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 مقدمة:

 كلها، في السياسات اهمة جد  مة نزلية تأخذ مستراتيجن ال أيبدو من املسلم به أكثر فأكثر في عالم اليوم 

ية وعلم ستراتيجومما ل شك فيه تلمس وجود رابط عضوي بين ال  .، وقيادتهاوفي إدارة شؤون الدول 

من وكذلك  ،ية من التاريخ السياس ي والعسكري العربيستراتيجاإلحاطة بموقع ال  بهدفالسياسة. ولذا 

تقل والتطور في ، ل بد من التطرق لعلم السياسة بشكل مساوعملي   اتطور هذا املفهوم نظري  ناحية 

 ،ية في عوالم العربستراتيجوذلك قبل التعمق في رحلة البحث عن مآلت ال  ،يات الدوليةستراتيجال 

ويكون الغالف للمشروع النهضوي  ،حالت التفكك الراهن يواجهي عربي استراتيجواحتمال بلورة فكر 

 املنشود. 

في مقاربات صناع القرار  ية والجيوبوليتيكاستراتيج-والجيو يةستراتيجال مفردات تختلط في حقبتنا 

الحقول الفرعية التي تتناولها ن ذلك يتداخل مع أ اومراكز البحث واألكاديميات العسكرية والسياسية، علم  

العلوم السياسية: النظرية السياسية، والفلسفة السياسية، واملدنيات وعلم السياسة املقارن، واألنظمة 

سياسات بين األمم والتطور السياس ي والقانون الدولي وتاريخ الفكر السياس ي والحريات الالقومية وتحليل 

من العلوم  اأو فرع   اعلم  بوصفه ت تعترف بعلم السياسة أصبحت الجامعاو العامة وحقوق اإلنسان. 

الجتماعية واإلنسانية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وترسخ هذا العتراف بإنشاء كل من املدرسة الحرة 

وقد تأكدت أهمية  ،، ومدرسة لندن لعلم القتصاد والسياسية1872عام في للعلوم السياسية في باريس 

والجامعات األميركية بصفة خاصة.  ،ه مادة للتدريس في الجامعات األوروبية بصفة عامةهذا العلم باعتماد

وقد اقترن ذلك الهتمام بمزيد من التجاه نحو  ،وقد أدى وجود عوامل عدة لالهتمام بعلم السياسة

ط الدراسة الستقرائية ملختلف الظواهر السياسية كاألحزاب السياسية والرأي العام وجماعات الضغ

حيث غلبت فيها النزعة املنهجية لدراسة الوقائع والجزئيات  ،خاصة في الوليات املتحدة ،واملصالح وغيرها

 .جعل علماء السياسة فيها يتبنون نظريات جديدة اجديد   امنهجي   اإلى درجة أحدثت تطور  

ا وتطمح أن تكون علم   ،العسكري ها الكبيرة ضمن العلوم اإلنسانية والعلم نزلتية في مستراتيجال  متازت

 
 

. ومهما كانت التباينات حول جميعها نواع الصراعاتويرسم اإلطار النظري أل  ،قدم الخلفية يشامال

ية في مطبخ صناع القرار أو عند النخب السياسية ستراتيجشموليتها أو تنوع اختصاصاتها، تنشأ ال 

حتى  ةتدريجي صورةية بستراتيجر التاريخ تطور علم ال . وعباومعرفي   اوالفكرية والعسكرية املتمكنة علمي  

  اأصبح في العصر الحديث فرع  
 

في التعبير ل  ثمة لبسيدرس في األكاديميات العسكرية. وبالطبع  مستقال

ية تسويق استراتيجصل إلى عالم األعمال )يالسياس ي، بل لشأن يات خاصة بااستراتيجيتوقف فقط على 

وفي ية مع الستشراف والرؤية لصلتها باملستقبل وتصوره والتخطيط له. ستراتيجوتترابط ال . وبيع وإعالن(

إن األكثر تميزا من القادة بيننا هم هؤلء األكثر )) :سون تزو  ي الصيني الشهيرستراتيجال  رأىهذا الصدد 

 اية علم  ستراتيجال لتأسيس الفي  على هذا اإلسهام ا. واليوم بعد عشرين قرن  ((حكمة واألكثر استشرافا و رؤية

