
 

 محاضرات فً مادة االستراتٌجٌة/المرحلة الثالثة/البكالورٌوس

  المحاضرة االولى :االزمة الدولٌة : ماهٌتها والتعرٌؾ بها

التً تنتج عن انحباس المطر وبالتالً الفمر  الجدب والمحط والضٌك والشدةتعنً االزمة فً اللؽة العربٌة  �

 .تكالٌف الحٌاةالضائمة فً كل شًء من والمجاعة ولد تعنً 

  االزمة الدولٌة : ماهٌتها والتعرٌف بها

( والتً تعنً لحظة المرار. وتشٌر كلمة األزمة الى لحظة Krisis( مشتك من الكلمة الٌونانٌة )Crisesومصطلح األزمة )

 مصٌرٌة أو زمن مهم، كما تشٌر الى معنى التؽٌٌر المفاجئ وفً الؽالب نحو االسوأ. 

  تعرٌفات االزمة

 ٌمكن تعرٌؾ االزمة استناداً الى االدبٌات باآلتً:     

. فاألزمة إدارٌاَ هً ظاهرة ؼٌر مستمرة تمثل تهدٌداً مباشراً وصرٌحاً لبماء المنظمة واستمرارٌتها وهً تتمٌز بدرجة 1   

 ً على كفاءة  معٌنة من المخاطرة وتمثل نمطة تحول فً اوضاع ؼٌر مستمرة تعود الى نتائج ؼٌر مرؼوبة تؤثر سلبا

 وفاعلٌة متخذ المرار وتؤدي الى خسارة مادٌة ومعنوٌة وجسدٌة تؤثر فً سمعة المنظمات ومكانتها ومستمبلها. 

  تعرٌفات االزمة

. أنها حدث سلبً ال ٌمكن تجنبه مهما كانت درجة استعداد المنظمة التً تتمٌز بـ )عنصر المفاجأة، ونمص 2   

 ارع االحداث(.المعلومات، وفمدان السٌطرة، تس

. أنّها لحظة حادة ومفزعة شدٌدة االلم محٌرة فً ظل دائرة خبٌئة من عدم التأكد ولصور المعرفة واختالط االسباب 3    

بالنتائج وتداعً االحداث بشكل متالحك لٌزٌد من حدتها ومن درجة المجهول لٌهدد الكٌان االداري وبالتالً انهٌار سمعة 

 وكرامة كبار المدٌرٌن.

. هً مولؾ خارج عن السٌطرة وتحول فجائً عن السلون المعتاد ٌؤدي إلى خلل فً المجتمع وان مواجهة هذا 4    

 المولؾ ٌتطلب اتخاذ لرار محدد سرٌع فً ظل محدودٌة المعلومات والمفاجأة وضٌك الولت الممترن بالتهدٌد.

  المفاهٌم المماربة لالزمة

 :  Problem. المشكلة 1   

وهً تمثل مرحلة من مراحل االزمة ولكنها ال تمثل االزمة بجمٌع جوانبها فهً عبارة عن وضع صعب ٌؤدي الى عدم    

المدرة على انجاز ما ٌراد انجازه فعالً. وتظهر المشكلة بوضوح عندما نعجز فً الحصول على النتائج المتولعة من 

 اعمالنا وانشطتنا المختلفة.

 :  Disaster. الكارثة 2

هنان خلط كبٌر بٌن الكارثة واالزمة نظراً لالتصاق واالرتباط الشدٌدٌن بٌن الكلمتٌن، فالمشكلة التً تبمى دون حسم    

فترة طوٌلة تتحول الى كارثة، والكوارث هً ؼالباً المسببة لالزمات، حٌث انها نكبة مفاجئة وضخمة ولد تكون لحظة 

مراحلها فهً حالة حدثت فعالً نَجم عنها ضرر مادي او ؼٌره كالبراكٌن وٌنجم  انفجار االزمة ولكنها لٌست االزمة بجمٌع

 بعد ذلن ازمة كأزمة المساكن واالؼاثة...الخ

 :  Accident. الحادث 3

وهو خلل ٌؤثر تأثٌراً مادٌاً على النظام باكمله ومثال ذلن المصنع كله او المنظمة او الصناعة، وفً هذه الحالة ٌتولؾ    

 النظام بأكمله او ٌجب اٌمافه حتى االنتهاء من عملٌات االصالح.انتاج 



 :  Conflict & Dispute. الصراع والنزاع 4  

 حدوث شًء ٌترتب علٌه تعرض الهٌكل المركزي للخلل او االضطراب فهو ٌمثل تصارع ارادتٌن وتضاد مصالحها.    

 :  Threat. التهدٌد 5   

  أو الخطر الممكن حدوثه وهو ٌمثل مرحلة ما لبل االزمة.وهو عالمة او إنذار للمتاعب    

 محاضرات فً مادة االستراتٌجٌة/المرحلة الثالثة/البكالورٌوس

  المحاضرة الثانٌة: عناصر االزمة و خصائصها

 من ابرز عناصر و خصائص االزمة، هً:      

 لمواجهة الظروؾ الطارئة.نمطة تحول تتزاٌد فٌها الحاجة الى الفعل المتزاٌد ورد الفعل  �

 ٌنمص فٌها التحكم فً االحداث. �

تسود فٌها ظروؾ عدم التأكد)الالٌمٌن( ونمص المعلومات، فمدٌرو االزمة ٌعملون فً جو من الرٌبة والشن  �

 والؽموض وعدم وضوح الرؤٌة.

