
 1)2013-2001(في مراكز الفكر الغربیة  شرق العربيتقسیم المفكرة تطور 
 ملخص تنفیذي

التقسیم وإعادة رسم حول مشاریع فكر الغربیة تناول ھذه الدارسة أھم ما نشرتھ مراكز الت
انات الجمھوریة في المشرق العربي، الكیالتي تواجھھا ألزمات لكحل الخریطة السیاسیة 

من خالل ثالثة  المنطقةخریطة اھیم التقسیم ومقترحات إعادة رسم ویمكن تلمس تطور مف
 مراحل رئیسة ھي:

 عیةدعم القوى المجتمو فیدراليحكم الال لمشاریعالتسویق من خالل تقسیم الفكرة ظھور  -1
مع  عاملتاإلستراتیجیة الغربیة في ال، وذلك بالتزامن مع تركز 2006-2001خالل الفترة: 

د من ، حیث تقدمت العدی"تمكین األقلیاتو""دعم الدیمقراطیة"  على دعامتي:المنطقة العربیة 
سبق لنائب األ"حدود الدم" التي نشرھا ادراسة خرائط كان أبرزھا: ھذه المراكز بمجموعة 

إثارة ببت بوتسمجلة القوات المسلحة األمریكیة في بیترز رالف  لرئیس ھیئة األركان األمریكي
 العربیة.لغط كبیر في المنطقة 

مطالب المعارضssة الرادیكالیة باالنفصssال إلى دعم العدید من مراكز البحث الغربیة وة دع -2
مظاھر التعاون بین ھا برزت فی، والتي 2010-2007في المرحلة:  السsssیاسsssي والحكم الذاتي

المؤسssssسssssات الرسssssمیة الغربیة وبعض الجماعات المتطرفة التي أخذت تدعو إلى االنفصssssال 
ر للتقدم بأطروحات أكثالغربیین الباحثین  مما شssssجع بعضالسssssیاسssssي واالسssssتقالل اإلداري، 

 على أسس إثنیة ومذھبیة. ا یتعلق بإعادة رسم خریطة المشرق العربيجرأة فیم
حدود"  ظھور مفھوم -3 خل ال یةمرحلة في "التجزئة دا -2011( الراھنة الثورات الشsssssssعب

 الدعوة إلى أطروحات جدیدة تتضsssssssمنمراكز البحث الغربیة ، حیث تبنت العدید من )2013
قوم على تتفتیتیة معادلة وفق  مجتمعیةقوى الإعادة فرز الإلى فیدرالیة أو  تأسsssssssیس كیانات

 داخل إطار الدولة. السیاسیة للقوى المجتمعیة المحاصصة 
بالنظر إلى ضsssssssحالة بعض األطروحات الغربیة، وعجز الكثیر من الباحثین الغربیین عن و

 مبادرة مراكز البحث العربیةالدراسة إلى ضرورة فھم طبیعة المجتمعات الشرقیة؛ فقد دعت 
ي في ف، وملء الفراغ الثقاللتعامل مع األزمات السsssیاسsssیة واالجتماعیة جادةتقدیم أطروحات ل

ناضssssجة لمسssssتقبل الھویة السssssیاسssssیة للكیانات إسssssتراتیجیة رؤى السssssاحة العربیة عبر طرح 
 العربیة في ھذه المرحلة الحرجة من التحول البنیوي.

                                                
 .2013أبریل  11، الریاض، 317العدد مجلة البیان، نشرت ھذه الدراسة في:1 



)2013-2001(في مراكز الفكر الغربیة  شرق العربيتقسیم المتطور فكرة   

لعربي العالم اتناولت العدید من المصنفات الحدیثة ظاھرة تأثیر األزمات الداخلیة في بلدان 
نذ تأسیسھا ملجمھوریات العربیة الحدیثة البنى التحتیة لھشاشة ي؛ حیث مثلت على األمن الدول

 نموذجاً لحالة انعدام االستقرار الذي یمكن أن یؤثر على منظومات األمن اإلقلیمي.
مي التوازن بین مفھو شاشة البنى التحتیة لھذه الجمھوریات كنتیجة حتمیة النعداموتأتي ھ

قد نشأت على العربیة الجمھوریات  معظم)، خاصة وأن nation) و"األمة" (state"الدولة" (
أساس صفقات بین قوى استعماریة في مطلع القرن العشرین دون مراعاة لمفھوم "الدولة 

بعد  خضوع ھذه الدول لألنظمة العسكریة الشمولیة)، مما أدى إلى nation stateالقومیة" (
 الدولة وبین مختلف فئات، وتدھور العالقة بین زاعات الحدودیةاندالع النخروج المستعمر، و

 2.المستفیدةعلى قواعد ضیقة من الفئات سلطة ارتكاز الإثر المجتمع 
التي تواجھھا مھددات دول؛ فإن النظراً لضعف مؤسسات اإلدارة وأجھزة الحكم في ھذه الو

لطة ستشكیل عالقة متوازنة بین العوامل داخلیة، وذلك نتیجة عجزھا عن غالباً ما تأتي من 
والمجتمع، ثم تأتي عوامل: الضعف االقتصادي، وسوء توزیع الثروة، والتوتر بین مختلف 

منعھا من الدول، وت المجموعات اإلثنیة والمذھبیة داخل المجتمع كعوامل تنخر في جسد ھذه
 .تشكیل نظام أمني متوازن

الخالفات الحدودیة أن إلى بعض المنظرین الغربیین وبناء على ھذه المعطیات فقد ذھب 
منظومات األمن الدولیة  أن تھددیمكن داخل الدولة  مذاھب واإلثنیاتالعالقة بین التدھور و

لمعالجة بؤر التوتر المحلیة لبعض الدول الشرقیة بھدف برمتھا، مما یستدعي التدخل الخارجي 
قد دفعت بالمجتمع  2001سبتمبر الحادي عشر من  أحداث، خاصة وأن درء ھذه المخاطر