إلى  النظريات العسكرية جنب  ابذلك مع تعليم الفنون و  اا كثير  أتى القانون العسكري الياباني متأثر   ،ومقولة
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قراءة األدب وفنونه في ))ليؤكد أهمية ، الروماني اإلمبراطور ( 1250 –1194ثم أتى فريدريك الثاني ) ،جنب

 ((.الحياة العسكرية

ي )الربط بين النظرية والعمل التطبيقي والتوقعات( ستراتيجالتخطيط ال في  االذهاب بعيد  من دون 

ومن  ،التطبيقات الروسية والبروسية والفرنسية وغيرها ية:ستراتيجي وتطور علوم ال ستراتيجوالفكر ال 

أن رأى إذ  ،بكارل فون كالوزفيتز الذي أبرز الصلة بين السياسة والحر  Clausewitzاألسماء البارزة 

إنها نزاع بين املصالح  ،ا هي أكثر من ذلك هي شكل من أشكال الوجود الجتماعيا ول علم  الحرب ليست فن  ))

 .الكبرى يسويه الدم.
 

ا نزاع بين املصالح والنشاطات  من مقارنتها بالتجارة التي هي أيض  . ومن األفضل بدل

ا من التجارة على تعتبر بدورها، ولو بجزء منها على األقل، نوع  البشرية. وهي أكثر شبها بالسياسة التي 

مستوى عال. إن السياسة هي الرحم الذي تنمو فيه الحرب، وتختفي فيه املالمح التي تكونت بصورة أولية، 

 ((.كما تختفي خصائص املخلوقات الحية في أجنتها...

. املختلفة األوروبية أو اللغات اإلغريقية/الالتينيةللغات اية في ستراتيجنجد مفهوم أو مصطلح ال 

سكندر والقوة والخديعة والوسائل والتخطيط منذ أيام اإل وترتبط بمصطلحات فن القيادة والحركة 

وتم  ،ية والحربستراتيجالفرز بين ال  عشر بدأومنذ القرن الثامن  ابرت ومونتغمري.نو باملقدوني إلى نابليون 

السياسة أهداف الحرب في إطار إذ تحدد  ،من السياسة والحكومة والحربألبعاد تبني مفهوم ثالثي ا

الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى. الحرب ليست فقط عمل ))كالوزفيتز  عد  ومن هنا حكومة البلد، 

الجنرال أما  .((سياس ي، لكن أداة سياسية حقيقية، متابعة لألهداف السياسية، تحقيق لها بوسائل أخرى 

في تخطي للجدل حول األولوية للسياسة( ورأى )ية الكاملة ستراتيجالفرنس ي لوسيان بوارييه فقد روج لال 

وهكذا فضل الفرنسيون في الخمسينيات ية سياسة في إطار الفعل أو التطبيق بمناورة ومهارة. ستراتيجفي ال 

 فقد فضلوا ،منذ بدايات القرن العشرين ن و كيير . أما األمية العامةستراتيجمفهوم ال  من القرن املاض ي

ية ستراتيج)تتعلق بال ية األمن القومي استراتيجا إلى قسموها مؤخر   ،ية قوميةاستراتيجالحديث عن 

بين السياسة العسكرية  في حقبة التحاد السوفياتي ميز الروسوقد  ية األمن العسكري.استراتيجو الكبرى( 

 ستراتيجل ايمكن أن نفسر رفض الروس و ية العسكرية. ستراتيجوال 
 
الكبرى على أنه رفض من جانب  ية

في إشارة واضحة إلى اقتسام سلطته املطلقة مع  ،الحزب الشيوعي إلخضاع الغايات السياسية للوسائل

 املتخصصين.

 
 
في  ىتدعتطورت بعدما كانت وقد  .اليوم في صلب نظريات األمن القومي وإدارة الدول  يةستراتيجال ا، إذ

" فن  أواملاض ي "علم عسكري" )خاصة في العصر الروماني(، أو "فن الفروسية" )في العصر الوسيط(، 

تسمية بدأت تفرضها )"فن الحرب" إلى تحتى وصل امليليشيات أو الوحدات" )مع بداية العصر الحديث(،

 للتخطيط والرؤية.  اتتويج   إلى أن أصبحت اليوم ،نفسها مع بداية القرن الثامن عشر(
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ول  أنه ل املصريين القدماء ول األشوريين،)) :Hervé Coutauحسب الكاتب الفرنس ي هيرفيه كوتو بو 

