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الوسائل السياسية بين اإلستراتيجية والدبموماسية
د .لطيؼ كريـ محمد العبيدي

المقدمة:

كمية القانوف/قسـ العموـ السياسية

اف ليذا الموضوع اىمية استثنائية لجميع العامميف في حقوؿ السياسة المختمفة بشكؿ عػاـ

و لصػػناع القػرار و العػػامميف فػػي حقػػؿ السياسػػة الخارجيػػة و الدبموماسػػييف عمػ وجػػو الدقػػة .كمػػا
تتج ػػاوز اىميت ػػو لمع ػػامميف ف ػػي قي ػػادة الجي ػػوش و بالتحدي ػػد ال ػػذيف يس ػػاىموف ف ػػي وض ػػع و تنفي ػػذ

االستراتيجيات الشاممة والفرعية.

ىػػذا يعنػػي اف اىميػػة الموضػػوع تشػػمؿ كػػؿ القػػو الفاعمػػة فػػي إي مجتمػػع مػػف المجتمعػػات

السياسية سواء المخططيف لإلستراتيجية الشاممة اـ االست ارتيجية الفرعية.

كما اف ىذا الموضػوع يحػاوؿ حػؿ اشػكالية التػداخؿ فػي مفيػوـ اجسػتراتيجية أو تجاىميػا فػي

الػػنظـ السياسػػية فػػي العػػالـ الثالػػث عم ػ وجػػو الخصػػوص و ىػػي مسػػةلة تجاىػػؿ عمػػـ السياسػػة و
دورهُ في االستراتيجية اوال :و محاولة اعطػاء االسػتراتيجية دور اكبػر بالنسػبة لعمػـ السياسػة ثانيػا:
بينما العكس ىوالصحيح و تعطيؿ الدبموماسية كعمـ و فف عف االلتقاء مع االستراتيجية ثالثا.
و لقد استخدمنا المنيج التحميمي باجضافة إل المنيج الفمسفي فػي ىػذا البحػث الػذي تضػمف

الييكمية االتية:

المبحػػػث االوؿ :وسػ ػػائؿ السياسػػػة وأىػ ػػدافيا والعاق ػػة بينيمػ ػػا وب ػػيف اجسػ ػػتراتيجية .و المبحػ ػػث

الثاني :اجستراتيجية والعاقات الدولية والسياسة الخارجية .و المبحث الثالػث :اجسػتراتيجية وعمػـ
الجيوبولتيؾ والجغرافية ألسياسة و قد انتي البحػث بخاتمػة تضػمنت النتػائج والتوصػيات ومػف

ثـ قائمة اليوامش والمصادر.
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المبحث االول

وسائل السياسة وأهدافها وعالقتها باإلستراتيجية
من ػػذ أق ػػدـ العص ػػور ونح ػػف ن ػػردد م ػػع الفيمس ػػوؼ أرس ػػطو بةف االنس ػػاف حيػ ػواف اجتم ػػاعي
وسياسػػي وىػػذا يعنػػي إف السياسػػة خاصػػية االنسػػاف الرئيسػػية وأبػػرز عمػػؿ فعاليتػػو فيػػو عػػاجز
بطبعو عف اف يكوف بمنة عف السياسة ضمف اطوار حياتػو ننيػا تؤلػؼ تجربػة انسػانية عريقػة

تتصؼ بالشموؿ وقد سمؾ اجنساف القديـ تجاربيا وتوارثيا عبر انجياؿ وىػو يتسػاءؿ عػف معنػ

السياسة وعف طريقة التمييز بينيا وبيف النواحي انخر لمحياة االنسانية.

ورغػػـ اخػػتاؼ وتع ػػدد ا راء التػػي تعػػرؼ السياس ػػة او عمػػـ السياسػػة ب ػػيف اف تكػػوف كم ػػا

وردت فػػي االنسػػكموبيديا بةنيػػا عمػػـ حكػػـ الدولػػة و المجتمػػع

االنسػػانية

2

1

أو ىػػي فػػف حكػػـ المجتمعػػات

إال إف المفيػػوـ المعاصػػر المسػػتنتج مػػف د ارسػػتنا لكافػػة المفػػاىيـ القديمػػة والحديثػػة

تبدو لنا السياسة بةنيا عمـ دراسة السمطة او القوة السياسػية التػي وجػدت فػي الجماعػات البشػرية

عم اختافيا . 3

إذا كاف ما تقدـ يعطي مفيوـ السياسة فما ىي اىداؼ السياسة؟ وما ىي آليات عمميا؟

أو بانحر ما ىي وسائميا؟

اف وسائؿ السياسة ىي-:
 -2االستراتيجية.
 -1الدبموماسية.

 -1السياسة الخارجية.
 -4العاقات الدولية.

إضافة إل الوسػائؿ العسػكرية والوسػائؿ االقتصػادية والوسػائؿ اجعاميػة....الن وسػنةتي

عم توضيح كؿ واحدة مف ىذه المفاىيـ السياسية وعاقة السياسة بكؿ واحػدة منيػا .ولكػف لػيس

بالشػػكؿ التقميػػدي حيػػث أف كثيػ ار مػػا تتػػداخؿ ىػػذه المفػػاىيـ مػػع بعضػػيا وعميػػو سػػوؼ يركػػز البحػػث
عم ػ الموضػػوعيف التػػي تػػـ ذكرىػػا فػػي المقدم ػة آخػػذيف بػػالمنيج التكػػاممي تافيػػا لمتك ػرار واجيفػػاء

بمنيج وىدؼ البحث.
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السياسة واإلستراتيجية:
مف نافمة القوؿ بةف السياسة تيتـ بدراسة االفكار والممارسات في داخؿ الوحدة السياسػية
التػػي تعمػػؿ عمػ تماسػػكيا ودواميػػا الػػة تعػػرؼ بالسػػمطة السياسػػية .اف طبيعػػة السياسػػة تتحػػدد مػف
خاؿ ىدؼ السياسة فكما اف السياسػة ىػدفيا تػةميف االسػتقرار داخػؿ الوحػدة السياسػية الدولػة

وتحقيؽ امف المجتمع السياسي في الداخؿ والخػارج ولمػا كػاف تحقيػؽ االسػتقرار وانمػف الػداخمي

والخارجي يتطمباف عمػا قانونيػا وماديػا يقػوـ عمػ اسػاس الػدمج المتػوازف والمتػداخؿ بػيف اجقنػاع
الرضا والقوة القدرة  .ونقصد ىنا بالدمج ىو تحويؿ الطاعة الػ واجػب والقػانوف إلػ حػؽ مػف

خاؿ السيادة التي تسمو عم الجميع وبدوف مؤثرات ونوازع شخصية أو فئوية.

ومف ىنا تظير طبيعة السياسة كونيا طبيعيػة تقػوـ عمػ الحػزـ والقػوة ولكػي تكػوف ىػذه

القػوة شػػرعية فػا بػػد اف ترتكػز عمػ قواعػد قانونيػػة ودسػتورية وذلػػؾ مػا يعػػرؼ بالقػانوف أو سػػيادة
القانوف.

ىدؼ السياسة إذا ىو-:
أ -تحقيؽ المصمحة الوطنية لمشعب ومصالحو الحيوية.
ب -تحقيؽ المصمحة الوطنية لمشعب ومصالحو الحيوية.


ب-تحقيؽ االستقرار في الداخؿ وحماية المبادئ والقيـ التي يؤمف بيػا المجتمػع وىػذا يطمػؽ
عميو السيادة الداخمية.

