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 : االولىالمحاضرة 

 االستراتيجيةتعريف 

 .فن تنظيم الحرب  اوالجيش  اوالحشد  بهايقصد •

المبادئ التي تتناول ميدانا من  وهي مجموعة األفكار : االستراتيجيةمعنى •

ميادين النشاط اإلنساني بصورة شاملة ومتكاملة، وتكون ذات داللة على 

اتجاهات مساره لغرض الوصول إلى أهداف  ووسائل العمل، ومتطلباته 
 محددة مرتبطة بالمستقبل

فرت الظروف المناسبة اتو بعيدة المدى التي تنفذ متى ما ةهي الخط•
 لتنفيذها

فن ،  بهمصطلح عسكري يقصد  Strategy االستراتيجيةمصطلح •

 تحقق األهداف المنشودة، استخدام اإلمكانيات والمواد بطريقة مثلى 

 

 

 



 :من بعض المفكرين ومن أهمها وأشهرها تعاريفعدة  لالستراتيجية•
الذي يعتبر من أوائل المهتمين بموضوع : ALFRID CHANDLERشاندليرتعريف الفريد  -1  •

سواء إعداد األهداف : "تمثل االستراتيجيةبالمؤسسة االقتصادية أن  واالستراتيجيةالتنظيم 
والغايات األساسية للمؤسسة أو اختيار خطط العمل وتخصيص الموارد الضرورية لبلوغ 

 ".الغايات
هي مجموعة القرارات والحركات " االستراتيجيةإذ عرف : R.A.THIETARTتعرف  -2•

 ".المرتبطة باختيار الوسائل وتم فصل الموارد من أجل الوصول إلى األهداف
بكونها خطة موحدة وشاملة ومتكاملة تربط المنافع : JAUCH    GLEUCK 1988تعريف  -3•

اإلستراتيجية للمنظمة بالتحديات البيئية، والتي تبني لتأكيد تحقيق األهداف األساسية للمنظمة 
 .من خالل التنفيذ المناسب

خطط مستقبلية طويلة األجل وشاملة تتعلق بتحقيق : "PEARCE and ROBINSONتعريف  -4•
 ".بين البيئة التنافسية وقدرة اإلدارة العليا على تحقيق األهداف واإلنسجامالتوافق 

هي عملية تحديد األهداف والخطط والسياسات المناسبة للظروف البيئية : "BYARSتعريف  -5•
 ".التي تعمل في ظلها المنظمة، والتي تتضمن عملية تحديد وتقويم البدائل المتوفرة 

 .بناء وإقامة دفاعات ضد القوى التنافسية: "بورترتعريف  -6•



بناء وإقامة دفاعات ضد القوى : "بورترتعريف  -6•

التنافسية، أو إيجاد موقع في الصناعة حيث تكون القوى 
 ".أضعف

أن اإلستراتيجية هي مجموعة :" التعريف األمثل -7•

السياسات واألساليب والخطط والمناهج المتبعة من أجل 

تحقيق األهداف المسطرة في أقل وقت ممكن وبأقل جهد 

  ".مبذول

 



 :المحاضرة الثانية

 العسكرية واالستراتيجيةالقومية  االستراتيجية

هي فن السيطرة على المجموع الكلي (العليا)القومية االستراتيجية•
العسكرية هي  االستراتيجيةبينما .في وقت السلم والحرب االمةلقوى 

 اهداففن توزيع واستخدام مختلف الوسائط العسكرية لتحقيق 
 .السياسة

القومية في قمة هرم من االستراتيجيات بينما  االستراتيجيةتقع •
 .العسكرية متفرعة عنها االستراتيجيةتكون 

القومية في وقت السلم والحرب بينما تنحصر  االستراتيجيةتنشط •
 العسكرية في وقت الحرب االستراتيجيةوظيفة 

