثم التدميرية

اإلستراييمية .ن إ ا في خدمة  حماية المصالح الحيوية ا يمكنها أن يكو النووية بعد التردد،هي أن الذة 

مؤلف م  يعدد آخر يأيي يح   "كنظام"مع يفرلات أخرى،و " ككل"المعاصر  يتم فهمها وإدةاكها 

 .النظام وهو متشابك متداخل

 

النظام التةني يمتد إلى جميع المما ات،حيث يوجد في البداية شمولية يتعلق :  ـ الشمولية والعمومية3

شمولية جغرافية ،فالنظام التةني يشمل جميع البلدانثم يوجد .بالبيلة ومناخ العمل والفعاليات اإلنسانية
3
 .

إن شمولية أو لمومية المما ات هي حةيةة واقعية ألن .هايان الصفتان يوجدان في اإلستراييمية المعاصر 

بي لكي يتم يطبيةها في مختلف الحةول الحر أواإلستراييمية كما ةأينا سابةا انتةل  م  فضائها العسكري 

والميادي ،إذا  ا يمك  وضع حد لها في الممال الحربي،بل يتم وضعها بشكل كامل وشامل لمميع الشؤون 

 . الخ..وم  بينها العسكرية،كما ا اقتصادية والثةافية

 

                                                 
 
 32 ، الصفحة Calmann-Lévy, Liberté de l’esprit، 522،بالفرنسية،صادة في باةي ، داة نشر "النظام التةني" ، Jacques Ellulـ  

 .وما بعد
1
 .31 ـ المرجع السابق ، الصفحة  
3
 .16 ـ المرجع السابق،الصفحة  
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سة أخرى خاصة  ا يوجد دةا يمكننا أن ندةس ظاهر  يةنية والتي بشكل لام:  "التجميع"ـ الجمع أو 1

فالممع هو الوجه اآلخر للتخصيص. دةس هذا المانب فيها أو ذاك
 
 . 

 

الداةس للنظام التةني يراه يتطوة بشكل ذايي أو م  خالل قو  داخلية وم  غير يدخل  :النمو الذاتي ـ 1

كبير أو حاسم م  قبل اإلنسان أةاد ذلك أم لم يرد
1

لثنائي او ففي اإلستراييمية هذه الصفة يتمسد في ا. 

حيث أن الباحثي ،المصنعي  لألسلحة وةؤساء األةكان محاصري  بالخوف . الصنالي/المركب العسكري

م  يتم يماوزهم أو يخطيهم ،وذلك بسبب السباق في التطوير الذي يؤدي في النهاية إلى يطوة ذايي داخلي 

 .في قلب اإلستراييمية

 

ع جديد،وفي كل ميدان أو حةل جديد،التةنيون يتوافةون في ففي كل حالة أو وض :ـ اآللية أو التلقائية 6

فاآللية  ا يتخلى أو يتنازل في بداية ا اختياة،بل يعمل للى . النتائج وفي شكل مستةل ل  الةراة اإلنساني

ا اختياة م  بي  كل ا اختياةات التي وضع ،بمعنى يختاة ما هو متوافق مع اإلستراييمية وما هو غير 

متوافق
3
 . الواقعة هذه التلةائية أو اآللية يصل ويبلغ  النموذج العلميفي . 

 

يريد  إن التةني  ا يتطوة ضم  مفهوم الوصول إلى غايات :ـ التقدم السببي و غياب الغاية7

موجود  بشكل مسبق للتطوة متابعتها،ولك  ضم  إمكانيات
1
ففي العصر النووي،الترسانة النووية يمك  .

مفتوحة للى البحث، أكثر م  ةؤيتها موجد  لغايات سياسية أو يتعلق بالخصم أو فهمها ضم  ةؤية يةنية 

كان " مبادة  الدفاع اإلستراييمي"ةيغان حول  األسبقوالمشروع الذي وضعه الرئي  األمريكي . المناف 

 له غايات سياسية،ولكنه لم يوجد للى أةض الواقع إ ا بعد مشروع لمالق لرف ميالده في المخابر،وبعد

 . أبحاث لي  لها أهداف سياسية محدد  أو نولية

 

،لي  فةط في 511 لةد لرف النظام اإلستراييمي سرلة كبير  لم يشهدها م  قبل منذ لام  :ـ السرعة 8

