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واستشراف    استراتيجوس للدول،  االستراتيجي  والتخطيط  التفكير  يف  رائد  خبرة  بيت 
أجل   من  القرار  وصّناع  القادة  قدرات  وبناء  إللهام  العامة،  السياسات  وتحليل  املستقبل، 

التحديات لتحقيق    مجتمعات أكثر أمنًا ورفاهًا. نعمل مع القادة الحكوميين الذين يواجهون
الخط أن  نعتقد  استثنائية.  القواعد من   الجريئةوات  نتائج  لذا كسرنا  تشكل املستقبل، 

خالل تطوير استراتيجيات مبتكرة تساعد الحكومات ىلع تحقيق النتائج ملواطنيها. نحن  
التر السياسات من خالل  األفك نعمل مع صانعي  التي  كيز املستمر ىلع دعم  الجريئة  ار 

 .يئىلع تحقيق ما هو استثنا تساعدهم
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 هذا الكتاب 
بالتخطيط   المتعلقة  األنشطة  من  العديد  في  للمشاركة  الماضية  األعوام  خالل  الفرصة  لي  أتيحت 

تخطيط القومي لعدد  عدد من الدراسات التحليلية عن ال  إعدادعلى المستوى القومي، وقمت ب  ستراتيجياإل

تى مطلع التسعينيات، كما شاركت ببعض المحاضرات في  د االستقالل وحية لفترة ما بعمن الدول النام

من كبار   القومي لمجموعات ستراتيجيعدد من الدورات التي استهدفت بناء القدرات في مجال التخطيط اإل 

 الموظفين الحكوميين.  

ها في ضعف  همة تمثل أهمالمشار إليها، عدًدا من النتائج الملقد بدا لي بوضوح من خالل الدراسات  

اإل  أو التخطيط  وجود  اإل   ستراتيجيعدم  بالتخطيط  االهتمام  عدم  الدول،  تلك  في    ستراتيجي القومي 

ال  ضعف  الدولية،  العالقات  مجال  وفي  واألمني  مسار  السياسي  وجود  عدم  الوطنية،  التفاوضية  قدرات 

ال   إستراتيجي اإل للدولة، غياب  التي يتم من خاللستراتيجيترتيبات  السياسية  السياسي،  ة  ترقية األداء  ها 

طالق التخطيط االقتصادي من منظور محلي لتحقيق أهداف محلية دون أي طموحات لتحقيق أهداف  ان

أوض لتأسيس  ترتيبات  وجود  وعدم  رؤى  عالمية،  وجود  عدم  المصالح،  حول  الدولي  والصراع  تتناسب  اع 

الم حول  اإلوطنية  الوطنستراتيجيصالح  خطة  ثقافة  غياب  للدولة،  الحكم    ة  في  الجميع  يسندها  التي 

المعارضة، عدم تكامل األنشطة بالدولة، وقد انعكس ذلك في ارتباك األداء بتلك الدول وعدم قدرتها  و

 على تحقيق نهضة طموحة.  

في التدريب كان يعتمد    ما الحظت من خالل تقييمي للدورات التي سبق ذكرها، أن المنهج المتبع ك

، وكان  SWOTة لمنظمات األعمال، مع التركيز على تحليل  ستراتيجياإل   ارة داإلبشكٍل كبير على مفاهيم  

المتدربين، حيث ترد أسئلة  المشهد المتكرر في كل تلك الدورات يبدأ عند نهاية المحاضرة وبداية أسئلة  

غير التجارية كوزارة الخارجية، العون اإلنساني،  متخصصة جدًّا من موظفي بعض الوزارات ذات األهداف  

 إلخ الدفاع، الداخلية، العدل.. 

اإل التناسق    ستراتيجيكانت معظم األسئلة تدور حول قضايا مثل: ما هو دور التخطيط  في تحقيق 

ال  مواجهة  كيفية  اإل الوطني؟  التخطيط  دور  هو  وما  المصالح؟  حول  الدولي  تعزيز    ستراتيجيصراع  في 

الوطني   القدرات الصراالتفاوضية  على  السيطرة  تتم  وكيف  إلخ ة،  السياسي..  بوضوح  ،  ع  الحظت  وهكذا 

 وجود صعوبة من المدربين في اإلجابة على مثل تلك األسئلة.  

لمنظمات األعمال عن تلبية    ستراتيجياإل   بنظري كل ذلك يعود لسبب رئيس هو قصور علم التخطيط

ق من  يشمله  بما  القومي  التخطيط  بحاجة  تتعلق  وتعقيدات  واالقتصا  األوضاعضايا  دية  السياسية 

 لعلمية والتقنية واإلعالمية والعسكرية وباألمن القومي.  واالجتماعية وا

 الحظ ذلك.  لمنظمات األعمال يستطيع أن ي ستراتيجيولعل الباحث في علم التخطيط اإل 
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المكتبات الوطنية والعربية من كتب ومر    ستراتيجياجع التخطيط اإليأتي ذلك في وقت تخلو فيه 

م زالت  ال  فيما  تعالقومي،  الوطنية  جامعاتنا  اإلعظم  التخطيط  منهج  األعمال    ستراتيجيتمد  لمنظمات 

 ة، وهذا وضع ال يتناسب والتحديات المعاصرة.  ستراتيجيلتأهيل القيادات اإل

للبيئة الدولية وبروز    لعله من البديهي إدراك أن المصالح الوطنية للدول في ظل التعقيدات المتزايدة

ال الجديد،  العالمي  ألصحاب  النظام  إال  تحقيقها  يمكن  والقدرات    العالمية  التنافسية  والقدرات  المزايا 

اإل  القوة  امتالك  فإن  هنا  من  األس ستراتيجيالتفاوضية،  عناصرها  أحد  أو  المسار  ة  وتحديد  اسية، 

اإل  ستراتيجياإل الرؤى  وبلورة  ولمنظماتها  لبناء  جيستراتيللدولة  عنها  سبيل  ال  ملحة  مطالب  تصبح  ة 

 ل ومواجهة تحدياته.المستقب 

إن التاريخ يثبت أن اإلرسال الحضاري كان دائًما يتم من مراكز إرسال قوية، ولعل ما يجري على الساحة  

الراهن   الوقت  في  اإلالدولية  للقوة  الغرب  امتالك  إلى  التخطيط  ستراتيجييشير  أن  يعني  وضع  وهو  ة، 

الحضار للتعام الحوار  وإدارة  العولمة  مع  والل  المكتمل  دول  ي  بين  يمكن  فعال  ال  الجنوب  ودول  الشمال 

ات اجتماعية تنطلق من مراكز قوة أي تستند على  إستراتيجيإال عبر    ستراتيجيتحقيقه من المنظور اإل 

 اقتصادي وسياسي متقن.    ستراتيجيإتخطيط 

وط بتأسيس  الكاتب  اهتم  فقد  ذلك  لكل  اإلرجوًعا  للتخطيط  جديدة  مفاهيم  في    ستراتيجيرح 

االقتصاديالمجاال طور  ت  كما  والتقنية،  العلمي  والبحث  الدولية  والعالقات  والسياسية  واالجتماعية  ة 

 داء القومي.  تتناسب ومتطلبات األ ستراتيجيمفاهيًما جديدة للتغيير اإل 

ذلك لوفرة المادة العلمية التي كتبت  كرية وة العسستراتيجي وأرجو أن أشير هنا إلى أن الكتاب لم يتطرق لإل

  فيها.

اإل  »التخطيط  لكتابنا  تطويًرا  يعد  الذي  الكتاب  هذا  اهتم  والعلوم    ستراتيجيكما  االقتصاد  في 

، المصالح الوطنية واألمن القومي،  ستراتيجيإلالسياسية واالجتماعية« بتوضيح العالقة بين التخطيط ا 

بثقة  لقومية المن ، الغايات استراتيجيين كل من أساليب التحليل اإل وقد اقتضى ذلك تحقيق التناسق ب

اإل  اإل ستراتيجيعن  التخطيط  آللية  اإلداري  والتنظيم  القومي  لألمن  الشاملة  القوة  وعناصر    ستراتيجي ة 

 القومي. 

حتى يكون مناسًبا للوضع    PESTبناء عليه قام الكاتب بتطوير أسلوب التحليل المعروف بتحليل  

 .  SIMPESTالقومية:   األوضاعديد اسم تحليل  ليه، وأطلق على التحليل بوضعه الجالمشار إ

خطوات   تحديد  الكتاب  تضمن  السياسية  ستراتيجياإل  اإلدارة كما  المختلفة  الفرعية  المجاالت  في  ة 

جتماعية واالقتصادية.. إلخ، بما يجعلها تتناسب ومتطلبات المصالح الوطنية بما في ذلك مطلوبات  واال

 .ستراتيجيي آللية التخطيط اإل من القومي، كما طرح رؤية متكاملة للتنظيم اإلدار األ
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يدة،  ة بأشكالها الجد ستراتيجياإل  اإلدارة ، وتحديد خطوات  ستراتيجيإن المفاهيم الجديدة للتخطيط اإل

اإل التخطيط  من  جعلت  الجديد،  بوضعه  كل    ستراتيجيوالتحليل  فيه  تسعى  متكامًلا  نشاًطا  القومي 

والستراتيجياإل الوطنية  المصالح  لتحقيق  الفرعية  اإلات  القضايا  مع  الضعف  ستراتيجيتعامل  ونقاط  ة 

من القومي، فيما واأل  ستراتيجيوالمهددات الوطنية، كما بلورت العالقة بصورة أوضح بين التخطيط اإل

قيق األمن  ألغراض تحالقومي و  ستراتيجيالذي تم تطويره مناسًبا للتخطيط اإل   ستراتيجيأصبح التحليل اإل

فيجعل الدولة تسير بانتظام من موطن الضعف    ستراتيجيآللية التخطيط اإل  القومي، أما التنظيم اإلداري

تمر للتحديات المحلية والدولية، وبالتالي عدم  في الغايات المختلفة نحو موطن القوة، في ظل إدراك مس

 لمصالح الوطنية أو تهديد األمن القومي. ممارسة الدولة ألي أنشطة غير مطلوبة أو تتناقض مع ا

الكتاب نقطة انطالق للباحثين والمفكرين للنقد والتحليل في سبيل بناء الفكر    يشكل هذانرجو أن  

 في هذا المجال الحيوي المهم.

 التوفيق، واهلل ولى 

 د. محمد حسين أبو صالح 

 هـ  1429/   1/   1
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 مقدمة الطبعة الثالثة 
ما أعتبره مؤشًرا لتفاعل المجتمع مع    بعة األولى من الكتاب في وقت وجيز، وهوبنفاد الط  سررت جدًّا

 ذا العلم المهم. ه

مفهوم   شرح  في  تمثلت  جديدة  إضافة  الطبعة  هذه  بالتخطيط  تضمنت  وعالقته  اإلنساني  األمن 

مية مراعاة مفاهيم  القومي، وكذا العالقة بين األمن اإلنساني واألمن القومي، وأوضحت أه  ستراتيجياإل

اإل لع  ستراتيجيالتخطيط  القضالقومي  من  اإل دد  القوة  المتالك  الدولة  سعي  منها  الملحة  ة  ستراتيجيايا 

والمحا اإلنساني  األمن  وتحقيق  المصالح  الشاملة،  لتحقيق  السعي  يتم  أال  بحيث يجب  البيئة،  على  فظة 

 المختلفة على حساب أمن اإلنسان أو البيئة.  

التدبر   المفاهيم  ولعل  ا في  التخطيط  حول  الكتاب  هذا  طرحها  تكامل  ستراتيجيإلالتي  إلى  تشير   ،

حفاظ على البيئة المحلية  ة الوطنية واألمن القومي واألمن اإلنساني وال ستراتيجيعملية تحقيق المصالح اإل

واالستقرار    والعالمية، وأن صياغة المفاهيم بما يراعي ذلك من شأنه أن يمتد ليؤثر حتى في تحقيق األمن

لهذه الجوانب كان لها أثر    ستراتيجيلمفاهيم التقليدية للتخطيط اإلالعالمي، وأن عدم المراعاة الكافية ل

الت التي يعاني منها العالم اليوم، من أهم نماذجها التدهور  كبير في حدوث العديد من القضايا واإلشكا

ن سكان األرض بمعظم الدخل العالمي، وأّن عدة  % م  20المريع في األمن اإلنساني وفي البيئة، استئثار  

ة في الدخل القومي للدول ال تذهب  ي، وأّن الزياد% من الدخل العالم  50من الشركات تحوز على حوالي    مئات

األحوال لصالح القواعد الشعبية بقدر ما تذهب إلى عدد محدود من أصحاب الشركات لعدم مراعاة  في أغلب  

 لمي ...إلخ، ألهمية تأسيس فلسفة لتوزيع الدخل القومي أو العا  تلك المفاهيم بشكل كاٍف

تحقيق   ويمنع  عادلة،  اقتصادية  ألوضاع  يؤسس  بما  األرض  إلدارة  قيود  وضع  يحتم  الذي  الشيء 

 .ستراتيجيح في ظل تهديد إنسانها وبيئتها، وذلك من خالل مفاهيم التخطيط اإلالمصال

                                                                                                         المهم.ر من أجل مزيد من التطوير لهذا العلم  نرجو أن يشكل ذلك نواة لقدح زناد الفك

 المؤلف 
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 مقدمة الطبعة الرابعة
تم تخصيصها    تصدر الطبعة الرابعة من هذا الكتاب بعد شهور قليلة من صدور الطبعة الثالثة والتي

المللدول العربية، بغرض توسيع دائر اإل   شاركةة  العلماء والمهتمين بعلم  ة، وصوًلا لفكر  ستراتيجيمن 

يناسب التحديات الراهنة ويسهم في تشكيل المستقبل المنشود في الدول النامية، فضًلا عن   إستراتيجي

النظام المالي العالمي والتي    انهيار ها في  اإلسهام في مواجهة التحديات التي تواجه العالم والتي تجسد آخر

بت اإلوجهة  شير  التخطيط  مفاهيم  تطوير  حتمية  إلى  المؤلف  القيم    ستراتيجينظر  على  ترتكز  حتى 

 والمرتكزات التي تؤسس لألمن العالمي واإلنساني.

اإل  تنفيذ  مفهوم  تطوير  في  أهمها  تمثل  جديدة  إضافة  الطبعة  هذه  ال  ستراتيجيتضمنت  حتى  ة، 

وإنما ضرورة أن يتضمن الترتيبات    ستراتيجياإل  تخطيطة في حدود الستراتيجيفي علم اإل تهي اإلبداع  ين

التي تضمن أن ما يخطط له، يتم تنفيذه، وهو موضوع يشير إلى أهمية التوصل لمفاهيم في التخطيط  

تحقيق األمن القومي  بمجاالته المختلفة، تؤسس للتكامل والترابط والتناسق ألنشطة الدولة و  ستراتيجياإل

 ة. ستراتيجيوضمان تنفيذ اإل   تأمينا عن واإلنساني والعالمي فضًل

الرؤية بما يساعد في تشكيل العقل القومي واإلسهام في حشد   تضمنت الطبعة أيًضا تطويًرا لمفهوم 

ع  ة بما في ذلك من تأسيس للشراكات بين الحكومة من جهة مستراتيجيقوة الدولة في سبيل تنفيذ اإل 

 نية.ومنظمات المجتمع الوطكل من شركات القطاع الخاص 

                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 

 المؤلف 
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 مقدمة الطبعة الخامسة
  ستراتيجيشملت الطبعة الخامسة تطويًرا في أكثر من منحى، كان أهمها إضافة مساحة للتخطيط اإل

 ستراتيجي تطوير فصل خاص بالتخطيط اإل  من الفصل الثاني من الباب الثاني بجانبلعمرانية ضللتنمية ا

للموارد البشرية، حيث تم طرح مفاهيم وخطوات تتعلق بالموارد البشرية على مستوى الدولة وليس على  

الجانب التي اهتمت بهذا  الكتابات  العديد من  الحال في  المنظمات كما هو  تناول  مستوى  الطبعة  كما  ت 

 واآلثار الناجمة عن ذلك.  ستراتيجيإللفكر ا على ا ستراتيجيهمية استناد التخطيط اإل أ

تناولت هذه الطبعة تطوير مفهوم قوى الدولة الشاملة وبشكل خاص مفهوم القوة االقتصادية وقوة  

 المعلومات واإلعالم. 

خطوات   التطوير  شمل  مفهستراتيجياإل  اإلدارةكما  وطرح  وخطوات  ة  فوم  إطار للسياسات  ي 

عم ستراتيجياإل بشكل  يؤسس  بشكل  اإلة  لتنفيذ  القدرة  ستراتيجيلي  وحشد  الوطنية  الشراكة  وإدارة  ة 

 الوطنية فضًلا تحقيق التكامل والتناسق والترابط للنشاط الوطني.

بيئة ولعل  باألمن القومي وباألمن اإلنساني وبال  ستراتيجيهذا التطوير عزز من عالقة التخطيط اإل

 وبأمن اإلنسان وباألمن القومي.العالقة في الماضي أضر باألمن العالمي إغفال هذه  

نرجو أن تجد حظها من النقد من قبل المهتمين حتى نستطيع تطوير البناء الفكري في هذا الجانب  

 الحيوي. 

   التوفيق،وباهلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤلف 
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 مقدمة الطبعة التاسعة
لتخطيط  لطبعات السابقة قدمنا ادولة الشاملة، حيث كنا في ا الطبعة اكتمال عناصر قوى الشهدت هذه  

اإل  ستراتيجياإل التخطيط  بجانب  العام  اإل  ستراتيجيبمفهومه  التخطيط  للعالقات    ستراتيجيالسياسي، 

لإلنتاج   جيستراتيلإلعالم، التخطيط اإل  ستراتيجيلالقتصاد، التخطيط اإل  ستراتيجيالدولية، التخطيط اإل 

للموارد البشرية، حيث قمنا بتطوير    ستراتيجيلإلنتاج التقني، التخطيط اإل   ستراتيجياإل   العلمي، التخطيط

االجتماعي والثقافي، هذا الفصل وإن جاء متأخًرا إال أنه بوجهة   ستراتيجيفصل جديد بعنوان التخطيط اإل 

الذي   التحدي  األكثر أهمية باعتبار أن  الفصل  اإل نظري يشكل  المصالح  للدول  ياتيجستريواجه تحقيق  ة 

للبشر    افيثق  إسنادالنامية يتوقف على مدى وجود   االجتماعية وما تشمله من تنمية  المصالح  كما أن 

 وللمجتمعات  تظل هي المصلحة األكثر أهمية  التي تدور حولها المصالح األخرى. 

لتطوير الفكر    المختصين من علماء االجتماعأعتقد أن المادة المكتوبة تشكل بداية الفكرة التي تساعد  

 االجتماعي والثقافي. ستراتيجياإل

اإل  منتض للتخطيط  تطويًرا  أيًضا  الطبعة  اإل  ستراتيجيهذه  التخطيط  ليشمل    ستراتيجيلإلعالم 

 للمعلومات. 

  القومي ستراتيجيتضمنت اإلضافات الجديدة مفاهيم تتسق وتتكامل وتدعم المفهوم العام التخطيط اإل 

 المستقبل. ومفهوم األمن القومي وأمن 

اإل بعض  بإجراء  الطبعة  هذه  خالل  من  تقمنا  األول  الباب  من  الثالث  الفصل  في  تطويًرا  ضافات  ضمن 

بالتحليل القومي، بجانب تطوير    ستراتيجي( وعالقة الفكر اإلSWOTالقومية وتحليل )   األوضاعلمفهوم  

السياسي والتخطيط    يجيراتستالمحدودة في التخطيط اإل   ة، وبعض اإلضافاتستراتيجي اإل   اإلدارةخطوات  

 واألمن القومي.  ولية واإلعالمللعالقات الد  ستراتيجياإل

 المؤلف                                             التوفيق،  وباهلل 
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 اإلدارةالفصل األول: مفهوم 
)  اإلدارةإّن   للمنظمات،  الوحيد  الحل  هي  التقنية  والوسائل  العلمية  والمنهجية  مؤسسات،  الحديثة 

(، حتى تستطيع أن تدير حوار المصالح في العصر القادم حيث أن زوال الحدود يعني أن مهام  دول.. إلخ

اضعة،  تخطيط لبيئة محلية محمية ذات أنماط غالًبا ما تكون متوالمديرين ستتعقد أكثر لتحولهم من ال

لية بكل تعقيداتها وتطورها المتسارع،  إلى بيئة عالمية، وتحول بيئة المنظمة لتبدأ في التأثر بالبيئة الدو

 علمية حتى تتمكن من مواجهة عصر العولمة. وهذا يقود إلى حتمية انتهاج أساليب 

 : املفهوم اإلنساين
ا  اإلدارة ُيمكِّن  الذي  اإلنساني  النشاط  ذلك  كونها  عن  تخرج  اإليجابي  ال  العلمي  التفكير  من  لمنظمة 

التفاعل   الذي يؤدي إلى  المرتب  والمصالح  المنظم  للمنظمة، األسرة  الداخلية  )البيئة  البيئة  اإليجابي مع 

 اإلقليمية والمحلية.. إلخ(  الدولية و

ا  من تحقيق أهدافهالتحليل المثالي ودراستها بما يمكنها    بما فيها من متناقضات وتفهمها وتحليلها

وا المادية  والموارد  للفرص  األمثل  االستخدام  طريق  عن  ممكنة،  صورة  بأقل  بأحسن  المتاحة  لبشرية 

 وعة من المبادئ واألساليب العلمية. التكاليف والخسائر الممكنة وفي الزمن المحدد عبر مجم

 املفهوم اإلسالمي: 
المؤلف المفهوم  برؤية  اإل   فإن  المفهوم  من  أكبر  عمًقا  يأخذ  على  اإلسالمي  الستناده  وذلك  نساني، 

تم بترتيب النشاط في المنظمة بما يشمله ذلك من مبادئ  المنهج اإلسالمي، فإذا كان المفهوم اإلنساني يه

ستغالل األمثل  حقيق األهداف بالجودة المطلوبة وأقل التكاليف في الزمن المحدد، واالوأساليب، تؤدي إلى ت

فإن   والموارد،  المفاهيم    اإلسالمية  اإلدارةللفرص  عن  تميزها  أخرى  أبعاًدا  تشمل  أنها  إال  ذلك  تتضمن 

 دارة، تعبر في مجملها عن المفهوم اإلسالمي للجودة، نلخصها في اآلتي: اإلنسانية لإل

ية  الجوانب اإليمان  ، لذا نجده يتضمنالنواحيالمفهوم اإلسالمي يربط األرض بالسماء في كافة   .1

اإلنساني يتحدث عن االستغالل المثالي للموارد ورغم توصل  المتعلقة بذلك )مثال لذلك المفهوم  

م  أهمية الحفاظ على البيئة والموارد العالمية إال أن ذلك لم يدرج ضمن مفهو  الغرب مؤخًرا إلى

يتعداه للحصول على موارد  بصورة واضحة، بينما نجد المفهوم اإلسالمي يتضمن ذلك بل و   اإلدارة

العناص استيفاء  خالل  من  أو  جديدة  التقوى  خالل  من  مائية  موارد  على  كالحصول  اإليمانية  ر 

نجاح الشراكات في المجتمع بتوفيق اهلل الذي يتوقف على اإلخالص واألمانة    االستغفار(، وربط

ى عز وجل وتوفيقه، ففي  وتحقيق الرضا لكافة أطراف الشراكة.. إلخ، التي تقود إلى رضاء المول

اهلل   رسول  أن  هريرة  ألبي  »  ملسو هيلع هللا ىلصحديث  تعالى:  اهلل  يقول  ثالثقال:  يخن    أنا  لم  ما  الشريكين 
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 خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما«.أحدهما صاحبه فإذا 

المفهوم اإلسالمي يتضمن مفهوم الجودة اإلسالمية ويستند على مجموعة من األسس والقيم   .2

تأسيس مصالح  األخالقية، والتي تقود بصورة مباشرة وغير مباشرة نحو  والمبادئ والمرتكزات

 عادلة لكافة األطراف بما فيها البيئة، يبدو ذلك في اآلتي: 

 أوضاعه  عاال مراعاة  كإنسان،  معاملته  العامل،  مصلحة  مراعاة  يشمل  وهو  ملون: 

المج والحافز  المرتب  له به، منحه  تأخير االجتماعية، عدم تحميله ما ال طاقة  زي، عدم 

 صرف راتبه.. إلخ. 

   المنظمة بما ال يتناقض مع المفهوم اإلسالمي )اإلضرار بالبيئة أو العاملين  تحقيق مصالح

 ر.. إلخ(. أو الجمهو

   جمهور المنظمة: من حيث تقديم اإلنتاج من الخدمات والسلع بالجودة والسعر والشروط

 المناسبة دون غش أو تزوير أو تالعب.

  ع يتضمن عدم اإلسراف في  لفساد بكافة أنواعه، وهو مجال واسالبيئة من االحفاظ على

 للبحار أو للهواء.. إلخ. استخدام الموارد، عدم إفساد البيئة من قطع لألشجار أو تلويث

خير   .3 لصالح  العمل  يعني  وهو  الصالح،  العمل  لتحقيق  بالسعي  مقيد  اإلسالمي  المفهوم 

لح فال  لمنهج اإلسالمي يربط بين اإليمان والعمل الصاالبشرية، ليس ذلك فحسب بل نجد أن ا

 نجد اإليمان إال ويتبعه العمل الصالح،  

ا  كما جاء في حديث: »اإليمان ما وقر في  لذا فإن تزكية  العمل«  لنفوس من  القلب وصدقه 

خالل الذكر يقود نحو اإليمان الذي يقود إلى العمل الصالح كنتيجة تلقائية، وهذا يعني أن 

 مانية.في اإلسالم ال ينفك عن الجوانب اإلي اإلدارة  مفهوم

ليشمل تحقيق  المفهوم اإلنساني تنتهي أهدافه بالحياة الدنيا، فيما يمتد المفهوم اإلسالمي   .4

 أهداف تتعلق بالحياة اآلخرة. 

 : اإلدارة أهمية 
ها والعديد من  إذا تدبرنا البيئة الدولية بعمق، فإننا سندرك العديد من التحديات المطلوب مواجهت

ت إن  تحقيقها.  المطلوب  بالتعقيد  األهداف  تتسم  دولية  بيئة  ظل  في  وأهدافها  المنظمة  رؤية  حقيق 

التط عن  فضًلا  اإلوالتباين  والمخططات  المتسارعة  كلها  ستراتيجيورات  األرضية،  الكرة  بها  تموج  التي  ة 

التفوق فيه لمن يمتلك القدرات  تشير إلى التحديات التي تواجه المنظمات، إننا نعيش في عصر أصبح  

لى  ، ولقد أشارت العديد من الدراسات إاإلدارةفسية، وهي تحديات تتعذر مواجهتها دون علم  والمزايا التنا
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، بل إن تحقيق التفوق  اإلدارةلعقود الماضية لم يتم إال بفضل علم  أن ما تحقق من نجاح وتنمية في ا

 ك القدرات اإلدارية المتطورة. أصبح يتوقف أكثر من ذي قبل على مدى امتال

 ئة: والبي  اإلدارة 
والتعقي المتغيرات  مع  وديناميكية  بحيوية  تتفاعل  التي  تلك  هي  الناجحة  المنظمة  التي  إن  دات 

 أن نعرف ما هو المقصود بالبيئة.  اإلدارةتحدث في البيئة وعلى هذا يجدر بنا ونحن نتحدث عن  

جتماعية  ف االروف السياسية والحكومية، العولمة، الظروويقصد بها الظروف البيئية كالمناخ، الظ 

الق  الدولية،  والمصالح  السوق  واألديان،  والمبادئ  والقيم  والتقاليد  اإلقليمية  والعادات  واللوائح  وانين 

مهارات وخبرات وتكنولوجيا، مستوى التعليم    والدولية والمحلية، العوامل الجغرافية، العوامل الفنية من

 . ،لخ والثقافة.. إ

ت في  مختلًفا  بعًدا  تأخذ  العوامل  هذه  ظروف  وكل  استصحاب  تم  إذا  اإلدارية  العملية  على  أثيرها 

 ،  واإلعالميين.. إلختسود العالم، حيث نجد أّن على المديرين العولمة والتطورات العلمية التي 

المختلفة، البيئية  كذلك في    أن يغيروا من أساليبهم حتى يستطيعوا أن يستوعبوا تلك العوامل 

ال انفتاح  الثقافية عصر  العولمة  الدولي،  عصر  اإلرسال  العالم الستقبال  الواسع واستعداد شعوب  فضاء 

قيد العملية اإلدارية محليًّا إذ يجب التعامل مع ظروف أكثر تعقيًدا وجمهور  فإن هذا سينعكس على تع

الثقافات والعادات واألديان، وإننا حتًما سنكون في  مختلف و  حاجة إلى تحديد أهداف أكبر وأكثر  متعدد 

، وتفرض في نفس الوقت العمل بنفس مستوى الجودة العالمية لإلنتاج الذي يجب إخراجه  عمًقا وجدية

 لغة العصر ولغة التقنية. ب

إذن فالعملية اإلدارية وتحقيق األهداف والمصالح في عصر العولمة تتعقد أكثر وإن التفاعل مع التنظيم  

األس وهو  مع  األكبر  المستمر  اإليجابي  والتواؤم  الدولية  والقيم  رة  وآخر  حين  بين  تحدث  التي  المتغيرات 

أيًّا كان مجال  والسلوكيات واألساليب والمصالح الشائكة والم المنظمات  تعددة تزيد من ذلك، ولعل إدارة 

يمكن   ال  لها،  والتخطيط  تحقيق عملها  إن  بل  الدولية،  الساحة  في  يدور  عما  بمعزل  يتم  األهداف    أن 

ية المعقدة، يتطلب ممارسة إدارية تستطيع أن تقرأ وتتفاعل مع تلك  ة في ظل البيئة الدولستراتيجياإل

ة، وهذا يعكس في الحقيقة التحدي الذي يواجه الحكومات والمنظمات في المرحلة  الساحة الدولية بحيوي

 و التحدي اإلداري.القادمة وه
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 تصنيف املديرين: 
 :  ( 1)   هماذلك يتم عبر طريقتين  ويات اإلدارية، إال أّنن إلى عدد من المستيمكن تصنيف المديري

 من حيث المستوى اإلداري:  أوالً 

 إلى ثالث فئات هي:  ي يمكن تصنيف المديرين من حيث المستوى اإلدار 

  Top Managersالعليا               اإلدارة .1

 Middle Managersالوسطى           اإلدارة .2

   First Line Managers      شرة    المبا اإلدارة .3

 العليا:   اإلدارة. مديرو  1

 يختصون باآلتي: العليا المستوى اإلداري األعلى في المنظمة، و اإلدارة يحتل مديرو 

اإل ستراتيجياإل   اإلدارةعمليات   .1 والتطبيق  واالختيار  )التخطيط  التغيير    ستراتيجية  وقيادة 

 ة(.ستراتيجيوالرقابة اإل  ستراتيجياإل

 ع السياسات العامة. ضو .2

 المنظمة في البيئة الخارجية.تمثيل  .3

 .الوسطى اإلدارة تنسيق أعمال  .4

 املستوى العاملي:  
نفتاح الدولي وظهور األعمال العالمية والمنظمات ذات  التطورات الراهنة وااليرى المؤلف أنه في ظل  

  يتولى اإلشراف على العملياتالنشـاط العالمي، يمكن إضافة مستوى جديد وهو المستوى العالمي الذي  

الدولية   والتقسيمات  الدولية  والشراكات  التحالفات  ملف  ذلك  في  بما  العالم،  بقاع  مختلف  في  الدولية 

ة العالمية، ويتولى مهام التنسيق بين المنظمات في األقطار المختلفة، ويتولى  ستراتيجيعمل، ويضع اإل لل

القرارا  كافة  واتخاذ  العالمية  السياسات  التغييروضع  وقرارات  العالمية  المستوى    ستراتيجياإل   ت  على 

 العالمي. 

متع الشركات  هو  المستوى  هذا  تطبق  التي  للمنظمات  مثال  أفضل  األمم  ولعل  الجنسيات،  ددة 

 المتحدة، المنظمات الدولية.

 
 .37ـ    34م(، ص    2001الدار الجامعية،    :اإلدارة، )اإلسكندرية  مبادئ علي شريف،   ( 1)
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 التنفيذية:   اإلدارة. مديرو  2

  اإلدارةمن المديرين، ويمتد مدى    الوسطى، ويمثلون أكبر مجموعة  اإلدارةيطلق عليهم أحياًنا مديرو  

 المباشرة.   اإلدارةالعليا هبوًطا حتى بداية  اإلدارةالتنفيذية من مستوى 

العليا، كما    اإلدارةات والسياسات الموضوعة بواسطة  ستراتيجيتوى بتنفيذ اإل يختص مديرو هذا المس

 . المباشرة اإلدارةيقومون بتنسيق أعمال 

 المباشرة:   اإلدارة. مديرو  3

 اإلشرافية، المشرفون.  اإلدارة تطلق عليهم تسميات متعددة منها مشرفو الخط األول، 

ع المباشر  اإلشراف  المستوى  هذا  مديرو  مديري  ويتولى  من  العكس  وعلى  التشغيليين،  العمال  لى 

ل  شراف المباشر على العمال داخ المباشرة ينفق في اإل  اإلدارةالتنفيذية، فإن معظم وقت مديري    اإلدارة

 الورش والمعامل.  

 ثانًيا المنطقة الوظيفية: 

نشاطه اإلداري، وأهم    تمثل األساس الثاني لتصنيف المديرين، وذلك طبًقا للمنطقة التي يزاول فيها المدير 

 المناطق الوظيفية في هذا الصدد هي:  

 التسويق.  .1

 العمليات.  .2

 التمويل.  .3

 . الموارد البشرية .4

   .العالقات العامة .5

 .البحوث والتنمية .6

 العمليات الخارجية. .7

 املهارات اإلدارية: 
المهارات  اختلف حجم أو نوع المنظمة فإن المديرين يجب أن تتوفر فيهم ثالثة أنواع رئيسة من  مهما  
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 .  (2) وهي: 

 المهارات الفكرية. .1

 . المهارات الفنية .2

 المهارات المتعلقة بالعالقات اإلنسانية.  .3

 . المهارات الفكرية: 1

توى األعلى يقضي معظم وقته في تحليل المعلومات  اإلداري، فمدير المس  تتفاوت وفًقا للمستوى

اخ االقتصادي والثقافـي(، وتحديد المشكلة،  )مثال لذلك دراسة اتجاهات الرأي، االتجاهات الصناعية والمن

أن المستوى اإلداري    ولعل هذا يبين  وتحديد البدائل، والوصول إلى قرار وتنفيذه ومن ثم تقييم العمل،

هارات الفكرية أكثر، أما مديرو الوسط فغالًبا ما يتسم دورهم بتبادل المعلومات بين  األعلى يحتاج إلى الم

العليا، وهم    اإلدارةواألدنى، والتخطيط وحل المشكالت في سبيل تنفيذ توجيهات    المستوى اإلداري األعلى

العليا، أما مديرو المستوى األدنى    رة اإلداأكثر من مستوى    في هذا الصدد يعتمدون على المعلومات الفنية 

على  يعتمدون  بذلك  وهم  الفني،  العمل  يؤدون  الذين  الموظفين  مع  واالتصال  التعامل  يتولون    فهم 

الفنية   للمهارات  كامل  فهم  لديهم  يتوفر  ما  ودائًما  األوسط  اإلداري  المستوى  من  أكثر  الفنية  النواحي 

 المتعلقة باإلنتاج. 

 . المهارات الفنية: 2

تتفاوت الحاجة إلى المهارات الفنية وفًقا للمستوى اإلداري، فكلما ارتفع المدير في الهرم اإلداري كلما  

 الفنية والعكس صحيح.   قّلت حاجته إلى المهارات 

 . المهارات اإلنسانية: 3

أو   اآلخرين،  تفهم  تتطلب  التي  المهارات  اإلنسانية،  العالقات  بمهارات  مع  يقصد  التعامل  مهارات 

األعمال من خالل اآلخرين، فإن المديريـن يكونون في    إنجازل المديرين تتطلب  خرين، وألن طبيعة عماآل

ة في مختلف المواقف، لخلق اإلقناع المتبادل بأّن كل فرد في المنظمة  حاجة إلى مهارات عالقات إنساني

في   وراغب  العامة  قادر  األهداف  يحقق  لكي  بنشاط  الثقالعمل  وخـلق  بين  المشتركة،  اإلبداع  وروح  ة 

 لموظفين.   ا

 
ومراجعة رفاع محمد رفاعي ومحمد سيد احمد عبد المتعال، )الرياض:   راتشمان وآخرون، اإلدارة المعاصرة، ترجمةدايفد  (2)

 . 174  -  173ص م(    2001دار المريخ للنشر،  
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 السلوك اإلداري: 
ح إلى  للوصول  يعمل  بكونه  اإلداري  السلوك  عن  المعاصرة  اإلدارية  النظريات  عملية  تحدثت  لول 

سانية، أو توزيع السلطات داخل الهيكل  لمشكلة الكفاية اإلنتاجية والحافز المادي والمعنوي، والعالقات اإلن 

 . (3) مكوناتها التقليدية والحديثة ف العملية اإلدارية بيمي وغير ذلك من أطراالتنظ

 السلوك اإلداري يف اإلسالم:
بت اإلسالم  في  اإلداري  السلوك  فلسفة  على  تميزت  تؤثر  التي  المتغيرات  جميع  على  هذا  ركيزها 

السلوك   هذا  عالقة  وحددت  خارجها،  أو  المنظمة  داخل  سواء  المختلفة  السلوك،  االجتماعية  بالمؤثرات 

 اهتمت كثيًرا بالُبعد األخالقي.  الدليل على ذلك أن فلسفة اإلسالمو

 أهم خصائص الفلسفة اإلسالمية: 
 : (4)  ة تتمثل في اآلتيإن أهم خصائص الفلسفة اإلسالمي

ات وقيم  في اإلسالم مرتبطة بالفلسفة االجتماعية للمجتمع اإلسالمي، وبأخالقي  اإلدارة إن فلسفة   .1

 المجتمع اإلسالمي.

في اإلسالم تهتم كثيًرا بالمتغير االقتصادي واألجـور والحوافز المادية، وتعمل على    اإلدارةفلسفة   .2

 إشباع حاجات الفرد.

 ان، وإشراكه في العملية اإلدارية بقدر استطاعته.العتراف به كإنساحترام الفرد وا .3

 

 املجتمع اإلسالمي: فلسفة اإلسالم وارتباطها بفلسفة 
الوسائل  اإلدارة إحدى  ا  هي  تستخدمها  ولكي  التي  ووظائفها،  غاياتها  إلى  للوصـول  لدولة اإلسالمية 

رتبط بمبادئ وفلسفة المجتمع اإلسالمي، وأن  من أداء مهمتها كما ينبغي فال بـد من أن ت  اإلدارة تتمكن  

 لك:  ترتبـط بالبيئة اإلسالمية، ويمكن فيما يلي ذكر نماذج لذ 

، فهو يعبد اهلل  ريعة حيثما كان في منزله أو مكان عملهأن الفرد في اإلسالم ملتزم بمبادئ الش .1

يوجه   العقائدي  الجانب  أن  يعني  وهذا  يخطوها  خطوة  كل  في  الشرع  قيود  سلوك  ويرعى 

 العاملين في المجتمع اإلسالمي.

 
 110-87م(، ص    2004امعة،  أحمد محمد المصري، اإلدارة في اإلسالم، )اإلسكندرية: مؤسسة شباب الج  ( 3)

 .107-86المرجع السابق، ص    ( 4)



20 

ملين أتقياء يخافون اهلل،  إذا توفرت بيئة اجتماعية إسالمية، فإن ذلك يعني توفير رجال عا .2

اليتقنون عملهم ويت  الموكمسؤولحملون  والوظيفة  إليهم، ويطيعون األوامر، وبذا تسير  ية  لة 

 المنظمة اإلدارية وتحقق أهدافها. 

 العملية اإلدارية: 

 : ظامالن 

قبل التحدث عن العملية اإلدارية نرى ضرورة الحديث عن المقصود بالنظام، وذلك بكيفية تقرب إلى 

وتقاسم والتناسق  والتكامل  الترابط  داخـل    األذهان  وأهميته  الوظيفي  الوصف  ودقة  واألدوار  المهام 

زاء لتحقيق غرض  األج  المنظمة، عليه إذا تم الحديث عن النظام فنجده ما هو إال تركيب معقد لعدد من

أو هدف معين عبر التفاعل والتكامل بين هذه األجزاء المختلفة متأثًرا ومؤثًرا بالبيئة التي حوله، ومن  

 سان نفسه نجده ما هـو إال عدد ضخم من األجزاء، مخ، عضالت، أعصاب، دم...  أمثلة النظام اإلن

ألجزاء األخرى تحت قيادة العقل،  مع ا  يقوم كال منها بمهمة أو غرض بإتقان تام وانسجام وتناسق

والعديد من وحدات اإلنتاج، معدة، غدد، أجهزة إخراج فضالت، أجهزة تحكم في الحرارة..، بدعم عدد هائل  

مراكز الخدمات، الكلى، الكبد، القلب...، بمساعدة آالف االتصاالت التي تنقلها األعصاب، والتقارير عن  من  

له هدف واضح، زائًدا وصف وظيفي متقن في ظل نظام إداري متكامل(    ل عضوالحرارة والمهددات.. إلخ )ك

مطلوب.. وإذا نظرنا إلى  وكل الجهود تصب تجاه تحقيق هدف واضح ومحدد، ال يوجد من يؤدى عمًلا غير  

التنظيم، الشركة، المشروع، الحكومة، نجدها عبارة عن عدد من األنظمة )نظام الشراء أو التجارة، نظام  

البيئة  قات  العال مع  يتفاعـل  النظــام  هذا  أن  ونجد  الخ..(  الرقابة.  نظـام  اإلنتاج،  نظام  العامة، 

 فيعطيها ويأخذ منها ويؤثر ويتأثر بها.

في مجملها عبارة عن عدد من األنشطة والمهام يتـم أداؤها من خالل عدد من  اإلدارية  والعملية  

الحاجة إلى التنسيق والترابط والتكامل    ينشطة يعنألا)األنظمة( لتحقيق أهداف معينة، وهذا الكم من  

بارة  حتى يتجه الجميع نحو تحقيق األهداف بالكم والكيف والزمن المطلوب، وبالعدم تصبح المنظمة ع

عن جزر معزولة وينتهي بها الحال إلى الفشل كما هو الحال في جسم اإلنسان عندما تخرج إحدى خاليا  

 فيحدث حينها ما يسمى بالسرطان. اهالبناء عن الهدف المرسوم ل 

الفّع اإلداري  النظام  تشكيل  ذلك يتطلب  توزيع  إّن  في  الذي ينعكس  المتقن  الوظيفي  والوصف  ال 

 باإلضافة إلى تحديد األهداف.، وتناسقها كما هو في جسد اإلنساناألدوار وتكاملها 

طمو لتحقيق  الرغبة  ظل  وفي  اإلدارية  العملية  وتعقيدات  تطورات  فإّن احومع  وأوسع  أكبر  ت 

العلمية في   المنهجية  المتقدم لجأت إلى  العالم  ، حيث قامت بتصميم نظم إدارية  اإلدارة المنظمات في 
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ضحة تتفرع منها  ددة، وصف إداري دقيق، سلوك إنساني رفيع، أهداف كبرى وامحكمة، قنـوات إدارية مح 

 اقي في تحقيق الهدف واألهداف الكبرى.رل أهداف أصغر فأصغر كلها تتكامل في تناسق عبر ذلك النظام ا

 : اآلتيةفالعملية اإلدارية ال تخرج عن المهام  

 التخطيط وما يشمله ذلك من قراءة وتحليل للبيئة.  .1

 .التنظيم .2

 تنفيذ ما تم التخطيط له وتطبيق التنظيم.  .3

 ثم الرقابة وإعادة التخطيط.   .4

 العملية اإلدارية والعوملة: 
أثر   عن  الحديث  تم  اإلالتخطإذا  االعتبار    ستراتيجييط  في  واضعين  العولمة  عصر  في  للمنظمات 

اإل  والمخططات  الدولية  البيئة  إدستراتيجيتعقيدات  يمكن  فإنه  المضادة،  األجنبية  صعوبة  ة  مدى  راك 

الق المرحلة  اإلدارية  وتعقيد  العملية  تعقيد  مدى  وكذلك  الدولي،  المجتمع  مع  الحوار  إدارة  في  ادمة 

إلت ذالمطلوبة  و مام  واإلعالمية  لك،  البيئية  المسوحات  فتتحول  تعقيًدا  تزداد  مهمتهـا  أن  يعني  هذا 

 التخطيط من هذا اإلطار الدولي. لتشمل البيئة الدولية بكل تعقيداتها وتغيراتها السريعة لينطلق 

ب  ومن األمثلة على النشاط الذي ينطلق من منظور عالمي هو القنوات الفضائية العالمية التي تخاط

والسيناريو  مهور  الج التصوير  في  الجودة  من  عاٍل  مستوًى  ذات  عالمية  إعالمية  مواًدا  وتنتج  العالمي، 

 عالمية العمل بذات المستوى أو الخروج من المنافسة.واإلخراج.. إلخ، وهو وضع يفرض على المنظمات اإل

العلمية    نهجيةوالم  ستراتيجيهذا يعني أن التعامل مع عصر العولمة سالحه العلم والتخطيط اإل 

 .اإلدارةواستخدام علوم وفنون 

 مفهوم وظيفة التخطيط: . 1 

 ونرى أّن التخطيط في مفهومه البسيط يعني: 

 

 

 

العملية التي يتم بموجبها دراسة وتحليل بيانات الماضي والحاضر في سبيل توقع األوضاع المستقبلية  

المطلوب   األهداف  تحديد  نحو  يقود  المستقبل ويبما  في  والسياسات  تحقيقها  الوسائل  شمل تحديد 

الال المنظمة  واألساليب  ثقافة  تحديد  يشمل  كما  المطلوبة،  والتكلفة  بالجودة  األهداف  لتحقيق  زمة 

 األهداف.  نجازوفلسفة النشاط وكذا اإلطار الزمني إل 
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أعاله   للمفهوم  النووفًقا  يعتبر  التخطيط  عملية  فإن  في  األول  اإلدارية    دارة اإل شاط  العملية  به  وتبدأ 

 ويشتمل على اآلتي:  

 . تحديد مجال ونطاق عمل المنظمة .1

 تحديد األهداف.  .2

 تحديد السياسات والوسائل المطلوبة لتحقيق األهداف. .3

 تحديد فلسفة العمل.  .4

 بلورة ثقافة المنظمة. .5

 .لزمني لتحقيق كل منهاتوصيف األهداف وتحديد اإلطار ا .6

الفلسفي الذي يتم بموجبه تحقيق التكامل والتناسق بين أنشطة المنظمة داخلًيا  بلورة اإلطار   .7

 وخارجًيا.

 خطيط:     الت جدوى
 :  (5)   يلييمكن تلخيص جدوى التخطيط فيما 

  توجيه المنظمة بكاملها تجاه تحقيق األهداف، وبدون ذلك يمكن أن يتجه كل فرد أو وحدة أو  .1

 رؤية قد تختلف تماًما مع مصالح وأهداف المنظمة. قطاع لتحقيق أهداف خاصة وفق 

ية والمستويات اإلدارية، وبدون ذلك  تحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الوحدات التنظيم .2

 صدام والصراع وبالتالي هدر الموارد دون تحقيق األهداف.تحدث حاالت ال

ن يتم القيام بأعمال غير  األهداف، وبدون ذلك يمكن أ  ازنجتحديد األنشطة والمهام اإلدارية إل  .3

 ضرورية أو غير مطلوبة أو القيام بها بأسلوب غير اقتصادي.  

موارد الالزمة لتحقيق األهداف، وبدون التخطيط ال يكون معروًفا  اإلمكانات والتحديد وتوصيف   .4

ة والفنية والمالية الالزمة،  ما هي أنواع وكميات ومواصفات الموارد واإلمكانات المادية والبشري

  ولن يكون معروًفا متى يتم توفيرها ومن أين يتم توفيرها وكيف يتم توفيرها، وبدون ذلك

ة بتكلفة عالية ومواصفات متدنية أو غير مطابقة أو في غير ها بصورة عاجلقد يتم توفير

 
(، 2003دير المعاصر وإدارة األعمال في بيئة العولمة المعاصرة )اإلسكندرية: الدار الجامعية،  مصطفى محمود أبوبكر، الم(5)

 .48ص  



23 

 مواعيدها.  

وت  .5 األداء  متابعة  يتم  أساسها  على  التي  والمعايير  األسس  وتصحيح  وضع  النتائج  قييم 

الت وبدون  األهداف،  يحقق  بما  وإنتاجيتهم، المسارات  األفراد  كفاءة  تقييم  يتعذر  خطيط 

الحكوبدونه يص أيًضا  اسعب  كفاءة  الموارد واإلمكانات ويصعب تقييم مستوى  م في  تخدام 

 االستخدام االقتصادي واالستثماري لهذه الموارد واإلمكانات.

موارد المنظمة، نضرب مثاًلا هنا بشخصين هاجرا إلى  ل باالستغالل المثالي لإّن وضوح الهدف له اتصا

لحصول على وظيفة حتى يعيش  دون هدف سوى ا ، األول كان ب دولة من الدول في سبيل الحصول على الرزق 

 كريًما بعد أن ظل دون عمل في بالده، والثاني كان هدفه شراء معمل لصناعة األثاثات الخشبية.

ص األول حدث تحول في حياته وبدأ يعيش حياة مرفهة وسعادة بعد حرمان،  جد أن الشخإننا قد ن 

الم  والثاني قد نجده قام بتحديد اآلالت حدد أسعارها وقد يقوم بشرائها على  طلوبة ومن ثم  واألجهزة 

أقساط من مرتبه ومن ثم سنجده بعد ثالث سنوات مثًلا قد أكمل دفع المبلغ المطلوب، ومن ثم يقوم  

 بشحنها إلى بالده وتأجير محل وتركيب األجهزة وبدء العمل.

زل يمتلكه،  دون أرض أو منيكون في حاله  إّن الوضع بعد عشر سنوات يمكن أن يكون كما يلي: األول س

وقد يكون عرضة ألن يفقد وظيفته إن لم يفقدها بالفعل، ليعود كما كان أو أسوأ حاًلا بعدما شاخ وكبر.  

ا ما نجده يمتلك وضًعا أفضل، منزًلا محترًما، ودخًلا عالًيا مستقًرا، وحياًة سعيدة. إّن كل  أما الثاني فغالًب

الحياتين   تكمن في تحديد الهدف وعدم تحديده، وهو من أهم    سعادة الثاني( )شقاء األول والفرق بين 

 وظائف التخطيط.

 التخطيط واإلسالم: 
الدو تاريخ  في  إداري  منظور  خالل  من  التدبر  وممارساتإّن  وسلوكها  وتطورها  األولى  اإلسالمية  ها  لة 

لم يركنوا إلى المدد    ملسو هيلع هللا ىلصحابة الرسول  وأولوياتها وتصرفاتها وتمددها، تجعلنا نفكر بصورة مختلفة، إّن ص

اإللهي دون عمل، بل مارسوا التخطيط في كل عملهم ومن ثم كان يأتيهم المدد ليتمم عملهم، إّن التاريخ  

ال( إلى أّن الدولة اإلسالمية عندما امتدت إلى أوربا ومشارف الصين وإفريقيا لم تعان  يشير )على سبيل المث

بتعليم بعض الصحابة للغات المختلفة، إن  المصطفى يهتم  يع لماذا كان  من الترجمة، لقد استوعب الجم

رة  تلك السياسة الشريفة تجسد العمل بمبدأ التخطيط للمستقبل وليس الركون دون عمل، ولعل النظ

الشمولية للدولة ككل وبروزها إلى الوجود في ذلك الحيز الزمني الضيق ومن ثم التدقيق في مستوى األداء  

األ والمهاموتقاسم  تحديد   دوار  وتحديد    وطريقة  المعارك  وتوقيت  الحربي  والتكتيك  والمراحل  األولويات 

ولية كانت آنذاك تشهد سيطرة  مواقع القتال الخ، والتنسيق الدولي بين أطراف الدولة في ظل أوضاع د

في ذلك  قوتين عظميين هما الفرس والروم، كل ذلك يشير إلى أّن الصحابة مارسوا التخطيط متأسين  
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 والسالم.  ل عليه الصالةبالرسو

 . (6)   إياها«: »والذي نفسي بيده ال تسألوني خطة يعظمون فيها حرمات اهلل إال أعطيتهم ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 .(7)  فاقبلوها«رض خطة رشد وفي رواية أخرى: »وإنه قد ع

 . مفهوم التنظيم: 2

، وقد كان  خوالعمال.. إلمن الموظفين والفنيين    إعدادإّن عملية تحقيق األهداف تتطلب اشتراك  

 العمل في القرون الماضية يتم بواسطة أفراد األسرة الذين غالًبا ال يزيد عددهم عن العشرات،  

رب العالمية  د الحلكل منهم والتنسيق بين الجميع، ولكن بع  وبالتالي يتولى رب األسرة تحديد األدوار 

صبح من  الموظفين والعمال، وأالضخمة من الفنيين و   عدادالثانية والنهضة الصناعية، عرف العالم اإل 

 ،  عداد الصعوبة السيطرة على تلك اإل

هداف بالصورة  وبالتالي أصبح من الصعوبة تحقيق االستخدام المثالي لموارد المنظمة أو تحقيق األ

 المطلوبة كًما أو كيًفا. 

 ي تلك خلفية بروز علم التنظيم اإلداري الذي يمكن تعريفه بأنه:  كانت ه

 

 

 

 

 

 

ال ظل  ا في  الجودة  تطورات  واعتماد  والمنظمات  الدول  بين  الدولي  التنافس  واحتدام  المتسارعة  لدولية 

داري من حيث طريقة تنظيم العمل ودقة  العالمية كمعيار للتنافس، فقد انعكس ذلك على التنظيم اإل 

 في البيئة الدولية.  األوضاعالوصف الوظيفي واشتماله على بنود تراعي 

يتأتى إال من خالل التنظيم اإلداري الذي يساعد المنظمة على تحقيق  نظمة ال  جودة للمإن تحقيق ال

 
 المسوَّر بن مخرم.، الراوي 85، ص  3، ج  2765اؤود، كتاب الجهاد، باب في صلح العدو، حديث رقم سنن أبي د (6)

 المرجع السابق. (7)

لعالقات  تلك العملية التي يتم من خاللها تصميم النظام اإلداري للمنظمة وتحديد المستويات اإلدارية وا

  ، وتحديد األدوار والمهام ونطاق التنسيق للمنظمةصال اإلداري ونظم  الرأسية واألفقية، وبناء نظام االت

ها  إنجازالعمل ووصف العمل لكل فرد ووحدة وقسم وإدارة، وكذا تحديد العمليات واإلجراءات المطلوب  

األمثل لمواردها وتحقيق أهدافها    وفرق العمل لكل منها، بما يؤدي إلى تمكين المنظمة من االستخدام

 مثالية كًما وكيًفا وزمًنا.  بالصورة ال
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 أهدافها بالكم والكيف والزمن المطلوبين، ويتضمن األنشطة التالية:  

 د المهام واألنشطة المطلوبة لتحقيق رسالة المنظمة وأهدافها.  ديتح .1

 تحديد الحجم المتوقع من كل مهمة أو نشاط.  .2

 ي للمنظمة. بناء الهيكل اإلدار  .3

 تحديد العالقات األفقية والرأسية.  .4

المنظمة   .5 وبين  المنظمة  أطراف  بين  التنسيق  خاللها  من  يتحقق  التي  والضوابط  البنود  وضع 

 وبيئتها. 

 اء نظام لالتصال اإلداري بين أطراف المنظمة. نب .6

 تحديد مهام ونطاق ووصف العمل لإلدارات واألقسام والوحدات.  .7

 صف العمل لألفراد. تحديد مهام ونطاق وو .8

 تحديد العمليات واإلجراءات بالمنظمة. .9

 كل عملية أو إجراء.   نجازتحديد فرق العمل المطلوبة إل .10

 إجراء. عملية أو تحديد خطوات ومراحل كل   .11

 تحديد اإلطار الزمني لكل عملية أو إجراء.  .12

 النظام اإلداري: 
ا لمنظمة تحتاج إلى تصميم نظام إداري  حتى تتيسر العمليات اإلدارية وتتم بالصورة المثالية فإّن 

وال  السلطات  العالقات  تتسلسل فيه  خاللها  من  وتتحدد  القاعدة  إلى  القمة  من  هرمي  بشكل  صالحيات 

ا زاد حجم المنظمة وتعقدت بيئتها التي تتعامل فيها، كلما انعكس ذلك على  ولعله كلمورأسًيا،  أفقًيا  

للمنظمة، ويبدو تأثير البيئة الدولية بتناقضاتها وتبايناتها واضًحا  العملية اإلدارية وبالتالي النظام اإلداري  

مع   تتعامل  أن  يفترض  التي  تلك  خاصة  المنظمات  وبفي  العالمية  قدالبيئة  لو  التالي  جودها  تحتاج 

الجغرافي في بعض دول العالم لتعمل على توصيل رسالتها وتحقيق أهدافها وهذا ينعكس بالضرورة  

 داري.  على شكل النظام اإل

على   مباشر  انعكاس  من  لها  لما  اإلدارية  العمليات  أهم  من  اإلداري  النظام  وضع  عملية  وتعتبر 

 المنظمة.
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 اري:  نظام اإلدتأثير عالمية المنظمة على ال

الثقافات   لكافة  مراعًيا  المنظمة  ألنشطة  التخطيط  يأتي  أن  يعني  للمنظمة  الدولي  النشاط  إّن 

 والظروف البيئية.. إلخ   

ذي يعني ضرورة أن يراعي تصميم النظام خلق وإشراك أجهزة المنظمة أو وكاالتها الفرعية  ء الالشي

ليات التخطيطية، كما أن طبيعة العالم في العم دت( على مستوى  ومصانعها أو وحداتها اإلنتاجية )إن ُوِج

نظام اإلداري لهذه  التخطيط للمنظمة تحّتم ضرورة تأمين وجود رؤية واحدة وخطة واحدة، إّن استيعاب ال

عملية أثناء  اآلراء  كافة  وجود  يعني  الذي  الشيء  بيئتها،  مع  للمنظمة  أفضل  تعامل  يعنى    الحقيقة 

الخروج بخطط وأفكار تراعي كافة المؤثرات والظروف  مما يؤدي إلى    وإعادة التخطيطالتخطيط والتنفيذ  

اإلداري في المنظمات العالمية وغيرها من  الدولية المتباينة، وقد أصبح مألوًفا أن يشتمل تصميم النظام  

الدوليـة   الفضائية  القنوات  مثل  الدولي  النشاط  ذات  األجنبية  الالمنظمات  المجتمع  مدني  ومنظمات 

الدولية العليا أو اللجنة الدولية العليا    اإلدارةسية، على وجود مستوى إداري يسمى  والمنظمات الكنالعالمية  

إدارات عليا على مستوى يلي  يليه  العالم،  أنحاء  المنتشرة في  المصانع  أو  الفرعية  المنظمات  أو  ه  الدول 

اإل   اإلدارةمستوى   المستوى  أصبح  بحيث  العمليات،  ثم  يالوسطى  الدولي  التخداري  مهام  طيط  تولى 

الدولي ومتابعة تنفيذه على مستوى العالم ومراقبته وتقييمه وإعادة التخطيط، وتتبع له    ستراتيجياإل

 ولية تهتم بالتمويل الدولي واإلعالم الدولي، الرقابة الدولية والتنسيق الدولي.. إلخ  إدارات د

أو المنظمات الفرعية أو    دول أو الشركاتاإلداري في ال  وتتم هذه العمليات الدولية بمشاركة المستوى 

والظروف البيئية  المنظمات المنتشرة في أنحاء العالم، وهذا اإلجراء يمكن بالضرورة من استصحاب العوامل  

 بصورة أكثر فاعلية نتيجة إلشراك الخط الثاني الموجود فعلًيا بتلك البيئة أو األسواق.

 الوصف الوظيفي:  
د الفراغ من وضع الهيكل اإلداري في شكل إدارات وأقسام  األداء ويتم بع م أسباب كفاءة  وهو من أه

ال تحديد  إلى  ويهدف  مبدئية،  لكل  مسؤولبصورة  بدقة  العلمية    ولمسؤ يات  بالصورة  وموظف  وعامل 

سرعة   تتيح  التي  والمفاسد    إنجازالعملية  األخطاء  كشف  من  وتمكن  األداء  وتضبط    واإلخفاقاتالعمل 

 رتكبة. الم

الو الوظإّن  هدف  صف  طبيعة  مراعاة  مع  المحددة  والمهام  الوظائف  كل  حصر  ببساطة  يعني  يفي 

بوضعها   ويقوم  فيها،  يتعامل  التي  المنظمة  في  وبيئة  المختلفة  الوظائف  على  مفصلة  بصورة 

ألقسام  أكثر تفصيًلا على االمستويات العليا ثم إعادة توزيعها بصورة أكثر تفصيًلا على اإلدارات األدنى ثم  

د، بما يمكن من تحديد الخبرات والمهارات المطلوبة لكل وظيفة ويحدد المهام للموظف بصورة  والقواع

وإّن التعيين في الوظائف ينبغي أن يتم بعد هذه المرحلة، وإّن اختيار  واضحة تنعكس في مستوى أدائه،  
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وال الصالحية  منحها  ثم  المناسبة  التمسؤولالكفاءة  عمليات  من  يجعل  واية  والمحاسبة  لتقويم  قييم 

ية بوضوح، بل إّن  مسؤولوالمكافأة أمًرا ممكًنا، إذ أننا ال يمكن أن نحاسب من لم نعطه السلطة ونحدد له ال

يات، وإّن الواقع  مسؤولر ممكنة في ظل الفوضى التي ال تحدد السلطات والواجبات والمحاسبة والمكافأة غيال

ضى، وبالتالي فإن النظام اإلداري والوصف الوظيفي  هي الفومنظمات  قد أثبت بأن أحسن بيئة للفساد في ال

 .  ارةاإلدتحديًدا يعتبران من وسائل التنظيم والرقابة وضبط الجودة في علم  

ال اإلداري    مسؤوليات بوضوح لكل  مسؤولإّن تحديد  النظام  التي ذكرناها في ظل فعالية  بالكيفية 

ئمة بما يمكن من مراقبته بوضوح وبالتالي  صورة دالمجهر ب يجعل مستوى أداء وكفاءة كل مسؤول تحت ا

 توجيهه ومكافأته أو محاسبته.

ع فإنه  دد من العمال لإلشراف على النظافة بالمشروإذا افترضنا أّن مشروًعا ما قام بتعيين ع  مثال:

صف  يمكن مالحظة الفرق بين مستوى أداء العمال في حالة وجود وصف وظيفي وفي حالة عدم وجـود و

يات بدقة ووضوح على العمال حيث  مسؤولالحالة األولي حيث يقوم النظام اإلداري بتوزيع الي، ففي  وظيف

عن نظافة    مسؤولعن نظافة الماكينة رقم كذا وأن العامل )س(    ولمسؤ يكون معروًفا أن العامل )م(  

 لخ   إعن نظافة الطابق رقم كذا..  مسؤولالماكينة رقم كذا وأن العامل )ض( 

كل مهام النظافة بهذه الصورة المحددة مما يجعل مستوى األداء تحت المالحظة   م تغطيةهكذا يتو

والجودة لكل منهم بما يسهل عمليات  دائًما وبالتالي معرفة من يعمل ومن ال يعم  الكفاءة  ل ومستوى 

داء  أفضل لألمستوًى  ا للعمل وإنجازوقع  المحاسبة أو المكافأة ويمنع من االتكالية والتهرب وعليه فإننا نت

ووضع افضل للتقييم والتقويم، أما في الحالة الثانية وهي عدم وجود وصف وظيفي فإننا نتوقع اتكالية  

ئ وأداء غير مقبول وينجم ذلك عن االتكالية بين العمال نسبة لعدم وضوح المهام  ومستوى جودة سي 

التي من خاللها ال نستطيع أن  مسؤولوال ومن ال يعمل وتصعب  ن يعمل  نتبين ميات وبالتالي الفوضى 

الوصف   البسيط يوضح أهمية  المثل  والتقويم، ولعل هذا  والتقييم  المراقبة والمحاسبة  فيها عمليات 

 في لعمال النظافة فما بالنا ونحن نتحدث عن ظروف أكثر تعقيًدا وتعامل دولي أو إقليمي.الوظي

تحديد عدد من الخطوات    عمل على الوصف ت ال ينتهي الوصف الوظيفي عند هذا الحد بل إن صياغة  

جهة  اإلدارية التي تؤدي في خاتمة األمر إلى تحقيق نوع من الرقابة كأن يشترط الوصف الوظيفي موافقة  

الرقابة اإلدارية   أعلى لتمرير عملية معينة أو موافقة جهة فنية محددة بما يؤدي إلى تحقيق نوع من 

ارة النشر بمنظمة تعمل في مجال النشر، ببيع ونشر  مدير إدم قيام  ضرب مثاًلا لذلك بعدأوضبط الجودة، و

بصحة الكتاب أو األفالم وعدم    وتوزيع أي كتاب أو أفالم إال إذا حصل على موافقة إدارة إجازة النصوص

لجودة، كما أن مخالفتها لقواعد القانون بالدولة أو لوائح المنظمة، وهذا يشكل نوًعا من الرقابة وضبط ا

العليا للمنظمة وهي سلطة    اإلدارة ال تمنح رخصة بصحة النصوص إال بعد موافقة    النصوص   ة إجازةإدار
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من أنشطة وأعمال بصورة سلسة سهلة غير معقدة، وهي  تجعل رئاسة المنظمة على علم بكل ما يجري  

 لكترونًيا في وقت وجيز. إمهام أصبحت تتم 
 نطاق العمل ووصف العمل: 

داري يسعى إلى تحقيق عدد من األشياء أهمها تحديد  أن التنظيم اإل  أعاله تبين لنامن خالل السرد  

ما هو مطلوب، إن هذا األمر له    نطاق العمل وتوصيف العمل حتى يعلم الشخص حدوده ومن ثم توصيف

 ضرب مثاًلا آخر. انعكاسات واضحة في األداء اإلداري تؤدي إلى جودة العمل بصورة واضحة ومحددة، ون

الحرم الشريف أو الحرم النبوي الشريف بذلك المستوى الراقي من    نا كيف يكونهل فكر أحد  مثال:

فة، على الرغم من أنه يستقبل مئات اآلالف يومًيا  النظافة أو جودة الخدمات من تكييف أو إضاءة أو نظا

 والمعراج،    وذكرى اإلسراءبل يصل العدد إلى ثالثة ماليين في بعض المواسم مثل رمضان والحج  

النا لعدد محدود من الضيوف في منازلنا غالًبا ما يتطلب القيام بنظافة المنزل بعد مغادرة  ستقبإن ا

الشر بالحرمين  بالنا  فما  هو  الضيوف  ببساطة  اإلجابة  البشر.  من  الماليين  تلك  يستقبالن  وهما  يفين 

علم   كباإلدارةاستخدام  جانب  تحقيق  في  اإلداري  التنظيم  نجح  وقد  األداء،  ذلك  من  للحرمين    ير  الرائع 

 الشريفين. 

تحدث مرة أحد زوار المسجد عن المستوى المتميز للغاية لنظافة حمامات الحرمين على الرغم من  

لكبير عليها، لقد كانت اإلجابة هي التنظيم اإلداري الذي حدد لكل عامل نظافة عدد محدد من  الضغط ا

العمل)هذ الحمامات بنطاق  يسمى  ما  وهو  ب(  تطلب  اإلجراء  ت ا  يتم  أن  في الضرورة  حمام  لكل  رقم  حديد 

مقفو واحد  حمام  وضع  مع  متناهية  بدقة  الحمام  نظافة  وصف  تحديد  تم  ثم  ومن  يميزه،  ل  الحرمين 

كنموذج للنظافة يتم استخدامه كمعيار للمقارنة، ومن ثم يجرى العمل وتتوفر كافة اإلمكانات المطلوبة،  

ال  لك الرقابة حتى يتميتبع ذ و محدد، وبدون هذا األسلوب الذي حدد  عمل يتم وفق ما هالتأكد من أن 

 لنظافة وديمومتها.   نطاق العمل ووصف العمل لم يكن من الممكن تحقيق هذا المستوى الرفيع من ا

 االمتثال لتحكم مركزي واحد: 
و  يمات في العالم هإن الدراسات العلمية أثبتت بما ال يدع مجاًلا للشك أن من أهم أسباب فشل التنظ

و الرؤساء  التنظيم  تعدد  داخل  والوحدات  التنظيم  أفراد  ليصبح  الواحد  التنظيم  في  واآلراء  المديرين 

كثر من رأي فيضيع الهدف ويفشل التنظيم، وإذا عدنا إلى الدين الحنيف  مشتتين بين أكثر من رئيس وأ

 نجد اآلتي:  

  :22اَن اللَِّه َربِّ اْلَعر ِش َعمَّا َيِصُفوَن﴾ ]اآلية َسَدَتا َفُسب َحا اللَُّه َلَفَكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإلَّ ﴿َلو  قال تعالى  

 سورة األنبياء[. -
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  (8)  أحدهم« فليؤّمِروا  : »إذا خرج ثالثة في سفرٍ ملسو هيلع هللا ىلصقال . 

   عن رعيته، فاإلمام الذي على الناس هو راٍع وهو    مسؤولأيًضا: »أال كلكم راٍع وكلكم    ملسو هيلع هللا ىلصوقال

عن رعيته، والمرأة راعية على أهل    مسؤول على أهل بيته وهو  عن رعيته، والرجل راٍع  مسؤول

زوجها وولده   ومسؤول  وهيبيت  سيده  على مال  راٍع  الرجل  وعبد  عنهم  أال    مسؤولهو  ة  عنه، 

 . (9)   رعيته«عن  مسؤولفكلكم راٍع وكلكم 

التنظيم لينتهي في قمته برئيٍس واحد ورئي  ولعل هذا  ٍس  يوضح لنا ضرورة التسلسل الهرمي في 

  عنهم أمام رئيسه المباشر.مسؤوال عمن دونه ومسؤواللكل مستوى إداري معين يكون 

قود إلى  دم االمتثال لهذه الحقيقة العلمية والتي تومن األسباب الرئيسية لفشل المشروعات هو ع

علمي حقيقة  يتم  مخالفة  أن  يجب  المنظمة  في  شخص  أي  أن  أي  التوجيه(  )وحدة  في  تتمثل  أخرى  ة 

 بواسطة شخص واحد فقط هو رئيسه المباشر. توجيهه 

 جدوى التنظيم: 
 :(10)  يلي فيما  التنظيمغياب أو ضعف آثار  يمكن تلخيص

من جانب وما تم تنفيذه من أنشطة ومهام وأعمال من جانب  األهداف والخطط  غياب الربط بين   .1

 آخر وما يترتب على ذلك من إهدار للجهد والوقت والموارد.  

ح األدوار والواجبات وبالتالي صعوبة المحاسبة وتحديد  يؤدى إلى عدم وضو   إن عدم وجود تنظيم  .2

 ية.مسؤولال

جود .3 عدم  أو  العالقات  المنظمضعف  داخل  زيادة  تها  ثم  ومن  فرص  ة  وضعف  الصراع  احتماالت 

 التعاون.

يات اتخاذ القرار وتأخرها وصعوبة  مسؤولعدم وضوح السلطات والصالحيات ومن ثم عدم وضوح   .4

 عليها.المحاسبة 

أجزاء   .5 بين  التنسيق  صعوبة  ثم  والمعلومات ومن  البيانات  وتداول  وربط  االتصال  قنوات  ضعف 

 المنظمة.

 
 .  81ص،    2602، حديث رقم  80أخرجه أبى داؤود، الجزء الثالث، باب رقم   ( 8)

 .233أخرجه اإلمام البخاري، الجزء الثالث، كتاب األحكام، باب األمراء، ص   ( 9)

 .49مصطفى محمود أبوبكر، مرجع سبق ذكره، ص   ( 10)
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 : النظام اإلداري أهمية 
يمكن ضرب مثل عملي لتوضيح أهمية النظام اإلداري، وهو يتعلق بالكفاءات في العديد من الدول  

فيما فشلت داخلها، وإذا ربطنا هذا األمر بما أوردناه  النامية التي نجحت إلى حد كبير في العمل خارج بالدها  

ه تلقائًيا داخل  جر فإنه يجد نفسب إلى دولة المهمن حديث فإننا نجد أن ذلك الخبير أو العامل عندما يذه

إدارية محددة إداري محكم. قنـوات  إداري دقيق،  نظام  أهداف كبرى واضحة تتفرع منها أهداف  ،  وصف 

 داف الكبرى. مل في تناسق عبر ذلك النظام الراقي في تحقيق الهدف واألهأصغر فأصغر كلها تتكا

( فقط  أفضـل  هناك  الرواتب  ألن  ينجح  لم  المواطن  ذلك  من  إن  وبيننا  ذلك،  أهمية  من  بالرغم 

كبيرة تعمل اآلن وبنفس الكفاءة    إعداد ال يستطيعوا أن ينجزوا رغم ذلك( فهناك  يحملون رواتب كبيرة و

 وبمرتبات ضئيلة. 

لوكيات رفيعة مسنودة  إذن فتلك المؤسسات األجنبية نجحت في بناء نظم إدارية راقية تحكمها س

في إطار نظام    نجازوجهاز دوره وسخرت له الظروف المطلوبة لإل  بنظم سياسية منضبطة حددت لكل فرد

ف الوقوع  فرص  من  تقلل  ورقابية  إدارية  لوائح  تحكمه  للعشوائية  فرصة  يمنح  ال  راقي  الخطأ  إداري  ي 

 والفوضى.  

 . مفهـوم التوجيـه:      3

التخط  عمليتي  إكمال  واضحة  بعد  تصبح  المنظمة  رؤية  أن  مالحظة  يمكن  والتنظيم  فهي  يط  ومحددة 

لذ  المطلوبة  والوسائل  تحقيقه  تريد  ما  المطلوبة  تعرف  والوظائف  المناسب  اإلداري  التنظيم  وكذا  لك 

 ع أو الخدمات المطلوبة.. الخ،  ومواصفات وشروط الموظفين، ومواصفات السل 

ق على أرض  اإلدارية، حيث يتم وضع الرؤى واألفكار الموجودة بالورهنا تبدأ المرحلة الثالثة من العملية  

د بالنظام اإلداري، ويتم شراء األجهزة بالمواصفات التي  الواقع، فتتم عمليات التعيين وفق ما هو محد 

وكيًفا،   كًما  المطلوبة  األهداف  مواصفات  تحقق  من  لها  محدد  هو  ما  وفق  اإلنتاجية  العمليات  وتبدأ 

 لخ، ومواقيت.. ا

رى، فنجد أن التعيين وشراء األجهزة يتم  كل ذلك العمل يتطلب صدور توجيهات من جهات إلى أخ 

العليا، وهكذا نجد أن اإلشراف على تنفيذ التوريد والشراء والتركيب ومن ثم التشغيل    اإلدارةبتوجيهات  

ب المباشر    اإلدارةتوجيه  يتم  المستوى  إلى  لتصل  التوجيهات  وتستمر  التوجيهات  التنفيذية  تصدر  حيث 

 للشروع في اإلنتاج. 

العمل ال  وهكذا نكتشف   التوجيه،  أن  العملية تسمى  يسير إال بتوجيه من مستوى إلى آخر، وهذه 

عمل وتطبيق نظام للمكافأة وحتى يصبح التوجيه فاعًلا فإنه يجب أن يتضمن إرساًء لقيم وسلوكيات لل
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تحقيق رسالة  والتحفيز والعقوبة بغرض استثارة أفراد المنظمة وحثهم على العمل بالكيفية المطلوبة ل

 افها.   المنظمة وأهد

وال بد من اإلشارة هنا إلى أهمية الفاعلية اإلدارية التي ال تتنازل عن تنفيذ األهداف كما هو محدد في  

 هذا المقام تعتبر العدو األول للنجاح.   الخطة، إن المجاملة في 

 جدوى التوجيه:  
 :(11)  ييعنغياب أو ضعف التوجيه  

 ب التوجيه.المرؤوسين في رؤسائهم لغياضعف ثقة  .1

 ضعف الحافز لدى األفراد لتحسين أدائهم.  .2

 أو عدم تحقيقها ألهدافها. اإلدارةعدم كفاءة األداء والتعليمات التي تصدرها   .3

 بين األفراد وبعضهم البعض أو بينهم وبين المنظمة.المصالح واألهداف  زيادة احتمال تعارض .4

 ق. إلدارية وغياب وضعف التنسيوجود فجوة بين المستويات ا .5

 . مفهـوم الرقـابة:  4

وهي تعني التأكد من تنفيذ األعمال كما هو مخطط لها كًما وكيًفا، وبذا ال يمكن أن تكون هناك رقابة  

 ه.إنجازسبقة وأهداف محددة، حتى نستطيع أن نقارن بين ما هو مخطط بما تم  إذا لم يكن لدينا خطة م

رقابة  املين في المنظمات أن جوهر وظيفة ال الخاطئة لدى كثير من الممارسين والع ومن المفاهيم  

ين عن ذلك وتوقيع الجزاء أو العقاب  مسؤولهو مراقبة عمل األفراد لتحديد الثغرات واألخطاء وتحديد ال

يعليهم   أن  اإلدارية  العملية  فعالية  تتطلب  وظيبينما  اعتبارها  على  الرقابة  المدير وظيفة  فة  مارس 

 .(12) تنظيم والتوجيه مكملة ومدعمة لوظائف التخطيط وال

إن وقوع الخطأ أو عدم تحقيق الهدف كما هو محدد ليس بالضرورة يعني حدوث قصور من الموظف  

عل ذلك، مثل أن يكون السبب في رداءة الجودة عطل بالماكينة  أو العامل، فهناك ظروف أخرى يمكن أن تف 

في العمل، أو  كون لغياب زميله  قد يوليس إهمال العامل، وقد يكون لرداءة المواد الخام المستعملة، و

في   العمل  على  اعتاد  الذي  عليها  العامل  قدرات  على  حديًثا  المستجلبة  الماكينة  تقنيات  تطور  بسبب 

 
 .50المرجع السابق، ص   ( 11)

، )جدة: دار البالد للطباعة يع صادق دحالن، االتجاهات المعاصرة في إدارة المشروعات العامة، التحول للقطاع الخاص رب  (12)

 .23(، ص  1982والنشر،  
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تطوًر أقل  إعادة  ماكينات  عمليات  تتم  ثم  ومن  الفشل  أسباب  على  تتعرف  المراقبة  عمليات  فإن  لذا  ا، 

اد الخام إلى شركة أخرى أو إخضاع  تغيير مورد المو   ا أوالتخطيط مثل أن يتم إصالح الماكينة أو صيانته

حد وسائل  العامل لدورة تدريبية على تشغيل الماكينة الحديثة، وبالتالي فإن مبدأ العقاب يمكن أن يكون أ

 تصحيح االنحرافات وليس المبدأ الوحيد، وذلك عند حدوث الخطأ نتيجة اإلهمال. 

 جدوى الرقابة: 
 :  (13)   ييعنغيابها أو ضعفها  

 ات.نجازأسس موضوعية لقياس الكفاءة وتقييم األداء واإلعدم وجود  .1

 انات.ولين عن التقصير أو االنحراف أو سوء استخدام الموارد واإلمكؤ صعوبة تحديد المس .2

 ات.نجازغياب أو ضعف الدافع لتطوير األداء وتحسين اإل .3

 لبي. ز اإليجابي والسصعوبة تحقيق العدالة والموضوعيـة في تحقيق أسس وقواعد التحفي .4

 نظرية الرضا:  
هي استغالل الموارد بأفضل طريقة، والتفاعل اإليجابي مع البيئة، بغرض    اإلدارةإن من أهم وظائف  

سن صورة، وفي سبيل ذلك يتم استخدام التقنية وكافة السياسات المتعلقة بالموارد  تحقيق األهداف بأح 

ف طاالبشرية  إلى  الموارد  هذه  تحويل  سبيل  ومن  ي  فعالة،  والتنظيم  قـة  التحفيز  سياسات  تأتي  هنا 

 اإلداري.. الخ، 

ى إلى تحقيق  في اإلسالم الذي أوردناه في مطلع هذا الفصل يسع اإلدارةوبرؤية المؤلف فإن مفهوم  

دد من المرتكزات والقيم والمبادئ في البيئة التي تقود في مجملها  الرضا لدى أطراف المصلحة واستيفاء ع

 ويمكن مالحظة ذلك كما يلي: المولى عز وجل،  لتوفيق 

تحقيق تنظيم إداري فعال ووصف وظيفي يحدد بوضوح لكل فرد مهامه وحدوده واختصاصاته   .1

 تضارب والتكرار في أداء المهام، الشيء الذي يقود إلى إتقان العمل. بما يمنع االزدواجية وال

ع مقدًما من ارتكاب  رقابي فإنه يمن  إن هذا النظام العلمي بما فيه من سياسات ووسائل كجهاز .2

الفرد ألي مخالفة، وهذا يجسد عامًلا مهًما، بمنعه وحمايته من ارتكاب الخطأ مقدًما عبر النظام 

متقن، وهو ما عبر عنه الحديث الشريف )انصر أخاك ظالًما أو مظلوًما(، ونصرة  اإلداري العلمي ال

 مقدًما. الظالم هنا تتجسد في منعه من الوقوع في الخطأ

 
 51مصطفى محمود أبوبكر، مرجع سبق ذكره، ص    ( 13)
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 لى توفير بيئة إنتاجية متميزة تمكن من اإلنتاج.يؤدي إ .3

ي إلى  ويعمل عبر األساليب اإلدارية المتطورة بما ينعكس على مستوى العمال وتدريبهم بما يؤد  .4

 لخ.إلخ بما ينعكس على النجاح.. إرفع مستوى الجودة ومستوى التسويق والتخطيط.. 

   . وفي من خالله كل ذي حق حقهنظاًما للتحفيز وآخر لألجور ي   ويبني .5

 . اجتماعية مصاحبة للعاملين  وخدمات .6

)العامل   .7 األخرى  األطراف  بمصلحة  اإلخالل  دون  لكن  العمل  صاحب  مصلحة  تحقيق  إلى  يؤدي 

 والجمهور(. 

يرسخ مبادئ وقيم تجاه العمال، توازن بين تحقيق مصلحة صاحب العمل ومصلحة العامل، وتمنع   .8

لهم وتضمن  بهم  الحقوق    االستبداد  من  العديد  وتضمن  صرفه،  تأخير  وعدم  العاجل  األجر 

 لخ.إانية مثل عدم تحميلهم ما ال طاقة لهم به ومراعاة ظروفهم االجتماعية اإلنس

 لخ.إلجمهور )من غشنا ليس منا( )إذا أدى أحدكم عمًلا أن يتقنه( ا جيًدا ليضمن إنتاًج .9

المرتكزات الخاصة بالبيئة، يشمل ذلك التلوث  يمنع تحقيق األهداف على حساب اإلخالل بالمبادئ و .10

ل ما ال طاقة له به  حمّ ن ال يُ أالغطاء النباتي، ويمتد حتى للحيوان المستخدم في العمل، بف  وإتال

 لخ. إ م تغذيته بالغذاء الكافي..وأن تت

 هنا تكون قد اكتملت كل حلقات النجاح التي تتجسد في:  

   .رضا العامل نتيجة إلشباع رغباته .أ

 . ا صاحب العمل نتيجة لنجاحات المنظمةضر .ب

 . نتيجة لمراعاة التوجيهات اإللهية في هذا الخصوص  سالمة البيئة .ج

العمال ورضا صاحب العمل ورضا الجمهور، وهو  رضا السماء الناجم عن العدل في األرض ورضا    .د

ين ما لم  حقيق للحديث الشريـف الذي رواه أبو هريرة )إن اهلل تعالى يقول أنا ثالث الشريكت

، وشراكة اهلل هنا في  (14)   بينهما(رجت من  يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خ

 إنزال األمر بالتوفيق. 

 

 
 .677، ص  3383حديث رقم    26بي داؤود، الجزء الثالث، باب رقم  أخرجه أ  ( 14)
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 الدولية:  اإلدارة 
ظل في حالة تطور إلى يومنا هذا وسيظل في حالة تطور إلى أن يرث اهلل األرض،    ةداراإل إن مفهوم  

أهم   من  أن  علمنا  إذا  طبيعي  وضع  هذا  علم  ولعل  من    اإلدارة مرتكزات  المنظمة  تمكين  هي  األساسية 

  حدوثالتفاعل اإليجابي المثمر المستمر مع البيئة وتحقيق أهدافها بأحسن صورة وأقل التكاليف، لذا فإن  

مفهوم   على  تلقائًيا  ينعكس  البيئة  تلك  في  وتعقيدات  تطورات  وعلى    اإلدارةأي  التطور  من  بمزيد 

 من الجهود واألعباء والتعقيد.  العمليات اإلدارية بمزيد 

عليه فإننا إذا استصحبنا الظروف والتطورات التي شهدها القرن العشرين انتهاًء بظاهرة العولمة  

السياسية وتحول بيئة المنظمة من المحلية المحدودة البسيطة إلي الدولية  دود  وما تشمله من زوال للح

اط سلوكية مختلفة وثقافات وعادات وقوانين ولوائح  المعقدة والتعامل بالتالي مع جمهور مختلف وأنم

مكانات إدارية هائلة وفى  مختلفة، وفي ظل احتدام حدة الصراع مع دخول أطراف جديدة ذات قدرات وإ

 جديدة للنظام العالمي، تقوم على الجودة الشاملة.. الخ  شروطظـل 

المنظم  إدارة  على  أكثر  ومهاًما  أعباء  تفرض  الظروف  هذه  كل  محلية  فإن  بيئة  في  تعمل  التي  ات 

 الدولية.   اإلدارةي لبروز ما يسمى بمغلقة، ولعل هذا هو المدخل المنطق

 الدولية: اإلدارة تعريف 
ق العمل حيث  الدولية إال أن الفرق يكمن في نطا اإلدارة ا العادي على  هومهبمف اإلدارةينطبق تعريف 

ولية عموًما أو جانًبا منها،  واألسواق العالمية والبيئة الد  الدولية لتشمل الجمهور العالمي  اإلدارةتمتد بيئة  

 وهذا المفهوم يعني أن العملية اإلدارية يجب أن تتم كلها أو بعض منها في بيئة دولية.  

كثر تعقيًدا فأصبح عليها على  ة عن ممارسة مهامها بصورة أمسؤولتصبح    اإلدارة وعلى هذا فإن  

ا البيئة  ودراسة  مسح  المثال  إلنتاج سبيل  التكنولوجي  التطور  ومواكبة  الدوليين  والمنافسين    لدولية 

 خدمات بجودة شاملة ومن ذلك وسائل اإلرسال. 

تعد   التي  الدولية  المنظمات  حيث    تاإستراتيجيإن  الخارجية  البيئة  مع  التفاعل  إلى  تسعى  دولية 

ولية تسعى إلى زيادة أرباحها  البيئة لخدمات ومنتجات المنظمة الدولية، فنجد أن الشركات الد  تفتقر تلك

لية، والمنظمات اإلعالمية العالمية تسعى إلى زيادة رقعه جمهورها  عبر زيادة حصصها في األسواق الدو

ططاتها تنطلق لتشمل  ة أو جانًبا منها، وكذا المنظمات الكنسية العالمية أصبحت مخليشمل البيئة الدولي

 العالم ككل. 

 ، اإلعالمي الدويل:  املدير الدويل، املرشد الدويل
دولي.  وإعالمي  دولي  ومرشد  دولي  مدير  إلى  الحاجة  يعني  العالمية  البيئة  مع  المتزايد  التفاعل  إن 
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ي، حتى  لى تنمية المهارات المطلوبة لإلدارة في ميدان التنافس الدولوهؤالء دون شك ال بد أن يسعوا إ

 أي مكان بالعالم.  يكونوا عالميين، أي قادرين على أداء وظائفهم بكفاءة في

أصبح   الدولي،  اإلعالمي  أو  الدولي  المرشد  أو  الدولي  المدير  فان  هذا  من  مسؤوالعلى  بعدد  باإللمام   

 األشياء أهمها:

 بية. لغة أو لغات أجن .1

 ومتباينة.القدرة على التعامل مع ثقافات وبيئات مختلفة  .2

 اإلدراك الكافي للنظم والقوانين الدولية.  .3

 التصال. ة في مجال النظم واالتكنولوجيا الحديث .4

 الدولية، فقد ظهرت بعض المصطلحات الجديدة مثل:   اإلدارة من واقع ظهور وتطبيق علم 

 األعمال الدولي.   المدير الدولي، اإلعالمي الدولي، رجل  .1

 تماعية والثقافية العالمية، الفضائيات العالمية.الشركات الدولية، المنظمات االج .2

 الدولية مثل:    اإلدارة وع من تخصصات كما ظهرت بعض الفر      

 إدارة التمويل الدولي، إدارة التسويق الدولي، إدارة األفراد الدولية، إدارة اإلعالم الدولي. .3

 : األعامل الدولية
إذا انطلق التخطيط لتحقيق أهداف دولية أي أهداف في دول أخرى خارج اإلطار القومي، وما يعنيه  

الدولية واالستفادة من فرص دولية ومواجهة مهددات دولية وتنافس دولي،    ذلك من تحليل ودراسة البيئة

حالفات دولية في  ت  خرى أو الدخول في شراكات أووما قد يتطلبه من الدخول من إنشاء أعمال في دول أ 

سبيل تحقيق قدرات تنافسية عالمية، وما يتبع ذلك من ضرورة تصميم هيكل يستوعب التمدد العالمي 

سيق بين األطراف الدولية للمنظمة، فإننا حينئذ نستطيع أن نطلق على هذا العمل أنه عمل  ويحقق التن

 دولي.  

ا للمجال  بالنسبة  الدولي أصبح مفهوًما  العمل  المنظمات  الإن مفهوم  العديد من  قتصادي حيث إن 

عالم قد يكون غير  والشركات الدولية المنتشرة في العالم توضح ذلك، إال أن العمل الدولي فيما يتعلق باإل

واضح، وقد يكون ذلك بسبب مركزية البث اإلعالمي، إال أن التفريق هنا بين العمل المحلي والدولي يتلخص  

ة، فإذا امتد نشاط دراسة البيئة والجمهور لتشمل البيئة العالمية، ومن  ميي نطاق بيئة المؤسسة اإلعالف

سالة إعالمية عالمية بما تتضمنه من مراعاة للغات  ثم تحديد أهداف تتعلق بالجمهور العالمي، وصياغة ر 

 .وثقافات وتباينات تلك البيئة، فإن العمل في هذه الحالة يصبح دولًيا
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ا للقنوات  مكاتب  وجود  أن  اإلنتاج  لفكما  ممارسة  على  تعمل  المنظمة،  رئاسة  مقر  خارج  ضائية 

 ية.  الدول اإلدارةاإلعالمي وسط جمهور تلك البيئة، يشير إلى ممارسة 

 الجودة الشاملة:  
أهم   ومن  للتنافس،  المدخل  هو  بالجودة  االهتمام  أصبح  التنافسية  العملية  تعقيدات  ظل  في 

لجودة، والتي توصل إليها الفكر اإلنساني في العصر الحديث هو  المبادئ التي لها اتصال مباشر بتحقيق ا

يتضمن توفير    " المدخل الشامل الذي :  تطبيق مبدأ إدارة الجـودة الشاملة، وقـد تم تعريفـه على أنـه

الجودة في كل العمليات التنظيمية كطريق لتحسين وزيادة رضا المستهلك "، وقد تم تطبيقه بواسطة  

  (15) ت بمختلف أنحاء العالم. العديد من الشركا

 مبادئ الجودة الشاملة: 

 إن من أهم مبادئ الجودة الشاملة اآلتي: 

 التركيز على العميل.  .1

 يق. عمل الفر  .2

 واتخاذ القرارات.  اإلدارةتحليلي في عمليات استخدام المدخل ال .3

 بالقيادة.  اإلدارة .4

 العناية بالتطوير.  .5

 الجودة يف ظل العوملة:  

ًما بعد يوم بضوابط الجودة العالمية، ومن األمثلة العملية  العالمية تتقيد يو  أصبحت حركة التجارة

 على ذلك: 

 اد األوربي. لى البضائع الواردة إلى داخل االتحأن التطبيق التدريجي سيتم إنفاذه ع  .1

 أن التعاقدات الدولية أصبحت تعتمد على توفر أشياء معينة، منها شهادات الجودة العالمية. .2

التي وضعتها  العاملة ف  أن الشركات .3 الجودة  الكامل لمتطلبات  ي أوربا اآلن يتوجب عليها االستيفاء 

 .(16)  ( Standardizationr International Organization foمة )منظ

 
 .231ـ    230ان وآخرون، اإلدارة المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص  دايفد راتشم  (1)

 .232  المرجع السابق، ص  ( 16)
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 :  (17)   منهاكما أن هناك أنظمة إقليمية ومحلية للجودة  

 جائزة الجودة األوربية )تحسين الجودة، رضا العميل، نتائج األعمال(. .1

 )جائزة جودة صناعية(.  Demingة ئزجا .2

 . (Malcolm Baldrige National Quality Award) الوطنية للجودة  جائزة مالكولم بالدريج .3

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .232المرجع السابق، ص    ( 17)
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 ةسرتاتيجيالفصل الثاين: اإل 
 

التجارة الدولية، وما    في ظل التطورات التي يشهدها العالم اليوم وعلى رأسها ظاهرة العولمة وتحرير

لية،  لية التي تحكم االقتصاد الدولي والتجارة الدوتبع ذلك من تغيير في القوانين والنظم واللوائح الدو

ل ما شهده العالم من تطور  في ظورات التنافسية العالية،  وظهور الشركات متعددة الجنسيات ذات القد

اإل  الفكر اإلنساني خاصة فيما يتعلق بالتخطيط  التي   تراتيجيسفي  النهضة  األكبر في  األثر  له  الذي كان 

)الوالي المتحدة األمريكية( وظهور ما  يشهدها العالـم اليوم، والتي يجسدها بروز العمالق األمريكـي  ات 

، فإن التنافس ومواجهة التحديات في هذا العصر ال يمكن يسمى بالجيش األصفر )دول النمور اآلسيوية( 

 . (18) ستراتيجية والفكر اإلستراتيجياإل   ارةاإلدأن تتم إال عبر 

 ة:إسرتاتيجي أصل كلمة 
البعض أن   ُيرِجع  بمعنى الطريق، بينما    " صراط"لمة العربية  كة جاء من الإستراتيجي  مصطلح يرى 

وتعني فنون    Strategosوس  جإلى الكلمة اليونانية استراتي  Strategyة  إستراتيجيصل كلمة  أالُكتاب  

 .  (19)   المعاركالحرب وإدارة  

ة على أنها تعني علم أو فن الحرب وإدارة العمليات  ستراتيجياإل  Almawridيعرف قاموس المورد  

 . (20)  العسكرية

ة تعني الفن  ستراتيجيإلى أن اإل  The Concise Oxford Dictionaryوس أوكسفورد  قام   يشير

الم على  السيطرة  من  يمكن  بما  الحربية  المعدات  وتحريك  تعبئة  في  بصورة  المستخدم  والعدو  وقف 

 . (21) شاملة

اإل التعريفات أعاله يتضح أن  العسكريةستراتيجيمن خالل  ارتبطت في بداية ظهورها بالعلوم    ة 

 وفنون إدارة الحرب وكسب المعارك الحربية.

 
أبو   (18) سليمان  حسين  اإل   محمد  التخطيط  مطبعة   ستراتيجيصالح،  )الخرطوم:  المفقود،  الُبعد  السوداني:  لالقتصاد 

 . 113ـ  109م(، ص  2002العملة،  

، )القاهرة: مجموعة  ة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرينستراتيجيعبد الفتاح المغربي، اإلدارة اإل عبد الحميد    (19)

 .17م(، ص  1999النيل العربية،  

 م.  1998منير البعلبكي، المورد القريب،    (20)

(21 ) R. E. Allen, The Concise Oxford Dictionary, (Oxford: Clareton Press, 1991) 
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ة تحولت من علم إدارة الصراع  ستراتيجيظل التعقيدات والتطورات الراهنة يمكن أن نقول بأن اإلفي  

اإل العسكري إلى إ التنافس والصراع  عموًما بمجاالته السياسية واالقتصادية واالجتماعية    ستراتيجيدارة 

 جانب العسكرية األمنية.والعلمية والتقنية واإلعالمية ب

 ة واإلسالم: سرتاتيجياإل 
ة في اإلسالم يمكن اختصارها في اآلتي: حسن إدارة األرض بما يضمن إعمارها  ستراتيجيروح مفهوم اإل

وحسن توزيع  أمن إنسانها وكرامته )لقد كرمنا بني آدم( وسالمة بيئتها وحسن استغالل مواردها    وتحقيق 

وتوفير   أفرادها  بين  ذ  األوضاعالدخل  لتحقيق  المطلوبة  يحقق  السياسية  راشد  لحكم  كالتأسيس  لك 

 المعرفي للقرار،   سناداإلالشفافية والمحاسبة، و

نظا وسيادة  التمييز  وعدم  للعدالة  إرساء  ويؤسس  يتضمن  كما  الدولة،  والقيمي    سناد اإل م  الثقافي 

سيس لقيمة العمل  والعنصرية والتأومنع القبليات    واألخالقالمطلوب لتحقيق ذلك مثل السلوك اإليجابي  

نتاج والصدق والعمل الجماعي واالنضباط إلخ، والتأسيس ألمن المستقبل وحقوق األجيال القادمة، إلى  واإل 

 وما عليها.  أن يرث اهلل األرض

وبالرجوع إلى اإلسالم نجد أن حياة المسلم ما هي إال عبارة عن مجموعة من السلوكيات والتصرفات  

العالمين، وواألعمال بغ الدين قد  ية الوصول إلى مرضاة رب  الشريفة نجد أن  القرآن والسنة  بالنظر إلى 

بالخطة القرآنية والسنة الشريفة    ا يسعون للوصول إليه عبر االلتزامإستراتيجًيوضع للمسلمين هدًفا  

بها وكيفية  وهما في مجملهما يمثالن أفضل الخطط والوسائل والسياسات والبرامج لتقويم النفس وتأدي

جتمع بصورة إيجابية بااللتزام بالشريعة اإلسالمية والتي هي في األساس عبارة  التعايش والتفاعل مع الم

والمبادئ و النبيلة  القيم  األفراد والجماعات بما  عن مجموعة من  التي تحكم تصرفات  والضوابط  اللوائح 

 ينصب لصالح األفراد والمجتمع المحلي واإلقليمي والدولي،  

ن الِعبر والِعظات المذكورة في قصص القرآن عن األمم السابقة ما هي إال خبرات وتجارب لالستفادة  أو

در عبر  التخطيط  وإعادة  للتخطيط  الحاضرة  حياتنا  في  الستلهام  منها  الحاضر  وقراءة  الماضي  اسة 

 المستقبل.  

ة كان أحد األسس  تيجيارإستوعلى مستوى الدولة في اإلسالم نجد أن الفتوحات اإلسالمية تمت عبر  

الرئيسة، لها يرتكز على القوة االقتصادية ويظهر ذلك جلًيا في استيالء جيوش المسلمين علي األندلس  

قتصادي على أوربا والتحكم في طرق التجارة الدولية وتحقيق دخل عاٍل  قبل روما وذلك بإحكام الحصار اال

 لرئاسة الدولة بالمدينة المنورة.

ون الحياة بكافة أوجهها موجود أصًلا في تاريخ  ؤ أن مبدأ المنهج المنظم إلدارة ش  ى نخلص من هذا إل
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وعالقته بربه، تنظيم حياة األسرة،  األمم ذات الحضارة، كما أن اإلسالم في مجمله يمثل تنظيًما لحياة الفرد  

 لخ، إعالقات األفراد، العالقات الدولية، الحكـم، الحسابات، القضاء.. 

هذ   عبر  هدًفا    ا لنجد  وتنظيم  وجماعة  فرد  لكل  جعل  اإلسالم  أن  إلى  إستراتيجًيالنظام  يسعون  ا 

عملية تحديد الهدف    تحقيقه ويتبع ذلك الهـدف أهـداًفا فرعية وسياسات وموجهات ومبادئ.. الخ، إن

 ة هي أهم مقومات النجاح والعكس صحيح. ستراتيجيوتحديد اإل ستراتيجياإل

   ة: سرتاتيجياملفهوم العام لل 
ة يمكنه مالحظة أن ستراتيجياإل  اإلدارةالمتدبر في المفاهيم والتعريفات التي أوردتها معظم كتب  

منظم لتناسب  صياغتها  تمت  والتعريفات  المفاهيم  تلك  من  معظم  تنطلق  أنها  أي  األعمال،    اإلدارة ات 

للدول    ستراتيجيطيط اإلي حالة التخ ة فستراتيجية للمنظمات، إال أن معظمها لم يلتفت إلى اإلستراتيجياإل

السياسي أو االقتصادي أو    ستراتيجيوما قد يشمله ذلك من مفاهيم متخصصة مثل مفهوم التخطيط اإل

 م.  أو التعليلإلعالم  ستراتيجيمفهوم التخطيط اإل

علم   في  الدقيق  التخصص  أن  إال  المجاالت،  كافة  في  مشترك  العام  اإلطار  أن  من  الرغم  على 

فاهيم أو تعريفات متخصصة، وهو ما يسعى إليه هذا الكتاب من خالل دراسة  بلورة مة يفرض  تيجيسترااإل

وستراتيجياإل والتعليم  كاإلعالم  االجتماعية  العلوم  مجاالت  في  المتخصصة  االقتصادي  ات  المجال 

 والسياسي واألمني.

فهوم  أيًضا على مه انعكاسات  يرى الكاتب أن ظاهرة العولمة وبروز ما يسمى بالنظام العالمي الجديد ل

وتحمي  ستراتيجياإل تحكم  التي  القطرية  القوانين  تسوده  كانت  الماضي  القرن  في  العالم  أن  باعتبار  ة، 

ة التي  ستراتيجيخالل هذا الوضع وردت العديد من التعريفات لإل   االقتصاد والثقافة والفكر الوطني، ومن 

 تراعي هذا الوضع،  

هذا   باستصحاب  فإنعليه  الجديد  اإلالتطور  تعريف  يمكن  األطروحات  ستراتيجيه  )كل  بأنها:  ة 

والوسائل واألفكار المتناسقة والمتكاملة التي من شأنها تحديد وتحقيق المصالح الوطنية وتحقيق ميزات  

درات تنافسية من منظور عالمي للدولة ومؤسساتها، تمكنها من تحقيق غاياتها عبر أحسن استغالل  وق

ديدات العقبات في البيئة المحلية والدولية، ويتم عبرها  رها المخاطر والتهلموارد، وتواجه عبللفرص وا 

 ة للدولة. ستراتيجيتحديد الرؤيا والرسالة والغايات الوطنية واألهداف اإل

القوة اإل تعري   ويمكن امتالك  الدولة على  أيًضا بأنها: قدرة  الشاملة وتهيئة  ستراتيجيفها    األوضاعة 

 ة الوطنية.(ستراتيجيمصالح اإللتحقيق وتأمين ال المطلوبة 

 (. اإلرادة الوطنية المستقبل وفققدرة الدولة على تشكيل وصناعة ويمكن تعريفها أيًضا بأنها: )
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التعريفين   اإل  ليصبح: ويمكن الجمع بين  القوة  الدولة على امتالك  الشاملة التي ستراتيجي)قدرة  ة 

 المطلوبة لتحقيق ذلك(.  األوضاعة ادة الوطنية، وتهيئتتيح لها تشكيل المستقبل وفق اإلر

 ة والقوة:سرتاتيجياإل 
ة بالسعي نحو القوة، فالعالم يعيش حالة من  ستراتيجييالحظ من التعريفات السابقة اهتمام اإل 

المعروفة  ، وهو صراع ال يمكن إدارته والدخول فيه دون قوة تناسب ذلك، وهي القوة ستراتيجياع اإلالصر

القوة أو  الشاملة  العالمي ستراتيجياإل   بالقوة  النظام  وإدارة  تصميم  على  الدولة  قدرة  أن  كما  الشاملة،  ة 

 بمفردها أو بمشاركة آخرين تتطلب امتالك هذه القوة.

ة الشاملة، خاصة وأن الضعف  ستراتيجينحو القوة اإل   ى الدولة إغفال السعيلذا يصبح من الخطر عل 

  الشيءصحاب القوة يمنعون غيرهم من امتالكها  يجعل أالذي   ستراتيجي ة في ظل الصراع اإل الداخلي للدول

من خالل    اإلدارةالذي يقودهم إلغراق وشغل اآلخرين عن السعي نحو القوة من خالل أساليب عديدة أهمها  

التا الدولة ال تفرغ من  ألزمات  أزمة أخرى وهكذا تضيع  إخماد أزمةي تجعل  لها  العقود من    حتى تنفتح 

 ة. الزمان دون الوصول للقو

اإل القوة  الدولة لمفهوم  الحديث يعني أهمية تحديد  االهتمام  ستراتيجيهذا  ة، وهذا يعني أهمية 

مية الراهنة ال يمكن قبول مفهوم للقوة ال يعبر  بالبناء الفكري الذي يقود لذلك. وفي ظل التحديات العال

اظ على البيئة وتوفير طاقة  ا في القومي، األمن اإلنساني والحفة المتمثل أهمهستراتيجيعن القضايا اإل 

بجانب الجوانب المتعلقة بتحقيق القدرات التنافسية بالمنظور  ،  خيصة واالستغالل األمثل للموارد آمنة ور

 العالمي..  إلخ. 

 التشكيل: ح مصطل

  الخرساني لعل أبسط معنى للتشكيل هو النماذج المادية مثل صناعة المبنى حيث يتم عمل الهيكل  

وت بالطوب  واألبوالبناء  النوافذ  أن  ركيب  هنا  المالحظ  لكن  مادية،  هندسة  هذه  التكييف،  وأجهزة  واب 

واد البناء بالشكل  تشكيل ووضع مطة الهندسية وبناء عليها تم اليالتشكيل لم يتم إال بعد أن اكتملت الخر

ال عمليات  أكثر  لكن  المطلوب،  والشكل  بالصورة  المبنى  اكتمل  إلى  األلوان،  واستخدام  تشكيل  المطلوب 

التفكير،   مهارات  هندسة  المعرفية،  الثقافية،  والوجدانية،  النفسية  البشرية،  الهندسة  هي  صعوبًة 

 .ية االجتماعية، الهندسة السياسية واالقتصادالهندسة 

، فعلى سبيل المثال سنكتشف  ستراتيجينظرنا بعمق للهندسة البشرية نجدها األساس للنجاح اإل وإذا  

انون والنظام والوقت  يستدعي تشكيل ثقافة لدى الطفل تقوم على احترام القأن تأسيس الحكم الراشد 

ي إلخ ولعل هذا هو ما  والمحاسبة والشفافية،  النقد  الحكم    ؤخر تحقيق والمؤسسية والشفافية وقبول 
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 الراشد في كثير من الدول النامية.

 خطوات التشكيل:

أّن المؤكد  إ  من  من  نتمكن  حتى  اتباعها  يجب  خطوات  التشكيلهناك  المستقبل،    جراء  صناعة  أو 

 سنتعرض لها بالتفصيل في الفصول الالحقة، لكن نوجز أهم خطواتها فيما يلي: 

 والخيال:  ستراتيجيالتخطيط اإل أواًل:

وهو ما نعايشه    الراهن،األولى هي الوضع    نقطتين،يتم من خالل    ستراتيجيتأسيس المسار اإل  إن

الثانية وهي م الواقع، والنقطة  نى جميل قد ال  ا نود الوصول إليه، وهي خيالية، فإذا نظرت ألي مبفي 

في خيال المهندس    اًدكان موجو  ،أمامك   امكتمًلتنتبه إلى أشياء جوهرية وهي أن هذا المبنى قبل أن يكون  

أو المهندسة التي قامت بتصميمه، وهذا يعني الحاجة للخيال عند استشراف المستقبل، وهي عملية قد  

 .  إلخ. كبيرة،واإللمام بحصيلة معرفية  ستراتيجيزيز مهارات التفكير ودراسة التحليل اإل تحتاج لتع

 والمعرفة:   ستراتيجيالتخطيط اإل ثانيًا:

معرفي كافي، فعلى سبيل المثال كيف    إسنادصناعة المستقبل ال يمكن أن تتم دون    من المؤكد أن

أو يصيب  قد  شخص  رأي  على  بناء  ثقافي  تشكيل  عمل  عمليات    يمكن  تأمين  يتم  وحتى  لذلك  يخطئ، 

رفة والفكر، وبالتالي فإننا سنكون بحاجة لشوربة  صناعة المستقبل يجب أن تستند إلى أكبر قدر من المع

في مجال الوقاية الصحية حتى نضع خطتنا الصحية، وشوربة معرفية في مجال الكهرباء حتى    معرفية

يعزز وبشكل كبير من    ستراتيجي ين المعرفة والنجاح اإل نشكل مستقبلنا في هذا الجانب، ولعل الربط ب

 دور السلطة العلمية وسلطة اإلبداع كشريك في صناعة المستقبل. 

زايا العديدة المتوفرة في هاتفك المحمول ستالحظ أشياء غريبة قد  مإذا توقفت للحظة وانتبهت لل

اله شاشة  على  خفيف  بمسح  تقوم  ببساطة  فأنت  كثيرون،  لها  ينتبه  تستقبل  ال  حتى  تنهي  أاتف  و 

من فراغ وإنما وقف خلفها عدة آالف من ساعات البحث قد تصل إلى خمسة    المكالمة، هذه العملية لم تأِت

ساعات لمدة مائة يوم ( حتى يصل لهذه    10لمهندسين يعملون بشكل يومي لمدة  امن    5آالف ساعة )  

ر الصورة على الهاتف ، ومثلها لخفض الضوء  العملية، وهكذا قد تحتاج آلالف الساعات حتى تقوم بتكبي

هناك أكثر من خمسين ألف ساعة من البحث وقفت خلف صناعة هذا الهاتف، فإذا كان    ... هذا يعني أّن

دون سند  ه هذا   التعقيد  بالغة  ظروف  ظل  في  تشكيل مستقبل  فكيف ندعي  البسيط،  الهاتف  و حال 

 . معرفي ودون فكرة

الحكيم، في مصطلح الشورى، كان لدى  ب في مؤلفي األخير، التخطيط  توقفت لساعات طويلة وأنا أكت
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لغة العربية عن  خلف الكلمة معنى عميق، وهذا ما ثبت لي عندما سألت مختصًا في علم ال   إحساس أّن

التي تنتهي فيها عمليات معنى الشورى، فقال لي أنها جاءت في األصل من كلمة )ش المنطقة  ور( وهي 

الزهور )أحمر،  صناعة العسل والتي   الرحيق من مختلف أنواع    جار،بيض، بنفسج، ...( واألشأتبدأ بجمع 

لتنوع والتناقض لتنتهي بمشروب حلو المذاق  )المانجو والبرتقال والجوافة إلخ (  لتبدأ عمليات إلدارة هذا ا

بشكل معين    ُيفهم من هذا أن الشورى هي عملية لجمع المعارف والعلوم والخبرات وإداراتها  وهو العسل،

تكون بناء على  أن  تنفيذ وتأمين يجب  لتنتهي بشوربة معرفية مسبوكة، وكأنما إدارة األرض من تخطيط و

 .المعرفيالمعرفة، أي إدارة األرض بالسند  

 اع: واإلبد ستراتيجيالتخطيط اإل ثالثًا:

خاصة ونحن ندخل    يجب أن يكون جمياًل ومتميزًا،  خدمة،من المؤكد أن المنتج النهائي سواء سلعة أو  

فضل، فإذا نظرت إلى أي سيارة من طراز مرسيدس  الناس للتجديد والتميز والتطلع إلى األ  لعصر يتوق فيه

مميزة ورائعة، هذا    او هاتف من سامسونج، ستجدها جميًعأوتر من هيتاشي  أو تويوتا أو قطعة كمبي 

المرهف بجانب المهارات الفنية العالية،  ببساطة يعني احتشاد الخيال والمعرفة واإلبداع والجمال والحس  

كان هذا هو الحال لمنتج صغير كالسيارة، فما هو الحال عند    كان هذافإذا    السيارة، خلف صناعة هذه  

 سعي لتحقيق نهضة بلد؟!ال

 مفهوم اإلرادة الوطنية: 
اإل  مفهوم  في  تدبرنا  تقييد  ستراتيجيإذا  يالحظ  المستقبل  بتشكيل  بأنة  اإل  ذلك  وفق  رادة  يتم 

 اإلرادة الوطنية؟ وأهمية القوة في سبيل ذلك، فماذا يعني مصطلح   الوطنية

ال رغبة المفسدين وأصحاب    شعبها،يعني قدرة الدولة في صناعة مستقبلها وفق رغبة وتطلعات  

معنى االستقالل الذي يمكن أن  بية، وهو ما يجعلني أربط بين هذا المفهوم ووال رغبة الدول األجن  األجندة، 

ة ومنظومة  ستراتيجيوغاياتها وأهدافها اإلوتحقيق وتأمين مصالحها    ني قدرة الدولة في بلورة وتحديد يع

 قيمها. 

عه السياسي والثقافي واالجتماعي واإلثني، ال إرادة حكومة أو  بكل تنو رادة وطنإوإرادة وطنية، تعني 

لينشأ  حزب.إرادة   مصا  السؤال: .  بتحديد  قمنا  فإذا  الوطن؟  يريد  وغايات وقيم تعبر  ماذا  يرغب    عمالح 

الناس ويعب  له  )نريد(،  ويتطلع  المذكور أعاله،  اإلرادة، )نحن( كل الشعب بتنوعه  ر عن وجدانهم، تنشأ 

 ستراتيجي دي الفكر اإل هذا يعني أنه ال إرادة دون وجود مصالح متفق عليها تعبر عن الجميع، وهذا هو تحو

 .في التوصل إلى مصالح تعبر عن الجميع

الدولة    القوة( تصبح)رها أعاله، حيث بامتالك  ورد ذك  والقوة، التيأن هناك ارتباط بين اإلرادة  ا  كم



45 

ولعل وجود رؤية واحدة لشعب بأكمله هي أهم مؤشرات القوة التي   تريد،)قادرة( على تحديد وتحقيق ما  

ني  يز المسرح الوطلبه ذلك من تجهطتماد عليها عند االنطالق حيث حالة الضعف، وما قد يتيمكن االع

يق االلتحام الوجداني خلف الغايات الوطنية. فال إرادة دون وجود غايات  وتهيئة المشاعر الوطنية وتحق

كما سنرى في    إستراتيجيا، وال إرادة دون قدرة وال قدرة دون قوة، وال قوة دون تخطيط يها وطنًيمرغوب ف

 الفصول الالحقة. 

 القومي:  سرتاتيجياملفهوم العام للتخطيط اإل 
ة القومية ويتضمن  ستراتيجي القومي: هو العملية التي يتم من خاللها وضع اإل  ستراتيجيالتخطيط اإل 

للدولة والغايات الوطنية وتحديد البدائل، كما يتضمن    ستراتيجيواختيار التوجه اإل   ستراتيجيالتحليل اإل

ثقافي،  لية، االقتصادي، االجتماعي التحقيق التكامل والتناسق للنشاط الوطني )السياسي، العالقات الدو

 العلمي، التقني، العسكري األمني، اإلعالمي والمعلوماتي( 

ة والمرحلية واألهداف قصيرة األجل، وكذا  ستراتيجيسق بين األهداف اإل وُيعنى بإيجاد الترابط والتنا

منها بما    تكامل بين كلة، وتحقيق ال ستراتيجيالترابط والتناسق بين األهداف والتشريعات والسياسات اإل 

ن كافة الجهود المتناثرة تصب تجاه تحقيق الغايات الوطنية المحددة بأفضل السبل والتكاليف  يضمن أ

محلًيا وإقليمًيا ودولًيا بما يؤدي لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية    األوضاعفي ظل الظروف و وذلك  

وال والروحية  الثقافية  التنمية  وتحقيق  العالعادلة  والتنمية  السياسية،  ويؤسس  تنمية  والتقنية  لمية 

 . لتحقيق أمن اإلنسان وأمن المستقبل

األ حقوق  ضمان  ذلك من  يشمله  اوما  وتطويرها    لقادمةجيال  وتنميتها  للموارد  األمثل  واالستغالل 

لة للقوى  والمحافظة على البيئة، ويتضمن الترتيبات المطلوبة توجيه نشاط الدولة بما يقود المتالك الدو

 المطلوبة لتحقيق ذلك. األوضاعة التي تحقق األمن القومي، ويشمل عمليات تهيئة  ة الشاملستراتيجياإل

 محاور المفهوم:

 القومي. ستراتيجيل التحليل اإلمع .1

 للدولة والغايات الوطنية.  ستراتيجياختيار التوجه اإل  .2

 .ستراتيجيتحديد البدائل على المستوى اإل .3

وال .4 التكامل  الوطتحقيق  للنشاط  الدولية، االقتصادي، االجتماعي تناسق  )السياسي، العالقات  ني 

 والمعلوماتي(   الثقافي، العلمي، التقني، العسكري األمني، اإلعالمي

 ة والمرحلية واألهداف قصيرة األجل.ستراتيجيإيجاد الترابط والتناسق بين األهداف اإل .5
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 ة.ستراتيجياسات اإل والتشريعات والسي تكامل بين األهدافإيجاد الترابط والتناسق وال .6

 تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية العادلة. .7

 تحقيق التنمية الروحية والثقافية. .8

 التنمية السياسية.يق  تحق .9

 تحقيق التنمية العلمية والتقنية. .10

 تحقيق أمن اإلنسان.  .11

حقوق   .12 ضمان  من  ذلك  يشمله  وما  المستقبل  واالستغالل   األجيالأمن  للموارد    القادمة  األمثل 

 ميتها وتطويرها والمحافظة على البيئة. وتن

اإل  .13 للقوى  الدولة  المتالك  يقود  بما  الدولة  نشاط  استراتيجيتوجيه  األمن  لشا ة  تحقق  التي  ملة 

 القومي. 

 طنية. المطلوبة لتحقيق المصالح الو األوضاعتهيئة  .14

 : ة تتناول النقاط التالية ستراتيجيكما أن اإل 

 مدى البعيد.دور الدولة على ال .1

 تحقيق مستوى متفوق ألداء الدولة. .2

 أسلوب ترابط وتناسق قرارات وتصرفات الدولة   .3

 ولة. وسيلة لتعريف المجال التنافسي للد  .4

 وسيلة لتحقيق وبناء القدرات والمزايا التنافسية للدولة. .5

 الدولة ومؤسساتها بالبيئة.عالقة  .6

 عملية تقييم البيئة الداخلية والخارجية للدولة.  .7

 ديد الفرص والمهددات. حت .8

 تحديد نقاط الضعف والقوة. .9

 ة.ستراتيجيعملية اتخاذ القرارات اإل  .10

 عملية صياغة رؤية ورسالة الدولة. .11

 ة. ستراتيجيلغايات واألهداف اإل ار ااختي .12
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 اسبة في ضوء رؤية ورسالة الدولة وغاياتها.ة المنستراتيجي تحديد البدائل اإل .13

تحديات أساسية تعترض تحقيق األهداف  مهددات و   ة لمواجهةإستراتيجيإجراء تغييرات   .14

 .ةستراتيجياإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السياسي،   ستراتيجيي مجاالت التخطيط اإلإن تحقيق هذا المفهوم يتطلب وجود مفاهيم متكاملة ف

اإلعالمي   التقني،  العلمي،  األمني،  العسكري  الثقافي،  االجتماعي،  االقتصادي،  الدولية،  العالقات 

من  والمعلومات بذلك  يتعلق  وما  اإلنسان  وأمن  القومي  األمن  مجاالت  في  متكاملة  مفاهيم  بجانب  ي، 

 مفاهيم لقوى الدولة الشاملة.

كامل للنشاط الوطني، ولعل األجهزة في جسم اإلنسان  قيق التناغم والتتساعد في تح  هذه المفاهيم

يث يقوم كل منها بهدف محدد في من كبد وقلب وكلي وأمعاء وجهاز عصبي.. إلخ، تعبر عن هذا المعني ح

 توقيت محدد في إطار الهدف الكلي العام.

ات الوطنية  نحو تحقيق الغاي  المتخصصة يقودالمفاهيم    إسنادهذا المفهوم العام بهذه الكيفية مع  

المستقبل   وأمن  اإلنسان  وأمن  القومي  األمن  وتحقيق  التنموي  التوازن  وضمان  استدامتها  ضمان  مع 

ت  في  واالقتصادية  واإلسهام  السياسية  التنمية  بتحقيق  اهتمامه  بسبب  وذلك  العالمي،  األمن  حقيق 

محاور 
املفهوم

أمن 
لاملستقب

أمن 
اإلنسان

التنمية 
العلمية

التنمية 
التتقنية

التنمية 
ةالسياسي

األمن 
القومي

التنمية 
ةاالقتصادي

التنمية 
ة االجتامعي
ةوالثقافي



48 

 ية. واالجتماعية والثقافية والعلمية والتقن

م عن كثرة المفاهيم التي تدعو لتحقيق األمن القومي أو أمن اإلنسان  الناج  االرتباكد أعاله يفك  سرال

ن البيئة أو األمن القومي أو األمن العالمي، وهي مفاهيم  أو التنمية المستدامة أو التنمية المتوازنة أو أم

 ترعاها،   ة التيتفتقر لما يجمع بينها وللقواعد والخطوات التي تحققها ولآللي

ة قومية واحدة يتم وضعها بناء  إستراتيجيمن خالل    األوضاعل هذه المعاني وبينما يمكن تحقيق ك

اإل  للتخطيط  متكامل  شامل  مفهوم  ذكرناه    ستراتيجي على  ما  كل  عن  يعبر  يتم    أعاله القومي  وبالتالي 

مؤشرات القياس تعبر عن  اإلشراف عليها بآلية قومية واحدة ومتابعتها وتقييمها بمنظومة متكاملة من  

 االت، وهذا ما سعى المؤلف لتحقيقه من خالل هذا الكتاب.  جمهذه ال

اإل  التخطيط  منهج  بين  عالقة  وجود  عدم  في    ستراتيجيإن  يشالذي  لتصرفات  الواقع  الخطوة  كل 

  البشر على األرض من جهة مع كل اإلرث اإلنساني من حقوق وغايات وتطلعات منصوص عليها في المواثيق 

وأمن   التنمية  موضوع  من  يجعل  أخرى،  جهة  من  للدول،  الوطنية  أو  الدولية  والتشريعات  والسياسات 

 على ورق.    إلخ، حبًرااإلنسان والعالم 

مرورولعل بعد  عقود   ه  الرأسمالي    سبعة  النظام  تطبيق  شهد  الذي  العالمي  النظام  تأسيس  على 

نهج إدارة األرض، تمثل في الدمار البيئي الهائل  واالشتراكي، اتضح بجالء أن هناك ثمة خطأ جسيم في م

ي موارد  قص فواالحتباس الحراري واستنزاف مروع للموارد الطبيعية وإتالف عظيم للغطاء النباتي مع ن 

 .يهدد بحرب عالمية حول المياهمياه أصبح ال

الفقراء الذي    كل ذلك مصحوًبا بخلل كبير في النظام االقتصادي عبرت عنه الزيادة الكبيرة  في عدد

ديمقر  ظل  في  العطالة،  نسب  تفاقم  مع  فقير  مليار  األربعة  لحوالي  في  وصل  ضعف  من  تعاني  اطية 

والتعامل مع النزعات السالبة للنفس البشرية،  ح اإلنسان  يؤسس لمصال الذي    ستراتيجي الفكري اإل  سناد اإل

مختًلا في العالقات الدولية خاصة   الذي أدى لسيطرة لوبي المصالح على مفاصل القرار وأفرز وضًعا ءالشي

ح  ولية االجتماعية أو مصالؤ و المسأنسان  من اإل أو  ألتتأسس دون اعتبار للبيئة    بين الدول الكبرى والنامية

كاألجيال   الدخل  القادمة،  توزيع  في  لسوء  قادت  اقتصادية  فلسفة  أفرز  كما  إفريقيا،  في  الحال  هو  ما 

 من الشركات،  العالمي جعل من المال في أيدي قلة  

الذي بدأ يتبلور فيه خوف جديد من  الوقت  العالمية، في  المالية  المطاف باألزمة  الفوضى    لينتهي 

 هكذا لسيطرة رأس المال على اإلعالم والتعليم. استمر الحالالعالم إذا  األخالقية التي يمكن أن تضرب 

التخطيط اإل س لحسن إدارة وإعمارها  ؤسي  ستراتيجيكل ذلك يشير ألهمية إنتاج منهج جديد في 

ة التي تؤسس لتحقيق تنمية  ستراتيجييكون مقيًدا بفلسفة ومنظومة من القيم والمرتكزات اإلوتنميتها  

لت وتؤسس  ومستدامة  وألمتوازنة  العالمي  ولألمن  اإلنسان  وألمن  القومي  األمن  المستقبل  حقيق  من 
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وحسن استغالل الموارد وتنميتها وتطويرها.    ولمصالح األجيال القادمة المتمثل في الحفاظ على البيئة

 لتحقيقه من خالل هذا الكتاب.  وهذا ما سعى المؤلف 

 نمية الروحية: الت
في المدارس الغربية    ستراتيجية التي أغفلها التخطيط اإلستراتيجيمن أهم المعضالت والقضايا اإل 

ية التي تهتم بالعقل، وكما هو معروف  هو التنمية الروحية، حيث انصب االهتمام بالتنمية المادية والتنم

اجاته الروحية كما يحتاج إلشباع حاجاته  جة إلشباع حفإن لإلنسان حاجات مادية وأخرى مادية، فهو في حا

 المادية،  

فبعد مرور سبعة عقود على بداية عمليات النهضة في العالم وعلى الرغم من النجاح الكبير    لكلذ 

ربية وغيرها في آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية والمتمثل في األداء الذي تحقق في عدد من الدول الغ

مقلقة وتناميها ومن  االجتماعي واالقتصادي والسياسي، إال أن بروز بعض الظواهر الاإليجابي في المجال  

اإل  النفسي واإل   عدادنماذجها  االنتحار وتنامي تعاطي  عدادالهائلة من حاالت االكتئاب    الضخمة من حاالت 

    المخدرات. إلخ 

واالكتئاب يتم في كثير    جعل المهتمين يفكرون في أسباب ذلك، كان التساؤل واالستغراب أن االنتحار 

ت في  لعطالة أو الفقر أو من إشكاالت مادية، بينما تقل تلك الحاالمن األحيان من أشخاص ال يعانوا من ا

العديد من الباحثين نحو الخلل األساسي لهذه  دول تعاني من الفقر والعطالة، وقد كان هذا مؤشًرا قاد  

الغربية التنمية  لمفاهيم  ذلك  وأرجعوا  استطاعت    المشكلة  التي  المادية  التنمية  على  تركز  ظلت  التي 

حاج اإشباع  والضمان  العمل  فرص  كتوفير  كبير  حد  إلى  المادية  اإلنسان  حيث  ات  للعاطلين،  الجتماعي 

الكساء والمسكن والجنس، مع إهمال الجانب الروحي، ومعلوم أن  توفرت كل مطلوبات الجسد من الغذاء و

ت الروحية  حاجته، وإذا كانت الحاجات المادية واضحة وملموسة فإن الحاجااإلنسان جسد وروح ولكل منهما  

 ستراتيجي النفس البشرية، عليه فإن التخطيط اإل أكثر تعقيًدا فالتعامل مع الجسد ليس كالتعامل مع  

 انبين.يهتم بكال الج القومي يجب أن

 ة:  سرتاتيجي أهمية اإل 
اإل  مزايا  أهم  تضع  ستراتيجي من  أنها  عند  ة  االستجابة  موطن  عن  بدًلا  المبادرة  موضع  في  الدولة 

بادرة، عكس  ل المستقبل، فهي بذلك تمكن من التأثير بفاعلية أكثر نتيجة لعنصر المالتخطيط لتشكي

ة وفق  ستراتيجياألثر واالستجابة من البيئة، وبالتالي فإن اإل   أسلوب ردود األفعال الذي يتميز بمحدودية

مصيرها،    سيلة أساسية لتحقيق السيطرة سواء على مصالح الدولة في البيئة أو علىهذا المفهوم تصبح و

 ة أيًضا بكونها تتيح فرصة أكبر للقيادة لفهم نشاط الدولة، وبالتالي التزامها. ستراتيجيكما تتميز اإل 
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من شأنه تأسيس أوضاع مستقبلية أفضل    إستراتيجية قومية مسنودة بفكر  تراتيجيسإإن وجود  

 للنشاط الوطني.  التحسب لتحديات وتعقيدات المستقبل فضًلا عن تحقيق التناسق والتكامل بجانب

ة كلما زادت درجة التعقيد في البيئة التي نتعامل معها، وهذا يعني أهمية  ستراتيجيتزيد الحاجة لإل

القدرة  ة على مدى  ستراتيجي، وأن ويعتمد نجاح اإل ستراتيجيلسفة ومرتكزات خلف التخطيـط اإل وجود ف

اعة الفرص وتحديد اإلمكانات والوسائل  البيئة ودراستها وتحليلها ومن ثم التوصل لتحديد وصن  ةفي قراء

 ة بناء على ذلك،  يستراتيجالخطط اإل   إعدادة ومن ثم ستراتيجيلورة الغايات واألهداف اإلبما يؤدي إلى ب

ة يعتمد على مدى ارتباط  اتيجيستروفي عصرنا هذا يمكن أن نضيف ُبعًدا جديًدا وهو أن نجاح اإل

ة علي هذا األساس فهي  إستراتيجيدى قدرته علي تحديد أهداف التخطيط بالبيئة الدولية واإلقليمية وم 

 المتغيرات المحلية.ال تتقيد بالموقع الجغرافي للدولة وتراعي الظروف واإلمكانات و

 نشاط سيادي:   سرتاتيجي التخطيط اإل 
القومي يمثل للطريق نحو القوة التي تتيح تشكيل المستقبل وفق    ستراتيجيطالما أن التخطيط اإل 

اإل اإل المصالح  صراع  إدارة  وبالتالي  الوطنية  عملية  ستراتيجيرادة  تعد  العملية  هذه  أن  يعني  فهذا  ة، 

 ة الشاملة.  ستراتيجيبي يمكن أن يؤثر على عمليات سعي الدولة نحو القوى اإلسيادية ال تحتمل تدخل أجن 

 : سرتاتيجيمرتكزات التخطيط اإل 
بجوانبه المختلفة ال بد لنا أن نشير إلى  النامية    في الدول  ستراتيجيونحن نتحدث عن التخطيط اإل

، إذ أن واقع  ستراتيجيإلبعض اللبس الموجود لدى بعض أفراد ومؤسسات المجتمع تجاه فهم التخطيط ا

طيـط )الطويل، المتوسط والقصير األجل( والتخطيط  الحال يشير في كثير من األحيان إلى الخلط بين التخ

األطروحات المتداولة في هذا الخصوص في بعض الدول النامية  ا إلى كثير من ، حتى إذا نظرن ستراتيجياإل

ة، ولعل ذلك قد  إستراتيجيال عن تخطيط وأهداف  نجدها في كثير من األحيان تتحدث عن خطط وبرامج  

المزايا    انعكس في مستوى األداء عموًما أو الشركات والمنظمات عموًما برغم  الدولة  سواء على مستوى 

ن عدم وجود أو  أالمتوفرة لها من موارد طبيعية وموقع جغرافي وموارد بشرية وما إلى ذلك، و  العديدة

ة لدى معظم المؤسسات في الدول النامية، قد حول  ستراتيجيهداف اإل األة وستراتيجيوضوح األطروحات اإل

 . االتصال والتفاوض والحوار والتنافس والوفاق تدور حول أجندة أخرى أقل أهميةعمليات 

 القومي كما يلي:  ستراتيجيويمكن توضيح مرتكزات التخطيط اإل 

 العدل.  .1

 الجدوى اإلنسانية.  .2

 الجدوى االجتماعية. .3
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 ياسية.الجدوى الس .4

 الجدوى األمنية.  .5

يسعى إلى تشكيل المستقبل من خالل بلورة وتحقيق أهداف كبرى    ستراتيجيأن التخطيط اإل  .6

ت أساسية وجوهرية في البيئة.  تحقيقها إجراء تغييراة والمبادرة قد يسبق  أغالًبا ما تتصف بالجر

التق  بمفهومه  التخطيط  في  الحال  هو  كما  بالمستقبل  للتنبؤ  يسعى  ال  على  ليدي يعمل  فهو 

الماضي    التنبؤ بالمستقبل، وهي مهمة دائًما ما تعتمد على دراسة وتحليل بيانات ومعلومات 

أراد  والحاضر، أما التخطيط بمفهومه العادي غالًبا ما   لو  يجاري الواقع، مثال لذلك أن مستثمًرا 

للكسرة   آلًيا  مصنًعا  فسي(22) إنشاء  العادي  التخطيط  مفهوم  وفق  فإنه  بيانات  ،  بتحليل  قوم 

كتشف أن بيانات الماضي والحاضر تشير إلى أن استهالك المواطنين  نقل أنه االماضي والحاضر ول

تلك البيانات يستطيع أن يتنبأ بمعدالت    % سنوًيا، وهو وفق2من الكسرة ظل يتناقص بمعدل  

ادًيا له فسيقوم  اقتصاالستهالك في السنوات القادمة، وبالتالي سيرى إن كان هذا الوضع مجٍد  

 يلغي الفكرة.  بإنشاء المصنع، والعكس فانه س

 نه لم يغير شيًئا في الواقع بل قام بمجاراته.ألعلكم تالحظون 

  ستراتيجي فالعكس تماًما هو الذي يحدث، حيث يقوم التخطيط اإل  ستراتيجيأما في حالة التخطيط اإل 

ف من خاللها إلى إحداث التغييرات المطلوبة لقيام  ببلورة عدد من األهداف الطويلة أو المتوسطة التي يهد 

يسعى إلى   ستراتيجيالمطلوب، وهذا يعني أن التخطيط اإل  ستراتيجيروع المعين أو تحقيق الهدف اإلالمش

أه إحداثتحقيق  تتطلب  قد  يدعو    داف  ما  وهذا  البيئة،  في  أساسية  التخطيط  تغيرات  تميز  إلى 

 ألمثلة على ذلك،  بعنصر المبادرة، ومـن ا ستراتيجياإل

األمريكي في فترة الخمسينيات الذي يقضي بتصدير القمح إلى بعض دول العالم    ستراتيجيالهدف اإل 

، مثل معظم دول إفريقيا التي تستهلك الذرة والبفرة  التي ال يدخل القمـح ضمن أنماطها االستهالكية

ولكإ وعبر  لخ،  استطاعت  المتحدة  الواليات  أن  إلى  يشير  الواقع  إحداث  ن  الطويلة،  الخطط  من  العديد 

ة في األنماط االستهالكية لدى شعوب تلك المناطق المستهدفة، ومن ثم تمكنت من  إستراتيجيتغييرات  

قع كما هو  لم يستسلم للوا  ستراتيجياألمريكي، إذن فالتخطيط اإل  ك القمحة تستهلإستراتيجيبناء أسواق  

 ة.ستراتيجيلواقع بما يالئم أهدافه اإل حال التخطيط العادي، وإنما سعى إلى تغيير ا

ويتضح األمر أكثر إذا طبقنا مفهوم التخطيط العادي، حيث سنجد أن بيانات الماضي في ذلك الزمان  

ز، ونفس الشيء  استهالك الشعوب المستهدفة للذرة والشعير واألركية تشير إلى  الخطة األمري  إعدادعند  

 
 سوداني يصنع من الذرة.غذاء    ( 22)
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لتخطيط العادي فإن ما يجري في الماضي والحاضر  لي وفق مفهوم االخطة، وبالتا  إعدادبيانات الحاضر عند  

ن  سيجري في المستقبل وهو استمرار استهالك األرز والذرة والشعير، أي ال مجال للقمح، إذن سنكتشف أ

القمح، بتصدير  األمريكية  التطلعات  مع  يجدي  ال  المفهوم  التخطيط    هذا  مفهوم  في  الحل  فكان 

وهو تغيير الواقع بما يوفر    ستراتيجيعن أهم سمات التخطيط اإل   ي هذا المثالالذي يعبر ف ستراتيجياإل

 ة. ستراتيجيالمالئمة لتحقيق األهداف اإل  األوضاع

اإل .3 التخطيط  إل  ستراتيجيأن  أهداف كبرى طموحة ال يمكن تحقيقها في فترة  ى تحقيق  يسعى 

ة أهداف محدودة ال تحتاج إلى  يرة عكس التخطيط العادي الذي غالًبا ما يسعى إلى بلورزمنية قص

 ها.فترة زمنية طويلة لتحقيق 

التخطيط   أساليب  إتباع  إن  حيث  المتقدمة،  الدول  تفوق  أسباب  أحد  إلى  تشير  النقطة  هذه  ولعل 

ها في سنوات قليلة، إال أن تجعلهم يضعون أهداًفا طموحة، جريئة، كبيرة ال يمكن تحقيق  جيستراتياإل

الذي    ستراتيجيسيرون تجاهها، هذا الوضع يطلق عليه تحديد المسار اإل وضوح تلك األهداف يجعلهم ي

وترابط  كلها تتم في تناسق  ،  لخإيتم من خالله ضمان أن األنشطة واألهداف والسياسات والتشريعات..  

 المحدد. ستراتيجيالسنوات الطويلة تجاه الهدف اإلوتكامل عبر 

ا في  والمنظمات  الدول  أن  نجد  ما  دائًما  اإلولذلك  األهداف  إلى  النامية تنظر  الدول  ة  ستراتيجيلعديد من 

الطموحة الجريئة باستخفاف أو على األقل تصفها باألحالم، ويعود ذلك إلى أن تلك المنظمات واإلدارات  

لتخطيط القصير وهي إمكانات غالًبا ما  ة من خالل قدرات وإمكانات ا ستراتيجينظر إلى تلك األهداف اإل ت

 تكون محدودة.  

فإن  نأ لذلك  طويلة،  سنوات  بعد  الهدف  ذلك  لتحقيق  تسعى  الدولة  أو  المنظمة  أن  يدركون  ال  هم 

ة ووضوح  ستراتيجيهداف اإل تحقيق التنمية الطموحة في الدول يتطلب فترة زمنية طويلة ووضوح في األ 

د أهداف  ، لذلك فشلت العديد من الدول النامية في تحقيق تنمية طموحة لعدم وجوستراتيجيللمسار اإل

، وهذا يعزز الفرق الكبير بين التخطيط بمفهومه العادي  إستراتيجيطموحة وبالتالي عدم وجود مسار  

 .  ستراتيجيوالتخطيط اإل

المخططي بعض  يقوم  ما  الخوكثيًرا  عليها  يطلقون  خطة  بوضع  اإل ن  ويقومون    ة،ستراتيجيطة 

حظ أن األهداف غالًبا ما تكون عادية ال  بتحديد أهداف يسعون إلى تحقيقها من خالل الخطة، ولكن المال 

 .ويعد هذا من األخطاء الشائعة  تحتاج إلى فترة زمنية طويلة،

ة سيتعذر في ستراتيجيق األهداف اإل فإذا قمنا بوضع خطة لعشرين عاًما، فإن هذا يعني أن تحقي 

الل العشرين عاًما  أقل من هذه الفترة، وبالتالي يتم تحقيق العديد من األهداف الصغيرة خنطاق زمني  

ة بعد عشرين عاًما. عليه إذا قمنا بمراجعة األهداف ووجدنا  ستراتيجيحتى يكتمل تحقيق األهداف اإل
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هذ  فإن  سنوات،  خمس  في  تتحقق  أن  يمكن  أهداف  أنها  بلورة  على  قدرتنا  عدم  يعنى  ة  إستراتيجيا 

 حقيقية.

ويتضمن االهتمام بالبيئة وتنمية   يشمل مصالح األجيال الحالية والقادمة  ستراتيجيالتخطيط اإل .4

يتم  وتنو  ما  وكثيًرا  مصالح،  لتحقيق  يسعى  فقد  التخطيط  أما  الموارد،  استغالل  وحسن  يع 

فيها   يراعى  ال  لتحقيقها  وسائل  المستقبل،  استخدام  هذه  تعقيدات  تحقيق  يتم  وسرعان 

اني منه العالم اليوم،  ف الغابات وتدمير البيئة، وهذا ما يعالمصالح لكن مع تدمير الموارد وإتال

غير   من  الحرب  وسيكون  بعد  ما  حقبة  خالل  العالم  دول  من  للعديد  األداء  نصف  أن  المنطقي 

بيرة التي وقعت فيها العديد  ا على األخطاء الكونحن نتعرف يومًي ستراتيجيالعالمية الثانية باإل

اف كبير للموارد األساسية،  تي أفرزت واقًعا يشير إلى دمار واستنزات تلك الدول والإستراتيجيمن  

 .. إلخ.المستقبلئة تهديد ألمن اإلنسان  وتهديد ألمن تدمير للبي

بش منه  القادمة  األجيال  وستعاني  برمتها  البشرية  يهدد  بات  ما  غير  أكل  وهو  سنكون  إننا  كبر، 

  ة، هذا الواقع يشير ستراتيجيلواقع باإل دقيقين إذا وصفنا النشاطات والخطط التي أفرزت هذا ا

 ة تعبر عن مثل هذا الوضع وغيره. ستراتيجيفاهيم جديدة لإل إلى ضرورة تطوير م 

يمتد ليشمل    جيستراتيغالًبا ما يرتبط التخطيط العادي بالبيئة المحلية بينما نجد التخطيط اإل .5

البيئة الدولية، لعل مثاًلا لذلك هو معظم الدول النامية ومعظم شركاتها، حيث نجدها تسعى إلى  

أ من  تحقيق  للصرف  خفًضا  الواردات  وتقليل  الذاتي  االكتفاء  شعارات  ذلك  يعزز  محلية،  هداف 

ما تقوم لسد حاجة  ا  لخ، وكذا الشركات في تلك الدول حيث نجد أن المصانع غالًبإالعمالت األجنبية  

محلية، انظر إلى معظم الشركات بالدول النامية خالل خمسين عاًما، من الصعوبة أن تجد شركة  

لتحقيق أهداف في السوق العالمي، على العكس تماًما نجد أن دول أخرى كاليابان والصين  برزت  

أسواق عالمية،  ي  لق تخطيطها من منظور عالمي لتحقيق أهداف فوكوريا والدول األوربية، ينط

لذلك نجد السمة العامة لشركات تلك الدول هي أنها تنشأ وتقوم ال لسد حاجة محلية وإنما تسعى  

تح إذن  إلى  العالمي،  السوق  في  أهداف  جاء  اقيق  مفتوح  عالمي  منظور  من  للتخطيط  تباعهم 

حلي ضيق  م  بينما نجد تخطيط معظم الدول النامية يأتي من منظور  ستراتيجينتيجة للتخطيط اإل

العادي   التخطيط  بين  الفروق  أحد  يجسد  وهذا  العادي،  التخطيط  أسس  إلتباع  نتيجة 

 .ستراتيجيواإل 
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 ة سرتاتيجيمني لل اإلطار الز 
ه يعني مواجهة تعقيدات البيئة، بالتالي تتم الحاجة لتحقيق  إنجازطبيعة التحدي والطموح المطلوب  

طويل،  إستراتيجيأهداف   لزمن  تحتاج  كبيرة  ت ة  إلجراء  الحاجة  تكون  لتهيئة  إستراتيجيغييرات  وكذا  ة 

ة المنشودة، وهذا يتطلب أيًضا فترة  يستراتيجالمطلوبة لتحقيق الغايات واألهداف اإل   األوضاعالظروف و

 ة. ستراتيجيما زاد الطموح كلما زادت التعقيدات المطلوب مواجهتها وبالتالي يزيد عمر اإل زمنية طويلة، وكل

وعة أن تحلم بمستقبل )ما( للدولة، وقمنا بمنحهم ثالثة أو أربعة سنوات  نا من أي مجمإننا إذا طلب

احة للخطة  لن تستطيع أن تحلم وذلك بسبب بسيط وهو أن الفترة المتمثًلا، فان هذا المجموعة قطًعا 

سلوك    ال تكفي لموجهة تعقيدات الخطة مثل تأسيس البنى التحتية أو توفير الموارد البشرية أو تشكيل

وطني جديد، والعكس عند تحديد فترة زمنية طويلة فإن هذا يعني إمكانية تشكيل رؤية عميقة يمكن  

ة في مستوى الدولة  تيجيستراوطني حقيقي، وهذا ما يدعو للتفريق بين مفهوم اإل  رها تحقيق حلمعب

المنظمات   حالة  في  يمكن  حيث  والشركات،  المنظمات  في    إنجازومستوى  كبيرة  قصيرة طموحات  فترة 

 صحيح في حالة الدول. والعكس

 :  سرتاتيجيسامت التخطيط اإل 
، فإن  ستراتيجيلمي هي من أهم سمات التخطيط اإلإذا اعتبرنا أن المبادرة والتخطيط من منظور عا

 ات أخرى منها:  هناك سم

اإل  .1 العمق  إن  التخطيط:  اإل  ستراتيجيعمق  التخطيط  سمات  أهم  من  هي  د  وق،  ستراتيجيوالجرأة 

 ة ألصحاب المصالح الدولية.ستراتيجيالزمت هذه الصفة معظم المخططات اإل

االستع  أن  منا  لكل  المعروفة  الحقائق  لتحقيق  من  يسعى  كان  الماضية  الحقب  في  أهدافه  مار 

المختلفة وعلى رأسها األهداف المادية بالسيطرة والحصول على الموارد االقتصادية المختلفة، لذا فقد  

وفرة الرجال    مقومات معينة مثل وفرة موارد طبيعية كالذهب أو النفط أو األرض الزراعية، أوكان توفر  

يات اتخاذ القرار باستعمار تلك الدولة  لزراعة أو الجيش.. الخ تقف على رأس حيثاألقوياء الستخدامهم في ا

تتوفر فيها تلك الحيثيات  أو غيرها، إال أن بعض الدراسات التي جرت مؤخًرا أشارت إلى أن هناك منطقة لم  

 ومع ذلك جرى استعمارها، وهي فلسطين.  

الب  سبيل  العلماء وفي  بعض  توصل  ذلك،  وراء  السر  عن  تخطيطها    حث  إطار  في  بريطانيا  أن  إلى 

االستعمار   ستراتيجياإل استمرار  إمكانية  لعدم  إدراكها  ظل  وفي  األوسط،  الشرق  في  مصالحها    لمستقبل 

ة على تلك المنطقة تتطلب إنشاء كيان )دولة( تتبع  ي الشعوب، رأت أن السيطرالمباشر نتيجة لتنامي وع

 ق األوسط. ا، يتم من خاللها التحكم في منطقة الشرله
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اليهود   مع  للتحالف  بريطانيا  قاد  الوضع  بسويسرا-هذا  يخططون  الوقت  ذات  في  كانوا    - الذين 

لنع  المثل  هذا  ويكفينا  فلسطين،  منطقة  في  لهم  دولة  اإل إلقامة  التخطيط  عمق  مدى    ستراتيجيلم 

طالم الوجود  إلى  وإخراجها  دولة  تأسيس  في  يتوانوا  لم  الذين  الدولية  المصالح  مهم  ألصحاب  ذلك  أن  ا 

ا أو تفتيتها لتقسيم دول م  لتحقيق مصالحهم، وهو مثال يجعلنا ندرك عمق التخطيط األجنبي الذي يسعى

 كما هو الحال في إفريقيا. 

أهدا .2 لتحقيق  بالجرالسعي  تتسم  كبرى  تغييرات  ف  وإحداث  والتحدي،  ة  إستراتيجيأة 

صيرة والبرامج والتكتيكات وأساسية، وهذا يتطلب تنفيذ العديد من الخطط الطويلة والق

اإل  التخطيط  يوفر  حيث  تحقيق    ستراتيجيالتعاونية،  بموجبه  يتم  الذي  الفلسفي  اإلطار 

والسياس  األهداف  بين  والترابط  والتناسق  والقصيرة  التكامل  والمتوسطة  )الطويلة  ات 

واألنشطة   األهداف  كافة  أن  يضمن  بما  الصغر(  تصب  والمتناهية  وهناك  هنا  المتناثرة 

 ة. ستراتيجييعها نحو تحقيق األهداف اإل جم

الخاطئ حيث يتوه الغالبية مع األهداف المتوسطة والقصيرة    في ظل هذا الوضع يحدث الفهم 

 ة. ستراتيجيراك كاٍف للمخططات اإلوالتكتيكات التعاونية، دون إد

اإل  المخططات  بجرأة  مقروًنا  الوضع  اإلستراتيجيهذا  األهداف  قبول  من  تجعل  ة  يجيستراتة، 

المخطط اإل  األمريكي إلعادة    ستراتيجيواإليمان بوجودها أمًرا صعب التصديق ومن أمثلة ذلك، 

دًلا من إدراك الهدف األساسي لكل  تشكيل القارة اإلفريقية، والسيطرة على الموارد العالمية، فب

المنظور اما يجري في الساحة السياسية وفق هذا  لعالم،  ، فإن الساحة أو جانب كبير منها في 

اتهامات حقوق اإلنسان واإلبادة    تنشغل بالبرامج واألمور التكتيكية المصاحبة لتلك الخطط، مثل

 الجماعية والتطهير العرقي، الخ. 

ة ويمكن وصفها بأنها خطة ستراتيجيفية تحقيق األهداف اإلة تحدد كي ة هي وسيلستراتيجيفاإل

وال الطويلة  الخطط  من  العديد  تنفيذ  تحقيقها  والبرامج  يتطلب  األجل  والقصيرة  متوسطة 

ف الطويلة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر إال  والسياسات وتحقيق العديد من األهدا

الكبير  أن تحقيق ذلك جميًعا يصب في تنا  القومية  الغايات  سق وتكامل وانسجام لصالح تحقيق 

 للدولة.  

خطط المنبثقة عنها  ة التي تحكم قرارات الدولة وال ة هي التي تبلور األطر والفلسفستراتيجيكما أن اإل

 لطويلة. ومن بينها الخطط ا

 . أكثر عمًقا ة ة تعمل على قراءة المستقبل والتعامل مع البيئة بصورستراتيجياإل .3

 ة بالسعي لتحقيق أثر عظيم. ستراتيجيط اإل اارتب   .4



56 

 ة والخطط القصرية سرتاتيجيالتفريق بني الخطة اإل 
والتخطيط قصير ومتوسط األجل الخ..،    ستراتيجيخطيط اإلتضح الفرق بين التمن الشرح السابق ي

ة تفرز  اتيجيترإسيفرز خطة    ستراتيجيوطالما أن التخطيط يفرز خطة والخطة تفرز أهداًفا، فالتخطيط اإل

 لخ،  إة، وهكذا التخطيط القصير والمتوسط إستراتيجيبدورها أهداًفا 

ة المنبثقة  ستراتيجياألهداف اإلة تسعى من خالل تحقيق  اتيجيترسكما أرجو أن أوضح بأن الخطة اإل 

قر  ة تؤدي إلحداث آثار عميقة جريئة كبيرة للغاية كالقضاء على الف إستراتيجيعنها، إلى تحقيق مصالح  

أجور مقنعة، وليس زيادة الدخل القومي  والعبور نحو الرفاه، وتحقيق فرص العمل ليس ألكبر عدد بل وب

ك. وليس المحافظة على التراث بل التحول للمبادرة بنشره  قط وإنما مع عدالة توزيعه كذلبصورة كبيرة ف

 عالمًيا. 

وإ عالمية  اقتصادية  قوة  إلى  الجنوبية  كوريا  مثل  دول  تحول  بالموارد  إن  غنية  دول  تحول  مكانية 

اإل الدول  معظم  مثل  عظمىالطبيعية  اقتصادية  قوة  إلى  ال  فريقية،  طموحات  الواقع  في  يمكن هي   

خال من  قتحقيقها  خطط  خطة  ل  إطار  في  تأت  لم  ما  غيرها  أو  خمسية  أو  ثالثية  متوسطة،  أو  صيرة 

اإل إستراتيجي لألهداف  انظر  كذلك  المتحستراتيجية،  للواليات  ودولة  واليابان  الحرب    دة  بعد  النمور.. 

ال يمكن تحقيقها    ستجد أنها أهداف تسعى لتحقيق نتائج وتغييرات وتأثيرات عميقة جريئة  العالمية

طويلة وبتراكم مجموعة من الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة.. وهكذا يجب التفريق    إال في فترة

اإل الخطة  والمستراتيجيبين  القصيرة  والخطط  اإل إتوسطة..  ة  األهداف  وبالتالي  وأهداف  ستراتيجيلخ،  ة 

المصالح التي والتغيير ومستوى ونوع الخطط القصيرة والمتوسطة.. وذلك من خالل دراسة درجة التأثير 

ة، وأي  ستراتيجياألساسي الكبير هو صفة األهداف والخطط اإل   ستراتيجيسيحققها أو سيحدثها، فالتأثير اإل

 ة.  إستراتيجية ال يصح أن نطلق عليها أهداًفا  ستراتيجيه تحقيق تلك األهداف اإل خطط تشكل مرحلة تجا
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 ة ستراتيجيلإل : اإلطار الزمني1: 2شكل رقم 

 

 ة والحلم الوطني: سرتاتيجياإل 
  حتى تعبر تحقيقها  ة الوطنية عن الحلم الوطني، إال أن هناك شروًطا أساسية يجب  ستراتيجيتعبر اإل 

 لم الوطني، أهمها: الح ة عنستراتيجياإل

 ة ستراتيجياإل   إعدادة عن وجدان الشعب وطموحاته وتطلعاته، وهذا يستدعي  ستراتيجيأن تعبر اإل  .1

التدبر في خطوات   التي  ستراتيجياإل   إعدادبما يحقق ذلك، ولعل  الثالث من  أة  وردناها في الفصل 

ة والتي تقوم  ستراتيجيفة اإل ة يقوم على المعرستراتيجين وضع اإلأالباب األول يشير لهذا، حيث  

ن  شامل يتضمن ضمن مجاالته دراسة النفس البشرية والغوص في باط  إستراتيجيعلى عمل تحليل  

 على الساحة الوطنية،    األوضاعنفس المواطن بالتحليل، كما تتضمن تحليل 

اإل التفكير  إعمال  بجانب  ذلك  اإل   ستراتيجيوكل  الفكر  واستدعاء  اإلبداعي  من    تيجيسترا والتفكير 

للدولة، يقود لتحديد مصالح تعبر عن تطلعات المواطنين    ستراتيجيخالل عمليات اختيار التوجه اإل 

 ن الوطني، مما يجعلهم يتجاوبون معها عند تنفيذها. وعن الوجدا

ة على العدل وأن تسعى لتأسيس العدل في كافة جوانبه وأن تتضمن القيم  ستراتيجيأن تتأسس اإل .2

اإل اإلجييراتستوالمرتكزات  واستدامة  الوطنية  المصالح  لتحقيق  تؤسس  التي  األخرى  ة  ستراتيجية 

درجة التعقيدات 
 املطلوب مواجهتها

 سرتاتيجيالتغيري اإل 

األوضاع املستقبلية 
 املنشودة

  فرتة التغيري

 األوضاع الراهنة  ةسرتاتيجيعمر اإل 
 الضعف
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ة تقوم على الظلم أو التمييز إستراتيجينموي، ألن وجود  مثل التأسيس ألمن اإلنسان والتوازن الت

 ة كلها للخطر.ستراتيجيحساس بذلك لن تجد السند الشعبي المساند لها وسيعرض اإلالسلبي أو اإل

ة والسلوك الوطني الذي ُيعلي الوطن على سواه، وسط المجتمع وبذر  ستراتيجيفة اإلوثقانشر الوعي   .3

 التعليمي ابتداء من التعليم قبل المدرسي )الروضة(.فكرة الحلم الوطني عبر السلم 

في   .4 الوطنية  المجتمع،  ستراتيجياإل   إعدادالمشاركة  مكونات  فيه  ُتعزل  عمل  تصبح  ال  بحيث  ة 

ع يعتمد  ذلك  موتحقيق  اإل لى  للتخطيط  وطني  منهج  وجود  للدراسات    ستراتيجيدى  يؤسس 

وجود عن  فضًلا  بالمواطن وبمجتمعه  تتصل  التي  تناقش وتجيز    الميدانية  مستقلة  وطنية  آلية 

 ة.   ستراتيجياإل

رعاية   .5 على  قادرة  الوطني،  العقل  تمثل  مناسبة،  وقانونية  إدارية  بصالحيات  وطنية  آلية  وجود 

ة بما يمكن من توجيه نشاط الدولة  ستراتيجياإل  اإلدارةللدولة وتطبيق منهج    ستراتيجيالمسار اإل

اإل المصالح  نحو  الوطنستراتيجيليتجه  وما  ة  كافة  ية  توجيه  يضمن  بما  قضايا،  من  بها  يرتبط 

 نشطة المتناثرة نحو تلك المصالح. ولعل المثل التالي يعبر ذلك. األ

معينة يعبر عن الحلم الوطني، فإننا سندرك أن  بمواصفات  بنًى ضخم  إذا افترضنا )مجاًزا( أن بناء م

ـم القــادرين على ذلـــك  شعـب الدولة غير مؤهل لتصميم هذا المبنى لكـن المهندسين ه

المهندسين لم يتمكنوا من  ستراتيجي)والمهندسين يمثلون هنا خبراء التخطيط اإل  (، إال أن هؤالء 

القواعد الشعبية للتعرف على رؤاهم ورغباتهم  االتصال بن قاموا بتحديد هذا التصميم إال بعد أ

كما سبق وذكرنا    ستراتيجيتحليل اإل األخرى في البيئة )هو ما يطلق عليه ال  األوضاعبجانب دراسة  

ة تعبر عن الجميع(.  إستراتيجيتسعى لوضع    أنالتي يجب    ستراتيجيوهي مهمة آلية التخطيط اإل

التن  نحو  العمل  يتحول  سثم  حيث  المهام    يقوم جهازفيذ  بتقسيم  ليتم  واألدوارالتخطيط  نتاج إ، 

،  الكهرباءألبواب والنوافذ، الطالء،  وب، ا، الطالخرسانيأجزاء هذا المبنى عبر جهات مختلفة )المبنى  

تفصيًلا، ليتم توزيع مهام إنتاج عشرات اآلالف    أكثرالتكييف.... إلخ، ثم يتم تقسيم العمل بصورة 

لتشيد المبنى عبر آالف المواطنين، حيث يقوم كل مواطن بتحقيق  المطلوبة  الصغيرة    من المهام

اصفات محددة( ليتم استخدامها مع أهداف أخرى  هدف صغير منه )هدف محدد وبكمية محددة وبمو 

 نتاج المبنى المطلوب. إنتاج هدف أكبر وهكذا إلى أن تلتقي كل هذه الجهود في نهاية المطاف في  إل

طن أو تنظيم يمارس نشاط من فراغ وإنما يحقق أهداف محددة في إطار يوجد موا   نا أنه الالعبرة ه 

الثاني  ةستراتيجياإل والعبرة  تعقالوطنية،  يعرف  ال  المواطن  أن  عمل  ة  فهذا  الهدف  هذا  يدات 

المطلوب كًما  ين، إال أن الهدف نفسه يعبر عن هذا المواطن، كما أن الجميع يمارس النشاط  ستراتيجياإل

 ية.لتحقيق المصالح الوطنوكيًفا 
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الوطني، يعني    ة الشراكة والتناغمستراتيجياإل  اإلدارةإذن وجود الحلم الوطني ووجود اآللية ووجود منهج  

اإل  األنشطة م ماليين  إتما الهدف  لتلتقي في  والعكس أي عدم    ستراتيجيالمتكاملة عبر مراحل  القومي، 

نشاط الدولة وضياع زمن وجهد  أعاله، يعني ارتباك    توفر الظروف والشروط  وجود ووضوح حلم وطني وعدم

 . إستراتيجي إنجازومال وموارد دون تحقيق 

المواطن لمهامه    إنجازن تقوم على هذا األساس، أي إدراك أن  وطنية والتدريب يجب أإن مناهج التربية ال  

 في الزمن والجودة المطلوب هي جزء من الحلم الوطني. 

با الغربية، أنه عندما تم اختياره  ونع للسيارات بأوربيين وكان يعمل في مصلي أحد الفنيين األورذكر  

ولى له في المصنع قبل ممارسة العمل هو تلقيه لتدريب من قبل  للعمل بالمصنع ألول مرة، أن الخطوة األ

ام،  الوطني للدولة بشكل عتجديد شرح الحلم    األولىالبشرية الحكومية، حيث كانت المرحلة    سلطات الموارد 

حلم الوطني االقتصادي وما يرتبط بذلك من تحديات، ثم انتقل لدراسة الحلم الوطني في  ثم قام بدراسة ال 

ي من الحلم االقتصادي وهو دور قطاع السيارات في تحقيق الحلم الوطني لتلك الدولة، ثم انتقل  مجال فرع

الوطني، ثم   لمصنع في تحقيق الحلمتم تدريبه على دور ا  يثبعد ذلك إلدارة الموارد البشرية بالمصنع ح

ل زمن محدد بأربعة  أخيًرا تم تدريبه على مهام تتعلق بربط مسمار معين على السيارة بإحكام، وذلك خال

 .  ثواٍن

حكام في خالل  إهذه المهمة، أي ربط المسمار ب  إنجازقال لي ذلك الفني: لقد فهمت من التدريب أن عدم  

الحلالزمن الم الزمن  م الوطني، ألن هذا ال حدد، يعني تهديد  سلوك )أي وجود مسمار غير مثبت جيًدا في 

إذا  الوطني  أبة متهالكة  انتشر في المصنع فإن هذا يعني عر   المحدد(  الحلم  و غير جيدة، وهو ما يهدد 

الوطنية عشرين عاًما  ة  ستراتيجيبرمته، كما أن تأخير ثانيتين يعني ضياع نصف المدة فإن كان عمر اإل

 ين.السلوك يرفع المدة إلى أربع فإن هذا
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 :  سرتاتيجيمحاور التخطيط اإل  
 وهي عبارة عن عشرة محاور أساسية كما يلي: 

 التعرف على موارد الدولة ومزاياها المادية والمعنوية.            :األولور المح

 بشكل أمثل وتنميتها.كيفية استغالل موارد الدولة   :المحور الثاني

 يتعلق بكيفية التعرف على الفرص.  :المحور الثالث

  يتعلق بكيفية استغالل الفرص وابتكارها. ع: المحور الراب

 يتعلق كيفية عالج نقاط ضعف الدولة.         : المحور الخامس

 يتعلق بكيفية تجنب التهديدات والتعامل معها.  س: المحور الساد

 غايات.  المطلوب لتحقيق ال  ستراتيجيتغيير اإل إجراء ال : المحور السابع

 تحقيق القدرات التنافسية للدولة.  : المحور الثامن

 تأسيس التناسق للنشاط الوطني. : المحور التاسع

 تأسيس الترابط اإليجابي بين الدولة وبيئتها.           : العاشرالمحور 
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 ة:  سرتاتيجيمستويات اإل 

ة، ويشمل نطاقها الكرة  ات تتصل بالمصالح الدوليإستراتيجيالمستوى العالمي، ويهتم بوضع    أواًل:

ة البشرية، مناخ  ات األمم المتحدة حول البيئة والتنمية العمرانية، التنميإستراتيجيألرضية، ومن أمثلتها  ا

 االستثمار الدولي..

بوضع    ثانًيا: ويهتم  اإلقليمي  أمثلتها إستراتيجيالمستوى  ومن  اإلقليمية،  بالمصالح  تتصل  ات 

 لخ. إاالتحاد اإلفريقي.. ات االتحاد األوروبي، إستراتيجي

  مستوى الدول.  ثالًثا:

 ة في الدولة: ستراتيجيمستويات اإل

  كما يلي:   وهيعدد من المستويات في الدولة ها ة لستراتيجي جرى العرف أن اإل 

 ة القومية أو العامة أو العليا. ستراتيجياإل .1

الجتماعي الثقافي، العلمي،  ات القطاعات، السياسي، االقتصادي البيئي، اإستراتيجييلي ذلك مستوى   .2

 والمعلومات، العسكري األمني.   التقني، اإلعالم

 لخ إ. .ة الزراعة، التعدينإستراتيجيثم مستوى أكثر تفصيًلا بكل قطاع مثل  .3

 مستوى اإلدارات والمؤسسات التابعة للوزارة. ثم  .4

 في المستوى القومي يتم تحديد رؤيا ورسالة الدولة وغاياتها. . أ

ة، ونجد أن  ستراتيجيورسالة وغاية القطاع وأهدافه اإل   ارؤيعات يتم تحديد  في مستوى القطا .ب

ثل  فرصة لتنسيق النشاط في القطاع المعين متصميم رؤيا ورسالة وأهداف القطاع تتيح  

القطاع االقتصادي حيث تتم بلورة رؤيا ورسالة القطاع وأهدافه بمراعاة التخصصات األخرى  

وتعدين   وصناعة  زراعة  إلومياهمن  ومتناسقة  خ ..  متكاملة  القطاع  هذا  خطة  لتأتي   ،

ضل وأكثر سهولة مما لو  ومترابطة، ومن ثم يتم خلق الترابط مع القطاعات األخرى بصورة أف

 التخطيط على مستوى التخصص مباشرة. تم 

 ة بصورة مفصلة ومحددة لكل تخصص.ستراتيجي في مستوى التخصص يتم تحديد األهداف اإل .ج 
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التقس خالل  نجمن  أعاله  في  يمات  أهداف  تحقيق  إلى  تسعى  األخير  المستوى  في  األهداف  أن    ثالثد 

 اتجاهات هي: 

 ية والقطاعية.ة القومستراتيجيألهداف اإلما يليها من ا إنجاز .1

ة الزراعة  إستراتيجيما يليها لتحقيق أهداف متصلة بتخصصات فرعية أخرى، مثل حاجة    إنجاز .2

أن هناك اتصاًلا    يم لتخريج الكوادر المطلوبة للتنمية، ونجد والصناعة إلى أهداف تتصل بالتعل

إلعالم واالقتصاد  تصادية، وصلة بين األمن وا بين أهداف العالقات الخارجية واألمن والمصالح االق

 لخ.إ

 تحقيق األهداف التخصصية أو الفرعية المباشرة.  .3

 ات: سرتاتيجيأنواع اإل 
 ا: ات أهمهستراتيجيهناك أنواع عديدة من اإل 

ة قد تقود إلى مواجهة صراع مع  إستراتيجية المبادرة، وهي تعمل على تحقيق أهداف  إستراتيجي .1

ة  إستراتيجيات. ويمكن أن يطلق عليها ستراتيجياإل قب إكمال النوع األول من  آخرين، وهي تأتي ع

لة  ة الشام ستراتيجي، وهي التي تتيح للدولة امتالك مستوى متفوق من القوة اإلىالقوة العظم

تمكنها من القيام منفردة أو بمشاركة آخرين في تصميم النظام العالمي وإدارته كما هو الحال    التي

للح العالمية  بالنسبة  الحرب  عقب  لفاء عقب  األمريكية  المتحدة  للواليات  بالنسبة  وكذا  الثانية، 

العام   في  السوفيتي  االتحاد  فيها،  1989انهيار  اإل   ويشترط  القوة  العسكرية  يستراتيجامتالك  ة 

 واألمنية بجانب القوى األخرى.

افية للدفاع عن مصالحها  ة المنطقة الوسطى والتي تبلغ فيها الدولة مستوى القوة الكإستراتيجي .2

 ة، إال أنها ال تضعها في موطن المبادرة على الصعيد العالمي أو الهجوم على اآلخرين.  ستراتيجيإلا

وهي  إستراتيجي .3 التأسيس،  أو  الدفاع  التفاوضية  تراتيجي سإات  القدرات  بناء  على  تعمل  ة 

 والتنافسية وال تسعى إلى المواجهة المباشرة.  

اإل تتضمن  مًعاجيستراتيوقد  النوعين  الواحدة  اإلة  األولى من  المرحلة  تعبر  حيث  ة عن  ستراتيجي، 

الوسطى فيما   الدفاع فيما تعبر المرحلة الثانية منها عن المرحلة الوسطى. أو تعبر األولى عن المنطقة

داد،  عن الدفاع واالستع  تعبر الثانية عن المبادرة، مثال لذلك فترة ما قبل الستينيات عند اليابان تعبر 

السب الوسطى، وهناك دراسات تتحدث عند بداية حذرة  فيما تعبر فترة  المرحلة  عينيات وما تالها عن 

 دي والعشرين. للصين للتحول من المرحلة الوسطى إلى المبادرة في القرن الحا
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 ثقافة الدولة:  

  إستراتيجي داء  ة وطرق التفكير، التي تؤسس ألستراتيجيوهي تعبر عن القيم والسلوك والمرتكزات اإل

الوطنية   ويقيد السلوك والنشاط من أن يضر بالمصالح أو األمن    بأفضل السبليؤدي لتحقيق المصالح 

العدالة، أمن اإلنسان، عدم القومي أو األمن اإلنساني أو بمصالح األجيال القاد التمييز   مة، ومن نماذجها 

ه، الشراكة  نون، احترام النظام والتقيد بة مدنية تقوم على العلم والقاعلى أساس عرقي أو سياسي، خدم

اإل الوعي  واألمانة،  الصدق  العمل،  احترام  السياسية،  والسلطة  العلمية  السلطة  احترام  ستراتيجيبين   ،

 البيئة..  

شل  ة الوطنية، ولعل من أهم أسباب فستراتيجيدور واضح في تحقيق المصالح اإل   الشكل لهاوهي بهذا  

مستراتيجياإل العديد  في  عدم ات  هو  الدول  الحلم    ن  تناسب  التي  الوطنية  الثقافة  بتشكيل  االهتمام 

 الوطني.   

ومرتكزات   قيم  وجود  عدم  لإلإستراتيجيإن  داعمة  تتناستراتيجية  قد  أوضاع  إلى  تقود  مع  ة  قض 

لدخل العالمي ليصبح المال  األمن القومي أو العالمي، فقضايا مثل الخلل في توزيع ا  المصالح الوطنية أو 

و عمليات تحقيق التنمية التي مارستها الدول الغربية خالل العقود  أقبضة مجموعة من الشركات،  في  

ال الموارد  مسبوق واستغالل  بشكل غير  البيئة  تهديد  عنها  نجم  مصالح  الماضية  يهدد  بشكل  طبيعية 

الكبرى وما نجم  الدول اإلفريقية وبعض الدول   جيال القادمة، أو العالقة المختلة كتلك التي ربطت بيناأل

وليات تحكم  ؤ ميات ضخمة جًدا من موارد إفريقيا لتلك الدول دون أن يقابل ذلك أي مسعنها من نقل ك

ية االجتماعية مسؤوليئة أو بأمن اإلنسان أو تجاه السلوك تلك الشركات مثل تقييدها بعدم اإلضرار بالب

تخطيط غير  فة يصبح هذا النوع من الولتلك الدول، وبهذه الص  ضرر للبشريةبشكل عام، فالنتيجة هي  

 . إستراتيجي

إن أهم ضمان ألمن العالم وسالمه هو ارتكاز النظام العالمي على نظام قيمي أخالقي تؤسس لألمن  

 القادمة وهو ما يؤسس له هذا الكتاب.  قومي واألمن العالمي ومصالح األجيال اإلنساني واألمن ال

معني المطلوب، فالتنمية  وي، ال يحتاج إلضافات حتى يستوفي الإن مصطلح )التنمية( بهذا اللفظ اللغ

الغرب بعد تطبيقه   الخراب( لكن ما حدث هو أن  تعني النماء والزيادة والتحسين والتطوير وتعني )ضد 

ضطر لتطوير مفهوم التنمية ليعالج  اخلل سبق واشرنا إليه،  اته وما نجم عنها منإستراتيجياساته ولسي

المساند لعملية تحقيق التنمية   ستراتيجيقع فيه من أخطاء، والحقيقة هو أن الفكر اإلويمنع حدوث ما و

نمية مستدامة، فالقضية  هو الذي كان مفقوًدا أو ضعيًفا في التخطيط الغربي، وليست القضية تنمية أو ت

التنمية  يحكم عمليات تحقيق التنمية، وهو ما يميز اإلسالم الذي يسعى لتحقيق   اتيجيإسترقضية فكر  

ما   سواء  بها  المتصلة  األبعاد  كافة  يدرك  عميق  مفهوم  وفق  أو  لكن  البيئة  أو  وسلوكهم  بالبشر  يتعلق 
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 .  القادمة. إلخ مصالح األجيال 

 لة: لدو ة لسرتاتيجياملصالح اإل 
والطموحات المتوافق عليها وطنًيا التي ترغب الدولة في تحقيقها    األوضاعالحاجات وبنظر المؤلف، هي  

المصالح الحيوية )المعنوية والمادية(، كالمحافظة على العقيدة والثقافة    عليها، وتتضمنافظة  والمح

الرفاه    المواطن والمجتمع وتحقيقالقومية وهيبة الدولة وبقاءها وسيادتها وأمنها، والمحافظة على أمن  

وال الدينية  والقيم  المبادئ  تتضمن  كما  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  والمرتكزات  والنماء  ثقافية 

 ة.  ستراتيجياإل

والظروف والقدرات الداخلية والخارجية المواتية أو المطلوبة لتحقيق وإدراك هذه    األوضاعكما تشمل  

الرئ التوجه  وتمثل  األكالمصالح.  والعامل  للدولة  واإل يسي  السياسة  توجيه  في  أهمية  ات  ستراتيجيثر 

 والخارجي.  وتحديد السبل والوسائل على المستوى الداخلي

ة، ألن ذلك يعني ضياع ستراتيجيإن أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه أي دولة هو عدم تحديدها لمصالحها اإل 

إحداث دون  طويلة  سنوات  عبر  كثيرة  وأموال  كبيرة  المصالح  إنجاز  جهود  فتحديد  يعني  ستراتيجياإل،  ة 

وضوح العقبات الداخلية والخارجية  ة التي تتعامل فيها الدولة ويعني  ستراتيجيتلقائًيا وضوح البيئة اإل

ة التي تعترض تحقيقها، ومن ثم ينطلق النشاط الوطني في ظل رؤية واضحة على  ستراتيجيوالقضايا اإل 

 هذه الخلفية والعكس صحيح.

 : سرتاتيجيإل اع االص 
ي  ات الدول التإستراتيجيالتي تتشكل من خالل    األوضاعيتمثل في    ستراتيجيبنظر المؤلف، الصراع اإل

ة على الساحة الدولية والتي تتناقض فيها بدرجات  ستراتيجي لتحقيق جانب من مصالحها اإل  تسعى عبرها

ة الشاملة،  ستراتيجياإل  رته امتالك القوى ة للدول األخرى، ويستدعي إلداستراتيجيمتفاوتة مع المصالح اإل 

ة  ستراتيجيات والتحالفات اإلويمكن أن يتضمن ترتيبات دولية للتعاون بين األطراف المتصارعة كالشراك

مواجهة   ترتيبات  يتضمن  قد  كما  أخرى،  ضد  صديقة  دول  مجموعة  بين  أو  واالقتصادية  السياسية 

    و اإلعالمية إلخ كالترتيبات العسكرية أو الحروب االقتصادية أ

 :  سرتاتيجيالتفكري اإل 
بتعقيداتها ومزاياها بشكل أكثر  هو إعمال الفكر بما يمكن من التعرف على البيئة المحلية والخارجية،  

وتحقيق المصالح وكذا عالج العقبات    تقود لتحديدغير تقليدية    عمًقا بما يمكن من تشكيل رؤية عميقة

 ضرار بمصالح األجيال القادمة. ة دون اإلاتيجيتر سالتي تواجه تنفيذ المصالح اإل

حيث    ستراتيجيعملية التحليل اإلعملية مستمرة تمتد لتشمل    ستراتيجيبهذا الفهم يصبح التفكير اإل
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 ستراتيجيلقراءة أعمق وأدق للبيئة، ثم يمتد ليشمل عملية اختيار التوجه اإل   ستراتيجييقود التفكير اإل 

يساعد في تبني خيارات ذات ُبعد وعمق كما يساعد في بلورة وابتكار  ة، حيث  يستراتيج وتحديد المصالح اإل

ة  ستراتيجيالستغالل الموارد واإلمكانات، ثم في مرحلة تنفيذ اإلفرص جديدة، وابتكار طرق غير تقليدية 

ة  وابتكار حلول غير تقليدية للعقبات وفي  ستراتيجيفي تنفيذ أفضل لإل  ستراتيجييساعد التفكير اإل 

األ  اإل تحديد  مرحلة تقييم  في  أما  اإل ستراتيجيولويات،  التفكير  على    ستراتيجية فان  تقييم  في  يساعد 

اإلإستراتيجيأسس   بعض  في  ترى  قد  التفكير  محدودة  التقليدية  فالعقلية  والعكس  نجازة،  نجاًحا  ات 

 صحيح.  

 رخصة القيادة: 
عني هنا الشهادات األكاديمية،  صة وهي تإن كنا قد تعودنا أن ال نذهب عند المرض إال لطبيب لديه رخ

البناء، فيما يهتم صاحب العمل  وال نذهب عند الرغبة في البناء إال لمن يملك رخصة هندسية حتى ال ينهار  

ا لخاص به، وهكذا حتى  باختيار مدير يملك رخصة في مجال الحقن الطبية لإلشراف على مصنع الحقن 

الصراع الدولي العنيف حول المصالح، أن يتحصل من    لى في ظلنصل لرخصة قيادة السيارة، فمن باب أو

ب تضمن  رخصة قيادة  على  الدولة  قيادة  في  المشاركة  وعي  يود  ذا  يكون  أن  لحاملها  الكاتب  نظر  وجهة 

في    إستراتيجيوتفكير   أمني  ستراتيجياإل  اإلدارة وقدرات  حس  وذا  الوقت    إستراتيجية  بإدارة  ومعرفة 

الشاملة، وهي المدخل الصحيح للدول النامية لكي تدير صراع المصالح  بالجودة  ومعرفة في حدود معقولة  

 الشرس في الساحة الدولية. 

الدول المتقدمة التي تتبع هذا المنهج من خالل نظام الدورات الحتمية أو من خالل  عديد من وهناك ال 

 ة. يجيراتستاإل اإلدارةالتشريعات التي تفرض على المرشح استيفاء قدرات معينة في 

 ة: سرتاتيجيالقيادة اإل 
و  القيادة  بين  فرق  فاإلدارةهناك  على  اإلدارة،  العملي  والتنفيذ  بالتفاصيل  للخطط   تهتم    ، األرض 

اإل القائد  أما  المحدد،  والزمن  والتكلفة  بالجودة  باإلنتاج  وتهتم  العمليات،  بتخطيط    ستراتيجيالمعروف 

 فيمكن مالحظة أهم مواصفاته وشروطه فيما يلي: 

 النظرة الشاملة لألمور.   .1

 ة. ستراتيجيوالقضايا اإل  ستراتيجيمحور اهتمامه ينصب في المسار اإل  .2

 اآلخرين والتأثير عليهم.القدرة على إقناع   .3

 القدرة في تحويل الهدف العام إلى هدف شخصي. .4

 القدرة في صناعة التحدي.   .5
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 .  ستراتيجيالقدرة في قيادة التغيير اإل  .6

 مل متميزة.القدرة على تشكيل فرق ع  .7

 إتاحة المشاركة. علىالقدرة  .8

 . القدرة على قيادة أفراد بميول وأهداف واهتمامات مختلفة .9

 .إستراتيجيكير أن يكون ذا تف .10

التميز بسلوك القيادة الذي يقوم على أولوية مصلحة الوطن وعدم ممارسة سلوك ونشاط يتناقض   .11

 مع ما يدعو له.

 . االستناد في قراراته على العلم والخبرة .12

 الثقة بالنفس.  .13

 االستخدام الحكيم للسلطة. .14

 اللين في غير ضعف. .15

 ة: سرتاتيجي السلعة اإل 
ال   التي  السلع  زمنية العالم  يستطيع  وهي  فترة  في  عنها  االستغناء  يستطيع  ال  أو  عنها  االستغناء 

قصيرة، وهي سلع تعطي الدولة المنتجة لها قوة سياسية، مثال لذلك سلعة النفط، حيث ال يستطيع  

العالم بين يوم وليلة التحول نحو بدائل أخرى للطاقة، وإنما قد يحتاج لعقود طويلة من الزمان، وهكذا  

 ة التي ال يمكن للصناعة في العالم االستغناء عنها.  ستراتيجيعادن اإلالم
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 2/   2شكل رقم 

 ةستراتيجييوضح االرتباط والتكامل بين التخطيط قصير والمتوسط مع اإل 

 

 

 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرشوعات

 ةسرتاتيجيإلا

 الخطط املرحلية

 الخطة السنوية

 سياسات الربامج ترشيعات
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 ةستراتيجي: مستويات اإل 3/   2شكل رقم 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 املستوى القومي

 املستوى الفرعي

 الرؤيا القومية الرسالة

 رؤيا القطاع رسالة القطاع مستوى القطاعات
 

 الرسالة الفرعية الرؤيا الفرعية

 رسالة املنظمة رؤيا املنظامت مستوى املجتمع
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 ة وعلم املستقبل: سرتاتيجيإل العالقة بني علم ا
 مفهوم علم املستقبل: 

اختلف الدارسين والمحللين التاريخيين لتحديد البداية العلمية في االهتمام بالمستقبل ومنهم من  

مور الذي طرح تصور مستقبلي للمجتمع   ظهور توماسنهاية القرن الخامس عشر الذي شهد  يعود بذلك إلى  

 واألنانية.  والظلمكال االضطهاد المثالي والذي يخلو من آفة أش

ة القرن السادس عشر كتاب الفيلسوف اإلنكليزي فرانسيس بيكون المعروف باسم  ثم تاله في نهاي

ستقبلية للعالم، رسم فيه مجتمعه العلماني الجديد والقادر على  )أطلنطا الجديدة(، وفيه طرح أفكار م

فضل للبشرية في العيش الرغيد والوفير وذلك  أات  ير العالم والسيطرة على الطبيعة وتحقيق مستوي يتغ

 طرق العلمية. الستخدام األساليب وبا

   ١٨٤٣زي توماس مالتوس نشأة هذا العلم تعود إلى العالم االقتصادي اإلنكلي أّنبينما هناك من يقول 

لثورة  السكان اتسمت بالتشاؤم لحل التناقض االجتماعي الناتج عن ا  الذي عرض في دراسة له عن نمو

 سيطرة الرأسمالية في المجتمع البريطاني وقتئذ.  الصناعية والمتمثلة بالتمايز الطبقي في ظل 

المعدو  والطبقات  الفقراء  من  الجماعي  بالتخلص  مالتوس  الحكومة  حيث طالب  بينما  لألزمة  لحل  مة 

التوسع في  الحل  وجدت  في  البريطانية  توسعت  وهكذا  فقًرا  األكثر  الدول  على  آسيا    والسيطرة  قارتي 

 بقة العاملة الفقيرة عندهم على حساب الشعوب األخرى.  وإفريقيا، مما أدى إلى تحسين وضع الط 

 . (23) يرة والطبقة الرأسمالية البريطانيةوبذلك تم وضع حل للصراع الدائر بين الطبقة العاملة الفق

القرن العشرين، حيث    إن الدراسات المستقبلية بدأت تكتسب معناها العلمي واالصطالحي في أوائل

العالم  س. كولم جيلفان عا المؤلف     ١٩٣٠إطالق اسم  )ميلونتولوجيا( وفي عام     ١٩٠٧   ماقترح  أطلق 

 .( 24) ( للداللة على علم المستقبل ogyFuturolاأللماني أوسيب فلنخها يم مصطلح )

ت تحظى باالهتمام مع  خالل السرد التاريخي لألحداث والوقائع يتضح أن الدراسات المستقبلية بدأمن  

الزمن ظهور الحقبة من  الستينات حيث شهدت هذه  الدول    بداية  المستقبلية في  الدراسات  العديد من 

 الغربية.  

 
 .http//wikipedia.orgب(23)

 المرجع السابق.  ( 24)
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 املستقبلية:  الدراسات ماهية
ظ التأخر  للدراسات  هور  العلمية  رغممنهجيات  المهتم    المستقبلية  والفلسفي  الفكري  التراث  ثراء 

.  وفي تتّبعهم لبداياتها المنهجية، رصد مؤرخو المستقبليات  قرن العشرينستينيات ال بالمستقبل حتى

 أعماًلا لمفّكرين وأدباء وعلماء أرهصت مبكًرا للمنهجية العلمية للدراسات المستقبلية.  

ة إلى القرن التاسع عشر، كما في النبوءة الذائعة الصيت التي ارتبطت  بعضهم رّد هذه البدايات المنهجي

ية  السكان للقس اإلنكليزي الشهير توماس مالتوس الذي عرض فيه رؤية مستقبلية تشاؤمبمقال في  

صورة تاريخية لتقدم  للنمو السكاني ورّدها البعض اآلخر إلى المفكر الفرنسي كوندرسيه فكتابه مخطط ل

ن على  ، واستخدم فيه أسلوبي ن منهجيي ن في التنبؤ ما زاال يستخدما1793، نشر في عام  العقل البشري 

 Conditionalؤ الشرطي  نطاق واسع من قبل المستقبليين المعاصرين وهما التنبؤ االستقرائي والتنب

Forecasting)  ،(Extrapolation مذه تنبؤات  الكتاب  ضّم  وقد  كاستقالل،   بعد،  ما  في  تحققت    لة 

ا ال الحّد من  الرّق، وانتشار  أوروبا، وزوال ظاهرة  العالم الجديد عن  إنتاجية مستعمرات في  لنسل، وزيادة 

 الهكتار.  

، إلى  1931  -  1928السابق  ومنهم من رّدها إلى جهود لينين في التخطيط المركزي لالتحاد السوفياتي  

وضع    التكنولوجيا من العلمية وتقدم    تطور المعرفة  السبعينيات بفضل   أن تمّكن اإلنسان ألول مرة في

ال الجدل  لكن  دقيق،  علمي  إطار  في  وتكييف  المستقبل  المستقبلية  الدراسات  حول ماهية  محتدًما  زال   

اآل  توّزعت  حيث  العلم  طبيعتها،  وسطى بين  منطقة  في  يعتبرها  من  بين  التباينات  من  عدد  على  راء 

اطع فيها التخّصصات وتتعّدد المعارف. على صعيد العلم،  ّنفها علم ومن يراها تتقر يص وآخ  أو فنوالفن،  

ا مؤرخي  بين  إجماع  جورج  هناك  هربرت  أن  على  هو لمستقبليات  علم    ويلز  مصطلح  وضع  من  أول 

 المستقبل.   

التكّهن   فن  كتابه  )  1967وفى  جوفنال  دي  برتراند  الدراسة  Bertrand de Jouvenalيؤكد  أن   )

تكون من الفنون، بل علم ويرى أن المستقبل ليس محدًدا يقيًنا، بل عالم  ال يمكن أن  علمية للمستقبل  ال

 ت. احتماال

تعتبر الجمعية الدولية للدراسات المستقبلية أن الدراسة العلمية للمستقبل هي مجال معرفي أوسع  

 :(25)   هيمن العلم يستند إلى أربعة عناصر رئيسية 

 الطرق العلمية في دراسة الظواهر الخفية. ام  ي ترّكز على استخدأنها الدراسات الت .1

د  ات الفلسفية والفنية جنًبا إلى جنب مع الجهوأنها أوسع من حدود العلم، فهي تتضمن المساهم .2

 
 .Robert Jungk and Norbert R. Muller, Futures Work Shops: How to Creat Desirable Futuresب(25)
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 العلمية. 

أنها تتعامل مع مروحة واسعة من البدائل والخيارات الممكنة، وليس مع إسقاط مفردة محددة   .3

 على المستقبل.  

 سنة. 50سنوات و  5تناول المستقبل في آجال زمنية تتراوح بين الدراسات التي ت تلك أنها .4

 مصطلح االسترشاف: 
لغة يعني "تحديد النظر إلى الشيء بشكل يجعل الناظر أقوى على إدراكه واستبيانه، كأن  شراف  االست

عنقه  ن مرتفع، أو يمد  يبسط الكف فوق الحاجب كالمستظل من الشمس، أو أن ينظر إليه من شرفة أو مكا 

 ويسدد بصره نحوه، كل ذلك يفعله لإلحاطة بشكل الشيء والتدقيق في ماهيته."

علم   بيتعلق  بين  المستقبل  الربط  خالل  من  التحليل    الماضياالستكشاف  أي  والمستقبل،  والحاضر 

بأن  االعتراف  على  ويقوم  مستقبل.  لتشكيل  واقع  من  االنطالق  ثم  ومن  لمعرفة  الوصول    بغرض 

ق عالم  سلًفا  المستقبل  معدًّا  شيًئا  وليس  للتشكيل،  البشر ابل  عالم    وأن  تكوين  في  فاعلون  شركاء 

 المستقبل.  

  ، وهي تتناول بالحديث المستقبل من خالل النظر في الحاضر والماضي،  هي )امتداد للدراسة التاريخية

على مجرى    تحليلها والتعرفوهي محاولة علمية تتكامل فيها الدراسات لمعرفة جوانب صورة الحاضر و 

الكون، واالنطالق من ذلك ك الماضي ومالحظة سنن  التاريخية من خالل دراسة  إلى استشراف  الحركة  له 

وتشّو كاستمرار  المستقبل  حدوثها  يحتمل  توقعات  الرؤية  هذه  وتتضمن  له.  رؤية  طرح  إلى  وصوًلا  فه 

 . (26)   الفعل(لتحقيقها بممارسة ا يجرى التطلع للحركة التي تحكم الواقع القائم، وبدائل وخيارات وأحالًم

هية الدراسات المستقبلية فهي تظل  برأي محمد إبراهيم منصور: على الرغم من غياب اإلجماع على ما

ه المعارف وتتعّدد، هدفها تحليل وتقييم التطورات المستقبلية في حياة البشر  مجاًلا إنسانًيا تتكامل في

 بطريقة عقالنية وموضوعية.

المستقلا مشروطٍة  دراساُت  مختلفٍة  وخياراٍت  احتماالٍت  تحديِد  إلى  َيسعى  ُمنـظَّم،  علمٌي  جهٌد  بليُة: 

دراساٍت    ِل قضيٍة، أو عدٍد من القضايا، خالَل مدٍة مستقبلٍة محددة، بأساليَب متنوعة، اعتماًدا على لمستقب

. وللدراسات المستقبلية أربعة  (27)   عنهماصلِة  عن الحاضِر والماضي، وتارًة بابتكاِر أفكاٍر جديدٍة منقطعِة ال

 يل المستقبلي. مناهج، هي: المنهج االستكشافي، واالستهدافي، والحدسي، والتحل

 
   مد صدقي الدجاني أحالدكتور     (26)

(27) http://www.alukah.net/library/0/18665/#ixzz2wt0RG9q9 . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.alukah.net/library/0/18665/#ixzz2wt0RG9q9
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يمكن التفريق بين المصطلحات طبًقا للمناهج المختلفة في دراسة المستقبل التي تعبر عنها، فيفرق  

إطالق   س  ت النبوءابين  ومحدد  محتوم  المستقبل  أن  والمطلوب )يفترض  وإجراء    لًفا  عنه(،  الكشف  هو 

صورة في  النتائج  عليها  وتبنى  المقدمات  من  صلبة  قاعدة  )بناء  التخطيط    التنبؤات  محتوم(،  قدر 

الشمولية المطلوبة وال تعطي  للمستقبل، المستقبليات )تركز على البعد التكنولوجي، وبالتالي تبعد عن  

 . دها على ما عداها(استطالع مردو   للعوامل اإلنسانية القدر نفسه من الوزن في

للداللة   فهو  االستشراف  التنبؤا  على أما  من  مجموعة  إلجراء  يسعى  مركب  أو  منهج  المشروطة،  ت 

، وتتمثل خصائص هذا المنهج في: الشمولية،  المشاهد التي تفترض الواقع تارة، والمأمول فيه تارة أخرى

بين األنساق وعدم االكتفاء بنسق وحيد  كمي، الترابط  تجنب التحيز، الجمع بين األسلوبين الكمي وغير ال

 . (28)  المحاكاة شامل، والقدرة على استخدام أسلوب 

 بحث عما يمكن أن يكمل حياة الناس ويجعلها أفضل.    هيقبلية ت المستالدراسا

سيكون    الذيسنكون فيه بالضرورة، ولكنه أيضا البعد    الذيالمستقبل هو البعد    ّنإ"    يقول فلختايم 

وتنشأ فيه حياة الماليين غيرنا. نعم الفرد يموت لكن لماذا ال يحيا آخرون بطريقة    أفكارناونا يه أطفالف

 . (29) إنسانية؟ "  وأكثر  أفضل

لى بعض المعارف وعناصر  إمجال السياسة الخارجية والعالقات الدولية    فيتحتاج دراسة المستقبل  

طراف  الداخلية لمختلف األ األوضاع  فيجاهات التغير التحليل المساعدة لعل من بينها رصد المشكالت وات

ارد الطبيعية وتطورات  القائم والمحتمل للمو ذلك بالضرورة الحجم   في الدولية المشمولة بالرصد، ويدخل  

السكانية وخصائصها وتوزعاتها الجغرافية ومعدالت    ومدى كفايته، وطبيعة التركيبة االقتصادي نتاج  اإل

ا  ، وخرائطالسكاني النمو   الحدود، ونظم  القوى  الوطنية وتفاعالتها داخل وخارج  لسياسية واالجتماعية 

و العدالة،  وإدارة  السلطة  اإل أوتداول  حقوق  باألمن  ضاع  الخاصة  القرارات  صناعة  وكيفية    القومينسان، 

أو  وأهميته المتزايدة  يعن طبيعة الموقع الجغراف   اوالسياسة الخارجية، فضًلوالتعبئة العامة والتسلح 

بالنسب لألالمتناقصة  األة  الدولية  واالرتباطات  طراف  والعسكرية  السياسية  التحالفات  وطبيعة  خرى، 

األالقانوني بين  والمحتملة  القائمة  اإلة  والدولية.  طراف  آثار  إقليمية  من  هناك  يكون  قد  ما  جانب  لى 

 .(30)  ذلك لوحدة وغير القات تاريخية قديمة بين الدول كمشكالت الحدود أو دعاوى االستقالل أو الع

 
 طن العربي.مشروع "استشراف مستقبل الو  ( 28)

 . 1974مايو    18  في أوسيب فلختايم، ألفيجارو الفرنسية   ( 29)

 ، مرجع سبق ذكره. http//wikipedia.orgموقع   ( 30)
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 املستقبلية:  الدراسات أهمية 
 يلي:  فيمالفة تتبلور أهمية الدراسات المستقبلية في مجاالت الحياة المخت

 تساعد في اختيار نوع المستقبل المنشود.  .1

 المستقبل. تساعد في كشف غموض وأسرار  .2

استقرا .3 خال  من  للمستقبل  كلية  خريطة  ترسم  أن  المستقبلية  الدراسات  االتجاهات  تحاول  ء 

المستق في  ظهورها  المحتمل  واالتجاهات  األجيال  عبر  والقوى  الممتدة  المفاجئة  واألحداث  بل 

 عل الدينامية المحركة لألحداث.والفوا 

لمفاضلة بينها، وذلك بإخضاع كل خيار منها  بلورة الخيارات الممكنة والمتاحة، وترشيد عمليات ا .4

أ يمكن  ما  استطالع  بقصد  والفحص  تساعد  للدراسة  أن  يمكن  وما  تداعيات،  من  إليه  يؤدي  ن 

المستقبلية ب  الدراسات  التنبؤ  طريق  عن  األزمات  من  التخفيف  والتهيؤ  على  وقوعها،  قبل  ها 

 ت قبل أن تصير كوارث. المع المشكالذي يؤدي إلى السبق والمبادأة للتعامل  لمواجهتها، األمر 

 تحديد االختيارات المناسبة. المساعدة على توفير قاعدة معرفية يمكن من خاللها  .5

القائم على    ياتيجسترتعّد الدراسات المستقبلية مدخًلا مهًما وال غنى عنه في تطوير التخطيط اإل  .6

التخطيط   وفاعلية  كفاءة  من  تزيد  ابتكارية  سيناريوهات  تؤمن  حيث  المستقبلية،  الصور 

 .ستراتيجياإل

 : ( 31) مستقبلية ة إستراتيجي نماذج لقضايا 

 الحضارة اإلنسانية ووقوع السالح النووي في أيٍد غير عاقلة أو رشيدة.   نووي بفناءالتهديد ال .1

وما   .2 المناخية  ديمغرافية  صاسي التغّيرات  وهجرات  والجفاف  والتصحر  الغرق  ظواهر  من  حبها 

 وتحركات جغرافية... إلخ.

ل التفّوق  تحديات الثورة البيولوجية ومخاطر التوظيف السياسي لخريطة الجينوم البشري من أج .3

 العنصري لسالالت وجماعات بشرية معّينة.

 ية وعرقية وثقافية. ثنإ إعادة صياغة الخرائط السياسية والجيوبوليتيكية على أسس .4

 التغّيرات الدراماتيكية في الهرم السكاني في أوروبا الغربية وتداعياته السياسية واالقتصادية.  .5

 
: باريس   20  الكراس الرقم  ليبسور،  كراس مناهج، وال المشاكل:  المستقبلي االستشراف الهمامي،  وقيس جودي ميشال   (31)

 .17  ص  ، 2007  ليبسور، كراس
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 تهديدات نقص الطاقة والمياه والغذاء.   .6

 ضيف لها قضايا مثل: أن ن ويمكن

 نقص الموارد الطبيعية. ▪

 واإلعالم.سيطرة الشركات على القرار السياسي والمال  ▪

 حول المصالح. ستراتيجياإل   الصراع ▪

 قضايا التطرف.  ▪

 مستقبل الحياة االجتماعية في ظل التطور التكنولوجي وانفتاح الفضاء.  ▪

 مقارنة بني العلمني: 
ة  ستراتيجيطويل وهو ما دعا بعض الخبراء ألن يطلقوا على اإل  يجيراتستإن المدى الزمني للتخطيط اإل .1

الحكومة وليس  الدولة  ترتي  خطة  ضمن  لضمان  كترتيب  كثيرة  تعاقب  بات  رغم  الخطة  هذه  تنفيذ 

اإل  الحكومات وكذا  ستراتيجيالحكومات، وألن  ة تتعلق بمصالح يحتاج تطبيقها لفترة أطول من عمر 

 ى زمني طويل. علم المستقبل يتعامل مع مد

الطويل، إال أن    يفتح مجاالت أرحب من خيارات المستقبل بحكم المدى الزمني  ستراتيجيالتخطيط اإل .2

اإل  التوجه  اإل  ستراتيجي اختيار  التخطيط  عمليات  أهم  من  العمليات  و  ستراتيجيوهو  أكثر  من  يعد 

و  أنهيتعقيًدا  بحيث  المختلفة،  العلوم  في  المعرفة  من  كاٍف  الستدعاء  المجاالت    حتاج  كل  يشمل 

واالجتماع واالقتصادية  والتقنية  يالسياسية  والعلمية  والثقافية  وة  واإلعالمية،  يربط  والعسكرية 

ال جلسات  عبر  اإلبينها  التفكير  منهج  وإعمال  الذهني  لخيارات    ستراتيجيعصف  يقود  أن  يمكن  بما 

، ومن ذلك أمن المستقبل  ليس الجدوى االقتصادية فحسبوة  ستراتيجية تحقق الجدوى اإلإستراتيجي

لعات  يعبر عن حلم وطني وعن تط محافظة على البيئة وغير ذلك من ترتيبات  لتشكيل مستقبل  وال

 مستقبلية حقيقية.  

واإل .3 المستقبلية  الدراسات  في  مساحة  وجود  يرى عدم  صحيح  ستراتيجيالبعض  وهذا  لألخالقيات  ة 

الرا والتهديدات  األزمات  من  العديد  هذا  عن  نجم  الحديث  حيث  المفهوم  أن  إال  والمستقبلية،  هنة 

، فمنها  ستراتيجياإلللتخطيط    ة الداعمةستراتيجيات اإلة يهتم بمنظومة القيم والمرتكزستراتيجيلإل

للتعليم ومفاهيم قوى    ستراتيجيالثقافي والتخطيط اإل   ستراتيجيما يتصل بمفاهيم التخطيط اإل

ة القومية والتي أصبحت ترتكز على مجموعة من  يجيراتستالدولة الشاملة التي يتم تحقيقها عبر اإل

 لعالم والمستقبل.  القيم التي تؤسس ألمن اإلنسان وا
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ات  ستراتيجيوال يمكن تحويل اإل،  ستراتيجيمستقبلية حساسة معرفًيا، وكذلك التخطيط اإل سة الالدرا  .4

 معرفي رفيع. إسنادإلى واقع دون 

الشامل،    ستراتيجيصراع اإلى متطور هي فن وعلم إدارة الة هي فن قيادة المعارك وبمعنستراتيجياإل .5

 قبل.ء الواقع واستشراف المستفهي تعتمد أساًسا على استقرا

مفهومه   .6 في  التخطيط  عكس  للتنبؤ  تهدف  ال  المستقبلية  الدراسات  أن  البعض  يرى 

اإل  التخطيط  يقوم  بينما  بذلك،  يهتم  الذي  يؤس  ستراتيجيالتقليدي  جديد  واقع  تشكيل  س  على 

غير موجود فهو موجود    التنبؤ ، وهذا ال ينفي أن منهج  بالتنبؤ د وال ينتهي  لتشكيل المستقبل المنشو 

باألزمات    والتنبؤ ة حيث يهتم علم المستقبل بقراءة المستقبل  ستراتيجيوعلم اإل    مستقبلفي علم ال

أو   احتواؤها  ثم  ومن  وقوعها  وال  بالتنبؤ قبل  إيجابية  أو  سلبية  مستقبلية  فقط  بأوضاع  ينتهي   

ة يتعامل مع نتيجة التنبؤ وما يتصل بها من أوضاع ستراتيجيإل د علم ا باالستسالم لذلك، كذلك نج

ووال الدراسات  أن  كمثال  ذكرنا  فإذا  فحسب،  لها  يستسلم  عن    ستنحسر  األمطار  بأن  تنبأت  البحوث 

المطرية في تلك    منطقة معينة، فإن هذه النتيجة في علم التخطيط تقود لصرف النظر عن الزراعة

بعد المسبقة  للمعرفة  اإلالمنطقة  يتعمق علم  المياه، بينما  توافر  على  ستراتيجيم  التعرف  في  ة 

طر ومن ثم التعامل مع هذه الظروف، مثل الربط بين القطع الجائر الغابات وتراجع  أسباب انحسار الم

حافظة عليها ومن ثم التأسيس  ات تهتم بزراعة الغابات والمإستراتيجيالمطر فيتم التعامل مع ذلك ب

ا من  تجعل  التخألوضاع  منهج  عن  يختلف  المنهج  وهذا  المنطقة،  تلك  في  مستمًرا  طيط  لمطر 

 التقليدي قصير األجل.  

هناك ارتباط بين العلمين وسيزداد هذا االرتباط أكثر في إطار عمليات   أنبشكل عام يمكن القول  

 : حث توضيحه فيما يليتطوير المفاهيم لكال العلمين وسيحاول البا

اإل  .1 تعني  ستراتيجيالرؤية  شاملة  أة  خطة  إطار  في  وتأتي  بالمستقبل  تتعلق  عميقة  رؤية  نها 

ية المستقبلية قد تكون إنتاج ؤسس لتحقيقها ويجوز أن توصف بأنها رؤية مستقبلية، أما الرؤت

الم المعرفي  اإلنتاج  مثل  معين،  موضوع  في  مستقبلي  بترتيب  يتعلق  منظم  تعلق  معرفي 

الديمغرافية في منطقة )ما( وتالفي اآلثار السلبية، إال أن تحويل    ضاعاألو بالتعامل مع تعقيدات  

الح إلهذه  يحتاج  واقع  إلى  العلمية  والسياسات،  ستراتيجيقائق  األهداف  من  عدًدا  تتضمن  ة 

 فالرؤية المستقبلية ليس بالضرورة أن تكون خطة مستقبلية. 

 ت والكوارث قبل وقوعها.زمامستقبل المنشود واحتواء األالعلمان يتعلقان بتشكيل ال .2

الت  م عل .3 بغرض  المستقبل  ودراسة  بالتنبؤ  يهتم  للتنبؤ  المستقبل  أو  أفضل  لمستقبل  أسيس 

ا أو تخفيفها، لكنه ينتهي في هذا الحد أي حد اإلنتاج المعرفي، وبالتالي  بالمهددات قبل وقوعه
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قضايا المستقبل وهو  حشد كل العلوم اإلنسانية تجاه  فإن علم المستقبل بهذا الفهم والتأطير ي 

ستقبل العالم  هم األقدر على دراسة مفعلماء الفلك والفضاء  ة،  ستراتيجيما ال يتيسر لعلماء اإل 

العظيم    االنفجارمن هذا االتجاه، ونجد أن علماء الفيزياء والهندسة هم األقدر على دراسة أسرار  

األرض،   للتنبؤ  على  الحياة  وم  بمصير  االجتماع  علماء  مثل  وهكذا  قضايا  على  السيطرة  ستقبل 

الدواء الكيماوي    مياء والصيدلة في مجال المجتمع، وعلماء الكي  تعقيدات النفس البشرية ومشكالت

على  أ التعرف  في  يسهم  الدين  في  الغوص  أن  للبشرية، كما  وراثًيا وتهديده  المحورة  األغذية  و 

رض كما يسهم في تحديد منهج التعامل مع قضايا المستقبل،  الغيبيات ومستقبل الحياة على األ

التاريخ قادرين    نكما أ التجعلماء  السابقة استخالص امن خالل الغوص في  لعبر والدروس  ارب 

 للتعامل مع المستقبل. 

ينتهي علم المستقبل في إنتاج معرفي يتعلق بالمستقبل إال أن تحويله إلى واقع يصبح هو   .4

التخطي لعلم  اإل المجال  وبهذا  ستراتيجياإل  اإلدارةوعلم    ستراتيجيط  ومرتكزاتهما،  بقواعدهما  ة 

ا تعّد  مدالفهم  المستقبلية  عن لدراسات  غنى  وال  مهًما  اإلخًلا  التخطيط  تطوير  في    ستراتيجيه 

المستقبلية سيناريوهات مبتكرة    تؤمن الدراساتالقائم على الصور المستقبلية، حيث يمكن أن  

، بما في ذلك التنبؤ باألزمات حيث يتم احتواؤها  ستراتيجيلية التخطيط اإلتزيد من كفاءة وفاع

 .ستراتيجيلتخطيط اإلمسبًقا عبر ا 

اإلهي .5 التخطيط  اإل  ستراتيجيتم  المعرفة  بإنتاج  التحليل  ستراتيجيالقومي  عملية  خالل  من  ة 

ة )السياسية،  وذلك من خالل الربط بنتائج المعرفة في مجاالت قوى الدولة الشامل  ستراتيجياإل

التقني  العلمية،  والثقافية،  االجتماعية  األمنية االقتصادية،  العسكرية  المعلومات    ة،  بجانب 

لباحث منهج محدد وواضح يربط بنتائج دراسات المستقبل في المجاالت  عالم( بينما لم يرصد اواإل 

مستقبل تؤسس  لكن تظل الحقيقة المهمة هو أن نتائج علوم ال  ، المختلفة إلنتاج معرفة شاملة

 .ستراتيجيخطيط اإلهم خطوات التأالذي يعد  ستراتيجيفاعلية وكفاءة التحليل اإل وتعزز من 

الذي    ستراتيجيإن استشراف المستقبل يتم تحقيقه عملًيا من خالل عملية التخطيط اإله فعلي .6

فيه  إعداديتم   تشترك  والذي  المستقبل  علم  عن  يعبر  الذي  المعرفي  اإلنتاج  على  بناء  كل  ه 

 العلوم.

وهو ما يدعو للربط    ستراتيجيوبالتالي فإن التطور في علم المستقبل يدعم عمليات التخطيط اإل  .7

 ينهما وليس العكس. ب
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 ة للدولة سرتاتيجي اإل  اإلدارة
يتم من خالله تحديد  لذي  ة للدولة من وجهة نظر المؤلف، يقصد بها اإلطار المتكامل استراتيجياإل  اإلدارة

 ضمن العمليات التالية:  المفهوم تت  ة، وهي بهذا ستراتيجيوتحقيق وتأمين المصالح والغايات الوطنية اإل

 ويشمل كًلا من:  ستراتيجيالتخطيط اإل  .1

 المحلية والعالمية للبيئة  ستراتيجياإلالتحليل  . أ

 األوضاعوم على خلفية  ويق   وتحديد المصالح والغايات الوطنية،  ستراتيجياختيار التوجه اإل .ب

واإلعالم والتقنية  والعلمية  واالقتصادية  واالجتماعية  األمنية،  السياسية  والعسكرية  ية 

عف، من أجل االستفادة من الفرص والتعامل  وترتكز على نقاط القوة ومعالجة نقاط الض

 مع التهديدات الخارجية. 

 ة وتشمل: ستراتيجيصياغة اإل .ج 

 فرعية. وال  الرؤيا القومية والقطاعية (1

 تحديد الرسالة على المستوى القومي والقطاعي والفرعي.  (2

 .  تحديد الغايات الوطنية (3

 ة.ستراتيجي تحديد األهداف اإل  (4

 ة. ستراتيجيتحديد السياسات اإل (5

 ة وأهم ما تشمله: ستراتيجيتنفيذ اإل  .2

 .ة في الحكم والمعارضة والمجتمعستراتيجيوتأهيل القيادات اإل   إعداد . أ

 والسلوك الوطني. ستراتيجيمن الوعي اإلية وطنتوفير مظلة   .ب

 يشمله:  تحقيق التكامل والتناسق للنشاط الوطني وأهم ما .ج 

إعادة صياغة التشريعات وتشمل إلغاء أو تعديل بعض التشريعات وإصدار تشريعات أخرى جديدة   (1

 .المطلوبة لتحقيقها  األوضاعبما يجعل البنية التشريعية تتناسب والغايات الوطنية وتوفر 

إعادة صياغة السياسات وتشمل إلغاء أو تعديل بعض السياسات وإصدار سياسات أخرى جديدة   (2

 المطلوبة لتحقيقها. األوضاعزمة السياسات تتناسب والغايات الوطنية وتوفر ا يجعل حبم

اإل (3 إداري يستطيع تنفيذ  اإلدارية للدولة، بغرض توفير جهاز  الهيكلة  ة بكفاءة،  ستراتيجيإعادة 

 رات ومؤسسات وإدارات جديدة. ل ذلك استحداث وزاوقد يشم
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ا (4 وتقاسم  الداخلية  الوطنية  الشراكات  بترتيب  المجتمع ألدوار  ومنظمات  جهة  من  الحكومة  ين 

 ة.ستراتيجيومنظمات األعمال من جهة أخرى، فيما يتصل بتنفيذ اإل

لإلدارة   .د الوطني  المنهج  واستخدام  ـ و تطوير  والسـ الوســائل  اســتخدام  اإلدارية  يتضمن  بل 

  ( أوTeam Workالعمل )فرق    ( ونظامRe Engineeringالهــندســة )   الحـديثــة مثل إعادة 

 الهيكل اإلداري الشبكي.. إلخ. 

و  .ه اإللكترونية  بالحكومة  يعرف  ما  وهو  المعلومات،  وأنظمة  الحديثة  التقنية    اإلدارة استخدام 

قيق الجودة بل وتقليل الفساد اإلداري والمالي،  اإللكترونية، باعتبارها إحدى أهم وسائل السيطرة وتح 

 .ستراتيجيوالموظف اإللكتروني، أحد مقومات النجاح اإلة  صبح توفير البنية التقنية الحديثلذا أ

 ة. ستراتيجيالمناسبة لتحقيق المصالح اإل   األوضاعالمطلوب لتهيئة  ستراتيجيالتغيير اإل إنجاز .3

 المتابعة والتقييم والتقويم. .4

 

 ة: ستراتيجياإل اإلدارةاول خطوات لي نتنفيما ي

 :ستراتيجيأواًل التخطيط اإل

 ما يلي:  ستراتيجياإلطيط التختتضمن عملية 

 .ستراتيجيالتحليل اإل .1

 وتحديد الغايات الوطنية.  ستراتيجياختيار التوجه اإل  .2

 ة. ستراتيجيصياغة اإل .3
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 : سرتاتيجيالتحليل اإل 

 :ستراتيجيمفهوم التحليل اإل

اإل  اإل  ستراتيجيالتحليل  المعرفة  التي يتم عبرها إنتاج  العملية  المعرفة ذات العستراتيجيهو  مق  ة أو 

، وتعني التعرف بعمق على الوضع الراهن ومكامن قوة الدولة وضعفها وكذا التعرف بعمق  ستراتيجياإل

جاالت اب في المعلى جذور وأسباب المشكالت أو الظواهر، والقدرة على الربط بين الظواهر والعوامل واألسب

وال  واالقتصادية  والثقافية  واالجتماعية  واألمعالسياسية  والتقنية  الدلمية  الصعيد  على  اخلي  نية، 

والخارجي، والتعرف على البيئة الخارجية وما تشمله من مصالح وتهديدات ، كما تشمل التعرف بعمق على  

 دراسة في أكثر من اتجاه: عمق في ال، وهي عملية تتطلب التتعقيدات النفس البشرية، وتوقع المستقبل

واطنين أمر غاية في البشرية للم  دواخل النفس  لىدائرة النفس البشرية، ولعل التعرف ع . أ

األهمية، فالوصول لحلم وطني يستدعي التعرف على حاجات ورغبات المواطنين، كما أن  

ات  ستراتيجيإل كثير من القضايا النفسية تبرز من خالل التحليل النفسي، بل أن كثير من ا

 ات نفسية. إستراتيجيالوطنية يتوقف نجاحها على مدى وجود 

الداخلية في قـوى الدولـة الشاملـة )السياسية،    األوضاعـة وتشــمل  الدائـرة الوطني .ب

االقتصادية والبيئية، االجتماعية الثقافية، العسكرية األمنية، العلوم والتقانة، اإلعالم  

 والمعلومات(.

