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  خطط تفتيت املنطقة 

  هل ستأخذ طريقها اىل التنفيذ؟

  
  

  ثاينالقسم ال
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  :مقدمة العدد

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

اليت طرحت اثنـاء فتـرة    ى اخلالقةسياسة الفوض حيث يلقي الضوء علىوربيع الدميقراطية العربية،

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

  اخل......وليبيا واليمن وسوريا

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

،املنظر االصـلي  شيخ املستشرقني برنارد لـويس جمة مع افكار واطروحات اخلطط اليت تأيت منس

  .لسياسة الفوضى اخلالقة
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، ولسوف يثري حفيظة الدول احمليطة تقسيم العراق اآلن سوف يصب يف مصلحة إيرانفقد أوضح بيكر أن -

.بالعراق من حلفاء الواليات املتحدة

على يد إدارة بوش، واملسألة مسألة  هلا منذ الدستور الفدرايلآلية تفكيك العراق قد انطلقت من عقااملهم أن -

.وقت بدون مشروع مقاومة حقيقي للتفكيك يتجاوز الطوائف إىل الوطن

، ولعل أقدم وثيقة صهيونية مشروع يهودي قدميغري أن مشروع تفكيك العراق والوطن العريب هو يف األساس -

، الصحفي اهلندي الذي "وثيقة كارينجا" هي تلك املعروفة باسم تتحدث رمسياً عن تفكيك العراق والوطن العريب

حول تفكيك املنطقة، فنشرها يف كتاب " هيئة األركان اإلسرائيلية"أعطاه الرئيس الراحل مجال عبد الناصر وثيقة 

  .١٩٥٧عام " خنجر إسرائيل"حيمل عنوان 

يام من العدوان الصهيوين على لبنان، ، قبل أ٢/٦/١٩٨٢يف " هآرتس"شيف قد طرح فكرة تقسيم العراق يف -

) اجتاهات" (كيفونيم"اليت وضعها الكاتب الصهيوين عوديد ينون ونشرا جملة " وثيقة كيفونيم"كما طرحتها 

  . ١٩٨٢فرباير /الناطقة باسم املنظمة الصهيونية العاملية يف شهر شباط

العامل العرىب بأسره وينبغى أن يكون تقسيم  مبثابة منوذج ملا سيحدث ىفوتعد جتزئة لبنان اىل مخس دويالت-

كل من العراق وسوريا اىل مناطق منفصله علــــى أساس عرقى أو ديىن أحد األهداف األساسيه السرائيل 

.على املدى البعيد 

بروجيكتجملة اكسيكيوتف انتلجنت ريسرتشوتأكيدا على األطماع الصهيونية يف املنطقة العربية أعادت -

Executive Intelligent Research Proiectيف حزيران من عام ، اليت تصدرها وزارة الدفاع األمريكية

اقترح فيه والذي  - برنارد لويس- نشر املشروع اخلطري الذي اقترحه املؤرخ الصهيوين األمريكي الشهري ٢٠٠٣

ويتضمن ، ألمريكية واسرائيلتقسيم الشرق األوسط اىل أكثر من ثالثني دويلة اثنية ومذهبية حلماية املصاحل ا

ولبنان إىل مخس دويالت والسودان ، املخطط جتزئة العراق إىل ثالث دويالت وإيران إىل أربع واألردن إىل دويلتني

ستشلها اخلالفات الطائفية وكما يرى لويس إن مجيع الكيانات ، اخل.. إىل أربع والسعودية إىل عدة دويالت

وهذا ما سيضمن تفوق إسرائيل يف اخلمسني سنة ، املياه واحلدود واحلكمواملذهبية والصراع على النفط و

.القادمة على األقل
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غري ملزمة .. خطة تقسيم العراق

     ولكنها قادمة

٤/١٠/٢٠٠٧اخلميس - إبراهيم علوش

أقر جملس الشيوخ  ٢٦/٩/٢٠٠٧يف يوم 

األمريكي خطة غري ملزمة لتقسيم العراق إىل 

ثالثة أقاليم للحكم الذايت هي كردستان 

وسنستان وشيعستان، حسب تعبري املروجني 

راكز األحباث يف م" التقسيم الناعم"ملشروع 

  . والدراسات األمريكية

شيخا من أصل مائة،  ٧٥وقد صوت للقرار 

، وكان من امللفت للنظر أن ٢٣وصوت ضده 

شيخا من احلزب اجلمهوري  ٢٦يصوت 

حزب الرئيس بوش للقرار، على الرغم من أن 

إدارته أبدت معارضتها العلنية له، وهو ما أظهر 

ياسة اإلدارة انقساما مجهوريا عميقًا حول س

األمريكية الراهنة يف العراق كان قد بدأ قبل 

  . ذلك بأشهر

وكان الشيخ الدميقراطي عن والية ديالوير 

األمريكية السيناتور جوزيف بايدن رئيس جلنة 

العالقات اخلارجية يف جملس الشيوخ قد قاد 

احلملة داخل جملس الشيوخ، ويف وسائل 

ام ا مع اإلعالم األمريكية، ويف اتصاالت ق

الدول األعضاء يف جملس األمن الدويل، لتمرير 

  . مشروع الكونفدرالية الضعيفة يف العراق

وعلى الرغم من أن جوزيف بايدن رشح نفسه 

عن احلزب الدميقراطي النتخابات الرئاسة 

، فقد صوتت مع ٢٠٠٨األمريكية عام

مشروعه لتقسيم العراق يف جملس الشيوخ 

السيناتورة هيالري منافسته الدميقراطية 

منافسهما السيناتور باراك   كلينتون، ولكن

  . مل يصوت على القرار أصال  أوباما

ومن املستبعد حسب حمللي املشهد السياسي 

األمريكي أن يتبىن احلزب الدميقراطي جوزيف 

دوره ، لكن٢٠٠٨بايدن مرشحا رئاسيا له يف 

يف مترير قرار تقسيم العراق علناً رشحه بقوة 

يكون وزير اخلارجية األمريكي املقبل إذا ألن 

  . ما انتصر احلزب الدميقراطي

ويدل الدعم الكبري الذي حظي به قرار تقسيم 

العراق يف جملس الشيوخ، من الدميقراطيني ومن 

بعض أبرز رموز اجلمهوريني مثل املرشح 

الرئاسي اجلمهوري السيناتور سام بروان باك 

السيناتور جون عن والية كانساس األمريكية، و

ورنر عن والية فرجينيا، والسيناتور كاي بايلي 
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هاتشنسون عن والية تكساس، على أن 

املشروع حيظى بدعم كبري من النخبة احلاكمة 

األمريكية عموما، ومن اللويب اليهودي 

  . خصوصا

هذا الدعم يبدو حسب خريطة التصويت 

املمتدة من أقصى ليرباليي احلزب الدميقراطي 

صى حمافظي احلزب اجلمهوري، ومن إىل أق

املنظرين واملفكرين احمليطني م ممن اتفقوا على 

تقسيم العراق واختلفوا على كل شيء آخر، 

وباألخص على ما إذا كان يفترض يف القوات 

األمريكية أن تنسحب من العراق أم ال، 

وممن يتنافسون بقوة على .. وكيف، ومىت

يرون  منصب رئاسة اجلمهورية، ولكن ممن

  . بالرغم من ذلك أن العراق جيب أن يتفكك

  التربؤ من دم يوسف

والطريف أن إدارة الرئيس بوش تقف بقوة ضد 

قرار جملس الشيوخ وامجه، وكذلك جيمس 

بيكر أحد رموز احلزب اجلمهوري الكبار، 

ووزير اخلارجية األسبق يف عهد بوش األب، 

اليت   "جمموعة دراسة العراق"وأحد قيادات 

انت قد خرجت بتوصية التفاهم مع سوريا ك

  . وإيران لترتيب اخلروج األمريكي من العراق

وموقف الرئيس بوش حيمل مفارقة ألن إدارته 

على " العراق اجلديد"هي اليت أعادت تشكيل 

أسس طائفية وعرقية منذ الس االنتقايل 

للحاكم بول برمير، واالنتخابات والوزارات 

الطائفية،  صةائمة على احملاصوالبىن السياسية الق

منذ الدستور الذي جعل الفدرالية وحق بل

تشكيل األقاليم املستقلة ذاتياً عنواناً للعراق 

  . اجلديد

فكل شيء فعلته إدارة بوش االبن يف العراق، 

وفعلته إدارة أبيه، مثالً مناطق حظر الطريان 

املرسومة طائفياً فوق العراق يف التسعينيات 

، يؤدي السيد بيكر وزيراً للخارجية عندما كان

إىل هذه النتيجة املنطقية، ولكن اآلن يتصرف 

 بوش وبيكر وكأن هذا القدر من التقسيم أمر

  !!ال يعجبهما

نشرت صحيفة الديار ، ٢٢/٧/٢٠٠٧ويف 

اللبنانية تقريراً من باريس عن حماضرة للسفري 

قال  األمريكي األسبق يف لبنان ريتشارد باركر

إن الرئيس جورج بوش سيعمل خالل "فيها 

الفترة املتبقية من واليته الرئاسية على وضع 

ملنطقة " خرائط طرق"أسس ثابتة ملشاريع 

الشرق األوسط تنطلق من تطلعات القسم 
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واملذهبية األكرب من ممثلي األقليات الدينية

ضرورة منح والعرقية اليت تتمحور كلها حول 

رب إقامة أنظمة احلكم الذايت هلذه األقليات ع

حكم دميقراطية فدرالية بديلة لألوطان 

  ".واحلكومات القائمة اآلن

العراق "أما بالنسبة للعراق فيقول التقرير إن 

أو رمبا ضم (سوف يتم ضمه " الفدرايل

إىل صيغة كونفدرالية، حتت عنوان ) بعضه؟

، تتألف من األردن أيضاً، "االحتاد اهلامشي"

وقد بدأ يتضح اآلن  ...والسلطة الفلسطينية

  .املقصود مبا قاله ريتشارد باركر

غري أن موقف الكتل الربملانية فيما يسمى 

يبقى موقفاً ) يف ظل االحتالل(الربملان العراقي 

أكثر طرافةً من موقف إدارة الرئيس بوش 

ففي األيام التالية إلقرار مشروع تقسيم . نفسها

لت العراق من قبل جملس الشيوخ األمريكي، نق

كل الكتل وسائل اإلعالم خربا مفاده أن 

النيابية العراقية اجتمعت وأخذت موقفا 

موحدا برفض وإدانة قرار جملس الشيوخ 

  .تقسيم العراق

أليس هذا جملس النواب نفسه ! ولكن مهالً

الذي أنفذ باألغلبية قراراً يف شهر 

قبل أقل من عام  ٢٠٠٦تشرين األول /أكتوبر

 ١٧٥خ األمريكي حبضور من قرار جملس الشيو

نائباً  ١٤٨، ومبوافقة ٢٧٥نائباً من أصل 

اللندنية يف " احلياة"حسب جريدة 

يقر قانون تشكيل األقاليم ، ١٢/١٠/٢٠٠٦

عن طريق ... من حمافظة واحدة أو أكثر"

االستفتاء الشعيب لثلثي سكان احملافظة اليت 

  ! ؟"ترغب بتشكيل اإلقليم

فع األحزاب ذلك القانون بقوة د روقد مر

الس األعلى للثورة اإلسالمية يف "الكردية و

، وبتأييد النواب املنتمني لكتلة إياد "العراق

بتأييد قوى نافذة يف إيران عالوي، أي 

  .والواليات املتحدة

يتربؤوا من جرمية واآلن يريد كل هؤالء أن 

، من الرئيس بوش إىل مؤيدي تفكيك العراق

غري (ب العراقي الفدرالية يف جملس النوا

، يف حني )املشروع ألنه قام يف ظل احتالل

  !! التقسيم ماضٍ على قدم وساقأن

قد صرح بعد إقرار  عبد العزيز احلكيموكان 

الربملان العراقي للقانون املذكور بأن بوسع أي 

حمافظة اآلن أن تتقدم بطلب لتأسيس إقليم بعد 
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عام ونصف من إقراره، أي بعد نصف عام من 

  .ار غري امللزم لس الشيوخ األمريكيالقر

وكأننا نعيش قصة تضييع فلسطني من جديد يف 

خضم صيحات الشاجبني واملنددين نفاقاً بتلك 

اجلرمية، أو قصة احلصار اإلجرامي للعراق على 

مسمع ومرأى إخوانه املتآمرين عليه من العرب 

  .واملسلمني

حىت مجاعة عبد العزيز احلكيم وحزب 

هم من أنشط دعاة تشكيل إقليم الدعوة، و

شيعي يتمتع باحلكم الذايت يف جنوب ووسط 

باتوا يصرون على أن التقسيم الذين  العراق

صوت جملس الشيوخ األمريكي عليه غري 

التقسيم الذي كانوا يدعون هم إليه، باعتبار 

ال "التقسيم الذي يدعو إليه عبد العزيز احلكيم 

ا زعم كم" يقوم على أساس طائفي وعرقي

الس األعلى "الشيخ جالل الدين الصغري من 

بعد تغيري امسه من الس األعلى " (اإلسالمي

يف " احلياة"حسب ) للثورة اإلسالمية

١/١٠/٢٠٠٧ !  