ةبما أصابه التباطؤ بعد انهياة ا ايحاد السوفييتي،ولك  فةط . الموانب التةنية،بل أيضا في أبعاده السياسية

أما ظهوة ويتعد األزمات المحلية واإلقليمية فربما أو ستؤدي إلى ظهوة اقتراحات  .ضم  الممال العلمي

  .جديد  يةود بدوةها إلى يساةع جديد في السنوات الةادمة

 

                                                 
 
 . 112ـ  5 1ـ المرجع السابق، الصفحة  
1
 .115ـ المرجع السابق، الصفحة  
3
 .113ـ المرجع السابق، الصفحة  
1
 . 112ـ المرجع السابق، الصفحة  
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 .ـ شمولية النظام ت  

يحدثنا سابةا أن التغيرات و التحو ات البنيوية التي أحدثتها التطوةات المعةد  في جميع مستويات 

جعل  م  غير الممك  أن يكتفي أي جزء م  النظام بنفسه أو أن يوضع في التنفيذ كمزء اإلستراييمية،

 .يعمل لوحده،بل  ا بد أن يعمل كمركب م  جزء متكامل

  

أيام األسلحة الكالسيكية كان  . يتم الحديث اليوم بشكل أكبر ل  نظام األسلحة :على الصعيد التقني

يتم اإلطالق لليها،مع األسلحة الحديثة نح  بحاجة لبيلة فيها استخدامها بسيط،بمعنى نحدد نةطة ما و

فالصواةيخ مثال  ا .الكثير م  الحسابات المعةد  والمتعةلة،م  غير ذلك  ا نستطيع استخدام هذه األسلحة

إن استخدام األسلحة الحديثة يترافق بعناصر أخر يعتمد للى . م  برممتها قبل إطالقها

 . راة و أشياء أخرىالمعلومات،ا ايصا ات،الة

 

فالمعومات ليس  هي نفسها كما كان  في الماضي،يةدمها مممولة م  المخبري  ويراقب م  قبل 

فالمعلومات اليوم مطلوبة في جميع الميادي  . األجهز  والمؤسسات العسكرية ثم يوجه لةلة م  المةرةي 

مع وسائل بالغة التةدم ويةوم فيها وفي معظم األحيان وكا ات متخصصة يخضع لسلطة مدنية،

ثم يوزع بطرق غامضة بسرلة كبير  وللى جميع المستويات المدنية .والتعةيد،يكنولوجية و إنسانية

والعسكرية وغيرها،وذلك م  أجل الوصول وضمان يحةيق بيلة إستراييمية متكاملة يستطيع التحرك 

بأفضل وأحس  حال أو شكل
 
 . 

 

مممولة م  الوسائل السريعة و الفعالة،ولك  يمك  يعطيلها بشكل أما ا ايصا ات فهي مضمونة م  خالل 

والصراع حول أنظمة ا ايصا ات . م  هنا جاء التطوة الكبير في وسائل الحماية و السرية.سريع أيضا

فيما يتعلق بالةراة،فةد أصبح م  الواجب السيطر  للى .لرف يطوةا ضخما خالل الحرب العالمية الثانية

مختلفة في هذا الشأن،كما أن السلطة المدنية لم يعد يسمح للسلطة العسكرية بالحرية معطيات كثير  و

 . المطلةة في اختياة الوسائل والطرق

م  اآلن فصالدا أصبح  وسلل المساند  الدائمة والضخمة يحةق نتائج كبير  للى الصعيد 

ت ويبةى في ايصال معها،ويمعلها اإلستراييمي،مثل الدلم اللوجستي وغيره، التي يةدم دلما كبيرا للةوا

قادة  للى الحفاظ للى مستواها لمد  كبير ،كما أنها يةوم بترميم كل ما يتعرض للتدمير وبسرلة 

 . استثنائية

                                                 
 
 New Haven-London, Yale، صادة ل  "Paul BRACKEN، "The Command and Control of Nuclear Forces،  ـ انظر 

University Press ، 513 1، الصفحة  . 
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النظام اإلستراييمي هو ينظيم جميع الةوى التي يوضع في العمل وفي خدمة  :على الصعيد اإلستراتيجي