)السياسية، االقتصادية والبيئية، االجتماعية الثقافية،   األوضاعية وتشمل جالدائرة الخار .ج 

 ألمنية، العلوم والتقانة، اإلعالم والمعلومات( في الساحة الدولية.العسكرية ا

المستقبلية بما يقود لوضع    األوضاعب  التنبؤ دائرة المستقبل، حيث يتعين على التحليل   .د

 ال القادمة وعلى أمن المستقبل.يات تحافظ على مصالح األجإستراتيجي

ل قوى الدولة الشاملة )السياسي،  كما تشمل الربط وإيجاد العالقات بين النشاطات في مجا .ه

ا البيئي،  اإلعالم  االقتصادي  التقني،  العلمي،  األمني،  العسكري  الثقافي  الجتماعي 

و والتنبؤ  األسباب  وإدراك  الظواهر  وتشخيص  لتفسير  يؤدي  بما  وقع  ت والمعلومات(، 

 المستقبل، باعتبار أن تحقيق النجاح الكلي ال يتم إال عبر هذا االرتباط. 

 :ستراتيجياإل  التحليلمجاالت 

 مجاالت هي:  أربع للتحليل 

 تحليل تشخيص وهذا أكثرها أهمية. .1
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  ات.ستراتيجيتحليل تصنيف، وهذا يساعد في اختيار اإل .2

نقطة   .3 يحدد  وهذا  الراهن،  الوضع  تحديد  تحديد    فيما(  BASE LINE)  االنطالقتحليل  يتم 

يصبح الوضع محدًدا أين نحن اآلن وإلى  الوضع المستقبلي من خالل الرؤيا والغايات واألهداف، ف

 أين نذهب. 

 تحليل توقع.  .4

سباب  سباب تعاطي الشباب للمخدرات قد نكتشف أن ذلك يرجع للفراغ والعطالة وألأفإذا قمنا بتشخيص 

، أما الوضع الراهن فيمكن التعبير عنه في مؤشر )مثال  تربوية. إلخ أو  سياسية أو اجتماعية أو ثقافية  

نقاط ضعف  بين كل ألف شاب يتعاطى المخدرات(، أما نقاط التصنيف فسيكون في شكل    أن هناك واحًدا 

 وقوة وفرص ومهددات، كما سيرد شرحه الحًقا. 

 ، وهي: ستراتيجياإل المالحظات المهمة المتصلة بالتحليل  ال بد هنا من اإلشارة إلى بعض

، حيث  ستراتيجيالتحليل اإل  ة ال يمكن أن يتم من خالل نوع واحد من أنواعستراتيجيإن وضع اإل  (1

يصلح    النوع السبيل المثال حيث يرى المؤلف أن هذا  على  ( SWOTيالحظ كثرة اللجوء لتحليل )

قوة والضعف والفرص  للدولة، فال يكفي معرفة نقاط ال   اتيجيستروحده عند القيام بالتخطيط اإل 

السياسية    األوضاعالبيئة، مثل  ي  ف  األوضاعة، بل يجب التعرف على  ستراتيجياإل  عدادوالمهددات، إل

و االستهالكية  األنماط  أوضاع  على  فالتعرف  إلخ،  )ما(،    األوضاعوالثقافية..  دولة  في  السلوكية 

عن أوضاع معينة،  ران  يعب   واضح وإنمااللذان قد ال يشكالن نقطة قوة وال نقطة ضعف بشكل  

اسب أو  اف أو وسائل معينة تتنفإن المخطط يمكنه االستفادة من تلك المعلومات في بلورة أهد

، ونحن في ذلك أقرب للطبيب الذي يحتاج لصور مقطعية وتحليل للدم  األوضاعتتعامل مع تلك  

 والضغط إلخ.. حتى يستطيع تحديد حالة المريض. 

ا (2 يتساءل  األحيان  من  كثير  التخطيطفي  عملية  بداية  عن  أعلى  ستراتيجياإل   لبعض  من  هل   ،

سؤال غاية في األهمية لعديد من االعتبارات  إن اإلجابة على هذا الألسفل أم من أسفل ألعلى،  

 منها: 

أن التخطيط من أعلى يوفر بشكل أفضل قراءة للبيئة الخارجية للدولة، إال أنه يمكن  . أ

تو قراءة  يحسن  ال  وقد  تسلطًيا  يعد  يفرز  أن  قد  وبالتالي  الشعبية  القواعد  جهات 

ة ستراتيجياإل  ، ولعل أهم عنصر لنجاحة ال تعبر عن )حلم وطني( حقيقيإستراتيجي

 هو أن تعبر عن وجدان المواطنين بما ينعكس في مشاركتهم في تنفيذها فيما بعد. 

الخارجية كما   .ب البيئة  ف  الربط بين أطرا  أنأن التخطيط من أسفل ال يستطيع قراءة 

هذا  البعض من محافظات وواليات ال يمكن إال أن يتم من أعلى، إال أن    الدولة وبعضها 
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 أفضل من المركز في التعبير عن القواعد الشعبية. المستوى قادر بشكل

تتم بشكل دائري كما هو موضح في الشكل التالي، بحيث   أنيجب   ستراتيجيعليه فإن عملية التحليل اإل

 شكل خطوات كما يلي: تتم عملية التحليل في  

تحليل   (1 المركز  إستراتيجيإنفاذ  القومي  المستوى  على  أولي  التح بشكل  )الجيوبوليتيك،  ليل  ي 

 الجيوستراتيجي..( يقوم على العلوم والمعرفة في مراكز البحث العلمي. 

(،  االجتماعية. إلخإنفاذ عمليات المسوحات ميدانية في كافة المجاالت )السياسية، االقتصادية،   (2

ول  المرحلة يتم الغوص في داخل النفس البشرية عبر تحليل الشخصية ودراسات المي  ي هذهوف

 واالتجاهات والرغبات، وهذه الخطوة تعبر عن مشاركة حقيقية للمواطن. 

 في الخطوات أعاله للواليات والمحافظات.   نتائج التحليلتنزيل  (3

ي   إستراتيجيتحليل    إعداد  (4 تحليل  وهو  المحافظات،  مستوى  في  على  المنتجة  المعرفة  درك 

 اله. الخطوات أع

ما يضمن توفر المعرفة والعلوم المنتجة وتوجهات  ا بالنهائي مركزًي  ستراتيجيوضع التحليل اإل (5

 القواعد الشعبية التي توفرت عبر الدراسات الميدانية والتحليل على مستوى الواليات.

اإل  (6 التحليل  إتمام  يستدعي    ستراتيجيإن  المطلوب  التحلبالمستوى  في  خبراء  عبر  يتم  يل  أن 

المخت  ستراتيجياإل العلمية  التخصصات  أصحاب  اإلومشاركة  على  تدريبهم  بعد  ة،  ستراتيجيلفة 

اإل التفكير  مهارات  توفر  إن    ستراتيجيبشرط  لديهم..  اإل   إنجازواإلبداعي  عبر    ستراتيجيالتحليل 

اإل التفكير  لمهارة  يفتقدون  لنتائ  تراتيجيسخبراء  ويقود  هذايضعفه  ولعل  محدودة،  يفسر    ج 

متميزة في مهنها المختلفة    ونتك ات التي يضعها مجموعات قد  ستراتيجيضعف العديد من اإل

وتركيزهم في جوانب فنية ليست مجال    ستراتيجيكالطب والهندسة، وذلك الفتقارهم للبعد اإل 

من المهن   تيجيسترادريب طاقم التخطيط اإل ، هذا الحديث يقود ألهمية تستراتيجيالتحليل اإل 

ت  العصف الذهني والحلقا ، واالستعانة بجلسات  ستراتيجيالمختلفة مع وجود خبراء التخطيط اإل 

 ة.ستراتيجيالعلمية الستنباط األبعاد اإل

إن توفر مهارة التفكير اإلبداعي للمحللين تساعد في إدراك فرص أو نقاط قوة.. إلخ، قد ال يدركها   (7

 صاحب التفكير التقليدي.  
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 ستراتيجيأنواع التحليل اإل 1/ 3ل رقم كش

 

 

 

 تيجيستراعملية التحليل اإل  2/   3شكل رقم 
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 : ستراتيجينطاق التحليل اإل 3/   3شكل رقم: 

 

 

 

 

 

النفس البرشية

الدائرة الوطنية

الدائرة الخارجية

دائرة املستقبل
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 :ستراتيجيأنواع التحليل اإل

 أهمها:  ستراتيجيهناك عدة أنواع من التحليل اإل

 (  SIMPESTتحليل )  ▪

 (  PESTتحليل )  ▪

   ( SWOTتحليل )  ▪

 التحليل الجيوستراتيجي. ▪

 التحليل الجيوبوليتيكي. ▪

 القومية:    عوضا األ وتحليل  سرتاتيجيالفكر اإل 
ضرورة   إلى  اإلشارة  تحليل    إنجازيجب  اإل  األوضاع عملية  القوى  مفهوم  خلفية  على  ة  ستراتيجيالقومية 

 الشاملة للدولة.  

، فكلما كان  ستراتيجيية التخطيط اإل يجب أن تسبق عمل  ستراتيجيهذا يعني أن عملية بناء الفكر اإل

ع التعقيدات والتحديات المحلية واإلقليمية رة على التعامل مراسًخا فإن هذا يعني القد  ستراتيجيالفكر اإل 

اإل  الفكر  فإن  وبالتالي  اإل  ستراتيجيوالعالمية،  القوة  من  لكل  لمفهوم  الدولة  توصل  ة  ستراتيجييعني 

يتم   عندما  وهكذا  اإل   إنجازالشاملة،  المعينة،    ستراتيجيالتحليل  القوة  مفهوم  خلفية  على  يتم  فهو 

الفجوة بين الوضع الراهن والوضع المستقبلي في المجال المعين    اء التحليل ستتضحوبالتالي عند انته

ة  ستراتيجيسياسي، اقتصادي، اجتماعي.. إلخ، وبالتالي ستصبح هذه الفجوة هي محور تحديد األهداف اإل

أن ينبغي  من  التي  للتحول  عدم    توجه  إن  المستقبلية.  القوة  إلى  الحالي  أو الضعف  وجود    وضوح  عدم 

برمتها، لعدم    ستراتيجيويهزم عملية التخطيط اإل   ستراتيجيمن عملية التحليل اإل   مفهوم للقوة يضعف

اإل الفكر  ضعف  أن  كما  للقياس،  معيار  المعينة،    ستراتيجيوجود  للقوة  قاصر  لمفهوم  التوصل  يعني 

اإل وبا التخطيط  خالل  من  السعي  سيتم  وبالتالي    ستراتيجيلتالي  هشة  أو  ضعيفة  قوة  ستكون  نحو 

 ة عرضة لالنهيار أو عدم القدرة على االستمرار والصمود.   يستراتيجاإل

 الثامن من هذا الكتاب(.  في الفصلة الشاملة ستراتيجي)يرجى مراجعة مفاهيم القوى اإل

 : سرتاتيجيإل االتنمية املستدامة وضعف الفكر 
اإل الفكر  ضعف  ألثر  العملية  النماذج  ت  ستراتيجيمن  لعمليات  مالمساند  هو  التنمية،  وضوع  حقيق 

 التنمية المستدامة الذي تم تداوله في العالم في السنوات الماضية.

المطلوب فالتنمية   ى إن مصطلح )التنمية( بهذا اللفظ اللغوي، ال يحتاج إلضافات حتى يستوفي المعن

د ممارسة  ادية للتنمية ثم بع حدث هو أن الغرب اعتمد مؤشرات اقتص  خراب وضد الفساد، لكن ماضد ال
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رأ ضرورلسنوات  أخيًرا    ةى  ثم  السياسية  المؤشرات  ذلك  بعد  بها  ألحق  ثم  االجتماعية  المؤشرات  إضافة 

 المساند.   ستراتيجية، وهذا دليل على ضعف الفكر اإليالبيئ

ضطره لتطوير مفهوم التنمية  ااته تلك وما نجم عنها من خلل،  تراتيجيسإإن تطبيق الغرب لسياساته و

المستدامة ليعالج ويمنع حدوث ما  تحت مسمى ال سبق ووقع فيه من أخطاء، والحقيقة هو أن  تنمية 

التخطيط الغربي،    المساند لعملية تحقيق التنمية هو الذي كان مفقوًدا أو ضعيًفا في  ستراتيجيالفكر اإل 

نمية،  يحكم عمليات تحقيق الت   إستراتيجي أو تنمية مستدامة، فالقضية قضية فكر    ية تنمية وليست القض 

 . القادمة. إلخ د المتصلة بها سواء ما يتعلق بالبشر وسلوكهم أو البيئة أو مصالح األجيال  يدرك كافة األبعا 

رض  على األ إن عدم وجود عالقة بين منهج التخطيط الذي في الواقع يشكل الخطوة لتصرفات البشر

ف  وتطلعات منصوص عليها  وغايات  من حقوق  اإلنساني  اإلرث  مع كل  جهة  المواثيق والسياسات  من  ي 

 التنمية المستدامة حبًرا على ورق.   والتشريعات الدولية، من جهة أخرى، يجعل من موضوع

كاز  ه هو ارتبل إن الضمان ألمن العالم وسالم، وبالتالي فإن أهم ضمان لتحقيق تنمية حقيقية شاملة

المتعلقة بتحقيق    األوضاعيات والتدبر في طبيعة التحد  أخالقي، ولعل النظام العالمي على نظام قيمي  

اإل  والمرتكزات  القيم  من  بمنظومة  محكومة  لمفاهيم  الحاجة  إلى  يشير  المستدامة،  ة  ستراتيجيالتنمية 

ألمن القومي واألمن العالمي ومصالح  تحول أهداف التنمية المستدامة إلى واقع وتؤسس لألمن اإلنساني وا

 تأسيس له. ذا الكتاب للاألجيال القادمة وهذا ما سعى ه

 وإنتاج املعرفة:  سرتاتيجي التخطيط اإل 
كما أشرنا وبالتالي   يستراتيجللدولة تقتضي إعمال الفكر اإل   ستراتيجيإن تعقيدات بيئة التخطيط اإل 

اإل  التحليل  تف   ستراتيجي فإن  أن  يجب  عملية  ا هو  للمعرفة  للوصول  فالتخطيط ستراتيجيإل ضي  ة، 

ة وهي مرحلة  إستراتيجيت وإنما على معرفة  لى البيانات أو المعلوماالصحيح يجب أال يستند ع   ستراتيجياإل

الوزارة ثم داخل هو    األخرى كماالقطاع ثم مع القطاعات    يتم الوصول إليها عند تحقيق االرتباط داخل 

 موضح فيما يلي: 

 رتبطة  مع استدعاء نتائج البحوث الم  ام في مستوى اإلدارات إلنتاج المعلومةلبيانات الخالربط بين ا

 بالمجال. 

   يتم الربط بين المعلومات وبعضها البعض داخل الوزارة إلنتاج المعلومة األساسية )وهي معلومة في

اع االقتصادي  هذه الحالة تتعلق بالوزارة، أي المعلومة تصبح معلومة زراعية أو صناعية( في القط

 مع استدعاء نتائج البحوث المرتبطة بالمجال.

 الربط بين العلوم المعرفة، وتسمى حينئذ معرفة  والمعلومات األ   يتم  القطاع إلنتاج  ساسية داخل 
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اقتصادية في حالة القطاع االقتصادي ومعرفة سياسية في حال إنتاجها في القطاع السياسي وهكذا  

االجتماع القطاع  في  والصناعة  اجتماعية  الزراعة  من  كل  في  األساسية  المعلومات  بين  )كالربط  ي 

والتجار إلنتوالتعدين  الخارجية  االقتصادي(  ة  القطاع  إطار  في  المعرفة  الفكر  اج  استدعاء  مع 

 .ستراتيجياإل

   )يتم الربط بين المعرفة في قطاعات الدولة )أي الربط بين السياسة واالقتصاد واألمن والدفاع... إلخ

اإل  ستراتيجيرشة التحليل اإل عبر و المعرفة  الفكر اإل ة  ستراتيجيإلنتاج  وفي    ،ياتيجسترمع استدعاء 

 .ستراتيجيالمرحلة فقط تصبح الدولة قادرة على إتمام التخطيط اإل هذه 

 

 إنتاج المعلومة األساسية   4/   3شكل رقم: 

 اإلنتاج المعرفي في الزراعة 

 

 

  

معلومة 
أساسية عن 

الزراعة

معلومات 
عن 

التقاوي

معلومات 
عن البنية 

التحتية

معلومات 
عن الري

معلومات 
عن 

السامد
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 إنتاج المعرفة   5/   3شكل رقم: 

 االقتصادي  ستراتيجيالفكر اإل 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةستراتيجيإنتاج المعرفة اإل     6/   3شكل رقم: 

 ستراتيجيالفكر اإل 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

معرفة 
اقتصادية

معلومة 
عن 

الزراعة

معلومة 
عن البنية 

التحتية

معلومة 
عن 

الطاقة

معلومة 
عن 

الصناعة

معرفة 
إسرتاتيجية

معرفة 
اقتصادية

معرفة 
تقنية

معرفة 
سياسية

معرفة 
اجتامعية
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 مراحل إنتاج المعرفة 7/  3شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عليم  الت
 العال 

 اإلرشاد 

الرعاية 
 االجتامعية

 الصحة 

األوضاع  
 الثقافية 

العمل  
 الطوعي 

التعليم  
 العام 

الربط داخل  
 القطاع 

ألمن ا
 والدفاع

 السياسية 

 االقتصادية 

اإلعالم 
 واملعلومات 

العلم  
 والتقانة

 االجتامعية 

التفاعل  
 القومي 
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 : سرتاتيجيمصطلحات التحليل اإل 
انعكس في تباين مستوى    تيجيستراإن عدم توضيح مضمون المصطلحات المستخدمة في التحليل اإل 

الموضوعة بل واختالف الخطط داخل الدولة   الواحدة من وزارة إلى أخرى أو من والية إلى  وعمق الخطط 

 هذه المعاني.أخرى، لذا نرى من المهم توضيح 

 SWOT: تحليلاأولً 

 من التحليل.   األنواع األخرى إنجازوهو يعني تحليل أوضاع القوة والضعف والفرص والمهددات ويتم بعد 

STRENGTH    S 

WEAKNESSES   W 

OPPORTUNITIES   O 

THREATS    T 

     Strength(  Sقاط القوة ) ن أ.

والمزايا    األوضاعالخطوة األولى في هذا النوع من التحليل هي تحديد نقاط القوة. ونقاط القوة هي  

الممك وتلك  للدولة  المتاحة  والمعنوية،  المادية  والموارد  الترتيبات  والقدرات  خالل  من  توفيرها،  ن 

موقع الجغرافي والموارد  ة، وتشمل ال ستراتيجيالحها اإلة التي تستند عليها الدولة لتحقيق مصستراتيجياإل

البشرية المؤهلة ومستوى التنمية األخالقية، والموارد الطبيعية كاألرض الزراعية الخصبة واألنهار والمياه  

 ات البحار والمعادن والنفط وأحجار الزينة، والمناخ. الجوفية واألمطار والغابات وثرو

ة يربطون عناصر القوة بالبيئة الداخلية، حيث  ستراتيجياإل  اإلدارةماء  ومما هو مالحظ أن معظم عل

يصنفون التحليل إلى نوعين: التحليل الداخلي لمعرفة نقاط الضعف والقوة، والخارجي لمعرفة الفرص  

ومن ضمنها سمات المبادرة والسعي لتشكيل    ستراتيجيالتخطيط اإلات  ا ألهم سمإذا رجعن  والمهددات، لكننا 

ة، فإننا سنكتشف أن ربط  ستراتيجيالمطلوبة لتحقيق األهداف والمصالح اإل  وضاعاأل قبل وتهيئة  المست

ثل  ، وإذا كان األمر كذلك، سنجد أن دولة مستراتيجينقاط القوة بالبيئة الداخلية يقيد عملية التخطيط اإل 

ك  تمل  العالم وال قع جغرافي غير مميز بعيد عن معظم أسواق  اليابان انطلق تخطيطها على خلفية مو

 أي موارد طبيعية.  

  السياسية  األوضاعالياباني صنع نقاط قوته من خالل بلورة    ستراتيجيلكن ما حدث هو أن التخطيط اإل

نسبية العالمية وهو ما جعل الغرب غير قادر  واالقتصادية والعلمية التي قادت المتالك اليابان للميزة ال

المطلوبة لإلنتاج من تلك الدول الغربية بل وتدفع  المواد الخام    م أن اليابان تستوردعلى منافستها رغ
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 عليها رسوًما وتكاليًفا إضافية تتمثل في النقل والشحن والتفريغ والشحن مرة أخرى إلى األسواق العالمية.  

الياباني لم تكن هناك نقاط قوة تقليدية من حيث الموارد    ستراتيجييط اإلإذن عند انطالق التخط

ذلك،    والموقع  إلى  كتب  وما  معظم  السائد في  المبدأ  على  الياباني  المخطط  اعتمد  فإذا    اإلدارةوبالتالي 

الداخلية وعالج ستراتيجياإل القوة  المتاحة باالستناد على نقاط  الذي يشير إلى االستفادة من الفرص    ة 

 .وى موارد البحرنقاط الضعف ومواجهة المهددات الخارجية، فإنه سيكبل لعدم وجود ما يستند عليه س 

، ساهم في  ستراتيجيللعالقات الدولية وهو أحد أهم فروع التخطيط اإل   ستراتيجيكما أن التخطيط اإل

ليل لمعرفة نقاط  صناعة نقاط قوة لعدد من الدول الكبرى خارج حدودها، مثال لذلك إذا قمنا بعمل تح 

لطاقة، سنكتشف أن حدة، في مجال االقوة التي يستند عليها المخطط في كل من الصين والواليات المت

مع السودان قامت بتأمين جانب كبير من  النفط لشعبها، وأن الواليات    ستراتيجيالصين عبر التحالف اإل 

ية والشراكات االقتصادية، قامت  ات الدولة العالقإستراتيجي ة السياسية وستراتيجيالمتحدة من خالل اإل

 طق العالم. بتأمين النفط لصالحها في العديد من منا

يعتمد على نقاط القوة المتوفرة، إال انه ال يتوقف عند    ستراتيجيالسرد يقود إلى أن التخطيط اإل  هذا

ة اليابان والعديد  ذلك وإنما يسعى إلى صناعة وتعزيز تلك القوة من المصادر الخارجية كما حدث في حال

اإل  التخطيط  أهمية علم  إلى  يشير  وهذا  األخرى،  الدول  تصنيفه كأهم    يجيستراتمن  الذي يمكن  نفسه 

نقاط القوة، وذلك لتوفيره ألوضاع تستطيع صناعة وتعزيز عناصر القوة، في الوقت الذي أدى غياب هذا  

إفريقيا،   دول  بعض  كموارد  ضخمة  طبيعية  موارد  تجميد  إلى  تكون  العلم  أن  يمكن  القوة  فنقاط  إذن 

لبيئة الخارجية في ظل أوضاع داخلية ذات ترتيب  ى اداخلية مثل الموارد الطبيعية، ويمكن أن تستند عل

اإل   معين.  إستراتيجي التخطيط  يقود  الموارد    ستراتيجيكذلك  وزيادة  لتنويع  والتقني  العلمي  لإلنتاج 

 وتطويرها والمحافظة عليها وحسن استغاللها. 

يجب  ه  إن العملية  مثل  أذه  قوة  فنقطة  ظروف،  من  حولها  وما  القوة  نقاط  تحديد  تشمل    رض أن 

ها مثل عدم نزول المطر في هذه المنطقة  لزراعية خصبة بمساحة مائة ألف فدان مع أوضاع أخرى حو

الحديد   معدن  من  وجود مخزون  مع  متجدد  غير  لكنه  الجوفية  المياه  من  كبير  نفس وتوفر مخزون    في 

اإل طقة،  المن التخطيط  عملية  إتمام  في  االستغناء عن  ستراتيجييساعد  يتم  فقد  جيد  زراعة  ال  بشكل 

و غير ذلك من الخيارات، كما ال يكفي أن نقول  أهناك واستبدالها بالتعدين واستخدام المياه لهذا النشاط  

إنتاج ضعيف جًدا    كبيًرا من المواشي هكذا دون تفصيل، فقد تكون هذه المواشي ذات  لدينا قطيًعا بأن  

ياه، هذا التوصيف يجعل المخطط  المكبيرة من العلف ومن األلبان في الوقت الذي تستهلك فيه كميات  

سليم   تخطيط  عملية  إتمام  تصعب  الخلفيات  هذه  بدون  المواشي،  خصائص  تحسين  كيفية  في  يفكر 

 وعميق. 
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 Opportunities(  Oب. الفرص ) 

الخ تأتي  القوة  نقاط  على  التعرف  تبعد  وهي  التحليل  خطوات  من  الثانية  إن  طوة  الفرص،  حديد 

ف والمهددات خطوة غير سليمة الن تحديدها يتوقف على معرفة طبيعة  ضعال الذهاب إلى تحديد نقاط  

 الفرص ومن ثم معرفة العقبات التي تعترض تحقيقها وهذا ال يتأتى إال بعد تحديد الفرص. 

والفرصة تتشكل من وجود ظروف وأوضاع  ،  من ظروفهذه الخطوة تتضمن تحديد الفرص وما حولها  

دية وأمنية... إلخ، معينة، يمكن االستفادة منها لتحقيق  ة واقتصاواجتماعيوأنماط ثقافية وسياسية  

ة باالستناد على نقاط القوة من موارد ومزايا  ستراتيجيمصلحة، ويتم ذلك من خالل عدد من األهداف اإل

 المهددات.  وقدرات وعالج الضعف التعامل مع

كالفرص التي تجسدها    ط القوة،على نقا  ة باالستنادستراتيجيويتم ذلك من خالل عدد من األهداف اإل 

ة اإلنتاج العلمي  ستراتيجيفجوة الطاقة، والفرصة التي تجسدها مشكلة شح الموارد في العالم بالنسبة إل

مقابل. والفرصة بهذا المفهوم تختلف  أو التقني، حيث يتم توفير إنتاج علمي أو تقني يحل هذه القضية ب

ة ستراتيجيبعض الدول للسيطرة على الموارد اإل  ذجه، سعيأحد نما عن مفهوم تعزيز القوة، الذي يجسد

 في دول أخرى. 

اإل علم  في  )ستراتيجيالباحث  كلمة  استخدام  كثرة  يالحظ  كمرادفة  إلى    المتاحة(  ولنعود  للفرص، 

ة باالستناد  ند حديثنا عن نقاط القوة، )االستفادة من الفرص المتاحالجملة التي سبقت اإلشارة إليها ع

 اخلية وعالج نقاط الضعف ومواجهة المهددات الخارجية(.  لقوة الدى نقاط اعل

)الفرص   جملة  تحمل إن  سمات    المتاحة(  مع  تتفق  ال  وهي  الواقع،  مجاراة  صفة  حروفها  طي  في 

كن توضيح المقصود بالفرص كما  ستسالم للواقع، لذلك يمومنها المبادرة وعدم اال   ستراتيجيالتخطيط اإل

 يلي:  

فعًلا ويمكن استغاللها، كالفجوة الغذائية العربية بالنسبة للسودان وكندا  لموجودة  لجاهزة االفرص ا .1

وغيرها من الدول ذات اإلمكانات الزراعية. وهذا يمثل المفهوم الذي تميل إليه غالبية كتب   وأستراليا

 ة.اتيجيتر ساإل اإلدارة

خطط األمريكي عبر  لقها الم ص التي خ ، مثل الفرستراتيجيالفرص الممكن صناعتها عبر التخطيط اإل .2

 تغيير األنماط االستهالكية لعدد من شعوب العالم إلى القمح.  

وإذا رجعنا إلى الخلفيات التي وقفت خلف إعالن شركاء في نظام عالمي مستديم الذي صدر في العام  

،  العالمي  االقتصادية دراسة قام بها خبراء من مجموعة دول الثمانية لمعرفة أسباب ركود على خلف 1997

الشرائية للدول   القوة  الدراسات وهي أن  سنجد أن اإلعالن استند على نتيجة أساسية خلصت إليها تلك 
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ومن ثم    النامية انخفضت نتيجة للسياسات الغربية االقتصادية، وبذا انخفضت الواردات من تلك الدول

للدول من خالل بنود هذا    الشرائيةع القوة  تأثر المنتج الغربي لعدم وجود مشترين، لذا تجسد الحل في رف

 اإلعالن ومن ثم تدور ماكينة اقتصاد دول الثمانية. 

مخطط   تنفيذ  وسائل  من  وسيلة  هو  مستديم  عالمي  نظام  في  شركاء  إعالن  أن  هذا  من  نفهم 

 بقاع العالم.   اعة فرص لصالحها فيلدول الثمانية لصن إستراتيجي

وسط الكبير وسنتعرض إليه في الباب التالي الشرق األ، مشروع  من األمثلة أيًضا على صناعة الفرص 

 يصنع الفرص وال ينتظر المتاح منها فقط.   ستراتيجيمن هذا الكتاب، لنكتشف كيف أن التخطيط اإل

مشروب   أو  العرديب  أو  الكركدي  مشروب  تناولنا  والنكهة    ( 32)   السودانيالتبلدي  وإذا  الطعم  حيث  من 

إلى أنها )فرصة   يشير  الواقع القابلة ألن تكون مشروبات عالمية، إال أن والمزايا سنجد أن هذه المشروبات  

أن الجمهور العالمي جاهز وما علينا سوى التصدير، وإنما يجب العمل لصناعة هذه الفرصة    متاحة( بمعنى

 .    المية ومواجهة صراع المصالح مع شركات المشروبات الغازيةاط االستهالكية العوهذا يشمل تغيير األنم

  األوضاع كما ذكرنا فإن هذه الخطوة تتضمن تحديد الفرصة وما حولها من ظروف، فتحديد الظروف و

، فإدراك مستوى الجودة وطبيعة  سليم وعميق   إستراتيجيتخطيط    إنجازالمتعلقة بالفرصة يمكن من  

هناك تحالفات    كانت   إنلسلعة المعينة وطبيعة التنافس الدولي حولها وما  االستهالكية حول ا األنماط  

ة حولها إلخ، يساعد في تحديد كيفية الحصول عليها وكذلك التعرف بسهولة على المعوقات  إستراتيجي

 التي تمتع تحقيقها داخلًيا. 

 Weakness(  Wالضعف )ج. نقاط 

ة  ستراتيجيتمنع أو تؤثر سلًبا على تحقيق المصالح اإل   ية التي تعيق أووالظروف الداخل  األوضاعهي كل  

البن  دولةلل ضعف  مثل  القومي،  أمنها  الموارد    ىوتهدد  ضعف  النقل،  أو  الكهرباء  تكلفة  ارتفاع  التحتية، 

هذه الخطوة بعد تحديد الفرص وما    إنجازالبشرية، السلوك السلبي سياسًيا واقتصادًيا واجتماعًيا، ويتم  

 قيق هذه الفرصة. التي تؤثر سلًبا في تح األوضاع تحديد  حولها من ظروف وأوضاع بما يمكن من

كذلك نقاط الضعف لدى المنافسين أو الخصوم في البيئة الخارجية حتى يتم    إال أننا نرى أنها تشمل

 م. ة ووسائل تنفذ من خالل نقاط ضعف الخصإستراتيجيالتعامل معها، حيث يمكن الوصول لخيارات 

قد يكتشف وجود نقطة    ما( لكنقد ال يكشف وجود فرصة )   ستراتيجيمثال لذلك نجد أن التحليل اإل

مال لتنفيضعف  اإل زمة  األهداف  بعض  منها  ستراتيجيذ  االستفادة  فيتم  أخرى،  لدول  أو  للمنافسين  ة 

 
 سي كوال. دانية عالية الجودة ولها فوائد صحية وتتوفر فيها مواصفات المشروب العالمي كالبيبمشروبات سو   (32)
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( دولة  في  الجهل  أن  كما  مصلحة،  قدلتحقيق  تقتض  ما(  مصلحة  لها  أخرى  لدولة  مدخًلا  ضعف  يشكل  ي 

روف فإن صراع المصالح يستخدم  ثل ترسيخ القبلية، وكما هو معخصمها من خالل إحداث فتنة معينة م

 حة العسكرية واالقتصادية واالجتماعية مثل خطة برنارد لويس.  كافة األسل

التي ال تمثل فرصة بقدر ما تمثل مدخًلا لتحقيق   الخارجية  الضعف  لنقطة  كل ذلك يمثل نموذًجا 

 ولة أو منظمة أخرى.   مصلحة لد 

توفـر   آخـر:  ومأمثال  مؤهلـــة  وكوادر  ومياه  )رض  صلصـة  إلنتــاج  صــالح  معجون(  ناخ 

ذه السلعة، إن دراسة الظروف  الطماطم، وهذه نقطة قوة، بينما يوجد إغراق في السوق العالمي من ه

فعلى سبيل    ك فرصة أم ال،احول الصلصة في السوق العالمي يساعد في تحديد ما إذا كانت هن  األوضاعو

العالمي مصنوعة من طماطم محورة وراثًيا أو تستخدم    المثال قد نكتشف أن الصلصة المنتجة في السوق 

تنامي الوعي العالمي الرافض للكيماويات واألغذية  ، بينما نالحظ من جهة أخرى  زراعتها الكيماوياتفي  

يمكن عبره إنتاج فرصة جديدة عبر إنتاج صلصة  المحورة وراثًيا، هذا الوضع يعبر عن ضعف للخصوم،  

 ات.طبيعية خالية من الكيماوي

 إن إدراك ضعف الخصم بهذه الطريقة يقود في نهاية األمر إلى تحويلها لفرصة.

 Threats( Tد. المهددات )

كل   هي  أمام تحقيق    األوضاعالمهددات  عقبة  تشكل  والتي  الخارجية  البيئة  في  الموجودة  والظروف 

 ة. ستراتيجيات واألهداف اإلالغاي

الخارج البيئة  أن  هو  هنا  توضيحه  يجب  لوما  العالمية،  البيئة  وهي  واضحة  للدولة  بالنسبة  ية  كن 

والظروف خارج    األوضاعخارجية كل من البيئة العالمية وكل  للوالية داخل الدولـة يمكن أن تشمل البيئة ال

االتحادية والتي يمكن أن تعوق تحقيق  درة عن الحكومة  والسياسات الصا  األوضاعحدود الوالية بما في ذلك  

 األهداف.  

ة ليس بالضرورة هو مهدد األمن القومي، فاألخير يشمل كل  ستراتيجيارة هنا إلى أن مهدد اإلاإلشيجب  

 ؤدي لتهديد األمن سواء داخل أو خارج الدولة. ما ي

  



95 

  PESTتحليل 

Political               (P) 

Economical   (E)  

Social     (S)  

Technology   (T)    

ياسية واالقتصادية واالجتماعية والتقنية، وذلك في البيئة المحلية  لسا  األوضاع وهو يعنى بتحليل  

 مع استصحاب البيئة اإلقليمية والدولية. 

زايا  إن التداخل الدولي وبروز ظاهرة العولمة والقوانين والتشريعات الدولية والمصالح الدولية والم 

الدولية.   األوضاعحو بلورة ما يسمى بن  دتجميعها قا،  النسبية العالمية واألنماط االستهالكية العالمية

ال يمكن إجراء تحليل سياسي أو اقتصادي من منظور محلي فقط وإنما يجب أن يتم    األوضاعفي ظل هذه  

الغنية بالموارد الطبيعية التي من منظور محلي عالمي، فإذا نظرنا إلى الدول اإلفريقية كنموذج للدول  

ات المصالح األجنبية، فإننا ال يمكن إغفال هذا الوضع واالنغالق  جيتيإسترايحتاجها العالم وتدور حولها  

 االقتصادية واالجتماعية.. إلخ.     األوضاعبتحليل داخلي ضيق، وهكذا تحليل 

ال مع  دقيق  بتفصيل  الراهن  الوضع  إبراز  التحليل  يتضمن  أن  بويجب  الساحة    األوضاعربط  على 

 .ستراتيجييربط كل عناصر التحليل المشار إليها باألمن اإلالدولية. وال يكون التحليل مكتمًلا إن لم 

عن   الحديث  يمكن  ال  وبدونها  دولة  أي  لنهضة  األساس  المحور  تشكل  العلمية  القدرات  أن  أي  ونرى 

ركيزة أساسية ال يمكن إغفالها في التخطيط  ح  ، كما ال يمكن إغفال اإلعالم الذي أصبإستراتيجي  تخطيط

 العسكرية واألمنية للدولة.   األوضاعن تحليل بد م وبالضرورة ال،  ستراتيجياإل

  ستراتيجي هناك مبررات أخرى يسوقها المؤلف لتبرير ما سبق، وهي أهمية تناسق عمليات التحليل اإل

الشاملة للدولة، ولعل االطالع على مفهوم    ةستراتيجية وكذا مع عناصر القوة اإلستراتيجيمع هيكل اإل

وامتالك قوة الدولة الشاملة، ومفهوم األمن القومي الذي يقوم على  م على حشد  ة الذي يقوستراتيجياإل

أساس  األوضاع تهيئة   بشكل  وارتكازه  الوطنية  المصالح  لتحقيق  للقوة  ي  المطلوبة  الدولة  امتالك  على 

 نظام يحقق التناسق المذكور. لالشاملة، يجعل من الضرورة التوصل  

هو تحديد الوضع الراهن  اط الدولة في إطار التنافس الدولي،  لذا فإن من أهم الترتيبات لتنظيم نش

لتحديد مستوى القوة أو الضعف، وبناء عليه    ستراتيجيفي عناصر القوة وهذا يقتضي إجراء التحليل اإل

لعناصر أو بعضها من خالل تحديد الغاية في كل  ا لتعزيز القوة في تلك    ستراتيجيينطلق التخطيط اإل

  الشاملة السبعةقطاعات الدولة برؤية المؤلف يحبذ أن تكون بعدد عناصر القوة    قطاع، وهذا يعني أن
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من موطن الضعف    ستراتيجيبما يجعل الرؤية واضحة للدولة وهي تتحرك بوضوح وثقة في مسارها اإل 

 إلى موطن القوة.  

الرغم من أن   اإل تراتيجيسإوعلى  الدولة المعينة قد تتوجه نحو تعزيز قواها  الشاملة    ةستراتيجية 

بدرجات مختلفة، مثل اليابان التي أعطت اهتماًما أكبر بعناصر القوة االقتصادية والعلمية والتقنية، فإن  

ايات  غالدولة ال بد لها من بلورة غايات في كل عناصر القوة مع تحديد سقف لدرجة طموح كل غاية من ال 

 ب الثاني(.)لمزيد من الشرح يرجى مراجعة الفصل الثالث والسابع من البا

بجانب   المعلومات  وأوضاع  واإلعالمية  والعسكرية  العلمية  القدرات  أوضاع  إضافة  الكاتب  يرى  لذا 

التحليل هو تحليل   القدرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتقنية، ليصبح اسم   األوضاعأوضاع 

 . SIMPEST مية: القو

 : SIMPESTالقومية  األوضاعتحليل 
ت  خالله  من  والعسكرية    األوضاعحليل  ويتم  والعلمية  والتقنية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

البيئة اإلقليمية والدولية،   المحلية مع استصحاب  األمنية وأوضاع المعلومات واإلعالم، وذلك في البيئة 

 يا المتعلقة بالنشاط في القطاع المعين ويشمل: ويتضمن كل الموضوعات والقضا

 ثل أوضاع الصحة والتعليم والثقافة في القطاع االجتماعي. ع مفي القطا  المباشرة األوضاع .1

 أوضاع السياسات المتعلقة بالقطاع مثل السياسات االجتماعية في القطاع االجتماعي. .2

 اعية في القطاع االجتماعي. أوضاع التشريعات المتعلقة بالقطاع مثل التشريعات االجتم .3

 (.منظمات. إلخ، قطاع )وزاراتأوضاع اآلليات والمؤسسات الخاصة بال .4

 أوضاع اآلليات والمؤسسات األكاديمية والبحثية الخاصة بالقطاع.  .5

إن التداخل الدولي وبروز ظاهرة العولمة والقوانين والتشريعات الدولية والمصالح الدولية والمزايا  

الدولية.   األوضاعمى بجميعها قادت نحو بلورة ما يس،  ة واألنماط االستهالكية العالميةالنسبية العالمي

ال يمكن إجراء تحليل سياسي أو اقتصادي.. إلخ، من منظور محلي فقط وإنما يجب أن    األوضاعفي ظل هذه  

 يتم من منظور محلي إقليمي عالمي.
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 SIMPESTمصطلح 

 

S Social & culture لثقافية عية وااالجتام  األوضاع 

I Information & media  واالتصاالت اإلعالم 

M Military, police, intelligence  القوة العسكرية والرشطية واملخابراتية 

P Political & international relations السياسية  األوضاع 

E Economical & environment االقتصادية والبيئية   األوضاع 

S Scientific العلمية  وضاعأل ا 

T Technology التقنية  األوضاع 

 

 سرتاتيجي: التحليل الجيو 
القومي. فعلى سبيل    الجغرافية في الدولة ودول الجوار والتي لها أثر على األمن   األوضاعيعني دراسة  

المثال يمكن أن يشكل تزايد السكان بمعدالت عالية في دولة مجاورة، في ظل شح األرض الزراعية بتلك  

وا للغذاء،  األولى  حاجة  بسبب  الدولتين  بين  مستقبلية  مشاكل  له  لدولة  االستعداد  يتطلب  وضع  هذا 

 .  ا بما يحول النزاع المتوقع إلى تعاون وشراكة ومصالحإستراتيجي

كما أن معرفة أوضاع السكان محلًيا والكثافة السكانية، والمهن الرئيسية لهم، وتحديد القطاع الغالب  

تاج لغالبية السكان . فتحقيق فرص العمل وتهيئة المناخ لإلنستراتيجيهمة للتخطيط اإلوالمؤثر خطوة م

يقود لتهديد األمن القومي،  ، وإن عدم ترتيب ذلك يمكن أن  ستراتيجيالتخطيط اإل   يصبح أحد أهم أهداف

نسبة الرعاة  مثال لذلك أن القطاع الغالب في عدد من الدول النامية هو الرعي والزراعة الذي تتراوح فيه  

لك في إطار توفر أراٍض زراعية خصبة تعتمد غالًبا  من إجمالي السكان، ويأتي ذ  %  70ـ    50والزراع بين  

 تمام بالقطاع المطري ألكثر من سبب:  على األمطار، هذا الوضع يحتم ضرورة االه

ثل في  دي المتماالقتصا  ستراتيجيأن االستفادة من تلك األراضي تشكل أحد أهداف التخطيط اإل   األول: 

 تنمية وتطوير واستفادة من الموارد. 

فوارق  توجيأن    الثاني:  خلق  يعني  الضخم،  القطاع  بهذا  االهتمام  دون  أخرى  لقطاعات  التنمية  ه 

تنموية يمكن أن تقود لتهديد االستقرار، ولعل ما تشهده بعض الدول النامية في العقود الماضية من  

 ن. لسكام معظمه في مناطق الزراعة المطرية التي يشكل أهلها غالب اعدم استقرار وانفالت أمني إنما يت
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 التحليل الجيوبوليتييك: 
العوامل   بين  السببية  العالقة  دراسة  بمعنى  والسياسة،  األرض  بين  العالقة  دراسة  على  ويقوم 

 الطبيعية والنشاط اإلنساني.

 طرق ووسائل الرصد والقياس: 

 القومية:  األوضاعإلبراز   يتم استخدام الطرق والوسائل التالية

 .المؤشرات الكمية 

 فية. المؤشرات الوص 

   اقتصاد اقتصاد،  )سياسة  البينية  العالقات  بعض  لقياس  الوصفي  وكذلك المنهج    اجتماع( 

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية. األوضاعالعالقات بين الجغرافيا و

 : سرتاتيجيإطار التحليل اإل 
صادية  والظروف السياسية واالقت  األوضاعالثة محاور، )يستخلص منها  ى ثعل  ستراتيجييقوم التحليل اإل

والتقن استخدام  واالجتماعية  خالل  من  وذلك  واإلعالمية(،  األمنية  والعسكرية  والعلمية  تحليل  ية 

SIMPEST    وتحليل ،SWOT     :والتحليل الجيوستراتيجي والتحليل الجيوبوليتيكي، كما يلي 

 ية. تحليل البيئة المحل 

 .البيئة اإلقليمية 

 .البيئة العالمية 

 لية:أواًل تحليل البيئة المح

ويتضمن التحليل إبراز الوضع الراهن بتفصيل دقيق حول أوضاع عناصر    ،SIMPESTمن خالل أسلوب  

والمعنوية(  والمزايا والقدرات والموارد المادية    األوضاعالقوة الشاملة للدولة، ويتضمن إبراز نقاط القوة )

)لض ا  ونقاط س  األوضاع عف  تؤثر  أو  تمنع  أو  تعيق  التي  الداخلية  المصالح  والظروف  تحقيق  على  لًبا 

 ة للدولة وتهدد األمن القومي(، وذلك من خالل محاور وبنود محددة مذكورة فيما بعد. تراتيجيساإل

 ثانًيا تحليل البيئة اإلقليمية: 

 في هذا المستوى يتم التحليل كما يلي: 

السياإلقليم  األوضاعرصد   والية،  األمنية  والعسكرية  واالجتماعية  واالقتصادية  والتقنية  اسية  علمية 
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 في دول الجوار واإلقليم عموًما والتي لها أثر على األمن القومي مثل أوضاع البيئة والمياه.واإلعالمية، 

  رصد أوضاع وظروف الدول في عناصر  والضعف( يتمالمحلية )نقاط القوة    األوضاع في ظل استصحاب  

، من خالل التعرف على الفرص التي يمكن  ة الشاملة ومعرفة آثارها على األمن القوميستراتيجيالقوة اإل

المصالح    األوضاعستفادة منها لتحقيق مصالح، وكذلك التعرف على  اال التي تعيق تحقيق  التوجهات  أو 

التحليل    باستخدام منهج  وذلكالمهددات(  ة أو تمنع أو تؤثر سلًبا على أو تهدد األمن القومي )ستراتيجياإل

 رصد أوضاع التوازن اإلقليمي.ضافة إلى اإلب الجيوستراتيجي والجيوبوليتيكي.

 ا تحليل البيئة العالمية:لثً ثا

 في هذا المستوى يتم التحليل كما يلي: 

استصحاب   ▪ ظل  رصد    األوضاع في  يتم  والضعف(،  القوة  )نقاط  السياسية    األوضاع المحلية  العالمية 

والعسكريةواالقتص واالجتماعية  واإلع  ادية  والتقنية  والعلمية  اإل األمنية  ورصد  ات  ستراتيجيالمية، 

المختلفة، والتي لها أثر على األمن القومي مثل أوضاع فجوة الغذاء والطاقة وما يدور حولها من صراع  

 وتنافس. 

استصحاب   ▪ ظل  وا  األوضاع في  القوة  )نقاط  رصد  المحلية  يتم  السياسية  الميالع  األوضاع لضعف(،  ة 

العلمية والتقنية وأوضاع المعلومات واإلعالم، ورصد  واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية األمنية و

 ات الخاصة بالدول التي لها مصالح في الدولة حالًيا ومستقبًلا. ستراتيجياإل

 رصد أوضاع التوازن الدولي. ▪

 البيئية. األوضاعرصد  ▪

ة بالمجال المعين بجانب أوضاع ت والمؤسسات العلمية المعنين أوضاع السياسات والتشريعاوتتضم

 ليات المعنية بالتخطيط والتنفيذ في المجال.اآل

 محاور تحليل البيئة المحلية:  

 االجتماعية:  األوضاعأواًل 

 وأهم ما تتضمنه دراسة وتحليل: 

 أوضاع النسيج االجتماعي. .1

 التعدد الديني.  .2

 التعدد الثقافي.  .3
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 التعدد اللغوي.  .4

 دد العرقي.تعال .5

 مدى تفشي العنصرية. .6

 التعايش.  .7

 قبول اآلخر.  .8

 تماء الوطني.  االن  مستوى .9

 الجرائم المجتمعية واألخالقية. .10

 أوضاع القيم والمعتقدات  .11

 أوضاع النظام األهلي.  .12

 الثقافية:   األوضاع .13

 ثقافة المجتمع. .أ

 مستوى التنمية األخالقية.  .ب

 السلوك المجتمعي.  .ج

 . عمل والوقتالسلوك الشخصي، مدى احترام ال .د

 .مدى الوعي بقضايا المجتمع المحلي والعالمي .ه

 تفكير والتخطيط والتعامل.  ط الأنما . و

 أوضاع التعليم:  .14

 مؤسسات التربية والتعليم. .أ

 أوضاع هيئة التدريس  .ب

 أوضاع انتشار التعليم.  .ج

 . ة واألمن القوميستراتيجيمطلوبات المصالح اإل أوضاع المنهج الوطني من منظور  .د

 مستوى العالمي، أكاديمًيا وفنًيا وتقنًيا. در المدربة بالمدى توفر الكوا .ه

 ود شراكة بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات الدولة.  وج  مدى . و
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 التنافسية للتعليم الوطني.   مستوى القدرات .ز

 .القدرات التنافسية للمؤسسات التعليمية .ح

ا  .ط والمستقبليمخرجات  الحالية  والعالمية  المحلية  للتحديات  قياًسا  ومطلوبات  لتعليم  ة 

 تحقيق المصالح الوطنية. 

 ة المدرسية. أوضاع الخدمات االجتماعي .ي

 التركيبة السكانية للدولة )نسبة الشيوخ والشباب واألطفال في الدولة ونسبة الرجال والنساء(.  .15

 . معدل النمو والخصوبة .16

 .ع في التنميةمستوى مشاركة المجتم .17

 أوضاع األسرة، المرأة، الطفل. .18

 ت الخاصة.أوضاع ذوي الحاجا .19

و .20 والروحية،  الجسدية  التنمية  حيث  من  الشباب  المعنية  أوضاع  المؤسسات  عن  بيانات  يتضمن 

 ية والرياضية، فعالية مشاركة المؤسسات الدينية والرياضية.بالتنمية الروح

 الصحية من حيث:  األوضاع .21

 ي.والعالجية، الماء الصحي والمسكن الصحي والملبس الصح  الطبية الوقائيةالعناية  .أ

 األمراض واألوبئة.  .ب

الجغرافي  صحية من حيث العدد والتأهيل والتوزيع  األطباء واألخصائيين وكافة الكوادر ال .ج

 إلخ.

 المستشفيات والمراكز التشخيصية والصحية.  .د

الطبية.   .ه التقنية  قياًسا  مستوى  الكفاءة  درجة  وتشمل  الطبية  التعليمية  المؤسسات 

 للتحدي المحلي والعالمي.

لحكومة في إطار المجتمع المدني وا  بين منظماتي ومستوى الشراكة  العمل الطوع  أوضاع وقدرات  .22

 ة القومية.ستراتيجياإل

طنية والتحديات  أوضاع القوانين والتشريعات والسياسات االجتماعية ومدى تالؤمها مع المصالح الو .23

 المحلية والعالمية.  
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 : وتشمل ماعيةاالجت األوضاعالمؤسسات العلمية واألكاديمية ذات الصلة ب .24

 مراكز البحوث والكليات والمعاهد.  .25

 ة المتخصصة في العلوم االجتماعية. ستراتيجياإل ز الدراسات معاهد ومراك .26

 ية والمستقبلية. المناهج ومدى تالؤمها مع التحديات المحلية والعالمية الحال .27

 . العلوم االجتماعيةأوضاع الخبراء والعلماء والطالب في تخصصات  .28

بآليالخاص  األوضاع .29 اإلة  وتقويم  ومتابعة  وتنسيق  وتنفيذ  تخطيط  والخطط    تاستراتيجيات 

 االجتماعية.

 المعلومات واإلعالم:  ثانًيا أوضاع

 وأهم ما يتضمنه دراسة وتحليل: 

 والمعلومات ومدى استقالليته ومهنيته وكفاءته. مدى وجود جهاز لإلحصاء   .1

 ب.مدى توفر المعلومات بالجودة والمصداقية والوقت المناس .2

 . ستراتيجيقدرة الدولة في التحليل اإل  .3

 اإلحصاء والمعلومات. نهج وطني في مجال مدى وجود وتطبيق م .4

 ة الشاملة.يجيستراتقدرة الدولة في إنتاج مؤشرات للقياس والتقييم في مجاالت القوة اإل  .5

 ذي. واألمن القومي والجهاز التنفي ستراتيجيمدى تناسق نظام المعلومات مع نظام التخطيط اإل .6

التصني .7 الجمع،  المعلومات  تقنية  نظم  بين  تكامل  وجود  والتحليل  مدى  التخزين  األرشفة،  ف، 

 اإللكتروني.

 أوضاع الوعي اإلحصائي والمعلوماتي.   .8

 ت. أوضاع كوادر اإلحصاء والمعلوما .9

 التشريعات المتعلقة بالمعلومات واإلحصاء.  .10

قنية المعلومات وتكنولوجيا االستشعار  أوضاع التكنولوجيا المساندة للمعلومات واإلحصاء )نظم ت  .11

 عن بعد إلخ(.

 ة.ستراتيجيالمطلوب لتحقيق المصالح الوطنية اإل  السند اإلعالمير مدى توف .12

 عالمي ويتضمن مستوى الجودة.مستوى القدرات التنافسية اإلعالمية من منظور  .13
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 حجم اإلنتاج اإلعالمي للدولة. .14

 لجغرافي لإلعالم. طبيعة وحجم الجمهور الحالي ومدى النطاق ا .15

 ني راسخة على المستوى المحلي والعالمي.قدرة اإلعالم الوطني على بناء فكر أو معا .16

 قدرة اإلعالم الوطني على تشكيل رأي وطني أو عالمي مساند.  .17

 الوطنية على إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية.  مستوى القدرة .18

 كاألقمار الصناعية. ستراتيجيسال اإلأوضاع تكنولوجيا اإلعالم الوطني بما فيها وسائل اإلر  .19

 ية. أوضاع الكوادر اإلعالم .20

ظل   .21 في  وقدراتها  اإلعالم  تدرس  التي  والكليات  والمعاهد  اإلعالمية  المؤسسات   األوضاعأوضاع 

 المحلية والعالمية. 

أوضاع النظم والقوانين والسياسات المحلية المعنية باإلعالم ومدى تالؤمها مع المصالح الوطنية   .22

 حديات المحلية والعالمية.والت

وتن   األوضاع .23 تخطيط  بآليات  اإل فيذ  الخاصة  وتقويم  ومتابعة  والخطط  ستراتيجيوتنسيق  ات 

 اإلعالمية. 

اإل  .24 التخطيط  وفروعه،  باإلعالم  الصلة  ذات  واألكاديمية  العلمية  المؤسسات    ستراتيجيأوضاع 

 اإلعالمي وتشمل: 

 مراكز البحوث والكليات والمعاهد  .25

 ة. تحديات المحلية والعالمية الحالية والمستقبليتالؤمها مع الالمناهج ومدى   .26

 لبناء الفكري في اإلعالما .27

 أوضاع الخبراء والعلماء والطالب في تخصص اإلعالم.  .28

 العسكرية واألمنية:  األوضاعثالًثا 

العقيدة العسكرية للدولة ومدى اتساقها مع مهام القوات المسلحة المتعلقة بتحقيق األمن   .1

 القومي. 

 المنظور الحربي.    الداخلية منأوضاع الجبهة  .2

 حيث:   مسلحة منلاأوضاع القوات   .3
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 العسكري.  ستراتيجيأوضاع التخطيط اإل  .أ

 العدد والتسليح ومستوى التقنية والكفاءة اإلدارية.  .ب

 مستوى القوة القتالية كًما وكيًفا قياًسا للتهديدات اإلقليمية والدولية  .ج

 التقنية والعلمية.أوضاع الكفاءات العسكرية الفنية و  .د

 ية.أوضاع التكنولوجية العسكر  .ه

 الرقمية )األسلحة التي تعمل بالنظم الرقمي اإللكتروني(.   ة العسكريةأوضاع القو .و

 أوضاع العوامل الجغرافية العسكرية.  .4

 .ستراتيجيمستوى كفاءة االنفتاح اإل  .5

 ة العسكرية.ستراتيجيأوضاع الترتيبات اإل  .6

ا مع المصالح  العسكرية، ومدى تالؤمه األوضاعسات المعنية بأوضاع النظم والقوانين والسيا .7

 ة الوطنية والتهديدات المحلية والعالمية. ستراتيجيإلا

 ة االكتفاء وكفاءة تطبيقها.  إستراتيجيأوضاع  .8

 أوضاع البنى التحتية. .9

 حيث:  الشرطة منأوضاع  .10

 العدد والتسليح ومستوى التقنية والكفاءة اإلدارية.  . أ

 والكوارث.لتعامل مع األزمات دني فيما يتصل باأوضاع الدفاع الم .ب

 لفنية والتقنية والعلمية. ت الشرطية اأوضاع كفاءا  .ت

 أوضاع خدمات الشرطة والسجون.  .ث

 أوضاع الكفاءات الشرطية الفنية والتقنية والعلمية. .ج 

 أوضاع البنى التحتية. .11

المعنية ب .12 والقوانين والسياسات  النظم  ومدى تالؤمها مع  الشرطية واألمنية    األوضاع كفاءة 

 المحلية والعالمية. ة الوطنية والتهديدات ستراتيجيمصالح اإلال

 أوضاع الكوارث واألزمات والجرائم والحروب.  .13

 أوضاع جهاز األمن من حيث:  .14
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 القدرة في الحصول على المعلومات والبيانات.  .أ

 في البيئة المحلية والخارجية.  األوضاعالقدرة على قراءة   .ب

 . التنبؤ ثم القدرة على  وإنتاج المعرفة ومنلقدرة على التحليل  ا .ج

 ءة اإلدارية التقنية والكفا .د

 الكفاءات الفنية والتقنية والعلمية.  .ه

اإل .15 وتقويم  ومتابعة  وتنسيق  وتنفيذ  تخطيط  آليات  العسكرية  ستراتيجيكفاءة  والخطط  ات 

 والشرطية واألمنية.  

المعنية .16 والسياسات  والقوانين  النظم  تالؤ األمنية    األوضاعب  كفاءة  المصالح  ومدى  مع  مها 

 المحلية والعالمية.  ة الوطنية والتهديداتستراتيجياإل

األمني،    ستراتيجيأوضاع المؤسسات العلمية واألكاديمية ذات الصلة ذات الصلة بالتخطيط اإل  .17

 : الشرطة واألمن والمخابرات وتشمل

 مراكز البحوث والكليات والمعاهد.  . أ

 والمستقبلية.   المحلية والعالمية الحاليةومدى تالؤمها مع التحديات المناهج  .ب

 ياسية:  لسا  األوضاعرابًعا 

 الكتلة الحيوية وتشمل:   .1

 مساحة األرض والسكان. .أ

 أوضاع الحدود.  .ب

 معدالت النمو   .ج

 الديمغرافية.  األوضاع .د

 أوضاع نظم الحكم:  .2

 النظام اإلداري للدولة.  .أ

 األهلية.  اإلدارة .ب

 القضائي. النظام  .ج

 ولة: أوضاع القدرة اإلدارية للد .د



106 

 علم والقانون والمؤسسية.الخدمة المدنية من حيث الكفاءة ومدى استنادها على ال .ه

 ة ويشمل: ستراتيجيالسند السياسي )المحلي والدولي( تجاه المصالح الوطنية اإل  .3

 للدولة.  ستراتيجيأوضاع المسار اإل .أ

الح  يرتبط به من وجود إجماع وطني حول المصمستوى القدرات التفاوضية الوطنية وما   .ب

 . ةستراتيجيالوطنية اإل 

 . بين أنشطة الدولة محلًيا وخارجًياباط الرتامستوى التكامل والتناسق و  .ج

 قوة اإلرادة الوطنية. .د

 مستوى سيادة نظام الدولة. .ه

 مستوى الشراكة بين السلطة العلمية والمهنية والسلطة السياسية. . و

 ات والخطط المرحلية.ستراتيجياإل قدرة الدولة في تنفيذ  .ز

 ة الوطنية داخلًيا وتشمل: لشراكقوة ا .4

 القومي وآلياته.  يجيراتستالمشاركة في التخطيط اإل .أ

 أوضاع السلوك السياسي والممارسة السياسية.  .ب

 ة.ستراتيجيمستوى الوعي وثقافة اإل .ج

 تداول السلطة.  .5

 والدولية.  مستوى قوة وفعالية الشراكة بين الدولة والمصالح األجنبية .6

 ة للدولة.ستراتيجيمصالح اإل ة ووحدة التراب والشعب والدرجة تهديد السيادة الوطني .7

 إنزال القيم والحريات، سيادة النظام والقانون، أوضاع الشفافية والمحاسبة. اع أوض .8

 . التوجهات الوطنية لتعزيز السالم واألمن الدوليين والحفاظ على البيئة الدولية .9

المصالح الوطنية والتحديات  ؤمها مع ومدى تالة السياسات الرئيس، والقوانينأوضاع التشريعات  .10

 . المحلية والعالمية

ع التنظيمات السياسية ومدى قدرتها للتعامل مع تعقيدات البيئة المحلية والدولية ومدى  ضاأو .11

 قدرتها الفكرية والتنظيمية.  

والقدرة على القيادة وإحداث   تراتيجيسقدرات القيادة السياسية من حيث القدرة على التفكير اإل  .12
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 . ام الوطنيحزبية والوطنية ومدى االلتزلتوازن بين مقتضيات المصلحة ال ا

 القوة المعنوية للدولة.  .13

 درجة وحدة المشاعر الوطنية. .14

 أوضاع الدستور ومدى اإلجماع عليه وطنًيا. .15

 االتفاقات والمعاهدات والبروتوكوالت السياسية. .16

وتقوي  األوضاع .17 ومتابعة  وتنسيق  وتنفيذ  تخطيط  بآليات  اإل الخاصة  والخطط  ستراتيجيم  ات 

 أوضاع الخطط السابقة.  ، السياسية

 قدرة على تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة الوطنية ومقتضيات المصالح الخارجية. لا .18

 وما يترتب عليه من فرص ومهددات.   ستراتيجيأوضاع التوازن اإل .19

ا .20 الترتيبات  اإلأوضاع  المصالح  لتحقيق  المطلوبة  والدولية  ووجود  ياتيجستر إلقليمية  للدولة  ة 

 ة والدولية.: بين المصالح الوطني إستراتيجيارتباط 

 حجم ونوع ومتانة وسائل تعزيز القدرات التفاوضية الخارجية: .21

 التكتالت السياسية.  .أ

 التكتالت االقتصادية.  .ب

 األسواق اإلقليمية المشتركة. .ج

 ة على الساحة الدولية. اتيجيستر التحالفات اإل .د

 لعالمية.الشراكات االقتصادية ا .ه

 ة في السوق العالمي. ستراتيجيحجم الحصص اإل  .22

 ة المتطورة المنقولة عبر ترتيبات خارجية. لتقانحجم ا .23

 أوضاع السند السياسي األجنبي المساند للدولة المنجز عبر ترتيبات خارجية    .24

 أوضاع الحدود.  .25

العلمية   .26 المؤسسات  اإلأوضاع  بالتخطيط  الصلة  ذات  والسالقوم  ستراتيجيواألكاديمية  ياسي  ي 

الد   والعلوم  اإلدارةوعلوم   والعالقات  البحوث السياسية  مراكز  تشمل  والمعاهد،    ولية،  والكليات 

الفكري   البناء  والمستقبلية،  الحالية  والعالمية  المحلية  التحديات  مع  تالؤمها  ومدى  المناهج 
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 السياسي. 

 االقتصادية:  األوضاع  :خامًسا

 دية، السياسات، الديون.الوضع الراهن: تقييم الفلسفة االقتصا .1

االقتصادية للدولة ومدى اإلجماع الوطني    ة الوطنيةجيستراتياإل ووضوح المصالح  مدى وجود   .2

 عليها.

 ات والمصالح األجنبية حولها.ستراتيجي واإل األوضاعة وستراتيجيالموارد الطبيعية اإل  .3

 الموارد الطبيعية، باطن األرض وخارجها، من حيث:  .4

 ا. درجة االستفادة منه  .أ

 وتنمية موارد جديدة. القدرة على استنباط  .ب

 السياسات.  .ج

 د الزراعية: وارالم .5

 مساحة األرض الزراعية.  .أ

 أوضاع خصوبة األرض الزراعية.    .ب

 فرص اإلنتاج في ظل أوضاع المناخ.  .ج

 القدرة الوطنية في إنتاج السماد والتقاوي والمبيدات.  .د

 أوضاع اآلفات والمشاكل الزراعية األساسية. .ه

منظور السوق المحلي  )العدد، النوع، الكمية، الجودة من  ية والسمكية  وة الحيوانأوضاع الثر . و

 وك االجتماعي للرعاة....( والعالمي، السل

 أوضاع الطاقة من حيث:  .6

 الموارد الطبيعية.  .أ

 الفرص إلنتاج الطاقة البديلة. .ب

التكلفة والجودة و .ج عدم  اإلنتاج الحالي وجودته ومدى مراعاته للتنافس الدولي من حيث 

 اإلضرار بالبيئة. 

 وضاع صناعة الطاقة )كهرباء، مصافي( أ .د
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 أوضاع التوازن التنموي.   .7

 أوضاع األمن المائي:  .8

 الترتيبات واالتفاقات الخاصة بالمياه. .أ

 أوضاع المياه النيلية وغير النيلية.   .ب

 .اإلقليمية والدولية حول المياه األوضاع .ج

 أوضاع حصاد المياه. .د

 أوضاع تقنية المياه. .ه

 .من المائي خارجًيات األمهددا . و

 أوضاع األمن الغذائي. .9

 لمستوى الخدمات المطلوب تقديمها للمواطن. مي قياًسا الدخل القو  .10

 أوضاع توزيع الدخل القومي.  .11

 مدى تنوع مصادر الدخل القومي  .12

 األسواق العالمية واإلقليمية التي تملكها الدولة.  .13

 والمصالح العالمية.  ةبين الدولة ستراتيجيأوضاع الشراكات والترتيبات اإل  .14

 لنسبية في ظل المنافسة العالمية.مستوى القدرات التنافسية والمزايا ا .15

والتجارية،   .16 واالقتصادية  والمصرفية  المالية  الخدمات  وتشمل  االقتصادية  الخدمات  أوضاع 

 الخدمات العامة كالكهرباء والمياه الصالحة للشرب.. الخ 

 أوضاع الصناعة والزراعة والخدمات. .17

 اع البنى األساسية. ضأو .18

 أوضاع التكنولوجيا االقتصادية.  .19

 مو، الناتج القومي، الدخل القومي، التضخم. ت النمعدال .20

 ة االقتصادية.ستراتيجيأوضاع القطاع الخاص ومدى قدرته وإسهامه في تحقيق اإل .21

 فرص العمل المتاحة قياًسا لعدد من هم في سن العمل وقياًسا للعدد الكلي للسكان.  .22
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ها )المهارة من المنظور  موارد البشرية من منظور المصالح االقتصادية المرجو تحقيقلأوضاع ا .23

 لمجتمع..(.العالمي والسلوك المهني وثقافة ا

السياسات والنظم والقوانين والمعاهدات واالتفاقات الدولية بما في ذلك أوضاع المنظمات   .24

 االقتصادية الدولية. 

 لزراعي، الطاقة البديلة، المعادن، الخدمات إلخ.االفرص االقتصادية: الغذاء، اإلنتاج  .25

 ة الممكن إنتاجها.ستراتيجيالسلع اإل .26

اإل  .27 المصالح  ستراتيجيالموارد  وتحقيق  القومي  األمن  لتحقيق  استخدامها  يمكن  التي  ة 

 االقتصادية. 

 أوضاع البيئة:  .28

 أوضاع المناخ وأثر المتغيرات المناخية على األمن القومي. .أ

 ارها على األمن القومي. ثالغابات وحجمها وآ .ب

 درجة تهديد الغابات. .ج

 ث البيئي. أوضاع التلو .د

 أوضاع التصحر ومعدالته وآثاره على المصالح االقتصادية واألمن القومي.   .ه

 أوضاع الوعي البيئي.  . و

 مدى القدرة في المحافظة على البيئة.  .ز

 الفرص االقتصادية.  .29

اإل  .30 والشراكات  الة  ستراتيجيالتحالفات  على  ذات  االقتصادية  العالمي  بالدولة.   صعيد  الصلة 

 متعددة الجنسيات(   )لوبي المصالح، الشركات

 أوضاع االقتصاد والتجارة العالمية من منظور الفرص والمهددات. .31

 ات والمصالح االقتصادية األجنبية.ستراتيجياإل .32

  في السوق العالمي،ة  ستراتيجية )التمويل، الحصص اإل ستراتيجيفرص ومجاالت الشراكات اإل  .33

 قدمة، الكهرباء، الخبرة..( التكنولوجيا المت

 تيجية التي تشكل فرص اقتصادية للدولة. وستراالجي األوضاع .34
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 مهددات المصالح االقتصادية. .35

 كفاءة آليات وتشريعات ونظم إدارة البيئة.  .36

والسياسات   .37 والنظم  والقوانين  التشريعات  ومدىأوضاع  المصا  االقتصادية  مع  لح  تالؤمها 

والتحد والعاالوطنية  المحلية  اليات  االستثمار،  قانون  العمل،  )قانون  تشريعات  لمية 

 (. خ.... إلوالمستثمر األجنبي

 أوضاع مناخ االستثمار.  .38

اإل .39 الترتيبات  ومجاالت  المشتركة  اإلقليمية  االقتصادية  ستراتيجيالموارد  المصالح  لتحقيق  ة 

 وفلسفة تأمين الحدود. 

 العالمية.اإلقليمية و  ة االقتصاديةتيجيسترا مجاالت الشراكة اإل  .40

  األوضاعالصلة ب  المؤسسات العلمية. واألكاديمية ذات   أوضاع مؤسسات دعم القرار االقتصادي،  .41

ة  ستراتيجياالقتصادية، تشمل مراكز البحوث والكليات والمعاهد، معاهد ومراكز الدراسات اإل 

المناهج ومدى تالؤمها   المح المتخصصة في االقتصاد وفروعه،  التحديات  لية والعالمية  مع 

 صات االقتصاد. ء والطالب في تخصالخبراء والعلما إعدادوالمستقبلية، حالية ال

التناسق بين السياسـات االقتصاديـة   .42 التكامل واالرتباط للنشاط االقتصادي، درجـة  درجة 

 لنقدية( )التجارة الخارجية مع الصناعة مع الزراعة مع الخدمات مع السياسات المالية وا 

 بقة لالقتصاد.       خطط الساأوضاع ال .43

ات والخطط  ستراتيجيعة وتقييم اإلوتنفيذ وتنسيق ومتاب  الخاصة بآليات تخطيط  األوضاع  .44

 االقتصادية. 

 العلمية:  األوضاعسادًسا  

 مستوى دعم وصناعة القرار في الدولة ومدى استناده للعلم والخبرة.  .1

 والمجتمعية.الدولة والمؤسسات الخاصة آليات دعم وصناعة القرار في  .2

 لتقنية من جهة والسلطة السياسية.مستوى الشراكة والتوازن بين السلطة العلمية وا .3

 حجم التمويل الممنوح لألبحاث العلمية. .4

 أوضاع الخبراء والباحثين في الدولة )العدد، الكفاءة، الرضا...(. .5

 أوضاع المراكز البحثية الحكومية. .6
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 المراكز البحثية الخاصة.أوضاع  .7

 البحثية التابعة للتنظيمات السياسية. لمراكز  أوضاع ا .8

 بحث العلمي المنجز محلًيا وخارجًيا.ة من نتائج الدرجة االستفاد .9

 أوضاع صناعة القرار وتشمل:  .10

 أوضاع الكوادر المؤهلة في مجال صناعة القرار.  .أ

 أوضاع مراكز معلومات دعم القرار.  .ب

 القرار   إعدادأوضاع مراكز  .ج

 . أوضاع مراكز اتخاذ القرار .د

 القدرات البحثية للمؤسسات العلمية والتعليمية .11

 ائج األبحاث العلمية. علومات ونتمدى توفر م .12

 أوضاع كفاءة مراكز المعلومات. .13

ب .14 المعنية  والسياسات  والقوانين  النظم  المصالح    األوضاع أوضاع  مع  تالؤمها  ومدى  العلمية 

 ديات المحلية والعالمية. ة الوطنية والتحستراتيجياإل

الخبراء والعلماء    إعدادلمية والمعامل والحقول التطبيقية وأوضاعها،  ؤسسات العأوضاع الم .15

 وتخصصاتهم وأوضاعهم.  

تمويل   .16 أوضاع  األكاديمية،  الحرية  أوضاع  العلمي،  بالبحث  المتعلقة  القانونية  البنية  أوضاع 

 .البحث العلمي

 الحلول وعالج القضايا المختلفة.  مساهمة البحث العلمي في ابتكار  .17

وتقويم    وضاعألا .18 ومتابعة  وتنسيق  وتنفيذ  تخطيط  بآليات  والخطط  ستراتيجياإل الخاصة  ات 

 المتعلقة بالجوانب العلمية.

 التقنية:   األوضاعسابًعا 

االجتماعية  .1 المجاالت  في  التقنية  أوضاع  العسكرية،  التقنية  أوضاع  االقتصادية  التقنية  أوضاع 

 .والعلمية والسياسية

 الفجوة التقنية .2



113 

 . ة للحصول على التقنيةستراتيجيات اإل الترتيب .3

 وفير التقنيةأوضاع أبحاث تطوير وت .4

 أوضاع اإلنتاج التقني الوطني أسواقه.   .5

 ة.ستراتيجيدور التقنية في تنفيذ اإل  .6

 المؤسسات والمراكز العلمية المتعلقة بالتقنية الحديثة .7

 التعليمية الخاصة بالتقنية أوضاع المناهج   .8

 بالتقنية تعلقة  ات المستراتيجيأوضاع اإل .9

 صنيفهم في التخصصات المختلفة.  أوضاع الخبراء والعلماء في مجال التقنية وت .10

 مدى امتالك الدولة لنظام وطني لتشغيل الحواسيب. .11

 مدى امتالك الدولة لنظم وطنية إلدارة قواعد البيانات. .12

 ج وطني وفًقا لالحتياجات الوطنية.مدى امتالك الدولة لمعال .13

 أقمار صناعية.على تصميم وبناء مدى قدرة الدولة  .14

 .كفاءة سياسات أمن المعلومات .15

 مدى امتالك الدولة لنظم وطنية للتشفير.  .16

 الفجوة في الكوادر التقنية.  .17

 أوضاع الحكومة اإللكترونية   .18

 اإللكترونية  اإلدارةأوضاع  .19

 عدد الموظفين اإللكترونيين مقارنة بالموظفين التقليديين في القطاع العام والخاص.  .20

 . البيانات أوضاع أنظمة المعلومات، شبكات االتصاالت والمعلومات، قاعدة .21

 . حجم األمية اإللكترونية .22

 . حجم االتصاالت اإللكترونية .23

 موقف التعليم من تقنية المعلومات.   .24

وال .25 والقوانين  النظم  بأوضاع  المعنية  المصالح    األوضاعسياسات  مع  تالؤمها  ومدى  التقنية 
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 لية والعالمية. لتحديات المحة الوطنية واستراتيجياإل

و  األوضاع .26 تخطيط  بآليات  والخاصة  ومتابعة  وتنسيق  اإل تنفيذ  والخطط  ستراتيجيتقويم  ات 

 المتعلقة بالتقنية. 

ب  .27 الصلة  ذات  واألكاديمية  العلمية  المؤسسات  ومراكز    األوضاعأوضاع  المعامل  وتشمل  التقنية 

ة المتخصصة في اإلنتاج التقني،  ستراتيجيإل البحوث والكليات والمعاهد، معاهد ومراكز الدراسات ا

 . المية الحالية والمستقبليةالمناهج ومدى تالؤمها مع التحديات المحلية والع المدارس التقنية، 

 . الخبراء والعلماء والطالب في تخصصات التقنية  إعداد .28

 : سرتاتيجيمامرسة التحليل اإل 
  زارة.في البداية داخل الو ستراتيجيتتم عملية التحليل اإل 

  نظر لكل الموضوعات  هذه المرحلة يتم الداخل القطاع، وفي    ستراتيجيثم تتم عملية التحليل اإل

 عميق. إستراتيجيمن منظور 

 في القطاعات المختلفة وفي هذه    األوضاعالقومي للربط بين    ستراتيجيثم تتم عملية التحليل اإل

 غرافيا السياسية والسياسة الجغرافية.المرحلة يتم استدعاء نتائج التحليل الجيوستراتيجي والج

   شكل فرص ومهددات وقوة وضعف، لكن الفرق    عميقة يتم تصنيفها فيتكون ثمرة ذلك معرفة

 دة وموصوفة بعمق لم يكن يتأتى دون ذلك. أن كل هذه المفردات األربعة تكون محد 

  ستراتيجيهنا تبدأ عملية اختيار التوجه اإل. 

 األمانة يف التحليل: 
ة والوطنية والشجاعة وتوفر الوعي  ال بد من التنبيه لها هي ضرورة توخي الصدق واألمان  ور التي من األم

اإل  ستراتيجياإل بالتحليل  القيام  عند  فكثيًراستراتيجيواألمني،  أو    ،  المؤلمة  الحقائق  بعض  تتضح  ما 

 و تهديد األمن.  المخيفة والتي قد تعتبرها بعض القيادات الرسمية عناصر إثارة للفتنة الداخلية أ

المستقب  الترتيب  بناء على  وهو تفسير خطأ باعتبار أن  له من االنطالق  الصحيح ال بد  معلومات  لي 

ال الذي  الجراح  بالطبيب  هنا  الوضع  ونشبه  مهما كانت    صحيحة،  المرض  تشخيص  في  يجامل  أن  يمكنه 

 .   ستراتيجياإل المخطط والمحلل التبعات، وهكذا يجب أن يكون 

تو أن  معاييركما  اإل  فر  والوعي  ترتيًب  ستراتيجيالوطنية  تعد  تمرير  واألمني،  لضمان  مهًما  األجندة  ا 

 الوطنية والعكس يعني تمرير أجندة ومصالح تعبر عن أشخاص أو تنظيمات أو دول أخرى.  
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 ستراتيجيعملية التخطيط اإل  : 8/  3شكل رقم 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 وسياسات ةإسرتاتيجيغايات وأهداف 

 

 سرتاتيجيط اإلالتخطي

 رؤيا ورسالة

 املهدداتالتعامل مع 

 

 فرص جديدة الفرص وصناعةاالستفادة من 

 املهددات

 

 الفرص

 

 نقاط الضعف

 

 نقاط القوة

 
 عالج نقاط الضعف

 والنفاذ من خالل ضعف الخصم
 

 االستناد عىل وتعزيز
 وصناعة نقاط القوة
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 ة الشاملة ستراتيجية اإل : عناصر القو9/   3شكل رقم 

 

 

 

 

 

    

    

  

  

عنارص القوة 
الشاملة

SIMPEST

القوة 
االجتامعية

S
ةالقوة التقني

T

القوة 
العلمية

S

القوة 
االقتصادية

E

القوة 
السياسية

P

القوة 
العسكرية

M

قوة اإلعالم 
واملعلومات

I
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 واألمن القومي  ستراتيجيالتناسق والتكامل بين عمليات التحليل والتخطيط اإل  10/   3شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنارص القوة الشاملة
 لألمن القومي

 األوضاع القومية تحليل

 السياسية
 

 الغايات

 السياسية
 

 السياسية
 

 االقتصادية
 

 االقتصادية
 

 االقتصادية
 

 االجتامعية
 

 االجتامعية
 

 االجتامعية
 

 اإلعالمية
 

 التقنية
 

 العلمية
 

 العلمية
 

 العلمية
 

 التقنية
 

 التقنية
 

 الميةاإلع
 

 اإلعالمية
 

 األمنية
 

 األمنية
 

 منيةاأل
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 القومي: مركز املعلومات 
اإل  التحليل  لطبيعة  االعتبار  بعين  النظر  ضرورة  إلى  يشير  السابق  تأسي  ستراتيجيالسرد  أو  عند  س 

هنا  تطوي  المقصود  )المركز  للمعلومات  القومي  المركز  الجهاز  ر  باعتباره هو  المهنية    اإلحصائي  الجهة 

المعنية(، بحيث تكون المعلومات في هذا المركز متوفرة بالشكل والطريقة المطلوبة لعمليات التخطيط  

)   ستراتيجياإل الفصل  هذا  في  إليها  القوة  يوست الج  األوضاعالقومية،    األوضاعالمشار  أوضاع  راتيجية، 

وبهذ  والمهددات(،  والفرص  ومتطلبات  والضعف  القومي  المعلومات  نظام  بين  التناسق  تحقيق  يتم  ا 

 واألمن القومي.  ستراتيجيطيط اإل التخ

ويجب اإلشارة إلى أهمية استقاللية ومهنية جهاز اإلحصاء والمعلومات حتى يتم ضمان إنتاج معلومات  

 ذات مصداقية.  

جهاز المعلومات باعتبار أن الجهة  ة تقتضي أن يتم إنتاج المؤشرات بواسطة  ستراتيجييذ اإلتنف  ا أنكم

ذة ال تقيم نفسها، وهذا ال ينفي أهمية التنسيق والتعاون بين جهاز المعلومات والوزارة المعنية  المنف

انب التنسيق  ا بجسابهفي تحديد المؤشرات المطلوبة وتحديد طرق ح ستراتيجيبجانب جهاز التخطيط اإل

 .ستراتيجيليات التخطيط اإل لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة لعم 

 :ستراتيجية الوطنية واختيار التوجه اإل ستراتيجيتحديد الغايات والمصالح اإل

اإل التحليل  عملية  عبر  المعرفة  إنتاج  توجهها  ستراتيجيبعد  اختيار  على  قادرة  الدولة  تصبح   ،

طنية والدولية وتنبؤها  ة نتيجة لقراءتها العميقة للبيئة الوستراتيجيلحها اإل مصا  حديدوت   ستراتيجياإل

وهي    ستراتيجيتبدأ الخطوة الثانية من خطوات التخطيط اإل  هذه المرحلة المستقبلية. هنا وفي    األوضاعب

 وتحديد الغايات القومية.   ستراتيجياختيار التوجه اإل 

 ويلة ة للدولة خالل فترة طستراتيجيد الخيارات والبدائل اإلتحديعني ة يستراتيجيإن اختيار التوجه اإل

من عمر الحكومات "، وهي مهمة تستدعي عمل عصف ذهني ضخم للعقل الوطني على خلفية    " أطول 

القومي، وهو توجه يهتم بدراسة الجدوى    ستراتيجية المنتجة من خالل التحليل اإل ستراتيجيالمعرفة اإل

ال القادمة، وال يقف فقط  الذي قد يمتد سلًبا أو إيجاًبا حتى على األجي  ستراتيجياإل ة واألثر  ستراتيجياإل

 ة فحسب. على الجدوى االقتصادي

 ات يجب مالحظة اآلتي: ستراتيجيعند القيام بعملية اختيار اإل

 . جيستراتيالقيام باختيار التوجه اإل  واإلبداعي أثناء  ستراتيجيإعمال التفكير اإل .1

 فرة.ة المتوستراتيجيبراء على خلفية المعرفة اإلعصف الذهني للختنظيم جلسات ال .2
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 النظر بعمق لنقاط القوة والضعف. .3

 النظر بعمق للفرص.  .4

 دراسة المهددات.  .5

 والمهددات.  والفرصالربط بين نقاط القوة والضعف  .6

 والظواهر. النظر بعمق لجذور المشكالت  .7

 .النظر بعمق للتوقعات المستقبلية .8

 ن. الراهإدراك الوضع  .9

 : ستراتيجيأهم مرتكزات االختيار اإل 

 . ستراتيجياألخالقي للمسار اإل سناد التأسيس لإل .1

لإل  .2 نحو  ستراتيجيالتأسيس  والتوجه  جديدة  صفحة  فتح  من  الدولة  تمكن  التي  النفسية  ة 

 المستقبل.

 تحقيق الجدوى اإلنسانية وترسيخ الكرامة اإلنسانية والعدالة.  .3

 تحقيق الجدوى االجتماعية. .4

   .جدوى السياسيةق التحقي .5

 تحقيق الجدوى األمنية. .6

 . ستراتيجيق المردود اإل يل الذي يحق اختيار البد  .7

 دراسة أثر كل خيار على األمن القومي.  .8

 . األمن اإلنساندراسة أثر كل خيار على  .9

التي   .10 الخيارات  تسقط  حيث  االختيار  في  العقائدية  الناحية  المعتقدات  مراعاة  مع  تتناقض 

 الوطنية. 

ا .11 سياسي.لمردود  دراسة  سند  القومي،  الدخل  العمل،  )فرص  الخيار  ذلك  من  مقارنة  مع  إلخ(،   .

تكلفتها قد تكون أقل من    بعض الخيارات شف أن  بمطلوبات تحقيق الخيار وتكلفته، فقد نكت

التحالف أو    فةات مكل إستراتيجي  إعداد  مهم يستدعيالعائد وقد نجد أن بعضها له مردود   مثل 

 ول أخرى في سبيل تحقيقه. التكتل مع دول أو د
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 دي...(. )السياسي، االجتماعي، االقتصا المفاضلة بين التكلفة والمردود .12

على   .13 السالب  تأثيره  بسبب  خيار  استبعاد  يتم  فقد  القادمة،  األجيال  وعلى  البيئة  على  المردود 

 البيئة أو على مصالح األجيال القادمة. 

 من حيث توفير فرص العمل.المردود  .14

 لية.التكلفة الما .15

 :ستراتيجيأهم مجاالت التوجه اإل

 الموضوعات التالية: ستراتيجيجه اإل يمكن أن يشمل التو

 تحديد الفلسفة الوطنية.  .1

 ة.ستراتيجيالبدائل اإل  .2

 السياسي.  ستراتيجيتحديد التوجه اإل  .3

أو الدخول    اقتصاديةالخارجي الذي قد يتضمن تأسيس تكتالت سياسية أو    ستراتيجيالتوجه اإل  .4

 ة.  إستراتيجيشراكات  فات أوفي تحال 

اإل .5 الذي  االجتما  ستراتيجيالتوجه  اإل عي  والتوجه  الثقافي  التوجه  مجال    ستراتيجييشمل  في 

 .التعليم. إلخ

اإل  .6 اإل  ستراتيجيالتوجه  التبادل  االقتصادية،  الفلسفة  يشمل  الذي  بين    ستراتيجياالقتصادي، 

 الدولة والدول األخرى )التقانة المتطورة(. 

ية ه في مجال إنتاج األغذ على الدولة مثل التوج  ستراتيجييل ذات األثر اإلض التفاصويشمل بع .7

، أنظمة الري  ستراتيجيور اإل الطبيعية أو عدم إنتاج أغذية محورة وراثًيا، أنظمة الطاقة من المنظ 

ظمة  ، أنستراتيجي، أنظمة الطرق والكباري واألنفاق من المنظور اإلستراتيجيوالمياه من المنظور اإل

 .ستراتيجيالمنظور اإلمن النفايات من ، أنظمة التخلص ستراتيجيالصرف الصحي من المنظور اإل

 الجدوى المائية. .8

في التنمية العمرانية الذي قد يشمل تأسيس مدن جديدة أو مدن إلكترونية،    ستراتيجيالتوجه اإل  .9

اإل  العمق  ذات  التفاصيل  بعض  يشمل  التر   ستراتيجيوقد  تشكيل  إعادة  السكانية  مثل  كيبة 

القومي  االوتحقيق   تشييدنصهار  كترتيب  المتقار   األحياء  أو  عريضة  غير  طرق  خالل  من  بة 

 للتواصل واألمن االجتماعي. 
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 في اإلعالم. ستراتيجيجه اإلالتو .10

ة للمحافظة على نقاط القوة الوطنية مثل التوجه بعدم  إستراتيجيوقد يشمل التوجه ترتيبات   .11

حافظة على  إلتالف األرض أو المحافظة على الغابات وتنميتها أو الم  زراعة أصناف معينة منًعا

 .اآلثار الوطنيةالهوية في التخطيط العمراني أو المحافظة على 

 

 المصلحة    تحديد 3/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال:  

كندا   أو  كالسودان  ضخمة  زراعية  موارد  ذات  لدولة  فرصة  الفرصة    لالستفادة  أستراليا  وأوجود  من 

ا الغالضخمة  فجوة  تجسدها  دخلتي  تستدعي  قد  والعالمي،  العربي  تحالفات  ذاء  في  الدول  هذه  ول 

ة أو شراكات دولية بغرض استيفاء الترتيبات الالزمة لتأمين دخول تلكم السوق واالستفادة من  إستراتيجي

 الفرصة المتاحة، رغم ضخامة الترتيبات المطلوب القيام بها.

مرد يعطي  المتاح  الخيار  أن  والمو  إستراتيجيود  إال  العمال  من  لماليين  عمل  فرص  يوفر  ظفين  قد 

 والعكس صحيح. ويمكن أن يوفر دخًلا عالًيا للدولة.  

وفي بعض األحيان العتبارات اجتماعية وسياسية تفضيل الخيار الذي يوفر فرص العمل عن الخيار الذي  

 يوفر إيرادات.. وهكذا.. 

ال اإلطبيعة  الساحة    ستراتيجيتوازن  ظعلى  في  بعض  الدولية  قد    األوضاعل  الضعف،  من  الداخلية 

مع بعض الدول لتأمين األسواق    إستراتيجية تقود لتبادل  إستراتيجيعلى الدولة تأسيس ترتيبات    يفرض

 نقاط القوة

 نقاط القوة

 نقاط القوة

 نقاط القوة

 نقاط القوة

 

 الفرص

 الفرص

 الفرص

 الفرص

 الفرص

 

 املصلحة الناشئة
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ة. وقد  يجيستراتأو التقانة الحديثة أو الحصول على سند سياسي أو أمني مقابل بعض الموارد أو المزايا اإل 

 ة مع محور معين في الساحة الدولية. ستراتيجيت اإل يقود لتأسيس العالقا

 لتوجه إلنتاج طاقة رخيصة من الشمس أو الرياح. شمل اوقد ي

ات المساندة كالتوجه في التعليم  ستراتيجياإل   إعداد يساعد في    ستراتيجيعليه فإن وضوح التوجه اإل 

ها، وقد يساعد في تحديد  ين وكم من الموارد مطلوب تأهيلهل تقني طبي، صناعي، زراعي، هندسي، وأ

 ينة، والعكس صحيح.العلمي بإنتاج أبحاث مع التوجه

اإل  التفكير  إعمال  أن  أو    ستراتيجيكما  البيئة  على  المحافظة  مثل  صحيح،  توجه  اختيار  في  يساعد 

 على الغابات وتنميتها وزيادة مساحتها. بالمحافظةاالهتمام 

 مثال آخر:  

 أوربا:  مية تخاطب شعوب غرب  سائل االتصال اإلعالمي لمنظمة إعالالمطلوب اختيار البديل المناسب لو

 . إلخ الصحف، الكتب، البث الفضائي،  اإلنترنت شبكة  قد نجد بدائل مختلفة في مجال االتصال اإلعالمي مثل  

ئة يجب أن يشمل دراسة  لكن طالما أن االتصال سيكون موجًها لشعوب أوربا الغربية فإن تحليل البي 

 ال لتلك الشعوب.وسائط االتص

بديل التواصل    للبديل األفضل، فقد تكتشف الدراسة أن  عند تحليل ودراسة كل بديل يمكن التوصل 

يمكن المنظمة من مخاطبة جمهور محدود    بعد( قدعن طريق الصحف )الذي يعني إصدار صحيفة فيما  

ال يعطي مجاًلا لمخاطبة  فئات عمرية معينة مثل كبار السن و العدد، بل قد يكون محدود األثر ويخاطب  

 .يل من حيث فعاليته في تحقيق االتصال ومدى كفاءة االتصالهكذا تتم دراسة كل بدالشباب، و

ون الكتب وال المجالت وال الصحف وال يستمعون إلى  ءوقد تكتشف الدراسة أن األوربيين أصبحوا ال يقر

اإلنترنت والبث    الدراسات( أنير بالفعل بعض  وات وال المؤتمرات، وإنما )كما تشالمحاضرات وال يحضرون الند 

اإل تالفضائي  أصبحت  والتلفزيوني،  والكيف  ذاعي  بالكم  الشعوب  تلك  لمخاطبة  المناسبة  الوسائل  جسد 

 المطلوبين. 

إنترنت   من  وسيلة  كل  أثر  دراسة  بعد  بديل  كل  بين  المفاضـلة  عمليات  تتم  الوضع  هذا  ظل  في 

النتا معرفة  ثم  ومن  الخ،  يحققهاوتلفزيون  أن  يمكن  التي  اآلثار  أو  تتم   ئج  ثم  ومن  بديل،  عملية    كل 

 االختيار.

اإل االختيار  إلى أن  اإلشارة  تغييرات    ستراتيجيكما يجب  أو  يقوم بتحديد بديل يحقق نتائج أساسية 

عليه خيار  كبرى، فقد نجد بديًلا يحقق نتائج لكن ليست أساسية، هنا ال يمكن أن ن ،  إستراتيجيطلق 
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 . ستراتيجيو سمة أساسية للخيار اإل األساسي ه فاألثر 

هو في عالم االقتصاد ما يقود إلى تحقيق قدرات تنافسية عالمية، أو يمكن من  لبديل كما  وقد يكون ا

السيطرة على سوق ضخمة لفترات طويلة، أو توفير وظائف لعشرات اآلالف، قد نجد بديًلا يوفر فرصة  

أو فرصة التفوق فيه    بيرة لكنه وضع محدود بسنوات قليلةسب سوق معين لسلعة معينة بكميات كلك

ة  ستراتيجيوالمحافظة على التفوق غير ممكنة خالل سنوات معينة، فيتم االختيار بما يحقق المصالح اإل 

 ة(.  إستراتيجيوالقدرة التنافسية ويؤدي إلى تحقيق تغييرات أساسية )

يات، بما يؤدي إلى منح وتعزيز قدرة  فة المستو ات على كا إنجازقد تعمل على تحقيق  كما أن البدائل  

 ة. ى التفوق في البيئة العالمية سريعة التغير ذات المنافسة العالميالدولة عل

 ة: سرتاتيجي صياغة اإل 
اإل  للتخطيط  خطوات  من  الثالثة  الخطوة  والغايات،  والرسالة  الرؤية  تحديد  وتتم  ستراتيجييمثل   ،

 .   ستراتيجيواختيار التوجه اإل ستراتيجيإلصياغتها على خلفية نتائج التحليل ا 

 ة كما سيتضح فيما يلي: ستراتيجية بالشكل المناسب يساعد في تنفيذ اإلستراتيجيإن صياغة اإل

 : (33)  الرؤيا

 الرؤيا القومية: 

الوطني   الحلم  عن  تعبر  القومية  نهاية  الرؤيا  عند  تحقيقه  الدولة  تود  ما  أي  المنشود،  والمستقبل 

أن يعبر عن وجدان وتطلعات    ة، وهي عبارة عن صورة تخيلية للمستقبل المنشود الذي يجبستراتيجياإل

 قيقًيا. شعب الدولة حتى يصبح حلًما ح 

يتطلب   عام  وضع  إذن  وتكاملفهي  من    تحقيق  السيا  األوضاعمجموعة  المجاالت  في  سية  والظروف 

ة، وتصاغ في كلمات محدودة، ويجب أن  واالقتصادية واالجتماعية والعلمية والتقنية واإلعالمية واألمني

 وتطلعاته.  يعبر عن وجدان الشعب

ة، فإذا  ستراتيجيالرؤية بهذا الفهم تعبر عن مفهوم ما ُيعرف بالغاية القومية في بعض مدارس اإل 

يل اسم الغايات القومية التي تحقق الرؤية حسب منهج  تم استخدام هذا اللفظ فإن ذلك يستدعي تعد

 ح الغايات الفرعية. هذا الكتاب لتصب

 
الرؤية بالتاء المربوطة تعني الرؤية بالعين المجردة، فأنا أرى السيارة أمامي اآلن، أما الرؤيا باأللف فهي تعبر عن  ( 33)

 المستقبل ال يمكن رؤيته بالعين.تحقيقه في   وضع متخيل ال يرى بالعين المجردة، وهكذا ما نود 
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 الرؤيا الفرعية: 

ات الفرعية للقطاعات، وهي تعبر عن الوضع الذي تود أن تكون عليه الدولة  تيجيستراوهي تتصل باإل 

ثر تخصًصا تدعم الرؤيا  ة فيما يتصل بالتخصص المعين، وهي تتضمن جوانب أكستراتيجيعند نهاية اإل

الدولة  ة القومية في العلوم والتقانة )ما تود  ستراتيجيرؤيا اإلالقطاعية ومن ثم الرؤيا القومية، مثال لذلك  

الرؤيا على المستوى القومي والقطاعي    وتتناسقوهكذا يجب أن تتكامل    (،أن تكون عليه علمًيا وتقنًيا

 والفرعي وكذا الرسالة، مع االحتفاظ بخصوصية القطاعات والواليات والتخصصات الفرعية. 

 ية: ت ومنظامت املجتمع الوطن الرؤيا عىل مستوى الرشكا
باإل  تتصل  ال ستراتيجيوهي  الوطنية،    فرعيةات  المجتمع  ومنظمات  العام  أو  الخاص  القطاع  لشركات 

ة فيما يتصل  ستراتيجيتعبر عن الوضع الذي تود أن تكون عليه الدولة أو جانًبا منه، عند نهاية اإل وهي  

السكر في د إنتاج  لذلك رؤية شركة  )ما تود  بمجال معين، مثال  لها، هي:  الصنف فرصة  ولة يشكل هذا 

بالنسبة للواليات    مجال صناعة السكر(، مثال لذلك رؤيا شركة شيفرون للبترول  عليه فيون  الدولة أن تك

 المتحدة أو توتال بالنسبة لفرنسا أو شركة سكر كنانة في السودان. 

وة، ومن  الفرص ونقاط الضعف والقلألوضاع القومية يحدد    ستراتيجي هذا يعني أن نتائج التحليل اإل 

الفرص، وهكذا يجب أن  ياتيجإسترثم يتم تحديد أهداف   والقوة لالستفادة من  للتعامل مع الضعف  ة 

ة القومية وما  ستراتيجيللشركات والمنظمات الوطنية على خلفية اإل   ستراتيجيتنطلق عملية التخطيط اإل 

لتحقق جانب من طموحات الدولة  شركة النفط  أو السكر  ، وبالتالي تظهر رؤيا  يإستراتيجيسبقها من تحليل  

بهذه    فيما فتالمنتجايتصل  المنتجات  إستراتيجي،  هذه  في  تتمثل  قومية  لفرصة  تشير  قد  الدولة  ة 

، إال أنها ال تنتج ذلك السكر وإنما تتولى ذلك شركات القطاع  ستراتيجيتعرفت عليها من خالل التحليل اإل

نقطة ضعف    تها كلها على أساس اإلسهام في عالج إستراتيجيية رؤيتها وخاص، وقد تضع منظمة طوعال

 ة القومية مثل تشكيل السلوك البيئي أو االجتماعي.ستراتيجيمعينة وردت في اإل 

الرؤي القارئ قد الحظ أن صيغة  الدولة    عمافي كل األحول تتحدث    اهكذا يكون    تحقيقه( سواء )تود 

لكل بالوطن  يربط ا الذي    ستراتيجي يشير إلى الفهم العميق للفكر اإل   خ، وهذا المنظمة. ال الوزارة أو الشركة أو  

حكومة   الكل  ليصبح  الباب،  هذا  مقدمة  في  إليه  أشرنا  الذي  الدولة  قوة  حشد  في  يساعد  فهو  وبالتالي 

 وشركات ومنظمات عبارة عن تروس في ماكينة كبيرة. 

 Mission لة:الرسا
سة العامة  أو الوزارة أو المؤس   ح القيم األساسية للدولة أو القطاعالرسالة في الدول برؤية الكاتب توض

 أو المنظمة، والتوجه الرئيس لها في ظل التحديات المحلية والخارجية. 
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اإل  القوة  بناء  أو  الدولية  بالشراكات  يتعلق  الدولة فيما  توجهات  وضوح  قيم  ستراتيجيإن  إرساء  أو  ة 

معينة،  أخال المسار    يسهم قية  تحديد  العالمية،  ستراتيجياإلفي  التنافسية  القدرات  وتحقيق    للدولة 

 راع الدولي حول المصالح، وكذا للشراكة الوطنية الداخلية. وبالتالي تأثير ذلك إيجاًبا في إدارتها للص

ة األساسية التي تحكم تصرفات نشاط الدولة في  ستراتيجيإن الرسالة القومية تتضمن المرتكزات اإل

المختلفة إرساء ستراتيجياإل خالل فترة    القطاعات  اإلنسان،  أمن  مثل تحقيق  على    والمحافظةالعدل    ة، 

البيئة ضمان حقوق األجيال القادمة إلخ، وبالتالي فهي تشكل الطريق الذي يجب أن يسير فيه الجميع نحو  

 الرؤية القومية.

الحكومات  ت  هما تعاقبللدولة م  ستراتيجيها مرة واحدة وتظل حاكمة للمسار اإلإعدادإن الرسالة يتم  

 حكم وإال انتفت روح ومعنى الرسالة. وال يصلح إن تعد في حقبة من حقب ال 

ظل   في  للوزارة  أو  للقطاع  الرئيسة  االختصاصات  تحليل  خالل  من  الرسالة  صياغة    األوضاعويمكن 

اإل التحليل  عبر  رصدها  يتم  والتي  المؤسسة  أو  الوزارة   تلك  تواجه  التي  فإذا كان  ستراتيجيوالتحديات   ،

فير كهرباء  ربائية، وأن التحدي الذي يواجه الدولة هو تواختصاص وزارة الكهرباء هو توفير الطاقة الكه

رسالة   فإن  للبيئة،  وصديقة  وآمنة  رخيصة،  إستراتيجيرخيصة  آمنة  طاقة  توفير  ستكون  الطاقة  ة 

نشاط يتناقض مع  نع بروز أي  في  كون أنها ستم  ستراتيجيوسنكتشف أهمية الرسالة في بلورة المسار اإل 

 لخ، وهو وضع سيستمر مهما تعاقب الوزراء. إلبيئة.. ا كلفة أو تؤدي لتلوث هذه الرسالة كإنتاج كهرباء م

الرسالة دون وجود    الرسالة، وهذا يعني عدم إمكانية صياغة  التحديات ضروري لصياغة  إن معرفة 

 .  إستراتيجيتحليل 

الة  وهو وضع ال يمكن تحقيقه إال في حال وجود رس  مية الرسالةالمثال أعاله يدلل على أهمية حاك

للدولة وليس من خالل الخطط المرحلية التي تضعها الحكومات، فإذا كانت    ستراتيجيواحدة طوال المسار اإل 

ة الدولة مدتها عشرين عاًما فإن الرسالة تغطي هذه الفترة وال يجب وضع رسالة لكل مرحلة  إستراتيجي

ا  وإال  الغرض  منها  اإلنتفى  المسار  في  السير  ضمان  وهو  الرسالة  تعاقبت    ياتيجسترمن  مهما  للدولة 

الحكومات، وهذا الوضع يتيح الفرصة للحزب المعين من ابتداع وسائل أو سياسات أو بدائل قد تختلف  

اإل  المسار  تراعي  األحوال  كل  في  لكنها  آلخر  حزب  ك  ستراتيجيمن  توفير  في  الحال  هو  كما  هرباء  للدولة، 

 ورخيصة بالنسبة للنموذج أعاله.   نظيفة

     :مثال آخر

يمكن أن نعرف رسالة مؤسسة إعالمية مصرية مقرها القاهرة هو توصيل رسالة ثقافية معينة إلى  

القرار   صنع  لعملية  اإلرشادية  األسس  إرساء  الرسالة  بيان  من  الغرض  ويتجسد  السودان  جنوب  منطقة 



126 

يتمستراتيجياإل ذلك  بموجب  و  يحكم    ،  إطار  ا  تحديد  كافة  سير  يضمن  بما  المديرين  طط  لختصرفات 

الرسالة   الرسالة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبذا فإن وضوح  الخ تجاه تحقيق  واإلجراءات والتصرفات 

للمؤسسة، وهو المسار الطويل المطلوب قطعه بواسطة المنظمة    ستراتيجيفي تحديد المسار اإل   يسهم

أن المؤسسات التي لديها    ظة ، لذلك يمكن مالحستراتيجيتباك، حتى يتم تحقيق الهدف اإل دون التفات أو ار

رسالة واضحة، فإنها ال تتأثر بتعاقب المديرين، ويعود ذلك إلى أن اإلطار الذي حددته الرسالة يوجه كافة  

 سياسات المديرين وخططهم لكي تتم بما يحقق تلك الرسالة وال يتناقض معها.  

ة سيكون  ستراتيجياف اإلهدانعكاس واضح على المؤسسات، فنجد أن تحديد األ   لرسالة لهإن وضوح ا

اإل أن  على ذلك  األمثلة  الرسالة، ومن  وضوح  أو  عدم وجود  ظل  في  الحال  لو كان  ات  ستراتيجيأسهل مما 

الوظيفية في مجال التعيين والتدريب ستتوجه نحو تعيين خبراء في منطقة جنوب السودان من حيث  

ثقافي وعادات شعوبها وتقاليدها، وكذا  الدث لغات تلك المنطقة، ومعرفة تاريخها وسلوكها الحضاري وتح

 فإن سياسة التدريب ستتجه للتدريب في ذات تلك المجاالت، 

وعلى مستوى اإلنتاج فإن الرسالة ستنعكس على نوع وسائل اإلرسال اإلعالمي والتقنية ومواصفاتها  

إلى   وما  جودتها  الرسالةومستوى  وضوح  لذلك فإن  مثال  الرسالة،  مع  يتناسب  المؤسسة  ل  ذلك بما  تلك 

اإلعالمية يعني أنها ستقوم بتركيب أجهزة بث فضائي تستطيع اإلرسال حتى جنوب السودان وفي حالة  

عدم وضوح الرسالة فإنها قد تقوم بشراء أجهزة يتضح فيما بعد أنها ال تفي بالغرض فيتم استبدالها  

يصلح للعمل في القاهرة وعند    ضعكيلو متًرا وهو و  50وأجهزة بث مداها    ستوديوإم استجالب  مثل أن يت

في   البدء  عند  ولكن  معين،  إعالمي  عمل  إلى  يحتاج  السودان  جنوب  أن  المؤسسة  تكتشف  الوقت  مرور 

ة تسبب  التنفيذ يتم اكتشاف أن األجهزة غير مناسبة ألنها صممت لمدى قصير.. لهذا نجد أن وضوح الرسال

األجهزة   تحديد  وتعيينفي  المن   المناسبة  المناسبة..  اسالموظفين  التدريبية  الدورات  وتحديد  لخ  إبين 

 والعكس صحيح.  

 الغايات القومية:  
ه إنجازة، أي ما تسعى الدولة في  ستراتيجية الوطنية خالل فترة اإلستراتيجيوهي تعبر عن المصالح اإل 

ا  صادًيواقتحقيقها سياسًيا  عات وتتضمن تحديد المصالح المطلوب ت على المدى الطويل، وهي بعدد القطا 

واجتماعًيا وعلمًيا وتقنًيا وإعالمًيا وعسكرًيا، ومن خاللها يتم تحقيق الرؤية القومية، وهي أكثر تفصيًلا  

 من الرؤية، وتتسم باآلتي: 

األطر  .1 اإل   إنجازف، واتتطلب مشاركة عدد من  المتستراتيجيعدد من  الفرعية  كاملة، مثل  ات 

والصناعة  إستراتيجي الزراعة  والبنات  وا والتجارة  التحتية  الغاية  يات  في  الحيواني..  إلنتاج 

 االقتصادية. 
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والتقني    .2 السياسي  السند  مثل  مالئمة،  وظروًفا  أوضاًعا  يوفر  سند  دون  تحقيقها  يتعذر 

 . التي تحققها الغايات األخرى األوضاعوالعسكري واإلعالمي واالجتماعي.. أي 

 ة.  ستراتيجيعند نهاية اإل فالغاية تتحقق  يتعذر تحقيقها في فترة زمنية قصيرة، لذا .3

 ة.ستراتيجيالعديد من األهداف اإل إنجازيتطلب تحقيق الغايات  .4

 .5/ 3  ، 3/4الحظ األشكال 

 ة نتيجةستراتيجيأي بعد إنتاج المعرفة اإل  ستراتيجييتم تحديد الغاية على خلفية نتائج التحليل اإل

المصلحة المطلوب تحقيقها في نهاية    تحديديتم    تلفة، حيثالمخبين المعرفة في قطاعات الدولة  للربط  

ظل نقاط القوة المتاحة والممكن إضافتها والفرص المتاحة وتلك الممكن صناعتها، مع    ة فيستراتيجياإل

 . المطلوبة للقطاعات األخرى  األوضاعمراعاة تحقيق 

يبلور  االجتماعي  المصالح   فالقطاع  يحقق  بما  تحقي  غايته  وكذلك  المباشرة    األوضاع ق  االجتماعية 

ة الوطنية،  ستراتيجيالمطلوبة للقطاعات األخرى، مثل توفير الكوادر بالكم والكيف المطلوبين للمصالح اإل

يحقق   بما  غايته  يبلور  السياسي  ال  األوضاعوالقطاع  لتحقيق  المناسبة  اإل السياسية  ة  ستراتيجيمصالح 

)مالوط الوطنينية  الشراكة  إدارة  التفاوضية،  القدرات  تعزيز  اإل ثل  والصراع  وهكذا    ستراتيجية  الدولي(، 

 القطاع التقني والعلمي واإلعالمي. 

اإل  األهداف  يعني  خارجًيا ستراتيجيهذا  يتجه  اآلخر  والبعض  القطاع  داخل  يتم  بعضها  للقطاعات  ة 

 لخدمة قطاعات أخرى. 

بالكيفية أعالتحد  الغايات  اإلستراتيجياإل  إعداده يتطلب  يد  التخطيط  ، بما  يجيراتست ة من خالل منهج 

 يتيح إدارة التنسيق القومي )راجع منهجية التخطيط في الباب الثالث من هذا الكتاب(.

 مستوى الغايات: 
ات ومن أهمها ما يقسمها إلى ثالثة كما سبق  ستراتيجية عن أنواع اإل ستراتيجيتحدثت بعض كتب اإل

 ي هذا الباب، وهي كما يلي:  توضيحه ف

 التأسيس. .1

 المنطقة الوسطى.  .2

 ادرة. مبال .3

ة الشاملة في  ستراتيجية، فقوة الدولة اإلستراتيجيهذا التقسيم يشير إلى مستوى الدولة في قواها اإل
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 مستوى الدفاع ليست هي القوة في مستوى المنطقة الوسطى وال مستوى المبادرة. 

هي القومية  الغاية  أن  يعني  اإل   هذا  القوة  نحو  مستوياتستراتيجيالطريق  أعلى  في  الشاملة  ها،  ة 

ة الدفاع تحقق جانًبا من القوة وتستكمل بالغاية في المستوى  إستراتيجيفي مرحلة  وبالتالي فإن الغايات  

 لثالث وتكتمل في المستوى الثالث الذي يتيح للدولة المشاركة في تصميم وإدارة النظام العالمي،  ا

اإلشار أويجب  إلى  هنا  اإلة  الفكر  قوة  م  ستراتيجين  لمفاهيم  يقود  اإلالذي  للقوة  ة  ستراتيجيتقدمة 

ة ستراتيجيهداف اإل ومدى اشتماله على األ  ستراتيجيالشاملة في مجاالتها المختلفة، ومتانة التخطيط اإل 

الدولة   الذي يحكم  القيم والمرتكزات والسلوك  التي تتشكل من منظومة  والتربوية  ومنظماتها  الثقافية 

 ه القوة وبقاء الدولة في القمة لفترة طويلة.   وأفرادها، تمثل أهم الترتيبات للمحافظة على هذ 

 . 6/   3الحظ الشكل 

 ة: سرتاتيجياألهداف اإل 
ة القومية، فإننا بتلك الصياغة نعني  ستراتيجيالذي يأتي في إطار اإل   ستراتيجيالهدف اإل عندما نذكر  

معين مجال  في  الدولة  اإل  هدف  حكومة، فاألهداف  هدف  نحوستراتيجيوليس  الطريق  تمثل  تحقيق    ة 

ال قصيرة  الغايات  زمنية  فترة  خالل  تحقيقها  ويتعذر  القومية،  الرؤية  تحقيق  نحو  تقود  بدورها  تي 

وعمق  ال وكنه  لطبيعة  مهددات وكذلك  أو  ضعف  نقاط  من  أمامها  تقف  التي  بالعقبات  عتبارات تتعلق 

وهو   نفسه،  الهدف  اإل وحجم  الهدف  تحقيق  يجعل  من    إنجازيتطلب    ستراتيجيما  األهداف  العديد 

رحلية، أي تعاقب عدد من الحكومات، الشيء الذي يجعل صيغة هدف حكومي غير مناسبة للهدف في  الم

ة في إطار رؤية ورسالة وغايات الدولة بعد إجراء عمليات  ستراتيجيا المقام. ويتم تحديد األهداف اإلهذ 

 القومي. اتيجيتر سالتحليل اإل

 ة:  ستراتيجيأنواع األهداف اإل

 ة، هما: ستراتيجينوعان من األهداف اإل  ؤلف، هناكبرؤية الم

 ة المباشرة.ستراتيجياألهداف اإل .1

 ة غير المباشرة أو المساعدة.ستراتيجياألهداف اإل .2
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 ة المباشرة:  ستراتيجياألهداف اإل

ة االقتصادية لالستفادة  ستراتيجيمثل األهداف اإل  هي أهداف تتجه مباشرة نحو تحقيق مصلحة للدولة 

أوضاع خالل    من  من  العالم،  في  الطاقة  أهداف  نقص  أو  إلخ،  اإليثانول...  أو  الكهرباء  أو  النفط  بيع 

ة اإلنتاج العلمي أو التقني لالستفادة من أوضاع نقص الطاقة في العالم، من خالل بيع أفكار  اتيجيإستر

 الستهالك.. إلخ. جديدة تحقق ذلك أو توفر ا 

 ة المباشرة:  ستراتيجياألهداف اإل

ة  ستراتيجية إلستراتيجيدعم وتساعد في تحقيق الفرصة أو المصلحة، مثال لذلك األهداف اإل داف تهي أه

ة أخرى، كتوفير تقانات  إستراتيجي اإلنتاج العلمي أو التقني، التي توفر أوضاًعا مطلوبة لتحقيق أهداف  

ة  ستراتيجياألهداف اإلأو الخدمة، ونتاج أو تحسن الجودة أو تحقق التميز للسلعة  حديثة تخفض تكلفة اإل 

ال  سعي  مثل  المباشرة،  األهداف  لتحقيق  مناسبة  أوضاع  األنماط  لتشكيل  لتغيير  المتحدة  واليات 

 االستهالكية في بعض الدول تجاه القمح. 

للتعليم    ستراتيجيالهدف اإل  مًعا، مثل الصفتين    ستراتيجيمع ذلك فقد يحدث أحياًنا أن يحتمل الهدف اإل 

اإلن السلوك  لتبتغيير  مطلوب  وضع  يحقق  فهو  اإلساني،  األهداف  االقتصادية  ستراتيجيحقيق  ة 

يرهما، كما أنه يعتبر هدًفا مباشًرا من زاوية أن بناء اإلنسان وفق سلوك وقيم الخير تمثل  والسياسية وغ

 ر أن اإلنسان هو هدف التنمية.جزًءا من المصلحة االجتماعية للدولة باعتبا

التحليل اإليجيستراتإن بلورة األهداف اإل  وفي ظل تنسيق عالي الكفاءة، يعني    ستراتيجية على خلفية 

الفرص،  التوصل أل القوة، وأخرى نحو  توجيه أهداف نحو تعزيز نقاط  هداف علمية دقيقة، حيث يتم 

استخدام مدخل نقاط ضعف الخصم، كما  وأخرى لصناعة فرص جديدة، وبعضها لتحقيق فرص من خالل 

تجاه  أهداف  بلورة  تحليل    يتم  خلفية  على  االنطالق  دون  تحقيقه  يمكن  ال  ذلك  كل  إلخ،  المهددات.. 

 المطلوبة لآلخرين في بقية القطاعات.   األوضاعومن ثم التعرف على  يإستراتيج
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 ة في إطار الغايةستراتيجياألهداف اإل   : 12/   3شكل رقم 
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 يف الزراعة

الهدف 
 سرتاتيجياإل 

  املوانئ يف 
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 ات : التكامل بين الغاي13/   3شكل رقم 
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 : التكامل والتناسق بين الرؤية القومية والفرعية ورؤية المنظمات14/   3شكل رقم 

      

    

  

  

   

 

 

 

 

 

 ة ستراتيجي: العالقة بين الغاية والقوة اإل 15/   3شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغايات القومية يف مستوى املبادرة
 ة العظمىسرتاتيجيالقوة اإل

املشاركة امتالك اإلرادة الوطنية  القدرة عىل 
 يف تصميم وإدارة النظام العاملي

 لغايات القومية يف مستوى التأسيسا

الغايات القومية يف مستوى املنطقة 
 الوسطى 

ة، مع إسرتاتيجيالقدرة يف تحقيق مصالح 
القدرة عىل  مشاركة محدودة يف إدارة 

 النظام العاملي

تحقيق قدر من املصالح القدرة يف 
يف أي مشاركة  قدرةعدم ال ة،سرتاتيجياإل

مع احتامالت  يف إدارة النظام العاملي
 وتدخل يف الشأن الداخيل التعرض لتهديد

 املستوى القومي

 جتمعمستوى امل

 الرؤيا القومية تكامل

 املستوى الفرعي
 تناسق

 الرؤيا الفرعية

 رؤيا املنظمة

 رؤيا الرشكة مستوى املجتمع ترابط
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 ظماتل والتناسق بين الرؤية القومية والفرعية ورؤية المنتكام: ال16/   3شكل رقم 

 

 

 

      

    

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

 املستوى القومي

 املجتمعمستوى 

 الرؤيا القومية تكامل

 املستوى الفرعي

 تناسق

 الرؤيا الفرعية

 رؤيا املنظمة

 رؤيا الرشكة مستوى املجتمع ترابط
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 : التكامل والتناسق بين الرسالة القومية والفرعية ورسالة المنظمات17/   3شكل رقم 

 

 

 

 

 

      

    

  

  

  

  

    

    

  

 املستوى القومي

 املجتمعمستوى 

 الرسالة القومية تكامل

 لفرعياملستوى ا

 تناسق

 الرسالة الفرعية

رسالة 
 املنظمة

 رسالة الرشكة مستوى املجتمع ترابط
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 :ستراتيجيخصائص الهدف اإل

 :  ستراتيجيالرئيسة للهدف اإل  يمكن فيما يلي تلخيص الخصائص

 الجرأة. .1

 المبادرة.  .2

يق أمور أساسية )ثماره ونتائجه( تنعكس على قطاع ضخم من المستفيدين )مثال  حو تحقيتجه ن .3

الياباني بالسيطرة على أسواق معينة وأثر ذلك على قطاع ضخم من الشعب    ستراتيجيالهدف اإل 

اليابانية وعلى مست الحكومة  الحكومالياباني وعلى دخل  الخدمات   ستراتيجيية، وكذا الهدف اإل وى 

 فقر(. بمكافحة ال السوداني  

 يتطلب تحقيقه زمًنا طويًلا. .4

 : مفهوم الربنامج
السعي لتحقيق واستمرار   التي يتم من خاللها  المتكاملة  والمشروعات  المستمرة  العمليات  هو عدد من 

عمليات مستمرة فقط دون مشروعات،  نامج  البر  أن يتضمنناتج يتعذر تحقيقه عبر وزارة واحدة، ويمكن  

 .   ةدأو زياالة الستمرار تحقيق الخدمة أو المنتج المعين دون تطوير ويسعى في هذه الح

 : مستويات الربامج
دون    .1 المجتمع  في  وشركائها  الوزارة  على  تنفيذه  ويتوقف  أساسي،  الوزارات    إسناد برنامج  من  مباشر 

 األخرى. 

الوزارات وشركائهم    تنفيذه على مشاركة عدد من  خدمية( ويتوقفإنتاجية أو    )منظومةبرنامج عام،    .2

 المجتمع.من 

 : أنواع الربامج
 . قوميةبرامج  ▪

 . برامج والئية ▪

 .برامج محلية ▪

   املرشوع:مفهوم 
ها  إنجازيقصد بالمشروع مجموعة من النشاطات والعمليات المتناسقة المتكاملة والتي يتطلب عملها أو  

القدرات أو إنتاج معرفي أو إنتاج    في بناء رخص مهنية أو علمية أو نفقات    ء أصول ثابتة أوتأسيس أو شرا
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 إلى:  إلخ، وتقود .  وبرمجيات.تطبيقات 

 توفير إنتاج جديد أو خدمة جديدة  ▪

 المقدمة. أو زيادة اإلنتاج الحالي أو زيادة الخدمات  ▪

 الحالية. أو تطوير وترقية المنتج أو الخدمة  ▪

 عمل إضافية.ص ق إيرادات وفر غالبًا ما يحق ▪

أو الخدمة على تنفيذ الفصل األول    اإلنتاج يتوقف فيها استمرار    ع في المرحلة التيوينتهي أجل المشرو

 ذلك. والثاني أي األجور والحوافز وتكاليف الكهرباء والماء والصيانة وما إلى 

 املستمرة: مفهوم العمليات 
ن أي زيادة في الطاقة  الستمرار اإلنتاج أو الخدمة دوروري  صرفها ضيعتبر  المجاالت التينفاق في يعني اإل 

 في مستوى السلعة أو الخدمة. أو تحسين

 التفكري الجمعي: 
ا ما نالحظ أن إجازة المشروعات  هذه المصطلحات هي وسائل لتنظيم وتحقيق التفكير الجمعي، حيث دائًم

  ثر.. حيث يتم كمثال لذلك توجيهن من تحقيق أتتم في إطار جزر معزولة دون تفكير جمعي، وهذا ال يمك

 أ( )ية في المدينة مشروع للطاقة بالمنطقة الصناع

 البالد. أ( بشمال) مشروع للطاقة بالمنطقة الصناعية في المدينة  

 البالد. بوسط   ب()  مشروع للمياه بالمنطقة الصناعية في المدينة  

 البالد.بغرب  ج() مشروع للصرف الصحي بالمنطقة الصناعية في المدينة

 البالد. بشرق  د()   ناعية في المدينة بالمنطقة الصمشروع للطرق 

 بجنوب البالد   و()  مشروع للبيئة بالمنطقة الصناعية في المدينة  

 بشمال غرب البالد. ز() مشروع للمخازن بالمنطقة الصناعية في المدينة  

 ( صفر ) (Out Come)النتيجة النهائية 

لكان من الممكن تحقيق نتيجة عبارة    أ()عية  روعات أعاله للمنطقة الصناه كل المشبينما لو تم توجي

 عمل. عن إنتاج صناعي أو زراعي معين مع فرص 

 لذلك يصبح من الخطأ توجيه التمويل إلى مشروعات مبعثرة وإنما إلى برامج في إطار تفكير جمعي.
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األثر  خرجات المتكاملة، بينما تحقيق  من المنحن سنكون في حاجة لعدد  لذلك إذا أردنا تحقيق نتيجة ف

 يحتاج لعدد من النتائج. 

 

   :منوذج لربنامج نسيج
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 الرباعي: إنتاج البرامج عبر نظام التحليل  

 اتجاهات:  خمسيتضمن البرنامج أهدافًا في 

 وهو المعني بالمصلحة األساسية.  مباشر،  إستراتيجيهدف  .1

 أهداف لتنمية وتعزيز القوة.  .2

 أهداف لعالج الضعف.  .3

 الفرص.  البتكار وتنويع أهداف  .4

 المهددات. أهداف للتعامل مع  .5

 بافتراض أن نتائج التحليل الرباعي كانت كما يلي: 

 : نقاط القوة

 توفر المراعي الطبيعية. .1

 األبقار.توفر  .2

 : نقاط الضعف

 وتقانتها. عدم توفر مورد بشري مؤهل في مجال األلبان  .1

 زن مبردة. فر مخاتوم  عد .2

 عدم توفر الطاقة الكهربائية. .3

 الفرص: 

 وجود فجوة في العالم تقدر بمليون طن لبن من اللبن الصحي الفاخر.

 : المهددات

 األلبان. وجود تنافس دولي حول سوق  .1

 منع بيع تقانة األلبان. .2
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 :األهدافوضع 

 التالي: يتم استخدام الجدول 

 

SWOT  السياسة  رعي الف  ستراتيجيالهدف اإل 

 أين؟    ماذا؟يفعل     من؟

إما  أهداف لتعزيزها وتطويرها وتنميتها نقاط القوة  ثالثة  من  واحد  هي  من؟ 

أو   الخاص  القطاع  أو  الحكومة 

 المجتمع

  أهداف لعالجها وتصحيحها نقاط الضعف 

  أهداف لالبتكار والتجديد  الفرص 

تسلح  بغرض التعامل معها إما باالستقواء وال المهددات 

و بالترتيبات  بالمعرفة والترتيبات الداخلية، أ

   .كالتحالفات والشراكات يةجالخار
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 : السابقتطبيق الجدول على التحليل 

فسنقوم    االستدامة،وحتى نضمن تحقيق ذلك مع    الفاخر،المباشر هو إنتاج اللبن    ستراتيجيالهدف اإل

 باستخدام الجدول التالي: 

SWOT  السياسة  الفرعي  تراتيجيسإل الهدف ا 

 أين؟    ماذا؟يفعل     من؟

 المراعي االستثمار فيتشجيع  تنمية وتطوير المراعي  توفر المراعي الطبيعية 

 تشجيع استيراد السالالت المحسنة  تحسين خصائص األبقار  األبقار توفر  

بشري   مورد  توفر  عدم 

األلبان   مجال  في  مؤهل 

 وتقانتها

بش  مورد  مجاتوفير  في  ل ري 

 لباناأل

مراكز   لتأسيس  الخاص  القطاع  تشجيع 

 تدريب وكليات تقانة األلبان ببورتسودان 

في  توفير مخازن مبردة   عدم توفر مخازن مبردة لالستثمار  الخاص  القطاع  تشجيع 

 المخازن المبردة بمنطقة بورتسودان

الطاقة   توفر  عدم 

 الكهربائية

الحكو توفير طاقة كهربائية   بتوفير التزام  في  كهرباء  ال  مة 

 الصناعية ببورتسودان   المنطقة

وابتكار  الفرص  المنتجات  تحسين 

 منتجات جديدة 

 مجال األلبان تشجيع االبتكار في

حول   دولي  تنافس  وجود 

ومنعسوق   بيع    األلبان 

 تقانتها 

وتالفي  األلبان  تقانة  توفير 

 التنافس الدولي 

 ة دولية إستراتيجيتأسيس شراكة 

 تكار تقانة األلبان ابل  اث في مجادعم األبح

 

 : النتيجةو  ،شامل إستراتيجيها بناء على تفكير إعدادهذا يعني اتجاه الموازنة لتمويل نتائج محددة تم 

 . ومن ثم معادلة الميزان التجاري الحرة، جلب عمالت حرة وتوفير هدر من العمالت  ▪

 .فرص عمل ▪

 . يرادات الحكومةإزيادة  ▪

 النسبي في منطقة اإلنتاج.قرار  ن واالستهو حالة األمبينما األثر لكل ذلك 
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 وضع البرامج باستخدام تحليل الجذور: 

نموذج   يلي  فيما  نضرب  الجذور،  من  جذر  كل  مقابل  أكثر  أو  فرعي  هدف  وضع  يتم  األسلوب  هذا  وفق 

ف  لثاني األهدابمكافحة المخدرات وسنستخدم الجدول التالي الذي سيشمل في الجزء األول الجذور وفي الجزء ا

 ( أين؟ يفعل ماذا؟    من؟)  ياساتالس والثالث

 

 السياسات  الهدف الفرعي  الجذور

 ؟ ؟ يفعل ماذا؟  أينمن

المالعب   التعامل اإليجابي مع الفراغ الفراغ لتأسيس  المجتمع  تشجيع 

 والساحات بمنطقة كذا

 توجيه أئمة المساجد للتوعية  تعزيز الوعي عدم الوعي 

 توعوي نتاج إعالمي إبالتزام الحكومة 

التنمية   ضعف 

 الروحية 

لتعزيز  تعزيز التنمية الروحية  المجتمع  منظمات  تشجيع 

 التنمية الروحية في منطقة كذا

مشروعات   محاربة العطالة  العطالة  بتنفيذ  الحكومة  التزام 

 تشغيل الشباب  

 في منطقة كذا   األصغر تشجيع التمويل  

التواصل   ضعف 

الشباب   بين 

 ينوعلماء الد

قدرات الدين  علماء    تطوير 

 الرقمي واإلرشادفي الدعوة 

 تشجيع تأسيس منصات اإلرشاد الرقمي 

مهارات   ضعف 

 التربية 

المتزوجين   مهارات  تعزيز 

 في مجال تربية األبناء

التزام وزارة التنمية االجتماعية بتأهيل  

 األزواج في منطقة كذا

 

يت المج  موهكذا  والجهد  الحكومي  التمويل  عشرات توجيه  نحو  الت  تمعي  تشكلالمشروعات  مجتمعة    ي 

 برنامج مكافحة المخدرات، وهي نتيجة يتعذر تحقيقها إال بجهد كل الجهات المعنية.



142 

 ة الدولة: إسرتاتيجيالسياسات و 
 ة الدولة يجب توضيح اآلتي: إستراتيجيلتحديد دور السياسات في 

كبير   ارتباك  اإل هناك  في  السياسات  دور  وستراتيجيفي  أوًلأيهمة،  يأتي  أشا  وقد  ألولوية  ا،  رت 

النشاط  ستراتيجياإل وأهداف  تحديد أساس  في  يكمن  القضية ببساطة  هذه  حسم  أن  ذلك نجد  ومع  ة، 

المصالح اإل الدولة نعني  التي تعبر  ستراتيجياإلنساني على األرض، وهي ببساطة المصالح، وفيما يلي  ة 

الغاي والسياسيعنها  واالجتماعية  االقتصادية  إلخ،  ات  ال  ة  األفراد  غايات  هذه  مصالح  عن  تعبر  بدورها 

واألمن اإلنساني لمواطن الدولة وأمن المجتمع ومصالح الجماعات بما تشمله من استغالل الموارد وتنميتها  

يعني صعوبة اإلجابة على  ، ولعل العكس القادمة. إلخوتنويعها والمحافظة على البيئة ومصالح األجيال 

 ماذا تهدف تلك السياسة؟   ى لسياسات، فإلألولوية لوضع اسة إذا أعطوا اأهداف واضعي السيا

اإل   ها؟ إعداد وما هي مرجعية   المصالح  الطبيعي هو تحديد  الوضع  العقبات  ستراتيجيإذن  ة وتحديد 

ة، ومن ثم  ستراتيجيليل البيئة اإلوالمهددات التي تعترضها أو تؤثر على تحقيقها، ويتم هذا من خالل تح

 ضع التنفيذ. مو ات الحقة لوضعهاتأتي خطو 

 المالحظة األولى: 

ة في تشكيل المستقبل، وأنها عملية معقدة تتطلب إجراء  ستراتيجيالمالحظة األساسية هنا هو دور اإل

 على ذلك. للدولة بناء ستراتيجيالقومي ومن ثم إتمام عمليات التوجه اإل ستراتيجيالتحليل اإل

 المالحظة الثانية:  

ة الشاملة، وهذا يعني استصحاب  ستراتيجيامتالك الدولة للقوة اإل   على  يقوممن القومي أن تحقيق األ 

اإل التخطيط  واالجتماعية    ستراتيجيمفاهيم  واالقتصادية  السياسية  المتخصصة،  مجاالته  في  القومي 

 متالك الدولة للقوى الشاملة.، لتعقيدات عمليات األمن القومي واخ.. إلوالعلمية

وج يعني  أوهذا  مرجعيات  تق ساسيود  خلف  ة  دون  ستراتيجياإل  إعدادف  يتم  أن  يمكن  ال  ما  وهو  ة، 

معني في شقه األول    إستراتيجيالختيار توجه    إستراتيجيمتقن، يتبعه تفكير    إستراتيجيمرجعية تحليل  

 بتحقيق التنمية وفي شقه اآلخر القوة. 

 لسياسية. ة السياسية تقود نحو التنمية السياسية والقوة ا ستراتيجياإل 

 ة االقتصادية تقود نحو التنمية االقتصادية والقوة االقتصادية. تيجيسترااإل 

عند تعامله مع الموانئ البحرية في السودان، فإنه    ستراتيجيكنموذج عملي لذلك، نجد أن المخطط اإل 

قومي  يستخدمه كمصدر لتحقيق اإليرادات المالية وعبور سلع الدولة، ويستخدمه كذلك كمنصة لألمن ال 
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ة ضخمة إستراتيجيوجنوب السودان عبر الميناء بمصالح    ثيوبياإوثل تشاد  الدول الحبيسة م  من خالل ربط 

 ة. للك الدول كمنصات ضد الدوتجعل من الصعوبة استخدام ت

ة، أدى إلى إلغاء هذه المرجعية  ستراتيجيالسياسات العامة قبل اإل  عدادولعل استباق بعض الدول إل

تفتقد في كثير من األحيان لتكامل النشاط وللعالقة باألمن  نموية  خطط ت إعدادن ثم السالف ذكرها، وم

 القومي. 

 تعريف السياسات:
 التعريفات للسياسات، منها: وردت العديد من  

 .)السلوك الذي تسلكه الدولة داخلًيا وخارجًيا في سبيل تحقيق الغايات الوطنية( 

   للتفاعل والمت  اإليجابي)وسيلة  الظروف  وا مع  المحلية  إطار  غيرات  في  والدولية  إلقليمية 

 . ة القومية(ستراتيجياإل

   وتسهم الخطط  تنفيذ  تحكم  القرار  لمتخذ  إرشادية  الداخلية  )وسيلة  العالقات  تنظيم  في 

 والخارجية( 

  ة للدولة، يمكن تحديد تعريف للسياسات يناسب عمليات  ستراتيجياإل اإلدارة وعلى خلفية خطوات

اإل  ب  جيستراتيالتخطيط  وهو  )القومي،  المؤلف:  في  رؤية  الدولة  نشاط  وتنسيق  وتوجيه  حشد 

اإل  ستراتيجيالمستوى اإل  المصالح  القوة  ستراتيجيليتم وفق مطلوبات تحقيق  للدولة وامتالك  ة 

 ة(. ستراتيجياإل

 باإل السياسات  ارتباط  هو  هنا  األساسية  في  ستراتيجيالمالحظة  تحمل  وأنها  األحوال،  كل  في  ة 

فك نابعةطياتها  متكاملة  وعمل  رة  التحليل  اختيمن  اإل يات  التوجه  صياغتها  ستراتيجيار  وأن   ،

الرتباك   يقود  الفكرة  فيه  تغيب  اتجاهين  بشكل  في  السياسة  تتجه  أن  ويمكن  الدولة،  نشاط 

 أساسيين هما: 

 لتنسيق بين أكثر من قطاع أو وزارة أو جهة في إطار فكرة كلية. ا ▪

 ا أيًضا يرتبط بالفكرة الكلية.ف محددة، وهذ حو غايات أو أهداتوجيه نشاط الجهات المختلفة ن ▪

 مستويات السياسة: 
 كما يلي:   اتثالث مستوييمكن تقسيم السياسات إلى 

 .ستراتيجيالمستوى اإل  .1

 المستوى المرحلي. .2
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 المستوى التشغيلي. .3

 كل من هذه المستويات يمكن تقسيمها إلى مستويات: 

 المستوى العام. .1

 و األمنية العسكرية( أو االجتماعية أادية كالسياسات االقتص)القطاعي. المستوى   .2

 الصناعية أو المالية أو التجارية( المستوى الفرعي. )كالسياسات الزراعية أو  .3

اإل السياسات    :ستراتيجيالمستوى  بالترتيباتوتتعلق  أو    فيه  بالغايات  المرتبطة  المدى  طويلة 

بالمياه اإلقليمية أو بتأسيس  الخاصة    سي، مثل السياساتة وال تحتمل الخالف السيا ستراتيجياألهداف اإل

على البيئة أو أبحاث الطاقة البديلة.. وبالتالي تتم صياغتها  تكتل سياسي )مثل الكتلة األوربية( أو الحفاظ  

لتصبح سياسات دولة وليست سياسات حكومة. وهي في هذه الحالة تأتي بعد    ستراتيجيفي المستوى اإل

 ة.ستراتيجيوالشروع في تنفيذ اإل يستراتيجتخطيط اإل اكتمال عملية ال

والتشغيلي المرحلي  بواسطة    :المستوى  صياغتها  وتتم  قصير  زمني  مدى  ذات  سياسات  وهي 

اإل  المصالح  خلفية  على  صياغتها  تتم  إل ستراتيجيالحكومة،  األجل    عداد ة  وقصيرة  المرحلية  الخطط 

ويتم   المرحليةإعدادللحكومة،  الخطة  وضع  قبل  الحزب    ها  يقوم  فيحيث  بوضعها    الفائز  االنتخابات 

 ما تتضمنه:  فترته، وأهمكموجه للتخطيط خالل 

 تشجيع وسائل وطرق ومناهج تختلف من حزب آلخر.  .أ

 التعامل مع المتغيرات.  .ب

 تحديد األولويات خالل المرحلة المعينة.  .ج

 المستوى الفرعي:

ها قصير وتتم صياغت  سات ذات مدى زمنيويتمثل في سياسات المستوى المرحلي والتشغيلي، وهي سيا

الحكومة،   اإل بواسطة  خلفية  على  صياغتها  إلستراتيجيتتم  األجل    عدادة  وقصيرة  المرحلية  الخطط 

ويتم   بوضعها  إعدادللحكومة،  االنتخابات  في  الفائز  الحزب  يقوم  حيث  المرحلية  الخطة  وضع  قبل  ها 

 ما تتضمنه:  فترته، وأهمكموجه للتخطيط خالل 

 حزب آلخر.   هج تختلف منل وطرق ومنا وسائ تشجيع .أ

 التعامل مع المتغيرات.  .ب

 األولويات خالل المرحلة المعينة. تحديد  .ج
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 السياسات من حيث الجغرافيا: 
 كما يمكن تقسيم السياسات من حيث النطاق الجغرافي الى قسمين كما يلي: 

 المستوى القومي.  .1

 المستوى الوالئي.  .2

 نماذج:

العام بناًءدإعداويتم    : المستوى  الم  ه  اإل على  في  ستراتيجيعرفة  المعرفة  بين  الربط  يتم  حيث  ة 

يشير   الواقع  ولعل  إلخ(،  والسياسية  االقتصادية  والمعرفة  االجتماعية  )المعرفة  المختلفة  القطاعات 

معرفة   دون  سياسات  إنتاج  أو  التخطيط  إمكانية  عدم  توضح  التي  النماذج  من  ة،  إستراتيجيللعديد 

ة أو تأثير اجتماعي أو سياسي أو أمني، والتعرف  مصالح اقتصاديها  حرب قد يكون خلف  فقضية كالدخول في

 منية إلخ.  أأو ثقافية أو اقتصادية أو سباب اجتماعية نتشار تعاطي المخدرات قد يرجع ألاعلى أسباب 

ياسة  وبالتالي فإن تحقيق الرؤية القومية يستدعي إحكام التنسيق بين الغايات الوطنية للدولة من س

 ل السياسات العامة.   تماع إلخ، من خالواقتصاد واج

كالسياسات االقتصادية، ولعل تحقيق الغاية االقتصادية يقتضي توجيه النشاط    : المستوى القطاعي

تتكامل   حتى  المطلوب  االقتصادي  التكامل  ليحقق  الغاية    األهداف االقتصادي  تجاه  للقطاع  الفرعية 

ت... إلخ، وجود السياسة مهم لتحقيق  والخدما  والموانئ والطاقة والنقل    هداف في الزراعة والصناعةكاأل

 التناسق. 

على نفس النسق أعاله هناك حاجة لتنسيق النشاط الفرعي كالتنسيق    )وزارات(:   المستوى الفرعي 

 المطلوب بين نشاطات الزراعة، من خالل السياسات الفرعية، وهي سياسات تميل للجانب الفني أكثر. 

ى الفرعي يندرج المستوى التشغيلي، ويختص بتحويل الهدف إلى  المستووتحت    التشغيلي:   المستوى 

 واقع وغالًبا ما ترتبط بالمشروعات.



146 

 

 

 

 



147 

 المرتكزات األساسية إلنتاج السياسات: 

اإل التخطيط  منهج  إطار  في  السياسة  أهداف  الشروط    ستراتيجيلتحقيق  من  عدد  هناك  القومي، 

شكل المرجعية لتحليل السياسات فيما بعد والحكم  لوقت ت نفس ا  ها، وهي فيوالمرتكزات الواجب توفر

 على كفاءتها وفاعليتها، وهي: 

 للدولة )في إطار الرؤية(  ستراتيجيالمسار اإل  أن تتم في إطار .1

 ة القومية.ستراتيجيأن تتم على خلفية اإل  .2

   روج عنه.وعدم الخ اتيجيتر ستمام البناء اإلإ)والسياسات في النقطتين أعاله( وسيلة لضمان      

 . ستراتيجية والفكر اإل ستراتيجيتوجيه نشاط الدولة وفق مفهوم الفلسفة المساندة لإل .3

 أن تتم في إطار الرسالة. .4

اإل  إنفاذ  لضمان  وسيلة  هنا  تشكل  أن  ستراتيجي)السياسات  باعتبار  اإل ة  في  ستراتيجينجاح  ليس  ات 

الة يؤسس لضبط  اط ليتم وفق الرسكما أن ضبط النش  التخطيط فقط وإنما في مدى وجود فكر مساند،

بجانب  الخال للدولة  المسار  وتأمين  السياسي  اإلإف  تحقيق  تمام  مثل  المطلوبة  الضوابط  وفق  نتاج 

 استهداف جمهور معين..( الجودة وامتالك القدرات والمزايا النسبية العالمية أو 

 .فاءة التنفيذ وك ة ستراتيجيءة اإل وهذا شرط الزم لتحقيق كفا،  المعرفة أن تتم بناء على  .5

 .ستراتيجيأن تتم في إطار تحقيق روح مفهوم التخطيط اإل .6

جل  طويل األ  ستراتيجيسيس لمعاني أساسية يمكن أن تتوه عنها الدولة خالل المسار اإلأوفي هذا ت 

ل توجيه  لعقود من الزمان، مثال لذلك تأمين الدولة من الوقوع في فخ األزمات من خال الذي قد يمتد

ة، ومثال آخر تأمين حقوق األجيال القادمة كالمحافظة على الغابات  ستراتيجيحو القضايا اإل النشاط ن 

 .وتنمية وتطوير الموارد وحسن استغاللها وحماية البيئة بجانب تحقيق أمن اإلنسان

: من القومية الشاملة التي تؤسس لتحقيق األستراتيجيفي إطار سعي الدولة المتالك القوى اإل أن تتم   .7

ا اإللغايإن  القوة  نحو  الطريق  هي  الوطنية  التخطيط  ستراتيجيات  تناغم  عدم  فإن  لذا  الشاملة،  ة 

ن شأنه  ة الشاملة، مستراتيجيمع مفهوم األمن القومي وما يتضمنه من مفاهيم للقوى اإل   ستراتيجياإل

 .إرباك نشاط الدولة وسعيها لتحقيق األمن القومي واإلنساني

 تناقض. وفك الاط الوطني  تنسيق النش .8

 للنشاط الوطني. تحقيق التكامل .9

النقطتين   في  للنشتعاله  أالسياسات  والتكامل  التناسق  لتأسيس  الوطنياؤسس  الرؤية    إنجازف  ،ط 
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الدو قوى  قطاعات  مستوى  على  لتنسيق  يحتاج  الوطنية  القومية  الغايات  وتحقيق  الشاملة،  لة 

ة  ستراتيجيهداف اإلزارات، وتحقيق األيق على مستوى الواالقتصادية واالجتماعية إلخ، يحتاج لتنس

يحتاج لتنسيق على مستوى الوزارات ومؤسساتها التابعة لها، كما يحتاج لتقاسم األدوار بين الحكومة  

 ى( من جهة والقطاع الخاص والمجتمع من جهة أخر

اإل  .10 التغيير  اإلستراتيجياستيفاء  تفشل  ما  )كثيًرا  إلستراتيجي.  نتيجة  ت هماات  حتى    األوضاعهيئة  ل 

ة، لذا يصبح وجود سياسات تدعم وتوجه وتؤكد قيادة  ستراتيجيتصبح مناسبة لتحقيق المصالح اإل

 . ستراتيجيالتغيير، يعد مسألة ضرورية لتحقيق النجاح اإل 

 ( 4×3سياسة )   ؟أين  ماذا؟يفعل  من؟

سياسة   مفهوم  المطر  يعبر  4×3إن  السياسة  مفاهيم  معظم  روح  تم عن  أنه  إال  الساحة  في    وحة 

مفهوم   لتالئم  اإلستراتيجياإل  اإلدارة تصميمها  والتخطيط  تهتم    ستراتيجية  الفهم  بهذا  وهي  القومي، 

اإل  مدى  على  استيفاؤها  المطلوب  والعمليات  الستراتيجيبالتوجهات  وليس  وتتضمن  ة  المرحلية،  خطة 

 يلي:  الفكرة العامة المطلوب تحويلها إلى واقع، ويتضمن ذلك ما 

 ة إلى واقع.تحويل فلسفة الدول .1

 تنسيق النشاط الوطني.  .2

ة تتيح  إستراتيجيإن إنتاج السياسات في ظل القطاع المعين عقب إنتاج المعرفة يعني توفر رؤية  

مع   الوقت  نفس  في  وتتكامل  وتراعي  القطاع  داخل  طرف  من  أكثر  بين  تجمع  سياسة    األوضاعوضع 

ارسة  التي تمنع مم  ستراتيجيط اإلالتخطي  من إحكام التنسيق في إطارالقومية األخرى، وهو أعلى درجة  

 نشاط غير مطلوب أو متناقض.

 (، كما يلي: 4×3توجيه نشاط ثالثة أطراف تجاه قضية واحدة من أربع قضايا ) .3

 الحكومة. .أ

 .القطاع الخاص .ب

 . منظمات المجتمع المدني .ج

 ة: واحد من االتجاهات التالي ( أعاله، يأتي في 2هذا التوجيه المشار إليه في النقطة ) .4

 نقاط القوة.  .أ

 الفرص.  .ب

 نقاط الضعف. .ج
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 المهددات.  .د

ة ليس  ستراتيجية باعتبار أن تنفيذ اإلستراتيجيبما يؤدي لحشد قوى الدولة تجاه تحقيق المصالح اإل 

أن   حكومًيا فقط، هذا يعني  على  ات  إستراتيجيشأًنا  الوطني تنطلق  الخاص  القطاع  وشركات  المنظمات 

ا  لذلستراتيجيإلخلفية  القومية،  فة  تدبرنا  إذا  يقود  ك  التعريف  أن  سنالحظ  الرؤية  مفهوم  مفردات  ي 

لصياغة رؤية تعبر عن الدولة، وهكذا يمكن أن نتصور بأن مفهوم الرؤية لشركة خاصة تعمل في مجال  

د أن تكون عليه  بسد فجوة السكر العالمية، هو ما تود أو جانًبا مما تو  يإستراتيجالسكر، في دولة لها هدف  

ا  إستراتيجية الدولة في غايتها االقتصادية قد حددت هدًفا  إستراتيجيصناعة السكر، فإن كانت    الدولة في

ل،  حول السكر، فإن هذا ال يعني أن تنشئ الحكومة مصانع للسكر وإنما تشجع الشركات للعمل في هذا المجا

وار الحكومة مع الشركات  السكر..، وهكذا تتكامل أد بينما توجه آخرين لالهتمام بالتعليم التقني في مجال  

 ة. ستراتيجي مات المجتمع في تحقيق المصالح اإلع منظم

ة القومية، يؤدي إلى ارتباك نشاط الدولة  ستراتيجيالسياسات دون أن يتم ذلك على خلفية اإل  إعدادإن  

 لدولة.كس يقود لتأسيس التناغم والتكامل والترابط بين نشاطات اوتضاربه، والع

ة ونضرب المثل بالمصالح االقتصادية كما  ستراتيجيلح اإل مليات تحقيق المصاعليه يمكن تلخيص ع

 يلي:    

 الغاية االقتصادية، وتحقيقها يتطلب: 

 ة االقتصادية المباشرة.ستراتيجيمنظومة األهداف اإل  .1

اإل منظومة   .2 باإلستراتيجياألهداف  المتعلقة  المباشرة  غير  االقتصاستراتيجية  تة  مثل  وفير  دية 

 السياسي أو اإلعالمي.  ستراتيجيأو السلوك المعين.. أو السند اإل مهارات المناسبةالكادر بال

 السياسات المباشرة وغير المباشرة وتتجه نحو:  .3

 تنميتها أو تنويعها.االستغالل المثالي لنقاط القوة والحفاظ عليها أو   .أ

جديد .ب فرص  صناعة  أو  المتاحة  الفرص  من  زيااالستفادة  أو  عليها  الحفاظ  أو  دتها  ة 

 ها.وتطويرها وتأمين

عالج نقاط الضعف وما يشمله من تغيير على الساحة الداخلية يمهد لتحقيق المصالح   .ج

 الوطنية. 

مهد لتحقيق المصالح  التعامل مع المهددات وما يشمله من تغيير على الساحة الخارجية ي .د

 الوطنية. 



150 

 التشريعات وتتجه نحو:  .4

 نميتها أو تنويعها.ليها أو توالحفاظ علي لنقاط القوة  االستغالل المثا .أ

زيادتها   .ب أو  عليها  الحفاظ  أو  جديدة  فرص  صناعة  أو  المتاحة  الفرص  من  االستفادة 

 وتطويرها وتأمينها.

داخلية يمهد لتحقيق المصالح  عالج نقاط الضعف وما يشمله من تغيير على الساحة ال .ج

 الوطنية. 

ية يمهد لتحقيق المصالح  خارجه من تغيير على الساحة الالتعامل مع المهددات وما يشمل .د

 الوطنية. 

 مثال آخر: 

في  خارجية  فرص  من  االستفادة  يمكن  خاللها  ومن  القوة  نقاط  من  واحدة  تمثل  الغابات  كانت  إذا 

 إلى تناقص األمطار، فإن السياسة ستقوم باآلتي:  ، كما أن قطع الغابات يؤدياألثاثصناعة 

 .ثاة األثلالستثمار في صناع توجيه القطاع الخاص .أ

 إلزام القطاع الخاص بزراعة مساحات تعادل على األقل ما يقوم بقطعه.  .ب

 توجيه الشركات بزراعة أنواع محسنة من األشجار.  .ج

 توجيه منظمات المجتمع لنشر ثقافة التشجير.  .د

 المدارس لزراعة مدارسهم وما حولها. توجيه طالب   .ه

نازل كشرط  باني والمنسبة معينة من مساحة الم  توجيه وحدات التخطيط العمراني بفرض  . و

 لمنح التصديق. 

 ثم يكمل ذلك بتشريعات تحرم قطع الغابات. .ز

 النتيجة ستكون: 

 المحافظة على الغابات.  .أ

 زيادة مساحة الغابات.  .ب

 تحسين نوعية األشجار.  .ج

 لفرص في األسواق وزيادتها باستمرار. االستفادة من ا .د
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 ة.الحفاظ على معدالت األمطار والبيئ .ه

ط كافة أطراف الدولة )حكومة ومجتمع  ت السياسات بتوجيه نشاوبالتالي يتضح كيف قام .و

  إسناد ة الوطنية وكيف اكتمل ذلك بستراتيجيوشركات( ليتم بالشكل الذي يناسب المصالح اإل

 البرلمان.

لتنفيذ    والسياسات في تحقيق التكامل والتناسق  ستراتيجيمنهج التخطيط اإل  ضح دورتواألشكال التالية  

 االقتصادية نموذًجا.غاية ة، الستراتيجياإل

 مثال آخر في السياسات:  

ة لمعهد سوداني لدراسات الثقافة اإلفريقية هو: تحول المعهد إلى العالمية  ستراتيجيأحد األهداف اإل 

 ات أوربا وأمريكا وإفريقيا.والسعي لقبول طالب من قار

رب، والمكتبة ب سودانيين أو عباللغة العربية ويقبل طال  الوضع الحالي للمعهد هو أنه يقوم بالتدريس

 بها كتب باللغة العربية، أساتذة وموظفو المعهد يتحدثون اللغة العربية.. إلخ. 

 ا: نجد أن هناك نقاط ضعف داخلية أهمه   SWOTعند إجراء عملية تحليل 

المطلوب التعامل    عدم توفر أساتذة يستطيعون التدريس باللغات األجنبية لشعوب القارات .1

 معها.

م توفر مراجع باللغات األجنبية المطلوبة ولنقل )األلمانية في ألمانيا والنمسا وهولندا،  دع .2

إنجلترا   في  اإلنجليزية  إفريقيا،  في  السواحيلية  وإفريقيا،  أوربا  في  والواليات  الفرنسية 

 المتحدة(. 

 عدم قدرة موظفي المعهد على التعامل مع األجانب.   .3

 اإللكترونية. اإلدارةت االتصال ودارية وضعف تقنيادرات اإل ضعف الق .4

 عدم وجود أساتذة يستطيعون التعامل مع البيئة الدولية. .5

اإلنترنت ووسائل العرض    ضعف قدرات األساتذة في مجال التعامل اإللكتروني مثل استخدام .6

 اإللكترونية إلخ.  

نريد    اذخطيط وتحديد األهداف ومامثل عدم القدرة على الت  اإلدارةضعف القدرات في مجال   .7

 التفكير.  عالمية( مستوىوكيف ندرس ونحلل المخططات المضادة، فضًلا عن محلية )وليس 

 دفة. ضعف المعرفة بثقافة وتاريخ وسلوك المجتمعات األجنبية المسته .8



152 

الثقافة   في  كوادر  توفير  هي  ولنقل  المعهد  رسالة  إلى  رجعنا  فإذا  الضعف،  نقاط  بعض  هي  هذه 

ذلك قد  لدولية، وأن الهدف هو التحول لقبول طالب أجانب، فإن  ع البيئة االتعامل م  اإلفريقية تستطيع

 يتطلب تحقيق أهداف أخرى وتحديد بعض الوسائل والسياسات مثال لذلك: 

   يتمثل في تدريب بعض األساتذة لتعلم لغة من اللغات األجنبية المطلوبة، )عدد  سيبرز هدف

 دريبه(.د المطلوب تتحديد العد  المواد.. إلخد  الطالب المتوقع وعد

   المعهد سياسات  صياغة  إعادة  في  أجنبية  لغات  يتحدثون  أساتذة  توفير  أيًضا  سينعكس 

راحل القادمة ممن يتحدثون اللغات  لتشمل شروًطا جديدة توجه نحو تعيين أساتذة في الم

 األجنبية المطلوبة. 

 ه  وضع تم اكتشاف  حو التعليم اإللكتروني وهو ستظهر وسيلة أخرى تتمثل في تحول المعهد ن

 عند تحليل البيئة الخارجية حيث نجد أن شعوب تلك الدول تتعامل عبر الشبكة الدولية.

 المناهج حتى تشم تلبي طلب تحقيق  سيبرز هدف يتمثل في إعادة تخطيط  التي  العلوم  ل 

ة لعالج ستراتيجياإل   رةاإلداالمطلوب، من ذلك إضافة مواد لتدريس علم    ستراتيجيالهدف اإل 

ات اإلدارية، إضافة مواد عن التواصل اإللكتروني، تعزيز دراسة اللغات األجنبية  جز في القدرالع

بلغات أجنبية حتى يتخرج الطالب وهو  من خالل تدريس جانب من الطالب الناطقين بالعربية  

 يجيد اللغة المعينة. 

 ب الذين  مستهدفة مثل أن يقوم الطالإضافة مواد عن تاريخ ومجتمعات شعوب المناطق ال

لخ حتى  إة األلمانية بدراسة تاريخ ألمانيا ومجتمع ألمانيا وسلوك الشعب األلماني  يدرسون اللغ

ى علم بخلفيات كافية عنهم، وهو أمر مهم في  يستطيعوا التعامل مع تلك الشعوب وهم عل

 عمليات التواصل. 

 إلكتروني في تأسيس مكتبة  تتمثل  وسائل  أجنبيةستظهر  بلغات  مراجع  يجد    ة وجمع  حتى 

 األجنبي المراجع المطلوبة بلغته.الطالب 

   المتفق األجنبية  اللغات  إلى  المطلوبة  والمراجع  المناهج  ترجمة  في  تتمثل  أهداف  ستظهر 

 .عليها

   الهدف أعاله سيحتاج إلى سياسات تشجع الترجمة، مثل وضع حوافز مغرية لألساتذة للترجمة

 لمعهد.  رف كافية للمترجمين خارج اأو إجازة بنود ص

   كتب إلكترونية يمثل هدف بالنسبة لقسم الحاسوب    األخرى إلىتحويل الكتب المترجمة والكتب

 بالمعهد.
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 إلى سياسا الهدف أعاله يحتاج  الذين يخدمون هذا  تحقيق  الكمبيوتر  ت تشجع وتحفز خبراء 

 الهدف. 

 عهد.ستبرز وسائل تتمثل في إنشاء معامل للحاسوب بالم 

 أين؟

حقيق أثر أو نتيجة محددة في مكان محدد في زمن محدد بمبلغ محدد، فإن ذلك  يسعى لت  التخطيط  ّنأبما  

ن البرنامج وما يتبعه من مشروعات، فبعد أن قمنا بتوجيه أحد الثالثة في اتجاه أحد  ايستلزم تحديد مك

بق  بن كما س نتاج اللكان البرنامج هو إلالمجاالت األربعة، فإنه يتوجب تحديد أين يتم هذا العمل، فإذا  

بينما يلتزم القطاع الخاص بعمل مخازن    ()أفإن الحكومة تلتزم بعمل محطة كهرباء في المنطقة    ذكره، 

 . أ(بالمنطقة )ليتولى المجتمع عمل مدارس ومساجد  بالمنطقة )أ( ألبان وسوق ومزارع ومصانعمبردة  

 مالحظات مهمة: 

ال  بعض  يلي  فيما  المنبرز  المهمة  بالتخمالحظات  اإل رتبطة  األهداف    ستراتيجيطيط  وتحديد 

 ة، هي: ستراتيجياإل

   إذا تدبرنا األهداف والوسائل أعاله سيتضح لنا أن كافة وحدات وأقسام المعهد تعمل كال منها

لتحقيق   النهاية  في  وتتكامل  وتنسجم  البعض  بعضها  تكمل  أهداف  تحقيق  نحو  تناغم  في 

 ة األخرى.ستراتيجييء لألهداف اإلالمطلوب، وهكذا يحدث نفس الش  يستراتيجالهدف اإل 

  اإل الهدف  تحقيق  تغييرات    ستراتيجيإن  إحداث  يتطلب  وإنما  وهلة  أول  من  يتم  أن  يمكن  ال 

العديد من المتطلبات، يتم تحقيقها عن طريق أهداف طويلة وقصيرة    عديدة وتوفيرأساسية 

 ومن خالل سياسات ووسائل معينة. 

 ال او إن  الهدف  لتحقيق  المطلوبة  بالنسبة    ستراتيجيإل سائل  المسمى  حيث  من  وسيلة  تمثل 

، بينما تتحول إلى هدف بالنسبة للجهة التي تتولى تحقيق  ستراتيجيللوضع في حالة الهدف اإل

هذه السياسة أو الوسيلة، مثال لذلك نجد أن تأسيس المكتبة اإللكترونية يمثل وسيلة من وسائل  

لقسم الحاسوب بالمعهد، وكذا    إلدارة المكتبة أو  ، بينما يصبح هدًفاستراتيجي إلا تحقيق الهدف  

بينما يعتبر    ستراتيجياإللكترونية للمعهد يجسد وسيلة لتحقيق الهدف اإل  اإلدارةتنفيذ برنامج  

 هدًفا بالنسبة لقسم الحاسوب بالمعهد يسعى لتحقيقه. 

 حديد وتحقيق  من خالل وجود آلية تضمن سير ت   ال يكتب له النجاح إال  ستراتيجيإن التخطيط اإل

، وهو ما يطلق عليه العقل المركزي أو  ستراتيجيوالسياسات تجاه الهدف اإل   األهداف والوسائل
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( وبدونMaster Mindالرئيس  صلة   (  ال  متناثرة  جزر  عن  عبارة  تصبح  المؤسسة  فإن  ذلك 

 دون الوصول إلى هدف.  نبينها، وهذا وضع يقود إلى اإلخفاق وتبديد الموارد والزم

 المحدد والوسائل والسياسات واألهداف المطلوبة لتحقيقه، تظهر    ستراتيجياإل ي الهدف  التدبر ف

في   موجودة  مهمة  بحقيقة  التذكير  إلى  يقودنا  هذا  متكاملة،  ولكنها  متناثرة  شبكة  شكل  في 

ة والتي  ستراتيجياإل   فالعديد من الدول النامية تتمثل في نظرة مجتمعات تلك الدول تجاه األهدا 

بالتالي غالًبا ما ينظر إليها بسخرية أو رهبة وخوف، والسبب في ذلك  تتسم بالجراءة، و  غالًبا ما

ة من خالل القدرات المحدودة  ستراتيجييعود إلى نظرة معظم شعوب تلك المناطق إلى الخطط اإل

القصير التخطيط  على  المجتمعات  تلك  في  تعودنا  حيث  القصيرة،  إال    ،للخطط  يصلح  ال  وهو 

أهداف  ر  لتحقيق  وبالتالي يتم  محدودة،  اإل قصيرة  األهداف  الكبرى، مثال  ستراتيجيفض تلك  ة 

بالتحول نحو العالمية وقبول طالب أجانب، نجد أن    إستراتيجيلذلك ما سبق وذكرنا من هدف  

 هذا الوضع من خالل قدرات الخطة القصيرة يبدو كما يلي:  

  إدارة  المطلوبة من مكتبة إلكترونية وتسمح بتنفيذ الوسائل واألهداف    أن القدرات المالية لن

 المباني بالمستوى العالمي. وتجهيزإلكترونية 

 .أن ترجمة الكتب والمراجع يحتاج إلى سنوات وليس عام واحد 

   ابتعاث األساتذة إلى الخارج لدراسة اللغات األجنبية يحتاج إلى سنوات وال يمكن أن يتم ذلك في

 عام.

 حتاج إلى أكثر من عام.تأليف الكتب ومراجعة المناهج ي 

اإل  النظرة المريبة المتشككة تجاه األهداف  ة، إال أن الوضع يختلف عندما نحدد  ستراتيجيوهكذا نجد 

ومن ثم نقوم بوضع الخطط القصيرة التي من خاللها نحقق جانًبا من متطلبات الهدف    ستراتيجيالهدف اإل 

بعد سنوات، يمكن تشبيه    ستراتيجيلهدف اإل تكامل األهداف حتى يتم تحقيق ات، ومن ثم  ستراتيجياإل

)من حيث المال وفترة    ه في عام واحد إنجازهذا الوضع ببناء عمارة من خمسين طابًقا، فهو قطًعا ال يمكن  

أن   الإالقصير،  البناء(، وبالتالي ال يتم التفكير في تحقيقه في الدول النامية حيث تسود ثقافة التخطيط  

خطط قصيرة تعمل كل منها في بناء عدد من الطوابق تختص    إعدادإلى  دي  يؤ   إستراتيجيوجوده كهدف  

ب منها  األولى  وتستمر    إعداد الخطة  طابًقا،  خمسين  يتحمل  أساس  وضع  ثم  ومن  والمواصفات  الخرائط 

 مثًلا. شر سنوات  ععملية البناء من خالل الخطط القصيرة األخرى في تناغم إلى أن يكتمل البناء بعد  

تحق  فإن  اللذلك  األهداف  اإل يق  المخططات  يقودون  الذين  األعداء  على  واالنتصار  ة  ستراتيجي كبرى 

ين في سنة أو سنتين وإنما قد تصل إلى عقد أو عقود  ستراتيجيالمتقنة ال يمكن أن يتم في وجهة نظر اإل 

في هذا المجال، وهي    ما نقصدتعبر ع  ملسو هيلع هللا ىلصمن الزمان، ولعل جملة صغيرة وردت ضمن حديث للمصطفى  
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عندما سأله الصحابة إلى متى يستمر هذا الحال من الضعف والعذاب في    ملة التي وردت ضمن حديثهالج

سيؤول إليه حال اإلسالم، إال أنه أورد جملة قال فيها ما معناه: )لكنكم    أيام اإلسالم األولى، حيث بشرهم بما

في الصغيرة  الجملة  هذه  تستعجلون(،  يجس  قوم  كبيًرا  معنى  تحمل  التخطيط  كلماتها،  مفهوم  د 

المصطفى    ستراتيجياإل لنا  أوضح  حيث  الكتاب،  هذا  في  إليه  الكبرى    ملسو هيلع هللا ىلصالذي نشير  األهداف  تحقيق  أن 

 يل وال يحتمل التعجل.   يحتاج إلى زمن طو

 الشروط والمرتكزات في مستوى السياسات المرحلية:

 ة. ستراتيجيأن تتم على خلفية اإل  .1

 األساسية.   فجواتسد ال .2

 ات. تحديد األولوي أن تتم في إطار .3

 أن تتم للتعامل مع متغيرات طارئة. .4

 أن تتم للتعامل مع مهددات أمنية معينة.  .5

 تحديد وسائل معينة.   .6

اإل  الخطط  طموحات  تنفيذ  المالية  اإلمكانات  تعترض  األحيان  من  كثير  فإن  ستراتيجيفي  لذا  ة، 

لويات، حتى  سفة تحديد األوء عملية التخطيط يقومون بوضع فلالمخططين في هذه المرحلة بعد انتها

 رة أو مختلة.ولين أو دون رؤية، فتأتي قاصؤ ال يتم تحديد األولويات وفق مزاج المس

ة يجب أن تنفذ  ستراتيجيويجب أن نوضح هنا أن األولويات تتعلق بالخطط المرحلية والتشغيلية، فاإل 

حدود   في  يكون  قد  الذي  عمرها  مرحلية    4بنهاية  خطط  خمسة  يعالذ   الشيءأو  بعض  ي  هناك  أن  ني 

ة  ستراتيجيمرحلة تنفيذ اإل  األهداف ال يمكن تحقيقها بينما تبرز أهمية أخرى العتبارات معينة، لذا فإن

أن  ويالحظ  مرحلة،  لكل  األولويات  لتحديد  ومنهج  فلسفة  تتضمن  أن  يجب  المرحلية  لخطط  مرحلة  أي 

الخدمات األساسية بجانب    لوية لسد الفجوات فية  غالًبا ما تضع أوستراتيجياإلالخطط المرحلية األولى من  

ويمكن أن تهدد األمن واالستقرار وتعطيل أي عمليات  توفير الموارد البشرية باعتبارها قضايا إنسانية  

أن  يمكن  وإنما  فقط  الجوانب  هذه  على  التخطيط  اقتصار  يعني  ال  هذا  الحًقا،  التنمية  لتحقيق  تهدف 

 يشمل جوانب أخرى كذلك. 

 يان يتم تحديد األولويات لمواجهة المتغيرات الراهنة. من األح وفي كثير

عات إنتاجية معينة أو التوجه نحو أسواق محددة، وهذه بدورها قد  وقد تحدد األولوية للسير في قطا

 تعطي أولوية للتدريب والتعليم في مجاالت معينة. 
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سياسات تقود    إعداداعد في  يسة  ستراتيجياألهداف اإل  روًنا معمتقن مق  إستراتيجي إن وجود تحليل  

نحو تحديد األولويات بشكٍل كبير، فقد نجد أن سد الفجوات في الخدمات في سبيل تحقيق عدالة التنمية  

أو التوازن داخل الدولة، معيار الختيار بدائل معينة، وقد يتم اختيار بدائل لصلتها بمهددات أمنية معينة،  

الدولية المتغيرة وإمكانية استخدام    األوضاع  ظل   ما( في ولة ) ون تنويع مصادر الدخل القومي لد فقد يك

هذا الضعف لتهديد الدولة أو إرغامها على التصرف بشكل معين.. إلخ، قد يعتبر ذلك أولوية وبالتالي يتم  

 ات.     توفير التمويل والدعم له، إن وضوح الرؤية بهذا الشكل يساعد في تحديد األولوي 

حيث تكلفته المالية ومردوده من حيث تحقيق األهداف، حيث    بديل من أثر كل  دراسة    أن تتمكما يمكن  

يتم رصد كل البدائل، ومن ثم يتم اختيار البدائل التي تحقق نتائج كبيرة من خالل تمويل أقل، كما يجب  

دة  ابقا بجانب مطلوبات قياإليها س  ة المشار ستراتيجيوضع األولويات بما يراعي تحقيق مطلوبات تنفيذ اإل 

ة الخاصة بتشكيل السلوك والمهارة المطلوبة لتحقيق  ستراتيجي، فإهمال األهداف اإل ستراتيجيالتغيير اإل

 ة يقود للفشل في نهاية األمر.ستراتيجياإل

وقد يتم وضع سياسات تشجع اختيار بديل معين لتوقف أهداف عديدة على تحقيقه وقد يكون ذلك  

قي لألهداف، فالترتيب الزمني والمنطقي يساعد  ط الزمني والمن  جدول الترتيب  خالل استخداما من  ممكًن

برامج أو أهداف أخرى، ويتم    إنجازفي منح االهتمام ومن ثم تمويل لبرامج وأهداف يتوقف تحقيقها على  

يتوقف العمل بعد  هذا عمليا من خالل السياسات، وبالتالي ال يعقل أن يتم تمويل أهداف أو برامج ثم  

التي كان من المفترض تحقيقها في البداية، وهكذا يتم تعطيل العمل    تحقيق البرامج  ذلك نتيجة لعدم

تعبر عن منظومة افتراضية    أدناه التيوصرف مال وزمن دون أن ينجز الهدف الكبير، وبالنظر إلى األشكال  

ع  يالحظ  الرؤية، حيث  تتضح  المتكاملة،  األهداف  من  شبلمجموعة  تنفيذ  عدم  أن  المثال  كة لى سبيل 

يعني تعطيل اإلنتاج الصناعي الذي قد يكون األساس لتوفير فرص العمل ألبناء المنطقة،    الصرف الصحي

وكذا فإن تأخير تنفيذ الهدف الخاص بالطاقة يعني شل العمل وبالتالي تجميد كل األموال التي صرفت في  

يل السكة حديد  ويمكن هنا تعط األولوية للزراعة ألنها األساس، البرامج األخرى، إن المنفذين قد يضعون 

واستخدام الطريق البري الذي سيأخذ األولوية الثانية وذلك بشكل مؤقت، ثم يمكن بعد ذلك تنفيذ شبكة  

الصرف الصحي كبداية لإلنتاج الصناعي يتزامن معها برنامج الطاقة أو تجميده مؤقًتا واستخدام الشبكة  

 الحديدية. حين، ثم الحًقا قد تأتي السكك    الحالية إلى

لتنفيذ يمكن أن يمشي بشكل أكثر دقة وتعقيًدا من خــالل استخدام جـدول الترتيب المنطقي  إن ا

والزمـني على مستوى النشـاط، حيث يتم منح األولوية على مستوى النشاطات في عدد من البرامج إال  

لتنفيذ كل  الزمن المطلوب  ل المشار إليه. عليه فإن تحديد  أن كل ذلك يتعذر تحقيقه دون تصميم الجداو

 برنامج وتحديد التسلسل المنطقي يساعد في تحديد األولويات بشكل أفضل.  
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ووزارة المالية وتحديد الصالحيات   ستراتيجيهذا يقود ألهمية تصميم العالقة بين جهاز التخطيط اإل

دولة وليس بناء على  خطة بناء على الرؤية الشاملة للوسن التشريعات الداعمة لذلك، حتى يتم تنفيذ ال

 ي المالية فحسب.مسؤولآراء 

ة في الدولة تقود لعالج  ستراتيجيهناك موضوع آخر تجب اإلشارة إليه وهو أن عدم وضوح الرؤية اإل 

ا ما يتم تنفيذ تلك المشروعات  مشروعات على عجل من باب الضغوط وغير ذلك، ودائًماألزمات بتنفيذ  

مجاري وقد يتم االستغناء عنها الحًقا. وما يجب توضيحه في هذا  لن المواصفات المطلوبة كالطرق وادو

ة معدة بشكٍل جيد، يساعد في تحديد  إستراتيجية نتيجة لوجود  ستراتيجيالمقام هو أن وضوح الرؤية اإل 

و غيرها،  أو  المجتمعية  الضغوط  ظل  في  حتى  المطلوبة  المشروعات  وتنفيذ  بالمواصفات  األولويات 

د من الخطط المرحلية يمكن إكمال العمل دون  تراكم على مدى بعيد من خالل عد المحددة، ولكن في ظل 

 ألموال في مشروعات غير مجدية.   تبديد 
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 سات والترتيب المنطقي والزمني لتحقيق الهدف المرحلي السيا 3/16

 

 الفرتة الرابعة ثالثة الفرتة ال الفرتة الثانية الفرتة األول  الفرتة  الربنامج /

     أ  الربنامج

     الربنامج ب 

     الربنامج ج 

     الربنامج د 

     الربنامج هـ 

     الربنامج و 

 

هما في وقت واحد، كما ال بد من إتمامهما أوًلا وبدون  إنجاز  ب( يمكنأ،  البرنامج )الشكل يشير إلى أن  

 البرنامج )و(   اأخيًر،( و، هـد  ،ج البرامج )ى، وهكذا ذلك ال يمكن الشروع في تنفيذ األنشطة األخر

 

 لي أعاله ( التابع للهدف المرح1الترتيب المنطقي والزمني لتنفيذ البرنامج ) 3/17

 

 الفرتة الرابعة الفرتة الثالثة  الفرتة الثانية الفرتة األول  النشاط   / الفرتة

     النشاط أ

     النشاط ب

     النشاط ج

     د النشاط

     النشاط هـ

     النشاط و 

 

بد من إتمامه أوًلا وبدون ذلك ال يمكن الشروع في تنفيذ األنشطة    أ( الالنشاط )الشكل يشير إلى أن  

ـ  أ( وهكذااألخرى، والنشاط )ب، ج، يجب إتمامهما بعد النشاط   النشاط )و(    ،( وأخيًرااألنشطة )د، ه
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 : ةسرتاتيجيتنفيذ اإل  :ثانيًا
ة، ولعل معظم حديث الناس  ستراتيجياإل  اإلدارةية من خطوات  ة هو الخطوة الثانستراتيجيتنفيذ اإل

ة باعتباره القضية األساسية، حيث غالًبا ما يتساءلون  ستراتيجيحول تنفيذ اإل  ر يدو  ستراتيجيفي الشأن اإل

الصدفة  لى األرض يتوقف على  ة حتى وإن كانت ممتازة، طالما أن تحقيقها عستراتيجيعن ماهية فائدة اإل

ع الحظ،  منأو  نتمكن  وحتى  قابلة  إستراتيجي  إعداد  ليه  ناضجة  ومستدامةة  تعاقب    للتطبيق  مع 

الحكومات، وضماًنا لبناء تراكم يفضي لتشكيل المستقبل المنشود وتحقيق الغايات التي تعبر عن وجدان  

منهج   برز  فقد  بستراتيجياإل   اإلدارةالمواطن،  يهتم  الذي  التخطية  وما  عمليات  حيث  ط  التخطيط،  بعد 

ة، بما في ذلك تحقيق التكامل والتناسق لنشاط  ستراتيجيالمواتية لتنفيذ اإل  األوضاعيشمل ذلك تأسيس  

اإل  بين  التكامل  بذلك  ونعني  للدولة،  ستراتيجيالوالية،  اإلدارية  والهيكلة  والتشريعات  والسياسات  ة 

ار  ء أو تعديل أو إصدلتي قد تتضمن إلغاوا  ة هندسة السياساتالتشريعات وإعاد  إعادة هندسةوعمليات  

االستفادة من   أو  والمهددات  الضعف  أو عالج  الدولة  نقاط قوة  لتعزيز  جديدة، سواء  أو سياسة  تشريع 

 الفرص وتعزيزها وابتكارها، أو لفك تناقضات معينة، وما إلى ذلك. 

ة  ا لرؤية، وصوًلستراتيجيإلاءة وفاعلية تنفيذ ا يشمل ذلك رصد المعوقات أو الثغرات التي تؤثر على كف

واحدة ومتكاملة لتطوير التشريعات، في إطار رؤية الدولة ورسالتها وفلسفتها وغاياتها، وإزالة التناقضات  

 بين التشريعات نفسها.

 تشمل هذه العملية ما يلي:

 تحقيق التكامل والتناسق للنشاط الوطني وأهم ما يشمله:  .1

التشريعات . أ صياغتها  هندسة  تعديلوتش  بإعادة  أو  إلغاء  وإ  مل  التشريعات  صدار  بعض 

وتوفر   الوطنية  والغايات  تتناسب  التشريعية  البنية  يجعل  بما  جديدة  أخرى  تشريعات 

ة هو  ستراتيجيالمطلوبة لتحقيقها، هذا يعني أن الخطوة األولى من خطوات تنفيذ اإل  األوضاع

وفي البرلمان،  عبر  التشريعات  صياغة  أساس  إعادة  لخلل  عالج  يفشل  هذا  في  دائًما  ي 

اإل أات  ستراتيجياإل بين  التناقض  وهو  والتشريعات  ستراتيجيال  توفر  أة  عدم    سناداإلو 

 ة. ستراتيجيالتشريعي المطلوب لتنفيذ اإل 

ة، وكذا التعرف على الفرص التي تحتاج  ستراتيجيف البرلمان بعمق على المصالح اإلإن تعّر . ب

، ونقاط الضعف والمهددات  للحماية والتنمية والتطوير التي تحتاج  القتناصها ونقاط القوة  

اإل ا المصالح  تحقيق  تعترض  يعطي  ستراتيجيلتي  ذلك  كل  قضايا،  من  بذلك  يرتبط  وما  ة 

التشريعات بما يوفر   للبرلمان إلعادة هندسة  تشريعات    بإضافةالتشريعي    سناداإلالفرصة 
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وحل  م والتكامل للنشاط الوطني  غحقيق التنااآلخر، وت   وتطوير البعضالبعض    جديدة وإلغاء

ويعتبر إصدار الدستور هو أعلى تجليات    و تؤثر على التنفيذ.أترض  كافة المعضالت التي تع

ة والتأسيس لحاكميتها وكذا التأسيس للعقل  ستراتيجيهندسة التشريعات ليقوم بحماية اإل

والن  ستراتيجياإل قياداته،  وإعفاء  وتعيين  وسلطاته  سلطات للدولة  على  المسار    ص  رعاية 

ة لمن يتولى وظائف قيادية  ستراتيجي، وحتمية الحصول على رخصة القيادة اإل ستراتيجياإل

 .ستراتيجيفي الدولة، وحماية مركز صناعة القرار اإل

ة الذي يفصل كل ذلك فضاًل عن تحديد المنهج وحاكميته والنص  ستراتيجيوهناك قانون اإل  . ج

ة  ستراتيجيلغاية والقوة اإل كمفهوم الرؤيا والرسالة وا هيم المهمة  على كل المصطلحات والمفا 

ة فإن الدستور سيؤسس إلطار عام منطلقًا  ستراتيجيوبالتالي في إطار مفهوم المعرفة اإل.  إلخ

اإل  المعرفة  للتكامل  ستراتيجيمن  يؤسس  بما  القطاعات    والتآزرة  في  الدولة  نشاطات  بين 

 السبعة. 

للواقع في كث .د الناظر  العالم يكتشف إن  الت  أن هناك دائما  ير من دول  شريعات  تناقض بين 

ها دون منهج يحقق التفكير الجمعي ويربطها بصورة مباشرة  عدادحتى داخل القطاع نسبة إل 

علستراتيجيباإل تتأسس  لقوانين  حاجة  هناك  سنكون  فإننا  لذلك  المعرفة،  ة،  خلفية  ى 

  وشركائه في القطاع الخاص لقطاع المعين  بين نشاطات ا   والتآزرلتتمكن من تحقيق التكامل  

 كما يلي:  والمجتمع وذلك 

 القانون االقتصادي.  .1

 القانون االجتماعي.  .2

 القانون السياسي.  .3

 والدفاع. قانون األمن  .4

 قانون اإلنتاج المعرفي. .5

 قانون اإلنتاج التقني.  .6

 . المعلومات واالتصاالت واإلعالمقانون  .7

لقوان حاجة  في  سنكون  الثالث  المستوى  واإلفي  والصناعة  الزراعة  كقانون  فرعية  نتاج  ين 

الصناعي والكهرباء، في القطاع االقتصادي، وقانون التعليم والثقافة والتنمية االجتماعية 

تشريعي    سنادة تحتاج إل ستراتيجيكما أن كثير من مفردات اإل .  والرياضة في القطاع االجتماعي

الوقت بنفس القدر الذي تحقق بتكامل  كالرسالة أو بعض األهداف أو السياسات، وفي نفس  

اإلالت اإل  ستراتيجيخطيط  المعرفة  التحليل وإنتاج  ابتداء من  التي تمثل  ستراتيجيالقومي  ة 

املة " سياسة، اقتصاد،  لربطها بين قوى الدولة الش  ستراتيجيأعلى تجليات تكامل التحليل اإل
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وضو متكاملة، فإن  وأهداف  غايات  عنها  لينتج   " إلخ  اإل اجتماع،  التوجه  يتيح    ستراتيجيح 

إن متكامللبرلمان  تشريعات  كتكامل  تاج  القطاعات  مستوى  في  االقتصادية،    التشريعاتلة 

 وعلى المستوى الكلي كتكامل التشريعات االقتصادية مع السياسية مع االجتماعية.

المنهج  إع . ه بنفس  السياسات  صياغة  السياسات  أعالهادة  بعض  تعديل  أو  إلغاء  وتشمل   ،

ال وإصد سات تتناسب والغايات الوطنية وتوفر  سياار سياسات أخرى جديدة بما يجعل حزمة 

 ة.ستراتيجيالمطلوبة لتحقيقها، وفي هذا ضمان لتكامل السياسات مع اإل األوضاع

ة بكفاءة،  ستراتيجيرض توفير جهاز إداري يستطيع تنفيذ اإلإعادة الهيكلة اإلدارية للدولة، بغ . و

 زارات ومؤسسات وإدارات جديدة. وقد يشمل ذلك استحداث و 

لوطنية الداخلية وتقاسم األدوار بين الحكومة من جهة ومنظمات المجتمع شراكات اترتيب ال .ز

لصياغة مفهوم  ة، والمتدبر  ستراتيجيومنظمات األعمال من جهة أخرى، فيما يتصل بتنفيذ اإل

ة، فكل الرؤى على  جيستراتيالرؤية يالحظ دورها في تأسيس الشراكة الوطنية خلف تنفيذ اإل

تنطل المجتمع  هذ مستوى  ولعل  القومية،  الرؤيا  خلفية  على  تحديد  ق  لضرورة  يشير  ما  ا 

بما يقود لتوفير هذا الوضع وتحقيق التناسق القومي    ستراتيجيالمنهج الوطني للتخطيط اإل

اإل وتش منهج  خالل  من  تحقيقه  يمكن  ال  بالطبع  وهذا  القومي،  العقل  في ستراتيجيكيل  ة 

 نظمات. توى الممس

والســبلتطوير   . ح إعادة    الفلسفة  مثل  الحـديثــة  ونظاماإلدارية  فرق    الهــندســة 

أو اإل  العمل  إنفاذ  في  الكفاءة  يحقق  بما  إلخ،  الشبكي..  اإلداري  وضبط  ستراتيجيالهيكل  ة 

 الفوضى وتقليل الفساد ويمهد للعمل الجماعي واإلبداعي. 

ا .ط   اإلدارة و  رونيةإللكتلمعلومات، وهو ما يعرف بالحكومة ااستخدام التقنية الحديثة وأنظمة 

اإللكترونية، باعتبارها إحدى أهم وسائل السيطرة وتحقيق الجودة بل وتقليل الفساد اإلداري  

 والمالي.

تستدعي . ي المرحلة  التنفيذ   هذه  في  القدرات  وتعزيز  والجمعي  الشخصي  السلوك  تطوير 

يؤسس للعمل  وإدارة المشروعات... إلخ، في ظل مناخ  اإلبداعي وإدارة الوقت والجودة والتميز

 الجماعي الوفاقي. 
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 ة: يجيراتستتوفير القيادة اإل .2

ة مؤهلة تشرف على  إستراتيجية إذا لم يتم توفير قيادات  ستراتيجيال يمكن الحديث عن تنفيذ اإل 

اإل المرحلية  ستراتيجيتنفيذ  الخطط  تتضمن  أن  ضرورة  يعني  وهذا  اإل ة،  من  لبرامج  ستراتيجياألولى  ة 

قل القومي أوًلا ويوفر  الع  في الحكم والمعارضة والمجتمع، بما يشكلمكثفة لتدريب القيادات في الدولة  

اإل  المصالح  على  يختلف  ال  الذي  القيادي  والسلوك  الصراع  ستراتيجيالمهارة  تعقيدات  ويدرك  الوطنية  ة 

 .  ستراتيجياإل

اإل تتضمن  أن  يجب  القيادات  يجيستراتكما  لتدريب  وأكاديميات  معاهد  تأسيس  الطويل  مسارها  في  ة 

ل أيًضا إعادة صياغة السياسات  الغرض. هذه المرحلة تشمجانب تطوير مناهج الجامعات لتحقيق ذات  ب

قيادات   توفير  في  المتمثل  الهدف  هذا  تحقيق  في  السير  وتشجع  لتقود  واللوائح،  والتشريعات 

 ة.إستراتيجي

 : ستراتيجياإل ترقية الوعي   .3

اإل أن  استراتيجيطالما  ومصالحها  الدولة  خطة  تمثل  وصراستراتيجيإل ة  حوار  إلدارة  ووسيلتها  ع  ة 

  ستراتيجي ة تعتبر عملية لحشد قوة الدولة، فإن تشكيل وترقية الوعي اإلستراتيجيالمصالح، وطالما أن اإل 

حلم الوطني لدى القاعدة الجماهيرية  ة، وهذا يعني أهمية ترسيخ الستراتيجييصبح أهم مظلة لتنفيذ اإل 

 سلوك شخيص سالب

 سلوك جمعي سالب 

 تفكري تقليدي 

 مهارات محدودة 

 نزاع وتباين يف الرؤى 

 سلوك شخيص إيجايب

 سلوك جمعي إيجايب

 ي تفكري إبداعي ابتكار 

 مهارات متقدمة

 توافق ورؤى مشرتكة 
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لمصالح، وهذا يشير بوضوح  حقيق هذا الحلم وتوضيح تعقيدات تحقيق اوتوضيح التحديات التي تواجه ت 

 ة التربية والتعليم واإلعالم والتدريب في هذا الخصوص.  إستراتيجيجانب مهم من مهام ل

 ة: ستراتيجيتشكيل السلوك المناسب لتحقيق اإل .4

تن  يمكن  اإل ال  اإل ستراتيجيفيذ  تتضمن  لم  إذا  بكفاءة  في  ستراتيجية  الفرعية  التربية ات    مجاالت 

والت واإلعالم  اإلوالتعليم  التغيير  لجانب  السياسي    ستراتيجيدريب،  السلوك  يشمل  الذي  للسلوك 

ة للتعامل مع عدم  إستراتيجيواالقتصادي واالجتماعي وتهيئة الذهنية، وهذا يعني أهمية وجود أهداف 

   ترام العمل وإتقانه والزمن، سلوك احترام النظام والقانون... إلخ،اح

أقول    أستطيع لذلك   تخطيط    إنأن  بالتخطيط    يجيراتإستأي  يهتم  لم  إذا  النجاح  له  يكتب  ال 

التربوي   ستراتيجياإل التي تضمن تنفيذ  الثقافي،  األولويات  التدريبي واإلعالمي، وكذا بوضع  التعليمي،   ،

 ات خاصة في مراحلها األولى.  ستراتيجيهذه اإل
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 تراتيجي سعملية التخطيط اإل  18/   3شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالج ضعفنقاط ال

 أو أكرث  إسرتاتيجيهدف  ( 1نقطة الضعف رقم )

 سياسة أو أكرث

 ترشيع أو أكرث

 أو أكرث  إسرتاتيجيهدف  ( 2نقطة الضعف رقم )

 سياسة أو أكرث

 ترشيع أو أكرث

 ( 3نقطة الضعف رقم )

 

 أو أكرث  إسرتاتيجيهدف 

 أو أكرثسياسة 

 ترشيع أو أكرث

 أو أكرث  إسرتاتيجيهدف   (4نقطة الضعف رقم )

 سياسة أو أكرث

 ترشيع أو أكرث
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 ستراتيجي ة التخطيط اإلعملي  19/   3شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعامل املهددات

 أو أكرث  إسرتاتيجيهدف  ( 1املهدد رقم )

 سياسة أو أكرث

 ترشيع أو أكرث

 أو أكرث  إسرتاتيجيهدف  ( 2املهدد رقم )

 سياسة أو أكرث

 ترشيع أو أكرث

  أو أكرث إسرتاتيجيهدف  ( 3املهدد رقم )

 سياسة أو أكرث

 ترشيع أو أكرث

 أو أكرث  إسرتاتيجيهدف  ( 4املهدد رقم )

 سياسة أو أكرث

 ترشيع أو أكرث
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 ةستراتيجيفي تحقيق التكامل والتناسق لتنفيذ اإل  ستراتيجي: دور منهج التخطيط اإل 3/20الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغاية االقتصادية

 ة االقتصادية املبارشةسرتاتيجياألهداف اإل

 الطاقة، النقل، املياه...

 املبارشة ة غريسرتاتيجياألهداف اإل

 أو السلوك املعني....توفري الكادر باملهارات املناسبة 

االستغالل املثال لنقاط القوة والحفاظ عليها أو تنميتها أو تنويعها،  السياسات:
االستفادة من الفرص املتاحة أو صناعة فرص جديدة أو الحفاظ عليها أو زيادتها 

له من تغيري عىل الساحة الداخلية وتأمينها، عالج نقاط الضعف وما يشموتطويرها 
ق املصالح، التعامل مع املهددات وما يشمله من تغيري عىل الساحة ميهد لتحقي

 الخارجية ميهد لتحقيق املصالح.

االستفادة من االستغالل املثال لنقاط القوة والحفاظ عليها أو تنميتها أو تنويعها،  الترشيعات:
مينها، عالج نقاط دة أو الحفاظ عليها أو زيادتها وتطويرها وتأالفرص املتاحة أو صناعة فرص جدي

الضعف وما يشمله من تغيري عىل الساحة الداخلية ميهد لتحقيق املصالح، التعامل مع املهددات 
 وما يشمله من تغيري عىل الساحة الخارجية ميهد لتحقيق املصالح الوطنية.

 الحكومات املحلية
 القطاع الخاص

 مع املدينمنظامت املجت



167 

 : ستراتيجيتوفير المناخ السياسي اإل  .5

 قيق اآلتي: ة سياسية تعمل على تحإستراتيجيدى وجود يتوقف هذا الجانب على م

اإل  . أ حول  إجماع  الشراكة  ستراتيجيوجود  تحقق  التي  القومية  اآللية  ضرورة تأسيس  وهذا يعني  ة، 

الوطنية، إال أنه يجب اإلشارة إلى أن تحقيق ذلك ال يجب بالضرورة أن يتم في وقت وجيز أو بأسلوب  

يتحقق   وإنما  والترضيات،  تحقيق  المجامالت  خالل  والإستراتيجيمن  التربية  والتدريب ات    تعليم 

مسار خالل  من  اإل واإلعالم،  تنفيذ  أن  يعني  وهذا  الطويل،  الزمني  يكون  ستراتيجيها  القومية  ة 

 ة في مراحلها.ستراتيجيأفضل وأكثر كفاءة كلما تقدمت اإل 

ي ومن ذلك السلوك الذي  سيادة نظام الدولة وليس نظام األفراد، وهذا يعني تشكيل السلوك القياد  .ب

ات والخطط الموضوعة،  ستراتيجين اإلالخروج مار تحقيق التراكم من خالل عدم  يعي أهمية استمر

يهزم   الشخصية،  المصلحة  تحقيق  وبعقلية  الدولة  إدارة  في  الحزب  بعقلية  القيادات  تصرف  إن 

مناسًب مناًخا  ويوفر  الوطنية  المشاعر  وتوحيد  القومي  العقل  تحقيق  اليأس  عمليات  لزراعة  ا 

 فاءة التنفيذ ويعطله في أحيان أخرى.  واإلحباط، ويؤثر على ك 

توضيح حدود السلطة السياسية والسلطة العلمية والمهنية، وبالعدم يحدث التدخل السياسي    .ج 

 ة.  ستراتيجيفيما ال يعنيه ويحدث الخلل في تنفيذ اإل

بي .د للشراكة  يؤسس  القرار  واتخاذ  وصناعة  لدعم  نظام  والسلطة  وجود  العلمية  السلطة  ن 

 السياسية. 

والقانوتناس .ه العلم  على  المدنية  الخدمة  من  اد  والفصل  والتعيين  القرار  واتخاذ  التخطيط  في  ن 

 الخدمة. 

اإل إستراتيجيوجود   .6 لتنفيذ  المطلوبة  والخبرات  التقانات  توفر  الدولية  للعالقات  من  ستراتيجية  ة 

 .واالقتصادية ة السياسيةستراتيجيراكات والتكتالت اإلالبيئة الدولية، ويشمل ذلك التحالفات والش

ة الوطنية وما يتصل  ستراتيجيتاج العلمي، تنطلق على خلفية المصالح اإلة لإلنإستراتيجيوجود   .7

ة ونقاط ضعف ومهددات.. إلخ، بما يؤدي إلى حشد قوة الدولة العلمية  إستراتيجيبها من قضايا  

 ني معين. وما قد تحتاجه لعمليات بحثية أو إنتاج تق ةستراتيجيوالتقنية خلف تنفيذ اإل

 ة: ستراتيجيتنفيذ اإلتوفير المهارات المناسبة ل .8

ة الموارد  إستراتيجيينطبق الوضع أعاله على الجانب الخاص بالمهارات، وهذا يعني ضرورة أن تنطلق 

لتي يدعو لها هذا الكتاب،  ة الوطنية، وهو ما تحققه المفاهيم ا ستراتيجيالبشرية على خلفية المصالح اإل 

 ة. ستراتيجيلتنفيذ اإل  المطلوب والوقت كوادر بالكم والكيف فير اليتم تووبالتالي 
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 توفير البنية التحتية من التشريعات والسياسات:  .9

خطوات   شمول  والسيا ستراتيجياإل  اإلدارةإن  التشريعات  بمراجعة  تهتم  التي  للخطوة  حتى  ة  سات 

لتشريعات والسياسات بآلية  ة الوطنية، يعني تعرف دائرة استراتيجياإل   تصبح مناسبة لتحقيق المصالح

اإل الت لكافة    ستراتيجيخطيط  البرلمان،  بعدهم  ومن  السيادية،  المعنية بالشؤون  والوزارة  العدل  ووزارة 

اإل  األوضاع لتنفيذ  أعاله،  ستراتيجيالمطلوبة  ألهمها  أشرنا  والتي  من  ة  تحتية  بنى  وضع  يتم  وبالتالي 

 بكفاءة. ةستراتيجيريعات والسياسات تمهد لتنفيذ اإل التش

اإل .10 اإلستراتيجيتضمن  األهداف  على  اإلستراتيجية  بالتغيير  الخاصة  لتهيئة    ستراتيجية  المطلوب 

 ة. ستراتيجيلتناسب تحقيق اإل  األوضاع

  دداإع(، ولعل الواقع يشير إلى  ستراتيجيإة بناء على المعرفة )نتائج التحليل  ستراتيجياإل  إعداد  .11

ة مسخ  ستراتيجيالشيء الذي يجعل من اإل   ستراتيجيليل اإل ات دون إجراء للتح ستراتيجيكثير من اإل

ة التي من خاللها يتم تحقيق التكامل والتناسق والترابط لنشاط  ستراتيجيمشوه خاٍل من الرؤية اإل 

تنطلق   محددة  مسارات  نحو  ليتجه  اإلالدولة  المصالح  خلفية  فصياغةستراتيجيعلى  الرؤية    ة، 

اإل و واألهداف  والغايات  نتائج  يجيراتستالرسالة  ماعون  من  تنبع  أن  يجب  جميعها  والسياسات،  ة 

 .ستراتيجيالتحليل اإل

 ستراتيجية من حيث إجراء التغيير اإل ستراتيجيتحديد األولويات على المستوى المرحلي بما يراعي اإل .12

 .ستراتيجيطلوبات التنفيذ اإلأو استيفاء م

لتيجيإستراوجود   .13 التقني  السند  توفر  التقني  لإلنتاج  اإل ة  االستغالل  ستراتيجيتنفيذ  ذلك  ومن  ة 

اإللكترونية، وقد أثبتت التجارب أهمية هذا الجانب    اإلدارةالمثالي للوقت، من خالل استخدام نظام  

ودة واالستغالل المثالي للزمن والسيطرة  في تحقيق كفاءة التنفيذ بما يشمله ذلك من تحقيق الج

 بقدر كبير على الفساد المالي واإلداري. 

مركز محدد ومؤمن لصناعة القرار بما يضمن انسياب المعرفة وتوفر اإلرادة والمصلحة الوطنية    ودوج .14

 في كل قرار ومنع تمرير أي مصالح أخرى تتناقض والمصالح الوطنية. 

اإل .15 للتخطيط  آلية  الدستور، تعمل بصالحيات  ستراتيجيوجود  إداري،    منصوص عليها في  وتنظيم 

 للدولة )راجع الفصل األول من الباب الثالث من هذا الكتاب(.   ياتيجستر يناسب رعاية المسار اإل 

السياسي    ستراتيجية، تتضمنه مفاهيم التخطيط اإل ستراتيجيإن كل ما أشرنا إليه أعاله حول تنفيذ اإل

ب، وهو ما يؤكد أن وضع  دة في هذا الكتا.. إلخ..  الوار ستراتيجيهوم التغيير اإل والتربوي واإلعالمي ومف

ة بنجاح يتوقف على مدى ارتكازها على مفاهيم تحقق التكامل والتناغم والترابط  ستراتيجيفيذ اإلوتن 
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وتهيئ   الدولة  أنشطة  اإل  األوضاعبين  التخطيط  ستراتيجيلتنفيذ  مجاالت  من  مجال  أي  إغفال  وأن  ة، 

صل الثاني من  ة )للمزيد نرجو مطالعة الفستراتيجيفيذ اإلمن شأنه أن يؤثر على كفاءة تن  ستراتيجياإل

 هذا الكتاب(  

عدد    إنجازيعني تحديد عدٍد من الغايات التي قد يتطلب تحقيق كال منها    ستراتيجيإن التخطيط اإل

ة، هذا األمر يتطلب إعادة تصميم  إستراتيجية، كما قد يتطلب إجراء تغييرات  ستراتيجيمن األهداف اإل

ل من هذا الكتاب، بما يتماشى مع التخطيط الذي  لتنظيمية والتي تحدثنا عنها في الفصل األو الهياكل ا

،  تم، وقد يستدعي إعادة تصميم الهيكل من جديد بما يشمل إضافة وزارات أو إدارات جديدة أو إلغاء أخرى

 ة.ستراتيجيوإعادة توصيف الوظائف بما يشمل العمق الذي تتطلبه الخطة اإل

 : سرتاتيجيإل التغيري ا
اإل تنفيذ  يستدعيستراتيجيإن  تهيئة  بالضرور  ة  المصالح    األوضاعة  لتحقيق  مالئمة  تصبح  حتى 

 ة. ستراتيجيمن أهم خطوات تنفيذ اإل ستراتيجيالوطنية، لذا يعد التغيير اإل

 له أنواع ثالثة هي:   ستراتيجيلخبراء على أن التغيير اإل اتفق معظم ا

 . إعادة الهيكلة .1

 . ندسةة الهإعاد .2

 .التجديد والتميز .3

ألنواع الثالثة أعاله مناسبة للشركات والمنظمات إال أنها ال تستوعب حجم ونوع  المؤلف ا  بوجهة نظر 

ة المعينة  ستراتيجيالمطلوب في حالة التخطيط للدولة، وكثيًرا ما نسمع أن الخطة اإل   ستراتيجيالتغيير اإل 

السريع أو أن هناك    في أن الثقافة المحلية اعتادت على الكسب  ةالمثال( المشكلممتازة لكن )على سبيل  

 وادر مؤهلة، ال يحترم الزمن أو العمل أو وجود مشكلة في التمويل أو عدم وجود ك  مشكلة في السلوك الذي

الذي يقوم من خالل تحليل البيئة الداخلية    ستراتيجيوهو وضع ينافي أبسط أبجديات التخطيط اإل

اوالخارجية بتحدي  العمل أو  لسيئ تجاه الوقت  د نقاط الضعف والتي يمكن أن تشمل السلوك  أو احترام 

ياسات تسعى لعالج نقاط  ضعف التمويل أو القدرات البشرية، وهو وضع يعني ضرورة بلورة أهداف أو س

تغييرات   إحداث  منها  بعٍض  في  يعني  قد  وهو  تلك،  السلوك  إستراتيجيالضعف  صياغة  إعادة  مثل  ة 

الحقيقي لمثل هذه العقبات    ستراتيجياإللتخطيط  ستسلم اليحترم العمل أو الزمن، وهكذا ال يللمواطن  

ا المواضيع  من  وهو  لعالجها  طويلة  زمنية  فترات  عبر  يسعى  تنمية  وإنما  تحقيق  استحالة  تعزز  لتي 

ت التي بمفهومها الشامل خالل فترة زمنية قصيرة ألن ذلك يتطلب مواجهة الكثير من العقبات والتحديا

فيع لدى بعض  مستوى الدول، يعزز ذلك ما تحقق من سلوك ر  تحتاج لزمن طويل لتحقيقها، خاصة في
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 متقن.  إستراتيجيه عبر تخطيط تلك الدول وإنما قامت بتحقيق الدول، وهو وضع لم ترثه 

جديدة،   أجهزة  وتركيب  البث  ومعدات  أجهزتها  كل  بتغيير  محلية  محطة تلفزيونية  تقوم  قد  مثال: 

لهيكل  عديل ال المثال، بل أن تلك القناة قد تضطر إلى تذلك إذا قررت التحول نحو العالمية على سبي و

لجمهور العالمي، وقد تقوم بتغيير الفريق العامل  متطلبات التعامل مع ا   إدارات تلبياإلداري حتى يشمل  

من تحدث بلغات أجنبية    بكامله وتعيين فريق جديد من الذين يستطيعون التعامل مع الجمهور العالمي

يهتم بإجراء    ستراتيجيإذن التغيير اإليثة أو معرفة بتاريخ وثقافات عالمية الخ..  أو معرفة بتقنيات حد 

 عمليات تغيير كبيرة.  

تغييرات    وفي إجراء  يتطلب  قد  االستهالكية  األنماط  في  المتسارع  التغيير  أن  نجد  االقتصاد  عالم 

ات  إستراتيجيعية أو تغيير  منتجات بمنتجات جديدة أو تغيير النظم الصنا أساسية في استحداث أو تغيير ال

 إستراتيجياء تغيير  التنافس وبناء القدرات، وقد يفرض الواقع االقتصادي الوطني أن تقوم المنشأة بإجر

للزيوت بنقل المصنع من بلد معين ال تمكن قوانينه وسياساته االقتصادية من   مثل أن يقوم مصنع 

ال إلىتحقيق  الصناعة،  العالمية لتلك  التنافسية  المصنع في دولة أخرى تمكنه من  ميزة    إعادة تركيب 

 مي وتحقيق القدرات التنافسية.التنافس العال

ة حتى ال يضطر  إستراتيجيما أصبح يفرض حتى على الدول بالقيام بتغييرات    ولعل هذا الوضع هو 

ة  تيجيإستراك أن عدم قيام الدولة بإحداث تغييرات  المنتج الوطني للبحث عن المكان األفضل، مثال لذل

ي  في سياساتها االقتصادية بما يحول بيئتها االستثمارية إلى بيئة جاذبة دولًيا بحيث تمكن المؤسسات الت

تعمل بتلك الدولة من التنافس العالمي وتحقيق المزايا النسبية العالمية، فإن واقع العولمة سيفرض  

ة، ويعتبر العجز في  ستراتيجياإل   مرين التحول نحو مكان آخر يحقق لهم أهدافهمعلى المنتجين والمستث

اإل التغيير  فإن     ستراتيجيإجراء  والعكس  العالمية،  البيئة  في  والدول  المنظمات  فشل  أسباب  أهم  أحد 

 هي أحد أهم أسباب تحقيق التفوق والبقاء.   ستراتيجيالقدرة على التغيير اإل 

 : وهو برؤية الكاتب: تيجيسترامفهوم التغيير اإل

أ بترتيبات  توالقيام  شأنها  من  الغ  األوضاعفير  ساسية  لتحقيق  المطلوبة  واألهداف  والظروف  ايات 

ة والسعي إلحداث نقلة أساسية في القدرات التنافسية للدولة وتعزيز قدراتها تجاه تحقيق  ستراتيجياإل

 القومي. تراتيجيسة التي يفرزها التخطيط اإلستراتيجيالمصالح الوطنية اإل 

اإل التغيير  يعطي  الغ  ياتيجسترومما  لتحقيق  مناسبة  أوضاًعا  يوفر  كونه  هو  بالغة  ايات  أهمية 

اإل الدول  ستراتيجيواألهداف  في  المخططين  من  كثير  فيه  يقع  أساسي  لخطأ  يقود  ذلك  غياب  وأن  ة، 

ارد الدولة وما قد يتوفر  ات تعتمد على خطط قصيرة تعتمد على مو إستراتيجيالنامية، يتمثل في تصميم  
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برامج ومشروعات    ع الصحيح هو أن تتم بلورة أهداف يتم تمويلها من خاللوالوض  ي فقط،من دعم خارج

الوقت لبلورة أهداف وبرامج وسياسات وتشريعات تسعى   كما هو مشار إليه أعاله، مع السعي في ذات 

عي، هو الذي يجذب األموال واالستثمارات  إلجراء تغييرات تقود نحو  خلق مناخ سياسي واقتصادي واجتما

ن الوضع السياسي واالقتصادي هو  حيث سنجد أ  shin jinولة، ولننظر إلى تجربة جبل على ومنطقة  للد

 الذي نجح في جذب التمويل.

 هي:  ستراتيجيبوجهة نظر المؤلف، هناك سبعة أنواع رئيسة للتغيير اإل

 التغيير الثقافي. .1

 التغيير اإلداري.       .2

 التغير السياسي.  .3

 التغيير في نطاق العمل.  .4

 يير المؤسسي.تغال .5

 التجديد والتميز.            .6

 التغيير الفني أو الهندسي.  .7

 أواًل: التغيير الثقافي: 

للكثير من الدول المتقدمة خالل القرن الماضي   ستراتيجيمن التحديات الكبيرة التي واجهت التخطيط اإل 

(، عدم  Mentalityطنين ) اإلشكاالت السلوكية، سلبية ذهنية بعض المواهو اإلشكاالت الثقافية ومنها  

ضعف   الوطن،  خطة  ثقافة  ضعف  التخطيط،  ثقافة  ضعف  التفكير،  طريقة  والزمن،  العمل  احترام 

الشراكة بين السلطة العلمية والسلطة السياسية وسوء السلوك السياسي الذي يضر بقدرات الدولة في 

عدم قبول النقد،    المصلحة العامة،، المجاملة على حساب  ستراتيجيرة مسارها اإل إدارة صراع المصالح وبلو

االنتماءات   سيادة  الفردية،  الروح  فريق،  كروح  العمل  في  الثقة  عدم  به،  والتقيد  النظام  احترام  عدم 

االجتماعي   السلوك  وسوء  الوطنية،  المصالح  على  والجهوية  والحزبية  النزعات  كاالتكاليةالشخصية   ،

ة بها دون إدخالها في العملية االقتصادية  إكثارها والعنايتمام أصحاب المواشي واألغنام بعرقية، أو اهال

   خإل الثروة.كسلوك اجتماعي يحرم الدولة من االستفادة من تلك  

ة طموحة كتلك التي حققتها بالفعل العديد  إستراتيجيمما شكل أرضية هشة ال تتحمل أي أهداف  

الش الدول،  تلك  اإل من  التغيير  من  يجعل  الذي  مدخالثقا  ستراتيجييء  لنجاح  في  وأساسًيا  بل  مهًما  ًلا 

 ات الدول النامية. إستراتيجيوهو رغم أهميته ال يزال مهمًلا في معظم  .ستراتيجيالتخطيط اإل 
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 اإلداري:        ستراتيجيثانًيا: التغيير اإل

اإل  التحول  أهداف    ستراتيجي إن  تحديد  عن  الدولة  يإستراتيجالناجم  مواجهة  يعني  أكبر،  ة  لتحديات 

فإن هذا يعني أن الوضع القائم قبل التغيير غير مؤهل لتحقيق    ستراتيجياإل  ا تحدثنا عن التغييروطالم

اإل اإلستراتيجياألهداف  األهداف  أن  وطالما  للمنظمة،  أكبر وتعامل مع بيئة  ستراتيجية  تنافس  تعني  ة 

ستكون مختلفة عن    ع هذا الواقع الجديدادة المطلوبة للتعامل م أوسع وأكثر تعقيًدا، فإن قدرات القي

وضع السابق، يأتي حديثنا هذا مقروًنا مع ظروف العولمة التي أصبحت تعني ضمن مفاهيمها العديدة،  ال

بقدراته   المدير  أن  نجد  عليه  الدولية،  البيئة  مع  التفاعل  على  والقدرة  العالمي  التنافس  على  القدرة 

والقدرات الهائلة    ستراتيجيخرين ذوي التخطيط اإل واجهة أو منافسة اآلال يمكنه م  اإلدارةعلم  التقليدية في  

يشمل    اإلدارةوهياكل    اإلدارةفي    إستراتيجية، الشيء الذي يفرض إجراء تغيير  ستراتيجياإل   اإلدارةفي مجال  

  اإلدارةة ومعرفة بتيجيإستراعالمي وقدرات    إستراتيجيين ذوي تفكير  إستراتيجيتدريب وتعيين مديرين  

 الدولية. 

إ يشمل  تصميمكما  وإعادة    عادة  إدارات  وإضافة  ومستويات  خطوط  وإلغاء  بإضافة  اإلدارية  الهياكل 

اإل  الخطط  تلبي  بصورة  الوظائف  أساليب  ستراتيجيتوصيف  واستخدام  تشمل    اإلدارةة،  كما  اإللكترونية، 

 المتطلبات العالمية،  القدرات والنظم الرقابية بما يجعلها تناسب   إعداد

، فإذا كان اإلهمال في عدم الرد على  ستراتيجيالتغيير اإل   ألداء اإلداري يطاله تى مستوى ومواصفات اح

الرد بعد فترة   أو  المواطنين  اإل   طويلة الرسائل  التغيير  السابق، فإن  اإلداري    ستراتيجييعتبر خطأ في 

 الجريمة،  يشمل مثل تلك المعايير ويضع ذلك التصرف في خانة 

الالعمل اإلداري بما    ويؤسس لكفاءة  مثال توفير كادر إداري ذي مواصفات إدارية  يضمن في حالة هذا 

عالمية تجعله يحسن إدارة الوقت ويحترم أسس التعامل، ومن ذلك الرد على رسائل المواطنين في الوقت  

في    إستراتيجيإحداث تغيير    عمل معين بالمواصفات المحددة في وقت محدد، وهكذا يتم   إنجازالمحدد و

إدارة مصالحها بصورة أفضل وبالتالي تعزيز قدراتها وإمكانياتها  نعكس على قدرتها في  إدارة المنظمة ي

 ة وإدارة حوار المصالح.ستراتيجيفي تحقيق األهداف اإل

ضع خطة  اإلداري: قام أحد المصانع الوطنية المتخصصة في إنتاج الزيوت بو  ستراتيجيمثال للتغيير اإل

حلي إلى اإلنتاج للسوق العالمي. حتى نتمكن  ن اإلنتاج للسوق المة نجم عنها التحول مة جديدإستراتيجي

اإل التغيير  رصد  الخطة   ستراتيجيمن  قبل  المصنع  حول  التالية  المعلومات  ذكر  يجب  فانه  اإلداري، 

 ة والوضع بعدها: ستراتيجياإل

 تقليديين. ين محليين أن المصنع ينتج للسوق المحلي ويواجه منافس ▪

ذات تفكير محدود من ذوي الخبرة في مجال الزيوت ال خبرة    ليدية بسيطةبالمصنع تق   اإلدارةأن   ▪
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 األسواق العالمية.  لها عن

 أن اآلليات الموجودة تقليدية. ▪

 مستوى جودة الزيت متدنية. ▪

 أن السياسات المالية المحلية ال تسمح بتحقيق ميزة نسبية عالمية.  ▪

 ة: ستراتيجياإل ةبعد الخط  أما الوضع

 معقدة. المنافسة أصبحت   ▪

 المصنع له ارتباط أكبر بالقوانين والسياسات الدولية.  ▪

 التنافس يتطلب قدرة وميزة تنافسية عالمية. ▪

 يسعى إلى: ستراتيجيفنجد أن التغيير اإل

 مديري تعيين  ذلك  ويشمل  العالمي،  السوق  مع  التعامل  على  قدرة  ذات  جديدة  إدارة  ن  توفير 

أي األ  دوليين  باللغات  المعرفة  يجيدون  ونظم  ممن  الدولية  والقوانين  العالمية جنبية  التجارة 

 والقدرة على التعامل مع ثقافات متعددة. 