فهل كان كل هؤالء ليتجرؤوا أن يصوتوا ضد 

لو كان ملزماً قرار جملس الشيوخ األمريكي 

  !مثالً؟

  على املبدأاخلالف على التوقيت واإلخراج ال 

وال يعين ذلك طبعاً أن اعتراضات جيمس بيكر 

وبوش على قرار جملس الشيوخ هي اعتراضات 

أوضح بيكر أن تقسيم فقد . شكلية فحسب

العراق اآلن سوف يصب يف مصلحة إيران، 

ولسوف يثري حفيظة الدول احمليطة بالعراق من 

  .حلفاء الواليات املتحدة

واشنطن  وهذه حماذير حقيقية ال تستطيع

حلف "جتاهلها وهي تبذل اجلهود لتشكيل 

ملواجهة إيران وسوريا ومحاس " املعتدلني

وحزب اهللا، وعلى أعتاب املؤمتر الدويل لتطبيع 

  .العالقات العربية الصهيونية بدون اتفاقية سالم

وهي كذلك حتشد التأييد العريب واإلسالمي 

يف مواجهة برنامج إيران النووي، وبينما قضية 

كمة الدولية يف لبنان ومشروع التدخل احمل

الدويل يف دارفور مطروحان على بساط 

البحث، ألن املرء ال حيتاج للكثري من الذكاء 

تقسيم العراق يعين تقسيم حميطه، ليدرك أن 

  . أو إثارة احلروب األهلية فيه على األقل

كما أن كل النقاش حول العراق جيري أمريكياً 

دارة بوش، والبحث عن على خلفية نقد أداء إ
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خمرج لفشلها، وهو األمر الذي حيمل معنى 

  . أمريكياً سلبياً، انتخابياً وسياسياً

تفقد اإلدارة األمريكية أن   ال تريد  وكذلك

وال أن  السيطرة فجأة على العراق إليران،

تستثري تركيا وإيران حول امللف الكردي، وال 

السعودية ودول اخلليج حول احتمال تشكيل 

، وهي لذلك دولة شيعية يف جنوب العراق

بعض الكوابح على اندفاع اللويب تضع 

الصهيوين واحملافظني اجلدد وشوقهم لتحقيق 

هدف قدمي هو تفكيك العراق، وإثارة 

يف الوطن العريب بأي مثن، " الفوضى اهلالكة"

  . ولو على حساب التوازن اإلقليمي

اليت قام ولكن االجتاه العام من اازر الطائفية 

إىل قوننة االنتماء الطائفي " جيش املهدي"ا 

والعرقي، يبقى مشروع تفكيك العراق، 

القوى اليت تدين تفكيك العراق مبشاركة بعض

  . بأعلى صوت ممكن اآلن

ففي ظل حكم االنتداب كانت بريطانيا 

أحياناً تقيد اهلجرة اليهودية مؤقتاً إىل فلسطني 

راتيجية العامة استرضاًء للعرب، ضمن اإلست

  .لتسليم فلسطني لليهود

املهم أن آلية تفكيك العراق قد انطلقت من 

عقاهلا منذ الدستور الفدرايل على يد إدارة 

بوش، واملسألة مسألة وقت بدون مشروع 

مقاومة حقيقي للتفكيك يتجاوز الطوائف إىل 

، وما يتم احلديث عنه رمسياً اليوم من الوطن

مسعى الطاحمني للرئاسة  يف ظل- قرار غري ملزم 

األمريكية وللتجديد يف جملس الشيوخ لكسب 

سيصبح غداً أمراً واقعاً  -الدعم اليهودي

" بعقالنية"إىل التعامل معه " الواقعيون"يدعوننا 

متاماً كما يدعوننا إىل التعاطي مع وجود 

  !بعقالنية" إسرائيل"

وبعضهم يريدها فدرالية مثل إدارة بوش حالياً، 

يريدها كونفدرالية ضعيفة مثل جوزيف وآخر 

بايدن وحليفه الرئيسي يف هذا املشروع ليزيل 

غلب، الرئيس الفخري السابق لس العالقات 

  .اخلارجية، وهو مركز أحباث صهيوين بامتياز

وهناك بعض آخر مثل الباحثني ليام أندرسون 

حق تقرير "وغاريث ستانسفيلد يطرح منح 

باعتبار "العراق الثالث لكل من أقاليم " املصري

أن التقسيم أمر واقع حالياً، وأن البديل هو 

، ويبقى اخلالف هنا حول "احلرب األهلية

درجات التفكيك اليت تقود الواحدة منها إىل 
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األخرى، وتوقيت حدوثها، وليس حول 

  .ديناميكية التفكيك النابعة منها بأية حال

  تفكيك العراق مشروع صهيوين قدمي

ديث عن اليهود حيب بعض احملللني لتجنب احل

التركيز على النفط، وكيف يقود قانون النفط 

العراقي املطروح إىل سيطرة الشركات األجنبية 

على النفط العراقي، وإىل تفكيك العراق، أو 

كيف يؤدي تفكيك العراق إىل سيطرة 

الشركات األجنبية على النفط، وهو ما ال شك 

  . فيه

عراق والوطن العريب غري أن مشروع تفكيك ال

هو يف األساس مشروع يهودي قدمي، ولعل 

أقدم وثيقة صهيونية تتحدث رمسياً عن تفكيك 

العراق والوطن العريب هي تلك املعروفة باسم 

، الصحفي اهلندي الذي أعطاه "وثيقة كارينجا"

هيئة "الرئيس الراحل مجال عبد الناصر وثيقة 

نطقة، حول تفكيك امل" األركان اإلسرائيلية

خنجر "فنشرها يف كتاب حيمل عنوان 

  .١٩٥٧عام " إسرائيل

وهي وثيقة وضعت على خلفية العدوان الثالثي 

يوليو /على مصر، ونشرت بالعربية يف متوز

، وتتحدث تلك "دار دمشق"عن  ١٩٦٧

منطقة "الوثيقة عن إنشاء دولة درزية يف 

، ودولة شيعية يف جبل "الصحراء وجبل تدمر

يف لبنان، ودولة مارونية يف جبل  عامل ونواحيه

لبنان، ودولة علوية يف الالذقية حىت حدود 

تركيا، ودولة كردية يف مشال العراق، ودولة أو 

وتضيف . منطقة ذات استقالل ذايت لألقباط

دمشق، : تبقى املناطق العربية التالية: "الوثيقة

جنويب العراق، مصر، وسط العربية السعودية 

رغوب فيه إنشاء ممرات غري ومن امل  .وجنوا

  ". عربية تشق طريقها عرب هذه املناطق العربية

تفاهم براغمايت وهو ما يوحي بإمكانية 

، على صهيوين إيراين على جنوب العراق

" اإلسرائيلية"طريقة نقل األسلحة األمريكية و

إليران خالل احلرب العراقية اإليرانية اليت 

  ". تراإيران كون"انكشف أمرها يف فضيحة 

زئيف " اإلسرائيلي"وكان احمللل العسكري 

شيف قد طرح فكرة تقسيم العراق يف 

، قبل أيام من ٢/٦/١٩٨٢يف " هآرتس"

كما طرحتها ، العدوان الصهيوين على لبنان

اليت وضعها الكاتب الصهيوين " وثيقة كيفونيم"

" كيفونيم"عوديد ينون ونشرا جملة 
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الصهيونية  الناطقة باسم املنظمة) اجتاهات(

  . ١٩٨٢فرباير /العاملية يف شهر شباط

كما كانت إستراتيجية تقسيم العراق حجر 

زاوية يف ورقة احملافظني اجلدد لنتنياهو عام 

، ويف املشروع الذي وضعوه يف ١٩٩٦

يف ورقة بعنوان  ٢٠٠٠الواليات املتحدة عام 

  ".بداية جديدة"

ليزيل ، طرح الصهيوين ٢٥/١١/٢٠٠٣ويف 

ة تقسيم العراق رمسياً يف مقالة يف فكر غلب

حل "صحيفة نيويورك تاميز حتمل عنوان 

، وبالتعاون معه تبين جوزيف "الثالث دول

، )كونفدرالية ضعيفة(بايدن صيغة خمففة منها 

بتأييد من احلزبني اجلمهوري والدميقراطي، يف 

حتمل  ١/٥/٢٠٠٦مقالة بنيويورك تاميز يف 

  ".م الذايتالوحدة من خالل احلك"عنوان 

ذكرت صحيفة التاميز  ٨/١٠/٢٠٠٦ويف 

خطة بيكر هاملتون تقوم يف أحد اللندنية أن 

بنودها على تقسيم العراق على أسس طائفية 

  .وعرقية

وعرب اللويب الصهيوين ومن مث احملافظني اجلدد، 

مشروعاً أصبح تقسيم العراق بشكل أو بآخر 

حىت  دميقراطياً ومجهورياً يف الواليات املتحدة

أن السيناتورة كاي بايلي هاتشنسون تقول 

إن تقسيم العراق على موقعها على اإلنترنت 

سينجح يف وقف العنف مثلما جنح تقسيم "

  "! يوغسالفيا يف وقف العنف فيها

نتحدث بوضوح عن مشروع تفكيك إذن، وهذا 

املشروع ينبع من اعتبارات إستراتيجية، ألن 

اخلارجية لن تعرف  الكيان الصهيوين وقوى اهليمنة

  :الراحة وال األمن حىت

يتم تفكيك دول املنطقة إىل دويالت  - ١

  .متصارعة على أسس طائفية وعرقية

. يتم شطب اهلوية العربية اإلسالمية لبالدنا - ٢

  .فالتفكيك للهوية قبل اجلغرافيا

وعلى كل حال تتحمل القوى السنية، 

اونة مع العشائرية واحلزبية املقاومة سابقاً، املتع

االحتالل، وزراً ال يقل خطورة عن وزر كل 

من يتعامل مع االحتالل من أية طائفة، ألن 

  .املشروع مصمم على مقاسها

" القاعدة يف بالد الرافدين"ولكن خطأ تنظيم 

بإعالن اإلمارة، وخبوض املعارك مع قوى غري 

عميلة ألا مل تعلن الوالء ليس سوى الوجه 

عملة الصراع الطائفي اآلخر لنفس العملة، 
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وضمن الطائفة للسيطرة عليها، ولكن هذا 

  .موضوع آخر ملعاجلة أخرى

  ـــــــــــــ

كاتب فلسطيين

العراق كابوس على تقسيم

اجلميع

ممدوح إمساعيل

  ٢٠٠٧–١١- ٠٤: : أضيفت بتاريخ 

طريق اإلسالم: نقال عن 

جاءت تصرحيات اجلنرال األمريكي سانشيز ىف 

اليت  ٢٠٠٧لثاين من شهر اكتوبرااألسبوع

أعلن فيها أنّ القوات األمريكية ىف العراق

تعيش كابوساً مزعجاً كاشفة حلقيقة مهمة 

أال وهي حاولت اإلدارة األمريكية إخفائها،

قوة املقاومة وتردي الوضع يف العراق على 

التصرحيات تنبع مجيع املستويات، وقوة هذه

لقوات األمريكية من أنّ قائلها هو قائد سابق ل

واألهم أنها تأيت عقب قرار يف العراق،

الكوجنرس األمريكي املعنون بأنه غري ملزم

بتقسيم العراق وتفسري العالقة بني التصريح 

احملتل وقرار تقسيم العراق يكشف لنا أن

األمريكي فاض به الكيل من حتمل تبعات 

من مشاركة فبالرغم. احتالله وحده للعراق

ية للفاتورة املالية لالحتالل، إالّ أنّ دول عرب

على األرض جسيمة تبعات االحتالل

وتداعياا على العسكرية األمريكية خطرية 

تصرحيات املسؤوليني جدا، حيث اجتمعت

العسكريني األمريكان على خطورة الوضع ىف 

صرح اجلنرال جيمس كونواي يف فقد. العراق

يكي كلمة ألقاها أمام مركز األمن األمر

أكتوبر، بأنه يشعر بالقلق  ١٦اإلثننياجلديد،

إزاء القدرة على خوض حروب يف دول

حيث أصبحنا أثقل كثرياً مما كنا "أجنبية، 

  ."العراقعليه من قبل بعد احلرب على

ومن ناحية أخرى؛ أعرب كونواي عن مدى 

عناصر املقاومة ألنّ صعوبة املعركة مع

هذه اموعات التجارب السابقة أظهرت أنّ 

  ."عجيبة على التجددقدرة"لديها 

وقد اعترف اجلنرال ريكاردو سانشيز يف 

صحفية، بأنّ القادة السياسيني تصرحيات

بضعف الكفاءة "األمريكيني يتسمون 

إنّ هؤالء القادة السياسيني : "مضيفاً،"والفساد

كانوا سيواجهون حماكمة عسكرية بتهمة
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كانوا يعملون يف  التقصري يف أداء الواجب لو

  ."صفوف اجليش

إنّ أفضل ما تستطيع قوات : "وتابع سانشيز

االحتالل األمريكية القيام به يف الوقت الراهن 

  ."هو جتنب اهلزمية

كشف اجلنرال جورج كايسي رئيس كما

أركان اجليش الربي األمريكي، أنّ اجليش 

من ثالث إىل أربع سنوات ليستعيد حيتاج

عد احلرب يف العراقوتريته الطبيعية ب

وأفغانستان، مؤكداً أنّ اجليش يعاين من فقدان 

احلرب يف أفغانستان التوازن بعد ستة أعوام من

  .والعراق

األمريكية وهكذا كان الكابوس على العسكرية

وقد تأثرالداخل السياسي للواليات املتحدة 

األصوات أيضا حيث كثرت وتضاعفت

مهوريون يف املطالبة باالنسحاب وازم اجل

الدميقراطيون املطالبون جبدولة الكوجنرس وفاز

االنسحاب لذلك كان البد للمحتل األمريكي 

خيرج من الكابوس ولقد فشلت كل اخلطط أن

  :هلزمية املقاومة داخل العراق

  .عن طريق إشعال احلرب الطائفية والعرقية- ١

عن طريق زرع اخلالفات والشقاق بني - ٢

  .فصائل املقاومة

أخريا عن طريق جتنيد عراقيني للتصدي -٣

للمقاومة السنية كما حدث من جتنيد ما يسمى 

  .وغريه) جملس صحوة األنبار(

أنّ احلرب الطائفية اندلعت ومل تقف صحيح

بعضهم وأنّ اخلالفات اشتعلت وقتل العراقيون

البعض، لكّن مل تتحق النتائج املرجوة حيث مل 

البد من  فكان ..تتوقف املقاومة للمحتل

اخلروج من كابوس العراق الذي يبدأ بقرار 

ليس كما يظّن البعض تقسيم العراق فهو

خمرجاً من األزمة العرقية والطائفية للداخل 

هو خمرج لإلدارة األمريكية وخمطط العراقي بل

  :وذلك لأليت.. خبيث لإلدارة األمريكية

التقسيم مل يكن وليد اليوم بل هو خطة  :أوال

صراعاا مع لتها الواليات املتحدة قىقدمية فع

االحتاد السوفييت ويوغسالفيا وتشيكوسلوفاكيا، 

إشعال وتغذية النعرات حيث عمدت إىل

العرقية وتقويتها لالنقصال حبيث اليبقى كيان 

فتفككت تلك الدول إىل دويالت قوى متحد

وهى خطة وضعت مسبقا للعراق ولبعض 

وليتأمل . العربيةالعربية لتفتيت املنطقة الدول
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اجلنوب القارىء ما حيدث يف السودان يف

