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 (قلب العامل اجلديدمقالة )
 . محمد صادق جميل الحمدانيد

   المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة / االولى       
 القادة المتفوقين ثانوية

M_alhamdani@yahoo.com 

Article (Heart of the New World) 

Dr. Muhammad Sadiq Jamil Al-Hamdani 

General Directorate of Education, Baghdad, Rusafa / First 

Outstanding Leaders High School 

ار بمراحل عدة خالل اكثر من قرن من الزمن واقر مشروع الشرق االوسط الكبير لقد مر 
دول الحمفاء بيذا المشروع خاصة بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية وفرنسا وروسيا 
ثم ظيور الكيان الصييوني ،ان ما جاء بو برنارد لويس ىو التقسيم النيائي لممشروع 
الصييو امريكي الذي بدأ تنفيذه بشكل فعمي عمى االرض من خالل خمق الحروب 

 مك الدول إلعادة رسم خارطة شعوب المنطقة.واالزمات الداخمية في بعض ت

مواجية مشروع الشرق االوسط الكبير واعادة لحمة البالد الممزقة عرقيا ودينيا  نا
وطائفيا ،وجعل تمك الدول دولة واحدة ذات قدرات عالية من الناحية االقتصادية 

يا سمي والسياسية والعسكرية ،فضال عن بناء مركز قرار سياسي وعسكري واقتصادي ل
بمنطقة القمب، ان االستعمار القديم والحديث حاوال ان يقدما حموال منطقية في كيفية 
تقسيم الشرق االوسط الى كانتونات صغيرة لسيولة السيطرة عمييا دون خسائر او 
تقميميا الى الحد االدنى بمباركة ورضا، شعوبيا لمتخمص من مرحمة الحروب الدينية 
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تي كانت وما تزال ىي احدى اسمحة تنفيذ مشروع الشرق االوسط ال والعرقية والطائفية,
 الكبير.

الذي يعمل عمى افشال مشروع الشرق االوسط الكبير ان توفرت قمب العالم الجديد ان 
الظروف المالئمة لذلك, فتنفيذ ىذه النظرية عمى ارض الواقع ال يتم اال بجيود تمك 

والمصمحة المشتركة ، ووعييا بخطورة مشروع الشعوب ووعييا وايمانيا بالوحدة والقوة 
 الشرق االوسط الكبير.

عمى الرغم من ان مشروع الشرق االوسط الكبير تقدم بأشواط كبيرة في التنفيذ فقد تباطأ 
في السنوات االخيرة فماتزال الواليات المتحدة األميركية تفتقر إلى استراتيجية واضحة 

العربية. فضال عن بعض التدخالت المناىضة  ومستدامة في الشرق األوسط والمنطقة
ثم لممشروع االمريكي الجديد في المنطقة كالتدخل الروسي في سوريا ثم جائحة كرونا 

اسعار النفط في االسواق العالمية التي اربكت ارتفاع و الحرب الروسية االوكرانية 
 حرب عالمية ثالثة. بإشعالاالقتصاد العالمي والذي ينذر بدوره 

ان ممخص ىذه النظرية ىو بناء خارطة جيوسياسية لرسم االمتداد الجيوبولتيكي لكل 
الدول العربية واالسالمية واعادة وحدتيا جغرافيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا وبناء 

(،ان منطقة القمب المختارة ىي المدينة 3كم33332927منطقة قمب لمنطقة مساحتيا)
سة التي يقدسيا المسممون فضال عن طبيعة ارضيا المنورة باعتبارىا االرض المقد

الجبمية وصخورىا البركانية الحادة بينما االراضي الباقية التي تشمميا ىذه النظرية ىي 
بمثابة مناطق الظيير واليالل ليا فضال عن بعض الدول االسالمية الخارجة عن 

يف والبالغ مساحة ىذه نطاق ىذه النظرية كإندونيسيا وماليزيا وجزر القمر وجزر المالد
 ( فيي تمثل منطقة داعمة ليذه النظرية لوجستيا.3كم 22362771الدول مجموعة)

نظرية وخاصة ال ىذه من الممكن ادخال تحالفات اقتصادية  مع الدول الواقعة خارج
 التي ترفض مشروح الشرق االوسط الكبير.
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شرق االوسط الكبير في ان اليدف الحقيقي من ىذه النظرية ىو انياء امال مشروع ال
تفتيت وتمزيق دول الشرق االوسط وخاصة الدول العربية واالسالمية منيا ثم اعادة 
المحمة الجماىيرية والوطنية والدينية لسكان تمك المنطقة الممتدة لمساحة شاسعة من 
االرض التي تتنوع فييا الموارد ومصادر الطاقة فضال عن امتالكيا اىم طرق نقل 