  إستراتيجيين ذوي تفكير إستراتيجي تعيين مديرين. 

   مبادئ الجودة العالمية.تطبيق 

 ع للميزة النسبية العالمية.القيادات أعاله تستطيع التخطيط بما يؤدي إلى امتالك المصن 

لنا أن المصنع المذكور قد شهد انقالًبا إدارًيا عنيًفا كان هو المدخل  الخطوات يتضح    إذا تأملنا هذه

ة حتى  ستراتيجيصنع تحقيق أهدافه اإلاألساسي لمواجهة التنافس العالمي الشرس وبدونه ال يمكن للم

و ما يمكن  في مجال التجديد والتميز، وه دسية وتغييرات  ة الفنية والهنستراتيجيولو أجرى التغييرات اإل 

 اإلداري.  ستراتيجييير اإل أن نطلق عليه التغ

 وسنتناول هذا الموضوع بصورة أكثر تفصيًلا عند دراسة الحاالت العملية في هذا الكتاب.   

 لًثا: التغيير السياسي:  ثا

المجال السياسي كتشكيل ثقافة   تغيير أساسيهو عبارة عن   وسلوك وممارسة سياسية جديدة    في 

في  ة على المستوى الداخلي، كما يمكن أن تشمل ترتيبات  ستراتيجيصالح اإلتحقيق الم  سب مطلوبات تنا

التفاوضي من    المجال المركز  أو تعزيز  التنافسية  القدرات  أو امتالك  أو تساعد في تحقيق  الدولي، تقود 

 . خالل الجانب السياسي
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ن الدول  التكتل اإلقليمي بيإلى العالم مفهوم    شرس حول المصالح فقد برزففي ظل الصراع الدولي ال 

الوطني أمام المصالح والقوى األخرى،    الذي تسعى من خالله الدول إلى استكمال وتعزيز عناصر التفاوض

  ولعل من أبرز التغييرات السياسية التي شهدها العالم مؤخًرا هو قيام االتحاد األوربي، ومن قبلها وحدة 

جديد هو الكتلة    الغربية وألمانيا الشرقية ليبرز وضع سياسي  ألمانيا التي اختفت بموجبها دولتي ألمانيا

ستطاعت أن تقود عمليات االتحاد األوربي، كما نالحظ ذلك في قيام تجمع دول  االتحادية األلمانية التي ا

ا تكتل عدد من اإلمارات تحت اسم  الخليج العربي الذي يسعى اآلن إلى إصدار عملته الموحدة، وقد سبقه

اإلما السودان هنادولة  وفي  اليمنية.  الوحدة  وهناك  وحدة  رات  تتحدث عن  التي  الدراسات  العديد من  ك 

 لمواجهة تحديات العصر.  إستراتيجيسودان ومصر كمطلب ال

 رابًعا: التغيير في نطاق العمل:   

بالميز يعرف  ما  هو  مؤخًرا  برزت  التي  التطورات  أهم  التنافس من  أصبح  حيث  العالمية،  النسبية  ة 

وتعزز    أن تكون السلع والخدمات بالجودة العالمية والسعر الرخيص من المنظور العالمي،  لمي يتطلبالعا

هذا الوضع بعد سريان شروط العولمة االقتصادية وقوانين ونظم التجارة العالمية، ومن ثم فقد أصبح  

 .تالك هذه الميزة العالميةالبقاء واالستمرار يتوقف على مدى ام

تحقيق الميزة النسبية يتطلب توفر العديد من الشروط والمرتكزات  ا الجانب هو أن وما يخصنا في هذ 

ة المناسبة، حيث نجد أنه من غير الممكن ستراتيجياالقتصادية واإل   األوضاعا السياسات المالية وعلى رأسه

لى  تفرز رسوم وضرائب باهظة، هذا الوضع انعكس ع تحقيق ميزة نسبية عالمية في ظل سياسات مالية  

إلى تمكين  ات المالية الوطنية يتم من منظور عالمي يؤدي  الحكومات حيث أصبح التخطيط لوضع السياس

 .النشاط االقتصادي الوطني من التنافس العالمي

إلى تحقيق    ها من منظور محلي غالًبا ما تقود إعدادوالعكس صحيح فإن السياسات المالية التي يتم  

البيئة االستثمارية فيما بعد. كذلك من المعروف أن انطالق   ب في تشويهأنها تتسب دخل عاٍل مؤقًتا، إال

وطني توفر له    إستراتيجيللشركات ال يمكن أن يتحقق إال باالرتكاز على تخطيط    جيستراتيالتخطيط اإل 

خل إلى مرحلة الترويج لالستثمار من  ظروف وأوضاع اقتصادية وسياسية معينة، وعليه فإن العالم قد د

تو سياسية،  خالل  مرتكزات  المعينة  إستراتيجيفير  الدولة  تجعل  التي  هي  اقتصادية،  مالية،  جاذبة  ة، 

تلقائًيا بفضل إتاحتها لتحقيق الميزة النسبية وليس عبر قوانين تشجيع االستثمار ذات األثر المحدود،  

ن بها قانون  ة مصنع للكمبيوتر فإنك ستقول الهند، ليس ألمثال لذلك إذا سئلت عن أفضل مكان إلقام

زة نسبية عالمية في ذلك  في توفير العناصر المطلوبة لتحقيق مي  تشجيع استثمار ولكن ألنها نجحت

 المجال.

الوضع أعاله يعني أن الشركات كي تنافس وتبقى بل وتحقق طموحاتها، فإنها ستبحث عن تلك البيئة  
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رى تتيح لها ذلك، ولعل التقسيم الدولي  ا فستفكر في البحث عن مكان آخر أو أماكن أخوإذا لم تجدها محلًي

في أكثر من دولة هو نوع من أنواع تغيير نطاق العمل    منتج المعينل بحيث يتم تصنيع أجزاء الللعم

تكون   بحًثا عن الميزة النسبية، حيث نجد على سبيل المثال أن الميزة النسبية لتصنيع سيارة يتطلب أن 

أن يتم تصنيع  لعالمي، هذا يعني أن الوصول لذلك قد يتطلب  كافة أجزائها جيدة ورخيصة بالمستوى ا

نسبية في هذا الجانب، فيما يتم تصنيع أجهزة اإلضاءة في دولة أخرى والمعدات    المحرك في دولة بها ميزة

النسب بالميزة  األجزاء تتمتع  ليتم تجميعها مع الكهربائية في أخرى، وهكذا نجد أن كافة  العالمية،  ية 

من  يحتم على الشركة تغيير نطاق أعمالها    لى سيارة ذات ميزة نسبية عالمية، ووضع كهذابعضها لنصل إ

من   المئات  هجرة  الماضية  الفترة  شهدت  وقد  دولة،  من  أكثر  في  نشاطها  ليمتد  العالمية  إلى  المحلية 

فقد أصبح  بيئة المناسبة لتحقيق الميزة النسبية، لذا  الشركات من أوطانها إلى مناطق أخرى بحًثا عن ال 

ينما يعني عدم وجود السياسات  ، بستراتيجيهو أحد أنواع التغيير اإل  تغيير نطاق العمل من مكان إلى آخر

 ة المعينة هجرة الدولة إلى دول أخرى. ستراتيجياإل األوضاعالمالية و

الماكينات ومتط  انتقال  العمل ال يعني  إلى أخرى، وإنما قد يتغيير نطاق  اإلنتاج من دولة  عني  لبات 

ألجهزة، مثل تحول نطاق  انتقال ا  عالمي( دوننتقال نطاق العمل من المحلية إلى نطاق أوسع )إقليمي أو  ا

مخاطبة جمهور محلي إلى مخاطبة جمهور    لخ منإأو اإلذاعة أو الصحيفة..    والتلفزيوناألسواق إلى العالمية  

 عالمي. 

 في نطاق العمل:  ستراتيجيير اإل مثال للتغي

  من خالل تحويل نطاق العمل في الحالة العملية بالفصل األخير  ستراتيجيالتغيير اإل   يمكن مالحظة 

من هذا الكتاب حيث نالحظ أن مصنًعا للزيت بإحدى الدول توقف عن العمل لعدم قدرته على منافسة  

ا من  بكثير  أقل  أسعارها  كانت  التي  المستوردة  الزيوت الزيوت  جودة  ارتفاع  عن  فضًلا  المحلية    لزيوت 

ب الوطني  المصنع  قام  وعندما  الرسوم    إعدادالمستوردة،  أن  وجد  عالمية  نسبية  ميزة  بناء  حول  دراسة 

أضعاف الرسوم في دول أخرى، ووجد أن سعر الكهرباء يساوي أربعة أضعاف    5الحكومية بوطنه تعادل  

ام ذلك المصنع إال  ية أغلى من السعر العالمي، وهكذا لم يكن أمسعرها بدول أخرى، وأسعار البذور الزيت

 غيير نطاق العمل ليعمل في بيئة تتيح له تحقيق الميزة النسبية العالمية.   وقف نشاطه أو ت  خيارين إما

 خامًسا: التغيير المؤسسي: 

ص ومنظمات  يتعلق التغيير المؤسسي بتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية كشركات القطاع الخا

اإلسها تستطيع  حتى  الطوعي،  اإلالعمل  المصالح  تحقيق  في  ذلكستراتيجيم  ويتضمن  تأسيس    ة، 

المجتمعية من جهة أخرى في إطار اإل الحكومة من جهة والمنظمات  الداخلية بين  ة  ستراتيجيالشراكات 
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وتحالفات   شراكات  تأسيس  لتشمل  وتمتد  ورصيإستراتيجيالقومية،  المنظمات  هذه  بين  في  ة  فاتها 

ة للدولة فالمنافسة  ستراتيجيتحقيق المصالح اإل كن من المساهمة في  ية والدولية بما يمالساحة اإلقليم

في كثير من األحيان  تتطلب تنمية وتعزيز القدرات التنافسية من خالل عدد من الوسائل، من أهم تلك  

وبين المنظمات، وكثيًرا ما نسمع بأن    الوسائل هو الشراكة الدولية أو االندماج أو التحالف بين الشركات

ي كيان قانوني جديد، وتكون حيثيات ذلك هو تعزيز  ف  من الشركات أو البنوك أو المصانع قد تكتلت   عدًدا

 القدرات التنافسية.  

 سادًسا: التجديد والتميز: 

الذي    الشيء،  ليتعدى مرحلة الجودة العالمية نحو التميز  ستراتيجييهتم هذا الجانب بتطوير األداء اإل

ستطيع تحقيق التميز  لمي حتى تو المؤسسة المعينة بمراكز البحث العيفرض عمل ارتباط بين الدولة أ

والمحافظة على التميز من خالل تبني األفكار الجديدة، وقد أثبتت بعض الدراسات أن هناك ارتباًطا بين  

تمكن المنظمة من اإلنتاج ليس بمستوى  التقنية ومستوى الجودة والتميز، حيث إن التكنولوجيا الحديثة  

 وك واألنماط في البيئة العالمية. سلمتميز فحسب، بل وأيًضا قدرتها في مسايرة ال عالمي 

إن تعقيدات العصر أصبحت تفرض أنماط استهالكية معقدة تميل للتجديد وال تقبل الرتابة، وبالتالي  

  ة، المنظمة.. إلخ، من المنافسة، وهذا ينطبقفإن إهمال السعي نحو التميز يعني خروج الدولة، الشرك

الهاتف المحمول في طرح منتجاتها دون تغيير ودون تميز  ج  على الكبار والصغار، فإذا استمرت شركة تنت

 فسيتخطاها المستهلك نحو غيرها مهما كان حجمها واسمها في السوق وهكذا.

اإلعالمي ينبغي أن تعمل لتحقيق مركز    وفيما يتعلق باإلعالم على سبيل المثال فإن وسائل اإلرسال

التم  متفوق خالل  إجراء  من  فإن  كذلك  على    ةإستراتيجيتغييرات  يز،  اإلعالميين  تدريب  مناهج  في 

على مدى قدرتها في   الدولة يتوقفاستخدام التقنية يصب في خانة التجديد والتحديث، لذا فإن نجاح  

 حديث. ة تتعلق بالتجديد والتإستراتيجي إجراء تغييرات

حد بل يتعداه ليشمل  يتوقف عند هذا ال   الجانب ال ا  يما يختص بهذ في الدولة ف  ستراتيجيإن التغيير اإل

إجراء تغيير   لذلك،  األمثلة  أخرى، ومن  تغيرات    إستراتيجيأموًرا  اتخاذ  يشمل  التعليمي، بما  النظام  في 

المناه  في  أساسي  تغيير  من  ذلك  يتبع  وما  التعليم  توجهات  في  وتأهيل  جذرية  تدريب  وإعادة  ج 

 .  المعلمين

أكما يجب   المنافسة امالحظة  الدولة في غمار  الوطني االهتمام ن دخول  التعليم  لكلية تفرض على 

 بزراعة أنماط التفكير اإلبداعي على مستوى الشعب.    
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 سابًعا: التغيير الفني أو الهندسي:  

لتحقي المطلوب  والتقني  الفني  التغيير  بإجراء  يهتم  العالمية  وهو  التنافسية  والمزايا  القدرات  ق 

بات الحفاظ على البيئة، لذا فالتغيير الفني أو الهندسي يهتم بإضافة تقنيات أو معدات أو  تيفاء متطلواس

له بخط إنتاج جديد، والسبب  أجهزة جديدة أو قد تعني إلغاء كل النظام الهندسي أو الفني القديم واستبدا

األ في  التغير  أن  هو  ذلك  التفي  ومستوى  والجودة  المواصفات  ومستوى  يتنماط  قد  ذلك  كلفة  طلب 

عامل وموظف وتستهلك طاقة    100التغيير، فأحياًنا نجد أن التكلفة بخط اإلنتاج التقليدي تحتاج إلى  

أو   أو    تفرز مخلفات كبيرة  إنتاًجا مكلًفا،  أو وتوفر  إنتاًجا بمواصفات ال تتناسب مع الوضع  أكثر  قد توفر 

إجراء التغيير مثل التحول من استخدام    نون البيئةللسوق، أو قد تفرض القوانين الدولية مثل قاالحالي  

 الجازولين أو الفيرنس إلى الكهرباء أو الغاز. 

 وهكذا يفرض الواقع في البيئة أن يتم إجراء التغيير أو التوقف عن التنافس.   

 مراحل عملية التغيير:  

 من خالل الخطوات التالية: يستراتيجتتم عملية التغيير اإل 

 التغيير. ودواعيدوافع تحديد حيثيات و  .1

 المطلوب إحداثه.  ستراتيجيتحديد التغيير اإل  .2

 .ستراتيجيدراسة وتحليل إفرازات ونتائج عدم إجراء التغيير اإل  .3

 .ستراتيجيدراسة جدوى التغيير اإل .4

 .ستراتيجيإجراء التغيير اإل  .5

 ة. ستراتيجيق األهداف اإلتقييم األداء ومدى تأثيره على تحقي .6

 ن تصحيح. جراء ما قد يلزم ممراجعة التغيير وإ .7

 األولويات:  
اإل  الخطط  طموحات  تنفيذ  المالية  اإلمكانات  تعترض  األحيان  من  كثير  فإن  ستراتيجيفي  لذا  ة، 

انتهاء عملية التخطيط يقومون بوضع فلسفة تحديد األولويات، حتى  المخططين في هذه المرحلة بعد 

 فتأتي قاصرة أو مختلة.ون رؤية، ولين أو دؤ م تحديد األولويات وفق مزاج المسال يت

ة يجب أن تنفذ  ستراتيجيويجب أن نوضح هنا أن األولويات تتعلق بالخطط المرحلية والتشغيلية، فاإل 

حدود   في  يكون  قد  الذي  عمرها  مرحلية    4بنهاية  خطط  خمسة  بعض    ءالشيأو  هناك  أن  يعني  الذي 
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ة  ستراتيجينة، لذا فإن مرحلة تنفيذ اإلرات معيالعتبا  يمكن تحقيقها بينما تبرز أهمية أخرى األهداف ال  

األولويا لتحديد  ومنهج  فلسفة  تتضمن  أن  يجب  المرحلية  لخطط  مرحلة  أن أي  ويالحظ  مرحلة،  لكل  ت 

ساسية بجانب  ما تضع أولوية لسد الفجوات في الخدمات األ   ة غالًباستراتيجياإلالخطط المرحلية األولى من  

ها قضايا إنسانية ويمكن أن تهدد األمن واالستقرار وتعطيل أي عمليات  توفير الموارد البشرية باعتبار

اق يعني  ال  هذا  الحًقا،  التنمية  لتحقيق  أن تهدف  يمكن  وإنما  فقط  الجوانب  هذه  على  التخطيط  تصار 

 لمواجهة المتغيرات الراهنة.  وفي كثير من األحيان يتم تحديد األولويات  يشمل جوانب أخرى كذلك.

قطاعات إنتاجية معينة أو التوجه نحو أسواق محددة، وهذه بدورها قد    لوية للسير فيوقد تحدد األو

 ي مجاالت معينة. تعطي أولوية للتدريب والتعليم ف

ة يساعد في تحديد األولويات بشكٍل  ستراتيجيمتقن مقروًنا مع األهداف اإل  إستراتيجيإن وجود تحليل  

قيق عدالة التنمية أو التوازن داخل الدولة، معيار  سبيل تح  خدمات فيكبير، فقد نجد أن سد الفجوات في ال

هددات أمنية معينة، فقد يكون تنويع مصادر  الختيار بدائل معينة، وقد يتم اختيار بدائل لصلتها بم

دام هذا الضعف لتهديد الدولة  الدولية المتغيرة وإمكانية استخ األوضاع ظل  ما( فيالدخل القومي لدولة ) 

شكل معين.. إلخ، قد يعتبر ذلك أولوية وبالتالي يتم توفير التمويل والدعم له،  ى التصرف بإرغامها علأو  

 كل يساعد في تحديد األولويات.إن وضوح الرؤية بهذا الش

هداف، حيث  دراسة أثر كل بديل من حيث تكلفته المالية ومردوده من حيث تحقيق األ  أن تتمكما يمكن  

قق نتائج كبيرة من خالل تمويل أقل، كما يجب  اختيار البدائل التي تح   يتم رصد كل البدائل، ومن ثم يتم

ا بجانب مطلوبات قيادة  ة المشار إليها سابقً ستراتيجيذ اإل وضع األولويات بما يراعي تحقيق مطلوبات تنفي

  كيل السلوك والمهارة المطلوبة لتحقيق صة بتشة الخاستراتيجي، فإهمال األهداف اإل ستراتيجيالتغيير اإل

 ة يقود للفشل في نهاية األمر.ستراتيجياإل

وقد يكون ذلك ممكًنا  وقد يتم اختيار بديل معين لتوقف مشروعات أو أهداف عديدة على تحقيقه   

استخداممن   الز   خالل  فالترتيب  التالية،  األشكال  الحظ  لألهداف،  والمنطقي  الزمني  الترتيب  مني  جدول 

 برامج أو أهداف أخرى،   إنجازج وأهداف يتوقف تحقيقها على  والمنطقي يساعد في عدم منح تمويل لبرام 

وبالتالي ال يعقل أن يتم تمويل أهداف أو برامج ثم يتوقف العمل بعد ذلك نتيجة لعدم تحقيق   

مال وزمن دون أن  البرامج التي كان من المفترض تحقيقها في البداية، وهكذا يتم تعطيل العمل وصرف  

منظومة افتراضية الذي يعبر عن    3/22مقروًنا  مع الشكل     3/21ر إلى الشكل  ينجز الهدف الكبير، وبالنظ

شبكة  تنفيذ  عدم  أن  المثال  على سبيل  يالحظ  الرؤية، حيث  تتضح  المتكاملة،  األهداف  من  لمجموعة 

لتوفير فرص العمل ألبناء المنطقة،    الصرف الصحي يعني تعطيل اإلنتاج الصناعي الذي قد يكون األساس

لي تجميد كل األموال التي صرفت في  العمل وبالتا  ن تأخير تنفيذ الهدف الخاص بالطاقة يعني شلوكذا فإ
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 . البرامج األخرى

إن المنفذين قد يضعون األولوية للزراعة ألنها األساس، ويمكن هنا تعطيل السكة حديد واستخدام  

بعد ذلك تنفيذ شبكة الصرف  األولوية الثانية وذلك بشكل مؤقت، ثم يمكن  الطريق البري الذي سيأخذ  

يتزامن معها برنامج الطاقة أو تجميده مؤقًتا واستخدام الشبكة الحالية  نتاج الصناعي  الصحي كبداية لإل

 .إلى حين، ثم الحًقا قد تأتي السكك الحديدية

ــالل استخدام جـدول الترتيب المنطقي  إن التنفيذ يمكن أن يمشي بشكل أكثر دقة وتعقيًدا من خ

منح األولوية على مستوى النشاطات في  توى النشاط )الحظ ا األشكال التالية( حيث يتم  ـني على مسوالزم

 عدد من البرامج إال أن كل ذلك يتعذر تحقيقه دون تصميم الجداول المشار إليه. 

كل برنامج وتحديد لتنفيذ  المطلوب  الزمن  في تحديد    عليه فإن تحديد  يساعد  المنطقي  التسلسل 

   بشكل أفضل. األولويات

ووزارة المالية وتحديد الصالحيات   ستراتيجيتخطيط اإلهذا يقود ألهمية تصميم العالقة بين جهاز ال

وسن التشريعات الداعمة لذلك، حتى يتم تنفيذ الخطة بناء على الرؤية الشاملة للدولة وليس بناء على  

 ة فحسب.ي الماليمسؤولآراء 

ج  ة في الدولة تقود لعالستراتيجيهو أن عدم وضوح الرؤية اإل هناك موضوع آخر تجب اإلشارة إليه و

األزمات بتنفيذ مشروعات على عجل من باب الضغوط وغير ذلك، ودائما ما يتم تنفيذ تلك المشروعات  

 دون المواصفات المطلوبة كالطرق والمجاري وقد يتم االستغناء عنها الحًقا.  

ة معدة  إستراتيجية نتيجة لوجود  ستراتيجيالرؤية اإلوما يجب توضيحه في هذا المقام هو أن وضوح  

جيد، يساعد في تحديد األولويات وتنفيذ المشروعات المطلوبة حتى في ظل الضغوط المجتمعية  بشكٍل  

خطط المرحلية  أو غيرها، وبالمواصفات المحددة، ولكن في ظل تراكم على مدى بعيد من خالل عدد من ال

 موال في مشروعات غير مجدية.  يمكن إكمال العمل دون تبديد أل

 التنفيذ اإلبداعي: 
ة وتشكيل الحلم الوطني يستدعي عدد من الترتيبات التي تضمن النجاح، أولها  ستراتيجيتنفيذ اإل إن  

منهج التفكير    ة، وهو ما يحتم من االهتمام بتطويرستراتيجيهو استدعاء منهج غير تقليدي لتنفيذ اإل 

 ة.ستراتيجيوأدوات مبدعة لتنفيذ اإلع وسائل لي ابتداليصبح مبدًعا وبالتا

ة،  ستراتيجيالعقل وتشكيل أنماط التفكير اإلبداعي تعد من أهم الترتيبات لضمان تنفيذ اإل  إن برمجة

به   تهتم  أن  يجب  ما  هو  اإلإستراتيجيوما  انطالق  عند  التدريب  يدعم  ستراتيجيات  أن  على  ليصبح  ة 

 ة التعليم.  إستراتيجيعبر  مستداًما
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 ة: سرتاتيجيوس اإل ري ف
  ستراتيجي ة ويتم التعامل معها عبر الفكر اإلستراتيجيض تنفيذ اإل هناك كثير من المهددات التي تعتر

يتمثل    ة برمتهاستراتيجيلمهدد عام يهدد اإل   المقام نتعرض ة اإلنتاج العلمي، إال أننا في هذا  إستراتيجيو

 وللفساد وحب الذات. ية التي تميل للمجاملة وللفوضىالنفس البشر في ضعف

يمكن أن تقود إلى توفير أوضاع خطيرة تتمثل في أن ما يقال ويخطط ال ينفذ، وبالتالي    األوضاع إن هذه  

يصبح من األهمية بمكان االنتباه إلى تأسيس فلسفة إدارية تقود لقوة التنظيم والمؤسسية بما يضمن  

 ام بحسم دون مجاملة. إنفاذ النظ

وجود لوائح تنظيمية   الموظفين رغمتشر التسيب وسط  الدول النامية كيف ين  إننا نالحظ في كثير من

للعمل في إحدى الدول المتقدمة حيث يصبح منذ أول لحظة    أحدهموعقابية، لكن يتغير الحال عند تحول  

التسيب هن العمل في حال انضباط كامل. إن الفرق بين  وجود تنظيم    اك واالنضباط هنا، هولممارسة 

 جامل. قوي غير م

 ( المثال من مضاعفة مبيعاته بشكل مذهل عدة مرات  Wall Martلقد استطاع متجر  ( على سبيل 

تشمل   التي  المعاملة  من  الالئق  المستوى  عبر  الجمهور  جذب  في  كاالبتسامة    أصغر لقدرته  التفاصيل 

النفس البشرية  طاع النفاذ إلى دواخل  است  إستراتيجيتحليل    وطريقة التحية واالحترام، وهو أمر ناجم عن

 األمريكي الذي يتطلع لهذا المستوى من التعامل.  للجمهور

( لهذا األمر جعلها تلتزم وبحسم في تنفيذ خططها بما في ذلك  Wall Martإلدارة ) إن اإلدراك العميق 

التعامل، بمعنى الرائع من  المستوى  التي تتضمن هذا  ا  رسالتها  سوء  آخر فهم يدركون أن  لمجاملة في 

إن كان ذلك مجرد تفريط في عدم التبسم للزبون، يعني العودة بالمبيعات  ة ولو لمرة واحدة حتى والمعامل

 من عدة مئات من مالين الدوالرات إلى عدة ماليين فقط. 

م دون  بحزم  والقرارات  والخطط  النظام  إنفاذ  أهمية  إلى  يشير  البسيط  المثل  هذا  وهذا  إن  جاملة، 

ليس فقط على مستوى الموظفين وإنما على    المناسبة والتدرب عليهالورة الفلسفة اإلدارية  يستدعي ب

مستوى القيادة، إننا نالحظ أن كثيًرا من المحاوالت إلنفاذ النظام تفشل ليس بسبب صغار الموظفين  

مام بناحيتين هما:  ، وهو ما يدعو لالهتخ الوزارة. إلوكيل    أو وإنما نتيجة للمجاملة من القيادة سواء الوزير  

ي المستويأن  كل  التدريب  الدولة  شمل  قيادات  بجانب  البرلمان  ونواب  والوزراء  الرئيس  ذلك  في  بما  ات 

ة بقانون يمنع  ستراتيجيوالموظفين بما يؤدي لفهم الفلسفة اإلدارية وسط الجميع، والثاني هو حماية اإل 

 ة. تراتيجيسالخروج عن البرامج المحددة في اإل 
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 المرحلي  ي والزمني لتحقيق الهدف: الترتيب المنطق21/   3شكل رقم 

 

 الفرتة الرابعة الفرتة الثالثة  الفرتة الثانية الفرتة األول  الفرتة  الربنامج /

     الربنامج أ 

     الربنامج ب 

     الربنامج ج 

     الربنامج د 

     الربنامج هـ 

     الربنامج و 

واحد، كما ال بد من إتمامهما أوًلا وبدون    ي وقتهما ف إنجاز  ب( يمكنأ،  البرنامج )أن    يعني  3/19الشكل

 البرنامج )و(   ،( وأخيًراد، هـ  ،ج البرامج )ذلك ال يمكن الشروع في تنفيذ األنشطة األخرى، وهكذا 

 

 المرحلي أعاله التابع للهدف ( 1: الترتيب المنطقي والزمني لتنفيذ البرنامج )22/ 3شكل رقم 

 

 الفرتة النشاط /
الفرتة 
 الفرتة الرابعة الفرتة الثالثة  فرتة الثانيةلا األول 

     النشاط أ

     النشاط ب

     النشاط ج

     النشاط د

     النشاط هـ

     النشاط و 

 

ي تنفيذ األنشطة  بد من إتمامه أوًلا وبدون ذلك ال يمكن الشروع ف  أ( الالنشاط )يعني    3/20الشكل  

 النشاط )و(    ( وأخيًراطة )د، هـاألنش أ( وهكذاا بعد النشاط األخرى، والنشاط )ب، ج، يجب إتمامهم
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 : تحديد األولويات من خالل منظومة األهداف المتكاملة 23/   3شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املنظومة 
املتكاملة

برنامج 
صناعي

برنامج 
زراعي

برنامج 
السكة 

حديد
شبكة 
الرصف 
الصحي

طرق برية 
لألسواق

برنامج 
الطاقة
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 :  سرتاتيجيخارطة املسار اإل 
الداخلية    األوضاعة ويشخص  ستراتيجييحدد األهداف اإلأنه  هو    ستراتيجيمن أهم ما يميز التخطيط اإل

ا المطلوب تالفيها ومعالجتها حتى يتم  بما يجعل  الداخلية والخارجية  العقبات  لرؤية واضحة من حيث 

   .الذي أشرنا إليه أعاله ستراتيجية، ويشمل ذلك التغيير اإل ستراتيجيتحقيق الخطة اإل

إلى أن  ع عليها الكاتب تشير  العديد من الدول النامية، التي اطلإال أن واقع معظم الخطط التنموية ب

الخارجية، إال أنه يفشل    الداخلية والمهدداتور دائًما ما ينجح في تشخيص نقاط الضعف  التخطيط المذك

 في بلورة أهداف وسياسات وتشريعات لمعالجة نقاط الضعف والمهددات،  

ت  قد وهكذا  تكون  أن  دون  المعينة  الخطة  اإل   نتهي  التغيير  تجاه  مرحلة  المطلوب    ستراتيجيقطعت 

ا اإللتحقيق  إلى  ستراتيجيلمصالح  حقبة  من  الضعف  ونقاط  والمهددات  العقبات  ملف  يتنقل  وهكذا  ة، 

  الخاصة بالسلوك االجتماعي  األوضاعحقبة، وبالتالي تفشل الدولة في تحقيق نهضة متميزة، مثال لذلك  

كهرباء.  ة  طريق وآخر لتشييد محطلدولة، فال يكفي بلورة هدف لتشييد  أو السياسي أو القدرات اإلدارية ل

اإلدارية وتلك الخاصة باحترام العمل والزمن وااللتزام ورفع    األوضاعدون بلورة أهداف تسعى لتغيير    ،لخإ

يير السلوك السياسي الذي ظل يشكل  بتغ  انتهاًء  لخ إ  ونشر ثقافة التميز والجودة...  ستراتيجيالوعي اإل 

 نامية. قية في معظم الدول ال لعقبة الرئيسة أمام تحقيق نهضة حقي ا

كما أن المنطق يشير إلى استحالة السيطرة على اإلنفاق في الدولة بما يجعله يتم لصالح المشروعات  

كافة   تجعل  التي  المحددة،  األولويات  وفق  المطلوبة  القضايا  ومعالجة  تتناسق  والبرامج  األنشطة  تلك 

 ة. ستراتيجير الخطة اإل ة طوال عقود من الزمان هي عمستراتيجيط تجاه األهداف اإل وتتكامل وتتراب

اإل للمسار  خريطة  يتم من    ستراتيجيلذا فإن تصميم  وإداراتها،  للدولة وقطاعاتها ووزارتها ووحداتها 

اإل  واألهداف  والرسالة  الرؤية  بيان  اإلستراتيجيخاللها  الهدف  للعيان  واضًحا  يكون  بحيث   يجي ستراتة، 

ت التي تعالج ذلك، وكذا األهداف الفرعية.. هو  والعقبات التي تواجهه واألهداف والسياسات والتشريعا

ه أهداف محددة تسعى من خاللها  ة ال تضيع زمًنا أو ماًلا بل تصوب كل مواردها بدقة تجابأن الدول  الضمان

شكل مراحل مطلوبة  ألهداف التي تة بجانب تلك استراتيجيالمطلوبة لتحقيق الخطة اإل   األوضاعلتهيئة  

 ة.ستراتيجي لتحقيق الخطة اإل 

 :  سرتاتيجيمستويات خارطة املسار اإل 

 . المستوى العام:  1

العام للدولة ويحدد العقبات بشكل عام والحلول بشكل عام    ستراتيجيهذا المستوى يحدد المسار اإل 

والسياسات   التشريعات  مجال  في  العامة  المعالجات  ذلك  في  الضعف  بما  لنقاط  الخاصة  واألهداف 
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 والمهددات.

 :  . مستوى القطاع2

اإل األهداف  فيه  أكثر  ستراتيجيوتظهر  بصورة  والتغيير  ة  والمهددات  الضعف  نقاط  وكذا  تفصيًلا، 

 المطلوب وكيفية عالجها.    ستراتيجياإل

 :  الوزارات والوحدات. مستوى 3

اإل األهداف  فيه  تفصيًلستراتيجيوتظهر  أكثر  بصورة  القطاعة  مستوى  من  الضعف  ا  نقاط  وكذا   ،

القطاع االقتصادي يتحدث عن نقطة  المطلوب وكيفية عالجها، فإذا كان    ستراتيجياإل   والمهددات والتغيير

ضعف مثل ضعف الكوادر ويحدد هدًفا مقابل ذلك، فإن وزارة الزراعة كمحور داخل القطاع تتحدث بصورة  

 تخصصات. محددة واضحة عن النقص في الكوادر وال

 مستوى اإلدارات: 
  اإلدارة لنقص والتخصصات، فإن  ألمر في وزارة الزراعة بتحديد اوهو مستوى التخصص، فإذا انتهى ا

الدقيق بتفصيل متناه، وهكذا يتم توجيه موارد   التخصص  نحو تدريب عدد محدد لدراسة    اإلدارة تحدد 

ضمن خارطة لو تم في ظل أوضاع ال تت  تخصص دقيق محدد، وبالتالي فان اإلنفاق يتم بصورة أمثل مما

في كثير من األحيان    النامية يسيرقع يشير إلى أن اإلنفاق في عدد من الدول  و الوا ، بل أإستراتيجيمسار  

 .ةستراتيجيلمعالجة قضايا وتمويل أنشطة قد يكون جانب كبير منها غير مطلوب لتحقيق األهداف واإل

 : سرتاتيجياتجاهات خارطة املسار اإل 
اشرة  ية تسعى نحو بلورة األهداف المبعظم خطط التنمية في الدول الناما يجب اإلشارة إليه أن م مم

والمزارع   التحتية  البنيات  إوالمصانعكتشييد  األهداف  لخ .  بلورة  تغفل  األحيان  من  كثير  في  أنها  إال   ،

اإل التغيير  بإجراء  سوء ستراتيجيالمتعلقة  في  المتمثلة  العقبات  ملف  يظل  لذلك  السياسي    ،  السلوك 

 ، يتنقل من خطة إلى خطة دون أن يتم قطع مرحلة تجاهه،  لخ  إ  ..واالجتماعي وعدم احترام الوقت والعمل

المسار  خارطة  يميز  ما  أهم  من  فإن  لذا  حقيقية،  نهضة  تحقيق  عمليات  يعطل  الذي  الشيء 

و  ستراتيجياإل المباشرة  األهداف  هما:  اتجاهين  في  األهداف  تبلور  أنها  المتعلقةهو  بإجراء    األهداف 

 .   ستراتيجيالتغيير اإل

 واألزمات: ستراتيجياإل  التخطيط

  المتقن أهم وسيلة لوقف حدوث األزمات والعكس يعني االستمرار طول    ستراتيجيالتخطيط اإل
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 الوقت في إدارة األزمات.

  الي يضمن  يحافظ وينمي الغطاء النباتي وبالت   ستراتيجيمن األمثلة على ذلك أن التخطيط اإل

ال  واستمرار  األمطار  المعينةهطول  بالمنطقة  الجفاف  حياة  يعني  والعكس  النزوح  ،  وبالتالي 

 وحدوث االحتكاكات بين النازحين الجدد والسكان األصليين.

 اإل التخطيط  األزمات    ستراتيجيإن  الخارجية كثيًرا ما يستدعي صناعة  المصالح  في  ألصحاب 

  من خالل األزمة(، وهذا يشير إلى أن عدم وجود التخطيط   ارةاإلد المعروف بالمستهدفة )الدول  

 يعني استمرار مواجهة األزمات.  ستراتيجياإل

 اإل اإل  ستراتيجيالتخطيط  القضايا  مع  الضعف  ستراتيجييتعامل  نقاط  التحديات،  ة، 

ن العكس يعني اعتماد مبدأ إدارة  ة الوطنية، وإستراتيجيوالمهددات، التي تواجه المصالح اإل

ر إلى ما ال نهاية في  االستمرا  وضع يعني  باليوم( وهو  زمة والمواجهة الوقتية )رزق اليوم األ

المضاد أو بفعل تراكم المشاكل    ستراتيجيإطفاء حرائق األزمات المتكررة بفعل التخطيط اإل

تخطيط   وجود  لعدم  نتيجة  يسعى   إستراتيجي والقضايا  المدى  القضايا    بعيد  لعالج 

 المختلفة. 

في الخطورة    ًرا غايةمأالستمرار في إدارة األزمات خاصة السياسية يصبح  عني أن اكل ذلك ي

وهو أهمية التوازن بين    ستراتيجيومهدًدا رئيسًيا للدولة، وهو ما يقود ألهمية التخطيط اإل

والتخطيط المرحلي والتخطيط التكتيكي الذي    ستراتيجيالسلطات الثالثة، سلطة التخطيط اإل

 مات.  يتعامل مع األز

 اإل التخطيط  و  ستراتيجيإن  الظروف  لذلك  لوبة  المط  األوضاعيهيئ  مثال  المصالح،  لتحقيق 

اإل الوطنية وتأسيس    ستراتيجيالتخطيط  التفاوضية  القدرات  لتعزيز  الذي يسعى  السياسي 

األرض   على  والمبادئ  القيم  إنزال  من  ذلك  يشمله  بما  العادلة  الداخلية  الوطنية  الشراكة 

اإلرا  الوطنيةوتوحيد  والمشاعر  للقرار،  ،  دة  العلمي  السند  يفتوالعكوتوفير  الباب  س  ح 

 لالختراق األجنبي من هذا الباب.

 المصالح الوطنية، والعكس    المطلوب لتحقيقاإلعالمي يوفر السند    ستراتيجيوالتخطيط اإل

رأي  يجعل الدولة غير قادرة على مواجهة الهجمات اإلعالمية المضادة التي تسعى لتشكيل ال

 جنبية. ت األتدخالالعالمي والمحلي الذي يشكل األرضية المطلوبة لل

   المدن والقرى ليس بعيًدا الذي يحدد مناطق تأسيس  العمراني  وهكذا وصوًلا إلى التخطيط 

 عن الخطر فقط وإنما كذلك لتوفير المزايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية األخرى. 
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 تخطيط العمليات:  
أن  لقد سبق وذكرن اإل  إعدادا  هو  ستراتيجيالخطة  من وصف    ا، وهيالعلي  اإلدارةية  مسؤولة  يتضح  كما 

تبرز  مسؤول كذلك، هنا  األمر  وطالما  التشغيلي،  أو  التنفيذي  العمل  مباشرة على  بصورة  تشرف  ال  ياتها، 

 األسئلة التالية:  

 ؟ العليا تطبيق رؤاها وهي عادة ما تحمل طموحات كبيرة  اإلدارةكيف تضمن   .1

اإل  نإ .2 األا طويالً ، فكة يتطلب تحقيقها زمًنستراتيجياألهداف  التنفيذي يسير  يف نضمن أن  داء 

 ؟ طوال تلك السنوات تجاه تحقيق تلك األهداف

الوسطى،    اإلدارة ، من خالل توضيح مهام  ستراتيجيسنتناول هنا الترتيبات فيما يلي المستويات دون اإل 

 أو الخطط القصيرة.  طط العملياتما يسمى بخ إعدادوالتي يقف على رأسها 

ة ويقوم بتحديد األولويات لتطبيق الخطة،  ستراتيجيالخطة اإل  إعداداري األعلى  المستوى اإلد  بعد أن يكمل

 فإنه يقوم بتنزيلها إلى المستوى األوسط الذي يتولى تحويلها إلى خطط مرحلية وقصيرة. 

اإل  واألهداف  والغايات  والرسالة  الرؤية  توجيهيستراتيجوضوح  يتم  أن  في  يسهم  المنظمة  أو  للدولة    ة 

ة  ستراتيجيداف المختلفة بالتسلسل والتتابع المطلوب لتحقيق األهداف اإل ة لتحقيق األهالخطط القصير

 على المدى الطويل، أي ضمان سير نشاط الشركة بتناسق وانتظام تجاه الهدف المحدد.    

 مراقبة الخطة:  
يتم التأكد من  ة سير الخطة نهاية كل عام و ء يقوم المستوى األعلى بمراقبمن خالل تقارير ومؤشرات األدا

م بالكم والكيف والزمن المحدد، وأن الخطة السنوية تشكل المرحلة المطلوبة تجاه الخطة أن النشاط يت

مت أي  أو  انحرافات  ألي  التصحيح  اتخاذ  يتم  ثم  ومن  المتوسطة،  أو  بالبيئة  القصيرة  تحدث  قد  غيرات 

أو    منتظمة في فترات قريبة )كل أسبوع الوسطى مراقبة األداء بصفة دورية  اإلدارةية، فيما تتولى  الخارج

 شهر(.
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 ضبط األداء اإلداري:  
ن ثم يتم وضع خطط قصيرة كل منها  يتطلب زمًنا طويًلا كما أشرت، وم  ستراتيجيإن تحقيق الهدف اإل 

إلى هذا الوضع فإننا نكتشف أن المنظمة تعمل  في زمن محدد، وبالنظر    سعى إلى تحقيق هدف محددي

الصغر    إنجازفي   في  المتناهية  األهداف  من  لتتكاملمئات  األهداف    والصغيرة  تحقيق  تجاه  وتترابط 

تحقيق األهداف المتوسطة التي تتراكم بانتظام    القصيرة، والتي بدورها تترابط وتتكامل في تناسق تجاه

 هداف الكبرى. لتشكيل األ

بالنظر إلى هذا الوضع يتضح أن الخلل في تحقيق األهداف المتناهية الصغر سيؤثر بصورة مباشرة  

 ة سواء من ناحية الجودة أو من ناحية الزمن.  اتيجيسترعلى تحقيق األهداف اإل 

  أساسي في عمليات التنفيذ   الجودة وزمن تحقيق األهداف عنصر هذا يعني أن السيطرة على مستوى  

 .  ستراتيجياإل

مهمته والتي يمكن أن تتمثل   إنجازمن األمثلة على ذلك أن تأخر عامل واحد في خط إنتاج سيارات في  

ثانية أثناء توقف السيارة    20في مكان محدد بمنطقة معينة بالسيارة خالل فترة  في ربط مسمار صغير  

 متها. يحملها سير متحرك أمامه، هذا التأخير سوف يربك الشركة بر التي 

المطلوبة   المواصفات  دون  صغير  مسمار  إنتاج  فإن  سيارات،  لمصنع  بسيًطا  مثًلا  ذلك  كان  وإذا 

 تها كما سبق وذكرت.سينعكس على مستوى جودة السيارة برم

اإل  الهدف  إلى تحقيق  النظر  خالل هذا    ستراتيجيإن  يقو من  ذكرنا، ويمكن تصور    دالمثال  ما  أهمية  إلى 

الصغيرة    والعمليات   ستراتيجية للدولة إذا جسدنا السيارة بالهدف اإلستراتيجيإلالوضع في حالة الخطة ا 

 ة. األخرى مثل ربط مسمار صغير باألهداف الصغيرة في الخط

م األداء بالجودة المطلوبة  من هنا كان ال بد من النظر بعناية إلى آلية ضبط األداء اإلداري بما يضمن إتما

 والزمن المحدد. 

 ما يلي:   ل لضبط األداءمن أهم الوسائ

 ة: ستراتيجيالهيكل التنظيمي لتنفيذ اإل

اإلداري الهرمي بصورته التقليدية يعوق  يشير الواقع العملي في العالم اليوم إلى أن استخدام الهيكل  

ج هذا الوضع، ومن األمثلة على ذلك ما أشارت إليه  العمل ويقود نحو البيروقراطية، فبدأ الخبراء في عال 

الخصوص والتي أثبتت أن تصميم الهيكل التنظيمي المناسب له  من الدراسات التي أجريت في هذا   العديد

، ومن األمثلة العملية على ذلك، حالة شركة كرايزلر األمريكية لصناعة  ةستراتيجيأثر ملموس في تنفيذ اإل 
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كانت التي  توزيع    السيارات،  خالله  من  تقليدي  يتم  تنظيمي  هيكل  تمسؤولتطبق  السيارات    صميمية 

جسم   أو  المحرك  أجزاء  أحد  تصميم  قسم  كل  يتولى  بحيث  المختلفة  التصميم  أقسام  على  الجديدة 

التنسيق بين أنشطة هذه األقسام عبر المديرين في قمة الهرم اإلداري لضمان توافق    السيارة..، بينما يتم

ب و النشاط  المكملة  األخرى  األنشطة  تنسيق  عن  فضًلا  األقسام  تلك  المشتريات  ين  مثل  المدعمة 

وعند االنتهاء من عملية التصميم يتم تحويل التصميم إلى قسم اإلنتاج لتحديد أفضل وأجدى    والتسويق،

 ق اإلنتاج، وكانت أهم نتائج هذا األسلوب ما يلي: طر

 .بطء عمليات تطوير المنتج 

   عمليات اصعوبة  بين  عناالتصال  األقسام  عزل  إلى  الوضع  هذا  وقاد  بعضها    لوظائف، 

 البعض. 

 .زيادة فترة طرح منتج جديد إلى خمس سنوات 

إزاء ذلك قررت شركة كرايزلر دراسة تجربة شركة الهوندا اليابانية التي كانت تطرح منتج جديد كل ثالث  

 سنوات ومن ثم تبنت تطبيقها فيما بعد.  

المختلفة ذات    عمل يضم كل منها أعضاء من كافة األقسام  على استحداث فرق  ويقوم نظام هوندا 

وم  المعين،  بالمنتج  هالصلة  تحميل  يتم  ثم  الن  الفريق  انتهاًء مسؤولذا  التصميم  من  ابتداًء  كاملة  ية 

  .بالتصنيع والبيع النهائي، وبموجب هذا النظام تصبح عمليات االتصال أكثر سهولة

التنسيق فهو يتم  القربصورة سريعة تلقائي  أما  اتخاذ  الفريق.  ة نتيجة لوجود كافة عناصر  ار داخل 

، حيث حقق نجاًحا تجسد في  Viperم على سيارتها موديل  لر بتطبيق هذا النظاوقد قامت شركة كرايز

 :  (34)   التاليةتحقيق النتائج 

  .انخفاض فترة التطوير بشكل كبير 

  .سهولة عملية االتصال والتنسيق 

  فة التصميمانخفاض تكل. 

 فترة ثالث سنوات.  إمكانية تصميم سيارة جديدة وطرحها للسوق في 

بناء على نتائج هذه التجربة قامت شركة كرايزلر بإعادة تصميم هياكلها التنظيمية، وقامت بتشكيل  

منها   كل  يكون  العمل،  فرق  من  بتفويض    مسؤول مجموعة  قامت  ثم  ومن  جديدة،  سيارة  تطوير  عن 

 
 ,Charles W. L. Hill & Gareth R. Jones, Strategic Management: An Integrated Approachب(34)

(Boston: Houghton Miffilin Co. 1998), p361.348. 
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ألولئك   أدى  السلطة  مما  اإلنتاجية  الفرق  تلك  في  يعملون  الذين  ال  إلىالمديرين  الهرم  وظيفي  تقليص 

 للشركة نتيجة التحول من النظام المركزي. 

 الخالصة النهائية لتطبيق النظام الجديد بشركة كرايزلر تجسدت في اآلتي: 

  .اإلقبال الكبير على شراء سيارات كرايزلر 

 .انخفاض التكاليف بصورة ملحوظة 

 سن مستوى الجودة بصورة ملفتة للنظر.  حت 

  إدارة العمليات: التحول نحو نظام 

من أهم ما يميز نظام العمليات هو أن اإلدارات في المستوى األوسط التي تتحول إلى مرجعيات علمية  

تتولى   فبينما  قانونية..(   إدارية،  اإل   اإلدارة )فنية،  التخطيط  الوسطستراتيجيالعليا  اإلدارات  تتولى  ى  ، 

    د المواصفات الفنية وما إلى ذلك.تخطيط العمليات وتحدي 

 ة:  الخطوات العرش 
 الخطوات العشرة اآلتية:  األجل إتباعتتضمن عمليات التخطيط قصيرة 

  .تحديد األهداف ومؤشرات قياسها والعمليات المطلوبة لتنفيذها 

 ل المرحلة أو الغرض  والتأكد من أنه يشك  ستراتيجيمراجعة الهدف قصير األجل مع الهدف اإل

 . ةستراتيجيالمطلوب على صعيد الخطة اإل 

  .تشكيل فريق العمل لكل عملية أو إجراء بما في ذلك تحديد رئيس الفريق 

 ة عن الهدف ككل. مسؤولتحديد المرجعية ال 

  .تحديد وصف دقيق للهدف المطلوب تحقيقه 

  .تحديد زمن تحقيق الهدف 

 ات تحقيق الهدف. تحديد خط سير عملي 

  عنها.   مسؤولوصف دقيق لكل مرحلة واليد تحد 

 لوب لكل مرحلة. تحديد الزمن المط 

      تحديد الميزانية المطلوبة لكل العملية ولكل مرحلة 
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 مالحظة:  

بالنظر إلى الخطوات أعاله يتضح أن ما ذكرناه في الفصل األول من هذا الكتاب حول مبادئ التنظيم  

ووصف   العمل  نطاق  تحديد  وأهمية  الهدف  اإلداري  وضوح  وأهمية  يبدو العمل  تلك    الخ  في  واضًحا 

 بيات الهيكل اإلداري.  ت، إال أننا عالجنا سلالخطوا

 مثال:  

 ما ذكرنا:  نضرب المثال التالي لتوضيح 

مصنع   من  يتكون  العالمي،  السوق  يستهدف  الجاهزة  للمالبس  مصنع  في  الوضع  نتخيل  أن  يمكن 

ولى صباغة وتلوين القماش، ومصنع التفصيل الذي يقوم  للنسيج يتولى صناعة القماش، ومصبغة تت 

وأن المنتجات    ية، الهندسية.وارد البشرطة المالبس، هناك إدارات أخرى مثل التسويق، البحوث، المبخيا

 أن هناك فريًقا يضم كافة اإلدارات لكل منتج من منتجات المصنع. ، كما هي جلباب وبنطلون وقميص

لتخطيط لكل  يق مباشرة بين اإلدارات عند ايكل اإلداري حيث يتم التنسهذا الوضع يعالج روتين اله

و  هدف  لكل  أو  فرمنتج  لكل  النظام  هذا  يتيح  فيما  عمل،  لكل  التنفيذ  العودة  كذا  الفريق  أفراد  من  د 

بسالسة إلى إدارته للتزود بأي معلومات أو خبرات، وهذا يعني أن الفريق يعمل ليس بخبرة األعضاء وإنما  

 وسند خبرات وعلم اإلدارات جميعها.بخبرة 

ل الصباغة ويتابع التطورات العلمية والعالمية في هذا  رجعية العلمية في مجاقسم المصبغة يشكل الم

ل ويشرف على تدريب ورفع قدرات منسوبي القسم ليكون متوافًقا مع تلك التطورات، وهكذا يصبح  المجا

ة، وهكذا قسم النسيج يشكل مرجعية علمية في مجال  هو المرجعية للمنظمة العلمية في مجال الصباغ

األقسا  النسيج، هذه  تشكل  الخ  البشرية  الموارد  قسم  التسويق،  مجقسم  في  علمية  مرجعيات  .  هاالم 

 ويمكنك أن تالحظ أن الجميع بعد انتهاء التخطيط ينخرطون في فرق العمل. 

 التوثيق وتراكم الخربات: 
  في كافة المجاالت سواء   للعمليات يقوم بوضع أنظمة للعمل  من السرد السابق يتضح أن التخطيط

  مسؤول طلوب والونية، يتم من خاللها تحديد خطوات العمل ووصفه والزمن المبطريقة يدوية أو إلكتر

عن ذلك، إال أنه في بعض األحيان يتعطل العمل بسبب غياب شخص أو تباطؤه الخ ممن يعتمد عليهم  

ك الموظف أو  اآلخرون إما للقصور في التوثيق بالمنظمة أو بسبب حرص ذل بسبب خبرته التي ال يعرفها  

يشكل تهديًدا    ه أو السببين مًعا. هذا الوضعلى مصالحالفني على عدم تمليك خبرته لآلخرين خوًفا ع

 ة. ستراتيجيلتنفيذ اإل 
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 مثال:  

اصيل الخلطة لكل  فت   في مصنع ما للحلوى، يبدأ اإلنتاج بأحد قدامى الفنيين الذي يعرف دون غيره

يليا  بتحديد الكميات من السمسم والسكر وعرق الحالوة والفان  صنف من أصناف الحلوى، ويقوم في كل مرة

العملية  ويتولى  الخ،  الليمون  ماء    وملح  في  السمسم وغمره  على غسيل  باإلشراف  بأن يقوم  اإلنتاجية 

تحميصه في النار )المدة غير معروفة(   الملح )المدة غير معروفة وكمية الملح غير معروفة(  ومن ثم  

ضع الماء في  ي حيث يوصهاريج، وهكذا إلى أن يصل اإلنتاج مرحلة التجهيز النهائ وطحنه ثم وضعه بال

)المدة  غير    الغاليات   والكمية  دفعات)المدة  على  المواد  وبقية  السكر  ويضاف  معروفة(  غير  والكمية 

 معروفة وكذا تسلسل إضافة المواد(. 

ا في نظام العمل سواء يدوًيا أو  ط العلمي للعمليات يتضمن توثيق تلك الخبرة ووضعهالتخطي  لذا فإن

ي وعندما  الكميات  آلًيا،  يحدد  النظام  عملية فإن  في  الدخول  مراحل  تم  أن  كما  صنف،  من كل  المطلوبة 

  12ر لمدة  اإلنتاج تكون محددة بدقة من حيث المدة وغيرها من تفاصيل )مثل أن يوضع السمسم في النا

 (.48دقيقة تحت درجة حرارة 

ائق واألهم من ذلك هو المحافظة على مستوى الجودة مهما  سير العمل دون عو  وبالتالي يتم ضمان

،  لخ . إكنتاكيودجاج    البيرغر في المنتجات العالمية مثل الكوكاكوال وسندوتشات    طال الزمن، نالحظ ذلك 

 مستوى إنهاء العملية مع الزبون   وتشمل الجودة هنا أيًضا مستوى الخدمات مثل 

اهه وأن تبتسم، أن تقوم بتحيته عند بلوغه لك،  حال وصوله، أن تخطو تج)مثال: أن تقف للعميل  

أخدمك..   أن  أستطيع  كيف  مثل  بجملة  تبادر  هذاأن  متاجر    الخ(  نجاح  في  األساسي  السبب  كان  المثال 

(WALL MART  ،وهي من أعظم متاجر التجزئة في العالم )  حيث يتم تطبيق تلك الخطوات بدقة في

 جر للشركة.  أي مت

 مراعاة اآلتي:  التخطيط يجبر الخطة: عند سام 

   الخطة تجاه  وكيًفا  كًما  المطلوبة  المرحلة  تشكل  ومشروعاتها،  ببرامجها  السنوية  الخطة  أن 

 الخطة الخمسية.  المرحلية لنقل

 ال الخطة  المتعأن  وتلك  المباشرة  األهداف  تتضمن  اإل سنوية  التغيير  بمرحلة   ستراتيجيلقة 

 .عامها هذا ال إنجازالمطلوب 

  ة.ستراتيجيأن الخطة المرحلية تسير كًما وكيًفا تجاه الخطة اإل 

   التغيير بمرحلة  المتعلقة  وتلك  المباشرة  واألهداف  السياسات  تتضمن  المرحلية  الخطة  أن 

 ها خالل الخطة. إنجاز المطلوب  ستراتيجياإل
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   .طبيققابل للت ة إلى عمل ستراتيجيتخدامها لتحويل اإلمناهج التي يمكن اسوهناك العديد من ال

 : ةستراتيجيتطوير التنظيم اإلداري للوحدات على خلفية اإل 

إلإستراتيجي  أهدافة القومية عبارة عن رؤيا قومية وغايات تتحقق عبر  ستراتيجيإن اإل ى  ة تتحول 

 مهام. أهداف مرحلية تتحول بدورها إلى برامج ونشاطات و 

تحديد    اإلدارية ليتمعه بحيث تتم إعادة الهيكلة  هذا الوضع يستدعي تطوير النظام اإلداري ليتواءم م

هذا الوضع  ،  هدف أو أكثر لإلدارة العامة وبرامج وأكثر لإلدارة، ونشاطات للقسم، ومهام للوحدات واألفراد

 ارات أو أفراد دون عمل. يمنع وجود إد

 املوازنة: إعداد
الموازنة    إعداد ناجم عن  بة للخلل الة للدولة نس ستراتيجياإل   اإلدارةان تنهار عملية  من األحيفي كثير  

، لذلك تصبح كافة الجهود التي  ستراتيجيالخزانة بعيًدا عن عمليات التخطيط اإل   أوبواسطة وزارة المالية  

التحليل اإل بذلت في إنتاج   التوجه  ستراتيجيالمعرفة عبر  إلخ، دون    ستراتيجياإل  وكافة عمليات اختيار 

 دولة.  جدوى بل وضياع لوقت وجهد ومال ال

يكمن في عدد من الترتيبات التي سبق الحديث عنها إال انه في هذا الموضع    ستراتيجيإن ضمان البناء اإل

ة القومية وذلك بتوجيهها نحو  ستراتيجيالموازنة العامة للدولة على خلفية اإل  إعداد يجب اإلشارة لضرورة  

 .والنشاطات المحددة امج البر

إلى أهمية   اإل   اد إسنويجب اإلشارة هنا  الترتيب بقانون  الذي يحدد من يخطط وكيف  ستراتيجيهذا  ة 

 نخطط وكيف نضع الموازنة.

 العالقة بين الجهاز السياسي والمالية والتخطيط:

التخطيط    موازنة ذات فاعلية يتوقف على كفاءة التنسيق بين الجهاز السياسي وجهاز  إعدادإن   .1

 القومي ووزارة المالية.

تمثل .2 السنوية  الخطة  اإل ج  إن  من  جزء  بدورها  التي  المرحلية  الخطة  من  ة ستراتيجيزء 

الوطنية، وأن كفاءة تحديد األولويات للخطة السنوية يتوقف على إجراء تنسيق يضمن استصحاب  

اإل  التوجه  وأن    ستراتيجيمرتكزات  ورسالتها،  مالياألولويات    إعدادللدولة  يعني  بخلفية  فقط  ة 

ة المنتجة عبر التحليل  ستراتيجيقت نسف كل المعرفة اإل لو أولويات قاصرة كما يعني في نفس ا

والتي تعد أكبر عملية الستدعاء وإنتاج    ستراتيجيوالخيارات المتخذة عبر التوجه اإل   ستراتيجياإل

  ها بناءً إعداديتم    ةتراتيجيساإلأن    ةستراتيجياإل  اإلدارة للمعرفة، فكما سبق وذكرنا في خطوات  
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اإل للمعرفة  إنتاج  الشاملة  ياتيجسترعلى  الدولة  قوى  بين  العالقات  إيجاد  عن  نجمت  التي  ة 

"السياسية، االقتصادية، االجتماعية، األمنية....إلخ " ومن ثم تمت عملية عميقة جًدا الختيار 

اإل  األستراتيجيالتوجه  بعض  بين  وثيقة  عالقات  تنشأ  وبالتالي  اإل،  وبعضها  ستراتيجيهداف  ة 

تحد  نضمن  حتى  لذا  أالبعض،  اإل ولوييد  المعرفة  وفق  روح  ستراتيجيات  عن  تعبر  التي  ة 

الستراتيجياإل التخطيط  جهاز  بمشاركة  يتم  أن  يجب  األولويات  تحديد  فإن  عن    مسؤولة، 

ال،  ةستراتيجياإل ية المعنية  عن التنفيذ بجانب وزارة المال  مسؤول وكذا مشاركة الجهاز السياسي 

 بالتمويل.  

الخطة السنوية بما يوازي إيرادات    إعدادي الدول النامية هو  ها فتكابمن أكبر األخطاء التي يتم ار .3

يؤسس لوضع الخطة بما يوازي إيرادات الحكومة    ستراتيجيالحكومة، والمنهج العلمي للتخطيط اإل

خ الدولي،  والمجتمع  المحلي  المجتمع  من  المتوقعة  اإل واإليرادات  وأن  نفسها  ستراتيجياصة  ة 

اإل من  التستراتيجيتتضمن  تؤسسات  كاإل  ي  مع  ستراتيجيلذلك  واالقتصادية  السياسية  ة 

وكل ذلك يعني تأسيس  ة،  ستراتيجية العالقات الخارجية، مثل التحالفات والشراكات اإلإستراتيجي

 ة، هذا الترتيب يستدعي اآلتي: ستراتيجيفرص لموارد لتنفيذ اإل

 لإليرادات.  ديرات المتوقعة  التق إعداد مالية قبل وقت كاٍف بوزارة الأن تقوم   . أ

 أن تقوم الحكومة بترتيب البرامج وفق األهمية كما يلي: .ب

 ة الحساسة.ستراتيجيالبرامج اإل 

 اإل الصرف  ستراتيجيالبرامج  أولوية  وضع  مثل  القومي،  األمن  بفلسفة  االرتباط  ذات  ة 

تجاه    طار فلسفة تشكيل سلوك إيجابي من المواطنالحكومي للتعليم العام والصحة في إ

 الوطني. االنتماءتجاه المواطن بما يقود لتحقيق وتعزيز   ابل سلوك الدولة الدولة مق

  التبادل اإل التقانة    ستراتيجيبرامج  المال أو  التي تتطلب مشاركة أجنبية للحصول على 

 للدولة. واألمنيالسياسي   ادسناإل، أو  األسواق ة في ستراتيجية أو الحصص اإل ستراتيجياإل

   يرجى التي  العادية  للحص البرامج  أجنبية  مشاركة  أو  تنفيذها  التقانة  أو  المال  ول على 

 الخبرة.  

  يتوقع يرجى تمويلها من المجتمع المحلي. التيالبرامج 

  يرجى تمويلها من المجتمع الدولي.  التيالبرامج 

المرحلية .ج  السياسات  وضع  في  يساعد  اإلجراء  هذا  اإل   إن  التوجه  إطار  للدولة    ستراتيجيفي 

الحكومي نحو   وفلسفتها، بحيث يتم التمويل  مجاالت محددة فيما يتم إنتاج السياسات    توجيه 
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 التي توجه األطراف المختلفة داخل الدولة وخارجها للمشاركة.      

 : سرتاتيجيوكفاءة األداء اإل  اإللكرتونية اإلدارة 
منا في تقانة المعلومات ولعل من أهم ما يهة هو استخدام  اتيجيترسمن الترتيبات المهمة لنجاح اإل 

تنف عدم  ضمان  هو  الجانب  اإلهذا  خارج  برنامج  أي  تقانة  ستراتيجييذ  عبر  تحقيقه  يمكن  ما  وهو  ة 

( وتحديد  مربوط  Codeالمعلومات  ونشاط  برنامج  لكل  يساعد  إ(  كما  القومي،  المالي  بالنظام  لكترونًيا 

فضًلا  جانب من المؤشرات،  البيانات والمعلومات بجانب إنتاج    في حفظ وسرعة استرجاع  اإللكتروني  سناداإل

    .دور تقانة المعلومات في تقليل الفساد اإلداري والمالي وتحقيق الجودة واالستغالل األمثل للزمن عن

 النظام الوطني للتحفيز: 
ة بالمستوى األفضل،  ستراتيجياإل  زنجاإن حشد القوى المعنوية للموارد البشرية أمر ضروري وحاسم إل

نظام تطوير  يستدعي  األو   وهذا  مستوياته  أعلى  في  يتضمن  للتحفيز  تشمل  وطني  كما  واألنواط  سمة 

تنفيذ   تجاه  المبذول  الجهد  هي  المنح  مرجعية  لتصبح  بمستوياتها،  التقديرية  والشهادات  الميداليات 

 ة.ستراتيجياإل

 النظام الوطني للعقوبات: 
ة  ستراتيجي تصبح وثيقة اإلة يحتاج كذلك لقانون حاسم يمنع الخروج عنها، حتى الجييراتستتنفيذ اإل

ات السياسية والثقافية والتربوية، والتي تلعب دوًرا مهًما  ستراتيجيحبًرا على ورق، وهذا ال ينفي أهمية اإل 

وسوء السلوك  رية ة، بما في ذلك ترتيبات السيطرة على نزعات النفس البشستراتيجيفي ضمان تنفيذ اإل

 وضعف الوعي إلخ. 

 

 ة ستراتيجياف اإل باط بين الغاية واألهد : االرت25/   3شكل رقم 

 القطاع...................  الغاية.......................... 

املؤرشات يف  ة سرتاتيجياألهداف اإل 
 سنة األساس 

املؤرشات 
 نهاية الخطة 

الجهة  السياسات 
 ة سؤولامل

     1الهدف رقم 

       2الهدف رقم 

       3الهدف رقم 
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 ة والمرحلية ستراتيجيألهداف اإل االرتباط بين ا : 26/   3شكل رقم 

  ............................  1رقم   ستراتيجيالغاية.................. الهدف اإل 

 األهداف املرحلية 
املؤرشات يف 

 سنة األساس 
املؤرشات 

ات  نهاية الخطة 
س

سيا
ال

 

فة 
كل

الت
 

الجهة 
 ة سؤولامل

      1الهدف املرحيل رقم 

      2 رقم الهدف املرحيل

      3الهدف املرحيل رقم 

      4الهدف املرحيل رقم 

      5الهدف املرحيل رقم 

      6الهدف املرحيل رقم  
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 ستراتيجي: االرتباط بين البرامج واألهداف المرحلية في إطار الهدف اإل 27/   3شكل رقم 

 

  ........... ................................1رقم  ستراتيجيهدف اإل لا

الربامج 
 واملرشوعات 

املؤرش يف 
 سنة األساس 

املؤرش 
 نهاية الخطة 

الجهة 
 ة سؤولامل

 التكلفة 

الهدف املرحيل 
 1رقم 

 1الربنامج 

 2الربنامج 

 3املرشوع 

 4الربنامج 

 

 

 

 

 

   

الهدف املرحيل 
 2رقم 

 1الربنامج 

 2مج ناالرب 

 3املرشوع 

 4الربنامج 

 

 

   

الهدف املرحيل 
 3رقم 

 1الربنامج 

 2الربنامج 

 3املرشوع 
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 المشروع والنشاط : العالقة بين 28/   3شكل رقم 

   1رقم  المشروع

 ة سؤولالجهة امل الزمن التكلفة  النشاط

    1النشاط رقم 

    2النشاط رقم 

    3النشاط رقم 

 

 ة والتقييم: سرتاتيجيرقابة اإل املتابعة وال
اإل   تعتبر عملية متابعة ورقابة مكمًلا لعملية  ستراتيجيوتقييم  للدولة،  ستراتيجياإل  اإلدارةة جزًءا  ة 

اإل  المسار  وفق  يتم  األداء  أن  من  بالتأكد  ثم    ستراتيجيوتهتم  ومن  تهتمللدولة،  عملية    فهي  خالل  من 

الرقابة    خالل عمليةيتصل بذلك من أمور، كما تقوم من    ما و  ستراتيجيالتقييم برصد عمليات البناء اإل 

الدولة  ستراتيجيإلا ورسالة  رؤية  تحقيق  على  سلبية  تأثيرات  إحداث  شأنها  من  التي  االنحرافات  برصد  ة 

المصالح واإلستراتيجيواألهداف اإل الدولة    ةستراتيجيات اإل نجازة أو  المعروف أن  التي تحققها ولعله من 

حيث يتم تحقيق    طويل المدى ينطلق من موطن الضعف نحو موطن القوة   تراتيجي سإتسير عبر مسار  

 .الرؤية القومية في نهاية المطاف

كما أن الرؤية القومية يتم تحقيقها من خالل الغايات القومية التي بدورها تتحقق من خالل األهداف  

. وتشير الحقائق العلمية  ستراتيجيإلة المتعلقة بالتغيير ا ستراتيجية المباشرة واألهداف اإلستراتيجياإل

يعني عدم القدرة على تحقيق طموحات الشعوب    ستراتيجيتظام في هذا المسار اإلإلى أن عدم السير بان

اإل  ورقابة  ومتابعة  تقييم  عملية  أن  يعني  وهذا  بالتستراتيجيوالدول،  تهتم  الدولة  ة  سير  من  أكد 

تلك المتعلقة بالتغيير، بما يضمن السير في االتجاهين  ومؤسساتها في اتجاه تنفيذ األهداف المباشرة و 

 ة ما يلي: ستراتيجياإل اإلدارةتتضمن هذه الخطوة من عمليات  ا.مًع

 عمليات المتابعة: 

 يتم نشاط المتابعة في اتجاهين رئيسيين هما: 

 ًلا بأول.  الرصد الميداني المباشر للبرامج والمشروعات ومعرفة ما تواجهه من مشكالت وحلها أو األول:

، وأن العقبات التي قد تكون صغيرة لكنها تعطل العملإن الرصد الميداني دائًما ما يوضح العديد من  
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ي التخطيط للتواصل  لمسؤوالعمل الروتيني لحلها قد يضيع زمًنا طويًلا، بجانب إتاحة الفرصة للقيادة و 

 الميداني من المنفذين. 

مع المنفذين يساعد في تمتين  فيذ وتواصلهم الميداني  ي التخطيط لعمليات التنمسؤولإن متابعة  

 قيقة لواقع التنفيذ.ت التخطيط الحًقا لقراءته بصورة دعمليا

هو من شأنه توضيح حالة  وهو النشاط الخاص بالرصد الديواني لنشاط تنفيذ للبرامج المختلفة، و  الثاني:

أو إصدار لوائح معينة    اخيصعلى التر التنفيذ مثال لذلك، قد نكتشف أن التنفيذ يتوقف على الحصول  

دة، إن نشاط المتابعة من شأنها  سياسات أو متابعة إجراءات تمويل من جهات محد أو تشريعات أو إصدار 

معين   ظرف  توفير  أو  معضلة  لحل  مختلفة  أطراف  بين  التنسيق  أو  أعلى  جهات  من  ودعمه  ذلك  رصد 

 مطلوب للتنفيذ.

واقع  وتمنع تعطيل العمل، ف   نجازسرعة اإليقاع واإلكل تساعد في  إن توفر عمليات المتابعة بهذا الش

النامية يشير إلى أن غياب المتابعة كان السبب في فشل كثير من الخطط، حيث أثبتت  الكثير من الدول  

دراسات كثيرة توقف عدد كبير من البرامج المجازة أو عدم تنفيذها رغم توفر مقومات تنفيذها كالتمويل  

دنية بيروقراطية.. إن كثير من  ب دائًما في عدم المتابعة في ظل نظام خدمة متكررت األسبامثًلا، حيث  

منح للدول النامية لصالح بعض البرامج التنموية تظل دون استفادة منها لغياب هذا النوع  القروض التي ت

 من النشاط.      

 عمليات التقييم: 

مدى كفاءة وقدرة الدولة على تحقيق    ألداء وتقييم التقييم هي الوسيلة الرئيسة لقياس ا  تعتبر عملية 

ة، ومن خالل تقارير ومؤشرات األداء يقوم المستوى األعلى بمراقبة سير الخطة ويتم  ستراتيجياإلاألهداف  

التأكد من أن النشاط يتم بالكم والكيف والزمن المحدد، ومن ثم يتم اتخاذ التصحيح ألي انحرافات أو أي  

في  ء بصفة دورية منتظمة  الوسطى مراقبة األدا  اإلدارةية، فيما تتولى  لبيئة الخارجمتغيرات قد تحدث با

 لخ(. إفترات قريبة )كل شهر، ربع سنة... 

 : باآلتيتتم عملية التقييم بعد تنفيذ الخطة، وتهتم  

 . ستراتيجيرصد عمليات البناء اإل .1

 .ستراتيجيرصد كفاءة األداء اإل .2

 . ستراتيجيرصد فاعلية األداء اإل .3

 كفاء التنسيق القومي.رصد  .4



200 

 اإلداري.  سناداإلرصد كفاءة  .5

 التشريعي. سناداإلد كفاءة صر .6

 رصد كفاءة السياسات.  .7

 رصد كفاءة الشراكة الوطنية وتقاسم األدوار.  .8

 دراسة وتحليل أسباب االنحراف. .9

اإل  .10 مراحل  من  مرحلة  كل  عقب  الدولة  حالة  البيئة  ستراتيجيدراسة  أوضاع  ضوء  في  ة 

 ة.ستراتيجياإل

 ة:  ستراتيجيلية الرقابة اإلعم

ة برصد االنحرافات التي من شأنها إحداث تأثيرات سلبية على تحقيق  تراتيجيستهتم عملية الرقابة اإل

 ة، وتتضمن:ستراتيجيأثناء تنفيذ اإل  وتتمة، ستراتيجيرؤية ورسالة الدولة واألهداف اإل 

متينة  يضمن توفير بنية تشريعية    مراقبة إصدار وتعديل وإلغاء التشريعات في الدولة، بما .1

 ات الوطنية.  تحقيق وتأمين الغاي  تخدم

مراقبة إصدار وتعديل وإلغاء السياسات في الدولة، بما يضمن توفير بنية متينة من السياسات   .2

 تخدم تحقيق وتأمين الغايات الوطنية.  

ة  ستراتيجينفيذ اإلدة الهيكلة في الدولة بما يضمن إتمامها بما يتناسب وتمراقبة عمليات إعا .3

 وسعي الدولة نحو القوى الشاملة.  

ا تربك عمليات رقابة وتقييم لإلألشيمن  التي  ة هو كونها خطة يحتاج تطبيقها لفترة  ستراتيجياء 

على األرض يتم في حقيقة   ةستراتيجيزمنية طويلة قد تمتد لعقود من الزمان، وهذا يعني أن تنفيذ اإل 

المرحلي الخطط  خالل  من  ومشروعااألمر  وبرامج  سنوية  خطط  خالل  من  تحقيقها  يتم  التي  و ة  ي  التت 

يتطلب تنفيذ كال منها إتمام عدد من األنشطة والمهام، وهذا يعني أن النتائج النهائية ال تتحقق إال بعد  

 المباشرة.   كافة األهداف المرحلية المباشرة وغير  إنجازاكتمال 

  ، يظهر ذلك عندما ستراتيجيم بمفهومها العادي ومفهومها اإل إال أن هناك تكامًلا بين الرقابة والتقيي

ة، حيث نجد أن الرقابة بمفهومها العادي  ستراتيجيالخطط القصيرة المطلوبة لتنفيذ الخطة اإل   إعداديتم  

إطا يمتد  ولكن  القصير  مداه  في  األداء  وتقييم  بمراقبة  الهدف  تقوم  ليشمل  والمواصفات  المعايير  ر 

ويمكستراتيجياإل تمثي،  لصناعن  المطلوب  الصغير  المسمار  بصناعة  مجاًزا  ذلك  فخمة  ل  سيارة  ة 

ية تقوم بالتأكد من مواصفات المسمار بالمستوى المطلوب إلنتاج  كالمرسيدس، حيث نجد أن الرقابة العاد 
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ارة فخمة، إن الفشل في إنتاج المسمار وكافة األجزاء  السيارة وفق مواصفات معينة تمكنها من إنتاج سي

والتي يمكن أن تعبر مجاًزا عن األداء في    دد، لمح لصغيرة األخرى بالجودة والتكلفة المطلوبة وفي الزمن اا

ة  ستراتيجيال يمكن أن يتحقق، وهكذا فإن تحقيق األهداف اإل ستراتيجيالمستوى القصير، فإن الهدف اإل 

رامج وبالتالي على مستوى  ت يتوقف على مدى تحقيق األهداف في مستوى األنشطة والب وبالتالي الغايا

 الخطط السنوية والمرحلية.

ا الكلي  ، في حالة السيارة فإنها تهتم بمراقبة النشاط  ستراتيجية والتقييم في المستوى اإل لرقابأما 

للمصنع،  فإذا ما حدث انحراف أو ممارسة    ستراتيجيما من شأنه أن يؤثر على الرسالة أو الهدف اإل   وكل

ع  يؤثر  أن  يمكن  السوق،  نشاط  في  حصصها  على  يؤثر  أو  للمصنع  التنافسية  القدرة  الرقابة    فإنلى 

 .ستراتيجية تقوم برصدها، وهكذا يمكن أن نتصور رصد األداء في المستوى اإلستراتيجياإل

 ت ما يلي:  عليه فإن المراقبة والتقييم تتم على مستويا

األول: اإل  المستوى  المسار  وتقييم  مراقبة  اعل   ستراتيجيويشمل  العام  ى  والوالئي  الوطني  لمستوى 

تشريعات وعمليات  ات، ويشمل مراقبة وتقييم الخطط المرحلية والسياسات والومستوى القطاعات والوزار

، ورصد جودة التنسيق على  ستراتيجيبجانب عمليات التغيير اإل   ستراتيجيإعادة الهيكلة، ذات التأثير اإل

 لبعض. ا اعضهبين القطاعات وب  ستراتيجيالمستوى اإل 

 ة.فكري والمنطقي أكثر من اهتمامها بالجوانب الفنييالحظ أن التقييم والرقابة هنا يهتم بالجانب ال

مستوى الخطط المرحلية وتهتم في المقام األول بالتأكد من بلورة هدف مرحلي لكل    المستوى الثاني:

ة، وكذا التأكد تنفيذ ستراتيجياإل اف  حتى يتم ضمان بناء التراكم المطلوب لتحقيق األهد   إستراتيجيهدف  

التشريعات على المستوى المرحلي  ًفا وزمًنا، وتهتم  بمراقبة وتقييم السياسات والخطة المرحلية كًما وكي 

المنطقي   اإلطار  وتقييم  بمتابعة  تهتم  كما  المرحلية،  الخطة  أهداف  يحقق  بما  تتم  أنها  من  والتأكد 

م المراحل المطلوبة من تنفيذها من عمليات التغيير  قييب ت المتعلق بتنفيذ الخطة بشكل عام بجان

 ، ورصد جودة التنسيق بين القطاعات وبعضها البعض وبين الوزارات وبعضها البعض. اتيجيتر ساإل

ويهتم بمراقبة وتقييم الخطط القصيرة والبرامج والمشروعات، وتأتي أهمية هذه    المستوى الثالث:

بالتشري تهتم  كونها  من  والزمن،  وا  عات المرحلة  والتكلفة  بالجودة  المتعلقة  والتفاصيل  وأن  لسياسات 

أو المشروع  تنفيذ  زمن  في  أو  الجودة  مستوى  في  المرحلي    الخلل  الهدف  جودة  على  ينعكس  البرنامج، 

اإل الهدف  جودة  زمن  ستراتيجيوبالتالي  وفي  المرحلية  الخطة  في  ينعكس  الزمن  في  الخلل  أن  كما   ،

ية الخاصة بالجودة،  الرقابة والتقييم تهتم هنا بشكل مشدد بالتفصيالت الفن  فإنذا  ة ككل، لستراتيجياإل

 البرنامج في الزمن المحدد إضافة إلى الجوانب الخاصة بفاعلية المشروع أو البرنامج.  إنجازو
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 إنتاج مؤرشات القياس: 
ياسية واالقتصادية  للدولة هو انتقال من وضع محدد من الضعف في المجاالت الس  ستراتيجيإن المسار اإل

وضع محدد من القوة في هذه المجاالت، لذلك ال بد عند وضع    نحو  إلخ،واالجتماعية والعسكرية األمنية..   

 ( من خالل مؤشرات كمية أو وصفية.Bases Lineة من تحديد الـ )ستراتيجياإل

 :تيجيستراعلى المستوى اإل

 وهو األثر الذي سيتحقق    ستراتيجيألثر اإليتم عمل مؤشرات لقياس األثر لكل غاية ويسمى مؤشر ا

 ة.يستراتيجنهاية اإل

   ة وهي  إستراتيجيويسمى مؤشر نتيجة    إستراتيجييتم عمل مؤشرات لقياس النتائج لكل هدف

ة أو قبلها  ستراتيجياإل في نهاية    ستراتيجيالنتيجة التي ستتحقق عند اكتمال تحقيق الهدف اإل 

 بقليل. 

   الرياضة،    ة في الماء الصحي، التعليم، الصحة، الرعاية االجتماعية،جيإستراتيمثال )تحقيق نتيجة

 ر اجتماعي(.رعاية ذوي الحاجات الخاصة، اإلرشاد، يقود ألث

   تحقيق توازن تنموي، نتائج في الصناعة والزراعة والتعدين والتجارة والبنى التحتية واألسواق

ا كتحقيق  اقتصادي  أثر  لتحقيق  يؤدي  إلخ،  والناتج  الخارجية...  القومي  الدخل  وزيادة  لرفاهية 

 لخ. عمل.. إ  القومي وفرص

 على المستوى المرحلي يتم استخدام ذات المؤشرات كما يلي: 

   عمل مؤشرات لقياس األثر للمرحلة المنجزة من الغاية ويسمى مؤشر األثر المرحلي وهو األثر  يتم

 الذي سيتحقق نهاية الخطة المرحلية.

   جة ويسمى مؤشر نتيجة مرحلية وهي النتي  النتائج لكل هدف مرحلييتم عمل مؤشرات لقياس

 لمرحلية أو قبلها بقليل.هدف المرحلي في نهاية الخطة االتي ستتحقق عند اكتمال تحقيق ال

 

 إسرتاتيجي مؤرش أثر   الغاية القومية

 ةإسرتاتيجيمؤرش نتيجة   ة سرتاتيجياألهداف اإل 

 رحلية مؤرش نتيجة م  األهداف املرحلية 

 مؤرشات مدخالت وعمليات ومخرجات   الربامج
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   يل:ى التشغفي مستو

يتحول في منتهاه إلى أهداف سنوية يتم تنفيذها من خالل    ستراتيجيكما سبق وذكرنا أن الهدف اإل 

إلى   للوصول  والعمليات  المدخالت  بنظام  العمل  ويتم  أنشطة،  عبر  تنفيذها  يتم  البرامج  هذه  برامج.. 

 مرحلة تطبق فيها نظم الجودة.  مخرجات وهي 

ؤشر المخرجات وقياس كفاءة العمليات والفاعلية، حيث ال  ها استخدام ملذا فان هذه المرحلة يتم في

 يكفي تنفيذ البرنامج المحدد فحسب بل يجب التأكد من كفاءة التنفيذ والفاعلية.

  قياس الكفاءة

 لسالمة والتكلفة المناسبة إلخ. يهتم بجودة العمليات وهل تمت وفق المواصفات وشروط ا 

  قياس الفاعلية

قل تكاليف  أتجهيزه وفق أفضل المواصفات و البئر تمنامج فقد نكتشف أن برفاعلية ال للتعرف على 

مالية ممكنة لكن تم حفر البئر في المكان الخطأ حيث ال توجد مشكلة مياه. أو بناء مستشفى للتوليد في  

 ألمراض الباطنية والقلب، فيما تعدد مستشفيات التوليد. مدينة تعاني من نقص مستشفيات ا

األهداف دون إبراز الكفاءة    إنجاز لمتابعة والتقييم ال تنتهي بتقارير كمية تشير إلى  ي عملية اتالبال

 والفاعلية. 

 : املرشوع
  حفر األساس،   اطجزئية، نشعبارة عن عدد من النشاطات المتكاملة التي تحقق مخرجات، تمثل نتيجة   

الهيكل   تركيب  الخرساني عمل  البالط،  تركيب  المبنى،  بناء  الكهرباء  لا ،  ومعدات  شبكة  واألبواب،  نوافذ 

أو    عذبة، مياه    مشروع إنتاج وقس على ذلك    والديكور، وغير ذلك من مشروعات متكاملة في مكان واحد. 

 طاقة كهربائية، أو محطة صرف صحي، أو مركز تدريب صناعي.

 : النتيجة الكاملة 
املة، مثل مشروعات إنتاج  لمتكات ا( تتطلب عدد من المشروعOUT COMES)بينما النتيجة الكاملة  

أو طاقة كهربائية، أو محطة صرف صحي، أو مركز تدريب صناعي في المنطقة الصناعية )أ(،    عذبة،مياه  

ول لنتيجة  ولعل واقع كثير من الدول هو إجازة مشروعات دون تفكير جمعي يضعها ضمن برنامج للوص

المشروعات مثل المذكورة أعال الدولة المختلفة، ونكون قد حققنا  أطرا  ه بينمحددة، فيتم تشتيت  ف 

( وهو ما يدعو لضرورة إجازة الموازنة على أساس  OUT COMES) نتائج جزئية لكن دون نتائج أساسية  

 البرامج وليس المشروعات. 
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 : األثر
الشكل  ( المتكاملة، الحظ  OUT COMES) النتائج من ل عدد وهو درجة أعلى يتم الوصول إليها من خال

االقتصادي في االقتصاد والرضا السياسي في الغاية السياسية وهكذا بقية  تمثل حالة الرضا  ، وهي  3/32

 الغايات السبعة. 

 األثر الشامل: 
تكامل أداء الدولة في  ة والتي يتعذر تحقيقها إال بالتحام وستراتيجياألثر الشامل هو المحصلة النهائية لإل

 ة، محطة السالم واألمن القومي. يجيستراتالمحطة األخيرة لإل ، وهي غاياتها السبعة 
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 الهدف املرحيل الثاين

 الهدف املرحيل الثالث

 مؤرش نتيجة مرحلية

 مؤرش نتيجة مرحلية

 سرتاتيجياإل لهدفا سرتاتيجياإل البناء
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 نتائج يف 
 الصناعة  

 نتائج يف 
 التجارة 

 نتائج يف 
البنى  
 التحتية 

 نتائج يف 
األسواق  
 الخارجية 

 نتائج يف 
التقانة  

 االقتصادية 
 

 نتائج يف 
 التعدين 

 نتائج يف 
 الزراعة 

األثر  
 االقتصادي 

 التقييم في مستوى البرامج   31/ 3شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 : األثر القطاعي32/   3شكل 

 

 العمليات املدخالت

 طوب
 أسمنت

 حديد
 وابور

 طلمبة
 مواسري

 برئ ماء
 استكشاف

 حفر
 بناء

 تركيب
مرت مكعب من  100 تجريب

 املاء يوميًا

 مؤرش مخرجات

 مؤرش نتائج

 املخرجات
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 أثر تقني

 أثر علمي

أثر عسكري 
 أمني 

 أثر دول

أثر ثقايف  
 اجتامعي 

 أثر سيايس

 أثر إعالمي 

 األثر
 الشامل 

 : األثر الشامل 33 /  3 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مؤشرات القياس 34/   3شكل رقم 

 1رقم  ستراتيجيالهدف اإل 
رش

ملؤ
ا

 

طريقة حساب 
م املؤرش

دا
تخ

س
اال

 

ة  سؤولالجهة امل
 املؤرش إعدادعن 

املؤرش يف 
 سنة األساس 

املؤرش يف 
 الخطة نهاية 

1      

2      

3      
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 1رقم  ستراتيجيالمرحلية للهدف اإل: مؤشرات األهداف 35/   3شكل رقم 

 

 .......................... .........................................1الهدف المرحلي رقم 

رش
ملؤ

ا
 

طريقة حساب 
م املؤرش

دا
تخ

س
اال

 

ة  سؤولالجهة امل
 املؤرش إعدادعن 

املؤرش يف 
 سنة األساس 

املؤرش يف 
 نهاية الخطة 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 1المرحلي رقم : مؤشرات البرامج والمشروعات للهدف 36/   3شكل رقم 

 

 ................................................................... 1البرنامج رقم  

رش
ملؤ

ا
 

طريقة حساب 
م املؤرش

دا
تخ

س
اال

 

ة  سؤولالجهة امل
 املؤرش إعدادعن 

املؤرش يف 
 سنة األساس 

 املؤرش يف
 الخطة نهاية 

1      

2      

3      

4      

5      
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 ـؤ:  التـنـب
 بظروف المستقبل من أهم النشاطات المساندة لعمليات التخطيط والتقييم.  التنبؤ يعد  

إن عملية التقييم ال تنتظر االنتظار حتى يتم تطبيق الخطط ومن ثم تقييمها وإنما يجب استباق ذلك  

يم  عمل تقي  ة ومن ثمستراتيجي المستقبلية الخاصة باإل  األوضاعة بعمليات للتنبؤ بخالل الخطط المرحلي

 اقي توقعي لمآالت الخطط المختلفة ومن ثم التدخل بالتصحيح إذا تطلب األمر ذلك.استب

التنبؤ   عملية  إلجراء  وسيلتين  هناك  أن  كما  والكمية.  النوعية  هي  التنبؤ  طريقتين    وذلك هناك 

اإل  الطرق  تقومباستخدام  والتي  وتم  سقاطية  الماضي  معلومات  أو  بيانات  على  االستناد  في  على  دها 

 ، والطرق السببية والتي تحلل مؤشرات التأثيرات الخارجية واستخدامها في التنبؤ.المستقبل

التنبؤات    ابالمستقبل، أموتبحث التنبؤات اإلسقاطية في القيم التاريخية للطلب وتستخدمها للتنبؤ  

 ة يمكن استخدامها للتنبؤ بالمستقبل. تطلع إلى سبب أو عالقالسببية فت

 عوامل:  د على  تنبؤ تعتمإن طرق ال

 الوقت الذي يغطيه التنبؤ.  .1

 توفر البيانات التاريخية.   .2

 عالقة البيانات التاريخية بالمستقبل.   .3

 نوع المنتج أو الخدمة.  .4

 الفوائد المتوقعة من التنبؤ.  .5

 اليب تحليل االتجاهات:المتطلبات األساسية الستخدام أس

 توفر معلومات كمية خالل سلسلة زمنية محددة.  .1

 معلومات كمية عن تاريخ الظاهرة. توفر   .2

المستقبلية   االتجاهات  معرفة  على  تعمل  التي  الكمية  األساليب   / المناهج  من  العديد  وهنالك 

 )التنبؤ المستقبلي( منها: 

 . تحليل السالسل الزمنية .1

 . منهج السناريوهات .2
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أسلوب من األساليب    لتنبؤ بالمستقبل والتخطيط له تمر بعدة إجراءات قبل استخدام أيلية اإن عم

 السابقة.

 أهم اإلجراءات المطلوبة قبل استخدام أي منهج من مناهج التخطيط المستقبلي: 

اإل .1 الحدسي  التفكير  على    ستراتيجياستخدام  وقياسه  المستقبل  في  التفكير  طريق  عن  وذلك 

 اضر. الماضي أو الح

 صور عن المستقبل.  ت استخدام الخيال العلمي للتبصر والتوقع المستقبلي والحصول على  .2

تخيل المستقبل أو الحلم المستقبلي وذلك عن طريق وضع أهداف مثالية وتخيل ما يحدث حين   .3

 تحقيقها. 

المستقبل   .4 تخيل  إطارها  في  يمكن  التي  والمثالية  الموضوعية  االجتماعية  المؤشرات  تحديد 

 مل هذه المؤشرات التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية.وتش

 االتجاهات الظاهرة والخفية. تحديد  .5

 تحديد النظريات والنماذج النظرية المناسبة لتطوير واستخدام نماذج وأساليب التخطيط الكمية.  .6

 تعد نماذج )دوال( السالسل الزمنية أهم طرق التنبؤ الكمي ومثال ذلك:  

 : Trend Analysisاه تحليل االتج

في   أولى  كخطوة  االتجاه  تحليل  يستخدم  ما  تقدير  غالًبا  في  المستخدمة  اإلحصائية  األساليب 

االحتياجات البشرية، ولعل السبب في ذلك هو أن " تحليل االتجاه " ال يأخذ في االعتبار إال متغيًرا  

 اد التنبؤ به. واحًدا هو عنصر الوقت كمتغير مستقل لتقدير المتغير التابع المر

  السيناريـو: منهـج

التخطيط المستقبلي ـ التخطيط  لمصطلحات شيوًعا في أدبيات  يعتبر مصطلح السيناريو من أكثر ا

تتابعي    م( Kahn 1976عرف كاهن )   ، وقد ستراتيجي اإل  افتراضي  توقع   " أنه  على  السيناريو  منهج 

قات السببية ومجاالت اتخاذ القرار " لحدوث الحوادث ذات العالقة بهدف تركيز االهتمام على العال

م، إذ يأتي السيناريو ليعطي  التي يتطلبها استخدام منهج تحليل النظ فمنهج السيناريو أحد المناهج  

 ذلك من أهم مناهج الدراسات المستقبلية.صورة عن مخرجات النظام، ويعد ك

في التخطيط يشتمل    يقاته طبوتاستخدام منهج السيناريو في منهج التحليل والدراسات المستقبلية  

 لنقاط التالية:على ثالثة عناصر رئيسة يمكن تلخيصها في ا
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 ن: الوضع االبتدائي: بمعنى أن لكل سيناريو نقطة انطالق أو مجموعة شروط أولية قد تكو .1

 مجموعة من الظروف الفعلية الواقعية. .أ

 مجموعة من الظروف المفترضة أو المتخيلة. .ب

 لدراسة في نهاية فترة االستشراف. ف خصائص الظاهرة موضع االوضع المستقبلي: أي وص  .2

لية البديلة: أي وصف المسار أو المسارات التي تؤدي إلى الوضع المستقبلي  ات المستقب وصف المسار  .3

الدراسة المستقبلية ويتشكل هذا المسار من  وذلك في صورة   تداعيات ومشاهد للظاهرة موضع 

 لتفاعالت المحتملة بينهما. خالل عملية تحليل جملة األحداث وا

 السيناريو:  خصائص

 ي:  يناريو في عدة نقاط هيمكن تحديد خصائص الس 

 السيناريو عبارة عن عملية افتراضية. .1

 ا حدث أو سيحدث.السيناريو عبارة عن خطوات عريضة لم .2

 السيناريو عبارة عن أطوار متعددة.  .3

 السيناريو عبارة عن تصور كلي أو شامل.  .4

أسل التخطيط اإلوب السيناريو فتبدو أهمية  مسح م  ستراتيجيي عملية  ستمرة  الذي يتطلب عملية 

 التي تحدث في البيئة المحيطة حيث يستخدم منهج السيناريو:   للتغيرات والحوادث

 ة المهمة.ستراتيجيلتحديد وتعريف القضايا اإل  .1

 ة.ستراتيجيتحليل العوامل الرئيسية التي تؤثر على القضايا اإل  .2

 ومدلوالت للسيناريو.  ات ومضامين إيجاد تطبيق .3

 م والرقابة: استخدام اإلطار املنطقي يف التقيي
مناسب   منهج  وهو  الخطة  لتنفيذ  المنطقي  باإلطار  والتقييم  والمتابعة  الرقابة  عمليات  تهتم 

ف تتصل  لالستخدام على مستوى الخطة المرحلية، ويعود السبب في ذلك إلى أن االنحراف في تنفيذ األهدا

المطلوبة لتحقيق    األوضاع  عوامل واألسباب، الشيء الذي يستوجب متابعتها بغرض تهيئةلعديد من البه ا

 تلك األهداف، وأهم تلك العناصر هي:  
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 التمويل:  

الجودة، وبالتالي   المشروع، قد يفسر تأخر العمل أو انخفاض  البرنامج أو  التعرف على موقف تمويل 

 مه.ك بغرض تقويتعرف على ذل االنحراف، لذا يتوجب ال

 الموارد البشرية: 

ر كوادر بشرية مؤهلة بمستوًى معين،  الزمن المحدد، يعتمد على توف األهداف بالجودة والتكلفة و  إنجاز

خالل   من  تقويمه  ثم  ومن  وتقييمه  مراقبته  يتوجب  لذا  االنحراف  حدوث  في  يتسبب  ذلك  توفر  عدم 

 التدريب أو توفير كوادر مناسبة.

 لعمل: اإلجراءات ونظم ا

اسبة، يعتمد بشكل كبير على مدى وجود  األهداف بالجودة المطلوبة والزمن المحدد والتكلفة المن  إنجاز

ومن أهم األشياء التي تغفلها عمليات المتابعة والرقابة والتقييم هي عدم االهتمام   نظم إدارية متطورة، 

  اإلدارةتوصلت لها    أهم األسباب التيدسة إلخ، وهي من  برصد أوضاع النظم واإلجراءات وموقف إعادة الهن

في هذه الجوانب قد يقود نحو تحديد أسباب    األوضاع. إن التعرف على  الحديثة لتحقيق األهداف بكفاءة

 االنحراف بشكل دقيق. 

 الفاعلية اإلدارية: 

اإل المطلوبستراتيجينجاح  والمشروعات  البرامج  تنفيذ  مدى  على  كبير  بشكل  يتوقف  لتنفيذ  ة  ة 

ا والمرحليةالخطط  يت  لسنوية  ذلك  ولتحقيق  المحددة،  والتكلفة  والزمن  الخطط    إعداد م  بالجودة 

 التفصيلية وتصميم الهياكل والنظم اإلدارية.. إلخ،  

لكن دائًما ما يأتي الفشل من بوابة عدم تطبيق ما يتم التخطيط له، فالمجاملة وعدم المباالة وكثير  

النامية، تساعد في عدم االلتزام الجاد والصارم  ا في معظم الدول  ة والنفسية وغيرهاالجتماعي  األوضاعمن  

تنفيذ  بتن زمن  في  انحراف  حدوث  هي  والنتيجة  الخطط،  وهذا  فيذ  التكلفة،  وفي  الجودة  وفي  األهداف 

  ة، فتنفيذ  البرامج ستراتيجية وتكلفتها، كما ينعكس في عمر اإل ستراتيجيينعكس في جودة األهداف اإل

ا فإن ين عاًمة ثالثستراتيجية فإذ كان عمر اإلستراتيجية عمر اإل ني الحاجة لمضاعففي ضعف زمنها يع

الخلل في الفاعلية اإلدارية التي تلتزم بالتطبيق الجاد لما يتم االتفاق عليه من خطط، يعني تحول المدى  

 ب. الزمني ليصبح ستين عاًما، وهذا يعني تأخير تحقيق طموحات وأحالم الشع

ا  عنصًرا مهًمباعتبارها    اإلدارة ة بفحص مدى فاعلية  ستراتيجيابة اإل ة اهتمام الرقهذا يفسر أهمي

 من عناصر تحقيق األهداف أو حدوث االنحراف. 
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 الدعم التقني:  

. فالتجارب ستراتيجيالدعم التقني من أهم العناصر التي يسعى لتوفيرها المخطط اإل   يعتبر توفير

ة يتوقف بشكل أساس على مدى توفير الدعم التقني  تراتيجيسالعملية دلت على أن تحقيق النجاح لإل 

الزمن  باعتباره وس وتوفير  الجودة  لتحقيق  مهمة  الفاعليةيلة  لذا  وتحقيق  التكلفة،  وتقليل  ال    اإلدارية 

 ة دون رصد لهذا الجانب.   ستراتيجييعقل الحديث عن متابعة ورقابة وتقييم لإل

 الرضا الوظيفي: 

فرصة  تنعكس في رضا الموظفين والعاملين، كلما كانت    معنوية ومادية مناسبةكلما تم توفير أوضاع  

والتقييم رصًدا  جب أن تشمل عمليات المتابعة والرقابة  تحقيق النجاح أكبر، والعكس صحيح، وهكذا ي

 للرضا الوظيفي أي لنظام الحوافز والعقوبات والترقيات. 

 بيئة العمل: 

يش للعمل  ومريحة  جاذبة  بيئة  ي توفير  النجاح،  لتحقيق  مهًما  عنصًرا  الحرارة  كل  درجة  ذلك  شمل 

)ت التقنية  المناسبة  الوسائل  تدفئة(،  أو  مستكييف  الداخلية،  الخدمات  الداخلي،  الديكور  وى  المساعدة، 

 العالقات اإلنسانية.. إلخ.   

 الخطة الزمنية والمنطقية للعمل: 

الخطط عما هو موضوع، خاصة فيما يتعلق  من الحقائق التي يثبتها الواقع العملي كسبب النحراف  

الهدف المرحلي أو السنوي    إنجازنية ومنطقية، فدد، هو عدم وجود خطة زماألهداف في الزمن المح  إنجازب

يحتاج لتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات، وتنفيذ كٍل من هذه البرامج يعني ممارسة عدد من األنشطة  

 والمهام. 

المؤكد أن هناك ترتي البرام ومن  اآلخر، أي أن    إنجازج بحيث يجب  ًبا منطقًيا لهذه  هناك  برنامج قبل 

تحقيق يتعذر  يتم  برنامًجا  لم  إذا  المطلوبة    ازإنجه  لألنشطة  بالنسبة  األمر  وهكذا  قبله،  معينة  برامج 

يتم    لتنفيذ البرامج. وبالتالي تقع المنظمة المعينة في ارتباك وتكتشف أن هناك زمًنا ثميًنا ضاع دون أن

فترة المحددة وغالًبا ما ال يكفي  نهاية ال  العمل في   نجازعدد من البرامج أو األنشطة، فيتم السعي إل   إنجاز

 الزمن لتحقيق ذلك، بجانب أن االستعجال قد يقود لالرتباك وحدوث األخطاء.  

ن إتمامهما أوًلا هما في وقت واحد، كما ال بد م إنجاز حيث نجد أن البرنامج )أ، ب( في الشكل التالي يمكن 

 امج )و(   البرن ى، وهكذا البرامج )ج د، هـ،( وأخيًرا   يمكن الشروع في تنفيذ األنشطة األخر وبدون ذلك ال 
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 : الترتيب المنطقي والزمني لتحقيق الهدف المرحلي 37/ 3شكل 

 

 الفرتة الرابعة الفرتة الثالثة  الفرتة الثانية الفرتة األول  الفرتة  الربنامج /

     مج أ الربنا

     الربنامج ب 

     الربنامج ج 

     الربنامج د 

     مج هـ الربنا

     الربنامج و 

 

 : اإلطار المنطقي لعملية متابعة ورقابة وتقييم الخطط المرحلية 38/ 3شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكفاءة 
اإلنتاجية

موقف 
التمويل

الخطة 
الزمنية 
ةواملنطقي

لبيئة العم

الرضا 
الوظيفي

الدعم 
التقني

الفاعلية 
اإلدارية

املوارد 
البرشية

اإلجراءات 
ونظم 
العمل
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 عملية املراقبة والتقييم: إنجاز
 إن إتمام عمليات التقييم تتطلب توفر اآلتي: 

 ة والفرعية. ستراتيجي اإلوضوح األهداف  .1

 . إستراتيجيدف وضع حزمة مؤشرات القياس الخاصة بكل غاية وه  .2

 كما تتطلب إتباع الخطوات التالية:  

اإل .1 الخارطة  سالمة  من  المشروعات  ستراتيجيالتأكد  تبعية  وتحديد  دراسة  خالل  من  وذلك  ة 

الم األهداف  تبعية  وكذا  السنوية،  أو  المرحلية  األهداف  إلى  إلى  والبرامج  األهداف  رحلية 

 رنامج أو هدف غير موجود بالخارطة.ة للتأكد من عدم تنفيذ أي مشروع أو بستراتيجياإل

 والقياس.  والرصدتصميم نظم المراقبة  .2

 مقارنة األداء الفعلي باألهداف المحققة.  .3

 تقييم وتحليل النتائج بغرض تحديد أسباب االنحرافات. .4

 يات إعادة التخطيط.إتمام عمل العليا بغرض  اإلدارةرفع النتائج إلى  .5

 ر الموضوع. شاف عدم مناسبة أو عدم واقعية المعياتعديل المعايير الموضوعة في حالة اكت .6

 ة اآلتي: ستراتيجيتتضمن الرقابة اإل

 تحديد الوسائل واآلليات المناسبة للرقابة والمتابعة والتقييم. .1

 وعة. الموضة ستراتيجيتقييم وتحليل األداء مقارنة بالخطة اإل  .2

 واإلبداع(.  تحديد وسائل التحفيز والمكافآت )إصدار القانون الوطني للتحفيز .3

تحديد السياسات والنظم العقابية والتوجيهية )إصدار قوانين ولوائح الضبط والعقاب، كالشفافية   .4

 والمحاسبة...(.

 مركز املعلومات القومي: 
للمعلومات )المركز المقصود هنا هو   جهاز قومي عملية التقييم بشكل دقيق يستدعي وجود  إنجازإن 

ية المعنية(، بحيث تكون المعلومات في هذا الجهاز متوفرة بالشكل  المهن  الجهة  اإلحصائي باعتباره الجهاز  

 والتقييم. ستراتيجيوالطريقة المطلوبة لعمليات التخطيط اإل
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أه إلى  اإلشارة  يجب  حكما  والمعلومات  اإلحصاء  جهاز  ومهنية  استقاللية  إنتاج مية  ضمان  يتم  تى 

 معلومات ذات مصداقية. 

ة تقتضي أن يتم إنتاج المؤشرات بواسطة جهاز المعلومات باعتبار أن الجهة  ستراتيجيكما أن تنفيذ اإل

والوزارة المعنية    المنفذة ال تقيم نفسها، وهذا ال ينفي أهمية التنسيق والتعاون بين جهاز المعلومات

في تحديد المؤشرات المطلوبة وتحديد طرق حسابها بجانب التنسيق   جيستراتيبجانب جهاز التخطيط اإل

 .ستراتيجيوفير البيانات والمعلومات المطلوبة لعمليات التخطيط اإل لت

 وبطاقة األداء املتوازن: سرتاتيجيمنهج التخطيط اإل 
طار المنطقي  يعتبر استخدام بطاقة األداء المتوازن من الظواهر التي بدأت تنتشر حديًثا، وتهتم باإل

بشرية أو مستوى إجراءات ونظم  و وضع الموارد الالذي أشرنا إليه أعاله، مثل رصد مستوى الدعم التقني أ

تتوق  وال  لالنحراف  تؤدي  أن  يمكن  التي  العناصر  كافة  رصد  وبالتالي  توفر  العمل،  مدى  على  فقط  ف 

 التمويل.  

 لكن أود أن أشير إلى عدة موضوعات لها صلة بذلك هما:

الذي يهتم بالتفاصيل على  ة الدولة ال يمكن أن تقتصر فقط على هذا األسلوب  إستراتيجيمراقبة    نإ

لتشغيلية، بل هناك حاجة للمراقبة على مستويات أخرى، وقد أشرنا لها في  مستوى البرامج والخطط ا

المراقبة   مثلمستويات  ا   أعاله  التغيير  وعمليات  والتشريعات  السياسات  ومراقبة  ،  ستراتيجيإلمتابعة 

 رتيب يتعلق باألمن الوطني.ة سير الدولة من الضعف إلى القوة الشاملة، وهو تومتابع

إن أسلوب بطاقة األداء المتوازن يعتمد على نظام مدخالت ومخرجات ونتائج ومحصالت نهائية، قد  

وال   المنظمات،  تخطيط  رصد تناسب  اإل  يمكن  األثر  اختزال  فت  ستراتيجيأو  األسلوب،  الرؤية  بهذا  حقيق 

ة  ستراتيجيتتوقف على مدى تحقيق األهداف اإلة يتوقف على تنفيذ الغايات القومية التي بدورها  يالقوم

 ،  ستراتيجيوتنفيذ التغيير اإل 

ة يتم من خالل خطط مرحلية وهي بدورها يتم تنفيذها من خالل خطط  ستراتيجيوتنفيذ األهداف اإل 

ة يشهد  ستراتيجيعليه يتضح أن عمر اإل   خالل أنشطة ومهام،   سنوية أو برامج وهذه األخيرة تتحقق من

ة ال يمكن اختزالها في مدخالت ومخرجات ببساطة كما هو يجري في حالة  ئج عبر سنوات طويلتراكم لنتا

الشركات، وهذا ال ينفي صحة أسلوب بطاقة األداء المتوازن وإنما يجب إدراك أن استخدامها يجب أن يتم  

وأن يتم تحديد    األول والمرحلي الذي سبقت اإلشارة إليه،  تراتيجيسبة في المستوى اإلبجانب إجراء الرقا

 ة.  ستراتيجيالمطلوب تحقيقها في نهاية اإل  األوضاعالمؤشرات في ظل 

ومن ثم تحديد الفرص التي يتم تحقيقها    ستراتيجييهتم بالتحليل اإل  ستراتيجيأسلوب التخطيط اإل
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  ف والمهددات، ومن ثم يتم تحديد الغايات واألهدافتم تحديد نقاط الضع باستخدام نقاط القوة، كما ي

توجيه  ستراتيجياإل ويتم  إدراك  إستراتيجية،  فهناك  عليه  والمهددات،  الضعف  نقاط  تجاه  وأهداف  ات 

 . ة بموجب ذلكإستراتيجيمسبق للمصالح المطلوب تحقيقها وتوجيه أهداف 

ات  إستراتيجيتم توجيه أهداف أو  يهددات وبموجب ذلك  لنقاط الضعف والم  إدراك مسبقكما أن هناك  

المنطقللتعامل معها. وإ الذي سبق ذكره يتماشى مع ذلك ويعترف بمراقبة  ن وضع اإلطار  ي للمتابعة 

األهداف المباشرة واألهداف الخاصة بالتغيير وما ذكرناه من نموذج للمراقبة على أساس اإلطار المنطقي  

عند    كمثال( يظهروارد البشرية أو ضعف الدعم التقني )المخططين، فضعف المما هو إال لمعالجة أخطاء 

كنقاط ضعف وبالتالي يتم عالجها مقدًما وهكذا تتم عمليات المراقبة والمتابعة    ستراتيجيالتحليل اإل 

 والتقييم لألهداف المباشرة ولألهداف غير المباشرة الخاصة بالتغيير.

  ستراتيجي ، ومعظم أنواع التغيير اإل ستراتيجيإل تغيير ا م بإجراء الالقومي يهت  ستراتيجيالتخطيط اإل 

ات  إستراتيجيالسلوكي لشعب بأكمله، الذي قد يستوعب    قصيرة كالتغيير تحقيقها في فترة زمنية    عذريت

، وهناك التغيير السياسي الذي قد يسعى لتأسيس ترتيبات  ومجتمعية كاملةتربوية وتعليمية وإعالمية  

 األوربية.الكتلة إقليمية مثل 

لهدف  فاصيل الدقيقة دون اعتبار للغاية أو ايصعب رصدها من خالل أساليب تهتم بالت  األوضاعهذه  

 ة.ستراتيجيالمطلوب تحقيقه نهاية اإل ستراتيجياإل

اإل  اإل  ستراتيجيالتخطيط  عمل تتكامل فيه  واالقتصادية  ستراتيجيالقومي  السياسية  المختلفة،  ات 

اب يصعب اختزاله  تقنية واإلعالمية والعسكرية، هذا التناسق الذي يتناوله الكتمية والواالجتماعية والعل

لخطط التشغيلية، فإذا اهتم أسلوب بطاقة األداء المتوازن على  بنظام بطاقة األداء المتوازن إال في حدود ا

ة يتناول  بالتقنيالمتعلقة    ةستراتيجيمفهوم اإلالتقني للمشروع المعين، نجد أن    المثال بالدعم سبيل  

 الخ  يم والبحث العلمي.. لتعلات اإستراتيجيذلك بصورة أكثر شموًلا وعمًقا وهكذا 

القومي الذي يتناوله الباب الثاني من هذا الكتاب حيث    ستراتيجييشير إلى منهج التخطيط اإل  وهذا

السياسي المجاالت  كافة  في  القومي  األداء  وتناسق  وترابط  وتكامل  توازن  إلى  واالقيشير  تصادية  ة 

 .واالجتماعية والعلمية والتقنية واإلعالمية والعسكرية
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 ة: سرتاتيجيتأمني اإل  :ثانيًا
ة، هذه المرحلة تتضمن  ستراتيجية للدولة هي تأمين اإل ستراتيجياإل  اإلدارة المرحلة الثالثة من مراحل  

بالتفصيل في الباب الثاني من    ة، وسيتم تناولهاستراتيجية يتم من خاللها حماية اإل إستراتيجيترتيبات  

 هذا الكتاب، من النماذج لذلك: 

ة الداعمة كالعدل وعدم التمييز،  ستراتيجية بمنظومة من القيم والمرتكزات اإلستراتيجياإل  إسناد .1

 التوازن التنموي، المشاركة، التوازن بين السلطة السياسية والسلطة المهنية.

وثقافة مساندة    إستراتيجييتم من خاللها توفير وعي    ة السياسية، التيستراتيجيالترتيبات اإل .2

كاستراتيجيلإل النقد،  لتفر ة  وقبول  والمحاسبة  الشفافية  وثقافة  والحكومة  الدولة  بين  يق 

   .ةستراتيجيالتوافق الوطني حول المصالح اإل

اإل .3 لإلستراتيجيالترتيبات  مساندة  ثقافة  توفير  خاللها  من  يتم  التي  الثقافية،  ة  ستراتيجية 

احترام  كس باإل  وإتقانلوك  وااللتزام  تشكيل ستراتيجيالعمل  والخطط،  من    ات  إبداعي  نمط 

 الوطني. االنتماءلتفكير وتعزيز ا

اإل .4 اإل ستراتيجيالترتيبات  والشراكات  التحالفات  كتأسيس  الدولية  وتبادل  ستراتيجي ة  لربط  ة 

 ة دولًيا أو إقليمًيا.ستراتيجيالمصالح اإل

 ة.ستراتيجيم لإلاع د إستراتيجيإنتاج فكر  .5

 .ستراتيجيالقرار اإل ناعةة وص ستراتيجيتأسيس آلية قومية مناسبة لرعاية اإل .6

 ة. ستراتيجيتشريعي مناسب لإل  إسنادتوفير  .7

 إعالمي مناسب. إسنادتوفير  .8

 ة القومية: سرتاتيجياإل  اإلدارة الحكم عىل كفاءة 
اإل التخطيط  جودة  على  نحكم  هذا  ستراتيجياإل  اإلدارةوعمليات    ستراتيجيكيف  على  لإلجابة  للدولة،  ة 

ة الخطة ائق األساسية التي يجب مراعاتها عند التخطيط أو عند مراجعالسؤال نذكر فيما يلي بعض الحق

 ة وبعد التنفيذ: ستراتيجياإل

 ووالئًيا؟قومًيا  بما يضمن كفاءته وبما يضمن إدارة التنسيق    ستراتيجيهل تم التخطيط للتخطيط اإل .1

 القومي؟ مع استصحاب مطلوبات تحقيق األمن    ستراتيجياإل يط للتخطيط هل تم التخط .2

 : بناء على منهج وطني يحدد اآلتي ستراتيجيم التخطيط للتخطيط اإل ت  هل .3
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 خطوات التخطيط. ▪

 ة.ستراتيجي اإل  اإلدارةخطوات   ▪

 طار النظري الوطني الذي يشمل: اإل ▪

 المختلفة. ة في المجاالتستراتيجياإل   اإلدارةمفاهيم التخطيط وخطوات  . أ

 مفهوم األمن القومي.  .ب

 مفهوم القوى الشاملة.  .ج 

 اإلنساني. مفهوم األمن   .د

 واألمن القومي واألمن اإلنساني. ستراتيجيالعالقة بين التخطيط اإل  .ه

 مة. وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدا ستراتيجيالعالقة بين التخطيط اإل  .و

 دف، السياسة....(، الرسالة، الغاية، الها ة )الرؤيستراتيجيمصطلحات اإل .ز

 ؟(إستراتيجي بناء على معرفة )تحليل ستراتيجيهل تم التخطيط اإل .4

 بشكل دقيق وبناء على معلومات صحيحة؟  ستراتيجيالتحليل اإل  إعداد هل تم  .5

 جيوستراتيجي؟ هل تم عمل تحليل  . أ

 الحًقا؟ الراهن بشكل دقيق كنقطة ابتداء بغرض القياس هل تم تحديد الوضع  .ب

 والفرص؟ على معرفة القوة  تحقيقها بناًء لمصالح الممكنهل تم تحديد ا .ج 

 المحددة؟ نقاط الضعف والمهددات التي تعترض المصالح حديد  تم ت  ثم هلومن  .د

 ة؟ستراتيجياإل بناء على المعايير والمرتكزات   ستراتيجيهل تم اختيار التوجه اإل  .ه

 ة.ستراتيجيالجدوى اإل  (1

 لسياسية. العائد والجدوى االقتصادية، االجتماعية، ا (2

 التكلفة االقتصادية، االجتماعية، السياسية.  (3

 ة. األثر على البيئ (4

 األثر على مصالح األجيال القادمة.  (5

 مدى االتساق مع العقيدة.  (6

 األثر على األمن القومي.   (7
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 .المستقبلمراعاة تعقيدات  (8

 ؟ ة تحقق االستفادة المثالية من نقاط القوة بشكل كاٍفإستراتيجيهل تمت بلورة أهداف  .6

 ؟ هل هناك أهداف وسياسات تعزز هذه القوة )تنمية، تطوير....( .7

المجاالت المختلفة )السياسية،  ستراتيجياإل   واألهدافالغايات  عند تحديد   .8 ة هل جرى التنسيق بين 

، وهل تعرفت كل جهة للمصالح المطلوب تحقيقها وما يعرضها من  (خ.. إلاالقتصادية، االجتماعية

 ات نحوها. )كنموذج(: ستراتيجين من توجيه اإل قضايا ومعضالت، بما يمك 

بالعمأهل   . أ السياسي  القطاع  االقتصادرك  للمصالح  الكافي  أو ق  االجتماعية  أو  دية 

 سياسي؟  إستراتيجي إسنادالعسكرية، وما تحتاجه من  

ال .ب قطاع  تعرف  أو  هل  االقتصادية  المصالح  على  الكافي  بالعمق  الخارجية  عالقات 

على الساحة الدولية، وهل    إستراتيجي  إسنادوما تحتاجه من    العسكرية أو االجتماعية،

 الترتيبات؟ه قام باستيفاء هذ 

من   .ج  تحتاجه  وما  الوطنية  للغايات  الكافي  بالعمق  التعليم  قطاع  تعرف    إسناد هل 

 وسلوك؟ من حيث مورد بشري مؤهل مهارة من التعليم  إستراتيجي

  إسنادلغايات الوطنية وما تحتاجه من هل تعرف قطاع اإلنتاج المعرفي بالعمق الكافي ل  .د

 معرفي؟ 

  إسناد ا تحتاجه من  لعمق الكافي للغايات الوطنية ومهل تعرف قطاع اإلنتاج التفني با .ه

 تقني؟ 

من   .و تحتاجه  وما  الوطنية  للغايات  الكافي  بالعمق  اإلعالم  قطاع  تعرف    إسناد هل 

 إعالمي؟  إستراتيجي

ة القومية وما يعترضها من  ستراتيجية الثقافة على خلفية اإلإستراتيجيهل تم وضع   .ز

 ثقافي. سنادتاج إل عقبات تح

، بمعنى آخر هل تمت بلورة أهداف وسياسات  ستراتيجية عمليات للتغيير اإل تراتيجيسهل تضمنت اإل .9

 وتشريعات لعالج نقاط الضعف الداخلية؟ 

يعني أن وجود  هل تمت بلورة أهداف وسياسات وتشريعات للتعامل مع المهددات الخارجية، والعكس   .10

في التخطيط،  مواجهتها يعد خلًلا  ة أهداًفا وسياسات لستراتيجياإل أي مهددات دون أن تتضمن الخطة  

مثال لذلك عدم وجود أهداف تعزز القدرات التفاوضية للدولة أو تحقق اإلجماع الوطني حول التوجهات  
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عينة في السوق العالمي، أو عدم  ة للدولة، أو عدم ترتيب شراكات دولية لمواجهة أوضاع مستراتيجياإل

التر القدرات  استيفاء  لتحقيق  المطلوبة  لمتيبات  المطلوبة  العالمية  التنافس  التنافسية  واجهة 

 العالمي؟

فرص    سواء  ستراتيجياإل ة المحددة استفادت من الفرص المحددة في التحليل  ستراتيجيهل األهداف اإل  .11

 ط ضعف الخصوم أو المنافسين؟متاحة أو مصنوعة، وهل تمت االستفادة من نقا 

الشاملستراتيجياإل   إعدادهل تم   .12 الرؤية  األخرى داخل  ة للدولة، أي بالتنسيق مة في إطار  ع األطراف 

 القطاع؟ وخارج 

 ة بمشاركة حقيقة للقوى السياسية والمجتمعية في الدولة؟ ستراتيجياإل إعداد هل تم  .13

 ة: ستراتيجيهل تم الترتيب لتنفيذ اإل .14

الحكم والمعارضة والبرلمان والمجتمع ة في الدولة )في  ستراتيجيالقيادة اإل   تأهيل وتوفير . أ

 (؟ خدمة المدنيةوال

 ة؟ ستراتيجياإل ونشر ثقافة   ستراتيجيهل تم وضع برامج لرفع مستوى الوعي اإل .ب

 ة؟ستراتيجيهل تمت مراجعة التشريعات لتتالءم مع المصالح اإل  .ج 

 ة؟ستراتيجيالح اإل هل تمت مراجعة السياسات لتتالءم مع المص .د

 ة؟تراتيجيسكل اإلداري للدولة لتتالءم مع المصالح اإلهل تمت مراجعة الهي .ه

 ة؟ ستراتيجيهل تم االتفاق على الفلسفة اإلدارية المناسبة لتنفيذ اإل .و

 ؟ ستراتيجيهل تم تطوير منظومة لصناعة القرار اإل .ز

 هل تم تحديد فلسفة ومنهج لتحديد األولويات.  .ح

 ة.ستراتيجيمج اإل الموازنة على خلفية برا إعداد ت لضمان هل تم وضع ترتيبا .ط

يق نشاط الدولة ليتم في إطار  لى بما يقود لتوجيه وتنسهل تمت صياغة السياسات ع .ي

 ة؟ ستراتيجياإل

 ة؟ ستراتيجيهل تم تأسيس شراكات وطنية في إطار اإل  .ك

 ة:  ستراتيجيهل تم إصدار تشريعات مساندة لإل .ل

حتى تتمكن القومي ودعمها سياسًيا ومالًيا،   تيجيستراتطوير آلية التخطيط اإل  ▪

 لة؟ دولل ستراتيجيمن رعاية المسار اإل
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  ستراتيجي وهل تم دعمها دستورًيا، بمعنى هل تم تأسيس آلية التخطيط اإل  ▪

اإل  والقيم  والمرتكزات  صالحياته  على  في  ستراتيجيوالنص  يرعاها،  التي  ة 

 الدولة؟ دستور  

للتحفيز   ▪ قانون  إصدار  تم  االلتزام  هل  خلفية  على  ة جيستراتيباإل الوطني 

 وفاعلية وكفاءة األداء؟ 

 ة؟ستراتيجياإلج على ون يعاقب من يخرهل تم إصدار قان  ▪

 ة؟ستراتيجياإل داري لآللية مناسب لتنفيذ هل الهيكل اإل .م

 ة؟ستراتيجياإللية صالحيات كافية لمتابعة تنفيذ هل لآل .ن

  



223 

 

 

 

 

 

  

    

    

  

  

  
 الباب الثاين 

 

 

 

 خطيط االسرتاتيجي القومي الت
 



224 

  

  

  

  

    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 الفصل األول

 

 

 

 تحليل البيئة الدولية 
 



225 

 تحليل البيئة الدولية 

 تقديم:  

الح تطور  التاريخ قصة  على ظهر األرضيحكي  البشرية  بما    ياة  مروًرا  بسيطة  كانت تجمعات  أن  منذ 

واإلمبراطوريات الكبرى، والمتتبع لذلك التطور يالحظ بوضوح ارتباطه  يعرف بالمدينة والدويلة والدولة  

ورغ المصالح  يتم  بتحقيق  فكلما  الذات،  وتحقيق  والتفوق  بالسيطرة  الالمحدودة،  البشرية  النفس  بات 

 . ت ورغبات ومصالح معينة تبرز رغبات جديدة وطموحات جديدةاتحقيق طموح

في   بالتوسع  الطموحات  ظهرت  في  وهكذا  تمثلت  وسائل  لذلك  رديًفا  فظهر  المصالح،  تلك  تحقيق 

ا الخطر  بالتالي  وتشكل  والحروب،  توحد  الغزوات  خالل  من  الخطر،  ذلك  لمواجهة  االستقواء  إلى  قاد  لذي 

 أراٍض ومراٍع ومصالح جديدة. حًثا عن القبائل التي تفرقت سابًقا ب

و  المخاطر  زادت  والطموحات،  والرغبات  المصالح  تزايد  لتأسيس  مع  الحاجة  إلى  قادت  التي  التحديات 

ا لتحقيق  كوسيلة  القوة  عناصر  الستكمال  إما  أكبر  لالستقواء  تجمعات  كوسيلة  أو  والرغبات،  لمصالح 

التجمعا الوجود  الخطر، وهكذا برزت إلى  الكبيرلمواجهة  هو استمرار    ة، ولعل ما يجرى في عصرنا هذات 

بي الذي تحول خالل عقود من الزمان من دويالت إلى دول إلى اتحاد  لذلك الوضع، ومن ذلك بروز االتحاد األور

ونه يجسد ترتيًبا يحقق نوًعا من القوة بأبعادها المختلفة، في مواجهة  إقليمي ضخم، وهو لم يخرج عن ك 

 دولية فضًلا عن كونه وسيلة لتحقيق المصالح.  لبيئة التحديات ومخاطر ا 

المختلفة،   بجوانبها  للمصالح  صراع  إال  هي  ما  األرض  ظهر  على  الحياة  أن  إلى  ويشير  يعني  ذلك  كل 

 ب استكمال عناصر القوة كسبيل وحيد لتحقيقها.  وبالتالي فإن إدارة حوار المصالح يتطل

ة  ة، رأينا أهمية تناول نتائج تحليل البيئة الدوليمتخصصات الستراتيجيقبل الخوض في تفصيالت اإل

  ستراتيجيفي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، باعتبارها تجسد البيئة التي ينطلق منها التخطيط اإل

 الذي نحن بصدده. 

  1990، واستمر حتى ظهور النظام العالمي الجديد في  1990  –   1944مي الجديد }آنذاك{  ام العالبرز النظ

ة في  ستراتيجيات لعدد من النماذج للمخططات اإلالذي أطلق عليه العولمة، سنبرز في هذا الفصل ملخص

طبيعة وكنه    المرحلتين، بغرض التعرف على مالمح وطبيعة الصراع الدولي حول المصالح وبالتالي إدراك

في البيئة الدولية وما  احة  السالح والوسائل المطلوبة لمواجهة ذلك الصراع وكذا إبراز بعض الفرص المت

 . يقابلها من مهددات وتحديات
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 :  1990ـــ  1944النظام العالمي 

الثانية نظاًما عالمًيا جد العالمية  الحرب  الماضية فترة ما بعد  الخمسين عاًما  العالم خالل  يًدا  شهد 

مجلس   الفرعية،  ومؤسساتها  المتحدة  األمم  منظمة  قيام  ثماره  من  كان  الحلفاء،  محفرضه  كمة  األمن، 

 لخ.إنك الدولي للتعمير العدل الدولية، صندوق النقد الدولي، الب

لقد أشار عدد من الدراسات إلى أن التحدي األساس الذي كان يواجه مصممي النظام العالمي هو الوعي  

سائل  لشعوب في الدول المستعمرة في ذلك الزمان، لذا فقد بدا واضًحا أن تحقيق المصالح عبر و المتنامي ل

، لذا كان ال بد من البحث  1944في حقبة ما بعد حرب  ة من خالل الحرب، لم يعد ممكًنا  السيطرة المباشر

 عن أساليب جديدة.  

تش في  الجغرافي،  ونطاقها  المستعمرة  للدول  المصالح  طبيعة  كان  ظهرت  لقد  الجديد.  النظام  كيل 

تتيح تحقيق تلك  نوًعا من السيطرة التي  ة على نطاق العالم يتطلبواضًحا أن تحقيق المصالح المنتشر

حيث التشريعات اتضح أن التشريعات القطرية للدول االستعمارية لن تصلح إذ أنها تسري  المصالح، فمن  

الدول االستعمارية فق  لتلك  النطاق الجغرافي  القبضة  على  اآلخرين في غياب  ط وال يمكن فرضها على 

إل الحاجة  فبرزت  المباشرة،  بالنسباالستعمارية  الوضع  وهكذا  دولية،  ونظم  دولي  قانون  للسياسى  ات  ة 

 .لخ. إالقطريةوالنظم االقتصادية القطرية والنظم اإلعالمية القطرية والنظم الثقافية 

الذي يقوم على    تلك المتطلبات، فبرزت فكرة النظام العالميلذا فقد بات واضًحا الحاجة إلى آلية تحقق  

 ثالث ركائز هي: 

ال .1 وتالركيزة  وسياسية:  التشريعات  وتوفير  السياسية  السيطرة  بتحقيق    األوضاع ختص 

 الدولية المطلوبة لتحقيق المصالح.

 في:   ئل والنظم االقتصادية العالمية، وقد تمثلتالركيزة االقتصادية: وتختص بتحقيق الوسا .2

 . يختص بالنقد الدولي: صندوق النقد .أ

 . يختص بالتمويل الدولي: البنك الدولي .ب

 .تختص بالتجارة العالمية : العالميةلتجارة منظمة ا .ج

ثقافة،   .3 تعليم،  صحة،  المختلفة،  االجتماعية  بالجوانب  وتختص  االجتماعية:  الركيزة 

 لخ. إالطفولة.. 

قى  أحد القطبين }الشرقي والغربي{ وبموجب ذلك تتل   في تلك الفترة كانت الدول النامية تدور في فلك

ي حيث  والقروض،  والمساعدات  العالميالمعونات  التمويل  مؤسسات  خالل  من  ذلك  الدولي  تم  كالبنك  ة 
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 لخ  إوصندوق النقد الدولي وبنك التنمية اإلفريقي والمجموعة األوربية وصنـدوق األوبك.. 

الم فلك  في  تدور  التي  للدول  بالنسبة  فقد وذلك  الشرقي  المعسكر  دول  أما  الغربي،  كانت    عسكر 

 فيتي ودول المعسكر الشرقي األخرى.  المعونات تتدفق إليها من االتحاد السو

كانت دوافع المعسكرين الليبرالي واالشتراكي للتعاون مع الدول النامية تدور حول التنافس فيما بينها 

أجندتها في المحافل الدولية في سبيل فرض    ستقطاب هذه الدول بغرض التحالف معها بغرض خدمةال

على  توجه هيمنتها  فرض  بجانب  الحضارية،  نهاية اتها  ومع  العالم.  في  االقتصادية  عقد    النظم 

سياسات   نحو  تتجه  وبدأت  له  المكونة  الدول  مجموعة  وتفككت  االشتراكي  المعسكر  انهار  الثمانينيات 

 االقتصاد الحر. 

 : تقييم النظام االقتصادي الدويل
إلى تلخيص    من خالل النتائج التي نشير فيما يلي  1990ــ    1944يمكن الحكم على النظام االقتصادي  

 لها: 

مليارات    4مليارات نسمة أي نصف سكان العالم، يتوقع أن يرتفع إلى    3يقدر فقراء العالم اآلن بحوالي  

، وقد ذكر تقرير صادر عن المفوضية  تشـهد الفترة القادمة حلوًلا جذرية لهذه المشكلة عام ما لم    15خالل  

 .عيشون بأقل من يورو في اليومأن حوالي بليون شخص ي 2000يخ ديسمبر األوربية بتار

مليون شخص يعانون من سوء تغذية    800فيما يشير تقرير لبرنامج الغذاء العالمي أن هناك حوالي  

بلدان العالم الفقير، ولم تمر تلك    مرور كل ثماني ثواني فإن هناك طفل يتوفى في أحد  مزمن، وأنه مع

دة مئات هم  قد ظهرت طبقة من األغنياء ال تتعدى عون إحداث آثار على االقتصاد الدولي ف الممارسات بد 

وتصبح   الضخمة،  الشركات  الغربية 80أصحاب  الشركات  من  عدد  بواسطة  مملوكة  العالم  ثروة  من   %  

اليين  فقيرة إلى الغنية بأبخس األسعار ليتحول مئات المواألجنبية، وأدت إلى انتقال الثروة من الدول ال

  عيشون تحت حد اإلنسانية.ناعية وغيرها إلى فقراء جوعـى مرضى يمن شعوب إفريقيا وآسيا غير الص

 سريان النظام.  كل ذلك بجانب استمرار الحروب في مختلف أرجاء األرض دون توقف على مدى فترة

 عربية:املخططات األجنبية يف املنطقة ال 
الجريئة أيًضا ليست    ألصحاب المصالح الدولية ليس شيًئا جديًدا، وإن القرارات  ستراتيجيإن العمق اإل 

راسات أجريت بلنـدن أن إنشاء دولة بمنطقة فلسطين كان قراًرا  شيًئا مستحدًثا فقد أثبت عدد من الد

طقة الشرق األوسط بعد فترة وعي  ا يهدف إليجاد كيان يتم من خالله التحكم في منإستراتيجيبريطانًيا  

المبرر الستعمار فلالشعوب وخروج ج التي ال تملك موارد طبيعة تجعلها  يوش االستعمار، وهو  سطين 

هود في  ة التي خرج بها مؤتمر اليستراتيجيمنطقة يطمع فيها، وقد استفادت بريطانيا من القرارات اإل
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لقيام دولة إسرائيل وإسرائيل الكبرى، وكان الدافع    ةستراتيجيم والذي خرج بالخطة اإل1897سويسرا عام  

ريطانيا لوعد بلفور هو االستناد على إمكانات البرنامج الصهيوني في  األساسي والجوهري في قرار إعطاء ب

  ( 35)الحركة القومية العربية وإجهاضها.  اإلمبريالية في الشرق األوسط، وهذا يعني صد  سبيل توطيد مواقع

، وهذه  ستراتيجيكان بمثابة تنفيذ لجانب من بنود ذلك االتفاق اإل   1917وعد بلفور من هنا يتضح أن  

إلسرائيل    ستراتيجيخية لبروز الحلف اليميني اليهودي المصلحي، ولعل هذا يبين الدور اإلبداية التاريهي ال

سر التمويل الضخم  يا سابًقا والواليات المتحدة األمريكية حالًيا وهو ما يفبالنسبة للقوة العظمي بريطان

{ مليار دوالر  42.6}م  1985-م 1973والذي بلغ في الفترة مـن  الذي ظلت تتلقاه إسرائيل من تلك الدول  

 .  (36)   الدوليةألصحاب المصالح  ستراتيجيأمريكي، ويكفينا هذا المثل لنعلم مدى عمق التخطيط اإل 

 خطط اإلرسائييل: امل
غوريون التي قال    الوزراء اإلسرائيلي األسبق ديفيد بنانطلق المخطط اإلسرائيلي من مقولة لرئيس  

ة في مواجهة أعدائنا  ومواردنا محدودة، والبد من اختزال هذه المحدودي  فيها " نحن شعب صغير وإمكاناتنا

لديها  الضعف  نقاط  وتشخيص  معرفة  خالل  من  العربية  الدول  بين    من  القائمة  العالقات  وخاصة 

ل إلى معضلة  والطائفية، حتى نضخم ونعظم من هذه النقاط إلى درجة التحـوالجماعات واألقليات اإلثنية  

 (37)احتواءها ". ليصعب حلها أو 

الكبرى وعلى    تأتي مقولة بن  بإسرائيل  يسمى  ما  أهداف  تنفيذ  مراحل  من  مرحلة  في  تلك  غوريون 

وطن   إقامة  اتجاهارأسها  فهم  يمكن  هنا  من  معتقداتهم،  بذلك  تشير  كما  لليهود  المخطط  قومي  ت 

 أخرى، وذلك كما يلي: ف األساسي بجانب أهداف اإلسرائيلي الذي يعمل في منتهاه للوصول إلى ذلك الهد 

إضعاف الدول العربية: حيث يقول بن غوريون في هذا الصدد " أن الجهد اإلسرائيلي إلضعاف   .1

إلى    العربية ال يجب أن يحشد على خطوط المواجهة فحسب، بل يجب أن ينتشر ليصلالدول  

ماعات  ، وكذلك عبر الوصول إلى الجإسنادقلب الدول العربية التي يمكن أن تصبح دول دعم و

 ش على التخوم في شمال العراق وجنوب السودان وجنوب لبنان ".غير العربية التي تعي

 بغرض اختراق سور الحصار العربي بل واالنقضاض عليه من الخلف.السيطرة على البحر األحمر   .2

 
م{، ص 1988، }54عدد  إحسان قضماني، المشروع الصهيوني بين االقتصادي والعسكري، مجلة شئون عربية، ال ( 35)

199 . 

 .200المرجع السابق، ص   ( 36)

  2003دان، } تل أبيب: مـركز ديان لدراسات الشرق األوسـط وإفريقيا، موشي فرجي، إسرائيل وحركة جنوب السو  ( 37)

 2م {، ص  
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ار واإلمداد الخارجي، سواء كان بشكل مباشر في إطار عالقات دبلوماسية أو  در االنتشتأمين مصا  .3

الدول  هدات اقتصادية وعسكرية، أو من خالل دعم وتأييد الجماعات اإلثنية ضد حكومات  معا

 العربية. 

 مخطط اإلرسائييل: املنطلقات األساسية لل
 : (38)  اآلتييمكن تلخيصها في 

 : ستراتيجي. المنطلق اإل1 

رة على  يمثل هذا المنطلق أهم ضروريات األمن القومي إلسرائيل حيث صارت تركز على هدف السيط

ة على البحر األحمر بهدف منع أية قوة معادية من السيطرة على هذه الممرات  إستراتيجيممرات ومنافذ  

 ة عربية. يروالمنافذ وبالتالي حصار إسرائيل، حيث تخشى إسرائيل أن يتحول البحر األحمر إلى بح

 . المنطلق االقتصادي: 2

ب منافذ  لتأمين  المنطلق  هذا  خالل  من  إسرائيل  الخارجي،  تسعى  العالم  مع  لتجارتها  وبرية  حرية 

واالنتشار في األقطار والبلدان خارج نطاق المحيط المناوئ لها بحًثا عن حلفاء يدعمون وضعها    والتغلغل 

واإل  يهيئون  ستراتيجيالسياسي  الوقت  نفس  األنشطة  ل   وفي  من  جملة  لممارسة  الحيوي  المجال  ها 

 االقتصادية. 

 ط اإلرسائييل: تقييم األداء الفعيل للمخط 
  (39) يمكن تقييم تنفيذ المخطط اإلسرائيلي من خالل سرد النقاط التالية: 

نجاح إسرائيل في بناء قوة عسكرية متفوقة إقليمًيا، عبر امتالك أسلحـة متطـورة }تكتيكية  .1

وبيولوجية  إستراتيجيو كيماوية  وأسلحة  بحرية  وقطع  وطائرات  وصواريخ  دبابات  من  ة{ 

 ونووية. 

 دول غير العربية: ت مع الالعالقا .2

في  أ المجاورة  العربية  غير  الدول  مع  وتحالف  تعاون  عالقات  بناء  إسرائيل  استطاعت 

تحويلها  المنطقة، سواء تلك الواقعة في قارة آسيا أو في قارة إفريقيا، وعملت على  

 
 . 8( المرجع السابق، ص  38)

 .19  ـ   8( المرجع السابق، ص  39)
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عوامل  إ نجحت  لى  وقد  عليها.  الواقعة  الضغوط  من  تخفف  إلسرائيل،  بالنسبة  قوة 

العربية من خالل تطبيق }سياسة شد األطراف{،  كذلك في تش الجهود والقدرات  تيت 

 لة على ذلك عالقات إسرائيل مع تركيا وإيران وإثيوبيا ويوغندا. ومن األمث

للعرب{ بغرض توجيه المعادي    لف الجوار استطاعت إسرائيل بناء ما أسمته }صرح ح ب

 ية.الضغوط إلى العرب وتهديد أمنهم عن طريق الدول غير العرب

 التحالف مع األقليات العرقية والطائفية في الوطن العربي:   .3

نجحت إسرائيل إلى حٍد كبير في إقامة عالقات مع األقليات العرقية في السودان والعراق ولبنان، وذلك  

}ف سياسة  تسُ عبر  جنوب  {د رِّق  قبائل  وبعض  العراق،  في  األكراد  مع  عالقات  إقامة  من  تمكنت  حيث   ،

 وارنة في لبنان، والدروز واألكراد في سوريا واألقباط في مصر.  السودان، والم

 بناء القدرات االقتصادية:  .4

د  استطاعت إسرائيل بناء قدرات تنافسية بمستوى عالمي، وتمكنت من تحقيق مزايا نسبية للعدي

أدى    لعديد من المجاالت خاصة مجال الزراعة، واستطاعت تطوير قدراتها التقنية حيثاتها في امن منتج

% من زيادة  95األراضي الزراعية، وأن  عاًما دون زيادة في    25ذلك إلى زيادة دخلها إلى اثني عشر ضعًفا خالل  

التنا القدرات  تلك  وعبر  العلمية.  األساليب  عبر  تمت  القومي  استطالدخل  إسرائفسية  امتالك  اعت  يل 

    (40) دية.  ة في أسواق العالم، وبناء شبكة من المصالح االقتصاإستراتيجيحصص 

 ة األمريكية:  ستراتيجياإل

 تكتالت مضادة.  أوقوى  أي السيطرة على النظام العالمي منع بروز  .1

 ة في العالم.ستراتيجيالسيطرة على الموارد الطبيعية اإل  .2

 ذبة في العالم. نابع المياه العمصادر الطاقة ومالسيطرة على  .3

 واقتصادي.  يجيإستراتالسيطرة على الممرات المائية من منظور سياسي و .4

 ة في األسواق العالمية الحالية والمستقبلية. ستراتيجيالمحافظة على حصصها اإل  .5

المحافظة على  إقامة نظام شرق أوسطي بدًلا عن النظام العربي، وذلك كمرحلة مهمة في سبيل   .6

 .بيةها في المنطقة العر مصالح

 
األوسط   ( 40) الشرق  بيريز،  حلميشمعون  محمد  ترجمة  والتوزيع،   الجديد،  للنشر  األهليـة  }عمـان:  الحافظ،  عبد 

 .137م{، ص  1994
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 وموارد إفريقيا:   األمريكيةة سرتاتيجياإل 
ترى أن موارد إفريقيا وبعض الدول األخرى كالدول العربية، هي  منذ فترات طويلة    السياسة األمريكية

  األمريكيين، أهمها ما ذكره ين  مسؤولموارد أمريكا، وقد أكد تلك الحقيقة عدد من الدراسات وتصريحات ال

   FDR PCLARزير الخارجية األمريكي ومستشار أمنها األسبق في خطبة له أمام الـ يسنجر وهنري ك

قـال فيها " إن الدول مثل الدول اإلفريقية تجلس على كميات ضخمة من المواد الخام والتي هي طاقة 

يقيا وفي أي  ال نسمح بالزيادة السكانية في إفرأمريكية سوف يتم الحاجة لها مستقبًلا، لذا فنحن    أنجلو

جها مستقبًلا " وواصل السيد  لك ألن الشعـوب تستهلك المواد الخام التي سوف نحتادول بها مواد خام، وذ

تأخذ حًظا في التنمية ألنها إذا نالت تطور    أالهذه األنحاء من العالم يجب  في    لدولكيسنجر قائًلا " هذه ا

 . (41) هالكها للمواد الخام سيزيد اقتصادي فإن است

 مية النفط للواليات املتحدة األمريكية: هأ 
األمريكية المتحدة  للواليات  النفط أهمية  األمريكي القتصاديا يشكل  للمجلس  ت  ، وقد أوضحت دراسة 

مليون برميل    18% من احتياطي العالم من النفط فيما تستورد  2م أن الواليات المتحدة تملك    2001الطاقة  

 م.  2015مليون برميل في عام   20.6إلى مـن احتياجاتها من الخارج، سترتفع 

ط  تحدة للسيطرة على منابع النفط في الشرق األوسهذا العجز الكبير هو الذي يدفع بالواليات المإن  

حيث توجد حالًيا وإفريقيا التي بلغ استيراد النفط منها كميات تقارب الكميات المستوردة من السعوديـة،  

م لإلشارة إلى أهمية  2001ة األمريكي في دراسة صدرت في فبراير  تيجيسترا وهو ما دعا مركز الدراسات اإل

 . (42)  الوسطى ية األمريكية من السودان وآسيا  النفط للمصالح القوم

 التجارة العربية األمريكية: 

هذا   على  المحافظة  فإن  وبالتالي  األمريكية،  المتحدة  للواليات  مهمة  سوًقا  العربية  المنطقة  تشكل 

 ا.إستراتيجًيليه أصبحت هدًفا أمريكًيا السوق والسيطرة ع 

تسعى هدًفا  العربية  الغذائية  الفجوة  تشكل  التصدي   كما  عبر  منها  لالستفادة  المتحدة  ر  الواليات 

 عبر االستثمارات الزراعية األمريكية في المنطقة العربية.   المباشر، أو السيطرة عليه

 
(41)    Lindon Laroche`s, Now Comes The Aftermath, Executive Intelligence Review,Vol. 27 No. 46 

{Washington: EIR News Service , Nov. 2000 }, p 50 . 

(42  )Report of The Center for Strategic and International Studies on U.S. Policy towards Sudan، 

{Washington DC: Feb. 2001}، p 4  . 
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 االقتصاد العريب بعد االستقالل:
لالقتصا التخطيط  انطواإن  كان  العربي  والمؤسسات  د  الشركات  معظم  فقامت  مقفوًلا،  قطرًيا  ئًيا 

ن واقتصادية  العربية بعد  سياسية  وتحت ظروف  استقاللها  العربية  األقطار  كل  يل  في  ولكن  متباينة، 

ة  األحوال كانت الفكرة من إنشائها تدور حول بناء القدرة االقتصادية القطرية إلنتاج السلع والخدمات الالزم

لعربية إلى جعل  لذلك اتجهت السياسة االقتصادية في جميع األقطار ا للسوق المحلي أوًلا وقبل كل شيء،

عتماد على وسائل الحماية الجمركية وليس بفضل المنافسة  وذلك باال   اإلنتاج الوطني يحل محل االستيراد 

اال ضعف  في  ذلك  وانعكس  تنافسية،  قدرات  تحقيق  على  المعتمدة  االقتصاد  االقتصادية  في  ندماج 

إلى قوة شرائية   العربي  العالم  الصادرات، وتحول  البترول  العالمي وضعف نسبة  }الخليج{ بفضل  كبيرة 

تبعي العربي  وبفضل  االقتصاد  على  ة  قادر  وغير  العالمية،  الحرب  بعد  ما  فترة  في  الغربي  لالقتصاد 

لعالم العربي في التوصل لتعاون إقليمي  االندماج في االقتصاد الدولي بل وحتى االندماج العربي }فشل ا

 .(43) لى ذلك{فجوة الغذائية رغم االنعكاسات األمنية ع يتيح له االستفادة من إمكاناته الذاتية لسد ال

كما أن من أسوأ ما أفرزه التخطيط للمنطقة العربية في العقود الماضية هو عدم استفادتها من كونها  

االقتصاد العالمي وتحقيق قدرات تنافسية على غرار الشراكات   سوق استهالكية عالمية في سبيل دخول

بين أصحاب المزايا    شراكة  النمور مع الغرب والتي جسدت تحالفات عبارة عن  الدولية التي تمت بين دول

 ة في األسواق العالمية.ستراتيجيالنسبية وأصحاب الحصص اإل

ه من منظور محلي  إعدادالحرب العالمية تم    يخلص المؤلف من كل ذلك إلى أن التخطيط العربي لما بعد

م  ، وقد أفرز ذلك العديد من الحقائق أهمها هو أن العال قطري محدود في ظل سياسات الحماية التقليدية

وال مزايا   تنافسية من منظور عالمي،  قدرات  ال تمتلك  الغالب األعم بكونها  في  العربي وشركاته تتسم 

لك الشركات في االقتصاد العالمي غير ممكن بوضعها الحالي، الشيء  نسبية عالمية، وإن اندماج معظم ت 

سماته ومراميه، في ظل    ط يحملشروع مثل مشروع الشرق األوسط الكبير أو أي مخطالذي يعني أن إنفاذ م

و الظروف  بل  األوضاعهذه  المنطقة  بثروات  والغربية  واألمريكية  اإلسرائيلية  الشركات  استئثار  يعني   ،

 ى االقتصاد العربي.وسيطرتها عل 

 حرب املياه:
الشرقي،   القطب  وتفكك  وسقوط  الباردة  الحرب  نهاية  المتغيرات  بعد  من  العديد  العالم  إلى  برزت 

التي تعمل في مجملها نحو تحويل العالم إلى الليبرالية واالقتصاد الحر ليصبح تحت هيمنة  ة،  ستراتيجياإل

رة التكتالت االقتصادية واإلقليمية باعتبارها أحد وسائل  الواليات المتحدة األمريكية، في ظل بروز ظاه 

 
 .11  ـ  10( المرجع السابق، ص  43)
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 (44)  الذي يشهده العالم حول الموارد.إدارة صراع المصالح الدولية 

هذا   تشكل  في  التي  الموضوعات  قائمة  رأس  على  أصبحت  للحياة،  أساسي  كمورد  المياه  فإن  الوضع 

ة، سياسية، اجتماعية، تمتد لتصبح  قضايا العالم في العصر القادم، وهي بذلك تصبح قضية اقتصادي

لل  مصدر  إلى  بذلك  لتتحول  وبيئًيا،  قانونًيا  أحدموضوًعا  العسكري  البعد  يكون  قد  الذي  الدولي    صراع 

وسائله، ولعل السبب في تعقيد موضوع المياه في الشرق األوسط هو ندرة المياه العذبة بالمنطقة في  

  .(45)  عاليةظل تزايد السكان بمعدالت 

 العريب:  املايئاألمن 
العرب المصالح  سلم  في  األولويات  قمة  العربي  المائي  األمن  قضية  بل  احتلت  األخيرة،  الفترة  في  ية 

األمن    أصبحت تفوق من حيث الحديث عن تحقيق  العسكري، في ظل قناعات ترى بأن  األمن  األهمية، 

 . (46)  المياهالقومي العربي ال يمكن أن يتم بمعزل عن موضوع 

ية  ئي في العالم العربي تفاقم من موضوع األمن المائي، حيث إن الفجوة الغذائلعجز الغذاإن مشكلة ا

م وهو عجز متوقع له أن يزيد مع تزايد السكان الذي    1996ام  بليون دوالر تقريًبا في الع  17التي بلغت  

الخ2030مليون نسمة عام    750متوقع له أن يصل إلى   ارج في ظل م، وأن االعتماد على االستيراد من 

له، المنتجة  المتقدمة  الدول  بواسطة  تطبيقها  المحتمل  االحتكارية  الغذاء    السياسات  أمر  من  يجعل 

  .(47)  والعشرينلحاًحا كلما تقدمت السنوات في القرن الحادي  موضوًعا أمنًيا يزداد إ

 :  (48)   التاليةيعتبر الماء أندر الموارد الطبيعية في العالم العربي، يتضح ذلك من خالل الحقائق 

العربي   .1 العالم  في  السطحي  الماء  جريان  إجمالي  إجما   0.07يمثل  من  فقط  الجريان  %  لي 

 السطحي في العالم.  

 % فقط من إجمالي أمطار اليابسة في العالم. 2يتلقى العالم العربي  .2

% من    6.8لتر/ثانية/كيلو، تعادل    0.6ينال الهكتار في العالم العربي من المياه السطحية   .3

 
 .79ص   ، { م 1998  يونيو ـ ، } مارس 13عبده مختار موسى، الصراع حول المياه في الشرق األوسط، مجلة دراسات إستراتيجية، العدد  (44)

 .79المرجع السابق، ص  (45)

   98م{، ص  1994، }78لعدد جورج المصري، قضية المياه في المباحثات متعددة األطراف، مجلة شئون عربية، ا (46)

}القاهرة: المنظمة العربية للتنمية  المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة السياسات العامة الستخدام موارد المياه في العالم العربي،    (47)

 .1م{، ص  1994الزراعية،  

  1996م، }القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  1996عام  المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي لل   (48)

 .40م{، ص 
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 العالمي.  عدلالم

الموارد المتاحة، ومن ثم ندرة  من خالل هذه الحقائق يبدو واضًحا الخلل وعدم التوازن بين السكان و

% من مياه العالم العربي تأتي من خارج    85ة حقيقة أخرى وهي أن  المعروض والمتاح منه، وإذا تمت إضاف

 ( 49)  ى بحرب المياه.يسمما  حدوده فيمكن حينئٍذ تخيل مستقبل المنطقة العربية في ظل 

ـار متر مكعب سنوًيا، في حين أن حاجة  ملي  130تشير اإلحصاءات إلى أن العجز المائي العربي سيبلغ  

مليار متر مكعب سنوًيا بينما ال توفر األنهار العربية مجتمعة أكثر من   225مياه تبلغ  العالم العربي من ال

ويعني العجز العربي عدم القدرة على توسيع رقعة  ية،  لعادمليار متر مكعب في األحوال الطبيعية ا  95

ان مساحات زراعية ضخمة بسبب عدم توفر الماء الالزم للري، وهذا يعني  األراضي الزراعية من جهة وفقد

  (50) يات ضخمة من األغذية التي يتحتم استيراد مثلها من الخارج. فقدان كم

 الصاع الدويل حول املياه:
لعصر الحديث، ووفًقا للقوانين الجيوبولوتيكية السبعة التي  جيوبوليتيكًيا في ا  أصبحت المياه سالًحا

إذ أن الدولة    إليه{ تسعى    }الذي ها الحيوي  ردها األلماني فردريك ارتزال، التي تحكم حركة الدولة في مجالأو

ا القيمة  ذات  األقاليم  واستيعاب  ضم  إلى  نموها  مراحل  أثناء  مقدمتهاتسعى  وفي  العوامل    لسياسية 

وا الشالبحرية  منطقة  في  الجيوبولوتيكي  الصراع  مسرح  ويمتد  المائية،  الخليج  لمجاري  من  األوسط  رق 

ويشمل    .بي جنوًبا، وإلى األطلسي غرًبا وأعالي الفرات ودجلة شماًلاالعربي شرًقا إلى أعالي النيل والبحر العر

هذا المسرح خمس قوى  المنطقة، وتتحرك في  المصادر المائية في  هذا المجال األراضي على جميع أحواض  

 . (51)  اإلسرائيليةاإلثيوبية،  إقليمية هي: العربية، اإليرانية، التركية،  

عام   كسالح  للمياه  استخدام  أول  مصر    1680كان  حاكم  بتحذير  فوت  هيما  تكال  الملك  قام  عندما  م 

 بقوله: 

"The Nile would be so sufficient to punish you, since God put into our powers his fountains, 
his outlet and increase, and that we can dispose of the same to do you harm (52)" . 

 
ال49) الزراعية، دراسة السياسات  عامة الستخدام موارد المياه في العالم العربي، مرجع سبق ( المنظمة العربية للتنمية 

 . 1ه، ص  ذكر

 .100( جورج المصري، مرجع سبق ذكره، ص  50)

 .80سبق ذكره، ص  ( عبده مختار موسى، مرجع  51)

(52  )John Bulloch & Adel Darwish ,Water Wars: Coming Conflicts in The Middle East , {London: 

Victor Gollancz, 1993 }, p 98 . 
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تشكل الهضبة اإلثيوبية المصدر الرئيس للنيل، حيث يجري عليها أحد عشر نهًرا تصب عبر الحدود في  

والسوباط، إال أن أكبر هذه األنهار هو النيل األزرق الذي    الصومال والسودان، وأهمها النيل األزرق والعطبراوي

المتوسط   في  متر مكعب سنوًيا تعادل  مل  50يورد  إجمالي    60يار  بقية  % من  تأتي  النيل، فيما  إيرادات 

 (53)  فكتوريا.إيرادات النيل من بحيرة 

 املخطط اإلرسائييل حول املياه: 
ة اإلسرائيلية، ولقد كان موضوع الحصول على المياه  ياتيجسترتمثل مشكلة المياه محوًرا مركزًيا في اإل 

الصهيونية العالمية، وفي سبيل ذلك دخلت  الهم اإلسرائيلي منذ نشوء الحركة  في فلسطين هو أحد أركان  

في تعاون مع االستعمار البريطاني للهيمنة على مصادر المياه في فلسطين، حتى يتسنى للصهيونية  

ى فلسطين، وقد ركز الصهاينة ضغوطهم على حلفائهم الغربيين خالل الحرب  تهجير ماليين اليهود إل

سطين بحيث تشمل كافة األراضي التي تنبع منها روافد نهر  ألولى لتوسيع الحدود الشمالية لفل العالمية ا

اإل  اتخذت  البريطاني  االنتداب  الليطاني، وفي فترة  التي يمر بها نهر  الماستراتيجياألردن، واألراضي  ئية  ة 

 :  (54) صهيونية اتجاهين رئيسيين هماال

  البر الحكومة  الحصول من  األول:  لاالتجاه  المائية  االمتيازات  التي  يطانية على  المشاريع  صالح 

 خططوا لتنفيذها في المستقبل. 

   االتجاه الثاني: السعي لعرقلة إمكانية قيام أي جهة عربية باستثمار أي من مواردها المائية

 عهم المستقبلية. ذات الصلة بمشاري

 اتجاهات إرسائيل للسيطرة عىل املياه:  
 :  (55)  اآلتي للسيطرة على المياه في تتبلور اتجاهات إسرائيل 

مع إثيوبيا إلقامة خزانات على الهضبة اإلثيوبية، والتغلغل اإلسرائيلي    ستراتيجيالتعاون اإل  .1

ة مع يوغندا وغيرها من دول  إستراتيجيفي النيل األزرق والروافد االستوائية، وإقامة عالقة  

 شرق إفريقيا.

إن مياه الشرق  د أشار شمعون بيريز إلى ذلك بقوله: "  السعي لجعل المياه أمًرا إقليمًيا، وق  .2

 
(53  )Ibid., p 99 . 

 .93  ـ  92سبق ذكره، ص  عبده مختار موسى، مرجع   ( 54)

 .94المرجع السابق، ص   ( 55)
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  (56)سط هي ملك للمنطقة". األو

 المشروعات اإلسرائيلية في فلسطين.  .3

 السعي إلنفاذ فكرة شراء مياه النيل. .4

 جوالن. مشروعات إسرائيل للحصول على مياه ال .5

ة  إستراتيجيمياه، أهداًفا  وقد أصبحت األهداف التي يتم من خاللها تحقق السيطرة اإلسرائيلية على ال

إلسرائيل، وقد أشار لذلك موشي ديان وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق، حيث قال: " إن إسرائيل سوف تواصل  

أهداًفا   باعتبارها  المائية  الموارد  إلإستراتيجيالسيطرة على  مما    يل،سرائة  أكثر  يحصلوا  لن  العرب  وإن 

 .(57) يستحقون"

مياه هو مشروع الشرق األوسط الجديد الذي  مخططات اإلسرائيلية حول المن التطورات النوعية في ال

م،    2004م، ومشروع الشرق األوسط الكبير الذي تم طرحه في العام    1987طرحه شمعون بيريز في العام  

المش عبر  إسرائيل  تتمكن  دول  روعين  حيث  بين  الحدود  وزوال  اإلقليمي  التعاون  خالل  ومن  المذكورين 

ن من إمكانية  االستثمار الزراعي في كافة دول المنطقة باستغالل ما تتيحه بنود المشروعياإلقليم، من  

التي  المال  السوق وشفافية أسواق  آليات اقتصاد  الزراعي تحديًدا، في ظل  االستثمار عموًما، واالستثمار 

 . ك األسهم وتداولها دون قيود بما في ذلك أسهم المشروعات الزراعيةح امتالتتي

ذل  يتمكل  ظل    ك  الشرق    األوضاعفي  مشروع  خاصة  المشروعان،  يتيحها  التي  واالقتصادية  المالية 

األوسط الكبير والتي يمكن من خاللها تطبيق وتنفيذ واالستفادة من القدرات التنافسية والمزايا النسبية  

يم، فضًلا عن كسب  الشيء الذي يعني السيطرة االقتصادية على الموارد المائية واألرضية لإلقلائيل، إلسر 

 .  (58)   اإلفريقيخارج اإلقليم وعلى رأسها السوق أسواق جديدة، أو العبور من خاللها إلى األسواق األخرى 

 : 1990النظام العاملي الجديد 
ا رب العالمية  لحقيقية للنظام العالمي الذي تشكل بعد الحيعد انهيار االتحاد السوفيتي هو النهاية 

 المي الجديد.  ي بعض الجوانب المتعلقة بالنظام العالثانية، سنبرز فيما يل

 
 .145ذكره، ص  شمعون بيريز، مرجع سبق    (56)

 .95عبده مختار موسى، مرجع سبق ذكره، ص    (57)

ن، السودان والشرق األوسط الكبير، دراسة سليما  حسيـن  ومحمد   145  ـ  134(شمعون بيريز، مرجع سبق ذكره، ص  58)

 . 3وسط وإفريقيا، ص  مقدمة إلى مركز دراسات الشرق األ
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 العوملة:  
دة على  يرى البعض أن المصطلح األكثر دقة للتعبير عن هذه الظاهرة هو }العولمة{، بحيث تأتي المفر

أي وضع الشيء في  يء من وضع إلى آخر، مثل }قولبة{ من قولب، وزن }فوعلة{ وهي تدل على تحويل الش

ميمه على مستوى العالم، وبالتالي فهي تعني  ذلك فإن العولمة تعني وضع الشيء وتعقالب، وقياًسا على  

 . )59( {Globalization}الكونيةالشمولية أو  

وحرية الفكر واإلعالم، وهذا  العولمة بموجب ذلك تعني التدويل وحرية التجارة الدولية وحرية الخدمات  

الحدود والقيود القطرية، في ظل صراع المصالح  زوال    اجم عنما يعني أن صفة العالمية وأثر التدويل الن

العالم في  جديدة  كونية  أو  عالمية  أوضاع  خلق  نحو  لالتجاه  سيقود  تتعلق  الدولية  أوضاع  منها   ،

لق بالحاجة للتشريعات والنظم الدولية أي عولمة  بالمواصفات التي يجب أن تكون عالمية، ومنها ما يتع 

 . اإلعالم.. إلخالتجارة ونظم  د ونظمالقتصاالتشريعات وعولمة نظم ا

 العوملة تاريخيًا: 
لقد أثبت التاريخ أن العولمة ليست شيًئا جديًدا، فكل الحضارات السابقة قد شهدت محاوالت من الدول  

ومحا الصغرى،  الدول  على  للسيطرة  مصالحها  الكبرى  تحقيق  على  عالوة  وحضارتها  ثقافتها  فرض  ولة 

تباًطا ببعضه البعض،  ث اآلن هو أن العالم أكثر قرًبا من بعضه البعض وأكثر اراالقتصادية، وإن كل ما حد 

ويعود ذلك إلى إنشاء الطرق الدولية والقارية المعبدة وتطور صناعة الطيران التي ساهمت في ربط كافة  

ببع العالم  ابتدعتأنحاء  التي  االتصاالت  تقنية  في  والمذهل  المتسارع  التطور  عن  فضًلا  البعض،    ضه 

   لخإالشبكة.  اإلنترنت والهاتف المحمول واالجتماعات التلفزيونية عبر

   .(60)   كبيرةكل ذلك قد ساعد في سرعة االتصال والحركة وانتقال المعلومات والسلع بسرعة  

المي اإلسالمي، أي أن مدى تسعة قرون شكل خاللها النظام العلقد ساد النظام اإلسالمي العالم على  

ر وهو رسول لإلنسانية  البشرية، ما كان له أن يتصدى لمهامه في التبشي   بعوث لكلوهو الم  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  

جمعاء لوال أن قام بعولمة رسالته، وهو ما فعله الصحابة من بعده، حتى امتدت الدولة اإلسالمية إلى  

حتى   وأوربا  فرضإفارس  يحاول  العالم  كان  وإذا  والسودان.  ومصر  الشام  وبالد  الصين  ومشارف    سبانيا 

إن اإلسالم قد أقام نظاًما عالمًيا كان أساسه  ثقافته عبر مخططاته المختلفة وعبر التقنية المتطورة، ف

 
عي، قتصادي للدولـة في العالم الثالث، }العين: دار الكتاب الجام(حسن لطيف كاظم الزبيدي، العولمة ومستقبل الدور اال59)

 . 128م{، ص    2002

 1998ة بالخرطوم، يوليو  ستراتيجي(محمد هاشـم عوض، األبعاد االقتصادية للعولمة، دراسة مقدمة لمركز الدراسات اإل 60)

 .55  ـ  53م، ص  
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صبح المعيار  العدل والمساواة وحرية األديان السماوية للعبادة، انتفت فيه العرقية والقبلية والجهوية، وأ

اإلسالمي بخصائص الحرية واالنفتاح    هو التقوى؛ أما على الصعيد االقتصادي فقد احتفظ النظام العالمي

الة ورأس المال والتقنية، على نطاق العالم اإلسالمي بال أية قيود تذكر، كما ظلت  بانتقال السلع والعم

عليه مع استحداث أصناف متعددة من الدراهم    الوحدة النقديةـ  وقاعدتها الدينار الذهبيـ  على ما كانت

محوره العالم  ظل العالم اإلسالمي يمثل حلًفا عسكرًيا ساد نظام عالمي والفلوس }النقود المعدنية{، كما 

 اإلسالمي.  

وعموًما فإن الفرق بين العولمة اإلسالمية وعولمة اليوم هو في كون أن العولمة اإلسالمية استندت  

شر والسلع  م والمبادئ اإلسالمية التي تقوم على العدالة والمساواة والحرية الكاملة للب على نظام من القي

قوة، في حين أن عولمة اليوم تجيز حركة السلع ورأس  وعدم فرض الرأي بال وحركة الثقافة، دون قيود،  

فيه الدول    ة في األسواق العالمية، في ظل وضع تسيطرستراتيجيالمال دون العمالة والتقنية والحصص اإل 

مع األمور  مقاليد  على  تعمل  الكبرى  الدولية  المعايير  في  الدول    ازدواجية  ضـد  الكبرى  الدول  لصالح 

 . (61) الصغرى

كانت أطماع الدول القوية للحصول على الموارد الطبيعية والسلع والذهب وكنوز الدول الضعيفة،  إذا  

ية وحتى منتصف القرن العشرين، فإن العالم  تقوم على االستعمار المباشر في الحقب التاريخية الماض

ا ذات  لتنفيذ  أخرى  أساليًبا  القديمة، ابتدع  االستعمارية  السيطرة    ألغراض  أصبحت  االقتصاد  حيث  على 

انتقال   المال، وسرعة وشفافية حركة  والمضاربة، وأسواق  حركة األموال  الدولي تتم عن طريق تخطيط 

أسس اقتصادية تحكمية مسنودة بحماية سياسية لعدد من الدول    األسهم واألموال بين الدول، ترتكز على

والتجارة الدولية مثل صندوق النقد  المتحدة األمريكية، عالوة على مؤسسات االقتصاد    الكبرى كالواليات

الحادي   القرن  في  ونحن  اآلن  سواء  األحوال  كل  وفي  الدولية،  التجارة  ومنظمة  الدولي  والبنك  الدولي 

ة العصور  اريخًيا في الحضارات السابقة، فإن المرء يستطيع أن يدرك بان اإلرسال في كافوالعشرين، أو ت

قوية  إرسال  من مراكز  ينطلق  زال  وال  أو مراكز    كان  اإلرسال  بذلك  والتأثر  للتفاعل  قابلة  إرسال  مراكز  إلى 

 . (62) ضعيفة

 نشأة العوملة يف العص الحديث: 
خالل  من  الحالية  بصورتها  العولمة  اقتصا  برزت  لسياسة  نموذًجا  تمثل  وصايا  اقترحها  عشر  دية 

 
 .55المرجع السابق، ص   ( 61)

سليمان  62) حسين  صال(محمد  الحأبو  اإل ،  مطبعة   ستراتيجي تخطيط  }الخرطوم:  المفقود،  الُبعد  السوداني:  لالقتصاد 

 . 58م{، ص    2002العملة،  
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  اإلدارةالعالمي، وتبنتها    االقتصاد  م بالتعاون مع معهد  1989يليامسون عام  االقتصادي األمريكي جون و 

ين بالبنك الدولي وصنـدوق النقد الدولي، وأطلق عليها  مسؤولاألمريكية ومجلس الشيوخ وعدد من كبار ال

  : (63)  بنودهاواشنطن{، وتهدف إلى تدعيم ما يطلق عليه اليوم }بالعولمة{ وأهم  فيمـا بعـد }اتفاقية

 تحرير التجارة بما يكفل:   .1

 نظام الحصص.االبتعاد عن  أ

 % خالل عشر سنوات.   10خفض التعريفة الجمركية إلى حدود   ب

األجنب .2 المستثمر  أمام  العقبات  إزالة  يتضمن  بما  المباشرة:  األجنبية  االستثمارات  ي،  تشجيع 

 ومعاملته على قدم المساواة بالمستثمر المحلي. 

 لمشاريع العامة. التخصص: وتشمل الشركات وا .3

القوانين: بحيث تتضمن ما من شأنه تشجيع تأسيس وإنشاء شركات جديدة مع  إعادة إصدار   .4

  ضمان المنافسة التامة، وخلق األجواء التجارية اآلمنة بالحماية القانونية، واالعتدال في الرقابة 

 على المؤسسات المالية في اتجاه الدعم والبقاء لألصلح.

ضما  .5 الملكية:  وتوحقوق  الملكية  حقوق  لجمين  في  افرها  المبالغة  تجنب  مع  المستويات  ع 

 التكلفة. 

واتهمها  للتطبيق،  العديد من الشكوك، ووصفت بأنها غير عملية وغير قابلة  االتفاقية  أثارت هذه 

مباد وفق  تعمل  بأنها  الرأسمالي  الكثيرون  النظام  إلى فرض  وأنها تسعى  االنجلوسكسونية،  القوانين  ئ 

 ي عبوًرا نحو تمكين العولمة. الليبرال

من خالل تلك االنتقادات وغيرها، تم إجراء تعديل في اتفاقية واشنطن، وتم التعديل الجديد تحت  

التط  أن  هو:  عليها  قامت  التي  المبادئ  وأهم  الجديدة،  واشنطن  اتفاقية  اقتصاد  مسمى  نظرية  في  رف 

ة. وقد لخص  ظروف المتباينة للدول المختلفالسوق كوسيلة لتحقيق التنمية، غير كاٍف وال يتفق مع ال

أحد الباحثين الدالئل التي اعتمد عليها واضعو االتفاقية على إخفاق التوصيات العشرة كطريق لإلصالح  

 ( 64) االقتصادي وتحقيق التنمية في الشواهد التالية: 

 ها في تحقيق إصالح اقتصادي في روسيا وأوربا الشرقية.نجاحعدم  .1

 
تطورها،  63) تأثيرها،  نشأتها،  االقتصادية:  والتنمية  العولمة  كيكسو،  احمد  ال}بيروت(وداد  المؤسسة  للدراسات :  عربية 

 .46  ـ  19، ص  م{  2002والنشر،  

 .422  ـ  419المرجع السابق، ص   ( 64)
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التوص  تبين أن من نتائج .2 اقتصاد    االقتصاد؛قية{ ظهور نوعين من  يات }االتفاتطبيق هذه 

 يغني األغلبية الغنية، وآخر ال يحقق ما تصبو إليه الدول الفقيرة. 

المالي .3 أزمتها  التغلب على  الذي حققته دول شرق آسيا في  انحرفت عن هذه  النجاح  ة عندما 

 االتفاقية بتطبيق ما رأته مالئًما.

الواحد والعشرين تبلورت العولمة في العصر الحديث،  اية القرن  لقرن العشرين وبدهكذا ومع نهاية ا 

 :  (65)  أهمهاوقد ساعد في انتشارها والترويج لها، عدد من األسباب 

 الفراغ األيدلوجي الذي خلفه سقوط المعسكر الشرقي.  .1

 أن االتفاقية لها أثر فعال في جذب األموال والعمالت الصعبة.   .2

 ن عاصمة الواليات المتحدة األمريكية التي تجسد القوة العظمى. قية من واشنط صدور االتفا   .3

 قدرة الواليات في جعل االتفاقية بمثابة أيدلوجية بديلة تصلح لكل البلدان وكل األفراد.   .4

 اد السوق الحر والرأسمالية العالمية.ضعف األيدلوجية المناهضة القتص  .5

ا  .6 }البنك  التمويل من قبل  أاشتراط منح  الدولي{ بتطبيق  النقد  اتفاقية  لدولي وصندوق  حكام 

 واشنطن.  

 العوملة السياسية:  
الرأسمالي   النظام  التباع  النامية،  الدول  وخاصة  العالم  دول  تحويل  إلى  السياسية  العولمة  تسعى 

قيادة  ، وأهم المالحظات في هذا الجانب هو بروز معسكر الشمال الموحد ب (66)  سياسًيا اقتصادًيا والليبرالي  

الس الساحة  في  الصراع  وتحول  األمريكية،  المتحدة  مدخله  الواليات  هو  االقتصاد  ليصبح  الدولية  ياسية 

 ومحوره األساس.  

ترسانة حربية ضخمة   ء وفي سبيل إحكام هيمنتها على العالم قامت الواليات المتحدة األمريكية، ببنا

عظم أرجاء العالم، وكوريا الجنوبية واليابان  بحرية وبرية وجوية، وترسانة نووية، ونشرت قواتها في م

، وبالتالي فقد تحققت لها السيطرة بًرا وبحًرا وجًوا.  ستراليا وأمريكا الجنوبية وأوربا أ وآسيا والخليج العربي و

بالمنظور األمريكي من خالل التعريف الذي أورده الجابري، الذي    ويمكن النظر إلى واقع العولمة السياسية 

العولمة نظام يعيقول فيه:   التشتيت  "إن  إلى  الجماعية من كل محتوى ويدفع  الهوية  مل على إفراغ 

 
 .426  -425لسابق، ص  المرجع ا ( 65)

 .277م{، ص   2002(الطيب علي عبد الرحمن، العولمة: قدر أم اختيار، }الخرطوم: وزارة الثقافة والسياحة،  66)
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  (67)س بعالم الال وطن والال أمة والال دولة أو يغرقهم في أتون الحرب". والتفتيت ليربط النا 

 العوملة الثقافية: 
والث عوال الفكر  أمام  والقيود  الحدود  زوال  تعني  العام  بالمفهوم  الثقافية  مشاعة  لمة  لتصبح  قافة 

  (68) للجميع. 

المذهلة في مجال تقنية النهضة  العالم هو  التي شهدها  التطورات  المعلومات واالتصاالت،    من أهم 

باسم }اإلنترنت{، والتلفون  والتي من أهم مظاهرها هو شبكة االتصاالت العنكبوتية العالمية المعروفة  

   .. إلخ العالممواطني  ت متاحة للمشاهدة لكل المحمول والقنوات الفضائية العالمية التي أصبح

لعالم، وساهمت في انتقال الفكر والثقافة  الشيء الذي انعكس في سرعة انتقال المعلومات بين أنحاء ا

مريكية من نشر لثقافتها باستخدام سطوتها على  عبر الحدود وهذا هو ما تسعى إليه الواليات المتحدة األ

شكيل مواطن العالم ليحمل مجموعة القيم الغربية  لعالم الغربي إلعادة تاإلعالم العالمي، حيث يعمل ا

 فة العالمية الواحدة على غرار االقتصاد العالمي الموحد.  أو ما يمكن أن يطلق عليه الثقا

واجهة الغزو الفكري  جه العالم اإلسالمي المتمثلة ليس في مهذا الوضع يشير إلى التحديات التي توا

 إرساء القيم اإلسالمية السمحاء ونشرها عالمًيا.   وأيًضا في كيفية العبور فوق ذلك نحوالغربي فحسب بل  

 عية:  العوملة الترشي 
السياسية   القضايا  تعالج  تشريعات  وضع  إلى  التشريعية  العولمة  خالل  من  الكبرى  الدول  تسعى 

الدول األخرى من خالل وجهة  وا العال، لتتم إد(69)   نظرهاالقتصادية واالجتماعية لدى  م وفق قوانين  ارة 

 وأسس وقواعد ومبادئ عالمية موحدة، ومن األمثلة على ذلك:  

المجموعة   .1 يمثلون  دولة  وسبعين  سبع  مع  األوربي  االتحاد  بين  وقعت  التي  كوتونو  اتفاقية 

 (70) ة. اإلفريقية الباسيفيكية الكاريبي

 مشروع الشرق األوسط الكبير. .2

 
م، ص   1998ة بالخرطوم، يوليو  ستراتيجيلمركز الدراسات اإل   (خضر هارون، العولمة: قراءة في المفهوم، ورقة مقدمة67)

5. 

 .238، ص  2004مية والعولمة. اإلسكندرية: الدار الجامعية.  قابل، الدول النا   (محمد صفوت 68)

 .240(المرجع السابق، ص  69)

 .10  ـ 2م، ص  2002وربي،  تلخيص اتفاقية كوتونو، ترجمة سفارة االتحاد األوربي بالخرطوم، الخرطوم: سفارة االتحاد األ (70)
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 . Partners in Sustainable Global Growthإعالن شركاء في نظام عالمي مستديم  .3

الشرق   مشروع  عبر  والتمويل  الدعم  على  الحصول  أو  كوتونو  اتفاقية  مزايا  من  االستفادة  أن  حيث 

في تعديالت  إجراء  مباشرة  وغير  مباشرة  بصورة  يتطلبان  الكبير،  للدول    األوسط  المحلية  التشريعات 

من الدول أن  تطلب  ن شركاء في نظام عالمي مستديم ت، كما أن االستفادة من مزايا إعال(71) المستفيدة  

اإلعالن   متطلبات  مع  لتأتى متسقة  قوانينها  صياغة  بإعادة  إال  لها  تتأتى  أن  يمكن  ال  بكيفية  تتصرف 

 .  (72)   المذكور

  العوملة االقتصادية:  
الباحثون ا  اتفق  اإلطار  الرئيسعلى  السمة  تشكل  وأنها  االقتصادية،  العولمة  لمفهوم  للنظام لعام  ة 

ى حرية التجارة العالمية واالعتماد المتبادل والتحول آلليات السوق، وتحويل  العالمي الجديد الذي يقوم عل

قواعد دولية  العالم إلى قرية متنافسة األطراف، ذات أنماط وعادات استهالكية عالمية، تحكمها أسس و

 . )73(الجنسياتوتكتالت اقتصادية كبرى وشركات متعددة 

انف أو إن  النامي  تاح  الدول  اقتصاديات  االقتصادية  اندماج  المقومات  وجود  عدم  أو  ضعف  ظل  في  ة 

ة مدعومة بسياسات مالية ونقدية تشجع على  إستراتيجيوالسياسية الالزمة في ظل عدم وجود رؤية  

إ تقود  العالمي،  معالتنافس  زيادة  هو  ذلك  إلى  تشير  التي  النتائج  أهم  ولعل  وخيمة،  نتائج  دالت  لى 

عدم قدرتها على التنافس، وهذا يشير بقوة إلى أهمية التخطيط   يراد في الدول النامية كمؤشر علىاالست

 لالقتصادات الوطنية وأهمية دخول الدول النامية في تكتالت اقتصادية. ستراتيجياإل

 ن يف عص العوملة:  قي والفكري للمواطآليات البناء األخال 
ة قطرية تتصدى لها الحكومات  خالقي والفكري للمواطن ظلت مهممن المعروف أن عمليات البناء األ

ومنظمات   اإلعالم  التعليم،  األسرة،  هي  رئيسة  جهات  أربع  من  العديد  خالل  من  القطرية  واألنظمة 

تاريخ الوطني  ن خالل تدريس اللغة الوطنية والدين والالمجتمع، فنجد أن التعليم له دور أساس في ذلك م

، بالشعب من خالل أجهزة اإلعالم  وقياداتها.. إلخاؤها  فيما يتواصل علماء الدولة وخبر   والتربية الوطنية،

 
درا  (71) والعالمية،  اإلستراتيجية  الدراسات  األوسط مركز  الشرق  دراسات  مركز  ترجمة  الكبير،  األوسط  الشرق  مشروع  سة 

 . 15  ـ 5، ص  م{  2000لدراسات اإلستراتيجية والعالمية،  دي سي: مركز ا  }واشنطن وإفريقيا بالخرطوم،  

 49خطيط اإلستراتيجي لالقتصاد السوداني: البعد المفقود، مرجع سبق ذكره، ص  صالح، الت  محمد حسين سليمان أبو  (72)

 . 51  ـ

التخطيط اإلستراتيجي   أبو صالح،   سليمان  حسين  ومحمد  ،25  ـ  22عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص    (73)

 .56  ـ  47لالقتصاد السوداني: البعد المفقود، مرجـع سبق ذكره، ص  
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 .. إلخومنظماتالمختلفة، وتتولى منظمات المجتمع المدني من طرق صوفية ومساجد وخالوي وجمعيات  

 لة بتحقيق ذلك.  كثير من المهام المتص

المتأمل في تدا الجديد أو  إال أن  العالمي  النظام  العولمة، يكتشف أنعيات  آليات بناء    ما يطلق عليه 

ا في طريقها لتصبح عالمية تحت سيطرة أصحاب النظام العالمي ذي التوجهات  المواطن فكرًيا وأخالقًي

األخرى، المجتمعات  في  القيم  من  لكثير  ا  المناقضة  أن  كانتفنالحظ  استطاعت    لبداية  حيث  باإلعالم 

  ستراتيجيالل اإلنتاج اإلعالمي اإلع كبير من الجمهور العالمي من خائيات العالمية السيطرة على قطاالفض

الذي يتميز باختيار المداخل اإلعالمية المناسبة ويسعى لبناء فكر راسخ لدى الجمهور العالمي من خالل  

 ة المطلوبة.  بهار واستخدام اللغات المناسبة والجودالتراكم المعلوماتي والتكرار واإل

ة والعلماء الوطنيين معزولين عن جمهورهم بفضل ذلك.  ت الحكومات الوطنيفي ذات الوقت أصبح

أما فيما يتعلق بالتعليم نجد أن السيطرة ستخرج إلى حد كبير عن سيطرة السلطة الوطنية وذلك من  

ا  والتعليم  اإللكتروني  التعليم  ال خالل  للمؤسسات  الجغرافي  واالنتقال  القدرات  لمفتوح  ذات  تعليمية 

  .الدول النامية المًيا، من الدول المتقدمة إلى المتميزة ع

أما فيما يتصل بمنظمات المجتمع المدني نجد أن القانون الدولي والتوجهات الدولية أصبحت تعمل  

التي تتناقض في كثير من األحيان مع    على تأسيس ودعم وحماية منظمات المجتمع المدني ذات األغراض

ة الوطنية في العديد من الدول النامية  ستراتيجيؤدي غياب الرؤية اإلتوجهات الوطنية في الوقت الذي يال

إلى عدم بلورة نظام لتقاسم األدوار بين الدول ومنظمات المجتمع الوطنية يضمن إيجاد الدعم والحماية  

ا الشيء  المنظمات،  لتلك  المجتمعوالتمويل  منظمات  دور  إضعاف  نحو  يقود  دور    لذي  وتعاظم  الوطنية 

 أرباب النظام العالمي.  ألجنبية أو تلك المدعومة من قبل المنظمات ا

وتوجهات   رؤى  وفق  إال  معها  التعامل  يمكن  ال  أوضاع  مواجهة  في  نفسها  النامية  الدول  تجد  وهكذا 

 يم والثقافة واإلعالم والسياسة.ة في المجاالت المختلفة وعلى رأسها التعلإستراتيجي

 إعالن شركاء في نظام عالمي مستديم: 

أهم وسائل الدول الغربية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية، للهيمنة على االقتصاد العالمي    تثلتم

 في: 

النظام   .أ لتوحيد  تمهيًدا  الحر  السوق  واقتصاد  الليبرالي  النظام  لمنظومة  النامية  الدول  إدخال 

 ادي العالمي وفق أسس الفلسفة الليبرالية الغربية. االقتص

 ؤسسات المالية العالمية.المإحكام سيطرتها على   .ب
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اإل  .ج على  والحصول  التجارة  حركة  تحكم  جديدة  وشروط  وأسس  أوضاع  في  ستراتيجيترتيب  ة 

 األسواق وكذا الحصول على التمويل. 

مالية العالمية والشروط الجديدة التي  وهكذا تستطيع الدول الغربية من خالل استغالل المؤسسات ال

 النامية.  دوللسيطرة على ال تحكم االقتصاد من ا

 Partners in Sustainable Global)إن صدور ما يسمى باإلعالن: شركاء في نظام عالمي مستديم:  

Growth P.S.G.G  )لي  يجسد نقطة االنطالق للنظام المالي العالمي الجديد، وقد أقره صندوق النقد الدو

المؤسسات المالية العالمية ون  م، وقد حدد هذا اإلعالن األسس والشروط الجديدة لتعا   1996في سبتمبر  

 ( 74)  التاليةمع الدول النامية المتلقية للتدفق المالي، اشتملت على النواحي السياسية 

 اتباع أساليب الحكم الراشد وسيادة القانون.  .1

 محاربة الفساد في أجهزة الدولة.  .2

 ة في السياسات والخطط الحكومية.الشفافيالتزام  .3

 ع العام.القطا مؤسساتزيادة كفاءة األداء في  .4

 إعمال مبدأ المحاسبة في مؤسسات القطاع العام وأجهزة الدولة. .5

يتضح من هذه الشروط أن المؤسسات المالية العالمية قد تجاوزت نظمها األساسية وأساليب عملها  

صندوق  العمل السياسي، وإمعاًنا في تدعيم هذا التوجه الجديد، قام  المعروفة، وبدأت تتدخل في إطار  

الدولي بالنق  أكثر وضوًحا في  د  إليه، ووضعه بصورة  اإلعالن المشار  الوارد في  الراشد  تنزيل شرط الحكم 

 :(75)  التالية الوصفة االقتصادية 

 تنفيذ سياسات التكييف الهيكلي لالقتصاد. .1

 ابات الحكومة. التزام الشفافية واإلفصاح في حس .2

 تحقيق الكفاءة في استخدام المال العام.  .3

االستقرتحق .4 والشفاف يق  المتعلقة  ار  خاصة  لالقتصاد،  المنظمة  واإلجراءات  القوانين  في  ية 

 بالقطاع الخاص.

 
(74)World Bank  ،World Development Report  ،September 2000  ،p 5 . 

ة بالخرطوم، ستراتيجيالدراسات اإل مقدمة لمركز  ل للدول النامية في ظل العولمة، ورقة  (تاج السر مصطفى، التموي75)

 .10م، ص    1998سبتمبر  
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حتى تكون الوصفة أكثر دقة ووضوًحا فقد قام البنك الدولي بإضافة الشروط التالية على الحكومات  

 في الدول النامية:  

 أن تنتهج األسلوب الديمقراطي في الحكم.  .1

 سان. أن تحمي حقوق اإلن .2

 سيادة القانون. تزم بأن تل .3

 الرشيدة على المال العام.   اإلدارةأن تحقق   .4

 أن تعمل على محاربة الفساد. .5

السياسية   .6 الحياة  في  المرأة،  خاصة  الفاعلة،  للمشاركة  للمواطنين  المجال  تفسح  أن 

 واالقتصادية. 

 . مل العسكريباب الحقيقية للنزاعات الداخلية وتحجم الععلى معالجة األسأن تعمل سلمًيا  .7

 أن تعمل على تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة.  .8

 أن تعمل على معالجة مشاكل الفقر ومسبباته. .9

المؤسسا النامية عبر سيطرتها على  الدول  الغربية بتنصيب نفسها رقيًبا على  الدول  ت  هكذا قامت 

مع   التعامل  وأصبح  والتجارية،  واالقتصادية  االقتصادالمالية  بكافةالنظام  العالمي  التجارية    ي  جوانبه 

 . والمالية والنقدية

يتطلب حصول الدول النامية على ما يطلق عليه }شهادة السالمة{ التي تفيد بتطبيق الدول النامية  

تلك المؤسسات االقتصادية العالمية أيدي    صبح فيأللشروط السابق ذكرها، وأن إصدار تلك الشهادات  

و تعمل  تخدم  التي  معايير  السياسة  فق  بقيادة  الشروط  الغربية  الدول  رغبة  تحقق  التي  واالقتصادية 

 الواليات المتحدة األمريكية في الهيمنة السياسية واالقتصادية على العالم.  

النظا الوضع تمت صياغة توزيع األدوار بين أركان  الدول  في ضوء هذا  العالمـي، بما يمكن  المالي  م 

النامية نحو النظام الذي يرغبه المعسكر الليبرالي،    ة في تحول الدولأغراضها المتمثلالغربية من خدمة  

 ( 76) وذلك كما يلي: 

آنًف .1 المذكورة  واالقتصادية  السياسية  الشروط  تستوفي  التي  للدول  على  ايتاح  الحصول   ،

ومحاربة  الح مشروعات البنية التحتية والبناء المؤسسي  موارد مالية من البنك الدولي لص

 
 .10المرجع السابق، ص   ( 76)
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 لعمالة المحلية.الفقر وتطوير ا

الحصول على تدفقات   .2 السياسية واالقتصادية فرصة  الشروط  التي استوفت  للدول  تتاح 

ع  وذلك  المدفوعات،  ميزان  إلصالح  الدولي  النقد  صندوق  من  القروض  مالية  طريق  ن 

تسهي عليهـا  أطلق  التي  }الميسرة  المدعمة:  الهيكلي  التكييف   Enhancedالت 

Structural Adjustment Facility  إصدار شهادة السالمة االقتصادية لتحديد أهلية ،}

 الدولة المعينة لتلقي العون والتمويل. 

ى تمويل لمشروعاتها  بعد الحصول على شهادة السالمة، يتاح للدولة المعنية أن تحصل عل .3

 قطاع الخاص.ر أسواق المال العالمية الخاصة واستثمارات ال التنموية واالستثمارية عب

 ي ظل العولمة: الدولية ف . التجارة 6

تعتبر التجارة الدولية إحدى العناصر الهامة في اقتصاد الدول بما تقدمه من خدمة لالقتصاد الوطني،  

التقدم  وتجئ أهميتها من كونها   الخارجي، وأن  العالم  واللقاء مع  للتفاعل  في أي تنمية داخلية  وسيلة 

العالمية وإيجاد تسويق للناتج القومي    ختراق األسواقباعتبار أن ا  يتوقف على إسهامات التجارة الدولية

ا  هو أحد مفاتيح النجاح لخطط التنمية بالدول وأن الفشل في إيجاد حصص في هذه األسواق ينعكس سلًب

ن أن تتطور بمعزل عن حركة االقتصاد الدولي أو  على حركة االقتصاد الوطني باعتبار أن أي دولة ال يمك

 الدولي. المجتمع 

 دولية في القرن العشرين:  رة الالتجا

قامت التجارة الدولية في القرن العشرين على أساس أنه ليس هناك دولة واحدة تمتلك الموارد من  

مستلزم كافة  إنتاج  فأجل  خلف  تقف  النسبية  المزايا  كانت  وقد  جيدة،  وبصورة  النظرية  اتها  لسفة 

الدولية، حيث يمكن لدو سلعة معينة بتكلفة أقل    تخصص في إنتاج لة معينة أن تالتقليدية للتجارة 

 . وجودة أفضل من الدول األخرى وذلك لما تتميز به من موارد طبيعية وبشرية

تج مثل  عالقة وال أثر لها فيما يتعلق بالتكاليف الحقيقية للمنويمكن مالحظة أن الميزة النسبية ال  

لقدرة على استخدام مستويات  يح لدولة ما ال، وإذا ما أتانخفاض تكلفة العمالة أو ضخامة احتياطات البترو

أقل من مواردها إلنتاج منتج معين، فإن هذه الدولة تتمتع بحيازتها على عناصر المزايا النسبية، وذلك  

 . (77)  المنتجنفس  ر إلى دول أخرى تستخدم مستويات أعلى من مواردها إلنتاج بالنظ

الدولية   التجارة  النظرية سارت عمليات  العالم يعرف أنه من  وفًقا لهذه  القرن العشرين، وأصبح  في 

 
رفاعي، ومحمد سيد عبد المتعال، } الرياض: دار المريخ وآخرون، اإلدارة المعاصرة، ترجمة رفاعي محمد    (ديفيد راتشمان77)

 . 51م {، ص    2001للنشر،  
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ضل لدولة }ما{ استيراد سلعة }ما{ من دولة }ما{ ألنها أرخص وأفضل جودة، فيما تعمل الدولة على  األف

سبية وفًقا لنظرية ريكاردو، ولكن مع مرور  يز التخصص في مجال إنتاج السلع التي يمتلك فيها مزايا نترك

الالوقت وفي ظل   العالتطورات  العشرين برزت رؤية جديدة  تي سادت  القرن  العقود األخيرة من  الم في 

تجديد والتحديث وصوًلا إلى  للميزة النسبية أشار إليها بورتر مايكل بقوله " إن القدرة لدولة }ما{ على ال

 .ة، هو المدخل المتالك القدرة على التنافس العالمي "مستويات تقنية وإنتاجية عالي

ولندا في امتالك سوق التجارة العالمية في مجال الزهور، حيث لم يتأت  لى ذلك نجاح هومن األمثلة ع 

ب  وإنما  المثالي،  المناخ  أو  الطبيعية  الموارد  توفر  بفضل  ذلك  قادت  لها  الذي  الزهور  أبحاث  مركز  فضل 

 . (78)   الزهورلندا للميزة النسبية في مجال إنتاج دراساته إلى امتالك هو

التطو هذا  خالل  الميزة  من  أن  يتضح  أو  ر  الطبيعية  الموارد  بامتالك  مقيدة  غير  أصبحت  النسبية 

جديد والتحديث. وفي ظل  الموقع الجغرافي بقدر ما هي مرتبطة بامتالك واستخدام التقنية وأساليب الت

األمم  ا يواجه  ات الحماية الوطنية يصبح أمر إدارة التجارة الدولية تحدًيزوال الحدود الجغرافية وزوال سياس

 World Tradeشركات فيما يعرف بعصر حرية التجارة الدولية الذي تقوده منظمة التجارة العالمية  وال

Organization W.T.O . 

العالمي يشكل   المنظور  من  النسبية  والمزايا  التنافسية  القدرات  امتالك  عدم  للدول    وأصبح  تهديًدا 

 ومصالحها وأمنها.  

 التجارة الدولية اليوم: 

في القرن الماضي العديد من النظريات والسياسات التي تنظم التجارة الدولية، فجاءت   العالم لقد شهد

الدولية والمعاهدات اإل  البن أو السكر.االتفاقات  وهناك سياسات    قليمية واالتفاقات السلعية كاتفاقية 

ل للتجارة الدولية ليصبح  انتهت بما يقبل عليه العالم اليوم من تحرير كام  .. إلخالتحريرسات  الحماية، سيا 

 .ة تكون الموارد واإلمكانات فيها متاحة للجميع من حيث التخطيط الستغاللهاالعالم مجرد مدينة كبير

منظور عالمي  في المرحلة المقبلة أصبح ال بد له من أن ينطلق من    إستراتيجيليه فإن أي تخطيط  ع

م األول حتى ولو كان ذلك اإلنتاج  دولية في المقاء من البيئة الوليس محلـي، وأن يضع في اعتباره أنه جز

المخطط له، موجها للبيئة المحلية باعتبار أنه في ظل انفتاح األسواق وزوال القيود وسياسات الحماية في  

ون بالمستوى العالمي من حيث المواصفات والجودة  لفترة القادمة فان اإلنتاج المحلي ليس له إال أن يكا

 وى األسعار. ومست

 
 .53  ـ  52(المرجع السابق، ص  78)
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 ة التجارة العالمية: ظممن 

حيث برزت اتفاقية التجارة والتعريفة الجمركية    1947مرت هذه المنظمة بعدة مراحل بدايًة من عام 

{general agreement for trade and tariff – GAT ومرت بعدة جوالت من التفاوض بين دول }  

 {  world trade organization WTOة العالميـة } العالـم، إلى أن قامت منظمـة التجـار

والقيود   الحماية  سياسات  وإزالة  األسواق  وفتح  الجمركية  الحدود  إلغاء  إلى  تسعى  خاللها  من  وكانت 

ية وأخرى  ت لخفض القيود الجمركية وأخرى تتعلق بالحماية الفكر اإلدارية واشتملت على عدد من االتفاقيا

التجارة واالستثمار، وقد يكون في  التي تتحكم في  قيود اإلدارية  تتعلق بإزالة السياسات الحمائية وإزالة ال 

ظاهر األمر أن هذه المنظمة تدعو لتشجيع االستثمار الحر وتعطي المنافسة عبر الجودة والسعر وشروط  

ربية على مصادر التمويل تجعل من الدول النامية  األخرى، إال أن هيمنة الواليات المتحدة والدول الغ  البيـع 

على التمويل يتطلب الحصول على شهادة السالمة والتي يتطلب الحصول  ا بأن الحصول  اجة إليها، علًمفي ح

 والمساس بسيادتها.  الدول شؤون عليها تنفيذ الشروط التي سبق وذكرناها والتي تتيح التدخل في 

ويل بالشروط المذكورة، يساعد  ة حبيسة رهينة بالحصول على التمعلى ذلك تظل ثروات الدول النامي

فر المعايير االقتصادية المطلوبة للدخول في شراكة أو  ك ضعف اقتصاديات هذه الدول وعدم توفي ذل

مواردها المالية مع تحملها لكاهل   تعاون اقتصادي مـع العالم، وعجز موازين مدفوعاتها باستمرار وشح

  تعدية الجنسيات ول الشركات المالثقيلة، وهو ما يدعو لالستسالم مما يفتح الباب لدخ الديون األجنبية  

الستغالل ثروات هذه الدول بأسوأ الشروط مع وجود تهديد بانهيار اقتصاديات هذه الدول عبر شفافية  

امية تحت  لتظل ثروات الدول الن  ر العمالت وغيرهما من الوسائل أسواق المال والتحكم الميكانيكي في أسعا

 ألجنبي بمسميات وكيفيات مختلفة.  االستغالل ا

 بري: األوسط الك مرشوع الرشق
ة والعالمية بواشنطن،  ستراتيجيمشروع الشرق األوسط تم اقتراحه ودراسته بواسطة مركز الدراسات اإل

 بتبنيه معها. 8وتسعى الواليات المتحدة إلى إقناع دول مجموعة الـ 

ى  ت التي لها اتصال بمصالحها وأمنها، حيث يرروع معالجة بعض الموضوعاوتحاول من خالل هذا المش 

د مصالح  ياسية وحرية التعبير سوف تخلق وضًعا وظروًفا تهدالمشروع أن عدم الديمقراطية والحرية الس

مجموعة دول الثمانية، وأن العطالة والجهل والحرمان من الحقوق السياسية تهدد استقرار المنطقة وتقود  

 التطرف وتهدد مصالح مجموعة الثمانية. إلى 

 اكستان وأفغانستان وإسرائيل.ول العربية وإيران وتركيا وبيضم الشرق األوسط الكبير الد
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 الرشق الكبري: البنود الرئيسة ملرشوع 
 ( 79) يمكن تناول مشروع الشرق األوسط الكبير من خالل بندين رئيسيين كما يلي: 

 بنود سياسية:  :أوًلا

الديم والحإشاعة  تأهيلقراطية  اإلعالمي،  اإلصالح  القانوني،  اإلصالح  الراشد،  الشفافية    كم  النساء، 

الحكومية، بناء مجتمع المعرفة، توفير  المجتمع المدني غير  ومكافحة الفساد، تأسيس ودعم منظمات  

 التعليم األساسي، تعليم اإلنترنت كمدخل مهم للتعلم والتجارة، تدريس إدارة األعمال. 

 بنود اقتصادية:   :ثانًيا

 يمكن تناولها من خالل تسعة محاور هي: 

يعتبر    ينطلق هذا المحور من فرضية أن نمو طبقة متمرسة في مجال األعمال  القتصادية: . الفرص ا1

الخاص   القطاع  قدرات  إطالق  إلى  البند  هذا  خالل  من  المشروع  ويهدف  الديمقراطية،  لنمو  مهًما  عنصًرا 

 والمتوسطة كمحرك رئيسي للتنمية االقتصادية وخلق فرص عمل. خاصة المشروعات الصغيرة 

مبادر2 التموي.  النساء،  ل،  ة  مشروعات  خاصة  الصغيرة  المشروعات  إقراض  خاللها  من  حيث  ويتم 

 مليون عامل في المنطقـة.   1.2مليون دوالر لتمويل   500إلى  400سيتم تقديم ما بين 

الكبير: 3 األوسط  الشرق  مؤسسة  بالت  .  المتوسوتختص  تكامل  مويل  إلى  التوصل  بهدف  والكبير  ط 

األعما لمجال  قادة  اقتصادي  ِقبل  من  المؤسسة  هذه  إدارة  تتم  وأن  المنطقة  في  في  ل  الخاص  القطاع 

 .  8وعة الـ مجم

ويتم إنشاء هذا البنك على غرار البنك األوربي للتعمير والتنمية في  . بنك تنمية الشرق األوسط:  4

 سبيل: 

  .صالح على توفير االحتياجات األولية للتنميةالساعية في اإلمساعدة الدول   ▪

رات المالية وتركيزها لتوسيع وإنشاء التعليم والصحة والبنية التحتية وتتخذ قرارات  القد  توفير ▪

 اإلقراض أو المنح من هذه المؤسسة بحسب قدرة البلد على القيام بإصالحات ملموسة.  

إلى إطالق حريات الخدمات المالية وتوسيعها في المنطقة  دف  ويه. الشراكة من أجل نظام مالي:  5

 :  عبر

 
 . 14-5ة والعالمية، دراسة مشروع الشرق األوسط الكبير، مرجع سبق ذكره، ص ص  ستراتيجي(مركز الدراسات اإل 79)
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 ح وتحديث الخدمات المالية الإص .أ

 .تحسين اندماج بلدان المنطقة في النظام العالمي .ب

 على:  8تقديم مساعدات تقنية وخبرات مع تركيز مجموعة الـ  .ج

 تنفيذ خطط إصالح تخفض سيطرة الدولة على الخدمات المالية. 

 مالت المالية بين الدولز عن المعارفع الحواج . 

 ة الداعمة القتصاد السوقلماليائل اتقديم وتحسين وتنويع الوس . 

 إنشاء الهياكل التنظيمية الداعمة إلطالق حرية الخدمات المالية. 

 وتعمل على تشجيع التجارة في الشرق األوسط من خالل:  . مبادرة التجارة: 6

 االنضمام لمنظمة التجارة الدولية   .أ

 تسهيل التجارة وتحسين التبادل التجاري في المنطقة.  .ب

   رية: التجا المناطق .7

إنشاء مناطق تجارية بالمنطقة لتحسين التبادل التجاري والممارسات    8  حيث ترى مجموعة الـ

المتعلقة بذلك من رسوم جمركية وإتاحة مجموعة من الخدمات لدعم النشاط التجاري للقطاع  

النقل وتسهيل خروج ودخول السلع  إنجازمالت وسرعة  الخاص فيما يتعلق بالمعا  ها وسرعة 

 من المنطقة وإليها. والخدمات 

   ق رعاية األعمال: مناط .8

 وتختص بإقامة مناطق تتولى تشجيع التعاون اإلقليمي في تصميم وتصنيع وتسويق المنتجات. 

   منبر الفرص االقتصادية للشرق األوسط الكبير:  .9

كبار   بجمع  مجممسؤولويختص  د ي  الـ  وعة  القضايا    8ول  لمناقشة  الكبير  األوسط  والشرق 

 المالية والتجارية اإلقليمية. صالح االقتصادي والقضاياالمتعلقة باإل

 : سرتاتيجيالرشق األوسط الكبري من املنظور اإل 
إن المحاوالت األمريكية للهيمنة على العالم لتحقيق المصالح التجارية هي عملية ممتدة منذ فترة ما  

البع خاللها  من  تحققت  داخلية  هيمنة  سبقتها  الثانية  العالمية  الحرب  ذد  األمريكان  للتجار  وي  مصالح 

 األصول األوربية على حساب المزارعين السود،  

أيًضا   المجال  توسع  فقد  الضخمة،  الجنسيات  المتعددة  الشركات  محلهم  ليحل  اآلن  الحال  تغير  وإن 

فترة االستعمار البريطاني وإن مشروع الشرق األوسط الكبير ال يخلو  ليشمل العالم ككل كما كان الحال إبان 
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 ت تحقيق المصالح األجنبية على حساب المصالح الوطنية. من كونه امتداًدا لمحاوال

كما تلتقي كثير من أفكار مشروع الشرق األوسط الكبير مع ما طرحه شمعون بيريز في مشروع الشرق  

 . ( 80)   {EastNew Middle  The} األوسط الجديد في كتابه 

 لكبري:  ة ملرشوع الرشق األوسط اسرتاتيجياألبعاد اإل 
بالنظر إلى البنود الرئيسة لمشروع الشرق األوسط الجديد فإنه يتضح أنها تجسد الشروط التي تحاول  

 من خاللها معالجة موضوعين رئيسيين لهما اتصال بمصالحها وأمنها،   8دول مجموعة الـ 

البنو:  األول المتعل هو  اإلرهاب  د  صناعة  يسمونه  ما  بوقف  توفيقة  أن  المشروع  يرى  ر  حيث 

ا المتطرفين في  الديمقراطية والحرية  لسياسية وحرية التعبير مع خلق فرص عمل سوف يوقف بروز 

 . المنطقة

فيتعلق بتحقيق الظروف المطلوبة التي تمكن الشركات األجنبية الوافدة إلى المنطقة من  :  أما الثاني

 .بية من المنظور العالميق المزايا والقدرات النسوفق أسس اقتصادية وإدارية تمكنها من تحقي   العمل

الشفافية   الجمركية،  والرسوم  السلع  وخروج  دخول  المالية،  بالخدمات  المتعلقة  البنود  لذلك  مثال 

افية أسواق  ومحاربة الفساد في المنطقة كشروط مهمة لتأمين دخول االستثمارات األجنبية فضًلا عن شف

المشروع تشير إلى  العالمي، كما أن تفاصيل    األموال وحرية حركة األموال وهى شروط مطلوبة لالستثمار

أن الخطة التي تقف خلفه تهدف إلى بناء نظام اقتصادي محدود وتابع، فنجد أن الخطة تعمل على تمويل  

ات وبناء قاعدة إنتاجية في حدود  مليون دوالر يدفع على خمس سنو  500صغار المنتجين بمبلغ يصل إلى  

ولعل هذا المبلغ الضئيل مقروًنا مع ذلك العدد الضخم  ،  (81) سط الكبير{  مليون لكل منطقة الشرق األو   1.2}  

حدود   في  تمويًلا  يعنى  بالتمويل  المستهدفين  إلى    400من  إشارة  هذا  وفى  المتوسط،  في  للفرد  دوالر 

تلك القاعدة اإلنتاجية، فهي بالقطع ليست بمستوى القاعدة    مستوى التقنية التي يتم تمليكها ألفراد

 يا.ة لمجموعة دول آس اإلنتاجي

ملموسة،   إصالحات  تحقيق  على  القدرة  بمدى  مرهون  والكبيرة  المتوسطة  للمشروعات  التمويل 

وملموسة هنا تعنى إصالحات حقيقية وجوهرية، كما أن وجود مثل هذا الشرط يعني وجود معايير ولجان  

 بة من مجموعة دول الثمانية.رقا

وقت مضى بمدى وجود تعاون دولي وحصص  وًنا أكثر من أي  إن تحقيق المصالح االقتصادية أصبح مره

 
 .130ـ    100بيريز، مرجع سبق ذكره، ص  ( شمعون 80)

 . 9ع سبق ذكره، ص  ة والعالمية، دراسة مشروع الشرق األوسط الكبير، مرجستراتيجيلدراسات اإل (مركز ا 81)



252 

تخطيط  إستراتيجي وفق  ذلك  ينطلق  أن  على  العالمية،  األسواق  في  وطنية،    إستراتيجية  وإرادة  وطني 

ن من بناء نظام اقتصادي محدود بأغراض  وبالكيفية التي وردت في المشروع فإن دول المنطقة سوف تتمك

سيكون بين    لمي وعدم االندماج }فاالندماج الذي سيتمق العااج في السوبين االندمما  معينة في حالة  

ذات القدرات التنافسية العالمية والمصالح العالمية، وليس    - الوافدة إلى اإلقليم    -الشركات األجنبية  

الوطنية   العالمية ال تتوفر في اندماًجا أصيًلا للشركات  التنافسية  القدرات    وهذا مربط الفرس{، كما أن 

 وسط إال لدى الباكستان وإيران وتركيا وإسرائيل وذلك بمستويات متفاوتة.  منطقة الشرق األ

يفتح   سوف  البند  المنطقة، وهذا  لدول  البينية  التجارة  أمام  الحدود  المشروع عن فتح  يتحدث  كما 

 ل لغزو تلك األسواق بمقدراتها ومزاياها النسبية العالية.المجال واسًعا إلسرائي

 لجديدة:نية افريقااأل 
وهي في مفهومها الواسع تعني مجموعة األدبيات    Pan Africanإلى المصطلح    األفريقانيةر  تشي

الذي بدأ عندما شرع للصراع  اإلفريقية، وقد برزت كنتاج  القارة  االلتزام بقضايا  التي تدل على    والمبادئ 

استغالله اقتصادًيا في القرن الخامس  األوربيون في ترحيل اإلنسان اإلفريقي إلى الدنيا الجديدة من أجل  

 الث مراحل هي: الرق.. االستعمار.. العنصرية.  عشر، وقد مرت عبر ث 

مؤتمرات لألفريقانية، إال أن المؤتمر الخامس أحدث تحوًلا كبيًرا إذ شهد بروز فكرة   سبعوقد انعقدت 

إفريقيا، وهو ليس عمًلا حديًثا  لزنوجة، وهي تمثل المحور الذي يحمل أفكار الزنوجة ويعمل على تقسيم  ا

الذي قاد تيار وحدة إفريقيا    بيال.. إلخ اح مخالف لمحور عبد الناصر.. نكروما.. بن  د ظهر هذا المحور كجنفق

 .1963الذي تجسد في قيام منظمة الوحدة اإلفريقية عام 

ل كلينتون، حيث  بحضور الرئيس األمريكي ب  1994بع لألفريقانية في كمباال  لمؤتمر الساوقد انعقد ا

ا  برنامج  تحمل  وثيقـة  المؤتمر  هذا  اإلنسان..  أبرز  حقوق  }الديمقراطية..  الجديد  العالمي  لنظــام 

حول    تقسيم إفريقيا لحل مشكلة النزاعات{ وتركز الحديث حول تجزئة السودان وتزامن مع ذلك طرح ورقة 

 استرقاق العرب لألفارقة في السودان، وورقة تقسيم السودان. 

 :السافانااألجنبي يف حزام  سرتاتيجي ط اإل خطيالت
  - 22{ درجة شماًلا وخطي طول14ـ    8السوداني، وسط السودان بين خطي عرض}    االسافانيقع حزام  

شمل شريط من شمال النيل األزرق  شرًقا ويمر بحدود الواليات الشمالية الستة حسب النظام القديم وي  36

جنـوب  ل دار فور وكل جنوب دار فور، شريط من شمال كردفان وكل  وكل جنوب النيل األزرق، شريط من شما

كردفان، الشريط الشمالي لكل المديريات الجنوبية }أعالي النيلـ  بحر الغزال{ باإلضافة إلى حظيرتي الدندر  

كلم، وهو يجسد منطقة التمازج الحقيقي بين شمال وجنوب    400.000والردوم وتبلغ مساحته أكثر من  
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 صادي عالمي. يتميز بثروات طبيعية هائلة كافية لجعله منطقة صراع اقتالسودان، و

ة لهذا الحزام هو كونه الرباط بين إفريقيا شمال الصحراء وجنوبها، وأن  ستراتيجيومن أهم األبعاد اإل

يعني الحزام  هذا  عبر  اإلسالم  للموارد    انتشار  مخزون  أكبر  على  اإلسالمية  السيطرة  البعيد  المدى  على 

المالطبي أصحاب  يهدد  وضع  وهو  العالم،  في  االقتصاديةعية  األهداف    صالح  مع  تناقضه  عن  فضًلا 

 الصليبية والصهيونية.

