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  خطط تفتيت املنطقة 

  هل ستأخذ طريقها اىل التنفيذ؟

  
  

  القسم االول
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  :مقدمة العدد

بالثورات العربيـة املتواصـلة   ايسمى م: يتناول هذا العدد ملفاً من امللفات اإلستراتيجية املهمة وهو

ـ اليت طرحت اثنـاء ف  سياسة الفوضى اخلالقة حيث يلقي الضوء علىوربيع الدميقراطية العربية، رة ت

السابق جورج بوش االبن، واليت نرى مصاديقها وتطبيقاا العملية يف تونس ومصر  الرئيس االمريكي

  اخل......وليبيا واليمن وسوريا

،هـذه  خطط وحماوالت تفتيت وتقسيم املنطقـة الضوء على من حماولة القائهأمهية هذا امللف تأيت 

،املنظر االصـلي  شيخ املستشرقني برنارد لـويس يت منسجمة مع افكار واطروحات أاخلطط اليت ت

  .لسياسة الفوضى اخلالقة
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الدراسة تتحدث عن تقسيم إيران والعراق والسعودية واإلمارات وأفغانستان وباكستان وتصل إىل إن إعادة -

ن الكربى ودولة كردية، واىل حتويل إيران إىل التشكيل، تنتهي إىل تأسيس دولة عربية شيعية كربى ودولة لبنا

.اخل..من جغرافيتها الراهنة مع جعلها دولة فارسية" قسم"

نظرية "وحنن مل نعد أمام . نحن مل نعد هنا أمام تكهنات يؤخذ منها ويرد بل حنن أمام خطط حمددةف-

.، بل حنن أمام أرقام وأعداد وأمساء وخطة استراتيجيه حمددة هي األوضح واألشد حتديدا"مؤامرة

هذه الدراسة هي األشد توضيحا لكل ما جيرى أو إذا دققنا النظر وراجعنا كثري من التطورات ىف املنطقة جند -

.هي الكاشف واملفسر واملذكرة التفسريية ملا نراه متفرقا على األرض

كما هنا يبدو الفارق بني التقسيم األجنلو فرنسي الذي اعتمد السرية يف عقد اتفاقية سايكس بيكو وبني -

.اجلربوت األمريكي الذي يعلن انه سيقسم ويعيد تشكيل عشرات الدول ودفعة واحدة

كما ىف اخلروج من التعميم ،فان العودة إىل اإلجراءات والقرارات الىت اختذا اإلدارة األمريكية الحتالل -

كما –من الذين أصدروها " أخطاء"العراق من حل أجهزة الدولة العراقية من جيش وامن ووزارات ،مل تكن 

متأخرة من الطرف الصهيوىن كما قيل ،بل " نصائح"كما مل تكن فقط نتيجة –عالم االمريكى بإحلاح صورها اإل

.هى كانت ىف صلب حتقيق األهداف من العدوان العسكرى على العراق

،كان ومنذ البداية هو من احتالل العراق" االستراتيجية"غري أن األحداث تكشف اآلن ،أن احد األهداف -

من الدفع إليه حثيثا مع –،وهو ما متكنت الواليات املتحدة لتقسيم جوار العراق" ومخرية"،كنواة تقسيم العراق

سواء عن طريق إجراءاا وقرارات إدارا للعراق أو عن طريق دفع األطراف املختلفة إىل حتقيق - علنا إخفائه 

!،وبأيدهم هماستراتيجيتها هى

ولكي ال يتهم األمريكيون بأم جاءوا اىل البالد العربية لتقسيم بلداا ابتداء من العراق، فام ارتأوا أن يبعدوا -

.من جنوب السودان: حتاللعن أنفسهم الشبهات جبعل مشروع التقسيم يبدأ من حيث ال يوجد ا

فلسطني، بعد ظهور دولة جنوب السودان، ستضفي الكثري من الشرعية التلقائية لتقسيم العراق ‘ تقسيم’إعادة -

  .كخطوة تالية

وحاملا يشعر اجلميع بانه . ل جنوب اليمن عن مشاله سيكتسب زمخا سياسيا أكربانفصاوقبله او بعده فان -

.ميكن التعايش مع ظهور دول جديدة، فان العدوى ستكون قد انتقلت لتشمل البقية الباقية
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خطة : حدود الدم وحبورها

  .. التقسيم األمريكية

هـ  ١٤/١٠/١٤٢٨-   طلعت رميح

أن هذه الدراسة قد مضى على صدروها برغم 

أكثر من عام إال أا بادية ذات أمهية بالغة، 

السيما يف هذا التوقيت اليت قد يعجز فيه 

املراقبون عن رصد أسباب مباشرة للتصعيد 

الكردي يف الشمال العراقي من خالل حزب 

العمال الكردستاين الذي أضحى موالياً 

بمثل هذه للواليات املتحدة األمريكية؛ ف

الشمولية اليت تتجلى يف هذه الدراسة اليت ما 

زالت فاعلة وتأثريية يف فهم احلاضر يف الشمال 

ميكن , العراقي يف تلك اللحظة التارخيية الفارقة

رصد مالمح التدخل األمريكي يف احلالة 

الكردية التركية والعراقية على حد سواء يف 

ة عن وقت قد جيد البعض الواليات املتحدة غني

إشعال املنطقة الوحيدة اهلادئة يف العراق، واليت 

ميكن أن توفر مالذاً آمناً للواليات املتحدة 

األمريكية حال اشتداد وطأة املقاومة وتسخني 

   ..اجلبهة اجلنوبية شيعياً

هل ميكن إجياد تفسري آخر للتصعيد يف الشمال 

العراقي إال يف ضوء قضية التقسيم العراقي يف 

صغر والتقسيم اإلسالمي يف احلال حاله األ

األكرب والذي تفرد له هذه الدراسة شرحاً 

للكاتب العسكري األمريكي البارز رالف 

تعليقاً للخبري االستراتيجي طلعت بيترز، مث 

؟ رمبا، بيد أن األهم هو أن كواشف رميح

كثري من األحداث رهينة ذا الفهم للقضايا 

لذا كان املتشابكة يف احلوض اإلسالمي، و

جديراً بالتأمل قراءة هذه الدراسة مبا أحاطها 

   ..من مالحظات

حنو نظرة افضل : حدود الدم

  للشرق األوسط

  رالف بيترز: بقلم

طلعت رميح: عرض وتعليق /موقع املسلم

تقدمي

هذه الدراسة عدد صفحاا اقرب إىل حجم 

املقال ،لكنها مع ذلك دراسة إستراتيجية 

جملة القوات املسلحة  بامتياز وهى نشرت ىف

الكاتب رالف بيترز من مواليد عام . األمريكية

عمل ضابطا باجليش األمريكي حىت . ١٩٥٢
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وصل ملنصب نائب رئيس هيئة األركان 

لالستخبارات العسكرية األمريكية يف وزارة 

وبعد تقاعده احترف الكتابة يف الة .الدفاع 

 أرمد فورسز"العسكرية األمريكية املتخصصة 

وغريها من الصحف األمريكية وحتوز  "جورنال

اهتمام واسع يف الشارع  ىكتاباته ومقاالته عل

إعادة  وهو يدعو دائما إىل. األمريكي والعاملي

تقسيم خريطة الشرق األوسط مبا يتفق مع 

املصاحل الغربية للدرجة اليت يدعوه فيها البعض 

البوق السياسي للرئيس األمريكي "بلقب 

ويف طبيعة الكاتب ومكان . "بوش االبن

النشر، كما يف ما جاء بالدراسة بطبيعة احلال 

  .دالالت مهمة مترابطة جيب التنبه هلا

الدراسة تتحدث عن تقسيم إيران والعراق 

والسعودية واإلمارات وأفغانستان وباكستان 

وتصل إىل إن إعادة التشكيل، تنتهي إىل 

ن تأسيس دولة عربية شيعية كربى ودولة لبنا

الكربى ودولة كردية، واىل حتويل إيران إىل 

من جغرافيتها الراهنة مع جعلها دولة " قسم"

وىف ذلك فالدراسة هي واحدة  .اخل..فارسية

من اخطر الدراسات اليت حتدد توجهات أو 

اجتاهات إستراتيجية شديدة الوضوح يف إظهار 

جوهر اخلطة األمريكية لتقسيم الدول العربية 

نحن مل نعد هنا أمام تكهنات ، فواإلسالمية

. يؤخذ منها ويرد بل حنن أمام خطط حمددة

، بل حنن أمام "نظرية مؤامرة"وحنن مل نعد أمام 

أرقام وأعداد وأمساء وخطة استراتيجيه حمددة 

   .هي األوضح واألشد حتديدا

والدراسة حتدد تقسيم إيران ملصلحة أذربيجان 

ا إىل وتقسيم أفغانستان احلالية لضم جزء منه

وتقسيم باكستان لصاحل ) الفارسية(إيران 

أفغانستان جديدة ودف إنشاء دولة 

بلوشستان وتقسيم السعودية إلجراء تغيريات 

بتوسيع األردن واليمن وإضافة األجزاء 

الدولة العربية الشيعية، وتقسيم  الساحلية إىل

العراق لصاحل دولة شيعية وأخرى كردية وثالثة 

أساس االنطالق يف املنطقة اخل هي  ...سنية 

تشكيل دولة فينيقيا الكربى وعن . العربية

وعن إعادة تشكيل دولة  بدال من لبنان احلالية

اإلمارات العربية املتحدة ليذهب جزء منها إىل 

ملعبا "دولة الشيعة الكربى مع بقاء ديب 

  ."لألغنياء وملذام

ن التقسيم والتغيري موالكاتب ال يستثىن 

للمكون السكاين واجلغرايف إال والتبديل 
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من كل الدول العربية  الكويت وعمان