ودارفور مثّ ما حيدث يف الصومال مث هاهي 

وما حيدث حىت يف لبنان على طريق التقسيم،

فلسطني احملتلة من انقسام بني التيار االسالمي 

محاس يف غزة وفتح يف الضفة كان والعلماين،

تياره خمطط أمريكي صهيوين عرب تقوية الءورا

وإمداده بالسالح واملال فحدث ) فتح(العلماين 

وحىت اآلن تلك االقتتال الداخلي مثّ االنقسام

الدول هى الظاهرة على سطح األحداث وما 

  .خفى كان أعظم

التقسيم مت إعداده عمليا على أرض الواقع  :ثانيا

مطلق إعطاء األكراد عمالء االحتاللعرب 

عيهم على احلرية يف الشمال العراقى وتشج

الشمال العراقي، جري العرب والتركمان من

وتكوين كيان منفصل سياسيا يف كوردستان 

برملان منفصل، وانتخاب مشال العراق وإنشاء

رئيس وعلم مستقل عن العراق وإدارات 

أما . ووسط العراق متامامستقلة عن جنوب

تقوية اجلنوب العراقي فقد عمد االحتالل على 

ن الشيعة والتواطؤ على قتل عمالئه منفوذ

وجري السنة من اجلنوب العراقي وإطالق

، العنان للتصرحيات الشيعية باستقالل اجلنوب

املليشيات وقد أصبح اجلنوب حتت سيطرة

والعصابات الشيعية متاما وهم مسيطرون على 

ومل يعد للسنة فيه كل اإلدارات يف اجلنوب

السين فهو  أما الوسط العراقي أو املثلث. مكان

واملتضرر األكرب من خمطط أكرب ضحية

التقسيم، حيث تتمركز فيه املقاومة ويشتد فيه

الصراع وقد عمد احملتل إىل جتنيد العمالء من 

إىل اإلعالم املنتسبني إىل السنة وتقدميهم

وتقويتهم بالدعم املايل والعسكري ليكونوا 

مواجهة املقاومة، وهم أتباعه املخلصني يف

ن متّ إعدادهم للمشاركة يف لعبة التقسيم الذي

أنهم هم املمثلون للسنة يف دويلة على أساس

فعلى أرض. الوسط السين املزمع إنشائها

التقسيم واقع لكنه يقف على  ،الواقع

  .االفتتاح الرمسي وقص الشريط

ملاذا يعمد احملتل األمريكي إىل إعالن  :ثالثا

اإلجابة أنّ  ..التقسيم طاملا أنه واقع عمليا؟

تكوين دويالت مستقلة شكال أمام اتمع 

احلصول على قواعد الدويل يتيح هلا رمسيا

عسكرية بشكل رمسي من كل دويلة وهو 

مع جدولة اإلنسحاب خمطط يسعى إليه احملتل

وختفيض القوات تبقى قواعد أمريكية باتفاقيات 

عمالئه الذين متّ تعيينهم يف مناصب ثنائية مع
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من يلة وبذلك خترج اإلدارة األمريكيةكل دو

  .الضغط السياسي والشعيب الداخلي

إعالن التقسيم يعين إعالن تكوين  :رابعا

دويالت يتم إمدادها بالدعم العسكري تتوىل

هي التصدي للمقاومة وختفف العىبء على 

إعالن القوات األمريكية، ومن ناحية أخرى

التقسيم سوف يدفع طوائف كثرية من كل 

التصدي ويلة ترفض تقسيم العراق إىلد

حروب لطائفتها اليت ارتضت التقسيم وتندلع 

املقاومة على القوات أهلية ختفف من ضغط

  .احملتلة األمريكية

وأخريا تكوين دويالت يف هذه املنطقة  :خامسا

حلبة احلساسة سوف يدفع بدول اجلوار إىل

تون النار الذي طاملا ابتعدت عنه أالصراع و

احملتلة وحدها تواجه كت القوات األمريكيةوتر

فطاملا طلبت اإلدارة األمريكية من الدول. القتل

العربية اإلسالمية املسامهة يف التواجد العسكري 

كانت ختاف و داخل العراق، ولكنها دائما

وإقامة دولة شيعية يف اجلنوب مدعومة . ترفض

ا يعين أنّ املنطقة احمليطة أمريكيا وإيرانيا

سوف تشهد قالقل شيعية مثال املنطقة الشرقية

يف السعودية يف اإلحساء والبحرين والتبتعد 

الشيعة لن الكويت أيضا، وهو مما يعين أنّ

تتوقف طموحام، وسوف يعاودون تصدير 

يف اجلنوب العراقي ثورم من دولتهم اجلديدة

وأتباعهم سوف جيدون املالذ وامللجأ اآلمن 

عمليات داخل أي دولة عربية بأيعند قيامهم 

، وبالتايل سوف تدخل دول عربية أو إسالمية

النار العراقية اليت طاملا وقفت تتفرج عليها حلبة

وسوف تدعم وتشاهدها على شاشات األخبار

الدول العربية الدويلة السنية املزمع إعالا 

لألمريكان، وسوف تصطدم بقيادة موالية

بالسنية لتظل األرض  بالشك الدولة الشيعية

ىف حروب وصراعات متتد آثارها العراقية

 دولة كردية يف الشمالوتكوين . للجميع

أحالم األكراد بإنشاء دولتهم سوف يقوي

الكردية الكبرية املمتدة داخل إيران وتركيا

وسوريا، وهو مما يشغل تلك الدول ويقلقها 

الصراع سريعا، ويدفعها إىل النزول إىل حلبة

هو ما فطن إليه األتراك سريعا وقاموا و

ضد حزب العمال بعمليات عسكرية ظاهرها

الكردستاين وحقيقتها ضد الطموح الكردي 

وهو دخول علين وسريع يف األراضي التركية

لأل تراك يف حلبة النار العراقية بعد صمت 

  .وسكون طويل
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ملاذا حىت اآلن القرار غري ملزم ومل  :سادسا

أنه رئيس األمريكي سريعا معيوافق عليه ال

اإلجابة أنّ إقامة دولة شيعية يف خمطط مرسوم؟ 

اإليراين يف املنطقة، اجلنوب يقوي االمتداد

وحىت اآلن مل يتفق األمريكان واإليرانيون على 

التقسيم وحدود كل منهما يف املنطقة خطة

واألمريكان ،فاإليرانيون عندهم مطامع كبرية

يتعداها اإليرانيون يريدون وضع حدود ال

فهم يريدون املنطقة حفاظا على مكتسابتهم يف

فوضى خالقة يف املنطقة ولكّن حتت سيطرم 

، لذلك عالنية منها غريهموأالّ يستفيد

التقسيم رمسيا تنتظر االتفاق السري بني 

 –سايكس بيكو "واإليرانيون أي األمريكان

  ."اإليرامنكية

و إعالن ضعف قرار تقسيم العراق ه :وأخريا

أمريكي على القدرة على املواصلة وحدهم يف

دفع فاتورة االحتالل ورغبة أمريكية يف تقسيم 

وإدخال املنطقة كابوس العراق على اجلميع

كلّها حلبة الصراع إلضعافها لتفكيكها وإعادة 

.جديدتقسيمها من

املنطقة العربية مقبلة وتبقى احلقيقة الواضحة أنّ 

ة أعد األمريكان هلا خطط كبريعلى تغريات

وأعد اإليرانيون هلا خطط وأعدت النظم العربية

، وتبقى املقاومة هي االستجابة لكل اخلطط

سوف اهلدف ولكن هل هلا خطط ؟ األيام

تنبؤنا مبن سيفرض خططه على أرض الواقع 

.ومن سيستجيب خلطط اآلخر

  خطة تقسيم مصر 

 ٢٤يف القاهرة .كاتب وحمام/ ممدوح إمساعيل

  .م٢٠٠٧أكتوبر 

 الدكتور حامد ربيعخطة تقسيم مصر نشرها 

رمحه اهللا االستاذ بكلية االقتصاد والعلوم 

يف  صحيفة الوفد يف الثمانينياتالسياسية يف 

مصر واحلرب (سلسلة مقاالت بعنوان 

نقال  حممد عمارةونشرها الدكتور ) القادمة

املسألة (يف كتابه  جملة يصدرها البنتاجونعن 

ومفاد هذا الكالم ) القبطية حقائق وأوهام

  :تقسيم مصر اىل ثالث دويالت

ممتدة من جنوب بين  :دويلة قبطية- ١

سويف يف جنوب اسيوط بامتداد غريب 

يضم الفيوم وخبط صحراوي طويل يربط 

هذه املنطقة باالسكندرية اليت يعتربها هذا 

  .عاصمة للدويلة القبطيةاملخطط 
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ة من صعيد مصر املمتد: دويلة النوبة- ٢

وعاصمتها حىت دنقلة من مشال السودان 

  .اسوان

تشمل مصر االسالمية : دويلة إسالمية- ٣

واليت تضم املنطقة من ترعة االمساعيلية والدلتا 

حىت حدودها على الدويلة القبطية غربا 

  .ودويلة النوبة جنوبا

وعند هذا احلد يصبح : دويلة يهودية- ٤

سرائيلي عرب سيناء طبيعيا ان ميتد النفوذ اال

ليستوعب شرق الدلتا حبيث تتقلص حدود 

مصر متاما من اجلهة الشرقية ليصري فرع دمياط 

وترعة االمساعيلية حدها الشرقي وحتقق الغاية 

  .»من النيل اىل الفرات«االسرائيلية النهاية 

  خطط اسرائيل االستراتيجية 

 ١٩٤٨خالل حرب التوسع األوىل ىف عام 

ون أن القانون الدوىل ماهو اال أكد بن جوري

  .جمرد قصاصة ورق 

ارييل أعلن ، وقبل غزو لبنان  ١٩٨١وىف عام 

ىف السنوات القادمه ستمتد املصاحل : شارون

االستراتيجيه السرائيل ليس فقط اىل الدول 

العربيه ىف البحر املتوسط بل اىل كل الشرق 

ستمتد اىل ايران وباكستان االوسط كمــا 

  .وافريقيا وتركياواخلليج 

  :خطط اسرائيل االستراتيجية 

نشرة كيفونيم هذه اخلطه طرحت بوضوح ىف 

الىت تصدر ىف القدس عن املنظمه )توجهات(

خـطط اسرائيل : اليهوديه العامليه حتت عنوان

االستراتيجيه حيث تطالب بتفتيت كل الدول 

  . ااوره السرائيل من النيل اىل الفرات

  :قرات املهمة وفيما يلى الف

جمرد لقد غدت مصر باعتبارها كيانا مركزيا ( 

ال سيما اذا اخذنا ىف االعتبار  جثه هامده

املسلمني املواجهات الىت تزداد حدة بني 

تقسيم مصر اىل وينبغى أن يكون  واملسيحيني

هو هدفنا دويالت منفصلـة جغرافيا 

سنـوات السياسى على اجلبهة الغربية خالل 

، ومبجرد أن تتفكك أوصال مصر التسعينيات

وتتالشى سلطتها املركزيه فسوف تتفكك 

 ليبيا والسودانباملثل بلدان أخرى مثل 

وغريهـما من البلدان األبعد ومن مث فان 

تشكيل دولة قبطية ىف صعيد مصـر 

باالضافةاىل كيانات اقليميه أصغر وأقل أمهية 

من شأنه أن يفتح الباب لتطور تارخيى ال 
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مناص من حتقيقه على املدى البعيد وان كانت 

  .معاهدة السالم قد أعاقته ىف الوقت الراهن

وبالرغم مما يبدو ىف الظاهر فان املشكالت ىف 

من مثيلتها ىف اجلبهة  اجلبهه الغربيـة أقل

وتعد جتزئة لبنان اىل مخس دويالت. الشرقية 

مبثابة منوذج ملا سيحدث ىف العامل العرىب بأسره 

وينبغى أن يكون تقسيم كل من العراق 

وسوريا اىل مناطق منفصله علــــى 

أساس عرقى أو ديىن أحد األهداف األساسيه 

  .السرائيل على املدى البعيد 

 لتحقيق هذا اهلدف هى واخلطوة األوىل

  .هلذين البلدين حتطيــم القدره العسكرية

فالبناء العرقى لسوريا جيعلها عرضة للتفكك مما 

على طول  قيام دولة شيعيةقد يؤدى اىل 

وأخرى  دولة سنية ىف منطقة حلب، الساحل

قد ينشأ ىف  كيان درزىىف دمشق باالضافةاىل 

خر اىل اجلوالن اخلاضعة لنا وقد يطمح هو اال

تشكيل دولة خاصة ولن يكون ذلك على أية 

حال اال اذا انضمت اليه منطقتا حـوران 

وميكن ملثل هذه الدولة على . ومشاىل األردن 

املدى البعيد ان تكون ضمانا للسالم واألمن 

وحتقيق هذا اهلدف ىف متناول . ىف املنطقة 

  .يدنا

أما العراق ذلك البلد الغىن مبوارده النفطية 

فهو على  صراعات داخليهذى تتنازعه وال

ويعد تفكيكه أمرا خط املواجهة مع اسرائيل 

بل انه أكثر أمهية من ،مهما بالنسبة السرائيل

تفكيك سوريا ألن العراق ميثل على املدى 

  )القريب أخطر ديد السرائيل 

 ١٤القدس ، العدد ، جملة كيفونيم : املصدر ( 

  )٥٩ـ٤٩ص  ١٩٨٢/ فرباير 

ق هذا الربنامج الضخم فان الزعماء ولتحقي

االسرائيليني حيصلون على املساعده األمريكيه بال 

  .حتفظ

  املنتدى العريب للدفاع والتسليح  :املصدر

خطة لبناء شرق أوسط جديد تعيد تقسيم 

  ئيلاملنطقة بقيادة إسرا

 ىإعالن احلرب االقتصادية عل

  مصر

٢٤/١١/٢٠٠٣  

لقناة السويس ' البديل'املشروع اإلسرائيلي 

  يدخل يف إطار جتريد مصر من قوا
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املشاركة يف متويل  ىواشنطن وافقت عل -

