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ُيطلق  ما  أو  اإلسالمية،  العربية-  املنطقة  له  تتعّرض  ما 
حتّوالت  سياق  يف  هو  الكبري«،  األوسط  »الرشق  عليه 
رست  اليت  باألسس  تعصف  املنطقة  من  أوسع  عميقة 
عليها الدول واملنظومة الدولية يف أعقاب احلرب العاملية 
الثانية. فما جرى التعارف عليه من مسّلمات يف العقود 
ذات  »املستقلة  الدول  بشأن  احلرب،  هذه  تلت  اليت 
ومنظومتها  االجتماعية  بنيتها  ويف  حدودها  يف  السيادة« 
وإعادة  احلرب  نتائج  معادالت  إطار  يف  هي  السياسية 
ومناطق  منطقتنا  تشمل  اليت  الدولية  املنظومة  تشكيل 
العامل يف تلك املعادالت. وهو تشكيل ليس أبديًا بل له ما 

قبله وما بعده.

اإلسالمية،  ــ  العربية  املنطقة  احلديثة يف  الدول  تشكلت 
كما تشكلت غريها فيما أُطلق عليه »العامل الثالث« وحىت 
يف بعض املناطق األوروبية (أملانيا والنمسا وهوالندا...) 
األمرباطوريات  من  الكبري  التحّول  هذا  خضّم  يف 

إىل  العثمانية)  السلطنة  بريطانيا،  (فرنسا،  القديمة 
وإىل  والرشقية،  الغربية  أوروبا  معظم  يف  القومية  الدولة 
اهنيار  وكان  جديدتني.  وسوفياتية  أمريكية  أمرباطوريتني 
دفع  الذي  األساس  احلافز  هو  السابقة  اإلمرباطوريات 
املحّرك األملاين. الفرنيس يف مساعي توحيد أوروبا ووقف 
هذه  عنه  أسفرت  ما  لكن  الداخلية.  األوروبية  احلروب 
عىل  واعتماده  األورويب  االحتاد  منظومة  بناء  يف  املساعي 
املرشوع  مع  يتباين  »اليورو«  وعملة  املوحدة  السوق 
األورويب اجليو- سيايس اإلقليمي األساس ويضعه اليوم 
ودوله  االحتاد  تهّدد  جمة  وخماطر  أزمة  أمام  السبب  هلذا 

بالتفكك.

واملنطقة  الثالث«  »العامل  نفسه يف  الكبري هو  التحّول  هذا 
اليت  التبعية  دول  إىل  االستعمار  من  اإلسالمية  العربية- 
ُتعرف باسم »استقالل الدولة الوطنية«. وقد أحدث هذا 
مع  تامة  شبه  قطيعة  الثالث«  و«العامل  املنطقة  يف  التحّول 

قاسم عز الدين
باحث يف الشؤون االسرتاتيجية

تحّوالت في الجغرافيا السياسية اإلقليمية
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تاريخ البلدان القديم ومع جغرافيتها السياسية واإلقليمية 

قد  كان  فاالستعمار  الوطنية.  الدول  حدود  تشكيل  يف 

واملناجم  البحرية  واملنافذ  الشواطئ  إىل  بالكاد  وصل 

فاجلندي  املبرّش  نابليون:  مقولة  وفق  التجارية  والطرق 

يف  االستعمار  إزالة  بعد  تغلغلت  التبعية  لكن  فالتاجر، 

نشاطات  أشكال  حمّطمة  والفيايف  األرايض  نواحي  كل 

الُبىن  من  جديدة  أشكال  إنتاج  يف  عليها،  السابقة  احلياة 

منظومة  ومن  السياسية،  ــ  االجتماعية  ــ  االقتصادية 

دولية  منظومة  إطار  احلكم يف  السياسة وأشكال  السلطة 

جديدة.

العامل  بمصري  تتحكم  اليت  اجلديدة  الدولية  املنظومة  إن 

بدأت أسسها ترسو قبل هناية احلرب وتتكشف نتائجها. 

