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 ميركيةأ-مشروع تقسيم سوريا في االستراتيجية الصهيو

 

 تاريخي: دخلم - 1

عقـب الحـرا العالميـة  ،أن التسوية الغربية للمنطقـة العربيـة "،الباحث في جامعة هارفرد ،روجر أوين"أى ر 
ا دون حكم عسـكر  اسـتبداد ، مم ـفيها من رًا قد أنتجت دواًل مصطنعة، وال يزال تحقيق االستقرار متعذ   ،األولى

ة، وذلـ  يدفع بالمجتمع الدولي اليوم للبحث عن ترتيبات جديدة تهدف إلى تحقيـق االسـتقرار بصـورة أ وـر واقعي ـ
سـودان، أو مـن خـالل كمـا وقـع فـي ال من خالل إعادة تقسيم المنطقة وفق حدود جديدة تحظى بـاعتراف عـالمي

 بشـنن المجنـون  الهـو  مـن أخـذت حالـة. وقـد كما هو الحال فـي العـرا  "دالتجزئة ضمن الحدو "تطبيق مفهوم: 
التــي  "الحالــة الســورية"، خصوصــًا فــي "دــورات الربيــع العربــي" مــا ســمي تقســيم المشــر  العربــي موجــة دانيــة بعــد

ـــ  وــرأ والشراســـة والخبـــث مـــن حيـــث الضــراوة أخــذت بعـــدًا مختلفــاً  كـــان لهـــا كـــان لبــاقي الـــدول العربيـــة التــي ا مم 
روحـــات التقســـيم فـــي الحالـــة والـــيمن وليبيـــا. حيـــث وصـــلت أط والعـــرا  مـــن أطروحـــات التقســـيم كمصـــر هانصـــيب

. وبعــد تنســيا قــوات ســوريا الديمقراطيــة 30/9/2015أوجهــا بعــد التــدخس الروســي فــي ســوريا بتــاري   الســورية
ــالكرديــة ال ، "جــورت تــاون "بجامعــة  نشــر الباحــثو  عت فــي أمــا ن كبيــرة بتغطيــة مــن الطيــران األمريكــي.تــي توس 

غبريال شينمان، بحوًا أشار فيـ  إلـى أن الشـر  األوسـف يـدفع دمـن أخطـاء الـدول الغربيـة عنـدما رسـمت خارطـة 
الربيـع العربـي يكمـن فـي  المنطقة في مطلع القرن العشرين، مؤكدًا أن مفتـا  حـس األامـات السياسـية فـي مرحلـة

رئـيا تحريـر صـحيفة  د  ـوأ إعادة رسم خريطـة المنطقـة فيمـا يتناسـب مـع طموحـات األقليـات اادنيـة والمذهبيـة.
علــى ضــرورة أن تســفر تطــورات المنطقــة عــن صــياغة خريطــة سياســية جديــدة  "ألــوف بــن"ســرائيلية اا "ارتآهــ"

 .نسيا كيانات سياسية جديدة  عبر تتحترم حقو  الشعوا في تقرير مصيرها، وذل

أول األســافين وأ ورهــا ضــررًا فــي جســد ســوريا الكبــرى بالشــكس  1920فــي عــام  "ســيفر"ت معاهــدة للقــد شــك  
تـم تقسـيم سـوريا الكبـرى بـين الفرنسـيين فلقـد . يلـة، خصوصـًا أيـام حكـم العومـانيينبـ  منـذ أامنـة طو  تفر  الذ  ع  

والبريطـــانيين إلـــى دـــالث منـــاطق حينهـــا: األولـــى: منطقـــة شـــرقية تشـــمس دمشـــق وحلـــب وحمـــاة وحـــوران والكـــر ، 
: منطقــة غربيــة تشــمس جبــس لبنــان والســاحس الغربــي مــن ااســكندرونة شــمااًل والالذقيــة وطرطــو  حتــى ةوانيــوال
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وقــع أيضــًا علــى عــاتق و يــة تشــمس متصــرفية القــد  ولــوائي عكــا ونــابلا. : منطقــة جنوبةوالوــوالبيــروت جنوبــًا. 
فا  بين البريطانيين ت  م باا. د1920تشكيس دولة لبنان الكبير عام  تم  فالفرنسيين ترسيم الحدود السورية اللبنانية 

غرافيـة فـي الجسـد ألقت نتائج االقتطاعـات الجوقد  .1922ترسيم الحدود السورية الفلسطينية عام  والفرنسيين تم  
الســور  لاللهــا أيضــًا علــى النخــب الوطنيــة الســورية المنقســمة أصــاًل، إذ وجــدوا أنفســهم فــي مــنا  كبيــر حــول 

ث الذ  كافحوا من أجس منع نشـنت  علـى الصـيغة التـي أرادهـا لـ  الفرنسـيون. د  حست يفية التعامس مع الكيان الم
ــة أد  قــد شــك   الســوريين ينوكــان االنقســام بــين الق طــريين والقــوميين العــروبي ت إلــى تطــور غيــر ناضــج س حالــة قلق 

ى الحزا القومي السور  تحقيق مشروع سورية الكبرى، ووضع  . إْذ تبن  يللهوية السياسية للكيان الجديد ومواطن
نهم هــدف لــ ، بينمــا تبن ــى حــزا الشــعب تحقيــق فكــرة الهــالل الخصــيب، كــحــزا البعــث تحقيــق الوحــدة العربيــة 

ا الوطني إلى التقارا مع السعودية ومصـر منعـًا لقيـام وحـدة عربيـة تتسـبب فـي حـدوث اخـتالل فـي ومال الحز 
 بالمملكة الهاشمية الكبرى.يمان  إبعض السياسيين علن أ التواان ااقليمي، كما 

قبــس ت إذ نشــن، ليهــاشــار إالم   عاصــفةاليديولوجيــة األبــات تقل  التزامنــت تشــو هات جغرافيــة مــع فــي المقابــس  
دولــة علــى الــنمف الغربــي الحــديث تقــوم علــى فكــرة  فــي ســوريا االنتــداا الفرنســي ومــا بعــد االنســحاا العومــاني

ــ زت فــي خطابهــا السياســي القوميــة العربيــة، وذلــ  فــي العهــد الفيصــلي نســبًة إلــى األميــر فيصــس بــن الحســين، رك 
قامـت علـى شـكس ملكـي.  ،ادوياً ابًا قوميًا حدخط تبن  أنَّ هذه الدولة التي ت ةمفارقالمن لكن على الهوية العربية، 

بعد انددار العهد الفيصلي، وبداية االنتداا الفرنسي، ألهرت األقليات الدينيـة والطائفيـة رغبـة فـي ن  األخطر أو 
تحقيـــق الحكـــم الـــذاتي بعيـــدًا عـــن الســـلطة المركزيـــة فـــي دمشـــق. بااضـــافة إلـــى األقليـــات العرقيـــة مـــن الشـــركا 

 .الوحدو   الذين ألهروا بدورهم قدرًا مماداًل من الضغينة لدعاة الفكر القوميرمن واأل راد واأل

، تقســــيم ســــوريا إلــــى دمانيــــة كانتونــــات علــــى الــــنمف الفرنســــي  ــــان مــــن المخطــــف لــــدى ســــلطات االنتــــداا
غــورو ارتــنى أن تكــون أربــع دويــالت ألنَّ تحمــس مســؤولية أربــع حكومــات إداريــة أمــر  الجنــرال السويســر ، لكــن

إعـالن دولـة حلـب فـي عـام  وعاصمتها بيـروت بنيـام قالئـس، تـم   بعد انفصال دولة لبنان الكبيرو ر. ومتعذ   مكلف
كدولة مستقلة، وإعالن دولـة العلـويين بعـد ذلـ  بنسـابيع والتـي ضـمَّت الالذقيـة وجبلـة وبانيـا  وصـافيتا  1920

ل مــن عــام وتــرأ  حكومتهــا ســليم  1921 وطرطـو  ومصــياف. دــم أعلنــت دولــة جبــس الــدروا فــي النصــف األوَّ
 التي كانت مقرًا لسلطات االنتداا.” دولة دمشق“األطرش وعاصمتها السويداء، بااضافة إلى 
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 ة نتيجـةً رمني ـة األة فـي دولـة العلـويين، كمـا وقعـت إدارة دولـة حلـب  بيـد األقلي ـة أقلي  ي  أصبحت األ ورية السن  
الــدروا التــي قامــت علــى جبــس حــوران كــان يموــس الــدروا فيهــا  لرغبــة ســلطات االنتــداا الفرنســي. كمــا أنَّ دولــة

٪ مـــن مجمـــوع ســــكان ااقلـــيم. بااضـــافة إلــــى هـــذا المســـتوى الحــــاد مـــن االنقســــامات  2.2نســـبة ال تقـــس  عــــن 
 ا دفع الحقًا إلى دورة الفالحين.، مم  بين مجتمع الريف ومجتمع المدينة االجتماعية، برات حالة االنقسام

تعتبــر الودــائق الفرنســية أهــم الودــائق المتعلقــة بتــاري  بــالد الشــام، وقــد قــام المــؤر  اللبنــاني فــي هــذا الســيا  
بـالد الشـام "فـي  كتابـ   وجي  كودراني بجمع كوير منها ووضعها فـي سـيا  تفسـير  وتحليلـي تـاريخي، وضـمَّنها
فــي ودـــائق الدبلوماســـية  ةفــي مطلـــع القــرن العشـــرين: الســـكان واالقتصــاد وفلســـطين والمشــروع الصـــهيوني، قـــراء

ونحــن هنـــا  2013الــذ  نشــره المركــز العربــي لألبحــاث ودراســـة السياســات فــي طبعتــ  الوالوــة عــام  "،الفرنســية
سنســتخدم بعـــض هـــذه الودـــائق بمـــا يخـــدم بحونـــا ويســـلف الضـــوء علـــى تصـــميم الـــدول االســـتعمارية واالســـتكبارية 

والحاضـر علـى تقسـيم العـالم العربـي وخاصـة سـوريا ومنـع الغربية مع حليفتها الصهيونية العالميـة فـي الماضـي 
االســتغناء عــن  :تحــت عنــوانتشــكس قلعــة حصــينة ومنيعــة للعروبــة والحريــة واالســتقالل فــي المنطقــة العربيــة. ف

يَّة بعـث بهـا الجنـرال  الدكتور ينقس ،"وحدة السلطة القومية"سامات بوج  فيصس وتشجيع االنق كودراني، برقيـًة سـر 
، يعـر  فيهـا الموقـف الـذ  1919كـانون األول  29رئـيا مجلـا الـواراء ووايـر الخارجيـة بتـاري   غورو إلى

يجب اتخاذه من حكومة فيصس، فيرى أن دمة ضرورة لتصفيتها، كي تتنمن السيطرة الفرنسية على سـوريا. كمـا 
ـو  الفرنسـية.تدور البرقية حـول المخـاطر الناتجـة عـن المنطلقـات القوميـة والتوحيديـة علـى المصـال   ز غـورو يرك 

 قولـ دـم يوصـي ب "،الوحـدة القوميـة"يات ااقليميـة والطائفيـة فـي ضـرا ، علـى أهميـة الخصوصـهـافي الوديقة ذات
إنقسامات سورية التي يجب أن تساعدنا في تنظيم البالد بشكس عملي ومالئم لسلطتنا، هي اآلن ذات فائدة ان "

التعـــار  ن وفـــي هـــذا المجـــال أوضـــ  خبـــراء فرنســـيون أ ."ضـــدنا أجـــس احتـــواء الحركـــة المنظمـــة  بيـــرة لنـــا مـــن
 ن يتشـكس، وإلـى أإلى نمو العقليـة الفوضـويةى د  لدى السوريين قد أالتاريخي المزمن بين مفهومي الدولة واألمة 

 استبعد دو كا ، مستشـار المفوضـية العليـا فـي سـوريا،ولذل   ة.سة أو إقليمي  عات صغيرة أقوامي  في تجم  السكان 
ـــملكي ـــ"أ  صـــيغة لــــ بـــدوره، واراء  نة فـــي أرشـــيفقتـــر  تجزئـــة فدراليـــة لســـورية، وفـــي رســـالة لـــ  مضـــم  او  "دةة موح 