  خط السكك احلديدية بني إيالت وأشدود

توقع افتتاح خط أنابيب إيالت عسقالن  -

  !!'سوميد'يف العام القادم ملنافسة خط 

يف حديثه الذي أديل به مؤخرا إيل صحيفة 

الفرنسية كشف وزير املالية ' لوفيجارو'

اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو النقاب عن مشروع 

إسرائيلي جديد يهدف إيل إقامة خط سكة 

حديد يربط بني ميناءي اشدود وايالت 

  .كمنافس لقناة السويس

ة وقد اثار حديث نتنياهو ردود افعال واسع

النطاق وسبب حرجا للواليات املتحدة واليت 

تعد شريكا اساسيا يف هذا املشروع لكنها 

كانت تفضل بقاءه سرا إيل حني االفصاح عنه 

  . يف وقت الحق

أن املشروع البديل لقناة  وتشري املعلومات إىل

السويس ليس هو املشروع الوحيد بني إسرائيل 

 ٥والواليات املتحدة، بل هناك حوايل 

روعات مهمة مت االنتهاء من دراستها بني مش

اجلانبني خالل األشهر الستة األخرية، وأن 

اجتماعات اللجان السرية كانت تتم بالتناوب 

يف واشنطن وتل ابيب ونيويورك والقدس، كما 

أن نتنياهو كان أحد ابرز أعضاء الوفد 

االسرائيلي حيث منحه شارون تفويضا مباشرا 

ه النهائية مع الواليات يف ابرام االتفاقات شب

املتحدة لوضع هذه املشروعات موضع التنفيذ 

  .خالل االعوام القليلة القادمة

انشاء شرق اوسط  ودف هذه املشروعات إىل

أن ينتقل  ىجديد خالل عامني أو ثالثة عل

مركز الثقل الرئيسي للشرق االوسط اجلديد 

 ، وأما الدول العربية أيا كان وزا'إسرائيل'إىل

  .فستصبح هامشية يف هذا التكوين اجلديد

وتقوم فكرة املشروع األمريكي اإلسرائيلي 

علي نقل مراكز القوة االقتصادية من الدول 

العربية إيل إسرائيل، وأن املميزات االقتصادية 

النسبية اليت تتمتع ا الدول العربية سوف تقل 

  .أمهيتها يف هذا املشروع اجلديد

بديل قناة السويس املصرية أن ' إسرائيل'ىوتر

يعد من أهم املشروعات اخلمس يف هذا 

املخطط حيث تقول املذكرة اإلسرائيلية املعدة 

إن مصر دولة غري مأمونة 'يف هذا الصدد 

اجلانب وإن معاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية 

عرضة لاللغاء أو التجميد يف أي وقت، كما 

غري أن املستقبل السياسي يف مصر مازال 
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الكثري من التقوميات  واضح وحيتاج إىل

الرغم من أن احلكومة  ىوالتحليل، وأنه عل

احلد األدين  ىالقائمة حاليا حتاول أن حتافظ عل

من التزاماا جتاه السالم مع إسرائيل يف اطار 

هذه املعاهدة، إال أننا جيب أن نتحسب أن 

حكومة جديدة طارئة قد تكون قائمة يف أي 

تم اختاذ قرارات بشأن اغالق قناة وقت، وأن ي

السويس يف وجه السفن األمريكية 

واإلسرائيلية، مما سيؤثر كثريا علي خطوات 

الدفع الالزمة واالساسية ملشروع الشرق 

  .'األوسط اجلديد

املذكرة اإلسرائيلية أن احلكومة املصرية  ىوتر

احلالية ليست متحمسة أو لديها املوافقة علي 

ون اقتصادي ممتد األطراف يف انشاء منطقة تعا

الشرق االوسط تكون إسرائيل والواليات 

املتحدة أحد اطرافه الرئيسية وامنا هناك تركيز 

انشاء منطقة اقتصادية عربية فقط حتت  ىعل

شعار السوق العربية املشتركة وهذا ما تكرس 

لترتيب  ىفيه اجلهود املصرية اتصاالا وتسع

  .االتفاقات مع الدول العربية

ووفقا ألوراق املشروع اإلسرائيلي فإن مصر 

عن ميزة الضغط النسيب اليت  ىجيب أن تتخل

، وتقول تتمتع ا من خالل قناة السويس

الرغم من أن مصر مل تبد  ىعل.. األوراق 

مرور السفن العسكرية األمريكية  ىاعتراضا عل

اخلليج وادارة العمليات  يف طريقها إىل

أو  ١٩٩٠اء يف عام العسكرية ضد العراق سو

يف احلرب األخرية إال أنه الميكن جتاهل العديد 

من األصوات السياسية والشعبية اليت كانت 

تنطلق ضد احلكومة املصرية بقوة مطالبة 

باغالق قناة السويس يف وجه السفن العسكرية 

األمريكية، كما أن السفن اإلسرائيلية تتعرض 

احلكومة ألكثر انواع املضايقات بعد ما اصرت 

رفضها املتكرر حبث الشكاوي  ىاملصرية عل

اإلسرائيلية الرمسية ضد االجراءات املصرية يف 

  .قناة السويس

وبعد أن تستمر املذكرة اإلسرائيلية يف سرد 

املواقف احلكومية املصرية ضد إسرائيل يف قناة 

ىأن القناة متثل إحد السويس تنتهي إىل

مما جيعل  رامليزات االستراتيجية الكربي ملص

الواليات املتحدة تتغاضي يف بعض األحيان عن 

خالفاا السياسية مع مصر يف بعض املسائل 

  !!اهلامة

أن املذكرة اإلسرائيلية  ىمن جانب آخر تر

القناة متثل أحد مصادر الدخل القومي الرئيسية 
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 ملصر وأن االنتقاص من هذه امليزة سيؤدي إىل

لبة للسياسة تليني العديد من املواقف املتص

  .املصرية

االقتراح بانشاء  وينتقل املشروع بعد ذلك إىل

خط سكك حديدية بني مرفأي اشدود وايالت 

نتنياهو يف مشروعه  ىحيث ير) يف إسرائيل(

البحر املتوسط يعد من  ىأن ميناء اشدود عل

أحد ابرز املوانئ املهمة وانه يف موقع 

استراتيجي وسياسي واقتصادي مهم، وأن هذا 

املوقع ميكن استغالله ليكون مركز جتارة رئيسيا 

اد أمهية هذا دتز البحر املتوسط، وحىت ىعل

البحر  ىامليناء فيجب ربطه مبيناء ايالت عل

األمحر وأن ذلك سيتم من خالل انشاء خط 

  .سكك حديدية

املشروع اإلسرائيلي أن خط السكك  ىوير

احلديدية بني اشدود وايالت لن يكون تقليديا 

االمهية االستراتيجية  ى فهو لن يؤثر علوإال

لقناة السويس، خاصة أن حركة السفن 

التجارية ازدادت امهية، وأن التجارة العاملية لن 

تستطيع االستغناء عن تعاظم دور أمهية السفن 

ذلك  العاملية وخاصة العمالقة منها، اضافة إىل

فإن اخلطوط الربية اليت ستخدم وتشغل خط 

دود قد ال تبدو متوافقة مع حديد إيالت اش

حركة ختزين البضائع والسلع ونقلها عرب قناة 

السويس، ولذلك فإن انشاء هذا اخلط من 

وجهة النظر اإلسرائيلية سريتبط بإحداث 

حركة تطوير واسعة ليس فقط مليناءي أشدود 

وإيالت لكن لكل املوانئ واملدن اليت ميكن أن 

  .أشدود أو إيالت تصل إىل

ورقة اإلسرائيلية يف هذا الصدد واهتمت ال

بابراز اخلدمة البحرية اليت ستكون مرتبطة 

حبركة السفن العاملية وانشاء مناطق الترانزيت 

التجاري الدويل اليت ستكون قائمة يف أشدود 

وإيالت، وهو مفهوم اقتصادي مازال جيري 

حبثه وكيفية استغالله، حبيث تكون إحدي 

احلديدية الوظائف األساسية خلط السكك 

اإلسرائيلي املقترح انشاؤه هو إمداد السفن 

التجارية والعمالقة بكل احتياجاا من السلع 

والبضائع سواء كان استريادا أو تصديرا، حبيث 

ال تضطر سفن املتوسط أن تصل حبمولتها إيل 

ميناء إيالت وإمنا سيتم ضغط املرحلة البحرية 

لتستكمل من خالل مرحلة السكك احلديدية 

موانئ البحر  اإلسرائيلية اليت تصل بالبضائع إىل

  .األمحر والعكس صحيح
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وسوف يتحمل تكلفة هذا املشروع القطاع 

اخلاص االمريكي واإلسرائيلي مدعوما 

مبوازنات حكومية مستقرة من أمريكا 

  .وإسرائيل

 ىاملذكرة اإلسرائيلية أن ميناء ايالت عل ىوتر

ئيلية لن البحر األمحر من وجهة النظر اإلسرا

الدول العربية اآلسيوية،  ىيكون نافذة فقط عل

وامنا سيكون مركز اهتمامه ايضا افريقيا، وهلذا 

الغرض فإن هناك عدة دول افريقية سيتم فيها 

نشر مراكز التسويق والتجارة مليناء ايالت، 

باالضافة إيل دخول مؤسسات إسرائيلية 

وأمريكية يف نطاق املكاتب الكربي لالسترياد 

والتصدير، أي انشاء حركة جتارية قارية واسعة 

النطاق بني أفريقيا ونظرياا األوربية واألمريكية 

من خالل املؤسسات اإلسرائيلية واألمريكية 

البحر  ىاليت ستصب مجيعها يف ميناء ايالت عل

  .األمحر

وتشري الورقة إيل أنه ومن خالل السكك 

ركة احلديدية اإلسرائيلية سيتم االنتقال باحل

التجارية إيل ميناء اشدود علي البحر املتوسط 

مع الوضع يف االعتبار أن هناك دعما حكوميا 

غري حمدود من أمريكا وإسرائيل يف السنوات 

األويل هلذه احلركة التجارية حيت يتم ختفيض 

  .تكلفة النقل إيل اقل حد ممكن

ويف اطار هذا املشروع مهدت إسرائيل وبدأت 

لتشغيل خط انابيب البترول  بالفعل االستعداد

عسقالن يف يناير أو فرباير عام  من ايالت إىل

٢٠٠٤  

وكانت إسرائيل قد بدأت يف سرية تامة منذ 

هلذا  ىيف عمليات اصالح كرب ٢٠٠٣يونيو 

اخلط، وقامت بتجديده من خالل تزويده 

بأحدث خطوط التكنولوجيا، وأن شارون 

ن حصل علي موافقة بوش ودعمه املباشر يف أ

تقوم اكرب شركات التكنولوجيا األمريكية 

انترناشيونال مدورا، وزايركا دوفلس، 'الثالث 

وكارتيا ماول بالعمل علي هذا اخلط، بل إن 

احلكومة األمريكية سامهت مبئات املاليني من 

الدوالرات من أجل االنتهاء سريعا من هذا 

اخلط خاصة مع تزايد الرغبة األمريكية يف حبث 

هذا اخلط يف نقل البترول العراقي، وأن  استثمار

ميثل اخلط اإلسرائيلي هذا واحدا من اخلطوط 

الرئيسية يف الشرق االوسط يف نقل البترول 

  .العريب الذي ستتحكم فيه اسرائيل
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وكان شارون قد سعي إيل تنفيذ هذا املشروع 