البحر  عرض  يف  اجتمع   1941 أغسطس  آب/   14 ففي 

املتحدة  الواليات  رئيس  »ويلز«،  أمري  فرقاطة  ظهر  عىل 

ونستون  الربيطاين  الوزراء  ورئيس  روزفيلت  فرانكلني 

األطليس.  شمال  حلف  ميثاق  عىل  لالتفاق  ترششل 

األمم  إعالن  ُولد  أحشائه  ومن  امليثاق  هذا  ضوء  وعىل 

روزفيلت  تعبري  بحسب   1942 1ك1/ديسمرب  يف  املتحدة 

أخذ  الذي  الدويل«  »املجتمع  تسمى  وباتت  مّرة  ألول 

العام  يف  فرانسيسكو  سان  ميثاق  يف  املعروفة  صياغته 

االستعمار،  بإزالة  املستقلة  الدول  وبخصوص   .1945

عبارة  وفق  الثالث«  »العامل  دول  تسمية  عليها  أُطلق  اليت 

رئيس  خّصها  فقد  سويف،  ألفريد  الفرنيس  الديموغرايف 

الواليات املتحدة هاري ترومان بالتبعية يف 20 ك2/يناير 

1949 حيث أطلق أسس وصفة »التنمية االقتصادية«.

أن  للتبعية،  سة  املؤسِّ الوصفة  هلذه  العريضة  القاعدة  يف 

ترزح  كانت  اليت  األرضية  الكرة  أرباع  ثالثة  حضارات 

قابلة  وغري  بذاتها  متخلفة  هي  االستعمار،  ربقة  حتت 

تربيط  يف  املتقّدمة«  »الدول  إليها  ُتحسن  مل  إذا  للتطور 

طريق  »عىل  ووضعها  االجتماعية  وحياتها  اقتصادها 

النمو واالزدهار والديمقراطية«. وهلذه املهمة »اإلنسانية« 

الدويل  (البنك  وودز«  »بريتون  مؤسسات  تسّخرت 

العام  يف  تأسست  اليت  وأذرعهما...)  النقد  وصندوق 

الدويل  الثقل  مركز  ونقل  الدوالر  مرجعية  لتثبيت   1944

خدماتها  يف  فشملت  املتحدة،  الواليات  إىل  أوروبا  من 

»الدول النامية« يف العام 1949 هبدف عام هو غزو األسواق 

للتبعية  سبيالً  األموال«  رؤوس  استثمار  و«تشجيع 

تكّفلت  »التنموي«  السبيل  هذا  به  يفِ  مل  وما  السياسية. 

برعايته سُبل أخرى أكرث صالبة أمهها اإليديوجليا وثقافة 

احلربية واالنقالبات  الغزو  قوات  احلر« وعمادها  »العامل 

العسكرية واالستخبارات.

سياق  يف  اإلسالمية  ــ  العربية  املنطقة  دول  حاولت 

وإرساء  التبعية  هذه  تفكيك  الكربى  التحرر  حركات 

أرست  ونصف  عقد  حوايل  ويف  السيايس.  االستقالل 

أنظمة احلكم االستقاللية يف هذه املنطقة أسس بناء الدولة 

عىل الرغم من قمع احلريات السياسية واستبداد احلكم. 

اإلصالح  أمهها  االجتماعي  اهلرم  قاعدة  يف  أسس  وهي 

الصحية  والرعاية  اإللزامي  والتعليم  والتأميم  الزراعي 

وما  العامة.  واإلدارة  والدفاع  اجليش  مؤسسات  ومعها 

معظم ما ُيثار من اتهام األنظمة االستقاللية بأهنا تسببت 

بتحطيم الدولة يف انقالهبا عىل احلكم الديمقراطي الوليد 

إزالة االستعمار سوى من غيض من فيض  بمفاوضات 

فشلت  وقد  واحلديثة.  القديمة  التبعية  مؤسسات  ثقافة 

هذه األنظمة يف توحيد اجلغرافيا السياسية العربية استنادًا 
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إىل  أو  فلسطني،  حترير  يف  االستعمار  إزالة  استكمال  إىل 

إعادة بناء اجلغرافيا السياسية فوق حدود الدولة الوطنية. 