باكستان حىت واإلسالمية يف اجلزء املمتد من 

  .لبنان

إم يريدون تقسيم . وهكذا يفكر األمريكيون

ومتزيق املنطقة حسب األعراق واملذاهب 

كل وحسب اهلوى واملصاحل الغربية أيضا، إذ 

ت اهليمنة الدول اجلديدة هي دول تنشا حت

والسيطرة السياسية واالقتصادية والعسكرية، 

وهكذا . للواليات املتحدة والكيان الصهيوين

حنن أمام إعادة تقسيم جديدة تقوم ا 

الواليات املتحدة لتحقيق مصاحلها االستعمارية 

وبنفس اآللية اليت اعتمدها والعدوانية، 

االجنليز والفرنسيني بعد احلرب العاملية 

وحنن نضع هذه الرؤية . وان اخطر. األوىل

إلحاطة اجلميع  ئاألمريكية حتت نظر القار

علما باملخططات الشيطانية اليت يفكر فيها 

   .األمريكان بالنسبة لنا

ن إىل قراءة الدراسة وبعدها نلتقي جمددا آلاو

   .للحوار حوهلا

  

  

  حنو نظرة أفضل للشرق األوسط: حدود الدم

  رالف بيترز

ال تكون أبدا عادلة بشكل  حلدود الدوليةا

وختتلف درجة الظلم اليت توقعها هذه . كامل

احلدود على اجلماعات البشرية اليت يفرض 

عليها االنفصال أو االندماج مبوجبها، بنفس 

درجات االختالف بني احلرية والقهر، وحكم 

  .القانون واإلرهاب، واحلرب والسالم

يف وتعد أكثر احلدود الدولية حتكمية وتشوها 

العامل هي تلك القائمة يف أفريقيا ويف الشرق 

األوسط؛ فاحلدود األفريقية اليت رمسها 

رغم ما (األوروبيون تبعا ملصاحلهم اخلاصة 

كان بينهم أنفسهم من مشاكل كافية يف 

تعترب من أهم أسباب ) ترسيم حدود دوهلم

واحلدود وفاة املاليني من األفارقة حىت اآلن، 

ق األوسط تسبب من يف الشر" الظاملة"

.األزمات ما يفوق قدرة املنطقة على احتماهلا

فالشرق األوسط يعاين من مشكالت عديدة 

مجود ثقايف تفوق مسألة احلدود الدولية، ما بني 

، إال أن وعدم مساواة كارثية وتطرف ديين

املفتاح لفهم الفشل الشامل الذي تعانيه هذه 

ملرسومة احلدود ااملنطقة ليس اإلسالم، وإمنا 
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، واملقدسة يف نفس الوقت إىل بشكل سيئ

أبعد حد، تلك احلدود اليت حيميها 

  .دبلوماسيونا

رغم ذلك فإن تعديل احلدود لن حيل كل 

مشكالت األقليات املوجودة يف املنطقة، لكن 

احلدود املقترحة يف هذا املقال تصحح األخطاء 

األكراد املرتكبة حبق مجاعات عانت كثريا مثل 

لكنها ال تفيد كثريا  وش والشيعة العرب،والبل

مسيحيي الشرق األوسط أو البهائيني أو أقليات 

ومع هذا، فإن غياب . أخرى كثرية أقل عددا

مثل هذه املراجعات للحدود لن ميكننا أبدا من 

  .أن نرى شرق أوسط ينعم بالسالم

  تغيري حدود دول الشرق األوسط

ائل فعالة مل يطور فن العالقات الدولية أبدا وس

، إال أن سوى احلربلتصحيح احلدود اخلاطئة 

إعمال العقل يف اقتراح حدود متناسقة يف 

الشرق األوسط يساعدنا على التوصل لفهم 

إننا نتعامل . أكرب للصعوبات اليت نواجهها هناك

يف هذه املنطقة مع حجم هائل من التشوهات 

لن تتوقف عن اليت صنعها اإلنسان، واليت 

  .راهية حىت يتم تصحيحهاتوليد الك

فيما ال ميكن التفكري "البعض يرفضون التفكري 

، فهذه احلدود وضعت وانتهى األمر، لكن "فيه

احلدود مل تكن أبدا هذا القول مردود عليه بأن 

، فهي مل تتوقف عن التغيري على مر جامدة

القرون، وكثري من احلدود يتغري فعال من 

وسر . كوسوفوالكونغو وحىت القوقاز، مرورا ب

التطهري العرقي يستخدم منذ : آخر صغري

  .آالف سنة مخسة

نبدأ بتعديل احلدود األكثر حساسية للقارئ 

فلكي يكون هناك أمل لدى األمريكي، 

إسرائيل يف أن حتيا بسالم مع جرياا عليها أن 

، مع تغيريات ١٩٦٧تعود حلدودها قبل عام 

ا أم .داخلية أساسية ألسباب أمنية مشروعة

قضية األراضي احمليطة بالقدس، مدينة ملطخة 

بآالف السنني من الدماء، فقد يستعصى حلها 

يف القدس جعلت . فيما هو أبعد من مدة حياتنا

، "تاجرا للعقارات"كل األطراف من را 

ونزلت يف حلبة للصراع تفوق صراعات 

لذلك . الطامعني يف املال أو الثروات النفطية

انبا مع كل ما تالقيه من سنترك هذه القضية ج

حبث واهتمام ونتطرق لقضايا أخرى مهملة 

.متاما
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تعد أكثر حاالت الظلم وضوحا يف املنطقة 

غياب الواقعة بني جبال البلقان واهليمااليا، 

 ٣٦و ٢٧هناك ما بني  .دولة كردية مستقلة

مليون كردي يعيشون يف مناطق متجاورة يف 

يق؛ ألن أيا والرقم هنا غري دق(الشرق األوسط 

، )من الدول مل تتح أبدا التعداد احلقيقي هلم

وحىت أقل التقديرات لعدد األكراد جتعل منهم 

ليست هلا دولة  أكرب مجاعة أثنية يف العامل

خاصة ا، فعدد مجاعات األكراد يفوق عدد 

وتعرضت هذه اجلماعة . سكان العراق حاليا

للقهر من كل حكومة سيطرت على مناطق 

  .اليت يعيشون فيهااجلبال 

  فرصة تقسيم العراق

فرصة عظيمة لتصحيح هذا الظلم، ضيعتها 

الواليات املتحدة وشركاؤها يف التحالف بعد 

سقوط بغداد؛ فالعراق الدولة اليت تشبه شبح 

فرانكنشتاين دولة مكونة من أجزاء يصعب 

كان جيب تقسيمها مباشرة إىل ثالث دجمها، 

نا فشلنا يف ذلك ، إال أندول بعد سقوط بغداد

بدافع اخلوف وغياب الرؤية، وأجربنا األكراد 

واحلقيقة . على تأييد احلكومة العراقية اجلديدة

إذا أجري استفتاء عام يف ذلك الوقت، فإن أنه 

من األكراد كانوا بال شك سيصوتون %١٠٠

  .لصاحل االستقالل

الذين  سيؤيد هذه الدولة أكراد تركياكذلك 

يل من التمييز والقمع عانوا منذ زمن طو

العسكري العنيف وحماوالت القضاء على اهلوية 

أنقرة قد خففت قبضتها ورغم أن . الكردية

يف العقد املاضي، فإن القمع قد  عن األكراد

تصاعد جمددا حىت أصبح اخلمس الشرقي من 

أكراد سوريا أما .وكأنه أرض حمتلةتركيا 

فسوف يركضون أيضا للحاق ذه  وإيران

  .ولة إن استطاعواالد

إن رفض دميقراطيات العامل مناصرة استقالل 

األكراد يعد خطيئة ضد حقوق اإلنسان أكرب 

بكثري من تلك األخطاء الصغرية اليت تثري 

وللعلم، . وسائل اإلعالم لدينا بشكل متكرر

فإن كردستان حرة، متتد من ديار بكر حىت 

تربيز، ستكون أكثر الدول املؤيدة للغرب يف 

  .نطقة الواقعة بني بلغاريا واليابانامل

إحياء فينيقيا من (إنشاء دولة لبنان الكربى 

  )جديد

سيترك ترسيم احلدود بشكل أكثر عدالة يف 

ثالث مناطق ذات أغلبية سنية يف العراق 
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تقرر يف قد  شكل دولة مقطعة األوصال،

اليت ستفقد سواحلها،  النهاية االحتاد مع سوريا

ترحة لصاحل لبنان الكربى طبقا للخريطة املق

فينيقيا اليت بعثت من (ذات التوجه املتوسطي 

  .)جديد

أما اجلنوب الشيعي للعراق القدمي فسيكون 

أساسا لدولة عربية شيعية تطوق معظم اخلليج 

وستحتفظ األردن بأراضيها احلالية، . الفارسي

مع بعض التوسعات باجتاه اجلنوب على 

مثلها مثل حساب السعودية، اليت ستعاين 

باكستان من التفكيك باعتبارمها دوال 

  .اصطناعية

فأحد أسباب اجلمود الكبري يف العامل اإلسالمي 

هو تعامل أسرة آل سعود امللكية يف السعودية 

مع كل من مكة واملدينة باعتبارمها خاضعتني 

لسلطاا؛ حيث تقع أهم األماكن اإلسالمية 

رب من املقدسة حتت سيطرة دولة بوليسية تعت

أشد نظم العامل قمعا، وحكما حيوز قدرا هائال 

من الثروة النفطية غري املكتسبة، اليت استطاع 

عربها السعوديون أن ينشروا خارج حدود 

.دولتهم ذات الرؤية الوهابية املتشددة لإلسالم

ومن مث تأثريهم كان  زيادة ثروة السعودينيإن 

اإلسالمي كله منذ  أسوأ شيء حدث للعامل

ن النيب حممد، وللعرب منذ تعرضهم للغزو زم

  .العثماين

  !"إسالمي"إنشاء فاتيكان 

ورغم أن غري املسلمني ال يستطيعون حتديد 

شكل إدارة األماكن اإلسالمية املقدسة، 

فلنتخيل كم سيصبح العامل اإلسالمي أكثر 

صارت مكة واملدينة حمكومتني صحية إذا 

ت مبجلس يضم ممثلني للمدارس واحلركا

، وتكون رئاسته بالتناوب، اإلسالمية الكربى

يف دولة إسالمية مقدسة تشبه فاتيكانا إسالميا، 

حيث تتم مناقشة مستقبل أحد أكرب األديان يف 

  .العامل، بدال من اخلضوع لنظام يصدر األوامر

العدالة احلقيقية، واليت قد ال حنبها، تقتضي 

منح حقول البترول الساحلية يف كذلك 

ية للشيعة العرب الذين يسكنون هذه السعود

، بينما الربع اجلنويب الشرقي يتم ضمه املناطق

سيصبح بيت آل سعود أقل قدرة . إىل اليمن

بكثري على إيذاء اإلسالم أو العامل ككل 

عندما تقتصر دولة السعودية املستقلة على 

  .تلك األراضي املتبقية حول الرياض

  



