
الثــــورةالثــــورة

يف سبتمرب 2013م، نرشت صحيفة نيويورك 
تايمز، مخططا بعنوان : كيف يمكن أن تكون 5 

دول تساوي 14 دولة؟!
ــال ” روبن رايت  ــي جاءت يف مق ــة الت الخط
ــات املتحدة  ــارز يف معهد الوالي ــث الب ” الباح
ــاب ”  ــف كت ــون، ومؤل ــز ويلس ــالم ومرك للس
ــرب العالم  ــب والثورات ع ــز القصبة ” :الغض ه

اإلسالمي.
ــس  الخم ــدول  ال ــة  الخريط ــرت  وظه
ــن، العراق،سوريا، ليبيا  املقصودة، وهي: اليم

والسعودية، مقسمة إىل 14 دولة.
ــرت بعد نحو ثالث  ــة ” رايت ” التي ظه خط
ــع العربي،  ــورات الربي ــالق ث ــوات من انط سن
تتوافق مع خطط سابقة للتقسيم فيما يتعلق 
ــا يف ذلك، خريطة  ــراق وسوريا وليبيا، بم بالع
ــة اإلسالم يف العراق والشام التي  داعش ” دول
ــرب العراق  ــا يف محافظات غ ــت فرضه حاول

ورشق سوريا ملغية الحدود بني الدولتني.
ــت عن  ــت ” اختلف ــن راي ــة ” روب ــن خط لك
ــن  اليم ــم  بتقسي ــق  يتعل ــا  فيم ــا  سابقاته
إىل  ــة  السعودي ــت  قسم إذ  ــة.  والسعودي
ــان  ــة ” وهابيست ــا دول ــس دول، تتوسطه خم
ــق  ــة يف املناط ــاض، ودول ــا الري ” وعاصمته
الرشقية، وثالثة يف منطقة الحجاز عىل البحر 
األحمر، ورابعة يف الشمال، والخامسة تضم ” 
نجران وعسري وجيزان ” يف دولة واحدة باسم 

” South Arabia ،الجنوب العربي ”
خرائط ” هات وخذ ”

ــط، إعادة رسم  ــذه الخرائ يقرتح واضعو ه

ــة  ــة واإلسالمي ــدول العربي ــض ال ــدود بع ح
ــاع أجزاء من هذه  ــة، من خالل اقتط املستهدف
ــاورة، وتعويضها من  ــة لصالح دولة مج الدول

جهة أخرى، وفقا ملعايري إثنية أو طائفية.
ــف بيرتز،  ــرتح رال ــال، يق ــل املث ــىل سبي وع
ــم األقاليم  ــط «حدود الدم» ض صاحب خرائ
ــان..  ــران إىل أذربيج ــة إلي ــة الغربي الشمالي
ــرب  ــن غ ــة م ــق شيعي ــم مناط ــوض بض وتع

أفغانستان « هرات وما حولها».
ــادل األرايض  ــات ” يف تب ــذ وه ــدأ ” خ مب
ــدود، هو اخرتاع إرسائييل يف  وإعادة رسم الح
ــني أن عرضوا  ــاس. فقد سبق لإلرسائيلي األس
ــدول العربية  ــادل األرايض مع ال ــا لتب مخطط
ــرص، سوريا،  ــني املحتلة، م ــاورة لفلسط املج
ــة، كحل  ــة للسعودي ــان، باإلضاف األردن ولبن

ينهي النزاع العربي اإلرسائييل.
ــون  ــي اإلرسائيلي ــة، يكتف ــذه املبادل ويف ه
ــن األرايض  ــوه م ــا احتل ــات ” م ــم ”فت بتقدي
ــرض التنازل عن قرية  ــة، فإرسائيل تع العربي
ــزة حتى  ــل تمديد حدود غ ــني، مقاب للمرصي
ــازل عن قرية  ــش املرصية، وتتن ــة العري مدين
ــة  ــدود األردني ــع الح ــل توسي ــألردن مقاب ل
ــني  الالجئ ــاب  الستيع ــة،  السعودي ــو  نح
ــوالن السوري  ــت الج ــني، وقسم الفلسطيني
ــان يخضعون  ــام، اثن ــة أقس ــل إىل ثالث املحت
ــار  لالستثم ــع  يخض ــث  والثال ــا،  لسيادته

