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 حول التأسيس

اىل افاقته وصحوته  لعله من املناسب تشبيه االحتالل االمريكي للعراق بصفعة قوية على وجه نائم ، ادت
واستراتيجيتها الكامنة وراء هذا العمل الغري  لكي يثري تساؤالت أساسية حول أهداف الواليات املتحدة

املمكن االطاحة بصدام ونظامه من خالل انقالب عسكري وهو ما  إذ كان من.مسبوق يف الفترة الراهنة
 .وخصوصا يف هذه املنطقة من العامل كان حيصل يف العادة

نأمل ان يكون هذا  ذلكعسي ان تكرهوا شيئا وهو خري لكم، ل: قال اهللا تعايل يف حمكم كتابه العزيز
اجملاالت باذن اهللا ، كما حصل يف  احلدث املؤمل وهذه الصدمة فاحتة خري لبدايات صحوة جدية يف خمتلف

 .مثال لبنان بعد االجتياح االسرائيلي اوائل الثمانينات

 :البحث حول هذه االهداف وهذه االستراتيجيه يقود اىل النتيجة التالية

مشروعه  حتديني خارجيني كبريين، االول هو التحدي االمريكي من خاللالعامل االسالمي يواجه 
االحتاد السوفييت واية فترة  االمرباطوري والعوملة ونظام القطب الواحد الذي يتم الترويج له بعد سقوط

 واملتمثل مبشروعه االستيطاين يف فلسطني واملتجسد احلرب الباردة، والتحدي الثاين هو التحدي الصهيوين
 .املتحدة وبقية احناء العامل بنفوذ اللويب الصهيوين يف الواليات

والثاين ميثل املالكم  وميكن متثيل ساحه التحدي حبلبة مالكمة فيها طرفان، االول ميثل العامل االسالمي
 .الصهيونية الذي يالكم بيدين االويل متثل الواليات املتحدة والثانيه متثل

سلبية وسطحية وغري  تعمال كلمة التحدي بدل العدو، الن كلمه العدو كلمةهناالبد من التاكيد علي اس
 .علمية

بني االجتهات  سلبية الا تثري االحساسات والعواطف الغضبية فقط، وسطحية الا المتيز والتفرق
االهلية ومبدأ إوقانون التحدي  املختلفة يف هذين التحديني، وغري علمية الا ال تركز على السنن

 .االستجابة الذي اشار اليه ارنولد توينيبو

العواطف املتاججة وردود  لذلك وبناءاَ على ما تقدم وملواجهة هذا التحدي املزدوج الميكن االرتكان اىل
االجتهات املختلفة واالنتباه اىل القوى اجلديدة اليت  االفعال العنيفة واالنية، وكذلك البد من التمييز بني

االمريكي واالفراد العاديني واملفكرين والصحفيني املعارضني أمثال  فحساب الشعبتظهر على الساحة ، 
ونعوم تشومسكي وبول فينديل وغريهم خيتلف عن حساب طبقة النخبة الثرية من  ليندون الروش
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السالح والشركات النفطية املسيطرة على صناعة القرار يف امريكا، وكذلك احلال  شركات صناعة
 تحدي الصهيوين، الذي جرت العادة على خلطه مع التحدي اليهودي، فالتحدي االساسياىل ال بالنسبة

" ويعارضوا مثل حركة يأيت من االول وليس من الثاين ، إذ أن يهوداَ كثرييني اليؤمنون بالصهيونية بل
لثنائي يريد ان يواجه هذا التحدي ا وكذلك احلال ملن. وإسرائيل شاحاك ويوري افنريي" ناطوري كارتا

والسنن االهلية يف اجملتمعات االنسانية وكذلك االستفادة  البد له من االرتكان لقوانني التحدي واالستجابه
بكل فروعه احلالية، وبعبارة اخرى البد من مراعات قواعد الصراع  مما توصل اليه علم االجتماع