ضؽط الولت والحاجة الى اتخاذ لرارات صائبة وسرٌعة مع عدم وجود احتمال للخطأ لعدم وجود الولت  �

 الصالح الخطأ.

 التهدٌد الشدٌد للمصالح واالهداؾ كأنهٌار الكٌان االداري. �

 المفاجأة والسرعة التً تحدث بها. �

ارضة والمهتمة وؼٌر المهتمة واتساع التداخل والتعدد فً االسباب والعوامل والعناصر والموى المؤٌدة والمع �

 جبهة المواجهة.

  سٌادة حالة من الخوؾ والهلع لد تصل الى حد الرعب وتمٌٌد التفكٌر. �

 المحاضرة الرابعة �

  االستراتٌجٌة االسرائٌلٌة

 اوال: منطلمات التفكٌر االستراتٌجً االسرائٌلً �

ت)وتمثل اٌضا الخلفٌات التً تنطلك منها نظرٌة ٌعود منطك التفكٌر االستراتٌجً االسرائٌلً الى ثالث خلفٌا �

 االمن المومً االسرائٌلً(:

العمٌدة الدٌنٌة الٌهودٌة: التً تدعً ان ارض فلسطٌن)وعد الرب لنبٌه ابراهٌم( والبنائه من بعده مدى  -1 �

 الحٌاة.

عب بال ارض(, الفكر السٌاسً للحركة الصهٌونٌة: المتمثل فً ممولة)ان فلسطٌن هً ارض بال شعب, لش -2 �

 بمعنى انكار الوجود الفلسطٌنً.

حالة التهدٌد الناشئة من الوضع الجؽرافً والمحٌط االللٌمً. فاسرائٌل نشات فً وسط عربً معادي لها,  -3 �

 وعلى مساحة جؽرافٌة صؽٌرة, مما ٌفمدها العمك الجؽرافً واالستراتٌجً. 

 ثانٌا: اهداف االستراتٌجٌة االسرائٌلٌة �



تبلور مفهوم االمن االسرائٌلً منذ االمن: وٌاتً فً ممدمة اولوٌات االستراتٌجٌة االسرائٌلٌة. ولد البماء و -1 �

ومر بمراحل تارٌخٌة أهمها, مرحلة امن الماعدة االستٌطانٌة ومرحلة تحوٌل الماعدة إلى دولة 1948عام 

 . ومرحلة الهٌمنة

 التفوق العسكري  -2 �

دول العربٌة مجتمعة, وذلن وفماً لنظرٌة عنصرٌة وصوالً لجعل إسرائٌل التفوق العسكري التام على البمعنى  �

 .دولة صؽٌرة عظمى ودولة إللٌمٌة كبرى

 :وٌكون ذلن من خالل:اضعاف المحٌط العربً  -3 �

 تصفٌة مصادر العداء إلسرائٌل فً الفكر العربً كاإلسالم والمومٌة العربٌة.-أ �

 بٌنها.خلك مشكالت داخل الدول العربٌة وفٌما  -ب �

 محاولة اشؽال العرب بمشكالت مع الدول المجاورة من خالل مبدأ شد االطراؾ.  -ت �

 طرح مشروعات تمسٌمٌة للمنطمة مثل مشروع الشرق االوسط الجدٌد. -ث �

 .مناهضة أٌة لوة عربٌة وردعها والمضاء علٌها إذا لزم األمرالؽرب لاستثمار العاللات مع  -جـ �

 التوسع  -4 �

المتدرجة المائمة على المرحلٌة اإلستراتٌجٌة "اإلسرائٌلٌة" فً مجال االحتالل والتوسع والسٌطرة لمد امتازت  �

 نهج "المضم والهضم" 

 العمٌدة العسكرٌة اإلسرائٌلٌةثالثا:  �

 ,اهمها:العمٌدة العسكرٌة اإلسرائٌلٌة على نظرٌات ومبادىء عسكرٌة معروفةتعتمد  �

 لولائٌةا- االستبالٌة ضربةالمبدأ/نظرٌة  -1 �

مفهوم على انه ال هذا الن المنادٌن بٌاالستبالً إن هنان تحركا فعلٌا معادٌا.وتموم حجة االسرائٌلٌهجوم فترض الٌ �

العدو, وٌجب أن ال ٌسمح له الهجوم بالوصول إلى وضع ٌستطٌع فٌه اختراق بدأ هجوم حتى ٌ االنتظارٌجوز 

هً اصال ذات طبٌعة ولائٌة, ولكن المفهوم االستبالً ٌعنً والضربة االستبالٌة الخطوط الدفاعٌة اإلسرائٌلٌة.

 المبادرة بالفعل, بٌنما المفهوم الولائً ٌعنً منع الفعل المعادي من الدخول فً حٌز التنفٌذ.

فً النظرٌة األمنٌة اإلسرائٌلٌة الى أن ٌكون  بشمٌه)التملٌدي والنووي( ٌهدؾ تبنً الردعالردع:  مبدأ/نظرٌة -2 �

امتالن,الطائرات الحدٌثة,  ٌتعلك بالردع التملٌدي، ركزت اسرائٌل علىففٌما  .ى فً مصلحة إسرائٌلتوازن المو

جو,  -ونظام الدفاع جو نظام الدفاع الصاروخً ارض ارض الدبابات والمدرعات المجهزة بالتمنٌة اللٌزرٌة,

 المنابل االرتجاجٌة..الخ.