القومية من اختصاص السياسيين في حين العسكرية  االستراتيجية•
 من اختصاص العسكريين



القومية بتنسيق نواحي سياسة الدولة  االستراتيجيةتهتم •
 اما.الخارجية والداخلية والعسكرية لتحقيق المهمات القومية

سبل تحقيق البعض من  الىالعسكرية فتنصرف  االستراتيجية
 امبشكل مباشر  سواءاباستخدام القوة العسكرية  االهدافهذه 

 .غير مباشر

القومية ضمن حدود اتجاهات  االستراتيجيةيكون غرض •
 االستراتيجيةالسياسة العامة للدولة في حين تتحدد مهمة 

القوات المسلحة  الستحدام االزمةالخطط  باعدادالعسكرية 
خالل تنفيذ عمليات حربية  العسكريةمنالسياسة  اهدافلتحقيق 
 .تخطيطي مفصل اطارمحدودة ووضعها في  اوالنطاق  واسعةة



 :المحاضرة الثالثة

 والتكتيك االستراتيجية

بالخطة بينما التكتيك هو تكييف الخطة حسب  اإللتزاماإلستراتيجية هي 

الهدف  الىاإلستراتيجية هي الخطة الشاملة للوصول . الموقف

النهائي في حين أن التكتيك هو خطة جزئية لتحقيق هدف 

بعيدة المدى في حال أن  وبطيئة  واإلستراتيجية طويلة .جزئي

توضع اإلستراتيجية لنتائج .قصير المدى والتكتيك هو ردة فعل 

اإلستراتيجية تقوم على .مستقبلية في حين أن التكتيك لنتائج حالية

 .التفكير المنطقي في حال التكتيك يقوم أكثر على اإلبداع والتخطيط 



 احياناتضعف الحركة وربما تنعدم ، على مستوى الحركات •

الثبات  الىالتي تميل  االستراتيجية االهدافللتالعب بعناصر 

التعبوي  اوفي حين تتعدد الحركات على المستوى التكتيكي 

 .القومية االستراتيجية اوالسوق  اهدافلتحقيق 



 :المحاضرة الرابعة

 الجيوبلتيكيةالنظريات 

• 
 :1904 – 1944 راتزلفرديك 

 كائن حي،  ةوآمن بأن الدول(واألرتقاءالنشوء )بنظرية  راتزل تاثر
 :قوانين للتوسع اإلقليمي وهيعدة وقد وضع 

 .السكان ونمو ثقافتهم بإنتشار ةتزيد مساحة الدول -1•
 .لنمو السكان ةالحق ةعملي ةإن نمو الدول-2
 .إليها ةبضم الوحدات الصغير ةتتسع الدول-3
الحدود هي العضو الحي المغلف لها فهي تنمو أو تنكمش تبعاً لقوة  -4

 .ةالدول
األخرى بمركز  ةتحظى السهول وأودية األنهار والمناطق الهام -5

 .خالل مراحل نموها ةالثقل في اهتمامات الدول
  .من الخارج ةالبدائية إن التوسع األرضي يأتي للدول-6
 



 :المحاضرة الخامسة

 الجيوبلتيكيةالنظريات 

 1922 – 1864رودولف كيلن •
السويد، وهو صاحب ب جوتنبرغة جامعفي  استاذاً جغرافي عمل 

وقد قسم الدراسات  (.أهم من القانون ةالقوأن ) ةالمعروف ةالفلسف
 : إلى ةبالدول المرتبطه

 .ةالجغرافيا والدول-1
 ةالسكان والدول-2
 ي والدولةاإلجتماعالتركيب  -3
 .ةلدولوا ةاإلقصاديالموارد -4
 .طبيعة النظام السياسي -5

 



 :المحاضرة السادسة

 الجيوبلتيكيةالنظرية 

أسس معهد .جغرافي ألماني 1946 – 1869 هوسهوفركارل •

ة الحيابأن  آمن.ةاأللماني ةرئيساً لألكاديمي ثم بميونخ الجيوبولتيكا

بأن  الوق. فمصيرها الزوال ةالصغير ةأما الدول. رةالكبيللدولة 
 .الذاتي اإلكتفاءيجب أن تتبع سياسة  انهاو.كائن حي ةالدول

