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الضابط العام
التعليم العسكري املهني

املنهج املرجعي

السادة الشركاء المحترمون،

حول هذا املستند
قبل وصف هيكل هذا املستند وكيف ينبغي استخدامه ،فمن املفيد
أن نقدم نبذة عن اجلندية والتعليم العسكري املهني.
 .1غاية هذا املستند
يعد هذا املستند ثمرة جلهود فريق متعدد اجلنسيات من األكادمييني
(انظر الصفحات  97-95في هذا املنهج لالطالع على قائمة
األكادمييني) املنتدبني من  11دولة .عادة ما يكون هناك سبب رئيسي
كامن وراء وجود كل مستند ،وال يستثنى هذا املستند منها .وغاية
هذا املستند بسيطة؛ فليس القصد منه أن يكون شامال ً
وجامعا لكل
ً
املسائل ذات الصلة بالتعليم العسكري املهني للضباط ،وإمنا قصده
أن يكون مبثابة مرجع ونقطة انطالقة لألفراد أو املنظمات من البلدان
الشريكة للحلف املتطلعني إلى تطوير أو تقريب منهج التعليم
العسكري املهني للضباط في األكادمييات العسكرية الغربية .والقصد
من هذا املستند في جوهره إلى أن يُستخدم كبداية للحوار داخل الدول
الشريكة  -من ناحية  -وبني الشركاء واحللف  -من ناحية أخرى  -حول
نوعية التعليم الذي تطمح إليه كل دولة وتبتغي نقله إلى كادر
الضباط لديها .وهو لذلك ال يقصد به أن يتم اعتماده بشكل حرفي،
وإمنا أن يتم تكييفه مبا يتماشى مع االحتياجات والغايات على املستوى
مرجعيا،
الوطني .وال يستخدم هذا املنهج ،من منطلق كونه مستن ًدا
ً
في زيادة قابلية التبادل الثقافي بني أعضاء احللف والبلدان الشريكة
أيضا لتعزيز أكبر قدر من الكفاءة املهنية في القوات
فحسب ،بل ً
املسلحة التابعة للدول الشريكة.
 .2اجلندية
ميثل مفهوم اجلندية مدار البحث في أي برنامج من برامج التعليم
العسكري املهني .اجلندية تعني التطبيق العملي لكون ضابط الصف
متشبعا بالهوية والكفاءة والروح املهنية الفريدة من
أو الضابط العادي
ً
نوعها .وبعبارات عامة ،تشجع اجلندية على التعلم مدى احلياة ضمن
مجتمع من املهنيني للحفاظ على كم من املعرفة املتخصصة .كما
ميكن إلقاء الضوء على بعض األدوار واخلصائص املتصلة فيما بينها
واملرتبطة باجلندية والتي تفصل اجلندية عن املهن األخرى داخل اجملتمع.
وتُظهر األدوار املنوطة بالضابط الروح العسكرية ،وتُثبت كونه قائ ًدا ذا
وخادما لوطنه .وتتضمن اخلصائص الثمانية:
مهنيا
وعضوا
شخصية
ً
ً
ً
الواجب والشرف والوالء وخدمة الوطن والكفاءة والعمل اجلماعي
واخلضوع للسلطات املدنية والقيادة املثالية .ومن هذه املنظور ،حتتل
اجلندية مكان ًا محوريًا في تطوير القوات املسلحة املهنية.
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 .3التعليم العسكري املهني ()PME
"تتمثل املهمة الرئيسية للتعليم  -كما يقول إيريك هوفر  -في غرس
اإلرادة واإلقبال على التعلم؛ وينبغي أن يقوم التعليم بتخريج ليس فقط
أشخاصا على درجة معينة من العلم وإمنا جادين في طلبه مدى احلياة"،1
ً
وبتفسير أوسع ،تعني فكرة التعليم أن التعلم مشروط ومستمر.
معنى أن التعلم مشروط أنه يتوقف على توفير هيكل وبيئة مؤسسية
متساهلة فضال ً عن وجود نزعة ورغبة فردية .معنى أن التعلم
رسميا من إحدى املؤسسات
مستمر أنه بالرغم من أن املرء قد يتخرج
ً
التعليمية ،إال أن التعلم في حد ذاته نشاط مستمر مدى احلياة.
ومع ذلك ،يتمركز التعليم حول تطوير الفضول الفكري لدى الفرد من
خالل تركيزه وتأكيده على "ملاذا وكيف نفكر" ،بخالف التدريب والذي يُعد
أساسا عمال ً
روتينيا بطبيعته ،والذي يركز عمو ًما على "مب نفكر" .ورغم
ً
ً
أنه من املهم توضيح هذا التمييز ،فال ينبغي النظر إلى التدريب والتعليم
كنشاطني ينفي أحدهما اآلخر .على العكس من ذلك ،فكالهما باإلضافة
إلى اخلبرة ضروريان لتطوير الضابط كلية.
وتنبع ضرورة تعليم أفراد القوات املسلحة من عملهم الفريد الذي
يتضمن  -من بني أمور أخرى  -الدفاع عن الوطن وتوفير وصون األمن
والسلم في اخلارج .وحتى ينجح أفراد القوات املسلحة في هذه املهام،
يحتاجون إلى أن ينعموا بالرشاقة الفكرية حتى يفوقوا عدوهم فكرًا،
وأن يكونوا قادرين على العمل مع احللفاء وأفراد القوات غير املسلحة
على نحو متزايد .باإلضافة إلى ذلك ،يقترن التعليم باحلاجة كما يقول
ويليامسون موراي" :إلعداد [أفراد القوات املسلحة] للقيام باملهام عبر
نطاق الصراع الشامل الذي يتراوح من الردع في أعلى املستويات إلى
2
حفظ السالم والتنفيذ في أدناها".
خصيصا إلعداد العسكريني
وبناء عليهُ ،صمم التعليم العسكري املهني
ً
املهنيني للتعامل مع أوجه الغموض التي تتزايد على نحو مطرد والبيئة
األمنية املعاصرة متعددة املستويات وفي ساحة القتال .وينبغي أن
يكون منهج التعليم العسكري املهني واسع النطاق مبا يكفي لتوفير
أفق أكادميية جديدة ،ومتعمقا ً مبا يكفي لتحفيز الفضول الفكري لدى
جميع الضباط 3.وميثل التعليم العسكري املهني مدخال ً بالغ األهمية
لتزويد القوات املسلحة لدولة ما بالقدرة على النهوض مبسؤولية األمن
الوطني العظيمة واإليفاء بها.
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جوديث لويد يرو" ،معنى التعليم" ،ويب 27 .أغسطس .2011
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ويليامسون موراي" ،شهادة ُمقدمة إلى جلنة اخلدمات العسكرية مبجلس النواب :اللجنة الفرعية للتعليم العسكري املهني" ،لم تُنشر 10 ،سبتمبر  ،2009صفحة .4

 .4هيكل هذا املنهج

مرحلة :ما قبل التكليف

املنهج هو برنامج تعلم محدد ،أو مجموعة من الدورات التدريبية التي
تصف بشكل مجمل مواد التعليم والتعلم والتقييم املتاحة لدورة
ج باحلاجة إلى تزويد املتعلمني
دراسية معينة 4.ويقترن إنشاء املنه ٍ
بخريطة طريق تتضمن ما ميكنهم توقع تلقيه وتعرفهم بطريقة تنظيم
تعلمهم وتكوينه .والشكل النمطي للمنهج يقتضي أن يكون له هيكال ً
متداخال ً مما يعني وجود برنامج شامل تندرج حتته عدة أجزاء متداخلة.

املبحث  :1املهنية العسكرية

بخصوص هذا املنهج املرجعي الشامل للتعليم العسكري املهني
للضابط العام ،فقد مت تنظيمه وتكوينه على النحو التالي :أوالً ،نُظم
املنهج فيما يتعلق بثالث مراحل تطويرية للضابط :مرحلة ما قبل
التكليف ،والضابط األحدث ،والضابط املتوسط .نُظمت كل مرحلة
بدورها حول ثالثة مباحث/برامج واسعة :املهنية العسكرية؛ والقيادة
العامة والقيادة واألخالقيات؛ دراسات الدفاع واألمن (انظر اجلدول .)1.1
وقد ُصمم املبحث األول لتعليم الضابط عن هويته املهنية أي ما مييزه
كضابط وأحد أعضاء املهنية العسكرية .ويتمحور املبحث الثاني ،وهو
القيادة العامة والقيادة واألخالقيات ،حول املكونات األساسية للقيادة
العسكرية ،واألهم من ذلك ،األخالقيات التي توطد املهنية العسكرية
وإدارة احلرب .أما املبحث األخير  -دراسات األمن والدفاع  -فيتمحور
وخصوصا على دمج وترسيخ
اهتمامه حول املستوى اإلستراتيجي
ً
القوات املسلحة ليس فقط في اجملتمع بل وفقً ا خلدماتها في الدولة
ككل .إضافة إلى ذلك ،يهدف مبحث دراسات الدفاع واألمن إلى تقدمي
بعض الفهم ملقومات السلطة الوطنية وتداعيات املشهد اجليوسياسي
املتغير على قضايا احلرب والسالم.
يندرج حتت كل مبحث/برنامج عدة دورات تدريبية متباينة .وتعتبر الدورات
املندرجة حتت كل مبحث/برنامج مبثابة لبنات البناء وتتضمن مواضيع
منها على سبيل املثالاجلندية كمهنة ،حتت مبحث املهنية العسكرية
في مرحلة ما قبل التكليفإدارة األزمات ،حتت مبحث دراسات الدفاع
واألمن في مرحلة الضابط املتوسط .ولبنات البناء هذه هي ما تعطي
بصفة جماعية املعنى واحملتوى للمباحث .فتحتوي على أهداف التعلم
ونتائجه املرتبطة بدورها باألهداف العليا للمبحث/البرنامج .وبعدما
علمت أنه يتم تعليم هذه الدورات التدريبية (اللبنات) على مدار فترة
من الوقت ،فإنه يتم تقسيمها إلى دروس (وحدات) .وتعتبر الوحدات
أصغر جزء في املنهج وعالقته باللبنات شبيهة بعالقة اللبنات باملبحث/
البرنامج .فعلى سبيل املثال ،تتضمن الدروس املندرجة حتت لبنة اجلندية
كمهنة ما تعنيه املهنة واجلندية في العمل ،ويندرج حتت لبنة إدارة
األزمات مواطن الضعف والتهديدات الداخلية وإدارة العواقب .ونعرض
فيما يلي منوذ ًجا للهيكل التنظيمي لهذا املنهج.
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مواري ،صفحة .8
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الويكيبيديا" ،املنهج "،ويب 27 .أغسطس .2011

اللبنة :1.1

اجلندية كمهنة

الوحدة :1.1.1

ما هي املهنة؟ دراسة العسكرية كمهنة

الوحدة :1.1.2

ما إلى ذلك

اللبنة :1.2

مقدمة إلى أساسيات العسكرية

الوحدة :1.2.1
املشتركة

مقدمة إلى قدرات اخلدمة والعمليات

الوحدة :1.2.2

ما إلى ذلك

 .5استخدام هذا املنهج
يقدم هذا املنهج بعض الفرضيات الضمنية .تتمثل الفرضية األولى في
أن التعلم سيتم في بيئة متساهلة وسيكون االستجواب جز ًءا ال يتجزأ
من عملية التعلم واكتساب اخلبرة .والثانية هي أن احلوكمة ستكون
حتما تعددية حتى ميكن للمتعلمني املساهمة في تشكيل املنهج
ً
ومرات تكراره مستقبال ً .وعالوة على ذلك ،يتوقف جناح هذا املنهج على
توافر نظام فعال لألفراد والترقيات وكذا إستراتيجية شاملة لتطوير
الضباط .وعند غياب مثل هذا النظام وهذه اإلستراتيجية ،يكون املنهج
قاصرًا عن حتقيق التوقعات.
يوصى بتطبيق هذا املنهج على نحو تدرجي أو تسلسلي عبر املستويات
التطويرية الثالثة؛ واألهم من ذلك ،عبر املباحث التي تندرج ضمن كل
مراحل الضباط .ولقد مت تصميم املباحث ولبناتها املرتبطة بها للتقدم
من املستوى التكتيكي إلى املستوى اإلستراتيجي وباملثل تزداد درجة
تعقيد الدورات املندرجة حتت كل مبحث عبر املراحل الثالث للضباط.
ولتيسير الفهم واملقارنة عبر مجتمع شمال األطلسي ومع الشركاء،
نوصي باالستفادة من اجلدول التالي الستيعاب اجلمهور املستهدف من
هذا املنهج.
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املستوى التعليمي

الوظيفة

الرتبة

ما قبل التكليف/الضابط األساسي

قادر على قيادة القوات على مستوى
الفصيل

املالزم الثاني/املالزم

الضابط األحدث

قادر على قيادة القوات على مستوى السرية

نقيب/رائد أحدث

املتوسط/األقدم

مكلف بالعمل في قيادة األركان العامة
للكتيبة أو اللواء وما إلى ذلك.

رائد أقدم/مقدم

ورشة عمل فرق كتابة املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني ،روما
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ل  3.5العالقات املدنية العسكرية :تكامل املهنية مع اجملتمع

ل  3.4األمن الدولي والوطني

ل  3.3مقدمة إلى إدارة املوارد

ل  3.2مقدمة إلى التواصل ووسائل اإلعالم

ل  3.1مقدمة إلى الفكر والتاريخ العسكريني

م 3.دراسات الدفاع واألمن

ل  2.4مقدمة إلى قانون النزاعات املسلحة

ل  2.3مقدمة إلى القيادة والتحكم

ل  2.2القيادة العسكرية

ل  2.1مقدمة إلى األخالقيات العسكرية املهنية

م 2القيادة العامة والقيادة واألخالقيات

ل  1.4مقدمة إلى عملية التخطيط العملياتي

ل  1.3مقدمة إلى العمليات العسكرية

ل  1.2مقدمة إلى أساسيات العسكرية

ل  :1.1اجلندية كمهنة

م .1املهنية العسكرية

 .1مرحلة ما قبل التكليف

اجلدول  1.1املنهج املرجعي العام للتعليم العسكري املهني للضابط

ل  1.4االستخبارات على املستوى العملياتي

ل 1.3األدوار واملهام والقدرات العملياتية

ل  1.2التخطيط العملياتي والتصميم العملياتي

ل  1.1النهج الشامل للعمليات

م .1املهنية العسكرية

ل  3.3إدارة املوارد واللوجستيات املشتركة واملتعددة اجلنسيات

ل 3.2االتصاالت

ل  3.1تاريخ ونظرية احلرب – تطور الفنون العملياتية

م 3.دراسات الدفاع واألمن

ل  2.4قانون النزاعات املسلحة

ل 2.3القيادة والتحكم

ل  2.2القيادة

ل  2.1األخالقيات

ل 3.7البيئة العملياتية املعاصرة

ل  : 3.6العالقات املدنية العسكرية

ل  3.8إدارة األزمات

ل 3.6 .الوعي الثقافي

ل  : 3.5العالقات املدنية العسكرية

ل  3.4األمن الدولي

ل  3.5صياغة سياسة األمن الوطني وهيكله

ل .3.4األمن الدولي

ل  3.3إدارة املوارد :األفراد

ل  .3.2االتصاالت ووسائل اإلعالم

ل  3.1نظرية احلرب

م 3.دراسات الدفاع واألمن

ل  2.4قانون النزاعات املسلحة

ل 2.3القيادة والتحكم

ل  2.2الثقافة التنظيمية والقيادة

ل  2.1أخالقيات املهنية العسكرية

م 2القيادة العامة والقيادة واألخالقيات

م 2القيادة العامة والقيادة واألخالقيات

ل  1.5العمليات املعلوماتية

ل  1.4قدرات اخلدمة

ل  1.3عملية تخطيط األركان  /التكتيكات والتخطيط

ل  1.2العمليات العسكرية

ل  1.1النهج الشامل

م .1املهنية العسكرية

 .2مرحلة الضابط األحدث

 .3مرحلة الضابط املتوسط
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مؤمتر القادة التابع ملراكز الشراكة املعنية بالتدريب والتعليم

برنامج تعزيز التعليم الدفاعي  -أرمينيا

برنامج تعزيز التعليم الدفاعي  -أذربيجان
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برنامج تعزيز التعليم الدفاعي  -جمهورية مولدوفا

برنامج تعزيز التعليم الدفاعي  -كازاخستان

زيارة التعليم العسكري املهني إلى األكادميية العسكرية في بيالروسيا
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 .1مرحلة ما قبل التكليف

املباحث (م) واللبنات (ل) والوحدات احملتملة (و)

م .1املهنية العسكرية
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الدفاع واإلعالم
قواعد األخالق املهنية للصحفيني
الزيارات إلى وسائل اإلعالم الوطنية ومكتب العالقات العامة باملؤسسة العسكرية الوطنية.
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الوحدة 3.3.1
الوحدة 3.3.2
الوحدة 3.3.3

إدارة الوحدات الفرعية في أوقات السلم
إدارة الوحدات الفرعية في أوقات احلرب
اإلدارة على مستوى الوحدات الصغيرة
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الوحدة 3.4.6
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مفاهيم األمن الدولي وعبر الوطني
هياكل وعمليات األمن الدولي
القضايا املعاصرة في السياسات العاملية
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املؤمتر السنوي الحتاد الشراكة من أجل السالم  -هيئة برنامج تعزيز تعليم الدفاع بحضور مندوبني من أرمينيا
وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وجمهورية مولدوفا
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املبحث  :1املهنية العسكرية
الهدف
يُطلع مبحث املهنية العسكرية الطالب على مهنهم من خالل
مفهوم اجلندية .ويزود هذه املبحث الطالب ببعض الفهم للتكتيكات
والتدريبات العسكرية والعمليات والتخطيط املرتبط بالعمليات
العسكرية احلالية واملستقبلية .ويطبق الطالب فهمهم من خالل
تدريبات عملية عسكرية .وفي نهاية مرحلة ما قبل التكليف،
فنيا في املهنية العسكرية.
سيصبح اخلريجون أعضا ًء مؤهلني ً
الوصف
إن مبحث املهنية العسكرية هو أحد ثالثة برامج تطويرية رئيسية
مترابطة ضمن منهج التعليم العسكري املهني .ومتثل املهنية
العسكرية األساس ملتطلبات وخبرات وأنشطة التدريب العسكري
والتطوير القيادي التسلسلي والتدريجي املصممة لدعم التدريب
على املهارات العسكرية والتطوير القيادي في حني يتم تقدمي مفهوم
اجلندية في املهنية العسكرية .ويطلع هذا املبحث الطالب على
األخالقيات العسكرية وتاريخ وتقاليد القوات العسكرية في البالد،
وسيولي هذا البرنامج
وأفكار اجملتمع املدني حول املهنية العسكرية.
ُ
خاصا بتطوير الصفات الالزمة للطالب ليصبحوا قادة ذوي
اهتماما
ً
ً
شخصية .ويقترن بهذا النهج وضع وتدريس وإنفاذ ومنذجة املعايير
التي تغلغل في الثقافة العسكرية وتُعد أمرًا ضروريًا لالنضباط
واالستعداد .فتدريس الطالب قيمة املعايير يؤهلهم ألن يقوموا
بدورهم كقادة عسكريني بفعالية .ويجب على الطالب تعلم وإظهار
معايير سلوكية صارمة في مجاالت التطوير الفكرية والعسكرية
والبدنية واألخالقية واالجتماعية .ريثما ينضج الطالب ،يُتوقع منهم
التقدم من مجرد االلتزام باملعايير إلى منذجة املعايير وإنفاذها ووضعها.
أهداف التعلم
1)1في سبيل حتقيق الهدف الشامل ،سيعمل اخلريجون على:
كتابيا
•جتسيد هوية اجلندية في املهنية العسكرية،
ً
وشفويًا على حد سواء ،ومن خالل العروض البدنية في
تدريبات الكابستون؛
•إثبات الكفاءة في املهارات العسكرية األساسية الالزمة
للضابط وفهم قدرات اخلدمة والعقيدة العسكرية العامة
من خالل دراسة األساسيات العسكرية؛
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•تطوير فهم لعملية التخطيط العملياتي العسكري على
املستويني التكتيكي والعملياتي؛
•إظهار أداء متفوق في املهارات العسكرية؛ على سبيل
املثال ،سيعمل ضباط اجليش مستقبال ً على إثبات
الكفاءة في الرماية ،واملالحة البرية ،وإعداد وتوصيل األوامر
العملياتية للوحدات الصغيرة؛
•إظهار القدرة على حل املشكالت العسكرية خالل فترات
اإلجهاد العالي في سلسلة تدريبات الكابستون.
2)2وبإكمال هذا املبحث ،سيتمكن كل خريج من:
•إظهار الشجاعة والشخصية والصالبة البدنية والعقلية،
وكذلك القيم الالزمة للنجاح كضابط عسكري؛
إتقان ألساسيات
•العمل بكفاءة كجندي ،من خالل إظهار
ٍ
أسلحة أطقم اخلدمة/الفردية واجلماعية ،واملهارة في
إنقاذ األرواح من ساحة املعركة ،والبراعة في املالحة
البرية والبحرية واجلوية ،والقدرة على تنفيذ االتصاالت
التكتيكية ،واالستعداد البدني لتحمل قسوة القتال،
والقدرة على صون نفسه واملعدات في البيئة امليدانية؛
•العمل بكفاءة كعضو في الفريق ،والقدرة على تنفيذ
أساسيات التكتيكات القتالية داخل وحدة صغيرة ،وكذلك
أنشطة االستقرار واألمن مبا في ذلك املناورات والتحركات
التكتيكية؛
•القدرة على حل املشكالت التكتيكية على مستوى
السرية أو ما يعادلها فأدنى ،باستخدام املبادئ التي تشكل
األساس لعقيدة خوض احلرب واالستقرار ،والقدرة على
إجراء وتطبيق التحليل اجلنساني وإبالغ اخلطط بفعالية؛
•فهم هيكل الرتب العسكرية وتسلسل القيادة ودور سلك
الضباط في القوات املسلحة وتنظيم القوات املسلحة
وبنية القوة العسكرية ،حسب االقتضاء.

اللبنة  1.1اجلندية كمهنة
الوصف
تتمثل غاية هذه اللبنة في بدء املناقشة حول مفهوم اجلندية وهوية
الضابط الفرد جن ًبا إلى جنب مع مهنته في اجليش مستقبال ً—
املهنية العسكرية ،ملخصة السمات املهنية التي متيز هوية الضابط.
وتُقدم هذه اللبنة على أكمل وجه من قبل قائد إستراتيجي أقدم
كمحاضر زائر أو ككلمة رئيسية في بداية العام الدراسي .وينبغي
منح الطالب فترة لطرح األسئلة على الضيف وتلقي أجوبته .وأخيرًا،
سينقسم الطالب إلى مجموعات/ندوات صغيرة ملناقشة جتربة
احملاضرة وتطبيقها على مثلهم العليا ،ويتوسط كل مجموعة عضو
هيئة تدريس.

وحدات محتملة
•ما هي املهنة؟ العسكرية كمهنة؛
•مجاالت املعرفة املتخصصة في املهنية العسكرية :العسكرية
الفنية ،واملعنوية األخالقية ،والسياسية الثقافية ،والتنمية
البشرية؛
•اجلندية في العمل :تدريبات كابستون على قيادة املعركة.
منهجية /تقييم التعلم
•محاضرات ،ومناقشات ،ومتارين داخل الفصول الدراسية،
ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة ،ومقاالت علمية،
وكتابة يوميات تأملية.

أهداف/نتائج التعلم

املراجع

1)1شرح معنى املهنة ووصف االختالفات بني أنواعها.

الكتاب األبيض للجيش :املهنية العسكرية .متت املوافقة عليه من
قبل القائد العام بتاريخ�  2ديسمبر .2010
http://cape.army.mil/repository/ProArms/
ProfessionWhite%20Paper%208%20Dec%2010.pdf

2)2وصف دور الضابط الفرد في احلفاظ على املهنية العسكرية.
استكشاف احتماالت احلفاظ على املهنية في حياة الطالب
شخصيا وكذا
املهنية مستقبالً ،واصفً ا ما يعنيه ذلك لك
ً
بالنسبة لعائلتك ومجتمعك.
3)3مناقشة السمات األساسية للقائد ذي الشخصية للعمل
بفعالية في بيئة فعالة معاصرة وحتديدها في مجموعات.
مسائل للدراسة
أ)أما هو االختالف بني املهنية العسكرية وغيرها من املهن؟
ب)بهل ميكن أن تعمل املهنية العسكرية دون وجود قادة أفراد ذوي
شخصية؟
ج)جكيف تغيرت متطلبات املهنية العسكرية في العقود األخيرة؟
د)دينبغي أن يرتكز الفصل الدراسي على قائمة من السمات املميزة
طوال اللبنة والتي تتضمن على سبيل املثال ال احلصر مفاهيم
مثل :املعرفة املتخصصة ومفهوم الواجب واالمتثال للمنظمة
والرغبة في التعلم مدى احلياة والرغبة في االبتكار والفهم
الشامل للخدمة وفهم العالقات املدنية العسكرية (.)CMR

ديكن ،ستيفن؛ وبير دي فريس  -محرران" .قدمني إلى ضابطك" اجلندية في
اجليش" .معهد الدراسات اإلستراتيجية .ذا أوكيجنال رقم .)2008( ،54
اجلندية واملهنة :مراجع مختارة مكتبة كلية احلرب التابعة للجيش
األمريكي .عنوان URLدائم:
�
http://www.carlisle.army.mil/library/bibliographies.htm

شنايدر ،دون إم؛ وجي أيل إل واتكينز  -محرران .مستقبل املهنية
العسكرية .بوسطن ،ماساتشوسيتس :دار نشر ماكجرو-هيل.2002 ،
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.
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اللبنة  :1.2مقدمة إلى أساسيات العسكرية
الوصف

ج)جمفهوم القوة القتالية .املكونات املادية واملعنوية واملفاهيمية
للقوة القتالية.
د)دما هي أكثر العوامل املضاعفة والداعمة للقوة أهمية؟

يتمثل الهدف من هذه اللبنة في تعزيز فهم الطالب للمهنية
العسكرية من خالل إعطائهم نظرة عامة واسعة عن األساسيات
العسكرية ،مبا في ذلك دراسة قدرات اخلدمة اخلاصة بدولتهم وعملهم
العام في بيئة عملياتية مشتركة .يتعرف الطالب على مهارات قراءة
اخلريطة ،مبا في ذلك حتديد التضاريس والتواصل من خالل املصطلحات
والرموز التكتيكية .وأخيرًا ،يتطرق الطالب إلى مبادئ احلرب ،ويتم
تشجيعهم على تطبيقها باستخدام أمثلة من التاريخ .وستعرض
دراسات محددة في هذه اللبنة مفهوم القوة القتالية ،وستعزز مفهوم
اجلندية طوال الدورة التدريسية .وسوف يُعزز فهم القوة القتالية من
خالل مناقشة دور العوامل املضاعفة للقوة في خلق التأثيرات التآزرية
في ساحة املعركة.

•القوة القتالية؛

أهداف/نتائج التعلم

•دمج العوامل املضاعفة للقوة؛

1)1وصف تكوين وقدرات ومهام اخلدمات العسكرية بالدولة مثل
اجليش واألسطول والقوات اجلوية وخالفه.

•املالحة البرية ،وقراءة اخلرائط ،والرموز العسكرية؛

2)2مناقشة كيفية توظيف اخلدمات العسكرية املعنية في
العمليات املشتركة.
3)3وصف العوامل املضاعفة للقوة وشرح كيف ميكنها إضافة
تأثيرات في دعم املناورة.

ه)ههل ينبغي على جميع الفرق والفصائل أن حتتوي على نسب من
النساء واألقليات؟ أينبغي أن يكون هناك توزيع عادل بالنسبة
للجنس واألقليات.
وحدات محتملة
•مقدمة إلى قدرات اخلدمة والعمليات (املكونة واملشتركة)؛
•مقدمة إلى العقيدة العسكرية .تطبيق مبادئ احلرب ،والوظائف
القتالية ،وإطار العمليات ،والوظائف األساسية كأسس للعقيدة
العسكرية؛

•التدريب العسكري لألفراد.
منهجية /تقييم التعلم
•محاضرات ،ومناقشات؛ وامتحانات ،ومتارين داخل فصول دراسية،
ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة ،وكتابة يوميات تأملية.
املراجع

4)4شرح مبادئ احلرب ،وإسقاطاتها التكتيكية  -الوظائف القتالية
 -وكيف تُطبق في األوضاع التكتيكية.

مصدر وثيق الصلة بعقيدة الناتو :

5)5حتديد ووصف الرموز العسكرية والتضاريس على اخلريطة.

منشور التحالف اإلجرائي ( .)APP) — 6 (Bالرموز املشتركة .يونيو .2008

6)6شرح عناصر القوة القتالية وكيف تترابط مع بعضها البعض.

منشور التحالف املشترك ( .)AJP) 3(Aعقيدة التحالف للعمليات
املشتركة .يوليو .2007

7)7إكمال عملية املراجعة التالية للعمل وشرح أهميتها على
جميع املستويات.
مسائل للدراسة
أ)أنظرًا ألن الطالب سينضمون إلى مختلف الفروع اخلدمية
والتخصصات املهنية ،فما هي األسس اجلوهرية للقوة القتالية
املنظمة املتأصلة في اجلميع؟
ب)بمبادئ احلرب وأهميتها على مر التاريخ .وظائف قتالية
كاإلسقاط العملي ملبادئ احلرب :القيادة ،والتحرك واملناورة،
واالستخبارات ،وإطالق النار ،والدعم ،واحلماية.

1

 .AJP-3.1عمليات التحالف البحرية املشتركة .مارس .2004
منشور التحالف التكتيكي  .)ATP) 3.2.1تكتيكات التحالف
البرية .نوفمبر .2009
 .ATP-3.2.1.1توجيهات ألداء أنشطة ومهام االستقرار التكتيكي.
سبتمبر.2010
( .AJP-3.3 (Aعقيدة التحالف املشتركة للعمليات اجلوية والفضائية.
نوفمبر .2009
 .ATP-3.2.2قيادة قوات التحالف البري والتحكم فيها .فبراير
.2009
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.
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1

منشورات الناتو غير املصنفة  -القابلة للتوزيع في دول احتاد الشراكة من أجل السالم  -من املمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت بعد التسجيل في https://nsa.nato.int/protected/

اللبنة  1.3مقدمة إلى العمليات العسكرية

وحدات محتملة
•أنظمة األسلحة/أنظمة االتصاالت؛

الوصف
أساسيا للعمليات
فهما
تهدف هذه اللبنة إلى ضمان حتصيل الطالب ً
ً
العسكرية على مستوى الوحدات الصغيرة .وسيتم تطبيق هذا
عمليا في التدريب امليداني األساسي واملتقدم .فخالل هذه
األساس
ً
اللبنة ،سيتعلم الطالب مبادئ عمليات الهجوم والدفاع وحتقيق
أيضا كيف لهم أن يستخدموا أنظمة
االستقرار .وسيتعلمون ً
األسلحة واالتصاالت املتعلقة بخدماتهم ،وأن ينفذوا العمليات
اخلاصة بالوحدات الصغيرة .كما سيقوم الطالب بتنفيذ متارين تتعلق
بصنع القرارات التكتيكية مما يغرس فيهم األساس الالزم لبناء صناع
قرارات تكتيكية أكفاء ممن يفهمون مبادئ عقيدة اخلدمة ،ومن ذوي
القدرة على استخدام التفكير اإلبداعي واحلس السليم في حل
املشكالت التكتيكية.

•مقدمة إلى عمليات الهجوم؛
•مقدمة إلى عمليات الدفاع؛
•مقدمة إلى عمليات حتقيق االستقرار؛
•تكتيكات الوحدات الصغيرة؛
•لوجستيات الوحدات الصغيرة.
منهجية /تقييم التعلم
•يتلقى الطالب تعليمات ويشاركوا في مناقشات وتدريبات حول
صنع القرار؛ ويتم تقييمهم من خالل إجراء ألعاب ومسابقات
تُقيَّم بدرجات حول صنع القرار التكتيكي واملشاركة فيها.

أهداف/نتائج التعلم

املراجع

1)1وصف آثار أنظمة األسلحة املتعلقة بخدمات الطالب ،وطرق
االستخدام اخلاصة بها.

مصدر وثيق الصلة بعقيدة الناتو:
 .AAP-6مسرد املصطلحات والتعريفات اخلاص بالناتو.2010 .

2)2ممارسة إجراءات االتصاالت القياسية ضمن سيناريو تكتيكي.

( .APP-6 (Bالرموز املشتركة .يونيو .2008

كل منها.
3)3وصف أنظمة املناورة وقدرات ٍ

( .AJP-3(Aعقيدة التحالف للعمليات املشتركة .يوليو .2007

4)4توضيح التحليل الثقافي واألمني املراعي لالعتبارات اجلنسانية.

 .AJP-3.1عمليات التحالف البحرية املشتركة .مارس .2004

5)5مناقشة خصائص الهجوم ،مبا فيها هجوم الفصيل والكمائن
والغارات والهجوم املضاد.

