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: مقدمة 
ا

 أوًل

يزداد عدد املقتنعين بالتقسيييييييييم يحل ضييييييييرورص ل فييييييييراعات املسييييييييتعفييييييييية  ي ب دان الشييييييييرق ا وسييييييييط 

وبخاصييييييية سيييييييورية والعراقل وبانما تتداو  مرايز الوحوت والديييييييحط تفيييييييورات متعدد  لخرائط  د تخ   

ا خرائط عسكرية وا تفادية وأخرى مجتمعية على و ع  -سايكس بيكو جديد ، ترتسم على ا رض تدريجيا

  .اوص بنى الدولتينته

بالتسييي يم أن أص تغير محتمل  ي  يييكل الخارية السيييياسيييية الحالية سييييكون محفييي ة لتفاعل جم ة م  

عوامل الفيييييييييييييرا  الداخ ية مع أخرى ة  يمية ودولية، تحاو  د و الور ة رصيييييييييييييد ومنا شييييييييييييية مجموعة م  

ئجل فهل اسيييييييييتفادت النخ  التسييييييييياةًلت املنسيييييييييسييييييييية لوعينا رو  د و العم ية املسيييييييييتمر  و ير معروفة النتا

بيكو والتجربة املخيوة  ي تفنيع دو  وينية؟  -السياسية املح ية والفاع ون الدوليون م  دروس سايكس

ا بالجغرافيا السييييييييياسييييييييية ل منفقة أم ثمة خفو  تفييييييييد  يائف   ودل ترتوط رروب اليوم وصييييييييراعاتها رقا

م  التقسييييييييييييييم لتعمي  الفوارق و ييياد   وعرقي أنضيييييييييييييجالهييا عقود م  اًلسيييييييييييييتوييداد؟ أًل يمك  أن يندص مزيييد

ا أيلر دمويييية  ي املسيييييييييييييتقويييل؟ أم أن ةعييياد  فهم القوى  الخفيييييييييييييومييية بين مكونيييات املنفقييية لينفجر صيييييييييييييراعيييا

 اًلجتماعية والسياسية وتو يعها ضم  خرائط متجانسة  د يو ط الحروب ك ها؟

لة لو ور  فهم متماسيييييييييييي  ًل تدعي الور ة بأص را  الوحث  ي ةجابات لألسيييييييييييي  ة السييييييييييييالفة، بل  ي محاو 

لإل يييييييييييييكييياًلت الات تسيييييييييييييتيييدعرهيييا يروريييات التقسييييييييييييييم، ومحييياولييية لال  راب أيلر م  فهم العواميييل اليييداخ يييية 

 .والخارجية املنثر   ي مسارات تثبيت أو ةعاد  تشكيل خرائط سورية والعراق

 

ا: اتفاق سايكس  بيكو واملتغيرات الحالية -ثانيا

ا  ي الدراسيييييات والديييييحط بل م  أي 1916بيكو -لعل اتفا ية سيييييايكس لر العناوي  الات تم تداولالها عربيا

 
ا
ا وتح يال  .والكت  املدرسية راى يعتقد املرء أنها أ وعت وصفا

اًلتفا ية السيييييرية الات و عت بين فرنسيييييا وبريفانيا بموارية روسييييييا القيفيييييرية ك ردى ر قات تقاسيييييم  

ة ا ولى  سيييييمت بالد الشيييييام والرافدي  وأجزاء م  ترييا ترية الدولة العثمانية املالهاوية خال  الحرب العاملي

دولية( ةلى خمس مناي  نفوذ )ةدار  فرنسيييييية، نفوذ فرنإيييييبت، ةدار  بريفانية، نفوذ بريفان ، ومنفقة ةدار  

  .أفضت  ي النهاية ةلى تشكيل الدو  الات نعرفها اليوم بسورية، العراق، ا ردن، لونان وف سفين وت  

يييديولو ي اليي ص  يييييييييييييك تييت النخيي  الحييايميية  ي ت يي  الو ييدان بفويعيية الحييا ،  ييامييت ضيييييييييييييم  الخفيياب ا  