ق عرض طرتإمكانیة والدولي لالعتراف بتنامي خطر الجماعات المتطرفة العابرة للحدود، 
یة تتخذ من بعض الدول الھشة قواعد رادیكالمن قبل جماعات للتھدید مصادر الطاقة اإلمداد و

 3ارتكاز لھا.
) على ترسیخ االرتباط non state actorsخارج إطار الدول (الفاعلة ساعد بروز القوى و
قطة نحادثة تفجیر برجي التجارة العالمیین مثلت حیث  ؛األمن اإلقلیمي واألمن الدولي بین

عض لمواجھة الفكر المتطرف الذي انتشر في ب جدیدةأمنیة تحول في تبني واشنطن إستراتیجیة 
الدول ھذه وظیف القوى المجتمعیة داخل دول الشرق األوسط وذلك من خالل العمل على ت
 .لفرض تغییرات في بنیة مؤسسات اإلدارة والحكم

باحثون مقربون من دوائر  نشرھامن خالل رصد الدراسات التي ویمكن تلمس تلك التوجھات 
ً من ھذه على الرغم من عدم تبني الو الغرب،سیاسي في اتخاذ القرار ال حكومات الغربیة أیا

إال أن المشاریع التي تقدمت بھا معاھد الفكر إلعادة رسم خریطة الشرق األوسط الدراسات؛ 
وحظیت  2001منذ عام المتعاقبة  الحكومات الغربیةقد عرضت على كبار المسؤولین في 
 مستوى مؤسسات التخطیط اإلستراتیجي وصنع القرار، باھتمامھم، كما أنھا نوقشت على
 فیما یأتي:المنطقة العربیة ویمكن تفصیل تطور فكرة التقسیم 

                                                
2 Mohammed Ayoob, Regional Security in the Third World (Colorado: Westview Press, 1986), 
6. 
3 Benjamin Miller, States, Nations, and the Great Powers (Cambridge Studies in International 
Relations, 2007), 12-15. 



 ةعبر دعم القوى المجتمعی فیدراليحكم الال لمشاریعالتسویق وتقسیم الفكرة  أوالً: تطور
)2001-2006( 

ارتكزت األطروحات المتعلقة بضرورة إعادة رسم خریطة المشرق العربي على نقد مخرجات 
منح فرنسا كالً من: الموصل وسوریا )، والتي نصت على 1916معاھدة: "سایكس بیكو" (

الشام وصوالً إلى بغداد والبصرة، وجاءت بعد ذلك معاھدة  ولبنان، ومنح بریطانیا جنوب بالد
 في "سان ریمونمعاھدة "رار الحدود التي تم ترسیمھا من قبل، ومن ثم ) إلق1920( "سیفر"

 تباعاً. الفرنسي والبریطاني والعراق تحت االنتداب انصت على وضع سوریالعام نفسھ والتي 
وعلى إثر انعتاق الجمھوریات العربیة من االنتداب األوروبي؛ انتشرت ظاھرة االنقالبات 

ا اندلعت الصراعات الحدودیة بین ھذه الدول نظراً لعدم العسكریة والحكم الشمولي، فیم
رضاھا بالتركة التي توافقت علیھا الدول الغربیة القتسام مناطق النفوذ فیما بینھا، وواجھت 
ھذه الدول مشاكل كبیرة في ترسیخ مفھوم المواطنة ضمن إطار الدولة وذلك في مقابل انتشار 

لعدید من القوى المجتمعیة تعزز وجودھا السیاسي األطروحات األممیة واإلثنیة، وأخذت ا
واإلعالمي خارج إطار الدولة إثر انحسار المد القومي، وتنامي تیارات التطرف الدیني، 

 وخاصة في العراق وسوریا ودول الخلیج العربي.
لثالثة؛ في مطلع األلفیة اسیاسیة للشرق األوسط -البنیة الجیوتغییر كان أول من طرح فكرة و

الذي نشر دراسة ذكر فیھا أن الحرب على اإلرھاب ستبقى  رالف بیترزابط المتقاعد الض
ناقصة ما لم تتم معالجة: "قضایا اإلرھاب األصولي والتخریب والكراھیة الصادرة من الدول 
المحافظة التي لعبت دوراً في تقویض األنظمة العلمانیة ونشر التطرف في العالم اإلسالمي 

 4وإعادة حقوق اإلنسان إلى الوراء".
ادة رسم عتقدم بأطروحات إلالمقربة تالغربیة ھذه األثناء بدأت الصحافة ومراكز البحث وفي 
مواجھة التشدد الدیني وإمكانیة استخدام القوة العسكریة لتحقیق طة المنطقة العربیة كحل لیخر
دعا الخبیر  2002في ورقة مقدمة إلى وزارة الدفاع األمریكیة في شھر یونیو ف؛ ذلك

إلى تبني حلول عسكریة مؤسسة "راند" لوران موریس اإلدارة األمریكیة اإلستراتیجي ب
 5.العربیة إذا فشلت جھود اإلصالح في المنطقةمتشددة 

وفي الفترة ذاتھا؛ شارك القیادي في أوساط المحافظین الجدد ولیام كریستول في مؤتمر بإیطالیا 
تبدأ بالحرب على العراق عن وجود أجندة أمریكیة سفي مداخلتھ )، وتحدث 2002(یونیو 

وتنتھي: "بإسقاط األنظمة الملكیة في الخلیج العربي"، وذكرت صحیفة "واشنطن بوست" 
ھ وأسلوبكریستول صراحة األمریكیة أن المستمعین من النخبة األوروبیة قد صعقوا من 

 6.في الطرح المباشر
 د "ھدسون" للدراساتتقدم بھ مؤسس معھتقریر مع نشر  ت تلك األطروحات المتطرفةوتزامن

الدعوة إلى ) یتلخص في 2002اإلستراتیجیة ماكس سنجر لوزارة الدفاع األمریكیة (أغسطس 
ھ في شرقي شب مستقلةنشاء جمھوریة إلإسقاط األنظمة الملكیة ودعم المعارضة في الخارج 

تمع جالجزیرة العربیة، وذكر المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت مایكل ھوم أن سنجر قد ا

                                                
4 Ralph Peters, “The Saudi Threat,” Wall Street Journal, (4th January 2002). 
5 A briefing at the Pentagon to the Defense Policy Board by Rand Corporation, prepared by 
Laurent Murawice, on 10th July 2002. 
6 Richard Cohen, “Kristol Unwelcome Message,” The Washington Post, 11th June 2002. 