السياحي املشرتك.
ــع  ــني بتوسي ــرتح اإلرسائيلي ــت أن مق الالف
ــة،  ــال السعودي ــو شم ــة نح ــدود األردني الح

ــة أخرى يف مخططات التقسيم.  يتكرر بصيغ
ــا ال  ــي نرشته ــت الت ــن راي ــة روب ــا يف خط كم
ــت شمال  ــث اقتطع ــز « حي ــورك تايم «نيوي
ــاورة لألردن  ــة مستقلة مج ــة كدول السعودي
 » North Arabia،ــي ــال العرب ــم « الشم باس
ــا الداعي لهذه الدولة، وقد كان األحرى أن  فم
ــع الدولة الوهابية أو مع دولة الحجاز  تدمج م

املقرتحتني.
ــاء  ــات ج ــه يف املخطط ــذا التشاب ــل ه فه
ــري واضحة  ــاك معاي ــس هن ــة؟! إذ لي بالصدف
لجعل شمال السعودية دولة مستقلة، سوى 
ــداد مستقبيل لألردن الذي يراد له أن  أنها امت
ــني، باإلضافة  ــال للفلسطيني ــون وطنا بدي يك
ــةـ   ــة الحليف ــة املصطنع إىل أن األردنـ  الدول
ــن سلوكها «  ــدى عقود « حس ــت عىل م أثتبت

وهي بذلك تستحق املكافأة.
اليمن يف مرشوعات التقسيم

ــات التقسيم كانت تستثني  معظم مخطط
ــان يعيد إليه  ــن التقسيم، وبعضها ك ــن م اليم
ــا يف  ــزان، كم ــران وجي ــري ونج ــق عس مناط
خرائط رالف بيرتز « حدود الدم « باعتبار أن 

هذه املناطق يمنية وأهلها يمنيون.
ــات اقرتحت إعادة تقسيم  وبعض املخطط
ــت  ــرى ألغ ــوب. وأخ ــال وجن ــن إىل شم اليم
ــة بدمجه  ــا من الخارط ــن شماال وجنوب اليم
ــه الجزيرة  ــادت توزيع شب ــن خارطة أع ضم
ــة يف ثالث دول تمتد كل منها طوليا من  العربي
شمال الجزيرة إىل شواطئ خليج عدن وبحر 

العرب.
ــذه الخطة أبعد الخطط  ومع ذلك، تعترب ه
ــع وال يمكن تنفيذها، إلنها لم تعتمد  عن الواق
ــة،  ــة أو مذهبي ــة أو طائفي ــري، عرقي أي معاي

ولذلك فهي ال تستدعي التأمل أو القلق.
ــوب اليمن  ــم جن ــت» يض ــن راي «روب

للسعودية
ذهبت خطة ” روبن رايت « بعيدا يف رؤيتها 
ــر املخططات  ــه، وهي أخط ــن ومستقبل لليم
التي تستهدف اليمن، وقد جمعت بني معايري 
ــت  ــة، واستغل ــة، واملناطقي ــدم واملذهبي « ال
ــن، وما  ــة يف اليم ــداث الجاري ــات واألح األزم
أفرزته من قضايا ومطالب فئوية وانقسامات، 
كما لم يغفل رأيت يف خطته األطماع السعودية 
ــدد جنوبا  ــن، وخصوصا سعيها للتم يف اليم

وإيجاد منفذ لها عىل بحر العرب.
ــري اليمن إىل  ــادة تشط ــرتح ” رأيت « إع يق
ــة، عىل  ــا السابق ــوب بحدودهم ــال وجن شم
ــىل  ــني ع ــاء الجنوبي ــك استفت ــق ذل أن يسب
ــدم الجنوب أو  ــن الشمال، ثم يق اإلنفصال ع

جزء منه هدية للسعودية.
ــرتط ” رأيت « إجراء استفتاء  ويف حني يش
ــرتح  يق ــال،  الشم ــن  ع ــوب  الجن ــال  النفص
 » More Powerful Twist » ــوة استخدام الق
ــوب، أو الجنوب كله، إىل  لضم أجزاء من الجن

السعودية.
ــا أن سكان  ــج، طامل ــذا الدم ــة يف ه ال مشكل
ــم سكان  ــل معظ ــن السنة مث ــم م ــوب ه الجن
ــة، وألن عائالت جنوبية كثرية تقيم  السعودي

ــد الجنوبيون  ــوف يستفي ــة.. س يف السعودي
بالتأكيد، كما يعتقد رايت «.