فـي الوقـت الحاضـر نالحـ  أن األفكـار عائمـة جـدًا، وفـي جـزء ": قـال "فدراليـة سـورية"الخارجية الفرنسي بعنوان 
سـوريا ملكـًا ي حقـق وحـدة الـبالد. وبحسـب  بير من األوساط ااسالمية تسود فكرة أنـ  مـن الضـرور  أن نجعـس ل

وضــحها فــي أقــد فحينـ ، فــي أمـا وجهــة نظــر الــرئيا الفرنسـي ميل ــران  ."تقــد أن ذلــ  سـيكون تــدبيرًا ردي ــاً رأيـي أع
إن النظـام الـذ  يسـتجيب بصـورة أفضـس "، يقـول فيهـا: غـورو برقية سرية أرسلها إلى المفو  السـامي الفرنسـي

والـديانات  فع األعـراضًا هو سلسلة دول مستقلة جمهورية الشكس، تتناسب مع تنو  لمصال  سورية ومصالحنا أي
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حــد فــي فدراليــة تحــت الســلطة العليــا للمفــو  الســامي مموــس الدولــة المنتدبــة. وبــذل  ال تكــون والحضــارات، وتت  
ــ  مي لــران رهيتــ  لهــ ."س وحــدة اقتصــادية كجمركيــة وماليــة الوحــدة وحــدة إدارة مركزيــة، بــ ذه الكونفدراليــة دــم يوض 

ر منذ اآلن دماني مجموعـات يمكن أن نتصو  " ن منها، إْذ يقول:السورية المقترحة والوحدات التي ي رش    أن تتكو  
مســتقلة، هــي مــن الشــمال إلــى الجنــوا: ســنجق ااســكندرون، مســتلحقة حلــب، مجموعــة النصــيرية، مســتلحقة 

خيــــرة مجمــــوعتين: الــــدروا . وتتضــــمن هــــذه األحمــــس، مســــتلحقة طــــرابلا، مســــتلحقة دمشــــق، وأخيــــرًا حــــوران
ق بتقســيم هـذه الكونفدراليــة أمــا فـي مــا يتعل ـ" :و خــالف الـرئيا ميلــران الـرأ  وقـاللكـن الجنــرال غـور  ."والمسـلمين

ب عليـ  نتـائج خطـرة، فمـن وجهـة النظـر السياسـية بشـكس عـام، قـد ذل  يترت   إلى دماني أو تسع مجموعات، فإن  
ة الوحدة بداًل مـن أن يقضـي عليهـا، وذلـ  أن إنشـاء مجموعـات صـغيرة ال تسـتطيع تـنمين يخدم هذا التدبير فكر 

ن مــقتــر  غــورو بــداًل او  ."ع ااحســا  المشــتر  بوحــدة المصــال وجودهــا بنفســها، يجعلهــا تتكــاتف وتتقــارا بــداف
وضـعها أن تكفــي نــ  مـن الســهس اابقـاء علــى التـواان بـين دــالث أو أربـع دول كبيــرة، يتـي  لهــا أل" :العكـا ذلـ 

حسـا  تبـدو بـوادره بـين  نفسها بنفسها ويساعدنا عند الحاجة في تنليب بعضها على بعضها اآلخر، وهـذا واقـع
نتج عن هذه المراسالت بين قائد جيـوش فرنسـا فـي الشـر ، المفـو  السـامي هنـر  غـورو وقد  ."دمشق وحلب

، أصـدرها غـورو كمموـس "مراسـيم التقسـيم"فت بــ ر  ع   "سلسلة من المراسيم"الرئيا الفرنسي ألكسندر ميلران، وبين 
. وقـد بـدأت سلسـلة المراسـيم هـذه بفـ  1921 آذارو  1920 آالسلطة االنتداا في سـوريا، وذلـ  بـين تـاريخي 

لبنـان الكبيـر فـي  قيـام دولـة ، دم تم إعـالن 1920 آا 3صبيا عن دمشق في اأقضية بعلب  والبقاع وراشيا وح
، وتــم ترســيم دولــة حــدود دمشــق وإعــالن دولــة حلــب  ذاتــ  امالعــلحــدود مــع تركيــا فــي ، وترســيم ا1920 آا 31

دم   التاري  نفس ، ، وأعطي لواء اسكندرون والجزيرة اادارة الممتااة في1920 تشرين الوانيودولة العلويين في 
 .1921 آذار 4أعلنت دولة جبس الدروا في 

مـن المشـر  العربـي عقـب الحـرا العالميـة األولـي  ىتبق ـتقسـيم مـا  تـم   1916بيكـو  -عقب اتفاقية سايكا
وهــذه علــى تنســيا دولــة لليهــود فــي فلســطين.  الــذ  يــنس   1917ي أعقبهــا وعــد بلفــور تــلتــرا وفرنســا والكبــين إن

بعــر  نهـا ضـربت أل مة جغرافيـًا وسياسـيًا واجتماعيــًا وأيـديولوجياً اأنتجـت خلـاًل بنيويـًا ومشــكالت مسـتداالتفافيـة 
رقيــة والطائفيــة والعشــائرية المتشــابكة فــي كــس و مــن العــرا  وســوريا،  ،حــين تنفيــذها ،الحــائف دون مــن التركيبــة  الع 

 قرير المصير لشعوا المنطقة.بتإعطاء أ َّ حق 

 ،تم وضع مشروع التفكيـ  1981 -1977وفى عهد جيمي كارتر الذى كان رئيسًا ألمريكا فى الفترة من 
ـــو    الـــذ ، البريطـــاني األصـــس، اليهـــود  الديانـــة ،لـــويا" المستشـــر  األمريكـــي الجنســـية"برنـــارد  ةع فـــى عهـــدض 
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ـؤو لواير الدفاع لش اً واشنطن ليكون مستشار  ىالصهيوني االنتماء الذى وصس إل ا ن الشر  األوسف. وهنا  أس 
ليقاتــس بعضــهم ين واايــرانيين ودفــع األتــرا  واأل ــراد والعــرا والفلســطيني ،العربيــة وااســالميةفكــرة تفكيــ  الــبالد 

 .ومن دم سوريا مبررات غزو العرا  وأفغانستان فيما بعد ، وهو الذى ابتدعاً بعض

جيرالد فـورد "هنر  كيسنجر في محاضرة بمدرسة:  طر  واير الخارجية األمريكي األسبقخرى أ من ناحيةو 
ية. وقـد قـال فـي محاضـرت  طائفالتابعة لجامعة ميشتيغان، فكرة تقسيم سوريا على أسا إدنية و  "اسة العامةللسي
األســـد، أو انتصـــار الســـن ة، أو نتيجـــة تنطـــو  علـــى قبـــول  كالـــرئيا  هنالـــ  دـــالث نتـــائج ممكنـــة: انتصـــار"أن: 

مختلــف القوميــات بالتعــاي، معــًا، ولكــن فــي منــاطق مســتقلة ذاتيــًا علــى نحــو أو آخــر، بحيــث ال تقمــع بعضــها 
ـس رهيتهـا تتحقـقالبعض وهذه هي ا للدراسـات،  "مركـز ويلسـون "نشـر  2013 وفـي شـهر آا ."لنتيجة التـي أفض 

علــى طــول الخــف الســريع بــين دمشــق  فــي ســوريا االشــتبا  بــين المعارضــة والنظــام دراســة تقتــر  خريطــة لفــض  
وحلـــب، بحيـــث تصـــب  دمشـــق وحمـــس وحمـــاة ومحافظـــات الســـاحس تحـــت حكـــم النظـــام، وتخضـــع القطاعـــات 

اقتــر  الخبيــر فــي الشــؤون األمنيــة بمعهــد بروكينغــز،  2015 انوفــي شــهر حزيــر  .والشــرقية للمعارضــةالشــمالية 
مايكس أوهانلون، حسم الصراع في سورية من خالل تنسيا نظام فيدرالي يبدأ من منطقتـين: كرديـة فـي الشـمال 
ودرايـــة فـــي الجنـــوا، ومـــن دـــم إنشـــاء منطقـــة آمنـــة للعلـــويين وتشـــكيس مجلـــا إدارة علـــو  يعمـــس علـــى تـــوفير 

لية رام بـــن وصـــف مـــدير عـــام واارة المخـــابرات ااســـرائيو  .بالتنســـيق مـــع الـــرو  واايـــرانيين ةالخـــدمات األساســـي
أعتقد أن  فـي نهايـة األمـر يجـب أن تتحـول سـوريا إلـى أقـاليم "، مؤكدًا "الحس الممكن الوحيد"بارا ، التقسيم بنن  

ة في األما ن التي يتواجـدون ن  تحت سيطرة أ  من يكون هنا ، العلويون في المناطق التي يتواجدون فيها والس
 ."فيها

 

 مخطط عوديد ينون: - 2

س اسـتراتيجية اســرائي»ااســرائيلية دراسـة بعنـوان «  يفـونيم»نشـرت مجلـة  1982شـباط مـن عــام  ي شـهرفـ
دراسـة رهيـة لمـا يتعـين أن ال هـذه تطـر . و وديـد ينـون عدعى سـابق ي ـ يائيلإسـر  ي تبهـا دبلوماسـ« فى الومانينيات

 استراتيجية الحركة الصهيونية فى التعامس مع العالم العربى، ودارت حول محورين: تكون علي 

 األول: يتعلق بالبنية الديموغرافية واالجتماعية والوقافية للمنطقة.
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 السبس الكفيلة بتحقيق أمن الدولة اليهودية بمعناه المطلق.بالوانى: يتعلق 

لــيا كتلــة واحــدة متجانســة، إدنيــا أو دينيــًا أو  يلعــالم العربــوفيمــا يتعلــق بــالمحور األول، تؤكــد الدراســة أن ا
تتصارع داخلها قبائس وطوائف وأقليات قوميـة « مواايي »تشكيلة أو خلطة غير متجانسة  ما يضم  اجتماعيًا، وإن  

القائمـــة حاليـــا صـــنعتها مصـــادفات تاريخيـــة كمحصـــلة « الـــدول العربيـــة»وعرقيـــة ودينيـــة ومذهبيـــة وغيرهـــا، وأن 
عس بـين أطمـاع قـوى خارجيـة كاالسـتعمار التقليـدى دـم الحـديث  وطموحـات داخليـة كجسـدها قبائـس وعشـائر للتفا

وحركات سياسية واجتماعية متنوعة . وألنها دول ال تقوم على أسا راسخة وقابلة للـدوام، فمـن السـهس تفكيكهـا 
، أن تعمـس عليـ  بكـس «ينـون »ظـر ، من وجهـة ن"إسرائيس"وإعادة تركيبها على أسا جديدة، وهو ما يتعين على 

 طاقتها.