 ل للسالح النووي ٌوفر لها:اما على صعٌد الردع النووي, فان امتالن اسرائٌ �

 تملٌل احتماالت اندالع الحرب او الؽئها اصال. -أ �

 توفٌر وضع امنً مستمر ومطمئن وموثوق به. -ب        �

 تخفٌض تكالٌؾ االنفاق العسكري بنمطه التملٌدي. -ت �

 تملٌل االعتماد على المصادر الخارجٌة فً التسلح. -جـ �

 العمٌدة العسكرٌة اإلسرائٌلٌةثالثا:  �



 ,اهمها:العمٌدة العسكرٌة اإلسرائٌلٌة على نظرٌات ومبادىء عسكرٌة معروفةتعتمد  �

 الولائٌة- االستبالٌة ضربةالمبدأ/نظرٌة  -1 �

مفهوم على انه ال هذا الن المنادٌن بٌاالستبالً إن هنان تحركا فعلٌا معادٌا.وتموم حجة االسرائٌلٌهجوم فترض الٌ �

و, وٌجب أن ال ٌسمح له الهجوم بالوصول إلى وضع ٌستطٌع فٌه اختراق العدبدأ هجوم حتى ٌ االنتظارٌجوز 

والضربة االستبالٌة هً اصال ذات طبٌعة ولائٌة, ولكن المفهوم االستبالً ٌعنً الخطوط الدفاعٌة اإلسرائٌلٌة.

 المبادرة بالفعل, بٌنما المفهوم الولائً ٌعنً منع الفعل المعادي من الدخول فً حٌز التنفٌذ.

فً النظرٌة األمنٌة اإلسرائٌلٌة الى أن ٌكون  بشمٌه)التملٌدي والنووي( ٌهدؾ تبنً الردعالردع:  بدأ/نظرٌةم -2 �

امتالن,الطائرات الحدٌثة,  ٌتعلك بالردع التملٌدي، ركزت اسرائٌل علىففٌما  .توازن الموى فً مصلحة إسرائٌل

جو,  -ونظام الدفاع جو اع الصاروخً ارض ارضنظام الدف الدبابات والمدرعات المجهزة بالتمنٌة اللٌزرٌة,

 المنابل االرتجاجٌة..الخ.

 اما على صعٌد الردع النووي, فان امتالن اسرائٌل للسالح النووي ٌوفر لها: �

 تملٌل احتماالت اندالع الحرب او الؽئها اصال. -أ �

 توفٌر وضع امنً مستمر ومطمئن وموثوق به. -ب        �

 العسكري بنمطه التملٌدي.تخفٌض تكالٌؾ االنفاق  -ت �

 تملٌل االعتماد على المصادر الخارجٌة فً التسلح. -جـ �

 تطور العمٌدة العسكربة االسرائٌلٌةخامسا:  �

, اذ تسود لناعة فً العسكرٌة السٌاسٌة والعسكرٌة االسرائٌلٌة على محاولة تطوٌر العمٌدةدأبت المٌادات         �

العسكرٌة للتؽٌرات وان تكون جاهزة وفاعلة فً جمٌع الظروؾ وفً أي اسرائٌل, بضرورة مواكبة الموة 

 وكان من ابرز مظاهر تطوٌر العمٌدة العسكرٌة االسرائٌلٌة: لحظة.

 تعمٌك التحالؾ مع الوالٌات المتحدة. -أ     �

 بناء منظومة دفاعٌة لتدمٌر الصوارٌخ المعادٌة لبل انطاللها او بعده.  -ب     �

 واصات المجهزة برؤوس نووٌة كخٌار اضافً.استخدام الؽ-ت     �

 اعطاء االولوٌة للموات الجوٌة والصاروخٌة فً الحروب االسرائٌلٌة. -ث     �

 تامٌن وجود مكثؾ فً الفضاء الخارجً بواسطة االلمار الصناعٌة. -جـ      �

  المحاضرة الخامسة �

 االستراتٌجٌة االوروبٌة �

  تطور االستراتٌجٌة االوربٌة �

سنة بواسطة حلؾ شمال األطلسً الذي امن الدفاع على  44حافظت أوروبا على أمنها واستمرارها على مدار    �

أوروبا الؽربٌة فً وجه حلؾ وارسو.وبعد سموط حلؾ وارسو دعت امٌركا إلى لٌام نظام عالمً جدٌد وبدأت 

العالم فً سعً منها إلى تحدٌد شكل بنسج خرٌطة العاللات السٌاسٌة االلتصادٌة األمنٌة فً مناطك عدٌدة من 

النظام العالمً بما ٌحفظ لها دور الموة العظمى الوحٌدة فً العالم.وأخذت أوروبا تبحث عن دورها ومكانتها 

وبدا البعض ٌنظر إلى حلؾ الناتو كأداة للهٌمنة األمرٌكٌة على أوروبا وسعت بعض دول أوروبا مثل المانٌا 

 ة مستملة عن حلؾ االطلسً لتحمٌكوفرنسا إلى بناء لوة أوروبٌ



استمالل اوروبً ٌحمك توازنها ضمن الحلؾ ولمواجهة تهدٌدات امنٌة جدٌدة مثل انتشار اسلحة الدمار     �

الشامل,الجرٌمة المنظمة,االزمات داخل اوربا وخارجها, فتم إنشاء الموة األوروبٌة والفٌلك األوروبً بتعاون 

واسبانٌا ولكسمبورغ. وتمرر االستمرار فً تطوٌر المدرات االستراتٌجٌة  بعض دول أوروبا كفرنسا واٌطالٌا

فً المٌادة والتحكم واالستخبارات والنمل وبما ٌسمح لالتحاد االوربً بالمٌام بدور فعال ومستمل عن الهٌمنة 

 االمرٌكٌة.