بيكو مقام "الخفي ة ا صيييي ية" الات أجهضييييت الح م العر  ، وةلى ذل  أرجعت معقم ا خفا ات  -سييييايكس
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ا  ا معرفيا اًل تفيييادية والسيييياسيييية على مر العقودل د ا التوويط ا يديولو ي املديد لالتفا ية  يييكل راجزا

ا ع  مفاديم املنامر  اًلستعماريةأ
  .عاق ةعاد   راء  املسألة م   وايادا املخت فة بعيدا

بيكو  ي  م  جديد ًلنهيارات الونى السيييييييياسيييييييية، تفيييييييوح  -اليوم ةذ نقط على مسيييييييافة  رن م  سيييييييايكس

ا، ةذ لم تعد الدولة الوينية الات أسييييييس لها اًلتفاق تقنع  فاعات عريضيييييية م   سييييييكان املسييييييألة أيلر ةلحارا

ا  ييييديد  التواعد رو  ما ينولي أن تكون ع يت الحا   ي  املنفقة و وادا السييييياسييييية، الات باتت تحمل أفكارا

املسيييتقولل مر  أخرى نحتات لتحديد نقفة التوا ن الحسييياسييية بين دمج مكونات اجتماعية متنوعة  ضيييم  

ًلسييتوداد  وففييل ت   املكونات ييان سيييايييبت وارد وما  د ينتجت ذل  م  رروب أد ية أو سيي مت دعامتت ا

ع  بعضها ضم  ييانات متجانسة مع  وو  دوامش عالية لنشوب رروب بين الجيران الجدد على أرضية 

 .تداخل الجغرافية والسكانل و ي الحالتين يفع  تخيل وجود رالة انففا  أو انفيا  مف قين

بيكو يلحقة تحو  -سييايكس العرب اليوم ي سييياق ةعاد  القراء ، ينا ش عديد م  الكتاب والوارثين 

عاملية يبرى لم تقتفر آثاردا على الشرق ا وسط فحس ، ي ل  على انقسامات وصراعات املنفقة الات 

لم تودأ بعد اًلتفا ية بل وجدت راى  ول وصييييو  العثمانيينل وراى الحدود املرسييييومة  ي اًلتفا ية ينا ش 

ا يكيانات ير  فية ضيييييم  الدولة العثمانية راى وةن راعى املقسيييييمون توا ن الوعض ةنها كانت موجود  سيييييابقا

ا م  
ا
املوارد اًل تفيييييييييادية والبشيييييييييرية  ي ما يقسيييييييييمونل بفويعة الحا  يواجت دنًلء املنا شيييييييييون الجدد  يييييييييرك

القضيييييييييييييايا ا  يييييييييييييكالية منها أنما  العال ات القائمة على ا رض بين مفاديم املجتمع، ا مة والدولة، ي ل  

فة ل هويات العر ية والفائفية وييفيات توافقها مع مفهوم املواينة يشييييييييييير  ًل م لوناء أص التج يات املخت 

 .دولة رديثة

يمك  القو  ةن أص جهد فكرص ُمجدت تجاو ة ييييييييكالية الخرائط السييييييييياسييييييييية ينولي أن ينف   م  سيييييييينا : 

سييتقر؟ على ييط تسييهم الحدود السييياسييية  ي مسيياعد  الناس املخت فين على العاش مع بعضييهم بشييكل م

 .أن تتسع النماذت املوحوت عنها ملستويات متعدد  م  السياد  واًلستقاللية

 

ا: خرائط السياسة وخرائط املجتمع
ا
 ثالث

 -ًل تكاد أيراف الفرا  املح ية  ي سورية والعراق تتف  على شبتء بمقدار اتفا ها على يرادية سايكس

ر، وا سيييييييييييييالميون يردوا نفيييييييييييييي  الحييدود  ي أرا يييييييييييييبت بيكول فييالقوميون يردوا تقسييييييييييييييم الوي  العر   الكوي

الخالفة، ي ل  فعل اًل يي راييون املنادضييون لكل "املنامرات اًلسييتعمارية"ل أما ا   يات النادضيية ف د ها 

م  ا سيييييييييييواب ما دو أيلر، واملفار ة أن الجميع يسييييييييييي م، بشيييييييييييكل أو ب خر، بسيييييييييييياد  وورد  الدو  امل كور  
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ا مع الجو ة الدب وما سية الدولية، أو لع ت  كل م  التواين الجماعي ال ص يخف  مفائر جديد  انسجاما

