
الثــــورةالثــــورة

ــالم  بأق ــدود  الح ــت  ــام 1916م رسم يف ع
ــوب  الشع ــت  وُخلق ــن  املستعمري ــاص  رص
ــل شعب  ــة ملستقب ــذ كضمان ــرية حينئ الصغ
ــل تم زرعه يف املنطقة هو الشعب  صغري ودخي
ــح الدول  ــا تمليه مصال ــا مل ــيل، ووفق اإلرسائي
ــق  خل أرادت  ــي  الت ــة  االستعماري ــة  الغربي
ــات دولية جديدة يف الرشق األوسط بعد  توازن
ــة األوىل. ومن أجل هذا الهدف،  الحرب العاملي
ــرية يف بالد  ــق شعوب صغ ــل عىل خل ــم العم ت
ــم رسم  ــة ت ــات وطني ــب بهوي ــالل الخصي اله
ــدي الربيطانيني والفرنسيني  حدود دولها بأي

يف ذلك الحني.
ــسـ  بيكو  ــوب ” سايك ــز شع ــا حف ــو م . وه
ــم  ــذا التقسي ــة ه ــرية ملقاوم ــة الصغ ” العربي
ــرن  الق ــود  عق ــدى  م ــىل  ع ــاري  االستعم
ــون واألردنيون  ــون والسوري ــايض، العراقي امل
ــاً  دائم ــوا  كان ــون  والفلسطيني ــون  واللبناني
ــة  ــدة العربي ــات الوح ــي راي ــة رافع يف طليع
ــف بينهم  ــت الطوائ ــي وكان ــن العرب والتضام
ــراً وعمًال، من أجل  ــي يف طليعة الطليعة، فك ه
هذه الوحدة. هذا الحال يبدو أنه تغري بعد 100 

عام.
” دوده يف عوده ”

ــام 2016م  ــالم الرصاص يف ع ــن يحمل اق م
ــوب  ــق شع ــدة وخل ــط الجدي ــم الخرائ لرس
اصغر، هم من بني صفوف الشعوب ذاتها التي 
ــو، وكما يقول املثل  كانت ضحية سايكس بيك
العربي : ( دوده يف عوده ). هم قادة ميليشيات 
ــوا دور الجيوش  ــون ألغ ــاء دول طائفي ورؤس
ــة تخوضها  ــاب حروب داخلي ــة لحس الوطني

جيوش مذهبية واثنيه صغرية متقاتلة.
ــت اتفاقية سايكس بيكو املشؤومة  وإذا كان
ــد نجحت يف يشء، فإن عىل رأس نجاحاتها،  ق
ــدت  ــا أوج ــا، أنه ــا وكوارثه ــل مصائبه أو ق
للشعوب الصغرية حكاماً، برعوا يف بث الفرقة 
ــني أوساط شعوبهم بدل ان يقيموا  والشقاق ب
ــون. ومع تراكم  ــة والعدالة والقان دول املواطن
ــن الزمان ظهرت  ــم االستبداد عرب قرن م الظل
ــق، وجنحت  ــارات ضلت الطري جماعات وتي
ــى  ــي تتغن ــدة، وه ــط الجدي ــي الخرائ إىل تبن
ــل طامع من اإلقليم  ــا وارتباطاتها بك بعمالته

وخارجه.
تجدد االتفاقية بأياد عربية  

ــة سايكس بيكو،  يف الذكرى املئوية التفاقي
نرشت صحيفة الثورة السورية تحليال ملقاربة 
ــه : ” عىل الرغم من  ــايض والحارض، جاء في امل
ــوا، وأن بريطانيا  ــرب أدركوا أنهم ُخدع أن الع
ــة  ــن الخالف ــالل ع ــم لالستق ــت توقه استغل
ــم، وأن الرشيف  ــا بأيديه ــة ملحاربته العثماني
ــة الكربى،  ــورة العربي ــاد الث ــذي ق ــني، ال حس
ــل الخالفة إىل  ــني لنق ــع الربيطاني ــف م وتحال
ــراك، تم  ــن إال أداة ملحاربة األت ــم يك ــرب، ل الع
ــة إليه..إال  ــا انتفت الحاج ــيل عنه عندم التخ
ــات ذاتها التي  ــوا إال أن يقعوا يف املطب ــم أب أنه
حفرها وال يزال الغرب وعىل رأسهم واشنطن 