 .ATP-3.2.1تكتيكات التحالف البرية .نوفمبر .2009

6)6مناقشة خصائص الدفاع واملبادئ األساسية لدفاع الفصيل ،مبا
في ذلك عمليات اإلمهال.
7)7وصف مبادئ ومقاصد مختلف مهام األمن واالستقرار مثل تسيير
الدوريات وحراسة نقاط التفتيش والتعامل مع السكان احملليني.
8)8وصف الدعم اللوجستي ألنواع مختلفة من العمليات على
مستوى الوحدات الفرعية ،وشرح كيف تُسهم اخلدمات
اللوجستية في جناح العمليات.
مسائل للدراسة
أ)أما هي املسائل املرتبطة بـ:
•خصائص األسلحة وآثارها؟
•نطاق الصراع واألنشطة العسكرية؟
•أنواع عمليات الهجوم؟
•أنواع عمليات الدفاع؟

 .ATP-3.2.1.1إرشادات لتنفيذ مهام وأنشطة االستقرار التكتيكي.
سبتمبر .2010

( .AJP-3.3 (Aعقيدة التحالف املشتركة للعمليات اجلوية
والفضائية .نوفمبر .2009
 .ATP-3.2.2القيادة والتحكم لدى قوات التحالف البرية .فبراير .2009
 .AJP-3.4.4عقيدة التحالف املشتركة ملكافحة العصيان (،)COIN
فبراير .2011

 .ATP-3.4.4.1إرشادات لتطبيق األنشطة التكتيكية العسكرية في
دراسة ملكافحة العصيان ،الطبعة األولى.
توجيه إستراتيجية القيادة الثنائية رقم  40-1بشأن دمج قرار مجلس
األمن التابع لألمم املتحدة رقم  1325واملنظورات اجلنسانية في هيكل
قيادة الناتو مبا في ذلك تدابير احلماية أثناء النزاعات املسلحة.
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

•أنواع عمليات حتقيق االستقرار واألمن؟
•املناطق الوظيفية لعمليات دعم القتال ودعم اخلدمات
القتالية؟

19

اللبنة  1.4مقدمة إلى العملية العملياتية

مسائل للدراسة

الوصف

أ)أآثار القوات احملاربة واملعارضة والصديقة واحملايدة ،وآثار التضاريس
والطقس واملناخ والتركيبة السكانية ،واآلثار القانونية
والسياسية على املهمة.

صناع قرارات تكتيكية
تتمحور لبنة العملية العملياتية حول خلق ُ
فعالة ممن يفهمون العقيدة العسكرية ،ومن ذوي القدرة على استخدام
التفكير اإلبداعي واحلس السليم في حل املشكالت التكتيكية.
وستعمد هذه اللبنة إلى تعزيز مهارات تخطيط وصنع القرار التكتيكي
لكل طالب من خالل اختبار شخصيته والوقوف على ما يتمتع به
من حسم في سيناريوهات تتسم مبحدودية املعلومات وضيق الوقت
وذلك إلعداد كل منهم ملواجهة أعباء قيادة القوات في ميادين القتال
املعاصرة .وسوف يتعلم الطالب حتليل املهمات والتضاريس ،واجلهات
عمليا،
الفاعلة  -الداخلية واخلارجية  -في تخطيط عمليات ممكنة
ً
وكيفية إبالغ ما ينتج من خطط إلى املرؤوسني والرؤساء.
أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل التضاريس والطقس وقدرات اجلهات الفاعلة الداخلية
واخلارجية ،واستخدام نتائج هذا التحليل في تخطيط وصنع
القرار التكتيكي.
2)2تطبيق مبادئ صنع القرار التكتيكي حتت ضغوط وفي ظل
محدودية املعلومات وضيق الوقت.
3)3شرح املبادئ األساسية التي تقوم عليها العقيدة العسكرية
وتكتيكات الوحدات الصغيرة ،وتطبيقها على تخطيط املهمة.
4)4تطبيق واجبات وأغراض املهمة التكتيكية واختبارها مبا يتالءم
مع غايات القيادات العليا.
5)5استخدام التحليل اجلنساني لبيئة العمليات في عملية
التخطيط.
6)6تطبيق مبادئ التخطيط على املستوى التكتيكي األساسي،
وصياغة مفهوم العمليات.
لفظيا وبصريًا على حد
7)7إيصال املفهوم التكتيكي للعمليات
ً
سواء.

ب)بعملية التخطيط التكتيكي ومراحله ونتائجه وأهدافه القابلة
للتحقيق.
ج)جعملية إصدار واستنباط األوامر ،وإعداد وتقدمي اإلحاطات
العملياتية.
د)دأدوات التخطيط على املستوى التكتيكي :اإلعداد االستخباراتي
لبيئة العمليات ( )IPOEومتارين لعبة احلرب واالستهداف
وتنفيذ مهمات جتريبية.
ه)هدمج جميع تسلسالت التخطيط وأدواته في تدريب كابستون.
وحدات محتملة
•قيادة املعركة (فهم ،تصور ،وصف ،توجيه)؛
•مقدمة إلى عمليات التخطيط واإلعداد والتنفيذ والتقييم؛
•إجراءات قيادة القوات؛
•إصدار األوامر واإلحاطات اإلعالمية؛
•مقدمة إلى اإلعداد االستخباراتي لبيئة العمليات ()IPOE؛
•التحليل اجلنساني لبيئة العمليات؛
•مترين كابستون.
منهجية /تقييم التعلم
يتلقى الطالب تعليمات ويشاركوا في مناقشات وتدريبات حول صنع
القرار؛ ويتم تقييمهم من خالل إجراء ألعاب ومسابقات تُقيَّم بدرجات
حول صنع القرار التكتيكي واملشاركة فيها.
املراجع
مصدر وثيق الصلة بعقيدة الناتو:

8)8ممارسة تخطيط املهام التكتيكية ،وإبالغ تلك اخلطة على
مستوى الفرقة/الفصيل ،وذلك باستخدام املصطلحات
والرسومات العملياتية املالئمة من أجل بناء مهارات حل
املشكالت التكتيكية على مستوى الوحدات الصغيرة.

 .ATP-3.2.1تكتيكات التحالف البرية .نوفمبر .2009

9)9حتليل مختلف السيناريوهات التكتيكية ،وإجراء حتليل للمهمة
وتخطيطها ووصف تنفيذها.

 .ATP-3.2.1.1إرشادات لتنفيذ مهام وأنشطة االستقرار التكتيكي.
سبتمبر .2010

1010دمج تسلسل عملية التخطيط وأدواتها ،وممارسة املهارات
املرتبطة بها.

املشاركة:

( .AJP-3(Aعقيدة التحالف للعمليات املشتركة .يوليو .2007
 .AJP-3.1عمليات التحالف البحرية املشتركة .مارس .2004

مراجع مختارة مكتبة كلية احلرب التابعة للجيش األمريكي .عنوان
 URLدائم:
http://www.carlisle.army.mil/library/bibliographies.htm
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.
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املبحث  :2القيادة العامة والقيادة واألخالقيات
الهدف
يُطلع مبحث القيادة العامة والقيادة واألخالقيات الطالب على
مهنتهم من خالل األخالقيات العسكرية املهنية (مبا في ذلك
القيم والشخصية وتعليم األخالق) ونظرية القيادة والقيادة العامة
العسكرية ومفاهيم التحكم وقانون النزاعات املسلحة .ويتم
تقييم الطالب في العديد من مناصب القيادة طوال مرحلة ما قبل
التكليف وإعطائهم تعقيبات معينة ( 360درجة إن أمكن) فيما
يتعلق بقيادتهم وشخصيتهم وأخالقهم .وفي نهاية مرحلة ما قبل
التكليف ،سيتمكن اخلريجون من قيادة مرؤوسني في أقسام أو فرق
أيضا
أو فصائل يبلغ حجمها حوالي  50عنصرًا أو أقل .وسيتمكنوا ً
من قيادة فرق مختلطة األجناس ومختلفة الثقافات في بيئة حتالف أو
متعددة اجلنسيات.
الوصف
يركز هذا املبحث على تطوير الضابط كقائد عام وقائد ذي شخصية
وأحد أفراد املهنة وخادم للبالد .وفيما يلي بعض التعريفات الرئيسية
الواردة في هذا املبحث:

3)3قبول املسؤولية األخالقية للحفاظ على كفاءة جنودهم
ووحداتهم.
4)4فهم التوقع العام بأن ضباط اجليش يتمسكون بأعلى املعايير
األخالقية.
5)5إظهار سلوك محترم كطالب وفهم أهمية تطبيق منع التحرش
اجلنسي وانتهاكات تكافؤ الفرص.
6)6عرض القيادة بتعاطف واحترام جميع األشخاص وعاداتهم
وممتلكاتهم.
7)7إظهار االلتزام بتعزيز املساواة واحترام حقوق اإلنسان.
8)8إظهار الشجاعة والشخصية والنزاهة والصالبة من خالل تبني
روح ميثاق شرف ،ومعاملة اآلخرين بكرامة واحترام ،والعيش وفقً ا
للقيم العسكرية ،وإظهار الروح العسكرية.
9)9تطبيق أحكام القانون العسكري والقانون اإلنساني الدولي مبا
يتناسب مع واجبهم ورتبهم ،مع التأكيد على املشكالت التي قد
تنشأ في ساحة املعركة على املستوى التكتيكي.

القيادة  -التأثير على األشخاص مع إجناز املهمة وحتسني املُنظمة؛
الشخصية  -الصفات األخالقية التي ت ُ ّ
شكل طبيعة القائد وتُك َِّون
قراراته وتصرفاته؛
القائد ذو الشخصية  -هو القائد الذي يسعى الكتشاف احلقيقة،
وينصر ما هو حق ،ويتحلى بالشجاعة وااللتزام للتصرف وفقً ا لذلك.
أيضا
وال تشمل الشخصية التفوق املعنوي واألخالقي فحسب بل ً
العزمية واالنضباط الذاتي وإصدار أحكام سليمة.
أهداف التعلم
1)1إظهار القيادة املتوقعة من الضابط األحدث في إجناز املهام
املكلف بها .وهذا يعني أنهم سيكونوا قادرين على :أن يكونوا
مثاال ً يُحتذى به في القيادة ،وبناء فرق فعالة ،وتعزيز قيم املساواة
بني اجلنسني واملساواة العرقية ،وممارسة مبادرات في إطار نية
القائد ،واالعتناء باملرؤوسني واملشاركة في جناحهم ،وتقبل
املساءلة عن النفس والوحدة ،وتدريب املرؤوسني بفاعلية ،وتوفير
التعقيبات املفيدة لهم.
2)2تلبية توقعات اجليش واجملتمع للسلوك املثالي في جميع جوانب
احلياة العامة واخلاصة.
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اللبنة  2.1مقدمة إلى األخالقيات العسكرية املهنية

•الشجاعة األخالقية واملسؤولية الشخصية؛

الوصف

•االنضباط؛

تُعرّف هذه اللبنة الطالب على البعد األخالقي للمهنية العسكرية
من خالل التركيز على تعليم القيم وتنمية الشخصية واجلندية
والقيادة .وسوف يتعرض الطالب لقيم اخلدمة والقوات املسلحة
الوطنية التي ينتموا لها ،مما يُحلل أهمية حقوق اإلنسان وقت السالم
وفي ساحة املعركة .وتعتبر األخالق املهنية العسكرية هامة ألنها
تسمو فوق املنهج بأكمله حيث تهدف إلى تطوير قادة ذوي شخصية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح معنى اليمني القانونية لضابط الصف واملسؤوليات احملددة
التي تُفرض على الضابط األحدث.
2)2وصف الروح العسكرية وقيم القوات املسلحة.
3)3متييز مفهوم الواجب في سياق التفكير األخالقي السليم
املعروف من األخالق الشخصية وأخالقيات املهنة.
4)4شرح أهمية عدم التسامح مع السلوك غير األخالقي كطالب
وكضابط في املهنية العسكرية.

•النزاهة ،على سبيل املثال الغش واالنتحال؛
•الوالءات املتضاربة؛
•اجلدارة بالثقة والعمل اجلماعي ،واالحترام كعامل مضاعف
للقوة ،واملساواة وحقوق اإلنسان.
د)دكفاءات زعيم املستقبل الالزمة للعمليات الشاملة.
وحدات محتملة
•الثقافة املهنية؛
•األسس القانونية واألخالقية لألخالقيات العسكرية املهنية؛
•قيم القوات/اخلدمات املسلحة؛
•معنى ميني الضابط؛
•اجلوهر األخالقي املشترك؛
•تعزيز املساواة واحترام حقوق اإلنسان؛
•البغاء واالجتار بالبشر واالستغالل واالعتداء اجلنسيني.

5)5شرح العالقة بني حالة عدم التسامح وااللتزام املهني من جانب
الضباط في املهنية العسكرية.

منهجية /تقييم التعلم

6)6شرح أساسيات مفهوم اجلندية.

محاضرات ومناقشات ودراسات حالة.

7)7التمييز التعامالت احملترمة مع املدنيني عن التساهل مع االجتار
بالبشر والبغاء.

املراجع

8)8حتديد مصادر التحديات الشخصية في تولي أدوار قيادية.
مسائل للدراسة

كوكر ،كريستوفر .روح احملارب :الثقافة العسكرية واحلرب على
اإلرهاب .مدينة نيويورك بوالية نيويورك :مطبعة روتليدج.2007 ،

أ)أاألسس القانونية ،على سبيل املثال الدستور واملعاهدات وميني
التكليف وقواعد االشتباك.

العمليات.
�
معايير االحتاد األوروبي للسلوك املتبع في
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/05/st08/
st08373-re03.en05.pdf

ب)باألسس األخالقية ،على سبيل املثال ثقافة اجليش/اخلدمات/
األفرع ،واملعايير العاملية للسلوك ،وحقوق اإلنسان العاملية،
والعقائد والشعارات ،ومدونات السلوك ،وقواعد سلوك اجملندين.

األخالقيات :مراجع مختارة مكتبة كلية احلرب التابعة للجيش
األمريكي .عنوان  URLدائم:
�
http://www.carlisle.army.mil/library/bibliographies.htm

ج)جالقيم األساسية للقوات املسلحة:

السيد هاكيت ،جون املهنية العسكرية :محاضرة ليز نولز عام 1962
التي ألقيت في كلية ترينيتي بكامبريدج .شركة تاميز بابليشنج1962 ،

•التزام إيثاري ،أي خدمة إيثارية؛

جانوويتز ،موريس .اجلندي احملترف :الصورة االجتماعية والسياسية.
مدينة نيويورك بوالية نيويورك :مطبعة ذا فري.1971 ،
سياسة الناتو بشأن مكافحة االجتار بالبشر�
http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/
docu-traffic.htm
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شنايدر ،دون إم؛ ولويد جيه ماثيوز  -محرران .مستقبل املهنية
العسكرية .اإلصدار الثاني .مدينة نيويورك بوالية نيويورك :دار
ماكغرو هيل للنشر اخملصص.2005 ،
النسخة اإللكترونية ملكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية -
أدوات مكافحة االجتار باألشخاص�؛
http://www.unodc.org/unodc/en/humantrafficking/2008/electronic-toolkit/electronic-toolkitto-combat-trafficking-in-persons---index.html
وثائق بشأن اجلنس والسالم واألمن (أو اإلشارة إلى اجلنس) خاصة
باألمم املتحدة/االحتاد األوروبي/منظمة األمن والتعاون في أوروبا/الناتو،
http://www.esdpmap.org/pdf/2009_artrel_343_0910isis-gender-doc-list.doc
وزارة الدفاع األمريكية .ضابط القوات املسلحة .مطبعة جامعة
الدفاع الوطني ومؤسسة بوتوماك بوكس.2007 ،
املرأة في القوات املسلحة :مراجع مختارة مكتبة كلية احلرب التابعة
األمريكي .عنوان  URLدائم:
�
للجيش
http://www.carlisle.army.mil/library/bibliographies.htm
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

اللبنة  2.2القيادة العسكرية
الوصف
هذه اللبنة عبارة عن دراسة متعددة التخصصات للقيادة في السياق
التنظيمي الذي يركز على التكامل بني النظرية والتطبيق .وخالل
اللبنة ،سيكتشف الطالب التأثير املباشر للقائد على التحفيز
الفردي وعمليات اجملموعة من خالل تطبيق نظريات القيادة واملهارات
أيضا كيفية التأثير على املرؤوسني
واخلصائص .كما سيتعلمون ً
بشكل غير مباشر من خالل األنظمة واإلجراءات التنظيمية،
والثقافة التنظيمية واملناخ األخالقي.
إضافة إلى ذلك ،سيكتشف الطالب األدوار اخملتلفة للقائد العام مثل
املحُكم املعنوي واألخالقي وخبير التكتيك واجلندي واملوجه .وسيحصل
الطالب على مزيد من املعرفة والفهم للتحديات وااللتزامات
واملسؤوليات اخلاصة بالقائد في املهنية العسكرية .وسيبدأ
الطالب في احلصول  -أو سيستمروا في احلصول  -على رؤية أوضح
لفلسفتهم الشخصية للقيادة العامة والقيادة .وميكن حتقيق ذلك
من خالل كتابة أبحاث حول موضوعات قيادة محددة.
أهداف/نتائج التعلم
1)1قيادة الذات:
أ)أشرح حتديات ومزايا منو القائد وتطويره؛
ب)بتوضيح العالقة بني الذكاء العاطفي وفعالية القائد؛
ج)جتوضيح جوانب حياة املرء التي تؤثر على قدرته على تطوير
ذات حقيقية.
2)2قيادة اآلخرين:
أ)أشرح كيفية تكوين النماذج العقلية وتأثيرها على سلوك
القائد؛
ب)باستخدام أمثلة حياتية ملناقشة دور القائد في قيادة
اآلخرين؛
ج)جتعريف نظرية القوة؛
د)دمتييز نظرية القوة عن األسس األخرى للقوة؛
ه)هالتنبؤ بالنتائج احملتملة الستخدام أحد أسس القوة؛
و)وتطبيق سياقات مختلفة وأفضل قاعدة سلطة
لالستخدام كقائد؛
ز)زالتنبؤ بتكتيكات التأثير التي من احملتمل أن تستخدمها في
ضوء ما تعرفه عن نفسك واملوقف؛
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ح)حتوضيح كيف تُساعد تكتيكات التأثير في بناء قواعد
القوة؛
ط)طتلخيص سبب قيام القادة بالتفاوض وتوضيح أهمية
اإلعداد للتفاوض؛
ي)يشرح مستوى حتفيز الفرد باستخدام نظريات حتفيز
مختلفة؛
ك)كتوضيح تأثير التعقيبات على التحفيز؛
ل)لاستخدام اخلبرات الشخصية لوصف أساليب ونظريات
حتفيزية مختلفة؛
م)متلخيص سلوكيات ومهارات القائد التي من شأنها أن
يسر إجراء جلسة استشارة فعالة؛
تُ ّ
ن)نجتميع مفاهيم القيادة الرئيسية لإلعداد لسيناريوهات
استشارة فعلية.
3)3قيادة الفرق واملنظمات:
أ)أاستنتاج كيفية تأثير القادة على تكوين اجملموعة؛
ب)باستنتاج كيفية تأثير عضوية اجملموعة على السلوك
الفردي؛
ج)جشرح تكوين اجملموعة وأبعادها الهيكلية؛
د)دشرح دور القائد في عملية التنشئة االجتماعية؛
ه)هتلخيص كيفية تصميم عملية تنشئة اجتماعية فعالة؛
و)وشرح مصادر النزاع في اجملموعة؛
ز)زحتليل أساسيات متاسك اجملموعة وفهم تأثير قيادة املرء
على اجملموعة؛
ح)حشرح كيفية قيام القادة بتقييم وبناء التماسك في الفرق؛
ط)طمتييز الطرق التي يتخذ بها القادة القرارات؛
ي)يتلخيص الفروق املوجودة بني البيئات القاسية والروتينية؛
ك)كتلخيص اعتبارات القيادة بعد املوت أو األحداث املأساوية؛

أ)أقيادة الذات:
•منوذج منو القائد واإلخفاق والتسامح؛
•الوعي الذاتي ،والتنظيم الذاتي ،والتحفيز ،والتعاطف،
واملهارة االجتماعية؛
•االلتزام الذاتي ،وتصورات األتباع ،وصفات األتباع.
ب)بقيادة اآلخرين:
•تعريف أنواع القوة التالية :قوة اإلثابة والقوة الشرعية
وقوة اإلكراه وقوة اخلبير وقوة القدوة وقوة املعلومات؛
•تكتيكات الضغط وتكتيكات التبادل واإلقناع العقالني؛
•املواقف واملصالح والتحفظ؛
•نظرية التوقع ،ونظرية التأمل ،وحتديد األهداف ،والتطبيقات
العملية لتحديد األهداف؛
•االستماع الفعال واألسئلة املفتوحة.
ج)جقيادة الفرق واملنظمات:
•مراحل تطور اجملموعة :التكوين والعصف وبناء األعراف
واألداء والتفكك؛
•األبعاد الهيكلية للمجموعة :األدوار واحلالة واألعراف
والتكون والتماسك؛
•اعتبارات التنشئة االجتماعية :االلتزام وابتكار االستدماج
والعقد النفسي؛
•مصادر الصراع ،وإستراتيجيات إدارة صراع اجملموعة؛
•متاسك الفريق ،ومتاسك املهام ،والتماسك االجتماعي ،وبناء
الفرق ،وإستراتيجيات التدخل اخلاصة بالتماسك؛
•صنع قرارات عقالنية ،وصنع قرارات بديهية؛
•خصائص البيئات القاسية ،وخصائص القادة الفعالني في
البيئات القاسية؛

ل)لشرح الثقافة التنظيمية ودور القائد في تقييمها؛

•التعامل مع املوت واحلاالت املأساوية؛

م)محتليل مستويات الثقافة التنظيمية؛

•ثقافة التقييم؛

ن)نوصف مشاكل التحرش اجلنسي واإلساءة اجلنسية في
املنظمات العسكرية؛

•التغيير التنظيمي :مصادر املقاومة ،وآليات التضمني،
وآليات التعزيز.

س)سالتنبؤ باحلاجة إلى إجراء تغيير تنظيمي؛
ع)عحتليل املصادر احملتملة ملقاومة التغيير.

24

مسائل للدراسة

وحدات محتملة
قيادة الذات  -الوعي بالقيادة الفردية:

العمليات.
�
معايير االحتاد األوروبي للسلوك املتبع في
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/05/st08/
st08373-re03.en05.pdf

•التعلم من التجربة ،والذكاء العاطفي ،والقيادة التحويلية،
والقيادة كاملة النطاق ،والقيادة احلقيقية.

البعد اإلنساني للقيادة اإلستراتيجية :مراجع مختارة مكتبة كلية
األمريكي .عنوان  URLدائم:
�
احلرب التابعة للجيش
http://www.carlisle.army.mil/library/bibliographies.htm

•النماذج العقلية ،وقواعد القوة (قوة اإلثابة وقوة اإلكراه والقوة
الشرعية وقوة اخلبير وقوة القدوة) ،تكتيكات التأثير ،والتفاوض،
والتحفيز ،وتقدمي املشورة وتطوير القادة.

التوجيه :مراجع مختارة .مكتبة كلية احلرب التابعة للجيش
األمريكي .عنوان  URLدائم:
�
http://www.carlisle.army.mil/library/bibliographies.htm

•قيادة الفرق واملنظمات:

املرونة :مراجع مختارة .مكتبة كلية احلرب التابعة للجيش األمريكي.
عنوان  URLدائم:
�
http://www.carlisle.army.mil/library/bibliographies.htm

•قيادة اآلخرين  -نظرية قيادة اجملموعة وقيادة املنظمات:

•تطوير اجملموعة ،واألبعاد الهيكلية للمجموعة ،والتنشئة
االجتماعية ،وصراع اجملموعة والتماسك ،وصنع القرارات ،والقيادة
في البيئات القاسية ،والتعامل مع املوت واحلاالت املأساوية،
املنظمات :ثقافة التقييم ،والوعي الثقافي والتفاهم ،والتغيير
التنظيمي ،ومعايير السلوك في العمليات.

سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

•االنضباط العسكري.
منهجية /تقييم التعلم
محاضرات ومناقشات ودراسات حالة.
يتمثل أحد األجزاء الهامة من خبرة التعلم بهذه اللبنة في بناء
عالقة مع املوجه .حيث تنطوي كتابة األبحاث العلمية واملقاالت على
عقد اجتماعات تطويرية مع املوجه .ويتمثل الغرض من االجتماعات
في مشاركة املعلومات واكتسابها ،والذي يكون مركزًا بوجه عام
على التكليف الكتابي الرئيسي للطالب .وعلى سبيل املثال ،ميكن
للطالب مشاركة نقاط قوته وضعفه مع املوجه من أجل احلصول
على توصياته وإستراتيجيات التحسني أو فلسفة قيادته والتعلم من
فلسفة املوجه.
املراجع
توجيه إستراتيجية القيادة الثنائية  .40-1دمج قرار مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة رقم  1325واملنظورات اجلنسانية في هيكل قيادة الناتو مبا
في ذلك تدابير احلماية أثناء� النزاعات املسلحة.
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/
pdf_2009_09/20090924_Bi-SC_DIRECTIVE_40-1.pdf

كوهني ،إليوت إيه القيادة العليا :اجلنود ورجال الدولة والقيادة في
أوقات احلرب .مدينة نيويورك بوالية نيويورك :مطبعة ذا فري.2002 ،
كوكر ،كريستوفر .شن احلروب بال محاربني :الثقافة املتغيرة للصراع
العسكري .بولدر ،كو :دار نشر لني رينر بابليشرز.2002 ،
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اللبنة  2.3مقدمة إلى القيادة والتحكم

منهجية/تقييم التعلم

الوصف

محاضرات ودراسات حالة ومناقشات في مجموعات ومتارين عملية.

تُعرّف هذه اللبنة الطالب على هياكل القيادة والتحكم ،وعالقات
القيادة فضلاً عن مبادئ القيادة والتحكم .وكجزء من الوحدات
داخل اللبنة ،سيتم تعريض الطالب للغة القيادة والتحكم وكيفية
استخدام هذه اللغة في تخطيط القوات والعمليات وتنسيقها
والتحكم بها عند إجناز املهمة.

املراجع

أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف مبادئ القيادة والتحكم.
2)2وصف هيكل القيادة والتحكم وما يخصها من عالقات ،وعلى
وجه التحديد على مستوى خدمة األفراد.
3)3استيعاب اعتبارات القيادة والتحكم والتحديات التي تواجهها
على املستويني املشترك واخملتلط.
4)4مقارنة ومناقشة فلسفات القيادة اخملتلفة :القيادة التعليمية
(القيادة املركزية) وقيادة املهمات (القيادة الالمركزية).
5)5وصف عناصر نظم االتصاالت واملعلومات.
6)6وصف فن التصميم في قيادة املهام وفي القيادة والتحكم.
مسائل للدراسة
أ)أمبادئ القيادة والتحكم.
ب)بسلطات القيادة.
ج)جالقيادة املركزية مقابل القيادة الالمركزية.
د)دخصائص مركز القيادة وتنظيمه وتغير اجلهة املتحكمة فيه.
ه)هدور القائد في ساحة املعركة ،على سبيل املثال املوقع والتأثير.
و)ونظم االتصاالت واملعلومات.
وحدات محتملة
•أنظمة القيادة والتحكم على املستوى التكتيكي؛
•سلطات القيادة؛
•قيادة املهمات؛
•مراكز القيادة؛
•نظم االتصاالت واملعلومات.
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 ATP 3.2.2القيادة والتحكم لدى قوات التحالف البرية .فبراير .2009
كاردون ،إدوارد سي ،وستيف ليونارد" .إطالق العنان للتصميم:
التخطيط وفن قيادة املعركة ".ميليتري ريفيو (مارس .)2010
http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/
English/MilitaryReview_20100430_art004.pdf

كوربت ،أرتقيادة املهام بقوات مشاة البحرية األمريكية
�
http://www.mcu.usmc.mil/LLeadership/LLI%20
Documnets/Required%20Reading%20Mission%20
Command.pdf
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

اللبنة  2.4مقدمة إلى قانون النزاعات املسلحة

مسائل للدراسة

الوصف

أ)أالنزاع املسلح:

يتمثل الهدف العام من هذه اللبنة في توفير للطالب املعرفة
األساسية بقانون النزاعات املسلحة ومتكينهم من تطبيق هذا
القانون مبا يُناسب واجبهم ورتبتهم مع التركيز على املسائل التي
تنشأ في ساحة املعركة على املستوى التكتيكي .ويسعى التعليم
املكتسب أثناء هذه اللبنة إلى تنفيذ قانون النزاعات املسلحة من
خالل محاكاة مواقف الصراع أثناء التمارين .وينبغي أن تمُ كن هذه
اللبنة القادة األحدث املستقبليني من حل املشكالت املتأصلة في
تنفيذ قانون النزاعات املسلحة ،ومن اتخاذ القرارات طبقً ا لذلك ،ومن
الوضع في االعتبار قيود واحتياطات القانون أثناء التخطيط للعمليات
واإلعداد لها وتنفيذها في إطار مهمتهم .وسيتم دراسة اخللفية
األخالقية والتاريخية لقانون النزاعات املسلحة ،مبا في ذلك اتفاقية
جنيف والبروتوكوالت املرتبطة بها واملشكالت والعمليات املرتبطة
بإنفاذ قانون النزاعات املسلحة على املستويني الدولي والوطني .وفي
نهاية اللبنة ،يحصل الطالب على املعرفة األساسية مببادئ وقواعد
عمليا في
أيضا من تطبيقها
قانون النزاعات املسلحة كما سيتمكنوا ً
ً
نطاق السيناريوهات العملياتية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح نطاق النزاع املسلح وكيفية تطبيق قانون النزاعات
املسلحة في كل نقطة من نطاق النزاع.
2)2وصف اإلطار القانوني الستخدام القوات املسلحة.
3)3وصف قانون حقوق اإلنسان في السياق العملياتي.
4)4مناقشة املبادئ األساسية لقانون النزاعات املسلحة ومحاكاة
عملية صنع القرار في إطار تلك املبادئ.
5)5حتديد األشخاص الذين لديهم وضع خاص في النزاعات املسلحة،
والقدرة على شرح حقوقهم ووضعهم الوقائي.
6)6شرح وسائل وطرق احلرب مبا في ذلك حظر استخدام بعض
األسلحة.
7)7تطبيق قواعد االشتباك في السيناريوهات/التمارين التكتيكية.
8)8شرح العواقب املترتبة على عدم االمتثال لقانون النزاعات
املسلحة والتزام القادة باإلبالغ عن انتهاكات له.