التحدي الصهيوين                  )١_٢٢(املتابع اإلستراتيجي                              التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ٣٢من ١١                             ٢٠١١- ايسم

  تقسيم أفغانستان وإيران وباكستان

أما إيران فستخسر جزءا كبريا من أراضيها 

لصاحل أذربيجان املوحدة، وكردستان احلرة، 

، والدولة العربية الشيعية، وبلوشستان احلرة

ستضم إليها األقاليم لكنها من جهة أخرى 

، يف أفغانستان احلالية" حريات"احمليطة بـ

وهي منطقة ذات ارتباط تارخيي ولغوي ببالد 

حلقيقة ستصري دولة أثنية إيران يف ا. فارس

فارسية مرة أخرى، وسيكون السؤال األصعب 

هو ما إذا كانت ستحتفظ حينئذ مبيناء بندر 

  .عباس أم ستسلمه للدولة الشيعية العربية

ستخسر أفغانستان لصاحل إيران يف الغرب، 

بينما ستكسب أراضي يف الشرق، حيث 

سينضم أعضاء القبائل املوجودة على احلدود 

ستانية الشمالية الغربية إىل إخوام الباك

والفكرة هنا ليست رسم اخلرائط كما . األفغان

نريدها حنن، ولكن كما يفضلها سكان هذه 

باكستان، وهي دولة اصطناعية  .املناطق

ستفقد أيضا أراضي البلوش لصاحل أخرى، 

" الطبيعية"، أما باكستان بلوشستان احلرة

ند باستثناء املتبقية فستكون بالكامل شرق اهل

  .جيب يف الغرب قرب كاراتشي

يف حني سيكون مصري دول املدينة يف اإلمارات 

العربية املتحدة خمتلطا؛ فبعضها سيدخل يف 

الدولة العربية الشيعية اليت ستطوق معظم منطقة 

وهي دولة من املتوقع أن (اخلليج الفارسي 

تصبح موازنة لقوة إيران الفارسية عن أن 

وألن كل الثقافات املتزمتة  ).اتكون حليفة هل

، فستكون ديب ضرورةتعتمد على الرياء، 

كملعب وسيسمح هلا بأن تظل يف مكانتها 

أما الكويت وعمان فستظل . لألغنياء وملذام

  .كل منهما يف حدودها احلالية

يف كل حالة، تعكس احلدود االفتراضية 

املطروحة هنا نوعا من عالقات النسب اإلثنية 

ا من الطائفية الدينية أو كالمها معا يف أو نوع

ورمبا يكون تعديل احلدود . بعض احلاالت

بشكل يعكس رغبات الناس مستحيال اآلن، 

لكن مع الوقت، وحبار الدماء املتأهبة اليت ال 

  .ميكن منعها، ستظهر حدود جديدة وطبيعية

  كيفية معاجلة التشوهات احلدودية

نا يف زيهم ويف نفس الوقت، فإن نساءنا ورجال

سيستمرون يف احلرب لتحقيق العسكري 

األمن يف مواجهة اإلرهاب، ولنشر 
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الدميقراطية، ولتأمني الدخول ملوارد النفط يف 

  .منطقة مكتوب عليها أن حتارب بعضها

إن خطوط التقسيم احلالية اليت تفصل قسرا بني 

مجاعات بشرية، وجترب مجاعات أخرى على 

ث املنطقة التوحد، مضافا إليها كوار

ختلق تربة خصبة للتطرف الديين، ومشاكلها، 

ولثقافة اللوم ولتوظيف اإلرهابيني تبعا لرغبة 

فعندما ينظر الرجال والنساء حبسرة . أي طرف

إىل حدودهم، يصبحون مستعدين حبماس 

  .للبحث عن أعداء

ما بني زيادة املعروض يف العامل من إرهابيني، 

التشوهات القائمة وقلة اإلمدادات النفطية، فإن 

يف الشرق األوسط تعد باملزيد من تدهور 

وعلى الواليات املتحدة وحلفائها، . األوضاع

وقواتنا املسلحة من قبلهم، أن تدرك أا 

، يف منطقة مل تبد فيها ستواجه أزمات بال اية

سوى أسوأ مظاهر القومية، وتتجه فيها أكثر 

ظل  املعاين املغشوشة للدين حنو السيادة يف

ورغم أن . اإلحباط الذي يعانيه هذا الدين

العراق يقدم منوذجا لألمل، بشرط أال نترك 

أرضه قبل أن تنضج، فإن بقية املنطقة تطرح 

  .مشاكل متفاقمة على كل اجلبهات تقريبا

وأخريا، إذا مل يتم تعديل احلدود يف الشرق 

األوسط الكبري لتعكس روابط الدم والروابط 

حبار الدماء يف املنطقة ة، فإن الدينية الطبيعي

   .ستستمر، مبا فيها دماؤنا حنن

*انتهت الدراسة*

   :تعقيب وتوضيحات

إذا دققنا النظر وراجعنا كثري من التطورات ىف 

هذه الدراسة هي األشد توضيحا املنطقة جند 

لكل ما جيرى أو هي الكاشف واملفسر 

واملذكرة التفسريية ملا نراه متفرقا على 

، فهي توضح ارتباط طرح الشرق األرض

األوسط الكبري بفكرة احلرب على أفغانستان 

والعراق ولبنان، وتبني أسباب اعتماد خطة 

التقسيم الطائفي والعرقي والديين والدفع 

حد التقاتل يف عموم اىل باملكونات املختلفة 

العامل اإلسالمي وىف كل مكان فيه دون استثناء 

مريكية كوندليزا كانت وزيرة اخلارجية األ(

رايس قد اختارت توقيت القصف والتدمري 

اإلسرائيلي للبنان لتتحدث عن صياغة شرق 

مل تذكر الكبري ىف هذا -أوسط جديد

أن تقسيم وبطبيعة احلال عن  -التصريح
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سايكس بيكو الربيطاىن الفرنسي للمنطقة 

  ).العربية، مل يكن كافيا

موقع جملة القوة والدراسة نشرت ىف -١

ونشرت ٢٠٠٦متوز  عسكرية األمريكيةال

معها خارطة جديدة للشرق األوسط اجلديد 

هذا ،وهى تقوم على فرضية أن احلدود بني 

الدول غري مكتملة وغري عادلة ىف الشرق 

األوسط امللتهب واملتوتر منذ عقود، هذه 

الفرنسيون "احلدود اليت شكلتها أوروبا 

ومن قبل  يف أوائل القرن العشرين" والربيطانيون

الدولتني اللتني كانتا تعانيان من هزائمهما يف 

القرن التاسع عشر فجاء من عدم اإلدراك 

خلطورة هذا التشكيل الذي قسم قوميات على 

جانيب احلدود وأصبحت كتال قومية كبرية 

مبعثرة على جوانب احلدود لعدة دول حيث 

أصبح الكيان السياسي املستقل لكل دولة يضم 

وذا فإننا أمام ، ئف متناحرةاثنيات وطوا

حماولة أمريكية إلعادة تقسيم املنطقة، لكنها 

الذي  رارأبدا مل توضح البعد القانوين أو الق

تستند إليه الواليات املتحدة يف إعادة التقسيم 

الربيطاين  "اخلطأ"هذه، إذ أننا إذا افترضنا 

والفرنسي يف أسس تقسيم الدول، فما الذي 

يات املتحدة يف القيام بإعادة يه الوالالتستند 

" نفس احلق"التقسيم جمددا؟ وهل هو 

التقسيم  ىاالستعماري الذي على أساسه جر

  !األول؟

والدراسة ترى إن حدود الشرق األوسط -٢

تسبب خلال وظيفيا داخل الدولة نفسها وبني 

الدول وبعضها البعض وان أعماال ال أخالقية 

دينية واإلثنية أو متارس ضد األقليات القومية وال

 ،بسبب التطرف الديين أو القومي واملذهيب

وتصل إىل إن مل الشمل على أساس الدين 

والقومية يف دولة واحدة لن جيعل األقليات يف 

وضع القوميات متوافقة الطوائف كذلك، 

لكنها تطرح إشكالية بالنسبة للدولة القائمة 

 على إعادة التشكيل نفسها، سواء ألا ال تقوم

بل هي - "املبادئ والقواعد"هي ذاا على نفس 

تتباهى بأا دولة حرية األقليات واألطياف 

أو ألا تعلن يف سياستها اخلارجية أا - الدينية

مع حرية الشعوب يف اختيار نظمها الدميقراطية 

وهنا  .حيث الدميقراطية هي التعددية ال غريها

فان كاتب الدراسة مل يشر فيها إىل وجود 

طالبات من الشعوب أو القوميات ذه م

كما هنا يبدو الفارق بني التقسيم . التقسيمات

األجنلو فرنسي الذي اعتمد السرية يف عقد 
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اتفاقية سايكس بيكو وبني اجلربوت األمريكي 