ً اٌجاد سٌاسة أمنٌة الى  محاوالت االتحاد األوروبً ف1992وأشار البند الخامس من اتفالٌة ماسترٌخت عام �

ودفاعٌة مشتركة،وجاءت هذه المحاوالت كردة فعل من طرؾ أعضاء االتحاد إلعادة صٌاؼة األمن األوروبً 

 تزامنا مع المستجدات الجدٌدة التً طرحتها نهاٌة الحرب الباردة. 

د على االستماللٌة برٌطانٌة للتاكٌ -المانٌة واخرى فرنسٌة-اجتماعات لمة فرنسٌة 1998كما عمدت فً عام     �

 االوربٌة فً المجال االستراتٌجً وعلى صعٌد السٌاسة الخارجٌة.

  عاللة االستراتٌجٌة االمنٌة االوربٌة بحلؾ الناتو �

على الرؼم من وجود منظمات امنٌة اوربٌة كاتحاد ؼرب اوربا ومنظمة االمن فً اوربا,ال ٌزال حلؾ الناتو  �

ا, بسبب المخاطر الجدٌدة التً ٌمكن ان ٌتعرض لها.وفً ظل هذه الرؤٌة االدات الرئٌسة للحفاظ على امن اورب

 االمنٌة الجدٌدة طرح الحلؾ عمٌدته العسكرٌة ووظٌفته الدفاعٌة,التً ارتكزت على:

 االعتماد على االسلحة التملٌدٌة والنووٌة مع اعطاء اولوٌة االستخدام لالسلحة التملٌدٌة المتطورة.-1 �

 لادرة على االنتشار السرٌع خارج اوربا عند الحاجة.تامٌن لوة عسكرٌة -2 �

 تامٌن المدرة على زٌادة جاهزٌة الموات المماتلة فً مسارح العملٌات.-3 �

 تعزٌز التعاون مع دول االتحاد االوربً فً مجال الدفاع وادارةاالزمات-4 �

 زٌادة التعاون مع روسٌا فً االمور ذات االهتمام المشترن.-5 �

  االمرٌكٌة –الستراتٌجٌة االوربٌة دوافع الشراكة ا �

 اوال:بالنسبة الوربا, فانها تحتاج الى الوالٌات المتحدة فً: �

 توفٌر الدعم للدفاع عن مصالحها فً الداخل او الخارج. -أ �

 عملٌة توسٌع حلؾ الناتو واالتحاد االوربً لضمان وحدتها.-ب �

 تامٌن مظلة نووٌة رادعة لمواجهة اي تهدٌد نووي محتمل.-ت �

 ثانٌا: بالنسبة للوالٌات المتحدة,فانها تحتاج الى اوربا لـ: �

 مواجهة المخاطر المشتركة كاالرهاب وانتشار االسلحة المحرمة.-أ �

 توفٌر شرعٌة سٌاسٌة لتدخلها العسكري فً الخارج.-ب �

 تامٌن دعم لوجستً عسكري اضافً.  -ت �

  االمرٌكٌة –تحدٌات الشراكة االستراتٌجٌة االوربٌة  �

االمرٌكٌة بخصوص بعض المضاٌا التً تتعلك باالمن  -على الرؼم من توافك الشراكة االستراتٌجٌة االوربٌة  �

 والدفاع, اال انها تعانً احٌانا من بعض المشكالت كـ :

 مشكلة االجماع ووحدة المرار السٌاسً لتحدٌد االولوٌات.-1 �



 ة واالمرٌكٌة.مشكلة االستماللٌة بتمدٌر ما ٌتعلك بالمصالح االوربٌ-2 �

صعوبة تهمٌش االستمالل الوظٌفً لحلؾ الناتو واالتحاد االوربً.اذ تسعً الوالٌات المتحدة لتوظٌؾ دور  -3 �

الناتو واالتحاد سٌاسٌا وعسكرٌا,ٌمابله اصرار اوربً على استماللٌة الجانب الوظٌفً لالتحاد عن الحلؾ من 

 الناحٌة االستراتٌجٌة.

 المحاضرة السادسة �

  اتٌجٌة الصٌنٌةاالستر

  العمٌدة االمنٌة لالستراتٌجٌة الصٌنٌة �

ان السمة الممٌزة التً تمٌزت بها الرؤٌة االمنٌة للصٌن ما تزال تمٌل الى ان تكون اللٌمٌة االبعاد اكثر من  -1 �

 ان ٌحكمها اطار عالمً.

