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 نبذة عن المؤلف

عزالدين قداري اإلدريسي عامل موسوعي ، من اجلزائر ، والية 

كر كالدارس ألالرقم القياسي العاملي   احلائز علىسيدي بلعباس ، 

 ، الشهادات العلميةأكر عدد من و ، اجملاالت العلمية عدد من 

يف  ، وهيواملؤسسات التعليمية الصادرة من أعرق اجلامعات العاملية 

منها العلوم السياسية والدبلوماسية والقيادة عدة جماالت خمتلفة ، 

 ... وحل األزمات االسرتاتيجية والتأثري العاملي 

علم الفلك علوم أخرى خمتلفة كودارس ومتخصص يف 

إضافة إىل العمل  ... إضافة إىل علم النفس ، وغري ذلك والفضاء ،

املتجددة ، أمهها احملرك الذايت على عدة اخرتاعات يف جمال الطاقة 

الذي يعمل على توليد الكهرابء من املغناطيس فقط ، ليكون أول 

 حمرك ذايت يف العامل .
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 المقدمة :

 عليك أن تعرفهما قبل أن نبدأ : شيآن

 

بعيدا عن السياسة ،  ألن كل  امسهاألول : هو أنه ال يوجد شيء 

 شيء مرتبط هبا بطريقة أو أبخرى .

 

الثاين : يف السياسة ال يوجد عدو دائم وال صديق دائم ، املصاحل 

 فقط هي الدائمة .
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 نبذة عن الك تإب

يف هذا الكتاب سنتطرق ألعظم االسرتاتيجيات السياسية اليت 

تتبعها الدول العظمى يف صراعها على السيطرة واهليمنة على العامل ، 

بدءا ابحلروب العاملية إىل اليوم ، حيث سيمكنك فهم العامل احلديث 

ومع هناية هذا بشكل أوضح ، وكيف تصعد دول وتسقط أخرى ، 

شكل ال تفهمه يف وسائل االعالم حلديث بالكتاب ستفهم العامل ا

وسيجعلك هذا ترى السياسات احلقيقية للدول  مهما شاهدهتا ،

العظمى بدون مكياج ، حيث املصاحل فقط من حتكم العالقات 

الدولية ، هذا العامل الذي تراه هو أكر رقعة شطرنج  ، ومتارس فيها 

أذكى األلعاب االسرتاتيجية ، ويتم استخدام فيها أقوى أنواع 

فارق أن هذه الرقعة كبرية العبقرية والدهاء ، بل وكثري من املكر ، ب

لدرجة أن دول كبرية فيها جمرد بيادق بسيطة يف يد قادة الدول 

، مت التطرق فيه لالسرتاتيجيات اهلامة العظمى ومهندسي هذا العامل 

 سوآءا يف نشأة الدول العظمى واالسرتاتيجيات اليت حصلت يف 
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ة بني الوالايت احلرب العاملية األوىل والثانية واحلرب الباردة واملنافس

، كما سيتم التطرق ... وغري ذلك املتحدة والصني على تسيد العامل 

فيه لواقع منطقتنا من هذه الصراعات ، وكيف ميكن أن حنقق 

األفضل يف ظل معطيات العامل احلديث ، كما يتم عرض تصور 

 . متكامل لفكرة احتاد املغرب الكبري 

الكتاب سنبتعد عن اإلطناب اململ ، فنحن يف زمن  يف هذاو

ن جتد شخصا ما يكمل كتااب إذا كان  وسائل التواصل حيث يصعب أ

هلذا سنحاول جعل هذا والناس حتب فيه االختصار ، ، كبري احلجم 

، الكتاب يتطرق ألعظم االسرتاتيجيات دون الدخول يف اإلطناب 

لعاملية بعيدا عن حيث سيكون الرتكيز على االسرتاتيجيات ا

ليكون ممتعا التكتيكات واألحداث اليت تصنف أقل من ذلك ، 

 أقل وقت للقارئ من انحية ، وجيعل القارئ يفهم العامل احلديث يف

ممكن وأببسط شرح متاح ، وبشكل حمايد متاما ، ألن املصداقية 

تتعارض مع عدم احلياد .
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 أسس قيام الدول العظمى

 

أبن مجيع الدول العظمى تقوم على أسس معينة ، ال  اعلم

ميكن ألي دولة أن تصبح قوة عظمى بدون أسس تقوم عليها ، وهذا 

مراطورايت القدمية ، فإذا عامل اليوم ، بل هذا منذ نشوء اإلليس حال ال

سومرية كانت   سوآءامتعنت يف مجيع اإلمراطورايت واحلضارات القدمية 

ة أو فارسية أو فرعونية أو إسالمية ، فقد كانت أو روماني اببليةأو 

مجيعها تقوم على أسس ، تنهار تلك الدول أو ترتاجع عندما تبتعد عن 

األسس اليت قامت عليها ، وختتلف هذه األسس من دولة إىل أخرى  ، 



9 
 

فبعضها كان أساسه الدين وبعضها قامت على جمد العرق أو القومية ، 

ومعتقدات ، وبعضها قامت على  وبعضها قامت على أسس أفكار

أسس من األساطري حىت ، بل وبعضها قامت على أسس العداء لدولة 

أخرى ، واملتمعن يدرك أبن عجلة التاريخ تدور ابستمرار ، فمهما 

بقيت الدول ومهما كانت قوية ، فإنه أييت حلظة ما وتنهار تلك الدول 

لصعود ، والعامل أو ترتاجع لصاحل دول أخرى ، لديها مقومات أقوى ل

اليوم وإن اختلفت معامله عن العامل القدمي إال أنه حمكوم بنفس املبادئ 

اليت تقوم عليها الدول واحلضارات ، فالقوى العظمى اليوم مجيعها تقوم 

على أسس أيضا ، فتجدها تتشبث بتلك األسس حىت لو كان يراها 

ك األسس اآلخرون خاطئة ، ببساطة ألهنا تدرك أبن ختليها عن تل

سيأدي إىل اهنيارها أو ضعفها ، فاليوم نرى دوال قائمة على أسس من 

الدميقراطية أو الشيوعية أو الرأمسالية أو االشرتاكية أو الليبريالية ... 

ادية أو االجتماعية أو وغريها من األيديولوجيات السياسية واالقتص

عظمى بال  لكن ال يوجد أي دولةختالف كل بلد وطبيعته ، الدينية اب

  . أسس
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 الدول العظمى بال مكياج

قد جتد أبن الدول العظمى تقوم على أسس ما ، وتعترها 

ه الدول تؤمن فعال بتلك مبادئ هلا ، لكن إايك أن تعتقد أبن هذ

فال يوجد دولة عظمى هدفها  عندما تكون خمالفة ملصاحلها ،املبادئ 

ذلك يف الرسوم املتحركة إقامة العدالة يف العامل أو نصرة اخلري ، 

واملصاحل فاحلاكم الوحيد لتحركاهتا هي املصاحل ،  واألفالم فقط ...

، هلذا قد جند يف كثري من األحيان تلك الدول تدعوا ألشياء ما  فقط

صاحلها ، ال تستغرب ، لكنها قد تقف ضدها عندما تكون خمالفة مل

اي صديقي ، فهذه هي السياسة على أعلى مستوى يف العامل ، بل 
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الدول اليت قد تتصرف على عكس ذلك قد تعتر دوال غبية ، 

وحتما ال توجد أي دولة عظمى تتصرف عكس ما مت ذكره هنا ، 

فأنت لست يف املدينة الفاضلة اي عزيزي ، وال أظنك تعتقد ذلك ، 

، يف لعبة الكبار هذه قد تفهم أبن العامل هو غابة كبرية هلذا عليك أن 

ال ينتصر األقوى ابلقدر الذي ينتصر األذكى ، الذي جييد استخدام 

ويكون مدركا جيدا  وحتالفاته وسياساته ... موارده وقدراته 

لالسرتاتيجيات العاملية اليت تقوم عليها هذه اللعبة ، وانتبه جيدا : 

جلهله . فاجلاهل هنا ال يعذر
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 الحرب العالمية األولى – أبرز نقاط التحول االستراتيجي

يف العصر احلديث قد نعتر العامل قد مر بعدة مراحل حتول 

ننا نتحدث عن عندما نقول التحول االسرتاتيجي فإاسرتاتيجي ، و 

تلك التغريات اهلائلة جدا يف العامل ، اليت تنعكس آاثرها على العامل  

يف منطقة دون أخرى كله ، وليس تلك التأثرات اليت تكون حمدودة 

ودعوان نبدأ من أول حرب فاقت يف تدمريها   ،أو دولة دون أخرى 

 كل احلروب القدمية ، أال وهي احلرب العاملية األوىل ، حيث كانت

حينها أعنف حرب مرت يف اتريخ البشرية حىت ذلك احلني ، وأرقام 

 61، فقد قتل فيها خسائر هذه احلرب توضح مدى فضاعتها 
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مليون إصابة ، انهيك األضرار األخرى ،  02مليون إنسان ، و

على غرار  ، وسقطت فيها إمراطورايت كانت تسود العامل 

مساوية اجملرية ... أي دول املركز اإلمراطورية العثمانية واألملانية والن

هذه احلرب كانت حرب ، و ، يف حني انتصرت دول احللفاء 

 ...  اإلمراطورايت والتوسع

يف هذا الكتاب لن نسرد التاريخ ، فهو ليس كتاب  :مالحظة 

، قد ال نستطيع التطرق اتريخ ، بل سنركز على االسرتاتيجيات فقط 

هلا مجيعا ولكن سنتطرق لألهم منها ، واليت كان هلا التأثري األكر 

 .على العامل  

نتيجة تلك احلرب ال تزال مستمرة إىل اليوم ، فلو نظران إىل 

العامل اإلسالمي على سبيل املثال ، فسنرى أنه قد ضرب يف مقتل 

إلسالمي دولة هتيمن على من تلك احلرب ، فلطاملا كان عر التاريخ ا

ابقي العامل اإلسالمي ، ومتثل ركيزته األوىل ، فيما يسمى اخلالفة ، 

إىل حني تلك احلرب حيث سقوط اخلالفة العثمانية مل خيلفها أي 

خالفة أخرى إىل اليوم ، وهذه سابقة مل حتصل على مر التاريخ 



04 
 

خلالفة  اإلسالمي كله ، فحىت تلك املراحل اليت كانت تضعف فيها ا

ككيان أكر لدول العامل اإلسالمي ؛ كانت هناك دول داخل اخلالفة 

متثل ركيزة العامل اإلسالمي السياسي ، على غرار هيمنه السالجقة 

على اخلالفة العباسية ، أو هيمنة الدولة األيوبية وغريها ، لكن مل 

 حيصل أبدا ما حصل بعد احلرب العاملية األوىل يف العامل اإلسالمي ،

فألول مرة أصبح العامل اإلسالمي بدون خالفة وال دولة تتسيده 

 بشكل ابرز ، وهذه حتما إحدى املنعطفات الكرى لتلك احلرب .