•تعريف النزاع املسلح؛ والقانون ذو الصلة مبواقف النزاعات
املسلحة الدولية/غير الدولية؛ ومواقف النزاعات املسلحة
املدوَّلة الداخلية؛ ومواقف العنف الداخلي واالضطرابات.
ب)باألسس القانونية الستخدام القوة:
•ميثاق األمم املتحدة ومبدأ الدفاع عن النفس؛ والتدخل
اإلنساني واستخدام القوة ضد اجلهات الفاعلة غير
اخلاضعة للدولة.
ج)جاألسلحة :تنظيم وسائل احلرب:
•املبادئ العامة ،واألسلحة احملظورة واملنظمة ،واملسائل
القانونية املتعلقة بنقل األسلحة ،واألسلحة اجلديدة.
د)دقانون حقوق اإلنسان:
•حقوق اإلنسان وقت السلم ووقت احلرب؛ وعالقتها بقانون
النزاعات املسلحة؛ ومجاالت التطبيق واجملاالت املتداخلة.
ه)هوضع املقاتل وحماية أسرى احلرب:
•التمييز بني املدنيني واملقاتلني والتحديات املعاصرة
لهذا التمييز؛ واحلاالت اخلاصة :التجنيد العفوي العام،
واجلواسيس ،واخملربني ،واملرتزقة ،وحقوق وامتيازات أسرى
احلرب ،ووضع مقاولي الدفاع العاملني في منطقة حرب.
و)وحماية السكان املدنني من آثار األعمال العدائية:
•القواعد واملبادئ األساسية (التمييز ،النسبية ،الضرورة،
امليزة العسكرية ،املروءة ،اإلنسانية) وتدابير احلماية اخلاصة
وحماية النساء والفتيات.
ز)زحماية املدنني املوجودين بني يدي العدو:
•تعريف "األشخاص املشمولون باحلماية" والقواعد ذات الصلة:
اتفاقية جنيف الرابعة ،والبروتوكول اإلضافي األول والثاني،
والوضع القانوني للحلفاء في أراضي أي طرف في الصراع.
ح)حقانون االحتالل العسكري:
•قواعد حماية األشخاص القاطنني في األراضي احملتلة؛
التزامات قوة االحتالل.
ط)طاعتقال املدنيني:
•األسس القانونية لالعتقال؛ املعاملة في االعتقال؛ النساء
واألطفال في االعتقال ،حق الوصول إلى األشخاص
املشمولني باحلماية (القوى احلامية/اللجنة الدولية
للصليب األحمر ،واملساعدات اإلنسانية لألشخاص
املشمولني باحلماية).
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ي)يالقمع اجلنائي لالنتهاكات:
•املسؤولية اجلنائية الفردية مبا في ذلك مسؤولية القيادة،
والوالية القضائية الوطنية والعامة ،ودور احملكمة اجلنائية
الدولية؛
•الالجئون والنزاع املسلح؛
•عمليات األمن اجلماعي وقانون النزاعات املسلحة؛
•قابلية تطبيق قانون النزاعات املسلحة على اإلرهاب؛
•قواعد االشتباك .التعريف ،النطاق ،التطوير ،القواعد
اخلاصة باجلندي.
وحدات محتملة
مسوغات احلرب .تنظيم استخدام القوة في
•مقدمة إلى قانون
ّ
العالقات الدولية .النزاعات الدولية وغير الدولية؛
•اإلطار القانوني لعمليات دعم السالم؛
•القواعد األساسية لقانون النزاعات املسلحة ومبادئه وقابليته
للتطبيق وعالقته بقانون حقوق اإلنسان؛
•سلوك األعمال العدائية؛ وسائل وطرق احلرب؛
•حماية املدنيني وامللكية الثقافية في النزاعات املسلحة .التدابير
اخلاصة حلماية النساء والفتيات .العنف اجلنسي أثناء النزاعات
املسلحة؛
•قواعد االشتباك؛
•املسؤولية عن انتهاك قانون النزاعات املسلحة وقواعد االشتباك.
منهجية /تقييم التعلم
محاضرات ،مناقشات ،دراسات حالة ،عمليات محاكاة جتريبية ،متارين
صنع القرار.
املراجع

بالديني ،ستيفانيا؛ وغيدو رافاسي .احملرران العمل اإلنساني وسيادة
الدولة ،املؤمتر الدولي مبناسبة الذكرى الثالثني ،سان رميو 31 ،أغسطس
  2سبتمبر  ،2000املعهد الدولي للقانون اإلنساني( .متاح علىشبكة اإلنترنت)
االحتاد األوروبي .مبادئ توجيهية بشأن تعزيز االمتثال للقانون اإلنساني
�
الدولي ()C 327/04/2005؛
http://www.unhcr.org/refworld/category،LEGAL،،THE
MGUIDE،،4705f7462،0.html

28

هينس ،ستيفن" .تأثير عمليات قوات التحالف على تطور قانون
مسوغات احلرب" الشؤون الدولية .490–477 :)2009( 85 :3
�
الدولية
احملكمة اجلنائية
http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/states+parties
قانون النزاعات املسلحة :دليل املستخدم .اللجنة الدولية للصليب
األحمر .جنيف ،سويسرا( .متاح على شبكة اإلنترنت)

اتفاق الناتو بشأن توحيد املقاييس  ،2449التدريب في قانون النزاعات
�
املسلحة 29 .مارس 2004
~http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all
content=a792289443
روبرتس ،آدم؛ وريتشارد جيولف  -محرران .وثائق حول قوانني احلرب.
اإلصدار الثاني مطبعة كالرندون ،أوكسفورد .1989
�
الدولية
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية
http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm
كتيب قواعد االشتباك ،املعهد الدولي للقانون اإلنساني ،سان رميو،
نوفمبر .2009
�
http://www.iihl.org/Default.aspx?pageid=page12090.
شميت ،مايكل إن "مكافحة اإلرهاب واستخدام القوة في القانون الدولي".
وثائق مارشال سنتر ( 5نوفمبر ( :)2002متاح على شبكة اإلنترنت)
وثائق بشأن اجلنس والسالم واألمن (أو اإلشارة إلى اجلنس) اخلاصة
باألمم املتحدة/االحتاد األوروبي/منظمة األمن والتعاون في أوروبا/الناتو
http://www.esdpmap.org/pdf/2009_artrel_343_0910isis-gender-doc-list.doc
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

املبحث  :3دراسات الدفاع واألمن
الهدف
متكني الطالب من التوقع واالستجابة بفعالية حلاالت عدم التيقن في
وسياسيا واقتصاديًا.
واجتماعيا
تكنولوجيا
عالم متغير
ً
ً
ً
يعرف املبحث اخلاص بدراسات الدفاع واألمن الطالب مبهنتهم من
خالل مناقشة الفكر والتاريخ العسكريني ،واالتصال ووسائل اإلعالم،
وإدارة املوارد ،واألمن الدولي والوطني والعالقات املدنية  -العسكرية.
ويتم تقييم الطالب من خالل العمل الكتابي واملشاركة في الصف.
بنهاية مرحلة ما قبل التكليف ،سوف يتمتع اخلريجون بفهم واسع
للتعقيدات املتعلقة بتنفيذ العمليات في بيئة العمل املعاصرة في
ظل املوارد احملدودة والتدقيق العام.
الوصف
أساسا ليبني عليه الطالب خبراتهم املهنية
يضع هذا املبحث
ً
في سياق اجملتمع األكبر والذي ينتمون إليه كمواطنني .كما يعرّف
الطالب بالتاريخ العسكري كشرط أساسي للفهم املذهبي السليم
للتكتيكات والعمليات واإلستراتيجيات .وينبغي على ضباط
املستقبل إدراك مكان الدولة في السياسة العاملية ،مبا في ذلك
العوامل التي تؤثر على النتائج السياسية واالقتصادية والقيود التي
يفرضها القانون الدولي.
أهداف التعلم
1)1تطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب القائمة على دراسة
التاريخ العسكري.
2)2حتليل نظرية العالقات الدولية في السياق التاريخي واملعاصر
عن طريق تفسير النظام الدولي احلالي ،وآثار العوملة وديناميات
الصراع الدولي على املؤسسة العسكرية.
3)3تقييم أبعاد البيئة األمنية الوطنية والدولية والعناصر املكونة لها.
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اللبنة  3.1مقدمة إلى الفكر والتاريخ العسكريني

مسائل للدراسة

الوصف

أ)أالنجاحات واإلخفاقات املتعلقة باحلمالت النابليونية.

تهدف هذه اللبنة إلى دمج الوعي التاريخي ومهارات التفكير النقدي
في تدريب وتعليم الذات واملرؤوسني املستقبليني .فأوالً ،تتبع هذه اللبنة
تطور فنون وعلوم احلرب من عصر نابليون وحتى حروب القرن الواحد
والعشرين .وينصب تركيزها على الطبيعة املتغيرة للحرب بينما تسعى
الدول إلى التكيف مع التطورات االجتماعية والسياسية واالقتصادية
والتكنولوجية .ويركز التحليل على السببية والعالقة املتبادلة بني
األحداث واحلروب التي تطورت على مر العصور ،واجلوانب العملياتية
وثانيا ،تتناول
واللوجستية في التاريخ العسكري ،ودور اجملتمع في احلربً .
اللبنة بالدراسة مساهمات منظرين معينني (كالوزفيتز ،وسون تزو،
وجوميني ،وماهان ،وفولر ،وليدل هارت ،وبرودي ،وغيرهم) .حيث سيقوم
الطالب باالطالع على أبرز ما كتبه أولئك املنظرون ،وحتليل أفكارهم
األساسية ودراسة تأثيرها في الشؤون العسكرية .هذا األمر من شأنه
مساعدة الطالب في الوصول إلى استنتاجاته اخلاصة بشأن األسئلة
اجلوهرية التي تتعلق بسير احلرب وطبيعتها األولية ،كالقوة النسبية
للهجوم مقابل الدفاع ،أو العوامل املادية مقابل املعنوية .أما ثالثًا،
فتجمع اللبنة بني دراسة احلمالت العسكرية والعوامل السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تشكل التطورات العسكرية.
كما تستكشف تأثير التكنولوجيا املتغيرة في سير احلروب وتطور
القومية واحلروب بني الدول القومية ،واحلروب من أجل احلرية الوطنية.
وللعلم ،فإن جز ًءا كبيرًا من هذه اللبنة يشير إلى التراث والتقاليد
الوطنية للقوات املسلحة ،وطبيعة احلروب وشدتها ،وتأثير التكنولوجيا
املتغيرة على اجملتمع وسير احلروب.
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح تطور القوات املسلحة الوطنية؛
2)2استعراض ومناقشة األحداث التاريخية للوقوف على التغييرات
احلاسمة؛
3)3بحث ومناقشة الدروس املستفادة من اخلبرات؛
4)4تتبع تطور املفاهيم واملبادئ العسكرية؛
5)5وصف حياة اجلنود في املاضي والقضايا املتعلقة بالقيادة؛
6)6استكشاف اإلستراتيجيات والتكتيكات من منظور تاريخي؛
7)7مناقشة تأثير التمرد واإلرهاب وغيرها من أشكال التهديدات
الفرعية الداخلية التي تبرز على الساحة العاملية وسبل الدفاع
والوقاية والتصدي لها.

30

ب)بمنشأ وسيرة حروب القرن العشرين :الفترة من  1940-1871من
التاريخ األوروبي :احلرب العظمى  ،1918 - 1914واحلرب العاملية
الثانية :الطريق إلى احلرب ،وخطط ما قبل احلرب ،واحلمالت/
الهجمات الكبرى ،وتأثير احلرب على اجملتمع والثقافة في أوروبا.
ج)جمنشأ احلرب الباردة وتقدمها ونهايتها :األحداث التي عكست
أو خلقت أو أدت إلى تفاقم التوترات الدولية خالل احلرب الباردة،
واحلرب الكورية ،وأزمة الصواريخ الكوبية ،وسباق التسلح النووي،
وحرب فيتنام.
د)دتأثير التكنولوجيا احلديثة للمعلومات واالتصاالت على الصراعات
املعاصرة ،مبا في ذلك الصراعات غير املتكافئة.
ه)هعمليات حفظ وإنفاذ السالم في القرنني العشرين واحلادي
والعشرين :النظرية والتطبيق في عمليات السالم ،واالختالفات
بني عمليات حفظ السالم التقليدية وتلك األكثر قوة املتعلقة
بإنفاذ السالم ،وأسباب الصراع الداخلي التي تؤدي إلى تنفيذ
عمليات السالم ،واألنواع اخملتلفة من الواليات (مثل األمم املتحدة،
والتحالفات اإلقليمية ،واألحادية) ،والعوامل التي تساهم في
النجاح ،واإلستراتيجيات اخملتلفة لعمليات السالم ،واجلنسانية
وحفظ السالم ،واملكونات غير العسكرية الرئيسية لعمليات
السالم ،ودراسات احلالة لعمليات السالم الناجحة والفاشلة،
ونبذة عامة حول عمليات إنفاذ السالم في أفغانستان والعراق.
و)وسبل املكافحة احلديثة للعصيان.
ز)زاإلرهاب والدفاع ضد اإلرهاب وعمليات مكافحة اإلرهاب بعد
أحداث .9/11
ح)حالتاريخ العسكري الوطني :تأثير السياقات التكنولوجية
والوطنية (االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية)
والدولية (مبا في ذلك التوسع اإلقليمي ،الوضع اإلستراتيجي
والدبلوماسي للدولة ،والثقافة اإلستراتيجية ،والسياسة
الدفاعية) ،والعالقات املدنية  -العسكرية ،والتغييرات
واالستمرارية في املهمة ،والتنظيم ،والطريقة ،ومستويات
اجلاهزية والقدرة ،وعملية التمهني وطابعها ،وتأثير املؤسسة
العسكرية في اجملتمع املدني والدولة.
ط)طتأثير التكنولوجيا احلديثة للمعلومات واالتصاالت على الصراعات
املعاصرة ،مبا في ذلك الصراعات غير املتكافئة.

وحدات محتملة
•تراث القوات املسلحة وتقاليدها؛
•تطور الفكر العسكري؛

اللبنة  3.2مقدمة إلى التواصل ووسائل اإلعالم
الوصف

•الدراسة التاريخية للعمليات القتالية الكبرى؛

تهدف هذه اللبنة إلى تعريف الطالب مبهارات االتصال وتزويدهم
بفهم للعالقة بني القوات املسلحة ووسائل اإلعالم اجلماهيرية.
وينبغي أن يساهم هذا الفهم على املدى الطويل في تعزيز قدرة
زمنيا للجماهير
صغار الضباط على إيصال رسائل دقيقة ومناسبة ً
على اختالفها ،وبناء عالقات مربحة للجميع مع وسائل اإلعالم
واحلفاظ على استدامتها أثناء مهامهم وعملياتهم املستقبلية.

•تأثير التكنولوجيا في احلرب.

أهداف/نتائج التعلم

•تطوير القوات املسلحة الوطنية؛
•سبل املكافحة احلديثة للعصيان؛
•اإلرهاب والدفاع ضد اإلرهاب؛
منهجية/تقييم التعلم

1)1التواصل:

محاضرات ومناقشات ودراسات حالة وجوالت للفريق مبيادين املعارك
وأفالم وحتليل.

أ)أالتواصل بفعالية في صورة شفهية و كتابية على ح ٍد
سواء؛

املراجع

ب)بتطوير سبل للتواصل مع األميني من اجلمهور؛

كالوزفيتز ،كارل فون .حول احلرب .ترجمة مايكل هوارد وبيتر باريت.
برنستون ،نيوجيرسي :مطبعة جامعة برنستون.1989 ،

آير ،كيه سي؛ وآن ليفينغستون  -محرارن .مقتطفات من عمليات
السالم :األسس ،مطبوعات حفظ السالم الكندية ،مركز بيرسون
حلفظ السالم.2006 �،
http://www.peaceoperations.org/
هاوارد ،مايكل .احلرب في التاريخ األوروبي .أوكسفورد :مطبعة جامعة
أوكسفورد.1976 ،
كيغان ،جون .تاريخ احلرب .مدينة نيويورك ،والية نيويورك :دار راندوم
هاوس.1993 ،

كيتسون ،فرانك إي العمليات منخفضة احلدة :الدمار والعصيان
وحفظ السالم .دار فابر أند فابر.1991 ،
موراي ،ويليامسون؛ وماكريغور نوكس؛ وألفني برنيستني  -محررون.
صناعة اإلستراتيجية :احلكام والدول واحلرب .كامبريدج :مطبعة
جامعة كامبريدج.1994 ،

ج)جإنتاج أعمال كتابية منطقية وبليغة ومقنعة ودقيقة؛
د)دإصدار األوامر بأسلوب واثق وموجز وكفء؛
ه)هاإليجاز والعرض بفاعلية.
2)2العالقات مع وسائل اإلعالم:
أ)أإدارة العالقات مع وسائل اإلعالم على نحو فعال؛
منطقيا؛
ب)بإعداد بيانات ورسائل مترابطة
ً
ج)جاملشاركة الفعالة في املؤمترات الصحفية؛
د)دإجراء مقابالت سمعية-بصرية فعالة؛
ه)هشرح دور وسائل اإلعالم اجلماهيرية وتطورها ،مبا في ذلك
اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي؛
و)ومراعاة عالقة الشخص مع وسائل اإلعالم كعامل أساسي
للنجاح في املهام املوكلة إليه.
مسائل للدراسة
أ)أالتواصل:

باريت ،بيتر  -محرر .صناع اإلستراتيجية احلديثة :من مكيافيللي إلى
عصر الذرة .برنستون ،نيوجيرسي :مطبعة جامعة برنستون.1986 ،

•مناذج التواصل و

سون تزو ،فن احلرب .ترجمة صمويل بي غريفيث ،أوكسفورد :مطبعة
جامعة أوكسفورد.1963 ،

•التواصل والقيادة :دور ومكان التواصل من القيادة بالنسبة
للضابط الشاب.

سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

ب)بالعالقات مع وسائل اإلعالم:
•الدفاع ووسائل اإلعالم :نظرة عامة على وسائل اإلعالم
الوطنية (التنظيم والتغطية وأسلوب التحرير واملوقف جتاه
املؤسسة العسكرية ،إلخ) واستعراض وسائل اإلعالم الدولية
األكثر أهمية ،مبا في ذلك وكاالت األنباء الناشطة في األماكن
اخملتلفة للعمليات العسكرية؛
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•املبادئ التوجيهية الوطنية املتعلقة باالتصال بني األفراد
العسكريني ووسائل اإلعالم في أوقات السلم الطبيعية
وخالل العمليات؛
•املمارسات واألخالقيات املهنية لوسائل اإلعالم وقابليتها
للتطبيق في العمليات العسكرية.
وحدات محتملة
•مناذج التواصل؛
•التواصل مع اجملتمعات احمللية؛
•التواصل والقيادة؛
•التعامل مع وسائل اإلعالم؛
•الزيارات إلى وسائل اإلعالم الوطنية ومكتب العالقات العامة
باملؤسسة العسكرية الوطنية.
منهجية/تقييم التعلم
محاضرات ومناقشات جماعية ودراسات حالة وأفالم.
املراجع
اخلطابة :مراجع مختارة .مكتبة كلية احلرب التابعة للجيش
األمريكي .عنوان  URLدائم:
�
http://www.carlisle.army.mil/library/bibliographies.htm
كارافانو ،جيه "إتقان فن الويكي :فهم شبكات التواصل االجتماعي
واألمن الوطني" .مجلة جوينت فورسيز كورتارلي ( 60يناير .)2011
(متاحة على اإلنترنت)
مايفيلد ،توماس دي الثالث" .إستراتيجية القادة لوسائل التواصل
�
االجتماعي" مجلة جوينت فورسيز كورتارلي ( 60يناير .)2011
http://www.ndu.edu/press/commanders-strategysocial-media.html
سيفيرين ،بيترز .االتصاالت اإلستراتيجية لعمليات إدارة األزمات في
املنظمات الدولية :القوة الدولية للمساعدة األمنية في أفغانستان
وبعثة االحتاد األوروبي املعنية بسيادة القانون في كوسوفو ،األوراق
الدبلوماسية لالحتاد األوروبي�.1-34 :)2009( 10 ،
http://aei.pitt.edu/12358/1/EDP_1_2010_Peters.pdf
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

اللبنة  3.3مقدمة إلى إدارة املوارد
الوصف
تعالج هذه اللبنة القضايا التنظيمية الرئيسية التي ينبغي على
الضابط استيعابها في بداية مهنته وتتضمن اجلوانب اإلدارية
واللوجستية واملالية وتلك املتعلقة باألفراد في إدارة املوارد وتشغيل
املنظمات .كما سيتعلم الطالب كيفية إدارة شؤون الوحدات الفرعية
في أوقات السالم (احلامية) واحلرب (املهام العملياتية والطارئة)،
مبا في ذلك االنضباط ،وإدارة األفراد ،والرفاهية الشاملة ،وتقييم
املرؤوسني .وال تقتصر إدارة املوارد على اجلوانب املادية فحسب ،ولكنها
أيضا إدارة األفراد مبا في ذلك :االنضباط والرعاية وأسلوب
تتضمن ً
احلياة واجلوانب املعنوية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف مسؤوليات قائد الوحدة الفرعية في إدارة ممتلكات الوحدة
الفرعية.
2)2مناقشة أهمية رفاهية اجلندي املادية واملعنوية في أوقات السلم
واحلرب.
3)3حتليل تأثير االنتشار لفترات طويلة على معنويات اجلنود
وأسرهم.
4)4مناقشة أبعاد االنضباط واحلفاظ على الصحة واملكافآت
واإلجراءات التصحيحية في سياق الوحدة الفرعية.
5)5بيان الشؤون اإلدارية للوحدات الفرعية.
مسائل للدراسة
أ)أنوعية احلياة (املكونات املعنوية):
•رعاية اجلند وإدارة شؤونهم ،عالقة الضابط/اجلندي،
الفردية ،توفير الوقت ،سوء السلوك االجتماعي وتعاطي
اخملدرات والكحوليات ،الرعاية األسرية ،األحكام املتعلقة
باألمومة واألبوة (األحكام في حالة احلمل واإلرضاع وإجازة
ما بعد الوالدة أو التبني) ،سياستا اإلجازة والغياب،
املكافآت ،االستشارات العامة ،اإلدارة الصحية؛ مبا في
ذلك الصحة العقلية واجلنسية وفيروس نقص املناعة
البشرية  /اإليدز ،االنضباط العسكري وسياسة التدريب
التصحيحي ،التحرش اجلنسي ،العالقات غير السوية بني
األفراد ،العالقات غير السوية مع املدنيني ،مبا في ذلك البغاء
واالستغالل اجلنسي وسوء املعاملة.
ب)باملكونات املادية:
•اللياقة البدنية ،الزي والقدرة البدنية على حتمل املهام
العسكرية ،الدقة ،إدارة ممتلكات الوحدات الصغيرة،
مسؤوليات قائد الوحدة الفرعية جتاه املمتلكات في حوزة
األفراد الذين يشرف عليهم ،املساءلة املتعلقة باملمتلكات،
اخملزونات الشهرية ،تركيبة ميزانية الوحدة الفرعية،
مديونية األفراد العسكريني ،السياسة البيئة والتعامل
مع املواد اخلطرة ،اخلدمات اللوجستية للوحدات الصغيرة:
الصيانة واإلمداد واألحمال األساسية والدعم الطبي وإجراء
عمليات التفتيش.
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ج)جاملكونات النظرية:
•املعرفة املهنية؛ اخملاطر واألخطاء.
وحدات محتملة
•إدارة الوحدات الفرعية في أوقات السلم؛
•إدارة الوحدات الفرعية في أوقات احلرب؛
•االنضباط العسكري؛
•معايير السلوك في ساحة املعركة؛
•اإلدارة على مستوى الوحدات الصغيرة.
منهجية/تقييم التعلم
محاضرات يلقيها خبراء ممارسني وحلقات دراسية ،ودراسات حالة،
وتدريبات ،ومحاكاة داخل فصول الدراسة.
املراجع
�
كندا .التدريب العملياتي اجمللد  ،2إدارة الوحدة.
http://armyapp.dnd.ca/ael/pubs/B-GL-344002-FP-001.pdf

منشور العقيدة املشتركة ( )JDPرقم  .1-05دعم األفراد للعمليات
املشتركة.2010 .
http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/B2C679AB-A88D4632-8694-788F2E6ADFD8/0/201010506WebVersio
nnocover.pdf

منشور اخلدمات املشتركة ( )JSPرقم  .886دليل سلسلة الدعم
اللوجستي للدفاع�.2010 .
http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/5298643B-BE15_4FEC-A758-094C669B1145/0/JSP886_Vol4_Pt201
ManMat20100827V1_2.pdf
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

اللبنة  3.4األمن الدولي والوطني
الوصف
تهدف هذه اللبنة إلى تعريف الطالب بالنظريات واملفاهيم األساسية
لألمن الدولي والوطني واألدوات التحليلية الالزمة للوقوف على "السبب
وراء قيام الدول واجلهات الفاعلة العابرة للحدود الوطنية بفعل ما
تفعله" .يدرس الطالب القضايا الرئيسية مثل عواقب الفوضى ،واحلاجة
إلى األمن ،ودور السلطة ،واستخدام القوة ،والتجارة واألسواق الدولية،
الفلسفات السياسية البديلة ،وصناعة السياسة اخلارجية ،والسيادة،
وتأثير الثقافة في الشؤون الدولية ،ومفهوم احلوكمة العاملية ،وتأثير
اإلنترنت في السياسة العاملية والعالقات األمنية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1مناقشة نظرية العالقات الدولية الكالسيكية في السياق
التاريخي واملعاصر ،واملفاهيم ،والهياكل ،واملؤسسات ،احلكومية
وغير احلكومية ،التي حتدد معالم النظام العاملي.
2)2وصف الهياكل والعمليات األمنية الدولية.
3)3وصف الهياكل والعمليات األمنية الوطنية.
4)4تفسير النظام الدولي احلالي والعوامل السياسية واالقتصادية
والثقافية التي تؤثر على صياغة السياسة األمنية.
5)5مناقشة اجلوانب الرئيسية لالقتصاد السياسي الدولي ،وآثار
العوملة ومفهوم احلوكمة العاملية ،واملشاكل والتوقعات في دول
العالم النامي ،ودور اإلقليمية والتكامل اإلقليمي ،وديناميات
الصراع الدولي ،وتسوية الصراع.
6)6مناقشة تأثير الصراعات الناشئة في نهاية القرن العشرين
وبدايات القرن احلادي والعشرين على السيادة ،وحق الدفاع عن
النفس ،واألمن اجلماعي ،والسالم واألمن الدوليني.
مسائل للدراسة
أ)أاملفاهيم األساسية للعالقات الدولية :السلطة والنظام الدولي
وتوازن القوى والهيمنة والصراع والتعاون والتكامل والعوملة
والترابط واالعتماد وأنظمة احلكم واملنظمات احلكومية الدولية
( )IGOsواملنظمات غير احلكومية ( )NGOsواملساواة
والعدالة واالستدامة واالقتصاد السياسي الدولي.
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ب)بنظريات ومنهجيات العالقات الدولية :الواقعية والليبرالية
واإلنشائية.
ج)جمفاهيم األمن الدولي والوطني ،مبا في ذلك األمن البشري.
د)داجلهات الفاعلة الرئيسية في العالقات الدولية ،مبا في ذلك املنظمات
احلكومية الدولية واملنظمات غير احلكومية والشركات عبر الوطنية
واجملتمع املدني العاملي واألفراد ،لفهم العالقات بني بعضها البعض
من جهة وبينها وبني تأثيرها على األمن من جهة أخرى.
ه)هاألبعاد واألحداث والعمليات الرئيسية للعالقات الدولية في
سياقها التاريخي ،على سبيل املثال؛ تشكيل نظام الدولة
احلديثة ،ومعاهدة ويستفاليا ،وتطور الرأسمالية العاملية ،ونشأة
احلرب الباردة وانتهاؤها ،ونظام ما بعد احلرب الباردة ،ودور العرق
واجلنس والطبقة في هيكل النظام العاملي احلديث ،والصراعات
الكبرى ،وآثار عوملة رأسمالية السوق واملشاكل البيئية املتنامية
واإلرهاب وحقوق اإلنسان.
و)ودراسة الطبيعة متعددة التخصصات للعالقات الدولية ،مبا في
ذلك صالتها بالعوامل التي تشكل باستمرار هذه العالقات وتؤثر
فيها ،كالسياسة واالقتصاد واجملتمع والثقافة والتاريخ واللغة
والعرق واجلنس.
وحدات محتملة
•نظريات ومفاهيم العالقات الدولية (الواقعية ،والواقعية اجلديدة،
والليبرالية ،والبنيوية ،واإلنشائية ،وما بعد احلداثة)؛
•مفاهيم األمن الدولي وعبر الوطني؛
•الهياكل والعمليات األمنية الدولية؛
•القضايا املعاصرة في السياسات العاملية؛
•االقتصاد السياسي الدولي؛
•اجلغرافيا السياسية؛
•العوملة والتنمية الدولية؛
•الهياكل والعمليات األمنية الوطنية.
منهجية/تقييم التعلم
محاضرات ومناقشات ودراسات حالة.
املراجع
اخملتصرات/االختصارات في األمن الدولي والبشري،
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ُجمعت بواسطة مارك فينود �،مركز جنيف للسياسات األمنية.2010 ،
http://www.gcsp.ch/Resources-Publications/ResearchTools/Glossary-of-Acronyms
بيل ،كورال .انتهاء حقبة فاسكو دا جاما .معهد لوي للسياسة
الدولية ،سيدني ،أسترالياhttp://www.isn.ethz.ch .2007 ،
بوروز ،ماثيو ،وغريفي ،جيوفاني" .احلوكمة العاملية  :2025عند منعطف
�
حرج ".اجمللس األطلسي بالواليات املتحدة واشنطن العاصمة.2010 ،
http://www.isn.ethz.ch
هولستي ،كيه جيه "مشكلة التغير في نظرية العالقات الدولية".
جامعة كولومبيا البريطانية ،ورقة عمل( 26 ،ديسمبر .24-1 :)1998
http://www.isn.ethz.ch

سينغ ،روبرت وآخرون" .إعادة النظر في الليبرالية" مجلة وايتهيد
للدبلوماسية والعالقات الدولية� .)2009( 10.1
http://www.isn.ethz.ch
سميث ،توني" .ويلسون ،بوش وتطور السياسة الليبرالية اخلارجية"
مركز معهد ماساتشوستس للدراسات الدولية)CIS) 4 (2008) :
http://www.isn.ethz.ch .1-4
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

اللبنة  3.5العالقات املدنية  -العسكرية :تكامل املهنية مع اجملتمع
الوصف
تهدف هذه اللبنة إلى تأسيس إطار نظري لفهم األشكال واألبعاد
اخملتلفة للعالقات املدنية  -العسكرية .وتستكشف تقسيم األدوار
واملسؤوليات بني القطاعني املدني والعسكري ،بينما توفر الفرصة
لم قد يحدث التضارب بني القطاعني .كما تعرف الطالب
لفهم َ
باألبعاد الرئيسية للعالقات املدنية  -العسكرية :املراقبة املدنية
الدميقراطية على منظمات الدفاع .وللعلم ،فقد كانت املراقبة
املدنية الدميقراطية محور تركيز العالقات املدنية  -العسكرية بصورة
تقليدية .وتفترض هذه املراقبة خضوع املؤسسة العسكرية وغيرها
من األجهزة األمنية للمؤسسات احلاكمة في دولة دميقراطية ليبرالية،
وتتضمن تبني ممثلي هذه املؤسسات للمعايير والقيم الدميقراطية
الليبرالية .بينما تركز فعالية وكفاءة مؤسسات الدفاع  -من ناحية
أخرى  -على قدرة املؤسسات العسكرية واألمنية  -على التوالي -
على الوفاء باألدوار واملهام املوكلة إليها ،وعلى مستويات توفير املوارد
املناسبة للمؤسسة العسكرية وغيرها من املؤسسات األمنية
ملساعدتها في إجناز األدوار واملهام املنوطة بها.
أهداف/نتائج التعلم
1)1مناقشة األدوار البارزة واملتداخلة بني املؤسسات املدنية
والعسكرية في قطاع األمن.
2)2بيان معنى املراقبة املدنية الدميقراطية على القوات املسلحة.
3)3حتليل العوامل التي تسهم في فعالية املؤسسة العسكرية في
النظام الدميقراطي.
4)4مناقشة الطرق التي تشارك من خاللها املؤسسة العسكرية
في العملية السياسية.
مسائل للدراسة
أ)أكيف يتحدد تقسيم األدوار واملسؤوليات بني القطاعني املدني
والعسكري.
ب)بكيف ميكن لقوى األمن الداخلي أن تعني أو تعيق إصالح قطاع
األمن.
ج)جالتأثيرات الداخلية واخلارجية على إصالح قطاع األمن.

وحدات محتملة
•األ ُ ُطر/األسس النظرية للعالقات بني القطاعني املدني واألمني؛
•املراقبة الدميقراطية على قوات األمن؛
•القيود املفروضة على القوات املسلحة الوطنية في تأمني اجملتمع.
منهجية/تقييم التعلم
سوف تشمل طرق التدريس محاضرات يلقيها خبراء ممارسني ،وحلقات
دراسية ،ودراسات حالة ،وتدريبات ،ومحاكاة داخل فصول الدراسة.
املراجع
بالند ،دوغالس إل" .نظرية موحدة في العالقات املدنية  -العسكرية"
القوات املسلحة واجملتمع ( 26.1خريف .7-26 :)1999

برونو ،توماس؛ وهارولد ترينكوناس  -محرران .السياسة العاملية
إلصالح الدفاع .مدينة نيويورك ،والية نيويورك :باجلراف.2008 ،
كوتي ،أندرو؛ وتيموثي إدواردز؛ وأنتوني فورستر  -محررون .املراقبة
الدميقراطية للجيش في أوروبا ما بعد الشيوعية :حراسة احلراس.
مدينة نيويورك ،والية نيويورك :باجلراف.2002 ،
إيكيلني ،فان ويليم إف .املراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة.
مؤسسة  ،DCAF 2002أوراق بحثية غير منتظمة الصدور رقم
( )2ملؤسسةDCAF
http://www.dcaf.ch/Publications/PublicationDetail؟lng=en&id=18357

فيفر ،بيتر .اخلدم املسلحون :الوكالة واإلشراف والعالقات املدنية -
العسكرية .كامبريدج ،ماساتشوستس :مطبعة جامعة هارفارد.2003 ،
هنتنغتون ،صمويل .اجلندي والدولة :النظرية والسياسة في العالقات
املدنية العسكرية .كامبريدج ،ماساتشوستس :مطبعة جامعة
هارفارد.1957 ،
موسكوز ،تشارلز؛ وجيمس ويليامز؛ ودي سيغال  -محررون .اجليش ما
بعد احلداثة والقوات املسلحة بعد احلرب الباردة .أوكسفورد :مطبعة
جامعة أوكسفورد.2000 ،
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

د)دالدور املناسب للمجتمع املدني في صناعة السياسة األمنية
وإصالح قطاع األمن.

