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 1 مطاردة الظالل وفكرة صناعة األعداء
 

 2دمحم بن سعيد الفطيسي  
 

ىذه ىي النظرية , يتحول العامل كل اثنية من الوقت إىل مستنقع زلق ال ديكن إال لألقوايء من تثبيت إقدامهم فيو 
ختلف رلاالهتا السائدة يف عامل تتسيده العودلة واإلرىاب والفوضى وعدة أيقوانت تسري إيقاع احلركة الدولية مب

من أن يتم تبين , لذا كان من ابب الفطنة والنضوج السياسي وفكر إدراك ادلستقبل , وأنشطتها يف حقيقة األمر 
تلك النظرية القائمة على ترسيخ اجلذور يف األعماق البعيدة لكل ما من شانو تقوية ادلكانة واذليمنة والسيادة لتلك 

فكان السؤال األكثر صعوبة وإاثرة ألولئك الذين أخذوا على , طرة على العامل الدول واإلمرباطورايت الطازلة للسي
عاتقهم وضع االسًتاتيجيات والسيناريوىات ادلعنية بتلك النظرية شبو ادلستحيلة يف عامل ال يؤمن ابلتفرد والقوة 

رق للوصل لتلك الغاية كيف لنا أن نرسخ جذوران يف أعماق ىذا العامل ؟ وما ىي أسهل وأىم الط :-اخلارقة ىو 
أبقل جهد وأسرع وقت شلكن ؟ 

وقد شهد العامل مع هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ادلعامل األولية حملاوالت اإلجابة على ذلك السؤال 
رقعة )ومن ىنا بدأت اللعبة الكربى للسيطرة على , فعاىن من ويالت عدة حروب أخذت معها األخضر واليابس , 
وتتالت األجوبة لتستقر على إجابة واحدة , وبدأت ادلنافسة احملمومة على إجابة ذلك السؤال , الدولية ( لشطرنجا

إجابة كانت الفتيل الذي أوقد احلرب على األمم والشعوب ادلسادلة يف كل أرجاء ,  هنائية ال ديكن تغافلها مطلقاً 
وحتدي وإزاحة كل ادلنافسني ومهما , ديكن السيطرة عليو وذلك هبدف اذليمنة والسيطرة على كل شي , ادلعمورة 

فكانت اللعبة تبدأ بصناعة ادلستقبل والتخطيط لو بشكل مسبق لتتجاوز فن إدراكو على أساس ,  كان الثمن ابىظاً 
ولكن ومع األسف مل تكن تلك اخلطط واالسًتاتيجيات هبدف حتسني أوضاع البشرية وإحالل , التوازن مع اآلخرين 

                                   
. للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية ( أضواء)مقالة أرسلها الكاتب بصورة خاصة اىل مركز   1
 .العمانية ( الوطن) صحيفة ابحث وكاتب يف  2
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وعلى ىذا األساس , وإمنا من أجل لف العامل خبناق امرباييل من السيطرة واذليمنة والتفرد , سالم واألمن الدوليني ال
.  وجد العامل نفسو يف دائرة مغلقة من الصراعات الدولية واحلروب العادلية

كامل من االسًتاتيجيات  ومؤامرات ابجلملة وخطط مسبقة لبناء جيل, كانت دائرة الصراعات غري متناىية ... نعم 
وأفكار حولت األرض إىل صفيح متحرك , الدموية ادلسبقة لتحويل األرض إىل لعبة تتحكم هبا األزرار عن بعد 

حيث ابت اإلرىاب والفوضى , وىذا ما يطالعنا بو الواقع الدويل ىذه األايم , ساخن يسري إىل حتفو وهنايتو 
وابلتأكيد كانت الوالايت , ما كان قبل حلول تلك األفكار على البشرية والعنف السمة الرئيسية لعامل مل يعد ك

فسعت إىل , ادلتحدة االمريكية على رأس تلك اإلمرباطورايت والدول اليت أدركت ىذه احلقيقة منذ وقت طويل جدا 
) , اء لألقوى حتقيقها بعدة طرق وجوانب مل تراعي فيها اجلوانب األخالقية وال اإلنسانية وذلك حتت شعار البق

إذ كان على الوالايت ادلتحدة االمريكية , فكل ادلعايري ادلتعارف عليها يف السلوك اإلنساين ضرب هبا عرض احلائط 
, ولذا كان عليها إعادة النظر يف كل مفاىيم اللعب الشريف اليت درجت عليها طويال , أن تبقى على قيد احلياة 

وان تتعلم كيف تفسد وخترب وتدمر أعداءىا بوسائل أكثر ذكاء وتطور , فوجب عليها أن تطور أجهزة التجسس 
معلوماتية تستطيع ىي  ة حتويل العامل إىل شبكة عنكبويتولذلك سعت إىل( وفاعلية من تلك اليت تستخدم ضدىا 