يف  العسكرية  اهلزيمة  قطعته  االستقاليل  مسارها  لكن 

اهلزائم  سلسلة  يف  املنطقة  أدخلت  اليت   67 عام  حرب 

السياسية واالهنيارات املتالحقة. ففي هذه املرحلة كان ال 

يزال من املسّلم به الفصل بني منظومة احلكم يف السلطة 

لسياسات  الناظم  الدولة  دور  آليات  بني  و  السياسية 

الفصل  كان  كذلك  واالجتماعي.  السيايس  االستقرار 

بدهييًا بني مسألة احلريات الشخصية والسياسية وحقوق 

نشاطات  يف  اإلنسانية  احلقوق  منظومة  وبني  اإلنسان 

أخذته حركات  ما  الديمقراطية. وهو  االجتماعية  احلياة 

التحرر الوطين عن احلياة الديمقراطية يف أوروبا الشمالية 

إدارات  هي  الديمقراطية  الدولة  كانت  حيث  والغربية، 

عىل  العامة  الرثوة  توزيع  إعادة  يف  االجتماعية  اخلدمات 

أساس تضامين بني الفئات االجتماعية املتباينة املصالح. 

وهي القطاع العام يف احتكار إدارة إنتاج الرثوة العمومية 

البلد  فيها داخل  القطاع اخلاص من االستثمار  وحرمان 

املصارف  يشمل  قريب  وقت  حىت  االحتكار  هذا  وبقي 

والربيد والكهرباء وال ينتهي بالصناعات الثقيلة وسكك 

احلديد. لكن هذه الدولة الديمقراطية هي جزء من حقل 

مصالح  بتوّسع  مرهونة  (إقليمي)  تارخيي  ــ  جغرايف 

األقاليم  يف  اخلاصة  قطاعاتها  مصالح  لتوسيع  احلقل 

األخرى اليت تغزوها بفتح األسواق واليت حتميها باحلرب 

دولته  يبين  بلد  من  وما  واإليديولوجيا.  واالستخبارات 

وديمقراطيته يف داخل حدوده الوطنية فبناء الدول أساسه 

يف سياق احلقل اإلقليمي ويف جمرى املنظومة الدولية.

هذه القواعد األوىل يف إرساء أسس الدولة وديمقراطيتها 

اليت  هي  الوطنية  وسيادتها  اجلغرافية  حدودها  ويف 

تعّرضت النقالب جذري يف ثاين أوسع وأعمق حتّول بعد 

احلرب الثانية. وقد بدأ هذا التحّول يرضب املنطقة العربية 

منتصف  يف  الثالث«  »العامل  يرضب  كما  اإلسالمية  ــ 

السيايس  االنفتاح  بسياسات  املايض  القرن  سبعينيات 

والديون،  االستثمار  تشجيع  قاعدة  عىل  واالقتصادي 

وال  التسعينيات  منتصف  من  ابتداء  وتعومل  تعّمق  لكنه 

سيما العام 1994 يف جولة مراكش ووالدة منظمة التجارة 

إىل  اليوم  أزماته  وصلت  الذي  املسار  وهو  العاملية. 

الدولة  بدور  عاصفة  الغربية  الصناعية  الدول  جمتمعات 

افُتتح  اإلسالمية  العربيةــ  املنطقة  ففي  وديموقراطيتها. 

اسُتثمرت  حيث  األول  بشقه  التحّول  هذا  رصد  خمترب 

الشق  ويف  الرعاية،  دولة  لرضب  االنفتاح  يف   67 هزيمة 

يف  الدولة  وتدمري  العسكري  الغزو  كان  حيث  الثاين 

العراق مدخالً لبناء »نظام عاملي جديد«. وال يقترص هذا 

الغزو العسكري يف سبيل فتح األسواق أو  التحّول عىل 

الثانية،  السياسية وفق منظومة بعد احلرب  التبعية  فرض 

بل هو ضمن أسس مدرسة »دعه يعمل دعه يمر« يف حرية 

جهود  أخذت  اليت  الدولة  دور  إلغاء  هدفها  الرأسمال 

بتنظيم  وتضحيات أكرث من مئيت سنة من أجل ما ُعرف 

الغابة  فوىض  إىل  باملجتمعات  والعودة  البرشية،  الغابة 

الرّبية عارية.