ما بینھالحدیث ودار ؛ األسبق بأندرو مارشال، وھو أحد المقربین من وزیر الدفاع األمریكي
 7.جدید على أسس طائفیة في الخلیج العربينشاء كیان حول إمكانیة إ

؛ 2002وفي الفترة التي ظھرت فیھا التقاریر الداعیة إلى إعادة رسم الخارطة العربیة عام 
الذي تأسس فیھ منذ عام  ؛منھمكة في إعداد خططھا لغزو العراقكانت اإلدارة األمریكیة 

رقي أصبح االنقسام العطائفیة شبھ رسمیة، و-محاصصة إثنیةسیاسي یقوم على نظام  2003
 والطائفي في المحافظات العراقیة أمراً ال یمكن تجاھلھ على أرض الواقع.

 الجدیدة للشsssرق األوسsssط والتي اإلسsssتراتیجیة األمریكیةمالمح ومنذ ذلك الحین بدأت تتضsssح 
عامتي: لدیمقراطیة"  ارتكزت على د یاتو""دعم ا ھاء تمكین األقل تداء من العراق وانت "، اب
نشsssssssر الرئیس الفخري لمجلس العالقssات  2003ففي شsssssssھر مssارس  بssدول الخلیج العربیssة؛

ى فیھ إلحل الدول الثالث"، دعا  ،الخارجیة األمریكي لیسsssssssلي غلیب مقاالً بعنوان: "العراق
تقسssssیم العراق إلى ثالث دول على أسssssاس عرقي وطائفي، وقد تبنت لجنة بیكر ھذا المقترح 

جدیدة على أسsssssس یب في مقالھ إلى إنشsssssاء دولة الذي أیده أبرز أعضsssssاء المجلس، ودعا غل
 8في الخلیج العربي بعد إنجاز مشروع تقسیم العراق. مذھبیة

شھر أبریل  شر معھد "غلوبال  ؛2006وفي  سیرتش" الكندي مقاالً لغاري ھلبرت تحدث ن ری
 ،إثنیة وطائفیةشsssرق األوسsssط على أسsssس وجود مخططات أمریكیة لتقسsssیم منطقة العن فیھ 

لفویتز سبق بول وسبق دیك تشیني ونائب وزیر الدفاع األوأكدت الدراسة أن نائب الرئیس األ
العام  شssھر نوفمبر مناً آخر في ، كما نشssر المعھد تقریرقسssیممن أبرز المؤیدین لفكرة التكانا 

ة لتشجیع باراتیتشھد المرحلة المقبلة بذل جھود استخ إمكانیة أنعن فیھ نفسھ؛ تحدث الكاتب 
 9ة للمطالبة بكیانات سیاسیة مستقلة.قطاألقلیات في المن

صدور ھذا المقال المثیر للجدل مع قیام سی "ستراتفور"مركز  وتزامن  سات الجیوسیا ة للدرا
ث یكون حیبنشsssر تقریر یشsssیر إلى اعتزام اإلدارة األمریكیة تقسsssیم العراق إلى ثالث دول؛ ب

سم األول وسط العراق صمتھ بغداد الق سم الثاني وعا ستان "إقلیم في ، والق ذي ال العراق"كرد
صssssمتھ عراق وعاقع جنوب التحول إلى دولة تتمتع بحكم ذاتي، أما القسssssم الثالث فییمكن أن ی

البصssssرة ویقوم على أسssssس مذھبیة بحتة، وورد الحدیث عن إمكانیة أن یضssssم القسssssم الثالث 
ندن مع  قد طرحت للنقاش في ل ھذه المقترحات  كد التقریر أن  أجزاء من الخلیج العربي، وأ

 2005.10بعض الساسة العراقیین في شھر یولیو 
 سبق لرئیسألمریكیة دراسة للنائب األنشرت مجلة القوات المسلحة ا 2006وفي شھر یولیو 

ھیئة األركان األمریكي رالف بیترز دعا فیھ إلى إعادة رسssم خارطة الشssرق األوسssط، وعلى 
الرغم من أن ھذه الخطة لم تعتمد من قبل اإلدارة األمریكیة إال أنھا عرضsssت للنقاش في كلیة 

ات المتحدة األمریكیة، وأكد حلف شssمال األطلسssي، وتم تداولھا في دوائر رسssمیة عدة بالوالی
أحد الباحثین بمعھد الدراسsssssssات الدولیة وجود خرائط أخرى ال تقل أھمیة عن خارطة بیترز 
إال أنھا لم تتسssرب إلى الصssحافة، وقد أدى نشssر ھذه الخارطة ومناقشssتھا في أروقة الناتو إلى 

                                                
7 USA Today and the Financial Times, 21st August 2002. 
8 L. Glib, President of the Foreign Affairs Committee (2004) “Iraq: Three States Solution,” 
New York Times, 10th March 2004. 
9 Mahdi Darius Nazemroaya, “Plans for Redrawing the Middle East,” (Global Research, 18th 
November 2006). 
10 Stratfor Center for Geopolitical Studies, April 2006. 



لدى نظیره األمریكي من التجاوز ال ئة األركان التركي   خطیر المتمثل فياحتجاج رئیس ھی
 11الدعوة إلى إنشاء دولة كردیة على حساب تركیا.