با من الحدود الصٌنٌة. اذ اعتمد منطك التفكٌر االستراتٌجً الصٌنً على الفصل بٌن المناطك االكثر الترا -2 �

 تهتم الصٌن بالمشكالت االمنٌة المرٌبة المرٌبة من الحدود الصٌنٌة

 ان الصٌن لم تطور عمٌدة امنٌة بمواصفا عالمٌة. -3 �

 تحددت اولوٌات استراتٌجٌة الصٌن االمنٌة بجملة اعتبارات: �

 التوحٌد السلمً الراضً الوطن االم -1 �

 نالحفاظ على وحدة اراضً الصٌ -2 �

 الامة عاللات صدالة وحسن جوار -3 �

 وفً اطار االستراتٌجٌة االمنٌة الصٌنٌة نالحظ اٌضا: �

 عزم الصٌن على تطوٌر الٌات تعاون امنً متعدد االطراؾ بعد تنامً لدراتها االلتصادٌة والعسكرٌة. -1 �

 االضطالع بمهام االمن االللٌمً مع لوى اساسٌة. -2 �

 ضمن بٌئتها االللٌمٌة. سعى الصٌن الى ان تصبح محورا -3 �

 اما على صعٌد خارج نطاق المارة االسٌوٌة فان اهتمامات الصٌن تركز على: �

 الحرص على تطوٌر عاللاتها التجارٌة وااللتصادٌة مع الموى الؽربٌة المتمدمة صناعٌا.-1 �

 تجنب التورط فً المنازعات والخالفات الدولٌة. -2 �

 شر االسلحة النووٌة.االبتعاد عن سٌاسات سباق التسلح ون -3 �

 الحرص على حل المشكالت واالزمات الدولٌة سلمٌا. -4 �

 المحاضرة السابعة �

  االستراتٌجٌة الصٌنٌة

 الموة العسكرٌة واثرها على االستراتٌجٌة الصٌنٌة �

لمد شكلت االستراتٌجٌة العسكرٌة الصٌنٌة احدى المفاتٌح التً اعتمدت الصٌن علٌها فً حل المعضالت الوطنٌة  �

االللٌمٌة. وتهدؾ العمٌدة العسكرٌة الصٌنٌة، الى تطـوٌر لـدراتهاالعسكرٌة، وتبعاً ألدران المٌادة الصٌنٌة فً و

اجراء اصالحات كـبٌرة فً لوتها العسكرٌة، السٌما هٌكل الموات الصٌنٌة الحالً وعمٌدتها العملٌاتٌة وطرق 

 تدرٌبها وتوزٌعها، والمدرات فً مجال المٌادة والسٌطرة.



 اوال: اعداد الجٌش الصٌنً �

ٌتملن جٌش التحرٌر الشعبً الصٌنً منظومة لتالٌة منضبطة من وحدات وافراد ومعدات عسكرٌة ثمٌلة  �

وطائرات، اكثر مما تمتلن اٌة مؤسسة عسكرٌة فً اسٌا ، كما وٌبلػ عدد افراد الموات المسلحة الصٌنٌة ما 

االكبر عالمٌاً من حٌث الموة العددٌة، فضال عن هنان لـوة بشرٌة ملٌون جندي، وبذلن ٌعتبر الجٌش 2.5ٌمارب 

 ملٌون نسمة. ٠٣٣مؤهلة للخدمة العسكرٌة فً الصٌن ما ٌمارب 

 ثانٌا: االنفاق العسكري: �

ارتفاعاً  ٨٣٣٢حسب تمرٌر معهد ستوكهولم ألبحـاث السالم الدولً فمد شهد االنفاق العسكري الصٌنً فً عام  �

%لتأخذ المرتبة الثانٌـة عالمٌـاً بعـد الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة، وفً  ٢.٨ملٌار دوالر، بنسبة  ٤.٢٩كبٌرا بلػ 

شهد االنفاق العسكري الصٌنً ارتفاعاً كبٌراً بلػ  ٨٣٠٠ملٌار دوالر ، وفً عام  ٠٣٣ارتفع الى  ٨٣٣٤عام 

 ٨٨٢لالحمة، وصوال الى ما ٌمارب ملٌار دوالر ، واستمر ارتفاع االنفاق بشكل متزاٌد طٌلة السنوات ا ٠٩٠

 2417ملٌار دوالر فً عام 

مفـاعالً لٌد االنشاء ،  ٨٨مفاعالً للطالة النووٌة حالٌاً، واكثر من  ٠٩االسلحة النووٌة: تمتلن الصٌن  -ثالثا �

مـا ترسانة نووٌة  ٨٣٣٢،تمتلن الصٌن لؽاٌة عام  ٨٣٣٢ووفماً للتمرٌر السنوي لوزارة الدفاع االمرٌكٌة عام 

لاذفة  54لاذفات صوارٌخ. وتمتلن الصٌن اٌضا اربعة ؼواصات نووٌة. كما تمتلن  ٨٤٢ -٨٨٣بـٌن  

 استراتٌجٌة.

