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تــرددت كثيــرًا قبــل وضــع عنــوان لهــذا 
ــة«،  ــة »مســاحات فكري العــدد مــن مجل
لكنــي حســمت  العروبــة(  )جــدل  وهــو 
الدكتــور  األســتاذ  قــال  كمــا  تــرددي 
ــه  أحمــد يوســف أحمــد فــي أحــد مقاالت
المنشــورة بجريــدة األهــرام المصريــة.. 
لمــا بــدا مــن اهتمــام الفــت بالموضــوع، 
وهدفــي – مــن إصــدار هــذا العــدد – 
فــي  نظــر،  لوجهــة  االنتصــار  ليــس 
مواجهــة أخــرى. فلســنا فــي “مناظــرة”؛ 
الشــرفاء-  علــى  -األســتاذ  قــال  كمــا 
حينمــا تحدثنــا عــن الفكــرة، يبتغــى كل 
طــرف أن يفــوز فيهــا. وإنمــا الهــدف 
هــو الوصــول لرؤيــة جــادة، تنطلــق مــن 
ــة، وتحــاول  ــرام وجهــات النظــر كاف احت
بمــا  بينهــا؛  “المشــترك”  اســتخالص 

ينفــع الوطــن العربــي.

وإذا كان التيار الداعم للعروبة يرى إنها 
المنقــذ لمــا حــال عليــه الواقــع العربــي 
فــي مواجهــة القــوى اإلقليميــة والدوليــة 
غيــر العربيــة- فإنــه مــن ناحيــة أخــرى-

أي التيــار األخــر– فــي رفــض العروبــة 
العربيــة؛  الخالفــات  إلــى  يرجعهــا   –
الراهنــة.  الســيئة  العربيــة  واألوضــاع 
الراهنــة  العربيــة  األوضــاع  أن  وبمــا 
شــكلت فكــرة مركزيــة فــي إحيــاء الرابطــة 
فــي  المتمثلــة  ومؤسســاتها  العربيــة 

الجامعــة العربيــة، فإننــا فــي هــذا العــدد 
نحــاول  فكريــة  مســاحات  مجلــة  مــن 
اإلشــكاليات  علــى  الضــوء  نســلط  أن 
التــي تحــد مــن فكــرة إحيــاء العروبــة، 
وتقلــل مــن فــرص تشــكيلها علــى نحــو 
يتواكــب مــع تشــابك التحديــات اإلقليميــة 
والدوليــة التــي تواجــه المنطقــة العربيــة 
ــى  ــه مناهضيهــا إل فــي وقــت يســعى في
دعــم الروابــط األخرى كالشــرق أوســطية 
اإلســالمية،  والرابطــة  والمتوســطية 

وغيرهــم.

وعلــى الرغــم مــن تمســك أصحــاب هــذا 
التيار-العروبــي- برؤيتــه والدفاع عنها 
باعتبارهــا الُمنفــذ للعــرب فــي مواجهــة 
القــوى اإلقليميــة غيــر العربيــة والدولية، 
ــط  ــاك اتجــاه أخــر يدعــم رواب إال أن هن
أخــرى مــن منطلــق أن رابطــة العروبــة 
منهــا  أهدافهــا،  تحقيــق  فــي  فشــلت 
الشــرق  والرابطــة  اإلســالمية  الرابطــة 

أوســطية والرابطــة المتوســطية.

وعلــى مــا ســبق، يحــاول هــذا العــدد 
مــن مجلــة )مســاحات فكريــة( قــراءة كل 
ــه  اتجــاه مــن االتجاهيــن ورصــد مبررات
المفكريــن  مــن  مجموعــة  خــالل  مــن 
يــرى االتجــاه »األول«   العــرب، حيــث 
الــذي يمثلــه مفكريــن مهمومــان باألمــة 

األســتاذ  همــا:  وبمشــاكلها،  العربيــة 
بعــرض  بــادر  الــذي  الشــرفاء  علــى 
الفكــرة واألســتاذ الدكتــور أحمــد يوســف 
ــا، ضــرورة  ــور الفكــرة لن ــذي بل أحمــد ال
والجامعــة  العربيــة  الرابطــة  إحيــاء 
فيدعــم  الثانــي  االتجــاه  أمــا  العربيــة. 
مشــروعات مناهضــة للقوميــة العربيــة 
مثــل المتوســطية والشــرق أوســطية أو 

اإلســالمية. الرابطــة 

العــدد  هــذا  يعرضهــا  التــي  المقــاالت 
بإحيــاء  تطالــب  التــي  المجلــة  مــن 
القوميــة العربيــة كتــب بعضهــا خبــراء 
ــي  مــن أصحــاب المنحــى القومــي العرب
بيــن  الجامعــة  الواســعة  والثقافــة 
االطــالع علــى أوضــاع العالــم والمتجــذرة 
ــة  ــي بيئتهــم العربي ــي الوقــت نفســه ف ف
ومشــاكلها  الجغرافــي  تمددهــا  بــكل 
والثقافيــة  والسياســية  االقتصاديــة 

والوجوديــة.

بيــن  المشــتركة  الرئيســة  الســمة  إن   
كتــاب هــذا العــدد ســواء أصحــاب اتجــاه 
لهــا،  المعــارض  االتجــاه  أو  العروبــة 
تتمثــل فــي التمســك بالفكــرة والتخديــم 
المفكريــن  شــيوخ  مــن  ســواء  عليهــا 
ــح  ــل الشــباب، وهــو مــا يمن أو مــن جي
هــذا العــدد مــن مســاحات فكريــة قيمتهــا 

)تقديم(

لماذا نتناول العروبة في هذ التوقيت؟
د. أبو الفضل اإلسناوي
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عــن  تعبــر  فهــي  الدقيقــة،  المعرفيــة 
ــة  ــز بالمواقــف المتزن إطــار جامــع يتمي

تجــاه أهــم قضايــا األمــة.

فكريــة(  )مســاحات  تكــون  وبالتالــي 
هدفيــن  إلــى  تســعى  مطويــة  بمثابــة 
رئيســين: األول هــو معاينــة األوضــاع 
االنحيــاز  مــن  نــوع  أي  دون  العربيــة 
الدينــي والطائفــي والمذهبــي، والثانــي 
إطــار  بنــاء  أمــام  الطريــق  فتــح  هــو 
إدراكــي ومعرفــي لتجــاوز كل األوضــاع 
ــى  ــي أدت إل المتشــنجة والسياســات الت
مــا  فــي  العــرب  عالقــات  فــي  الفشــل 
بينهــم وبيــن أقطارهــم وكذلــك مــع العالــم 
ظهــور  إلــى  أدت  والتــي  الخارجــي، 
مفكريــن ينــاون بروابــط جديــدة تشــكل 
معضلــة فــي مواجهــة عــودة القوميــة 
العربيــة. إن هــذا العــدد يعتبــر بمثابــة 
قاعــدة فكريــة متجــددة لتحليــل المشــاكل 
التــي تتخبــط فيهــا القوميــة العربيــة.

إن مهمــة هــذا العــدد مــن »مســاحات 
المطاَلــب  إعــادة  هــي  فكريــة« 
خاصــة  العربــي،  القومــي  بالمشــروع 
ــة  ــي هــذه المرحل ــي وِف ــا الحال ــي وقتن ف
بالــذات، بســبب التطــورات والتغييــرات 
تعصــف  التــي  المتصاعــدة  الخطيــرة 
بوطننــا العربــي، والهجمــة االســتعمارية 
المعولمــة  الليبراليــة  بقيــادة  الجديــدة 
التــي نواجههــا علــى شــكل  وإفرازاتهــا 
بشــكل  ومتدافعــة  متالحقــة  حمــالت 
أكبــر  تشــكل  وباتــت  مســبوق،  غيــر 
تهديــد للقضيــة المركزيــة لألمــة العربيــة 
االســتهداف  يبــدأ  التــي  فلســطين 
االســتعماري لهــا عــادًة، إضافــة لتشــديد 
االســتهداف للوعــي القومــي وللمصالــح 
المســتويات  كافــة  علــى  العربيــة 

برمتــه. وللمشــروع 

إن أهم التحديات التي تواجه المشــروع 
القومــي العربــي، وفقــًا للمفكــر الســوري 
الدكتــور علــي ديــاب المــدّرس، تتمثــل 
فــي حركــة “اإلخــوان المســلمين”، التــي 
كانــت وال تــزال تعمــل إلجهــاض الفكــر 
القومــي مــن خــالل ارتباطهــا باألعــداء 
وهــم  العربيــة،  للقوميــة  األساســيين 
ــة ودول االســتعمار  ــة العالمي الصهيوني

ــم والحديــث. القدي

القــول  يمكــن  ســبق،  لمــا  واســتكماال 
ــار  إن أحــداث عــام 2011 وصعــود تي
اإلخــوان المســلمين إلــى الســلطة فــي 
ــة وتبنيهــم العــدد  ــدول العربي البعــض ال
مــن المشــروعات التــي تهــدد القوميــة 
العربيــة فــي ذلــك الوقــت حتــى توابــع 
نهايــة عــام  يشــهدها  التــي  ســقوطهم 
الضــرورة  مــن  إنــه  تجعــل   ،2021
مضــى  وقــت  أي  مــن  أكثــر  الحاجــة 
إلــى إحيــاء مشــروع القوميــة العربيــة، 
خاصــة وأن الفشــل الذريــع الــذي منيــت 
البــد  والمجــاورة  القطريــة  الــدول  بــه 
مــن مواجهتــه مــن خــالل ترســيخ قيــم 
بالقوميــة  والتمســك  العروبــة  ومبــادئ 

العربيــة.

خطــرًا  يواجهــون  اليــوم  فالعــرُب، 
محدقــًا وناجــزًا، غيــر مســبوٍق، كــدول 
للجامعــة  ُمَؤِسَســة  دول  ومجتمعــات. 
العربيــة تضطــرم بهــا صراعــات داخليــة 
تتجــاوز تلــك التــي يمكــن أن تســببها 
رائــدة  أخــرى  تقليديــة  أهليــٌة  حــروٌب 
ُيفاَخــُر  كان  العربــي،  النظــام  فــي 
بَســْبِقها بالخيــار الديمقراطــي، ليعصــَف 
بنظــام  الطائفيــة،  »ســرطان«  بهــا 

عــن  العاجــز  الرجعــي  محاصصتــه 
مســتقرٍة،  سياســيٍة  ممارســة  تطويــِر 

حقيقيــة. سياســيًة  تعدديــًة  تعكــُس 

إن كان النظــام العربــي نجــح فــي مراحــل 
مــن  الكثيــر  مســاعدَة  األولــى  تطــوره 
الــدول العربيــة نيــل اســتقاللها، إال أن 
األلفيــة شــهدت عــودة شرســة  بدايــة 
ــى النظــام  ــزو ِحَم ــر الخارجــي لغ للمتغي
العربــي، لتســقط قــالٌع للنظــام العربــي 
ُظن أنها حصينة. ســقطت بغداد في يد 
األمريــكان.. وُســِلَمت حاضــرة األموييــن 

ــى عروِشــها. ــًة عل ــروس، خاوي لل

المتغيــر  عــودة  إلــى  باإلضافــة 
أكثــر  بصــورة  التقليــدي،  االســتعماري 
شراســة، تطــورت فــي المرحلــة األخيــرة 
أطمــاع توســعية لقــوى إقليميــة، تعكــس 
ضــد  تاريخيــة،  وموروثــات  ثــارات 
العــرب. ســقطت أربــع عواصــم عربيــة 

الفــرس. بيــد 

القوميــة  الحركــة  وتقويــم  تقييــم  إنَّ 
العربيــة وتعبيرهــا المتجســد بالمشــروع 
العربــي، يســتدعي أواًل طــرح  القومــي 
بالقــوة،  بوجودهــا  المتعلــق  الســؤال 
الواقــع  يســتدعيها  وضــرورة  كحقيقــة 
طــرح  ثانًيــا  ويســتدعي  الموضوعــي، 
إمكانيــة  أي  بالفعــل؛  وجودهــا  ســؤال 
تجســد تلــك الحقيقــة فــي الواقع العملي، 
وبيــن الســؤالين تتمــدد المســافة بيــن 
الضــروري النظــري والعملــي الواقعــي، 
يتعلــق  األول  الســؤال  وأنَّ  ســّيما  ال 
باالحتيــاج، بينمــا يتعلــق الثانــي بتلبيــة 

االحتيــاج.  ذلــك 
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تمهيد 
الشــك فــي تراجــع العروبــة فــي العقــود 
للشــعوب  جامعــة  كفكــرة  األخيــرة 
الراهــن  الوضــع  قارنــا  إذا  العربيــة 
فــي عقــدي  الحــال عليــه  كان  بمــا 
الخمســينات والســتينات مــن القــرن 
الماضــي، وليــس أدل علــى هــذا مــن 
ــة  ــات المنافســة للعروب ازدهــار الهوي
ســواء المبنيــة علــى أســس دينيــة أو 
ُقْطريــة أو تلــك النابعــة مــن تصــورات 
التــي  األمثــل  للترتيبــات  خارجيــة 
ينبغــي أن تنتظــم وفقــًا لهــا أوضــاع 
الشــرق  ومحيطــه  العربــي  الوطــن 
أوســطي وفقــًا لمصالــح أصحــاب هــذه 
النظــام  حــال  ويعكــس  التصــورات، 
بدليــل  التراجــع  هــذا  حاليــًا  العربــي 
ــى التوالــي  العجــز للســنة الثانيــة عل
الدوريــة  العربيــة  القمــة  عقــد  عــن 
قــرب  علــى  مؤشــرات  أي  وغيــاب 
المقالــة  هــذه  وتناقــش  انعقادهــا، 
ظاهــرة »تراجــع العروبــة« التــي تصــل 
ــة  ــى وجــود فئ فــي حدهــا األقصــى إل
تنكــر وجودهــا أصــاًل، ورغــم االعتقــاد 
بالضآلــة النســبية لهــذه الفئــة إال أن 
توجهاتهــا تجــد طريقهــا إلــى األبحــاث 
األكاديمية ووسائل اإلعالم، وتحاول 

التراجــع  هــذا  تفســير  المقالــة  هــذه 
كمــا  العروبــة«  »وفــاة  يعنــي  وهــل 
تنبــأ نــزار قبانــي منــذ عقــود ب«وفــاة 
العــرب«؟ أم أنــه مــازال للعروبــة دور 
حاضــر  تصحيــح  فــي  بــه  تضطلــع 

العــرب وتأميــن مســتقبلهم.

  أواًل- عوامل التراجع

    ثمــة عــدد مــن العوامــل يمكــن 
بنــاًء عليــه تفســير تراجــع العروبــة 
كأســاس ناظــم للتفاعــالت بيــن الــدول 
العربيــة فــي العقــود األخيــرة، وأناقــش 
هنــا أربعــة مــن هــذه العوامــل المبنيــة 
علــى أســس فكريــة أو عمليــة رغــم 
صعوبــة الفصــل بينهــا، وذلــك علــى 

النحــو التالــي:

ونقدهــا:  العروبــة  نفــي   -1    
هنــاك  فــإن  اإلشــارة  ســبقت  كمــا 
العربيــة  الرابطــة  وجــود  ينكــر  مــن 
تجمــع  التــي  العوامــل  أن  ويعتبــر 
العــرب غائبــة أصــاًل، فلغتهــم  بيــن 
معظمهــم  علــى  ُفرضــت  المشــتركة 
بالفتــح اإلســالمي ناهيــك بــأن اللغــة 
المشــتركة ال تعنــي بالضــرورة رابطــة 
سياســية جامعــة تؤســس عليهــا كمــا 

الناطقــة  الشــعوب  فــي  الحــال  هــو 
والفرنســية  اإلنجليزيــة  باللغــات 
يزخــر  العــرب  وتاريــخ  واإلســبانية، 
ومصالحهــم  البينيــة،  بالصراعــات 
االقتصاديــة متضاربــة بينمــا تربطهــم 
مصالــح أقــوى بخــارج الدائرة العربية، 
ويتحــدث هــؤالء عــن هويــات وطنيــة 
بديلــة كالفرعونيــة فــي مصــر، ورغــم 
دحــض  بمــكان  الســهولة  مــن  أنــه 
هــذه الحجــج إال أن المهــم فــي هــذا 
التحليــل أن أنصــار وجهــة النظر هذه 
موجــودون ولهــم تأثيرهــم بدرجــة أو 
بأخــرى لــم ُتــْدرس علميــًا حتــى اآلن، 
وإن كان مــن الواضــح أن مــا يحــرك 
العربيــة  الــدول  مــن  عديــد  ســلوك 
حاليــًا ال ينبــع بالضــرورة مــن االلتــزام 
الفكــرة  بالعروبــة، ويضيــف خصــوم 
ــت فكــرة  ــو كان ــى ول ــة أنهــا حت العربي
قائمــة فإنهــا ســيئة الســمعة بقــدر مــا 
عنصــري  اســتعالء  بنــزوع  ارتبطــت 
ــد أنصارهــا وارتبطــت نظــم الحكــم  عن
باالســتبداد،  عليهــا  ُأسســت  التــي 
إمــا  العروبــة  أن  ســبق  مــا  ويعنــي 
أنهــا بــال أســاس فــال وجــود لهــا أصاًل 
وإمــا أنهــا فكــرة عنصريــة اســتعالئية 

اســتبدادية.

جــدل الــعروبـــة
د. أحمد يوسف أحمد
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   2- هزيمــة1٩٦٧: ال شــك أن 
عقــدي الخمســينات والســتينات مــن 
القــرن الماضــي قــد شــهدا مــدًا قوميــًا 
معــارك  فــي  أبعــاده  تمثلــت  عارمــًا 
التحــرر الوطنــي العربيــة التــي أفضت 
إلــى اســتقالل الغالبيــة العظمــى مــن 
هــذه  وانطــوت  العربيــة،  األقاليــم 
المعــارك علــى انتصارات تاريخية كما 
فــي حــرب التحريــر الجزائريــة وفــي 
جنــوب اليمــن، كذلــك تصــدى النظــام 
ربطــه  لمحــاوالت  بنجــاح  العربــي 
بنظــام التحالفــات الغربيــة كمــا فــي 
معركتــي مواجهــة حلــف بغــداد1٩٥٥ 
ومشــروع أيزنهــاور1٩٥٧، غيــر أن 
ــي مواجهــة  ــة ف ــدول العربي هزيمــة ال
مثلــت  يونيــو1٩٦٧  فــي  إســرائيل 
القومــي  للمشــروع  قاصمــة  ضربــة 
التــي  مصــر  وأن  خاصــة  العربــي 
تحــت  أراضيهــا  مــن  جــزء  وقــع 
االحتــالل اإلســرائيلي كانــت هــي مــن 
التحــرري،  العربــي  المشــروع  تقــود 
تركيزهــا  إلــى  االحتــالل  هــذا  وأدى 
فــي الســنوات الالحقــة علــى إعــادة 
واالنغمــاس  المســلحة  قواتهــا  بنــاء 

إســرائيل  اســتنزاف  حــرب  فــي 
أن  ومــع  ســيناء،  لتحريــر  تمهيــدًا 
قــد  العربــي  القومــي  األمــن  مفهــوم 
تجســد بعــد هــذه الهزيمــة كأتــم مــا 
فــي  الخرطــوم  قمــة  بقــرارات  يكــون 
التــي  أغسطس-ســبتمبر1٩٦٧ 
سياســية  اســتراتيجية  إلــى  انتهــت 
ــار العــدوان  مشــتركة للتعامــل مــع آث
ودعــم مالــي معتبــر لــدول المواجهــة 
ــاء قواتهــا  لمســاعدتها فــي إعــادة بن
المســلحة، وهــو مــا انتهــى بإنجــاز 
حــرب أكتوبــر1٩٧٣ إال أن الخالفــات 
المصرية-العربيــة فــي أعقابهــا حــول 
نهج إدارة الصراع العربي-اإلسرائيلي 
التضامنيــة  اآلثــار  بمحــو  تكفلــت 
التــي أعقبــت هزيمة1٩٦٧وأوصلــت 

العــرب إلــى إنجــاز أكتوبــر.

   ٣- الصراعــات البينيــة العربيــة: 
شهد النظام العربي منذ نشأته وحتى 
اآلن صراعــات بيــن وحداتــه وصلــت 
إلــى حــد الصــدام المســلح كمــا فــي 
الصدامات المغربية-الجزائرية  وبين 
شــطري اليمــن فــي ســتينات القــرن 

الماضــي وســبعيناته، غيــر أن الغــزو 
مثــل  فــي1٩٩0  للكويــت  العراقــي 
نقطــة فارقــة فــي هــذه الصراعــات، 
فقــد ضــرب مفهــوم األمــن القومــي 
ــم بعــد أن أصبــح  العربــي فــي الصمي
دولــة  بقــاء  علــى  الخطــر  مصــدر 
عربيــة مصــدرًا عربيــًا، وألجــأ القمــة 
التــي انعقــدت  العربيــة فــي القاهــرة 
بعيــد الغــزو إلــى تســويغ االســتعانة 
بقــوات أجنبيــة لتحريــر الكويــت األمــر 
الــذي عــزز الحقــًا المكــون الخارجــي 
ــة األمــن القومــي العربــي،  فــي معادل
وال تخفــى آثــار هــذه الصراعــات علــى 
الفكــرة العربيــة ذاتهــا، فــال يســتطيع 
يلــوم  أن  المثــال  ســبيل  علــى  أحــد 
مواطنــًا كويتيــًا إن قــال أن العروبــة 
لــم تحمــه مــن الغــزو العراقــي، وأن 
معادلــة  فــي  األساســي  المكــون 
تحريــر الكويــت لــم يكــن عربيــًا، وقــد 
المصري-العربــي  الخــالف  انطــوى 
حــول نهــج إدارة الصــراع العربــي-

إســاءات متبادلــة  اإلســرائيلي علــى 
طالــت العروبــة فــي بعــض األحيــان، 
كمــا ال شــك أن الصراعــات العربيــة 
البينيــة كانــت لهــا آثــار ســلبية علــى 
المشــروعات التكامليــة العربيــة كمــا 
المشــترك  العربــي  العمــل  تأثــر  فــي 
العربيــة  الــدول  جامعــة  إطــار  فــي 
االتحــاد  وتجمــد  الصراعــات،  بهــذه 
المغاربــي بســبب الصــراع المغربــي-

الجزائــري حــول الصحــراء.
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لــم  البديلــة:  المشــروعات   -٤    
تحتكــر الفكــرة العربيــة ســاحة التأثيــر 
فــي الوطــن العربــي فــي أي وقــت مــن 
األوقــات وإنمــا واجهــت دومــًا أفــكارًا 
العربــي  الوطــن  داخــل  مــن  بديلــة 
مشــروعات  عليهــا  ُبنيــت  وخارجــه 
سياســية منافســة للمشــروع العربــي، 
البديلــة  األفــكار  أهــم  أن  شــك  وال 
التــي نبعــت مــن الداخــل هــي تلــك 
الفكــرة المؤسســة علــى الديــن والتــي 
الرابطــة  أن  فــي  سياســيًا  ُتَترجــم 
تحــت  العــرب  ينطــوي  بــأن  اأَلْولــى 
لوائهــا هــي رابطــة الديــن اإلســالمي، 
وقــد بــدأت إرهاصــات تجســيد هــذه 
الفكــرة بتأســيس جماعــة »اإلخــوان 
المســلمين« فــي مصــر فــي1٩2٨، 
الوصــول  تحــاول  الجماعــة  وظلــت 
دون  عقــودًا  مصــر  فــي  للســلطة 
جــدوى، وارتبطــت محاوالتهــا بالعنــف 
فــي معظــم األحيــان، وبــدأت تنظيمات 
أخــرى تنشــق عليهــا وتتفــرع عنهــا، 
ووصلــت إلــى الســلطة للمــرة األولــى 
فــي بلــد عربــي مــن خــالل انقــالب 
ــي الســودان1٩٨٩،  عمــر البشــير ف
الشــعبية  االنتفاضــات  أن  غيــر 
الثانــي  العقــد  مطلــع  فــي  العربيــة 
لهــا  قدمــت  العشــرين  القــرن  مــن 
فرصــة ذهبيــة للوصــول إلــى الســلطة 
واالنفــراد بهــا كمــا حــدث فــي مصــر 
أو  )يونيو2012-يونيــو201٣( 
لعــب الــدور األساســي فــي معادلــة 
السلطة )تونس منذ الثورة على نظام 

علــي زيــن العابديــن وحتــى قــرارات 
الرئيــس التونســي فــي يوليــو2021( 
فــي  مهمــة  أدوار  إلــى  باإلضافــة 
ــدد مــن النظــم  حــركات المعارضــة لع
وليبيــا،  ســوريا  فــي  كمــا  العربيــة 
المتســترة  الحــركات  طرحــت  وهكــذا 
باإلســالم نفســها منــذ البدايــة كبديــل 
عــن العروبــة، واســتطاعت أن تحقــق 
إنجــازات محــددة خاصــة وقــد حظيــت 
فــي العقــد األخيــر بدعــم واضــح مــن 
تركيــا، غيــر أن ممارســاتها أدت إلــى 
تراجــع واضــح لهــا فُأطيــح بهــا مــن 
الحكــم فــي مصر فــي201٣، وتراجع 
نفوذهــا فــي تونــس بعد ذلــك بالتدريج 
الرئيــس  إجــراءات  مثلــت  حتــى 
التونســي فــي يوليــو2021 ضربــة 
قويــة لهــا، وُأطيــح بنظــام البشــير فــي 
الســودان فــي201٩، وأخيــرًا وليــس 
فــي  فادحــة  هزيمــة  واجهــوا  آخــرًا 
االنتخابــات التشــريعية المغربيــة فــي 
ورغــم  الماضــي)2021(،  ســبتمبر 
أن التطــورات الســابقة تؤكــد تراجــع 
اإلســالمي  بالديــن  المتســترة  الفكــرة 
إال أن هــذا ال يعنــي اختفاءهــا، بــل 
إنــه مــن الممكــن اعتبــار الحــركات 

اإلرهابيــة التــي تدعــي الدفــاع عــن 
بالنظــر  لهــا  تطورًاطبيعيــًا  اإلســالم 
ــة  ــة للحرك ــف آلي ــى اعتمادهــا العن إل

السياســية منــذ بدايتهــا.

ينطبــق  مــا ســبق  أن كل     غيــر 
واعتبــارًا  الســني«،  علــى »اإلســالم 
مــن الثــورة اإليرانيــة فــي1٩٧٩ دخــل 
»اإلســالم الشــيعي« ســاحة التأثيــر 
فــي النظــام العربــي وهويتــه العربيــة، 
فقــد تبنــت الثــورة مبــدأ تصديــر الثــورة 
كان  الــذي  المســتضعفين(  )نصــرة 
منطقتــي  وبالــذات  العربــي  الوطــن 
مياديــن  أول  والمشــرق  الخليــج 
اإليرانــي  النظــام  واعتمــد  تطبيقــه، 
فــي تطبيــق هــذا المبــدأ علــى تلــك 
القطاعــات مــن الشــيعة العــرب التــي 
ــل  ــى األق ــران أو عل ــوالء إلي ــن بال تدي
البينيــة  الشــيعية  للعالقــات  تعطــي 
أولويــة علــى مثيلتهــا العربيــة، وهكــذا 
بــرزت الطائفيــة المذهبيــة كتحٍد جديد 
للعروبــة بقــدر مــا تفضــي إلــى إعــالء 
االنتمــاء  علــى  الشــيعي  االنتمــاء 
العربــي، وزاد الغــزو األمريكــي للعــراق 
فــي200٣ بمــا أججــه مــن فتنــة بيــن 



10

ســنة العــراق وشــيعته مــن تفاقــم هــذه 
الظاهــرة، ويمكــن القــول بــأن تأثيــر 
هــذا التطــور علــى الهويــة العربيــة 
حالــة  فــي  مثيلــه  مــن  أفــدح  كان 
الحــركات المتســترة باإلســالم الســني 
محــاوالت  هنــاك  كانــت  بينمــا  ألنــه 
القومــي  التياريــن  فــي  شــرائح  مــن 
الســني  اإلســالمي  والدينــي  العربــي 
لجســر الهــوة بيــن التياريــن وإبــراز 
القواســم المشــتركة وعــدم التناقــض 
بيــن العروبــة واإلســالم فــإن التيــارات 
ــوى المنســوبة لإلســالم الشــيعي  والق
ذات صلــة عضويــة بإيــران التــي ال 
يخفــى عداؤهــا للعروبــة، وهكــذا باتــت 
تمثــل  الشــيعية  المذهبيــة  الطائفيــة 
والنظــام  للعروبــة  حقيقيــًا  تهديــدًا 

اإلقليمــي المســتند إليهــا.

ذات  البديلــة  المشــروعات  أمــا     
فأخطرهــا  الخارجــي  المصــدر 
المشــروعات الشــرق أوســطية، ذلــك 
أنــه مــن الواضــح أن القــوى المهيمنة 
علــى النظــام العالمــي تعــي دروس 
التاريخيــة جيــدًا، وتعلــم أن  الخبــرة 
الشــعوب  تســكنها  التــي  المنطقــة 
العربيــة حاليــًا مــا اتحــدت أو ظهــرت 
ناجحــة  نهضويــة  مشــروعات  فيهــا 
النظــام  فــي  مؤثــرًا  دورًا  ولعبــت  إال 
ــى  ــل خطــرًا عل ــن أن يمث ــي يمك الدول
مصالحهــا. حــدث هــذا فــي عنفــوان 
التــي  اإلســالمية  العربيــة  الدولــة 
حكمــت جــزءًا مــن أوربــا وفــي ظــل 
تجربــة محمــد علــي الــذي كــون مــا 

هــددت  التــي  اإلمبراطوريــة  يشــبه 
ومصالــح  العثمانيــة  الدولــة  كيــان 
القــوى الكبــرى آنــذاك، وتكــرر ذلــك 
فــي ظــل تجربــة جمــال عبــد الناصــر 
الــذي قــاد مرحلــة التحــرر الوطني في 
النظــام العربــي، ولهــذا كان البــد مــن 
ــة  ــة تقــوض الرابطــة العربي فكــرة بديل
لهــا  يســمح  أســاس  علــى  المبنيــة 
بإنشــاء كيــان إقليمــي قــوي يمكــن أن 
يلعــب دورًا مؤثــرًا فــي الســاحة الدولية 
وخصوصــًا بعــد اكتشــاف النفــط علــى 
مكانــة  لهــا  أســس  الــذي  النحــو 
عالميــة فــي هــذا المــورد الطبيعــي 
بمميــزات  ناهيــك  الحيويــة  بالــغ 
ُبنــي  ولذلــك  االســتراتيجي،  موقعهــا 
تعامــل قــوى الهيمنــة العالميــة مــع 
علــى  البدايــة  منــذ  العربــي  الوطــن 
أســس شــرق أوســطية، وتــم طــرح 
مشــروع قيــادة الشــرق األوســط مبكــرًا 
فــي مطلــع خمســينات القرن الماضي 
وحلــف بغــداد الشــرق أوســطي أيضــًا 
أيزنهــاور  ومشــروع  منتصفهــا  فــي 
»حلــف  بعــد  ذاتهــا  لألســس  وفقــًا 
بغداد« بســنتين، وإذا كانت السياســة 
قبــل  لألحــالف  المناوئــة  المصريــة 
ثــورة يوليــو1٩٥2 والحركــة القوميــة 
خمســينات  فــي  الصاعــدة  العربيــة 
القــرن الماضــي قــد تكفلتــا بهزيمــة 
تلــك المشــروعات الشــرق أوســطية 
فــإن تناقضاتهــا الداخليــة كانت كفيلة 
بفشــل محاوالتهــا واحــدة بعــد األخــرى 
ــي  ــن للنظــام العرب رغــم الضعــف البي
الحقــًا، وال يعنــي هــذا أن خطــر هــذه 

بــل  زال  قــد  البديلــة  المشــروعات 
علــى العكــس فكلمــا زاد تفــكك النظــام 
العربــي وزادت هشاشــة وحداتــه زادت 
نمــوذج  تغيــر  احتمــاالت  بالمقابــل 
الفشــل الــذي صاحــب المشــروعات 
للنظــام  البديلــة  أوســطية  الشــرق 
العربــي حتــى ولــو على أســاس جزئي 
بعــض وحــدات  أن يؤســس  بمعنــى 
النظــام العربــي وليــس كلهــا عالقــات 
مــع قــوى شــرق أوســطية أقــوى مــن 

العالقــات مــع الــدول العربيــة.

   ثانيًا- مستقبل العروبة:

   1- العروبــة هــي الحــل: يزعــم 
هــذه  منــه  تنطلــق  الــذي  المنطــق 
المقالــة أنــه علــى الرغــم ممــا أصــاب 
ومــن  َوَهــن  مــن  العربيــة  الفكــرة 
التفــكك الــذي أصــاب النظــام العربــي 
المخــرج  هــي  تبقــى  العروبــة  فــإن 
مــن األزمــات الراهنــة للنظــام العربــي 
ســواء تلــك الناجمــة عــن التحديــات 
الــدول  كيانــات  بقــاء  تواجــه  التــي 
الوطنيــة العربيــة أو تحديــات التنميــة 
أو المشــكالت الراهنــة فــي العالقــات 
قــوى  أو مشــاريع  العربيــة،  البينيــة 
الهيمنــة اإلقليميــة فــي المنطقــة أو 
مصالــح القــوى الكبــرى فــي النظــام 
العالمي، فالرابطة العربية هي الرابطة 
االعتبــارات  تتجــاوز  التــي  الجامعــة 
واالنقســامات  والعشــائرية  القبليــة 
وداخــل  المختلفــة  الديانــات  بيــن 
الديــن الواحــد علــى أســس طائفيــة 
اإلطــار  هــي  والعروبــة  ومذهبيــة، 
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الســليم لحــل الخالفــات والصراعــات 
يعانــي منهــا  التــي  العربيــة  البينيــة 
النظــام العربــي علــى نحــو مزمــن منــذ 
نشــأته في أربعينات القرن الماضي، 
والعروبــة هــي األســاس الــذي يمكــن 
أن ُتبنــى عليــه اســتراتيجية مالئمــة 
مــع  وللتعامــل  للتنميــة  وفاعلــة 
القــوى اإلقليميــة صاحبــة المشــاريع 
المنطقــة،  للهيمنــة علــى  الطموحــة 
فــي  الراهنــة  الظــروف  وأن  خاصــة 
الســاحة الدوليــة تشــير إلــى احتمــال 
الواليــات  ِقَبــل  مــن  التدخــل  تراجــع 
المتحــدة فــي شــؤون المنطقــة ممــا 
يفســح المجــال لمزيــد مــن محــاوالت 
ــى  ــك القــوى لفــرض مشــاريعها عل تل
الخبــرة  وُتظهــر  العربــي،  الوطــن 
الماضيــة للتعامــل مــع هذه المشــاريع 
أنهــا تنطــوي علــى تناقضات أساســية 
مــع مصالــح الشــعوب العربيــة، ولــن 
ــى الصيغــة  ــًا التوصــل إل يكــون ممكن
المثلــى للعالقــة مــع القــوى اإلقليميــة 
فــي المحيــط العربــي ســوى مــن خــالل 
رؤيــة عربيــة مشــتركة ُتبنــى عليهــا 
مواقــف محــددة تجــاه هــذه القــوى، 
وينطبــق الشــئ نفســه علــى التوصــل 
إلــى االســتراتيجية المالئمــة للتعامــل 
ذات  والكبــرى  العظمــى  القــوى  مــع 
فــرض  لمحــاوالت  الطويــل  التاريــخ 
البلــدان العربيــة ومــا  إرادتهــا علــى 
بــل  ســلبية  تداعيــات  مــن  ترتــب 
كمــا  األحيــان  بعــض  فــي  وكارثيــة 
فــي حالــة الغــزو األمريكــي للعــراق، 
العربــي  اإلطــار  أن  والخالصــة 

العربيــة  الــدول  لتحــرك  المشــترك 
علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي 
ضــرورة ال غنــى عنهــا لســالمة هــذا 
التحــرك وتحقيقــه ألهدافــه، وبطبيعــة 
الحــال فــإن ثمــة صعوبــات جســيمة 
فــي  الســلس  التحــرك  دون  تحــول 
هــذا اإلطــار لســنا فــي حاجــة إلــى 
واضحــًا  يبــدو  كمــا  بهــا  التذكيــر 
ــع الراهــن للنظــام  ــات الواق مــن معطي
العربــي ومحيطــه اإلقليمــي وســياقه 
ــال المرجــوة مــن  العالمــي، لكــن اآلم
هــذا التحــرك تدفــع فــي اتجــاه البحــث 
عــن حلــول وآليــات لمواجهــة هــذه 

الصعوبــات.