ج -تحقيؽ أمف المجتمع السياسي في الخارج.
إف ت ػػةميف االس ػػتقرار ف ػػي ال ػػداخؿ وتحقي ػػؽ االم ػػف الخ ػػارجي ىم ػػا مقوم ػػاف اساس ػػياف م ػػف

مقومػ ػػات وجػ ػػود واسػ ػػتمرار المجتمػ ػػع السياسػ ػػي أو الدولػ ػػة وىمػ ػػا ىػ ػػدفاف رئيسػ ػػياف لإلسػ ػػتراتيجية

الناجحة فما ىي إذا اجستراتيجية.
مفهوم اإلستراتيجية:

اجس ػػتراتيجية ى ػػي ف ػػف القي ػػادة العام ػػة باجمعي ػػا وق ػػد اش ػػتقت م ػػف كمم ػػة س ػػتراتيجيوس

اليوناني ػػة بمعنػ ػ قائ ػػد  . 1واجس ػػتراتيجية ف ػػي انعم ػػاؿ الحربي ػػة ى ػػي الخط ػػة العام ػػة الت ػػي توض ػػع
جحراز ىدؼ .وير البعض أنيا عمـ القيادة عم حيف ير آخروف أنيا فف القيادة.

أما كاوز وزفيتز انلماني المشيور الذي يعدونو أبا لإلستراتيجية التقميدية منذ وصفيا

بةنيا فف إعداد المعارؾ أو ىي الخطة العامة لحممة عسكرية أو طريقة التنفيذ فيطمؽ عميو اسػـ
التكتيؾ . 2
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وعرفيػػا الكولونيػػؿ ليػػدؿ ىػػارت الػػذي يعدونػػو مػػف اكبػػر خب ػراء اجسػػتراتيجية مػػف االنكميػػز
المعاصريف بةنيا فف توزيع وتنظيـ الوسائؿ العسكرية بغيػة تحقيػؽ أىػداؼ سياسػية ويوافقػو ىػذا

الرأي ريموف آروف انستاذ بجامعة باريس إذ ير اجستراتيجية ىي فف اسػتعماؿ القػو العسػكرية

بغية تحقيؽ أىداؼ تحددىا السياسة.

أمػػا الجنػراؿ الفرنسػػي اندريػػو بػػوفر الػػذي وضػػع عػػدة مؤلفػػات فػػي اجسػػتراتيجية فانػػو عمػ

الرغـ مػف كونػو عسػكريا يريػد أف يخػرج اجسػتراتيجية مػف نطاقيػا العسػكري المحػدود إلػ تعريػؼ
واسع فانو يصفيا بةنيا :ديالكتيكيػة اجرادات المتقابمػة المتصػارعة التػي تسػتعمؿ القػوة فػي فػض

الن ازعػػات أو مػػا فػػض مػػا نشػػة مػػف الص ػراعات المسػػمحة وغيػػر المسػػمحة فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ ىػػدؼ
معيف  . 3فمو وقع نزاع عم سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر بػيف ىيئتػيف أو مجمػوعتيف واسػتخدمت كػؿ
منيم ػػا الق ػػوة ف ػػي ف ػػض ى ػػذا النػ ػزاع فكيفي ػػة اس ػػتخداـ ى ػػذه الق ػػوة ى ػػي اجس ػػتراتيجية .بمعنػ ػ آخ ػػر

اجستراتيجية ىي الكيفية التي يجري بيا الصراع مف اجؿ االحتفاظ بحرية التصرؼ في المعركة
وحرماف العدو مف ىذه الحرية.
أهداف اإلستراتيجيـة:

ىدؼ اجسػتراتيجية ىػي تحقيػؽ انىػداؼ التػي ترسػميا السياسػة لػذلؾ تعمػؿ اجسػتراتيجية

فػػي السػػمـ والحػػرب وعميػػو قيػػؿ السياسػػة مػػف وراء اجسػػتراتيجية  . 1أي أف السياسػػة ىػػي المحػػرؾ
والمخطط لإلستراتيجية وتوجييا حيثما ىناؾ خدمة لمصمحة الدولة وانمة أو المجتمع وقد تكػوف

اجستراتيجية شاممة أو فرعية والفرعية مف اجؿ تحقيؽ النجاح لإلستراتيجية الشاممة . 2
أف اليدؼ الذي تحدده السياسة وتنفذه اجستراتيجية متنوع-:

 .2قد يكوف ىجومي مثؿ االستياء عم مناطؽ أو أقاليـ.
 .1قد يكوف دفاعي لصد ىجومي إقميمي أو دولي.

 .1وقد يكوف اليدؼ إرغاـ الدولة المقابمة أو العدو عم التفاوض جنياء مشكمة معمقة.
وقػػد يكػػوف ىػػدؼ اجسػػتراتيجية لػػيس دائمػػا السػػعي لغػػرض اليزيمػػة العسػػكرية أو السياسػػية

لدولة ما بؿ فرض إرادة االنتصار عم تمؾ الدولة المعادية سواء كاف ىذا االنتصار عسكري أو
اقتصادي أو نفسي إذا اجستراتيجية في محصمتيا النيائية تبحث عف النصر السياسي.

إذف اجستراتيجية ىي عمـ اختيار الخطػط الواجػب تطبيقيػا بغيػة إحػراز االنتصػار وغالبػا

م ػػا تس ػػتطيع الدول ػػة تحقي ػػؽ ذل ػػؾ بمج ػػرد التيدي ػػد باس ػػتخداـ الق ػػوة العس ػػكرية أو التيدي ػػد بالت ػػدخؿ
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جحػداث انقػػاب أو بالتيديػد بفػػرض الحصػػار إذف فاجسػتراتيجية ىػػي فػػف اختيػار أفضػػؿ الخطػػط
لتحقيؽ االنتصار سواء كانت تمؾ الخطط عسكرية أو اقتصادية أو دبموماسية.

بنػػاءا عمػ ػ مػػا تق ػػدـ ف ػػاف اجسػػتراتيجية ى ػػي لخطػػة الت ػػي تضػ ػعيا الدولػػة م ػػف قبػػؿ ص ػػناع القػػرار

السياس ػػي وى ػػذا يعن ػػي أف اجس ػػتراتيجية توض ػػع م ػػف اعمػ ػ القي ػػادات ف ػػي الدول ػػة في ػػي اذا م ػػف
صاحيات القيادات وليس القواعد بؿ مف قبؿ العمماء مف كافػة االختصاصػات سػيما المفكػريف
االستراتيجييف والمستندة إل إحصائيات ومعمومات دقيقة وتسػتند جمكانيػات كافػة عناصػر القػوة

السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية واجعامية والمعنوية.

وىػػي تعمػػؿ أي االسػػتراتيجية فػػي اوقػػات السػػمـ والحػػرب ننيػػا تبتغػػي تحقيػػؽ المصػػالح

العمي ػػا لمدول ػػة والمجتم ػػع ويتوق ػػؼ عميي ػػا إحػ ػراز االنتص ػػارات ف ػػي كاف ػػة مج ػػاالت الحي ػػاة العممي ػػة
والتربوية والخدمية والتنموية والصحية والعسكرية والحضارية.

وىنػ ػػاؾ مفيومػ ػػاف فرعيػ ػػاف يرتبطػ ػػاف باجسػ ػػتراتيجية وىمػػػا مصػ ػػطمحاف عسػ ػػكرياف ولكػ ػػف

ارتباطيما فنيا وىـ-:

 -التكتيك :وىو فف استخداـ االسمحة في المعركػة لمحصػوؿ عمػ أكبػر قػدر ممكػف مػف الفاعميػة

في حالة حصوؿ حرب.