يف تلك احلرب بدأان نشهد التغريات االسرتاتيجية الكرى ، 

فقد كانت أول حرب يتم استخدام فيها االقتصاد بشكل رئيسي يف 

لعلمي بني هذه الدول بشكل كبري ، احلرب ، كما مت بدأ التنافس ا

ومن ذلك تطوير األسلحة ، حيث أصبحت تلك احلرب النقلة 

ولعب النوعية بني أسلحة العامل القدمي وبني أسلحة العامل اجلديد ، 

هذا التطور يف السالح دورا ابرزا يف حسم احلرب لصاحل من تكون ،  

إىل حرب  حيث كانت النقلة احلقيقية بني حرب اخليول والسيوف
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الرشاشات واملدافع والبنادق والدابابت واألسلحة الكيميائية والغازية 

 ، وهذا تغري اسرتاتيجي كبري .

وآاثر تلك احلرب جعلت األملان يشعرون ابإلذالل ، نتيجة 

الشروط القاسية املفروضة عليهم ، وهذا ما سبب احلرب العاملية 

 . الثانية ، واليت كانت بعدا اسرتاتيجيا آخر
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 أكبر حرب في تاريخ البشر –الحرب العالمية الثانية 

احلرب العاملية الثانية ما هي إال نتيجة للحرب العاملية األوىل ، 

وإذا قلنا أبن عنوان احلرب العاملية األوىل هي اإلمراطورايت ، فإن 

فهنا بدأان نرى عنوان هذه احلرب هي األيديولوجية السياسية ، 

تغريات اسرتاتيجية كرى ، حيث طفت على السطح بقوة 

، وأصبحت جزءا أساسيا من احلرب العاملية الثانية ، يديولوجيات األ

والرأمسالية فبدأان نرى بقوة أفكار كالدميقراطية والشمولية ؛ الشيوعية 

كراي وغريها تتصارع فيما بينها ؛ ف ... والنازية والفاشيةواالشرتاكية 

 وسياسيا واقتصاداي وحىت عسكراي .
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هذه احلرب يكفي أن نقول عنها أهنا أكر حرب يف اتريخ 

البشر لندرك مدى التغريات اليت أحدثتها يف العامل ، فقد بلغ 

دولة ،  61مليون إنسان ، وشاركت يف هذه احلرب  71ضحاايها  

 .وآاثر هذه احلرب ال تزال إىل اليوم 

سرتاتيجية الكرى ، فقد عرفت هذه وكعادة التغريات اال

احلرب أيضا تغريا على مستوى التطور العلمي ، وحتديدا العسكري ، 

فقد كانت قفزة أخرى يف التطور احلريب ، فهنا كانت الطفرة بني 

أسلحة احلرب العاملية األوىل وبني أسلحة احلرب العاملية الثانية ، 

بوترية أعلى ، فقد ظهر وألن أملانيا النازية كانت تطور األسلحة 

تفوقها البائن على ابقي الدول ، ولوحظ ذلك جليا يف غزوها لبولندا 

وفرنسا ابقي الدول األوروبية ، حيث كان تفوقها العلمي العسكري 

واضحا حيث أصبحت أسلحة احلرب العاملية األوىل ال تقدم الكثري 

حتاد يف حرب اجليش النازي ، وظهر هذا أيضا يف بداية غزو اال

يف تلك احلرب ، فقد  تالسوفييت ، وهذا سبب كثرة القتلى السوفيي
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مليون قتيل ، وذلك بسبب التفوق العلمي  16جتاوز عددهم 

 العسكري لألملان على السوفييت .

يف هذه احلرب تعرضت اإلمراطوريتني الريطانية والفرنسية 

قوية ، فرغم واليت كانت تعتران أكر دول االحتالل يف العامل لضربة 

إال أن  ؛ يف النهايةوهزمية النازية ودول احملور انتصارهم يف احلرب 

ذلك االنتصار كان انقصا ، فاألضرار اليت تعرضوا هلا غري قابلة 

للتصليح ، فتلك احلرب قضت على فكرة أن تبقى بريطانيا وفرنسا 

يتني بعد ذلك ، وما اهنيارمها كإمراطور تتسيدان العامل إمراطوريتني 

فيما بعد إال نتاج تلك احلرب ، على البعد السياسي والعسكري 

 واالقتصادي واالجتماعي ، وهذا حتول هائل يف العامل .
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 أسباب هزيمة هتلر الحرب العالمية الثانية 

من املالحظ أبن النازية بقيادة هتلر كانت تتفوق بشكل 

واضح على ابقي الدول يف بداية احلرب ، حيث كان العمل يف هذه 

الدولة أشبه ما يكون خبلية حنل ، مدفوعني حبس االنتقام من اهلزمية 

وحلم بناء الرايخ الثالث من جهة املذلة يف احلرب العاملية األوىل ، 

لكن وبسبب عدة قرارات ، ة األملانية الثالثة ( ) اإلمراطوريأخرى 

خاطئة من هتلر أدى ذلك إىل هزمية أملانيا النازية مرة أخرى ، ومن 

خالل اطالعي العميق على تلك احلرب ، كان اخلطأ األبرز فيها هو 

هذا االحتاد وهذا مل يكن اخلطأ الوحيد ( ،  )يت االحتاد السوفي وغز 
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دولة يف العامل حينها ، بل وواحدة من بل وأكر شاسع املساحة ، 

ولدى شعوبه روح قتالية عالية جدا ، أكر إمراطورايت التاريخ ، 

وإن كانت أملانيا تتفوق عليه من مجيع النواحي األخرى ، من صناعة 

حيث كان ذلك القرار هو األسوأ الذي  ... رات عسكريةدوق وتطور

لديه املعطيات الكافية يتخذه هتلر ، حبيث من الواضح أنه مل تكن 

 أكر روسا ،رابعن مدى صعوبة تلك املهمة عندما أطلق عملية اب

 غزو يف التاريخ .

وإن كانت مغامرة كبرية جدا إال أهنا كانت ميكن أن تنجح لوال 

بعد حتقيق اجنازات مبهرة يف مراحل أن هتلر تراجع عن غزو موسكو 
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صبح أبعد أن  موسكو، فلو أنه مل يرتاجع عن غزو احلرب األوىل 

ويتجه جنواب إىل قوقاز ؛ لكان حقق انتصارا كبريا  قاب قوسني منها ،

، فهو مل أيخذ يف اعتباره أبن الشتاء سيكون قاسيا هناك ، وأبن غزو 

، وهذا ما حصل فعال يف الشتاء موسكو مرة أخرى لن يكون سهال 

از قد رغم أن تراجعه عن غزو موسكو واالجتاه جنواب حنو القوق، 

بدى للكثري منطقيا ، حيث إن القوقاز كان غنيا ابلثروات الطبيعية 

وخاصة الطاقة ، إال أنه لو ضرب مركز القيادة والسيطرة  لالحتاد 

السوفيييت أال وهي موسكو ، متاما كما كان مقررا له يف بداية احلملة 

هنار بعد ذلك ال، لكان ذلك سيكون ضربة معنوية لباقي االحتاد ، و 

ي يف حلول الشتاء تغريت اللعبة متاما ، وأصبح اجليش الناز فب  ،

ييت ، فرد ق على اجليش األمحر السوفو فورطة كبرية ، بعد أن كان يت

الشتاء هناك والثلوج القاسية ، والوحل الذي جعل تقدم الدابابت 

واملدرعات مهمة شبه مستحيلة ، قلب كل شيء على امليدان ، 

هزمية عظمى ، وسوء تقدير للموقف كلفه فالنصر العظيم أصبح 

رغم استشارات حكيمة قد وجهت له لكنه تفاداها  احلرب كاملة ،
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سقوط النازية مل يكن الغرب الفاعل األساسي فيه بقدر ما كان إن  ..

يت كانت موجعة االحتاد السوفييت ، حيث ضرابت االحتاد السوفي

سائر يف اخلكانت أعلى   يتية ، وهلذا خسائر االحتاد السوفيأكثر للناز 

مليون قتيل ، وما ذلك إال نتيجة ضراوة  16تلك احلرب مقدرة ب 

املواجهة مع النازية ، وأرى أن خيار غزو السوفييت كان سيئا ألن 

قل مل يكن يف حالة عداء مع النازية على األ  يكناالحتاد نفسه مل

يت السوفيأن هتلر مل يقتحم االحتاد ، أي لو ليصل األمر حلد احلرب 

وقد كانت بينهما اتفاقية لظل االحتاد يف حالة احلياد من احلرب ، 

 .عدم اعتداء فعال 

االنفراد ابلبقية ، ولكان حتما قادرا  ستطاعالذلك فلو فعل  

هلذا أكر أخطاء هتلر أنه فتح جبهة ضد على حسم احلرب ، 

 اجلميع يف آن واحد .
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ه شن احلرب على واخلطأ اآلخر الذي وقع فيه هتلر هو أن

الوالايت املتحدة ، فرغم أن الوالايت املتحدة مل تكن ختفي دعمها 

للدول احملاربة للنازية ، إال أهنا مل تكن لتدخل يف احلرب بتلك القوة 

لوال إعالن هتلر احلرب عليها ، لقد بدى هذا جنونيا ، فكيف أنت 

، يف يف وضعية صعبة جدا ، تفتح احلرب على دول يف حالة حياد 

من ال تستطيع جعله حني أنت حباجة إىل حلفاء جدد بدل ذلك  ... 

 صديقك فال جتعله عدوك .

أوال ، مث الغربية بدل ذلك كان على هتلر حسم حرب أورواب 

فرنسا متاما ، جعلت  تنظيم األمور ملا بعد ذلك ، فعدم حسمه جلبهة

ابت منه ، واألهم هو عدم حسمه ألن يتلقى الضر  ظهره مكشوفا

جلبهة بريطانيا ، حيث أصبحت قاعدة انطالق لغزو النازية غراب ، 

انهيك عن مبالغته يف العنصرية والكراهية ، والتنكيل ابلدول اليت 

فقد ساهم كل هذا ما جعلهم يقاومون بشكل ال يصدق ، يدخلها ، 

دا ، بل كانت يف هزمية هتلر يف النهاية ، فلم يكن األمر خطأ واح

هناك سلسلة من األخطاء أدت هلزمية هتلر يف احلرب العاملية الثانية .
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 سر الهزيمة ... تعنته كقائد في معركة ستالينغرادهتلر 

إذا نظران بتمعن إىل معركة ستالينغراد ، هذه املعركة اليت كان 

أكر غزو يف التاريخ ، واليت   هلا األثر اهلام يف فشل عملية بربروسا

كان هلا األثر اهلام يف اهلزمية الساحقة للنازية ، ومن خلفهم دول 

، فإن فشل  إذا فكران جيدا يف األمراحملور يف احلرب العاملية الثانية ، 

عملية بربروسا كان هو احلدث األهم يف تلك احلرب ، وما تاله من 

ك اهلزمية ، وكما أوضحنا هزائم وأحداث كان حتصيل حاصل ألثر تل

سابقا أبن التخلي عن خيار غزو موسكو رغم قرب القيام بذلك كان 
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خطأ اسرتاتيجيا فادحا ، إال أنه وبعد ذلك كان ميكن تدارك ذلك 