الذي يعلن انه سيقسم ويعيد تشكيل عشرات 

هل هو غرور أم أن هناك .الدول ودفعة واحدة

الواليات املتحدة هلذا معطيات من القوة لدى 

الفعل؟

واألساس يف الدراسة ويف الرؤية اليت -٣

تضمنتها والتقسيمات اليت أشارت هلا، أا 

ليست مبنية على أساس خرائط معدة مسبقا 

الدين، "بل أعدت على أساس وقائع دميوغرافية 

وألن إعادة تصحيح احلدود " القومية، واملذهبية

ات الشعوب اليت قد الدولية يتطلب توافقا إلراد

ولضيق تكون مستحيلة يف الوقت الراهن 

الوقت املتاح للواليات املتحدة للقيام ذه 

اجلرمية االستعمارية جمددا، فهنا يأيت دور سفك 

وىف ذلك فان ،الدماء للوصول إىل هذه الغاية

كان العدوان  اذاالكاتب هنا يفسر لنا مل

وان األمريكي على العراق وأفغانستان والعد

يقدم التفسري الصهيوين على لبنان، كما هو 

االستراتيجي خلطة الفتنة الشاملة يف املنطقة 

واليت جيرى دفعها ودعمها وإشعاهلا وتعميمها 

ورمبا هو يكشف لنا عن حالة . يف املنطقة

  .السارية يف عقول األمة الغفلة اإلستراتيجية

الدول املستهدفة بالتقسيم واالستقطاع هي -٤

ن، تركيا، العراق، السعودية، وباكستان إيرا

وسورية واإلمارات، ودول ستوسع ألغراض 

.سياسية حبتة، اليمن، األردن، وأفغانستان

والدول اجلديدة اليت ستنشأ من تقسيم العراق 

ودولة سنية " كردستان"تنشأ ثالث دويالت 

يف وسط العراق ودولة شيعية يف اجلنوب 

الدويلة  أن ، إذملكنها بداية اخليط يف التقسي

باعتبار  "دولة كردية كربى"الكردية ستصبح 

أا ستشتمل على كردستان العراق وبضمنها 

طبعا كركوك النفطية وأجزاء من املوصل 

وخانقني وديايل، وأجزاء من تركيا وإيران 

أكثر وسورية وأرمينيا وأذربيجان وستكون 

  .دولة موالية للغرب وألمريكا

بدأت جبنوب العراق فهي  والدولة الشيعية وان

ستكون احد حاالت إعادة ترتيب املنطقة 

وهذا ما يفسر لنا مواقف الشيعة (بامجاليتها 

إذ هي ) يف التعاون مع االحتالل يف العراق

ستشمل جنوب العراق واجلزء الشرقي من 

السعودية واألجزاء اجلنوبية الغربية من إيران 

ليج وستكون بشكل حزام حييط باخل" األهواز"

والدولة السنية اليت ستنشأ على ما تبقى . العريب
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من أرض العراق رمبا تدمج مع سورية أو 

اليت " دولة بلوشستان اجلديدة"و .األردن

ستقطع أراضيها من اجلزء اجلنويب الغريب 

 ،لباكستان واجلزء اجلنويب الشرقي من إيران

وهو ما يفسر (ستكون دولة جديدة متاما 

وشستان اآلن وقتاهلا عودة ظهور حركة بل

  ).ضد القوات احلكومية

إيران ستفقد أجزاء منها لصاحل الدولة الكردية 

وأجزاء منها لصاحل دولة شيعية عربية وأجزاء 

لصاحل أذربيجان املوحدة وستحصل على أجزاء 

األقاليم الناطقة (من أفغانستان املتامخة هلا 

  .لتكون دولة فارسية) بالفارسية

جزءاً من أراضيها الغربية إىل  أفغانستان ستفقد

، )من املتحدثني بالفارسية(بالد فارس 

وستحصل على أجزاء من باكستان وستعاد 

  .إليها منطقة القبائل

السعودية ستعاين من اكرب قدر من التقسيم 

السعودية ستقسم اىل دولتني، . كالباكستان

على " الدولة اإلسالمية املقدسة"دولة دينية 

فاتيكان إسالمي على يد (غرار الفاتيكان

وتشمل كل املواقع الدينية املهمة ) الرئيس بوش

" السعودية"ملسلمي العامل، ودولة سياسية 

وسيقتطع منها أجزاء لتمنح إىل دول أخرى 

  ."اليمن واألردن"

تبىن على جغرافية وستنشأ دولة جديدة 

بعد أن تقتطع أراضي هلا من  األردن القدمي

لسطني احملتلة لتشمل على السعودية ورمبا من ف

األردن "كل فلسطيين الداخل والشتات

اليمن سيتم توسعته من اقتطاع . "الكبري

  .أجزاء من جنوب السعودية

وسوريا ستفقد سواحلها على البحر األبيض 

فينيقيا (لصاحل دولة لبنان الكربى اجلديدة 

ما يفسر بالدقة وهذا على ما يبدو ) الكربى

وهذا  يف لبنان مواقف جنبالط وغريه

إذن لو امسكنا . االستئساد لتفكيك سوريا

بتلك التقسيمات يف أيدينا وراجعنا كل 

التحركات اجلارية يف املنطقة باملقابل، واحدة 

إن كل ما جيرى من دعم وحتريك واحدة، جند 

أمريكي فيها مجيعا هو ضمن هذا اإلطار ال 

خارجه، حىت بغض النظر عن أهداف الفاعلني 

  .أنفسهم

ملاذا يتم عرض هذه اخلارطة اآلن؟ وما -٥

هو الغرض من عرضها يف موقع عسكري 

  أمريكي رمسي؟
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اإلدارة األمريكية كانت قد طرحت مبادئها 

" دميقراطي"وتصورها عن شرق أوسط 

،يبدأ بإلغاء اخلرائط االستعمارية القدمية جديد

اليت أنشأها االستعمار الفرنسي والربيطاين يف 

ن العشرين النتفاء احلاجة إليها بسبب بداية القر

املتغريات القومية والطائفية اجلديدة للبلدان 

املفهوم احلقيقي وهذا هو ، املعنية بالتقسيم

، الذي والشامل خلطة الشرق األوسط الكبري

هو كبري يف ضخامة إعادة تشكيله، وكبري 

حبكم تضخم حجم التعديالت اليت ستدخل 

لنظر إىل عدد الدول لكنه كبري أيضا با. عليه

اليت ستنشأ فيه، ولذلك كانت التسمية اجلديدة 

: اليت أطلقتها رايس خالل العدوان على لبنان

وهذا هو الفارق بني . الشرق األوسط اجلديد

لكننا أمام إشكالية حقيقية . الكبري واجلديد

هنا، هي ببساطة أن الدول والشعوب 

عة قطواتمعات تبدو وفق هذا التصور جمرد 

بسكني ، يقسمها األمريكان زبد أو جنب

  .القدرة العسكرية واالقتصادية والسياسية

وىف اجلوهر فان التقسيم واالقتطاع وسيلة -٦

إلضعاف الدول اليت تتعرض للتقسيم والدول 

موالية متاما اجلديدة اليت ستنشأ ستكون 

حبكم العرفان باجلميل من  لإلدارة األمريكية

املستفيدة واليت ستحكم  العناصر االنفصالية

هذه الدول، واألهم أن هذه الدول اجلديدة 

االرتباط سيجرى تشكيلها وفق قواعد 

وستكون حمط القواعد  باالقتصاد األمريكي

  .األمريكية الدائمة بال مشكالت

ويهمنا هنا أن نشري إىل أن مشروع التقسيم 

احلل األمثل والضم واألردن الكبري سيكون 

ينية والالجئني الفلسطينيني للمشكلة الفلسط

من " إسرائيل"وفق خطة جوهرية لتخليص 

مشكلة تواجهها باستمرار وهي التغيري 

الدميوغرايف للسكان لصاحل الفلسطينيني يف حال 

  .تطبيق قرارات جملس األمن ذات الصلة

لكن حماولة مثل هذه البد أا ستواجه -٧

إن حماولة تقسيم . عقبات وصعوبات مجة

بأيدي عمالء عراقيني باتت معروفة  العراق

وكشفت معظم خيوطها وجترى مواجهتها 

على األرض بفعل املقاومة العراقية، بل أن هذه 

املقاومة قد أوقفت زحف املشروع، فهل ميكن 

أن جترى نفس اللعبة مع الدول األخرى 

  بالطريقة نفسها؟
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مواجهة دولة كبرية مثل فهذا املشروع يف  -أ

ن أن مير ببساطة مشروع ، فهل ميكتركيا

الدولة الكردية يف كردستان العراق املقترح 

خلقها يف حال فشل املشروع األمريكي 

السياسي والعسكري يف العراق لتكون 

كردستان املكان اآلمن لقواا يف حالة 

كما يتضح من املقالة : مالحظة(.انسحاا

جهل بيترز بوضع األكراد يف تركيا ففي حني 

أرضا من تركيا لدولة " طة اجلديدةاخلري"تعطي 

على ساحل البحر األسود " كردستان احلرة"

فان غالبية السكان األكراد يف تركيا يقيمون يف 

حمافظات أضنة ومرسني على البحر املتوسط، 

  )وليس البحر األسود

قوة كبرية أخرى مثل وحنن هنا أمام  - ب

، فهل ميكن اليران هكذا ببساطة أن إيران

ة األيدي أمام عملية تقسيمها لعدة تقف مكتوف

  أقسام؟ 

السعودية بثقلها الديين واملايل وحنن أمام  - ج

أيضا، فهل ببساطة  والسياسي والعسكري

ميكن للسعودية أن تترك هذا املشروع مير أو 

  يتحقق؟ 

وهذا املشروع يف مواجهة دولة نووية مثل -د

فهل ميكن أن يترك اجليش  ،باكستان

ده تتفكك وهو ميلك كل هذه الباكستاين بال

القدرة واالرتباط باإلسالم الذي هو حمتوى 

تشكيل الدولة واتمع الباكستاين منذ 

  انقسامها عن اهلند؟

وهل اليمن واألردن، ميكن أن يكونا -هـ

 .بشرالهكذا ببساطة ساحة شطرنج ينقل إليها 

وهل الشيعة العرب ميكن أن يغريهم حلم 

إيران يف املزاد العلين؟  "بيع"الدولة إىل درجة 

وهل الوطنية هكذا باتت أمر بال مشاعر؟ 

وبكل هذه التحديات اليت يواجهها  -و

وحبكم  - وغريها كثري بطبيعة احلال–املشروع 

ما آلت إليه اخلطط األمريكية يف املنطقة من 

انكسارات وهزائم، فان مثة احتمال أن يكون 

وح توقيت طرح هذه اإلستراتيجية ذا الوض

ورغم اليقني الكامل بأا املخطط –الفج 

مرتبط حبالة ختويف لكل أقطار  –احلقيقي

املنطقة، من استغالل االيار األمريكي يف 

فمثال هي ختويف إليران من االندفاع . العراق

الراهن يف املنطقة، وهى كذلك بالنسبة 

وهى حالة ضغط حادة على السعودية . لسوريا



التحدي الصهيوين                  )١_٢٢(املتابع اإلستراتيجي                              التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ٣٢من ١٨                             ٢٠١١- ايسم