لهم.. ”. 
ــرة،  امل ــذه  ه  ..”  : ــة  الصحيف ــت  وأضاف
ــا يف  ــة تعاونه ــة سعودي ــاد وهابي ــذ بأي التنفي
ــة إىل تركيا  ــج باإلضاف ــك مشيخات الخلي ذل
ــاب  ــوب اإلره ــدت أسل ــي عم ــة الت اإلخواني
التكفريي لتنفيذ أجنداته وتقسيم املقسم عىل 
ــة وعرقية متصارعة  ــس سياسية وطائفي أس
ــم يف اقتتال كبري وطويل يعمي نظرهم  تشغله
ــان االحتالل اإلرسائييل ورغبته  عن أفعال كي
ــف محور املقاومة  ــذا االقتتال الذي يضع يف ه
ويعزز من قدراتها يف ظل انشغالهم يف محاربة 

اإلرهاب ”.   
ــة سايكس - بيكو تمت  ــروف أن اتفاقي واملع
ــف حسني  ــزل عن الرشي ــة وبمع ــة تام يف رسي
الذي لم يكن يعلم عنها شيًئا، رغم أن سايكس 
ــني بعدها بأيام  ــو اجتمعا بالرشيف حس وبيك
ــرب للحلفاء  ــه رضورة مساعدة الع وطلبا من
ــني  ــف حس ــم الرشي ــا عل ــرب. وعندم يف الح
ــم  بتقدي ــارع  وس ــا،  يصدقه ــم  ل ــة  باالتفاقي
ــا  ــة، لكنه ــات الربيطاني ــاج إىل السلط احتج
ــود التي قطعتها  ــه بأنها ملتزمة بالعه طمأنت
معه، فمىض يف تأييدها ومساندتها واستمر يف 

ثورته ضد األتراك.  
ليبيا.. أرض مشاع !

ــم ليبيا، مثريا من حيث  يبدو مخطط تقسي
ــن مسؤولياته  ــل م ــىل التنص ــرب ع ــدرة الغ ق
ــش الليبي  ــرب الذي دمر الجي ــه. الغ وجرائم
ــات عىل األرض إلسقاط نظام  ودعم امليليشي
ــل ليبيا  ــث فسادا داخ ــزال يعي ــذايف، وال ي الق
ــذا الغرب يحاول  ــال وأدوات متعددة. ه بأشك
ــا حدث ويحدث يف  ــالء مسؤوليته عم اآلن إخ
ليبيا، بل ويحذر من ” مؤامرة عربية ” لتقسيم 

ــزان وطرابلس،  ــالث دول، برقة، وف ليبيا إىل ث
ــم مناطق  ــة إماراتية لض ــط مرصي ــن خط وع

رشق ليبيا الغنية بالنفط إىل مرص.
ــا مشاعا عرضة  ــا أرض ــل أصبحت ليبي فه
ــن  ــل يمك ــد؟ وه ــب والبعي ــن القري ــب م للنه
ــة ذلك  ــخ.. وما عالق ــذا الف ــع يف ه ــرص أن تق مل
ــىل ”  ــد ع ــي تعتم ــم الت ــات التقسي بمخطط
االقتطاع والتعويض ” بمعنى أن تتنازل مرص 
ــا بتعويض  ــرشق ويسمح له ــاء يف ال ــن سين ع

ذلك من ضم مناطق يف رشق ليبيا.
ــدو يف  ــة تب ــة الليبي ــرص يف املشكل ــام م إقح
ــد يف مناخها  ــم الفوىض وتمددها لتتوح تعمي
ــة  ــراء الغربي ــع الصح ــا م ــق رشق ليبي مناط
ــي  الت ــة  اإلرهابي ــة  العملي ــل  ولع ــة،  املرصي
ــة املرصية يف منطقة  استهدفت القوات األمني
ــا أكرث من خمسني من  الواحات وراح ضحيته
ــود املرصيني يف اكتوبر املايض،  الضباط والجن
ــرث يف  ــل أك ــرصي للتدخ ــام امل ــع النظ ستدف

املشكلة الليبية.

ــى السؤال : هل يمكن أن يسمح الغرب  ويبق
ملرص أن تضم إليها أغنى مناطق ليبيا، أم أنها 

مجرد جزرة يلوح بها الغرب.؟!
مخططات تقسيم مرص

عىل الرغم من إعالن اليهود لحدود دولتهم 
ــربى ” من  ــل الك ــا ” إرسائي ــون به ــي يحلم الت
ــات التقسيم  ــل إىل الفرات، إال أن مخطط الني
السابقةـ  املعلنة منذ ثمانينات القرن املايضـ  
لم تتطرق إىل تقسيم مرص، باستثناء تلميحها 
ــاء إىل ”  ــرة سين ــه جزي ــم شب إىل رضورة ض
ــد يينون ”  ــا هو يف خطة ” عودي ــل ” كم إرسائي

بينما استبعد ” برنارد لويس ” تقسيم مرص.
ــدة،  الجدي ــط  والخرائ ــات  املخطط ــن  لك
ــم مرص إىل  ــن نوايا لتقسي ــف بوضوح ع تكش