   2- أي عروبــة؟ يجــب أن يكــون 
القوميــة  التجربــة  أن  هنــا  واضحــا 
ــد أظهــرت بعــض  العربيــة الســابقة ق
الســلبيات علــى صعيــد كٍل مــن الفكــر 
والحركــة ينبغــي تصحيحهــا إذا أردنــا 
قابــاًل  يكــون  أن  الســابق  للتصــور 
للتطبيــق، ويمكــن اإلشــارة فــي هــذا 
ــة  ــاط المهمــة الثالث ــى النق الصــدد إل

التاليــة:

العربــي  القومــي  الفكــر     ا- درج 
نســيج  إلــى  النظــر  علــى  التقليــدي 
نســيجًا  باعتبــاره  العربيــة  األمــة 
فــإن  ثــم  ومــن  التجانــس،  كامــل 
لهــذه  األمثــل  السياســي  التعبيــر 
الحالــة ال يمكــن أن يكــون مــن خــالل 
الفكــرة  وهــي  االندماجيــة،  الوحــدة 
المصريــة- الوحــدة  أثبتــت  التــي 

الســورية)1٩٥٨-1٩٦1( خطأهــا، 

فحقيقــة التنــوع بيــن الشــعوب العربيــة 
بــل داخلهــا ال شــك فيهــا، ومــن ثــم 
فــإن الصيغــة المثلــى والحلــم النهائــي 
ــة  للتجســيد السياســي للرابطــة العربي
الصيغــة  خــارج  يأتــي  أن  يمكــن  ال 
هــذه  أن  أســف  ومــن  الفيدراليــة، 
الفكــرة كانــت مطروحــة منــذ البدايــة 
فــي المناقشــات التــي ســبقت إعــالن 
لكــن  المصرية-الســورية،  الوحــدة 
بالتفريــط  حينــذاك  اُتهمــوا  أنصارهــا 
العربيــة  الوحــدة  فكــرة  جوهــر  فــي 
فــإن الخطــأ ذاتــه  ذاتهــا، ولألســف 
قــد تكــرر فــي تجربــة الوحــدة بيــن 
شــمال اليمــن وجنوبــه وُوجهــت ذات 
يطالبــون  كانــوا  لمــن  االتهامــات 
بالصيغــة الفيدراليــة، وهانحــن نــرى 
اآلن االتفاق الذي انتهى إليه مؤتمر 
الحــوار الوطنــي اليمنــي فــي201٣ 
بانتقــال الدولــة اليمنيــة إلــى الصيغــة 
الفيدراليــة وتعثــر هــذا االنتقــال بعــد 
أن تحــول الحــراك الجنوبــي الذي نشــأ 
الجنــوب  انفصــال  بعــد وأد محاولــة 
المطالبــة  إلــى  فــي1٩٩٤  عســكريًا 
بعــد  باالنفصــال، وكذلــك  الصريحــة 
االنقــالب الحوثــي فــي201٤ الــذي 
عطــل تنفيــذ مخرجــات مؤتمــر الحــوار 

أصــاًل. الوطنــي 

القوميــة  التجربــة  أظهــرت     ب- 
العربيــة لألســف ارتبــاط النظــم ذات 
التوجهــات العروبيــة بصيغــة النظــم 
الشــمولية، وتجاوز بعض هذه النظم 
االســتبدادية  ممارســاته  فــي  كثيــرًا 
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ممــا أعطــى الذريعــة لخصــوم العروبــة 
التهامهــا بالفاشــية، والواقــع أن ثمــة 
معضلــة حقيقيــة ترتبــت علــى أن النظــم 
التــي بــدت متمســكة بالعروبــة وأهدافهــا 
كان أداؤهــا ســيئًا أو حتــى بالــغ الســوء 
فــي مجــال الحريــات السياســية واحتــرام 
عمليــات  جــرت  ولقــد  الديموقراطيــة، 
القومــي  الفكــر  فــي  تصحيــح حقيقيــة 
الديموقراطيــة  اعتبــار  باتجــاه  العربــي 
مكونــًا أصيــاًل مــن مكونات األيديولوجية 
لــم  التصحيــح  هــذا  لكــن  العروبيــة، 
ُيَقــدر لــه حتــى اآلن أن ُيَتْرجــم علــى 
أرض الواقــع، ولــن يمكــن للعروبــة أن 
تضطلــع بدورهــا المأمــول فــي تصحيــح 
واعــد  مســتقبل  وبنــاء  العــرب  حاضــر 
لهــم دون تأكيــد االلتــزام بالديموقراطيــة 

فكــرًا وممارســة.

القوميــة  الحركــة  واجهــت  ج-     
العربيــة مشــكلة التعامــل مــع القوميــات 
والعرقيــات غيــر العربيــة التــي تعيــش 

علــى األرض العربيــة وتــراوح التعامــل 
مــع هــذا الواقــع بين اإلهمــال والتهميش 
االســتعالئية  النظــرة  وأحيانــًا  والقمــع 
تطبيــق  عنــد  أنــه  وُيذكــر  العنصريــة، 
ــن اإلصــالح الزراعــي فــي ســوريا  قواني
الســورية  القيــادات  بعــض  طالــب 
علــى  أراٍض  توزيــع  بعــدم  المتشــددة 
رفضــه  مــا  وهــو  الســوريين!  األكــراد 
رفضــًا  الناصــر  عبــد  جمــال  الرئيــس 
يتمتعــون  مواطنيــن  باعتبارهــم  قاطعــًا 
أفــرز  وقــد  المواطنــة،  حقــوق  بكامــل 
بــال  مشــكالت  الخاطــئ  التعامــل  هــذا 
حــدود مــن أهمهــا الحــرب بيــن أكــراد 
ــة  ــذ نهاي ــة من ــراق والســلطة المركزي الع
وحتــى  الماضــي  القــرن  خمســينات 
الغــزو األمريكــي الــذي تمكنــوا فــي ظلــه 
فيدرالــي،  علــى وضــع  الحصــول  مــن 
لــوال  فــي201٧  االنفصــال  وحاولــوا 
أن العوامــل اإلقليميــة والدوليــة حالــت 
دون تحقيــق طموحهــم ناهيــك بانقســام 
الصــف الكــردي العراقــي ذاتــه، كذلــك تــم 

فــي2011  الســودان  انفصــال جنــوب 
بعــد حــرب أهليــة دامــت قرابــة نصــف 
قــرن، ويطالــب أكــراد ســوريا حاليًا بحكم 
ذاتــي، وغيــر ذلــك مــن المشــكالت، ومــا 
المكونــات  يتــم االعتــراف بحقــوق  لــم 
غيــر العربيــة فــي الوطــن العربــي فــي 
إطــار احتــرام كيانــات الــدول الوطنيــة 
العربيــة القائمــة حاليــا والحفــاظ علــى 
ســالمتها اإلقليميــة ســوف تبقــى هــذه 
األمــة  خاصــرة  فــي  شــوكة  المشــكلة 

العربيــة.

األمثــل  اإلطــار  إذن  العروبــة  تمثــل 
العربــي  الحاضــر  معضــالت  لمواجهــة 
وبنــاء مســتقبل آمــن لألمــة العربيــة، 
ــًا لمســيرة  ــر أن ثمــة تصحيحــًا واجب غي
ــد القومــي  ــى الصعي ــة عل ــر والحرك الفك
فــي  بالفعــل  خطواتــه  بــدأت  العربــي 
ضــرورة   وبقيــت  الفكريــة  الســاحة 

الواقــع. أرض  علــى  ترجمتــه 
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البيانــات  مــن  كثيــر  تناولــت  لقــد 
مختلــف  فــي  والصحــف  العربيــة 
الــدول العربيــة منــذ أكثــر مــن ثالثيــن 
عامــا مصطلحــا جديــدا علــى الســاحة 
العربيــة السياســية، وهــو مــا يعــرف 
وال  العربــي،  القومــي  األمــن  باســم 
أعلــم مــاذا يعنــي هــذا الشــعار، وعلــى 
أي أســاس اســتندت تلــك المقولــة، 
الموضوعيــة  المقومــات  هــي  ومــا 
عليهــا  يؤســس  أن  يمكــن  التــي 

العربــي. القومــي  األمــن  مفهــوم 

وفــي رأيــي المتواضــع، وحســب فهمي 
المحــدود هــو مــا تعنيــه قضيــة األمــن 
ومــن  األقــوام  مــن  مجموعــة  أليــة 
الــدول بالرغــم مــن اختالف توجهاتهم 
هنــاك  أن  لغاتهــم،  أو  دياناتهــم  أو 
أهميتهــا  مدركيــن  معينــة  مصلحــة 
ســواء  مجتمعاتهــم  علــى  وآثارهــا 
كان ذلــك مــن الناحيــة السياســية أو 
االقتصاديــة ويستشــعرون بمــا يمكــن 
ويعلمــون  المصالــح  تلــك  يهــدد  أن 
مــدى اآلثــار الســلبية علــى شــعوبهم 
المصلحــة  تلــك  تأثــرت  لــو  فيمــا 
تترتــب  التــي  واألخطــار  المشــتركة 
عليهــا فــي كافــة المجــاالت الحياتيــة، 
برؤيــة  جميعــا  يتجهــون  عندئــذ 
واحــدة وعقيــدة مشــتركة للبحــث عــن 

منظومــة أمنيــة يهيئــون لهــا كافــة 
اإلمكانيــات المتاحــة لــدى كل منهــم 
المناســب  المنــاخ  لهــا  ويوفــرون 
ويجمعــون كل القــدرات الماديــة لبنــاء 
اســتراتيجية  وفــق  أمنيــة  منظومــة 
دون  الجميــع  أمــن  تحمــي  واحــدة 

اســتثناء.

يمكــن  ســبق،  مــا  علــى  تأسيســا   
القــول إن رابــط المصلحــة المشــتركة 
ــك المنظومــة العمــل  ــى تل يفــرض عل
نحــو حمايــة أمــن دول المنظومــة لمــا 
ــة  ــه مــن قناعــة موضوعي ــوا إلي وصل
بــأن انهيــار أي منهــا يهــدد البقيــة 
فــي  الوضــوح  بــكل  ذلــك  ويتمثــل 
منظومــة الحلــف األطلســي، حيــث ال 
ينتمــي عضــو فيــه لآلخــر ســواء مــن 
حيــث اللغــة أو الثقافــة أو التاريــخ 
بمصلحــة  ارتبطــوا  بــل  المشــترك، 
إلــى  باإلضافــة  المشــترك  األمــن 
ــة مشــتركة  ــح اقتصادي ــق مصال تحقي
تســتفيد منهــا شــعوبهم وينتــج عنهــا 
تكتــل اقتصــادي قــادر علــى مواجهــة 
ــم  ــي أخاطــب فيك ــذا فإنن العولمــة. ول
إرادتكــم الحــرة وضميركــم الواعــي لدرء 
الخطــوب عــن أمتكــم العربيــة وأناشــد 
المخططــات  مواجهــة  فــي  وعيكــم 
تدميــر  تســتهدف  التــي  التآمريــة 

األنظمــة الشــرعية فــي الوطــن العربي 
لتخلــق حالــة مــن الصــراع بيــن أبنــاء 
فــي  يحــدث  مثلمــا  الواحــد  الوطــن 

ســوريا والعــراق وليبيــا واليمــن.

ــب المصلحــة  ــا ســبق، تتطل ــى م وعل
الظــروف  فــي  والقوميــة  الوطنيــة 
الحرجــة  اللحظــات  وهــذه  الراهنــة، 
أن ترتفــع كل القيــادات فــوق جــراح 
مصالــح  يضعــوا  وأن  الماضــي، 
األمــة العربيــة فــوق كل االعتبــارات 
لتحقيــق مصالحــة عربيــة – عربيــة 
تاريخيــة بيــن كافــة األنظمــة العربيــة، 
وأن تتنــازل كل دولــة تنــازال متبــادال 
البغيــض  الماضــي  لدفــن  لألخــرى 
كيــال  كانــت  أيــا  الخالفــات  ووأد 
تســتغلها قــوى البغــي فــي النفــاذ مــن 
هــذه الثغــرات بمحاولــة إمــالء مفاهيــم 
علــى  للســيطرة  جديــدة  ومعتقــدات 
ترويضنــا  عليهــم  ليســهل  أفكارنــا 
ــم الســيطرة  ــا، ومــن ث والســيطرة علين
أراضينــا  واســتباحة  ثرواتنــا  علــى 
العربيــة  امتنــا  شــعوب  واســتعباد 
وتوجيــه مناهــج لتعليــم لقطــع الصلــة 
بيــن ديننــا وتراثنــا وقيمنــا وتاريخنــا 
الشــرير  تخطيطهــم  مــع  ليتماشــى 
لتتحقــق لهــم الســيطرة علــى العالــم 

نحو استراتيجية إلعادة بناء النظام العربي
المفكر على محمد الشرفاء



14

العربــي ومــن أجــل ذلــك يجــب اتخــاذ 
كافــة اإلجــراءات الالزمــة لمســاعدة 
العــراق عســكريا فــي مواجهــة تنظيــم 
“داعــش” ومــن يتســتر خلفــه ودعــم 
مــن  يحتاجــه  بمــا  الليبــي  الجيــش 
اإلرهــاب  لمحاربــة  وعتــاد  ســالح 
وأعــداء الوطــن والبحــث عــن كافــة 
الســبل فــي حــل ســلمي لمــا يحــدث 
الســورية  للجمهوريــة  تدميــر  مــن 

وأمنهــا. ســالمتها  علــى  والحفــاظ 

إن األمــة العربيــة علــى ثقــة بوعــي 
لمســؤولياتهم  وإدراكهــم  قياداتهــا 
المســتقبل  لمواجهــة  التاريخيــة 
وتعالــى  ســبحانه  بــاهلل  مســتعينين 
وبمــا مــر علــى الوطــن العربــي مــن 
كــوارث ومصائــب كان ســببه غيــاب 
نظــام عربــي موحــد الصــف والهــدف 
قــادر علــى مواجهــة األخطــار فلنجعــل 
الماضــي حافــزا لمواجهــة المســتقبل 
دروســه  مــن  االســتفادة  تتــم  وأن 
المحــن  وتجــاوز  األخطــاء  لتفــادي 
نــور  العربيــة  القيــادات  لتضــيء 
األمــل لــدى الشــعوب العربيــة وتضــع 
ــزاز والتشــكيك فــي ســالمة  حــدا لالبت

النوايــا.

إن مــا تتطلبــه المرحلــة القادمــة، هــو 
وضــع اســتراتيجية تعيــد بنــاء النظــام 
العربــي ليتحقــق للــدول العربيــة مــا 
تطــور  مــن  شــعوبها  إليــه  تطمــح 
وتعــاون بيــن أقطارها لحماية مصالح 
األمــة العربيــة ومواجهــة مــا يترددهــا 
مــن أخطــار تســعى لطمــس هويتهــا 

واســترقاق شــعوبها ونهــب ثرواتهــا. 
االســتراتجية،  هــذه  مالمــح  وتتمثــل 

فيمــا يلــي:

أوال- المجال السياسي:

)1( البــد مــن وضــع ميثــاق جديــد 
العربيــة  العالقــات  فيــه  تتحــدد 
بأســلوب واضــح وملتــزم مــع تحديــد 
صريــح لواجبــات كل دولــه عربيــه مما 
يضمــن لهــا مــن حقــوق ويســتوجب 
عليهــا مــن التزامــات فــي وقــت الســلم 
ــى أحدهــا  ــداء عل ــت االعت ــي وق أو ف

مــن خــارج المجموعــة العربيــة.

)2( وضــع إطــار ألســلوب التعامــل 
فيمــا بيــن الــدول العربية على أســاس 
االتصــال المباشــر والحــوار المســتمر 
إلنهــاء أي خــالف وأن تتــم معالجتــه 
بالســـرعة التي تجعل األمر محصـــورًا 
تداعيــات  أليـــة  منعـــا  القـــادة  بيـــن 
ــلبا علــى الشــعوب وتزيــد  تنعكــس سـ
مــن ابتعـــاد هـــذه األمـــة عــن أهدافهــا 
ويســاعد ذلك أعداءها على اســتغالل 

أيــة نقطــة ضعــف.

)٣( تلتـزم الـدول العربية باجتماعات 
منتظمــة لمؤتمــرات القمــة فــي مــكان 
مقــر الجامعــة العربيــة وال يجوز تحت 
طــوارئ  أو  حجــج  أو  مبــررات  أيــة 
تأجيــل اجتماعــات القمــة حتــى تثبــت 
ــاءات ومــا  ــة اللق ــة جدي ــدول العربي ال
ــغ  ستســفر عنهــا مــن نتائــج لهــا بال
األثــر علــى مصلحــة األمــة العربيــة.

قانــون  فــي  النظــر  إعـــادة   )٤(

وإعــادة  لتفعيلهــا  العربيــة  الجامعــة 
ــدرة  هيكلتهــا بحيــث تكــون لديهــا القـ
علـــى تحمل مســـئوليات القرن القادم 
ومــا يتطلبــه مــن مؤهــالت وإمكانيــات 
وسياســات تســتوعب متطلباتــه كمــا 

يلــي:

) أ ( تعييــن األميــن العــام للجامعــة 
الحــروف  حســب  دوريــا  يكــون 
األبجديــة علــى أســاس ثــالث ســنوات 
فقــط ال تجــدد وتتــاح الفرصــة ألميــن 
آخــر بالتسلســل األبجــدي لتأخــذ كل 
دولة عربية فرصتها بأســلوب يضمن 

عدالــة التنــاوب لألميــن العــام.

)ب( تعديــل ميثــاق الجامعــة العربيــة 
بمــا يحقــق المصلحــة العربيــة العليــا 
علــى أن يكــون نظــام التصويــت علــى 
القــرارات باألغلبيــة وليــس باإلجمــاع 
الــذي تســبب فــى تعطيــل تنفيــذ قرارات 
إلــى   1٩٤٨ ســنة  منــذ  الجامعــة 
اليــوم وتمــت بــه مصــادرة مســتقبل 
إليــه  تتطلــع  ومــا  العربيــة  األمــة 
الشــعوب العربيــة مــن تقــدم وتطــور 
العربــي  القومــي  لألمــن  وحمايــة 
وتحقيــق التعــاون المشــترك فــي كافــة 
والسياســية  االقتصاديــة  المجــاالت 
والثقافيــة والعســكرية وتنفيــذ اتفاقيــة 
لتفــادى  المشــترك  العربــي  الدفــاع 
كمــا  العربيــة  الــدول  علــى  العــدوان 
حــدث ويحــدث فــى العــراق وســوريا 
تقطعــت  والصومــال  وليبيــا  واليمــن 
فاتحيــن  العربيــة  األخــوة  أواصــر 
الجتيــاح  والبغــال  للثعالــب  المجــال 
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الوطــن العربــي ونهــب ثرواتــه وتدمير 
الشــعوب  أبنــاء  وتشــريد  حضارتــه 
أعــداء  لخدمــة  وتســخيرهم  العربيــة 

األمــة العربيــة .

ثانيا- المجال العسكري:

إنشـاء مجلس األمـن القومي العربـي 
القــوات  قــادة  مـــن  يشـــكل  بحيــث 
المســلحة فــي الــدول العربيــة وتتبعــه 
أمانـــة خاصــة مقـــرها فــي الجامعــة 
المجلــس  يتولــى  حيــث  العربيــة، 
اإلســتراتيجي  التخطيــط  القومــي 
والعســكري بحيــث يكــون مســئوال عــن 

تنفيــذ مــا يلــي:

)1( وضــع النظــم واإلجــراءات الكفيلة 
العربــي  الدفــاع  معاهــدة  بتفعيــل 

ــدول  ــل ال المشــترك والموقعــة مــن قب
العربيــة كافــة.

بالقيــادات  االتصــال  تحقيــق   )2(
العســكرية فــي الــدول العربيــة والقيــام 

بالتنســيق فيمــا بينهــا.

القــوات  بيــن  التعــاون  ترتيــب   )٣(
مــع  العربيــة  الــدول  فــي  المســلحة 
إجــراء  بواســطة  البعــض  بعضهــا 
الســنوية ضمــن برنامــج  المنــاورات 
معــد لذلــك لكــي يتمكــن كل فريــق مــن 
التعــرف علــى نوعيــة الســالح عنــد 
الفريــق اآلخــر وتوحيــد المصطلحــات 
التوصــل  يتــم  إلــى حيــن  العســكرية 
إلــى تحقيــق وحــدة كاملــة فــي النظــم 
والمعلومــات والتواصــل المســتمر عــن 

الــدول  بيــن  الخبــرات  تبــادل  طريــق 
العربيــة وزيــادة الكفــاءات والقــدرات 
القتاليــة للقــوات المشــتركة وتنظيــم 
المــدارس  فــي  التدريبيــة  الــدورات 
التعليميــة للضبــاط وضبــاط الصــف 
والنهــوض  كفاءتهــا  لرفــع  والجنــود 

بهــا.

)٤( وضــع الخطــط الالزمــة التخــاذ 
المصلحــة  تتطلبهــا  إجــراءات  أيــة 
للدفــاع عــن  كانــت  القوميــة ســواء 
أو  للعــدوان  تعرضــت  عربيــه  دولــة 
التدخــل لمنــع االشــتباك بيــن دولتيــن 
عربيتيــن حــدث بينهمــا خــالف كاد أن 
يــؤدي إلــى تصــادم حتــى نمنــع مــا 
يحــدث مــن كــوارث كمــا حــدث فــي 

المنصــرم. القــرن 
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)٥( يتــم تعييــن أمانــه عامــه لمجلــس 
األمــن القومــي للقيــام بالمســئوليات 
المشــار إليهــا أعــاله وإعــداد جــدول 
أعمــال اجتماعــات المجلــس وإعــداد 
التقاريــر عــن نتائــج أعمــال المجلــس 
العربــي  الدفــاع  لمجلــس  لرفعهــا 
العتمــاد القــرارات والمصادقــة علــى 

جــدول زمنــي لتنفيذهــا.

)٦( يتــم تعييــن أميــن عــام لمجلــس 
األمــن القومــي برتبــة عاليــة ورفيعــة 
وتقوم كل دولة بترشــيح األمين العام 
حســب التسلســل األبجــدي المعمــول 
بــه فــي نظــام الجامعــة العربيــة علــى 
أال تتجــاوز مدتــه ثــالث ســنوات فقــط 
أن  عربيــه  دولــة  لــكل  يتيــح  وذلــك 
ــس القومــي  ــن عــام المجل يكــون أمي
تضمــن  بحيــث  قبلهــا  مــن  مرشــحا 
العدالــة فــي توزيــع المســئوليات دون 
اســتثناء دولــة دون غيرهــا كمــا انــه 
يتيــح ذلــك األســلوب فرصــه لألمــة 
والقــدرات  الكفــاءات  إلبــراز  العربيــة 
التــي ســتكون فــي خدمــة المصلحــة 

القوميــة لألمــة العربيــة.

ثالثا- المجال االقتصادي:

إن األســباب التــي أدت إلــى تخلــف 
أكثــر الــدول العربيــة اقتصاديــا ليــس 
ثــروات طبيعيــه  بســبب عــدم توفــر 
ــة ولكــن  ــة الفني ــي العمال أو نقــص ف
توفــر  عــدم  هــو  الحقيقــي  الســبب 
المــوارد الماليــة التــي تســتطيع بهــا 
ســواء  الطبيعيــة  ثرواتهــا  اســتغالل 

كانــت بتروليــة أو مــواد خــام مختلفــة 
الماليــة  المــوارد  لهــا  تحققــت  ولــو 
مواردهــا  تســتثمر  أن  الســتطاعت 
العمــل  فــرص  لشــعوبها  وتحقــق 

الكريــم. والعيــش 

ولــذا فــإن المرحلــة القادمــة تتطلــب 
علميــه  ونظــرة  فعالــه  إجــراءات 
إمكانــات  تفعيــل  فــي  موضوعيــه 
الــدول العربيــة لتســتفيد مــن ثرواتهــا 
ــب  ــه يتطل ــذا فان ــة ل وفوائضهــا المالي

مــا يلــي:

 )1( إنشــاء بنك عربي رأس ماله ال 
يقــل عــن خمســين مليــار دوالر تكــون 
مهمتــه تصحيــح الهيــاكل الماليــة فــي 
إمكانياتهــا  وتطويــر  العربيــة  الــدول 
االقتصاديــة حتــى تســتطيع الخــروج 
مــن الكبــوة االقتصاديــة علــى أســاس 
فــي االعتبــار  خطــة خمســية تأخــذ 
الــدول التــي لديهــا إمكانيــات وثــروات 
مــردود  وتحقيــق  اســتثمارها  يمكــن 
عــن  يزيــد  ال  وقــت  فــي  اقتصــادي 
خمــس ســنوات، علــى أن يكــون أداء 
تعتمــد  التنفيذيــة  وسياســته  البنــك 
حتــى  االقتصاديــة  الدراســات  علــى 
المالــي  الخلــل  معالجــة  يســتطيع 
تباعــا فــي الــدول العربيــة ممــا يعنــي 
اســتطاعت  إذا  العربيــة  األمــة  بــأن 
العامــة  العلميــة  اآلليــات  تضــع  أن 
وتســخر فوائضهــا الماليــة فــي خدمــة 
ــي ممــا ســيحقق لهــا  االقتصــاد العرب

مــا يلــي:

)أ( ســتكون االســتثمارات العربيــة فــي 
مأمــن مــن التجميــد أو المصــادرة أو 
التالعــب كمــا حــدث فــي أمثلــة كثيــرة 
الــكل يعلمهــا حيــث قامــت الواليــات 
المتحــدة بتجميــد أرصــدة الجماهيريــة 

الليبيــة علــى ســبيل المثــال.

)ب( المــردود المالــي على االســتثمار 
الفوائــد  مضمونــه  ســتكون  العربــي 
ستفوق ما تحصل عليه االستثمارات 
العربيــة فــي الــدول الغربيــة مــن فوائــد 
هزيلــة وأحيانــا فقــدان رأس المــال فــي 

االســتثمارات الدوليــة.

العربــي  االســتثمار  تملــك  )ج( 
لمشــاريع حقيقيــة منتجــه وأســواقها 
ولــو  العربيــة  الــدول  فــي  موجــودة 
علمنــا بــأن الــدول العربيــة تســتورد 
ــر  ــه أكث ــا قيمت مــن الخــارج ســنويا م
حقــل  فــي  دوالر  بليــون   ٦٥ مــن 
توجــه  أن  يمكــن  كان  مثــال  الغــذاء 
تلــك المبالــغ للمنتــج العربــي وتكــون 
المجتمعــات  ازدهــار  فــي  عامــال 

المنتجــة. العربيــة 

)د( تتحقق للدول العربية التي تواجه 
صعوبــات ماليــة فــي تمويــل مواردهــا 
الطبيعية اســتفادة عظيمة في تطوير 
ثرواتهــا وتحقيــق أهدافهــا في التنمية 
وتوفيــر فــرص العمــل ممــا يســاعدها 
علــى االســتقرار والنمــو ويمنــع عنهــا 
ــا عــن  الهــزات السياســية ممــا يغنيه
طلــب المســاعدات والهبــات وتحفــظ 
مــاء الوجــه وتنطلــق لبنــاء المســتقبل 
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المشــرق.

للدراســات  مكتــب  إنشــاء  يتــم  كمــا 
االقتصادية يتبع البنك للقيام بدراســة 
األوضــاع االقتصاديــة، وإعــداد خطــة 
ــة اســتغالل المــوارد  ــة فــي كيفي عملي
تقــرر  التــي  الدولــة  فــي  الطبيعيــة 
الموافقــة علــى الدعــم المالــي لهــا، 
وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى جمهوريــة 
فيهــا 200  يتوفــر  التــي  الســودان 
مليــون فــدان قــادرة أن تمــد العالــم 
العربــي بالغــذاء وتحقــق لــه األمــن 
البنــك  يســتطيع  وبالتالــي  الغذائــي. 
طمــوح  مشــروع  إعــداد  المقتــرح 
الســتغالل هــذه المــوارد ومــا يمكــن 
ــج  ــى الســودان مــن نتائ ــود عل أن يع
مشــاكله  بحــل  كفيلــه  اقتصاديــة 
قــد  للعمــل  فــرص  وتوفيــر  الماليــة 
تتجــاوز عشــرات اآلالف بحيــث يتيــح 
ألبنــاء الســودان حــل مشــكلة البطالــة 
ويحولهــم إلــى طاقــة منتجــة. وهكــذا 
مــن  يخــرج  أن  الســودان  يســتطيع 
علــى  ويعتمــد  االقتصاديــة  مشــاكله 
نفســه وبنفس األســلوب يتوجه البنك 
أخــرى  دولــة  اقتصاديــات  لدراســة 
والنهــوض بثرواتهــا واســتغاللها ممــا 
فــي غضــون  انــه  ذلــك  عــن  ينتــج 
يزيــد  أو  عامــا  وعشــرين  خمســة 
العربيــة  الــدول  تتعافــى  أن  قليــال 
مــن أزماتهــا االقتصاديــة واســتغالل 
ثرواتهــا الطبيعيــة التــي تبحــث عــن 
التمويــل المالــي عــالوة علــى المــردود 
المالــي الــذي ســيتحقق لألمــوال التــي 

البنــك المقتــرح. قــام باســتثمارها 

رابعا- مواجهة العولمة االقتصادية:

نظرا للتطورات االقتصادية المتالحقة 
وانتهــاء  الحاضــر،  عصرنــا  فــي 
معســكرات  ومواجهــات  صراعــات 
القوتيــن الشــرقية والغربيــة، فــإن هــذه 
فرضــت  قــد  والتغييــرات  التطــورات 
البقــاء،  فــي صــراع  جديــدًا  أســلوبًا 
بالصــراع  أســميه هنــا  مــا  أال وهــو 
االقتصــادي، والــذي اعتبــره فــي رأيــي 
أنــواع  وأخطــر  أشــرس  المتواضــع 
والمســتقبل،  الحاضــر  فــي  الصــراع 
ســيكون  الصــراع  هــذا  وأن  خاصــة 
متمثــال فــي صــدام قــدرات اقتصاديــة 
وأســاليب  تخطيطيــة،  وإمكانيــات 
تســويقية، تعتمــد أساســًا علــى نوعيــة 
المنافــس وســرعة  اإلنتــاج والســعر 
مــع  والتكيــف  ومرونتهــا،  الحركــة 
بــكل األخالقيــات  متطلبــات الســوق 
فــي  تســوده  التــي  الجديــدة  والقيــم 
الوقــت الحاضــر وصــوال إلــى هــدف 
رئيســي وهــو ضــخ أكبــر كميــه مــن 
ــى  ــدة. وعل ــى أســواق جدي ــاج إل اإلنت
مــا ســبق، يمكــن القــول إن األمــر 
يتطلــب تخطيطــا بعيــد المــدى تشــارك 
االقتصاديــة  الفعاليــات  جميــع  فيــه 
شــبه  أو  حكوميــة  كانــت  ســواءًا 
وذلــك  الخــاص،  والقطــاع  حكوميــه 
ــاء اســتراتيجية شــامله تســتهدف  ببن
الــذي  اإلنتــاج  زيــادة  النهايــة  فــي 
مــن شــأنه إتاحــة الفــرص لتشــغيل 
اكبــر عــدد ممكــن مــن أبنــاء الوطــن 

مــردوده  يحقــق  وبالتالــي  العربــي، 
علــى االســتقرار فــي الدولــة، ويصبــح 
عجلــة  تســيير  فــي  دور  لــه  الــكل 
مــن  يحــد  ممــا  والتنميــة  التطــور 

المســتفحلة. البطالــة  ظاهــرة 

إن اتفاقيــة )الجــات( ســتفتح مجــااًل 
واســعا مــن التنافــس والغــزو الســلعي 
الحريــة  أعطــت  ألنهــا  الالمحــدود، 
هــو  والطلــب  والعــرض  للســوق، 
ــي  ــي النظــام الدول أســاس التعامــل ف
تؤخــذ  أن  البــد  فالقضيــة  الجديــد. 
بمأخــذ الجــد، حيــث ســتكون الســيادة 
االقتصاديــة  الســاحة  فــي  للقــوي 
وتصبــح  الضعيــف،  ويتراجــع 
ومــا  اســتهالكية،  أســواقا  األســواق 
أعبــاء خطيــرة  ســيترتب عليــه مــن 
منهــا مــا سيســببه مــن تفشــي داء 
البطالــة ومــا يشــكله مــن أعبــاء علــى 
الدولــة، وبالتالــي تضطــر الدولــة إلــى 
أن تضحــي بأغلــى مــا عندهــا مــن 
مخزون اســتراتيجي وثروات طبيعية، 
فتبيعهــا مرغمــة بأقــل األســعار حتــى 
تتمكــن مــن مواجهــة مواقــف عســيرة 
لــم تعــد لهــا العــدة مــن قبــل، ويســتمر 
إلــى  االقتصــادي  والتخلــف  التراجــع 

مــدى ال يعلمــه إال هللا.

بأنــه البــد مــن  ومــن هنــا، يتضــح 
تســتوعب  مســتقبليه  خطــة  وضــع 
كافــة الطاقــات االقتصاديــة وتوظيفهــا 
وبنظــرة  ســليما،  علميــا  توظيفــا 
ــة قطاعــات  ــى كاف ــاد إل شــموليه وحي
المجتمــع، والــذي فــي النهايــة إمــا 
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لــه  كل  فعــاال  مجتمعــا  يكــون  أن 
يتحــول  التنميــة وإمــا أن  فــي  دوره 
المجتمــع إلــى طاقــات معطلــه مبــددة 
ويتراجــع التفكيــر الشــمولي ليصبــح 
تفكيــرا محــدودا ضيقــا يكــون محيطــه 
دائــرة الفــرد واألســرة فقــط ممــا يــؤدي 
إلــى تفتــت الجهــد المشــترك لمواجهــة 
تبــدأ  وعندهــا  التطــور  متطلبــات 

الكارثــة.

عــن  يبحثــون  وغيرهــم  فالغــرب 
مصالحهــم مســتخدمين كافــة الســبل 
مــن  ونحــن  لتحقيقهــا،  والوســائل 
حقنــا أيضــا اســتخدام كافــة الســبل 
والوســائل بمــا نملــك مــن ثــروة وخبــرة 
وعلــم يجــب أن تســتثمر فــي تحقيــق 
أهدافنــا الوطنيــة، فلســنا بأقــل مــن 
ولألســف  ولكننــا  المتقدمــة،  الــدول 
صراعــات  فــي  انشــغلنا  الشــديد 
تخــدم  ال  ثانويــة  وقضايــا  هامشــيه 
مصالــح شــعوبنا وال مصالــح أوطاننــا 
وإنمــا فــي حقيقــة األمــر تكــون نتيجــة 

مصالــح  فــي  تصــب  أن  كلــه  هــذا 
كافــة  أن  كمــا  األخــرى.  القــوى 
المحــاوالت التــي تبذلهــا الحكومــات 
العربيــة مــع بعضهــا بعمــل اتفاقيــات 
التمنيــات  إطــار  فــي  تبقــى  ثنائيــه 
دون أن يكــون لهــا تأثيــر فعــال علــى 
الواقــع، وإنمــا هــي إطار عام للتعاون 
يحتــاج إلــى آليــة ذات مصلحــة تعــود 
ونتائــج  جهدهــا  جــراء  مــن  عليهــا 
ماديــة ملموســة تدفعهــا دائمــا إلــى 
لزيــادة  جديــدة  أســس  عــن  البحــث 
مواردهــا، وذلــك يشــكل حافــزا مهمــا 
لهــا بالبحــث الــدءوب عــن أســاليب 
مختلفــة وخطــوات متتابعــة لتحقيــق 
أهدافهــا فــي النمــو وإن مــا يخيفنــي 
تســتطيع  أن  الســالم  معركــة  مــع 
إســرائيل بمالهــا مــن كفــاءات وقــدرات 
توظيــف  والتخطيــط  المنــاورة  فــي 
لخدمــة  العربيــة  األمــوال  فائــض 
مصالحهــا ممــا يمكــن لهــا الســيطرة 
االقتصاديــة كمــا كان لهــا الســيطرة 

وســتكون  الســابق،  فــي  العســكرية 
لهــا األمــور ميســرة، حيــث أننــا لــم 
نفــق بعــد، ولــم نــدرك أهميــة التعــاون 
مســتقبل  تشــكيل  فــي  والتنســيق 
العالــم العربــي، حيــث ســتأخذ أشــكااًل 
مختلفــة ووســائل فــي ظاهرهــا البــراءة 
وفــي باطنهــا الســيطرة واالســتغالل، 
الشــركة  إنشــاء  األمــر  يتطلــب  لــذا 

العربيــة للتســويق كمــا يلــي:

)1( يتــم تشــكيل الشــركة بــرأس مــال 
ال يقــل عــن ٥ مليــار دوالر تســاهم 
فيها الحكومات العربية بنســبة ٥0% 
ــة  ــدول العربي ورجــال األعمــال فــي ال

بنســبة ٥0%.

)2( تكون مهمة الشركة كما يلي:

بيــن  التجــاري  التبــادل  تنميــة   – أ 
العربيــة. الــدول 

تأســيس  إمكانيــات  بحــث  ب- 
المشــروعات المشــتركة فــي مختلــف 
أوجــه النشــاط االقتصــادي وتســهيل 

العربيــة. األمــوال  تدفــق 

عــن  البحــث  فــي  المســاعدة  ج- 
أســواق جديــدة لتصريــف المنتجــات 

العربيــة. الــدول  فــي  المصنعــة 

د- إعــداد الدراســات وتوفيــر البيانات 
والمتعلقــة  الالزمــة  والمعلومــات 
والصناعيــة  التجاريــة  باألمــور 

واالســتثمارية. والزراعيــة 

ه- تذليــل الصعوبــات الناجمــة عــن 
انتقــال البضائــع بيــن الــدول العربيــة.
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فــي  االســتثمار  فــرص  دراســة  و- 
فوائــض  وتوجيــه  العربيــة  الــدول 
فــي  لالســتثمار  العربيــة  األمــوال 
ــى نظــام  ــة عل ــة التحتي مشــاريع البني
)البــوت( ممــا يحقــق مــردودا أعلــى 
خــارج  فــي  االســتثمار  مــردود  مــن 
العالــم العربــي، هــذا باإلضافــة إلــى 
حــل مشــاكل البنيــة التحتيــة للــدول 

العربيــة.

يمثــل  إدارة  مجلــس  تشــكيل   )٣(
القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص 
لوضــع خطــة تهــدف لتحقيــق تلــك 
األهــداف وان يتــم إنشــاء أربعــة فــروع 
الرئيســي  المركــز  يكــون  أن  علــى 
العربيــة  بالمملكــة  جــدة  مدينــة 
الســعودية وذلــك لمــا لهــا مــن مكانــة 
اقتصاديــة وجغرافيــة مرموقــة تؤهلهــا 
لذلــك والفــروع األخــرى مقرهــا تونــس 
القاهــرة/   / العربــي  المغــرب  فــي 
بيــروت فــي المشــرق العربــي / دبــي 

الخليجــي. التعــاون  مجلــس  فــي 

الشــعارات  مصداقيــة  خامســا- 
: لعربيــة ا

منطقــي  منــاخ  خلــق  ضــرورة 
أنفســنا  مــع  للتصالــح  وعقالنــي 
ــي يعيشــها كل  ــة التناقضــات الت وإزال
ــه  ــة عربي ــي أي دول ــي ف مواطــن عرب
الــدول  تطرحــه  ممــا  ناتــج  وذلــك 
الرســمية  االجتماعــات  فــي  العربيــة 
بالتأكيــد  وأجهــزة اإلعــالم المختلفــة 
العربيــة  األمــة  وحــدة  علــى  الدائــم 

وأن مصيرهــا واحــد ومســتقبلها واحــد 
البعــض  بعضــه  يكمــل  واقتصادهــا 
العربــي  المواطــن  يــرى  حيــن  فــي 
والمعايشــة  العملــي  التطبيــق  فــي 
اليوميــة تناقضــا خطيــرا فــي الســلوك 
والممارســات اليوميــة التــي تتعامــل 
وقوانيــن  تشــريعات  منطلــق  مــن 
مفهــوم  تؤكــد  دولــه  كل  ولوائــح 
اإلقليميــة البشــعة وتمــارس التمييــز 
العنصــري بيــن العــرب المقيميــن فــي 
أيــة دولــة عربيــه ممــا يتناقــض ذلــك 
الســلوك مــع مــا تعلنــه الــدول العربيــة 
وما نصت عليه دســاتيرها بأنها جزء 
مــن اآلمــة العربيــة وأن مــا يجمعنــا 
وحــدة مصيــر ووحــدة لســان ووحــدة 
جغرافيــا ووحــدة مصلحــة، والتأكيــد 
يــكاد  أمــر  العروبــة  مضمــون  بــأن 
أن يكــون موجــودا فقــط فــي خيــال 
المواطنيــن  بعــض  لــدى  الحالميــن 

العــرب.