النوب  الحزام في بداية التسعينيات نشاًطا أمريكًيا وغربًيا مكثًفا بدأ بمنطقة جبال  ة  وقد شهد هذا 

حزام   قلب  تشكل  الكبرى،    االسافانالتي  دارفور  نحو  وتحرك  وهي  السوداني  الحزام،  شرق  نحو  وسيتجه 

التي تستهدف إقامة حاجز واٍق ضد تسرب    االسافانات األجنبية حول حزام  ستراتيجيتم في إطار اإل تحركات ت

سيط أي  يمنع  بما  كلها،  وإفريقيا  وإنما  فحسب  الحزام  منطقة  في  ليس  سياسية  اإلسالم  إسالمية  رة 

 لى إفريقيا. واقتصادية ع 

 :السافانا التبشري املسيحي يف حزام
ا لها،  إستراتيجيالبريطانية أثناء االستعمار بالتبشير المسيحي في السودان وكان هدًفا    اإلدارةاهتمت  

  االسافانالبريطانية للتبشير المسيحي فيها هي منطقة حزام    اإلدارة وقد كانت أبرز المناطق التي سعت  

 ال النوبة واالنقسنا.حيث عملت في منطقة جب 

ريطانية تعمل لوقف المد العربي اإلسالمي في جبال النوبة بتعيينها مستر جيالن ومن  لبا  اإلدارةبدأت  

اسمه بسياسة بريطانيا تجاه اإلسالم في جبال   بعده مستر نيوبولد ارتبط  لكردفان وهو شخص  مديًرا 

ز على  زت آراء جديدة تقوم على أن تحقيق أفضل النتائج العملية يتم بالتركيالنوبة، خالل فترتهما بر

اإلسالم   ضد  متين  حاجز  الحاجز،  خلق  هذا  خلف  إسالمي  نفوذ  أي  ترك  وعـدم  الجنوبية  المديريات  في 

في المنطقة التي تحد شماًلا بخط يمتد من هيبان إلى كيلك وجنوًبا بمديرية  ي  تشر العمل التبشير لين

المنطقة    ى أن تضم هذهغزال وشرًقا بخط يفصل هيبان وتونجا وغرًبا بحدود مديرية كردفان، عل بحر ال 

 الحًقا إلى بحر الغزال.  

وبرزت دراسة أعدها شخص يدعى ترمنقهام تعمل    االسافانبعد ذلك تطورت الرؤى حول منطقة حزام  

ين اإلسالم والوثنية حتـى يمكن  على إقامة مراكز مسيحية في كل المنطقة المتاخمة حيث يوجد اتصال ب

ولم تقف الخطة    ل،ن تجد لها نقاط اتصال حين تتدفق نحو الشماللمسيحية }بعد تقويتها في الجنوب{ أ

مة حاجز واٍق ضد تسرب اإلسالم ليس في منطقة الحزام فحسب وإنما  عند هذا الحد بل أنها تستهدف إقا

تي انتشرت على طول عرض السودان حتى وصلت إلى بحيرة  وإفريقيا كلها، وقد أكد ذلك نشاط اإلرسالية ال

ة النيوزلندية غرًبا، وتوسعت إرسالية السودان  رسالية البريطانية{ بينما انتشرت اإلرساليتشاد شرًقا }اإل

 نطقة االنقسنا المتاخمة إلثيوبيا المسيحية وتم بذلك إقامة الحاجز على طول عرض إفريقيا.في م
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بالعمل    ، سمحت لإلرساليات1919لتأديبية بعد الفتح حتى  البريطانية حمالتها ابعد أن أنهت الحكومة  

كم واالنقسنا،  النوبة  وجبال  الجنوب  بوس في  وإلحاقـه  المسيحي  الجنوب  فصل  يتم  أن  رأت  وشرق  ا  ط 

عام   واإلقامة  الجوازات  قانون  صدور  هي  لذلك  الخطوات  أولى  وكانت  بموجبه    1922إفريقيا،  وصارت 

الثالثة  المديريات   الغزال    –الجنوبية  النيل    –بحر  الذي    -   االسافانحزام    واالستوائية ومنطقة  – أعالي 

ناطق مقفولة ال يسمح بدخولها  تمثله جنوب دارفور الكبرى وجنوب النيل األزرق وجنوب كردفان الكبرى، م

 .1949إال بإذن استمر حتى عام 

 مداخل التنفيذ: 
ة المتعددة التي ذكرنا تلخيًصا لها، كان البد من صياغة آليات  جيستراتيحتى يتم تنفيذ المخططات اإل 

 اسات ووسائل ومداخل للتنفيذ، ونذكر فيما يلي أهمها:  وسي

 أ. اآلليات والمداخل الدولية العامة:  

 تتلخص في ثالثة مداخل هي:

 {  .. إلخوالديمقراطية}استخدام بند حقوق اإلنسان   : السياسي  المدخل 

   الجديدة{ }القوانين والنظم والمنظمات االقتصادية   : ياالقتصاد   المدخل 

}عبر تأسيس ودعم وحماية منظمات المجتمع المدني غير الحكومية{ التي تجد    : نياإلنسا  المدخل 

الدعم الدولي عبر الركيزة السياسية الدولية، والدعم المالي من الركيزة االقتصادية العالمية، وترتكز على  

 ة الدولية في االطالع بأنشطتها.  المؤسسات االجتماعي

 ب. خط قوس األزمة: 

ة أو ما أطلق عليه سابًقا خطة برنارد لويس، السياسة التي وضعها المكتب ألزمويعتبر خط قوس ا

من   خبير  بواسطة  البريطانية  للمخابرات  بأكسفوردالعربي  سيريأ،  تشمل  التي  المنطقة  النكا،    ن 

األوسط، مصر، السودان، إثيوبيا، كينيا،  أفغانستان، تركيا، الشرق    ، الهند، باكستـان، إيران، بنغالديش 

 دد لها عـدم االستقرار، وذلك باستخدام الصراع العرقي والديني.ل، إرتريا، حُ صوماال

وقد تبني وزير الخارجية األمريكي األسبق هنري كيسنجر هذه السياسة التي أطلق عليها خطة برنارد  

الحًقا اعتمدها  وقد  هذ   لويس،  أن  الدولية، يتضح  الساحة  في  يجري  النظر على ما  وبإلقاء  ه  برزنسكي، 

سياسة ال زالت تشكل آلية مهمة من آليات تنفيذ المخططات األجنبية، وقد اعترف كتاب إسرائيل وحركة  ال

جنوب السودان الذي صدر مؤخًرا عن جامعة تل أبيب، بانتهاج ذات األسلوب، والذي تشكل دارفور وشرق  

  دان ومن قبلهما جنوب السودان، مسرًحا له. السو 
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 التشتيت: ة  إستراتيجيج. 

لتنفيذ  األوضاعات الفرعية التي تستخدم بغرض فتح المجال وتهيئة الظروف وستراتيجيي من اإل هو

 ات العامة، ومن أهدافها األساسية: ستراتيجياإل

  .منع بناء الكتلة الوطنية 

  ة مضادة. تيجيإسترامنع بلورة وتكوين أي رؤية وطنية 

  مات المجتمع{ لتلهث خلف  عارضة ومنظحكومة والمتشتيت وإلهاء الساحة السياسية بأقسامها }ال

 بنود انصرافية بعيًدا عن األجندة األساسية.

 .العمل على إلغاء أو تعديل وإضعاف التوجهات الوطنية بما يمكن من تمرير المخططات 

  ستراتيجيوطني اإل صرف انتباه الساحـات الوطنية عن الشأن ال . 

 االجتماعية واالقتصادية د. الوسائل والسياسات 

 لوسائل والسياسات في هذا الجانب إلى تحقيق العديد من األهداف نذكر منها: ف ا تهد

 . صناعة القيادات الوطنية  1

ة األجنبية الرئيسة، هو صناعة  ستراتيجيمن أهم الوسائل والسياسات المتبعة بواسطة المخططات اإل 

ن األطفال والشباب من دول  ططات، حيث يتم اختيار عدد متلك المخقيادات الوطنية المناسبة ألهداف  ال

التعليم المختلفة التي قد  ا لعالم المستهدفة، وذلك وفق معايير محسوبة، ثم يتم إخضاعهم لمراحل 

اإل  الرؤية  }وضوح  العليا  الدراسات  حتى  األولية  من  األجنبي  ستراتيجيتبدأ  للمخطط  تيسير  ة  خلف  تقف 

خالل تلك الفترة استخدام العديد من    يتم  لخ{،إ..  سير البعثات والمنحوبات تحقيق ذلك فيتم تيمطل

البرامج المطلوبة لصياغة ثقافة وفكر وشخصيات أولئك األطفال، والقيام بإعادة صياغة الشباب فيما  

 ية.  {، وفق المنهج المناسب للمخططات األجنبBrain Washingيسمى بالـ }

حيث يتم }عن علم وقصد{    خالله إبراز تلك الشخصيات }التلميع{يتبع ذلك عمل مدروس يتم من  

المهمة، وقد يتم تعيينهم في وظائف مهمة كمدخل  دعوتهم للمؤ  تمرات واألعمال والمنتديات الدولية 

ك الدول صاحبة  الشهرة، وعند العودة للوطن يتم االهتمام بهم ودعوتهم للمناسبات الوطنية بسفارات تل 

}قد يفسر    .. إلخالكبرىاءات بأجهزة اإلعالم  بعضهم جوائز عالمية، وتعقد معهم لق  التخطيط، وقد يمنح

ذلك كيف يجد البعض الشهرة واالهتمام ممن هم ليسوا ذوي كفاءة أو تفوق بينما ال يجد ذلك العديد من  

 الكتاب واألساتذة واألدباء المتفوقين{.  
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ناسبة  ، إال أن القصد منه هو صناعة القيادات الوطنية المحتاج إلى جهد طويلكل ذلك عمل طويل ي 

األجنبي   عن  نيابة  اإل للتدخل  بذلك  يتم  حيث  المستهدفة،  الدول  إلى    عدادفي  بهم  القذف  والتمهيد 

 الساحات السياسية الوطنية. 

   :. خلق جهاز حكومي هش بالدول المستهدفة2

  ته بعد انهيار االتحاد السوفيتي، ومن رات السوفيتي السابق بنشر مذكراقام أحد كبار خبراء جهاز المخاب

ا  قوله  أوردها،  التي  } المعلومات  الـ  جهاز  في  كبار  KJBنهم  أحد  يكون  أن  في  الشك  يساورهم  كان   ،}

نهم لم  أنهم ظلوا يبحثون عن دليل إال  أين الحكوميين النافذين من عمالء المخابرات األمريكية، ومسؤولال

ذلك يجدو وبعد  قام   ه،  الزمان  من  فترة  وبعد  السوفيتي،  االتحاد  انهار  ذلك    بقليل  بسؤال  الخبير  ذلك 

واستفسره عن مدى صحة شكوكه، فقال له إنه فعًلا كان عميًلا أمريكًيا، وأن مهمته كانت }فقط    مسؤولال

كذا نضمن إدارة  أن أمارس سلطاتي في أن يتم اختيار األسوأ واألضعف عند التعيين في الوظائف{، وه

بالظلم اإلحساس  تنامي  ظل  في  ضعيفة  هشة  ا.  حكومية  تنفيذ    لمثالهذا  وسائل  أن  إلى  يشير 

 ات األجنبية تستخدم كافة الوسائل والسياسات لتحقيق أهدافها. ستراتيجياإل

 مستقبل قيادة العامل يف القرن الحادي والعرشين: 
أمر  جرت على األرض في الماضي أو ال زالت تجري، وهو    إن كنا قد تناولنا البيئة الدولية من خالل أحداث

ا يلي تحليًلا موجًزا يحكي طبيعة الصراع بين مجموعات  ، فإننا نرصد فيمستراتيجييط اإلال بد منه للتخط

من القوى الكبرى، نهدف منه إلى بيان أهمية امتالك القوة الشاملة والسعي لتعزيزها وبالتالي أهمية  

التح  عمليات  اإل تناغم  اإل  ستراتيجيليل  تعرض  ستراتيجيوالتخطيط  ما  وهو  القومي،  األمن  في  مع  له  نا 

 ألخير من هذا الباب. االفصل الثالث والفصل 

 الواليات املتحدة: 
الواحد للعالم وقد سعت لتعزيز  أبعد انهيار االتحاد السوفيتي   المتحدة هي القطب  الواليات  صبحت 

األممية كما سعت إلى تحويل دول العالم    األجهزةضتها وسيطرتها على  قدراتها العسكرية وزادت من قوة قب 

وعلى خلفية انهيار    1989ام الرأسمالي االقتصادي الليبرالي، وفي العام  اصة الدول النامية، التباع النظوخ

م  األمريكية }اتفاقية واشنطن{ التي تهدف إلى تدعيم ما يطلق عليه اليو  اإلدارةاالتحاد السوفيتي تبنت  

 }بالعولمة{. 

اإلرهاب قامت الواليات المتحدة بشن    بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وعلى خلفية حربها على

وقامت باحتالل العراق، وعبرهما بدأت الواليات المتحدة تخسر كثيًرا من المنظور    أفغانستانالحرب على  

 ، يبدو ذلك في: ستراتيجياإل
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ة، الشيء الذي شكل هًما أساسًيا لإلدارة  لواليات المتحدتنامي مد الكراهية في العالم على ا  .1

ي عالمي مؤيد هو األساس إلحكام السيطرة والقيادة،  أ ن استمرار وجود رأار  عتببا  األمريكية

على غرار ما   العالم  في  الكبيرة  المهام  بالعديد من  المتحدة  الواليات  قيام  استمرار  وأن 

ال يمكن استمراره في المدى    العالمي هو وضعرغم سلبية الرأي    األوسطيجري في الشرق  

الصعيد  ودة أمام الواليات المتحدة إلعادة ترتيب أوضاعها على  الطويل، أي أن الفرصة محد 

 الدولي. 

بداية انهيار النظام القيمي الذي تأسست عليه الواليات المتحدة على خلفية حربها ضد    .2

الحر تقييد  إجراءات  من  العديد  في  تجسد  من  اإلرهاب  كثير  وانتشار  الشخصية  يات 

المتحدة تجاه شعبها وتجاه العالم في كثير من  المعلومات التي تؤكد عدم صدق الواليات  

 ة. ستراتيجياألمور اإل 

الواجب أن تتصف بها الدولة العظمى التي يجب   األوضاعيناقض    {2و  1} لوضع في البندين  ا

رأي قد يقطع الطريق إلى حٍد ما أمام الذين  أن تحمل نموذًجا قيمًيا تحمله للعالم، وهذا ال

 ا يصلح أن تروج له عالمًيا كقوة عظمى.  ًياًما قيميرون أن الصين ليس لديها نظ

ن السيطرة األمريكية والغربية  أ  لىإالتطور المتسارع في تقنيات اإلعالم واالتصال تشير    .3

أ بمعنى  اآلن،  الحال  هو  كما  متاًحا  يكون  لن  الفكر  على  القادمين  عموًما  العقدين  ن 

الذي يشير إلى أن   ءالشيت عموًما،  سيشهدان نمًوا متسارًعا في مجال اإلعالم واالتصاال

القرن الحالي سيتحرر من قبضة سيطرة اآللة اإلعالمية الغربية، وهذا  مواطن عشرينيات  

الوضع  أسيكون   هذا  مستقبًلا،  العالم  في  القوى  ميزان  موضوع  دراسة  عناصر  هم 

  طرة لقدرات التفاوضية األمريكية بشكل كبير، حيث لن يكون متاًحا حينها السيسيضعف ا

 لسياسات الخارجية. الفكرية على الشعوب وبالتالي سينعكس ذلك على ا

بدأت الواليات المتحدة تفقد زعامتها في مجال التكنولوجيا ويتوقع بروز قوة كبرى من    .4

 تحدة خالل العقدين القادمين. دول العالم ستشكل منافسة حقيقية للواليات الم

يات المتحدة من جهة والصين وروسيا  الوال  ة بينستراتيجيبروز تضارب في المصالح اإل  .5

 األوربي من جهة أخرى.  واالتحاد 
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 االتحاد األوريب: 
برز االتحاد األوربي بعد حربين عالميتين كان لهما األثر الكبير على واقع العالم اليوم، أصبحت بموجبها  

كي بتقديم عون فني بالدفاع  ادة العالم لدى القطبين األمريكي والسوفيتي، حيث كان هناك التزام أمريقي

الخطر السوفيتي، تجسد في تأسيس حلف شمال األطلسي، وعون اقتصادي    أوربا في مواجهة عن غرب  

ا بشكل أساسي على  تمثل في مشروع مارشال إلعادة إعمار أوربا بعد الحرب، ليستمر االهتمام األوربي منصًب

 الجوانب االقتصادية واالجتماعية.

ليدخل العالم عصر القطب األمريكي والذي تم تدشينه    األوضاعد السوفيتي تغيرت  بعد انهيار االتحا

المعدلة، والتي تعد اإلعالن الرسمي للنظام العالمي أو    1990وواشنطن    1989من خالل اتفاقية واشنطن  

ال وفق  بالعولمة  يسمى  العم ما  فيه  شهد  الذي  الوقت  في  ذلك  جاء  األمريكي،  االقتصادي  مفهوم  ل 

 وربي استقراًرا ونمًوا ملحوًظا.تماعي لالتحاد األ واالج

بلورة   وإعادة  األوربي  االتحاد  مسيرة  في  الواضح  األثر  لها  كان  التي  األحداث  من  عدد  ذلك  بعد  جرت 

جد معارضة شديدة من الدول األوربية، ثم أحداث  اهتماماته، تجسدت في حرب البوسنة، غزو العراق الذي و

 ك من إعالن للحرب على اإلرهاب.  تبع ذل  لخ، وماإم،  2001 سبتمبر

على خلفية التغيرات الدولية الجديدة بعد انهيار االتحاد السوفيتي وطبيعة الدور األمريكي الجديد،  

ي البوسنة على خلفية رؤية الواليات  وعدم قدرة االتحاد األوربي على التدخل بشكل فاعل في الصراع ف

دخل لوقف الحرب، واستئثار الواليات المتحدة بالمصالح  ا ومن ثم عدم التكونه شأًنا أوربًي  المتحدة لألمر من

الرؤى   الخطر الشيوعي وتفكك حلف وارسو، واالختالف في  العراق، وانحسار  الحرب في  الخليج عقب  في 

اد األوربي الحق  ألوربي والعالمي، فقد تشكلت العوامل التي تعطي لالتححول القضايا األمنية على الصعيد ا

 اع الجماعي من خالل امتالك بنية أمنية فاعلة.  ي تأسيس نظام للدفف

 الخالف األوريب األمرييك:  
مؤتمر ميونخ األمني والذي شهد انتقادات أوربية للواليات المتحدة    2005انعقد في فبراير من العام  

العام    األمريكية بعد  األمريكية  السياسات  خلفية  كما  1990على  أن  ،  األوربيون  المتحدة  يرى  الواليات 

القرار وتخطط وتدير   الناتو بينما تنفرد واشنطن باتخاذ  األمريكية تطالبهم بمشاركة جادة في عمليات 

بتصإستراتيجي للمطالبة  األوربي  االتحاد  قادة  دعا  ما  وهو  الناتو،  إطار  خارج  الحلف  اتخاذ  ة  عملية  حيح 

أخرى غير عسكرية، كما تحفظت    ضرورة إيجاد بدائلقيادة الناتو مع    ة والسياسية فيستراتيجيالقرارات اإل

بعض الدول األوربية مثل فرنسا على مقولة محور الشر التي وردت في خطاب الرئيس األمريكي جورج بوش  

لم يتبين وجود صلة ال تقبل الشك بينها    وعارضت توسيع الحرب على دول أخرى مثل إيران والعراق ما

سكرية بين أوربا والواليات المتحدة ومعارضة أوربا  اتساع الفجوة الع   لقاعدة، يضاف لذلكوبين تنظيم ا
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 لمشروع الدرع الصاروخي األمريكي.

 األوربية في عدد من النقاط أهمها:   األوضاعبشكل عام يمكن تلخيص 

اسية المتفق عليها بين  دم اكتمال الرؤية األوربية السيضعف القوة السياسية الناجم عن ع  .1

 في هذا االتجاه.  إيجابيةن يشهد تطورات أن العقد القادم يمكن أى اآلن، إال كافة األطراف حت

تنامي قوة االقتصاد األوربي، ومع ذلك يجب اإلشارة إلى حاجة االتحاد األوربي لتأسيس شراكات   .2

لدولية الخاصة بالمنتجات زات سريان شروط منظمة التجارة ادولية مع دول أخرى لمعالجة إفرا

ة الشيء ستراتيجينتاج عدد من السلع اإلي عند اكتمال سريانها ستخرج أوربا من إالزراعية والت

 الذي يتطلب عالج ذلك الوضع بترتيبات خارجية.

أهمية   .3 يشكالن  والعربي  اإلسالمي  االتحاد  السوق  يشجع  ما  وهو  األوربي  األوربي  لالتحاد 

األمريكي   الفشل  من  تنامي  لالستفادة  في  تجسد  والذي  المنطقة  للواليات  في  الكراهية 

دور يحترم اإلسالم وهو ما ظهر في تشجيع اإلسالم المعتدل ومحاوالت خلق    المتحدة، للعب

والعربي عموًما وبداي الفلسطيني  الشأن  أوربي فاعل في  ة ظهور أفكار جديدة لتوسيع  دور 

 وربي ليشمل الشرق األوسط.االتحاد األ

 ألمريكية.واليات المتحدة اة األوربية مع ال ستراتيجيتشابك المصالح اإل .4

 .  ة في الساحة الدولية إستراتيجيبروز رغبة أوربية لتعزيز قدراتها العسكرية وتولي أدوار  .5

 روسيا: 
د السياسي واالقتصادي محلًيا  ، واجهت روسيا أوضاًعا صعبة على الصعيبعد انهيار االتحاد السوفيتي

الص  اإلقليمي على خلفية إعادة تروعلى  والدولية وعلى رأسها    األوضاعتيب  عيد  اإلقليمية  الساحة  على 

الناتو على حدودها والذي بات يضم   دولة منها عدد من دول أوربا الشرقية بعضها كان    26توسع حلف 

دية على  وارسو، كما تراجعت سيطرة روسيا االتحااالتحاد السوفيتي السابق ومنظومة حلف  ضمن منظومة  

ا المتحدة وعدجيرانها بل إن محاوالت  الواليات  السوفيتي  لتحالف بين  واالتحاد  أوربا الشرقية  د من دول 

 السابق، تسير على قدم وساق.

  النفط، ولكن مع ذلك يعد الوضع الداخلي االقتصادية جيدة وحدث انتعاش سببه ارتفاع أسعار    األوضاع

ن  ن مجرد االعتماد على النفط خطر مالروسي اقتصاد ال زال تابًعا، وأهًشا إلى حد ما باعتبار أن االقتصاد  

 .ستراتيجيالمنظور اإل 

وبدأت تلوح في األفق مالمح لبداية حرب باردة جديدة،    األوضاعتصاعدت    2007في يوليو من العام  

الحيث أعادت ر التحليق االستطالعي طويل  والرؤوس  وسيا نظام  القنابل  النووية  مدى لطائراتها حاملة 
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، وكانت روسيا سبق وتخلت عن معاهدة منع األسلحة غير التقليدية،  1992ام  في الع  إيقافهبعد أن تم  

كما وقع   الدفاعية،  المواقع  كافة  وعبور  نووية  رؤوس  على حمل  قادر  لصاروخ  إنتاجها  عن  أعلنت  كما 

العام   بداية  في  الروسي  التقليدية    2007الرئيس  غير  المقاتالت  من  جديد  جيل  لتطوير  مرسوم  على 

رد الفعل الروسي المشار إليه برز بسبب مشروع الدرع الصاروخي    ،بليون دوالر  200يمة  ئرات بقت الطاوحامال 

 في أوربا والذي ترى روسيا إنه موجه الحتوائها. 

الصعيد  على  السياسية  أوضاعها  تعزيز  محاولة  إلى  روسيا  سعت  في    كما  واضًحا  ذلك  بدا  الدولي، 

كة مع الصين الشيء الذي قد يفهم منه تكوين قوة  بالمشاريادتها  ق  انضمامها إلى منظمة شنغهاي وتولي

 مضادة للناتو. 

خراجها من سوق التكنولوجيا النووية وذلك لخطورة امتالك  إكما تواجه روسيا محاولة الواليات المتحدة  

  ة في المستقبل، يأتي ذلك على خلفية بيع روسيا لتكنولوجيا نووية هذه األسلحة بواسطة أطراف حليف

 الشيء الذي سيؤثر على توازن القوى الدولية حسب وجهة نظر الواليات المتحدة.  ن الدول لعدد م

 الصني:
استطاعت الصين تحقيق نهضة متميزة خالل العقد الماضي، ولعل النجاحات التي استطاعت تحقيقها  

الم العقدين  من  خالل  الرغم  على  إل  األوضاعاضيين  يشير  خاللها،  تعمل  التي  عقالمعقدة  أن  د  ى 

واالقتصادية  العشر  السياسية  قوتها  خاللها  من  تعزز  الصينية  للقوة  مطرًدا  نمًوا  سيشهد  ينيات 

التحديث   برنامج  نجاح  في  تجسد  دولًيا،  القوى  توازن  على  تأثيره  له  سيكون  بشكل  والتكنولوجية 

الذي   بين  االقتصادي  تراوحت  الماضي  العقد  خالل  تحقيق معدالت نمو  في  واال  10  –  7تجسد  نفتاح  % 

 التي بلغت حوالي تريليون دوالر،   2004القتصادي الخارجي الذي تؤيده جملة صادرات الصين عام ا

الصين    اإلقليميةوسياسًيا في سعيها لتعزيز سيطرتها   الكبرى ـ  لتأسيس الصين  من خالل سعيها 

استطاعت    ية، كماالعالم  الريادة تايوان ـ ثم الكتلة الصينية الثقافية، ثم السعي لتحقيق  سنغافورة و 

تطوير توجهها السياسي الداخلي من خالل تبني مدرسة المنهجية العلمية وتسعى لتعزيز قدراتها التقنية  

 من خالل عدد من التحالفات الدولية مع روسيا وغيرها.

التواؤم ب الصين تحقيق  االشتراكي و استطاعت  التوجه  الحر وأبرمت  ين مقتضيات  السوق  مقتضيات 

 ة مع عدد من دول العالم بما في ذلك الواليات المتحدة. ستراتيجياإل شراكات  د من الالعدي

خطابها  أن  إال  الكبرى  الدول  منظومة  ضمن  األمن  مجلس  في  لمقعد  الصين  امتالك  من  الرغم  على 

سيادة الدول وقامت بتقديم العديد من المساعدات االقتصادية    السياسي يرتكز بشكل أساس على احترام

من الدول النامية، وعلى الرغم من تمدد الصين في عدد من تلك الدول كما هو الحال  للعديد  عسكرية  وال
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تزال   ال  قدرتها  أن  إال  العالم  من  البقاع  بتلك  الشعبي  الرضا  على  حصولها  من  الرغم  وعلى  إفريقيا  في 

ية  ة الوطنق بالقوهة صراع المصالح الدولية خاصة مع الواليات المتحدة ألسباب تتعل ضعيفة في مواج

لتعزيز   الصين  تجاه  والغربيين  الصينيين  المفكرين  من  كثير  نظر  وجهة  يخف  لم  هذا  أن  إال  الشاملة، 

 . قدراتها لتكون قوة عظمى

نع بروز الصين كقوة عظمى  ة الواليات المتحدة التي تقوم على مإستراتيجيوقد بدا ذلك واضًحا في  

الصينية تشكل اختالًلا في تووتعتبر أن   ليكون دفاعًيالقوة  القوى يجب تحويله  ا، وذلك من خالل  ازن 

وحدة لمكافحة تطوير أسلحة الدمار    إلنشاءمحاوالت احتوائها من جهة ومن خالل اتجاه الواليات المتحدة  

 ، (82)   العالمضرب أي هدف في أي مكان في   ها لنشر وتطوير قوات برية قادرة علىالشامل وسعي

ير قدرات منظومتها الدفاعية  التقنيات ألغراض عسكرية وتطو  يقابل ذلك سعي الصين للبحث عن

ة العسكرية من الهجوم  ستراتيجي النووية، االتجاه نحو تحول اإل   –ة  ستراتيجيباالعتماد على الصواريخ اإل 

ة الصينية لحدوث أي مواجهة دولية  ستراتيجيوقع أو سعي اإل ة الردع في إشارة إلى عدم ت إستراتيجيالى  

 . (83)  إقليميةغير 

 الخالصة:  
هو   .1 القادمين  العقدين  في  السياسية  قوتها  على  المحافظة  المتحدة  الواليات  قدرة  عدم 

سياساتها وسقوط القيم التي تدعو لها  االحتمال األكبر، نتيجة لسلبية الرأي العام العالمي تجاه  

في حد ذاته  اساتها الخارجية، وهذا  شكلٍ  كبير، ما لم يتم إحداث تحول جذري في سيمحلًيا ب 

ماالت سقوط نظام القطبية األحادي في ظل تنامي القوة المتوقع للقوة األوربية  يعزز من احت

 إليها.والصينية والروسية وفي ظل التعقيدات التي سبقت اإلشارة 

ة اإلقليمية،  بير مما يمكنها من السيطرة على المنطقروسيا يمكن أن تعزز قدراتها إلى حٍد ك .2

 مطلقة. كن دون أن يكفي لسيطرة أحادية ولعب دور عالمي ل

ينطبق ذات الوضع على الصين، مع تزايد قوة االتحاد األوربي وتراجع القوة المطلقة للواليات   .3

 المتحدة. 

ا لتلعب دوًرا على حساب سمعة  االتحاد األوربي والفرصة متاحة لزعامة ألمانييتوقع تزايد قوة    .4

 العرب والمسلمين.ة، وتعزيز عالقاتها مع الواليات المتحد

 
  2007، يوليو  341(خضر عباس، الصين ومستقبل عالقات القوى، مجلة المستقبل، العدد  82)

  ( المرجع السابق 83)
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الصين والواليات المتحدة تحتاجان للطاقة من الخارج وهذا في ظل التكلفة الباهظة ألي صراع   .5

اإل مصالح  حول  الدولي  التوافق  فسيكون  العقدين  تيجيسترابينهما  خالل  األقرب  هو  ة 

 القادمين. ً 

ت ضع ال .6 خالل  من  ذلك  الفرص لتعزيز  وجود  ظل  في  الصينية،  للتقنية  النسبي  مع  ف  حالفها 

 ادمة.روسيا ومن خالل جهودها لتطوير تقنياتها خالل العقود الق

قضايا   .7 في  التورط  في  المتحدة  الواليات  قدرة  وعدم  نشاطه  وتوسيع  الناتو  حركة  محدودية 

 وحروب أخرى. 

القوى  .8 بين  للحرب  الباهظة  مس  التكلفة  أمًرا  قيامها  من  تجعل  ظل  الكبرى  في  تماًما  تبعًدا 

 لية والتي ستتعقد أكثر فيما بعد. التعقيدات الحا

اإل .9 ضوء  مع  ستراتيجيعلى  اإلقليمية  المناورة  حرية  على  القدرة  فإن  تنفيذها،  الجاري  ات 

 . األوربيوالصين واالتحاد  المشاركة الدولية ستكون متوفرة لروسيا

ل  الجمهور في الغرب واإلعالم في مختلف دول العالم خال وكسر الحاجز بين    التطور في اإلعالم .10

أسس جديدة لن تساعد الواليات المتحدة    العقدين القادمين يعني تأسيس الرأي العالمي وفق

تجاه  جادة  توجهات  بروز  على  ستنعكس  كما  األحادية،  الريادة  تحقيق  السيادة    في  قضايا 

 المحلية والسلوك السياسي العالمي. الوطنية والمعتقدات والثقافات

األ .11 كل  من  مرفوض  المتشدد  وهذا اإلسالم  الصين  فيها  بما  الكبرى  اتجاهات    طراف  أن  يعني 

 العالم ستكون تجاه اإلسالم المعتدل بشكل واضح. 

الذي تمثل   .12 النمور  دول  ومجموعة  الياباني  االقتصادي  التنافسية  التفوق  للمزايا  امتالكها  في 

ت فيما لك على الغرب والتي قادغم من عدم امتالكها للمواد الخام، وتفوقها بذ العالمية بالر

العال لدخول  اإل بعد  المصالح  لتقاسم  الدولية  الشراكات  مرحلة  رأسها  ستراتيجيم  وعلى  ة 

اإل الجنسيات ستراتيجيالحصص  متعددة  الشركات  بروز  ثم  األسواق.  في  يسمى  ة  ما  بروز  ثم   ،

لسلع يتطلب إنتاج مبدأ يقوم على أن تحقيق المزايا التنافسية ل  بالتقسيم الدولي للعمل وهو

احد في أكثر من بلد حسب أوضاع المزايا النسبية لكل جزء من ذلك  اء المختلفة للمنتج الو األجز

الع  خالل  أكبر  بشكل  الدولي  الصراع  حركة  إطار  سيقيد  الوضع  هذا  القادمين  المنتج.  قدين 

قتصاد العالمي واسعة بين األطراف القوية. كما أن مصلحة اال  وبالتالي لن تكون مساحة الصراع

ية للدول النامية وهو ما سعت إليه مجموعة الثمانية من  تضي زيادة القوى الشرائأصبحت تق

 خالل عدد من التدابير منها إعالن شركاء في نظام عالمي مستديم.  
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اإللكتر .13 جديد  الحرب  عالمي  كمهدد  تبرز  أن  متوقع  القوى  تح  في  يسهمونية  تحرك  إطار  جيم 

 الكبرى. 

ة يجري تنفيذها بشكل أساسي  إستراتيجيناك ترتيبات  من خالل المالحظات أعاله يالحظ أن ه .14

تعقيدات   ظل  وفي  وروسيا،  والصين  األوربي  واالتحاد  المتحدة  الواليات    األوضاع بواسطة 

هد العالم في العقد  العسكرية والتقنية المشار إليها، نتوقع أن يشالسياسية، االقتصادية و

الواحد و استقرار عالمي تعدد األقطاب ينعكس في  عشرين نظاًما عالمًيا مالثالث من القرن 

 واحترام نسبي للسيادة الوطنية والمعتقدات ال مكان فيه للتطرف. 

بصورة دقيقة    األوضاعستطيع قراءة  كل ذلك يحتاج للدراسة المتأنية من الدول النامية حتى ت .15

 ها الترتيبات الالزمة.وتتخذ بموجب

يقوم من خالل حسابات القوة الشاملة وتحديد  يالحظ أن تعزيز القوة بين المجموعات األربعة   .16

اصر الضعف في كل من مكونات القوة الشاملة ومن ثم السعي لتعزيزها، وهذا ما يعزز من  عن

 على خلفيات القوة الشاملة.   ستراتيجيالتخطيط اإل أهمية انطالق 

 مالحظات:  
 الحظة اآلتي: بالتدبر العميق فيما أوردنا من معلومات حول البيئة الدولية، يمكن م

 أن ما يجري في الساحة الدولية ما هو إال صراع شرس حول المصالح.  .1

الوضع هو الذي قاد إلى أهمية أن التخطيط لمصالح الدول الكبرى يتم من منظور عالمي، هذا   .2

ا واجتماعًيا، كما أن التخطيط من منظور عالمي حدد مسرح  اآلليات الدولية سياسًيا واقتصادًي

ال بوطامعالقوى  على  ة  ويتعرف  يقرأ  أن  استطاع  وبالتالي  الدولي،  المسرح  وهو  أال  ضوح، 

 متطلبات التعامل مع هذا المسرح بصورة أفضل. 

ة األجنبية كاٍف إلدراك مدى عمق التخطيط  ستراتيجيج للمخططات اإل إن ما أوردناه من نماذ .3

يع   ستراتيجياإل الذي  الشيء  الدولية،  المصـالح  وأصحاب  األجنبية  أهمية  للقوى    اإلدارة ني 

اإلستراتيجياإل والتخطيط  المخططات   ستراتيجية  مواجهة  أن  باعتبار  النامية  للدول 

بمخططاستراتيجياإل إال  يتم  أن  يمكن  ال  وإدارة  إستراتيجيت  ة  مماثلة  وكذا  إستراتيجية  ة، 

 تيك. التكتيك يواجه بتك

ق المصالح دون  يل لتحقي ة وال سبستراتيجيأن إدارة صراع المصالح يتطلب امتالك القوة اإل .4

 ذلك. 

أن التخطيط في معظم الدول النامية في العقود الخمسة الماضية غالًبا ما يتم من منظور   .5



264 

ات  قاد إلى عدم القدرة إلدراك ومن ثم عدم القدرة على مواجهة التحديمحلي وبالتالي فإن ذلك  

 والتهديدات بشكل كاٍف.  

اإل .6 التخطيط  اإل  ستراتيجيعمق  آليات وقوانين  ستراتيجيوضوح األهداف  الغربية، وتكامل  ة 

 ونظم العولمة.

 أن اإلرسال الحضاري غالًبا ما يتم من مراكز قوية. .7

لالقتصادات    ستراتيجيصادية يشير بقوة إلى أهمية التخطيط اإلأن التعامل مع العولمة االقت .8

استيفاء المعايير  ى تعزيز القدرات التفاوضية لها على مستوى العالم، ونية الذي يؤدي إلالوط

العو لمواجهة  المطلوبة  أو  االقتصادية  وتالفي  إيجابياتها  من  االستفادة  من  يمكن  بما  لمة 

 تقليل سلبياتها، وبناء القدرات التنافسية الوطنية لتصبح عالمية.

نافسية العالمية هي المدخل األساس إلدارة  مية والقدرات التزة النسبية العالأن امتالك المي .9

 الح بين الدول في المرحلة الراهنة. حوار المص

العربي والعالمي، إال أن   .10 الغذائي  الدولية تتمثل في العجز  البيئة  أن هناك فرًصا متاحة في 

  لموارد الزراعية، لنامية الغنية باذلك يواجه باألطماع الدولية، وبالتالي فإن استفادة الدول ا

العالمية النسبية  الميزة  بجانب  يتطلب  الفرص  تلك  الترتيبات  من  من  عدد  استيفاء   ،

 ة.ستراتيجياإل

عربي إقليمي   إـستراتيجيأن التخطيط لـسد الفجوة الغذائية العربية ال بد أن يتم من منظور   .11

 .وليس قطري محدود

%    85بجانب حقيقة أن  العالم العربي،    مائية المتاحة فيعدم التوازن بين السكان والموارد ال .12

ما تشير  خارج حدوده، تشير إلى حرب المياه واألمن العربي، ك  من مياه العالم العربي تأتي من

ة المطلوبة من السودان باعتباره دولة لها فرصة في سد  ستراتيجيإلى تعقيدات التوجهات اإل 

 الفجوة الغذائية العربية. 

مكن أن يتحقق في غياب القدرات االقتصادية،  لعصر الحديث ال يألمن القومي في اأن مفهوم ا .13

يعن لالوهذا  والظروف  والعوامل  األبعاد  وتوفير  تحقيق  أهمية  من ي  يتمكن  حتى  قتصاد 

 تحقيق مفهوم األمن القومي.

حزام   .14 في  يجرى  ما  إلى  النظر  تكتيكية   االسافانخطورة  ومشروعات  مخططات  من  السوداني 

األجل وقصي ومتوسطة  اإل  رة  استصحاب  اإل دون  حزام إستراتيجيألهداف    ستراتيجيطار  ة 

 نا. االساف
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مشروع الشرق األوسط الكبير يجسد اآللية المناسبة لتحقيق األغراض الغربية المتمثلة في  .15

 االستفادة من الفرص المتاحة أعاله. 

 ية.للقوى األجنب ستراتيجية الدولية العامة تشير إلى تكامل التخطيط اإلستراتيجياإل .16

، روسيا، الصين{ يقوم من  بياألورالصراع بين المجموعات األربعة }الواليات المتحدة، االتحاد   .17

خالل حسابات القوة الشاملة وتحديد عناصر الضعف في كل من مكونات القوة الشاملة ومن  

 ثم السعي لتعزيزها.

تحوالت  إ .18 سيشهد  العالم  في  إستراتيجين  كبيرة  الة  العقود  في  القوى  وتوازن  ن  إقادمة، 

النامية والدول الكبرى وتحقيق الدول  األمن واالستقرار في المستقبل،    الشراكة العادلة بين 

تلك   امتالك  مدى  على  لترتيبات  تتوقف  الوطنية  إستراتيجيالدول  الرؤى  وجود  أهمها  ة 

العالمية،ستراتيجياإل التنافسية  والمزايا  التفاوضية  والقدرات  لتحقيق    ة  النظر  وأهمية 

 .ستراتيجيمي من خالل بوابة التخطيط اإل صالح الوطنية واألمن القوالم
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 لالقتصاد  سرتاتيجيالتخطيط اإل 

 لالقتصاد:  ستراتيجيمفهوم التخطيط اإل

وتحليل مؤثرات البيئة العالمية يتبين أن ما يجرى في الساحة الدولية ما هو إال  من خالل استعراض  

متفوقة  رات التنافسية الرس للمصالح، ال مجال فيه إال ألصحاب القدرات التفاوضية القوية والقدصراع ش

 لالقتصاد:   ستراتيجيوالمزايا النسبية العالمية، من هنا يمكن أن نتبين مفهوم التخطيط اإل

المؤلف  )و نظر  بوجهة  المعرفةهو  على  يبنى  المصالح  ،  تخطيط  وتحقيق  بلورة  على  يقوم 

العالمتيجيسترااإل المستوى  على  التحديات  ظل  في  للدولة  الوطنية االقتصادية  والمحلي،  ة  واإلقليمي  ي 

وتنمية    ة االقتصادية وما تشمله من االستفادة المثالية من الموارد واستنباطستراتيجيوامتالك القوة اإل 

وازنة واألمن الغذائي  موارد جديدة والمحافظة على البيئة ويتضمن امتالك الطاقة وتحقيق التنمية المت

 والمائي.

ة في األسواق العالمية وتحقيق قدر عاٍل من  إستراتيجيكما يتضمن الحصول والمحافظة على حصص  

مع عدالة توزيعه، وإفراز فلسفة    الدخل القومي للدولة يمكنها من تقديم خدمات متكاملة لمواطنيها،

 لح الدولية بأفضل شروط ممكنة،  تعمل على تأسيس شراكة دولية للدولة مع األسرة والمصا

نسبية العالمية وتحقيق  وبناء القدرات التنافسية والمزايا ال ويعمل على تنويع مصادر الدخل القومي  

تصاد في الدولة بما في ذلك ربط صغار المنتجين  االرتباط والتكامل والتناسق بين األنشطة المتعلقة باالق

العدالة االقتصادية، ويوفر  الجدوى السياسية و   ا يؤدي إلى تحقيقبالمصـالح الوطنية الكبرى والدولية، بم

المطلوب لتحقيق  ادسناإل االجتماعية، توفير فرص عمل كافية  و  الجدوى اإلنسانية  االقتصادي  العدالة 

للمواطنين والمنتجين وتعزيز القدرات األمنية للدولة من خالل الجانب االقتصادي  ورفع مستوى الدخل  

 األجيال القادمة(. وتأمين مصالح 

 املحاور الرئيسة للمفهوم:  
 ر التالية: يتناول المفهوم المحاو

 بناء االقتصاد على المعرفة. .1

 ة االقتصادية. ستراتيجيامتالك القوة اإل  .2

 ة الوطنية االقتصادية للدولة.اتيجيستربلورة وتحقيق المصالح اإل  .3

 يدة. االستفادة المثالية من الموارد واستنباط وتنمية موارد جد .4

 المحافظة على البيئة.  .5
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 امتالك طاقة آمنة رخيصة.  .6

 غذائي والمائي.تحقيق األمن ال .7

 ة في األسواق العالمية.إستراتيجيالحصول والمحافظة على حصص  .8

 تنويع مصادر الدخل القومي. .9

 تحقيق قدر عاٍل من الدخل القومي للدولة مع عدالة توزيعه. .10

 .ةدياالقتصاتحقيق الجدوى السياسية والعدالة  .11

 دالة االجتماعية.االقتصادي المطلوب لتحقيق الجدوى اإلنسانية والع   سناداإل توفير   .12

 توفير فرص العمل.  .13

والمصالح الدولية بأفضل  إفراز فلسفة تعمل على تأسيس شراكة دولية للدولة مع األسرة   .14

 شروط ممكنة.

 بناء القدرات التنافسية والمزايا النسبية العالمية. .15

 بين األنشطة المتعلقة باالقتصاد في الدولة. التكامل والتناسقتحقيق االرتباط و  .16

 دخل للمواطنين والمنتجين. توى ال رفع مس .17

 تأمين مصالح األجيال القادمة. .18

 ة: ستراتيجياإل. الرؤية الوطنية حول المصالح 1

  لالقتصاد يشير إلى سعيه لتحقيق مصالح طموحة فهو ال   ستراتيجيإن التدبر في مفهوم التخطيط اإل

زيادة   وإنما  القومي  للدخل  تقليدية  زيادة  عن  الدوليتحدث  تمكن  خدماتكبيرة  تقديم  من  متطورة    ة 

الدخل،   ذلك  توزيع  ليشمل  كذلك  يمتد  وإنما  فحسب  القومي  الدخل  زيادة  عن  يتحدث  وال  لمواطنيها، 

العالمي    % من الدخل 80ن مؤسسات اقتصادية دولية أشارت إلى أن  فالعديد من الدراسات التي صدرت ع

% من الدخل العالمي  50ن  سكان العالم، وأ  % فقط من 20هب لـ  في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية يذ 

االقتصادي أن يفرز اهتماًما بزيادة    ستراتيجي يذهب لعدة مئات من الشركات، لذا كان ال بد للتخطيط اإل 

وازنة التي تحقق العدالة بين أطراف  قومي مع عدالة توزيعه ويشمل ذلك تحقيق التنمية المتالدخل ال

 . الدولة المختلفة

ي مواجهة تحديات كبيرة على الساحة الدولية واإلقليمية والمحلية،  صالح طموحة يعنكما أن تحقيق م

ال  قد  التي  الكبرى  القوى  تقوده  الذي  المصالح  حول  الدولي  الصراع  ذلك  كافة  من  استخدام  في  تتوانى   
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 مزايا النسبية. بجانب تعقيدات التجارة العالمية وتعقيدات تحقيق ال األساليب لتحقيق مصالحها، 

ة االقتصادية  ستراتيجييتعذر التعامل معها إال من خالل رؤية وطنية حول المصالح اإل  األوضاعهذه    ل ك

يصبح ذلك  وبدون  السياسي،  الصراع  إطار  خارج  تصبح  اقتصادية    بحيث  تنمية  تحقيق  عن  الحديث 

 ير دقيق.طموحة مجرد حديث غ

 ة االقتصادية:  ستراتيجي. امتالك القوة اإل2

امتالكها في تحقيق األمن    يسهملدولة هو القوة االقتصادية، والتي  لقوة الشاملة ل من أهم عناصر ا

المية الثانية إلى قوة عالمية  القومي، ولعل تحول اليابان وألمانيا من الضعف والهزيمة عقب الحرب الع

مهما إلى الذي يؤيده انضماة االقتصادية والعلمية، يشير إلى أهمية هذا األمر،  بفضل أساسي يرجع للقو

الثمانية التي تشكل القوة العظمى في العالم، لذا فإن امتالك القوة االقتصادية خاصة لدول ذات  مجموعة  

 ا ملًحا.إستراتيجيا إمكانات وموارد اقتصادية، يعتبر ترتيًب

 دة: ارد واستنباط وتنمية موارد جدي. االستفادة المثالية من المو3

األرض في ظل شح الموارد  يتجسد أهمها في زيادة سكان كوكب    التحديات على الساحة الدولية التي

ا  تراتيجًيإسالطبيعية يجعل من تحديد أفضل األساليب والطرق الستغالل الموارد الطبيعية وتنميتها أمًرا  

يتم استخدام    قبوًلا في ظل الظروف المشار إليها أعاله أنال مناص عنه، فعلى سبيل المثال لن يكون م

الدول الغنية بالموارد الزراعية باعتبار أن إهدار هذه الموارد هو    فة في الزراعة أو الري فيتقنيات متخل

صال باألمن العالمي، وهو ما يمكن أن  إهدار لموارد يمكن أن يستفاد منها عالمًيا وهي بهذا الوضع لها ات

ة  إستراتيجيم استيفاء ترتيبات  مثل تلك الموارد ما لم يتلتدخل الدولي في شأن الدول األخرى الغنية بيبرر ا 

 اقتصادي دون االهتمام بهذا الموضوع.   إستراتيجيبهذا الخصوص. لذا ال يمكن الحديث عن تخطيط 

 . المحافظة على البيئة: 4

ة، من ذلك أثر االحتباس الحراري وأثر قطع  الدراسات التي أشارت لخطورة تدمير وإفساد البيئتعددت  

ماليين األفدنة من األراضي الزراعية من دائرة الزراعة  مطر الذي يقود لخروج  ات على تراجع حزام ال الغاب

وإن فحسب  للدول  المحلية  المصالح  ليس  يهدد  ذلك  وكل  بالمطر،  الري  على  كذلك  العتمادها  يهدد  ما 

ي  ح والذي بدوره قد يؤد يرات األخرى لهذا األمر مثل إجبار السكان للنزو المصالح العالمية، فضًلا عن التأث

الم سكان  مع  إليهاللصراع  النزوح  يتم  التي  للموارد    ناطق  المثالي  االستغالل  موضوع  أصبح  لذا  ..إلخ، 

 ادي.  االقتص ستراتيجيوتنميتها جزًءا أصيًلا من التخطيط اإل 
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 . تحقيق األمن الغذائي والمائي: 5

تهديد األمن القومي    ون على أن عدم امتالك أي دولة للماء والغذاء الكافيين يعنيستراتيجييجمع اإل 

م أنواع األسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع الدولي، وسبق  لتلك الدول، وهكذا أصبح الغذاء أحد أه

األمر على الماء، الذي    مريكية ضد االتحاد السوفيتي والصين، ينطبق ذاتأن استخدمته الواليات المتحدة األ 

ألي دولة من الدول ال بد له من    إستراتيجيذا فإن أي ترتيب  يسمى بحرب المياه، ل  قادت ندرته إلى بروز ما

 تأمين الغذاء والماء. 

 . أمن الطاقة:  6

ير الحياة الكريمة، أصبح ال غنى عنه من  من المعروف أن تحقيق التنمية في أي بقعة من العالم وتوف

صراع  ي لها، برز للعالم الزايد االستخدام البشر وفي ظل شح الموارد الطبيعية من الطاقة في ظل ت  الطاقة،

حول مصادر الطاقة، وهو أمر له تبعات خطيرة تصل للدرجة التي تجعل من الدولة التي ال تملك الطاقة  

الفهم، وهو السبب في  لعل مفهوم األمن القومي األمريكي يقوم على هذا  دولة ضعيفة أو مهددة أمنًيا، و

المتحدة   الواليات  علمحاوالت  للسيطرة  المهماألمريكية  الطاقة  أحد األسباب  ى مصادر  العالم، وهو  في  ة 

 الرئيسة التي جعلت الصين تتجه نحو إفريقيا.  

 لمية: ة في األسواق العاإستراتيجي. الحصول والمحافظة على حصص 7

الرفاه تحقيق  من  كل  بين  كبير  ارتباط  وامتالك  هناك  القومي  الدخل  وزيادة  للمواطن  القدرات  ية 

ا البوابالتنافسية وتحقيق  القومي من خالل  ة في  إستراتيجية االقتصادية، بالحصول على حصص  ألمن 

اإل التخطيط  محاور  أهم  أحد  البند  هذا  من  يجعل  ما  وهو  العالمية،  صادي،  االقت  ستراتيجياألسواق 

 ل.وسنتناوله بالشرح من خالل هذا الفص 

 . تنويع وتحقيق قدر عاٍل من الدخل القومي للدولة:8

على وجه العموم ال يتحدث عن مصالح صغيرة وإنما يسعى لتحقيق مصالح    ستراتيجيإن التخطيط اإل

والماليزية وغيرها.   ات اليابانية واأللمانية والكورية الجنوبيةستراتيجيضخمة وهو ما يبدو واضًحا في اإل 

دخل    االقتصادي، فإن ذلك يتعذر في ظل  ستراتيجيأحد أهم أهداف التخطيط اإل  وبما أن الرفاهية هي

لالقتصاد ال يتحدث فقط عن زيادة الدخل بل وعدالة توزيعه،    ستراتيجياإل  قومي محدود، كما أن المفهوم

ة  نه االعتماد على مصادر محدودة للدخل قابلالسليم للدولة ال يمك  ستراتيجييضاف لذلك أن التخطيط اإل

 للهزات الدولية والعكس صحيح. 
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 . الشراكة الدولية  9

ا صراع  طبيعة  الدولية  إن  بعضها  لمصالح  وقدرات  لمزايا  الدول  العالمي وحاجة  االقتصاد  وتعقيدات 

على أهمية    البعض، وارتباط االقتصاد بالجوانب األمنية للدول، جميعها ساهم في بلورة فلسفة تقوم

ع  واالتفاق  الدولية،  الوسائل الشراكات  أهم  من  دولًيا  المصالح  ربط  أن  فليس    لى  وتأمينها.  لتحقيقها 

ا أوتيت من قوة في ظل التشابك الدولي للمصلح وتعقيداته الراهنة، أن  مقدور أي دولة من الدول مهمب

 تتبنى سياسات عدائية مع العالم بأجمعه في الجانب االقتصادي.

يمكإن   ميسوًرا  أمًرا  ليست  الدولية  تشاءالشراكات  وكيفما  تشاء  ما  وقت  عقده  دولة  ألي  فصراع  ن   ،

الدولية يج الدول القوية تسعى لتالمصالح  حقيق مصالحها على حساب اآلخرين، وإن دخلت في عل من 

همية  شراكات دولية مع دول أخرى فهي تسعى لتأسيسها بما يحقق لها أفضل المكاسب، وهو ما يقود أل

 شراكات دولية بشروط مقبولة وعادلة.  قود نحو تأسيس  المسبق الذي ي  ستراتيجيالترتيب اإل

 ايا النسبية العالمية: التنافسية والمز . بناء القدرات10

العالمية الراهنة المعروفة بالعولمة، فقد أصبح امتالك القدرات التنافسية العالمية    األوضاعفي ظل  

الوحيد للت يمكن الحديث عن مصالح اقتصادية  عامل مع االقتصاد العالمي، وبدون ذلك ال  هو المفتاح 

 األمن القومي للدول.    ة وال يمكن الحديث عن تحقيقإستراتيجي

لذا فلن يكون من المنطق الحديث عن تحقيق تنمية طموحة ومواجهة تحديات البيئة الدولية دون  

المزايا   العالمية، وهو ما يعزز من أهمية األترتيبات تقود نحو تحقيق  التنافسية  مر وإدراجه  والقدرات 

 لالقتصاد. ستراتيجيضمن مفهوم التخطيط اإل 

 في الدولة:  والتناسق بين األنشطة المتعلقة باالقتصادتباط والتكامل . تحقيق االر11

ضاربة في كافة  أثبتت العديد من الدراسات أن أي دولة يمكن أن تشهد ممارسة أنشطة متناقضة مت

وال السياسات  صدور  ذلك  في  بما  صغار  مستوياتها،  بين  العالقة  واضطراب  المالئمة،  غير  تشريعات 

 . إلخ.  ين وكبارهم..المنتج

اإل  طموح  أدركنا  التكامل  ستراتيجيوإذا  تحقيق  فإن  الدولة،  قدرات  حشد  في  وهدفها  االقتصادية  ة 

أ أحد  هو  يكون  األنشطة  بين  والترابط  اإل والتناسق  إليه  ترمي  ما  يقود  ستراتيجي هم  بما  االقتصادية  ة 

التحق عن  بدالً   وطنية  شراكة  والشرا يق  التكامل  لتحقيق  يقود  وبما  التشريعي  لعداوة،  الجهاز  بين  كة 

 ذي وأصحاب العمل.  والسياسي والتنفي
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 . رفع مستوى الدخل للمواطنين والمنتجين: 12

إذا كانت محدودية الفترة الزمنية للتخطيط التقليدي ومحدودية التمويل المتاح، تفرض عليه بلورة  

العيأهد من  مقبول  حد  وتوفير  الفقر  محاربة  تتعدى  ال  طموحة  غير  محدودة  خدمات  اف  وتوفير  ش 

تجعله يسير    نين والركون إلى تحقيق االكتفاء الذاتي دون تطلع لألسواق العالمية.. إلخ،محدودة للمواط

ها تتراكم  يجمعها، وال فلسفة تجعل إستراتيجيمن خالل خطط تنموية قصيرة أو متوسطة األجل ال رابط 

 طويلة لتحقيق مصالح كبرى،  عبر العقود ال

اإل التخطيط  وتهيئة    اتيجيتر سفإن  لتوفير  التغيير  قيادة  على  يقوم  تماًما  العكس    األوضاع على 

ات اقتصادية طموحة يتم تحقيقها عبر  إستراتيجيوهو ما يقود لوضع    المناسبة لتحقيق طموحات كبرى،

ر رؤية تجعل كل أنشطة الدولة االقتصادية تتم وتتكامل وتتناسق عبر  سنوات طويلة، إال أنها تتم في إطا

نوات الطويلة بما يفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق المصالح الوطنية الطموحة وعلى رأسها رفع  سال

 ل القومي ومستوى دخل األفراد. مستوى الدخ 

 ة: ستراتيجي .إدارة الموارد الطبيعية اإل13

ة تشمل األرض الزراعية الخصبة  إستراتيجيية  مية موارد طبيعية ذات أهم تمتلك كثير من الدول النا

اإل والمعادن  كبيرة  موارد  ستراتيجيبمساحات  بجانب  والكروم  والنحاس  والحديد  واليورانيوم  كالذهب  ة 

اإل  الصراع  في  تتمثل  عالمية  أوضاع  ظل  في  وذلك  لفجوة    ستراتيجيالطاقة،  نتيجة  الموارد  هذه  حول 

 الم. اء والمعادن مع الزيادة الضخمة في سكان العالطاقة والغذ 

على الساحة الدولية    ستراتيجيارد في ظل أوضاع التوازن اإل ول الكبرى لهذه المو إذن ما بين حاجة الد

د قوى جديدة للساحة الدولية وتوجه العالم نحو قطبية متعددة، وما بين حاجة تلك  الذي يشير إلى صعو

 ة في السوق العالمية،  ستراتيجينية الحديثة وتأمين الحصص اإل للدول للسند السياسي والتق 

ة وتحقيق  ستراتيجية في تحقيق مصالح الدول النامية اإل ستراتيجيفي األهمية للموارد اإل ر غاية  يبرز دو

بين تلك الدول والدول الكبرى    ستراتيجيها القومي يقوم على مدى القدرة في إدارة عمليات التبادل اإلأمن

ة كالتي  إستراتيجيالتنقيب والتعدين مقابل مصالح    تم منح تراخيص استخدام األراضي وحقوقبحيث ي

 ة للموارد(. اتيجيستراإل   اإلدارةأشرنا إليها أعاله، وهذا مبدأ معروف في علم العالقات الدولية ) 

ة،  اتيجيتر سة وطنية وعدم وجود آلية وطنية إلدارة الموارد الطبيعية اإلإستراتيجيإن عدم وجود رؤية  

والعكس يعني تبديد هذه الموارد كتخصيص    يعني أن تفقد تلك الدول فرًصا كبيرة لتحقيق أمنها القومي، 

الزمان أو منح حقوق تنقيب عن اليورانيوم     راضي الخصبة لستة أو سبعة عقود من ماليين األفدنة من األ

ة لتلك الدول  ستراتيجيالمصالح اإلقق  يح   إستراتيجيلصالح قلة من المستثمرين دون أن يتم ذلك في إطار  
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أو حصص في السوق العالمي، وهكذا تمر السنين    إستراتيجيسياسي    كتوفير فرص عمل أو تقنية أو سند

ة وفي هذا تهديد  إستراتيجيلمستثمرين دون قيود تحقق مصالح  لتصبح كل الدولة مملوكة لعدد من ا

 حتى لمصالح األجيال القادمة.

ة  تراتيجيسة وعدم وجود آلية إدارة الموارد الطبيعية اإلستراتيجيوح المصالح اإل إن عدم وجود أو وض

 يعني فتح المجال لتمرير مصالح شخصية أو اإلضرار بالدولة. 

 ة لالقتصاد:  سرتاتيجياإل  اإلدارة خطوات 
 لكل أرجاء الدولة.،  إلخ   والصور   عمل المسوحات الجيولوجية والخرائط الكنتورية والطبوغرافية  .1

لتحتية كالطرق  ل الوضع الراهن لألوضاع االقتصادية ويشمل ذلك بيانات عن البنيات ا ليتح  .2

ري وحصاد المياه، كما  الكهرباء وأوضاع ال والسدود والكباري، السكة حديد والمطارات والموانئ و

البشرية،   الموارد  عن  وبيانات  للمواطنين،  الشرب  ماء  مثل  األساسية  الخدمات  يشمل 

 ارد الطبيعية.استخدامات المو 

 .إستراتيجيمن منظور جيو األوضاعتحليل   .3

 والتأهيل والتوزيع الجغرافي.   ة من حيث العددالموارد البشري .4

 الخدمات، التعدين. تحليل أوضاع الصناعة، الزراعة،  .5

باالقتصاد  .6 المتعلق  الثقافي  السلوك  األخالقية،  التنمية  االجتماعية،  القوة  أوضاع  تحليل 

 ، ثقافة إتقان العمل، االنضباط اإلداري.. إلخ.  كاحترام قيمة العمل 

 ية للدولة. حساب القوة االقتصاد  .7

لقدرات والمزايا الوطنية  تحليل ودراسة البيئة من حيث نقاط القوة، ويتضمن دراسة الموارد وا .8

 التي تدعم االقتصاد الوطني ويشمل ذلك: 

الزرا  .أ واألراضي  كالغابات  الطبيعية  الموارد  الجغرافي،  والتفصيالت الموقع  عية 

الج المياه  الجغرافي،  وتوزيعها  بها  وكمالمتعلقة  وم وفية  وجودها ياتها  ناطق 

الجغرافي والزماني، المعادن وأحجار ومواصفاتها، األمطار ومعدالتها حسب التوزيع  

 الزينة، النفط والذهب والنحاس، ثروات األنهار والبحار. 

 والبراكين. الطبيعية، الزالزل   األوضاعالمناخ، الظروف و  .ب
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 تحليل البيئة الخارجية كما يلي:   .9

واألسوا .أ الفرص  منظور  االستهالكيةمن  واألنماط  وتحوالتها    ق  العالمية 

 واتجاهاتها.

 ات المضادة وأوضاع التنافس الدولي. ستراتيجيلمهددات، يشمل ذلك اإل من حيث ا .ب

ومعرفة .ج العالمي  االقتصادي  النظام  على  التعرف  بغرض  االقتصادي،   المنظور 

 المنافسة.    ة االقتصادية للدولستراتيجيات المطبقة ودراسة القوة اإلستراتيجياإل

 أوضاع القدرات والمزايا النسبية المتعلقة بالفرص المتاحة.   .د

 النظم والسياسات االقتصادية العالمية.   .ه

 دراسة الشراكات والتحالفات الدولية. . و

المتصلة باالقتصاد، يشمل  األوضاع .ز المتعلقة   األوضاعذلك    السياسية العالمية 

 ء.رانيوم والماة كالنفط واليوستراتيجيبالموارد الطبيعية اإل 

البيئية وأثرها على   .ح االقتصادية    األوضاعمن منظور بيئي للتعرف على الظروف 

 الوطنية. 

دراسة   .ط بغرض  القانوني:  المنظور  المتعلقة    األوضاعمن  الدولية  القانونية 

 تشريعات.باالقتصاد من معاهدات وقوانين و

اإل .10 على  ستراتيجيدراسة  للتعرف  السياسية  الالسياسية    األوضاعة  معها  المطلوب  تعامل 

 . اقتصادًيا

اإل .11 للتعرف على  ستراتيجيدراسة  االجتماعية  معها    األوضاعة  التعامل  المطلوب  االجتماعية 

 اقتصادًيا. 

أوضاعها المطلوب    ة العلمية والتقنية واإلعالمية والعسكرية للتعرف علىستراتيجيدراسة اإل  .12

 التعامل معها اقتصادًيا.  

 لى قدراته وإمكاناته. ص للتعرف علقطاع الخا دراسة أوضاع ا .13

 تحليل البيئة الداخلية من حيث نقاط الضعف. 

 ة وتحديد البدائل. ستراتيجياختيار اإل  .14
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 اختيار الفلسفة االقتصادية المناسبة:  .15

 تحقيق المزايا النسبية العالمية.  . أ

 للدخل القومي.التوزيع العادل  .ب

 المنتجين.العالقة اإليجابية بين صغار وكبار  .ج 

 ة. المتوازنالتنمية  .د

 .ستراتيجيتحديد مجاالت التغيير اإل .16

 .  ستراتيجيالتنفيذ اإل .17

 االقتصادي.   ستراتيجيالتغيير اإل .18

 . المتابعة والتقييم والتقويم .19

 لالقتصاد:  سرتاتيجيالعوامل والظروف املؤثرة يف التخطيط اإل 
د والتي ساهمت إلى  االستعمار قبل خروجه من البالدول النامية من الفتن التي زرعها  عظم العانت م

في إشعال نار الخالفات بين أبناء الوطن الواحد إلى يومنا هذا، وهي خالفات تسببت في كثير من  حد كبير  

كبرى  أهداف  أو  رؤى  دون  لتسير  الدول  تلك  بمعظم  الوطنية  الجبهات  تفتيت  في  إلى    األحيان  تسعى 

تواج ظلت  المقابل  في  اإل تحقيقها،  المخططات  األستراتيجيه  تلك    جنبيةة  في  المصالح  ذات  المتقنة 

 الدول. 

من خالل هذا المنظور العلمي نستعرض بإيجاز عدًدا من العوامل والظروف التي تؤثر وتتأثر بالتخطيط 

 : لالقتصاد في الدول النامية ستراتيجياإل

 اع على المصالح.تصاد العالمي هو الصرأن السمة العامة لالق .1

  إستراتيجي ظلت واقعة تحت تخطيط    الطبيعية{لموارد  ة باغني  }ومعظمهاالدول النامية    أن .2

ة تتعلق بمواردها الطبيعية الضخمة على باطن  إستراتيجيأجنبي تقف خلفه أغراض ومصالح  

 األرض وظاهرها. 

قرارات  أن تنفيذها قد يقود إلى اتخاذ    أن تلك المخططات من العمق والخطورة والجدية بحيث .3

 الحروب.  خطيرة قد تصل إلى مرحلة إشعال

الموارد الطبيعية الموجودة بالدول النامية يتم التعامل معها على أساس أنها مخازن مقفولة   .4
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إليها  المشار  والحروب  محددة،  أولويات  وفق  واستغاللها  فتحها  ليتم  األجنبية،  القوى  لصالح 

من   تعد  ذلكأعاله  لتنفيذ  المتبعة  الوسائل  في أهم  الرغبة  عند  السالم  دعم  يتم  بحيث   ،  

 الحرب والفتن والحروب األهلية.استغاللها والعكس صحيح حيث يتم دعم 

أن البنود اإلنسانية مثل حقوق اإلنسان ومحاربة الرق وتحقيق الديمقراطية الخ أصبحت تمثل   .5

 ة.ستراتيجيمداخل مهمة في تحقيق المصالح اإل

  مصالحها في المقام األول.أن المخططات األجنبية ال تضع إال .6

مصالح الوطنية في منتصف القرن الماضي يتطلب االستقالل السياسي، فإنها  تحقيق الإذا كان   .7

ا عميًقا تستطيع أن تواجه به تلك  إستراتيجًياآلن تتطلب وأكثر من أي وقت مضى تخطيطًيا  

حمالطامعةالمخططات   إلى  ذلك  ويؤدي  و،  البالد  ثروات  قدراتها  اية  من  ويعزز  ثقافاتها 

 والسياسية.   التفاوضية واالقتصادية

أن المصالح هي أهم عنصر في تعامل أصحاب المصالح مع العالم الخارجي، وبالتالي فإنه يصبح   .8

لعله  ة بمجرد المطالبة بذلك، و إستراتيجيمن غير المنطقي الحديث عن تحقيق مصالح وطنية  

لكا واضحا  ازد صار  العالم  شعوب  األم فة  مثل  العالمي  النظام  أنظمة  في  المعايير  م  واجية 

اضح للعيان، وما يثبته الواقع والدراسات  المتحدة ومجلس األمن لصالح قوى معينة وهو أمر و 

أهداف   أيًضا  لها  دولية  مؤسسات  من  يشمله  وما  الدولي  االقتصادي  النظام  أن  هو  والبحوث، 

 .يطرة على أجهزة األمم المتحدةهي نفس القوى المس ها مصالح لقوى كبرىتحقق ب

مع مثل  .9 التعامل  اإل   أن  المخططات  الجهود  ستراتيجيهذه  تواجهها  أن  تستطيع  ال  الضخمة  ة 

 التقليدية للتخطيط في الدول النامية.

صحاب المصالح  إن واقع العالم اليوم وواقع التجربة الماثلة أمامنا تقول إن القوى األجنبية وأ .10

علالكبر للسيطرة  يسعون  والغى  الماء  مشكلة  تأمين  لضمان  الزراعية  األراضي  اللذان  ى  ذاء، 

القوى بدرجة أعظم من تهديد البترول، سالح القرن  أصبحا يشكالن سالًحا خطًرا يهدد تلك  

   العشرين. 

هو زوال القيود  أن العصر القادم عصر العولمة، عصر إزالة الحدود الجغرافية، من أهم سماته   .11

الدأما التجارة  حركة  الثقافية،  م  العولمة  عصر  هو  المالية  والخدمات  يقوم  ولية  عصر  هو 

است أهمها  أشياء  عدة  على  معه  المتطورة،  التفاعل  الحديثة  والتقنية  العلمي  المنهج  خدام 

 التفاعل مع العالم عبر استخدام نفس لغته وأسلوبه. 

ه يجسد المصالح  صر العولمة باعتبار و العمود الفقري لعإذا استعرضنا الجانب االقتصادي وه .12
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لجودة العالمية وباألسعار المنافسة  اج فيه يجب أن يكون باة، فإننا نجد أن اإلنتستراتيجياإل

وما إلى ذلك، وتجسد التكنولوجيا المتقدمة والعلم أحد العوامل الحاسمة في تحديد مستقبل  

ستهالكية وما  والمطرد لألنماط اال ظل التطور السريع    الدول في القرن الحادي والعشرين، وفي

معين،   تقني  استعداد  من  ذلك  الرئيسية  يتطلبه  الوسائل  من  جزء  ستكون  التقنية  فإن 

 ق المزايا النسبية العالمية. لتحقي

السياسية والسلوك السياسي وشكل الممارسة تشكل العنصر المحوري الحاسم في    األوضاعإن   .13

التخطي فشل  أو  ينجاح  وال  االقتصادي،  تحقي ط  عن  الحديث  أو  مكن  اقتصادية  مصالح  ق 

 ظر لألوضاع السياسية. معالجتها أو تطويرها دون الن

 ة االقتصادية:  سرتاتيجيأهم أهداف اإل 
ة االقتصادية ال يمكن أن يتم بمعزل عن العديد من الظروف  ستراتيجيإن صياغة وتحديد األهداف اإل

تها للبيئة الدولية والتي سبقت اإلشارة إلى أهم معالمها والعوامل المذكورة أهمها أعاله، فضًلا عن مراعا 

علق بالدول النامية يمكن إضافة عدد من تلك العوامل  ول من الباب الثاني، ولعله فيما يتفي الفصل األ 

 أهمها:  والظروف، 

أن معظم تلك الدول خاصة اإلفريقية، تمتلك ثروة هائلة يتطلب استثمارها تمويًلا ضخًما  .1

 ة كبيرة في أسواق العالم. إستراتيجيفي نفس الوقت حصص كما يتطلب 

مع   .2 التعاون  رؤإن  بدون  واألسس  إستراتيجيية  العالم  والمعايير  األولويات  تحدد  واضحة  ة 

د وسوء استغالل الثروة في مرحلة الضعف والتي غالًبا ما تكون  والضوابط، قد يؤدي إلى تبدي

ت بشكل التعاون في المراحل الالحقـة بعـد  مرحلة تعاون بشروط غير معتدلـة إذا ما قورن

والدولة قد منحت االمتيازات  ذي قد يهدد بدخول المراحل المتقدمة  الخروج من النفق، الشيء ال

ارية بالكامل للشركات والدول المختلفة وقفلت الباب أمام أي  التنقيبية أو التعدينية واالستثم

د ذلك عبر دراسة تضع حًدا لكل مرحلة  فرص مستقبلية بشروط أفضل، لذا ال بد من تحدي 

 من المراحل.

كالدول اإلفريقية، خاصة في مجال المعادن والزراعة    عية لبعض تلك الدول أن اإلمكانات الطبي .3

 . ىصادية زراعية وصناعية زراعية عالمية كبريمكن أن تجعل منها قوة اقت

 الدول النامية: في لالقتصاد  ستراتيجيمن هنا يمكن ذكر أهم أهداف التخطيط اإل 

النظام االقتصادي العالمي السائد والع .1 الخروج من المآرب الطمعية  مراعاة سلبيات  مل على 

 واالستغاللية فيه. 
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 عالج سلبيات النظام االقتصادي العالمي وأهمها:  .2

لصياغة   .أ بالتالي  والعمل  الدولة،  في  القومي  الدخل  ة إستراتيجي عدم عدالة توزيع 

الدخل أن  تضمن  زيا  اقتصادية  وأي  أو القومي  الصغير  المنتج  إلى  تذهب  فيه  دة 

 المواطن كما تذهب ألصحاب المصالح الكبرى. الموظف البسيط أو 

والعمل  .ب التقنية،  على  باالعتماد  العمالة  عن  االستغناء  نحو  العالمية  التوجهات 

إل عدد  إستراتيجي  عداد بالتالي  ألكبر  العمل  فرص  توفير  على  تعمل  اقتصادية  ة 

 وأسس تحقيق المزايا النسبية العالمية.اإلخالل بشروط   ممكن دون

االستثم .ج العالميةاتجاه  وهذا    ارات  الرخيصة،  العمالة  عن  بحًثا  النامية  الدول  نحو 

لوضع فلسفة تضمن تحقيق دخل عاٍل    ستراتيجييعني ضرورة مراعاة التخطيط اإل 

 لصغار المنتجين والعمال. 

العالمي .د النسبية  الميزة  تحقيق  أجور  ارتباط  بخفض  الرسوم ة  وخفض  العمال 

المستوى  خفض  إلى  يؤدي  مما  مستوى    الحكومية،  وخفض  للعمال،  المعيشي 

العال مثل  الحكومية  الحكومية الخدمات  الرسوم  خفض  بسبب  وذلك  والتعليم،  ج 

 كمطلب لتحقيق الميزة النسبية.

 على:   ستراتيجيضمان انعكاسات التخطيط اإل .3

 .  ات التنافسيةبناء الميزة النسبية والقدر  .أ

 الناتج القومي.   .ب

 . الحصول على حصص في األسواق العالمية .ج

 الحصول على التقنية المتقدمة.  .د

 التمويل.  .ه

 المنتج الصغير.   . و

 التوزيع العادل للثروة.  .ز

 ة املوارد: إسرتاتيجي
، وبالنظر إلى شح الموارد  ستراتيجيإن االستفادة المثالية من الموارد تقع ضمن أهداف التخطيط اإل

ارد العالم وتنميتها ال تقل أهمية  العالمية المتاحة للحياة البشرية يتبين أن االستفادة المثالية من مو

ة االقتصادية األخرى مثل تحقيق الميزة النسبية والقدرات التنافسية، وبالنظر  ستراتيجيعن األهداف اإل 
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العالمي من حيث امتالكه ألراٍض  إلى السودان كدولة لها وضع خاص فيما يتعلق بإنتاج الغذاء العربي و

اء العالمي، في ظل إشكاالت ومهددات تتمثل في شح مياه األمطار  زراعية ضخمة تجسد رصيًدا رئيًسا للغذ 

 ة الموارد في هذا الجانب. إستراتيجيت حول مياه األنهار، يمكن تصور أهداف ونزاعا

النظر وبالتالي  عالمي  منظور  من  الغذاء  إنتاج  إلى  النظر  )كمثال(    إن  السودانية  الزراعية  األراضي  إلى 

المنظور يعني أن مصلحة العالم تقتضي تنمية موارد السودان والمحافظة  والظروف السودانية من هذا  

السوداني يمكن أن ينطلق من هذه الحقيقة ليشكل منها بنوًدا    ستراتيجيعليها، وبالتالي فإن التخطيط اإل

الدولية   الشراكة  الدولية بما يضمن تحقيق تلك األهداف، ومن  رئيسة على عقد  بين السودان واألسرة 

شماًلا }حزام المطر{ ومن ذلك أيًضا    السافانالة على ذلك المحافظة على الغابات والعمل على مد حزام  األمث

تمليك السودان لوسائل التقنية الحديثة في مجاالت الري والزراعة بما يضمن أن الزراعة في السودان لن  

 در موارد العالم من األراضي والمياه..ته

  أربع  أو  ا( أن يزرع الفدان في السودان بأسلوب تقليدي لينتج ثالثجًيإستراتيفهل من مصلحة العالم )

 فعًلا؟ جواالت مقابل استهالك مياه عن طريق الغمر تصل أحياًنا إلى عشرة أضعاف ما تحتاجه 

 تقنيات الحديثة وكثيًرا ما تتم عبر تعاون دولي.  تصال بامتالك الة الموارد لها ا إستراتيجيمن هنا يتضح أن  

 ة املتوازنة:  التنميتحقيق 
ات المواطنين وفيها إرساء لقيمة العدل وتعد مدخًلا أساسًيا  تسهم التنمية المتوازنة في تحقيق تطلع

رعاية األسرة للشباب    لتحقيق رضا المشاعر الوطنية فضًلا عن أن تحققها يعني االستقرار الذي يؤمن وجود

القيم، على  والمحافظة  المجتمعية  الرعاية  يتشكل  الوب  ووجود  كان  الذي  االجتماعي  التهديد  منع  تالي 

التنموي الذي يقود للنزوح والتشرد إلخ، كما أن تأسيس مراكز حضرية في الواليات تنافس  نتيجة للخلل  

 .لخدمات ويوفر فرص العملالعاصمة يؤدي إلى تقليل المركزية القائم على أفضلية ا

م  بشري  تواجد  يعني  باألطراف  تنمية  وجود  أن  الموارد  كما  حماية  في  يسهم  مما  بمصالح،  رتبط 

النزوح لتصبح األرض خالية من السكان مما يتيح الفرصة للطمع في  عية للدولة والطبي العكس يعني 

بم غنية  المنطقة  تلك  كانت  إذا  خاصة  أخرى  دول  من  عليها  بموقع  االستيالء  تتميز  أو  طبيعي  ورد 

 ، ويتم ذلك من خالل: إستراتيجي

 الدولة بحيث ال يظلم إقليم على حساب آخر.  في تنمية أطرافتحقيق التوازن  .1

وازنة الصرف بين المركز والواليات بما يقود لتأسيس أوضاع تنموية متقدمة في الواليات  م .2

 وتوفير فرص العمل والخدمات بعدالة. 

 الريف. تطوير االستثمار ب .3
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 تطوير البيئة التحتية في الريف.  .4

الرخي .5 النقل  بشبكة  الواليات  الربط  يتيح  بما  والوطني  اإلقليمي  األسواق  ص  لنفاذ  فرصة 

 ية.اإلقليم

 التوازن بمعنى تحقيق التنمية دون اإلخالل بالبيئة. .6

 تحقيق التنمية في ظل االحتفاظ بموارد لألجيال القادمة. .7

 جنب مع الصرف على البنود األخرى. ى المورد البشري جنًبا إلى التوازن الذي يشمل الصرف عل .8

 لذوي الحاجات الخاصة.ديم الرعاية والخدمات وفرص العمل العادلة ذي يضمن تق التوازن ال .9

التنمية   عدم  هو  االستقرار  وعدم  األمن  عدم  مشكالت  من  النامية  الدول  تعانيه  ما  معظم  ولعل 

صاد المدن الكبيرة وفقر الريف رغم ما قد يتوفر له من موارد طبيعية.  المتوازنة الشيء الذي يقود نحو اقت

معرفة الوضع الراهن حول المدن والريف،    االقتصادي هو  ستراتيجيفإن من أهم خطوات التحليل اإل   لذا

على   التعرف  هو  ذلك  من  في    األوضاعوالغرض  التنمية  خطط  تحقيق  يالحظ  ما  معالجتها،  تتم  حتى 

 على حساب البيئة. العديد من الدول  

وضوح نتائج التحليل تساعد متخذ القرار    إن وضوح نتائج التحليل تعتبر خطوة نحو عالجها، كما إن

المركز في إصدار القرارات العادلة المناسبة. الحظ الشكل التالي الذي يبين الوضع الراهن لوضع مياه  في  

يبين الخلل الذي يفضي لزراعة الغبن والحقد  الشرب والكهرباء في محافظات إحدى الدول، إن وضوح الشكل  

ا الوضع من عدم الرضا يمهد  ذا تزرع أهم بذور عدم االستقرار، كما أن هذ في أطراف الدولة الواحدة وهك

 للتدخل الدولي في شأن تلك الدولة. 

ة  إن وضوح الخلل مهم جًدا حتى يتم عالجه، ويمكن للقارئ أن يتخيل سهولة تحديد األولويات بالنسب

 للقيادة المركزية، وكيف يمكن أن يحدث التخبط في ظل غياب المعلومات.  

 بة الفقر:بناء الميزة النسبية العالمية للدولة ومحار

تنفيـذ   الصعب  من  تجعل  الظواهر  من  عدًدا  أن  الدراسات  من  العديد  وطنية إستراتيجياتفقت  ة 

 . (84)  التقرير{ طموحة بالدول النامية، وهـي: }حسب 

 لمال البشري. وى رأس اتدني مست .1

 شح النقد األجنبي.  .2

 
 ، الخرطوم: السودان.1998ة للعام  ستراتيجيتقرير مركز الدراسات اإل  ( 84)
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 بطء نمو الصادرات.  .3

 جية.اج واإلنتاتدني اإلنت .4

 كفاية البنية التحتية الموجودة.  ضعف القاعدة اإلنتاجية لعدم .5

 غياب البيئة االستثمارية المواتية لجذب رأس المال المحلي واألجنبي.  .6

 ارتفاع معدالت البطالة وهجرة الكوادر المؤهلة. .7

 ر السياسي. ستقرا عدم اال .8

 الحرب األهلية.  .9

 العزلة الدولية.  .10

األ  هذه  إلى  العلةوبالنظر  أن  نجد  قصور    سباب  في  والمخاطر  تكمن  الظروف  يراع  لم  الذي  التخطيط 

على   تعمل  خارجية  عالقات  تتطلب  الدولية  فالعزلة  والدولية،  واإلقليمية  المحلية  البيئية  والعوامل 

ال إقليمية تعزز  ترتيبات  للدولة وتؤسس وتمهد لقيام شراكات دولية وانتقال  تحقيق  التفاوضي  موقف 

 .لرؤوس األموال األجنبيةإيجابي 

اإل والتقني والحصص  والخبرة  لإلنتاج ستراتيجية  النسبية  الميزة  تحقيق  على  جميعها  وتنعكس  ة 

 الوطني. 

التموي ومحدودية  التسويقية  القدرات  محدودية  إلى  تقود  العزلة  فإن  العكس  النقد  وعلى  وشح  ل 
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ي تدخل الدولة  إلى عدم االستقرار، وبالتال يقود  األجنبي الناتج عن عدم الشراكة الدولية أو اإلقليمية الذي

التصديرية،   القدرات  تقليص  إلى  تقود  التي  اإلنتاج  تكاليف  رفع  إلى  تؤدي  سلبية  اقتصادية  دائرة  في 

   خ لإ الدولة.والركود وخفض إيرادات  وتؤدي إلى خفض القوى الشرائية ورفع التكاليف اإلنتاجية

إذا لم يتعامل مع الحروب األهلية    ير، وعليه ال يكون التخطيط مجدًيا وهي ذات األسباب التي ذكرها التقر

  إستراتيجي. فإذا تم النظر إلى الحروب األهلية من منظور  إستراتيجيوظروف عدم االستقرار من منطلق  

ت  الدولية  المصالح  حرب  أن  سيت فسيتبين  ثم  ومن  ذلك،  خلف  كبير  بشكٍل  انطالق  قف  أهمية  إدراك  م 

 الوطني وفق هذا المنظور.   يجيراتستالتخطيط اإل 

 ملحاربة الفقر:  سرتاتيجي التخطيط اإل 
لالقتصاد يتم بعدها االنتقال إلى مراحل متقدمة    ستراتيجيتعتبر مكافحة الفقر مرحلة للتخطيط اإل 

ماعي، كما أن الفقر يشكل عائًقا أمام تحقيق التنمية الشاملة، ولعل  في تحقيق النماء االقتصادي واالجت

ي تعريف الفقر يبين لنا ذلك، فالعالم لم يعد يتحدث عن فقر المأكل والملبس والمشرب  يف التطور فتعر

وأيًض بل  فحسب،  أن  والمأوى  علمنا  إذا  الفقر  مكافحة  أهمية  ندرك  ولعلنا  التقنية،  وفقر  العلم  فقر  ا 

جب أن  هذا العصر يالشاملة تستند على قاعدة من العمالة المؤهلة والمدربة، وهي بمواصفات    التنمية

 تتقن استخدام التقنية الحديثة.  

امج محاربة الفقر بكيفية  درج الكثيرون وعلى رأسهم بعض األجهزة الرسمية بالحديث عن موضوع بر 

ره من الموضوعـات، ومن هذا المنظور يتم رصد  ُيفهم منها كأن هذا األمر موضوًعا مستقًلا ال صلة له بغي

رامج لتظهر في شكل برامج إغاثة ومشروعات أسر منتجة وما إلى  ية لهذه الب الميزانيات الرسمية والشعب

ادة والجيدة في هذا الصدد، إال أن غلبة الفكر الذي سبق  ذلك، ومع إقرارنا بوجود العديد من الجهود الج

إعطا استدعت  قد  عنه  التخطيط  وتحدثت  وفاعلية  أثر  إبراز  بغرض  الكتاب  هذا  في  حيًزا  األمر  هذا  ء 

 على محاربة الفقر في ظل ظروف العولمة وانعكاسات العولمة على الفقر.  اتيجيتر ساإل

طبيعي للدول النامية هو محاربة الفقر وتحقيق مجتمع الكفاية  فاألمر كما هو دائًما مفهوم أن الهدف ال

لذلك للرفاهية،  هو    وصوًلا  لذلك  التخطيط  يكون  أن  الطبيعي  من  تشمل  إستراتيجييصبح  دولة  ة 

ات فرعية كلها تتكامل لتحقيق أغراض محددة بترتيب معين يحدد األولويات واألهـداف والتي  تيجيإسترا

 لخ. . إر، الكفايـة، الرفاهيةيمكن أن تكون محاربة الفق 

دون   الفقر  محاربة  يمكن  التعليم  إستراتيجيفال  في  واإلعات  المهارات  والتدريب  لتوفير  تؤسس  الم 

لتح المناسب  والسلوك  ووالثقافة  العصر،  القومي  إستراتيجيديات  الدخل  لزيادة  تقود  االقتصاد  في  ة 

بعدالة   للبحثإستراتيجيووتوزيعه  و  ة  الفقر،  محاربة  إشكاالت  في  توفر  إستراتيجيالعلمي  سياسية  ة 

اال الفلسفة  لنجاح  المطلوب  السياسي  واالجتماعيةالمناخ  توفر    قتصادية  الخارجية  للعالقات  وأخرى 
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تصادي معزول أو اجتماعي ال يراعي  والتمويل، إلخ، فال يمكن محاربة الفقر بترتيب اقاألسواق والتقانة  

 التخطيط الشامل المتكامل.   االقتصاد، وإنما

ًما للكثيرين أن هناك  المذكور هو أهم سمة حيث أصبح مفهو   ستراتيجيإن التكامل في هذا التخطيط اإل

إن كل من هذه  جتماعًيا وأخرى سياسًيا وأمنًيا.. وولة اقتصادًيا فيما تخطط جهة أخرى اجهة تخطط للد 

كاٍف مع الجهات األخرى مما ينجم عنه تلقائًيا عدم  الجهات ال تتولي مهام أعمالها التخطيطية بتنسيق  

خطط المختلفة، بل إن بعًضا من هذه الخطط قد ُيخلِّف  وجود التكامل واالنسجام واالرتباط والتناسق بين ال

سلًبا   تؤثر  األخر تبعات  الخطط  على  مباشرة  ازدياد  وبصورة  في  المؤثرة  التبعات  تحديًدا  هنا  ونعني  ى 

 ى المعيشة كما سيرد الحًقا في هذا الموضوع. معدالت الفقر ومستو

اإل  التخطيط  انه    ستراتيجي إن  مفهوًما  يكون  أن  يجب  المصالح  السليم  يحقق  الذي  التخطيط 

جتماعي.. إذا لم يحارب الفقر.. مجدًيا إذا لم يراع الجانب اال  ة للدولة، وال يصبح هذا التخطيطستراتيجياإل

قراء.. إذا لم يحقق الكفاية.. إذا لم يعمل للوصول لتحقيق الرفاهية  إذا لم يوقف معدالت الزيادة في الف

 باألمن.فضًلا عن تحقيقه للجوانب المتصلة 

سوء العالقات الخارجية، الحصار،  ال يجب أن يلقي اللوم على ظروف معينة ك  ستراتيجيإن المخطط اإل

ه بالصورة العلمية المعروفة عالمًيا  دإعدا الذي يتم  ستراتيجيلحرب األهلية، الخ ألن التخطيط اإلمشكلة ا

يسبق   أن  المحلإعداديجب  للبيئة  فاحصة  متعمقة  قراءة  تعديله  أو  بكافة  ه  والدولية  واإلقليمية  ية 

وظرو وتحديتداعياتها  تحليلها  ثم  ومن  والففها  والمعوقات  المشاكل  اإلمكانات  د  ظل  في  المتاحة  رص 

 ،  خإل  معينة.و الممكن إتاحتها تحت ظروف والموارد المحلية والدولية المتاحة حالًيا أ

يرات واإلمكانات وما إلى ذلك،  ف والمتغة والظروستراتيجي ثم يتم التخطيط الشامل مراعًيا للمشاكل اإل 

يفية  الجنوب السوداني كنموذج للنزاعات والحروب في الدول النامية، كومن ذلك على سبيل المثال مشكلة  

واق العالمية.. وهناك العديد من الدراسات التي توضح ظروف ما قبل  ة في األس إستراتيجياقتطاع حصص  

 بل أربعة عقود من الزمان{ مثل دول النمور اآلسيوية،  االنطالق لدول متقدمة اآلن }نامية ق

وف }حسب تلك الدراسات وواقع الحال{ وإنما درست وتفهمت تلك  م لومها على الظرفهذه الدول لم تر

ذور الفتنة التي وضعها االستعمار التي كانت ترمي إلى إحداث الفتن والمشاكل  الظروف ووعيت وتفهمت ب 

ا  تلك القوى األجنبية الوضع الذي يحقق لها مصالحها، فجاء التخطيط مراعًيوتعطيل التنمية حتى يتم ل

وعملية علمية  بصورة  عالمي    ومتفهًما  منظور  من  تم  متكامًلا  ذكًيا  طموًحا  تخطيًطا  فكان  ذلك،  لكل 

 بالتالي فقد راعى البيئة الدولية تماًما وحقق مآربه منها. و
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 التحرير: 
االقتصادية الدولية وهو مبدأ ال    رعة اإليقاع والتفاعل في الساحةإن التنافس الدولي أصبح يتطلب س

و  يتوفر  األعمال،  إدارة  أساليب  باستخدام  القيود  إال  كافة  إزالة  تعني  التي  التحرير  بسياسة  يرتبط 

وسا كافة  إزالة  ذلك  ويشمل  اإلنتاج  تعيق  التي  واإلدارية  والسياسية  والحماية  االقتصادية  الدعم  ئل 

وا الفائدواالمتياز  وأسعار  والتسعير  والالحتكار  السلع  مجال  ويشمل  التمويل،  وقيود  وتتطلب  ة  خدمات، 

التحول من  التحرير  أساليب    سياسة  استخدام  أي من  الخاص  القطاع  إلى  العام  إلى    اإلدارةالقطاع  العامة 

 أساليب إدارة األعمال. 

 أساليب إدارة األعامل: 
ات  النسبية  هناك  المزايا  تحقيق  بين  إدارةصال  أساليب  واستخدام  فإن    العالمية  وبالتالي  األعمال، 

االقتصادي ال يكتمل إال بالتطرق لهذا األمر، يأتي ذلك في الوقت الذي    ستراتيجيطيط اإلالحديث عن التخ

بيق الخصخصة  تشير فيه العديد من الدراسات والتقارير إلى بعض النتائج السلبية التي نجمت عن تط

،  ستراتيجيإلمية أساليب إدارة األعمال في التخطيط ا في العقود الماضية، فما بين أه  في العديد من الدول

 واإلفرازات السلبية للخصخصة، يدور حديثنا في هذا الجزء من الفصل. 

الحقائق  المتقدمة االلتزام بعدد من    وبعض الدول لقد أثبت واقع التحول إلى القطاع الخاص في أوربا  

 : هو أن المشروعات المتحولة قد تميزت باآلتي أهمهاأساليب إدارة األعمال المهمة عند التحول إلى 

  .أنها طبقت نماذج متطورة من أساليب إدارة األعمال 

   .أنها استخدمت تقنيات متقدمة في اإلنتاج 

 أنها رصدت إمكانات مالية كبيرة لالحتياجات الرأسمالية ورأس المال العامل . 

المن إلى توفير  الحكومات  المطلوب لعمليات اوسعت  القوانين والسياسات  اخ المالئم  لتحول وأصدرت 

 أبرزها:  ءات المناسبة.. كان واإلجرا

 إلغاء التأميم.  .1

 منع االحتكار. .2

 العدالة والمساواة.   .3

 التوجه نحو إرساء المنافسة الحرة. .4

 سيادة القانون والنظام. .5
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 إلغاء القيود والقوانين الحكومية.   .6

 حرية التمويل.   .7

 جه نحو مشروعات القطاع الخاص.  في التوالتدرج  .8

أن ع هو  العوامل  أهم تلك  أن  أوإال  ظل  في  تتم  كانت  التحول  تتسم  مليات  اقتصادية معتدلة  ضاع 

 باآلتي: 

 وجود قوى شرائية كبيرة في الدولة.  .1

 ناتج قومي كبير. .2

 دولية. حصص كبيرة في التجارة .3

 هنا أوربا  سياسات مالية معتدلة إذا ما قورنت إقليمًيا وأعني  .4

اقتصادية إيجابية وشروط منافسة   وهو ما يعني أن تلك الدول كانت تعيش كل منها في وضع دائرة 

فقد استطاعت تلك الدائرة اإليجابية امتصاص    األوضاعلذا ونتيجة لهذه  كاملة عند تطبيق الخصخصة،  

 الزائدين عن الحاجة..  ت عمليات التحول إلى القطاع الخاص وعلى رأسها تشريد العمالسلبيات وصدما 

 ي: لذلك فقد تميزت الشركات المتحولة باآلت ونتيجة

 أحدثت تطوًرا كبيًرا ونقالت واسعة فشل في تحقيقها القطاع العام خالل الفترة السابقة.  .1

 حققت إنتاًجا وخدمات بمواصفات ممتازة. .2

 زيادة في الدخل واألرباح. حققت  .3

 صاصها.تمكنت من ولوج مجاالت فرعية تتعلق باخت .4

ول إلى أساليب إدارة األعمال هو أن  لقد كان أكبر التحديات التي واجهت وال زالت تواجه مشروعات التح

لضرائب في مقابل أنها تتوقف عن تقديم خدماتها للجمهور، إال أن تطبيق  الدولة تصبح ملزمة بتخفيض ا

وع كاملة  منافسة  وشروط  إيجابية  اقتصادية  دائرة  ظل  في  التحول  التحول  مليات  عمليات  كل  التزام 

لألسالي استخدامها  مثل  األساسية  العبالشروط  وتوفير  لمية  ب  المتقدمة  والتقنية  لإلدارة  المتطورة 

ازنة الفروقات في  لخ، أدى إلى دخول المشروعات الجديدة وزيادة الناتج القومي فتمت موإ  .التمويل الكافي

ة عن الزيادة في اإلنتاج الناجم عن التطور، كما أن األجور  كثير من األحيان عبر الزيادة في الضرائب الناجم

نود العمليات اإلنتاجية تم تحريرها فلم تتأثر القوى الشرائية للمواطن بقدٍر ُمخِـل كما  افة بشأن كشأنها  

أن فروقات الدخل الحكومـي كانت تحت السيطرة نتيجة للتدرج  هو الحال في عدد من الدول النامية، كما  

االحـذر   رأسها  وعلى  من أنشطتها  العديد  تدعم  أوربا  زالت  وال  التطبيق،  وذللزراعفي  لآلثار  ة  ك تحسًبا 
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 السلبية عند التطبيق الفوري للتحرير دون ترتيب أو تدرج.

 تطبيق أساليب إدارة األعامل يف الدول النامية:  
كثيرون، أدت إلى إحداث  لقد طبقت العديد من الدول النامية سياسة التحرير بطريقة اختلف حولها ال

النامية، لكن ما يجب مالحظته هو وفًقا لظروف    تشوهات اقتصادية واجتماعية هائلة بعدد من الدول 

ذا قامت بفك القيود  تلك الدول فإن سياسة التحرير عموًما يمكن أن تكون صحيحة أو تقل آثارها السلبية إ

 بعض عن البعض اآلخر،  التي تعيق االستثمار ومنعـت المحسوبية التي تميز ال

المنتج من تحقيق أرباح أفضل عبر تحرير  أو منعت االحتكار أو نجمت عنها برامج تؤدي إلى ت مكين 

افسة بعيًدا عن  عار أو ارتفاع القوى الشرائية، ومنعت تصاعد األسعار عن طريق الوفرة في ظل المناألس

أخرى..   على  جهات  ألي  والتمييز  إذإاالحتكار  يمكن  هنا  هلخ  توفرت كافة  هو  ا  العوامل وغيرها مما  ذه 

ما }وهو  الحاالت  هذه  في  ال  مطلوب  المقومات  كافة  بذلك  ونعني  األحوال{  أغلب  في  يحدث  مطلوبة  لم 

 اســـبة،  للحركة االقتصادية بالــدولـة مـن تمـــويل بهوامــــش وشروط من

ليس عبر سياسات بوليسية، سياسة  نقد أجنبي بأسعار مستقرة عبر آلية للتحكم عبر رصيد كاف منه و

ـ خارجية فاعلة مع العالم تمكِّ ة للدولة ومنها الحصص في األسواق  ستراتيجيالح اإلــيق المصن من تحق

التمــويل الميسر المتاح والنقد  العـــــالمية وتبادل الخـــبرة والتقنية، الخ لنصل من خاللها وعبر  

التميــيز بين المواطنــين والمؤسسات العاملة في السوق،    األجنبي المتوفـر والعدالة التامة وعدم

رائية محلية وسياسات مالية متزنة وغير مزدوجة )رسوم وضرائب مباشرة وغير مباشرة  شمع وجود قوة  

 لخ(  إوجمارك.. 

االنسجام والتكامل بين أنشطة الدولة المختلفة خصوًصا المرتبط    ة تحقق إستراتيجيوكل ذلك في ظل  

لكبار محلًيا وربطهما  اجانب االقتصادي، وتحقق المصالح واالرتباط بين المنتج الصغير مع مصالح  منها بال

عة  مًعا بالمصالح الدولية، مع التدرج الحذر في التحرير )ال زالت أوربا وهي صاحبة سياسة التحرير تدعم الزرا

السلع والخدمات بأسعار معتدلة لوج  اآلن( فإنحتى   التي  المحصلة هي وفرة في  المنافسة الشريفة  ود 

لسرعة دوران رأس المال وبيع كميات أكبر  رباح فحسب بل وليس الرتفاع األ  تؤدي إلى تحقيق أرباح مقبولة

 أيًضا.  

 واقع الحــال: 
 ير من األحيان ما هو مطلوب من ذلك:  إال أن واقع الحال في الدول النامية يخالف في كث

 وجود تمييز بين المواطنين. .1

 وضع خاص وامتيازات إضافية ال تتوفر لآلخرين.  كات لهاوجود شر .2
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  ر النقد األجنبي.ندرة وعدم استقرا .3

استمرار إنشاء الشركات الحكومية التي تتميز باحتكارها لمعظم المشتريات الحكومية والتي  .4

 مهًما في السوق.تشكل رقًما 

الجم .5 اإلعفاءات  في  تتمثل  تفضيلية  بمزايا  الحكومية  الشركات  والضرائبية  تمييز  ركية 

 واإلعفاءات من الرسوم المختلفة.  

منة تلك الشركات الحكومية على السوق غير الحكومي لعدم  ى اكتمال الحلقة بهيالوضع أعاله يقود إل

مقدرة اآلخرين على المنافسة، هذا جانب يضاف إليه ضرائب باهظة ورسوم متعددة بفئات عالية على  

 حرير(  المميزة )وهي تشكل السواد األعظم من السوق قبل التالسلع وعلى الشركات األخرى غير  

تضخم   جود  قمع  في  الشرائية  وانخفاض  القوى  انخفاض  كله  ذلك  عن  ينجم  الوطنية  العملة  يمة 

للدولة والمواطن وانخفاض مستمر لإليرادات الحكومية نتيجة لخروج قطاع كبير من التجار والشركات التي  

تجارًيا نشاًطا  تمارس  إل  كانت  الدولة  خسارة  يعني  مما  االستمرار،  من  تتمكن  الضرائولم  من  ب  يراداتها 

 تدفعها تلك الشركات.   والرسوم التي كانت

جانب آخر أيًضا مهم وهو أن عمليات الخصخصة لم تكن سوى انتقال ملكية مشروعات من القطاع العام  

تعارف عليها عالمًيا فيما يختص  إلى الخاص دون أن يصحب ذلك من جانب الشركات تطبيق المفاهيم الم

خصخصة في الدول الغربية ومنها استخدام  ي معرض حديثنا عن المال والتي ذكرناها فبأساليب إدارة األع

 وتوفير التقنية الحديثة والتمويل المطلوب.   اإلدارة األساليب الحديثة في 

 الخصخصة واألبعاد األمنية: 
وأمني فمن الممكن أن يصبح وسيلة لحرب    إستراتيجي  إن إتمام الخصخصة إذا لم يتم في ظل وعي 

اا للفساد  أو  وسيلة لغسيل األموال، وقد يتم شراء مشروعات وتجميد  القتصادي، فقد يصبح  قتصادية 

العمل فيها بما يؤدي لتشريد العمال والموظفين، وهو مدخل لحرب اقتصادية، وهو ما يجب االنتباه له  

 عند إنفاذ الخصخصة.

 ة: تدخل الدول 
مالية  العشرين والفوضى ال  في ثالثينيات القرن  المتدبر في الفوضى االقتصادية التي ضربت العالم

العام   نهاية  في  ضربته  توقفها،  2008التي  أن  قوة  تستطيع  ال  التي  العاتية  كاألمواج  جاءت  والتي   ،

 إلعالمي.. إلخ..  يستطيع أن يدرك أهمية تدخل الدولة في النشاط االقتصادي واالجتماعي والعلمي وا

علم   يسعى  ما  أهم  اإل إن  لعال  ستراتيجيالتخطيط  المدخ القومي  عبر  قضية  جه  هو  السياسي،  ل 

المصالح   وأصحاب  والقادة  السياسيين  أهواء  تجسدها  التي  البشرية  النفس  نزعات  على  السيطرة 
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اإل التخطيط  علم  اهتم  لذا  قض  ستراتيجياالقتصادية،  بمعالجة  الكتاب  هذا  طرحه  نظام  كما  سيادة  ية 

 لح،  اد أو الشركات وما يتبعها من مصااألفرالدولة وليس نظام 

وهذا بالضرورة يقود ألهمية التأسيس لنظام يعالج قضية العالقة بين التمويل المطلوب لممارسة  

السياسية من جهة وأصحاب المصالح االقتصادية من جهة أخرى، ولعل ما جرى في الواليات المتحدة مؤخًرا  

( الخاصة بالمراقبة  2،  1ي تعطيل تطبيق اتفاقيات بازل) صلة بهذا الموضوع، وتسبب بشكٍل كبير فله  

 إلخ.   لمصرفية والضمانات.والمتابعة ا

كما أن الخلل الكبير في توزيع الدخل العالمي الذي تؤكده دراسات علمية، والذي بلغ حد أن تمتلك عدة  

%    80رض وينال  % من سكان األ  20% لنسبة    30ينما يذهب  % من الدخل العالمي ب  50مئات من الشركات  

الدول  20من سكانها نسبة   ة لكي يتم توزيع الدخل القومي بعدالة حتى ال  % فقط. كل هذا يبرر تدخل 

يصبح دولة بين األغنياء فقط، ألن النفس البشرية التي ال يحكمها قيم وسلطان يسيطر عليها ويراقبها،  

  قف عندها، وبالتالي سندرك جميًعا ة الخاصة وتعظيمها دون حدود يمكن أن تتميل إلى تحقيق المصلح

 ية الدولة وليس الشركات. مسؤولأن إنزال القيم على األرض هو 

هناك قضايا أخرى يمكن أن تهدد العالم في حال عدم وجود تدخل للدولة، مثال لذلك المحافظة على  

للعالقات    تيجيسترااالقتصادي و التخطيط اإل  تراتيجيسالبيئة، وقد أشرنا لذلك في مفهوم التخطيط اإل 

 يل وضع قيود تمنع الشركات من اإلضرار بالبيئة. عني أهمية تدخل الدولة في سبالدولية، وهو ما ي 

هذا التحدي ال يقدح في أهمية استمرار بعض بنود التحرير الخاصة بإرساء التنافس الشريف ورفع  

 ر.. إلخ.التمييز وسيادة القانون وعدم االحتكا الجودة وتقليل التكلفة، مثل عدم

مل النواحي االجتماعية، وهكذا خرجت الدول من  ى االقتصاد فقط وإنما شإن التحرير لم يتوقف عل

 قطاع الخدمات كالعالج والتعليم.  

ير  وما أود أن أشير إليه هنا أن المفاهيم الغربية لم تهتم وهي تجبر الدول النامية للتحرير، على توف

نامية  ن يصل األداء االقتصادي للدول الت التحرير، فقد تم التحرير قبل أالمالئمة التي تعالج سلبيا  األوضاع

خرجت   وإنما  المناسب،  بالمستوى  والتعليم  العالج  على  الصرف  المواطن  فيها  يستطيع  التي  المرحلة 

ن العاملين فيما أدى التضخم  الحكومات من تقديم هذه الخدمات بينما شردت عمليات الخصخصة مزيًدا م

 لقوة الشرائية للمواطن.  إلى خفض ا

ا فكرة خروج الدولة من تقديم الخدمات االجتماعية، فإن ذلك يجب أن يتم في ظل أوضاع  ا تقبلنإننا إذ

التحرير، وهو ما عبر  عنه   اقتصادية تتيح فرص كافية للعمل وبأجور مجزية تستطيع تحمل نفقات 

ا بالدائرة  هذ المؤلف  يصبح  وبالعدم  اإليجابية،  إل القتصادية  معيًبا  الوضع  التحستراتيجيا  وه ة  ما  رير  و 

الفقراء وسوء لتوزيع الدخل واستئثار قلة من البشر بثروات    عداديشير إليه الوضع العالمي اآلن من تزايد إل 
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نا يمكن أن ننظر إلى  العالم، بل إذا نظرنا الى الفوضى المالية التي ضربت العالم من وجهة نظر أخرى، فإن

زاوية   من  ت العالم  أن  يمكن  التي  األخالقية  من الفوضى  الدولة  لخروج  نتيجة  فعًلا  على    حدث  السيطرة 

العالم ارتبك واهتز بفعل الفوضى   التعليم اإلعالم وغيرها من الخدمات االجتماعية، فإذا كان  خدمات 

ذه  ت الفوضى األخالقية، وهو ما يجري تنفيالمالية فكيف يكون الحال وكيف تتم السيطرة عليه إذا حدث 

 تحرير لتتواءم مع هذه التحديات. ما يؤسس ألهمية إعادة مفاهيم ال دون وعي اآلن على األرض، وهذا

إن الفكر الغربي الذي قام العالم بتطبيقه تأثر إلى حد كبير بعقلية رأس المال وتأسست الفلسفة  

غابت الجدوى االجتماعية أو  لمالية أو الجدوى المالية، بينما  على أن النجاح يقوم على تحقيق الفائدة ا

فرنسي في هذا الجانب وقلت له ما هو المنطق على    وقد حدث أن تحاورت مع بروفسر اقتصادي األمنية،  

 . سبيل المثال في اعتبار النجاح فقط في جنى المال لصالح قلة من الشركات

ح عشرة أشخاص   ة خاصة لتحقق أرباح بمليارات لصالهل األجدى أن يقوم البنك الخاص بتمويل شرك

األجدى أن تقوم الرفاه  الدولة بتوفير لعشرة آالف مواطن يتح   فقط أم  إلى  الفقر  ولوا بعدها من حالة 

والرضا، وهكذا اكون قد احترمت كرامتهم وآدميتهم ومنعتهم من الهزيمة النفسية التي تقود إلى الفساد  

 رد.والجريمة والمخدرات والتم

خيمة على البشرية وما يجري  بح هو التقييم الصحيح سيعود بنتائج وإن برمجة عقلياتنا على أن الر

 مؤشرات خطيرة لذلك.    على االرض

ومرتكزات   قيم  دون  بعالتها  التحرير  سياسة  تطبيق  واستمرار  المفاهيم  بذات  العمل  استمرار  إن 

تهديد األمن    قتصاد والتعليم واإلعالم مما يعنية قادت لسيطرة أصحاب المال على كل من االإستراتيجي

 شك.األنساني والعالمي دون 

إن أهم ضمان ألمن العالم وسالمه، هو ارتكاز النظام العالمي على نظام قيمي أخالقي، وهذا ما يبرر  

تقوم على خلفية نظام قيمي تؤسس    ستراتيجياهتمام هذا الكتاب ببلورة مفاهيم جديدة للتخطيط اإل

ية الدول، فهو  مسؤولرض هو  مي. وإذا كان تطبيق القيم على األاإلنساني واألمن القومي واألمن العال  لألمن

 . يشكل مبرًرا مهما لتدخل الدولة في النشاط القتصادي واالجتماعي

 الدائرة االقتصادية السلبية:  
الفلسفة االقتصاد  اإل إن غاية ما تهدف إليه  المنبثقة عن  ء دائرة  ية، هو بناة االقتصادستراتيجيية 

لشرائية وزيادة فرص العمل وتحقيق المزايا النسبية  اقتصادية إيجابية تعمل يتم من خاللها زيادة القوة ا

الدولة، إن عدم وجود تخطيط  لإلنتاج ف زيادة دخل  اقتصادية    إستراتيجيضًلا عن  بناء دائرة  إلى  يقود 

العمال  تمرار على خفض القوى الشرائية وتشريد  ى عكس الدائرة اإليجابية، أي تعمل باسسلبية تعمل عل
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 ولتوضيح ذلك نقدم فيما يلي شرًحا لذلك:  وخفض دخل الدولة.ورفع التكاليف اإلنتاجية 

 الدائرة االقتصادية السلبية:  

الدول   من  للعديد  االقتصادي  األداء  على  المهمة  المالحظات  سياسات  من  فرض  إلى  تلجأ  أنها  النامية 

 ثار أهمها: خرى إلى إحداث عدة آتفتقد إلى عوامل مهمة للغاية، تؤدي بجانب عوامل أ  مالية واقتصادية

 ارتفاع معدالت التضخم وانخفاض القوة الشرائية األول:

انخفاض اإليرادات الحكومية.. وغالًبا ما يتزامن مع ذلك ضغوط أجنبية وخسارة لحصص في    الثاني:

  خإل  والتنمية.حيث إن الدولة تحتاج لدخل للمرتبات  ،  لة الخبيثةهنا تبدأ الحلقة المتص ،  األسواق الخارجية

 . نها والمستحدثوغير المباشرة والجمارك والرسوم المتعددة القديم م ائب المباشرةادة الضرفتتم زي

 : هذا يعني

 ارتفاع تكلفة السلع والخدمات

 يعني 

 انخفاض القوة الشرائية 

 يعني 

 المشروعات والشركات ركود نسبي للسلع والخدمات في السوق و 

 يعني 

 نتاج اتجاه المنتجين من صناع وزراع وغيرهم لخفض اإل 

 يعني 

التكاليف غير المباشرة على كميات أقل من  ارتفاع آخر للتكلفة في السلع والخدمات ناجم عن تحميل  

 اإلنتاج والخدمات 

 يعني 

 رائية انخفاض آخر في القوة الش   مع عدم تحرير قيمة األجور ومع ارتفاع التضخم

 يعني   

 انخفاض الوعاء التمويلي الذي تقتطع منه الدولة إيراداتها 

 يعني 
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 فرض رسوم جديدة أو زيادة فئاتها 

 يعني 

 لوطنية نتيجة للتضخم  انخفاض قيمة العملة ا

 يعني 

 االنعكاس على اإلنتاج بارتفاع التكاليف 

 يعني 

 لسوق انخفاض آخر لإلنتاج وخروج بعض المنتجين جزئًيا أو كلًيا من ا 

 يعني 

ول كلي(  أو  )جزئي  الخاص  القطاع  في  والموظفين  للعاملين  لتخفيض  تشريد  الحكومي  القطاع  جوء 

 العمالة )الصالح العام( 

 يعني 

 انخفاض للقوى الشرائية )جملة المرتبات والبدالت واألجور والحوافز للمفصولين( 

 يعني 

 نتاج تشوهات اجتماعية خطيرة واستمرار في اآلثار السابقة على اإل

 يعني 

لًبا ما يضاف له حروب أهلية تستنزف  اغ،  انخفاض الوعاء التمويلي الذي تقتطع منه الدولة إيراداتها

 ف لذلك أن تمييز الشركات التي تحدثنا عنها عن اآلخرين يضا،  ميزانيات طائلة

 يعني 

 عدم وجود المنافسة لتميز اآلخرين 

 يعني 

 يتم تحقيقه سابًقا، مع دخل  عدم تحقيق أرباح كافية أو بالقدر الذي كان 

 ورية المتكاملةعمليات الصيانة الد  إجراء من   نضعيف ال يمك

 مع 

 ت ذات األرباح الضعيفة أو الخاسرة فرض ضرائب ورسوم جديدة على هذه الشركا
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 يعني 

 وضع غير مريح للشركات أو تحقيق خسائر 

 يعني 

عطال الناجمة عن عدم الصيانة  خروج البعض من السوق وهجرة رأس المال وتوقف العمل لكثرة األ

 الدورية المتكاملة 

 يعني 

ضخ حكومية  إعفخسائر  عن  عبارة  والرسوم  مة  والضرائب  الجمارك  الشركات  اءات  لتلك  الممنوحة 

من   المتعثرة  الشركات  بخروج  الدولة  فقدتها  التي  والضرائب  الرسوم  عن  عبارة  أخرى  وخسائر  المميزة، 

 السوق بسبب التمييز

 يعني 

 عاء التمويلي الذي تقتطع منه الدولة إيراداتها آخر للوانخفاض 

 يعني 

 ون في تشكيل إيرادات الدولةيسهميحققون أرباًحا فعلًيا ال  عريًضا ممنأن قطاًعا 

 يعني 

 انخفاض الدخل الحكومي من هذين الجانبين 

 يعني 

 الضغط الضريبي على الشركات المتعثرة وذات األرباح الضعيفة 

 يعني 

 ين من السوق ومحاولة البعض للتعايش شركات والمنتجخروج مستمر لل

 يعني 

 ة الشرائيةض آخر للقوانخفا

 يعني 

 مزيد من التشوهات االجتماعية

 يعني 
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 مزيد من االنخفاض لإليرادات الحكومية 

 يعني فرض رسوم جديدة وهكذا..

مقبولة غير  وشروط  فاحشة  بفوائد  تمويل  التجار  مع  تجبر  وضغوط  تجارية  تشوهات  ظل    في 

 . توفي ظل ركود للسلع والخدما والشركات للبيع بأقل من التكلفة

ة ال تحقق االنسجام والتكامل المطلوب للنشاط االقتصادي ونقصد هنا  إستراتيجي  مع وجودكل ذلك  

بين   والتناسق  االرتباط  وجود  وعدم  االقتصادية،  األنشطة  بين  االرتباط  وجود  عدم  منها  أخرى  أبعاًدا 

كل أهم  نبغي أن يشة المختلفة، عدم وجود االرتباط بيـن المنتـج الصغير )الذي ي المصالح االقتصادي

سات الدولة ويشكل قطاع ضخم من المواطنين(، مع المشروعات الكبرى واألسواق العالمية والمصالح  سيا

 الدولية. 

 يمكن  كل ذلك يصب في الدائرة المتصلة إلى أن يصل الحال إلى ضعف مُـخِـل في القوة الشرائية ال

ا التنافسية  ية، وتفقد الدولة قدراتهاالقتصاد بالصورة الطبيعمعها بأي حال من األحوال أن تدور حركة  

الرتفاع التكاليف اإلنتاجية الناجمة عن تعدد وارتفاع الرسوم الحكومية، وهذا يقود إلى خسارة الحصص  

 االجتماعية واالقتصادية. الخارجية في األسواق في ظل العولمة، وبالتالي مزيد من التشوهات

قدرة الدولة من الصرف على  قوة الشرائية هو عدم مالناجمة عن انخفاض ال   ات اإلفرازولعل من أهم  

 ة كالسكر والكهرباء وصحة البيئة.. ستراتيجيالتعليم والصحة والخدمات ودعم بعض السلع والخدمات اإل 

ذي الدخل المحدود، الشيء الذي يعني مزيًدا  وذلك يدخل في نفس الدائرة بارتفاع الصرف على المواطن  

امن   ال التشوهات االجتماعية..  الخدمات..  اتساع  نفراًطا في  التعليم.. مع  واتساع    إعدادصحة..  الفقراء 

 الفجوة بين الفقراء واألغنياء.  

 يعني 

الدولة بواسطة  منها  المقدم  جودة  في  وانخفاض  للمقتدرين  وعالج  مستوى    تعليم  كانخفاض 

االتعل الخدمات  ومستوي  رأسيم  هجرة  والبيئية،  من    لصحية  المؤهل  البشري  وأطباء  المال  معلمين 

 لعدم وجود الدخل الكافي  …ومختصين 

 يعني 

 تشوهات أخرى.. خلل في البيئة.. أمراض وأوبئة  

 يعني  

 بنود صرف حكومي وغير حكومي جديدة.. ليستمر الحال ما لم يتم كسر هذه الحلقة السلبية.  

 ة متقنة الصنع. ستراتيجيإمن هذه الدائرة ال يمكن أن يتم إال عبر   خروج و ال
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اإل التخطيط  ارتباط  إلى  يشير  الدائرة  هذه  في  بعمق  المزايا    ستراتيجيالتدبر  وتحقيق  الفقر  بمحاربة 

 النسبية والقدرات التنافسية والخصخصة والجوانب األمنية والبيئية الدولية.

 ية:  الدائرة االقتصادية اإليجاب

أوًلا    ن العلمية أرى أن نتناولتصادية اإليجابية بشيء محتى نستطيع أن نتناول موضوع الدائرة االق

 بعض الموضوعات المتصلة بذلك وهي: 

  .برامج األسرة المنتجة ومكافحة الفقر 

  .االنتقال اإليجابي لرؤوس األموال 

 .الميزة النسبية 

 برامج األرسة املنتجة ومكافحة الفقر: 
ا  بالنظر الحكومي يمكن، في ظل إلى  السلبية يتبين أن األداء  عدم وجود تخطيط    لدائرة االقتصادية 

برامج مكافحة الفقر،    إعدادأن يقود إلى زيادة معدالت الفقر، فيما يقوم في نفس الوقت ب  إستراتيجي

كافحة  بأن م  نتبين  للدولة، ولعله بالمقابل نستطيع أن  ستراتيجيوهذا تناقض غير منطقي في المسار اإل 

لبناء    ستراتيجيفي مراحل تالية للتخطيط اإل الفقر تتم عبر بناء دائرة اقتصادية إيجابية للدولة تترقى  

 القدرات التنافسية والمزايا النسبية للدولة،  

التي ذكرناها ال تعدو أن تكون كمن   اقتصادي بالكيفية  أداء  التي تمنح اإلغاثات في ظل  البرامج  أما 

اربة الفقر  محل  ستراتيجيحلول غير ناجعة ويمكن أن نسميها مهدئات فالتخطيط اإل   ر، فهيي البح يحرث ف

ة للدولة وما تواجهه من تحديات تتصل بهذا الموضوع مثل التوجهات  ستراتيجيال ينفصل عن األهداف اإل 

ب وشروط  وأساليعالمي  العالمية لالستغناء عن العمالة واإلفرازات السلبية لسوء توزيع الدخل القومي أو ال

ألسر المنتجة والمشروعات الصغيرة فهي وفي  ومتطلبات تحقيق المزايا النسبية العالمية. أما مشاريع ا

ال تستطيع أن تنافس وتنمو    فإنهاة المتكاملة بما فيها من سياسات اقتصادية،  ستراتيجيظل غياب اإل

 مع انعكاسات تلك الدائرة الخبيثة،  

امل واالنسجام بين أنشطة الدولة يؤدي إلى إضعافها ومحاربتها من  م التكفر وعد يضاف لذلك أن التنا

ع أصحاب المصالح الكبرى في شرق  الكبار بدل التكامل معها كما حدث ويحـدث بالفعل، بينما ال يستطي

آسيا على سبيل المثال العمل بمعزل عن الصغار، يضاف لذلك أن الرسوم الباهظة تحرمها من المنافسة،  

تسويقية الضعيفة  جود السوق الناجم عن انخفاض القوة الشرائية يضاف إليه القدرة العدم و  كما أن

 لتمويل يعني نجاًحا محدوًدا لها أو فشلها،  لصغار المنتجين مع ضعف وصعوبة وارتفاع تكاليف ا 



295 

م  عاناتهبل إن الواقع أثبت أن بعض محاوالت دعم األسر المنتجة عبر منحهم القروض قد زادت من م

نتاجية للمنتج الصغير إما  حت تشكل هًما إضافًيا على همومهم وينجم ذلك عن تعثر العمليات اإل وأصب

 . لمنتجاته. إلخام أو عدم وجود التسويق لقلة التدريب أو عدم وجود المواد الخ

ض  في ظل وجود التزام بالدفع في مواعيد محددة يضطر معها إلى بيع كل ما يملك لسداد ذلك القر 

 لتشوهات االجتماعية.سجن وتشريد أسرته وبالتالي تفاقم أكثر للمشاكل وإحداث مزيد من اخول الأو د

عمل    كأنها إذن فإن ما يسمى ببرامج مكافحة الفقر بالكيفية التي تحدثنا عنها والتي يتم التخطيط لها  

 ح حلوًلا غير علمية. القومي الشامل للدولة قطًعا تصب ستراتيجيمستقل ال يؤثر وال يتأثر بالتخطيط اإل

الذي  الشامل  التخطيط  أهمية  لتوضيح  المهم  من  األنشطة    ولعله  بين  واالنسجام  التكامل  يوفر 

 نتحدث عن نقطتين اثنتين هما:  أنحقق لها الفاعلية بما في ذلك من تأثيرات اجتماعية المختلفة وي

 أهمية المصالح في أي تخطيط. .1

ل الدائ  .2 الموازية  اإليجابية  المتصلة  عنهارة  تحدثنا  التي  اللئيمة  نضرب  لدائرة  سوف  وهنا   ..

 صلة في بعض دول شرق آسيا المتقدمة. المثل بالدائرة المت

إن المصالح فيما يختص بموضوعنا هذا تعني األبعاد االجتماعية ومستوى حياة اإلنسان والخدمات  

الدا وهو  اآلخر  الشق  أما  له،  تقدم  توضح  التي  فهي  اإليجابية  المتصلة  التخطيط  ئرة  نجاح  أسباب 

 الصغيرة،  لدول النمور باالعتماد على المشروعات  ستراتيجياإل

في الوقت الذي فشلت فيه نفس هذه المشروعات في السودان وبعض الدول النامية، كما تبين أيًضا  

منعزلي أمني  سياسي  وآخر  اجتماعي  وآخر  اقتصادي  يوجد تخطيط  ال  إن أنه  بل  البعض  بعضهما  ن عن 

 إفرازاتها.  مًلا وانسجاًما في األهداف واألنشطة وال يكون ناجًعا إذا لم يحقق تكا التخطيط

 االنتقال اإليجايب لرؤوس األموال: 
والحصص   والتقنية  الخبرة  معه  يصحب  الذي  االنتقال  يعني  األموال  لرؤوس  اإليجابي  االنتقال 

الدوة في األسواق، والعكستراتيجياإل أو  س صحيح، فكثيًرا ما يتم منح  أو قروًضا  النامية تمويًلا  منًحا  ل 

واق الخ، الشيء الذي يقود إلى  يل التقنيات الالزمة أو الحصص في األس للتنمية، لكن ال يصحب ذلك التمو

  إنتاج بجودة وتكلفة غير مناسبة للسوق العالمي، ليحول األمر إلى عبء على تلك الدول يتجسد في فوائد 

 سياسية واقتصادية. تلك القروض وما يتبعها من ضغوط 

ة في أسواق العالم، ومن  ستراتيجين المصالح اإل االنتقال اإليجابي لرؤوس األموال هو الذي يضمن ويؤم 

ة إستراتيجيذلك دخول اليابان على سبيل المثال في شراكات دولية مع أمريكا وأوربا حتى تضمن حصص  

أن  بة شعوب العالم في هذه السلع أي  جودة سلعها وانخفاض أسعارها ورغ  في تلك المناطق بالرغم من
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باعتب اليابان  مع  تعاملت  الدول  مصالح  تلك  تجسد  السوقية  الحصص  أن  تباع  إستراتيجيار  كالسلع  ة 

 وتشتري وأنه بناء على ذلك يجب مراعاتها،  

  اإلنسانية والعدالة الدولية أو عمًلا بمبدأ ولم تتعامل مع تلك السلع الجيدة والرخيصة وفًقا للمبادئ  

س في ذلك بل كان المحك هو  واألرخص وأن علينا أن نتنافأن ما يباع في العالم يجب أن يكون األجود  

في معظم الدول النامية االهتمام   ستراتيجيلمصالح الدولية، وهي من األمور التي لم يعطها التخطيط اإلا

ليابان ودول شرق آسيا }هل مارست  مريكا وأوربا من الميزة النسبية العالمية لالكافي، وبالمقابل استفادت أ

ق العالم؟{ لم تنتبه العديد من  سة وهي تجسد إحدى أكبر أسواعلى سبيل المثال نفس السيا  دول الخليج 

 دول العالم النامية لهذه النقطة المهمة.  

 وتحقيق امليزة النسبية العاملية:  سرتاتيجي التخطيط اإل 
بالضرور مقيدة  غير  أصبحت  النسبية  الميزة  انتهإن  بمدى  مربوطة  هي  ما  بقدر  معينة  بدولة  اج ة 

العلمية ومدى ك  اإل األساليب  ات الوطنية ووجود الحصص السوقية وما يسبقها من  ستراتيجيفاءة وذكاء 

التكلف فإن  الوضع  هذا  إزاء  ذلك،  إلى  وما  مشهورة  تجارية  وعالمات  وأسماء  متطورة  النسبية  تقنية  ة 

 الجغرافي وال بتوفر الموارد الطبيعية،    أصبحت غير مقيدة بالضرورة بالموقع

العالم الرئيسية، وأما    أسواقغرافًيا عن  النمور اآلسيوية وهي األبعد جوإذا كان األمر كذلك فإن دول  

سبية إلنتاجها وبالرغم من ذلك فقد حققت مزايا ن  العالم، الموارد الطبيعية فهي تأتيها من كافة بقاع  

 شراكات معها    فيى الدخول فرض على الدول والشركات األخر

ا بل يصب  بيعية الموقع الجغرافي المميـز ال يعني شيًئ}وهذا ال يعني العكس أي أن توفر الموارد الط

حقيق  إال أن العبرة في أن هذه الموارد الطبيعية تظل بال فائدة وال تأثير تجاه ت   النسبية،في خانة الميـزة  

 ستراتيجييط اإلي خلق اقتصاد قوي إذا لم تستكمل بسالح التخطالميزة النسبية لإلنتاج الوطني وبالتال

 ًما{.العلمية عمووالمنهجية 

إن السوق العالمي يشهد اآلن بروز مزايا نسبية عالمية لعدد من الدول كما هو الحال في شرق آسيا،  

كلًيا على قاعدة    أسمالًيا لصناعات ضخمة لكنها تعتمد اعتماًدااعتمدت على االتجاه باالستثمار اتجاًها ر

الكيفية التي تم بها  طلوبــة لهذه الصناعات، وبتاج األجزاء والمدخالت المضخمة من صغار المنتجين إلن

ات فقد أصبحت الشركات العمالقة تعتمد اعتماًدا كبيًرا في الحصول على مدخالت  ستراتيجيتنفيذ تلك اإل 

  ر اآلن في كافة أنحاء العالم تعتمد على صغارمن صغار المنتجين }مثال لذلك صناعة الكمبيوتاإلنتاج  

لعمل بطاقة إنتاجية قصوى أو عالية للغاية، إن  جد صغار المنتجين الفرصة لالمنتجين في آسيا{ فيما و 

قليل التكاليف  هذه السياسة أدت إلى خفض التكاليف اإلنتاجية للسلع نتيجة للعمل بالطاقة القصوى وت

أس انخفاض  لذلك  يضاف  واالمباشرة  المنتجين  لصغار  بالنسبة  الخام  المواد  لسببين  عار  يعود  لذي 
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 أساسيين: 

األول تقوم    السبب  ثم  ومن  ممكنة  تكاليف  بأقل  المواد  هذه  بشراء  تقوم  الكبرى  الشركات  أن  هو 

بها المنتج الصغير في دول أخرى    يتعامل  التيبتزويد قواعدها من صغار المنتجين بأسعار أقل من تلك  

المستورد وتاجر  ى األسعار المحملة بأرباح  ث يقوم بالشراء مباشرة من السوق المحلي بأعلكالسودان حي

 وسطاء وتاجر التجزئة وأرباح البنوك التي قامت بتمويل استيراد وشراء تلك المواد.  الجملة وال 

الثاني الدولة ع   السبب  إلى  المواد   إستراتيجي بر رسوم حكومية مقبولة وذلك مبدأ  هو دخول هذه 

الن الوعاء وليس  المئويةيقوم على أن زيادة دخل الدولة ينبغي أن يتم عبر زيادة  ومثال لذلك أن ،  سبة 

 دوالر كما يلي:   100% من  50دوالر أفضل من  10.000% من   5نسبة 

 ا دوالًر  500 = دوالر   10.000  × %  5

 دوالًرا  50 =  دوالر      100  × %   50

% من ذلك الدخل    90ضة، بينما تخسر  دوالر في حالة الرسوم المخف  500فنجد أن الدولة يمكن أن تحقق  

الحكومية حيث تحقق فقط  في حا الرسوم  زيادة  العام    50لة  المستوى  دوالًرا، ولنا أن نقيس ذلك على 

 للدولة. 

مبدأ   مع  المبدأ  هذا  حصـص آخ  إستراتيجييلتقي  القتطاع  عالمي  منظور  من  التخطيط  وهو  ر 

 ة ضخمة.إستراتيجي

مبدأ    لفة الذي يقوم علىيكمن في خفض التك  ستراتيجيإذن جانب مهم من أسرار التفوق االقتصادي اإل 

 كثافة اإلنتاج الذي يمكن من تشغيل قاعدة ضخمة بطاقة قصوى..  

إ لها  تحقق  رسوم  منه  تقتطع  للدولة  أوسع  وعاًء  المئوية  ويحقق  النسبة  الرتفاع  ليس  ضخًما  يراًدا 

مشترك    اون دوليوعاء التحصيل، وهذا هو المدخل األساسي لما شهده العالم من تع  للرسوم وإنما لضخامة

ع الغرب }أي أن الميزة النسبية هي السبب األساسي للدخول في الشراكات الدولية{، وبدأ العالم يعرف ما  م

الة  ال يعرف جنسية، وأصبحت الشركات متعدية الجنسيات تبحث عن العم  يسمى باإلنتاج العالمي الذي

 يص. يد والرخنتاج الجالرخيصة والقاعدة الضخمة من صغار المنتجين المتميزين باإل

 بهذه الكيفية استطاعت بعض دول النمور من فك التناقض بين عدد من األشياء كما يلي: 

 الحكومية. زيادة دخل الدولة رغم خفضها للرسوم   .1

 زيادة دخل العامل والمنتج رغم خفض األجرة على االنتاج.  .2

طيع تمكنت من تحقيق جانب كبير من هدفها المتمثل في خلق فرص عمل لكل من يست .3
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 العمل، واستخدمت في نفس الوقت التقنيات الحديثة.

 حققت دخًلا عالًيا للدولة وتمكنت من توزيعه بما يشمل صغار المنتجين وكبارهم. .4

القوة الشرائية وانعكس   .5 إيجاًبا على  خلقت فرص عمل بصورة متواصلة مما أدى لزيادة 

 الميزة النسبية والدخل القومي.

د جغرافًيا عن أسواق العالم }تكلفة  دًيا بالرغم من أنها األبعتمكنت من غزو العالم اقتصا .6

ــتورد ــادر اإلنـتاج الـجاهز{ وـبالرغم من أنـها تس ـكاـفة ـمدخالت   نـقل وارد المواد الـخام وص

ال ا تفوـقت ـب ة، ـفإنـه ارـها للموارد الطبيعـي اج الفتـق ة اإلنـت الـي ــعر الرخيص والجودة الـع س

ــة ـب ــيء اـلذي جـعل نظرـية ريـكاردو الـخاص ــرورة }عبر    يزةالمالش ــبـية ال تتقـيد ـبالض النس

تراتيجيالتخطيط اإل المتقن لتلك الدول{ ال بالمكان وال بامتالك الموارد الطبيعية وإنما   ـس

 .العلمي لتلك الدول ستراتيجيهناك أبعاًدا أخرى ترتبط جميعها بالتخطيط اإل

 ولية.تمكنت من ربط مصالح المنتجين الصغار واألفراد بالمصالح المحلية والد .7

ل العالم لمرحلة الشراكة الدولية  استطاعت بناء ميزة نسبية عالمية كانت السبب في دخو .8

الح العالمية والذي أدى بدوره   ابك اإليجابي مع المـص والتي بموجبها تمكنت من خلق التـش

 ين هما: جيإستراتيإلى تحقيق هدفين 

  ة هائلة في أسواق العالم.إستراتيجيالحصول على حصص 

  ا اانعكاس  الدول حيث أصبحت ملشراكة  لتلك  القومي  األمن  صالح  لدولية على 

 تتحمل تهديًدا لتلك المناطق من العالم.    العالم ال

ية في الدول  كل ذلك تم تحقيقه عن طريق بناء الدائرة االقتصادية اإليجابية، وهي عكس الدائرة السلب

المنتجين    إعدادالنامية، فهي تمكن من تشغيل   وفعالة ومستقرة،    إيجابيةبطريقة  ضخمة من صغار 

 د سلبيات العولمة. وهذا في حد ذاته يحبط أح 

  مالحظة:

ة المهمة ستراتيجيهو الذي قاد المخطط إلى بلورة عدد من األهداف اإل   ء الجري  ستراتيجيهذا التوجه اإل 

ة في  جيإستراتيالمي لالقتصاد الوطني والحصول على حصص  ذلك التخطيط من منظور ع  لتلك الدول، من 

 األسواق العالمية. 

زيادة   .1 يتم  لم  ما  الدولة  دخل  يعني تخفيض  الحكومية  للرسوم  المئوية  النسبة  تخفيض  إن 

الوعاء التمويلي، والعكس من ذلك هو ارتفاع الرسوم وبالتالي ارتفاع التكلفة التي تعني عدم  
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 إمكانية تحقيق ميزة نسبية وبالتالي انهيار التخطيط برمته.

انب انخفاض أسعار المواد الخام، انخفاض آخر في  نسبية يتطلب بجق الميزة ال كما أن تحقي .2

 أجرة العمالة، وهذا الوضع يتطلب تعويض العامل من خالل اإلنتاج الضخم. 

ك  اليين من أبناء الوطن، فإن فة تهدف إلى تشغيل كل تلك المستراتيجي فإذا أضفنا أن اإل .3

زيادة للوعاء التمويلي  للسوق العالمي الذي يتيح  التناقض للنقطتين أعاله يكمن في اإلنتاج 

للدولة وبالتالي يعطيها الفرصة لخفض النسب المئوية للرسوم، كما يتيح في نفس الوقت  

 توفير فرص عمل للجميع في ظل إمكانية اإلنتاج الكثيف بسعر منخفض. 

ور كبرى ال تخطر في البال  ن كما ذكرنا من قبل إن تحديد األهداف الجريئة يقود نحو التفكير في أمذإ

فوجدوا   الدول،  بتلك  والسياسيين  المخططين  على  انطبق  الوضع  هذا  الصغير، فإن  التفكير  حالة  في 

 ة كبرى كتلك التي تحدثنا عنها. إستراتيجيأنفسهم في وضع يقودهم نحو تحديد أهداف 

 اق التخطيط:  طن
يابان وكوريا  فرض على بعض الدول مثل ال  من السرد أعاله ندرك أن تحقيق المزايا النسبية العالمية

من منظور عالمي، في الوقت الذي أدى فيه غياب أو   ستراتيجيالجنوبية، أن تتولى عمليات التخطيط اإل 

النامية تدور حول بنود غير مطروقة  الذى جعل الحوارات الوطنية في الدول    ستراتيجي ضعف التفكير اإل

ات السيطرة على أسواق  إستراتيجيية أو  يق المزايا النسبية العالماليوم مثل الحوار حول فلسفة تحق  إلى

ات تعزيز القدرات التفاوضية للدولة، الخ فإذا كانت الظروف قد حتمت على  إستراتيجيعالمية معينة أو  

عالمي وهي ال تملك أي ثروات أو موارد طبيعية عالمية تذكر،    تلك الدول أن تتولى التخطيط من منظور 

 ة ذات موارد زراعية ضخمة كالسودان،  لدول ستراتيجيالتخطيط اإل  فإن انطالق

فإن   وبالتالي  اإلطالق،  على  منطقي  غير  أمًرا  يكون  محلي  منظور  من  العالمي  السوق  إال  لها  يتسع  ال 

ة إستراتيجيلو تم فإنه سيقود إلى التفكير في بنود أخرى    التخطيط من منظور عالمي للمخطط السوداني

 ضخمة.يس شراكة دولية تقوده نحو تأس

اإل قياًس المستوى  إلى  السياسية  المؤسسات  قدرات  ترتفع  لم  ما  فإنه  ذلك  على  بالدول    ستراتيجيا 

 النامية، فإن الهم الوطني سيكون حبيًسا لطموحات ضيقة للغاية. 

 بية:  الدائرة املتصلة اإليجا
  ة بعض دول شرق إستراتيجيعن  نعود هنا لنتحدث عن الشق الثاني وهي الدائرة اإليجابية المعبرة  

ات تتلخص في االتجاه باالستثمار اتجاًها رأسمالًيا  إستراتيجيآسيا، حيث نجد أن تلك الدول قد قامت ببناء 

ا صغار  من  ضخمة  قاعدة  على  كلًيا  اعتماًدا  تعتمد  لكنها  ضخمة  األجزاء لصناعات  إلنتاج  لمنتجين 
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 والمدخالت المطلوبــة لهذه الصناعات.. 

صبح أكثر خطورة  ة ما هي إال محاولة لتقليل اآلثار السالبة لالتجاه الرأسمالي }والذي يستراتيجيهذه اإل

في عصر العولمة{ الذي يحقق دخًلا عالًيا لعدد محدود من المستثمرين، واالشتراكي الذي يقل فيه الدخل  

 ردي وينخفض فيه مستوى الجودة..  الف

ة فقد أصبحت الشركات الوطنية العمالقة تعتـمد اعتماًدا  يجيستراتوبالكيفية التي تم بها تنفيذ اإل 

عل  الحصـول  في  صناعة  كبيًرا  أن  المثال  سبيل  على  }الحظ  المنتجين  صـغار  من  اإلنتاج  مدخالت  ى 

ا { فيما وجد صغار المنتجين غار المنتجين في آسيالعالم تعتمد على ص   أنحاءالكمبيوتر اآلن في كافة  

إن بطاقة  للعمل  أدت  الفرصة  السياسة  هذه  إن  للغاية،  عالية  أو  قصـوى  التكاليف  تاجية  خفض  إلى 

لسلع نتيجة للعمل بالطاقة القصوى وتقليل التكاليف المباشرة يضاف لذلك انخفاض أسعار  اإلنتاجية ل

 : ين والذي يعود لسببينالمواد الخام بالنسبة لصغار المنتج

تي تباشر  واد بأقل الفوائد البنكية الممكنة، وهي الهو أن الشركات الكبرى تقوم بشراء هذه الم  األول

العا السوق  من  الشراء  من  عمليات  لشرائها  العالم  في  األسعار  أفضل  على  تتحصل  فهي  وبالتالي  لمي 

ألسعار عالمًيا كما أن ضخامة الطلبيات تتدخل  أو األسواق العالميـة التي تتوفر فيها أرخص ا  البورصات 

الشركات بما لديها من معامل وخبراء يمكنها من    شراء هذه المواد بواسطة  ي خفض األسعار أكثر، وأنف

اد بمواصفات عالية وهو ما ال يمكن للمنتج الصغير تحقيقه، فيما نجد العكس تماًما في الدول  توفير مو

ي حيث  السودان  ومنها  أو النامية  التجزئة  مستوى  على  المحلي  السوق  من  بالشراء  الصغير  المنتج  قوم 

من البورصة العالمية  ا أن الشراء في نهاياته ال يتم  لة وهذا يؤدي إلى رفع التكلفة ألكثر من سبب أهمه الجم

 حليـة،  وإنما غالًبا من أسواق إقليمية مجاورة والتي غالًبا ما تكون محملة بالرسوم والجمارك واألرباح الم

اآلخر عال  والشيء  أعلى،  بأسعار  وبالتالي  صغيرة  بكميات  تتم  لقلة  أنها  أعلى  بتكلفة  نقلها  على  وة 

ية ومزدوجة دعك من الرسوم المحلية األخرى وتكاليف  حملها لرسوم وجمارك وضرائب عالالكميات ومن ثم ت 

السلعة وحيث يقوم المستورد  التمويل الباهظة والتي قد تتكرر أكثر من مرة على نفس الشحنة أو نفس  

زائًدا   البضاعة  التمويل على  تكاليف  تمبتحميل  بمساعدة  الجملة بشرائها  تاجر  يقوم  ويل  أرباحه وقد 

المنتج الصغير الذي قد يشتريها أيًضا بتمويل من بنك آخر أو بالعدم شراء  بنكي وهكذا إلى أن تصل إلى  

ل باسـتمرار لعدم التسويق وارتفاع التكاليف  للعم  تكفيه   كميات صغيرة }تجزئة{ وهي مكلفة جًدا وال

 يل اإلنتاج تكاليف غير مباشرة أكثر.مما يعني بالتالي تحم

الدولة عبر رسوم حكومية مقبولة، أي أن العبرة هنا في  فهو دخول هذه المواد إلى    أما السبب الثاني

لمئوية، يلتقي هذا المبدأ مع مبدأ  زيادة دخل الحكومة عبر زيادة وعاء التحصيل في ظل انخفاض النسبة ا 

منظور  إستراتيجي من  التخطيط  وهو  حصص    آخر  القتطاع  التفوق  إستراتيجيدولي  سر  إذن  ضخمة،  ة 
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على مبدأ كثافة اإلنتاج الذي يمكن من تشغيل قاعدة ضخمة بطاقة   اآلسيوي في خفض التكلفة يقوم

لها إيراًدا ضخًما ليس الرتفاع النسبة المئوية  قصوى.. ويحقق وعاًء أوسع للدولة تقتطع منه رسوًما تحقق  

وع لضخامة  وإنما  في  للرسوم  للدخول  اليابان  قبول  سر  هو  وهذا  التحصيل،  مع  اء  مشترك  دولي  تعاون 

 ن السر األصفر ال يمكن تحقيقه في ظل حصص سوقية ضعيفة..  الغرب إذ أ

في أسباب تأثير هذه السياسة في  إن كل ذلك يدخل في تدعيم الدائرة المتصلة اإليجابية.. ونواصل  

 ببين: خفض التكلفة لنجد أن ذلك تم لس

ونضرب هنا مثًلا  أن المنتج يعمل بالطاقة القصوى مما يعني إنتاج عدد كبير من وحدات اإلنتاج    :لواأل

بمنتج صغير يعمل في إنتاج المسامير، فإذا كان الخراط في الدول النامية مثل السودان يعمل بمعدل  

وق ناجم عن الحلقة  مار في اليوم وهي عبارة عن الطاقة التي يستوعبها السوق }وعدم وجود السمس  100

 التي ذكرناها{.  تباط باألسواق الدولية بالكيفيةالمفرغة السلبية وعدم وجود ار 

سنتات    5مريكًيا بربح أالخراط السوداني يبيع المسمار الواحد بخمسة عشر سنًتا  أننعود لمثالنا لنجد 

 هرًيا. دوالًرا ش  125دوالرات أي  5ه لربح يومي يساوي ل مسمار وهذا يعني تحقيقلك

القصوى أو شبه القصوى  مسمار يومًيا هي طاقته    10ر 000فيما نجد أن الخراط اآلسيوي يمكن أن ينتج  

 التي يوردها لمصنع ما لتجميع السيارات أو الماكينات وما إلى ذلك. 

واحد فقط لكل مسمار.. إن ارتباط    سنتات للمسمار الواحد بربح سنتفيما نجده يبيعها بمعدل أربعة  

الفرصة لإلنتاج بهذه  ة المحلية المتقنة هو الذي وفر له  ستراتيجيخراط بالمصالح الدولية عبر اإلهذا ال

الكمية الضخمة والعكس صحيح في حالة الخراط في السودان على سبيل المثال والذي تعكس معاناته  

ا التخطيط اإلوظروف عمله  وارتباك  وال  ستراتيجيلتي ذكرناها قصور  االنسجام  تكامـل بين  الذي يحقق 

 ي شرق آسيا. الدولة وربطـها دولًيا وإقليمًيا كما هو الحال ف  األنشطة داخل

إن تكلفة اإلنتاج للخراط السوداني عالية للغاية كما أنه يقوم بتحميل كل التكاليف الثابتة من إيجار  

الز   محل وكهرباء  الدعم }دعم الصحة.. التعليم..  كاة.. رسوم  وعمال مساعدين ومصروفات أخرى كرسوم 

 لخ{  إاإلنتاج.. رسوم المحافظات. 

اإلنتاج مع رفع معدل أرباحه في كل مسمار حتى تغطي له الحد األدنى  وكل ذلك على كمية صغيرة من  

الك ماكيناته عند حساب التكاليف  من تكاليف المعيشة دعك من تطوير نفسه.. كل ذلك بدون حساب إه

 خروجه من السوق وتلف رأس ماله. اإلنتاجية، مما يعني تدهوره بعد حين و

المذكور اآلسيوي  الخراط  نجد  الوقت  نفس  من   في  ضخم  إنتاج  على  الثابتة  التكاليف  نفس  يحمِّل 
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دوالر   100حدود   المسامير مما يمكنه من تخفيض التكلفة والبيع بربح سنت واحد فقط وتحقيق ربح في

دوالرات للخراط السوداني.. أما إذا حسبنا    5ابل  دوالر{ مق  100سنت =    1مسمار ×    10ر000أمريكي يوميُا } 

السوداني يساوي تقريًبا بافتراض أن النسبة من الرسوم المختلفة تساوي    اإليرادالحكومي نجد أن    اإليراد

   دوالرات{ 3% =  50مسمار ×   100سنت قيمة حديد كل مسمار ×   %6 }  50

البورصة    بأسعاررد من الحديد لكونه وارًدا  الدخل اآلسيوي بالرغم من انخفاض سعر الوا  أنفي حين  

سنت قيمة    3}% فقط    5، فإن الدخل يساوي بافتراض أن نسبة الرسـوم  السودان{ العالمية }نصف تكلفة  

اإليراد الحكومي برغم من انخفاض   عافضأدوالًرا{ أي خمسة    15% =    5×    10ر000حديد المسمار الواحد × 

اليف في الحالتين وعلى مستوى أداء الدولة في الحالتين  الواضح على التكتالحظوا األثر    أنالنسبة، ويمكن  

 ي تصديها لمهامها من تنمية اقتصادية واجتماعية وخدمات. وف

ى حسابات حكومية دقيقة  إن إنتاج العامل اآلسيوي ال يتحمل أي رسوم حكومية إضافية وذلك يعود إل

وال  التكلفة  على  زيادات  أي  آثار  حساب  على  اإلتعتمد  ذلك  في  ساعدها  الدولية،  ة  ستراتيجيمنافسة 

 الشاملة.

فهو ارتفاع جودة المنتجات لدى العامل اآلسيوي والتي نجمت عن الخبرة الناتجة من   السبب الثاني أما

ة تعليمية  إستراتيجيلمستمر من الدولة والشركات }وجود  التدريب التقني العالي والدعم الفني والتقني ا

في بعض  ة للدولة، وهذا أيًضا يعكس قصور الهم الوطني ستراتيجيتنمية واألهداف اإل تواكب متطلبات ال

التي تفرضها الشركات   القاسية  الجودة  الماضية{، عالوة على شروط  الخمسين عاًما  النامية خالل  الدول 

 ا يؤدي للمساهمة في إتقان اإلنتاج بصورة واضحة. على صغار المنتجين بم

التي   الماكينة  أن  لم  كما  الخراط  عليها  تحديد  يعمل  تم  وإنما  عشوائًيا  للخراط  ُتشترى  أو  تستورد 

المنتج   من  علمًيا  أفضل  قطًعا  هم  والذين  العمالقة  الشركات  في  المختصين  الخبراء  عبر  مواصفاتها 

عني أن إنتاجها سيكون وفق المواصفات المطلوبة ووفق ما يطلبه  الصغير في تحديد مواصفاتها مما ي

معظم الدول  ع أن نجد ذلك في  المي، وينطبق نفس الشيء في شراء المواد الخام }ال نستطيالسوق الع

 ة{.ستراتيجيالنامية لغياب اإل 

مّكنت   الموزونة  الحكومية  التسهيالت  وجود  مع  العمالقة  الوطنية  الشركات  هذه  تأسيس  هذه  إن 

ة الشاملة  ستراتيجياإلمية ومن خالل  الشركات من االضطالع بدورها تماًما، وهي بإمكاناتها المادية والعل

ن منظور عالمي متقدم، فقامت بمسح األسواق العالمية وحددت  المتقنة الصنع قامت بتخطيط أعمالها م 

دراساتها المبنية على ذلك، وحددت  أهدافها واألرقام الممكن إنتاجها وفًقا للجودة واألسعار المحددة في  

 ف المنخفضة.درجة المنافسة على ضــوء تلك التكالي
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تخيلنا   إذا  ذلك  لنا  م  إنتاج ويتضح  تتركب  والتي  معينة  الصغيرة  ماكينة  القطع  من  مئات  عدة  ن 

ًرا  }كالمسمار موضوع المثال{ حيث إن الفرق في التكلفة بين إنتاج معظم الدول النامية وآسيا سيكون كبي

لدول النامية على المنافسة في  بنفس نسبة الفرق بين سعري المسمارين تقريًبا، مما يعني عدم قدرة ا 

 خالل سنوات وبالتالي تفريخ عدد أكبر من الفقراء. والتي نقبل عليهاظل حرية التجارة الدولية 

اإل  العالمية وستراتيجيإن هذه  الدول في األسواق  قد تمت عبر دائرة  ة قد أدت إلى تغلغل سلع تلك 

ة الذكية لتلك الدول  ستراتيجيقة باإلرناها والمتعل لشروط التي ذك إيجابية كما ذكرنا تكونت نتيجة لتوفر ا

 ا، وقد نجم عن ذلك توفر السلع بأسعار رخيصة وجودة عالية كاآلتي والسياسات المصاحبة له

 إنتاج رخيص وجودة عالية 

 يعني 

 توزيع بكميات أكبر  

 إنتاجية قصوى اقتصادية  لمصانع بطاقةيعني تشغيل ا

 يعني 

 ار المنتجين بطاقة قصوى  تشغيل القاعدة العريضة من صغ

 يعني 

 ها في النظام الرأسمالي التقليدي إنجازارتفاع جودة اإلنتاج وانخفاض التكلفة بصورة ال يمكن 

 يعني 

 انخفاض سعر السلع واإلنتاج 

 يعني  

 األخرى على المنافسة توزيع كميات أكبر لعدم مقدرة الشركات 

 يعني 

 مستوى الدولة  وعلىزيادة معدل أرباح المنتجين في القاعدة  

 يعني 

 ارتفاًعا في القوة الشرائية للدولة }حكومة وأفراًدا وشركات{ 

 يعني 
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 . إلخ جديدة رغًدا في العيش والحاجة لخدمات أفضل طبية تعليمية وثقافية وأنماًطا شرائية

 أيًضا  ويعني

 ا أفضل دخًلا حكومًي

 يعني 

 صرًفا أكثر على التنمية وتحسين الخدمات 

 يعني 

 دة ومشروعات جديوظائف جديدة  

 يعني  

 قوة شرائية جديدة 

 يعني  

 فرًصا استثمارية جديدة 

 يعني 

وهي    إلخ  .وثقافيةرغًدا في العيش وارتفاع معدالت الشراء والحاجة لخدمات أفضل طبية وتعليمية  

لتوصل إلى هذه الدائرة اإليجابية  إال أن العبرة في كيفية نجاحها في ا  أهداف حكومية في المقام األول..

  ستراتيجيلباهرة.. هنا فقط يمكن أن نتبين عالقة التخطيط اإلحتى تمكنت من تحقيق هذه النتائج ا

 بالبنيان االجتماعي للتنمية االجتماعية. 

ة التحرير، حيث إن هذه الدائرة  هنا فقط وفي ظل دائرة إيجابية كهذه يمكن أن نتحدث عن نجاح سياس

صدم تمتص  أن  تستطيع  وسلببإيجابياتها  سياات  تطبيق  يات  وإن  العمال،  تشريد  ومنها  التحرير  سات 

العدي للتدهور االقتصادي في  الرئيسي  السبب  السلبية كان  الدائرة  التحرير في ظل  الدول  سياسة  د من 

 النامية بل ودول كبرى مثل روسيـا.  

الد تستمر  التأثيروهكذا  في  الحك  ائرة  الدخل  وزيادة  والتكلفة  الجودة  على  إيجاًبا  وتستمر  دوًما  ومي، 

 سجام وتكامل.  العملية عبر الدائرة المغلقة في تناغم وان

كي والذي بدوره يعبر عن النهج  العلمي الذ   ستراتيجيهذه الدائرة ببساطة هي المعبرة عن التخطيط اإل

 ول النمور اآلسيوية كما يحلو للكثيرين تسميتهم. العلمي الراقي للجيش األصفر أو د

مع العالم وامتصاص اآلثار السالبة العولمة بل وتحقيق  ئل االندماج المأمون  وهي من أهم وأنجع وسا 
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ة كتلك التي أشرنا إليها يمكن أن تحول  ة عمالقة للدول النامية، فتوفير دائرة إيجابيإستراتيجيمصالح  

تحقيق    هنا أن  من موارد هائلة، إلى قوة اقتصادية عالمية عظمى، إال أننا نذكر   دولة كالسودان بما يملكه

دون    إستراتيجيهدف   يتم  أن  ال يمكن  المصالح،  حول  العنيف  الدولي  الصراع  ظل  في  ذلك  مثل  عظيم 

اإل  بمداخ ستراتيجياستصحاب  السياسية  بين  ات  االرتباط  يوضح  ما  وهو  وغيرها،  والدولية  األمنية  لها 

 ية.ة االقتصادية واالجتماعية مع الجوانب السياسية واألمنية والدولالتنمي

لنعو التخطيط  د  هذا  بدون  آسيا  شرق  في  النجاح  هذا  يتم  أن  ترى  يا  الممكن  من  كان  هل  نتدبر 

عالوة    ستراتيجياإل أنه  يكفيه  والذي  المتقن  الصغير  الحكومي  المنتج  ربط  فقد  األخرى  نجاحاته  على 

 مهًما منسجًما ومتكامًلا مع أسواق العالم؟ اإلجابة أكيد ال.  بالعالم وجعله رقًما

 قطًعا ال.    اإلجابةدول النامية دخول أسواق يتم التخطيط لها بهذا المستوى الراقي؟  لممكن للوهل من ا

مية بالرغم من امتالكها إلمكانات أفضل بمراحل مما كانت  ولعل هذا يبرر التخلف الذي تعيشه الدول النا

 ول شرق آسيا  تملكه د

 مرشوعات األرس املنتجة يف الدول النامية:
ة ترد في معظم الخطط االقتصادية واالجتماعية بالدول النامية في  ت األسر المنتجلقد ظلت مشروعا

ة واإلطار الذي يؤدي إلى التكامل والتناسق  الحقب الماضية، إال أنها ظلت طول الوقت تفتقد إلى الفلسف

الدول  منتجة بجين صغارهم وكبارهم، إننا على يقين من أن خطط مشروعات األسر الواالرتباط بين المنت

ليه تلك  إبالكيفية التي ذكرناها فإنها يمكن أن تحقق ما تصبو    إستراتيجيلنامية إذا تمت ضمن تخطيط  ا

نالحظ   فإننا  آخر  بمعنى  تطبق  الدول،  التي  الدول  إحدى  من  مواطن  قام  إذا  أنه  المثال  سبيل  على 

 ثال أو آلة لعصر الزيت.. الخ  ة الذكية التي تحدثنا عنها، بشراء ماكينة خياطة على سبيل المستراتيجياإل

عبر   اآللة  تلك  يشتري  قطًعا  من  إستراتيجيفإنه  كثير  في  علمه  ودون  تلقائًيا  تضعه  التي  الدولة  ة 

العمالقة التي تربطه    األحيان في سلسلة اتصال تحقق االنسجام والتكامل بينه وبين الشركات الوطنية

 ا..  تلقائًيا باألسواق الدولية بالكيفية التي شرحناه

كما تالحظ أن توفير المواد  من مشاكل التمويل    ي ال يعانهذا المنتج عكس ما هو في الدول النامية  

هو  الخام ليس شأنه إنما تأتيه عبر الشركات الوطنية العمالقة التي تؤمن مواصفاتها وأسعارها وفًقا لما  

هو هم الشركات الكبرى التي تقوم  مطلوب للمنافسة دولًيا ومحلًيا، كما أنه ال يعاني من مشاكل تسويق ف

ه السلسلة تمنحه التدريب وفق ما تتطلبه التطورات التقنية  نهائي، كما أن هذ بالتجميع أو التصنيع ال

 الحديثة من آن آلخر..  

أو  لدول النامية فال توجد صلة بين صاحب المعصرة  هكذا حال األنشطة في الدول المتقدمة أما في ا
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أو المال الغيار ممشغل األحذية  أو صانع قطعة  تنافر وصراع، وهكذا  بس  بالدولة بل يوجد  المصالح  ع 

 يمكننا أن نالحظ الفرق بين ذلك العامل والمنتج السوداني الصـغير.  

المذكورة بالكيفية  المتكاملة  المشتركة  المصالح  هذه  وجود  وهي    إن  فاعلية  أكثر  الدولة  دور  جعل 

لمصالح عبر جهود يشارك فيها رئيس الدولة والوزير  ية وتحقيق اسواق الدولتتقدم للمساهمة في فتح األ

 المحلية والموظف والعامل والمواطن. مسؤوللسفير والمعلم واإلعالمي ووالمحافظ وا 

ركات، ممثل الدول  التنفيذ كانت هي الشواحد، إال أن أداة    إستراتيجيوكلها تتم في تناسق نحو هدف  

 في القرن القادم.

 :  سرتاتيجيتخطيط اإل ات املطلوبة للاألسس واملرتكز 
 ، وهي: ستراتيجيزات المطلوبة للتخطيط اإليمكن فيما يلي ذكر أهم األسس والمرتك

 العمل بمبدأ أن ربط المصالح هو أفضل وسيلة لتحقيقها وحمايتها. .1

اق  هو تعميق الوجود في األسو   الطامعةولية والمخططات  تعامل مع المصالح الدإن الخيار الرئيسي لل

دولية وتنمية وتطوير المنافع المتبادلة، طالما أن كل ذلك يتم من منطلقات  الدولية عبر الشراكة ال

 ة مكتملة. إستراتيجيواستعدادات 

اإلنتاجية .2 القاعدة  هو  الوطني  لالقتصاد  األمان  لتحقيق  وسيلة  أفضل  صغار    أن  من  العريضة 

بإ يتميزون  الذين  االمنتجين  بالمستوى  ورخيص  جيد  صنانتاج  قطع  منتجي  }مثل  عة  لعالمي 

 الكمبيوتر بالهند التي ال يستطيع أي نشاط استثماري في هذا المجال أن يتخطاها{.

ة في أسواق العالم يعني التعامل في كميات ضخمة من السلع  إستراتيجيأن الحصول على حصص  .3

تي تضع االقتصاد  استيفاء كافة الترتيبات الفي إطار المصالح الدولية الشيء الذي يتطلب    تدخل 

مبادرة والسيطرة وليس االستسالم، ولعل التجارب في عالم اليوم قد أثبتت أن األسعار  في وضع ال

وال  بين المنتجين وأصحاب المصالح،    إستراتيجيترتبط ارتباًطا وثيًقا بمدى وجود تالحم وارتباط  

ي  ل، فإذا كان التالحم العرب لمبنية على رؤى قصيرة األج جل أو تلك اتجدي هنا التكتالت قصيرة األ

الغربي الالحق قد    ستراتيجيقد كسر شوكة الواليات المتحدة األمريكية، فإن التخطيط اإل    1973في  

التفاق السياسي  ا وما يشمله ذلك من اإستراتيجيأجهض ذلك التالحم العربي ألنه لم يكن مؤسًسا  

 العربي.  ستراتيجياإل

االق .4 بآليات  أن  مرتبط  الدولي  الفوتصاد  آليات  نسميها  ان  االقتصاد  يمكن  أن  المعروف  ضى، فمن 

موازين   عجز  لسد  أو  واالقتصاد  التجارة  حركة  لتشغيل  سواء  نقدية  سيولة  إلى  يحتاج  العالمي 

ف المطلوب  المستوى  عن  السيولة  هذه  نقصت  وإذا  يسمى  المدفوعات،  ما  ذلك  عن  ينجم  انه 
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تريليون دوالر أي حوالي    100  العالم والتي تقدر في حدودنا حجم األموال التي تجوب  بالكساد، وإذا أدرك

األموال   من  الفيضانات  تلك  خطورة  إدراك  يمكن  فإنه  الدولية،  التجارة  حجم  من  ضعًفا  ثالثين 

وجيزة كما حدث في شرق آسيا قبل عدة  الهائجة التي يمكن أن تدمر أعتى اقتصاد في فترة زمنية  

مم وتسنوات  العمال  تشريد  إلى  أدى  ال ا  بتلك  العمالت  قيمة  كبير  خفيض  انهيار  وإحداث  دول 

 لالقتصاد، وأن إجهاض ذلك يرتكز على مدى وجود تالحم وارتباط مصلحي محلًيا وإقليمًيا ودولًيا. 

ي  .5 حددناها  التي  بالكيفية  الدولية  الشراكة  في  الدخول  وبهذه  أن  القومي،  األمن  تحقيق  إلى  قود 

 تكتمل حلقات كثيرة مهمة. الكيفية 

ة  ستراتيجيأن التخطيط لالقتصاد من منظور عالمي ينعكس في إدراك التحديات والمخططات اإل .6

المواقف   بتعزيز  المتعلقة  األمور  كافة  مع  التعامل  وبالتالي  واقعية  أكثر  بصورة  األجنبية 

دة الوطنية والترتيبات  لبالد بصورة أكثر فاعلية ومن ذلك تعزيز الوح التفاوضية وتأمين ثروات ا

التخطيط لالقتصاد من منظور عالمي إلى تغيير بيئة التخطيط    قليمية وغيرهما.. كما يؤدياإل

الشرائية   والعادات  االستهالكية  األنماط  في  تغيير  من  ذلك  يتبع  وما  العالمية  إلى  المحلية  من 

اعيد الخ وما يتبع ذلك من  ممارسة التجارة الدولية من دقة والتزام ومو  ومستوى الجودة ومعايير

ة ضخمة في أسواق إستراتيجيخطيط.. وصوًلا إلى تحقيق حصص  تغيير في منهجية وسلوك الت

 العالم كشرط أساسي لتحقيق الفلسفة االقتصادية.

 الدائرة السلبية 
 

 

رسوم 
حكومية 

عالية 
ومزدوجة 

تكلفة 
عالية 
لإلنتاج 

الوطني

انخفاض 
للقوة 

الرشائية

قلة فرص 
العمل

إنتاج 
وطني 
ضعيف

انخفاض 
الدخل 

القومي

رشاكة 
دولية 
ضعيفة

عدم 
استقرار 
وعدم 
األمن 
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 الدائرة اإليجابية

رسوم 
حكومية 
معتدلة

ميزة نسبية 
لإلنتاج 

زيادة 
للقوة 

الرشائية

زيادة فرص 
العمل

إنتاج وطني 
كبري

زيادة الدخل 
القومي

رشاكة 
ةدولية كبري 

استقرار 
وأمن 
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 للدول النامية:  سرتاتيجيأهمية التخطيط اإل 
 يتبين لنا اآلتي: من خالل هذه الدراسة 

واإلقليمية تستدعى تطوًرا في مجال ممارسة إدارة الدولة    الساحة الدولية  أن التطورات على .1

ومؤسساتها وشركاتها حيث أصبحت األهداف أكبر وأكثر تعقيًدا وتغيرت مساحات البيئة التي  

وأص تعقيًدا  وازدادت  وتنوعت  معها  وحل  تتعامل  األهداف  تحقيق  المحلية  بح  المشكالت 

لية،  وجود ترتيبات وتعاون مع البيئة اإلقليمية والدو  مرهون أكثر من أي وقت مضى بمدى

وتحولت ساحات القتال إلى معارك ينتصر فيها المتفوق علمًيا، المتقدِّم في مجال التخطيط  

ت  ات ومؤسسات وقيادات ذا ، الشيء الذي أصبح يستدعي بالضرورة أحزاب وشركستراتيجياإل

 .إستراتيجيتفكير 

ومي للدول النامية الذي ينبغي أن يستجيب بصورة فاعلة  لق ا  ستراتيجيأهمية التخطيط اإل .2

الجديد   العالمي  االقتصادي  والنظام  الدولية  التجارة  ولمتطلبات  الدولية  والمخاطر  للمهددات 

اإل  الترتيبات  المركستراتيجيواستيفاء  دعم  تكفل  التي  وعلة  القومي  التفاوضي  رأسها  ز  ى 

لشر الترتيب  على  ويعمل  اإلقليمي،  على  التكتل  ويعمل  األجنبية  الشركات  مع  عادلة  اكات 

 وبناء القدرات والمزايا التنافسية من منظور عالمي مفتوح.  تحقيق

 ة للبالد. ستراتيجيعلى المصالح اإل ستراتيجيأهمية االتفاق الوطني اإل  .3

الت .4 انفتاح نطاق  واإلدراك  أهمية  والوعي  العالمية وان ذلك  خطيط  إلى  المحلية  ليتحول من 

 على كل أوجه الخارطة االقتصادية، مثال لذلك: سينعكس 

 ستقود إلى التكتالت االقتصادية واإلقليمية   .أ

 ستؤثر على السياسات المالية الحكومية   .ب

 ستؤثر على حجم وطبيعة أهداف الدولة والشركات  .ج

 وائح المحلية  ستنعكس على القوانين والل .د

 لى إحداث نقلة نوعية في جودة المنتجات والخدمات ستؤدى إ .ه

 اإلدارة ستقود إلى التوجه نحو التقنية الحديثة واألساليب الحديثة في  . و
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 : للرشكات يف الدول النامية  سرتاتيجيأهمية التخطيط اإل 
وه مهمة  حقيقة  االعتبار  في  واضعين  ذكرها  السابق  والعوامل  الظروف  ممثل  باستعراض  أن  ى 

م هو الشركات، فإننا ندرك أهمية وخطورة  الحكومات والدول إلدارة حوار المصالح التجارية في عالم اليو

القومي الذي    ستراتيجيللشركات بالدول النامية، كما ندرك أيًضا أهمية التخطيط اإل  ستراتيجيالتخطيط اإل 

دًدا من األشياء وفًقا للمعطيات  أن يحقق ع   للشركات، الذي ينبغي   ستراتيجيينطلق من خالله التخطيط اإل

 أعاله أهمها: 

 دولي. التخطيط منظورأن يعزز مبدأ  .1

 تحقيق وبناء قدرات ومزايا تنافسية للشركات من منظور عالمي مفتوح.  .2

 االستجابة للمهددات والمخاطر الدولية. .3

 االستجابة لمتطلبات التجارة الدولية والنظام االقتصادي العالمي الجديد.  .4

 الترتيب لشراكات عادلة مع الشركات األجنبية واألسرة الدولية.  .5

االالتجسيد   .6 المال مع  لمبدأ  الذي يصطحب حركة  نتقال اإليجابي لرؤوس األموال األجنبية 

 ة في أسواق العالم.ستراتيجيالحصول على التقنية والحصص اإل 

 ة في أسواق العالم.  إستراتيجي اقتطاع حصص  .7

 على: ة تقوم اقتصاديأن يفرز فلسفة 

 سياسات مالية ونقدية متوازنة. .1

 ار فحسب. يس عبر قانون تشجيع االستثمخلق بيئة جاذبة تلقائًيا ول  .2

 تعزيز ودعم التكامل واالرتباط والتناسق بين األنشطة في الدولة.   .3

 خلق االرتباط والتكامل بين صغار المنتجين الوطنيين والشركات الكبرى. .4

 على: وتشجع  أن يفرز سياسات تعمل 

 إنشاء شركات المساهمة العامة. .1

 رى. دخول الشركات الوطنية في تكتالت كب .2

 استجالب التقنية المتطورة. .3

 .اإلدارةاستخدام األساليب العلمية في  .4
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ة التي  ستراتيجية التي تحقق تلك األهداف اإلستراتيجيكافة الدراسات اإل  إعدادومن المؤكد أنه يمكن  

إال   أعاله،  إليها  الشرأشرت  تأن  في  وطني  وع  واتفاق  سياسية  إرادة  وجود  دون  يتم  أن  يمكن  ال  طبيقها 

أهمية    ياتيجإستر إلى  يقود  الذي  الشيء  العالمي  المستوى  على  قوى  تفاوضي  بموقف  مدعوًما  حولها 

 الدخول في ترتيبات إقليمية من شأنها تحقيق ذلك، وهو ما سبق وتعرضنا له. 

 الرشاكة بني الحكومة والقطاع الخاص:  
لية ودولية معقدة، وهذا  أوضاع النظام االقتصادي عامًة في الدول النامية، تأتي في ظل ظروف مح  نإ

االقتصادية والنقدية ال يمكن أن يتم من خالل حلول قصيرة األجل    األوضاعيشير إلى أن معالجة وتطوير  

طلوب منه يستدعي  كتعديل سياسات أو تطوير لخطط، بل إن استدامة الحل وكفاءته وضمان تحقيقه للم

رؤية   خلفية  من  ينطلق  االقتإستراتيجيأن  الجانب  تشمل  يجري  ة  فما  كله،  صراع  صادي  هو  العالم  في 

وهذا اقتصادية  تأتي    مصالح  الخلفية  هذه  وعلى  واحدة،  لعملة  وجهين  والسياسة  االقتصاد  جعل  ما 

 السياسات والخطط والتشريعات الخاصة بالنظام المصرفي. 

دراك هذه  االقتصادية لها أبعاًدا اقتصادية وأخرى سياسية، وبدون إاجهة التحديات  هذا يعني أن مو

 لن تفي بالغرض المطلوب.رة  الحقيقة والتعامل معها، يعني التوصل لحلول قاص

كما ال بد من اإلشارة إلى بعض الحقائق العلمية المتفق عليها عالمًيا والمهملة في ثقافة معظم الدول  

التي تتكون  تتجسد في أن تحقيق األمن القومي يتطلب امتالك القوة الشاملة أو بعضها  النامية، والتي  

والسياسية وليس القوة العسكرية فقط، وهذا يعني  ة االقتصادية  من عدد من العناصر على رأسها القو

 أن الضعف في هاتين القوتين يؤدي لتهديد األمن القومي،  

سياسي يعطل أو    سات قاصرة أو ممارسة سلوك اقتصادي أووبالتالي فإن تنفيذ خطط أو إصدار سيا

 مي للدولة.  ح الوطنية، يعني تهديد األمن القويمنع تحقيق المصال

 لفية ينبغي أن ينطلق السلوك والممارسة السياسية. وعلى هذه الخ

، وبتلخيص  األوضاعال يمكن من الناحية العلمية وضع معالجات لقضية ما دون تحليل يشخص ويحدد 

 : نجمل ملخص التحليل فيما يلي أنهذا الكتاب يمكن  لما ورد في

الد .1 الناميتتميز  ا ول  األرض  رأسها  على  ومتنوعة  هائلة  طبيعية  بثروات  الخصبة  ة  لزراعية 

الذي   الدولي  الصراع  البديلة وجميعها تشكل محاور  الطاقة  والنفط ومصادر  الشاسعة والماء 

 يجري في الساحة الدولية. 

دول فرصة واسعة في السوق العالمي يتجسد أهمها في سد جانب  تتيح لتلك الهذه الموارد   .2

جسد في نفس الوقت مدخًلا  تمن النقص في الطاقة والغذاء العالمي والعربي واإلفريقي، و 
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الترتيب   وجود  عدم  حال  في  الدولية،  المصالح  صراع  مواجهة  في  يتمثل  تهديد  لتشكيل 

 المطلوب.   ستراتيجياإل

كاالت صديقة البيئة كغاز الميثانول، في ظل أزمة الطاقة وإش  البديلةج الطاقة  إمكانات إنتا .3

ة على الصعيد  إستراتيجيتحقيق مصالح التلوث البيئي على الصعيد العالمي، تشكل فرصة ل

 . المحلي والدولي

القوة   .4 لبناء  تسعى  النامية  الدول  معظم  في  الوطني  الهم  ضمن  وطنية  بنود  وجود  عدم 

ال حاالقتصادية  واقتطاع  القوة  إستراتيجيصص  عالمية  وامتالك  العالمية  األسواق  في  ة 

ة المطلوبة لتحقيق ذلك من كافة الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية، تراتيجيساإل

وبالتالي ظل الهم الوطني في خانة رد الفعل }عدا بعض الحاالت{ وليس المبادرة، وهو وضع  

 ية. ال يقود لتأسيس أوضاع مستقبل

امية،  من الدول النة في العديد  ستراتيجياق وطني حول المصالح الوطنية اإلعدم وجود اتف .5

 الشيء الذي انعكس على الهم الوطني وتفاقم الخالف السياسي دون مراعاة للمصالح الوطنية.

امتالك   .6 تحتم  عالمًيا،  المتاحة  الفرص  من  واالستفادة  الطبيعية  للموارد  األمثل  االستغالل 

التنالقدر والمزايا  إطارات  خارج  ظل  بند  وهو  الوطني،  لإلنتاج  العالمية  من    افسية  العديد 

 الحوارات الوطنية في الفترة الماضية.

اإل  .7 والحصص  والتمويل  الحديثة  التقانة  تتيح  التي  الدولية  الشراكات  في ستراتيجيأهمية  ة 

 األسواق العالمية. 

ت الدعم والحماية الوطنية،  لمية وزوال سياساالعولمة االقتصادية وبروز منظمة التجارة العا .8

يقوم   جديًدا  واقًعا  النسبية  أفرزت  والمزايا  التنافسية  القدرات  تعزيز  حتمية  وأهمية على 

الداخلية ويراعي الفرص والمهددات    األوضاعالتخطيط لالقتصاد من منظور عالمي يستصحب  

 ة.يستراتيجلدولة اإل والمتغيرات الخارجية ويرتب لعالقات دولية تؤمن مصالح ا

األوسط الكبير، تشكل تحدًيا كبيًرا ال  بعض المشروعات الدولية المطروحة مثل مشروع الشرق   .9

التعا ترتيبات  يمكن  وفق  إال  معه  والدولية  إستراتيجي مل  السياسية  المجاالت  في  ة 

 واالقتصادية. 

لنامية أن يتم من  ول ا للد  ستراتيجيالتحديات الدولية واإلقليمية والمحلية تحتم للتخطيط اإل  .10

 لفرص المتاحة عالمًيا.منظور عالمي يستصحب الموارد الطبيعية الوطنية وا 

ترتيب   .11 الدولي  وحسن    إستراتيجيالتعاون  واألرضية  المائية  الموارد  تنمية  مجال  في  مهم 
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 استغاللهما.  

أو صية  وجود عقبات داخل بعض األحزاب في الحكم والمعارضة المتمثلة في المصالح الشخ .12

لمواجهة الصراع    طلوبةة المستراتيجيلحزبية الضيقة، تحول دون بلورة وتحقيق الترتيبات اإل ا

 الدولي. 

 السياسي الذي يؤمن تحقيق المصالح االقتصادية. ستراتيجيضعف التخطيط اإل  .13

 القطاع الخاص والصاع الدويل حول املصالح: 
بالموارد وما ستواجهه من تحديات ناجمة عن صراع  إذا أدركنا أن معظم ما تعانيه الدول النامية الغنية  

لضخمة، وبالتالي إذا أدركنا بشكل عميق وكاٍف حجم الشراكة  رواتها الطبيعية الح األجنبية حول ثالمصا

الحكوما ممثل  فيه  أصبح  وقت  في  فيها،  الدخول  الدول  لتلك  المقدر  هو  الدولية  المصالح  إدارة  في  ت 

وأهمي حجم  تصور  يمكن  اإلالشركات،  ودعمه  ستراتيجية  الخاص  القطاع  قدرات  تعزيز  تجاه  الوطنية  ة 

لحكومة، كما يمكن استيعاب خطورة  من المنافسة العالمية وإدارة الشراكة الدولية نيابة عن اوتمكينه  

 مطاف إلى تهديد المصالح الوطنية.تعطيل وتقييد القطاع الخاص، الشيء الذي يقود في نهاية ال

ة التي  ستراتيجية التي تحقق تلك األهداف اإلستراتيجيكافة الدراسات اإل   إعداد   من المؤكد أنه يمكن

وطني   واتفاق  سياسية  إرادة  وجود  دون  يتم  أن  يمكن  ال  تطبيقها  في  الشروع  أن  إال  أعاله،  إليها  أشرنا 

 حولها. إستراتيجي

 املناخ الجاذب: 
إلى   نظرنا  الن  األوضاعإذا  الدول  لمعظم  الداخلية  وما  االقتصادية  وثروات  موارد  من  تشمله  وما  امية 

ة في األسواق العالمية، ونظرنا إلى  ستراتيجيوالتقنية والحصص اإل  عانيه من نقص في التمويل والخبرةت

البيئة الدولية وما تتيحه من فرص وما يسودها من صراع عنيف حول تلك المصالح، ندرك بأن الشراكة  

تصبح أمًرا حتمًيا يتطلب االستعداد المناسب لها، وأن مجرد الحديث    الدولية بين تلك الدول واألسرة الدولية

الطموحات  عن   لتحقيق  يكفي  ال  الطبيعية  للموارد  امتالك  ظل  في  العالمي  السوق  في  فرص  وجود 

الوطنية، ولعل الدليل على ذلك هو إجبار اليابان تلك القوة االقتصادية العالمية على الدخول في شراكات  

هي سياسة  ضمن حصصها السوقية وتحقق أمنها القومي في الصراع الدولي حول المصالح وعالمية حتى ت

 .تقوم على أن ربط المصالح هو أهم وسيلة لتحقيقها وحمايتها

والدارس لتجربة االتحاد األوربي يجد أن التكتل األوربي جاء على خلفية صراع أمريكي أوربي بشكل أساس  

ية لي ال يمكن التعامل مع الفرص المتاحة عالمًيا كالفجوة الغذائية العالمعلى المنتجات الزراعية، وبالتا

ترتيب   دون  بسطحية  فيها  النامية  الدول  المطلوبة  إستراتيجيودور  الترتيبات  أهم  من  فإن  لذلك   ،
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 لالقتصاد بالدول النامية الغنية بالموارد ما يلي: 

 السياسية    األوضاعواالستقرار الداخلي   .1

   والنقدية...، السياسات المالية  ستراتيجيالتخطيط اإل  –االقتصادية  األوضاعمالءمة  .2

والوطنية، وهذا يعني أن    األجنبية  األموال ول ما تعنيه الشراكة الدولية هو حركة واسعة لرؤوس  أ  إن

المعدة   والسياسات  الموضوعة  الخطط  بتنفيذ  االلتزام  وعدم  العدالة  وعدم  الحكومية  الشفافية  عدم 

يجعل المستثمر  ة القانون الذي  المتفق عليها، فضًلا عن عدم توفر عوامل أخرى مثل سياد  وااللتزامات

لوطني واألجنبي يطمئنان على حقوقهما، وعدم سيادة النظام والمؤسسية، وعدم رشد السلوك السياسي  ا

بينهم أو  والممارسة السياسية التي يمكن أن تهدد المصالح االقتصادية أو تضر ببعض المنتجين أو تميز  

 الدولية. مار أو للشراكة ناخ جاذب لالستثتحارب بعًضا منهم.. يعني عدم إمكانية تأسيس م 

بعض   إلى  يشير  النامية  الدول  من  العديد  في  الشركات    األوضاعوالواقع  بعض  لتضرر  قادت  التي 

ر تأسيس  الوطنية، تجسد بعضها في وضع سياسات وعدم التقيد بها، التمييز، عدم الشفافية، استمرا

ات الحكومية  ة في بعض المؤسسالنعدام المؤسسيالشركات الحكومية، تضرر بعض المستثمرين نتيجة  

الترتيبات   لغياب  نتيجة  منها  بعًضا  يسعى  قد  والتي  وهناك  هنا  القيادات  لبعض  القرار  وخضوع 

وتحدياتستراتيجياإل يتناسب  ال  مناًخا  لتشكل  ضيقة،  حزبية  أو  شخصية  مصالح  لتحقيق  المرحلة    ة، 

 والفرص المتاحة للدول النامية.

اإل  النظرة  المتفستراتيجيإن  في  ة  والرفاهية  حصة  تحقيقها  النامية  للدول  الممكن  المصالح  حجم 

الممكن الوصول إليها، تجعل من أي سلوك في الدولة يؤثر في مناخ االستثمار كالذي أشرنا له، يشكل جريمة 

  تهدد األمن القومي..  

 ة سرتاتيجينية اإل املصالح الوط
ة، ومن  ستراتيجيوتحديد مصالحها الوطنية اإل   الدولة هو قدرتها على بلورةإن أهم مقومات النجاح في  

والظروف المناسبة لتحقيقها وتأمينها، وهي بهذا تشكل المرتكز األساس الذي تدور حوله    األوضاعثم تهيئة  

النقي وعلى  الدولية،  البيئة  في  مصالحها  إدارة  الوطنية  عمليات  المصالح  ووضوح  بلورة  عدم  فإن  ض 

 دولية دون سالح. من يدخل في صراع المصالح ال جماع عليها، يجعل الدولة كواإل

 الرشاكة بني اتحاد أصحاب العمل والحكومة:
الدولية،   واألسرة  بالموارد  الغنية  النامية  الدول  بين  دولية  اقتصادية  شراكة  من  عنه  تحدثنا  ما  كل 

العمل  الشركات هي التي ستخلق فرص  ي الممثل للحكومات مهما تعاقبت، وبالتالي فستكون الشركات ه

 باألموال من الجمارك والضرائب والرسوم،   وتدفع للخزينة العامة
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أي هي الوسيلة األساسية لتحقيق األهداف الحكومية، وهو وضع أصبح ال غنى عنه في عالم اليوم،  

 ، وهي تجربة تخطاها العالم.  فالشركات الحكومية ال تستطيع المنافسة

المشاركة ب الحكومات والشركات، بل و إن  الحكومات ومنظمات  كذلك الشراكات وتقاسم األدو ين  ار بين 

المجتمع المدني أصبح واقًعا في عالم اليوم من أجل تحقيق أهداف التنمية وتحقيق المصالح الوطنية،  

ا وهذا  على الشريكين التعاون لتحقيق أغراضهما مًع  لذا فإن المنطق يقول بأن األمر طالما هو كذلك فإن

وجود   أهمية  يعزز  المصال ما  حول  لهما  واحدة  عنه  رؤية  تعبر  ما  وهو  العليا  االقتصادية  الوطنية  ح 

ة االقتصادية وما يتبعها من فلسفة وسياسات، بجانب توفير المناخ السياسي واالقتصادي  ستراتيجياإل

القطاع الخاص يتضمن  ملي يستدعي تأسيس آلية دائمة بين الحكومة والمناسب، لذا فإن التطبيق الع

 لها: محور عم 

 . ستراتيجياالشتراك الفاعل والحقيقي في التخطيط اإل .1

 السياسات التي تحكم العمل االقتصادي.   إعداد االشتراك الفاعل والحقيقي في  .2

 مستويات الرشاكة: 
عين  رئيس الدولة مباشرة ومع الوزير الموهو يمثل االتحاد العام ويعمل مع    المستوى العام .1

والسياسات العامة،  ه هنا االتفاق على الخطط والتوجهات  في الحاالت العامة. وتتضمن مهام

والتشاور والتنسيق على الصعيد المحلي والدولي والمشاركة في المفاوضات الدولية واإلقليمية،  

والخطط المتصلة باالقتصاد، ويشارك  لمان فيما يتصل بالتشريعات العامة  كما يشارك في البر

 .يجيستراتفي اآللية القومية للتخطيط اإل

وتمثله الغرف المتخصصة كالنقل والطاقة... وتعمل مع الوزير المختص    المستوى المتخصص .2

والتشاو المتخصصة،  والسياسات  والتوجهات  الخطط  على  االتفاق  هنا  مهامه  ر  وتتضمن 

ة واإلقليمية الخاصة ولي والمشاركة في المفاوضات الدوليوالتنسيق على الصعيد المحلي والد

متخصص فيبموضوعات  المتخصصة  اللجان  في  يشارك  كما  يتصل    ة،  فيما  البرلمان 

للتخطيط   القومي  المجلس  ولجان  قطاعات  في  ويشارك  االقتصادية،  والخطط  بالتشريعات 

   . ستراتيجياإل

 العالقة بني أطراف العملية االقتصادية: 
 االقتصادية الوطنية للدولة يشترك فيه عدد من الجهات هي:  المصالح إن تحقيق

لسياسي }السياسات، الموجهات، اإلرادة السياسية تجاه تحقيق المصالح االقتصادية  از االجه .1

 وتطبيق الخطط الموضوعة، الممارسة والسلوك السياسي{.
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 قيق المصالح الوطنية.ي }التشريعات والقوانين{ المطلوبة والمناسبة لتح الجهاز التشريع .2

وقي .3 المدنية  الخدمة  استقالل  }مدى  المدنية  والعلم  الخدمة  القانون  أساس  على  امها 

 والكفاءة اإلدارية{.  والمؤسسية، القدرة

شركات القطاع الخاص التي تنفذ البرامج والمشروعات }المناخ المالئم للعمل والتميز، وجود   .4

بالشر الكافي  التمويل  الحديثة،  والنقدية..  التقنيات  المالية  السياسات  المناسبة،  وط 

 مييز{. المناسبة، العدالة وعدم الت 

 القضايا واجبة الحل، أهمها: وبالنظر إلى واقع العديد من الدول النامية يتبين وجود عدد من 

 العالقة بين الجهاز السياسي والخدمة المدنية.  .1

اإل  .2 ات، وما تتضمنه تلك الخطط  لشركة واستراتيجيالعالقة بين الجهاز التشريعي والخطط 

ا القدرات  بتحقيق  تتعلق  وتفاصيل  بنود  والمهددات  من  القضايا  بعض  وعالج  لتنافسية 

 لمصالح الوطنية.يق ا ونقاط الضعف التي تعترض تحق

ة محلًيا  ستراتيجيالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات اإل  .3

ة حوار وصراع المصالح والحصول  العالمية وخارجًيا فيما يتصل بإدارلبناء القدرات التنافسية  

 ة والتمويل والتقنية وترتيب الشراكات الدولية.ستراتيجيلحصص اإلعلى ا

ل المسار  عليه  مرجعية  على  االعتماد  يجب  األطراف  هذه  بين  المطلوب  والتكامل  التناسق  تحقيق 

نية وما ينبثق عنها من خطط مرحلية، لتكون األساس  لوط ة استراتيجيللدولة الذي تشكله اإل  ستراتيجياإل

 المذكورة.   رافو التشريعات أو القرارات والمواقف وتحقيق التكامل المنشود بين األطإلصدار السياسات أ

إلى أهمية   الخصوص  اإلشارة في هذا  والحكومة في ظل    إنجازكما يجب  الخاص  القطاع  الشراكة بين 

 ار المنتجين وصغار المنتجين. أوضاع تنظم العالقة بين كب

 : سرتاتيجيخارطة املسار اإل 
الشر الوطنية يصبح كما  اكة بين القطعلى ضوء  المصالح  الخاص والحكومة في تحقيق  ذكرنا من  اع 

الضروري االشتراك الحقيقي للقطاع الخاص في التخطيط االقتصادي ووضع السياسات المتعلقة به، ومن  

  التي تحدد   ستراتيجيفي ذلك هو االتفاق على العمل وفق خارطة المسار اإل  الوسائل التي يمكن أن تساعد

ا اإل المصالح  الضعف والقضايا  المهددات ونقاط  أو تؤثر في  اتيجيسترلوطنية وتحدد كافة  التي تعوق  ة 

ة  ستراتيجيات الفرعية على خلفية تلك القضايا اإلستراتيجيتحقيق تلك المصالح، وبناء عليه تنطلق اإل 

 وغيرها مما هو مطلوب استيفاؤه من أجل تحقيق المصالح الوطنية. هددات والم



317 

وإلغاء السياسات أو    ذلك فحسب بل إن هذه الخريطة هي التي تشكل المرجعية لبلورة وتطويرس  لي

التي تفرض تغيير السياسة أو القانون أو إلغاءه.. إلخ،   المصلحة الوطنية هي  التشريعات، فمقتضيات 

 طة الدولة تستمر خطط الشركات على مر السنين مهما تعاقبت الحكومات. وفي ظل ثقافة خ

لي للدولة، فمثًلا نجد أن  يمكن أن توجه النشاط الك  ستراتيجيا فحسب بل إن خارطة المسار اإلهذ   ليس

ة قد تقتضي تأسيس تعليم معين تقني أو زراعي أو صناعي  ستراتيجيمقتضيات المصالح االقتصادية اإل 

توجه أبحاثها  فراغ وإنما  دراسات من    إعداد، كما أن مراكز البحوث والدراسات والجامعات ال تقوم بزراعي.. إلخ

ط الضعف التي تعترض تحقيق المصالح الوطنية، وهكذا نجد  ة والتحديات ونقاستراتيجيتجاه القضايا اإل

إلطار تتم الشراكة بين  أن كل النشاط بالدولة يتناسق ويتكامل تجاه تحقيق المصالح الوطنية. وفي هذا ا

 ر المطلوب للقطاع الخاص داخل البرلمان. الحكومة والقطاع الخاص وفي ذات اإلطار يتم الدو

اال الوطنية  المصالح  وضوح  المطلوب  إن  والتحديات  والقضايا  والعقبات  المهددات  ووضوح  قتصادية 

التنافسية العالمية لإلنتاج   مواجهتها، ينعكس في تحديد السياسات المطلوبة، فنجد أن تحقيق القدرات

لالستثما جاذب  مناخ  لتهيئة  والسعي  على  الوطني  تنعكس  دولية  شراكة  وتأسيس  الدولي   األوضاعر 

االقتصادية بل واألمنية، والسعي للحصول على أسواق معينة عالمًيا... الخ قد تفرض سياسات نقدية  

ن السلوك السياسي السلبي والمصالح  وسياسات اقتصادية معينة وتشريعات محددة، وحينها سيتضح أ

 لمصالح الوطنية وبالتالي تهديد األمن القومي.  الضيقة وعدم المؤسسية، يعني تهديد ا

 الدائرة السلبية والدائرة اإليجابية 

 الدائرة السلبية الدائرة اإليجابية

 تخطيط قصري األجل، تخطيط أزمات  متكامل إسرتاتيجيتخطيط 

 ضعف لقوى الدولة الشاملة مصالحها وتهيئ لها ة تحمي ة للدولإسرتاتيجيقوة 

 االقتصادية سياسات وترشيعات تتضارب واملصالح  المئةسياسات وترشيعات م

تناغم وتكامل وتناسق يف نشاط الدولة لوضوح  
 سرتاتيجياملسار اإل 

 تضارب النشاط االقتصادي للدولة

تطبيق متكامل لسياسة التحرير، عدم متييز، تنافس 
 مل، خروج الحكومة من السوقكا

،  تطبيق مختل لسياسات التحرير، متييز، احتكار
 رشكات حكومية تسيطر عىل السوق 

 عدم اإلجامع الوطني عىل املصالح االقتصادية  وضوح املصالح الوطنية االقتصادية واإلجامع عليها

الكوادر  تعليم غري موجه، ينعكس يف عدم توفر ة التعليم توفر الكوادر املؤهلة املطلوبة إسرتاتيجي
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 الدائرة السلبية الدائرة اإليجابية
تنعكس فيام بعد عىل مستوى   للمصالح االقتصادية

 الجودة
 ة لإلنتاج املطلوبة ويقيد تحقيق الجود

مناخ مالئم يقوم عىل رقي املامرسة السياسية، 
سيادة القانون، خدمة مدنية تقوم عىل العلم  

 اإللكرتونية  اإلدارةوالقانون واملؤسسية و 

  اسية تقليدية، متييز،مناخ طارد، مامرسة سي
محسوبية، عدم مؤسسية، خدمة مدنية  

 اد إداري ومالبريوقراطية، فس

 رسوم حكومية عالية ومزدوجة رسوم معتدلة 

 ارتفاع تكلفة اإلنتاج انخفاض تكلفة اإلنتاج 

 متويل بفئات عالية متويل بفئات معتدلة

 رشكات صغرية رشكات عمالقة 

  األوضاعحكومة يوفر رشاكات بني القطاع الخاص وال
 املالمئة للتنافس العاملي

ة ورشكاتها ال يقود  تضارب وتنافر بني الحكوم 
 يس أوضاع تالئم التنافس العامليلتأس

 انخفاض للقوة الرشائية  ارتفاع للقوة الرشائية

ة يف السوق العاملي النخفاض  إسرتاتيجيحصص 
 الجودةالتكلفة وارتفاع 

والخروج من   حصص ضعيفة يف السوق العاملي
ري من األحيان الرتفاع التكلفة  املنافسة يف كث

 ودةوانخفاض الج

رشاكات دولية كبرية تؤمن الحصص السوقية ومتكن 
من خفض التكلفة عرب أسلوب اإلنتاج الكثيف مع األجر 

 املنخفض 

 ضعف الرشاكات الدولية 

 ويق مشاكل يف التس انسياب التسويق 

 ترشيد للعامل  زيادة فرص العمل

التوزيع العادل للدخل نتيجة لتأسيس الرشاكات بني  
 ار املنتجني الرشكات الكربى وصغ

 سوء توزيع الدخل القومي

 فقر  رفاهية 

 عدم استقرار وتهديد أمني استقرار وأمن 

خصخصة تقوم يف ظل دائرة إيجابية، عدم متييز،  
عدم تسعري، سيادة النظام والقانون، خروج الدولة  

تقال ملكية املرشوعات من الحكومة من اإلنتاج، ان 

خصخصة تقوم يف ظل دائرة سلبية، متييز، تدخل  
ة يف التسعري، املحسوبية، عدم سيادة  الدول

القانون، سيطرة الرشكات الحكومية عىل السوق،  
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 الدائرة السلبية الدائرة اإليجابية
قدرة اإلدارية للقطاع الخاص بعد استيفاء املشرتي لل

 يل وامتالك التقنية والتمو
رشوعات من عدم وجود ضوابط النتقال امل

 الحكومة للقطاع الخاص 

 

 

 م:  ة االقتصادية يف اإلسال سرتاتيجياإل 
ة في الجوانب  ستراتيجييحمل الفكر اإلسالمي بين طياته رصيًدا مميًزا من الرؤى واألبعاد واألسس اإل 

ا  االقتصادي اإلسالمي، سنورد بإيجاز بعًض  ستراتيجياالقتصادية التي تشكل مجتمعة مالمح التخطيط اإل 

 منها فيما يلي:  

 قر:  أواًل: اإلسالم وتحقيق المزايا النسبية ومحاربة الف

دمة في آسيا في العقود  الذي مارسه الغرب والدول المتق   ستراتيجيإذا نظرنا إلى مرتكزات التخطيط اإل 

استخدام علوم   الماضية، سنجد أن  التي استند عليها نجاح تلك    اإلدارةالخمسة  العوامل  كانت من أهم 

ال الغرب تطوًرا ملحوًظا في هذا  العدي المخططات حيث شهد  الدراسات أن الق جانب، وقد أكدت  رآن د من 

، وهو ما يشير إلى اهتمام  اإلدارة استلهام نظريات  الكريم والسنة الشريفة كانا أهم مصادر علماء الغرب في  

ماعية، وهو مجال ال يتسع له  كعنصر مهم في الجوانب االقتصادية والسياسية واالجت  اإلدارة اإلسـالم ب

 هذا الكتاب. 

 الغربي على عدد من المرتكزات واألسس أهمها:  جيستراتيكما استند التخطيط اإل 

 تجين.المساواة وعدم التمييز بين المن .1

 عدم االحتكار. .2

 عدم التسعير.  .3

 .إرساء المنافسة الحرة .4

 .إلغاء القيود والقوانين الحكومية .5

 . حرية التمويل .6

 .خاصى القطاع الاالعتماد عل .7

ا اإلسالم بعمق أكبر مما هو متاح اآلن، فنجد  وبالنظر إلى الفكر اإلسالمي نجد أن هذه األسس يدعو له
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لة وعدم التمييز تجسد رؤى إسالمية أساسية، وقد جسدت الدولة اإلسالمية األولى المعاني والقيم  أن العدا

االزدواجية عدم  إلى  فدعت  الواقع،  أرض  على  ال  اإلسالمية  تلك  تطبيق  والعدالة  في  فالحرية  مرتكزات، 

ت تلك الدولة مناًخا  النصراني واليهودي قبل المسلم في تلك الدولة وبذا وفروعدم التمييز استفاد منها  

 اقتصادًيا معافى تسوده المساواة والعدالة وعدم التمييز. 

نما ترك ذلك آلليات  سالم، لم يسعر وإوكذا نجد أن اإلسالم قيد االحتكار، كما أن الرسول عليه الصالة وال 

إسالمًيا أصيًلا،  ارة والعمل وإلغاء القيود، فهي في مجملها تجسد فكًرا  السوق، أما فيما يتعلق بحرية التج

وقد أشارت بعض الدراسات إلى ازدهار حركة التجارة الدولية في فترة الدولة اإلسالمية األولى نتيجة لحرية  

 والعلوم، في ظل مناخ تسوده قيم العدل والمساواة.   ركة البشر والسلعالعمل والتجارة وحرية ح 

التخطيط    لصنخ اعتمد  التي  واألسس  للمرتكزات  طرحه  في  للغرب  سابق  اإلسالم  أن  ذلك  من 

 الغربي على جانب منها فيما بعد.  ستراتيجياإل

أن المحور  وية، فإننا سنجد  لعدد من دول النمور اآلسي  ستراتيجيكما أننا إذا نظرنا بعمق في المخطط اإل

كرنا  ا اليابان، هو الميزة النسبية التي اعتمدت كما سبق وذاألساسي الذي تفوقت به تلك الدول وعلى رأسه

على عدد من المرتكزات منها المرتكزات الغربية آنفة الذكر، إال أنها أضافت أبعاًدا جديدة تجسدت أهمها  

 عبر زيادة الوعاء وخفض النسبة المئوية،   زيادة دخل الدولةفي السياسات المالية التي اعتمدت على 

الستناد على الشراكة الداخلية بين الكبار والصغار وعوامل أخرى، تم تحقيق  ا الوضع وباومن خالل هذ 

الميزة النسبية العالمية، التي قادت لتفوق تلك الدول على الغرب ولعل السياسات المالية المستخدمة في  

 اإلسالمي في كونها سياسات معتدلة. ع النظام المالي آسيا تلتقي م

الغربي وتخطيط دول النمور، يأتي ذلك    ستراتيجيالتخطيط اإل م جمع بين مرتكزات  هذا يعني أن اإلسال

مع مالحظة أن التوجه اإلسالمي دائًما ما ينطلق من منظور عالمي ويخاطب بيئة عالمية، وهذا يشكل  

كما يسعى إلى تحقيق أهداف أساسية على رأسها إعمار    ،ستراتيجيطيط اإل جانًبا مهًما من جوانب التخ

، عندما تولى  المؤمنين عمر    رض وخلق فرص عمل وتوفير معايش الناس، ولعل حديث أمير األ

 يشير إلى ذلك.    األعداء{الخالفة بقوله: }إنما ولينا على الناس لنسد جوعتهم ونوفر حرفتهم ونصد عنهم  

ا أن  سنجد  اإللذلك  إ  جيستراتيلتخطيط  ويسعى  عالمي،  منظور  من  ينطلق  اإلسالمي  لى  االقتصادي 

أهداف   مالية  إستراتيجي تحقيق  سياسات  على  ويعتمد  عمل،  فرص  وخلق  الفقر  محاربة  رأسها  على  ة 

 متوازنة وأوضاع تتيح حرية العمل وحرية حركة التجارة،  

قيم   على  والمساإستراتيجيويستند  العدالة  رأسها  على  االحة  وعدم  التمييز  وعدم  وعدم  واة  تكار 

االستخدام األمثل لموارد  مة تدعو للحفاظ على البيئة بكافة جوانبها و التسعير، في ظل قيود إسالمية صار

والمستهلك{، وتدعو إلتقان العمل   العمل، والعامل  الشراكة }صاحب  إدارية تحمي أطراف  األرض، وقيم 
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 االقتصادي.   ستراتيجيإطاًرا مكتمًلا للتخطيط اإل  فيه وتمنع الغش. وهذا يجسد واإلخالص

 ة اإليمانية  ستراتيجيثانًيا: اإل 

ة اإلسالمية على الجوانب المطلوبة لتحقيق الميزة النسبية وخلق أوضاع ستراتيجيلم تقتصر الرؤية اإل

 أبعاًدا أكثر عمًقا من ذلك. تحقق فرص عمل وتحارب الفقر الخ، وإنما امتدت لتشمل 

كفانا شر الصراع الذي  ة إذا ما تم تطبيقها لستراتيجيين طياته من المفاهيم والرؤى اإل سالم بيحمل اإل

يتسم به عالم اليوم من تبديد لموارد األرض وما إلى ذلك، إال أننا نذكر مثال واحد فيما يلي نوضح من  

 ب اإليمانية. يكون مكتمًلا إن لم يستصحب الجواناإلسالمي ال ستراتيجيخالله أن التخطيط اإل

 {: }دولة سيدنا عمر بن عبد العزيز   صلة األرض بالسماء

المستقبل، ومن  ا  إن التي من خاللها يمكن رسـم طريق  العبر  التاريخ اإلسالمي يعطي  لغوص في 

ة، قصة حكم سيدنا عمر بن عبد العزيز الذي تولى الخالفة في  ستراتيجيالحقائق التاريخية ذات األبعاد اإل

 االقتصادية واالجتماعية غاية في السوء.  األوضاعيه وقت كانت ف

ضعيف، ظلم وبطش.. وبالرغم من أنه حكم فترة قصيرة  لناس، قحط، اقتصاد فقر مدقع لغالبية ا

المنطق العلمي مستحيلة، فقد ارتفع دخل    ه فيها كان بحساباتإنجازتجاوزت السنتين بقليل، إال أن ما تم  

تاريخ يحكي عن عمال الزكاة الذين كانوا يجوبون البالد من الصباح حتى  الدولة بصورة مذهلة حتى أن ال

كبيرة،  هن بمعدالت  المطر  نزول  عن  القصص  وتحدثت  الزكاة.  يعطونه  فقيًرا  يجدوا  أن  دون  اليوم  اية 

هلة شملت حتى اإلنتاج الحيواني من لبن وبيض الخ، كل ذلك خالل  وارتفاع اإلنتاجية الزراعية بصورة مذ 

 خطط وبرامج. إعدادمه التي ال تكفي لمجرد سنتي حك

في إشاعة العدل بحزم، وأن نتيجة ذلك    العنصر األساسي للتغيير تجسدإن ما رواه التاريخ يؤكد أن  

فترة القصيرة التي حكم فيها كانت سريعة وفورية نجمت عن أوضاع اقتصادية يتعذر تحقيقها في ال 

اإلسالمي،    ستراتيجيوالتي هي إحدى أهم مرجعيات التخطيط اإل اإلمام عمر بن عبد العزيز، إن هذه القصة  

 يتجسد في كسب مرضاة اهلل.  بساطة مدخل الحل الذي  تشير إلى أن

قط في الجوانب  ة اإلمام عمر بن عبد العزيز المستندة إلى العدل لم تقف فإستراتيجيإن انعكاسات  

لناس، وأمنت طرق التجارة، بلغ األمن مداه في  االقتصادية، بل تعدتها لتشمل األمن فانتشر األمن بين ا

ثدي الغنم، إن ما حـدث ال يتأتى وفق القصة المذكورة إال بتوفير الوعاء    يكون أن الذئب صار يرضع ف

 من األشياء أهمها: النظيف لتلقي اإلمداد اإللهي، والوعاء هنا يتجسد في عدد  

 نيف.  النية الخالصة للحاكم بتطبيق العدل وقيم الدين الح .1
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 تطبيق العدل والمساواة بحزم. }الظلم يسد طريق المدد اإللهي{. .2

بالعلم  تدال .3 يتصفون  ممن  دونهم،  ومن  الوزراء  من  الحاكم  مساعدي  اختيار  في  قيق 

ممارسات أو  فاسد  جهاز  خالل  من  اهلل  نصرة  }طلب  يستهزئ    واألخالق.  كمـن  فاسدة 

 بربه{. 

المؤ  .4 الصالحين  العلماء  قاعدة  على  معهم  االستناد  األدوار  وتقاسم  دينه،  لخدمة  هلين 

 ا يتعلق بالدعـوة واإلرشـاد.فيم

 ثالًثا: التوازن بين موارد األرض وسكانها  

آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتح َنا َعَلي ِهم َبَرَكاٍت مَِّن  يقول المولي سبحانه وتعالي في محكم تنزيله }َوَلو  َأنَّ َأه َل اْلُقَرى  

 ِض{ األعراف السََّماء َواأَلر  

 هود َلى الّلِه ِرز ُقَها{ ويقول أيًضا }َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اأَلر ِض ِإالَّ عَ 

َصاَر َوَمن ُيخ ِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُيخ ِرُج  ويقول }ُقْل َمن َير ُزُقُكم مَِّن السََّماء َواأَلر ِض َأمَّن َيم ِلُك السَّم َع واأَلب  

 وَن{ يونس  َتتَّقُ َحيِّ َوَمن ُيَدبُِّر اأَلم َر َفَسَيُقوُلوَن الّلُه َفُقْل َأَفاَلاْلَميََّت ِمَن الْ 

َراًرا * َوُيم ِدد ُكم  ِبَأم َواٍل َوَبِنيَن َوَيج َعل  }َفُقْلُت اس َتغ ِفُروا َربَُّكم  ِإنَُّه َكاَن َغفَّاًرا * ُير ِسِل السََّماء َعَلي ُكم مِّد  

 ج َعل لَُّكم  َأن َهاًرا{ نوح  لَُّكم  َجنَّاٍت َوَي

ا ِبِه  تَّى ِإَذا َأَقلَّت  َسَحاًبا ِثَقاًلا ُسْقَناُه ِلَبَلٍد مَّيٍِّت َفَأنَزْلَنُبش ًرا َبي َن َيَدي  َرح َمِتِه َح  }َوُهَو الَِّذي ُير ِسُل الرَِّياحَ 

ُه ِبِإْذِن َربِِّه   َنَباتُ اْلمو َتى َلَعلَُّكم  َتَذكَُّروَن * َواْلَبَلُد الطَّيُِّب َيخ ُرجُ اْلَماء َفَأخ َرج َنا ِبِه ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َكَذِلَك ُنخ ِرُج 

 ش ُكُروَن{ األعراف  َوالَِّذي َخُبَث اَل َيخ ُرُج ِإالَّ َنِكًدا َكَذِلَك ُنَصرُِّف اآلَياِت ِلَقو ٍم يَ 

 الشورى ُد{ َقَنُطوا َوَينُشُر َرح َمَتُه َوُهَو اْلَوِليُّ اْلَحِميوقال }َوُهَو الَِّذي ُيَنزُِّل اْلَغي َث ِمن َبع ِد َما 

َو َعَلى ُكلِّ َشي ٍء  وقال }َفانُظر  ِإَلى آَثاِر َرح َمِت اللَِّه َكي َف ُيح ِيي اْلَأر َض َبع َد َمو ِتَها ِإنَّ َذِلَك َلُمح ِيي اْلَمو َتى َوهُ 

 الروم  َقِديٌر{ 

 رض  رة ما فيها من ماء تكون ثقيلة قريبة من األت  َسَحاًبا ِثَقاًلا{ أي كثوقوله }َحتَّى ِإَذا َأَقلَّ

أي يخرج    َربِِّه{أي ارض ميتة مجدبة وقوله }َواْلَبَلُد الطَّيُِّب َيخ ُرُج َنَباُتُه ِبِإْذِن    مَّيٍِّت{وقوله }ُسْقَناُه ِلَبَلٍد  

 .منها سريًعا حسًنا

..  }ُسْقَناهُ التدبر في كلمات  ل  لعلَّجُّوا ِفي ُعُتوٍّ َوُنُفوٍر{   ُقُكم  ِإْن َأم َسَك ِرز َقُه َبلوقوله }َأمَّن  َهَذا الَِّذي َير زُ 

 ُير ِسُل.. َيخ ُرُج َنَباُتُه ِبِإْذِن َربِِّه.. الذي ُينِزل الغيث.. َلَفَتح َنا َعَلي ِهم{. 
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 رج ويحيي يسقي ويعطي ويمنع. كلها تحمل معنى واحد هو أن األمر بيد رب العالمين الذي ُينِزل ويخ

اآليات التي تحمل مثل هذه المعاني، فإننا نستطيع    منر  ولعلنا بتدبرنا لهذه اآليات وهي نموذج لبح

العالم، ولعله من غير المنطقي أن نفترض أن    شؤونأن نتبين أبعاًدا جديدة لمن يخططون القتصاد و

البشرية فيها قصو لحياة  المطلوبة  الطبيعية  األوكسجين، إن نظرة واحدة لإلنسان في  الموارد  ر ومنها 

قدرة الخالق تجعل من الغريب الحديث عن خلل في الحياة األرضية أو    فير  نفسه كمخلوق وإمعان النظ

 عدم توازن بين الموارد وسكان األرض، فما من مخلوق إال وينزل معه رزقه كامًلا.  

 الّلِه ِرز ُقَها{. }َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اأَلر ِض ِإالَّ َعَلى  

مهمة تحدد من خاللها الوسائل المطلوبة    ااًدإن اآليات السابقة دون الخوض في تفاصيلها تحمل أبع

لنزول اإلمداد اإللهي سواء كان ذلك االستغفار أو التقوى واإليمان، فالحديث عن قلة األمطار في ظل وضع  

العلمية البشرية إلى وسائل أ خرى ال يمكن نيلها إال عبر نظام يصل األرض  كهذا سوف يتعدى الوسائل 

 عاله.أ البالسماء كما أوضحنا في المث

إن توفر فهم كهذا يصبح ضرورًيا لوقف التفكير الهدام الذي يبني على عدم كفاية موارد األرض وما  

 . يفرزه ذلك التخطيط من نتائج وخيمة

فإنن  ومن بالفرد،  منتهاه  في  يعني  تخطيط  عن  نتحدث  ونحن  الجوانب  هنا  نغفل  أن  نستطيع  ال  ا 

لالقتصاد من هذا المنظور فإننا نجد أن الفرد هو في   تيجيرا ستضوع التخطيط اإل الروحية، وإذا تناولنا مو

األصل وحدة لها مطالب مادية وروحية، اقتصادية واجتماعية، كما يشكل هذا الفرد األساس ألي عمل أو  

 كافة العوامل والظروف المتصلة به.نشاط فال يمكننا إذن التخطيط دون مراعاة 

األص في  والتي  األخالقية  التنمية  أن    إستراتيجيام  نظل  إن  وذلك يعني  الفرد  بناء  يرتكز على  محكم 

وال واألمانة  بالصدق  متصًفا  فيصبح  وفعًلا  قوًلا  للدين  ممارًسا  المؤمن  العبد  مهتًما مسؤوليصبح  ية 

ا منفًذا ألوامره، فيصبح بالتالي  فيصبح نتيجة لحبه لربه مطيًعأدي أحدكم عمًلا أن يتقنه{    }إذاباإلتقان  

العفيما يتعلق   فيما تصبح  ،  مل بدقة وصدق وإتقان بموضوعنا هذا، وحدة اقتصادية فعالة يمارس 

 الصلة الروحية بينه وبين ربه هي هدفه األساسي في الحياة.