ال يتحقــق بــالتفو  العســكرى وحــده، رغــم  "إســرائيس"أمــا فيمــا يتعلــق بــالمحور الوــانى فتؤكــد الدراســة أن أمــن 
من نوع جديد ومختلف يرتكز على عدم السـما   يجة لتفكير استراتيأهميت  القصوى، ومن دم تبدو الحاجة ماس  

منطقة، والعمس على تفتيـت مـا هـو قـائم منهـا وتحويلـ  إلـى كيانـات صـغيرة تقـوم ال يبوجود دول مركزية كبرى ف
فإنها تكون قـد  يتحقيق هذا الهدف االستراتيج ية. فإذا نجحت الحركة الصهيونية فعلى أسا طائفية أو عرقي
ى إلـى دولـة طبيعيـة فـى محيطهـا تقـوم علـى نفـا األسـا التـ "إسـرائيس"واحد: تحويـس  ضربت عصفورين بحجرو 

فــى المنطقــة، فســوف تصــب   ماً تقــوم عليهــا الــدول المجــاورة، وألنهــا ســتكون الدولــة األ بــر واألقــوى واأل وــر تقــد  
 تفاعالتها والقيام بدور ضابف اايقاع فى صراعاتها. يم فلة طبيعيا لقيادتها والتحك  مؤه  

ن أن بتوقيــت نشــرها، يتعــي   مــن خطــورة، والــدالالت المتعلقــة« الوديقــة»ولفهــم مــا انطــوت عليــ  هــذه الدراســة 
 ننخذ فى االعتبار:

أنها ن شرت بعد أقس من دالدة أعوام من إبـرام معاهـدة السـالم بـين مصـر وإسـرائيس، وبعـد حـوالى دالدـة  -1
  .1982نيسان   25من سيناء ك ي، وقبس إتمام االنسحاا ااسرائيلأشهر فقف من اغتيال السادات

دا سلوكها آنـذا  أقدمت على غزو شامس للبنان بعد أقس من أربعة أشهر على نشرها، وب "إسرائيس"أن  -2
دفع برابطة العرا األمريكيين إلى   يقة. وربما كان هذا هو السبب الذلما ورد فى هذه الود يوكنن  تطبيق حرف

 االهتمام بها وترجمتها ونشرها فى ذات العام.
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فى إقناع اادارة األمريكيـة  محورياً  لعبت دوراً  "إسرائيس"جال للش ، أن م  ن الحقًا، وبما ال يقبس أتبي   -3
مــع  ن أن ســلو  االحــتالل األمريكـى تجــاوا تمامــاً فـى عهــد بــوش االبــن بنهميـة غــزو واحــتالل العــرا ، كمـا تبــي  

 اتها.على رأ  أولوي   والً أ أهداف الحركة الصهيونية التى تضع تقسيم العرا 

حة، خصوصــًا لتحقيــق الهــدف المتعلــق بفصــس الــب صــراحة باســتخدام القــوة المســل  لــم يط« ينــون »ورغــم أن 
مــن األخطــاء لتمكــين  ين السياســة المصــرية ســترتكب مــا يكفــ  يبــدو علــى دقــة مــن أأن ــ ســيناء عــن مصــر، إال  

ول وإذا كــان اهتمــام الحركــة الصــهيونية بتفتيــت الــد إســرائيس مــن اســتغاللها كنعــذار تســم  لهــا بتحقيــق أهــدافها.
، فـــإن اهتمامهـــا بتفتيـــت دول  أو االقتصـــاد يعتبـــارات يغلـــب عليهـــا الطـــابع األمنـــيعـــود إلـــى ا  ملهـــا العربيـــة بن

  يغلـــب عليهـــا الطـــابع الوجـــود يعـــود إلـــى اعتبـــارات   ســـوريا والعـــرا  ولبنـــان بشـــكس خـــا ي أالمشـــر  العربـــ
د التفتيت وإعادة رسم الحدود، لكنهـا تشـمس التمـد  ع إلى طات الصهيونية هنا بالتطل  المخط   ي. لذا ال تكتف  والحيو 

ديموغرافية واسعة  ها، كما تشمس القيام بتغييراتلضم   ستيالء على أرا  جديدة واستيطانها تمهيداً واا يالجغراف
مشـر  العربــى فـى االســتراتيجية للسـكان. ومــن الواضـ  أن رهيــة ينـون لل   ر القسـر ذلـ  التهجيــ يالنطـا ، بمـا فــ

ها ترتبف ارتباطًا عضويًا برهيت  لطبيعة الدولة اليهودية وحدودها، وفى سيا  هذه الرهية يعتقد ينـون يقترح يالت
، ألن المهم بالنسبة اسرائيس هو أن تكون حدودها آمنة، 1967وحدود  1948أن  ال مجال للتمييز بين حدود 

ــ يتلــ  التــ يوم ينــون هــالحــدود اآلمنــة فــى مفهــو  بصــرف النظــر عــن موقــع هــذه الحــدود علــى الخريطــة. ن تمك 
والمقصـــود هنـــا لـــيا مجـــرد الســـيطرة «. بـــين النهـــر والبحـــر»إســـرائيس مـــن الســـيطرة علـــى كـــس المنطقـــة الواقعـــة 

مــن خــالل التواجــد الســكانى لليهــود   ، أييموغرافر الـدمــا التجــذ  العسـكرية أو الهيمنــة السياســية واالقتصــادية، وإن  
ًا واعيــًا أن هــذا . وألن ينــون يــدر  إدرا ــيتقبس مــن المنظــور االســتراتيجمســ  بدونــ  لــن يكــون اســرائيس أ  والــذ

 يأو المركزيـة، فقـد كـان مـن الطبيعـ علـى جوـة الـدول العربيـة القويـة غيـر قابـس للتحقيـق إال  « يالحلم الصهيون»
ذلـ  مصـر،  ، بما فـىأن يحاول اايحاء بنن جميع الدول العربية، التى تبدو فى لاهرها كبيرة أو قوية عسكرياً 

اسـرائيس علـى المـدى  س تهديـداً ال يمكـن أن تشـك   يلى مكونات صغيرة وضـعيفة، وبالتـالس إقابلة لالنهيار والتحل  
وإذا كان لبنان يبدو دولة منتهية فى ذلـ  الوقـت، فـإن سـوريا والعـرا  كانتـا تويـران القلـق بسـبب قوتهمـا  الطويس.

س امــًا إلــى أنهمــا مرشــحتان بــدورهما لالنهيــار بســبب عوامــس التحل ــالعســكرية، ومــع ذلــ  فقــد بــدا ينــون مطم نــًا تم
، كويـرًا يريا ال تختلف، مـن المنظـور الطـائفت الكامنة فى بنيتهما السياسية واالجتماعية. فقد اعتقد أن سو والتفت  

مــن فــى المائــة  12ة ال تتجــاوا فيهــا ألنــ  نظــام تســيطر عليــ  أقلي ــ   قــو    ظــام عســكر عــن لبنــان، رغــم وجــود ن
ة القوية. وألن  اعتقد أن لبنان سـيتفك  رسـميًا ي  المعارضة السن     لن يكون باستطاعت  أن يحتو  يالسكان، وبالتال
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على الطريق نفس ،  ة، توقع ينون أن سوريا ستتبع  حتماً ال محالة خالل فترة قصيرة، ربما ال تتجاوا شهورًا عد  
 تاريخية الحتمية.ولن يكون بوسعها أن تقاوم طويال تل  العملية ال

للبنــان فــى  يائيلية، فقــد فشــس الغــزو ااســرائيلالســفن ااســر  ين الريــا  لــم تهــب علــى نحــو مــا تشــتهغيــر أ
ــأ تحقيــق أهدافــ . وتوا ــب ذلــ  مــع بدايــة تشــكيس حــزا  ،  دت فــيشــرف مقاومــة عرفهــا التــاري  البشــر  وتجس 

مـا فـى المنطقـة ككـس. وقـد السـاحة اللبنانيـة وإن  ، لـيا فقـف علـى ساسـيوأ ل إلى العب مهـمالذى سرعان ما تحو  
ــ يع إلــى إعــادة ترتيــب أولوياتهــا فــفــى هــذا الســيا  غيــر المتوق ــ "إســرائيس"اضــطرت  ز علــى المنطقــة، وراحــت ترك 

هــدفين رئيســيين، األول: إنقــاذ عمليــة الســالم مــع مصــر عقــب اغتيــال الــرئيا الســادات، والوــانى: تغذيــة الحــرا 
إلى استنزاف طاقاتهما وإمكاناتهما معًا، دم جرت مياه كويرة فـى أنهـار المنطقـة   بطريقة تؤد اايرانية -العراقية
 والعالم.

لم يكن من قبيس المصادفة أن الدول التـى ورد ذكرهـا باالسـم فـى دراسـة ينـون، المنشـورة منـذ مـا يقـرا مـن 
ـالشـر  األوسـف الكبيـر أ»دلث قرن، تبدو هى ذات الدول التـى شـملها مشـروع  ، الـذى طرحتـ  اادارة «عو الموس 

علـى أن  مـا يـدل  ء فإن  يذلـ  علـى شـ ، وإن دل  2004األمريكية عقب إعادة انتخاا بـوش لفتـرة واليـة دانيـة عـام 
كشفت عن    الذ يت ااسرائيلمشروع بوش االبن اعادة ترسيم الشر  األوسف يتطابق حرفيًا مع مشروع التفتي

اســـتغاللها  "إســـرائيس"الحـــت لـــبعض الوقـــت وحاولـــت  يغيـــر أن الفرصـــة التـــذلـــ  بربـــع قـــرن. دراســـة ينـــون قبـــس 
لتوليف اادارة األمريكية فى عهد بـوش االبـن لصـال  مشـروعها لتفتيـت الـوطن العربـى سـرعان مـا أفلتـت. فقـد 

المنطقــة،  يفـ يااسـرائيل -ياهض للمشـروع األمريكـإيـران بنـاء تحــالف منـسـالمية فـي الجمهوريـة اا اسـتطاعت
ســوريا وحــزا   وحمــا  والجهــاد. واســتطاع هــذا التحــالف أن يصــمد فــى وجــ  الحــرا ااســرائيلية علــى  شــمس

 2009وبدايـة عـام  2008وجـ  الحـرا ااسـرائيلية علـى قطـاع غـزة فـى نهايـة عـام  ي، دـم فـ2006لبنان عـام 
الجديـدة االنسـحاا مـن  الوصول إلى البيـت األبـيض وقـرار اادارة األمريكيـة يأوباما ف. وبنجا  2014وكذل  

  واالنهيار. غيـر أن انـدالع الوـورات العربيـة العرا ، بدا مشروع الشر  األوسف الجديد وكنن  دخس مرحلة التفك  
فهـا لصـال  باسـتماتة لتولي "إسـرائيسسـعت "فى عدد كبير من البلدان العربية أطلـق سلسـلة مـن التفـاعالت التـى 

 مة أو من خالل طبعات أخرى منقحة.طبعت  القدي يمشروع التفتيت، سواء ف

لــــم تختــــرع الخالفــــات أو التباينــــات أو  "إســــرائيس"أن  يعونــــا نتــــذكر حقيقــــة مهمــــة، هــــفــــي هــــذا الســــيا  د
 ـس  ن  ولـذل  فـإالتناقضات القائمة داخس وبين الدول العربية وااسالمية، ألنها موجودة فى بنيتها وفى تاريخها. 



 
30/06/2018  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(66رقم )                  

    
       
 

11 
 

قيــام بــ  هــو العمــس علــى تعميــق تلــ  االختالفــات والتباينــات، ودفعهــا إلــى أن تحــاول ال "إســرائيس"علــى  كــان مــا
مستوى التناقضات الرئيسية، بس وتفجيرها كلما كـان ذلـ  ممكنـًا ومناسـبًا لهـا. كمـا عليهـا، فـى الوقـت نفسـ ، أن 

 شعارات كانت: وطنية أو قومية أو إسالمية.  ختالفات تحت أتقاوم كس محاولة لحس أو تجاوا تل  اال

 

 جرامي:اإلمخطط برنار لويس  – 3

 يضــاً هــو أو  علــى وجــ  األر . شراســة ولؤمــاً  أعــداء ااســالم  وــرأ ،العــراا الصــهيونيبرنــار لــويا هــو 
العربــي وااســالمي مــن با ســتان إلــى المغــرا، والــذ   ينصــاحب أخطــر مشــروع فــي هــذا القــرن لتفتيــت العــالم

 نشرت  مجلة واارة الدفاع األمريكية.

، وهـــو مستشـــر  بريطـــاني األصـــس، يهـــود  الديانـــة، صـــهيوني 1916"برنـــارد لـــويا" فـــي لنـــدن عـــام ولـــد 
في قسم التاري  للدراسات الشرقية  اً ، وعمس فيها مدرس1936تخرَّت في جامعة لندن  ركي الجنسية.ياالنتماء، أم

 .اافريقية

فيــ ، فكتــب عــن كــس   مــا  اً مرجعــ ســالم والمســلمين  حيــث اعتبــر، وتــداخس فــي تــاري  اااً  تــب "لــويا" كويــر 
طـة، وكتـب فـي ، فكتب عن الحشاشـين، وأصـول ااسـماعيلية، والناطقـة، والقراماً ديسيء للتاري  ااسالمي متعم  

نشـرت صـحيفة "وول سـتريت جورنـال" وقـد  النزعـة الصـهيونية التـي يصـر  بهـا ويؤكـدها. اً التاري  الحـديث نااعـ
ــر  الكويــر مــن الــذخيرة اايدلوجيــة ادارة إن برنــارد لــويا ا مقــااًل قالــت فيــ : فَّ لمــؤر  البــارا للشــر  األوســف قــد و 

لسياســة التــدخس  اً رهــاا  حتــى إنــ  ي عتبــر بحــقو  منظــر فــي قضــايا الشــر  األوســف والحــرا علــى اا االبــن بــوش
م تن :قالــت الصــحيفةو  والهيمنــة األمريكيــة فــي المنطقــة. ية الفاشــلة، للحمــالت الصــليب اً واضــح اً يــديإن لــويا قــدَّ

علـى الهجـوم ااسـالمي خـالل القـرون  اً مفهوم اً بية على بشاعتها كانت رغم ذل  رد  وأوض  أن الحمالت الصلي
 السابقة، وأن  من السخف االعتذار عنها.