تأسيســا علــى مــا ســبق، يمكــن القول 
إنه البد لنا إذا أرادت األمة العربية أن 
تواجــه القــرن القــادم وتســتعد لــه كمــا 
اســتعدت أوروبــا التــي وضعــت نصــب 
أعينهــا أهدافــا محــدده وواضحــة بــأن 
األمــن المشــترك ومصلحــة التكامــل 
االقتصــادي فيمــا بينهــا يعلــو علــى 
الضيقــة  اإلقليميــة  األنانيــات  كل 
اتحــدت وتكاتفــت  إذا  ويجعــل منهــا 
لهــا  يحســب  الجانــب  مرهوبــة  قــوة 
ــق  ــف حســاب واســتطاعت أن تحق أل
المعيشــة  فــي  اســتقرارا  لشــعوبها 

فــي  وتطــورا  االقتصــاد  فــي  ونمــوا 
التنميــة ذلــك مــا يتمنــاه كل عربــي 
غيــور علــى مســتقبل أمتــه أن نصــل 
إلــى ذلــك المســتوى ونجعــل المصلحة 
القوميــة فــوق كل االعتبــارات عندهــا 
للجميــع  واالســتقرار  األمــن  يتحقــق 
مشــرق  مســتقبل  بنــاء  ونســتطيع 

لألجيــال العربيــة.

دام كل  كذلــك ومــا  األمــر  دام  ومــا 
ال  وبإقليميــة  بأنانيــة  يفكــر  منــا 
ــدور  ــم مــا ي ــر نفســه وال يعل يــرى غي
حولــه وال ينظــر إلــى مــا يحقــق لــه 
مصلحــة أمتــه بضميــر يقــظ وإدراك 
لمســئوليته القياديــة وتقديــرا ســليما 
لمجريــات األحــداث ومــا قــد تعكســه 
لــن  فإننــا  مصلحتــه  علــى  ســلبا 
نســتطيع أن نتجــاوز العقبــات التــي 
تحــول بيــن تمنيــات القيــادات العربيــة 
الشــعارات  دائمــا  تؤكدهــا  والتــي 
مختلفــة  بصيــغ  وتصبغهــا  الرنانــة 
لتوحــي إلينــا بأننــا امــة واحــدة وبينمــا 
هــو واقــع فــي الممارســات اليوميــة 
التــي تؤكــد بــكل القــوة عــدم اإليمــان 
القوانيــن  أن  بــل  الشــعارات  بتلــك 
مــع  موادهــا  فــي  تتعــارض  ذاتهــا 
مــا تطرحــه األجهــزة اإلعالميــة فــي 
العالــم العربــي مــن بيانــات وشــعارات 
ممــا  المشــترك  والمصيــر  العروبــة 
يشــكل نوعــا مــن ازدواج الشــخصية 
ومــا يســمونه بالشــيزوفرونيا الــذي 
يحتــاج إلــى عــالج طويــل كــي نتعافــى 
قبــل  الشــفاء  يتــم  أن  وآمــل  منــه 
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فــوات األوان ألننــا علــى مــر التاريــخ 
ــي مــرت  ــه للفــرص الت ــم نعــط أهمي ل

فضاعــت. علينــا 

سادسا- السوق العربية المشتركة:

البــد مــن وضــع اســتراتيجية للســوق 
بإنشــاء  وذلــك  المشــتركة،  العربيــة 
القطــاع  فيهــا  يشــترك  آليــات 
الــدول العربيــة والقطــاع  العــام فــي 
التجــارة  حركــة  لتحقيــق  الخــاص 
ــدول العربيــة واســتغالل كافــة  بيــن ال
الطاقــات الماليــة والفنيــة والخبــرات 
الســوق  إنشــاء  فــي  االقتصاديــة 
العربيــة المشــتركة، والتــي يجــب أن 

يتوفــر لهــا مــا يلــي:

)1( تشكيل مجلس إدارة السوق من 
وزراء االقتصــاد فــي العالــم العربــي 
ورؤســاء الغــرف التجاريــة وأن تتقــدم 
أهــم  مــن   )٣( بترشــيح  دولــة  كل 
شــركات القطــاع العــام لديهــا و)٣( 
مــن أهــم شــركات القطــاع الخــاص.

للســوق،  عامــة  أمانــة  تعييــن   )2(
فــي  الســوق  مركــز  اختيــار  ويتــم 
إمــارة دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة 
الجغرافــي  موقعهــا  بحكــم  المتحــدة 
ــه مــن تطــور  ــم مــا وصلــت إلي وبحك
المتخصصــة  الخبــرات  وتوفــر 
باإلضافــة  واالتصــاالت،  للتســويق 
إلــى أنهــا أصبحــت مركــزا عالميــا فــي 
البنيــة  وتوفــر  الدوليــة،  المعــارض 
التحتيــة للتصديــر إلــى مختلــف دول 
العالــم كمــا أن حكومــة دبــي وضعــت 

االقتصاديــة،  للحركــة  أولوياتهــا 
كل  مقدمــه  العالــم  علــى  وانفتاحهــا 
محــدودة  الــال  والمســاندة  الدعــم 
االقتصاديــة  مكانتهــا  لتطويــر 

لعالميــة. ا

)٣( يجتمع مجلس إدارة الســوق كل 
٣ شــهور إلعــداد كافــة التنظيمــات 

واللوائــح.

)٤( التنســيق بيــن كافــة الشــركات 
األخــرى  النقــل  ووســائل  المالحيــة 
الحركــة  خدمــة  فــي  لتوظيفهــا 
ــدول  ــن ال ــة والتســويقية بي االقتصادي

العربيــة.

)٥( متابعــة المســئولين فــي الــدول 
االتفاقيــة  وضــع  بشــأن  العربيــة 
الــدول  بيــن  الموقعــة  االقتصاديــة 

التنفيــذ. موضــع  العربيــة 

لمــرور  العقبــات  كافــة  تذليــل   )٦(
العربيــة. الــدول  بيــن  البضائــع 

االئتمانــات  خطــوط  توظيــف   )٧(
الماليــة المعتمــدة مــن قبــل صنــدوق 
التجــارة  تغطيــة  فــي  العربــي  النقــد 
الــدول  بيــن  وتشــغيلها  البينيــة 

العربيــة.

ــر كل ســتة شــهور  )٨( عــرض تقري
المشــتركة  الســوق  مجلــس  علــى 
انجــازات  إليــه  وصلــت  مــا  لشــرح 
وطــرح  المشــتركة  العربيــة  الســوق 
قــرارات  التخــاذ  والعقبــات  المشــاكل 

حلهــا. أجــل  مــن  عمليــه 

)٩( وضــع انظمــه وقوانيــن إلعطــاء 
للمســتثمرين  الكافيــة  الضمانــات 

العــرب.

وخالصــة القــول، وحتــى نســتطيع أن 
نكــون فــي موقــف القــدرة لالســتعداد 
لدخــول القــرن الجديــد علــى الــدول 
والقيــادات العربيــة مســئولية تاريخيــة 
أمــام شــعوبها التــي تشــتت وتخلفــت 
طائــل  دون  ثرواتهــا  وضاعــت 
وتــردت فــي بعــض الــدول أوضاعهــا 
علــى  تعيــش  وهــي  االقتصاديــة، 
أراضــي حباهــا هللا مــن كل الخيــرات 
ومــع األســف فإنهــا تــرى ثرواتهــا تلــك 
تضيــع أمــام أعينهــا دون أن توظــف 
فــي خدمــة أوطانهــم لتحقــق لهــم بهــا 

العيــش الكريــم.

ومــن أجــل مســتقبل مشــرق ألبنــاء 
إنعــاش  أجــل  ومــن  العربيــة  األمــة 
فــي  وتوظيفهــا  المبعثــرة  الطاقــات 
خدمة المشروع القومي على مستوى 
العالــم العربــي وصــوال بــه إلــى تحقيق 
ــد ال  ــرن جدي ــى مواجهــة ق ــدرة عل الق
نعلــم مــا يخفيــه لنــا القــدر حيــث أمرنا 
دائمــا  باالســتعداد  الخالــق ســبحانه 
والتخطيــط لــكل أمــر وعليــه فــان ذلــك 
يتطلــب إعــداد منهــاج عمــل عربــي 
ــات  ــاء ومتطلب مشــترك لمواجهــة أعب

ــي: ــك كمــا يل ــادم، وذل القــرن الق

سابعا- المشروع القومي:

مــن  عمــل  فريــق  تشــكيل   )1(  
التربيــة واالقتصــاد والشــئون  وزراء 
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والخارجيــة  واإلعــالم  االجتماعيــة 
ووزراء العــدل يشــترك معهــم ثالثــة 
مــن أعضــاء البرلمانــات العربيــة مــن 
كل قطــر يتولــى إعــداد إســتراتيجية 
قومــي  مشــروع  تصــور  إلــى  ترقــى 
المعالــم  فيــه  تتحــد  العربيــة  لالمــه 

التاليــة:

جديــد  أساســي  مشــروع  إعــداد 
للعالقات بين الدول العربية وأساليب 
االتصــال فيمــا بينهــا لتحقيــق وحــدة 
وترســيخ  السياســي  الموقــف  فــي 
ومصيرهــا  األمــة  وحــدة  مفهــوم 

المشــترك.

شــرف  وثيقــة  مشــروع  إعــداد   )2(
وتضــع  العربيــة  الــدول  بهــا  تلتــزم 
أســلوبا جديــدا للعالقــات السياســية 
بيــن الــدول العربيــة وتحديــد طــرق 
االتصــال فيمــا بينهــا لتحقيــق وحــدة 
الموقف السياســي وترســيخ مضمون 
والمصيــر  العربيــة  األمــة  وحــدة 
اســتحداث  ذلــك  ومــن  المشــترك، 
آليــات جديــدة منهــا شــبكة اتصــاالت 
خاصــة تمكــن الزعمــاء العــرب مــن 
االتصــال المباشــر وتبــادل وجهــات 
النظــر فــي أي موقــف طــارئ لمنــع 
ــه مــن  ــد ينتــج عن ــه ومــا ق مضاعفات
فتنــه أو االتفــاق علــى موقــف موحــد 

يخــدم مصلحــة األمــة العربيــة.

مــن  العربــي  المواطــن  تحريــر   )٣(
الخــوف والقلــق ليكــون آمنــا علــى 
حياتــه وعرضــه ورزقــه فــال يباغــت 
أموالــه  مصــادرة  أو  بتوقيفــه  ليــال 

علــى  بنــاءًا  إال  حريتــه  تقييــد  أو 
جريمــة ارتكبهــا وحكــم صــادر بحقــه 
ووضــع  المختصــة،  المحاكــم  مــن 
لحمايتــه  القانونيــة  الضوابــط  كافــة 
وحمايــة  كرامتــه  علــى  والمحافظــة 
دون  التعبيــر  حريــة  فــي  حقوقــه 
اعتــداء منــه علــى ديــن أو إنســان 
ســلبي  عمــل  علــى  التحريــض  أو 
يضــر بالمجتمــع، فلــه كل الحــق بعــد 
ذلــك أن يعبــر عــن قناعاتــه ويقــدم 
النصيحــة المخلصــة لخدمــة الوطــن 
وينبــه لألخطــاء واألخطــار التــي تهــدد 
الســلوك  هــذا  وان  مجتمعــه  امــن 
عليــه  تؤكــد  ســماوي  تشــريع  هــو 
ــى ســبيل  ــا عل ــة ومنه اآليــات القرآني
المثــال قولــه تعالــى ))ولتكــن منكــم 
امــة يدعــون إلــى الخيــر ويأمــرون 
بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر(( 
الســلوك  وبذلــك  العظيــم  صــدق هللا 
يســتطيع المجتمع أن يعالج األخطاء 
فــور حدوثهــا ويتجنــب مضاعفاتهــا 
ليســتمر المخلصــون فــي إبــراز أوجــه 
تســتطيع  لتالفيــه، وحينهــا  النقــص 
المجتمعــات العربيــة أن تٌقــوم نفســها 
ينتشــر  وحيــن  أخطاءهــا  وتصحــح 

واألمــان. األمــن 

وعليــه، ســنجد الكفــاءات المخلصــة 
يتقدمــون  الصالحيــن  والمواطنيــن 
الصفــوف فــي بــذل التضحيــة وتقديــم 
الحلــول العمليــة لمعالجــة مــا يطــرأ 
مــن مشــاكل اجتماعيــه والتــي تعتمــد 
العــدل  قاعــدة  بنــاء  علــى  أساســًا 

تــرى  لــن  وعندئــذ  األمــور  كل  فــي 
بائســا محبطــا ينــدب حظــه مــن عــدم 
الحصــول علــى حقــه فــي الســكن أو 
مواطــن يبحــث عــن قــوت ألطفالــه أو 
ــه. وإذا اســتطاعت  عمــل يتكســب من
الضمــان  قوانيــن  وضــع  األنظمــة 
أن  نســتطيع  حينهــا  االجتماعــي 
لديــه  مــا  كل  يقــدم  المواطــن  نــرى 
فــي خدمــة مجتمعــه ويضحــي بــكل 
وجهــد  ومــال  وقــت  مــن  يملــك  مــا 
الوطــن  عــن  بالــروح  الــزود  وحتــى 
ــي  ــه ف ــان واحتضن ــذي أعطــاه األم ال
حمايتــه وضمــن لــه عيشــا كريمــا لــه 
وألســرته واحتــرم قناعاتــه وســهل لــه 
وســائل التعبيــر عــن رأيــه فاســتحق 
ذلــك الوطــن بجــداره كل الــوالء وكل 

التضحيــات.

 )٤( تتولــى اللجنــة إعــداد مشــروع 
قــرار بإلغــاء التأشــيرات بيــن الــدول 
مــا  مــع  يتفــق  لكــي  العربيــة وذلــك 
ولكــي  العربيــة،  الــدول  بــه  تصــرح 
تكــون  ولكــي  تعلنــه،  بمــا  تؤمــن 
صادقــه بمــا نعتقــده بأننــا أمــه عربيــة 
ومســتقبلنا  واحــد  ومصيرنــا  واحــدة 
واحــد، ومــا يحققــه ذلــك مــن نتائــج 
مهمــة فــي تأكيــد مضمــون الوحــدة 
بيــن  المصالــح  وتبــادل  العربيــة، 
العمالــة  انتقــال  وإمكانيــة  شــعوبها 
العربيــة الفائضــة إلــى الــدول العربيــة 
التــي تفتقــر للعمالــة بحيــث سيســاعد 
االقتصاديــة  الحركــة  تنشــيط  علــى 
باإلضافــة الــى مــا يمكــن أن يتحقــق 
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مــن جــراء ذلــك مــن المحافظــة علــى 
عروبــة بعــض الــدول التــي أصبحــت 
نســبة العمالــة األجنبيــة غيــر العربيــة 
تشــكل خطــورة علــى أمنهــا القومــي 

وعلــى عروبتهــا وثقافتهــا.

العربيــة  القيــادات  تلتــزم  أن   )٥(
ومخلصــا  وصادقــا  قاطعــا  التزامــا 
بعــدم اتخــاذ مواقــف فــي السياســة 
ذلــك  جــره  ومــا  منفــردة،  الخارجيــة 
الســلوك علــى األمــة العربيــة، وأعــاق 
تحقيــق أهدافهــا القوميــة وضاعــف 
مــن تشــردها وتمزقهــا. ومــن هنــا، 
نفســه  يفــرض  الموقــف  ذلــك  فــإن 
بشــده علــى تحقيــق مبــدأ التشــاور 
بيــن الــدول العربيــة ويكــون للجامعــة 
تحقيــق  فــي  إيجابــي  دور  العربيــة 
التنســيق وســرعة االتصال بعد إعادة 
تنظيمهــا وتعديــل قوانينهــا ولوائحهــا 
لتحمــل  مؤهلــه  لتكــون  التنظيميــة 

مســئولية القــرن الجديــد ومــا يتطلبــه 
مــن حشــد الطاقــات وتوظيفهــا فــي 

القوميــة. األهــداف  خدمــة 

ثامنا- الخالفات العربية:

)1( إن من أهم أسباب الخالف بين 
الــدول العربيــة القضايــا الحدوديــة، 
وهــي مــن أهــم التــركات التــي تركهــا 
مــن  خروجــه  قبــل  االســتعمار  لنــا 
الوطــن العربــي، والتــي تســببت فــي 
بعــض األحيــان إلــى حــروب مدمــرة 
وضيــاع فــرص فــي التقــدم والتعــاون 
فــي  ثرواتنــا  بإحــراق  نقــوم  حينمــا 
تلــك المعــارك وتقطيــع أواصــل الرحــم 
فيمــا بيننــا وكائننــا بالرغــم مــن مــرور 
الــذي  والنــور  قرنــا  عشــر  أربعــة 
هللا  صلــى  محمــد  علــى  هللا  أنزلــه 
ــر  ــي أن نغي ــح ف ــم يفل ــه وســلم ل علي
بيننــا  فيمــا  التعامــل  أســلوب  مــن 
حتــى ظلــت عقليــة داحــس والغبــراء 

تعشــعش  مازالــت  البســوس  وحــرب 
تصرفاتنــا  وتؤكدهــا  عقولنــا  فــي 
وممارســاتنا اليوميــة فــي التعامــل مــع 
بعضنــا ولحــل تلــك المعضلــة البــد وان 

يتطلــب مــا يلــي:

) أ ( تشــكيل محكمــه عــدل عربيــه يتــم 
مقــرا  العربيــة  الــدول  إحــدى  اختيــار 
لهــا ويختــار القضــاة علــى أســاس أن 
ترشــح كل دولــة عربيــه قاضيــا ويتــم 
تعييــن خمســة قضــاه للمحكمــة بواســطة 
األعضــاء  بيــن  تجــرى  حيــث  القرعــة 
المرشــحون علــى أن يعــاد الترشــيح كل 

خمــس ســنوات.

)ب( تنظــر المحكمــة فــي كل القضايــا 
الخالفيــة بيــن الــدول العربيــة المعنيــة، 
وترفــع حكمهــا إلــى مجلــس الجامعــة 
ملزمــا  يكــون  حيــث  للمصادقــة عليــه 
العربيــة  الــدول  وتلتــزم  األطــراف  لــكل 

بتطبيقــه فــورا.
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)2( تشــكيل لجنــة الحكمــاء، وهــي تتألــف 
مــن ثالثــة رؤســاء مــن قــادة الــدول العربية 
بحيــث تغطــي الثــالث قطاعــات الجغرافيــة 

الرئيســة كمــا يلــي:

 )1( مــن  الحكمــاء  لجنــة  اختيــار  أ- 
احدهمــا مــن المغــرب العربــي )الجزائــر \
) ليبيــا   \ \تونــس  \موريتانيــا  المغــرب 

ب – الشــرق األوســط )ســوريا \مصــر \
الســودان \ لبنــان\ األردن(

ج – الخليــج العربــي ) الســعودية \العــراق\ 
الكويــت \عمــان\ اإلمــارات \البحريــن \قطــر 

)

حــل  الحكمــاء  لجنــة  تتولــى  أن  ويقتــرح 
عنــد  العربيــة  الــدول  بيــن  الخالفــات 
مــن  وتتخــذ  تســتفحل  أن  قبــل  بدايتهــا 
الوســائل المتاحــة واالســتفادة مــن الخبــراء 
الوطــن  فــي  والسياســيين  والقانونييــن 
الــدول  العربــي لتحقيــق المصالحــة بيــن 
المعنيــة بإيجــاد الحلــول المناســبة حتــى 
ال تتكــرر وتضييــع جهــود األمــة العربيــة 
هبــاءًا بيــن الخالفــات والصراعــات التــي 
إلــى  األحيــان  بعــض  تحولــت  لألســف 
حــروب مدمــرة أكلــت األخضــر واليابــس.

ــادات العربيــة وعلــى  )٤( دعــوة كافــة القي
كل المســتويات إلــى وقفــة صريحــة وأمينــة 
ســؤاال  لتناقــش  والضميــر  النفــس  مــع 
ذاهبــون؟  نحــن  أيــن  إلــى  هــو:  واحــدا، 
ســنة  خمســون  الــوراء  إلــى  نلتفــت  ثــم 
فقــط مــن عمــر الجامعــة العربيــة مــا هــي 
حصيلــة نصــف قــرن؟. أدعــو هللا أن يعيــن 
نســتطيع  أن  إلــى  السياســية  القيــادات 
لــن  حينهــا  األوان.  فــوات  قبــل  اإلجابــة 

ــا  ــدم وفلســطين تعيــش فــي قلوبن ــع الن ينف
ــذرف العيــون  ــوب وت ــا يدمــى القل ــال حي مث
دمــا بــدل الدمــوع. حتــى ال تتكــرر مأســاة 
أخــرى والســبب ألننــا ال نقــوم بعمليــة تقييــم 
حتــى  أســبابه  علــى  ونتعــرف  جــرى  مــا 

نســتطيع أن نتجنبــه فــي المســتقبل.

العــراق  غــزو  أثنــاء  حــدث  كمــا  تمامــا   
اســتقاللها  حينهــا  فقــدت  التــي  للكويــت 
وفــي  معــدودة  ألشــهر  أرضهــا  واحتلــت 
أكثــر  ســيادتها  العــراق  فقــدت  المقابــل 
الــذي  عتادهــا  وفقــدت  ســنوات،   ٩ مــن 
كان يمكــن أن يكــون قــوة لألمــة العربيــة 
وفقــدت مئــات اآلالف مــن أبنائهــا والزالــت 
تحــت الوصايــة هــل كلــف مؤتمــر القمــة 
العربــي بعــد هــذه المأســاة مجموعــة عمــل 
متخصصــة تبحــث بحياديــة وبضميــر ال 
ومصلحــة  عليــه  رقيبــا  هللا  غيــر  يعــرف 
األمــة العربيــة هــي فــوق كل االعتبــارات 
المشــكلة، وكيــف  أســباب  نعــرف  بحيــث 
نســتطيع الخــروج منهــا، وكيــف نمنعهــا 
أن تتكــرر مــرة ثانيــة دون محابــاة ألحــد 

أو خشــية مــن بطــش.

إن إدراك تكــرار مــا ســبق، يتطلــب الدراســة 
كليهمــا  أن  أســاس  علــى  الموضوعيــة 
أخــوة لنــا فــال نفــرط فــي احــد منهــم وذلــك 
تطبيقــا لشــرع هللا ومــا نــص عليــه القــرآن 
ــان مــن  ــى ))وان طائفت الكريــم بقولــه تعال
المؤمنيــن اقتتلــوا فأصلحــوا بينهمــا فــإن 
بغــت إحداهمــا علــى األخــرى فقاتلــوا التــي 
تبغــى حتــى تفــىء إلــى أمــر هللا فــإن فــاءت 
فأصلحــوا بينهمــا بالعــدل واقســطوا إن هللا 
يحــب المقســطين إنمــا المؤمنــون أخــوة 
فأصلحــوا بيــن أخويكــم واتقــوا هللا لعلكــم 

ترحمــون(( صــدق هللا العظيــم.

لمــاذا ال تكــون هــذه اآليــة قاعــدة أساســية 
وتحترمهــا  العربيــة  الجامعــة  بهــا  تلتــزم 
ــة التــي أقــرت فــي دســاتيرها  ــدول العربي ال
اإلســالم.  هــو  الرســمي  الدولــة  ديــن  أن 
وهــو مــا يعنــي أن الدولــة ملتزمــة التزامــا 
كامــال أمــام أبنــاء شــعبها بتطبيــق شــرع 
هللا فيمــا يحقــق المصلحــة العليــا ألبنــاء 

األمــة العربيــة المســلمة.

مــا ســبق، يمثــل خواطــر وأمانــي موطــن 
يعيــش همــوم أمتــه ويتألــم لمــا آلــت إليــه 
طريقــا  تجــد  ال  خالفــات  مــن  عالقاتهــا 
لحلهــا وردود الفعــل تعمــق العزلــة بينهــا. 
ويــرى أنــه لــو اتخذنــا الحــوار طريقــا وحيــدا 
ــن  ــح األخطــاء ل ــا وتصحي ــة مواقفن لمراجع
نصــل إلــى مــا وصلنــا إليــه مــن أوضــاع 
ال نحســد عليهــا. فليكــن الحــوار المخلــص 
ســبيلنا لمعالجــة مــا يســتجد مــن أمــور 
مــا  مواجهــة  فــي  طريقنــا  والمصارحــة 
يطــرأ مــن مشــاكل واإلخــالص ســلوكنا فــي 
والموعظــة  بالحكمــة  والدعــوة  النصيحــة 
الحســنة. وبأننــا بــإذن هللا قــادرون علــى 
تجــاوز محنــة الفرقــة إذا اســتعادت القلــوب 
صفاءهــا وتمســكنا بحديــث الرســول عليــه 
الصــالة والســالم )ال يؤمــن أحدكــم حتــى 
يحــب ألخيــه مــا يحــب لنفســه( فليكــن ذلــك 
شــعار المرحلــة القادمــة وعندهــا ســتتحقق 
كل األهــداف وتتصافــح األيــادي وتلتقــي 
القلــوب علــى المحبــة والمــودة وهللا قــادر 
علــى أن يعيننــا علــى مــا ابتالنــا بــه وهــو 

الســميع الخبيــر.
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مقدمة:

فــي مرحلــة هــي مــن أحــرج المراحــل 
بعــد  و  العربيــة  للــدول  التاريخيــة 
إســتفحال ظاهــرة الصراعــات الداخليــة 
ــة  ــدول العربي ــد مــن ال و تحــول العدي
إلــى دول فاشــلة عاجــزة عــن تلبيــة 
لمواطنيهــا،  األوليــة  االحتياجــات 
فكــرة  العربيــة  الشــعوب  تســتعيد 
القوميــة العربيــة التــي كانــت تراودهــا 
وذلــك مــن خــالل تكويــن دولــة عربيــة 
واحــدة كبيــرة و قويــة تســتوعب كل 
تــل  أن  ، وبخاصــة  العــرب  أطيــاف 
فكــرة  وتكــرارا  مــرارا  حاربــت  أبيــب 
القوميــة العربيــة انطالقــا مــن » مبــدأ 

فــرق تســد”.

القومية العربية :

ليســت  العربيــة  القوميــة  فكــرة  إن   
شــيئًا مجــردًا، بــل نشــأت وتطــورت 
عبــر مراحــل زمنيــة مختلفــة . شــتان 
مثــال بيــن الداعيــن للقوميــة العربيــة 
فــي أوائــل القــرن العشــرين، وكانــوا 
بــالد  مــن  مســيحيين  الغالــب  فــي 
ــا هــي خصمهــم  ــت تركي الشــام، وكان

األول، والتحــرر منهــا هــو األولويــة  
بالنســبة لهــم، ثــم تطــورت الفكــرة فــي 
عهــد الزعيــم عبــد الناصــر الــذي كان 
شــعاراتها  لتصبــح  القوميــة  أيقونــة 
الخمســينيات  فــي  إســرائيل  ضــد 
فصاعــدًا، ثــم، فــي تطورهــا األخيــر 
الدولــة  مــع  لتصبــح  مصــر،  فــي 
المصريــة ضــد مشــروعات الهيمنــة 

واإليرانيــة. التركيــة 

بدايــة، يعلــم الجميــع أنــه لــم يكــن 
ممكنًا لفكرة القومية العربية أن تأخذ 
دفعــة بــدون كاريزمــا عبــد الناصــر، 
البطــل و الزعيــم الملهــم الــذي حــارب 
أطمــاع اإلمبرياليــة وأســس نوعــًا، قــد 
يكــون مخففــًا، ولكنــه موجــود، مــن 
أســس  كمــا  االجتماعيــة.  العدالــة 
الجيــش.  قوامهــا  مصريــة  دولــة 
لســبب مــا، ظــل هــذا المنجــز األخيــر 
هــو المنجــز األكثــر إلهامــًا للقومييــن 
والناصرييــن فــي مصــر، لدرجــة أنــه 
يتــم اآلن النظــر إلــى ســائر الشــعارات 
إســرائيل  كمحاربــة  الناصريــة، 
وغيرهــا،  االجتماعيــة،  والعدالــة 
ــة. أمــا  بوصفهــا مجــرد وصفــة مثالي
العميقــة  الدولــة  منظومــة  تأســيس 

الجيــش  وتأســيس  البيروقراطيــة، 
»الوطنــي«، فقــد بــدا فــي الخطــاب 
اإلنجــاز  هــو  المصــري  القومــي 
ــورة  ــي والحقيقــي والملمــوس لث العمل

..1٩٥2

ركيــزة  يمثــل  العربــي  الحلــم  مــازال 
لكافــة الشــعوب المقهــورة و الــدول 
المغتصبــة وألن اتحــاد الــدول العربيــة 
يشــكل خطــرا كبيــرا علــى أمن إســرائيل 
الســياق  هــذا  وجودها.وفــي  وربمــا 
مــن  غولــد  ناحــوم  تصريــح  نذكــر 
رئيــس الرابطــة اليهوديــة عندمــا قــال 
فــي إحــدى مؤتمراتــه عــام 1٩٦٩: 
»لضمــان بقــاء دولــة اســرائيل فــي 
الشــرق األوســط يجــب خلــق دويلــة 
علويــة فــي ســوريا ودويلــة كرديــة فــي 
العــراق ودويلــة مارونيــة فــي لبنــان«. 
ولــو تعمقنــا بمــا قالــه آنــذاك، لوجدنــا 
صهيــون  بنــي  لــه  يخطــط  مــا  أن 
منــذ عشــرات الســنوات بــدا يتحقــق 
حاليــا وبــكل تفاصيلــه ومــا سلســلة 
مــن  صفحــة  إال  األخيــرة  التطبيــع 
هــو  فهــا  المخطــط.  هــذا  صفحــات 
الوطــن العربــي مشــرذم الــى دويــالت 
و محــاور إقليميــة ويطــوي بين ثناياه  

القومية العربية و البدائل المفقودة
د.عالء عبد الحميد

أستاذ العلوم السياسية باألكاديمية العربية
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ــات متناحــرة  مذاهــب وطوائــف وعرقي
ــة قنابــل موقوتــه يفجرهــا  وهــي بمثاب
الغــرب وقتمــا يشــاء. وألن العــرب فــي 
حالــة انتكاســة وتشــرذم،عادت فكــرة 
القوميــة العربيــة تلقــي بظاللهــا مــن 
جديــد ولــَم ال ؟ طالمــا تجمعنــا ثقافــة 
مشــتركة و لغــة واحــدة ناهيــك عــن 
الجغرافيا.وفــي  و  التاريــخ،  تعاضــد 
أن  اآلخــر  البعــض  يــري  المقابــل  
ــى عنهــا الزمــن و  ــة عف ــرة القومي فك
أن هنــاك منظمــات إقليميــة كجامعــة 
الوحــدة  منظمــة  أو  العربيــة  الــدول 
تشــكل  أن  يمكــن  التــي  اإلســالمية 
بدائــل جديــدة لفكــرة القوميــة العربيــة 
ــاك شــرق أوســط  ــى أن هن ــة إل إضاف
جديد تحت التشــكيل يضم إســرائيل و 
باكســتان و دول القوقــاز. وفــي هــذا 
أن  جامعــة  البعــض  يــري  الســياق 
بالترهــل  مصابــة  العربيــة  الــدول 
متطلبــات  تلبــي  ال  و  الضعــف  و 
ميثاقهــا ال  أن  العربيــة و  الشــعوب 
الدولية.وكذلــك  التطــورات  يواكــب 
منظمــة الوحــدة اإلســالمية ال يمكــن 
العربيــة  للجامعــة  بديــال  تكــون  أن 
التــي نشــأت عــام.1٩٤٥أو تشــكل 
مشــروعًا موازيــًا للقوميــة العربيــة فــي 

توحيــد 22 عاصمــة عربيــة.

التــي  الســاخنة  األزمــات  ورغــم 
والتــي  العربيــة  المنطقــة  بهــا  تمــر 
تتطلــب التعامــل معهــا بــروح الفريــق 
الواحــد، واالبتعــاد عــن المشــاحنات 

المحوريــة  والتجاذبــات  والتراشــقات 
العربيــة  األزمــات  أفرزتهــا  التــي 
الجامعــة  بمنظمــة  تعصــف  وكادت 
العربيــة و هــي األمــل الوحيــد الباقــي 
لتوحيــد العــرب ، والتــي تمثــل عنوانــا 
مهمــا للعمــل العربــي المشــترك، حتــى 
لــو أن مردوداتــه وقراراتــه اإليجابيــة 
المطلــوب، المســتوى  علــى  هزيلــة 

لكنهــا األمــل الوحيــد إلعــادة إحيــاء و 
ــرة القوميــة العربيــة التــي  تجســيد فك
ازدهــرت و تطــورت فــي عهــد الزعيــم 
جمــال عبــد الناصــر لألســباب اآلتيــة:

األفــكار  تطــور  أســباب  1.يرجــع 
القوميــة العربيــة إلــى عوامــل عديــدة  
السياســي  التطــور  بطبيعــة  تتعلــق 
وبدايــات  للعــرب،  واالجتماعــي 
حضــارة  إلــى  باالنتمــاء  شــعورهم 
العــرب، خصوًصــا فــي ظــل االســتبداد 
المســتقبل  وضبابيــة  العثمانــي 

ينتظرهــم. الــذي  السياســي 

القوميــة  ظهــور  بيــن  2.التزامــن 

التــي  األوروبيــة  والقوميــة  العربيــة 
برغــم  األوروبــي  االتحــاد  أفــرزت 
ناهيــك  اللغــة  و  الثقافــة  اختــالف 
ــدول  عــن الحــروب التــي خاضتهــا ال
أن  أي   ، بعضهــا  ضــد  األوربيــة 
ظهورهمــا فــي كال المنطقتيــن جــاء 
ظهــور  نتيجــة  واحــد  عصــر  فــي 
بســبب  وليــس  القوميــة،  األفــكار 
التأثــر  أو  الثقافتيــن  بيــن  التفاعــل 

بينهمــا. المباشــر 

أمــة  تشــكل  العربيــة  الــدول  ٣.أن 
زمــن  تكونهــا  علــى  مضــى  عريقــة 
ــن الحضــاري  ــدم مــن التكوي ــل أق طوي
للدول األوربية، وأن العرب كانوا من 
أكثــر الشــعوب اهتماًمــا بالخصائــص 
الفريــدة التــي تميزهــم عــن غيرهــم. 
القوميــة  نشــوء  فــإن  هنــا،   ومــن 
العربيــة كان اســتجابة لحاجــة ســكان 
دون  ووعيهــم،  العربــي  الشــرق 
لـ”اســتيراد” فكــر األقليــات  الحاجــة 
التــي تمــزق أوروبــا، وأن النهضــة 
التــي تضمــن حيــاة كريمــة للجماعــة 
للعروبــة  مشــترك  دور  مــن  تنبعــت 
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واإلســالم خــالل العصــور الماضيــة 
فــي حيــاة العــرب.

منظمة الوحدة اإلسالمية :

تعتبــر منظمــة الوحــدة اإلســالمية هي 
ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد 
األمــم المتحــدة، وتضــم في عضويتها 
ســبعا وخمســين )٥٧( دولــة عضــوا 
تعتبــر  قــارات.  أربــع  علــى  موزعــة 
للعالــم  الجامــع  الصــوت  المنظمــة 
يحمــي  و  يضمــن  الــذي  اإلســالمي 
مصالحــه فــي المجــاالت االجتماعيــة 
و السياســية و االقتصاديــة. منظمــة 
التعــاون اإلســالمي لديهــا مؤسســات 
المقــر  أن  حيــث  برامجهــا  تنفــذ 
المملكــة  فــي  جــدة  فــي  الرئيســي 
العربيــة الســعودية و قــد انضمــت كال 
مــن الجمهوريــة اإلســالمية )إيــران( 
ــى المنظمــة عــام 10٦٩  ــا إل و تركي
.و علــى الرغــم مــن بــروز منظمــة 
الوحــدة اإلســالمية كمنظمــة إقليميــة 
فاعلــة إال أتهــا ال تعتبــر بديــال لفكــرة 
لألســباب  ذلــك  و  العربيــة  القوميــة 

التاليــة:

وفــي هــذا الســياق نــود أن نشــير إلــى 
مــا يلــي:

1.أن مواقــف دول منظمــة الوحــدة 
العربيــة  األزمــات  مــن  اإلســالمية 
توضــح ضعفــا متعمــدا فــي طبيعــة 
الــدور المنــوط بالمنظمــة الدوليــة بمــا 

يكفــل لجهــاز مجلــس األمــن قيــادة 
المنظمــة واتخــاذ مــا يتــراءى للــدول 
الكبــرى مــن قــرارات تخــدم مصالحهــا 
التــي  األرواح  إنقــاذ  عــن  وتنــأى 
تزهــق أمــام مــرأى المجتمــع الدولــي 

وشــعوبا. ومســمعه ساســة 

منظمــة  ممارســات  2.بمقارنــة 
الوحــدة اإلســالمية للصــراع العربــي 
اإلســرائيلي وباقــي األزمــات الدوليــة 
تباينــا كبيــرا حينمــا  نجــد أن هنــاك 
تكــون هنــاك مصالــح عليــا إلحــدى 
الــدول الكبــرى بمــا يســتدعي التعامــل 

بجديــة مــع تلــك األزمــات.

ــة النظــام األساســي  ــة مراجع ٣.أهمي
فــي  اإلســالمية  الوحــدة  لمنظمــة 
علــى  طــرأت  التــي  التغيــرات  ضــوء 
النظــام العالمــي الدولــي, بعــد الحــرب 
البــاردة وتغيــر الظــروف التــي نشــأت 
مــن  وكغيرهــا  المنظمــة  هــذه  فيهــا 
التــي  والمؤسســات  المنظمــات 
شــهدت تطــورا كبيــرا علــى المســتوى 
هــذه  فــان  واإلجرائــي  المؤسســي 
المنظمــة العالميــة باتــت فــي أمــس 
علــى  كبيــر  تغييــر  إلــى  الحاجــة 
إطارهــا المؤسســي يحقــق المســاواة 
ويكفــل  الــدول  كل  بيــن  والعدالــة 
ــع األصــوات خصوصــا أصــوات  لجمي
العالــم الثالــث الحياديــة والنزاهــة وان 
يلتــزم مجلــس األمــن الدولــي بهــذه 
القــرارات بحيــث تلبــي مطالــب دول 
مصالــح  فقــط  وليــس  كافــة  العالــم 

الــدول الكبــرى دائمــة العضويــة فــي 
األمــن. مجلــس 

٤.أن القيــود والمعوقــات التــي تعــوق 
عمــل جهــاز األمانــة العامــة لمنظمــة 
الوحــدة اإلســالمية بمــا فيهــا طبيعــة 
منحــت  الســائد،  الدولــي  النظــام 
فتــرة  فــي  المنظمــة  لهــذه  الفرصــة 
الحــرب البــاردة أن تلعــب دورا مهمــا 
فــي القضــاء علــى االســتعمار وتعزيــز 
التعــاون الدولــي بيــن الــدول ونحــن 
فــي أمــس الحاجــة الــى تفعيــل هــذا 
الــدور بعــد ان تالشــى بســبب هيمنــة 
المنظمــة علــى  فــي  الوازنــة  الــدول 

القــرارات و التوصيــات للمنظمــة.

