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فارقة  بلحظة  العربية  املنطقة  منذ تمر  بدأت   ،
، وهي تجّسد خلًلا تفاقم منذ لحظة غزو 2011أحداث  

أمنّية  أخطار  وكلها  للكويت،  الكارثي  حسين  صدام 
 .يف الدرجة األولى

 

 عالم عربي تضربه الفوضى من كل مكان
اململكة   تتميز  العربي«  »املغرب  منطقة  يف 
بالقضية  مشغولة  تزال  وال  كبير،  باستقرار  املغربية 

املت تزال  املركزية  وال  الغربية،  الصحراء  يف  مثلة 
االستقرار  عدم  من  حالة  يف  تترنح  موريتانيا 
وتمدد  العرقي،  الصراع  شبح  يطاردها  السياسي، 
الجماعات اإلرهابّية، إلى جانب صراعها التاريخي مع  
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السوداء«،  »العشرية  ومنذ  الجزائر،  أما  السنغال. 
فتحاول التعايف يف حين أن تونس منقسمة ىلع 

وأدواتها اإلصًلحية مرهونة بصراٍع أيديولوجي،  ها،ذات
وّدعت   التي  ليبيا،  فهو  تعاسةا  األكثر  البلد  أما 

 .االستقرار منذ فترة طويلة

 

قلب العالم العربي، أو منطقة »وادي النيل«، تمكنت 
فيها مصر من تجاوز الزلزال السياسي الذي تعرضت له 

من أجل  بتكلفة باهظة، والسودان يناضل    2011عام  
تجنب مصير بعض البلدان العربية األخرى التي باتت  
تحدٍّ  أمام  البلدين  وكًل  “فاشلة”،  أنها  ىلع  تصنف 

 .يتمثل يف املياه؛ سر وجودهما، وباعث حضارتهما



 
 

 
 

 pg. 4 

 

عرب »القرن اإلفريقي« والساحل الشرقي )الصومال، 
وجيبوتي، وجزر القمر( تعصف بهم الصراعات العرقية 

الخارجي والحركات واألطماع  إثيوبيا،  من  تحديداا  ة، 
التركي والتسابق  املتطرفة،  اإليراني    -اإلسًلموية 

الستغًلل فراغ السلطة أو ضعفها؛ لخلق نفوذ خاص 
 .بهم يف املنطقة يمتد إلى كل إفريقيا

 

متعددة،  تحديات  تعيش  العربي«  »املشرق  بلدان 
الحرب  نهاية  منذ  التاريخي  التحدي  جانب  إلى 

انية، املتمثل يف السًلم يف املنطقة، العاملية الث
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االنقسام   عليه  ساعد  الذي  الدولتين،  حّل  وتأخر 
 .الفلسطيني الداخلي

 

لبنان، أو سويسرا الشرق كما كان يوصف يف املاضي، 
أصبحت الكهرباء وتوافرها عشر ساعات يوميًّا أقصى 
األسوأ  هي  مالية  كارثة  ظل  يف  شعبه  طموحات 

منذ   واألردن عام،    200عامليًّا  الدولي.  البنك  وفق 
 .يكافح وسط هذه العواصف للحفاظ ىلع بقائه

 

القوية  فالهزات  األردن،  ومعهما  والعراق،  سوريا  أما 
من  فيها  السياسية  القيادة  تمنع  العالية،  والجدران 
التعاون إلعادة االستقرار، ونشأت ىلع األرض حركات 
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ق يمثل وتيارات اعتادت تجاوز الدولة.  وإذا كان العرا
 .حالة من صراع النفوذ، فإّن اليمن تفّوق عليه

 

اململكة  بقيادة  الخليجي«  التعاون  »مجلس  دول 
العربية املتحدة،  اإلمارات  السعودية، ودولة  العربية 
تواجه آثار تلك الفوضى حتى ال تمتد إلي الخليج، وقد 
نجحت يف وأدها يف البحرين، وحصارها يف اليمن.  
اإليرانية  التقليدية للطموحات  إلى جانب املواجهة 