مطالب المعارضWWWWة الرادیكالیة باالنفصWWWWال السWWWWیاسWWWWي والحكم الذاتي وة إلى دعم دعثانیاً: ال
)2007-2010( 

ظھر مالمح تفاعل القوى المجتمعیة األكثر تشدداً في المشرق العربي بدأت ت 2007بحلول عام 
ً في تمع دعوات التقسیم  مطالبة للأصوات الجماعات المتطرفة  يعالالغربیة؛ وبدا ذلك جلیا

 22؛ حیث نشرت مجلة "میدل إیست بولیسي" في عددھا الصادر بتاریخ لسیاسيباالنفصال ا
نظیمات التتنامي نشاط أن األنظمة العربیة باتت تشعر بالقلق من تقریراً یؤكد  2007یونیو 
دد من القادة والزعماء العرب لتحذیر الدول الغربیة من ا دفع بعإیران، ممرتبطة بالممتطرفة ال

عالقات التسبب بشرخ خطیر في تحالة السلم االجتماعي و مخاطر دعم ھذه الجماعات التي تھدد
 12.اإلقلیمیة

صّعدت طھران موقفھا ضد المملكة العربیة السعودیة ودولة اإلمارات  2008وفي مطلع عام 
ھا، وذلك بالتزامن مع مطالبة زعماء ادعاءاتھا بتبعیة البحرین ل تالعربیة المتحدة، وكرر

الحركات الرادیكالیة في المنطقة بتقسیم الدول العربیة على أسس مذھبیة؛ ونقلت وكالة رویترز 
"عندما یستقر الوضع في العراق وتسود عن أحد زعماء ھذه الجماعات المتطرفة قولھ: 

حلل مالكد أوعي آخر في المنطقة إضافة إلى إیران"، دیمقراطیة حقیقیة، سیسود كیان شی
نو ترھذه الجماعات في شرقي شبھ الجزیرة العربیة أن أنظار األلماني ماكسمیالن تیرھال 

  13إلى تحقیق الحكم الذاتي.
ن مجماعات الرادیكالیة الفي ھذه األثناء واجھت مؤسسات دعم الدیمقراطیة تھماً رسمیة بدعم 

تنظیم و 14،زعماء ھذه الجماعات عقد اجتماعات تنسیقیة معو ندوات حواریةإقامة خالل: 
رة ا"قادة الدیمقراطیة" الذي رعتھ وزكبرنامج  ،ھم في دول عربیة وغربیةبرامج تدریبیة ل

وشارك فیھ عدد من قادة الجماعات المتطرفة التي ال تؤمن  2008الخارجیة األمریكیة عام 
 15.بالدیمقراطیة من حیث المبدأ

أحد أبرز المؤسسات التي اتھمت  )NED: "الوقف القومي للدیمقراطیة" (تعتبر مؤسسةو
بدعم جماعات المعارضة المتطرفة وتمویلھا فیما یخالف قانون الدول التي تنشط فیھا ھذه 

                                                
11 Ralph Peters, “Blood Borders: How a Better Middle East Look,” Armed Forces Journal, 
(July 2006). 
12 Maximilian Terhalle, "Are the Shia Rising?" Middle East Policy, (June 22nd 2007). 
13  Ibid, p. 71. 

یمكن الحدیث عن خمس مؤسسات أمریكیة تعمل في مجال دعم الدیمقراطیة في الشرق األوسط، ھي: الوقف القومي  14
تھدف إلى تمویل المؤسسات الدیمقراطیة حول العالم  1983): وھي مؤسسة شبھ رسمیة، تأسست عام NEDللدیمقراطیة (

): وھي مؤسسة غیر ربحیة NDIمقراطي للشؤون الخارجیة (دون الحاجة إلى الدعم الحكومي المباشر، والمعھد القومي الدی
)، وھدفھا دعم الدیمقراطیة وترسیخ مؤسساتھا في مختلف دول العالم، والمعھد الجمھوري NEDیتم تمویل أنشطتھا من قبل (

لم مختلف دول العاترسیخ مفاھیم الحریة، ودعم جھود الحكم الذاتي، وتعزیز دور القانون في الذي یھدف إلى ): IRIالدولي (
): التي تعمل من خالل MEPI، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطیة (ي للدیمقراطیةمن قبل الوقف القوم حصل على تمویلھیو

برامج تدیرھا وزارة الخارجیة األمریكیة، وتھدف إلى دعم التطور السیاسي واالقتصادي والتربوي في الشرق األوسط، 
 ): وتھدف إلى دعم التطور السیاسي واالقتصادي في مختلف دول العالم.  USAIDدولي (والوكالة األمریكیة للتطویر ال

15 Congressional Research Service, Bahrain: Political Structure, Reform and Human Rights, 
Kenneth Katzman, (28th February 2011). 



تھماً  -دولة حول العالم 100في أكثر من التي تعمل –الجماعات، وقد واجھت ھذه المؤسسة 
 16د التي تعمل فیھا، وخاصة فیما یتعلق بتمویل ھذه الجماعات.بخرق قوانین البال

على ھامش برامج "دعم الدیمقراطیة" و"تمكین األقلیات"؛ شھدت الفترة الممتدة ما بین و
لقاءات مكثفة بین مسؤولین غربیین وزعماء جماعات رادیكالیة تناولت  2010و 2008عامي 

سبل دعم ھذه الجماعات في ممارسة دور أكثر فاعلیة في شؤون المنطقة، ومناقشة إمكانیة 
حد ھذه الحقیقة أ أكد ، وقدشرقي الجزیرة العربیة على أسس مذھبیة جدید فيتأسیس كیان 

"حین أثیر موضوع تقسیم المملكة؛ ركز المواطنون الشیعة المعارضین في الخارج بقولھ: 
على موضوع اإلصالح السیاسي والبقاء ضمن البوتقة الوطنیة رغم اإلغراءات الكثیرة التي 

 17".من خاللھا لتفتیت الوضع المحليحاولت بعض الجھات األمریكیة الدخول 
أزیم الموقف بصsssssفة خاصsssssة محاوالت حثیثة من قبل ھذه المجموعات لت 2009وشsssssھد عام 

لجماعات ھذه ا السssیاسssي في دول الخلیج العربیة والمطالبة بتشssكیل كیانات مسssتقلة، ونظمت
صssال االنف إلى ینل الدین المتشssددارجأحد تتوجت بدعوة و یة اتسssمت بالعنفاحتجاج تحمال

: "كرامتنا أغلى من وحدة ھذه السsssیاسsssي، وحض أتباعھ على حمل السsssالح ضsssد الدولة قائالً 
 18البالد... لن تنالوا عدالً إال بالجھاد".