ية أو ستراتيجحتى الفرس لم ينتجوا اتفاقيات عسكرية أو مفاهيم تقترب ولو من بعيد من مفهوم ال 

قرب للسياسة منها إلى أفقد تحدث الهنود عن مفاهيم  لشرق األقص ى،بالنسبة ل))ويضيف: . ((التكتيك

تحدثت من خالل مؤرخيها عن وعي باألبعاد العليا والراقية لفن  فقد ية. أما الحضارة اليونانية،ستراتيجال 

ولكن هذا ل يعني صياغة ".  يةاستراتيجالحرب وعن العالقة بين الحرب والسياسة وهذا ما ندعوه اليوم "

  ((.حسب املفهوم الحديث يةستراتيجنظرية لال علم أو 

 

 ي ستراتيجلعرب واملسار اال ا

ية عند العرب بتاريخ الحروب منذ نشأة اإلسالم. ووفق النظرية اإلسالمية ستراتيجترتبط مبادئ ال 

ومعارك  ،وهكذا على وقع الفتوحات في البدايات .الكالسيكية يقسم العالم إلى "دار السالم" و"دار الحرب"

الخالفة اإلسالمية مع خصومها من الفرس والبيزنطيين واملغول والصليبيين، كان العرب هم  إمبراطوريات

اللواء الركن محمد رى وي .وارتبط تاريخهم العسكري بخلفية "الجهاد" و"الحرب املقدسة" ،النواة املقاتلة

الباحث املحقق ل يجد في اإلسالم كل ما تحتويه النظريات العسكرية املعمول ))جمال الدين محفوظ أن 

بها في الشرق أو الغرب فحسب، بل إنه ليكتشف بالتحليل واملقارنة أن نظريات اإلسالم الحربية تتجاوز 

 ابعيد  . ((تلك النظريات وتتفوق عليها سواء من الناحية الفنية البحتة أو من حيث نبل املقاصد واألهداف

أنه نشأت في املدينة بعد الهجرة أول مدرسة عسكرية في تاريخ عن الشحن العاطفي يمكن القول بالفعل 

يات استراتيجفي بلورة املختلفة العرب. استمرت نظريات العسكرية اإلسالمية في شؤون الحرب والقتال 

  .س اواخر القرن الخامس عشرمتأقلمة مع وقائع الحقبات التاريخية حتى النهيار العسكري في األندل

العهد  أتى ؛عن أمجاد لم يصنعها العرب وحدهم بل كانوا أبرز املسهمين فيها قبل بدء النحطاط ابعيد  

قبل بدء اإلرهاصات للمحاولة  يي العربستراتيجالعثماني ومرحلة السيطرة الستعمارية ليطيال السبات ال 

و"وعد بلفور" إلى الحرب  "بيكو –"اتفاق سايكس . لكن منذ النهضوية األولى عشية الحرب العاملية األولى

ومرحلة التفكك العربي من ضمن مخاض "الربيع العربي" منذ بداية العقد الثاني  2003ضد العراق في عام 

مع فشل دول  اوإنساني   اوتاريخي   املستمرة على العرب جغرافي  تزامنت الهجمة الخارجية ا ؛في هذا القرن 

الستقالل واملحاولت النهضوية بسبب عدم قيام التحول الثقافي املنشود وإيجاد النموذج املالئم للحداثة 

 على الطريقة العربية. 

و إبان الحرب الباردة وما أيات العربية الرسمية حيال املسألة الفلسطينية ستراتيجن ال إيمكن القول 

مفخخة من داخلها بعناصر النقسام والشعور الوطني الضيق أو التبعية  بعدها لم يحالفها النجاح، وكانت

للقوة الخارجية. عبر تاريخهم املعاصر لم يجمع العرب عناصر قوتهم ومن ل يحسن الحرب لم يحسن في 

قبل  1967إثر حرب في يات الناجعة وترنح النظام اإلقليمي العربي ستراتيجلغياب ال  انظر   ،خيارات السالم

    .2003إثر سقوط بغداد في إبريل في قضاء عليه ال
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الخيارات وتحديد اتجاهات البوصلة اإلقليمية والدولية إبان الحرب العاملية األولى وانهيار  أضاع العرب