الذي فشلت كافة احلكومات اإلسرائيلية 

فسه األمر السابقة يف تنفيذه، حيث عرض بن

إال أن االدارة علي الرئيس بوش مرارا، 

ن هذا املشروع الضخم ى ااألمريكية كانت تر

، والعمالق الميكن تنفيذه قبل احتالل العراق

ولذلك تردد املعلومات أنه يف اليوم التايل 

لسقوط بغداد كانت إسرائيل قد اختذت 

طريق تنفيذ مشروع خط  ىخطوات فعلية عل

قبيل  ت عسقالن حىتانابيب بترول ايال

املوافقة الرمسية من ادارة بوش ى احلصول عل

اليت وجدت نفسها مضطرة لدعم هذا املشروع 

  .ماديا

وتقول املعلومات انه وعلي الرغم أن مصر 

هذا املشروع اإلسرائيلي  ىحاولت التأثري عل

من خالل مشروع انابيب طابا العقبة االردين 

بكميات  خاصة أن الغاز يف مصر بدأ يتدفق

كبرية، إال أن إسرائيل وجهت مؤخرا ضربة 

جديدة لقناة السويس، حيث استطاعت توقيع 

مع الواليات  اتفاقيتني يف غاية األمهية االوىل

 ىاملتحدة والثانية مع روسيا اليت وافقت عل

ضخ غاز قزوين عرب اخلط اإلسرائيلي الذي 

  .سينافس خط سوميد املصري

خط  كن النظر إىلووفقا للمعلومات فإنه المي

ايالت عسقالن بعيدا عن خط السكك 

احلديدية اشدود ايالت اإلسرائيلي، أي أن 

ميناء ايالت سيكون ميناء لنقل البضائع ونقل 

 ىالبترول أيضا، وهذا سيترك تأثريا هاما عل

نقل البترول يف قناة السويس، وأن حجم هذا 

التأثري الميكن قياسه إال مع تشغيل رمسي للخط 

  .٢٠٠٤سرائيلي يف اإل

اخلط اإلسرائيلي  ىاالشراف عل وسوف يتوىل

إال أنه ' يام تاطيس اإلسرائيلية'اجلديد شركة 

يتردد أن هناك اتفاقا مع شركة لنائب الرئيس 

األمريكي ديك تشيين وشركة أخري لبوش 

أن شارون أوصي أجهزته  األب باإلضافة إىل

بالسعي لدي بعض املسئولني األوربيني حيت 

تكون هناك شركات أوربية تساهم يف هذا 

اخلط دف إجياد تكتل أمريكي أوريب لضمان 

املشروعات  ىجناح اخلط حيت يؤثر جديا عل

املصرية ويزداد حجم تأثريه يف املقابل علي قناة 

  .السويس

وينتظر أن يسافر وفد إسرائيلي رفيع املستوي 

إيل روسيا وعدة دول آسيوية خالل األيام 

القادمة وذلك من أجل تطوير القدرات القليلة 
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االستيعابية خلط السكك احلديدية أشدود 

ايالت وحبيث يتم ربطه ببحر قزوين من خالل 

حيت تضمن إسرائيل ' خط باكوجيمان'

مواينء البحر األسود، وتلك  ىالسيطرة عل

املنطقة اليت هي يف العادة تستخدم سفنا 

خطط  عمالقة، كما أن القدرات االستيعابية يف

التطوير دف إيل استيعاب كافة السفن 

العمالقة اليت ال تستطيع املرور يف قناة 

  .السويس

ويتردد أن هناك اتفاقات مبدئية مهمة مت 

التوصل إليها بني إسرائيل وأمريكا تتعلق 

مجيعها بضخ البترول العراقي عرب اخلط 

اإلسرائيلي حيث جتري حاليا اتصاالت ببعض 

عنية يف هذا الشأن وحبيث الدول العربية امل

تكون إسرائيل هي مركز ثقل جتاري رئيسي يف 

املنطقة وبذلك يتم التخلص من ميزة قناة 

  .السويس

وبالرغم من أن هناك من حياول أن يقلل من 

خطورة املشروعات اإلسرائيلية اجلديدة، إال أن 

الظروف االقليمية والدولية سوف تساعد 

اا يف ظل حالة إسرائيل يف تنفيذ كافة طموح

الغياب العريب الكامل عن الساحة يف الوقت 

  .الراهن

أن اخلطة األمريكية  وتشري التحليالت إىل

ميزة قناة السويس  ىاإلسرائيلية للقضاء عل

االستراتيجية سوف تفرض بالقوة واملعدات 

العسكرية األمريكية املنتشرة يف املنطقة الجبار 

ط اإلسرائيلي السفن األجنبية علي استخدام اخل

بديال عن قناة السويس، كما أن سياسة 

وهذا واضح من خالل احلكومة اإلسرائيلية 

بدأت التحرك اإلسرائيلي يف الفترة املاضية 

تعتمد علي نفسها مباشرة يف التسويق هلذا 

اخلط من خالل روسيا ودول أوربية وآسيوية 

أخري، وانه حيت قبيل ان يعمل هذا اخلط فإن 

جنحت يف ' ام تاطيس اإلسرائيليةي'شركة 

عدة عقود تسويقية مهمة وأن  ىاحلصول عل

احلركة يف قناة  ىهذه العقود البد أن تؤثر عل

  .السويس

وتشري التقارير إيل ان هذه املشروعات تتفق مع 

نظرية نتنياهو يف أن أفضل حرب ميكن ان 

تقودها إسرائيل ضد مصر لن تكون يف اجلانب 

ي وإمنا يف اجلانب السياسي أو العسكر

خاصة أن موارد مصر .. االقتصادي 

االقتصادية حمدودة، وإذا ما جنحت إسرائيل يف 

التأثري عليها فإن مصر البد أن ترضخ سياسيا 

  .وعسكريا
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وكما يتضح من أوراق نتنياهو االقتصادية هلذا 

املشروع للسكك احلديدية بني أشدود وإيالت 

ئيل اقتصاديا فإنه ليس من املهم ان تكسب إسرا

أو حتقق عوائد اقتصادية كبرية من وراء هذا 

اخلط، ولكن املهم يف األساس هو أن جناح هذا 

املشروع حيسب بالعائد املادي الذي فقدته 

  .مصر

وتردد املعلومات أن املشروع األمريكي 

 ىاإلسرائيلي يف احدي أوراقه اهلامة يؤكد عل

فكرة االستثمار االستراتيجي يف الشرق 

وسط والذي يعين حزمة من املشروعات األ

االستثمارية الكربي اليت تشرف عليها الواليات 

املتحدة أو إسرائيل أو االثنان معا، وأن كافة 

املشروعات اإلسرائيلية املتعلقة بقناة السويس 

سواء يف خط أنابيب بترول إيالت عسقالن أو 

السكك احلديدية إيالت اشدود سوف تدخل 

  .شروعات االستثماريةيف نطاق هذه امل

وأخطر ما تنادي به املذكرة االسرائيلية أن دولة 

كربي مثل مصر لن ترتبط مبشروعات استثمار 

استراتيجي كربي مع أي دولة عربية أخري يف 

املنطقة دن أن تكون إسرائيل أو الواليات 

كما .. املتحدة طرفا يف مثل هذه املشروعات 

راق أن هناك تركيزا بصفة خاصة يف أو

ثالث دول  ىاملشروع اإلسرائيلي األمريكي عل

عربية هي مصر والسعودية وسوريا، حبيث ال 

ترتبط هذه الدول مع بعضها مبثل هذه 

املشروعات الكربي يف حني أن هناك نوعيات 

أخري من املشروعات الكربي ميكن ان تتم 

  .مبشاركة أمريكية إسرائيلية

لية إيل وبالنسبة ملصر تشري املذكرة اإلسرائي

ضرورة فصلها عن دائرة اخلليج العريب وأن 

دائرة املشروعات املصرية جيب أن تنحصر يف 

مشال السودان واألردن وإسرائيل وتونس يف 

حني أن مشروعات السعودية جيب أن تنحصر 

مع دول اخلليج العريب، أما سوريا فيجب أن 

  .حتصر مشروعاا مع العراق فقط

 تطرحها املذكرة ووفقا هلذه التقسيمة اليت

اإلسرائيلية يبدو أن اهلدف هو حتقيق االنفصال 

بني الدول الثالث من جانب وتقسيم املنطقة 

إيل اقاليم جغرافية جديدة من جانب آخر، 

علي أن يكون كل اقليم موازيا لالقليم اآلخر 

  .يف قوته وضعفه

املذكرة اليت وافقت عليها واشنطن ان  ىوتر

ي دور سياسي يف مصر غري مسموح هلا بأ

التطورات اليت جتري يف العراق أو سوريا أو 
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 ىفلسطني وإمنا ستحافظ الواليات املتحدة عل

وجود دور مصري حمدود يف مشال السودان 

  .فقط

وتردد املعلومات أنه من ضمن ما اتفق عليه 

بني الواليات املتحدة وإسرائيل يف إطار 

املشروعات املكونة للشرق األوسط اجلديد 

  :هو

يتم إقناع الدول العريبة  يف املرحلة األوىل

الصغرية مبشروعات استثمارية وجتارية مع 

اسرائيل، وأن هناك ثالث دول عربية ستبدأ 

ا هذه املشروعات هي قطر والبحرين 

  .واألردن

  .املرحلة الثانية تضم املغرب وتونس والعراق

املرحلة الثالثة تضم موريتانيا وجنوب 

  .عمان السودان وسلطنة

  .املرحلة الرابعة تضم اليمن

ووفقا لذلك فإن مصر والسعودية وسوريا 

  .وليبيا واجلزائر تظل خارج هذه املراحل األربع

وتعتقد املذكرة اإلسرائيلية أن هذه الدول 

املشروع بفعل ضغط  لالنضمام إىل ىستسع

  .الدول العربية ااورة

 أما الكويت فهي وعلي الرغم من أا ال يبدو

هلا دور واضح يف دول املراحل األربع، إال أن 

التصنيف األمريكي وضعها قبل املرحلة الثانية 

وبعد انتهاء املرحلة األويل، وأن اإلمارات يف 

  .اية املرحلة الثانية وقبل بداية املرحلة الثالثة

وهذه املراحل تعين عمليا وفق اخلطط واألوراق 

اسي حول إعادة ترتيب أولويات التفاوض السي

  .املشروعات االقتصادية الكربي املشتركة

ووفقا هلذا املفهوم فإن الشرق األوسط اجلديد 

سيكون عبارة عن مشروعات اقتصاية وصناعية 

وتكنولوجية كربي بني شركات ومؤسسات 

أمريكية متعددة اجلنسيات حتت اشراف 

وبني شركات ومؤسسات .. حكومي أمريكي 

إسرائيلي، مث  إسرائيلية حتت اشراف حكومي

  .كل دولة عربية علي حدة

ويالحظ ان الدول العربية عندما تدخل 

للمشاركة فإن احلكومات جيب ان تكون هي 

الضامن األول هلذه املشروعات االستثمارية 

  .ىواالقتصاية الكرب

وستكون هناك مشروعات ممتدة بني هذه 

الدول وبعضها، إال أنه ستكون هناك دولة 

أي تكون فيها اإلدارة  رأس يف كل مرحلة،
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وقطر واألردن . الرئيسية للمشروعات املمتدة

هي من الدول املرشحة بقوة  واملغرب والعراق

للقيام ذه األدوار وتنضم إليها الكويت 

  .كمشروعات رأس مع العراق

أي مركز 'أما إسرائيل فستكون رأسا ثابتا 

لكل املشروعات الشرق ' إدارة وحتكم رئيسي

  .يدةأوسطية اجلد

إذن هذه هي اخلطوط العامة للمشروعات 

األمريكية اإلسرائيلية اليت يتم االعداد هلا واليت 

تري أن خط االنابيب ايالت عسقالن وخط 

السكك احلديدية اشدود ايالت سيكونان 

عاملني مهمني ورئيسيني يف حتقيق هذه 

  .ىاالهداف واملشروعات االقتصادية الكرب

ة املستوي من تشكيل جلان رفيع ىوقد جر

تنفيذ  اجلانبني األمريكي واإلسرائيلي ستتوىل

 ىمثل هذه املشروعات واالتفاق كذلك عل

  .مدة التنفيذ وآلياته

ويالحظ هنا أن ايران مت استبعادها ائيا من 

هذه املشروعات إال اا ستكون احد اطراف 

املعادلة األمريكية اإلسرائيلية اذا مت ختليصها من 

، اما تركيا فلها ترتيب آخر حتدثت نظام املاليل

  .عنه األوراق أيضا

اخلطر .. ماذا حنن فاعلون؟: السؤال ىواآلن يبق

القلب، واملخطط ماض يف طريقه دون  امتد إىل

رد فعل يذكر، اللهم إال بعض الكلمات اليت 

اطلقها بعض املسئولني املصريني من أنه 

قناة السويس وهي كلمات  ىالخوف عل

طرح لالستهالك احمللي، أما احلقيقة نعرف أا ت

فهي اخطر من ذلك بكثري وااليام القادمة 

  !!ستكشف ما هو أخطر

الرئيس عمر البشري يكشف عن خمطط تقسيم 

  :املنطقة

السودان مخس دول ومصر 

على » املؤجلة«والبقية .. ثالث

الطريق

-سعد حميو-الوسط الكويتية  - ن اعم

٢٣/٦/٢٠٠٧

اين عمر البشري من أن حذر الرئيس السود

خطط تقسيم املنطقة العربية إىل دويالت بدأت 

إن ما جيري اآلن : توضع موضع التنفيذ، قائال

ليس إال «يف العراق والسودان وفلسطني 

خطوات أوىل على الطريق ستشمل كل أو 
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وأضاف الرئيس البشري، .»معظم الدول العربية

أجريت قبل أيام يف » الوسط«يف مقابلة مع 

تشمل تقسيم «أن هذه اخلطط خلرطوم، ا

اجلنوب، دارفور، : السودان إىل مخس دول

شرق السودان، كردفان، ووسط 

أن اجلهد منصب حاليا ": وأوضح.»السودان

على حماولة فصل املنطقة العربية عن افريقيا، 

واإلسالم عن القارة السمراء، ومبا أن السودان 

هو العازل والعقبة الكربى يف وجه هذا 

املخطط ويف وجه عملية تنصري افريقيا اجلارية 

منذ القرن التاسع عشر، فيجب العمل على 

  ."حموه من اخلريطة ككيان موحد

خطط تقسيم مصر إىل ثالث "وحذر أيضا من 

دولة للنوبيني املصريني ينضم إليها  :دول

النوبيون من السودان بعد تقسيمه، ودولة 

 دلتا النيل لألقباط يف األقصر وأسوان، ودولة يف

  ".تكون تابعة إلسرائيل الكربى

وام الرئيس السوداين القيادة الوسطى 

العسكرية األمريكية يف قطر باإلشراف على 

تنفيذ خمطط التقسيم، الذي قال إنه يشمل دوال 

  .عربية عدة

االستراتيجية الغربية لضرب وحدة "وذكر أن 

األراضي السعودية واإليرانية والسورية 

رة العراقية، اصطدمت بدرس العراق وبالضرو

القاسي، لكن ذلك لن يثين الغرب عن االحنناء 

للعاصفة والسكوت عن خمطط التقسيم حىت 

من ) املخطط(حيني الوقت املناسب ليربز 

  ".جديد

البد أن تعي األمة ما حياك هلا، وال «: وتابع

نقول يف الظالم، فاألمر أصبح واضحا للعيان، 

األمريكيون موطئا هلم خصوصا بعد أن وجد 

يف املنطقة بعد أن كانوا يديروا من 

أكد البشري أن وردا على سؤال، ،كاليفورنيا

اإلقليمي الراهن يف املنطقة  -الصراع الدويل 

يتمحور بالفعل حول حروب املوارد أو "

