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عبد احلليم فضل اهلل

أوالً: هناك جملة حقائق ال بد من أخذها بعني االعتبار يف مقاربة مستقبل النظام اإلقليمي العريب والعنارص 
اليت تضمن متاسكه واستقراره وديمومته:

إن أساس أي تعاون بناء ومتني هو االلتقاء عىل املصالح واملبادىء طويلة األمد، املنبثقة من العوامل   1- 
ذات  العميقة  واخليارات  املستمرة  واالقتصادية  والثقافية  اجليوسياسية  والثوابت  الراسخة  التارخيية 
الصلة بالتقويم املشرتك للمصلحة العامة. لنمزي هنا بني نماذج التعاون اليت قامت عىل أسس سياسية 
اقتصادية بحتة مثل االحتاد  الرتكية قبل عام 2010، أو عىل أسس  السورية-  العالقات  ظرفية، مثل 
اآلن؛  حىت  املطلوب  النجاح  حتقق  مل  واليت  احلرة)  العربية  (املنطقة  العربية  التيسري  واتفاقية  املغاريب 
وبني نماذج أخرى استندت إىل تقاطعات مبدئية وهدفت إىل حتقيق غايات اسرتاتيجية بعيدة املدى، 
مثل التحالف االسرتاتيجي بني طهران ودمشق بعد الثورة اإلسالمية يف إيران، والتقارب املرصي- 
اجلديد«  الدويل  »النظام  متطلبات  مع  التكيف  كان هدفه  إقليمي  مثلث  السوري ضمن  السعودي- 
وخماطره يف تسعينيات القرن املايض، ناهيك بمجلس التعاون اخلليجي الذي كان الغرض من إنشائه 

مواجهة خماطر حرب اخلليج األوىل وما بعدها.

منذ غزو العراق عام 2003، ترتاجع أمهية العامل االقتصادي يف تقرير وجهة العالقات الدولية، وبلغ   2- 
هذا الرتاجع ذروته مع صعود الشعبوية يف الغرب وتقدم السياسات االقتصادية القومية، املتمثلة عىل 
اليت  احلمائية  Brexit، والسياسات  بريطانيا من االحتاد األورويب  املثال ال احلرص يف: خروج  سبيل 
ماري  اليمينية  الوطنية  اجلبهة  مرشحة  وحلول  ترامب،  دونالد  اجلديد  االمريكي  الرئيس  هبا  ينادي 

لوبان ثانية يف االنتخابات الرئاسية الفرنسية واليت تدعو أيضًا إىل مغادرة االحتاد..

الوقت  مفاعيله وجتذرها مع مرور  استمراريته وثبات  فإن  االقتصادي،  التعاون  بأمهية  لو سلمنا  وحىت 
حيتاج إىل ركائز سياسية متينة وراسخة. واألمثلة اآلتية ال ختلو من داللة:

م�ضتقبل النظام الإقليمي
*
ودور القوى الإقليمية الرئي�ضية يف اإعادة  بنائه

* النقاط الرئيسية لورقة عمل ُقدمت يف مؤمتر »التحوالت اجليواسرتاتيجية وتداعيات رصاع األقطاب اخلارجية عىل منطقة شمال أفريقيا«؛ 
تنظيم: املركز الدويل للدراسات االسرتاتيجية األمنية والعسكرية؛ تونس: 2٣/22 كانون االول 2016. 
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- عىل الرغم من االتفاقيات االقتصادية العربية املشرتكة، بما فيها اتفاقية التيسري اليت وقع عليها ثالث 
عرشة دولة، فإن التجارة البينية بني البلدان العربية مل تتخط 10 باملائة يف حني تبلغ هذه النسبة 70 باملائة يف 

آسيا، و50 باملائة يف أوروبا و40 باملائة يف األمريكيتني.