٥.اعتبــرت الــدول الدائمــة العضويــة 
لتنفيــذ  أداة  المتحــدة  األمــم  أن 
مصالحهــا  وخدمــة  سياســاتها، 
األمنــاء  ولقــد ســعى  االســتراتيجية، 
حســب  كل  التوالــي  علــى  العامــون 
قدراتــه وخبراتــه للتوفيــق بين مهامهم 
واختصاصاتهــم الــواردة فــي الميثــاق 
الــدول  رغبــات  وبيــن  ناحيــة  مــن 
التــي  أخــرى  ناحيــة  مــن  العظمــى 
أعطــت نفســها كل الصالحيــات التــي 
تضمــن لهــا الهيمنــة علــى المنظمــة 

بعــد. فيمــا  بالكامــل ومصيرهــا 

التــي  المبــادرات  كل  فــان  ٦.كذلــك 
طرحــت إلصــالح األمــم المتحــدة لــم 
تلــق النجــاح المأمــول حتــى نصــل 
الــذي  دورهــا  الــى  المنظمــة  بهــذه 
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يضفــي  مــا  وذلــك  الــدول  هــذه  تتمنــاه 
مزيــدا مــن التشــاؤم علــى إمكانيــة إصــالح 
هــذه المنظمــة وتحبــط األفــكار المطروحــة 
لتعديــل هياكلهــا وإضفــاء تــوازن عليهــا 
باإلضافــة إلــى كونهــا تدعــم اآلراء التــي 
باتــت تقــول بأهميــة إيجــاد كيــان مؤسســي 
ــي  ــد يتوافــق مــع طبيعــة النظــام الدول جدي
الــذي نحيــاه بــكل متغيراتــه ومســتجدياته.

إن  الراهنــة  األزمــات  توضــح  ٧.كذلــك 
بالفاعليــة  يكــن  لــم  المتحــدة  دور األمــم 
ــي كــرد فعــل  ــي توقعهــا المجتمــع الدول الت
علــى هــذه األزمــات وكــذا توقعتهــا الدولــة 
يخيــب  مــا  وهــو  ذاتهــا  األزمــة  صاحبــة 
امــال شــعوب العالــم الثالــث فــي إمكانيــة 
اللجــوء لهــذه المنظمــة فــي حــال وقــوع 
نــزاع يهــدد الســلم واألمــن لحيــاة شــعوبها.

فــي  المنظمــة  تحــركات  غالبيــة  ٨.أن 
األزمــات العربيــة أثبتــت بطئــا امــا متعمــدا 
أو غيــر متعمــد لكنــه فــي كل األحــوال كان 
ــث  ــت المناســب بحي ــر الوق ــي غي تحــركا ف
اســتفحلت األزمــات التــي ظهــرت ولــم تجــد 
كل األدوات االســتباقية وغيــر االســتباقية 
دولهــا  بقيــادة  المنظمــة  عرضتهــا  التــي 
ــا عــن مــدى  ــا يطــرح تســاؤال مهم وهــو م
عــالج  فــي  ودوره  الكيــان  هــذا  أهميــة 
األزمــات التــي يمــر بهــا المجتمــع العربــي 
ســواء فــي ســورية والعــراق وليبيــا واليمــن.

ــث  ــم الثال ٩.أن مشــاركة همــوم دول العال
ــر مــن  ــا أكث أصبحــت حاجــة ملحــة وواجب
كونهــا امــرأ مــن أمــور العالقــات الدوليــة 
الكوكــب  يهــدد  بــات  الــذي  فاإلرهــاب 

األرض ليــس لــه ارض وال حــدود، والبــد 
مــن المشــاركة األمميــة فــي هــذه األزمــات 
حتــى يســتطيع الجميــع العيــش علــى هــذا 

الكوكــب.

ــا  ــي تمــر به ــة الت 10.أن الظــروف الراهن
الــدول العربيــة مــن صراعــات داخليــة علــى 
الــدول  ظاهــرة  وانتشــار  القائمــة  النظــم 
الفاشــلة وازديــاد معــدالت العنــف واإلرهــاب 
ألخــرى  دولــة  مــن  الصراعــات  وانتقــال 
نظــرة  علــى  شــك  بــال  بتبعاتــه  ســيلقي 
هــذه المجتمعــات للــدول الغربيــة التــي لــم 
تتحــرك إلنقاذهــا فــي أوقاتهــا الصعبــة فــي 
حيــن أن مصالحهــا شــكلت خطــأ ال يمكــن 
تجــاوزه وان تجــاوزه يعنــي اســتخدام القــوة 

العســكرية أو التلويــح بهــا..

وختامًا :

تبقي جامعة الدول 
العربية هي األمل 

الباقي لتوحيد العرب 
ألن قوتنا في وحدتنا 
و ضعفنا في تفرقنا 

! وبخاصة أن 
جامعة الدول العربية 
هي أّول تكّتل إقليمي 
في العالم. تأّسس في 

عام 1٩٤٥. 

أي قبــل “االتحــاد األوروبــي” الــذي نشــأ 
فــي عــام 1٩٥1 اتحــادًا اقتصاديــًا وفــي 
الــذي  و  سياســيًا  اتحــادًا   1٩٩2 العــام 
،علــى رغــم خــروج بريطانيــا منــه اليــوم 
المعترضــة عليــه،  واألصــوات األوروبيــة 
مــازال يشــّكل كيانــًا سياســيًا واقتصاديــًا لــه 

تأثيــره الكبيــر علــى المســرح العالمــي.

وغــي ذات الســياق نجــد  أن  دول أميــركا 
الجنوبيــة تكتلــت فــي  اتحــاد اقتصــادي 
كمــا أتحــدت العديــد مــن الــدول األفريقيــة 
غــرار  علــى  اقتصاديــة  تكتــالت  فــي 
هــذه  كل  أفريقيــا.  غــرب  فــي  الكوميســا 
تكتــالت  خلــق  فــي  نجحــت  االتحــادات 
إقليميــة  أو سياســية  اقتصاديــة  إقليميــة 
أنهــت الصراعــات بيــن الــدول المتحاربــة، 

كيانــًا  وشــّكلت 

يدافع عن المصالح 
القومية المشتركة 
ويحمي الدول 
األعضاء من 
الذوبان في 
ظاهرة العولمة 
السياسية 
واالقتصادية 
واإلعالمية
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تواجــه األمــة العربيــة حمــالت جبــارة 
سياســية واقتصاديــة وثقافيــة.. لهــا 
تأثيرها المدمر على سيادة واستقالل 
الوطــن العربــي وبنيانــه االجتماعــي 
وكيانــه الحضــاري، وهــي اكبــر جــدل 
العربيــة  الحضــارة  يواجهــان  وتحــد 
وستســتمر  الحديــث،  تاريخهــا  فــي 
الحمــالت الهدامــة بأشــكال مختلفــة 
عســكريًا واقتصاديــًا وثقافيــًا. وهــذه 
علــى  االســتحواذ  غايتهــا  الحمــالت 
خيــرات األرض العربيــة واإلســالمية 
واألخيــر  األول  وهدفهــا  عمومــًا، 
نعنــي  اإلنســاني،  وجودنــا  جوهــر 

ماهيتنــا الفكريــة والســلوكية وهويتنــا 
العقائديــة كأمــة عربيــة، وان حــروب 
الغــرب الموجهــة إلينــا بــكل تالوينهــا 
حــروب  المطــاف  نهايــة  فــي  هــي 
مــا  أيــن  والمســلمين،  العــرب  علــى 
كانــوا، وإال فمــن أيــن جــاء )آلبيــه 
ــى  ــة )اإلســالم خطــر عل كاري( بخراف
الغــرب( ومثلــه صموئيــل هنتنغتــون 
بنظريــة )صــراع الحضــارات(، يضــاف 
)نهايــة  بنظريــة  فوكويامــا  إليهمــا 
التاريــخ(، ثــم مــن ايــن ابتــدع الغــرب 
الــذي تتغلغــل الصهيونيــة فــي صلــب 
نظامــه السياســي العالمــي )إســالما 

أصوليــا إرهابيــا( وفــرض علــى جميــع 
األقطــار العربيــة مقاومتــه بشــدة.

الموضــوع  هــذا  فــي  غرابــة  األشــد 
بالــذات، أن الــرؤوس المفكــرة التــي 
فــي  األصولــي  المــد  وتنظــم  تقــود 
الوطــن العربــي والتــي مــن المفتــرض 
للغــرب،  اللــدود  العــدو  تكــون  أن 
نجدهــا تلتجــئ إليــه وتتحصــن داخــل 
أســواره المنيعــة وكأنــي بهــا ســالح 
تقدمهــا  لشــل  األمــة  يســتخدم ضــد 
أكثــر منــه أي شــي آخــر، فيمــا هــو، 
حقــوق  لتوفيــر  يجاهــد  الغــرب  أي 
األقليــات ويدافــع  اإلنســان وحمايــة 

الشرق أوسطية، سايكس بيكو القرن الواحد والعشرين هل سنبقى أمة؟
 وليد خالد احمد القيسي
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عــن حريــة الشــعوب، نجــده ال يعيــر 
أي اهتمــام للشــعوب العربيــة وكأن 
العــرب ليســوا مــن هــؤالء، وتاليــًا ال 
يحــق لهــم ان يدافعــوا عــن أرضهــم 

وحضارتهــم 

وإنســانيتهم  وكرامتهــم  ومعتقداتهــم 
ــوا  وباألخــص ال يحــق لهــم أن يجادل
اإليديولوجيــة  الغــزوات  فــي  ثقافيــًا 
يدافعــوا  وال  الصهيونيــة  للرأســمالية 
وبقائهــم  وجودهــم  عــن  عســكريًا 
ألرضهــم  احتــالل  أي  يقاومــوا  أو 

وترابهــم.

إن الغــرب نــراه اليــوم يســعى بكل قواه 
المتاحــة لقلــب واقــع المشــرق العربــي 
ومغربه بدءًا بتغيير اسمه إلى شرق 
أوســطية ومتوســطية وبالتالــي تفكيــك 
جغرافيتــه السياســية ونهــب جغرافيتــه 
االقتصاديــة وتحطيــم إرادتــه الوطنيــة 
والقوميــة مــرورًا بالتفــاوض االنفرادي 
تطويعــًا لــإلرادات اإلقليميــة مســتعماًل 
فــي ســبيل الوصــول إلــى هدفه، شــتى 
وســائل الضغــط التــي بحوزتــه، ثــم 
نــراه يواصــل زحفــه المدمــر الــذي لــم 
نفكــر يومــًا فــي التصــدي لــه ليمحــو 
بالقــوة العســكرية واإلرهــاب الرســمي 
آلخــر مظاهــر التضامــن العربي بكافة 
أشــكاله ومجمــع صــوره، والغايــة هــي 
تمريــر النظــام الصهيونــي الجديــد أو 
اقتصاديــًا  الجديــد  العالمــي  النظــام 
وإيديولوجيــا وســلوكيًا بعدمــا تكــون 
قــد  أجزائهــا  بــكل  العربيــة  المنطقــة 

ككيــان  وجودهــا  مقومــات  فقــدت 
تاريخــي حضــاري مســتقل، وتراجعــت 
عن مشــروع الوحدة العربية والســوق 
العربــي  والدفــاع  المشــتركة  العربيــة 
المشــترك… المبنــى علــى مرجعيــة 
مســار  فــي  لتدخــل  مســتقلة  ذاتيــة 
لمصالحهــا  تمامــًا  مضــاد  انقالبــي 

ووجودهــا علــى المــدى البعيــد.

إن الواليــات المتحــدة وإســرائيل وفــي 
إطــار مشــروعها للهيمنــة علــى العالم 
تحــت ســتار )الســالم( يســعون إلــى 
جعــل العــرب خاصــة، امــة مستســلمة 
وقابلــة عنــوة بمــا يســطر لهــا. فمنــذ 
حــرب 1٩٦٧، تشــن واشــنطن وتــل 
أبيــب حروبــًا متناوبــة علــى الوطــن 
)الشــرق  مشــروع  لتمريــر  العربــي 
وإكراهيــا  قهريــًا  تمريــرًا  أوســطية( 
ليــس فيــه مــن الســالم المزعوم ســوى 
رائحــة الشــهداء األبــرار فــي عمــوم 

ــي. ــا العرب وطنن

ــا يأتــي حرصــي ككاتــب لكــي  مــن هن
أضــع بيــن أيــدي القــراء العــرب حيــث 
مــا كانــوا مــادة إضافيــة يتعمــق بهــا 
وعيهــم بمــا يجــري مــن حولهــم أو 
مســتقبل  ضــد  الخفــاء  فــي  يدبــر 
وجودهــم فــي هــذا الوطــن المنكــوب 
 . السياســية  قيادتــه  وجهــل  بآثــام 
واثــق ان ســالح المعرفــة يأتــي قبــل 

أحيانــا. البندقيــة 

ال خــالف وال اختــالف فــي أن معرفــة 
العــدو وأســاليبه الهدامــة واجــب مؤكد 

علــى كل عربــي مهمــا كانــت الطبقــة 
االجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا، وهــو 
ســالح الوعــي الحقيقــي فــي معركــة 
ضاريــة ال تهــدأ لحظــة تقــوم أساســا 
على تزييف الحقائق وتشــويه الوعي 
العربــي الثــوري القومــي وإفراغــه مــن 
الوطنيــة،  الهويــة  محتــواه ولتدميــر 
وجــب فكــرة تحريــر الوطــن مــن براثــن 
العــدو الصهيونــي وإذنابــه مــن عــرب 

االنحطــاط.

أصبــح فــي حكــم المؤكــد أن الشــرق 
أوســطية بكل أفرعها وطرائق تغلغلها 
فــي نســيج المجتمــع العربــي، نظريــة 
خطيــرة آتيــة لبركنــة أو لزلزلــة أركان 
وأســس األمــة العربيــة وتفتيــت بنيتهــا 

األساسية.

والشــرق أوســطية كمــا هــو مــدون 
قديــم  حلــم  المتخصصــة،  بالمراجــع 
تدفعــه دون يــأس أو تراجــع، الحركــة 
الصهيونيــة واالمبرياليــة العالمية منذ 
أوائــل القــرن التاســع عشــر، أي منــذ 
حملــة ســيء الذكــر نابليــون بونابــرت 
العربيــة  المنطقــة  علــى  الفرنســي 
وحديثــه الصريــح عــن أهميــة غــرس 
المنطقــة  فــي  اليهــودي  االســتيطان 
المصالــح  وحمايــة  لخدمــة  العربيــة 
االحتفاليــة، وتكــررت األفــكار نفســها 
بالمرســتون  لســان  علــى  تقريبــًا 
البريطاني سنة 1٨٤0م، حتى ظهر 
ما يسمى بالمؤتمر الصهيوني األول 
ســنة 1٨٩٧م الــذي بلــوره المشــروع 
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وفــق كتــاب )الدولــة اليهوديــة( الــذي 
أصــدره المســمى تيــودور هرتــزل ســنة 
هرتــزل  تمكــن  هــذا  وبكتابــه   .1٨٩٦
واهــم  اكبــر  مــن  واحــدة  تحقيــق  مــن 
األحــالم اليهوديــة، وهــي تحقيــق نظريــة 
واألركان  األســس  كاملــة  سياســية 
اعتمــد عليهــا اليهــود لتحقيــق أمانيهــم 

إذا كتــب لهــم البقــاء لتحقيقهــا.

تلتهــم  وهــي  رماديــة،  الســنوات  تمــر 
األخضــر،  تاريخنــا  صفحــات  أحلــي 
وبــدأت قامتنــا المنتصبــة تنحنــي إلــى 
األســفل وتحــول صوتنــا الهــادر الــذي 
خــرت لــه الجبــال ســاجدة الــى زقزقــة 
المتتاليــة  والكبــوات  النكبــات  بفعــل 
للسياســة العربيــة، فــي معظــم محطاتهــا 
الهامــة حتــى ظهــر إبليــس السياســة 
العالمية )بلفور( ووعده المشــئوم الذي 
تمكــن مــن زرع الجنيــن الصهيونــي فــي 
رحــم األمــة العربيــة علــى طريقــة أطفــال 
األنابيــب لينــزل إلــى العالــم مولــود يتلذذ 
العظــام  كســر  ويهــوى  األبريــاء  بقتــل 

الســرقة  ويحتــرف  األحيــاء،  ودفــن 
وإعــدام الرضــع، ويتســلى بتدميــر البنــى 
وقطــع  الجســور،  )هــدم  األساســية 

األرض(. وحــرق  الكهربــاء 

وفــي نهايــة المطــاف وفــي إطــار النظــام 
العالمــي الجديــد، يبــرز كتــاب )الشــرق 
شــمعون  لصاحبــه  الجديــد(  األوســط 
بيريــز. وبعــد بضعــة أعــوام مــن صــدوره 
الصهيونيــة  إنجيــل  الكتــاب،  يصبــح 
ــاب جــاء ــة. والكت ــة العربي تجــاه المنطق

لتذويــب آخــر رمــوز ومكونــات المشــروع 
المخطــط  فــي  العربــي نهائيــًا  القومــي 
منطــق  ليصبــح  العالمــي  االمبريالــي 
القــوة والــردع والمســاومة، هــو أســلوب 
الصهيونيــة الجديــد للدفــاع عــن نظريــة 

ــز. بيري

أمــام  نحــن  واضــح،  هــو  وكمــا  إذن، 
أعمــال فكريــة ضخمــة متصلــة لتغليــف 
الخطــط والمخططــات لحمايــة وتركيــز 
مشــروع عمــره مائــة عــام مــن حيــاة 

هــذه  وخــالل  الصهيونيــة،  الحركــة 
المســيرة القصيــرة نســبيًا لــم يتــوان ولــم 
ذات  العلمــي وأدواتــه  البحــث  يتخــاذل 
عــن  االمبريالــي  بالمشــروع  العالقــة 
القيــام بــدوره كامــاًل فــي طــرح المفاهيــم 
ثــم بثهــا فــي دوائــر صنــع  وتعميقهــا 
لهــا ســواء  المحاوريــن  القــرار وخلــق 
داخــل الدوائــر االمبرياليــة والصهيونيــة 
نفســها أو بنقلهــا إلــى دوائــر الخلصــاء 
المصالــح  وأصحــاب  العضوييــن 
العدمييــن فــي الجانــب العربــي لتنطلــق 
الهيمنــة  مشــروعات  عوائــق  بــدون 
المشــروع  مــع  بالتــوازي  االمبرياليــة 
الصهيونــي وبالرضــاء التــام مــن جانــب 
يصبــح  وبذلــك  العــرب،  القــادة  جــل 
الضخمــة  بإمكاناتــه  العربــي  الوطــن 
ال يحمــل فــي تقديرهــم أو فــي تقديــر 
االيدولوجيــا الجديــدة األســمة جغرافيــة 
يمكــن تســميتها بالشــرق األوســط مــرة 
أو  أخــرى  مــرة  أوســطية  بالشــرق  ثــم 
إفريقيــا  عــدة  أســماء  إلــى  بتقســيمه 
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واســيا مثــاًل وفــق مصالــح الكبــار التــي 
مــا زالــت متنافســة بقــوة علــى الســيطرة 
ــه  ــي وثروات ــدرات الوطــن العرب ــى مق عل
التــي ال تنضــب، وإذا كانــت المنطقــة 
العشــرين،  القــرن  أوائــل  فــي  العربيــة 
فرنســا وبريطانيــا وايطاليــا، فاننــا اليــوم 
ــدة اساســها  بصــدد ســايكس بيكــو جدي
والخليــج  العربــي  المشــرق  يــدور  ان 
العربــي فــي الدائــرة األوروبيــة، ولكــن 
ســايكس بيكــو القــرن الواحــد والعشــرين 
بوجــود  االعتــراف  تمامــًا  تســقط 
الخاصــة  مالمحهــا  لهــا  عربيــة  امــة 
ومخزونهــا الحضــاري الضخــم متناســية 
فــي الوقــت ذاتــه مــا أســهمت بــه األمــة 
العربيــة ومــا زالــت فــي تشــكيل أوجــه 

العالميــة. الحضــارة 

يريــد  أوســطية  الشــرق  مشــروع  إن 
أن يتعامــل مــع األقطــار العربيــة وهــي 
مســورة نهائيــًا بالحــدود االحتفاليــة التي 
ــة  ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي رســمت أثن
مضافــًا إليهــا إســرائيل التــي ســيضطرها 
)الســالم( إلــى رســم وتحديــد حدودهــا 
بقضــم مــا تســتطيع مــن ارض جيرانهــا 

العــرب.

الشــرق  مشــروع  انعكاســات  هــي  مــا 
أوســطية علــى األمــة العربيــة؟ ومــاذا 

تطبيقاتهــا…؟ عــن  يترتــب 

المصطلحــات  أن  جميعــًا  نعلــم 
والشــعارات فــي الغــرب عمومــًا والفكــر 
الصهيونــي تحديــدًا، ال تطــرح جزافــًا، 
األرضيــة  إلــى  يشــير  مصطلــح  وكل 
وإذا  طرحتــه.  التــي  للقــوة  النظريــة 
كانــت العقائــد االســتراتيجية نتاجــًا لعــدة 

اقتصاديــة  ومتداخلــة  متعــددة  عوامــل 
تحــدد  ودوليــة،  محليــة  وسياســية، 
صياغتها وشــروط تنفيذها، فان دراســة 
المســتعملة  والمصطلحــات  الشــعارات 
تكشــف  ال  مــا  مشــروع  عــن  للتعبيــر 
ومصطلــح  دومــًا.  واضعيــه  أهــداف 
غامــض  مصطلــح  أوســطية  الشــرق 
إلــى حــد مــا، ومضمونــه خــال مــن أي 
تحديــدات، والضبابيــة والغمــوض فــي 
التســمية مقصــودان، هدفــه الغامــض ال 
يعلمــه إال واضعيــه، أمــا هدفــه الواضــح 
المحــددات  إلغــاء  هــو  اآلن  حــد  الــى 
وصفــات هويــة المنطقــة تاريخيًا وثقافيًا 
القوميــة  الروابــط  وشــطب  وسياســيًا، 
واإلســالمية ألهــل وأصحــاب المنطقــة، 
أي أن هــدف الصهيونيــة واالمبرياليــة 
العالميــة هــو إلغــاء عروبــة وإســالم أهل 
البــالد وكأنهــا منطقــة خاليــة مــن أي 
شــعب، إذ نحــن ال نجــد كلمــة )عربــي( 
أو )مســلم( فــي قامــوس النظــام العالمي 
الجديــد. هــذا التوجيــه الخطيــر آٍت ليس 
فقــط لمحــو الهويــة العربيــة بــل لدمــج 
إســرائيل فــي المنطقــة وإعطائهــا دور 
قيــادي اكبــر مــن حجمهــا، ومــن هــذا 
المنطلــق تفضــل الكاتــب محمــد حســين 

هيــكل

أمــام نظــام شــرق  أننــا لســنا  قائــاًل- 
أوســطي ال يعقــل وال يصــح أن تهيمــن 
فيــه إســرائيل علــى جميــع المصــادر، 

هــي  كانــت  كاملــة  أمــام خارطــة  إننــا 
هــدف بنــي صهيــون منــذ زمــن بعيــد، 
هــذه الخارطــة تقضــي بتمزيــق أوصــال 
األمــة إلــى غــرب فــي شــمال إفريقيــا 
بأوروبــا وشــرق وراء ســيناء  يلتحــق 
موقــع  حيــث  التاريخيــة  الشــام  حتــى 
الســيطرة اإلســرائيلية ومطلبهــا الملــح، 
ثــم تتجمــع الــدول النفطيــة أو تتبعثــر 
هنــاك علــى ســواحله غنيمــة األقويــاء 

القادريــن..

ويضيــف هيــكل – لقــد وصــل الحــال بنــا 
إلــى اخطــر المراحــل، حيــث أن العربــي 
اآلن يتنصــل ويعتــذر عــن قوميتــه حتــى 
ال يتهــم بالعنصريــة، فــي حيــن تصــر 
األمــم  مــن  تنــزع  أن  علــى  إســرائيل 
ــوع  ــة كن ــن الصهيوني ــرارًا يدي المتحــدة ق

مــن أنــواع العنصريــة…

مــن ناحيــة أخــرى، حاولــت الطروحــات 
الغربيــة والصهيونيــة بقيــادة أمريــكا، 
إخفــاء جانــب مهــم جــدًا فــي النظــام 
الشــرق أوســطي، إال وهــو الجانــب 
الثقافــي. وفــي هــذا الجانــب يحدثنــا 
المفكــر والباحــث العربــي جــالل احمــد 
أميــن، فيقــول: إن الثقافــة وكذا الفكر 
العربــي والهويــة العربيــة تحتــاج الــى 
حمايــة كمــا يحتــاج االقتصــاد العربي، 
يهــدد  إســرائيل  علــى  االنفتــاح  وان 
الثقافــة العربيــة كمــا يهــدد االقتصــاد 
العربــي، والســبب إن إســرائيل ليســت 
الطبيعيــة  الــدول  مــن  دولــة  مجــرد 
بــل هــي مشــروع خطيــر علــى وجــود 
ومســتقبل األمــة العربيــة واالنفتــاح 



32

عليهــا ليــس كاالنفتــاح علــى هولنــدا 
أو بلجيــكا بــل هــو انفتــاح علــى كيــان 
احتاللــي دخيــل لــه مشــروعه الخطيــر 
ــذي يتناقــض مــع مشــروع وتوجــه  ال

الــدول العربيــة الملتفــة حولــه.

لقــد كان القصــد خبيثــًا منــذ البدايــة 
االتفاقيــات  جــل  ذلــك  تؤكــد  كمــا 
الموقعــة بيــن العــرب وإســرائيل، ففــي 
الســابق تمــت الموافقــة علــى طمــس 
شــيئًا  الفلســطينية  الدولــة  معالــم 
فشــيئًا بــدءًا بحــذف اســم فلســطين مــن 
الخرائــط العالميــة، وكــذا بعــد االتفاقيــات 
كتــب  فــي  الــواردة  العبــارات  حــذف  ثــم 
التاريــخ المدرســية العربيــة عــن القــدس 
العربيــة وبطــوالت صــالح الديــن األيوبــي 
تســجل حقيقــة  التــي  المواضيــع  وجميــع 
فــي  أمــال  شــأنهم  مــن  وتقلــل  اليهــود 
أن  الجديــد  الجيــل  ذهــن  فــي  أن يرســخ 
ــة مــن  ــي المنطق ــة ف ــة طبيعي إســرائيل دول
جهــة ومــن جهــة أخــرى يرســخ فــي ذهــن 
الشــباب بالتدريــج انهــم ليســوا عربــًا بــل 
هــم شــرق اوســطيون. ومــا نســمعه فــي 
الخطــب الرنانــة مــن بعــض الســائرين فــي 
الركــب ومــا نقــرأه فــي وســائل إعالمهــم 
لــم يكــن ســوى سفاســف ال جــدوى لهــا، 
فالــكالم شــيء والفعــل شــيء آخــر، مــن 
زاويــة أخــرى يتبيــن ان النظــام الصهيونــي 
الضخمــة  مؤسســاته  وعبــر  واالمبريالــي 
يدعــم سياســيًا واقتصاديــًا األقطــار العربيــة 
مــن  تبقــى  مــا  هــدم  علــى  تعمــل  التــي 
مكاســب القوميــة العربيــة وتضــع العقبــات 
فــي طريــق اي محاولــة ألي تقــارب وحدوي 
عربــي، وتأكيــدًا لمــا ســبق فأننــا نالحــظ 

ان العالقــات العربيــة – العربيــة تخضــع 
هــذه األيــام لتغييــر جــذري لتناســب التوجــه 

اوســطي. الشــرق 

بهــادئ الــكالم وبعيــدًا عــن اللغــة التآمريــة 
وبــدون خــوف، نلفــت انتبــاه شــرفاء األمــة 
هــذا  أن  إال  األحــرار،  ورجالهــا  العربيــة 
العربيــة  السياســة  فــي  الخطيــر  التحــول 
ال  محليــة  نخبــة  ظهــور  ســببه  الراهنــة 
تشــارك فــي الحلــم القومــي علــى اإلطــالق، 
فهــي جــزء مــن منظومــة النظــام العالمــي 
الجديــد الــذي هــو امتــداد للنظــام االحتــالل 
القديــم، هــذه النخــب هامــة وخطيــرة ألنهــا 
الشــامل  االحتــالل  تكتيــكات  مــن  تغيــر 
أن  بمعنــى  ذلــك  إلــى  الحاجــة  حســب 
ــى إرســال  ــم يعــد فــي حاجــة إل االحتــالل ل
ألنــه  تبشــيرية،  إرســاليات  أو  جيــوش 
ــادات السياســية والنخــب  يوجــد داخــل القي

الثقافيــة العربيــة مــن اســتوعب

المنظومــة تمامــًا ويدافــع عنهــا بــكل مــا 
الصهيونيــة  مــن  أكثــر  قــوة  مــن  أوتــي 
إلــى  النخــب  هــذه  وتنقســم  العالميــة. 
النظــام  لفكــرة  يــروج  األول  فريقيــن- 
العالمــي  والنظــام  أوســطي  الشــرق 
الجديــد عمومــًا بدهــاء وهــدوء. والثانــي 
فــي  ووقاحــة  جــرأة  بــكل  لذلــك  يدعــو 
محاولــة يائســة لدفــع الجماهيــر العربيــة 
لالرتمــاء فــي أحضــان المخططــات التــي 
موروثهــا  بــكل  العروبــة  نفــي  تســتهدف 
الدينــي والحضــاري والقيمــي. وهنــا ندعــوا 
الجماهيــر العربيــة بــكل رموزهــا الثوريــة 
وقواعدهــا الحيــة للتصــدي لهــذه النخــب 
الهدامــة بــكل الوســائل المتاحــة والعمــل 
أســاليبها  وفضــح  دورهــا  تقزيــم  علــى 

ــال  الخسيســة وخيانتهــا لألمــة والوطــن، ف
الســجون تخيفنــا وال الحصــار يثنينــا عــن 
ــا، وال التهديــد مــن الداخــل والخــارج  عزمن
لألمــر  واالستســالم  باإلحبــاط  يصيبنــا 
الواقــع، فالمــوت فــي ســبيل الوطــن اغلــي 

الصــادق. العربــي  يتمناهــا  أمنيــة 

بنــي صهيــون  لمخططــات  التصــدي  اان 
يوميــًا  عمــاًل  يكــون  أن  يجــب  وإذنابهــم 
وســبيل  اتجــاه  كل  وفــي  لحظيــًا،  بــل 
ــردد أو خــوف. وبنشــر  ــدون تراجــع أو ت ب
اآلمريــن والمتآمريــن علــى أمننــا القومــي، 
أن هنــاك دالئــل كثيــرة تدفــع إلــى التفــاؤل 
الكبيــر بــان كل مــا يجــري تخطيطــه اآلن 
علــى الســاحة العربيــة ســوف ينتهــي إلــى 
نتائــج معاكســة لألهــداف التــي يخطــط لهــا 
التحالــف الصهيونــي/ االمبريالــي وإذنابهــم 

ــي الداخــل. ف

مــا  العربــي  الوطــن  أن  عندنــا،  وهــم  ال 
ــة السياســية  زال وســيظل متشــبثًا بالواقعي
المفرطــة التــي تتمثــل عمليــًا فــي خطــر 
البرغماتيــة التــي ال يحكمهــا فكــر أو عقيدة 
وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن القــرارات 
القطريــة  المصالــح  علــى  ترتكــز  عــادة 
الضيقــة والمشــاكل الداخليــة وبإجــراءات 
نظــام  فــي  التصدعــات  لترميــم  وقتيــة 
المتصدقيــن  المحلــي أو إلرضــاء  الحكــم 
الســالح  بالمعونــات االقتصاديــة وبائعــي 
اســتمرارية  تأميــن  علــى  والســاهرين 
أنظمــة الحكــم غيــر الشــرعية فــي بعــض 
غضــب  لتجنــب  وكــذا  العربيــة،  األقطــار 
األقــوى. ومحصلــة هــذه الســلوكيات الغبيــة 
نهاياتهــا ضيــاع حقــوق األمــة واســتمرار 
التنــازالت عــن كرامتهــا ومكاســبها حتــى 



33

لــو افترضنــا ان بعــض األقطــار العربيــة 
مكاســب  علــى  الحصــول  فــي  نجحــت 
إتباعهــا  نتيجــة  واقتصاديــة  سياســية 
سياســة البرغماتيــة أو لمســايرتها للنظــام 
هــذه  مجموعــة  فــان  الجديــد،  العالمــي 
المكاســب لــن يكــون كســبًا صافيــًا للوطــن 

العربــي.

إن األقطــار العربيــة التــي انتهجت الســلوك 
البرغماتــي وتنكــرت لمبــادئ وقيــم األمــة 
العربيــة واإلســالمية، مؤكــد أنهــا قدمــت 
مقابــل للمكاســب الظروفيــة التــي تحصلــت 
عليهــا ســواء كان هــذا المقابــل مــن أرضها 
وثرواتهــا وكرامتهــا او قوميــة مــن أرصــدة 
تجاهــه  والتزاماتهــا  ككل  العربــي  الوطــن 
وفــي الحالتيــن يكــون الخاســر هــو الوطــن 

ــة. واألمــة العربي

إن السياســة العربيــة فــي شــكلها الراهــن 
فشــلت فشــاًل ذريعــًا فــي تحديــث المجتمــع 
ونــكاد  الراهنــة.  مشــاكله  وحــل  العربــي 
نجــزم بــان العمليــة فــي حــد ذاتهــا وصلــت 
إلــى مــأزق حقيقــي ال يمكــن الخــروج منــه 
ــا  ــدء انفتاحن بســهولة، فبعــد قرنيــن مــن ب
علــى الغــرب وارتطامنــا بالحضــارة الحديثــة 
لم يتمكن الفكر العربي بمختلف توجيهاته 
مــن تجــاوز عثراتــه فســقط فــي الصراعــات 
الجانبيــة بيــن فصائلــه وقبائلــه السياســية، 
وطغــى الخطــاب الرومانســي الالعقالنــي 
علــى أطروحاتــه وطرائــق عملــه فانتهــى 
بنــا المســار إلــى أحــالم وأمــان يدحضهــا 
الواقــع وجــرت الريــاح علــى عكــس مــا كنــا 
نرتجيــه، وفشــلت عمليــة التنميــة فشــاًل مــا 
بعــده فشــل، فالتبعيــة االقتصاديــة تــزداد 

يومــًا بعــد يــوم والديمقراطيــة السياســية

ــوق  ــة فــي تأخــر مســتمر وحق واالجتماعي
وتهميــش  المراتــب  ادنــي  فــي  اإلنســان 
العلــم والعلمــاء ال حــد لــه، والجهــل اخــذ 

فــي التغلغــل فــي ثنايــا المجتمــع.

هــذه الســلوكيات والتوجيهــات االنهزاميــة 
القومــي  للمشــروع  مــرة  هزيمــة  شــكلت 
نظــام  وجعلــت  العربيــة  للوحــدة  قاتلــة 
الشــرق أوســطية ليــس ممكنــًا فقــط بــل 
نتيجــة حتميــة وأمــرًا واقعــًا ال مفــر منــه.

إن وهــم الرخــاء االقتصــادي الــذي ســيأتي 
بــه النظــام الشــرق أوســطي والقابــع فــي 
مخيلــة بعــض القــادة العــرب ناتــج عــن 
براعــة الحركــة الصهيونيــة العالميــة فــي 
زائفــة  ابتســامات  وراء  أنيابهــا  إخفــاء 
تجيــد ســربلة مخالــب االحتــالل االقتصــادي 
المباشــر بــرداء البــراءة وتدعمــه بأفــكار 
مشــوقة وبهرجــة إعالميــة كبــرى منمقــة 
للهيمنــة االقتصاديــة الشــاملة، والعلميــة 
وشــديدة  التعقيــد  بالغــة  معظمهــا  فــي 
الســرية لعــل ابســطها التحكــم فــي عمليــة 
رغيــف  –أي  االقتصــادي  القــرار  اصــدرا 
الخبــز مقابــل الطاعــة- واألخطــر مــن تلــك 
األوهــام الــذي يصدقهــا الســذج واألغبيــاء 
الواعــي  الصهيونــي  اإلدراك  هــو  فقــط 
إســرائيل  فــان  لــذا  الحقيقــي،  بحجمهــا 
تدفعهــا وتدعمهــا قــوى عالميــة معروفــة، 
فــي طليعتهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
تســعى بــكل مــا فــي وســعها مســتعملة فــي 
ذلــك شــتى الوســائل لغــرض نظــام الشــرق 
– المشــتركة  بســوقه  والبــدء  أوســطية 

عــوض الســوق العربيــة المشــتركة- وفتــح 
حــدود األقطــار العربيــة في وجه االســتثمار 
األجنبــي فــي محاولــة قصــوى الســتثمار 

يعكــس  الــذي  الراهــن  العربــي  الواقــع 
مالمــح العجــز واالنهيــار وتداعيات شــديدة 
ســتظل  هــل   – نتســاءل  وهنــا  الســلبية، 
األقطــار العربيــة ذات ســيادة إذا جــردت 
مــن التحكــم باقتصادهــا الداخلــي بعدمــا 
فتحــت أســواقها الداخليــة علــى مصراعيهــا 

فــي وجــه الصناعــة الغربيــة…؟

األقطــار  بعــض  فــي  الحــرة  والمناطــق 
العربيــة هــل هــي خدمــة لالقتصــاد الوطنــي 
آم احتــالل مــن نــوع خــاص فرضــه النظــام 
الشــرق أوســطي…؟ هــل يمكــن أن تظــل 
األقطــار العربيــة ذات ســيادة إذا جــردت 

مــن التحكــم باقتصادهــا الداخلــي..؟

إلنهــاء  آٍت  أوســطي  الشــرق  نظــام  أن 
النظــام العربــي بــكل مــا يعنيــه مــن قيــم 
وتاريــخ ومؤسســات وقــدرة علــى المقاومــة 
معالمــه  تغييــر  األقــل  علــى  أو  الذاتيــة 
إلــى أقصــى درجــة ممكنــة والعمــل علــى 
اســتغالل حالــة االنهــزام الذاتــي التــي تمــر 
بهــا كل رمــوز األمــة العربيــة وتوظيفهــا 
جديــدة  تفاعــل  منظومــة  خلــق  لصالــح 
ال يكــون للعــرب كنظــام وهويــة أي دور 
فيهــا، والمشــكلة ليســت فــي نظــام الشــرق 
القيــادات  فــي  المشــكلة  ولكــن  أوســطية 
العربيــة الرســمية التــي نامــت نــوم آهــل 
كتابــات  موقــع  عــن  )نقــال  الكهــف. 