هذا النظام يتماوز لمليات الفصل والتمييز المعروفة بي  السياسة . نيةاإلستراييمية العامة،الشاملة أو الوط

،بي  المؤسسات الداخلية والسياسة الخاةجية،وبي  الدبلوماسية و اإلستراييمية في يعريفها الكالسيكي

وثةافي مثل ( الةوى) ؛في لملية هندسية معةد  ينةسم إلى فضائي  أساسيي ، مادي مثل .وجمالات الضغط

ا انتماء وا اةيباط باألمة،يرابط ويعاون ) ، و معنوي مثل (اهب والتياةات،الثةافة اإلستراييميةالمذ)

"المعنوي اإلستراييمي" ، وهذا ما سماه بعض اإلستراييميي  (النخب الحاكمة
 
 . 

 

يتبعان أو يصبهما يأثير خاضع للبيلة أو المناخ الذي يوجدان فيه وهو ما نسميه  هذان الفضاءان

، ويحاو ان التفالل معه م  خالل يثبي  األهداف الحالية أو الكامنة والتي في النهاية "دخالتالم"

هذه األهداف متغير  ومتبدلة حتى يكون لديها استعداد المواجهة مع . يتعاةض مع أهداف العدو أو الخصم

ره مثل أما وضعها في التطبيق يتطلب قراةات ستصطدم بعمل النظام وسي .والمتغيرات الظروف

؛هذا ا اصطدام يترجم بايخاذ قراةات (البيروقراطية،الدلم اللوجستي والمساند ،والحالة الفنية و التةنية)

 .خاطلة أو بعدم ايخاذ الةراة

 

  .ث ـ في تداخل العالقة بين العوامل الداخلية و الصراعات الدولية

مع ذلك .ية لإلستراييمية وللسياسة الخاةجيةبالتأكيد هناك قيمة كبير  للمصلحة التي يحددها العوامل الداخل

، هذا العامل يمب ا ابتعاد نهائيا أو يمنب فةدان الرؤية الصحيحة فيما يتعلق بالعامل المركزي أو األساسي

إذا  ا بد م  وجود لدو موضولي أو يمك  . هو أن اإلستراييمية يفترض دائما خصما أو منافسا محددا

كما كان ا ايحاد السوفييتي مثال موضع انشغال دائم للو ايات المتحد  )  ،ة مااإلشاة  إليه ومعرفته بطرية

Colin Gray(. أو للدول الغربية بشكل لام
1
يحدث ل  وجود طبيعتي  لسباق التسلح، هايان الطبيعتان  

 .وةد الفعل،والتي أصبح  أكثر يعةيدا م  خالل يدخل الضغوطات الداخلية/نايمتان ل  ظاهر  الفعل

 

واألمثلة التاةيخية هي كثير  للى هذه . وجود سباق للتسلح يفترض التناف  بي  اثني  للى األقل إن

الحالة، مثل التناف  البحري بي  ألمانيا و إنكلترا في بداية الةرن العشري ،التناف  البري بي  فرنسا 

يمك  أن . لحرب الباةد ،الصراع والتناف  األمريكي ـ السوفييتي طيلة ا512 ـ122 وألمانيا بي  لامي 

السباق م  قبل بلد يريد ةدع كل التصرفات العدوانية م  خالل إظهاة قويه الهمومية و الدفالية،أو  يبدأ

                                                 
 
،وهو مرجع سابق مرَّ معنا في بداية الكتاب،وةدت التسمية في المزء "النظريات اإلستراييمية"  Castexـ نمد هذه التسمية في كتاب األميرال  

 .الرابع م  كتابه في الفصل الثاني لشر
2
 - Colin GRAY , « The Soviet American Arms Race », Lexington, D.C. Heath, 1976; and, “ The Urge to 

Compete: Rationale for Arms Racing”, World Politics, 1974, P.207.  
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وأيضا يمك  لسباق التسلح أن .م  اجل دلم قويه الدبلوماسية،وهي لوامل يتعلق هنا بالسياسة الخاةجية

ويمك  أن يكون . فاللي  والمستفيدي  في هذا المضماةيبدأ ألنه م  الضروةي والمفيد لند العديد م  ال

أثناء حملته ا انتخابية في  gapكما فعل الرئي  جون كنيدي بالحديث ل  صاةوخ نتيمة لعملية سياسية، 