رغم أن مصطل  "صدام الحضارات" يـرتبف بـالمفكر المحـاف  "صـموئيس هنتينجتـون" فـإن "لـويا" هـو م ـن ب
م التعبير أواًل  يشـير المؤلـف إلـى فقـرة رئيسـة  1996إلى الخطاا العام، ففي كتاا "هنتينجتون" الصـادر فـي قدَّ

بعنوان جذور الغضب ااسالمي، قال فيها: "هـذا لـيا أقـس مـن صـراع بـين  1990كتبها "لويا" عام  ةفي مقال
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ليهــود  والمســيحي، الحضــارات، ربمــا تكــون غيــر منطقيــة، لكنهــا بالتن يــد رد فعــس تــاريخي منــافا قــديم لترادنــا ا
 وحاضرنا العلماني، والتوسع العالمي لكليهما".

ر "لــويا" روابطــ  الوديقــة بالمعســكر السياســي للمحــافظين الجــدد فــي الواليــات المتحــدة منــذ ســبعينيات  طــوَّ
ون ؤ القرن العشرين  حيث يشير "جريشت" من معهد العمس األمريكي إلى أن لويا لسَّ طوال سنوات "رجس الش

 ادارتي بوش األا واالبن. اً "، كما كان مستشار العامة

يكــر  م فيــ  "لــويا" فــي مجلــا  اً ي" نائــب الــرئيا "بــوش االبــن" خطابــألقــى "ديــ  تشــين 2006/ 5/ 1فــي 
لـواير الـدفاع  اً مستشـار ون العالمية في فيالدلفيا  حيث ذكر "تشيني" أن لويا قد جـاء إلـى واشـنطن ليكـون ؤ الش
 ون الشر  األوسف.ؤ لش

اه إلــى القيــام لــم  يقــف دور برنــارد لــويا عنــد اســتنفار القيــادة فــي القــارتين األمريكيــة واألوروبيــة، وإنمــا تعــدَّ
بــدور العــراا الصــهيوني الــذ  صــان للمحــافظين الجــدد فــي إدارة الــرئيا بــوش االبــن إســتراتيجيتهم فــي العــداء 

مريكــي للعــرا   حيــث ذكــرت الصــحيفة شــار  فــي وضــع إســتراتيجية الغــزو األ هــوالشــديد لالســالم والمســلمين، و 
األمريكية أن "لويا" كان مع الرئيا بوش االبن ونائبـ  تشـيني، خـالل اختفـاء االدنـين علـى إدـر حاددـة ارتطـام 
الطائرة بالمركز االقتصاد  العالمي، وخالل هذه االجتماعات ابتدع لويا للغـزو مبرراتـ  وأهدافـ  التـي ضـمَّنها 

 " و"اارهاا ااسالمي".في مقوالت "صراع الحضارات

قـال اآلتـي بـالنس: "إن العـرا والمسـلمين  20/5/2005في مقابلة أجرتها وكالة ااعالم مع "لـويا" فـي 
قـــوم فاســـدون مفســـدون فوضـــويون، ال يمكـــن تحضـــرهم، وإذا ت ر كـــوا ألنفســـهم فســـوف يفـــاج ون العـــالم المتحضـــر 

تمعات، ولذل  فإن الحسَّ السليم للتعامس معهم هـو إعـادة بموجات بشرية إرهابية تدم  ر الحضارات، وتقو    المج
احــتاللهم واســتعمارهم، وتــدمير دقــافتهم الدينيــة وتطبيقاتهــا االجتماعيــة، وفــي حــال قيــام أمريكــا بهــذا الــدور فــإن 

التـي عليها أن تستفيد من التجربة البريطانية والفرنسية في استعمار المنطقة  لتجنُّب األخطاء والمواقف السلبية 
اقترفتها الدولتان، إن  من الضرور  إعادة تقسيم األقطار العربية وااسالمية إلى وحدات عشـائرية وطائفيـة، وال 
داعي لمراعاة خواطرهم أو التندر بانفعاالتهم وردود األفعال عندهم، ويجب أن يكون شعار أمريكا في ذلـ ، إمـا 

علنـة تنـا الم  ، وال مـانع عنـد إعـادة احـتاللهم أن تكـون مهم  أن نضعهم تحـت سـيادتنا، أو نـدعهم ليـدمروا حضـارتنا
م أمريكــا و هــي تــدريب شــعوا المنطقــة علــى الحيــاة الديمقراطيــة، وخــالل هــذا االســتعمار الجديــد ال مــانع أن تقــ
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ليخلصـوا شـعوبهم مـن المعتقـدات ااسـالمية  -دون مجاملة وال لين وال هوادة -بالضغف على قيادتهم ااسالمية
، ولذل  يجب تضييق الخنا  على هذه الشعوا ومحاصرتها، واستومار التناقضات العرقية، والعصبيات الفاسدة

 القبلية والطائفية فيها، قبس أن تغزو أمريكا وأوروبا لتدمر الحضارة فيها".

عـام  ، وانتقد االنسحاا الصهيوني مـن جنـوا لبنـانفي المنطقة محاوالت لحس سلمي  أانتقد "لويا" لقد 
ـــإ اً ، واصـــف2000 ـــ ، فالكيـــان الصـــهيونياه ي  ـــ فـــي رأ بننـــ  عمـــس متســـر  ع وال مبـــرر ل ـــة  ي يموـــس الخطـــوط األمامي

، وهــي تقــف أمــام الحقــد ااســالمي نحـو الغــرا األوروبــي واألمريكــي، ولــذل  فــإن علــى األمــم "للحضـارة الغربيــة"
ي العتبـارات الـرأ  العـام العـالمي، الغربية أن تقـف فـي وجـ  هـذا الخطـر البربـر  دون تلكُّـؤ أو قصـور، وال داعـ

 إلــى مـؤتمر "أنـابوليا" للسـالم كتـب لــويا فـي صـحيفة "وول سـتريت" يقــول: 2007وعنـدما دعـت أمريكـا عـام 
باعتباره مجرد تكتي  موقوت، غايتـ  تعزيـز التحـالف ضـد الخطـر  ننظر إلى هذا المؤتمر ونتائج  إال   "يجب أال  

ربيـــة وااســـالمية، ودفـــع األتـــرا  واأل ـــراد والعـــرا والفلســـطينيين واايـــرانيين اايرانـــي، وتســـهيس تفكيـــ  الـــدول الع
 ليقاتس بعضهم بعًضا، كما فعلت أمريكا مع الهنود الحمر من قبس".

 

 تقسيم سوريا في فكر لويس: –4

 ،اايرانيـــة مســـتعرةســـالمية جمهوريـــة ااالمفروضـــة علـــى ال الحـــرا العراقيـــة، بينمـــا كانـــت 1980فـــي عـــام 
بريجنســكي بقولــ : "إن المعضــلة التــي ســتعاني منهــا الواليــات ابغنيــو   مستشــار األمــن القــومي األمريكــي صــر  

  هي كيف يمكن تنشيف حرا خليجية دانية تقوم على هـام، الخليجيـة األولـى التـي 1980المتحدة من اآلن ك
إطـال  هـذا عقـاا وفـي أ  .بيكـو" -حددت بين العرا  وإيران تستطيع أمريكا مـن خاللهـا تصـحي  حـدود "سـايكا

التصري  وبتكليف من واارة الدفاع األمريكية "البنتاجون" بدأ المؤر  الصهيوني المتـنمر  "برنـارد لـويا" بوضـع 
ومنها العرا  وسوريا ولبنـان  اً ة للدول العربية وااسالمية جميعمشروع  الشهير الخا  بتفكي  الوحدة الدستوري

. إلــ ، .دول الخلــيج ودول الشــمال اافريقــيأفغانســتان وبا ســتان والســعودية و ومصــر والســودان وإيــران وتركيــا و 
وتفتيـــت كـــس منهـــا إلـــى مجموعـــة مـــن الكانتونـــات والـــدويالت العرقيـــة والدينيـــة والمذهبيـــة والطائفيـــة، وقـــد أرفـــق 

مرشحة بمشروع  المفصس مجموعة من الخرائف المرسومة تحت إشراف  تشمس جميع الدول العربية وااسالمية ال
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 - ـــارتر للتفتيـــت بـــوحي مـــن مضـــمون تصـــري  "بريجنســـكي" مستشـــار األمـــن القـــومي فـــي عهـــد الـــرئيا "جيمـــي
الخــا  بتســعير حــرا خليجيــة دانيــة تســتطيع الواليــات المتحــدة مــن خاللهــا تصــحي   -الــرئيا األســبق ألمريكــا

وافـق  1983في عام و  .ةيصال  الصهيو أمريكممع ال سقاً بيكو بحيث يكون هذا التصحي  مت   - حدود سايكا
الكــونجر  األمريكــي بااجمــاع فــي جلســة ســرية علــى مشــروع "برنــارد لــويا"، وبــذل  تــمَّ تقنــين هــذا المشــروع 

 واعتماده وإدراج  في ملفات السياسة األمريكية ااستراتيجية لسنوات مقبلة.

ت كشـــرط ن الجـــدير بالـــذكر أ كيـــة مـــن العـــرا  فـــي نســـحاا القـــوات األمريالمجلـــا الشـــيو  األمريكـــي صـــو 
على تقسيم العرا  إلى دالث دويالت وطالـب مسـعود براانـي بعمـس اسـتفتاء لتقريـر مصـير إقلـيم  29/9/2007

 ردستان العرا  واعتبار عاصمت  محافظة ك ركو   الغنية بالنفف محافظة كردية ونال مباركة عراقية وأمريكيـة 
ئـ  مـن العـراقيين قـد أقـر الفيدراليـة التـي تشـمس الـدويالت والمعروف أن دسـتور "بريمـر" وحلفا 2010في أ توبر 

الــوالث علــى أســا طائفيــة: شــيعية فــي كالجنــوا / ســنية فــي كالوســف / كرديــة فــي كالشــمال ، عقــب احــتالل 
أو  اً أو ديني   اً م متمايزة عرقي  تقسيمها إلى أقالي ما بالنسبة لسوريا بالذات فقد تم  أ .2003نيسان -آذار العرا  في 

 :هي دويالت ربعي تقسيمها إلى أتبن   ، ولذل  تم  اً مذهبي  

 لة علوية شيعية كعلى امتداد الشاطئ .يدو  -أ
 لة سنية في منطقة حلب.يدو  -ا
 لة سنية حول دمشق.يدو  -ت
 لة الدروا في الجوالن ولبنان كاألراضي الجنوبية السورية وشر  األردن واألراضي اللبنانية .يدو  -د

صـدرت بعـد حـرا الخلـيج الوانيـة وبعـد صـدور  يصاحب نظرية االحتواء المـزدوت التـ هو لويابرنارد ن إ
فــي بمــا أن العــرا  وإيــران قوتــان متعالمتــان : وقــد جــاء فيهــا مــا يلــينظريــة نهايــة التــاري  لفرنســيا فوكويامــا 

مــن فــتن  يحــدث اآلن أن مــاهــي الحقيقــة الكبــرى و  .ئهمــاالمنطقــة لــذا علــى أمريكــا أن تســتخدم إســتراتيجية احتوا
خططتـــ  وصـــاغت  وأعلنتـــ  الصـــهيونية والصـــليبية   الـــذ   و تحقيـــق وتنفيـــذ للمخطـــف االســـتعمار هـــ نمـــاوتقســـيم إ

 . هى السيد المطاع  "إسرائيس"العالمية لتفتيت العالم ااسالمى وتجزئت  وتحويل  إلى "فسيفساء ورقية" تكون في  