 الموجســتيك :ويعنػػي فػػف التنقػػؿ والحركػػة ونقػػؿ المعػػدات وانسػػمحة إلػ ميػػداف المعركػػة وسػػرعةالتنقؿ بةقؿ الخسائر وأقصر انوقات إضافة إل الجوانب اجدارية في التمويف والغذاء والطبابة.
إف اجستراتيجية إضافة إل مػا تقػدـ ىػي وسػيمة السياسػة فػي الحػرب مػع عػدـ االسػتغناء

عػػف الدبموماسػػية ننيػػا تسػػتمر فػػي اقامػػة جوابقػػاء الجسػػور مفتوحػػة مػػع الحمفػػاء والمحايػػديف ثػػـ مػػع
االعداء أما بالتيديد أو باقتراح وجيات نظر جيدة مف اجؿ سمـ جديد.
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الدبموماسية واإلستراتيجية:
إف الدبموماسػ ػػية ىػ ػػي فػ ػػف جوادارة وتنظػ ػػيـ العاقػ ػػات بػ ػػيف الػ ػػدوؿ كمػ ػػا يتفػ ػػؽ الكثيػ ػػر مػ ػػف
المتخصص ػػيف ب ػػةف ادارة وتنظ ػػيـ العاق ػػات الخارجي ػػة لمدول ػػة أو الدول ػػة ت ػػتـ بن ػػاء عمػ ػ اعتب ػػارات
ومصالح كؿ دولة.

إف المعنيػػيف بشػػؤوف الدبموماسػػية بػػةف تحقيػػؽ مصػػالح وأىػػداؼ كػػؿ دولػػة ال تػػتـ إال مػػف

خػػاؿ الدبموماسػػية الناجحػػة وأف أداوت ىػػذه الدبموماسػػية يفتػػرض اف يتمتع ػوا بالػػذكاء والفطنػػة

والحكمػػة والكفػػاءة والصػػبر  .وىػػذا يعنػػي إف يػػولي اىتمػػاـ بػػالة لمدبموماسػػية باعتبارىػػا عمػػـ فػػف لػػو
قواع ػ ػػد وأص ػ ػػوؿ وأف م ػ ػػف يمارس ػ ػػيا يج ػ ػػب اف ي ػ ػػتقف عم ػ ػػؿ جوادارة العاق ػ ػػات العام ػ ػػة والدولي ػ ػػة.
فالدبموماسية احد اىـ وسائؿ السياسة الخارجية في اوقات السمـ مع االستغناء او اسػتبعاد المجػوء

ال الساح اقمو مف حيث التيديد.

إذا فالدبموماسػ ػػية واجسػ ػػتراتيجية وجيػ ػػاف تتكامػ ػػؿ بيمػ ػػا السياسػ ػػة الخارجيػ ػػة بمخططاتيػ ػػا

وأىػػدافيا ومراجعيػػا  . 1ففػػي حالػػة السػػمـ عم ػ الػػدوؿ اف تتعػػايش أي أف تقػػوـ وتسػػتمر عاقتيػػا

عم اجقنػاع وفػي حالػة الحػرب تحػاوؿ كػؿ دولػة اف تفػرض ارادتيػا عمػ ا خػريف أي آف تقػوـ

العاقات عم اجكراه بعبارة أخر فةف-:

أ -الدبموماسية :ىي فف االقناع دوف استعماؿ القوة.
ب-اإلستراتيجية :ىي فف الغمبة بةقؿ كمفة ممكنة.
وبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ فػػةف التمييػػز عمميػػة نسػػبية نف كػػا المصػػطمحيف وسػػيمة مػػف وسػػائؿ
السياسػػة وكثيػ ار مػػا توصػػؼ المعػػارؾ والحػػروب بةنيػػا مػػف اجػػؿ السػػاـ أو ىػػي صػػورة مػػف صػػور
السياسة .وعميو فةف وسػائؿ السياسػة لتحقيػؽ اىػدافيا باجضػافة الػ اف االسػتراتيجية تكمػف فػي

الدبموماسػػية السياسػػة الخارجيػػة والعاقػػات الدوليػػة وسنوضػػح كػػؿ وسػػيمة مػػف ىػػذه الوسػػائؿ أو
المفػػاىيـ السياس ػػية ذات الصػػمة الوثيق ػػة بعمػػـ السياس ػػة جواسػػتراتيجيتيا .وذل ػػؾ مػػف خ ػػاؿ المبح ػػث
الثاني والذي يوضح العاقة بيف ىذه المفاىيـ بمضموف جواطار تكاممي أكاديمي.
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المبحث الثاني

اإلستراتيجية والعالقات الدولية
أف كا الموضوعييف اجستراتيجية والعاقات الدولية ىما مف وسائؿ السياسة العامة ني
دول ػػة .واف اجس ػػتراتيجية ت ػػتحكـ ف ػػي العاق ػػات الدولي ػػة م ػػف خ ػػاؿ إس ػػتراتيجية العاق ػػات الدولي ػػة

والسياسػػة العامػػة تػػتحكـ فػػي اجسػػتراتيجية مػػف خػػاؿ خطتيػػا العمميػػة فػػي وضػػع أسػػس العاقػػات

الدولية وتطبيقاتيا في السياسة الخارجية.

وعميو ال يمكف اعتبػار حقػؿ العاقػات الدوليػة حقػؿ قػائـ بذاتػو و السياسػة الخارجيػة تبعػا

لػػذلؾ جوانم ػػا ىم ػػا مرتبطػػاف بحق ػػؿ آخ ػػر ىػػو حق ػػؿ اجس ػػتراتيجية فػػي العاق ػػات الدولي ػػة والسياس ػػة
الخارجية والذي يرتبط بدوره بالسياسػة العامػة لمدولػة .وال نغػالي إذا قمنػا بػاف كاىمػا ينتمػوف فػي

انصؿ إل حقؿ معرفي رئيس وىو الفكر السياسي الذي يسود في ىذه الدولة أو تمػؾ .فالسياسػة
انمريكيػػة فػػي أي عصػػر مػػف العصػػور ىػػي التػػي تضػػع اجسػػتراتيجية انمريكيػػة واجسػػتراتيجية
انمريكيػػة ىػػي التػػي تضػػع وتػػنظـ العاقػػات الدوليػػة وتنفيػػذ السياسػػة الخارجيػػة بانسػػاليب الممكنػػة

والمتاحة العمنية والسرية االقتصادية والعسكرية والمعاىدات واالتفاقيات وتستخدـ أساليب اجقناع

واجكراه واجغراء والتضميؿ لتحقيؽ أىداؼ السياسة العامة.

وعمي ػػو ف ػػاف السياس ػػة العام ػػة ى ػػو نش ػػاط يج ػػري داخ ػػؿ اليياك ػػؿ والمؤسس ػػات الحكومي ػػة

انطاقػػا مػػف أف الحيػػاة السياسػػة فػػي أي مجتمػػع تظػػؿ وثيقػػة الصػػمة بسػػموؾ انجي ػزة والسػػمطات

الحكوميػػػة المتمثمػػػة بالمؤسسػ ػػات التنفيذيػػػة والتش ػ ػريعية والقضػ ػػائية وبػ ػػانحزاب السياسػ ػػية .بػ ػػؿ أف
السياسػػة العامػػة ال تصػػدر إال مػػف خػػاؿ وجيػػات النظػػر الرسػػمية المخولػػة وكػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة

لتنفيذىا  . 11ومف ثـ إضفاء طابع الشرعية واجلزاـ والعمومية عمؿ اننشطة وانجيػزة الحكوميػة

داخؿ وخارج الدولة في عاقاتيا مع الدوؿ انخر .