أربع دول :
ــا اإلسكندرية  ــة للمسيحني وعاصمته دول
ــوط يف صعيد مرص،  ــى جنوب اسي وتمتد حت
ــرص وشمال  ــوب م ــم جن ــة وتض ــة النوب ودول
ــد غربا  ــوان، وتمت ــا أس ــودان، وعاصمته الس

ــة جنوبي ليببا  ــة الرببر املقرتح لتجاور ” دول
والجزائر. وبموجب املخطط، يتم ضم سيناء 
ــا  ــربى ”. وم ــل الك ــا إىل ” إرسائي ورشق الدلت
ــه ” مرص اإلسالمية ”  ــى من مرص يقام علي تبق

وعاصمتها القاهرة.
مالمح التمهيد للتقسيم

ــي  واألمن ــايس  السي ــاخ  املن ــف  يختل ال 
ــن البلدان  ــي يف مرص عن غريها م واالجتماع
ــة بالتقسيم،  ــة املستهدف ــة واإلسالمي العربي
ــة هي  ــال اإلرهابي ــة واألعم ــوىض األمني فالف
ــذ 2004م، يف  ــة من ــاء املرصي ــدة يف سين السائ
مقابل ضعف سلطة الدولة عىل تلك املناطق، 
ومؤخرا تمددت األعمال اإلرهابية إىل مناطق 
ــا، كما يف  ــاورة لليبي ــة املج ــراء الغربي الصح

حادث الواحات.
ــرزت بشكل  ــة، ب ــوات املاضي ــالل السن وخ
ــاط، ودفعت  ــداف األقب ــات استه ــت عملي الف
ــاط يف اتجاهني :  ــك األعمال إىل هجرة األقب تل
ــرص، وإىل مناطق إىل أخرى داخل  إىل خارج م

ــالل العامني  ــاء خ ــدن سين ــرص، وشهدت م م
ــن تهجري عرشات العائالت املسيحية  األخريي

إىل الداخل املرصي.
ــم  ــرشة ” يته ــرش الع ــه ” رؤوس ال ويف كتاب
ــس مبارك  ــل، نظام الرئي ــب مجدي كام الكات
ــة  املرقسي ــة  الكنيس ــري  تفج يف  ــوع  بالضل
ــة عشية رأس السنة عام 2011م،  باإلسكندري
ــلـ  إىل قمع  ــب كام ــدفـ  بحس ــان يه ــذي ك ال
ــني للنظام وإسكات البابا  املسيحيني املعارض

شنودة.
وشهدت مرص يف اآلونة األخرية احتجاجات 
ــة، وكان  ــن أبناء النوب ــع الظلم ع ــة برف مطالب
ــوف ” التي  ــرية الدف ـــ ” مس ــا ما عرف ب أهمه
ــرة وهم  ــوارع القاه ــون جابوا ش ــا نوبي نظمه
يرضبون الدفوف ويرتدون أزيائهم التقليدية 
ــم القومية وحقوقها  للتعبري عن خصوصيته
السياسية، وال يزال الكثري ممن شاركوا يف تلك 

املسرية يف السجون املرصية.
ــم يف مرص  ــب للتقسي ــاخ املناس ــداد املن إع

ــال  واألعم ــة  األمني ــوىض  الف  : يف  ــل  املتمث
ــات طائفية،  ــري عىل خلفي ــة، والتهج اإلرهابي
وظهور النزعات املناطقية والعرقية الصغرية، 
ــوات يف  ــذ سن ــري فها من ــرى ويج ــا ج ــو م ه
البلدان العربية واإلسالمية، وأبرز مثالني عىل 

ذلك، ما شهدناه يف العراق وسوريا.
ــش نفس املناخات  ــن هي األخرى تعي اليم
ــك عمليات  ــا يف ذل ــم، بم ــد للتقسي ــي تمه الت
ــالث السنوات  ــالل الث ــي تمت خ ــري الت التهج
األخرية، من خالل تهجري اآلالف من اليمنيني 
ــة،  ــات الجنوبي ــن املحافظ ــني ” م ” الشمالي
ــري املئات من  ــة تعز، وكذلك تهج ومن محافظ
ــة أو ساللية،  ــات مذهبي ــىل خلفي ــالت ع العائ
ــة والجنيد والرسوي  ــا يف تهجري آل الرميم كم
ــز، وكذلك املئات من عائالت ”  من محافظة تع
ــن محافظتي مارب  ــم تهجريها م األرشاف ” ت
ــىل أن املؤامرة واحدة،  ــوف. وهذا يدل ع والج

واملعركة واحدة، والعدو واحد.
ثامنا : خرائط ” روبن رايت ”
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