يف هذا املضمار تم االنقالب عىل أسس وآليات بناء دور 

الدولة اليت نشأت عىل قاعدة تنظيم سُبل املعاش وأحوال 

الفئات  بني  املهنية  للمصالح  تضامين  تنظيم  يف  العمران 

األخذ  وتم  حظوة.  األقل  ملصلحة  املتباينة  االجتماعية 

األجنيب  واالستثمار  والتجارة  السوق  حرية  بنظرية 
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هذه  سياق  ويف  املجتمعات.  »تطّور«  يف  أساسًا  املبارش 

يف  السابقة  السياسية  ــ  اجلغرافيا  تفكيك  حرية  احلريات 

إنشاء »كيانات« سياسية جديدة »ملكّونات« ما قبل الدولة 

احلديثة يف العوامل الطائفية والعرقية واإلثنية. ويف أقل من 

ثالثة عقود أطاحت هذه الغابة بمنظومات تنظيم استقرار 

املجتمعات يف اجتاه فوىض التوحش مهّددة الكرة األرضية 

(البيئة  الطبيعية  اإلنسانية  الرثوة  تبديد  نتيجة  باالنفجار 

واملناخ واملياه واملوارد اخلام) ونتيجة التنافس الوحيش عىل 

نووية  ما هيدد بحروب  البذيء  االستحواذ واالستهالك 

مدمرة. ويف هذا اإلطار تطغى ثقافة احلريات الشخصية 

النمو  وأوهام  الديمقراطية«  »الدولة  يسمى  ما  سبيل  يف 

واالزدهار، وبموازاتها تنفجر اهلمجية والشوفينية يف كل 

أصقاع األرض بما فيها الدول الغربية والرشقية ويربز يف 

املنطقة العربية ــ اإلسالمية أشّدها توحشّا وأكرثها قدرة 

املنطقة وعىل استثمار تقاطعات  عىل توظيف اهنيار دول 

املصالح مع الدول الغربية واإلقليمية.

  واجهت املنطقة العربية- اإلسالمية التحّول األول بعد 

احلرب العاملية الثانية، باندالع الثورة اإلسالمية يف إيران 

نظام  أسقطت  اليت  التحرر  حركات  ثورات  آخر  وهي 

(اإلمربيالية).  العاملي«  »االستكبار  مواجهة  يف  التبعية 

التحّول  مواجهة  جتري  اإلسالمية  العربية-  املنطقة  ويف 

مواجهة  يف  الكونية،  الغابة  توّحش  سيادة  نحو  الثاين 

اجلماعات  مواجهة  ويف  واملقاومة  بالسالح  »إرسائيل« 

ترتافق  ال  صّد  مواجهة  لكنها  نفسه.  بالسالح  اهلمجية 

بمرشوع إعادة بناء دول املنطقة بعد اهنيار الدولة إلعادة 

حقلها  يف  الدول  وحدود  السياسية  ــ  اجلغرافيا  تنظيم 

اإلقليمي. فبعد االهنيار ال مؤرش عىل إعادة إحياء عظام 

الوطنية وهي رميم. وقد ال يكون من خيار آخر  الدولة 

»للمكّونات«  سياسية  »كيانات«  يف  التفتيت  خماطر  لدرء 

إىل  باالرتقاء  تغطيتها  غري  واإلثنية،  والعرقية  الطائفية 

سيادة عليا مشرتكة نواتها إيران وسوريا والعراق جاذبة 

لرتكيا ولبنان ومرص وغريها فيما بعد ربما. عىل أن تنظم 

السياسات  إدارة  يف  تضامنية  عالقة  العليا  السيادة  هذه 

لكن  االجتماعية.  ــ  واالقتصادية  واخلارجية  الدفاعية 

حجر الزاوية يف إعادة البناء هو تفكيك نموذج التوحش 

عىل  توزيعها  وتوطني  اإلقليمية  الرثوة  إنتاج  توطني  يف 

يف  متكافئة  لعالقات  سبيالً  الرّبية  الغابة  أسس  خالف 

لالستمرارية  قابلة  غري  املنظومة  فهذه  الدولية.  املنظومة 

تفكيك  خيار  أو  االنفجار  أمامها  منطقتنا  مثل  وهي 

نموذج االهنيار.