35

شراكة دائمة  -أفغانستان

سوق مراكز تعليم وتدريب الشراكة ،املقر الرئيسي للناتو ،بروكسل

برنامج معلمي الدفاع  -سلوفينيا
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برنامج تعزيز التعليم الدفاعي  -أذربيجان

ورشة عمل فرق كتابة املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني ،روما

شراكة دائمة  -أفغانستان
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 .2مرحلة الضباط األحدث

املباحث (م) واللبنات (ل) والوحدات احملتملة (و)

م .1املهنية العسكرية
ل  1.1النهج الشامل 44.........................................................................................................................................
الوحدة 1.1.1
الوحدة 1.1.2

طبيعة النزاعات املستقبلية
النهج الشامل والقيادة العسكرية املستقبلية

ل  1.2العمليات العسكرية45..................................................................................................................................
الوحدة 1.2.1
الوحدة 1.2.2
الوحدة 1.2.3
الوحدة 1.2.4
الوحدة 1.2.5
الوحدة 1.2.6
الوحدة 1.2.7
الوحدة 1.2.8
الوحدة 1.2.9

عمليات القتال
عمليات إجالء غير املقاتلني
املساعدة اإلنسانية
العمليات متعددة اجلنسيات
عمليات دعم السالم
عمليات حتقيق االستقرار
مقدمة إلى اللوجستيات املشتركة
مقدمة إلى العمليات املشتركة
اآلثار العملياتية للمنظور اجلنساني

ل  1.3عملية تخطيط األركان/التكتيكات والتخطيط47.................................................................................................
الوحدة 1.3.1
الوحدة 1.3.2
الوحدة 1.3.3
الوحدة 1.3.4
الوحدة 1.3.5
الوحدة 1.3.6

عملية صنع القرار العسكري
اإلعداد االستخباراتي لساحة املعركة
التكتيكات
اللوجستيات
عملية/تصميم التخطيط العملياتي املشترك (مقدمة إلى).
إجراء التحليل اجلنساني في عمليات التخطيط

ل  1.4قدرات اخلدمة 48...........................................................................................................................................
الوحدة 1.4.1
الوحدة 1.4.2
الوحدة 1.4.3
الوحدة 1.4.4
الوحدة 1.4.5
الوحدة 1.4.6

البرية
البحرية
اجلوية
السيبرانية
الفضائية
مقدمة إلى القدرات املشتركة/تنظيم القوات املشتركة

م 2القيادة العامة والقيادة واألخالقيات
ل  2.1أخالقيات املهنية العسكرية 50........................................................................................................................
الوحدة 2.1.1
الوحدة 2.1.2
الوحدة2.1.3
الوحدة 2.1.4
الوحدة 2.1.5
الوحدة 2.1.6

القيم واألخالقيات واألخالق
القضايا األخالقية في عملية صنع القرار العسكري
القيود األخالقية في احلرب :مبادئ وحاالت
تعزيز حقوق اإلنسان
متييز مشكالت عدم املساواة بني اجلنسني والتغلب عليها
األمن اجلنساني :معايير السلوك/مدونات السلوك.
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ل  2.2الثقافة والقيادة التنظيمية 51.........................................................................................................................
الوحدة 2.2.1
الوحدة 2.2.2
الوحدة2.2.3
الوحدة 2.2.4

تطبيقات القيادة
املناخ التنظيمي في مقابل الثقافة
تعزيز ثقافة احترام مبدأ التنوع
تعزيز ثقافة املساواة بني اجلنسني

ل  2.3القيادة والتحكم52.......................................................................................................................................
الوحدة 2.3.1
الوحدة 2.3.2
الوحدة 2.3.3

السلطات القيادية
قيادة املهمة
نظم االتصاالت واملعلومات

ل  .2.4قانون النزاعات املسلحة53.............................................................................................................................
الوحدة 2.4.1
الوحدة 2.4.2
الوحدة 2.4.3
الوحدة 2.4.4
الوحدة 2.4.5
الوحدة 2.4.6
الوحدة 2.4.7
الوحدة 2.4.8
الوحدة 2.4.9
الوحدة 2.4.10
الوحدة 2.4.11
الوحدة 2.4.12
الوحدة 2.4.13
الوحدة 2.4.14
الوحدة 2.4.15

تطور األفكار اإلنسانية وأنشطة الدولة :من املاضي إلى احلاضر
القانون الدولي اإلنساني باعتباره أحد فروع القانون الدولي املعاصر
ظهور نشاط اللجنة الدولية للصليب األحمر وتطوره وجلانه ومبادئه العامة
قانون الهاي :الصفة القانونية للمشاركني في النزاعات املسلحة
فكرة الفئات األساسية لألشخاص واملُمتلكات :املقاتلون
القاعدة األساسية للحماية الدولية القانونية لضحايا احلرب
أسرى احلرب
حماية السكان املدنيني من تبعات احلرب
األحكام العامة املتعلقة بقانون املمتلكات املدنية
والقيم الثقافية وحمايتهما
األحكام اخلاصة املتعلقة بنظام االحتالل
املواصفات القانونية لقانون احلياد
اجلرائم العسكرية
التدابير اخلاصة حلماية النساء والفتيات
العنف اجلنسي في النزاع املسلح
املسؤولية اجلنائية الفردية (مبا فيها مسؤولية القيادة)

م .3دراسات الدفاع واألمن
ل  3.1نظرية احلرب 56............................................................................................................................................
الوحدة 3.1.1
الوحدة 3.1.2
الوحدة 3.1.3

تاريخ فن احلرب
تطور فن احلرب خالل احلربني العامليتني األولى والثانية
املعالم املتعلقة بفن ونظرية احلرب

ل 3.2.االتصاالت ووسائل اإلعالم 57............................................................................................................................
الوحدة 3.2.1
الوحدة 3.2.2
الوحدة 3.2.3
الوحدة 3.2.4
الوحدة 3.2.5
الوحدة 3.2.6

مهارات التفاوض والوساطة
املؤمتر والبيان الصحفي (النظرية والتطبيق)
التواصل خالل األزمة
املقابلة (النظرية والتطبيق)
البيان والرسائل (التطبيق)
التواصل مع اجملتمعات احمللية

ل 3.3 .إدارة املوارد :األفراد 58.....................................................................................................................................
الوحدة 3.3.1
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مبادئ إدارة األفراد

ل 3.4 .األمن الدولي59............................................................................................................................................
الوحدة 3.4.1
الوحدة 3.4.2
الوحدة3.4.3
الوحدة 3.4.4
الوحدة 3.4.5
الوحدة 3.4.6

اإلطار النظري للعالقات الدولية
بيئة النزاع
التهديدات العسكرية وغير العسكرية
اجلهات الفاعلة على الساحة الدولية
تعريف اإلستراتيجية
األدوات اإلستراتيجية والسياسية للمنظمات احلكومية الدولية

ل  : 3.5العالقات املدنية-العسكرية 61.......................................................................................................................
الوحدة 3.5.1
الوحدة 3.5.2

أهمية القيم اجملتمعية للمؤسسة العسكرية
مبادئ املراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة في
مواجهة حتديات صناعة القرار املدني-العسكري

ل  3.6الوعي الثقافي64..........................................................................................................................................
الوحدة 3.7.1
الوحدة 3.7.2
الوحدة 3.7.3
الوحدة 3.7.4
الوحدة 3.7.5
الوحدة 3.7.6
الوحدة 3.7.7
الوحدة 3.7.8

مقدمة إلى االعتبارات الثقافية
املراكز السكانية في املنطقة
السمات والظرف االجتماعية ،والعادات والتقاليد ،واألدوار والعالقات بني اجلنسني
التكوين العرقي والديانة ،وقيادة اجملموعات الدينية احمللية
التحديات أمام احلكومة احمللية ،قادة املعارضة
مجموعات العصيان املسلح في املنطقة
االقتصاد ،والبنية التحتية ،واالتصاالت في منطقة تنفيذ املهمة
اجلهات الفاعلة الرئيسية في املنطقة

ورشة عمل فرق كتابة املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني ،فريق الضابط األحدث ،فينا
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املبحث  :1املهنية العسكرية
الهدف
يُعرّف مبحث املهنية العسكرية الطالب على مهنهم من خالل
مفهوم اجلندية ،حيث يزود الطالب بفهم للتكتيكات والعمليات
واإلستراتيجيات ذات الصلة بالعمليات العسكرية الراهنة
واملستقبلية في حني يتم إخراج قادة يتمتعون بفهم عميق ملهنهم.
ويعمد الطالب بعدئذ إلى تطبيق فهمهم من خالل التدريبات العملية
العسكرية في حني يُجرى تقييمهم في أحد املناصب القيادية .ويضم
املهنية العسكرية وصفً ا خلصائص القائد العسكري واملنتمني
املهنية العسكرية
املكونة لهوية الضابط.
ِّ
الوصف
إن مبحث املهنية العسكرية هو أحد البرامج الثالثة الرئيسية
املترابطة للتطوير ضمن منهج التعليم العسكري املهني .ومتثل
املهنية العسكرية األساس ملتطلبات وخبرات وأنشطة التدريب
العسكري والتطوير القيادي التسلسلي والتدريجي املصممة لدعم
التطوير الفردي العسكري والقيادي ،واستيعاب أدوار اجلندية ومبادئها.
خاصا بتطوير الصفات الالزمة
اهتماما
وسيولي هذا البرنامج
ً
ً
ُ
للطالب ليصبحوا قادة ذوي شخصية .ويقترن بهذا النهج وضع
وتدريس وإنفاذ ومنذجة املعايير التي تغلغل في الثقافة العسكرية
وتُعد أمرًا ضروريًا لالنضباط واالستعداد .فتدريس الطالب قيمة
املعايير يؤهلهم ألن يقوموا بدورهم كقادة عسكريني بفعالية .ويجب
على الطالب تعلم وإظهار معايير سلوكية صارمة في مجاالت
التطوير الفكرية والعسكرية والبدنية واألخالقية واالجتماعية .وريثما
ينضج الطالب ،يُتوقع منهم التقدم من مجرد االلتزام باملعايير إلى
منذجتها وإنفاذها ووضعها.
أهداف التعلم
1)1مقدمة إلى النهج الشامل
التعرف على املفهوم األساسي والذي يتضمن:
أ)أتعريف وشرح معنى النهج الشامل الذي يراعي طبيعة
الصراعات املستقبلية ،وكيف أنه سيؤثر على القيادة
العسكرية املستقبلية ،وربطه مبفاهيم الدفاع "الشامل"
أو "الكلي"

2)2العمليات العسكرية
متييز عدد هائل من العوامل التي تسهم في العمليات
العسكرية لتشمل:
أ)أأساسيات العمليات القتالية في احلرب البرية فيما يتعلق
بالعمليات املشتركة ومتعددة اجلنسيات؛
ب)بأساسيات العمليات الشاملة وقيادة املعركة والعملية
العملياتية؛
ج)جالتحليل اجلنساني (مختلف االحتياجات واألدوار لكال
اجلنسني) في العمليات؛
د)دحملة عامة عن عمليات اإلجالء لغير املقاتلني ()NEOs
لتشمل األدوار والتنسيق والتفاعل؛
ه)هحملة عامة عن عمليات املساعدة اإلنسانية؛
و)والتنسيق بني الوكاالت واألدوار واملسؤوليات واملنظمات
الرئيسية ذات الصلة باملساعدة اإلنسانية؛
ز)زهيكل الناتو وشكله التنظيمي؛
ح)حتاريخ التحول وحتول الهيكل التنظيمي لقيادة التحالف وأثر
ذلك على عمليات الناتو املستقبلية؛
ط)طعقيدة الناتو وإرشاداته بشأن عمليات دعم السالم ()PSO؛
ي)يأهمية اإلطار املعياري لعمليات دعم السالم ودور مجلس
األمن التابع لألمم املتحدة؛
ك)كعدد كبير من املهام أو األنشطة التي يلزم إجراؤها عبر نطاق
عمليات دعم السالم؛
ل)لمتطلبات قرارات مجلس األمن بشأن املرأة والسالم واألمن
(أرقام  1325و 1820و 1888و )1889وكيفية الوفاء بها
في العمليات؛
م)مأهمية مشاركة املنظمات الدولية ( )IOواملنظمات
احلكومية ( )GOواملنظمات غير احلكومية ( )NGOفي
عمليات دعم السالم وما يتعلق بذلك من مسائل؛
ن)نحتديد املهام واألدوار ضمن عمليات حتقيق االستقرار؛
س)سمبادئ العمليات املشتركة؛
ع)عالعمليات واحلمالت الكبرى ،وفهم نطاق العمليات املشتركة؛
ف)فاملبادئ املُستخدمة في تنظيم القوات املشتركة.
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3)3عملية تخطيط األركان  /التكتيكات والتخطيط
االطالع على عمليات التخطيط والتي تضم:
أ)أاخلطوات التي تنطوي عليها عملية صنع القرار العسكري؛
ب)بحتديد مناطق العمليات داخل مسرح القتال ومسرح
العمليات؛
ج)جالتمييز بني مسرح القتال ومسرح العمليات؛
د)دالعوامل املادية املرتبطة بالعمليات ذات النطاق اجلوي
والبري والبحري والفضائي؛
ه)هالتحليل اجلنساني ملنطقة العمليات؛
و)وأبعاد بيئة املعلومات؛
ز)زتخطيط العمليات التكتيكية لتشمل استخدام قوة
النيران واملناورات ،وتكامل األسلحة اخملتلفة واالستغالل
املباشر للنجاح إلحلاق الهزمية بالعدو ،فضال ً عن استدامة
القوات أثناء القتال؛
ح)حفهم التطبيق الفني للقوة القتالية ،والذي يتألف من
األساليب واإلجراءات الالزمة إلجناز مهام معينة ضمن
العمل التكتيكي؛
ط)طمقدمة إلى عملية التخطيطي العملياتي املُشترك.
4)4قدرات اخلدمة املميزة
إتقان اخلدمة كما ينبغي لضابط أن يفعل:
أ)أوصف قدرات اخلدمات وشرحها؛
ب)باستكشاف جوانب التفاعل بني اخلدمات؛
ج)جتطوير املهارات الالزمة الستخدام القدرات اخلاصة باخلدمات
األخرى خالل العمليات اخملتلطة واملشتركة ومتعددة اجلنسيات.
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اللبنة  1.1النهج الشامل

بريثويت ،رودريك" .البقاء :الصراع من أجل أفغانستان ،اإلستراتيجية
والسياسة العاملية" 51.1 .املعهد العاملي للدراسات اإلستراتيجية
( 51.1فبراير  -مارس .)2009

ستكسب دراسة هذه اللبنة الطالب املعرفة حول النهج الشامل مع
التركيز على االجتاهات املستقبلية للقيادة العسكرية وسلك الضباط.

روبرتس ،آدم .األمم املسلحة :نظرية الدفاع اإلقليمي وممارسته .مدينة
نيويورك ،والية نيويورك :مطبعة سانت مارتن.1986 ،

أهداف/نتائج التعلم

واس دي سيج والعميد هوبا .تهذيب فن القيادة للقرن احلادي
والعشرين (مسودة  12أغسطس).

1)1تعريف وشرح ما نعنيه بالنهج الشامل وربطه مبفاهيم الدفاع
"الشامل" أو "الكلي" عند االقتضاء.

سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

الوصف

2)2وصف طبيعة الصراعات املستقبلية.
3)3إظهار كيف سيؤثر النهج الشامل على القيادة العسكرية.
مسائل للدراسة
أ)أتعريف النهج الشامل؛
ب)بطبيعة الصراعات املستقبلية؛
ج)جضرورة النهج الشامل؛
د)دالنهج الشامل والقيادة العسكرية املستقبلية.
وحدات محتملة
•طبيعة الصراعات املستقبلية
•النهج الشامل والقيادة العسكرية املستقبلية
منهجية/تقييم التعلم
سوف تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات حالة
ومناقشات في مجموعات ومتارين عملية.
املراجع
جروس ،إيفا .االحتاد األوروبي والنهج الشامل؛ تقرير املعهد الدمناركي
للدراسات الدولية�  :2008كوبنهاجن،2008 ،
http://www.diis.dk/sw69236.asp

بريطانيا العظمى .مجلس العموم :جلنة الدفاع"النهج الشامل :ليس
القصد من وراء احلرب الفوز فحسب ،بل صنع سالم أفضل ".التقرير
السابع جللسة .2010 - 2009
بنتلي ،لورن دبليو؛ وسكوت إم ديفي .الثالوث التناقضي ،احلرب كنظام
تكيف ُمعقد ،وكيفية التعامل معها باالستعانة باألنظمة والتفكير
والتصميم .معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،
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اللبنة  1.2العمليات العسكرية

1414التعرف على مبادئ اللوجستيات املشتركة.

الوصف

1515التعرف على مبادئ العمليات املشتركة.

يتعرف الطالب في هذه اللبنة على مبادئ العمليات العسكرية .فهم
سيقفون على عناصر العمليات القتالية والعمليات غير القتالية
والعمليات اإلنسانية والعمليات متعددة اجلنسيات وعمليات دعم
السالم .وعلى الرغم من أن الطالب سيتناولون العمليات من وجهة
نظر تكتيكية ،إال أنهم سيتعرفون في هذه املرحلة على العمليات
ذات البيئة املشتركة.

1616حتديد العمليات واحلمالت الكبرى ،وفهم نطاق العمليات املشتركة.
1717وصف املبادئ املُستخدمة في تنظيم القوات املشتركة.
1818شرح موضع التحليل اجلنساني (االحتياجات واألدوار اخملتلفة
للجنسني) في العمليات.
 1919حتديد متطلبات قرارات مجلس األمن بشأن املرأة والسالم واألمن (أرقام
 1325و 1820و 1888و )1889وكيفية الوفاء بها في العمليات.

أهداف/نتائج التعلم

مسائل للدراسة

1)1مناقشة أساسيات العمليات القتالية في احلرب البرية فيما
يتعلق بالعمليات املشتركة ومتعددة اجلنسيات.

أ)أمناقشة كيفية كسب املبادرة ،وبناء الزخم واإلبقاء عليه،
واستغالل النجاح في العمليات القتالية.

2)2مناقشة أساسيات العمليات الشاملة وقيادة املعركة والعملية
العملياتية.

ب)بمراعاة بعض العوامل اخلاصة بنطاق ووتيرة العمليات الشاملة
في احلرب وغيرها من العمليات العسكرية.

3)3تقدمي حملة عامة عن عمليات اإلجالء لغير املقاتلني (.)NEOs

ج)جالنظر في قيادة عمليات إجالء غير املقاتلني والتحكم بها،
واعتبارات الطوارئ والتخطيط السابق للنشر.

4)4مناقشة عمليات إجالء غير املقاتلني من حيث األدوار والتنسيق
والتفاعل.
5)5تقدمي حملة عامة عن عمليات املساعدة اإلنسانية.

د)دتغطية إجراءات التوظيف وعمليات اإلجالء مع توفير إرشادات
بشأن معاجلة الذين مت إجالؤهم.

6)6مناقشة التنسيق بني الوكاالت ،واألدوار واملسؤوليات ،واملنظمات
الرئيسية ذات الصلة باملساعدة اإلنسانية.

ه)همناقشة قاعدة التجميع األولي لعمليات إجالء غير املقاتلني
وعمليات املالذ اآلمن.

7)7شرح هيكل الناتو وشكله التنظيمي.

و)ومناقشة التخطيط لعمليات املساعدة اإلنسانية ،لتشمل
السلطات القانونية والتمويل.

8)8مناقشة تاريخ التحول وحتول الهيكل التنظيمي لقيادة
التحالف وأثر ذلك على عمليات الناتو املستقبلية.
9)9شرح عقيدة الناتو وإرشاداته بشأن عمليات دعم السالم
(.)PSO
1010التعرف على أهمية اإلطار املعياري لعمليات دعم السالم ودور
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة في توطيد السالم العاملي.
1111التعرف على عدد كبير من املهام أو األنشطة التي يلزم إجراؤها
عبر نطاق عمليات دعم السالم.
1212شرح أهمية مشاركة املنظمات الدولية ( )IOواملنظمات
احلكومية ( )GOواملنظمات غير احلكومية ( )NGOفي
عمليات دعم السالم وما يتعلق بذلك من مسائل.
1313وصف املهام واألدوار ضمن عمليات حتقيق االستقرار.

ز)زمعاجلة تنفيذ وتقييم جميع جوانب عمليات املساعدة
اإلنسانية.
ح)حما الدور الذي يلعبه مجلس األمن الدولي في تأسيس عملية
لدعم السالم؟
ط)طلم يُعد اتفاق مركز القوات ضروريًا بالنسبة للبلدان املشاركة
في عمليات دعم السالم؟
ي)يما هي املبادئ األساسية الالزم تطبيقها في عمليات دعم
السالم؟
ك)كما الذي يلزم من تخطيط وموارد لتلبية االحتياجات اخملتلفة
للرجال والنساء والفتيان والفتيات في عمليات املساعدة
اإلنسانية وعمليات دعم السلم؟
ل)لمن املسؤول أثناء عمليات حتقيق االستقرار؟
م)ممفهوم فرقة العمل املشتركة اخملتلطة ( ،)CJTFومفهوم
قوة الرد التابعة للناتو ،والعالقات بني فرقة العمل املشتركة
كل منهما.
اخملتلطة/فرقة العمل املشتركة املنتشرة وتنفيذ ٍ
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ن)ناألدوار واملسؤوليات ضمن عملية التخطيط العملياتي :املرحلة
األولى  -البدء؛ املرحلة الثانية  -األدوار واملسؤوليات ضمن عملية
التخطيط العملياتي؛ املرحلة الثالثة  -تطوير املفاهيم.

اإلنسانية/اإلغاثة في حاالت الطوارئ
�
ملخص مهمات املساعدة
 HA/DRبشأن إجراءات التشغيل الدائمة للقوات متعددة
اجلنسيات ( ،)MNF SOPاإلصدار .2.5 :يناير .2010

وحدات محتملة

دليل الناتو� 17 .يونيو .2004
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/index.htm#CH3

•عمليات القتال؛
•عمليات إجالء غير املقاتلني ()NEOs؛

الكوارث .مايو 2001
�
دور الناتو جتاه املساعدة في حاالت
http://www.nato.int/eadrcc/mcda-e.pdf

•املساعدة اإلنسانية؛

عمليات دعم السالم AJP-3.4.1

•العمليات متعددة اجلنسيات؛

قرار مجلس األمن رقم 1325

•عمليات دعم السالم؛

قرار مجلس األمن رقم 1820

•عمليات حتقيق االستقرار؛

قرار مجلس األمن رقم 1888

•مقدمة إلى اللوجستيات املشتركة؛

قرار مجلس األمن رقم 1889

•مقدمة إلى العمليات املشتركة؛

الدليل امليداني جليش الواليات املتحدة  .3-0العمليات 14 .يونيو .2001

•اآلثار العملياتية للمنظور اجلنساني.

منشور العقيدة املشتركة للمملكة املتحدة  .)JDP 01( 01مارس .2006

منهجية/تقييم التعلم
تشمل طرق التدريس محاضرات يلقيها خبراء ممارسني وحلقات
دراسية ودراسات حالة وتدريبات.
املراجع

توجيه إستراتيجية القيادة الثنائية رقم  40-1بشأن دمج قرار مجلس
األمن التابع لألمم املتحدة رقم  1325واملنظورات اجلنسانية في هيكل
قيادة الناتو مبا في ذلك تدابير احلماية أثناء الصراعات املسلحة.
"عقيدة القوات الكندية)B-GJ-005-000/AF-000)، 2003-05-21." .
دليل بشأن عمليات األمم املتحدة املتعددة األبعاد حلفظ السالم.

اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت ( .)IASCدليل إلى عملية تقييم
االحتياجات بعد وقوع الكوارث املراعية للمنظور اجلنساني.2010 .
النساء والفتيات والفتيان والرجال :احتياجات مختلفة وفرص
متساوية :دليل مراعاة املنظور اجلنساني في العمل اإلنساني.2006 .
املنشور املشترك  .3-68عمليات إجالء غير املقاتلني 22 .يناير .2007
املنشور املشترك  .3-29املساعدة اإلنسانية األجنبية 17 .مارس .2009
املنشور املشترك  .4-0اللوجستيات املشتركة 18 .يوليو .2008
املنشور املشترك  .3-0العمليات املشتركة 17 .سبتمبر 2006
نظام تخطيط وتنفيذ العمليات املشتركة ( )JOPESاجمللد  ،1بتاريخ
 14يوليو .2000
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إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة ،الوحدة  3من مواد
التدريب األساسي السابق للنشر  -اجلزء ( 1ج) :املرأة والسالم
واألمن :دور عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة.2009 .
إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة .وحدة أفضل ممارسات حفظ
السالم ،ملف موارد التوعية اجلنسانية لعمليات حفظ السالم.2004 .
واتسون ،سينثيا إيه عمليات بناء األمة وحتقيق االستقرار :دليل
مرجعي .مدينة نيويورك ،والية نيويورك :بريغر سكيوريتي
انترناشيونال.2007 ،
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

اللبنة  .1.3عملية تخطيط األركان  /التكتيكات والتخطيط

مسائل للدراسة

الوصف

أ)أعملية تقدير القائد لتشمل مكونات التخطيط اخلاصة بتحديث
املوقف ،والتقييم الظرفي للقائد ،وتأطير القائد للمشكلة.

في هذه اللبنة ،يتعرف الطالب على مبادئ تنفيذ ما يتعلق باخلدمة من
أنشطة التخطيط املُشترك ومتعدد اجلنسيات واملشترك بني الوكاالت
عبر مجموعة كاملة من العمليات العسكرية .وستتمحور املناقشات
ضمن هذه اللبنة حول أساسيات تنفيذ التخطيط خملتلف التطورات،
وستضع إطار عمل لقدرة قواتنا على القتال كفريق واحد .فمع مطلع
القرن احلادي والعشرين ،تستمر عملية تخطيط العمليات املشتركة
والقدرات الداعمة لها في التطور في حني تتحول قواتنا لتواجه
التحديات الناشئة.
أهداف/نتائج التعلم
1)1حتديد اخلطوات التي تنطوي عليها عملية صنع القرار العسكري
ومناقشتها.
2)2يُحدد الطالب مناطق العمليات داخل مسرح القتال ومسرح
العمليات.
3)3يُفرق الطالب بني مسرح القتال ومسرح العمليات.
4)4حتديد العوامل املادية املرتبطة بالعمليات ذات النطاق اجلوي
والبري والبحري والفضائي.
5)5ذكر األبعاد اخلاصة ببيئة املعلومات.
6)6شرح التحليل اجلنساني ملنطقة العمليات.
7)7مناقشة تخطيط العمليات التكتيكية لتشمل استخدام قوة
النيران واملناورات ،وتكامل األسلحة اخملتلفة واالستغالل املباشر
للنجاح إلحلاق الهزمية بالعدو ،فضال ًعن استدامة القوات أثناء القتال.

ب)بعناصر التصميم العملياتي ودائرة القائد لصنع القرار.
ج)جمنطقة العمليات هو مصطلح شامل يحمل في ثناياه شروطً ا
أكثر وصفية للمناطق اجلغرافية حيث جترى العمليات العسكرية.
د)دإن حجم مناطق العمليات هذه وأنواع القوات املنتشرة داخلها
مرهو ٌن بنطاق األزمة وطبيعتها واملدة املتوقعة للعمليات.
ه)هتشتمل البيئة العملياتية على اجملاالت والعوامل املادية (للنطاقات
اجلوية والبرية والبحرية والفضائية) وبيئة املعلومات .ويندرج حتت
ما سبق األنظمة املعادية والصديقة واحملايدة ذات الصلة بعملية
مشتركة بعينها.
و)واجملموعة املتنوعة من العوامل املادية واألخالقية والعقلية التي من
شأنها أن تؤثر على تطبيق التكتيكات.
ز)زأي البلدان مسؤول عن اللوجستيات؟
ح)حالتحركات التكتيكية والتحركات املضادة بني القوات املتخاصمة،
مبا في ذلك استخدام املناورات ،مبدعومة بالتطبيق ونيران التنسيق،
لكسب األفضلية من أجل هزمية العدو.
ط)طكيف ميكن لتقدير املوقف أن يعني القائد على تطوير تقدير دقيق للظروف
احملتمل أن تؤثر على العمليات العسكرية من خالل تقدير املوقف في
منطقة العمليات املشتركة فضال ًعن مناطق االهتمام األخرى؟
ي)يفن العمليات والتخطيط العملياتي وعناصر التصميم وعالقتهم
بعملية التخطيط العملياتي املشترك (.)JOPP
وحدات محتملة

8)8سيكون الطالب قادرًا على فهم التطبيق الفني للقوة القتالية،
والذي يتألف من األساليب واإلجراءات الالزمة إلجناز مهام معينة
ضمن العمل التكتيكي.

•اإلعداد االستخباراتي لساحة املعركة؛

9)9وصف املفاهيم األساسية للوجستيات.

•التكتيكات؛

1010مناقشة عملية التخطيط العملياتي املشترك.

•اللوجستيات؛

1111التعرف على مراحل عملية التخطيط العملياتي املشترك.

•عملية  /تصميم التخطيط العملياتي املشترك (مقدمة إلى)؛

1212التعرف على تأثيرات املنظور اجلنساني على العمليات.

•إجراء التحليل اجلنساني في تخطيط العمليات.

•عملية صنع القرار العسكري؛

منهجية/تقييم التعلم
•تشمل طرق التدريس محاضرات يلقيها خبراء ممارسني وحلقات
دراسية ودراسات حالة وتدريبات.
•وينبغي إعطاء مشكالت تكتيكية معينة إلى الطالب
لتخطيطها وحتليلها.
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املراجع

اللبنة  1.4قدرات اخلدمة/مقدمة إلى القدرات املشتركة

املنشور املشترك  .3-0العمليات املشتركة 17 .سبتمبر .2006

الوصف

املنشور املشترك  .4-0اللوجستيات املشتركة 18 .يوليو .2008

تصف هذه اللبنة العمليات اخملتلطة واملشتركة ومتعددة اجلنسيات
والتي تعتبر غاية في األهمية للحفاظ على التفاعل بني اخلدمات
اخملتلفة للقوات املسلحة .وللتفاعل بشكل أفضل ،يجب على كل
قائد فهم قدرات جميع اخلدمات .ومبفهوم احلرب احلديثة ،فإن جميع
اخلدمات تُطبق في تناسق تام لتحقيق النصر.

نظام تخطيط وتنفيذ العمليات املشتركة ( )JOPESاجمللد  ،1بتاريخ
 14يوليو .2000
املنشور املشترك  .5-0التخطيط العملياتي املشترك 26 .ديسمبر
.2006

أهداف/نتائج التعلم

عملية صنع القرار العسكري ~ متعدد اجلنسيات ~()MDMP-M
اإلصدار  2.4يناير .2009

1)1وصف قدرات اخلدمات وشرحها.

املنشور العقائدي لقوات البحرية األمريكية .)MCDP) 1-3
التكتيكات 30 .يوليو .1997

2)2استكشاف جوانب التفاعل بني اخلدمات على مستوى الضباط
األحدث.

سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

3)3تطوير املهارات الالزمة الستخدام القدرات اخلاصة باخلدمات األخرى
خالل العمليات اخملتلطة واملشتركة ومتعددة اجلنسيات.
مسائل للدراسة
أ)أالسياق الوطني :منظومة القوت املسلحة.
ب)بهيكل القوة وقدرات اخلدمة وعقيدة اخلدمة.
ج)جتفاعل اخلدمات أثناء العمليات ،مبا في ذلك العمليات اخملتلطة
واملشتركة ومتعددة اجلنسيات.
د)دالتخطيط املشترك وتنفيذ العمليات.
ه)هوصف اخلدمات والقدرات وشرحها مع التركيز على التفاعل بني
اخلدمات على مستوى الضباط األحدث.
وحدات محتملة
•البرية؛
•البحرية؛
•اجلوية؛
•السيبرانية؛
•الفضائية؛
•مقدمة إلى القدرات املشتركة/تنظيم القوات املشتركة
منهجية/تقييم التعلم
محاضرات ودراسات حالة ومناقشات في مجموعات ومتارين.
املراجع
املنشور املشترك  .3-0العمليات املشتركة 17 .سبتمبر .2006
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.
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املبحث  :2القيادة العامة والقيادة واألخالقيات
الهدف
يهدف مبحث القيادة العامة والقيادة واألخالقيات إلى تعريف الطالب
بنظرية القيادة وتعليم القيم وتنمية الشخصية واجلندية .ويعد هذا
املبحث متضمنًا في الروح العسكرية وخصائص املنتسب للمهنة
املكونة لهوية الضابط.

6)6مناقشة كيف تؤثر قضايا حقوق اإلنسان وعدم املساواة (مثل
اجلنس والعرق) على عملية صنع القرار األخالقي.
7)7وصف الثقافة التنظيمية.
8)8وصف الثقافة (القيم والعادات والتقاليد واملفاهيم) داخل
املنظمة.
9)9حتديد املشكالت بشأن ثقافة التنظيم داخل املؤسسة
العسكرية فيما يتعلق بقضايا اجلنس والتنوع واملساواة.

الوصف

1010حتليل مفهوم قيادة املهمة.

يركز هذا املبحث على تطوير الضابط كقائد عام وقائد ذي شخصية
وأحد أفراد املهنة وخادم للبالد .وفيما يلي بعض التعريفات الرئيسية
الواردة في هذا املبحث:

1111شرح اعتبارات وحتديات القيادة والتحكم ( )C2على املستويني
املشترك واخملتلط.

القيادة  -هي عملية التأثير على األشخاص وقيادتهم أثناء العمل
إلجناز املهمة وحتسني املُنظمة.

1212تطبيق القانون الدولي اإلنساني بشكل يتناسب مع واجبهم
ورتبهم ،مع التأكيد على املشكالت التي قد تنشأ في ساحة
املعركة على املستوى التكتيكي.