 .يجرص ا عداد لها

ا ةلى التغيرات اًل تفييييييييييييييادييية واًلجتميياعييية الات يرأت داخييل سيييييييييييييورييية منيي  آذار  مييارس  بييالنقر أيلر  ربييا

ا ةلى خارية السييييا2011 سييية الثابتة  ي ، يودو يم دو يوير حجم التغير  ي خارية اًل تفييياد واملجتمع  ياسيييا

صيييييوريالهال انزيارات سيييييكانية يفيييييع  رفيييييردا  يرت التوا نات الديمو رافية ملناي  رئاسيييييية م  سيييييورية، 

وخفو  تجار  جديد  د نت، فأسواق الشما  )ر   وةدل  وأجزاء م  وسط الوالد( باتت مرتوفة أيلر 

ا ددرت التجييييييار  بين ة  يم بيييييياًل تفيييييييييييييييييياد ال رك ، والجنوب )درعييييييا والقنيفر ( مرتوفتييييييان بييييييا ردن، فيمييييييا 

يردسييتان العراق والجزء الخاضييع لسيييفر  رزب اًلتحاد الديمقراي   ي الشييما  الشييرقي املسيي ى روت آفا 

)الحسيييييييييييييكييية وأجزاء م  محيييافقات الر ييية ور ييي (، أميييا  ي الر ييية ودير الزور رييييث يسييييييييييييييفر تنقيم اليييدولييية 

التنقيم  ي العراقل د و التغيرات  ي  ا سيييييييييالمية فقد فتحت خفو  التجار  مع املوصيييييييييل ومناي  سييييييييييفر 

التو   الجغرا ي ل سييييييييييييكان ةلى جان  العال ات اًل تفييييييييييييادية الات تنسييييييييييييجها ا يراف مع مرايز ا تفييييييييييييادية 

ا  ي تقرير أص مق ة سياسية ستخيم فوق د ا الجزء م  ا رض أو ذاك   راسما
ا
جديد  ًل    تشكل عامال

 . ي مرارل ًلرقة

ر الحاسييييم ل وعد ا يديولو ي  ي د و الفييييراعات، وال ص تنام  تأثيرو  ي ول ًل يمك  ي ل  ةدما  الدو 

ةسييييييالم ، والحا  يتسييييييع لفييييييراعات  -عر  ، ع مان  -سيييييينت، يردص -املناخ ا   ي ت املوسييييييوم بفييييييرا   يييييييعي

ال تعييييد دييي و ا ييييديولوجييييات صيييييييييييييوي عال يييات املجتمعيييات املح يييية  ي ميييا بينهيييا بييياتجييياو الفر   بينيييية أ يييل برو ا

ائف  وا ثنتل و يييد خ قيييت خفو  تفيييييييييييييييد  اجتمييياعي واعيييييييييييييحييية  ي ب يييدت  يفرييييا والفوعييية الشييييييييييييييعيتين الفييي

املواليتين ل نقام وسط محافقة ةدل  السنية الخاضعة لسيفر  املعارضة وال تين كانت تربفهما عال ات 

ة  ي ع م مفيييييييييادر  مع بنش السييييييييينية املجاور   وت   أعلى درجات التماسييييييييي  اًلجتماعي باملقاياس التق يدي

ا م  العال ة يتسييييييييييم بالعداء   جديدا
ا
اًلجتما   لك  نشييييييييييوب الثور  وما تالدا م  مد أيديولو ي خ    ييييييييييكال

على أسيييييييييياس يائف ، واليوم يقفييييييييييط أدالي الفوعة ويفريا وأدالي بنش  ييييييييييوار  بعضييييييييييهم بفييييييييييواري  بدائية 

ملجتمعات املح ية يمك  الفييييييييييييينع و يييييييييييييديد  العشيييييييييييييوائيةل نماذت عديد  لتغيرات مماث ة  ي العال ات بين ا

ا  .مالرقالها على امتداد خفو  اًل تواك الفوي ة  ي سورية، بعض ت   التغيرات  د ًل تزو   ريوا