 بقدر كافلم يتنبهوا  ،وخرجوا خاسرين من حبكة إعادة صياغة خريطة اإلقليم ،المبراطورية العثمانية

كانت آخر مواقع الصراع الكبرى على مسرح التي ( 1945 1939الحرب العاملية الثانية ) إلى حجم ما جرى في

الوليات  وكانت .ظهرت القوى الغالبة في هذا العصرو  ،ر العالم كما نعرفه اآلنه  ص  ، حيث التاريخ اإلنساني

املتحدة األميركية هي القوة التي انتصرت في تلك الحرب، وكان شريكها األكبر في تحقيق النصر هو التحاد 

السوفياتي، لكن وسيلة النصر لدى كل منهما حددت وحسمت أيهما يملك الزمان الجديد، أو على األقل 

فع العرب الثمن خالل الحرب الباردة ود ،لكن الحرب الباردة حسمت األمر ملصلحة واشنطنه. علييسيطر 

والتي تزامنت مع سقوط  ،كما في ترتيبات ما بعدها إثر حرب الخليج الثانية التي سببها الغزو العراقي للكويت

  .التحاد السوفياتي

التفكير تصل بتهميش يربما ية عند الالعبين العرب ستراتيجفي الترقب واملتابعة ال  قاإلخفا اوهذ

يبقى مهيض الجناح من دون ميزانيات كافية وبيئة حرة وطبقة سياسية تعلي ، لي في بالد العربستراتيجال 

يات ل يمكن ستراتيجالختالفات والتفرقة في مواجهة املخاطر والتحديات. وصياغة ال  املصلحة العامة على

يجمع بين التفكير والتدبير  الرغبة أو نزوة الحاكم، بل يجب أن يتوج مسار   اأتي من فراغ أو تبع  تأن 

ي في البلدان العربية، والقليل من املفكرين أو ستراتيجوالواقعية السياسية. ولهذا نستنتج ندرة في الفكر ال 

السطورة )تلعب عوامل التفكك والتفرقة والتبعية والغيبية  ،ومن دون شك الضالعين في هذا الشأن.

ية. ويتفاقم ذلك مع غياب ستراتيجي وغياب الرؤية ال ستراتيجالوزن ال  غيابحالة  في اس  أسا االدينية( دور  

اإلقليمية والخارجية األخرى، ويسري أمر  روعاتي العربي املشترك في مواجهة املشستراتيجاملشروع ال 

ومنها  ،من الوطني لدول بمفردهاخاصة باأل الية ستراتيجال  غياب املشروعاتي على ستراتيجالنكشاف ال 

 تواجهدول املواجهة مع إسرائيل، أو الدول التي تعاني التوسع اإليراني، أو تلك التي  االدول التي كانت يوم  

  .التحديات حول مصادر مياهها أو ممراتها

لم تنفع القصائد والتذكير بالبطولت وبيع الوهم في غياب تجميع عناصر القوة الذاتية لبناء أي 

قبل التعويل على التحالفات والرهان على  إلى اإلمكانات والقدرات واألهداف اناد  ي استاستراتيجمشروع 

قواعد من التأثير يلورة من أهم األدوات ملواجهة الخصوم، ضمن صناعة موازين قوى مواتية، الخارج. 

إدارة نجاح أي مشروع على حسن  ويتوقف .متداد الجغرافيعلى ال املخاطر والتحديات  ورصد ،والفاعلية

لية عالصراع، وإدارة األزمات، وإدارة الفرص، ما ينقل املعنيين من دائرة القول والهتمام إلى الفعل والفا

 ية. ستراتيجال 

كي ير وتهاوى النظام القليمي العربي مع الدخول األم ،1967يونيو  /بدأ الزمن العربي العسير في حزيران

ي العربي من حوض وادي النيل ستراتيجالزمن الرديء يتأكد النكشاف ال في حقبة اآلن . و 2003إلى بغداد في 

في والعراق التي تنخر  ةزمات السودان إلى سيناء وليبيا( إلى حروب سوريأن املائي والستقرار من متهديد األ )

اظم حولها ا بمنطقة شبه الجزيرة العربية التي تتعمرور   ،ااملشرق الذي تبقى فيه الدولة الفلسطينية سراب  