 رابعا: الموة الجوٌة �

وفٌما ٌتعلك بالمدرات الجوٌة العسكرٌة الصٌنٌة والسالح الجـوي، تضـم المنظومة الجوٌة ما ٌمارب ثالثة االؾ  �

وهـً احدى  14،والمماتلةجً 7تعرؾ بأسم جً 23و مٌج  21مـن مٌج  طائرة حربٌة، عبارة عن نسخ مطورة

،كما وولعت الصٌن مع  27سوخوي ٠٨اكثر المماتالت تطوراً، وتمتلن الصٌن حالٌـاً اكثـر مـن مئـة مماتلـة 

تم االعالن رسمٌاً عن  ٨٣٠٢، وفً عام 34روسٌا صفمة لشراء اكثر من مئة طائرة لتالٌة من طراز سوخوي

وتعرؾ اٌضا بأسم "فالكون  21وهً نموذج متطور من المماتلة جً FCن الصٌن ألحدث المماتالت امتال

هون"، وتمتلن هذه المماتلة مٌزات تجعلها افضل المماتالت الصٌنٌة من الجٌل الخامس، وتعمل بمحركٌن من 

ستٌة موجه باللٌزر صنع روسً، ولها المدرة على تفادي الـرادار، اضـافة الى تطوٌر الصٌن صوارٌخ بالٌ

 ومضادة للسـفن، وحسـب رأي الخبراء الصٌنٌون ان هذه الصوارٌخ تضاهً صوارٌخ كروز.

 منة المحاضرة الثا �

 االستراتٌجٌة الروسٌة �

 سمات االستراتٌجٌة الروسٌة الجدٌدة �

 اوال: التخلً عن االٌدٌولوجٌة �

تٌجٌة بمفاهٌم االٌدٌلوجٌة الماركسٌة اللٌنٌنٌة, فمع تفكن االتحاد السوفٌتً تم التخلً عن التصورات االسترا     �

 ولد استبدلت روسٌا مفاهٌم الصراع االٌدٌلوجً بممتربات فكرٌة تمٌل الى الوالعٌة.

ثانٌا: التحول الى مفهوم التوازن التنافسً اكثر من مفهوم التوازن الصراعً. بمعنى المشاركة فً التفاعالت  �

 ٌمنة التً تتبعها الوالٌات المتحدةالسٌاسٌة الدولٌة, ورفض سٌاسة اله

 االمرٌكٌة.     �

 ثالثا: تحول العمٌدة االمنٌة من العالمٌة الى االللٌمٌة �

فمد اهتمت روسٌا بالمشكالت االمنٌة فً جوارها االللٌمً اكثر من اهتمامها بالمناطك البعٌدة عنها     �

ما المضاٌا التً تمثل مصدر تهدٌد امنً لروسٌا والمترامٌة االطراؾ كما كان ٌفعل االتحاد السوفٌتً السابك. ا



فهً, االرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل والتطورات العسكرٌة لحلؾ االطلسً و التوجهات الفكرٌة البنٌوٌة 

 للعمٌدة العسكرٌة االمرٌكٌة.

الخطار جدٌة رابعا: عدم التهدٌد باستخدام االسلحة النووٌة اال فً حالة تعرض سالمة االراضً الروسٌة  �

 واكٌدة.

معلوماتً وتتمتع -بناء لوة عسكرٌة متوائمة مع العصر التكنو -1متطلبات االستراتٌجٌة العسكرٌة الروسٌة �

 بجاهزٌة لتالٌة عالٌة على مواحهة انماط من التحدٌات وبمختلؾ انواع االسلحة التملٌدٌة والنووٌة.

 ة الحروب االكترونٌة.تامٌن منظومة لٌادة وسٌطرة تكون لادرة على ادار -2 �

تحمٌك تفوق نوعً فً منظومة االسلحة الجوٌة والصاروخٌة وبما ٌؤمن النصر الحاسم فً اي حرب  -3 �

 تخوضها روسٌا االتحادٌة.

 تامٌن وسائل االنتشار السرٌع برا وبحرا فً مختلؾ مسارح العملٌات. -4 �

 المحاضرة التاسعة �

 االستراتٌجة الروسٌة

 مالحظة مهمة �

الطالب ضرورة االلتزام بالممرر الدراسً , وهو الكتاب المنهجً)المدخل الى دراسة االستراتٌجٌة( , اما على  �

هذه المحاضرات , فالؽاٌة منها , تزوٌد الطالب بمعلومات اضافٌة حول كل موضوع ورد ضمن مفردات 

 الممرر الدراسً المذكور.

 االهداؾ االستراتٌجٌة الروسٌة �

 الروسٌة اوال: تموٌة المدرات �

 وتتضمن امتالن هامش من الردع ٌضمن سالمة االراضً الروسٌة.  �

ثانٌا: الحفاظ على االمن المومً الروسً ووحدة االراضً الروسٌة, وٌتمثل فً كبح جماح المحاوالت  �

 االنفصالٌة.

ر االسلحة ثالثا: تامٌن الظروؾ المناسبة للتطور االلتصادي للبلد. ومنها تطوٌر الصناعات العسكرٌة وتصدٌ �

 والمعدات والتمنٌات العسكرٌة.