أف السياس ػػة العام ػػة لي ػػا اى ػػداؼ يص ػػعب تحقيقي ػػا إال م ػػف خ ػػاؿ وض ػػع خط ػػط وبػ ػرامج

خطط شاممة ومرحمية و وسػائؿ تكامميػة  .ويمكػف أف نسػمي ذلػؾ أىػداؼ وسػائمية بحيػث تػدمج

الوسػػيمة مػػع اليػػدؼ لموصػػوؿ إل ػ النتيجػػة وغالبػػا مػػا توضػػع خطػػط لموصػػوؿ إل ػ اليػػدؼ وىػػذا
يدخؿ ضمف حقؿ اجستراتيجية الشاممة والمرحمة أو اجسػتراتيجية القوميػة واالسػتراتيجيات الفرعيػة
والغايػػة انساسػػية ىػػو الوصػػوؿ إلػ انىػػداؼ السػػامية التػػي تضػػيفيا الدولػػة وتحػػدد ىػػذه انىػػداؼ

باالتي : 11
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 .2الي ػػدؼ الكمػ ػػي أو اليػػػدؼ الشػ ػػامؿ أو اليػػػدؼ الني ػػائي أو الي ػػدؼ السػ ػػامي وىػػػو محػػػور
السياسة العامة.

 .1ىدؼ بعيد انمد والذي يراد تحقيقو مف  21-11سنة.

 .1ىدؼ متوسط انمد والذي يراد تحقيقو ضمف خطة خمسية ال تتجاوز  5سنوات.
 .4ىدؼ قصير انمد والذي ال يتجاوز البعد الزمني لو سنة واحدة.

 .1ىػػدؼ ي ػراد تحقيقػػو ضػػمف خطػػة زمنيػػة شػػيرية أو أسػػبوعية أو يوميػػة  . 12وىنػػاؾ أن ػواع
أخػ ػ ػػر نىػ ػ ػػداؼ وظيفيػ ػ ػػة أو قطاعيػ ػ ػػة أو متخصص ػ ػػة بحػ ػ ػػؿ انزمػ ػ ػػات االجتماعيػ ػ ػػة أو
االقتصادية أو السياسية ال تنفصؿ عف اجستراتيجية الشػاممة أو الفرعيػة وتػؤدي وظػائؼ

لمسياس ػػة العام ػػة .سػ ػواء عمػ ػ المس ػػتو ال ػػداخمي لممجتم ػػع السياس ػػي أو عمػ ػ المس ػػتو
الخارجي في البيئة الدولية.

أف المختصيف في الدراسات االسػترتيجية والعاقػات الدوليػة عمػ وجػو التخصػيص والسياسػة
الخارجيػػة بشػػكؿ ادؽ يحػػاولوف تحديػػد نظريػػات سياسػػية عامػػة تمتقػػي مسػػاراتيا العمميػػة بانفكػػار
والممارسػػات التاليػػة فػػي الجيػػد المبػػذوؿ لنقػػد سياسػػي ومػػف ثػػـ مػػذىب سياسػػي يسػػتوعب تطمعػػات

السياسة الدولية المعاصرة والراىنة لمساعي جديدة ونظريات وممارسة جديػدة فػي التعػاوف الػدولي
ليحؿ محؿ الصراع والتنافس الدولي وربما ليرسـ طريؽ مقبوؿ في العاقات الدوليػة القائمػة عمػ

التعاوف والمصالح المشتركة والمتبادلة بدؿ سياسة العدواف والغالب والمنتصر كونيا ال تؤدي إل
اسػػتقرار وسػػاـ عػػالي عػػادؿ طويػػؿ انمػػد .واف نقػػاط االلتقػػاء ليػػذه السياسػػة تبػػرز فػػي النمػػاذج
والنظريات والسموكيات ا تية:

أوال :المػػنيج العممػػي التجريبػػي :ويمك ػػف أف يسػػم المػػنيج البراكمػػاتي الق ػػائـ عم ػ التجربػػة واكتش ػػاؼ
الخطة مف خاؿ الممارسة أو الماحظة المرتبطة بالمنيج السموكي.

ثانيــا :عنصػػر التحميػػؿ :القائمػػة عم ػ النشػػاطات السياسػػية الدوليػػة االقتصػػادية والثقافيػػة ذات السػػمة
الدوليػػة باالعتمػػاد عم ػ عنصػػر القػػوة أو القػػدرة أي القػػوة بكػػؿ عناصػػرىا .كػػذلؾ اعتمػػاد القػػوة
االجتماعية الوطنية كعنصر لمتحميؿ وليس القوة المجردة.

ثالثـــا :اسػػتخداـ أدوات تحميػػؿ بحثيػػة وذىنيػػة ال تقػػوـ عم ػ أسػػاس شخصػػي أو حزبػػي أو اثنػػي جوانمػػا
أدوات تحميػػؿ أكاديميػػة عمميػػة متجػػردة مػػف العواطػػؼ .كاسػػتخداـ عمػػـ اجحصػػاء الرياضػػي
وغي ػ ػره فػ ػػي الحكػ ػػـ عم ػ ػ االشػػػياء ومقارنتيػ ػػا بقػػػو مقابمػ ػػة أو مضػ ػػادة عم ػ ػ أف تتبن ػ ػ ىػ ػػذه

النظريات العقانية واالتزاف بيف مجموعة مف القػوة الفاعمػة فػي المجػاؿ الػدولي ورفػض النسػؽ
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الػػدولي القػػائـ عمػ التنػػاقض الػػذي يػػؤدي إلػ الصػراع وبصػػداـ بػػيف العناصػػر الدوليػػة المػػوثرة
والفاعمة في الساـ واالمف الدولي وبالتالي السقوط فػي فوضػ والحػروب الدائمػة .وعميػو فػاف

الت ػوازف مطمػػوب بػػيف النسػػؽ الػػدولي وحالػػة الت ػوازف الػػدولي وبػػيف أط ػراؼ الوحػػدات السياسػػية
الحاممػػة لمي ػزاف القػػوة وىػػي تعبيػػر عػػف وضػػع توزيػػع سػػمطة القػػو فػػي المجػػاؿ الػػدولي توزيػػع

السػػمطة بعيػػدا عػػف التنػػاقض العقمػػي بحيػػث ال تسػػتطيع دولػػة غػػزو الدولػػة أو الػػدوؿ انخػػر
بسبب ىذا التوزيع لمقوة والسمطة في المجاؿ الدولي . 13

أف مي ػزاف القػػو فػػي العاقػػات الدوليػػة ي ػرتبط بوقػػائع كثي ػرة مػػف الواقػػع السياسػػي والفمسػػفة

السياسية وكذلؾ انيدلوجية وانيدلوجيات السائدة ومف ثـ باالستراتيجيات وصػراع القػو لتحقيقيػا

كػػذلؾ يػرتبط بمي ػزاف القػػو فػػي مضػػموف جواطػػار مػػا ىػػو كػػائف وال نغػػالي إذا قمنػػا بةنػػو يػرتبط نمػػط

العاقػػات اجنسػػانية التػػي تحمػػؿ عاقػػات عػػالـ السياسػػة الػػدولي فػػي أطػػار مػػا يجػػب أف يكػػوف . 14
وىنػػا يصػػبح الفػػرؽ كبيػػر بػػيف مػػا ىػػو كػػائف ومػػا ىػػو مػػا يجػػب أف يكػػوف عميػػو كػػالفرؽ بػػيف الواقػػع

وبيف الحقيقة.

وعمي ػػو ف ػػاف العاق ػػات الدولي ػػة الت ػػي تتبناى ػػا الدول ػػة ى ػػي م ػػف أى ػػـ وس ػػائؿ السياس ػػة عمػ ػ

المس ػػتو الخ ػػارجي لتحقي ػػؽ أى ػػداؼ المجتم ػػع السياس ػػي جواذا ك ػػاف انم ػػر ك ػػذلؾ فم ػػا ى ػػو مفي ػػوـ
العاقات الدولية؟

لـ يتفؽ الباحثوف تعريؼ محدد لمعاقات الدولية ولكف خضع ىذا لنسبة الزماف والمكاف.