لجماعات ھذه ادأب العدید من المحللین الغربیین على دراسة مظاھر الدعم األمریكي لوقد 
دراسات ومن أبرز ھذه ال، يالسیاسي أو الحكم الذاتمطالبھا باالنفصال المتطرفة وإبداء التفھم ل

یكیة األمرأن الوالیات المتحدة أكد كتابات الباحث األمریكي من أصل إیراني ولي نصر، الذي 
، وقد فرض ذلك علیھا وضع 2003منذ عام  " في العالم العربيقلیاتمبدأ "تمكین األتبنت قد 

 19ة الممتدة ما بین لبنان وباكستان.ي المنطققلیات فسیاسة جدیدة للتعامل مع األ

قد ارتبطت منذ ذلك الحین بجماعات إثنیة وطائفیة ورأى نصssر أن مصssالح الوالیات المتحدة 
أن مفتاح التغییر في الشsssرق األوسsssط  ، مؤكداً شsssاریع دعم الدیمقراطیة األمریكیةممتحمسsssة ل

ضمحل دور یحیث ، "واقعیةأكثر "ینبع من العراق التي تم تغییر موازین القوى فیھا بصورة 
تفرز العملیssات في حین  والفكر، اإلیssدیولوجیssافیھssا وتنssدرس معssالم الحركssات العلمssانیssة 

 ،لحركات السsssیاسsssیةواة ممثلین عن األعراق والطوائف بدالً من منسsssوبي األحزاب یاالنتخاب
السsssاحة السsssیاسsssیة في الشsssرق أن ھذه القوى المجتمعیة ھي التي سsssتھیمن على مشsssیراً إلى 

 20على الموارد والثروات في مرحلة ما بعد اإلطاحة بالدكتاتوریات.ستستحوذ واألوسط 
لي  جیمس؛ توقع الباحث األمریكي باط المصsssssالح األمریكیة باألقلیاتوفي دراسsssssة حول ارت

خاصssة  ،على الشssؤون السssیاسssیة واالقتصssادیة في منطقة الخلیج العربيقلیات تأثیر األزیادة 
                                                

ملیون  118، و2009ملیون دوالر عام  115السنویة:  )emocracyDndowment for Eational N(ة بلغت میزانی16 
على  2009عام في الشرق األوسط ) NEDمجموع ما أنفقتھ (، وبلغ 2011مالیین دوالر عام  105و، 2010دوالر عام 

 .2010على ھذه البرامج عام  دوالر 15,420,000في حین أنفقت دوالر،  17,821,000برامج دعم الدیمقراطیة: 
 ).2008ینایر  12( "عالقة شیعة السعودیة الخارجیة مذھبیاً وسیاسیاً". موقع الجزیرة نت، حمزة الحسن، 17

18 Sarah Leah Whitson, “Denied Dignity: Systematic Discrimination and Hostility toward 
Saudi Shia Citizens,” Human Rights Watch, (3rd September 2009). 

ولي نصر: باحث أمریكي من أصل إیراني، یحمل درجة األستاذیة في السیاسة الدولیة، وھو عضو بمجلس العالقات 19 
 ءالدولیة األمریكي، ومجلس الشؤون األمریكیة اإلیرانیة، كما یتمتع بصلة وثیقة مع أقطاب اإلدارة األمریكیة وعدد من أعضا

 الكونغرس، وقد اھتم مركز الدراسات اإلستراتیجیة والدولیة األمریكي بنشر أبحاثھ.
20 Vali Nasr, “Regional Implications of the Shia Revival in Iraq,” The Washington Quarterly, 
Summer (2004): 7-24. 



لدولة األكبر في المنطقة وتمارس نفوذاً على  عدد من الجماعات المرتبطة وأن إیران ھي ا
 ً على الدول الغربیة أن تبدي اھتماماً أكبر رأى لي أنھ بات من المتعین ، وبھا فكریاً وعقائدیا

دي قتصاالضغط اال سیاسةبدالً من االقتصار على  مل الجیوسیاسیة في الخلیج العربيبالعوا
 21والسیاسي على إیران.

 د فیھاانتقنشرت مجلة "فورین بولیسي" األمریكیة دراسة للباحث أ. بینات؛  2011وفي عام 
نssذر بعواقssب وخیمssة على ممssا یلمحssافظssة على الوضsssssssع القssائم إلى اع األنظمssة الملكیssة ونز

مریكیة مع وأشssssssار الباحث إلى إمكانیة أن تتعاون اإلدارة األاألوضssssssاع األمنیة في المنطقة، 
 22.ھذه الدولالدیمقراطیة في إیران لدعم جماعات المعارضة بھدف تعزیز 

وقد مثلت مرحلة الربیع العربي فرصsssssssة سsssssssانحة ألن یتقدم مجموعة من الباحثین الغربیین 
بأطروحات أكثر جرأة فیما یتعلق بإعادة رسsssssssم خریطة المنطقة العربیة على أسsssssssس إثنیة 

ركزت فیھ الحركات الشعبیة في الجمھوریات العربیة على تعزیز ومذھبیة؛ ففي الوقت الذي 
الحریات العامة وإصsssssssالح أنظمة اإلدارة والحكم؛ انخرطت بعض مراكز الفكر الغربیة في 
دعم توجھات جماعات اللوبي اإلیراني واإلسssرائیلي لمناقشssة المشssاریع التفتیتیة وترجیح كفة 