الشخصية  -هي الصفات األخالقية التي ت ُ ّ
شكل طبيعة القائد
وتُك َِّون قراراته وتصرفاته.
القائد ذو الشخصية  -هو القائد الذي يسعى الكتشاف احلقيقة،
وينصر ما هو حق ،ويتحلى بالشجاعة وااللتزام للتصرف وفقً ا لذلك.
وال تنطوي الشخصية على احلسن األخالقي فقط ولكن أيضا ً احلزم
والعزم واالنضباط الذاتي واحلكم السليم.
القيادة والتحكم  -ممارسة السلطة والتوجيه من قبل قائد ُمخصص
وملحقة بغرض إجناز املهمة .وتُنفَّذ مهام القيادة
على قوات ُمعينة ُ
والتحكم من خالل ترتيبات قوامها أفراد ومعدات ووسائل اتصال
ومرافق وإجراءات يتبعها القائد ألغراض التخطيط والتوجيه
والتنسيق والسيطرة على القوات والعمليات بهدف إجناز املهمة.
أيضا (.)C2
وتُسمى ً
القانون الدولي اإلنساني  -يجب أن جترى األنشطة العسكرية في إطار
احلدود التي نص عليها القانون واحترام حقوق اإلنسان.
أهداف التعلم
1)1وصف القيم وتعريفها.
2)2وصف األخالق وتعريفها.
3)3وصف األخالقيات وتعريفها.
4)4مناقشة النظرية األخالقية.
5)5مناقشة عملية صنع القرار األخالقي.
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اللبنة  2.1أخالقيات املهنية العسكرية
الوصف

األخالقيات هي القدرة على تقدير السلوكيات األخالقية لديك.
وتعتبر األخالقيات مبثابة املعايير التي ينبغي أن يتصرف املرء وفقها
مستن ًدا إلى القيم .أما القيم ،فهي املعتقدات األساسية كااللتزام
والشرف والنزاهة التي تستنهض املواقف والتصرفات .والقيم ليست
قيما أخالقية (فالنزاهة أحدها أما السعادة فال) .ومبا أن القيم
كلها ً
األخالقية تتعلق مبا هو صواب وخطأ فيكون لها األسبقية على القيم
ت أخالقية .ولوصف إحدى املشكالت بأنها
غير أخالقية عند اتخاذ قرارا ٍ
مشكلة أخالقية حقيقية ،فينبغي أن تتعدى كونها مجرد سياسية
اجتماعية لتكون ذات صلة باجلانب األخالقي كذلك.
تعكس أخالقيات معظم القوات العسكرية أخالقيات اجملتمع الذي
كلون جز ًءا منه بشكل عام .وتستند اجلوانب التي متيز النظام
يُش ِ
العسكري عن نظيره املدني إلى حتمل قواته مسؤولية الدفاع عن الوطن.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف القيم وتعريفها.
2)2وصف األخالق وتعريفها.
3)3وصف األخالقيات وتعريفها.
4)4مناقشة النظرية األخالقية.
5)5مناقشة عملية صنع القرار األخالقي.
6)6مناقشة كيف تؤثر قضايا حقوق اإلنسان وعدم املساواة (مثل
اجلنس والعرق) على عملية صنع القرار األخالقي.
مسائل للدراسة

•القيم واألخالقيات واألخالق؛
•القضايا األخالقية في صنع القرار العسكري؛
•القيود األخالقية في احلرب :مبادئ وحاالت؛
•تعزيز حقوق اإلنسان؛
•متييز مشكالت عدم املساواة بني اجلنسني والتغلب عليها؛
•األمن اجلنساني :معايير السلوك/مدونة السلوك.
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات للتعريف باألخالق ودراسات
حالة (مثل فيلم "سيفينج برايفت رايان") ومناقشات في مجموعات.
املراجع
املشتركة)1993( .
�
الئحة األخالق
www.dod.mil/dodgc/defense_ethics/ethics_regulation

كوبيتيرس ،برونو؛ ونيك فوتيون  -محرران .القيود األخالقية في احلرب:
مبادئ وحاالت .ليكسينغتون بوكس.2002 .
هارتل ،أنتوني إي القضايا األخالقية في صنع القرار العسكري.
كانساس :مطبعة جامعة كانساس.2004 ،

هينمان ،لورانس إم ( .)1998األخالقيات :النهج التعددي للنظرية
األخالقية .إف تي وورث :هاركورت بريس وشركاه.1998 ،
مكي ،جون إل .األخالقيات :تزييف الصواب واخلطأ .مدينة نيويورك
بوالية نيويورك :بنجوين بوكس.1990 ،
مور ،جورج إي .املبادئ األخالقية .كامبريدج :مطبعة جامعة
كامبريدج.1977 ،

أ)أقد تختلف عملية فهم األخالقيات واألخالق من بلد آلخر ،لذا
يجب تكييفها.

توريل ،إي .تطور املعرفة االجتماعية :األخالق واألعراف مدينة نيويورك،
والية نيويورك :مطبعة جامعة كامبريدج.1983 ،

ب)بينبغي أن يكون اجلزء األكبر من الدرس عبارة عن دراسات حالة.
وينبغي أن تعكس بعض "احلاالت" التفكير احمللي.

سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

ج)جويجب أن يتحلى املعلم/املدرب بالقدرة على التغيير بني إلقاء
احملاضرات والتدريب.
د)دكيف ميكن تعزيز قيم املساواة داخل املنظمات العسكرية وفي
مناطق العمليات؟
ه)هما هي األدوار التي تلعبها مدونة السلوك في السلوك األخالقي؟
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وحدات محتملة

اللبنة  2.2الثقافة التنظيمية

منهجية/تقييم التعلم

الوصف

سوف تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات حالة
ومناقشات في مجموعات ومتارين عملية.

في هذه الوحدة ،سيتم وصف سيكولوجية املنظمة ومواقفها
وخبراتها ومعتقداتها وقيمها (الشخصية والثقافية) .تُعرف الثقافة
التنظيمية بأنها "مجموعة معينة من القيم واملبادئ التي يتقاسمها
الناس واجملموعات في منظمة ما وهي التي حتكم طريقة تفاعلهم مع
بعضهم البعض ومع أصحاب املصالح خارج املنظمة .وثقافة التعاون
عبارة عن مجموعة من القيم والعادات والتقاليد واملفاهيم التي جتعل
من أي منظمة كيان ًا فري ًدا من نوعه.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف مفهوم الثقافة التنظيمية.
2)2حتديد مشكالت الثقافة التنظيمية داخل املؤسسة العسكرية
فيما يتعلق بقضايا اجلنس والتنوع واملساواة.
3)3تعريف الثقافة (القيم ،والعادات والتقاليد واملفاهيم) داخل
منظمتك.

املراجع
شاين ،إدجار إتش .الثقافة التنظيمية والقيادة .سان فرانسيسكو،
كاليفورنيا :جوزي-باس.2004 ،
�
http://www.tnellen.com/ted/tc/schein.html

الرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ،اململكة املتحدة :التصدي
للتحرش اجلنسي داخل القوات املسلحة مجموعة املوارد التدريبية على
إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي ،أمثلة من أرض الواقع ()2009
راو ،أرونا ،وريكي ستيوارت ،وديفيد كيلر .املساواة بني اجلنسني في
مكان العمل :التغيير التنظيمي لتحقيق املساواة .سترلنج،
فيرجينيا :مطبعة كوماريان.1999 ،
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

4)4وصف مفهوم املناخ التنظيمي.
5)5وصف املناخ التنظيمي (أمناط السلوك واملواقف واملشاعر
املتكررة التي متيز احلياة) داخل منظمتك.
مسائل للدراسة
أ)أكيف ميكن تسوية النزاع داخل املنظمة؟
ب)بناقش الثقافات التنظيمية لدول اجلوار للوقوف على االختالفات.
ج)جكيف يتعايش الرجال والنساء مع الثقافة التنظيمية داخل
املؤسسة العسكرية بشكل مختلف؟
د)دكيف يشارك الرجال والنساء من مختلف الرتب في رسم
الثقافة التنظيمية؟
ه)هكيف ميكن للقيادة تشكيل الثقافة التنظيمية فيما يتعلق
باجلنس واملساواة والتنوع؟
و)وكيف تُثبت القيادة تطبيقها لقواعد السلوك؟
ز)زكيف ميكن حتسني التوازن اجلنساني؟
وحدات محتملة
•تطبيقات القيادة؛
•مقارنة املناخ التنظيمي بالثقافة؛
•تبني ثقافة احترام مبدأ التنوع؛
•تبني ثقافة املساواة بني اجلنسني.
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اللبنة  2.3القيادة والتحكم ()C2
الوصف
سوف تعمل هذه اللبنة على تعزيز الفهم لدى الطالب لهياكل
القيادة والتحكم وعالقات القيادة فضلاً عن مبادئ القيادة والتحكم.
ويُع َنى هذا الدرس بلغة القيادة والتحكم وكيفية استخدام هذه
اللغة ألغراض التخطيط والتوجيه والتنسيق والتحكم في القوات
والعمليات بهدف إجناز املهمة .وبعدها سيصبح الطالب على دراية
بكيفية احلصول على املعلومات ودمجها ونشرها على نحو فعال داخل
فرقة العمل وعبرها .كما سيتعرفون على مفاهيم إدارة املعلومات،
وعمليات وإجراءات تبادل املعلومات.

•قيادة املهمة؛ و

أهداف/نتائج التعلم

•نظم االتصاالت واملعلومات.

1)1عرض مبادئ القيادة والتحكم.
2)2وصف هيكل وعالقات القيادة والتحكم ،وبالتحديد على مستوى
اخلدمة الفردي.
3)3استيعاب اعتبارات وحتديات القيادة والتحكم على املستويني
املشترك واخملتلط.

وحدات محتملة
•سلطات القيادة؛

منهجية/تقييم التعلم
محاضرات ودراسات حالة ومناقشات في مجموعات ومتارين عملية.
املراجع
 ،)AAP)-31مسرد الناتو للمصطلحات والتعريفات اخلاصة بنظم
االتصاالت واملعلومات.

4)4استكشاف كيف يؤدي وجود أنواع مختلفة من املهمات وبيئات
عملياتية مختلفة إلى تنوع عالقات وهياكل القيادة والتحكم.

 AJP-6.مبدأ التحالف املشترك لنظم االتصاالت واملعلومات.

5)5مقارنة فلسلفات القيادة واملفاضلة بينها :التحكم املقيد (مثل
حلف وارسو) وقيادة املهمة (الغرب).

الدليل امليداني  6-0قيادة املهمة :القيادة والتحكم التابعة للقوات
املسلحة.

6)6حتليل مفهوم قيادة املهمة.

املنشور املشترك  .3-0العمليات املشتركة 17 .سبتمبر .2006

7)7وصف مصطلحات/مبادئ نظم االتصاالت واملعلومات.

سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

8)8تعريف املبادئ الرئيسية إلدارة املعلومات (.)IM
مسائل للدراسة
أ)أما هي املبادئ العامة للقيادة والتحكم؟
ب)بملاذا يعد توحد القيادة والعمل املوحد من العناصر احلاسمة
لنجاح املهمة؟
ج)جما هي أنظمة القيادة والتحكم السائدة في البلدان املشاركة
في عملية ما؟
د)دما هو التفاعل بني املتغيرات العملياتية ومتغيرات املهمة في
تأطير املشكالت التكتيكية التي تواجه القائد؟
ه)هالفرق بني نظام االتصاالت ونظام املعلومات.
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و)وكيفية تضمني ما يلي داخل قوات التحالف :هيكل لنظم
االتصاالت واملعلومات ،وإدارة معلومات لنظم االتصاالت
واملعلومات ،واقتصاد الستخدام نظم االتصاالت واملعلومات،
والقابلية للعمل البيني واملرونة ،وتأمني املعلومات وتوافرها
ونزاهتها/ملكية املعلومات والوصاية عليها ،وهيكل القيادة
والهيكل التنظيمي ،وتبادل املعلومات والتوحيد القياسي لها
واالحتياجات منها.

اللبنة  2.4قانون النزاعات املسلحة

أهداف/نتائج التعلم

الوصف

1)1وصف الوضع احلالي للقانون الدولي اإلنساني.

تغطي هذه اللبنة قدرًا كبيرًا من املواد بشأن مجموعة واسعة من
املوضوعات املرتبطة بقانون النزاعات املسلحة .وحتتوي هذه اللبنة على
كثير من املواد مع عدم وجود نية لتغطيتها كلها بشكل كامل .وهي
تتعامل مع الوضع التاريخي والسياسي والقانوني واملؤسسي لتطور
أساسا لفهم دور القانون
القانون الدولي اإلنساني كما أنها توفر
ً
الدولي اإلنساني وأهميته ضمن نظام القانون الدولي .وباإلضافة إلى
ذلك ،فإنها تعرف الطالب باملنظمات الدولية األكثر أهمية ،من حيث
أيضا مع الظهور التاريخي
مكانها والدور الذي تلعبه .وتتعامل ً
للجنة الدولية للصليب األحمر ( ،)ICRCمعرفًة باملبادئ العامة
لنشاطها .حيث تعمل على توفير أساس لتفهيم الدور الذي تلعبه
اللجنة الدولية للصليب األحمر وأهميتها في النزاعات املسلحة
الدولية والداخلية وذلك أثناء حاالت التوتر والعنف املتصاعد.
أيضا األحكام العامة املتعلقة باألعمال
وتستعرض هذه اللبنة ً
أساسا كي يستوعب املشاركني النزاعات
العسكرية كما أنها تقدم
ً
املسلحة وفقً ا للبروتوكوالت اإلضافية لعام  1977في اتفاقيات
أيضا مفهوم املقاتل وغير املقاتل .وسيتم
جنيف لعام  ،1949وتقدم ً
استعراض اإلطار املعياري األساسي اخلاص باحلماية القانونية الدولية
لضحايا احلرب في سياقه املُعرِّف لضحايا القانون وقواعد السلوك
املُتخذة معهم .كما سيتم مناقشة حماية السكان املدنيني
واملمتلكات املدنية والقيم الثقافية من تبعات احلرب استنادًا إلى
اتفاقية جنيف الرابعة واألولى والثانية .وكذلك البروتوكول اإلضافي
املتعلق بحماية السكان املدنيني في فترة النزاع املسلح واحلماية
القانونية الدولية للسكان املدنيني من تبعات احلرب وحماية أفراد
اخلدمات الطبية والوحدات الطبية املدنية.
وباإلضافة إلى ما سبق ،فإن هذه اللبنة ستناقش نظام االحتالل
العسكري ومفهومه وشروط استيطانه .وتعرض هذه اللبنة كذلك
قانون احلياد وتُعرف الطالب باألعمال املسموح بها أثناء املعركة على
أرض محايدة.
وختاما ،ستناقش هذه اللبنة املسؤولية جتاه خرق قواعد القانون الدولي
ً
اإلنساني ،كما تتناول املسؤولية الدولية جتاه احلرب العدوانية .وتركز
أيضا على املسؤولية اجلنائية الدولية جتاه األشخاص املتهمني بارتكاب
ً
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية .وسوف تستعرض اللوائح القانونية
الدولية املتعلقة بنهاية العمليات العسكرية وحالة احلرب ،وتقدم
األساس لعمل هدنة واالستسالم والتوقيع على معاهدات السالم.

2)2حتليل املبادئ الرئيسية للقانون الدولي اإلنساني وقواعده
وأحكامه والدور الذي يلعبه.
3)3وصف الدور الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب األحمر في
النظام القانوني الدولي.
4)4شرح الالئحة القانونية لكافة املشاركني في النزاع املسلح ،والتمييز
بني املشاركني القانونيني وغير القانونيني في النزاعات املسلحة.
5)5شرح قواعد السلوك مع ضحايا احلرب.
6)6وصف األحكام العامة بشأن حماية السكان املدنيني من تبعات
احلرب.
7)7وصف األحكام العامة املتعلقة بقانون املمتلكات املدنية والقيم
كل منها.
األخالقية وحماية ٍ
8)8وصف قانون االحتالل العسكري احلالي.
9)9حتليل املبادئ الرئيسية لقانون احلياد وقواعده وأحكامه.
1010شرح قائمة جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية.
1111شرح الشروط األساسية إلنهاء العمليات العسكرية وحالة احلرب.
1212التمييز بني مفاهيم الهدنة واالستسالم ومعاهدة السالم.
1313وصف القوانني التي حتمي املرأة والفتيات في فترة النزاع املسلح.
1414شرح نطاق احلظر القانوني للعنف اجلنسي أثناء النزاعات املسلحة.
مسائل للدراسة
أ)أما الذي يقدم مفهوم القانون الدولي اإلنساني املعاصر؟
ب)بما هي اخلصائص العامة للقانون الدولي اإلنساني ومصادره؟
ج)جما هو الدور املنوط باتفاقيتي جنيف والهاي في نظام القانون
اإلنساني؟
د)دما هي اللجنة الدولية للصليب األحمر ،وما هي مبادئها العامة؟
ه)هما الفرق بني املقاتلني وغير املقاتلني؟
و)ومن هم املشاركون القانونيون في النزاعات املسلحة وما هي
طبيعتهم القانونية؟
ز)زما الذي يقدم مفهوم ضحايا احلرب؟
ح)حمن هم أسرى احلرب وما هو وضعهم القانوني؟
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ط)طما هي الشروط العامة إلنهاء العمليات العسكرية وحالة احلرب؟

اتفاقيات الهاي.

ي)يحماية النساء والفتيات مبن فيهن املعتقالت والالجئات واملشردات.

اجلنة الدولية للصليب األحمر .النساء في مواجهة احلرب.2001 .

ك)كالعنف اجلنسي في فترة النزاع املسلح :العنف اجلنسي املنظم
واالنتهازي؛ كالزواج باإلكراه واحلمل القسري واالستغالل اجلنسي
والعنف اجلنسي ضد الرجال.

اللجنة الدولية للصليب األحمر تلبية احتياجات النساء املتضررات
بسبب النزاعات املسلحة :وثيقة إرشادية أعدتها اللجنة الدولية
للصليب األحمر.2004 .

وحدات محتملة

اتفاقيات جنيف والبروتوكوالت اإلضافية.

•تطور األفكار اإلنسانية وأنشطة الدولة :من املاضي إلى احلاضر؛
•القانون الدولي اإلنساني باعتباره أحد فروع القانون الدولي
املعاصر؛
•ظهور نشاط اللجنة الدولية للصليب األحمر وتطوره وجلانه
ومبادئه العامة؛
•قانون الهاي :الصفة القانونية للمشاركني في النزاعات املسلحة؛
•الفئات األساسية لألشخاص واملمتلكات .املقاتلون؛
•القاعدة األساسية للحماية الدولية القانونية لضحايا احلرب؛
•أسرى احلرب؛
•حماية السكان املدنيني من تبعات احلرب؛
•األحكام العامة املتعلقة بالوضع القانوني للممتلكات املدنية
كل منهما؛
والقيم األخالقية وحماية ٍ
•األحكام اخلاصة املتعلقة بنظام االحتالل؛
•املواصفات القانونية لقانون احلياد؛
•اجلرائم العسكرية؛
•التدابير اخلاصة حلماية النساء والفتيات؛
•العنف اجلنسي أثناء النزاعات املسلحة؛ و
•املسؤولية اجلنائية الفردية (مبا فيها مسؤولية القيادة).
منهجية/تقييم التعلم
تشمل طرق التدريس محاضرات يلقيها خبراء ممارسني وحلقات
دراسية ودراسات حالة وتدريبات.
املراجع
الشيخ وهبة الزحيلي" ،اإلسالم والقانون الدولي" .اجمللة الدولية
للصليب األحمر�
.269-83 :)2005( 87.858
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جرين ،إل سي .مسؤولية القيادة في القانون الدولي اإلنساني.1995 .
مولينان ،فريدريك دي .دليل بشأن قانون احلرب للقوات املسلحة.
اللجنة الدولية للصليب األحمر.1987 ،

رين ،إي .وإي جونسون سيرليف ،املرأة واحلرب والسالم :تقييم اخلبراء
املستقلني ألثر النزاعات املسلحة على املرأة ودور املرأة في بناء السالم،
اجمللد .1 .نيويورك :صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة.2002 ،
سردار علي شاهني ،ورحمن جافيد" ،مفهوم اجلهاد في القانون الدولي
اإلسالمي" .مجلة قانون النزاع واألمن .321-43 :)2005( 10.3
إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة ،الوحدة  3من مواد
التدريب األساسي السابق للنشر  -اجلزء ( 1ج) :املرأة والسالم واألمن:
دور عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة .2009
إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة ،وحدة أفضل ممارسات حفظ
السالم ،ملف موارد التوعية اجلنسانية لعمليات حفظ السالم (.)2004
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وإدارة عمليات حفظ السالم
التابعة لألمم املتحدة ،التصدي للعنف اجلنسي في حاالت النزاع  -جرد
حتليلي ملمارسات حفظ السالم (نيويورك :األمم املتحدة.)2010 ،
واتكنز ،كينيث" .التحكم في استخدام القوة :دور قواعد حقوق
اإلنسان في النزاعات املسلحة" .اجمللة األمريكية للقانون الدولي
( 98.1يناير .1-24 :)2004
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

املبحث  :3دراسات الدفاع واألمن
الهدف

9)9تعريف معنى الوعي الثقافي ووصف بيئة األنشطة اخملططة
في املنطقة املعنية ،لتتضمن االعتبارات الثقافية والبيئية
وحتديد اجلهات الفاعلة الرئيسية باملنطقة.

متكني الطالب من التوقع واالستجابة بفعالية حلاالت عدم التيقن في
وسياسيا واقتصاديًا.
واجتماعيا
تكنولوجيا
عالم متغير
ً
ً
ً
الوصف
أساسا ليبني عليه الطالب خبراتهم املهنية
يضع هذا املبحث
ً
في سياق اجملتمع األكبر والذي ينتمون إليه كمواطنني .كما يعرّف
الطالب بالتاريخ العسكري كشرط أساسي للفهم املذهبي السليم
للتكتيكات والعمليات واإلستراتيجيات .وينبغي أن يساهم فهم
كيفية االستخدام الفعال ألنظمة االتصاالت ووسائل اإلعالم في
تعزيز قدرة صغار الضباط على بناء عالقات مربحة للجميع مع
وسائل اإلعالم واحلفاظ على استدامتها أثناء مهامهم وعملياتهم
املستقبلية .وأن يكونوا محاربني في قلب أي عملية .وجتدر اإلشارة
وعقليا على ح ٍد سواء.
بدنيا
ً
إلى أهمية االهتمام بضمان رفاهيتهمً ،
وينبغي أن يعي ضباط املستقبل وضع الدولة في بيئة العالقات
الدولية الراهنة ،والطرق التي يتم بها حتديد السياسة واالقتصاد
الدوليني ونتائجهما .وينضوي ذلك على الوعي بكيفية التفاعل
بشكل أفضل مع اآلخرين ،في مجتمع مختلف األجناس أو الثقافات
على ح ٍد سواء.
أهداف التعلم
1)1تطوير مهارات التفكير النقدي القائمة على دراسة التاريخ
العسكري العملياتي واملؤسسي والسيرة الذاتية.
2)2وصف أهمية القيم اجملتمعية للمؤسسة العسكرية والنقاش
حول العالقات املدنية  -العسكرية.
3)3شرح دور وتطور وسائل اإلعالم اجلماهيرية مبا فيها اإلنترنت.
4)4وصف العالقات مع وسائل اإلعالم اجلماهيرية كعامل رئيسي في
جناح املهام.
5)5بيان تنظيم دعم األفراد ومهامه ومبادئه.
6)6شرح طبيعة وديناميات العالقات الدولية.
7)7وصف التطورات التاريخية الرئيسية ونشأة النظام الدولي.
8)8وصف مفاهيم اجلنسانية ،واالختالفات اجلنسانية ،واألدوار
اجلنسانية ،واملساواة بني اجلنسني.
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اللبنة  3.1نظرية احلرب
الوصف
تتناول هذه اللبنة بالشرح اجلوانب العامة لتطور نظرية وفن احلرب في
العالم ،وكيفية تأثر فن احلرب بالتطورات في العلوم والتكنولوجيا.
كما تسعى هذه اللبنة إلى حتسني التفكير التكتيكي واخمليلة لدى
الطالب ،واللذين ينبغي استخدامهما خالل تنفيذ العمليات .وفي عالم
اليوم ،تتزايد أهمية القدرة على التوجيه السريع في املواقف املعقدة
والديناميكية .وتهدف دراسة نظرية وتاريخ احلرب إلى إعداد الضباط
للتصرف أثناء املواقف غير املألوفة واملعقدة واتخاذ إجراءات إبداعية .وتعد
نظرية وتاريخ احلرب مبثابة اجلانبني اجلوهريني من التعليم العسكري.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف تطور فن احلرب.
2)2وصف اجلوانب األساسية لنظرية احلرب.
3)3التعرف على األجزاء األساسية من فن احلرب احلديث وبيان
أهدافها.
4)4وصف وشرح العمليات القتالية في املواقف املعقدة.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تنطبق الدروس املستفادة واملحُددة من نظرية وتاريخ احلرب
على التخطيط والتنفيذ والدعم الشامل للعمليات اخملتلطة
واملشتركة ومتعددة اجلنسيات؟
ب)بما االبتكارات التي طرأت على العلوم العسكرية نتيجة ملعارك
وحمالت بعينها؟
وحدات محتملة
•تاريخ فن احلرب؛
•تطور فن احلرب خالل احلربني العامليتني األولى والثانية؛
•املعالم املتعلقة بفن ونظرية احلرب.
منهجية/تقييم التعلم
سوف تشمل طرق التدريس محاضرات ،ودراسات حالة ،ومناقشات
جماعية.
املراجع

فيفر ،بيتر دي.اخلدم املسلحون :الوكالة واإلشراف والعالقات املدنية -
العسكرية .كامبريدج :مطبعة جامعة هارفارد.2003 ،
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غات ،أزار .احلرب في احلضارة البشرية .أوكسفورد :مطبعة جامعة
أوكسفورد.2006 ،

السيد  /هاكيت ،جون .املهنية العسكرية :محاضرة ليز نولز التي
ألقاها عام  1962بكلية ترينيتي ،كامبريدج .شركة نشر تاميز
بابليشينج.1962 ،
كيغان ،جون .تاريخ احلرب .مدينة نيويورك ،والية نيويورك :دار راندوم
هاوس.1993 ،
أوينز ،ويليامز وإدوارد أوفلي .رفع غمامة احلرب .بالتيمور ،ماريالند:
مطبعة جامعة جونز هوبكينز.2001 ،

واالش ،جيهودا إل .عقيدة حرب اإلبادة :نظريات كالوزفيتز وشليفن
وتأثيرها في السلوك األملاني خالل احلربني .ويستبورت ،كونتيكيت:
مطبعة غرينوود.1986 ،
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

اللبنة  3.2االتصاالت ووسائل اإلعالم

ه)هجوانب العمل البيني املضمنة في قوى العمل اخملتلطة.

الوصف

و)وكيفية وضع خارطة عمليات لوضع إستراتيجية اتصال ،ودعم
عمليات املوظفني املوجودين وتعزيزها ،كالتخطيط مثال ً.

تهدف هذه اللبنة إلى تعريف الطالب مبهارات االتصال ،وتزويدهم
بفهم للعالقة بني القوات املسلحة ووسائل اإلعالم اجلماهيرية.
وينبغي أن يساهم هذا الفهم في تعزيز قدرة صغار الضباط على بناء
عالقات مربحة للجميع مع وسائل اإلعالم واحلفاظ على استدامتها
خالل مهامهم وعملياتهم املستقبلية .إضاف ًة إلى ذلك ،سيقوم
الطالب مبناقشة عناصر االتصاالت اإلستراتيجية وسيكونون على
وعي بالتأثير الذي ميكن أن حتدثه وسائل اإلعالم في العملية.

ز)زكيف ميكن ملشاركة القادة البارزين أن تؤثر في نتائج الرسالة.

أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف العالقات مع وسائل اإلعالم.
منطقيا.
2)2تأليف بيانات ورسائل مترابطة
ً
3)3املشاركة الفعالة في املؤمترات الصحفية.
4)4إجراء مقابالت سمعية بصرية فعالة.
5)5شرح دور وتطور وسائل اإلعالم اجلماهيرية مبا فيها اإلنترنت.
6)6شرح دور وسائل اإلعالم اجلماهيرية كعامل أساسي للنجاح
بالنسبة للعمليات العسكرية.
7)7مناقشة "معركة السرد" لتتضمن تعريف "السرد" و"املبحث"
و"الرسالة".
8)8وصف إستراتيجية االتصاالت ( )CSعلى املستوى التكتيكي.
9)9تطوير االتصاالت لتصل إلى الرجل واملرأة ،وجمهور املتعلمني
واألميني ،واملشردين والفئات املهمشة.
مسائل للدراسة
أ)أالدفاع ووسائل اإلعالم :نظرة عامة على وسائل اإلعالم الوطنية
(التنظيم والتغطية وأسلوب التحرير واملوقف جتاه الدفاع)...
واستعراض وسائل اإلعالم الدولية األكثر أهمية ،مبا فيها وكاالت
األنباء الناشطة في األماكن اخملتلفة للعمليات العسكرية.
ب)باملبادئ التوجيهية الوطنية املتعلقة باالتصال بني األفراد
العسكريني ووسائل اإلعالم في أوقات السلم الطبيعية وخالل
العمليات.
ج)جاملمارسات واألخالقيات املهنية لوسائل اإلعالم وقابلية تطبيقها
في العمليات العسكرية ،على سبيل املثال ،ويكيليكس.

ح)حكيف ميكن للمؤسسة العسكرية العمل مع وسائل اإلعالم
احمللية للوصول إلى جميع شرائح اجملتمع؟
وحدات محتملة
•مهارات التفاوض والوساطة؛
•املؤمتر والبيان الصحفي (النظرية واملمارسة)؛
•التواصل خالل األزمة؛
•املقابلة (النظرية واملمارسة)؛
•البيانات والرسائل (املمارسة)؛
•التواصل مع اجملتمعات احمللية.
منهجية/تقييم التعلم
•سوف تشمل طرق التدريس محاضرات ،ودراسات حالة،
ومناقشات جماعية ،وتدريبات عملية.
•كما سيتم تشجيع كل مشارك على القيام بدور نشط،
وسيمنح الفرصة لطرح األسئلة .س ُتجرى املقابالت في إطار
تدريبات مباشرة مع صحفيني محترفني يلعبون األدوار.
•وميكن أن تُسجل املقابالت الفردية بواسطة صحفي يحمل
ميكروفون ًا ومصور يحمل كاميرا .بينما يشاهد األعضاء اآلخرون
في اجملموعة الفرعية ويستمعون إلى املقابالت اخلاصة بزمالئهم
عبر تلفاز في غرفة منفصلة .كما سيتم تسجيل كل مقابلة
ونسخها على أقراص مدمجة  CDأو  ،DVDليتم توزيعها
بشكل فردي على الطالب.
املراجع
هوفمان ،بن .الصراع والسلطة واإلقناع :التفاوض بفعالية .نورث
يورك ،تورنتو :مطبعة كابتيس.1993 ،

قيادة القوات املشتركة األمريكية/مركز العمليات القتالية املشتركة كتيب
القادة لالتصال اإلستراتيجي وإستراتيجية االتصال ،اإلصدار  24 .3يونيو 2010
http://www.dtic.mil/doctrine/doctrine/jwfc/sc_hbk10.pdf

د)دالتواص خالل األزمة :كيف ميكن استباق األزمات بالتواصل اجليد
(املستوى اإلستراتيجي واستعادة الثقة)؟ وكيف ميكن تخطيط
هذا التواصل؟
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تيشو ،جان" .ما الذي يجعل االتصاالت إستراتيجية؟  -إعداد املنظمات
العسكرية حلرب األفكار" .قسم البحوث .كلية دفاع الناتو ،روما65 .
(فبراير .8-1 :)2011
icode=246؟http://www.ndc.nato.int/download/downloads.php
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

اللبنة  3.3إدارة املوارد :األفراد
الوصف
دعم املوظفني املتكامل هو عنصر حيوي من عناصر االستعداد
العملياتي ،وعندما ينفذ على نحو سليم ،يصبح حافزًا مضاعفً ا
للقوة لدى القوات املشتركة .وينبغي على قائد الوحدة ومديري القوى
العاملة/األفراد احلرص باستمرار على حتري مشكالت األفراد ،للحفاظ
بصورة كافية على استدامة القوة واإلبقاء على اجلاهزية .ويعد دعم
األفراد أمرًا بالغ األهمية لنجاح أي عملية ،ومن ثم فإنه ال ميكن أن يُترك
للصدفة أو أن يُزاح إلى دور ثانوي.
أهداف/نتائج التعلم
1)1بيان املسؤوليات املتعلقة بإدارة القوى العاملة.
2)2بيان متطلبات الدعم احملتملة للمنظمات األخرى.
3)3شرح األدوار واملسؤوليات املتعلقة باإلشراف على إدارة األفراد في
دعم العمليات املشتركة.
مسائل للدراسة
أ)أكيفية إدارة تزايد أعداد األفراد ،واألنشطة املشتركة لتدريب
وتتبع األفراد ،وتقارير املساءلة والقوة املتعلقة باألفراد ،وسياسات
التناوب ،واملوظفني املدنيني ،والدفع واملستحقات ،والعمليات
البريدية ،والروح املعنوية ،والرعاية ،والترفيه ،وتقارير اإلصابات،
واجلوائز واألوسمة.
ب)بكيفية التخطيط لدعم العمليات لتتضمن استدعاء العناصر
االحتياطية ،واإليقاف ،وعمليات إجالء غير املقاتلني وإعادتهم إلى
الوطن ،وعمليات استعادة األفراد ،وعمليات االعتقال.
ج)جكيفية إجراء التخطيط الفعال لدعم األفراد وثيق الصلة بجميع
مراحل التخطيط التنفيذي للطوارئ واألزمات ،بغية تعزيز قدرة
القوة املشتركة على إجناز مهمتها.
وحدات محتملة
مبادئ إدارة األفراد
منهجية/تقييم التعلم
محاضرات ومناقشات ،ودراسات حالة.
املراجع
املنشور املشترك رقم  .1-0دعم األفراد للعمليات املشتركة16 .
أكتوبر .2006
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املنشور املشترك  .3-0العمليات املشتركة  17سبتمبر .2006

اللبنة  3.4األمن الدولي

املنشور املشترك رقم  .3-33مقار قيادة فرق املهام املشتركة16 .
فبراير .2007

الوصف

املنشور املشترك  .4-0اللوجستيات املشتركة 18 .يوليو .2008
املنشور املشترك رقم  .4-05تخطيط التعبئة املشتركة 22 .مارس
.2010
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

تهدف هذه اللبنة إلى مناقشة األمن والعمليات الدولية ،لتطوير
املعرفة والفهم واملهارات املطلوبة لربط وقوع األحداث على املستويني
الوطني والدولي بتجارب املستوى املتوسط للضباط.
أهداف/نتائج التعلم
1)1تفسير طبيعة وديناميات العالقات الدولية.
2)2استيعاب التطورات التاريخية الرئيسية ونشأة النظام الدولي.
3)3فهم معنى العوملة وأثرها على الدول.
4)4فهم أداء النظام الدولي والتفاعل بني اجلهات الفاعلة الرئيسية
فيه.
5)5مناقشة التفاعل بني الدول القومية واالجتاهات املقابلة فيما
يتعلق السيادة.
6)6حتديد املنظمات غير احلكومية وتلك احلكومية الدولية واملؤسسات
التضامنية الدولية التي قد تؤثر في السياسة األمنية.
7)7حتليل معنى ودور القوة "الناعمة" و"اخلشنة" في العالقات
الدولية املعاصرة.
8)8التعرف على التهديدات التي تشكلها اجلهات الفاعلة احلكومية
وغير احلكومية.
9)9إدراك تأثير العوامل االقتصادية واجملتمعية واإلنسانية والثقافية
والتاريخية واجلغرافية في املنطقة.
1010فهم نظرة اجلهات الفاعلة السياسية/العسكرية إلى األمن في
املناطق.
1111فهم األدوار واآلليات املتعلقة باألمم املتحدة ومنظمة األمن
والتعاون في أوروبا (.)OSCE
1212تفسير تطور الناتو وإستراتيجيته والدور الذي يلعبه.
1313إدراك أهداف االحتاد األوروبي املتعلقة بالسياسة اخلارجية
واألمنية ،إلى جانب آليات التدخل اخلارجي لالحتاد األوروبي.
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مسائل للدراسة
أ)أتعريف الطالب باملفاهيم واالجتاهات النظرية األساسية
للعالقات الدولية ،إلى جانب الفرص والقيود األساسية التي
تواجهها الدول الصغيرة في النظام الدولي املعاصر.