فاق احلركة كدولة اليت انفتحت أمامها آ

إقليمية، وهى ممارسة ملزيد من الضغط على 

باكستان لعدم استغالل االيار األمريكي يف 

كما . أفغانستان للعودة للسيطرة هناك جمددا

ميكن القول أن نشر تلك اخلطة إعالن 

أمريكي ان باليد من خالل الوضع يف العراق 

  .ديد اجلميع

السلوك "النظر إىل وأخريا، فإننا باإلمجال وب -ز

خطة "جند أننا أمام يف رؤية شاملة، " األمريكي

متكاملة األبعاد واألطر واالجتاهات " استراتيجيه

واألساليب واألهداف، تعتمد معامل قوة 

الواليات املتحدة وتعمل على نقاط ضعف 

وىف مواجهة حالة كتلك، فان أحد  .األمة

تحديد عوامل قوة اإلستراتيجية األمريكية هو بال

خطة استراتيجيه شاملة "يف عدم وجود 

تعظيم عوامل القوة وعلى تعمل على " مقابلة

استثمار عوامل الضعف يف اإلستراتيجية 

وجود ظرف "وهنا وىف ضوء عدم . األمريكية

لتأسيس خطة إسالمية شاملة فان القوى " مهيأ

املنوط ا احلفاظ على األمة يف مكوا احلايل، 

، "احلالة التوحيدية املستهدفة"والدفع ا حنو 

ينبغي هلا أن تدرك الفارق الكبري بني حماولتها 

حتقيق أهدافها، وبني أن جتد نفسها تنفذ 

وبشكل واضح فان . أهداف الواليات املتحدة

القلق حيوط بأي مفكر وباحث وحملل اآلن، 

تكسري "من أن النشاطات اليت تستهدف 

" وتفكيك اتمعات –قدرات الدول 

بنشاطات معينة، إمنا هو أمر خيدم هذه اخلطة 

وبشكل أكثر حتديدا . األمريكية يف هذه املرحلة

تفكيك اتمعات والدول "فان كل مسامهة يف 

دون قدرة على بناء كيان إسالمي موحد  –

إمنا هي ستصب يف ) نقول قدرة ومل نقل رؤية(

ة مهما صاحل إنفاذ اإلستراتيجية األمريكي

فان إعالن جزء منه يف العراق، . حسنت النوايا

.دولة أو إمارة لن يفيد إال الواليات املتحدة

وىف باكستان فان أية حركة انفصالية مهما 

كانت عظمة شعاراا لن تصب إال يف مصلحة 

وىف السودان . الواليات املتحدة وخططها

ولبنان وكل قطر عريب وإسالمي، ال جيب 

–ية حركة انفصالية أو تقسيميه االنظر إىل 

إال باعتبارها يف متاس أو  –مهما حسنت النوايا 

  .تقاطع مع اإلستراتيجية األمريكية

وهنا جيب التفرقة بني صحة الشعار والتوجه، 

إن صدق . وبني القدرة على حتقيق اهلدف

النوايا وصحة التوجه هي جزء من أية خطة، 
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، ومل تنفيذهامبعامل قوة يف لكنها إذا مل ترتبط 

تكن هناك معامل واضحة للقدرة على التعبئة من 

اجلها وان مل جتر وفق خطة شاملة سياسية 

فإن الشعارات .. وإعالمية واقتصادية

  .والتوجهات تتحول إىل عمل خادع

 يفعل يأمريكا سع:تقسيم العراق 

!؟ياعالم يونف

هـ  ٧/١٠/١٤٢٧-   طلعت رميح

اجعة ،إذ التطورات يبدو األمر ىف حاجة إىل مر

اجلارية على ارض العراق تكشف عن أبعاد 

أخرى للخطة األمريكية من احتالل العراق أو 

عن ترتيب خمتلف لالولويات ىف اخلطة 

األمريكية،كانت واضحة لدى املخططني 

األمريكان منذ البداية ومل تكن واضحة لدى 

الكثريين من املتابعني بنفس القدر ،بل هى مل 

جبالء لدى الذين امسكوا ببعض  تكن واضحة

جوانب هذه اخلطة بشكل صحيح على األقل 

ىف إطار ترتيب لالولويات لدى 

ويبدو كذلك أن مثة ضرورة للعودة .االحتالل

" ما يتسرب إعالميا"للنظر ىف قضية 

الىت جرت ،باعتبارها " للحروب اإلعالمية"و

جانبا أساسيا ىف اإلخفاء والتمويه على جوانب 

مثلها مثل –ىف هذه اخلطة رئيسية 

االستراتيجيات العسكرية الىت تعتمد اإلخفاء 

حىت لو - والتمويه خالل العمليات العسكرية

عن طريق إشعال وتوجيه االنتقاد للخطة 

األمريكية من خالل التسريبات اإلعالمية 

على " يغطى "حلرف األنظار ىف االجتاه الذى 

جرى من  ،إذ معظم ما األهداف املراد إخفاؤها

تسريبات ىف الصحف األمريكية سواء حول 

املمارسات األمريكية ىف العراق أو حىت حول 

جوانب من هذه األهداف ومع اعتبار جوانب 

هى –هى أصيلة ىف اخلطة األصلية –أخرى 

جوانب حدثت باخلطأ وليست أصيلة ىف 

  !االستراتيجية األمريكية

أن وىف اخلروج من التعميم ،فان اجلميع أيقن 

القضايا الىت أثريت ىف اإلعالم االمريكى 

،وهى على سبيل احلصر،ختليص كأهداف للغزو

بناء والعراق من أسلحة دمار شامل 

كما .الدميوقراطية مل يكن كالها إال خدعة

عرف أن إثارة تلك القضايا مل يكن ىف واقع 

احلال ،إال إلخفاء األهداف اجلوهرية ،الىت 

البترول العراقى  هى االستيالء علىكانت 

وإخراج اجليش العراقى من املواجهة مع الكيان 



التحدي الصهيوين                  )١_٢٢(املتابع اإلستراتيجي                              التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ٣٢من ٢٠                             ٢٠١١- ايسم

،لكن قضية تقسيم العراق مل يكن  الصهيوىن

ينظر إليها باعتبارها احد أهداف الغزو 

واالحتالل ،بينما يظهر اآلن جبالء أا كانت 

ضمن اولويات أهداف االحتالل باعتبارها 

خمطط إعادة رسم خريطة خطوة أولية ىف 

،وكشرط الزم  األوسط اجلديد الشرق

  .لتحقيق مجيع األهداف األخرى

كما ىف اخلروج من التعميم ،فان العودة إىل 

اإلجراءات والقرارات الىت اختذا اإلدارة 

األمريكية الحتالل العراق من حل أجهزة 

الدولة العراقية من جيش وامن ووزارات ،مل 

كما –من الذين أصدروها " أخطاء"تكن 

كما مل –عالم االمريكى بإحلاح صورها اإل

متأخرة من الطرف " نصائح"تكن فقط نتيجة 

الصهيوىن كما قيل ،بل هى كانت ىف صلب 

حتقيق األهداف من العدوان العسكرى على 

  .العراق

واآلن فان من الضرورى مراجعة تلك األفكار 

واألهداف والقرارات ،بعد ما بات العراق شبه 

رالية الذى حيقق بإقرار قانون الفيد" مقسم"

انفصاال للجنوب ،وبإعالن قيام اإلمارة 

اإلسالمية ىف منطقة الوسط ،وحيث اإلقليم 

الكردى بات منفصال فعليا أو مستقال ،وبعد 

ما أتضح أن الواليات املتحدة قد سعت بكل 

الطرق واألساليب إىل حتقيق هذا التقسيم 

  .متاما..

  اخلطط االستراتيجية 

ماهية اخلطة "ية إىل أن نتذكرمثة ضرورة ىف البدا

واخلطة االستراتيجية ليست " .االستراتيجية

جمرد خطة مكتوبة على األوراق لالسترشاد 

،بل هى تشمل استخدام كل األساليب ا

واإلمكانيات لتحقيق أهدافها ،بل وإلضعاف 

كل أوراق وإمكانيات اخلصم الذى ميثل حتديا 

عند إلجنازها ،وىف كثري من األحوال ،هى 

قادرة على دفع اخلصم جناحها األقصى ،تكون 

إىل تنفيذ أهدافها الىت وضعت من قبل ،وبيديه 

.هو وليس فقط بيديها هى

واألصل ىف جناح االستراتيجية للطرف األقوى 

هو أا ترسم أسس الصراع وجترب اخلصم على 

هداف األأن خيوض الصراع من داخل 

ال االستراتيجية وكمدافع ىف مواجهتها ،

كمهاجم وصاحب خطة استراتيجية أخرى 

جعل اخلصم "وىف ذلك تأتى فكرة، مقابلة 

  ."منفذا للخطة
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وبقدر ما تنجح اخلطة االستراتيجية للمهاجم 

ىف دفع اخلصم خلوض الصراع على األسس 

الىت وضعها املهاجم وىف إجباره على خوض 

حالة دفاعية ضد األهداف الىت تقدم ا ،بقدر 

خلصم ىف بعض املراحل منفذا ما هى جتعل ا

ولذلك تفرض اخلطة .لبعض أهدافها 

االستراتيجية ستارا من التعتيم على بعض 

أهدافها ،كما تكشف بعض الستر عن أهداف 

أخرى ،جلعل اخلصم يتوجه هلا بكل طاقاته 

فيفقد جانبا رئيسيا منها كما هو احلال ىف 

الطعن ىف اهلواء الصطياد طائر ،أو كإطالق 

ىف املاء الصطياد مسكة ،بينما هى  الرصاص

.تعمل باليات أخرى على أهدافها املخفية

وىف اخلروج من التعميم مرة أخرى ،فان 

الىت طرحتها الواليات املتحدة " الشعارات"