 واالنفصال السیاسي. مطالب الجماعات المتشددة بالحكم الذاتي
قد مثلت تحوالً كبیراً في الفكر الغربي نحو ترجیح  2013-2011ویمكن القول بأن المرحلة 

مشssssاریع إعادة تشssssكیل المنطقة على أسssssس فیدرالیة، وذلك في ظل اضssssمحالل دور الدولة 
وانحسssssار اإلیدیولوجیا، وعجز المجتمعات العربیة عن إفراز نخب سssssیاسssssیة ناضssssجة لتحل 

 األحزاب الشمولیة البائدة. محل
 )2013-2011"التجزئة داخل الحدود" (ظھور مفھوم الثورات الشعبیة وثالثاً: مرحلة 

 تنامت ظاھرة؛ 2011في أتون حالة الفوضى التي انتابت الجمھوریات العربیة ابتداء من عام 
ة مستحدث؛ إذ بدأت تظھر رسومات جدیدة وخرائط العربیة طة المنطقةیالولع الغربي بخر

 ، ومثل المشھد اإلنساني المروعق مصالح القوى الدولیة المتنافسةإلعادة تقسیم المنطقة وف
محاضرة بمدرسة: ففي لألزمة السوریة فرصة لتناول الثورات العربیة من منظور جدید؛ 

"جیرالد فورد للسیاسة العامة" طرح عراب السیاسة الخارجیة األمریكیة ھنري كیسنجر فكرة 
تقسیم سوریا على أسس إثنیة وطائفیة؛ قائالً: "ھنالك ثالث نتائج ممكنة: انتصار األسد، أو 

ي مناطق فانتصار السنّة، أو نتیجة تنطوي على قبول مختلف القومیات بالتعایش معاً، ولكن 
ً على نحو أو آخر، بحیث ال تقمع بعضھا البعض وھذه ھي النتیجة ال فّضل تي أمستقلة ذاتیا

 23.رؤیتھا تتحقق"
 ن الجمھوري على أسسوالحقیقة ھي أن رؤیة كیسنجر لحل األزمة السوریة عبر تقسیم الكیا

 ألسبق؛ بلال تنبع من محض ھواجس ذاتیة لدى وزیر الخارجیة األمریكي ا مذھبیةإثنیة و
دعو تتأتي ضمن مراجعات تجریھا مراكز الفكر الغربیة وبعض الجھات الرسمیة التي بدأت 

                                                
21 James Leigh, “Shia Islam and Oil Geopolitics,” Energy Bulletin, (23rd Dec. 2008). 
22 A. Bayyenat, “U.S. Policy Towards Bahrain and the Iran Factor,” Foreign Policy Journal, 
(8th June 2011). 
23 Henry Kissinger characterizes Syrian war as "ethnic and sectarian conflict," discusses other 
foreign policy issues at Gerald Ford centennial event, 
http://www.fordschool.umich.edu/news/?news_id=1111 (Monday, July 1, 2013). 



قوم على تتفتیتیة معادلة قوى السیاسیة وفق إلى إعادة فرز الفي مرحلة الثورات العربیة 
 المحاصصة داخل إطار الدولة. 

 ربیة للمنطقة العربیة عقبأن التسویة الغ احث في جامعة ھارفرد "روجر أوین"فقد رأى الب
الحرب العالمیة األولى قد أنتجت دوالً مصطنعة ال یزال تحقیق االستقرار متعذراً دون حكم 

للبحث عن ترتیبات جدیدة تھدف إلى الیوم عسكري استبدادي، مما یدفع بالمجتمع الدولي 
دیدة وفق حدود جإعادة تقسیم المنطقة بصورة أكثر واقعیة، وذلك من خالل تحقیق االستقرار 

تحظى باعتراف عالمي كما وقع في السودان، أو من خالل تطبیق مفھوم: "التجزئة ضمن 
أن السیناریو األخیر ھو األفضل بالنسبة للحالة  رأى أوینالحدود" كما ھو الحال في العراق، و

 24.اتؤثر سلباً على جیرانھالسوریة إذ إن البدیل قد یتمثل في نشوء دولة فاشلة یمكن أن 
ل إلى ظھور عوام أرنولد ألرتالكاتب بصحیفة "نیویورك بوست" زیة أشار وفي دراسة موا

التحلل على خریطة المنطقة العربیة بعد مرور نحو قرن ساد فیھ الحكم االستعماري ثم 
العسكري الشمولي، ورأى ألرت أن الصورة األنسب لضمان استقرار الكیان الجمھوري في 

نظام "ترویكا" تتوزع السلطة فیھ بین السنة واألكراد والعلویین،  سوریا تكمن في تأسیس
القادمة  المرحلةمشدداً على ضرورة وضع المصالح األمریكیة على قمة الحسابات في ترتیبات 

 25للبالد.
ً  غبریال شینمانالباحث بجامعة "جورج تاون" وعلى نھج سابقیھ نشر  ى أن أشار فیھ إل بحثا

رن قرسمت خارطة المنطقة في مطلع العندما الشرق األوسط یدفع ثمن أخطاء الدول الغربیة 
عادة إیاسیة في مرحلة الربیع العربي یكمن في الس اتحل األزممفتاح العشرین، مؤكداً أن 

مبادئ ب ، مستشھداً ثنیة والمذھبیةفیما یتناسب مع طموحات األقلیات اإلمنطقة طة الیرسم خر
ولسون األربعة عشر التي أقرت حق الشعوب في تقریر مصیرھا خالل مفاوضات السالم 

 26تي أعقبت الحرب العالمیة األولى.ال
جدیر بالذكر أن المؤسسات اإلعالمیة ومراكز البحث اإلسرائیلیة قد بادرت من جھتھا إلى 

ھا ة ضمن الحدود" باعتبارتبني مفھوم إعادة رسم خریطة المشرق العربي وفق مفھوم "التجزئ
 "ھآرتز"فة یر صحینشر رئیس تحر حلقة في سلسلة الترتیبات النھائیة لعملیة السالم؛ فقد