فق ػػد عرفي ػػا Beyce

 Janeبةني ػػا عاق ػػات ال ػػدوؿ والش ػػعوب فيم ػػا بيني ػػا

وعرفي ػػا ى ػػانس

مورجنتػػاو بػػاف العاقػػات الدوليػػة ىػػو السياسػػة الدوليػػة واف موضػػوع السياسػػة الدوليػػة ىػػو الصػراع
بيف الدوؿ المستقمة مف اجؿ القوة . 15

جواذا كاف انمر كذلؾ أي أف موضػوع العاقػات الدوليػة ىػو الصػراع بػيف الػدوؿ المسػتقمة
مف اجؿ النفو والسمطاف أو مف اجؿ القػوة فػاف العاقػات الدوليػة تػرتبط مػف ىػذا البػاب بعناصػر
القوة أي العناصر الجيوبولتيكية ومف ىنا جػاء الػربط بػيف الجيوبولتكػؾ واجسػتراتيجية وتبعػا لػذلؾ
بينيما وبيف العاقات الدولية.

وفػػي اعتقادنػػا أف ليػػذا الخمػػط غيػػر صػػحيح الػػذي وقػػع بػػو اسػػتاذنا الفاضػػؿ كػػاظـ ىاشػػـ

نعمػة الػػذي جػػاء بػػو متػةث ار بتعريػػؼ مورجنتػػاو حيػػث إننػػا ال نعتقػد بػػاف موضػػوع العاقػػات الدوليػػة
ف ػػي مفيوم ػػو ومض ػػمونو انك ػػاديمي وال ف ػػي أىداف ػػو النيائي ػػة غايت ػػو انساس ػػية البح ػػث ع ػػف الق ػػوة

وتركيزىا.
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كمػ ػ ػػا واف مفيػ ػ ػػوـ اجسػ ػ ػػتراتيجية س ػ ػ ػواء الشػ ػ ػػاممة أـ الفرعيػ ػ ػػة لػ ػ ػػيس ذو عاقػ ػ ػػة مباش ػ ػ ػرة
بالجيوبولتكؾ وال العاقات الدولية تةخذ صور القوة في أىدافيا .وكما سنبيف في أدناه:

الجيوبولتيـــك اص ػػطاح يجم ػػع ب ػػيف كممت ػػيف ىم ػػا  Geoوتعن ػػي انرض و  Politicsوتعن ػػي امػ ػ ار
يتعمؽ بالدولة وعم وجو التخصيص سياستيا وداللتيا في الواقع تعني الجغرافية والدولة ليػذا أف

د ارسػػة ىػػذا العمػػـ ال تخػػرج فػػي طبيعتيػػا عػػف د ارسػػة تجمػػع بػػيف الحقػػائؽ الجغرافيػػة وعمػػـ السياسػػة
التطبيقي

16

وليا عاقة بعناصر قوة الدولة ولكف ليس بالضرورة أف تكوف ليػا عاقػة قريبػة جػدا

مػػف اجسػػتراتيجية بعبػػارة أخػػر ليسػػت ذا عاقػػة مباش ػرة بالعاقػػات الدوليػػة أو اجسػػتراتيجية ولكػػف

بشكؿ غير مباشر وعميو فاف الحقؿ المعرفي يختمؼ في كؿ منيما .ويمكػف ماحظػة ذلػؾ بشػكؿ
دقيؽ مف خاؿ توضيح مصطمحات الجيوبولتيؾ والجغرافية السياسػية ومػد قربيػا أو بعػدىا مػف

اجستراتيجية والعاقات الدولية وفي العاـ الغالب بعمـ السياسة ووسائميا.
المبحث الثالث

اإلستراتيجية وعمم الجيوبولتيك و الجغرافية السياسية
إشػ ػػارة مجم ػ ػػة معي ػ ػػد الجيوبولتي ػ ػػؾ ف ػ ػػي ميػ ػػونن ع ػ ػػاـ  1938ب ػ ػػاف عم ػ ػػـ عاق ػ ػػة انرض

بالعمميات السياسية واف موضوعو يقوـ عم قاعدة جغرافية عريضة وال سيما الجغرافية السياسػية

التي تعني عمـ الكائنات السياسية في مكانيا وبيئتيا . 17

وىػػو الػػذي يعػػد وسػػائؿ العمػػؿ السياسػػية ويضػػع توجيػػات الحيػػاة السياسػػية ككػػؿ فيػػو مػػف

العمؿ السياسي .وىو الضمير الجغرافي لمدولة .وقبؿ أف نتطرؽ إل الرد عم ىذا الرأي نػود أف
نكمؿ الفكرة التي تدعي التكامؿ بيف ىذه المفاىيـ ونورد الفرؽ بيف عمـ الجغرافيػة السياسػية وعمػـ

الجيوبولتيؾ.

فػػرغـ وجػػود عاقػػة وثيقػػة بػػيف عمػػـ الجغرافيػػة السياسػػية وعمػػـ الجيوبولتيػػؾ وىػػي عاقػػة

تكام ػػؿ ف ػػي جانبي ػػا التطبيق ػػي والنظ ػػري واف الجغرافي ػػة السياس ػػية ى ػػي انص ػػؿ ال ػػذي تف ػػرع عن ػػو

الجيوبولتيؾ فاف ىناؾ بعض االختافات وكما يمي : 18

 .2أف الجغرافيػػة السياسػػية تػػدرس كيػػاف الدولػػة كمػػا ىػػو الواقػػع أمػػا الجيوبولتيػػؾ فيػػو يرسػػـ
الخطط لما يجب أف تكوف عميو الدولة.
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 .1إف الجغرافية السياسية تيتـ برسـ صورة الدولة في الماضي بينما ييتـ الجيوبولتيؾ برسـ
صورة الدولة في المستقبؿ.

 .1أف الجغرافيػ ػػة السياسػ ػػية فػ ػػي عوامميػ ػػا اقػ ػػرب إل ػ ػ أف تكػ ػػوف ثابتػ ػػة .فػ ػػي حػ ػػيف يتصػ ػػؼ
الجيوبولتيؾ بكوف عواممو متطورة ومتحركة.

 .4أف الجغرافية السياسػية مػرآة لمدولػة تعكػس صػورتيا الحقيقيػة فػي حػيف الجيوبولتيػؾ جعػؿ
الجغرافية في خدمة الدولة.

 .1أف الجغرافية السياسية تدرس العاقة بيف انرض والدولة والسياسػة العالميػة عمػ أسػاس
موضوعي فيي عمـ حكيـ وحذر .في حيف أف الجيوبولتيؾ يدرس تمؾ العاقة في وجيو

نظر قومية محمية ضيقة.

 .1أف الجغرافيػػة السياسػػية تػػدرس مقومػػات القػػوة د ارسػػة متجػػردة غيػػر متػػةثرة بػػدوافع قوميػػة
معينػػة فػػي حػػيف أف الجيوبولتيػػؾ يعتنػػؽ فمسػػفة القػػوة ويرسػػـ الخطػػط اجسػػتراتيجية التػػي

تحقؽ سياسة السيطرة.