اخلطأ ، فهنا جند أبن هتلر كان مصرا على احتالل مدينة ستالينغراد 

  !ها ؟مهما كلف الثمن ، ولكن هل الثمن يكون خسارة  احلرب كل

حسب األهداف املعلنة فكان هتلر يريد تلك املدينة كوهنا  

كانت أهم مدينة صناعية يف االحتاد السوفيييت ، ولكن وبعد أن 

أصبحت ساحة حرب مل تعد كذلك ، فلماذا هتلر استمر يف احلرب 

هناك رغم علمه ابخلسائر الفادحة يف أهم جيوشه ، أال وهو اجليش 

وكان ، واألمراض واألوبئة الشديد الرد  الذي كان يعاينالسادس ، 

 ...نقص اإلمداد واجملاعةانهيك عن حد جتمد اجلنود ، يصل األمر 

يبدوا أبن هتلر أصر على احتالل تلك املدينة فقط ألهنا  

كانت حتمل اسم غرميه زعيم االحتاد السوفيييت ستالني ، ويبدوا أبنه 

ع كي ال يبدوا أبن خياره للرتاجع عن غزو موسكو كان مل يرد الرتاج

خاطئا ، فكان ذلك سيشكك يف قدرته على قيادة احلرب .
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هلذا هنا نالحظ أن تعند هتلر على إكمال معركة خاسرة كلفه  

كل شيء فيما بعد ، حرفيا كانت تلك املعركة ثقبا أسودا للجيش 

ونصف جندي هم  النازي ، وخنبة مقاتليه ، فلقد قتل فيها مليون

ورغم الطلبات واستسالم البقية للسوفييت ، خنبة اجليش النازي ، 

هتلر   ؛ إال أن املتكررة من القادة امليدانيون لالنسحاب من املعركة

، لقد كان ذلك كأن كان يصر عليهم أبن يستمروا مهما كلف األمر 

 تكون مصارعا وتقاتل مالكم يف نزال مالكمة ، فقد جتردت من نقطة

 .قوتك وجئت لنقطة قوته ، هلذا لن هتزمه يف ذلك 

سحب اجليش النازي من تلك املعركة ، نلكن ماذا لو ا

وحافظ على قواته سليمة من األضرار اجلسيمة ، لقد كان واضحا 

أبن اجليش النازي يف تلك املنطقة يستنزف ألنه يف حالة هجوم ، 

، ماذا لو وأبن السوفييت يف وضحية أفضل وهم يف حالة دفاع 

انسحب هتلر من هناك إىل خطوط دفاع يعدها مسبقا ، ويضمن 

نطقة ال د اجليش ، وحيسن من حتصيناته ، يف مفيها قدرته على إمدا

يكون فيها برد الشتاء بتلك القسوة املوجودة يف ستالني غراد ، 
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حينها كان على االحتاد السوفيييت إما أن يهاجم ، وهبذا يتكبد 

وما كان نقطة قوة يصبح نقطة ضعف ، وإما أن خسائر كبرية ، 

يكتفي مبا حقق ، وتكون للنازية جولة أخرى بعد هناية الشتاء ، 

تنسحب أخطاءهم اليت وقعوا فيها سابقا... يكونون قد تداركوا فيها 

 اليوم لتنتصر غدا .

ومبا أين دارس لعلم النفس أيضا ، فإين أحلل األمور على 

صعيد نفسي شخصي ، فإذا وضعنا االسرتاتيجية جانبا وحللنا وضع 

هتلر حينها من منطلق نفسي ، فال ميكن ختيل حجم الضغط الذي  

كان يعانيه يف تلك احلرب ، وبال شك كل قادة تلك احلرب كانوا 

إنه يف تلك املرحلة مل يكن على ذات املستوى من الضغط ، حىت 

يستطيع النوم إال ابملهدائت العصبية ، ذلك الضغط انعكس كثريا 

على قراراته ، فرغم وأنه بال شك ؛ يف بداية احلرب كان مالحظا 

عليه الذكاء االسرتاتيجي ، لكن ذلك الذكاء مل يعد ذاته بعد تعرضه 

ذا الوضع فأصبح يتخذ قرارات متأثرة هبلتلك الضغوط النفسية ، 

  النفسي الذي كان حتت أتثريه حينها .
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 نظرية النمرين 

 

سأمسي هذه النظرية بنظرية النمرين ،  حيث إذا كنت مع منرين  

وأردت أن تتغلب عليهما معا ؛ فليس عليك قتاهلما ، أو قتال 

ى منك ، بل عليك أن جتعلهما يتقاتالن أحدمها ، خاصة إذا كان أقو 

، إبمكانك االجهاز حىت ختور قوهتا ، حينها ستصبح أنت األقوى 

عليهما معا ، أو قد تتصرف بذكاء وجتعلهما اتبعني لك نتيجة 

ركز يف هذا جيدا .حاجتهما لك بعد األضرار اليت حلقت هبم ، 
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نية يف للحرب العاملية الثالفهم هذه النظرية عليك أن تنظر 

بداايهتا كانت بني قوتني عظيمتني رئيسيتني ، ومها أملانيا وبريطانيا ، 

وابقي الدول كانت تبع هلتني الدولتني املركزيتني يف بداية تلك احلرب 

وألن احلرب كانت طاحنة فقد سحقت فيها أملانيا متاما ، حيث ، 

ب أن انتهت ابحتالهلا وتقسيمها بني الدول املنتصرة ، بل وكان يصع

جتد شارعا واحدا خاليا من الدمار حينها ، بينما القوة الثانية وهي 

بريطانيا فقد استنزفت يف هذه احلرب بشدة ، سوآءا على املستوى 

العسكري أو االقتصادي ، حيث كانت بريطانيا يف خط اللهب مع 

املذهلة اليت ال تغيب األملان ، ونتيجة ذلك مل تعد تلك اإلمراطورية 

لشمس ، بل أصبحت جمرد دولة جرحية ، جنت أبعجوبة من عنها ا

أكر حرب يف التاريخ ، ومل تنجوا إال لسببني فقط ، أوهلما اجلانب 

النفسي االجتماعي لشعبها ، فهو شعب ال يعرف االستسالم أبدا ، 

ولديه روح قتالية عالية جدا ، واجلانب الثاين هو درعها الطبيعي ، 

ر ، ولو كانت لديها منافذ برية ملا كانت فهي جزيرة حتميها البحا
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لتنجوا يف بداية احلرب مع األملان ، ولتم غزوها بسهولة كما حصل 

 مع فرنسا ...

قد يقول يل أحدهم ما عالقة هذه األحداث بنظرية النمرين ، 

فسأقول لك هلا كل العالقة ، فلقد علمنا أبن أملانيا وبريطانيا كانتا 

القوتني الرئيسيتني يف بداية احلرب ، أي مها النمرين ، وألن احلرب  

كانت بينهما شديدة ، فقد دمرات معا بدرجات متفاوتة ، وهذا ما 

لقوتني آخرتني يف تسيد العامل ، ومها الوالايت املتحدة أعطى الفرصة 

واالحتاد السوفيييت ، وإن كانت الوالايت املتحدة األقل ضررا من بني 

مجيع دول احلرب ، حيث ها حنن ذا نرى أن بريطانيا وأملانيا اتبعتني 

بدرجة ما للوالايت املتحدة ، رغم أهنما كانتا منري احلرب يف بدايتها ، 

هذه النظرية ال تشرحها هذه األحداث املهمة فقط ، بل وحتما 

ختتلف دورة احلياة يف الغابة ، كحتصل ابستمرار يف العامل ، متاما  

 التفاصيل ولكن النتائج واحدة.
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وقد حصل هذا أيضا يف حرب الروم والفرس قدميا ، فقد  

كانتا هتني اإلمراطورتني تسيطران على العامل القدمي ، ولكن 

ما أدى إلضعافهما معا ، وهو ما أدى إىل ظهور اإلمراطورية تصادمه

، وهذا أيضا يوضح لنا هذه النظرية بشكل على حساهبما اإلسالمية 

  واضح .
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استراتيجي في التاريخ أكبر منعطف   -السالح النووي 

 الحروب 

 "  اديف قلب كل ذرة قوة لو أمكن حتريرها ألحرقت بغد" 

هذا ما قاله انبغة علماء العصر الذهيب العلمي اإلسالمي ابن 

اهليثم ، حيث قال هذا الكالم قبل قرون طويلة من اكتشاف 

االنشطار النووي ، لقد كان عقله سابقا لزمانه ، لو كنت من أبناء 

ذلك العصر ومسعت هذا الكالم لقلت حتما صاحبه جمنون أو خمرف 

لكن يف الواقع هذا الرجل كان سابقا ، ولكنت ستتهمه بكل التهم ، 
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لعصره ، فقد استطاع فهم بنية الذرة يف زمن كانت تنعدم فيه ابسط 

 أنواع التكنولوجيا.
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يف أواخر احلرب العاملية الثانية بدأت أملانيا والوالايت املتحدة 

ا السالح يف سباق من أجل امتالك السالح النووي ، لقد بدى هذ

الذي استطاع العلماء فهم طريقة عمله يبدوا ممكنا ، إنه سالح 

رهيب قادر على قلب جمرايت أي حرب ، والذي سيصبح الحقا 

أقوى سالح فوق األرض ، وسيغري جمرايت االسرتاتيجيات العاملية 

إىل األبد ، مل تنجح أملانيا يف امتالكه أوال ، فقد امتلكته الوالايت 

قدمت عرضا انراي قد نسميه األكثر رعبا يف التاريخ ، املتحدة ، و 

ازاكي ابلقنبلة النووية ، ما دفع الياابن غوذلك بقصفها هلريوشيما وان

لالستسالم لتفادي املزيد من القصف النووي األمريكي ، مل تكن 

تلك أفدح اخلسائر يف احلرب العاملية الثانية ، فقد شهدت جمازر 

 لة كان أيقونة تلك احلرب .أعظم ، لكن من حيث الدال

الوالايت املتحدة بذلك العرض قالت أبهنا سيدة  –أنظر معي 

ى ذلك فتواجه نفس املصري ... العامل اجلديد ، أي قوة ستعرتض عل

سالح غري تقليدي ، ال يكلف اجليش األمريكي شيئا ، وقادر على 

 !تدمري واسع النطاق ، اي له من شيء مذهل 
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وأحد األطراف الفائزة يف احلرب العاملية  يتاالحتاد السوفي

الثانية ، بل وصاحب ضربة احلسم ضد النازية ، مل يكن معجبا بذلك 

يت ، حتاد السوفي، لقد كان يقول ستالني أبن الدور قادم على اال

قنبلة  511يت ب نت هناك خطة لضرب االحتاد السوفيلدرجة أنه كا

ة الكاملة على العامل ، هلذا نووية ، لتحسم الوالايت املتحدة السيطر 

ييت األولوية القصوى لصناعة القنبلة الذرية ، مل أعطى االحتاد السوف

يكن هناك شيء ميكن أن حيمي االحتاد السوفيييت من حمرقة واسعة 

النطاق إال هذه القنبلة ، حبيث يتساوى الردع بني الوالايت املتحدة 

امجة اآلخر ، ألن اهلجوم واالحتاد السوفيييت ، فال أحد جيرؤ على مه

يعين انتحار للطرفني ، وهذا ما جنح فيه االحتاد السوفيييت ، وهذا ما 

جعله يقف الند للند أمام الوالايت املتحدة ، لنشهد العامل ثنائي 

القطبية ، مبوازين متقاربة يف كل شيء ، واألهم تساوي الرعب ، 

جعلهما ال فكالمها كان مرعبا لآلخر بذات القدر ، وهذا ما 

يندفعان للحرب التقليدية ، فامتالك هذا السالح جعل احلروب 



16 
 

التقليدية غري ذي جدوى ، ألنه سالح اسرتاتيجي ، فال قيمة للذاببة 

 والطائرة واجلندي أمام هذه القوة الفيزايئية املرعبة .