- تتصف التجارة العربية مع العامل اخلارجي بعدم االتساق وتشتت املقاصد واالرتباط بشبكات خمتلفة، 
وذلك عىل نحو ال يتناسب مع تعدد أشكال التعاون الثنايئ واجلماعي اليت تربط بينها. فتجارة دول 
املغرب العريب تتجه نحو أوروبا ( ما يعادل 70 باملائة يف تونس، و65 باملائة ليبيا، 53 باملائة يف املغرب 
و 50 باملائة يف اجلزائر، وذلك من جمموع جتارة البلدان املذكورة) يف حني ترتكز جتارة دول اخلليج مع 

الواليات املتحدة، وتتوزع جتارة الدول األخرى ما بني آسيا وأوروبا واألمريكيتني.

- يف املقابل، حققت البلدان اليت تعتمد سياسات ذات أسس اسرتاتيجية أو عقائدية أو قومية، نسبًا 
أعىل للتجارة البينية مع دول اإلقليم األخرى من جمموع جتارتها. وتصل هذه النسبة عىل سبيل املثال 
إىل 40 باملائة يف إيران، وما يقارهبا يف سورية قبل أزمتها. وهذا يؤكد عىل أمهية نموذج التنمية املستقلة 

املستند إىل أسس مبدئية وجيوسياسية يف تطوير التعاون االقتصادي االقليمي ورفع فعاليته.

ثانيًا: يفرتض أن يقوم البناء اإلقليمي اجلديد عىل ثالثة مستويات:

األول: املستوى الوطين. أكدت جتربة ما سمي بالربيع العريب عىل أن ثالثية االستبداد والتبعية والفقر 
خالل  من  إال  جمددًا  النهوض  يمكن  وال  العربية.  املجتمعات  أزمة  عن  كبري  حد  إىل  مسؤولة  كانت 
إعطاء أولوية متقدمة لقضايا السيادة ومكافحة التخلف والفقر وصون احلقوق السياسية واإلقتصادية 

األساسية.

وهنا تربز احلاجة إىل تبين نماذج تأسيسّية ُيراهن عليها يف استنهاض الدولة الوطنية، سواء من خالل 
الفعالية  بني  جتمع  اليت  املتوازنة  التنمية  أو  جديد،  اجتماعي  عقد  إىل  املستندة  العميقة  الديمواقراطية 
االقتصادية واالستقرار االجتماعي، أو من خالل رشعة حقوق أساسية تتموضع فيها عىل نحو متكافئ 

احلريات العامة لألفراد والسيادة الوطنية للدولة. 

املرتبطة  النظامية  للقوى غري  القومي يكون  تتبىن منظورًا جديدًا لألمن  أن  أيضًا  الوطنية  الدولة  عىل 
بفكرة الدولة دور فاعل فيه، وذلك بناء عىل ما حققته من نتائج ومكاسب. فقد أظهرت جتارب العقدين 
األخريين يف كل من لبنان وسورية والعراق وفلسطني، أن القوى الشعبية-الدولتية تلك، كانت عامالً 
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واحلركات  لداعش  (التصدي  والداخيل  االحتالل)  (مقاومة  اخلارجي  اخلطرين  مواجهة  يف  حاسمًا 
التكفريية املتطرفة)، وسامهت يف التعويض عن ضعف السلطة وانحرافها ورخاوة تكوينها حينًا وافتقارها 

اىل االدوات املادية وااليديولوجية الالزمة للمواجهة حينًا آخر..

الثاين: املستوى اإلقليمي العريب. إن نقطة االنطالق يف هذا املجال هي يف توحيد نظام املصالح السياسية 

واالقتصادية الذي يربط بني الدول العربية، واملواءمة ما بني التنوع االجتماعي- الثقايف الذي حتتضنه 

وقضايا  مشرتكة  أهداف  أجل  من  النضال  قوامها  للعروبة  جديدة  مقاربة  واعتماد  املشرتك،  واالنتماء 

كربى، يكون عىل أساسها التميزي ما بني األعداء واخلصوم من ناحية واألصدقاء واحللفاء من ناحية ثانية.