فالتز ،كينيث .نظرية السياسة الدولية .مدينة نيويورك ،والية
نيويورك :دار ماكغرو هيل.1979 ،

ب)بتفسير طبيعة النزاعات املعاصرة والبيئة التي حتدث فيها.

سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

ج)جتفسير النطاق الشامل من التحديات األمنية ،واألسباب واألنواع
والتوقعات املتعلقة بها.
د)دمناقشة طبيعة اجلهات الفاعلة وأهدافها وإجراءاتها ،وآثارها
على السياسات األمنية والعسكرية.
ه)هتفسير العناصر الرئيسية لإلستراتيجية.
و)وتوضيح األدوات املستخدمة من قبل املنظمات الدولية والناتو
واالحتاد األوروبي ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا.
وحدات محتملة
•اإلطار النظري للعالقات الدولية؛
•بيئة النزاع؛
•التهديدات العسكرية وغير العسكرية؛
•اجلهات الفاعلة على الساحة الدولية؛
•تعريف اإلستراتيجية؛
•األدوات اإلستراتيجية والسياسية املتعلقة للمنظمات احلكومية
الدولية.
منهجية/تقييم التعلم
محاضرات ومناقشات ودراسات حالة.
املراجع

أ ِكرمان ،أليس .آليات وإجراءات منظمة األمن والتعاون في أوربا لإلنذار املبكر،
الصراعات ،وإدارة األزمات .كتاب منظمة  OSCEالسنوي لعام .2009
�
ومنع
http://www.core-hamburg.de/documents/yearbook/
english/09/Ackermann-en.pdf
بيسكوب ،سفني وأندرسون جان .االحتاد األوروبي واإلستراتيجية
األمنية األوروبية :تشكيل أوروبا عاملية .روتليدج.2006 ،
براون ،مايكل وآخرون  -محررون .نظريات احلرب والسالم :قراءة
في األمن الدولي .كامبريدج ،ماساتشوستس :مطبعة معهد
ماساتشوستس.1998 ،
بول ،هيدلي .اجملتمع الفوضوي :دراسة النظام في السياسة العاملية.
مدينة نيويورك ،والية نيويورك :مطبعة كولومبيا.1977 ،
ميرشامير ،جون "الوعود الكاذبة للمؤسسات الدولية ".األمن الدولي،
مجلد.49-5 :)1995/1994( 19.3 .
ناي ،جوزيف .القوة الناعمة :وسيلة النجاح في السياسة الدولية،
مؤسسة بابليك أفيرز احملدودة .2004
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أرشيف العالقة بني الناتو  -روسيا -تشكيل األمن في أوربا احلديثة
http://www.bits.de/NRANEU/EuropeanSecurity.htm

اللبنة  3.5العالقات املدنية  -العسكرية

ط)طالكفاءة املهنية والهيمنة املدنية.

الوصف

ي)يحتديات ومشكالت العالقات املدنية  -العسكرية.

تدرس هذه اللبنة العالقات املدنية  -العسكرية على املستوى
العملياتي مع التركيز بشكل خاص على املراقبة الدميقراطية على
قطاع األمن .ويظن البعض أن املراقبة املدنية للعمليات متعددة
اجلنسيات قد أصبحت مشكلة متزايدة .كما أن تزايد دور اجليش في بناء
أيضا .وأخيرًا،
الدولة في العمليات متعددة اجلنسيات بحاجة إلى دراسة ً
ينبغي تناول دور املساعدات األمنية في تعزيز املراقبة الدميقراطية
لقطاع األمن .وتختم اللبنة بدراسة الفرص والتحديات في القرن
احلادي والعشرين الناشئة عن العالقات املدنية  -العسكرية وأهمية
تطوير احلوار بني السياسيني والعسكريني.
أهداف/نتائج التعلم
1)1تكوين فهم ألهمية القيم اجملتمعية للمؤسسة العسكرية.

ك)كالعناصر األساسية اخلاصة باملراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة.
ل)لال ُنهج احلالية للمراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة.
م)ماملسؤوليات ودور املؤسسات اخملتلفة في تأسيس املراقبة
الدميقراطية للقوات املسلحة.
وحدات محتملة
•أهمية القيم اجملتمعية للمؤسسة العسكرية.
•مبادئ املراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة في التصدي
لتحديات صنع القرارات املدنية  -العسكرية.
منهجية/تقييم التعلم

2)2تقدمي النقاش حول العالقات املدنية  -العسكرية والتعريف بها.

•يحصل الطالب على تعليمات ويُشاركوا في مناقشات بشأن
املبادئ األساسية وراء كل موضوع.

3)3االلتزامات الدولية جتاه املراقبة الدميقراطية على قطاع األمن
وانخراطها في إصالح قطاع األمن.

•الفترات األكادميية (احملاضرات) املتبوعة مبناقشة جماعية في
نهاية الوحدة.

4)4مناقشة طبيعة وتطوير املهنية العسكرية في السياق اجملتمعي
احلالي ،والتجارب احلالية والسابقة.
مسائل للدراسة
أ)أالعالقات املدنية  -العسكرية باعتبارها املكون املؤسسي
األساسي لسياسة األمن العسكري.
ب)بالعالقات السياسية  -العسكرية كجزء من مجال أوسع للعالقات
املدنية  -العسكرية.
ج)جدور املسؤول العسكري فيما يتعلق بالسياسة والسياسيني،
كذلك اجلوانب الرئيسية واحملورية من العالقات املدنية -
العسكرية.
د)دتعريف املراقبة املدنية املوضوعية من غير املوضوعية ،والتي من
شأنها زيادة فعالية العالقات املدنية  -العسكرية بغية حتقيق احلد
األقصى من األمن العسكري.
ه)هالكفاءة املهنية العسكرية القائمة على اخلبرة واملسؤولية
والتعاون.
و)واملراقبة املدنية للمهنية العسكرية والقيود التي تفرضها على
اجليش.

املراجع

أمولر ،ديفيد إف" .الدفاع عن اجلنراالت" مجلة القوات املسلحة
(يوليو .)2007
http://www.afji.com/2007/07/2792766
باسيفيتش ،إيه جيه "مفارقة الكفاءة املهنية :أيزنهاور ،ريدجواي،
وحتدي السيطرة املدنية ".1955-1953 ،مجلة التاريخ العسكري
( 61.2أبريل .333-303 :)1997

كوهني إيه إي .القيادة العليا :اجلنود ورجال الدولة والقيادة في أوقات
احلرب .لندن :مطبعة فري.2002 ،
ديش إم إس" .بوش واجلنراالت" .الشؤون اخلارجية (مايو/يونيو :)2007
http://www.foreignaffairs.org/20070501faessay86309/
michael-c-desch/bush-and-the-generals.html

فينر إس إي .الرجل على صهوة اجلواد :دور املؤسسة العسكرية في
السياسة ،هارموندزوورث :مؤسسة بينغوين.1962 ،
غيركيس إيه وكيه بوالسكاس كيه "املراقبة الدميقراطية على القوات
املسلحة في ليتوانيا" .قرائن.50-29 :)2002( 4 ،

ز)زالوالء والطاعة كأسمى الفضائل العسكرية.
ح)حاملراقبة املدنية كوسيلة للكفاءة املهنية العسكرية وتشكيل
مؤسسة عسكرية تعكس اجملتمع املكلفة بحمايته.
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غيبالي ،فيكتور  -يفيز ،وألكسندر المبرت .مدونة قواعد السلوك
اخلاصة مبنظمة األمن والتعاون في أوروبا بشأن اجلوانب العسكرية
السياسية لألمن :التحليل والتنفيذ .مؤسسة مارتينوس نيهوف
للنشر.2005 ،
هالدين ،كيه" )2000( .الهيمنة املدنية على املؤسسة العسكرية:
طبيعتها وحدودها" .القوات املسلحة واجملتمع .26-7 :)1999( 19.1

هنتنغتون ،إس بي اجلندي والدولة :النظرية والسياسة في العالقات
املدنية  -العسكرية .كامبريدج ،ماساتشوستس :مطبعة جامعة
هارفارد.1957 ،
ماكماستر ،إتش أر التقصير في أداء الواجب :جونسون ،مكنمارا ،هيئة
األركان املشتركة واألكاذيب التي أدت إلى فيتنام .نيويورك :دار هاربر
كولينز.1997 ،
ميرل إم" )2006( .العالقات املدنية  -العسكرية في أستونيا".
نوفمبر .2006
�
http://www.icds.ee/index.php?=73&L=1&tx
أوينز إم تي" .رامسفيلد واجلنراالت والعالقات املدينة  -العسكرية في
دولة الواليات املتحدة" .دورية الكلية احلربية البحرية ( 59.4خريف
،80-68 :)2006
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0JIW/is_4_59/
ai_n27094547/print?tag=artBody;coll
استراكان إتش" )2003( .الفجوة املدنية  -العسكرية في بريطانيا".
مجلة الدراسات اإلستراتيجية ( 26يونيو .63-43 :)2003
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

الوحدة  3.5.1أهمية القيم اجملتمعية للمؤسسة العسكرية
الوصف
نقل املعرفة الالزمة لفهم تأثير القيم الدميقراطية واملعايير واملمارسات
على القوات املسلحة .احلصول على عرض تقدميي حتليلي بشأن
النظريات احلالية للعالقات املدنية  -العسكرية من أجل توفير اخللفية
النظرية األساسية للطالب .إعطاء حملة  -من البداية  -عن التاريخ،
ثم إيالء التركيز الرئيسي لالجتاهات احلالية بشأن املوضوع في القرن
العشرين ،مع دراسة علماء أمثال هنتنغتون وفينر وجانوويتز أثناء أوقات
احلرب الباردة وفيفر بعد احلرب الباردة .وفي نهاية هذا التقييم ،توضيح
صلة ذلك بالتحديات والفرص احلالية في القرن احلادي والعشرين،
األمر الذي يؤدي إلى مستقبل املهنية العسكرية وتطوير احلوار بني
السياسيني والعسكريني.
أهداف/نتائج التعلم
1)1توضيح أهمية القيم اجملتمعية للمؤسسة العسكرية.
2)2حتليل النقاش حول العالقات املدنية  -العسكرية.
3)3وصف طبيعة وتطور املهنية العسكرية في السياق اجملتمعي
احلالي ،مع مقارنة التجارب احلالية واملاضية.
مسائل للدراسة
أ)أالعالقات املدنية  -العسكرية باعتبارها املكون املؤسسي
األساسي لسياسة األمن العسكري.
ب)بالعالقات السياسية  -العسكرية كجزء من مجال أوسع
للعالقات املدنية  -العسكرية.
منهجية/تقييم التعلم
•يحصل الطالب على تعليمات ويُشاركوا في مناقشات بشأن
املبادئ األساسية وراء كل موضوع.
•الفترات األكادميية (احملاضرات) املتبوعة مبناقشة جماعية في
نهاية الوحدة.
املراجع
باسيفيتش ،إيه جيه "مفارقة الكفاءة املهنية :أيزنهاور ،ريدجواي،
وحتدي السيطرة املدنية ".1955-1953 ،مجلة التاريخ العسكري
( 61.2أبريل .333-303 :)1997

هودلني كيه "الهيمنة املدنية على اجليش :حدودها وقيودها ".القوات
املسلحة واجملتمع .26-7 :)1999 ( 19.1
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هنتنغتون ،إس بي اجلندي والدولة :النظرية والسياسة في العالقات
املدنية  -العسكرية .كامبريدج ،ماساتشوستس :مطبعة جامعة
هارفارد.1957 ،
المبرت ،ألكساندر .تنفيذ املراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة
في منطقة منظمة األمن والتعاون .الورقة البحثية غير منتظمة
الصدور رقم  11بشأن املراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة.2006 ،

الوحدة  3.5.2مبادئ املراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة في
التصدي لتحديات صنع القرارات املدنية  -العسكرية.
الوصف
نقل املعرفة الالزمة لفهم تأثير القيم الدميقراطية واملعايير واملمارسات
على القوات املسلحة .احلصول على عرض تقدميي حتليلي للنظريات
احلالية اخلاصة بالعالقات املدينة  -العسكرية من أجل تزويد الطالب
باخللفية النظرية التاريخية من خالل التركيز على علماء أمثال
هنتنغتون وفينر وجانوويتز وفيفر .وتنتهي الوحدة بدراسة الفرص
والتحديات في القرن الواحد والعشرين التي تنشأ عن العالقات املدنية -
العسكرية وأهمية تطوير احلوار بني السياسيني والعسكريني.
أهداف/نتائج التعلم
1)1تطبيق املبادئ األساسية اخلاصة باملراقبة الدميقراطية للقوات
املسلحة في التصدي لتحديات صنع القرارات املدنية  -العسكرية.
مسائل للدراسة
أ)أالكفاءة املهنية العسكرية القائمة على اخلبرة واملسؤولية والتعاون.
ب)باملراقبة املدنية للمهنية العسكرية والقيود التي تفرضها على اجليش.
ج)جالوالء والطاعة كأسمى الفضائل العسكرية.
د)داملراقبة املدنية كوسيلة للكفاءة املهنية العسكرية وتشكيل
مؤسسة عسكرية تعكس اجملتمع املكلفة بحمايته.
ه)هالكفاءة املهنية والهيمنة املدنية.
و)وحتديات ومشكالت العالقات املدنية  -العسكرية.
ز)زالعناصر األساسية اخلاصة باملراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة.
ح)حال ُنهج احلالية للمراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة.
ط)طاملسؤوليات ودور املؤسسات اخملتلفة في تأسيس املراقبة
الدميقراطية للقوات املسلحة.
منهجية/تقييم التعلم
•يحصل الطالب على تعليمات ويُشاركوا في مناقشات بشأن
املبادئ األساسية وراء كل موضوع.
•الفترات األكادميية (احملاضرات) املتبوعة مبناقشة جماعية في
نهاية الوحدة.
املراجع
حسبما هو وارد في اللبنة .3.5
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اللبنة  3.6الوعي الثقافي
الوصف
ستوفر اللبنة للطالب املعرفة بشأن كيف سيساعد الوعي الثقافي
في أداء واجباتهم املهنية .ويجب أن يُحدد القائد العملياتي املعلومات
الالزمة لنجاح املهمة ،ومكان احلصول على تلك املعلومات وكيفية
استخدامها .وتوفر اجلوانب الثقافية التالية معلومات هامة يتعني
وضعها في االعتبار؛ فهم أساسي للفروق الثقافية الرئيسية بني
القبائل واجلماعات والفصائل واملنظمات ،وفهم الرأي العام احمللي،
وفهم نقاط التوتر ومراكز القوة في منطقة معينة .وينبغي إنشاء
الكفاءة الثقافية للجنود املنتشرين والتي تتضمن فهم الديانات
احمللية وأنظمة اإلغاثة األساسية ،والديناميات اجلنسانية ،وجوانب
الثقافة التي يجب أن تتأثر من أجل الشروع في التغيير.
أهداف/نتائج التعلم
1)1تعريف معنى الوعي الثقافي وفهم (إدراك) بيئة األنشطة
الكاملة في منطقة معني.
2)2وصف االعتبارات الثقافية (مراكز التلوث في املنطقة ،اللغة،
الصفات والظروف االجتماعية ،التقاليد ،األدوار والعالقات
بني اجلنسني ،األعراف والعادات ،التكوين العرقي ،الدين ،قيادة
اجملموعات الدينية احمللية ،التحديات التي تواجه احلكومة احمللية،
اجلماعات املعارضة العنيفة وغير العنيفة ،االقتصاديات ،البنية
التحتية ،واالتصاالت).

•األفراد مبن فيهم صناع القرار والقادة وقادة الرأي وصناع
اخليار.
5)5شرح حتليل ثقافي يراعي األديان والتقاليد ،وصلته بأمن الوحدة
والسكان احملليني.
6)6شرح حتليل ثقافي يراعي اجلنسني ،وصلته بأمن السكان األقلية
واحملليني.
مسائل للدراسة
أ)أمناقشة تكوين عالقات طويلة املدى في مقابل املكاسب قصيرة
املدى.
ب)باالعتبارات الالزمة لتحسني العالقات الدبلوماسية.
ج)جكيف ميكن للوعي تخفيض التكاليف العملياتية وخسارة
املعدات؟
د)دزيادة الوعي الظرفي الشامل وصنع القرارات الفعالة.
ه)هما الذي يجب مراعاته عند العمل مع سكان من دين مختلف؟
و)وما الذي يجب مراعاته عند العمل مع القادة الدينيني في اجملتمع؟
وحدات محتملة
•ما الذي يجب أن تكون على علم به عند نشر اجلنود في منطقة/
إقليم ينتمي لثقافة مختلفة؟
•مجاالت النزاع الثقافي احملتمل  -األكل والشرب وامللبس
والسلوك االجتماعي

3)3شرح حتليل ثقافي يراعي االعتبارات اجلنسانية ،وصلته بأمن
الوحدة والسكان احملليني.

•مقدمة حول االعتبارات الثقافية؛

4)4حتديد اجلهات الفاعلة الرئيسية في املنطقة (من توجيه
تخطيط العمليات الشاملة):

•السمات والظرف االجتماعية ،والعادات والتقاليد ،واألدوار
والعالقات بني اجلنسني؛

•الدول القومية والكيانات غير احلكومية؛

•التكوين العرقي والديني ،وقيادة اجملموعات الدينية احمللية؛

•املنظمات مبا فيها املنظمات احلكومية وقوات األمن
واملنظمات الدولية واملنظمات غير احلكومية فضال َ عن
املشاريع التجارية والشركات متعددة اجلنسيات؛
•اجلماعات مبا فيها اجلماعات ذات املصالح السياسية،
واجلماعات ذات السلطات والنفوذ االجتماعي فضال ً عن
اجلماعات العرقية أو الدينية أو القبلية أو العشائرية التي
عادة ما يكون لها صلة باألفراد املذكورين أعاله؛

منهجية/تقييم التعلم
سوف تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ،ودراسات حالة حول
الصومال والعراق وأفغانستان ،ومناقشات جماعية ومتارين عملية.
املراجع
http://www.au.af.mil/au/aul/bibs/culture.htm
توجيه تخطيط العمليات الشاملة اخلاص بعمليات قيادة التحالف -
الفصل  - 2تنمية الوعي الظرفي واملعرفة ،حتديد اجلهات الفاعلة في
املنطقة ،8-2 ،فبراير .2010
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هنتنغتون ،صمويل .صراع احلضارات وإعادة تشكيل النظام العاملي.
مدينة نيويورك ،والية نيويورك :سيمون وشوستر.1996 ،
الوعي الثقافي والوثائق العسكرية (املصادر من اإلنترنت ،الكتب،
الوثائق ،اجملالت الدورية).
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

ورشة عمل فرق كتابة املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني ،روما

زيارة كلية القيادة واألركان األفغانية لبروكسل
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 .3مرحلة الضابط املتوسط
مباحث (م ) ولبنات (ل) ووحدات محتملة (و)

م .1املهنية العسكرية
ل  1.1النهج الشامل للعمليات 72............................................................................................................................
الوحدة 1.1.1
الوحدة 1.1.2
الوحدة 1.1.3
الوحدة 1.1.4
الوحدة 1.1.5
الوحدة 1.1.6

اإلسهام الدبلوماسي واالقتصادي واملدني في النهج الشامل
اإلسهام العسكري في النهج الشامل على املستوى التكتيكي
اإلسهام العسكري في النهج الشامل على املستوى العملياتي
اإلسهام العسكري في النهج الشامل للعمليات متعددة اجلنسيات
اإلسهام العسكري في النهج الشامل على املستوىني السياسي واإلستراتيجي
العمل مع املنظمات الدولية وغير احلكومية

ل  1.2التخطيط العملياتي والتصميم العملياتي 73......................................................................................................
عملية صنع القرار .التقدير التكتيكي والعملياتي
الوحدة 1.2.1
	التخطيط للحملة .عملية التخطيط العملياتي (التخطيط العملياتي للناتو ،وعملية التخطيط العملياتي
الوحدة 1.2.2
املشترك بالواليات املتحدة األمريكية)
الفن العملياتي
الوحدة 1.2.3
اإلدارة العملياتية
الوحدة 1.2.4
التصميم العملياتي مفاهيم التصميم العملياتي
الوحدة 1.2.5
ل 1.3األدوار واملهام والقدرات العملياتية74...................................................................................................................
الوحدة 1.3.1
الوحدة 1.3.2
الوحدة 1.3.3
الوحدة 1.3.4
الوحدة 1.3.5
الوحدة 1.3.6
الوحدة 1.3.7
الوحدة 1.3.8
الوحدة 1.3.9
الوحدة 1.3.10
الوحدة 1.3.11
الوحدة 1.3.12

النطاق الشامل للعمليات املشتركة
العمليات البرية .إسهام العنصر البري في احلملة .األدوار واملهام.
االعتبارات التخطيطية للعمليات البرية
العمليات البحرية .إسهام العنصر البحري في احلملة.
األدوار واملهام.
االعتبارات التخطيطية للعمليات البحرية
العمليات اجلوية .إسهام العنصر اجلوي في احلملة .األدوار واملهام.
االعتبارات التخطيطية للعمليات اجلوية
عمليات وقدرات إدارة األزمات
عمليات االستجابة لألزمات
إجراء احلمالت
الوظائف /العوامل التمكينية املشتركة
أدوار ومهام فرقة العمل املشتركة اخملتلطة ()CJTF

ل  1.4االستخبارات على املستوى العملياتي75.............................................................................................................
الوحدة 1.4.1
الوحدة 1.4.2
الوحدة 1.4.3

عمليات االستخبارات ،واملراقبة ،واالستهداف ،واالستحواذ ،واالستطالع
الدورة االستخباراتية
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املبحث  :1املهنية العسكرية
الهدف
يُعرّف مبحث املهنية العسكرية الطالب على مهنهم من خالل
مفهوم اجلندية ،حيث يزود الطالب بفهم للتكتيكات والعمليات
واإلستراتيجيات ذات الصلة بالعمليات العسكرية الراهنة واملستقبلية
في حني يتم إخراج قادة يتمتعون بفهم عميق ملهنهم .ويعمد الطالب
بعدئذ إلى تطبيق فهمهم من خالل التدريبات العملية العسكرية في
حني يُجرى تقييمهم في أحد املناصب القيادية .ويلخص مبحث املهنية
العسكرية السمات املميزة للمحارب وعضو املهنية في هوية الضابط.

2)2سيتمكن كل خريج من:
•إظهار الشجاعة والشخصية والصالبة البدنية والعقلية،
وكذلك القيم الالزمة للنجاح كضابط عسكري؛
•العمل بكفاءة كقائد لكتيبة أو لواء؛
•العمل بكفاءة كعضو أقدم من هيئة األركان (مستوى
اللواء فما فوق؛
•القدرة على حل املشاكل التكتيكية على مستوى الكتيبة
أو ما مياثله باستخدام املبادئ التي تشكل األساس للعقيدة
وخوض احلرب؛

الوصف

•إظهار القيادة الفعالة كضابط في وظيفة متوسطة
للقيادة واألركان؛

إن مبحث املهنية العسكرية هو أحد البرامج الثالثة الرئيسية املترابطة
للتطوير ضمن منهج التعليم العسكري املهني .ومتثل املهنية
العسكرية األساس ملتطلبات وخبرات وأنشطة التدريب العسكري
والتطوير القيادي التسلسلي والتدريجي املصممة لدعم التطوير
وسيولي
العسكري لألفراد والقادة ،واستيعاب أدوار اجلندية ومبادئها.
ُ
خاصا بتطوير الصفات الالزمة للطالب ليصبحوا
هذا البرنامج اهتما ًما ً
قادة ذوي شخصية .ويقترن بهذا النهج وضع وتدريس وإنفاذ ومنذجة
املعايير التي تغلغل في الثقافة العسكرية وتُعد أمرًا ضروريًا لالنضباط
واالستعداد .فتدريس الطالب قيمة املعايير يؤهلهم ألن يقوموا بدورهم
كقادة عسكريني بفعالية .ويجب على الطالب تعلم وإظهار معايير
سلوكية صارمة في مجاالت التطوير الفكرية والعسكرية والبدنية
واألخالقية واالجتماعية .وريثما ينضج الطالب ،يُتوقع منهم التقدم من
مجرد االلتزام باملعايير إلى منذجتها وإنفاذها ووضعها.

•شرح دور سلك الضباط في القوات املسلحة.

•القدرة على تنسيق إطالق النار واملناورة

أهداف التعلم

•القدرة على تكليف الوحدات الفرعية وفقً ا لذلك

1)1في سبيل حتقيق الهدف الشامل:
•وصف املعايير العملياتية للحرب؛
•شرح مبادئ القانون العسكري؛
•إظهار الكفاءة في املهارات العسكرية املطلوبة لضابط
في وظيفة متوسطة للقيادة واألركان؛
•إظهار أداء متفوق في املهارات العسكرية املطلوبة لضابط
في وظيفة متوسطة للقيادة واألركان؛
•إظهار القدرة على حل املشكالت العسكرية خالل فترات
اإلجهاد العالي.

3)3الكفاءة الفردية
العمل بكفاءة كقائد على مستوى الكتيبة أو اللواء ،أو كرئيس
هيئة األركان على نفس املستويات:
•القدرة على قيادة الوحدة في احلرب والسالم؛
•القدرة على اتخاذ القرارات بحسب املهام اخملولة من القيادة
العليا؛
•القدرة على تقييم العمل الذي تقدمه األركان واتخاذ
القرارات وفقً ا لذلك؛

•القدرة على إقامة صالت مع الوحدات اجملاورة والتنسيق
معها
4)4عضو هيئة األركان
العمل بكفاءة كعضو هيئة أركان في املهام احملددة ،أي :من املهام
 S-1إلى  5على مستوى الكتيبة أو اللواء:
•القدرة على قيادة الوحدة في احلرب والسالم؛
•القدرة على اتخاذ القرارات بحسب املهام اخملولة من القيادة
العليا؛
•القدرة على تقييم العمل الذي تقدمه األركان واتخاذ
القرارات وفقً ا لذلك؛
•القدرة على تنسيق إطالق النار واملناورة
•القدرة على تكليف الوحدات الفرعية وفقً ا لذلك
•القدرة على إقامة صالت مع الوحدات اجملاورة والتنسيق
معها
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5)5حل املشكالت التكتيكية
حل املشكالت التكتيكية باستخدام املبادئ التي تشكل
األساس للعقيدة وخوض احلرب ،ومن ذلك مثال ً:
•التمييز بني أدوار وقدرات عناصر فريق اللواء القتالي؛
•حتليل الوضع التكتيكي وشرح نقاطه األساسية؛
•الكفاءة في تطبيق املبادئ حلل املشاكل التكتيكية
باستخدام جميع األدوات املتاحة؛
•إبالغ اخلطط بفعالية.
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اللبنة  1.1النهج الشامل للعمليات

•اإلسهام العسكري في النهج الشامل على املستوى العملياتي؛

الوصف

•اإلسهام العسكري في النهج الشامل للعمليات متعددة
اجلنسيات؛

تبحث هذه اللبنة في النهج الشامل للعمليات .وبوجه خاص ،يُعد
النهج الشامل أمرًا ضروريًا في االنتقال من القيادة العسكرية لألنشطة
العملياتية إلى القيادة املدنية .وللنهج الشامل أهمية خاصة في هذه
امليادين العملياتية مثل أمن احلدود ،وعمليات اإلغاثة في حاالت الكوارث
في اخلارج ،وعمليات مكافحة اإلرهاب الداخلي ،والعمليات متعددة
اجلنسيات .إضافة إلى ذلك ،تُقرر فكرة العمليات الشاملة بأنه سيكون
هناك حاجة في كل مرحلة من مراحل العمليات العسكرية إلى إبقاء
عنصر االستقرار والذي يتطلب نهج عمل عبر احلكومة بأسرها.

•اإلسهام العسكري في النهج الشامل على املستويني السياسي
واإلستراتيجي؛

أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح الدور الذي ستلعبه جميع الهيئات احلكومية في إدارة
العمليات.
2)2وصف الصعوبات املالزمة للقيادة والتحكم في نهج العمل عبر
احلكومة بأسرها.
3)3حتديد املزايا التي ستتمتع بها مختلف الهيئات احلكومية في
العمليات الشاملة ،وفي ساحة املعركة الالخطية وإلدارة األزمات.
مسائل للدراسة
أ)أهل النهج الشامل ضروري أم مرغوب فيه؟
مهما في إدارة العمليات
ب)بما هي الوكاالت األخرى التي ستلعب دورًا ً
خالف اجليش؟
ج)جكيف ميكن احلفاظ على وحدة القيادة وتوحيد اجلهود في نهج
العمل عبر احلكومة بأسرها؟
د)دما هي القدرات اخلاصة بالوكاالت األخرى في العمليات الشاملة
وفي ساحة املعركة الالخطية وإلدارة األزمات؟
ه)هكيف يساعد النهج الشامل في االنتقال من القيادة العسكرية
لألنشطة العملياتية إلى القيادة املدنية؟
و)وكيف تُنظَّ م دولتك للنهج الشامل؟
ز)زما مدى دمج اجلهات الفاعلة غير احلكومية في نهج العمل
الشامل لديك؟
وحدات محتملة
•اإلسهام الدبلوماسي واالقتصادي واملدني في النهج الشامل؛
•اإلسهام العسكري في النهج الشامل على املستوى التكتيكي؛

•العمل مع املنظمات غير احلكومية والدولية.
منهجية /تقييم التعلم
دراسات فردية ،ومحاضرات ،ومناقشات ،ورحالت ميدانية ،وفصول دراسية،
ومحاكاة ،ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة ،ومقاالت علمية،
وكتابة يوميات تأملية.
املراجع
( – AJP 01 (Dعقيدة التحالف املشتركة.
الدليل امليداني  .3-07عمليات حتقيق االستقرار .أكتوبر .2008
 .JP 3-0العمليات املشتركة 17 .سبتمبر 2006
 .JP 3-07.3عمليات السالم  17أكتوبر .2007
 ،JP 3-08التنسيق بني الوكاالت ،واملنظمات احلكومية الدولية،
واملنظمات غير احلكومية خالل العمليات املشتركة ،اجمللد  17 ،1مارس
.2006
 ،JP 3-08التنسيق بني الوكاالت ،واملنظمات احلكومية الدولية،
واملنظمات غير احلكومية خالل العمليات املشتركة ،اجمللد  17 .2مارس
.2006
 .JP 3-24عمليات مكافحة العصيان 05 .أكتوبر .2009
 .JP 3-27الدفاع عن الوطن 12 .يوليو .2007
 .JP 3-28الدعم املدني 14 .سبتمبر 2007
 .JP 3-29املساعدة اإلنسانية اخلارجية 17 .مارس .2009
 .JP 3-57العمليات املدنية-العسكرية 08 .يوليو .2008
 .JP 3-68عمليات إجالء غير املقاتلني 22 .يناير .2007
ويندلينغ ،سيسيل .النهج الشامل إلدارة األزمات املدنية
العسكرية:وجهة نظر ودراسة حتليلية نقدية; تقرير ""IRSEM
�
معهد البحوث اإلستراتيجية في املدرسة العسكرية� (فرنسا);2010 ،
__http://www.humansecuritygateway.com/documents/IRSEM
TheComprehensiveApproachtoCivilMilitaryCrisisManagement.pdf
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.
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اللبنة  1.2التخطيط العملياتي والتصميم العملياتي

ج)جما هي األعمال املناسبة لتحليل املهمة؟

الوصف

د)دكيف ميكنك إعداد بيان مهمة ُمعاد الصياغة ،وغاية القائد
األولية ،وتوجيهات التخطيط ،ومتطلبات املعلومات احلرجة
للقائد ()CCIR؟

تتناول هذه اللبنة الطرق العملياتية للتخطيط ويضم الفكرة
اجلديدة للتصميم .وتوجه الطالب من خالل عملية التخطيط اخلطي
املستخدمة في بلدهم ،وسواء أكان ذلك من خالل [ MDMPعملية
صنع القرارات العسكرية] أو [ JOPPعملية التخطيط العملياتي
املشترك] .كما تثير فكرة التصميم العملياتي والتي "تُعد إحدى
منهجيات التفكير النقدي واإلبداعي ملساعدة القادة على فهم
البيئة ،وحتليل املشكالت ،ودراسة ال ُن ُهج احملتملة حتى يتسنى لهم
انتهاز الفرص ،وحتديد نقاط الضعف ،وتوقع التحوالت خالل احلمالت".