 .واملواجهة

واجياد الفكر االستراتيجي  بد من العمل على بناءوتطبيقاَ ملا متت االشارة اليه وكخطوة اوىل وأساسية ال
االستراتيجي الميكن وضع سلم االولويات  وتفعيله اىل اقصى حد ممكن، اذ ان بدون هذا الفكر والفهم

وكذلك الميكن جتاوز أو إحتواء اخلالفات املنهجية  الذي بدونه تضيع اجلهود وتاكل احداها االخرى،
 .االخرى الناشطة على الساحة ىوالفكرية مع الفعاليات والقو

اذ الميكن البدء باملواد  لعل احسن ماميثل سلم االولويات، هو مواد البناء املطلوبة لبناء مسكن او عمارة ،
من حفر االساس وتوفري املواد الالزمة  الصحية واالنابيب والكاشي واالبواب مثال، والبد من الشروع

 .لذلك

انا واخي : القائل ء وجتاوز اخلالفات مع الفعاليات االخرى، هو املثلولعل احسن ماميثل موضوع احتوا
موقف العلماء االعالم يف العراق  وكذلك ميكن تذكر. علي ابن عمي، وانا وابن عمي علي العدو املشترك

 .بالرغم من ظلمه واستبداده ضد االول من كل من االجنليز والعثمانيني، اذ وقفوا مع الثاين

ابعد مما تراه عيناه  ور وأمهيه الفكر االستراتيجي بسائق السيارة الذي اليستطيع ان يرىوميكن متثيل د
فيها كثري من الكامريات اليت متكنه من  امامه من سيارات،وبذلك اجلالس يف غرفة السيطرة املركزية اليت

 .تيجيةيف تلك املدينة، فالثاين نظرته إسترا تكوين صورة واسعة ومتكاملة عن وضعية املرور

 .إستراتيجية وكذلك ميكن متثيل هذا الدور مبدرب فريق كرة القدم والعبيه، فاالول نظرته

فعالية واحدة ،يقوم ا  إن عملية اجياد وبناء الفكر االستراتيجي ليست عملية بسيطة ذات بعد واحد او
 . مهما كانت قدراته ومواهبه فرد واحد

املنطقة ، ميكن القول  ويف) الدبابات املفكرة(ستراتيجة يف أمريكاومن خالل التأمل يف مراكز االحباث اال
بناء مثل هذه املراكز املتخصصة واليت  بأن هذا الفكر االستراتيجي املطلوب الميكن اجياده اال من خالل

هذه املراكز ميكن ان تشكل . استقالليتها ومصداقيتها ميكن متويلها من خالل جهات متعددة للحفاظ على
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للناشطني علي الساحة،وميكن ان تساعدهم على التوصل اىل التحليل  علومات وقاعده معرفيةبنك م
 الصحيح لألحداث، خصوصا للناشطني الذين التتوفر لديهم الفرصة الكافية للتأمل والتفسري األقرب اىل

 .والتحليل ومجع املعلومات بشكل منظم ومستمر

املعلومات الالزمة  يتطلب قاعدة معرفية حتتوي علىالتصدي ألي عمل أو نشاط سياسي أو إجتماعي 
تتوفر للناشطني الذين أعطوا جل وقتهم  والتحليل املتعدد االبعاد والقراءة العميقة املتخصصة، اليت ال

وقتا للتفكري والتأمل ومتابعة األخبار واملعلومات بشكل  لألعمال واملسؤوليات التنقيذية ، اليت ال تعطي
 .واسع وشامل

قل هذه سبيلي أدعو  : وال تقف ماليس لك به علم، وقال عز وجل:  اهللا تعاىل يف حمكم كتابه العزيزقال
 .خبريا وإسأل به: اىل اهللا على بصرية أنا ومن إتبعين، وكذلك قال جل وعلى

بناءه واجياده، لكي  هذا العلم وهذه البصرية واخلربة التخصصية هي ما حتاول مراكز االحباث املقترحة
 .كون نورا مضيئا للناشطني على الساحة السياسية واالجتماعيةي