اإللكترونــي(.
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»العروبــة هــى قــدر ومصيــر وحيــاة 
».ربمــا تلخــص هــذه المقولــة التــى 
جمــال  الراحــل  الزعيــم  صاغهــا 
عبــد الناصــر جوهــر فكــرة العروبــة 
إلرســاء  أساســية  ركيــزة  باعتبارهــا 
وتحقيــق  العريــى  التضامــن  دعائــم 
حلــم القوميــة العربيــة فــى اإلســتقالل 
الواحــد  المصيــر  ظــل  فــى  والوحــدة 
والتاريــخ المشــترك الــذى تقــوم عليــه 
القوميــة العربيــة باإلضافــة إلــى وحدة 
اللغــة والتواصــل الجغرافــى، فالقوميــة 
وتجســيد  وجــود  عــن  تعبيــر  هــى 
معينــة  بشــرية  جماعــة  انتمــاء 
متواجــدة وتعيــش فــوق رقعــة جغرافية 
بعينهــا تمتــد مــن جنــوب غــرب آســيا 
مــن  الغربــي  الشــمال  أقصــى  إلــى 
أفريقيــا. وبالتالــى فــإن القوميــة هــى 
صلــة اجتماعيــة وجدانيــة تنشــأ مــن 
اإلشــتراك فــي الوطــن والجنــس واللغــة 
بالتضامــن  تنتهــي  وقــد  والتاريــخ 
ــى الوحــدة وهــى  ــاون وصــواًل إل والتع
التــى  للقوميــة  األســمى  الغايــة 
تســعى لتحقيقهــا. وتعــد درجــة مــن 
ألنهــا  واالرتقــاء،  التطــور  درجــات 
ــن شــخصية األمــة  ــي تكوي تتداخــل ف
ــك  ــم خاصــة بهــا. لذل وتطبعهــا بمعال

يقــال علــى ســبيل االمثــال القوميــة 
العربيــة والقوميــة الفرنســية والقوميــة 

األلمانيــة.

أواًل: إرث العروبة فكريًا

علــى  العروبــة  إرث  يتجســد      
مــن  والتنظيــري  الفكــري  المســتوى 
القومــي  التيــار  جســده  مــا  خــالل 
العربــى بإعتبــاره يشــمل تلــك األحــزاب 
والجماعــات والمنظمــات التــي آمنــت 
بوحــدة األمــة العربيــة بهــدف تحررهــا 
مــن التخلــف والتبعيــة واالســتعمار. 
ظهــور  العربــي  العالــم  شــهد  وقــد 
العديــد مــن الحــركات القوميــة التــى 
اســتلهمت أفكارهــا مــن الفكــر القومــى 
الفكــر  بدايــات  وتمثلــت  األوروبــي. 
القومــى العربــي فــى جمعيــات وخاليــا 
ســرية فــي بــالد المشــرق العربــي، 
ولعــل مــن أقدمهــا الجمعيــة الســورية 
البســتاني  بطــرس  أسســها  التــي 
فــي   )1٨٤٧( اليازجــي  وناصيــف 
فــي  الســورية  والجمعيــة  دمشــق، 
بيروت التي أسســها ســليم البســتاني 
ومنيــف خــوري )1٨٦٨(، وجمعيــة 
 ،)1٨٨1( العربيــة  الملــة  حقــوق 
وجمعيــة رابطــة الوطــن العربــي التــي 

أسســها نجيــب عــازوري ) 1٩0٤( 
فــي باريــس، وجمعيــة الوطــن العربــي 
هللا  خيــر  هللا  خيــر  أسســها  التــي 
وجمعيــة   ، باريــس  فــي   )1٩0٥(
العربيــة الفتــاة ) 1٩11( فــي باريس 
فــي  القوميــة  الدعــوة  ثــم ظهــرت   ،
حركــة سياســية واضحــة المعالــم فــي  
المؤتمــر العربــي األول الــذي انعقــد 
فــي باريــس عــام  1٩1٣ فــي مقــر 
الجمعيــة الجغرافيــة الفرنســية وانتهــى 
المؤتمــر إلــى قــرارات تمــت باإلجمــاع. 
وفنــدت هــذه القــرارات أهمية اإلصالح 
واالقتصــادي  االجتماعــي  السياســي 
بحقوقهــم  العــرب  تمتــع  ووجــوب 
العربيــة  اللغــة  واعتبــار  السياســية، 
لغــة رســمية داخــل الواليــات العربيــة، 
وضــرورة مشــاركة العــرب فــي شــؤون 
وأن  والالمركزيــة،  المركزيــة  اإلدارة 
وقراراتــه  المؤتمــر  أدبيــات  تشــكل 
للعــرب  وانتخابيــًا  سياســيًا  برنامجــًا 

العثمانيــة. فــي اإلمبراطوريــة 

القوميــون  الكتــاب  طــرح  وقــد     
العــرب أفكارهــم وفــى مقدمتهــم ســاطع 
ــة  ــذى يعــد منظــر القومي الحصــري ال
العربيــة األول وأهــم مفكريهــا وأشــهر 

العروبة بين إرث الماضى وتحديات الواقع
د.مبارك مبارك أحمد

 متخصص فى النظم السياسية المقارنة
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تعــد  كثيــرة  مؤلفــات  ولــه  دعاتهــا، 
فكــرة  عليــه  تقــوم  الــذي  األســاس 
ــق فكــره  ــث ينطل ــة حي ــة العربي القومي
مــن أن الرابطــة القوميــة هــي الرابطــة 
الوحيــدة القائمــة فــي الدولــة العربيــة 
التــي تكفــل االنســجام بيــن المواطنيــن 
وانصهارهــم فــي بوتقــة أمــة واحــدة 
وقــد عبــر عــن هــذه النزعــة بقولــه:« 
العروبــة قبــل كل شــيء، وفــوق كل 
شــيء«. لذلــك يســتند الفكــر القومــى 
العربــي علــى عــدد من الروابط تشــكل 

ــة وهــى:  مقومــات داعمــة للعروب

وحــدة اللغــة: اعتبــر ســاطع - ١
الحصريــأن اللغــة تكون روح 
األمــة وحياتها،فاألمــة تقــوم 
علــى أســاس موضوعــي هــو 
األمــة  كانــت  ،ولمــا  اللغــة 
تحــدد بلغتهــا ،فهــي تشــمل 
جميــع الناطقيــن بهذه اللغة.
وتشــكل اللغــة العربيــة أحــد 
أهــم روافــد تحقيــق القوميــة 
العربيــة، فاللغــة هــى وعــاء 
اللغــة  ظلــت  الفكر،وقــد 
يتخاطــب  التــى  الوحيــدة 
ويتفاهــم بهــا العــرب، فهــى 
للتعبيــر  الوحيــدة  الوســيلة 
وأفكارهــم  رؤيتهــم  عــن 
ــل  ومشــاعرهم وانفعاالتهــم ب
وتدويــن تجاربهــم. ومنــذ أن 
برزت القومية العربية كواقع 
اجتماعــي للعــرب ظلت اللغة 
العربيــة الفصحــى واحــدة فــى 

أرجــاء الوطــن العربي وتحدد 
والشــروط  القواعــد  بنفــس 
مــن حيــث اللفــظ واإلعــراب 
تعــدد  برغــم  والتشــكيل 
المحليــة  اللهجــات  وتنــوع 
التــى اكســبت اللغــة العربيــة 
ثــراءًا وتفــردًا أســهم بــدوره 
متقــارب  نمــط  تشــكيل  فــى 
مــن التفكيــر انعكــس علــى 
التقاليــد والعــادات التــى ظلت 
اتجاهــًا  متشــابهة، وخلقــت 
ثقافيــًا واحــدًا متشــابها فــى 
لذلــك  والمشــاعر.  التفكيــر 
يقال دائما أن العروبَة ثقافة 
أكثــر منهــا أي عامــل آخــر، 
ولــدى الكثيريــن ثمــة اعتــزاز 
إن  يقــول  الــذى  بالتعريــف 
العربــي هــو كل مــن كانــت 
العربيــة  هــي  األولــى  لغتــه 
األعــراق  إلــى  النظــر  دون 
األصــول  أو  البشــرية 

انصهــر  الحضارية،فالــكل 
مــع  العروبــة  بوتقــة  فــي 
األخــرى  للقوميــات  التقديــر 
وترســخت  ســبقت  التــى 
المؤثــرة  بصماتهــا  وتركــت 
المنطقــة  شــعوب  علــى 

، العربيــة. 

تميــز - ٢ التاريــخ:  وحــدة 
بــه  مــرت  الــذى  التاريــخ 
األمــة العربيــة بوجــود قواســم 
األحــداث  لتلــك  مشــتركة 
التــى شــكلت واقــع المنطقــة 
أو مــا يصفــه البعــض بوحدة 
فالعالــم  التهديــد،  مصــادر 
لموجــه  تعــرض  العربــي 
ــة مــن  مــن محــاوالت الهيمن
الخــارج  جســدتها الهجمــات 
والصليبيــة  المغوليــة 
األوروبيــة،  واإلســتعمارية 
العربيــة  الــدول  جعــل  بمــا 
مشــتركًا  تاريخــًا  تعيــش 
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مــن النجاحــات واالخفاقــات 
تلــك  مواجهــة  كيفيــة  فــي 
التهديدات وصدها. وبالتالى 
فالتاريــخ العربــى الــذى مثــل 
ذاكــرة األمــة جعلهــا تعيــش 
سياســية  تاريخيــة  وحــدة 

مترابطــة.

شــكلت - ٣ األرض:  وحــدة 
للوطــن  الجغرافيــة  الطبيعــة 
العربــي رافــدًا رئيســيا لتكويــن 
الشــخصية القوميــة العربية. 
والوطــن العربــي هــو وحــدة 
مهــدت  متجانســة  جغرافيــة 
اللغويــة  الوحــدة  لقيــام 
كمــا  والثقافيــة،  والتاريخيــة 
تأســيس  علــى  ســاعدت 
التــي  السياســية  الوحــدات 
أو  الــدول  منهــا  تشــكلت 
اإلقليميــة  المؤسســات 
كجامعــة الــدول العربيــة على 

المثــال.   ســبيل 

والتقاليــد: - ٤ العــادات  وحــدة 
والتقاليــد  العــادات  تشــكل 
والثقافــة بوجــه عام منظومة 
عبــر  تراكمــت  التــي  القيــم 
فكــر  فــإن  لذلــك  الســنوات. 
القومييــن العــرب يدعــو إلــى 
إعــادة بعــث واحيــاء وتطويــر 
للعــادات والتقاليــد والثقافــة 
لجوهرهــا  وصــواًل  العربيــة 
األصيــل الــذى يتماشــى مــع 
متطلبــات التطــور الحضــارى 

 . واإلنســاني 

تمثــل - ٥ المصالــح:  وحــدة 
المشــترك  العيــش  مصلحــة 
ضــرورة  جماعــة  أيــة  فــى 
لقيــام مجتمــع قومــي واحــد 
ودولــة قوميــة واحــدة تنظــم 
سياســيًا  متكامــاًل  تنظيمــًا 
واجتماعيــًا.  واقتصاديــًا 
والشــك أن العــرب تجمعهــم 
فمــن  مشــتركة.  مصالــح 

فلهــم  السياســية  الناحيــة 
فــى  سياســية  مصلحــة 
إقامــة دولــة عربيــة موحــدة 
وإن ظــل ذلــك مــن الناحيــة 
تحقيقــه  وصعوبــة  النظريــة 
كمــا  الواقــع.  أرض  علــى 
ــة  أن لهــم مصلحــة اقتصادي
قوميــة  دولــة  إقامــة  فــى 
إمكاناتهــا  تســتثمر  عربيــة 
والعــرب  االقتصاديــة. 
مصلحــة  أيضــًا  تجمعهــم 
تــذوب  واحــدة  اجتماعيــة 
المحليــة  النزعــات  فيهــا 
والعصبيــات  الضيقــة 
واحــد  الطائفية،مجتمــع 
تتوحــد فيــه النظــم التربويــة 
اعتبرهــا  والتــى  والثقافيــة 
ضــرورة  الحصــرى  ســاطع 
العروبــة. دعائــم  إلرســاء 

مســتوى  علــى  العروبــة  ثانيــًا: 
لممارســة  ا

   الشك أن مقوالت القوميين العرب 
وأفكارهــم مــا كانــت تجــد طريقهــا إلــى 
التطبيــق علــى أرض الواقــع إال مــن 
عبــد  جمــال  الرئيــس  تبنــى  خــالل 
زعيــم  أول  يعــد  فهــو  لهــا  الناصــر 
ينتقــل بمفهــوم  عربــي أســتطاع أن 
القوميــة العربيــة مــن مفهــوم نخبــوي 
للصفــوة العربيــة إلــى مفهــوم شــعبي 
جماهيري تستوعبه وتؤيده الجماهير 
العربيــة، حتــى أن مصطلــح الجماهير 
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ــم يؤخــذ بالحســبان إال مــع  العربيــة ل
قيــادة عبــد الناصــر فهــو الــذي غــذى 
الطمــوات  باآلمــال ورفــع  الجماهيــر 
ــك كان أيضــًا  وفجــر التوقعــات، وكذل
العربيــة  االنقســامات  عــن  مســئواًل 
وهزيمــة يونيــو 1٩٦٧.وربمــا لخــص 
نجيــب محفــوظ مســيرة عبــد الناصــر 

ــه »بالبطــل المهــزوم«.    ــه ل بوصف

وقــد كان للمشــروع الناصــرى ســمات 
ومكونــات ارتكــزت علــى ثوابــت وهــي 
فــي مجملهــا المالمــح االســتراتيجية 
التــى  الناصريــة  القوميــة  للحركــة 
نقلــت القوميــة العربيــة مــن مســتوى 
الممارســة  مســتوى  إلــى  التنظيــر 
علــى أرض الواقــع. وهــو مــا تمثــل 

فــى التالــى:  

شــكل - ١ االســتعمار:  مناهضــة 
القضــاء علــى االســتعمار المبــدأ 
األول لثــورة 2٣ يوليــو 1٩٥2 ، 
وقــد تجســد ذلــك المبــدأ على أرض 
الواقــع مــن خــالل دعــم حــركات 
أفريقيــا  فــى  الوطنــى  التحــرر 
ــا  ــة. وعربي ــكا الالتيني وآســيا وأمري
دعمــت مصــر هــذه الحــركات مــن 
خــالل المســاعدات المســتمرة حتــى 
جــالء المســتعمرين ســواء الثــورة 
الجزائريــة للتحــرر مــن االســتعمار 
الفرنســي أو جنــوب اليمــن للتحــرر 
كمــا  البريطانــي  االســتعمار  مــن 
اعالميــا  الحــركات  هــذه  دعمــت 
فقام جمال عبد الناصر بــــتأسيس 
لتكــون  العــرب  صــوت  إذاعــة 

مــن  العربيــة  القوميــة  صــوت 
مصــر وملتقــى الثــوار ووســيلتهم 
إليصــال صوتهــم إلــى كل أرجــاء 
العالــم العربيــة. وكان لذلــك أثــره 
فــى نجــاح الكثيــر مــن الحــركات 
الثوريــة . كمــا حاربــت ثــورة يوليــو 
تأســيس األحــالف العســكرية وفــى 

بغــداد.     مقدمتهــا حلــف 

للوطــن: - ٢ الداخلــي  البنــاء  تعزيــز 
البنــاء  إرســاء  مــن خــالل  وذلــك 
االقتصــادى واإلجتماعــى والثقافــي 
القائــم علــى تذويــب الفــوارق مــا 
مجتمــع  وإقامــة  الطبقــات  بيــن 
الكفايــة والعــدل عــن طريــق أرســاء 
والتنميــة  االقتصاديــة  النهضــة 
الصناعية وملكية الشــعب لوســائل 
اإلنتــاج والتوزيــع العــادل للثــروة ، 
ومجانيــة التعليــم وإنشــاء المدارس 
للعلــم  كمنــارات  والجامعــات 
تزايــد  فــى  أســهم  بمــا  والمعرفــة 
دور الطبقــة الوســطى التــى تشــكل 
المجتمــع  فــى  االســتقرار  عمــاد 
،فضــاًل عــن تدشــين المشــروعات 
القوميــة العمالقــة وفــى مقدمتهــا 
الســد العالــي ، وصناعــة الحديــد 

الزراعــي. واإلصــالح  والصلــب، 

تحقيــق الوحــدة العربيــة: شــكلت - ٣
رئيســيا  هدفــًا  العربيــة  الوحــدة 
جــاء  حــي  الناصــري  للمشــروع 
فــى الميثــاق الوطنــى لثــورة يوليــو 
حتميــة تلــك الوحــدة بالقــول  »إن 
األمــة العربيــة لــم تعــد فــي حاجــة 
إلــى أن تثبــت حقيقــة الوحــدة بيــن 

الوحــدة  تجــاوزت  لقــد  شــعوبها، 
هــذه المرحلــة، وأصبحــت حقيقــة 
الوجــود العربــي ذاتــه، يكفــى أن 
ــك وحــدة اللغــة  ــة تمل األمــة العربي
التــي تصنــع وحــدة الفكــر والعقــل، 
تملــك  العربيــة  األمــة  أن  ويكفــى 
وحــدة التاريــخ التــي تصنــع وحــدة 
أن  ويكفــى  والوجــدان،  الضميــر 
األمــة العربيــة تملــك وحــدة األمــل 
المســتقبل  وحــدة  تصنــع  التــي 
الوحــدة  ووجــدت  والمصيــر«.  
طريقهــا فــى التطبيــق مــن خــالل 
عجلــة  لدفــع  وســائلها  توظيــف 
التنميــة فــى الــدول العربيــة لبنــاء 
صــرح  لينهــض  صلبــة  قاعــدة 
الوحــدة قويــًا ،فأرســل عبــد الناصــر 
اليمــن  إلــى  التعليميــة  البعثــات 
والجزائــر والخليــج العربــي، وفتحت 

للطلبــة  المصريــة  الجامعــات 

العــرب ، ودربــت مصــر الضبــاط 

العســكرية  كلياتهــا  فــى  العــرب 

اإلعالميــة  خبراتهــا  ووضعــت   ،

ــة تحــت تصــرف  ــة واإلداري والعلمي

أى قطــر عربــي، كمــا عملــت علــى 

تنشــيط منظمــات المجتمــع المدنــي 

المهنيــة  كاالتحــادات  العربيــة 

والنقابيــة التــى لعبــت أدوارًا مؤثــرة 

فــي دعــم القضايــا العربيــة . 

مناهضة الحركة الصهيونية:جسد - ٤

رفضــه  الناصــر  عبــد  مشــروع 

الصهيونيــة  للحركــة  ومناهضتــه 

وســيطرة  فلســطين  احتلــت  التــى 

المســلحة   بالقــوة  أراضيهــا  علــي 
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حينمــا تحــدث عــن تصــوره لوجــود 

بعــث  فــي رســالة  فقــال  إســرائيل 

بهــا إلــى الرئيــس األمريكــي الراحــل 

جــون كنيــدي عــام 1٩٦1 تحــدث 

فيهــا عــن تصــوره وتصــور الحركــة 

بلفــور  لوعــد  القوميــة  العربيــة 

حيــث قــال » لقــد أعطــى مــن ال 

يســتحق،  ال  لمــن  وعــدًا  يملــك، 

ال  »مــن  االثنــان  اســتطاع  ثــم 

يملــك« و«مــن ال يســتحق« بالقــوة 

صاحــب  يســلبا  أن  وبالخديعــة، 

الحــق الشــرعي حقــه، فيمــا يملكــه 

وفيمــا يســتحقه. تلــك هــي الصــورة 

الــذي  بلفــور،  لوعــد  الحقيقيــة 

نفســها،  علــى  بريطانيــا  قطعتــه 

ال  أرض  مــن   - فيــه  وأعطــت 

الشــعب  يملكهــا  وإنمــا  تملكهــا، 

الفلســطيني- عهــدًا بإقامــة وطــن 

يهــودي فــي فلســطين. واســتطرد 

إلــى  رســالته  فــي  الناصــر  عبــد 
المســتوى  »وعلــى  قائــال  كنيــدي 

الرئيــس-  ســيادة  يــا   - الفــردي 

الدولــي،  المســتوى  عــن  فضــاًل 

النحــو  هــذا  علــى  الصــورة  فــإن 

واضحــة  نصــب  قضيــة  تشــكل 

أن  أي محكمــة عاديــة  تســتطيع 

تحكــم باإلدانــة علــى المســئولين 

ــا.  عنهـ

ثالثًا: العروبة ما بين التنظير والممارسة 

   تنوعت الموقف من مكتســبات القومية 

العربيــة مــا بيــن اتجاهيــن رئيســيين األول 

يشــكل رفضًا للتيار العروبي وما آلت إليه 

أوضــاع األمــة العربيــة بعــد هزيمــة يونيــو 

االخفــاق  ذروة  شــكلت  والتــى   ،1٩٦٧

العروبــى وهزيمــة المشــروع الناصــرى الذى 

جســد الحلــم العربــي. ووفقــًا هــذا االتجــاه 

الــذى يقلــل مــن منجــزات الرابطــة العروببة، 

فقــد تبنــى مؤيــدوه انتقــادات عديــدة وجهــت 

لفكــرة العروبــة منهــا مــا يرتبــط بنفــى صفــة 

القوميــة عــن العروبــة ذاتهــا بــل واعتبــار 

العروبــة خطيئــة مــن خطايــا ثــورة يوليــو، 

ونفــي أهميــة اللغــة العربيــة فــى تحقيــق 

الوحــدة بيــن الــدول العربيــة الســيما فــى 

ظــل وجــود لهجــات محليــة داخــل الــدول 

العربيــة، بــل نفــي وجــود األمــة العربيــة 

فــى الحاضــر أو المســتقبل. وقــد اســتند 

هــذا االتجــاه الرافــض للتيــار العروبــي إلــى 

الممتــد  شــواهد عديــدة تعكــس الضعــف 

لبلــورة فكــرة العروبــة علــى أرض الواقــع 

أولهــا: تنــوع الصراعــات العربيــة العربيــة، 

متعــددة  صراعــات  فــى  اندلــع  مــا  وهــو 

مــا  الصــراع  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا 

بيــن الــدول التــى أطلــق عليهــا المحافظــة 

فتــرات  فــى  تقدميــة  وأخــرى  الرجعيــة  أو 

كمــا  العربيــة،  األمــة  تاريــخ  مــن  ممتــدة 

بلغــت تلــك الصراعــات ذروتهــا وفــى أســوأ 

العــراق  احتــالل  خــالل  مــن  ممارســاتها 

للكويــت فــى أغســطس 1٩٩1 ، والــذى 

فــى  تجلــى  العروبــة  لتيــار  خفوتــًا  مثــل 

رفــض الضمانــة العربيــة بعــد الغــزو ألمــن 

الخليــج العربــي لصالــح الضمانــة الغربيــة 

بعــد فشــل إعــالن دمشــق. وثانيهــا: اخفاق 

علــى  تحققــت  التــى  الوحدويــة  التجــارب 

روابــط العروبــة ومنهــا الوحــدة المصريــة 

والتــى   )1٩٦1-1٩٥٨ الســورية) 

جســدت تطبيقــًا لنجــاح القوميــة العربيــة 

فــى إرســاء تلــك الوحــدة ، والتــى مــا لبثــت 

أن تالشــت بفعــل عوامــل وتحديــات عديــدة 

بتضــرر  ارتبطــت  داخليــة  كانــت  ســواء 

قــوى سياســية واجتماعيــة مــن تداعيــات 
ســوريا.وأخرى  داخــل  خاصــة  الوحــدة 

إقليميــة تمثلــت فــى رفــض القــوى اإلقليمية 

الفاعلــة مثــل هــذه الوحــدة وتقديــم الدعــم 

لإلنفصالييــن خشــية مــن أن تــؤدى الوحدة 

إلــى خللــل فــى التــوازن اإلقليمــى يصــب 

فــى مصلحــة الجمهوريــة العربيــة المتحــدة 

ويســهم فــى هيمنتهــا علــى شــئون اإلقليــم.

أمــا التحديــات الخارجيــة فتبــرز فــى رفــض 

القــوى الدوليــة لهــذه الوحــدة انطالقــًا مــن 

نفــوذ  لدعــم  ركيــزة  تمثــل  أنهــا  قناعتهــا 
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عبــد الناصــر الرافــض للهيمنــة الغربيــة. 

التجــارب  معظــم  اخفــاق  مــن  ويتضــح 

الوحدويــة فــى أعقــاب تجربــة الجمهوريــة 

العربيــة المتحــدة أن ثمــة تدهــور مســتمر 

فــى القــدرة علــى تحقيــق هــدف الوحدة، فى 

ظــل تنــوع التحديــات مــا بيــن الدورالخارجــى 

الرافــض لتلــك الوحــدة ،وعــدم التــوازن بيــن 

الــدول الراغبــة فــى الوحــدة، والتفاوتــات 

واالجتماعيــة  والديموجرافيــة  االقتصاديــة 

بينهــا.  

لجامعــة  المؤسســى  الضعــف  وثالثهــا:   

الــدول العربيــة فــى ظــل اعتبــار قراراتهــا 

ملزمــة فقــط للــدول التــى وافقــت عليهــا، 

بداخلهــا.  القــرار  اتخــاذ  آليــة  وضعــف 

مــن ناحيــة أخــرى يــرى ذلــك االتجــاه أن 

الجامعــة العربيــة وبقرارهــا بتعليــق عضويــة 

ــة بعــد انــدالع  ســوريا فــى الجامعــة العربي

انتفاضاتهــا فــى 2011  اخفاقــأ للجامعــة 

فــى التصــدى لألزمــات العربيــة فــى فتــرات 

التحــوالت المؤثــرة، حيــث تمــت الموافقــة 

الجمهوريــة  وفــد  مشــاركة  تعليــق  علــى 

العربيــة الســورية فــي اجتماعــات مجلــس 

المنظمــات  وجميــع  العربيــة  الجامعــة 

مــن 1٦  اعتبــارًا  لهــا  التابعــة  واألجهــزة 

نوفمبــر 2011 إلــى حيــن قيامهــا بالتنفيــذ 

عليهــا  وافقــت  التــي  لتعهداتهــا  الكامــل 

بموجــب خطــة العمــل العربيــة لحــل األزمــة 

الســورية.يضاف إلــى ذلــك االخفاق موقف 

الجامعــة العربيــة مــن األزمــة الليبيــة بعــد 

طلبهــا مــن مجلــس األمــن ســرعة فــرض 

منطقــة حظــر جــوى علــى ليبيــا بعــد دمويــة 

المواجهــات مــا بيــن الثوار وكتائب القذافي 

عقــب انــدالع اإلنتفاضــة الليبيــة، إال أن 

مجلــس األمــن طــور األمــر فــى اســتدعاءه 

ــا.  ــى ليبي ــو للتدخــل ف ــف النات لحل

  أمــا اإلتجــاه الثانــى فهــو يتشــكل مــن 

العروبــة  فكــرة  ويتبنــى  العروبــة  أنصــار 

المصلحــة  علــى  تأسيســها  يمكــن  التــى 

العربيــة المشــتركة فــى ظــل وجــود مقومــات 

ــط  ــا يرتب ــا م ــة منه ــة العربي ــة للقومي داعم

الواحــد  والمصيــر  المشــترك  بالتاريــخ 

والجــوار الجغرافــي الممتــد. ويعــدد أنصــار 

هــذا االتجــاه العديــد مــن الشــواهد التــى 

وأهميتهــا  العروبــة  جــدوى  علــى  تؤكــد 

وأولهــا: الدعــم المصــرى لحــركات التحــرر 

فــى الوطــن العربــي ،ونفاذية القوة الناعمة 

المصريــة فــى بعدهــا العربــي ودور الفــن 

المكانــة  تعزيــز  فــى  والثقافــة  والتعليــم 

منتــج  بلــد  فمصــر  عربيــًا،  المصريــة 

المســاهمة  وثانيهــا:  باألســاس،  للثقافــة 

عــام 1٩٥٦  عــدوان  دفــع  فــى  العربيــة 

ــر  ــرة منهــا تفجي ــة ومؤث والتــى كانــت فاعل

الضبــاط الســوريين خــط أنابيــب التاباليــن 

العراقــي.  بالبتــرول  يغــذي أوروبــا  الــذي 

أكتوبــر 1٩٧٣  حــرب  مركزيــة  وثالثهــا: 

المشــترك  العربــي  العمــل  والتــى جســدت 

فــى ذروة مجــده وشــكلت ملحمــة عربيــة 

حيــث  وتنفيــذا  تخطيطــًا  العالــم  أذهلــت 

شــاركت تســع دول فــى المجهــود الحربــى 

البتــرول  ســالح  اســتخدام  عــن  ،فضــال 

المشــترك. الســورى  المصــرى  والتنســيق 

ورابعهــا نجــاح القوميــة العربيــة فــى صهــر 

كافــة األديــان فــى بوتقــة واحــدة فالعديــد 

مــن قيــادات القوميــة العربيــة فــي الشــام 

والمهجــر جــاؤوا مــن عناصــر غير مســلمة 

هــو  يكــن  لــم  الديــن  ألن  ذلــك  أحيانــًا، 

جوهــر القوميــة، فكانــت الثقافــة العربيــة 
هــي المحــور الــذي ارتكــزت عليــه دعــاوى 

القوميــة، بــل إن قيــادات األحــزاب العروبيــة 

المقاومــة  وحركــة  الكبيــر  الشــام  فــي 

مــن  معظمهــا  فــي  جــاؤوا  الفلســطينية 

عناصــر مســيحية، ولعلنــا نتذكــر أســماء 

مثــل ميشــيل عفلــق وجــورج حبــش ونايــف 

العربيــة  القيــادات  مــن  وغيرهــم  حواتمــة 

غيــر المســلمة، وهــي التــي أكثــر تشــددًا 

مــن غيرهــا فــي رفــع لــواء القوميــة العربية، 

الفلســطينية.  القضيــة  بثوابــت  والتمســك 

مجمــل القــول أن العروبــة ســتظل الرابطــة 

األهــم التــى تجمــع بيــن الشــعوب العربيــة 

ــاج  ــى تحت ــج، والت ــى الخلي ــط إل مــن المحي

بيــن  مــا  بأهميتهــا  الوعــى  تعزيــز  إلــى 

األجيــال الجديــدة مــن الشــباب وتعميقهــا 

مؤسســيًا مــن خــالل تعزيــز دور الجامعــة 

العربيــة كإطــار إقليمــى جامــع للعرب وقادر 

علــى مواجهــة التحديــات المتنامية.وهــو 

مــا يتطلــب أن يكــون للعروبــة اقتصادهــا 

المصلحــى  البعــد  يمثــل  الــذى  المؤثــر 

لتعزيــز تلــك الرابطــة مــن خــالل امتــالك 

األدوات القــادرة علــى اســتنهاض الطاقــات 

وتوظيفهــا  الكامنــة  العربيــة  اإلقتصاديــة 

لخدمــة المشــروع النهضــوى العربــي.  



الروابط الجديدة
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فكــرة  ظلــت  وســنوات،  عقــود  عبــر 
الشــرق أوســطية قابعــة فــي قوالــب 
أنهــا  علــى  إليهــا  ُنظــر  مغلقــة، 
مشــروع اســتعماري جديــد، يســتهدف 
المنطقــة العربيــة، مــن خــالل محاولــة 
إدمــاج إســرائيل فــي النظــام اإلقليمــي 
للتعــاون  العربــي، عبــر مشــروعات 
يمكــن  البدايــة،  فــي  االقتصــادي 
أن تشــكل أساســًا لتعــاون سياســي 
كدولــة  بإســرائيل  وقبــول  معهــا، 
ضمــن المنظومــة اإلقليميــة المكونــة 
تنــدرج  عربيــة،  دولــة   22 مــن 
جميعهــا فــي منظومــة واحــدة وهــي 
الجامعــة العربيــة. وظلــت النظــرة إلــى 
هــذا المشــروع مغلفــة بالقلــق والشــك 
والخــوف مــن ضيــاع الهويــة العربيــة، 
وربمــا التمهيــد لمزيــد مــن التشــرذم 
األمــر  يكــن  لــم  العربــي.  والتمــزق 
بــل  وحدهــا،  إســرائيل  علــى  قاصــرًا 
ظلــت الكتابــات المدافعــة عــن النهــج 
دول  مــع  للتعامــل  تدعــو  العروبــي 
مثــل تركيــا وإيــران علــى أنهــا مــن 
باعتبارهــا  العربــي،  العالــم  خصــوم 
جميعــا قــوى إقليميــة لديهــا مشــاريع 
تاريخيــة  حقيقــة  وهــي  توســعية، 

يصعب تجاوزها بالفعل، لكن التوقف 
عنــد ثوابــت التاريــخ قــد ال تتماشــى 
مــع مقتضيــات العصــر الراهــن، ومــا 
شــهدته البيئــة االســتراتيجية العربيــة 
العقــد  خــالل  كبيــرة  تحــوالت  مــن 
الماضــي وتحديــدًا منــذ الثــورات التــي 
فــي  العربيــة  المنطقــة  فــي  اندلعــت 
عــام  وخــالل   0102 العــام  نهايــة 
تداعياتهــا  تــزال  ال  والتــي   ،1102

تتفاعــل حتــى اليــوم.

جــرت  قــد  كثيــرة  ميــاه  أن  شــك  ال 
أســفل الجســور العربيــة، حركــت كثير 
مــن ثوابتهــا الفكريــة، بالتزامــن مــع 
شــهدته الجغرافيــا السياســة العربيــة 
مــن تغيــرات كثيــرة، عــالوة علــى مــا 
جــرى مــن تغيــرات سياســية ، تــم مــن 
خاللها القفز على العديد من الثوابت 
التــي تمســكت بهــا كثيــر مــن الــدول 
العربيــة عبــر ســنوات وعقــود مضــت، 
فتســارع حركــة التطبيــع العربيــة مــع 
إســرائيل، والتــي امتــدت لتصــل بعــض 
الخليــج، والســودان والمغــرب،  دول 
بعــد أن كانــت قاصــرة فــي الماضــي 
مصــر  مثــل  المواجهــة،  دول  علــى 
واألردن، والتــي كان يمكــن تفســيرها 

عنهــا،  الدفــاع  أو  تبريرهــا  وربمــا 
الــذي  الصــراع  مقتضيــات  ضمــن 
دخلتــه هــذه الــدول مــع إســرائيل فــي 
أكثــر مــن حــرب خــالل القــرن الفائت. 
اآلن أصبحت إســرائيل بشــكل رســمي 
العــب فــي النظام اإلقليمي الخليجي، 
فــي  الالعبيــن  أحــد  أصبحــت  كمــا 
بعــد  المغاربــي،  اإلقليمــي  النظــام 
فــي عالقاتهــا مــع  التطــور األخيــر 
الجزائــر  اعتبرتــه  والــذي  المغــرب، 
القومــي،  أمنهــا  ضــد  موجــه  مثــال 
كمــا توســع الوجــود اإلســرائيلي فــي 
شــرق أفريقيــا، وأصبحــت الســودان 
التــي كانــت مــن أكثــر الــدول العربيــة 
المتمســكة » ســابقا« برفض التطبيع 
مــع إســرائيل، فكانــت الــدول اللعربيــة 
الوحيــدة التــي ضمنــت هــذا الموضــوع 
كمــا  الســوداني،  الدســتور  ضمــن 
وضعتــه شــرطًا لحاملــي جــواز الســفر 
الســوداني، حيــث تذيــل جــواز الســفر 
لســوداني حتــى وقــت قريــب عبــارة » 
يســمح لحامــل هــذا الجــواز بدخــول 

كل دول العالــم عــدا إســرائيل. 