كأهداف للغزو ،مل تكن بطبيعة احلال هى 

األهداف احلقيقية ،ورغم أن الكثريين أدركوا 

اف ضد األهد" الصراع "ذلك ،إال أن 

بذل والشعارات املعلنة قد اضطر اخلصوم إىل 

جهد كبري ىف كشف زيف هذه األهداف 

والشعارات املزيفة أصال ،فاستنزف جانبا من 

  .طاقتهم فيها

لقد امتأل اإلعالم العرىب بالتحليالت واألفكار 

للواليات املتحدة " الكاذبة"لتفنيد الشعارات 

،فتناول قضية وجود أو عدم وجود أسلحة 

احتل األمر مساحة (ار شامل لدى العراق دم

وتناول مسالة بناء دميوقراطية ىف ،)زمنية واسعة

احتل األمر مثل سابقة مساحة (العراق وفندها 

،بل ساهم اإلعالم االمريكى ىف  (زمنية أخرى 

تقدمي مادة إعالمية إلهلاب الصراع حول قضية 

الدميوقراطية األمريكية ىف العراق ،كما هو 

ىف كشف النقاب عن الفضائح ىف سجن احلال 

  .أبو غريب وغريها

وىف بعض املراحل ،حتول اإلعالم االمريكى إىل 

مهاجم ،مبا فعله من تشويه للمقاومة 

،وىف ذلك احتل أمر الدفاع عن املقاومة العراقية

مساحة وجهدا ،وكذلك األمر ىف حماكمة 

الرئيس العراقى صدام حسني ،مبا احتل مساحة 

اع حول األسس القانونية واألهداف من الصر

وىف .اخل ..السياسية واإلعالمية للمحاكمة 

مرحلة أخرى ،فتح اإلعالم االمريكى قضية 

السجون السرية والتعذيب ىف بالد عربية 

  .للسجناء أو املعتقلني
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وىف كل ذلك ،فالالفت ،انه وطوال كل تلك 

املعارك اإلعالمية حول الشعارات 

اك حرص امريكى بالغ على ،كان هناألمريكية

تسريب معلومات وأفكار حول قرار احلاكم 

االمريكى ىف العراق برمير حبل اجليش والشرطة 

بأا ليست ضمن االستراتيجية ، العراقيني

وصل األمر إىل اامات بان (األمريكية 

الواليات املتحدة مل تكن أعدت خطة ملا بعد 

اذج جناح قواا ىف احتالل العراق وكالم س

آخر مثل أن اجللىب زين للواليات املتحدة 

األمريكية أن الشعب العراقى سيستقبلها 

وان هذا القرار جاء نتيجة نصائح أو ) بالورود

،كما  تأثريات صهيونية على القرار االمريكى

كان هناك حرص امريكى بالغ على إعالن أن 

الواليات املتحدة ترفض تقسيم العراق ،ىف 

سياسيني وعسكريني على تصرحيات رمسية ل

  .)رامسفيلد-بوش(أعلى املستويات 

غري أن األحداث تكشف اآلن ،أن احد 

من احتالل " االستراتيجية"األهداف 

،كان ومنذ البداية هو تقسيم العراق

لتقسيم جوار " ومخرية"،كنواة العراق

من –،وهو ما متكنت الواليات املتحدة العراق

سواء عن -علنا الدفع إليه حثيثا مع إخفائه 

طريق إجراءاا وقرارات إدارا للعراق أو عن 

طريق دفع األطراف املختلفة إىل حتقيق 

  !،وبأيدهم هماستراتيجيتها هى

  تقسيم العراق 

ميكن القول باطمئنان ،أن تقسيم العراق كان 

،ليس ضمن األهداف الرئيسية منذ بداية احتالله

هو  كأسلوب للسيطرة على العراق فقط ،كما

ليس كما تصور البعض وسيلة للخروج من 

املأزق العراقى استنادا إىل تصرحيات 

كيسنجر،مث جيمس بيكر ىف خطته 

،ولكن كأساس ملنع حتول العراق جمددا األخرية

إىل قوة قادرة على طرد االحتالل ،وكقوة 

إقليمية عربية قادرة على مواجهة النفوذ 

ىف  االمريكى ىف اخلليج والوجود الصهيوىن

فلسطني ،وباعتبار التقسيم احد أدوات إعادة 

تشكيل خارطة العراق واحمليط وفق متطلبات 

اخلطة األمريكية ىف تغيري الشرق األوسط إىل 

–حالة جديدة خاضعة للسيطرة األمريكية 

وخاضعة ثرواا للواليات املتحدة - منفردة

كاملة ،وذلك كله بطبيعة احلال ىف إطار الرؤية 

راع مع اإلسالم واملسلمني الىت العقدية للص
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يتبناها بوش ومن معه من املسيحيني املتصهينني 

  .أو املتهودين

على الصعيد العراقى ،فان التقسيم ىف حالته 

اجلنينية كان هو األمر األبرز منذ اية العدوان 

إذ ،١٩٩١العسكرى األول على العراق ىف عام 

ما أن انتهت العمليات العسكرية حىت بدأت 

عمليات احلظر اجلوى على جنوب ومشال 

،وهو ما مثل بداية التأسيس ملشروع  العراق

التقسيم،ووفقا لتوافق ايراىن امريكى بريطاىن 

إذ جاء احلظر ىف أعقاب انطالق جمموعات (

عرب احلدود العراقية " جيش بدر من إيران "من 

اإليرانية باجتاه البصرة لالستيالء عليها وجناح 

كما جاء )قية ىف دحر احملاولةالقوات العرا

امريكى بريطاىن ىف  -للسماح بنشاط صهيو

جاء احلظر .مشال العراق ىف املناطق الكردية 

اجلوى ليوفر مالذا آمنا ملن هم يعملون على 

تقسيم العراق وليحمى نشاطهم التخريىب من 

  .قوة الدولة املركزية العراقية

وىف أول قرارات اختذها احلاكم االمريكى 

اختذ )بول برمير(للعراق بعد احتالل بغداد 

اخلطوة الثانية املكملة واملفعلة ألهداف احلظر 

اجلوى لتوجيه الضربة القاضية للسلطة املركزية 

قرر حل اجليش والشرطة ىف العراق ،حني 

،فيما اعترب انه إطالق شرارة البدء  العراقيني

بتنفيذ التقسيم دون مواجهة من قوة عراقية 

لى وحدة الدولة إذ القرار أى كل حتافظ ع

مالمح الدولة املركزية العسكرية واألمنية أو 

حىت اإلعالمية ،كما أوقف عملية السيطرة على 

حدود العراق الىت ظلت مفتوحة دون وجود 

حلراس لفترة طويلة ،كان مقصودا منها 

السماح للقوى واألطراف االنفصالية واملتمردة 

كرية الىت جرى بناؤها استعادة كل قدراا العس

ىف احمليط أو ىف إيران حتديدا لتعزيز قدراا على 

  .االنفصال والتقسيم

ومن بعد سار برمير على هذا اخلط ىف تعزيز 

عمليات االنقسام والتقسيم ىف داخل البنية 

السياسية،حني جرى تشكيل النظام السياسى 

وفق نظام التقسيم الطائفى حتت االحتالل 

إىل أن جرى ما تواصل من بعد  وهو والعرقى

،الىت إقرار ما يسمى بقانون الفيدرالية ىف احلكم

،والذى جرى ىف هى التتويج الرمسى للتقسيم 

خط موازى له عمليات جري للسكان السنة 

من املناطق اجلنوبية والعرب من املناطق الكردية 

حتت ضغط املذابح والفنت الداخلية الىت جترى 

مذهىب إلعادة توزيع على أساس عرقى و
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السكان جغرافيا داخل جسد اجلغرافيا 

  .،ليصبح التقسيم فعليا وفاعالالعراقية

اى إننا ومنذ بداية العدوان وحنن نشاهد األمور 

جترى قصدا ووفق خطة مربجمة للوصل إىل 

تقسيم العراق حيث جرى إضعاف مث تفكيك 

كل األشكال الىت حتقق وجود الدولة 

ا كما جرى تفتيت حلمة ومركزيتها وسيطر

التواصل بني أطياف الشعب العراقى من 

،مع تفعيل وإسناد عمليات التفتيت جهة

والتقسيم وجعلها إلية تستنسخ نفسها باستمرار 

وذلك كله جرى حتت .حىت حتقيق اهلدف 

للتغطية (غطاء رمسى امريكى برفض التقسيم 

ولعدم حدوث رد ) والتعمية على ما جيرى 

عام إذا جرى األمر واضحا من قبل فعل وطىن 

  .قوات االحتالل

  العراق واجلوار

واقع انه ال جيب أن ينظر لتقسيم العراق الو

وكذا احلال بالنسبة لعملية غزو العراق (

واحتالله كحالة منفصلة عن اخلطة األمريكية 

الساعية إلعادة تقسيم املنطقة لتحقيق مشروع 

ر إىل إذ جيب النظ.الشرق األوسط اجلديد 

أهداف اخلطة األمريكية ىف العراق ليس فقط 

على أا مشروع خيص العراق وىف احلرب عليه 

كنموذج ملا تستهدف فعله ىف وإمنا 

،وكنقطة ارتكاز لتطوير خطتها ىف املنطقة احمليط

  .كلها

وواقع احلال أيضا أن املكون العراقى هو 

تلخيص حاد واضح لصيغة التشكيل العرقى 

منطقة حميط العراق بامجاليتها ،مبا  واملذهىب ىف

جيعله منوذجا ىف حد ذاته للتقسيم ،ميكن نقل 

حىت لو مل تقم (عدواه إىل الدول األخرى

الواليات املتحدة بعملية النقل للعدوى وفق 

،كما هو وعلى حنو خاص كل ) آليات القوة

مكوناته ىف حالة تواصل مع دول اجلوار أكثر 

عله ليس فقط من غريه من الدول ،مبا جي

،ولكن ليصبح فتيال إلشعال عدة قنابل منوذجا

ىف أماكن متعددة ىف نفس الوقت عرب سريان 

ال معملية أو وفق دفع " بصورة طبيعية"اللهيب 

  .حركة عسكرية مباشرة

فمن ناحية ،متثل احلالة الكردية املتعصبة للعرق 

باملخالفة للمبادىء –والقومية الكردية 

تدة بني ثالث دول أخرى حالة مم-اإلسالمية

.وبشكل متصل ىف العالقات والصراعات

فأكراد مشال العراق هم ىف حالة تواصل 
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وانغماس ىف الصراع الكردى داخل تركيا ،إذ 