أحد مصادر القوة  ، ومن الواضح ان....وأعدوا هلم ماإستطعتم من قوة ومن رباط اخليل: قال اهللا تعاىل
 .الواسعة، ولذلك قيل املعرفة قوة هذه هي احلصول على املعلومات املتخصصة وبناء القاعدة املعرفية

من القول بان هذا العلم  سؤال نصف اجلواب وقيل كذلك ان معرفة الداء نصف الدواء ، وهنا البدقيل إن فهم ال

  .طريق ادارة الصراع ومواجهة التحديات والبصرية واخلربة والفكر االستراتيجي املطلوب، تشكل قطع نصف
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

  :مقدمة العدد
 وكاتبها الجنرال االمريكي مجلة القوات المسلحة االمريكيةرت في لمقالة خطيرة نش في هذا العدد ترجمة

ونذكر هنا بما  ،  والزالتوقد أثارت ردود فعل كثيرة في األوساط العراقية والعربية،  رالف بيترزالمتقاعد 

ي  المركز بترجمة دراسة منشورة فوسيقوم "مستقبل العراق"  من هذه السلسلة جاء بالعدد الخامس واالربعين

، وهذه  أزمة الهوية في الشرق األوسط/ من أنا :  وهي تحت عنواناحدى مراكز االبحاث االسرائيلية

  !الدراسة ليست بعيدة عن أجواء هاتين الدراستين؟
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 الخارطة الجديدة للمنطقة:حدود الدم

  العراق الخطوة األولى / قديمة رؤيا تقسيمية جديدة

 ٢٥/٧/٢٠٠٦ – الدكتور خليل السعيد: ترجمة

) حدود الدم(نشرت خارطة جديدة للشرق األوسط بمقال معنون  , ٢٠٠٦في موقع مجلة القوة العسكرية تموز 

شرق أوسطية جديدة والتقرير يفترض إن الحدود بين الدول غير مكتملة وغير  حددت مالمح جديدة لخارطة، 

والشرق  خصوصا في قارة إفريقيا التي تكبدت ماليين القتلى وبقيت حدودها الدولية بدون تغيير , نهائية

 في أوائل )والبريطانيون الفرنسيون(هذه الحدود التي شكلت أوروبا ، األوسط الملتهب والمتوتر منذ عقود

 عشر فكان التقسيم عبئا عليها هزائمها في القرن التاسع القرن العشرين، من الدولتين اللتين كانتا تعانيان من

هذا التشكيل الذي قسم قوميات على جانبي الحدود وأصبحت كتال قومية كبيرة  وجاء من عدم اإلدراك لخطورة

 . وقد يضم الكيان السياسي المستقل اثنيات وطوائف متناحرة ،جوانب الحدود لعدة دول ومبعثرة على
 

عمال ال أخالقية تمارس أخالل  خل الدولة نفسها وبين الدول منأن حدود الشرق األوسط تسبب خلال وظيفيا دا

ن لم الشمل على أساس إ.التطرف الديني أو القومي والمذهبي أو بسبب.ضد األقليات القومية والدينية واألثنية 

  يمكنإن القومية الخالصة أو الطائفة وحدها، واحدة لن يجعل األقليات سعيدة ومتوافقة الدين والقومية في دولة

هذه الخارطة السياسية  وللمقارنة انظر،تجد مبررا لتغير الحدود ولتشكيل كيان سياسي لها كما يفترض التقرير 

 :قبل التقسيم
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 : مابعد التقسيم والذي نشر على الموقع في الرؤيا الجديدة لشرق أوسط
 

 
 

ت على أساس وقائع ديموغرافية ليست على أساس خرائط معدة مسبقا بل أعد في هذه الرؤيا إن التقسيمات

تكون  وألن إعادة تصحيح الحدود الدولية يتطلب توافقا إلرادات الشعوب التي قد). والمذهبية الدين القومية(

الغاية التي يجب أن تستغل  ولضيق الوقت البد من سفك الدماء للوصول إلى هذه، مستحيلة في الوقت الراهن