هي التي يتوفر لها عدد أكبر من السكان  ةوقد رأى أن الدول

 ةبين السكان وترب ةتام ةووجود موائم ةومعدالت مواليد مرتفع

 ةالناحيالوطن وتوازن بين سكان الحضر وسكان الريف، أما من 

تعتمد على ثالثة  ةالعسكري ةالقون افقد رأى  ةالعسكري

 (.، الطيراناإلسطولالجيش، )أركان



 :المحاضرة السابعة

 الجيوستراتيجيةالنظريات 

   1947 – 1861 ماكيندر هالفرد
 : نظريته في ماكيندرلخص 

 ةالعالمي ةالجزيرمن يتحكم في شرق أوروبا يتحكم في قلب  -1

 )أوراسياأفروا )العالمية ةالجزيرمن يتحكم في القلب يتحكم في  -2
 .يتحكم بالعالمالعالمية  ةبالجزيرمن يتحكم  -3
 

 

 
 



 :المحاضرة السابعة

 الجيوستراتيجيةالنظريات 

 
   1914 – 1840 ماهانالفريد 

يتطلب قيام وتوفر  ةدول ةفي أي ةبحري ةإلى أن قيام قو ماهانيشير •
  :بعض العوامل حددها بما يأتي

 ةالموقع الجغرافي للدول .1

 ةسواحل الدول ةطبيع .2•
 صفات ظهير الساحل .3
 وعدد سكانها ةمساحة الدول.4

 ةلسكان الدول ةالخصائص القومي.5•
 الحاكمة ةالسلطتوجه .6
 



 :  المحاضرة الثامنة

 الجيوسترتيجيةالنظريات 

 :على النحو اآلتي هءراا ديدتحويمكن ( سيفرسكي)نظرية القوة الجوية لـ

ة منطق)يسيطر على مناطق تداخل النفوذ ةالجوي ةالسيادمن يملك -1•
 ).المصير

   .تحكم بمنطقة المصير يسيطر على العالميمن -2

 :إلى نتيجتين هما سفرسكي ةوتقود نظري•
  .االنعزال الجوي الذي يوصي بتقسيم العالم تقسيماً معقداً إلى قسمين-1
 ةللقويمكن  ةأنه في حالة حرب شامل على ةاألرضي ةللكر ةموحد ةنظر -2

 جوياً أن تسود العالم بغض النظر عن موقعها الجغرافي ةالمتفوق

 



 :المحاضرة التاسعة

 الحروب  اسباب

ال تجد  -1:اهمهاعديدة  السباب االمم اوتقع الحروب بين الدول 
عندما تواجه تهديدا مباشرا  -2لحل الخالفات اخرسبيال 

 اواستعادة ارض  اوعندما ترغب في االستحواذ  -3.بالعدوان
 او، بغض النظر عن االدعاءات اخرىمصادر  اوثروة 

  -5للبقاء االساسيةالحاجة الملحة للمقومات  -4.المبررات
  -6.من البلد قد تختار القتال من اجل استقاللها عن البلد اجزاء

استغالل الدين لتحقيق  -7.االممبين بعض  المتجذرةالكراهية 
الخالفات  -8.االممسياسية فتندلع الحروب بين  اغراض

حروب االستقالل والتحرير الشعبية لطرد  -9.االيديولوجية
 .االستبدادية االنظمة اسقاط اوالمحتلين 