أمــا تركيــا وريثــة الــدول العثمانيــة، 
مــن  مرحلــة  فــي  دخلــت  والتــي 

نحو تجديد الفكر االستراتيجي العربي: نظرة واقعية 
للتعاون اإلقليمي الشرق أوسطي

د. أكرم حسام
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ماضيهــا  مــع  التاريخيــة  القطيعــة 
االســتعماري، خــالل مرحلــة مــا بعــد 
ــرن  ــة الق ــى نهاي ــدت إل ــورك وامت اتات
الماضــي علــى نفــس هــذه السياســة، 
قــط  لمخلــب  خاللهــا  تحولــت  التــي 
االســتعمارية  المشــاريع  مــن  لكثيــر 
أوائــل  مــن  فكانــت  المنطقــة،  فــي 
بإســرائيل  اعترفــت  التــي  الــدول 
وطــورت عالقــات قويــة معهــا، ودأبــت 
ــى التدخــل فــي  ــك الفتــرة عل خــالل تل
الشــئون العربيــة خاصــة فــي ســوريا 
والعــراق، اآلن باتــت تركيــا العبًا أكثر 
حضــورًا فــي الســاحة العربيــة، فبرغــم 
السياســات  بعــض  فــي  اســتمرارها 
العدوانيــة التدخليــة المرفوضــة عربيــًا 
العــراق،   ، ســوريا   ( عــام  بشــكل 
الــدول  بعــض  ومــن  ليبيــا....(  
العربيــة الكبــرى وعلــى رأســها مصــر 
على نحو خاص، إال أن تركيا تســير 
فــي طريــق أخــر نحــو بنــاء عالقــات 
جيــدة مــع دول الخليــج، فتركيــا اآلن 
األمــن  معادلــة  مــن  جــزء  أصبحــت 
بقواعــد  احتفاظهــا  عبــر  الخليجــي، 
عســكرية فــي قطــر، وبقــوات علــى 
األرض هنــاك، عــالوة علــى حرصهــا 
علــى تطويــر عالقتهــا االســتراتيجية 
مــع الكويــت وســلطنة عمــان، لتمتــد 
للمجــال  االقتصــادي  المجــال  مــن 
مشــروعات  عبــر  أيضــًا  العســكري 
أســلحة  وشــراء  مشــتركة  تصنيــع 
ومشــاريع تدريــب مشــتركة، كمــا أن 
العالقــات الســعودية واإلماراتيــة مــع 

أيضــًا  للتحســن  فــي طريقهــا  تركيــا 
بعــد ســنوات مــن التوتــر، مــع الوضــع 
فــي االعتبــار أن الوجــود االقتصــادي 
لــم  الدولتيــن  هاتيــن  فــي  التركــي 
يتأثــر كثيــرًا بســنوات التوتــر )٧102 
-0202( ، كمــا مــدت تركيــا نفوذهــا 
للصومــال وليبيــا، وتحاول حاليا تغير 
نهجهــا للتعامــل مــع ســوريا والعــراق 
ــي  ــاون مشــتركة ف ــر معــادالت تع عب
واالقتصــادي.  السياســي  المجاليــن 
إذن تركيــا اســتغلت الحالــة العربيــة 
الضعيفــة بعــد 1102 وتمكنــت مــن 
النظــام  فــي  كثيــرة  ألطــراف  النفــاذ 
االقليمــي العربــي، ورســخت نفوذهــا 
ــع، يقتضــي  ــح أمــر واق هنــاك، ليصب
أن يتــم التعامــل معــه مــن منظــور 
هــذا  يســتوعب  مختلف،منظــور 
الوجــود، ويعمــل علــى تحويلــه لصالح 
االســتقرار االقليمــي وليــس العكــس. 
وربمــا مــا تشــهده العالقــات المصريــة 
التركيــة مــن محــاوالت للتقــارب خــالل 

الفتــرة الماضيــة قــد تكون بداية لتغير 
كثيــر مــن المفاهيــم التقليديــة للفكــر 
وهــذه  المنطقــة،  فــي  االســتراتيجي 
هــي طبيعــة السياســة المتغيــرة، فــال 
أصدقــاء دائميــن وال أعــداء دائميــن.

اإلقليميــة  القــوة  إيــران،  عــن  أمــا 
الثالثــة، التــي تشــكل إلــى جانب تركيا 
وإســرائيل أضــالع المثلــث اإلقليمــي، 
الذي شــكل في أذهان دارســي العلوم 
ــي محــور  ــم العرب ــي العال السياســة ف
للصــراع المحتمــل مــع العالــم العربــي، 
والثقافــة  التاريــخ  خبــرات  بحكــم 
االســتراتيجية لبعــض النخــب الحاكمة 
فــي هــذه البلــدان. أصبحــت طهــران 
اليــوم جــزء مــن المعادلــة السياســة 
فــي العــراق ال يمكــن تجاهلهــا، وربمــا 
االنتخابــات البرلمانيــة األخيــرة خيــر 
دليــل علــى ذلــك، فإيــران هــي التــي 
رســم  فــي  كبيــرة  بصــورة  تتحكــم 
العــراق،  فــي  السياســي  المشــهد 
والحــال ال يختلــف كثيــرا في لبنان من 
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خــالل حــزب هللا، كمــا أنهــا أصبحــت 
مــن أكثــر الــدول اإلقليميــة قربــًا مــن 
بقــوة ضــد  أن وقفــت  بعــد  ســوريا، 
إســقاط نظــام بشــار األســد، ونجحــت 
إلــى جانــب روســيا فــي تثبيــت دعائــم 
النظــام ومنــع انهيــاره، وتمكنــت خالل 
ثمــار  جنــي  مــن  األخيــرة  الســنوات 
ذلــك فــي صــورة مشــروعات تعــاون 
المجــاالت  كافــة  فــي  اســتراتيجي 
االقتصاديــة والثقافيــة وكذلــك علــى 
المســتوى االســتراتيجي. كذلــك اليمــن 
ومــن خــالل عالقاتهــا مــع الحوثييــن 
تقريــر  فــي  مهــم  العــب  أصبحــت 
األمــر  هــو  إذن  اليمــن.  مســتقبل 
وشــروطه،  قواعــده  يفــرض  الواقــع 
معادلــة  مــن  جــزء  أصبحــت  إيــران 
مــن  عــدد  فــي  اإلقليمــي  الصــراع 
البلــدان العربيــة، ويصعــب تجاهلهــا 
أو إبعادهــا، دون المجازفــة بوضــع 
ســيناريوهات  أمــام  البلــدان  هــذه 
ذلــك  كل  الممتــدة.  األهليــة  الحــرب 
مفهــوم  لطــرح  إليــران  دافعــا  كان 
جديــد للتعــاون اإلقليمــي مــن خــالل 

مــا أســمته بمبــادرة هرمــز للســالم، 
بحيــث تصبــح إيــران ودول الخليــج 
واحــدة،  إقليميــة  منظومــة  ضمــن 
نوعــًا  أبــدت  خليجيــة  دول  وهنــاك 
مــن القبــول المبدئــي لهــذا المشــروع 
بالفعــل كقطــر وســلطنة عمــان، بينمــا 
ال تــزال باقــي دول الخليــج متخوفــة 
مــن هــذه الخطــوة، التــي تحتــاج بــال 
شــك لمناقشــات عميقــة مــع الجانــب 
اإليرانــي، وربمــا مــا تشــهده العالقــات 
محــاوالت  مــن  الســعودية  اإليرانيــة 
فيمــا  العالقــات  لعــودة  استكشــافية 
بينهــا قــد تســرع مــن وتيــرة التعــاون 
الخليجــي اإليرانــي. كمــا طــرأت خــالل 
التصريحــات  بعــض  األخيــرة  الفتــرة 
اإليرانيــة التــي تتحــدث عــن رغبتهــا 
فــي تحســين العالقــات مــع مصــر، 
خــالل  مؤشــرات  عــدة  بعــد  خاصــة 
فــي  أخرهــا  كان   ( األخيــرة  الفتــرة 
قمــة بغــداد للتعــاون والشــراكة نهايــة 
ســبتمبر الماضــي 2021 ( جعلــت 
البعــض يتحــدث عــن مرحلــة جديــدة 

مــن العالقــات العربيــة اإليرانيــة.

أو   ، أوســطية  الشــرق  فكــرة  إذن 
الجديــد  األوســط  الشــرق  مشــروع 
مشــروع  أو  فكــرة  مجــرد  تعــد  لــم 
حيــز  دخــل  لكنــه  األدراج،  فــي 
أمــام  الواقــع.  األمــر  بحكــم  التنفيــذ 
ذلــك كان البــد مــن إعــادة التفكيــر 
أوســطية  الشــرق  أطروحــات  فــي 
القديمــة، ليــس بغــرض نقدهــا فقــط، 
لكــن بغــرض وضعهــا فــي ســياقات 
تتســق مــع مقتضيــات التغيــر الحالــة 
اإلقليمــي  النظــام  فــي  والمســتقبلية 
العربــي، كمــا نؤكــد أن االنفتــاح علــى 
التعــاون الشــرق أوســطي مــع القــوى 
ال  اإلقليــم،  فــي  الرئيســة  اإلقليميــة 
العروبــة  لمشــروع  إســقاطا  يعنــي 
الراســخ بروابط اللغة والدين والتاريخ 
المشــترك، بيــد أن المشــروع العروبــي 
مــع  للتعامــل  كافيــًا  يعــد  لــم  وحــده 
ومســتقبل  الجديــد،  العالــم  مســتقبل 
االســتقرار اإلقليمــي، فدفــن الــرؤوس 
بــل  الحــل،  هــو  ليــس  الرمــال  فــي 
الحــل فــي تجديــد الفكــر االســتراتيجي 
العربــي، ومراجعــة مــا يمكــن تســميته 
بالثوابــت العربيــة، الن السياســة ال 
متغيــرة  هــي  بــل  الثوابــت،  تحتمــل 
ومتقلبــة ، وقطــار الزمــن لــن ينتظــر 

أحــد. 

إن ســوريا التــي ظلــت لعقــود شــاهدة 
مفكريهــا  كبــار  كتابــات  خــالل  مــن 
القومــي  الفكــر  عــن  المدافعيــن 
الحصــري  ســاطع  مثــل  والعروبــي 
تجســد  أصبحــت  زريــق  وقســطنين 
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فهــي  أوســطية،  الشــرق  فكــرة  اليــوم 
نموذجــًا مصغــرًا لشــرق أوســط جديــد، 
القــوى  هــذه  وتشــابكت  فيــه  تقاطعــت 
الثــالث ) إيــران، تركيــا، إســرائيل(، وإذا 
جــاز لــي أن أتخيــل أن ســاطع الحصــري 
مثــال ال يــزال علــى قيــد الحيــاة، مــاذا 
كان ســيكتب عــن حــال ســوريا اليــوم، 
أفــكاره  عــن  مدافعــًا  ســيظل  كان  هــل 
القديمــة عــن العروبــة والقوميــة أم انــه 
كان سيســتجيب لألمــر الواقــع ويراجــع 
أفــكاره علــى نحــو يتماشــي مــع الواقــع 
الجديد،علــى خلفيــة مــا جرى ن تطورات 
خــالل عقــد مــن » الخريــف العربــي« ، 
والــذي يظهــر عــدم كفايــة الخطابــات 
علــى  مهيمنــة  ظلــت  التــي  التقليديــة 
المجــال العربــي منــذ اســتقالل البلــدان 
العربيــة عــن االســتعمار، والحاجــة إلــى 
لمراجعــة  نظــر مختلفــة،  رؤى وزوايــا 
ثالثــة خطابــات تحرريــة ظلــت ســائدة 
الماضيــة وهــي  خــالل األربعــة عقــود 
خطــاب  االســتعمار،  بعــد  مــا  خطــاب 

العلمانيــة. وخطــاب  الديمقراطيــة، 

إخصابهــا  هــي  األفــكار  حيــاة  إن 
يــالءم  بمــا  وتجديدهــا  بــل  وتهجينهــا 
الواقــع، والواقــع العربــي اليــوم بالفعــل 
مــأزوم بعــدة عوامــل، ال يتســع المجــال 
لذكرها بالتفصيل، فخالل الثالثين عامًا 
الســابقة أصبح اإلقليم المســرح الرئيس 
والجماعــات  اإلرهــاب،  ضــد  للحــرب 
بــرداء  تتدثــر  والتيــارات  المســلحة 
اإلســالم، واإلســالم منهــا بــراء، بعــد أن 
تحولــت حركــة هــذه التيــارات لمضخــة 
وضــرب  والكراهيــة،  للعنصريــة  هائلــة 

قواعــد التعايــش المشــترك المســتقرة فــي 
عــدد مــن البلــدان العربيــة، وكانــت هــذه 
التطــورات مــن تداعيــات حالــة االنقســام 
القومــي  للخطــاب  والفكــري  العمــودي 
بيــن  انشــق  الــذي  العربــي  التقدمــي 
ســبعينات وثمانينــات القــرن العشــرين 
الديمقراطيــة  الشــعبة  شــعبتين،  إلــى 
التي كانت منخرطة سياســيًا ، والشــعبة 
العلمانيــة التــي تكرســت لمواجهــة فاعــل 
بــدوره،  صاعــد  وسياســي  اجتماعــي 
وهــو اإلســالم السياســي. وعلــى هــذا 
النحــو عشــنا فكريــًا خــالل مــا يقتــرب 
فكــري  عتــاد  علــى  عقــود  أربعــة  مــن 
وتقــل  متراجعــًا  للواقــع  اســتيعابه  كان 
ومالئمتــه النوعيــة لمــا يســتجد ويتغيــر.

وهــذا مــا يدفــع للبحــث مــرة أخــرى عــن 
ــة لخطــاب تحــرري جــذري  ــزة تحليلي ركي
هــو مفهــوم النظــام الشــرق أوســطي، 
والــكالم علــى نظــام شــرق أوســطي ال 
أو  علنيــة  ترتيبــات،  أو  توافقــًا  يعنــي 
ســرية، وال يســتبعد توتــرات شــديدة أو 
حتــى صراعــات عنيفــة، لكنــه توزيــع 
لعالقــات القــوة، يتوافــق مــع الرغبــة فــي 
االســتقرار كقيمــة عليــا فــي المنطقــة. 

إن مشــكلة المدافعين عن فكرة العروبة 
أو مــا يســمى بالمشــروع العروبــي اليــوم 
هــي انفصــال رابطتهــم الجامعــة عــن أي 
يلتــف  أن  يســتطيع  تحــرري،  مشــروع 
حولــه الجماهيــر العربيــة مــن جديــد ، 
مــا  إلــى  العروبــة  ارتــداد  مــع  خاصــة 
مواجهــة  فــي  اإلثنيــة  الرابطــة  يشــبه 
مجموعــات إثنيــة أخــرى تعيــش بالــدول 
العالــم  أمــام  يعــد  لــم  لذلــك  العربيــة. 

العربــي مــن بــاب للخــروج مــن المــأزق 
الــذي يواجهــه إال بالدعــوة الجــادة إلــى 
ــد علــى أســس  ــاء نظــام إقليمــي جدي بن
جديــدة ومختلفــة عــن تلــك التــي طرحــت 

خــالل الخمســينات والســتينات. 

ختامــًا نقــول، أن فكــرة التعــاون الشــرق 
التعــاون  أنمــاط  مــن  كنمــط  أوســطي 
فــي  المهمــة  القــوى  مــع  اإلقليمــي 
المنطقــة العربيــة والمحيطــة بهــا، قــد 
باتــت مــن ضــرورات العقــد الراهــن مــن 
القرن الحادي والعشرين، وهذا التعاون 
لصالــح  اســتثماره  يمكــن  اإلقليمــي 
اســتقرار المنطقــة وليــس العكــس، مــع 
فــي  األخــر  الجانــب  علــى  االســتمرار 
ــة العقبــات أمــام مشــاريع  محــاوالت إزال
التعــاون العربيــة المشــتركة، والتــي ال 
تــزال تقــف حتــى اآلن دون المســتويات 
القطاعــات.  مــن  عــدد  فــي  المطلوبــة 
ونعتقــد أن الوقــت قــد حــان بالفعــل لعمل 
إزاء  االســتراتيجي  فكرنــا  فــي  تجديــد 
الشــرق أوســطية،  فكــرة  مــع  التعامــل 
بمــا يمكنــا مــن تحويلهــا مــن تحــدي 
ــاء المســتقبل، وفــق قواعــد  لفرصــة لبن
وأســس ثابتــة تقــوم علــى احتــرام حســن 
الجــوار والتعــاون االقتصــادي والتســوية 
المنطقــة،  فــي  للصراعــات  الســلمية 
واالرتقــاء بمســتويات المعيشــة فــي دول 
العربيــة  المنطقــة  لتصبــح  المنطقــة، 
والعنصريــة  والعنــف  لإلرهــاب  طــاردة 
مــن  حاضنــة  وليســت  والكراهيــة، 

حواضنهــا
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تشــكل الهويــة - فــي أي أمــة مــن 
األيديولوجــي  الحافــز   - األمــم 
الــذي  والشــعوري  النفســي  والدافــع 
يدفــع األمــة نحــو التقــدم بقــوة فــي 
اتجــاه )اإلحيــاء الحضــاري(، ويقــاوم 
فــي ذات الوقــت االجتيــاح الحضــاري 
ُتشــعر  فالهويــة  األخــرى..  لألمــم 
يجــب  الــذي  )المركــز(  أنهــا  األمــة 
ــس  ــه اآلخــرون.. ولي أن ينجــذب إلي
هــذا )المركــز( خارجهــا ويجــب عليهــا 
هــي أن تنجــذب إليــه، وهــذا يقــوي 
فــي أفــراد األمــة قــوة الصمــود أمــام 
تيــار الغــزو الحضــاري، وُيفجــر فيهــم 
األمــة  فتســتطيع  الكامنــة  الطاقــات 
لتحقيــق  الحواجــز  كل  فــوق  القفــز 

الحضــاري. واإلنجــاز  التقــدم 

أمــا إذا فقــدت األمــة - أيــة أمــة - 
هويتهــا )المســتقلة( فــإن هــذا يعنــي 
)التبعيــة( لألمــم األخــرى  ال محالــة 
االســتعباد  ســياط  تحــت  والبقــاء 

والقهــر!!.

»بديهيــات  مــن  فإنــه  هنــا  ومــن 
البنــاء  مشــكلة  فــي  العقلــي  النظــر 
أو البعــث الحضــاري عنــد أمــة مــن 
األمــم أن أولــى خطــوات هــذه العمليــة 
الشــخصية  إبــراز  علــى  تقــوم  إنمــا 
الحضاريــة لهــذه األمــة فــي الواقــع 
لــدى  وأيًضــا  اإلنســانيين،  والتاريــخ 

أجيالهــا الناشــئة، وذلــك يكــون مــن 
خــالل إحيــاء وصقــل مقومــات هــذه 
ــا،  ــا وقيمًي ــا، وفكرًي الشــخصية، ثقافًي
وأخالقًيــا، واجتماعًيــا، بعــد لفــظ مــا 
شــاب تلــك المقومــات، مــن عوامــل 
علقــت  تخلــف،  منزلقــات  أو  هــدم، 
التاريخيــة  األمــة  مراحــل  فــي  بهــا 

المختلفــة«]1[.

وال مفــر عــن هــذه الخطــوة األوليــة.. 
)إحيــاء الهويــة(، ألن البعــد العقــدي 
والتاريخــي والحضــاري ألية أمة يضع 
)بصماتــه( علــى األبعــاد السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة.. وحتــى 
والتقنيــة  العلميــة  الجوانــب  علــى 

والتنظيميــة واإلداريــة..

أهميــة  علــى  ندلــل  أن  أردنــا  وإذا 
مــن  األمــة  فــي  وأثرهــا  الهويــة 
واقــع حياتنــا المعاصــرة لنظرنــا إلــى 
اليابــان مثــاًل »هــذا البلــد الــذي خــرج 
مــن الحــرب العالميــة منهــك القــوى 
متضــرًرا كمــا لــم تتضــرر دولــة مثلــه، 
فــي مصــاف  فهــو اآلن  ذلــك  ومــع 
الخــط  ألن  المتقدمــة...  الــدول 
الواضــح الــذي ســارت عليــه اليابــان 
منــذ خروجهــا مــن الحــرب هــو التميــز 
هــذه  فكانــت  مســتقلة«]2[  بهويــة 
الهويــة المســتقلة هــي التــي دفعــت 
العامــل اليابانــي إلــى اإلبــداع والدقــة 

لــم  مــا  وهــذا  والتطويــر،  واالختــراع 
ــا لــو أن هــذا العامــل كان  يكــن ممكًن
متقمًصــا شــخصية العامــل الغربــي، 
ألنــه حينئــذ يشــعر بالتبعيــة، وفقــدان 
عزمــه  مــن  يحــد  الــذي  الشــخصية 

ويقتــل فيــه روح اإلبــداع.

هويتهــا،  علــى  حافظــت  فاليابــان 
وقبلــت مــن الحضــارة مــا دفعهــا إلــى 
اإلمــام.. بــل كانــت اليابــان شــديدة 
الحرص على هذه الهوية المســتقلة، 
وكان الطالــب اليابانــي حيــن يذهــب 
إلــى الغــرب ليتعلــم التقنيــة، يحافــظ 
أشــد المحافظــة علــى أخــالق بــالده 
وتراثهــا وهويتهــا »ولمــا بعثت اليابان 
بعثــة مــن أبنائهــا للتعليــم فــي بــالد 
المبتعثــون  أولئــك  ورجــع  الغــرب، 
ذائبيــن  مبادئهــم،  مــن  متحلليــن 
فــي الشــخصية الغربيــة، منغمســين 
ــم يكــن مــن  ــة ل ــي الشــهوات الفردي ف
جميًعــا  أحرقوهــم  أن  إال  اليابانييــن 
علــى مــرأى مــن النــاس ليكونــوا عبــرة 

لغيرهــم«]٣[.

وهكــذا أدرك اليابانيــون )الوثنيــون( 
خطــورة االجتيــاح الحضــاري وفقــدان 

الهويــة المســتقلة!!.

وكمــا فعلــت اليابــان، فعلــت كوريــا 
الشــمالية.. ســدت أبوابهــا فــي وجــه 
االجتيــاح الحضاري الغربي وتمســكت 

إحياء الهوية اإلسالمية
د. محمد بدري
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فاســتطاعت  المســتقلة،  بهويتهــا 
وتتجــاوز  بيدهــا  نفســها  تبنــي  أن 
ــدول  ــح مــن ال ــف لتصب ــة التخل مرحل

الصناعيــة..

فــإذا نظرنــا إلــى العالــم اإلســالمي، 
يمكــن  التــي  الهويــة  عــن  وبحثنــا 
اإلســالمية،  األمــة  إحيــاء  عبرهــا 

نجــد؟. أن  عســانا  فمــاذا 

لقد ادعى زعماء العلمانية أن طريق 
اإلحيــاء الحضــاري لألمــة اإلســالمية 
)الوطنيــة(..  الهويــة  إحيــاء  هــو 
وحيــن  )القوميــة(،  الهويــة  وإحيــاء 
ســارت األمــة وراءهــم خربــوا بيــوت 
ال  وهــم  المؤمنيــن  بأيــدي  اإلســالم 
يشــعرون!! ذلــك أن الهويــة الوطنيــة 
تمثــل  ال  )اإلســالمي(  الواقــع  فــي 
الــذي  القــوي  االســتقطاب  محــور 
هــي  بــل  األفــراد،  يجمــع  أن  يمكــن 
ُينتــج  وسياســي  اجتماعــي  فــراغ 
ــي  ــراب( الت فــي األمــة ظواهــر )االغت
تســتنزف الطاقــات وُتضيــع الجهــود، 
وتجعــل محصلــة عمــل األمــة تصــل 

أعدائهــا!!]٤[. جيــوب  إلــى 

وادعــى زعمــاء العلمانيــة أن الطريــق 
إلــى اإلحيــاء الحضــاري لألمــة هــو ما 
ــذي  أســموه )المشــروع القومــي(. وال
يحــاول أن يجمــع أفــراد األمــة عبــر 
األفــراد  بيــن  مشــترك  هــدف  إيجــاد 

يشــد بعضهــم إلــى بعــض.

هــذا  إن  هيهــات..  ولكــن 
المشــروع )الُمفتعــل( يخبــو 

ويظهــر، ويقــوى ويضعــف،.. وعنــد 
فــي  تبــدأ ظواهــر االغتــراب  ضعفــه 
الظهــور وتقــل مشــاركة األمة فيتحكم 
فيهــا الرعــاع واألراذل والســفهاء مــن 
متعســفة،  اســتبدادية  نظــم  خــالل 
تقــوم بعمــل تفريــغ شــامل لقــوى األمة 
جميعهــا، مــن مــال وقيــم وتكتــالت 

شــعبية وغيرهــا!!.

وهكــذا تبقــى األمــة فــي هــذه الدائــرة 
ال تخــرج عنهــا.. هويــة وطنيــة أو 
يؤديــان  متجــدد،  قومــي  مشــروع 
إلــى فــراغ اجتماعــي، ينتــج اغتراًبــا 
األراذل  فيتحكــم  انتمــاء،  وفقــدان 
والســفهاء، فيكــون الفســاد العريــض، 
واســتنزاف الطاقــات والجهــود، وتصــل 
األمــة إلــى التبعيــة المطلقــة الذليلــة.. 
والتــي قــام الدليــل أكثــر مــن مــرة علــى 
كانــت  إذا  منهــا  الخــروج  اســتحالة 

ــة،  ــة الوطني ــة هــي الهوي الهوي
أو القوميــة، أو العلمانيــة..

محاولــة  أيــة  إن 
األمــة  لدفــع 

اإلحيــاء  طريــق  فــي  اإلســالمية 
ــات  الحضــاري مــن خــالل هــذه الهوي
حقيقتهــا  فــي  هــي  )المصطنعــة( 
محاولــة )تآمريــة( تخــدم فــي النهايــة 
إن  بــل  األمــة...  أعــداء  مصالــح 
الذيــن يقومــون بهــذه المحــاوالت هــم 
األمــة،  لهــذه  الحقيقيــون  األعــداء 
ألنهــم يمزقــون وحدتهــا، ويقضــون 
علــى مقومــات المواجهــة لهــذه األمــة 

أعدائهــا. مــع 

إن نقطة التحول في طريق إحياء 
األمة اإلسالمية، ونزع 
الريادة من يد أعدائها 

وبداية حضارة 
اإلسالم من جديد، 
هي )إحياء الهوية 

اإلسالمية(، 
ألنها هي 

الهوية الحقيقية 
لألمة، الموصولة 

الشرايين 
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بتاريخها، والقادرة على مقاومة 
االجتياح الحضاري الغربي.

اإلســالمية  الهويــة  إحيــاء  إن 
الطريــق  فــي  األولــى  الخطــوة  هــو 
الصحيــح إلحيــاء األمــة اإلســالمية 
االســتقطاب  محــور  تشــكل  ألنهــا 
حــول  أفرادهــا  يجمــع  الــذي  القــوي 
االجتمــاع  مــن  عقائديــة  مرتكــزات 
علــى اإلســالم والــوالء والبــراء عليــه، 
ومــن ثــم يتيــح لألفــراد تكويــن أمــة 
متماســكة. وإذا تماســكت األمــة ملــئ 
واختفــت  فيهــا،  االجتماعــي  الفــراغ 
وفقــدان  االغتــراب  ظواهــر  منهــا 
االنتمــاء، وأصبــح قادتهــا هــم )أولــو 
القويــة،  الوثبــة  فكانــت  األلبــاب(، 
واالنطالقــة الحضاريــة التــي تحطــم 
األغــالل التــي وضعهــا األعــداء علــى 

األمــة.

علــى  اإلســالمية  بهويتنــا  كنــا  لقــد 
نجنــب  أن  واســتطعنا  الدنيــا،  رأس 
الحضــارة الرومانيــة والفارســية صفــة 
ــا  القيــادة.. ومــا زالــت الفرصــة أمامن
لنعــرف أنفســنا وتعرفنــا البشــرية كلها 
وحيــن نقــوم بإحيــاء هويتنــا الحقيقيــة 
ــا  )الهويــة اإلســالمية( وتصبــح ألمتن
وهويتهــا  المتميــزة،  شــخصيتها 
المســتقلة.. حينــذاك قــد يجتمــع علينا 
األعــداء مــن كل صــوب، ولكنهــم لــن 
يستطيعوا أن ينالوا منا شيًئا، كما لم 
تســتطع الــروم والفــرس أن تنــال مــن 
المســلمين األوائــل شــيًئا. بــل ســيأتي 

اليــوم الــذي يقــف فيــه أعــداء أمتنــا 
علــى خــط الدفــاع عــن شــخصيتهم 
ــزة وهويتهــم المســتقلة خشــية  المتمي
الذوبــان فــي البوتقــة اإلســالمية، كمــا 
ذابــت مــن قبلهــم الفــرس والــروم]٥[.

وبكلمــة: تقــوم )الهويــة( فــي أيــة أمــة 
مــن األمــم بــدور )المعامل الحضاري( 
أعمــاق  فــي  عمودًيــا  يمتــد  الــذي 
اإلنســان لكــي يبعــث فيــه اإلحســاس 
بمســئوليته عــن تقــدم أمتــه، فيفجــر 
ويمتــد  الســبيل..  ذلــك  فــي  طاقاتــه 
أفقًيــا فــي األمــة لتصــب جهودهــا فــي 
تنســجم  التــي  الصحيحــة  المســالك 

مــع آمــال األمــة وطموحاتهــا]٦[.

وال شــك أن الهويــة التــي تنطبــق مــع 
الخيــار الحضــاري لألمــة اإلســالمية 
ولذلــك  اإلســالمية(.  )الهويــة  هــي 
ــة  ــه عندمــا طــرح زعمــاء العلماني فإن
للهويــة  كبديــل  )الوطنيــة(  الهويــة 
اإلســالمية، حــدث فــي األمــة )فــراغ 
اجتماعــي(، وأدى هــذا الفــراغ إلــى 
ظواهــر )االغتــراب( وفقــدان االنتمــاء 
لألمــة، وفــي ظــل االغتــراب أصبــح 
العقــالء والحكمــاء مــن األمــة غيــر 
قادريــن علــى التأثيــر فــي حركتهــا، 
وصــار  للســفهاء،  الكلمــة  وصــارت 
الفســاد  فــكان  لــألراذل،  الحكــم 
الضائعــة،  والجهــود  العريــض، 
وصــارت  المســتنزفة!!  والطاقــات 
األمــة إلــى التبعيــة الذليلــة. وهكــذا 
لــم يصبــح أمامنــا مــن ســبيل إلخــراج 

أمتنــا مــن التبعيــة إلــى الريــادة إال 
اإلســالمية،  الهويــة  )إحيــاء(  عبــر 
الحضــاري  )المشــروع  وإيجــاد 
ســبياًل  ذلــك  ليكــون  اإلســالمي(.. 
إلــى اســتقطاب أفــراد األمــة، ومــلء 
الفــراغ االجتماعــي، لتــزول ظواهــر 
االغتــراب، ويتولــى )أولــو األلبــاب( 
)الهويــة  وتصبــح  األمــة..  قيــادة 
للتغييــر، ودافًعــا  اإلســالمية( حافــًزا 
للفاعليــة، وهاجًســا لصنــع الحضــارة. 
نقــال عــن موقــع األلوكــة األلكترونــي.

]1[ فصــول مــن ثقافــة الصحــوة - 
جمــال ســلطان ص ٩٧.

]2[ طريــق البنــاء التربــوي اإلســالمي 
- د. عجيل النشمي ص 2٩، ٣٩.

 - الغربــة  دفــع  وســائل  مــن   ]٣[
ســلمان بــن فهــد العــودة ص ٣11.

]٤[ انظــر إن شــئت: لمــاذا نرفــض 
العلمانيــة - للمؤلــف.

]٥[ مســتفاد مــن كتــاب طريــق البنــاء 
التربــوي - د. عجيــل النشــمي.

العقــل  كتــاب:  مــن  مســتفاد   ]٦[
د.  الحضاريــة. -  المســلم والرؤيــة 

خليــل. الديــن  عمــاد 
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يعيــش العــرب اآلن فــي ظــّل هويــاٍت غيــر 
انعــدام  مــع  واضحــة وغيــر محســومة، 
وجــود مشــروع عربــي حضــاري محــّدد، 
علــى  حّتــى  يختلفــون  اآلن  هــم  وهــا 
الهويــة الوطنيــة نفســها، وعلــى مــا فيهــا 
الواحــد.  المجتمــع  داخــل  تعّدديــة  مــن 
ولــم تســتطع الطروحــات العربيــة الفكريــة 
األجيــال  أمــام  تضــع  أن  اآلن  الســائدة 
العربيــة الجديــدة رؤيــة فكريــة ســليمة، 
تمّكــن هــذه األجيــال مــن أن تعمــل علــى 
ضوئهــا لبنــاء مســتقبل عربــي أفضــل.

لكــن تبــرز اآلن علــى ســطح األحــداث 
وكأنهــا  الدينيــة«  »الهوّيــة  مســألة 
الوطنيــة  للهويــات  بديــاًل  أصبحــت 
ــة  ــار »الهوّي ــة، فهــل يمكــن اعتب والقومي
العربيــة؟ للهوّيــة  بديــاًل  اإلســالمية« 

هــذا التســاؤل ليــس موضوعا جديدا على 
منّصــة األفــكار العربيــة، فهــو موضــوٌع ال 
يقــّل عمــره عــن مائــة ســنة، فمنــذ مطلــع 
فــي  التســاؤل  يــدور  العشــرين  القــرن 
المنطقــة العربيــة تحديــدًا حــول ماهيــة 
هوّيــة هــذه المنطقــة، وهــي المرحلــة التي 
بــدأ فيهــا فــرز العالــم اإلســالمي إلــى دول 
وكيانــات بعــد انتهــاء الحقبــة العثمانيــة.

ــرن العشــرين،  ــا حــدث خــالل الق ــن م لك
أثبــت عــدم إمــكان الفصــل فــي المنطقــة 
الثقافيــة  العروبــة  بيــن  مــا  العربيــة 
واإلســالم الحضــاري. فالعروبــة واإلســالم 
متالزمــة  حالــة  العربيــة  المنطقــة  فــي 
مترابطــة، ومختلفــة عــن كل عالقــة بيــن 
الديــن كإســالم والقوميــات األخــرى فــي 
العالــم اإلســالمي. فقــد كان علــى تركيــا، 

لكــي تبتعــد عــن الديــن )اإلســالم( ولتأخــذ 
أن  األوروبــي،  وبالمنحــى  بالعلمانيــة 

تتمّســك بقوميتهــا التركيــة.

وهــذا المثــال الــذي حــدث فــي تركيــا، جعل 
الكثيريــن مــن العــرب المتمّســكين بدينهــم 
عــن  الحديــث  أنَّ  يعتقــدون  اإلســالمي 
القوميــة العربيــة يعنــي التخّلــي أيضــًا عن 
دينهــم، قياســًا علــى التجربــة التركيــة، 
خصوصيــة  الواقــع  فــي  هنــاك  بينمــا 
للعالقــة بيــن العروبــة واإلســالم، وهــي 
خصوصيــة محصــورة بالعــرب وال تشــترك 
فيهــا معهــم أّيــة قوميــة أخــرى فــي العالــم 

اإلســالمي.

الكريــم،  القــرآن  لغــة  هــي  فالعربيــة 
والثقافــة العربيــة هــي التــي انتشــرت مــن 
خاللهــا الدعــوة اإلســالمية فــي العالــم. 
وحينمــا يتــّم فصــل العروبــة الثقافيــة عــن 
اإلســالم الحضــاري، فــكأّن ذلــك هــو فصل 
لغــة القــرآن الكريــم عــن القــرآن الكريــم 
العربيــة  لــألرض  فصــل  وكأّنــه  نفســه، 
التــي عليهــا المقّدســات اإلســالمية، عــن 
الديــن اإلســالمي. هــذه الخصوصيــة فــي 
العالقــة تجعــل إضعــاف العروبــة إضعافــًا 

لإلســالم، والعكــس صحيــٌح أيضــًا.

هل الهوية اإلسالمية بديٌل للهوية العربية؟

د. صبحي غندور
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ــت  ــا كان ــر، حينم ــة الجزائ ــت حال ــد كان لق
مثــال  خيــر  الفرنســي،  االحتــالل  تحــت 
علــى ذلــك، فقــد حاولــت فرنســا أن تضــع 
بديليــن فــي الجزائــر: بديــاًل حضاريــًا وهــو 
الحضــارة  مــن  بــداًل  الغربيــة  الحضــارة 
حينمــا  ثقافيــًا  وبديــاًل  اإلســالمية، 
حاولــت »َفْرنســة« الجزائــر وفــرض اللغــة 
الفرنســية بــداًل مــن اللغــة العربيــة. فكيــف 
حافظــت الجزائــر علــى عروبتهــا وعلــى 

إســالمها؟

لقد فعلت ذلك من خالل التمّسك بالقرآن 
الكريــم. فمــن خــالل التمّســك باإلســالم 
بعروبتهــا.  الجزائــر  تمّســكت  نفســه، 
وقــد عــاش المشــرق العربــي فــي مطلــع 
ــة معاكســة لتجربــة  القــرن العشــرين حال
الجزائــر مــع الفرنســيين، حيــث رفضــت 
بــالد الشــام محــاوالت »التتريــك« التــي 

كانــت تحصــل، فتمّســكت بعروبتهــا ..

حيــث ســاهم ذلــك فــي الحفــاظ علــى لغــة 
القــرآن الكريــم ووعائــه الثقافــي العربــي. 
ــة  ــن العروب ــة بي ــة العالق ورغــم خصوصي
ــإّن هــذا  ــة واإلســالم الحضــاري، ف الثقافي
الموضوع الشــائك لم ٌيحســم خالل القرن 
العشــرين، ومــا زال هــو األســاس لنهضــة 

هــذه المنطقــة فــي القــرن الجديــد.

لقــد كان الخيــار القومــي العربــي - وال 
ــة  ــأّن العــرب أمَّ ــزال - يعنــي القناعــة ب ي
واحــدة، تتألــف اآلن مــن أقطــار متعــّددة 
لكنهــا تشــّكل فيمــا بينهــا امتــدادًا جغرافيــًا 
وحضاريــًا واحــدًا، تتكامــل فيــه المــوارد 
هــذا  مــن  والمتضــّررون  والطاقــات. 

الخيــار، فــي الماضــي كمــا فــي الحاضــر، 
ــة العربيــة  هــم الذيــن يمنعــون توحــد األمَّ
المنطقــة  فــي  علــى مصالحهــم  حفاظــًا 
لخيراتهــا  اســتنزافهم  مســتقبل  وعلــى 

ومواردهــا.

ربمــا تكــون المشــكلة فــي كيفّيــة فهــم 
»الهوّيــة العربيــة«، حيــث يراهــا البعــض 
»هوّيــة« عنصريــة تقــوم علــى العــرق 
»الهوّيــات«  معظــم  هــو  كمــا  والــدم، 

العالــم.. فــي  القوميــة 

طبيعــة  علــى  الصحيــح  المثــال  بينمــا 
»الهوّيــة  هــو  العربيــة«  »الهويــة 
فــي  تحتضــن  التــي  األميركيــة«، 
ودينيــة  وثقافيــة  قوميــة  أصــواًل  ظّلهــا 
متعــّددة، ورغــم ذلــك يفتخــر األميركيــون 
صنعهــا  التــي  المشــتركة  بـ»هوّيتهــم« 
واللغــة  واألرض  التاريــخ  وحــدة  مزيــج 
والمصالــح، وفــي إطــار كيــاٍن اتحــادي 
دســتوري ُيعّبــر عــن »األّمــة األميركيــة«.

فأيــن العــرب والعروبــة مــن كّل ذلــك؟! 
اإلنســان  هــو  العربــي«  »الشــخص  إّن 
ألصــول  أو  العربيــة  للثقافــة  المنتمــي 
ثقافيــة عربيــة، فالهوّيــة العربيــة ال ترتبــط 
بعــرق أو ديــن، وال بموقــف سياســي أو 

أيديولوجــي. منظــور 

االنتمــاء  عــن  تعبيــر  هــي  والعروبــة 
إلــى أّمــة لهــا خصائــص تختلــف عــن 
فــي  حتــى  األخــرى،  واألمــم  القوميــات 
دائــرة العالــم اإلســالمي. فاالنتمــاء إلــى 
العروبــة يعنــي االنتمــاء إلــى أّمــة واحــدة، 
قــد تعّبــر مســتقباًل عــن نفســها بشــكٍل من 

أشــكال التكامــل أو االتحــاد بيــن بلدانهــا.