فريقيا أمن الخليج ووضع سوق الطاقة. ول تشذ الدول العربية في شمال ألى إاملخاطر من حرب اليمن 
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ومساعي القوى اإلقليمية والعاملية  ،كثر من مكانأالحصانة الذاتية في غياب فريقي عن تداعيات والقرن اإل 

على مقاربات أمن املواقع العربية في غياب الحد األدنى من آليات الندماج نتيجة  اخرى لفرض معادلتهاأل 

وعدم حسن استخدام عناصر القوة  هم،الرغبة في التنسيق بين بعض غيابو  ،انهيار كثير من الدول املركزية

 اآلخر.  همعضبعند 

عاصرة من أجل الستسهال وعدم واألدهى اليوم الترويج للواقعية بأي ثمن في أروقة السياسة العربية امل

غياب الخيار بيات واستشراف آفاق. ويمكن تفسير ذلك استراتيجاستخالص الدروس وصياغة 

ترهل إلى  اة ومفهوم خدمة الوطن في مواقع القرار العربي. أشار ابن خلدون يوم  يالديمقراطي أو احترام الكفا

 ،ول يعود ذلك للعوامل الداخلية فحسب ،حسب تعبيرهباألمم وانتقالها من العز و العزة املرادفة للعصبية 

ولم يتمكنوا مواجهتها بسبب  ،تهمو ت على تجريد العرب من ثرواتهم وعناصر قشددبل للعبة أمم مديدة 

لترا أو فرنسا في لحظة معينة كهان على انمثل الر  ،عدم استيعاب تغييرات املناخ العاملي في اللحظة املناسبة

وفي  ،القراءة الجيدة للتاريخ عند انهيار التحاد السوفياتي غيابوكذلك  ،أو التعويل على أملانيا النازية

وسوء تقدير يقتض ي ضرورة تطوير  ،قصور في التعامل مع حجم املصالح العاملية في املنطقة ثمةاإلجمال 

 املواجهة. أساليب فهم اآلخرين وطرق 

ي في التجاذبات حول املوارد وطرق املياه والنفط ستراتيجيتبين لنا بوضوح انعكاسات النكشاف ال 

في  أهمية املوقع الجيوبوليتيكي الفريد للعالم العربيإلى التنبه غياب فتة تمادي ومن املفارقات الال  .والغاز

  تحتضن قلب الكرة األرضية.
 

يمتد  اا وسياسي  اقتصادي  و ا، اجتماعي  و ا، ا بشري  طبيعي   الجغرافية العربية مجال

 
 

ا، ومن البحر املتوسط شمال ا إلى املحيط األطلس ي غرب 
 
إلى البحر األحمر فاملحيط  من الخليج العربي شرق

ا قيم عليها كتلة سكانية تقدر بحوال2مليون كلم 13.6 ىإلى حوال تصل املساحة فيه .الهندي جنوب 
 
 360 ى، ت

وهي تتميز بوحدة املدى الجغرافي وبالتفاعل الكثيف بين وحدات النظام اإلقليمي فيها. بيد ، مليون نسمة

إتقان لغة  غيابعليه، وكان لتبديد عناصر القوة و  املحافظةأن ما أنعمت به الطبيعة لم يتمكن البشر 

أكبر األثر  ؛على الثروات حافظةما يخص التوازنات والتحالفات ولعبة املصالح وامل السياسية فيالواقعية 

ن مشروع تجديد عربي مإزاء التدهور نحو النحطاط ل بديل  .يستراتيجهذا النكشاف ال إلى في الوصول 

 نهضوي قبل فوات األوان. 

كية ير ممنذ دخول القوات األ )ا وفي زمن الزلزل اإلقليمية املتواصل ي عاملي  ستراتيجفي زمن الضطراب ال 

ي العربي مع صعود ثالث قوى إقليمية غير عربية ستراتيج، بدأ زمن النكشاف ال 2003إلى بغداد في إبريل 

في سياق الفوض ى  اتأي إسرائيل وتركيا وإيران. وتفاقم تهميش املوقع العربي مع انهيارات السنوات األخير 

اتكمن أهمية تجميع عناصر القوة  (وإفشال بزوغ تحولت "الربيع العربي" ،التدميرية غير الخالقة  تجميع 