الثالث: حتديد دور املنطقة العربية والنظام العريب يف النظام العاملي الذي ينتقل بصورة مطردة نحو تعدد 

األورايس،  الفضاء  بناء  يف  املشاركة  علينا  يميل  هذا  إن  اآلسيوية.  للقوى  واضح  صعود  مع  األقطاب 

نظام  لبناء  عنه  الغىن  رشط  هو  الدويل  النظام  موازين  فتعديل  الغربية،  للمركزية  موازنة  كتلة  بوصفه 

إقليمي مستقر وفعال وصاعد سياسيًا وتنمويًا. مع االنطالق يف ذلك من السعي اىل حل املشاكل مع 

االمتدادين  ومع  والرتكي،  اإليراين  املجالني  مع  والرشاكات  التشابك  تقوية  إىل  وصوالً  اجلوار،  دول 

اآلسيوي (وخصوصًا روسيا والصني) واإلفريقي. 

ثالثًا: إن حل أزمات املنطقة ال بد وأن يكون يف اطار تعاون والتفاهم بني دوهلا، أي أن احلل اإلقليمي 
أيضًا، هذا يفرض األخذ بعني االعتبار  إقليمية  الرئيسية للرصاع هي  أن األسباب  دام  ما  هو األفضل 

األمور اآلتية:

املنطقة ونظامها اإلقليمي الذي يكفل خروجها من  النظر إىل مستقبل  هناك ثالثة اجتاهات يف   1-  
األزمة واستقرارها عىل املدى الطويل:

نظام جديد  إىل  الذهاب  التحالف  يريد هذا  املقاومة.  عنه عمومًا حتالف  ويعرب  األول:  االجتاه 
قائم عىل الرشاكة والتعاون، يف إطار منظومة واضحة من األهداف واملبادئ والقيم األساسية. 
أمن املنطقة ينبع من داخلها وليس من خارجها. التعاون والرشاكة ُيفرتض أن حيكما عالقاتها 
الداخلية وليس التنافس أو التوازن. تشغل قضايا السيادة واالستقالل ورفض اهليمنة الغربية 
أولوية متقدمة يف أجندة هذا التحالف، الذي يفرتض أن أي نظام إقليمي ال بد وأن يعرّب عن نقاط 

التوافق بني تياراتها املختلفة وأن جيّسد عىل نحو خاص تنوعها الثقايف والسيايس واالجتماعي.

مستقبل النظام اإلقليمي ودور القوى اإلقليمية الرئيسية في إعادة  بنائه
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االجتاه الثاين: متثله الدول والقوى اليت تريد العودة إىل النظام القديم، وترى مصاحلها يف بعثه من 

حتت رماد األحداث. نظام يتدىن فيه مستوى الرشاكة اىل أدىن حد، وحتتكر فيه الدول املركزية 

(الغنية) القرار داخل املؤسسات العربية، فيما حتتل الدول األخرى (األقل غىن) موقعًا هامشيًا 

واملنافسة  النفوذ  عىل  الرصاع  داخلها،  من  ال  املنطقة  خارج  من  يأتيان  واألمن  االستقرار  فيه. 

االجتاه،  هذا  ضمن  إصالحية  أجندة  ألي  جمال  ال  التعاون.  عىل  يغلب  التوازن  عن  والبحث 

والزنعة الفئوية تسيطر عىل ثقافته السياسية، اليت متيل إىل اإلقصاء واالستبعاد وتذويب التنوع 

يف بوتقة غالبيات مصطنعة.

ترغب هذه  ثانية. ال  ناحية  من  اهليمنة  ناحية وقوى  من  الفراغ  قوى  عنه  تعرب  الثالث،  االجتاه 

التكفريية  التيارات  ترى  الدفع.  ذايت  إقليمي  نظام  قيام  يف  تناقض،  من  بينها  ما  عىل  القوى، 

املتطرفة أّن املنطقة هي جمرد مساحة رمادية، ومرسحًا حتقق عىل أرضه مرشوعها العبيث الذي 

يرتدي أقنعة عقائدية ودينية متعددة ومتلونة، لكنه خيفي خلفه نزعة هوياتية رصاعية.