 لعالمية. التجارة ا
ان ىذه النظرية تمتمس التفاىمات السياسية بين بمدان تمك المنطقة وتتطمع الى اختيار 

 قيادة سياسية تقودىا ,عندىا تحقق نظرية الردع اىدافيا.
ان اختيار المدينة المنورة كمنطقة قمب فيي منطقة اتخاذ القرار ألنيا تمثل العاصمة 

اربع جيات بحدود طبيعة البحر االحمر من المؤمنة جغرافيا حيث انيا محمية من 
الغرب والخميج العربي من الشرق ودول الظيير ليا اليمن وعمان ثم المحيط اليندي من 
الجنوب اما من الشمال والشمال الغربي العراق وسوريا ثم البحر المتوسط. انظر 

 ( .2الخارطة)
 القلب للعالم الجديد(توضح نظرية 1خارطة )

 
 /https://arabic.mapsofworld.comالخارطة من عمل الباحث. باالعتماد عمى المصدر المأخوذ من االنترنت 
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 -محاسن النظرية:

 تمثل الدرع الحصين لالمة العربية واالسالمية ضد مشروع الشرق االوسط الكبير .-2

 الواحدة.اعادة التوازن في القوى بين الشرق والغرب وانياء مشروع القطبية  -3

 التوازن في المعتركات السياسية والعسكرية وفي اتخاذ القرارات الدولة . -4

ظيور قوة عظمى جديدة تمثل بارض شاسعة ذات موقع استراتيجي ميم يمتمك من -5
 القوة الطبيعية والبشرية واالقتصادية اليائمة تمكنو من السيطرة عمى السوق العالمية.

الدينية لشعوب تمك الدول الواقعة داخل حدود ىذه النظرية اعادة المحمة الوطنية و  -6
 حيث انيا ذات غالبية مسممة ،ان ىذه الشعوب متمسكة روحيا بمنطقة القمب.

اشعار الشعوب العربية واالسالمية بأىمية الوحدة العربية واالسالمية وخطر مشروع -7
 الشرق االوسط الكبير في تمزيق االمة العربية واالسالمية.

ان ىذه النظرية ليي بمثابة الصد لممشروع الصييو امريكي  المتمثل بمشروع  -8
 برنارد لويس في تمزيق االمة العربية واالسالمية.

اعادة التوازن القوى )االقتصادية والعسكرية ( فضال عن التأثير السياسي المتمثل  -9
ضاء عمى مبدأ القطب باتخاذ القرارات الدولية في المعتركات الدولية في العالم والق

 الواحد.

القضاء عمى حمم اسرائيل الكبرى وطرد الكيان الصييوني الغاصب من االرض  -:
 الفمسطينية المحتمة والتي تمثل جزءا من ارض نظرية الردع الجيوبولتيكي.
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ان جزءا كبيرا من اراضي النظرية تتوفر بيا مصادر الطاقة المتنوعة ستصبح -21
 ما يجعل منيا قوة عظمى فضال عن الموارد االخرى .ممكا لتمك النظرية م

نظرية فيي من يتحكم ىذه الان اغمب طرق التجارة العالمية سوف تكون بيد  -22
 بالتجارة العالمية.

حصول تكامل اقتصادي وانتعاشو بظل توزيع الثروات بشكل عادل بين شعوب -23
 الل الوحدة المتكاممة.منطقة النظرية فضال عن التكامل العسكري والسياسي من خ

السيطرة عمى السوق العالمية واصدار عممة موحدة وىي الدينار العربي  -24
 االسالمي.

يتحقق كل ىذا من خالل قوة السياسية مؤمنة بالوحدة العربية واالسالمية مرغوبة -25
 من جميع اراضي وشعوب منطقة النظرية.

  -مساوئ النظرية:

الصراع عمى من يحكم منطقة القمب قد يفشل انشاء ىذه النظرية عمى ارض  -2
 الواقع،فمن يسيطر عمى منطقة القمب سيطر عمى باقي االراضي التابعة لمنظرية. 

ان االختالف العرقي والمذىبي والطائفي قد يعمق الخالف في االتفاق عمى  -3
 القيادة التي تحكم منطقة القمب.

ت الدينية والعرقية قد ال ترغب ببناء مثل ىكذا تحالف تظن ان بعض االقميا -4
انيا قد يحرم حقيا كمواطنين من الدرجة االولى فقد يعتبرون انفسيم درجة ثانية وىم 
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باألساس يرغبون االنفصال ،فعمى من يحكم منطقة القمب ان يثبت ليم انيم جزء 
 اليتجزآ من شعب واحد.