 .562 لام 

  

Colin Gray يظهر كحالة  يحدد ثمانية لوامل أو يأثيرات داخلية محرضة أو يشترط سباق التسلح،وهي

،هذه العوامل هيل  يهديدات خاةجية إجباةية نايمة
 
: 

 ـ الممود

 ـ التةنية

 ـ مصالح المةرةي 

 ـ وباء الخوف م  أن يسبةك اآلخرون

 ـ التخطيط

 ـ المذهب اإلستراييمي

 ـ الحكومة ولالقتها مع الميش

 ـ الموقع المغرافي

 

إلى فلة  ا يمك  اختزاله هذا المثال ل  التسليح يظهر الطبيعة المزدوجة و المعةد  لسباق التسلح والذي 

،والذي يأخذ بالحسبان هذا التراكب (م  نظام" )النظامي"م  هنا يأيي فائد  التحليل . واحد  م  العوامل

imbrication بي  العوامل الداخلية و العوامل الخاةجية .   

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 - Colin GRAY, « The Arms Race Phenomenon »,in George H. Quester, ed., American Defense Policy , P. 146-

147.  
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 .االستشراف اإلستراتيجيـ  1

 ."الثورة داخل الشؤون العسكرية"مفهوم ـ 

فكر  النظام بدأت في أخذ مكانها داخل المفردات اإلستراييمية، اسيما بعد دخول فكر  الثوة  في إن 

أي  هذه الثوة  في الشؤون العسكرية م  قبل الو ايات المتحد  األميركية،وذلك م  .الشؤون العسكرية

ظري  البحث ل  حاول الكثير م  المن.خالل أدب جديد وغزير يناول هذا المفهوم مع مطلع التسعينات

أصول بعيد  لمفهوم الثوة  في الشؤون العسكرية،حتى أن بعضهم لاد به إلى منتصف الةرن التاسع 

الثوة  في "فةد لمد السوفيي  إلى يطوير فكر  . لشر،ولك  هذا المفهوم يبدو انه أحدث م  ذلك بكثير

"األشياء العسكرية
 
،حتى "لطرق التكتيكية المديد ا"فتحوا حواةا حول  512 ،وفي لام 563 منذ لام  

"الثوة  التكتيكية"أن بعض المعلةي  أطلق لليه 
1
 . 

 

، ظهر في المفردات األميركية في سنوات Revolution in Military Affairs  (RMA)إن مصطلح 

 .Andrew w،وهو Net Assessment Office of Pentagoneالتسعينات وذلك بتحريض م  مدير 

Marshall مع الفكر الةائلة بأن الثوة  العميةة التي نتم  ل  التمديدات التةنية سيكون لها  ،حيث وقف

،ثم يم 551 فةد كان موضولا لتةرير سري في لام ( RMA) أما  .كبير  doctrinalesنتائج مذهبية 

دات إذا الحواة حول المصطلح انطلق وبةو ،إن كان بي  المحللي  أو في جميع وح. نشره في السنة التالية

 .الميش،والتي بدوةها وضع  مممولات متخصصة هدفها الوصل إلى بناء مذهب جديد

 

قد يغيرت بشكل جذةي فيما يتعلق  للمفهوم يريكز للى أن الحرب م  اآلن فصالدا األساسيةإن الفكر  

ا قدةات بطريةة وآلية العمل،أو بطبيعتها، اسيما مع قدوم وسائل أخرى جديد  في المراقبة و بناء جيوش له

أما الشمالة واإلةاد  اإلنسانية فةد وجدت أيضا م  اآلن فصالدا أمام أو في . كبير  ودقيةة في نف  الوق 

. فالتةنية يحكم في جميع المما ات،إنها يفرض يغيرات مذهبية ولمليايية لها ايساع كبير. مواجهة التةنية

م  " نظام األنظمة"هذا المضماة وهو  ل  مفهوم جديد في" Owens" وقد يحدث البعض،مثل األميرال 

 .أجل اإلشاة  إلى أنه  ا يوجد أي قطاع م  السياسة أو اإلستراييمية لم يتدخل هذه التحو ات المديد 

 

                                                 
1
 - Jean-Christophe ROMER, « La pensée stratégique russe au XXe siècle, p.47. 