ا كييان الحييا   ي مسيييييييييييييتقوييل الو ييدي  املنكوبين سيييييييييييييتوق  خرائط اًل تفيييييييييييييياد واملجتمع مهميية م  نييارييية  أيييا

املح ييية بوعضيييييييييييييهييا، أو  ي ةيييار الففييييييييييييييل ةمكييانييات توويفهييا  ي ةيييار عم ييية ةعيياد  ربط املنيياي  واملجتمعييات 

واملواعد  بينها أيلر، والقو  بيييييييي"ةمكانات توويفها" ًل يعنت أن ت   ا مكانات معف ة اإن، بل ةن تتوع نماذت 

  .أخرى م  ت   التفدعات  د ينيد وجود جهد دنديبت لفاع ين دوليين
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ا ا: مالمح الشرق الجديد "سورية نموذجا  "رابعا

نقل ع  الرئاس ال رك  "رج  يي  أردو ان"  ي اجتما  مع يوار ضيييييييييييييوا  الجاش ةبان انفالق عم ية 

ا أو سيييينت ت طها املفاف مقسيييمة  "در  الفرات"  ولت ةن ترييا تقط أمام أرد ارتمالين: ةما أن تتوسيييع جنوبا

بيكو فشيييي ت  -أن سييييايكس ي العراق يث  مسييييعود البر ان  رئاس ة  يم يردسييييتان  املنفقةليغيردا م  دو  

ا وًل أريد أن أر ل،  مت ب ل   وانالهت،
 ي لونان يقو  الزعيم الدر ص املخضيييرم وليد جنوال : "ًل أرى  يييا ا

بشييكل كافت  ي املا ييبت لكنت مضيييعة ل و ت الحاليلل ًل نزا   ي أو  الفري   ي ما يتع   باإت  ةلى املنقفة"  ل 

ا، لك   د تفيد  راء  موا ط الفاع ين لع نا نشيييييييياير ا خير الرأص  ي أن الخ رائط الجديد  ل  تنضيييييييي،  ريوا

ا   يميين والدوليين بمشياريعهم املتاليمة على ا رض السيورية، م   اوية نقا  التقايع بين مخت ط ت   

ا على الخرائط امل إعزعيةل ودون ادعياء ةجراء ت ي  القراء   املشييييييييييييياريع فياملراط أن ت ي  النقيا   ي ا يلر ثوياتيا

 :يمكننا ةيراد املالرقات التالية

لألميرييين: بشيييييييييييكل أسييييييييييياييييييييييييبت مفيييييييييييلحة اسييييييييييي راتيجية  ي تعزيز الحضيييييييييييور الكردص  ي املنفقة و د   -

 ةلى دعم رزب اًلتحيياد 
ا
ا م  العراق  وييل أيلر م  ر ع  رن، وصيييييييييييييوًل اسيييييييييييييتثمروا الكثير  ي ديي ا اًلتجيياو بييدءا

 ييرق الوالد، أما القضيياء على تنقيم الدولة ا سييالمية  الديمقراي   ي سييورية  نشيياء ةدارتت ال اتية  ييما 

فال يراط أن يكون أولوية أميريية بمقدار ما تهتم الوًليات املتحد  باستثمار وجود د ا التنقيم، فسيفر  

"الواشييييييييمرية" على يركوك ومناي  أخرى  ي العراق، وسيييييييييفر  تحالط  وات سييييييييورية الديمقرايية بقياد  

 ةلى منوج كانا بعيدص املنا  لوًل وجود التنقيم الوردات الكردية على
ا
 . ما  الر ة وصوًل

الروس: صيييييياد ون أيلر  ي ر والهم ةخماد الفييييييرا  وةعاد  اًلسييييييتقرار ةلى سييييييورية لك  وف  الفريقة  -

ا يم يريد  الوريد  الات يتقنونها، فرض السيييي م بالعنط، أص عبر اييييح  املعارضيييية املسييييلحةل وةن بدا واعييييحا

تيييأيييييد دوردم اليييدولي عبر الووابييية السيييييييييييييوريييية، فهم يييي لييي  يحمون وجوددم على سيييييييييييييواريييل  الروس ةعييياد 

املتوسيييييط بفيييييالبة تميييييبت طها حجم القوات واملعدات الات ج  ها جاشيييييهم ملفيييييلحة نقام ا سيييييدل يريدون بقاء 