إن تغري أفكار هذه اجلماعات من نظرية الفسطاطني (أسامة بن الدن) إىل نظرية الذراعني (عبد 

اهلل بن حممد- املذكرة االسرتاتيجية) مرورًا بإدارة التوحش (أبو بكر ناجي)، يؤكد أن ما تريده 

هو تعميق الفراغ واالستثمار فيه من أجل أهداف تتجاوز املنطقة تارة وتنغلق عىل بعض هوياتها 

الفرعية تارة أخرى، مهددة يف احلالتني وحدتها واستقرارها ووجودها.

العاملية  أولوياتها  تغيري  إىل  مضطرة  هي  موازية.  ممارسة  اهليمنة  قوى  تقدم  اآلخر  املقلب  عىل 

والتحسب للتحدي اآلسيوي الصاعد، فتعيد متوضعها عىل نحو خيفف من وطأة حضورها يف 

املنطقة، لكنها مع ذلك ال تريد ملء هذا الفراغ عىل نحو منظم من خالل نظام إقليمي ذايت الدفع 

حيرر املنطقة وأمنها من التبعية للقواعد العسكرية واالستعانة باخلارج. 

ويبدو التشابك واضحًا بني االجتاهني الثاين والثالث، تستفيد املجموعات التكفريية يف تطورها 

من التدخالت األجنبية ومن األجندة الطائفية للقوى املحافظة، فيما تستفيد هذه األخرية منها 

يف استهداف حتالف املقاومة ومنع قيام نظام إقليمي مستقل.
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ال بد من التميزي بني الدول املستعدة لالنخراط باحللول وتلك الرافضة هلا. عىل هذه األخرية   2-  
أن توقف رهاهنا عىل الغرب من أجل تغيري موازين القوى وجتيري تدخله ملصلحتها، وأن  تعتاد 
أيضًا عىل تراجع قدرة أمريكا يف تغيري الوقائع والتحكم فيها بقرار منفرد منها. تتخبط واشنطن 
خصوصًا والغرب عمومًا من تبعات إخفاقاته املختلفة العسكرية واالقتصادية والديبلوماسية.

الدول غري املستعدة بعد لالنخراط باحللول عىل اعتماد مقاربات عقالنية حيتاج إىل  إن تأهيل 
وقت، والنجاح يف ذلك يفرتض هبا أن تنتهي قبل أي يشء آخر من مغامراتها يف اكتشاف حدود 

القوة وتبعات الفشل يف استخدامها.

-3 يصعب التفكري ببناء النظام العريب اجلديد دون األخذ بعني االعتبار شمال أفريقيا صحيح أن 
التوترات والتسويات واملخاض هو مرشقي- أورايس، لكن شمال أفريقيا يكتسب أمهية فائقة 
كونه: منطقة تفاعل متوسطية- غرب آسيوية وأفريقية، وبوابة أفريقيا اليت سيكون هلا دور كبري 

يف املستقبلني اإلقليمي والدويل، االقتصادي والسيايس. 

اليت  اإلرسائيلية  اهليمنة  براثن  يف  السقوط  من  أفريقيا  منع  بسبل  التفكري  بمكان  األمهية  ومن 
استفادت أيما استفادة من التحوالت يف املواقف العربية بدءًا من كامب ديفيد ومن الزناعات 

األفريقية- األفريقية اليت كان العرب طرفًا فيها، ومن التناقضات بني دول عربية وأفريقية.

االفريقي  االحتاد  إىل  للدخول  ”إرسائيل“  سعي  النفوذ)،  هذا  عىل  (كأمثلة  أن  نذكر  أن  يكفي 
بينها وبني دول أفريقيا، إن من  التبادل والتعاون االقتصاديني  بصفة مراقب، وارتفاع مستوى 
جهة حجم التجارة الذي يقارب ستة مليارات دوالر سنويًا، أو من خالل سيطرتها عىل مرافق 
البىن التحتية يف عدد من دول غرب القارة ورشقها، فهي مثالً تدير حمطات املياه يف كينيا وأوغندا 
خطوط  من  باملائة   58 عىل  تهيمن  إهنا  وبل  رواندا،  مطار  عمل  عىل  وترشف  العاج،  وساحل 

املالحة يف افريقيا.

مستقبل النظام اإلقليمي ودور القوى اإلقليمية الرئيسية في إعادة  بنائه