2
 - Philip A. KARBER, « The Tactical Revolution in Soviet Military Doctrine », Carlisle Barracks, US Army 

War College, 1983. 
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في لام  War and Anti Warوقد ظهرت العديد م  الكتب  اق  نماحا كبيرا في هذا الموضوع، اسيما 

قد يرجم بشكل سريع إلى الكثير م  اللغات،يرجمة ، وAlvin and Heidi Tofflerلمؤلفه  553 

 ".كبسة زة"ساهم  في يعميم ونشر فكر أن الحرب هي 

 

قدم في مراحل متعدد  بشكل مغال فيه،حتى أصبح البعض " الثوة  في الشؤون العسكرية"إن مفهوم 

م  اآلن فصالدا  أما المعلومات ستصبح.نفسه ييعتةده أكثر أهمية م  الثوة  التي صاحب  السالح النوو

حيث ستسمح بإبعاد الشك ولدم اليةي  م  أمام كل م  . م  المفردات التي يضم بةو  للى اإلستراييمية

حتى أن المرجع األميركي المتعلق . يستخدمها ويسيطر لليها،ستسالد في معرفة ماذا نهاجم،كيف ومتى

FM 100-6" معلوماتلمليات ال" سيضاف إليه ملحةا يح  اسم " FM 100-5" بالعمليات 
 
. 

 

،والتي يؤس  للى الةدة   المناورة الكبرى: هذان المرجعان سيضعان في التنفيذ مفاهيم لمليايية جديد  

أهدافها وكيفية الوصل إليها  ت،وفيه يحدد الوحداااللتزام الدقيقفي السيطر  للى المعلومات والحركة ؛ 

الكاملة في الفعل ويةدة الخسائر ؛ اللوجستيك المدمج،  ، والتي يضم  الحريةالحماية الكاملةبمهد أقل؛ 

حيث يحدث التوافق م  خالله في يةنيات المعلومات التي يسمح بدوةها وسائل نةل يؤدي لرد  فعل سريعة 

 .في األزمات وللى جميع المستويات

 

 ".الثورة في الشؤون العسكرية"ـ في نقد مفهوم وخطاب 

نفسه ليةول بضروة  وجود هندسة شاملة و " لثوة  في الشؤون العسكريةا"لةد كّرس الحواة حول مفهوم 

 Edward Warnerنتذكر هنا أن مسالد وزير الدفاع األميركي . يماسك بي  الموانب التةنية و العمليايية

. يعرف الثوة  في الشؤون العسكرية كتوافق في يةنيات جديد ،ويغيرات مذهبية، ثم بتغيرات في البنى

الكثير م  التغيرات هي متطوة  ل  أشياء سابةة أو ل  غيرها،أكثر مما هي يغيرات  ويضيف أن

ثوةية
1

 .، وهذا ما يةود للةول بأن يلك التحو ات و التغيرات المذةية هي غامضة أو مبهمة

 

بكلمة " معلومات"أما البحث ل  المعلومات فهو معطى دائم في ياةيخ اإلستراييمية،ولدما نغير كلمة 

فهذا لي  مبرةا للةول بأن يغيرا جذةيا قد حصل" مخابرات"ي أخرى ه
3
ويتابع المتشككون في هذه .

هل المخابرات أو المعلومات يستطيع بشكل فعلي الةضاء للى الشك ولدم : الةول أو التساؤل" الثوة "

في  اليةي ،محولة الحرب بذلك إلى لعبة؟ أما جوابهم فهو أن العامل اإلنساني يبةى له دوة كبير

                                                 
1
 - Michael D. Stany and Charles W. Arneson, “FM 100-6: Informations Operations”, Military Review,1996. 

2
 - In, Jane’s Defense Weekly, 30 1997 ,حزيران, P.32.  

3
 - Richard J. Harknett, « Information Warfare and Deterrence », ed., Parameters, 1996, P. 93.  



 95 

وقد كان  . الموضوع،بحيث أنا  ا نستطيع إلطاء أو يوصيف ةد  الفعل اإلنسانية بشكل ناجز وكامل

الثوة  داخل "للى ا اختالف في وجهات النظر حول الحرب في كوسوفو و حرب الخليج أمثلة جيد  

"الشؤون العسكرية
 
 . 