ًبا  ه وتقواه على بيئته خيًرا وحلمرضاته وينعكس سلوكه وإيمانيسعى خاللها بتوجيهات ربه يعمل  

إنسان متصف  توازن المجتمع وسالمه، وإذا كان أساس الدولة  وصدًقا وأخالًقا رفيعة وينعكس كل ذلك في  

بهذه الصفات وذلك التوازن والسلم فإن ذلك ينعكس في توجهات الدولة وحينها يمكن أن تتنزل الخيرات  

، ومن ثم ينعكس كل ذلك  يدنا عمر بن عبد العزيز  أهل األرض كما تنزلت لدولة سوالبركات على  

 يين. على التوازن والسلم الدول
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عميق،    إستراتيجينخلص من هذا إلى أن القرآن الكريم والسنة المطهرة لو تم النظر إليهما من خالل منظور  

مجمله يجسد رؤية   في  اإلسالم  أن  إدراك  إلى  سيقود  ذلك  متكاملة تمتد لتشمل تراتيجيإسفإن  البناء    ة 

لأل إلدارة  األخالقي  متقًنا  نظاًما  وتشكل  اقتصاد  شؤون فراد،  وسياسًيا  األرض  وتتسع  ًيا  بل  واجتماعًيا، 

 لتربط األرض بالسماء، وال يسعى إال ألجل خير البشرية. 

 للبنى التحتية والعمران:  سرتاتيجي التخطيط اإل 
 المفهوم: 

 

 

 

 

 ولة:   ة العامة للدستراتيجيالتخطيط على خلفية اإل

اإل الوطنية  الرؤية  وضوح  تحقيقستراتيجيإن  المطلوب  المصالح  ووضوح  الغايات  ة  تجسدها  التي  ها 

 العمراني، العكس يعني تخطيط عمراني مرتبك.  ستراتيجية، ينعكس على التخطيط اإل القومي

ا عمليات  كفاءة  اإل إن  تحليل    ستراتيجيلتخطيط  على  استناده  ومدى  وك  إستراتيجيالقومي  ذا  دقيق 

اإل استنا التخطيط  في  المتخصصة  المفاهيم  مجموعة  على  ينعكس  ستراتيجيده  كفاء،  وجودة  على  ة 

 العمراني، يمكن فيما يلي مالحظة أهم هذه الجوانب:  ستراتيجيالتخطيط اإل 

اإل التحليل  القرا  ستراتيجيكفاءة  المحلية واإلقليمية والدولية، ومن ثم يتم  يعني  للبيئة  الدقيقة  ءة 

ب  على  التعرف  ونقاط   األوضاعوضوح  والفرص  والقدرات  والمزايا  الموارد  حيث  من  الضعف    القومية 

كافة   في  والعالمية،  المحلية  والتحديات  واالجتماعية  والمهددات  واالقتصادية  السياسية  الجوانب 

هذا والعسكرية..   اإل  يعني  إلخ،  األهداف  على  بالتغيير  ستراتيجيالتعرف  المتصلة  وتلك  المباشرة  ة 

ة الخاصة بالبنى التحتية  جيستراتيأو التعامل مع المهددات، وبالتالي يتم توجيه األهداف اإل   ستراتيجياإل

 والعمران تجاه المصالح المحددة. 

اإل  واألهداف  القومية  الغايات  على  من  ستراتيجيالتعرف  المخطط  ة،  تعرف  ذلك،  على  األمثلة 

قافي واإلثني،  والسياسية بالدولة كقضايا التعدد الث   العمراني على بعض القضايا االجتماعية  ستراتيجياإل

ايا، مثال لذلك قد يتم اإلسهام في تشكيل  هذا الجانب في التعامل مع تلك القض  يجعل من الممكن إسهام

أتي بمواطنين من القبائل المختلفة للسكن في حي معين،  النسيج الوطني من خالل سياسة إسكانية ت

التحتية   ستراتيجيالتخطيط اإل يقوم مفهوم   البنى  التحتية والعمران على توفير السند من  للبنى 

اإل  الوطنية  المصالح  لتحقيق  العمرانية  للموارد  يجيستراتوالتنمية  األمثل  االستغالل  ويتضمن  ة 

األمن    والبيئةعية  الطبي لتحقيق  المطلوبة  العمرانية  الترتيبات  واستيفاء  منها  كل  على  والحفاظ 

 .ستراتيجيبمفهومه اإل
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 الفوارق والخالفات واالنتماءات القبلية. والعكس قد يساعد في تعميق 

للدولة ووضوح الفلسفة، يعني التعرف على األولويات، خاصة تلك    ةستراتيجياإل   اإلدارةوضوح خطوات  

ة  إستراتيجية، ومن ثم يتم تحديد األولويات في  ستراتيجيالمناسبة لتنفيذ اإل  األوضاعالمتعلقة بتوفير  

 البنى التحتية والعمران. 

ظر إليها من  لقضايا مثل تلك المدن التي تظل مهددة بفيضانات األنهار، فيتم النلى بعض االتعرف ع

، مثل نقلها عبر فترة زمنية محددة إلى مكان آخر، مثال لذلك مدينة كسال التي تقع  إستراتيجيمنظور  

من المياه    لسودان وظلت تواجه فيضان نهر القاش الذي يأتي من الهضبة اإلثيوبية حامًلا كمياتبشرق ا

شماًلا لمسافة عشرين أو ثالثين    المدينة ون نقل  ستراتيجيوالطمي الذي يغذي التربة الزراعية، قد يرى اإل 

 كيلومتًرا خالل فترة زمنية طويلة قد ال يشعر بها المواطن. 

الرؤية   وضوح  المشروعات  إن  وكذا  الجديدة  المنطقة  إلى  الخدمات  توجيه  السهولة  من  يجعل 

سكاالستثمارية من  آالف  تستوعب  أن  يمكن  للزراعة  جديدة  إضافية  جغرافية  رقعة  إضافة  مع  ان  ، 

 دينة. الم

يعني   تحقيقها،  الدولة في  تزمع  التي  والسياسية  االقتصادية  الشراكات  وحجم  طبيعة  على  التعرف 

 ح تجاه هذا األمر من وجهة النظر العمرانية. التعامل بوضو 

القتصاد، يعني توفير البنى التحتية المناسبة، ولك أن تتخيل  ي اة فستراتيجيالتعرف على األهداف اإل 

 ة القومية عند حدوث عجز في النقل أو في الموانئ. ستراتيجيانئ وإمكانية اختناق اإلأوضاع المو

العالمي  ة ضخمة في السوق  إستراتيجيلك الخاصة بتحقيق حصص  ة كتإستراتيجيإن التدبر في أهداف  

، يعني التعرف على حجم  السودان{ريقي والعالمي من قبل  لغذاء العربي واإلفسد جانب من فجوة ا  }مثل

الزراعي والغذائي، والتوزيع الجغرافي، كذلك التعرف على األسواق سواء العربية    إلنتاج الزراعي والصناعي ا

   الراهنة من العمران والبنى التحتية، األوضاعأو العالمية، وقبل ذلك التعرف على  أو اإلفريقية 

وضع   يتم  هذه  إستراتيجيوهكذا  متطلبات  تلبي  الطرق  األوضاعة  تحديد  فيتم  والسكك  ،  واألنفاق 

نان  ديدية المطلوبة وحمولتها خالل القرن القادم، وكذا الموانئ المناسبة لتصدير هذه المليارات من أطالح

ة االقتصادية،  ستراتيجيالغذاء، إن التعرف على األسواق المستهدفة وكذا التعرف على قضايا وتحديات اإل 

الوصول إل في  جيدة، ويساعستراتيجييساعد  عمرانية  ترتيبات  ة  اتخاذ  في  إلى إستراتيجيد  قد تمتد  ة 

ولية وقد يتضمن استيراد كهرباء  البيئة العالمية، مثل ربط الدولة بشبكة الطرق والسكة حديد القارية والد

 رخيصة من دول أخرى. 

وطبيع  األوضاعطبيعة   اإل الدولية  المصالح  مالية  ستراتيجية  مدن  تأسيس  تفرض  قد  الوطنية  ة 
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 وإلكترونية.

اشبك ترتيًبا  ة  تعد  السريع  تشكيل  إستراتيجيلنقل  ثم  ومن  الدولة  شعب  بين  الوجداني  للتواصل  ا 

 االنتماء للوطن ككل. 

على   ترتي  األوضاعالتعرف  لوضع  يقود  واالقتصادية،  واالجتماعية  والسياسية  بات  الجيوستراتيجية 

راعية جديدة في مواقع  ة عمرانية للتعامل معها، يشمل ذلك تأسيس مدن ومدن صناعية وزإستراتيجي

 ة وربطها بشبكة النقل. إستراتيجي

  ل معها. التعرف على التحديات يساعد في التخطيط المناسب للتعام

اة البشرية يمنع  األمنية قد يقود لتأسيس مدينة بمكان ما لخلق حاجز من الحي  األوضاعالتعرف على  

 التسلل اإلجرامي.

اإل الوطنية  المصالح  يعنستراتيجيوضوح  إمكة  والمدن  ي  التحتية  البنية  شبكات  طاقة  تحديد  انية 

 الجديدة والمناطق الصناعية المطلوبة وأماكنها.

 للبنى التحتية والعمران:    سرتاتيجييف التخطيط اإل املبادرة 
ة على وجه العموم، وبالتالي سنكتشف أنها سمة أساسية يجيستراتتعتبر المبادرة من أهم سمات اإل 

كما تريدها وليس كما تفرضه    األوضاع  ذلك تأسيسللبنى التحتية والعمران، من    جيستراتيللتخطيط اإل

يراعي   ال  سكن  تأسيس  يعني  الظروف  تفرضها  مدن  وجود  إن  الجديدة.  المدن  تأسيس  مثل  الظروف، 

 .التحديات والمتطلبات العمرانية

 القومية:  األوضاعللبنى التحتية والعمران ب ستراتيجيتأثر التخطيط اإل 

القومية مثل عملية النزوح نحو المدن    األوضاعبللبنى التحتية والعمران    ستراتيجير التخطيط اإلأثيت

 نتيجة للخلل التنموي وفجوة الخدمات.   

وجود   تنميةإستراتيجيعدم  وتحقيق  التوازن  إلعادة  تسعى  قومية  تراعي    ة    األوضاع متوازنة 

على   سلًبا  ينعكس  البنإستراتيجيالجيوستراتيجية،  التحة  للتعامل  ى  يقود  العكس  والعمران،  تية 

 مع مثل هذه القضايا. ًايإستراتيج

 للبنى التحتية والعمران:  سرتاتيجيمرتكزات التخطيط اإل 
 يلي:  ن، يمكن ذكر أهمها فيماللبنى التحتية والعمرا ستراتيجيهناك عدد من المرتكزات للتخطيط اإل
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 لآلتي: االستغالل األمثل لموارد الدولة، وهذا يقود 

 الصناعية وتوسيعها على حساب األراضي الخصبة.عدم تأسيس المدن والمناطق 

 عدم تهديد المياه الجوفية.

 عدم تأسيس المدن والمناطق الصناعية والبنى التحتية، على حساب اآلثار.  

 رية. حماية الحياة الب

 حماية اآلثار ورعايتها.

السمع التلوث  البصري،  التلوث  البيئة،  سبيل  مراعاة  وعلى  البيئي.  التلوث  بعض  ي،  أشارت  المثال 

ات المختلفة  ستراتيجيالدراسات لدور الغابات في حماية البيئة وامتصاص التلوث. وهذا يشير لتشابك اإل

 فيما يتصل بحماية البيئة.

  رة. لنفايات، النفايات الخطتوفير نظام التخلص من ا  ▪

 د. ووقفه على المدى البعي الصحراوي مراعاة الزحف  ▪

الذي قد يفرض توفير غطاء نباتي في وحول المدن    ءالشيالنباتي،  مراعاة الحفاظ على الغطاء   ▪

 والمناطق الصناعية وشبكات الطرق والسكة حديد. 

والتصحر،   ▪ الجفاف  المياه الذي قد يقود لتوفير بنية ت  ءالشيمراعاة    حتية من مشروعات حصاد 

 وغيرها. 

 تحتية والعمران بالترتيبات الدولية.  ة البنى الإستراتيجية ارتباط  بالنظر إلى البنود أعاله يمكن مالحظ

 العمراني: ستراتيجيالقومي والتخطيط اإل ستراتيجيالتكامل بين التخطيط اإل

ومراعاة   المتوازنة  للتنمية  يسعى  الذي  التخطيط  على    ضاعواألكفاءة  ينعكس  الجيوستراتيجية 

العديد من الدول اإلفريقية تعاني  األمثلة على ذلك نجد أن    ة البنى التحتية والعمرانية، منإستراتيجي

 . خاصة في عدم مراعاته لنتائج التحليل الجيوستراتيجي ستراتيجيمن خلل في التخطيط اإل 

% من جملة السكان، ال    80األحيان إلى    حيث يالحظ أن غالبية السكان الذين تصل نسبتهم في بعض

الذي يقود   الشيء% فقط،  15ان إلى ألحيالتمويل يصل في بعض اإال بنسبة ضئيلة من  تتمتع مناطقهم

إلى خلل في التوازن التنموي وقصور الخدمات وبالتالي الهجرة من الريف إلى المدن حيث يتم ترييف المدن  

الكبيرة الوافدة، ومع ذلك تستمر محاوالت التكيف مع هذا    عدادإل نتيجة لعدم استطاعتها على مقابلة ا

 ة بزيادة الخدمات وتأهيل الطرق في تلك المدن.. إلخ.  يإستراتيجالل ترتيبات غير الوضع من خ

ة االقتصادية للتحليل الجيوستراتيجي وبالتالي ستراتيجي إن الوضع سيكون مختلًفا في حال مراعاة اإل 
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على  العمران ذبة في الريف وهذا يعني المبادرة بتأسيس البنى التحتية و1وضاع جايتم السعي لتأسيس أ

 صادية تسعى لتحقيق تنمية متوازنة مستدامة. ة اقتإستراتيجية خلفي

 ة حول املوارد:سرتاتيجي الرؤية اإل 
مثل    علمي؟هل تم اختيارها بناء على منطق    البناء؟قد يسأل البعض لماذا نستخدم هذه المواد في  

و تحقيق األمن بجانب أوضاع  لخفض استهالك الطاقة أو االستغالل األمثل للموارد أ  أوظ على البيئة  الحفا

 المناخ.. إلخ،  

في مجال البنى التحتية والعمران، حيث يتم    ستراتيجيهذا السؤال يقود ألحد اهتمامات التخطيط اإل

يراعي البيئة واألمن    إستراتيجي، من منظور  تحديد مواد البناء التي تستخدم في العمران والبنى التحتية

 التالي توجيه الصناعة الوطنية نحو هذا الجانب.  واالستغالل األمثل للموارد، وب

 هوية املدينة: 
للبنى التحتية والعمران بإبراز هوية الدولة والمدينة، ومن الشواهد على    ستراتيجييهتم التخطيط اإل

، كما أن الناظر يمكنه التعرف على الصين أو اليابان  إسبانيا اإلسالم في  هذا الطراز العمراني الذي يدل على  

 خالل صور المباني وطبيعة العمران فيها.  من

 التعامل مع األزمات:للبنى التحتية والعمران و  سرتاتيجي التخطيط اإل 
البراكين  تأسيس المدن والمناطق الصناعية والبنى التحتية على خلفية تحليل يراعي مناطق الزالزل و

 أو الكارثة مسبًقا. وقوع األزمة  والفيضانات ومجاري األنهار والخيران الموسمية. وبالتالي يتم منع
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 السيايس  سرتاتيجيالتخطيط اإل 
إن التدبر العميق في البيئة الدولية التي قدمنا شرًحا موجًزا لها في الفصل األول من هذا الباب، يشير  

ص تطوإلى  من  تشهده  وما  مهددات  من  تشمله  وما  البيئة  تلك  مع  التعامل  وتعقيد  دون  عوبة  رات، 

 ات متقنة.  إستراتيجي

القومي، هو تأثير الجوانب    ستراتيجيومن التحديات المهمة التي يصعب إغفالها في علم التخطيط اإل 

المصالح  على  والتنفيذية،  والحزبية  القيادية  وللشخصيات  للسياسي  اتفقت    الشخصية  حيث  العامة، 

ات والشهرة والجاه..  ه رغبات تتصل بتحقيق الذ العديد من الدراسات على أن اإلنسان بطبيعته البشرية ل

 الخ،  

طغيان المصالح الشخصية أو التنظيمية على المصالح العامة،  وال زالت العديد من الدول تعاني من  

العجز حيث أثبتت ال الغربية بهذا  تجارب الطويلة في أوربا أن السلطة مفسدة وأن  وقد اعترفت النظم 

فسا إلى  تؤدي  المطلقة  اإل السلطة  وجود  مجرد  فإن  لذا  مطلق،  االقتصادية  ستراتيجيد  المجاالت  في  ة 

اإلالت  لخ، إ  واالجتماعية. الوطنية  المصالح  تحقيق  خاللها  من  يتم  المصالح  ستراتيجيي  صراع  وإدارة  ة 

تجعل من    ترتيبات تعالج الخلل المتعلق بالسلوك البشري أو الحزبي،  الدولية وتحقيق األمن القومي، دون

اإل  اإل تراتيجيستلك  الوطنية  المصالح  وترهن  ورق  على  حبًرا  سلوك  ستراتيجيات  على  القومي  واألمن  ة 

وتصرفات أفراد، باعتبار أن عدم السيطرة على ذلك السلوك يعني عدم وجود إرادة وآلية فاعلة لتنفيذ  

 .ة القومية كما هو محدد، وبالتالي تهديد األمن القومي وتعطيل المصالحستراتيجياإل

لوب  التي تؤسس لسيادة النظام الوطني المط  األوضاعة السياسية بتأسيس  ستراتيجيهتم علم اإل ا الهذ 

تقود لتحقيق مصالح    أخرىة الوطنية ويمنع سيطرة أي أنظمة أو أوضاع  ستراتيجيلتحقيق المصالح اإل 

د السلطات  ة القومية، مثل تحدي ستراتيجية في تنفيذ اإلنظيمية أو تضعف اإلرادة الوطنيشخصية أو ت

إلنزال القيم والحريات   زمن لممارسة هذه السلطات وإعمال األنظمة الرقابية الصارمة والتأسيسوتحديد ال

من انفالت  على األرض ووضع ضوابط تحكم الخدمة المدنية وسيادة القانون والنظام، وغيرها مما يحد  

 الرغبات الشخصية أو الحزبية.

البيئة   تعقيدات  إلى  النظر  أن  الدولكما  عمل  مسرح  تشكل  التي  والتطورات  الدولية  الظروف  مثل  ة، 

والدولية،   والتقنية  حرية  العلمية  والثقافية..،  واالقتصادية  والتشريعية  السياسية  بأبعادها  العولمة 

اإل والمخططات  الدولية،  واإلجيستراتيالتجارة  الصنع  متقنة  األجنبية  حول  عداد ة  الدولي  الصراع  عمق   ،

اوضية للدولة، وهذا يقود للمستوى المطلوب من  ..، يشير إلى أهمية تعزيز القدرات التفالمصالح.. الخ

باإل الط عنه  يعبر  ما  وهو  والعلمية،  الدولية  للتطورات  يستجيب  الذي  السياسي  الفكري  ة ستراتيجيرح 

ولة إلرادتها  ما يتم التوصل إليه من رؤية وطنية فضًلا عن امتالك الد م من خاللها تنفيذ  السياسية التي يت
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 سلًبا عليه أو تقيده.    وقرارها الوطني دون أي عوامل أجنبية تؤثر

ة السياسية هي العمود الفقري لبناء اإلرادة الوطنية وتماسك الجبهة الوطنية  ستراتيجير اإل لذا تعتب 

اإل التخطيط  القوة    اتيجيترسونجاح  امتالك  تربط  التي  االفتراضات  من  عدد  على  وتقوم  الشامل، 

 ة للدولة بعدد من العوامل أهمها:  تراتيجيساإل

 قوة اإلرادة الوطنية والحفاظ عليها. .1

 متانة االئتالفات الداخلية والخارجية. مدى   .2

 .ستراتيجيمستوى السلوك اإل  .3

 ة. إستراتيجيوجود رؤية وطنية  .4

 ة.إستراتيجييتم تصميمه من خطط ورؤى  ظام السياسي لمامدى استجابة الن .5

 معرفي.لسياسي على السند المدى ارتكاز القرار ا .6

م أهم  من  البناء،  التفاوض  على  الدولـة  قدرة  فإن  اإل وبالتالي  النجاح  السياسي    ستراتيجيؤشرات 

 والعكس صحيح. 

ة التي قدر لها النجاح مثل  يجيراتستلقد أثبتت العديد من البحوث والدراسات بأن كافة المخططات اإل

تحدة، أو المخطط الياباني الذي نجم عنه العمالق الياباني، أو  المخطط الذي قاد النهضة في الواليات الم

ات سياسية تضبط األداء واإليقاع السياسي،  إستراتيجي.. لم تكن لتنجح لوال وجود  ط األلماني.. الخالمخط

 نبي في السيادة الوطنية. وتحمى الدولة من خطر التدخل األج

 يلي:  ات السياسية ماستراتيجيومن أهم مرتكزات تلك اإل 

 ارتكاز الممارسة السياسية على العلم ومصلحة الوطن. .1

ة الوطنية تشكل المرجعية التي ال يجوز الخروج عنها، ويمتد أثرها  ستراتيجيالرؤية اإل  .2

 الوطن وليس ضده.  حتى على أداء نشاط المعارضة، حتى تصبح المعارضة لصالح

مؤسساتها .3 وحماية  السياسي  قرارها  تأمين  عبر  الدولة  ومنظماتها   تأمين  السياسية 

االخ خطر  من  الحكومية  وغير  األجنبالوطنية  أو  تراق  تمويل  من  العديدة  بمداخله  ي 

 لخ.. إممارسة للمعارضة من الخارج 

 



332 

 عنارص التفاوض الوطني:  
رى أجنبية بغرض  ن أطراف وطنية أو بين أطراف وطنية وأخمن المعروف أن التفاوض يمكن أن يتم بي

مص تحقيق  إلى  مست الوصول  ارتفع  وإذا  وطنية.  أهداف  أو  إلى  الح  والمصالح  األهداف  المستوى  وى 

فإنه يكون من الدقيق إدراك أن الحوار لن يكون في صالح الوطن إذا كان أحد أطرافه محدود    ستراتيجياإل

الرؤية  يملك  ال  أو  الع  الرؤية،  درجة  إلى  مستوياتها  في  أن تنحدر  يمكن  التي  اإلرادة  يملك  ال  أو  مالة  أصًلا 

ة أو غير قادرة على تحقيق  مسؤولأيدي غير    يصبح مصير البلد في واالرتزاق التي تبيـع الوطن، ومن ثم

 مصالحها. 

 سمات عناصر التفاوض الوطني في الدول النامية: 

 تية: لدول النامية، يمكن مالحظة السمات اآلبالنظر إلى الواقع السياسي لعدد من ا

 مجمع عليها.  ةإستراتيجيعدم وجود رؤى وطنية  .1

 . تشتت للجبهة الوطنية بكل منها واختراق فاضح لها .2

 ضعف اإلرادة السياسية.  .3

نجاح التأثير األجنبي على جانب كبير من األحزاب عبر ممارسة المعارضة بالخارج وتلقي   .4

 التمويل األجنبي. 

ذل  .5 ظل يأتي  في  وطنية    ك  لمنظمات غير حكومية وطنية وغير  التمويل  تمنح  تطورات 

 بأنشطة في الدول النامية. للقيام

تمرد المنتشرة في الدول النامية، والتي ما كانت لتستمر تهديد الدول النامية عبر حركات ال .6

ك إرادتها  لوال وجود إرادة أجنبية خلفها، وبالتالي فإن أغلب تلك الحركات المتمردة ال تمل 

 الوطنية. 

ا هو موجود ال يتناسب في كثير  ضعف الطرح الفكري لمعظم األحزاب في الدول النامية، وم .7

والتحديات على الساحات الوطنية واإلقليمية والعالمية،  الواقع  من األحيان مع متطلبات  

وقد انعكس ذلك في بنود التفاوض الوطني المتحجرة منذ االستقالل للعديد من الدول  

قليمية النامية، وهي بنود أصبح معظمها محسوم سلًفا بموجب التطورات الدولية أو اإل 

اإلنسا والحريات، وحقوق  الديمقراطية  المحلية، مثل  بنود  أو  توجد أي  ال  بينما  الخ،  ن.. 

تتصل بتعزيز القدرات التفاوضية الوطنية وتحقيق المصالح الوطنية أو كيفية مواجهة  

 تي تواجه تلك الدول.  التحديات والمخاطر ال
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ي العديد من الدول النامية  جعل بعض القيادات السياسية ف  ستراتيجيضعف الوعي اإل  .8

ت تس األجنبية  المخططات  أيدي  في  والفتنة  قط  والتهميش  اإلنسان  حقوق  بريق  حت 

ة الحقيقية إما  ستراتيجيالعنصرية، إن هؤالء القادة لم يتمكنوا من إدراك المخططات اإل

أو فقدان بعضهم لإلرادة الوطنية نتيجة لتمويل أو غسيل    ستراتيجيهم اإل لقصور وعي

 . الخ.  مخ.

تطبيق   .9 تشهد  النامية  الدول  معظم  من  إستراتيجيإن  جانب  وهي  التشتيت  ات 

ات األجنبية التي تعمل لمنع بناء الكتلة الوطنية وتمنع أيًضا بلورة أي رؤية  ستراتيجياإل

الة وطنية، وتسعى إلى تإستراتيجي الجهاز  تنفيذي والتشريعي للدولة بل وكافة  شتيت 

ل  ى لتلهث باستمرار حول األجندة التي ال تخرج في أحسن األحواالكيانات السياسية األخر

ة الكبرى أو  ستراتيجيعن البرامج أو التكتيكات التعاونية المطلوبة لتنفيذ المخططات اإل 

 الخطط الطويلة الناجمة عنها. 

ة للدولة الناجمة عن ضعف اإلرادة  ستراتيجيالقوة اإل   مقرونة بفقدان  إن الضغوط الدولية .10

مصالح األجنبية فضًلا عن قوة التأثير ية لألحزاب وتشتت مصالحها الوطنية مع الالسياس

الود   لكسب  السعي  بسبب  أو  الخارج  من  المعارضة  أو  للتمويل  نتيجة  عليها  األجنبي 

الفرص  وقلة  ضعف  إلى  أدى  ذلك  كل  الد   األجنبي،  معظم  حل  أمام  لتحقيق  النامية  ول 

ا، ممثلة في الحكومات التي أصبحت هي األخرى  وطني، وأضعف القوة التفاوضية لكل منه

ستطيع لعدم التفريط في األمور األساسية، ولكن الخطير في األمر أن هذه  تناور قدر ما ت 

لل  األوضاع مجبرة  نفسها  النامية  الدول  لتجد  التكتيك،  معها  يجدي  إرضاء ال  على  عمل 

ة واالتحاد األوربي وغيرها، لكن  النظام العالمي ممثًلا في األمم المتحـدة والواليات المتحد

األجنبي ال يتم تنفيذه بكل دقة وعبر   ستراتيجيالتخطيط اإل الحقيقة المهمة هنا هو أن  

األهداف   لتحقيق  مهم  كسبيل  الوطنية  التفاوضية  القدرات  إلضعاف  إال  طويلة  سنوات 

كتشف  لمآرب الطمعية لتلك المخططات، وأمام هذه الحقيقة الدامغة ن ة واستراتيجيإلا

ا وإقناع  لمفاوضة  السعي  عن  الحديث  المنطقي  غير  من  بالبنود  أنه  العالمي  لنظام 

والمصالح الوطنية أو، وهي حتًما تتقاطع في كثير منها مع المصالح الدولية، إن الحديث  

اإل  المصالح  حول  يكون  لدولةاتيجيترسعندما  الترتيبات    ة  طريق  غير  حديث  فأي  }ما{ 

وفي مثل هذا المقام ال تجدي العالقات الشخصية التي ا ساذًجا،  ة يصبح حديًثستراتيجياإل

 تعول عليها كثيًرا من الدول النامية.  

الذي ينجم عنه قيام دول تحكمها   الشيء ضعف السيطرة على السلوك الشخصي للقيادات   .11

 ح. لة من السياسيين وأصحاب المصالأهواء ومصالح ق
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 :  ة السياسيةسرتاتيجيمفهوم االستقالل واإل 
االستقالل الكامل يشير إلى امتالك اإلرادة الوطنية كاملة في إدارة الشأن الوطني، ومن ثم فإن مفهوم  

للقو  والفني  اإلداري  والجهاز  االستعمار  قوات  وخروج  الجالء  في  السابق  في  يتجسد  كان  ى  االستقالل 

الدولية وما استجد من    رات االستعمارية، أما اآلن فإن هذا المفهوم قد يكون غير دقيق، حيث أن التطو

صدور العديد من المواثيق والقوانين والنظم الدولية، أصبحت ذات تأثير واضح على اإلرادة الوطنية، فنجد  

 سبيل المثال:   على

نشرها   .1 يتم  التي  الدولية،  والشرطة  الدولية  كالبند  القوات  المتحدة  األمم  مواثيق  بموجب 

  يسهم ى على األمم المتحدة، كالواليات المتحدة،  لقوالسيطرة الواضحة لبعض ا  السابع، في ظل

 بقدر ما في المساس بالسيادة والتأثير على السيادة الوطنية للدول.

وبعض   .2 مستديم  عالمي  نظام  في  شركاء  إعالن  مثل  الدولية  والمشروعات  القوانين  بعض 

الوطنية، كما تا لجان    شملالتفاقيات مثل اتفاقية كوتونو، تتضمن شروًطا تمس بالسيادة 

وصاية تتولى إصدار شهادات السالمة حول ما إذا كانت الدولة المعينة تتمتع بحكم رشيد أو  

 لخ.إ .أوضاع بمستوى معين في مجاالت حقوق اإلنسان والديمقراطية

أو .3 تفرض  أصبحت  الدولية  القوانين  ا بعض  من  جانب  سلب  شأنها  من  جديدة  لسيادة  ضاًعا 

وض أو المنح أو الهبات الممنوحة لصالح الدولة النامية، إلى  لقرواإلرادة الوطنية، مثل تسليم ا

مجموعة من جمعيات حقوق اإلنسان العاملة بتلك الدولة، والتي ال يتم النص على جنسياتها،  

ى التمويل ومن ثم التصرف في الشأن الوطني  مما يتيح الفرصة للمنظمات األجنبية للحصول عل

 لخ.إ .تصادية، اجتماعيةاق في المجاالت المختلفة، إنسانية،

عليه فإذا كان سلب اإلرادة يتم في السابق بواسطة االستعمار المباشر، فهو يتم اآلن عبر القوانين  

ا اإلرادة  ودعم وحماية  بلورة  ثم فإن  ومن  الدولية،  واالتفاقات  تحقيق االستقالل  والمواثيق  أي  لوطنية، 

 السياسي. ستراتيجيطيط اإللتخبمفهومه الدقيق ال يمكن تحقيقه إال من خالل ا

 السيايس:  سرتاتيجيمفهوم التخطيط اإل 
اإل مفهوم  فإن  المؤلف  نظر  السياسيةستراتيجيبوجهة  واإلبداع    ة  بالمعرفة  الدولة  إلدارة  يؤسس 

و واألخالق  السنوالعدل  توفير  على  ليقوم  المطلوب  السياسي  اإلد  الوطنية  المصالح  ة  ستراتيجيتحقيق 

بلورة   الوطنية    ستراتيجياإل  المسارويتضمن  الرؤية  وبلورة  الوطنية  التفاوضية  القدرات  وتعزيز  للدولة 

وستراتيجياإل الظروف  وتوفير  اإل  األوضاعة  تنفيذ  لضمان  اإلرادة  ستراتيجيالمطلوبة  وتأمين  وتوحيد  ة، 

وتعزيز الشراكة    ولة محلًيا وخارجًيا، وتأسيسالوطنية وتحقيق التكامل والتناسق واالرتباط بين أنشطة الد 
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يؤدي إلى بناء شراكة    بينهما، بمابين السلطة العلمية والمهنية مع السلطة السياسية و تحقيق التوازن  

ا بين  عادلة  وشراكة  داخلًيا  عادلة  الوطنية  وطنية  السيادة  وحماية  والدولية،  األجنبية  والمصالح  لدولة 

 ة للدولة. ستراتيجيووحدة التراب والشعب والمصالح اإل

 محاور المفهوم:

 .التأسيس إلدارة الدولة بالمعرفة واإلبداع والعدل واألخالق .1

 . ة الوطنيةستراتيجيتوفير السند المطلوب لتحقيق المصالح اإل  .2

 . للدولة تيجيسترا تحديد المسار اإل  .3

   .تعزيز القدرات التفاوضية الوطنية .4

 .ةستراتيجيبلورة الرؤية الوطنية اإل  .5

 .ةستراتيجيطلوبة لضمان تنفيذ اإلالم  األوضاعتوفير الظروف و .6

  .بلورة وتوحيد اإلرادة الوطنية .7

 . تحقيق التكامل والتناسق واالرتباط بين أنشطة الدولة محلًيا وخارجًيا .8

 لسلطة العلمية والسلطة السياسية.تقوية الشراكة بين ا .9

 تحقيق التوازن بين السلطتين السياسية والسلطة المهنية.  .10

    .ا وشراكة عادلة بين الدولة والمصالح األجنبية والدوليةعادلة داخلًيبناء شراكة   .11

 حماية السيادة الوطنية.   .12

 حماية وحدة التراب والشعب. .13

   .ة للدولةستراتيجي حماية المصالح اإل .14

 اتجاهات رئيسة هي:  خمسالسياسي يعمل في  ستراتيجيعني أن مفهوم التخطيط اإلهذا ي

 ترتيبات داخلية. التفاوضي الوطني من خاللتعزيز الموقف  .1

 ضبط األداء واإليقاع السياسي. .2

 . ستراتيجيتحقيق األمن بمفهومه اإل  .3

 ة إلى واقع ستراتيجيالمطلوبة لتحويل اإل  األوضاعتوفير الظروف و .4
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 القرار السياسي من خالل السند العلمي والمعرفي.  تعزيز ودعم .5

 املامرسة السياسية: 
ف المصالح،  حول  العنيف  الدولي  الصراع  ظل  من  في  بإمكاناتها    يالبديهإنه  النامية،  الدول  أن  إدراك 

ة جريئة بعيًدا عن  إستراتيجيومبادر وتوجهات    ءجريوثرواتها الطبيعيـة الضخمة، تحتاج إلى تخطيط  

يوفر  المجامالت ال  مبدأ  وهو  النامية،  الدول  معظم  في  السياسية  الساحة  تميز  التخطيط  التي  إال  ه 

 .  ستراتيجياإل

األ أهم  من  اإلإن  تسعي  التي  التفاوضية  ستراتيجيهداف  القدرات  تعزيز  هي  تحقيقها  إلى  السياسية  ة 

اسية لتحقيق ذلك عبر  ة السيستراتيجيللدولة بما يمكنها من إدارة حوار مصلحي لصالحها، حيث تسعى اإل

 اتجاهات هي:  سبع

 . بناء الجبهة الوطنية:  1

 ة ستراتيجيالمصالح الوطنية اإل

ة، ومن  ستراتيجينجاح في الدولة هو قدرتها على بلورة وتحديد مصالحها الوطنية اإل إن أهم مقومات ال

تهيئة   المرتك  األوضاعثم  تشكل  لتحقيقها وتأمينها، وهي بهذا  المناسبة  تدور  والظروف  الذي  األساسي  ز 

وطنية  حوله عمليات إدارة مصالحها في البيئة الدولية، وعلى النقيض فإن عدم بلورة ووضوح المصالح ال 

وضوح عدم  أن  كما  سالح،  دون  الدولية  المصالح  صراع  في  يدخل  كمن  الدولة  يجعل  عليها،    واإلجماع 

 للرؤية المناسبة.  ة الوطنية يقود لبلورة خطط فرعية تفتقرستراتيجيالمصالح اإل

 ة:  ستراتيجيالرؤية الوطنية اإل

القرن العشرين، حيث يرى خبراء    شكلت عمليات بناء الجبهة الوطنية عقبة أمام المخططين في أواسط 

ويلة يتم خاللها السير بانتظام التخطيط أن تحقيق المصالح الوطنية الكبرى يحتاج إلى فترة زمنية ط

كمات محددة تنتهي بعد عقود من الزمان بتحقيق تلك الغايات واألهداف  تجاه تحقيق أهداف محددة بترا

 ة.ستراتيجياإل

ة يعني تعاقب عدد من الحكومات  ستراتيجيتلك الغايات واألهداف اإلإن طول الفترة الزمنية لتحقيق  

يؤخر    في أن عدم االتفاق الوطني على تلك الغايات واألهداف يمنع أوالمختلفة، ليكمن المهدد الحقيقي  

 تحقيقها، في الوقت الذي تتباين فيه رؤى المؤسسات السياسية الوطنية بتلك الدول.  

التحدي الوطني والطموحات الوطنية بتحقيق نهضة أو تنمية طموحة    وما بين هذا وذاك، وفي ظل

الذي ال ة التي تجسد اإلطار  ستراتيجين نطلق عليه الرؤية الوطنية اإل جريئة لبالدهم، فقد برز ما يمكن أ
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 يجوز الخالف حوله.  

اإل  الوطنية  المصالح  ليستراتيجيإن  النامية،  الدول  إليه  تحتاج  ما  وهو  هذا،  عن  تعبر  الخالف  ة  دور 

على   للسيطرة  األفضل  األسلوب  هو  وهذا  المصالح،  تلك  عن  بعيًدا  األحزاب  بين  الخالفات  السياسي 

 السياسية. 

 الرؤية الوطنية واإلجامع الوطني:  
من األحيان يعبر عن الرؤية الوطنية باإلجماع الوطني، ومما هو مالحظ أن المجتمع السياسي  في كثير  

الوطنية األخرى، يمكن أن تتم في    األوضاعي كأنه عملية سياسية منعزلة عن  الوطن  اإلجماعيتعامل مع  

 لحوار السياسي بين القوى السياسية أو عقد المؤتمرات. فترة قصيرة من خالل ا

يعبر بشكٍل كبير عن الرؤية    ستراتيجيتوضيحه في هذا الخصوص، أن اإلجماع بمفهومه اإل ومما يجب  

الوطنية اإلة، أي اإلستراتيجيالوطنية اإل  المصالح  المهددات ونقاط  ستراتيجيجماع حول  ة واإلجماع حول 

 ة. ستراتيجياإلالضعف الوطنية والقضايا 

ة تحتاج لمسار زمني طويل تفضي  إستراتيجييبات  وهو بهذا الفهم ال يمكن تحقيقه إال من خالل ترت

الوعي اإل  السلوك السي  ستراتيجيفي نهايتها إلى ترقية  اإل الوطني وتشكيل  ونشر ثقافة    ستراتيجياسي 

تمع السياسي على وجه الخصوص،  ة في المجتمع عامة والمجستراتيجية وتوفير القيادة اإلستراتيجياإل

ات المجتمع، حينها يمكن  إستراتيجيوالتعليم والتدريب واإلعالم و  ات التربيةإستراتيجيوذلك من خالل  

 تحقيق اإلجماع بشكله المثالي. 

القومي هو الذي يقود نحو اإلجماع الوطني، كما يفهم من هذا أن اإلجماع    ستراتيجيإذن فالتخطيط اإل

 ة.ستراتيجيما يمكن أن يشمل الجميع دفعة واحدة في بدايات وضع اإل   الوطني نادًرا

 الوفاق يف الدول النامية:  
وجود   غياب  ظل  في  يتعذر  الطموحة  النهضة  تحقيق  أن  من  الرغم  مجإستراتيجيعلى  وطنية  مع ة 

دولة، الشيء    عليها، وبالرغم من أن الحوار بين األمم على الساحة الدولية يتم من خالل الرؤى الوطنية لكل

اإلجماع الوطني حولها، قوة للدولة، وهو ما عبر عنه  ة وستراتيجيالذي جعل من مجرد وجود هذه الرؤية اإل 

، إال أننا دائًما ما نسمع عن  عب بأكملهوجود رؤية واحدة لشالزعيم الصيني }ماو{ بقوله إن القوة تعني  

حزبية أو شخصية أو   وأجندةمحاوالت للتوافق الوطني في العديد من الدول النامية تدور دائًما حول بنود  

التي أصبحت من أبجديات العمل السياسي في العصر الحديث كالديمقراطية وحقوق  حول بعض البنود  

 . لخإ اإلنسان.
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كثيًرا   الحوار  ذلك  اإلما  إن  المصالح  عمليات  ستراتيجييغفل  تمت  وبالتالي  الوطنية،  والمهددات  ة 

و رؤية  دون  لكن  الوطنية  الحكومات  بواسطة  فيها  السلطة  واستالم  الدول  تلك  في  طنية  االستقالل 

ة تواجه بها التحديات الدولية والمحلية وتحقق بها طموحات الشعب على الرغم من أن معظم  إستراتيجي

بالموارد الطبيعية التي تؤهلها لتحقيق مصالح ضخمة، وهكذا ظلت عمليات الوفاق تدور    نية تلك الدول غ

 ة. إستراتيجيحول بنود غير 

القومي    ستراتيجية المحددة في مفاهيم التخطيط اإليجيستراتومما يجب توضيحه هنا هو أن البنود اإل

القانون والنظام، السعي المتالك القدرات    ادةكتحقيق التنمية المتوازنة، الحكم الراشد، إرساء الحريات، سي

ة الدولية.. الخ جميعها بنود يجب أن تكون خارج نطاق الصراع  ستراتيجيالنسبية واستيفاء الترتيبات اإل

وأمنها القومي وبناء مستقبلها وتحقيق    ستراتيجيتبارها بنود تتعلق بالدولة ومسارها اإل السياسي باع

 يست رهن مزاج أو توجهات األحزاب أو الزعماء،  ي لطموحات شعبها، وبالتالي فه

الرؤية   هذه  وتحقيق  بلورة  يمنع  حزب  زعيم  أو  لحزب  سياسي  سلوك  أي  مقبوًلا  يكون  لن  وبالتالي 

واإلستراتيجياإل والعمل  ة  عليها  اتفاق    بموجبها،جماع  هنا  الترضية    إستراتيجي فاالتفاق  على  يقوم  ال 

الحال في كثير من دول العالم، إن عمليات الوفاق الوطني التي تجري  هو  الشخصية لحزب ما أو زعيم ما كما  

 .في العديد من الدول النامية تصلح لعالج ترتيبات مرحلية أو تكتيكية

 حكومة:  خطة الدولة وخطة ال 
اإل  عنه  تعبر  ما  وهو  للدولة  خطة  وضع  يستدعي  أعاله  يتطلب  ستراتيجيالوضع  وهو  القومية،  ة 

قومي   جهاز  اإليتأسيس  التخطيط  على  السياسية    ستراتيجيشرف  القوى  كافة  اشتراك  خالله  من  يتم 

اإل التخطيط  في  الوطنية  تجاه ستراتيجيوالمجتمعية  مرحلة  تشكل  فهي  الحكومية  الخطة  أما   ،  

 ة إال أنها تعد بواسطة الحكومة وهي دائًما ما تكون خطط مرحلية.  ستراتيجياإل

اإل الرؤية  وضوح  يمكنستراتيجيإن  مرحلة    ة  يشكل منها  بما  المرحلية  خططها  من وضع  حكومة  أي 

 ة مهما اختلفت الوسائل والسياسات.  ستراتيجيحقيقية تجاه تحقيق الخطة اإل 

اإل الوعي  ارتفاع مستوى  وطنية    تيجيسترا إن  لرؤية  الوصول  في  تراعي  إستراتيجييساعد  طموحة  ة 

وطني القتطاع    إستراتيجيمثال أن تحديد هدف  لالتحديات والمهددات والفرص المتاحة، فنجد على سبيل ا

 ة من الفجوة الغذائية العربية أو العالمية، إستراتيجيحصة 

ل بذلك مثل الشراكة الدولية حول المياه أو  ة أخرى تتصإستراتيجييقود إلى إدراك أهمية بلورة أهداف  

الت  القدرات  المطر شماًلا، بل قد تقود إلى قبول مبدأ تعزيز  التكتل  فنقل حزام  اوضية للدولة من خالل 

في   ستراتيجياإلقليمي، ولعل هذا يشير إلى أن بلورة أهداف كبيرة طموحة دائًما ما تقود إلى التفكير اإل 
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ة زراعية في إستراتيجيدراكها في حالة األهداف الصغيرة، فنجد أن تحقيق أهداف  أمور ال يمكن قبولها أو إ

اٍض زراعية ضخمة مثل السودان باالستفادة من فرص الفجوة الغذائية  رمليار دوالر لبلد يمتلك أ  200حدود  

 العالمية والعربية، ستقود إلى إدراك القوى السياسية للمخاطر والتحديات التي تواجه ذلك،  

لصراع الدولي الشرس حول تلك المصالح، فيتم االتجاه نحو أمور كبرى مثل التكتل اإلقليمي مع دولة  وا

 يمكن قبوله في حالة األهداف الصغيرة. أخرى، وهو وضع ال

سألني بعض الصحفيين أثناء االنتخابات األمريكية األخيرة، حول اتجاهات المصلحة الوطنية والعربية،  

ال يوجد فرق، حيث    ستراتيجيالديمقراطي أم الجمهوري، فقلت لهم من المنظور اإل  هل هي مع فوز المرشح 

ة مضمنة في اتفاق وطني يضم القوى الوطنية األمريكية في راتيجيتإسإن الواليات المتحدة لها مصالح  

 الحكم والمعارضة، وهي تجسد اإلطار الوطني الذي ال يجوز الخروج عنه.  

الخالفات بين المرشحين قائًلا: أال تشير تلك التباينات إلى وجود خالفات  فبادر أحدهم بالتساؤل عن  

ة األمريكية ال يجوز  ستراتيجيو مربط الفرس، حيث إن الرؤية اإل ه بين الحزبين األمريكيين، فقلت له: هذا  

في    الخالف عليها فهي تشكل اإلطار الذي تدور داخله سياسات األحزاب المختلفة حيث يجوز الخالف بينها

 ة نفسها. ستراتيجية وليس في الرؤية اإلستراتيجيتفصيالت تحقيق تلك الرؤية اإل

وثيًق ارتباًطا  هناك  أن  اإل وطالما  الرؤية  ووضوح  الطموحة  التنمية  تحقيق  بين  والمسار  ستراتيجيا  ة 

الرؤية    ستراتيجياإل تحقيق  دون  تحول  أو  تعارض  ممارسة  أو  نشاط  أي  أن  يعنى  العكس  فإن  للدولة، 

اإل ستراتيجياإل واألهداف  اإلستراتيجية  والمسار  القومي    ستراتيجية  األمن  تهديد  إطار  في  يدخل  للدولة، 

 ،  تراتيجيسبمفهومه اإل

اإل  التخطيط  كان  باإل  ستراتيجيفإذا  المسنود  واالجتماعي  وقف  ستراتيجي االقتصادي  قد  السياسية  ة 

ا رغم  الجنوبية  وكوريا  اليابان  مثل  عظمى  دول  بروز  اإلخلف  والمزايا  الموارد  إلى  ة  ستراتيجيفتقارهما 

بالموارد   الغنية  النامية  الدول  من  بالعديد  المقارنة  فإن  غياب  والمزايا،  أن  إلى  يشير  العكسي  وضع 

بما يشمله من جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية يقود إلى استالب حقوق    ستراتيجيالتخطيط اإل

ة السياسية  ستراتيجيوهو المدخل لربط الممارسة السياسية واإلالمواطن في تحقيق الرفاهية واألمن،  

 . ستراتيجيككل بمفهوم األمن اإل

 : سرتاتيجيالدولة والفكر اإل خطة 
  ستراتيجيالسرد السابق يعزز ما ذكرناه في مواضع أخرى في هذا الكتاب من أهمية انطالق التخطيط اإل

والتحديات المحلية واإلقليمية والعالمية، فخطة    يناسب التعقيدات   إستراتيجيالقومي على خلفية فكر  

 الثقافي والعرقي،  لديني والسياسي والدولة تعني خطة تعبر عن سكان الدولة بتعددهم ا 
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وبالتالي فإن تحقيق وحدة المشاعر الوطنية وجعل الدولة مكان اعتزاز وقبول من أي مواطن يعتمد  

الثقافي الذي    ستراتيجيير كذلك إلى أهمية التخطيط اإل راسخ، وهذا ما يش  إستراتيجيعلى مدى وجود فكر  

ة، ومن ذلك تشكيل ثقافة  ستراتيجيإللمصالح الوطنية ا يسعى لتشكيل الثقافة الوطنية التي تناسب ا

 ة الخاصة باألمن اإلنساني.ستراتيجيالوطن أوًلا وترسيخ القيم والمرتكزات اإل 

 جاه:  كما يشير إلى أهمية وجود ووضوح رؤية الدولة ت

 .تعاملها الخارجي مع الساحة الدولية 

 .تجاه البيئة 

للفشل، ولعل    ةستراتيجيتعرض اإلحتمال  يعني ا  إستراتيجية دون فكر  إستراتيجيإن الولوج إلى وضع  

أبرز القضايا التي ستبرز هي قضية السيطرة على الفساد السياسي والمالي واإلداري الناجم عن عدم وجود  

الذي يعني سيطرة قلة على مقاليد األمور بالدولة مما   الشيءفس البشرية الضعيفة، فكر للتعامل مع الن 

لعدم ارتكاز القرار على المعرفة أو لتدخل    فضًلا عن الفوضى والفشل   يهدد باحتماالت االختراق األجنبي

إلى مجموعات    السياسة حتى في األمور المهنية.. إلخ، كما ستبرز قضايا إدارة التعدد ومن ثم تتحول الدولة

يحقق هذه    ستراتيجيمتناحرة تحارب بعضها بعًضا. وقد ركز هذا الكتاب على طرح مفهوم للتخطيط اإل

 نب. الجوا

 ة الوطنية: اتيجيسرت قيادة املصالح اإل 
إن رعاية خطة الدولة ظلت مفقودة في العديد من الدول النامية، وقد أدى ذلك ألن يتفاقم الصراع  

مه وهو المصالح الوطنية العليا، وهذا بدوره انعكس سلًبا على األمن القومي،  السياسي دون ضابط يحك

 كومية غير مجمع عليها وطنًيا.  ات األجنبية بخطط حاتيجيستروبالتالي ظلت تلك الدول تواجه اإل

ة وقيادة اإلجماع الوطني وإدارة الصراع الدولي حول المصالح ال  ستراتيجيإن قيادة المصالح الوطنية اإل

ات الوطنية حيث ال تفلح الخطط الحكومية المرحلية وال التكتيكية لمواجهة ستراتيجيتتم إال من خالل اإل 

المصالح    ستراتيجياالهتمام بالتخطيط اإل وهو ما يقود إلى ضرورة    ذلك الصراع، القومي من أجل بلورة 

  ستراتيجيدولي من خالل العمل اإلة التي يتوافق عليها الجميع ومن ثم إدارة الصراع الستراتيجيالوطنية اإل

لالهتم يدعو  ما  وهذا  مهًما،  كسًبا  تحقق  ال  التي  والبرامج  التكتيكات  وليس  ثقافة  المنظم  بنشر  ام 

ة وثقافة خطة الدولة التي يحترمها الجميع بجانب االهتمام بترقية الوعي، وكل هذا سيكون  جيستراتياإل

اآللية لم يتم تطوير ودعم  إذا  المدخل    سرًدا نظرًيا  الوطنية، ونرى أن  المهمة  التي تتولى هذه  القومية 

اإل  المنظور  آلية قومية    هو تأسيس ودعم وتطوير  جيستراتيالمناسب لمواجهة تحديات المستقبل من 

تتبع مباشرة لرئاسة الدولة، وتوفير السند السياسي لها، وتعزيز صالحيات رئيس    ستراتيجيللتخطيط اإل 
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 اآللية ليكون بمستوًى أعلى من وزير مركزي. الجهاز التنفيذي لتلك 

الوطن   خطة  على  اإلشراف  في  بدورها  االضطالع  من  اآللية  هذه  تتمكن  المسار  وحتى  ورعاية 

لهوى    جيستراتياإل تكوينها  يخضع  ال  حتى  الدستور  في  خاص  نص  بموجب  تؤسس  أن  فينبغي  للدولة، 

  الحكومات بل تصبح جهاًزا قومًيا مثل السلطة القضائية.

واألمن القومي بل هما في  ستراتيجيإن الدراسات أثبتت أن هناك عالقة مباشرة جًدا بين التخطيط اإل 

فإن تحقيق األمن القومي ومواجهة تحديات المستقبل يتوقف  لعملة واحدة، وبالتالي    الحقيقة وجهان

ا الصحيح في الهيكل  القومي ووضعها بكامل صالحياتها في مكانه  ستراتيجيعلى تطوير آلية التخطيط اإل

 اإلداري للدولة. 

تور، وما أود توضيحه  هذا يقودني لتوضيح مسألة مهمة جًدا تتعلق باالستقرار السياسي واستقرار الدس 

ها بمشاركة حقيقية وليست صورية، من كل القوى السياسية  إعداد، هو أن خطة الدولة التي يتم  هنا

الق وشركات  المجتمع  وقوى  والمعارضة  الوطنية  الحاكمة  المصالح  عن  الشكل  بهذا  تعبر  الخاص،  طاع 

ة  ستراتيجيالمصالح اإلوطني حول    ة، وبالتالي تصبح مرجعية للدولة، فهي عبارة عن إجماعستراتيجياإل

ومهدداتها ونقاط ضعفها، وطالما األمر كذلك فإن الدستور مكانه هذا المستوى من التخطيط، ألن الدستور  

ة، وتجارب العديد من الدول النامية تشير لقيامها بوضع خطط ال تعبر عن  هو تشريع دولة وليس حكوم

 حكومة وليس دولة.  ة يعبر عن  اإلجماع الوطني وتضع دستوًرا هو في الحقيق

ة القومية تنفذ من خالل الخطط المرحلية، فإن الدستور  ستراتيجيوكما أوضحنا في الباب األول، إن اإل 

ة التي تعبر عن  ستراتيجيي تنفذها الحكومات وإنما مكانه في مستوى اإل مكانه ليس الخطط المرحلية الت

استقرار   يضمن  ما  وهذا  ومصالحها،  الدولة  اإل خطة  المطلوبة    ستراتيجيالمسار  لألوضاع  يؤسس  الذي 

 ة ومنها االستقرار السياسي. ستراتيجيلتحقيق المصالح اإل

ر عن قيمها ومرتكزاتها، فتصبح على سبيل  كما أن وضع الدستور على خلفية خطة الدولة تجعله يعب

ع  المدنية  الخدمة  وتأسيس  للقرار  العلمي  والسند  العدالة  مثل  قضايا  والمثال  العلم  القانون  لى 

الوطني. لإلنتاج  النسبية  الميزة  وتحقيق  المتوازنة  والتنمية  مرتكزات    والمؤسسية،  ة  إستراتيجيإلخ، 

 بل يلزم بها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع.   للدولة يلتزم بها كل من يأتي لدفة الحكم،

 بلورة اإلرادة الوطنية:
ف بعمق في معناه رغم أننا دائًما ما نربط نجاح  نا ال نتوق كثيًرا ما نردد مصطلح اإلرادة الوطنية ولكن

)إرادة( إستراتيجي جزأين  إلى  المصطلح  بتفكيك  قمنا  إذا  المعنى  يتضح  وبرأيي  اإلرادة،  هذه  بتوفر    اتنا 

هنا نسترجع وثيقة المصالح الوطنية، فإن توفرت في    الوطن؟)وطن( ليبرز السؤال البديهي ماذا يريد  
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الطبيعي هو توفر رغبة    الشيءوغايات تعبر عن وجدان الناس وحاجاتهم، ف  تحدد مصالحذلك البلد وثيقة  

غير    ءلشيي وإرادة  في تحقيق وبلوغ تلك الغايات )نحن نريد( وبالطبع ال يمكن أن يتحقق التحام وطن

اإل  التخطيط  عملية  أهمية  إلى  يعيدنا  وهذا  محدد،  غير  أو  هذه    ستراتيجيموجود  لتحديد  تقود  التي 

 لمصالح والغايات. ا

 املرجعية الوطنية: 
ا ملًحا، ولعل هذا يعزز ما سبق وذكرناه  إستراتيجيإيجاد مرجعية وطنية يثق فيها المواطن بات أمًرا  

لتقوم بهذا الدور، وهذا يعني ضرورة توفر اآلتي فيها حتى    اتيجيسترلتخطيط اإل من أهمية تطوير آلية ا 

 المطلوب:  تقوم بالدور المطلوب منها على الوجه 

  ستراتيجي تبعية إدارية محايدة، وهذا يقود ألهمية ما ذكرناه من تبعية آلية التخطيط اإل .1

 لرئاسة الدولة. 

 تأسيسها بموجب نص دستوري.  .2

 : قيادة يتوفر فيها .3

 المهنية. . أ

 العقل القومي.  .ب

 . ستراتيجيالقدرة على التحليل والتفكير والتخطيط اإل  .ج 

 الشجاعة والصبر وعدم المجاملة.  .د

اإلا .4 الجاد بالمسار  اإل   ستراتيجياللتزام  ة وعدم الميل لصالح جهة أو  ستراتيجيوالمرتكزات 

لية لحزبيين ة الوطنية، وهذا يعني عدم تولي قيادة اآلستراتيجيفئة وإنما للمصالح اإل 

 ين كالقضاة والسفراء وضباط القوات المسلحة.. إلخ.إستراتيجيصارخين وإنما مهنيين 

 ة خلف اآللية.توفير إرادة سياسي .5

 . ضبط إيقاع األداء السياسي }مستوى الممارسة السياسية{:2

مسرح عمل  لح، وتعقيدات البيئة الدولية التي تشكل  إذا استصحبنا طبيعة الصراع الدولي حول المصا

الدولية، والمخططات   التجارة  الدولة، مثل الظروف والتطورات العلمية والدولية الراهنة، العولمة، حرية 

الخ، فإننا نستطيع أن ندرك بوضوح المستوى المطلوب    عدادة األجنبية متقنة الصنع واإلستراتيجياإل

فكري الذي يستجيب للتطورات الدولية  إدارة شـأن الدول، بما في ذلك الطرح ال   ة عنمسؤولمن األحزاب ال
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ويمكن تحديد أهمها   والعلمية، ولعل ذلك يلقي بظالله على مواصفات الحزب السياسي في العصر الحديث،

 فيما يلي: 

ة  ة }قراءة وتحليل ودراسة البيئة الدولية والمحليستراتيجيالقدرة على ممارسة القيادة اإل  .أ

 .{ستراتيجياإلنظيم والتغيير والقدرة على الت ستراتيجيوالتخطيط اإل

 ية. الذي يستصحب التطورات الدولية واإلقليمية والمحلية والعالم  ستراتيجيوضوح الفكر اإل .ب

 االعتماد على المنهجية العلمية. .ج

 الشورى والديمقراطية. .د

 .ستراتيجيارتفاع مستوى الوعي اإل .ه

 . قوة اإلرادة الوطنية:  3

من عناصر تعزيز القدرات التفاوضية للدولة، ويقوم هذا المفهوم  تجسد اإلرادة الوطنية العنصر الثالث  

المصا حوار  في  الوطنية  المصلحة  تحقيق  أن  حقيقة  إرادته  على  الوطني  الطرف  يمتلك  أن  يتطلب  لح 

لوطنية سواء عبر التمويل أو احتضان المعارضة  كاملة، وأن هذا يتعارض مع االختراق األجنبي لألطراف ا

وسا من  ذلك  غير  االنتخابات  أو  تنظيم  قوانين  معظم  تضمنت  ولقد  الوطنية،  اإلرادة  على  التأثير  ئل 

لى بنود أساسية تعمل على تأمين اإلرادة الوطنية، تتفق كلها على  وتنظيم األحزاب في الدول المتقدمة، ع 

 ين األحزاب الوطنية، واهم هذه المبادئ هي: أن تأمين الدولـة يكمن في تأم

حزاب، يعد مصـدر أجنبي الختراق المصالح الوطنية، ومن األمثلة الحية  التمويل األجنبي لأل  .أ

في ألمانيا في نهاية القرن الماضي، وهو    على تطبيق هذا المبدأ هو محاكمة أحد األحزاب

لم  إنجازحزب حقق   ذلك  أن  إال  األلماني،  الشعب  محبة  أكسبته  لبالده  كبيرة وتاريخية  ات 

ا  في  تورط  عندما  الحًقا  له  أمام يشفع  الحزب  محاكمة  تمت  حيث  أجنبية،  أموال  ستالم 

 القضاء األلماني.  

الحزب   ذلك  لمحاكمة  األلماني تحرك  القانون  عبر  إن  األلمانية  الوطنية  المصلحة  منطلق تهديد  من 

المصلحة  انتقاص   تشابك  يعني  وهو  األجنبي،  التمويل  خالل  من  الدولة  أحزاب  ألحد  الوطنية  اإلرادة 

 الح األجنبية.الوطنية مع المص

 للدولة.   ستراتيجيضبط التمويل المحلي حتى ال تسيطر الشركات وأصحاب المصالح على القرار اإل

تنجم عن التمويل األجنبي    المعارضة من خارج البالد: وهي تأتي بذات النتائج التي  ممارسة .ب

 لألحزاب. 
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الحاالت   البندين أعاله قد يتفاقم في بعض  األجنبي عبر  االختراق  بما يجعل من بعض أطراف  إن 

 ية. من كونها تعمل لتحقيق المصلحة الوطن أكثرأجنبية  أجندة التفاوض الوطني مجرد عناصر لتمرير 

 

 

 ة والدستور ستراتيجي: اإل 1/   3شكل رقم 

 

      

    

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

 الدولةخطة 

 الوزراء مجلس

 مجلس الوزراء

 الدستور صبغة فكرية
 بالكامل

 

 الخطة السنوية

 الخطط املرحلية

 القومي  سرتاتيجيلية التخطيط اإلآ

 ةسرتاتيجياإل
 

 متثيل قومي 

 يشمل الحكومة واملعارضة

 املجتمع، الرشكات

 
 متثيل محدود يشمل أحزاب الحكومة 

 ترشيعات ذات
صبغة فنية 

وإدارية وفكرية 
 إل حد ما
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 : خطة الدولة وخطة الحكومة 2/   3شكل رقم 

 

 

      

    

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

     

 رئاسة الجمهورية

 مجلس الوزراء

 مجلس الوزراء

 خطة الدولة

 الخطة السنوية

 لخطط املرحليةا
 

 القومي  سرتاتيجيآلية التخطيط اإل

 ةسرتاتيجياإل
 

 متثيل قومي 

 يشمل الحكومة واملعارضة

 متثيل محدود يشمل أحزاب الحكومة 
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 . ارتكاز القرار السياسي على السند المعرفي: 4

السند   على  السياسي  القرار  ارتكاز  ويعد  أهم  من  المصالح  المعرفي  لتحقيق  القدرات  تعزيز  سائل 

على الساحة الدولية والسند    ستراتيجية للدول، وإذا ربطنا بين تعقيدات وشراسة الصراع اإلستراتيجياإل

خطورة   تتضح  للقيادي  المعرفي،  المحدودة  الشخصية  الخبرة  على  تعتمد  التي  الفردية  القرارات  اتخاذ 

الدولة هذا الصراع بآراء وقرارات مزاجية لقادتها، لقد أثبت    أكثر عندما تدخل  المعين، وتتضح الخطورة

  التاريخ والعديد من الدراسات أثر القرارات الفردية في تعطيل وتهديد مستقبل دول عديدة في العقود 

 الماضية. 

أ العمل  من هنا فإن تطوير مبدأ الشراكة بين السلطة العلمية والسلطة الشعبية والسياسية، ومبد

يجب أن يمتد ليشمل الخدمة المدنية التي تشكل جهاز الخبراء للدولة الذي يتولى تنفيذ القرار    المؤسسي، 

 السياسي وفق العلم والقانون.

إلى أرض الواقع في العديد من الدول المتقدمة بما جعل كل    لذا فقد وضعت خطط لتنزيل هذا األمر 

بصورة   مسخًرا  للدولة  المعرفي  االمخزون  لصالح  بأخرى  بإدارة  أو  المتعلق  التنفيذي  أو  السياسي  لقرار 

اإل  والوزارات  ستراتيجيالمصالح  الحكومات  خلف  والدراسات  البحوث  مراكز  انتشرت  وهكذا  الدول،  لتلك  ة 

قابل بالعديد من الدول النامية يتوفر وضع معاكس يسير فيه العلماء في خط مواٍز ال  واألحزاب. في الم

الخط مع  ا  يلتقي  ليخرج  الساحة  السياسي  إلى  وكذلك  الدولة  لتلك  الوطنية  الساحة  إلى  السياسي  لقرار 

 الدولية حيث صراع المصالح، ضعيًفا دون سند علمي كاٍف فتسقط تلك المصالح وتفشل.  

ب  كما  فيه  إننا  ونصدر  المختلفة،  بأشكاله  لإلنتاج  المواصفات  بوضع  فيه  نهتم  الذي  القدر  نفس 

واللوائ  علىالقوانين  تعاقب  التي  الصراع    ح  تعقيدات  ظل  في  فإننا  المواصفات،  تلك  يخالف  من 

الذي يستند على المعرفة، يجب بنفس القدر أن نهتم بتأسيس مفاهيم ومواصفات لصناعة    ستراتيجياإل

تحمى بقوانين تجعل الخروج عنها جريمة يعاقب عليها القانون، حتى ال تسير الدولة بخبرة وعلوم  القرار،  

 من أفرادها.  قلة

 ز صناعة القرار: مرك
إن المتدبر في المداخل الذكية والمتعددة الختراق اإلرادة الوطنية، يجد أن تطوير وتأمين مركز صناعة  

ة وإدارة الصراع والتنافس الدولي، فبجانب  ستراتيجيات لتنفيذ اإليعد أحد أهم الترتيب  ستراتيجيالقرار اإل

، وهناك حاجة كذلك لتأمين القرار  إستراتيجيألي قرار    المعرفي الكافي  دسنا اإلالحاجة آللية تضمن توفير  

الوطني من فرص التأثير األجنبي التي قد تتم بالترغيب أو الترهيب وكذلك تأمين اآللية من تأثير المصالح  

 الخاصة.
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د بحسن  فتح المجال التخاذ قرارات بواسطة أفرا  القرار يعنيإن عدم وجود مركز محدد ومؤمن لصناعة  

ة ومصالح  ستراتيجية أو تحت ضغط أوضاع أو مؤثرات معينة لتمرير قرارات قد تضر بالمصالح اإلأو سوء ني

 األجيال القادمة. 

ة ونتائج البحوث والدراسات  ستراتيجيمعلومات اإلإن غياب أو ضعف مركز صناعة القرار يعني أن تظل ال

صة مناسبة التخاذ كثير من القرارات  الوضع تصبح الفر  حبيسة األدراج، وفي ظل هذا  ستراتيجيوالتحليل اإل

ة وعقباتها وفلسفة الدولة في  ستراتيجيالفردية القاصرة أو الفاسدة، يفاقم ذلك عدم وضوح المصالح اإل

 قتصادية واالجتماعية إلخ،  المجاالت السياسية واال

من الدول  مائة سنة في عدد  من األمثلة على ذلك منح أراٍض بمئات اآلالف من األفدنة لعقود تصل ل

النامية، إلى مستثمرين وطنيين أو أجانب دون قيود أو شروط نابعة عن فلسفة الدولة تلزم هذه الشركات  

هي تحول ملكية أراضي الدولة لتصبح في أيدي    بتوظيف أو تشغيل عدد محدد من المواطنين، النتيجة

ال مائتي شخص أو يزيد لقرن من الزمان، وهو ما يعني تهد قومي واإلضرار بمصالح أجيال يد كبير لألمن 

 قادمة كذلك. 

مركز   وجود  وعدم  والفلسفة  الوطنية  المصالح  وضوح  عدم  وإنما  المستثمرين  في  ليس  الخلل  إذن 

 لصناعة القرار.   

الخ هذا  قرارات  في  اتخاذ  يتم  حيث  البرلمانية  الممارسة  ضعف  إلى  اإلشارة  يجب  ة  إستراتيجيصوص 

مان والتي تعد واحدة من حلقات تأمين القرار الوطني ومنع الفساد.  إن  كالنموذج أعاله دون موافقة البرل

ة  ستراتيجيلقرارات اإلالممارسة العملية في كثير من دول العالم حددت مواصفات وشروط وخطوات التخاذ ا

 المعرفي والمهني واألغلبية البرلمانية المطلقة.  سناد اإلمن ضمنها حجم 

 مؤسسية: . سيادة المهنية والعلمية وال5

السياسي في العديد من الدول النامية قاد إلى خلق    ستراتيجييجب اإلشارة هنا إلى أن غياب التخطيط اإل

  األوضاعة وإنما العكس، ومن األمثلة على ذلك أن تلك  لم والسياسأوضاع ال تقود لتأسيس الشراكة بين الع 

 تقود إلى فقدان اإلرادة المعرفية،  

ن وعدم وجود المؤسسية في ظل انتشار الفساد وعدم خضوع القرار اإلداري  حيث أن عدم سيادة القانو 

صبح هو اآلمر  األمور، لياألعلى للسيطرة على مقاليد    مسؤول للضوابط الفنية واإلدارية، يقود إلى سعي ال

  االقتصادية التي   األوضاعالناهي، ومن يخالفه يجد العقاب أو التهميش أو الطرد، وبطبيعة الحال في ظل  

تجعل من الصعوبة إيجاد وظيفة أخرى، فإن الواقع يشير إلى أن ذلك الخبير أو الموظف يضطر إلى تنفيذ 

كومية تسير برأي شخص واحد وأن كل  الوحدة الح، وهذا يعني ببساطة أن تلك  مسؤولتعليمات ذلك ال
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عام يشمل الدولة  الخبرات الموجودة مجمدة دون فائدة، هذا المشهد يمكن أن يتحول ببساطة إلى مشهد 

كلها، أي تسيير األمور وفق رؤى أشخاص قالئل مع تجميد كل جهاز الخدمة المدنية التي تشكل الركيزة  

ذكاء وعلم ومعرفة هؤالء، فهو ذكاء وعلم ومعرفة محدودة    ة مهما كاناألساسية لخبرة الدولة، وبالضرور

 بالمخزون المعرفي للدولة المعينة.   ال تستطيع مواجهة تحديات وصراع المصالح الدولية المسنودة

هذا يعني ضرورة تحديد العالقة بين السلطة العلمية المهنية والسلطة السياسية، فإن كنا نعلم أن  

قمة هرم الدولة، ال يستطيع التدخل في قرار الطبيب الجراح الذي يجري    تربعه على  رئيس الدولة رغم

هذا الجراح يعبر عن الخدمة المدنية كجهاز مهني يقوم    عملية جراحية لمريض، فإننا يجب أن ندرك بأن

خبراء   تعليمات  أن  واكتشفت  الدول  إحدى  في  الطائرات  وقوع  لقد تتبعت قضية  والقانون،  العلم  على 

مدني التي كانت تمنع التصديق إلقالع  بعض الطائرات لعدم استيفاء شروط السالمة وعدم  الطيران ال

لخ، كثيًرا ما كانت توقف بقرارات سياسية، والنتيجة سيادة القرار السياسي في  إجراء الصيانات الدورية... ا

 موطن يتطلب قراًرا علمًيا، وهكذا بعد فترة بدأت تتساقط الطائرات.  

بر عن ضرورة النظر للخدمة المدنية كجهاز مهني علمي، وأن يقنن ذلك بما يحمي القرار  ا المثل يعهذ 

التدخل السي العلمي من  اسي، فالسلطة الشعبية أو السياسية ال يجب أن تتدخل في اختصاص  المهني 

 السلطة المهنية أو العلمية.  

بلورة اإلرادة المعرفية والحفاظ  السياسي المتعلقة ب  ستراتيجيإلى أهم محاور التخطيط اإل   كما يشير 

وس العلم  على  تقوم  إرادة  ذات  مدنية  خدمة  على  السياسي  القرار  ارتكاز  وضمان  القانون  عليها  يادة 

 ومات. والمؤسسية، وضمان تأسيس مراكز بحوث ودراسات تعمل وفق حياد علمي مع االلتزام بأمن المعل

 . سيادة النظام والقانون:6

الوط  المصالح  تحقيق  اإلإن  وسيادة  ستراتيجينية  النظام  سيادة  مدى  على  أساس  بشكل  يتوقف  ة 

 زبية والشخصية الضيقة.  القانون، وأن العكس يعني سيادة نظام المصالح الح

إن الواقع في العالم يشير إلى هذا الموضوع المتعلق بشكل كبير بالنفس البشرية التي تميل لتحقيق  

الذي سيحدث هو سيادة النظام الخاص الذي أشرت  ة على ذلك، فإن  مصالحها وأهوائها، وما لم يتم السيطر

 عن النظام والقانون، وال تتم محاسبته،    السياسي أو التنفيذي مسؤولإليه، فكثيًرا ما يخرج ال

فيتطور األمر إلى أن يصل مرحلة تصبح فيها بعض تلك المجموعات الخارجة عن النظام والقانون،  

ه المجموعة دائًما ما تسعى لتأمين مصالحها من خالل إشراك  السلطة، وأن هذ   تنظيًما يسيطر على مقاليد 

الموظفين بمختلف مستوياتهم حتى يتم تأمين العمليات  قائمة ضخمة من القيادات وكذلك من صغار  

ين في الوحدات الحكومية  مسؤولالمختلفة من أعلى الهرم إلى أدناه، وبمرور الوقت تتداخل المصالح بين ال



349 

 مع تزايد المصالح في ظل تلك السيطرة. يابية المختلفة، والن

القوى األجنبية، وهكذا يسوء الوضع    ومن ثم فإن هذا الوضع الهش غالًبا ما يسهل اختراقه بواسطة

الوطنية،   المصالح  تحقيق  نحو  تغيير  أي  ضد  تقف  المجموعة  تلك  يجعل  لوضع  وصوًلا  فأكثر،  أكثر 

عض الكفاءات وغيرها من األنشطة.. سيكون محوره  ات وعلى تعيين بفاالعتراض على القوانين والسياس

 نما المصالح الضيقة.  ومنطلقه في كثير من األحيان ليس المصلحة الوطنية إ

ة الطموحة يتناقض مع الوضع الذي أشرت  ستراتيجيإننا يجب أن ندرك بأن تحقيق المصالح الوطنية اإل

لها من خالل عمل تلك التنظيمات، إننا يجب  ستقبل شعوب بأكمإليه أعاله، وهكذا تتهدد مصالح األمم وم 

مجال   وال  للفساد،  تميل  اإلنسانية  الطبيعة  بأن  ندرك  بسيادة  أن  بااللتزام  إال  الطباع  هذه  مع  للتعامل 

المعين يعني زراعة البذرة األولى لنهاية النظام   مسؤولالقانون والنظام. إن التهاون مع الغلطة األولى لل

 صحيح. والعكس 

اإلسالم بهذا الجانب، واستنكر إقامة الحد على السارق الصغير في الوقت الذي يترك فيه ذلك  لقد اهتم  

السارق الكبير، ولعل الحديث الشريف }لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها{ يشير إلى    في حالة

 ،  في كل المخالفاتدرجة عنفوان االهتمام بسيادة القانون والنظام ليس في السرقة فحسب بل 

المصطفى   بنت  كمقام  رفيع  مقام  في  بشخصية  المثل  فالواقع  ملسو هيلع هللا ىلص فضرب  المبالغة،  به  المقصود   ،

، لذا فالقصد  ملسو هيلع هللا ىلصاستحالة ذلك، وال يوجد ولن يوجد من هو في مقام تشريف بنت المصطفى    يشير إلى

الذي يمكن    عن األثر السلبيالعام هو سيادة القانون على الكبار والصغار. والمبالغة في االهتمام ناجمة  

 {  ليه أعاله. كما أن الحديث }انصر أخاك ظالًما أو مظلوًماإأن يصيب الدولة، الذي أشرنا 

إرساء النظام الذي يحكم العمل ويقود لتحقيق المصالح، فاإلسالم ال يناقض نفسه،    أهميةيشير الى  

ظاهر }إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته  فنصرة المظلوم مفهومة، لكن نصرة الظالم ال تجوز بالمعنى ال 

ذي  ل تأسيس النظام البينكم محرًما{، فالمقصود هنا هو حماية الفرد من أن يظلم نفسه وذلك من خال 

أحسنت   }إن  الخالفة  عند توليه  الخطاب  بن  سيدنا عمر  حديث  ولعل  الخطأ،  ارتكاب  من  مسبًقا  يمنعه 

عامة الناس فقال: واهلل يا أمير المؤمنين لو رأينا فيك  فأعينوني وإن أسأت فقوموني {، فقام رجل من  

 عوجاًجا لقومناك بسيوفنا هذه، ووضع يده على مقبض سيفه.  ا

ثم أردف قائًلا:    اعوج ر }الحمد هلل الذي جعل في رعية عمر من يقومه بالسيف إذا  وكان رد سيدنا عم

لعل هذا السرد يشير إلى اهتمام اإلسالم بسيادة  ال خير فيكم إن لم تقولوها، وال خير فينا إن لم نقبلها{، و}

الذي ال يعرف  و باب مدينة الحق  النظام والسيطرة على نزعات النفس البشرية، وأن قبول سيدنا عمر وه 

المجاملة، لمبدأ التقويم بالسالح، يشير إلى أهمية وخطورة الموضوع بالمستوى الذي يستحق وقفه بقوة  

 السالح. 
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 : . القدرة اإلدارية7

ة يصبح ساذًجا وغير  ستراتيجية الوطنية وامتالك القوة اإلستراتيجيالحديث عن تحقيق المصالح اإل

لتعزيز قدرتها اإلدارية سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو المنظمات  ى الدولة  موضوعي إن لم تسع

،  ستراتيجيم ركائز النجاح اإلالسياسية أو المجتمعية أو القطاع الخاص، لهذا يعتبر التغيير اإلداري أحد أه

 ة.يستراتيجإلوهذا بالضرورة يعني وضع أولوية لتطوير القدرة اإلدارية للدولة في المراحل األولى ل

 ة القومية: سرتاتيجي ة الرتبية والتعليم يف تنفيذ اإل إسرتاتيجي دور 

ات التخطيط  ات القومية هو عدم إتباع مفهوم شامل في عمليستراتيجيإن من أهم أسباب فشل اإل 

المناسبة    األوضاعة دون تهيئة  ستراتيجيالقومي، وهذا دائًما ما يقود للدخول في تنفيذ اإل  ستراتيجياإل

 ة، ومن ذلك: ستراتيجيلتنفيذ اإل 

  .سلوك الخروج عن تنفيذ الخطط الموضوعة 

 .ضعف السلوك القيادي 

  اإل الوعي  اإل   ستراتيجيضعف  الصراع  يدرك  تنفي   ستراتيجيالذي  ذ وأهمية 

 ة القومية لبلوغ القوة الشاملة. ستراتيجياإل

  .ضعف السلوك السياسي 

ات، لذا يجب االنتباه عند بداية تنفيذ  ستراتيجيأخطر اإل التربية والتعليم أهم وة إستراتيجيلذا تعتبر 

ة التربية والتعليم والتدريب، حتى يتم توفير أهم أبعاد  ستراتيجية القومية بوضع أولوية إلستراتيجياإل

 ة ومن أهمها: ستراتيجينجاح تنفيذ اإل

 ستراتيجيتشكيل السلوك السياسي اإل. 

 ي. ترقية الحس الوطن 

 طن. تعزيز ثقافة خطة الو 

 ة الشاملة. ستراتيجيالسعي نحو القوة اإل 

 ة.ستراتيجينشر ثقافة اإل 

 . الشفافية:  8

نظام والقانون، هو  إن من أهم وسائل السيطرة على السلوك الشخصي ومنع الفساد ومن ثم سيادة ال

على  العمل في الظالم دليل    الشفافية، أي العمل على مرأى من الرأي العام، والعكس صحيح، فالرغبة في
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ة السياسية، حمايًة للفرد من  ستراتيجيأن هناك خطأ أو فساد يراد ستره، وهو ما ال يجب أن تسمح به اإل

ضي المصلحة العامة عدم نشرها على المأل،  نفسه وحماية للمصالح العامة، حتى الموضوعات التي تقت 

 يجب تناولها في البرلمان.

 الحريات: . إرساء القيم وتوازن9

ات إدارة صراع المصالح الدولية هو انطالق الدولة من خالل ائتالف داخلي قوي، ولعل  من أهم مطلوب

الخارج إال بعد أن تط إلى  لم تتجه  العظمى  القوى  إلى أن معظم  االئتالفات  الدراسات تشير  لمتانة  مئن 

ل والمساواة  والحقوق على األرض، فإنفاذ العدالداخلية، ومن أهم الوسائل لذلك هو إنزال القيم األساسية  

والتنظيم. التعبير  حرية  وإتاحة  لمهامها  ،  لخإ  الحقيقية  الدولة  انطالق  وبالتالي  القواعد  لرضاء  تقود 

الدولية في ظل ساحة داخلية  الخارجية في ظل أوضاع داخلية مواتية، والعكس   للساحة  الخروج  يعني 

األجنبية تجاه معظم الدول النامية،  المداخل المستخدمة اآلن للدول   مكشوفة ومهترئة، ولنا أن نتدبر في 

 سنجدها تعتمد بشكل أساسي على تلك القيم والحقوق.

الدولية نجد أنها تتصف  وإذا نظرنا لألوضاع الداخلية لدول القوى العظمى التي تسيطر على الساحة  

جربة الدولة  لحريات على أرض الواقع، وتشير تبائتالفات داخلية قوية إلى حد كبير نتيجة إلنزال القيم وا

اإلسالمية األولى إلى أنها عندما خرجت إلى الساحة الدولية كانت تتمتع بأوضاع داخلية مميزة تمثلت في  

 تطبيق القيم اإلسالمية.  وحدة القاعدة الشعبية تجاه القيادة نتيجة ل

د األمن  يقود في نهاية المطاف نحو تهدي  على هذا فإن عدم تطبق القيم األساسية كالعدل والمساواة، 

القومي، إن العدل في تقديم الخدمات للمواطنين ولألقاليم بالدولة وتحقيق التنمية المتوازنة، والعدل  

تمييز بين المواطنين وعدم التمييز بين الشركات..  بين الشركات والعدل في االلتحاق بالعمل، وعدم ال

ني، والعكس يقود لزراعة الضغينة  اعر الوطنية وتنمية الوالء الوطالخ يقود نحو تأسيس وتوحيد المش

االقتصادية المتردية وضعف الوعي    األوضاعوالغبن واألحقاد ومن ثم التوتر الذي يمكن أن يقود في ظل  

ولية، إلى نزاع أهلي وصراع وعدم استقرار يفضي إلى خلق مناخ يعطل التنمية  والتدخالت الد   ستراتيجياإل

 ن تمرير المصالح األجنبية. ويمكن م

مقابل ال بد من تقنين وضع الحريات فال يوجد ما يسمى حرية مطلقة، وسنكتشف أيًضا أن وجود  بال

القيود السليمة، فاالحتكام إلى  ة التي تعبر عن المرجعية الوطنية، ستساعد كثيًرا في وضع ستراتيجياإل

 يا والعكس صحيح. يعالج كل تلك القضا لوطنيةاة ستراتيجيالمصالح اإل

أهمية الدولة    عليه فإن  إلدارة  الوطني  المنهج  وضعها ضمن  تحتم  إليها،  المشار  الستة  البنود  وخطورة 

تأسيس خدمة مدنية تقوم  وليس شأًنا حزبًيا، فالوصول للنضج السياسي يعني أن بنود مثل إرساء العدل و 
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 ميع في الحكم والمعارضة.ة يلتزم بها الجإستراتيجيلخ بنوًدا إ على العلم والقانون.
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 ة وبناء الرتاكم:  سرتاتيجياإل 
اإل  أن  إلى  يشير  السابق  بتحقيق  اتيجيسترالسرد  ينتهي  طويل  زمني  مدى  على  تراكم  لبناء  تسعى  ة 

ات مضادة  إستراتيجيالدولي وما يرتبط به من    تيجيستراة، وإذا ربطنا ذلك بالصراع اإل ستراتيجياألهداف اإل 

هذا    }راجع في  الثاني  الباب  من  األول  بتحديات  الكتاب{ الفصل  يواجه  التراكم  هذا  تحقيق  أن  يتضح   ،

باألزمات لشغل الدولة بإطفاء األزمات    اإلدارةبية المضادة ومن أهم وسائلها استخدام علم  المصالح األجن

تضيع    ستراتيجيوما يرتبط به من ترقية للوعي اإل   ستراتيجيخطيط اإل الت  المصنوعة، وهكذا في غياب

لمدى البعيد،  مهم على ا  إنجاز السنين الطويلة والدولة تنتقل من إطفاء أزمة إلى إخماد أخرى دون تحقيق  

ة في بداياتها يتم والدولة في حالة ضعف سياسي واقتصادي  ستراتيجياإل   انطالقيساعد في ذلك أن إن  

هو ذاته في التمهيد لألزمات الخارجية فضًلا عن صناعتها    يسهملخ، وهذا يعني وجود مناخ هش  إ  ي.وعلم

القومي الواردة    ستراتيجيللتخطيط اإل محلًيا في كثير من األحيان، ولعل التدبر في المفاهيم المتخصصة  

عامل هذا العلم  ية تالسياسي، يشير إلى كيف  ستراتيجيفي هذا الكتاب وعلى رأسها مفهوم التخطيط اإل

 مع تحدي بناء التراكم المستقبلي. 
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 ةستراتيجي: اإلطار الزمني لإل 4/   3شكل رقم 
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 ياسية:  ة السسرتاتيجياإل  اإلدارة خطوات 

 تحليل ودراسة البيئة الداخلية ويشمل ذلك:  .1

 ة القومية. ستراتيجيدراسة اإل  . أ

االقتصادية المطلوب التعامل معها    األوضاعللتعرف على  ة االقتصادية  ستراتيجيدراسة اإل .ب

 سياسًيا.

االجتماعية المطلوب التعامل معها    األوضاعة االجتماعية للتعرف على  ستراتيجيدراسة اإل .ج 

   سياسًيا.

على أوضاعها المطلوب  ة العلمية والتقنية واإلعالمية واألمنية للتعرف  ستراتيجيدراسة اإل .د

 التعامل معها سياسًيا.  

 تحليل البيئة الداخلية من حيث نقاط الضعف السياسية.  .2

المصالح   .3 مع  وتناسقها  تكاملها  ومدى  المحلية  والسياسات  والتشريعات  الدستور  ودراسة  تحليل 

 الوطنية. 

 ودراسة العالقة بين الجهاز السياسي والتشريعي والتنفيذي.   تحليل .4

 القوة السياسية للدولة.حساب  .5

 ما يلي: تحليل البيئة الخارجية ك .6

 ة. ستراتيجيمن منظور المصالح الوطنية اإل  . أ

 ة. ستراتيجيمن حيث المهددات والقضايا اإل  .ب

اإل  .ج  ومعرفة  العالمي  السياسي  النظام  دراسة  بغرض  السياسي،  ات  راتيجيستالمنظور 

 المطبقة. 

 من المنظور التاريخي. .د

ب  .ه القانوني:  المنظور  دراسة  من  معاهدات   األوضاعغرض  من  الدولية  وقوانين    القانونية 

 وتشريعات.  



356 

 من منظور جيوستراتيجي. األوضاعتحليل   .7

 ة. ستراتيجياختيار اإل  .8

 السياسي. ستراتيجيتحديد مجاالت التغيير اإل .9

 .  ستراتيجيالتنفيذ اإل .10

 السياسي. ستراتيجياإلالتغيير  .11

 المتابعة والتقييم والتقويم.  .12

 الحكم الالمركزي:  
العلمي    ستراتيجيالعالم اليوم وظروف العولمة والتخطيط اإل إن التطورات الدولية والعلمية التي تسود  

أصبح يتطلب أكثر من أي وقت وجود نظام يحكم    واإلقليمية،المتقن الذي يرعي المصالح للقوى الدولية  

 عالقة بين المركز والواليات دون اإلخالل بسلطات الطرفين.ال

الد سعي  هو  الدولية  المصالح  صراع  في  الرئيسة  البنود  تحقيق  من  سبيل  في  للتكتل  الكبرى  ول 

اإل رؤاها  بلورة  إلى  سعيها  المألوف  من  وأصبح  استراتيجيمصالحها،  المستوى  على  االتجاه  ة  ثم  لوطني 

مل تلك الدول نفسها على تفتيت الدول النامية والعودة بها إلى وحدات صغيرة  لبلورتها إقليمًيا، بينما تع

 لرؤى القبلية الصغيرة عبر إثارة الفتن الدينية والعرقية.كالقبيلة وغيرها مع العمل على تعزيز ا

  لجوء المواطن إلى القبيلة طلًبا للحماية وهذا   من المعروف أن ضعف الدولة مركزًيا يؤدي تلقائًيا إلى

يعزز االنتماء القبلي أكثر من االنتماء القومـي، والعكس صحيح، وهو ما يشكل الخطر الحقيقي على الدول  

وقت أصبح االنتماء فيه يتعدى الوطن إلى االنتماء اإلقليمي األقوى دون أن يكون ذلك على    النامية في

النامية ال تجد أمامها طريًقا غير الحساب الوطن أو القبيلة الداخلي وذلك كسبيل أساسي  ، والدول  تكتل 

 ة.جيستراتيلمواجهة التطورات الدولية الجديدة وللحفاظ على ثرواتها وتحقيق مصالحها اإل 

 بني املركز والواليات:  سرتاتيجياالرتباط والتكامل اإل 
من المعلوم إن من أهم مشكالت الحكم االتحادي في عدد من الدول النامية هي معضلة التنسيق بين  

المركزي  المر التخطيط  بين  والتباين  والتضارب  والتنافر  االختصاصات  تضارب  ومشكالت  والواليات  كز 

د رابط بين  سق وترابط وتكامل مرتبط بأهداف قوميـة محددة، وكذلك عدم وجووالوالئي وعدم وجود تنا 

 متطلبات التفاعل مع العالم،  

ام الدولي والحكومة االتحادية دون ارتباط  وكل ما هو موجود من ترابط وإن كان محدوًدا فهو بين النظ
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ألسد منها، وقد قاد كل ذلك  بالقاعدة االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تشكل الواليات نصيب ا

الي إحداث شلل وتعويق لعمليات التنمية في عدد من الدول النامية  إلى خلل في عمليات التخطيط وبالت

شكل في  المختلفة  الواليات  دول    وإظهار  في  االقتصادي  والتعاون  التكامل  فيه  تعدى  وقت  في  متنافر 

ى اإلقليمي ومن ثم الدولي، لذلك فقد برزت إلى العالم  العالم المتقدمة مراحل التنسيق واالرتباط القومي إل

يسم اإلما  التخطيط  بآليات  القومي،    ستراتيجيى  الشأن  في  الواليات  ومشاركة  التنفيذية  والمتابعة 

 في الباب الثالث في هذا الكتاب. سنتناولها

د وخطط الحكومة  ة التي تتوجه نحوها جهوستراتيجيتعتمد هذه اآلليات على وجود األهداف والرؤى اإل 

تجميع   على  تعمل  الواليات،  وحكومات  الترابط  المركزية  وخلق  بالواليات  التنمية  جهود  وتنسيق 

والت  ستراتيجياإل التكامل  إحداث  إلى  يؤدي  بما  التنمية  بينها  وخطط  مشروعات  بين  واالرتباط  ناسق 

وبعضها اإلنتاجية  الفئات  بين  أو  البعض  بعضها  بين  أو  والمركز  اتصال    بالواليات  على  عالوة  البعض، 

 ن الواليات والمصالح الدولية عبر المركز،  ة التي تربط بيستراتيجيالعالقة اإل 

ية القومية والوالئية ويؤدي إلى التكامل  الشيء الذي يعني حسن استخدام الموارد الطبيعية والبشر

يق جانب من جوانب تعزيز  إلى حٍد كبير في تحق  يسهمفي أداء الدولة واتجاهه نحو أهداف محددة، كما  

وتحقيق والوالية  للدولة  التفاوض  الدولي    قوة  النظام  مع  اإليجابي  االرتباط  متطلبات  من  مهم  جانب 

 األسس المطلوبة للتفاعل مع عصر العولمـة.واإلقليمي وتحقيق بعًضا من المعايير و

 واالقتصاد: سرتاتيجيالعالقة بني التخطيط اإل 
ك في  المالحظة  األشياء  التخمن  بين  العالقة  حول  الرؤية  وضوح  عدم  النامية  الدول  من  طيط  ثير 

اإل   ستراتيجياإل والتخطيط  عقب    ستراتيجيالسياسي  التنمية  خطط  معظم  خلو  ذلك  يؤيد  لالقتصاد، 

واالجتماعي  اال االقتصادي  بالجانب  تهتم  نجدها  حيث  السياسي  الجانب  من  الدول  تلك  في  ستقالل 

 والعسكري. 

على تحقيق  السياسي انعكس بصورة واضحة في عدم القدرة    ستراتيجيخطيط اإل إن عدم وجود الت

العقيم و  السياسي  الصراع  الذي يتجسد في  الضعف السياسي  إلى تفاقم  عدم  مصالح طموحة، كما أدى 

ة وضعف اإلرادة واالختراق األجنبي وعدم سيادة القانون وعدم سيادة النظام.. إستراتيجياإلجماع على رؤية  

 الخ  

االنقالبات   لحدوث  تقود  ما  كثيًرا  كانت  أمور  االنتخابات،  وكلها  عبر  الحكومات  تغيير  أو  العسكرية 

عدم اتجاه تلك الدول نحو امتالك القوة    السياسي سبًبا في  ستراتيجيليستمر عدم إتباع منهج التخطيط اإل 

يهدد تحقيق أي مصالح    السياسية التي توقف تلك الحالة من تعاقب الحكم بين مدني وعسكري، وكل ذلك

 ة.إستراتيجياقتصادية 
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الض السياسات  إن  بعض  بنود  تجاه  الفعل  رد  خانة  في  الدول  تلك  جعل  المذكور  السياسي  عف 

لجانب السياسي مثل اشتراط وجود الحكم الراشد والتداول السلمي للسلطة  والقوانين الدولية المتصلة با

 وسيادة القانون والشفافية.. 

نو وشركاء في نظام عالمي  ة أو بأخرى في اتفاقيات ومشروعات مثل اتفاقية كوتووقد وردت بصور

لبنود باعتبارها  مستديم ومشروع الشرق األوسط الكبير وغيرها، ودائًما ما تتم مواجهة الشعوب لتلك ا

  تدخًلا في الشأن الوطني، وهذا صحيح، لكن ما يجب توضيحه هنا هو أن هناك أغراًضا أخرى لذلك يتجسد 

تعز  نحو  مضى  وقت  أي  من  أكثر  العالم  توجه  في  الدولية  أهمها  والشراكات  للعمل  الدولي  التقاسم  يز 

تبط في كثير من األحيان بتحقيق  باعتبارها ضمن وسائل أصبحت ضمن منظومة النظام العالمي، بل وتر 

 ة معينة.. الخ،  إستراتيجيالقدرات التنافسية العالمية أو استيفاء ترتيبات 

البنود لكونها تؤسس ألوضاع مطلوبة لتح لذا بد قيق بعض األغراض االقتصادية التي  أت تبرز هذه 

 سبق ذكرها، مثال لذلك: 

لدوالرات نحو الدول النامية، ال يمكن أن  حركة رؤوس األموال العالمية والتي تصل لمليارات ا .1

د الحكم  تتم في ظل عدم سيادة القانون وعدم سيادة النظام وعدم الشفافية وعدم وجو

مخاطرة كبيرة ال يمكن معها المجازفة بالدخول  الراشد في تلك البقاع من العالم، ففي هذا 

 في شراكات دولية ضخمة.

تحت .2 النامية  للدول  المتجهة  الشركات  القدرات  إن  لتحقيق  مطلوبة  سياسية  ألوضاع  اج 

ن من اإلنتاج  التنافسية العالمية، ومن ذلك وجود سياسات مالية تتم من منظور عالمي تمك

 لع والخدمات، ووجود اإلرادة السياسية حولها.بالتكلفة العالمية وال تقيد حركة الس

يز ال يقود نحو تأسيس  عدم وجود إرادة سياسية تحمي وتعزز من قيم العدالة وعدم التمي .3

مصالح اقتصادية، بل إن نجاح بعض السياسات االقتصادية كسياسة السوق الحر في خفض  

رض بشفافية تامة، وهذا  يادة الجودة، تقوم على مدى تطبيق تلك القيم على األالتكلفة وز

 .إستراتيجيترتيب سياسي 

للمصالح الوطنية، والعكس  ة السياسية تعزز سيادة النظام الوطني المناسب  ستراتيجياإل .4

ذلك   تفشي  وإن  الخ،  والحزبية..  الشخصية  المصالح  تخدم  ونظم  أوضاع  سيادة  يعني 

التي تقف    األوضاعافة  مقاليد الدولة سيمنع من سيادة القانون والنظام وك  وسيطرته على 

 ضد تحقيق تلك المصالح الضيقة، وبالتالي دوران الدولة في فلك مصالح صغيرة. 

رؤية  .5 الدولية،  إستراتيجي  وجود  والشراكات  الوطنية  االقتصادية  المصالح  حول  سياسية  ة 

 ة. ستراتيجيلح االقتصادية اإلسياسي مهم لتحقيق المصا إستراتيجيترتيب 
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ي .6 ال  مدنية  خدمة  للمصالح  وجود  طارد  وضع  تشكل  الفساد،  ويسوسها  نظام  حكمها 

 ة.ستراتيجياإل

ة وال تحول  إستراتيجياسب وبدونه ال يمكن تحقيق مصالح  أعاله تشكل المناخ السياسي المن  األوضاع

اإل  المنظور  لبيئة جاذبة لالستثمار من  الدخول في شراكات دولية عادلة  ، فضًلستراتيجيالدولة  ا عن أن 

ة سياسية في المقام األول، مثال لذلك ال يمكن الحديث ببساطة عن حصول  إستراتيجييحتاج لترتيبات  

 ة في سوق الغذاء العالمي،  إستراتيجيراعية ضخمة، لحصص دول نامية ذات موارد ز

بليون دوالر تقريًبا وتدور حولها كثير    عشرينمثل سد الفجوة العربية الضخمة من الغذاء التي تقدر ب

 ستراتيجيسياسي، وهذا ما يعزز من أهمية الترتيب اإل   إستراتيجيمن صراع المصالح األجنبية، دون ترتيب  

ة. إن توفير المناخ السياسي المناسب يتم تحقيقه من خالل  ستراتيجياالقتصادية اإل السياسي للمصالح  

 ي.السياس ستراتيجيالتخطيط اإل 

 سيادة الوطنية:  ال
تلقيت كثيًرا من التساؤالت في الفترة الماضية من طالب دراسات عليا وبعض القيادات، حول انتقاص  

 رة التفريق بين نوعين من االنتقاص للسيادة هما:  السيادة الوطنية وآثارها.. إلخ، وكنت أرى ضرو

 ها.تحقيق مصالحانتقاص حميد يتم بإرادة الدول المعنية ويساعدها في  .1

انتقاص حقيقي للسيادة ويتم رغم أنف الدول المعنية، وقد يعوقها أو يؤخرها أو يمنعها  .2

 من تحقيق مصالحها. 

، اقتضت لجوء الدول لعدد من الترتيبات  راتيجيستالتطورات على الساحة الدولية وطبيعة الصراع اإل 

واالقتصادية والشراكات الدولية،    ت السياسية لتعزيز قوتها وقدراتها التفاوضية، مثل الدخول في التكتال

يضاف لذلك أن ما شهده العالم من ترابط للمصالح الدولية قاد إلى ضرورة إدارة التنسيق على الصعيد  

 .  والمواقف. إلخياغة القوانين والسياسات الدولي خاصة فيما يتعلق بص

السيادة الوطنية، وعدم    إلى أن تكلل كل ذلك بما يسمى بالعولمة. هنا بدأ يكثر الحديث عن انتقاص

 االهتمام بأي ترتيبات قطرية باعتبار أنها تقود لسيادة منقوصة.  

 وما أود توضيحه هنا، هو أننا يجب أن نفرق بين وضعين: 

األول: وتعو  الوضع  قوتها  لتعزيز  تسعى  التي  الدول  عن  ترتيبات  يعبر  خالل  من  مصالحها  زيز 

النهائي  ة وقانونية.. إلخ، قد تقود إلى  إستراتيجي الناتج  الدول فيما بينها، إال أن  انتقاص لسيادة تلك 

 ون،  ة الشاملة لتلك الدول ويعزز مصالحها أمام اآلخرستراتيجيالكلي لتلك الترتيبات يعزز من القوة اإل
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ة الشاملة من سعيها بإرادتها نحو ترتيبات قد تنتقص  ستراتيجيصاحبة القوة اإل   تتضرر الدولوهكذا ال  

الذي يتناوله  سيادتها ب بالوصف  االنتقاص ليس  إلى أن هذا  اإلشارة هنا  أنها تعزز قوتها، ويجب  اعتبار 

تحاد في حسم بعض القضايا، ال تعبر  الكثيرون، فلجوء دول االتحاد األوروبي على سبيل المثال، آلليات اال

يات تعمل بقوانين  اص للسيادة مثل ذلك االنتقاص الذي تعاني منه الدول الضعيفة، فتلك اآللعن انتق

 ارتضتها الدول األعضاء بل وأن مصدرها هو قوانين تلك الدول.  

لثقافات  فالعبرة ليس فيمن يستخدم السلطة فحسب وإنما كذلك مدى التناقض مع المعتقدات وا

الوطنية، يضاف    األوضاعكانت القوانين والسياسات الدولية تعبر عن    واألعراف والقوانين الوطنية، فإذا

 . أن ما تفرضه القيود العلمية في شكل قيود وسياسات وتشريعات.. إلخ لذلك

يع  ال يعبر عن انتقاص للسيادة إنما ترتيبات لتحقيق مصالح، مثال لذلك القيود الخاصة بعدم تشج

البي  تلوث  طاقة  على  يعتمد  الذي  أو  اإلنتاج  للمنتجات  مواصفات  شكل  في  تبدو  التي  أو  تدمرها،  أو  ئة 

إلخ بوابة  الخدمات..  من  تحسم  وهذه  والسياسات،  القوانين  لتلك  التطبيق  في  القضية  تصبح  إذن   ،

هنية والمنهجية العلمية المشاركة الوطنية في اآلليات الدولية أو اإلقليمية، بجانب التقيد باالحتكام للم

 في العمل. 

ا اإل   لثاني:الوضع  القوة  ال تمتلك  ضعيفة  دول  الشاملة، وهذا  ستراتيجييعبر عن  احتكامها  ة  يعني 

 لقوانين وسياسات دولية لم تشارك في وضعها وبالتالي ال تعبر عن مصالحها.  

مبني على دول تمتلك القوة    يمكننا أن نتخيل وضع الدول اإلفريقية أو العربية  لو أسست اتحاد قوي

أنه يساعد تلك  لشاملة، فهو يقود نحو انتقاص حميد للسيادة اإلفريقية أو العربية، إال  ة استراتيجياإل

اإل مصالحها  وحماية  تحقيق  في  السياسة  ستراتيجيالدول  وضع  في  الحقيقية  للمشاركة  ويقودها  ة، 

ترتض الدولية، وبالتالي فهي بقوتها تلك لن  ه  ي أوضاًعا غير مقبولة، ونقول حميد ليس ألنوالقوانين 

بية أو اإلفريقية تنبع من المنبع  يحقق المصالح للدول األعضاء فقط وإنما ألن التشريعات والسياسات العر

 اإلقليمي الذي يعبر عن أديان وثقافة وحضارة وأعراف تلك الدول.  

ة الشاملة في شراكات  ستراتيجيقوة اإلوهذا عكس الوضع األول حيث نجد أن دخول الدول التي تمتلك ال 

ياغة قوانين وتشريعات  ة أو تدير تنسيًقا بين بعضها البعض، يقود لصإستراتيجيتكتالت    أوأو تحالفات  

 وسياسات دولية تصب لصالحهم، وتنتقص من سيادة اآلخرين دون أن يكون لهم مصلحة.  

 القائد السيايس يف املنظور اإلسالمي: 
البيئة في  تش  بالتدبر  وما  تفكير  الدولية  ذا  يكون  أن  له  بد  ال  السياسي  أن  يتضح  تطورات،  من  هده 

الدإستراتيجي العالقات  بعلوم  ملًما  اإل،  والتخطيط  العلمية    ستراتيجيولية  التخصصات  من  وغيرهما 
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التي يصعب إغفالها في علم التخطيط اإل المهمة  السياسي،    ستراتيجيالمطلوبة لعمله. ومن التحديات 

تأ الشهو  الجوانب  طبيعة  ثير  إن  العامة،  المصالح  القيادية عموًما، على  وللشخصيات  للسياسي  خصية 

 ق الذات والشهرة والجاه.. إلخ  اإلنسان ورغباته في تحقي 

الدول   العديد من  التي أشرنا إليها في مقدمة هذا الفصل شكلت تحٍد كبير للمخططين حيث ال زالت 

امة بسبب ضعف البناء األخالقي للقيادي، ومن  على المصالح العتعاني من طغيان المصالح الشخصية  

مارة والهوى والشيطان. وقد اعترفت العديد  يريد كبح جماح ذلك يجد نفسه في صراع محوره النفس األ

 من النظم بهذا العجز.  

ال  التي تؤسس للنظام الذي يسيطر على ذلك، إال أننا رأينا أن  العديد من الترتيبات  فائدة  وقد ذكرنا 

 وجهة النظر الدينية في هذا الجانب.   تقتضي نقل

العديد من السبل والسياسات، من أهمها   لقد اهتم اإلسالم بتأمين العملية اإلدارية السياسية من خالل

تحديد مواصفات القيادي من حيث العلم والخبرة واألخالق، إال أنه تعامل مع النفس البشرية وفق مفهوم  

لعام بالنظر في مفهوم القوة الروحية في هذا الكتاب. ويمكن تناول  ن إدراك إطاره اعميق يمك  إستراتيجي

يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه    }ال يطلبه{يف }أمرنا هذا ال نعطيه لمن تلك الرؤية من خالل الحديث الشر

 ما يحب لنفسه{. 

نية  يطلق عليه األنا إن النفس البشرية بطبيعتها تحب الخير لنفسها دون سواها، وهو ما يمكن أن  

بالقائد   ترتبط  عندما  وتتطور  اآلخرين،  حساب  على  الشخصية  المصالح  لتحقيق  تقود  ما  غالًبا  التي 

سياسي الباحث عن تحقيق الشهرة والذات، وال يمكن لإلنسان مخالفة تلك الطبيعة إال بترويض النفس،  ال

وجل   عز  المولى  حددها  التي  بالطريقة  بالذكر  إال  ال يتم  الوهو  الحديث  ملسو هيلع هللا ىلصكريم  وفصلها رسوله  ، ويشير 

، أي االنتقال من مرتبة  الشريف إلى أن حب الخير لآلخرين بنفس درجة حبه للذات يعد دليًلا على اإليمان 

اإلسالم إلى مرتبة اإليمان الذي يتبعه العمل الصالح }اإليمان ما وقر في القلب وصدقه العمل{، أي أن الذكر  

لترو  اإللهية  الوسيلة  البشريهو  النفس  وإيمانه  يض  إسالمه  الدين  مراتب  بين  وترقيها  وتزكيتها  ة 

ا على  اإليثار  مرتبة  حتى يبلغ صاحبها  َعَلى  وإحسانه،  }َوُيؤ ِثُروَن  النفس  شح  واتقاء  الحاجة  رغم  لنفس 

 َأنُفِسِهم  َوَلو  َكاَن ِبِهم  َخَصاَصٌة{ } َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه.. إلى آخر اآلية{.  

القيادة  ا ربطنا هذا األوإذ بالحديث }أمرنا هذا ال نعطيه لمن يطلبه{ يتضح أن اإلسالم ال يعطي  مر 

ا، حماية للمجتمع من خطر النفس البشرية غير المروضة، وعلى العكس نجد أن  والسلطة لمن يرغب فيه

ًدا في الدنيا،  ، تقود نحو سالمة القلب، وهو وضع يجعل صاحبه زاه ملسو هيلع هللا ىلصالذكر والصالة على النبي الكريم  

ولكن وسعني    يحيث أن الذكر يولد المحبة هلل ولرسوله في قلب المؤمن، } ما وسعتني سماواتي وال أرض

ب عبدي المؤمن{، وهي درجة تجعل صاحبها مهتًما بمحبوبه دون غيره، وهي المراحل التي تدرج فيها  قل
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 الصحابة رضوان اهلل عليهم والصالحين من قبلهم.  

سالمي هو الذي يمارس الدين قوًلا وفعًلا وخلًقا، حتى ال يصدر منه إال ما  ح في المفهوم اإلوالرجل الصال 

، كما إن المفهوم اإلسالمي يشير إلى أن الحب ال يتجزأ، فاإليمان يقود إلى حب  يرضي اهلل ورسوله الكريم

ن  مهم لتحقيق األمعميق    إستراتيجي اهلل ورسوله والصالحين وحب الخير للبشرية جميًعا، وهو ترتيب  

 والسلم والخير على وجه األرض وبدونه تدار األرض وفق أهواء شخصية ضيقة. 

القي في  الباهر  النجاح  }والصالح هو  إن  المناسب  المكـان  في  الصالح  الرجل  إلى  يعزى  أن  ينبغي  ادة 

نصر والدعم  صالح النفس{ وعندها يتحقق النجاح، إال أن ربط النجاح لعوامل شخصية وليس العتبارات ال

  هي، يقود إلى عبادة الشخصية وتقديسها ونسيان المبادئ، ولهذا قام سيدنا عمر بن الخطاب  اإلل
خالد بن الوليد وهو في أوج شهرته في النجاح حتى ال يظن المسلمين أن سبب تحقيق النصر    بعزل سيدنا

 هو خالد، فالنصر من عند اهلل.

مصالحها على تفاوت درجاتها يجب أن تسند إلى الصالحين ممن    هذا السرد يعني أن قيادة األمة وإدارة

عند  تقف  ال  اإلسالم  ورؤية  نفوسهم.  على  السيطرة  نقطة    استطاعوا  وعالج  العامة  المصالح  تأمين 

عدت ذلك بإضافتها الضعف البشرية تلك، من خالل منح القيادة لمن يحتلون الدرجة المشار إليها، وإنما ت

 لقائد في عمله،  ألبعاٍد أخرى تعين ا

من أهمها ما جاء في الحديث }اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور اهلل{ وهي البصيرة، فالتدرج إلى  

من خالل تلك الفراسة المشار إليها، فإدارة    اإلدارةتبة اإليمان تتيح الفرصة لسد القصور اإلنساني في  مر

د البشرية  تمصالح  التي  التعقيـدات  ظل  في  وضرر،  ظلم  أن  ون  كما  والبصيرة،  للبصر  تحتـاج  واجهها 

 ما ذكرنا.    الحديث الشريف }صالح آخر هذه األمة بصالح أولها علمائها وأمرائها{ يشير إلى

 فن املمكن:  
التخطيط   مفهوم  إلى  وبالنظر  الممكن{،  }فن  تعني  أنها  هو  للسياسة  المشهورة  التعريفات  من 

الكتاب  راتيجيستاإل هذا  في  تناوله  سبق  اإل الذي  التخطيط  أن  يتبين  خطط    ستراتيجي،  من  يشمله  وما 

ان السبب األساسي لنهضة العديد  ة فرعية متقنة في مجاالت االقتصاد والتعليم وغيرهما، كإستراتيجي

بالر إلنتاجها  عالمية  نسبية  ميزة  تحقيق  استطاعت  التي  واليابان،  ماليزيا  مثل  الدول  عدم  من  من  غم 

وبالرغم من ابتعادهـا عن أسواق العالم الرئيسية، وتمكنت بموجب من ذلك  امتالكها للموارد الطبيعية  

الم، في الوقت الذي فشلت فيه دول أخرى تمتلك  ة ضخمة في أسواق العإستراتيجيمن امتالك حصص  

 الموارد الطبيعية والموقع من تحقيق ذلك.  

اإل  التخطيط  وقف  المتحدة،  ستراتيجيكما  كالواليات  أخرى  دول  بروز  في    خلف  أساس  بشكل  وساهم 
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 ة التي انعكست على تحقيق مصالحها في مختلف أنحاء العالم. ستراتيجي امتالكها للقوة اإل

لنظر إلى ذلك يتبين أن مفهوم السياسة يختلف اختالًفا جوهرًيا في حال وجـود تخطيـط  عليه وبا

ورإستراتيجيوإدارة    إستراتيجي أـة،  }الممكـن{  فـإن  أعاله  لألمثلة  اليابان  جوًعا  في  جًدا  كبيًرا  صبح 

ز بالتخطيط  ، بينما أصبح العكس في الدول التي ال تتميستراتيجيوالواليات المتحدة بفضل التخطيط اإل 

بستراتيجياإل السياسة  ارتباط  عدم  حالة  في  الممكن{  }فن  تعبير  دقة  عـدم  يعني  وهذا    اإلدارة ، 

ألستراتيجياإل مبادئ  ة  تستخدم  ال  التي  الدول  مصالح  للمصالح  ستراتيجياإل  اإلدارة ن  رهينة  ستكون  ة 

 ات األخرى وليس رهينة لفن الساسة الوطنيين.ستراتيجيواإل 
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 للعالقات الخارجية سرتاتيجيالتخطيط اإل 

متسارعة فيما يتعلق بالنظام العالمي أبرزها   ةإستراتيجي شهد العالم خالل العقود الماضية تطورات 

الثقافي بأبعادها  العولمة  ظاهرة  وبروز  الدولية  التجارة  منظمة  ظهور  واالقتصادية،  هو  والسياسية  ة 

وظهور الشركات متعددة الجنسيات التي أصبحت تملك نوًعا من القوة والسيادة فوق الوطنية في مقدرات  

و الدولية،  والتجارة  القوة  أاالقتصـاد  ثم  ومن  الجديدة،  التقانات  احتكار  في  عالمية  قدرة  لها  صبحت 

ول النامية التي ال تملك القدرة على مواجهة سطوتها  التنافسية وغزو األسواق العالمية، خاصة أسواق الد

المؤسسات   ومنافسة  األسواق  واحتكار  للهيمنة  عرضة  يجعلها  مما  التنافسية،  قدراتها  ضعف  بسبب 

 خدمية الوطنية من جانب الشركات العمالقة والمتعددة الجنسيات.  لاإلنتاجية وا

المصال حوار  إدارة  مسار  على  األحداث  هذه  انعكست  في  وقد  المنافسة  طبيعة  إن  حيث  العالمي  ح 

حصص   على  والحصول  لإلنتاج  النسبية  المزايا  تحقيق  وسائل  من  بها  يتصل  وما  القادمة  المرحلة 

العالم، إستراتيجي أسواق  في  إلى    ة  العالم  أجبر  قد  واالجتماعية  والسياسية  األهداف  تحقيق  عن  فضًلا 

قدراته التفاوضية بما يمكن من تحقيق المصالح العليا  ابتداع عدد من الوسائل والسياسات التي تعزز من  

 للدول.  

اإللكتروني   والتعليم  والمعلومات  االتصال  تقنيات  مجال  في  التطورات  ساهمت  آخر  صعيد  على 

دوًرا  روالتطو أعطى  الذي  الدولي  السياسي  النظام  في  الحكومية  إستراتيجيات  غير  المجتمع  لمنظمات  ا 

سية للنظام السياسي والمدعومة مالًيا من الركيزة االقتصادية العالمية، في  المسنودة من الركيزة السيا

تغيير   بالت  إستراتيجيإحداث  مهددة  لألفراد  األخالقي  البناء  آليات  بموجبه  السيطرة  حأصبحت  إلى  ول 

 . العالمية بدًلا عن السيطرة القطرية، وهكذا يواجه الماليين من شعوب العالم خطر الغزو الفكري الغربي

 

 :للعالقات الخارجية سرتاتيجيمفهوم التخطيط اإل 
اإل التخطيط  مفهوم  يقوم  المؤلف،  نظر  الدعم    ستراتيجي)بوجهة  تقديم  على  الخارجية  للعالقات 

المطلوب اإل   والسند  المصالح  تعزيز  ستراتيجيلتحقيق  كذلك  ويتضمن  الدولية،  الساحة  على  الوطنية  ة 

مصالح الدولية وتعزيز بناء شراكة دولية عادلة بين الدولة واألسرة  القدرات التفاوضية للدولة في حوار ال

لتوازن بين  االدولية وتعزيز السالم واألمن الدولي والحفاظ على البيئة الدولية، وذلك من خالل تحقيق  

 مقتضيات المصلحة الوطنية ومقتضيات المصلحة العالمية. 

اإل  التخطيط  دراسة  فإن  الخ  ستراتيجيعليه  تعمل  للعالقات  اتجاهات  عدة  في  السير  تتطلب  ارجية 

 ة للدولة اقتصادًيا واجتماعًيا وسياسًيا وأمنًيا، أهمها:ستراتيجيجميعها في إطار خدمة تحقيق األهداف اإل 
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ة وطنية حول العالقات الخارجية للدولة، يتم من خاللها توفير  إستراتيجية  بلورة رؤي .1

والتكا التناسق  توفير  على  يعمل  فلسفي  المتعلقة  إطار  الدولة  أنشطة  بين  مـل 

 بالعالقات الخارجية.

 تعزيز القدرات التفاوضية للدولة في حوار المصالح الدولية.  .2

 واألسرة الدولية.تعزيز بناء شراكة دولية عادلة بين الدولة  .3

تحقيق   .4 سبيل  في  الدولية  الساحة  على  المطلوبة  والترتيبات  والسند  الدعم  توفير 

 لقومية ة استراتيجيالخطة اإل 

 تعزيز السالم واألمن الدوليين .5

 البيئة الدولية.المحافظة على   .6

 :مفهوم التخطيط التقليدي للعالقات الخارجية 
العالقات الخارجية من حيث إن التخطيط بمفهومه  ينطبق مفهوم التخطيط التقليدي على موضوع  

  ستراتيجي ، في حين أن التخطيط اإلالتقليدي يجاري الواقع وهو بالتالي يتسم برد الفعل أكثر من المبادرة

والعم بالجرأة  اإل يتسم  األهداف  تحقيق  سبيل  في  الواقع  لتغيير  ويسعى  والمبادرة  من  ستراتيجيق  ة، 

الخارجية يسعى لتحقيق عدد من األهداف مثل    للعالقاتلتخطيط التقليدي  األمثلة على ذلك أن مفهوم ا

 راث الثقافي،  الدفاع عن أيدلوجية معينة أو المحافظة على الت

ب للتنبؤ  يسعى  التحليل    األوضاعكما  خالل  من  المستقبل  التخطيط    ،(85)   النظري في  أن  حين  في 

لجرأة فبدًلا من المحافظة فقط على التراث  يسعى لتحقيق أهداف طموحـة تتسم بالعمق وا  ستراتيجياإل

 ق إقليمي أو عالمي،  الثقافي )على سبيل المثال( فهو يمتد ليشمل أهداًفا تتعلق بنشره على نطا

المالئمة لتحقيق الغايات واألهداف    األوضاعوإنما يسعى إلحداث التغيير الذي يوفر    فهو ال يميل للتنبؤ 

الفرق الكبير بين الهدف األمريكي المتمثل في نشر الثقافة الغربية    ة، في هذا الصدد نتبينستراتيجياإل

لثقافة  اسية الخ تدعم ذلك، وبين المحافظة على اات إعالمية وتعليمية وسيإستراتيجيوما تبعه من  

 فقط التي تسندها خطط ال تمتد بعمق كاٍف يراعي التهديدات على الصعيد الدولي،  

السع الفرق وهو  والدفاع عنها كهدف ناجم عن  ومثال آخر يجسد  ي لتحقيق مصالح محلية محدودة 
 

والنظرياإس(85) األصول  في  دراسة  الدولية:  السياسية  العالقات  مقلد،  صبري  المكتبماعيل  )القاهرة:  األكاديمية، ت،  ة 

 .29(، ص  1991
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ة على الساحة  ستراتيجيقيق المصالح اإل ة تضمن تح إستراتيجيتخطيط تقليدي، والسعي إلحداث ترتيبات  

التقليدية  ال المقومات  الرغم من عدم توفر  لذلك سعي بريطانيا الستعمار فلسطين على  دولية، مثال 

، مثل وفرة موارد طبيعية كالذهب أو النفط أو األرض الزراعية، أو وفرة الرجال  التي تبرر استعمار الدول 

 الجيش،  األقوياء الستخدامهم في الزراعة أو  

  ستراتيجي ت مؤخًرا أشارت إلى أن بريطانيا في إطار تخطيطها اإلحيث أشارت بعض الدراسات التي جر

م إمكانية استمرار االستعمار المباشر نتيجة لمستقبل مصالحها في الشرق األوسط، وفي ظل إدراكها لعد

ن )دولة( تتبع لها، يتم من  لتنامي وعي الشعـوب، رأت أن السيطرة على تلك المنطقة تتطلب إنشاء كيا

م في منطقة الشرق األوسط، وهكذا تم التحالف بين بريطانيا واليهود الذي نجم عنه وعد  خاللها التحك

 . (86)  بلفور وقيام دولة إسرائيل 

اإل التخطيط  في  القومي  األمن  تحقيق  أن  بالبيئة    ستراتيجيكما  التقليدي  التخطيط  من  أكثر  يرتبط 

وباإل  الجوانب  يستراتيجالدولية  في  األخرى  في ات  الخلل  أن  فنجد  واالجتماعية،  والسياسية  االقتصادية 

 مي. السياسي أو االقتصادي يصب بشكل مباشر في تهديد األمن القو ستراتيجيالتخطيط اإل 

كما نجد أن عالمية األهداف في الدولة اإلسالمية األولى وقفت بوضوح خلف بروزها كقوة عظمى في 

 حقيقه في ظل تخطيط تقليدي يتم من منظور محلي ضيق.وضع لم يكن من الممكن تتلك الحقبة، وهو  

هداف تتسم  كما أن معظم الخطط التنموية للدول النامية خالل الخمسين عاًما كانت تسعى لتحقيق أ

تخطيط   إطار  في  تأتي  أهداف  وهي  الخارجية،  الواردات  تقليل  أو  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  مثل  بالمحلية 

 طيط العالقات الخارجية ليتم من ذات المنظور.، وهو وضع انعكس على تختقليدي

تمثل في  البريطاني الم  ستراتيجييتجسد في الهدف اإل  ستراتيجيومثال آخر يشير إلى عمق التخطيط اإل

نشر اللغة اإلنجليزية عالمًيا، وهو تمهيد لمواجهة مشكلة القومية التي تتأثر بشكل كبير باللغة القومية،  

ل مقلد إلى تأثير افتقاد اللغة القومية على التضامن القومي ذاكًرا نموذج كندا  قد أشار الدكتور إسماعي و

دواجية ثقافية وحضارية تمثلت في ارتباط  وكيف ساهمت إجادة بعض السكان للغة أجنبية على وجود از

دثون اإلنجليزية الذين  الكنديين الذين يتكلمون الفرنسية بالتراث الفرنسي عكس الكنديين الذين يتح 

النزعة االنفصالية في كندا، وهكذا يمكن تصور   انعكس كل ذلك على  البريطاني، وقد  ارتبطوا بالتراث 

 ن خالل هذا الهدف.البريطاني م ستراتيجيعمق التخطيط اإل 

سالمية  أما بالنسبة لإلسالم فإن التاريخ يشير إلى ارتكاز األمن والسلم الدوليين خالل فترة الدولة اإل 

 
م(، 1988، )يونيو 54إحسان قضماني، " المشروع الصهيوني بين االقتصادي والعسكري "، مجلة شئون عربية، العدد (86)

 .199ص  
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اإلسالمي تميز بكونه شكل    ستراتيجيق القيم السماوية على األرض، كما أن التخطيط اإلاألولى على تطبي 

دائًما   التي  الفردية  النزعات  على  به  سيطر  التنمية  نظاًما  مفهوم  إن  بل  األرض،  في  للفساد  تقود  ما 

 المجتمع اآلمن المطمئن. األخالقية في اإلسالم يقوم على بناء الفرد الصالح الذي يشكل نواة 

 :أهم العوامل المؤثرة في تخطيط العالقات الخارجية

تعقيد عمليات تحقيق المصالح وارتباطها أكثر من أي وقت مضى بمدى االرتباط الدولي   .1

اإل  والحصص  المتطورة  والتقنيات  العالمية  التنافسية  المزايا  في ستراتيجيوامتالك  ة 

 األسواق. 

 تداخل المصالح الدولية.  .2

 ارتباط األمن القومي بمدى الترابط بين المصالح القومية والدولية   .3

التطور المذهل في االتصاالت والمعلومات الذي حول العالم إلى قرية واحدة، مما كان له   .4

ثر تجاه العالقات الخارجية، وجعل الدول أكثر تأثًرا باألحداث العالمية، كالتقارب الذي  األ

 ية واالشتراكية والذي مهد لخلق أرضية مشتركة بينهما. لحدث بين المجتمعات الرأسما

زيادة الوعي الشعبي في المستوى العالمي وبداية ظهور أنماط عالمية جديدة بدًلا عن   .5

 األنماط القومية.

  :ة العالقات الخارجيةإستراتيجيطوات خ

 تحليل ودراسة البيئة الداخلية ويشمل ذلك:  .1

ة الوطنية  ستراتيجيعلى المصالح اإل  فة القومية للتعرستراتيجيدراسة اإل . أ

اإل والقضايا  والمهددات  والفرص  والقوة  الضعف  على  ستراتيجيونقاط  ة 

 المستوى العام.

اإل  .ب للتعرفستراتيجيدراسة  االقتصادية  االقتصادية    ة  المصالح  على 

 الوطنية المطلوب توفير السند الخارجي لها.

اإل  .ج  الح السياسية الوطنية  المصة السياسية للتعرف على  ستراتيجيدراسة 

 المطلوب توفير السند الخارجي لها.

اإل  .د االجتماعية ستراتيجيدراسة  المصالح  على  للتعرف  االجتماعية  ة 
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 المطلوب توفير السند الخارجي لها.

المصالح  ستراتيجيراسة اإلد .ه العلمية والتقنية والعسكرية للتعرف على  ة 

 الخارجي لها.سند الوطنية في هذه الجوانب، المطلوب توفير ال

ات الفرعية للتعرف على نقاط الضعف المطلوب عالجها والمهددات  ستراتيجيدراسة اإل .2

اإل  القضايا  على  التعرف  بجانب  معها  التعامل  لستراتيجيالمطلوب  ات ستراتيجيإلة 

 الفرعية.  

المحلية    األوضاعالجيوستراتيجية بغرض التعرف على    األوضاعالتعرف على نتائج تحليل   .3

 اإلقليمية.   األوضاعلة بالص  ذات

 تحليل البيئة الخارجية كما يلي:   .4

 من منظور الفرص والمهددات  . أ

والجماعات   .ب الدول  سلوك  على  التعرف  بغرض  السلوكي:  المنظور  من 

ال النفسية  وتحليل  والجوانب  العام  الرأي  اتجاهات  ومعرفة  الثقافية،  جوانب 

 .  (1)  االجتماعيةالتركيبة  والمتغيرات علىوتحليل المؤثرات وانعكاسات العوامل 

دراسة   .ج  بغرض  القانوني:  المنظور  من    األوضاعمن  الدولية  القانونية 

 .(2)   وسياساتمعاهدات وقوانين ونظم  

دراسة   .د بغرض  السياسي،  ومعرفة  المنظور  العالمي  السياسي  النظام 

 وعناصرها ومرتكزاتها. ة ستراتيجيات المطبقة ودراسة القوة اإلستراتيجياإل

 ة وتحديد البدائل. ستراتيجياإل اختيار  .5

   ستراتيجيالتنفيذ اإل .6

   ستراتيجيالتغيير اإل .7

 المتابعة والقياس والتقييم.  .8

 
 .25ذكره، ص    إسماعيل صبري مقلد، مرجع سبق (1)

 .16المرجع السابق، ص   (2)
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 :ة للعالقات الخارجية سرتاتيجيالرؤية الوطنية اإل 
يعني عدم  ة القومية للدولة، وهذا  ستراتيجية العالقات الخارجية تنطلق على خلفية اإل ستراتيجيإإن 

  ستراتيجية قومية، كما أن التخطيط اإلإستراتيجيلعالقات الخارجية في ظل غياب  خطة ل   إعدادإمكانية  

تانة االئتالفات  السياسي ومدى م  ستراتيجيللعالقات الخارجية يتوقف كذلك على مدى كفاءة التخطيط اإل

اإل  المسار  بلورة ووضوح  بمعنى أن  الداخلية،  الوط  ستراتيجيالوطنية  الرؤية  عنه  تعبر  الذي  نية  للدولة 

ة ومدى اإلجماع الوطني عليها، يتم استكماله بالرؤية الوطنية للعالقات الخارجية التي تنطلق  ستراتيجياإل

ة للدولة، وبالعدم ال يمكن أن نتصور  ستراتيجيح اإللتوجهات والمصال لتساهم فيما يليها دولًيا لتحقيق ا

 ا للعالقات الخارجية.إستراتيجيتخطيًطا 

رة الرؤية الوطنية للدولة حول العالقات الخارجية، هي أول خطوات التخطيط  من هنا تصبح مهمة بلو

ة محدًدا ال يتأثر  لعالقات الخارجيل  ستراتيجيللعالقات الخارجية، ومن خالله يصبح المسار اإل  ستراتيجياإل

ي يتعذر  ة للدولة على الصعيد الدولإستراتيجيبتغير الحكومات أو القيادات، كما أن تحقيق غايات وأهداف  

 في ظل غياب رؤية وطنية تحدد ذلك. 

  :الوطني التفاويض للعالقات الخارجية وتعزيز املوقف  سرتاتيجي التخطيط اإل 
اإل األهداف  أهم  تسعى  ستراتيجيمن  التي  تعزيز  تراتيجيإسة  هي  لتحقيقها،  الخارجية  العالقات  ة 

التخط كان  وإذا  الدولية،  الساحة  على  الوطنية  التفاوضية  اإلالقدرات  يسعى    ستراتيجييط  السياسي 

ة،  إستراتيجيلتحقيق ذات الغرض من خالل ترتيبات داخلية مثل بناء الجبهة الوطنية الداخلية وفق أسس  

ة  إستراتيجيلخ، فإن  إ  فظة عليها، وتعزيز القرار الوطني بالسند المعرفي.اإلرادة الوطنية والمحا  وبلورة

 يبات خارجية يمكن تناول أهمها فيما يلي:    العالقات الخارجية تسعى لتحقيقه عبر ترت

 :أواًل: التكتل اإلقليمي

من أهم  الدول لالستقواء ببعضها البعض  يعد اللجوء إلى التكتل االقتصادي أو السياسي، لمجموعة من  

ة، حيث وضح جلًيا  ستراتيجيالوسائل التي ابتدعها العالم لتعزيز القدرات التنافسية وتحقيق المصالح اإل 

المتعلقة بالنظام    قوة المؤتمرات  العالمي خالل السنوات الماضية في كافـة  التفاوض  وشراسة جوالت 

   دول الصغيرة في تلك المعتركات.العالمي، كما وضح جلًيا غياب صوت ال 

الدول إلقامة   الكثير من  الذي حققته تجربة السوق األوربية المشتركة شكل حافًزا لدى  النجاح  ولعل 

أنماط   من  القدرات  نمط  تعزيز  عن  فضًلا  الواسعة  السوق  ومزايا  االقتصادية  القوة  وراء  سعًيا  التكتل 

 التفاوضية. 

يرة أو التجمعات الضعيفة، وإنما  د مناسبة للدول والكيانات الصغمن هنا فإن الساحة الدولية لم تع
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قع، وبالتالي فهي لن  للتكتالت القوية والكبرى، وبالضرورة فإن الدول النامية ليست بمعزل عن هذا الوا

اإل  وأهدافها  غاياتها  تحقيق  من  ظل  ستراتيجيتتمكن  في  المجاالت  كافة  في  عبر    األوضاعة  إال  الراهنة 

 رى.  تكتالت كب 

ة السياسية هو قيام االتحاد األوربي على  ستراتيجيرتباط صراع المصالح باإل ومن األمثلة المهمة على ا

المصالح الزراعية الذي تشكلت بدايته األولى بإقرار السياسات  خلفية صراعه مع الواليات المتحدة حول  

للحرب  المتحدة  الواليات  بإعالن  وانتهى  المشتركة  األوربية  الشيء    الزراعية  أوربا،  على  الذي  االقتصادية 

عجل بإعالن تأسيس االتحاد األوربي الذي تضمن االتفاق على إتباع سياسة خارجية مشتركة، التحرك نحو  

مليون    340ام دفاعي مشترك بإنشاء جيش أوربي مشترك، السعي إلقامة اتحاد فدرالي يشمل  إقامة نظ

وإلغاء كافة الحواجز فيما   لتحرير الكامل للسلع والخدمات،نسمة هم عدد سكان دول المجموعة األوربية، ا

 بين دول المجموعة، إقامة وحدة نقدية تنتهي بإقامة بنك مركزي أوربي موحد. 

لًيا كيف وقف الصراع حول المصالح خلف بروز فكرة االتحاد األوربي كوسيلة لتحقيق القوة  هذا يوضح ج

 موقف التفاوضي األوربي.ة السياسية لتعزيز الستراتيجية، أي بمعنى آخر كيف تدخلت اإل ستراتيجياإل

 أسس بناء التكتل اإلقليمي الفاعل: 

واء ببعضها من خالل تكوين كتلة أكبر، ليس  إن مجرد الحديث عن تكتل دولتين أو أكثر بقصد االستق

فاعل ال يتحقق  ة محددة، فتحقيق التكتل السياسي اإليجابي الإستراتيجيكافًيا إن لم يسبق ذلك ترتيبات  

ال  الثروات، يتعارض مع  في ظل الصراع  دولي الذي يدرك تماًما أن بروز تكتالت قوية، خاصة في مناطق 

و الذي وقف خلف تفتيت القـوة اإلسالمية }اإلمبراطورية العثمانية(،  مصالحه، ولعل وضـوح ذلك األمر ه 

ده مع مصر، فيما يعمل في نفس  ويسعى اآلن لتفتيت بعض الدول كالسودان ويمنع أي توجهات لتوح

 لوقت لبناء الكتلة األوربية رغم مرارات الحرب العالمية، ويسعى لبناء الكتلة األمريكية الجديدة )النافتا(. ا

 ة فاعلة يتطلب توفر عدد من الشروط أهمها: إستراتيجينا يتضح أن الدخول في كتلة من ه

اف  ة الجبهة الوطنية حول رؤى وأهدمتانة االئتالفات الداخلية، أو ما يطلق عليه وحد .1

 ة.إستراتيجيوأسس 

ة وطنية لدى أطراف الكتلة الجديدة، فالدخول في تكتل إقليمي إستراتيجيوجود رؤية   .2

بلورة رؤى  إستراتيجيرؤية    يعني  وجود  ظل  في  إال  يتأتى  ال  وضع  وهو  إقليمية،  ة 

ة للشركاء الجدد، بحيث يجري الحوار بين تلك الرؤى لينتهي إلى رؤية إقليمية إستراتيجي

يسعى  جديدة،   أكثر  أو  دولتين  بين  حوار  إجراء  تخيل  يمكن  ال  تماًما  النقيض  وعلى 

ين تلك الدول في الوقت الذي ال تمتلك هي  ة لتجمع أكبر بإستراتيجيللوصول إلى رؤية 

 كها لكن دون سند وطني حولها. ة، أو قد تملإستراتيجيأصًلا رؤية 
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 األوضاعث إن بناء كتلة في ظل  امتالك اإلرادة الوطنية لكل أطراف الكتلة الجديدة، حي  .3

الدولية  الدولية ذات األثر الكبير على اإلرادة الوطنية للدول من خالل التمويل والقوانين  

 الخ، يقود نحو كتلة اسمية هشة قد تحقق منافع محدودة.

االرتب .4 العدل والمساواة والسعي  متانة  والحكومي، وهو يتعلق بإرساء قيم  اط الشعبي 

في خلق    يسهم ة تجد السند والدعم الشعبي، وغيرها مما  تراتيجيإسلتحقيق أهداف  

صعب الوثوب لتحقيق أهداف  االرتباط بين الشعب ومؤسساته السياسية، بمعنى أنه ي

ظل عالقات هشة بين حكومات  ة كبناء كتلة كبرى بين عدد من الدول في  إستراتيجي

 كل من تلك الدول وشعوبها.

 فة األطراف. ة لكاستراتيجيوضوح المصالح اإل  .5

ة تتضمن عدًدا من الخطط الطويلة  إستراتيجيأن يتم الوصول لذلك التكتل عبر خطة   .6

ع تتضمن  بدورها  نقاط  والتي  عالج  إلى  يؤدي  بما  والبرامج  القصيرة  الخطط  من  دًدا 

ة ومواجهة المهددات الدولية واإلقليمية، ستراتيجيأمام بناء الكتلة اإلالضعف التي تقف  

المطلوبة لذلكم الهدف. ولعل تطبيق هذا السرد على ملف    األوضاعووتوفير الظروف  

ال  هذا  افتقاد  إلى  يشير  والسودان  مصر  بين  اإل الوحدة  لعنصر    ستراتيجي عمل  المهم 

ة أو اجتماع حول هذا األمر من التداول  السياسي، فال تخلو جلس  ستراتيجيالتخطيط اإل

على  لطرف  الدونية  )النظرة  وسلبياته  الماضي  الكبير،    حول  واألخ  الصغير  األخ  آخر، 

واالجتماعية  الثقافية  بالجوانب  المتعلقة  اإلشكاالت  بعض  االستعمار،  مخلفات 

ويل  قتصادية... الخ( وهي جميعها أمور كان يجب معالجتها من خالل التخطيط الط واال

و  األكبر وهو االتحاد، وه  ستراتيجيأو القصير الذي يتناسق ويتكامل لتحقيق الهدف اإل 

وضع يخالف ما ظل يجري من محاوالت تستند أغلبها في محاولة تحقيق االتحاد وهو  

سي وليس من خالل مراحل تتضمن تحقيق العديد  ، من خالل قرار سياإستراتيجيهدف  

والتكتيكية، كما هو محدد في المفهوم العام للتخطيط  من األهداف الطويلة والقصيرة  

 .  ستراتيجياإل

ة للدول النامية لمثل هذا الهدف  ستراتيجيإلى أن عدم القدرة على تضمن الخطة اإل  أن أشير أيًضا  وأود

إل يشير  تكتالت  بناء  في  اإلالمتمثل  التخطيط  غياب  الفعل    ستراتيجيى  رد  خانة  في  الدول  تلك  ووقوع 

الذي يتوقف لهذه األسباب في مرحلة الدفاع دون    ستراتيجيتي تنعكس حتى في تخطيطها اإلوالضعف ال

 لولوج للتأسيس لمرحلة المبادرة،  ا

الضخمة ال يمكن أن تتوقف مؤث العالمية  الموارد  الدول اإلفريقية ذات  الدولية  وبرأيي أن  البيئة  رات 

وضع يتطلب   األجنبية، وهو  األطماع  لوجود  نتيجة  اإل عليها  يسعى    ستراتيجيالتخطيط  الذي  السياسي 
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بروزها كقوة اقتصادية وتحقيقها لنهضة شاملة تعبر بها  السياسية المناسبة المطلوبة ل  األوضاعلتحقيق  

 مرحلة الفقر نحو الرفاه.  

ألوربي يشير إلى توفر تلك الشروط إلى حد كبير، من حيث توفر اإلرادة  ولعل التدبر في تجربة االتحاد ا

والوط كالعدل  قيم  وجود  بجانب  االتحاد،  قادت  التي  األوربية  للدول  الوطنية  الرؤى  ووجود  الحرية  نية 

األوربي   االتحاد  بروز  الذي ساهم في  الشيء  الخ  الرشيدة..  السياسية  والممارسة  والديمقراطية  والمساواة 

ها في ظل الدولة  ة لم يكن من الممكن تحقيقإستراتيجية ال يستهان بها استطاعت تحقيق مصالح  كقو

ية المعروفة باالتحاد اإلفريقي أو  ويظل التحدي األساس لبناء تكتالت جديدة مثل الكتلة اإلفريق  الوطنية.

 الكتلة العربية أو كتلة وادي النيل، رهيًنا بمدى تحقيق الشروط أعاله. 

المتمثل في بناء االتحاد األوربي، والتعامل معه    ستراتيجين أشير هنا إلى أن وضوح الهدف اإلويجب أ

لمجموعة األوربية، وكذا عدد من  على هذا األساس أدى إلى كشف العديد من نقاط الضعف الداخلية لدول ا

التي تم من خاللها  المهددات التي تقف ضد قيام االتحاد، وهكذا تمت بلورة العشرات من الخطط الفرعية 

هددات، كما صدرت العديد من السياسات والتشريعات وتم تعديل العديد منها  معالجة نقاط الضعف والم 

 . ستراتيجيبما يجعله يسير تجاه ذلكم الهدف اإل 

شمل كافة الجوانب السياسية واالقتصادية    ستراتيجيأي أن بروز االتحاد األوربي سبقته فترة للتغيير اإل

 ت التغيير تجري حتى اآلن.  اعية، توج بإعالن االتحاد، وال زالت عملياواالجتم

أن   وهكذا يتضح أن بناء كتلة بين أي مجموعة من الدول ال يمكن أن تتم من خالل تخطيط عادي، إذ

توفير   يستطيعان  ال  الزمني  إطاره  وضيق  موارده  العادي  األهداف    األوضاع التخطيط  لتحقيق  المواتية 

 ة.ستراتيجيجراء العديد من التغيرات اإلالكبرى كالتكتل اإلقليمي وما يتطلبه من إ ةستراتيجياإل

 ثانًيا: التكتالت االقتصادية:

الح فتح  خالله  من  يتم  الدول  من  لعدد  تجمع  الجمركية  وهو  الحواجز  وإزالة  األعضاء  الدول  أمام  دود 

سوق مشترك لحركة السلع والخدمات،  وتقديم التسهيالت المالية والتجارية واالقتصادية، ويسعى لخلق  

ة تسببت في تأخره،  ستراتيجيا مهًما إال أن غياب الترتيبات اإلإستراتيجيالسوق العربية هدًفا  وقد ظلت  

ية فقد برز أكثر من تجمع، من أهمها تجمع الكوميسا، وعلى الصعيد العالمي برزت  أما على الساحة اإلفريق

أمر لشمال  الحرة  التجـارة  الباس اتفاقية  االقتصادي  والتعاون  )النافتا(،  ومجموعة  يكـا  اآلسيوي،  فيكي 

 الكاريبي الخ، ومن المؤكد أن هذه التكتالت لها انعكاسات على القدرات التنافسية الدولية. 

  :ةستراتيجيلًثا: التحالفات اإلثا

تحقيق المصالح  ة بين الدول تعد من أهم وسائل تعزيز القدرات التفاوضية وستراتيجيالتحالفات اإل
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خاللستراتيجياإل من  ويتم  قضايا  ة،  أو  مصالح  تتضمن  أكثر  أو  دولتين  بين  مشتركة  أرضية  توفير  ها 

الدولية عبر هذا التحالف، وهي بهذا الشكل تمتد    ة مشتركة، يتم العمل لتحقيقها على الساحةإستراتيجي

قد يتجدد لمقابلة تحديات جديدة أو  لفترات زمنية طويلة تنتهي بنهاية األغراض التي قامت من أجلها و

ال يتأسس إال على خلفية    ستراتيجيديدة، وكما هو الحال في التكتل اإلقليمي، فإن التحالف اإل مصالح ج

ة محددة أو لتأسيس أوضاع دولية محددة تقتضيها  إستراتيجيتحقيق مصالح  ة قومية تسعى لإستراتيجي

على انفراد، فال  ة مهددات تفوق قدرات الدول المتحالفة وهي  ة لتلك الدول، أو مواجهستراتيجيالمصالح اإل 

 دون ذلك.  إستراتيجييقوم تحالف 

ين أساسيين، األول هو تحالف  إستراتيجيوقد شهد العالم بعد الحرب العالمية الثانية بروز تحالفين  

التحالفات   هذه  عن  انبثق  وقد  الشرقية،  الدول  تحالف  هو  والثاني  الغربي،  المعسكر  من  دول  العديد 

كس في بروز العديد من االتفاقيات واآلليات المشتركة في كافة المجاالت  ة، كما انعستراتيجيالعمليات اإل 

حيث انهار االتحاد    1989وقد امتد هذا التحالف إلى العام    السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية،

 لبعض التحالفات: السوفيتي وبرز القطب األمريكي، ونذكر فيما يلي نماذج 

 :الواليات املتحدة ومجموعة دول أوربا الغربيةالتحالف بني 
القيم من  مجموعة  على  الغربية  أوربا  دول  ومجموعة  المتحدة  الواليات  بين  التحالف  كانت    برز  التي 

بمثابة ثقافة مشتركة ألعضاء التحالف، تمثلت في الحريات العامة والديمقراطية واقتصاد السوق الحر،  

قامت الواليات المتحدة بتقديم دعم مالي ضخم إلعادة إعمار أوربا بعد الحرب  د تجلى هذا الحلف عندما  وق

، والذي يلزم األعضاء  1949األطلسي في العام  العالمية الثانية، ثم تطور هذا الحلف أكثر بقيام حلف شمال  

 بالدفاع المشترك عند تعرض أي من الدول األعضاء في التحالف لهجوم. 

  :لتحالف األملاين الفرنيسا
ة مشتركة، فإنه في ظل المتغيرات  إستراتيجييمكن من تحقيق مصالح    ستراتيجيإذا كان التحالف اإل 

ة لدولة أو أكثر  ستراتيجيلحلف والتي قد تتعارض مع المصالح اإل الدولية أو حدوث بعض التناقضات داخل ا

التكتل   مرحلة  إلى  يتطور  أن  يمكن  التحالف،  ذلك  بفي  هذا  حدث  وقد  تحالفت  اإلقليمي،  عندما  الفعل 

اتحاد   إنشاء  في  ترغب  كانت  التي  المتحدة  الواليات  بين  الخالفات  بعض  حدثت  حيث  وفرنسا،  ألمانيا 

با الغربية التي كانت ترنو ببصرها نحو إقامة تكامل اقتصادي، وهكذا بدأت خطوات  أطلسي، وبين دول أور

 .لتحالف األلماني الفرنسيتأسيس االتحاد األوربي من خالل ا
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 :محاوالت التحالف األمرييك مع دول أوربا الرشقية 
مع    إستراتيجيعلى خلفية الصراع الدولي المحموم للمصالح، سعت الواليات المتحدة إلى خلق تحالف  

دول أوربا الشرقية بغرض إضعاف االتحاد األوربي وتحويله إلى تجمع اقتصادي فقط، ومنعه من التحول  

ة أوربية مشتركة،  إستراتيجيمحاولة إفشال أي جهود لبلورة رؤية سياسية    ى قوة عظمى وذلك من خاللإل

حدث بعض التقدم في هذا االتجاه    تارة من خالل حليفتها بريطانيا وتارة من خالل حلف األطلسي، وقد 

اقية تراوحت ما بين  ظهر بوضوح في مساندة المجر وبولندا والتشيك للواليات المتحدة خالل األزمة العر

 ل جنود إلى الخليج أو تقديم دعم لوجستي أو مساندة المعارضة العراقية. إرسا

 :التحالف السوداين الصيني 
ة أجنبية عديدة وقفت بشكل كبير  إستراتيجيرض لمخططات  السودان بحكم ثرواته الطبيعية ظل يتع 

الصين أن   ودان من خالل التحالف مع خلف ما ظل يتعرض له السودان منذ االستقالل، وقد استطاع الس

يستخرج النفط خالل األعوام الخمسة الماضية، وهو وضع يناقض المخطط األمريكي الذي لم يضع أولويات  

وعلى هذا األساس ظلت كل جوالت التفاوض مع الحركة الشعبية المعارضة    الستخراجه في ذلك التوقيت،

د استخراج النفط السوداني  عل التدخل األمريكي، وبعخالل العقدين الماضيين تفشل في آخر لحظة بف

تحول الموقف األمريكي من إفشال المفاوضات إلى عنصر رئيس إلنجاحها، ولم يتم ذلك إال من خالل التحالف  

 ني الصيني. السودا

التي لها أيًضا مصالح في السودان، إال أن توازن   التحالف يشير إلى أن السودان استقوى بالصين  هذا 

صالح الدولية التي تربط الصين مع المصالح الدولية األخرى تضيف تحدًيا للسودان بضرورة استكمال الم

ها الضخمة مع القوى  يط في مصالحة أخرى، فالصين ال تستطيع التفرإستراتيجيهذا التحالف بترتيبات  

 الرئيسة األخرى كالواليات المتحدة.

 :ةستراتيجيالشراكات الدولية اإل  :رابًعا

شراكات تتم بين شركات القطاع الخاص )والقطاع العام في بعض األحوال( في دولتين، ويعد هذا    وهي

ة ستراتيجيمصالح اإل لها ربط المن الترتيبات التي اتبعها العالم في العقود الماضية، حيث يتم من خال

بين الحكومة والقطاع  بين دولتين عبر القطاع الخاص، إال أن ذلك يتم في إطار شراكات وطنية داخلية تتم  

 .الخاص، بموجبها تجد هذه الشركات الدعم المطلوب لتحقيق أغراضها

ة  ستراتيجياإلجم المصالح  إن هذه الشراكات على الرغم من أنها تتم بين قطاع خاص في بلدين إال  أن ح

الشراكات تلك  األمنية والسياسية في البلدين، ولعل من أبرز هذه    األوضاعالمتبادلة يمكن أن يؤثر على  

التي تمت بين الشركات اليابانية والشركات األمريكية والشركات األوربية، وقد اتفقت كثير من الدراسات  
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مي في اليابان، وهناك الشراكات بين القطاع  واألمن القو على دور هذه الشراكات على تحقيق االستقرار  

ى السياسات لكال البلدين،  يكفي دليًلا على  الخاص الصيني واألمريكي والتي ألقت بتأثير قوي ومباشر عل

 .ذلك تعقيدات إدارة ملف األزمة المالية العالمية

ة الوطنية للدولة  يجيستراتل اإلة يجب أن تتم من خالستراتيجييجب اإلشارة إلى أن هذه الشراكات اإل

ة للدولة  تراتيجيساإل  اإلدارةخطوات   تالحظ أنوليس بشكل عشوائي، )يرجى مراجعة الفصل الثالث حيث 

تتضمن تأسيس بين الحكومة والقطاع الخاص، وهذا ترتيب أولي للدخول في شراكات دولية الحقة، كما  

ومستوى الشركات، سيالحظ القارئ أن توى الفرعي  يمكن مالحظة صيغة الرؤية في مستوى الدولة والمس 

 ة القومية(. ستراتيجيت واإلات الشركاإستراتيجيوالتناسق بين  لالرتباط والتكاملالصياغة تؤسس 

ة، يجب أن يكون في المرحلة األولى بين  ستراتيجيالمتعلق بتأسيس الشراكات اإل  ستراتيجيإن الحوار اإل

دولة،   رؤية  عبر  )حكومات(  يأتي  الدول  الفرصة  ثم  يعطي  الترتيب  هذا  للتنفيذ،  الخاصة  الشركات  دور 

اإل التبادل  نظام  عبر  للدولة  أفضل  مصالح  مصلحة    تراتيجيس لتحقيق  )أعطيك  ة  إستراتيجيللمصالح، 

ة النووية من روسيا في  ستراتيجية( كحصول الصين على التقانة اإلإستراتيجيمقابل أن تعطيني مصلحة  

ة ال تعرض في السوق لمن يدفع مثل  ستراتيجيهنا أن ندرك أن السلع اإل  ، ويجبجيإستراتيإطار تبادل  

 الطائرات المقاتلة المتطورة، إلخ.    أوالمبكر  اإلنذارطائرات  أوثًلا التقانات في مجال الطاقة النووية م

امتيازات المعادن والنفطإستراتيجيالعكس يعني تفريط الدولة في موارد   في    ة دون مقابل، كمنح 

المكعبة    األمتار الزراعية مع ماليين من    األراضيالمستثمرين في دول أخرى لمساحات ضخمة من    أوقيا  إفري

  أوة إستراتيجية للدولة المانحة، كالحصول على تقانة إستراتيجيياه لزراعتها، دون تحقيق مصلحة من الم

 .يستراتيجالسياسي اإل  سناد اإل   أوة في السوق العالمي إستراتيجيحصص 

 :للعالقات الخارجية  سرتاتيجيار األخرى للتخطيط اإل األدو 
فقط على تعزيز القدرات التفاوضية للدولة    ة ال يتوقفستراتيجيتوفير السند للمصالح الوطنية اإل 

من خالل الشراكات والتحالفات.. إلخ، وإنما يمتد ليشمل مهام أخرى من أهمها توفير التقانات والعلوم  

اإلالمتقدموالخبرات   التخطيط  خبراء  يتعرف  أن  بالضرورة  يعني  وهذا  إلخ،  للعالقات    ستراتيجية... 

ة وقد يستدعي ذلك اللقاء المباشر وعقد ورش العمل واللقاءات  اتيجيسترالخارجية للمصالح الوطنية   اإل 

  تصل بها ة وما يستراتيجيالتفاكرية مع الجهات المختلفة بغرض التعرف عن عمق لطبيعة األهداف اإل 

 من ظروف وأوضاع وضعف ومهددات وقضايا. إلخ.  

اإل  الترتيبات  من  وغيرها  التحالفات  تأسيس  عند  واضًحا  سيبدو  ذلك  حيث  ستراتيجيإن  الخارجية،  ة 

تظهر بنود المصالح الوطنية في أجندة االتفاقات الخاصة بتلك الترتيبات، بل قد يتم تأسيس أوضاع أو  

وبات للمصالح الوطنية، كما ستظهر في بعض الجوانب مثل دعم  ض المطل شراكات دولية بقصد توفير بع
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ة  ستراتيجيرها وقطعها سيؤثر على المصالح اإلالتوجهات اإلقليمية للحفاظ على الغابات طالما أن تدمي

 للدولة من انحسار للمطر أو تغير المناخ. 

زارة الخارجية، إذا لم يتم  ودور و  ة العالقات الخارجيةإستراتيجيإننا بهذا الفهم يمكن أن نتخيل دور  

كل، وهذا يعني  ة للدولة وكذا الخطط المرحلية المحققة لها، بهذا الشستراتيجيالتعرف على المصالح اإل

 سير خطط الدولة الخاصة بالعالقات الخارجية بشكل كبير تجاه العمل الروتيني واألزموي.  

أن   على  إستراتيجيطالما  تقوم  الخارجية  العالقات  المطلوب اتوفير  ة  المصالح    لسند  لتحقيق 

بالوزارة المعنية  ة الوطنية، على الساحة الدولية، فإن هذا الوضع يتطلب تطوير نظم العمل  ستراتيجياإل

بتنفيذ الخطط المرحلية، وهي وزارة الخارجية بما في ذلك إعادة هيكلة الوزارة، إعادة هندسة العمليات  

بما    إلخ، بالوزارةذلك تطوير نظم وآليات المتابعة والتقييم...  بما في  واإلجراءات.، تطوير جهاز التخطيط

 وطنية. ة الستراتيجييتفق مع مطلوبات تحقيق المصالح اإل 

  ة دونستراتيجياإلإن هذه التجهيزات ينبغي أن تمكن الوزارة من التعامل بديناميكية ووضوح للرؤية  

 يمكن فيما يلي ذكر النشاطات المطلوب إتمامها: السقوط في فخ إطفاء األزمات والمراسم البروتوكولية، و 

الكاملة لألوضاع   ورة)الص   الرؤية الوطنية ة للتعرف على  ستراتيجيالتعرف على المصالح اإل  .1

 ة المطلوب استيفاؤها خارجًيا. ستراتيجيالمستقبلية( والتعرف على الترتيبات اإل

وى القطاعات من خالل  الدولي المطلوب على مست  ستراتيجيالتعرف بدقة على السند اإل .2

 وسيلتين: 

 ات القطاعات السبعة. إستراتيجيدراسة  . أ

مع   .ب عمل  وورش  لقاءات  بجهمسؤولعقد  القطاعات  اي  لتخطيط  از 

 .ستراتيجياإل

اإل .3 السند  على  دقة  أكثر  بشكل  مستوى    ستراتيجيالتعرف  على  المطلوب  الدولي 

 الل وسيلتين: ات الفرعية كالزراعة والصناعة والطاقة، وذلك من خستراتيجياإل

 ات الفرعية.ستراتيجيدراسة اإل  .ج 

ط ات الفرعية بجهاز التخطيستراتيجيي اإل مسؤولعقد لقاءات وورش عمل مع   .د

 .ستراتيجياإل

 ة القومية على أن يسبقها ما يلي: ستراتيجيالخطط المرحلية على ضوء اإل  إعداد .4

الخطط .5 مستوى  على  المطلوب  الدولي  السند  على  دقة  أكثر  بشكل  لمرحلية  ا   التعرف 

 الفرعية كالزراعة والصناعة والطاقة، وذلك من خالل وسيلتين: 
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 دراسة الخطط المرحلية الفرعية. .ه

 بالوزارات.  المرحلية الفرعيةي الخطط  مسؤولعمل مع  وورش عقد لقاءات   .و

 عقد لقاءات وورش عمل مع القطاع الخاص والمنظمات الطوعية. .ز

 دولة من الدول.تحديد المصالح والمهام المطلوب عملها في كل  .6

 ة المطلوب تحقيقها في كل دولة.ستراتيجيملف عن المصالح اإل   إعداد .ح

 لف من الملفات أعاله. ملف متابعة وتقييم لكل م   إعداد .ط

 ة في المستوى العام وعلى مستوى القطاعات ستراتيجي متابعة تنفيذ اإل .7

 وعلى المستوى الفرعي ومستوى المنظمات   .8

، أعاله يشكل خطة عمل السفير والذي  ب   6و  أ    6والبند    6الملف المشار إليه في البند   .9

بدا  عند  التسلم  عمليات  تتم  التسليبموجبه  وعمليات  عمله،  العمل،  ية  انتهاء  عند  م 

 للدولة.  ستراتيجيوبالتالي نضمن أن السفارات تعمل في اإلطار اإل

 

  :ة سرتاتيجيللعالقات الخارجية والقوة اإل  سرتاتيجي التخطيط اإل 
الخارجية    األوضاعة العالقات الخارجية لتأسيسها، تهيئة  إستراتيجيب المهمة التي تسعى  من الجوان

ة للدول، ومن هنا فإن التحالفات والتكتالت تشكل أحد  ستراتيجيلتوجهات اإلبما يتوافق مع المصالح وا 

تحقيقه    ة قد يصعب ستراتيجيتلك الوسائل المهمة لتحقيق ذلك الغرض، إال أن تحقيق بعض األهداف اإل 

ة كافية، وهذا جانب آخر  إستراتيجيعلى قوة    ستراتيجيذا لم يستند ذلك الترتيب اإل في كثير من األحيان إ

 ، نذكر فيما يلي نموذج يوضح ذلك:  ستراتيجين جوانب تكامل وترابط التخطيط اإلم

  :النزاع األوربي األمريكي

وتو العالم،  بزعامة  المتحدة  الواليات  انفراد  خلفية  لتحقيق  على  العسكرية  للقوة  باللجوء  جهاتها 

ادها بإدارة العالقات الخارجية  أغراضها مثل إقامة الدرع الصاروخي والحروب االستباقية الخ، ومن ثم انفر

معا على  للتصديق  المتحدة  الواليات  ورفض  األمريكي،  القومي  األمن  منظور  لخفض  من  كيوتو  هدة 

 االحتباس الحراري.  

فبراي في  انعقد  العام  فقد  من  المتحدة    2005ر  الواليات  أن  األوربيون  ويرى  األمني،  ميونخ  مؤتمر 

القرار وتخطط وتدير  األمريكية تطالبهم بمشاركة جادة في   الناتو بينما تنفرد واشنطن باتخاذ  عمليات 

مإستراتيجي وهو  الناتو،  إطار  خارج  الحلف  اتخة  عملية  بتصحيح  للمطالبة  األوربي  االتحاد  قادة  دعا  اذ  ا 

 ة والسياسية في قيادة الناتو مع ضرورة إيجاد بدائل أخرى غير عسكرية.  ستراتيجيالقرارات اإل
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فاصيل، فإن االتجاه األوربي نحو تأسيس قوة الدفاع األوربية تعمل بشكل مستقل  ودون الخوض في ت 

ربية، يشير إلى  من خالفات، بجانب محاوالت توحيد الهوية السياسية األو  عن الناتو رغم ما يعتري ذلك

اإل  القوة  العملستراتيجيمحاولة تعزيز  إدارة  المشاركة بفاعلية في  األوربي حتى يستطيع  يات  ة لالتحاد 

 ة ألطراف التحالف أو التكتل اإلقليمي. ستراتيجيالدولية، وهو ما يشير أيًضا إلى أهمية القوة اإل

  :س النظام العامليتأسي
لقوي في زمانه، وفي التاريخ الحديث أي عقب الحرب العالمية  ظل العالم يدار بواسطة نظام يضعه ا

لمتحدة الذي وضعه المنتصرون أي أصحاب القوة  الثانية، سقط نظام وبرز نظام جديد وهو نظام األمم ا

ة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، على  يإستراتيجة العظمى، وهذا يعني أن بلورة أي أهداف  ستراتيجياإل

تستدعي السيطرة على إدارة العمليات الدولية مما قد يستدعي إعادة تصميم النظام  المستوى الكوني  

 ة،  ستراتيجيالك القوة اإل العالمي، الشيء الذي يستلزم امت

فكان قوي،  إرسال  مركز  من  يتم  دائًما  كان  الحضاري  اإلرسال  أن  التاريخ  أثبت  الرومان  وقد  دولة  ت 

األولى وف والدولة اإلسالمية  الشيوعية، وفي  والمسيحية  السوفيتي برسالة  االتحاد  برز  الحديث  ي العصر 

 ريكي من خالل اتفاقية واشنطن. دشنت الواليات المتحدة العولمة بمفهومها األم 1989

اإل القوة  ارتباط  على  يدل  ذلك  ارتباطستراتيجيكل  ثم  ومن  المصالح  بتحقيق  بالتخطيط    ة  ذلك 

 الخارجية. للعالقات  ستراتيجياإل

  :للعالقات الخارجية ورصاع املصالح االقتصادية سرتاتيجي اإل  التخطيط
الدولية ويحتدم حوله الصراع، ومعظم ما يدور    يعتبر االقتصاد هو المحور الذي تدور حوله السياسة

 كل الطرف األساسي خلفه.  اآلن من صراع في الساحة الدولية نجد المصالح االقتصادية تش

ية بالبيئة الدولية سواء من ناحية األسواق الدولية لتصريف اإلنتاج أم ولعل ارتباط المصالح االقتصاد

ات العالقات الخارجية  إستراتيجي، وعلى هذا األساس يتم وضع  من ناحية المواد الخام المطلوبة لإلنتاج 

لم إلى دول وتحديد حدودها السياسية ومن ثم تقسيمه  بما يؤدي لتحقيق تلك المصالح، وإن تقسيم العا

  للعالقات  ستراتيجيالدول الكبرى كخطوة سبقت عهد االستعمار، ما هو إال نوع من أنواع التخطيط اإلبين  

الذي   الخام  الخارجية  بالمواد  االستعمارية  للدول  وجاء  الدولية  البيئة  استهدف  عالمي  منظور  من  انطلق 

 سواق. والرقيق وفتح لها األ

  :املصالح االقتصادية يف العص الحديث 
ا أهم  اإلمن  اإلستراتيجيألهداف  المخططات  لها  تسعى  التي  تحقيق  ستراتيجية  هو  االقتصادية  ة 

ما يسمى بالميزة النسبية العالمية كخطوة أساسية للسيطرة على حصص    القدرات التنافسية العالمية أو
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بروز  إستراتيجي الثانية  العالمية  الحرب  عقب  العالم  شهد  وقد  العالم،  أسواق  في  الإستراتيجية  نمور  ة 

بية والتي تقوم بشكل أساسي على امتالك الموارد  اآلسيوية التي أسقطت نظرية ريكاردو حول الميزة النس 

ية والموقع الجغرافي، حيث استطاعت دول النمور تحقيق الميزة النسبية العالمية رغم فقرها  الطبيع

ة بشكل أساسي على  ستراتيجيللموارد الطبيعية ورغم بعدها عن األسواق العالمية، وقد استندت هذه اإل

ة، إال أن  ستراتيجيأسواق العالم، ودون الخوض في تفاصيل هذه اإل  ة ضخمة فيإستراتيجيامتالك حصص  

الشيء الواجب ذكره هنا هو أن الميزة النسبية لدول النمور اآلسيوية مربوطة بالحفاظ على تلك األسواق  

ا  اقتصاديات تلك  انهيار  العكس يعني  الخلفية قامت  العالمية وأن  ات  إستراتيجيلدول تماًما. على هذه 

و  العالقات  األسواق  تلك  لفتح  وغيرهما  وكوريا  لليابان  في  الخارجية  للدخول  وقادها  عليها  المحافظة 

 شراكات وتحالفات دولية مع معظم دول العالم،  

ية بالدخول في  كما قامت الدول التي تملك الحصص السوقية وال تملك بعض القدرات والمزايا التنافس

ك الدول  ة لتلستراتيجيت التنافسية، كما أن ارتباط المصالح اإلشراكات دولية مع دول تملك المزايا والقدرا

اتها الدولية تقف ضد أي توجهات  إستراتيجيباستقرار بل وزيادة القوة الشرائية للشعوب والدول، جعل  

تحسين   إلى  وتسعى  بل  ذلك،  بعكس  سوًقا  االقتصادي  األوضاعتأتي  لها  تشكل  أن  يمكن  دول  ألي  ة 

  ا لمنتجاتها.إستراتيجي

 :  سرتاتيجية واإلعالم اإل سرتاتيجياإل 
إعالمي، وقد    إستراتيجية العالقات الخارجية ال يمكن أن يتم بمعزل عن دعم  راتيجيإستإن انطالق  

اإل التخطيط  عن  حديثنا  معرض  في  التي    ستراتيجيذكرنا  الوسائل  أهم  من  أن  عليها  لإلعالم  ارتكزت 

اإل الوالياستراتيجيالمخططات  بقيادة  الجديد  العالمي  والنظام  العولمة  لظاهرة  والتبرير  األجنبية  ت  ة 

المتحدة األمريكية، هو القوة اإلعالمية، وقلنا أن معظم ما تم تنفيذه على خارطة العالم من مخططات  

ات  ستراتيجيعالمي الذي تم تشكيله عبر اإلالتأييد العالمي يجسدها الرأي ال  استند على قاعدة متينة من

 الشعبي العالمي،  اإلعالمية، وهي مخططات لم يكن من الممكن تنفيذها في ظل غياب التأييد 

ة اإلعالمية  ستراتيجيكما أشرنا إلى أن اإلعالم يجسد وسيلة رئيسة إلرسال الفكر وهذا يوضح أهمية اإل 

س يمكن إدراك كيف أن ضعف اإلعالم الوطني يمكن أن يهدد  حوار المصالح الدولية، وعلى العك  في إدارة

 .ستراتيجياألمن القومي اإل

الفضائيات في جذب الجمهور العالمي إليها يشكل أحد أهم مؤشرات    إن النجاح المذهل الذي حققته

ا  سعة من الجمهور معزولة عن حكوماتهالتأثير اإلعالمي، يأتي ذلك في الوقت الذي باتت فيه قطاعات وا 

اإل اإلعالم  أن  أي  العالمي،  الفضائي  البث  بفضل  المحلية  قطع    ستراتيجيومنظماتها  استطاع  العالمي 

ي السيطرة على الشعوب المختلفة وإبعادها عن حكوماتها ومؤسساتها الوطنية، وهذا  خطوات كبيرة ف
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 . إستراتيجيمكن أن يتم عبر إعالم تقليدي غير يعني تهديد األمن القومي الوطني، وهو أمر ال ي

 وهكذا يصبح المواطن العالمي متأثًرا باإلعالم األجنبي الذي يسعى لبناء تراكمات معلوماتية راسخة في

انطالق   يتعذر  الوضع  هذا  إزاء  الوطنية،  والمصالح  التوجهات  مع  األحيان  من  كثير  في  تتفق  ال  ذهنه 

 ة.ة العالقات الخارجيإستراتيجيات المضادة وعلى رأسها ستراتيجياإل

كما أن اإلعالم التقليدي يسعى إلى تشكيل المواطن بالقيم المحلية وتعبئته وفق متطلبات التنمية  

ات  إستراتيجية العالقات الخارجية التي يفترض أن تواجه إستراتيجيا ال يتسق مع توجهات المحلية، وهذ 

 فة عالمية وفكر عالمي.  يسعى إلى إعادة تشكيل المواطن ليحمل ثقا  إستراتيجي دولية تستند إلى إعالم

 إستراتيجيم  كما أن تحقيق المصالح االقتصادية على الساحة الدولية ال يمكن أن يتم إال من خالل إعال

ا بدًلا  ذو األبعاد العالمية ليواجه تحدى التسويق والترويج عالمًي  ستراتيجييستطيع خدمة هذا التوجه اإل 

متباينة ومختلفة ومعقدة ذات أنماط متباينة، بدًلا عن    عن التسويق والترويج المحلي، ومخاطبة بيئات

 بيئة بسيطة ذات أنماط متشابهة وغير معقدة. 

 واملعتقدات:  تواأليدولوجيا لعالقات الخارجية ة اإسرتاتيجي
إليه   الخارجية هو تقديم  إستراتيجيمن أهم ما تسعى  العالقات  للجوانب  ة  المطلوب  الدعم والسند 

نوعين    تاباأليدولوجيالمتعلقة   عن  تخرج  ال  الدولية  المصالح  أن  المعروف  من  ولعله  والمعتقدات، 

 رئيسيين: 

 القتصادية األول: المصالح المادية أو ا

 الثاني: المصالح المعنوية وتشمل األديان والثقافات والفكر. 

اد السوفيتي الرومانية والدين المسيحي، والدولة اإلسالمية واإلسالم، واالتحوهكذا ظهرت اإلمبراطورية  

ثير  والشيوعية والواليات المتحدة األمريكية والعولمة الثقافية التي تسعى لنشر الثقافة الغربية، وفي ك

ر العميقة  وقد أشارت العديد من الدراسات إلى اآلثا  من األحيان يجتمع النوعان مًعا في اهتمامات الدول.

 .واألديان على نشاط العالقات الخارجية  تلأليدولوجيا

  ة العالقات الخارجية واإلسالم:إسرتاتيجي
باب األول من هذا الكتاب، فإن اإلسالمية الوارد في صدر الفصل األول من ال  اإلدارةعلى خلفية مفهوم  

يقيده بالعمل لصالح خير البشرية   اإلسالمي للعالقات الخارجية يتحرك داخل إطار ستراتيجيالتخطيط اإل

  ين وتحقيق لمصالح األفراد والجماعات وحفاظ على البيئة وعدم إفسادها.من تحقيق لألمن والسلم الدولي

 إلخ.
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 واملعلومات  للعالم جيسرتاتيالتخطيط اإل 
 

 :  سرتاتيجيمفهوم اإلعالم اإل 
 يقوم المفهوم البسيط لالتصال اإلعالمي على: 

 مرسل.. وسيلة.. رسالة.. مستقبل.. هدف.  

ن هناك هدًفا يتم السعي إلى تحقيقه عبر توجيه رسالة أو رسائل من المرسل  وفق هذا المنظور، فإ

 إلى المستقبل باستخدام وسيلة معينة. 

المإ كان  المفهوم  ذا  فإن  محلية،  تكون  ما  غالًبا  بسيطة  بيئية  ظروف  ظل  في  يقوم  أعاله  فهوم 

ويخرج    ستراتيجياإل المعقدة  الدولية  البيئة  حاجة  يلبي  اإلعالمي  المحلية  لالتصال  العباءة  من  بالتالي 

المعقدة، األهداف  ذات  العالمية  البيئة  إلى  البسيطة،  المحلية  األهداف  ذات  اإل   المحدودة  أن  عالم  كما 

وان    ستراتيجياإل عليه  التأثير  في  والقدرة  داخلًيا  الدولة  مواطن  مع  التواصل  على  الدولة  قدرة  يعني 

بي للتواصل مع المواطن وبالتالي تشكيله وفق مطلوبات  الضعف في ذلك يعني منح الفرصة لإلعالم األجن

ي القدرة على التواصل مع الجمهور  توى الخارجعلى المس  ستراتيجيالمصالح األجنبية، كما يعني اإلعالم اإل 

العالمي وتشكيل رأي عالمي، مما يعطي الفرصة لتمرير المصالح الوطنية على الساحة الدولية والعكس  

 لالتصال اإلعالمي يقوم على:  ستراتيجيالمفهوم اإل  صحيح، وهذا يعني أن

 عالمي وليس محلي. ينطلق من منظور   إستراتيجية وتفكير إستراتيجيمرسل ذو قدرات  .1

وسيلة تتناسب مع البيئة الدولية من حيث مواصفات اإلرسال ومن حيث نطاق اإلرسال الذي يجب   .2

 أن يكون عالمًيا.

الد .3 البيئة  في  التباين  تراعي  الحـضاري  رسالة  والتطور  التقنيات  مستوى  ذلك  في  بما  ولية 

 بيئة بسيطة.  المفهوم البسيط تتعامل معوالقوانين والنظم، بعد أن كانت في 

والسلوك   .4 واألعراف  والتقاليد  والعادات  والثقافات  األديان  حيث  من  متباين  عالمي  مستقبل 

إلى مستقبلين موحدين إلى حد كبير    االجتماعي واللغات واللهجات الخ، بعد أن كان اإلرسال موجًها

 ذلك.  للغات المستخدمة وما إلى من حيث التركيبة االجتماعية والثقافية والدينية وا

 للعالم:  سرتاتيجيمفهوم التخطيط اإل 
ة اإلعالمية وتوفير السند المطلوب  ستراتيجيعلى امتالك القوة اإل  ستراتيجييقوم مفهوم التخطيط اإل

الو المصالح  اإللتحقيق  مواطني  ستراتيجيطنية  مع  الفاعل  التواصل  على  القدرة  ذلك من  يشمله  بما  ة 
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 أساسي في الجمهور العالمي وبلورة رأي عالمي،   ا القدرة على إحداث تأثيرالدولة وكذ 

ة يتم من خاللها تحقيق بناء فكري أساسي أو إحداث تغييرات فكرية  إستراتيجيوذلك عبر بلورة أهداف  

من   وذلك  المناسبة  أساسية  اإلعالمية  المداخل  )تحديد  الخمسة  األساسية  العناصر  استيفاء  خالل 

الذي يصل للجمهور المستهدف، بلغته، وبالجودة    ستراتيجيرسال اإل المعلوماتية المنظمة، اإل  والتراكمات

 العالمية(،  

ق القدرات  وذلك بغرض مواجهة التحديات على البيئة المحلية واإلقليمية والعالمية، ويتضمن تحقي

 . التنافسية اإلعالمية العالمية

 : ستراتيجياألهداف األساسية لإلعالم اإل

 إلعالمية. ة استراتيجيالك القوة اإل امت .1

 تحقيق قدر من السيطرة اإلعالمية.  .2

 ة.ستراتيجيتوفير السند المطلوب لتحقيق المصالح الوطنية اإل  .3

 التواصل الفاعل مع مواطني الدولة.  .4

 ي الجمهور العالمي. إحداث تأثير أساسي ف .5

 بلورة رأي عالمي. .6

 العالمية.تحقيق القدرات التنافسية اإلعالمية  .7

 ة القومية: اتيجيسرت االنطالق عىل خلفية اإل 
اإل  اإلعالم  انطالق  هو  المفهوم  هذا  في  بالمالحظة  الجديرة  الحقائق  خلفية    ستراتيجيمن  على 

 ة القومية، وهذا يعني أهمية إدراك:  ستراتيجياإل

 ة الوطنية  ستراتيجيالمصالح اإل  طبيعة .1

 المهددات الوطنية   .2

 الوطنية نقاط الضعف  .3

 وطبيعته. ستراتيجيمحاور التغيير اإل  .4

اإلوه الوطنية  )المصالح  الوطنية  الرؤية  وضوح  أن  يعني  الضعف،  ستراتيجيذا  ونقاط  المهددات  ة، 

   ة(، ينعكس في مستوى األداء والسلوك اإلعالميستراتيجيالقضايا اإل 
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 : سرتاتيجية املسار اإل خارط
والتكامل  من الوسائل المهمة التي يمكن من خاللها تحقيق التناسق   ستراتيجيتعتبر خارطة المسار اإل

غير   نشاط  ممارسة  عدم  يضمن  بما  الحكومي  اإلنفاق  على  السيطرة  وكذا  الدولة  أنشطة  بين  والترابط 

 وبة. مطلوب أو متناقض وكذا عدم صرف أي مبالغ في أنشطة غير مطل

اإل  المسار  خارطة  المصا  ستراتيجيإن  اإلتحدد  الوطنية  الضعف  ستراتيجيلح  نقاط  كافة  تحدد  كما  ة 

الت القضايا  والمهددات  وضوح  وكذا  المصالح  وضوح  يعني  وهذا  المصالح،  تلك  تحقيق  تعترض  ي 

ة اتيجيإسترلإلعالم حيث يصوب أهداف    ستراتيجية، على هذه الخلفية ينطلق التخطيط اإلستراتيجياإل

اإل القضايا  تلك  نحو  معينة    ة،ستراتيجيمباشرة  موضوعات  تجاه  رأي عالمي  مثل تحقيق  مباشر  بعضها 

مثل تغيير السلوك االجتماعي أو السياسي السلبي، وبعضها يصوب    ستراتيجيلق بالتغيير اإل وبعضها يتع 

 .ستراتيجينحو نقاط الضعف أو المهددات التي ترد بخارطة المسار اإل 

تأ كافة  إستراتيجيتي  لذا  من  االنتهاء  عقب  اإلعالم  اإل ة  التخطيط  عدا    ستراتيجيعمليات  القومي 

يتم   حتى  عدم  ستراتيجيإ  إعداد التعليم،  يعني  الوضع  هذا  الوطنية.  المصالح  خلفية  على  اإلعالم  ة 

 ممارسة نشاط غير مطلوب.

 :  سرتاتيجيالعنارص الخمسة األساسية للعالم اإل 
 المية المناسبة.تحديد المداخل اإلع .1

 مة. التراكمات المعلوماتية المنظ .2

 الذي يصل للجمهور المستهدف.   ستراتيجياإلرسال اإل .3

 اسبة.اللغة المن .4

 الجودة العالمية. .5

 . تحديد المدخل اإلعالمي: 1

اإل اإلعالم  خطوات  أهم  من  المناسب  اإلعالمي  المدخل  تشترك    ستراتيجياختيار  ما  وكثيًرا  المناسب 

لتراكم المعلوماتي والمدخل اإلعالمي(، ويتم ذلك من خالل عمليات تحليل الجمهور في البيئة  الوسيلتان )ا

تحليل وهو  كبيرة    المستهدفة،  لدرجة  ويتعمق  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الجوانب  يتضمن 

نقطة الضعف  الروحية، التي يتم من خاللها يتم تحديد  وصوًلا لألبعاد النفسية والسلوكية واالجتماعية و 

ا(  فمجرد اإلعالن عن وصول اللحوم من دولة )م،  األساسية للجمهور المعين أو محاور االهتمام الرئيسية له

والتعريف بأسعارها وأماكن بيعها ال يكفي إذا كان ذلك األمر يتعلق بهدف    إلى السوق المعين بدولة )ما(،
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من اللحوم في تلك الدولة وما قد يتضمنه  ة  إستراتيجيصادي يستهدف الحصول على حصة  اقت  إستراتيجي

البيئة قد تنطل إال أن دراسة تحليل  للمصالح،  أو محلي  ق من خالل مداخل إعالمية  ذلك من صراع دولي 

بعلف    محددة منها، فنجد أن ارتفاع مستوى الوعي الصحي في تلك الدولة تجاه لحوم الحيوانات التي تتغذى

ال  يحتم  قد  الصحية،  وآثاره  أنه  صناعي،  يالحظ  الغربي  لإلعالم  والمتابع  الوضع،  ذلك  خالل  من  دخول 

فيقوم بتصميم  ،  ني، حقوق اإلنسان، اإلرهاب، الرقيعتمد على مداخل مدروسة بعناية مثل المدخل اإلنسا

 رسائل إعالمية تخاطب جوانب نفسية عميقة لدى الجمهور العالمي.   

 تراتيجيس: نموذج مبسط لخارطة المسار اإل1/   5رقم شكل 
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 . التراكمات المعلوماتية:2 

مل على نقل المعلومة من المرسل إلى المستقبل  هو أنه يع  ستراتيجيمن أهم سمات اإلعالم غير اإل

عبر حوار أو فيلم أو مسلسل وما إلى ذلك، إال أن هذا المفهوم ال ينجح إال في مجاالت معينة حيث يصلح  

تغييرا المفهوم  إلحداث  يقوم  فيما  األخبار،  نقل  مثل  بسيط  معلوماتي  نظام  بناء  أو  أساسية  غير  ت 

توصي  ستراتيجياإل الرسالة  على  بالصورة  ل  تراكم  )سواء  وبهدوء،  طويلة  مراحل  عبر  المستقبل    أو إلى 

بالكلمة( ليتم من خاللها إحداث تغيير معلوماتي أو بناء معلوماتي يقوم على ترسيخ مفاهيم وحقائق  

اته،  أساسية، فال نتوقع مثًلا تغيير األنماط االستهالكية لجمهور معين أو تغيير ديانته أو ثقافته أو قناع

إرسال الرسالة البسيطة بالكيفية المعروفة، فهذا تغيير أساسي يجب التعامل معه باعتباره بنيان    بمجرد

تم  التي  األهداف  على  األمثلة  ومن  ومراحل،  خطوات  بناؤه  يتطلب  التراكم    ضخم  طريق  عن  تحقيقها 

 ة والسالم.المعلوماتي الدقيق ربط المسيحية بالمحبة، فال يذكر المسيح إال ومعه المحب

إن تحقيق هذا الفهم لم يتم عبر المفهوم البسيط وإنما عبر تراكم معلوماتي طويل المدى، وال يختلف  

المعين، عن تحقيق الهدف    ستراتيجيإلتحقيق التراكم المعلوماتي اإلعالمي وهو ما يطلق عليه الهدف ا 

)مجاًزا على سبيل   تراتيجيإسهو هدف   في المجاالت األخرى، وإذا افترضنا أن تصنيع السيارة ستراتيجياإل

والزجاج   الحديد  إدخال  خالل  من  تصنيعها  يمكن  العربة  هذه  أن  نتصور  أن  يمكن  ال  فإننا  التوضيح( 

ل المطلوبة  المواد  من  وغيرها  زر  والبالستيك  إدارة  ثم  ومن  ضخمة  ماكينة  داخل  إلى  السيارة،  صناعة 

لنا سيارة مكتملة،   تصنيعها عبر أربع خطوات رئيسة، الخطوة  وإنما يتم  تشغيل تلك الماكينة لتخرج 

 الرابعة منها عبارة عن تصنيع: 

 الماكينة  )هدف طويل لخطة طويلة(   

 جسم العربة )هدف طويل لخطة طويلة( 

 )هدف طويل لخطة طويلة( الشبكة الكهربائية 

لك األجزاء  وهي يمكن أن نعبر عنها باألهداف الطويلة المطلوبة لبناء السيارة، إال أن تصنيع كل من ت 

الثالثة يحتاج إلى خطوة ثالثة يمكن أن نسميها األهداف القصيرة، لتصنيع قطع أصغر بالنسبة للهدف  

 األول مثل تصنيع:  

 ة( الكاربريتر )هدف قصير لخطة قصير 

 لخطة قصيرة(  الجربوكس )هدف قصير 

 جسم المحرك )هدف قصير لخطة قصيرة(  

هي البرامج، وهي بالنسبة للجربوكس على سبيل المثال تعني  وهذا يعني الدخول في الخطوة الثانية و 
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 تصنيع: 

 جسم الجربوكس )هدف لبرنامج ضمن الخطة القصيرة إلنتاج الجربوكس(  

 تاج الجربوكس( ضمن الخطة القصيرة إلن التروس الداخلية )هدف لبرنامج 

 )هدف لبرنامج ضمن الخطة القصيرة إلنتاج الجربوكس(  الوصالت الخارجية

ا يعني الدخول في الخطوة األولى وهي التكتيكات، وهي بالنسبة للتروس الداخلية للجربوكس على  وهذ 

 سبيل المثال تعني تصنيع: 

 لجربوكس(نتاج التروس الداخلية لعدد من المسامير )هدف تكتيكي ضمن برنامج إ

 )هدف تكتيكي ضمن برنامج إنتاج التروس الداخلية للجربوكس(  عدد من الصواميل  

 د من التروس )هدف تكتيكي ضمن برنامج إنتاج التروس الداخلية للجربوكس(عد

يوضح    إن هذا المثال بالرغم من أنه مجازي وغير دقيق فيما يتعلق بإطالق مسميات األهداف إال أنه

المترامية تشكل    الشبكة  بدورها  والتي  القصيرة  األهداف  تشكل  التي  والبرامج  التكتيكات  من  األطراف 

 .ستراتيجيالطويلة ومن ثم تشكل الهدف اإلاألهداف 

إن نقل تغيير مفاهيم المواطن الغربي عن اإلسالم على سبيل المثال ال تتم بمحاضرة وإنما من خالل  

داف طويلة ومتوسطة وقصيرة وبرامج وتكتيكات، إال  يتم تقسيمه إلى أه   تيجيإسترااعتماد ذلك كهدف  

 ة للتخطيط اإلعالمي،  ستراتيجيفي ظل وجود الفلسفة اإل  اتيجيسترأن العبرة في أن وضوح ذلك الهدف اإل 

التي تستطيع أن توفر اإلطار الذي يربط بين تلك األهداف المتناثرة ويجعلها تتم في تناسق وتكامل،  

بهوب الهدف  تحقيق  يتم  تغيير  ذلك  إحداث  يعني  الذي  الشيء  معلوماتي    إستراتيجيدوء،  نظام  بناء  أو 

إلى    ستراتيجية التي يسعى المخطط اإلستراتيجياألهداف اإل  إعداد ن نتصور ضخامة  جديد، وهكذا يمكن أ

 تنفيذها.  

اج فيلم بأكمله.  هو عمل ضخم للغاية فعلي سبيل المثال إن تحقيق تكتيك معين قد يتطلب إنت

فقد   بالمسيحية،  وربطها  المحبة  لتعزيز  هدف  إطار  في  صغير  تكتيكي  هدف  عن  يعبر  التالي  المشهد 

على  هد فيلًما راقًيا يجذبك في قصة إنسانية مؤثرة تنتهي في الصحراء بحادث ألسرة يوشك طفلها  تشا

جود بداخل المشاهد وهو ينظر  الموت، وينجح المخرج والتصوير والموسيقى في استجماع كل الحزن المو

حمة، ال يقوم  لذلك الطفل وهو يموت، ليبدأ المشهد في التغير بوصول قسيس ذي وجه شديد الطيبة والر

ض )وليس األسود( ثم  المصور بعرض صورته مباشرة وإنما بالتصـوير البطيء من أسفل حيث حذاؤه األبي

معلق في صدره، والركض به نحو الكنيسة، فيما    جلبابه األبيض، ليقوم بحمله على أحضانه حيث الصليب
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الكنيسة من أسفل إلى أعلى بما يجعل  ال زال التصوير بالحركة البطيئة، عندها يقوم المخرج بإبراز صورة  

ذ تكتيكًيا  انطباًعا  لتترك  السماء،  هو  الكنيسة  على  خلفية  التي  الكنيسة  تلك  ارتباط  عـن  سريًعا  كًيا 

ر خلفها، ثم يبدأ العالج، وعند بدء إفاقة الطفل تبدأ موسيقى األمل في العزف،  األرض، بالسماء الذي يظه

لمشاهدون دموع الفرح، فيما يكون ذلك الفيلم قد نجح في بناء هدف  وعندما يصرخ بقوله )ماما( يذرف ا

تعددة تسعى نحو بناء تراكم معلوماتي، هذا إن هناك أعماًلا أخرى تتولى  تكتيكي ضمن أهداف أخرى م

تحقيق تكتيكات مشابهة للحفاظ على هذا االنطباع وغيرها أو إلحداث أهداف أخرى إلى أن يصل المخطط  

 .ر سنوات طويلة لتحقيق الهدف المعينعب ستراتيجياإل

اإل للتخطيط  الرئيسة  السمات  إحدى  مع  يتفق  هذا  زمنية    تراتيجيسولعل  فترات  يتطلب  أنه  وهو 

ة، أما مجرد االنتظار للرد الفوري  ستراتيجيب إلحداث التغييرات اإلطويلة لتحقيقه، ولعل هذا هو األسلو

إرسال معلو العمل لمجرد  أو  االنطباعي  المدى يتعلق بكنـه  اللحظي  اآلخر بدون تخطيط بعيد  إلى  مات 

ا فهو ال يخدم غرض، ومثال لذلك أننا في حال تعرضنا لهجوم أو  ومراحل بناء المعلومة، ونطاق استقباله

نقوم بعقد حلقات تلفزيونية على سبيل المثال في قنوات مثل الجزيرة والعربية وغيرهما،   نقد غربي،

ح الحقائق أو رد االتهامات أو غير ذلك وغالًبا ما يتم من خاللها تفريغ الهواء  يتم من خاللها مجرد توضي

وصلت تلك الرسالة    تم أمريكا وغيرها أو إثبات عدم صحة ما قيل من اتهامات، ولكن السؤال هل الساخن بش

 إلى الشعب األمريكي أو الغربي؟ 

في معظم األحوال بالنفي فالشعب    وهل تمت من خالل مخطط إلحداث تراكم معلوماتي معين، اإلجابة

ى لدينا إال من خالل بعض المعلومات التي ترد  األمريكي على سبيل المثال مغيب تماًما وال يدري عما يجر

ها لتعمل على دعم البناء  إعداد ات الثقافية األخرى يجري  ستراتيجيا عن أن اإلإليه من آن إلى آخر، فضًل

 لى االهتمام بالذات. السلوكي للمواطن الغربي وهي تقوم ع 

المواطن الغربي الذي يشكل العمود    عليه إذا كانت الرسالة اإلعالمية العربية أو اإلفريقية لم تصل إلى

 ات المطلوبة، فإن تلك الرسالة فاشلة ال محالة، والعكس صحيح.الفقري للنظام الغربي، ووفق المواصف

ات متقنة كهذه عبر إعالم انفعالي  ستراتيجيإمن هنا فإننا نستطيع أن نتبين خطورة التعامل مع  

نتبين أيًضا خطورة التعامل مع التكتيكات فقط دون  بسيط، يكون همه فقط رد الفعل أو التبرير، كما  

ة، ولعل مثال لذلك هو أن العالم كله تاه مع حقوق اإلنسان واالضطهاد والمأساة  اتيجيسترإدراك األهداف اإل 

إفر مناطق  بعض  في  لتحقيق  اإلنسانية  وتكتيكات  برامج  إال  هي  ما  االتهامات  تلك  أن  إدراك  دون  يقيا، 

زول  قد يكون تحقيق مصالح معينة في تلك المناطق، وهكذا ن ستراتيجيالهدف اإل أغراض معينة، بينما 

 لخ.إ القوات األمريكية في الخليج وبحر قزوين والعراق.

لغرب أن جانب كبير منه يتناول موضوعات تجعل  هكذا يالحظ المتابع لإلنتاج اإلعالمي اإلسالمي في ا 
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الذي التقليدي  اإلعالم  نطاق  ضمن  يقع  اإلسالمية    تصنيفها  الكتب  فعناوين  األفعال،  بردود  يتميز 

واإلفريقية ا يتناولها  والعربية  التي  الموضوعات  أنها تمثل  إلى  لتي صدرت بلغات أجنبية غربية، تشير 

رد من أحدهم في شكل كتاب للدفاع عن القضية المعينة، فهو بذلك  اإلعالم الغربي بالنقد، فيتم صدور  

د الفعل وليس المبادرة التي تهتم بتحديد موضوعات معينة ترغب تلك  يصبح نشاًطا يقع في إطار ر

 العربية واإلفريقية في نقلها للجمهور الغربي.   الدول

 : ستراتيجي. اإلرسال اإل3

 وهذا يستدعي االهتمام باآلتي: 

الذي يستطيع الوصول للجمهور بحيث يكون استقباله بواسطة الجمهور    ستراتيجياإل   اإلرسال .1

 المستهدف ممكًنا وميسوًرا. 

، ويشمل هذا الجانب أيًضا  ستراتيجيإل األقمار الصناعية باعتبارها وسيلة مهمة في اإلعالم ا  .2

 امتالك المسارات الفضائية.

 منصات اإلطالق.  .3

 الجمهور اإللكتروني العالمي. الوصول إلى   التقنيات الحديثة التي تمكن من .4

 . اللغة: 4

 واللغة هنا تعني المعرفة بالجمهور العالمي المستهدف: 

 التمكن من لغة الجمهور العالمي المستهدف.  .1

 لوك الجمهور العالمي المستهدف. المعرفة بس  .2

 المعرفة بتاريخ الجمهور العالمي المستهدف.  .3

 ستهدف. المالمعرفة بثقافة الجمهور العالمي  .4

 . الجودة العالمية والتميز: 5

ال سبيل له إال الجودة العالمية والتميز باعتبار أن زوال الحدود والقيود وانتشار    ستراتيجيإن اإلعالم اإل

نامي المتسارع ألذواق ومستوى السلوك الثقافي للجمهور العالمي جعل من الجودة العالمية  الفضائيات والت

غ ال  أساسًيا  )  نٍىمرتكًزا  كنترول  الريموت  جهاز  على  العالمي  المواطن  إصبع  حركة  إن   Remoteعنه. 

Controlعالمية،  ( الذي تجعله يتحرك بين أصقاع العالم في رشاقة وخفة، تشير إلى تعقيد المنافسة اإل

 فذلك المواطن لن يكون مستعًدا إلضاعة بعض الثواني لمشاهدة قناة فضائية تنشر مادة غير جيدة.  
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المصداقية تعتبر من أهم مواصفات جودة اإلنتاج اإلعالمي التي تشكل معياًرا    أنشارة هنا إلى  اإل  ويجب

 مهًما للحصول والمحافظة على الجمهور. 

هو أن التخطيط التقليدي    ستراتيجي اإلعالمي التقليدي والمفهوم اإل   ومما يفرق بين مفهوم التخطيط

يل التنبؤ بالمستقبل، كما أن مضمون الرسالة وفق هذا  سب يقوم على تحليل بيانات الماضي والحاضر في

المفهوم يأتي منسجًما مع توقعات الجمهور، وهذا المفهوم يعني التكيف مع الواقع، ومن ثم تتم باقي  

ا  ا فإن األمر يختلف، حيث إن  إستراتيجيإلدارية من تنظيم وتوجيه ورقابة وإعادة تخطيط، أما  العملية 

ة أو بناء  إستراتيجيإلعالم ال يستسلم إلى الواقع بل يسعى إلى إحداث تغييرات  ل   ستراتيجيالتخطيط اإل

ة البيئة،  مبادر وجرئ يتم من منظور مفتوح يحسن قراء  إستراتيجيفكري أساسي، وهذا يتطلب تخطيط  

بموجب    ة التي قد تكون غير منسجمة مع توقعات الجمهور، وهي ستراتيجيومن ثم يتم تحديد األهداف اإل

يتطلب تحقيقها تنفيذ العديد من الخطط الطويلة والقصيرة والبرامج والتكتيكات التي تعمل على  ذلك 

اإل  الفكري  أو  المعلوماتي  والتغيير  البناء  يتطستراتيجيإحداث  وهذا  تنظيم  ،  وتنسيق    إستراتيجيلب 

تحقيقه إال من  لك ال يمكن  ، وكل ذستراتيجيومن ثم القدرة على التغيير اإل  إستراتيجيوتنفيذ بمستوى  

 .ةستراتيجياإل اإلدارة ، وهو ما توفره ستراتيجيذوي القدرة على التفكير اإل 

اإل التخطيط  غياب  فإن  هنا  اإلعالم  ستراتيجيومن  األداء  يجعل  ما  األفعال  غالًبا  ردود  طابع  يأخذ  ي 

إن اإلعالم العربي  ة على ذلك فيتميز بعنصر المبادرة، ومن األمثل  ستراتيجيواالستسالم بينما اإلعالم اإل

في العقد األخير كان دائًما في خانة رد الفعل والتبرير التهامات متعددة كاإلرهاب وممارسة الرق واالضطهاد  

تتصف   ما  غالًبا  ردود  وهي  في  العرقي،  العكس  بينما  الخ،  ذلك..  بعدم  الدليل  إبراز  أو  النفي  بطابع 

بادرة حيث ظلت طوال الوقت هي التي تحدث التراكمات  تميزت بالم  حيث  اإلعالمية الغربيةات  ستراتيجياإل

 المعلوماتية التي تخدم أغراضها.

ال يمكن أن يتم إال عبر  ا مع بيئة دولية معقدة كما هو مجسد في الواقع الراهن،  إستراتيجيإن التعامل  

ة. إال أنه  جيستراتيف اإلإعالم مبادر يتيح تراكمات إعالمية متناسقة ومتكاملة تعمل على تحقيق األهدا 

يمكن   أنه ال  إلى  اإلشارة  المهم  غياب  إستراتيجي  إعدادمن  ظل  في  إعالمية  تتسم  إستراتيجية  شاملة  ة 

اإل  اإلعالم  أن  إذ  وواضحة،  محددة  وأهداف  اإل  راتيجيستبرسالة  األهداف  أو،  ستراتيجييخدم  للدولة  ة 

 لخ.  إ االقتصادية والسياسية.

الم ى تحقيق أهداف قطرية ويواجه منافسة محلية محدودة، فإن  اضي يعمل علإذا كان اإلعالم في 

 يعمل على تحقيق أهداف ذات أبعاد عالمية، ويتأثر بالبيئة العالمية بصورة مباشرة.  ستراتيجياإلعالم اإل 

ا كانت السيطرة واالتصال بين الحكومات وشعوبها تتم عبر السيطرة على اإلعالم القطري، فقد برز  إذ

العالمي الذي استطاع قطع خطوات كبيرة في السيطرة على الشعوب المختلفة    ستراتيجياإلعالم اإل اآلن  
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، وهو أمر ال يمكن  وإبعادها عن حكوماتها ومؤسساتها الوطنية، وهذا يعني تهديد األمن القومي الوطني

 .إستراتيجيأن يتم عبر إعالم تقليدي غير 

بالقيم المحلية وتعبئته وفق متطلبات التنمية يل المواطن إذا كان اإلعالم التقليدي يسعى إلى تشك

األجنبي يسعى إلى إعادة تشكيل المواطن ليحمل ثقافة عالمية وفكر    ستراتيجيالمحلية، فان اإلعالم اإل 

 .إستراتيجيهذا التحدي ال يمكن أن تتم عبر إعالم تقليدي وإنما إعالم  عالمي. ومواجهة

محلي لتحقيق أهداف محلية ومواجهة منافسة محلية في  إذا كان التخطيط لالقتصاد يتم من منظور  

العولمة االقتصادية أصبحت تفرض أن يتم التخطيط القتصاديات   الحماية الوطنية، فإن  ظل سياسات 

ط من  المي والدخول في منافسات عالمية وشراكات عالمية، وكل ذلك يتطلب التخطيالدول من منظور ع

وإعالم   عالمي  اإليستط  إستراتيجيمنظور  التوجه  هذا  خدمة  ليواجه    ستراتيجييع  العالمية  األبعاد  ذو 

  تحدى التسويق والترويج عالمًيا بدًلا عن التسويق والترويج المحلي، ومخاطبة بيئات متباينة ومختلفة

 ير معقدة. ومعقدة ذات أنماط متباينة، بدًلا عن بيئة بسيطة ذات أنماط متشابهة وغ

التربوي يعم ل على تأهيل مواطن ليتكيف مع ظروف محلية بسيطة، فإن اإلعالم  وإذا كان اإلعالم 

التربوي مواجه بتحديات جديدة يتمثل أهمها في النقلة النوعية لمستوى التعليم ليتفاعل مع البيئة  

يصبح  ال الذي  اإلعالمي  التعليم  ذلك  ومن  إعالميين  مسؤوالعالمية  تأهيل  عن  وتأهيل  إستراتيجي  ين، 

مل مع التقنية كاإلرشاد اإللكتروني وغيره لمواجهة الحوار الشعبي الكثيف مع شعوب  أئمة المساجد للتعا 

الحضاري، الحوار  عناصر  تكتمل  حتى  العالم  بلغات  للتحدث  المواطن  وتأهيل  اإلعالم    العالم؛  ويسعى 

  يجي ستراتفي بلورة الرأي الوطني اإل  يسهمذي  للمواطنين ال  ستراتيجيالتعبوي إلى رفع مستوى الوعي اإل

الواحد، وبالتالي قفل الباب أمام االختراقات األجنبية المتعددة الساحة الوطنية،    ستراتيجيالواحد والهم اإل

 ا ضدهم.  إستراتيجيون إدراك لما يخطط بدًلا عن أسلوب الخطابة الذي يبث الحماسة فقط د

ائل جديدة مثل اإلنترنت  لكتب هي أحد وسائل االتصال، فقد برزت وسوإذا كانت الندوات والمحاضرات وا

 المدمجة وغيرها، تفرض على اإلعالم امتالكها إذا كان يريد الوصول إلى الشعوب المختلفة.   واألسطوانات
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 :سرتاتيجيخطوات اإلعالم اإل 
 تحليل ودراسة البيئة الداخلية ويشمل ذلك:  .1

 اإلعالم الحالية.  دراسة أوضاع ومقومات . أ

اإل .ب اإل ستراتيجيدراسة  المصالح  على  للتعرف  القومية  ونقاط  ستراتيجية  الوطنية  ة 

 توى العام. ة على المسستراتيجيوالقوة والفرص والمهددات والقضايا اإلالضعف 

ة االقتصادية للتعرف على المصالح االقتصادية الوطنية المطلوب  ستراتيجيدراسة اإل .ج 

 مي لها. توفير السند اإلعال 

 املدخل املناسباختيار 

 البناء املعلومايت

 سرتاتيجياإل اإلرسال

 اللغة املناسبة

 الجودة العاملية والتميز
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اإل .د المطلوب  ستراتيجيدراسة  الوطنية  السياسية  المصالح  على  للتعرف  السياسية  ة 

 مي لها. توفير السند اإلعال 

اإل .ه المصستراتيجيدراسة  على  للتعرف  االجتماعية  توفير  ة  المطلوب  االجتماعية  الح 

 السند اإلعالمي لها.

المصالح الوطنية في   ة العلمية والتقنية والعسكرية للتعرف على ستراتيجيدراسة اإل .و

 هذه الجوانب، المطلوب توفير السند اإلعالمي لها. 

الفرعية للستراتيجيدراسة اإل  .2 المطلوب  ات  المطلوب عالجها والمهددات  تعرف على نقاط الضعف 

 ات الفرعية. ستراتيجية لإلستراتيجيلتعامل معها بجانب التعرف على القضايا اإل ا

 ه عبر اإلعالم. إنجازالمطلوب  ستراتيجيدراسة طبيعة التغيير اإل .3

 التعرف على البيئة الخارجية من منظور إعالمي كما يلي:

و . أ الفرص  منظور  اإلمن  والقضايا  والتحديات  العلمستراتيجيالمهددات  والتطور  ي ة 

 والتقني. 

و .ب والسياسات  النظم  العالمي،  االقتصادي  النظام  االقتصادي:  المنظور   األوضاعمن 

 ات االقتصادية العالمية. ستراتيجياإلاالقتصادية العالمية، 

ئيسة، دراسة القوة  ات الر ستراتيجيمن المنظور السياسي: النظام السياسي العالمي، اإل  .ج 

 ة وعناصرها ومرتكزاتها. ستراتيجياإل

 القانونية الدولية والمعاهدات واالتفاقيات.  األوضاعالمنظور القانوني:  من .د

 من المنظور السلوكي النفسي. .ه

 ر التاريخي.من المنظو .و

 ات. ستراتيجياختيار اإل  .4

 ة. ستراتيجيتنفيذ اإل  .5

 .ستراتيجيالتغيير اإل .6

 والتقييم والتقويم.المتابعة  .7
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 ات اإلعالمية الغربية: سرتاتيجيمالمح اإل 
إلى مفهوم عام  تحدثنا   الدولية، حيث توصلنا من خاللها  البيئة  الباب عن  األول من هذا  الفصل  في 

لمي ما هو إال صراع للمصالح سعى الكبار فيه من المنتصرين في الحرب العالمية يقوم على أن النظام العا

ًدا آنذاك، وبالتالي  الثانية إلى تشكله بما يخدم مصالحهم ولكن بكيفية أخرى غير االستعمار الذي كان سائ

 برز النظام العالمي الذي يعمل لتحقيق السيطرة عبر ثالث ركائز هي: 

م المتحدة، مجلس األمن، محكمة العدل، ويعتمد العمل في هذه الركيزة على  األم  الركيزة السياسية: 

 الغربية.  إصدار القوانين والتشريعات والعقوبات التي توفر األرضية لتمرير األجندة المصلحية للقوى

  ا تتم عبر صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة الدولية، ومن خالله  الركيزة االقتصادية: 

 السيطرة على االقتصاد الدولي والتجارة الدولية. 

من خالل تأسيس ودعم وحماية منظمات المجتمع المدني؛ التي تجد السند السياسي    الركيزة اإلنسانية: 

 كيزة السياسية وتجد التمويل الضخم من الركيزة االقتصادية. الدولي من الر

 ين الركائز أعاله. هام بويتم العمل دولًيا من خالل تقاسم األدوار والم

اإل المخططات  الرئيسة  ستراتيجي إن  المرجعيات  خلفية  على  وضعت  والتي  المجاالت،  كافة  في  ة 

اإل المخططون  أدرك  أعاله،  الركائز  في  إيجاد  يستراتيجالمتمثلة  يتطلب  منها  بعض  أو  تنفيذها  أن  ون 

 اسية،  السي  المبررات للمواطن الغربي الذي يشكل الركيزة األساسية في العملية

أو   التصرفات مثل مهاجمة دولة  الناخب يشكل عنصًرا ال يمكن إغفاله، وبالتالي فإن بعض  حيث إن 

الوجود أو إشعال الحرب هنا وه  إزالة دولة من  العالم  احتالل أخرى أو  ناك أو نشر قوات بمختلف مناطق 

لك، يجب أن يكون مبرًرا  إلى ذوصرف باليين الدوالرات على تنفيذ ذلك خصًما على دافع الضرائب، وما  

 ومقبوًلا للناخب وإال أدى ذلك النهيار النظام السياسي الذي يقف خلف تلك المخططات.

اإل  برزت  هنا  التي  ستراتيجي من  الغربية  اإلعالمية  الناحية  ات  من  أهداف  عدة  تحقيق  إلى  سعت 

 ة، أهمها: ستراتيجياإل

 على الصعيد الداخلي:

للمواطن الغربي بما يجعله مقتنًعا بما يتم اتخاذه أو تنفيذه من    وماتيالسيطرة على البناء المعل .1

أعمال قد تكون وحشية أو غير إنسانية، ويتم ذلك عبر إحداث تراكمات معلوماتية تتم بطريقة  

اإلتيجيإسترا الهدف  تحقيق  تجعل من  وقًتا    ستراتيجية  تأخذ  بكيفية متسلسلة  يتم  اإلعالمي 

الفكري أو المعلوماتي، ومن هنا يتضح أن تهيئة المواطن األمريكي  غيير  طويًلا تستطيع إحداث الت
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على سبيل المثال لتقبل ضرب وتدمير واحتالل العراق لم يتم قبل لحظات أو أيام من شن الحرب  

ي تراكمات  ولم  عبر  طويلة  فترة  قبل  ذلك  تم  بل  المقنعة،  المبررات  ذكر  فيه  تم  بيان  عبر  تم 

استطاعت ذكية  ت  معلوماتية  بوش  أن  الرئيس  فوز  ولعل  بهدوء،  ترسيخه  تم  مفهوًما  بني 

رغم كل الوحشية التي تمت في العراق واإلبادة التي جرت في فلسطين،    2004باالنتخابات عام  

 تؤكد ذلك.  

المواطن    السيطرة .2 إلى  والوصول  الغربية  الجبهة  الختراق  مجاًلا  يدع  ال  بما  العالمي  اإلعالم  على 

 ات الغربية على تحقيق عدد من األشياء أهمها: ستراتيجيعملت اإل  ولتحقيق ذلك فقد الغربي، 

إطالق   .أ منصات  الصناعية،  األقمار  واإلذاعات،  )الفضائيات  اإلرسال  مراكز  على  السيطرة 

 ظيم مدارات األقمار الصناعية في الفضاء(.الصواريخ، تن

 عالمية مضادة.ات إإستراتيجيز السيطرة على تمويل اإلعالم العالمي بما ال يسمح ببرو  .ب

تصديقات   .ج منح  في  وكذلك  الخارج،  من  الوارد  اإلعالمي  اإلنتاج  على  وقيود  رقابة  ممارسة 

 األطباق الفضائية وخدمات التلفون العالمي.   

ربي أو إفريقي يستطيع الوصول لذلك المواطن الغربي عبر إنتاج إعالمي مستوٍف  اختراق إعالمي ع

ديد النظام الغربي، ألن وصول الحقائق يعني كشف  إن ذلك يعني ته لكل الشروط والمواصفات المطلوبة، ف

كل التضليل الذي يمارسه النظام العالمي تحت ستار اإلنسانية وهو في األساس يسعى إلى استمرار نهب  

إن هذا هو الذي يبرر الحمالت الشرسة التي تمارس ضد أي    ثروات العالم فضًلا عن تحقيق مصالحه األخرى.

 حاول النفاذ إلى البيئة الغربية.ية غير غربية تقنوات فضائ

ة هو الذي جعل عدًدا من الدول العربية واإلسالمية ال تستطيع  ستراتيجيوإذا كان عدم امتالك القوة اإل

الدولية ضد أي قرار ال يخدمها، فإن عدم    مجرد تمويل  المحافل  التصويت في  أو مجرد  منظمات وطنية، 

 بشكل أساسي.    أفريقيعربي أو إسالمي أو    إستراتيجيبروز إعالم  هو الذي يكبل    ةستراتيجيامتالك القوة اإل 

على إضعاف    لكل ذلك فإن اإلعالم يعتبر سالًحا رئيًسا في حرب المصالح الدولية، لذلك فإن العمل

اإل األهداف  أحد  يعتبر  واإلسالمي  العربي  والتأثيستراتيجياإلعالم  االختراق  عبر  ذلك  ويتم  الغربية،  ر  ة 

منعه من التمويل، بالمقابل فان استخدام اإلعالم كسالح يتطلب توفر عدد من العوامل    عليه، أو عبر

 والظروف أهمها: 

 ة بالدولة. ستراتيجيوضوح الرؤية اإل  .1

 اإلعالمي.  ستراتيجيرادة وارتفاع الوعي اإلامتالك اإل .2

 قوة الرسالة مضموًنا وشكًلا وإخراًجا الخ   .3
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 الرقابة الذاتية:  
توفر  بالم فإن  التوجه  قابل  أن  حيث  اإلعالمية،  الذاتية  الرقابة  على  سينعكس  أعاله  العوامل 

ي يعمل على عدم الخروج  ة الواضحة والمحددة ستشكل إطاًرا لإلعالمستراتيجيواألهداف اإل  ستراتيجياإل

اإلتيان إمكانية  إلى  يؤدي  العكس  بينما  الذاتية،  الرقابة  من  نوًعا  يحقق  الذي  الشيء  بتصرفات    عنه، 

، ويمكن مالحظة ذلك في اإلعالم  ستراتيجية إعالمية تحدث آثاًرا ذات أبعاد عميقة على التوجه اإل وأنشط

الخالفات السياسية الموجود انه ال يتعدى  الغربي الذي بالرغم من  ة، وبالرغم مما أتيح له من حرية إال 

 .لميالعا ستراتيجي للدولة أو التوجه اإل  ستراتيجيحدود المسار اإل

الباكستاني أسرار التجارب  الباكستانية حيث لم تفش أجهزة اإلعالم  ويمكن أيًضا اإلشارة إلى التجربة 

اإل  األسلحة  إنتاج  الباكستانيةستراتيجيالذرية وتجارب  أكثر من ثالثين عاًما، ولم يتم ذلك عبر    ة  طوال 

ة والتي ساهمت في  ستراتيجياإل   لرؤيةقيود الحرية وإنما عبر الرقابة الذاتية الناجمة عن وجود ووضوح ا

 الباكستاني.     ستراتيجيارتفاع مستوى الوعي اإل

 اإلرادة اإلعالمية والتمويل: 
راق األجنبي للساحات الوطنية، ويشير الواقع الراهن  يعتبر التمويل مدخل من مداخل السيطرة واالخت

الم على وجه الخصوص، وإذا وضعنا  اإلع  إلى سيطرة الشركات اليهودية على اإلعالم عموًما وعلى تمويل 

في االعتبار أن اإلعالم بالمستوى المطلوب لمواجهة تحديات العصر تتطلب تمويًلا ضخًما ومن ذلك امتالك  

نصات اإلطالق وما إلى ذلك كوسائل مهمة للسيطرة على مركز اإلرسال، وان إنتاج مجرد  األقمار الصناعية وم

عدة ماليين من الدوالرات، فإن هذا يعني خطورة أثر التمويل على  يكلف  فيلم واحد أو مسلسل واحد قد  

اإل فإن  وبالتالي  اإلعالمية،  مخرستراتيجيالعملية  تجد  لم  إذا  حلقاتها  تكتمل  ال  اإلعالمية  لمشكلة  ة  ًجا 

 التمويل اإلعالمي.