التر واألطماع  االبتزاز التوسعية،  ومحاوالت  كية، 
الغربية التي لم وال ُيعتقد أنها ستتوقف تستهدف 
 .القيادات يف أشخاصهم، خاصة ذوي الرؤى الشبابية
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يحدث هذا كله يف ظل نظام عاملي يشهد نهايةا 
جديدة  أقطاب  وتشكل  القطبية،  األحادية  للحظة 

تأكيد  -ستؤثر وربما   - بكل  املنطقة،  مستقبل  يف 
د نظام عاملي جديد يستمر قرناا من تؤدي إلى ميًل

الزمن أو أكثر، وال يمكن بسهولة تغيير قواعده، فهل  
النظام   لهذا  فداء”  “كبش  أو  ضحية،  العرب  يصبح 

 الجديد؟ 

 

 املاضي ُينبئنا عن الحاضر 
تّمت   االستقًلل،  قبل  الدولة،  فكرة  جاءت  حينما 
استيعابها   يكن  ولم  مختلفة،  بأنماط  مواجهتها 

كانت  اإلقليمية    سهًلا.  أو  األممية  األفكار  شعبية 
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أو  اإلسًلمية”  “الخًلفة  يف  ممثلة  الوحدوية، 
ظروف  إلى  بالنظر  طبيعيًّا  أمراا  العربية”،  “القومية 
الدول   تحررت  إن  فما  لذا  وسياقاته؛  املنطقة  تاريخ 
سلسلة  وجاءت  العافية،  مرحلة  وبلغت  العربية، 
يف  شعبيًّا  املسنودة  العسكرية   االنقًلبات 
العربية، ثم  الوحدة  أفكار  الخمسينيات، حتى رفعت 
الوحدة   عبر  فشلها  بالتجربة  ثبت  بعدما  تراجعت  

)  -املصرية الزعيم 1960  –  1958السورية  إن  حتى   ،)
الراحل جمال عبد الناصر، أعاد النظر يف هذه الفكرة  
برمتها، وتراجع عن طلب السوريين والعراقيين عقد  

»التضامن العربي« بديًلا  وحدة ثًلثية، وطرح مفهوم  
 ”عن “الوحدة االندماجية

 



 
 

 
 

 pg. 9 

تم  التي  واألخطاء  التاريخية،  األسباب  لهذه  نتيجة 
االتحاد  وتفكك  الستينيات،  فترة  يف  ارتكابها 

(، وغزو 1979(، وقيام ثورة يف إيران )1991)   يتيڤالسو
(، بدأت والدة نظام هّش 1990صدام حسين للكويت )

السيا الترابط  أنقاض  العربي،  ىلع  اإلقليمي  سي 
الخ رسم  إعادة  يف  بطمٍع  فظهرت   ريطة،وانتهت 

، التي تمددت يف حالة فراغ أيديولوجي، 2011أحداث  
يف  عربيين  بلدين  أهم  العربية  الخريطة  وفقدت 
وواجهت  والعراق(،  )سوريا  القومي  أمنها  منظومة 
الحديثة،  العربية  الدولة  تأسيس  منذ  مرة  ألول 

 جانب تقريباا، فأين املفر؟  تحديات وجودية من كل
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 تحالف القادرين 
بين   -بطبيعته-  يعني  التحالف مصالح  التقاء 

مجموعة من الدول، قد يكون لديها حدود جغرافية 
واحدة، تخلق منظمة إقليمية للعمل ىلع تعزيز هذا  
التحالف وتطويره، أو خطر مشترك يتهددها رغم ُبعد 

ات أو الرغبات املسافات فيما بينها، لكن هذه التحدي
بوجود   ذلك  وقبل  بالقدرة،  معايير   تنوع رهينة  يف 

القوة التي تمتلكها أطراف هذا التحالف، وأن تتناسب 
 .مع حجم األخطار والتحديات، أو اآلمال والطموحات

 

بـ  لقد وصفه  يمكن  ما  االستقرار  "أكد  تعزيز  تحالف 
الفوضى واإلمارات  "ووقف  والسعودية،  مصر،   - بين 
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املقام  خطر   -األول  يف  مواجهة  ىلع  قدرته 
العربي  البلد  ووأدها يف مصر،  اإلسًلموية،  الحركات 
األكبر، الذي إن تمكنت هذه الحركات من حكمه ألصبح 

املحك ىلع  اليوم  املنطقة  كل  فالتقت   ،مصير 
التحالف مع املصلحة  الذاتية ألطراف هذا  املصلحة 