 

 ". الثورة في الشؤون العسكرية"ـ ماهية ومعنى خطاب 

خل الشؤون العسكرية كان  خطابا في البداية أكثر مما هي إشاة  للى متغيرات يةنية،كما كان  الثوة  دا

ولك  هذه اإلثاة  و ا انتشاة .التي وضعها الرئي  األسبق ةيغان" مبادة  الدفاع اإلستراييمي"في البداية 

هذه،كان  لملية م  "  فالثوة. "داخلي وخاةجي: النظري كان  نتيمة لمفهوم يحاول اإلجابة للى منطةي 

والمةصود هنا أن وزاة  الدفاع األميركية . أجل شرلنة بنية ويطوير الةوى المسلحة األميركية

الكبير  وفي جميع الميادي  والتي يظهر اليوم بشكل كبير أو يتم إنتاجها  تالتغيراقد يبن  " البنتاغون"

للى جميع المستويات،أو هي التمديد العسكري نفسه
1
هو موضوع محرك للى " الثوة "اب هذه إن خط.

ال للى الصعيد السياسي في  صعيد المذاهب العسكرية وخاصة في داخل المؤسسة العسكرية،وهو فعَّ

 . مواجهة محاو ات يخفيض أو يةليص الميزانيات العسكرية

 

م  جديد فالو ايات المتحد  يةترح .يشكل ةسالة هامة يمك  يوجيهها إلى الخاةج" الثوة "أيضا خطاب 

نموذجا للعالم بأسره،فهي يبي  وفي نف  الوق  أنها ما يزال متةدمة للى العالم ومهما حصل،وأن 

المستةبل سيكون ملك الميوش التي يتطابق مع هذا النموذج،أي النموذج األميركي
3
أما الذي  يرفضون هذا .

ولك  يمربة اللحاق . تطوةليسوا إ ا متأخري  ل  ال" الثوة "التطوة اإلجباةي فهم في نظر أصحاب 

 .بالو ايات المتحد  م  قبل الدول العظمى مكلفة جدا وخاصة فيما يتعلق بالتحديث في الشؤون العسكرية

 

أو فم  جهة،محاولة يةليد الو ايات المتحد  يعني البةاء يح  خط قويها،والسبب هو لدم وجود اإلمكانيات 

وم  جهة أخرى،هناك العديد م  الةوى يرى أن . يحتى امتالك مناهج لمل وسير التحديث األميرك

ةبما يكون مفيد  م  اجل  "الثوة  داخل الشؤون العسكرية"الوسائل التةنية المعروضة م  قبل مفهوم

إذا، وفي قراءينا لمفهوم أو .وضع أو بناء إستراييمية لي  في الحةل العسكري فةط،بل في جميع المما ات

نعرف ما هي التطبيةات العملية التي يستطيع أن يةدمها مفهوم " عسكريةالثوة  داخل الشؤون ال"خطاب 

هنا يذكرنا بضروة  فهم " فالثوة . "الذي أوةدناه سابةا" النظام"يتصف بأنه ممرد أكثر م  مفهوم 

                                                 
1
 - Barry D. Watts, « Clausewitzian Friction and Future War », Washington, National Defense University, 1996.  

1
،وهي في الواقع Institute for National Strategic Studiesوضعها " يةليدية"ـ في الو ايات المتحد  كان هناك إستراييمية متعاةف لليها أو 

 . التي نتحدث لنهاالثوة  داخل الشؤون العسكرية "أو مع  ةيتعاةض مع اإلستراييمي
3
 - Jacob W. KIPP, « Confronting the RMA with Russia », Military Review,1997. 
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. يةنية أو يعتمد مذهبا بحد ذايه ةوإدةاك اإلستراييمية بشكلها الشمولي ولي  المزئي،مهما كان  إستراييمي

يسمح بمعرفة الخلفية اإليديولوجية للمفاهيم التي يةدم نفسها للى أنها مفاهيم يةنية ضا،يحليل هذا الخطاب أي

 .خالصة،وهي في الواقع يضع نفسها في خدمة وجهة نظر سياسية أو مشروع سياسي

 

 

رى في النهاية،يرى الكثير م  اإلستراييميي  أن البعد العسكري لي  إ ا لنصر م  العناصر األخ