 ،1980 عام ز التنفيذ منذالعمس ب  ودخس حي   تم  قد  ن يجد أ،  ن بن القارئ لمشروع برنارد لويا والمتمع  إ
، 1992 – 1988ا ، وبــوش األ 1988 – 1980متعاقبــة مــن ريغــن دارات االمريكيــة الفتــ  منــ  ااحيــث تلق  
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 – 2008وبامـا أارا  ، ومـن دـم بـ2008 - 2000لـى بـوش االبـنإ ، وصـوالً 2000 – 1992ومن دم كلنتـون 
 .عموس   ة رئاست  مشروع "لويا" بشكسو الذ  دخس في فتر  2016

لهــــر الكويــــر مــــن الدراســــات  لتقســــيم المنطقــــة، بعــــد طــــر  برنــــارد لــــويا لمشــــروع  ك القــــديم الحــــديث  
والشــروحات والمشــاريع التــي تتنــاول هــذا الموضــوع مــن قبــس العديــد مــن الكتــاا االمريكــان والصــهاينة خصوصــا 

اللبنانية تقريرًا من باريا عـن  نشرت صحيفة الديار 22/7/2007، حيث في  2003بعد احتالل العرا  عام 
محاضــرة للســفير األميركــي األســبق فــي لبنــان ريتشــارد بــاركر قــال فيهــا "إن الــرئيا جــورت بــوش ســيعمس خــالل 
الفترة المتبقية من واليت  الرئاسية على وضع أسا دابتة لمشاريع "خرائف طـر " لمنطقـة الشـر  األوسـف تنطلـق 

لقسم األ بر من ممولي األقليـات الدينيـة والمذهبيـة والعرقيـة التـي تتمحـور كلهـا حـول ضـرورة مـن  عات امن تطل  
الحكم الذاتي لهذه األقليات عبر إقامة أنظمـة حكـم ديمقراطيـة فدراليـة بديلـة لألوطـان والحكومـات القائمـة اآلن". 

م وديقـة صـهيونية تتحـدث رسـميًا هـو فـي األسـا  مشـروع يهـود  قـديم، ولعـس أقـدهـذا تفكيـ  الغيـر أن مشـروع 
والــوطن العربــي هــي تلــ  المعروفــة باســم " وديقــة كارينجــا"، الصــحفي الهنــد  الــذ   العــرا  وســورياعــن تفكيــ  

أعطــاه الــرئيا الراحــس جمــال عبــد الناصــر وديقــة "هي ــة األركــان ااســرائيلية" حــول تفكيــ  المنطقــة، فنشــرها فــي 
وهي وديقة وضعت على خلفية العدوان الوالدي علـى مصـر،  .1957  تاا يحمس عنوان "خنجر إسرائيس" عام

عــن "دار دمشــق"، وتتحــدث تلــ  الوديقــة عــن إنشــاء دولــة درايــة فــي "منطقــة  1967ونشــرت بالعربيــة فــي تمــوا
الصحراء وجبس تدمر"، ودولة شيعية في جبس عامـس ونواحيـ  فـي لبنـان، ودولـة مارونيـة فـي جبـس لبنـان، ودولـة 

الالذقيــة حتــى حــدود تركيــا، ودولــة كرديــة فــي شــمال العــرا ، ودولــة أو منطقــة ذات اســتقالل ذاتــي علويــة فــي 
لألقباط. وتضيف الوديقة "تبقى المناطق العربية التالية: دمشق، جنوبي العرا ، مصر، وسف العربيـة السـعودية 

ة". وهـذا المشـروع ينبـع مـن ومن المرغوا في  إنشاء ممرات غير عربية تشق طريقهـا عبـر هـذه المنـاطق العربيـ
 اعتبارات إستراتيجية، ألن الكيان الصهيوني وقوى الهيمنة الخارجية لن تعرف الراحة وال األمن حتى:

 يتم تفكي  دول المنطقة إلى دويالت متصارعة على أسا طائفية وعرقية. -1

 جغرافيا.ال تفكي  لهوية قبسايتم شطب الهوية العربية ااسالمية لبالدنا. فتفكي   -2

 

 التقسيم بين بنرمان وبرنار لويس: – 5
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 بنرمان:  وثيقة كامبل -أ 

"الوديقة هي استراتيجية أوروبيـة لضـمان سـيادة الحضـارة الغربيـة وطـول أمـدها: لـذل  فهـي تـرى العـالم مـن 
 خالل دالث مساحات:

وتقـرر الوديقـة أن مـن  المساحة األولى: تتكون من الوحـدات التـي تقـع فـي المنظومـة المسـيحية الغربيـة، -
أال تكـون السـيادة علـى العـالم  -علـى أ  حـالو مـن األحـوال –واجب بريطانيـا تجـاه هـذه المسـاحة مـن الحضـارة 

فــإذا  خــارت إطارهــا. أ  أن هــذه المنظومــة الحضــارية هــي التــي تســيطر علــى العــالم ويظــس امــام األمــور بيــدها.
فإنها يجـب أن تضـمن أن وريـث هـذه الحضـارة  –لتاري   انت أ  حضارة ال ش  ستنتهي بحسب نظرة فلسفة ا

 من نفا المساحة ومن جوهر المنظومة الغربية.

المساحة الوانية: وهي الحضارة الصفراء التي لم تتناقس مع الحضارة الغربية من الناحية القيميـة لكنهـا  -
ي معها تجاريـًا ويمكـن غزوهـا وهذه الحضارة يمكن التعامس معها والتعاط قد تختلف معها في حساا المصال .

دقافيًا لهشاشة منظوماتها القيمية ومن دم فالتعامس معها يعتمد على الجانب المصلحي للكتلـة المسـيحية الغربيـة 
 من العالم.

أمــا المســاحة الوالوــة: فهــي البقعــة الخضــراء أو الحضــارة الخضــراء فهــذه المســاحة مــن األر ، تحتــو   -
لمنظومــة الغربيــة، صــارعتها فــي منــاطق كويــرة وأخرجتهــا مــن منــاطق كويــرة ومــن علــى منظومــة قيميــة منافســة ل

واجب الحضارة الغربية المسيحية أخذ احتياجاتها وإجراءاتها لمنع أ  تقدم محتمس لهذه المنظومة الحضـارية أو 
 إحدى دولها ألنها مهددة للنظام القيمي الغربي.

لوالوة كالحضارة التي تتناقس مع الغرا  تقتر  هذه الوديقـة خذ مع هذه المساحة اوفي ااجراءات التي تت   
 دالدة إجراءات رئيسة:

 أواًل: حرمان دولة المساحة الخضراء من المعرفة والتقنية أو ضبف حدود المعرفة.

 دانيًا: إيجاد أو تعزيز مشا س حدودية متعلقة بهذه الدول.
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يج االجتمـــاعي لهـــذه الــدول ويظـــس مرهونـــًا بـــالمحيف دالوــًا: تكـــوين أو دعـــم األقليــات بحيـــث ال يســـتقيم النســ
 الخارجي". 

ــم تــنت "وديقــة كامبــس" مــن فــرا  طروحــة تموــس مراجعــة شــاملة لتاريخــ  ن، فــالغرا االســتعمار  كــان يعــد  ألل
الوديقـة تموـس مراجعـة نقديـة للمفـاهيم العلميـة و  وتاري  العالم وعالقات  الصدامية المستمرة مع العـرا والمسـلمين.

والمعرفية والقيمية التي بنى عليها تفوق  وذل  من أجس االستمرار في بناء قدرات  وتجاوا أامات  ووضع القواعـد 
 المستقبلية للتعامس مع الشعوا األخرى في العالم حتى تبقى تحت سيطرت  ونفوذه وفي حقس تنديره المعرفي.

ة علـى تفحـس اللحظـات الحاسـمة فـي  انت أبرا الدراسات المطروحة علـى جـدول أعمـال المـؤتمر منصـب
 الصدام مع شرقنا العربي ااسالمي والتحوالت الحاسمة الكبرى في منظومات  القيمية ونوجز ذل  فيما يلي:

لة أشـــر  خـــا  الغـــرا تحـــت رايـــات الشـــعارات الدينيـــة المضـــل   أواًل: فـــي حمـــالت الفرنجـــة كالصـــليبيين :
الفشــس وكانــت اللحظــة بالغنــي بــاءت فــي محصــلتها النهائيــة الحمــالت فــي محاولــة منــ  للســيطرة علــى عالمنــا 

 ميالدية. 1291أيار  18قبس سبعم ة سنة، بالضبف في صبا    أ الحاسمة فيها عند أسوار عكا.

 برنار لويس: -ب

وضع "برنارد لويا" مشروع  بتفكي  الوحدة الدستورية لجميع الدول العربية وااسالمية، وتفتيت كـس منهـا 
تحتـو  مجموعة من الكانتونات والدويالت العرقية والدينية والمذهبية والطائفية، وأوض  ذل  بالخرائف التى  ىإل

م المشــروع إلــى بريجنســكي مستشــار وســل   ،ساســها يــتم التقســيمأعلــى  يالعرقيــة والمذهبيــة والدينيــة والتــالتجمعــات 
ا الخلـــيج الوانيـــة حتـــى تســـتطيع الواليـــات قـــام بــدوره بإشـــعال حـــر   ن القـــومي فـــي عهـــد جيمـــي كـــارتر والـــذاألمــ

 .المعاصرة مع المصال  الصهيوأمريكية سقاً المتحدة تصحي  حدود سايكا بيكو ليكون مت  

مشــروع برنــارد لــويا، وتــمَّ تقنــين  ىعلــ 1983وافــق الكــونجر  األمريكــي بااجمــاع فــي جلســة ســرية عــام 
يــتم  ياالســتراتيجية التــ يااســتراتيجية المســتقبلية وهــ يكيــةالمشــروع واعتمــاده وإدراجــ  فــي ملفــات السياســة األمر 

  على هذا األمر. ما يحدث فى المنطقة من حروا وفتن يدل   صرار شديدين ولعس  إتنفيذها وبدقة و 
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 تقسيم سوريا في مجرياته التنفيذية: –6

لهـــذه  يهـــائالجـــاهزة كخيــار نعــن مخططـــات التقســيم  يامــة الســـورية والتحــذيرات ال تنتهـــمنــذ أن بـــدأت األ
هم بالســال  والعتــاد هــم فــى الســورية واانفــا  علــيهم، ومــد   ييون الــذين تــم إدخــالهم إلــى األراضــاألامــة، واارهــاب

 لتنفيذ هذه المخططات.داة مجرد أاألسا  

تشــمس « منــاطق آمنــة»، إنشــاء يلــى موعــد مــع دالدــة تطــورات مهمــة وهــكانــت األامــة عفتــرة وجيــزة قبــس  
وأجـــزاء مـــن حلـــب والالذقيــة وحمـــس، دـــم التحركــات العســـكرية األمريكيـــة واألردنيـــة « إدلــب»أربعــة أمـــا ن هـــى 

« وديقــة حــوران»تــنتى مــا ســميت بـــ« التحركــات»و« المنــاطق»والبريطانيــة علــى الحــدود األردنيــة الســورية، وبــين 
ة معارضـة تـم توقيعهـا مـن شخصـيات سـوري، وقـد التى تعـد مـن أخطـر األفكـار الكاشـفة عـن مخططـات التقسـيم

فــى « القنيطــرة»و« الســويداء»و« درعــا»تضــم  يإقامــة إقلــيم أو منطقــة حكــم ذاتــ»ى تقــيم فــى تركيــا، وتــنس علــ
، وتـدعو الوديقـة لوضـع مشـروع إدارة محليـة ال مركزيـة فـى «يإقلـيم حـوران الجنـوب»ويطلق علي   جنوا سوريا،

وضــعت فــى ســوريا، و « فيــدرالى»يــق نظــام يــة لتطبادرعــا بجنــوا ســوريا، ويــتم التســويق لــ  بوصــف  بد»محافظــة 
وقواعـــد لتنظـــيم الجوانـــب ااداريـــة والخدميـــة والقضـــائية والقانونيـــة وااعالميـــة والتعليميـــة والوقافيـــة  الوديقـــة أسســـاً 

ن مبـــادئ وتفصـــيالت قانونيـــة تتعلـــق بالملكيـــة واألحـــوال الشخصـــية والحريـــات والدينيـــة فـــى المحافظـــة، وتتضـــم  
والمناطق التى يتم فيها  "وديقة حوران"لربف سهس بين المنطقة الجغرافية التى تتحدث عنها ان بين ألقد ت العامة.