كد فیھ على ضرورة أن تسفر تطورات المنطقة عن صیاغة خریطة مقاالً أ العبریة ألوف بن
سیة اسیاسیة جدیدة تحترم حقوق الشعوب في تقریر مصیرھا، وذلك عبر تأسیس كیانات سی
صلھا اجدیدة، وھو األمر الذي سیكسر عزلة إسرائیل ویتیح لھا مجال المناورة ویعزز فرص تو

، واختتم بن مقالتھ بالقول: "ال نستطیع تجاھل أن إسرائیل ھي العب أساسي مع شعوب المنطقة
في السعي نحو إقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة وترسیم حدودھا، وفي سیاق متصل لن تكون 

سرائیل بمنأى عن تأثیرات تفكك الدول المجاورة لھا، ال سیما األردن وسوریا والمملكة إ
                                                

 .2013مایو  31، صحیفة الحیاةروجر أوین، "المشرق العربي: من ترسیم الحدود إلى التجزئة ضمن الحدود،"  24 
25 Arnold Ahlert, “Obama’s Iraq Surrender,” Frontpage Mag,  
http://frontpagemag.com/2013/arnold-ahlert/obamas-iraq-surrender-brings-mideast-
meltdown/  (May 31 2013). 

26 Gabriel Scheinmann, “The Map that Ruined the Middle East,” The Tower, 
http://www.thetower.org/article/the-map-that-ruined-the-middle-east/ (July 2013). 



العربیة السعودیة، حیث یمكن إلسرائیل أن تتبنى سیاسة ذكیة تمكنھا من تحدید الفرص الكامنة 
النبثاق دول جدیدة، وتساعدھا على استغالل ھذه الفرص، وتجعلھا قادرة على احتواء عملیة 

 27.لحتمي بھدف تعزیز قوتھا ونفوذھا في المنطقة"التحول ا
عتبر الباحث في مؤسسة "أمریكا ی 28؛2011منذ ظھور مؤلفھ "كیف تدیر العالم" عام و

الجدیدة" باراج خانا أحد أبرز المنادین بإعادة رسم خریطة الشرق األوسط، حیث توقع أن 
دولة  200دولة بدالً من  300ى یصل عدد الدول المستقلة في العالم خالل الفترة القادمة إل

الیوم، وبناء على ذلك فقد دعا خانا في مقال نشر بصحیفة "نیویورك تایمز" إلى التعامل مع 
األزمات السیاسیة بالمنطقة من خالل حلول جذریة تتلخص في تأسیس دول طائفیة وإثنیة 

سمى: (علویة وكردیة) في المشرق العربي، وأخرى قومیة في آسیا الوسطى تحت م
  29"أذربیجان الكبرى".

وفي مقال آخر نشرتھ مجلة "فورین بولیسي" بعنوان: "االنفصال قد یكون مفیداً" رأى خانا 
أن والدة دولة جنوب السودان تمثل بدایة الترتیبات لوالدة دول جدیدة في الشرق األوسط على 

ة سیاسیة واالجتماعیأسس إثنیة ومذھبیة، واقترح الباحث حزمة من اآللیات االقتصادیة وال
لضمان استمرار ھذه الدول واستقرارھا، منبھاً إلى ضرورة المزج بین المرونة والقسوة في 
تحقیق طموحات شعوب المنطقة، إذ إن البدیل الوحید لحالة "الصراع الدائم" داخل ھذه الدول 

یم الدعم تقدیكمن في منح الشعوب حق تقریر المصیر مھما كانت التكلفة، ودعا الغربیة إلى 
للھیئات اإلقلیمیة والجماعات االنفصالیة لتأھیلھا حتى تكون قادرة على إنجاز عملیة إعادة 

  30التقسیم.
ویمكن القول أن األزمة السوریة الراھنة قد مثلت نموذجاً لدى العدید من مراكز الفكر الغربیة 

ثة نشرت في األشھر الثاللتطبیق مفھوم "التجزئة ضمن الحدود" وفق النسق العراقي، حیث 
الماضیة مجموعة من الدراسات  التي تقترح حل األزمة السوریة على أساس إعادة الفرز 

"معھد دراسات الخریطة التي نشرھا ولعل أبرزھا سیاسي ضمن إطار الحدود القائمة، -الجیو
یسیطر  ةتقسیم الكیان الجمھوري إلى ثالثة أقسام: رقعة شمالیة شرقیوقعت التي توالحرب" 

علیھا األكراد، وأخرى وسط وشمال غربي البالد تسیطر علیھا المعارضة في حلب، وذلك 
 31.مقابل االعتراف الدولي بسیطرة النظام على دمشق وحمص والالذقیة وطرطوس
 رابعاَ: مشاریع التقسیم وإشكالیة الھویة السیاسیة لدى الجمھوریات العربیة

المسsssssتقبل في اكز البحث الغربیة بعض مرنظر سsssssتعرضsssssت ھذه الدراسsssssة تطور وجھات ا
من خالل اإلسsssssتراتیجیات الثالث ، 2013-2001 :السsssssیاسsssssي للمنطقة العربیة خالل الفترة

 :التالیة
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طرحت مؤسsssسsssات أمریكیة مقربة من دوائر اتخاذ القرار في وزارتي الخارجیة والدفاع  -1
سsssssssاخ التجربة العراقیة وإعادة اسsssssssتن عبرطة العربیة، یاألمریكیتین فكرة إعادة رسsssssssم الخر

عدد من المسsssssssؤولین  مام  ھذه المخططات اھت ھا في الخلیج العربي، وقد اسsssssssتقطبت  تطبیق
موقف ، إال أنssھ ال تتوفر دالئssل واقعیssة تثبssت اقتنssاع ال2007-2003 :األمریكیین في الفترة

ب تدھور األوضsssssاع األمنیة عقب االنسsssssحاوال شsssssك أن  ،الرسsssssمي بأي من ھذه المشsssssاریع
قد دفع بمراكز البحث لتبني خیارات أخرى إلعادة الفرز السsssیاسsssي في لعراق من ا األمریكي
 المنطقة.