وعند رجوعنا إل موضوعنا انساسي عف العاقات الدولية وحقؿ اجستراتيجية نػر بػاف

موضػػوع الجيوبولتيػػؾ ىػػو حقػػؿ مسػػتقؿ وال نقػػؿ مفصػػوؿ فصػػا تامػػا عػػف السياسػػة ومػػف ثػػـ عػػف
وسائميا انخر كاجستراتيجية والعاقات الدولية ونشاىد ذلؾ مف خاؿ ما ذكره كارؿ دوتش مف

أف القضايا التي تعن بيا العاقات الدولية تتظمف اثني عشر موضوعا أساسيا واف ىذه القضايا
متداخمة فيما بينيا وىي انمة والعالـ والعمميػات مػابيف انمػـ والعاقػات المتبادلػة فيمػا بينيػا

والحػػرب والسػػمـ والقػػوة والػػوىف والسياسػػة الدوليػػة والمجتمػػع الػػدولي السػػكاف فػػي العػػالـ ومسػػةلة

الغػذاء والمػواد انوليػػة الرخػػاء والفقػػر الحريػة واالضػػطياد اجدراؾ الحسػػي وانوىػػاـ عنػػد القػػادة

المواقؼ االيجابية والامبالية عند الفئات الثورة واالستقرار اليوية الشخصية والجماعية والقومية

والتحوؿ . 19

مػػف كػػؿ ماتقػػدـ نػػر بػػاف العاقػػات الدوليػػة تقػػوـ عم ػ د ارسػػة وتكييػػؼ أفضػػؿ الحػػاالت

االيجابيػة بػيف الػدوؿ بغيػة تحقيػؽ أفضػػؿ العاقػات وباسػتخداـ المصػالح والمنػافع المتبادلػة بغػػض

النظػػر عػػف المبػػادئ والقػػيـ المحميػػة فالعاقػػات الدوليػػة تقػػوـ عم ػ المصػػالح والمنػػافع المشػػتركة
والمتبادلػػة ولكػػف تحقيػػؽ ىػػذه المصػػالح يػػؤطر بػػالقوة والمنفعػػة والتػػي ىػػي القاعػػدة الصػػحيحة فػػي

العاقػػات الدوليػػة إال أف ىػػذه القػػوة ليسػػت بالضػػرورة القػػوة الماديػػة بػػؿ قػػوة العمػػؿ الدبموماسػػي فػػي
االقنػػاع والتػػةثير أي باسػػتخداـ الوسػػائؿ السػػممية مصػػالح اقتصػػادية إقنػػاع تػػةثير سػػايكولوجي
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وعػود مغريػػة خطػط مسػػتقبمية مشػاريع مشػػتركة تسػييات تجاريػػة111الػن إضػػافة إلػ التيديػد
باستخداـ القوة دوف ممارستيا.

ومػػف اجػػؿ االسػػتدالؿ عمػ مػػا ذىبنػػا إليػػو اعػػرض ثػػاث نظريػػات بػػارزة لمفكػريف بػػارزيف

وىما النظرية انمريكية ل ػ مورغانثو  Morkanthoوالنظريػة الفرنسػية ل ػ آروف  Aronفػي
تحميؿ العاقات الدولية والسياسة الخارجية الدولية والنظرية العالمية التي عبر عنيا كارؿ دوتيش
. Karlw Deutsch

أوال :نظرية هانز جي مورغانثو :Morkantho
فػػي كتابػػو السياسػػة بػػيف انمػػـ  Politics Among Nationsاعتبػػر بػػاف حقػػؿ

العاقات الدولية فرع مػف عمػـ السياسػة .واعتبػر بػاف القػوة أسػاس العاقػات الدوليػة وعمييػا ترتكػز

سياسػػات الػػدوؿ بػػيف الغالػػب والمغمػػوب بػػيف المنتصػػر والميػػزوـ  . 21وقػػد بػػيف بػػاف ىنػػاؾ نمػػاذج
ثاث في السموؾ الدولي وىي : 21

 .2سياسة المحافظة عم الوضػع الػدولي القػائـ :منطمقػة مػف المفيػوـ التقميػدي لمقػوة التػي تسػتخدميا
الوحدات السياسية لممحافظة عم الذات وال تبتغي التغييػر فػي توزيػع القػوة فػي النسػؽ الػدولي

السائد كونو يعارض مصمحتيا الوطنية أو المصالح الوطنية لمقو الكبر .

 .1السياسػػة التوسػػعية :وتسػػتخدميا الػػدوؿ الكبػػر أو الػػدوؿ التػػي لػػدييا طموحػػات قػػد تكػػوف قوميػػة أو
دينية أو ىيمنة عالمية أو ىيمنة إقميمية وتحاوؿ تحقيؽ أىدافيا إعادة توزيع القوة في النسػؽ

الػػدولي السػػائد بتغييػػر السػػموؾ السياسػػي الخػػارجي لمػػدوؿ انخػػر سػػيما المػػؤثرة فػػي السياسػػة
الدولية أو بتحريؾ دوؿ إقميمية أو محمية بالنيابػة عػف الػدوؿ الكبػر أو ربمػا اسػتخداـ دوؿ أو
أنظمة ما تسم

بالدم

أو باستخداـ أسموب الحرب بالنيابة ولكف الدوؿ التوسعية تسػتثمر

الحػ ػػروب بالنيابػ ػػة لمتوسػ ػػع أو التػ ػػدخؿ فػ ػػي شػ ػػؤونيا س ػ ػواء بانسػ ػػموب العسػ ػػكري المباشػ ػػر أو

االقتصادي غير المباشر.

 .1سياسة الحصوؿ عم المكانة الدولية :وىي سياسة واقعية تقوـ بيػا دولػة مػا فػي المجتمػع الػدولي
مستخدمة ما تممكو مف إمكانيات حقيقية أو غيػر حقيقيػة بةشػياء الػدوؿ انخػر بػاف ليػا ذراع

قػػو فػػي تػػدمير أو االنتقػػاـ إذا أرادت ذلػػؾ مػػف الدولػػة أو الػػدوؿ المنافسػػة ليػػا .وىػػي اسػػتخداـ
الردع أو القموع باستخداـ الردع أو الرعب وىذا يعني أف تستخدـ وسيمتيف في آف واحد:
أ .الدبموماسية الرسمية أو انسموب الدبموماسي.
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ب .التمويح باستخداـ القوة أو الرعب.

وبالتػػالي تتػػرؾ الخيػػار لمدولػػة المقابمػػة وغالبػػا مػػا تقػػوـ الدولػػة المسػػتفيدة مػػف اسػػتعراض

لقواتيا العسكرية وأسػمحتيا التدميريػة بتمػاريف حيػة أو وىميػة واجعػاف عػف ذلػؾ بوسػائؿ اجعػاـ
المختمفة .وىذا انسموب يسير جنبا إلػ جنػب مػع الجيػود الدبموماسػية الرسػمية المباشػرة أو غيػر

المباشرة وباستخداـ عمـ الػنفس السياسػي فػي كثيػ ار مػف انحيػاف إذا كانػت الدولػة تريػد أف تحصػؿ
عم مكاسب بدوف حرب وكػذلؾ تعػرض نػوع مػف المغريػات لمدولػة انخػر فػي حالػة االنصػياع

لسياستيا كإعطاء امتيازات تجارية

22

الدولة انولػ بالرعايػة التجاريػة كمػا ىػي العاقػات ا ف

ب ػػيف الوالي ػػات المتح ػػدة انمريكي ػػة والص ػػيف أو تس ػػييات تجاري ػػة أو معرفي ػػة أو عاق ػػات ثقافي ػػة
وزماالت دراسية أو تبادؿ تجاري ذو منافع مناسبة أو استثمارات صناعية وزراعية....الن.

لقػػد أدرؾ مورغػػانثو بػػاف مفيػػومي القػػوة والمصػػمحة الوطنيػػة غيػػر مسػػتقرتيف بعبػػارة أخػػر

ىناؾ ثوابت ومتغيرات واف المتغيرات تةخذ حي از كبي ار في ىذيف المفردتيف سػيما فػي مفيػوـ القػوة

واف الوجػػود القػػومي أو البقػػاء القػػومي والمصػػالح الوطنيػػة ىػػو ىػػدؼ السياسػػات الخارجيػػة لمػػدوؿ

وعميو فالمصالح الوطنية أعم مرتبة مف انيدلوجيات المتغيػرة وىػي القاعػدة انكثػر اسػتدامة فػي

العاقات والسياسات الخارجية لمدوؿ.