•عملية صنع القرار؛

أهداف/نتائج التعلم

•التقدير التكتيكي والعملياتي؛

1)1وصف الطريقة املستخدمة في بلدك إلدارة التخطيط على
املستوى العملياتي.

•التخطيط للحمالت .عملية التخطيط العملياتي (التخطيط
العملياتي للناتو ،وعملية التخطيط العملياتي املشترك
بالواليات املتحدة األمريكية)؛

2)2حتليل إحدى املهمات على املستوى العملياتي (حتليل املهمة).
3)3تطوير مسارات العمل على املستوى العملياتي (تطوير مسار
العمل).
4)4حتليل مسارات العمل املطورة واختبارها بأسلوب لعبة احلرب
(حتليل واختبار مسار العمل من خالل لعبة احلرب).
5)5تقييم مسارات العمل التي مت اختبارها بأسلوب لعبة احلرب
(لتقدمي مسار العمل املوصى به) (مقارنة مسارات العمل).
6)6مسار العمل املوصى به (موافقة القائد على مسار العمل على
املستوى العملياتي).
7)7شرح كيف يساعد التصميم في صياغة املشكلة في تخطيط
احلمالت.
8)8شرح كيف ميكن أن تكون ال ُن ُهج اجلديدة لعملية التخطيط
العملياتي ضرورية ملعاجلة املشكالت الالخطية سيئة التشكيل.
9)9حتليل أوجه القصور في تخطيط العمليات احلديثة على املستوى
العملياتي.
1010صياغة خطة على املستوى العملياتي.
مسائل للدراسة
أ)أما األساليب املستخدمة في بلدك بخصوص التخطيط على
املستوى العملياتي؟
ب)بكيف يضع حتليل عناصر قيادة املعركة املتمثلة في الفهم
والتصور والوصف أطر املشكالت العملياتية؟

ه)هما هي املتطلبات املشتركة ملسارات العمل؟
و)وما الطريقة التي ينبغي استخدامها الختيار مسار العمل؟
ز)زكيف يسهم التصميم في عملية التخطيط؟
وحدات محتملة

•الفنون العملياتية؛
•اإلدارة العملياتية؛
•التصميم العملياتي .مفاهيم التصميم العملياتي.
منهجية /تقييم التعلم
دراسات فردية ،ومحاضرات ،ومناقشات ،ورحالت ميدانية ،وفصول
دراسية ،ومحاكاة ،ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة،
ومقاالت علمية ،وكتابة يوميات تأملية.
املراجع
 – AJP 5عقيدة التحالف املشتركة للتخطيط.
الدليل امليداني  .5-0العملية العملياتية 25 .مارس .2010
الدليل امليداني .34-130اإلعداد االستخباراتي لساحة املعركة8 .
يوليو 1994
مركز خوض احلروب املشترك" .التصميم في العمليات العسكرية:
كتاب متهيدي للقوات املقاتلة املشتركة" .مجموعة العقائد
املشتركة ،املنشور  1020سبتمبر .2010
 .JP 5-0التخطيط العملياتي املشترك 26 .ديسمبر .2006

اجليش األمريكي ،تقدير القائد وتصميم احلمالت ،منشورات
 TRADOC 525-5-500، 28يناير .2008
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.
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اللبنة  1.3األدوار واملهام والقدرات العملياتية

•عمليات وقدرات إدارة األزمات؛

الوصف

•عمليات االستجابة لألزمات؛

تتناول هذه اللبنة األدوار واملهام والقدرات العملياتية .وتبدأ بتلك
األدوار املنوطة باجليش بتكليف من القانون .ثم تبحث في تلك املهام
احملددة للجيش من قبل احلكومة .وبعد ذلك ،تعمد إلى تقييم عما إذا
كانت القدرات متوفرة مبا يكفي للقيام بتلك األدوار واملهام .وأخيرًا،
تبحث في اآلثار املترتبة على اخملاطر العملياتية املرتبطة بجوانب
النقص وكيف ميكن تخفيفها.
أهداف/نتائج التعلم
1)1حتديد نطاق األدوار العملياتية كما يحدده القانون.
2)2شرح أنواع املهام العملياتية احملددة للجيش.
3)3تقييم عما إذا كانت قدرات القوات تكفي إلجناز نطاق األدوار
واملهام احملددة لها.
4)4وصف اخملاطر العملياتية املرتبطة بجوانب النقص في القدرات.
مسائل للدراسة
أ)أما هي مبادئ العمليات املشتركة؟
ب)بما هي األدوار التي يحددها القانون لقواتك؟
ج)جما هي املناطق حيث يُتوقع من قواتك أن تُنفذ مهمتها؟
د)دما هي مناطق الكفاءات األساسية /القدرات املشتركة اخلاصة
بقواتك؟
ه)هما هي جوانب النقص الرئيسية في القدرات واخملاطر املستدامة
أمام األدوار واملهام العملياتية احملددة؟
و)وكيف ميكن أن تتناسب األدوار واملهام املنوطة بدولتك في السياق
اإلستراتيجي ومتعدد اجلنسيات؟
وحدات محتملة
•العمليات البرية .إسهام العنصر البري في احلملة .األدوار واملهام.
اعتبارات التخطيط؛
•العمليات البحرية .إسهام العنصر البحري في احلملة .األدوار
واملهام .اعتبارات التخطيط؛
•العمليات اجلوية .إسهام العنصر اجلوي في احلملة .األدوار واملهام.
اعتبارات التخطيط
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•إجراء احلمالت؛
•نطاق العمليات املشتركة؛
•الوظائف املشتركة؛
•أدوار ومهام فرقة العمل املشتركة اخملتلطة (.)CJTF
منهجية /تقييم التعلم
دراسات فردية ،ومحاضرات ،ومناقشات ،ورحالت ميدانية ،وفصول
دراسية ،ومحاكاة ،ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة،
ومقاالت علمية ،وكتابة يوميات تأملية.
املراجع
( .AJP 3 (Cعقيدة التحالف للعمليات.

( .AJP 3.4 (Aعقيدة التحالف املشتركة لعمليات االستجابة
لألزمات.
( .AJP 3.4.1 (Aعقيدة التحالف املشتركة لعمليات االستجابة
لألزمات.
 .AJP 3.4.2عقيدة التحالف املشتركة لعمليات إجالء غير املقاتلني
(.)NEO
 .JP 3-0العمليات املشتركة 17 .سبتمبر 2006
وزارة الدفاع األمريكية .تقرير استعراض األدوار واملهام عن كل أربع
سنوات .يناير.2009 ،
كالرك ،جون إل" .ما األدوار واملهام املنوطة بالقوات العسكرية واألمنية
األوروبية في القرن احلادي والعشرين؟" ورقات بحثية من مارشال سنتر
( 7أغسطس .64-1 :)2005
http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/de/
component/content/article/484-art-col-publicationsmc-paper-7.html؟directory=21
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

اللبنة  1.4االستخبارات على املستوى العملياتي
الوصف
تتناول هذه اللبنة االستخبارات على املستوى العملياتي .وتدرس الدور
االستخباراتي على مستوى القوى املشتركة واخملتلطة ،وتضم جميع
جوانب العملية االستخباراتية العملياتية .وتبحث في مقدار املصادر
فهما أفضل
والقدرات املتاحة وكيف ينبغي إدارتها .وأخيرًا ،فإنها توفر ً
لإلعداد االستخباراتي املشترك للبيئة العملياتية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف الدور االستخباراتي على مستوى القوى املشتركة
والعمليات ،مع القدرة على تطبيق املبدأ.

وحدات محتملة
•عمليات االستخبارات واملراقبة واالستهداف واالستحواذ
واالستطالع؛
•الدورة االستخباراتية؛
•اإلعداد االستخباراتي املشترك للبيئة العملياتية (.)JIPOE
منهجية /تقييم التعلم
دراسات فردية ،ومحاضرات ،ومناقشات ،ورحالت ميدانية ،وفصول
دراسية ،ومحاكاة ،ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة،
ومقاالت علمية ،وكتابة يوميات تأملية.
املراجع

2)2شرح العملية االستخباراتية العملياتية (التخطيط والتوجيه،
والتجميع ،والتجهيز والتسخير ،والتحليل واإلنتاج ،والنشر
والدمج ،والتقييم والتعقيب).

 .JP 2-0االستخبارات املشتركة 22 .يونيو .2007

3)3وصف كيف تدعم العملية االستخباراتية العملياتية التخطيط
املشترك.

 .JP 2-01الدعم االستخباراتي املشترك والوطني للعمليات
العسكرية 07 .أكتوبر .2004

4)4حتديد القدرات الالزمة لالستخبارات العملياتية الفعالة.

 .JP 2-01.3اإلعداد االستخباراتي املشترك للبيئة العملياتية.
 16يونيو .2009

5)5وصف اإلعداد االستخباراتي املشترك للبيئة العملياتية
(.)JIPOE
6)6صياغة خطة استخباراتية على املستوى العملياتي.

 .AJP 2مجموعة عقائد التحالف االستخباراتية املشتركة.

سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

مسائل للدراسة
أ)أكيف ينبغي تخطيط العملية االستخباراتية العملياتية
وتوجيهها؟
ب)بما هي األصول املتاحة للتجميع؟
املجُمعة إلى
ج)جكيف يتم حتويل املُنتجات االستخباراتية اخلام ّ
معلومات مفيدة؟
د)دكيف يتم حتويل التدفقات املعلوماتية املتباينة إلى منتجات
مفيدة؟
ه)هكيف يتم نشر املنتجات االستخباراتية ودمجها في عملية صنع
القرار؟
و)وكيف يتم تقييم املنتجات االستخباراتية وحتسينها؟
ز)زما هو تأثير ساحة املعركة الالخطية على العملية
االستخباراتية العملياتية؟
ح)حما هي خطوات عملية اإلعداد االستخباراتي املشترك للبيئة
العملياتية وكيف يتم تنفيذها في بلدك؟
ط)طما أكثر املصادر واألنظمة والطرق أهمية على املستوى
العملياتي؟
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اللبنة  1.5العمليات املعلوماتية

املراجع

الوصف

( .AJP 3 (Cعقيدة التحالف املشتركة للعمليات.

تتناول هذه اللبنة العمليات املعلوماتية .وتتناول بالدراسة األنشطة
والقدرات الالزمة لإلستراتيجية الفعالة .كما تبحث في كيفية
التنظيم للحصول على املعلومات وكيفية إدارة التخطيط .وأخيرًا،
فإنها تبحث فيما هو ضروري للتنفيذ.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف العمليات املعلوماتية (.)IO
2)2شرح أهداف العمليات املعلوماتية.
3)3وصف كيفية التنظيم للعمليات املعلوماتية.
4)4شرح األنشطة والقدرات الالزمة لتقدمي إستراتيجية متماسكة
للعمليات املعلوماتية.
5)5وصف كيفية إدارة تخطيط العمليات املعلوماتية.
6)6حتديد أي من التدريبات والقدرات الالزمة للعمليات املعلوماتية
الفعالة.
7)7صياغة خطة العمليات املعلوماتية للكتيبة.
8)8وصف خطة العمليات املعلوماتية للواء فما فوق.
مسائل للدراسة
أ)أهل توظيف العمليات املعلوماتية الفعالة يُعد أمرًا ضروريًا
لتحقيق أهداف القائد على املستوى العملياتي؟
ب)بما هي العمليات املعلوماتية الهجومية والدفاعية؟
ج)جكيف ينبغي دمج تخطيط العمليات املعلوماتية مع التخطيط
العملياتي؟
د)دكيف ميكن للعمليات املعلوماتية إحراز التفوق املعلوماتي
واحلفاظ عليه؟
ه)هما هو دور العالقات العامة في العمليات املعلوماتية؟
و)وما هي القيود القانونية املفروضة على العمليات املعلوماتية في
بلدك؟ في سياق العمليات متعددة اجلنسيات؟
وحدات محتملة
•احلرب اإللكترونية؛
•حرب القيادة والتحكم؛
•احلرب السيبرانية؛
•العمليات النفسية.
منهجية/تقييم التعلم
دراسات فردية ،ومحاضرات ،ومناقشات ،ورحالت ميدانية ،وفصول
دراسية ،ومحاكاة ،ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة،
ومقاالت علمية ،وكتابة يوميات تأملية.
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الدليل امليداني  .13-3العمليات املعلوماتية :العقيدة والتكتيكات
واألساليب واإلجراءات.
 .JP 3-13العقيدة املشتركة للعمليات املعلوماتية.
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

املبحث  :2القيادة العامة والقيادة واألخالقيات

ي)يضمان استعداد املرؤوسني والوحدات للقيام باملهمة؛

الهدف

سيحكم على النجاح؛
ك)كشرح ما يحاول اجنازه وكيف ُ

يهدف مبحث القيادة العامة والقيادة واألخالقيات إلى تعريف الطالب
بنظرية القيادة وتعليم القيم وتنمية الشخصية واجلندية .ويعد هذا
املبحث متضمنًا في خصائص اجلندي واملنتسب للمهنية العسكرية
املكونة لهوية الضابط.
الوصف
يركز هذا املبحث على تطوير قدرة الضابط باعتباره محاربًا وقائ ًدا
وخادما للبالد .وفيما يلي
ذا شخصية وأحد أفراد املهنية العسكرية
ً
بعض التعريفات الرئيسية الواردة في هذا املبحث:
القيادة  -هي عملية التأثير على األشخاص أثناء العمل إلجناز املهمة
وحتسني املُنظمة.
الشخصية  -هي الصفات األخالقية التي ت ُ ّ
شكل طبيعة القائد
وتُك َِّون قراراته وتصرفاته.
القائد ذو الشخصية  -هو القائد الذي يسعى الكتشاف احلقيقة،
وينصر ما هو حق ،ويتحلى بالشجاعة وااللتزام للتصرف وفقً ا لذلك.
وال تنطوي الشخصية على احلسن األخالقي فقط ولكن أيضا ً احلزم
والعزم واالنضباط الذاتي واحلكم السليم.
أهداف التعلم

ل)لأداء املهارات األساسية ،وشرح ملاذا تؤدّى على هذا النحو،
وتعليمها للمرؤوسني؛
م)مقيادة استعراضات اخلبرة املكتسبة الفعالة والتي تساعد
املرؤوسني والوحدة على حتسني أدائهما؛
ن)نتدريب املرؤوسني بفاعلية ،وتزويدهم بالتعقيبات املفيدة.
2)2إظهار الشجاعة والشخصية والنزاهة والصالبة من خالل:
أ)أتبني روح ميثاق الشرف؛
ب)بمعاملة اآلخرين بكرامة واحترام؛
ج)جالعيش وفق القيم العسكرية؛
د)دإظهار روح احملارب؛
ه)هإظهار القوة الذهنية؛
و)وإبداء احلكم السليم املالئم؛
ز)زالتغلب على ضغط األقران التخاذ خيارات جيدة؛
ح)حإبداء الثقة بالنفس؛
ط)طإظهار االنضباط الذاتي؛
ي)يأداء املهام بنجاح حتت ضغط؛
ك)كإظهار االلتزام في حتقيق النمو الشخصي واملهني.

الفعالة املتوقعة من الضابط األحدث في إجناز
1)1إظهار القيادة
ّ
املهام املكلف بها .وهذا يعني أنهم سيكونوا قادرين على:
أ)أأن يكونوا مثاال ً يُحتذى به في القيادة؛
ب)ببناء فرق فعالة؛
ج)جحتسني املنظمة األكبر؛
د)دممارسة مبادرات في إطار غاية القائد؛
ه)هاالعتناء باملرؤوسني واملشاركة في جناحهم؛
و)والتواصل بفعالية؛
ز)زالسماح للمرؤوسني أن يتصرفوا بحرية في كيفية إجناز
املهمة وحتميلهم املسؤولية؛
ح)حتطبيق الفطرة واحلكم السليم في غرس االنضباط
والعناية بالتفاصيل لدى املرؤوسني؛
ط)طتقبل املساءلة عن النفس والوحدة؛
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اللبنة  2.1األخالقيات

كوكر ،كريستوفر .األخالقيات واحلرب في القرن  .21نيويورك،

الوصف

هارتل ،أنطوني إي .القضايا األخالقية في صنع القرارات العسكرية.
كانساس :مطبعة جامعة كانساس.1990 ،

تتناول هذه الوحدة الدور املنوط باألخالقيات عند اتخاذ قرار بخوض
احلرب وإدارتها.
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح تطور التفكير األخالقي عن احلرب.
2)2دراسة املبادئ الرئيسية لألخالقيات العسكرية املهنية الوطنية.
3)3وصف العالقة بني االلتزامات األخالقية بالنسبة للدول
والشعوب.
4)4تطبيق املنطق األخالقي على املشكالت واملعضالت التي تواجه
القادة على املستوى العملياتي.
5)5وصف املشكالت األخالقية املتعلقة باحلرب غير النظامية.
6)6تطبيق املبادئ األخالقية على العمليات العسكرية املعاصرة.
مسائل للدراسة
أ)أما هي أفضل السبل لتعزيز القيم الالزمة لضمان قيادة فعالة
في هذا املستوى؟
ب)بما هي نظرية احلرب العادلة؟
ج)جكيف ميكن للقائد التوفيق بني القيم األخالقية والضرورات
العسكرية؟
د)دهل تعد الظروف اليائسة مبررًا التخاذ إجراءات يائسة؟
وحدات محتملة
•القيم والفضائل والسمات املطبقة؛
•املبادئ األخالقية واستخدام القوة؛
•القيم العسكرية والقيم املدنية؛
•القواعد املهنية وأخالقيات احملارب.
منهجية /تقييم التعلم
دراسات فردية ،ومحاضرات ،ومناقشات ،ورحالت ميدانية ،وفصول
دراسية ،ومحاكاة ،ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة،
ومقاالت علمية ،وكتابة يوميات تأملية.
املراجع
كاريك ،دون؛ وجيمس كونيلي؛ وبول روبنسون ( -محررون) .تعليم
أخالقيات احلرب غير النظامية .لندن :أشجيت.2009 ،
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باجنل ،توماس إل .وبيتر أهرينسدورف .العدالة بني األمم :بشأن القاعدة
األخالقية للسلطة والسالم .كانساس :مطبعة جامعة كانساس،
.1999
والزر ،مايكل .احلرب العادلة والظاملة :مناقشة أخالقية مع إيضاحات
تاريخية .مدينة نيويورك بوالية نيويورك :بيسك بوكس.1992 ،
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

اللبنة  2.2القيادة

املراجع

الوصف

جاكوبس ،تي أوه ،وإي جاك" .القيادة التنفيذية العسكرية" .كيه
إي كالرك وإم بي كالرك  -محرران .إجراءات القيادة .ويست أوراجن ،نيو
جيرسي :مكتبة القيادة األمريكية ،املتحدة1990 ،

تناقش هذه الوحدة الدور الذي يقوم به القائد في املنظمات
العسكرية على مستوى الكتيبة أو ما يعادلها من الوحدات
العسكرية .وتأخذ بعني االعتبار نوع القيم الالزمة للقيادة الفعالة.
الفعال ومرؤوسيه
حيث تدرس العالقة كما ينبغي أن تكون بني القائد
ّ
وكذلك رؤسائه.
أهداف/نتائج التعلم
1)1اإلعداد لقيادة كتيبة أو وحدة عسكرية مماثلة.
2)2تقييم القيادة على املستويات اخلاصة باملرؤوسني وتقديرها
والعمل على تطويرها.
3)3حتديد وشرح ما يُتطلب لقيادة املستوى التالي من القيادة العليا
أو فرقة عمل مشتركة مختلطة.

جاكوبس ،تي أوه ،وإي جاك" .القيادة التنفيذية ".آر جال وأيه
دي ماجنليسدورف  -محرران .دليل السيكولوجية العسكرية.
تشيتشستر ،اجنلترا :وايلي.1991 ،
يوما ما كنا جنودًا....
الفريق املتقاعد هارولد مور وجوزيف إل غاالويً .
وشبابًا .مدينة نيويورك بوالية نيويورك :راندوم هاوس.1992 ،

اجليش األمريكي .كن *اعرف * نفذ ،مقتبس من دليل القيادة الرسمي:
قيادة أسلوب اجليش .سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا :جوسي-باس.2004 ،
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

4)4اإلعداد إلجراء تقييم واتخاذ قرار استنادًا إلى املدخالت من عمل
األركان في هذا املستوى.
مسائل للدراسة
أ)أأي أنواع األساليب يجب استخدامها لتطوير القادة في هذا
املستوى؟
ب)بما هي أفضل السبل لتعزيز القيم الالزمة لضمان قيادة فعالة
في هذا املستوى؟
ج)جما هو اإلعداد الذي يحتاجه القائد للتكيف مع الظروف املتغيرة
بشكل سريع؟
د)دما هي األدوات اآللية التي يحتاجها القائد لكي يصبح ذا فعالية
في هذا املستوى؟
ه)هما هي املفاهيم التالية :السلوك القائم على قيم ،والقواعد
املهنية وأخالقيات احملارب ،والقوة والسلطة ،واحلافز الفردي،
والتماسك ،وفعالية الفريق واجملموعة ،وقيادة األزمة ،والقيادة في
احلاالت احلرجة؟
وحدات محتملة
•أساليب تطوير القائد.
•قيادة األزمة والقيادة في األوضاع احلرجة.
منهجية /تقييم التعلم
دراسات فردية ،ومحاضرات ،ومناقشات ،ورحالت ميدانية ،وفصول
دراسية ،ومحاكاة ،ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة،
ومقاالت علمية ،وكتابة يوميات تأملية.
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اللبنة  2.3القيادة والتحكم.

منهجية /تقييم التعلم

الوصف

دراسات فردية ،ومحاضرات ،ومناقشات ،ورحالت ميدانية ،وفصول
دراسية ،ومحاكاة ،ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة،
ومقاالت علمية ،وكتابة يوميات تأملية.

تبحث هذه الوحدة في املشكالت الراهنة للقيادة والتحكم في
العمليات الوطنية ومتعددة اجلنسيات .كما تقوم بتحليل مفهوم
قيادة املعركة وأوامر املهمة .حيث تستخدم عملية "الفهم والتصور
والوصف والتوجيه" و(ما هو مرجع هذه العملية؟) وذلك ملساعدة
القائد في اإلحاطة باملشكالت التكتيكية بشكل أفضل ولكي يكون
أكثر فعالية أثناء القيادة.
أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل مفهوم القيادة.
2)2شرح" :الفهم والتصور والوصف والتوجيه".
3)3التمييز بني معاني مصطلحات :الدولة القائدة وهياكل القيادة
املتحدة واملتوازية للعمليات متعددة اجلنسيات.
4)4تطبيق واجب مشترك للقيادة والتحكم في مترين على مستوى
الكتيبة.
مسائل للدراسة
أ)أما هي املشكالت التي تواجهها بلدك لضمان قيادة وحتكم ذي
فعالية جملموعة العمليات التي تؤديها بلدك؟
ب)بكيف تستخدم مفاهيم "الفهم والتصور" اخلاصة بقيادة
املعركة لتأطير املشكالت العملياتية للقائد؟
ج)جما هو التفاعل بني املتغيرات العملياتية ومتغيرات املهمة في
تأطير املشكالت العملياتية للقائد؟
د)دما هي العالقة بني "التصور والوصف" في تطوير غاية القائد
والتوجيه املدروس ومتطلبات املعلومات للقيادة والتحكم
والتقييمات.
ه)هكيف تساعد غاية القائد األولية في وصف مسار العمل أثناء
عملية قيادة املعركة؟
و)وما هو هيكل القيادة والتحكم األنسب للعمليات متعددة
اجلنسيات؟
وحدات محتملة
•فلسفات القيادة .قيادة املهمة؛
•خدمات القيادة والتحكم؛
•مبادئ القيادة املشتركة ومتعددة اجلنسيات؛
•نهج العمليات القائم على املناورات؛
•املسؤوليات التي تقع على عاتق القيادة والتحكم في العمليات
الوطنية ومتعددة اجلنسيات؛
•العالقات الداعمة/املدعومة في العمليات املشتركة .عالقات
القيادة والتحكم والتواصل مع الصعيد السياسي؛
•طبيعة القيادة على املستوى العملياتي.
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املراجع
 .AJP – 3.2عقيدة التحالف املشتركة للقيادة والتحكم.

الدليل امليداني  .6-0قيادة املهمة :القيادة والتحكم للقوات
املسلحة.
املنشور املشترك  .33-3 -عمليات فريق العمل املشترك.

املنشور املشترك  .16-3 -العقيدة املشتركة للعمليات متعددة
اجلنسيات.
املقدم مايكل كانا" .القيادة والتحكم في العمليات متعددة
اجلنسيات التي تضم قوات عسكرية أمريكية" .اجمللس األطلسي
األمريكي ،ورقات (بحثية) غير منتظمة الصدور ،أغسطس .2004

سيمون ،لويس .القيادة والتحكم؟ التخطيط إلجراء عمليات
عسكرية تابعة لالحتاد األوروبي .معهد االحتاد األوروبي للدراسات
األمنية ورقات (بحثية) غير منتظمة الصدور رقم  ،81يناير .2010
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

اللبنة  2.4قانون النزاعات املسلحة

•سلوك األعمال العدائية .وسائل احلرب وأساليبها؛

الوصف

•حماية املدنيني واملمتلكات الثقافية أثناء النزاع املسلح؛

تتناول هذه اللبنة قانون النزاعات املسلحة وتطبيقه في العمليات
مسوغات
العسكرية .فهي تدرس كل من قانون وقت احلرب وقانون
ّ
احلرب .كما أنها تبحث في التخصصات األساسية الكبرى لقانون
العمليات .وعالوة على ذلك ،فإنها تُعد الطالب للتعامل مع املواقف
الصعبة في امليدان.
أهداف/نتائج التعلم
1)1تلخيص قانون النزاعات املسلحة بطريقة تُناسب من يتولى
قيادة كتيبة أو وحدة عسكرية مماثلة.
2)2وصف قانون النزاعات املسلحة بطريقة تناسب من يخدم في
لوالء أو أركان مماثل.
3)3شرح تخصصات القانون اإلداري والقانون املدني واملطالبات
والقانون الدولي واملساعدات القانونية والقضاء العسكري.

•قواعد االشتباك في إطار قانون النزاعات املسلحة؛
•دور املنظمات املشاركة في القانون اإلنساني.
منهجية /تقييم التعلم
دراسات فردية ،ومحاضرات ،ومناقشات ،ورحالت ميدانية ،وفصول
دراسية ،ومحاكاة ،ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة،
ومقاالت علمية ،وكتابة يوميات تأملية.
املراجع

دينشتاين ،يورام .سلوك األعمال العدائية في إطار القانون الدولي
للنزاعات املسلحة .كامبريدج :مطبعة جامعة كامبريدج.2004 ،
االحتاد األوروبي .املبادئ التوجيهية املتعلقة باالمتثال للقانون الدولي
اإلنساني(2005/C327/04) .
الدليل امليداني  .1-04الدعم القانوني للجيش العملياتي.

4)4شرح البيئة القانونية العملياتية وتأثيرها على اإلجراءات حتى
املستويات الدنيا.

اتفاقيات جنيف والبروتوكولني اإلضافيني األول والثاني.

مسائل للدراسة

اتفاقيات الهاي.

مسوغات احلرب وقانون وقت احلرب؟
أ)أما هو الفرق بني قانون
ّ
ب)بكيف يرتكز قانون النزاعات املسلحة على أربعة مبادئ شاملة
ومترابطة أال وهي الضرورة العسكرية واإلنسانية والتناسب
والتمييز؟
ج)جكيف أثبت التاريخ أن اتباع قانون النزاعات املسلحة أو عدم
اتباعه ميكن أن يكون أحد العوامل املضاعفة للقوة؟
د)دإذا كان العدو ال يتبع قانون النزاعات املسلحة ،فلماذا ينبغي
علينا اتباعه؟
حاليا؟
ه)هما هو تاريخ اتفاقيات جنيف وما هو النقاش الدائر
ً
و)وما هي الصعوبات التي يتم مواجهتها أثناء العمليات متعددة
اجلنسيات عندما يختلف املشاركون فيها في تفسير قانون
النزاعات املسلحة واتفاقيات جنيف؟
وحدات محتملة

اجلنة الدولية للصليب األحمر .قاتله بشكل صحيح! دليل منوذجي
بشأن قانون النزاعات املسلحة للقوات املسلحة،اللجنة الدولية
للصليب األحمر ،جنيف.1999 ،
املنشور املشترك  .60-3االستهداف املشترك
املنشور املشترك  .04-1الدعم القانوني للعمليات العسكرية.

اتفاقية الناتو بشأن توحيد املقاييس  .2449التدريب في قانون
النزاعات املسلحة 29 .مارس .2004
روبرتس ،آدم؛ وريتشارد جيولف  -محرران .وثائق حول قوانني احلرب.
أوكسفورد :مطبعة جامعة أوكسفورد.1989 ،
كتيب قواعد االشتباك ،املعهد الدولي للقانون اإلنساني ،سانرميو،
نوفمبر .2009
�
http://www.iihl.org/Default.aspx?pageid=page12090
القرار  1894الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 11 ،نوفمبر
.2009

مسوغات احلرب .اإلطار القانوني الستخدام القوة.
•قانون
ّ
النزاعات الدولية وغير الدولية؛

والزر ،مايكل .اجلدل حول احلرب .نيو هيفن ،كونيتيكت :مطبعة
جامعة ييل.2004 ،

•القانون اإلنساني الدولي .القواعد األساسية للقانون الدولي
اإلنساني ومبادئه وإمكانية تطبيقه؛

سوف يعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار
القراءات املناسبة.
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املبحث  :3دراسات الدفاع واألمن
الهدف
متكني الطالب من التوقع واالستجابة بفعالية حلاالت عدم التيقن في
وسياسيا واقتصاديًا.
واجتماعيا
تكنولوجيا
عالم متغير
ً
ً
ً
الوصف
أساسا ليبني عليه الطالب خبراتهم املهنية في
يضع هذا املبحث
ً
سياق اجملتمع األكبر والذي ينتمون إليه كمواطنني .كما سيتعرف
الطالب على التاريخ العسكري كشرط أساسي للفهم املذهبي
السليم للتكتيكات والعمليات واإلستراتيجيات .وينبغي للضباط
املستقبل تقييم دور الدولة في بيئة العالقات الدولية احلالية وكذلك
الطرق التي يتم من خاللها حتديد االقتصاديات والسياسات الدولية
ونتائج كل منها .ويجب على العالقات الدولية مراعاة القيود احلالية
التي يفرضها القانون الدولي .وضباط املستقبل بصفتهم مواطنني
ويتحملون كامل املسؤولية أمام الشعب الذي ميثلونه ،يجب أن يهتموا
اهتماما شدي ًدا.
مبرؤوسيهم وباملمتلكات العسكرية
ً
أهداف التعلم
1)1تطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب القائمة على دراسة
التاريخ العسكري على املستوى العملياتي واملؤسسي والسيرة
الذاتية.
2)2حتليل نظرية العالقات الدولية في السياق التاريخي واملعاصر
عن طريق تفسير النظام الدولي احلالي ،وآثار العوملة وديناميات
الصراع الدولي على املؤسسة العسكرية.
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اللبنة  3.1تاريخ احلرب ونظريتها – تطور الفن العملياتي

املراجع

الوصف

عاما وحتى
سيتينو ،روبرت إم .طريقة احلرب األملانية :من حرب الثالثني ً
الرايخ الثالث .كانساس :مطبعة جامعة كانساس.2008 ،

تتناول هذه الوحدة تطور الفنون العملياتية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1تقييم تاريخ الفن العملياتي ونظريته وتطوره.
2)2حتليل أصول الفن العملياتي في القرنني الثامن عشر والتاسع
عشر.
3)3تقييم مدى تطور الفن العملياتي والقيادة في القرن العشرين،
والنظرية العسكرية واحلمالت من احلربني العامليتني األولى
والثانية.
4)4دراسة احلالة املعاصرة للفن العملياتي من فترة ما بعد النظرية
العملياتية للحرب العاملية الثانية ،واحلرب الباردة واحلروب
واحلمالت التي وقعت بعد احلرب الباردة.
5)5حتليل التاريخ العسكري الوطني.
6)6حتليل النزاعات احمللية واإلقليمية.
مسائل للدراسة
أ)أما هي قيمة التاريخ بالنسبة للضابط العسكري؟

من احلرب اخلاطفة وحتى عاصفة الصحراء :تطور الفن العملياتي.
كانساس :مطبعة جامعة كانساس.2004 ،
كالوزفيتز ،كارل فون .حول احلرب .ترجمة .مايكل هوارد وبيتر باريت
برنستون ،نيوجيرسي :مطبعة جامعة برنستون.1989 ،

جوميني ،أنطوان هنري دي .فن احلرب :اإلستراتيجيات والتكتيكات منذ
عصر اخليول وبنادق املسكيت .ترجمة .جي .إتش .ميندل .مطبعة
الباسو نورتي.2005 ،
كراوس ،مايكل دي ،وآر كودي فيليبس ،املنظور التاريخي للفن
العملياتي .مركز التاريخ العسكري ،اجليش األمريكي.2005 ،
نافيه ،شيمون .السعي لتحقيق التفوق العسكري :تطور النظرية
العملياتية .بورتالند ،أوريغون :فرانك كاس.1997 ،
روتنبرج ،جونتر إي .فن احلرب في عصر نابليون .بلومنجتون ،مطبعة
جامعة إنديانا.1980 ،
األركان العامة الروسية احلرب السوفيتية األفغانية .ترجمة وحترير
ليستر دابليو جراو ومايكل إيه جريس .كانساس :مطبعة جامعة
كانساس.2002 ،

ب)بشرح ثالوث املستوى "اإلستراتيجي" و"العملياتي" و"التكتيكي".