 :المحاضرة العاشرة

 الحرب اشكال

 االسلحةالتصل حد استخدام  اطرافها ان:ومن صفاتها:الحرب المحدودة -•

الحرب التي تكون .صغيرة بانهاتصنف  اقليميةتنشا بين قوى  انها.النووية 

 اذاتكون محدودة .تقليدية اسلحةقوة نووية مستخدمة فيها  اطرافها احدى

 .محدودة اهدافنووية تكتيكية ضد  اسلحةاستخدمت فيها 

مستغل كحروب  واالخرهي التي تقع بين طرفين احدهما مستغل : الحرب العادلة•

 .وكذلك حروب الدفاع عن النفس. التحرر الوطني

 انوتعني توجيه ضربة عسكرية وقائية لتدمير العدو قبل : الحرب الوقائية -•

 .ابعادهاتنمو قوته بكامل 



 المحاضرة الحادية عشر

 الردع التقليدي والردع النووي استراتيجية•

 :مكونات الردع التقليدي الفعال•

 .التفوق في عنصر الكم البشري الموظف في القتال -1•

 .القتال اسلحةالتفوق في -2•

 .التفوق في مجال المناورة الميدانية-3•

 .التفوق في مجال المناورة السياسية-4•



 :فانه،للردع النووي بالنسة•

قياس قيمة الرادع النووي بالمقارنة مع الردع  اليمكن-1•

 .التقليدي

يتفوق الردع النووي على الردع التقليدي بنوع وطبيعة -2 •

عقاب  الىما تحول الردع  اذاوحجم الثمن الواجب دفعه 

 .باستخدام السالح النووي

مع ظهور السالح النووي تراجع عدد الحروب في العالم -3•

 .بشكل كبير

 



 المحاضرة الثانية عشر

 :الدولية وطرائق حلها االزمة•

العالقات  اطارفي  االنسانيةالدولية ظاهرة سياسية عرفتها المجتمعات  االزمة•
 .التفاعالت القائمة بينها وانماط

مرحلة تنذر  الىوصف لحالة تتميز بالتوتر الشديد والصول .واالزمةالدولية•
 .باالنفجار في العالقات بين الدول

 (.والخطر وعدم اليقين المفاجاةموقف يجمع بين ) بانها(كوانتوليم )يعرفها •

 اوموقف ناجم عن تغير في البيئة الخارجية  انهاعلى ،الدولية االزمةوتفهم •
 :وهذا الموقف يتميز بثالث خصائص،الداخلية لوحدة القرار السياسي

 .للمجتمع على صناع القرار مواجهته االساسيةقيام تهديد للقيم -1•

 .عالية للدخول في مواجهة عسكرية امكانية-2•

 .هناك وقتا محدودا للرد على هذا التهديد ان ادراك-3•

 



 :الدولية االزمة ادارةطرائق •

احتواء )تعني االزمات ادارة ان( جيمس ريتشارد سن)يقول •
والتلطيف من حدتها بشكل يستبعد معه حدوث اشتباكات  االزمة

 (.عسكرية على نطاق واسع

 ادوات الى،فان الدول غالبا ما تلجا،دولية ما ازمة ادارةولغرض •
 .المساومة الضاغطة منها والتوفيقية

هي تلك التحركات والتكتيكات التي ترمي ،الضاغطة فاالدوات•
 باشكالاستعمال القوة  اوالخصم بالتهديد  ازاءالحزم  اظهار الى

غي  اوتكون مباشرة  ان اماوالتحركات الضاغطة ،مختلفة
 .مباشرة



 التصعيديةالتحركات الفعلية كالعمليات .المباشرةهيوالتحركات •

مثل ,التي تزيد من درجة العنف في سلوك الدولة تجاه الخصم

 .عسكرية اوضرب سفينة مدنية  اوالحصار البحري 

تحركات للضغط  ايضافهي .الضغط غير المباشرة ادوات اما•

القوة على نحو  ادواتعلى الخصم ولكن ليس عن طريق تحريك 

 الىتنقل  اشاراتولكنها .ليست تحركات مادية انها ايفعلي 

 اشعاره او اكراهيبخيار ضغط  االخذالخصم نوايا الدولة في 

ضد العراق في حالة عدم  اميركاكتهديد ,بجدية هذه النوايا

 .  خروجه من الكويت