الطاقة، ألن النفط العاملي سيصل إىل ذروة 

يبدأ مث س ٢٠١٢اإلنتاج العاملي يف حدود العام 

الفجوة النفطية يف العام . مسريته االحندارية

ستكون كبرية بني الطاقة املتوافرة  ٢٠٣٠

مع الدخول والطاقة املطلوبة، خصوصا 

على خط استهالك  الكثيف للصني واهلند

يشعل اآلن حروب وهذا ما . النفط والغاز

  ".الطاقة يف املنطقة العربية والعامل
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حروب «لكنه، ومع تشديده على خطورة 

إا ليست السبب الوحيد ": هذه، قال» الطاقة

. هناك أيضا احلروب االيديولوجية .للصراع

والسودان هو يف عني . واهلدف هنا هو اإلسالم

  ."إعصار هذه احلروب

وتطرق الرئيس السوداين إىل العالقات 

نشكر اخوتنا يف : الكويتية، فقال-السودانية

ور كبري يف الكويت الذين كان هلم واليزال، د

وحنن ال ننسى الصندوق . دعم السودان

الكوييت الذي خص السودان بالكثري من 

."مشاريعه

بني أفكار برنارد ... تفتيت العرب

!لويس وعوديد نيون

األربعاء  /شؤون سياسية/حكمت فاكه 

٢/١/٢٠٠٨  

تكمن خطورة املشروع الصهيوين يف أنه يتعدى 

متزيقه فلسطني ليمس األمن القومي العريب و

وجتزئته وإبقائه يف

دائرة التبعية والتخلف ما يسمح إلسرائيل بأن 

السياسي واالقتصادي  (السيادي(تلعب الدور 

بل وحىت الثقايف على امتداد املنطقة ، واألمين

.بل والشرق األوسط األوسع ,العربية

انطلق من أفكار ، هذا املشروع الصهيوين

ثيودور -ةاملؤسس األول للصهيونية السياسي

 ١٩٠٤الذي أعلن عنه صراحة عام  هرتزل

نريدها من ، لقد حتدثنا يف األمر(: عندما قال

إن ما يلزمنا ليس اجلزيرة ، النيل إىل الفرات

وإمنا اجلزيرة العربية الضعيفة ، العربية املوحدة

).املشتتة واحملرومة من إمكان االحتاد ضدنا

ملنطقة وتأكيدا على األطماع الصهيونية يف ا

جملة اكسيكميوتف انتلجنت العربية أعادت 

 Executiveبروجيكت ريسرتش

Intelligent Research Proiect 

يف ، اليت تصدرها وزارة الدفاع األمريكية

نشر املشروع اخلطري  ٢٠٠٣حزيران من عام 

الذي اقترحه املؤرخ الصهيوين األمريكي 

اقترح فيه والذي  -برنارد لويس-الشهري

الشرق األوسط اىل أكثر من ثالثني تقسيم 

دويلة اثنية ومذهبية حلماية املصاحل األمريكية 

ويتضمن املخطط جتزئة العراق إىل ، واسرائيل

ثالث دويالت وإيران إىل أربع واألردن إىل 

ولبنان إىل مخس دويالت والسودان ، دويلتني
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، اخل.. إىل أربع والسعودية إىل عدة دويالت

ستشلها مجيع الكيانات وكما يرى لويس إن 

اخلالفات الطائفية واملذهبية والصراع على 

وهذا ما ، النفط واملياه واحلدود واحلكم

سيضمن تفوق إسرائيل يف اخلمسني سنة 

.القادمة على األقل

صدر كتاب عن رئاسة أركان  ١٩٨٥ويف عام 

اجليش اإلسرائيلي يتضمن املخططات اليت 

 - نيون عوديد- وضعها الكاتب الصهيوين

وهي شبيهة جدا باملخططات اليت وضعها 

.برنارد لويس اهلادفة اىل تفتيت وجتزئة املنطقة

املساعي (حتدث عن  -عوديد نيون-لكن 

مث عاد ، )اإلسرائيلية يف ضرب العراق وتفتيته

ليستعرض بشكل أكثر تفصيال املشاريع 

اإلسرائيلية لتفتيت لبنان وسورية و اجلزائر 

.ليج العريبوالسودان واخل

ويف هذا السياق الواضح ميكن اإلشارة إىل 

ألحباث  الندوة اليت عقدت يف مركز دايان

الشرق األوسط وافريقيا التابع جلامعة تل أبيب 

تفتيت املنطقة ( حتت عنوان  ١٩٩٠عام 

ندوة نظمتها جامعة بارايالن وإىل )العربية

بزيادة وأوصت  ١٩٩٢عام  اإلسرائيلية

وجيب  ,الدول العربية لتفتيت تكثيف اجلهود

أال ننسى أن مشروع تفكيك الوطن العريب هو 

.مشروع قدمي

ولعل من أقدم الوثائق الصهيونية اليت تتحدث 

رمسيا عن تفكيك الوطن العريب هي تلك اليت 

املنسوبة إىل ) وثيقة كارينجا( عرفت باسم 

اسم الصحفي اهلندي حول تفكيك املنطقة 

وهي وثيقة مؤداها  ٥٧١٩فنشرها يف عام 

بالنص احلريف تفتيت املنطقة العربية إىل دويالت 

.مذهبية

إن مشروع تفتيت املنطقة وتغيري هويتها قدمي 

فالفكر الصهيوين القائم على إنشاء ، جديد

إسرائيل الكربى ذات اهلوية اليهودية النقية 

يستلزم بقاءها األقوى واملتفوقة حضاريا وعلميا 

ل يويكفي أن نتذكر موقف إسرائ، يف املنطقة

- ١٩٥٨من الوحدة بني مصر وسورية 

، وشعورها باخلطر على نفسها حينذاك ١٩٦١

ومن الطبيعي أن يكون اهلدف الدائم من وراء 

ذلك منع قيام أي شكل من أشكال التكامل 

ويف مثل هذه ، العريب حىت يف حدوده الدنيا

الشروط بالذات يكون للواليات املتحدة 
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و من خالل إسرائيل كلما أرادت ،رةمباش

، الدور األساسي املقرر سياسيا واقتصاديا وأمنيا

مبا حيقق مصاحلها االقتصادية واالستراتيجية 

وبذلك ، لية يف املنطقةيويثبت السيطرة اإلسرائ

هو مشروع ) مشروع الشرق األوسط(فإن 

صهيوين أمريكي يف األساس يستهدف ترتيب 

صلحة حتالفهما أوضاع املنطقة كلها ومل

وعليه فإن خالصة ما طرح و ومايزال ، الوطيد

يطرح من مشاريع صهيونية أمريكية يثبت 

دفع املنطقة العربية يف طريق التفتت مساعي 

أكثر وأكثر عرب إعادة تركيبها يف إطار نظام 

.الشرق األوسط اجلديد

هل تعي : والسؤال الذي يطرح نفسه هو

ري من ديد الدول العربية حقيقة ما جي

لوجودها أرضا وشعبا والعمل ضد خمططام 

!؟نشاهد فصوهلا يف العراقاإلجرامية اليت 

 ةخطط تقسيم العراق ليست وليد

  اليوم

/شبكة البصرة: نقالً عن  /حممودفالح مريزا

  ٢٠٠٨تشرين الثاين  ٢٣

او  خطط تقسيم العراق ليست وليده اليومو

يف  ٢٠٠٣يف ضوء احتالل اراضيه يف عام 

يف حرب اخلليج  ١٩٩١البدايه كانت يف عام 

والضعف  ةاالوىل اليت وصفت هلم نقاط القو

كانت املرحله االوىل اليت يعيشها نظامه اليت 

لصاحل اسرائيل  من تنفيذ املشروع الكبري

 ٢٠٠٣لدرجه االساس واستمرت اىل عام اب

اهلجوم املدمر الثاين مما ادى اىل احتالله فكان 

واملرحله الثالثه ستبدء االن ا،كلي وتدمريه

باالجتاه حنو التقسيم واائه من اخلارطه العربيه 

كما .مما يؤدي اىل تأمني الدوله الصهيونيه

نادى بتقسيم العراق عدد من املفكرين 

بييت موريس (واملؤرخني الصهاينه امثال 

،وغريهم )وروبرت بالك ويل وبرنارد لويس

على  همطروح توخطط تقسيم العراق كان

االجنده االمريكيه منذ صدور وثيقه لني بريك 

اليت دف اىل تأمني  ١٩٩٦الشهريه عام 

صرح بذلك املؤرخ الصهيوين وقد  ،اسرائيل

بييت موريس بعدد من االذاعات االمريكيه قبيل 

احلرب على العراق ان العراق دوله مصطنعه 

 اشعوب اوخلطوا فيها عشوائي قسمها االنكليز

حلقيقيه ان تتعايش مع ائف ال تريد بوطوا

كما اعترب املؤرخ اليهودي االمريكي ،بعضها
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برنارد لويس العراق دوله مصطنعه وان 

الذى  أاحتالله فرصه لتصحيح هذا اخلط

 اعاده تقسيمه عرقياطانيون بيارتكبه الرب

كما اختذت الواليات املتحده  .ئفياوطا

خطوات اخرى من اجل حتقيق هدفها من 

يم العراق، بالرغم من كل التصرحيات تقس

العلنيه يف االداره االمريكيه كانت تنفي تقسيم 

العراق بل اا تريد احملافضه على وحدته 

ولكن دستوره جاء ليجسد ،وسالمه اراضيه

مفهوم التقسيم من خالل تسميه الدوله 

ت عباره احتادي ءاالحتاديه او الفدراليه وقد جا

كما فرق ما بني  ،مره يف هذا الدستور ٦١

على الدستور االحتادي ودستور االقاليم بل 

رغم من تأكيده عباره اهلويه االسالميه ال

واحلفاظ على سالمه اراضيه وااللتزام مبيثاق 

 ايعين شيئانه اجلامعه العربيه وهذا مما ال يعتقد 

امام الواليات املتحده االمريكيه بقدر ما يعنيها 

نفصال بعد ان تشكل كلمه احتادي اي قابل لال

هويه كل احتاد او اقليم على حده وصياغه 

.داراه ثرواتهاالقوانني وتنظيمات خاصه به وب

طاين لقضيه يوقد بدء التحظري االمريكي والرب

التقسيم منذ وقت طويل حيث ذكرت 

 مقاال ٢٠٠٦الصندي تلغراف يف شهر حزيران 

بعنوان هل ينقذ تقسيم العراق من نذر حرب 

وتقول فيه مهما كانت االسباب فما ،اهليه

من شك يف حرج املوقف الذي يقف فيه 

 االعراق االن بالرغم من اجلدال احلاصل حالي

بني السياسيني بشأن ما اذا كان هناك خطط 

ن احلقيقه التقسيمه او قيام حرب اهليه بالفعل ف

وال يزال هناك قدر  اهي ان العنف ظل موجود

هذا ،من العراقيني كبري من االمل بني العامه

  .التقسيمهو االمل فيما تراه 

  لعبة تقسيم العراق

١٦/٩/٢٠٠٥-ن االحتادع/حممد الباهلي

مشروع متزيق العراق قلنا منذ البداية، إن 

، وإن هذا واملنطقة كان جاهزاً منذ ربع قرن

املشروع كان حيمل يف داخله خالصة التوجه 

كتبه كل السياسي االستعماري املسموم الذي 

 ١٩٨٣من الصهيوين برنارد لويس يف عام 

، الذي أكد فيه على يف مشروعه االستعماري

ضرورة حتويل املنطقة إىل دويالت طائفية 

وعرقية صغرية بال حكومات، وتقسيم العراق 

شيعية يف اجلنوب وسنية : إىل ثالث دويالت

   .وسط العراق وكردية يف الشمال
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ومشروع برجيينسكي مستشار األمن القومي 