ال  ي  ا ولو ضيييييييييم  ييان سيييييييييورص ًلمريزص  ي را  تع ر ةخضيييييييييا  كامل ا را يييييييييبت السيييييييييورية مجددا النقام  ويا

حفيي ة رفيينت روسيييا املنفقة السييار ية  ييما   رب الوالد وتسييعى اإن لكسيي  كل ما يمك  م  أراض امل

 .جديد 

ا وبياتوا أيلر اضيييييييييييييفرابيا رو  ميا يمك  فع ييت  ي سيييييييييييييوريية، بيل ةن  - ا وربيون: تضيييييييييييييياءليت آميالهم يثيرا

باملقابل ف ن  در  أولويالهم باتت تسييييير باتجاو خفض آثار الحرب بخاصيييية مسييييألة تدف  الالج ين وتوعاتهال و 

تأثيردم  ي مجريات ا مور باتت أ ل بعد التو ل الرويييييييييبت ملفييييييييلحة نقام ا سييييييييد، ويشييييييييير ةلى ذل  اًلنكفاء 

 .ا ورو   ملفلحة القوتين العقمتين
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دو  الجوار: لد ها دوافع مخت فة ملحاوًلتها التأثير  ي نتائج الحرب السيييييييييييورية، ةذ تعان  معقم ت    -

ت متفاوتة  م  أمراض املجتمع السييييييييييييورص ذاتها، وخفر التقسيييييييييييييم  ي سييييييييييييورية والعراق الدو   وةن بدرجا

ا نحو الخ يجل كل ت   الدو  تعان  انقسييييييييامات يائفية وعر ية  ا  ي لونان وا ردن وترييا وجنوبا يدييييييييط أيضييييييييا

 .م الهوة وذل  أرد املواجهات ا ساسية لسياسالها تجاو سورية

ردص  ييييييما  سييييييورية، و ي تعز  تحالفها مع  وى عربية وتريمانية ترييا: تحارب اليوم املشييييييرو  الك -

ا ان إعت منفقالها العا لة م  جراب س ةلى ةعزا   ما  ر   صادمة تمدد اًلتحاد  مح ية  ي الشما  ومنخرا

اليييديمقراي  ومتجييياو   تعفييييل ر يفهيييا ا ميرك ل تريييييا اليوم تنييياور على ر ييي  والر ييية عيييا مييية على مزييييد م  

 .التوسع

ما ةيران فقد عز ت بالفعل نفوذدا  ي الجنوب الغر   املالصييييييييييييي  ملناي  نفوذ رزب    ي لونان أ -

 لوسيييييييييييييط الوالد، ومعريالها  ي ر   محاولة لتوجيت الضيييييييييييييربة القاضيييييييييييييية ل معارضييييييييييييية الات تدعمها 
ا
وصيييييييييييييوًل

تعارضيييييت مع السيييييعودية ودو  الخ يجل يتعارض املشيييييرو  ا يران  مع املفيييييالط الخ يجية  ي سيييييورية أيلر م  

املفييييييييييييييييالط ال ريييييية، فييييالفرس وا تراك يجمعهم الهيييياجس الكردص، بانمييييا العرب منشيييييييييييييغ ون أيلر طهيييياجس 

املشرو  الشيعي  ي منايقهم السنيةل وأمام تور  دو  الخ يج  ي ررب اليم  على ردوددا الجنوبية يودو 

ا مهمة  ي محيط العاصيييييييييمة دمشييييييييي ل وتمكنوا ي
ا
 ل  م  عز  الجنوب )درعا أن ا يرانيين  د يسيييييييييووا نقاي

ا مع ا ردن  وتعفيل أثرو  ي معادلة الفرا  السورية
ا
 .والقنيفر (  ال ص بات أيلر ارتواي

 

ا: نحو فهم وضعي ملسألة الخرائط، استنتاجات وتوصيات   خامسا

منسييييييييييوب لييييييييييييييييييييييي " بريا  بيو"  "  و  ةن املسييييييييييألة السييييييييييورية  ير  اب ة للحل وف  منف  ديكارت العقالن "