 ة: سرتاتيجيالرؤية اإلعالمية اإل 
  ستراتيجي ال أنه في المراحل األولية للتخطيط اإل ة إجيستراتيبالرغم من اإلعالم يعتبر أحد األسلحة اإل 

اإل  اإلعالم  قوة    ستراتيجيفإن  على  االستناد  إلى  للمضايقات  إستراتيجييحتاج  كثيرة  األمثلة  ولعل  ة، 

التي تتعرض لها األجهزة اإلعالمية العربية واإلسالمية، وأن اإلعالم في مرحلته األولى يتطلب  والحروب  

اإل   من ثممركز قوة يحميه، و  القوة    ستراتيجيفإن اكتمال خطوات اإلعالم  ستحوله إلى طرف رئيس في 

 . ة نفسها فيما بعدستراتيجياإل

دة تجاه اإلعالم الوطني واإلسالمي يتم من  ة موح إستراتيجيهذا الوضع يشير إلى أهمية بلورة رؤية  

ة يتم من  إستراتيجيرؤية  دون    ستراتيجيخاللها تحقيق الغرض أعاله، إذ ال يعقل أن ينطلق اإلعالم اإل 
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ة، وهذا يقود إلى أن اإلعالم  ستراتيجية واألسس والمرتكزات اإل ستراتيجيخاللها االتفاق حول األهداف اإل

هو    ستراتيجيلق لخدمة ال شيء، وهذا يعني أن منصة االنطالق لإلعالم اإل ال يمكن أن ينط  ستراتيجياإل

المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ليعمل  كافة ة شاملة تغطي  إستراتيجيوجود رؤية وطنية 

 ة. ستراتيجيلخدمة تلك الرؤية اإل ستراتيجياإلعالم اإل

ة  ستراتيجي عالمي الذي يؤدي إلى امتالك القوة اإل من خالل السرد أعاله يتضح أهمية قوة اإلرسال اإل

 اإلعالمية، وهذا يتطلب تحقيق عدد من األشياء أهمها: 

 سسات إعالمية بإمكانات هائلة يتم التخطيط لها من منظور عالمي.مؤ إنشاء  .1

 ين.إستراتيجيتأهيل إعالميين  .2

التقاليد السمحة والثقافة  قوة الرسالة، إن مجرد وجود هذا الرصيد الضخم من القيم اإلسالمية و  .3

اإلعالم    تفوق المتقدمة، الخ ال يكفي إن لم يتم تحويلها عبر تخطيط متقدم إلى إنتاج راٍق، لقد  

والمونتاج،   والسيناريو  التصوير  في  )قمة  العالمية  المواصفات  ذي  اإلعالمي  باإلنتاج  الغربي 

يكون فقيًرا في المضمون، فيما    والموسيقى التصويرية واإلخراج(، رغم أنه في كثير من األحيان

العربي واإلسالمي ) ارثه اإلسإستراتيجيفشل اإلعالم  المثال رغم  الذي    الميا( على سبيل  الضخم 

أقل ما يوصف أنه الحق من عند اهلل تعالى، وذلك بسبب عدم استيفاء قوة الرسالة، وقوة الرسالة  

المقصود   الحق، ولكن  هو  المضمون فاإلسالم  تعني  ال  تشمل  إستراتيجيهو  هنا  التي  الرسالة  ة 

اإل والهدف  المناسب  اإلعالمي  المدخل  الطوي  ستراتيجيتحديد  األهداف  ثم  اومن  لمطلوبة  لة 

التي ستراتيجيلتحقيق ذلك الهدف اإل  التكتيكات  ، وكذلك األهداف القصيرة والبرامج وصوًلا إلى 

بط بين كل تلك األهداف ويجعلها  تشكل البرامج، وهذا يقود إلى أهمية اإلطار الفلسفي الذي ير

 .ستراتيجيتتكامل وتتناسق لتحقيق الهدف اإل

 المي الغربي ليصل إلى ذلك الجمهور. اإلعقوة اإلرسال الذي يخترق الجدار  .4

 السيطرة على اإلرسال اإلعالمي وهذا يتطلب:  .5

 امتالك األقمار الصناعية الوطنية أو اإلسالمية. . أ

 د إلى أهمية األبحاث في هذا المجال. امتالك منصات اإلرسال، وهذا يقو .ب

ا .ج  سن  خالل  من  األجنبي  االختراق  من  وحمايتها  اإلعالمية  اإلرادة  نين لقوابلورة 

 لإلعالميين وغير ذلك. ستراتيجيالمطلوبة وتوفير التمويل ورفع الوعي اإل 
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 ة للعالم الوطني: سرتاتيجياألهداف اإل 
تخطيط   وجود  ظل  أو    إستراتيجيفي  قومي  ذلك  إعالمي  فإن  عمليات    يسهمإسالمي،  انطالق  في 

ات فضائية الخ، وبالتالي  وقنو على مستوى المنظمات اإلعالمية من صحف ومجالت    ستراتيجيالتخطيط اإل

 لخ.إ .وضوح رسالة كٍل منهم وأهدافه ومداخله اإلعالمية

المركزي العقل  الحالة  هذه  في  يجسد  الذي  الوطني،  لإلعالم  الفرصة  يعطي  الوضع  لإلعالم    هذا 

ة  الوطني، حيث يتم التنسيق والتعاون والتكامل بين أجهزة اإلعالم القومية والخاصة لخدم  ستراتيجياإل

اإلاأل تلك  ستراتيجيهداف  تجاه  تصب  متكاملة  أعمال  انطالق  خالل  من  إما  وذلك  الوطنية،  اإلعالمية  ة 

مقا أو  ومشاهد  قضايا  إدراج  بمراعاة  المساهمة  خالل  من  أو  اإلنتاج األهداف،  في  معينة  أخبار  أو  طع 

نتاج الخاص سيتضمن  اإل  اإلعالمي الخاص، وكل ذلك وفق المداخل اإلعالمية المتفق عليها، وبالتالي فإن

 أهداًفا تكتيكية ومداخل إعالمية معينة، ضمن إنتاجه الخاص.  

المسلسالت المعينة،  ولو تدبرنا في اإلنتاج الغربي فإننا سنجد العشرات من المشاهد أثناء األفالم أو  

يرسخ    مشهد التي يتم من خاللها خدمة أهداف ال تتصل بالعمل اإلعالمي لذلك الفيلم أو المسلسل، مثل  

لإلنسانية في الغرب، أو للعنصرية في مكان ما، أو للقتل واإلرهاب لدين ما، بينما نجد أن تلك الموضوعات  

 المسلسل. ال تتصل بصورة مباشرة لهدف أو غرض ذلك الفيلم أو 

إن من أهم المالحظات على مؤسسات اإلعالم في الدول النامية أو قل معظمها، هو عدم قدرتها على  

ة إعالمية حقيقية، فغالًبا ما يتم االهتمام بالمقومات المادية من أجهزة ومعدات  إستراتيجيداف  بلورة أه 

النطالق على خلفية المصالح  نتباه، فانفسها ال تجد االهتمام واال  اإلعالمكما سبق وذكرت، لكن لب عملية  

، فقد تتطلب المصالح  ستراتيجيالوطنية قد يتطلب تحقيق أهداًفا مباشرة وأخرى تتعلق بالتغيير اإل

وعدم   الكسل  مثل  سلبي  سلوك  لمعالجة  تحتاج  قد  أو  معين،  موضوع  تجاه  عالمي  رأي  تهيئة  الوطنية 

 .لخإ زة.احترام العمل أو عدم احترام الرؤساء من باب الع

كل ذلك يتطلب تحديد أهداف محددة ومن ثم تحديد المداخل المناسبة ومن ثم البدء في عمليات تراكم  

، وإدارة عمليات التنسيق  ستراتيجيمات من خالل اللغة المناسبة والجودة المناسبة عبر اإلرسال اإلالمعلو 

الكب  األهداف  لتلك  تتجه  والصغيرة  الفرعية  األهداف  أن  تضمن  وهكذاالتي  أفالم   رى،  إنتاج  يتم 

و المقاالت  حتى  األهداف،  تلك  خلفية  على  ينطلق  والحوار  السيناريو  إن  بحيث  األعمدة  ومسلسالت، 

 بالصحف تساهم في تحقيق تلك األهداف. 

إن مجرد الشكوى من تهديد بعض السلوكيات اإليجابية أو انتشار بعض السلوكيات السلبية ال يكفي،  

  ستراتيجي بالنخوة والنجدة والكرم.. وهي سمات كريمة، إال أن المخطط اإل م الشباب  مثال لذلك عدم اهتما

خالل   من  اإستراتيجياإلعالمي  التعليم  ة  دور  بجانب  عليها  المحافظة  في  المساهمة  يستطيع  إلعالم 
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ات  جيإستراتي، وأنا على يقين بأننا إذا قمنا بمراجعة إستراتيجيوالمجتمع، إذا تم التصدي لها من منظور 

أهداًفا    معظم  نجد  لن  فإننا  النامية،  الدول  في  اإلعالمية  السعي  إستراتيجي مؤسساتنا  يجب  إعالمية  ة 

بالتغيير. سنكتشف أن العمل يسير في    لتحقيقها أو متعلقة  البعيد سواء أهداًفا مباشرة  المدى  على 

مسا أو  ومسلسالت  أفالم  أو  شيقة  برامج  عبر  المشاهد  جذب  أو  الفعل  رد  الاتجاه  دون سعي  بقات..  خ، 

 لتحقيق أهداف كبرى.  

اه دون  ما  حٍد  إلى  واألجهزة  بالتقنية  اهتماًما  هناك  أن  نكتشف  قد  إعالميين  كما  بتوفير  تمام 

ين يستطيعون مخاطبة البيئة الدولية المعقدة والمساهمة في تحقيق الغايات الوطنية بما إستراتيجي

ة اإلعالمية والفكرية  ستراتيجيولنا العبرة في اإل اقتصادي،  قد تشمله من صراع ثقافي فكري أو عسكري أو  

ة ضد االتحاد السوفيتي )السابق(، حيث أشارت كثير  التي شكلت الركيزة األساسية في حرب الواليات المتحد 

لإل  األساسي  الدور  إلى  الدراسات  الذي  ستراتيجيمن  السوفيتي  االتحاد  ضد  األمريكية  اإلعالمية  الفكرية  ة 

كما يعني وجود أهداف   إعالميين ين إستراتيجيربة عسكرية، وهذا يعني وجود عضع دون ضتفكك وتض

العدو يتم السعي لتحقيقها خالل سنوات طويلة، وهذا ما حدث فعًلا،    ة إعالمية موجهة نحوإستراتيجي

اإل المصالح  التي تحدد  ة  تيجيستراوهو ما يشير إلى انطالق اإلعالم األمريكي على خلفية خارطة المسار 

 مريكية،  األ

  وبالتالي تم التصويب تجاه نقاط الضعف المعينة لدى العدو ومخاطبة القاعدة الشعبية السوفيتية 

قادت    تالسوفييالمحلية والعالمية فتم الترويج لمجموعة من القيم الغربية وسط    األوضاعبما يراعي  

تم نقد النظام الشيوعي    ربي، فيمافرعي تمثل في إبهار المواطن بالنظام الغ  إستراتيجيلتحقيق هدف  

انتهت بخل التي  الشعبية  لة  خبصورة متدرجة دقيقة، وهكذا تجمعت مئات األهداف اإلعالمية  القاعدة 

والسياسية ليصبح النظام رأس دون قاعدة، وتم في نفس الوقت تشكيل الرأي األمريكي والرأي العالمي  

 بطريقة محددة تناسب ذلك.  

أهم إلى  يشير  ذلك  أهداف  كل  بلورة  المصالح  إستراتيجيية  تحقيق  في  تساهم  حقيقية  إعالمية  ة 

 ة. ستراتيجيالوطنية اإل 

 لعاملي:اإلعالم واالنفتاح ا
في ظل سريان شروط العولمة وزوال القيود أمام حركة الفكر والثقافة، فإن اإلنتاج اإلعالمي الوطني ال  

موجًها للبيئة الداخلية، إذ أن وجود الخيارات اإلعالمية  العالمي حتى لو كان  سبيل له إال أن يكون بالمستوى  

المتطور تجعل من الصعوبة ألجهزة ا الوطنية االحتفاظ بجماهيرها دون أن األخرى ذات اإلنتاج  إلعالم 

 ترتفع بمستواها إلى المستوى العالمي.

اإل السياسيةستراتيجيكما أن  المجاالت  ماعية، تستند على  واالقتصادية واالجت  ات األجنبية في كافة 
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النامية،  ات إعالمية تعمل على بناء تراكمات معلوماتية معينة تجاه الدول األخرى ومنها الدول  إستراتيجي

إلى ذلك   وأديانها، وبالنظر  الدول وثقافتها  بناء فكري وثقافي وسلوكي تجاه تلك  إلى تشكيل  بما يؤدي 

ا مع البيئة الدولية لبناء تراكم معلوماتي  إستراتيجيل  إال التعام   ستراتيجي يتضح أن ال سبيل من المنظور اإل 

اإل  تلك  والفكر  ستراتيجييواجه  الثقافة  نشر  على  ويعمل  يعني  ات  وهذا  فضًلا،  الصحيحة  والمعلومة 

ات  ستراتيجيباختصار أن عالمية بيئة اإلعالم أصبحت فرًضا على اإلعالم الوطني وهو ال يتحقق إال عبر اإل 

 اإلعالمية. 

 :  سرتاتيجياإلعالمي اإل مواصفات 
ت في  ، وهذا يعني أن تتوفر عدد من الصفاستراتيجيمن خالل هذا الشرح تتضح أهمية اإلعالمي اإل

اإل  التفكير  على  القدرة  له  تكون  أن  أهمها  للعمل    ستراتيجياإلعالمي  الركون  وعدم  عالمي  منظور  من 

راءة وتحليل البيئة المحلية والدولية من منظور  الروتيني التقليدي، وبالتالي فهو يجب أن يكون قادًرا على ق

  ستراتيجية والقدرة على التنفيذ اإل يجيسترات، وتحديد الرؤية والرسالة والغايات واألهداف اإل إستراتيجي

 . ستراتيجياإل والتنسيق وإجراء التغيير 

 ة واملؤسسات اإلعالمية: سرتاتيجياإل  اإلدارة 
 ة لإلعالم هو:  يستراتيجاإل  اإلدارة من أهم ما تحققه 

 أنها تجعل اإلعالم شريًكا في تحقيق المصالح الوطنية. .1

سالة محددة، فقد تنشأ قناة فضائية تكون  أنها تجعل المنظمة اإلعالمية تعمل وفق ر  .2

الرسالة   هذه  وضوح  المتحدة(..  الواليات  )ولنقل  معين  مجتمع  في  الشباب  هي  رسالتها 

محددة تخدم تلك الرسالة ويضع المنظمة ة  إستراتيجيبوضوح في تحديد أهداف    يسهم

 وح في تحديد عدد من األمور منها:  في موضع المبادرة، كما ينعكس بوض

اإلنجليزية    تعيين .أ يجيدون  إعالميين  تعيين  يتم  أن  مثل  المناسب  الكادر 

باللكنة األمريكية، ذوي معرفة بالشباب األمريكي، والمجتمع األمريكي والتاريخ  

 األمريكي. 

 تجالب أجهزة تناسب البث إلى تلك الدولة.سيتم اس .ب

 تلك الدولة.  سيتم تناول موضوعات تتناسب مع .ج

 يئة وبالتالي:  ستقود إلى إجراء تحليل الب .3

العمل   .أ انطالق  وبالتالي  والقوة  الضعف  ونقاط  والمهددات  الفرص  تحديد 
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بالمنظمة وفق قراءة صحيحة وعميقة تدرك من خاللها المنظمة ما يواجهها  

ات وما هو متاح من نقاط قوة لالستناد عليها بغرض االستفادة من  من مهدد

 الضعف بالمنظمة.   لمكتشفة، وما يتطلبه ذلك من عالج لنقاط  الفرص ا 

 تحديد المداخل اإلعالمية المناسبة. .ب

ة وما يتفرع منها، ومن ثم تصميم التخطيط للقيام  ستراتيجي تحديد األهداف اإل .ج

 بمهام بناء معلوماتي محدد.

 ة اإلعالمية الوطنية: سرتاتيجي وط اإل رش 
 ة إعالمية، أهمها: جيإستراتيمن الشروط الواجب توفرها لبناء   من خالل الشرح يتضح أن هناك عدًدا

 ة ستراتيجياالنطالق على خلفية المصالح الوطنية اإل .1

 ة.إستراتيجياالنطالق من خالل قوة  .2

قوة   .3 تحطيإستراتيجيامتالك  إلى  يؤدي  بما  اإلرسال  في  مد  ة  وبالتالي  المضاد  اإلعالمي  الجدار  م 

 الوطنية، وهذا يتطلب: الجسور للرسالة 

الم .أ اإلعالمي  )المدخل  الرسالة  اللغة قوة  اإلنتاج،  جودة  التراكمي،  البناء  ناسب، 

 المناسبة، الوسيلة المناسبة(.

 قوة اإلعالمي المرسل.  .ب

 السيطرة على مراكز اإلرسال. .ج

 االصطناعية، محطات البث(.  السيطرة على مراكز البث )األقمار .د

 مية. السيطرة على اإلرادة اإلعال  .ه

 اإلعالم واألمن: 
من الموضوعات التي تحدث كثيًرا من الجدل، فاإلعالم ينشد الحرية،  العالقة بين اإلعالم واألمن تعد  

 واألمن في سعيه للحافظ على األمن غالًبا ما يحبذ السرية، هنا يبرز سؤال:  

أمنية قيود  هناك  المخطئ،    هل  هو  ومن  ذلك؟  في  المنطق  هو  وما  ؟  اإلعالم  أم  على  اإلعالميون 

 األمنيون؟ 

اإل  الدولستراتيجيإن  التنظيمات، وهو ما جعلنا نتحدث عن خطة  ة شأن يخص  أو  الحكومات  ة وليس 

ل  ة، وقد تحدثنا عن اآللية الوطنية التي ترعى ذلك والتي يجب أن تشمستراتيجيالدولة التي تعبر عنها اإل 
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ح الدولية هو صراع بين دولة وآخرين )وليس  عناصر الدولة حاكمين ومعارضين، وبينا أن صراع المصال

ة يصفها بأنها )قدرة الدولة على حشد  ستراتيجيرين( وهو ما جعل أحد أهم مفاهيم اإلبين حكومة وآخ

اإل  اإلستراتيجيقوتها  المصالح  تحقيق  أجل  من  الشاملة  هنا يتبيستراتيجية  من  تحقيق خطة  ة(،  أن  ن 

دولة بكاملها، وكما هو معلوم فهي تشمل القوة اإلعالمية  الدولة أي خطة الوطن يستوجب حشد قوة ال 

لخ، وبالتالي ال مجال ألن تتناقض الغايات واألهداف  إ  بجانب القوى األخرى السياسية االقتصادية والعلمية. 

اإلعالمية  ستراتيجياإل فالغاية  البعض،  وبعضها  للدولة  اإل ة  المصالح  تحقيق  في  ة ستراتيجيتساهم 

ة، فلماذا يبرز  ستراتيجيح اإل لغاية العلمية والتقنية، إذن فكل القوى تتجه نحو المصالالوطنية، وهكذا ا

للقوة   الدولة  امتالك  خالل  من  إال  األمن  فيه  يتحقق  ال  الذي  الوقت  في  واألمن  اإلعالم  بين  التشابك 

 نها اإلعالم. ة في عناصرها كافة ومستراتيجياإل

 :    برأيي أن حسم القضية يحتاج للتوضيح اآلتي

وجود   المسار  إستراتيجيإن  ووضوح  الدولة  في  مطبقة  على    ستراتيجياإلة  الوطني  واإلجماع  للدولة 

السياسي من سيادة للقانون والنظام    ستراتيجية، ومدى االلتزام بالسلوك اإل ستراتيجيالمصالح الوطنية اإل 

للخدمة المعرفي ومس  واستقالل  للسند  الوطني  القرار  استناد  السياسية من  المدنية ومدى  القيادة  توى 

.. يشير إلى  لخإللمواطن.  ستراتيجي، ومستوى الوعي اإلستراتيجييط اإلحيث القدرة على التفكير والتخط

نقاط    وجود خطة للدولة، كما تعني اإلجماع الوطني على تلك المصالح وعلى المهددات، كما تعني إدراك

 الضعف الوطنية ومن ثم اإلجماع عليها.

ريد ويدرك العقبات التي تحول  ة، فالجميع يدرك ما يستراتيجييعني وضوح الرؤية الوطنية اإل كل ذلك  

دون ذلك، كما يدرك طبيعة حوار وصراع المصالح الدولية بالعمق المطلوب. وهذه تمثل أوضاع يشكل  

 على القضية المثارة. توفرها من عدمه المحور الرئيس للحكم  

ايات  بتشكيله الوطني يضع خطة الدولة التي تضم الجميع، وتحدد الغ  ستراتيجيإن آلية التخطيط اإل

ة ونقاط الضعف والمهددات والقضايا والتحديات الوطنية.. كما يشرف على  ستراتيجيالوطنية واألهداف اإل 

 تنفيذها.  

ها لصالح  إنجازن عمليات التخطيط والتنفيذ بما يضمن  بينما يقوم جهاز األمن الوطني بمراقبة وتأمي

مفهوم القوة والضعف التي عبرت عنها    الوطن وليس آخرين، وهو بذلك يجب أن يتولى المراقبة في إطار

ة التي طرحها هذا الكتاب، فأي مخالفة أو نشاط يمنع من تحقيق الغايات الوطنية  ستراتيجيالمفاهيم اإل 

 من والمصالح الوطنية. وامتالك القوة في المجال المعين، يشكل تهديًدا لأل  وبالتالي يمنع من تحقيق

ن عن القانون أو إصدار قرارات من شأنها أن تؤثر سلًبا على  المعي  مسؤولمثال لذلك نجد أن خروج ال 

اإلداري   الفساد  أشكال  من  وغيرها  الموضوعة  الخطط  تطبيق  عن  الخروج  أو  الوطنية  النسبية  الميزة 
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.. كل ذلك يعني تهديد مسار تنفيذ الخطة أي تهديد األمن الوطني، وبالتالي فهي تقع في إطار والمالي

ة وليس معوًقا  ستراتيجياإل  اإلدارة الوطني، وهكذا يكون دور الجهاز مكمًلا لعمليات  األمن  صالحيات جهاز  

 لها، وهو بهذا يصبح جهاًزا للوطن قبل أن يكون جهاًزا للحكومة. 

اإل تنفيذ  اإلتراتيجيسإن  المصالح  تحقيق  نحو  يقود  الذي  الدولة  نظام  سيادة  يتطلب  ة  ستراتيجية 

سياد يعني  والعكس  نظامالوطنية،  األفراد    ة  مصالح  تحقيق  نحو  يقود  الذي  والتنظيمات  األفراد 

 والتنظيمات وليس المصالح الوطنية.  

نشاط مطلوب وإن بدا قاسًيا وال    فإذا كان األداء اإلعالمي يسير باتجاه تأسيس ودعم نظام الدولة فهو 

 يضر باألمن القومي في هذه الحالة بل يعززه، والعكس صحيح.  

المشار إليها أعاله أي سيادة النظام    األوضاعمن الدول النامية تكمن في عدم توفر    ي كثير إن المشكلة ف

تأسيس عالقة بين    ة، وإن وجدت فهي غالًبا ما تكون صورية، فالعبرة فيستراتيجي اإل  األوضاعووجود  

وماهية   للدولة  خطة  وجود  مدى  هو  الوطنية  المؤسسات  وكافة  واإلعالم    ةستراتيجياإل   األوضاعاألمن 

 لدى الجميع، سياسيون، اقتصاديون، إعالميون، أمنيون.. الخ،.  ستراتيجيوالسلوك اإل 

 ًيا للدولة. وبغير ذلك غالًبا ما يصبح جهاز األمن حكومًيا حامًيا لنظام وأفراد وليس حام 

وجود   فعدم  واإلعالم،  األمن  بين  والخالف  الصراع  عمليات  تبدأ  وضعف  ة  ستراتيجياإل   األوضاعهنا 

يجعل من نقد وكشف الممارسات المختلفة كالتي أشرت إليها أعاله مثل عدم العدالة    ستراتيجيك اإلالسلو

ة السياسية على  ستراتيجينجد أن اإل لخ، مخالفة غير مرغوب فيها، بينما إ وعدم سيادة القانون والنظام.

النظام يقود لسيادة نظام األفر المثال تشدد في أن عدم سيادة  ي سيادة مصالح األفراد  اد وبالتال سبيل 

وليس الدولة، وهذا يعني أن النقد اإلعالمي هنا في صالح الوطن وليس ضده، وأن المعيار والمرجعية في 

هو مدى تأثيره على قوى الدولة    ستراتيجيمن المنظور األمني واإل  الحكم على مناسبة هذا التصرف أو عدمه

ال مضمون  لتفسير  والمرجعية  اإلالشاملة،  أسس  اتيجيستر قوة  يحدد  الذي  الفكري  اإلطار  هو  الشاملة  ة 

ة القومية  ستراتيجية، وهو إطار ينطلق على خلفية المفهوم العام لإل ستراتيجيومكونات عناصر القوة اإل

ة، وقد تم تناولها في هذا الكتاب  ستراتيجين القومي والمفاهيم المتخصصة لعناصر القوة اإل ومفهوم األم

أنشطة فأي  ممارسا   ؛  التغيير  أو  عمليات  وتعطل  تعوق  أو  الدولة  قوى  حشد  تعطل  أو  تعوق  ت 

اإلستراتيجياإل الوطنية  للمصالح  تهديًدا  تمثل  أن  ستراتيجي،  إال  القومي،  الوطني  لألمن  وتهديًدا  هذه  ة 

ع، وفي  يتعذر إتمامها إال في إطار خطة الدولة التي تشمل الجمي  ستراتيجيالعمليات من الحشد والتغيير اإل 

 . إستراتيجية وسلوك إستراتيجيتوفر أوضاع ظل 

اإل  الوطنية  الرؤية  وضوح  عدم  أن  ونقاط  ستراتيجيكما  والمهددات  المصالح  وضوح  عدم  وبالتالي  ة 

الوطنية، يعني أن اإل عالم نفسه يمكن أن يمارس عمًلا يضر بالوطن في بعض األحيان أو قد  الضعف 
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الو المصلحة  تقتضي  لموضوعات  ايتطرق  عدم  االختراق  طنية  عمليات  يتضمن  ال  وهذا  فيها،  لخوض 

 األجنبي لإلعالم التي قد تحدث أحياًنا. 

ة،  ستراتيجيصالح الوطنية اإللذا ال مجال لجهاز األمن الوطني أن يعوق اإلعالم طالما كان يتم في إطار الم

  ستراتيجيغيير اإل وإجراء التفي التعامل مع المهددات ونقاط الضعف والقضايا الوطنية    يسهموطالما كان  

القوة اإل  ة ستراتيجيالقومي، وفي هذه الحالة فإن نقد وتقويم أي سلوك أو نشاط يتناقض مع مفهوم 

بل واجًبا وطنًيا، وأن اعتراض اإلعالم من القيام بمهامه   بأنواعها المختلفة  ال يعد مخالفة لألمن القومي 

عبر عن وضع خاطئ يجب معالجته، يتمثل في  قبول ذلك ي في تهديد األمن القومي، وأن عدم    يسهمتلك  

اإل  الوطنية  المصالح  مقتضيات  بين  التفريق  األمن  ستراتيجيعدم  مفهوم  عن  يعبر  تحقيقها  والتي  ة 

 بعض القيادات أو التنظيمات )راجع الفصل الثالث من الباب األول(   القومي، وبين مقتضيات حماية

اهلل رجًلا أهدى إلى عيوبي( وقال )ال خير فيكم فيما معناه )رحم   قال سيدنا عمر بن الخطاب  

ة يتناقض مع الشق  ستراتيجيإن لم تقولوها، وال خير فينا إن لم نقبلها(، فمنع اإلعالم من تولي مهامه اإل 

 )ال خير فيكم إن لم تقولوها(، أي منع للنصيحة.   حديث بن الخطاب  األول من 

ي أن  لإلعالم  مجال  ال  ت كما  يهدد  عمًلا  اإل مارس  الوطنية  المصالح  المسار  ستراتيجيحقيق  ويعوق  ة 

النسيج    ستراتيجياإل يهدد  أو  الوطني  اإلجماع  تحقيق  يعوق  أو  يهدد  الذي  اإلعالمي  كالنشاط  للدولة، 

يكرس ويعمق من نقاط الضعف والمهددات الوطنية، أو يمنع أو يضعف أو يعوق التغيير  االجتماعي أو  

   .ستراتيجياإل

يقتضي في كثير من األحيان إحاطة بعض المشروعات واألفكار بسرية، ولعل الصراع    إن صراع المصالح

وقد   اآلخر،  للخصم  المعلومة  أهمية  إلى  يشير  الصناعية،  كاألقمار  التجسس  تقنيات  اإلسالم  في  أشار 

ا  الدولة في إطار هذ ألهمية السرية في بعض األمور )استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان(، عليه فإن  

الصراع العنيف تواجه محاوالت المنافسين والخصوم لكشف أسرارها، والتاريخ يثبت أن مئات المشروعات  

في فترة معينة، فإن كان تأمين المعلومة  العظيمة ما كان لها أن ترى النور لوال أنها أحيطت بالكتمان  

 من أجل اإلثارة الصحفية.   سرار لآلخرين فقطهًما وطنًيا فكيف يقوم اإلعالم الوطني بتقديم هذه األ

بين   فرق  فهناك  الشفافية،  حول  األحيان  من  كثير  في  يحدث  الذي  الخلط  إلى  هنا  أشير  أن  يجب 

التي تجعل بعض اإلعالميين يصرون على نشر كل شيء دون    مقتضيات الشفافية ومقتضيات السرية 

وتعزي سيادة  لضمان  وسيلة  أهم  تشكل  فالشفافية  الذ قيد،  الدولة  نظام  األساسية  ز  الركيزة  يشكل  ي 

اإل المصالح  البشرية  ستراتيجيلتحقيق  النفس  سلوك  من  الدولة  حماية  إطار  في  يأتي  وهو  الوطنية،  ة 

ين، أما  مسؤولمختلفة، لذا فالشفافية تمنع وتقلل فساد الالمعين أو من سلوك التنظيمات ال  مسؤوللل

ظر اآلن للساحة الدولية ستجد أن أداء كثير من  لفساد والسلوك، انالسرية فهي لقضاء الحوائج وليس على ا
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ات  إستراتيجيالحكومات الغربية متاح على الهواء الطلق، لكننا ال نستطيع الحصول عل نسخة كاملة من  

 كما أننا ال نستطيع التعرف على موضوعات ومجريات البحث العلمي والتقني.. الخ، فيها.  أي من تلك الدول

أو صلة  هناك  لها  أخرى  الدولة  ضاع  تشمل  التي  اإلقليمية  المصالح  هو  منها  األول  واألمن،  باإلعالم 

المصا ظل  في  األوربي  اإلعالم  أداء  لذلك  مثال  الوطنية،  المصالح  في  ذكرناه  ما  عليها  لح  وينطبق 

 ة للكتلة األوربية.ستراتيجياإل

والمحافظة على المناخ  السالم العالميين  هناك أيًضا االلتزامات العالمية مثل المحافظة على األمن و 

الدولية    األوضاعيات تجاه البيئة العالمية، وأن أي تهديد لهذه  مسؤولاالستثماري العالمي.. الخ، فالدولة لها  

 عالم التعامل معها على هذا األساس. قد يهدد البشرية ويجب على اإل 

 تلخيص:  
 قاط التالية: من خالل السرد أعاله يمكن تلخيص الموضوع في الن

ة ستراتيجيلمرجعية األساسية التي يحتكم لها األداء اإلعالمي واألمني هي المصالح الوطنية اإل أن ا .1

 ها. إعدادم والمعارضة في  التي يطلق عليها خطة الدولة التي يجب مشاركة أطراف الدولة في الحك

يسعى   .2 اإلعالمي  الخطاب  أن  وهذا يعني  للدولة،  سيادة نظام  الوطنية يتطلب  المصالح  تحقيق 

الدولة هو إعالم   التنظيمات على حساب نظام  أو  النظام، وأن تعزيز أنظمة األفراد  لتعزيز هذا 

 يشكل تهديًدا للمصالح الوطنية.

ا .3 لصالح  يوجه  أن  يمكن  اإلعالمي  المصالح  السند  حساب  على  يكون  أال  على  والتنظيمات،  ألفراد 

كافة المصالح األخرى وهذا يعني  ة تعلو على  ستراتيجيالوطنية، بمعنى أن المصالح الوطنية اإل

أسوأ الفروض أال تتناقض معها    أن بقية المصالح يجب أن تتم في إطارها أو تتكامل معها وعلى

في الدولة يجب أن يتكامل   ستراتيجيلى أن النشاط اإل يقوم ع   إستراتيجيوتعوقها، وهذا ترتيب  

 ال أن يتناقض.  

لتحقيق   .4 أساسي  معوق  والمالي  اإلداري  أهم  الفساد  من  تعتبر  مواجهته  وأن  الوطنية،  المصالح 

 ة الدولة بنجاح. إستراتيجيأسباب تنفيذ 

ا .5 اإل توفير  المناستراتيجياإل  األوضاعو  ستراتيجيلسلوك  المناخ  لتوفير  ضروري  لتنفيذ  ة  سب 

 ة القومية ومن ثم األداء اإلعالمي واألمني.ستراتيجياإل

أمن   .6 ورجال  إعالميين  إإستراتيجيوجود  يعني  مما  ين  بعمق  الوطنية  والقضايا  المصالح  دراك 

الصحفية ال تتحقق بقوة القانون بقدر    يجعلهما يتصرفان بالشكل المناسب، بمعنى أن الحرية

الو مستوى  بارتفاع  تتحقق  هي  اإل ما  خطة    ستراتيجيعي  وجود  ظل  في  واألمنيين  لإلعالميين 



408 

 للدولة يسعى الجميع لتحقيقها.

  ستراتيجي أمني يمنع حشد الدولة لقوتها الشاملة أو إجراء التغيير اإل  أي سلوك أو أداء إعالمي أو  .7

 ق المصالح الوطنية، يشكل تهديًدا لألمن والمصالح الوطنية.القومي المطلوب لتحقي 

تعطي الفرصة لكافة أبناء الوطن للمشاركة، يعني    ستراتيجيآلية وطنية للتخطيط اإلإن تأسيس   .8

ووضوح الرؤية    ستراتيجيميع لتحقيقها، وإن وضوح المسار اإل بلورة خطة الوطن التي يسعى الج

اإل الجستراتيجيالوطنية  وإدراك  والمهددات  ة  والقضايا  للمصالح  اإلعالميون  فيهم  بما  ميع 

وستراتيجياإل وة  الوطنية  الضعف  اإل  األوضاعنقاط  بالعمق  الخ،  والعالمية..   ستراتيجيالمحلية 

واإلعال األمني  األداء  في  ينعكس  أنشطة  سوف  أي  ممارسة  من  الجميع  ويمنع  وغيرهما،  مي 

ممارس تعني  بل  اإلعالم،  ذلك  في  بما  الذي  متناقضة  اإلعالم  ذلك  في  بما  متكاملة  أنشطة  ة 

ة اإلعالمية )أي بلغة أخرى: الخط اإلعالمي الوطني المطلوب  راتيجيستيستطيع حينئٍذ بلورة اإل 

الوطنية تستطيع من خالل قطاعاتها المختلفة  لتحقيق المصالح الوطنية(، كما أن تلك اآللية  

بم الوطنية  األطراف  بين  والتواصل  التناسق  بين  تحقيق  والتواصل  التناسق  تحقيق  ذلك  في  ا 

قود لبناء الثقة بينهما، كما يحتاج لنشر ثقافة خطة الدولة التي  رجال األمن واإلعالميين الذي ي 

 تعلو فوق الجميع.  

 اإلعالم وسياسة التحرير: 
على  بم السيطرة  أعطى  جديًدا  واقًعا  للعالم  برز  الماضية  العقود  في  التحرير  سياسة  تطبيق  وجب 

األرباح في كثير من  اإل التي ترجح كفة تحقيق  الخاص  القطاع  األحيان، ولعل تقييم هذا  عالم لشركات 

لعل الرغبة في  ، وستراتيجيالمبدأ، أي مبدأ سيطرة أصحاب المال على اإلعالم يستدعى إعمال التفكير اإل

حتى   الجمهور  إلرضاء  السعي  يعني  اإلعالم  شركات  من  لكثير  المالي  الربح  لمخالفة  تحقيق  ذلك  أدى  لو 

 منظومة القيم والمبادئ في العالم. 

المال على القرار السياسي والمال ومن ثم    أصحابحدث في عالم االقتصاد وأدى لسيطرة    إن الخلل الذي

ألرض، قاد إلى خلل أساسي في توزيع الدخل القومي ليصبح تحت سيطرة قلة  السيطرة على مقاليد إدارة ا 

المال    حابأصفي فقر وأحياًنا فقر مدقع، كما أن عدم تقيد     األرضبينما يرزح جانب كبير من بقية سكان  

ا   أدىبمنظومة القيم   عالقات    وتأسيس لبيئة العالمية بشكل غير مسبوق واستنزاف الموارد  الى تدمير 

ي صدرت للدول الكبرى موارد طبيعية  تال  أفريقيا تكافئة بين دول الشمال والجنوب، نموذج لذلك  غير م

 . ابعدة تريليونات من الدوالرات بينما ال زال اكثر قارات العالم تخلًف

التي   القيم  الوقت أن تقود ألن يفقد    نتائج اللهذه    أدتإن غياب منظومة  الوخيمة يمكن في نفس 

 عارمة.  أخالقيةليدخل العالم في فوضى  األخالقيعمليات البناء العالم سيطرته في 
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تعاني من الفقر إلى أن يحظى    التي كما أن توجه الدول نحو خصخصة التعليم، سيقود في الدول النامية  

 األغنياء بالتعليم ويحرم الفقراء من ذلك. 

والفكر   التحرير  إلى عيب كبير وأساسي لسياسة  ا،  الرأسماليكل ذلك يشير  استدامة  إلى  نزاع  لسيقود 

، مما يحتم أن يعود للدولة دورها الطبيعي ممثلة في الحكومات في  األرضوالصراع وعدم االستقرار على  

 إدارة األرض. 
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 ق والتكامل بين اإلعالم واألمن : التناس3/   5شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة الدولة

الجهاز القومي للتخطيط 
 سرتاتيجياإل

 جهاز األمن القومي 

 ة اإلعالمية سرتاتيجياإل

 الوطني.السند اإلعالمي 

املساهمة يف حشد قوى 
 .الدولة الشاملة

يف إجراء التغيري  املساهمة
 .القومي سرتاتيجياإل

 .سرتاتيجيطيط اإلالتخ

 .إدارة اإلجامع الوطني

  .اإلرشاف عىل التنفيذ

  .سرتاتيجيتأمني املسار اإل

تأمني عمليات حشد القوى 
 سرتاتيجيوعمليات التغيري اإل

 القومي.
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 للمعلومات:  سرتاتيجي التخطيط اإل 
اإل  التخطيط  مفهوم  للمعلومات،    ستراتيجييقوم  ومتكامل  آمن  وطني  نظام  توفير  على  للمعلومات 

والمصالح   القومي  األمن  وتحقيق  لتخطيط  المطلوبة  والمعرفة  والمعلومات  والبيانات  الدعم  يوفر 

 ة، ويتضمن: ستراتيجياإل

 والمرحلي واألمن القومي فيما يتعلق بتحديد:  ستراتيجيتلبية حاجة التخطيط اإل  .1

وم . أ القوة  حولها  نقاط  ومن  ا  تغيير،  من  عليها  يطرأ  وما  وأوضاع  ظروف  من 

أهمها الموارد األساسية مثل مساحات األراضي الزراعية والمعادن وثروات باطن  

 األرض كالطاقة وغيرها. 

 الضعف الوطنية وما يطرأ عليها من تغيير. نقاط  .ب

لعمليات   .ج  المطلوبة  بالدقة  وتوصيفها  خارجًيا  للدولة  المتاحة  المصالح 

 تخطيط.ال

صادر التهديد والبيانات المطلوبة للتحليل الجيوستراتيجي وتقدير الموقف  م .د

 .ستراتيجياإل

ات  إستراتيجيومي وتوفير المعلومات المطلوبة لعمليات متابعة وتقييم سياسة األمن الق .2

 وخطط الدولة، وذلك في الوقت المطلوب وبالمصداقية الكافية، وأهم ما تشمله: 

 شاملة. لدولة المؤشرات قياس قوى ا . أ

 ة )المؤشرات الرئيسية للغايات(. ستراتيجيمؤشرات تنفيذ اإل  .ب

 ة.ستراتيجيالمؤشرات الخاصة بتنفيذ األهداف اإل  .ج 

 شغيلية. المؤشرات الخاصة بالخطط المرحلية والت .د

 توفير المعلومات المطلوبة لعمليات صناعة قرار.  .3

المطلوب    (DATA MININGعمل التحليل اإلحصائي وعمليات التنقيب عن المعلومات ) .4

 إلنتاج المعلومات والمعرفة. 

تتضمن   أن  يعني  تخزين  إستراتيجيوهذا  مجال  في  التحتية  البنية  توفير  والمعلومات  اإلحصاء  ة 

 . المعلوماتوإتاحة وتصنيف وحفظ  
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  اإلشكاالت إن عدم توفر معلومات وطنية المصدر ذات مصداقية في الوقت المحدد يؤدي الى عدد من  

 ية، من أهمها:  األساس

عدم معرفة كثير من الدول لقدراتها وإمكاناتها وما حولها من أوضاع وظروف، وبالتالي عدم   .1

 القدرة في تحقيق فرص مناسبة.

مكن صناعتها وما حولها من أوضاع وظروف تؤثر  لدولة أو المعدم إدراك الفرص المتاحة ل .2

 .ستراتيجيفي عمليات التخطيط اإل 

 قة المناسبة لنقاط ضعفها أو للمهددات التي تواجهها.  عدم معرفة الدول بالد .3

اإل .4 وتقييم  متابعة  في  الدولة  قدرة  المسار  ستراتيجيضعف  ورعاية  والخطط  ات 

 .  ستراتيجياإل

ا .5 صناعة  عمليات  وضعف  لعدم  أو  لقرار  التحليل  مراكز  تجاه  المعلومات  مسارات  ضوح 

 صناعة القرار.

 البيانات والمعلومات ذات المصداقية.   الفرصة لتنامي معدالت الفساد لعد توفر .6

عدم وجود تشريع في العديد من الدول النامية يجعل من التقارير اإلحصائية سنًدا    أنكما   .7

 ي الفساد أعاله.  لدولة ساهم ف قانوني ووسيلة معتمدة للتقويم في ا

ولذا   الدولي،  الصراع  من مفاتيح  واحدة  المعلومات  أصبحت  ثانية  ناحية  المعلومات  حجب    أصبحمن 

هذا  ستراتيجياإل لكسر  أهمية  أعطى  ما  وهو  الكبرى،  الدول  بها  تقوم  التي  الطبيعية  الممارسات  من  ة 

الصناعية التي تعين في االستشعار    تالك األقماربام  أونظمة المعلومات الوطنية  أاالحتكار سواء بتعزيز  

 . ة دولية تتضمن بيع المعلوماتإستراتيجيعن ُبعد أو بعقد ترتيبات 

 ومات:آلية اإلحصاء واملعل
ة المعلومات يتطلب وجود مرجعية األساسية للدولة في مجال اإلحصاء  إستراتيجيإن تحقيق أهداف  

 ت واالستشعار عن ُبعد ونظم المعلومات الجغرافية.والمعلومات تضم اإلحصاء وتقانة المعلوما

 ا يتطلب:  إن إنتاج المعرفة يستدعي توفر معلومات دقيقة ذات مصداقية وهذ 

قانوني وإداري مناسب بما يمكن    إسنادللمعلومات واإلحصاء يتمتع باالستقاللية وتأسيس جهاز   .1

 هذا الجهاز من: 

 فرض المنهج اإلحصائي الوطني. . أ

 ألطراف المعنية.التنسيق بين ا .ب
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خالل فروع الجهاز بالوزارات والواليات والمؤسسات المختلفة، من    علىالسيطرة اإلدارية   .ج 

العلمي: أنَّ الجهات المنفذة ال  إعماًلا للمبدأالحياد   اللتزامله، مما يعزز الكفاءة  تبعيتها

صحيحة  تقوم بتقييم عملها بنفسها، ألن ذلك يعني إنتاج بيانات غير دقيقة أو غير  

 ويفتح المجال للفساد.  

 تنفيذ المسوحات اإلحصائية بمهنية.  .د

 دولة كما يلي: كما يتطلب استعداد إداري وثقافي على مستوى ال  .2

 القومي والمتخصص. ستراتيجيتأسيس مراكز للتحليل اإلحصائي والتحليل اإل  . أ

 (. DATA MININGتأسيس مراكز للتنقيب عن البيانات والمعلومات ) .ب

 للبحوث والدراسات. تأسيس مراكز  .ج 

 تأسيس مراكز لصناعة القرار تضم:  .د

i. البيا كافة  وتوفير  بجمع  يختص  وهذا  القرار  دعم  معلومات  نات  مركز 

 ستراتيجيحول مجال المؤسسة المعينة من دراسات التحليل اإل   والمعلومات

مجاله  ستراتيجيواإل  ويشمل  واألفكار،  والدراسات  والبحوث  والخطط  ات 

ير والبحوث بجانب متابعة الخبراء ومدهم بالمعرفة  تلخيص الكتب والتقار

 عملية.والمعلومات الجديدة حتى يكونوا متابعين للتطورات العلمية وال 

ii.  لومات دعم القرار، ويضم الخبراء من المؤسسة ومن خارجها بما في  مركز مع

ذلك الخبراء السابقين والعلماء في التخصص المعين بالجامعات، ويقوموا  

 ترحات والسيناريوهات والخيارات.  المق إعدادب

 تشكيل وعي إحصائي ومعلوماتي على مستوى الدولة.   .ه

التشريع .و من  داعمة  بنية  إل تأسيس  المطلوبة  والمعلومات  ات  البيانات  نتاج 

 والمعرفة.  



414 

 ة القومية واألمن القومي: سرتاتيجياملعلومات واإل 

ات وخطط  إستراتيجية األمن القومي وطالما أن نظام المعلومات يسند عمليات تخطيط وتنفيذ سياس

لفية مفهوم  أن تنطلق على خ الدولة، فإن المنهج الوطني والتنظيم اإلداري آللية المعلومات واإلحصاء يجب  

نظرية األمن القومي، وتأسيس النظام اإلداري على أساس قوى الدولة الشاملة والغايات القومية، كما أن 

اإل التحليل  عمليات  القومي    يستراتيجطبيعة  األمن  لسياسة  المطلوبة  والقياس  التقييم  وعمليات 

 يرها من آلية المعلومات. ات المطلوب توفات الدولة هي التي تحدد البيانات والمعلوم إستراتيجيو

الوطني فضًلا عن   الترتيب في تحقيق التكامل للنشاط  لقد سبق وأشرنا في الباب األول ألهمية هذا 

الذي    ستراتيجيابتداًء من نظام المعلومات إلى جهاز التخطيط اإل   ستراتيجيها اإلإحكام الدولة لرعاية مسار 

و  الدولة  قوى  بعدد  الغايات  ومجل يحدد  من  مسمياتها،  جزء  يقتطع  قطاع  كل  يجعل  بما  الوزراء  س 

ة في القطاع المعين، ثم جهاز المخابرات، ثم مجلس األمن القومي وأخيًرا البرلمان، كل هذه  ستراتيجياإل

 ألجهزة يتم تنظيمها إدارًيا حسب قوى الدولة الشاملة.ا

يقوم باستخدام البيانات    اإلستراتيجييط  وإذا أخذنا نموذج لذلك فإن القطاع االجتماعي بجهاز التخط

والمعلومات المتاحة في دائرة المعلومات االجتماعية بجهاز المعلومات لينتج الغاية االجتماعية، ويقوم  

ة االجتماعية،  ستراتيجياإل   بمجلس الوزراء بوضع خطته االجتماعية المرحلية كجزء منالقطاع االجتماعي  

لمان بمتابعة ومراقبة الخطط االجتماعية بناء على مؤشرات القياس التي  ويقوم القطاع االجتماعي بالبر

عي بمجلس  ينتجها دائرة المعلومات االجتماعية بجهاز المعلومات، ومن ناحية أخرى يقوم القطاع االجتما

جتماعية من سياسة األمن القومي والتأكد بالتالي من أن  األمن القومي بمتابعة مسار تطبيق السياسة اال

 ة االجتماعية.ستراتيجيلنشاط االجتماعي للدولة يقود نحو تحقيق القوة اإل ا
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 : تكوين جهاز المعلومات 4/   5شكل 
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 تكوين جهاز المخابرات  : 7/   5شكل 
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 : تكوين البرلمان9/ 5شكل 
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 االجتامعي:  سرتاتيجيالتخطيط اإل 

اإل التخطيط  مفهوم  تح   ستراتيجييقوم  على  القوة  االجتماعي  وامتالك  االجتماعي  األمن  قيق 

منصهر وطنًيا  ة االجتماعية، ويتضمن بناء والمحافظة على مجتمع متجانس متفاعل إيجابًيا  ستراتيجياإل

 االنتماء ة التي تتضمن تحقيق العدالة االجتماعية وتعزيز  ستراتيجيتكزات اإليقوم على قيم الخير والمر 

وتأسي وكرامته،  اإلنسان  وأمن  وحفظ    األوضاع س  الوطني  الدولة  كيان  لحفظ  تؤسس  التي  الديمغرافية 

ل الثقافة الوطنية المطلوبة لتحقيق  حضارتها وتوفير الفئات العمرية المطلوبة لتحقيق التنمية، وتشكي

 الثقافي المطلوب لتحقيق األمن والسلم العالمي،   سناداإل ة للدولة بما في ذلك  ستراتيجيصالح اإلالم

عاية اإلنسان وجدانيا ونفسًيا وعقلًيا وبدنًيا، ونشر المعرفة وتوفير المورد البشري  ويتضمن تنمية ور  

كما يتضمن تعزيز دور    المؤهل من حيث السلوك الوطني والمهني والمهارات والقدرات واالنتماء للوطن،

 ة.  تيجيستراالمصالح اإل األسرة في التنشئة االجتماعية والثقافية وتعزيز قدرات المجتمع في تحقيق

 محاور المفهوم:

 ة الشاملة. ستراتيجيتحقيق األمن االجتماعي وامتالك القوة اإل  .1

 بناء والمحافظة على مجتمع متجانس متفاعل إيجابًيا منصهر وطنًيا. .2

 الوطني.  االنتماءعدالة االجتماعية تعزيز تحقيق ال .3

 تعزيز أمن اإلنسان وكرامته. .4

فظ كيان الدولة وتوفير الفئات العمرية المطلوبة  فية التي تؤسس لحالديمغرا  األوضاعتأسيس   .5

 لتحقيق التنمية.

 ة للدولة. ستراتيجيتشكيل الثقافة الوطنية المطلوبة لتحقيق المصالح اإل .6

 المطلوب لتحقيق األمن والسلم العالمي. الثقافي    سناداإل توفير   .7

 ا. تنمية ورعاية اإلنسان وجدانيا ونفسًيا وعقلًيا وبدنًي .8

و  .9 المعرفة  والمهارات  نشر  والمهني  الوطني  السلوك  حيث  من  المؤهل  البشري  المورد  توفير 

 والقدرات واالنتماء للوطن. 

 تعزيز دور األسرة في التنشئة االجتماعية والثقافية.  .10

 ة. ستراتيجيرات المجتمع في تحقيق المصالح اإل تعزيز قد .11
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 ات فرعية عديدة أهمها: يإستراتيجاالجتماعي يشمل  ستراتيجيبهذا المفهوم فإن التخطيط اإل

 ة الثقافية.ستراتيجياإل .1

ة الموارد البشرية )التعليم قبل المدرسي، التعليم العام والعالي األكاديمي إستراتيجي .2

 والتقني، التدريب(. 

 الديني.   اإلرشادة تيجيإسترا .3

 ة الصحة. إستراتيجي .4

 ل.  ات األسرة، المرأة، الطف إستراتيجي .5

 جتماعي.ة الرعاية والضمان االإستراتيجي .6

 ة الشباب.إستراتيجي .7

 ة الرياضة.إستراتيجي .8

 ات مكافحة المخدرات.  إستراتيجي .9

 ات ذوي الحاجات الخاصة والطفل. إستراتيجي .10

اإل  التخطيط  سنتناول  الفصل  هذا  سنتناول    راتيجيستفي  كما  موضوع    ءبشيالثقافي  التفصيل  من 

 وارد البشرية. للم ستراتيجيالتخطيط اإل 

 الثقايف:  سرتاتيجي التخطيط اإل 
الثقافة ظل يتم في األرض بطريقة تلقائية عبر تفاعل الحضارات   التاريخ يشير إلى أن تشكيل  إن 

الهجرات القديمة، كما التي شهدت الحضارات    والديانات مع الشعوب مضاًفا له أثر  الحال في إفريقيا  هو 

 تعمار في حقبه المختلفة.  وأثر االس  اإلفريقية، اليهودية، المسيحية واإلسالمية مع أثر الهجرات من خارجها

ة الثقافية تعني المبادرة بتحديد وتشكيل والمحافظة على  ستراتيجيإال أن الوضع الراهن أصبحت اإل

ات الثقافة في ستراتيجيانتظار لمجريات األحداث كيفما تأتي، ولعل النظر إل الثقافة المرغوب فيها وليس  

وآسيا، يشير لعمليات تشكيل ثقافي يناسب ما سبق وتم   ات المتحدة العديد من دول أوربا الغربية والوالي

  ة، كما أن النظر لمفهوم العولمة الثقافية في المفهوم الغربي يشير إلىإستراتيجيتحديده من مصالح  

 هذا المعنى لكن على مستوى عالمي.
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 الثقافي: ستراتيجيمفهوم التخطيط اإل

الثقافي المطلوب لتحقيق المصالح    سناداإل ير  في على توفالثقا  ستراتيجييقوم مفهوم التخطيط اإل 

الذهنية وطريقة    ةستراتيجياإل إيجابي مبدع في  والمحافظة على نمط وطني  للدولة، ويتضمن تشكيل 

خطيط والتنفيذ والحياة، وتشكيل العقل الجمعي والقومي وتأسيس ثقافة العمل في شكل  التفكير والت

 فريق وثقافة التعايش السلمي،  

ال وثقافة  ويتضمن  الدولة  عن  تعبر  التي  الوطن  لخطة  ويؤسس  الوطن  ُيعلي  الذي  الوطني  سلوك 

ة والتداول السلمي للسلطة،  الشورى ودعم القرار بالمعرفة والشفافية والمشاركة وقبول النقد والمحاسب

دة  لوقت والجووتأسيس السلوك المهني الذي يقوم على االنضباط واحترام والمؤسسية والنظام والعمل وا

الفكري   األمن  تحقيق  ويتضمن  وااللتزام،  واألمانة  الصدق  تشمل  التي  الداعمة  القيم  بجانب  والتميز، 

والسلم العالمي وأمن المستقبل، كما يتضمن إرسال    األمن الثقافي المطلوب لتحقيق    سناداإل والثقافي، و

 الدولية.لى الساحة الثقافة الوطنية إلى الساحة الدولية وإدارة الحوار الحضاري ع 

 تحقيق التنمية والثقافة يف الدول النامية:
قيق  النظر ألوضاع العديد من الدول النامية مثل اإلفريقية الغنية بالثروات الطبيعية التي تؤهلها لتح 

مصالح ضحمة لشعوبها في الوقت الذي ال زالت فيه هي األكثر تخلًفا يشير إلى العديد من األسباب لكن  

 نكتشف أن الخلل األساسي يعود للجوانب السلبية في الثقافة. س دون شك 

اإل  مفهوم  عن  يعبر  الذي  الوطنية  اإلرادة  وفق  المستقبل  تشكيل  يعني  ستراتيجيإن  الوطنية،  ة 

كيل أوضاع جديدة، وهذا بالضرورة يتطلب تطوير الثقافة الوطنية لتلبي مطلوبات تحقيق  بالضرورة تش

 ي نماذج لبعض الجوانب التي تعبر عن هذا المعنى: لذلك الحلم الوطني، وفيما ي 

اإل  .1 والبناء  التراكم  مسار    ستراتيجيتحقيق  عبر  الوطنية  الغايات  لتحقيق  يقود  الذي 

لعقود يحتاج لثقافة تقوم على احترام الخطط الوطنية  طويل المدى قد يمتد    إستراتيجي

سياسي وسلوك  وطني  سلوك  تشكيل  آخر  بشكل  يعني  وهذا  من    وتنفيذها،  ُيعلي  رشيد 

 الدولة على ما دونها من مصالح.   

لتحقيق المصالح الوطنية،  في    األوضاعبغرض تهيئة    ستراتيجيقبول عملية التغيير اإل .2

تقبل وتؤسس لذلك، كما أن تحقيق التغيير في كافة أنواعه  ه يتطلب ثقافة جديدة  حد ذات 

ع  مجملها  في  تقوم  الكتاب  هذا  في  سابًقا  ذكرها  ورد  الثقافة  التي  تطوير  أو  تشكيل  لى 

الوطنية، من النماذج لذلك نجد أن التغيير في نطاق العمل ليتحول نحو العالمية هو في  

م الدول النامية تقوم على المحلية  يث ال زالت عقلية معظالواقع تشكيل ثقافي جديد ح
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مي وما نجم  وليس العالمية ليظهر في محلية وتقليدية األسواق، محلية نطاق اإلرسال اإلعال 

عن ذلك عن تخريج إعالميين وإداريين واقتصاديين.... إلخ غير قادرين على التعامل مع  

ة  إستراتيجيترتيبات    جد أن دخول الدولة فيالجمهور العالمي، حتى في المستوى السياسي ن

تحتاج  ، . إلخاألوربيالتحالفات أو تأسيس كتلة سياسية جديدة كاالتحاد  أو دولية كالشراكات 

اإل أن  مالحظة  يمكن  لذلك، كما  وتؤسس  تقبل  جديدة  مخاطبة ستراتيجيلثقافة  تعني  ة 

  ط بل التميز من منظور جمهور وسوق عالمي مما يحتم اإلنتاج ليس بالجودة العالمية فق

واإل  اإلبداعي  للتفكير  تؤسس  جديدة  ثقافة  تشكيل  يستدعي  وهذا  ،  ستراتيجيعالمي، 

تعزز من المهارات حتى تصبح مناسبة لتحدي التنافس  التي    اإلتقانبجانب تطوير ثقافة  

العالمي. إن الدول النامية ستفقد مئات اآلالف من فرص العمل في العقود القادمة نتيجة  

 رة المناسبة للتنافس العالمي.م توفر السلوك والمهالعد

مصالح   .3 والصراع  إستراتيجيتحقيق  التنافس  غمار  في  الدولة  دخول  يعني  ضحمة  ة 

اإل  تيجيسترااإل احترام  على  تقوم  جديدة  بثقافة  إال  يستقيم  ال  كخطة  ستراتيجي وهذا  ة 

  علم والنظام والقانون للدولة وليس الحكومة، وتقوم كذلك على التوافق الوطني وُتعلي ال 

للوطن بما يؤسس لسيادة نظام   االنتماءوالمؤسسية ومبدأ المحاسبة والشفافية وتعزز من  

 تفاوضية. الدولة وتعزيز قدراتها ال

اإل  .4 القضايا  من  العديد  مواجهة  يعني  الوطني  الحلم  تحديات  ستراتيجيتحقيق  ومواجهة  ة 

التحديات   ومواجهة  الدولي  تطوير  التنافس  بالضرورة  يعني  مما  وطرائق  المحلية  منهج 

إل المطلوبة  الوطنية  الثقافة  جوانب  من  جانًبا  يعد  وهذا  تحقيق    سنادالتفكير،  عمليات 

للدولة كما يستدعي تأسيس ثقافة صناعة القرار التي تؤسس الحترام   تيجيستراالنجاح اإل

 العلم وللشراكة بين السلطة العلمية والسلطة السياسية. 

بشكل أساس على توحيد المشاعر الوطنية وتحقيق  ة يقوم  ستراتيجيتحقيق المصالح اإل .5

تقوم جديدة  وطنية  ثقافة  تأسيس  يستدعي  وهذا  والوطني،  القبول  إرساء    الرضا  على  

ة لتصبح مرتكزات للدولة وليس للحكومات مثل إقامة  ستراتيجيوتحقيق بعض المرتكزات اإل

 االستعالء الثقافي.ييز على أساس عرقي أو سياسي، عدم العدل، أمن اإلنسان، عدم التم

منظومة القيم وطرق التعامل مع الجمهور وغيرها من المعاني التي تعبر عن بعض جوانب   .6

ال أثر  مفهوم  والدراسات  البحوث  أثبتت  حيث  الدولة،  نجاح  أسس  أهم  من  تعتبر  رسالة، 

ثلة على ذلك النجاح الذي حققته  ومن األم  ستراتيجيتطبيق مفهوم الرسالة على النجاح اإل 

عديد من المؤسسات التجارية من متاجر وشركات طيران وفنادق إلخ، في تحقيق مبيعات  ال
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مجم إلرسائها  نتيجة  جًدا  مع  كبيرة  للتعامل  رفيع  لسلوك  أسست  التي  القيم  من  وعة 

ي تحقيق  نتصور نجاح ف  أنالجمهور، وبالتالي في ظل احتدام المنافسة وتعقيداتها ال يمكن  

 جاالت ونحن ال نمارس السلوك المناسب الذي يرغبه الجمهور.أهداف الدولة في كافة الم

 ترتيب ثقافي.   ة يحتاج لسلوك جمعي وعقل جمعي وهذاستراتيجيتحقيق اإل  .7

بعض التحديات العالمية تستدعي تطوير والمحافظة على بعض الجوانب الثقافية مثل   .8

 الديانات.ظ على العرض والشرف، التعايش بين  التكافل االجتماعي، وثقافة الحفا

ة مثل ضعف أو غياب  ستراتيجيهناك نماذج سلبية للثقافة تمنع من تحقيق المصالح اإل  .9

عدم   التخطيط،  الفردية،    واالتكاليةالحماس  ثقافة  الروح  التسيب،  العمل،  في  والتراخي 

الوط المصالح  على  والجهوية  والحزبية  الشخصية  االنتماءات  في  سيادة  الثقة  عدم  نية، 

فري كروح  عدم  العمل  به،  والتقيد  النظام  احترام  عدم  اليدوي،  العمل  من  التأفف  ق، 

واأل  بإتقان االهتمام   الصدق  صفات  تراجع  في  العمل،  والنصيحة  النقد  قبول  عدم  مانة، 

اإل  المصالح  تحقيق  فيه  يتوقف  الذي  اإل ستراتيجيالوقت  القوة  وامتالك  ة  ستراتيجية 

ل النصيحة واالعتراف بالخطأ، االستسالم سيادة نظام الدولة وهو يتطلب قبو  الشاملة على 

اإل لتحقيق  المطلوب  الوضع  يناقض  وضع  وهو  في  ستراتيجيللواقع   المتمثل  تأسيس  ة 

 الهم الوطني وصناعة التحدي على المستوى الوطني.

 الثقافة وتحديات املستقبل:
قوي ووجود مركز  ثقافي  إسناد تحديات الثقافية دون إن أي حضارة لن تستطيع الصمود في مواجهة ال

 الثقافي.    ستراتيجيثقافي قوي، وهذا يلقي بتبعات كبيرة على التخطيط اإل  إرسال

ال أمن  تحقيق  لذلك تحدي  إن  النماذج  ومن  الثقافي،  التحدي  على  منها  جانب كبير  مستقبل يتوقف 

الموارد   نقص  وتحدي  البيئي  تحقيالتهديد  التطرف،  الغذاء،  أزمة  الطاقة،  أزمة  تنمية العالمية،  ق 

مما يعني الحاجة لتشكيل ثقافة عالمية تؤسس للوعي البيئي والصحي واالقتصادي وثقافة  ،  مستدامة

ا الكبيرة  التعايش  الدول  ومصالح  اإلنسان  أمن  أسس  على  تقوم  التي  الدولية  الشراكات  وثقافة  لسلمي 

في    ستراتيجيالتخطيط اإلألجيال القادمة... إلخ، وهي قضايا يجب أن يتضمنها  والصغيرة مًعا ومصالح ا

 دول العالم. 
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 أمن املستقبل: 
ق دولي يؤسس لمنظومة القيم والمرتكزات  إن تحقيق األمن العالمي وأمن المستقبل يعني الحاجة لميثا

أهمها في تحقيق أمن اإلنسان  في العالم، المتمثل    إستراتيجيالتي تحكم عمليات التخطيط    ستراتيجياإل

قومي والعالمي والحفاظ على البيئة واالستغالل األمثل للموارد وتنميتها وتطويرها  وعدالة توزيع الدخل ال 

 وحفظ حقوق األجيال القادمة.

إذا لم يراعي األمور المتعلقة    إستراتيجيهذا الفهم فإن أي تخطيط يجب أال يطلق عليه صفة تخطيط  ب

 أمن المستقبل الوارد نماذج منها أعاله.  بأمن العالم و
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 للموارد البرشية  سرتاتيجيالتخطيط اإل 

عل في  للدارس  األبرز  العلم  الحقيقة  بهذا  الخاصة  الكتب  ميل معظم  هو  البشرية  الموارد  م تخطيط 

والمرتكزات  والمفاهيم  التعريفات  تأتي  النسق  هذا  وعلى  المنظمات،  إطار  في  البشرية  الموارد    لتناول 

 العلمية.  

المنظمات ال   الموارد البشرية سواء من منظور  النظر إلدارة أو تنمية  الدقيق  إن  الفهم  يمكن أن يوفر 

ولهما، إال أن هذا الحديث ال يعني عدم أهمية علم إدارة الموارد البشرية لمنظمات األعمال، وإنما قصدنا  ح

موارد البشرية على مستوى الدولة، ومن ذلك  أن نبين أن هذا العلم قد ال يلبي بشكل كاٍف لتعقيدات ال

ات المختلفة في االقتصاد  راتيجيستلموارد البشرية وتنفيذ اإلتعقيدات تحقيق األمن القومي المرتبطة با

 .إلخ والسياسة واإلعالم.

أن نتناول ذلك   إستراتيجيمن المهم جًدا ونحن نتناول الموارد البشرية على مستوى الدولة من منظور 

اإلمن خال للدولة وكذا  ستراتيجيل  الوطنية  المصالح  التي تعبر عن  القومية  التي  ة  عقباتها والمشكالت 

الدو داخل  اإلتعترضها  أن  بمكان  الضروري  ومن  وخارجها،  من  ستراتيجيلة  تشمله  وما  القومية  ة 

لة لما تريد  ة الشامستراتيجي، توفر الرؤية اإلإستراتيجيات فرعية وما استندت عليه من تحليل  إستراتيجي

   ة.ستراتيجيرد البشرية المطلوبة لتنفيذ اإلأن تحققه الدولة وبالتالي طبيعة ونوع وحجم ومستوى الموا 

على   التطرق  يتطلب  علمي،  بشكل  الدولة  مستوى  على  البشرية  الموارد  موضوع  تناول  فإن  لذا 

اإلستراتيجياإل والمصالح  القومية  اإل ستراتيجية  المسار  وخارطة  التعرض    ستراتيجية  ثم  ومن 

الثقافة  ة التربية والتعليم العام والعالي وراتيجيإستة ذات الصلة بالموارد البشرية وأهمها  ستراتيجيلإل

 والتدريب.

 للموارد البرشية:  سرتاتيجيمفهوم التخطيط اإل 
لها  للموارد البشرية هو العملية المنظمة التي يتم من خال  ستراتيجيبنظر المؤلف، )مفهوم التخطيط اإل 

ًفا وتوقيًتا ومكاًنا، المطلوبة لتحقيق  تعميم المعرفة وتأهيل وتوفير الموارد البشرية المطلوبة كًما وكي

مصالح الوطنية وذلك من خالل إحداث التنمية العقلية والنفسية واألخالقية لألفراد، بما في ذلك توفير  ال

وتقنًي وفنًيا  أكاديمًيا  العالمي،  بالمستوى  المدربة  المهني  الكوادر  والسلوك  الوطني  السلوك  وتشكيل  ا 

وك الشخصي القويم وصبغه بالقيم  إلبداعي وتعزيز االنتماء للوطن وبناء السل وأنماط التفكير اإليجابي وا 

بين   الشراكة  الزمن، وتأسيس  واحترام لقيمة  للعمل  وإتقان  واحترام  والتزام  صدق وأمانة  من  الفاضلة 

وهو بهذا يعمل لتوفير السند المطلوب لتحقيق    يب ومؤسسات الدولة(.مؤسسات التربية والتعليم والتدر 

 ة هي: صالح الوطنية ويأتي في ثالثة اتجاهات رئيسالم
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 توفير الكوادر المدربة بالمستوى العالمي، أكاديمًيا وفنًيا وتقنًيا، بالكم والزمن المطلوبين.  .1

 تشكيل السلوك الوطني والمهني واالنتماء للوطن.  .2

الم .3 العلم  تعميم  )أمية  المواطنين  لكل  الواسع  بمفهومها  األمية  محو  هنا  وتشمل  عرفة، 

و والثقافة  المدارك  وتوسيع  وامتالك  والتقنية(،  وعالمي،  محلي  منظور  من  لتتم  الوعي 

 المهارات المطلوبة لممارسة الحياة الخاصة. 

 تشكيل أنماط التفكير اإليجابي واإلبداعي.  .4

 ربية والتعليم والتدريب ومؤسسات الدولة. ؤسسات التتأسيس الشراكة بين م .5

 ة الموارد البشرية:  إستراتيجيخطوات  .6

شرية بما يحقق الفكر الذي تم استعراضه في هذا الكتاب يتطلب إتباع  ة للموارد الب إستراتيجي  إعدادإن  

اإل إلى أن دقة  اإلشارة  التالية، ويجب  المصاة وكفاءتها ستعتمد على مدى وستراتيجيالخطوات  لح  ضوح 

 ة للدولة والفلسفة المساندة لها:  ستراتيجياإل

   :سرتاتيجيأواًل: التخطيط اإل 
الب إستراتيجيإن وضع   الموارد  اإلة  التحليل  ، وستكون هناك حاجة  ستراتيجيشرية ف يتطلب عمل 

  القومية   األوضاعميدانية وعمل تحليل جيوستراتيجي في إطار تحليل    مسوحات إحصائيةماسة إلجراء  

(SIMPESTاإل التحليل  خالصة  ووضع  ومهددات    ستراتيجي(  وفرص  وضعف  قوة  نقاط  شكل  في 

(SWOT :وذلك كما يلي ،) 

 اسة البيئة الداخلية ويشمل ذلك:أواًل: تحليل ودر

اإل .1 بنهاية  ستراتيجيدراسة  تحقيقها  المطلوب  الوطنية  الغايات  على  للتعرف  القومية  ة 

الضعف  ستراتيجياإل ونقاط  والة،  والفرص  اإلوالقوة  والقضايا  على  ستراتيجيمهددات  ة 

 المستوى العام.

اإل  .2 االقتصادستراتيجيدراسة  المصالح  على  للتعرف  االقتصادية  المطلوب  ة  الوطنية  ية 

 توفير السند البشري لها. 

ة السياسية للتعرف على المصالح السياسية الوطنية المطلوب توفير  ستراتيجيدراسة اإل  .3

 لها. السند البشري 

ة االجتماعية للتعرف على المصالح االجتماعية المطلوب توفير السند  اتيجيستردراسة اإل  .4
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 البشري لها. 

اإل  .5 العلميستراتيجيدراسة  المصالح  ة  على  للتعرف  والعسكرية  واإلعالمية  والتقنية  ة 

 الوطنية في هذه الجوانب، المطلوب توفير السند البشري لها. 

اإل .6 الفرعيةستراتيجيدراسة  نقاط    ات  على  والمهددات  للتعرف  عالجها  المطلوب  الضعف 

 لفرعية.  ات استراتيجية لإلستراتيجيالمطلوب التعامل معها بجانب التعرف على القضايا اإل 

 ة الموارد البشرية. إستراتيجيه عبر إنجازالمطلوب  ستراتيجيدراسة طبيعة التغيير اإل .7

 الموضوعات التالية: يشمل    إستراتيجيل  تحلي   إعداد ة الموارد البشرية تتطلب  إستراتيجيإن   .8

القومي   .أ المستوى  على  والمهني  الوطني  والسلوك  المهارات  أوضاع  تحليل 

 وحسب الواليات..

 لشخصية.تحليل ا .ب

والترقي   .ج العمل  نظم  العامة،  بالخدمة  البشرية  الموارد  أوضاع  تحليل 

 والتحفيز والعقوبة. 

اإل .د للبيئة  كدراسة  ستراتيجيتحليل  المحلية  الرعاةة  المزارعأوضاع  ين  ، 

 التقليديين، العمالة الفنية، ذوي الحاجات الخاصة.

 دراسة أوضاع المعلمين، المدربين.  .ه

وعلى مستوى الواليات وقياس    المستوى القوميى  أوضاع مراكز التدريب عل . و

 التوازن على المستوى الكلي.

   .أوضاع البيئة التدريبية والمدرسية .ز

 ناهج التدريب. أوضاع م .ح

 أوضاع مناهج التعليم.  .ط

 البشرية.  آليات الموارداع أوض .ي

 أوضاع الشراكات حول الموارد البشرية.   . ك

 بشرية.أوضاع التشريعات المتعلقة بالعمل والموارد ال .ل

 أوضاع السياسات الخاصة بالموارد البشرية.  .م
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 ثانًيا: تحليل البيئة الخارجية من منظور الموارد البشرية كما يلي:

 . ين منظور التحديات والتطور العلمي والتقنم .أ

و .ب والسياسات  النظم  العالمي،  االقتصادي  النظام  االقتصادي:  المنظور   األوضاع من 

 ات االقتصادية العالمية. جيستراتياالقتصادية العالمية، اإل

ات الرئيسة، دراسة القوة  ستراتيجيمن المنظور السياسي: النظام السياسي العالمي، اإل  .ج

 ة وعناصرها ومرتكزاتها. تيجيسترااإل

 القانونية الدولية والمعاهدات واالتفاقيات.  األوضاعالقانوني: من المنظور  .د

 من المنظور التاريخي. .ه

   :ستراتيجيثالًثا: اختيار التوجه اإل

اإل التحليل  المنتجة من عملية  المعرفة  الخطوة تتم االستفادة من  النظر    ستراتيجيفي هذه  ويتم 

 ستراتيجي الوطنية، بغرض تحديد التوجه اإلة وفي الفلسفة  ستراتيجيبعمق في طبيعة مصالح الدولة اإل 

)في الدخل    مة مضافة للدولةمبدئي يبدوا جلًيا أن تحقيق قي  البشرية، وبشكلللدولة في مجال الموارد  

ما يعني استخدام    الصناعات وهو في مجال بعض    إستراتيجيالقومي وفرص العمل(، تتطلب اختيار توجه  

ا الجودة  لموارد بشرية بمستوى عالمي في  تقانة متطورة تمكن من تحقيق  الحاجة  لعالمية مما يعني 

الحاجة بكادر إداري بمستوى رفيع فضًلا عن    المهارة والسلوك، كما أن المحافظة على هذه األسواق يعني

ت اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة ستكون هناك حاجة  توفر مهارات التفكير اإلبداعي، وبالنظر لمطلوبا

 لبشرية في هذا االتجاه. لتأهيل الموارد ا

فإن    وإذا كانت فلسفة تأمين الحدود تتطلب تواجد بشري للسكان على األرض في األقاليم الطرفية، 

ر الوطنية  ذلك يعني أن تحقيق التنمية المتوازنة هو الطريق لذلك فضًلا عن كونها تحقق رضا المشاع

ال العمل  سوق  دراسة  فإن  الحالة  هذه  وفي  االستقرار،  هذه  وتؤمن  خلفية  على  تتم  أن  يجب  مستقبلي 

ارد البشرية فيما يختص في المو  ستراتيجيالفلسفة االقتصادية وعلى هذه الخلفية يتم اختيار التوجه اإل 

 .     األوضاعبهذه 

 ة الموارد البشرية: إستراتيجي أهداف 

مهارات والسلوك  ال  يتم تحديد  ستراتيجياختيار التوجه اإل   وعمليات  ستراتيجيخلفية التحليل اإلعلى  

بشرية  ة في مجال الموارد الستراتيجيالمطلوب كًما وكيًفا وتوزيًعا ومن ثم تتم عملية تحديد األهداف اإل 

 واهم ما يمكن أن تشمله ما يلي: 



433 

المطلو .1 والمستوى  بالكم  مؤهل  بشري  مورد  اإل توفير  المصالح  لتحقيق  ة  ستراتيجيب 

 الوطنية. 

يشملالوضع   ال  أعاله  األنماط  )جامعي  تغيير  البشرية  الموارد  هرم  توازن  وإعادة  سلوكية 

دبلوم   فني  تقني،  ثانويبكالوريوس،  تربو  فني  فاقد  ماهرة،  ماهرة(  عمالة  غير  عمالة  ي 

بالمستوى العالمي في   ويتضمن تعزيز القدرات في مجال التدريب المهاري ليشمل المهارات

اإل  المصالح  لتحقيق  المطلوبة  المجاالت  الستراتيجيكل  المهاري  ة  التدريب  وكذلك  وطنية 

قة  النفسي واهم ما يشمله تحقيق االنتماء للوطن، السلوك القيادي، التواصل الفاعل، الث

 بالنفس، االنضباط.

 تطوير الثقافة الوطنية التي تتناسب وتتعامل مع اآلتي: .2

 ت بناء القوة الشاملة، االجتماعية الثقافية واالقتصادية.تحديا ▪

 العالمي والتعامل مع التقنية الحديثة. المهارات بالمستوى ▪

 السلوك الذي يحترم العمل والوقت. ▪

 . ارياالبتكتعزيز وتطوير التفكير اإلبداعي  .3

 البيئة. تعزيز ثقافة العمل الجماعي واحترام النظام والتقيد به واحترام  .4

 تعزيز القدرة اإلدارية على المستوى الشخصي )ثقافة التخطيط، التنظيم..(.   .5

 والتنافس الدولي:  ستراتيجيإدارة الشراكة الوطنية والصراع اإلتحديات  .6

 تشكيل الحس وتعزيز االنتماء الوطني.  .7

 .ستراتيجياإل ترقية الوعي   .8

 الذي ُيعلي الوطن والعلم.  ستراتيجيتطوير السلوك السياسي اإل  .9

 ثقافة السالم والتعايش السلمي. .10

 .اإليجابيةانب  اإلسهام في تشكيل واقع ثقافي يحافظ على، ويطور الجو .11

 اإلسهام في تشكيل واقع ثقافي يعالج الجوانب السلبية. .12
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 رية:  ة الموارد البشإستراتيجي رابًعا: صياغة  

والسياسات واألهداف  والرسالة  الرؤية  والرؤية  ستراتيجياإل   وتضم  المسار  تحدد  والتي  العامة  ة 

 ات الفرعية المتكاملة التالية: ستراتيجيإلة الكلية للدولة حول المورد البشري، وتشمل كذلك ا ستراتيجياإل

 ة التعليم العام )األكاديمي والتقني(.إستراتيجي .1

 لعالي )األكاديمي والتقاني(. ة التعليم اإستراتيجي .2

 ة التدريب. إستراتيجي .3

 ة:  ستراتيجيخامًسا: تنفيذ اإل 

واستيفاء الترتيبات   وتشمل هذه الخطوة تحقيق التكامل والتناسق للنشاط الوطني حول الموارد البشرية

 التي تؤمن كفاءة التنفيذ ويشمل: 

تصب  .1 حتى  البشرية  بالموارد  المتعلقة  التشريعات  صياغة  مع  إعادة  ومتسقة  مناسبة  ح 

 ة.جيستراتياإل

تأسيس الشراكات بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص بما يضمن توجيه النشاط الوطني   .2

 ارد البشرية. ة الموإستراتيجيليتم وفق مطلوبات تحقيق 

إعادة الهيكلة اإلدارية ألجهزة الدولة في مجال الموارد البشرية بما يضمن وجود نظام يمكن  .3

 ويضمن التنسيق بين األطراف المعنية. ة بكفاءة ستراتيجياإل من تنفيذ 

 ة. ستراتيجية لضمان تنفيذ اإل ستراتيجيتشكيل الوعي بأهمية اإل .4

 ة.ستراتيجيمة والمجتمع فيما يتصل باإلة في الحكو ستراتيجيتأهيل القيادات اإل  .5

 :  المتابعة والتقييم  :سادًسا

 والمنتهى. للبداية  (Base Lineإنتاج مؤشرات القياس تحديد الـ ) ▪

 تطوير منظومة المتابعة والقياس.  ▪

 للموارد البرشية:  سرتاتيجيأهمية التخطيط اإل 
ود الماضية في ألمانيا واليابان  ة طموحة كتلك شهدها العالم في العقإستراتيجيإن تحقيق مصالح  

بية والتعليم  ة في الترة متقن إستراتيجيلم يكن من الممكن أن تتحقق لوال وجود    .إلخ  والواليات المتحدة.

السلوك   من  رفيع  مستوى  يتطلب  إنسانية  حضارة  وتأسيس  طموحة  مصالح  عن  فالحديث  والتدريب، 
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 ة الموارد البشرية.  يجيإسترات والمهارات، وكالهما يتم بشكل أساس بدعم من 

اإل  تنفيذ  تحديات  إلى  نظرنا  تستراتيجيوإذا  مهما  الزمان  من  عقود  عبر  تنفيذها  واستمرار  عاقبت  ة 

كومات، سنجدها تتوقف على السلوك اإليجابي مثل ترسيخ السلوك الذي يقوم على ثقافة خطة الوطن  الح

بشرية   موارد  توفر  أن  لذلك  يضاف  ما عداها،  على  تعلو  المحلي  التي  التحدي  تناسب  والعالمي  بمهارات 

ثقافة    بجانب على  يقوم  إلخواحترام    اإلتقانسلوك  لإلنتالزمن.  األساس  هو  المناس،  للتحديات  اج  ب 

ة في هذا الجانب أو ضعفها أو عدم منحها أولويات التمويل، يمكن  إستراتيجيفإن عدم وجود    العالمية، لذا

 ة. ستراتيجيوالعكس صحيح فهي تصبح أهم ضمان لتنفيذ اإل ة إستراتيجيأن يكون السبب لفشل أي 

المنشود، إذا لم نهتم بشكل كاٍف  ستقبل نحلم بتحقيق الم  أالإننا ال نستطيع أن نحلم بل يجب علينا  

 ة الموارد البشرية.إستراتيجيب

طبيعية بينما  إن الواقع يشير إلى تحقيق النجاح في عدد من الدول التي ال تملك كثيًرا من الموارد ال

تـأخرت كثير من الدول رغم امتالكها لموارد طبيعية ضخمة مثل كثير من الدول اإلفريقية، حيث أشارت  

 ات الموارد البشرية. ستراتيجيالدراسات التي بحثت في هذا الجانب إلى الدور المفصلي إليد من العد 

في توفير الموارد المطلوبة وليس بذل  ة الموارد البشرية هو التحول نحو المبادرة  إستراتيجيومما يميز  

ة الموارد البشرية ال تهتم  إستراتيجية، أي أن  ستراتيجيالجهد في الموارد الموجودة لتحويلها لكي تناسب اإل

فالمصالح   الدولة  مستقبل  يناسب  واقع  تشكيل  وإنما  العمل  سوق  مع  المواءمة  بتحقيق  فقط 

 عما هو موجود في الوقت الراهن ة للدولة قد تقتضي توجهات مختلفةستراتيجياإل

 ة الوطنية: سرتاتيجيتوفري السند املطلوب لتحقيق املصالح اإل 
في  وذكرنا  ا  سبق  اإل الفصول  التخطيط  أن  كل    ستراتيجيلسابقة  يجعل  فلسفًيا  إطاًرا  يوفر  القومي 

سباب تحقيق  ة، وهذا من أهم أستراتيجيأنشطة الدولة تتكامل وتتناسق تجاه تحقيق المصالح الوطنية اإل 

لق  للموارد البشرية ينط   ستراتيجي. على هذا األساس فإن التخطيط اإلستراتيجيالنجاح على الصعيد اإل 

 للدولة،   ستراتيجيفية المسار اإلعلى خل 

تجاه مطلوبات تحقيق الغايات الوطنية    والتعليم والتدريبات التربية  إستراتيجيحيث يتم تصويب  

ونقاط ضعف ومهددات وتعزيز لنقاط القوة كالتميز األخالقي، على هذا  ة وتحديات إستراتيجيمن قضايا  

القرن  في  العالم  لتجارب  ورجوًعا  المدخل  إستراتيجيفإن  الماضي،    األساس  البشرية تعتبر هي  الموارد  ة 

 ة قومية.  إستراتيجيلنجاح أو فشل أي 

اإل  المطلوب  ستراتيجيإن  المصالح  تحدد  القومية  في إنجازة  أنها  إال  تحدد    ها،  الوقت    األوضاع ذات 

الكوادر    المطلوبة لتحقيق تلك المصالح ويشمل ذلك نقاط الضعف المطلوب عالجها، ومن ذلك ضعف
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السلوك   سوء  أو  الوطني  االنتماء  ضعف  أو  معينة  تخصصات  توفر  عدم  أو  معينة  مجاالت  في  المؤهلة 

 بحثها ودراستها.  ة المطلوبستراتيجيالثقافي.. الخ كما يحدد التحديات والقضايا اإل 

فإن   الموارد  إستراتيجيلذا  تتعاملة  اإل  البشرية  تحديد  يتم  ثم  ومن  الوضع،  هذا  ات  ستراتيجيمع 

 بوية والتعليمية.  التر

النامية يشير إلى وجود أوضاع تخالف ما ذكرنا، يعود ذلك لغياب   الدول  العديد من  النظر لتجارب  إن 

برمته، وهكذا يبدو النشاط في الدولة كالجزر    ستراتيجييط اإل بل وغياب منهج التخط  ستراتيجي المسار اإل 

 المعزولة ال رابط يجمعها.

ات المختلفة كاإلعالم والبحث  ستراتيجيللدول يعني انطالق الخطط واإل  إستراتيجيإن عدم وجود مسار  

أو قضايا  العلمي والموارد البشرية، دون خلفيات معينة وبالتالي انطالق تخطيط دون تفاعل مع أوضاع  

ة ستراتيجية الشيء الذي يعني وضوح القضايا اإل ستراتيجي. بينما العكس يعني وضوح المصالح اإلمحددة

 وضوح المطلوب من المخططات األخرى كاإلعالم والعالقات الدولية الخ.  وبالتالي

ومي، حتى  الق  ستراتيجية الموارد البشرية عقب انتهاء كافة عمليات التخطيط اإل إستراتيجيلذا تأتي  

 ها على خلفية المصالح الوطنية.عدادإيتم 

 هذا الوضع يعني عدم ممارسة الدولة لنشاط غير مطلوب.

 ة الوطنية يعني إدراك: ستراتيجية الموارد البشرية على خلفية اإل ستراتيجيإإن انطالق 

 ة الوطنية  ستراتيجيطبيعة المصالح اإل  .1

 ة ستراتيجيالمهددات الوطنية والقضايا اإل  .2

 ية اط الضعف الوطننق .3

 وطبيعته. ستراتيجيمحاور التغيير اإل  .4

العالقة بين   التالية توضح  البشر إستراتيجياألشكال  الموارد  اإلة  والمسار  التفاعل    ستراتيجيية  وكذا 

 بين التعليم والتدريب والمجتمع. 

ال  زوال  الجغرافية، من أهم سماته هو  الحدود  إزالة  العولمة، عصر  القادم عصر  العصر  أمام  إن  قيود 

حركة التجارة الدولية والخدمات المالية، هو عصر العولمة الثقافية، هو عصر يقوم التفاعل معه على  

أشي والتفاعدة  المتطورة،  الحديثة  والتقنية  العلمي  المنهج  استخدام  هو  أهمها  عبر  اء  العالم  مع  عل 

 استخدام نفس لغته وأسلوبه. 

ا نجد أن اإلنتاج فيه يجب أن يكون بالجودة العالمية وباألسعار  وإذا استعرضنا الجانب االقتصادي، فإنن
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و الفائقة  التكنولوجيا  وتجسد  ذلك،  إلى  وما  تحديد  المنافسة  في  الحاسمة  العوامل  أهم  إحدى  العلم 

ي والعشرين، وفي ظل التطور السريع والمطرد لألنماط االستهالكية وما  مستقبل الدول في القرن الحاد

ستعداد تقني معين، فإن التقنية ستكون جزًءا من الوسائل الرئيسية لتحقيق الميزة يتطلبه ذلك من ا

ة الموارد البشرية حتى تتخرج أجيال نستطيع عبرها من  تراتيجيإسالنسبية، كل ذلك يقود إلى أهمية  

نتعامل   صياغة  أن  إعادة  وضرورة  الدولية  األسرة  مع  المطلوبة  الفرعية  إستراتيجيبالفاعلية  اتها 

ة التعليم التي تتناسب مع تحديات العصر، ولعله جدير بنا أن نذكر بأن العديد من الدراسات  ستراتيجيإك

 خطط التنمية في الدول النامية لم تراع العديد من الجوانب منها:  قد أثبتت أن معظم

مع ▪ واإلأن  التنموية  بالمشروعات  الخاصة  االتفاقات  الخاصة ستراتيجيظم  الجوانب  تشمل  لم  ة 

 حصول على الخبرات والتقنية المتطورة والمعلومات البحثية المتقدمة. بال

البشرية المؤهلة في المجاالت الفنية والتقنية في  أن هناك دائما نقًصا وعجًزا كبيًرا في الكوادر   ▪

 التخصصات األكاديمية المدربة والجامعية فائًضا في تلك الدول النامية. الوقت الذي تشكل فيه 

وجود   ▪ التعليم  اتيجيإسترعدم  ثقافة  تسود  فيما  الطموحة،  التنمية  خطط  تواكب  تعليمية  ات 

 لمجتمعات. األكاديمي والجامعي وفوق الجامعي معظم تلك ا

عصر القادم وهو األكثر تعقيًدا نـجد  من هنا ومن خالل استعراض نتائج هذه األبحاث وبالنظر إلى ال

وم التقنية والفنية الحديثة سوف يكون بمثابة حجر  جيل مؤهل بالعل   إعداد أن ولوج عصر العولمة بدون  

م والتقنية المتطورة أهم أسلحته، وأن  عثرة أمام االندماج اإليجابي الفاعل مع هذا العصر الذي يجسد العل

ة للموارد البشرية  إستراتيجيبغي ال يمكن أن يتـأتـى إال عبر انتهاج  وتأهيل هذه األجيال كما ين  إعداد

 ا العصر ومتطلبات خطط النهضة الشاملة في الدولة كًما وكيًفا ونوًعا. تلبي متطلبات هذ 

العولمة عصر الحدود المفتوحة، تتوقف على مدى    إن النهضة الشاملة والمتطورة المنشودة في عصر 

للدولة اإليجابي  األول    التفاعل  المقام  في  واالرتباط أصبح يتطلب  التفاعل  هذا  وأن  الدولية،  البيئة  مع 

بلغة العالم، لغة التكنولوجيا المتقدمة ولغة النهج العلمي، وبالنظر إلى طبيعة البيئة الدولية  التحدث  

التعامل منا  إلى    المطلوب  النامية بحاجة  الدول  أن  يتضح  المإستراتيجيمعها  كافة  في  متقنة  جاالت  ات 

اإل  األهداف  تحقيق  خاللها  من  يتم  واالجتماعية  والسياسية  ولعل  ة  ستراتيجياالقتصادية  للدولة، 

اإل معالم  والتعامل  ستراتيجياستعراض  ومواجهتها  منافستها  النامية  الدول  من  المطلوب  األجنبية  ات 

تخطيط  معها،   أهمية  إلى  ف  إستراتيجييشير  المستوى  بذات  يكون  النامية  الدول  مستوى  في  عن  ضًلا 

 مماثل في التطبيق على كافة المستويات.   

ات دون موارد  ستراتيجية الموارد البشرية، حيث ال تجدي اإلستراتيجيإكل ذلك ينعكس بالضرورة على  

ين وضعف  ستراتيجينامية كان يعـود إلى غياب اإلبشرية مؤهلة، ويكفي أن أسباب تخلف معظم الدول ال 
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ات الموارد البشرية خاصة فيما يتصل بالتعليم بتلك  ستراتيجيوهو خلل أساسي إل الكوادر التقنية،  إعداد 

 الدول. 

هو أنه يوفر اإلطار الفلسفي الذي يعمل على تحقيق    ستراتيجيذا أدركنا أن أهم سمات التخطيط اإلإ

لتناسق بين أنشطة الدولة بما يؤدي إلى أن تتوجه كافة األهداف المتناثرة هنا وهناك  االرتباط والتكامل وا

الكبرى، إن هذا المفهوم    ةستراتيجيسواء تكتيكية أو أهداف قصيرة أو طويلة، نحو تحقيق األهداف اإل

لتتم  يمنع وجود أي نشاط غير مطلوب، فيما يعمل على توجيه األنشطة    ستراتيجيإل يعني أن التخطيط ا

بالكم والكيف والزمن المحددين، وإذا تذكرنا المثال الذي سبق وضربناه والذي يقوم على افتراض مجازي  

  تاج إلى ثالث خطط طويلة لعمل المحرك والجسم، وأن ذلك يحإستراتيجيوهو أن تصنيع العربة هو هدف  

لقصيرة، وهذه الخطط القصيرة  والشبكة الكهربائية، وأن كل جزء من هذه األجزاء يحتاج لعدد من الخطط ا

البرامج، وقد   التي تقوم على بناء وتشكيل  التكتيكات  البرامج لكل منها، وصوًلا إلى  تحتاج إلى عدد من 

 القصيرة. شبهناها بالمسامير والقطع 

إذا   البسيط  المثال  اإل هذا  الهدف  أن  نجد  أعاله،  اإلطار  في  تحقيقه    ستراتيجيوضعناه  المطلوب 

نيع عربة بمواصفات محددة، قد انعكس في كافة األنشطة حتى مستوى التكتيكات والمتمثل في تص

إنتاجها وفق    فال يمكن وفق هذا الوضع أن يتم إنتاج مسمار أو قطعة غير مطلوبة، إن كل القطع يتم 

 ر والكميات المطلوبة بدقة.المواصفات والمعايي



439 

 ستراتيجي: نموذج مبسط لخارطة المسار اإل1/    7شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

    

  

  

    

 نقاط ضعف
 عدم توفر كوادر تقنية

ضعف الكوادر يف مجاالت 
 معينة

 ضعف الحس الوطني

 سلبية السلوك االجتامعي 

  

 املهددات
 الغزو الفكري

 

 1الغاية رقم 

 البرشيةة املوارد إسرتاتيجي

 ةسرتاتيجيالقضايا اإل
افسية القدرات التن

 اإلعالمية العاملية

 الرشاكة مع الدولة

 الرسالة الرؤيا
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 ة الموارد البشرية والمجتمعإستراتيجي: التفاعل بين 2/   7شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املجتمع )الحكومة، منظامت املجتمع....(

 القومي  سرتاتيجيالتخطيط اإل

 ة والتحديات سرتاتيجيالقضايا اإل

 
 البيئة املحلية والدولية والعاملية 

األوضاع السياسية واالقتصادية 

  واالجتامعية والعلمية والتقنية

 

 املؤسسات الرتبوية والتعليمية

 التعليم  ةإسرتاتيجي

 ة الرتبيةإسرتاتيجي

 ة التدريبإسرتاتيجي

  



441 

ة للدولة في كافة  ستراتيجيالشامل، فإن وضوح األهداف اإل   ستراتيجيربطنا هذا المثال بالتخطيط اإلإذا  

والتك والقصيرة والبرامج  الطويلة  الخطط  تيكات، فال نجد نشاًطا عشوائًيا، ومن  المجاالت تنعكس على 

ل على تحقيق الغايات  ة فرعية تعمإستراتيجية الفرعية تفرز أهداًفا  ستراتيجيذلك فإن كافة الخطط اإل 

ة الكبرى أو رسالة الدولة، وهذا يعني أن كافة األنشطة ومنها التعليم، تعمل على  جيستراتيواألهداف اإل 

ة للدولة هي  ستراتيجية واألهداف اإلستراتيجيبالتالي فإن الخطط اإل ة محددة، وإستراتيجيتحقيق أهداف 

فإن األمر    خ، وبالتالي. إلن كل مجال ومستوى التخصص التي تحدد نوع التعليم وتركيبته والكم المطلوب م

ليس صدفة، أي مجرد إنشاء مدارس ووضع مناهج لتسير العملية التعليمية دون إطار ودون أهداف تعمل  

تحقي اإل على  التخطيط  فإن  آخر  بمعنى  النامية،  الدول  في  التعليم  سمة  لألسف  وهي    ستراتيجيقها، 

عيين، وفنيي السكر والنسيج  م والكيف من الزراعيين والمهندسين الزراللتعليم يخرج عدًدا محدًدا بالك

نجد نسبة التعليم    اإللكترونية والتسويق اإللكتروني الخ وقد   اإلدارةوالجلود والصناعات الغذائية والدقيق و

ها  الفني والتقني تفوق نسبة الثمانين بالمائة إذ أن تحديدها ليس بالمزاج الشخصي للمخطط وإنما تحدد

 القومي. ستراتيجيمتطلبات التخطيط اإل

 ة املوارد البرشية: إسرتاتيجينطاق 
 يشمل كل من: ة الموارد البشرية تمثل خطة الدولة في هذا الجانب لذا فإن نطاقها إستراتيجيإن 

 الحكومة. .1

 القطاع الخاص. .2

 منظمات المجتمع. .3

ممن يعملون في القطاع الخاص، يقعون ضمن دائرة  ،  إلخ   هذا يعني أن المزارع والراعي والنجار والحداد.

تشمل  اخ أن  يمكن  السكاني،  االكتظاظ  ذات  الدول  بعض  وفي  البشرية  الموارد  إدارة  جهاز  تصاص 

البشرية مإستراتيجي الموارد  جال تأهيل موارد بشرية بمواصفات ومهارات وتخصصات وسلوك، للسوق  ة 

 ج نطاق الدولة.  العالمي، بغرض توفير فرص عمل لمواطنيها خار

ة الدولة للموارد البشرية  إستراتيجيفاية العمالة الوطنية، فإن  على العكس من ذلك وفي حال عدم ك 

اإل  الرؤية  تشمل  أن  التي سيتستراتيجييمكن  للموارد  اإلة  وتتضمن  الخارج،  استقدامها من  ة  ستراتيجيم 

 رؤية عميقة تراعي انعكاسات ذلك على األمن القومي للدولة. 

اراتيجيإست بالموارد  تهتم  أن  يجب  البشرية  الموارد  وذلك فيما  ة  المعاش،  وبعد  وأثناء  قبل  لبشرية 

المنا الوطني  السلوك  تشكيل  أو  العامة  الحياة  في  للتعامل  بالمهارات  اإليتصل  لتنفيذ  ة  ستراتيجيسب 

المصالح الصغيرة األخرى، كما أن تشكيل سلوك يقوم عل الدولة على  الذي يعلي  المحافظة  كالسلوك  ى 
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قتصاد في المياه يمكن أن تكون من المطلوبات المهمة لتنفيذ على البيئة وتشكيل سلوك يقوم على اال

 ة القومية بنجاح.ستراتيجياإل

 ة:  ة التعليم والعوملإسرتاتيجي
 ة الموارد البشرية. ستراتيجيات الفرعية إلستراتيجية التعليم أهم اإلإستراتيجيتعتبر 

لتعليمية تبرز كشريك مع الدولة  بالنظر إلى التطورات الدولية الراهنة وتعقيداتها، فإن المؤسسات ا 

العلمية   المعرفة  أن  الدراسات  أثبتت  فقد  الشامل،  بمفهومها  التنمية  تحقيق  عمليات  والقدرات  في 

 التقنية والكوادر المؤهلة تشكل العوامل المحورية في تقدم الدول،  

الدراسا مجال  وتشير  ال  للمصالح  شرس  صراع  إال  هو  العالم ما  في  يجري  ما  أن  إلى  إال ألصحاب  ت  فيه 

العلمية والقوة اإل  العلمي والقدرات  الدولية والعلمية والتقنيستراتيجيالتفكير  التطورات  ة  ة، وكل تلك 

يع تخريج  الجديدة تشير إلى التحول النوعي الكبير المطلوب من المؤسسات التعليمية إحداثه حتى تستط

ا عن أن ثروات الدول النامية، الطبيعية  كوادر مؤهلة تستطيع مواجهة تلك التحديات والتطورات، فضًل

استعداًدا نوعًيا في   الضخمة كثروات السودان، تؤهلها للدخول في شراكة دولية واسعة النطاق تتطلب

 كافة المجاالت والتخصصات العلمية. 

  لمستهدفة باإلعالم نجدها تتسم بالتعقيد والتباين حيث تسود ثقافات وإذا نظرنا إلى البيئة الدولية ا

متعددة وعادات وتقاليد وأعراف متباينة، والعشرات من اللغات، في ظل أوضاع أخرى تتمثل في ظاهرة  

ة هائلة،  إستراتيجيكل ذلك يشير إلى أن العمل اإلعالمي يواجه تحديات تتطلب قدرات  العولمة الثقافية،  

البيئة الدولية بما تشمله  يعني بالضرورة أهمية تأهيله بما يمكنه من القدرة على التعامل مع وأن ذلك  

 ة وتعقيدات وتباينات.إستراتيجيمن تحديات ومخططات 

ت العالم قرية واحدة متصلة، وهـذا يعني التحول إلى العالمية إن التحديات والتطورات الدولية قد جعل

الجغرافيا، بمفهوم  دارسينا    )العالمية  نؤهل  السابق  في  كنا  فإذا  المواصفات(،  حيث  من  والعالمية 

للتعامل مع البيئة المحلية فإن التطورات الدولية تفرض علينا التحول نحو العالمية، وهذا الوضع يعني  

إعال إلى  الساحة  الحاجة  على  التطورات  أن  كما  عالمية،  وثقافة  ووعي  إدراك  ذي  ومعلم  عالمي  مي 

قتصادية وسياسية،  لسياسية أفرزت تحديات جديدة أصبحت تتطلب كوادر وقيادات إدارية وااالقتصادية وا

  ، ستراتيجيذات مواصفات محددة وهو ما يعرف اليوم بالمدير العالمي واالقتصادي العالمي والسياسي اإل 

اإل التفكير  القدرة على  الدولية وما يشمله ذلك من ضرورة  البيئة  التعامل مع    تراتيجيسالذي يستطيع 

اإللكترونية فضًلا عن اإللمام بالقدر    اإلدارةسس  وقراءة البيئة العالمية وإجادة اللغات األجنبية ومعرفة أ

الدولية وأسس  والسياسة  التجارة واالقتصاد  الدولي  المطلوب من قوانين ونظم  والصراع  إالتنافس    ،لخ . 

الحديثة   التقنية  مع  للتعامل  القدرات  وامتالك  األجنبية  اللغات  وإتقان  المنهج  نوعية  إلى  يقود  وهذا 
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  ، فضًلا عن توفير وسائل االتصال المناسبة مع تلك الشعوب من إنترنتتراتيجيسوالقدرة على التفكير اإل

 لخ.. إوإنتاج تلفزيوني وإذاعي

 لتعليمية العمل في ثالثة اتجاهات رئيسة هي:  ه العالمي يفرض على المؤسسات اهذا التوج

 العمل على تأهيل كوادر ذات مواصفات تتسق مع متطلبات البيئة الدولية.  .1

 حوث والدراسات المطلوبة للتعامل مع البيئة الدولية. الب   إعداد .2

 تقديم خدمات علمية للمجتمع بمستوى عالمي.   .3

 : وعلى النقيض من ذلك

ا .1 في  الخريجين  إلمام  عدم  التطور  فإن  مواكبة  من  يحرمهم  األجنبية،  باللغات  النامية  لدول 

 المتسارع.

رة محلية، وهو وضع أصبح ال المناهج من منظور محلي يؤدي إلى تخريج كادر ذي نظ  إعداد .2

 يتناسب مع الواقع. 

وب ويحدد قدراتها  عدم اإللمام بالتقنيات يحرم الدولة من تحقيق التنمية بالمستوى المطل  .3

 ر المصالح الدولية.في إدارة حوا

 التعليم اإللكرتوين:  
ا مجاالت  في  جديًدا  نوعًيا  تحوًلا  العالم  شهد  المذهلة،  العالمية  التطورات  إطار  وهو  في  أال  لتعليم، 

العنكبوتية بأي من   التعليم اإللكتروني حيث أصبح في اإلمكان ألي طالب أن يلتحق عن طريق الشبكة 

وح الم إلكترونًيا  الرسوم  ودفع  بالتسجيل  يقوم  حيث  العالم  في  التعليمية  المحاضرات  ؤسسات  ضور 

وبالتالي إلكترونًيا،  الكتب  على  واالطالع  المكتبة  ودخول  الطالب    إلكترونًيا  بين  الحواجز  زالت  فقد 

 والجامعات، هذا الوضع له انعكاسات عديدة:  

الدراس بتكاليف  تتصل  مالية  انعكاسات  القاعات  منها  تختفي  حيث  التحتية  البنيات  على  والصرف  ة 

محلها القاعات الخيالية الخ، إال أن التحدي األساس هو أن الجامعات والمعاهد في   والمباني والمكاتب لتحل

لدول النامية أصبحت تواجه تنافًسا عالمًيا جديًدا، وهذا يعني أن الجامعات والمؤسسات التعليمية إن لم  ا

القدرات    ستعداد النوعي المطلوب فإنها ستواجه خطر التوقف، فالمستقبل سيكون ألصحابتتمكن من اال

القاب التعليمية  المجاالت  الخصوص،  وجه  على  هنا  ونعني  العالمية  طريق  التنافسية  عن  للدراسة  لة 

 الشبكة اإللكترونية. 

الوطني لتصبح عالمية،  هذا الوضع يقود إلى إدراج البعد الخاص بتعزيز القدرات التنافسية للتعليم  

 للتعامل مع البيئة الدولية.وللمناهج لتمكن من تخريج الكادر بالمستوى المالئم  
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 املوارد البرشية واألمن القومي: 
باإلالدولي  األوضاعفي ظل   التي تموج  عدم وجود  ستراتيجية  أو  المضادة، فإن ضعف  ة  إستراتيجيات 

ة للدولة، يتضح ذلك  ستراتيجيال باألمن القومي والتوجهات اإلمناسبة للموارد البشرية تفرز آثاًرا ذات اتص

 مما يلي:  

ب امتالك  األمن القومي يتطل  أن تحقيق ة واألمن القومي وجهات لعملة واحدة بسبب  ستراتيجياإل  إن

ة القومية والتي بدورها يتعذر تحقيقها  ستراتيجية الشاملة التي يتم تحقيقها عبر اإل ستراتيجيالقوى اإل

 ة للموارد البشرية. ستراتيجيإدون 

ت عالمية عادلة أصبح محوره األساس الكوادر والخبرات  الصراع الدولي حول المصالح والترتيب لشراكا

المختلفة، الجوانب  المداخل األساسية    المؤهلة في  البشرية عموًما يمكن أن تكون أحد  الموارد  لذا فإن 

من الوسائل لذلك ذلك حظر تأهيل كوادر في مجاالت لشن حرب مضادة أو تعطيل توجهات تنموية معينة،  

 الكوادر المؤهلة باستخدام الطرق المختلفة وأهمها الهجرة.  معينة، تفريغ الدولة من

النظر إلى هجرة العقول العربية إلى أوربا والواليات المتحدة بشيء    ستراتيجيإل من هنا يمكن بالمنظور ا 

 من الريبة. 

، أن السودان دولة  2005و أن ذكر في أحد لقاءاته الصحفية خالل العام  لقد سبق لسكرتير حلف النات

المنتشرة ف  ذات العقول  لدور عالمي، ويملك عدًدا هائًلا من  لو  موارد طبيعية هائلة تؤهلها  العالم،  ي 

اجتمعت في بلدها فإنها وفي ظل السالم، يمكن أن تجعل من السودان قوة عظمى، هذا يعني أن التعليم  

 يمكن أن يشكال في هذه الحالة المدخل المناسب لتحقيق مصالح مضادة.  والحرب

إتقفي ظ اإللمام بتقنيات وعلوم معينة،  كوادر ذات تأهيل بمستوى معين يشمل  إلى  الحاجة  ان  ل 

بتفكير   التميز  أجنبية،  األهداف    إستراتيجيلغات  تحقيق  يعطل  إما  ذلك  توفر  عدم  الخ، فإن  عالمي.. 

للدوستراتيجياإل وطنيين يحة  بواسطة  أو  أجانب  بواسطة  األعمال  لتولى تلك  الفرصة  يتيح  أو  ملون  لة 

د األمن من البوابة  توجهات تناقض التوجه الوطني كما إن العطالة الناجمة عن عدم العمل تقود لتهدي

  سبيل المثال تقارير في عدد من الدول النامية إلى تنامي تعاطي المخدرات   تشير علىاالجتماعية حيث  

 جنبية الماهرة.  وسط الشباب ومعظمهم من الحرفيين الذين فقدوا أعمالهم أمام العمالة األ

البناء الفكر الثقافية والتي تجعل آليات  العولمة  ي واألخالقي للمواطن تتحول من  التدبر في مفهوم 

مع الواقع  الدولة القطرية إلى آليات عالمية تحت سيطرة دول وجهات قد تتناقض توجهاتها وثقافاتها  

عقدي   تهديد  من  ذلك  يعنيه  وما  مماالمحلي  تهديدً   وثقافي  إال يشكل  ذلك  مواجهة  يمكن  وال  لألمن  ا 

 ية. ة خاصة في مجال الموارد البشر إستراتيجيبترتيبات 
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 ة املوارد البرشية وأمناط التفكري:إسرتاتيجي
وفق   الوطني  المستقبل  تشكيل  وتحقيق إن  يعني    اإلرادة  الوطني   القضايا  الحلم  أمواج من  مواجهة 

المستمرة   والحاجة  لحل    البتكاروالتحديات  لتحقيق    القضايااألفكار  المستمرة  والحاجة  الفرص،  وابتكار 

الدولي من ناحية ومواجهة التحديات األخرى، كل ذلك يعني أن من أهم    التميز بغرض مواجهة التنافس

ارد بشرية تتميز بطرق متقدمة في التفكير اإليجابي،  ي الدولة هو توفير مو الترتيبات الواجب استيفاؤها ف

 ، اإلبداعي، االبتكاري، وأن المستقبل القادم ال يحتمل التقليدية والتقليد والروتينية. ستراتيجياإل

 ة املوارد البرشية:  سرتاتيجيلتوجهات العاملية إل ا
عالمية نطاق التخطيط، وفيما  هو الجرأة إضافة إلى  عموًما    ستراتيجيمن السمات المميزة للتخطيط اإل

للموارد البشرية يبدو ذلك في التوجهات نحو مخاطبة جمهور عالمي وليس    ستراتيجييتعلق بالتخطيط اإل

 عصر وزوال الحدود الجغرافية.. محلي، حيث نجد أن طبيعة ال

ه طبيعة  أن  نجد  هكذا  الدولي،  التعامل  تجيد  كوادر  إلى  للحاجة  يخقادت  أن  تتطلب  األمر  اطب  ذا 

للموارد البشرية للجمهور العالمي وهذا يعني مناهج بمواصفات عالمية، استخدام    ستراتيجيالتخطيط اإل

رف بقدرات  تتمتع  تدريس  هيئة  للدراسة،  أجنبية  المجاالت  لغات  في  العلمية  بالتطورات  متابعة  يعة 

ة تعليمية بمستوى عالمي.  يثة في التدريس، إدارالعلمية المختلفة، بجانب إجادة استخدام التقنيات الحد

 لخ. وإذا كان ذلك صعًبا في السابق، فإن التعليم اإللكتروني قد أتاح الفرصة لتحقيقه بصورة أيسر. إ

طالق للتخطيط من منظور عالمي تجعل المؤسسات التعليمية والتربوية  إن التوجهات العالمية، واالن 

ة العالمية، فنجد مثًلا أن التخطيط من منظور  أفضل مع تحديات البيئومؤسسات التدريب، تتفاعل بصورة  

محلي جعل العديد من جامعات الدول النامية، تخرج كوادر في مجاالت مثل اإلعالم أو التعليم ولكن بلغات  

مثل العربية، وبالتالي ينعكس ذلك على ضعف عمليات الحوار الحضاري بين تلك الدول والعالم    محلية 

 ح. جز اللغة، والعكس صحيبسبب حا

اإل  للتخطيط  أخرى  مزايا  ألهداف    ستراتيجيهناك  تحديده  هو  لذلك  مثال  البشرية  الموارد  مجال  في 

يزية في العالم حيث ساعد وجود ووضوح  بنشر اللغة اإلنجل  إستراتيجيعالمية جريئة مثل تحديد هدف  

اإل  الهدف  الع  ستراتيجيهذا  خالل  لتحقيقه  السعي  في  االبريطاني  بواسطة  الماضية  لحكومات  قود 

والمؤسسات البريطانية المختلفة، وعلى العكس فإن استخدام أساليب التخطيط القصير في مجال الموارد  

العربية ساهم في عدم بل  الدول  العربية في    إستراتيجيورة هدف  البشرية في معظم  اللغة  مثل نشر 

 العالم.  
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 ات الرتبوية: سرتاتيجياإل 
ة الموارد البشرية هو التغيير السلوكي الذي يتم من خالله  يإستراتيجالتي تواجه    من أكبر التحديات

ت إلى  يتناسب ومقتضيات المصلحة الوطنية والتحديات، وقد أشارت العديد من الدراسا  السلوك بماتطوير  

باالة  أن التغيير السلوكي كان من أصعب المهام الوطنية، تغيير السلوك الثقافي من الفوضى وعدم الم

 حترام العمل وقيمة الزمن واحترام فريق العمل. إلى االنضباط وا

وصوًلا للسلوك الوطني الذي يعلي الهم والمصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية، ويعلي الوطن على  

 العنصرية. القبلية و 

تط تنفيذها  اقتضى  والتي  العالم،  اتبعها  التي  التربوية  والوسائل  الخطط  من  العديد  وير  وهناك 

التد وطرق  بداخليات  المناهج  القومية  المدارس  تأسيس  مثل  مهمة  وسائل  ابتدع  بعضها  إن  بل  ريس 

التعدد القبلي والثقافي، باعتبار أن تحقيق االنصهار القومي وتعلم نظم معينة    سكنية في الدول ذات 

يمكن   ال  المواعيد،  الممإنجازكاحترام  خالل  من  وإنما  النظرية  الدراسة  خالل  من  داخل  ه  العملية  ارسة 

بينما ال يجد ما يشير    واإلتقاندرسة وداخل الداخلية حيث يجد الطالب الممارسة العملية لدقة المواعيد  الم

 للقبلية.  

لها دور واضح في المدارس العسكرية، ولعله أصبح معروًفا  إن هذا النوع من الوسائل التربوية كان  

 انضباط العسكريين. 

ت الدول  بعض  جعل  القومية  للمدارس  النجاح  المدارس  هذا  خريجي  بين  من  قياداتها  باختيار  هتم 

القومية وليس سواها، وذلك حتى تضمن قيادي بمواصفات قومية وسلوك سياسي وثقافي يناسب قيادة  

 الدولة.  

 ة التعليم:   إسرتاتيجي معامل 
إل المساحة  هذه  أهستراتيجينفرد  باعتبارها  التعليم  أن  إستراتيجيم  ة  ويمكن  البشرية،  الموارد  ات 

 يلي:  ة كماستراتيجياإلطر بإيجاز معالم نس

االهتمام بالتوسيع في مجال التعليم الفني والتقني وذلك في المستوي الدراسي المدرسي والجامعي  

ذا ال يعني  صل إليه العلم في تلك المجاالت، عالوة على الخبرات المطلوبة من الخارج، وهودعمه بآخر ما تو

األكاديمي بالتعليم  االهتمام  اإل  عدم  الخطط  متطلبات  حدود  في  حصره  ضرورة  وإنما  ة  ستراتيجيالحالي 

آسيا قد قام على  للتنمية والنهضة الشاملة، ولعل التطور الهائل الذي شهده العالم في أمريكا وأوربا وشرق  

العلمي في كافة المجاالت، وقد اهتمت    أكتاف قاعدة ضخمة من الفنيين والتقنيين والمختصين بالنهـج 

ات التعليم في تلك الدول بخلق قاعدة بشرية مؤهلة وبكم وكيف حسب ما تطلبتـه خطط  يجيإسترات
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با اآلن  النامية  الدول  معظم  توجهت فيه  الذي  الوقت  في  وذلك  األكاديمي التنمية،  التعليم  لتركيز على 

ت التنمية،  عليم الفني والتقني مما أثر سلًبا على عملياالمدرسي والجامعي وفوق الجامعي على حساب الت

الطب   مجاالت  في  الجامعي  وفوق  الجامعي  الخريج  حتى  فيه  أصبح  الذي  هذا  عصرنا  إلى  وصلنا  أن  إلى 

 يكمل تأهيله بالجانب التقني المطلوب كل في مجاله.   والصيدلة وغيرها على سبيل المثال أمًيا إذا لم

 د بالتعليم الفني والتقني:  ة التعليم فإننا نذكر هنا المقصو إستراتيجيت وقبل أن نواصل سرد سما

 : وهو باختصار

الخراطة،    .أ الكهرباء  ذلك  ومن  والتعدين  الصناعة  ويشمل  والصناعي  والتقني  الفني  التعليم 

 لخ. . إات السكر، الجلودتصنيع قطع الغيار، صناع 

  التعليم الفني والتقني الزراعي ويشمل الزراعة واإلنتاج الحيواني، في كافة المجاالت مثل تقنيات  .ب

الحديث واألساليب  الرأسي  والتوسع  األلبان  الزراعة  صناعة  العالمية،  للمواصفات  وفقا  ة 

 لخ.ة. إومشتقاتها، تعبئة وتصنيع المواد الزراعي

وا .ج الفني  المجاالت التعليم  كالتقنية في  الخدمات  الخدمي: ويشمل فنيات وتقنيات مجال  لتقني 

بأنواع النقل  والتأمين،  البنوك  والصحية،  تقنياالطبية  العالمية،  المالية  الخدمات  ت  ه تقنيات 

 لخ. ة. إوعلوم إدارة األعمال والمكاتب والسـكرتارية واالتصاالت والمعلومات واالجتماعات الدولي

العولمة   السلع  إن  تداول  وأصبح  الحدود  ألغت  قد  أنها  من  وبالرغم  الجديد  العالمي  للنظام  وفقا 

أن إال  عوائق  بدون  متاحا  فيها  تد والخدمات  على  محكًما  حظًرا  الوقت  نفس  في  فرضت  معلومات  ها  اول 

ن أي  التقنية المتطورة والخبرات المهمة ونتائج البحوث العلمية، وبما أن عمليات التنمية أصبحت أكثر م

وقت مضى تقوم على مدى الحصول على هذه التقنيات والخبرات، فإن التخطيط في مجال التعليم يجـب  

 ، عليه فإننا نرى ضرورة مراعاة اآلتي: أن يراعـي هذا الجانب

التفوق  اال .أ مدى  على  يتوقف  العولمة  عصر  في  الجديد  بشكله  االستعمار  مقاومة  أن  إلى  نتباه 

ليب العلمية في الدولة ومؤسساتها، ومن هنا ينبغي النظر إلى هذا األمر  العلمي ومدى انتهاج األسا

 ورة واضحة على األمن القومي.ا مهًما ينعكس بصإستراتيجيباعتباره يشكل ُبعًدا 

البداية من الصفر في مجاالت األبحاث وعدم االستفادة من جهود اآلخرين غير عملية    االعتراف بأن .ب

 ير وتخلُّف عمليات التنمية عالوة على التكاليف الباهظة لذلك. وتؤدي إلى إهدار الزمن وتأخ 

اآلخرون .ج ينتهي  حيث  من  تبدأ  بحثية  سياسات  الدولة  تنتهج  من    أن  باالستفادة  العمل  مع 

 سيوية في هذا المجال.ة اآل ستراتيجياإل
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اإل  .د بالجوانب  المتعلقة  والدراسات  األبحاث  تتم  لألحداث ستراتيجيأال  الفعل  رد  منطلق  من    ة 

يقود   ال  أفعال  ردود  وفق  العلمي  بالبحث  القيام  أن  المبادرة، باعتبار  منظور  من  وإنما  العالمية 

 ة.راتيجيإستلتكوين رؤى مستقبلية 

المصالح هو أفضل وسيل .ه الحصول على حصص  بما أن ربط  ة في  إستراتيجية لحمايتها وبما أن 

نر  فإننا  مشترًكا،  دولًيا  تعاوًنا  يتطلب  العالمية  قوة  األسواق  وهما  الجانبين  هذين  ظل  في  ى 

للدولة   ة )ضمن المصالح األخرى( ستراتيجياالتحاد والتعاون الدولي، أن يتم ربـط تلك المصالح اإل 

والعلوم البحثية والتعاون الفني والتقني والبحثي بين الدول    بتداول التقنية والخبرات المتطورة

 النامية والدول األخرى. 

رين وإدراك الفجوة العلمية الكبيرة بين الدول النامية والدول المتطورة  إن االعتراف بتطور اآلخ . و

لعلما العلمي  التالقح  فرص  زيادة  أهمية  إلى  وفنيي يقود  وطالب  وأساتذة  ومهنيين  وخبراء  ء 

ذ   وتقنيي والمجاالت  الفنية  الجوانب  على  بالتركيز  وذلك  المتطورة  الدول  في  النامية،  ات  الدول 

ي المتطورة،  لهذه  التقنية  وفًقا  ولكن  بالخارج  الدراسة  عمليات  إعادة  على  العمل  ذلك  عني 

ية الدولية في كافة المجاالت بما يؤدي  ة، ويشمل ذلك أيًضا حضور المؤتمرات العلمستراتيجياإل

نا  إلى ربط الكوادر الوطنية طوال الوقت بما يحدث في العالم من تطورات )وال نعني بالكوادر ه

لخبراء فحسب بل وأيًضا الفنيين والتقنيين من المستوي الوسيط باعتبارهم  األكاديميين وكبار ا

 هم القاعدة األساسية للتنمية(.

ة مثل مشاريع  ستراتيجية تتيح إنشاء مراكز بحثية في المشاريع الكبيرة واإليإستراتيجانتهاج   .ز

 لخ.  ر. إالزراعة، الغزل والنسيج، التغذية والتعليب والسك

يس آليات تربط األبحاث الجامعية بالمشروعات الكبرى وخطط التنمية في  انتهاج سياسة وتأس .ح

التعليمي والمؤسسات  الجامعات  بموجبها  تتحول  في  الدولة  فاعلة  أدوات  إلى  األبحاث  ومراكز  ة 

 التنمية وتؤدي إلى البحث في المجاالت المطلوبة فعال وضمان تنفيذ تلك األبحاث عملًيا.

مجاال .ط في  بالتعاون  المتطورة، مع  االهتمام  األخرى  والدول  النامية  الدول  بين  التقني  التعليم  ت 

 لك من مرتكـزيـن: التركيز على الدول العربية واإلسالمية واإلفريقية وذ

الدول مثل مصر والباكستان وإندونيسيا   العديد من تلك  األول: أن هناك ثمة تطور ملحوظ في 

 وماليزيا. 

يقي واإلسالمي وارتباط تطور هذه الدول بمدى امتالكها للتقنية  أن االرتباط العربي واإلفر الثاني:  

والتقنية أسهل وأسرع من غيرها من  عالوة على الرباط الروحي، يجعل تداول المعلومات العلمية  

لح  الدول األخرى، هذا مع استمرار التعاون مع الدول المتطورة عبر ربط الحصول على التقنية بمصا

 ا ذكرنا.ة كمستراتيجيالدولة اإل 
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المجال   .ي هذا  في  األهداف  تحقق  بحثية  أو  تقنية  أو  علمية  آليات  أية  في  االشتراك  على  العمل 

 شتراك في أية آليات على المستوى اإلقليمي والعالمي.   والعمل على إنشاء واال

 ة ذكية تتيح: إستراتيجيوضع  . ك

مع   .1 المتطورة  بالدول  المشروعات  في  الكوادرالتدريب  تدريب  على  الفنية    التركيز 

 والتقنية. 

التحضير في الدراسات العليا وغيرها من الدراسات بمختلف دول العالم المتقدمة علمًيا   .2

 ختلفة خاصة تجارب الدول األخرى. في المجاالت الم

القدرات   .3 ذوي  الطالب  رعاية  تتولى  ومتقدمة  خاصة  بإمكانات  ومراكز  مدارس  إنشاء 

والمهارات والفن الفائقة في مجاال العلوم  المختلفة وذلك بما  ت  والِحَرف  والمواهب  ون 

  ين للدولة. ستراتيجييؤدي لصقلها وتسخيرها لعمليات التنمية وتأهيل الخبراء اإل

 املنــاهـج: 
تطوير المناهج الدراسية في المدارس والجامعات ومراكز التدريب وتطوير أساليب التعليم والتدريب  

ة ونقاط ضعف  إستراتيجية بما تشمله من غايات وأهداف  ق مع طبيعة المصالح الوطنيوذلك بما يتواف 

 ة وتحديات، وأهم ما يجب أن يشمله ذلك: إستراتيجيومهددات وقضايا 

 دة صياغة المناهج بما يؤدي إلى تحقيق متطلبات التفاعل مع العالم وعصر العولمة.إعا .1

 تحقيق المصالح الوطنية.   .2

التدريس  لتعليم في المجال األكاديمة اإستراتيجيتغيير   .3 ي والفني والتقني لتعتمد عمليات 

لة مثل اللغة  ة للدوإستراتيجيفيها باللغات األجنبية المهمة أو لغات الدول التي تشكل مصالح  

اإلنجليزية، الفرنسية، األلمانية ولغات دول شرق آسيا مثل اليابان، كوريا والصين عالوة على  

 ا: ض أهمهان ذلك يخدم عدة أغر العربية، باعتبار أ

ضمان  .أ على  عالوة  المختلفة  المجاالت  في  العالم  في  التطورات  مواكبة  سهولة 

أو علمية مع أي جهات أجنبية  المشاركة الفاعلة في أي أعمال مشتركة تقنية  

 باعتبار أن غياب اللغة يعني العزلة والتخلف.

أن   .ب أي  الثقافة،  وتشمل  بل  فحسب  االقتصادية  الجوانب  تشمل  ال  العولمة  أن 

ز أمام الفكر اإلنساني سوف تزال تماًما، وإذا أضيف إليها ذلك التطور الهائل  الحواج

لعالم يصبح مجرد مدينة صغيرة  في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت فإن ا

حضاري بين الدول النامية كالدول  في هذا العصر، على ذلك فإن عمليات الحوار ال 
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في   الضاربة  الحضارات  ذات  اإلفريقية  العربية  العربية  ثقافتها  ولها  التاريخ 

مع   الحوار  مبادلة  تتم  أن  الضروري  من  يجعل  ذلك  واإلسالمية فإن  واإلفريقية 

اعلة، وأن ذلك ال يمكن أن يتم في غياب اللغات األجنبية، بل إن العالم بصورة ف

الشعب بلغات العالم فإن ذلك يعني االنعزال والتقوقع في الوقت  عدم إلمام  

ثقافة العالم بكافة الوسائل وبلغاتنا المحلية وحينها ال يمكننا    الذي تصلنا فيه

 رفضها أو منع استقبالها لدى شعوبنا. 

لت .ج وسيلة  أفضل  التفاعل  إن  من  يمكنان  اللذان  واإلتقان  بالكيفية  اللغات  علم 

ع شعوب العالم هو أن يتم تدريس المواد المختلفة بالمدارس  اإليجابي السهل م

اللغات األجنبية )مع وضع كافة التحفظات التي من شأنها    والجامعات باستخدام

لغة الوطنية  المحافظة على اللغات الوطنية واستمرار تدريس عدد من المواد بال 

أشكال الحلول(  وتحديد عدد من المدارس للدراسة باللغة الوطنية، وغير ذلك من  

افيا والعلوم  ويشمل التدريس باللغات األجنبية كل المواد مثل التاريخ والجغر 

العلوم الثقافية والدينية أيضا، مما يؤدي إلى إتقان اللغة   األخرى بل ويشمل 

وال والمعاني  المفردات  المجاالت ومعرفة  في  والمتخصصة  الدقيقة  مصطلحات 

ياء والفيزياء وحتى الدين على سبيل المثال  المختلفة ومن ذلك فإن دراسة الكيم

عرفة كافة المصطلحات العلمية الدقيقة،  باللغات األجنبية يمكن من إمكان م

بما يحول الشعب كله إلى محاور فعال لشعوب العالم األخرى في كافة المجاالت 

ذلك  العلم أهمية  وتأتي  وغيرها،  والحضارية  والدينية  والثقافية  والتقنية  ية 

من كون أن افضل المنابر للحوار الحضاري بين أمم العالم هو المنبر الشعبي    أيًضا

الغرب بضعف  وا لثقافة  والتلقي  العكس يعني االستسالم  لحوار الشعبي، وإن 

 محلية. على الثقافة ال  إستراتيجيوما يعنيه كل ذلك من خطر 

لتشمل   .4 والتدريبية  التعليمية  بالمؤسسات  التدريب  وسائل  الفنية  تطوير  األجهزة  كافة 

دريب، وتسليح الطالب بكل  والتقنية المطلوبة، بما يؤدي إلى مثالية وفعالية التعليم والت

 الوسائل التي سوف يتعامل بها في المجال العملي.

س الصوفي الراقي الصحيح الذي يعتمد على  إعادة صياغة المناهج الدينية لتقوم على األسا  .5

ية ذلك من ضرورة وجود إشباع للحاجات الروحية جنًبا إلى جنب  الفعل قبل القول، وتأتي أهم

ولع  المادية  الحاجات  وأحدثت  مع  المادية  الحاجات  إشباع  في  نجحت  قد  الغربية  التجربة  ل 

 أن إغفال الجوانب الروحية أصبح تطورا مذهًلا في العلوم المختلفة والتقنية واالتصاالت، إال

ا على كافة أنحاء الحياة األخرى فزادت معدالت االنتحار  يشكل هًما دولًيا ضخًما انعكس سلًب
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يين، وأصبح اللجوء للدجل والشعوذة والسحر أمر طبيعي في  المرضى النفس  إعدادوتضخمت  

وف أن كل الديانات تعمل  الدول الغربية، وتفككت الحياة االجتماعية.. الخ ولعله من المعر

 على ربط األرض بالسماء. 

ليم التقني في كافة المجاالت، وتشجيع دراسة علوم الكمبيوتر وتقنية  االهتمام بنشر التع .6

 برامج محو األمية الجديدة(، ودعم تعليم اللغات األجنبية في المجتمع عموًما.االتصاالت )عبر  

وال .7 العمل  حب  على  الفرد  بتربية  وأدب  ؤولمساالهتمام  الشاملة  والجودة  الزمن  واحترام  ية 

 من الصفات التي تجسد ممارسة الدين عملًيا في الحياة. االعتراف بالخطأ وغيرها 

المؤسس .8 كافة  تطوير  على  باإلمكانات  العمل  ودعمها  والدينية،  والثقافية  االجتماعية  ات 

يحول تلك المؤسسات    التقنية المتطورة مع تدريب القائمين عليها والمستفيدين منها بما

منارات للحوار محليا ودولًيا وتأتي أهمية ذلك  إلى منارات أكثر فاعلية في العصر القادم لتصبح  

العالم في العصر القادم تتطلب تسخير كل الوسائل    من أن كثافة الحوار الحضاري بين شعوب

في   بفاعلية  المشاركة  وبالتالي  العصر  لغة  استيعاب  من  لتتمكن  الحوار  وتطويرها  ذلك 

ارتبط با المثال قد  األولى فإن لغة  الحضاري، فإذا كان اإلسالم على سبيل  العصور  للوح في 

اإلنترنت اليوم  هذا    العالم  على  المتقنـة،  األندية  واألفالم  لعمل  الحالي  الوضع  فإن 

والمسـاجد الخ.. سوف لن يواكب العصر القادم وسوف ال يفي بمتطلبات الحوار الحضاري أو  

سلبية وجامدة    قيق األهداف التي قامت من أجلها تلك المؤسسات إن لم نقل أنها ستكونتح 

المتطور االتصال  ووسائل  العصرية  التقنية  بالوسائل  تجهيزها  لم يتم  اإلرشاد  ما  ة وقاعات 

والحوار اإللكتروني، وتم تدريب القائمين عليها بلغات العالم المختلفة ووسائله التكنولوجية  

 المتقدمة. 

 ساسية: تأسيس إدارات التعليم عبر التقنية والتـي يمكن أن تشمل مهامها األ .9

والمكتبة    إعداد  .أ المعلومات  قاعدة  بناء  من  تمكنها  التي  والدراسات  البحوث 

ليمية والثقافية وبرامج التدريب عبر الكمبيوتر.. الخ لكافة مراحل التعليم  التع

 ت األبحاث عموًما.من األطفال حتى الدراسات فوق الجامعية ومجاال

لمعلومات العلمية والثقافية  إجراء المعالجات الفنية المطلوبة لتحويل كافة ا .ب

المختلفة. والمؤلفات  اإلخراإ  والكتب  أشكال  كافة  إلى  العصري من  لخ  التقني  ج 

األلعاب   وبرامج  الكمبيوتر  عبر  التعليم  وبرامج  وأفالم  مدمجة  أسطوانات 

 لك. والتعليم لألطفال.. وما إلى ذ

ث البرامج  تأسيس شبكة المعلومات التعليمية الدولية التي يتـم من خاللها ب .ج
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 التعليمية المختلفة. 

 إنشاء القنوات التعليمية الفضائية.  .د

 تعليم من ُبعد عبر شبكات المعلومات والقنوات الفضائية.إدارة عمليات ال .ه

احترام  ية ومسؤولاالهتمام بتربية النشء على حب الوطن وتقديس العمل وال . و

 الزمن. 

 خطة الدولة يف املوارد البرشية: 
ة الموارد البشرية وأهمية السير في تنفيذها لفترات طويلة حتى تؤتي  إستراتيجيبالنظر لتعقيدات  

إن هذا يستلزم النظر إليها كخطة دولة وليس كخطة حكومية تتغير مع تعاقب الحكومات، لذا  ثمارها، ف

اإل على  ينطبق  ما  عستراتيجيفإن  البشرية،  ة  الموارد  على  ينطبق  للدولة  خطة  وجود  أهمية  من  موًما 

ياتها  وطني يتعامل مع قضايا الدولة وتحد  إستراتيجيلتالي فإن كل ذلك يعتمد على مدى وجود فكر  وبا

 المختلفة ليتم بموجبه وضع خطة الدولة في التربية والتعليم.

 رخصة املعلم واملريب واملدرب: 
و النجاح، فلن  لموارد البشرية بهذه األهمية والخطورة التي يتوقف عليها الفشل أة اإستراتيجيإذا كانت  

 رب. يكون مقبوًلا عدم وضع ضوابط لتحديد مواصفات وشروط المربي والمعلم والمد

وبنظر المؤلف فإن تأسيس مركز قومي للتدريب المتخصص للمدربين وتأسيس مدينة تربوية في شكل  

جب أن  تؤهل المربي والمعلم وتمنحه الرخصة، ي  كسلطة قوميةارد البشرية،  للمو  معهد كبيرجامعة أو  

 ة ألي دولة.  إستراتيجييجد األولوية عند وضع 

وفر بيئة علمية وعملية لممارسة السلوك التربوي بجانب إتقان  هذا العمل في مكان واحد ي  إنجازإن  

فيها    أخرى تتشتته، عكس أي أوضاع  مهارات التعليم والتربية، وهو بهذا الشكل تسهل السيطرة علي

 ب.  عمليات تأهيل المعلم المربي بين عشرات المراكز والكليات. ينطبق ذات الوضع على تأهيل المدر

 الرخصة المهنية:  

ة الوطنية تتطلب  ستراتيجيات الوقت طالما أن طبيعة التنافس وتعقيدات تحقيق المصالح اإلفي ذ

ني أهمية استحداث رخص للمهن المختلفة بشروط محددة ومواقيت  مهارات على مستوى رفع فإن هذا يع 

 ورخصة الميكانيكي والحالق. للتجديد واختبارات تضمن المواكبة، كرخصة النجار ورخصة الكهربائي 
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 آلية الموارد البشرية: 

التعليم   الطفولة،  مجلس  مثل  والتخطيط  للتنسيق  تأسيس مجالس  النامية  الدول  في  مألوًفا  أصبح 

التقني،العام التربوي،  القومية    ،  المظلة  غياب  حال  في  مقبوًلا  ذلك  يكون  وقد  بينها  يجمع  رابط  دون 

 ق للنشاط القومي، للتخطيط القومي التي تحقق التناس

الوض  اإلإن  التخطيط  منظومة  البشرية ضمن  للموارد  قطاع  هو تأسيس  األمثل  القومي    ستراتيجيع 

اإل  التحليل  بعمل  ا   ستراتيجييختص  وإنتاج  ستراتيجيإلووضع  المختلفة  األطراف  بين  والتنسيق  ات 

إلخ )الفني،  المؤشرات.  العام  التعليم  بين  يربط  والتدريب)األكاديمي    والعالياألكاديمي(  ،    والتقني( 

 )المهارات المهنية والنفسية( مع مصالح الدولة. 

وتنسيق    ستراتيجييط اإلونرى أن يكون هذا الجهاز أعلى من مستوى الوزارات، ويتولى عمليات التخط

رئيس  وتوجيه نشاط الدولة الخاص بالموارد البشرية، ويمكن تأسيسه من مستويين األول سياسي يرأسه  

الثاني مستوى الخبراء ويضم مجموعة من الدوائر أو المجالس الفرعية  الدولة ويضم الوزراء المعنيين، و 

لتعليم التقني، التعليم العالي، على أن يضم األطراف  في مجاالت التدريب، التعليم العام، التعليم الفني، ا

 الرئيسة التالية: 

   التعليم العاموزارة  .1

 ي. وزارة التعليم العال .2

 وزارة العمل.  .3

 وزارة الثقافة. .4

 اد.اإلرش .5

، التعليم العام، التعليم الفني، التعليم التقني، التعليم  الفرعية( التدريب رؤساء دوائر )المجالس   .6

 العالي.

 ظمات المجتمع ذات الصلة بالموارد البشرية. ممثلو من .7

 ممثلو القطاع الخاص ذو الصلة. .8

 ذات الكثافة السكانية: ة املوارد البرشية يف الدول  إسرتاتيجي
م إلى  إل باإلضافة  أهداف  من  ذكره  تم  ألهداف  ستراتيجيا  التالي  إضافة  يمكن  البشرية،  الموارد  ة 

ة، وهو الهدف المتصل بتأهيل الموارد البشرية المحلية وفق  ة في الدول ذات الكثافة السكانيستراتيجياإل

نحو  عملية تهجير للكوادر الوطنية المؤهلة  مطلوبات السوق العالمي وليس المحلي بما يمكن من تبني  
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الدول األخرى، بما يسهم في فك مشاكل االنفجار السكاني أو قلة فرص العمل الداخلي فضًلا عن المساهمة  

 أجنبية للدولة األم. في توفير عمالت 

 :ختام
مالمح   يحدد  الذي  الفصل  لهذا  المتتبع  التي  إستراتيجيإن  البشرية  الموارد  الدول  ة  عبرها  تستطيع 

الح للقرن  الولوج  من  هذه  النامية  لتنفيذ  القادمة  للمرحلة  المطلوب  أن  يالحظ  والعشرين،  ادي 

 ل النامية توفيره بسهولة.. ة يحتاج إلى تمويل مالي ضخم حتًما ال يمكن للدوستراتيجياإل

ام الثقافة والفكر اإلنساني  إال أن خطورة المرحلة القادمة ومرحلة العولمة الثقافية وزوال الحواجز أم

تصدي لها غزًوا ثقافًيا وفكرًيا يهدد كيان األمم وثقافاتها وحضاراتها بأرقي الوسائل  تعني في حالة عدم ال

ات غاية في اإلتقان، وإن ذلك بكل المقاييس يعتبر  ستراتيجيوفًقا إل  هاإعداد الشيقة والممتعة والتي يتم  

 أخطر ما يمكن أن تواجهه األمم.

اثًلا ونهًجا شبيًها واستخداًما لنفس لغة العصر  الغزو القادم من الخطورة بحيث يتطلب تخطيًطا مم إن

حوار مع شعوب العالم، وإن  حتى تتحول كل الدولة ومؤسساتها وأفرادها إلى وسائل تشارك بفاعلية في ال 

ات الموارد البشرية  يجيإسترات ذلك يتطلب دولة بموارد مالية تستطيع بموجبها من تخطيط وتنفيذ    إعداد

 تصدي للخطر القادم.واإلعالم يمكن بموجبها ال

المتكامل للدولة الذي ينبغي أن يحول الدولة من    ستراتيجيمن هذا المنطلق تتضح أهمية التخطيط اإل

فقيرة ضعيفة مستسلمة بضعف إلى دولة قوية ترسل بقوة، وهذا يعني أن تأمين ثروات الدول    دولة

لة قوية تستطيع تحقيق المصالح  ا وثقافتها ودينها جميعها تتوقف على مدى بناء دوالنامية وكيانه

 ة للدول النامية بما يؤدي إلى وضعها في مكانها الطبيعي على خارطة العالم،  ستراتيجياإل

العلمي والتخطيط اإلوب المنهج  الحديث عن التكتل اإلقليمي واستخدام  العلمي   ستراتيجيالتالي فان 

رية.. جميعها عوامل تتكامل لتصب جميًعا في القتصاد وكافة المجاالت وعلى رأسها الموارد البشالمتقن ل

 ادية وثقافية.تأمين الدولة وكيانها وثرواتها وثقافتها وعقيدتها بل وتحويلها إلى قوة اقتصـ
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 واألمن القومي  سرتاتيجيالتخطيط اإل 

 :  األمن القوميمفهوم 

ة أو بعضها، والتي  ستراتيجيحول امتالك الدولة لعناصر القوة اإل  ي يدور القوم)المفهوم التقليدي لألمن  

ة، فضًلا  ستراتيجيالمصالح الوطنية اإل المطلوب لتحقيق  تتيح للدولة امتالك إرادتها الوطنية وتوفر السند  

 عن تأمين تلك المصالح.( 

 يتناول هذا المفهوم البنود الرئيسة التالية: 

 ة أو بعضها. ستراتيجية اإل امتالك الدولة لعناصر القو  .1

 امتالك الدولة إلرادتها الوطنية. .2

 ة.ستراتيجيتوفير السند المطلوب لتحقيق المصالح الوطنية اإل  .3

 ة. ستراتيجيالمصالح الوطنية اإل تأمين  .4

 :  سرتاتيجي األمن القومي مبفهومه اإل 
على تحقيق وتأمين   يعني قدرة الدولة  ستراتيجي)بوجهة نظر المؤلف فإن األمن القومي بمفهومه اإل 

القوة اإلستراتيجيمصالحها اإل  الدولة لعناصر  التي تقوم وتستند على  ستراتيجية، ويقوم على امتالك  ة 

من اإلنساني وأمن المستقبل، والتي تتيح للدولة امتالك إرادتها الوطنية، وتوفر السند المطلوب  يق األتحق

يشمله ذلك من المحافظة على البيئة وتنمية الموارد    ة، بما ستراتيجيلتحقيق وتأمين المصالح الوطنية اإل 

 مي(.العال  الطبيعية وحفظ حقوق ومصالح األجيال القادمة واإلسهام في تحقيق األمن

 لألمن، البنود الرئيسة التالية:  ستراتيجيبجانب ما سبق، يتناول المفهوم اإل 

 تحقيق األمن اإلنساني.  .1

 التأسيس ألمن المستقبل.  .2

 لبيئة وتنمية الموارد الطبيعية.المحافظة على ا .3

 حفظ حقوق ومصالح األجيال القادمة.  .4

 اإلسهام في تحقيق السالم العالمي. .5
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 مي: ن القو تفسري مفهوم األم 
يمكن فيما يلي تفسير معاني المفهوم ولكن قبل الشروع في ذلك نرى توضيح بعض الجوانب المتعلقة  

ت   وقد  ستراتيجي اإل باألمن   المناسب  من  أنه  بالخطر  رأيت  المقصود  تفسير  خالل  من  ذلك  وضيح 

 .  ستراتيجياإل

 :  سرتاتيجيالخطر اإل 
كل دقيق يتوقف على دقة توصيف الخطر، ومن  األمن عكس الخطر، لذلك توضيح مفهوم األمن بش

المتفق عليه أن األخطار تتعدد، بدًءا من الخطر الفردي الذي يؤثر على فرد كقاطع الطريق والخطر الذي  

دودة من  وعة أو أسرة كسطو اللص على منزل معين، فنجد أن الخوف والضرر أصاب مجموعة مح يطال مجم

 تطور الخطر لمجموعة أكبر، حتى نصل لخطر حرب بين قبيلتين،  الناس هم أفراد تلك األسرة، وهكذا ي

  ثم خطر حرب حدودية بين بلدين بسبب أرض أو ماء، وفي كل األحوال نالحظ أن الخوف والضرر يشمل 

بأكم دولة  أو  قارة  أو  بأسره  العالم  ليشمل  الخطر  يمتد  عندما  لكن  أكبر،  منها،  نطاق  واسعة  أجزاء  أو  لها 

يصيب البشرية كلها بل وقد يمتد ليشمل أجياًلا قادمة، عليه من غير المنطقي أن   فالخوف والضرر هنا

لخطر األخير الذي يصيب البشرية  نصنف الخطر األول الذي أصاب الفرد أو األسرة ونضعه في ذات الدرجة مع ا

 . ستراتيجيخطر اإل يمتد أثره ألجيال قادمة ال توجد وقت حدوث الأو الدولة برمتها أو أجزاء واسعة منها، وقد  

، وهو بهذا الفهم  ستراتيجيالذي يقابل الخطر اإل  ستراتيجيمن هنا فقد طرح الباحث مفهوم األمن اإل

الو األمن  في  سواء  األثر  بدرجة  األمثلة  يهتم  خالل  من  ذلك  مالحظة  ويمكن  العالمي،  أو  القومي  أو  طني 

 التالية: 

البش .1 على  ذلك  عن  الناتجة  واآلثار  البيئي  وكمية التلوث  المناخ  في  تغييرات  من  رية 

ة العالمية، يشكل  األوكسجين وانعكاسات بالغة الخطورة على االقتصاد العالمي والصح

 العالمي. اتيجيسترا يهدد األمن اإل إستراتيجيخطًرا 

أمر   .2 وهو  العالمي،  الغذاء  توفير  عدم  خطر  من  منها  يعاني  حرجة  مرحلة  يدخل  العالم 

ا نظرنا لدولة كالسودان من خالل هذا الوضع نجد أن السودان  مرتبط باألرض والماء، فإذ

ممسؤولله   جانب  توفير  تجاه  عالمية  أراضيه ية  أن  كما  العالمية،  الغذائية  الفجوة  ن 

مليون فدان تشكل ثروة ألهل السودان، وهي أرض يروى معظمها من   239والي  البالغة ح 

صدر األساس لالستفادة من هذه األراضي األمطار، فإذا ما علمنا أن األمطار التي تشكل الم

الغذاء   وتوفير  والخير،  بالرفاه  السودانيين  تطلعات  تقل  لتحقيق  أن  يمكن  للبشرية، 

ذل فإن  الغابي،  الغطاء  نقص  اإلبسبب  لألمن  تهديد  يعني  السوداني    ستراتيجيك 
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من   يجعل  المطر  فعدم  فا  أراضيوالعالمي،  دون  األوراق  في  مجردة  أرقاًما  ئدة  السودان 

ويشرد ماليين من المزارعين ومن المرتبطين بالزراعة  وإلحاق الضرر بالثروة الحيوانية  

عالم من االستفادة من تلك  ي يحتاجها العالم بسبب نقص المراعي، كما يحرم التة الالهائل

توجيه   للعالم  يبيح  وضع  وهو  يوفر    األوضاعالثروة،  بما  والظروف    األوضاعالسودانية 

ة محلية وأخرى على الساحة  إستراتيجيفير الغذاء، كما أن عدم بلورة أهداف  المطلوبة لتو

حزام   على  بالحفاظ  تتعلق  إل  السافاناالدولية،  طويلة  تاريخية  حقب  عبر  ومده  ى  بل 

 .ستراتيجيالشمال، يعني تهديد األمن اإل

لح  سبق وأشرنا إلى أن ما يجري على األرض هو صراع عنيف حول المصالح، وتحقيق المصا .3

تخط ستراتيجياإل وجود  مدى  على  يتوقف  للدول  بتخطيط   إستراتيجييط  ة  مسنود 

إل  إستراتيجيسياسي وتخطيط    إستراتيجي أشارت  الدراسات  وأن  الدولية،  أن للعالقات  ى 

موارد   تملك  ال  دول  جعل  وضع  وهو  النهضة،  من  والحرمان  التخلف  يعني  ذلك  غياب 

تصبح   وغيرهما  الجنوبية  وكوريا  اإلكاليابان  التخطيط  بسبب  عالمية    ستراتيجيقوى 

ال اإلونضوج  امتالكها   ستراتيجيسلوك  رغم  وتتأخر  تتخلف  أخرى  جعل  فيما  السياسي، 

سياسي يسيطر    إستراتيجيط وعدم وجود تخطيط  للثروة والموارد بسبب تخلف التخطي

ك أن على السلوك السياسي ويعزز القدرات التفاوضية للدولة ويحفظ إرادتها، ويمكن كذل

امية حرمت من الرفاه وعدم الخدمات الطموحة  نتبين كيف أن أجيال بكاملها في الدول الن

تخطيط   وجود  عدم  بسبب  الخ  والتعليم..  الصحة  لذ إستراتيجيفي  هذا  ،  خالل  من  لك 

، وهو  ستراتيجيباألمن القومي اإل   ستراتيجيالسرد نستطيع أن نتبين عالقة التخطيط اإل 

الح  بل هو أمر  ال يتحقق بقوة الس  ستراتيجياألمن بمفهومه اإل  ما يقود إلى حقيقة أن

اإل بالتخطيط  والعلمية    ستراتيجييتعلق  بجوانبه السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 ية والعسكرية.  والتقن

التدبر في مفهوم العولمة الثقافية والتي تجعل آليات البناء الفكري واألخالقي للمواطن   .4

ا الدولة  من  ودول  تتحول  جهات  سيطرة  تحت  عالمية  آليات  إلى  تتناقض  لقطرية  قد 

توجهاتها وثقافاتها مع اآلخرين، وما يعنيه ذلك من تهديد للثقافات واألديان األخرى،  

 .ستراتيجييًدا لألمن اإل يشكل تهد

لتحقيق   .5 للدول  التفاوضية  القدرات  تعزيز  وسائل  أهم  أحد  اإلقليمي  التكتل  كان  وإذا 

مصالحها األوربيستراتيجياإل  وحماية  االتحاد  في  حدث  ما  مثل  الدول  ة،  تفتيت  فإن   ،

، فدولة ذات موارد عالمية ستراتيجيوتشرذمها يصب في خانة تهديد األمن بمفهومه اإل

سودان، من الطبيعي أن تجد نفسها في صراع مصالح دولية تسعى أطرافها األخرى إلى  كال
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وت وحدته  باستهداف  فيه  الضعف  عناصر  دون  زراعة  هًشا  وجعله  وجدانًيا  فتيته 

ة.. الخ، فيما يزرعون عناصر القوة في أنفسهم، كالتكتل واستخدام  تيجيإستراائتالفات  

ل وغيرها،  والعلمية  السياسية  اإل القوة  الترتيبات  إغفال  فإن  تعزز  ستراتيجيذا  التي  ة 

بمفهوم األمن  تهديد  خانة  في  يصب  وحدتها  وتحفظ  للدولة  التفاوضية  ه  القدرات 

 .  ستراتيجياإل

ة عموًما  ستراتيجيه نجد أنه يصب فيما سبق وتحدثت عنه من ارتباط اإلبالتدبر فيما أشرنا إليه أعال

  إستراتيجييقوم على مدى وجود تخطيط    ستراتيجين بمفهومه اإلبقوة األثر، عليه نجد أن تحقيق األم

ينعكس تلقائًيا على مفهوم األمن    ستراتيجياقتصادي اجتماعي سياسي متقن، كما أن تحقيق األمن اإل

سياسي، يعني وجود أمن    إستراتيجييعني وجود تخطيط    إستراتيجيل عمًقا، فوجود أمن  بجوانبه األق

 ستراتيجي ت التعبير والتنظيم واالنتخاب والعدالة والمساواة، وأن وجود األمن اإل سياسي نتيجة لوجود حريا 

ا ينعكس بدوره في األمن من اللصوص واألمن من قطاع  اقتصادي، وهذ   إستراتيجييعني وجود تخطيط  

  اجتماعي،  إستراتيجييعني وجود تخطيط    ستراتيجيالطرق، لعدم الحاجة وزوال الفقر، وأن تحقيق األمن اإل 

وهو يعني تنمية أخالقية لألفراد وهو يناقض تفشي التشوهات االجتماعية وانتشار المخدرات.. الخ، وان  

وهذا يعني ليس حماية الثقافة والدين محلًيا    إستراتيجييعني وجود إعالم    تيجيستراتحقيق األمن اإل

 مًيا والتحول من الضعف للمبادرة. وإنما المبادرة بنشرها عال

التي تعني عدم األمن القومي، مثل فقدان اإلرادة الوطنية، ضعف القوة المعنوية    األوضاع  هذا يعني أن

الحدو على  السيطرة  فقدان  الحصص  للدولة،  خسارة  والمعتقدات،  للقيم  السلبي  التأثر  السياسية،  د 

جتماعي... بية العالمية لإلنتاج الوطني، تفتت النسيج االة في األسواق، فقدان الميزة النسستراتيجياإل

 ة الشاملة. ستراتيجيالخ، تشير الى أن العكس أي تحقيق األمن القومي يتم من خالل القوة اإل 

 القوة الشاملة:  
ولنا في الفصل األول من هذا الباب البيئة الدولية وأوضحنا من خالله أن ما يجري في العالم وما يثبته  تنا

ة لتحقيق مصالح بعض  ستراتيجيمن المخططات اإل   تاريخ هو صراع للمصالح، لذلك كان ذكرنا لنماذج ال

وع خاص من القوة تتيح  الدول الكبرى، وذلك من باب بيان صراع المصالح وطبيعته التي تتطلب امتالك ن

الكبير وبعض    لتلك الدول تحقيق مصالحها، وأفردنا مساحة لبعض المشروعات مثل مشروع الشرق األوسط

االقتصادية، العولمة  مثل  الوطني    القضايا  لإلنتاج  العالمية  التنافسية  القدرات  امتالك  أهمية  وبينا 

المصالح اإل الدول التي لجأت للقوة العسكرية لتحقيق  ة، وهكذا اشرنا لبعض  ستراتيجيكسبيل لتحقيق 

املخ إمصالحها.   بين  نتنقل  جعلتنا  المصالح  طبيعة  أن  نجد  وهكذا  العالمية ،  النسبية  المزايا  تالك 

 التكنولوجية انتهاء بامتالك القوة العسكرية.  وامتالك القوة 
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مصالح   عن  الحديث  مجرد  أن  توضيح  بذلك  فيإستراتيجيأردنا  فالرغبة  يكفي  ال  مصالح    ة  تحقيق 

القوة إستراتيجي امتالك  دون  يستقيم  ال  وهذا  المصالح،  صراع  في  الدولة  دخول  تلقائًيا  يعني    ة 

 ة.ستراتيجياإل

الدراسات والم  العديد من  الوطنية  اتفقت  المصالح  دارس على أهمية امتالك القوة كسبيل لتحقيق 

السم من شمولية القوة على عناصر متعددة  ة، وأطلقت عليها اسم القوة الشاملة. ويأتي هذا استراتيجياإل

 وليس عنصًرا واحًدا، وهذه العناصر هي: 

القوة   السياسية،  االقوة  قوة  الثقافية،  االجتماعية  القوة  اإلنتاج  االقتصادية،  قوة  العلمي،  إلنتاج 

 التقني، قوة اإلعالم والمعلومات، القوة العسكرية األمنية.

ال يكفي وحده، فقد يتم التوصل لقوة شاملة لكن بمستوى ضعيف    إن مجرد شمول القوة لهذه العناصر

بقت اإلشارة  ة التي سستراتيجيوالدولية وال يتناسب كذلك مع المخاطر اإلال يتناسب مع التحديات المحلية 

ة االقتصادية والعلمية والتقنية في اليابان، بلغت مرحلة مكنتها من  ستراتيجيإليها، مثال لذلك القوة اإل

مصالح  تحقي اإلإستراتيجيق  القوة  وهكذا  ضخمة،  اإلعالمية  ستراتيجية  واالقتصادية  العلمية  ة 

اإل والعسكر  والقوة  المتحدة،  الواليات  في  والستراتيجيية  العلمية  إنها  ة  ألمانيا،  في  واالقتصادية  تقنية 

األمن  لدولية، كما أن  والتحديات ا  األوضاعليست مجرد قوة شاملة وإنما العبرة في  أن مفرداتها كانت تناسب  

التحديات العالمية، لذا فإن إطالق  و   األوضاع القومي ارتباطه عالمي أي أن القوة المحققة له يجب أن تناسب  

سيبدو ذلك منطقًيا إذا تدبرنا في مكونات ومفردات عناصر    الشاملة هو األكثر دقة.   ة ستراتيجي اسم القوة اإل 

ج إنها  سنكتشف  يلي،  فيما  الواردة  الدولية  القوة  المصالح  صراع  تناسب  قوة  امتالك  حول  تدور  ميًعا 

 والتحديات العصرية.  

 ة الشاملة:  ستراتيجيالقوة اإل تعريف   .1

الدراسات إلى تعريف الشاملة بأنها القدرة على صنع أو صياغة السياسة    تتعرض العديد من  القوة 

ة الشاملة.   ستراتيجيفهوم القوة اإل القومية أو الوطنية، وبنظر المؤلف فإن هذا التعريف ال يعبر عن م 

و الظروف  تحقيق  تعني  أنها  على  تعريفها  واالقتصادية    وضاعاألويمكن  السياسية  المجاالت  )في 

وال والعلمية  للدولة  واالجتماعية  تتيح  التي  األمنية(  العسكرية  بجانب  والمعلومات  اإلعالم  وفي  تقنية 

 ة.ستراتيجيصالحها اإلفرض إرادتها الوطنية بما يؤدي لتحقيق وحماية م

 ة العظمى: ستراتيجيالقوة اإل

مر   على  الحال  جرى  كما  عليه  والسيطرة  العالمي  النظام  لصياغة  المناسبة  القوة  عن  الحديث  عند 

انتهاء بصياغة نظام عصبة األمم ونظام األمم المتحدة والنظام األحادي الحالي المعروف بالعولمة،  العصور  
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المعينإستراتيجية  فإننا حينئذ نتحدث عن قو ة تحقيق إرادتها في  ة شاملة أعلى مكانة، تتيح للدولة 

ة  ستراتيجيالقوة اإل   ة يطلق عليه المؤلف اسمستراتيجيالساحة الدولية، وهو مستوى متفرد من القوة اإل 

 العظمى.

 ة الشاملة: ستراتيجيعناصر القوة اإل .2

لكل    ستراتيجياملة، كما يوضح أيًضا العمق اإل ة الشستراتيجيالسرد التالي يتيح دراسة عناصر القوة اإل

ف اإل قوة،  كالقوة  ليست  اإل ستراتيجيالقوة  العمق  على  التعرف  وإن  أثرها    ستراتيجية.  يوضح  قوة  لكل 

ة  إستراتيجيعلى األمن، فال يكفنا على سبيل المثال مجرد قوة سياسية وإنما قوة سياسية    جيستراتياإل

أثر   تقود  إستراتيجيذات  وهكذا  اإل،  لتحقيق  ستراتيجيالقوة  الشاملة  بمفهومه ة  ،  ستراتيجياإل  األمن 

، لكن  نسميها قوة إعالمية  أن  فقط يمكنقادرة على مخاطبة جمهور محلي    إعالمية فالحديث عن قوة  

عندما تصبح الدولة قادرة على مخاطبة الجمهور العالمي والتأثير فيه وما يرتبط بذلك من جودة وتميز  

 إال إذا ة  إستراتيجيح القوة العسكرية  ا، وهكذا ال تصبإستراتيجًي، فهذا يصبح إعالمَا  لخ مناسبة. إولغات  

العابر    الصاروخي هذا اإلطار يصب  أصبحت قادرة على مواجهة الصراع العسكري في الساحة الدولية، وف

 ا.راتيجًيإستللحدود الوطنية والقادر على تخطي حواجز الرادارات في الدول المختلفة، يصبح سالًحا 

ا قدرات  من  تعزز  معينة  تقنية  إنتاج  اإل وأن  الصراع  ستراتيجيلدولة  وإدارة  الدولي  التنافس  في  ة 

في  وتميزه  ستراتيجياإل موجود  هو  مما  أفضل  هذا    بشكل  في  يقع  الدولية.  البحث    اإلطارالساحة 

ت الدولة عالمًيا في  بحث يرجح من قدرا  وإنتاج فهناك فرق بين إنتاج نوع جيد من الجبنة    ستراتيجياإل

،  إستراتيجيمفاعل من الطاقة الشمسية أو سالح    إلنتاج ج معرفية تؤسس  كافة المجاالت كالوصول لنتائ

ة  ستراتيجييزة النسبية العالمية إلنتاج وطني معين يعزز من الحصص اإلأو أنتاج أفكار وتقانات تحقق الم

 .الدوليةالدولة مزايا على الساحة    ( أعطىI PADـ )للدولة في السوق العالمي، فالبحث الذي أثمر جهاز ال

اإل  ارتباط إن   لرعايتها ستراتيجيالبحوث  خاصة  آلية  لها  تؤسس  أن  دولة  أي  على  تحتم  بالصراع  ة 

 .  وحمايتها

 : ستراتيجيالقوة والفكر اإل  .3

ناسب  تجب اإلشارة هنا إلى أن اتفاق الدولة على مفهوم معين للقوة ومدى استناد ذلك على جوانب ت

إدارة الدولة بتنوعها وتحقيق األمن اإلنساني والتعبير عن الوجدان  وتعقيدات    ستراتيجيإدارة الصراع اإل

واالستفاد البيئة  وحماية  الوطنية  األجيال  والثقافة  حقوق  وحفظ  وتطويرها  وتنميتها  الموارد  من  ة 

اإل  التخطيط  إلخ، فإن  محدوًدا    ستراتيجيالقادمة..  طموحاته  سقف  غير مناسبة  سيكون  لقوة  وسيقود 

ة أو تحقيق نجاح لفترة زمنية قصيرة، وهو ما يبرر أسباب انهيار  ستراتيجيإلى فشل اإل   الذي سيقود  الشيء
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على سب  السوفيتي  أسباب  االتحاد  لنا  لديهم ستتضح  القوة  على مفهوم  ألقينا نظرة  إذا  إننا  المثال،  يل 

 انهياره.  

كلها،    ستراتيجيإل ها كالقوة العسكرية يهزم عملية التخطيط اكما أن االهتمام بقوى معينة دون غير

 ة(.ستراتيجي)لغياب فكرة المعرفة اإل 

بوضع   اهتمت  التي  الدول  أن  عديدة  دراسات  أثبتت  استمرت  راتيجيإستلقد  وتربوية،  ثقافية  ات 

متين والضمان  لفترات زمنية أطول وحققت نجاحات أكبر، كما أن االتفاق على أن خطة الدولة هي األساس ال

وة التي تحقق األمن القومي، رغم تعاقب الحكومات، فإن هذا يعني خطة  لتحقيق المصالح والوصول للق 

ه وثقافاته ولهجاته، وهذا ال يتأتى إذا لم يكن هناك فكر  تعبر عن شعب الدولة بمختلف أديانه وقبائل 

اإل   إستراتيجي من  كثير  فشل  ولعل  ذلك،  يسند  استراتيجيعظيم  في  لعدم  ات  يعود  المسلمة  لدول 

 اإلسالمي،   ستراتيجياإلاهتمامها بالفكر 

الرغم من أن اإلسالم هو دين يمثل نظام إلدارة األرض بسكانها بمختلف دياناتهم وث قافاتهم  على 

وألسنتهم، وقد أكدت الدولة اإلسالمية األولى على ممارسة منهج يعطي غير المسلم حقوقه )لقد كرمنا  

  (87) بنى آدم(

ذه اآلية على سبيل المثال تتحدث عن تكريم اإلنسان كإنسان ولعل البحث في المقصود بالتكريم  ه

تولى    الخطاب عندما ير المؤمنين عمر ابن  اإلسالمي في إدارة الدولة، ولعل في حديث أم  يقود للفكر هنا  

ء، إشارة لحقوق  ا الخالفة بقوله إنما ولينا على الناس لنسد جوعتهم ونوفر حرفتهم ونصد عنهم األعد

 الناس بغض النظر عن دينه أو لونه،  

نار  ال   امرأةاإلسالمي يمنه ترويع الحيوان وتحميله ما ال طاقة له به، فتدخل    ستراتيجيبل نجد الفكر اإل

في هرة ألنها لم تطعهما ويدخل رجل الجنة ألنه قام بسقاية كلب عطشان، وإذا عدنا للفصل األول من  

ود الفكر اإلسالمي تجاه إدارة األرض من حيث االستفادة من الموارد وضرورة تنميتها يالباب األول سنجد ق

ا كان دينه أو لونه، كما يمكن الرجوع  وعدم التبذير ومنع قطع الغابات وإتالف البيئة، ومنع ظلم اإلنسان أًي

ارة الدولة بما يشمله  داإلسالمي في تأمين إ  ستراتيجيللفصل الثالث من الباب الثاني لنرى رؤية الفكر اإل 

النفس والسلوك البشري وتأمين خدمة مدنية تقوم   الدولة والسيطرة على هوى  ذلك من سيادة نظام 

 بالقرار. االنفرادى العلم ومنع القرار عل  إسناد على العلم والقانون و

سان  نالذي يقود لتأسيس خطة الدولة التي تحقق أمن اإل  ستراتيجيكل ذلك نقاط من بحر الفكر اإل

اإل الفكر  مدارس  من  ذلك  غياب  أن  إال  مشاعره،  التخطيط    ستراتيجيوتوحد  في  لخلل  أدى  اإلسالمي 

 
 ، سورة اإلسراء. 70اآلية      (87)
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اآلخر سواء المسلم معه المسلم من الجماعات  في بعض الدول المسلمة، الخاص بالتعامل مع    ستراتيجياإل

 المختلفة أو التعامل مع غير المسلم..  

الذي يبين للدولة    ستراتيجية هي بناء الفكر اإلستراتيجيإلا   إعداد كل ذلك يشير إلى أن أول خطوات  

اإل الجوانب  القوة فيمستراتيجيشكل منهجها وسلوكها وتصرفاتها في كافة  ا ة. ويمكن مالحظة مفهوم 

 يلي: 

 ة الشاملة ستراتيجي: عناصر القوة اإل 1/  8شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستقبل يتم من خالل منظومة مؤشرات تمكن من  رصد حالة األمن القومي وحركة الدول نحو الم  إّن

المتعلق باألمن القومي والمستقبل وكذا اإل  ات المتعلقة بذلك ، ولتحقيق  ستراتيجيرصد وتقييم األداء 

 من االتفاق على بعض الحقائق العلمية المهمة والتي نوجز أهمها فيما يلي:  هذا ال بد 

 فان. تحقيق األمن القومي وصناعة المستقبل متراد أّن ▪

تحقيق األمن القومي وصناعة المستقبل والتحول نحو المبادرة بداًل عن مجاراة الواقع، تتم من    أّن ▪

 ات. ستراتيجيات متقنة، وقدرة في تنفيذ هذه اإلإستراتيجيخالل 
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الراهن،    وأّن ▪ الواقع  من  يتم  للمستقبل  وجود    الشيءاالنطالق  مدى  على  التعرف  يوجب  الذي 

 ة إلدراك والتعامل مع ذلك الواقع تحقيقًا لألمن وعبورًا نحو المستقبل. جيستراتيترتيبات في اإل

حالة صراع،  تحقيق حالة األمن القومي بما في ذلك أمن المستقبل تتم والعالم يعيش في    أّن ▪

ي اإل وهذا  القوة  المتالك  تؤسس  رؤية  وجود  توفير  ستراتيجيتطلب  يستدعي  مما  الشاملة،  ة 

وة اآلن أو حالة الضعف فقط، وإنما حالة السير نحو القوة ومدى وجود  مؤشرات تثبت ليس حالة الق

 الترتيبات الالزمة لتحقيق ذلك في الرؤية الوطنية.

لتعامل مع تعقيدات المستقبل بل والتحول  استيفاء ترتيبات ل كما أن االنطالق للمستقبل يحتم   ▪

الذي    الشيءدم علمي وتقني،  نحو المبادرة، وما يرتبط بذلك من مستوى الهندسة اإلنسانية وتق 

 يعني الحاجة لمؤشرات تثبت ذلك. 

اإل ▪ الصراع  مواجهة  يعني  مؤشرات    ستراتيجيكما  وجود  ضرورة  يعني  مما  المصالح،  حول  الدولي 

 ة.ستراتيجيدولة ومدى وجود ترتيبات لبناء الدولة من خالل اإل س مدى قوة وضعف ال لقيا

املة، ثقافية اجتماعية، سياسية، اقتصادية، أمنية،  صناعة المستقبل تتم من خالل رؤية متك  أّن ▪

 ثبات وجوده وجودته بمؤشرات .  علمية، تقنية، إعالمية... وهذا يحتاج إل

تنافس وصراع يحتاج لمؤشرات تقيس ذلك،   وما يرتبط بذلك منة ستراتيجيتعقيدات تنفيذ اإل ▪

جود قنوات اتصال بين  ، كفاءة منظومة صناعة القرار ومدى وإستراتيجيمثل مدى وجود عقل 

 متخذي القرار ومستودعات الفكر والمعرفة .

المجاالت  ▪ القوة في  والقوة والحالة بشكل عام، يحتاج لمرجعية تحدد مفهوم  الضعف  إثبات   أن 

 المختلفة. 

تحقيق نتيجة جزئية    نطالقًا من حقيقة أّناقياس يجب أن يتم باستخدام مؤشرات متكاملة،  ال  أّن ▪

لتكام يحتاج  النتائج  )ما(  من  عدد  لتكامل  يحتاج  )نتيجة(  تحقيق  وأن  األنشطة،  من  عدد  ل 

ير للقوة االتي  الجزئية، وأن تحقيق ) األثر ( يحتاج لعدد من النتائج، بينما األثر الشامل الذي يش

ود نحو القدرة ، يحتاج لتكامل عدد من اآلثار في المجاالت المختلفة لقوى الدولة، كما سنوضح  تق 

 رقة.  في هذه الو 

أداء   عن  ناجم  األذين  أداء  الوقت  نفس  في  األذين،  بأداء  القلب  حالة  على  نحكم  أن  يمكن  ال   (

يعي ينجم عن  داء القلب بشكل طبلنشاطات متناهية الصغر، بينما في مستوى أعلى نجد أن أ

زة  أداء كل أجهزة القلب من أورطة وأذين أيمن وأيسر وعضالت .. إلخ، وهذا ال ينفي أن هناك أجه
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إلخ ، ينطبق هذا المثال   ورئتين،خارج القلب له دور في التأثير على القلب من غدد وصحة شرايين  

..إلخ وجهاز عصبي  من كبد وكالوي  الجسم  أجهزة  كل  ا  على  صحي  ، وبالتالي فإن  لجسم  لوصول 

الناجم عن تضافر وتكامل كل أجهزة الجسم بحيث ال يمكن إرجاع هذه  الكلي    معافي يمثل األثر 

 . الحالة إلى جهاز واحد وإنما جميع األجهزة، كما أن الضعف في بعضها يؤذي الجسد كله

صة باألذين وإنما األداء في  لذلك ال يمكن الحكم على حالة الدولة بمؤشرات جزئية مثل تلك الخا

   مجال.كل المجاالت الرئيسية من خالل انتخاب مؤشرات محدد في كل  

 اع المؤشرات في الفصل الثالث من الباب األول. عليه يرجى مراجعة مفهوم وأنو

 ة: مؤرشات القو 

 يلي: لمجاالت التي تحتاج لتصميم مؤشرات لقياسها، فيما فيما يلي نماذج ألهم ا

 جتماعية: القوة اال

األ تحقيق  على  الدولة  قدرة  لقياس  المؤشرات  أهم  القوة  م من  هو  المستقبل  وصناعة  القومي  ن 

 اضنة لالنطالق نحو المستقبل، وذلك لعدد من األسباب نورد أهمها،االجتماعية والتي تشكل الح

قياس مستوى  : بما أن أساس النهضة وصناعة المستقبل هو اإلنسان، فإن الحاجة لالهندسة اإلنسانية

 األداء ومستوى التخطيط في هذا الجانب، يصبح أمر بالغ األهمية لصناعة المستقبل. 

دسة أو البناء النفسي والوجداني والثقافي األخالقي ومهارات التفكير  وتشمل الهندسة هنا، عمليات الهن

 اء المعرفة بجانب الهندسة االجتماعية.والحياة والبن

التخطيط والواقع، لتشكيل إنسان يحترم ويؤسس  وبمستوى أكثر تفصياًل الب  د من قياس مدى كفاءة 

ة،  يتباط حضاري في عمليات الهندسة اإلنسانللحكم الراشد، أو لمهارات وتقانات المستقبل، ومدى وجود ار

العمل واحترام الوقت وقبول النقد    إتقان أخرى مثل ثقافة  بمعنى إدراك فلسفة الحياة، وتشمل جوانب  

 .لجمعيوالعقل ا

محب   متفاعل  لمجتمع متسامح  تؤسس  التي  االجتماعية  الهندسة  عمليات  هو  المهمة  المؤشرات  ومن 

يات الهندسة داخل األسرة، واألسرة الممتدة والجار والعالقة معه والمجتمع متكامل متعاضد، بدًء من عمل

  كاالنتماء ميلها نحو األعلى  و  االنتماءاألكبر، ومفهوم الحياة ومفهوم السعادة ومستوى وطبيعة  الكبير و

أم   الوطنية،  أو  أكبر  والعصبيات    االنتماءلفضاء  توجيه  والجهوي.القبلي    كاالنتماءالجزئي  ولعل  اآللة  . 

نحو الجهة الخطأ طوال عقود طويلة، أي حرب العرب وبعضهم البعض، يعود    )كمثال(الحربية العربية  
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طبيعة   منها  األسباب  من  واالجتماعي،    والتشكيل  االنتماءلعدد  القياس    الشيءالثقافي  يستوجب  الذي 

 لمعرفة حركة السير نحو المستقبل. 

 القوة السياسية: 

رؤية   دون  مستقبل  لمسار  اتيجيإسترال  تؤسس  والمعرفة  الفكر  من  عاٍل  قدٍر  إلى  مستندة  عميقة  ة 

لترتيبات المناسبة  من عامة الشعب، تتضمن ا  بها والقبولنحو المستقبل، تجد الرضا والوعي  إستراتيجي

 للتعامل مع الظروف والتعقيدات الوطنية والخارجية والمستقبلية.  

بادئ كالعدل والحرية وإعمال مبادئ الشفافية والمحاسبة  م وموتشمل المناخ السياسي وما يرتبط به من قي

والقانون   النظام  وممارسة وسيادة  وفق    والمؤسسية  تنفي  الكفاءة، الحقوق  على  الدولة  ذ  وقدرة 

 .. إلخوخططها.اتها إستراتيجي

ثق من  بذلك  يتصل  وما  والمعرفة،  الفكر  على  القرار،  وصناعة  التخطيط  ارتكاز  وآليات    اتفاومدى 

 ات. شريعوت

وكذا   بذلك،  للمستقبل  التخطيط  ارتباط  مدى  عن  نتحدث  أن  فيمكن  الحضاري،  الجانب  استدعينا  وإذا 

لكرامة اإلن لنظام سياسي يؤسس  للتأسيس  والفكر.. ويؤسس  الواقع  العدل واألخالق  سان، يستند على 

 .لشراكة دولية عادلة، تحترم اإلنسان

 القوة االقتصادية:  

ري، ال بد من وجود وظيفة لكل نشاط إنساني على األرض، ومن ذلك االقتصاد،  لحضافي ظل إدراك البعد ا

بشكل عادل نسبيًا ) أي منع    وهذا يبرز بعض الموضوعات المهمة، مثل القدرة في زيادة الدخل وتوزيعه

من   بذلك  يتصل  وما  عمل  فرص  توليد   ) المال  على  قلة  للجدوى    فلسفةسيطرة  تؤسس  اقتصادية 

و  بما  االجاإلنسانية  والجزئي  الكلي  االقتصاد  بين  للعالقة  كذلك  وتؤسس  والسياسية،  واألمنية  تماعية 

يقود   وهذا  الدخل،  توزيع  عدالة  بجانب  عمل  فرص  توليد  في  الواقع  يسهم  ارتباط  مدى  لمعرفة 

 والتخطيط المستقبلي لالقتصاد بالسند المعرفي واألخالقي.

ل زيادة السكان، وما يرتبط بذلك من علوم وتقانة، كما  ي ظف  وتأمين المواردوتتضمن القدرة في إدارة  

وت  واالبتكار  اإلبداع  على  قدرة  من  بذلك  يتصل  وما  عالمية  تنافسية  تحقيق  في  القدرة  قانات  تتضمن 

 المستقبل كالذكاء الصناعي وما بعد الذكاء الصناعي. 

موي وتحقيق األمن المائي  لتنكما تتضمن مؤشرات تحقيق األمن كتنويع مصادر الدخل وتحقيق التوازن ا

 .ة دولية وفق فلسفة أمنيةإستراتيجيواالرتباط بمصالح  الطاقة،والغذائي والبيئي، وأمن 
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 املؤرشات:  

 خالل التعرف على أهم مقومات القوة كما يلي:  ويمكن إنتاجها من

   السياسية: ة ستراتيجيالقوة اإل

 ية.وتطلعات حضارمدى ارتباط التخطيط للمستقبل بأبعاد  .1

ة للدولة وغاياتها  ســتراتيجيوجود رؤية وطنية ناضــجة يتم من خاللها تحديد المصــالح اإل .2
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كل التحدي،  من عامة ا عب بها وتـش توى الذي يحقق االرتباط الوجداني للـش عب بالمـس لـش

ـــبة للتـعاـمل مع الظروف والتعقـيدات الوطنـية والـخ ــمن من الترتيـبات المـناس ارجـية تتض

 والمستقبلية.

 الوطنية.قوة اإلرادة  .3

 ية.مدى توفر قيادات تمثل النموذج والقدوة وكذا العمل لتوفير قيادات مستقبل .4
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لوكتوفر الـسند اإلداري    لتنفيذها،ويؤـسس   وطني والـسلوك المهني المطلوب لتنفيذ ال  والـس

 ة(.ستراتيجياإل
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 الوطني.ة على المستوى ستراتيجيانتشار الوعي وثقافة اإل .21

 .بسط الحريات السياسية للمواطنين مثل حق التعبير والتنظيم .22
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 للسلطة.التداول السلمي  .23

 السياسي.االستقرار  .24

 ة القومية.ستراتيجيوجود دستور مجمع عليه وطنيًا موضوع على خلفية اإل .25

الح اإل  تتوفر الترتيبا .26 تراتيجياإلقليمية والدولية المطلوبة لتحقيق المـص ة للدولة ووجود  ـس

 والدولية.بين المصالح الوطنية  إستراتيجيارتباط 

ية الخارجية حجمحجم ونوع ومتان .27 ائل تعزيز القدرات التفاوـض ص اإل  ة وـس تراتيجي الحـص ة  ـس

 العالمي.في السوق 

 خارجية. حجم التقانة المتطورة المنقولة عبر ترتيبات .28

 أوضاع السند السياسي األجنبي المساند للدولة المنجز عبر ترتيبات خارجية   .29

 استقرار وأمن الحدود. .30

 

  :ة االقتصاديةستراتيجيالقوة اإل

لـسالمة وظيفة النـشاط االقتصادي على األرض وما يتصل مدى توفر البعد الحـضاري الذي يؤـسس   .1

سانية واالجتماعية واألمنية والسياسية بجانب بذلك من فلـسفة اقتـصادية تؤسس للجدوى اإلن

 ارتباط الواقع والتخطيط المستقبلي لالقتصاد بالسند المعرفي واألخالقي. ومدى ية،االقتصاد

 .والتوافق حولهاة ستراتيجيلمصالح االقتصادية اإلوضوح ا .2

تراتيجيوجود وفعالية آلية للتخطيط اإل .3 ادي التي تتولى متابعة تنفيذ    ـس تراتيجي اإلاالقتـص ة  ـس

فيما يختص بالنـشاط   ـستراتيجياالقتـصادية وترعى خطة الدولة االقتـصادية وتراقب مـسارها اإل

 االقتصادي.

 الجوانب االقتصادية.قوة اإلرادة الوطنية المتعلقة ب .4

 امتالك الموارد الطبيعية والمزايا الجغرافية والقدرة على االستفادة منها وتنميتها وتنويعها. .5

ل بذلك باالبتكار واإلبداع وآلياته، والقدرة  امتالك الم .6 ية العالمية وما يتـص زايا والقدرات التنافـس

 التقانة المستقبلية.  امتالك إنتاج أوفي ابتكار أو 

 .سواق العالمة في أستراتيجيص اإلالحص .7
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 توزيعه.مستوى زيادة الدخل القومي ومدى العدالة في  .8

 تنوع مصادر الدخل القومي.  .9

 متوازنة. تحقيق تنمية .10

 مستوى األداء التقني.  .11

 القدرة في تحقيق األمن الغذائي..12

 .ستراتيجيالقدرة على توفير السلع ذات التأثير اإل.13

 نة.امتالك الطاقة الرخيصة اآلم .14

 ة.إنتاج طاقة متجددالقدرة على  .15

 قوة العملة الوطنية. .16

 قوة االحتياطي النقدي. .17

 مالءمة السياسات والتشريعات االقتصادية. .18

 مة مناخ االستثمار.مالء .19

 قوة الدخل القومي ومعدل الناتج القومي ومعدل النمو. .20

 قوة وفاعلية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة..21

لدولية المتصــلة بالمصــالح االقتصــادية ومدى وجود ا  اإلســتراتيجية  قوة وفاعلية الترتيبات .22

 ة اقتصادية.إستراتيجيشراكات وتحالفات 

 ئة.درجة المحافظة على البي .23

 وجود خدمات مالية وتجارية واقتصادية متميزة بالمنظور العالمي. .24

 توفر البنى التحتية المناسبة. .25

 قوة االدخار. .26

 ة االجتماعية: ستراتيجيالقوة اإل

 البعد الحضاري للنشاط الثقافي االجتماعي.مدى توفر  .1

ي   .2 ة أو البناء النفـس مله من عمليات الهندـس انية، وما تـش ة اإلنـس توى الهندـس والوجداني والثقافي  مـس

 األخالقي ومهارات التفكير والحياة والبناء المعرفة بجانب الهندسة االجتماعية.

ة   .3 اري في عمليات الهندـس انيةاإلومدى وجود ارتباط حـض فة  ،  نـس   الحياة ومفهومبمعنى إدراك فلـس

  فيها.الحياة بالنسبة للدولة ودورها 

باب،قوة الديمغرافية وجود مجتمع  .4 يوخ في التركيبة  )ارتفاع ن  ـش باب واألطفال مقابل الـش بة الـش ـس

 .السكانية للدولة(
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ــامح متـفاـعل مـحب متـكاـمل   .5 ــس لمجتمع متس ــة االجتـماعـية التي تؤس ــتوى عملـيات الهـندس مس

ــد، ب ــرة الممـتدة والـجار والعالقة مـعه متـعاض ــرة، واألس ــة داخل األس ما في ذلك عملـيات الهـندس

الدولة   وقدرةاة ومفهوم الـسعادة ومستوى التناسق الحضاري  والمجتمع الكبير واألكبر، ومفهوم الحي

 المواطنين.على إحداث التعايش السلمي بين 

 ي لألسرة والمجتمع.االجتماع في التنشئة ومستوى التواصل األسرةفعالية دور  .6

 .لخإقوة النسيج االجتماعي الذي يناقضه تفشي النعرات القبلية والعنصرية والجهوية.  .7

 .المشردين وأحوالهم إعدادفيما يتصل بأوضاع المعاقين واليتامى وقوة المجتمع  .8

رس  الذي   المجتمعي  االطمئنان .9 بطريقة  متزوجين  معروفين  والدين  من  الطفل  والدة  مية،  يضمن 

 وتمتعه برعاية آمنة، ويضمن حياة أسرية تؤسس لعالقات إنسانية بين أفرادها.

  والروحية.مدى توفر التنمية الجسدية  .10

 تدرك: ثقافة الوطنية وما تشمله من أبعاد حضارية قوة ال .11

ية ووجد .أ ة نفـس فة الحياة، هندـس ان يحترم مفهوم وفلـس كيل إنـس انية وأخالقية تهدف لتـش

 .واألخالقض بالحكمة والعدل ويؤسس إلدارة األر

 هندسة لتشكيل إنسان مهارات وتقانات المستقبل، .ب

 والعمل.حترام قيمتي الوقت يؤسس للسلوك المطلوب للنهضة الذي يمكن أن يشمل ا .ج

 الجمعي.تؤسس للتعايش السلمي، قبول اآلخر وقبول النقد والعقل  .د

اري أكبر في لحظة تاريخية حض النتماءيحترم الوطنية، قادر على تخطيها  النتماءتؤسس  .ه

 معينة.

 مستوى السلوك اإلداري من انضباط وإتقان للعمل واحترام للقيادة.. الخ.  .و

 تمع المحلي والعالمي الوعي بقضايا المج .ز

وأنماط التخطيط والتعامل لدى   واإلستراتيجي(  )اإلبداعيأنماط إيجابية من التفكير توفر  .ح

 المجتمع. أفراد

 التنوع.قدرة الدولة في إدارة  .12

قدرة الدولة على حماية القيم والمعتقدات والثقافات الوطنية وكرامة المواطن والمحافظة على   .13

 الوطنية. وحدة المشاعر 

الوطني في تحقيق النهضة وصناعة المستقبل واستيعاب األبعاد  مستوى قدرات التعليم   .14

 الحضارية. 

لمي والمستقبلي، معرفيًا وتقنيًا  مدى توفر الكوادر المدربة بالمستوى المطلوب للتنافس العا .15

 . وسلوكيًا
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ة ـب .16 ار والثـق داعي واالبتـك ارات التفكير اإلـب ث مـه ة من حـي دى توفر الكوادر المؤهـل ارات  ـم النفس ومـه

  الحياة.

 مدى وجود شراكة بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات الدولة.  .17

 منظور العالمي.قدرة الدولة على توفير الخدمات الصحية الجيدة وقائية وعالجية بال .18

مســتوى التنمية األخالقية وتشــمل الســلوك القويم ومحاربة األمراض والتشــوهات االجتماعية  .19

 كالمخدرات.

 ولة الرياضية.  قدرة الد .20

 ر الماء والغذاء الصحي والسكن الصحي والمالبس المناسبة والطرق اآلمنة.توفي .21

ة وترعى  ستراتيجيتتولى متابعة تنفيذ اإل االجتماعي التي    ستراتيجيوجود وفعالية آلية للتخطيط اإل .22

 خطة الدولة االجتماعية.

منظمات المجتمع المدني والحكومة  قدرات الدولة في مجال العمل الطوعي ومستوى الشراكة بين    .23

 ة القومية.ستراتيجيفي إطار اإل

 مالءمة السياسات والتشريعات االجتماعية. .24
 

 : ة العلميةستراتيجيالقوة اإل

 : ة العلمية للدولة من خالل البنود التاليةستراتيجيقوة اإليمكن قياس ال

اإل .1 ل  الـعـق ة  الـي وفـع ــتراتيجيوجود  ذ   س اـل والعلمي،  الفكري  اج  ذ لإلنـت تنفـي ة  ابـع مـت يتولى  ي 

 .ة ويرعى خطة اإلنتاج العلمي للدولةستراتيجياإل

 ل. مدى توفر السند العلمي والفكري المناسب والمطلوب لتحقيق النهضة وصناعة المستقب .2

 .حجم اإلنتاج المعرفي للدولة .3

 الحلول للقضايا الوطنية والتحديات العالمية.  قدرة الدولة على ابتكار .4

 . لى عالج نقاط الضعفقدرة الدولة ع .5

 قدرة الدولة على تعزيز نقاط القوة واالستغالل األمثل للموارد وتنميتها وتنويعها.  .6

 ابتكار وصناعة الفرص.  .7

 والمزايا التنافسية العالمية امتالك الدولة للقدرات  .8

 .مهدداتالقدرة على التعامل مع ال .9

 من والسالم والبيئة العالمية.المساهمة الفاعلة في القضايا العالمية المتصلة باأل .10

 مدى توفر مناخ بحثي مناسب .11

 وجود وفعالية آليات الشراكة والتنسيق بين السلطة العلمية والسياسية والتنفيذية والتشريعية.  .12
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 .وخارجيًا العلمي محليًاوإدارة وتنسيق اإلنتاج  الدولة على توجيه قدرة .13

 توفير البيئة الجاذبة لإلنتاج المعرفي. .14

 الوضع المالي والمعنوي الجاذب من أجور ومزايا وحوافز. توفير .أ

ات تنظم التفرغ للبحث العلمي وعدم اضـطرار الباحث لالنخراط في أعمال  .ب ياـس وجود ـس

 تشغله عن البحث العلمي.

 مدى توفر التدريب المستمر للباحثين. .ج

ــ .د اء لالطالع على التطورات العلمـية  مس ــة للعلـم في توى ـقدرة اـلدوـلة في إـتاـحة الفرص

 العالم.

 .مستوى حرية البحث العلمي .15

 .مستوى البنية التحتية المطلوبة لإلنتاج العلمي .16

 .مدى مالءمة السياسات والبنية القانونية التي تدعم اإلنتاج العلمي .17

 .التمويل الممنوح لإلنتاج العلمي حجم .18

 راكز المعلومات وفعاليتها.عدد م .19

 .نعدد العلماء والخبراء والمبدعي .20

 

  واإلعالم: مات قوة المعلو

 واإلعالم للدولة من خالل البنود التالية:  قوة المعلوماتيمكن قياس 

 وجود جهاز لإلحصاء والمعلومات ومدى استقالليته ومهنيته وكفاءته.  .1

 والوقت المناسب.علومات بالجودة والمصداقية توفر الم .2

 وجود وتطبيق منهج وطني في مجال اإلحصاء والمعلومات. .3

 ة الشاملة.ستراتيجيإنتاج مؤشرات للقياس والتقييم في مجاالت القوة اإل  قدرة الدولة في .4

 واألمن القومي والجهاز التنفيذي.  ستراتيجيتناسق نظام المعلومات مع نظام التخطيط اإل .5

 .التخزين والتحليل اإللكتروني األرشفة، التصنيف، الجمع،معلومات جود تكامل بين نظم تقنية الو .6

 .حصائي والمعلوماتيانتشار الوعي اإل  .7

 عدد كوادر اإلحصاء والمعلومات. .8

اء   .9 اندة للمعلومات واإلحـص عار   )نظمتوفر التكنولوجيا المـس تـش تقنية المعلومات وتكنولوجيا االـس

 إلخ(. .عن بعد
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ة وترعى  ستراتيجياإلعالمي، التي تتولى متابعة تنفيذ اإل  ستراتيجياإل   ود وفعالية آلية للتخطيطوج .10

 عالمية.خطة الدولة اإل

 مالءمة السياسات والتشريعات المتعلقة باإلعالم. .11

 المواطن.الفاعل مع   اإلعالميقدرة الدولة في التواصل  .12

 على الساحة الدولية.الفاعل مع الناس  اإلعالميقدرة الدولة في التواصل  .13

 القدرة على إدارة التنسيق اإلعالمي القومي. .14

 حجم اإلنتاج اإلعالمي للدولة. .15

 اإلعالمي للدولة. جودة اإلنتاج  .16

  .قدرة الدولة على تكوين رأي عالمي ورأي وطني داخلي .17

  المبادر:  ستراتيجيالقدرة على اإلرسال اإل .18

 اختيار مداخل إعالمية مناسبة.قدرة الدولة على  .أ

 امتالك األقمار والمسارات والتقنيات اإلعالمية الحديثة. .ب

 مهور العالمي. ة تستطيع مخاطبة الج إستراتيجيوجود كوادر إعالمية  .ج

 مدى النطاق الجغرافي العالمي لإلرسال اإلعالمي وعدد الجمهور الذي يشاهده.  .د

 ة.ستراتيجي مستوى السند الذي يوفره اإلعالم لتنفيذ اإل .19

 .  ستراتيجيمية بالمستوى اإل عدد الكوادر اإلعال .20

 قدرة الدولة على عالج نقاط الضعف الوطنية من خالل الدعم اإلعالمي.   .21

 لة على البناء المعلوماتي.قدرة الدو .22

 امتالك الدولة للقدرات والمزايا التنافسية العالمية في اإلعالم. .23

 .التي تدعم اإلعالم الوطنيمدى مالءمة السياسات والبنية القانونية  .24

 ة الدولية المتعلقة باإلعالم.ستراتيجيتوى الشراكات والتحالفات والترتيبات اإلمس .25

 اعات وتلفزيونات وصحف ومجالت وإعالم إلكتروني.عدد األجهزة اإلعالمية من إذ .26

   التقنية:ة ستراتيجيالقوة اإل

 أهمها: خالل عدد من البنود ة التقنية للدولة من ستراتيجيويمكن قياس القوة اإل

ة وترعى  ـستراتيجيلإلنتاج التقني، الذي يتولى متابعة تنفيذ اإل  ـستراتيجيفعالية العقل اإلوجود و .1

 ة.خطة الدولة التقني

 مالءمة السياسات والتشريعات المتعلقة باإلنتاج التقني. .2

 القدرة على إدارة التناسق المتعلق بالعمل التقني. .3

 التحتية لإلنتاج التقني.مستوى البنية  .4
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 للدولة.تقني حجم اإلنتاج ال .5

 التقني الوطني.  اإلنتاج حجم الصادرات الوطنية من  .6

 مدى تأسيس مجتمع للمعلومات. .7

 التقني الوطني في تعزيز القدرات والمزايا التنافسية للدولة.  قدرة اإلنتاج  .8

تغالل   .9 رية و  األمثلقدرة الدولة على االـس المادية والمعلوماتية من خالل الدعم  للزمن والموارد البـش

 ني.التق

 ة.ستراتيجيمستوى السند الذي يوفر اإلنتاج التقني لتنفيذ اإل .10

 عدد الكوادر التقنية ومدى كفايتها. .11

 الدولة على ابتكار الحلول للقضايا الوطنية والتحديات العالمية من خالل الدعم التقني.  قدرة .12

 لوطنية من خالل الدعم التقني. قدرة الدولة على عالج نقاط الضعف ا .13

تغالل األمثل للموارد وتنميتها وتنويعها من خالل الدعم  قدرة الدو .14 لة على تعزيز نقاط القوة واالـس

 التقني.

 ولة للقدرات والمزايا التنافسية العالمية.امتالك الد .15

 .مدى مالءمة السياسات والبنية القانونية التي تدعم اإلنتاج العلمي .16

 االتصاالت الوطنية.مستوى  .17

 مستوى الحس األمني التقني. .18

 ة: ة العسكرية األمنيستراتيجيالقوة اإل 

ة   ــكرـي درات عس ا على امتالك ـق ة هـن ــكرـي ــتراتيجيقوم مفهوم القوة العس درات  ـيإس ة تعزز الـق

 العسكري.التفاوضية للدولة وتحمي البالد ومصالحها وثرواتها وتمنع التهديد العالمي وتحقق لها التفوق 

كرية للدولة ومدى اتـس وح العقيدة العـس المة ووـض لحة المتعلقة بتحقيق  ـس اقها مع مهام القوات المـس

 القومي.األمن 

 العسكري. ستراتيجيكفاءة التخطيط اإل .1

 وكفاءة العدد والتسليح ومستوى التقنية والكفاءة اإلدارية.كفاية  .2

 .قليمية والدوليةكفاءة وكفاية القوة القتالية قياسًا للتهديدات اإل .3

 توفر التكنولوجية العسكرية المتقدمة. .4

 مدى توافر توجه نحو قوة عسكرية ذكية. .5

 مالءمة العوامل الجغرافية العسكرية. .6

 .ستراتيجيكفاءة االنفتاح اإل .7

 ة العسكرية من تحالفات وشراكات.ستراتيجيمدى استيفاء الترتيبات اإل .8
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ومدى تالؤمها مع المصــالح    العســكرية، األوضــاعوالســياســات المعنية بكفاءة النظم والقوانين   .9

 ة الوطنية والتهديدات المحلية والعالمية.يستراتيجاإل

 .توفر البنى التحتية بالمواصفات المطلوبة .10

ــرطـية ذا .11 ــتوى التقنـية والكـفاءة  توفر قوات ش ــليح ومس دد والكـفاءة والتس ت كـفاءة من حـيث الـع

 اإلدارية.

 القدرة في توفير خدمات شرطية ذكية.مدى  .12

 اد لجرائم المستقبل.القدرة على التعامل مع الجرائم العصرية واالستعد .13

 وجود دفاع مدني قادر على التعامل مع األزمات والكوارث. .14

 . مستوى خدمات الشرطة والسجون .15

 توفر البنى التحتية بالمواصفات المطلوبة. .16

ات ال .17 ياـس اعمعنية بكفاءة النظم والقوانين والـس الح  األوـض رطية واألمنية ومدى تالؤمها مع المـص الـش

 تهديدات المحلية والعالمية.ة الوطنية والستراتيجياإل

 اإلدارية.كفاءة جهاز األمن من حيث العدد والكفاءة والتسليح ومستوى التقنية والكفاءة  .18

 نتاج المعرفة )التحليل(إفي  األمنقدرة جهاز  .19

ــيق ومتابعة وتقويم اإلمدى كفاءة آليات تخطيط وت .20 ــتراتيجينفيذ وتنس ــكرية  س ات والخطط العس

 والشرطية واألمنية.

اء .21 ة ـبكـف ــات المعنـي اس ـــي ــاعة النظم والقوانين والس ــالح   األوض ا مع المص دى تالؤمـه ة وـم األمنـي

 التهديدات المحلية والعالمية.ة الوطنية وستراتيجياإل

األمني ،   ـستراتيجيـصلة ذات الـصلة بالتخطيط اإلكفاءة وكفاية المؤـسـسات العلمية واألكاديمية ذات ال .22

 .الشرطة واألمن والمخابرات

 ل مفهوم القوى الشاملة:مالحظات حو

  الي فهي لم تأتِ إن صياغة المفردات التي تعبر عن مفهوم القوى الشاملة عملية بالغة التعقيد وبالت

ألمن القومي،  اة فسوف يؤسس لحالة  ستراتيجيمن فراغ وإنما تعبر عن أوضاع إذا تم تحقيقها من خالل اإل 

 فردات: وفيما يلي نماذج محدودة لتوضيح فلسفة بعض هذه الم

 القوة السياسية: 
 ات والخطط المرحلية.ستراتيجيقدرة الدولة في تنفيذ اإل  .1

 . اتيجيإسترمدى توفر سلوك سياسي  .2

ة ويؤسس  ستراتيجيات الوطنية )القانون الذي يحمي اإل ستراتيجيالتي تؤمن تنفيذ اإل   وضاعاألتوفر   .3
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 ة(. ستراتيجيمطلوب لتنفيذ اإلالوطني والسلوك المهني ال  والسلوكلتنفيذها، توفر السند اإلداري 

ات  ستراتيجيفيذ اإلامتالك القوى الشاملة هو عملية بناء تستمر عبر سنوات طويلة من خالل تن  إّن

المختلفة والتي بدورها يتم تنفيذها من خالل الخطط المرحلية والسنوية والتي يتم تنفيذها عبر البرامج  

سيا سلوك  توفر  يستدعي  الوضع  وهذا  بجانب    إسنادو  إستراتيجيسي  والمشروعات،  وتشريعي  إداري 

والخطط مما يقطع الطريق نحو امتالك  ات  ستراتيجيالسلوك المهني، وبالعدم ال تتشكل إرادة لتنفيذ اإل

 القوى الشاملة وبالتالي تهديد األمن القومي. 

 د: الحكم الراش

 استناد القرار السياسي على السند المعرفي.  .1

 لمؤسسية.سيادة النظام والقانون وا .2

 ن السلطة السياسية والسلطة العلمية.التوازن بي .3

 التوازن بين السلطة السياسية والسلطة المهنية. .4

 وجود خدمة وطنية تقوم على العلم والقانون والمؤسسية. .5

  إسنادأصبح من التعقيد بحيث ال يمكن الدخول في غماره دون    ستراتيجيالدولي والصراع اإل  سالتنافإن  

من  حقيقي  وحماية    وحشد  تحقيق  في  فرصها  وتقليل  الدولة  تهديد  يعني  والعكس  المعرفي،  اإلنتاج 

 ة.  إستراتيجيمصالح 

ثانية فإن عدم سيادة النظام والقانون والمؤسسية، يعني الفساد وسيادة نظام األفراد ومن    من ناحية

ف تميل  ثم  التي  البشرية  النفس  ضعف  ظل  في  الوضع  هذا  إ  للهوىإن  فإن  المال،  حدوث  وحب  مكانية 

ية  اختراق لصالح أجندة شخصية أو أجنبية يصبح أكثر احتماًلا مما يعرض فرص الدولة في تحقيق وحما

 ة، أي تهديد األمن القومي.ستراتيجيمصالحها اإل 

المهنية   السلطة  بالتوازن بين  التوازن بينهما وفيما يتعلق  إلى أن عدم  اإلشارة  والسياسية، فيجب 

لطة السياسية ومن ثم تجميد الرصيد المعرفي والخبرة الوطنية المهنية للدولة،  يعني عادة طغيان الس

ن قرار شراء طائرات من الواليات المتحدة أو االتحاد األوربي " على سبيل المثال وهذا مدخل للتهديد، فإذا كا

للطي" هو قرار سي المهنية  بالسلطة  الطائرات عمل مهني يختص  ران  اسي فإن شروط ومواصفات هذه 

 المدني في الدولة وال يجوز للسلطة السياسية تخطيه. 

ديد األمن القومي لبعض الدول عبر هذا المدخل،  وقد أشارت تقارير من بعض أجهزة المخابرات إلى ته 

ولة معينة من خالل إدخال تقاوي وبذور ومبيدات فاسدة  من األمثلة لذلك نموذج الحرب االقتصادية على د

لجها سياسي  قرار  الزراعي  عبر  الحجر  إدارة  في  المتمثلة  المهنية  السلطة  وتم تخطي  والميناء،  الجمارك  ز 
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جة لهذا التخطي هو فشل الموسم الزراعي وإفالس آالف المزارعين وخسارة الدولة  ووقاية النباتات، والنتي

ال من  ميزاللمليارات  على  الضغط  إلى  الزراعي  الموسم  فشل  نتيجة  الغذاء  نقص  أدى  كما  ن  جنيهات 

 المدفوعات وتعرض اإلرادة السياسية للضعف.  

فإن   .4 أخرى  ناحية  الترتيبامن  الم  ت توفير  والدولية  المصالح  اإلقليمية  لتحقيق  طلوبة 

بين المصالح الوطنية والدولية، من شأنه تعزيز    إستراتيجية للدولة ووجود ارتباط  ستراتيجياإل

من القومي، وبرأيي على سبيل المثال أن فرص الدولة في حماية مصالحها ومن ثم تحقيق حالة األ

ماية اليابان من العديد  ة مع بعض الدول الكبرى ساهم في حإستراتيجيارتباط اليابان بمصالح  

اذ مواقف عدائية ضد الواليات المتحدة وهي في  من مخاطر الصراع، ولعل الصين لم تستطع اتخ

للمصالح    ستراتيجي، بسبب االرتباط اإل م2008أضعف حاالتها االقتصادية بعد األزمة المالية في  

إذ أن أي عمل عدائي قد يؤثر    بينهما والذي يزيد على الخمسمائة بليون دوالر في الميزان التجاري، 

دي إلى خروج ماليين من سوق العمل في الصين ممن  في خفض القوى الشرائية األمريكية سيؤ 

 ينتجون لصالح السوق األمريكي. 

 القوة االقتصادية: 
 ستوى زيادة الدخل القومي ومدى العدالة في توزيعه.م .1

 تنوع مصادر الدخل القومي.  .2

 تنوع األسواق.   .3

 متوازنة.  تحقيق تنمية .4

 .ستراتيجيالسلع ذات التأثير اإل تحقيق األمن الغذائي بما في ذلك القدرة على توفير  .5

 امتالك الطاقة الرخيصة اآلمنة. .6

القومي، فهذا يعني   الدخل  زيادة  تمت  وتعليم  إذا  صحة  من  الجيدة  الخدمات  توفير  في  الدولة  قدرة 

وتحقيق   الوطنية  المشاعر  توحيد  في  ينعكس  وهذا  الوطني،  وأمن،  ناحيةالرضا  قوة    ومن  فإن  ثانية 

مكانية الصرف على التعليم والثقافة واإلنتاج المعرفي والتقني والتسليح، مما يعزز  الدخل القومي تعني إ

 فس والصراع الدولي. من فرص الدولة في التنا

للدولة  الصراع الدولي يتحين أي ضعف    أنوفيما يتعلق بتنوع مصادر الدخل القومي، يجب مالحظة  

اعتماد الدولة على مصادر محدودة    األوضاعهذه    للنفاذ من خالله للتهديد وتحقيق المصالح المضادة، ومن

لمعادية ممارسة نشاط اقتصادي بطرح  للدخل وأسواق محدودة، مما يعرضها للخطر بحيث يمكن للدولة ا 

مهمة من دخلها، وهذا يؤدي  رخيصة حتى ولو بالخسارة، لتفقد الدولة مصادر   بأسعار وأرخص  أفضل سلع 

 للتأثير السالب على إرادتها. 
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عادل   بشكل  والخدمات  العمل  فرص  توفير  أن  مالحظة  يمكن  المتوازنة  بالتنمية  يتعلق  وفيما 

ة المختلفة يعني تحقيق الرضا وأن العكس يقود لإلحساس بالظلم والتهميش  للمواطنين في أطراف الدول 

ا  االحتقان  من  لحالة  يؤسس  ثم  للنزوح  ومن  تؤدي  التي  والحروب  والنزاع  لألزمات  تقود  قد  واللجوء،  لتي 

اإلنسان   بالدولة، كما يؤدي لتهديد أمن  الكلي لالستثمار  المناخ  وبالتالي حدوث حالة عدم استقرار تهدد 

سواء بالموت أو فقدان األسرة أو التشرد ومن ثم فإن فقدان الرعاية المجتمعية واألسرية يؤدي للتشوهات  

لنزوح تصبح األرض خالية مما يوفر ظروف  ، ومع استمرار اخوالجريمة. إلجتماعية كتعاطي المخدرات  اال

ة للموقع أو  إستراتيجيمزايا  مواتية الحتاللها بواسطة دولة أخرى جارة، خاصة إذا كان في تلك المنطقة  

التي تؤسس ألمن    ألوضاعاوجود موارد مهمة فيها، وبالتالي فإن تحقيق التنمية المتوازنة يؤدي لحقيق  

وبالت االستقرار  ولتحقيق  متفاعل  اإلنسان  بشري  وجود  هو  الكلي  والوضع  الشاملة  النهضة  تحقيق  الي 

 وحدودها الدولية.يشكل الحماية األساسية لألرض  األرض إيجابًيا على 

سلع   وإنتاج  الغذائي  باألمن  يتعلق  وا إستراتيجيفيما  يمثل  الغذاء  أن  مالحظة  هنا  يجب  من  ة،  حد 

بين الدول لتمرير أجندة معينة. كما أن قدرة الدولة  مفاتيح الصراع الدولي، وقد تم استخدامه عدة مرات  

ة كالنفط وبعض المعادن  ستراتيجيسلع اإل ة يعطيها قوة سياسية، باعتبار أن الإستراتيجيفي إنتاج سلع  

تمثل ا  والقمح  عدم  فإن  وبالتالي  للدول،  القومي  لألمن  محوري  الدول  عنصر  تلك  إرادة  يضعف  متالكها 

ة نتيجة  ستراتيجيكها يعزز من قدرة الدولة من تحقيق العديد من المصالح اإل الذي يعني أن امتال   الشيء

 تضيات مصالحها. لذلك أو التأثير على الدول وفًقا لمق

 القوة االجتامعية: 
 ا مدى توفر الكوادر المدربة بالمستوى العالمي، أكاديمًيا وفنًيا وتقنًي .1

 ي الوقت والعمل. مستوى السلوك الثقافي الذي يمكن أن يشمل احترام قيمت .2

 مدى توفر ثقافة وطنية تقوم على التعايش السلمي، قبول اآلخر.  .3

4. ( التفكير  من  إيجابية  أنماط  واإل توفر  لدى  ستراتيجياإلبداعي  والتعامل  التخطيط  وأنماط   )

 المجتمع. أفراد

 سلمي بين المواطنين. قدرة الدولة على إحداث التعايش ال .5

 التدبر العميق في البنود أعاله التي تمثل بعض جوانب القوة االجتماعية، يمكن مالحظة اآلتي: 

عيه ذلك من مستوى الجودة والتميز والتعامل  ات وما يستدستراتيجيامتالك القوة الشاملة وتنفيذ اإل

مستوى العالمي من حيث المهارة والسلوك،  يشبر ألهمية الكوادر المدربة بال  مع التقنيات المتقدمة، كله

المبتكر   المبدع  اإليجابي  التفكير  من  نمط  توفر  هو  والمنافسة  التفوق  الستدامة  ضمان  أهم  أن  كما 
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 ن الوحيد لحل المعضالت وابتكار الفرص وحماية حقوق األجيال القادمة.، فهو الضماستراتيجيوالتفكير اإل

تؤسسك وطنية  ثقافة  تشكيل  عدم  أن  الوطن    ما  قيمة  وإعالء  السلمي  والتعايش  السالم  لثقافة 

له، يعني الفرقة والشتات وتحقيق أجندة حزبية أو شخصية. إن التدبر في واقع العديد من الدول    واالنتماء

قبائل ضد قبائل    امتلك السالح وقوة االقتصاد والتقانة، بينما يحارب شعبها بعضه البعض  النامية التي

الذي نجم   الشيء هذه النزاعات تعني أن السعي نحو القوة لم يكن شامًلا ومتوازًنا،   إن عشائر،وعشائر ضد 

 عنه حرب ونزاع نسف كل ما تم تحقيقه.     

 اإلنتاج العلمي: 
ال الدراسات  معظم  اإل أشارت  التخطيط  تناولت  للقوة    ستراتيجيتي  المفصلية  األهمية  إلى  التنموي 

سليًما   التخطيط  يكون  فال  انضمام  العلمية،  ولعل  العلمية،  القوة  يراع  لم  لمجموعةإذا  الدول    ألمانيا 

العظمى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، فيما يطلق عليه مجموعة الثمانية، ارتكز بشكل أساسي  

ة والتي ارتكزت فيها ألمانيا بشكل رئيسي على القوة العلمية  ستراتيجيعلى امتالك ألمانيا للقوة اإل  وكبير

أشارت  والت علمية  إحصاءات  وهناك  والتكنولوجية،  االقتصادية  القوة  على  اليابان  ارتكزت  مثلما  قنية، 

تكنولوجية، إن تحول ألمانيا  بوضوح إلى ارتباط النهضة خالل العقود الخمسة الماضية، بالقوة العلمية وال

بين أهمية القوة العلمية  الهزيمة واالنقسام ووجود القوات األجنبية على أراضيها إلى دولة عظمى، ي   من

العلمية  السلطة  بين  الشراكة  مستوى  هو  العلمية  القوة  مؤشرات  ومن  صحيح.  والعكس  والتقنية 

مل مع القضايا  قدرة على ابتكار الحلول والتعاوالسياسية وبين السلطة العلمية والسلطة التنفيذية، ال

 بحثي المالئم.  والمهددات ونقاط الضعف، وقدرة الدولة على توفير المناخ ال

 اإلعالم:
اإل  المخططات  عليها  ارتكزت  التي  الوسائل  أهم  العولمة  ستراتيجيمن  لظاهرة  والتبرير  األجنبية  ة 

 ة. األمريكية، هو القوة اإلعالمي والنظام العالمي الجديد بقيادة الواليات المتحدة

التي تصل أحياًنا إلى درجة  عليه إذا أدركنا أن معظم ما تم تنفيذه على خارطة العالم من المخططات  

احتالل دولة، قد استندت على قاعدة متينة من التأييد العالمي يجسدها الرأي العالمي الذي تم تشكيله  

محددة، وهي مخططات لم يكن من  القضايا واألهداف ال صنع تجاه الات اإلعالمية المتقنة ستراتيجيعبر اإل 

العالمي، فإنه يمكن إدراك أهمية القوة اإلعالمية كسالح  الممكن تنفيذها في ظل غياب التأييد الشعبي 

، بل ويمكن إدراك أن ضعف اإلعالم الوطني يمهد لتنفيذ مخططات ذات اتصال مباشر باألمن  إستراتيجي

 .جيستراتيالقومي اإل

دود  ات اإلعالم هو في كونها وسيلة إلرسال الفكر الغربي في ظل انفتاح الحستراتيجيأما الجانب الثاني إل 
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الفكري   للغزو  التعرض  يعني  وهذا  والثقافة،  الفكر  حركة  سلطة  على  الدولة  سيطرة  وعدم  والفضاءات 

ق  ما يطل  جديدة أوم غربية  األجنبي الذي يعمل على تشكيل ثقافة عالمية جديدة تقوم على الترويج لقي 

هذا الغزو له انعكاسات    عليه حقوق اإلنسان والحريات غير المنضبطة وما إلى ذلك، ولعله من المعروف أن

التشوهـات االجتماعية المنافية للقيم الوطنية    االجتماعي وتنميةاجتماعية تتمثل في تهديد األمن  

لمواجهة ذلك، فإن األمن    ات إعالمية تعمل تراتيجيإسوالعادات واألعراف المحلية. وفي ظل عدم وجود  

 الوطني يكون مهدًدا عبر البوابة االجتماعية. 