وهبذه املعطيات اجلديدة أصبح السالح النووي سالح ردع 

تعرف  تت حباجة خلوض حرب أنأكثر منه سالح حرب ، فلس

نتيجتها مسبقا ، كال من الوالايت املتحدة واالحتاد السوفيييت أدركوا 

أبن احلرب بينهما تعين دمار البلدين معا ، فما فائدهتا إذا ، هلذا 

السالح النووي نقل األبعاد االسرتاتيجية ملرحلة خمتلفة متاما ، ختتلف 

 جذراي عن مرحلة ما قبله .

حت احلروب الغري تقليدية اخليار األفضل ، حرب وهنا أصب

، حرب الوكالة ... وهذه ما مت  ةاالقتصاد ، حرب األيديولوجي

تسميتها ابحلرب الباردة ، يف ظل معطيات السالح النووي ، يكون 

رب الساخنة ، هلذا جيب لعب أوراق احلروب للحجنوان الذهاب 

 !وهذا ما حصل األخرى ، فال بديل هنا عن احلرب الباردة ... 
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 عصر جديد واستراتيجية جديدة  –الحرب الباردة 

 

ما ال جيب نسيانه أن هذه احلرب كانت نتيجة تساوي القوى 

مل ، وإذا أردت شرح ذلك وتساوي الرعب النووي بني قطيب العا

أبسلوب بسيط ، فأقول لك ختيل أنك هناك رجلني كل واحد منهما 

حيمل قنبلة ، إذا قررا أن يتقاتال ابلقنابل فكالمها سيمواتن ، هلذا 

قرران وضع القنابل جانبا واالتفاق على القتال ابملالكمة فقط ، هذا 

 قد يكون أبسط تصور ملا حصل حينها .
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شوهدت اسرتاتيجيات مل تكن موجودة من يف هذه احلرب 

فأبسط خطأ أو سوء تقدير عسكري فإنه سيكلف حرب قبل ، 

عاملية اثلثة برتساانت أسلحة نووية ال تبقي وال تذر ، هلذا كانت 

ا تتجاوزه ميكن أن كلى الدولتني ال،   دائما هناك خطوط معينة 

 حفاظ على اإلبقاء على احلرب ابردة قدر املستطاع .

ومبا أين رجل علم فال أرى أن تلك احلرب كانت سيئة دائما 

فقد كانت أفضل ما ميكن ، ألن االنزالق للحرب حينها كان 

سيكلف البشرية الكثري ، ومن حمامد تلك احلرب التنافس العلمي 

بني القطبني ، فهذا التنافس الشديد أعطى قفزة لإلنسانية يف عدة 

االت علمية مل يكن لتحصل لوال احلرب الباردة ، ومن ذلك جم

السباق حنو الفضاء ، مل يكن ممكنا صرف كل تلك املليارات على 

اكتشاف الفضاء لوال احلرب الباردة ، وأغلب االكتشافات 

واالجنازات الفضائية الثورية قد متت يف تلك احلقبة وهذا ينطبق على 

.العلمية خمتلف اجملاالت 
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التاريخ كله مل يشهد العامل استقطاب كما حصل يف احلرب  عر

الباردة ، حيث أصبحت البشرية مستقطبة بينهما ، عدى دول قليلة 

جدا ، لكن بصفة عامة فقط كان االستقطاب شديدا جدا ، سوآءا 

من الناحية السياسية أو العسكرية ، االحتاد السوفيايت وحلفائه ضد 

... حلف الناتو ضد حلف وارسو ،  الوالايت املتحدة وحلفائها

الحظ أن تلك القوى املهيمنة يف احلرب العاملية الثانية قد أصبحت 

 جمرد اتبعة هلذه القوى .
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 استراتيجية النفوذ بدل االحتالل 

 

لقد مضى زمن االمراطورايت ، حيث ومع طوي صفحة 

العاملية الثانية ؛ مل تعد الدول العظمى تسيطر ابالحتالل املباشر ، بل 

من خالل النفوذ واهليمنة ، إال يف حاالت اندرة حيث ينكسر هذا 

بل ابلعكس أصبح االحتالل العسكري املباشر ينطوي على املبدأ ، 

األحيان هتزم دول عظمى أمام دول أو خماطر أعظم ، ويف كثري من 

والوالايت املتحدة خري من يلعب هذه مجاعات بسيطة ... 

االسرتاتيجية ، فالوالايت املتحدة ال حتتل أي بلد اآلن ) اتريخ كتابة 
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هذا الكتاب ( لكنها متواجدة عسكراي يف دول ال حصر هلا ، حتت 

العسكرية اهلائلة ،  غطاء حلف الناتو ، فالوالايت املتحدة وبرتسانتها

اليت اكتسبتها يف ظل التسابق العسكري زمن احلرب الباردة أعطتها 

فأورواب وبعض الدول اآلسياوية  تفوقا على ابقي دول الغرب ، 

 –يت اجتها للحماية من االحتاد السوفييكالياابن وكوراي وغريها ، وحل

ت مث روسيا والصني ، أصبحت تقدم تنازالت اسرتاتيجية للوالاي

املتحدة نظري احلماية ، حيث أصبحت الوالايت املتحدة هتيمن يف 

أجزاء واسعة غربية وشرقية ، هيمنة مطلقة حىت إهنا أصبحت اآلمر 

مل يتحكم فيها أحد من  اترخييا هذه القارةالناهي يف أورواب ... 

خارجها كما فعلت الوالايت املتحدة .
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جيوش ثقب أسود لل -استراتيجية حرب العصابات 

 العظمى:

كيف سيمكنين إقناع جنرال قد تكون على عقيدة احلروب 

 01التقليدية ، وحتديدا عقلية احلرب العاملية الثانية ، أبن تكوين 

هم اليت يعرفوها جيدا يقاتلون يف منطقت آالف مقاتل شعيب ،

، وأبسلحة خفيفة وحيفظون تضاريسها الطبيعية ، وكل شارع فيها 

مت ة ، ومندجمون مع حاضنتهم الشعبية ، فقط  وسريعي احلرك

إعدادهم عقائداي جيعل روحهم القتالية أعلى بكثري من جندي يقاتل 

من أجل راتب .. كيف سيمكنين إقناعه أبن هؤالء سيكونون أكثر 

ألف جندي نظامي ، ومدججني مبختلف أنواع  011كفاءة من 
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جنرال منفتح األسلحة ، ومت صرف عليهم  أموال طائلة ، قد يقتنع 

ومدرك لالسرتاتيجيات احلالية بذلك ، ولكن غالبا سيكون من 

الصعب جدا على جنرال تقليدي فهم هذا ، هلذا علينا شرح ذلك 

 ابلتاريخ .

الوالايت املتحدة وهي صاحبة أقوى جيش يف العامل اآلن ، قد 

دخلت جتارب عسكرية خمتلفة ، وقد تعرضت هلذه االسرتاتيجية اليت 

عنها رمبا أكثر من أي قوة أخرى ، فقد تعرضت حلرب أحتدث 

فيتنام وأفغانستان والعراق وغريها ، إذا قلنا أبن عصاابت شديدة يف 

اجليش األمريكي وهو أقوى جيش يف العامل كان يفشل أمام 

جمموعات مقاتلني ، يف حرب عصاابت استنزافية ، فيوضح هذا كل 

كثر قوة يعجز عن هزمية شيء ، إذ حىت اجليش األكثر نظامية واأل

مقاتلني يقاتلون بوسائل بسيطة جدا ، فكيف سيفعل جيش هو أقل 

قوة من ذلك ، وأيضا لدينا جتربة االحتاد السوفيييت يف أفغانستان ، 

فقد كانت ثقبا أسودا للجيش السوفيييت ، هذا اجليش الذي قهر 
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م مقاتلني اجليش النازي يف احلرب العاملية الثانية ، أصبح عاجزا أما

 بسطاء ، وهنا تتضح قوة االسرتاتيجية اليت أحتدث عنها .

يف مواجهة اجليوش العظمى ال يكون إبعداد جيوش نظامية 

تقليدية ، ألن اجليوش النظامية مهما كانت قوهتا فإهنا سرعان ما 

على  تنهار أمام جيش أقوى منها بكثري ، ال توجد أي دولة قادرة

دخول سباق تسلح مع الدول العظمى ، هلذا حروب العصاابت 

تعتر أكثر فاعلية بكثري من اجليوش التقليدية ، قد يستطيع جيش 

دولة عظمى السيطرة على دول أخرى بسهولة عندما يواجهه جيش 

نظامي ، وقد كان هذا واضحا يف العديد من األحداث ، وغزو 

اجليوش ال جتد حيلة مع حروب  العراق مثال على ذلك ، ولكن تلك

هلذا اسرتاتيجية حروب العصاابت أقوى بكثري من العصاابت ، 

. وال يستطيع اجلميع فهم ذلك ، اسرتاتيجية سباق التسلح النظامي
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 !الرمال المتحركة  –استراتيجية االنهاك واالستنزاف 

أحياان كثرية ال يكون من الذكاء املواجهة املباشرة بني الدول 

عظمى ، فتلجأ الدول العظمى جلر بعضها البعض حلروب استنزافية ال

، أو ما يسمى احلرب ابلوكالة ، وقد حصل ذلك يف أفغانستان 

حينما جرت الوالايت املتحدة االحتاد السوفييت للحرب ، حيث 

أصبحت احلرب هناك استنزافية ، وهدف الوالايت املتحدة منها مل 
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ة االحتاد السوفييت ، وقبل هزميته جيب يكن انتصار األفغان ، بل هزمي

اهناكه حبرب طويلة ، يستنزف فيها اقتصاداي وعسكراي وسياسيا 

 ونفسيا ...

يف كثري من األحيان قد ال تكون الدولة األوىل مسؤولة على 

جر الدولة الثانية حلرب استنزاف كهذه ، ولكن حتما تستغل الدول 

فيما يبدوا رماال متحركة  العظمى هكذا أحداث لتحويلها لصاحلها ،

ولكنك قد تستطيع فعل ذلك قد ال تستطيع قتل فيل قوي ،  ...

  إذا استدرجته لرمال متحركة .
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  !سقوط االتحاد السوفيتي الجبار دون طلقة رصاصة واحدة

يت . االهنيار النهائي لالحتاد السوفي" شعرت بشحنة هائلة وأان أراقب 

رئيسا يف زمن شكل آخر فرتات لقد خصين القدر ابمتياز أن أكون 

 احلرب الباردة " .

هكذا عر جورج بوش األب عن شعوره حلظة اهنيار االحتاد السوفيييت 

الدرامية .
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ييت كان من أعظم االمراطورايت يف التاريخ ، االحتاد السوف

الثانية كان هدفه أن يكون الند للند مع  وبعد احلرب العاملية

هزمية اآلخر وهدف كل منهما هو الوالايت املتحدة يف كل شيء ، 

التفوق جذراي بني  والسيطرة على العامل ، وقد اختلفت اسرتاتيجية

ييت والوالايت املتحدة ، فلكل منهما اسرتاتيجية خمتلفة االحتاد السوف

 أيديولوجية ... –عسكرية  –اقتصادية  –: جيوسياسية 

يت يبين تفوقه من خالل الزحف على بينما كان االحتاد السوفي

املساحة  وضم الدول ، كانت الوالايت املتحدة تبين تفوقها من 

خالل التحالفات السياسية والعسكرية ، وبناء النفوذ بدل التدخل 

 .والسيطرة املباشرة 

معمق ، يف لطاملا كنت حمبا للتاريخ السياسي وأدرسه بشكل 

الدرامي  حقيقة األمر مل أجد أي اهنيار إلمراطورية عظيمة مت ابلشكل

ييت ، أن ينهار هذا احمليط اهلائل من الذي حصل لالحتاد السوف
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طالق أي رصاصة ، كان حداث إالدول بني حلظة وضحاها ودون 

 إنه لشيء صادم فعال .سيقف التاريخ عنده طويال ...  