ـــرية علـــى الحـــدود األردنيـــة الســـوريةالحشـــود العســـك ع هـــذه الحشـــود تـــم علـــى الحـــدود الجنوبيـــة لمحـــافظتى ، فتجم 
انب هذه القوات ويتمركزون ن تم تدريبهم منذ فترة، إلى جمم   رهابياً إ اً مسلح 4500يوجد  حيثالسويداء ودرعا، 

تتحـدث عنهـا يـدخس  يالتـ يفـى الوديقـة أن منطقـة الحكـم الـذاتورد و  .علـى الحـدود السـورية« التنـف»فى منطقة 
ـــ«الســـويداء»فيهـــا  ســـيكون ف يوالبريطـــان ياألمريكـــ يتـــم العـــدوان األردنـــ كـــان ع بننـــ  لـــومســـنلة التوق ـــ   ا يقـــو ، مم 

ى كنحـد األقـاليم فـى مـا يســم   سـرائيسالحـامي ا «يااقلـيم الجنـوب»ة الحاصـس فـى حـال نجاحـ  هـو تكـريا مسـنل
 «.   السور  ياالتحاد الفيدرال»بـ

بروشـليم »، وعلـى هـذا األسـا ، أصـدر مركـز "إسـرائيس"بلد عربى يصب فى مصلحة   أ معلوم أن تقسيم
قــال فيــ ، إن  ، تقريــراً «دورى غولــد»ويرأســ  وكيــس واارة الخارجيــة الســابق ااســرئيلى « لدراســة المجتمــع والدولــة

يعد من أفضس الخيارات التى يمكن أن تسفر عنها  ،والقنيطرة« السويداء»يضم درعا وجبس الدروا  الذ  قليماا
 ةفإن فر  تحـول منطقـ« وديقة حوران»تم تطبيق ما جاء فى  وقال إن  لو .التسوية الشاملة للصراع فى سوريا
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 وأقـر   .كبيـر س إلـى حـدو  حـزا   تـتقل   واسواء من خالل وجود إيـران جنوا سوريا إلى مناطق تهديد اسرائيس 
 تقسيم سوريا.  عملياً  يبنن ما جاء فى هذه الوديقة يعن

ــلقــد أ بهــذا  لــ  النائــب الســابق فيصــس الــداود، فــي بيــانو  "حركــة النضــال اللبنــاني العربــي"األمــين العــام لد   
منطقـة "طاع جزء من جنوا سوريا، وإقامة هي صناعة إسرائيلية، القت "وديقة حوران"ى ن ما يسم  أ، الخصو 

ظات السويداء ودرعا والقنيطرة، دين الدروا وهي براء منها، وال أهالي محاف، ال تعني طائفة الموح  "حدودية آمنة
ء للعــدو بــالعمالة قليلــة، ويصــنفون قل ــ ال  إفقــت عليهــا، لــيا هــؤالء علــن عــن شخصــيات درايــة ســورية واأ  ن مــا أو 

 .موالهم في كس طائفة ودولةأااسرائيلي، كما 

ق لهـم ووقفـوا ضـد مشـاريع مـا ن قادة طائفة الموحدين الدروا، بمشايخها وسياسييها سبإلذل ، ف" ضاف:وأ
سقطوها، وكـانوا فـي طليعـة المقاومـة ضـد العـدو ااسـرائيلي فـي أ، كانت إسرائيس تبشر بها، و "دولة دراية"سمي 

ر أهـالي جبـس س كما في لبنان، وهذا هـو تـاريخهم القـومي فـي مواجهـة االسـتعمار واالحـتالل، وعب ـالجوالن المحت
و أســـقاطها لحســـاا دويـــالت طائفيـــة إية الموحـــدة، وضـــد كـــس مـــن يعمـــس علـــى نهـــم مـــع دولـــتهم الســـور أالعـــرا، 

 15قـد فـي لنـدن فـي مـؤتمر كامبـس بنرمـان، هـو مـؤتمر انعلـى   تجـدر ااشـارة إفي هذا السـيا ."تكفيرية إرهابية
، بـدعوة سـر ية مـن حـزا المحـافظين البريطـانيين بهـدف 1907 يـارأ 14واستمرت جلسات  حتى  1907نيسان 

م فكــرة المشــروع لحــزا  ــو  ومكاســب الــدول االســتعمارية إلــى أطــول أمــد ممكــن، وقــد  إيجــاد آليــة تحــاف  علــى تف 
األحــرار الحــا م فــي ذلــ  الوقــت، حيــث ضــمت  الــدول االســتعمارية حينهــا كــس مــن: بريطانيــا، فرنســا، هولنــدا، 

ا، إيطاليا، وفي نهاية المؤتمر خرجوا بوديقة سر ية أسموها "وديقة كامبس" نسبة إلـى رئـيا الـواراء بلجيكا، إسباني
 بانرمان. -البريطاني آنذا  هنر  كامبس

  ان أهم ما ورد في الوديقة:

ة يملكهــا: وحــدة التــاري  واللغــة والوقافــة والهــدف واآلمــال  ك إن خطــورة الشــعب العربــي تــنتي مــن عوامــس عــد 
م العلمــي والفنــي والوقــافي. ورأى المــؤتمر ضــرورة العمــس  د الســكان  ولــم يــنا  وتزايــ المــؤتمر أيضــًا، عوامــس التقــد 

على استمرار وضع المنطقة العربية متـنخرًا، وعلـى إيجـاد التفك ـ  والتجزئـة واالنقسـام وإنشـاء دويـالت مصـطنعة 
ــدوا فصــس الجــز  ء األفريقــي مــن المنطقــة العربيــة عــن جزئهــا تابعــة للــدول األوروبيــة وخاضــعة لســيطرتها، ولــذا أ  

، "، عــدو ة لشــعب المنطقــة وصــديقة للــدول األوروبيــةBuffer Stateاآلســيو ، وضــرورة إقامــة الدولــة العاالــة 
 وهكذا قام الكيان الصهيوني في هذا السيا .



 
30/06/2018  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(66رقم )                  

    
       
 

20 
 

 ،عــــاد الصــــهيونيةكــــان األردن بنظامــــ  العميــــس،  دائمــــًا خادمــــًا وفيــــًا  للمشــــاريع ااســــتعمارية ذات األبلقــــد 
ــــذ عمليــــات عســــكرية ســــر ية داخــــس األراضــــي الســــورية لــــدعم  "الكيــــان الصــــهيونيو"وبالتنســــيق مــــع بريطانيــــا  ينف 

موا مفـاتي   الباديـة الســورية المـدعومين مــن قبـس بنـي سـعود، ليتسـل   "المعتـدلين"رهـابيين  التكفيـرين بمـا ي سـم ى اا
لأل ــراد مــن دون قتــال ي ــذكر بإشــراف  "داعــ،"مها تنظــيم ســنجار العراقيــة حــين ســلكمــا حصــس فــي  "داعــ،"مــن 

لة مـن العشـائر  "قوات سوريا الديمقراطية"الذ  كانت أميركا وماتزال تدعم  أميركي مباشر، هذا في الوقت المشك 
ليهـا أجهـزة المخـابرات األردنيـة صس بالجماعات اارهابية التـي تشـرف عتت  ية واأل راد في الشمال، وتلتقي و العرب

بالتالي يفر  أمرًا واقعًا علـى األر  لتحقيـق ق شر  سوريا كتدمر ودير الزور والرقة ، و بني سعود في مناطو 
 أحالمهم بتقسيم سوريا.

تبـــرا أهميـــة الجنـــوا الســـور  إضـــافة إلـــى تـــنمين حـــزام أمنـــي للكيـــان الصـــهيوني أهميـــة اقتصـــادية كبيـــرة، 
س حيـث التقـديرات االقتصـادية الحاليـة تشـير إلـى مخـزن حسب تقرير مارتن أرمسترونغ كالجنـوا مهـم اسـرائيبو 

يــنتي مــا يحــدث فــي الجنــوا  ضــخم مــن الــنفف الخــام فــي هضــبة الجــوالن يفــو  حجــم مخــزن الســعودية ، وأيضــاً 
القتال عبر  مطالبت  أصحاا القرار في واشنطن عن العدول عن 2015لما أ  ده معهد بروكينغز عام  استجابةً 

س المباشر بقوات عسكرية أميركية. المجموعات اارهابية  والتدخ 

ومــن األســباا المباشــرة لتعــديس الخطــة األميركيــة وتنفيــذ مقتــر  معهــد بروكينغــز باســتكمال العــدوان علــى 
الدولة والشعب السور ، حيث تبدأ من الجنوا السور  مت جهة إلى الشر   والشمال الشرقي لسوريا اتصااًل مـع 

عليهـــا األ ـــراد بـــدعم أميركـــي، كـــس ذلـــ  ســـبب  الـــرئيا انتصـــارات الجـــي، العربـــي منـــاطق النفـــوذ التـــي يســـيطر 
ـــد الـــدور  والمقاومـــة الســور   والقـــوات الصـــديقة والرديفـــة وعلـــى كامـــس الجغرافيـــة الســـورية، فـــي هـــذا ااطـــار يتجس 

، أمــا فــي المشــبوه للنظــام األردنــي ومخابراتــ  فــي تحقيــق وتنفيــذ األجنــدة والمصــلحة األميركيــة بــالجنوا الســور  
األتـــرا ، إذ تقـــول  هديـــة يوســـف، الرئيســـة المشـــتركة  رقـــة األ ـــراد واســـتبدالهم عوضـــًا عـــنالشـــمال فيـــتم عبـــر و 

ــعت مــن منطقــة اادارة الكرديــة فــي شــمالي ي ســوريا كللمجلــا التنسيســي للفيدراليــة الديمقراطيــة شــمال التــي توسَّ
"األوبزرفــر" البريطانيــة: "إنَّ الوصــول إلــى البحــر ســوريا "روت آفــا" لتضــم أرا و عربيــة كبيــرة ، تقــول لصــحيفة 

ف هو ضمن مشروعنا في شمالي سوريا، وهو حقٌّ مشروع لنا"،  وعند سؤال هدية عمَّا إذا  حسب قولها.بالمتوس 
 ــان ذلــ  يعنــي مطالبــة الواليــات المتحــدة بتقــديم دعمهــا السياســي لهــم مــن أجــس الحصــول علــى طريــقو تجــار  

  هــذا كل ــو  د أن يســاعدوها علــى است صــال داعــ، مــن شــمالي ســوريا، قالــت: "بــالطبع".يصــس إلــى البحــر، بمجــر  



 
30/06/2018  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(66رقم )                  

    
       
 

21 
 

 عبـر إيجـاد الفلسـطينية،  لقضـيةاتصـفية خاصـة لناحيـة  لمشـروع الصـهيونياخدمـة فـي حقيقـة األمـر  فـي يصب
 يوني.بعيدًا عن الصراع الرئيا العربي_الصه يةوالدخول في صراعات بين  انتونات ودويالت طائفية وعرقية

شـــنطن واســـتراتيجية وا ،إن سياســة اادارة األميركيـــة والغـــرا األطلســـي تتمي ـــز بالنفــا  واادواجيـــة المعـــايير 
جنوبها معًا هي استراتيجية تفاو  من موقـع القـوة لفـر  شـروط الحـس، أو تقسـيم النتزاع شمال وشر  سوريا و 

ن هـذا الخيـار لـم يحسـب حسـاا الجـي، العربـي البالد في حـال لـم يـتم التوافـق علـى الحـس الـذ  ال يناسـبها، لكـ
 إلى بالدهم.    توابيتالسور  والمقاومة الوطنية الشعببية وحلفائهم القادرين على إعادة جنودهم محم لين ب

فـــي واشـــنطن  ةبريطانيـــالســـفارة الخبـــار اللبنانيـــة عـــن برقيـــة دبلوماســـية صـــادرة عـــن شـــفت صـــحيفة األكلقــد 
مســاعد وايــر الخارجيــة األميركيــة لشــؤون الشــر  األوســف، ديفيــد ســاترفيلد  هاعــد  أ  ن مــن خمــا صــفحاتتتكــو  و 