جمال النشاط العسكرى -وال يزال –كان 

الرئيسى حلزب العمال الكردى هو االنطالق 

كما األكراد ىف سورية ىف .من مشال العراق

وتواصل مع األكراد ىف العراق  حالة اتصال

ومن هنا كان (وكذا احلال بالنسبة إليران 

مقصودا متاما ترك القوات األمريكية احلدود مع 

البلدان الثالثة دون محاية أو ضوابط لتعزيز 

وهو ما ،) حالة التواصل بني املكونات األربعة

يعىن أن تفكيك العراق إمنا سيمثل عامل ضغط 

دول اجلوار الثالثة على من اجل التقسيم ىف 

عرب التواصل ونقل " بشكل طبيعى"األقل 

وهنا فإذا كان البعض يراهن مثال على .العدوى

أن تركيا لن تسمح هلذا التقسيم ىف العراق بان 

ميتد إىل أرضها ورمبا هى لن تسمح بتقسيم 

العراق أصال ،ويستشهدون ىف ذلك بان تركيا 

كوك من األصل صاحبة أطماع ىف منطقة كر

وأا دد بني احلني واآلخر بدخول مشال 

العراق ملنع هذا األمر من احلدوث ،فإم ىف 

ال يدركون الفارق بني املواقف واقع احلال 

املرحلية واحتماالت التطور املستقبلى للخطط 

،وهم من باب أوىل ال يدركون  االستراتيجية

املعىن احلقيقى لإلعالن االمريكى عن الشرق 

جلديد ،الذى يعىن أن مثة خطة عامة األوسط ا

للمنطقة ال للعراق فقط تأتى ىف إطارها خطة 

  .احتالل العراق وليس العكس

على صعيد تقييم املوقف التركى واحلالة 

املستقبلية من قضية انفصال األكراد ىف مشال 

العراق ،فلعل أهم املؤشرات على مدى قدرة 

ك تركيا ىف الظرف الراهن ،هو أا مل تتحر

بينما األكراد مل يعد ينقصهم سوى إعالن 

االستقالل وقيام الدولة الكردية إذ كل شىء 

قد أصبح جاهزا على مستوى تأسيس 

كما أن األكراد ىف داخل تركيا نفسها ،الدولة

باتوا حيصلون ىف كل يوم مير على مزيد من 

الصالحيات االستقاللية ىف غمرة الرغبة التركية 

وىف احلالة املستقبلية .روىبلدخول االحتاد االو

فيجب الوضع ىف االعتبار أن تركيا باتت اليوم 

انغماس ىف صراع داخلى بني اقرب إىل 

اإلسالميني والعلمانيني مبا سيضعف القدرات 

التركية ومبا قد يوصل إىل احلكم تيارات 

علمانية اقرب إىل الواليات املتحدة والكيان 

ن زاوية أن ،كما جيب النظر لألمر مالصهيوىن

عملية التفكيك والتقسيم لو حدثت ىف سوريا 

أو لبنان مثال ،فان ذلك حبد ذاته سيحرر 

قطاعات سكانية تكون مبثابة قوى ضاغطة 
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إضافية وميكن هلا أن تشكل حالة عامة من 

تكون عامال من عوامل " ىف اإلقليم "التفكك 

الدفع إىل التفكيك ىف الدول األخرى ،بل رمبا 

ر بطريقة معاكسة ،كما هو احلادث ياتى األم

مع الفارق الكبري بني احلالتني - ىف السودان مثال

إذ بات قطاع واسع من أهل الشمال يطالبون -

بفصل اجلنوب الذى استنزفهم بشريا 

فكرة إضعاف كما ال جيب إمهال أن .واقتصادياً

وميش قدراا ليس أمرا مطلوبا  تركيا

شرق فحسب بل اساسى أيضا ىف خطة ال

األوسط الكبري الذى يقوم على إضعاف 

كيانات الدول ىف املنطقة لتسهيل إخضاعها 

للقائد االسرائيلى املباشر وللمصلحة العامة 

  .للواليات املتحدة

وىف اجلنوب ،فان األمر حيوى جوانب تسهيل 

ىف .واضحة لكنه حيمل جوانب ملغومة أيضا 

جوانب التسهيل فان فصل اجلنوب هو أمر 

ر له عملية جغرافية أسهل للصلة املباشرة تتواف

ارضيا بني مناطق اجلنوب وإيران ،كما البترول 

املوجود ىف اجلنوب ليس حمل نزاع مباشر ىف 

اجلغرافيا كما هو احلال بالنسبة لنفط الشمال 

املتنازع على مكان إنتاجه بني أطراف داخلية 

متعددة وأخرى خارجية كما هو احلال بالنسبة 

كما أن انفصال اجلنوب إمنا يوفر مناخا .لتركيا 

هائل القدرة لتفكيك حميط جغراىف واسع 

بضربة واحدة بسبب نسب السكان الشيعة 

من املهم هنا فهم البعد الذى يضيفه أم شيعة (

ىف بعض الدول ورمبا ىف )عرب وليسوا فرساً

غري أن األمر فيه لغم .كثري من بلدان اخلليج 

نوب إمنا يعمق حيث أن انفصال اجلكبري ،

.ويقوى فكرة تقسيم إيران باملثل

  !التقسيم واقع

ميكن القول اآلن بوضوح أن العراق سار 

خطوات كبرية على طريق التقسيم ،وان 

التقسيم يسري ىف املرحلة األخرية خبطوات 

لية احلرب آ"متسارعة وانه ميكن أن يتم دون 

دولة "فالشمال اآلن أصبح ."األهلية املباشرة

إذ ميتلك اآلن جهاز دولة " اقصة اإلعالن ن

إقليم "مستقل عن الدولة العراقية ،يسيطر على 

جمموعة بشرية حمددة ،ووفق "حمدد و" جغراىف

) ما عدا قضية كركوك(واضحة "حدود "

وحتكمه حكومة وبرملان ورئيس ،ويقيم فعليا 

عالقات ديبلوماسية مع بعض األطراف 

.الدولية

ويدا رويدا بنفس واجلنوب بات يتحرك ر

االجتاه فعليا وعلى األرض دون إعالن 
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،بل هو فعليا مير اآلن باملرحلة الىت مر ا مباشر

األكراد حينما اشتعلت احلروب بني بارزاىن 

وطالباىن وكان الصراع جيرى أساسا حول 

حيث الصراع االستقالل واحلكم الذاتى ،

اجلارى اآلن بني الفصائل الشيعية جيرى حول 

هل :الفكرة داخليا ،إضافة إىل فكرة  نفس

  .نسيطر على العراق كليا أم نستقل بقطاع منه

وهنا فان اإلعالن الذى صدر منذ فترة 

بإعالن قيام اإلمارة اإلسالمية ىف منطقة ،قصرية

وسط العراق ،إمنا هو جاء ليكمل سلسلة 

،مهما كانت النوايا الطيبة كما  تقسيم العراق

اعى نتيجة جناح اخلطة هو بىن على موقف دف

األمريكية ىف التقسيم للمناطق األخرى ،أو 

باعتبار انه جاء كحالة دفاعية ضد عمليات 

  .االبادة اجلارية

وهنا يبدو الالفت هو أن حزب البعث العراقى 

اختار هذا التوقيت إلعالن برناجمه ىف احلفاظ 

على وحدة العراق وىف دعوة زعماء العشائر 

ع على عرائض لإلفراج عن العراقية للتوقي

الرئيس العراقى صدام حسني ،ولتأييد عودته 

  !.رئيسا للعراق

  خطة تقسيم الدول العربية 

أكتوبر ٢٦، يف أمحد صالح النجار: كتبها

٢٠١٠  

خمططات التقسيم تبدأ من 

السودان لتنتهي يف السعودية بعد 

العراق

فمخططات التقسيم اليت .. ال توجد أسرار

يواجهها الوطن العريب مل تعد جمرد ملفات 

رجية الغربيون، او يهمس ا يتداوهلا وزراء اخلا

  ."صناع القرار"اخلرباء و

فما نراه اآلن هو أن مشاريع التقسيم خرجت 

من دوائر التخطيط لتدخل دوائر التنفيذ، وهذه 

فبعد غزو العراق، أصبح . ليس فيها أسرار

التقسيم هو السلعة األكثر تداوال بني ما يسمى 

ل االحتال‘ كوا’اليت ‘ املكونات السياسية’

لتالءم مشروعه لتقسيم البالد إىل ثالثة 

جمموعات طائفية متناحرة وختاف من بعضها 

  .البعض

ولكي ال يتهم األمريكيون بأم جاءوا اىل 

البالد العربية لتقسيم بلداا ابتداء من العراق، 
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فام ارتأوا أن يبعدوا عن أنفسهم الشبهات 

جبعل مشروع التقسيم يبدأ من حيث ال يوجد 

  .من جنوب السودان: حتاللا

وكل التوقعات تذهب اىل ان االستفتاء املقرر 

يناير املقبل سوف / يف التاسع من كانون الثاين

ينتهي بالتصويت لصاحل االنفصال، ليكون ذلك 

اخلطوة األوىل يف مشروع تغيري خرائط 

  .املنطقة

ولكي ال يبدو األمر وكأنه جمرد مؤامرة 

نشوء دويلة ، فان صهيونية قدمية -امربيالية

فلسطينية سيكون جزءا من مشروع تغيري 

  .اخلرائط

والشيء املهم يف اجلانب الفلسطيين هو ان 

مشروع ظهور دولة فلسطينية سيكون، 

باألحرى، مبثابة إعالن تارخيي بنشوء خارطة 

جديدة تكتسب فيها دولة إسرائيل شرعية 

وجود ال جدال فيه، ليسمح هلا باالخنراط يف 

  .ن املنطقةكل شؤو

العدو ستغيب، لتظهر  -وهذا يعين ان إسرائيل

مكاا دولة جديدة مقبولة ومعترف ا يف 

  .الشقيقة -املنطقة تدعى إسرائيل

فلسطني، بعد ظهور دولة ‘ تقسيم’إعادة 

جنوب السودان، ستضفي الكثري من الشرعية 

  .التلقائية لتقسيم العراق كخطوة تالية

ل جنوب اليمن عن انفصاوقبله او بعده فان 

وحاملا . مشاله سيكتسب زمخا سياسيا أكرب

يشعر اجلميع بانه ميكن التعايش مع ظهور دول 

جديدة، فان العدوى ستكون قد انتقلت 

  لتشمل البقية الباقية

وال توجد أسرار، فحىت اخلرائط رمست بالفعل 

 -ومت توزيع الكيانات على أسس جغرافية

عتبار ظهور سكانية جديدة تأخذ يف نظر اال

مماثلة للمكونات اليت ‘ مكونات سياسية’