ظة اهنياره كان القوة النووية األوىل يف يت حلاالحتاد السوفي 

العامل من حيث عدد الرؤوس احلربية النووية ، وكان يتفوق على 

الوالايت املتحدة من حيث عدد الرؤوس النووية ، لقد كان لديه 

ترسانة أسلحة قادرة على تدمري العامل كله ، ومع هذا اهنار ... اهنار 

 واحدة . اهنار دون طلقة رصاصةوكأنه مل يكن ، 

وهنا نستخلص درسا من أهم االسرتاتيجيات احلديثة ، أنه 

ميكن أن حتقق أهدافا عظيمة دون استعمال اجليوش ، يف حقيقة 

يش األمحر ) جيش األمر مل يكن هناك أي جيش قادر على هزمية اجل

على األقل دون أن يلحق به هو اآلخر ضررا يت ( ، االحتاد السوفي

، وهذا احلديثة هزميته ابالسرتاتيجيات الباردة  لكن كان ميكنابلغا ، 

... لو كان يقود الوالايت املتحدة أغبياء تقليديون ما مت فعال 
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ييت ، وكان ذلك سيكلفهما دفعوا يف احلرب مع االحتاد السوفالن

 أظنك تذكر نظرية النمرين اليت حتدثنا عنها سابقا .اهلزمية معا ... 
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ما ال تفعله أعظم الجيوش يفعل القائد الغبي بوطنه 

 !المعادية

 

يت دميني بوتني سقوط االحتاد السوفي" لقد وصف الرئيس الروسي فال

 على أنه أكر الكوارث اجليوسياسية يف القرن العشرين ".

وهذا بال شك تعبري واضح على مدى فداحة اخلسارة اليت شعرت 

ر املدوي على مر التاريخ .هبا روسيا بعد هذا االهنيا
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يت ، فإننا جند أبن سقوطه مل  لسقوط االحتاد السوفيإذا نظران

ا كان غباء ملسريي يكن ذكاء من األمريكيني وحلفائهم ، بقدر م

وحتديدا آخر رؤسائه غورابتشوف ييت يف آخر مراحله ، االحتاد السوف

كارثي حل   يت إال نتيجة لسوء تسيريفلم يكن سقوط االحتاد السوفي، 

 يف آخر مراحله ، حتت ما يسمى " االصالح واالنفتاح " .

 

لقد أسس هذا االحتاد على مبادئ معينة وأسس وركائز ؛   

كانت عقيدة يف هذه الدولة ، وشعوهبم مل تكن متعودة إال على ذلك 

واالقتصادي  السياسيالنمط ، فعندما حدث ما يسمى ابإلصالح 

، ألن هنيار االيجي للبالد ، أدى إىل وحىت تغيري املسار االسرتات

الركائز اليت أسست عليها تلك الدولة قد غابت ، فأصبح االحتاد 

السوفيييت وهو أمة شرقية ، يريد تقليد الغرب ، فحصل على رأي  

املثل " حاول الغراب تقليد مشية احلمامة ، فنسي مشيته ، ومل 

ما حتدثنا عليه يف  يستطع تقليد احلمامة " ... وهنا عليك أن تتذكر
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من أن الدول تنهار عندما تتجرد من األسس اليت بداية الكتاب ، 

 قامت عليها .

الدول اليت كانت تشكل االحتاد السوفيييت وأصبحت دوال مستقلة 
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 !فساد إاالصالح عندما ال تقوده العقول يصبح أعظم 

إعادة البناء أي واجلالسنوست" البرييسرتويكا حتت شعار " 

مرحلة االصالح يف االحتاد  ، الذي ساد يف ما تسمى والشفافية

ييت ، واليت ظهر جليا فيما بعد أبهنا كانت أكر فساد حل به ، السوف

 بل وأدى إىل اهنياره بشكل درامي .

فعلى الصعيد السياسي بدأ هناك انفتاح دون مراحل تسبقه ، 

والتعددية وفيييت يقلد الغرب يف الدميقراطية حيث بدأ االحتاد الس
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واالنتخاب وهذا بدى وكأنه صدم كيان االحتاد السوفيييت احلزبية 

بعمق ، فهو مل يكن قائما على هذه األسس ، وعند الغرب استغرق 

الوصول لتلك املراحل قروان طويلة ، بينما أراد االحتاد انقالب كامال 

انفصال اجلمهورايت التابعة له ، بل يف أسسه ، وحتت هذا البند جاء 

واهنار كليا ، نتيجة أن كل مجهورايته أصبحت تطالب ابالنفصال ، 

حيث ذلك االنفتاح الغري مدروس أدى إىل أن االحتاد فقد قدرته 

فأصبحت النرة القومية االنفصالية أعلى ، على السيطرة الداخلية ، 

اد مقنعة هلم ، وكيف فلم تعد تلك املبادئ اليت أقيم عليها االحت

ذا كان االحتاد نفسه قد بدأ يترأ منها ، فيما بدى هزمية إتكون مقنعة 

فزعيم االحتاد  ، أيديولوجية ، فكان من حق أي أحد أن يقول ذلك

نفسه مل يعد مؤمنا هبا ، فكيف تقنعنا بشيء أنت نفسك لست مؤمنا 

 .به 

اختاذ على الصعيد االقتصادي ، فحتما كان البد من  أما

صالحية ، ألن سيطرة الدولة على كل شيء يف االقتصاد إجراءات إ

مل يكن اخليار اجليد وكان جيب أن يتم إصالحه ، ولكن حتما ليست 
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الصناعة يف االحتاد وإعطاء  خوصصتتلك اليت مت اختاذها ، فنتيجة 

أمالك الدولة من مصانع كانت فخر االحتاد لرجال األعمال ، أدى 

ة مروعة يف االقتصاد ، وحتما كان له أثر أسوء مما كان هذا إىل زعزع

، حيث كان جيب أن يفتح ابب اخلواص دون حتطيم قدرات الدولة 

منوذج اقتصادي وحىت اتريخ كتابة هذا الكتاب االقتصادية ، الصني 

يت سار بنفس طريقة سري الصني جيد يف هذا ، فلو أن االحتاد السوفي

 االقتصادية حلقق الكثري .

انهيك عن اعطاء األراضي الفالحية للخواص ، وجترد الدولة 

متاما منها ، خاصة أن األمر كان غري مشروط أو بشروط سطحية ال 

حتمي قدرة الدولة على االنتاج ، خاصة وأن أغلبهم مل تكن هلم 

ة القدرة على زراعتها ابلشكل املطلوب اليت حيقق متطلبات الدول

الغذائية ... كل هذا شكل ضرابت قوية لالحتاد السوفيييت جعلته 

 يدخل األزمات من كل حدب وصوب .
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 تطويق روسيا من الناتو  –الخداع االستراتيجي 

 

يت اتفاقية مفادها الايت املتحدة مع االحتاد السوفيوقعت الو 

العسكري حلف الناتو لن تتمدد أن الوالايت املتحدة وعر دراعها 

شرقا ابجتاه روسيا عند تفكك االحتاد السوفيييت ، ومع هذا ورغم 

اهنيار االحتاد ظلت الوالايت املتحدة تنظر إىل االحتاد الروسي على 

يت ، بل ورأت أهنا فرصة جيدة لتطويق اد السوفيأنه خليفة االحت

حبيث حىت إذا  ييت مرة أخرى ،روسيا ، ملنع عودة االحتاد السوف

وجدت الرغبة إلقامة هذا االحتاد مرة أخرى ال جيب األرضية 
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املناسبة له ، فكان هدف الوالايت املتحدة حينها زرع الكراهية لذى 

اجلمهورايت السابقة لالحتاد الروسي ، وقد جنحت يف ذلك لعوامل  

ا ورمبا من أسباب ذلك أيضا مكثرية ، من ضمنها التعصب القومي ، 

ييت أيضا ، حيث يف أواخر مراحلها فيه إدارة االحتاد السوف تسببت

قد عبثت هبذا اجلانب ، حيث كانت تعطي األفضلية للروس على 

ابقي مجهورايت االحتاد ، وهذا ولد الشعور ابلنقص عند ابقي 

شعوب االحتاد ، وليس هذا فقط ، فتلك اجلمهورايت مل تعد فقط ال 

سيا ، وحليفة لعدو االحتاد تريد االحتاد ، بل أصبحت ضد رو 

ييت السابق ، أال وهي الوالايت املتحدة ، فأغلب هذه الدول السوف

انضمت للناتو ، هذا التحالف العسكري الذي كان موجها ابألساس 

ضد االحتاد السوفييت ، مث أصبح موجها الحتاد الروسي ، وهبذا 

ألن بذور ضمنت الوالايت املتحدة أن هذا االحتاد لن يعود جمددا ، 

، وهذا أكر انتصار قيام االحتاد مرة أخرى قد مت حرقها هنائيا 

، وقد أفردت له جزائ مهما يف الكتاب  اترخيها للوالايت املتحدة عر

ألمهيته .
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 نفوذ الواليات المتحدة في الشرق األوسط سر قوتها 

و قلب العامل ، الشرق األوسط هو أهم منطقة عامليا ، فه

لطاملا كان منبع احلضارات ، فهو حيتوي اليوم على خمزون هائل من 

الطاقة ، جتعله الكفة الراجحة يف أي نفوذ عاملي ، وحيتوي أيضا على 

أهم املضائق العاملية ، كقناة السويس يف مصر ومضيق ابب املندب 

ضيق بني اليمن وجيبويت والصومال ، ومضيق البسفور يف تركيا ، وم

 –أورواب  –هرمز يف اخلليج ، كما إنه يربط القارات الثالثة آسيا 

إفريقيا ، بل ويربط قارات العامل مجيعا فيما بينها ، فهذه املضائق 

وهذه املنطقة ال غىن عنها ،  كل هذه األمور جتعل هذه املنطقة 

اجليوسياسية ذات أمهية فائقة ، فما من قوة عظمى فكرت يف نفوذ 
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عاملي إال وكانت هذه املنطقة نصب عينها ، والوالايت املتحدة 

أدركت ذلك ، بل وأصبحت الالعب األهم يف هذه املنطقة احلساسة 

هلذا جند أبهنا تفرض نفودها هناك ، بل وتعززه بقواعد يف العامل ، 

عسكرية يف كدى دولة ، فالوالايت املتحدة غري مستعدة متاما 

هذه املنطقة أبي شكل من االشكال ، فهي للتنازل عن نفوذها يف 

تعترها منطقة أمن قومي لديها متاما كما لو كانت داخل حدودها ، 

وهي تدرك جيدا أبن تنازهلا عن هذه املنطقة هي بداية مرحلة الرتاجع 

عن سيادة العامل ابلنسبة إليها ، هلذا تعمل كل جهدها كي ال ترتاجع 

مرار على تعزيز نفوذها أكثر ، خطوة واحدة هناك ، بل تعمل ابست

، ووضع حلفاء ميكن والقضاء على كل من يهدد هذا النفوذ هناك 

الوثوق هبم هناك .
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 قوة أمريكا االقتصادية  –البترودوالر 