 رابعا: تجنب النزاعات العسكرٌة والعمل على حسمها عند الضرورة. �

 خامسا: استعادة مكانة روسٌا وهٌبتها �

 سادسا: السعً الى الامة نظام متعدد االلطاب �

 سابع: تطوٌر الترابط مع الدول المشاركة فً كومنوٌلث الدول المستملة �

 العسكرٌة الروسٌةالمدرات  �

�  

ملٌون نسمة لوة بشرٌة متاحة وتعداد جنود  69ملٌون نسمة، بٌنهم  142ٌبلػ عدد سكان روسٌا االتحادٌة 

 ملٌون جندي فً لوات االحتٌاط . 2.5ملٌون جندي، إضافة إلى  3.586الجٌش الروسً فً الخدمة 

طائرة هجومٌة، كما ٌمتلن  1459اتلة، ومم 869آالؾ طائرة حربٌة بٌنها  4ٌمتلن الجٌش الروسً أكثر من   �

 مروحٌة هجومٌة. 514مروحٌة عسكرٌة منها  1485الجٌش الروسً 



ألؾ مدرعة، ٌمتلن الجٌش الروسً أكثر  54دبابة، كما تمتلن روسٌا أكثر من  21932ٌمتلن الجٌش الروسً    �

رٌخ، فً تفوق واضح على راجمة صوا 3844مدفع مٌدانً، و 4544آالؾ مدفع ذاتً الحركة، ولرابة  6من 

 الوالٌات المتحدة أٌضاً فً هذا الجانب.

لطعة بحرٌة منها حاملة طائرات وحٌدة ، وٌمتلن  352ومن حٌث الموة البحرٌة ٌتكون األسطول الروسً من  �

 كاسحة ألؽام. 47فرلاطة و 13ؼواصة، و 56الجٌش الروسً 

 المحاضرة العاشرة �

 االستراتٌجٌة االمرٌكٌة

  مالحظة مهمة �

على الطالب ضرورة االلتزام بالممرر الدراسً , وهو الكتاب المنهجً)المدخل الى دراسة االستراتٌجٌة( , اما  �

هذه المحاضرات , فالؽاٌة منها , تزوٌد الطالب بمعلومات اضافٌة حول كل موضوع ورد ضمن مفردات 

 الممرر الدراسً المذكور.

  الحرب الباردة مصادر التهدٌد االمنٌة للوالٌات المتحدة بعد �

 اوال: منطمة اسٌا الوسطى �

 ثانا: منطمة جنوب شرق اسٌا �

 ثالثا: منطمة الخلٌج العربً �

 رابعا: ضمان امن اسرائٌل �

 رابعا: االرهاب �

 االمرٌكًالتحول فً التفكٌر االستراتٌجً معالم  �

 مثل: ,االنفراد بالتفوق العسكري المطلك بما ٌحمك السٌطرة االستراتٌجٌة الكاملةاوال:  �

 حماٌة األرض الوطنٌة والمواعد العسكرٌة فً العالم، - 

 االنتمال الى مسارح عملٌات بعٌدة، -

 تدمٌر معالل العدو، -

 ضمان أمن أنظمة المعلومات واالتصال، -

  ,تطوٌر استخدام التكنولوجٌا الخاصة بالتنسٌك بٌن الموات -

 حماٌة الفضاء والترسانة الفضائٌة األمرٌكٌة  -

 االمرٌكًالتحول فً التفكٌر االستراتٌجً م معال �

التخلً عن استراتٌجٌة الردع واالحتواء التً حكمت السٌاسة األمرٌكٌة إبان الحرب الباردة  وتبنً  ثانٌا: �

 استراتٌجٌة  الهجوم الولائً 

شمل, ٌمعسكر األعداء اصبح صٌاؼة تعرٌؾ جدٌد لألخطار التً على الوالٌات المتحدة مواجهتها. ف ثالثا: �

المنظمات اإلرهابٌة ذات التطلعات الدولٌة والدول التً تساندها وخصوصا تلن التً ٌمكن أن تمدها بأسلحة 

 .الدمار الشامل والتً تموم هذه الدول بتطوٌرها. فالخطر ال ٌتحدد فمط بمصدره بل أٌضا بطبٌعته

الم. وبهذا تستطٌع الوالٌات المتحدة بناء أدوات السٌطرة العسكرٌة على مراكز الطالة فً العرابعا: اسكمال  �

األمرٌكٌة التحكم فً السٌاسة العالمٌة عبر الهٌمنة االلتصادٌة، فً تفاعلها الوثٌك مع الدوائر االستراتٌجٌة 

 األخرى.

  االهداؾ االستراتٌجٌة االمرٌكٌة الكبرى �



 االمن المومًتموٌة  اوال: �

  ثانٌا : ولؾ انتشار األسلحة النووٌة والبٌولوجٌة �

 ثالثا: العمل على تعزٌز األمن الداخلى �

 رابعا : محاربة االرهاب �

 تحمٌك الرفاهٌة واالزدهارخامسا:  �

  االبعاد االستراتٌجٌة لالمن المومً االمرٌكً �

 . ٌتمثل فى الحفاظ على الكٌان السٌاسى للدولة : وال : البعد السٌاسىا �

المناخ المناسب للوفاء باحتٌاجات الشعب وتوفٌر سبل التمدم  الذى ٌهدؾ الى توفٌر توفٌر: ثانٌا: البعد االلتصادى �

 . والرفاهٌة له

الذى ٌهدؾ الى توفٌر االستمرار للمواطنٌن بالمدر الذى ٌزٌد من تنمٌة الشعور واالنتماء  : ثالثا: البعد االجتماعى �

 . والوالء

 . افظ على العادات والثمالٌد والمٌمالذى ٌؤمن الفكر والمعتمدات وٌح : رابعا: البعد المعنوى أو االٌدلوجى �

الذى ٌوفر التأمٌن ضد أخطار البٌئة خاصة للتخلص من النفاٌات ومسببات التلوث حفاظا  : خامسا: البعد البٌئى �

 على حك الحٌاة المستمرة
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 عشر الحادٌة المحاضرة

 االمرٌكٌة االستراتٌجٌة

 هذه اما( , االستراتٌجٌة دراسة الى المدخل)المنهجً الكتاب وهو,  الدراسً بالممرر االلتزام ضرورة الطالب على

 الدراسً الممرر مفردات ضمن ورد موضوع كل حول اضافٌة بمعلومات الطالب تزوٌد,  منها فالؽاٌة,  المحاضرات

  .المذكور

  االستراتٌجٌة االمنٌة والعمٌدة العسكرٌة االمرٌكٌة بعد الحرب الباردة

اع الولائً للتعامل مع االخطار والتحدٌات الجدٌدة ما بعد الحرب الباردة, والفكرة تم تبنً استراتٌجٌة الدف •

االساسٌة الستراتٌجٌة الدفاع الولائً )ان على امرٌكا السعً الجهاض التطورات والموى المنذرة بالخطر لبل 

 ان تصبح فً حاجة الى عالجات حاسمة(.

 االتٌة: وتموم استراتٌجٌة الدفاع الولائً على المبادىء •

الردع المبكر وٌعنً)التحول من النمط المستكن الى نمط التعرض بالهجوم عن طرٌك توجٌه ضربات  -1 •

 استبالٌة بهدؾ تامٌن الدفاع عن النفس.-ولائٌة

 االستبالٌة, التً تضمن عنصر المبادرة بالهجوم والمفاجئة به من اجل تدمٌر الخصوم.-الضربة االجهاضٌة -2 •

  ور التكنولوجً والعمٌدة العسكرٌة االمرٌكٌةالعاللة بٌن التط



 اوال: التطورات الكنولوجٌة •

 المدرات الفضائٌة وااللمار الصناعٌة -1 •

الذكاء االصطناعً: فمد أصبح باإلمكان تكٌٌؾ التطبٌمات أو البرامج الحاسوبٌة التجارٌة لالستخدام  -2 •

 العسكري.

 الطائرات من دون طٌار -3 •

 المنابل الموجهة -4 •

 الصوارٌخ الموجهة -5 •

 العاللة بٌن التطور التكنولوجً والعمٌدة العسكرٌة االمرٌكٌة

 ثانٌا: اثار التكنولوجٌا على العمٌدة العسكرٌة االمرٌكٌة •

 فمد اسهمت التكنولوجٌا المعلوماتٌة فً:   

 نمل الجهد التعبوي الى داخل العمك االستراتٌجً للعدو )نظرٌة االشتبان االمن(. -1 •

ٌك التكامل والتزامن للعملٌات البرٌة والبحرٌة والجوٌة والموات الصاروخٌة بهدؾ المٌام بهجمات تحم -2 •

 تعرضٌة ضد نماط الموة لدى العدو.

 تحدٌد التهدٌدات أالكثر خطورة وإلحاًحا. -3 •

 سرعة الحسم العسكري -4 •

 علومات داخل بنٌته العسكرٌة.اربان العدو وتدمٌر رؤٌته للبٌئة المحٌطة به من خالل تخرٌب انسٌاب الم -5 •

 تدمٌر البنٌة التنظٌمٌة والهٌكل المٌادي للعدو والمسؤول عن ادارة العملٌات العسكرٌة والحرب. -6 •

 المدرات العسكرٌة االمرٌكٌة

•  

ملٌون نسمة لوة بشرٌة متاحة فً حٌن ٌصل  144ملٌون نسمة، بٌنهم  329ٌتجاوز عدد سكان الوالٌات المتحدة 

 فً لوات االحتٌاط. 864ملٌون جندي بٌنهم  2.141لجٌش األمرٌكً إلى عدد أفراد ا

طائرة  2831مماتلة، و 2362طائرة حربٌة، بٌنها  13398ومن حٌث الموة الجوٌة ٌمتلن الجٌش األمرٌكً  •

مروحٌة عسكرٌة  5764طائرة تدرٌب، و 2853طائرة شحن عسكري، إضافة إلى  1153هجومٌة، وأكثر من 

 ة هجومٌة.مروحٌ 971منها 

 مطارا. 13513كما تمتلن أمرٌكا عدداً هائالً من المطارات الصالحة للخدمة ٌبلػ عددها  •

 22حاملة طائرات، و 24لطعة بحرٌة منها  415ومن حٌث الموة البحرٌة، ٌضم األسطول البحري األمرٌكً  •

 كاسحة ألؽام. 11ؼواصة، إضافة إلى  68مدمرة و 68فرلاطة، و

 سالح نووي 4444تمتلن امرٌكا   •

 864مدفعا ذاتً الحركة وأكثر من  992مدرعة و 39223دبابة و 6287ولدى الجٌش األمرٌكً أكثر من  •

 راجمة صوارٌخ. 1456مدفعا مٌدانٌا، إضافة إلى 

 ملٌار دوالر أمرٌكً. 716وتبلػ مٌزانٌة الدفاع ومعدل االنفاق السنوي للجٌش األمرٌكً  •



 