ــي « روبن رايت  ــث األمريك ــدي الباح  ويب
ــي تعتمد  ــع السعودية الت ــريا م ــا كب « تعاطف
ــر، ولذلك فهي  ــىل البح ــم تجارتها ع يف معظ
ــر العرب  ــدد إىل شواطى بح ــة إىل التم بحاج
ــىل الخليج الفاريس  ــل من اعتمادها ع للتقلي
ــة إغالق مضيق  ــا املستمر من إمكاني وخوفه

هرمز من قبل اإليرانيني، كما يقول.
ــوب  ــت جن ــي راي ــرأة، يلغ ــل وج ــذا بك هك
ــة. وال  ــوة « بالسعودي ــه « بالق ــن ويلحق اليم
ــة الجنوبيني  ــل حساسي ــف تجاه ــدري كي ن
ــان مع  ــى وإن ك ــاق « حت ــم واإللح ــن « الض م
ــم بالقوة  ــم يف الشمال، فكيف بضمه إخوانه

إىل السعودية؟!.
الجنوب العربي شمال اليمن!

ــة  ــم الدول ــي ” اس ــوب العرب ــى ” الجن حت
ــون  االنفصالي ــا  به ــم  يحل ــي  الت ــدة  الجدي
ــت » منهم، وجعله  ــون، صادرة « راي الجنوبي

ــري  ــق عس ــت مناط ــي شمل ــة الت ــا للدول أسم
ونجران وجيزان!.

ــح الجنوب  ــه بالسحر، أصب ــة أشب وبعملي
ــر  ــىل البح ــل ع ــن ويط ــال اليم ــي شم العرب
ــل عىل خليج  ــت السعودية تط ــر، وبات األحم

عدن والبحر العربي.
قسم رأيت السعودية إىل خمس دول، لكنه 
ــوق املربرات  ــو يس ــذا التقسيم وه ــراع ه لم ي
ــا، حاجة  ــا، وأهمه ــن إليه ــوب اليم ــم جن لض
ــن  ــل م ــرب ” للتقلي ــر الع ــة إىل بح السعودي
ــاريس « للتقليل  ــج الف ــا عىل الخلي اعتماده
ــس لتعويضها عن شواطئ الخليج  فقط، ولي
ــت بموجب خريطته تابعة لدولة  التي أصبح
ــا الرشق  ــام سماه ــا الدم ــة عاصمته مستقل
ــا لحرمانها من البحر  ــي، أو تعويضا له العرب

األحمر، كما يظهر يف الخريطة.
ــدرك صعوبة تقسيم  ــذا أنه ي ــل يعني ه فه
السعودية وفقا لخريطته يف الوقت الحايل؟!.
كيف نواجه املخطط.. ومسؤولّية من؟

إذاً خطر املرشوع التقسيمي ليس وهما بل 
ــن إجهاضه، فهو  ــع يجب مواجهته، ويمك واق
ــّد من اتخاذ  ــا. لذلك ال ب ــس مصريا محتوم لي
ــل اليوم، واالنحياز إىل  موقف بوجه ما يحص
ــرشوع. فمواجهة مرشوع  الجانب املقاوم للم
ــة ملقاة عىل  ــة عاّمة شامل ــم مسؤولّي التقسي
ــني واملسؤولني والهيئات  عاتق جميع املواطن
ــة.  ــري الرسمّي ــة وغ ــة الرسمّي ــة املدني األهلي
ــق املستهدفة  ــدول واملناط ــىل الشعب يف ال ع
ــة ورفض املرشوع.  التمسك بالوحدة الوطنّي
ــاء واقع  ــي خطورة إنش ــب أن تع ــىل النخ وع
ــا. أن مرشوع  ــذ موقًفا ممانًع تقسيمي، فتأخ
ــارات املطروحة بيد  ــد الخي ــم هو أح التقسي
ــور املقاومة  ــود مح ــل وج ــن يف ظ ــا. لك أمريك
ــادرة عىل تحقيق  ــذي يتمتع بقوة ورزانة ق ال
ــازات يف لبنان وسوريا والعراق واليمن،  االنج
ــي بنوع من األمل لقطع الطريق  كل ذلك يوح

عىل مرشوع التقسيم.
aassayed@gmail.comaassayed@gmail.com
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