في العصر الحديث أشار نيقوال ميكافمي عف العاقة الوثيقة بيف الوسائؿ السياسية وغير

السياسية سواء العسكرية أـ االقتصادية وغيرىا بالقوؿ أـ المساومة الناجحة تتطمب فيما عميقا
لكيؼ يمكف استخداـ القوة المسمحة كةداة لمسياسة . 23

لقد عبر أستاذنا الفاضؿ الدكتور فاضؿ زكي محمد أدؽ تعبير عف العاقة بيف الوسػائؿ

السياسية وبينيا وبيف الوسائؿ انخر حيث ذكر ما يمي-:

أن القوة قد تستخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة .واذا كان معنى استخدام القـوة المباشـرة

هـو اســتخدام السـالل والــدخول فـي الحــرف فمــا معنـى اســتخدامها غيـر المباشــرا أن اســتخدام

القوة بشكل غير مباشر معناه التهديد باستخدام القوة دون استخدامها فعميا . 24

وىذا يعني أف الصراع مف اجؿ القػوة لتحقيػؽ المصػالح يةخػذ أكثػر مػف شػكؿ وىػي شػكؿ

المعارضة المباشرة أو نموذج التنافس أو نموذج الدبموماسية القائمة عم قدرة اجقناع.
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ثانيا :نظرية ريمون آرون:
في كتابو الحرب والساـ يقدـ ريموف آروف صاحب مدرسة التحميؿ السياسي التجريبي
والنظرة السموكية

25

مفيومو العممي لإلستراتيجية رافضا مفيوـ القوة في العاقات الدوليػة منطمقػا

م ػػف أف ع ػػالـ السياس ػػة ال ػػدولي ال ػػذي ال يتجاى ػػؿ وج ػػود س ػػمطة عمي ػػا ف ػػي موزع ػػة عمػ ػ الوح ػػدات
السياسػػية ومػػف يسػػتطيع توظيػػؼ ىػػذه السػػمطة العميػػا بسياسػػيات محكمػػة يحػػرز تحقيػػؽ انىػػداؼ
لدولتو بغض النظػر عػف الحػرب وقػوة السػاح ويصػؼ الدولػة بانيػا تكػويف الدبموماسػي والجنػدي.

واف الحرب وسيمة مف وسائؿ السياسة لموصوؿ إل الساـ.

وقد طرح آروف ثاثة نماذج لعاقات القو الدولية لتحقيؽ الساـ وىي : 26

 .2التوازف بيف القو القطبية مف حيث توزيع القوة.

 .1سيطرة وىيمنة كؿ قوة قطبية عم عدة وحدات سياسية.
 .1قياـ إمبراطورية عالمية.
ثالثا :نظرية كارل دوتيش:
نستطيع أف نجتيد ونسمي نظرية كارؿ دوتػيش فػي كتابػو القػوة واالتصػاؿ االجتمػاعي بالنظريػة
العالمية لسػعة شػموليا واعتمادىػا عمػ معمومػات مدنيػة خصػبة وكػذلؾ كونيػا نظريػة تحميميػة فػي
عػػالـ السياسػػة الدوليػػة والحتوائيػػا عم ػ الكثيػػر مػػف انفكػػار المتعمقػػة بعمػػـ الػػنفس السياسػػي وتػػةثر

الكثيػػر مػػف عممػػاء اجسػػتراتيجية بيػػا .ومضػػموف النظريػػة كمػػا جػػاءت فػػي الكتػػاب السػػالؼ الػػذكر
والكت ػػاب الث ػػاني تحمي ػػؿ العاق ػػات الدولي ػػة حي ػػث إنيم ػػا يس ػػتعيناف بتقني ػػات العممي ػػة االتص ػػالية

جواعطػػاء أىميػػة لعمميػػات التكامػػؿ السياسػػي بػػيف الػػدوؿ وانمػػـ .بعبػػارة أخػػر اسػػتفاد مػػف وسػػائؿ

االتصػػاؿ الحديثػػة والمػػؤثرة ووصػػؼ العػػالـ بػػالجزيرة الواحػػدة الكونيػػة س ػواء عم ػ مسػػتو وسػػائؿ
وأدوات االتصاؿ أو بالمصمحة االجتماعية والسياسية لممجتمعات ليحؿ محؿ التعاوف االجتماعي
واجنساني الدولي محؿ الصػراع والتصػادـ االجتمػاعي والسياسػي وافتػراض وجػود تحكػـ ذاتػي فػي

جياز اتخاذ القرار السياسي بغض النظر عف الجماعات ا تي نيػة الدوليػة مركػ از عمػ عاقػات
التكامؿ بدؿ عاقات الصراع .أمػا كيفيػة اختفػاء ىػذه الصػراعات وتػدجينيا ليحػؿ التعػاوف الػدولي

محميا فيمكف أف تةخذ ثاثة أشكاؿ غير مؤثرة وىي-:

 .2صور المناضرات وتطويرىا ايجابيا . Debates
 .1صور المباريات والتحكـ بنتائجيا . Game
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 .1مباريػات قيمػة الصػفر  Zero sum Gameأو القيمػة المحػددة

Fixed sum

. Game

أف عمميػػة الػػتحكـ بالمناض ػرات وصػػور المباريػػات ونتائجيػػا تتطمػػب بوجػػود العبػػيف كبػػار

عم ػ مسػػتو عػػالي مػػف الفكػػر االسػػتراتيجي لمحػػد مػػف الاعقانيػػة التػػي تعشػػعش فػػي الي ػواة مػػف
الاعبيف بحيث ال يترؾ بغير المجتمعات اجنسانية إال بةيدي وعقوؿ النخب مف ذوات اجحساس
والفعؿ المؤثر فػي تغييػر المواقػؼ وصػنع المسػتقبؿ المجتمػع اجنسػاني الػذي يفػرض أف يحػؿ فيػو

التعاوف الدوؿ محؿ الصراع والحروب.
الخاتمة
أف وسػ ػػائؿ السياسػ ػػة تبػ ػػدأ باجسػ ػػتراتيجية فػ ػػي حالػ ػػة اسػ ػػتخداميا بالمجتمعػ ػػات السياسػ ػػية
ال ػ ػػدوؿ  .وم ػ ػػف ث ػ ػػـ الوس ػ ػػائؿ انخ ػ ػػر المخط ػ ػػط لي ػ ػػا كالعاق ػ ػػات الدولي ػ ػػة والسياس ػ ػػة الخارجي ػ ػػة

والدبموماسػػية وكثي ػ ار مػػا تتػػداخؿ ىػػذه المفػػاىيـ مػػع بعضػػيا سػػيما موضػػوع الدبموماسػػية الػػذي قػػد
ي ارفػػؽ اجسػػتراتيجية فػػي تطبيقػػات العمميػػة وال نغػػالي إذا أمكػػف بػػاف السياسػػة تتكامػػؿ فييػػا الوسػػائؿ

اننفػػة الػػذكر وذلػػؾ لكػػي نحصػػؿ فػػي المحصػػمة النيائيػػة عم ػ عناصػػر القػػوة الماديػػة والمعنويػػة
لتحقيؽ مصالح الدولة والمجتمع السياسي في كافة المجاالت وفي السمـ والحرب.

وتبقػ اجسػػتراتيجية كةحػػد أىػػـ وسػػائؿ السياسػػة ىػػي المخطػػط والمػػنظـ لإلعمػػاؿ العظيمػػة

فػػي المجتمػػع السياسػػي الدولػػة وعميػػو فيػػي ليسػػت ذا طػػابع عسػػكري جوانمػػا ذو طػػابع مػػدني حتػ
واف خضػػعت ليػػا انعمػػاؿ العسػػكرية وذلػػؾ انطاقػػا مػػف أف ىنػػاؾ اسػػتراتيجيات فرعيػػة وعسػػكرية
واقتصادية واجتماعية جواعامية وثقافية  ...الن.