ما جيعل الوالايت املتحدة هتيمن على العامل حاليا كقطب 

وحيد ؛ هو االقتصاد ، ألن ابالقتصاد ميكنك فعل كل شيء ، مينك 

األيديولوجي ...وكل شيء ،  –العسكري  –مد نفوذك السياسي 

 .هلذا القوة االقتصادية هي األهم 

 الوالايت املتحدة وبعد أن بدأت تطبع الدوالر بدون ما يعادله

من الذهب ، أصبح الدوالر جمرد عملة ورقية نستطيع أن نقول بال 

قيمة ، ألنه مل يعد مربوطا ابلذهب ، فالعمالت كانت تعين أهنا 



61 
 

صكوك ملا ميلكه الفرد من ذهب ، لكن مع ختلي الدوالر عن سنده 

من الذهب ؛ أصبح جمرد ورق ، وكانت الوالايت املتحدة تواجه 

، لكنها وجدت احلل ، وهو اتفاقية  ةاهنيارا على كل األصعد

البرتودوالر ، حيث مت ربط الدوالر ابلنفط ، حيث ال ميكن شراء 

النفط إال ابلدوالر ، وكان هذا االتفاق مفيدا للوالايت املتحدة من 

جهة حيث أعاد هلا قيمة عملتها وأكثر ، وأفاد الدول املصدرة 

خل أعلى ، يف للنفط وحتديدا العربية ، فقد جعلها حتصل على د

شياء اليت عززت نفوذ األمر هذه االتفاقية من أكثر األ حقيقة

الوالايت املتحدة يف العامل وجعلتها القطب األوحد له ، وجعلتها 

تسيطر بشكل كامل على االقتصاد العاملي ، وجعل عملتها عملة 

 للعرب بوجودها على كرسي قيادة العامل .هلذا هي مدينة العامل ، 
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 استراتيجية الصين في الهيمنة على العالم   

 

 جذور القصة وأساس االسرتاتيجية : -0

لطاملا كانت الشيوعية أمام جتربتني رئيسيتني ، ومها جتربة 

االحتاد السوفيايت وجتربة مجهورية الصني الشعبية ، واليت وصلت يف 

ت ستؤدي إىل حرب نووية بني مراحل هلا إىل حدود صدامات كان

للصني و " البلدين خصوصا يف فرتة قيادة " ماو تسي تونغ " 
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ت ، بسبب النفوذ والسيطرة على الدول يجوزيف ستالني " للسوفي

إىل أن املصاحل  األيديولوجيالشيوعية الثانوية ، حيث ورغم التقارب 

االسرتاتيجية للبلدين كانت متناقضة متاما ، أو ابألحرى من منهما 

 .يقود الثورة الشيوعية العاملية ، وهذا صراع قد جيهله الكثريون 

 

ت رؤية السوفييت أكثر جناعة من إال وأنه يف ذلك احلني بد

رؤية ماو ، الذي أصبحت بالده يف أزمات اقتصادية هائلة ، وشعبه 

سيطرة كبرية من قبل الدولة على الشعب ، فيما غارق يف الفقر ، و 

يت كان ة شاملة "، بينما االحتاد السوفيبدى للكثريين وكأهنا " عبودي

يقف الند للند أمام الغرب ، إال أن جاء الزعيم الصيين اجلديد " 
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دينغ شياو بينغ " ابسرتاتيجية جديدة ، وهي االنفتاح الكامل 

 .لعاملية لالقتصاد الصيين أمام األسواق ا

 

وهنا نستطيع أن نقول أبن الصني دخلت مرحلة خمتلفة ، 

" ، واقتناع الصينيني جية أقوى ، بعد فشل اسرتاتيجية "ماووابسرتاتي

بذلك ، إهنا مرحلة ثورة االصالح واالنفتاح بقيادة الزعيم الصيين 

اجلديد " دينغ " الذي أخرج الصني من عزلتها ، بل وجعلها البلد 

التجربة الصينية ألول عامليا ، واشتدت التنافسية بني املصدر ا
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تية ، إال أن توىل " ميخائيل غورابتشوف " قيادة والتجربة السوفي

االحتاد السوفيايت ، ليعلن اسرتاتيجية جديدة يف االنفتاح السياسي 

واالقتصادي ، لتنتهي تلك االسرتاتيجية ابهنيار االحتاد السوفيايت ، 

تصنف أهنا اثين أعظم امراطورية يف التاريخ بعد هذه الدولة اليت 

ت كانوا يركزون على القوة يرية الريطانية ، ورغم أن السوفياالمراطو 

العسكرية والذهاب بعيدا يف اسرتاتيجية التكافؤ العسكري مع 

الغرب ، العتقادهم أبن املواجهة مع الغرب هي عسكرية حبثة ، 

ي وما يتعلق بوحدة الصف متناسني الدور االقتصادي والسياس

الداخلي ، لينهار جيشهم بدون طلقة رصاصة واحدة ، هذا اجليش 

الذي كان من أعظم جيوش التاريخ  وكان يستطيع حرق العامل نوواي 

يف أقل من ساعة واحدة ، ليكون من أعظم أحداث التاريخ درامية ، 

هذا ليصبح العامل أحادي القطب بقيادة الوالايت املتحدة فقط ، و 

أعظم انتصار للوالايت املتحدة يف اترخيها ، بل وأعظم انتصار 

ا الكتاب اسرتاتيجي ما بعد احلرب العاملية الثانية إىل اتريخ كتابة هذ

. 
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، فهنا منه إال أن الصني ال تقف على شيء دون أخذ العرة 

القوة العسكرية ليست   بدى جليا للقادة االسرتاتيجيني يف العامل أبن

كل شيء ، وأن العامل ما بعد احلرب العاملية الثانية حتول من صراع 

التصادم العسكري بني القوى الكرى إىل الصراعات الباردة ، حيث 

ال ينتصر األعنف بل ينتصر األذكى واألغىن ، ألن الدولة إذا كانت 

تشاء  تستطيع أن تصنع وتطور وتشرتي ما فإهناغنية اقتصاداي 

عسكراي ، بينما اجليش بدون اقتصاد فسيتفكك إذا مل يتم دفع 

رواتبه فقط ، وأكر عرة هي اهنيار االحتاد السوفيايت ، صاحب 

اجليش األمحر املرعب 
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وهنا تعززت االسرتاتيجية الصينية يف أن تركزيها جيب أن 

يكون على االقتصاد أوال ، واجلانب العسكري يلي االقتصاد وال 

تية اليت كانت تعطي اجليش يسبقه ، عكس االسرتاتيجية السوفي

 والسالح األولوية على االقتصاد .

 

 : 1149التجديد العظيم واسرتاتيجية الصني  - 1
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 1101وضع الزعيم الصيين اجلديد " شي جي بينغ " عام 

من خالل مبادرة تقريبا  1149عام حبلول سيطرة على العامل لل خطته

احلزام والطريق ، لتكون النموذج األكثر تطورا لطريق احلرير ، حيث 

يهدف إلنشاء أقوى بنية حتتية برية وحبرية وجوية ، بل وإلكرتونية ، 

يف دول آسيا وإفريقيا وأورواب ، والدول األكثر استهدافا هبذا 

حيث  املشروع هي الدول الفقرية أو اليت تعاين مشاكل اقتصادية ،

ستقوم الصني ببناء البىن التحية وخاصة املوانئ يف بلداهنا مقابل 

سنة ، وأغلب الدول  99استعمال تلك املوانئ والبىن التحية ملدة 

لن ترفض هذا العرض ألنه سيجعل من بلداهنا طريقا جتاراي يعود 

عليها ابلفوائد االقتصادية الكبرية ، وهكذا الصني ستقوم خبنق 

تحدة اقتصاداي بشبكة تبادل منافع ليس للوالايت الوالايت امل

املتحدة الكثري لتفعله جتاهها ،  خاصة وأهنا تعود مبنافع كبرية على 

تلك الدول ، وكما كان طريق احلرير يف العامل القدمي شراين حياة 

العامل جتاراي ، سيكون هذا الطريق شراين العامل احلديث ، وبتصرف 
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ية جيعل الزعيم الصيين اجلديد " شي " صيين ! وهبذه االسرتاتيج

 !نفسه من أعظم من مروا على اتريخ الصني 
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 احلرب الباردة بني الوالايت املتحدة والصني :  -1

 

معامل هذه احلرب الباردة واضحة وهي ترتكز على اجلانب 

لعامل ، االقتصادي ، ألن من يسيطر على االقتصاد يسيطر على ا

أصبحت املصدر األول للبضائع يف العامل ، ويف  1119فالصني يف 

تغلبت الصني على الوالايت املتحدة يف كوهنا أكر دولة  1101

جتارية يف العامل ، مستغلة بذلك كثرة اليد العاملة يف الصني واخنفاض 

، عكس الوالايت املتحدة والغرب عموما كون وتكاليفها أجورها 
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أجور اليد العاملة يف الصني أن  اخنفاض، ويعين  ابهظةلة اليد العام

حيث ، بضاعتها تكون أرخص من البضاعة األمريكية والغربية عموما 

، إضافة إىل ذلك الضرائب املرتفعة ، فكلما  ظةابهاليد العاملة 

ارتفعت تكلفة اإلنتاج كلما ارتفع سعره ، وهنا الوالايت املتحدة 

والغرب ال يستطيعون جماراة الصني من هذه الناحية ، هلذا هي تغرق 

العامل ابملنتجات والبضاعة ، وحىت كبار الشركات العاملية تتجه لتضع 

 .باب مقراهتا يف الصني لذات األس
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هلذا قال الرئيس األمريكي السابق دوانلد ترامب على أن  

الصني تلتهم الوالايت املتحدة ، وحول رمسيا السياسة األمريكية اليت  

كانت تنظر إىل روسيا كعدو أول إىل أن تنظر إىل الصني كوهنا العدو 

يجية ألهنا ليست اسرتاتيجية األول ، وحىت ابيدن مل يغري هذه االسرتات

ومسألة أمن رئيس فقط بل هي اسرتاتيجية الدولة األمريكية اجلديدة 

 .قومي ابلنسبة للوالايت املتحدة 
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 مدى فاعلية هذه اخلطة االسرتاتيجية للصني :  - 4

 

اثبتة للنجاح يف هذه  ىمن الواضح جليا أبن الصني تسري خبط

ب على الوالايت املتحدة ال يكون اخلطة ، حيث أدركت أبن التغل

عسكراي ابلدرجة األوىل ، وال يكون مبزامحتها يف مناطقها احليوية يف 

بل أو مبعىن آخر مزامحتها يف مناطق قوهتا ، الشرق األوسط ، 

أدركت أبن احلرب القادمة من يربح فيها هو من يبقى لديه دوالر 

فكر يف احلروب ألن واحد يف جيبه ، وحتما الدول الكرى مجيعا ال ت
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أي حرب بني قوتني عظمتني ستصبح نووية مباشرة ، ما يعين تدمر 

 القيام به .أغىب شيء ميكن حتما خيار احلرب هو و الدولتني معا ، 

 

 أوراق الوالايت املتحدة يف مواجهة الصني :  - 5

 