االجتماع "ن أة ضافت الصحيفأو   ."مجموعة سوريا األميركية"عن مع ممولين خالل اجتماع عقده في واشنطن 
حضره إلى جانـب سـاترفيلد، رئـيا فريـق سـوريا فـي واارة الخارجيـة البريطانيـة هيـو كـالر ، ورئـيا قسـم الشـر  

ث فيهــا البرقيــة المــوجزة تحــد  "وتابعــت أن  ."الخارجيــة الفرنســية جيــروم بونــافون األوســف وشــمال أفريقيــا فــي واارة 
ر  حـدة علـى تحقيقـ  وهـو التقسـيم وفصـس الشـر  السـو ساترفيلد بصراحة عـن الهـدف الـذ  سـتعمس الواليـات المت

الخطــة التــي يجــب "ا جــاء فــي اايجــاا البريطــاني، إن وقــال ســاترفيلد، كمــ  ."وشــمال الشــر  الســور  عــن الــبالد
العمــس عليهــا تتــنلف مــن خمــا نقــاط: تقســيم ســوريا، تخريــب سوتشــي، اســتيعاا تركيــا، وإصــدار تعليمــات إلــى 

ن الحــس فــي ســوريا ميســتورا الســتعادة جنيــف، وتنفيــذ ورقــة مــن دمــاني نقــاط تتضــم  الوســيف الــدولي ســتيفان د  
ــا فــي  انــت واشــنطن قــد قــد   الســاد  متها إلــى االجتمــاع األخيــر للمعارضــة الســورية وممولــي الحكومــة فــي فيين

 ."والعشرين من الشهر الماضي

ــ وقــال وايــر الخارجيــة األميركــي جــون كيــر  إنــ  ربمــا يكــون مــن الصــعب إبقــاء دة إذا اســتغر  ســوريا موح 
إنهاء القتال فيها مـدة أطـول، وهـذه هـي المـرة األولـى التـي يتحـدث فيهـا مسـؤول أميركـي كبيـر عـن خيـار تقسـيم 

ـ  مـا ألمحـت  دة.سوريا، حيث دأبت واشـنطن علـى تن يـد ضـرورة المحافظـة علـى سـوريا ديمقراطيـة علمانيـة موح 
رجيتهــا إلــى أنهــا لــن تقــف ضــد فكــرة إنشــاء دولــة فدراليــة فــي روســيا مــن خــالل ســيرغي ريــابكوف نائــب وايــر خا

ــ ســوريا، معربــاً  وأضــاف أنــ  "ال بــد مــن وضــع  س المشــاركون فــي المفاوضــات إلــى ذلــ .عــن أملــ  فــي أن يتوص 
معايير محددة للهيكلة السياسـية فـي سـوريا فـي المسـتقبس تعتمـد علـى الحفـاد علـى وحـدة أراضـي الـبالد بمـا فـي 

 ية فدرالية خالل المفاوضات".ذل  إنشاء جمهور 
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الــذين يــرون فيهــا خطــوة باتجــاه  حــراراأل أدــارت هــذه التصــريحات موجــات رفــض مــن قبــس أغلــب الســوريين
ة تحمس في داخلها بذور شقا  ستؤد  إلى سف  الدماء، خاصـة أن تمزيق بالدهم، وتحويلها إلى كانتوتات هش  

هبيـــة وعرقيـــة، بحيـــث تصـــب  للعلـــويين دولـــة فـــي الســـاحس، الطـــر  الـــدولي يقـــوم علـــى تقســـيم الـــبالد لـــدويالت مذ
ولأل راد دولة شمال سوريا، إضافة إلى إقليم للدروا، في حين يصب  وسف وجنوا وشر  سـوريا الـذ  يسـيطر 

 تنظيم الدولة ااسالمية على مساحات واسعة من  دولة للسنة الذين يمولون األغلبية في البالد.

ناتهــا غيــر قابلــة للقســمة وفــق التصــور الروســي عتهــا الجغرافيــة وتــداخس مكو  ويــرى مراقبــون أن ســوريا بطبي
ن االنفصـــال عـــن غيـــره، خاصـــة أن األقليـــات المذهبيـــة والدينيـــة والعرقيـــة ال األميركـــي، إذ ال يســـتطيع أ  مكـــو  

  قلة بذاتها.دة لها، وليست لها أغلبية بشرية إال في أما ن محدودة غير مؤهلة ألن تكون أقاليم مستجغرافيا محد  

ـ الشـ    ا لصــيغة تعم ـق تفتيـت المنطقــة وإبقاءهـا فــي أن التقسـيم لــيا فـي مصـلحة الشــعب السـور ، ويؤس 
لهـا رهاهـا  التـي كنميركـا يخدم مصلحة أطراف أخرى في مقدمتها إسـرائيس ودوالً وهو ز ااضعاف والتهمي،، حي  

بالســوريين فــي حــروا تســتهل  بلــدهم لعقــود طويلــة،  أن التقســيم ســيزت  الخاصــة وهــي  ومصــالحها ااســتراتيجية
 .تها وارتهانها ألطراف أخرى   تبعي  وتكر  

لـــى إبســـقوط حلـــب وعودتهـــا صـــحابها رت الـــدوائر علـــى مشـــاريع التقســـيم وأم، دالكـــس مـــا تقـــد     خالفـــاً ن ـــأ ال  إ
 المنجورين والمسل حين يينرهاباا المدن السورية بن وري تها عن سيطرة الجهاديين تخرجو  حضن الدولة السورية، 

جديـدًا  منعطفاً  جرامية على سوريااا الحرا تدخلبحيث    عربية معروفة المدعومين من الواليات المتحدة ودول
مـدن  تصـبحأهكـذا  ميركـا فـي بـالد الشـام، حتـى ولـو لـم تضـع الحـرا أواارهـا بعـد.أيعطي الغلبة لروسيا علـى 

ذقيــة، حمــاة، حلــب، ديــر الــزور والحســكة كلهــا خــارت ســيطرة الســويداء، درعــا، دمشــق، حمــس، طرطــو ، الال
وحـدة ســورية مـن جديــد لتفــر  و ة لمشــروع تقسـيم سـورية، المسـلحين والجهـاديين لتعطــى األرجحيـة لنهايــةو مبدئي ـ

انشـاء فيديراليـة كرديـة فـي الشـمال تمتـد  مـن الحسـكة الـى عفـرين، وأخـرى فـي  سـرائيسوإ ميركـاأوتنسـف مشـروع 
مناطق درعا والقنيطرة لتشكس منطقـة عاالـة حيث الشمال الشرقي تضم  مدينتي الرقة ودير الزور، وفي الجنوا 

 بين سورية واسرائيس.

 

 نتائج الحرب: - 7
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نقـاط سـمحت أخطـاء أميركـا بـوالدة  في العدوان العـالمي علـى سـوريا بحيـث لقد انقلب السحر على الساحر
 دت الحرا:، فقد ول  بدًا، ال تكتيكيًا وال استراتيجياً أمتعددة ال تصب  في مصلحتها 

 وسف.ن الكرملين يحلم بها في الشر  األمنطقة نفوذ روسية لم يك - 1

أصــدقائها ة وإدبـات أنهـا تســتطيع الـدفاع عـن أعطـت فرصـة لروسـيا لفــر  نفسـها فـي المحافــس الدوليـ - 2
 مم المتحدة كما على أر  المعركة بدعمو عسكر  يتناسب مع حجم االستحقا .حين تدعو الحاجة، في األ

ر ، فنخـذت منهـا العبـر وأجـرت   جي، على األأة يحلم بها سمحت لروسيا بمناورات عسكرية حي   - 3
تها الضاربة لتتعل م ن قاط الضعف والقوة ومراقبة العدو وتكتيكات  المختلفة الفريدة من نوعهـا، تجارا عسكرية لقو 

وكذل  أخذت الدرو  من أداء حلفائها على االر  وطر  القتال لدى المتحـاربين وأنـواع السـال  األ وـر تـنديرًا 
 في معار  معي نة.

لــى ضــرا أهــداف بعيــدة ألهــرت روســيا أســلحتها االســتراتيجية وطائراتهــا وحاملــة الطــائرات قــدرتها ع - 4
 المدى لتفت  لها سو  أسلحة كان محظورًا عليها.

تــ  المنظ مــة غيــر النظاميــة فرصــة فريــدة الســتخدام أســلحة كالســيكية « حــزا  »أعطــت  - 5 اللبنــاني بقو 
تقــان الحــرا وإدارتهــا بالتنــاغم مــع ســال  طيــران حليــف عصــاباتي علــى يــد وحداتــ  الخاصــة وابنســلوا حــرا 

يـديولوجي يتمت ــع بنهــداف أوكـذل  عــدو   ،ميركيــةدر ا علـى أيــد  القـوات الخاصــة األاالولــى  ضـد  عــدو ت ــكللمـرة 
عًا بخبرات سنين طويلة ا تسبها في افغانستان ضد  روسيا وفي العرا  ضد  دينية تجعل  يقاتس حتى الموت متمت  

حـزا »لجي، السـور . وكـذل  أعطـي اميركا وفي سورية، وطو رها ليضيف عليها أسلحة كالسيكية غنمها من ا
لـى حربـ  المقبلـة مـع إار  المعركـة لينقـس هـذه الخبـرات  الفرصة ليكون حليف روسيا وحليف سورية علـى«  

 ميركا االول، اسرائيس.أحليف 

يــران الفرصـة لــدخول سـورية مــن البــاا العـريض لمشــاركتها بالـدفاع عــن بقـاء الدولــة ووحــدة إت يـأعط - 6
  ور من ذ  قبس في المجتمع السور .أا مقبوليتها عز  ا سياألر  مم  

لت الحرا السورية، الجي، السور  من جي، كالسيكي يخدم في الوكن - 7 ر العسكرية وجي، غيـ اتحو 
دنــاء أم التنــاغم مــع أذرع الجــي، األخــرى لــى جــي، محتــرف خب ــر الجبهــات علــى أنواعهــا كافــة، وتعل ــإاحترافــي، 
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ادة العســكرية ايجــاد قــوات رديفــة، موــس جــي، الــدفاع الــوطني، أ وــر عقائديــة وانــدفاعًا القتــال. وهــذا مــا دفــع القيــ
لواء جديدًا على غرار الوحدات الخاصة مجهزين بنفضس األسلحة وذل  بعدما  16على جبهات القتال، وإنشاء 

ة التنظيمات غيـر ف على كس أنواع االسلحة لمحا اتلق وا على مدى ا ور من سنة ونصف السنة، التدريب المكو  
هـا سـتفت  بقـوة الطلـب السـور  ن  أد ا سيمكن دمشق من تشكيس جبهة جديدة من المؤك  النظامية والقتال مولها، مم  
 باستعادة الجوالن المحتس.