كانــت  العربيــة«  الثقافيــة  »الهوّيــة  إّن 
موجــودًة كلغــة وثقافــة قبــل وجــود الدعــوة 
محصــورة  كانــت  لكّنهــا  اإلســالمية، 
جغرافيــة  وبمواقــع  العربيــة  بالقبائــل 
محــّددة.. بينمــا العروبــة – كهويــة انتماء 
ظهــور  مــع  بــدأت  ثقافــي-  حضــاري 
العربيــة  اللغــة  ارتبــاط  ومــع  اإلســالم 
بالقــرآن الكريــم ونشــر الدعــوة بواســطة 

عــرب.. رّواد 

الحضاريــة«  »العروبــة  أصبحــت  هكــذا 
المضمــون  ذات  العربيــة  الثقافــة  هــي 
الحضــاري الــذي أخــرج الثقافــة العربيــة 
ــى  ــة، إل مــن الدائرتيــن العرقيــة والجغرافي
األفــق الحضــاري الواســع، الــذي اشــترك 
فــي صيانتــه ونشــره مســيحيون عــرب 
ومســلمون مــن غيــر العــرب، وبالتالــي 
مــن  العربيــة  الثقافيــة  الهوّيــة  خرجــت 

دائــرة العنصــر القبلــي أو اإلثنــي..

ومــن محدوديــة البقعــة الجغرافيــة )شــبه 
الجزيــرة العربيــة(، إلــى دائــرة تّتســع فــي 
مــن  كل  لتشــمل  لـ»العربــي«،  تعريفهــا 
بغــّض  العربيــة،  الثقافــة  فــي  يندمــج 
العرقيــة واإلثنيــة.  النظــر عــن أصولــه 
فهــل يصــّح، بعــد كّل مــا ســبق، الحديــث 
للهوّيــة  بديــاًل  دينيــة«  »هوّيــة  عــن 
العربيــة؟! ولصالــح مــن؟ ووصــواًل إلــى 

البيــان(. مــاذا؟!. )نقــال عــن 
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العربيــة  القوميــة  حالــة  شــهدت 
منتصــف  فــي  كبيــرًا  نهوضــًا 
الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن 
الماضــي، حيــث لعبــت دورًا كبيــرا فــي 
اســتقالل أغلبيــة الــدول العربيــة فــي 
بدايــة القــرن العشــرين، لكــن ســرعان 
مــا تراجعــت الفكــرة القوميــة وحلــت 
مكانهــا التيــارات العلمانيــة والدينيــة. 
وفــي ضــوء الهــزات واألزمــات التــي 
تعرضــت لهــا المنطقــة العربيــة بــدًء 
مــن وجــود الكيــان الصهيوني وإعالن 
دولــة  أراضــي  علــى  دولتــه  إقامــة 
وماتبعــه   ،1٩٤٨ عــام  فلســطين 
بعــد ذلــك مــن مواجهــات عربيــة – 
1٩٦٧التــي  عــام  فــي  إســرائيلية 
علــى  إســرائيل  باســتيالء  انتهــت 
العربيــة،  األراضــي  مــن  مزيــد 
انتهــاء بأحــداث الربيــع العربــي عــام 
2011 ومــا نتــج عنــه مــن ســقوط 
الفوضــى  براثــن  فــي  الــدول  بعــض 
واإلرهــاب، ومحاولــة البعــض األخــر 
للحفــاظ علــى اســتقرار للحيلولــة دون 
مواجهــة نفــس مصيــر الــدول التــي 
ســقطت، وتشــكل خريطــة تحالفــات 
ــود  ــدة. وجــاء بالتزامــن مــع صع جدي
ــدات  ــة بأجن ــر عربي ــة غي قــوي إقليمي

تهــدف باألســاس إلــى بســط الســيطرة 
والنفــوذ علــي كامــل المنطقــة. وإزاء 
يتعلــق  فيمــا  تيــاران  ظهــر  ذلــك 
بالقوميــة العربيــة، التيــار األول: يــري 
أن القوميــة العربيــة مازالــت موجــودة 
ولهــا أصدائهــا داخــل البلدان العربية، 
بينمــا التيــار الثانــي: يــري أن القومية 
العربيــة ســقطت لصالــح والءات إثنية 
الدولــة  مفهــوم  ولصالــح  وعرقيــة 
الوطنيــة، إذ راحــت كل دولــة تتصــرف 
وفقــا لمصالحهــا الخاصــة بعيــدا عــن 
العربــي.  والتضامــن  العروبــة  فكــرة 
وتحــاول هــذه الورقــة تبنــي وجهــة 

نظــر أنصــار التيــار الثانــي

أواًل: أســباب انحســار المــد القومــي 
العربــي 

تتعــدد أســباب تراجــع المــد القومــي 
العربــي منهــا أســباب متعلقــة بالــدول 
يتعلــق  مــا  ومنهــا  ذاتهــا،  العربيــة 
علــى  ســواء  الهيكليــة  باالختــالالت 
المستوي السياسي أو على المستوي 
االقتصــادي، ومنهــا مــا يرتبــط بــأدوار 
القــوي  جانــب  مــن  ســوي  خارجيــة 
غيــر  اإلقليميــة  القــوي  أو  الكبــرى 
العربيــة، فضــال عــن األحــداث التــي 
مــرت بهــا المنطقــة العربيــة، ومــن 

هــذه األســباب كاالتــي:

عربــي  مشــروع  وجــود  1.عــدم 
موحد:يعتبــر غيــاب المشــروع العربــي 
الواحــد أحــد أهــم العوامــل الرئيســة 
العربــي  المــد  مــن  أضعفــت  التــي 

انحسار المد القومي العربي.. األسباب والتداعيات
د. هيثم عمران 
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والقوميــة العربيــة، إذ أنــه فــي فتــرات 
المشــاريع  مواجهــة  ُاعتبــر  ســابقة 
االســتعمارية الخارجيــة المتمثلــة فــي 
الصهيونــي  والمشــروع  االســتعمار 
مــن أهــم روافــد القوميــة العربيــة، إال 
أنــه بعــد نهايــة االســتعمار واتجــاه 
مــع  للتطبيــع  اإلقليــم  دول  بعــض 
األخــر  البعــض  وموافقــة  إســرائيل، 
علــى التعايــش معهــا، لــم يعــد هنــاك 
يمكــن  قوميــا  أو  وطنيــا  مشــروعا 
ذلــك  يرتبــط  وقــد  عليــه،  التعويــل 
بالحديــث عــن معاييــر الحكــم الرشــيد 
داخــل األنظمــة العربيــة، ومــا يرتبــط 
بهــا مــن ضــرورة التحــول الديمقراطــي 

بعــد أن تعثــرت بعــض التجــارب.

2.التبايــن بيــن األنظمــة السياســية 
العربيــة  المنطقــة  تتســم  العربيــة: 
بتنــوع األنظمــة السياســية الحاكمــة 
اقتصــادي  تنــوع  إلــى  باإلضافــة 
كبيــر، فمــن الناحيــة السياســية توجــد 
وجمهوريــة  وملكيــة  قبليــة  أنظمــة 
مــا  وهــذا  بالوراثــة،  وجمهوريــة 
يجعــل مــن توحيــد الــدول أمــرا بالــغ 
الصعوبــة. ومــن الناحيــة االقتصاديــة 
تتبايــن الثــروات فــي المنطقــة العربيــة 
وعلــى إثرهــا ُتقســم الــدول إلــى غنيــة 
وأخــري فقيــرة، إذ تــري الــدول الغنيــة 
أن الــدول الفقيــرة تطمــع فيهــا وتريــد 
تــري  المقابــل  فــي  ثرواتهــا،  نهــب 
العربيــة  الوحــدة  أن  الفقيــرة  الــدول 
تتطلــب تعــاون وتكافــل ومشــاركة مــن 

جانــب الــدول الغنيــة.

فــي  اإلقليــم  دول  بعــض  رغبــة   .٣
مصــر  مثلــت  متزايــدة:  أدوار  لعــب 
والعــراق وســوريا القــوي الرئيســية في 
وســتينيات  خمســينات  منــذ  اإلقليــم 
إال  الماضــي،  القــرن  وســبعينيات 
ــك القــوي شــهدت تراجــع  أن أدوار تل
كبيــر فــي قيــادة النظــام العربــي نتيجة 
أن  باإلقليــم  عديدة؛دفعــت  عوامــل 
يدخــل فــي عمليــة إعــادة تموضــع. 
ومــن هنــا تبــرز علــى الســاحة قضيــة 
قــوي  بيــن  اإلقليميةمــا  المنافســة 
متوســطة وقــوي متوســطة صاعــدة، 
تمتلــك مقومــات القــوة وتطمــح إلــى 
متــاح  هــو  ممــا  أكبــر  دور  لعــب 
لهــا فــي اإلقليــم، مســتغلة تصاعــد 
مؤشــرات قوتهــا فــي الفتــرة األخيــرة. 
عربيــة  دول  الطــرح  هــذا  ويتقاســم 
ودول إقليميــة غيــر عربيــة الســيما 
مــا  وهــو  وإســرائيل،  وتركيــا  إيــران 
يعنــي تحــول مركــز الثقــل السياســي 

المنطقــة. فــي 

وشــكل  وحجــم  مســتوي  تنــوع   .٤
اإلقليــم:  لــدول  بالنســبة  التهديــدات 
القومــي  األمــن  مهــددات  تعــد  لــم 
العربــي تقليديــة فحســب متمثلــة فــي 
بــل  المنطقــة  فــي  إســرائيل  وجــود 
أصبحــت غيــر تقليديــة أيًضــا مثــل 
ــر للحــدود ومــا  ــا اإلرهــاب العاب قضاي
تمتلكــه تلــك الجماعــات مــن إمكانيات 
ضخمةضاعــف  وماليــة  عســكرية 
مــن مخاطرهــا بشــكل كبيــر، والتهديــد 
لــدول  اإليرانــي  واالختــراق  النــووي 

ولبنــان  واليمــن  كالعــراق  عربيــة 
فــي  الطائفيــة  والفتنــة  وســوريا، 
التــي  العربيــة،  الــدول  مــن  عــدد 
ــة،  ــة وطائفي ــات عرقي توجــد بهــا إثني
وكذلــك التدخــالت األجنبيــة المباشــرة 
والتهديــد الناجــم عــن الهجــرة وتزايــد 
أثــر  مــن  العــرب  الالجئيــن  عــدد 
إضافــة  وغيرهــا،  الســورية  األزمــة 
إلــى الحــروب الوشــيكة بســبب النــزاع 
علــى الميــاه والخالفــات علــى الحــدود 
األخــرى،  التهديــدات  مــن  وغيرهــا 
لــم  العربيــة  الــدول  أن  عــن  فضــاًل 
تكــن علــي نفــس القــدر مــن مســتوي 
تلــك التهديــدات، وهــو مــا دفــع الــدول 
األكثــر تأثــرا لالنكفــاء علــي الــذات 
للتعامــل مــع تلــك التهديــدات ومنــع 
تفاقهمــا، مــع ســعي الــدول األخــرى 
للتقليــل مــن مخاطــر تعرضهــا لتلــك 
األزمــات، األمــر الــذي انعكــس فــي 
تعامــل كل دولــة مــع قضاياهــا بشــكل 
منفــرد فــي ظــل غيــاب منظومة عربية 

تلــك األزمــات. موحــدة لمواجهــة 

تجــاه  الكبــرى  القــوي  سياســات   .٥
القــوي  سياســات  ســاهمت  اإلقليــم: 
ــر  ــة بشــكل كبي ــة العربي تجــاه المنطق
فــي تراجــع مفهــوم القوميــة العربيــة، 
مــن  كل  إلــى  اإلشــارة  تجــدر  وهنــا 
الواليــات المتحــدة وروســيا والصيــن. 
وُيفســر أدوار تلــك القــوي فــي ضــوء 
األهميــة الجيوســتراتيجية التــي تتمتع 
أهــم  فــي  وتحكمهــا  المنطقــة  بهــا 
ممــرات مالحيــة فــي العالــم، فضــاًل 
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إمكانيــات  مــن  بــه  تتمتــع  مــا  عــن 
نفطيــة هائلــة، جعلــت منهــا مســرح 
ــك القــوي. واتخــذت  ــن تل للتنافــس بي
أشــكال  القــوي  تلــك  ممارســات 
تفجيــر  علــى  العمــل  منهــا  متعــددة 
داخــل  ســواء  وصراعــات  خالفــات 
ــة الواحــدة اســتنادا لالختالفــات  الدول
الــدول  بيــن  أو  واإلثنيــة  العرقيــة 
ودعــم  البعــض،  وبعضهــا  العربيــة 
المتطرفــة، وهنــا  الجماعــات  بعــض 
يمكــن اإلشــارة إلــي الــدور األمريكــي 
تحديــًدا الــذي يســعي بشــكل دائــم إلــي 
تجديــد التعهــد بالحفــاظ علــي أمــن 
المطلــق  تفوقهــا  وضمــان  إســرائيل 
واإلقليميــة،  العربيــة  الــدول  علــي 
كذلــك أيضــا تزايــد الحضــور العســكري 
قواعــد عســكرية  إقامــة  خــالل  مــن 
متعــددة، وتصاعــد ظاهــرة المنــاورات 
وجــود  المشــتركة،مع  العســكرية 
اتفاقيــات تعــاون عســكري تعــزز مــن 
تلــك  القوي،وتتواجــد  تلــك  حضــور 
القواعــد العســكرية فــي العديــد مــن 
الصومــال،  جيبوتــي،  مثــل:  الــدول 
العــراق، قطــر، ســوريا، الســعودية، 
ــا، الكويــت، البحريــن،  اإلمــارات، ليبي
سلطنة عمان، األردن، ويفسر تواجد 
كل هــذه القواعــد حجــم التنافــس بيــن 
القــوي الدوليــة، ورغبــة كل طــرف فــي 
تحجيــم نفــوذ الطــرف األخــر، األمــر 
الــذي يعنــي عســكرة التفاعــالت بيــن 

الدوليــة. القــوي 

السياســية:  اإلرادة  غيــاب   .٦

أوضــح عــدد مــن المفكريــن أن فشــل 
مشــاريع الوحــدة بيــن الــدول العربيــة، 
وتواضــع النتائــج التــي يحققهــا العمل 
إلــى  المشتركراجعباألســاس  العربــي 
الكافيــة،  السياســية  اإلرادة  غيــاب 
اإلرادات  بيــن  التنســيق  وغيــاب 
العربيــة المتعــددة وتعــارض المصالــح 
والتوجهــات  والــرؤى  واألهــداف 
واالســتراتيجيات التــي تأخــذ اتجاهــات 
متعارضــة ومتباينــة، وخاصــة فيمــا 
يتعلــق بالتعــاون ومشــاريع الوحــدة 
االقتصاديــة. وأكــد هــؤالء علــى أن 
التجــارب األوروبيــة والدوليــة للوحــدة 
والمصالــح  االقتصــاد  أن  أكــدت 
المشــتركة همــا أســاس أليــة وحــدة 
أن  غيــر  تعــاون،  ألي  والركيــزة 
العربيــة  الوحدويــة  المشــروعات 
عندمــا تتــم فهــي تتــم مــن منظــور 
سياســي بحــت ربمــا لخدمــة توجهــات 
ــزول وبعدهــا  ــث أن ت ــة مــا تلب مرحلي
ينتفــي الهــدف مــن تجربــة الوحــدة، 
ولذلــك كان أمــرا طبيعيــا أن تفشــل 

الوحدويــة. العربيــة  التجــارب 

ثانًيا: مظاهر التراجع المد العربي

عديــدة  أشــكال  التراجــع  هــذا  اتخــذ 
كاألتــي: مختلفــة  ومظاهــر 

1. تزايــد حــدة الخالفــات بيــن الــدول 
تراجــع  مظاهــر  أهــم  مــن  العربيــة: 
التيــار القومــي العربــي هــو ارتفــاع 
حــدة الصراعــات بيــن الــدول العربيــة 
والتي كانت أقصها هو الغزو العراقي 
للكويــت فــي عــام 1٩٩0 والتــي تعــد 
ســابقة فــي التاريــخ العربــي الحديــث 
أن تقــوم دولــة عربيــة بغــزو دولــة 
نتائجهــا  مــن  وكان  أخــري،  عربيــة 
األوســط،  الشــرق  خارطــة  تغييــر 
والتــي غيــرت معهــا معادلــة األمــن 
إلــى  باإلضافــة  العربــي،  القومــي 
قيــام ٤ دول عربيــة هــم الســعودية 
بقطــع  والبحريــن واإلمــارات ومصــر 
عالقتهــم مــع قطــر فــي 201٧علــي 
لألخيــرة  موجهــة  اتهامــات  خلفيــة 
بدعــم أنشــطة تخريبيــة فــي المنطقــة 
العالقــات  اســتئناف  يتــم  أن  قبــل 
مطلــع العــام الجــاري، ولكــن العالقــات 
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مازالــت يشــوبها الكثيــر مــن الفتــور 
الجزائــر  أعلنــت  ومؤخــرا  والجمــود، 
المغــرب  مــع  عالقتهــا  قطــع  عــن 
وغلــق مجالهــا الجــوي أمــام الطائــرات 
المغربيــة وذلــك علــى  خلفيــة مســألة 
الغربيــة،  الصحــراء  علــى  الســيادة 
بفــرض  البلديــن  مــن  كل  ورغبــة 
نفســه كأكبــر قــوة إقليميــة.. لتدخــل 
ــة جديــدة  العالقــة بيــن البدليــن مرحل
مــن التــأزم والتوتــر، فــي ظــل توقعــات 
ــى حــد  أن يتطــور الخــالف ليصــل إل
المواجهــة العســكرية وهــو مــا ســوف 
يلقــي بظاللــه علــى االســتقرار فــي 
منطقــة شــمال إفريقيــا بشــكل عــام 
بشــكل  العربــي  المغــرب  ومنطقــة 
الخالفــات  إلــى  باإلضافــة  خــاص، 
تعتبــر  والتــي  القائمــة  الحدوديــة 
قنابــل موقوتــة مــن الممكــن أن تــؤدي 

مســتقبلية.  لصراعــات 

2.انخــراط متزايــد لــدول إقليميــة فــي 
القضايــا العربيــة: شــهدت الســنوات 
األخيــرة تزايــد ظهــور الــدور التركــي 
واالهتمــام بــه فــي غالبيــة القضايــا 
األوســط  الشــرق  فــي  المحوريــة 
والســيما بعــد وصــول حــزب العدالــة 
والتنميــة للحكــم فــي 2002 وإعالنــه 
تدشــين سياســة تركيــة جديــدة تجــاه 
المنطقــة قوامهــا تأكيــد حضــور تركيــا 
لالســتقرار  مركزيــة  كقــوة  ومكانتهــا 
وطــرف فاعــل فــي معالجــة مختلــف 
القضايــا والصراعــات فــي المنطقــة، 
وتصاعــد هــذا الحضــور بعــد أحــداث 

الربيــع العربــي فــي عــام 2011 ومــا 
تبعــه مــن اختــالالت هيكليــة داخــل 
الليبــي  الملفــان  ويأتــي  اإلقليــم. 
فيهمــا  تتواجــد  والتــي  والســوري 
تركيــا بدرجــة كبيــرة، إذ أبرمــت أنقــرة 
مــع  وعســكرية  أمنيــة  اتفاقيــات 
حكومــة الوفــاق برئاســة فايــز الســراج 
فــي عــام 201٩ تضمــن لهــا وجــود 
عســكري طويــل األمــد داخــل األراضــي 
الليبيــة، أمــا الملــف الســوري؛ فعلــي 
مــدى الســنوات األخيــرة، شــنت تركيــا 
أراضــي  داخــل  عســكرية  عمليــات 
عمليــة  بمعــدل  الســورية  الدولــة 
واحــدة كل عاميــن فكانــت األولــى درع 
الفــرات فــي عــام 201٦ التــي غــزت 
األراضــي  التركيــة  الدبابــات  فيهــا 
الســورية ألول مرة من عام 2011، 
فعمليــة ُغصــن الزيتــون فــي 201٨ 
وجــود  إنهــاء  إلــى  هدفــت  التــي 
القــوات الُكرديــة فــي مناطــق الحــدود 
بيــن البلديــن التــي انتهــت باحتــالل 
ــدن فــي الشــمال  ــا لعــدد مــن الُم تركي
الســوري، ثــم عمليــة درع الربيــع فــي 

مــارس 2020 التــي هدفــت لوقــف 
تقــُدم الجيــش الســوري فــي ُمحافظــة 
إدلــب، باإلضافــة إلــي تدخالتهــا فــي 

منطقــة شــرق المتوســط.

كثيــرا  اإليرانــي  الــدور  يختلــف  ولــم 
عــن الــدور التركــي بــل ربمــا يزيــد 
ــه، إذ تســعي طهــران مــن خــالل  علي
شــركائها اإلقليمين الســيما في لبنان 
والعــراق وســوريا واليمــن إلــى تعزيــز 
علــى  تموضعهــا  وإعــادة  نفوذهــا 
حســاب األمــن القومــي العربــي، إذ 
حــزب  مثــل  حلفائهــا  تدعــم طهــران 
هللا فــي لبنــان، وجماعــة الحوثييــن 
فــي  الشــعبي  والحشــد  اليمــن،  فــي 
العــراق وســوريا بالمعــدات العســكرية 
موقفهــا  مــن  لتعــزز  المتطــورة، 
التفاوضــي مــع الغــرب إزاء برنامجهــا 
النــووي، الــذي يرغــب فــي القضــاء 
علــى طموحاتهــا النوويــة، وتجحيــم 
ير  لجد وا . قليمية إل ا تها وعا مشــر
تلــك  نفــوذ  تصاعــد  أن  بالذكــر 
القــوي المتوســطة فــي اإلقليــم إنمــا 
ــدور  ــًدا لتراجــع ال ــا وتأكي هــو انعكاًس
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العربــي فــي تلــك القضايا، ومحاولتهم 
ســد الفــراغ الــذي نتــج عــن غيــاب 
الــدول العربيــة القائــدة لإلقليــم بســبب 
تبعــات أحــداث الربيــع العربــي، وهــو 
مــا يؤيــد االتجــاه القائــل بتراجــع المــد 
القومــي العربــي أو القوميــة العربيــة. 

فــي  التحالفــات  خريطــة  تغيــر   .٣
المنطقــة العربيــة: فــي ضــوء التغيرات 
التــي تحــدث داخــل اإلقليــم وخارجــه، 
الربيــع  أحــداث  فــي  والمتمثلــة 
العربــي فــي عــام 2011، والتمــدد 
الغيــر  الــدول  لبعــض  اإلقليمــي 
اإلرهــاب  ظاهــرة  وانتشــار  عربيــة، 
إلــى  باإلضافــة  للحــدود،  العابــر 
االســتراتيجية األمريكيــة التــي تنطــوي 
علــى »التوجــه شــرقا« لتكــون منطقــة 
مســرح  هــي  »األندو-باســيفيك« 
الدوليــة  للقــوي  الجديــد  التفاعــل 
بــدال مــن الشــرق األوســط؛لمواجهة 
وفــي  والهنــدي،  الصينــي  الصعــود 
ضــوء أيضــا ســعي كل دولــة للبحــث 
فبعدمــا  القوميــة.  مصالحهــا  عــن 
كانــت إســرائيل هــي العــدو التقليــدي 
الداهــم  والخطــر  العربيــة  للــدول 
علــى األمــن القومــي العربــي، وقعــت 
فــي  والبحريــن  اإلمــارات  مــن  كل 
منتصــف شــهر ســبتمبر مــن العــام 
ــات مــع  ــاق إقامــة عالق الماضــي اتف
إســرائيل، وفــي شــهر ديســمبر مــن 
اتفــاق  عــن  ُأعلــن  الماضــي  العــام 
بشــأن تطبيــع العالقــات بيــن إســرائيل 
والمغــرب، وفــي مطلع يناير من العام 

الجــاري وقعــت الســودان هــي األخــرى 
اتفــاق تطبيــع العالقــات مــع إســرائيل، 
فــي  جديــدة  مرحلــة  بذلــك  لتتشــكل 
حيــاة المنطقــة العربيــة، كمــا ســعت 
إيــران هــي األخــرى لتعزيــز تحالفاتهــا 
اإلقليميــة وفقــا الســتراتيجية واحــدة 
وتضطلــع  بدقــة  طهــران  ترســمها 
الفواعــل داخــل التحالــف بتنفيــذ تلــك 
ــا.  االســتراتيجية بمــا يخــدم مصالحه
أمــا تركيــا فقــد ســعت لالنخــراط بشــكل 
مباشــر في النزاعات اإلقليمية بهدف 
عبــر  والتأثيــر،  األهميــة  اكتســاب 
اســتباقية  انتهــاج سياســة خارجيــة 
تقــوم علــى أســاس اســتخدام القــوة 
حــدود  خــارج  الوقائيــة  العســكرية 
االســتراتيجي  الفــراغ  ومــلء  تركيــا، 
فــي المنطقــة، إال أن تحركاتهــا قوبلت 
برفــض شــديد ســواء مــن خــالل دول 
اإلقليــم أو مــن خارجــه فقــد كثَّفــت 
وإســرائيل  وقبــرص  واليونــان  مصــر 
العديــد  فــي  االســتراتيجي  التعــاون 
اســتخراج  الســيما  المبــادرات،  مــن 
ــاز فــي شــرق البحــر  ــات الغ احتياطي
المتوســط واإلعــالن عــن منتــدى غاز 
شــرق المتوســط، وتــم تهميــش أنقــرة 
وتجاهلهــا تمامــًا فــي هــذه العمليةفقــد 
وقبــرص  واليونــان  مصــر  كثَّفــت 
االســتراتيجي  التعــاون  وإســرائيل 
فــي العديــد مــن المبــادرات، الســيما 
فــي  الغــاز  احتياطيــات  اســتخراج 
واإلعــالن  المتوســط  البحــر  شــرق 
ــدى غــاز شــرق المتوســط،  عــن منت

وتــم تهميــش أنقــرة وتجاهلهــا تمامــًا 
إلــي  باإلضافــة  العمليــة،  هــذه  فــي 
توجيــه الدعــوة ألنقــرة مــرًرا بضبــط 
النفــس بشــأن نزاعاتهــا البحريــة مــع 
اليونــان، فضــال عــن كبــح جماحهــا 
مــن جانــب الواليــات المتحــدة وفرنســا 
فــي  الصــراع  انــدالع  بعــد  وروســيا 
بيــن  بــاغ«  قــره  »ناغورنــي  إقليــم 
تركيــًا(  )المدعومــة  أذربيجــان 
وأرمينيــا. ويلــوح فــي األفــق مــا يشــبه 
مصــر  بيــن  يجمــع  جديــد  تحالــف 
والعــراق واألردن فــي إطــار مــا يعــرف 
بـــ » مشــروع الشــام الجديــد« والــذي 
يعــد ليــس مجــرد نــواة لمشــروعات 
اقتصاديــة واســتثمارية فحســب، لكنــه 
يرســم »خريطــة جيوسياســية جديــدة 
فــي المنطقــة«، حيــث يربــط المشــرق 
العربــي بشــمال أفريقيــا، وتمتــد ذراعه 
اآلســيوية إلــى الخليــج، ومــن المرجح 
أن يكــون الشــام الجديــد نــواة لتكتــل 
أوســع، قــد يضــم قريبــا دول عربيــة 
أخــرى، بهــدف ترجيــح دول االعتــدال 

بالمنطقــة.

فــي  العربيــة  الجامعــة  فشــل   .٤
العربيــة:  القضايــا  مــع  التعاطــي 
بالرغــم مــن الجامعــة العربية ُتعد أقدم 
منظمــة إقليميــة بــل أقــدم مــن منظمــة 
األمــم المتحــدة، إال أنهــا فشــلت فــي 
التعاطي مع معظم القضايا واألزمات 
العربيــة بــدًء مــن فشــلها وعجزهــا فــي 
لتدخــل  الفلســطينية  القضيــة  حــل 
الصــراع  إدارة  دوامــة  فــي  الجامعــة 
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تعــدد  رغــم  الصــراع  حــل  وليــس 
إال  التفــاوض  وجــوالت  المبــادرات 
ــم تنجــح، مــروًرا بفشــلها فــي  أنهــا ل
التعامــل مــع الغــزو األمريكــي للعــراق 
فــي 200٣، وعــدم نجاحهــا فــي رأب 
صــدع الخالفــات العربيــة – العربيــة، 
وفشــلها أيضــا فــي أن تكــون صــوت 
الدوليــة  المنظمــات  داخــل  مســموع 
العربيــة،  للــدول  ممثلــة  باعتبارهــا 
وال حتــي أن تكــون رقــم مؤثــر فــي 
معــادالت الصــراع والقضايــا المتفجــرة 
ــة بفشــلها فــي  ــة، نهاي داخــل المنطق
التعامــل مــع القطيعــة بيــن المغــرب 
والجزائــر، كمــا فشــلت الجامعــة أيضــا 
فــي تقديــم الدعــم والمســاندة الالزمــة 
للــدول العربيــة فــي قضاياهــا مــع دول 
أخري في اإلقليم، علي ســبيل المثال 
مصــر  بيــن  النهضــة  ســد  قضيــة 
والســودان مــن ناحيــة وإثيوبيــا مــن 
ناحيــة، إذ توقــف دور الجامعــة عنــد 
التضامــن  فيــه  يعلــن  بيــان  إصــدار 
العربــي مــع القاهــرة والخرطــوم فــي 
مواجهــة أديــس أبابــا. كل هــذا الفشــل 
دفــع الــدول العربيــة لحــل قضاياهــا 
بعيــدا عــن الجامعــة، والبحــث عــن 
كيانــات أخــري بديلــة أكثــر فاعليــة 
مثــل  األزمــات،  مــع  التعامــل  فــي 
ســد  قضيــة  فــي  االفريقــي  االتحــاد 
النهضــة، ومجلــس التعــاون الخليجي 
فــي قضايــا الخليــج. ولعــل االنصــراف 
عــن الجامعــة العربيــة ككيــان إقليمــي 
جامــع للــدول العربيــة واللجــوء إلــى 
ــة  ــر عربي ــوي غي ــات أخــري أو ق كيان

يعكــس إلــى أي مــدي وصــل انحســار 
تيــار القوميــة وباتــت إعــالء مصلحــة 

الدولــة القوميــة هــي األســاس.

تيــارات  انحســار  تداعيــات  ثالًثــا: 
العربيــة   القوميــة 

1. مزيــد مــن التفــكك للــدول العربيــة: 
لعــل اســتمرار تراجــع القوميــة العربيــة 
والمــد العربــي مــن الممكــن أن يــؤدي 
إلــى مزيــد مــن تقســيم الــدول العربيــة 
ــة، خاصــة  ــة وعرقي ــى أســس إثني عل
فــي ظــل فشــل الدولــة القوميــة وزيادة 
عوامل التفكك فمن الممكن أن نشهد 
وجــود دولــة كرديــة فــي العــراق تضــم 
ــك  أكــراد ســوريا وأكــراد العــراق، وكذل
دولــة شــيعية يكــون والئهــا إليــران 
فــي ظــل التمــدد الشــيعي، كذلــك مــن 
إلــى شــمال  اليمــن  الممكــن تقســيم 
ــد يكــون شــبح التقســيم  ــوب، وق وجن
ــة إذا  ــة الليبي ــد عــن الدول ليــس ببعي
ــى الخــروج  ــاك عل فشــل األطــراف هن

بالدولــة إلــى المرحلــة اآلمنــة.

2.اســتمرار األطــراف اإلقليميــة غيــر 
العربيــة فــي لعــب أدوار متزايــدة: فــي 
أو  القائــد  الدولــة  دور  غيــاب  ظــل 
حتــى محــور اعتــدال، ســوف تظــل 
العربيــة  غيــر  اإلقليميــة  األطــراف 
تلعــب أدوار متزايــدة ومتســارعة نحــو 
تعزيز نفوذها ووجودها، وضم أوراق 
قــوة أخــري، وهــو مــا يعنــي اســتمرار 
الصراعــات التــي تغذيهــا تلــك القــوي 
مــن أجــل مزيــد مــن اســتنزاف للــدول 

العربيــة، فضــال عــن احتماليــة تفجــر 
ــدول  ــك ال ــة تل صراعــات أخــري برعاي
بهــدف تحقيــق مكاســب فــي ملفــات 
ضــرورة  يتطلــب  مــا  وهــو  أخــري، 
وجــود رؤيــة عربيــة ومشــروع عربــي 
اإلقليميــة  المشــاريع  تلــك  يجابــه 
وإعــادة  المشــاكل،  تصفيــر  بهــدف 

االســتقرار للمنطقــة العربيــة.

الــدول  بيــن  الخالفــات  تفجــر   .٣
ويرجــع  البعــض:  وبعضهــا  العربيــة 
ذلــك إلــى عــدم وجــود منظومــة عمــل 
خاللهــا  مــن  يتــم  فعالــة  جماعيــة 
مناقشــة القضايــا والمشــكالت والعمــل 
علــى إيجــاد حلــول لهــا، باإلضافــة 
ــدول لالســتقواء  ــى ســعي بعــض ال إل
بالخــارج ســواء مــن داخــل اإلقليــم أو 
مــن خــالل القــوي الدوليــة وهــو مــا 
يعــد أحــد األســباب المفســرة لتواجــد 
بهــذا  األجنبيــة  العســكرية  القواعــد 
الجحــم، ويعــزز مــن ذلــك أنــه مازالــت 
هنــاك قضايــا عالقــة لــم تحــل بعــد من 
الممكن أن تؤدي إلي نشــوب حروب 
الصحــراء  قضيــة  مثــل  عســكرية 
المغربيــة علــي ســبيل المثــال، فضــاًل 
علــي  الــدول  بعــض  اســتمرار  عــن 
انتهــاج سياســية موجهــة ضــد بعــض 
دول اإلقليــم وهــو مــا يلقــي بتباعاتــه 

علــي االســتقرار اإلقليمــي.
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كثيــًرا مــا يقــال إن سياســات الــدول 
الجغرافيــة؛  برقعتهــا  عــادة  ترتبــط 
جيرانهــا  يحــدد  الدولــة  فموقــع 
والموقــع  اإلقليمــي،  ومحيطهــا 
نســبية  ميــزة  يشــكل  قــد  الجغرافــي 
لدولــة مــا، وقــد يصبــح علــى العكــس 
مــا يســمى بـــ »مــأزق الموقــع«، ومــا 
نظــرة  هــو  الواقــع  هــذا  مــن  يغيــر 
ومواقــف الجيــران إليهــا، والمبــادئ 
التــي تحكــم تعاملهــا، وهــي قــد تــؤدي 
بيــن  التعــاون  مــن  حالــة  إلــى  إمــا 
دول الجــوار أو حالــة مــن تصاعــد 
التوتــر والخــالف، والمنطقــة العربيــة 
تــكاد تكــون المنطقــة شــبه الوحيــدة 
التــي تفتقــر آلليــات مؤسســية لحــل 
ممــا  الجــوار،  دول  مــع  الخالفــات 
أفســح المجــال أمــام بعــض األطــراف 
اإلقليميــة والدوليــة لتأجيــج حــدة هــذه 
الخالفــات؛ ســواء داخــل المجتمعــات 
العربيــة أو بينهــا وبيــن دول الجــوار؛ 
ومخططاتهــا،  مصالحهــا  لتحقيــق 
ووصلــت بعــض هــذه الخالفــات إلــى 

والقطيعــة. الحــروب  درجــة 

العــرب  معظــم  أن  القــول  ويمكــن 
يســتعمل مصطلــح الوطــن العربــي، 

كمــا تســتعمل أطــراف أجنبيــة وغربيــة 
وشــمال  األوســط  الشــرق  مصطلــح 
إفريقيــا التــي تســقط صفــة العروبــة 
عــن تســمية المنطقــة، بهــدف دمــج 
إســرائيل فــي المنطقــة، فــي منتصــف 
العقــد الماضــي تكونــت مجموعــة فــي 
والخبــراء  الباحثيــن  مــن  واشــنطن 
فــي الشــرق األوســط لبحــث كيفيــة 
إصــالح المنطقــة تحــت اســم »ميســت 

أو

 ecrof  ksaT  tsaE  elddiM  
مادليــن  إشــراف  تحــت   »)TSEM(
أولبرايت – وزيرة الخارجية األميركية 
فــي عهــد كلينتــون، وســتيفن هادلــي 
مستشــار األمــن القومــي فــي عهــد 
جــورج بــوش االبــن، التقريــر الــذي 
تبنــى  المجموعــة  هــذه  عــن  صــدر 
هنــاك  بــأن  تقــول  التــي  النظريــة 

أســبابًا جذريــة أو

 sesuaC tooR لتدهــور األحــوال 
غيــاب  فــي  تتجســد  المنطقــة  فــي 
التقاليــد الليبراليــة والديمقراطيــة، لــم 
يكــن  للديمقراطيــون وال الجمهوريون 
فــي  المســار  هــذا  علــى  مختلفيــن 
النظــر إلــى العالــم العربــي، لــذا ظهــر 

وشــمال  األوســط  »الشــرق  تعبيــر 
إفريقيــا« وُيرمــز إليــه بكلمــة »مينــا«، 
  ANEM لكلمــة  العربــي  اللفــظ 
المؤلفــة مــن األحــرف األولــى للتعبيــر 
 dna tsaE elddiM باإلنجليزيــة
acirfA htroN ، وهــو المصطلــح 
محــو  بــه  ُيــراد  الــذي  الهجيــن 
لهــذا  وجــود  ال  وبالفعــل،  العروبــة، 
مــن مســميات  لغيــره  أو  المصطلــح 
التقســيمات  فــي  األوســط،  الشــرق 
لــدى األمــم المتحــدة، أو  اإلقليميــة 
فــي المنظمــات اإلقليميــة المعروفــة 
أن  يؤكــد  مــا  وهــو  المنطقــة؛  فــي 
القصــد مــن هــذه التســمية أن تكــون 
عــن  تعبــر  التــي  للمســميات  بديــاًل 
الهويــة العربيــة، والروابــط القوميــة 
بيــن شــعوب األمــة العربيــة وأبنائهــا، 
االعتقــاد،  هــذا  مــن  عــزز  وقــد 
المواقــف والسياســات األميركيــة بهــذا 
طويلــة،  عقــود  مــدار  علــى  الشــأن 
فالمســؤولون األميركيون، سياسيون 
وعســكريون، يعلنــون علــى المــأل أن 
الواليــات المتحــدة تســعى إلــى إعــادة 
تشــكيل شــرق أوســط جديــد أو كبيــر، 
إســرائيل ضمــن حــدود  فيــه  تعيــش 
آمنــة ومعتــرف بهــا، وُتظهــر األحداث 

هل أصبح مصطلح الشرق األوسط بدياًل عن مصطلح الوطن العربي؟

د. سهرة القاسم
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أن  العربــي  بالوطــن  تعصــف  التــي 
هــذه المســاعي األميركيــة مدفوعــة 
بالمصالــح اإلســرائيلية، وتهــدف إلــى 
وتحويلــه  العربــي،  الوطــن  تفتيــت 
الــى كيانــات بهويــات دينيــة وعرقيــة 
متناحــرة، علــى أنقــاض األمــة العربية 
وكياناتهــا السياســية القائمــة، وهنــا 
يمكــن أن تكــون »العروبــة الجديــدة« 
ــى شــعارات براقــة، وإنمــا  ال تقــوم عل
تقــوم لتواكــب إصالحــات داخليــة مــع 
مواكبــة  إقليميــة  خارجيــة  عالقــات 
ــواءم  ــذي يت ومدعمــة لهــا، بالقــدر ال
السياســية  والقــدرات  الثقافــات  مــع 
فــي  بالفعــل  المتوافــرة  واالقتصاديــة 
يســمح  الــذي  وبالقــدر  اإلقليــم، 

والتقــدم. بالتطــور 

ما بعد الوطنية/القومية:

ــه أن الوطــن العربــي  ممــا ال شــك في
قــد شــهد تدهــورًا خطيــرًا فــي هامــش 
اســتقالله ومبادرتــه القوميــة، وهــو 
تكتــل  بنــاء  فشــل  فــي  يتجســد  مــا 
األمــن  يضمــن  عربــي  سياســي 
العــرب  مشــاركة  ويؤكــد  الجماعــي 
الشــرق  إقليــم  سياســة  تحديــد  فــي 
أصبحــت  فقــد  ومســتقبله،  األوســط 
اآلن مشــاريع الشــرق األوســط الكبير 
أو الشــرق المتوســطية التــي تقســم 
البــالد العربيــة بيــن متوســطية وغيــر 
متوســطية، هــي الوحيــدة المطروحــة 
ــي  ــى جــدول العمــل اإلقليمــي، وف عل
للتكتــل  أفــق  أي  لغيــاب  المحصلــة 
أســس  علــى  أقــام  ســواء  الحقيقــي 

التقارب العربي أو التقارب اإلقليمي، 
بين البلدان العربية، آما شــهد العالم 
فــي  أيضــًا  خطيــرًا  تدهــورًا  العربــي 
ميــدان األمــن الوطنــي الخــاص بــكل 
بلــد عربــي، وهــو مــا يعكســه انهيــار 
النزاعــات  وتفجــر  العربــي  التفاهــم 
العربيــة - العربيــة والحــروب األهليــة 
أمــام  العربيــة  البلــدان  التــي فتحــت 
مــن  ووســعت  الخارجيــة  التدخــالت 
دائــرة انتشــارها ورقعتهــا مــع تحويــل 
إلــى ســاحة واحــدة  العربــي  الوطــن 
اإلرهــاب  علــى  العالميــة  للحــرب 
وهكــذا  اإلرهابيــة،  للحــرب  وبالتالــي 
ــي عنصــري األمــن  ــد الوطــن العرب فق
عنهمــا  غنــى  ال  الذيــن  واالســتقرار 
فــي أي تنميــة إنســانية، باإلضافــة 
إلــى وجــود فــراغ إقليمــي فــي المنطقــة 
العربية ووجود إيران وتركيا وإسرائيل 
لمــأل هــذا الفــراغ، فإنــه يمكــن رصــد 
مظاهــر عديــدة لتحــول إيــران وتركيــا 
خصوصــًا إلــى الشــرق، ومــن أهمهــا 
محاولــة التدخــل فــي الشــؤن العربيــة، 
لمشــكالت  حلــول  إيجــاد  ومحاولــة 
المنطقــة ودعــم األحــزاب والمنظمــات 
محــور  بمظهــر  والظهــور  العربيــة 

االســتقرار فــي المنطقــة.