 ھیمالحكومات الغربیة مفاتبنت في مقابل مشssssssاریع التقسssssssیم التي طرحتھا مراكز الفكر؛  -2
كخیار إسssتراتیجي، وترتكز ھذه السssیاسssة على  ةتعزیز اإلصssالح السssیاسssي في البالد العربی

ودعم  مركزيدة صsssssیاغة األنظمة السsssssیاسsssssیة من خالل إضsssssعاف مؤسsssssسsssssات الحكم الإعا
 ،ثنیة والمذھبیة التي تطالب بدور أكبر في إدارة شssssؤونھا ضssssمن إطار الدولةالمجموعات اإل

؛ ظھرت مالمح التعssاون بین اإلدارة األمریكیssة 2010و 2007وفي الفترة الممتssدة مssا بین 
 إلى تنامي مشsssssssاعر القلق لدى بعضمذھبیة، مما أدى ات وبعض المنظمات التي تمتلك أجند

صنع القرار الغربي تغلغلت في م قدالعربیة، خاصة وأن ھذه الجماعات  اتموالحك ؤسسات 
 طقة.تمثیلھا السیاسي في المن برفع وتیرةوتمكنت من توصیل منظومة من األفكار المتعلقة 

، بدأت تظھر 2013-2011في الفترة  في مرحلة الثورات الشssssعبیة التي اجتاحت المنطقة -3
مفاھیم جدیدة في تطبیقات التقسیم والتي یمكن تسمیتھا: "التجزئة داخل الحدود" والتي تنطلق 

 القناعة بعدم جدوى مشاریع التقسیم في ظل المعادلة اإلقلیمیة المعقدة.من 
جة حات ناضssssssلكن المعضssssssلة األكبر تكمن في عجز النخب العربیة المثقفة عن التقدم بأطرو

للتعامل مع المشssssاكل المجتمعیة وتحدیات اإلصssssالح السssssیاسssssي، وذلك في ظل تنامي الفكر 
 المتطرف واضمحالل دور الدولة ومؤسسات الحكم المركزي.

وفي ظل غیاب الدراسات العربیة الجادة لمعالجة مشاكل الھویة السیاسیة في المنطقة العربیة 
مراكز البحث الغربیة دراسات تنطلق من منظور قاصر ومستقبل الكیانات الجمھوریة؛ تنتج 

عن اسsssssssتیعاب المجتمعات العربیة وبنیتھا التعددیة؛ حیث یعمد الباحثون الغربیون إلى عقد 
قان إثر انھیار  لدول القومیة في البل لدول العربیة وتشsssssssكل ا خاطئة بین تشsssssssكل ا مقارنات 

ویظھر الخلط لدى الباحثین الغربیین بین الھنغاریة، -اإلمبراطوریتین: العثمانیة والنمسsssssssاویة
 مفھوم "الدولة القومیة" من جھة، والدولة "اإلثنیة" و"المذھبیة" من جھة أخرى.

باحثین الغربیین  لدى ال لة في الرؤیة  حا sssssssناتجاً عن ض كان ذلك الخلط متعمداً أو  وسsssssssواء 
قوع قد تزامن مع و المحدثین؛ فإنھ یجدر التنبیھ إلى أن تشsssssكل الدول الحدیثة شsssssرقي أوروبا

حربین عالمیتین كلفتا أوروبا مالیین األرواح، وجاءت حروب التطھیر الدیني والعرقي في 
لتذكر المجتمع الدولي بأن دول أوروبا الشssssرقیة ال  1999-1991یوغوسssssالفیا خالل الفترة: 

 تزال بعیدة عن تحقیق االستقرار السیاسي واالزدھار االقتصادي.
عربیة فإنھ ال یمكن تصssور قیام دول مسssتقلة على أسssاس مذھبي أو إثني؛ إذ أما في المنطقة ال

إن المجتمعات العربیة تتسsssssssم بالتعددیة، في حین یغلب على المدن العربیة ظاھرة االختالط 
بین مختلف المجموعات مما یجعل مفاھیم الفرز السsssssیاسsssssي على أسsssssس إثنیة ومذھبیة أمراً 



-1920ء منظومة من الدول الطائفیة في سوریا خالل الفترة: متعذراً، وقد حاولت فرنسا إنشا
 32، إال أن جمیع محاوالتھا باءت بالفشل.1936

وفي مقابل ھذه األطروحات التفتیتیة التي تتبناھا معاھد الغرب؛ یمكن القول بأن الوقت قد 
الفراغ  ءحان لتقصي النماذج الناجحة في مجال التكامل اإلقلیمي، وتحفیز النخب العربیة لمل

والخروج بأطروحات علمیة جادة لمعالجة الھویة السssیاسssیة للكیانات العربیة في ھذه المرحلة 
 الحرجة من التحول البنیوي.

 

                                                
، 1920سبتمبر سنة  8دولة حلب في و، 1920سبتمبر سنة غرة تمثل المشروع الفرنسي في إعالن: دولة لبنان الكبیر في  32 
دولة دمشق: التي اتخذت من العاصمة و، 1921إبریل سنة  20دولة جبل الدروز في و، 1920سبتمبر  23دولة العلویین في و

 نعملیة إنشاء خمسة أجھزة إداریة متكاملة مأثبتت التجربة أن لم یكتب لھا النجاح، فقد دویالت الطائفیة الھذه  ، لكناسماً لھا
مسؤولین وموظفین وعسكریین، وتأسیس بنیة تحتیة وخدمات بلدیة وصحیة وبریدیة في كل دولة من ھذه الدویالت كانت 

واتخذ قرار ضم مناطق الدروز والعلویین للدولة السوریة  ،1924عملیة باھظة التكالیف، فانضمت دولتي حلب ودمشق في 
 .1936في 