شنايدر ،جيمس - The Loose Marble" .وأصول الفن العملياتي"
املعايير( 19 ،مارس .99 - 85 :)1989

ج)جكيف فهم القادة السابقون طبيعة املشكالت التي واجهتهم
مما أدى بهم إلى تصور حملة والتخطيط لها وتوجيهها وحتليل
النتيجة بعد ذلك؟

توفلر ،ألفني وهايدي توفلر .احلرب ومناهضتها .مدينة نيويورك بوالية
نيويورك :وورنر بوكس.1995 ،

د)دما هي أدوات التخطيط املناسبة لوضع خطة احلملة؟
وحدات محتملة
•نظرية الفن العملياتي وتطوره؛

سون تزو .فن احلرب .ترجمة .صموئيل بي غريفيث .أوكسفورد:
مطبعة جامعة أوكسفورد.1963 ،
فان كريفيلد ،مارتن .القيادة في احلرب .كامبريدج ،مطبعة جامعة
هارفارد.2003 ،

•أصول الفن العملياتي في القرنني الثامن عشر والتاسع عشر؛

تسي تونغ ،ماو .عن حرب العصابات .ترجمة .صموئيل غريفيث
الثاني .أوربانا وشيكاغو ،إلينوي :مطبعة جامعة إلينوي.2000 ،

•احلاالت املعاصرة للفن العملياتي؛

سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

•تطور الفن العملياتي في القرن العشرين؛
•مكافحة العصيان والفن العملياتي.
منهجية /تقييم التعلم
دراسات فردية ،ومحاضرات ،ومناقشات ،ورحالت ميدانية ،وفصول
دراسية ،ومحاكاة ،ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة،
ومقاالت علمية ،وكتابة يوميات تأملية.
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اللبنة  3.2االتصاالت
الوصف
تتناول هذا اللبنة القضايا واإلعدادات الالزمة للتعامل بفاعلية مع
االتصاالت والعالقات اإلعالمية .وعلى وجه اخلصوص تُساعد االتصاالت
الفعالة على تشكيل بيئة عمل معاصرة إلجناح املهمة .فبدلاً من
عرض االتصاالت والعالقات اإلعالمية باعتبارها عائقً ا أمام العمليات
الفعالة ،فإنها تعرضها كأمر ضروري .كما سيتم تناول وسائل اإلعالم
التقليدية واجلديدة (املدونات والشبكات االجتماعية ،وغيرها).
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح كيف تُشكل االتصاالت الفعالة بيئة عمليات معاصرة.

•االتصاالت اإلستراتيجية؛
•االتصاالت العملياتية؛
•العالقات اإلعالمية؛
•دور وسائل اإلعالم اجلديدة.
منهجية /تقييم التعلم
دراسات فردية ،ومحاضرات ،ومناقشات ،ورحالت ميدانية ،وفصول
دراسية ،ومحاكاة ،ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة،
ومقاالت علمية ،وكتابة يوميات تأملية.

2)2استيعاب كيفية ارتباط االتصاالت الفعالة بالعالقات اإلعالمية.

املراجع

3)3متييز نطاق وسائل اإلعالم التي يُرجح االلتقاء بها.

الوحدة العامة التابعة لالحتاد األوروبي بشأن كيفية مقابلة وسائل
اإلعالم (وثيقة كلية الدفاع واألمن األوروبي آي جي.آي جي/2010/
( .)011متاح على شبكة اإلنترنت)

4)4شرح مجموعة من املقابالت اإلعالمية الشائعة.
5)5وصف األخطاء الشائعة التي حتدث عند مواجهة وسائل اإلعالم.
6)6شرح أهمية وسائل اإلعالم واالتصاالت احلديثة في العمليات
العسكرية.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تُشكل االتصاالت الفعالة بيئة عمليات معاصرة؟
ب)بما هي أفضل السبل لوضع خطة خاصة باملقابلة اإلعالمية
احلية وتنفيذها؟
ج)جما هي أنسب طريقة يعرض بها الضابط االنفتاح على اختالف
اآلراء والوكاالت اإلعالمية؟
د)دكيف تؤثر وسائل اإلعالم واالتصاالت احلديثة على العمليات
العسكرية؟
ه)هكيف ميكن أن تكون العالقات اإلعالمية الفعالة أحد العوامل
املضاعفة للقوة؟
و)وما الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم املضمنة؟
ز)زما أنسب طريقة الستخدام وسائل اإلعالم احلديثة (املدونات
والشبكات االجتماعية وغيرها) بوصفها عناصر مضاعفة
للقوة؟
ح)حما هي اجلوانب األمنية للعالقات اإلعالمية الفعالة؟
ط)طكيف ميكن للتشكيل تنظيم عالقات إعالمية فعالة؟
ي)يمعاجلة االختالفات بني (اجلمهور املستهدف) على املستوى
العسكري واحمللي والدولي.
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وحدات محتملة

املنشور املشترك  61-3امللحق أ .إرشادات إلجراء مناقشات مع وسائل
اإلعالم.
بادسي ،ستيفن" ،احلرب اإلعالمية وإدارة وسائل اإلعالم" .احلرب
احلديثة .احملرران جورج كاسيميريس ،وجون باكلي .برلينجتون،
فيرمونت :شركة أشجيت للنشر.2010 ،
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

اللبنة  3.3إدارة اللوجستيات واملوارد املشتركة ومتعددة اجلنسيات

منهجية /تقييم التعلم

الوصف

دراسات فردية ،ومحاضرات ،ومناقشات ،ورحالت ميدانية ،وفصول
دراسية ،ومحاكاة ،ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة،
ومقاالت علمية ،وكتابة يوميات تأملية.

تتناول هذه اللبنة إدارة اللوجستيات واملوارد املشتركة ومتعددة
اجلنسيات .فهي تدرس كيفية إنشاء قوات واستخدامها واستدامتها
على املستوى العملياتي سواء في العمليات الوطنية أم متعددة
اجلنسيات .كما توضح كيفية تأثير إدارة القوة على التحديث.
أهداف/نتائج التعلم
1)1استيعاب املشكالت املعاصرة إلدارة القوة.
2)2وصف اإلستراتيجيات/املهام املتعلقة باللوجستيات الوطنية
اإلستراتيجية وباالستدامة الوطنية اإلستراتيجية في العمليات
املعاصرة.
3)3فهم كيفية إنشاء قوى مشتركة واستخدامها والعمل على
استدامتها.

املراجع
 .AJP – 4لوجستيات التحالف املشتركة .سلسلة املنشورات.

املنشور املشترك  .4.0عقيدة الدعم اللوجستي اخلاص بالعمليات
املشتركة.
الفريق كرستيانسون ،سي في .اللوجستيات املشتركة  -رسم
مستقبلنا :منظور شخصي.
سوف يعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار
القراءات املناسبة.

4)4فهم عالقات قيادة القوات املشتركة والسلطة التوجيهية
للخدمات اللوجستية التي تدعم القدرات القتالية في احلرب
املشتركة.
5)5فهم كيفية تنظيم املؤسسة العسكرية للتخطيط للقيام
بعمليات مشتركة وبني الوكاالت ومتعددة اجلنسيات وتنفيذها
واحملافظة على استدامتها والتدرب عليها.
مسائل للدراسة
أ)أما هي املشكالت الرئيسية في حتديث القوات؟
ب)بما هي املشكالت الرئيسية في توفير اخلدمات اللوجستية
لعملية متعددة اجلنسيات؟
ج)جكيف تختلف اللوجستيات حسب نوع العملية؟
د)دما هي املشكالت الرئيسية التي تواجهها بلدك في استدامة
العمليات؟
ه)هما هو الدور الذي يلعبه البلد املضيف في دعم العمليات متعددة
اجلنسيات؟
وحدات محتملة
•إدارة املوارد .بناء القوة؛
•اخلدمات اللوجستية .املبادئ واجملاالت الوظيفية وإطار العمل
والفئات اخلاصة باإلمداد وما إلى ذلك؛
•دعم اخلدمات القتالية للقوات في امليدان؛
•اجملاالت الوظيفية للوجستيات املشتركة؛
•اللوجستيات متعددة اجلنسيات.
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اللبنة  3.4األمن الدولي

املراجع

الوصف

بايليس ،جون وستيف سميث وباتريشيا أوينز ،عوملة السياسة العاملية.
مدينة نيويورك بوالية نيويورك :مطبعة جامعة أوكسفورد.2011 ،

تبحث هذه اللبنة كيف تُقيَّد هياكل األمن الدولي واإلقليمي اختيار
السياسية والعمل العسكري .كما ستبحث حتدي ًدا منظومة األمم
املتحدة والهياكل األمنية اإلقليمية املعمول بها وهي :منظمة األمن
والتعاون في أوروبا والناتو واالحتاد األوروبي.
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح الهياكل األمنية الدولية.
2)2شرح نظريات العالقات الدولية الرئيسية.
3)3متييز إلى أي مدى ميكن ملنظومة األمم املتحدة أو ال ميكنها تقييد
سياسية األمن الوطني.
4)4شرح نظريات العالقات الدولية الرئيسية.
مسائل للدراسة
أ)أما هي هياكل األمن اإلقليمية والدولية؟
ب)بكيف تفسر نظريات العالقات الدولية الرئيسية أمثال الواقعية
والليبرالية والبنائية سلوك الدولة؟
ج)جما مدى صلة األمم املتحدة في الوقت الراهن؟
د)دكيف تؤثر هياكل األمن اإلقليمي املعمول بها على اخليارات
السياسية التي تتخذها بلدك؟
وحدات محتملة
•إطار األمن العاملي؛
•نظريات العالقات الدولية؛
•منظومة األمم املتحدة؛
•هياكل األمن اإلقليمي.
منهجية /تقييم التعلم
دراسات فردية ،ومحاضرات ،ومناقشات ،ورحالت ميدانية ،وفصول
دراسية ،ومحاكاة ،ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة،
ومقاالت علمية ،وكتابة يوميات تأملية.
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هوف ،أريال؛ دور السياسة الدفاعية لالحتاد األوروبي في اجلوار الشرقية.
باريس :معهد دراسات األمن.2011 ،

هنتر ،روبرت إي :سياسة الدفاع واألمن األوروبية :حليف للناتو  -أم منافس
له؟ :سانتا مونيكا ،كاليفورنيا :مؤسسة البحوث والتنمية (راند).2002 ،
�
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1463.
جوكيال ،جحا ،مجموعة العشرين :السبيل إلى التعددية الفعالة؟
باريس :معهد دراسات األمن.2011 ،
لوتواك ،إدوارد إن .اإلستراتيجية.؛ كامبريدج ،ماساتشوستس :مطبعة
جامعة هارفارد.1987 ،
دليل منظمة األمن والتعاون�:
http://www.osce.org/secretariat/22624?download=true
ميثاق منظمة األمن والتعاون لألمن األوروبي� .نوفمبر 1999؛
http://www.osce.org/mc/17502

فاسكونسيلوس ،ألفارو دي  -محرر ما هي الطموحات بالنسبة للدفاع
األوروبي في عام 2020؟ باريس :معهد دراسات األمن.2009 ،
يوست ،ديفيد إس .الناتو واملنظمات الدولية .روما :كلية دفاع الناتو؛
قسم البحوث؛ منتدى سلسلة األوراق البحثية ،سبتمبر .2007
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

اللبنة  3.5صياغة سياسة األمن الوطني وهيكله

منهجية /تقييم التعلم

الوصف

دراسات فردية ،ومحاضرات ،ومناقشات ،ورحالت ميدانية ،وفصول
دراسية ،ومحاكاة ،ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة،
ومقاالت علمية ،وكتابة يوميات تأملية.

تتناول هذه اللبنة هيكل األمن الوطني وصياغة سياسته .وتبحث
بصورة عامة في قطاع األمن والدور الذي تلعبه كل جهة فاعلة ،سواء
أكانت رسمية أم غير رسمية .كما تدرس مدى قدرة النظام احلالي في
بلدك على صياغة إستراتيجية وتنفيذها في بيئة تتسم بعدم التيقن.
أهداف/نتائج التعلم

املراجع
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

1)1وصف عملية وضع سياسة األمن الوطني اخلاصة بك.
2)2شرح إلى أي مدى يتم تقييد اجلهات الفاعلة الرئيسية مبوجب
سيادة القانون.
3)3حتليل منظمة األمن الوطني ببلدك.
4)4صياغة إستراتيجية لألمن الوطني.
مسائل للدراسة
أ)أكيف يتم هيكلة األمن الوطني في بلدك؟
ب)بهل الهياكل غير الرسمية متاثل الهياكل الرسمية؟
ج)جما مدى فعالية نظامك احلالي في مواجهة التحديات احلرجة التي
تواجهها بلدك؟ هل يتأقلم النظام مع التحديات ،أم أنه ال يزال غير
مرن في مواجهة التحديات والتهديدات اجلديدة؟
د)دما النوع املناسب من الدفاع في ضوء هذه التحديات؟
ه)هما مدى فاعلية النظام في وضع إستراتيجية؟ أو هل يستجيب
لألحداث مبجرد وقوعها؟
و)وكيف يتم تقسيم الغايات والسبل والوسائل من وجهة نظرك إلى
عوامل في إستراتيجية األمن الوطني؟
ز)زكيف تشبه إستراتيجية األمن الوطني لبلدك تلك اخلاصة ببلدان
أخرى لديها موارد وبيئة عملياتية مماثلة؟
ح)حما هو الدور الذي تلعبه منظمات األمن اإلقليمي في إستراتيجية
األمن الوطني لبلدك؟
وحدات محتملة
•اإلطار القانوني؛
•نظريات عملية صنع القرار؛
•الهياكل على املستوى الوطني :التنفيذية والتشريعية؛
•صياغة سياسة األمن الوطني.
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اللبنة  3.6العالقات املدنية  -العسكرية
الوصف
تدرس هذه اللبنة العالقات املدنية  -العسكرية على املستوى
العملياتي مع التأكيد بشكل خاص على املراقبة الدميقراطية لقطاع
األمن .ويظن البعض أن املراقبة املدنية للعمليات متعددة اجلنسيات
قد أصبحت مشكلة متزايدة .غير أن تزايد الدور الذي يقوم به اجليش
في بناء الدول في العمليات متعددة اجلنسيات وبخاصة في أماكن مثل
أيضا إلى دراسة .وأخيرًا ،ينبغي تناول دور املساعدات
أفغانستان يحتاج ً
األمنية في تعزيز املراقبة الدميقراطية لقطاع األمن.
أهداف/نتائج التعلم
1)1دراسة جتربة العالقة املدنية  -العسكرية احلديثة.
2)2شرح العالقة بني التنمية الدميقراطية والكفاءة املهنية
العسكرية.
3)3استكشاف الفرص وتكلفة املشاركة العسكرية في مجال
العمل اإلنساني وبخاصة حمالت كسب القلوب والعقول.
4)4شرح املراقبة الدميقراطية لقطاع األمن.
5)5وصف الدور الذي قد تلعبه املساعدة األمنية في تعزيز املراقبة
الدميقراطية لقطاع األمن.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تغيرت املهنية العسكرية منذ احلرب الباردة؟
ب)بكيف تُشكل البيئة العملياتية احلالية العالقات املدنية -
العسكرية؟
ج)جما هي احلدود الفاصلة بني املسؤوليات واجملاالت العسكرية/
دوما؟
األمنية واملدنية؟ وهل تعد واضحة ً
مقاوما للغاية
د)دهل كان املدنيون فضوليون للغاية أو كان اجليش
ً
للقيام مبهام معينة؟

•مسائل عامة  -نظريات ومناذج؛
•العالقات املدنية  -العسكرية في الدميقراطيات الليبرالية؛
•العالقات املدنية  -العسكرية في إصالح قطاع األمن؛
•املراقبة املدنية لقطاع األمن؛
•اجليش والتغيير االجتماعي؛
•املراقبة املدنية على العمليات متعددة اجلنسيات.
منهجية /تقييم التعلم
دراسات فردية ،ومحاضرات ،ومناقشات ،ورحالت ميدانية ،وفصول
دراسية ،ومحاكاة ،ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة،
ومقاالت علمية ،وكتابة يوميات تأملية.
املراجع

كوهني ،إليوت إيه" .القيادة العليا في القرن  ".21جوينت فورسيز
كوارترلي (صيف .54-48 :)2002
تغير البيئة
ديش ،مايكل سي املراقبة املدنية للمؤسسة العسكريةّ :
األمنية .بالتيمور ،ماريالند :مطبعة جامعة جونز هوبكينز.1999 ،
إيكيلني ،ويليم إف .املراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة .جنيف:
املراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة.2002 �،
http://www.dcaf.ch/Publications/PublicationDetail؟lng=en&id=18357

جيبالي ،فيكتور يفز وألكسندر المبرت .مدونة قواعد السلوك املتعلقة
باجلوانب السياسية -العسكرية لألمن التابعة ملنظمة األمن والتعاون:
التحليل والتنفيذ .مؤسسة مارتينوس نيهوف للنشر.2005 ،
هوفمان ،فرانك" .سد الفجوة املدنية  -العسكرية" .مجلة القوات
املسلحة (ديسمبر .)2007

ه)ههل يوجد فجوة بني القادة العسكريني والسياسيني ،وبني اجليش
واجملتمع بوجه عام؟

ريكس ،توماس إدوين "مترد اجلنراالت/معارك بترايوس :اإلستراتيجية
السياسية ألحد خبراء التكتيك العسكري" .صحيفة واشنطن
بوست  9فبراير.2009 ،

و)وهل التنمية الدميقراطية شرط مسبق ضروري للكفاءة املهنية
العسكرية؟

سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

ز)زماذا يحدث إذا خضع جزء من قطاع األمن حتت السيطرة املدنية/
الدميقراطية؟
ح)حهل للمؤسسة العسكرية دور في تعزيز االنتقال الدميقراطي؟
ط)طما هو اإلطار القانوني الدولي للمراقبة املدنية على العمليات
متعددة اجلنسيات؟
ي)يمناقشات رفيعة املستوى حول املراقبة الدميقراطية للقوات
املسلحة.

88

وحدات محتملة

اللبنة  3.7البيئة العملياتية املعاصرة
الوصف
تناقش هذه اللبنة البيئة العملياتية الناشئة في القرن  .21وتتناول
االجتاهات املتواجدة لتحديد وتيرة الصراع وطبيعته على املستوى
أيضا السياق اإلستراتيجي
العاملي في السنوات املقبلة .كما تتناول ً
الذي ميكن لكل بلد من البلدان أن يجد نفسه فيه وإلى أي مدى تؤثر
البيئة اإلستراتيجية العاملية على البيئة اإلقليمية والعكس .حيث
حاليا إلى أن أساس النظام
تشير بعض االجتاهات املعينة املتواجدة
ً
العاملي قد يتغير خالل اجليل القادم.
أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل التأثير احملتمل للتهديدات والتحديات والفرص على بيئة
األمن الدولية.
2)2متييز الدور واملهام التي قد حتتاج قواتك املسلحة أن تؤديها في
تلك البيئات.
3)3شرح أنواع القدرات التي ستحتاج قواتك املسلحة إلى تطويرها
كي تكون قادرة على العمل في تلك البيئة.
4)4وصف املتطلبات التي تفرضها التطورات في إقليمك على
مؤسستك العسكرية.
مسائل للدراسة
أ)أما هي النزاعات الدولية التي تسيطر على العالم في الوقت الراهن؟
ب)بما هي القواسم املشتركة التي حتيط بهذه املشكالت أو
النزاعات؟
ج)جكيف ميكنك أن تصف البيئة التي قد تتطلبها قواتك للعمل في
السنوات اخلمس القادمة؟

•التطورات في "( "GRINعلم الوراثة وعلم التحكم اآللي
واالستخبارات والنانو)؛
•العالم السياقي؛
•هياكل األمن اإلقليمية والدولية؛
•تضمينات القوات العسكرية واألمنية.
منهجية /تقييم التعلم
دراسات فردية ،ومحاضرات ،ومناقشات ،ورحالت ميدانية ،وفصول
دراسية ،ومحاكاة ،ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة،
ومقاالت علمية ،وكتابة يوميات تأملية.
املراجع
بريجنسكي ،زبيغنيو .رقعة الشطرجن الكبرى .مدينة نيويورك بوالية
نيويورك :بيزك بوكس.1997 ،

مجلس االستخبارات الوطني .االجتاهات العاملية  :2025العالم
يشهد حتول.2008 .
بيرال لويس ،وأشلي تيليس  -محرران أفغانستان من  2011حتى
 2014فما بعد :من عمليات دعم السالم إلى السالم املستدام.
باريس ،معهد دراسات األمن.2011 ،
توماس ،ريد؛ وتوماس كيني فهم عقائد مكافحة العصيان وعملياتها
وحتدياتها .مدينة نيويورك بوالية نيويورك :مطبعة روتليدج.2010 ،
إدارة اجليش األمريكي ،عمليات الدليل امليداني  ،3-0فبراير 2008
الفقرات من  1-1إلى .40-1
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد املضيف الختيار القراءات
املناسبة.

د)دكيف ستغير البيئة العملياتية من طبيعة النزاع الذي قد تكون
جز ًءا منه؟
ه)هكيف ستتغير املؤسسة العسكرية مستقبال ً استنادًا إلى
البيئة العملياتية؟
و)وما هي اآلثار املترتبة على تغيير توزيع القوى على املستوى العاملي؟
ز)زما هي حتديات املستوى العملياتي التي تطرحها اجلهات الفاعلة
من غير الدول؟
وحدات محتملة
•األطراف املتنازعة؛
•االجتاهات املؤثرة على األمن العاملي؛
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اللبنة  3.8إدارة األزمات
الوصف
تدرس هذه اللبنة املبادئ التي تؤدي إلى عمليات استجابة وإدارة فعالة
للكوارث .ولتحقيق هذه األهداف ،سوف تتناول اللبنة طبيعة الكوارث،
وسياق عمليات االستجابة في بلدك ،وأدوار ومسؤوليات مختلف اجلهات
أيضا إلى مناقشة
الفاعلة املتعلقة بإدارة الطوارئ .كما تهدف اللبنة ً
املسائل املتعلقة بالفيضان واملواد اخلطرة واحلوادث اإلرهابية .وستتناول
بالشرح كذلك دور املؤسسة العسكرية في عملية إدارة األزمات.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف كيفية استخدام القدرات العسكرية في التعامل مع
الكوارث.
2)2شرح مدى تأثير األزمات على اجملتمع واملنظمة وعلى أصحاب
املصالح.
3)3تعلم التنبؤ باألزمة ،وعزل وإدارة بوادر أعراضها ،وحتديد أولويات
االستجابة.
4)4تخليق عمليات التوقع واإلعداد ،واالستجابة السريعة ،ومواصلة
األعمال حتى اإلجناز وتقييمات ما بعد اإلجناز.
5)5شرح املوارد الالزمة لتطوير التعاون والتنسيق مع مقدمي
خدمات الطوارئ الذين ميثلون مختلف القطاعات مبا في ذلك
الوكاالت احمللية والوطنية ،واملؤسسة العسكرية ،والوكاالت
البيئية ،ومقدمي اخلدمات الطبية والصحية ،ووحدات إنفاذ
القانون ،واجملموعات اجملتمعية والتطوعية.
6)6وصف تطور سياسة الكوارث وممارسة إدارة الطوارئ في بلدك
وغيرها.
7)7وصف دور املؤسسة العسكرية واستعدادها إلدارة األزمات.
8)8وضع خطة إلدارة األزمات.
مسائل للدراسة
أ)أما هي سياسات الكوارث في بلدك؟
ب)بكيف يتم تنظيم االستجابة للكوارث في بلدك؟
ج)جما دور اجلهات الفاعلة غير احلكومية مثل الصليب األحمر؟
د)دما هي التدابير االحتياطية اخلاصة بعالج اإلصابات اجلماعية؟
وكذا عمليتي اإلجالء واإليواء؟
ه)هما هي نظم اإلشعار واالتصاالت؟
و)وما وجه الصلة بني الكوارث الطبيعية والتكنولوجية؟
ز)زما هي التدابير االحتياطية اخلاصة بالتهديدات واإلرهاب
الكيماوي والبيولوجي والنووي؟
ح)حما هو اإلطار القانوني الذي تعمل القوات بداخله؟
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وحدات محتملة
•مواطن الضعف والتهديدات الداخلية؛
•السياق القانوني؛
•الهيكل الداخلي؛
•االستجابة لألزمات؛
•إدارة العواقب.
منهجية /تقييم التعلم
دراسات فردية ،ومحاضرات ،ومناقشات ،ورحالت ميدانية ،وفصول
دراسية ،ومحاكاة ،ومناقشات ومشاركات في مجموعات صغيرة،
ومقاالت علمية ،وكتابة يوميات تأملية.
املراجع
http://ec.europa.eu/news/environment/100813_en.htm

بلوكمانس ،ستيفن ورمسيس ويسيل أيه.االحتاد األوروبي وإدارة
األزمات :هل ستجعل معاهدة لشبونة االحتاد األوروبي أكثر فعالية؟
أوكسفورد :مطبعة جامعة أكسفورد.2009 ،
�
http://jcsl.oxfordjournals.org/content/
early/2009/10/01/jcsl.krp020.full.pdf
كابونيجرو ،جيفري آر .مستشار األزمة :دليل تدريجي في إدارة األزمات
التجارية .مدينة نيويورك بوالية نيويورك :ماكجرو-هيل.2000 ،
هادو ،جورج وجني بولوك ودامون بي .كوبوال .3 .برلينجتون،
ماساتشوستس :إلزفير.2008 ،
كابالن ،لورا جي .دليل بشأن التخطيط لألزمات والطوارئ .نيويورك:
ماكجرو-هيل.1996 ،
لينديل ،مايكل كيه وكارال براتر ورونالد دبليو بيري .مقدمة إلى إدارة
الطوارئ .ماساتشوستس :جون وايلي آند سنز.2007 ،

أولسون ،ستيفان  -محرر .إدارة األزمات في االحتاد األوروبي؛ التعاون في
مواجهة حاالت الطوارئ .برلني :سبرجنر.2009 ،
تيرني ،كاثلني جيه ورونالد دبليو بيري ومايكل كيه .ليندل .مواجهة
غير املتوقع :التأهب واالستجابة للكوارث في الواليات املتحدة.
مطبعة جون هنري.2001 ،

ووغ ،ويليام؛ وجون آر .هاي  -محرران .دليل إدارة الطوارئ :برامج
وسياسات التعامل مع األخطار والكوارث الكبرى .ويستبورت،
كونتيكيت :مطبعة جرينوود.1990 ،
سيقوم خبراء متخصصون بالعمل مع البلد الختيار القراءات
املناسبة.

برنامج تعزيز التعليم الدفاعي  -جمهورية مولدوفا

زيارة التعليم العسكري املهني إلى األكادميية العسكرية في بيالروسيا
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شراكة دائمة  -أفغانستان

برنامج تعزيز التعليم الدفاعي  -جمهورية مولدوفا

برنامج تعزيز التعليم الدفاعي  -أرمينيا
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برنامج تعزيز التعليم الدفاعي  -أرمينيا

غرفة تبادل املعلومات بجنوب القوقاز ومولدوفا ،ريغا

برنامج معلمي الدفاع  -سلوفينيا
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فريق مشروع املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني للضابط العام

االسم
الرائد /أجالدزي نيكولوز

الدولة
جورجيا

املؤسسة التابع لها
أكادميية الدفاع الوطني

الدكتور /جيم باريت

كندا

الكلية العسكرية امللكية في كندا

السيدة /ميغان باستيك

سويسرا

مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات
املسلحة

السيد /جون بيري

الواليات
املتحدة
األمريكية

احتاد الشراكة من أجل السالم التابع
ألكادمييات الدفاع ومعاهد الدراسات األمنية

املقدم /ألني بوديسكي ،حاصل على دكتوراة

رومانيا

جامعة الدفاع الوطني

الدكتور /هوارد كومبس

كندا

األكادميية الكندية للدفاع  /الكلية
العسكرية امللكية في كندا

السيد /دانيال دي توريس

سويسرا

مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات
املسلحة

الدكتور /ديك دويل

الواليات
املتحدة
األمريكية

الكلية البحرية للدراسات العليا

املقدم /ديرك دوبويس

بلجيكا

كلية الدفاع واألمن األوروبية

الدكتور /ديفيد إمليفيونو

كندا

األكادميية الكندية للدفاع  /الكلية
العسكرية امللكية في كندا
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العقيد /رينيه كونغ

سويسرا

هيئة األركان العسكرية الدولية التابعة
للناتو

السيدة /إليزابيث البي

الواليات
املتحدة
األمريكية

قيادة القوات املشتركة األمريكية

املقدم /فينس ليندينمير

الواليات
املتحدة
األمريكية

كلية احلرب جليش الواليات املتحدة

الدكتور /مايكل ميهالكا

الواليات
املتحدة
األمريكية

كلية القيادة واألركان�
العامة

السيد /ديدزيس نيمانتس

التفيا

كلية دفاع دول البلطيق

املقدم /هراتشيا بيتروسيانتس

أرمينيا

املعهد العسكري األرميني عقب�
ڨي .سركيسيان

السيدة /كاترين كيسادا

سويسرا

مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات
املسلحة

املقدم /رستام رزايف

أذربيجان

وزارة الدفاع ،أذربيجان

املقدم /سيرجيو ساراميت

مولدوفا

األكادميية العسكرية التابعة للقوات
املسلحة

املقدم /ماموكا شيوكاشفيلي

جورجيا

أكادميية الدفاع الوطني

الواليات
السيد /جون إف "جيف" تروكسيل
�
(عقيد متقاعد بالواليات املتحدة األمريكية) .املتحدة
األمريكية
الدكتور /هاينز فيتشيرا

النمسا

كلية احلرب جليش الواليات املتحدة

مركز للتدريب على عمليات دعم السالم

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بـ:
الدكتور /ديفيد سي.اميليفيونوو
�
أكادميية الدفاع الكندية�
david.emelifeonwu@forces.gc.ca
السيد /جان دي آندورين
�
موظفو الناتو الدوليني�
dandurain.jean@hq.nato.int
السيد /جون كني الثالث
�
�
األمنية
احتاد الشراكة من أجل السالم التابع ألكادمييات الدفاع ومعاهد الدراسات
pfpconsortium@marshallcenter.org
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Document
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REFERENCE:

A. Canadian Defence Academy, Request to approve the Generic
Professional Military Education Curriculum for 0Officers, dated
27 November 2012

1.
Thank you for sending me the Professional Military Education (PME)
Curriculum for Officers-Reference Curriculum for review. Given the continued interest in
the curriculum for partners, I am convinced that this curriculum reference can serve as a
tool for partner countries in the design and development of courses models, and
programmes for professional officer military education, and serve as an enhancement of
military interoperability between NATO and its partners. Therefore, it is my pleasure to
support and enhance dialogue of the Professional Military Education (PME) Reference
Curriculum through publishing this guide in appropriate NATO partner venues as a
NATO document.
2.
In an effort to strengthen collaboration towards the development of a
responsive education and training system, the Canadian Defence Academy on behalf of
NATO has developed a Generic Officer Professional Military Education (PME)
Reference Curriculum. The effort of professionalism and dedication to the education
and training of all members is commendable. Therefore, I encourage all respective
instructional designers of partner countries involved in the development of learning
paths for military officers to review the documentation and distribute within your
countries.
3.
Should there be any questions, our point of contact is Mrs Catherine Bell, CTR,
phone: 757-747-3343, email: Catherine.Bell@act.nato.int.

FOR THE SUPREME ALLIED COMMANDER TRANSFORMATION

Dzintars Roga
Brigadier General, LVA A
Acting Deputy Chief of Staff Joint Force Trainer

98
DISTRIBUTION:

N

ATION

ORGAN

TIQUE NORD

HEADQUART

RANSFORMATION

5000/ TSC TWX 0012/TT9

my

litary Education Reference
cational Reference

TO:

Major
Comm

SUBJECT:

Approv
Curricu
Docum

DATE:

05 No

st to approve the Generic
culum for 0Officers, dated

REFERENCE:

l Military Education (PME)
ven the continued interest in
um reference can serve as a
nt of courses models, and
serve as an enhancement of
erefore, it is my pleasure to
Education (PME) Reference
NATO partner venues as a

1.
Thank you f
Curriculum for Officers-Ref
the curriculum for partners
tool for partner countries
programmes for profession
military interoperability bet
support and enhance dialo
Curriculum through publis
NATO document.

ards the development of a
fence Academy on behalf of
Military Education (PME)
dedication to the education
I encourage all respective
he development of learning
and distribute within your

2.
In an effort
responsive education and
NATO has developed a
Reference Curriculum. Th
and training of all membe
instructional designers of
paths for military officers
countries.

is Mrs Catherine Bell, CTR,

3.
Should there be an
phone: 757-747-3343, ema

99

A. Can
Pro
27 N

100

الضابط العام
التدريب املهني العسكري

املنهج املرجعي

�د .ديفيد إمليفيونو
ضابط أركان أقدم ،التوعية بالتعليم الدفاعي
�
�برامج التعليم والتدريب اإلستراتيجيني
�أكادميية الدفاع الكندية
صندوق بريد  17000استيشن فورسيز
�
كينجستون ،أونتاريو K7K 7B4
داخلي + 1-613-541-6000 3782
david.emelifeonwu@forces.gc.ca
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