يمكنها العيش مع جيرانها ولهذا جاء الفصل عن  يفترض إن إسرائيل ال. امن قبل اإلدارة األمريكية وحلفائه

 المتباينة التي اليمكن التعايش فيما بينها من الممكن تجمعها بكيان سياسي ولذا فأن الطوائف، جيرانها العرب

 .واحد
 

واليات المتحدة عليه فأن ال. سياسي األكراد على سبيل المثال اكبر قومية موزعة على عدة دول بدون كيان

احتالل بغداد مستفيدة من فراغ القوة التي كان يشكلها  بعد) الظلم(وحلفائها ال تريد أن تفوت فرصة تصحيح 

بأنه الدولة الوحيدة في العالم التي كانت الحاجز العظيم أمام تنفيذ المخطط  العراق الذي أصبح مؤكدا اآلن

  .للمنطقة األمريكي
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و ، السعودية وباكستان وسوريا واألمارات ,العراق، تركيا، م واالستقطاع هي إيرانالدول المستهدفة بالتقسي

 .األردن وأفغانستان ,اليمن، دول ستوسع ألغراض سياسية بحتة
 

دولة ( ،)كردستان وسنيستان وشيعستان(ثالث دويالت  من تقسيم العراق تنشأ..... الدول الجديدة التي ستنشأ

كردستان العراق وبضمنها طبعا كركوك النفطية وأجزاء من الموصل  ىوستشمل عل،)كردستان الكبرى

 وستكون أكثر دولة موالية للغرب، ارمينيا واذربيجان،إيران وسوريا،من تركيا  وأجزاء،وخانقين وديالى

 .وألمريكا
 
 من السعودية واألجزاء الجنوبية الغربية وستشمل على جنوب العراق والجزء الشرقي من ،)دولة شيعستان(

ستنشأ على ما تبقى من ارض ) دولة سنيستان. (بالخليج العربي وستكون بشكل حزام يحيط )األهواز(إيران

التي ستقطع أراضيها من الجزء الجنوبي ،)دولة بلوشستان الجديدة( وخلق.سوريا  العراق وربما تدمج مع

 .لباكستان والجزء الجنوبي الشرقي من إيران الغربي
 

الدولة الكردية وأجزاء منها لصالح دولة شيعية عربية وأجزاء لصالح   منها لصالحإيران ستفقد أجزاء

 .وستحصل على أجزاء من أفغانستان المتاخمة لها لتكون دولة فارسية ,أذربيجان الموحدة
 

إليها  ستفقد جزء من أراضيها الغربية إلى بالد فارس وستحصل على أجزاء من باكستان وستعاد أفغانستان

دولة دينية ،السعودية إلى دولتين  القبائل السعودية ستعاني اكبر قدر من التقسيم كالباكستان وستقسممنطقة 

ودولة ،تشمل على كل المواقع الدينية المهمة لمسلمي العالم , على غرار الفاتيكان) الدولة اإلسالمية المقدسة(

 )من واألردنالي(منها أجزاء لتمنح إلى دول أخرى وسيقتطع) السعودية(سياسية 
 

القديم بعد أن تقطع أراضي لها من السعودية وربما من فلسطين المحتلة لتشمل  ستنشأ دولة جديدة على األردن

 .)األردن الكبير(فلسطيني الداخل وفلسطيني الشتات  على كل

  .أجزاء من جنوب السعودية وتبقى الكويت وعمان بدون تغيير اليمن سيتم توسعه من اقتطاع

 ماهو الغرض بعرضها بموقع عسكري أمريكي رسمي؟...الخارطة اآلن؟ م عرض هذهلماذا يت

إلغاء  يبدأ من، جديد) ديمقراطي(األمريكية كانت قد طرحت مبادءها وتصورها عن شرق أوسط  اإلدارة

اء بداية القرن العشرين النتف الخرائط االستعمارية القديمة التي أنشأها االستعمار الفرنسي والبريطاني في