  .أوجدها االحتالل يف العراق

تنشأ يف البحرين، لتؤثر على ‘ مكونات’فهناك 

. يف املنطقة الشرقية من السعودية‘ مكونات’

العراقية سبيال ‘ املكونات’ومثلما ستجد 

لتقاسم احلصص يف نفط كركوك وما يسمى 

بني ‘ ع عليهااملناطق املتناز‘اليوم بـ

  .الطائفية والعرقية‘ املكونات’

التلقائية ‘ التطبيع’فلسوف يكون بوسع أعمال 

للصراع أن جتد سبيال لتقاسم احلصص بني 

مملكة مناطق السعودية اليت ستعود لتجد نفسها 
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ممزقة بني جند وجنران واحلجاز، وقد تذهب 

أجزاء منها كجوائز ترضية لليمن من جهة 

  .أخرى ولألردن من جهة

هل هناك شك لدى أحد يف ان تقسيم العراق 

  سيعين بالضرورة تقسيما للسعودية؟

رمبا يوجد شك، فاالفتراض السائد يقول ان 

وبالتايل فان . اململكة بلد قوي وغين ومتماسك

أحدا لن يصدق باا ستكون عرضة للتقسيم 

ولكن عدم التصديق . بأي حال من األحوال

 ٧ضا قبل هذا كان يشمل العراق أي

فالعراق كان يبدو بلدا قويا وغنيا .سنوات

ولكن أنظر اىل الصورة اليوم . ومتماسكا

يف العراق ‘ املكونات السياسية’وستجد ان 

  .تقوم بتقسيم البالد فعال

ولكن الشيء األهم يف املوضوع ال يتوقف 

عند هذا احلد فاملنطقة كلها، مبا فيها 

كونات امل’السعودية نفسها، تتعامل مع 

اجلديدة وكأا أمر طبيعي من دون ‘ العراقية

ان تالحظ اا تتعامل مع قنبلة خاصة بكل 

  .منها

إمنا ‘ املكونات العراقية’فالتطبيع اجلاري مع 

يضفي شرعية مباشرة على ما ميكن أن ينشأ 

طائفية يف السعودية ‘ مكونات سياسية’من 

  .نفسها، كما يف غريها من دول املنطقة

‘ الطبيعي’الحظ اآلن، انه إذا كان من والكل ي

عراقية ‘ مكونات’ان تتعامل السعودية مع 

متناحرة، فلماذا ال يكون من الطبيعي ان 

مكونات ’تتعامل دول أخرى يف املنطقة مع 

  متناحرة يف املستقبل؟‘ سعودية

هل ستجد السعودية سبيال للجم هذه 

  ..يف الواقع الاإلمكانية؟

اىل القمع، زادت تلك  فكلما جلأت السعودية

شراسة واستعدادا للذهاب أبعد يف ‘ املكونات’

فقد كان هذا هو . مطالبها باالستقالل

  .باألحرى ما فعله السودان

أما إذا تراخت القبضة، فان النتيجة ستكون 

مماثلة الا ستقدم احياء للمجتمع كله بالضعف 

أو بالذهاب يف مطالب ‘ التغيري’أو باحلاجة اىل 

الح أبعد مما ميكن للتوازنات االجتماعية اإلص

  .أن تتحمله

ومن ذلك، فان النتيجة ستكون واحدة يف 

  :مجيع االحوال

جعل السعودية على جدول أعمال الشرذمة 

واالنقسامات، السيما بعد أن تكون قد طبعت 
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يف ‘ مكونات’نفسها على إمكانية التعايش مع 

‘ امكونا’اجلوار، قبل أن تتعلم التعايش مع 

  .اخلاصة ا

واالسرائيليون واالمريكيون ال خيفون شيئا من 

الطموح لتكرار التجربة العراقية لبناء 

سياسية يف السعودية وغريها من ‘ مكونات’

  .دول املنطقة، لكي ترسي أساسا للتقسيم

نشر يف  رالف بيترزوكان اجلنرال االمريكي 

صحيفة القوات املسلحة األمريكية يف العام 

خارطة تعرب عن النية املبيتة لألمريكان ٢٠٠٦

  ) .حدود الدم(يف املنطقة يف مقال بعنوان 

ولقد تناول الكثري من احملللني السياسيني 

العرب واألجانب هذه املقالة وأكدوا أن ما 

جاء فيها هو ليس وجهة نظر ذلك اجلنرال 

هناك تيارا عريضا يف إسرائيل وحده، بل أن 

وراءه سعيا لتطبيق وأوروبا وأمريكا يقف 

  .هذا املخطط

وهناك من يذهب اىل القول ان هذا اهلدف 

كان مبيتا منذ معركة عاصفة الصحراء يف 

فاجليوش الغربية مل تأت من . اجلزيرة العربية

وإمنا من أجل هدف اجل هدف حمدود، 

يؤهلها للسيطرة على العراق وإيران والسودان 

  .عليهاوالشام ومن مث حماصرة مصر والسيطرة 

وحسب تصور تلك اخلارطة فإن الشرق 

  :األوسط اجلديد سيحتوي على الدول التالية

جنوب العراق، شرق السعودية، (دولة للشيعة 

  ).غرب إيران

  ).احلجاز(دولة إسالمية مقدسة 

مشال العراق، جنوب تركيا، أجزاء (دولة لألكراد 

  ).من إيران وسورية

  .ريةدولة سنية وسط العراق وأجزاء من سو

  .دولة وسط السعودية

األردن احلايل مع مشال شرق (األردن الكبري 

السعودية وجزء من الضفة الغربية وستكون موطن 

  ).فلسطينيي الشتات

  .اليمن سيتوسع ليأخذ جنوب السعودية

كما متتد يد التقسيم لتشمل باكستان وأفغانستان 

  .خللق دول جديدة مثل بلوشستان وغريها

تقتصر على دوافع االنتقام من  واملسألة هنا ال

السعودية، اليت يعتربها التيار احملافظ يف 

الواليات املتحدة املسؤولة األوىل عن جرمية 

سبتمرب، ولكنها تتخذ من هذه /ايلول ١١

  .الدوافع غطاء لكسب حرب النفط والغاز
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فمن دون سيطرة الواليات املتحدة على ثروات 

يد مكانتها املنطقة فاا لن تستطيع أن تستع

كقوة اقتصادية كربى، وان وجود دول قوية او 

متماسكة يعد واحدا من اكرب العقبات اليت 

  .تعترض طريق هذا اهلدف

فكل . والتجربة يف العراق خري دليل على ذلك

مكونات ’ما حتتاجه الواليات املتحدة هو صنع 

تتناحر فيما بينها، بينما تتكفل ‘ سياسية

ب الثروات او بفرض الشركات األمريكية بنه

  .االتفاقيات والتعاقدات اليت تالئمها

وكلما طال أمد تلك التناحرات كان ذلك 

وهلذا السبب كان من املقبول متاما أن . أفضل

متتد أزمة تشكيل احلكومة يف العراق، على 

وهو ما قد يوازي .سبيل املثال، لستة أشهر

من ‘ تضيع’ماليني الرباميل النفطية اليت 

ب يف بلد مل تعد هناك عدادات على احلسا

  .انتاج حقوله النفطية

وحتاول الواليات املتحدة يف الوقت نفسه ان 

حتد من اعتماد دول الشرق األوسط اقتصاديا 

على االحتاد األورويب الذي يعد املنافس األول 

  .لنفوذها

ويف حني تعتمد الواليات املتحدة على النفوذ 

صاحلها، فاا جتد ان اإليراين يف العراق خلدمة م

هذا النفوذ يقدم هلا أفضل اخلدمات من اجل 

  .الدفع باملشروع الطائفي يف املنطقة اىل األمام

ومن ناحية أخرى، فان تشريع وجود إسرائيل 

سوف يسمح هلا مبد نفوذها اىل كل دول 

املنطقة من أوسع األبواب لتكون مبثابة املصرف 

الكيانات املركزي الذي يتحكم بأموال مجيع 

  .السياسية سواء القائمة منها او اجلديدة

ومن املنتظر ان تعمل املؤسسة اجلديدة على 

استيعاب القدرات املالية لدول املنطقة ’

للمساعدة التكنولوجية ووضع استراتيجيات 

طبقا ) أو املنح(التنمية واختاذ قرارات اإلقراض 

  .‘لشروط املنظمة اإلسرائيلية الشرق أوسطية

تتبىن املؤسسة البنكية االسرائيلية بوصفها  وسوف

املركز املايل األقليمي للمنطقة مشاريع تقسيم 

  :اقتصادية قد متضي يف االجتاه التايل

ـ مصر للصناعات الثقيلة وزراعة القطن 

والزراعات املتخصصة واستخدام القوة العاملة 

  .ا خلدمة أهدافها

عراق ـ اما الدويالت املتنازعة يف سورية وال

واألردن فاا تنشغل بالصناعات اخلفيفة 
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تتفرغ شركات النفط والزراعة، وذلك بينما 

  .األمريكية لنهب النفط والغاز

  .ـ لبنان السياحة والتجارة

ـ السعودية واخلليج للتمويل وإقامة املشاريع 

  .ا

ـ الفلسطينيون ينضمون للعمل كوكالء 

  .جتاريني لالسرائيليني

فالصدامات اليت نشبت يف   ..وال توجد أسرار

‘ املكونات السياسية‘البحرين مؤخرا، و

الطائفية اليت نشأت يف الكويت نفسها، تقول 

وما كان .ان السعودية هي اهلدف الكبري التايل

يبدو بلدا قويا وموحدا ومستقرا لن حيتاج اىل 

أكثر من سبع سنوات حىت تتغري صورته 

  .جذريا

ايش مع تقسيم فالسودانيون سيتعلمون التع

وسيقول االسرائيليون . بالدهم اىل عدة دول

ال توجد مشكلة بظهور دولة فلسطينية : انظروا

يف اجلوار، فلماذا يكون ظهور ثالث دويالت 

وملاذا ال تلحق دول يف العراق امرا مستحيال؟ 

  املنطقة األخرى بالقطار؟

  شبكة حميط العربية: برهان اجلليب . د* 

-يدة القدس العريبجر/كاتب عراقي*
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