وليس مف الحكمة أف تفيـ اجستراتيجية بشكؿ حشوه وتؤخذ عم أنيا تدخؿ ضمف أطار

الجيوبولتيػػؾ فقػػط نعػػـ ىنػػاؾ مقومػػات جيوبولتيكيػػة تػػؤثر فػػي اجسػػتراتيجية الشػػاممة ولكػػف لػػيس

اجستراتيجية ىي الجيوبولتيؾ.

كما أف النظريات العالمية لمقوة وفؽ مفيػوـ الجيوبولتيػؾ كمػا يؤكػدىا بعػض اسػاتذنا مثػؿ

ال ػػدكتور ك ػػاظـ ىاش ػػـ النعم ػػة

28

وال ػػدكتور ى ػػادي احم ػػد مخمػ ػؼ وغي ػػرىـ والت ػػي يرك ػػزوف فيي ػػا

مضموف ىذه النظريات كةساس لإلستراتيجية الناجحة وينظروف ليا في تدريس مادة اجستراتيجية
وكػػذلؾ فػػي اعتبارىػػا الحقيقػػة المطمقػػة لبنػػاء اجسػػتراتيجية تجػػافي حقيقػػة اجسػػتراتيجية المعاص ػرة

والراىنة إال أف ىذه النظريات التي يذكرونيا ويعتبرونيا كةساس لإلستراتيجية وىي:
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أ .نظرية المجاؿ الحيوي الطبيعي

Vital Space Theory

ب .نظرية الحواؼ والقوة البحرية
The rim land theory and power sea air theory
The hear and theory
ج  .نظرية انرض القمب
د .نظرية القوة الجوية

Air power theory

لقد اعتبرت ىذه النظرات ضمف الدراسات اجستراتيجية وأصبحت منيجية عم الدراسات

انكاديميػػة الراىنػػة بينمػػا الحقيقػػة أف ىػػذه الد ارسػػات قػػد اضػػحت مختمفػػة عػػف المفػػاىيـ والد ارسػػات

اجسػػتراتيجية الراىنػػة وذلػػؾ لمتقػػدـ الػػذي حصػػؿ فػػي تكنولوجيػػا التسػػميح وعمػػـ السياسػػة ووسػػائميا

الراىنة . 27

وكذلؾ التطور الذي حصؿ في الفكر السياسػي لعػالـ العولمػة وال نتبعػد عػف الحقيقػة إذا

قمنا لعالـ ما بعد العولمة.

لقػد تعػػددت حقػػوؿ المعرفػة فػػي العػػالـ اليػػوـ وبػاف مػػف غيػػر الممكػف االعتمػػاد عمػ حقػػؿ

واحد بدوف ربطو بحقوؿ المعرفة انخر  .وأضح عالـ السياسة اليوـ رغػـ التخصصػات الدقيقػة
لو يؤكد عم أف كؿ حقؿ مف حقولو يضفي عم المعرفة بشكؿ عالـ والمعرفػة السياسػية بشػكؿ

خاص ادبا سياسيا وفقييا لو ما يبره في وضع الخطط المنيجية والدقيقة جنجاح أي عمػؿ كبيػر

حيث أف العمؿ السياسي والذي لو مساس بالمصػمحة الوطنيػة أو القوميػة أو عمػ مسػتو الدولػة

والمجتمع السياسي لقياس بالنتائج وليس بالنوايا واف تقيمو عمػ ضػوء النتػائج ايضػا .وىػذا يعنػي
أف المداخؿ الصحيحة تؤدي إل نتائج صحيحة وصائبة.

لقد تـ التةكيد في مضموف ىذا البحث عم أف وسائؿ السياسة محكومة بنتائجيا العممية

وىػػي اجسػػتراتيجية والدبموماسػػية والعاقػػات الدوليػػة والسياسػػة الخارجيػػة وصػػية الت ػرابط واالنسػػجاـ
بينيما لكي تؤدي نتائج صائبة.
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أما أهم النتائج التي يمكن أن نستخمصها فهي-:

 .2أف وسائؿ السياسة تعمؿ بشكؿ متكامؿ وليس عم انفراد.
 .1أف العمؿ السياسي يقاس بالنتائج وليس بالنوايا.

 .1أف معي ػػار النج ػػاح لإلس ػػتراتيجية باجض ػػافة إلػ ػ النت ػػائج إحك ػػاـ الس ػػيطرة عمػ ػ الجوان ػػب
العمميػػة والقػػدرات العامػػة لمدولػػة والمجتمػػع واالبتعػػاد عػػف الػػنمط التقػػديري بػػؿ الحسػػابات

الدقيقة لكؿ حقؿ مف حقوؿ المعرفة واتساع المنيج اجحصائي باجضافة إل التحميمي.

 .4السياس ػػة العام ػػة والفك ػػر السياس ػػي الس ػػائد ى ػػو ال ػػذي بوج ػػو ويض ػػع اجس ػػتراتيجية ول ػػيس
العكس.

 .1اجسػػتراتيجية تعم ػػؿ بالسػػمـ والح ػػرب جنبػػا إلػ ػ جنػػب م ػػع حقػػوؿ المعرف ػػة انخػػر س ػػيما
الدبموماسية اليادئة سواء عم النطاؽ الدولي أو اجقميمي أو حت الداخمي.

أما التوصيات فهي:

 .2يوصي البحث باف يكوف العامميف في صنع القرار السياسي بشكؿ عاـ والقػرار الخػارجي
بشػ ػ ػػكؿ خػ ػ ػػاص مػ ػ ػػف ذوي الخب ػ ػ ػرة واالختصػ ػ ػػاص ولػ ػ ػػدييـ ت ػ ػ ػراكـ خب ػ ػ ػرة بحكػ ػ ػػـ العمػ ػ ػػر
واالختصاص بعبارة أخر في سف النضج والحكمة والتعقؿ .

 .1أف اجسػػتراتيجية تسػػاىـ فػػي صػػنعيا وتوجيييػػا وتنفيػػذىا القيػػادات ولػػيس القواعػػد عمػ أف
تكوف الفقرة  1المساىموف الرئيسيوف فييػا مػف انكػاديميوف حممػة الشػيادات العميػا مػف
جميػػع االختصاصػػات كػػي نبتعػػد عػػف العواطػػؼ والميػػوؿ واالتجاىػػات الحزبيػػة والفئويػػة
ونةخذ بنظر االعتبار الناحية العممية المجردة عف القنوات الضيقة.

 .1يوصػػي البحػػث بػػاف يكػػوف العػػامميف فػػي تنفيػػذ السياسػػة العامػػة ومػػف ثػػـ اجسػػتراتيجية
الش ػػاممة وك ػػذلؾ الع ػػامميف ف ػػي المفاص ػػؿ الدول ػػة والمجتم ػػع وال ػػذيف يتبوئ ػػوف المناص ػػب

اجداريػ ػػة العميػ ػػا وكػ ػػذلؾ السػ ػػمؾ الدبموماسػ ػػي واجدارات المدنيػ ػػة والعسػ ػػكرية وانمنيػ ػػة مػ ػػف

المينيػػيف وأصػػحاب الكفػػاءة والخب ػرة ومػػؤىاتيـ العمميػػة عاليػػة لتجنػػب الدولػػة والمجتمػػع
االنكسػارات والفشػؿ مػػف جػراء عػدـ تطبيػػؽ مبػدأ الشػخص المناسػػب فػي المكػاف المناسػػب
وبالتالي الفشؿ في التحوؿ نحو المجتمع المدني المنشود.
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