وااســهام إلــى جانــب األردنيــين « المنطقــة العاالــة»ال يمكــن إغفــال الــدور ااســرائيلي، فــي مــا يســم ى  خيــراً أ
، وكـذل  المشـاركة فـي معـار  حـو  اليرمـو  «داعـ،»م الجنوا السور  بذريعـة محاربـة واألميركيين في قض

إذ تتــابع قــوات خاصــة إســرائيلية عــن قــرا منطقــة حــو  اليرمــو ، وتســتخدم الطــائرات المســي رة «. فــي الظــس  »
اشـــرة فـــي لجمـــع المعلومـــات. إال  أن النشـــاط المســـتجد لجـــي، االحـــتالل يتمو ـــس فـــي قيـــام اســـتخبارات  وبطريقـــة مب

جديـد علـى أنقـا  بعـض الجماعـات المسـل حة فـي القنيطـرة، ولـيا كمـا كـان الحـال سـابقًا « جي، لحد»تشكيس 
بقيــادة المـدعو أحمــد « فرسـان الجـوالن»م أن إسـرائيس تقـود تشــكيس مـا يســم ى ل ــفـي اسـتومار فصــائس موجـودة. وع  

مدعو محمد الخطيب من بلدة كنا ر، الملق ب من بلدة مسحرة، وهو غير ال« أبو أسد»مخيبر الخطيب الملق ب بـ
الـــذ  يعـــد  ذراعـــًا أخـــرى لشـــعبة المخـــابرات العســـكرية ااســـرائيلية « ألويـــة الفرقـــان»قائـــد مـــا يســـم ى «  لينتـــون »بــــ
مقاتــس، بيــنهم مســلحو جبادــا الخشــب ونبــع  1200وبحســب المعلومــات، وصــس تعــداد اللــواء إلــى نحــو «. أمــان»

ــــف ليــــرة ســــورية،  65دوالر أميركــــي و 100ة، يتقاضــــون رواتــــب تــــراو  بــــين الصــــخر وقــــرى درعــــا والقنيطــــر  أل
 ة أخرى. ومساعدات عيني  

 

  خاتمة: - 8

بــالعودة إلــى  "ســتدام لألامــة الحاليــةم    حــسو  "ن تقســيم ســوريا يستشــهد البــاحوون والسياســيون أدنــاء حــديوهم عــ
وإلــى بلــدين همــا دولــة البوســنة والهرســ  ودولــة جمهوريــة  "دايتــون "قســيم البوســنة والهرســ  وفــق اتفــا  تجربــة ت

ـ جعـس بقـاء البوسـنة بلـداً هنا   1995إلى  1992صربيا، فالصراع الذ  استمر من  ا ، مم ـمسـتحيالً  أمـراً  داً موح 
ي فكرة التقسيم برعايـة دوليـة شـملت روسـيا وأميركـا دفع األطراف المتفاوضة في مدينة دايتون األميركية إلى تبن  

بالضــرورة أفضــس خيــار  ألامــة دمويــة فــي البوســنة، إال أنــ  ال يعــد   وصــحي  أن التقســيم كــان حــالا  أخــرى. والً ود
للســوريين، وال ننســى أن الشــعب الســور  ســبق لــ  أن رفــض التقســيم الــذ  فرضــ  عليــ  قائــد جيــوش فرنســا فــي 
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ـــ 1921ومـــار   1920الشـــر ، المفـــو  الســـامي هنـــر  غـــورو بـــين أغســـطا  ـــم والـــذ  قس  ة أن ســـوريا بحج 
عـة وغيـر متمااجـة مـع بعضـها الـبعض. فقـد رفـض حينهـا السـوريون حـس التقسـيم ناتها الدينيـة والعرقيـة متنو  مكو  

وأ  مشــــاريع أخــــرى مشــــبوهة كانــــت تهــــدف إلــــى تحويــــس ســــوريا إلــــى مجموعــــة مــــن الــــدويالت تمــــز   النســــيج 
شعب السـور  مـرة دانيـة المحاولـة األخطـر االجتماعي للسوريين، سواء بحسب العر  أو الدين. فهس سيرفض ال

  السوريين؟” إنقاذ“لتفكي  سوريا أرضا وشعبا من باا 

و فشـلها، وهـي مشـاريع نالـت واحتمـاالت نجاحهـا أ ن مشاريع تقسيم سورياب الكوير وقيس الكوير بشنت  لقد ك  
ق باتفــا  تســريب الكويــر مــن الخــرائف التــي تتعل ــ اهتمــام الكويــر مــن مرا ــز الدراســات والبــاحوين والصــحفيين وتــم  

جـاد وفعلـي والـبعض منهـا أقـرا  تم تداولـ  بـين مرا ـز الدراسـات بشـكسو ها جديد حول المشر  العربي، بعض من
ــــ لة. ومــــع أن هــــذه الخــــرائف للضــــربات الصــــحفية التــــي ال تمــــت لواقــــع المشــــاريع المطروحــــة حــــول التقســــيم بص 

ده واالنقسامات الدولية حولـ ، المشر  العربي، لكن سخونة الوضع السور  وتعق   والمشاريع التقسيمية طالت كس
رأى المحلــس السياســي وفــي هـذا المجــال  .ولــىفـي الدرجــة األ جعلـت ملــف تقســيم سـوريا محــف االهتمــام والتــداول

الممكــن  أن الحـس باعتقـاده مـن "يهوشـواع النـديا"ت الشـر  األوسـف، األمريكــي ومـدير مركـز أوكالهومـا لدراسـا
 االرهابيـة ة فيهـا الميليشـياتالجزء األول إلى الشمال وهو دولـة سـني  "أن يتم من خالل تقسيم سوريا إلى جزئين: 

مركــز  غريغـور  غـو ، الخبيـر والباحـث فـي ىورأ ."بشــار األسـد كالـرئيا  وداعـ،، وإلـى الجنـوا دولـة لنظـام
وهـس سنشـهد إعـادة رسـم مهمـة لحـدود  "بيكو ؟-يكا هي نهاية اتفاقية سا هس هذه"بروكنجز، في مقالة بعنوان 

التــي رســمتها بريطانيــا وفرنســا حــول المشــر  العربــي  "المصــطنعة"ال يبــدو أن الحــدود " جــاا؟ وأالشــر  األوســف
علـى غـرار لبنـان خــالل " قـال: بالشـنن السـور  و . "خيـرعقـب انهيـار االمبراطوريـة العومانيـة تسـير إلـى رمقهـا األ

ينتهـي األمــر بســوريا إلـى حالــة مــن التقسـيم الفعلــي، ولكــن ال يبـدو أن أ  قــوة أجنبيــة ســتبد  حربـ  األهليــة، قــد 
اســتعدادها لالعتــراف باســتقالل أ  مــن تلــ  الــدويالت الســورية. وال يبــدو كــذل  واضــحًا أن قــادة هــذه الــدويالت 

 .  "يدعون ااستقالل الرسميالسوريين س

الشـــر  ااســـالمي "ة علـــى موقـــع الجزيــرة. نـــت، بعنــوان فـــي مقالــ فقــال الباحـــث السياســي مهنـــا الحبيـــسمــا أ
س خيارًا يمو   -وتحديدًا في هذه اللحظة-لست أعرف ما إذا كان طر  مشروع تقسيم سوريا ": "والحروا الصفرية

هـو  -الـذ  اعتمـد مسـارًا يخلـق لـ  بـدياًل عـن سـايكا بيكـو-يواج  الغرا  أ بر تحدو   إن  ضيف: "، وي"موضوعياً 
يتعامـس مـع الخـرائف الجديـدة، حـين يسـقف بنيـان سـايكا بيكـو ذاتيـًا، وكيـف يتعامـس مـع األنظمـة الرسـمية  يـف 

يبدو مسار التقسيم أمـرًا مطروحـًا لتعزيـز معادلـة "قول: خلس لل. وي"د منهاتوليفًا أو تحجيمًا، أو مواجهة للمتمر  
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ــم، وهــو مــا يجعـس المنظمــات الكرديــة التــي انخرطـت فــي صــان طـروادة مهمــًا جــدًا لكــس المشــروع، ح تقسـيم المقس 
 ."القوى 

لـم تكـن أامـات ": 3/2016/ 18عن النظام الفيديرالي في سـوريا، كتـب منيـر الخطيـب فـي جريـدة الحيـاة و 
الكيان السور ، منذ تنسيس  بداية القرن الماضي، ناجمة عن عدم قيام نظـام فيـديرالي، بـس هـي أوسـع مـن ذلـ  

شـــلوا طيلـــة قـــرن فـــي بنـــاء دولـــة وطنيـــة ألســـباا مختلفـــة، لـــن يســـتطيعوا إقامـــة نظـــام بكويـــر. والســـوريون الـــذين ف
. وقــال فــي ســيا و "تعقيــدًا مــن تشــكيس النظــام المركــز  فيــديرالي نــاج  لألســباا ذاتهــا. فتشــكيس هكــذا نظــام أ وــر 

ود الجغرافية التـي أن تتطابق حدود الفيديرالية المقترحة في أذهان المشتغلين عليها، مع الحد هو  رج  الم"آخر: 
مـــع هـــذه ااشـــكاليات الـــوالث، أ  المســـنلة الكرديـــة،  رتبـــاطسترســـمها الحـــرا الـــدائرة علـــى األر  الســـورية باال

العلوية، وحدود المنطقة الشرقية من سورية، التـي تسـيطر عليهـا الفصـائس ااسـالمية  –والحالة المذهبية السنية 
ــ ومــن خلفهــا القوميــة والمذهبيــة ة فاشــلة، ألن الميليشــيات المختلفــة فيديراليــلا إال المتطرفــة. لكــن ذلــ  لــن يؤس 

 ."عمة لكس منها، هي من سيخف حدودهاالقوى الدولية وااقليمية الدا 

مقااًل بعنوان:  "بولسي الفورين"في البحرية األمريكية في صحيفة  كتب جيما ستيفريد وهو جنرال متقاعدو 
وقــف إطــال  "قــال:  حيــْث   9/3/2016وذلــ  فــي تــاري   "م ســوريابتقســيقــد حــان الوقــت بشــكس جــد   للتفكيــر "

ول مسـتقبس إنسـانية كبيـرة، المشـا س الحقيقيـة مـا تـزال موجـودة حـسـوريا يـنتي فـي لـس فاجعـة سـكانية و النار في 
 اايراني الذ  ينخذ شكاًل جيوسياسيًا دينيـًا عـدا عـن الخـالف –سد والخالف السعود  الرئيا السور  بشار األ

. واألسباا هذه تجعس النظر إلى "راتيجية وتكتيكية أ ور من ذ  قبسالروسي الذ  بدأ ينخذ منا و است –التركي 
 ة دولة واحدة أمرًا بعيد المنال.سوريا في إطار بوتق

س تخيُّـ"بعنـوان  28/9/2013نشرت صحيفة النيويور  تايمز تحلياًل قام ب  الصـحفي روبـن رايـت بتـاري  و 
. وقـد كانـت "سـة دول عبـارة عـن أربعـة عشـر دولـة؟ يـف قـد تصـب  خم"أو  "يطـة الشـر  األوسـفإعادة رسـم خر 

هذه الدول هي سوريا والعرا  واليمن وليبيا والعربية السـعودية. فـي الملـف السـور  رأى رايـت أن سـوريا ستتقسـم 
ق وحمـس والسـاحس، وااقلـيم الذ  سـيحكم دمشـ "العلو  "قس، ااقليم األول: هو ااقليم إلى دالث أقاليم على األ

الوــاني: ســيحكم  األ ــراد وهــو الــذ  يتمــد علــى طــول الحــدود التركيــة وســيتوحد تــدريجيًا مــع كردســتان العــرا . 
 .ي العراقيااقليم السن  ي الذ  سيحكم ما تبقى وربما يتوحد مع الوقت مع وااقليم الوالث: هو ااقليم السن  
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حــدث فــي الشــمال الســور ، وت عــد المنطقــة  قــد الت تقســيم ســوريةمحــاو مظهــر مــن مظــاهر لعــس أول  خيــراً أ
الشرقية والشمالية الشرقية من سوريا مصـدر الـنفف الوحيـد فـي الـبالد، وهـي المهيـنة أ وـر مـن غيرهـا لتكـون أول 
منطقــة حكــم ذاتــي، وقــد عبــر وايــر الــدفاع ااســرائيلي موشــي  يعــالون عــن ذلــ  بقولــ  إن " ردســتان ســوريا قــد 

، التــــي فرضــــها حــــزا االتحــــاد الــــديموقراطي الكرديــــة مــــع تشــــكيس كانتونــــات اادارة الذاتيــــةو  الفعــــس".تنسســــت ب
 ، حـــين أرســـى دعـــائم مـــا يشـــب  دويلـــة PKK ، الـــذ  ي عتبـــر نســـخة ســـورية لحـــزا العمـــال الكردســـتاني كPYDك

ـــ  برلمـــان، دعـــاه  حمايـــة قـــوات »، وشـــكس قـــوات عســـكرية، دعاهـــا «مجلـــا شـــعب غربـــي كردســـتان»لشـــعب، ل
س أيضــًا شــرطة معروفــة باســم «الشــعب ، لعبــت دورًا كبيــرًا فــي مالحقــة وقمــع الناشــطين األ ــراد «أســاي،»، وشــك 

هــات الحــزا وممارســات  التــي تمخ ضــت أيضــًا عــن حكومــة ودســتور ونظــام تعليمــي خــا   المختلفــين مــع توجُّ
 بنجندت .

 