 في الزمان واملكان وتحديد األهداف وفق طبيعة املرحلة.  اومحسوب   اعقالني  

ي أسئلة كثيرة حول طبيعة املخاطر وأولوية التهديدات والتحالفات مع استراتيجيطرح كل تموضع 

 روعاتالعربية املشتركة أو املش روعاتاملشالالعبين الكبار. والسؤال األول يدور حول األفضلية بين 

وفي  عدة، هيكلياتوجود  إذ ل ش يء يمنع ،والجواب واضحبالشراكة مع قوى إسالمية أخرى أو حليفة، 
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هم هو إيجاد ل تتناقض أهدافها. واأل عدة إذ تشارك دولة مثل فرنسا في تحالفات  ؛كثر من مثلأأوروبا 

ول طبيعة املخاطر فمن وعدم البقاء في املجال النظري. أما السؤال الثاني ح ،ورصد إمكانات ،مؤسسات

  :من املشكالت على األقل واجهها نمطانيالحدود الدولية للعالم العربي  الواضح اليوم أن

  .مشكالت الحدود الخارجية -1

 ةالتقسيم كما حصل مع السودان او احتمالت البلقنة الداخلية من العراق الى سوري احتمالت -2

أضف إلى ذلك أن العالم العربي يتعرض لتهديد بحبس  .وربما بلدان عربية أخرى  ،وليبيا واليمن

املياه عنه؛ إذ تنبع أنهاره الكبرى )كالنيل ودجلة والفرات( من أراٍض أجنبية، وترتبط األوضاع 

أهمية موارد ، ول يمكن التقليل من "الجيوبوليتيكية للحدود العربية بما يسمى "حروب املياه

 في مقاربة مصادر الخطر.البترول والغاز 

 

 ،ومع البدايات العنيفة في هذا القرن  ،ي العربي أي القرن العشرينستراتيجمن خالل قرن الفشل ال 

  ،ا للنفوذو ملعب  أا العالم العربي مسرح   يبدو
 

 ،مام إسرائيلألعجز إلى اإضافة  .في تقرير مصيره وليس فاعال

ن مصير هذه املنطقة أيجب التأكيد ولذا  ،وغول اإلرهاب والفتنة ،ن املشروع اإلمبراطوري اإليرانييبرز اآل 

ا التقسيم وإعادة التركيب والخرائط الجديدة ليست قدر   روعاتن مشأوب ،يبقى بعهدة أبنائهايجب أن 

ول على حساب  ،على حساب املكون العربي في اإلقليمن سايكس بيكو لن تمر من أي تركيبة بديلة أو  ،ادولي  

 . وأراضيهاوحدة شعوب الدول 

خرى والعاملية األ  اإلقليميةومساعي القوى  ،كثر من مكانأالحصانة الذاتية في  غيابتداعيات  أمام 

ل يمكن القول بأن هناك رؤية جيوبوليتيكية واضحة  ،على مقاربات أمن املواقع العربية الفرض معادلته

للعالم العربي املعاصر، فعلى مدى قرون عدة شغل العالم العربي "بإزالة عدوان" األطماع الجيوبوليتيكية 

  .واستغلت ثرواته ،للقوى العاملية التي اجتاحت أراضيه

فيق من مشكال  وفق التبادل  ل بد من مقاربة املصالح الجيوبوليتيكية ،هتإذا ما قدر للعالم العربي أن ي 

 ن مشروعمومن هنا ل بديل  ،وتكتالت روعاتمع ما يجاوره من دول ومش و وفق موازين القوى أوالتكامل 

في  اكبير   احضاري   ان للعالم العربي رصيد  لحسبان أويتطور مع األخذ با ،عربي يبدأ بالحد األدنىي استراتيج

ومع  دائرة البحر األبيض املتوسط والدائرة األفريقية ووسط وشرق آسيا. ، من مثلتي تحيط بهالدوائر ال

ستصبح الفرصة سانحة أمام  .ي ومن الشورى الديمقراطية الداخليةستراتيجحد معقول من التجمع ال 

كفيل بأن يجعل التفاعل الحضاري مع األصدقاء وفرض الحترام مع جيرانه، القوي منهم والضعيف، وهذا 

 قوة ل يستهان بها. -حتى بعد نفاد النفط-العالم العربي 

. 






	مقدمة:
	العرب والمسار الاستراتيجي
	Blank Page
	Blank Page