فكما أوضحت فال يوجد أي تفكري عسكري يف هذه احلرب 

، ألن التفكري بطريقة عسكرية يعين هناية الدولتني معا فاسحتني 

اجملال أمام دولة أخرى للهيمنة على العامل أو حتالف دول أخرى 

ابألحرى ، وهذا منطقي ، هلذا حتاول الوالايت املتحدة استغالل 
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استعمال سالح الطاقة ، إال أن  نفوذها يف الشرق األوسط وحتديدا

ذلك ال يبدوا جمداي ، هلذا تعمل بشكل واسع على ضرب الصني 

داخليا كما فعلت مع االحتاد السوفيايت ، حيث إن تراجع الصني ال 

يكون إال إذا فقدت قوة يدها الفوالذية على الداخل ، فهي كدولة 

يات خمتلفة ، احتادية من أقاليم عديدة ، حتكم عرقيات ودايانت وأقل

شمويل ، فهذا يعطي للوالايت املتحدة وجبة الإضافة إىل حكمها 

دمسة للعمل على استغالل هذا اجملال ، من انحية سياسية داخلية 

مستغلة بذلك كل األوراق املمكنة ، لعلها تصل يف النهاية إىل نتيجة  

 ية ،وال أبس أن تكون اتيوان البدا كنتيجة اهنيار االحتاد السوفيايت ،

إال أن الصني حاليا متماسكة داخليا وهذا ما يصعب األمر على 

ثبتت أهنا قادرة أالوالايت املتحدة ، إال أن الوالايت املتحدة اترخييا 

على التكيف على خمتلف االسرتاتيجيات العاملية ، ويف هذا الصراع 

من املمكن أن ينتصر أي منهما على اآلخر ، وحيدد ذلك طريقة 

 هما خالل املرحلة املقبلة ، والظروف اليت سرتافق ذلك .عمل كل من
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 العرة من هذا الصراع االسرتاتيجي : – 6

مل أقصد يف توضيح هذا الصراع التحيز لطرف معني ، ولكن 

أردت توضيح هذه االسرتاتيجيات بشكل واضح ، بعيدا عن 

أن التحفظات ، والعرة اليت خنرج منها من هذا الصراع املعقد ، هو 

احلرب احلالية على املستوى الدويل مل تعد تلك احلرب العسكرية 

الغبية ، بل أصبحت حرب عقول واسرتاتيجيات ، السالح احلقيقي 

بل االقتصاد من انحية ، وقوة جبهتك هنا ليس الرشاش والداببة ، 

 الداخلية من جهة أخرى ، وبناء حتالفاتك املناسبة من جهة موازية .
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 :الواليات المتحدة العدو الدائم لدى جودو استراتيجية 

جملرد النظر إىل خريطة التواجد العسكري للوالايت املتحدة يف 

العامل يظهر لنا بوضوح مدى نفوذها ومتكنها ، فمناطق تواجد قواهتا 

حرفيا ال تغيب عنها الشمس ، فكيف استطاعت الوصول هلذه 

 !املكانة املذهلة يف العامل ؟

هذه اخلريطة وابلتمعن فيها تشكلت ابستخدام فزاعة العدو ، 

حيث تفرض وجودها من خالل ما يسمى احلماية ، فهي حرفيا قد 

سيطرت على أورواب عسكراي كما مل تفعل أي دولة من خارجها من 
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قبل ، فال توجد أي دولة اترخييا استطاعت اهليمنة هبذا الشكل على 

لوالايت املتحدة ، وذلك من خالل أورواب من خارجها كما فعلت ا

يت ، فهل ميكنك ختيل  ما كان يسمى خطر االحتاد السوفي استغالل

كيف كان سيسري األمر لوال وجود االحتاد السوفيييت مث روسيا ؟ 

حتما مل تكن الوالايت املتحدة لتضمن هذا الوجود القوي هناك ، 

 . لتوفري تلك احلماية لتلك الدولفما وجودها هناك إال 

وإذا نظران إىل هيمنتها يف احمليط اهلادئ فهي تنتهج نفس 

االسرتاتيجية ، وهي استغالل وجود الصني ووجود كوراي الشمالية ، 

فوجود دول ختشى من هتني الدولتني هناك ، وبدرجة أقل من روسيا 

أيضا ، جعلها تقبل بذلك الوجود األمريكي ، الذي يعطيها محاية ما 

 حسب ما يرون .

إذا نظران إىل الشرق األوسط ، فالسياسة االسرتاتيجية  أما

نفسها قائمة أيضا ، وهي استغالل العداوات املختلفة ، لضمان 

البقاء واهليمنة على تلك املنطقة اهلامة جدا من العامل ، حتما كل هذه 



81 
 

اسرتاتيجية ذكية وعبقرية ، وبال شك فالوالايت املتحدة ليست 

اسرتاتيجياهتا متقنة وعميقة ، وهي اترخييا  األقوى حاليا هباءا ، بل

جتيد اللعب على التناقضات املختلفة يف العامل ، ويشرف عليها 

 ويف النهاية هذا هو العامل احلديث ، وجيب فهمه .عقول فذة ، 

كما إن الوالايت املتحدة لديها اسرتاتيجية واضحة ، وهي 

ل ملصاحلها ، ليست حل مشاكل العامل ، بل استغالل تلك املشاك

وحتما عندما تكون دولة  عظمى يكون هذا هو  التفكري ، فكما 

قلنا يف بداية الكتاب ، ال يوجد أي دولة يف العامل هدفها جعل العامل 

، بل املصاحل هي اليت تتحكم يف ذلك ، وهلذا املدينة الفاضلة 

أصبحت هذه الدول دوال عظمى ، وأان هنا ال أبرر وال أهاجم ، بل 

 م الواقع العاملي كما هو .أقو 
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 استراتيجية الطائر الساخر : 

قد يبدوا لك هذا املصلح غريبا ، لكن هذا املصطلح يرمز 

ى دإلحدى أكثر احلروب احلديثة أتثريا ، ويستعمل كاسرتاتيجية ل

لدول دون ذلك ، وهتدف هذه و املخابرات العاملية للدول العظمى ، 

سرتاتيجية لضرب معنوايت لشعوب معينة أو أفكار أو سلطات ال اال

توافق هواها ، حيث شعار هذه احلرب خمتلف متاما عن ابقي احلروب 

، أال وهو السخرية والكوميداي ، حيث يتم التعرض ألفكار قد تعتر 

معادية هلم أو غري مناسبة ابلسخرية وذلك هبدف إحباط املعنوايت 
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كون هذه االسرتاتيجية جديدة يف احلروب وتسفيهها ، قد ال ت

واملواجهات ، إال أهنا أصبحت أكثر قوة مع بروز مواقع التواصل ، 

واالنفتاح االعالمي ، قد بدأت هذه االسرتاتيجية وبشكل رمسي يف 

وقت مبكر زمن احلرب العاملية الثانية ، ومسيت ابلطائر الساخر زمن 

د وأقوى يف زمن حروب احلرب الباردة ، وحتما اآلن أصبحت أش

اجليل اخلامس ، هذه االسرتاتيجية إبمكاهنا حتقيق أهداف كبرية قد ال 

ميكن حتقيقها حىت ابجليوش ، هلذا تعتمدها عدة دول عظمى 

ابسرتاتيجيات يف حرهبا ، رغم وجود العديد من الغموض والسرية يف 

ها هذه امللفات ، كون ما جيعلها اسرتاتيجية ذات فاعلية هي غموض

وسريتها ، ليبدوا األمر وكأنه عفوي .
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 القوة في االتحادات 

إذا نظران للقوى املهيمنة يف العامل ، فسنجد أبهنا قوى احتادية 

، فلقد انتهى فيه زمن دولة مركزية حمدودة تصبح فيه قوة عظمى ، 

هي فأقوى دولة يف العامل اليوم ، أال وهي الوالايت املتحدة األمريكية 

عبارة عن احتاد فيدرايل بني والايت بصالحيات فيدرالية واسعة ، 

، والصني عبارة  فيدرايل بني مجهورية وكيان 061ي احتاد وروسيا ه

اتريخ كتابة هذا  -عن احتاد بني أقاليم ، وهذه هي أقوى الدول 

الكتاب ، وهي دول احتادية ، وغري ذلك من الدول الكرى كريطانيا 

وأملانيا ومها احتاد أيضا ، والكثري من الدول اليت تعتر دوال انجحة يف 

فاملغزى هو أن القوة يف االحتاد .ة لتعدادها مجيعا ، العامل ال حاج
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انهيك عن االحتادات األخرى يف خمتلف اجملاالت ،  

كالتحالفات العسكرية ، وحلف الناتو مثال ، واالحتاد األورويب  

كاحتاد سياسي واقتصادي ، فهو يضم دوال ضمن االحتاد السياسي ، 

، وغريها من قة اليورو حتاد االقتصادي ومنطودوال خمتلفة ضمن اال

 .واالحتاد  أشكال التعاون
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 غياب ثقافة االتحادات في دولنا :

 

إذا نظران إىل منطقتنا ، يف إفريقيا والعامل العريب واإلسالمي ، 

ورغم وجود أواصر تدعوا لالحتاد يف خمتلف األصعدة ، جند هذه 

الدول بعيدة متاما عن ثقافة االحتادات ، عكس دول الغرب والشرق 

اليت متيل لالحتادات ، ورمبا يعود ذلك ألسباب خمتلفة منها عدم 

حول إقامة االحتادات املختلفة ، فإذا سألت أي  وجود الوعي الكايف

أحد عن االحتاد فسيذهب ذهنه إىل إقامة دولة واحدة مركزية ، 
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وهذا غري واحدة مطلقة ، أو ما يشبه االحتالل أحياان ، دولة بقيادة 

صحيح متاما ، فيمكن إقامة احتادات كونفدرالية وفيدرالية ، أي احتاد 

ويكون على أساس املساواة ل ، دون املساس بكيان تلك الدو 

االحتاد الروسي مثال هو احتاد فيدرايل للعديد من الكاملة ، 

اجلمهورايت والكياانت ، لكل مجهورية رئيس وحكومة وبرملان وراية 

، ويف بعض األحيان أكثر من ذلك ، بينما االحتاد األورويب هو احتاد  

من استقالهلا كونفدرايل أي احتاد لدول مستقلة ، وهذا ال ينقص 

شيء كوهنا موجودة يف احتاد أكر ينسق للقضااي األهم وذات البعد 

املشرتك ، كما ميكن إقامة االحتادات على خمتلف األصعدة ، فال 

يعين االحتاد االحتاد يف كل شيء ، بل قد يكون احتاد يف جمال 

عسكري ، واحتاد مع دول أخرى يف جمال اقتصادي ، واالحتاد مع 

يف جمال سياسي ... وهكذا ، هذه ثقافة موجودة لدى  دول أخرى

الدول الكرى لكنها مع األسف تنعدم يف دولنا ، وعندما تقوم هذه 

االحتادات غالبا تكون بدون رؤاي ، وهلذا نرى هناك تنسيقات مثل 

اجلامعة العربية واملنظمة التعاون االسالمي واالحتاد االفريقي واحتاد 
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ها شكلية فقط ، النعدام الرؤاي ، وغياب املغرب العريب ، ولكن

،  العقول الفاعلة اليت جتد احللول فعال ، هلذا ظلت شكليات فقط

يف حني كانت ميكن أن تكون أقوى بكثري مما هي عليه اآلن وأكثر 

 فاعلية .
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 ورؤيتي إلقامته : –اتحاد المغرب الكبير 

.. هذه املنطقة اجليوسياسية هي مهمة للغاية ، املغرب الكبري .