وتسعى إىل السيطرة على , من خالل أجهزهتا احلاسوبية العمالقة من السيطرة على كل شاردة وواردة فيها 
وكل ذلك من اجل حتقيق الغاية القصوى وىي التسيد , االقتصاد والسياسة وشىت اجملاالت احلساسة األخرى 

.  واذليمنة على اخلارطة الدولية
وان وجدت لبعض , ولكن وكما قلنا سابقا أن التاريخ علمنا أن التفرد مسة صعبة يف عامل يتنافس عليو الكثريون 

ذلك مستحيل للغاية ومن ىذا ادلنطلق وجدت الوالايت ادلتحدة االمريكية نفسها  الوقت فان استمرارىا ألكثر من
ونقصد االحتاد , حيث انو ال يقل عنها قوة وال عتاد , أمام عدو قوي ال أيبو لقوهتا وال خيشى ترسانتها العسكرية 

بوضع حجر األساس لزاوية حادة وتبدأ , فكان لزاما عليها أن تعيد صياغة اسًتاتيجيات ادلنافسة , السوفييت سابقا 
, ال ديكن أن تقبل فيها بوجود منافس قوي ديكن لو أن يكبل طموحها وحيد من أماذلا وغاايهتا االمربايلية التوسعية 

فكانت خطة إسقاط ىذا العمالق األزتر بتدمري اقتصاده وإيقاعو يف الفخ األفغاين وذلك عن طريق مساعدة 
ونشري ىنا إىل أن الوالايت ادلتحدة االمريكية ابشرت مساعداهتا للمجاىدين األصوليني , احلركات ادلقاومة للشيوعية 

و أبنو توقع وقتذاك أن االحتاد السوفييت سوف ينساق وراء ىذه , اإلسالميني قبل ستة أشهر من اخلطوة السوفيتية 
برجيينيسكي عما إذا كان اندما على وعندما سئل , اخلطة ادلسبقة وادلراد منها دفعو لألقدام على اجتياح عسكري 
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اندم على ماذا ؟ على فكرة رائعة كفلت استجالب الدب  : -حيث كان العقل ادلدبر لتك الفكرة , فعلتو أجاب 
ففي اليوم الذي اجتاح فيو اجليش السوفييت احلدود األفغانية ! وتريدين أن اندم ؟, الروسي إىل ادلستنقع األفغاين 

وابلفعل فقد تكبدت , الن لدينا فرصة إىداء االحتاد السوفييت فيتنامو اخلاصة ا : -ارتر قائال أبرقت إىل الرئيس ك
مث اهنارت , فتداعيت معنوايت جيشها يف البدء , موسكو طوال عشر سنوات عناء حرب ال طاقة ذلا على احتماذلا 

. اإلمرباطورية السوفيتية برمتها 
ولكن كان لذلك التفرد , وبعد سقوط االحتاد السوفييت وجدت الوالايت ادلتحدة االمريكية نفسها وحيدة متفردة 

حيث تناست أهنا نفثت الروح يف وحش أرادت من خاللو غاية إسقاط العمالق الشيوعي األزتر , ذتنا ابىظا عليها 
ذلك االنقالب األستاذ سيلغ ىاريسون وىو كما تصور , ولكنها مل تدرك أبنو قد يتحول عليها بعد ذلك 

األخصائي يف شؤون آسيا الوسطى من مركز ودرو ويلسون الدويل والذي قال زلذرا أصحاب القرار يف البيت 
ابن ىؤالء األشخاص  -أي القيادة يف أمريكا  -وجاء ردىم , حذرهتم من أننا ننفث الروح يف وحش ) :-األبيض 

وىكذا وجدت الوالايت ادلتحدة االمريكية نفسها , (  حاربوا السوفييت بشكل أعنف متطرفون وكلما كانوا عنيفني
أو ردبا توقعتها ولكن مل تكن , ومفاىيم جديدة مل تكن تتوقعها قبل ذلك , أمام عدو جديد صنعتو وغذتو بنفسها 

.  تتصور أن حتدث بتلك السرعة أو بتلك الطريقة الدرامية
ي صنعتو بعض األايدي اخلفية والطامعة بتدمري العامل من أجل احلصول على غاايهتم واستمر العنف واإلرىاب الذ

كتجار السالح وادلافيا الدولية وعصاابت ادلخدرات واإلجرام الذين يتسًتون بغطاء تلك احلكومات يف , منها 
, دلكاسب واجلوائز وشاركها فيو من شاركها شلن تصوروا أن ينالوا يف ذلك الوقت بعض ا, سلتلف أرجاء األرض 

وتستمر اللعبة ولكن , ولكنها كانت جوائز خلاسرين مل ينالوا سوى الفوضى وتدمري أوطاهنم وحضارهتم ومدنيتهم 
فقد كان إدمان تلك احلروب والتعود عليها يسري يف دماء بعض واضعي , بطريقة أخرى ىي أشد من سابقتها 