بحق    -العامة لكل بلدان املنطقة وشعوبها، وأثبت
أنه يمتلك من القدرة واملناورة ما يمكنه من    -وجدارة

من  مّكنه  ما  وهو  الجهود،  تظافرت  إذا  إرادته  فرض 
مواجهة جماعة أممية عملت بدأب منذ عقود، مثل  

إرهابية محظورة يف روسيا(،   ظمةجماعة اإلخوان )من
مؤثرة   أطراف  ومنهم  والدوليين،  اإلقليميين  ورعاتها 

 .س األسبق باراك أوباماوقوية داخل إدارة الرئي
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يف    رغم التحالف  هذا  حققه  الذي  الكبير  النجاح 
مواجهة اإلخوان، فإنه لم يحقق نفس النجاح املرجو 
وذلك  خطورة؛  تقل  ال  أخرى  تحديات  مواجهة  يف 

خارجة كانت  منها  -ألسباب  كثير  إرادة   -يف  عن 
ىلع  مصر،  داخلية.  النشغاالت  أو  الرئيسية،  أطرافه 

املثال، أمنية طو  سبيل  مواجهة  ما    يلةدخلت يف 
أخرى  ومواجهة  تراجعت حدتها،  وإن  زالت مستمرة، 
ما حدث يف  تكرار  تجنبها  للدولة  قوة  لخلق  للبناء 

األمير محمد  2011 العهد  ، والسعودية قاد فيها ولي 
املستويات  ىلع  للتغيير،  منظمة  ثورة  سلمان،  بن 

 .كافة
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 منظومة أمن شاملة نحو
كاملها أصبح اآلن مرتبطاا بقدرة  املنطقة ب  مستقبل

الثًلثي املصري السعودي اإلماراتي ىلع االنتقال من  
»تحالف  إلى  األخطار  ملواجهة  التنسيق  مرحلة 
القادرين« املبني ىلع مصالح اقتصادية، وعسكرية، 
لشعوب   حقيقي  مشروع  وتقديم  وسياسية، 

 القوى املنطقة، مع مرونة يف صياغة العًلقات مع  
 .والعاملية الصاعدةاإلقليمية 

 

نشأ  يعلمنا األوروبي  االتحاد  أن  عقود   -التاريخ  بعد 
عبر تحالف   -طويلة من الحروب والصراعات األوروبية

محدود من القادرين بقيادة فرنسا، وأملانيا الغربية، 
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وإيطاليا، وانضمت إليه قوى أخرى أصغر، مثل بلجيكا، 
ر »معاهدة  معاا  ووقعت  ولوكسمبورغ،  وما« وهولندا، 

التي  1957عام   املجموعة   بموجبها،  تأسست 
االقتصادية   »معاهدة (CEE)األوروبية  إلى  وصوال   ،

، وأصبح االتحاد األوروبي ىلع 1992ماستريخت« عام  
 .ما هو عليه اليوم

 

الدولي   النهج النظام  تناقضات  إدارة  يف  الهجين 
واإلقليمي، واستغًلل عًلقات وقدرات كل طرف من 
ما  هو  النهائي،  الهدف  لخدمة  التحالف  هذا  أطراف 
أمن  منظومة  إلى  التوصل  من  النهاية  يف  سيمّكن 
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جماعي موسعة، وقواعد لحدود النفوذ مع الجيران، 
 .لتشمل هذه التفاهمات دول جوار النفوذ

 

صنع    اهذ ىلع  قادر  انتظاره،  طال  الذي  التحالف 
حقيقة   إلى  تحوله  بإمكانية  يبشر  ومما  الكثير، 
وقدرتهم   نمطية،  غير  برؤى  قياداته  تمتع  واقعية 
إلى  التحول  التحديات. ويبقى  املختبرة ىلع تجاوز 
لشعوب  شامل  بديل  وتقديم  ورؤية،  مشروع 

 عمياملنطقة، هو املرحلة التالية التي ينتظرها الج
تنظر  فلن  وإال  حقيقة،  إلى  الحلم  يتحول  لكي 
واشنطن، أو بكين، أو موسكو، أو بروكسل، إلى العالم 

 .العربي بجدية