دينية والطائفية التي غرسيا مشروع الشرق ان تعمق الصراعات العرقية وال -5
االوسط الكبير قد تمنع من اعادة وحدة بعض دول المنطقة ثم ضميا داخل حدود 

 نظرية الردع.

ان شركات النفط االحتكارية المسيطرة عمى حقول وابار نفط الخميج قد تمنع -6
ب المنطقة الواقع وبمساعدة دوليا النفطية من نجاح النظرية، فيذه النظرية تدعميا شعو 

ضمن حدودىا وليس حكاميا. فمن ينجح النظرية شعوبيا الحكوماتيا ،فالشعوب ىي 
 من تختار قيادة منطقة القمب.

 -العالم الجديد:اسباب اختيار منطقة قلب 

 -ان اختيار المدينة المنورة منطقة القمب وىي العاصمة لمنظرية وذلك لألسباب االتية:

،فقد اختارىا رسول اهلل محمد صمى اهلل عميو  تاريخ اإلسالمانيا أول عاصمة في -2
وسمم عاصمة لمدولة العربية االسالمية من عندىا تنطمق كل القرارات السياسية 
والعسكرية فيي مدينة من السيل الدفاع عنيا ومن الصعب اختراقيا في ذلك الوقت 

وسالسل جبمية وعرة  عسكريا ،فاغمب طبيعتيا الجغرافية تتسم بصخور بركانية حادة
باستثناء المنطقة التي حفر فييا الخندق ابان معركة الخندق بين المسممين والكفار في 

 م.659751الجية الشمالية من المدينة المنورة والبالغ طولو 

كم  511ىي ثاني أقدس األماكن لدى المسممين بعد مكة ،التي تبعد عنيا حوالي  -3
كم شرق البحر األحمر، وأقرب  261عمى بعد حوالي و  في االتجاه الشمالي الشرقي
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 331الموانئ ليا ىو ميناء ينبع الذي يقع في الجية الغربية الجنوبية منيا ويبعد عنيا 
 كم.

تشغميا المنطقة  ²كم ::، منيا  3كم :69تبمغ مساحة المدينة المنورة حوالي  -4
كم ىي 512ة،أي ان مساحةالعمرانية، أما باقي المساحة فيي خارج المنطقة العمراني

منطقة حماية ليا حيث تتكون من جبال ووديان ومنحدرات وأراض صحراوية يغمب 
عمى طابعيا الصخري الحاد وأخرى زراعية ومقابر وأجزاء من شبكة الطرق السريعة أي 

 من السيولة حمايتيا والدفاع عنو. 

التي تمثل نظرية ىي عاصمة مترامية االطراف تكون في مركز المساحة الشاسعة -5
 الردع الجيوبولتيكي.

ان كل الشعوب العربية واالسالمية ترتبط بمنطقة القمب روحيا وعقديا رغم كل  -6
 االختالفات المذىبية والطائفية .

وجود مطار المدينة المنورة الذي بمثابة الدعم الموجستي الذي يصل كل اطراف  -7
 االراضي التابعة لمنظرية وبالعكس.

الراضي والمسطحات المائية التي تحيط بمنطقة القمب كما اسمفنا سابقا ليي ان ا -8
 اكبر حافز لتكون منطقة القمب فعال .
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 -:االستنتاجات
 -اتضح مما تقدم من نظرية الردع الجيوبولتيكي:

ان النظرية تحاول اعادة لحمة البمدان العربية واالسالمية الى سابق عيدىا بنظرة -2
 حضاري ممنيج .واسموب 

تحاول النظرية بناء قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية تواجو كل مخططات الدول -3
االستعمارية في انشاء مشروع شرق اوسطي كبير يمزق فييا الدولة الواحدة الى عدة 

 دويالت متناحرة.
ان النظرية ال تتحقق اال بدعم شعوب المنطقة التي تمثل كل المساحة التي تضميا -4

 النظرية. ىذه
 -والتوصيات: 
عمى الشعوب العربية واالسالمية ان تتطمع الى الوحدة ونبذ كل مايؤدي الى -2

 االنقسام.
من اجل تحقيق ىذه النظرية عمى امر الواقع يحتاج قيادة وطنية حكيمة تجمع -3

 الشعوب العربية واالسالمية حوليا.
استراتيجية تسعى من خالليا دول التخمص من الديون الخارجية وبناء صناعات  -4

 النظرية الى التقدم والتطور في كافة المجاالت.
محاربة الفقر والتخمف في الدول الفقيرة والدول المحاربة )التي طبقت فييا نظرية -5

 الفوضى الخالقة( التابعة لمنظرية.

مرحمة اولية البدء في الوحدة التجارية والسوق المشتركة بين الدول التابعة لمنظرية ك-6
  في بناء الوحدة بين الدول التابعة لمنظرية.