السابق الذي يهدف إىل تفتيت الوطن العريب 

وحتويله إىل كانتونات تضم مجاعات عرقية 

ودينية خمتلفة يسهل التحكم فيها 

حبيث  واستخدامها أدوات يف إثارة النزاعات،

إلسرائيلي أن يعيش يف يسمح للكانتون ا

  . املنطقة

ودراسة ريتشارد بريل املستشار السابق لوزير 

االستراتيجية اإلسرائيلية حىت عام "الدفاع 

 اليت دعا فيها أمريكا لغزو العراق" ٢٠٠٠

باعتبار ذلك جزءاً حمورياً من االستراتيجية 

  . اإلسرائيلية

" صراع احلضارات"وما جاء يف أطروحة 

   .غتونلصموئيل هنتين

هذا التوجه االستراتيجي اخلطري الذي بدأ بغزو 

متزيق العراق واملنطقة العراق يتجه اآلن إىل 

بأكملها، دف السيطرة على ثرواا النفطية 

ويبدو ذلك . وتأمني ظهور إسرائيل الكربى

واضحاً يف املشهد العراقي بكل ما حيدث فيه، 

 خاصة يف موضوع إبراز الدور الطائفي البغيض

ومشروع الدستور العراقي الذي دف . فيه

نصوصه إىل تقسيم العراق وحمو العروبة وحتويل 

العراق إىل عدد غري معروف من الكيانات اليت 

تتطابق متاماً مع أهداف االستراتيجية 

 .الصهيونية-األمريكية

الوضع يف العراق خطري جداً والشعب العراقي 

قوات يواجه حرب إبادة وتصعيدا شرسا من 

االحتالل ومحلة تضليل واسعة حىت من بعض 

خاصة بعد أن الصحف واألقالم العربية، 

وقعت أمريكا بقوة يف مستنقع العراق 

وأصبحت تعاين من مأزق شديد باعتراف 

أمريكا اآلن حتاول . غالبية احملللني السياسيني

اخلروج من املأزق بأي طريقة، ومل جتد خمرجاً 

هلذا املأزق إال بتصعيد احلمالت العسكرية ضد 

وتكشف املدن العراقية والشعب العراقي، 

مذكرات رجال املخابرات األمريكية عن 

وجود منظمات إرهابية مشبوهة ووحدات 

خاصة تابعة للمخابرات األمريكية مهمتها 

حدث هذا يف  .بعمليات إرهابية قذرة القيام

فيتنام وكوريا ومجيع الدول اليت غزا أمريكا، 

أستاذ القانون يف " جون يو"وأشار إىل حقيقته 

لوس أجنلوس "جامعة كاليفورنيا يف صحيفة 

وأضاف أن هذه املنظمات اإلرهابية هلا ". تاميز

مواقع على اإلنتنرت ومراكز جتنيد ومعسكرات 

وحتدث عنها دليل العمليات  .تدريب خاصة

امليدانية الذي نشره اجليش األمريكي عام 
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مثل هذه العمليات والذي ذكر أن  ١٩٧٠

كانت تستهدف إقناع احلكومات األوروبية 

باخلطر الكبري الذي كان ميثله االحتاد السوفيييت 

أحد  ماهر كايناكوحتدث عنها أيضاً . سابقاً

صحيفة أبرز رجال املخابرات التركية يف 

إن مجيع فعاليات التركية، الذي قال " راديكال"

يات تقوم لهي عم" القاعدة"ما يسمى بتنظيم 

، ا وكالة االستخبارات املركزية األمريكية

وإن الرئيس بوش هو الذي دفع لتحريك هذا 

امللف لتصفية رأس املال اإلسالمي املعتدل يف 

مجيع أحناء العامل، وإن املخابرات األمريكية 

تستخدم بعض الرجال ويقولون إم من 

للقيام بعمليات " القاعدة"عناصر تنظيم 

وأكرب . انتحارية يف العديد من دول العامل

تأكيد هلذا األمر ما نشر يف بعض الصحف عن 

اليت وصلت العراق " الفئران القارضة"وحدة 

: واليت مت إعدادها للقيام بعمليات قذرة مثل

ختريب املنشآت من التفجريات واالغتياالت و

وألن الطائفة . أجل إلصاقها باملقاومة العراقية

السنية ذات التاريخ النضايل املشرف ترفض 

االحتالل والتقسيم والوصاية األجنبية وتقاوم 

كل ذلك، فإن املطلوب أمريكياً هو إضعافها 

وقد حتدث . وعزهلا واغتيال الكثري من رموزها

ث باسم عدنان الدليمي املتحد. عن ذلك د

إن األعمال اليت تقوم : مؤمتر أهل السنة وقال

ا وزارة الداخلية ممثلة يف وزير الداخلية جرب 

بيان صوالغ ولواء الذئب والعقرب واحلوت 

والفهد والنمر واألسد كلها تنهش يف حلم 

العراقيني، خاصة بعد أن أصبحت إيران تلعب 

دوراً خطرياً يف العراق وفق استراتيجيتها 

تصدير الثورة الشيعية سومة اليت دف إىل املر

   .إىل املنطقة وحتقيق ما يسمى باهلالل الشيعي

إن خطورة ما جيرب اآلن يف العراق تستوجب 

من الدول العربية واجلامعة العربية أن تتحرك 

سريعاً حلماية العراق من خطر التقسيم واحلرب 

األهلية، خاصة بعد أن أصبحت بعض الرموز 

اليت نصبها االحتالل األمريكي على العراقية 

رأس السلطة، أدوات لتنفيذ لعبة التقسيم يف 

العراق وتسهيل مهمة االحتالل للسطو على 

  .ثرواته

تقسيم العراق فكرة صهيونية 

قدمية

نبيل ابراهيم /شبكة املنصور
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بعد مرور سبع سنوات على احتالل العراق 

وبعد افتضاح كل االعيب احملتل وافتضاح 

كثريا ما نسمع ونقرا من ، طه واهدافه خط

 لالحتالل االمريكي الصهيوصفوياملطبلني 

بان احتالل العراق كان سببه سياسات النظام 

والجل الرد ، الشرعي للعراق قبل االحتالل 

احد على هؤالء ارتأيت اليوم ان نقف عند 

اهم اهداف احتالل العراق اال وهو تقسيم 

.وتفتيت العراق

تقسيم العراق ليست وليدة الغزو إن فكرة 

االمريكي للعراق وليست وليدة القرارالذي 

اختذه جملس الشيوخ االمريكي يوم االربعاء 

فالتقسيم كان ..٢٠٠٧أيلول  ٢٦املوافق 

  .صهيونيا، قبل أن يكون هدفا أمريكيا هدفا،

فكرة التقسيم فكرة صهيونية قدمية بل ان 

        يسمى  مستمدة من التوراة لتحقيق ما

املمتدة من اورشليم اىل بابل ) إسرائيل الكربى(

وتدمري مدنه وسيب نسائه وقتل أطفاله حيث 

... يا بنت بابل طوىب ملن جيازيك..(( ورد

، ))..وميسك أطفالك ويضرب م الصخرة

يوميات كما ذكرت بصورة غري مباشرة يف 

إلنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني  هرتزل

والعمل على ، يع اإلجتاهاتمن مث توسعه من مج

إضعاف صوت العرب املناهضني للمشروع 

األستيطاين ببذر الشقاق والتقسيم والتشتت 

وإضعاف    لغرض منعهم من توحيد إرادم

كما . شوكتهم ليتم تنفيذ اإلستيطان بيسر

بروتوكوالت حكماء وردت بصورة اوضح يف 

اليت طالبت بإنشاء وطن قومي ما بني  صهيون

ويف . والفرات مستندة اىل دعوات تورايةالنيل 

) بار زوهار(ذكر احمللل السياسي ١٩٥٦عام 

) غوريون نب(يف معرض تعليقه على مذكرات 

بأنه خالل العدوان الثالثي على مصر أقترح بن 

غوريون على الفرنسيني خطة للتخلص من 

الزعيم مجال عبد الناصر وتقسيم األردن 

ة توزيع املنطقة والعراق ولبنان وسوريا وإعاد

  .بشكل حيقق أمن الكيان الصهيوين

وبعد اختتام مؤمتر القاهرة ،  ١٩٢١يف عام 

ظهرت الدعوة اىل جعل مدينة البصرة واملدن 

واالقضية والقصبات التابعة هلا ، دولةً  مستقلة 

وكان احملرك هلذه .. غري خاضعة للعراق

بريطاين يهودي يشغل منصب رئيس الدعوة ، 

خالل فترة االنتداب الربيطاين ،  البصرةحمكمة 

استطاع حشد جمموعة من االنتهازيني وحميب 

السلطة من أهايل املدينة الذين قدموا فعال طلبا 

بتحويل البصرة اىل املندوب السامي الربيطاين 
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، غري ان حماولتهم هذه باءت  اىل إمارة مستقلة

بالفشل حني تصدى هلا بعض كبار 

ويف العراقية آنذاك ، الشخصيات الوطنية 

" مزاحم الباجه جي " املقدمة منهم املرحومان 

كما ورد ذلك  "عبد الكرمي الشمخاين " و 

تاريخ الوزارات " كتاب يف اجلزء االول من 

عبد " للمؤرخ العراقي الشهري" العراقية 

ويف مذكرات الشخصية " الرزاق احلسين 

         .الوطنية مزاحم الباجه جي نفسه

هنري كيسنجر وة على ذلك أشار اليها عال

    املنظر للسياسة اخلارجية األمريكية يف مذكراته 

نشرت يف بداية اليت )) سنوات العصف((

الثمانينيات من القرن املاضي خبمسة جملدات 

واليت تشري اىل خطط الواليات املتحدة 

األمريكية بإنشاء دولة قومية لألكراد يف مشال 

مقترحا . خارطة العراق العراق تضم نصف

عات اإلبقاء األوضاع ملتهبة بالصرخطة 

، بالكيان الصهيوين والنزاعات للدولة احمليطة

وإضعافها بالشكل الذي يؤمن اإلسقرار واألمن 

أوصى وفيما يتعلق بالعراق ، للكيان الصهيوين

بالعمل على وضع ترتيبات سياسية وعسكرية 

يف منطقة اخلليج  لتمزيقه وإقامة دولة جديدة

من أراضي العراق % ٨٠تشمل أكثر من 

    .ومدها اىل جانب األحواز العربية

تقريرا ) كيفونيم(نشر جملة ١٩٨٢ويف عام 

للمنظمة الصهيونية العاملية كشفت فيه عن 

كما سبق ان . خطة لتقسيم العراق وسوريا

) برنارد لويس(طرح املستشرق األمريكي 

أنه كيان شاذ ..((معترب مسألة تفكيك العراق 

مبين على أساس خطأ تأرخيي صنعه اإلنكليز 

كما نوه احمللل ))... ويتوجب تقسيمه

 ١٩٨٢عام ) اوديد ينون(اإلستراجيي اليهودي 

جيب علينا حتويل ..(( عن تقسيم العراق بقوله 

العامل العريب ملوزاييك مفكك من جمموعات 

طرة عرقية وطائفية ضعيفة متكن إسرائيل السي

عليها كما تشاء لتحقيق حلم إسرائيل 

جدير باإلشارة أن املؤرخ     ))... الكربى

قد دعا صراحة اىل ) بيين موريس(صهيوين ال

دولة مصطنعة ..((تقسيم العراق معتربا انه 

فيها عشوائيا شعوبا    انتجها اإلنكليز ومزجوا

وطوائفا غري متجانسة وال ميكن ان تتعايش 

وخالل الغزو الصهيوين للبنان ))... فيما بينها

      ..اهلدف من الغزو) أريل شارون( أوجز 

كرة على بأنه تفكيك لبنان ومن مث تطبيق الف((

بقية الدول العربية لتشمل سوريا ودول اخلليج 
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العريب ويف مرحلة الحقة مصر والعراق اىل 

مناطق هشة من األقليات العرقية والطائفية 

تقسيم العراق يعترب أهم مضيفا بأن ، املتحاربة

ألنه يشكل خطرا أكرب على ، من تقسيم سوريا

وعليه ميكن تقسيمه اىل ثالث ، إسرائيل

كما ))... هي املوصل وبغداد والبصرة دويالت

الذي شغل ) داين روتشيلد(صرح اجلنرال

منصب رئاسة قسم األحباث والدراسات يف 

بأنه جيب ..((صهيونية املخابرات العسكرية ال

عالقاا مع " على حكومته أن تطور

الكانتونات اليت تنشأ يف العراق بعد إحتالله 

رخيية الوطيدة والسيما األكراد نظرا للعالقة التأ

وبنفس املعىن نشر الصحايف ))... بني األثنني 

تقريرا يف ) هريش رسيمو(املعروف 

االمريكية تضمن معلومات ) نيويوركر(جملة

تعاون بني الصهاينة والقيادات خطرية عن 

الكردية العميلة لغرض تقسيم العراق اىل 

ويتماشى هذا الطرح مع خطة ، دويالت

اليت نشرها ) ن توبولالال(املستشار األمريكي

على املوقع اخلاص باجليش األمريكي داعيا اىل 

تقسيم العراق اىل ثالث دويالت وبطريقة 

 ١٩٦ما ضر لو اصبح العامل ... كمية يتساءل

  .١٩٣دولة بدال من 

أن تقسيم  لباحث مصرييسجل كتاب صدر 

العراق ال يرتبط بنتائج احلرب اليت تقودها على 

ت املتحدة اليت أسقطت نظام البالد الواليا

الرئيس السابق صدام حسني لكن الفكرة تعود 

سجلها صحفي الكثر من نصف قرن اذ 

عام ) خنجر اسرائيل(هندي يف كتاب عنوانه 

ماذا جرى .. حمنة أمة(وأورد كتاب  .١٩٥٧

أن تقسيم العراق فكرة ليست ..) يف العراق

حني نشر  ١٩٥٧جديدة بل طرحت منذ عام 

خنجر (كتابا بعنوان  هلندي كراجنياالصحفي ا

ضمن وثيقة سرية صهيونية عن توت) اسرائيل

خطة عسكرية دف اىل اقامة اسرائيل الكربى 

وتقضي اخلطة بتقسيم . من النيل اىل الفرات

سوريا اىل ثالث دويالت درزية وعلوية وعربية 

 .سنية وتقسيم لبنان اىل دولتني مارونية وشيعية

أن فكرة تقسيم  املصريالكتاب وأضاف 

العراق كما سجلها الكاتب اهلندي تشمل 

تقسيمه اىل دولة كردية يف الشمال ودولة 

عربية يف الوسط واحلاق املنطقة اجلنوبية بشاه 

) حممد رضا لوي حليف أمريكا انذاك(ايران 

لتحقيق هدفني مها مكافأة الشاه وخلق خلل 

تيجية يف منطقة اخلليج خلدمة االهداف االسترا

والكتاب أعده أمحد .االسرائيلية واالمريكية
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صفحات كبرية  ٤٠٨سعيد تاج الدين يقع يف 