ولطاملا كانت منطقة جيوسياسية واحدة عر التاريخ ، إال أن جاء 

االستعمار وكرس ثقافة االختالف يف هذه الدول ، فأصبحت كل 
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دولة ترى أهنا يف معزل عن البقية ، وهذا مل يكن مطلقا عر القرون 

 الطويلة من اتريخ هذه املنطقة .

ومل تنسحب م ،  0989وقع اتفاق هذا االحتاد فعال سنة  لقد

لكن مل يتم تفعيله نتيجة غياب الرؤية منه أي دولة حىت اآلن ، 

احلقيقية لالحتاد ، وغياب اإلرادة أحياان كثرية ، رغم تلهف شعوب 

املنطقة لالحتاد ، الذي رمبا اهتز مؤخرا ، نتيجة الصراعات والفنت بني 

بعضها ، وحتديدا اجلزائر واملغرب ، الذي وضع هذه الدول ... أو 

، وهذا بال شك من الصراعات اليت مسمار يف نعش هذا االحتاد 

 .جيب انتهاؤها 

وهذا امليل لالحتاد مل يكن وليد اللحظة ، بل أحزاب 

لى االستقالل من االستعمار وحركات التحرر كانت دائما ما تنص ع

 أن دوهلا هي جزء من االحتاد .

يل لتسمية االحتاد ابحتاد املغرب العريب ، كون هذه ال أم

التسمية فيها متييز عرقي ، وشعوب هذه الدول هي خليط بني 
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العرب واألمازيغ وغري ذلك ، هلذا ال جيب حصره يف مكون عرقي 

واالبقاء على التسمية ضمن إطارها اجلامع ، الذي يبعد ، دون آخر 

ا إن الدول احلديثة ال تقوم ، كم أي فنت حمتملة ئاخلالفات ، ويطف

على األسس العرقية اليت تعتر ختلفية ، وحمصورة يف قوقعة ضيقة حنن 

 .، إذ ال ميكن أن ندعوا لوحدة بشعار يقسم وال جيمع  يف غىن عنها 

إذا قام احتاد املغرب الكبري فعال ، فيكون قوة عظمى بال 

بلد  أكر دولة من حيث املساحة ، أي أكر  7شك ، فيكون 

إفريقيا وعربيا وإسالميا ، أما من حيث األراضي الزراعية فيكون 

الرابع عامليا ، ما يعين أنه سيصبح سلة غذاء للعامل ، أما من حيث 

احتياطي البرتول املؤكد فقط فسيكون التاسع عامليا ، والثامن عامليا 

، أما االحتياطي النقدي سيصبح من حيث احتياطي الغاز الطبيعي 

، وما لذلك من أمهية  11وهذا سيجعله من الدول مليا ، عا 00

، وجيش عظيم سيكون من أكر جيوش العامل ، وهذا  اقتصادية كبرية

مع حساب أول يوم يف االحتاد ، أما بعد االحتاد فستزيد قوة هذه 

كما إنه بعيد عن الدول وتصبح أقوى ، واالحصائيات تصبح أعلى ،  
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تطور االحتاد ودخلت  العامل ، أما إذامناطق الصراعات الساخنة يف 

فيه دوال أخرى يف إفريقيا ، من بعده االسرتاتيجي كمايل والنيجر 

،  ..والسنغال وتشاد ، فإنه سينافس على املراتب األوىل عامليا .

حيتاج هذا إىل رجال اترخييني ال يتقيدون ابلتقاليد السياسية البالية 

ين عن األفكار دعالصندوق ، مبت يعون التفكري خارجاحلالية ، ويستط

، ما قيمتك كحاكم التخلف املقيدة  اليت مل جتلب هلذه املنطقة إال 

أبنك إذا مل تقم بشيء اترخيي حيفظ لك مكانتك يف التاريخ ، 

الدول العظمى تقوم  ...! سياسي يف املنطقة شاركت يف أعظم اجناز

 كقرار وليس صدفة
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أمة  –دين واحد  –حد شعب وا –اتحاد المغرب الكبير 

 واحدة 

 التاريخ ال يصنعه اجلبناء ... والتاريخ ال يصنعه األغبياء ... 

 والتاريخ ال يصنعه أشخاص يفكرون داخل الصندوق ... 

 والتاريخ ال يصنعه أشخاص جيهلون سري العامل ... 

ففاقد الشيء ال يعطيه .
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مل ينجح االحتاد ورغم توقيع اتفاقية عليه ، ليس فقط لفقدان 

اإلرادة فيما بعد من بعض قادة هذه الدول ) وليس كلهم ( ، بل 

النعدام الرؤية أيضا ، فكيف ميكن أن يقوم احتاد بال رأس ) ولو 

 هو ال يقوده أحد.فالشيء الذي يقوده اجلميع ؛ ...  رمزي (

بعد تلقي الضوء ، عام مؤمتر  أول خطوات االحتاد هو إقامة

تستدعى فيه الشخصيات املؤثرة األخضر من سلطات هذه الدول ، 

ءا  آيف هذه الدول من مجيع االجتاهات والتوجهات واآلراء ، سو 

كانت شخصيات سياسية واجتماعية ودينية وثقافية ...  مستقلني 

عن  وحزبيني ومجعويني ومن خمتلف منظمات اجملتمع املدين ، وممثلني

سلطات هذه الدول أيضا ، ويكون هذا املؤمتر هو أوىل لبنات بناء 

هذا االحتاد ، فيتم مساع آراء اجلميع فيه ، ويتبلور عنها خمرجات هلذا 

املؤمتر ، منها أن يكون هذا املؤمتر هو ركيزة االحتاد ، فيعقد بشكل 

مستمر لتدارس خمتلف املسائل ، على أن يؤخذ بتوجيهات املؤمتر 

مجيع دول االحتاد ، وتكون من خمرجاته أيضا إقرار جملس احتادي  من

حبيث تكون قرارات ، متكون من قادة الدول املشكلة لالحتاد ، 
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اجمللس االحتادي اليت تتخذ ابإلمجاع ملزمة جلميع دول االحتاد ، 

وذلك ابلتشاور العميق يف خمتلف املسائل قبل اختاذ أي قرار فيه ، 

ؤمتر العام ، واللجان املختصة يف خمتلف املسائل ، مع األخذ برأي امل

وتعيني حكومة مصغرة هدفها التنسيق  بني الوزارات يف دول االحتاد 

، يف القضااي واملسائل اليت  تعتر ذات االهتمام املشرتك ، كما يقوم 

املؤمتر بتعيني قائد أعلى لالحتاد ، يكون الرأس الرمزي لالحتاد ، 

دول االحتاد واجمللس االحتادي ، كما يتم التنسيق  واملنسق بني قادة

ني بني هذه الدول إلعداد هيئة أركان مشرتكة ، هدفها التنسيق ب

 .جيوش االحتاد ، ومحاية أراضيه 

واالحتاد يقوم على أساس سلمي وإرادي للدول ، فال جتر أي 

اد يكون هذا االحتلنجاح االحتاد يف البداية ، دولة على دخوله ابلقوة 

أساس كونفدرايل ، أي احتاد لدول ذات سيادة ، وهدفه قائما على 

التنسيق بني هذه الدول على أعلى مستوى ، وال يتدخل االحتاد يف 

اختيار قادة هذه الدول أو أنظمة حكمها أو سياساهتا الداخلية ، 

هلذا لن يفقد قادة هذه الدول ، وغريه متاما كحال النظام السويسري 
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، بل ابلعكس سيعزز االحتاد أو سلطاهتم الحياهتم أي شيء من ص

هو محاية أراضيه أيضا وأساس االحتاد استقرار هذه الدول وجناحها ، 

، والدفاع املشرتك عنها ، فيكون أي اعتداء على أي دولة من دول 

على مجيع دول االحتاد ، والتنسيق على مستوى  االحتاد اعتداءا

السياسة اخلارجية ، والتنسيق يكون فيما بعد على ابقي املستوايت 

، ، لتحقيق تكامل أكر لالحتاد مع الوقت والتنظيمية االقتصادية 

وأرى أن تكون تلمسان عاصمة االحتاد ، ملا هلا من مكانة اترخيية ، 

يكون مقر االحتاد جزؤه يف اجلزائر وملكاهنا االسرتاتيجي ، حبيث 

 .وجزؤه اآلخر يف املغرب ، فتكون رمزا رائعا للوحدة 

أما فيما يتعلق ابلسياسة اخلارجية ، فأان أميل لسياسة صفر 

فال يكون هذا االحتاد ضد أحد ، بل مشاكل مع مجيع دول العامل ، 

ية واالبتعاد عن الصراعات الدولهو لرقي هذه الدول وتقدمها ... 

وإعالن احلياد التام ، ما مل تتخذ خطوات معادية  ومناطق النزاعات ،

وبدل ذلك التعاون مع مجيع الدول وفق املصاحل  ضد االحتاد ،

 .املتبادلة ، والعمل أكثر على تطوير االحتاد ، وحتقيق الرخاء لشعبه 
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، فقط هذه هي رؤييت إلقامة احتاد املغرب الكبري ابختصار 

احل األولية ، واملراحل األولية هي األصعب ، فاخلطوة وهذه هي املر 

األوىل دائما ما تكون أصعب من البقية ، وهذه الرؤية هي األكثر 

) حىت اتريخ  منطقية إلقامة هذا االحتاد ، واألكثر عملية وعقالنية 

... قد يبدوا لك يف كالمي الثقة ، وقد تراها كتابة هذا الكتاب ( 

رادة من قادة هذه الدول إذا وجدت اإل ، لكن ثقأكثر من ذلك 

وأان أشرب كأس شاي ، ذلك ، قامة االحتاد ، فإين قادر على فعل إل

ألن التصور الذي أعرضه نتيجة لدراسة ، بتوفيق من هللا ومشيئته 

ة لطبيعة هذه الدول مقخمتلف أنواع االحتادات يف العامل ، ودراسة مع

 جمال العلوم السياسية تعليمي مميز يفومسار من سنني طويلة ، 

وقد وجدت ، وغريها من العلوم األكثر تعقيدا والقيادة االسرتاتيجية 

هذا النمط من االحتاد هو األفضل 

 نه ممكناواألهم أواألكثر عملية ، 

 فلم أعرض شيئا غري قابل للتطبيق. 
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 الختام :

ال جيب على الدول أن تقوم على أساس العداء للدول 

والشعوب األخرى ، فاإلنسان هو كائن واحد ، وعليه أن يتصرف  

واألرض هي سفينة تسبح كذلك ، فهو مل خيلق ليقاتل بعضه بعضا ، 

يف هذا الفضاء ، ومهدداهتا كبرية ، فإذا غرقت غرق اجلميع ، هلذا 

ض أفضل ... ال جيب أن جيب تعاون اجلميع من أجل جعل األر 

متاشيا مع شعبوايت األغبياء واجلاهلني واحلاقدين ، يكون هذا العداء 

ألن الصراعات يف العامل ال تعود ابملصلحة على شعوب الدول ، 

وبدل ذلك لو أن مجيع دول العامل تعاونت فيما بينها ملا فيه خري 

وب األرض احملبة بني شعالسالم و وعلى أساس البشرية واإلنسانية ؛ 

 خريا للجميع .ذلك لكان ؛ 
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