لوالايت ادلتحدة االمرييكية اليت أصبحت غري قادرة على البقاء اخلطط واالسًتاتيجيات ادلستقبلية وخصوصا يف ا
ويطالعنا , فهي ال تستطيع االستمرار من غري منافس تضع عليو زتل أخطاءىا وأوزارىا يف حق البشرية , من غريىا 

 يف ىذا السياق الكاتب االمريكي جون ليوانرد دبقال رتيل وحساس يف ذكرى األوىل إلحداث احلادي عشر من
حتت عنوان أين سنكون من دون حروب وىو تعليق على مقال آخر لكاتب أمريكي  2001سبتمرب من العام 

عن إسًتاتيجية  1973مشهور وىو جيمس ماديسون وادلعنون أبكثر أعداء احلرية إاثرة للرىبة وادلكتوب يف عام 
وتعترب , ىا تتأتى الديون والضرائب الغاية من احلروب والقتل والدماء فيقول معلقا إن احلرب أصل القوات وعن
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و تضاف وسائل إغراء , وإذا ابلرواتب تتضاعف , القوات والضرائب وسائل معروفة لسيطرة الغالبية على القلة 
يف النهاية إن احلرب ىي وسيلة مناسبة للحصول على أىم الغاايت  -أي  ( -العقول إىل وسائل إخضاع القوة 

  .أببسط الوسائل واإلمكانيات
أعداء حقيقيون أم , ولذلك كان سعي الوالايت ادلتحدة االمريكية متواصل ودءوب خللق وصناعة أعداءىا بنفسها 

ويتمسك بشعارات , سلاوفو  فاء ادلناسبة جلعل العامل يسري خلففي النهاية الغاية واحدة وىي خلق األجو, ومهيون 
, اجل خدمة إطماعها االمربايلية التوسعية يف العامل  جوفاء فضفاضة تتعهدىا الوالايت ادلتحدة االمريكية من

فهي أدركت أن اخلوف , كمحاربة اإلرىاب ونشر الدديقراطية وادلطالبة حبقوق اإلنسان ولكن بطريقة ونكهة أمريكية 
وحىت الداخل االمريكي مل يسلم من تلك , والرعب واحلروب وسيلة مناسبة إلخضاع العامل حتت تلك الشعارات 

فمن يضع االسًتاتيجيات يدرك أن الشعب االمريكي حباجة إىل شحذ وهتيئة نفسية لإلديان , ائل ادلشبوىة الوس
ا أن حنرك اجلسد اخلارجي ابخلوف فبإمكاننا أن نفعل ذلك نعوحتت شعار كما استط, ار ادلعقدة بتلك األفك

ت قناع كاذب من معاداة االستعمار وتح) وابلفعل فقد حتقق ذلك من خالل نفس الوسائل , ابلداخل االمريكي 
والستبدال اإلمرباطورايت القددية بوسائل عادلية متقدمة , هبدف زتاية إرادة أمريكا الطيبة اليت دتلكها أمريكا يف العامل 

( . ومتطورة من السيطرة العادلية 
يف العامل اليوم من كراىية وحقد  وأوذلا أن ما يدور, وختاما فإننا نود أن نوضح بعض النقاط النهائية يف ىذا الشأن 

هتدف إىل حتويل العامل إىل , وفوضى وإرىاب ال يتعدى أن يكون صناعة بشرية شيطانية سلططا ذلا بشكل مسبق 
مية سالفة وان ذلك النوع من االسًتاتيجيات الظال, مستنقع موحل تكسب من ورائو بعض مكاسبها الرخيصة 

جيب أن نتصور أن افتعال األحداث أو السعي خلف الظالل أو مواجهة األوىام  حبيث ال,  اً الذكر غري مستبعد ابد
ساذج وغري متوقع أو شلكن أبدا يف عامل االسًتاتيجيات السياسية الدولية  يءأو زلاربة طواحني اذلواء ىو ش, 

 أخالقية تتعدى حدود وسياسات دولية ال, عامل يتحدى الواقع وادلعقول , فهذا ىو العامل الذي نعيش فيو , احلديثة 
وكما , فكرة إنشاء األعداء وزلاربتهم , وعلى رأس تلك االسًتاتيجيات واخلطط ادلستقبلية , ادلستحيل والتصور 

سبيل إىل الديكتاتورية أن احلكومات  -جاء يف كتاب السياسي مايكل ريفري والذي حيمل عنوان تزييف اإلرىاب 
وأبعد من أن يكون فكرة ال , قد أنشأت تقليدا ساخرا ومهيبا ,  2001/  9/ 11ادلشتبو ابشًتاكها يف اعتداءات 

. إذ تنشئ األعداء اليت حتتاج إليهم , مثيل ذلا ىي أقدم خدعة يف كتاب تعود إىل العصر الروماين 
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