القطع وصدر هذا االسبوع يف القاهرة عن 

مركز احملروسة للنشر واخلدمات الصحفية 

وقال تاج الدين ان املنطقة العربية ،.واملعلومات

 مصر والسودان والسعوديةمبا يف ذلك 

يف اطار "ت القرن العشرينمثانينياوضعت يف 

لتقسيمها لكيانات عرقية قومية " خطة شاملة

حبيث يكون الكيان الصهيوين "ودينية طائفية 

مضيفا أن دراسة " الدولة االهم يف املنطقة

) التقسيم السلس.. العراق(حديثة عنواا 

االمريكيان ادوارد جوزيف ومايكل كتبها 

يني من وضعت تصورا النقاذ االمريك أوهانلون

عن ) الدراسة(دافعت "مأزقهم يف العراق حيث 

وان قضية التقسيم مل .. خيار تقسيم العراق

تعد فقط طرحا نظريا بل أصبحت أحد 

السيناريوهات املفضلة لدى تيار واسع من 

  .السياسيني واالستراتيجيني االمريكيني

من املعروف أن تقسيم العراق قد طبق فعال 

كية الصهيونية عام من قبل اإلدارة األمري

بفرض خطوط الطول والعرض من  ١٩٩١

خالل الضغط على ما يسمى بالشرعية الدولية 

وإبتزازعراا االمني العام لتشكيل كنتونات 

مناطق تتمتع (مذهبية وعرقية حتت ما يسمى 

فقد قسم العراق اىل ثالثة ، )باحلماية الدولية

أقسام أثنان منها مشال العراق واجلنوب 

ن باحلماية الدولية والوسط غري مشموال

و يبدو ، مشمول ذه احلماية يف مفارقة غريبة

ان الصهاينة خبسوا تقسيم العراق اىل ثالثة 

دويالت فاقترحوا هذه املرة بأن تكون أربع 

يديعوت (فقد كشفت صحيفة، كانتونات

خطة أخرى لتقسيم العراق عن ) أحرونوت

ئفية على أسس عرقية وطااىل أربعة دويالت 

. ولكل دويلة برملان وموازنة مالية وإدارة حملية

ومركزها املوصل وتضم  والية الشمالوهي 

دهوك، اربيل، السليمانية، املوصل، (حمافظات

 والية الوسطوالثانية ، )كركوك وصالح الدين

بغداد ( ومركزها بغداد وتضم حمافظات

ووالية الفرات ، )والكوت واألنبار ودياىل

      ومركزها النجف وتضم  األوسط

ووالية ) الديوانية،كربالء، النجف وبابل(

ميسان، ( ومركزها البصرة وتضم  اجلنوب

عاموس (كما اشار ). البصرة، املثىن وذي قار

املدير السابق لشعبة املخابرات ) مالكا

بأن ..(( العسكرية للكيان الصهيوين صراحة 

مسح العراق من اخلارطة كدولة سيقلل من 

املخاطر اإلستراتيجية لألمن القومي اإلسرائيلي، 
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فعامل عريب بال عراق موحد هو األفضل 

  )).. إلسرائيل من عامل عريب فيه العراق

قدم احملافظون األمريكان  ١٩٩٦ويف عام 

اجلدد من األصول اليهودية خطة لتقسيم العراق 

اىل ثالث دويالت لرئيس الوزراء الكيان 

خالل زيارته ) تنياهوبنيامني ن(الصهيوين 

وقبل الغزو بعام قام وزير الدفاع . لواشنطن

بزيارة مشال العراق ) ديفيد اليعازر(الصهيوين

وناقش موضوع تقسيم العراق مع القيادات 

مما أثار حفيظة رئيس الوزراء  الكردية العميلة

الذي اعترب ) بولند اجاويد( التركي آنذاك

. ركياموضوع الزيارة يشكل ديدا ألمن ت

وعلق مسئول تركي رفيع املستوى بأن دعم 

الصهاينة لألكراد لتقسيم العراق من 

جلب املزيد من املوت والويالت ملنطقة  شأنه

 ٢٠٠٢ويف اكنوبر من عام . الشرق األوسط

) جاري دي هالبريت( نشر احمللل السياسي 

دراسة موسعة بشأن تقسيم العراق على أسس 

ويف نفس . د القوميةعرقية وإعادة ترسيم احلدو

للمعلومات ) ستراتفور(أصدر مركز العام 

اجليوسياسية دراسة مهمة تناولت 

اىل  قسيم العراقتاالستراتيجية االمريكية ل

ثالثة مناطق منعزلة عن بعضها كي ينتهي 

بضم وذلك ، وجود العراق كدولة موحدة

بغداد وحمافظة االنبار اىل االردن وتشكيل ما 

وضم املوصل . هلامشية املتحدةيسمى باململكة ا

وكركوك اىل كردستان العراق لتصبح دولة 

وأخريا ضم حمافظات اجلنوب . ذات حكم ذايت

وحسب التقرير فأن هذا الوضع . اىل الكويت

سيحقق للكيان الصهيوين األمن التام ألن 

  .العراق من أشد أعداء الكيان

اما بعد الغزو األمريكي للعراق فقد اشتدت 

فقد ، دعوات وبرزت بصورة اوضحهذه ال

( الباحث السياسي يف معهد) جون ديو(كتب 

لوس اجنلوس ( مقاال يف ) إنتربرايز الصهيوين

التعجيل بتقسيم أكد فيه على ضرورة ) تاميز

ومن اجلدير بالذكر ، اىل ثالث دويالت العراق

الرئيس الفخري لس )ليزيل غلب( ان 

العالقات اخلارجية يف الكونغرس االمريكي 

عن مشروع  ٢٠٠٣كشف يف أواخر عام 

لتقسيم العراق اىل ثالث دويالت نشرته 

الدول الثالث هو " صحيفة نيويورك تاميز بعنون

يف ) جاي باخور( أما احمللل الصهيوين" احلل

مركز هرتزليا فقد أعترب عدم تقسيم العراق بعد 

ان احلرب األمريكية على " غزو بأنه يعينال

العراق تعترب فاشلة من األساس ومل تتمكن من 
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ودعا اىل ضرب حركات " حتقيق أهدافها

كي ال تتحول اىل قاعدة ، املقاومة السنية بقوة

ويف يناير من . لتهديد مصاحل إمريكيا وإسرائيل 

اريك ( نشر احمللل السياسي  ٢٠٠٤عام 

ذر فيه من مغبة تقسيم تقريرا ح) ماكواردت

العراق ألن ذلك من شأنه ان حيفز دول اجلوار 

للتدخل يف شئون تلك الدويالت اهلشة 

والسيطرة عليها، وسيؤدي ذلك اىل اضطراب 

ويف آذار من العام نفسه . الوضع االقليمي

بأن ) يب يب سي( صرح هنري كيسنجر لشبكة

" يسري بنفسه بإجتاه يوغسالفيا السابقة" العراق

  . قاصدا تقسيمها اىل دويالت

) جونثان كوك(وقد حلل الصحفي الربيطاين

الغرض ) إسرائيل وصراع احلضارات(يف كتابه

من الغزو األمريكي لعراق بأنه لتقسيمه وإجراء 

         وقد خلص. تغيريات يف منطقة الشرق األوسط

السفري األمريكي يف بريوت ) ريتشارد باركر(

اتيجية بالده يف منطة إستر٢٠٠٧يف متوز عام 

وضع أسس " الشرق األوسط بان الغرض منها

يف  جديدة ملشروع خارطة الطريق الكربى

املنطقة تتماشى وأهداف األقليات الطائفية 

  .والعنصرية يف حتقيق اإلنفصال

ولعل برنامج الشرق االوسط اجلديد او الكبري 

الذي نادت به االدارة االمريكية السابقة وعلى 

خري دليل على مانقول  ونداليزا رايسكلسان 

مبادرة (بشأن هذا املشروع؛ الذي سمي بـ 

، والذي روج له )الشرق األوسط الكبري

الساسة األمريكيون، بدءاً بالرئيس جورج بوش 

ونائبه ديك تشيين، مروراً بوزير اخلارجية 

كولن باول ومستشارة األمن القومي 

، وانتهاًء بكبار املسؤولني يف كونداليزا رايس

البيت األبيض ووزارة اخلارجية ومراكز صنع 

ويشمل املنطقة املمتدة جغرافياً القرار األخرى؛ 

من موريتانيا غرباً إىل أفغانستان شرقاً، مروراً 

وقد سبق للكيان  .بفلسطني وتركيا وإيران

الصهيوين أن طرح مثل هذه املشاريع للمنطقة، 

ل أخطرها، رؤية رئيس وكان آخرها، ب

وزرائها األسبق وزعيم حزب العمل احلايل 

الشرق (يف أوائل التسعينيات ل مشعون برييز

اليت عنون ا كتابه الشهري) األوسط اجلديد

(The New Middle East)  شر يف عامالذي ن

، واليت كانت تطمح يف الظاهر إىل مجع ١٩٩٣

دول الشرق األوسط يف سوق مشتركة، بعد 

قيق السالم املزعوم، حبيث يعزز قيام هذه حت

السوق املصاحل احليوية ويصون السالم على 
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املدى البعيد، ولكنها ختفي أجندة أخرى كانت 

تدور يف خميلة برييز وهي دمج إسرائيل يف 

املنطقة بعد إعادة صياغتها وتشكيلها لتصبح 

، وتصبح )العربية(وليست ) الشرق األوسط(

املهيمنة واملسيطرة على  إسرائيل هي الدولة

مقدرات املنطقة كوا رأس اجلسر للمشروع 

 .١٩٤٨الغريب االستعماري منذ إقامتها يف عام 

وقد كشف برييز عن نياته وأهدافه احلقيقية يف 

) فصلية الشرق األوسط(مقابلة صحفية نشرا 

حني رد على سؤال حول  ١٩٩٥يف مارس 

املقبل  أن هدف إسرائيل(قول سابق له مفاده 

جيب أن يكون االنضمام اىل جامعة الدول 

) العربية(أعتقد أن جامعتهم ( :، قائالً)العربية

، )الشرق املتوسط(جيب أن تسمى جامعة 

حنن لن . وعندئذ ميكن إلسرائيل أن تنضم إليها

نصبح عرباً، ولكن اجلامعة جيب أن تصبح 

لقد أصبحت اجلامعة العربية ... شرق أوسطية

  .)املاضيجزءاً من 

تبىن جملس  ٢٠٠٧ايلول عام  ٢٦بتاريخ 

عضواً،  ٧٥مبوافقة (الشيوخ االمريكي  قرارا 

غري ملزم تقدم به السيناتور ) ٢٣ورفض 

 جوزيف بايدنالدميقراطي، واملرشح للرئاسة، 

يقضي بتقسيم العراق اىل ثالثة كيانات حسب 

االنتماء الطائفي والعرقي، تربط بينها حكومة 

دودة الصالحيات تتوىل محاية احلدود احتادية حم

بوهم ان ذلك حيل . وتوزيع عائدات النفط

مشكلة العنف يف العراق وبالتايل يسهل سحب 

ايدت هذا القرار بالطبع . القوات االمريكية منه

العصابات الربزانية الطالبانية ومل يكن هذا 

املوقف مفاجئا منها الن هذا املوقف يعكس 

للقيادة الكردية اليت وجدت النزعة االنفصالية 

يف الظروف االستثنائية اليت يعيشها العراق 

وفقدان التوازن يف املعادلة السياسية مناسبة 

  .لتعميق الواقع احلايل لكردستان

ان تأييد القيادة الكردية لقرار تقسيم العراق 

يعكس النظرة ريات األحداث وتداعياا يف 

وا بنظر العراق اجلريح من دون ان يأخذ

االعتبار ان هذا املوقف سيعمق خالفهم مع 

مجيع مكونات الشعب العراقي اليت رفضت 

قرار تقسيم العراق وعدته تعميقا للطائفية 

والعرقية وال يساعد على حتقيق االمن 

  .واالستقرار يف البالد

لقد كشفت القيادة الكردية عن نزعتها 

 االنفصالية رغم دعواا بالتأكيد على وحدة

العراق يف ظل ما يسمى بالنظام الفدرايل 

والدستور املزور وهذه املزاعم اليت روجت هلا 
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بعد الغزو األمريكي للبالد جسدا على ارض 

الواقع من خالل كيان خارج عن سيطرة 

الدولة املركزية وسيادا الستثمار ضعف 

احلكومة املركزية اليت تشظت بفعل احملاصصة 

يت أسس هلا حاكم العراق الطائفية والعرقية ال

وهناك خمطط تعمل .السيئ الصيت بول برمير 

على تنفيذه كل من امريكا والكيان الصهيوين 

بنقل والعصابات الربزانية الطالبانية ويقضي 

اليهود االكراد من فلسطني اىل مشال العراق 

وتوطينهم حمل املسيحيني العراقيني من 

الذين سيتم توطينهم  الكلدان و األشوريون

يف لبنان ومنحهم اجلنسية اللبنانية وال شك ان 

هذا املخطط حيظى بدعم املنظمات الكنسية 

يفسر الصهيونية يف امريكا وهذا  –املسيحية 

االعتداءات املتواصلة ضد املسيحيني يف 

من اجل اجبارهم على اهلجرة من  العراق

فرقة من العراق وحبسب تقارير امريكية فان 

املوساد الصهيوين هي اليت تشن االعتداءات 

على املسيحيني بالتعاون مع مرتزقة مسيحيني 

ويستهدفون بالتحديد الكلدانيني يف  امريكيني

املوصل وأربيل و احلمدانية وتل اسقف وقرة 

وألصقتها بتنظيم القاعدة دف قوش وعقرة 

السيطرة على هذه املناطق وتسليمها للكيان 

  .!!!!ا ارضا يهودية توراتيةالصهيوين بوصفه