ة، يعني أنها عرضة للتهديد بأشكاله المختلفة،  إستراتيجيا فإن أي دولة ال تمتلك قوة إعالمية  على هذ 

با الوطني  األمن  ارتباط  يعني  وهذا  والعسكري،  واالجتماعي  واالقتصادي  قوة  السياسي  وتقاس  إلعالم، 

ة على بلورة رأي  لمصالحها الوطنية، قدرة الدول  إستراتيجيلة بمدى قدرتها على توفير سند إعالمي  الدو

عالمي معين، القدرة على إنتاج إعالمي بمواصفات عالمية من حيث المدخل اإلعالمي واللغة المناسبة  

 .إستراتيجيوبناء تراكم معلوماتي من خالل إرسال 

الجا النفي  تحقيق  فإن  اآلخر  اإلنب  اإل   ستراتيجيجاح  التحليل  على  القدرة  من  يسبقه   ستراتيجيوما 

ة وتقييمها وتقويمها، يتوقف على مدى وجود نظام فاعل  ستراتيجيم متابعة تنفيذ اإل والتخطيط ومن ث

 للمعلومات. 

 إستراتيجي تفكير  إذن فإن صياغة المفردات التي تعبر عن القوى الشاملة يجب أن يتم بعناية ووفق  

نفس البشرية،  وظروف الدوائر األربعة )ال  وأوضاعاب لمخرجات اإلنتاج المعرفي، يراعي تعقيدات  واستصح

البيئة الوطنية، البيئة الخارجية، المستقبل( وأن أي ضعف في ذلك سيقود المتالك قوى هشة ال تمكن  

 اإلرادة الوطنية.   امتالكمن 

 ات:باألزم اإلدارة األمن القومي و  
تاج إلى تحقيق تراكم عبر سنين طويلة لذلك فإن من أخطر ما يواجه الدولة وهي  إن امتالك القوة يح

فخ  تن في  الوقوع  هو  الشاملة  القوة  بناء  نحو  الخصم    اإلدارةطلق  شغل  على  يقوم  علم  وهو  باألزمات 

ن أزمة حتى يقع في  باألزمات المتالحقة حتى ينشغل بإطفائها والتعامل معها طوال الوقت، ال يفرغ م

ختلفة يعني  وهكذا تضيع السنين، ومما يجعل الوضع خطيًرا هو أن الضعف في مجاالت القوى الم  أخرى

تعني   فهي  السابق  السرد  من  يالحظ  كما  القوة  في حالة  الوضع  بينما  األزمة،  لنشوء  خصبة  بيئة  توفر 

ة للدولة  اتيجيستر مية وضوح الرؤية اإلأوضاع تمنع حدوث األزمة أو تقلل من ذلك، لذا فالحل يكمن في أه

الذي    ستراتيجيالفريق اإل  وآخر هو ة  والعمل بنظام فريقين واحد للتعامل مع األزمات والقضايا المرحلي

ويدعم الفريق األول باألفكار والموجهات التي تعينه إلى حين    إستراتيجييعمل في هدوء في إطار تفكير  

 بلوغ القوة. 
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 ودورها في التعامل مع الوضع أعاله.   ستراتيجيالتخطيط اإل كذلك ألهمية آلية  إن هذا الموضوع يشير  

 :األمن والصاع عىل املوارد
ة الواليات المتحدة األمريكية، على السيطرة على  إستراتيجيات األمنية مثل  ستراتيجيتقوم بعض اإل 

حقيقه في ظل  ألمريكي ال يمكن تموارد العالم، وتقوم الفلسفة األمريكية هنا على مبدأ أن األمن القومي ا

يبرر السبب في وجود النزاعات  عدم السيطرة على الموارد األساسية وعلى رأسها النفط والماء، ولعل ذلك  

والصراعات األهلية في مناطق الثروات الطبيعية في كـافة أنحاء العالم، فحيث ما توجد ثروات يوجد نزاع  

 والعكس صحيح. 

يختلف من دولة إلى أخرى حسب نوع ثرواتها وموقعها  المتصل بالموارد    على ذلك فإن مفهوم األمن

ى ذلك األمن المائي العربي، حيث ندرة المياه العذبة في ظل الحقيقة  الجغرافي وظروفها، ومن األمثلة عل

% من المياه العربية تأتي من خارج الوطن العربي، مع وجود فجوة غذائية عربية    85التي تشير إلى أن  

بليون دوالر، مع إمكانية استخدام الغذاء كسالح بواسطة الدول المصدرة له،    20ة تصل إلى حوالي  ضخم

 ن الحديث عن تحقيق األمن القومي العربي ال يمكن أن يتم بمعزل عن موضوع المياه. عليه فإ

لألمن    تيجيسترا وإذا نظرنا إلى اتجاهات األمن القومي فيما يتصل بالموارد، فإننا نالحظ أن العمق اإل

البحيرات، ولعل ذلك يبرر اهت  المثال يشمل المصري على سبيل    القومي مام المسرح السوداني ومنطقة 

 مصر بالشأن السوداني باعتبار أنه يمكن أن يكون منصة وثوب إلضعاف مصر أو التحكم في مياه النيل.

الوضع    منابع النيل، هذا   وكذلك يمكن النظر إلى مخططات الواليات المتحدة وإسرائيل للسيطرة على 

 بي كله.   للسودان ومصر وإنما يمتد ليشمل الوطن العر ستراتيجيينعكس ليس على األمن اإل 

ة القطـاع االقتصادي، كما  إستراتيجية األمنية مع  ستراتيجيمن هنا يبـدو التشابك بين أهداف اإل 

السياسي، على ذلك    ة القطاعإستراتيجية األمنية الفرعية مع  ستراتيجييبدو أيًضا التشابك بين أهداف اإل 

اإل البيستراتيجيفإن  في  والضعف  القوة  عناصر  مع  تتعامل  األمنية  الفرص  ة  وعناصر  الداخلية  ئة 

ليتحول من    ستراتيجيوالمهددات في البيئة الخارجية للدولة، وهذا يبرز دور األمن االقتصادي في الجانب اإل

)مراقبة مثل  العادية  التقليدية  االقتصادي  المهام  منع    النشاط  األمنية،  للنواحي  مخالفته  يمنع  بما 

استيراد بذور وتقاو الوطنية، مراقبة حركة  المهددات األجنبية مثل  األراضي  ي ملوثة تعمل على تهديد 

دراسة   إلى  الخ(،  البالد..  يهدد  لنشاط  ممارستهم  عدم  من  والتأكد  األجانب  المستثمرين  رصـد  األموال، 

ئة الدولية، وذلك فيما يتعلق بالجوانب المؤثرة في األمن االقتصادي  التطورات على البيوتحليل ومتابعة  

ال األمن  ثم  اإل ومن  والحصص  العالمية  النسبية  الميزة  على  المؤثرة  العناصر  مثل  في  ستراتيجيوطني  ة 

تتعلق بحروب    األسواق العالمية والشراكات الدولية مع الدولة، مهددات الموارد الطبيعية، رصد أي تحركات

 ادية ضد الدولة واقتصادها في األسواق الدولية. اقتص
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العمل على وضع أهداف   أو سياسية ال بد أن يتم  تراتيجيإسومن ثم فإن  اجتماعية  أو  اقتصادية  ة 

عبر مداخله    ستراتيجيبما يقود إلى تحقيق وتعزيز األمن بمفهومه اإل  ستراتيجيبمشاركة قطاع األمن اإل

 المطلوب لتحقيق األهداف الوطنية األخرى. ا عن توفير السند  المختلفة فضًل

بين   والتفاعل  التواؤم  على  األمثلة  أهم  تحقيق  ستراتيجياإلمن  سبيل  في  واالقتصادية  األمنية  ات 

الواليات   مع  عالمية  لشراكات  وإتمامها  عالمية  نسبية  لميزة  اليابان  امتالك  هو  القومي،  األمن  مفهوم 

الغرب بكيفية جعلت المصالح االقتصادية والسياسية في تلك الدول الغربية تعتمد  المتحدة األمريكية و

اسًيا واقتصادًيا، وبالتالي فإن اليابان اكتسبت عناصر تفاوضية وأمنية  اليابان سي  في  األوضاععلى استقرار  

واألسرة الدولية  على الصعيد العالمي من خالل الجانب االقتصادي، بمعنى أن الشراكة الدولية بين اليابان  

 لليابان.    ستراتيجيوالمزايا االقتصادية اليابانية، انعكست إيجابا على األمن اإل األوضاعفي ظل 

ولعل الدول صاحبة الموارد الطبيعية الضخمة كالسودان يمكنها استيفاء ترتيبات تمكنها من امتالك  

عبر تحقيق ميزة نسبية عالمية في مجال  أحد مفاتيح الصراع الدولي مثل إنتاج الغذاء العالمي والعربي  

في األسواق العالمية وتتحول بموجبها    اإلنتاج الزراعي ومن خالل شراكات دولية تتقاسم بموجبها المصالح 

الوطني، وبالتالي   األمن واالستقرار  الشراكة، لتنعكس على  الحديثة ورؤوس األموال لصالح تلك  التقنية 

ر المدخل االقتصادي هو األجدى واألكثر فاعلية للدول النامية صاحبة  فقد يكون تحقيق األمن القومي عب

 الموارد الطبيعية الضخمة.

ة الوطنية أو ضعف  ستراتيجيفإن ضعف القدرات التفاوضية الناجم عن عدم وجود الرؤية اإلمن هنا  

ة الصراع الدولي  تنعكس على قدرة الدولة في إدار  ، لخ. إالفكر السياسي الحزبي أو ضعف اإلرادة السياسية

ورات على الساحة  ، وبالتالي فإن التطستراتيجيللمصالح، وبالتالي فإن هذا يعني تهديد األمن القومي اإل 

يعتمد   االقتصادية  المصالح  فتحقيق  الشاملة،  القوة  امتالك  حتمت  المصالح  صراع  وطبيعة  الدولية 

  دى امتالك القوة العلمية والتكنولوجية. بشكل كبير على مدى امتالك الدولة للقوة السياسية وكذا على م

 .لخإ

 اإلرادة الوطنية: 
الوطنية، وهو ما أشار إليه  من أهم أغراض امتالك الدولة للقوة الش املة هو تحقيق وتأمين إرادتها 

الذي سبق ذكره في صدر هذا الفصل، ولعل التدبر بعمق في طبيعة    ستراتيجيمفهوم األمن الوطني اإل 

ير إلى أن تشكيل المستقبل كما تريده الدولة هو وضع يعبر عن اإلرادة الوطنية، إال  صراع المصالح، يش

ة ستراتيجيي ظل غياب القوة، لذا نجد أن بنود مثل اإلجماع الوطني حول المصالح اإل أنه يتعذر تحقيقه ف

وبنود مثل    اة،والمساوللدولة، والحكم الراشد ووحدة المشاعر الوطنية وما يتبعهما من إرساء لقيم العدل  

وامتالك الطاقة    اإلجماع على المصالح االقتصادية وامتالك القدرات التنافسية العالمية لإلنتاج الوطني
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هو    األوضاعالمصالح، وأهم هذه    نجازالمطلوبة إل  األوضاعجميعها تتكامل لتحقيق    ،لخ إ  اآلمنة الرخيصة.

واال السياسية  البنود  أن  فنجد  الوطنية،  اإلرادة  تحقيق  امتالك  من  تمكن  المثال  سبيل  على  قتصادية 

 التالية:  األوضاع

 واإلجماع عليها واإلجماع على مهدداتها.ترقية الهم الوطني نتيجة لطموح المصالح  .أ

 ة.ستراتيجيالسيطرة على الخالف السياسي ليتم خارج إطار المصالح اإل .ب

ال .ج والتنمية  والمساواة  العدل  إلرساء  نتيجة  الشعبية  القواعد  الخدمات  رضا  ترسي  التي  متوازنة 

 العادلة في كافة أرجاء الدولة دون تمييز. 

 على السند المعرفي.   قوة القرارات نتيجة الستنادها .د

 امتالك المزايا النسبية العالمية التي تمهد لدخول األسواق العالمية. .ه

اء وتبادل وربط  الشراكات والتحالفات الدولية التي تعزز قدرات أطراف ذلك التحالف نتيجة لالستقو  . و

 المصالح..

يتم تحقي سنكتشف كيف  الشاملة،  القوة  عناصر  بنود  بقية  في  تمعنا  إذا  الوطنية  وهكذا  اإلرادة  ق 

 وكيف يتم تأمينها.   
    

 تأمني املصالح: 
 التأمين له معنيين هما: 

 حماية المصالح من الخطر والمهددات   : األول

 المصالح.  السند والدعم المطلوب لتحقيق  : توفيرالثاني
 

 األمن يف اإلسالم:  
َطع ُتم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رَِّباِط اْلَخي ِل ُتر ِهُبوَن ِبِه َعد وَّ  قال اهلل تعالى في محكم التنزيل: "َوَأِعدُّوْا َلُهم مَّا اس َت

 الّلِه َوَعُدوَُّكم " صدق اهلل العظيم.

ن. قال تعالى )ولما سكت عن  رويع الحيواواإلرهاب هنا ليس اإلرعاب من الرعب، فاإلسالم يمنع حتى ت

، وقال جل وعال في  (88)   يرهبون( لربهم  موسى الغضب أخذ األلواح وفي نسختها هدًى ورحمة للذين هم  

يحي له  ووهبنا  له  فاستجبنا  الوارثين،  خير  فرًدا وأنت  تذرني  ال  رِب  ربه،  نادى  إذ  )وزكريا  تنزيله    ى محكم 

 
 .154سورة األعراف، اآلية   ( 88)
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  (89)   خاشعين(عون في الخيرات ويدعوننا رغًبا ورهًبا وكانوا لنا وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسار

ن اهلل رب العالمين فهو الرحمن وهو الرحيم، وثمرة العبادة في  فالرهبة هنا ليست كحالة الرعب م

يتنافى مع الخوف من    نهاية المطاف عالقة حب بين العبد وربه، وهذا ال يلتقي مع مفهوم الرعب كما ال 

 اهلل جل وعال. 

ابة  ، مهأي هابه  الشيء)وما أرسلناك إال رحمة للعالمين( هذه اآلية ال تلتقي مع معنى اإلرعاب، ورهب  

علمه وقوته العسكرية واالقتصادية، مهابته السياسية من حكم راشد يؤسس لعدل والشفافية وحكم  

يجسده التي  االجتماعية  القوة  مهابة  مستوى القانون،  يمارس  مثقف  واٍع  متعلم  شعب  من    ا  رفيع 

، فاإلسالم  السلوك.. وبالتالي فإن التدبر في مفهوم روح اإلسالم يؤسس للمدخل الصحيح في هذا الجانب

 ال يدعو لقوة باطشة مدمرة ظالمة.

ة أو الشاملة كما يسميها البعض، وهو مبدأ توصل إليه ستراتيجييدعو القرآن الكريم المتالك القوة اإل 

نظريات في المدارس العسكرية وغيرها. وإذا تدبرنا القرآن الكريم والسنة    الفكر اإلنساني وبلوره في شكل

 لحضاري اإلسالمي المنبثق من الرؤية الشاملة إلدارة األرض: الشريفة نكتشف السلوك ا

 (  رون )اْذَهَبا ِإَلى ِفر َعو َن ِإنَُّه َطَغى * َفُقوَلا َلُه َقو ًلا لَّيًِّناخطاب المولى إلى سيدنا موسى وها....

رغم مكانة سيدنا موسى كرسول من أولي العزم، ورغم وضع فرعون في الضالل الذي وصل حد  

جيه بهذا األسلوب  َأَلي َس ِلي ُمْلُك ِمص َر َوَهِذِه اْلَأن َهاُر َتج ِري ِمن َتح ِتي( ومع ذلك يصدر التوقوله )

 الراقي المسالم )َفُقوَلا َلُه َقو ًلا لَّيًِّنا(. 

 ِإِل ا)اد ُع  َغِليَظ  َفظًّا  ُكنَت  )َوَلو   اْلَحَسَنِة(  َواْلَمو ِعَظِة  ِباْلِحْكَمِة  َربَِّك  َسِبيِل  ِمن   ى  اَلنَفضُّوْا  ْلَقْلِب 

ِمِنيَن( وهو ما يؤسس ألسلوب الدعوة، وعدم إكراه  َحو ِلَك( )َأَفَأنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوْا ُمؤ  

 الناس في اعتناق اإلسالم. 

 والطفل  التوج والمرأة  الكبير  الشيخ  قتل  بعدم  الحرب  عند  الصحابة  وتوجيهات  النبوي  يه 

 وهو ما يشير إلى احترام اإلنسان، واالهتمام بالبيئة. ،األشجار والعابد وعدم قطع 

 لنار في هرة، فال هي أطعمتها وال هي تركتها تأكل من خشاش  الحديث الشريف )دخلت امرأة ا

سالم الذي يهتم حتى بالحيوان، ومن يهتم بالحيوان من باب أولى أن إلى رحمة اإل  األرض( يشير

 يرحم اإلنسان ويهتم له. 

  يث الشريف )إياك واثنين، اإلشراك باهلل واإلضرار بالناس( الحد 

 
 .90سورة األـنبياء، اآلية،   ( 89)
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 ث الماء والنار والكأل(.الحديث الشريف )الناس شركاء في ثال 

 

 األمن العاملي:  
"  عتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم  إن اآلية الكريمة " واعدوا لهم ما استط

تحقيق المصالح في ظل صراع المصالح، إال أن قراءتها على ضوء  إلى أهمية امتالك القوة كسبيل ل  تشير

يحدد السابقة،  واألحاديث  ترويع    اآليات  ليس  فالمقصود  الّلِه(  َعد وَّ  ِبِه  بـ)ُتر ِهُبوَن  المقصود  المعنى 

 المطلوبة لتحقيق وتأمين المصالح اإلسالمية،   األوضاعاآلمنين وإنما تحقيق البشرية و 

القوة، وهذا وضع طبيعي  وذلك باستباق وقوع   امتالك  المعتدي من خالل  الضرر عبر مجرد تخويف 

ي الذي ال تنتهي رغباته وطموحاته، لذا فإن االستعداد لذلك الوضع يعد ترتيًبا  يلتقي مع السلوك البشر 

البشرية  إنسانًي لخير  سعيه  إلى  أدبياته  تشير  الذي  اإلسالم  ديدن  هو  الصالح  العمل  أن  كما  طبيعًيا،  ا 

النف كل  بالناس،  اإلضرار  وإنما  بالمسلمين  اإلضرار  يمنع  لم  اإلضرار،  منع  عن  تحدث  الذي  اس  الحديث 

له )الناس شركاء  بدياناتهم ومعتقداتهم وثقافاتهم، كما أن الحديث الشريف يذهب إلى أبعد من ذلك بقو

ية خاصة فيما يتصل بالطاقة  في ثالث الماء والنار والكأل( وفي هذا إشارة إلى دعوة اإلسالم للشراكة الدول

ة  ستراتيجيمن عمق الرؤية اإلسالمية اإل  والغذاء العالمي وهما أهم محاور الصراع الدولي، وهو يعكس جانًبا

شركاء وإنما قال )الناس شركاء( ومن يدعو للشراكة ليس    حول األمن العالمي، والحديث لم يقل المسلمين 

 كمن يدعو لترويع الناس. 

اإلسالمية الذي أوردناه في صدر هذا الكتاب نستطيع أن نتبين السلوك    اإلدارةمفهوم    وإذا تدبرنا في

 لإلسالم، فالمفهوم رهن نجاح العملية اإلدارية بتحقيق مصالح عدد من األطراف هي:  يجيستراتاإل

يشمل مراعاة مصلحة العامل، معاملته كإنسان مهما كان دينه أو لونه، مراعاة    العاملون: وهو .1

اعه االجتماعية، عدم تحميله ما ال طاقة له به، منحه المرتب والحافز المجزي، عدم تأخير  أوض

 صرف راتبه.. الخ.

البيئة أو العاملين  تحقيق مصالح المنظمة بما ال يتناقض مع المفهوم اإلسالمي )عدم اإلضرار ب .2

 أو الجمهور.. الخ(. 

وال .3 الخدمات  من  اإلنتاج  تقديم  حيث  من  المنظمة:  والشروط  جمهور  والسعر  بالجودة  سلع 

 المناسبة دون غش أو تزوير أو تالعب.

في   .4 اإلسراف  عدم  يتضمن  واسع  مجال  وهو  أنواعه،  بكافة  الفساد  من  البيئة  على  الحفاظ 

لخ وهو مبدأ إبيئة من قطع لألشجار أو تلويث للبحار أو الهواء..  إفساد ال  عدمو الموارد  استخدام  
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د لألمن العالمي، لم يقف المفهوم عند هذا الحد بل دعاه للعناية  التفت إليه العالم مؤخر كمهد

 الحيوان وعدم تحميله ما ال طاقة له به وإطعامه الطعام الكافي.ب

با أن تحكموا  الناس  بين  وإذا حكمتم   ..( اآلية  بين  إن  العدل  بإرساء  اإلسالم  تشير الهتمام  لعدل..(، 

إرساء العدل بين الناس وليس بين المسلمين فقط، وهذا    الناس على األرض، فالتوجيه اإللهي يتحدث عن

 صفة الترويع التي قد يربطها البعض خطأ باآلية )ُتر ِهُبوَن ِبِه َعد وَّ الّلِه َوَعُدوَُّكم (. مؤشر ينافي 

م اإلسالمي مقيد بالسعي لتحقيق العمل الصالح، وهو يعني العمل لصالح خير البشرية،  كما أن المفهو

 نجد اإليمان إال ويتبعه  سب بل نجد أن المنهج اإلسالمي يربط بين اإليمان والعمل الصالح فالليس ذلك فح

الذكر يقود نحو  العمل الصالح، )اإليمان ما وقر في القلب وصدقه العمل( لذا فإن تزكية النفوس من خالل  

في اإلسالم ال ينفك    دارةاإلاإليمان الذي يقود إلى العمل الصالح كنتيجة تلقائية، وهذا يعني أن مفهوم  

 عن الجوانب اإليمانية. 

 لهية:األمن والقدرة اإل 
يحكي التاريخ قصة الراعي الذي جاء أبنه عائًدا باألغنام من المرعى بالخالء، حيث قال ألبيه: إن شيًئا 

عجيًبا يدل  يبا جرى اليوم يا أبي، لقد رضع الذئب مع الغنم ولم يأكلها كما جرت العادة، لقد كان رد األب  عج

يقل له سبحان اهلل كما يمكن أن نتوقع، بل    في ذلك الوقت، لم   ستراتيجيعلى عمق في مستوى الفكر اإل

بأنه لم يكن يعلم أن أمير المؤمنين    ًماصالًحا( علقال له: لقد ولى اهلل المؤمنين رجًلا صالًحا، )أي حاكًما  

 توفى وأن اإلمام عمر بن عبد العزيز تولى الحكم.  

كهذا  إن شيًئا  حدوث  أن  أدرك  الذي  فهمه  عمق  على  تدل  الرجل  هذا  القوة    إجابة  تدخل  دون  يتعذر 

عز وجل    اإللهية، وأن القوة اإللهية ال تتدخل بهذا الشكل إال في ظل ظروف استثنائية تتمثل في رضاه

د العزيز الذي مأل  الذي يتطلب الرجل الصالح مثل اإلمام عمر بن عب  الشيءالناجم عن إنزال العمل الصالح  

واليه  والمسيحي  للمسلم  الرضا  وحقق  عدًلا  األرض  األرض  على  الخير  قيم  إلنزال  نتيجة  وغيرهم  ودي 

 لإلنسانية.

براهيم حيث جرى مشهد مماثل لشكل من  عندما قرأت هذه القصة عادت بي الذاكرة إلى قصة سيدنا إ

جل أمره للنار بأن تكون برًدا وسالًما، لقد قام  أشكال التدخل التي تتعذر للبشر، عندما أصدر المولى عز و

النار منذ األزل، وهي ذات القوة التي  اهلل تعالى بإجرا ء تغيير مؤقت لخاصية السخونة التي وضعها في 

وة التي تنزل المطر لتسقي الزرع واإلنسان والحيوان.... وهي ذات القوة  حولت طبيعة الذئب، وهي ذات الق

 ليها اإلنسان إلدارة األرض وتحقيق األمن. التي يمكن أن يستند إ

إنزال العمل الصالح الذي تأمر به الديانات السماوية على األرض، يشكل مدخًلا    ةإستراتيجيهكذا نجد أن  
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دولية الراهنة والمستقبلية، بل أن ما يعانيه العالم اليوم من عدم  ال يمكن تجاوزه في ظل التعقيدات ال

عن   يخرج  ال  واستقرار  اإلأمن  التخطيط  مفاهيم  صياغة  أهمية  أي  المبدأ،  ع  ستراتيجيهذا  لى  لترتكز 

 تحقيق قوة الدولة بالشكل الذي يقوم على تحقيق األمن اإلنساني. 

النفسي، األمن االقتصادي واالج األمن  الذي  إن تحقيق  األفراد  تماعي والسياسي، للمواطن، يعني رضا 

ال باب  من  وهذا  الشعبية،  القواعد  رضا  للتدخل  يعني  ويدعوه  العالمين  رب  يرضي  الذي  الصالح  عمل 

هي العمل الصالح، أي السعي    ستراتيجيوالعون، كل ذلك يشير إلى أن شفرة النجاح اإل   بالتوفيق والسند

عمر   اإلمام  قال  البشرية،  لنسد  لخير  الناس  على  ولينا  )إنما  الحكم  تولى  عند  خطابه  ضمن  الخطاب  بن 

أي    عنهم األعداء( إنه لم يقل إنما ولينا على المسلمين بل قال الناس،جوعتهم ونوفر حرفتهم ونصد  

 . إنزال العمل الصالح للمسلم وغير المسلم

 القوة الروحية:  
المشار إليها ")واعدوا لهم ما استطعتم من قوة    إن القرآن الكريم أورد جملة )ما استطعتم( في اآلية

وعدوكم(   اهلل  عدو  به  ترهبون  الخيل  رباط  استطاعة  ومن  أن  إذ  أعاله،  المبدأ  مع  يلتقي  ال  قد  وهو 

د إلى أن إكمال القوة  قوة ال تتناسب وقوة الخصم، وهذا يقو  إعداد المسلمين في عهٍد )ما( قد تتمكن من  

بواسطة المولى عز وجل، وهناك الكثير من اآليات التي تدل على ذلك:    المستطاعة تتم في هذه الحالة

َكْثَرُتُكم ( )َكم مِّن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبت  ِفَئًة َكِثيَرًة( في إشارة ضمنية إلى أن القوة    )َوَيو َم ُحَني ٍن ِإذْ  َأع َجَبت ُكم  

 َما النَّص ُر ِإالَّ ِمن  ِعنِد الّلِه(.  لكثرة. انتهاء باآلية التي ترجع النصر إلى اهلل )َوليست في ا

 روط التي حددها المولى عز وجل.        لذا فإن امتالك القوة الروحية تتطلب تنفيذ الش

 

 ة: سرتاتيجيالعالقة بني األمن القومي واإل 
بوضوح أن تحقيق وامتالك هذه القوة يتعذر في غياب   إذا قمنا بدراسة عناصر القوة الشاملة، سنتبين

ة  راتيجيإستللدولة وإقامة تكتالت    ستراتيجي، مثال لذلك نجد أن بلورة المسار اإلستراتيجيالتخطيط اإل 

السياسي، وسنكتشف أن تحقيق المصالح    ستراتيجيمثل الكتلة األوربية، يتعذر في ظل غياب التخطيط اإل 

االقتصاد ستراتيجياإل العالمية  األسواق  في  حصص  امتالك  من  ذلك  يشمل  بما  القدرات  ية  وامتالك  ة 

  إستراتيجينود بتخطيط  اقتصادي مس  إستراتيجيالتنافسية العالمية.. الخ، يتعذر تحقيقه دون تخطيط  

 سياسي واجتماعي وتقني وعلمي.. 

اإل المصالح  تحقيق  وكيًفا  ستراتيجيوإن  كًما  مؤهلة  وجود كوادر  دون  يتعذر  وتحديات  ة  يتناسب  بما 

 ة للتربية والتعليم.إستراتيجيالعصر، وهذا يتعذر تحقيقه دون 
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يتعذ  األجنبي  اإلعالم  ومواجهة  العالمي  الرأي  على  التأثير  تخطيط  وأن  دون  تحقيقه    إستراتيجي ر 

 إعالمي.

مألوًفا جًدا  ، لذلك أصبح  ستراتيجيهكذا نكتشف أن تحقيق القوة الشاملة يتم من خالل التخطيط اإل 

ومي وجهان لعملة واحدة، والعكس صحيح أي ضعف أو عدم  واألمن الق   ستراتيجيأن يقال بأن التخطيط اإل

 ة يعني تهديد األمن القومي.  ستراتيجياإل أو ضعف تنفيذ  ستراتيجيوجود التخطيط اإل

لمؤلف لتطوير نظام  مع النظام األمني، وهو ما دعا ا  ستراتيجي لذلك ال بد من تكامل تصميم النظام اإل 

ناصر القوة لتنطلق الغايات القومية على تلك الخلفية  على دراسة أوضاع ع  ليقوم  SIMPESTتحليل  

غايات، كل غاية    7ا أن يكون عدد الغايات بعدد عناصر القوة أي  نحو تحقيق القوة المنشودة، وقد اقترحن

 تنبع من قطاع وان يتم تقسيم مجلس الوزراء ومركز المعلومات والبرلمان، بنفس الشكل. 

 واألمن القومي.     ستراتيجيالتخطيط اإل  التالية توضح العالقة بين األشكال

الذي يقود المتالك القوة، وهو    ستراتيجيطيط اإل ذكرنا أن امتالك اإلرادة الوطنية يتحقق بفضل التخ

آخر   بعًدا  يبين  ما  وهو  حدودها،  على  والمحافظة  الدولة  كيان  على  السيطرة  تحقيق  في  ينعكس  ما 

 القومي.واألمن  ستراتيجيتخطيط اإل للعالقة بين ال

هو من خالل  القومي هو السبب األساس للمحافظة على كيان الدولة، ف  ستراتيجيوإذا كان التخطيط إل

التكتالت  عنه  تعبر  ما  وهو  أكثر،  مصالحها  ويؤمن  أكثر  ليحميها  الدولة  هذه  يوسع  الدولية  ترتيباته 

 ة األمريكية.اإلقليمية كاالتحاد األوربي والواليات المتحد

 

 : سرتاتيجين القومي مبفهومه اإل مهددات األم
المطلوبة    األوضاعلقوة الشاملة وتهيئة  ة يعني قدرة الدولة على حشد وامتالك استراتيجيإن مفهوم اإل 

القومي يخلص في منتهاه   ستراتيجية الوطنية، وهذا يعني أن التخطيط اإلستراتيجيلتحقيق المصالح اإل

وتحقيق  تحديد  ا   إلى  القومية  المصالح  المسار  ستراتيجيإلوتأمين  بلورة  يتضمن  بالضرورة  وهذا  ة، 

ة تجاه تلك المصالح، وبالتالي فإن ستراتيجيظام طوال فترة اإلللدولة الذي يجعلها تسير بانت  ستراتيجياإل

وبلورة  ة الشاملة ستراتيجيأي أوضاع أو سلوك أو ممارسة أو نشاط يعوق أو يعطل حشد وامتالك القوة اإل

اإل  القومي   ستراتيجيالمسار  لألمن  مهدًدا  يعتبر  المصالح  هذه  وتأمين  وتحقيق  بعمقه    وتحديد 

 .  ستراتيجياإل

حجم اإل   إن  المصالح  المطلوب  ستراتيجيونوع  والطموح  التحدي  طبيعة  يحدد  يعني  إنجازة  وهذا  ه، 

لوبة  المط األوضاعة لتهيئة الظروف وإستراتيجيمواجهة تعقيدات البيئة وبالتالي الحاجة إلجراء تغييرات 
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أن   الكتاب  هذا  في  أوضحنا  وقد  طويلة،  زمنية  فترة  يتطلب  وهذا  المنشودة  الغايات  التغيير    لتحقيق 

والظروف المطلوبة لتحقيق األهداف    وضاعاأليعني القيام بترتيبات أساسية من شأنها توفير    ستراتيجياإل

أو المنظمة أو تعزيز قدراتها    ة والسعي إلحداث نقلة أساسية في القدرات التنافسية للدولةستراتيجياإل

لذا فإن أي أوضاع أو سلوك أو ممارسة أو  ة التي يتم وضعها.  ستراتيجيتجاه تحقيق الغايات واألهداف اإل

 يعتبر مهدًدا لألمن القومي.   ستراتيجيغيير اإل نشاط يعوق أو يعطل عمليات الت

 

 يستراتيج: العالقة بين األمن القومي والتخطيط اإل2/   8شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سرتاتيجياملهدد الرئيس لألمن القومي مبفهومه اإل 
إل حديثنا  معرض  في  واإلأشرنا  القومي  األمن  أن  أن  ستراتيجيى  بسبب  وذلك  وحدة  لعملة  وجهان  ة 

، والعكس صحيح حيث أن ضعف  ستراتيجية الشاملة يتم من خالل التخطيط اإلستراتيجيامتالك القوة اإل 

 ة، هو أكبر مهدد لألمن القومي.  ستراتيجيوضعف تنفيذ اإل إستراتيجيأو عدم وجود تخطيط 

  ة االقتصادية يهدد األمن  ستراتيجياالقتصادي وضعف تنفيذ اإل   ستراتيجيضعف التخطيط اإل

 القومي. 

 الغايات القومية 

 

 مستوى التأسيس

 الغايات القومية 

 

مستوى املنطقة 
 الوسطى

 

 الغايات القومية 

 

 مستوى املبادرة

ى اإل
سري نحو القو

ال
سرتاتيج

ي
شاملة

ة ال
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  اإل التخطيط  وضعف  ستراتيجيضعف  اإل  السياسي  السياسستراتيجيتنفيذ  األمن  ة  يهدد  ية 

 القومي. 

  ة االجتماعية يهدد األمن  ستراتيجياالجتماعي وضعف تنفيذ اإل   جيستراتيضعف التخطيط اإل

 القومي.  

  اإل التخطيط  اإل  اتيجيسترضعف  تنفيذ  وضعف  األمن  ستراتيجياإلعالمي  يهدد  اإلعالمية  ة 

 القومي. 

 اإل التخطيط  اإل   ستراتيجيضعف  تنفيذ  وضعف  األمني  /  جيستراتيالعسكري  العسكرية  ة 

 األمنية، يهدد األمن القومي.

 ة العلمية يهدد األمن القومي. ستراتيجيالعلمي وضعف تنفيذ اإل   ستراتيجيضعف التخطيط اإل 

   ة التقنية يهدد األمن القومي. ستراتيجيالتقني وضعف تنفيذ اإل   ستراتيجيالتخطيط اإل ضعف 

ة  االقتصاديين وخبراء االجتماع والعلوم والتقني هذا يشير إلى الشراكة الوطنية التي تضم السياسيين و 

فإن الفشل في  وبالتالي  ،  ة واألمن القومي ستراتيجيواإلعالم والجيش والشرطة واألمن، لتحقيق المصالح اإل 

 تأسيس وإدارة هذه الشراكة يهدد األمن القومي. 

ال يتم بالضرورة بقوة السالح وإنما يمكن أن يتم عبر أحد العناصر    كما يشير إلى أن تهديد األمن القومي 

املة، فاليابان استطاعت أن تحقق أمنها ليس بقوة السالح وإنما عبر القوة االقتصادية  السبعة للقوة الش

 دوًلا عديدة.   والتقنية وهكذاية والعلم

وضعف التنفيذ يعني عدم التمكن من حشد القوة الشاملة وبالتالي    ستراتيجيإن ضعف التخطيط اإل 

تهد إلى  تقود  هشة  أوضاع  ظل  في  الدولية  التحديات  تصاغ  مواجهة  أن  بد  ال  وهنا  القومي،  األمن  يد 

الخلف هذه  على  العقوبات  وقوانين  والتشريعات  هذا  السياسات  على  نصابها،  في  األمور  يضع  بما  ية 

 : ستراتيجينود التالية كمهددات رئيسة لألمن القومي اإل األساس يمكن تصنيف الب



492 

 يستراتيج: العالقة بين األمن القومي والتخطيط اإل3/   8شكل رقم 

 

 

 

 

 

 ة سرتاتيجياألهداف اإل

 الغايات القومية

 الرؤيا

 ة القوميةسرتاتيجياإل

 ات القطاعية سرتاتيجياإل

 السياسية

 الثقافيةاالجتامعية 

 اإلنتاج العلمي

 اإلنتاج التقني

 إعالم ومعلومات

 العسكرية األمنية

القوة عنارص 
 الشاملة

 لألمن القومي

 

 ةاملصالح القومي

 االقتصادية البيئية
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ة راتيجيإستعدم وجود    آخر وهوة في الدولة، وهذا يقود إلى مهدد  إستراتيجيعدم وجود قيادات   .1

ين وتنشر ثقافة  إستراتيجيتعليمية تعمل لتوفير مناهج أو لتأسيس وحدات تعليمية توفر  

 ة وثقافة خطة الوطن التي ال يجوز الخروج عليها.ستراتيجياإل

وفي هذا السياق  ،  يذ الخطط الوطنية، يعتبر مهدًدا لألمن القومي ضعف اإلرادة الوطنية في تنف .2

افة االلتزام بالخطط الموضوعة في العديد من الدول النامية،  جود ثقال بد من اإلشارة إلى عدم و

وال زالت معظم تلك الدول تتعامل بشكل غير مناسب مع السلوك السياسي السلبي الذي يجعل  

النظام  مسؤولال يعطل  الموضوعة    المعين  بالخطة  العمل  ويوقف  والسياسات  والمؤسسية 

الفاحصة لذلك السلوك  زبية ضليعمل وفق هواه أو وفق ما يحقق مصالح ح النظرة  يقة، إن 

هو السبيل    ستراتيجي ، علًما بان االلتزام بالمسار اإل ستراتيجيتعني خروج الدولة عن مسارها اإل

القومي  ة  الوطستراتيجيالوحيد لتحقيق المصالح اإل المفهوم لألمن  نية، وهكذا بموجب هذا 

األمن القومي. المطلوب إتباع وتعلم  تهديد فإننا نستطيع أن نقول أن مثل هذا السلوك يعني 

 ة.ستراتيجيوإتقان سلوك إيجابي حتى نستطيع تحقيق مصالحنا اإل

عة الخطط  يعني عدم القدرة على تنفيذ ومتاب  ستراتيجيعدم وجود آلية مناسبة للتخطيط اإل  .3

القومي  األمن  تهديد  التخطيط ،  وبالتالي  جهاز  بوضع  االهتمام  أهمية  إلى  يقود  وهذا 

في مكانه المناسب بالجهاز اإلداري للدولة بما يمكنه من االضطالع بمهامه الوطنية    ستراتيجيإلا

اإل المسار  بلورة  رأسها  م  ستراتيجيوعلى  والذي  تحقيق للدولة  عمليات  الدولة  تدير  خالله    ن 

 والمتابعة.  ستراتيجيمصالحها، فضًلا عن االضطالع بالتخطيط اإل

 

 مهددات متخصصة:  
ن بأوضاع عكس تلك المطلوبة لتحقيق وامتالك القوة التي سبق وأشرنا لها، يحدد لنا المهددات  إن اإلتيا

 ك: الرئيسة لألمن الوطني، ويمكن فيما يلي إبراز نماذج لذل

 أواًل المهددات السياسية:  

 التالية تضعف القدرات التفاوضية الوطنية من خالل:  وضاعاأل

 تشتت وضعف اإلرادة الوطنية. .1

ا  .2 اإلعدم  المصالح  حول  الوطني  المهددات  ستراتيجيإلجماع  على  اإلجماع  وعدم  الوطنية  ة 

 ة.ستراتيجيوالقضايا اإل



494 

 .  ستراتيجيوالتنفيذي واإل ضعف السند العلمي للقرار السياسي  .3

الذي ال يؤسس لشراكة وطنية وتبادل سلمي للسلطة وسيادة للقانون وإتاحة  الحكم غير الراشد   .4

 للحريات والحقوق. 

وعدم  ضع .5 للظلم  نتيجة  بالغبن  الشعور  الوطنية،  المشاعر  وتباين  الوطني  الحس  ف 

 . لخإالمساواة..

 في ظل عدم سيادة القانون.  خدمة وطنية تقوم على القرار الفردي والمحسوبية .6

 ة والعلمية.عدم سيادة المهني .7

سرح الصراع  الداخلية أو وقوع دول الجوار في م   األوضاع ضعف الترتيبات اإلقليمية، خاصة وأن   .8

 الدولي أو الصراع بين القوى الكبرى في المنطقة اإلقليمية يمكن أن يهدد األمن القومي. 

اإل .9 بالتكتل  لالستقواء  األوربي  االتحاد  بتجربة  لذلك  ندلل  الدولية،  الترتيبات  قليمي  ضعف 

حالفات  واالتحاد األمريكي.. الخ بجانب التلمواجهة الصراع، ووحدة ألمانيا الشرقية والغربية  

ة العديدة، إضافة للشراكات الدولية كتلك التي عقدتها اليابان، كل ذلك يشير إلى  ستراتيجياإل

 أهمية الترتيبات الدولية لتعزيز وتحقيق األمن القومي والمصالح الوطنية.

 بأبعادها السياسية والتشريعية  العولمة .10

بين القوى األجنبية الرئيسية  لوطني لألدوار في ظل بروز الشراكة  ضعف الشراكات والتقاسم ا  .11

 ومنظمات المجتمع المدني والشركات الدولية.

 ثانًيا المهددات االقتصادية: وأهم ما تشمله هو: 

 عدم وجود رؤية وطنية حول المصالح االقتصادية.    .1

 ة. ستراتيجياع الوطني حول المصالح االقتصادية اإلعدم اإلجم .2

الجغرا .3 والمزايا  الطبيعية  الموارد  اإلامتالك  الترتيبات  وجود  عدم  ظل  في  ة  ستراتيجيفية 

الالزمة، يحولها إلى مهدد أمني، حيث إن معظم مناطق الصراع في العالم هي مناطق ثروات  

 الالزم.  ستراتيجيطبيعية يفتقر أهلها للترتيب اإل 
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 تنميتها. عدم القدرة على االستفادة من الموارد الطبيعية و .4

 وارتفاع تكلفة اإلنتاج.   ضعف القدرات التنافسية العالمية .5

 ة في أسواق العالم.  ستراتيجيعدم امتالك الحصص اإل .6

التي تتيح زيادة الدخل القومي   األوضاعة تحقق إستراتيجيعدم وجود فلسفة ضمن ترتيبات  .7

 مع عدالة توزيعه. 

دمات للمواطنين تؤدي إلى زراعة الغبن  عدم تنفيذ التنمية المتوازنة يفرز مفارقات في الخ .8

والتدخل    بين الدولية  التعقيدات  ظل  في  يقود  أن  يمكن  الذي  الشيء  الواحد،  الوطن  أبناء 

 الدولي في شأن الدول، إلى بذرة للحرب األهلية.  

 ضعف األداء التكنولوجي.  .9

  عدم تحقيق األمن الغذائي. .10

  في   تتيح الدخوللفة عالية، وهي أوضاع ال  عدم امتالك الطاقة أو توفير طاقة غير آمنة وبتك .11

 غمار التنافس الدولي. 

السياسية، فإننا    األوضاعوإذا ربطنا بين مناخ االستثمار المطلوب للدخول في شراكات عالمية و .12

وطنية وبالتالي لألمن  يكون مهدًدا  رئيًسا للمصالح ال  أنسنكتشف أن الضعف السياسي يمكن  

ركات، وفي ظل غياب عدم سيادة القانون في ظل التمييز بين الشالقومي، مثال لذلك نجد أن  

ال من  تجعل  التي  األمور    مسؤولالمؤسسية  في  يتحكم  الذي  هو  المعينة  الوزارة  في  األعلى 

الشراكات    وليس النظام المتبع، فإن هذا يعني عدم مواءمة المناخ لدخول االستثمارات وعقد

ة للغاية  وال التي تجوب العالم تتمتع بحساسية مفرطبين الدولة مع األطراف الدولية، فاألم

واجبات   أوجب  فمن  لذلك  إليها،  اشرنا  التي  لالستثمار كتلك  أوضاع تفرز مناًخا سيًئا  أي  ضد 

رف  هو إفراز نظام يقوم على القانون والنظم والسياسات، يمنع التص  ستراتيجيالتخطيط اإل 

االستثمار  مناخ  مفهوم  في  بعمق  تدبرنا  إذا  إننا  النظام.  ذلك  خارج  يقوم  الذي  الشخصي 

الفسن أو  الموظف  سلوك  أن  يؤخر    مسؤولجد  المعينالذي  التراخيص    اإلجراء  إصدار  ويؤخر 

خصية أو رشوة، يقع في إطار تهديد األمن القومي،  والموافقات الحكومية انتظاًرا لمصلحة ش

ر ثقافتنا لنعلم أن تهديد األمن القومي ال يتم فقط عبر السالح وإنما من خالل  إن علينا تغيي

 السلوكيات السالبة أعاله. ممارسة مثل 



496 

 ثالًثا المهددات االجتماعية: وأهمها:

ء الوطني. وفي هذا الصدد يمكن  ضعف النسيج االجتماعي، العصبية والقبلية، ضعف االنتما .1

المضادة، مثال لذلك خطة برنارد لويس المعروفة بخط قوس    من الترتيباتاإلشارة إلى نماذج  

النسي  إضعاف  على  تقوم  فهي  المعينة  األزمة،  الدول  في  الفتنة  بإحداث  االجتماعي  ج 

مدخل الديني  باستخدام المدخل العرقي في حال أن سكان المنطقة يدينون بدين واحد، أو ال

 في حال وجود أكثر من دين. 

ة  ستراتيجييوفر الكوادر المؤهلة المطلوبة لتحقيق المصالح اإل   يجيإستراتعدم وجود تعليم   .2

نهضة   تحقيق  إن  بالعلوم  الوطنية.  المسلحة  الكوادر  من  للماليين  يحتاج  طموحة  شاملة 

بمهارات محلية بقدر ما يتم  والمهارات التي تناسب التنافس العالمي، فما عاد الزمان يهتم  

فإن الوضع العكسي يعني شيئين هما: عدم قدرة الكوادر  االهتمام بالمهارات العالمية، لذا  

ف التنمية  مطلوبات  تحقيق  على  تهديد  المحلية  يتم  وهكذا  األجنبية،  للعمالة  اللجوء  يتم 

  عداد وفر اإلللتعليم، كما أن عدم ت  ستراتيجيمصالح شعب بأكمله للفشل في التخطيط اإل

 المؤهلة يعطل تحقيق النهضة. 

يمكن من تحقيق قدرات تنافسية من منظور عالمي للمؤسسات    اتيجيإسترعدم وجود تعليم   .3

سيط يعني  الوطنية،  خالل  التعليمية  من  المباشر  التعليم  على  األجنبية  المؤسسات  رة 

يعرف الحواجز الجغرافية،    الذي المن خالل التعليم اإللكتروني    الوافدة أوالجامعات األجنبية  

 لمحلية أمًرا واقًعا. افة اوهكذا تصبح السيطرة على الفكر والثق

 على اإلعالم العالمي. العولمة الثقافية واالنفجار المعلوماتي وسيطرة القوى الكبرى  .4

 الغزو الفكري.   .5

 رابًعا: المهددات اإلعالمية:  

اإل  .1 اإلعالمي  السند  اإل   ستراتيجيضعف  اإلعالم  مواجهة  يصنع    ستراتيجييعني  الذي  المضاد 

وبالتالي تحول اإلعالم الوطني إلى إعالم رد فعل وليس إعالم المعلومة المناسبة لمخططاته 

رصة لآلخرين لتهديد األمن الوطني وتحقيق المصالح المضادة،  مبادرة، وهذا يعني إتاحة الف

ر له النجاح لوال  يعزز ذلك ما أشارت إليه العديد من الدراسات إلى أن المخطط األمريكي لم يقد

 لذي توفر له. ا ستراتيجيالسند اإلعالمي اإل
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 عدم القدرة على تشكيل الرأي العالمي المطلوب لتحقيق المصالح الوطنية. .2

 ات أخرى لألمن القومي:مهدد

اإل .1 التخطيط  ضعف  عن  الناجم  األمني  التهديد  ذكر  والتصحر، ويمكن هنا    ستراتيجيالجفاف 

ب قبل  من  بالغابات  االهتمام  عدم  إن  حيث  الخصوص،  وجه  على  واالقتصادي  عض  عموًما 

مور،  ة لألستراتيجيالحكومات الوطنية في فترة ما بعد االستقالل، نتيجة لعدم وجود الرؤية اإل

أدى إلى انحسار الغطاء الغابي والذي تبعه نتيجة لذلك حزام المطر، الشيء الذي أدى إلى خروج  

ا أن نتصور  الهكتارات من األراضي الزراعية الخصبة من دائرة الزراعة النقطاع الماء، ولنماليين  

ن الغذاء  ذلك في دولة زراعية كبرى كالسودان التي يعول عليها العالم في سد جانب كبير م

العالمي، عليه فإن هذا الخلل في التخطيط سيضر بماليين المزارعين الحاليين والقادمين  

المستثمرين والعاملين في قطاع الصناعات الغذائية، ليس ذلك فحسب بل إن وغيرهم من  

 يهدد األمن العالمي نتيجة لفقدان أراٍض ضخمة يحتاجها العالم.   األمر

الجفاف والتصحر وبالتالي نزوح الماليين من البشر نحو مناطق جديدة  إن الخلل أعاله يؤدي إلى   .2

ث الصراع بين النازحين الجدد والسكان األصليين فيتهدد بحًثا عن الكأل والماء، ودائًما ما يحد

في فترة ما بعد االستقالل لغياب ثقافة   إستراتيجيعدم وجود تحليل    األمن واالستقرار، إن

ة، الشيء الذي كان سيفرز  ستراتيجيود إلى وضوح الرؤية الوطنية اإلة، كان سيق ستراتيجياإل

فقط وإنما لمد وزيادة حزام الغابات، كما كان   سياسات وتشريعات ليس للحفاظ على الغابات

 لخطط المتعلقة بذلك نتيجة لوضوح الخطر والتهديد. سيفرز إرادة وطنية في تنفيذ ا

تصرفات   .3 عن  ينجم  وهو  الحراري،  أهمية االحتباس  إلى  دعا  ما  وهذا  البيئي،  والتلوث  البشر 

اإل التخطيط  في  بالبيئة  جلب  ستراتيجياالهتمام  الذي  الشيء  للمخطط  ،  إضافية  تحديات 

ظ على البيئة وهذا ما جعل من أمر  على رأسها تنمية الموارد الطبيعية والحفا  ستراتيجياإل

بنوًدا   للبيئة  وصديقة  الطاقة  من  رخيصة  بدائل  األمن    ة.راتيجيإستإنتاج  يهدد  والعكس 

 الوطني والقومي والعالمي. ستراتيجياإل

كتيكية أو قصيرة األجل سرعان ما تتالشى أهدافها  ات األجنبية بخطط تستراتيجيمواجهة اإل  .4

اإلإستراتيجيهداف  دون أن تتكامل تجاه تحقيق أ المضادة،  ستراتيجية تتناسب واألهداف  ة 

التكت فيه  تتكامل  الذي  الوقت  تجاه  في  األجنبية  للمخططات  األجل  قصيرة  واألهداف  يكات 

 تحقيق ما تريده في الدولة المعينة.

ة لمعظم القيادات السياسية في الدول النامية، ولعله من  ستراتيجية اإل ضعف الوعي والثقاف .5
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التنبيه ألهمية تأهيل الكوادر والقيادات السياسية بالدول في كافة األحزاب السياسية  المهم  

على  الحا واالتفاق  القيادات،  لتأهيل  قومية  معاهد  لتأسيس  والسعي  والمعارضة،  كمة 

اصفات القيادات الوطنية، فلن يكون مقبوًلا أن توضع  تشريعات وقوانين تنظم وتحدد مو

المجاالت من طب أو كشًكا    شروط لكل  وهندسة وتعليم بل وحتى لمن يود أن يفتح بقالة 

الصحف، بينما ال يتم وضع م واصفات وشروط لمن يود تولي أخطر نشاط وهو قيادة  لبيع 

ي إليه ذلك من تهديد لألمن  الدولة في ظل ظروف دولية غاية في التعقيد، رغم ما قد يؤد 

اإل  الوطنية  للمصالح  العد ستراتيجيوتهديد  وحال  بالموارد  ة.  الغنية  النامية  الدول  من  يد 

الدرا  اإل الطبيعية يغني عن السؤال. كما أن إدخال مواد  الجامعات حتى  ستراتيجيسات  ة في 

مهمة لمواجهة   ة، يعد وسيلةستراتيجييتم تخريج جيل مسلح بالوطنية والوعي والثقافة اإل

 الوطني. تحديات المستقبل، فضًلا عن كونه أهم وسائل االلتحام واالتفاق 

اإل .6 للطرح  وافتقارها  النامية  الدول  معظم  في  السياسية  األحزاب  ظرة  والن  ستراتيجيضعف 

قراءة  ستراتيجياإل عدم  في  انعكس  الذي  الشيء  لألوضاع،  الشاملة  والتحديات    األوضاعة 

وضوح، وضعف الهم الوطني والصراع من أجل مكاسب حزبية أو شخصية والقضايا الدولية ب

عن بدًلا  وطنية    ضيقة  لمصالح  يؤسس  وطني  الصراع  إستراتيجيإجماع  على  ويسيطر  ة 

 مستوى المصالح الوطنية.السياسي ليتم في إطار دون 

اإل  .7 السياسي  الفكر  وسائل    ستراتيجيغياب  أهم  غيابها  يشكل  التي  المؤسسية  غياب  يعني 

حة  المعين، وهنا يحدث الصراع بين مقتضيات المصل   مسؤولتحقيق المصالح الشخصية لل

غياب   يساعد  وهكذا  الشخصية،  المصلحة  ومقتضيات  المؤسسية،  تطبيق  في  الوطنية 

اإل الذين يقفون    ستراتيجيالتخطيط  الشخصيين  المنتفعين  طبقة من  خلق  في  السياسي 

ضد أي ترتيبات يمكن أن تحول دون استمرار مصالحهم، مثل مبدأ إعمال المؤسسية أو سيادة  

ا بين  التمييز  عدم  أو  مهدد  القانون  إلى  برمته  الوضع  يتحول  وبذا  الشركات،  بين  أو  ألفراد 

 لألمن. 
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 : اتيجيسرت اع اإل املحاور الرئيسة للص 
 حول عدد من المحاور، أهمها:   ستراتيجييدور الصراع اإل

 .والحيوية.إلخمصادر الطاقة وتشمل النفط والغاز الطبيعي واليورانيوم والطاقة الشمسية   .1

 الماء العذب. .2

 زراعية الخصبة.األراضي ال .3

 ة الثمانية.ستراتيجيالمعادن اإل .4

 . ستراتيجيالموقع اإل  .5

 . المعتقدات والثقافة .6

النامية تقع في إطار  وبالنظ الدول  العربية واإلفريقية وكثير من  الدول  المحاور يتضح أن  إلى هذه  ر 

ذا الصراع، مما يشير  الذي يلقي بتبعات كبيرة لهذه الدول فيما يتصل بإدارة ه  الشيء،  ستراتيجيالصراع اإل 

التخط الدول يتمثل في مدى إتباع منهج  الذي يواجه هذه  اإل إلى أن التحدي  الذي يتم من    راتيجيستيط 

تهيئة   شراكات    األوضاعخالله  من تأسيس  يمكنها  بما  إلخ،  والعلمية.  واالقتصادية  السياسية  القومية، 

هذه الدول تعد موارد عالمية ال غنى للعالم    ة عادلة على الصعيد العالمي، باعتبار أن مواردإستراتيجي

الذي يعزز من أهمية التفكير    الشيء عالمي لها،  جود سوق  عنها كما أن ضخامة هذه الموارد يعني حتمية و

ة، وهو ما يقود إلى  إستراتيجيفي الشراكات الدولية العادلة، وهو ما ال يمكن تحقيقه إال في ظل ترتيبات  

إلدارة  آلية  تأسيس  اإل   أهمية  الطبيعية  اإل ستراتيجيالموارد  القرار  لصناعة  كمركز  هذا   ستراتيجية  في 

بين الدول والدول األخرى بما يتيح لها تحقيق    ستراتيجيخاللها إتمام عمليات التبادل اإل   الجانب، يتم من

ة عادلة  وتأسيس أوضاع تسهم في تحقيق األمن القومي والعكس يعني تبديد هذه  إستراتيجيمصالح  

صناعة    تنقيب دون ترتيبات تتيحموارد لصالح أفراد بشروط قد تهدد األمن القومي مثل منح تراخيص الال

تحقق قيمة مضافة للبلد في شكل دخل قومي وفرص عمل وهو وضع يعني تحقيق دخل محدود بينما  

 تذهب فرص العمل لألجانب.

 األمن اإلنساين: 
 عقد التسعينيات من القرن العشرين.   برز مفهوم األمن اإلنساني في النصف الثاني من

لدولة، ولكننا إذا تدبرنا في المفاهيم التي طرحها  اإلنساني على اإلنسان الفرد وليس ايركز مفهوم األمن  

هذا الكتاب سنكتشف أن تحقيق األمن القومي ال يمكن أن يتم في ظل تهديد أمن المواطنين وأن استخدام  

 سية لتحقيق األمن. القوة العسكرية لم ُيعد أداة أسا
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سان االهتمام من الديانات قبل  ي أنه مفهوم حديث فقد وجد أمن اإلنبروز األمن اإلنساني مؤخًرا ال يعن

 آالف السنين. 

 . وهو خطاب لإلنسان ككل بغض النظر عن لونه أو دينه. 70)ولقد كرمنا بني آدم( اإلسراء 

 البقرة.   256)ال إكراه في الدين( 

 يونس.  99حتى يكونوا مؤمنين( )أفأنت تكره الناس

 ع اإلضرار باإلنسانية ككل. هلل واإلضرار بالناس، وهو حديث يمنإياك واثنين: اإلشراك با

ألبي بكر الصديق وهو يتحرك بجيشه إلى الشام: )ال تقتلن امرأة وال صبًيا وال كبيًرا    ملسو هيلع هللا ىلصوصية الرسول  

 وال هِرًما(.

لتي  حول الموارد ا  إستراتيجيء والنار والكأل(، وهو تأسيس  الحديث الشريف )الناس شركاء في ثالث الما

الخط لذا جاء  البشرية،  الشراكة بين  تحتاجها  والغذاء هي موضع  الطاقة  إلى أن  اب دقيًقا ومحدًدا يشير 

هذين   حول  يدور  الدولي  الصراع  وأن  خاصة  العالمي،  لألمن  تأسيس  أفضل  الحديث  هذا  ولعل  الناس، 

 المحورين.  

 تداء والظلم:تحريم االع
تهم ونصد عنهم  ا على الناس لنسد جوعتهم ونوفر حرفإنما ولين":  قول اإلمام عمر بن الخطاب  

 . والخطاب يحدد اإلنسان أًيا كان لونه أو دينه أو جنسه، وهذا تأسيس لألمن اإلنساني. "األعداء

ألنه سقى كلًبا، إطعام    دخلت امرأة النار في هرة(. رجل يدخل الجنة األمن )حتى الحيوان له حقه في  

 األمن لإلنسان والحيوان.  تحميله فوق طاقته.. كل ذلك يشير إلى كفالةالحيوان كفايته وعدم 

  مرتكزات األمن اإلنساين: 
يرتكز مفهوم األمن اإلنساني بشكل أساس على صون الكرامة البشرية وكرامة اإلنسان، وكذلك تلبية  

وهذا   والمادية،  المعنوية  والتاحتياجاته  والتنظيم  والتعبير  العدل  حق  كفالة  والصحة  يتضمن  عليم 

 تقرار واألمن. والغذاء والمأوى والعمل واالس

القومي )السياسي، االقتصادي، االجتماعي...إلخ( تشير    ستراتيجيولعل التدبر في مفاهيم التخطيط اإل

وأمنيات إلى واقع، يتوقف بشكل  إلى أن تحويل هذه المعاني التي تعبر عن األمن اإلنساني من مجرد أشواق  

 ات على األرض. تراتيجيسووجود اإلرادة لتنفيذ اإل ستراتيجييط اإلكبير على التخط
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 (90التحديات السبعة التي تهدد األمن اإلنساني في عصر العولمة ) 

 ( 2008عدم االستقرار المالي: )مثل األزمة المالية العالمية  .1

 دخل.غياب األمان الوظيفي وعدم استقرار ال .2

 غياب األمان الصحي.  .3

 الثقافي.غياب األمان  .4

 نظمة(. غياب األمان الشخصي )انتشار الجريمة الم .5

 األمان البيئي.  .6

 غياب األمان السياسي والمجتمعي.  .7

 : (91)  وهيالخصائص أساسية لألمن اإلنساني 

 األمن اإلنساني شامل عالمي؛ فهو حق لإلنسان في كل مكان.   .1

 الل الوقاية المبكرة، وهي أسهل من التدخل الالحق.  األمن اإلنساني ممكن من خ  .2

 بنوعية حياة الناس في كل مكان.   األمن اإلنساني محوره اإلنسان ويتعلق .3

 األمن اإلنساين واألمن القومي: 
ولة ككل،  ة الشاملة، وهي تعبر عن قوة الدستراتيجيإن األمن القومي يقوم على امتالك الدولة للقوة اإل

ة للدولة، القوة االجتماعية للدولة.. إلخ، إال أن التدبر في مفاهيم هذه القوى يشير إلى  القوة االقتصادي

أن تحقيق قوة الدولة يرتكز بشكل كبير وأساس على تحقيق أمن الفرد )األمن اإلنساني( النماذج التالية  

 تعبر عن ذلك: 

   ة السياسية: ستراتيجيالقوة اإل

القانون، يعني عدم الفساد الذي يؤدي الستئثار اللون السياسي  ة مدنية تقوم على العلم وتأسيس خدم

ابن القيادي المعين لتولي الوظيفة وحرمان إنسان مؤهل من ذلك، وفي هذا    المعين أو الجهة المعنية أو 

 تأسيس لبعض جوانب األمن اإلنساني. 

 
 Globalizationتحت عنوان "عولمة ذات وجه إنساني    1999تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذي صدر عام   ( 90)

with a Human Face  ." 

    1994تقرير التنمية البشرية لعام    (91)
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القاعدة   إرضاء  يتطلب  الوطنية  المشاعر  وحدة  إرساتحقيق  ذلك  ومن  وعدم  الجماهيرية،  العدالة  ء 

 السياسي. ستراتيجيالتمييز وفق ما يدعو له التخطيط اإل 

على القرار  األفراد،    استناد  وليس  والمؤسسية  القرار    يسهمالمعرفة  ألن  اإلنساني،  األمن  في تحقيق 

السلوك   سوء  عن  الناجمة  األخطاء  ارتكاب  من  يمنع  المؤسسة  قرار  وإن  اإلنسان،  لصالح  يعمل  العلمي 

 ذي يقوم على الهوى والمصلحة الشخصية والتي يمكن أن تضر بالمواطن. البشري ال

العلمية والمهنية، وبالتالي لن يستطيع السياسي  لعلمية والسياسية، تعني سيادة  التوازن بين السلطة ا 

أو القيادي المعين أن يعاقب أو يطرد الموظف المعين نتيجة للخالف في الرأي الناجم عن تطبيقه لمنهج  

اإل  علمي التخطيط  لنظام يقوم على أن تعيين    ستراتيجيمهني، ألن  السياسي يمنع ذلك، بل ويؤسس 

القانوال بموجب  يتم  وإعفاءه  لألمن  موظف  تأسيس  هذا  وفي  ذلك،  إلى  ما  أو  سياسي  بقرار  وليس  ن 

 اإلنساني. 

 ة االقتصادية:ستراتيجيالقوة اإل

عني توزيع مشروعات التنمية بعدالة، ومراعاة  توفير فرص العمل بأجر مجٍز، تحقيق تنمية متوازنة ت

 مة. من اإلنساني حتى لألجيال القادالبيئة وحقوق األجيال القادمة، أي تحقيق األ

 عالج مشكلة التقانة في إطار قضية خلق فرص عمل وهذا يؤسس لألمن اإلنساني.

دالة وتحقيق التكامل  تأسيس الشراكة بين صغار وكبار المنتجين بما يقود لتوزيع الدخل القومي بع

ار  يجعل الصغار يستفيدون من الكب  والتناغم بدًلا عن التناحر الذي يهدد مصالح الصغار، وتحقيق التكامل

 كما هو الحال في دول النمور، ويؤسس لألمن اإلنساني. 

زيادة الدخل القومي بما يمكن الحكومة من تقديم خدمات متكاملة للمواطنين من صحة وتعليم وأمن..  

 إلخ، هي تساهم في تحقيق األمن اإلنساني.

د يدخله في النزاع  وعمله ويمنعه من النزوح الذي ق الحفاظ على البيئة يحمي اإلنسان من فقدان وطنه  

المسلح الذي يقود لموته أو حدوث تشوهات اجتماعية له وألفراد أسرته وتخلفهم بعدم التعليم وعدم  

 فاظ على البيئة تأسيس لألمن اإلنساني. وجود الخدمات االجتماعية، كما أن الح 

والكهربا الصحي  الماء  مثل  األساسية  الخدمات  بعض  توفير  عن  تعبر  اآلمنة،  والطرق  األمن  ء  جوانب 

 اإلنساني. 
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 ة االجتماعية:  ستراتيجيالقوة اإل

 التعليم: 

صة عالمًيا  تحديات العولمة أصبحت تفرض مستوًى من اإلنتاج ذي المواصفات العالمية والتكلفة الرخي

هذ  البيئية،  كالقيود  العالمية  والقوانين  والقيود  األنماط  إنتاجه  يراعي  التي  والذي  الكوادر  أن  يعني  ا 

أن تتعامل مع هذا العصر يجب أن تكون بمستوى مهارات عالمية، وهذا ما يؤسس له مفهوم    تستطيع

 لعمل واالستمرار في اإلبداع.للتعليم، الذي يضمن أمن اإلنسان وحصوله على ا ستراتيجيالتخطيط اإل 

والقراء الكتابة  على  القدرة  ليس  يعني  المعرفية،  األمية  الوعي  محو  مستوى  يشمل  وإنما  فقط  ة 

على   العمل  إجادة  مثل  التقنية  الشخصية  القدرات  امتالك  ويتضمن  عالمي،  بمستوى  ليكونا  والثقافة 

 ستراتيجي ما يشير له مفهوم التخطيط اإل   الحاسوب باعتباره وسيلة مهمة للعيش في العصر الراهن، وهذا 

 ألمن اإلنساني.جتماعية، يعبر عن بعض جوانب اة االستراتيجيعن جانب من القوة اإل   للتعليم ويعبر

ة االجتماعية وهو  ستراتيجيتعميم المعرفة بغض النظر عن سوق العمل يعبر عن جانب من القوة اإل 

 في إرساء األمن اإلنساني.  يسهم مفهوم  

النسيج  راتيجيستاإل لصهر  كترتيب  الداخلية،  القومية  المدارس  بتأسيس  تهتم  التي  التربوية  ات 

تماعي والقومي وتحقيق قيم اإلنسانية وتذويب سلبيات القبلية والجهوية، وتساهم في إرساء األمن  االج

 اإلنساني.   

 الصحة: 

اإل القوة  من  جانب  عن  يعبر  عالمية،  بمعدالت  صحية  خدمات  ايجي ستراتتوفير  وهو  ة  الجتماعية 

 في إرساء األمن اإلنساني.    يسهم مفهوم  

 اإلشكاالت االجتماعية: 

الكونية  التن األمراض  ومحاربة  المختلفة  والترتيبات  االجتماعية  االجتماعية    كاإليدز مية  واألمراض 

 ة.ة االجتماعيستراتيجيكالمخدرات، تساهم في تحقيق األمن اإلنساني، وهو ضمن مكونات القوة اإل

اإل القوة  من  جانب  عن  يعبر  اإلنسانية،  قيم  على  ليقوم  االجتماعي  النسيج  ة  ستراتيجيتمتين 

 في إرساء األمن اإلنساني. يسهماالجتماعية وهو مفهوم 

السلوك   الصحي  صياغة  الوعي  العادات السيئة ويشكل سلوًكا جديًدا يتمثل في  ليتخلص من  البيئي 

جميعها تؤسس لألمن اإلنساني، فإنسان ال يحترم العمل والزمن لن    العمل والزمن.. إلخ،  قيمتيواحترام  
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 صر الحديث وبالتالي سيكون عاطًلا وهو ما يهدد األمن اإلنساني. يستطيع مواكب تحديات الع

 :عموًما

القومي التي أسس لها هذا الكتاب تعزز تحقيق   ستراتيجيالتدبر في المفاهيم المتعلقة بالتخطيط اإل

ة والتي تقود مباشرة نحو تحقيق األمن اإلنساني، وهكذا نجد أن  ستراتيجيوالمرتكزات اإلعدد من القيم  

القوة اإل امت الشاملة يرتكز على تحقيق األمن اإلنساني، أي  ستراتيجيالك  الدولة تقوم  ة  أن فلسفة قوة 

اإل القوة  التي تقود لتحقيق  الترتيبات األخرى  األفراد، كما أن  للدولة،  تيجيسترا بشكل أساس على أمن  ة 

ة التي تتيح التقنية الحديثة  يستراتيجتساهم في تعزيز األمن اإلنساني، كالترتيبات الدولية والشراكات اإل 

األسواق، تساعد في تحقيق األمن اإلنساني كما سبق وشرحنا مثل توفر فرص  ة في  ستراتيجيوالحصص اإل

ة االقتصادية التي تقود لتحقيق األمن  اتيجيسترالعمل نتيجة لهذه الترتيبات الخاصة بتحقيق القوة اإل

 القومي. 

ة كمثال،  ناحية عامة توفر الحماية للمواطن، إن الشراكة األوربي  ة للدولة منستراتيجيكما أن القوة اإل

إذا نظرنا لها من هذه الزاوية سنجدها ساهمت بشكل كبير في حماية المواطن األوروبي وحماية مصالحه،  

 اإلنسان األوروبي.  وبالتالي أسست ألمن

اخلية وفي هذا تأسيس لألمن  القوة اإلعالمية للدولة، تعني حماية القيم والثقافات والمعتقدات الد 

 اإلنساني. 

  اإلنساني وتحميلتي تساهم في تحقيق األمن القومي، تؤسس في الحقيقة لألمن  القوة العسكرية ا

 لها باإلنسان.   ة الوطنية والتي تنتهي في مجمستراتيجيكل المصالح اإل 
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 : سرتاتيجيآلية التخطيط اإل 
اإل للتخطيط  آلية  ا  ستراتيجيوجود  خطة  اإلترعى  المسار  في  بانتظام  السير  يعني  ،  ستراتيجيلدولة، 

ة الشاملة، التي تقود بدورها لتحقيق األمن  ستراتيجيهذا ضمان لمسيرة الدولة نحو امتالك القوة اإل  وفي

ة الشاملة يقوم على تحقيق األمن  ستراتيجيالسابق فإن تحقيق القوة اإل  القومي، وكما أشرنا في السرد

نج وهكذا  اإلاإلنساني،  التخطيط  آللية  يحتاج  القومي  األمن  تحقيق  أن  يقود    يجيسترات د  بدوره  وهذا 

 لتحقيق األمن اإلنساني.

اإلنساني.  ة يشكل بعضها في الواقع عقبات لتحقيق األمن  ستراتيجيكما أن مهددات ونقاط ضعف اإل

ة ستراتيجي، سنجد أن تنفيذ اإل ة للدولة التي أوردناها في الباب األول ستراتيجياإل  اإلدارةوإذا تدبرنا خطوات  

 ة،  ستراتيجيالمطلوبة لتنفيذ اإل األوضاعيشمل مراجعة السياسات والتشريعات بما يضمن توفير 

ة الشاملة يتم تضمينها في الدستور،  يجيستراتكما أن كل القيم والمرتكزات المطلوبة لتحقيق القوة اإل 

ة وامتالك القوة  تيجيسترالوبات تحقيق المصالح اإل وهكذا نجد أن هذه الخطوة تراعي في حقيقة األمر مط 

ة ونشر  إستراتيجيقيادات    إعداد ة الشاملة وكذا  تنزيل معاني وقيم  األمن اإلنساني، بجانب  ستراتيجياإل

اإل  ا  ستراتيجيللوعي  يشكل  اإل الذي  تطبيق  لتأمين  األمن  ستراتيجيلمظلة  تحقيق  وسيلة  تشكل  التي  ة 

، سنجد أن مؤشرات قياس  ستراتيجيياس األداء اإل ضفنا لذلك ما يتصل بمؤشرات قالقومي واإلنساني، وإذا أ

ة على سبيل المثال  ستراتيجيتشمل مؤشرات األمن اإلنساني، فمعرفة أوضاع القوة اإل   ستراتيجياألداء اإل

  خالل مؤشرات قياس لعدد من البنود مثل مؤشر قياس أوضاع حق التعبير أو حق التعليم، وكذلك  تتم من 

 حية تعبر عن أوضاع األمن اإلنساني.   سنجد أن مؤشرات الخدمات الص

اإل  المصالح  تحقيق  تراعي  التي  الشاملة  النظرة  تتضح  واإلنساني  ستراتيجيوهكذا  القومي  واألمن  ة 

القومي والتي بموجب تكوينها    ستراتيجيل مظلة واحدة هي مظلة آلية التخطيط اإلواإلشراف عليها من خال

للدولة، تشكل بهذا الفهم تأميًنا وضماًنا لتحقيق األمن القومي   ستراتيجيافها على المسار اإلالقومي وإشر

 واإلنساني مًعا. 

ة الوطنية  ستراتيجيلح اإل هكذا يتضح أن المفاهيم التي أسس لها هذا الكتاب تحقق التكامل بين المصا

في تحقيق    يسهم طني بهذا المفهوم يمتد لالو  ستراتيجيوتحقيق األمن القومي واإلنساني، بل وأن األداء اإل

 األمن العالمي.

التقليدية   المفاهيم  تطوير  ينبغي  وبالتالي  واإلنساني،  القومي  األمن  بين  الفصل  يمكن  ال  عليه 

 لم تهتم بهذا الجانب.القومي والتي  ستراتيجيللتخطيط اإل
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 للنتاج العلمي سرتاتيجيالتخطيط اإل 
الشاملة   التنمية  تحقيق  ارتباط  هي  العالم  مستوى  على  اتفاق  موطن  أصبحت  التي  األبجديات  من 

ك االرتباط من  ، ولهذا كان طبيعًيا جًدا أن نرى ذل(92) ة للدولة باإلنتاج العلمي  ستراتيجيوامتالك القوة اإل 

ل لذلك الواليات المتحدة  دول وعن جهودها في اإلنتاج العلمي، مثاخالل المعلومات المتاحة عن تطور ال 

ة شاملة، حيث بلغ  إستراتيجيوأوربا واليابان، وهي دول ال يختلف أحد في ما حققته من نهضة ومن قوة  

بليون دوالر على التوالي، وبلغت    98دوالر وبليون    175بليون دوالر و  280صرفها على البحث العلمي حوالي  

% في المتوسط، بينما بلغ الصرف على    3.5دخل القومي،  إلنفاق على البحث العلمي إلى إجمالي ال نسبة ا

بليون، بنسبة تراوحت بين    2بليون دوالر وفي الدول العربية حوالي    1البحث العلمي في إفريقيا حوالي  

ع   0.2  –%    0.1 بلغ  كما  فقط.  حوالي  %  المتحدة  الواليات  في  الباحثين  أوربا  ب  400.000دد  وفي  احث، 

 ؤشر الرتباط اإلنتاج العلمي بامتالك القوة وتحقيق النهضة.، ولعل في هذا م180.000

لقد أصبح مفهوًما عند حساب قوى الدول، معرفة أوضاع اإلنتاج العلمي في الدول المعينة بما يشمله  

 مبالغ التي تنفق على البحث العلمي والبنيات التحتية لإلنتاج العلمي.. الخ. الباحثين وال   إعدادذلك من 

ة الشاملة، يكفي وضع ألمانيا التي  ستراتيجير بأثر اإلنتاج العلمي في امتالك القوة اإل وفي هذا إقرا

د  ما حققه اليهوتحولت من الضعف إلى قوة عالمية بفضٍل كبير وأساس للقوة العلمية، وإذا نظرنا إلى  

لإلنتاج لتصبح حقيقة على األرض في ظل الضعف العربي، نتوصل للدور األساسي    إسرائيلبإقامة دولة  

% من الناتج العام للبحث    4.6تدفع حوالي    إسرائيلالعلمي في ذلك، والذي تعززه األرقام التي تشير إلى أن  

ك يشير إلى إدراٍك عميق للقادة معين، ولعل ذلالعلمي وقامت بإجراء ضعف األبحاث التي أعدها العرب مجت

العلمي في إدارة الصراع بينهم والعر ب، جعلتهم يتفوقون على أفضل المعدالت  اليهود ألهمية البحث 

 المتعلقة باإلنتاج العلمي في الدول المتقدمة.  

للبحث   الهند  دفعتها  التي  المحدودة  الزيادة  انعكست  كيف  يبين  آخر  في  ومثال  وللنشر،  العلمي 

 تها القومية حتى أصبحت رقًما مهًما في الصادرات العلمية. مساهما

طبيعية كبيرة ال يكفي، فاالستفادة من ثروة طبيعية كالنباتات الطبية  إن مجرد امتالك الدولة لموارد  

ة أو توفر  ال يكفي إذا لم تستند إلى بحوث علمية تصنع منها فرصة مبتكرة تعالج قضية أو مشكلة عالمي

 مثل طرح أدوية جديدة تراعي الوعي العالمي بأثر الكيماويات.. الخ.خدمات جديدة..  

ال  من  المئات  نتائج  اإلإن  للقوة  الدولة  امتالك  ارتباط  تؤكد  وتحقيق  ستراتيجيدراسات  الشاملة  ة 

وبتأسيس البحوث  ومراكز  وبالباحثين  العلمي  بالبحث  االهتمام  حيث  العلمي،  بالبحث  بنية    النهضة 

 
 لعلمي، التأليف، الترجمة، التحرير، التحقيق، الشرح، االختصار، الفهرسة   اإلنتاج العلمي يشمل البحث ا  ( 92)
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نتاج العلمي توفر المناخ المناسب للبحث واالبتكار، وبتوفير التمويل الالزم للبحث.  تشريعية مالئمة لإل

  مجال للحديث عن القوة الشاملة دون إنتاج العلمي جاد. إذن ال

 

 للنتاج العلمي:  سرتاتيجيمفهوم التخطيط اإل 

فة وتوفير السند  على إنتاج المعر  ج العلميلإلنتا  ستراتيجيبرؤية الكاتب، يقوم مفهوم التخطيط اإل 

وصراع حوار  في  الدولة  قوة  وتعزيز  الوطنية  المصالح  وتحقيق  لتخطيط  ويتضمن    العلمي  المصالح، 

ابتكار الحلول للقضايا الوطنية والتحديات العالمية وعالج نقاط الضعف الوطنية وتعزيز نقاط القوة  

للموارد   األمثل  وامتالواالستغالل  الفرص  وابتكار  وتنويعها  التنافسية  وتنميتها  والمزايا  القدرات  ك 

الق  ومع  الوطنية  المهددات  مع  التعامل  يشمل  كما  والسالم  العالمية،  باألمن  المتصلة  العالمية  ضايا 

 والبيئة العالمية، كما يشمل توفير المناخ المناسب لإلنتاج العلمي واالبتكار. 

 بنود المفهوم:

 عرفة.إنتاج الم .1

 لح الوطنية.  توفير السند العلمي لتحقيق المصا .2

 ابتكار الحلول للقضايا الوطنية والتحديات العالمية.   .3

 نية. عالج نقاط الضعف الوط  .4

 تعزيز نقاط القوة واالستغالل األمثل للموارد وتنميتها وتنويعها.   .5

 ابتكار وصناعة الفرص.   .6

 امتالك القدرات والمزايا التنافسية العالمية   .7

 التعامل مع المهددات الوطنية .8

 لعالمية المتصلة باألمن والسالم والبيئة العالمية. القضايا ا .9

 .لإلنتاج العلميتوفير المناخ المناسب  .10
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 ة للنتاج العلمي: سرتاتيجياإل  اإلدارة خطوات 
 تحليل ودراسة البيئة الداخلية ويشمل ذلك:  .1

 دراسة أوضاع اإلنتاج العلمي على مستوى الدولة }حساب القوة العلمية للدولة{.  . أ

اإل  .ب اإل راتيجيستدراسة  الوطنية  المصالح  على  للتعرف  القومية  ونقاط  ستراتيجية  ة 

 ة على المستوى العام. ستراتيجيلمهددات والقضايا اإلالضعف والقوة والفرص وا

ى المصالح االقتصادية الوطنية المطلوب  ة االقتصادية للتعرف علستراتيجيدراسة اإل .ج 

 توفير السند العلمي لها. 

اإل .د السيستراتيجيدراسة  المطلوب  ة  الوطنية  السياسية  المصالح  على  للتعرف  اسية 

 توفير السند العلمي لها. 

اإل  .ه توفير راتيجيستدراسة  المطلوب  االجتماعية  المصالح  على  للتعرف  االجتماعية  ة 

 السند العلمي لها.

ا  .و الوطنية ستراتيجيإلدراسة  المصالح  على  للتعرف  والعسكرية  واإلعالمية  التقنية  ة 

 المطلوب توفير السند العلمي لها. في هذه الجوانب، 

اإل .ز الستراتيجيدراسة  الضعف  نقاط  على  للتعرف  الفرعية  عالجها ات  مطلوب 

اإل القضايا  على  التعرف  بجانب  معها  التعامل  المطلوب  ة ستراتيجيوالمهددات 

 ات الفرعية.  اتيجيستر لإل

 ه.إنجازالمطلوب  ستراتيجيدراسة طبيعة التغيير اإل .2

 العلمية كما يلي:  األوضاعجية للتعرف على  تحليل البيئة الخار .3

 كاستثمار{.من منظور الفرص للبحث العلمي }اإلنتاج العلمي  . أ

 من منظور التحديات والتطور العلمي والتقني.  .ب

النظام   .ج  االقتصادي:  المنظور  و من  والسياسات  النظم  العالمي،   األوضاعاالقتصادي 

 العالمية. ات االقتصادية ستراتيجياالقتصادية العالمية، اإل

اإل  .د العالمي،  السياسي  النظام  السياسي:  المنظور  استراتيجيمن  دراسة  الرئيسة،  لقوة  ات 

 ة وعناصرها ومرتكزاتها. ستراتيجياإل

 لية والمعاهدات واالتفاقيات. القانونية الدو األوضاعمن المنظور القانوني:  .ه
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 من المنظور التاريخي. .و

 ة. ستراتيجياختيار اإل  .4

 ة. ستراتيجيتنفيذ اإل  .5

 فيما يتعلق بالبحث العلمي.  ستراتيجيالتغيير اإل .6

 المتابعة والتقييم والتقويم. .7

 ة اإلنتاج العلمي:  سرتاتيجي إ مرتكزات 
 ة البحث العلمي فيما يلي:  إستراتيجييمكن ذكر أهم مرتكزات 

 االنطالق على خلفية المصالح الوطنية:  .1

للدولة الذي تسير عليه طوال    ستراتيجير اإل إذا ربطنا ما أشرنا إليه في هذا الكتاب حول أهمية المسا

اإل  الغاياستراتيجيفترة  بتحقيق  ينتهي  والذي  اإلة  تنفيذ  أن  نجد  اتجاه  ستراتيجيت،  في  السير  تعني  ة، 

اإل  األهداف  البرامج  ستراتيجيتحقيق  من  والمئات  وسنوية  مرحلية  أهداف  من  تشمله  وما  المباشرة  ة 

الت اإلوالمشروعات، بجانب إجراء عمليات  وما يعنيه كل ذلك من عالج    األوضاعوتهيئة    ستراتيجيغيير 

قضايا الفنية ذات  ة والمئات من ال ستراتيجيددات والعديد من القضايا اإل نقاط الضعف والتعامل مع المه

الصلة بتعزيز القدرات التفاوضية للدولة كالتعامل مع عقبات ضعف األداء والسلوك السياسي، أو كقضايا  

مصادر القضايا    تنويع  مع  التعامل  أو  للموارد،  األمثل  واالستغالل  جديدة  فرص  وابتكار  القومي  الدخل 

 . جتماعية مثل السلوك االجتماعي وضعف النسيج االجتماعياال

اإل  عمليات تنفيذ  أن  يعني  ذلك  التي  ستراتيجيكل  والمشاكل  القضايا  مستمرة مع  ة تعني مواجهات 

ة لإلنتاج العلمي تعني أن يتم توجيه اإلنتاج العلمي تجاه  ستراتيجيإتحتاج للعالج والحلول، ولعل وجود 

 ر غير مطلوبة.  ددة، وبالتالي ال يتم تبديد الوقت والمال في بحث أموالقضايا والمشاكل المح

بل إن هذا الوضع يعني في ظل التعقيدات المحلية والدولية المتزايدة أن اإلنتاج العلمي ليس شأًنا  

ة ووضوح نقاط  ستراتيجيفحسب بل هو شأن للدول النامية، كما أن وضوح المصالح اإل للدول المتقدمة  

الكافي لألوضاع والتحدالضعف والق يات العلمية والعالمية، يعني بلورة  وة والفرص والمهددات واإلدراك 

بحثية   المصالح  إستراتيجيأهداف  وضوح  عدم  أي  والعكس  وبرامج..،  مرحلية  أهداف  يتبعها  محددة  ة 

 للبحث العلمي.   ستراتيجيني عدم وضوح رؤية ينطلق على إثرها التخطيط اإليع

الدولة لتحقيقها يربك عمليات  إن عدم وجود غايا العلمي ويجعلها تتشتت  ت كبيرة تسعى  اإلنتاج 

 دون رابط فلسفي يجمع بينها.
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 آليات الشراكة والتنسيق بين السلطة العلمية والسياسية والتنفيذية:   .2

عديد من الدول النامية يشير إلى اعتماد تلك الدول على جهود محدودة للتعامل مع القضايا  إن واقع ال

نما ال توجد آليات لدعم التنفيذ وصناعة القرار باإلنتاج ة، بيستراتيجيالمشاكل التي تعترض تحقيق اإلو

الي ومراكز اإلنتاج  العلمي في ظل اختالل للعالقة بين السلطة العلمية المتمثلة في مؤسسات التعليم الع

من جهة   السياسية  التنفيذية  والسلطة  جهة  من  ما    رى،أخالعلمي  السياسي على  فكثيًرا  القرار  يتغول 

السياسية   السلطة  الحدود  صميم  من  مهام  وهي  معينة  لمشاكل  حلول  بلورة  أو  قضايا  بحل  واالطالع 

ليات لتنسيق العالقة والشراكة بين  لإلنتاج العلمي بتأسيس آ  ستراتيجيالعلمية، لذا يهتم التخطيط اإل 

  لقانونية التي تحقق ذلك وترسي نظًما وقواعدالخدمة المدنية والمؤسسات البحثية، مع تأسيس البنية ا

تلزم باتباع خطوات معينة عند التخطيط والتنفيذ والتعامل مع المشاكل وتحدد العالقة بين السلطة  

 العلمية والسياسية والتنفيذية.

 امل العلمي: إدارة التك .3

لى توفير حل علمي إن إيجاد الحل لقضية أو مشكلة معينة من خالل بحث فردي، ال يقود في الغالب إ

ال تعقدت  إذا  خاصة  المدخل  مناسب،  هو  الجماعي  للعمل  اللجوء  أصبح  عليه  حلها،  المطلوب  مشكلة 

 المناسب لتحقيق النتائج العلمية المناسبة.  

القضية تحديد  يقتضي  الوضع  البحثي    هذا  الهدف  تحديد  ثم  ومن  شاملة،  رؤية  ظل  في  المعينة 

منهإنجازالمطلوب   يتفرع  قد  وما  فر  ه  تشكيل  يتم  عليه  وبناًء  فرعية،  أهداف  البحثي  من  العمل  يق 

المناسب وفق منهج علمي يتيح التنسيق المستمر بما يضمن أن كافة الجهود البحثية تصب تجاه الهدف  

ضوح هدف اإلنتاج العلمي يعني أن كافة األهداف المتعلقة باإلنتاج العلمي  المحدد، إن وضوح القضية وو

و هنا  يتم  المتناثرة  والتي  تتإنجازهناك  الخطة  سنوات  عبر  الهدف  ها  تجاه  وتتكامل    ستراتيجياإلناسق 

 لإلنتاج العلمي.

تأسيس فرق  يمتد ليشمل البيئة العالمية وذلك من خالل    أنالتكامل العلمي المشار إليه هنا يمكن  

قتصادية والسياسية من  عمل دولية مشتركة لإلنتاج العلمي، فإذا كانت الدول والشركات تعزز قدراتها اال

 ية، فاإلنتاج العلمي ال يخرج عن هذا اإلطار.  خالل الترتيبات الدول

 التنسيق العلمي:  .4

لم المثالي  االستخدام  لتحقيق  الرغبة  ظل  في  تخصصاتها  وتشعب  القضايا  تعدد  اإلنتاج  إن  قدرات 

الدولة ب  العلمي في  اإلنتاج  أو  العلمي، يتطلب وجود جهاز مركزي لتنسيق عمليات  ما يضمن عدم تكرار 

وت  العلمي  اإلنتاج  لمراكز  األدوار  تحديد  يتطلب  وهذا  العلمي،  اإلنتاج  عملية  التخصصات  ازدواجية  حديد 

التكامل والتنسيق فيما   بينها، مع توفير آليات إلتاحة نتائج  الدقيقة لكل منها، ووضع نظام لتحقيق 
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 اإلنتاج العلمي ومتابعة تطبيقها على األرض.  

 المناخ المناسب لإلنتاج العلمي: توفير   .5

 وهذا يشمل البنود التالية:   

   توفير البيئة الجاذبة: 

  اعاألوضالعلمي هو الكادر البشري من الباحثين ومعاونيهم، وإذا لم يتم توفير   اإلنتاج   إن أهم عناصر 

ال  الدول  الحتمية، ولعل واقع  النتيجة  الباحثين هي  أو تقاعس  العقول  عربية  المناسبة فإن هجرة 

 واإلفريقية يشير إلى هجرة واسعة للعقول التي كان وال زال لها إسهام واضح في الدول الغربية.  

شرية جعلت  اآلالف منهم موجودون في دولهم دون عمل، علًما بأن خطورة وأهمية العقول الببينما  

وج يتمثل  ات المضادة، وبذلك يتم تحقيق هدف مزد ستراتيجيمن جذبها وسيلة من أهم وسائل اإل 

األول منه في تعطيل تحقيق التنمية وامتالك القوة العلمية للدول المعينة بينما تتم االستفادة من  

 تلك الكوادر في الدول الجاذبة.

الب تفرغ  أهمية  على  دلت  العلمية  األبحاث  السبيل  إن  هو  ذلك  ألن  له،  المريح  الوضع  وتوفير  احث 

ي الذي يقود لالستفادة من تراكم خبراته وعلومه وترجمتها لوصول الباحث إلى مرحلة االستغراق الفكر

التفرغ واالنشغال بالجري وراء كسب العيش.. ال في إبداع علمي جديد، وبخالف ذلك أي في ظل عدم  

 علمية مفيدة. نتوقع من الباحث أن يقدم إضافة 

 هذا يقود لالهتمام باآلتي: 

 زايا وحوافز.توفير الوضع المالي والمعنوي الجاذب من أجور وم 

   وضع سياسات تنظم التفرغ للبحث العلمي ولعل تحقيق البند } أ { أعاله بجدية يساعد في

 ضطرار الباحث لالنخراط في أعمال تشغله عن البحث العلمي.عدم ا

 حثين.التدريب المستمر للبا 

 .إتاحة فرص االطالع على التطورات العلمية في العالم 

  حرية اإلنتاج العلمي: 

العلمي، فتقييد الحصول على  إستراتيجيمرتكزات    من أهم اإلنتاج  إتاحة حرية  العلمي هو  اإلنتاج  ة 

الموضوعات والقضايا البحثية، بمعنى منع االقتراب من بحث قضية معينة، تقيد   المعلومات وتقييد 

الباحثا وبين  البعض،  وبعضها  العلمي  اإلنتاج  مراكز  وبين  البعض  وبعضهم  الباحثين  بين  ين  لتواصل 

اإلنتاج   ألغراض  ومراكز  السفر  حرية  ذلك  في  بما  العالم،  أنحاء  مختلف  في  ورصفائهم  جهة  من  العلمي 
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 اإلنتاج العلمي.. الخ يضر بالبحث العلمي.  

إلى   المثال  سبيل  على  هنا  أشير  أن  التحليل  وأرجو  نتائج  على  تتحفظ  النامية  الدول  من  كثير  أن 

اإل   ستراتيجياإل التخطيط  مفاهيم  تتحد  راتيجيستأو  وبالتالي  لكونها  منعها  فيتم  حساسة،  أمور  عن  ث 

اإل  التخطيط  الذي يحدد    ستراتيجيتفشل عملية  العلمي  اإلنتاج  حرية  العمل بمبدأ  برمتها، وهنا يمكن 

النا الدواء  وبالتالي  كل  الداء  حجب  يعني  ال  وهذا  القومي،  األمن  مقتضيات  حسب  النشر  مراعاة  مع  جع، 

لرأي العام وهو من أساسيات الحكم الراشد، لكن ما نعنية هنا  ة تحتم النشر على ا المعلومات فالشفافي

 هو تلك المعلومات التي قد يضر نشرها باألمن القومي.

العلمي تهتم بتوفي إستراتيجيمن هنا فإن   ر الحرية للبحث العلمي، يشمل ذلك الحرية في  ة اإلنتاج 

الحرية في   البحثية وتدريبها،  الكوادر  السياسات وأولو تعيين  الحرية في عدم  وضع  العلمي،  اإلنتاج  يات 

 التدخل في عملية اإلنتاج العلمي.

يقود   وهذا  الحكومية،  الوصاية  تحت  العلمي  اإلنتاج  مراكز  تجعل  أوضاع  أي  منع  يعني  الوضع  هذا 

ه وتمنع  الوصايا عن   عموًما وتمنعهتمام بتأسيس بنية قانونية تحمي البحث العلمي واإلنتاج العلمي لال

 يه، كتخويف الباحثين ومراكز اإلنتاج العلمي.التأثير عل

 توفير البنية التحتية المالئمة:

الحديث عن   التحديات  إستراتيجيال يمكن  العلمي دون بنية تحتية تناسب  المحلية  ة فاعلة لإلنتاج 

ن  نتاج العلمي، وهو موالدولية، ودائما ما تعاني الدول النامية من ضعف البنيات التحتية في مؤسسات اإل

البنيات   بضعف  مقيدة  العلمية  وتطلعاتهم  أحالمهم  أن  يجدون  الذين  الباحثين  هجرة  أسباب  ضمن 

 التحتية من معامل وأجهزة ومعدات. 

   البنية القانونية: 

ة اإلنتاج العلمي،  إستراتيجينونية من أهم الخطوات لتوفير المناخ المالئم لتطبيق  توفير البنية القا

حرية  ويتضمن   تحمي  بين  تشريعات  الملزمة  والشراكة  القرار  صناعة  آليات  وتأسيس  العلمي  اإلنتاج 

السلطة السياسية والتنفيذية من جهة وسلطات اإلنتاج العلمي من جهة أخرى، إن ثقافة الدول النامية  

خرو أو  المحددة،  العلمية  والخطوات  اإلرشادات  عن  معينة  منطقة  في  الزراعة  خروج  أن  تعرف  ج  قد 

عن إرشادات البنك المركزي في منح التمويل.. الخ قد تعرض للمساءلة القانونية    المؤسسة المصرفية

خطوات اتخاذ    نتيجة الخروج عن تلك الخطوات العلمية، إال أنها لم تدرك بشكل كاٍف بعد أن الخروج عن

جريمة ي تكون  أن  يمكن  الكافي،  العلمي  السند  تأمين  ذلك من  بما يشمله  القانونالقرار  عليها  ،  عاقب 

المعين دون سند علمي فيحدث الفشل والضعف دون أن تكون هناك    مسؤولوهكذا تتصرف الوزارة أو ال 

 مساءلة قانونية.  
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 التمويل: 

نتاج العلمي بشكل كاٍف يجعلها تدفع بسخاء لتمويل  إن ثقافة الدول المتقدمة تستوعب أهمية اإل 

ا، فهي تعلم تماًما أن ما دفعه يعود أضعاًفا مضاعفة، و قد أثبت  األبحاث العلمية واإلنتاج العلمي عموًم

جد العكس تماًما في الدول  الواقع العملي ذلك في الدول الغربية ودول النمور كاليابان وغيرها، بينما ن

ا يتم االهتمام بالصرف بسخاء على التسليح العسكري، يعاني اإلنتاج العلمي واإلعالم على  النامية، فبينم

بيل المثال من شح التمويل، ظهر ذلك في تدني نسبة تمويل البحث العلمي إلى الناتج اإلجمالي حيث  س

 % في الدول المتقدمة.   3.5تبلغ حوالي  % في معظم الدول النامية فيما 0.2بلغت حوالي  

 ة اإلنتاج العلمي باآلتي: إستراتيجيي هذا الخصوص أشير أيًضا إلى اهتمام ف

 تاج العلمي كسالح فاعل وإلى الباحث كمقاتل، وهو ترتيب مهم يجب أن يتم  النظر إلى اإلن

 تشكيل عقولنا عليه في الدول النامية. 

 اإلنتا تمويل  في  المجتمع  تحدثنامشاركة  بما  أذكر  الصدد  هذا  وفي  العلمي،  في    ج  عنه 

دارة  ة االقتصادية عن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومات، حيث بينا أن إستراتيجياإل

وبالتالي  فيه  الحكومات  ممثل  وهي  الخاصة  الشركات  أصبحت  الدولية  المصالح  حوار 

الدو استفادت  فيما  عالية  أرباح  تحقيق  الشركات  تلك  العمل  استطاعت  فرص  من  لة 

ا هذ  والضرائب،  في والجمارك  الخاص  القطاع  مشاركة  ليشمل  يؤسس  أن  يجب  لوضع 

المؤ  بين  الشراكة  تأسيس  خالل  من  ومنظمات التمويل  الخاص  والقطاع  البحثية  سسات 

 المجتمع. 

 .االهتمام باالستثمار في اإلنتاج العلمي 

 اإلنتاج العلمي كخدمة: 
لتحقيق المصالح، إال أن الواقع    أن اإلنتاج العلمي مهمته فقط توفير السند دائما ما يتبادر إلى األذهان  

إنتاج المعرفة كخدمة من الخدمات التي يحتاجها ة اإلنتاج العلمي يتمثل في  ستراتيجييشير إلى دور آخر إل

ج العلمي، كما  المجتمع المحلي، وبذا توفر الدولة بمؤسساتها العامة أو الخاصة، دخًلا مباشًرا من عائد اإلنتا

ة الدولة، وتشير بعض الدراسات إلى أن ستراتيجيخالل توفير السند العلمي إلتحقق عائًدا غير مباشر من 

العلمي والتكنولوجيا في ماليزيا تساوي ثلث الصادرات في الواليات المتحدة ونصفها في    صادرات اإلنتاج 

 . (93) ماليزيا وربعها في اليابان 

 
 . 68محمد مسعد ياقوت، أزمة البحث العلمي في مصر والعالم العربي، القاهرة: دار النشر للجامعات، ص  ( 93)
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 ة والتحديات العاملية:  سرتاتيجيللقضايا اإل ابتكار الحلول 
اإل  تحقيق الحاجة باستمرار ليس البتكار حلول مناسبة فحسب  ستراتيجيالمصالح  الطموحة، يعني  ة 

ما كذلك مراعاة التحديات العالمية، فبروز قيود عالمية في األنماط االستهالكية العالمية تقيد أي أفكار  وإن

مستوى معيًنا من  االقتصادية التي تفرض    العالمية، وبروز العولمةق  لمنتجات جديدة تستهدف األسوا

 التكلفة والجودة، تجعل اإلنتاج العلمي يتوجه لعالج ذلك،  

 أنلتقليل تكلفة إنتاج البطيخ، لقد اتضح من الدراسة  أعدتأشارت إليه دراسة يابانية مثال لذلك ما 

كل  ، قاد ذلك إلى ابتكار طريقة إلنتاج بطيخ مربع الشتكلفة النقل كانت من بين أهم عوامل رفع التكلفة 

الم للطاقة من  لحل قضايا معينة ابتكار الع  األمثلةلنقل عدد أكبر من البطيخ نتيجة اتساق الشكل، ومن  

الرياح ومن الشمس ومن الغازات المنبعثة من مخرجات اإلنسان لمواجهة نقص النفط وآثاره على البيئة.  

إلى  يشير  المثل  حل  هذا  البتكار  يقود  أن  يمكن  العلمي  للبحث  اللجوء  من  أن  البعض  يتخيلها  ال  قد  ول 

 ين الحكوميين المعنيين بالمشكلة. مسؤولال

 طنية والتعامل مع املهددات الوطنية: عالج نقاط الضعف الو 
مع  إستراتيجي والتعامل  الضعف  نقاط  بعالج  األساسية  أولوياتها  ضمن  تهتم  العلمي  اإلنتاج  ة 

راسة كافة العقبات الداخلية والخارجية التي المهددات الوطنية، وهذا يعني أن العملية البحثية تهتم بد

 ى ذلك نحو التأسيس ألوضاع مستقبلية أكثر تعقيًدا. ة، وتتعدستراتيجيتحول دون تحقيق األهداف اإل

يجعل   نظام  وجود  عدم  العلميإستراتيجيإن  اإلنتاج  بعض    ة  الضعف  تصوب  نقاط  تجاه  أهدافها 

واستمرار القضايا الموروثة من حقبة إلى حقبة، واتخاذ  والمهددات الوطنية، يعني استمرار ضعف الدولة  

 حلول فردية غالًبا ما تكون قاصرة.

 تعزيز نقاط القوة: 
نقاط    عند ابتكار الحلول للمشاكل فقط وإنما تهتم كذلك بتعزيز اإلنتاج العلمي  ة  إستراتيجيال تتوقف  

األ  االستغالل  هو  الخصوص  هذا  في  المجاالت  أهم  ومن  للدولة،  وتنويعها،  القوة  وتنميتها  للموارد  مثل 

والعكس يعني إهدار الموارد وتبديدها وتعريض    فاالستغالل األمثل للموارد يعد من أهم التحديات للدولة،

زنة وما تعنيه من تحقيق تنمية توزع  مصالح األجيال القادمة للخطر، وهذا يعني أن تحقيق التنمية المتوا

وتراعي البيئة وتحفظ حق األجيال القادمة، يتعذر تحقيقه دون    المشروعات بعدالة بين أطراف الدولة

بتنمية الموارد الوطنية وتنويعها، وال  اإلنتاج العلمي  ة  إستراتيجيا تهتم  سند علمي. ليس ذلك فقط وإنم

ل األمثل للموارد المادية فقط وإنما يشمل كذلك الموارد البشرية  في االستغالاإلنتاج العلمي  يقتصر دور  

 لوماتية.  والمع
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 ابتكار الفرص: 
حتم ليس المواكبة فحسب بل  الصراع المحموم حول المصالح في ظل تعقيدات األسواق العالمية، ت 

في صناعة    هميسواإلنتاج العلمي عموًما  والمبادرة بابتكار فرص جديدة، وهذا يعني أن البحث العلمي  

 الفرص الجديدة للدولة. 

ناعة الفرص الجديدة للدول، سواء كان ذلك في شكل مخترعات  إن اإلنتاج العلمي ساهم بوضوح في ص

 لك زيادة الدخل القومي لتلك الدول وزيادة فرص العمل.  أو أفكار معينة.. وكان نتيجة لذ 

اختراع،    27.000لجنوبية والتي بلغت حوالي  من األمثلة على ذلك جملة االختراعات المسجلة في كوريا ا

خالل العقدين الماضيين، بينما نجد العكس في الدول النامية التي ال زالت   ليه الدولةإساهمت في ما آلت 

 صف قرن من االستقالل تقليدية. صادراتها بعد ن

تتضمن تعزيز نقاط القوة وصناعة الفرص الجديدة، وقد تناولنا ذلك    ستراتيجيإن عملية التخطيط اإل 

الجانب، وبالتالي    عف اإلنتاج العلمي يخل بهذافي الباب األول من هذا الكتاب، وعليه يتضح أن غياب أو ض

 ة.  التأثير بقوة في عمليات إدارة مصالح الدول

 القدرات واملزايا التنافسية العاملية: 
أ عليه  المتفق  المصالح  من  تحقيق  مفاتيح  أهم  يشكالن  التنافسية  والقدرات  المزايا  امتالك  ن 

ًدا حتى نتمكن من تحقيق ذلك، وهو ما جعله  ة، هذا يعني الدخول في تفاصيل دقيقة جستراتيجياإل

المزايا النسبية قد يعني تحسين الجودة، وهو يحتاج  فتحقيق  اإلنتاج العلمي،  ة  إستراتيجيضمن أجندة  

علمي شروًطا  لبحث  الدولية  القيود  تفرض  وقد  للبحث،  يحتاج  وهذا  التكلفة  بخفض  يتعلق  وقد   ،

اليابان من    ومواصفات معينة يستلزم تحقيقها ابتكار حلول جديدة، ومن األمثلة على ذلك ما حققته 

والتكلفة،   الجودة  التي  قدرات تنافسية شملت  البحثية  العملية  إلى عمق  التدبر في حيثياتها يشير  إن 

الياباني واألمريكي واأللماني.. الخ ال يمكن أن يكتمل دون توضيح    نجازقفت خلفها، بل النظر إلى مشهد اإل و

 حث العلمي في تلك الدول. ضخامة عمليات الب

ا من البحث العلمي، وهكذا ال يمكن  إن تزايد التعقيدات المتعلقة بتحقيق المزايا النسبية تعني مزيدً 

ا إدارة صراع وحوار  العلمي يعني تهديد  تخيل  السند  أكثر فإن غياب  لمصالح دون سند علمي، وبوضوح 

 األمن القومي.  

 التعامل مع القضايا العاملية:  
الحلول    اإلنتاج العلمي ليشمل البيئة الدولية وذلك من خالل المشاركة في ابتكارة  إستراتيجيإطار    يمتد

باألمن المتصلة  ا  للقضايا  العالمية  والبيئة  اآلمنة،  والسالم  الطاقة  والتصحر،  الجفاف  الحراري،  الحتباس 



517 

ط وإنما في كيف، فالمطلوب  ونقص الموارد، لذا نجد الحديث اآلن على سبيل المثال ليس في اإلنتاج فق

، والمطلوب ليس إنتاج غذائي فحسب ليس إنتاج كهرباء وإنما المطلوب كذلك إنتاج كهرباء آمنة رخيصة

 لخ. إ ت زراعية ال تفسد البيئة وعمليات ري ال تستنزف موارد العالم.بل إنتاج غذائي صحي وعمليا

 توفري الكوادر واإلمكانات البحثية: 
ح حبًرا على ورق دون توفير الكوادر البحثية المؤهلة واإلمكانات واألدوات البحثية  كل ما تم ذكره يصب 

مفهوم  المناس إلى  وبالنظر  المطإستراتيجيبة،  بالعمق  العلمي  البحث  البيئة  ة  تعقيدات  ظل  في  لوب، 

واإلمكانا القدرات  ومن  الباحثين  من  المطلوب  المستوى  إدراك  يمكن  وتحدياتهما،  والمحلية  ت  الدولية 

 ة اإلنتاج العلمي دون تحقيق ذلك. إستراتيجيالبحثية، لذا ال تكتمل 

مليات اإلنتاج  ة اإلنتاج العلمي في معظم الدول النامية ساهم في ضعف عاتيجيإسترإن غياب أو ضعف  

العلمي والبحثي على وجه الخصوص، في ظل االهتمام بتخريج أساتذة وليس األستاذ كالباحث، وهذا يدعو  

مروًرا  لالهتمام   المستقبل  باحثي  ترعى  التي  النابغين  مدارس  من  بدًءا  الباحثين  تأهيل  بمؤسسات 

عالمي، وقدرة على التواصل العلمي بما علمي وإدراك    اهج التي تضمن تخريج باحثين ذوي تفكير بالمن

 يشمله ذلك من إجادة اللغات األجنبية وتقنيات التواصل اإللكتروني والطباعة والتصميم الخ. 

ين  ن ذلك يعد أحد أسباب هجرة الباحثإا أن ضعف اإلمكانات البحثية يعوق العملية البحثية، بل  كم

 لمية. للدول المتقدمة بحًثا عن القدرات واإلمكانات الع

 إتاحة العلم لالستخدام: 
مع  من القضايا التي دائًما ما تثار حول البحث العلمي في الدول النامية هو أن ما يتم إنتاجه من بحوث  

 هو: قلتها تظل حبيسة األدراج والمكتبات دون استخدام، إن هذا يعود لعدد من األسباب أهمها 

أبحاث في قضايا    إعداد للدولة وبالتالي    ستراتيجيالبحث العلمي في ظل المسار اإل  إنجازعدم   .1

 غير مطلوبة. 

د العلمي  عدم وجود آليات لصناعة القرار بما يجعل متخذ القرار أو المخطط يستند للرصي .2

 المتاح.

د  العمل دون سن  ضعف البنية القانونية، الشيء الذي يتيح الفرصة لمتخذ القرار أو المخطط  .3

علمي، دون أن تتم مساءلته، إن وجود بنية قانونية يلزم متخذ القرار أو المخطط بتوضيح  

و الخطة  سنده العلمي الذي استند عليه وبالتالي تأمين الدولة من الخطأ وضمان أن القرار أ

 تستند على أسس علمية ومن ثم الرجوع لألبحاث المعدة.

عرض نتائج األبحاث، وفي ظل غياب المعلومة  تم من خاللها  عدم وجود مراكز للمعلومات ي .4
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 يضطر متخذ القرار والمخطط للعمل باجتهاد شخصي محدود. 

 ضعف الشراكة بين مؤسسات البحث العلمي والمجتمع. .5

وا .6 بالنشر  االهتمام  النشر  ضعف  تشجع  التي  التشريعات  ضعف  في  ذلك  يبدو  لترجمة، 

إقراره ال يتم تنفيذه لعدد من األسباب    رجمة، وما يتم والترجمة، وضعف ميزانيات النشر والت

 أهمها ضعف الوعي بأهمية البحث العلمي.

 لمتقدمة. % في الدول ا  3وتصل إلى متوسط    0.7  -%    0.2تتراوح ميزانيات النشر في الدول النامية بين  

عرب خالل ألف عام  ما ترجمه ال  أنوقد أشارت دراسة أزمة البحث العلمي في مصر والعالم العربي إلى   

تترجمه   ما  العرب  إيساوي  فيه  نشر  الذي  الوقت  وفي  سنوًيا،  أمريكا    6.500سبانيا  فإن  سنوًيا،  كتاب 

العربية  ضارته بت ، وقد اهتم الغرب في بداية ح ( 94) كتاب سنوًيا    100.000الشمالية تنشر   العلوم  رجمة 

لتشكيل المستقبل، ولعل العديد من  حيث شهدت تلك الفترة عمليات ضخمة للترجمة انطلق على أثرها  

 الدراسات اعترفت بفضل تلك العلوم العربية على الغرب، وهي تجربة تشير إلى أهمية التواصل العلمي،  

ووضع   واللغات  بالترجمة  االهتمام  البات  إستراتيجيوأن  اللسان  تمكن  )لغة  اللغات  إجادة  من  احثين 

ة التعليم كيف أدى  إستراتيجيوقد أشرنا عند استعراض  ولغة التقنية( تصبح مسألة غاية في األهمية،  

عدم االهتمام باللغات األجنبية إلى بناء جدار عازل بين التطورات العلمية ونتائج األبحاث العلمية في 

، الشيء الذي أدى إلى اتساع الفجوة العلمية بين تلك الدول  أخرى  ة من جهةالعالم من جهة والدول النامي

بإتاحة المعرفة ونتائج األبحاث التي يتم التوصل   ة اإلنتاج العلميإستراتيجيلذا تهتم   . والدول المتقدمة

 لها، لتكون في خدمة المجتمع. 

مراكز المعلومات أو    من تأسيس يشمل هذا الجانب تأسيس اآلليات المناسبة لتحقيق ذلك بما يشمله  

خاصة وتوفير البنية التشريعية، كما  تأسيس الشراكات بين المؤسسات البحثية والمؤسسات العامة وال

 تهتم بالترجمة وتأهيل مجموعات باحثين تجيد اللغات األجنبية. 

 ة: سرتاتيجيالبحوث اإل 
باألمن القومي وتؤثر نتائجها على  ة ذات صلة مباشرة  ستراتيجيهناك نوع من البحوث يسمى البحوث اإل 

اإل  للدولة وقدراتها في مواجهةستراتيجيالقوة  الشاملة  اإل   ة  الدولي والصراع  كإنتاج  ستراتيجيالتنافس   ،

اإل الدولة  قدرات  من  تعزز  معينة  الساحة  ستراتيجيتقنية  في  موجود  هو  مما  أفضل  بشكل  وتميزها  ة 

 الدولية.  

 
 المرجع السابق.  ( 94)
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من   جيد  نوع  إنتاج  بين  فرق  كافة    وإنتاج الجبنة  فهناك  في  عالمًيا  الدولة  قدرات  من  يرجح  بحث 

، أو  إستراتيجيمفاعل من الطاقة الشمسية أو سالح    إلنتاج ة تؤسس  المجاالت كالوصول لنتائج معرفي

ة  ستراتيجيأنتاج أفكار وتقانات تحقق الميزة النسبية العالمية إلنتاج وطني معين يعزز من الحصص اإل 

 .الدوليةالدولة مزايا على الساحة   أعطى ( I PADالمي، فالبحث الذي أثمر جهاز الـ )للدولة في السوق الع

اإل  باط ارتإن   لرعايتها ستراتيجيالبحوث  خاصة  آلية  لها  تؤسس  أن  دولة  أي  على  تحتم  بالصراع  ة 

 وحمايتها.  

اإل  البحوث  العالمي  ستراتيجيترتبط  باألمن  المباشرة  الصلة  ذات  بالقضايا  أيًضا  مجال  كالبحوة  في  ث 

 الطاقة البديلة ومواجهة التصحر وعالج نقص الموارد الطبيعية أو مواجهة التطرف.
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 ستراتيجي: نموذج مبسط لخارطة المسار اإل1/  9شكل رقم 
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 للنتاج التقني:  سرتاتيجي التخطيط اإل 
في تحقيق النهضة الشاملة وامتالك الدولة للقوة    ة لإلنتاج العلميستراتيجيإن كنا أبرزنا األهمية اإل 

طورة دوًرا ال يقل أهمية عنه، بل يمكن تصوير اإلنتاج العلمي  الشاملة، فإن للتقنية المت  ةاإلستراتيجي

 للدولة.  ستراتيجيوالتقني كجناحين تحلق بهما سفينة المسار اإل 

فهناك   المجاالت،  كافة  تشمل  وأصبحت  تطورت  التقنية  اإللكترونية    اإللكترونية   رة اإلداإن  والحكومة 

والهندس الطبية  التجارةالتقنية  وهناك  والصناعية  لذا أصبح    ية  الخ،  اإللكتروني..  والتعليم  اإللكترونية 

مستقبل الدول يتوقف على مدى امتالك التقنية، وهذا يفسر الصراع الدولي المحموم حول التقنية، وإذا  

الباب من  األول  الفصل  إلى  ال   رجعنا  محاوالت  اقتضت  كيف  نالحظ  أن  يمكننا  الكتاب  هذا  من  دول  الثاني 

و وروسيا  الصين  اإلالكبرى،  قوتها  لتعزيز  األوربي،  التقنية ستراتيجياالتحاد  بامتالك  االهتمام  الشاملة  ة 

اإل  التحالف  هو  الترتيبات  هذه  أهم  من  ولعل  منظمة    ستراتيجيوتعزيزها،  خالل  من  الروسي  الصيني 

ال األشنغهاي  مجاالت  في  التقنية  قدراتها  لتعزيز  الصين  خالله  من  تسعى  اإل ذي  كما  ستراتيجيسلحة  ة، 

 رك سبب عدم إتاحة حركة التقنية من قبل منظمة التجارة العالمية.ند

{WTO  من وغيرهما  والصين  روسيا  توجهات  إلضعاف  المتحدة  الواليات  تسعى  لماذا  ونستوعب   ،}

 ة خاصة العسكرية منها.ستراتيجيتعزيز قدراتهما في التقنيات اإل 

التقني من أ الدخكما أصبح اإلنتاج  القومي وزيادة فرص العمل وتحسين  هم مصادر تنويع وزيادة  ل 

المعيشة، وفي بعض الدول أصبحت الصادرات التقنية تشكل النصيب األكبر من الدخل القومي. ومع تسارع  

اإل والمواطن  اإللكترونية  المدن  نحو  العالم  اإللكتروني  توجهات  واالقتصاد  اإللكترونية  والحكومة  لكتروني 

ة إستراتيجيللدول ال يمكنه التعامل مع هذا التحدي دون    ستراتيجياإل م اإللكتروني، فإن التخطيط  والتعلي 

 في هذا الجانب. 
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 للنتاج التقني:  سرتاتيجيمفهوم التخطيط اإل 

اج التقني على امتالك القوة التقنية وتعزيز  لإلنت  ستراتيجيبرؤية الكاتب يقوم مفهوم التخطيط اإل

المعلوم مجتمع  وتأسيس  الوطني  التقني  المصالح  اإلنتاج  لتحقيق  المطلوب  التقني  السند  وتوفير  ات 

البشرية   والموارد  للزمن  األمثل  واالستغالل  للدولة  التنافسية  والمزايا  القدرات  تعزيز  ويشمل  الوطنية، 

 ة وتوفير الكوادر التقنية.  ستراتيجيل توفير السند لتنفيذ اإلما يشموالمادية والمعلوماتية، ك

 البنود الرئيسة للمفهوم:

 امتالك القوة التقنية.   .1

 التقني الوطني.  اإلنتاج تعزيز   .2

 تأسيس مجتمع المعلومات. .3

 توفير السند التقني المطلوب لتحقيق المصالح الوطنية. .4

 تعزيز القدرات والمزايا التنافسية للدولة.   .5

 للزمن والموارد البشرية والمادية والمعلوماتية.  األمثلستغالل اال .6

 ة. راتيجيستاإل  لتنفيذ توفير السند  .7

 توفير الكوادر التقنية.  .8

 ة للنتاج التقني:  سرتاتيجياإل  اإلدارة خطوات 
 تحليل ودراسة البيئة الداخلية، ويشمل ذلك:  .1

 ية{. اع التقنية على مستوى الدولة }حساب القوة التقندراسة أوض . أ

اإل  .ب اإلستراتيجيدراسة  الوطنية  المصالح  على  للتعرف  القومية  ونقاط  ستراتيجية  ة 

 ة على المستوى العام. ستراتيجيوالقوة والفرص والمهددات والقضايا اإلالضعف 

وطنية المطلوب  ة االقتصادية للتعرف على المصالح االقتصادية ال ستراتيجيدراسة اإل  .ج 

 توفير السند التقني لها. 

ا .د المطلوب  ستراتيجيإل دراسة  الوطنية  السياسية  المصالح  على  للتعرف  السياسية  ة 

 لها. توفير السند التقني 
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ة االجتماعية للتعرف على المصالح االجتماعية المطلوب توفير ستراتيجيدراسة اإل .ه

 السند التقني لها. 

العلمية واإلعالمية والعسكرية للتعرف على المصالح الوطنية ة  ستراتيجيدراسة اإل .و

 في هذه الجوانب، المطلوب توفير السند التقني لها. 

 

اإل  .2 للتعرف  ستراتيجيدراسة  الفرعية  والمهددات  ات  عالجها  المطلوب  الضعف  نقاط  على 

 رعية.  ات الفستراتيجية لإلستراتيجيالمطلوب التعامل معها بجانب التعرف على القضايا اإل 

 ه.  إنجازالمطلوب  ستراتيجيدراسة طبيعة التغيير اإل .3

 التقنية كما يلي:  األوضاعتحليل البيئة الخارجية للتعرف على   .4

 العلمي والتقني. من منظور التحديات والتطور  . أ

 من منظور الفرص المتاحة لإلنتاج التقني. .ب

 من منظور المهددات والتحديات. .ج 

 ة: ستراتيجياختيار اإل  .5

 التقني. اإلنتاج ة إستراتيجي . أ

 الوطنية. ة السند التقني المطلوب للمصالح إستراتيجي .ب

  ة. ستراتيجيتنفيذ اإل  .6

 فيما يتعلق بالتقنية.  ستراتيجيالتغيير اإل .7

 قييم والتقويم.المتابعة والت  .8

 تعزيز اإلنتاج التقني الوطني: 
القومي   الدخل  القومي ومصدًرا مهًما من مصادر تنويع  الدخل  زيادة  التقنية من أهم مصادر  أصبحت 

اإلنتاج التقني السند التقني المطلوب لتحقيق    ةإستراتيجيوزيادة فرص العمل، فليس بالضرورة أن توفر  

الوطنية،  ستراتيجيالمصالح اإل  البيئة الدولية يشير إلى زيادة الفرصة  لإلنتاج التقني خاصة    إن تحليل 

تقانة المعلومات، وبالتالي أصبح السعي لتأسيس أودية ومدن الوسائط المتطورة من أهم الترتيبات التي  

دول التي ترغب في دخول هذا المجال، وتشير الدراسات إلى قدرة بعض الدول التي وضعت  تتبعها بعض ال 

 مثل الهند وماليزيا. ات في هذا الجانب من تحقيق نجاحات ملحوظة، يجيإسترات
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 تأسيس مجتمع املعلومات: 
المدينة  العالم يسير بسرعة تجاه المجتمع اإللكتروني، وهو مجتمع أفرد لنفسه مفردات خاصة بها مثل  

والتسوق    ةاإللكترونيتجارة  اإللكترونية والمواطن اإللكتروني والحكومة اإللكترونية والتعليم اإللكتروني وال

دراسات تتحدث عن التخطيط العمراني للمدن اإللكترونية، حيث كل شيء يتم إلكترونًيا،  اإللكتروني، وهناك  

 ق التعامل. هذا يعني أن شكل العالم لن يكون كحاله اليوم وال طر 

معرفي، والتجارة    إن عدم المواكبة تعني العزلة والتخلف عن الركب العالمي، فاالقتصاد هو اقتصاد

بسرعة كبيرة، والتعليم عن بعد في طريقه ليكون وسيلة تعليمية أساسية،    اإللكترونية تتزايد معدالتها 

ة شاملة، فهو  إستراتيجيفي إطار    فضًلا عن أن عدم المواكبة يهدد بالخطر، فمجتمع المعلومات إذا تم

األفعال ردود  عن  بدًلا  المبادرة  نحو  التحول  حينئٍذ  اإلرسال    يعني  مثل  التقليدية،  بالوسائل  المرتبطة 

لزوال  ال نتيجة  األسواق  حصص  على  والحصول  اإللكتروني،  والتعليم  اإللكتروني  اإلعالم  خالل  من  ثقافي 

 القيود. 

لتخطيط   الحاجة  يعني  ليكون    جيإستراتيهذا  المواطن  وتحويل  المتطورة  الوسائط  لمدن  يؤسس 

ا الخدمة  وهكذا  إلكترونًيا  الترتيب  مواطًنا  هذا  الخ.  والتجارة..  والتعليم  أغراًضا  لمدنية  يحقق  أن  يمكن 

داخلية برفع كفاءة وسرعة األداء والتواصل...، بجانب تحقيقه ألهداف خارجية يتمثل أهمها في جودة  

 تفاعل الخارجي. وسرعة وفعالية ال

 توفري السند التقني املطلوب لتحقيق املصالح الوطنية:  
يعني تأسيس شراكة بين المؤسسات التقنية والدولة، يتم    ستراتيجية المسار اإلالعمل بنظام خارط

ة الوطنية بما يشمله ذلك من سند  ستراتيجيبموجبها توفير السند التقني المطلوب لتحقيق المصالح اإل 

ة وما  يستراتيجالقتصادي أو السياسي أو االجتماعي أو العسكري أو اإلعالمي، وأن وضوح المصالح اإللألداء ا

ة محددة لإلنتاج التقني ذات أهداف  إستراتيجيوضاع وظروف محلية ودولية، يعني وضع  يتصل بها من أ

 واضحة والعكس صحيح. 

 امتالك القوة التقنية: 
تعزيز قوتها الشاملة، لما يعنيه ذلك من انعكاس قوي ومباشر    إن امتالك الدولة للقوة التقنية يعني

تماعية والعسكرية والعلمية، وقد سبق وذكرنا كيف  ية واالقتصادية واالجوالقدرات السياس  األوضاععلى  

المتطورة   التقنية  التقني، بل إن مجرد حظر تداول  الدول تسعى لمنع منافسيها من التفوق  أن بعض 

بقوة في موازنة    يسهمرية التجارة العالمية يعزز ما ذكرت، كما أن التطور التقني  وعدم إدراجها ضمن ح

العالمي، وقالقوى عل الصعيد  التقنيات وزوال  ى  الثاني كيف أن تطور  الباب  األول من  الفصل  د بينا في 
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ي  السيطرة عليها من قبل الدول الكبرى لتصبح في متناول دول عديدة أخرى، برز ضمن أهم األسباب ف

همة جًدا كان  إعادة تشكيل النظام العالمي الجديد، فالتطور اإلعالمي بفضل التقنية يعني خروج وسيلة م

  أوضاع أكثر في ترتيب    يسهمفي العقد الماضي، وإن انتشار تقنيات المعلومات ساهم و  إستراتيجي  لها دور 

ة في مجال ستراتيجيالفات اإلدولية جديدة ستزيل العديد من العقبات التقليدية السابقة، وهكذا التح

عني القدرة على تحقيق  كلها ت دسة الوراثية.التقنيات النووية وتقنيات النانو والتقنية البيولوجية والهن

والعسكرية واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  األخرى  المجاالت  معظم  في  عدم  ،  القوة  فإن  وبالتالي 

 ال شك في ذلك. امتالك الدولة للتقنية يعني الضعف والتخلف

 تعزيز القدرات التنافسية:  
تقني على  واالعتماد  بالتقنية  االهتمام  عدم  الإن  ظل  في  تقليدية،  القيود  ات  وزيادة  التقني  تطور 

الدولية حول الجودة والمواصفات والبيئة وتطور األذواق واألنماط االستهالكية واالهتمامات، يعني بمرور  

المنافسة من  الدولة  خروج  التهديد    الوقت  زيادة  بل  شعبها،  مصالح  وتعطيل  ثرواتها  وتبديد  وتخلفها 

الجراحة الطبية، تعتمد بشكل أساس   إنجازليص زمن الج ودقة التشخيص وتقلألمن القومي، فجودة الع 

 على التقنية، وأن تحقيق القدرات التنافسية لإلعالم الوطني مطلب ال غنًى عنه لمواجهة تحديات العصر،

ي العزل وتهديد األمن القومي، كما أن االقتصاد العالمي أصبح يرتبط بالتقنية الحديثة  والعكس يعن 

معرفة، فال يمكن لدولة زراعية تقليدية منافسة دولة أخرى يكون إنتاج البقرة فيها من اللبن خمسة  وال

ج  زادت  الحديثة  األخرى  والتقنيات  النانو  تقنيات  ظل  وفي  الدولة،  تلك  اإلنتاج أضعاف  وانخفضت    ودة 

شير العشرات من  تكلفته بمستوى يقفل الباب أمام المنافسة من أصحاب التقانات التقليدية، وهكذا ت

 الدراسات إلى ارتباط تحقيق القدرات التنافسية بامتالك التقنية الحديثة. 

عل أساسي  بشكل  يعتمد  أصبح  العالمية  النسبية  والمزايا  التنافسية  القدرات  تحقيق  التقنية  إن  ى 

أو ا العالمية  الجودة  تحقيق  مجال  في  سواء  المت  لحديثة  الدولية  القيود  ومراعاة  التكلفة  علقة  خفض 

دقيق   وينتج  عامل  أربعمائة  يستخدم  غالل  لمطحن  نتصور  أن  يمكن  ال  إننا  الخ،  والبيئة  بالمواصفات 

فس الكمية  الجودة وبن   بجودة متدنية، أن ينافس مطحًنا يستخدم سبعة من العمال وينتج دقيق عالي

يست الذي  للطبيب  وال يمكن  يستخدمها،  التي  الحديثة  التقانات  بفضل  منها  أكثر  }أو  الـ  تقنية   Xخدم 

RAY { التقليدية أن يكون بنفس مستوى ذلك الطبيب الذي يستخدم تقنية }MRI    أوCT SCAN    }

هرباء وهكذا تشير المئات من  ي إنتاج الكوال، لماكينات إنتاج الكهرباء بالديزل أن تنافس التقنية النووية ف

 ة وخفض التكلفة.الدراسات إلى دور التقنية الحديثة في تحقيق الجودة المتناهي
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 االستغالل األمثل للزمن وللموارد البرشية واملادية واملعلوماتية: 
 بالتالي فإنة هي برنامج زمني طويل األجل، يفضي في نهايته إلى تحقيق غايات الدولة، وستراتيجياإل

له فإن  ة ليتم في ضعف الزمن المحدد  ستراتيجيعمل أو مشروع معين يصب تجاه أهداف اإل  إنجازتأخير  

مضاعفة   ليس  يعني  اإل  إنجازذلك  أن  بل يعني  إلى شهرين  شهر  من  بفترة  ستراتيجيالعمل  المحددة  ة 

ن }الذي هو  وقت المواط  خمسة وعشرين عاًما على سبيل المثال ستنجز في خمسين عاًما، كما أن ضياع 

العقيمة إل  المختلفة، يعني  الخدم  نجازفي األصل موظف{ الستيفاء إجراءات معينة بسبب اإلجراءات  ات 

 ة في الزمن المحدد،  ستراتيجيضياع وقت الدولة وبالتالي عدم القدرة على تنفيذ اإل 

واجبات   أهم  من  أصبح  التقني    ةإستراتيجيلذا  االستغالاإلنتاج  تحقيق  في  المساهمة    األمثل ل  هو 

قنية في االستغالل األمثل  للزمن، ولعلنا ال نحتاج إلفراد أمثلة لنبرهن على الدور الكبير الذي حققته الت 

التي تنجز فيها األعمال إلكترونًيا في وقت وجيز،    اإللكترونيةللزمن، فقد أصبح العالم يتحدث عن المدينة  

 ف النقود وتحويلها، استخراج جواز السفر.. الخ،  كتروني، شراء تذاكر السفر، صرالتسوق، التعليم اإلل

الدول زمن  من  نستفيد  كيف  نتساءل  أن  الستخراج  ولنا  ليومين  يحتاج  والموظف  الخطط،  لتنفيذ  ة 

وثيقة ثبوتية أو الستخراج شهادة معينة الخ، ويتعطل العمل في المرفق الحكومي الذي يعمل فيه والذي  

التقليدية،    يًضاأ األساليب  قياسه  يستخدم  تم  لو  هنا  الزمن  إن  العكس،  يحصل  أخرى  دول  في  بينما 

ألف   تساوي  قد  السنة  أن  بنًدا  سنكتشف  هذا  يصبح  لذا  النامية،  الدول  في  سنوات  من  نعده  مما  سنة 

 ا ال يمكن االستغناء عنه.  إستراتيجي

في   التقليدية  األساليب  دور    اإلدارةإن  لها  تنوالتقنية  وتعطيل  الوقت  ضياع  في  فيذ  أساس 

 ات والخطط في معظم الدول النامية.ستراتيجياإل

للموارد، إن العالم اآلن ال   األمثلمثل للزمن بل يشمل االستغالل ال ينتهي دور التقنية في االستغالل األ

لك فيما يتعلق  يتحدث عن استغالل الموارد وإنما حسن استغاللها وتنميتها، بل أصبح هذا هًما دولًيا وذ

عية، فنجد على سبيل المثال أن مشكلة العالم في شح المياه اقتضت تطوير تقنيات لحسن  بالموارد الطبي

لها ولتحلية المالح منها وإعادة استخدام المياه الصحية والصناعية الخ، وفي بعض األحيان يصبح  استغال

ي الدول التي  الفرص من الدولة كما الحال ف  عدم وجود تقنية تمكن من االستغالل المثالي سبًبا في ضياع

 تملك أراٍض زراعية وال تملك مياه تكفي لزراعتها. 

لتقنية في حسن استغالل الموارد وهناك قضايا دولية عديدة تعتمد على  واألمثلة تطول حول أثر ا

االستغالل األمثل    التقنية الحديثة، مثال لذلك قضايا الطاقة البديلة. وكذا فإن توفير التقنية تساعد في

 بشرية.للموارد ال 
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 ة: سرتاتيجيتوفري السند لتنفيذ اإل 
ة وبالتالي فإن عدم القدرة  ستراتيجيى مدى تنفيذ اإلإن مواجهة الصراع الدولي حول المصالح يعتمد عل

التنفيذ   أهمية  يبين  ما  وهو  القومي،  األمن  تهديد  يعني  المحددين  والزمن  بالجودة  التنفيذ  على 

 .يجيستراتاإل

الذي  المتسارع  التطور  تنفيذ    إن  في  عنه  االستغناء  يمكن  ال  أساسًيا  دوًرا  أعطى  العالم  يشهده 

ا ينبثق عنها من خطط مرحلية وتشغيلية، يستند هذا الفهم على فكرة بسيطة  ات الدول ومإستراتيجي

ا يشمله ذلك من  ة ليس في صياغتها فقط وإنما أيًضا في تنفيذها بمستراتيجيللغاية وهي أن نجاح اإل 

للموارد المتاحة والتعامل مع الفساد اإلداري والمالي، بل ويمتد ليشمل موضوعات أخرى  استغالل أمثل  

 مكافحة الفساد السياسي ومن أهم أمثلته تزوير االنتخابات.مثل 

ري هو  لقد أثبت الواقع في الدول المتقدمة أن أفضل وسيلة لتطوير األداء وتقليل الفساد المالي واإلدا

الحديث التقنية  } استخدام  الـ  عن  الحديث  مألوًفا  أصبح  بل  لتنفيذ  Digital Staff  ة،  التخطيط  عند   }

ات أمًرا معقًدا، وهناك شواهد كثيرة تدلل  ستراتيجيالخطط، وبدون ذلك يصبح تنفيذ اإلات وستراتيجياإل

العمل،    إنجازعلى دور التقنية في االستفادة المثالية من وقت الموظف، وفي ضبط الحضور وفي سرعة  

صمة كان ينجزه مائة شخص في شهر تنجزه التقنية بجودة أفضل في دقائق، الصراف اإللكتروني، الب   فما

 اإللكترونية، البطاقة الذكية.

الت فساد  إن  تسبب  فإذا  االستثمارات،  لتدفق  المالئم  المناخ  توفير  في  دور  لها  كان  الحديثة  قنية 

الب فإن  واألجنبي،  الوطني  المستثمر  هروب  في  المستثمر    اإللكترونيةرامج  الموظفين  مع  تتعامل  التي 

د أصبح على  اإللكترونية في تقليل الفساد الحكومي، فقمباشرة قفلت هذا الباب، وهكذا ساهمت الحكومة  

الدولة أن تضع كافة شروطها وسياساتها أمام المبرمج الذي يصمم البرنامج المناسب الذي يحقق الغرض  

 خل العنصر البشري فيه. الحكومي دون أن تتاح الفرصة لتد

هو الدعم المعلوماتي، فالتنفيذ  ة واألعمال،  ستراتيجياإل  إنجازمن أهم ما حققته التقنية في سبيل  

والمتابعة  يعني   التواصل  لسرعة  التنفيذ  يحتاج  كما  المناسب،  الوقت  في  الصحيحة  للمعلومة  الحاجة 

تولى تحليل البيانات بسرعة كبيرة وتوفيرها  والتقييم، وهو ما يعزز من أهمية تقنية المعلومات التي ت

 في الوقت المناسب. 

بيوتكنولوجي، وغيرها من التقنيات  المعلومات فهناك تكنلوجيا النانو وال وال تقف التقنية عند جانب 

 لخ. إ التي ساهمت في تطوير األداء وتقليل التكلفة وتقليل مساحات العمل.

 

 



528 

 تأهيل كوادر تقنية: 
ة التقنية لتوفير  إستراتيجييق المصالح التقنية هو توفير الكادر المؤهل، لذا تهتم  أهم الخطوات لتحق

ة التعليم، وفي ظل  إستراتيجيتوى العمليات بالتنسيق مع  ومس  ستراتيجيالتقني على المستوى اإل  الكادر

لمسار  تداخل التقنية مع العلوم المختلفة، فإن توفير الكوادر المتخصصة يتم في ظل مراعاة خارطة ا

م تحديد الكادر  والتعاون مع السلطات العلمية في التخصصات المختلفة، وبناء على ذلك يت  ستراتيجياإل

 التقني المطلوب كًما وكيًفا. 

 البنية القانونية: 
في ظل ضعف البناء القانوني الذي يحفظ الحقوق وبراءات    اإلنتاج التقنية  إستراتيجييتعذر تطبيق  

فالعالم أصبح يتحدث عن الجريمة اإللكترونية والتحري اإللكتروني  ،  اإللكترونيواقع  االختراع ويتعامل مع ال 

 ة للتقنية دون بنية قانونية مناسبة.  إستراتيجيي اإللكتروني.. الخ وال يمكن الحديث عن والقاض

 آليات العمل:  
طات واسعة مثل  تحتاج إلى وجود آلية مركزية بسل  اإلنتاج التقنية  إستراتيجيوضع وتطبيق ومتابعة  

اإلدائ التخطيط  بآلية  التقانة  والمعلو   ستراتيجيرة  التقانة  ووزارة  العقل  بالدولة  لتمثل  غيرها،  أو  مات 

المركزي الذي يشرف وينسق بين األطراف المختلفة ويدير عمليات التداخل العلمي التقني.. الخ، بحيث  

المحدد القضايا  نحو  التقني  واإلنتاج  السند  توجه  ضمان  ايتم  ضخامة  أن  كما  اإلة،  ة  ستراتيجيألهداف 

اف الفرعية والمئات من المشاريع، ووجود آلية يعني  المئات من األهد  إنجازالتقنية يحتاج تحقيقها إلى  

 ة المحددة. ستراتيجيضمان تكامل وتناسق العمل الذي يقود في نهاياته إلى تحقيق األهداف اإل 

اإلنتاج  على  تشرف  مرجعية  اآللية  تشكل  مجتم  كما  وعلى  األسواق  التقني  وعلى  المعلومات  عات 

 على التدريب.العالمية في مجاالت التقنية وكذا اإلشراف 

 

 الرشاكة الدولية: 
تعد الشراكات بين الدولة والدول األخرى من أهم الوسائل الداعمة لتطوير وامتالك التقنية، باعتبار  

العمل بمعزل عن األسرة الدولية،  لدولة واحدة  أن التسارع المذهل في هذا الجانب يجعل من الصعوبة  

ة تهتم بعقد الشراكات الدولية التي تتيح بناء القدرات أو  وهذا ما جعل الدول بمنظماتها العامة والخاص

 تبادل الخبرات أو امتالك تقانات معينة. 
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 ستراتيجي: نموذج مبسط لخارطة المسار اإل 2/  9شكل رقم 
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 القوة الروحية 
اإل القوة  امتالك  أهمية  عن  القوة  تراتيجيستحدثنا  إلى  أشرنا  كما  المصالح،  لتحقيق  مهم  كسبيل  ة 

ة العظمى التي تتيح للدول المعينة تحقيق إرادتها على الساحة الدولية، وبينا أن هناك سبعة  ستراتيجياإل

 ة الشاملة هي:  يجيستراتعناصر للقوة اإل

 القوة السياسية.   .1

 القوة االقتصادية.   .2

 القوة االجتماعية.   .3

 ية.  القوة العلم .4

 القوة التكنولوجية.   .5

 القوة اإلعالمية. .6

 القوة العسكرية.   .7

ولعل التدبر في العديد من الدراسات التي أجريت مؤخًرا عن مستقبل قيادة العالم في القرن الواحد  

ة العظمى لكل منها  ستراتيجيالدول في عمليات تعزيز القوة اإلنصراف عدد من  والعشرين، يبين بجالء ا

   العالم؟ يطرة على العالم، والسؤال: لماذا تسيطر على  حتى تستطيع الس

اإل  أمام  ستراتيجياإلجابة هي لتحقيق مصالحها  النامية نفسها ضعيفة  الدول  الوقت تجد  ة، في ذات 

القوى، وبالتالي تصب أمام  مفارقات توازن  القوة اإلح ضعيفة  الهائل من  المد  العظمى،  ستراتيجيهذا  ة 

ر معه الكثير من قيم الخير وتصبح البشرية جميعها رهينة لقوة ال تسيطر  فامتالك القوة العظمى تنها

بالحرب    انتهاءعليها نظم قيمية خيرة، وإذا نظرنا إلى التاريخ ألدركنا حقيقة ما قلت، حروب وموت وقتل،  

الناس، كما شهدت أبشع أنواع ووسائل  األولى والثا  العالمية الماليين من  التي شهدت موت عشرات  نية 

دون    األقوياءلدمار، وإذا نظرنا إلى فترة االستعمار لوجدنا أن سالح القوة تم استخدامه لتحقيق مصالح  ا

  لمصالح، وينتج وازع قيمي يسيطر عليها، وهكذا وصوًلا إلى عصرنا هذا حيث يستمر صراع البشر حول ا

 عن كل هذا كثير من الدمار وفقدان األرواح البريئة.  

ة حتى تستطيع مواجهة  ستراتيجيير لكل تلك الدول في أهمية تعزيز قوتها اإلهنا يبرز التحدي الكب

 التحديات الدولية مهما طال الزمن ولكن هل من سبيل آخر. 

اء قيم الحق والخير على األرض،  ية، وسعت إلرسإن الديانات السماوية جميعها جاءت من أجل خير البشر 

ير البشرية وإعمار األرض دون سعي في فسادها، هنا يبرز  وكان رسل اهلل جميعهم نماذًجا حية لتحقيق خ
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السؤال: هل انقطعت األرض عن السماء، لتتم إدارة األرض دون قيم كتلك التي نزل بها الرسل الكرام أم أن  

 على دعم المولى عز وجل.  لسماء والحصول هناك سبيل لربط األرض با

 القوة الروحية:  
ة الشاملة، أال وهو  ستراتيجيث عن العنصر األهم من عناصر القوة اإل إن السرد أعاله يقودنا إلى الحدي

 القوة الروحية. 

ة من خالل الحصول على الدعم اإللهي، وقد  ستراتيجييقوم مفهوم القوة الروحية على تعزيز القوة اإل 

ل رضاء  الديانات السماوية على أن الحصول على ذلك العون اإللهي ال يمكن أن يتم إال من خالقت كل  اتف 

 المولى عز وجل، وبالتالي فإن البحث في أسباب رضاء المولى الكريم هو المدخل األساسي لهذا األمر. 

ذا قدر لنا تلخيص  نه، وإيتناقض مع رساالت الرسل واألنبياء التي جاءت م  أنإن رضا اهلل تعالى ال يمكن  

بعبارة أخرى }خير البشرية{، عليه فإن    رسالة الديانات السماوية في كلمتين لقلنا }العمل الصالح{ ولقلنا 

 بما يخالف تعليماته جل وعال يقفل الباب أمام العون اإللهي.   اإلتيان

 املامرسة اإلميانية:  
ال َلا  لَِّه  قال تعالى في محكم تنزيله }َكُبَر َمْقًتا ِعنَد  صدق اهلل العظيم، إن   (95) َتْفَعُلوَن{َأن َتُقوُلوا َما 

ا المدينة  إلى  الراشدين،  الناظر  الخلفاء  من  تبعه  ومن  والسالم  الصالة  عليه  الرسول  عهد  في  لمنورة 

ة اإلسالمية كان ينبع من تطبيق أمر اهلل على  ستراتيجييستطيع أن يدرك بأن المرتكز األساس للقوة اإل

 مساواة، صدق، أمانة، التزام، إتقان للعمل، مراقبة هلل في كل مناحي الحياة.. الخ،  عدل، األرض،  

ة، بل شكل أيًضا الوسيلة الرئيسة التي ربطت  ستراتيجيوقد أدى هذا الوضع ليس في تعزيز القوة اإل

الذين لم   سالملإلفي اعتناق الكثيرين    األرض تبلورتاألرض بالسماء، وأن قوة أثر تطبيق قيم الخير على 

على األرض، فهناك المواطن  يفعلوا ذلك بسبب حوار أو إقناع وما إلى ذلك بل شاهدوا بأعينهم قيم الدين  

هذا   الحكم،  وكسب  القاضي  أمام  وجهه  اهلل  كرم  المؤمنين على  أمير  بجانب  وقف  الذي  العادي  اليهودي 

لك المواطن وفي غيره ممن سمع  نفس ذالمشهد البسيط العميق في نفس الوقت أحدث زلزاًلا عنيًفا في  

 بالواقعة. 

يدنا موسى أو سيدنا عيسى وغيرهم جميًعا من الرسل  إن كل من يتحدث عن سيرة سيدنا إبراهيم أو س

الكرام عليهم جميًعا أفضل وأتم السالم، لن نجده يخرج عن ممارسة قيم الخير على األرض، يأتي على  

ت ألتمم مكارم األخالق{ وفي هذا اعتراف بالقيم التي أرساها  }إنما بعث  ملسو هيلع هللا ىلص خلفية هذا حديث المصطفى  

 عليها.    مواصلة السير، ومن ثم الرسل السابقين عليهم السالم

 
 . 3سورة الصف، اآلية   ( 95)
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{ الدعوة إلى قيم الخير والحق، وكثير منا  ستراتيجيبالمقابل، كيف لنا نتوقع أن نتولى }من المنظور اإل

العدل   لدين  الحق، كيف ندعو  الخير وال  الصدق  ال يمارس  الظلم، كيف ندعو لدين  والبعض منا يمارس 

عالى }َكُبَر َمْقًتا ِعنَد اللَِّه َأن َتُقوُلوا َما َلا َتْفَعُلوَن{، هو بجالله  واألمانة وبعضنا امتهن الكذب والغش، قال ت 

 يحرم الظلم على نفسه وبعضنا يحله على نفسه ويعوث في األرض ظلًما وفساًدا.  عز وجل

 :بالسامء ارتباط األرض 
ب دون شك دعم  إن مقابلة التحديات الدولية وصراع المصالح وإعادة توازن القوى على األرض، يتطل

زل الدعم والعون من السماء،  المولى سبحانه وتعالى، وهو أمر ال يتأتى إال باتباع أوامره على األرض حتى يتن

العزيز   عبد  بن  عمر  سيدنا  قصة  في  العبرة  نجاولنا  حقق  الذي  بالمعايير  ،  إتيانه  يمكن  ال  ًحا 

النصر والمدد    الطبيعية، وقد أثبت التاريخ أن تطبيقه للعدل الصرف ومخافة اهلل في عباده، قد أنزل 

الزرع وامتأل الضرع، و  حدث تحول اقتصادي عظيم حيث تحول الحال  فأمطرت السماء بعد جفاف، ونبت 

فقراء إلى دولة  يسعى عمال زكاتها طوال النهار  خالل أقل من عامين من دولة سمتها العامة شعب من ال 

يوم عن مكافحة الفقر في أقل من عقود من الزمان سيكون  وال يجدون من يأخذ الزكاة، إن أي حديث ال

األرض بالسماء، أي بفضل العون اإللهي تحقق ذلك في أسابيع،    مدعاة للسخرية، بينما يتم بفضل ارتباط 

تأمن المرأة على نفسها وهي تسافر بين أصقاع الدولة وهو أمر يتعذر    أن  وهكذا في األمن الذي وصل درجة

 مهما أوتوا من قوة ومن جيوش جرارة.  على البشر تحقيقه 

ن الحصول على األمن الذي  أمان، وهو يشير إلى  أوهناك األمن الذي جعل الغنم ترضع مع الذئب في  

 . يصل إلى هذه الدرجة، يمكن تحقيقه بفضل الدعم اإللهي

 المحاور الرئيسة لدراسة القوة الروحية: 

 التالية:  إن دراسة هذا الموضوع يتطلب تناول الموضوعات 

 المعادالت الرياضية والنصر اإللهي.  .1

 التنمية األخالقية.  .2

 لدعوة واإلرشاد.ية قيادة امسؤول .3

 النص واملدد اإللهي  
حول   محاضراتي  أولى  الطستراتيجياإل   اإلدارةفي  إلحدى  قلت  وقمت  ة  بصداع  أصبت  إذا  بتناول  البات: 

سبرين، فارتبكت الطالبة، فقلت لها: إن الشافي األسبرين، فمن يا ترى الذي شفاك هل اهلل أم األ  حبوب

ل األمر اإللهي بالشفاء، أي أن األسبرين لم يكن يشفيك لوال وجود  هو اهلل، أما األسبرين فهو السبب لنزو
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ألمر  فلوال وجود ا  (96) وهكذا بذرة الشجر }َأَأنُتم  َتز َرُعوَنُه َأم  َنح ُن الزَّاِرُعوَن{أمر إلهي داخله يحمل أمر اهلل،  

 اإللهي بتلك الحبة لما قامت وأنبتت وهذا شأن كل صغيرة وكبيرة تحدث في هذا الكون. 

ريم  قصدت بهذا الحديث اإلشارة إلى أن األرض لم تنفصل عن السماء، ولعل التدبر بعمق في القرآن الك

السحاب والرياح    المطر وتوجيه  والسنة المطهرة، يشير إلى أن كل شيء يتم بأمر اهلل، خلق اإلنسان، نزول 

 والنصر والمدد الخ.  

مفهوم   إلى  بالرجوع  أي  ستراتيجياإل  اإلدارة وهكذا  الخالفة،  مفهوم  من  ينطلق  أنه  نجد  اإلسالمية  ة 

أن إدارة األرض كما أراد اهلل ال يمكن أن تتم إال بمراعاة   استخالف المولى لإلنسان إلدارة األرض، فهذا يعني

 .ملسو هيلع هللا ىلصيهات رسوله الكريم  ه وتعالى وتوجتوجيهاته سبحان

، ال يتحقق  (97) على هذه الخلفية نجد أن النصر المشار إليه في قوله تعالى } َوَما النَّص ُر ِإالَّ ِمن  ِعنِد الّلِه {

مصدر القوة،  ، وهو  (98) صدر الوحيد للنصر، }.. َأنَّ اْلُقوََّة ِلّلِه َجِميًعا{إال بإذن اهلل ودعمه، بل إن اهلل هو الم

 األمر كذلك فما هي شروط الحصول على ذلك النصر وتلك القوة. فإذا كان

خطوات   اتخاذ  يتطلب  ذلك  تحقيق  إال  إستراتيجيإن  فيها،  الشروع  وال  تكتمل  أن  يمكن  ال  جريئة،  ة 

  لتي تقود لرضاء المولى والحصول على نصرته ومدده، فما يحدث في األرضباستيفاء العناصر اإليمانية ا

بمعزل عن دعم السماء، وهذا توجه يتطلب العمل على استيفاء شروط نزول الدعم    أمر ال يمكن مواجهته

اإللهي، ولعل التدبر فيما سبق وذكرنا يشير إلى أن نصر اهلل يتوقف على إكمال شق المعادلة الذي يتكون  

 من: 

{ }1اإليمان  الصالح  العمل  العمل،  لصالح  يقود  الذي  األسباب2{..  من  المستطاع  استيفاء  ثم  3}  {..   }

 {،كما جاء في الحديث الشريف } لو توكلتم على اهلل حق توكله {..  4التوكل الحق على اهلل }

الن السيرة  في  التدبر  خالل  من  نالحظ  ما  كثيًرا  ولعلنا  هلل،  االستجابة  يعني  ذلك  وسيرة  ب وكل  وية 

مراجعة داخل يقوموا بإجراء  النصر، فانهم  حين يتأخر  عليهم  كان  الصحابة رضوان اهلل  إن  لمعرفة  ية 

هناك سلوك أو تصرف أو معصية } ما { باعتبار أن تأخير النصر ينجم عن الخلل في شق المعادلة الخاص  

المتعلق باهلل تعالى ثابت، يتحقق تلقائًيا اآلخر  الشق  األول }ومن أوفى    بالبشر، ألن  اكتمال الشق  فور 

 . 111بعهده من اهلل { التوبة  

األسباب اإلسالمية المتمثلة في الجيوش الجرارة واألموال الكثيرة في تحقيق    والعكس يبين لماذا فشلت

النصر، إذ ال معنى لألسباب في ظل عدم توفر بقية عناصر المعادلة، وما فعله األمير عمر بن عبد العزيز  

 
 .64ية  سورة الواقعة، اآل ( 96)

 .126اآلية  سورة آل عمران،  ( 97)

 .165سورة البقرة، اآلية   ( 98)
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الجون  رج عن إكمال المعادلة، بل إن التدبر في كثير من تصرفات الصحابة يشير إلى أنهم كانوا يعخلم ي

الخلل في المعادالت اإللهية، من األمثلة على ذلك توجيه سيدنا عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص بأن  

أمير   إن  النيل،  بانحسار نهر  إليه األخير  اشتكى  عندما  جنده  في  الفساد  توجيهه  ايطهر  صوب  لمؤمنين 

 ور األوامر اإللهية إلى النيل ليفيض.    مواتية لصد  األوضاعلمعالجة الخلل في المعادلة، والتي بعالجها تكون  

إن المدخل لذلك إذن يتوقف على الممارسة اإليمانية على مستوى الدولة بإقامة العدل وتطبيق أمر  

بها على أرض الواقع ال أن نتحدث بها فحسب دون عمل،    لاهلل كما أراد، فاإلسالم أرسى قيًما ليتم العم

الحين المطبقين للدين قوًلا وفعًلا، ودون ذلك يجب أن ال نتوقع نصر  قيادة الدعوة إلى الص  إسنادومن ثم  

 اهلل.

 

 املعادالت الرياضية والنص اإللهي:  
، وقال أيًضا }َيو َم َلا َينَفُع َماٌل  (99) ْا َوالّلُه ُيِحبُّ اْلُمح ِسِنيَن {  وقال تعالى }ُثمَّ اتََّقوْا وَّآَمُنوْا ُثمَّ اتََّقوْا وََّأح َسنُ 

.. والحديث } إن في الجسد مضغة إذا صلحت.. الخ{ كلها تشير  (100) ا َبُنوَن * ِإلَّا َمن  َأَتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم { َوَل

 . (101)  َمن َتَزكَّى * َوَذَكَر اس َم َربِِّه َفَصلَّى { اآلية َحإلى المدخل إلى العبادة الصحيحة وموطن الذكر }َقد  َأْفَل

ان ما وقر في القلب وصدقه العمل{ يشير إلى حقيقة بسيطة لكنها مهمة، إن الحديث الشريف }اإليم

فبموجبه نجد أن اإلنسان ينضح بالعمل الـصالح نتيجة صالحه الناجم عن اإليمان، لقد قلت لذلك الطالب  

 دلة:  اس، وانظر إلى هذه المعا سؤال أن األمر في القرآن مثل المعادالت الرياضية ال تحتمل اإللبالذي تقدم بال 

1   +1         =2 

فإذا تحقق الشق األول، يتم تحقق الشق اآلخر من المعادلة، ويمكن تطبيق المعادلة على الحديث  

 الشريف أعاله:  

 عمل صالح مصدق له       إيمان في القلب                         

 آخر في القلب غير اإليمان فساد في العمل                        شيء 

إن النظر إلى هذه المعادلة وإلى انتشار الفساد على المستوى الشخصي وعلى مستوى التنظيمات وحتى  

 
 .93سورة المائدة، اآلية   ( 99)

 . 89-88سورة الشعراء، اآليتان    ( 100)

 .15-14سورة  األعلى، اآليتان    ( 101)
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ينعكس    على مستوى الشعوب اإلسالمية، يدل على وجود خلل، فمن المؤكد أن اإلسالم دين كامل مكمـل 

اعة واألمة، فإذا  ني صالح األداء العام للجمتطبيقه على صالح اإلنسان وبالتالي صالح العمل، وهذا يع

حدث خلل في تصرفات وممارسات اإلنسان فهي ال تعود إلى اإلسالم بل إلى الطريقة المتبعة في العبادة  

أمر الدعوة ألشخاص أو تنظيمات قد  والذكر، فإذا كان هذا الخطأ هو فساد وضرر على اإلسالم، فهل يترك  

جربة والخطأ. إن هذا يقود إلى ضرورة النظر  لفعل، ليصبح األمر محل التتخطئ كما أخطأ البعض منها با

 بجرأة إلى هذا األمر والتدبر فيه. 

 . التنمية األخالقية:  2

وفعًلا  سلوًكا راقًيا    هي نظام يسعى إلى بناء الفرد وتزكيته، بما يجعل منه ممارًسا للدين الحق قوًلا 

يق السالم داخل الفرد ويشيع التوازن داخله،  ، الشيء الذي يؤدي إلى تحقوأخالًقا رفيعة صادًقا أميًنا  بالذكر 

 وبالتالي صالح المجتمع وتوازنه وأمنه، بما يقود إلى األمن والسالم والتوازن الدولي.

تشغ التي  الموضوعات  أهم  هو  اإلنسان  تزكية  موضوع  للعبادة  يعد  نظام  هناك  فهل  الكثيرين،  ل 

صبح األمر مجرد شعار أو الفتة أو مظهًرا دينًيا دون  أي لقيم الخير والحق، أم ي يجعل الفرد ممارًسا للدين  

 ممارسة فعلية لقيم الدين.

،  األرضمن المهم دراسة هذا األمر باعتبار أن المدخل لعون اهلل يقوم على ممارسة قيم الخير على  

يَنُكم  َوَأت َمم ُت َعَلي ُكم   و َم َأْكَمْلُت َلُكم  دِ إدراك أن منهج الدين كامل كما تشير اآليات الكريمة }اْلَي  يديهالب ومن  

، وهو كامل بدرجة ترضي المولى عز وجل ورسوله  (102)   العظيمِنع َمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلس اَلَم ِديًنا{ صدق اهلل  

يفية العبادة وكيفية اإلرشاد ومن هو المختص بذلك، وهذا ما سنتعرض  ، إذن فالخلل يدور في كملسو هيلع هللا ىلصالكريم  

 ة المختصرة.  له من خالل هذه الدراس

 ية قيادة الدعوة واإلرشاد: مسؤول
بالصورة   لمهامه  مؤهًلا  كان  فإذا  اإلسالمية،  للدعوة  الفقري  العمود  هو  المؤهل  الداعية  يعتبر 

عكس على العالم اإلسالمي ككل، والعكس فإن الداعية غير  للشروط، أثمر عمله وان  المطلوبة ومستوفًيا

 ية والمهام الملقاة على عاتقه. مسؤوليع االطالع بالالمستوفي للشروط المطلوبة ال يستط

المطلوبة وعلى    األوضاعإن استناد الدعوة على دعاة غير مستوفين لشروط التأهيل ال يقود لتحقيق  

إدراك عدم منطقية تولى الدعوة    يالبديهللدين قوًلا وفعًلا، ولعله من    ألفراد ليكونوا ممارسينرأسها بناء ا

إسالمية ويمارس أعماًلا غير شرعية من كذب ونفاق وغش وفساد.. الخ وغيرها    لمن يحمل صفات غير 
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َتُقوُلوا َأن  اللَِّه  ِعنَد  َمْقًتا  }َكُبَر  تنزيله:  محكم  في  يقول  الذي  وتعالى  سبحانه  المولى  نهى عنه  َلا    مما  َما 

 . (103) َتْفَعُلوَن{ 

الواقع  المشروعات االقتصا  إن  العامة يشير إلى فشل  الحياة  التي يوكل إلدارتها من هم غير  في  دية 

مؤهلين أو متخصصين في مجالها، فإذا كان هذا شأن إدارة أمر المادة، فما بالنا بإدارة أمر الدين بل إدارة  

لمواصفات الدقيقة توضع  ى اآلخرة بسالم، فإذا كانت الشروط وا المنهج الحياتي للبشر الذي يقود للعبور إل

لنا ونحن نتحدث عن إدارة هذا األمر الجلل وهو الدعوة إلى دين اهلل، وهو أمر  للمديرين التجاريين، فما با 

 يتحمل الخطأ الشخصي فيه المسلمين كلهم وليس الداعية المخطئ فحسب. 

مواصفات التأهيل،  ية الدعوة وشروط ومسؤولي ذات مرة عن  قادني إلى هذا الحديث سؤال من أحد طالب

ته عن تفشي ظاهرة تولي بعض من هم غير مؤهلين بل من هم  وقال لي وهو آسف للغاية عن مالحظ

مفسدين، ألعمال إسالمية طوعية أو دعوية، قال لي إن بعًضا من هؤالء ال يحملون من اإلسالم غير االسم  

ثه بقوله أال يشكل ذلك تهديًدا  دة تلك المنظمات والمؤسسات، وختم حديويمارسون الفساد وهم في قيا

 ؟ أال توجد شروط لقيادة الدعوة؟ ستراتيجياإل   لإلسالم من المنظور

إن التمعن في هذا الكالم وبالنظر إلى العديد من الشكاوى التي تتحدث عن الفساد والظلم الذي يالزم  

أجهزة الحكم، يقود إلى  المية والمؤسسات الحكومية بل وبعض بعض المنظمات اإلسالمية والقيادات اإلس

البحث في جانب الدعوة البحث في مواصفات وشروط  مسؤولو  ضرورة  الدعوة، وهو حديث يقود نحو  ية 

 تأهيل قادة الدعوة.

 شروط ومواصفات قادة الدعوة: 

 وهي تشمل عدًدا من الشروط أهمها: 

 ية. اإللمام بالقدر المطلوب من العلوم الدين .1

 الذكر.  .2

ق على األرض  }العمل بالتشريع واالتصاف باألخالق وممارسة قيم الخير والح العمل الصالح   .3

 وحسن المعاملة{. 

يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل }َقاَل اه ِبَطا ِمن َها َجِميًعا َبع ُضُكم  ِلَبع ٍض َعُدوٌّ َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكم  

َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَنح ُشُرُه َيو َم  لُّ َوَلا َيش َقى * َوَمن  َأع َرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ  َبَع ُهَداَي َفَلا َيِضمِّنِّي ُهًدى َفَمِن اتَّ
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 .(104)  َأع َمى{اْلِقَياَمِة 

الماضية   عاًما  الخمسين  خالل  العالم  منه  عانى  مما  كثيًرا  كان    وانتشارإن  والشتات،  والفتن  الفرقة 

  رد في هذه اآلية الكريمة فمنذ أن هبط اإلنسان على وجه األرضة لعدم فهم التحذير الواالنتيجة الطبيعي

وكفل له اهلل كل وسائل المعيشة ويسر له كل السبل الكريمة وطالبه بالذكر وحذره من اإلعراض عنه إال  

الدن لنفسي وخلقت  له }عبدي خلقتك  يا لك  أن بنى آدم قد شغلوا بما خلق لهم وأعرضوا عما خلقهم 

 لك عما خلقتك له{ حديث قدسي.فُشغلت بما خلقته 

 ة الضنك. فاإلعراض عن الذكر يقود للمعيش

}صالح آخر هذه األمة بصالح أولها علمائها وأمرائها{ وهذا يوضح خطورة تولي قيادة الدعوة    ملسو هيلع هللا ىلص وقال  

لذلك وعبر مناهج دينية   فمن هم    تم وضعها باجتهاد بشري،   وتربويةبواسطة من هم غير مؤهلين 

 واألمراء. أولئك العلماء 

التي تتحدث عن العمل الصالح وعن الصالحين، بل وعن  وإذا تأملنا القرآن الكريم نجد العديد من اآليات  

بواسطة   الدولة  قيادة  تولي  أهمية  إلى  يشير  أعاله  والحديث  بالصالحين،  ليلحقهم  لربهم  الرسل  دعاء 

 ال فيما يتصل بالعلماء.وإصالح الحال، وكذا الحالصالحين كمدخل للحصول على الدعم اإللهي  

 من هم العلامء الصالحون: 
في مقامات أصحاب تلك الدعوات يشير إلى عظمة الدعوة، فهؤالء رسل عظام منهم رسل  إن التأمل  

أولى عزم، وصلوا باالصطفاء والعبادة والذكر إلى أعلى درجات الرقي في السير إلى اهلل، ورغم هذا يطالبون  

ع عظمة  جو الرسل مم ليلحقهم بالصالحين.. من هم هؤالء الصالحون الذين تحدث عنهم القرآن ويرربه

األمر   اللحاق بهم؟، إن  أوتوا من قدر ومكانة    يالبديهقدرهم  السالم بكل ما  أتم  الرسل عليهم  إن هؤالء 

وجب هذه الدعوات الواردة  واصطفاء، لن يكون منطقًيا أن يطلبوا أمًرا دنًيا، والصالحين في هذا المقام وبم

 انة وقدر عاٍل للغاية.  نهم ذوو مكمن أولئك الرسل وعبر الكتاب الكريم، يشير إلى أ

ولنتمعن في كلمة الصالحين، إن المعنى البسيط هو الذي يعمل صالًحا، والعمل الصالح يعني تطبيق  

على األرض، وال ينفك العمل    الدين على األرض، على السلوك الشخصي ليصبح الفرد المسلم قرآًنا يمشي

 الصالة والسالم. مصطفى عليه الصالح عن الذكر، فمن هم الصالحون من أمة ال

ش َرى ِفي اْلَحياِة  ِإنَّ َأو ِلَياء الّلِه اَل َخو ٌف َعَلي ِهم  َواَل ُهم  َيح َزُنوَن * الَِّذيَن آَمُنوْا َوَكاُنوْا َيتَُّقوَن * َلُهُم اْلبُ   }َأال
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}َمن َيه ِد اللَُّه َفُهَو اْلُمه َتِدي َوَمن ُيض ِلْل    (105)   اْلَعِظيُم{و ُز  ا َوِفي اآلِخَرِة اَل َتب ِديَل ِلَكِلَماِت الّلِه َذِلَك ُهَو اْلفَ الدُّن َي

 .(106)  مُّر ِشًدا{ َفَلن َتِجَد َلُه َوِليًّا 

بالتن العامل  الذاكر  العابد  هو  الصالح  أن  نستشف  أن  نستطيع  هذا  خالل  باألخالق  من  المتسم  زيل 

علم، فإذا لم يكن الصالحون هم العلماء  أصحابها بال  الحميدة، لكن الكلمة ليس فيها ما يشير إلى ارتباط

الذين يعدلون أنبياء بني إسرائيل، فمن هم هؤالء العلماء، إننا في حديثنا عن العلماء الذين يعدلون  

الذكر والعمل بالتنزيل، وهي صفة األنبياء الذين  أنبياء بني إسرائيل ال نستطيع فصل صفة العلم عن  

كان الذين  بهم،  الًشبهوا  يحملون  التشريع  وا  لتطبيق  حًيا  نموذًجا  حياتهم  تجسد  فيما  ربهم  من  علم 

السماوي على األرض فلم يحدث قط تناقض بين العلم والذكر والعمل بالتنزيل، فإذا فصلنا العلم عن  

  عديد من العلماء الذين درسوا العلم ولم يعملوا به، بل هناك من العلماءالذكر والعمل به، فإننا سنجد ال 

بالذكر والعمل به عند وصفنا  من هو فاسد   العلم  شرًعا، ولعل هذا ال يستقيم بل ويؤكد على امتزاج 

 للعالم المقصـود في الحديث الشريف،  

في السير    يترقىلحديث فإن الصالح  ، وبموجب هذا العلمه{ }ما اتخذ اهلل ولًيا جاهًلا ولو اتخذه    ملسو هيلع هللا ىلصقال  

 . ( 108) ِعْلًما{}َوَعلَّم َناُه ِمن لَُّدنَّا    (107)   الّلُه{ اتَُّقوْا الّلَه َوُيَعلُِّمُكُم  إلى اهلل إلى أن يصبح ولًيا وعندها يعلمه اهلل }َو

  ب أحقال تعالى في الحديث القدسي }من عادى لي ولًيا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدي بشيٍء  

ت سمعه الذي يسمع  ه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنإلى مما افترضت علي

به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني ألعطيته ولئن استعاذني  

المألعيذّن إذن ال    وت وأنا أكره مساءته{،ه وما ترددت عن شيٍء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره 

 غير الذاكر في قيادة الدعوة.    أومجال للعالم الفاسد 

فإذا أدركنا اآلن أن هناك صالحين عالمين ذاكرين عاملين بالتنزيل على مستوًى رفيع من األخالق، وأن 

هناك   أن  أم  درجة  مجرد  هي  فهل  إسرائيل،  بني  أنبياء  درجة  يعدل  ربهم  عند  عال  قدر  ية ولمسؤ لهم 

بواسطة آخرين غير    واإلرشاد، وكيف لنا بموجب هذا الفهم أن نتصور تولى هذه المهمةتنتظرهم بالدعوة  

 مؤهلين في ظل وجود صالحين يحملون الصفات أعاله. 

إن الصالحين بموجب هذا الوصف هم األقدر على هداية الناس وتولي الدعوة إلى اهلل تعالى، إن هذا  
 

 .62اآلية  سورة يونس،  (105)
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 ا للدعوة.علم المكتسب ليس كافًيالفهم يعني أن مجرد ال

ن يتوالها أي شخص أم عبر من هم مأذونين  هنا يثير سؤال وهو هل قيادة الدعوة إلى اهلل يمكن أ

 ومؤهلين لذلك.  

إن التاريخ الذي شهد عهد الرسل الذين جاءوا بالحق من عند اهلل تعالى ودعوا إلى اهلل تعالى بإذنه،  

الخلق ترك البشر، حتى جاء عهد اإلسالم ذلك  ها اهلل في عهد من العلم يشر إلى أن هداية  هود لتصرف 

الدعـوة إلى اهلل }أيًضا بإذن ربه{، فما المقـصود باإلذن الوارد في    ملسو هيلع هللا ىلصى المصطفى  الدين الخاتم، وتول

عمل بما جاء به الوحي،  ، فالمصطفى عليه الصالة والسالم  (109)   مُِّنيًرا{اآلية }َوَداِعًيا ِإَلى اللَِّه ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا 

 ، (110) َو ِإلَّا َوح ٌي ُيوَحى{ بل حتى نطقه كان وحًيا }َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى * ِإْن هُ 

ومع ذلك عمل بموجب إذن، فإذا كان األمر كذلك وهو الرسول الخاتم الذي ال تكتمل الشهادة إال باسمه،  

دة الدعوة في هذا الكون، وأين نحـن من قدره  ذن، فكيف نبرر ألنفسنا العمل لقياومع ذلك يعمل باإل

ستوجب االنتباه للبحث في هذا الجانب المهم، فالعمل بالدعوة  الجليل حتى نعمل دون إذن، إن هذا األمر ي

أليام ليكون  ين، وان اهلل لم يترك أمر دينه يوما من امسؤول ظل يتم عبر التاريخ بموجب نظام إلهي يحدد ال

الناس وإنما بعث الرسل واألنبياء، وطالما انتهي عهد الرساالت فهذا ال يعني نهاية  محل شوري أهل لهداية  

واألئمة  الن الوالية  عهد  بدأ  فقد  خلقه،  لهداية  باإلذن  المتعلق  التاريخ  مر  على  المتبع  اإللهي  ظام 

ي ة قطعية }يبعث على رؤوس األشهاد فالمعتمدين والنـص النبوي الشريف إنما يدل علـى ذلك داللـ

 فيه.  كل مائة عام إمام يجدد للناس أمر دينهم{ والنص يقول يبعث والبعث ليس للخلق خياًرا 

والبصيرة    (111) وقد قال الحق تبارك وتعالى }ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأد ُعو ِإَلى الّلِه َعَلى َبِصيَرٍة َأَنْا َوَمِن اتََّبَعِني{

}اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اهلل{،    ملسو هيلع هللا ىلص  ن هي فراسة المؤمن إذ يقول المصطفىفي هذا الموط

ي الذي أخرجه الشيخان }كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي  في السنن ويؤيده الحديث القدس  الترمذي

ل إلى  يبصر به{ فتلك هي البصيرة التي تقود الناس من الظلمات إلى النور ومن التخبط في دياجير الجه

العهد من اهلل، من الذي يتجرأ ليقول إنني أنظر بنور اهلل من الذين تأهلوا  التنوير بصحيح العلم القريب  

 رعي المجرد دون الذكر الصحيح والقلب السليم والعمل بالتنزيل ؟  بالعلم الش 

مته،  ، واستصغار أملسو هيلع هللا ىلصلقد عانت األمة كثيًرا من طمث الحقائق، وأهمها عـدم معرفة قدر المصطفى  
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}ُكن فيها  قال  التي  األمة  ِللنَّاِس{هذه  ُأخ ِرَجت   ُأمٍَّة  َخي َر  عنهم  (112) ُتم   قال  الذين  علمائها  واستصغار   ،

}علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل{، والمقصودون هنا هـم األولياء الصالحون الذين ذكروا    ملسو هيلع هللا ىلصصطفى  الم

َو اْلُمه َتِدي َوَمن ُيض ِلْل َفَلن َتِجَد َلُه َوِليًّا  ،}َمن َيه ِد اللَُّه َفهُ (113) ْلًما{اهلل فأورثهم العلم }َوَعلَّم َناُه ِمن لَُّدنَّا عِ 

اهلل ولًيا جاهًلا ولو اتخذه لعلمه{، ليصبح من الضروري إعادة تصحيح المفاهيم عن   .}ما اتخذ (114) مُّر ِشًدا{

 المقصودين بالعلماء. 

 مراتب الدين:  
سيدن حديث  في  والسالم  الصالة  عليه  الرسول  حددها  مراتب  ثالث  ما  للدين  سأله  عندما  جبريل  ا 

 أي:   ، وهذه هي مراتب الدين؟اإلحسان...ما   ؟اإليمان...ما  ؟اإلسالم...

 سالم. اإل .1

 اإليمان.  .2

 اإلحسان.  .3

ال بها وهي  فالعلم المفروض على كل مسلم ومسلمة علم الفرائض التي ال يستقيم شرع مسلم وال ولى إ

يف يتم الترقي إلى درجة اإليمان ثم اإلحسان، اإلجابة  درجة اإلسالم الذي يقوم على األركان الخمسة، لكن ك

ولًيا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدي بشيٍء احب إلى مما    جاءت في الحديث القدسي }من عادى لي

ه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به  حتى احب  بالنوافلافترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى  

التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني ألعطيته ولئن استعاذني    وبصره الذي يبصر به ويده 

 دت عن شيٍء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا اكره مساءته{،  ه وما ترد ألعيذّن

 لذا ال بد من تحديد المقصود بالنوافل.   ، بالنوافل   فاإلشارة واضحة في أن الترقي يتم 

  

 
 .110عمران، اآلية  سورة   ( 112)

 . 65سورة الكهف، اآلية   ( 113)

 . 17سورة الكهف، اآلية   ( 114)
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  الفرائض، كما يلي: النوافل تعتبر ظل 

 

 مرتبة اإلسالم

 الفرائض{}األركان 

 مرتبة اإلميان 

 الفرائض{  }ظلظل األركان 

 ذكر اسم الله والصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  شهادة ال إله إال الله محمد رسول الله 

 الصالة حسب السنةنوافل  الصلوات الخمسة

 الصدقة الزكاة 

 صوم زيادة عىل رمضان حسب السنة  صوم رمضان

 العمرة حج البيت 

باب السير   وهيدة هي باب اإليمان وإذا كانت الشهادة هلل والرسول هي باب اإلسـالم، فإن نافلة الشها

  (115)  .{َقد  َأْفَلَح َمن َتَزكَّى * َوَذَكَر اس َم َربِِّه َفَصلَّى.اهلل }إلى 

آليات تتحدث عن التزكية وتشير بوضوح إلى ذكر }اسم اهلل{  فا  (116)   َتب ِتيًلا{}َواْذُكِر اس َم َربَِّك َوَتَبتَّْل ِإَلي ِه  

الى مجرد ذكر مطلق دو ن تحديد، فكتب السيرة تتحدث عن أهل الصفة وذكرهم لالسم اهلل،  ولم تشر 

 وكيف أن الرسول عليه الصالة والسالم أِذن لسيدنا أبوبكر الصديق بذكر االسم اهلل. 

 .(118)  اْلَعِظيِم{}َفَسبِّح  ِباس ِم َربَِّك  (117)  َأِصيًلا{َو }َواْذُكِر اس َم َربَِّك ُبْكَرًة

إلى نافلة الشق الثاني من الشهادة    (119)   َتس ِليًما{َها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلي ِه َوَسلُِّموا  كما تشير اآلية }.. يا َأيُّ

َذَكَر اس َم َربِِّه َفَصلَّى..{ سنجد أن ذكر االسم  * َوَأْفَلَح َمن َتَزكَّى    }َقد  }محمد رسول اهلل{، وإذا تدبرنا في اآلية  

تقدم ال  والنافلة  الصالة،  على  اآلية    تقدم  في  جاء  كما  النبي  على  الصالة  هنا  فالمقصود  الفرض،  على 

 السابقة التي خاطبت المؤمنين. 

الدين بين    لماءوالسير إلى اهلل ما هو إال الترقي بين مراتب الدين إسالمه وإيمانه وإحسانه، وميز ع

 
 .15-14سورة األعلى، اآليتان   ( 115)

 .8سورة المزمل، اآلية   ( 116)

 . 25، اآلية  نساناإل سورة   ( 117)

 .74سورة الواقعة، اآلية ( 118)

 .56حزاب، اآلية  سورة األ ( 119)
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ن فشل في بعض أساليب  هذه المراتب التي يؤدى الخلط بينها إلى الهاوية التي وصل الناس إليها اآلن م

  َقواْ }ُثمَّ اتَّ (120)   ُقُلوِبُكم { الدعوة، }َقاَلِت اْلَأع َراُب آَمنَّا ُقل لَّم  ُتؤ ِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأس َلم َنا َوَلمَّا َيد ُخِل اْلِإيَماُن ِفي  

 يات تشير الى أهمية الفصل بين مراتب الدين.آلها  ، ك (121)   اْلُمح ِسِنيَن{وَّآَمُنوْا ُثمَّ اتََّقوْا وََّأح َسُنوْا َوالّلُه ُيِحبُّ  

َد  ويقول: }َمن َيه ِد اللَُّه َفُهَو اْلُمه َتِدي َوَمن ُيض ِلْل َفَلن َتجِ   (122)   َخِبيًرا{يقول تعالى: }الرَّح َمُن َفاس َأْل ِبِه  

ا األساس فالعالقة بين طالب  هذ   علىن الترقي يحتاج لمساعدة خبير،  أ، وهي تشير الى  (123)   مُّر ِشًدا{َلُه َوِليًّا  

رض الواقع ليطابق فعله  العلم، والشيخ الداعية عالقة أب ومؤدب ومربي البنه وتلميذه الذي يخرج إلى أ

 ضافة تخل بتعاليم السمــاء. قوله ويطابق قوله قول معلمه بغير تحريف وبال حذف أو إ

أتاه الوحي في غار حراء قائًما صائًما متعبًدا هو الذاكر األول إذ  ملسو هيلع هللا ىلصإن الذكر هو ُلـب الدين، وان الرسول  

ٍٍ حاشاه، بل حينما نزلت أول آيات القرآن كان رسول اهلل مؤتمًرا باألوامر   ٍٍ وال  الٍه هلل عز وجل ولم يجده ساٍه

د  ندها لم يكن القرآن ق انت أول اآليات بعد }اْقَرْأ { ذكر بحت أال وهو}ُقِم اللَّي َل{ وع ومنتهًيا عن النواهي وك

انزل ولم تكن هنا صالة وال صوم وزكاة وال حج، ولعل اآلية التي وردت بعد }ُقِم اللَّي َل{، }َواْذُكِر اس َم َربَِّك  

َتب ِتيًلا{  ِإَلي ِه  النبي  تحدد ذكر الرسول في ذل    (124) َوَتَبتَّْل  الليل للذكر والصالة على  هو    ملسو هيلع هللا ىلصك الزمان، وقيام 

 الطريق لصالح القلب، وصـالح القلب يعني صالح العمل،    والسير إلى اهلل، وهو ةالتزكيأساس 

في تخريج   فشلت  إدراكها، حيث  في  االجتهادية  الدعوية  األنظمة  التي فشلت  العلة  عالج  وهذا هو 

  من رحم ربي، وهو أمر متعلق بالذكر الذي يصلح القلب ومن ثم يقود   أناس يطبقون الدين قوًلا وعمًلا إال

،  (125) سالم إلى اإليمان إلى اإلحسان،  وهذا مربط الفرس، }ِإلَّا َمن  َأَتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم{ اإلنسان للترقي من اإل 

وُلوا َأس َلم َنا  اَلِت اْلَأع َراُب آَمنَّا ُقل لَّم  ُتؤ ِمُنوا َوَلِكن قُ }َق (127) }َقد  َأْفَلَح َمن َتَزكَّى{  (126) }ِإْذ َجاء َربَُّه ِبَقْلٍب َسِليٍم{

 
 . 14سورة الحجرات   ( 120)

 .93سورة المائدة، اآلية   ( 121)

 .59سورة الفرقان، اآلية   ( 122)

 . 17الكهف، اآلية  سورة   ( 123)

 .8سورة المزمل / اآلية   ( 124)

 .89سورة الشعراء، اآلية    ( 125)

 .  المقصود سيدنا نوح عليه السالم. 84سورة  الصافات، اآلية   ( 126)

 . 14سورة األعلى، اآلية   ( 127)
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}َأَفَلم     (129) ، }ُثمَّ اتََّقوْا وَّآَمُنوْا ُثمَّ اتََّقوْا وََّأح َسُنوْا َوالّلُه ُيِحبُّ اْلُمح ِسِنيَن{(128) ا َيد ُخِل اْلِإيَماُن ِفي ُقُلوِبُكم {َوَلمَّ

ا َلا َتع َمى اْلَأب َصاُر َوَلِكن َتع َمى  َيس َمُعوَن ِبَها َفِإنََّه َفَتُكوَن َلُهم  ُقُلوٌب َيع ِقُلوَن ِبَها َأو  آَذاٌن  َيِسيُروا ِفي اْلَأر ِض

 والحديث }إن في الجسد مضغة إذا صلحت.. الخ{.  (130) اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدوِر{

بين المقصودين في اآلية الكريمة }َفاس َأُلوْا َأه َل  نت  أن هكذا نتبين المقصود بالذكر، وبالتالي نستطيع  

 . (131)  َتع َلُموَن{ْكِر ِإن ُكنُتم  اَل  الذِّ

 السيايس والقوة الروحية:   سرتاتيجي التخطيط اإل 
التخطيط اإل التي اهتم بها  المعاني  التي سبق وأشرنا إليها في هذا    ستراتيجيإن كثيًرا من  السياسي 

وعة من القيم على األرض وإرساء مجموعة من السلوكيات التي من شأنها تحقيق  الفصل، تهتم بإرساء مجم

ن خالل إرساء العدل والمساواة وإتاحة الحقوق والحريات، واإلجماع الوطني من خالل بنود  الرضاء الشعبي م

لمي، كل  شراكة الوطنية، بجانب بنود أخرى تهتم بتعزيز القرار بالسند العمثل التداول السلمي للسلطة وال

ال الوطنية، وإذا تأملنا ما أوردناه حول  التفاوضية  القدرات  الروحية، نجد أن ذلك في محاولة لتعزيز  قوة 

 ي:  فريد، يقوم على مرتكزات غاية في األهمية نجملها في اآلت إستراتيجيالمفهوم اإلسالمي يتميز بعمق 

و  .1 األرض  إدارة  لحسن  األرض كسبيل  على  الخير  قيم  إرساء  بين  أهمية  العدل  إنزال  ذلك  من 

 الناس بمختلف معتقداتهم.

م  .2 على  اإليمانية  والممارسة  الصالح  واإلنسانية  العمل  والرحمة  العدل  بإقامة  الدولة  ستوى 

هنا أن  بمعنى  اهلل،  لعون  المدخل  هو  الشعبية،  القاعدة  بمصالح  فرصة  واالهتمام  ك 

اإل اإللهي  ستراتيجيللمخطط  العون  لالستناد على  أساس  اإلسالمي  يقوم بشكل  ذلك  أن  إال   ،

المصطفى   وأنزله  األرض كما سبق  الصالح على  العمل  إنزال  وصحابته رضوان اهلل    ملسو هيلع هللا ىلص على 

العزيز   عبد  بن  عمر  اإلمام  أنزله  وكما  بعده،  من  ارتباط  عليهم  من  عنه  نجم  وما   ،

ُقُلوُبُكم ِبِه َوَما النَّص ُر ِإالَّ ِمن  ِعنِد الّلِه  َوَما َجَعَلُه الّلُه ِإالَّ ُبش َرى َلُكم  َوِلَتْطَمِئنَّ  األرض بالسماء }

ة جاءت بعد آية سابقة أشارت للمد بالمالئكة، إال أن اآلية التالية تتحدث  اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم{ فاآلي

 صر فهو من عند اهلل. بأن ذلك لمجرد االطمئنان والبشرى، وأما الن 

 
 .14سورة الحجرات، اآلية   ( 128)

 .93اآلية  سورة المائدة،   ( 129)

 .  46سورة الحج، اآلية   ( 130)

 .43ل، اآلية  سورة النح ( 131)
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هلل الذي يوفر لها السند والدعم والنصر والتوفيق  صالح القيادة المتميزة بامتالكها للصلة با .3

 .  ألن النصر والتوفيق والعون أصًلا من اهلل

الدولي وتحقيق األمن يمكن أن يستند إلى   .4 إن تحقيق توازن القوى وترجيحها على الصعيد 

 ت المذكورة أعاله. العون اإللهي على ذات الحيثيا

الموا .5 حول  الناس  بين  الدولية  للشراكة  اإلالدعوة  لألمن  ستراتيجيرد  إسالمي  تأسيس  وهو  ة 

 العالمي.

 المحافظة على البيئة الدولية   .6

 ناس من خالل التدرج في مراتب الدين  صالح ال .7

 قيادة الدعوة واإلرشاد يجب أن يتم بواسطة الصالحين المؤهلين.   .8

وأمرائها{    بصالح أولها علمائها  األمةاإلسالم يهتم بالقيادة القدوة، الحديث }صالح آخر هذه   .9

الترتيب   أن  يعني  وهذا  كافًرا{،  كان  ولو  العادل  الحاكم  يعين  اهلل  لقيادة    يجياإلسترات}إن 

في المفهوم اإلسالمي يبدأ بالقيادة الصالحة، فاإلمام عمر بن عبد العزيز    ستراتيجيالتغيير اإل 

  ل الصالح  قصته، استطاع بعون اهلل نتيجة صالحه الذي قاده إلنزال العم  أوردنا، الذي

انت  ه كعلى الرغم من أن القاعدة الشعبية بدولت  ستراتيجيعلى األرض، من تحقيق النجاح اإل 

البداية   ألهمية  يشير  الذي  الشيء  ذلك،  رغم  النجاح  وتحقق  ومنافقين،  مفسدين  تضم 

 بالقيادة الصالحة قبل تصحيح أوضاع القيادة في المستويات الوسطى والدنيا. 

اق الوطني التي تجري بين القوى السياسية هو توسيع دائرة التأييد  الغرض من عمليات الوف .10

الغالب في  وتقوم  ظل  عل  الشعبي،  وفي  حزبية،  أجندة  وتحقيق  الحزبية  الزعامات  إرضاء  ى 

ظل  في  الدستورية  المناصب  حاملي  عدد  يزيد  الشخصية،  واألجندة  السلطة  وراء  السعي 

ن المنظور اإلسالمي يركز على الوفاق مع القواعد  استمرار عدم رضا القواعد. وهنا يجب إدراك أ

دل والمساواة، وهو نوع من العمل الصالح الذي  الع الشعبية من خالل إنزال القيم اإلنسانية ك

يقود لرضاء اهلل وبالتالي تعزيز ذلك الوفاق مع القواعد بالوفاق مع اهلل. ويلتقي المفهوم  

سية التي تهتم بإنزال القيم اإلنسانية على األرض  ة السيا ستراتيجياإلسالمي هنا مع مفهوم اإل 

ا  المشاعر  القواعد ووحدة  لرضا  تقود  اإللوطالتي  التخطيط  أن  إال  ال    ستراتيجينية  السياسي 

 يتطرق لعالقة األرض بالسماء. 

ة شأًنا يخص الدولة  ستراتيجي ة السياسية تلتقي مع المنهج اإلسالمي في اعتبار األسس اإلستراتيجياإل

 جوز ألٍي من يحكم أن يتنازل عنه، مثل العدل والمساواة وسيادة القانون.    ال ي
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 إلسالمي بالتأسيس ألوضاع دولية تعزز األمن والسالم العالميين.ج اكما يهتم المنه 

اإل والمفهوم  اإلسالمي  يكون    ستراتيجيالمفهوم  أن  يجب  ال  الوطني  الوفاق  أن  في  يلتقيان  السياسي 

ة تهتم بشكل أساسي بإرضاء القاعدة  إستراتيجيحول فكر وبنود وأسس ومرتكزات    وفاق زعماء بل اتفاق

 الشعبية. 
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 الفصل الحادي عرش

 

 

 

 ل االسرتاتيجيات الفرعية تكام
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 ات الفرعيةسرتاتيجيتكامل اإل 
القومي منهًجا للتخطيط الشامل الذي يحشد كل قوى الدولة تجاه تحقيق    ستراتيجييعتبر التخطيط اإل

ة، على هذا األساس نجد أن تحقيق الرؤية الوطنية يتطلب تحقيق الغايات السبعة  جيستراتيمصالحها اإل 

األشكال   }السياسية، في  وبالتدبر  والعسكرية{،  اإلعالمية  التقنية،  العلمية،  االجتماعية،  االقتصادية، 

منها نحو    ات الفرعية التي تقود كل ستراتيجيضيحية الواردة فيما يلي، يمكن مالحظة التكامل بين اإل التو

لتحليل   الفلسفي  اإلطار  مراجعة  للقارئ  ويمكن  المعينة،  الغاية  في  الق  األوضاعتحقيق  واضًعا  ومية 

اب، وكذلك وضع االعتبار  الذي أوردناه في الباب الثالث من هذا الكت  ستراتيجياالعتبار منهج التخطيط اإل 

اإل حول  الكتاب  طرحها  التي  المفاهيم  ومعاني  واإلة  ستراتيجيلمفردات  الفرعية،  ستراتيجيعموًما  ات 

 المختلفة.  اتستراتيجيسنكتشف هذا التكامل والتناسق والترابط بين اإل

لدخل القومي  ة االقتصادية على توفير التمويل من خالل زيادة استراتيجيعلى سبيل المثال تعمل اإل 

ات األخرى االجتماعية جيستراتيللدولة حتى تستطيع تقديم خدماتها التي تضطلع بها من خالل تنفيذ اإل

 لخ، إوالعلمية والعسكرية.. 

اإل  تسعى  الخصوص  هذا  االستراتيجيوفي  على  ة  والحصول  الطبيعية  الموارد  الستغالل  قتصادية 

المناخ المالئم وامتالك القدرات التنافسية العالمية الحصص السوقية العالمية، وهذا يستدعي توفير  

 لخ،  إة الحديثة والكوادر المؤهلة.. والسياسات المالئمة وتوفير التقان

يوفر المناخ المناسب من خالل إرساء القيم    الذي  ستراتيجيوكل ذلك بدوره يتطلب السند السياسي اإل 

ية، كما يوفر القدرات التفاوضية الالزمة لمواجهة  والحريات والعدالة وسيادة النظام والقانون والمؤسس

من   الدولية  الساحة  في  الدولي  الوطنية  الصراع  الشراكة  في  أهمها  المتمثل  المحلية  الترتيبات  خالل 

السلوك  واإلجماع وترقية  التحالفات   الوطني  في  أهمها  المتمثل  الدولية  والترتيبات  السياسي،  واألداء 

 يمية، والشراكات والتكتالت اإلقل

المطلوب للتنافس االقتصادي ستراتيجيكما تسعى اإل العلمي  العلمية لتوفير السند  العالمي، وكذا    ة 

صادية فهناك فرق في نوعية  ة االقتستراتيجية التعليمية الكوادر المطلوبة لتحقيق اإلستراتيجيتوفر اإل 

ة االقتصادية، فنجد  ستراتيجيطبيعة اإل الكوادر المطلوبة للنشاط االقتصادي من دولة إلى أخرى حسب  

الغذائية واأللبا الدنمارك،    واإلنتاج ن  هولندا كمثال تحتاج للكوادر في الصناعات  الحيواني والزهور، وكذا 

للكوادر في اليابان تحتاج بشكٍل كبير  المعلومات    بينما  مجاالت الصناعات الحديدية والميكانيكا وتقانة 

 . لخإ الصناعية.

اإلمن   أن  نجد  أخرى  النسبية  ستراتيجيناحية  المزايا  لتحقيق  المطلوبة  التقانة  توفر  التقنية  ة 

 ة اإلعالمية توفر السند اإلعالمي المطلوب للترويج العالمي.ستراتيجي ا اإل العالمية، بينم
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نج الوقت  ذات  اإلفي  تحقيق  أن  لإلستراتيجيد  يحتاج  السياسية  واإلعالمية  ستراتيجية  التعليمية  ة 

السلوكي، وكذا نجد أن    ستراتيجيوالتربوية والثقافية لصياغة السلوك السياسي الراشد وقيادة التغيير اإل

الضعف  ستراتيجيإلا نقاط  معالجة  نحو  مباشرة  بصورة  تتوجه  واإلعالمية  والعلمية  التعليمية  ات 

، فال نجد مركًزا بحثًيا ينجز  ات الفرعيةستراتيجية والتحديات الواردة في اإل ستراتيجيالمهددات والقضايا اإل و

باإل واردة  غير  قضايا  في  اإل ستراتيجيأبحاًثا  وكذا  تستراتيجية،  التقنية  التقانات  ة  نحو  عنايتها  وجه 

اإل للمصالح  المطلوبة  الدراستراتيجيالمحددة  من  العديد  إن  بل  اإل ة،  تنفيذ  أن  ترى  ات  ستراتيجيسات 

لم بالكفاءة  يتم  أن  يمكن  ال  الموضوعة  الموظف  والخطط  أصبح  بل  التقني،  الدعم  توفر  دون  طلوبة 

المعلومات هي أهم وسائل تنفيذ و  اإللكتروني ونظم  الفساد  الحكومي  الخطط ومحاربة  متابعة وتقييم 

الق  تحقيق  أن  آخر  جانب  من  نجد  فيما  واإلداري،  الدولة  المالي  أنشطة  في  العالمية  التنافسية  درات 

لخ، والذي يعد نقطة االرتكاز لخوض التحديات العصرية وصراع  إ.  االقتصادية واالجتماعية والعسكرية.

الحديثة، فالمزايا النسبية لإلنتاج تتطلب التقانة الحديثة  المصالح، يرتكز بشكٍل أساس على التقنيات  

التكلفة وتحسين الجودة   القدرات  لتقليل  البيئة، ونجد أن  واستيفاء االلتزامات الدولية كالمحافظة على 

 لخ،  إية العالمية مطلوبة لإلعالم ولمؤسسات التعليم الوطنية.. التنافس

ا التنافس  عمليات  إدارة  يمكن  ال  السجل  وبدونها  على  تقوم  التي  اإللكترونية  االنتخابات  وأن  لدولي، 

االن  اإللكترونيالوطني   االقتراع  والبطاقة  وصندوق  اإللكترونية  من  اإللكترونيوالفرز    اإللكتروني تخابية   ..

وسائل تنفيذ انتخابات حرة نزيهة قليلة الفساد، وهو مدخل مهم لتحقيق التداول السلمي للسلطة  أهم  

ستقرار السياسي، كما أن جهود الدول لتحقيق توازن القوى على الصعيد الدولي وتعزيز قوتها  وبالتالي اال

ة  إستراتيجييشير لتكامل    ة الشاملة، يستند بشكٍل كبير على امتالك التقنية الحديثة، وهو ما ستراتيجياإل

ات الدولية نجد أن هناك  ة العالقإستراتيجيات الفرعية األخرى، وإذا ربطنا ذلك بستراتيجيالتقنية مع اإل

ول  ذلك،  سبيل  في  عقدها  تم  الدولية  والشراكات  التحالفات  من  التحالف  كثيًرا  هو  لذلك  مثل  آخر  عل 

الله لتعزيز قدرتها التقنية خاصة في جانب األسلحة  الصيني الروسي الذي تسعى الصين من خ  ستراتيجياإل

 قات الدولية تجاه التقنية. العال ةإستراتيجية، وهذا ترتيب يشير لدور ستراتيجياإل

ثال من خالل التوزيع العادل لمشروعات  ة االقتصادية على سبيل المستراتيجيمن زاوية أخرى نجد أن اإل 

الخدمات بعدالة، ومن خالل الشراكات االقتصادية الدولية والحصص  التنمية وتحقيق فرص العمل وتوفير  

 ة بالمصالح الوطنية.. الخ،  ة في األسواق وربط المصالح الدوليستراتيجياإل

ستقرار.. الخ، وهي أهداف سياسية،  تساهم في تعزيز القدرات التفاوضية الوطنية وتحقيق األمن واال

ادية في ظل غياب المناخ السياسي المناسب المتمثل أهمه في  بينما يتعذر تحقيق هذه المصالح االقتص

لمدنية، كما يتعذر في ظل غياب اإلرادة الوطنية التي  سيادة النظام والقانون وكفاءة واستقاللية الخدمة ا

 خروج عنها.تلتزم بتنفيذ الخطط الموضوعة وعدم ال
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أن   نجد  تجاإستراتيجيبينما  أهدافها  تصوب  الدولية  العالقات  اإلة  المصالح  تحقيق  ة  ستراتيجيه 

ولعل تأسيس االتحاد  الوطنية وبذا تسعى الستيفاء الترتيبات الدولية المطلوبة لتحقيق تلك المصالح،  

ي الزراعية،  المنتجات  على  األمريكي  األوربي  الصراع  خلفية  على  الترتيبات  األوربي  أهمية  إلى  شير 

 ية.  ة الدولية لتحقيق المصالح االقتصاد ستراتيجياإل

المثال، يمثل ركيزة أساسية   النسيج االجتماعي على سبيل  االجتماعي نجد أن متانة  الصعيد  وعلى 

 ة السياسية.  ستراتيجيداف اإل لتحقيق األه 

لتركيب آلة ضخمة، وأن تفصيالت كل  ات المختلفة تمثل األجزاء الرئيسة  ستراتيجيوهكذا نجد أن اإل

جامها فهي تعمل جميًعا لكي تدور تلك اآللة وتؤدي مهامها، وعليه  منها تمثل التروس التي مهما اختلفت أح

وأن غياب بعضها أو عدم عمل بعضها بالشكل المطلوب،  سنكتشف أننا نحتاج لكل تلك األجزاء والتروس 

ة القومية ال يمكنها تحقيق  ستراتيجيجاحات محدودة، وهكذا اإليؤدي إلى فشل المشروع برمته أو تحقيق ن

السياسي    ستراتيجيات الفرعية، ولعل غياب التخطيط اإل ستراتيجيل غياب أو إخفاق بعض اإل النجاح في ظ

لعديد من الدول النامية بعد االستقالل، واقتصاره على التخطيط االقتصادي  من أدبيات التخطيط في ا

  أتون   بصورة مباشرة لعدم قدرة تلك الدول على تحقيق نهضة طموحة بل ودورانها في واالجتماعي، أدى  

 ستراتيجيات التعليم على خلفية التخطيط اإلإستراتيجيالصراع والتخلف، وكذا نكتشف أن عدم صياغة  

نقاط ومهدد  من  وقضايا  ا ضعف  تعثر  إستراتيجيت  في  كذلك  ساهم  معها،  التعامل  مطلوب  ة 

في مجال    ستراتيجي تنموية بتلك الدول، يشمل هذا الجانب عدم االهتمام بالتخطيط اإل ات الستراتيجياإل

 التقنية والبحث العلمي واإلعالم. 

ا التكامل، فإنه ال يمكن إغفال  القومي ومنهجيته تعززان هذ   ستراتيجيإذا كانت مفاهيم التخطيط اإل

 تتم إدارة هذا التناسق والتكامل القومي.   التي من خاللها ستراتيجيأهمية اآللية القومية للتخطيط اإل 

 ات الفرعية:  ستراتيجيصورة مبسطة التكامل بين اإل األشكال التالية توضح في  
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 التعامل مع املهددات

 

 اإلعالمي للمصالح الوطنية  سرتاتيجيالسند اإل 

 
 معالجة نقاط الضعف 

 

 إسرتاتيجيإرسال 

 
ة حسب  إسرتاتيجيرسالة إعالمية 

 مقتضيات املصالح الوطنية

 

 تنمية اإلنسان عقاًل وروًحا وجسًدا

 

 

املصالح  امت املجتمع والحكومة يف إطار الرشاكة بني منظ
 الوطنية

 

 أخالقيةتنمية 

 

 قوة روحية

 

 تنمية رياضية 

 

 

 ة ملؤسسات اإلعالم الوطنيالقدرات التنافسية العاملي

 

 

 تنمية ثقافية

 

 إسرتاتيجي تعليم 

 

 خدمات صحية
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  مثلاأل  االستغالل
 للموارد

   للدولة والتفاوضية التنافسية القدرات

 
  للمصالح التقني السند

 الوطنية

 العاملي ملجتمع وا العلمية املؤسسات بني الرشاكة

 الوطنية ةسرتاتيجياإل   للمصالح املعريف السند

 البحثي املناخ توفري املهددات مع  التعامل

  نقاط مع  التعامل
 الوطنية  الضعف

 اإللكرتونية الحكومة

  مثلاأل  االستغالل
 للموارد

 املعريف  اإلنتاج

 وصناعة  الحلول ابتكار
 الفرص

 املعلومات مجتمع التقني اإلنتاج التقنية القوة

 

 

 العلمي بحثال ملؤسسات العاملية التنافسية القدرات
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  السوق يف الحصص
 العاملي

 املتوازنة  التنمية التمويل، القومي، الدخل زيادة

  املايئ األمن
 والغذايئ

 التفاوضية القدرات وتعزيز سرتاتيجياإل  السيايس السند

 واألداء السلوك ترقية
 السيايس

 الوطنية اإلرادة منيتأ 

 الوطنية املشاعر وحدة

 العاملية النسبية واملزايا التنافسية القدرات

 للقرار املعريف السند

 الوطنية الرشاكة
 الدولية الرشاكة

  والنظام العلم سيادة
 لقانونوا

 من االستفادة
 املوارد 

 الرشاكات تحتية  بنى
 لية الداخ

 واملؤسسية والقانون النظام وسيادة العدل

 آمنة طاقة تأمني
 رخيصة

 النشاط تكامل
 االقتصادي 



554 
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 املعلومايت  الرتاكم

 ناسبة امل اللغة

 المياإلع املدخل
 املناسب 

 املهددات مع  التعامل

 القضايا مع  التعامل
 ةسرتاتيجياإل 

 املؤهلة  الكوادر

 الحديثة التقانة

  الضعف نقاط عالج
 الوطنية

 العاملية الجودة

 سرتاتيجي اإل  اإلرسال

 الوطنية اإلرادة
 اإلعالمية 

  الوطنية املصالح خلفية عىل االنطالق
 ةسرتاتيجياإل 

 ملؤسسات العاملية التنافسية القدرات
 اإلعالمية  والقوة الوطني اإلعالم
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 التعليم ة إسرتاتيجي  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  كاًم  املؤهلة الكوادر توفري
  مقتضيات حسب وكيًفا

  الوطنية لحاملصا
 ةسرتاتيجياإل 

 والعقلية خالقيةاأل  التنمية
 لألفراد

 ةإسرتاتيجي تراعي مناهج
 الدولة 

 املؤسسات بني الرشاكة
 إطار  يف واملجتمع  التعليمية

 الوطنية املصالح

 وكيًفا كاًم  تعليمية مؤسسات
  املصالح مقتضيات حسب

 الوطنية
 

 

 املطلوب السلويك التغيري
 الوطنية ة سرتاتيجياإل  لتحقيق

 أمية محو املعرفة،  تعميم
 األمية محو والقراء، الكتابة

  الوعي ترقية لتقنية،
 واإلدراك 

 العاملية التنافسية القدرات
 التعليم  ملؤسسات

 املؤهلة، التعليمية الكوادر
 املناسبة  اإلمكانات

  املصالح خلفية عىل االنطالق
 العاملية والتحديات الوطنية
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 التقنية ة إسرتاتيجي  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 يةالعامل التنافسية القدرات

 من املثالية االستفادة
 والوقت املوارد

 اإللكرتوين  املوظف

 التقنية القوة للدولة، العاملية التنافسية القدرات

 اإللكرتوين  التعليم

  الفساد تقليل الكفاءة، رفع  ــ  ةسرتاتيجياإل  تنفيذ  التقني السند
 واملال اإلداري

 التقنية  الكوادر توفري

 ةسرتاتيجي لإل  التقني لسندا

 التقني اإلنتاج

 املعلومات مجتمع

 اإللكرتونية والدولة اإللكرتونية الحكومة

 
 العاملية والتحديات الوطنية املصالح خلفية عىل االنطالق

 اإللكرتوين املواطن
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 العلمي البحث ة إسرتاتيجي  
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 البحثية  اإلمكانات
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 الوطنية  املصالح خلفية عىل االنطالق
 

  الفرص وصناعة  الحلول ابتكار
 الجديدة
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 سرتاتيجيآليات التخطيط اإل 
 مدخل: 

الدولية   المصالح  ، وهذا وضع يستدعي إعطاء اعتبار  اتإستراتيجيوصراع بين    هو تنافسإن صراع 

ة في ظل تنامي أهمية  ستراتيجيترعى اإلالتي    ستراتيجياآللية القومية للتخطيط اإلخاص عند تصميم  

اإل التفاوضية    ستراتيجيالتخطيط  للقدرات  تعزيز  من  ذلك  يتطلبه  وما  الطموحة  النهضة  لتحقيق 

  عليم واإلعالم.. الخ، كما أن طبيعة العالقة بين وللقدرات التنافسية لإلنتاج الوطني االقتصادي وفي الت

 .ستراتيجيلف طبيعة التصميم اإلداري آللية التخطيط اإلتقف خ ستراتيجياألمن القومي والتخطيط اإل 

ات  إستراتيجيحول المصالح، هو نوع من الصراع يتم عبر    ستراتيجيوالصراع اإل إن إدارة التنافس الدولي  

  الصراع ال هذا النوع من    إلى أنالمعرفة، وتجربة العالم أشارت بكل وضوح  محكمة وقرارات مستندة إلى  

ا ات وطنية مقابلة له  إستراتيجيلتخطيط التكتيكي والقرارات وليدة اللحظة وإنما عبر  يمكن إدارته عبر 

 وقرارات تستند إلى المعرفة.

تقوم بشكل أساس على شغل  والتي    ستراتيجيباألزمات هو احد أهم علوم إدارة الصراع اإل   اإلدارةإن  

عن تحقيق التراكم الذي يقود    الدولة المعينة عن طريق صناعة األزمات المتالحقة فيها بحيث تتوقف 

نحو القوة الشاملة التي حينذاك توفر القدرة  وتحقق اإلرادة الوطنية، والحل العملي لذلك هو أن تتم إدارة  

  ستراتيجيوالقضايا المرحلية، والفريق الثاني هـو الفريق اإلألزمات  الدولة عبر فريقين األول للتعامل مع ا

ا إلى حين  والذي يستطيع )من خالل نفسه  الفريق اآلخر من التصرف بالشكل األفضل  لهادئ( أن يمكن 

 العبور بعد سنوات طويلة نحو القوة الشاملة.   

ئاسة الدولة أي قرارات ترتكز  مستوى رة على  إستراتيجية يحتاج إلى إصدار قرارات  ستراتيجيإن تنفيذ اإل 

فتح المجال التخاذ   القرار يعنيناعة  ة، وأن عدم وجود مركز محدد ومؤمن لصستراتيجيعلى المعرفة اإل 

قرارات بواسطة أفراد بحسن أو سوء نية أو تحت ضغط أوضاع أو مؤثرات معينة لتمرير قرارات قد تضر  

 قادمة.ة ومصالح األجيال ال ستراتيجيبالمصالح اإل

متقن    إستراتيجيإن ما تحقق من نهضة طموحة في العقود الستة الماضية كان بسبب وجود تخطيط  

في    إستراتيجية، مسنوًدا بفكر  إستراتيجية عميقة مسنودة بمعرفة  إستراتيجيي تخطيط وفق رؤية  أ

 تلك الدول. 

اإل  التخطيط  أهمية  إلى  يشير  ذلك  االستثنا  ستراتيجيكل  األهمية  لدووبالتالي  التخطيط  ئية  آلية  ر 

 القومي. ستراتيجياإل
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 السعي للقوة الشاملة: 
اإل القوى  الشاملةستراتيجيإن  واالقتصاد    ة  السياسة  مجاالت  في  تحقيقها  يتم  أوضاع  عن  عبارة 

واالجتماع والثقافة والعلوم والتقانة واإلعالم والمعلومات واألمن والدفاع، بما يمكن الدولة من تحقيق  

ة القومية التي قد تصل  ستراتيجي ة، وهو وضع يتعذر تحقيقه في فترة اإل ستراتيجيوحماية مصالحها اإل

ات إلى مستويات )التمكين والدفاع، المنطقة  ستراتيجيالزمان، وهو السبب وراء تصنيف اإللربع قرن من  

م القوة  نحو  العبور  يتم  حيث  الكتاب،  هذا  في  شرحه  سبق  كما  المبادرة(  من  الوسطى،  أكثر  خالل  ن 

الغايراتيجيإست لذلك  مثال  القوة،  نحو  الطريق  هي  الغاية  تصبح  وبالتالي  الوطنية  الغايات  عبر  ة  ة 

السياسية هي الطريق نحو القوة السياسية وهكذا الغاية االقتصادية هي الطريق نحو القوة االقتصادية،  

القوة مهما طال  تركز على أهمية عدم الغفلة عن بلوغ    ستراتيجيوهذا ما جعل معظم مدارس الفكر اإل

 الزمان.

ة واألمن القومي هو  ستراتيجيإلوبالتالي فإن تطوير نظام ادري يربط ويحقق التكامل والتناسق بين ا 

 أمر حتمي وضروري للغاية. 