 .الجديدة للبلدان المعنية بالتقسيم الحاجة إليها بسبب المتغيرات القومية والطائفية
 

الدول لجديدة التي ستنشأ ستكون ،التي تتعرض للتقسيم واالقتطاع التقسيم واالقتطاع وسيلة ألضعاف الدول

منحتهم  فيدة إلى الدولة التياألمريكية بحكم العرفان بالجميل للعناصر االنفصالية المست موالية تماما لإلدارة

واألردن الكبير سيكون .والضم  والدول التي ستتوسع ستكون مدينة أيضا بموالتها لمشروع التقسيم،االستقالل
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ونقطة جوهرية بتخليص إسرائيل من مشكلة تواجهها  الحل األمثل للمشكلة الفلسطينية والالجئين الفلسطينيين

للسكان لصالح الفلسطينيين في حال تطبيق قرارات مجلس األمن ذات  باستمرار وهي التغيير الديموغرافي

 .الصلة
 
المتحدة للسيطرة  السؤال هل هو هذا الحل الممكن للتخلص من المشاكل التي تواجه إستراتيجية الواليات لكن

الكيانات ونوعا جديدا من الحروب بين  أم أنها ستكون بؤر جديدة للتوتر...على العالم وعلى مصادر الطاقة؟

 .)تيمور الشرقية(الداخلي والتوتر غير محسوب العواقب واالقتتال) المثال الكوري(القديمة والجديدة
 

فهل يمكن أن تجر الدول ، بأيدي عمالء عراقيين باتت معروفة وكشفت معظم خيوطها إن محاولة تقسيم العراق

 :على ية مجددا هو ورقة ضغطربما يكون طرح الفكرة والخارطة التقسيم. بنفس الطريقة األخرى
 
المقترح خلقها في حال فشل  في حالة معارضتها لمشروع الدولة الكردية في كردستان العراق.... تركيا- ١

 . كردستان المكان األمن لقواتها في حالة انسحابها المشروع األمريكي السياسي والعسكري في العراق لتكون

السافر في العراق وتجاوزها لخطوط حمراء وضعتها اإلدارة على تدخلها  كتهديد مباشر... إيران- ٢

 لها األمريكية

 .الجنوب أو لفيدرالية شيعية في) المتمردين(السعودية لمنعها من دعم  -٣

المتشددة وضمان بقائها ضمن  والعناصر اإلسالمية) طالبان(لضمان عدم ترددها بضرب .... باكستان -٤

 .المشروع األمريكي

كمكافئة غنية لمدى دعمهم .بحلم التوسع واألكراد بحلم خلق دولة جديدة لهم إلغراقهم، ألردنوا ،اليمن -٥

ومستقبل  وحلم االنفصاليين والتابعين والسائرين ضد أحالم، األمريكي هذا هو الحلم األمريكي للمشروع

 شعوبهم
 

إما باالتفاق وهو امرأ ،  يمر دونال يمكن إن إن التقسيم واالقتطاع لتشكيل دوال جديدة أو توسيع لدول قديمة

كيانات سياسية معترف بها دوليا بهذا الشكل أو ان تتم بالتقسيم القسري  مستحيال لدولة مستقلة ومستقرة ذات

إلنجاحه ومن ثم  وتمنح اإلدارة األمريكية اآلن وبسرعة األولوية القصوى. ينجز حاليا في العراق بالشكل الذي

واالقتطاع وإن العراق سيكون الخطوة  لقد كان من الضروري للدول المعنية بالتقسيم.تعميمه على المنطقة ككل

بكل فصائلها على مشاريع اإلدارة األمريكية وحلفائها في  ومن هنا تجئ خطورة المقاومة العراقية ،األولى

  يؤدي بنهاية المطافولكن إنقاذا للمنطقة كلها وللعالم من هذا الشر القادم الذي قد إفشال ليس االحتالل نفسه

 إلى إغراق العالم بسلسلة من الحروب قد تنتهي بحرب مدمرة للبشرية
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