ننسى الثوة  المعلومايية  أنلإلستراييمية،فاليوم هناك صعود كبير وقوي للبعد ا اقتصادي،طبعا م  غير 

إذا النظر  وحيد  المانب أو التي يعتمد البعد العسكري فةط هي في نف  الوق ،نزلة .التي  ا يةل أهمية

ى،ويتماهل التعددية الثةافية بي  ذايية أو استعالئية يهدف للرفع م  شأن بلد للى حساب البلدان األخر

م  موقف قومي يمك  أن نصفه بالتطرف، وهي أيضا معرفة غير لميةة بطبيعة  ينطلقاألمم و 

و للى إمكانية يحةيق إقصاء نهائي يصل  conflictuelاإلستراييمية،ومؤسسة للى لالقة صرالية 

إلستراييمية لي  بمفهوم جديد فةد يحدث إن مفهوم البعد الواحد ل. لدةجة يغيب الخصم م  الوجود نهائيا

الحرب هي ميدان الحيا  والموت،إنها الطريق الذي :" لندما قال  Sun Ziلنه إستراييميو الصي   اسيما 

"يؤدي للحيا  أو للعدم والفناء
 
 . 

 

لام،وبشكل خاص يلك  1122إذا نظرنا بعمق إلى ياةيخ التحو ات و التغيرات التي استمرت منذ 

ت التي نراها اليوم أمام أليننا،نستطيع الةول إن حكمة هذا اإلستراييمي الصيني بةي  وستكون التحو ا

  .وهذا ما سنتابعه في دةاسة  احةة لهذا الكتاب .األساس أو جوهر كل فكر إستراييمي

 

 ". مدخل إلى الفكر اإلستراتيجي"نهاية الجزء األول من 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 . 55، الصفحة "ف  الحرب" ـ م  كتاب اإلستراييمي الصيني ،ص  زي،  
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 ببليوغرافيا
1

 

 

تم أو المراقب للعلوم اإلستراييمية يرى وبوضوح الندة  في وجود المراجع اإلستراييمية إن المه

ويةسم كباة اإلستراييميي  ومعهم مؤةخي اإلستراييمية هذه المراجع الكبرى إلى ثالث مممولات .الكبرى

 :مختلفة 

 

 .األولى ـ المراجع العسكرية و الدفاعية

ولك  هذه المراجع يعطي .نرى المةا ات واألبحاث اإلستراييميةفي هذا النوع م  المراجع يمكننا أن 

ويمكننا إلطاء بعض األمثلة للى يواجد هذه . األولوية للةضايا و اإلشكالية الحالية و لتحليالت الدفاع

 .المراجع

 

 في ألمانيا 

  Europaïsche Sicherheitـ 

  Europaïsche Wehrkundeـ 

Militärwissenschaftliche Rundschauـ     

 

 النمسا 

  Österreichische Militärissche Zeitschriftـ 

 

 إسبانيا 

  Revista española de defensaـ 

  Revista general de Marinaـ 

                                                 
 
ا هنا يهدف إلى يةديم لناوي  وأسماء ـ إن المراجع األساسية للكتاب هي يلك التي ظهرت يح  الهامش في داخل الكتاب،أما المراجع التي نذكره 

 . أخرى للطالب الذي يرد يعميق دةاسته في هذه العلوم
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 Revista militarـ 

 

  

   

 الواليات المتحدة

- Air University Review. 

- Armed Forces and Society. 

- Arms Control Today. 

- Bulletin of the Atomic Scientists. 

- Comparative Strategy. 

- Defense Intelligence Journal. 

- International Journal of Intelligence and Counterintelligence. 

- International Security. 

- Military Review. 

- Naval War College Review. 

- Non-Proliferation Review. 

- Parameters. 

- Small Wars and Insurgencies. 

- Strategic Review. 

- U.S. Naval Institute Proceedings. 

 

 

 فرنسا

- L’armement. 

- Forces aériennes françaises. 

- La Revue des forces aériennes de 1929 à 1933, la Revue de l’armée de 

l’air de 1934 à 1939. 

- Journal des sciences militaires. 

- Revue maritime. 
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- Défense. 

- Revue militaire française. 

- Revue militaire générale. 

- Revue des forces terrestres. 
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