ندوب السيييييام  الفرنإيييييبت  ي سيييييورية ولونان أواخر ثالثينيات القرن املا يييييبتل يفسييييير د ا القو  أيلر تقرير  امل

ةلى   1919الات أرسي ها الرئاس ا ميرك  ودرو ويسي ون عام  "King-Crane Commission يراي -للجنة "يينغ

كاد يدرض الف سيييييييييييفة الشيييييييييييرق ا وسيييييييييييط لدراسييييييييييية أص الخرائط تالئم سيييييييييييكان د و املنفقة، تقرير اللجنة 

السيييييياسيييييية القائ ة بح  الشيييييعوب  ي تقرير مفييييييردا رين  ا  ةن الوا ع ا نسيييييان  على ا رض يتنا ض مع 

ديي ا املوييدأ، "ةن املجموعييات ا ثنييية والييدينييية املخت فيية  ي املنفقيية ًل تنقسيييييييييييييم ةلى مجموعييات متجييانسييييييييييييييية 

لضييييييييييرور   ي رةية مورد  رو  مادية منففيييييييييي ة ع  بعضييييييييييها، بل ةن املنتمين لكل مجموعة ًل يشيييييييييي ركون با

الحكومة الات يريدونها" ل مع صيييعوبة  وو  املقارنة بين ال رييوة السيييياسيييية واًلجتماعية الات سيييادت ما  ول 

ا م  ا  يييييييييييييكييياًلت الات واجههيييا  -سيييييييييييييييايكس ا  ي املنفقييية، يمك  القو  ةن يثيرا بيكو وال رييوييية القيييائمييية ريييالييييا

ةلى يومنا د ال ومسيييييييألة الخرائط م  د و الزاوية  ي مسيييييييألة معرفية  مخففو ذاك الزمان ما تزا  رقيقية
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بقدر ما  ي سييياسيييةل باًلسييتناد ةلى ذل  يمك  تثبيت النقا  التالية يتوصيييات ل نخ  السييياسييية املح ية 

 :وربما ا يراف الدولية الداخ ة  ي ا  مة

تماعية لجماعة أو  يييييييييع  ما الخارية  ي أدا  لتحقي  املفيييييييييالط السيييييييييياسيييييييييية واًل تفيييييييييادية واًلج -

بشييييييييكل مسييييييييتديم، والخرائط ا مثل  ي الات تحق  ت   املفييييييييالط بكفاء  أيبر، ل ل  توجد راجة رقيقية 

ا والنقر ةلرها م   اوية برا ماتية، على    الة دالة القداسييييييييييييية ع  الخرائط القائمة والخرائط املتخي ة معا

  . يديولوجيات والنقم العقائديةالر م م  أن ذل  لاس با مر السهل وسط ضوضاء ا

عييدم نجيياو  يييييييييييييعوب املنفقيية وجميياعيياتهييا بييأن يكونوا  يييييييييييييركيياء  ي ب ييد وارييد، يحتم ع رهم أن يكونوا  -

ا جيدي   ي ب دان عد ، خالف ذل  ل  يكون م  السهل على أص م  ت   الجماعات ضمان اًلستقرار  جيرانا

  .الضرورص لال تفاد واملجتمع

ا مع مفييييلحة اسيييي راتيجية حجم تدخل الدو  ا  -   يمية والكبرى  ي  ضييييايا الو دي  يتناسيييي  عكسييييا

لشيييييييييييييعوطهما، وةن بدا أن تدخل د و الدولة أو ت   يخدم مفيييييييييييييالط جماعات معينة، لكنت يعفل مفيييييييييييييلحة 

مشيييييي رية لكل الجماعات  ي التعايش على ا رض الوارد ل ويعفل  در  ت   الجماعات على رل مشييييييكالتها 

ا  .الوينية داخ يا

العامل الحاسييييييييييم  ي ةفشييييييييييا  مشييييييييييرو  الدو  الوينية  ي املنفقة لم يك  التقسيييييييييييم بحد ذاتت، بل  -

نموذت الدولة اًلستودادية الات سادت  ي ما بعدل ةن أص ييانات سياسية "محتم ة" ستتشكل  ي املستقول 

ا لحروب وأ مات ًلرقةل  ستجد نفسها أمام تحدص الديمقرايية، وةًل ستكون تأساسا
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