اإل والصراع  الدولي  التنافس  إدارة  التخط  ستراتيجيإن  هو  القوة  ومصدر  للقوة،  الحاجة  يط  يعني 

لفرعية هي الوسيلة المتالك القوة الشاملة التي تحقق األمن القومي كما  ات استراتيجي، وأن اإل ستراتيجياإل

 يلي: 

 االقتصادية تحقق القوة االقتصادية.ة ستراتيجياإل .1

 ة السياسية تحقق القوة السياسية. ستراتيجياإل .2

 ة االجتماعية تحقق القوة االجتماعية.ستراتيجياإل .3

 العلمية تحقق القوة العلمية. ةستراتيجياإل .4

 ة التقنية تحقق القوة التقنية.اتيجيستر اإل .5

 معلومات. ة اإلعالم والمعلومات تحقق قوة اإلعالم وال إستراتيجي .6

 ة األمن والدفاع تحقق القوة في مجال العسكرية، الشرطة والمخابرات.إستراتيجي .7

التخطيط   لجهاز  اإلداري  التنظيم  تطوير  أهمية  يبرر  ذلك  المسار    ستراتيجياإلكل  وتامين  لبلورة 

القوة    ستراتيجياإل المتالك  ويقود  الوطنية  اإلرادة  وفق  المنشود  المستقبل  لتشكيل  يفضي  الذي 

 ة الشاملة التي تحقق األمن القومي. ستراتيجيإلا
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لذلك تبرز أهمية تطوير منظومة إدارة الدولة  بما يضمن تحقيق التكامل والتنسيق وكفاءة عمليات  

لية والبعدية لنشاط الدولة وذلك من خالل تقسيم القطاعات  تخطيط وإحكام المتابعة والرقابة القب ال

ايات الدولة والتي يجب أن تكون بعدد قوى الدولة الشاملة، ويشمل إدارات  والدوائر باألجهزة التالية حسب غ

مؤشرات حسب الغايات(، أمانات  اإلحصاء والمركز القومي للمعلومات )ليتم توفير البيانات والمعلومات وال

اإل   األمانة للتخطيط  واحدة منها    ستراتيجيالعامة  كل  تكون  تصبح  مسؤولبحيث  أي  محددة  ة عن غاية 

ة عن خطة الدولة في القطاع المعين إلى حين بلوغ القوة، قطاعات مجلس الوزراء حتى يكون كل  لمسؤو

 ية محددة،   عن تنفيذ ومتابعة المرحلة المعينة من غامسؤوالقطاع 

حتى يتم التأكد من سير الدولة نحو القوة الشاملة باعتبار أن كل غاية    قطاعات مجلس األمن القومي

ال  نحو  الطريق  لكل  تشكل  تصبح  بحيث  البرلمان  لجان  مراجعة  المخابرات،  جهاز  دوائر  المعينة،  قوة 

عات يتم استحداثها بعدد  ة عنها على أن تتوزع هذه اللجان داخل قطا مسؤولة فرعية لجنة  إستراتيجي

  عن متابعة ومراقبة ومحاسبة الجهة المعنية في غاية محددة.مسؤواليكون كل قطاع الغايات حتى  

ل الدولة واضحة الرؤية، فهي تعلم وضعها الراهن في كل عنصر، وتعلم تماًما إلى أين تود  كل ذلك يجع 

يق  متناقضة، كما أن القطاعات تضمن وجود تنسأن تصل، وهكذا ال تتم ممارسة أي أنشطة غير مطلوبة أو  

 ات الفرعية المختلفة وهو ما تعاني منه الدولة حالًيا.  ستراتيجيبين اإل 

 آلية التخطيط والقوة الشاملة: وحدات وإدارات 
يجب أن ينطلق على خلفية    ستراتيجي عليه نرى أن التنظيم اإلداري للجهاز التنفيذي آللية التخطيط اإل 

المعينة   اإلدارةفي العنصر المعين هو مرجعية الشاملة للدولة بحيث يكون مستوى القوة   عناصر القوى

اإل  نهايات  في  تسعى  مستراتيجيالتي  المتالك  العمل  ة  ينطلق  ذلك  وبغياب  القوة،  من  محدد  ستوى 

 التخطيطي دون خلفيات واضحة ويمكن أن يحدث نوًعا من االرتباك في الدولة. 

 األوضاع ونعني هنا تحليل    راتيجيستذلك أن ينسجم بشكٍل ما مع التحليل اإل التنظيم اإلداري يجب ك

ال والعلمية  الثقافية،  واالجتماعية  واالقتصادية  وأوضاع  السياسية  والمعلومات  اإلعالم  وأوضاع  تقنية 

 األمن والدفاع. 

ولة، كما يحدد  التي تؤثر وتتأثر بها الد  األوضاعيحدد    ستراتيجيبموجب هذا التقسيم فإن التحليل اإل

كما    من تلك العناصر، وبصورة أخرى مستوى القوة أو الضعف في كل منها.الوضع الراهن في كل عنصر  

اإل  التحليل  إتمام  اإل   ستراتيجيأن  المعرفة  إنتاج  على  القدرة  يعني  التقسيم  هذا  ظل  ة ستراتيجيفي 

لى بيانات أو معلومات وهذا ما  وبدون ذلك يعي إتمام التخطيط بناء ع   ستراتيجيالمطلوبة للتخطيط اإل

اك  ويجعله ضعيًفا، وبالنظر إلي مفهوم الغاية المذكور أدناه، يمكن إدر  ستراتيجية التخطيط اإل ينافي فكر

 المقصود. 



566 

ة، أي ما تسعى  ستراتيجية الوطنية خالل فترة اإل ستراتيجيوهي تعبر عن المصالح اإل  الغايات القومية:

المصالح المطلوب تحقيقها  ه على المدى الطويل، وهي بعدد القطاعات وتتضمن تحديد  إنجازالدولة في  

ًيا، ومن خاللها يتم تحقيق الرؤية القومية،  سياسًيا واقتصادًيا واجتماعًيا وعلمًيا وتقنًيا وإعالمًيا وعسكر

 وهي أكثر تفصيًلا من الرؤية، وتتسم باآلتي: 

وتتطلب    .1 األطرف،  من  عدد  اإل  إنجازمشاركة  من  مثل  ستراتيجيعدد  المتكاملة،  الفرعية  ات 

الغاية  جيإستراتي في  الحيواني..  واإلنتاج  التحتية  والبنيات  والتجارة  والصناعة  الزراعة  ات 

 دية فال توجد بهذا الفهم غاية زراعية أو غاية تجارية. االقتصا

ًفا مالئمة، مثل السند السياسي والتقني والعسكري  يتعذر تحقيقها دون سند يوفر أوضاًعا وظرو .2

 التي تحققها الغايات األخرى    األوضاعواإلعالمي واالجتماعي.. أي 

 ة.  ستراتيجيد نهاية اإليتعذر تحقيقها في فترة زمنية قصيرة، لذا فالغاية تتحقق عن  .3

 ة.ستراتيجيالعديد من األهداف اإل إنجازيتطلب تحقيق الغايات  .4

  في مفهوم القوة المعينة يشير إلى أهمية تناسق وارتباط النشاطات في كل قطاع، والعكس   إن التدبر

الشاملة بينما يتيح نظام القطاعات وفق قوى   ارتباك عملية سير الدولة نحو القوة  الدولة  يعني عدم 

وهو    الشاملة الفرصة لتحقيق التكامل على مستوى القطاع ثم التكامل بعد ذلك على المستوى القومي

 ة كما هو موضح أدناه: ستراتيجيما يساعد في إنتاج المعرفة اإل 

 ة: سرتاتيجيفة اإل مراحل إنتاج املعر 
 طاع.وجود الوزارة ضمن القطاع المعني يعني توفير آلية للتنسيق مع وزارات الق 

  بالوزارة.   ستراتيجييتم التنسيق داخل الوزارة بين اإلدارات المختلفة عبر آلية التخطيط اإل 

  .يتم الربط بين البيانات الخام في مستوى اإلدارات إلنتاج المعلومة 

 لمعلومات وبعضها البعض داخل الوزارة إلنتاج المعلومة األساسية )وهي  يتم الربط بين ا

تتعلق بالوزارة، أي المعلومة تصبح معلومة زراعية أو صناعية(    معلومة في هذه الحالة

 في القطاع االقتصادي. 

   يتم الربط بين المعلومات األساسية داخل القطاع إلنتاج المعرفة، وتسمى حينئذ معرفة

في   القطاع  اقتصادية  في  إنتاجها  حال  في  سياسية  ومعرفة  االقتصادي  القطاع  حالة 

ي القطاع االجتماعي )كالربط بين المعلومات األساسية في كل  السياسي وهكذا اجتماعية ف

والت والصناعة  الزراعة  القطاع  من  إطار  في  المعرفة  إلنتاج  الخارجية  والتجارة  عدين 

 االقتصادي(. 
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 ق في  المعرفة  بين  الربط  واألمن  يتم  واالقتصاد  السياسة  بين  الربط  )أي  الدولة  طاعات 

التحليل   ورشة  عبر  إلخ(  اإل  ستراتيجياإلوالدفاع...  المعرفة  هذه  ستراتيجيإلنتاج  وفي  ة، 

 . ستراتيجيلى إتمام التخطيط اإل المرحلة فقط تصبح الدولة قادرة ع

   منظومة صناعة القرار  الوضع أعاله يضمن كفاءة التنفيذ نسبة لوجود آلية التنسيق ووجود

 الذي يتم بنفس النسق أعاله   ستراتيجياإل

 االن نقطة  يشكل  أعاله  لتحديد  الوضع  يتوه    األوضاعطالق  أال  يجب  التي  المستقبل  في 

 ا. والمنفذ عنه ستراتيجيالمخطط اإل

   اتساق التنظيم اإلداري مع هذا الوضع يسهل عمليات الرصد والمتابعة والتقويم في إطار

 على المدى البعيد والعكس صحيح. ستراتيجيإلالمسار ا 

 آلية التخطيط والنظام االتحادي: 
عدد   زيادة  اإلإن  الرؤية  غياب  ظل  في  والمحافظات  واألهداف  ستراتيجيالواليات  والغايات  القومية   ة 

توقعة  ة دون آليات لتحقيق التناسق والتكامل واالرتباط بين المركز والواليات، يقود إلى نتيجة متراتيجيإس

دول   في  خاصة  الوضع  ذلك  وأن  األمور،  زمام  على  هيمنتها  وضعف  للدولة  العام  الضعف  تتميز  وهي 

إلى وضع أشبه بالدويالت    بالتعدد القبلي والديني، سيقود أيًضا نحو بروز النعرات القبلية وتحويل الدولة 

المتقن يمكن   القبلي والتي في ظل االختراق األجنبي  أن تؤدي إلى إحداث تفتيت  الصغيرة ذات األساس 

للدولة وخلق نوع من عدم االستقرار. يأتي ذلك في وقت أصبح   إلى  داخلي  الوطن  االنتماء فيه يتعدى 

 لوطن أو القبيلة. االنتماء اإلقليمي األقوى دون أن يكون ذلك على حساب ا

التنافر والتضارب    إن أهم مشكالت الحكم االتحادي هي معضلة التنسيق بين المركز واألقاليم ومشكالت

وتكامل وترابط  تناسق  وجود  وعدم  والوالئي  المركزي  التخطيط  بين  قوميـة    والتباين  بأهداف  مرتبط 

ال  واالرتباط  التنسيق  يتحول فيه من  العالم  في وقت أصبح  الدولي  محددة،  ثم  ومن  اإلقليمي  إلى  قومي 

المصالح اإل  القدرات والمزايستراتيجيسعًيا نحو تحقيق  التنافسية، من هنا تبرز أهمية آلية ة وتعزيز  ا 

اإل  والتن  ستراتيجيالتخطيط  التخطيط  مهام  تتولى  اإلالتي  والرقابة  التقويم،  ستراتيجيفيذ  ثم  ومن  ة 

 وذكرنا من إشكاالت.بالكيفية التي تعالج ما سبق 

تاج المعرفة ة القومية بالمنهج المشار إليه في هذا الكتاب والذي يتم من خالله إنستراتيجيإن وضع اإل

ى وأعلى ألسفل في يتم في شكل دائري من أسفل ألعل  إستراتيجية من خالل عمليات تخطيط  ستراتيجياإل

المجاالت   كل  في  ميدانية  مسوحات  وعمل  ودراسات  بحوث  من  المعرفي  اإلنتاج  استدعاء  مع  واحد  آن 

شاركة مباشرة لألقاليم  في األرض والتعرف على دواخل النفس البشرية، بجانب م   األوضاعللتعرف على  
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الذي تم شرحه    ستراتيجيجه اإلستخدام منهج وفلسفة اختيار التوفي عمليات التخطيط، كل ذلك في ظل ا

ة تعبر عن الوجدان الوطني، مما إستراتيجيعميق يقود لوضع    إستراتيجيفي الفصل األول، يقود لتحليل  

ات لألقاليم داخل الدولة  إستراتيجي الفرصة لوضع    يتيح الفرصة لاللتزام بها من الجميع ودعمها، كما يتيح

 مية. ة القوستراتيجييعها في إطار اإل تتكامل جم

 :  سرتاتيجيتكوين جهاز التخطيط اإل 
 يتم تكوين الجهاز وفق قانون بما يحقق اآلتي: 

بما   .1 الخاص،  والقطاع  المجتمعية  والمنظمات  الوطنية  السياسية  المؤسسات  كافة  اشتراك 

هنا هو    طيط يتم من منظور قومي وليس منظور حزب معين، لذا فالمقصوديضمن أن التخ

حكومة، وفي هذا الخصوص يتم االتفاق على نظام التمثيل في  خطة الدولة وليس خطة ال 

 المجلس )مثل تحديد مندوب واحد لكل عدد معين من النواب في البرلمان أو غير ذلك(. 

 والرقابة والمتابعة. إشراك الواليات في تفاصيل عمليات التخطيط  .2

 :تكوين الجهاز

 ين هما: يتكون المجلس من مستوي 

ة على المستوى القومي بما تشمله من إدارة عمليات  ستراتيجيالخطة اإل   إعدادى  ويتول  المستوى القومي:

ة ستراتيجيالشراكة الدولية بين الدولة والمصالح العالمية، وضع السياسات المرتبطة بتحقيق األهداف اإل 

 ومية وتحقيق القدرات والمزايا التنافسية للدولة، ويتولى مهام التخطيط من منظورين:  الق 

 منظور عالمي يستصحب التطورات والمتغيرات والتعقيدات الدولية والتطورات العلمية. :األول

الغايات    الثاني: تحديد  ويتولى  المحلية.  والظروف  والموارد  القدرات  يستصحب  محلي  منظور  من 

اإل ومية  الق  اإلستراتيجيواألهداف  التخطيط  عن  فضًلا  للدولة،  والتكامل    ستراتيجية  بالترابط  المتعلق 

 والتناسق على المستوى اإلقليمي والعالمي.  

ويتولى مهام التخطيط المحلي بالمحافظة أو الوالية، وذلك في ظل اإلطار    المستوى المحلي أو الوالئي:

 ي.  القومة على المستوى ستراتيجيالعام لإل 

اإل  التخطيط  مهام  ال  ستراتيجيويتولى  المستوى  على  والتناسق  والتكامل  بالترابط  محلي  المتعلق 

 بالوالية. 
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 تصميم اآللية:  
التخطيط في الدولة إلى تحقيقه هو تحقيق التكامل والترابط والتناسق في    تسعى آلية من أهم ما  

على المستوى القومي والمحلي باإلضافة إلى  ة  يجيسترات التخطيط والتنفيذ والتقييم والتقويم للخطة اإل 

اإل المسار  ورعاية  يش  ستراتيجيتحديد  بما  القيم  للدولة  الدولة وتطبيق  على خطة  إشراف  مله ذلك من 

بنص دستوري باعتبار    ستراتيجية، وهذا وضع يستدعي تأسيس آلية التخطيط اإلستراتيجيوالمرتكزات اإل 

 الك القوة. و امتأن ذلك أهم ضمان لسير الدولة نح

 القومي:  سرتاتيجياملسار اإل 
تتطلب مدى زمني طويل قد   ة ستراتيجيأن اإل و ه  ستراتيجيمن الحقائق المهمة في مجال التخطيط اإل 

يتعدى الثالثة عقود من الزمان حتى تتحقق، ويمكن مالحظة ذلك في التخطيط األوربي وتخطيط دول  

سنة، وهي فترة قد تتناوب فيها أكثر من حكومة وأكثر من    50إلى    30النمور، التي امتدت لفترات ما بين  

حزب واحد فقط لن يكتب لها النجاح لعدم  ة بواسطة  ستراتيجيإحزب، الشيء الذي يعني أن وضع خطة  

اإلجماع القومي عليها، يأتي ذلك في ظل حقيقة مهمة للغاية وهي أن تحقيق المصالح الكبرى ال يمكن  

 بعيد المدى.   ستراتيجيأن يتم إال عبر التخطيط اإل 

ل منها ما  ات التي قد تهدم كبعيد المدى وما بين تعاقب الحكوم  إستراتيجيفما بين الحاجة لتخطيط 

سبق وقامت بتخطيطه وشرعت في تنفيذه الحكومة السابقة لها، برزت أهمية آلية التخطيط فما يتعلق  

 بعالج هذه العلة. 

للدولة بما يمكنها من تحقيق مصالحها    ستراتيجيلمسار اإلإن إدارة المصالح القومية تتطلب تحديد ا

تسم بالصراع الدولي العنيف حول المصالح، وقد كان  ئة الدولية التي تة ومواجهة تحديات البيستراتيجياإل

ة التي  ستراتيجيهو الحل الوحيد لهذا اإلشكال الذي تجسد فيما أطلق عليه الرؤية اإل  ستراتيجيالمدخل اإل

والمصالح اإل من خاللها   الفلسفة اإل ستراتيجييتم تحديد وبلورة األهداف واألسس  ة  ستراتيجية وتحديد 

 تحديات.  وال

 ة الدولة: رعاية خط 
إن رعاية خطة الدولة ظلت مفقودة في العديد من الدول النامية، وقد أدى ذلك ألن يتفاقم الصراع  

بدوره انعكس سلًبا على األمن القومي،    السياسي دون ضابط يحكمه وهو المصالح الوطنية العليا، وهذا

 ير مجمع عليها وطنًيا.  بية بخطط حكومية غات األجنستراتيجيوبالتالي ظلت تلك الدول تواجه اإل

ة وقيادة اإلجماع الوطني وإدارة الصراع الدولي حول المصالح ال  ستراتيجيإن قيادة المصالح الوطنية اإل

ية حيث ال تفلح الخطط الحكومية المرحلية وال التكتيكية لمواجهة ات الوطنستراتيجيتتم إال من خالل اإل 
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اإل إلى ضرورة االهتماذلك الصراع، وهو ما يقود   المصالح    ستراتيجيم بالتخطيط  القومي من أجل بلورة 

  ستراتيجية التي يتوافق عليها الجميع ومن ثم إدارة الصراع الدولي من خالل العمل اإلستراتيجيالوطنية اإل

ثقافة المن بنشر  لالهتمام  يدعو  ما  وهذا  مهًما،  كسًبا  تحقق  ال  التي  والبرامج  التكتيكات  وليس    ظم 

افة خطة الدولة التي يحترمها الجميع بجانب االهتمام بترقية الوعي، وكل هذا سيكون  ة وثقستراتيجياإل

الوط المهمة  التي تتولى هذه  القومية  اآللية  لم يتم تطوير ودعم  إذا  المدخل  سرًدا نظرًيا  نية، ونرى أن 

اإل  المنظور  و  ستراتيجيالمناسب لمواجهة تحديات المستقبل من  آلية قهو تأسيس  ومية  دعم وتطوير 

تتبع مباشرة لرئاسة الدولة، وتوفير السند السياسي لها، وتعزيز صالحيات رئيس    ستراتيجيللتخطيط اإل 

 كزي. الجهاز التنفيذي لتلك اآللية ليكون بمستوى أعلى من وزير مر

المسار   ورعاية  الوطن  خطة  على  اإلشراف  في  بدورها  االضطالع  من  اآللية  هذه  تتمكن  وحتى 

لهوى  للدول  ستراتيجياإل تكوينها  يخضع  ال  حتى  الدستور  في  خاص  نص  بموجب  تؤسس  أن  فينبغي  ة، 

 الحكومات بل تصبح جهاًزا قومًيا مثل السلطة القضائية. 

للدولة   خطة  وضع  يستدعي  أعاله  اإل الوضع  عنه  تعبر  ما  يتطلب  ستراتيجيوهو  وهو  القومية،  ة 

اإل التخطيط  على  يشرف  قومي  جهاز  السياسية    تراتيجيستأسيس  القوى  كافة  اشتراك  خالله  من  يتم 

اإل التخطيط  في  الوطنية  تجاه  ستراتيجيوالمجتمعية  مرحلة  تشكل  فهي  الحكومية  الخطة  أما   ،

الحكومة  ستراتيجياإل بواسطة  تعد  أنها  إال  الرؤية  ة  وضوح  إن  مرحلية.  خطط  تكون  ما  دائًما  وهي 

ية بما يشكل منها مرحلة حقيقية تجاه تحقيق  المرحل  ة يمكن أي حكومة من وضع خططها ستراتيجياإل

 ة مهما اختلفت الوسائل والسياسات. ستراتيجيالخطة اإل 

 املرجعية الوطنية: 
ا ملًحا، ولعل هذا يعزز ما سبق وذكرناه  يإستراتيجإيجاد مرجعية وطنية يثق فيها المواطن بات أمًرا  

دور، وهذا يعني ضرورة توفر اآلتي فيها حتى  بهذا اللتقوم    ستراتيجيمن أهمية تطوير آلية التخطيط اإل 

 تقوم بالدور المطلوب منها على الوجه المطلوب: 

  يجي ستراتتبعية إدارية محايدة، وهذا يقود ألهمية ما ذكرناه من تبعية آلية التخطيط اإل .6

 لرئاسة الدولة. 

 تأسيسها بموجب نص دستوري.  .7

 قيادة يتوفر فيها:  .8

 المهنية. . أ

 العقل القومي.  .ب
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 . ستراتيجيعلى التحليل والتفكير والتخطيط اإل  القدرة .ج 

 الشجاعة والصبر وعدم المجاملة.  .د

الجاد بالمسار اإل .9 اإل   ستراتيجيااللتزام  ة وعدم الميل لصالح جهة أو  ستراتيجيوالمرتكزات 

ة الوطنية، وهذا يعني عدم تولي قيادة اآللية لحزبيين ستراتيجيما للمصالح اإل فئة وإن

 ين كالقضاة والسفراء وضباط القوات المسلحة.. إلخ.إستراتيجي مهنيين صارخين وإنما

 توفير إرادة سياسية خلف اآللية. .10

 ون من مستويين:يمكن أن يتك  ستراتيجيوفقا للحقائق أعاله فإن تصميم الجهاز اإلداري للتخطيط اإل

 المستوى األول )المجلس القومي أو المؤتمر القومي(:  

 قوى السياسية والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاص بالدولة. ويضم ممثلين لكافة ال 

عبر هذا التكوين يتم تامين المشاركة القومية بجانب ممثلي األقاليم/الواليات، ويقوم بتنفيذ الحوار  

اإل  الدولة  حو  ستراتيجيالوطني  قضايا  اإلل  المصالح  تحديد  من  ستراتيجيبغرض  تشمله  وما  للدولة  ة 

ة بجانب الفلسفة في كل المجاالت، وتحقيق التوافق حولها، والمصادقة  إستراتيجيت  منظومة قيم ومرتكزا

ة وإجراء ما يراه من تعديالت وإضافات كما يتولى المصادقة على عمليات إعادة  ستراتيجيعلى الخطة اإل 

لق  وما يتع  ستراتيجي، ويقود عمليات تحقيق وتعديل وتطوير االتفاق الوطني اإلستراتيجيخطيط اإلالت

 به من أسس ومرتكزات وغيرها.

 المستوى الثاني: )مجلس الخبراء(: 

وهو مستوى الخبراء ويمكن أن ينقسم إلى سبعة قطاعات )السياسي، االقتصادي البيئي، االجتماعي  

التقا  العلوم،  اإل الثقافي،  والدفاع(،ويتولىنة،  األمن  والمعلومات،  المصالح    عالم  مقترح  تحديد 

للدولةستراتيجياإل إجازة    ة  و  المعين،  القطاع  مجال  المجلس  إستراتيجيفي  على  عرضها  قبل  القطاع  ة 

التخطيط   إعادة  عمليات  على  المصادقة  يتولى  كما  وإضافات  تعديالت  من  يراه  ما  وإجراء  القومي  

 القطاع.ما يلي في ستراتيجياإل

أمانة التخطيط أو  يكون لكل قطاع رئيس غير متفرغ من الخبراء المختصين في المجال ويكون أمين  

 من ينوب عنه مقرًرا له. 
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 التنسيق بني املركز والواليات:  
لزيادة االرتباط المحلي بالمركزي في التخطيط يمكن تشكيل مجالس تنسيق لكل دائرة من الدوائر التي  

كل و  تمثل  بالواليات،  منها  الرصيفة  الدوائر  ورؤساء  المختصة  الدائرة  رئيس  عضوية  من  وتتكون  زارة، 

 بالوزارة موضوع التخصص مهام مقرر المجلس،   ستراتيجييمكن أن يتولى مدير التخطيط اإل و

العام بالمستوى    مثال لذلك: التعليم  المجلس العلمي للتعليم العام يتكون من رئيس دائرة خبراء 

م العام مقرًرا  بوزارة التعلي   ستراتيجيساء دوائر التعليم باألقاليم ويكون مدير إدارة التخطيط اإل ومي ورؤالق 

 لها، لتحقيق االرتباط بين الوزارة والواليات.

الوضع أعاله يتيح للمركز التعرف عن قرب على المشاكل والتحديات واألهداف والظروف المحلية، فيما 

رف على التحديات والظروف الدولية والقومية والتطورات العلمية الخ، بما  من التعيمكن الدوائر المحلية  

ة لتخطيط واقعي على المستوى القومي يراعي القاعدة، كما يمكن اإلقليم من إتمام تخطيط  يتيح الفرص

 يتناسق ويتكامل مع المستوى اإلقليمي.

 الوضع الراهن ملجالس التنسيق يف الدول النامية: 
مأل فيأصبح  أو    وًفا  التنسيق  بأغراض  للقيام  قومية  مجالس  تأسيس  النامية،  الدول  من  العديد 

ف اللغوي،  التخطيط  التخطيط  التربوي،  بالتخطيط  الخاصة  القومية  المجالس  مثل  المجاالت،  بعض  ي 

  ق، ولعلالتعليم العام،  الطفولة، الجودة، االستثمار، الزراعة، الجلود... إلخ، دون رابط يجمع بينها للتنسي 

مسمى مجلس أو  هذا يشير إلى غياب المظلة القومية للتخطيط التي يندرج تحتها كل تلك المجالس تحت  

 دائرة أو خالف ذلك، وهي بهذا الوضع كثيًرا ما تسبب االرتباك. 

بالتالي فإنني أرى من الضرورة بمكان إعادة هيكلة الدولة بما يشمل توحيد مثل هذه المجالس تحت  

 القومي.   ستراتيجيط اإل التخطي مظلة آلية

لس ذات االختصاص الخاص بالتخطيط  ويجب اإلشارة إلى أن المجالس المقصودة هنا تشمل فقط المجا

    أو التنسيق.

 الجهاز التنفيذي لآللية )األمانة العامة(:  
ويجب  ويتكون من رئيس األمانة ويجب أن يكون الرجل الثاني في الدولة، بجانب أمين عام )تنفيذي(  

جلس القومي  ا محترًفا، بدرجة أعلى من وزير مركزي، يعين ويعفى بموجب قانون المإستراتيجيأن يكون 

اتخاذ  بما  ستراتيجياإلللتخطيط   طريقة  أيًضا  يشمل  والذي  الدولة،  خطة  لسيادة  القرارات    يؤسس 

التعاون والتنسيق  والتصويت، تضم األمانة العامة عضوية أمناء القطاعات السبعة، كما يمارس عمله ب

 مع أمناء مجالس التخطيط بالواليات. 
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ودوره الرئيس في ما تحقق من    ستراتيجيالبالغة للتخطيط اإل  إن المنطق العلمي واألهمية المحورية 

ال يكون  أن  تتطلب  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  ما  فترة  خالل  التخطيط    مسؤولتنمية  عن  التنفيذي 

المن  ستراتيجياإل الموضع  بالصورة  في  بالعمل  االطالع  يمكنه  بحيث  للدولة  اإلداري  الهيكل  على  اسب 

في هذه الدرجة يشير إلى وجود اإلرادة السياسية  التنفيذي األول    مسؤول وضع ال  المطلوبة، فضًلا عن أن 

وهو عمل بالغ األهمية في نجاح أو فشل التخطيط    ستراتيجيالتي تقف خلف الجهاز القومي للتخطيط اإل 

 .تيجيسترااإل

فاف حول  يعزز ما ذكرت هو أن وضع الدول النامية وما تواجهه من تحديات تتطلب بشكل كبير االلت

لح العليا للبالد، وأن النظر إلى الصراع الدولي حول المصالح والذي تشكل الدول  خطة وطنية تجسد المصا

األمن القومي ال يتحقق إال   النامية أهم مسارحه المهمة، يشير إلى أن مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق 

 وقد سبق وشرحنا ذلك. ستراتيجيمن خالل التخطيط اإل

للدولة وإتمام عمليات   ستراتيجيالكيفية يتيح لها اإلشراف على المسار اإلانة العامة بهذه األم تشكيل 

اإل الرقابة  بعمليات  القيام  عن  فضًلا  بسهولة  مستستراتيجيالتنسيق  وعلى  العام  المستوى  على  وى  ة 

 التخصصات.

 وأهم مهامها: 

 للدولة. ستراتيجياإلشراف على المسار اإل  .1

وتنفيذ    ستراتيجيصل بالمشاركة في التخطيط اإلالوطنية فيما يت  إدارة عمليات الشراكة  .2

 ة ودعمها. ستراتيجيومتابعة اإل

 إلى ذلك.  القطاعات وماالتنسيق وإزالة التضارب والتباين بين خطط  .3

 للخطط المجازة.  متابعة التنفيذ العملي .4

 لقومي العام. ة على المستوى استراتيجيالقيام بعمليات المتابعة والتقييم والرقابة اإل .5

 ع المقترحات حول االنحرافات التي قد تحدث. رف .6

 مع مجلس الخبراء والمجلس القومي. ستراتيجيمتابعة عمليات إعادة التخطيط اإل  .7

 ة القومية. يجيستراتتحديد المواصفات المتعلقة باألهداف اإل .8

 قومي.إجازة المؤشرات والمعايير التي يتم استخدامها لقياس األداء على المستوى ال  .9

خطيط القصير بالدولة للتأكد من أنه يسير كًما وكيًفا وزمًنا تجاه تحقيق الخطط  متابعة الت .10

مجلس  ستراتيجياإل من  تجاز  أن  ينبغي  بالدولة  القصيرة  الخطط  أن  يعني  البند  )هذا  ة 
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اإلالتخ غير    ستراتيجيطيط  بأنشطة  القيام  عدم  يضمن  بما  المختلفة  أجهزته  خالل  من 

متناقضة اإل  مطلوبة  الخطة  من  اتيجيستر مع  التأكد  عن  فضًلا  هو    إنجازة  كما  األهداف 

 مطلوب(.  

 .ستراتيجياإلشراف على إنتاج وتطوير الفكر اإل .11

 ة. ستراتيجياإلشراف على نشر ثقافة اإل  .12

 ة في الدولة. ستراتيجيتأهيل القيادات اإل و  إعداداإلشراف على  .13

 األجهزة يف املستوى اإلقليمي:  
 ويمارس ذات الصالحيات في إطار الوالية:   في الوالياتجهزة أعاله يتم تأسيس نفس األ

 مجلس التخطيط الوالئي /اإلقليمي:

 ويترأسه الوالي ويضم ممثلين لكافة القوى السياسية والمجتمعية بالوالية. 

 التكوين يتم تأمين مشاركة األحزاب والمجتمع وممثلي المحافظات. عبر هذا 

 الخبراء بالوالية: مجلس 

 الخبراء القومي ولكن على مستوى الوالية. اختصاصات مجلستولى ذات  وي

 الجهاز التنفيذي لآللية )أمانة التخطيط بالوالية(:  
يجب أن يكون بدرجة وزير والئي،  وتتكون من رئيس لألمانة ويتوالها نائب الحاكم، وأمين تنفيذي و 

 براء الوالية. وعضوية أمناء القطاعات الستة بمجلس خ

 م مهامه:  ومن أه

 لإلقليم / الوالية.  ستراتيجياإلشراف على المسار اإل  .1

التخطيط   .2 في  بالمشاركة  يتصل  فيما  بالوالية/اإلقليم،  الوطنية  الشراكة  عمليات  إدارة 

 ة ودعمها.ستراتيجية اإل للوالية وتنفيذ ومتابع ستراتيجياإل

 اإلقليم.   /لك على مستوى الواليةالتنسيق وإزالة التضارب بين الخطط وما إلى ذ .3

 متابعة التنفيذ العملي للخطط المجازة بالوالية/ اإلقليم.   .4
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 ة على المستوى العام بالوالية / اإلقليم. ستراتيجيالقيام بعمليات الرقابة اإل  .5

 لتي قد تحدث بالوالية / اإلقليم. رفع المقترحات حول االنحرافات ا .6

إعادة   .7 عمليات  اإلمتابعة  خبراء  ستراتيجيالتخطيط  مجلس  التخطيط    مع  ومجلس  الوالية 

 بالوالية/ اإلقليم.  

وضع المواصفات والمعايير والمؤشرات التي يتم استخدامها لقياس األداء على مستوى الوالية   .8

 اإلقليم بالتنسيق مع األمانة القومية. /

كًما وكيًفا وزمًنا تجاه تحقيق الخطط  ة التخطيط القصير بالوالية للتأكد من انه يسير  متابع .9

ة بالوالية )هذا البند يعني أن الخطط القصيرة بالوالية ينبغي أن تجاز من مجلس  تراتيجيساإل

بالوالية من خالل أجهزته المختلفة بما يضمن عدم القيام بأنشطة    ستراتيجيالتخطيط اإل

األهداف كما هو    إنجازكد من  ة فضًلا عن التأستراتيجية متناقضة مع الخطة اإلغير مطلوب

   مطلوب(.

 ا: آلية التخطيط في الوزارات:  ثانيً 

حتى يتم االضطالع بمهام التخطيط على أكمل وجه فإنه ينبغي تخصيص إدارة للتخطيط في كل وزارة  

في مستوى إداري يمنع عنها    اإلدارةهذه    أو مؤسسة حكومية سواء كانت اتحادية أو والئية، ويجب وضع

 حيدتها.تدخل اآلخرين أو السيطرة اإلدارية التي تؤثر على  

 .ستراتيجيإن إدارة التخطيط في الوزارة تمثل حلقة الوصل بين الوزارة وجهاز التخطيط اإل

 تكوين اآللية:  
كبيرة على    يتوقف بدرجة  في الدولة، إال أن نجاح ذلك التخطيط   ستراتيجيبقدر أهمية التخطيط اإل

ي يتم من خالله تحديد األهداف  مدى كفاءة تخطيط العمليات وكفاءة التنفيذ، أي التخطيط القصير الذ 

ة. من هنا برزت أهمية  ستراتيجي المرحلية التي تقود بانتظام لبناء التراكم المطلوب لتحقيق األهداف اإل 

 :  تصميم آلية للتخطيط بالوزارات تتضمن مستويين هما

ا .1 الوزارة، ويالمستوى  والوكالء وقيادات  الدولة والمستشارون  الوزير ووزراء  تولى  ألول ويمثله 

 ية إجازة الخطة وتعديلها ومتابعتها على المستوى العام. مسؤول

مستوى الخبراء، ويمثله مديرو اإلدارات العامة بالوزارة ومديرو الهيئات والمؤسسات التابعة   .2

ومجاراة التطورات العلمية، وتنفيذ الخطة ومراقبتها ة وضع الخطة  يمسؤولللوزارة، ويتولى  

 وإعادة التخطيط. 
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وزارته في مجلس الخبراء بمجلس التخطيط    اإلدارةن إدارة للتخطيط بالوزارة، يمثل مدير هذه  كما تتضم

لتخطيط  ، كما يتولى مديرها أو من ينوب عنه مهام مقرر الدائرة العلمية المعينة بمجلس استراتيجياإل

 .راتيجيستاإل

 تتكون من قسمين هما:  

 قسم التخطيط. .1

 . قسم المتابعة والتقييم والتقويم .2

 قسم التخطيط:

ة والخطط السنوية مع  ستراتيجي، مراجعة الخطط المرحلية مع اإل ستراتيجييتولى مهام التخطيط اإل

 الخاص بالوزارة.  يجيستراتليل اإلة، استمرار تطوير التحستراتيجيالمرحلية للتأكد من إنها تتم في إطار اإل 

اإل  وتحويل  العمليات  تخطيط  مهام  يتولى  إلىستراتيجيكما  تصميم    ة  ذلك  في  بما  تشغيلية  خطط 

التشريعات    إعدادالبرامج و في  عمله  المطلوب  بالتطوير  االقتراحات  رفع  والميزانيات،  الفنية  الدراسات 

 ة.ستراتيجيالمطلوبة لتنفيذ اإل راح السياسات ة، اقتستراتيجيواللوائح بما يحقق كفاءة تنفيذ اإل

 قسم المتابعة والتقييم: 

 ة، )متابعة تنفيذ البرامج بما في ذلك متابعة التمويل.راتيجي ستمتابعة تنفيذ اإل

ومتابعة تنفيذ السياسات واإلشراف على متابعة التطوير المطلوب في التشريعات واللوائح المطلوبة  

 ة.ستراتيجي أوضاع الشراكات مع اآلخرين فيما يلي اإلابعة مت ة،ستراتيجيلتنفيذ اإل 

األداء و  إعداد المتابعة وتصور مؤشرات قياس  والمرحلية والتبليغ    إعدادتقارير  الدورية  تقارير األداء 

 باالنحرافات التي قد تحدث وأسبابها ورفع مقترحات بذلك.

 في المنظمات:   ستراتيجيثالًثا آلية التخطيط اإل

بالمنظمات والشركات تتكون من مستويين    ستراتيجيفي الوزارات فإن آلية التخطيط اإل لحال  كما هو ا 

 : هما

العام،    اإلدارةالمستوى األول ويمثله مجلس   .1 المنظمات{ والمدير  }مجلس األمناء في بعض 

 ية إجازة الخطة وتعديلها ومتابعتها على المستوى العام.مسؤولويتولى 

م  .2 ويمثله  الخبراء،  ويتولى  ديرو  مستوى  المؤسسة،  أو  بالشركة  الرئيسة  ية  مسؤولاإلدارات 

 لعلمية، وتنفيذ الخطة ومراقبتها وإعادة التخطيط.  وضع الخطة ومجاراة التطورات ا
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 إدارة التخطيط:  
إن كثافة النشاط والتفاعل مع البيئة وطبيعة الصراع والتنافس بين المنظمات يجعل من الضرورة  

وقسم   ستراتيجيي بما يشمل إضافة إدارة للتخطيط تشمل قسم للتخطيط اإلإلدار إعادة تصميم الهيكل ا 

 لمتابعة والتقييم. للعمليات وقسم ل 

اإل التخطيط أعاله تتولى من خالل قسم التخطيط  التخطيط    ستراتيجيإدارة  المتابعة، مهام  وقسم 

اإل  التخطيط  اإل   ستراتيجيوإعادة  تحويل  خطط  ستراتيجيبجانب  إلى  المؤشرات  تشغيليةة  ووضع   ،

الخطط والسياسات والوسائل  والمعايير لقياس األداء ومراجعة السياسات والوسائل، بما يضمن أن كل تلك  

ة للمنظمة، كما تتولى من خالل قسم العمليات،  ستراتيجيتتكامل وتتناسق لتصب تجاه تحقيق األهداف اإل 

 رها.ومراجعة الخطط القصيرة والمتوسطة وغي إعداد مهام 

 القومي:   سرتاتيجيهيكل املقرتح للجهاز التنفيذي آللية التخطيط اإل ال
يجب أن ينطلق على خلفية عناصر    ستراتيجيجهاز التنفيذي آللية التخطيط اإل إن التنظيم اإلداري لل

المعينة التي    اإلدارةالقوى الشاملة للدولة بحيث يكون مستوى القوة في العنصر المعين هو مرجعية  

ة المتالك مستوى محدد من القوة، حتى ال ينطلق العمل التخطيطي دون  ستراتيجييات اإل في نها  تسعى

ة تجاه تحقيق غايات محددة وتعمل  ستراتيجيواضحة، وحتى نضمن أن الدولة تسير طوال عمر اإلخلفيات  

 على معالجة ضعف محدد ومعلوم في عناصر قوتها.  

النامي الدول  عدد من  في  العملي  تجاه  ة يشير  فالواقع  اهتمام  وأولويات وصرف  أنشطة  إلى ممارسة 

يتم ذلك في إطار معالجة الضعف أو موازنة القوة، وهكذا    قضايا معينة وصرف ميزانيات.. الخ لكن دون أن

تضيع السنين واألموال وتتشتت الجهود دون أن تتكامل تجاه تحقيق غايات قومية محددة، وهكذا يتساءل  

مكانات فيما تفشل أخرى قد ال تملك من الموارد والمزايا ما تملكه بعض الدول  ل ذات إ الناس لماذا تنجح دو

 المتأخرة.

ه ومراعاة لذلك وإدراًكا لحقيقة أن معظم عمليات الصراع الدولي حول المصالح تدور حول القوة  علي

الذي يسهل  الوضع    الشاملة، فيجب أن يتسق التنظيم اإلداري للجهاز التنفيذي )األمانة العامة( مع هذا

 لبعيد..على المدى ا ستراتيجيكذلك عمليات الرصد والمتابعة والتقويم في إطار المسار اإل

بناء على ما سبق اقترح أن يضم الهيكل األمانات التالية التي تضم كل منها مجموعة من اإلدارات العامة  

 التي تتكون من عدد من اإلدارات. 
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 :(132) أوالً األمانات
 سياسي.أمانة القطاع ال .1

 أمانة القطاع االقتصادي. .2

 أمانة القطاع االجتماعي الثقافي. .3

 تقانة.أمانة قطاع العلوم وال .4

 أمانة اإلعالم والمعلومات.  .5

 أمانة قطاع األمن والدفاع. .6

 أمانة المتابعة والتقييم والتقويم.  .7

 العلمية.  شؤونأمانة ال .8

 

 :  (133)اإلداراتثانيًا 

 أمانة القطاع السياسي. 

 ات الدولية. إدارة العالق .1

 إدارة العدل.  .2

 الداخلية )األراضي، الحدود، حقوق اإلنسان..(. شؤون إدارة ال .3

 رة الحكم االتحادي. إدا .4

 إدارة الحكم الوالئي. .5

 إدارة المنظمات المجتمعية. .6

 

 
 يكون لكل أمانة أمين ومساعد مختص في مجال القطاع واثنين من الموظفين واثنين من موظفي السكرتارية.  ( 132)

 يكون لكل إدارة مدير  وموظف في مجال تخصص اإلدارة وسكرتير. ( 133)

 السري تجاه الغايات
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 أمانة القطاع االقتصادي. 

 واالستثمار والخدمات االقتصادية. إدارة المالية  .1

 إدارة البنى التحتية. .2

 واإلنتاج الحيواني والمياه.   إدارة الزراعة .3

 إدارة المراعي والثروة الحيوانية والسمكية. .4

 إدارة الصناعة.  .5

 إدارة ثروات باطن األرض.  .6

 إدارة البيئة والغابات والمراعي. .7

 . إدارة السياحة .8

 إدارة التجارة الخارجية.  .9

 اع االجتماعي الثقافي.أمانة القط

 ، التدريب(. إدارة الموارد البشرية )التعليم العام، العالي  .1

 إدارة الصحة.  .2

 إدارة الرعاية االجتماعية. .3

 إدارة الثقافة واإلرشاد والتوجيه. .4

 دارة السكان. إ .5

 إدارة الرياضة. .6

 إدارة منظمات المجتمع. .7

 أمانة قطاع األمن والدفاع.  

 إدارة القوات المسلحة.   .1

 إدارة قوات الشرطة.  .2

 إدارة األمن والمخابرات.  .3
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 لتقنية.  أمانة قطاع اإلنتاج العلمي وا

 إدارة اإلنتاج العلمي. .1

 إدارة التقانة. .2

 أمانة قطاع اإلعالم والمعلومات.  

 لمعلومات والمعلوماتية.إدارة ا .1

 إدارة االتصاالت.  .2

 إدارة اإلعالم.   .3

 س والتقييم:أمانة المتابعة والقيا

 العامة للتواصل الوطني اإلدارة .1

 السياسات والتشريعات  شؤونالعامة ل  اإلدارة .2

 امة للمتابعة وتضم األقسام التالية: الع اإلدارة .1

 إدارة الخطط السياسية.  .أ

 إدارة الخطط االقتصادية.   .ب

 الثقافية.دارة الخطط االجتماعية إ .ج

 إدارة خطط البحث العلمي والتقنية.  .د

 إدارة خطط اإلعالم والمعلومات.   .ه

 إدارة خطط األمن والدفاع.   . و

 العلمية   شؤونأمانة ال

 شبكة الخبراء.  .أ

  قات الدولية السياسة والعال 

   .االقتصاد والبيئة 

 .العلوم االجتماعية والثقافية 

أوضاع القوة  
الشاملة وأوضاع  

 تحقيق الغايات 
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 اإلنتاج العلمي والتقنية . 

   .اإلعالم والمعلومات 

   .األمن والدفاع 

 البحوث والدراسات.  .ب

  السياسة والعالقات الدولية 

   .االقتصاد والبيئة 

 .العلوم االجتماعية والثقافية 

  .اإلنتاج العلمي والتقنية 

 ومات.  اإلعالم والمعل 

   .األمن والدفاع 

 بناء القدرات والدعم الفني. )المعهد القومي للتخطيط(. .ج

 نفيذي ويشمل كال من:المكتب الت

 اإلدارية والمالية والخدمات. شؤونال .أ

 العالقات الدولية.   .ب

 القرار(.   إعداد)مركز معلومات دعم القرار، مركز  ستراتيجيدعم القرار اإل .ج

 القانونية.   شؤونال .د

 العالقات العامة. اإلعالم و .ه

 .التنسيق والمتابعة.    . و
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 املهام الرئيسة لألمانات:
التخطي قطاعات  العلوم  أمانة  االجتماعي،  االقتصادي،  السياسي،  )وتشمل  اإلعالم ط    والتقانة، 

 يرأسها كل منها خبير محترف في مجال القطاع. ، والمعلومات، األمن والدفاع( 

التحليل    إعدادة المطلوبة للتخطيط،  ستراتيجياإلشراف على عمليات إنتاج المعرفة اإل  .1

 ا في القطاع. وتطويره سنويً  ستراتيجياإل

 ة القطاع وخططها لمطلوبات تحقيق األمن القومي.إستراتيجياف على استيفاء اإلشر  .2

 للقطاع. ستراتيجياإلشراف على عمليات التخطيط اإل  .3

اإل .4 السياسات  مقترحات  وتطوير  إنتاج  عمليات  على  المتعلقة  اتيجيستراإلشراف  ة 

 بالقطاع. 

الخطط   عدادت( إلالمنضوية تحت القطاع )وزارات، مؤسساالتعاون مع الجهات المعنية   .5

 المرحلية. 

 اإلشراف على عمليات تطوير الخطط وإعادة التخطيط المتعلقة بالقطاع.  .6

ة العامة  ستراتيجيمراجعة الخطط السنوية والمرحلية والتأكد من أنها ال تتناقض مع اإل  .7

 ات الفرعية للقطاع.  ستراتيجيأو اإل 

قومي واليات،  بالقطاع ) خاصة  سيق بين أطراف العملية التخطيطية الإدارة عمليات التن .8

 وزارات ووزارات، حكومة قطاع خاص، حكومة منظمات مجتمع(. 

في   ستراتيجييعمل بالتعاون مع مركز صناعة القرار بالمكتب التنفيذي لدعم القرار اإل .9

 ال القطاع.الدولة في مج

 ة القطاع. إستراتيجيعلى  رصد ودراسة أوضاع التوازن الدولي وتأثيرها .10

ات األجنبية في المنطقة وما يطرأ عليها وتأثيرها  ستراتيجيالسياسات واإل   رصد ودراسة .11

 ة القطاع. إستراتيجيعلى 

المحتملة ووضع الخيارات   األوضاعة القطاع و إستراتيجيالسيناريوهات المتعلقة ب  إعداد .12

 المناسبة لمتخذي القرار. 

ا .13 والقرارات  السياسات  والعقبااقتراح  االنحرافات  لمعالجة  مع  لمطلوبة  والتعامل  ت 

 ة القطاع. إستراتيجيالمستجدات المتعلقة بتنفيذ 



583 

 أمانة املتابعة والتقويم:
 ، ومهامها: يرأسها خبير محترف في المجال

ب ما هو مخطط، على مستوى  متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة والتأكد من تنفيذها حس .1

الخاص   والقطاع  ومالحكومة  قرارات  تنفيذ  متابعة  المجتمع.  المجلس  ومنظمات  وجهات 

 القومي للتخطيط ومجلس الخبراء ومجلس الوزراء. متابعة موقف تمويل الخطط. 

اإل .2 وتقييم  قياس  مؤشرات  األمانات  ستراتيجيإنتاج  مع  والتعاون  بالتنسيق  وتطويرها  ة 

الع وجهباألمانة  للمعلومات  القومي  والمركز  اإلحصاء  وجهاز  بعد  امة  عن  االستشعار  از 

 تقارير األداء.  إعدادالمعنية،  والوزارات والمؤسسات

إنتاج وتوحيد منظومة تقارير األداء القومي وتشمل التقارير المقدمة إلى أمانة التخطيط،   .3

اإل خلفية  على  تقارير  تقديم  يضمن  بما  البرلمان  الوزراء،  القومية  ستراتيجيمجلس  ة 

 لمعتمدة.  وخططها ووفق مؤشرات القياس ا

بم .4 التشريعي  الجهاز  مع  لتنفيذ  التعاون  المطلوب  التشريعي  السند  توفير  يضمن  ا 

 ة، ويشمل إلغاء التشريعات أو تطويرها أو إصدار تشريعات جديدة. ستراتيجياإل

صدار السياسات المطلوبة  التعاون مع الجهاز السياسي بما يضمن توفير السند السياسي وإ .5

 سياسات جديدة.ة، ويشمل إلغاء السياسات أو تطويرها أو إصدار  ستراتيجيلتنفيذ اإل 

ال .6 أمانة  مع  والتعاون  بالتنسيق  التقويم  عمليات  على  وأمانة    شؤون اإلشراف  العلمية 

 التخطيط. 

المشا .7 وضمان  القومي،  التخطيط  بمجريات  وتزويدهم  الوطنية  األطراف  مع  ركة  التواصل 

ال التي تعزز استقرار  اإل الوطنية  الوطني  ستراتيجي مسار  المشاركة  ة  للدولة، تعزيز وتوسيع 

 وتعزيز ثقافة خطة الوطن. ستراتيجيفي التخطيط اإل 
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 العلمية:  شؤونأمانة ال
 يرأسها خبير محترف في بدرجة األستاذ.

بعة والتقويم، متابعة  العلمية، إنتاج وتطوير منهج التخطيط والمتا  شؤوناإلشراف على ال .1

 التطورات العلمية وتجارب الدول األخرى.  

ة وبناء الشراكة مع المؤسسات  ستراتيجية المتعلقة باإل ستراتيجيابتدار ودراسة القضايا اإل .2

 العلمية ذات الصلة بأغراض الجهاز القومي للتخطيط.

 ين بالمجلس القومي.ستراتيجياء اإلاإلشراف على شبكة الخبر .3

ع .4 على  اإلشراف  واإلشراف  والمجتمع  بالدولة  والوسيطة  العليا  للقيادات  القدرات  بناء  لى 

 للتخطيط ومنح زمالة التخطيط القومي. المعهد القومي 

 تقديم الدعم الفني للوزارات والواليات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمعي.  .5

والتعاون و .6 التواصل  البحوث والدراسات بما يضمنإدارة  عملها في إطار   التنسيق مع مراكز 

 االهتمام القومي.

 املكتب التنفيذي:
 الدولي.  اإلشراف على عمليات التواصل والتعاون  .1

اإل   شؤونال .2 التنفيذي لمجلس التخطيط  بالجهاز  القرار  ،  ستراتيجيالقانونية، عمليات دعم 

 التطوير اإلداري، ملف الجودة الشاملة والتقويم الذاتي بالجهاز التنفيذي. 

القرار    إعداد، مركز  ستراتيجيمنظومة دعم القرار )مركز معلومات دعم القرار اإلاإلشراف على   .3

المعلوماتستراتيجياإل نظم  وإدارة    –  ،  وتطوير  تأسيس  العمل،  حوسبة  البيانات،  قاعدة 

 شبكة المعلومات، أمن المعلومات. 

 اإلشراف على عمليات االتصال والتنسيق والمتابعة. .4

 إلخ. العاملين، التدريب. شؤونة، اإلداري  شؤون اإلشراف على ال .5

ال  .6 على  اإل   –المالية    شؤوناإلشراف  المصروفات،  الداخلية،  الموازنة،  المراجعة  يرادات، 

 المخازن. 

 اإلشراف على اإلعالم، تنظيم المنتديات والمنابر وورش العمل والمؤتمرات. .7

 العالقات العامة، المراسم، الهدايا والمطبوعات، رصد الرأي العام. .8
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 فة..شراف على الخدمات، الضيافة، الصيانة، الترحيل، النظااإل .9

 مركز صناعة القرار: 
مركز للمكتب التنفيذي ويعمل بالتعاون والتنسيق مع األمانات المختلفة ويتكون المركز  يتبع هذا ال

 من قسمين هما: 

 مركز معلومات دعم القرار.  .1

الخم  إعدادمركز   .2 الدولة  قوى  بعدد  مقسم  مركز  وهو  تقسيم  القرار  بنفس  مقسمة  سة، 

 اإلدارات في أمانة التخطيط.

 (. Data Miningكز إنتاج المعرفة )مر .3

 اف املركز: أهد
اإل  .1 القرار  دعم  عمليات  على  مع    ستراتيجياإلشراف  والتعاون  بالتنسيق  العامة  باألمانة 

 األمانات األخرى. 

 ة القطاع. إستراتيجيرصد ودراسة أوضاع التوازن الدولي وتأثيرها على  .2

نطقة ذات الصلة بالقطاع وما يطرأ  ات األجنبية في المستراتيجيرصد ودراسة السياسات واإل  .3

 ة القومية. ستراتيجيها وتأثيرها على اإلعلي

المناسبة    إعداد .4 الخيارات  ووضع  المحتملة  لألوضاع  بالقطاع  المتعلقة  السيناريوهات 

 لمتخذي القرار. 

 ة بالسند المعرفي. ستراتيجيدعم القرارات اإل  .5

لمعالجة   .6 المطلوبة  والقرارات  السياسات  مع  اقتراح  والتعامل  والعقبات  االنحرافات 

 ة.ستراتيجيالمتعلقة بتنفيذ اإلالمستجدات  

الدراسات التي تساعد في التنبؤ باألزمات والكوارث ذات الصلة بالقطاع و تحديد طرق    إعداد  .7

 التعامل معها. 

 لجان الخرباء: 
 وهم خبراء غير متفرغين.  .1

 على نظام القطاعات الخمسة لقوى الدولة.  زيع الخبراءتويتم  .2

 أخرى من الخبراء. إعدادخطيط إضافة إلى أي تتم االستفادة من الخبراء بأمانة الت .3
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الخبراء عبر   .4 التواصل مع  القرار ومدهم بالكتب    اإلدارةيتم  المعنية بمركز معلومات دعم 

 دهم بالتطورات الالحقة. سابقة وتزوي والدوريات وملخصاتها.. إلخ بما يضمن توفر الخبرة ال

 يكون لكل قطاع رئيس ومقرر ولكل لجنة رئيس ومقرر كذلك   .5

مراكز   .6 من  المنتجة  من  والمعرفة  المعلومات  توفير  يتم  القرار  لدعم  الخبراء  طلب  عند 

 . ستراتيجيالبحوث والتحليل اإل 

 مركز معلومات دعم القرار: 
قضية المعينة بما يمكن من إنتاج المعرفة،  نتجة حول ال وهو عبارة عن وعاء يضمن توفر المعرفة الم

 نات المختلفة بجانب المصادر األخرى، وينقسم لقسمين: ويتلقى المعلومات والمعرفة من األما

 ة: سرتاتيجيمركز املعلومات اإل 
اإل المعرفة  وتخزين  حفظ  يتولى  الذي  المركز  ونتائج  ستراتيجيوهو  الحساسة  المعلومات  ويتلقى  ة 

 . ستراتيجيوالتحليل اإل والدراسات   البحوث

 قسم املعلومات:
 التحليل والتخطيط والمتابعة والتقييم كما يلي.ويتم تنظيمه بما يمكن من إتمام عمليات 

الدولة   إلى قطاعات بعدد قوى  والبيانات وفق تصنيف يقوم على تقسيمها  المعلومات  يتم تفريغ 

 جتماعية، العلوم والتقانة، اإلعالم والمعلومات(.قتصادية، االالشاملة )السياسية، قطاع األمن والدفاع، اال

ع .1 القطاعات،  تظهر  النقر  الوزارات  عند  حول  الملفات  تظهر  المعين  القطاع  اختيار  ند 

 والقضايا والمؤسسات المختلفة، وعند النقر على الملف المطلوب يظهر ما يلي: 

 قائمة بالبحوث والدراسات المباشرة حول الملف.  .2

 بالبحوث والدراسات ذات العالقة بالملف )غير المباشرة(.قائمة  .3

 قائمة بالملخصات للدراسات أعاله.  .4

 موارد الدولة )الموارد البشرية، الموارد المادية، المزايا( ذات العالقة بالملف.  .5

 قائمة بمهددات األمن القومي المتعلقة بالملف.  .6

 . المتعلقة بالملف األوضاعقائمة بنقاط الضعف الوطنية و .7

 ة ذات العالقة بالملف. ستراتيجيالخطط اإل .8
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 خطط الدولة المرحلية ذات العالقة بالملف.   .9

 الواليات ذات العالقة بالملف.  خطط .10

 الخطط السنوية ذات العالقة بالملف.  .11

 سياسات الدولة ذات العالقة بالملف.  .12

 . البحوث والدراسات:  2

اع، العالقات الدولية، االقتصادية،  قطاع األمن والدفعند النقر تظهر القطاعات )السياسية،   .1

 االجتماعية، المعلومات واإلعالم، العلمية، التقنية(. 

 عند اختيار القطاع المعين تظهر الملفات، عند النقر على الملف المطلوب يظهر ما يلي:  .2

 قائمة بالبحوث والدراسات المباشرة حول اختصاص الملف.  .أ

 صاص الملف )غير المباشرة(. ذات العالقة باختقائمة بالبحوث والدراسات   .ب

 موارد الدولة )الموارد البشرية، الموارد المادية، المزايا(.  .ج

 ائمة بالكتب حول اختصاص الملف. ق .د

 قائمة بالملخصات للدراسات أعاله.  .ه

 .  مهددات األمن القومي:3

بمهددات    القطاع المعنى تظهر قائمةعند النقر تظهر المجاالت السبعة لقوى الدولة، عند النقر في  .  1

 األمن القومي.

لة، عند النقر في القطاع المعنى  نقاط الضعف الوطنية عند النقر تظهر المجاالت السبعة لقوى الدو.  2

 تظهر قائمة بنقاط الضعف الوطنية.

 . خطط الدولة: 4

 عند النقر يظهر ما يلي: 

د النقر في  المجاالت الستة لقوى الدولة، عنة للدولة، عند النقر تظهر  ستراتيجيخطط اإل .1

 لها. ات الفرعية للوزارات والمؤسسات التابعةستراتيجيالقطاع المعنى تظهر قائمة باإل

القطاع   .2 في  النقر  الدولة، عند  لقوى  السبعة  المجاالت  تظهر  النقر  المرحلية عند  الخطط 
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 المعنى تظهر قائمة بالخطط الفرعية.  

النق .3 الواليات عند  اإلقليم، عندخطط  الواليات /  الخطط    ر تظهر  الوالية تظهر  النقر في 

 ط الفرعية والسنوية.حسب القطاعات عند النقر في القطاع المعنى تظهر قائمة بالخط

الخطط السنوية ذات العالقة بالملف عند النقر تظهر المجاالت السبعة لقوى الدولة، عند   .4

 تابعة لها.الفرعية للوزارات والمؤسسات ال  النقر في القطاع المعنى تظهر قائمة بالخطط

اإل  .5 النقر  ستراتيجيالمشروعات  عند  بالمشروعات،  قائمة  تظهر  النقر  عند  للدولة،  على  ة 

 المشروع المطلوب تظهر المعلومات حوله. 

 . سياسات الدولة: 5

 عند النقر تظهر المجاالت السبعة لقوى الدولة، عند النقر في القطاع المعنى:  .1

 لمعني.مة العامة للسياسات في القطاع ايظهر القائ .2

ويمكن أن تظهر قائمة الملفات، عند النقر على الملف المعني تظهر السياسات الخاصة  .3

 الملف. ب

 . معلومات ومؤشرات قياس حالة الدولة: 6

المؤشرات حسب القطاعات، عند النقر في القطاع المعنى تظهر قائمة بالمؤشرات الكلية   .1

 للقطاع. 

 ة.ستراتيجيوى األهداف اإل ي المؤشر تظهر المؤشرات على مستعند النقر ف .2

 . مسوحات الدولة: 7

 التعداد السكاني. .1

 ب الملفات )حكومية، منظمات، مراكز بحثية(. المسوحات حسب القطاعات وحس .2

 . قوانين الدولة:8

 الدستور. .1

في   .2 النقر  عند  الدولة،  لقوى  الستة  المجاالت  تظهر  النقر  عند  للدولة،  القطاع  قوانين 

 ين حسب مجاالت الملفات. المعنى تظهر قائمة بالقوان



589 

 قوانين الواليات / اإلقليم.  .3

  .  الوزارات: 9

 بالوزارات.   عند النقر تظهر قائمة .1

عند النقر في الوزارة تظهر االختصاصات، الهيكل اإلداري، الكادر البشري... عند النقر في   .2

 أي منها تظهر المعلومات المطلوبة. 

 :اإللكترونيةالمكتبة   .10

 الكتب. .1

 الدوريات.  .2

 بالمراكز والجامعات.  اإللكترونيةالمكتبات  .3

 .  األرشيف: 11

 األرشيف المقروء. .1

 ي.األرشيف المرئ .2

 األرشيف المسموع.  .3
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 األمانة العامة

 
  

األمني العام

أمني  القطاع 
االقتصادي

أمني  القطاع 
السيايس

أمني  القطاع 
االجتامعي

خرباء 
التخطيط 

اإلسرتاتيجي

أمني  قطاع 
األمن 

والدفاع

أمني  
الشئون 
العلمية

أمني 
املتابعة 
والتقييم

أمني  قطاع 
العلوم 
والتقانة

أمني  قطاع 
اإلعالم 

واملعلومات
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 أمانة الشئون العلمية

 
 شبكة الخرباء

 
 والدراساتالبحوث 

بناء القدرات والدعم 
 الفني

املعهد القومي 
 للتخطيط

 خطط

 املعلومات

 واإلعالم

أمانة املتابعة 
 والقياس والتقييم

 

العامة اإلدارة 
 للتواصل الوطني

 

اإلدارة العامة 
 للمتابعة

 

اإلدارة العامة 
 للسياسات

 

الخطط 
 السياسية

 

الخطط 
 االجتامعية

 

خطط 
العلوم 
 والتقانة

خطط 
األمن 

 والدفاع

الخطط 
 االقتصادية
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 شبكة التخطيط عىل مستوى القطاعات 

 القطاع االقتصادي: نموذًجا

 

 

 

  

 

 

 

  

شبكة التخطيط 
اإلسرتاتيجي

إدارة التخطيط 
اإلسرتاتيجي 
بوزارة الزراعة

إدارة التخطيط 
اإلسرتاتيجي 

بوزارة 
االقتصاد

إدارة التخطيط 
اإلسرتاتيجي 

بوزارة التعدين

إدارة التخطيط 
اإلسرتاتيجي 

بوزارة الصناعة

إدارة التخطيط 
اإلسرتاتيجي 
بوزارة الري

إدارة التخطيط 
اإلسرتاتيجي 
بوزارة الطاقة
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 التنسيق على المستوى العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـاع  ــــقــــطـــ ال
 االقتصادي

ـاع  الـــقـــطــ
 الجتامعيا

ـاع  ــ ـــط ـــق ال
 السيايس

دائرة 
 الزراعة

ئرة دا
 الصناعة

دائرة 
 التجارة

أمني 
تنسيق 
 الدائرة

أمني 
تنسيق 
 الدائرة

أمني 
تنسيق 
 الدائرة

عضوية األمانة 
 العامة
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 التنسيق على المستوى المتخصص اتحادًيا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املجلس العلمي 
 االتحادي للتعليم العام

رئيس دائرة التعليم 
 العام االتحادية

رؤساء دوائر 
التعليم 
 بالواليات

رئيس 
 املجلس

رؤساء دوائر 
التعليم 

 تبالواليا

رؤساء دوائر 
التعليم 
 بالواليات

مدير التخطيط بوزارة 
التعليم االتحادية 

 بالواليات

مقرر 
 املجلس
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 متخصص والئًياالتنسيق على المستوى ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الواليئ العلمي املجلس
 العام للتعليم

 التعليم دائرة رئيس
 الوالئية العام

 دوائر رؤساء
 التعليم

 باملحافظات

 رئيس
 املجلس

 دوائر رؤساء
 التعليم

 باملحافظات

 دوائر رؤساء
 التعليم

 باملحافظات

 التخطيط مدير
 التعليم بوزارة

 الوالئية
 بالواليات

 مقرر
 املجلس
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 منهجية التخطيط:  

 الخطة:  إعدادمراحل 

من أهم ضمانات نجاح التخطيط هو مدى قدرته في إجراء التنسيق بين األطراف المختلفة حكومية  

تتم  الخطة  وأن  غيرها،  خالل    أم  من  البعض  وبعضها  والوزارات  الواليات  المركز،  بين  تبادلية  بصورة 

 توضع الخطة من أول وهلة وإنما من خالل مراحل كما يلي:  أنال يجب   القطاعات، لذا فإنه

 ة. ستراتيجياإل   إعدادالتخطيط للتخطيط، ويتعلق بوضع خطة العمل التي يتم من خاللها  .1

وتوحيد المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالتخطيط  يستراتيجتوحيد منهج التخطيط اإل  .2

على   ستراتيجيالقومي للتخطيط اإل  يذي للمجلس ، بواسطة رئاسة الجهاز التنفستراتيجياإل

التعليم   مؤسسات  مستوى  وعلى  والوالئي  االتحادي  المستوى  في  بها  االلتزام  يتم  أن 

 والتدريب ومنظمات األعمال والمجتمع الوطنية. 

التسلسل الزمني للتخطيط بحيث تبدأ القطاعات في التخطيط عدا المجاالت   االتفاق على  .3

ها بواسطة بقية  إعدادلى تحديد المصالح الوطنية للدولة التي يتم التي يتوقف وضعها ع

خطط قومية غير    إعدادالقطاعات )كما هو محددة فيما بعد(، إن عدم إتباع ذلك يعني  

  متكاملة مع بعضها البعض.

 ة اإلنتاج التقني.راتيجيإست  إعداد .4

ات الفرعية  ستراتيجياإلاإلعالم والعالقات الدولية، يتم وضع آخر    تيإستراتيجي  إعدادبعد   .5

خلفية  إستراتيجيوهي   على  تنطلق  التي  التحتية  والبنى  العلمي  واإلنتاج  التعليم  ة 

 ة القومية  ستراتيجياإل

 المسوحات الميدانية في كافة المجاالت.  إعداد .6

اإل الت  إعداد .7 الوزارات  ،  SIMPESTالمبدئي    ستراتيجيحليل  بمشاركة  القطاعات  خالل  من 

بالقطاعات والمركز القومي للمعلومات، وذلك تحت إشراف أمانة التخطيط والدوائر العلمية  

تحديد  ستراتيجياإل يتم  المرحلة  هذه  في  واالجتماعية   األوضاع.  واالقتصادية  السياسية 

واإلعالمي والتقنية  تنظيم  والعلمية  معها  ويتزامن  المرحلة  هذه  يسبق  والعسكرية،  ة 

 تجارب دول أخرى.ندوات ومؤتمرات وجلسات علمية، ودراسة  

 إجراء التحليل الجيوستراتيجي.  .8
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 . SIMPESTعلى ضوء تحليل     SWOTإجراء تحليل  .9

ا  .10 أعاله يتم  المرحلتين  الذي  في  العامة بتكوينها  واألمانة  القطاعات  آلية  خالل  من  لعمل 

الوزارات    يشمل الذي يشمل  بتكوينها  العلمية  الدوائر  ومجالس  بالواليات،  التخطيط  أمناء 

 .الوالئية

 حساب القوى الشاملة للدولة. .11

م  والتي يت  ستراتيجيالموجهات القومية العامة بمشاركة األمانة العامة للتخطيط اإل  إعداد .12

لك على ضوء الخطوات  من خاللها تحقيق التناسق القومي ومواجهة التحديات الدولية، وذ

 السابقة.

اإل   إعداد  .13 الجيوستراتيجي    SIMPEST  ستراتيجيالتحليل  بمشاركة  والتحليل  للواليات 

الوزارات الوالئية ومجالس الدوائر العلمية بالقطاعات الوالئية ومركز المعلومات بالوالية،  

تح اإل وذلك  التخطيط  أمانة  إشراف  يت  ستراتيجيت  المرحلة  هذه  في  تحديد  بالوالية،  م 

واألمني  األوضاع واإلعالمية  والتقنية  والعلمية  واالجتماعية  واالقتصادية  ة  السياسية 

علمية،   وجلسات  ومؤتمرات  ندوات  تنظيم  معها  ويتزامن  المرحلة  هذه  يسبق  بالوالية، 

 ودراسة تجارب دول أخرى. 

 . SIMPESTبالواليات على ضوء تحليل   SWOTل إجراء تحلي .14

 ضع الراهن في الواليات.وضع مؤشرات قياس الو  .15

الوال .16 وأمانة  القطاعات  آلية  خالل  من  العمل  يتم  أعاله  المرحلتين  الذي  في  بتكوينها  ية 

مدراء   يشمل  الذي  بتكوينها  العلمية  الدوائر  ومجالس  بالمحليات،  التخطيط  أمناء  يشمل 

 صة بالمحليات.الوزارات المخت

ا   إعداد  .17 للتخطيط  أمانة  بمشاركة  الوالئية  من    ستراتيجيإلالموجهات  يتم  والتي  بالوالية 

التحديات،   ومواجهة  الوالية  داخل  التناسق  تحقيق  الموجهات خاللها  ضوء  على  وذلك 

 القومية والخطوات السابقة.

االتحادي في شكله النهائي وذلك على ضوء البيانات الواردة من    ستراتيجيتطوير التحليل اإل  .18

 الواليات. 

 في المستوى االتحادي. وضع مؤشرات قياس الوضع الراهن  .19

ي تنتمي إليه ومنظمات  تقوم كل وزارة اتحادية باالستماع لرؤى الوزارات األخرى بالقطاع الذ  .20
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 المجتمع ذات الصلة بها، لمراعاتها عند التخطيط. 

 ل وزارة اتحادية باالستماع لرؤى الوزارات الوالئية من خالل مجلس الدائرة العلمية.تقوم ك  .21

ة باالستماع لرؤى الوزارات األخرى بالقطاع الذي تنتمي إليه ومنظمات  تقوم كل وزارة والئي .22

 ا، لمراعاتها عند التخطيط. المجتمع ذات الصلة به

المختلفة وذلك في مرحلة القراءة األولى    خطط الوزارات والوزارات الوالئية والمنظمات  إعداد .23

اإل التحليل  نتائج  فيها  تراعي  والموجه  ستراتيجيوالتي  القوة  االتحادي  حساب  ونتائج  ات 

ا داخل  الوزارات  بين  المبدئية  الخطط  هذه  تبادل  يتم  ثم  ومن  )قومًيا  الشاملة،  لقطاع 

يقه في المستقبل وأهم  ووالئًيا(، على كل وزارة في هذه المرحلة تحديد ما ترغب في تحق

تعترضها  عقباتها الداخلية والخارجية، كما يجب أن تحدد المهام والواجبات أو العقبات التي  

 ها من اآلخرين. إنجازمن آخرين، أي تلك التي يتوقف عليها عملها ويجب 

رحلة بإعادة التخطيط من جديد بما يراعي مطلوبات اآلخرين، فتحديد أهداف  تبدأ هذه الم .24

ة للزراعة في السوق العالمي قطًعا ستحتاج مواكبة من وزارة الصناعة في تحديد  تيجيإسترا

جال الصناعات الغذائية والدوائية الخ، وهكذا وزارة الري في تحديد  ة في مإستراتيجيأهداف  

 . لخإوالجسور. ياه في مناطق معينة وهكذا الطرق أهداف للري أو حصاد الم

اإل  إعداد .25 واألهداف  الغاية  وتحديد  للقطاعات  المبدئية  هذه  ستراتيجيالخطة  )تتم  ة. 

 العملية على المستوى القومي والوالئي(. 

قطاع .26 كل  العامة    يقوم  األمانة  عبر  األخرى  القومية  القطاعات  لرؤى  باالستماع  قومي 

بتحديد    لمراعاتها عند التخطيط ويقوم كل قطاع في هذه المرحلة،  ستراتيجيللتخطيط اإل 

المهام  يحدد  أن  يجب  كما  الخارجية،  عقباته  وأهم  المستقبل  في  تحقيقه  في  يرغب  ما 

قطاعات األخرى، أي تلك التي يتوقف عليها عملها  والواجبات أو العقبات التي تعترضه من ال

 ها من تلك القطاعات.إنجازويجب 

اع والئي باالستماع لرؤى القطاعات الوالئية األخرى، لمراعاتها عند التخطيط يقوم كل قط .27

وأهم   المستقبل  في  تحقيقه  في  يرغب  ما  بتحديد  المرحلة  هذه  في  قطاع  كل  ويقوم 

أن   يجب  كما  الخارجية،  من  عقباته  تعترضه  التي  العقبات  أو  والواجبات  المهام  يحدد 

 ها من تلك القطاعات.إنجازيها عملها ويجب ي يتوقف علالقطاعات األخرى، أي تلك الت

 خطط القطاعات الوالئية وإجازتها من القطاع.   إعداد .28

إجازة خطة الوالية من مجلس الخبراء لضمان مزيد من التناسق والتكامل بين القطاعات،   .29
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 ثم رفعها للمركز لمراعاتها.  ومن

جديد بما يراعي مطلوبات  لتخطيط من  تبدأ هذه المرحلة بإعادة خطط القطاعات القومية ل .30

ة  إستراتيجيالقطاعات األخرى وبما يراعي خطط قطاعات الواليات، فتحديد غايات وأهداف  

ال  ومن  السياسي  القطاع  من  دعًما  ستحتاج  قطًعا  العالمي  السوق  في  عالقات  اقتصادية 

م من  عينة ال تتالدولية واإلعالم الخ، فبروز توجهات للعالقات الدولية لتأسيس تحالفات م

وهكذا   والمياه،  والغابات  البيئة  بخصوص  دولًيا  للتعامل  وسياسات  أهداف  وإفراز  فراغ، 

 في الواليات قد تتطلب تعديالت أو بلورة أهداف وتوجهات معينة.  األوضاع

 بالواليات.   ستراتيجيواسطة مجالس التخطيط اإل إجازة خطط الواليات ب .31

ة التخطيط العمراني  إستراتيجيجب أال تشمل  ود أعاله يعمليات التخطيط المذكورة في البن .32

والتعليم   والتربية  والتقنية  العلمي  والبحث  واإلعالم  الدولية  والعالقات  التحتية  والبنى 

ة التي يتم تحديدها  ستراتيجياف اإلباعتبار أنها يجب أن تتم على خلفية الغايات واألهد 

 ت التي يتم االتفاق عليها. ة والتحديا ستراتيجيونقاط الضعف والمهددات والقضايا اإل

 ة العالقات الدولية.إستراتيجيوضع  .33

 ة اإلعالم قومًيا ووالئًيا مع االستعانة بمجلس دائرة اإلعالم  إستراتيجيوضع  .34

على المستوى القومي بما يلبي حاجة المصالح  ة اإلنتاج العلمي والتقنية  إستراتيجيوضع   .35

 ة المحددة.  ستراتيجياإل

الموارإستراتيجيوضع   .36 المصالح  ة  حاجة  يلبي  بما  القومي  المستوى  على  البشرية  د 

 ة المحددة.  ستراتيجياإل

ة اإلنتاج العلمي والتقنية على المستوى الوالئي بما يلبي حاجة المصالح  إستراتيجيوضع   .37

 الئية والقومية المحددة.  ة الوستراتيجياإل

المستوى إستراتيجيوضع   .38 على  والتعليم  التربية  يلبي  ة  بما  المصالح    الوالئي  حاجة 

 ة الوالئية والقومية المحددة.  ستراتيجياإل

ومتناسًقا  إستراتيجيوضع   .39 ملبًيا  يجعله  بما  القومي  المستوى  على  العمراني  التخطيط  ة 

 ة المحددة.  جيستراتيومتكامًلا مع متطلبات المصالح اإل

بمإستراتيجيوضع   .40 الوالئي  المستوى  على  العمراني  التخطيط  ومة  ملبًيا  يجعله  تناسًقا  ا 

 ة الوالئية والقومية المحددة.  ستراتيجيومتكامًلا مع متطلبات المصالح اإل
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41.  ( المرحلة  القومي  38،  32في  التناسق  لتحقيق  العلمية  الدوائر  بمجالس  االستعانة  يتم   )

 ئي.والتناسق الوال

 دة. المستقبلية المحد األوضاعفي كل مراحل التخطيط يتم وضع مؤشرات قياس   .42

 طاعات القومية بواسطة مجالس خبراء القطاعات. إجازة خطط الق .43

 تنسيق الخطط بواسطة األمانة العامة من خالل لجان الصياغة الوالئية والقومية. .44

 اسق والتكامل بين القطاعات.  إجازة الخطة القومية من مجلس الخبراء لضمان مزيد من التن .45

 ة.ستراتيجيإلانعقاد المجالس الوالئية للتخطيط إلجازة ا  .46

 ة الخطط الوالئية من البرلمان الوالئي لكل منها. إجاز .47

 ة.  ستراتيجيانعقاد المجلس القومي إلجازة اإل .48

 اإلجازة من البرلمان القومي. .49

والتنفيذي .50 والتشريعي  السياسي  ة قومًيا ووالئًيا  ستراتيجيواإل   ترتيب العالقة بين الجهاز 

 كما يلي: 

بم .أ الدولة  سياسات  صياغة  الإعادة  المصالح  يحقق  اإلا  التي ستراتيجيوطنية  ة 

اإل لها  ستراتيجيأفرزتها  ويوفر  إصدار   األوضاعة  ذلك  ويشمل  المطلوبة  والظروف 

 سياسات جديدة وتعديل سياسات حالية وإلغاء سياسات أخرى.

ال  .ب تشريعات  صياغة  اإل إعادة  الوطنية  المصالح  يحقق  بما  التي ستراتيجيدولة  ة 

اإل لها  ستراتيجيأفرزتها  ويوفر  إصدار   عاألوضاة  ذلك  ويشمل  المطلوبة،  والظروف 

 تشريعات جديدة وتعديل تشريعات حالية وإلغاء تشريعات أخرى.

ا ة ومناسًبستراتيجيإعادة هيكلة الجهاز اإلداري للدولة بما يجعله مواكًبا لتطبيق اإل .ج

 لها.

مستوى  .51 على  من  تجاز  الدولة  خطة  أن  إلى  هنا  اإلشارة  للتخطيط    يجب  القومي  المجلس 

إخضاع   تراتيجيساإل يجوز  وال  البرلمان،  بواسطة  إجازتها  ثم  ومن  القومي،  تكوينه  بحكم 

الدولة،   مكونات  كل  يشمل  ال  تمثيله  أن  باعتبار  الوزراء  مجلس  لموافقة  القومية  الرغبة 

ة حكومة  ر عند الخطة المرحلية فهي تجاز من مجلس الوزراء باعتبارها خطبينما يختلف األم

 تجاز من البرلمان.  وليست خطة دولة كما 

 نفس الوضع أعاله يتم في الواليات.   .52
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في ظل وجود أجهزة التخطيط على المستوى القومي الوالئي يتم تأمين اشتراك القاعدة   .53

 . في التخطيط عالوة علي إيجاد آليات للمتابعة

ن خالل التنسيق بين  الغرض من القطاعات هو تيسير عملية التنسيق للمجال المعين م .54

 قطاع، ومن ثم يتم التنسيق اتحادًيا بسهولة من خالل التنسيق بين القطاعات.دوائر ال 

اإل .55 المبدئية    ستراتيجيالتحليل  صورته  في  بلورة    يسهماالتحادي  اإلقليمية   األوضاعفي 

 المحلية.  األوضاععلمية وربطها بوالدولية والتطورات ال

المحلية نتيجة لبيانات التحليل    األوضاعاالتحادي النهائي يربط بين    ستراتيجيالتحليل اإل .56

الدولية والتطورات العلمية من جهة أخرى، وبالتالي   األوضاعالوالئي من جهة، و  ستراتيجياإل

 .ستراتيجيتخطيط اإل يشكل األرضية السليمة لل

آلية التخطيط هي القطاعات في كل األحوال سواء في الواليات أو المستوى    يجب مالحظة أن .57

التي هي  مشاركـة    االتحادي،  كذلك  وتضمـن  والوالئي  االتحادي  السياسي  التمثيل  تضمن 

الخبراء بجانب تمثيل الجهاز التنفيذي، وهي الطريق لإلجماع على الخطة حتى تصبح خطة  

 .للدولة ستراتيجيسار اإلدولة وليس حكومة ومن ثم بلورة الم

 

 وسائل جمع املعلومات والتحليل:
هو مدى قدرة الدولة على تطوير مركز قومي للمعلومات بأذرع في    جيستراتيمن أهم مقومات النجاح اإل 

األقاليم والوزارات ومنظمات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع، على أن ينطلق في عمله من خالل منهجية  

اإل ويمكن    جيستراتيالتخطيط  المطلوبة.  بالكيفية  متاحة  المعلومة  تصبح  حتى  ومتطلباته،  القومي 

 :  ستراتيجيسائل جمع المعلومات للتخطيط اإل و  للفائدة ذكر أهم

 والدراسات بمؤسسات التعليم ومراكز البحوث الوطنية واألجنبية. البحوث  ▪

 ة.الكتب والمراجع، الدوريات ويتم من خاللها رصد المعلومات األساسي ▪

 اإلنترنت، وهي وسيلة جمع بيانات ومعلومات.  ▪

والمعلومات وغالًبا ما تتم بعد المرحلتين أعاله  البيانات  االستبيانات، ويتم من خاللها جمع   ▪

والتحليل المبدئي حيث تظهر الحاجة إلى معلومات معينة مثل اتجاهات األذواق أو تحديد  

 وسائل االتصال المناسبة الخ.

 ومصادر جمع المعلومات األساسية. دراسات قياس الرأي ▪

 أجهزة االستشعار عن بعد.  ▪
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المتخصصين،   ▪ المختص إبداء  حيث يتم ت استكتاب  حديد موضوع محدد ويطلب من الخبير 

معلومات   توفير  إلى  الحاجة  حاالت  في  مجدًيا  األسلوب  هذا  ويكون  فيه،  العلمية  رؤيته 

 متخصصة ورؤية تحليلية في موضوع واحد متخصص.

الوزارة  ت، المؤتمرات وجلسات التشاور، حيث تقوم آلية التخطيط قومًيا ووالئًيا وفي  الندوا ▪

ب يتم  الخ،  ثم  ومن  الخ،  المنظمة  أو  بالوزارة  الصلة  ذات  المتعددة  الموضوعات  تحديد 

والمتخصصين.. وقد يفضي النقاش إلى تحديد  خبراء  استخالص المعلومات والخبرات من ال

ا تستخدم هذه الوسيلة في التحليل الذي يفضي إلى تكوين أفكار موضوعات أخرى. وغالًبا م

 ورؤى معينة.  

 عية بين خبراء الدوائر المختلفة، وهو يساعد في تشكيل  اللقاءات الجما ▪

 العقل الجماعي الذي يقود لخطط متناسقة متكاملة. ▪

 ليل البيئي. برامج التحليل اإلحصائي، وهناك برامج الحاسب اآللي التي تعين في مجاالت التح ▪

 (.Data Miningبرامج الـ ) ▪

 تقارير األداء في الدولة. ▪

 ات.العامة والموجهالسياسات   ▪

 االتفاقيات والمعاهدات   ▪
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 وإدارة الوقت:   سرتاتيجي التخطيط اإل 
اإل التخطيط  فإن  وذكرنا  سبق  اإل   ستراتيجيكما  األهداف  عشرات  يتطلب  ستراتيجييفرز  قد  التي  ة 

الم أو  العشرات  والسياسات  تحقيقها  الوسائل  من  والعشرات  والقصيرة  المتوسطة  األهداف  من  ئات 

اط موضوع بحيث يتم التناسق والتكامل بين مجموعة أهداف وسياسات ووسائل  والقوانين، كل ذلك النش

لتحقيق أهداف معينة، وهكذا مجموعة األهداف المحققة تتكامل لتحقيق أهداف أخرى، وهكذا نجد أن  

وقت وااللتزام  ون متوقًفا على أنشطة سابقة أو موازية، لذا فإن عدم إدراك قيمة التحقيق أي عمل سيك

وفق الزمن المحدد سيؤدي إلى إرباك الخطة برمتها، هذا الوضع قاد إلى أهمية اآلتي عند وضع    بالتنفيذ 

 ة: ستراتيجيالخطة اإل 

المختصة  .1 الجهات  مع  بالتشاور  المخطط  على  يجب  بوضوح،  الهدف  تحديد  تحديد    بعد 

لمنظمة ما هو مطلوب  ذلك الهدف، بحيث يعرف كل شخص في ا  إنجازالزمن المطلوب فيه  

 بدقة ومتى يجب أن ينجزه. منه

 ة للقيادات العليا. ستراتيجيأن يتم توفير الرؤية الشاملة للخطة اإل .2

المعينة حول الهدف الفرعي    اإلدارةأن يتم توفير الرؤية المتخصصة لموظفي القسم أو   .3

أخرى يتم    ه مع توضيح أي معلومات حول ارتباط ذلك الهدف بأهداف إنجازلوب منهم  المط

ه بواسطة  إنجازطة آخرين } وهي تتعلق بالرؤية حول هدف محدد مطلوب  تحقيقها بواس

 ذلك القسم{. 

تنظيم دورات تدريبية حول إدارة الوقت لمنسوبي الدولة أو المنظمة بما يضمن احترام   .4

أن   على  الوقت،  سياسات  قيمة  وكذا  بالوقت،  االلتزام  على  تحفز  سياسات  ذلك  يصحب 

 م بالوقت. عقابية رادعة لحاالت عدم االلتزا

بعيد المدى فإن احترام الوقت والعمل وإتقانه، يجب أن   ستراتيجيأما على المستوى اإل .5

 ة التعليم.  إستراتيجيتكون ضمن أهداف 
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 ة:  سرتاتيجياإل  اإلدارة ثقافة 
ا هذا  في  اإل تحدثنا  التخطيط  أهمية  عن  كما    ستراتيجيلكتاب  العصر،  سالح  يشكل  بات  أنه  وذكرنا 

كيفي عن  اإل  إعدادة  تحدثنا  نصمم  ستراتيجيالخطة  وكيف  التخطيط  في  التكامل  تحقيق  يتم  وكيف  ة 

 ، وتحدثنا عن آليات التخطيط على كافة المستويات.  ستراتيجيالمسار اإل

روط، من أهمها توفير  رهيًنا باستيفاء عدٍد من الش  راتيجيستولكن مع ذلك يظل نجاح التخطيط اإل

اإل الفكستراتيجيالقيادات  ونشر  اإلة  معظم دول  ستراتيجياإل   اإلدارةوثقافة    ستراتيجير  أن  نجد  حيث  ة، 

اإل  للخبراء  النامي تفتقر  اإلستراتيجيالعالم  التفكير  ذوي  أن    ستراتيجيين  ما نجد  غالًبا  لذا  المدى،  بعيد 

ب التخطيطالتخطيط  خبراء  بواسطة  يتم  الدول  أهداًفا    تلك  األحوال  معظم  في  يفرز  ما  وهذا  القصير، 

عة، وال يقود إلى القراءة الصحيحة العميقة للبيئة المحلية والدولية، وبالتالي يفرز تفاعًلا ضعيًفا  متواض

 مع تلك البيئة.  

األحيان تواجه المشاكل والعقبات   ة فإنها في كثير منإستراتيجيوإذا استطاعت الدولة توفير قيادات 

ي قد يكون بعض منها يفتقر إلى قدرات التفكير  القيادات الحزبية أو القبلية أو قيادات المجتمع، الت  من

 ة. ستراتيجيأو الثقافة اإل  ستراتيجياإل

وتشير تجارب بعض الدول في فترة الخمسينيات والستينيات في بعض الدول إلى حتمية اإللمام بقدر  

ات  الوظائف العامة، وإذا كان ذلك في الخمسينيات فإن تحديكشرط لتولي بعض    اإلدارةين من علوم  مع

ة للقيادات  ستراتيجياإل  اإلدارةة وثقافة  ستراتيجياإل  اإلدارةالعصر الراهن تحتم أهمية اإللمام بقدر من علم  

، تجعل من المهم التفكير  جيستراتيفي الدولة والمجتمع، بل أن التمعن في خطورة وأهمية التخطيط اإل 

صياغة من  في  بقدر  اإللمام  يفرض  بما  المختلفة  القوانين  في  ستراتيجياإل  اإلدارةعلم    مشروعات  ة 

التخصص المعين لمن يود أن يتولى منصب أو وظيفة معينة، حيث إن صراع المصالح الدولية هو صراع  

النامية الدول  ببعض  الخبراء  كان  فإذا  متخصصين،  خبراء  الجانب    بين  هنا  }ونعني  مؤهلين  غير 

 ي حوارها إلدارة مصالحها.  {، فإن ذلك يشكل نقطة ضعف أساسية لتلك الدول فتراتيجيساإل

وبما أن المؤسسات السياسية تشكل جزًءا مهما من آليات حوار المصالح الوطنية، فإن ضعف التفكير  

 في حوار المصالح الدولية.للقيادات الحزبية يمثل أيًضا نقطة ضعف للدولة  ستراتيجياإل

الهيكل اإلداري للحزب السياسي  بعض التجارب السياسية في بعض الدول المتقدمة تشير إلى أن ولعل 

في مستوى الخبراء يشترط لشاغلها أن يكون ملًما بقدر معين من التخصص المطلوب، وفي ذلك نوع من  

 ضمان القدرات التفاوضية الوطنية والحزبية. 

م  ةستراتيجياإل تشكيل  خاللها  من  يتم  التي  ذلك  هي  ويتعطل  يتهدد  وبدونها  الدولة،  ستقبل 
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العديد من الدول النامية الغنية بالموارد والمزايا، يشير إلى الضرر الكبير الذي تسبب  المستقبل، وواقع  

ت قوى  ة، فهناك دول ال زالت ترزح تحت الفقر والمعاناة والهوان، وهناك دول أصبحستراتيجيفيه غياب اإل

ول النامية، مثل  بها رغم عدم امتالكها لموارد ومزايا كتلك التي تملكها الدعظمى وحققت الرفاهية لشعو

 اليابان وكوريا الجنوبية.  

أليس من حق أي مواطن أن يتساءل لماذا يكون هو متخلًفا رغم مزاياه وموارده الطبيعية، واآلخرون  

 في عالم آخر من النعيم ؟  

 حرومة من العالج والتعليم والرفاه ؟  األجيال التي عاشت وماتت وهي م   ما هو مصير تلك

الدول النامية والسياسيين أن يجيبوا على مثل هذه االسئلة، والمواطن يرى    هل يستطيع قادة معظم 

البنود   من  وغيرها  الشخصية  والمكاسب  السلطة  حول  األحوال  من  كثير  في  يتم  الصراع  أن  بعينيه 

ة  ستراتيجيساؤالت تقودنا إلى أهمية ثقافة اإلتعكس ضعف الهم الوطني، هذه الت  الصغيرة.. جميعها

هو أكبر مهدد لمستقبل الدول، وطالما أن األمر    ستراتيجيتشكله هو أن عدم وجود السلوك اإلالتي أول ما  

رتها  ة ووضعها في مقامها الذي يتناسب وأهميتها وخطو ستراتيجيكذلك، أال ينبغي االهتمام بثقافة اإل 

 نية واألمن الوطني. بمعنى ربطها بالمصالح الوط

اإل الوطنية بشكل عام ترتستراتيجيإن  الغايات  ة  بالدولة وليس باألفراد وال باألحزاب، بمعنى أن  بط 

اإل تسعى  األهداف  ستراتيجيالتي  وكذا  الجميع  بها  ويؤمن  يلتزم  وطنية  غايات  هي  لتحقيقها  ة 

الوطنستراتيجيات والقضايا اإل ة ونقاط الضعف والمهددستراتيجياإل ية، وهناك قيم ومرتكزات ترتبط  ة 

ة تشمل كافة  إستراتيجية مثل العدل والمساواة، وهناك مرتكزات  تراتيجيإسة فتصبح قيم  ستراتيجيباإل

 ة التي وردت في هذا الكتاب، ستراتيجيالتفصيالت الواردة في المفاهيم المتخصصة لإل

والقانون، تحقيق المزايا النسبية    نون، خدمة مدنية تقوم على العلم مثال لذلك سيادة النظام والقا

ي، تنويع مصادر الدخل وتأمين الطاقة اآلمنة الرخيصة، المحافظة على البيئة... العالمية لإلنتاج الوطن

ة ال تسمح بتداول هذه الغايات واألهداف ونقاط الضعف والمهددات  ستراتيجيالخ، وهكذا فإن ثقافة اإل

زاجه أو  ن يتصرف فيه الفرد أو الحزب يلتزم بها أو ال يلتزم، حسب مة، كشأستراتيجيم والمرتكزات اإل والقي 

ة هي شأن دولة وليس أفراد أو حزب، وبالتالي فهي ال تستخدم في  ستراتيجيرؤيته الشخصية، فالبنود اإل

ذا يعني التزام الجميع بها  االنتخابات وال في عمليات إدارة التنافس الحزبي، فطالما هي بنود وطنية فه

لسعي لتحقيق المزايا النسبية.. الخ، إذا  مجال ألحد أن يخرج عن قيمة العدل وال سيادة القانون وال افال  

 تولى مقاليد الحكم.  

إن معظم الدول النامية تضيع وقًتا ثميًنا في التداول والصراع حول مثل هذه البنود، والوضع الطبيعي  

إدارة التنافس الحزبي من خالل بنود أخرى غيرها كما  االلتزام بها من الجميع، ولتتم  هو االتفاق حولها و
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 ال في الدول المتقدمة.هو الح

ة تعني صناعة المستقبل وتطبيقها يتطلب سيادة النظام والقانون، وهذا بدوره يتطلب  ستراتيجياإل

م، إن إدراك السياسي والموظف  رقي ثقافة ووعي السياسيين والموظفين الحكوميين بجانب الوعي العا

مستثمرال بحسن نية لصالح  كان  وإن  النظام  عن  خروجه  بأن  يهدد    حكومي  المثال{  سبيل  }على  أجنبي 

اإلستراتيجياإل المنظور  من  ذلك  ستراتيجية  في  الشك  سيزرع  النظام  عن  والخروج  التصرف  هذا  ألن   ،

منح له،    ف آخر قد يلغي ذلك التمييز الذيالمستثمر، وهذا شيء طبيعي ألن أي حكومة قادمة أو أي موظ

لر رهينة  ويصبح  ووقته  ماله  أنفق  قد  سيكون  ال  وعندها  وضع  وهذا  والسياسيين،  الموظفين  غبات 

ة، وهناك الفساد الذي يضر بالدولة ضرًرا بليًغا، فطلب رشوة بمبلغ  ستراتيجييستقيم مع مناخ تطبيق اإل

وفر لها ألف وظيفة وعدة  الدولة من مشروع كان يمكن أن ي  ألف دوالر كتسهيل ألحد الموظفين قد يحرم

وضرائب الدوالرات كرسوم  من  في  ماليين  والموظفين  السياسيين  مئات  فساد  أثر  تخيل  يمكن  وهكذا   ،

نظام   سيادة  عن  يعبر  هذا  إن  الدولة،  مستقبل  سبيل    األفرادتعطيل  وال  الدولة،  نظام  سيادة  وعدم 

ذا السلوك ليس كجريمة سرقة بل كجريمة  ة لنظامها، إننا يجب أن ننظر لهلتحقيق مصالح الدولة دون سياد

و  الوطني  اإلتهدد األمن  القوة يتم تطبيق  الوطنية، بهذه  المصالح  ة وهو ما يعبر عن  ستراتيجيتعطل 

 ة.ستراتيجيجنب من جوانب ثقافة اإل 

إذا تم الحكم لصالح شخص  من األمثلة المهمة لسيادة القانون هو عدم االطمئنان لتطبيق القانون، و

كثير من الدول النامية يشير إلى إرث  لحكومة أو السياسي أو الوزير أو الموظف المعين، فإن واقع  ما ضد ا

والنزعة   الشهوة  سيطرة  تحت  يكون  الحالة  هذه  في  فالوضع  الشخص،  ذلك  معاكسة  كيفية  في  ضخم 

سيين أو  ما نالحظ أن حقد يكنه احد السياالشخصية التي ترغب في االنتقام، ليس هذا فحسب بل كثيًرا 

طن، مثل أن يحجب عنه خبراته أو معلومات مهمة الموظفين لزميل آخر، يجعله يتصرف بطريقة تضر بالو

الوظيفة، وكل ذلك يمثل سلوكيات سلبية ال   أو السعي لتشويه سمعته وزحزحته عن  الرسمي،  للعمل 

 ة.ستراتيجيتتناسب مع اإل

سلوك سواء فردي من أحد المواطنين أو من    ة تعني عدم تضرر الدولة من أيجيستراتيإن ثقافة اإل

الغالب    أجنبيةا ما يتم استغالل مواطن بواسطة دولة  حزب معارض، فكثيًر ضد بلده، وينجح ذلك في 

ة، ينطبق نفس الوضع في حالة األحزاب حيث يؤدي  ستراتيجيلعدد من األسباب من أهمها ضعف ثقافة اإل 

 الدولة من أحزابها أكثر من تضررها من القوى األجنبية. ة إلى تضرر  ستراتيجياإل ضعف ثقافة

ة تعني كذلك عدم التهاون في قيمة الوقت والعمل وعدم التهاون مع أي شخص  ستراتيجيإلإن ثقافة ا 

ة تعني التعامل مع سلوك الموظف  ستراتيجية، إن ثقافة اإلستراتيجيفيما يتصل بالمسائل اإل   مسؤولأو  

يمك} وهكذا  التسامح فيها.  الوطنية وليس كمخالفة يتم  المصالح  تهدد  وتعال بكرة{ كجريمة  ن  امشي 
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 رصد المئات من األمثلة التي تحدث يومًيا. 

اإل ثقافة  أن  إلى  اإلشارة  يجب  ذلك  مع  والعالم  ستراتيجي لكن  القائد  بها  يتسم  عامة  ثقافة  هي  ة 

ة ال  ستراتيجيأولويات في تطبيقها تقوم على أن ثقافة اإلستاذ والمواطن.. الخ، لكن هناك والموظف واأل

كل المطلوب إذا لم تلتزم بها القيادة السياسية، وهو ما يشير ألهمية يتم االلتزام بها في القواعد بالش

ن مشاركة الجميع ة أي خطة الوطن وليس الحكومة، وما يتطلبه ذلك مستراتيجياالتفاق الوطني حول اإل 

ومعا حكًما  اإلفيها  ثقافة  شيوع  ثم  القانون  ستراتيجيرضة،  سيادة  يعني  الذي  القيادي  المستوى  في  ة 

لخ، ثم يأتي التزام القيادة  إ  رساء العدالة وعدم التمييز وعدم المحسوبية والعمل لصالح الوطن.والنظام وإ

 مواطنين.  ة بين الستراتيجي شيوع ثقافة اإل التنفيذية والجهاز الحكومي، وسيكون كل ذك سبًبا لنجاح

 املوازنة بني السلطة السياسية والسلطة العلمية:  
ا لحديث عن أهمية الموازنة بين السلطة الشعبية والعلمية، حيث أن السرد أعاله يقود إلى أهمية 

وانب العلمية، وقد  التمثيل النيابي وحده ال يكفي إلدارة عمليات التخطيط للدولة إن لم يكن مصحوًبا بالج

الكتاب عن مواصفات الحزب السياسي في القرن الحادي والعشرين وذكرنا أن القدرة على    تحدثنا في هذا

التنفيذ    إستراتيجيفكر  بلورة   على  والقدرة  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  الجوانب  كافة  في 

كان  ستراتيجياإل إن  الحزب  ذلك  يوفره  أن  يجب  ما  أهم  من  هي  التحديا،  خضم  في  الدولة  قيادة  ت  يود 

 المحلية والدولية.  

األكبر إلى مستوى األداء السياسي   وأن الخلل في معادلة الصراع بين الدول النامية والكبرى يعود بالقدر

 والحزبي، حيث قاد هذا الوضع إلى تخلف العديد من الدول النامية. 

وازنة بين  ار يعتمد في هذه المرحلة على الموحتى ال يستمر هذا الوضع المختل، فإن تصحيح المس

 السلطة السياسية والعلمية. 

ة الذي  ستراتيجياإل  اإلدارةإننا نعني هنا علم  ، فستراتيجيوحتى يكون الحديث مخصًصا في الجانب اإل

بشكل أساس في    يسهماصبح علًما من العلوم البالغة األهمية في تقدم الدول، ويعود ذلك من كونه  

في إدارة صراع المصالح وإدارة الشراكة الوطنية والعالمية،    تأهيل الدولة ومنظماتها حتى تطلع بمهامها

 للدولة.   ستراتيجيار اإل ويقود نحو بلورة التوجه والمس

وسائل نجاح  الوعي    إن  ضعف  على  أساس  بشكل  تقوم  الجديد  بشكله  واالستعمار  الدولي  التدخل 

اإلستراتيجياإل الثقافة  ضعف  أن  يعني  وهذا  ثغستراتيجي،  تشكل  بالدولة  لنفاذ  ة  األجنبية،    األجندةرة 

ا من  الهائل  الكم  إلى  يشير  النامية  الدول  بعض  في  الواقع  نتيجة  ولعل  حدثت  التي  األجنبية  لتدخالت 

 ة. ستراتيجياإل اإلدارةالبنية الوطنية الداخلية الناجم عن ضعف ثقافة  لضعف
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ي مراحله األولى إلى إحداث  ألي دولة ينبغي أن يسعى ف  ستراتيجيعليه فإن المؤلف يرى أن التخطيط اإل

 في تحقيق اآلتي: ، يتجسد أهمها ستراتيجيتغييرات أساسية مهمة لنجاح التخطيط اإل 

 ة في تخصصاتها المختلفة.ستراتيجيكري في مجال اإل االهتمام بالبناء الف .1

وضعها  .2 في  والمعارضة  الحكم  في  الجميع  يشترك  التي  الوطن  خطة  ثقافة  نشر 

 وتحقيقها.

ة القومية وما يتصل بها من  ستراتيجيديدة تقوم على ربط الخروج عن اإل نشر ثقافة ج .3

 سلوك.. الخ، بتهديد األمن القومي. نظام وسياسات ومستوى 

 ة للدولة والمنظمات في كافة التخصصات.إستراتيجيتأهيل قيادات   .4

 ة وسط القيادات الحزبية والقبلية والمجتمعية.ستراتيجياإل اإلدارةنشر ثقافة  .5

تشريعات تحدد مواصفات وشروط القيادي السياسي سواء كان نائًبا برلمانًيا أو   صياغة .6

، سواء من خالل قانون االنتخابات أو قانون  افًظا حاكًما أو حتى قائًدا للدولة وزيًرا أو مح

بالفكر   اإللمام  تتضمن  الدستوريين،  بتعيين  المتعلقة  واللوائح  القوانين  أو  األحزاب 

واألمن القومي وإدارة الوقت والجودة الخ، ويمكن تأسيس معهد قومي  القومي    ستراتيجياإل

 يب القيادات لتنفيذ ذلك.  يتبع لرئاسة الدولة لتدر

يتضمن .7 باإل   أن  االلتزام  الدستورية  الوظائف  في  التعيين  وأن ستراتيجيقرار  القومية  ة 

 يتضمن قسم الدستوريين ذات االلتزام.  

ط معينة لقيادة الخدمة المدنية وتحديد دورات  وضع سياسات ولوائح تضمن تحديد شرو .8

رجات  لخ، كشرط للترقي نحو الدإ  القومي.  واألمن  ستراتيجيحتمية في مجاالت التخطيط اإل 

 القيادية.

اإل .9 التخطيط  مواد  مقررات    ستراتيجيتدريس  ضمن  المختلفة،  بتخصصاته  القومي 

 الجامعات في مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. 

 ة في العمل خلل أساسي يجب التخلص منه.  المجامل .10
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 عىل املستوى القومي تيجيسرتاالتخطيط اإل 
،  ستراتيجيفي توضيح الشرح وبلورة الفكر حول علم التخطيط اإل   يسهمإن استعراض الحاالت العملية  

وما قد يرتبط بها من معلومات مهمة.   ستراتيجيعليه فقد رأينا استعراض الخطوات العملية للتخطيط اإل

اإل  للتخطيط  نموذًجا  الفصل  هذا  في  للتخطيط  في    ستراتيجيسنقدم  نموذج  عبر  القومي  المستوى 

 في مجال الزراعة، وستكون الدولة االفتراضية في هذه الحالة هي جمهورية السودان.   ستراتيجياإل

 تحليل البيئة:  
الراهنة محلًيا    األوضاع، ومن خالله يتم تحديد  SIMPESTسلوب  من خالل أ  ستراتيجييبدأ التحليل اإل 

 ولية }أوضاع عناصر القوة الشاملة للدولة{. اإلقليمية والد  األوضاعفي ظل 

 التحليل الجيوسرتاتيجي: 
عنها، ولعل عدم اهتمام   ستراتيجيالتي ال غنى للمخطط اإل  ستراتيجيوهو من أهم أنواع التحليل اإل

 تحليل كان له دور في العقود الماضية من عدم استقرار وانفالت أمني وتذمر. بعض الدول بهذا ال

التحل خلفية  اآلخر  على  األسلوب  عبر  التحليل  عمليات  تتم  أعاله  تبويب  SWOTيلين  يتم  حيث   ،

 في شكل نقاط ضعف وقوة ومهددات وفرص. األوضاع

في  إعداد تساعد  أعمق  نتائج  يعطي  والكيفية  التسلسل  بهذا  ة  إستراتيجي  أهدافبلورة    التحليل 

 دقيقة وعميقة. 

الخ تبدأ  والتحليل،  المعلومات  جمع  وسائل  ضوء باستخدام  في  الخارجية  البيئة  بدراسة  األولى  طوة 

المعلومات األولية عن بيانات تحليل البيئة الداخلية، حيث يسعى التحليل المبدئي إلى تحليل نقاط القوة  

الفرص ومعرفة ما قد يواجه تلك الفرص من مهددات، ومن ثم تتم    التي يمكن االعتماد عليها في تحقيق 

الداخلية لتحليلها بغرض معرفة نقاط الضعف التي قد تعترض االستفادة  العودة مرة أخرى إلى البيئة  

من تلك الفرص المتاحة، ويمكن أن يكون التحليل أكثر تفصيًلا بحيث يحدد نقاط ضعف المنافسين أو  

القو الفرص  الخصوم، ونقاط  بجانب  الممكن صناعتها  والفرص  الخارجية  البيئة  في  تحقيقها  الممكن  ة 

 التركيز على البيئة العربية كنموذج لتحليل البيئة. المتاحة. وسيتم  
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 بيانات التحليل: 
 من خالل دراسة البيئة العربية يمكن رصد البيانات التالية:

 أواًل: السكان:

  2.3مليون نسمة، ويبلغ معدل نموه    295م بنحو  2000بي في عام  العالم العريقدر إجمالي عدد سكان  

 %.  7.7%، ونسـبة اإلعالة 4.4في العالم، ويبلغ معدل الخصوبة %، وهو من بين أعلى المعدالت 

 األراضي:  

القابلة للزراعة  مليون هكتار، وال تتجاوز األراضي    1402تبلغ المساحة اإلجمالية للدول العربية حوالي  

 % من المساحة الكلية للدول العربية. 14.1مليون هكتار أي نحو   197حوالي 

 الموارد المائية: 

ال % من أراضى  80منطقة العربية من أفقر مناطق العالم في الموارد المائية، حيث يقع حوالي  ُتعد 

مساحة  % من  10.2العربي حوالي   الدول العربية في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة، ويمثل العالم 

ونحو   من  5العالم،  يقرب  ما  تمثل  المائية  موارده  أن  إال  سكانه،  من  الم%0.5  من  فقط  العالمية %  ياه 

متر مكعب في    1.000المتجددة، وال يتعدى نصيب الفرد العربي حالًيا من الموارد المائية المتاحة حوالي  

متر مكعب   5.600ق العالم ككل، و في السنة للفرد على نطا  متر مكعب  7.000السنة بالمقارنة مع حوالي 

ظهور مالمح مشكلة العجز المائي في بعض   متر مكعب في إفريقيا، وتشير الدالئل إلى  3.200في آسيا، و 

الدول العربية، وأنها سوف تظهر في بقية الدول العربية علي فترات متقاربة ما لم توضع سياسات وتتخذ 

 وضع القائم.بيقات تعمل علي تغيير ال ترتيبات وتنجز تط

مكعًبا في السنة    متًرا  460من المتوقع في ضوء المعطيات القائمة أن ينخفض معدل نصيب الفرد إلى  

دولة عربية تحت خط الفقر المائي، كل ذلك في ظل التهديد بتناقص    13م، وأن تصبح    2025في عام  

لواردة عبر نهر النيل ونهري دجلة  الخارج، وتشمل المياه ا   كميات المياه التي ترد إلى المنطقة العربية من

 . والفرات

السطحي للمياه  الرئيس  المصدر  هي  األمطار  المياه  ُتعـد  فيها  بما  العربي  العالم  في  والجوفية  ة 

مليار متر    2282المشتركة، ويقدر إجمالي حجم الهطول المطري الذي يتساقط علي األراضي العربية بحوالي  

% منها، وأن األمطار في العالم العربي تتسم  50ن منفرًدا حوالي  لسنة، يبلغ نصيب السـودامكعب في ا

 الهطول، ويترتب علي ذلك موجات جفاف وتقلبات في إنتاج الغذاء. بالتذبذب الشديد في معدالت

العام  مليار متر مكعب حسب بيانات    166.5تقدر جملة االستخدامات المائية في الزراعة العربية بحوالي  
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%  38مليار متر مكعب في السنة في الري السطحي، وتبلغ كفاءة هذا النظام حوالي    157  م، منها حوالي 2001

 مليار متر مكعب.   91ائي يقدر بحوالي بفاقد م

 التحليل الجيوسرتاتيجي: 
جمالي  % من إ70إن القطاع الغالب في السودان هو الرعي والزراعة الذي تتعدى فيه نسبة الرعاة والزراع  

 في إطار توفر أراض زراعية خصبة تعتمد على األمطار.   السكان، ويأتي ذلك

نسبة الكبيرة من السكان التي تعتمد عليها إال ان االهتمام بها  على الرغم من ضخامة هذه الموارد وال

 خالل العقود الماضية كان ضعيًفا الشيء الذي كان له دور كبير في عدم االستقرار. 

مياه في بعض المناطق ذات الموارد الهائلة من مياه األمطار  ة لحصاد الإستراتيجيداف  عدم وجود أه

 كمناطق غرب السودان.

 مالحظة:  

خطورة   توضيح  لذلك  مثال  الوضع،  هذا  تبعات  إدراك  يجب  الغابات  حول  المعلومة  هذه  رصد  عند 

مناطق  ات واألبحاث العلمية أن  الغابات من حيث أثرها المباشر على المناخ واألمطار، فقد أثبتت الدراس

ا تزيد األمطار  الغابات تنخفض فيها درجات الحرارة باثنتي عشرة درجة عن مناطق الصحراء المكشوفة، كم

الغابات بنسبة   المناطق المكشوفة، عالوة على كونها تساعد في حفظ مياه الري  30في مناطق  % عن 

 والتربة.  

السودان سيواجه في المستقبل    م، أن1974لغابات في عام  وقد أوضح البروفسور ستيفن عميد كرسي ا

بيعتها إال بعودة الغطاء النباتي كما ظروف األمطار المتقطعة، وقد حدث ذلك بالفعل، ولن تعود إلى ط

 كان في وضعه السابق. 

أحد   يشكل  باعتباره  الموضوع  هذا  عالج  إلى  النظر  المخطط  على  لزاًما  سيكون  الوضع  هذا  بموجب 

 .إستراتيجيها كشأن ت التي ينبغي أن ينظر فيالتحديا

 بيانات أخرى مهمة: 

 ي الراهن من حيث: يجب أن يشمل التحليل جمع البيانات عن الوضع الزراع

 مساحات األراضي الخصبة ومناطق توزيعها، نوع الري المستخدم. .1

 المساحات المزروعة بالري والمزروعة باألمطار.  .2

 د السكان.األراضي الزراعية المتوفرة وعد نسبة التمويل إلى مساحات  .3
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 نوع الري  عدد السكان  مساحة األرايض الزراعية 

   التمويل

   اإلنتاج يف العام 

 

معالجة   بغرض  البيانات  هذه  أهداف    األوضاعتحليل  بلورة  يتم  حتى  ة  إستراتيجيالجيوستراتيجية، 

األراضي   ومساحات  للسكان  الجغرافي  التوزيع  ودخل  تراعي  عمل  فرص  تحقيق  يتم  حتى  الزراعية، 

 للمواطنين بتلك المناطق ومن ثم تحقيق أوضاع أمنية مستقرة.

التي تصعب مراقبتها،    األخرىي معلومات عن طول الحدود مع الدول  قد يتضمن التحليل الجيوستراتيج

تبار أن وجود  إلقامة قرى حدودية ومشاريع زراعية وصناعية، باع  أهداف هذا الوضع قد يقتضي وضع  

ظل وجود حاجة لآلخرين في الدول المجاورة قد يقود لخلق مشاكل، لذا يتم    أراٍض خصبة غير مستغلة في

هذه الترتيبات فضًلا عن كونها تؤدي أغراًضا أمنية وتخلق فرص عمل للمواطنين    منعها مسبًقا بمثل

 وتمكن من استغالل الموارد الطبيعية المتاحة.

 لواليات. التمويل واألراضي والمشروعات الزراعية وفرص العمل با نسبة  .4

 الواليات 
املساحات 
 املتوفرة 

املساحات 
 املستغلة

عدد املرشوعات 
 الزراعية 

التمويل  
 املتاح 

فرص 
 العمل

      الوالية أ

      الوالية ب 

      الوالية ج

      الوالية د

 

،  ، توضح مدى وجود توازن في التنمية بين الواليات إضافتهاتحليل هذه البيانات وغيرها مما يمكن  

ة  تراتيجيإسحتى يتم استغالل الموارد الطبيعية للدولة في ظل تنمية متوازنة، وهكذا يتم وضع أهداف  

لعدم   وغبن  أحقاد  أي  حدوث  مسبًقا  يمنع  بما  المختلفة  الواليات  بين  التوازن  والعدل  تحقق  المساواة 

 تنعكس إلى تهديد أمني.  
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 .وضع البنى التحتية الزراعية .5

التنافسي .6 المزايا  الكهرباء وضع  و  والسماد  كالتقاوي  اإلنتاج  }مدخالت  اإلنتاج  عناصر  ة، 

الخ.   الحكومية..  فقد  والرسوم  التكلفة،  ارتفاع  أسباب  لتوضيح  البيانات  هذه  تحليل 

الك تكلفة  ارتفاع  في  المشكلة  الخطة تكون  خالل  من  المشكلة  هذه  حل  فيتم  هرباء، 

ه المشكلة في ظل بيانات أخرى من  هذ  إنة برفعها للقطاع االقتصادي، بل ستراتيجياإل

للس زراعية  واردات  دخول  تقييد  مثل  الخارجية  البيئة  إنتاجها تحليل  يتم  العالمي  وق 

أهداف   لبلورة  يقود  للبيئة،  صديقة  غير  محددة  إستراتيجيبكهرباء  الوضع  ة  تراعي 

 الداخلي والخارجي.    

لتوزيع الجغرافي والمؤهالت  أوضاع الموارد البشرية في الزراعة والري من حيث العدد وا .7

تحديد   في  تساعد  البيانات  هذه  وإستراتيجيوالخبرات،  التعليم  والتعاون  ات  التدريب 

 الفني الدولي واإلقليمي الخ. 

ية والتشريعات ذات الصلة بالزراعة وتحديد ما  أوضاع السياسات الزراعية والمالية والنقد .8

 عند التخطيط.   إذا كانت تشكل عقبة حتى يتم وضعها في االعتبار

نسب  أوضاع .9 صنف،  لكل  الموجه  التمويل  نسبة  المتاحة،  المبالغ  حيث  من  ة  التمويل، 

التمويل الموجه للزراعة المروية والنسبة الموجهة للزراعة المطرية، مثال لذلك الحظنا  

ي إحدى الدول الزراعية أن نسبة تمويل الزراعة المروية يساوي في المتوسط في الفترة  ف

% من    15% بينما سكان األراضي المروية يساوي    90ينيات حتى التسعينيات  من السبع

% على الرغم    10توسط التمويل للزراعة المطرية لذات الفترة يساوي  جملة السكان، وأن م

من جملة السكان، هذا الوضع ساهم    80عة المطرية يمثلون  من أن سكان مناطق الزرا 

وزيادة معدالت الهجرة إلى المدن، وتدهور األمن    في تدهور الريف وبروز األحقاد والغبن 

 واالستقرار بتلك الدولة. 

 خاص.  أوضاع القطاع ال .10

 أوضاع المشروعات الزراعية.  .11

 .واإلنتاجيةمعدالت اإلنتاج  .12

 المياه. معدالت استهالك  .13
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 نقاط القوة: 

 بيانات السودان:  

بين العالم العربي    ستراتيجيع اإل وهي بيانات تجسد بعض نقاط القوة التي يمكن أن يضاف لها الموق

 توفر موارد بشرية. والقارة اإلفريقية فضًلا عن قربه من األسواق العربية، و

 :األراضي الزراعية 

مليون فدان، يستغل منها حالًيا ما ال يزيد عن    240تبلغ حوالي  يمتلك السودان أراٍض زراعية خصبة  

لتقليدية وينجم عنها إنتاج ضعيف مقارنة بالدول التي مليون فدان، ال زال يزرع معظمها بالوسائل ا   40

الزراعة والري، والتي تصل إلى عشرة أضعاف في بعض األحيان  تستخدم التقانة والوسائل الحديثة في  

ة السودان، وهذا يعني أنه يمكن إنتاج نفس الكميات الحالية في مساحة تقل عن ربع  لمستوى إنتاجي

ال  المزروعة حالًيا،  المتقدم تعتبر بكًرا لم  المساحة  العلمي  الذي يعني أن أرض السودان بالمفهوم  شيء 

 تستغل بعد. 

واإلبل والضأن،   رأس من الغنم والبقر  116.489.000السودان ثروة حيوانية ضخمة تبلغ حوالي  يمتلك  

 عالوة على ثروة غير محصورة من الحيوانات البرية. 

في السودان، ومع أهميتها ظلت تتعرض إلى القطع غير  تعتبر الغابات من أهم المصادر االقتصادية  

% من مساحة السودان    18رة ملحوظة، حيث تناقصت لتصل إلى  بصوالمرشد مما أدى إلى تناقص مساحاتها  

 % منه.  50بعد أن كانت 

 الفرص:
التحليل يجب أن يرصد الفرص المتاحة في العالم بشكل مفصل مع تحديد أوضاع التنافس والقدرات  

 نافسية.. الخ، نضرب فيما يلي المثل بالفرص في المنطقة العربية. الت
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 ربية:  الفجوة الغذائية الع
 م. 2000 - 98تطور الفجوة الغذائية العربية لعدد من السلع الغذائية خالل الفترة 

 

 م  مليون دوالر 2000 م  مليون دوالر 1999 السلع 

 3213 2625.5 القمح والدقيق

 188 269.1 البقوليات

 162.4 112 البطاطس

 190.7 150 الخرض

 310.4 154.1 الفاكهة 

 1420.2 1323.4 سكر مكرر

 866.6 1001.7 زيوت نباتية

 991.1 980.1 لحوم حمراء

 624 577 لحوم بيضاء

 45 47.7 بيض مائدة 

 2040 2057.7 ألبان 
 

اعتماًدا    إعداد المصدر:   العربية  علىالمؤلف  المنظمة  السنوي    بيانات:  الكتاب  الزراعية،  للتنمية 

 .298-72ص م،   1999، الخرطوم: 19لإلحصاءات الزراعية، المجلد 

 الغذاء العاملي: 
على صعيد الغذاء العالمي يتوقع أن يرتفع الطلب على الغذاء نتيجة لزيادة السكان، ويقدر أن يرتفع  

%  50مليون طن، وعلى اللحوم بنسبة   2.500ليصل إلى  2020% بحلول عام 40الطلب على الحبوب بنسبة  

 . (134)  2020ل عام % بحلو40الزراعي بنسبة مليون طن. هذا الوضع يتطلب زيادة اإلنتاج   320ليصل إلى 

هذه األرقام تشير إلى أن العقد القادم هو عقد التحدي الزراعي، وأن تفاقم أزمة الغذاء العربي والعالمي  
 

 .12، الخرطوم، ص 2012 ـ 2002اإلنماء الزراعي:  العربية الستثمارهيئة  ة الإستراتيجي (134)
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بتب يلقي  العالمية  الموارد  شح  ظل  رأسها    أساسيةعات  في  وعلى  الزراعية  الموارد  صاحبة  الدول  على 

 لدول العربية. السودان، وبصورة أو بأخرى على ا

  :تاملهددا
يراعيها   أن  يجب  التي  المهددات  من  بعدد  تواجه  المتاحة  الفرص  أن  إلى  تشير  السابقة  البيانات 

يدات مافيا الغذاء العالمي، بجانب ندرة  ، أهمها هو الصراع الدولي حول المياه، وتهد ستراتيجيالتخطيط اإل 

 لغابي.المياه وارتفاع معدل الفاقد منها وتناقص الغطاء ا

الذي سيكون    ستراتيجية تتعلق باألمن اإلإستراتيجيهذا الوضع يقود إلى ضرورة بلورة أهداف   .1

 مرتبًطا إلى حٍد وثيق باألمن المائي }مياه األنهار{ }مياه األمطار ومهددات البيئة{. 

 ة تتعلق بربط المصالح كوسيلة لتأمينها. إستراتيجيكما سيقود نحو بلورة أهداف  .2

ة تتعلق بضبط وترشيد استخدامات المياه في المجال إستراتيجيرة أهداف ا لبلووسيقود أيًض .3

 الزراعي.  

من أهم المهددات البيئية التي تواجه الزراعة هو تناقص الغطاء الغابي، هذا الوضع يقود   .4

إقليمي ودولي، ليس في مجال   إستراتيجية تتعلق بتأسيس عمل  إستراتيجيرة أهداف  إلى بلو

 البيئة فقط وإنما العمل على مد الغطاء الغابي شماًلا.  المحافظة على

تزايد حدة الهيمنة واالحتكار العالمي للشركات متعددة الجنسيات، تتطلب استعداد نوعي من   .5

 اسية، لمواجهة هذا الوضع. الشركات الوطنية مسنوًدا بترتيبات سي

 ها تحليل البيئة الخارجية، هو: التي سيكشف األوضاعمن  .6

ايا النسبية والقدرات التنافسية لكل صنف يشكل فرص بالنسبة للسودان،  موقف المز .أ

مع تحديد مستوى الجودة، المقارنة بين الوضع الداخلي والخارجي تساعد في تحديد  

 أهداف دقيقة. 

المعلومات  مية الخاصة بالمنتجات الزراعية، فقد نجد أن بعض  التجارة العال  أوضاع .ب

المثال كخروج أوربا من السوق العالمي نتيجة رفع الخاصة بتجارة السكر على سبيل  

ة في هذا الخصوص بل قد يقود للتفكير في إستراتيجيالدعم، يقود لبلورة أهداف  

 ة الحديثة.عقد شراكات مع دول أوربية لتأمين الحصص السوقية والتقني

ضخامة الشركات وضخامة المصالح في تلك    أوضاع التنافس في األسواق المستهدفة، .ج

والتشارك مع األ التحالف  أو  كبيرة  شركات  بتأسيس  بلورة أهداف  تقتضي  قد    سواق 
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 شركات عالمية كبيرة لتقاسم المصالح ولتفادي هذه المهددات. 

  :مالحظة

المتعل  المهددات  أن  إدراك  للمحلل  اينبغي  مافيا  وتهديدات  المياه،  حول  الدولي  بالصراع  لغذاء  قة 

ع معدل الفاقد منها وتناقص الغطاء الغابي تواجه الدول العربية أيًضا،  العالمي، وجانب ندرة المياه وارتفا

سوداني    إستراتيجية تتعلق بعمل  إستراتيجيوبالتالي فإن هذا يقود إلى تعزيز فرص نجاح أي أهداف  

ا استصحبنا الفجوة العالمية من الغذاء، فإن الفرصة لعمل شراكة سودانية عالمية،  عربي مشترك، وإذ

الزراعية، ومن  تصبح متاح المياه وترشيدها وضبطها وحسن استخدام األراضي  ة في مجال زيادة مصادر 

وتعليم   الزراعة  في  الحديثة  التقانة  واستخدام  شماًلا  المطر  مد حزام  البشرية  ذلك  الكوادر  في  وتدريب 

 الزراعة والري والصناعات الزراعية والغذائية.  

ترتيبات   تتطلب  المهددات  هذه  أن  الموارد  راتيجيإستكما  وحماية  وتنمية  استخدام  مجاالت  في  ة 

 المائية العربية التي تقود لتحقيق مصالح وطنية أفضل.

  :نقاط الضعف

  :بالزراعةمن أهم نقاط الضعف المتعلقة 

 الزراعة والري وحصاد المياه األساليب التقليدية في .1

المتاحة، إال أن السودان،   .2 الزراعية  الزراعة  بالرغم من ضخامة الفرصة  ال زال متخلًفا في 

واستخدام األساليب الحديثة في الري والزراعة، ومن المؤشرات على تخلف وسائل الزراعة  

 1992}الفترة    من مساحة الحبوب في العالم العربي%    90في السودان، أن السودان يزرع  

 % من الناتج العربي. 45م{، إال أن إنتاجيته لم تتعد 1994 –م 

 التمويل وتعدد الرسوم الحكومية. ارتفاع تكلفة   .3

 ضعف البنيات التحتية. .4

 ضعف التمويل.  .5

 ة. ستراتيجياإل   اإلدارةالدولية و   اإلدارةضعف القدرات في   .6

 البشرية والمؤسسية.ضعف القدرات   .7
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 ية. تدني مستويات اإلنتاج .8

 ضعف القدرات التنافسية.  .9

 تدنى مستوى الجودة.  .10

 مالحظة:  

لدولية في كشف نقاط الضعف، مثال لذلك ارتفاع تكلفة اإلنتاج  وضوح األهداف على البيئة ا يسهم

التعامل م الباب{.، كما أن  الثالث من هذا  الفصل  الزيت في  راجع تكلفة   { كشف  الزراعي  ع سوق عالمي 

ية التي تستطيع التعامل مع السوق العالمية، كما أن ضخامة اإلنتاج المطلوب  الضعف في القدرات اإلدار 

في   العجز  أهداف  كشفت  وضع  في  يساعد  الضعف  نقاط  وضوح  فإن  وهكذا  أو  إستراتيجيالبنيات..  ة 

وسياسات تتناقض في كثير  سياسات لعالجها، وعلى العكس يمكن تصور الوضع حيث يتم صياغة أهداف  

ت في اتجاهات عديدة وبالتالي التصرف في موارد ضخمة دون أن يكون ذلك موجًها تجاه  من األحيان وتتشت

 ددة.  أهداف مح

 :امليزة النسبية للزراعة السودانية
لالستفادة    األوضاعإن   العمل  العالم  ودول  العربية  الدول  على  تفرض  واألمنية  والدولية  اإلقليمية 

وثروة حيوانية وسمكية وغابية{،    أراضيطبيعية }مياه،  قصى حد ممكن مما يملكه السودان من موارد  بأ

يق وتطوير واستخدام للتقنيـات الحديثة، ومن هنا فإن إدراك  وما يتطلبه ذلك من تخطيط وتمويل وتنس

لهذه الحقيقة هو أمر مهم، كما أن إدراكها على المستوى العربي القومي والعالمي   ستراتيجيالتخطيط اإل 

أكثر أهمية، من هن الزراعي باعتبارها أحد أهم  هو  المجال  النسبية السودانية في  الميزة  تبرز أهمية  ا 

ستفادة المثالية  طلوبة للشراكة والتكامل العربي السوداني أو السوداني العالمي، بما يؤدي إلى االاألركان الم

الحدي التقنية  عبر  المياه،  من  المثالية  واالستفادة  السودانية،  الزراعية  األراضي  الكفاءة  من  ورفع  ثة 

ف كبير  حٍد  إلى  السودانية تساهم  الدولية  الشراكة  أن  عن  فضًلا  السودان من  اإلنتاجية،  حصة  تأمين  ي 

 المياه وتحجيم الحرب الشرسة حول المياه. 

 من خالل البيانات أعاله يمكن مالحظة اآلتي:  

المحلي ال يستوعبها بم .1 السوق  إلى إطالق إن موارد السودان الطبيعية ضخمة بحيث إن  ا يقود 

 صفة العالمية عليها. 

 من أهم الموارد السودانية األرض الزراعية.  .2

 ربية تتضمن وجود فجوة غذائية عربية ومهددات تتعلق بالمياه.أوضاع ع .3
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 رد الزراعية المتوفرة في العالم محدودة وعلى رأسها موارد السودان.  الموا .4

ال .5 السودان والسوق  المصالح،  البنود أعاله تعني ضمًنا أن  عربي تشكل مسرًحا لصراع دولي حول 

وداني والعربي، الشيء الذي يتطلب ترتيبات  الس   ستراتيجيوهو وضع يشكل تهديًدا للتخطيط اإل

تتجسد في كيفية مواجهة الصراع الدولي حول المصالح، كما يتضمن    ة لمقابلة ذلكإستراتيجي

 المصالح.  كيفية تحقيق االستقرار السياسي محلًيا كمطلب لتحقيق

 رؤية القطاع الزراعي: 

 ة زراعة عربية وعالمية.يجيإستراتقوة زراعية ذات قدرات ومزايا تنافسية عالمية وحصص 

 رسالة القطاع الزراعي:  

ت والمعلومات الناجمة عن التحليل يمكن صياغة رسالة القطاع الزراعي لتشمل المحاور  في ظل البيانا

 اآلتية: 

 السوق العالمي.استهداف السوق العربي و .1

 العمل لتوفير إنتاج زراعي بمواصفات عالمية. .2

 رضية والمائية.االستغالل المثالي للموارد األ .3

 تنمية الموارد المائية. .4

 التنافسية العالمية في مجال اإلنتاج الزراعي والزراعي الصناعي.تحقيق المزايا والقدرات   .5

ل الغذاء وتنمية الموارد المائية واستغالل  بناء شراكة سودانية عربية، وسودانية عالمية في مجا  .6

 الموارد األرضية.

  تحقيق األمن الغذائي الوطني. .7

 مالحظة:  

  ستراتيجيأو التخطيط اإل ستراتيجياالتفاق الوطني اإل بتحديد الرؤية الرسالة واالتفاق عليها في إطار 

مثال لذلك أن استهداف السوق  القومي، يجعل الصورة واضحة أمام الكل في توجهات واهتمامات الدولة، و 

واضحة وبالتالي فإن االجماع الوطني على  العالمي أو العربي أصبح محدًدا كما أن المهددات ونقاط الضعف 

ة واإلجماع الوطني على المهددات ونقاط الضعف الوطنية يعني التفاعل بصورة  اتيجيستر هذه المصالح اإل

عمل مضاد أو متناقض أو غير مناسب بواسطة أحد األطراف  أفضل مع البيئة الدولية، وبالتالي منع أي  

 السياسية أو التنفيذية.  
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أحدً  نجد  تحقيق  لن  تجهض  سياسات  يقرر  أو  الدولية  الشراكة  ضد  يقف  الزراعية  ا  النسبية  المزايا 

 للدولة في المجال الزراعي.  ستراتيجيالعالمية.. الخ، وهذا هو المدخل األول لتحديد المسار اإل

اإل ويمك الخطط  تكامل  مالحظة  اإلستراتيجين  التوجه  لخدمة هذا  األخرى  المجاالت  في  ،  ستراتيجية 

التي سترى األمر واضًحا وبالتالي ستعمل على    ة في مجال العالقات الخارجيةستراتيجيال لذلك الخطط اإلمث

رؤية   وأهداف  إستراتيجيبلورة  مجاالت  إستراتيجية  في  الدولي  التعاون  وتعزز  تدعم  والمياه  ة  الزراعة 

والحصول   الحديثة  والتقنيات  الخبرات  على  والحصول  المائية  الموارد  حصص  وتنمية  على  والحفاظ 

ة المطلوبة إلدارة الصراع  ستراتيجيسنجدها تتجه لدعم الترتيبات اإلة في األسواق العالمية، كما  إستراتيجي

 الدولي حول المصالح مثل الدخول في تكتالت إقليمية، 

سن اإل كما  أن  اإل ستراتيجيالحظ  من  ستعزز  االقتصادية  األهداف  ستراتيجية  خالل  من  الزراعية  ة 

الزراعية،اتيجيستر اإل النسبية  المزايا  تحقيق  على  تعمل  التي  اإل  ة  أن  التعليمية  ستراتيجيوسنجد  ة 

ثة  ستعمل على توفير كوادر زراعية بكم محدد وبمواصفات محددة تستطيع التعامل مع التقنيات الحدي

وعلى العكس    في الري والزراعة، وكوادر بكم محدد وبمواصفات عالمية في مجاالت الزراعة الصناعية الخ،

 ة. ستراتيجيحالة عدم وضوح التوجهات اإل من ذلك سنالحظ كيف يكون األمر ضبابًيا في  

 ة للقطاع الزراعي سرتاتيجياألهداف اإل 
ة الزراعية، أهمها اقتطاع حصص ستراتيجيحتى يتم تحقيق هذه الرسالة يجب تحديد األهداف اإل

 ة للمنتجات الزراعية في أسواق العالم.إستراتيجي

ممكن إتاحتها، يجب تحديد أهداف واضحة  ي هذا الخصوص ومن واقع الموارد واإلمكانات المتاحة والف

 عن الحصص الزراعية المطلوب تحقيقها، مثال لذلك:  

 لسوق العربي.مليون طن زيوت نباتية با  2الحصول على   .1

 ماليين طن ألبان. 3الحصول على   .2

 مليون طن سكر مكرر.  2الحصول على   .3

 ألف طن بقوليات.  500 الحصول على .4

ذلك فقد تبرز أهداف أخرى مثل اقتطاع حصة معينة في مجال  وإذا امتد التحليل إلى أكثر من   .5

 .ثصناعة األخشاب واألثا

اف تتعلق بآخرين مثل توفير كميات معينة  ة القطاع الزراعي تحقيق أهدإستراتيجيوقد تشمل  .6

القطا بواسطة  مطلوبة  تكون  قد  الطبية،  النباتات  أهداف  من  لتحقيق  الصحي  الصناعي  ع 
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ة على المدى البعيد في مجال الدواء باألعشاب،  إستراتيجياع حصص  ة تتعلق باقتطإستراتيجي

مدخالت صناعات دوائية معينة  القتناص فرصة الوعي العلمي بآثار الدواء الكيميائي، أو لتوفير  

 الخ. 

اإل .7 التخطيط  يتطلب  أهداف    ستراتيجيقد  يإستراتيجيتحديد  تغيرات  ة  إجراء  خاللها  من  تم 

البيئإستراتيجي في  معينة  الكركدي،  ة  شراب  نحو  االستهالكية  األنماط  تحويل  مثل  الدولية،  ة 

 نحو جعله مشروًبا عالمًيا.  إستراتيجيباعتباره ترتيب 

 مالحظة:

يتجه    ستراتيجيهو المبادرة والجرأة، لذا قد نجد أن التخطيط اإل   ستراتيجيأهم صفات التخطيط اإل   من

في جوانب جديدة مثل صناعة الدواء غير الكيميائي،   نحو بلورة أهداف تتعلق بتحقيق الريادة أو التميز

مهمة قوة  عناصر  على  ويستند  العالمي،  الجمهور  من  والقبول  الدعم  يجد  توجه  هذه    وهو  وفرة  وهي 

 فتح األسواق الخ. النباتات في السودان، وقد يقود إلى تأسيس شراكات دولية لتوفير التقنية أو 

تتجه   قد  الجرأة  أن  مالحظة  يرجى  هدف  كما  تحديد  مشروب    إستراتيجينحو  إلى  الكركدي  لتحويل 

خم من المواطنين  عالمي، وهو هدف لو تم تحقيقه فسيكون له آثار أساسية من توفير وظائف لعدد ض

 دخل كبير للدولة، وهو مشروب يتمتع بطعم يؤهله للعالمية. وتوفير 

المه المثومن  سبيل  على  الكركدي  مجال  في  التوجه  هذا  أن  إدراك  وترتيبات  م  دعًما  يتطلب  قد  ال 

ع  ة كالدخول في تحالفات أو شراكات دولية معينة الخ، باعتباره يدخل في إطار صراع المصالح م إستراتيجي

 شركات المشروبات الغازية العالمية.

اإل  الهدف  هذا  التحليل، فإن  نتائج  واقع  أهداف    ستراتيجيمن  تحقيقه بلورة  ة إستراتيجييتطلب 

 ئل وسياسات معينة، مثال لذلك: أخرى وتحديد وسا

 التحول نحو العالمية يقود نحو تحقيق التأهل لشروط العالمية. .1

يحتاج إلى مياه بكميات ضخمة، هذه الحقيقة تقود إلى بلورة  مليون فدان من األراضي    240زراعة    .2

 المدى البعيد مثل:  أهداف وسياسات توفير المياه على 

المطر( شماًلا، بغرض زيادة معدالت األمطار وزيادة    }حزام  السافاناالعمل على نقل حزام   .أ

قد يتطلب    جيستراتيالرقعة التي تهطل عليها وتغيير التركيبة المناخية، هذا التوجه اإل

هذا    في تحديد  يسهمالزراعي   ستراتيجيتحقيقه عقوًدا من الزمان، وأن وضوح الهدف اإل

ينعك المطر  حزام  نقل  أي  الهدف  هذا  وضوح  وأن  المطلوبة  الهدف،  السياسات  على  س 

 محلًيا وعلى العالقات الدولية للسودان وكذا على شروط الشراكة السودانية الدولية.
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استغالل المياه واألراضي بالسودان نتيجة استخدام تقنيات متخلفة أو  إن إهدار أو سوء   .ب

د إلى  دم توفر األسمدة والمبيدات واآلليات المطلوبة لذلك، يقوعدم توفر التمويل أو ع

أضرار تنعكس على األسرة الدولية، بمعنى أن تبديد مياه السودان وسوء استغالل أراضيه 

هذا الوضع مدخل لشروط الشراكة الدولية التي يتم    الزراعية هو تبديد لموارد عالمية،

الحديثة في الري والزراعة فضًلا عن ترتيبات    من خاللها توفير رؤوس األموال والتقنيات

 اق العالمية واقتطاع حصص فيها.دخول األسو

 تأسيس مشروعات لحصاد مياه األمطار.  .ج

 السياسات: 

 ومن أهمها:

اإل .1 بالتخطيط  وتحقيق  با   ستراتيجياالهتمام  الدولة  بناء  في  ملًحا  أساسًيا  عنصًرا  عتباره 

 التنمية الزراعية.

 وزيادة رقعتها. االهتمام بالغابات .2

 االهتمام بحصاد المياه. .3

ركات والمؤسسات السودانية الخاصة باعتبارها هي التي ستتولى إدارة حوار  دعم وتأهيل الش .4

كنها من مواجهة زيادة حدة التنافس و  المصالح نيابة عن الدولة في المرحلة القادمة، بما يم

 لبيئة الدولية.انفتاح األسواق العالمية وزيادة درجة تعقيد وتأثير ا

 استخدام تقنيات الري والزراعة الحديثة. .5

 سوداني دولي مشترك في مجال إدارة واستخدام المياه.  إستراتيجيالتأسيس لعمل  .6

م .7 عنصر  باعتباره  الزراعي  العلمي  بالبحث  اإلاالهتمام  للمصالح  الوطنية،  ستراتيجي فتاحي  ة 

 ناعية.وإنشاء مراكز للبحوث الزراعية والبحوث الزراعية الص 

 رفع الوعي المائي بمشاكل الموارد المائية. .8

 االهتمام باألعشاب الطبية والنباتات العطرية.   .9

 . اإلدارةإنشاء مراكز تدريب متطورة في مجاالت الزراعة والري و .10
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 القومي:  يجيسرتاتيف املجال اإل 
سيتم انطالق التخطيط  ة الزراعية  ستراتيجيطاما أن القطاع الزراعي هو القطاع القائد، فإن نتائج اإل

أهداف   تحدد  فيتم  خلفيتها،  على  االقتصادي  القطاع  الزراعية  إستراتيجيفي  الصناعة  مجال  في  ة 

 ألخرى التي ال تتصل بالزراعة.  والغذائية والغابية والدوائية والمائية، بجانب المجاالت االقتصادية ا

لق بالقطاع الزراعي { عدًدا من األشياء،  } فيما يتع  القومي  ستراتيجيكما ينبغي أن يحقق التخطيط اإل

و المناسب  المناخ  توفير  خاللها  من  التخطيط    األوضاعيتم  لنجاح  المطلوبة  والسياسية  االقتصادية 

 الزراعي، أهمها:  ستراتيجياإل

 االقتصادي:   اتيجيسرت يف املجال اإل 
اإل األهداف  يتستراتيجيتحقيق  المطلوب  الوجه  على  الزراعية  م ة  سنًدا  االقتصادي  طلب  القطاع  ن 

الزراعي، ويمكن فيما يلي رصد أهم    ستراتيجيالمالئمة للتخطيط اإل   األوضاعالكلي، بما يقود نحو توفير  

يرجى مالحظة أن األهداف االقتصادية    االقتصادي فيما يتعلق بموضوعنا }   ستراتيجيأهداف التخطيط اإل 

 مالحظة التعليق المصاحب {. ة، كما يرجى أدناه قد تخدم أغراًضا أخرى بجانب الزراع

 تحقيق وبناء قدرات ومزايا تنافسية وطنية من منظور عالمي. .1

التنافسية   المزايا  تحقق  اقتصادية  ترتيبات  عن  بمعزل  أهدافه  تحقيق  الزراعي  للقطاع  يمكن  }ال 

 المية{.الع

 للدولة. واألمنيتكتالت اقتصادية وسياسة لتعزيز الموقف التفاوضي  فيالدخول  .2

}األهداف الزراعية المحددة تضع السودان في مسرح الصراع الدولي، وهو وضع يتطلب ترتيبات تعزز         

 {. الموقف التفاوضي واألمني من الناحية االقتصادية ومن الناحية السياسية كما سيرد الحًقا

لمبدأ   .3 مع  التجسيد  المال  حركة  يصطحب  الذي  األجنبية  األموال  لرؤوس  اإليجابي  االنتقال 

 ة في أسواق العالم.  ستراتيجيحصول على التقنية والحصص اإل ال

  وتقنيات}ضخامة األهداف في ظل التحديات الخاصة، الري والزراعة الخ، تعني الحاجة لتمويل ضخم  

محلًي  لخإحديثة.   تتوفر  ال  بالضرورة  قد  وهذا  االنتقال  ا،  تحقق  دولية  شراكات  أو  دولًيا  تعاوًنا  يتطلب 

 ة في األسواق.  ستراتيجيح لها التمويل والتقنيات وتأمين الحصص اإل اإليجابي الذي يتي

وأرجو أن أشير هنا إلى أنه حتى لو توفر التمويل والتقنيات محلًيا، فإن تبادل المصالح الدولية قد  

تي تؤمن مصالح جميع األطراف كما حدث بالنسبة لليابان التي قبلت  شراكات الدولية اليفرض مثل تلك ال

 في شراكات دولية لتأمين أسواقها، ال لحاجتها لتمويل أو تقنيات معينة{  الدخول 
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 إنشاء البنيات األساسية المطلوبة لإلنتاج الزراعي. .4

 إلى:  ستراتيجيأن تسعى األهداف الرئيسية للتخطيط االقتصادي اإل  .5

 مبدأ التخطيط منظور عالمي. تعزيز  .أ

 االستجابة للمهددات والمخاطر الدولية. .ب

 لمتطلبات التجارة الدولية والنظام االقتصادي العالمي الجديد. االستجابة  .ج

 الترتيب لمعادلة شراكة سودانية عادلة مع األسرة الدولية  .د

 . أعاله{من منظور محلي ال يلبي التعامل مع البنود  }التخطيط

 وأن يفرز فلسفة اقتصادية تقوم على:  .6

 سياسات مالية ونقدية متوازنة. .أ

 ا وليس عبر قانون تشجيع االستثمار فحسب. خلق بيئة جاذبة تلقائًي .ب

 تعزيز ودعم التكامل واالرتباط والتناسق بين األنشطة في الدولة.  .ج

 بين صغار المزارعين الوطنيين والشركات الكبرى.خلق االرتباط والتكامل   .د

 فرز سياسات تعمل وتشجع على: أن ي .7

ت  .أ وشركاتها  للدولة  يتيح  عالمي  منظور  من  المالية  السياسات  المزايا  وضع  حقيق 

 النسبية العالمية.  

 إنشاء شركات المساهمة العامة  .ب

 دخول الشركات السودانية في تكتالت كبرى .ج

 واالهتمام بالتطور التكنولوجي والمعلوماتي.  استجالب التقنية المتطورة  .د

   اإلدارةم األساليب العلمية في استخدا .ه

المشروعا . و إلدارة  األعمال  إدارة  أساليب  استخدام  على  باعتبارها  العمل  العامة  ت 

وسيلة ال غنى عنها للتعامل مع ظروف العولمة والمنافسة الدولية الشرسة، وذلك  

 نجاحها. وفق الشروط والعوامل المطلوبة ل

 لحفاظ على البيئة. العمل على استيفاء متطلبات النظام الدولي ل .ز
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ب .ح المنستراتيجياإل   اإلدارةاالهتمام  قدرة  تنمية  مقومات  أحد  باعتبارها  ظمات ة 

البيئة  واستيعاب  تفهم  عبرها  ويتم  عالمية،  تنافسية  ميزة  لتحقيق  المعاصرة 

 الداخلية والخارجية للمنظمة والتفاعل الجيد معها.  

 يف املجال السيايس:  
اإل تحقيق األهداف  اقتصادية  ستراتيجيإن  أهداف وتوجهات  من  تتطلبه  وما  الزراعية  في    يسهمة 

 السياسي، أهمها:  ستراتيجيمستوى اإل ة على الإستراتيجيبلورة أهداف 

تعزيز القدرات التفاوضية للدولة من خالل الدخول في ترتيبات إقليمية من شأنها بناء كتلة   .1

أن تدعم االستقرار المحلي كذلك،    سياسية أكبر مثل دعم بناء كتلة وادي النيل، والتي يمكن

تنطلق من خاللها الشركات    كما تساهم في خلق سوق إقليمية تشكل قاعدة اقتصادية ضخمة

 والمؤسسات السودانية نحو العالمية.

اإل  .2 المسار  تحديد  خالل  من  السياسي  االستقرار  األهداف  للد   ستراتيجيتعزيز  يحدد  الذي  ولة 

 ة التي ال يجوز الخالف عليها.ستراتيجيتكزاتها اإل ة للدولة وقيمها ومر ستراتيجياإل

 تعزيز اإلرادة الوطنية.  .3

شراكة بين السودان والدول العربية وبين السودان واألسرة الدولية تسعى إلى  بلورة وتحقيق   .4

طر شماًلا والحفاظ على الغابات والبيئة،  تنمية الموارد المائية مثل دعم مشروع نقل حزام الم 

 نيات الحديثة في الري والزراعة والتدريب عليها. واستجالب التق

لتوفير المناخ المالئم لالستثمار وإلدارة الشركات  ترقية السلوك واألداء السياسي الذي يقود   .5

ات المليارات،  الدولية. إن ضخامة التمويل وضخامة العمل الذي يمكن أن يتم يمكن أن يفوق مئ

ظل في  إال  يتم  أن  يمكن  ال  بالضرورة  الشفافية،    وهذا  مؤشراته  وأهم  المناسب  المناخ 

 . ستراتيجيييز، االلتزام بالمسار اإلالمؤسسية، سيادة النظم وسيادة القانون، عدم التم

اإل .6 األمن  مفهوم  األهداف    ستراتيجيتحقيق  وضوح  أن  فنجد  الدولية،  الشراكة  خالل  من 

ت الدولية للسودان وكذا  ة ينعكس على السياسات المطلوبة محلًيا وعلى العالقايجيستراتاإل

الدولية، مثال لذلك سنجد أن   الشراكة السودانية  الدولية  يإستراتيجعلى شروط  ة العالقات 

شماًلا فقط، وإنما    السافاناستعمل على دعم التوجهات اإلقليمية والعالمية ليس لمد حزام  

ومساند لدعم  بوسط كذلك  البحيرات  منطقة  كل  في  الغابي  الغطاء  على  الحفاظ  وشرق    ة 

 ي.السودان ستراتيجيإفريقيا، بل وتمتد إلى أي نطاق يمكن أن يمتد أثره على التخطيط اإل
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 ة التعليم:  إسرتاتيجييف مجال 
اإل  أهداف  رسالة  أن  بلورة  ستراتيجيسنجد  خاللها  من  يتم  محاور  ثالثة  نحو  ستتجه  التعليمية  ة 

 شراكة بين المؤسسات التعليمية والدولة:  ال

ن يضع نفسه مكان وزارة التعليم، ومن ثم يتصور ما هو مطلوب منه فقط تجاه  يمكن للقارئ أ .1

التجارة مليون    240زراعة   عمليات  وإدارة  وتصديرها  الزراعية  المنتجات  تصنيع  وتجاه  فدان 

نافس الدولي، إن هذا الوضع يعني  الخارجية المتعلقة بها وما يعنيه ذلك من دخول ميدان الت

ة المطلوبة،  ستراتيجييقود نحو توجيه التعليم تجاه األهداف اإل   راتيجيإستضرورة إجراء تغيير  

 ام: وحينها ستتحدث األرق

مليون    240كم ستحتاج الدولة من الزراعيين المؤهلين بالتقنيات والعلوم الحديثة، لزراعة  

ارنة  }مثًلا{، إن جداول الوضع الراهن التي وضعناها في التحليل مقفدان خالل عقدين من الزمان  

اإل  لتنفيذ  تخصص  كل  من  المطلوب  العدد  تحدد  التي  البيانات  لتحديد ستراتيجيمع  سيقود    ة، 

بقية  إستراتيجيمعالم   وهكذا  والغذائية،  الزراعية  والصناعة  الزراعة  مجال  في  التعليم  ة 

 التخصصات.

قيود .2 تحت  يتم  ذلك  كل  اإل   إن  للخطة  العالمية  الستراتيجيالتوجهات  توفير  يعني  وهذا  كم  ة، 

فات  المطلوب }كم من الثانويين وكم من الجامعيين وكم من الدراسات العليا{، وكل ذلك بالمواص

 المطلوبة للتوجه العالمي. 

وبالتالي ستنتشر مدارس جديدة مثل: مدارس صناعة السكر، صناعة التعبئة، الصناعات الجلدية،   .3

الغزل والنسيج، المدارس الفنية  مدارس اإلنتاج الحيواني، مدارس صناعة الحلويات والمخبوزات، 

اآل وصيانة  واستخدام  والري  الزراعة  تقنيات  وتشمل  وصيانة  الزراعية  واستخدام  الزراعية،  الت 

مجاالت   وستشمل  بل  الغذائية..  بالصناعات  الخاصة  واألجهزة  وال  اإلدارةاآلالت  تجارة  اإللكترونية 

 ي تلك المجاالت وغيرها. اإللكترونية الخ وكذا يتبعها المعاهد ومراكز البحوث ف

اإل  .4 ستتجه  الجامعي  المستوى  في  زراستراتيجيوكذا  كوارد  توفير  نحو  وإدارية  ة  واقتصادية  عية 

المطلوبة لتحقيق   المواصفات  المطلوب، ووفق  بالكم  الخ، وذلك  اإلعالم االقتصادي  وكوادر في 

تتناسستراتيجياإل األهداف   قدرات  ذات  الكوادر  تكون  أن  مثل  الزراعية  البيئة  ة  تحديات  مع  ب 

مثل الري المحوري  العالمية وما يشمله ذلك من معرفة التطورات العلمية في التخصص المعين 

}بالنسبة   التعبئة  وتقنيات  الخ  المختلفة  الزراعة  وتقنيات  بالكمبيوتر  والري  بالتنقيط  والري 

و  قدراتللزراعيين  ذوي  واقتصاديين  إداريين  وتوفير  الصناعيين{،  تشمل    الزراعيين  عالمية 

مجاالت   في  العلمية  العالم  اإلدارة التطورات  التجارة  ونظم  وقوانين  والتجارة  واالقتصاد  ية 
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والتعامل مع   اللغات األجنبية  الدولية مثل إجادة  البيئة  التعامل مع  والقدرة على  اإللكترونية، 

 .ستراتيجييثة والقدرة على التفكير اإل التقنيات الحد

ة إضافية تضمن أن يشمل تأهيل  إستراتيجيلتعليمية إلى بلورة أهداف  ة استراتيجيستتجه اإل .5

 ة كاحترام الوقت والعمل وإتقانه.  ستراتيجيالتوجهات اإل نجازة إلالكوادر الوطنية قيم مهم

ة الزراعية، وفي  ستراتيجياألهداف اإلالبحوث والتقنية المطلوبة لتحقيق   إعداد كما ستتجه نحو   .6

 بحاث من منظور عالمي وليس محلي فقط. بعض الجوانب ستنطلق األ 

زراعية، مثل إقامة مراكز بحوث تقدم  توفير خدمات علمية بمستوى عالمي للدولة ومؤسساتها ال .7

أو تحسين  خدمات في المجاالت الزراعية، ومن األمثلة على ذلك تركيبات التسمين أو إنتاج اللبن،  

 اإلنتاجية. 

 يف مجال اإلعالم:  
ة يتم من خاللها تحقيق السند المطلوب لتحقيق  إستراتيجينحو بلورة أهداف  ة  ستراتيجيستتجه اإل 

ة  ستراتيجياالقتصادية، وإجراء التغييرات اإل  األوضاعة الزراعية، من ترويج وتعريف بجيستراتياألهداف اإل 

 االستهالكية، والمساهمة في إرساء القيم المطلوبة الخ. المتعلقة باألنماط  

 الفلسفة:  
ا يكتمل  اإلال  أن   ستراتيجيلتخطيط  سنجد  الزراعي  بالجانب  يتعلق  وفيما  الفلسفة،  بتحديد  إال 

عمل في إطار الفلسفة القومية بجوانبها االقتصادية والسياسية واالجتماعية واألمنية، وهي  الفلسفة ست

 ل تحقيق أربعة أمور هي: يمكن أن تدور حو

 .المحلية المناسبة لالستثمار الزراعي األوضاعتوفير   .1

 توفير األبعاد األمنية }األمن المائي، تأمين األسواق{. .2

 تحقيق الميزة النسبية العالمية.  .3

 التوزيع العادل للدخل القومي بين الكبار والصغار }الشراكة الداخلية العادلة{.  .4

 التنمية المتوازنة.  .5

مثاًلا   هناك سنضرب  الخصوص،  هذا  في  عليها  االعتماد  يمكن  التي  التوجهات  من  لذلك،    العديد 

ا هذه ستتجه نحو  ة االقتصادية من هذا الكتاب التي في حالتنستراتيجيبالفلسفة التي تناولناها في اإل

 تحقيق العديد من األمور أهمها: 
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نب أمور أخرى، خفض التكاليف من رسوم وأجرة  تحقيق الميزة النسبية العالمية التي تتطلب بجا  أواًل:

ة المتعلقة برفع مستوى الدخل  ستراتيجيلتناقض بين األهداف اإل عمال ورفع مستوى الجودة، مع فك ا

وت للمواطن  بالنسبة  الدولة،  والمعيشة  بواسطة  الخدمات  مستوى  ورفع  للمواطنين،  عمل  فرص  وفير 

 م. وكالها يتناقضان مع مبدأ خفض األجور والرسو

والن المالية  السياسات  لوضع  عالمي  منظور  من  التخطيط  إلى  سيقود  األمر  االقتصادية  هذا  ظم 

هو وضع تلقائي تحدده  ة في األسواق العالمية، وستراتيجيالوطنية، وسيقود كذلك للبحث عن الحصص اإل 

 موارد السودان وحاجة العالم لإلنتاج الزراعي ؛ الغرض من ذلك هو: 

نتاج الضخم الذي يتيح فرص عمل لعدد كبير من المواطنين في إتاحة الفرصة لإل .1

كال منهم يعمل بطاقة إنتاجية كبيرة تسمح بمحاسبته بأجر ظل أوضاع تضمن أن  

 م يحقق دخًلا كبيًرا بسبب اإلنتاج الكبير.منخفض على الوحدة، إال أن كال منه

نتيجة   .2 توسيع  خالل  من  المخفضة  رسومها  تعويض  في  الدولة  الوعاء مساعدة 

 التمويلي. 

 وبالتالي تحقيق شراكة وطنية عادلة.  .3

   ، يتجسد ذلك في: ستراتيجيتعلق باألمن اإل تحقيق أوضاع ت ثانًيا:

صالح يجسد أهم الوسائل لتأمينها،  الدخول في شراكات دولية عمًلا بمبدأ أن ربط الم .1

ارتباط   إن  حيث  المياه  بأمن  المتعلقة  الجوانب  على  ينعكس  مبدأ  القوى وهو 

 الدولية المؤثرة بالشراكة السودانية ينعكس في تأمين تلك المصالح، يساعد في

ذلك أن الحاجة العالمية ألراضي السودان التي ال يمكن نقلها إلى مكان آخر بل يتحتم  

 لها وبالتالي حتمية تنمية الموارد المائية المطلوبة الستغاللها.استغال

ا .2 في  الدولية  الشراكات  تساعد  حصص  كما  على  أسواق إستراتيجيلحصول  في  ة 

وال والتقنية، ودعم التوجهات المحلية العالم، وتأمين االنتقال اإليجابي لرؤوس األم

 للموارد األرضية والمائية.  المتعلقة بتنمية الموارد المائية واالستغالل األمثل

لدولية الشراكات أعاله قد تتم بصورة غير عادلة وهو أمر طبيعي في ظل األطماع ا .3

، لذا }مثال لذلك مشروع الشرق األوسط الكبير الذي سبق وتناولناه في هذا الكتاب{

اإل  الترتيبات  وجود  تتضمن  الفلسفة  أن  رأسها ستراتيجيسنجد  وعلى  الوطنية  ة 

بجانب التكتالت السياسية مثل بناء كتلة تبدأ بوادي    ستراتيجيوطني اإلاالتفاق ال
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القدرات التفاوضية في حوار المصالح الدولية المشار النيل، والتي من شأنها تعزيز  

 إليه أعاله.

 ختام:  
نالح  اإل هكذا  التخطيط  أن  كيف  سياسًيا    ستراتيجيظ  الداخلية  األنشطة  وتناسق  تكامل  إلى  يقود 

ا واجتماعًيا، وكيف أنه يمنع االضطالع بأنشطة غير مطلوبة، وكيف أنه يحدد الرؤية الوطنية  واقتصادًي

 ، ويرفع من مستوى الهم الوطني من أجل تحقيق أهداف وتطلعات كبرى. ستراتيجيسار اإل ويحدد الم

ي  كما أود أن انبه إلى ضرورة وضع بيانات التحليل في شكل يوضح قراءتها وتحليلها مثل وضعها ف

 جداول و رسوم بيانية الخ. 
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 رشكة } س { لصناعة الزيوت النباتية 
 

 :سرتاتيجيالتحليل اإل 
لة فإننا نرى إفراد حالة للشركات الخاصة، وذلك لعدد  للدو  ستراتيجيرغم اهتمام الكتاب بالتخطيط اإل

ة للدول، حيث  ستراتيجيالشركات في خارطة تحقيق المصالح اإل   من األسباب أهمها هو ما يتعلق بوضعية

ة في العالم، وبالتالي فإن  ستراتيجيأصبحت الشركات هي التي تمثل الحكومات في حوار تحقيق المصالح اإل

 فرص عمل ألفراد الشعب وزيادة دخل الدولة....  حقيق تحقيق النهضة وت 

لشيء الذي جعل الحكومات في الدول المتقدمة  يتوقف على مدى نجاح الشركات والعكس صحيح، ا

القومي والتخطيط    ستراتيجيتصوب جهودها إلنجاح شركاتها، وذلك من خالل التنسيق بين التخطيط اإل 

التو  ستراتيجياإل الشركات في تحقيق  ستراتيجياإلجهات  للشركات بما يضمن أن  القومية تعزز قدرات  ة 

 المصالح.  

الشراكا كثافة  في  التأمل  واالرتباط  إن  األخرى  العالم  دول  في  والشركات  اليابانية  الشركات  بين  ت 

الوثيق للمصالح اليابانية بهذه الشراكات بما في ذلك المصالح األمنية، يشير ألهمية تلك الشراكات والتي  

 ة اليابانية ما كان لهاستراتيجيحكومي، كما يبين أن المصالح اإل  إستراتيجيساس وفق ترتيب في األتمت 

وقطاعها   اليابانية  الحكومة  بين  داخلية  شراكة  خلفية  على  تمت  التي  الشراكات  تلك  لوال  تتحقق  أن 

 الخاص، جعلت من الطرفين شركاء وطنيين يعمالن في تكامل لصالح بلدهم.  

ا لشركة، كما أننا نالحظ  إستراتيجيالة نتعرف بطريقة عملية على كيفية التخطيط  ه الحمن خالل هذ 

رؤية الوطنية المتعلقة ببناء عالقة بين الحكومة وشركاتها، وتجسيد أثر ضعف التخطيط  خطر غياب ال

 القومي على أداء الشركات.   ستراتيجياإل

اإل التحليل  عمليات  اكتمال  بتوجيستراتيجيقبل  قمنا  الع،  الشركة،  ه  أصحاب  إلى  األسئلة  من  ديد 

 ويمكن للقارئ أن يسأل نفسه ذات األسئلة، أهمها: 

فكرتم يوًما كيف يستطيع شخص ما أو شركة ما على ظهر هذه األرض إنتاج زيت أجود مما هل    س:

 تنتجون وبتكلفة أقل من تكلفة إنتاجكم؟  

 ال.  جابة: دهشة علت وجوه المدير والمدير التنفيذي وكانت اإل ج:

 هل كانت لديكم طموحات بغزو أسواق عالمية ؟   س:
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 اإلجابة: ال   ج:

 أن تعطوني مبرًرا في عدم تفكيركم في غزو أسواق عالمية ؟  إذن هل تستطيعوا س:

 لم يخطر ببالنا.   ج:

في   بالتعبئة  تقومون  لماذا  مثل:  التفاصيل،  أدق  شملت  األسئلة  من  العديد  بسؤال  قمنا  وهكذا 

 رطًلا ؟   36ستيك سعة ت بالجركانا

 اإلجابة كانت. وجدنا اآلخرين يعملون ذلك.  

تي كشفت عدًدا من الحقائق. ما يهمنا منها في هذه الدراسة هو التفكير  وهكذا تواصلت األسئلة ال

 المحلي المنغلق للمستثمر الوطني في معظم الدول النامية عموًما.  

 

 نتائج التحليل: 
يد من نقاط الضعف والقوة والمهددات والفرص يمكن إيجازها فيما  التحليل تكشفت العد من خالل  

 يلي: 

 الوضع القانوني:  

  1970باشرت أعمالها في العام    1925بارة عن شركة خاصة مسجلة بموجب قانون الشركات لسنة  هو ع 

 في الخرطوم.  

 السوق الرئيسي الذي استهدفه المشروع:  

أسواق   المشروع  ثاستهدف  والجزيرة  هذا  الخرطوم  واستمر  الثانية،  المرحلة  في  ودارفور  كردفان  م 

 قدرة على المنافسة. الوضع إلى حين توقف المصنع بسبب عدم ال 

 يعمل في مجال زيوت الفول والسمسم وبذرة القطن.   .1

البذرة،   .2 لفصل  محلج  استجالب  من  بد  ال  كان  العمل  من  البذرة  زيت  مشروع  يتمكن  حتى 

ودخل  المحلج،  استيراد  تم  القطن    وبالفعل  زغب  وتصدير  البذرة  زيوت  مجال  في  المشروع 

 . القطن{مخلفات حلج بذرة  }وهو 

كانت    { التزاًما بضوابط وزارة التجارة آنذاك التي  BATCHط تكرير تقليدي }  تم تركيب خ .3

 تشترط لمنح المصانع كمياتها من البذرة أن يكون لديها معمًلا للتكرير. 
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 طاقة المصنع:  

ساعة { من الحبوب الزيتية، وهى تمكن من    24طن في اليوم }    400تصميمية  تبلغ طاقة المصنع ال

 يوم عمل.   300زيت في  طن 120إنتاج حوالي 

بطاقة   يعمل  المصنع  العام    100- 75ظل  حتى  ظل  %1993  في  يتناقص  اإلنتاج  بدأ  ذلك  وبعد   ،

 ازدواجية وتعدد الرسوم وارتفاع التكلفة وقلة المحصول. 

 مشروع: بال اإلدارة نظام  

المصنع    من خالل المعلومات التي تم جمعها من الشركة وما تمت مالحظته ميدانًيا فقد اتضح أن

العليا، وهناك المدير التنفيذي    اإلدارةيعمل بالنظام التقليدي لإلدارة حيث يتولى صاحب المصنع مهام  

منصب المدير العام وهو  للمصنع } قريبه { الذي يقوم بمساعدة المؤسس الرئيسي للمصنع الذي يتولى  

يذي { موجوًدا باستمرار في المصنع  يحمل الشهادة المتوسطة، وتقاسم المهام جعل من األول }المدير التنف

إن من  الداخلية  المهام  على  ومشرًفا  قسم    شؤونتاج  يوجد  ال  حيث  والمشتريات  ومبيعات  عاملين 

الخارجية خاصة فيما ي الثاني بالمهام  الغيار  مشتريات، فيما يقوم  الخارجية وقطع  تعلق بأمر األسواق 

المؤسسات الحكومية وغيرها كالغرفة التجارية واتحاد  واستجالب ماكينات جديدة أو التصدير والتعامل مع  

اد الصناعات، وفي حالة غياب أحدهما تكون السلطات عند الطرف الموجود، ويعمل  أصحاب العمل واتح

والتش المصنع  ألمور  للتخطيط  والتصدي  الطرفان  والمصيرية  الكبيرة  القرارات  واتخاذ  بينهما  فيما  اور 

 كوظيفة قسم اإلعالن.  للمهام التي ليست لها مختصين

مصنع ثالثمائة، وبدأ هذا العدد في التناقص مع  كان عدد الموظفين والعمال بال  1992حتى العام  

فب في  التحرير  سياسة  تطبيق  عقب  بالبالد  االقتصادية  الحالة  العملة    1992راير  ارتباك  أسعار  وارتفاع 

ثم إلى خمسين   2002موظًفا وعامًلا في العام  90والتضخم والزيادة المطردة في الرسوم إلى أن بلغ العدد 

 .  2003في العام 

يوج كما  ال  الموجودة،  للوظائف  مكتوب  وظيفي  وصف  يوجد  ال  كما  بالمصنع،  محدد  إداري  هيكل  د 

 ز اإلداري:  تالحظ اآلتي فيما يتعلق بالجها

حيث  - الحساسية  في  غاية  عملية  وهي  التكرير  على  لإلشراف  كيميائي  مهندس  يوجد  يتم    ال 

 بواسطة فني بشهادة ثانوية. 

 ال توجد إدارة للتخطيط.   -

 ال توجد إدارة للمراقبة والمتابعة.  -
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 ال توجد إدارة إعالن أو عالقات عامة.   -

   ال يوجد قسم أو إدارة لالستيراد أو التصدير.  -

ال يوجد قسم تسويق بالمعنى المعروف علمًيا حيث يتولى أصحاب المشروع تلك المهام ويتم    -

العليا أو بتوجيه موظف أو أكثر من العاملين    اإلدارةباشرة عبر  نفيذ القرارات المتعلقة بها إما مت

 بالمصنع لتولى المهمة المعينة. 

ثابتين، وقد يكون ذلك هو السبب في عدم  كما أن تاريخ المصنع الطويل قد خلق له زبائن شبه    -

 الحماس إلنشاء قسم تسويق وتحمل مصروفاته.  

  األسواق الخارجية:    استهداف
 بالتصدير والدخول لألسواق الخارجية نوضح الحقائق التالية: فيما يختص 

 لم يكن السوق الخارجي هدًفا من أهداف المشروع طوال الفترة من تأسيسه. .1

للعمالت األجنبية هي الدافع للتصدير ولم يكن فتح أسواق خارجية   كانت حاجة الشركة .2

 هدف من أهدافها. 

التي تم تصديرها مع قلتها كانت دائًما من الفائض بعد استيفاء السوق المحلى    الكميات .3

  أوًلا ويتم الترتيب لها بواسطة وزارة التجارة من خالل بروتوكوالت التعاون بين السودان 

 والدول األخرى.  

لم تكن هناك رغبة خالل السنوات الماضية لتهيئة المصنع للحصول على شهادات الجودة   .4

 ISO SERIESة العالمي

ال يوجد ضمن العمالة خبير تسويق دولي أو خبير صادرات، وال توجد مشاركات في معارض   .5

 الصناعات الغذائية.  

 لك. ال تملك الشركة صفحة على اإلنترنت وال تخطط لذ  .6

 ة: سرتاتيجيقبل وضع الخطة اإل وضع الرشكة  
 ة الزيوت المستوردة. الدراسة الستحالة منافس إعداد الشركة توقفت عن اإلنتاج وقت  .1

إلى حين اتخاذ القرار بشأن الشركة، فقد باشرت الشركة نشاًطا جديًدا يتمثل في تجارة   .2

وغيره العمالة  تكاليف  تغطية  من  تتمكن  حتى  الزيوت  أاستيراد  المصروفات  من  ي  ا 

 تحولت الشركة من إنتاج الزيوت إلى التجارة في الزيوت. 
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ة لمساعدتهم  ستراتيجيت الخبرة في مجال الدراسات اإلقررت الشركة االستعانة بأحد بيو .3

 في اتخاذ القرار السليم.  

 دراسة البيئة الوطنية: 

 الطاقة اإلنتاجية التصميمية للزيوت في السودان: 

 ن طن من الحبوب في العام من الحبوب الزيتية التي تستعمل للطعام. طاقة البالد أربعة مالييتبلغ  

معصرة ريفية تبلغ طاقتها مجتمعة   400معصرة كبيرة و  100تركيب    تم  2002-61في الفترة من  

ة  خمسة أضعاف استهالك السودان، إال أن مصانع السودان ال تعمل بالطاقة االقتصادية وهذه اإلنتاجي

 بالخرطوم.   46معصرة منها  66الطاقة، ويبلغ عدد المعاصر العاملة اآلن % من 10المذكورة تمثل 

 جارًيا في السودان هي:الحبوب التي تنتج ت

الفول السوداني، السمسم، بذرة القطن، زهرة الشمس، وهناك تجارب بحثية ناجحـة إلنتاج الصويا  

 يل.  والعصفر والذرة الصفراء ومعالجة زيت النخ

% من  10يمثل حوالي   1997طن خالل عام   116.000الدراسة والمقدر بـ   إعدادقت إن إنتاج السودان و

 مليون طن.   1.2التصميمية السنوية لعصر الزيوت النباتية والمقدرة بحوالي إجمالي الطاقة 

% من جملة الطاقة  90إن صناعة الزيوت بالسودان متعثرة بدليل وجود طاقة عاطلة ضخمة تصل إلى  

 التصميمية.  

%  90% من إجمالي اإلنتاج العربي من الزيوت النباتية بالرغم من أنه يزرع  45السودان بأقل من    ميسه

حاصيل الزيتية ويعود السبب  % من مساحة الم61من مساحة الفول السوداني والسمسم اللذان يمثالن نحو  

 في ذلك النخفاض اإلنتاجية في السودان.  

لغت وارداته من الزيوت الحيوانية والنباتية في الفترة يناير  إن السودان }سلة غذاء العالم العربي{ ب

دوالر. فيما بلغت واردات الزيوت في الفترة يوليو ـ    2.511.000بقيمة  طن متري    6.161   2002ـ مارس  

متري    1.029   1997دوالر. وبلغت في إبريل ـ يونيو    4.641.000طن متري بقيمة    6.630  2001ر  سبتمب

 ر. دوال 635.000بقيمة 

ن فإن  مليون ط  2في الوقت الذي تبلغ فيه حجم الفجوة من الزيوت في الوطن العربي ما يفوق الـ  

 صادرات السودان من الزيوت كانت: 

دوالر، فيما لم    2.363.000طن متري بقيمة    3.721بلغت    2002في الفترة يناير ـ مارس   .1
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 دوالر.    14.000طًنا بقيمة  12تتعد صادرات زيوت السمسم لنفس الفترة  

 . دوالر 4.105.000طًنا مترًيا بقيمة  6.869فقد بلغت   2000في الفترة يناير سبتمبر  .2

دوالر فيما  4.827.000طًنا مترًيا بقيمة  6.641بلغت  2001وفي الفترة يناير ـ سبتمبر   .3

 دوالر.   800.000طًنا بقيمة  1.559بلغت صادرات زيت السمسم 

 املهددات:  
اتضح  التحليل  خالل  هو    من  أهمها  الوطنية  البيئة  في  الداخلي  بالوضع  تتعلق  مشاكل  هناك  أن 

 ين المنتج السوداني واألجنبي في ظل انفتاح األسواق، ومن أهم المهددات:  اختالل فرصة المنافسة ب

 عف الشراكة بين الحكومة وشركات إنتاج الزيوت.  ض .1

 االفلوتوكسين في الفول{.   تذبذب إنتاج الحبوب الزيتية ورداءة النوعية }مرارة السمسم، .2

 ضعف التمويل إلنتاج البذور النباتية في الدولة.   .3

% شهرًيا في المتوسط زائًدا ضريبة الخصم  3التمويل الزراعي التي تصل إلى  ارتفاع تكلفة   .4

 الزكاة والمصاريف اإلدارية. و

احنة  كثرة الرسوم على صادرات البالد من الزيوت النباتية حيث أوضحت الدراسة أن الش  .5

 مرة في نقاط التفتيش بين الخرطوم وبورتسودان.    45تتوقف 

الزيتية ال يكفي المعاصر الموجودة، وما ينتج يتم تصدير    أن إنتاج السودان من الحبوب .6

 ًيا وراء العائد السريع من العمالت األجنبية. جانب كبير منه سع

اب أهمها عدم استخدام أن اإلنتاجية من البذور الزيتية ضعيفة نتيجة لعدد من األسب .7

الرأسية   اإلنتاجية  لضعف  أدى  مما  الجيـدة،  والبذور  الحديثة  وارتفاع  التقنية  للفدان 

}الحظ انخفاض اإلنتاجية التكلفة وعزوف المزارعين وبالتالي قلة المساحات المزروعة  

 في السودان مقارنة باإلنتاجية في دول أخرى.  

ال .8 داخل  الزيتية  البذور  تكلفة  أن  ارتفاع  لذلك  مثال  العالمية،  باألسعار  مقارنة  سودان 

دوالر أمريكي، في   200راسة كان ما يعادل  الد  إعدادتكلفة طن البذرة في السودان وقت  

دوالًرا، كذلك    80السوق العالمي تسليم بورتسودان    الوقت الذي يبلغ فيه سعر الطن في

دوالًرا فيما يبلغ سعر    250الدراسة يساوي    إعدادنجد أن طن الفيرنس في السودان وقت  

دوالر،    200ادر تعادل  دوالًرا إال أن عليه رسوم ص  80الطن المستورد تسليم بورتسودان  

 تجعل من أمر استيراده تحصيل حاصل.  
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القطاع العام  تحول شركة السود .9 الزيتية وهى شركة مساهمة عامة يملكها  ان للحبوب 

من دول جنوب شرق آسيا وتوزيعها على    وبعض المواطنين، إلى مستورد للزيوت النباتية

اله مع  يتناقض  ذلك  وأن  خصوًصا  لتعبئتها،  المعاصر  أنشئت  بعض  الذي  القومي  دف 

على صناعة الزيوت في البالد  بموجبه الشركة في السبعينيات، وأن ذلك انعكس سلًبا  

 وأثرت سلًبا على المزارع المنتج للحبوب الزيتية.

 األسباب من ضمنها:  تكلفة اإلنتاج عالية لعدد من .10

  ارتفاع تكلفة التمويل حيث بلغت على سبيل المثال نسبة التمويل للصناعة  .أ

 على التوالي.   1999و  1998% عام  49.1% و 54.3حسب الصيغة اإلسالمية 

ارتفاع أسعار الكهرباء: مصانع الزيت في مصر تعمل بحوالي ربع سعر الكهرباء   .ب

 في السودان.  

لعالمية تعادل ثلث سعر الفيرنس  األسعار في السوق ا  ارتفاع أسعار الفيرنس:  .ج

 الذي يعمل به المنتج في السودان.  

 فاع وتعدد الرسوم مقابل ما يدفعه المنتج في دول أخرى. ارت  .د

 أسعار بعض المحاصيل محلًيا أعلى مما يشتري به اآلخرون خارج السودان.   .ه

 تية منها: تعدد وارتفاع الرسوم المفروضة على صناعة الزيوت النبا .11

 %  10دينار على الطن الواحد +  6.750مفروضة على البذرة تبلغ  الرسوم ال .أ

 دينار   40.000لمفروضة على طن الفيرنس المستورد الرسوم ا .ب

أن   .ج  يتطلب  وهذا  العام  في  شهور  ثالث  فقط  الزيتية  الحبوب  إنتاج  موسم  أن 

عبء مالي    يقوم المصنع بتمويل شراء كل طاقة العام من المواد الخام، وهذا

 ضخم. 

 ذب الكهرباء وارتفاع تكلفتها. تذب .د

قة أدى إلى فتح المجال الستيراد الزيوت  ارتفاع تكلفة الزيت لكل العوامل الساب  .ه

زيت   جركانة  سعر  أن  لذلك  مثال  محلًيا،  المنتج  من  أقل  بأسعار  الخارج  من 

المستورد من ماليزيا سعة     2.200الدراسة    إعدادرطًلا بلغت وقت    36األولين 

بور تسليم  إلى  دينار  ترتفع  الرسوم  وبعد  تصل    4.700تسودان،  فيما  دينار، 

دينار، في الوقت الذي تبلغ فيه    2.500لمصري عبر شالتين مبلغ  جركانة الزيت ا

الدراسة، من زيت البذرة محلًيا بالمصنع    إعدادتكلفة إنتاج نفس الجركانة وقت  
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 دينار.   5.500

 ا والتهريب.  من مصر عبر الكوميس استيراد الزيوت بأسعار رخيصة . و

زيوت النباتية إلى نشاط غير مجٍد  األسباب أعاله ساهمت بشكل أساسي في تحويل نشاط صناعة ال

 اقتصادًيا، وأدت إلى توقف الشركة.  

 نقاط الضعف: 
 . تخلف التقنية المستخدمة في التكرير والتعبئة .1

 الرواسب، تدني مستوى التعبئة. ائدة،  الحموضة الز  رداءة الجودة في المنتج تمثل أهمها في:  .2

 ضعف التسويق.  .3

 وعدم استقرار العمالة.  اإلدارةضعف  .4

 القدرات الفنية للعمالة بالمصنع.  ضعف .5

 الفرص: 
ا لصناعة الزيوت النباتية فإنه يمكن مالحظة الفرص المتاحة من خالل  إستراتيجي إذا تم التخطيط  

 الحقائق التالية: 

النباتية وبالتالي ضخامة المطلوب من الحبوب الزيتية التي بلغت  لزيوت  ضخامة الفجوة العربية من ا

، وتبلغ نسبة االكتفاء العربي  2007طن في عام    3.791.000طن وسترتفع إلى    3.100.000م     2002عام  

النباتية   الزيوت  }متوسط    29من  الزيوت  %92-94  من  العربي  اإلنتاج  متوسط  يبلغ  حيث   }92-94  

طن، ولعل هذه األرقام توضح الفرصة الكبيرة المتاحة للسودان    2.428.000رد  ا استوطن فيم  1.321.000

 لزيوت النباتية.  في مجال ا

 مالحظة:  

بالسودان   الزيت  مجال  في  اإلنتاج  طاقات  أن  نجد  عربًيا،  المتاحة  الكبيرة  الفجوة  هذه  من  بالرغم 

بوب الزيتية ال يكفى المعاصر الموجودة،  %، كما يمكن مالحظة أن إنتاج السودان من الح90معطلة بنسبة  

 نبية. ائد السريع من العمالت األجوما ينتج يتم تصدير جانب كبير منه سعًيا وراء الع

 

، كما يشير في نفس الوقت إلى االرتباط بين  ستراتيجيهذا الوضع يشير إلى خلل في التخطيط اإل

 في الشركات وفي الدولة.   ستراتيجيالتخطيط اإل 
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 البيئة الدولية: مهددات 
 منافسة الشركات العالمية متعددة الجنسيات.  

 في السوق العالمي.  التكتالت التجارية والسياسية

 : نظام االقتصادي العاملي رشوط ال 
النباتية   الزيوت  من  البالد  إنتاج  يستوفى  أن  تحتم  العالمية  التجارة  لمنظمة  السودان  انضمام  إن 

 ISOوااللتزام بشروط الحفاظ على البيئة العالمية    ISO 9000  SERIESمواصفات الجودة العالمية   

14000 SERIES   خول الزيوت النباتية السودانية لألسواق العالمية. كشرط أساسي لد 

 الخالصة:  

هناك فرصة للشركة لتحقيق أرباح مجزية من خالل العمل لالستفادة من الفرصة المتاحة في  .1

 السوق العربية.  

 كة على قرار الخبراء الذي تم من خالله تحديد اآلتي: وافق أصحاب الشر  .2

التميز ع  بلورة رؤية تمثلت في .أ السمسم  تحقيق  العربي في مجال زيوت  المستوى  لى 

 والفول وبذرة الشمس.  

تحديد رسالة جديدة للشركة تلخصت في استهداف أسواق الخليج وغرب أوربا، والعمل   .ب

 أسعار هي األرخص عالمًيا. على إنتاج زيوت صحية بمواصفات عالمية وب

طن من    120.000ل على اقتطاع  جديد للشركة تجسد في العم  إستراتيجيبلورة هدف   .ج

طن عند نهاية   500.000الزيوت في السوق العربي في األربع سنوات األولى ترتفع إلى  

 العام العاشر.  

لزيوت تتمكن بموجبها  حتى يتسنى ذلك فإن الشركة تحتاج إلى بناء ميزة نسبية عالمية في مجال ا 

ال وخفض  العالمي  بالمستوى  ليكون  اإلنتاج  جودة  رفع  بالمن  لتكون  وتحقيق  تكلفة  العالمي،  مستوى 

 الوضع أعاله تطلب بلورة أهداف في اتجاهين هما: 

 ترتيبات داخل الشركة تتمثل في: 

 .  اإلدارةرفع كفاءة وجودة  ▪

 رفع مستوى جودة إلنتاج ليصبح بالمستوى العالمي   ▪

 تيبات تتعلق بالبيئة الخارجية تتجسد في:  تر ▪
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   إزالة االختالل المتعلق بالميزة النسبية للشركة ▪

 استيفاء الترتيبات المطلوبة لدخول السوق العربي ومواجهة الصراع الدولي حول المصالح.   ▪

 من خالل الترتيبات الداخلية تم اآلتي:  

 تطوير نظام حديث لإلدارة، حيث تم:  أواًل:

  نجاز ل إداري يقوم على نظام فريق العمل الذي يضم األعضاء المطلوبين إليكتصميم ه .1

ذ واشتمل  معين  إلمنتج  المطلوب  والزمن  وترتيبها  الخطوات  وصف  على  كل    نجازلك 

 خطوة، وكذا أصبح لكل منتج فريق عمل خاص به.  

عن كل    مسؤولوصف وظيفي شامل تم من خالله تحديد نطاق العمل ووصفه وال  إعداد .2

 ة.  عملي

 إضافة إدارات جديدة للتخطيط والتسويق   .3

انات وتغيير قطع الغيار المختلفة تتم  تطوير نظام إدارة الصيانة حيث أصبح تحديد الصي .4

 إلكترونًيا. 

 لمًيا.رفع مستوى الوعي لدى أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح عا .5

في   .6 خبير  للشركة  جديد  مدير  شهادا ستراتيجياإل   اإلدارةتعيين  ويحمل  الجودة  ة  في  ت 

 .  اإلدارةوالتميز في مجال 

 الدولية.   اإلدارةة و ستراتيجياإل   اإلدارةتطوير قدرات المديرين الموجودين في مجال   .7

العصر   .8 تقنيات  على  والدراسة  للتدريب  ألمانيا  إلى  الحاليين  الفنيين  من  أربعة  ابتعاث 

 والتكرير ونزع الروائح والتعبئة.  

ة، مدير إنتاج ممن يحملون شهادات في الجودة  ستراتيجياإل   ةاإلدارتعيين خبراء في مجال،   .9

 نزع الروائح، التعبئة  سويق اإللكتروني، العصر، التكرير، العالمية لإلدارة، التسويق والت

 تجديد وتحديث المصنع بما يضمن التميز من المنظور العالمي، حيث تم اآلتي:  ثانًيا:

من  إعداد .1 العربي  السوق  مواصفات  حول  ومستوى    دراسة  الزيوت  أنواع  يشمل  الزيوت 

دة، تحديد أنواع العبوات  الجودة وتفاصيل مكونات الزيت من خالل تحليل عينات متعد 

 واأللوان المحبذة للزيت } أبيض، أصفر، أبيض مائل لالصفرار، الخ {.   المطلوبة 

 دراسة فنية تم من خاللها تحديد اآلتي:   إعداد .2
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ا حيث اتضح أن التقنيات المطلوبة في مجال  األجهزة والمعدات المطلوب شراؤه . أ

الغرب التقنيات  الروائح تعتبر ضمن  التداول أي غير  التكرير ونزع  ية ممنوعة 

 لبيع في األسواق. متاحة ل

 األجهزة التي يتم تطويرها وصيانتها وشملت صيانة خط العصير.   .ب

 الحالي.األجهزة المطلوب االستغناء عنها حيث تقرر االستغناء عن خط التعبئة   .ج 

 الخط اإلضافي المطلوب للعصير لمواجهة الزيادة في اإلنتاج التي تقررت.   .د

 صفات المعمل.  تحديد موا .ه

 

 من خالل الترتيبات الخارجية تم العمل لتحقيق اآلتي:   ثالًثا:

 إزالة االختالل المتعلق بالميزة النسبية للشركة:. 1

اتض فقد  التحليل  نتائج  إلى  ورجوًعا  الخصوص  هذا  غير  في  للشركة  النسبية  الميزة  تحقيق  أن  ح 

ال بعوامل  ذلك  الرتباط  المحلية،  الظروف  ظل  في  الرسوم    ممكن  وتعدد  ارتفاع  وأهمها  الشركة،  تملكها 

لة االستيراد من  الحكومية عدم وفرة المدخالت من البذور، وارتفاع تكلفة التمويل وارتفاع الضرائب في حا

يزة التنافسية يتطلب أن تعمل الشركة في ظل ظروف تتيح لها وضع  الخارج، عليه فقد أصبح تحقيق الم

 من المنتجين خارج السودان.   تنافسي كالذي يتوفر لآلخرين

 :  ستراتيجيالتفكير اإل

علم   يوفره  ما  أهم  اإلستراتيجياإل  اإلدارةمن  التفكير  على  القدرة  هو  هذا  ستراتيجية  خالل  ومن   ،

  األوضاعأمام المصنع ليتم نقل الماكينات إلى مكان يتم من خالله توفير  التفكير تم كسر الحدود الجغرافية  

 ميزة النسبية والقدرة التنافسية. التي تتيح تحقيق ال

 

و والظروف  السياسات  تحديد  خاللها  من  تم  الدولية  للبيئة  دراسة  عمل  جرى  فقد    األوضاع عليه 

على  والقوان وبناء  المناطق،  من  عدد  في  الخدمات  وأسعار  االنتقال  ين  االستشاريون  الخبراء  قرر  ذلك 

المنطقة الحرة بدولة }ص{، حيث اتضح با لحساب الدقيق أن سعر الرطل في ظل الوضع  بالمصنع إلى 

 المنطقة.  دوالر، ويعود ذلك لألوضاع االقتصادية المحفزة بتلك    0.28دوالر إلى    0.61الجديد سينخفض من  
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 الصراع الدولي حول المصالح.  . استيفاء الترتيبات المطلوبة لمواجهة2

حيط به ظروف وعوامل جعلت منه  من خالل التحليل اتضح أن دخول السوق العربي في هذا المجال ت

الدولية } مهددات{، وبالتالي فإن هذا يتطلب ترتيبات   المصالح  ة  إستراتيجيعمًلا يدخل في إطار صراع 

}  لمو الشركة  مع  الشركة  تندمج  أن  تقرر  حيث  ذلك،  بالخليج  اجهة  الزيوت  إنتاج  في  المتخصصة   } ق 

ت النباتية، حيث تم من خالل هذا الوضع الجديد  { وهي شركة ألمانية تعمل في مجال الزيوKوالشركة }  

 ما يلي: 

 توفير ضمانات أفضل بسوق الخليج من خالل الشركة الخليجية.  .1

 بسداده.   من خالل راس المال اإلضافي الذي قامت شركة } ق { تعزيز رأس المال .2

التقنيات   .3 من  تعد  والتي  العالية  التقنية  ذات  الروائح  ونزع  التكرير  أجهزة  غير  توفير 

 المتوفرة بالسوق من خالل الشراكة مع الشركة األلمانية. 

 نية.  فتح األسواق األلمانية أمام الشركة من خالل الشراكة األلمانية السودا .4

 تأسيس كتلة ذات إمكانات ضخمة.   .5

 ات التفاوضية للشركة من خالل السند السياسي السوداني الخليجي األلماني. تعزيز القدر .6

 

 ة في اآلتي: ستراتيجياإل  اإلدارةت الحل أعاله يمكن مالحظة أثر  من خالل مقترحا

 التفكير من منظور عالمي، لماذا ال نعمل على بلورة أهداف عالمية نسعى إلى تحقيقها.   .1

الجديد الناجم    ستراتيجيف وفي ظل وضوح الهدف اإل في ظل وضوح المهددات ونقاط الضع  .2

المتاحة للشر القوة والفرص  المسار  عن معرفة نقاط  كة فقد أصبح من السهولة تحديد 

ل المشروع نسبة لعدم قدرة الشركة لتغيير الوضع االقتصادي  نحو مرافئ الحل، حيث تم نق

المناسب لعملها بدًلا من أن الموجود بموطنها األصلي، وبالتالي استطاعت أن توفر الوضع  

 تصفي أعمالها وتلعن الظالم. 

 

لية جعل الشركة تدخل بثبات ورؤية في تحالفات دولية  وضوح المهددات على الساحة الدو .3

من خاللها من تعزيز قدراتها التنافسية عبر زيادة رأس مالها وتوفير تقنيات  جديدة تمكنت  

 فير ضمانات أفضل بالسوق الخليجي.  لم تكن تتوفر لها بغير ذلك، إضافة إلى تو

ة  إستراتيجيي قدرات إدارية وتعقيدات الدخول للسوق العالمي وما يتطلبه من مديرين ذو .4
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لها عجزها اإلداري والفني الشيء الذي استوجب إجراء  عالية وإنتاج بمواصفات عالمية، كشف  

 اإلداري.  ستراتيجيالتغيير اإل

 في اآلتي:  ة تمثلت إستراتيجيإجراء تغييرات  .5

ى السوق العالمي،  تغيير إداري، تغيير فني، تغيير في نطاق العمل } من استهداف السوق المحلي إل  

 ومن العمل ببيئة وطنية إلى بيئة عالمية {.  

 عىل املستوى القومي:   سرتاتيجي تخطيط اإل ال
قومي وعلى    تراتيجيإسإذا ربطنا هذه الحقائق مع موضوع الكتاب فإنه يتضح لنا الحاجة إلى تخطيط  

 مستوى الشركات من منظور عالمي يمكن من تحقيق اآلتي: 

ة  ج الوطني من الزيوت النباتية نتمكن عبرها من االستفادة من الفرص ميزة نسبية لإلنتا .1

عالمًيا   المتاحة  الفرصة  من  واالستفادة  االستيراد،  بفعل  مهددة  أصبحت  والتي  الداخلية 

 خاصة في الوطن العربي.  

اإل   توفير .2 حصص    ستراتيجيالسند  على  الشركات  حصول  إن  حيث  للشركات،  القومي 

األسواق  إستراتيجي في  الدولة  ة  جهد  وإنما  فقط  الشركات  جهد  على  يتوقف  ال  العالمية 

 في حكومتها يتم في إطار حوار وصراع المصالح الدولية.   ممثًلا

ي عدم قدرة الشركات  السوداني من منظور عالمي يعن  ستراتيجيالتخطيط اإل   إعداد عدم   .3

العالمية، لتصبح قدرة الدولة في جذب االستثمار مرهونة ب مدى قدرتها  على المنافسة 

 في توفير الظروف المالئمة لتحقيق المزايا النسبية العالمية. 

مة من  أوضاع اقتصادية تهيئ المناخ المناسب يتضمن العدالة وعدم التمييز وخروج الحكو .4

 اإلنتاج.  

 تؤسس لسيادة النظام والقانون.   أوضاع سياسية .5

 ة وتدريب تقني  إنتاج جيد بمواصفات عالمية وما يتطلبه ذلك من تقنية عالي .6

تشجع االنتقال اإليجابي لرأس المال الذي يتيح التمويل جنًبا إلى جنب مع التقنية الحديثة   .7

 والحصص في األسواق العربية وغير العربية.  

 الي وإنتاجية مرتفعة. تنباط أصناف ذات محتوى زيتي عاس .8

 إنتاج أصناف خالية من المواد الضارة.  .9

ًيا ورأسًيا باستخدام أصناف وتقاوي عالية الجودة وتطبيق  التوسع في إنتاج المحاصيل أفق .10
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 الحزم التقنية. 

 تحقيق االكتفاء الذاتي }عربًيا { من الحبوب الزيتية.  .11

 ت العصر والتكرير. اإلنتاجية لمصانع الزيوت وتزويدها بتقنيارفع الكفاءة  .12

 تنسيق السياسات الداخلية. .13

 إدخال السمسم في الدورة الزراعية.  .14

 حات زهرة الشمس والفول السوداني.  زيادة مسا .15

 ختام:
الوطني بمعزل عن التخطيط   لنا استحالة انطالق عمل الشركات واإلنتاج  كل تلك الحقائق تكشف 

بالتخط  جيستراتياإل الحالة  هذه  ربطنا  وإذا  اإل القومي،  الفصل    ستراتيجييط  في  تناولناه  الذي  القومي 

  ستراتيجي في المنظمات والتخطيط اإل   ستراتيجيلتخطيط اإلالسابق، تتضح أهمية وحتمية االرتباط بين ا 

إلى العالمية   الذي ينقل إطار المصالح من المحلية  ستراتيجيللدولة، كما تكشف لنا أهمية التخطيط اإل

اإليجاب  التفاعل  إلى  لمهدداتها  ويقود  مواجًها  فيها،  المتاحة  الفرص  من  مستفيًدا  البيئة  مع  الفاعل  ي 

 معالًجا لنقاط الضعف الداخلية مستنًدا على نقاط القوة.    بالصورة المناسبة
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 لسرية الذاتية للمؤلف ا

 

 صالح  االسم: محمد حسين سليمان أبو

 م 1960الميالد: 

 متزوج )خمسة من البنين والبنات(  االجتماعية: الحالة  

 اديمية: المؤهالت األك

 درجة البكالوريوس في إدارة األعمال.  -

 . اإلدارةدبلوم   -

 .اتيجيسترماجستير التخطيط اإل -

 .ستراتيجيدرجة الدكتوراه في التخطيط اإل  -

  2015-2005عضو هيئة المستشارين برئاسة مجلس الوزراء. 

  2015-2014خبير باللجنة الفنية بمجلس الوزراء . 

  السودان.  – ستراتيجياإل عضو المجلس القومي للتخطيط 

   السودان.    – ستراتيجيالمجلس القومي للتخطيط اإل   -خبير متعاون 

  السودان.  –م  2032 –م  2007ة ربع القرنية  ستراتيجيو لجنة صياغة اإل عض 

  السودان.   –م  2011 – م 2007عضو لجنة صياغة الخطة الخمسية 

   م2005عضو اللجنة العليا للخرطوم عاصمة الثقافة العربية . 

   مجلس الوزراء.  –عضو هيئة تحرير تقرير التنمية السياسية 

  ة.ستراتيجياإلرئيس الجمعية السودانية للعلوم 

 ة  ستراتيجييب القيادات: األكاديمية العليا للدراسات اإل العلمية ومدير مركز تدر  شؤونأمين ال

 م.2009-2008واألمنية 

 م. 2011 – 2009مي: رئاسة الجمهورية  رئيس دائرة البحوث والدراسات بمستشارية األمن القو 

  2013لحالة الدولة  ستراتيجيرئيس هيئة التقرير اإل . 



647 

 لل نائ المدير  للدرا  شؤونب  العليا  األكاديمية  اإل العلمية،  واألمنية  ستراتيجيسات  -2011ة 

 م 2014

 2015جامعة أم درمان اإلسالمية، حتى سبتمبر    – ة  ستراتيجيمدير معهد البحوث والدراسات اإل . 

  م.2017يناير    –م  2015ة، بالخرطوم، أغسطس ستراتيجيالوزير، رئيس المجلس األعلى لإل 

 م وحتى تاريخه.2017الخرطوم، يناير ة والمعلومات، والية ستراتيجياإل   ؤونشوزير ال 

 ة: ستراتيجيعضو مشارك في عدد من مراكز الدراسات اإل 

 مركز دراسات المستقبل.  ▪

 قيا. مركز دراسات الشرق األوسط وإفري ▪

 ة.ستراتيجيمركز السودان للدراسات اإل ▪

 المركز العالمي للدراسات اإلفريقية.  ▪

 ت المجتمع. مركز دراسا ▪

 المعرفي. مركز التنوير   ▪

 ب اإل  إعدادقام  االستشارات  من  بأسباب  ستراتيجيالعديد  تتعلق  وأخرى  والتنظيمية  واإلدارية  ة 

في المجاالت المختلفة داخل وخارج  فشل المشروعات بجانب العديد من االستشارات االقتصادية  

 السودان. 

 قام بتأليف عدد من الكتب هي:

اإل  .1 الع  جيستراتيالتخطيط  باللغتين   " من    –"    واإلنجليزيةربية  القومي  كتاب  أول  وهو 

الجانب في عدد كبير من    800نوعه، يقع في   الرئيس في هذا  المرجع  صفحة، ويعتبر 

 اخل وخارج السودان. الجامعات داخل وخارج السودان، منشور د 

ه لإلنجليزية  التخطيط الحكيم: منهج التخطيط في اإلسالم، منشور بالعربية وجاري ترجمت .2

 والفرنسية. 

 ة لإلعالم، منشور. ستراتيجياإل اإلدارة .3

 للعالقات الدولية، منشور.  ستراتيجيالتخطيط اإل  .4

 الـُبعد المفقود، منشور.  – لالقتصاد السوداني  ستراتيجيالتخطيط اإل  .5
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 في االقتصاد والعلوم السياسية واالجتماعية، منشور. ستراتيجيالتخطيط اإل  .6

7. Strategic planning of Sudan- the missing dimension. 

 أضواء علي إدارة األعمال، منشور.  .8

 دراسة عملية.  –التنظيم اإلداري للشركات الصناعية الجزء األول   .9

 دراسة عملية.  –ني  التنظيم اإلداري للشركات الصناعية الجزء الثا .10

 لجدوى االقتصادية للمشروعات في ظل العولمة.ا .11

للمنظمات   .12 اإلداري  العولمة التنظيم  عصر  في  على    – جزءين    –الدولية  تطبيقية  دراسة 

 منظمة عالمية.

 إدارة العمل الدعوي، منشور. .13

 التخطيط الحكيم: منهج التخطيط في اإلسالم. .14

 . عدادكتاب تحت اإل - نساني واألمن القومي واإل ستراتيجيالتخطيط اإل  .15

 باإلضافة إلى عدد من الكتيبات منها: 

 ي ظل العولمة.ة مكافحة الفقر فإستراتيجي      

 مصر والسودان في ظل العولمة، منشور.  االتحاد بين 

  الخطر الرئيس على السودان، منشور. – الممارسة التقليدية للسياسة 

 ات، أهمها: ستراتيجيالعديد من اإل  إعدادقام ب 

 ة السودان للتعاون الدولي.إستراتيجيمسودة  .1

 م. 2026-2017ة السلطة القضائية في السودان، إستراتيجي .2

 ة السودان لمكافحة اإلرهاب.إستراتيجيمسودة  .3

 .2030-2017ة الطيران المدني في السودان، إستراتيجي .4

 . 2031-  2007ة الوطنية للشباب ستراتيجياإل .5

التقني والتقاني بمشاركة األمين العام للتخطيط ة السودان للتعليم  يإستراتيجمسودة   .6

 القومي. ستراتيجياإل
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 ل األسرة والطفل. ة السودان حوإستراتيجي .7

 ة السودان للتحصين الفكري. إستراتيجي .8

 ة تطوير دور القبيلة في الدولة. إستراتيجي .9

 ة الوطنية لمكافحة المخدرات. ستراتيجيمسودة اإل .10

 م. 2030-2017ة الشاملة للخرطوم، ستراتيجياإل .11

التخطيط إستراتيجيمسودة   .12 عام  أمين  كورينا  عباس  د.  مع  بالمشاركة  اإلعالم  ة 

 القومي. تيجيسترااإل

 . 2020-2016ة الوطنية لمكافحة المخدرات بسلطنة ُعمان ستراتيجيمسودة اإل .13

درات والمؤثرات العقلية  ة الوطنية لمكافحة المخستراتيجيتقديم الدعم الفني لتحويل اإل .14

 مان، إلى واقع.  بسلطنة عُ 

 ة شركة السودان القابضة للمطارات.إستراتيجيتطوير  .15

 رمان اإلسالمية. ة جامعة أم دإستراتيجي .16

 م.2011- 2007ة القومية للسودان، ستراتيجيالمشاركة في صياغة الخطة اإل  .17

 ة جامعة الخرطوم. إستراتيجي إعداد المشاركة في  .18

    البحوث واألوراق المنشورة، منها: له عدد من 

19. The international economic order & the Sudan – strategic perspective. 

 م. 2016سات العامة للدولة، مقدم لمجلس الوزراء االتحادي، السيا إعدادمنهج  .20

لتحقيق األمن القومي العربي، ورقة مقدمة لورشة األمن القومي،    ستراتيجيالمنظور اإل  .21

 م. 2015البرلمان العربي، بالقاهرة،  

اإلال .22 غير    ستراتيجيمنظور  ورقة  اإلسالمية،  الدول  تواجه  التي  التحديات  مع  للتعامل 

 منشورة.

 وإفريقيا  األوسطدراسة مقدمة لمركز دراسات الشرق  –  2005 األوربي تحاد اال .23

ة، ورقة مقدمة لمؤتمر السودان والشرق األوسط  إستراتيجيرؤية    –الكبير    ألوسط االشرق   .24

 الكبير.
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دراسة تحليلية منشورة، مقدمة لمركز    –السوداني عقب االستقالل    يجيستراتالتخطيط اإل  .25

 ريقيا. دراسات الشرق األوسط وإف

 ة في تحقيق القدرات التنافسية العالمية.ستراتيجياإل اإلدارةأثر  .26

اإلالتخط .27 العصر    ستراتيجييط  وتحديات  العالي  التعليم  درمان    –لمؤسسات  أم  جامعة 

 اإلسالمية نموذًجا. 

 يادة النظام العالمي في القرن الواحد وعشرين دراسة مقدمة للقوات المسلحة. مستقبل ق .28

 عية للتخطيط االقتصادي في السودان. األبعاد االجتما .29

للتعليم في الدول اإلسالمية، دراسة    يستراتيجأهمية تأسيس مجلس أعلى للتخطيط اإل .30

 العلوم. مقدمة بناء على تكليف من المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة و

اإل .31 للتخطيط  آلية  تأسيس  حول  دراسة    ستراتيجيتصور  اإلسالمية،  الدول  في  للتعليم 

 ة بناء على تكليف من المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم. مقدم

اإل  .32 المائدة    ستراتيجيالمنظور  لمؤتمر  مقدمة  ورقة  التركية،  اإلفريقية  للعالقات 

 العالقات التركية اإلفريقية.  المستديرة، الدورة الثامنة لمؤتمر

 للعالقات الصينية العربية. ستراتيجيالمنظور اإل  .33

األستاذ .34 اإل   دور  التخطيط  في  المهني  ستراتيجيالجامعي  االتحاد  مؤتمر  التعليم    ألساتذة، 

 العالي.

 ة التعليم في تحقيق األمن القومي، المؤتمر القومي للتعليم. إستراتيجيدور  .35

اإل .36 الموارد  إل   ستراتيجيالمنظور  لمؤتمر  الثامنة  الدورة  السودان،  في  البشرية  الموارد  دارة 

 البشرية. 

 ، جامعة نايف العربية.إستراتيجية من منظور  التوعية األمني .37

 للتنمية العمرانية: دراسة حالة والية الخرطوم.  ستراتيجيالمنظور اإل  .38

 المنظور اإلسالمي لتحقيق التنمية المستدامة.  .39

 وتحديات مستقبل العالم: نحو رؤية مفاهيمية جديدة  ستراتيجيالتخطيط اإل  .40

اإل  .41 التخطيط  المستق  ستراتيجيدور  تشكيل  المؤتمر  في  إلى  مقدمة  ورقة  السوداني،  بل 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة إفريقيا العالمية.  – العلمي األول 
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 . إستراتيجيتقييم الفلسفة االقتصادية في السودان من منظور  .42

 قافة في تحقيق المصالح الوطنية: دراسة حالة السودان. دور الث .43

 سة مقارنة. لم المستقبل: درا ة وع ستراتيجيعلم اإل .44

 دراسة مقدمة لرئاسة الجمهورية.  :الحوار الوطني السوداني: خارطة طريق لحوار فاعل  .45

 رؤية حول تأسيس آلية للتخطيط القومي.  .46

 لمكافحة الفساد. ستراتيجيالمنظور اإل  .47

 للعالقات بين السودان ودولة جنوب السودان.  ستراتيجيالمنظور اإل  .48

 ة.إستراتيجي: رؤية 2011سنة ل 2003األمن رقم قراءة في قرار مجلس   .49

 م.2031  – 2007ة ربع القرنية  ستراتيجيتقييم اإل  .50

العالقات   .51 للجنة  مقدمة  دراسة  بالسودان:  اإلنساني  األمن  على  األمريكية  العقوبات  أثر 

 وطني. الخارجية بالمجلس ال 

 ة لنظام المعلومات القومي السوداني.ستراتيجيالرؤية اإل .52

ة: الفلسفة، األهداف،  ستراتيجيا للدراسات األمنية واإلأسيس جامعة السيسدراسة حول ت .53

بالجزائر   عقد  الذي  السيسا  مؤتمر  في  باإلجماع  عليها  الموافقة  تمت  اإلداري،  التنظيم 

 م حول هذا الموضوع. 2013

 بين تراكم التاريخ وعلم تشكيل المستقبل. الهوية السودانية .54

 ة مقدمة إلى منظمة اإليقاد.لمكافحة التطرف العنيف، ورقة ستراتيجيالرؤية اإل .55

 ة األمن القومي العربي. إستراتيجي إعداد مقترح منهج  .56

 ة دارفور للسالم. إستراتيجيتقييم  .57

58. Comment on the Sudan Human Development Report 2011 

 ى:مشاركات أخر

اإل  .1 للدراسات  الخرطوم  المعرفة في ة، وهو معهد معني بإستراتيجيمؤسس معهد  نتاج 

 ة. ستراتيجية والمستقبلية، بجانب طرح دراسات عليا في مجال اإل ستراتيجيإل المجاالت ا

 السياسات العامة للدولة  عداد عضو ومقرر اللجنة القومية إل .2
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هيئة    –األمن القومي السوداني    كتاب تحديات ومهددات  إعدادشارك بصورة أساسية في   .3

 هذا الخصوص.  مجلس الوزراء االتحادي. وهو أول مرجع وطني في  –المستشارين 

 مشارك في لجنة اإلصالح اإلداري بوزارة العمل.  .4

 عضو لجنة تطوير جهاز التخطيط القومي.  .5

 العليا.المشاركة في لجان التعليم العالي حول إجازة برامج الدراسات   .6

 ة.  ستراتيجيج لعدد من معاهد ومراكز الدراسات العليا المتعلقة بعلوم اإل المناه   إعداد .7

وال  إعداد  .8 عليا  الفكرة  دراسات  برامج  تطرح  أكاديمية  مؤسسة  لتأسيس  والمنهج  نظام 

 )ماجستير ودكتوراه( في بتركيا." تمت اإلجازة وهي قيد التنفيذ "

 ل وخارج السودان. ندوات وورش العمل داخ شارك في العديد من المؤتمرات وال .9

 من خالل:  ستراتيجيله مساهمات في نشر ثقافة التخطيط اإل .10

 مج إذاعية وتلفزيونية. وتقديم برا   إعداد ▪

 الموقع اإللكتروني الشخصي. ▪

 تقديم محاضرات على مستوى القيادات والمستوى العام داخل وخارج السودان. ▪

ت العليا بالدولة، في مجال  التدريبية على مستوى القياداصمم ونفذ العديد من البرامج   .11

 ة، أهمها:ستراتيجياإل اإلدارة القومي و ستراتيجيالتخطيط اإل 

 العام. القومي، المفهوم ستراتيجيخطيط اإل الت ▪

 ة للدولة. ستراتيجياإل اإلدارة ▪

 لألمن القومي.   ستراتيجيالتخطيط اإل  ▪

 االقتصادي والمالي. ستراتيجيالتخطيط اإل  ▪

 ي.السياس ستراتيجيالتخطيط اإل  ▪

 للعالقات الدولية.  ستراتيجيالتخطيط اإل  ▪

 للتعليم.  ستراتيجيالتخطيط اإل  ▪

 الثقافي واالجتماعي. يجيستراتالتخطيط اإل  ▪

 لإلنتاج العلمي والتقني.  ستراتيجيالتخطيط اإل  ▪
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 لإلعالم. ستراتيجيالتخطيط اإل  ▪

 في المنهج اإلسالمي. ستراتيجيالتخطيط اإل  ▪

دورة تدريبية    300شخص من خالل تنفيذ اكثر من    قام بتدريب ما يزيد عن السبعة آالف .12

 ودان.خالل الثمانية سنوات الماضية داخل وخارج الس 

اإل .13 التخطيط  مجال  في  مدربين  ومدرب  واألمن  ستراتيجياإل   اإلدارةو  ستراتيجيمدرب  ة 

 القومي. 

 المؤتمرات والحلقات العلمية والندوات. شارك في العديد من   .14

الهجرة   .15 لمنظمة  محلي  )مستشار  أكتوبر  IOMالدولية  تقرير    2009(  وصياغة  لتصميم 

 دة صياغة الخطة الخمسية.نصف المدة للخطة الخمسية لوالية كسال وإعا

16. ( لمنظمة  محلي  أغسطسUNFPAمستشار  صياغة   2011ديسمبر    - (  إلعادة 

 باب.ة الوطنية للشستراتيجياإل

اجتماع الخبراء لصياغة خبير مؤطر بالمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، في   .17

  –  25خرطوم  للتعليم للمنظمة، ال  ستراتيجيرؤية حول تأسيس مجلس أعلى للتخطيط اإل 

 م.2011 أبريل  28

 ة السودان للتعليم التقني والتقاني.إستراتيجيترأس فريق تطوير  .18

ات منها )التعليم االتحادية،  ستراتيجيطوير ومراجعة العديد من اإل تقديم الدعم الفني لت .19

 لصحة االتحادية، والية الخرطوم، المجلس القومي للطفولة، الهالل األحمر... إلخ( ا

وطني في لصالح المجلس القومي للسكان، إلدماج السياسة القومية للسكان  عمل كخبير   .20

 في الخطة القومية للدولة. 

 ة األسرة.إستراتيجيي وزارة الرعاية االجتماعية، لتطوير عمل كخبير وطني ف .21

 لى مستوى جامعة أم درمان اإلسالمية: اإلسهام ع

 ة الجامعة. إستراتيجي إعداد .1

الت .2 اإل  ستراتيجيخطيط اإلصمم وقام بتدريس برامج  في   ستراتيجيالقومـي، التخطيط 

مستو على  السياسية  العلوم  االقتصاد،  الدعوة،  اإلعالم،  العليا  مجاالت  الدراسات  ى 

 والبكالوريوس. 
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 ة.ستراتيجيث الدراسات اإل صمم مناهج العديد من معاهد البحو .3

اإل  .4 والدراسات  البحوث  معهد  در ستراتيجيمؤسس  يطرح  معهد  أول  وهو  عليا  ة،  اسات 

 القومي في العالم العربي وفي إفريقيا.  ستراتيجياإل  خطيطتالمتخصصة في 

  2008جامعة أم درمان اإلسالمية أول أبريل     –ة  ستراتيجيمدير معهد البحوث والدراسات اإل .5

 م.2009بر أول أكتو  –

كة  أعد دراسات لتأسيس عدد من المراكز بالجامعة على سبيل تطوير األداء وتعزيز الشرا  .6

 مع المجتمع، منها: 

 دوى المشروعات. مركز االستشارات وج  . أ

 مركز بناء القدرات والجودة الشاملة.  .ب

 ة.ستراتيجيمركز الدراسات اإل .ج 

 أشرف ويشرف على مجموعة من طالب الدكتوراه والماجستير. .7

اإل ي .8 التخطيط  مواد  بتدريس  اإل   ستراتيجيقوم  والدراسات  البحوث  ة ستراتيجيبمعهد 

كما   العلمية  بالجامعة،  األبحاث  مجلس  ضمن  على  يشارك  باإلشراف  ويسهم  بالمعهد، 

 بحوث الدراسات العليا.
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