األوســط  الشــرق  وأصبــح مصطلــح 
اســم أطلــق علــى المنطقــة العربيــة 
الوطــن  لمصطلــح  بديــاًل  ليصبــح 
ليشــمل  تمديــده  تــم  وقــد  العربــي 
المحاذيــة  اإلســالمية  الــدول 
ليصبــح  العربيــة  للــدول  والمجــاورة 

اإلســالمي  العالــم  لمصطلــح  بديــاًل 
مصطلــح  مــر  وقــد  هــذا  أيضــًا،  
الشــرق األوســط بمراحــل عديــدة مــن 
حيــث الــدالالت والمؤشــرات واألهــداف 
فكمــا أســلفنا أطلــق فــي البدايــة علــى 
تشــكل  التــي  الجغرافيــة  المنطقــة 
غــرب  تقــع  التــي  العربيــة  المنطقــة 
آســيا ومــا جاورهــا بمــا فــي ذلــك دول 
الخليــج العربــي ودول شــمال إفريقيــا 
وقــد تــم الحــرص علــى إدخــال دول 
غيــر عربيــة ضمــن التســمية حتــى ال 
تصبــح رديفــًا للمنطقــة العربيــة وإن 
كانــت مــن خــالل إلصــاق مصطلــح 

كذلــك. أصبحــت  اإلرهــاب 

األوســط  الشــرق  مصطلــح  ويعــد 
بســبب  العربيــة  بمنطقتنــا  التصــق 
عــن  تدافــع  التــي  القــوة  غيــاب 
المفهــوم األصيــل والهويــة األصيلــة 
لتلــك المنطقــة المتمثــل فــي اإلســالم 
بعــد  مــا  فتــرة  خــالل  والعروبــة 
االســتعمار وغياب هوية موحدة لهما 
قــادرة علــى الدفــاع عنهمــا، حيــث تعد 
المنطقــة العربيــة مــن أهــم مناطــق 
والثــروة  الموقــع  حيــث  مــن  العالــم 
ــم  ــة فهــي ســّرة العال والممــرات المائي
ولهــذا  مصالحــه  تقاطــع  ومنطقــة 
زرعــت إســرائيل فيــه لتشــكل ســرطانًا 
ينمو وينشــر ســمومه في ذلك الكيان 
الــذي يتداعــى بســبب خالفاتــه، وعدم 
اتفــاق قادتــه، وعــدم وضــوح الرؤيــة 
فيــه واقتتالــه وتحاســده وعــدم اتحــاده 
ووقوعــه فريســة للضغــوط واالبتــزاز 
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مــا مكــن أطرافــا عديــدة مــن الصيــد 
ــى  فــي المــاء العكــر ولهــذا ظهــر عل
الســطح عــدد مــن الطامعيــن الذيــن 
األمــراض  تلــك  شــهيتهم  فتحــت 
العربــي  العالــم  منهــا  يعانــي  التــي 
فوقفــوا يفكــرون وينتظــرون الفرصــة 
واالســتيالء  لالنقضــاض  المناســبة 
عليــه ولعــل خيــر مثــال علــى ذلــك مــا 
تقــوم بــه إيــران مــن فتــل للعضــالت 
ودعــم لألقليــات وعــدد مــن التدخــالت 
ونشــاز فــي الممارســات ناهيــك عمــا 
تعســفات  مــن  إســرائيل  بــه  تقــوم 
واغتيــاالت وغــارات ومــا تمارســه مــن 
خــالل المخابــرات مســتغلين الخريــف 
العربــي الــذي يــزداد تخريفــًا وتحريفــًا 
ناســين أو متناســين الخطــر الجاثــم 
علــى الحــدود ومــن داخلهــا والــذي 
اإلربــاك  أجــل  مــن  بالمــال  يدفــع 
ونشــر الفوضــى وزعزعــة االســتقرار 
لــه  مهيــأة  الفرصــة  تصبــح  حتــى 
واألمنيــة  الفكريــة  أجندتــه  لفــرض 

وغيرهــا. واالقتصاديــة 

أشواًكا في الجسد العربي:

إيــران  تكــون  أن  صدفــة  وليســت 
وتركيــا وإســرائيل وإثيوبيــا أشــواًكا فــي 
الجســد العربــي، فإيــران دولــة تســعى 
ــا، وتركيــا دولــة  إلــى االنتشــار إقليمًي
يضــم  اســتراتيجي  حــزام  فــي  تفكــر 
ــا  ــران والعــراق وســوريا، أمــا إثيوبي إي
ــة جــوار شــديد الحساســية  فهــي دول
واإلســالمي؛  العربــي  التاريــخ  تجــاه 
ولكنهــا طــرف أصيــل فــي موضــوع 
ملــف ميــاه النيــل واألبعــاد التنمويــة 
المحتملــة تبًعــا للعالقــات العربيــة - 
اإلفريقيــة عموًمــا؛ حتــى انقضــت هــي 
األخــرى علــى النيــل بســد النهضة في 
التوقيــت الــذي تــم التخطيــط لــه زمًنــا 
ــاًل بعد2٥ينايــر2011؛ لتصبــح  طوي
ــي  ــي أشــواًكا ف كل دول الجــوار العرب
ســتظل عالقــة  ولهــذا  واحــد؛  وقــت 
العــرب مــع دول التخــوم هاجًســا ال 
وعصــر  متغيــر  عالــم  فــي  ينتهــي 
مختلــف ومســتجدات غيــر مســبوقة.

اإلقليمية بدياًل عن العروبة:

فــي  العربــي  العالــم  مشــكلة  ترجــع 

إلــى  البديلــة  المشــروعات  مواجهــة 
ــى  ــاء عل ــة وانكف مــا عاشــه مــن عزل
الــذات خــالل أكثــر مــن نصــف قــرن، 
سياســية  ألنظمــة  خضوعــه  ومــن 
عملــت علــى تكريــس هــذه العزلــة، 
ليــس بالنســبة للمنطقــة فقــط، ولكــن 
حتــى بالنســبة لألفــراد والجماعــات، 
وإلــى مــا أشــاعه ذلــك الوضــع مــن 
نمــط تفكيــر وممارســة وردود أفعــال 
ــم  ــر عــن العال ــى حــد كبي ــة إل منفصل
وعــن المعاييــر المتبعــة فيــه، لكــن 
بعــد  اآلن  يحصــل  الــذي  االنفتــاح 
ضغــط  تحــت  العزلــة،  مــن  عقــود 
ومــن  الخارجيــة،  والقــوى  الظــروف 
دون رؤية بعيدة وسيطرة اجتماعية، 
يعمــل بشــكل حثيــث علــى تفكيــك، بــل 
تفجــر، النظــم القائمــة جميعــًا، بدايــة 

مــن النظــام اإلقليمــي.

النظــم  بدراســة  االهتمــام  وبــرز 
اإلقليميــة منــذ أوائــل ســتينيات القــرن 
طــرح  أن  منــذ  وتحديــدًا  العشــرين، 
الــذي  كتابهمــا  وشــبيجل  كانتــوري 
 lanoitanretnI( عنــوان  حمــل 
  )snoigeR  eht  fo  scitiloP
التــي  األفــكار  علــى  ارتكــز  والــذي 
وأوســلر  وجيرفــز  كرازنــر  طرحهــا 
هامبســون فــي إطــار نظريــة اإلقليــم 
)yroehT noigeR( وقــد انصــرف 
النظــم  هــذه  بدراســة  االهتمــام 
التحليــل  مســتويات  مــن  كمســتوى 
يتوســط  مســتوى  باعتبارهــا  بدايــة، 
العالقــة بيــن النظــام الدولــي والدولــة، 
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ثــم اتجهــت الدراســات إلــى التركيــز 
علــى طبيعــة التفاعــالت التي تتم بين 
ــة،  ــة للنظــم اإلقليمي الوحــدات المكون
المجتمعــات  تعولــم  مــع  خاصــة 
والــذي  ببعضهــا،  احتكاكهــا  وتزايــد 
 weN( مفهــوم  لبــروز  أفضــى 
اإلقليميــة  أي   )  msilanoigeR

الجديــدة.

وقــد غــاب االتفــاق بيــن الدارســين 
النظــام  لتعريــف  تصديهــم  عنــد 
التــي  المعاييــر  وتحديــد  اإلقليمــي 
الخطــوط  رســم  خاللهــا  مــن  يمكــن 
الدولــي  النظــام  بيــن  الفاصلــة 
ونظمــه الفرعيــة، علــى نحــو يمكــن 
ــة اتجاهــات:  ــن ثالث ــز بي ــه التميي مع
إلــى  اســتنادًا  عرفــه  األول  االتجــاه 
الوحــدات،  بيــن  الجغرافــي  التقــارب 
بينمــا عرفــه االتجــاه الثانــي اســتنادًا 
واالجتماعــي  الثقافــي  التماثــل  إلــى 
فــي  وحداتــه،  بيــن  واالقتصــادي 
بفكــرة  الثالــث  االتجــاه  أخــذ  حيــن 
تعــدد المعاييــر التــي يمكــن اســتنادًا 
إليهــا تحديــد النظــم اإلقليميــة، وبذلــك 
رفــض منطــق االتجاهيــن الســابقين.

وقــد توافــر حــد أدنــى مــن االتفــاق 
حــول ثالثــة معاييــر أساســية تتمثــل 

فــي: 

ــث  ــة بحي ــدد الوحــدات اإلقليمي  - تع
تفــوق الثــالث وحــدات، والتــي يكــون 
بينهــا قــدر مــن التجانــس االقتصــادي 
أن  دون  والثقافــي،  واالجتماعــي 

هويــة  توافــر  ضــرورة  ذلــك  يعنــي 
أن  رغــم  بينهــا،  مشــتركة  قوميــة 
تلــك الهويــة تعتبــر مــن عناصــر قــوة 

اإلقليميــة  النظــم 

إلــى منطقــة جغرافيــة   - انتماؤهــا 
واحــدة مــع وجــود قــدر مــن التجانــس 

والروابــط بينهــا. 

فــي  التــوازن  مــن  قــدر  وجــود    -
القــدرات بينهــا، وهــذا يعنــي ضمنــا 
غيــاب أي قــوة عظمــى كعضــو فــي 
كعضــو  وجودهــا  ألن  النظــام،  هــذا 
يفقــد النظــام االســتقالل أو االنقطــاع 
-كمــا أســماه يونــغ- فــي مواجهــة 
كونــه  عــن  فضــاًل  الــدول،  النظــام 
يســلب التفاعــالت بيــن وحداتــه صفــة 
احتمــال  نفــي  دون  وذلــك  الذاتيــة، 
نحــو  علــى  الدولــي  بالنظــام  تأثــره 
يفــرز أنماطــًا مختلفــة مــن االنقطــاع 

واالرتبــاط. 

الثالثــة  المعاييــر  لهــذه  اســتنادًا 
األساســية، ميــز الدارســون بيــن عــدة 
أنــواع مــن النظــم اإلقليميــة بالنظــر 
حيــث  فمــن  وطبيعتهــا،  لنشــأتها 
النشــأة هنــاك نظــم تنشــأ عــن توافــر 
إطــار مميــز من التفاعالت المشــتركة 
مــن  بقــدر  تتســم  الوحــدات  بيــن 
ــة والكثافــة وتحظــى باعتــراف  النمطي
ضمنــي داخلــي وخارجــي، وهنــاك مــا 
ينشــأ عــن توجــه قصــدي مــن جانــب 
مجموعــة مــن الوحــدات لبنــاء روابــط 
ــة فيمــا بينهــا، وهــذا مــا يعــرف  وثيق

بالنظــم التكامليــة أو االندماجيــة، كما 
أن هنــاك النظــم التــي تنشــأ كنظــم، 
فهــي ليســت نمطــًا مــن التفاعــالت أو 
دولــة اندماجيــة واحــدة، وإنمــا وحدات 
بينهــا شــبكة كثيفــة مــن التفاعــالت 
التــي تولــد أنماطــًا ســلوكية منتظمــة، 
وهــي النــوع األكثــر انتشــارًا، وينتمــي 
لهــا النظــام اإلقليمــي العــرب، وهــو ما 
ينعكــس علــى إقليــم الشــرق األوســط.

لذلــك تســاعد النظريــة اإلقليميــة فــى 
الدراســة لتوافــر حــد أدنــى من االتفاق 
األساســية  معاييــر  الثالثــة  حــول 
التنافــس  أثــر  ومعرفــة  الســابقة 
اإليرانــي-  التركــي-   اإلقليمــي 
اإلســرائيلي علــى األمــن واالســتقرار 
فــى الشــرق األوســط وتأثيــره علــى 

العروبــة.

مصلــح الشــرق األوســط بديــاًل عــن 
القوميــة: 

علــى  االتفــاق  يتــم  لــم  اآلن  حتــى 
تعريــف واحــد لــه، بــل هنــاك أكثــر 
مــن تعريــف للمنطقــة، حيــث لــم يلــق 
مفهــوم مــن الغمــوض وعــدم الثبــات 
مثلمــا لقــى مفهــوم الشــرق األوســط، 
اســتراتيجي  سياســي  مفهــوم  وهــو 
ليــس لــه ســمات جغرافيــة أو عرقيــة 
محــددة تميــزه عــن غيــره فهــو يتســع 
أو يضيق حســب الظروف السياســية 
، لذلــك إن تعريــف مصطلــح الشــرق 
بالتعقيــد  تتســم  مســألة  األوســط 
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خاصــًة، وأن جغرافيــة منطقة الشــرق 
األوســط يصعــب تحديدهــا لالختــالف 
الشــديد فــي آراء الــدول التــي حددتــه 
بمنطقــة  الخاصــة  للمصالــح  طبًقــا 
الشــرق األوســط مختلفة عن بعضها 
البعــض طبًقــا للمصالــح وأبعــاد كل 
االســتراتيجية  الناحيــة  مــن  دولــة 
يرجــع  والسياســية،  واالقتصاديــة 
األوســط  الشــرق  مصطلــح  بدايــة 
إلــى عــام 1٨٥0 فــي مكتــب الهنــد 
معروًفــا  أصبــح  ولكنــه  البريطانــي، 
عــام 1٩02؛ لإلشــارة إلــى المنطقــة 
الواقعــة بيــن الســعودية والهنــد، وبعــد 
زوال الدولــة العثمانيــة، راح األتــراك 
الفــرص إلحيــاء  يتحينــون  والفــرس 
وســط  القديمــة،  اإلمبراطوريــات 
فلســطين  بقضيــة  العــرب  انشــغال 

العربــي اإلســرائيلي. والصــراع - 

تعريــف منطقــة الشــرق األوســط مــن 
جانــب األمــم المتحــدة:

مــن تعريــف األمــم المتحــدة لمنطقــة 
مــن  بالعديــد  األوســط  الشــرق 
التطــورات حتــى أصبــح أكثــر شــمواًل، 
فلقــد عرفــت دراســة لألمــم المتحــدة 
أجريــت عــام 1٩٧٥ منطقــة الشــرق 
مــن  »المنطقــة  بأنهــا:  األوســط 
ــا حتــى إيــران شــرًقا، ومــن  ليبيــا غرًب
ســورًيا شــمااًل حتــى اليمــن جنوًبــا« 
ورأت  الوكالــة،  تعريــف  نفــس  أي 
األمــم المتحــدة فــي دراســة لهــا حــول 
ســبل ووســائل إنشــاء منطقــة خاليــة 
مــن األســلحة النوويــة فــي الشــرق 

األوســط فــي عــام 1٩٨٩ أن تعريــف 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية تعريًفا 
محــدًدا جــًدا وال يفــي بالغــرض وإن 
األمــر  بــه،  االسترشــاد  يمكــن  كان 
الــذي جعلهــا تعــرف المنطقــة بأنهــا 
جامعــة  فــي  األعضــاء  الــدول  كل 
ــران  ــى إي ــة إل ــة باإلضاف ــدول العربي ال
وإســرائيل، وجديــر بالذكــر أن جامعــة 
الــدول العربيــة تضــم اثنين وعشــرون 
البحريــن،  »الجزائــر،  وهــى:  دولــة 
األردن،  العــراق،  مصــر،  جيبوتــي، 
الكويــت، ليبيــا، موريتانيــا، المغــرب، 
قطــر،  فلســطين،  عمــان،  ســلطنة 
الســودان،  الصومــال،  الســعودية، 
اليمــن  اإلمــارات،  تونــس،  ســوريا، 

القمــر«. الموحــدة، وجــزر 

التعريــف األمريكــي لمصطلح الشــرق 
األوسط:

المتحــدة  الواليــات  تعريــف  جــاء 
األمريكيــة لمنطقــة الشــرق األوســط 
فــي إطــار مــا أعلنتــه مــن مبــادرات 
فــي  التســلح  مــن  للحــد  أمريكيــة 
فــي  أعلنهــا  والتــي  المنطقــة 
مايــو1٩٩1، والتــي حــددت منطقــة 
الشــرق األوســط بأنهــا تلــك المنطقــة 
التــي تمتــد مــن إيــران شــرًقا حتــى 
المغرب غرًبا باإلضافة إلى إســرائيل.

ويالحــظ علــى التعريــف األمريكــي أنه 
قــد اســتبعد تركيــا مــن المنطقــة علــى 
الرغــم مــن أن تركيــا فاعــل نشــيط فــي 
أثنــاء  كبيــًرا  دوًرا  ولعبــت  المنطقــة 

األزمــة الخليــج فــي عــام 1٩٩0.

التعريــف العربــي لمصطلــح الشــرق 
األوســط:

خاليــة  منطقــة  إنشــاء  طــرح  جــاء 
مــن األســلحة النوويــة فــي الشــرق 
ــي  ــب اإليران األوســط مــن خــالل الطل
ــه  ــران فــي خطاب ــذي قدمــه شــاه إي ال
٤٧٩1بشــأن  المتحــدة  األمــم  إلــى 
ــة مــن األســلحة  ــة خالي إنشــاء منطق
األوســط،  الشــرق  فــي  النوويــة 
وانضمــت إليــه مصــر، ووافقــت عليــه 
المتحــدة،  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
ومنــذ ذلــك التاريــخ وهــذا القــرار يــدرج 
ســنويًا فــي جــدول أعمــال الجمعيــة 

العامــة وتوافــق عليــه ســنويًا.

الشــرق  مصطلــح  تعريــف  وجــاء 
ــي إطــار مشــروع معاهــدة  األوســط ف
جعــل منطقــة الشــرق األوســط خاليــة 
من كل أســلحة الدمار الشــامل، وهو 
المشــروع الــذي أعدتــه جامعــة الــدول 
العربيــة بواســطة األمانــة العامــة بنــاء 
علــى توصيــة وقــرار مجلــس الجامعــة 
المشــروع  وهــو  مــارس1٩٩٣  فــي 
ــي دورة  ــذي طــرح وتــم مناقشــته ف ال
الــدول العربيــة رقــم  انعقــاد جامعــة 
وجــاءت   ،1٩٩٥ عــام  فــي   10٣
مادتــه األولــى مــن الديباجــة تعريــف 
األوســط  الشــرق  منطقــة  مصطلــح 
أنــه: »األقاليــم الخاصــة لســيادة أو 
ســيطرة الــدول األعضــاء فــي جامعــة 
ــران  ــى إي ــة إل ــة باإلضاف ــدول العربي ال
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التعــري بذلــك  وإســرائيل«، واســتبعد 
حلــف  فــي  عضــًوا  لكونهــا  تركيــا 

األطلنطــي.

هل حقًا ماتت فكرة العروبة؟: 

إذن هــذه المنطقــة العربيــة، منطقتنــا، 
خــالل نصــف القــرن األخيــر، يبــرز 
فيــه األثــر الســاحق للعامل الخارجي، 
والــذي وجــد بيئــة مواتية من الضعف 
الهيكلــي للمنظومــات الكليــة، كمــا أن 
المنطقــة تشــهد تناحــرًا حــول الهويــة 
مــع  مقرونــة  وااليدولوجيــة  والفكــر 
وجيوسياســي  عالمــي  آخــر  تناحــر 
وتوســعي وذلــك فــي ظــل تهافــت دول 
العالــم وخصوصــًا دول الغــرب علــى 
الجغرافــي  والموقــع  الطاقــة  مــوارد 
وأهميــة الممــرات المائيــة األمــر الــذي 
جعــل منطقتنــا العربيــة إحــدى أهــم 
العالــم  فــي  االســتراتيجية  المناطــق 
محــل  تظــل  وســوف  زالــت  ال  التــي 

ــم.  اهتمــام العال

وقــد ســاهمت الخالفــات العربيــة - 
أكثــر  المجــال  إفســاح  فــي  العربيــة 
أمــام هــذه القــوى اإلقليميــة لفــرض 
ســيطرتها ونفوذهــا، حتــى إن بعــض 
الــدول العربيــة عملــت بالوكالــة عــن 
إلحــداث  اإلقليميــة  المشــاريع  هــذه 
وتمريــر  العربيــة  الــدول  فــي  خــرق 

مختلفــة. أجنــدات 

المشــاريع  نجــاح  فــي  تســبب  كمــا 
الدولــة  حســاب  علــى  اإلقليميــة 
الوطنية والمصلحة العربية المشتركة 

المشــترك  العمــل  إرادة  فقــدان  هــو 
التــي  للمخاطــر  التــام  اإلدراك  رغــم 
تهــدد واقعنــا العربــي، لقد ســمح فشــل 
التضامــن  وغيــاب  الوطنيــة  الدولــة 
الفارســية  المشــاريع  إلــى  العربــي 
اإلســرائيلية  واألطمــاع  والتركيــة 
بالتوســع أكثــر فــي منطقــة المشــرق 
التركــي  المشــروع  فهنــاك  العربــي، 
والطمــوح بالتوســع فــي دول المنطقــة 
عوضــًا  اإلســالمية  الهويــة  وإحــالل 
عــن الهويــة الوطنيــة، وفــي المقابــل 
لــم  الــذي  الفارســي  المشــروع  يعــد 
فــي  الرؤســاء  تغيــر  مهمــا  يتوقــف 
اســتراتيجي  مشــروع  فهــو  طهــران، 
بــدأ العمــل عليــه منــذ وصــول الولــي 
شــعار  فــكان  الحكــم،  إلــى  الفقيــه 
تصديــر الثــورة لبــدء مشــروع فــارس 
التوســعي، وصواًل إلى اســتغالل قســم 
العــرب، إضافــة  كبيــر مــن الشــيعة 
إلــى تحويــل القضيــة الفلســطينية إلــى 
شــماعة ومــادة قابلــة للمتاجــرة بحيــث 
لتجنيــد  الفارســي  النظــام  يســتغلها 
أكبــر عــدد مــن الشــباب العربــي فــي 

أحزاب ومشــاريع ال تخدم أحدا ســوى 
الفارســي. المشــروع 

ومــا يجــري فــي هــذه الفتــرة األخيــرة، 
ويتــداول حــول مــوت فكــرة العروبــة، 
ومصالــح  وثقافــة  جامعــة،  كهويــة 
الشــديد  لألســف  هــو  مشــتركة، 
حقيقــة وواقــع، ويعنــي ســوى المزيــد 
وصــواًل  والتفــكك،  التدهــور  مــن 
إلــى الهشاشــة الداخليــة والمعرضــة 
لالحتــراق خارجيــًا، حيــث تــم تدويــل 
وغيــاب  العربيــة،  وأزماتنــا  قضايانــا 
النخــب  لــدى  السياســية  اإلرادة 
إحــداث  علــى  والقــادرة  والساســة، 
الفــرق فــي الوضــع العربــي المتجــه 
مــا  وهــو  والتفــكك،  الهاويــة  إلــى 
المشــروع  وانهيــار  بضعــف  ينــذر 
قيــام  فــي  األمــل  وفقــدان  العربــي، 
مشــروع تضامــن عربــي فاعــل يراعــي 
دون  المشــتركة  العربيــة  المصالــح 
أن يتناقــض مــع مصلحــة كل دولــة 
علــى حــدة، ويأخــذ فــي االعتبــار مــا 
تتعــرض لــه المنطقــة مــن هجمــات 
وأطمــاع، خصوصــًا مــع قــرب العــودة 
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إلــى االتفــاق النــووي اإليرانــي والــذي 
ال يبــدو أنــه ســيأخذ فــي الحســبان 
أيــا مــن تعديــات إيــران وانتهاكاتهــا 
لســيادة الــدول المجــاورة أو األطمــاع 
اإليرانيــة فــي العديــد مــن المناطــق 

العربيــة.

وترتيبًا على ما سبق فإن: 

فــي  اليــوم  العربــي  العالــم   -
مــأزق وأوضاعــه الداخليــة المتأزمــة 
وهــو فــي نظــر الغــرب بــاب لضــرب 
التاريخــي  العــدو  وتعويــض  إيــران 
الحصــار  وإحــكام  بإيــران  المحتــل 
حــول عديــد البلــدان العربيــة وتصفيــة 
ــا بصفقــة  ــة الفلســطينية نهائي القضي
القــرن المشــبوهة حســب المصالــح 

اإلســرائيلية.

الوطنيــة  الهويــة  ولتعزيــز   -
يتطلــب إعــادة االعتبــار مــن جديــد 
المســتوى  علــى  العروبــة  لمفهــوم 
ومعالجــة ضعــف  الشــامل،  العربــي 
وإلغــاء  المشــتركة  العربيــة  الهويــة 
والمذهبيــة  الطائفيــة  التســميات 
والعرقيــة مــن المجتمعــات العربيــة، 
ألزمــة  حــاًل  العروبــة  تصبــح  كــي 
العالقــات بيــن البلــدان العربيــة ثقافيــًا 
واجتماعيــًا لحمايــة الوحــدات الوطنية 
فــى كل بلــد عربــي ولمواجهــة مخاطــر 
االنفجــار الداخلــي فــى كل بلــد عربي.

إن العروبــة المطلوبــة ليســت   -
السياســية  التجــارب  لتكــرار  دعــوة 
مراحــل  فــى  جــرت  التــى  والحزبيــة 
مختلفــة مــن القــرن العشــرين، بــل 
هــي عــودة إلــى أصالــة هــذه األمــة 

ودورهــا الحضــاري والثقافــي الرافــض 
للتعصــب وللعنصريــة، وبــال عروبــة 
أوطــان عربيــة  تكــون  فلــن  جامعــة 

ومســتقرة. واحــدة 
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العربــى  الثقافــى  النــادى  نظــم 
ببيــروت خــالل األســبوع األول مــن 
أكتوبــر الجــارى مؤتمــًرا إقليمًيــا حــول 
حظــى  العروبــة«،  تجديــد  »تحــدى 
باهتمــام رســمى كبيــر، إذ شــارك فــى 
دولــة  فخامــة  االفتتاحيــة  جلســاته 
الرئيــس تمــام ســالم وفخامــة دولــة 
الرئيــس فــؤاد الســنيورة، وعــدد مــن 
الــوزراء اللبنانييــن والعــرب، وســفراء 
العربيــة  بالجامعــة  ومســئولين 

أخــرى. عربيــة  ومؤسســات 

يبــدو اختيــار النــادى الثقافــى العربــى 

تخصيــص مؤتمــر يحتفــل فيــه بمرور 
لبحــث  إنشــائه  علــى  عاًمــا   ٥٧
مبــرًرا ومفهوًمــا.  العروبــة  تحديــات 
وغايــة  حلًمــا  العروبــة  كانــت  فقــد 
ــذ تأسيســه عــام ٤٤٩1.  ــادى من للن
ســبب  وحــده  ليــس  الماضــى  لكــن 
إن  بــل  العروبــة،  مشــروع  دراســة 
صــوت الحاضــر هــو الحافــز األقــوى 
علــى ذلــك. فالعالــم العربــى الراهــن 
وصفهــا  صعبــة،  ظروًفــا  يعيــش 
الرئيــس فــؤاد الســنيورة فــى كلمتــه 
االفتتاحيــة للمؤتمــر بأنهــا »تهافــت 
التهافــت«، مســتوحًيا كتــاب ابن رشــد 

ــؤاد  ــة الرئيــس ف الشــهير. يفســر دول
الســنيورة عبارتــه باإلشــارة إلــى واقــع 
العالــم العربــى الراهــن؛ الــذى تتمــزق 
صراعــات  بســبب  بلدانــه  بعــض 
داخليــة ضاريــة، ويخــوض بعضهــا 
مــع  ضــراوة  تقــل  ال  معــارك  اآلخــر 
دول جــوار عربــى شــقيقة، فــى حيــن 
التــى  والســيطرة  الهيمنــة  تتصاعــد 
تمارســها دول الجــوار غيــر العربيــة، 
والجديــد  القديــم،  االســتعمار  ودول 
علــى الــدول العربيــة جميًعــا. وفــى 
الــذى  والتشــرذم  الهــوان  واقــع  ظــل 
يحيــاه العــرب اآلن، يبــدو أن ال ملجــأ 

تحدى تجديد العروبة.. وحروب الكالم
عماد عبداللطيف 
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العروبــة  تبنــى  للعــرب إال  وال منقــذ 
ومشــروًعا  جامعــة،  فكــرة  بوصفهــا 
مخاطــر  يواجهــوا  كــى  اســتراتيجًيا، 
والحــروب  الداخليــة،  الصراعــات 

الخارجيــة. والهيمنــة  اإلقليميــة، 

لقــد اختــار منظمــو المؤتمــر دعــوة 
العــرب  الباحثيــن  مــن  قليــل  عــدد 
العروبــة.  تجديــد  تحــدى  لمناقشــة 
ــن  ــد الحظــت أن اختيارهــم للباحثي وق
يكشــف عــن وعــى نافــذ بالتحديــات 
مشــروع  تواجــه  التــى  الحقيقيــة 
شــخصيات  اختــاروا  فقــد  العروبــة. 
تنتمــى إلــى حقــول معرفيــة متنوعــة 
مثــل  بالموضــوع  الصلــة  وثيقــة 
العلــوم السياســية، واالقتصــاد، وعلــم 
االجتمــاع، وعلــوم اللغــة والخطــاب. 
وقــد دعــوا ممثليــن عــن معظــم الــدول 
العربيــة، ومعظــم المؤسســات المعنية 

العربــى. اإلقليمــى  بالتعــاون 

حيــن تلقيــُت الدعــوة للمشــاركة ببحث 
فــى مؤتمــر تحــدى تجديــد العروبــة 
نــادًرا  إذ  قليــال.  األمــر  اســتوقفنى 
السياســية  المؤسســات  تهتــم  مــا 
بالمتخصصيــن  باالســتعانة  العربيــة 
فــى دراســة الخطــاب السياســى لفهــم 
دور الخطــاب فــى الواقــع السياســى. 
وذلــك علــى الرغــم مــن التأثيــر الهائــل 
التوجهــات،  صياغــة  فــى  للخطــاب 
والقيــم  واآلراء،  والقناعــات، 
السياســية. وقــد زاد تقديــرى لطريقــة 
العربــى  الثقافــى  النــادى  معالجــة 

ــن الحظــُت أن  ــة حي ــات العروب لتحدي
محــور اللغــة والخطــاب والهويــة كان 
محــوًرا أساســًيا فــى الدعــوة المرســلة 

المؤتمــر. فــى  للمســاهمين 

تبــدو دراســة خطــاب العروبــة حاســمة 
فــى أى مشــروع لتجديدهــا. فالعروبــة 
وإيمــان،  وقناعــة،  فكــرة،  بوصفهــا 
ــا فــى نهايــة  وتوجــه ليســت إال خطاًب
المطــاف. إذ يتشــكل إدراك اإلنســان 
بواســطة  العربيــة  لهويتــه  العربــى 
تبنــى  التــى  والخطابــات  النصــوص 
ــه،  ــة داخــل عقل ــة الجامع هــذه الهوي
يــكاد  ذلــك،  علــى  عــالوة  وروحــه. 
ــون مــن المســتحيل تفســير فشــل  يك
التــى  العربيــة  الوحــدة  مشــروعات 
جــرت علــى مــدار العقــود األخيــرة، 
بوصفهــا  العروبــة  تراجــع  وتفســير 
عــن  بمعــزل  للعــرب  جامعــة  هويــة 
دراســة أثــر خطــاب العروبــة، ومــن 

يعادونهــا. إليهــا ومــن  يدعــون، 

علــى  العربــى  العالــم  عــرف  لقــد 
مــدار القــرن الماضــى عــدة أشــكال 
بيــن  تراوحــت  للوحــدة.  ومحــاوالت 

اســتهدفت  كاملــة،  وحــدة  مشــاريع 
أكثــر  أو  دولتيــن  بيــن  الدمــج 
ــل  ــة واحــدة؛ مث ــة قومي لتأســيس دول
مشــروع االتحــاد العربــى الهاشــمى، 
والجمهورية العربية المتحدة، واتحاد 
ومشــاريع  العربيــة،  الجمهوريــات 
اتحــاد جزئــى بيــن دول جــوار إقليمى؛ 
مثل اتحاد المغرب العربى، ومشــاريع 
تعــاون إقليمــى مثــل مجلــس التعــاون 
الخليجــى، ومجلــس التعــاون العربــى. 
ــر  ــْت هــذه المشــاريع مصائ ــد عرف وق
متفاوتــة مــن النجــاح والفشــل، ففــى 
العســكرية  حيــن قطعــت االنقالبــات 
بيــن  االتحــاد  مشــروعى  شــرايين 
األردن والعــراق وبيــن مصر وســوريا، 
أخــرى  مشــاريع  أوصــال  تقطعــت 
ألســباب مختلفــة أخــرى، لعــل أهمهــا 

تلــك المتعلقــة باللغــة والخطــاب.

إن التعلــم مــن خبــرات الماضــى أمــر 
ــا بالفعــل أن تكــون  ضــرورى إذا أردن
ولتحقيــق  إنقــاذ.  ســفينة  العروبــة 
عوامــل  دراســة  علينــا  يتعيــن  ذلــك 
العربيــة،  الوحــدة  مشــاريع  فشــل 
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وفشــل تبنــى العروبــة بوصفهــا هويــة 
جامعــة. ومــن بيــن أهــم هــذه العوامــل 
أثــر حــروب الــكالم فــى مشــروعات 
تحديــًدا  ويمكــن  العربيــة.  الوحــدة 
األول  مســتويين:  علــى  التركيــز 
حــروب الــكالم بيــن الكيــان الوحــدوى 
)الجمهوريــة العربيــة المتحــدة علــى 
والــدول  والكيانــات  المثــال(،  ســبيل 
العربيــة األخــرى التــى تختلــف معــه. 
دول  بيــن  الــكالم  حــروب  والثانــى 
الوحــدوى  الكيــان  عناصــر  تشــكل 
ذلــك  ويتطلــب  تفككــه.  إثــر  نفســه 
دراســة حــروب الــكالم التــى صاحبــت 
الوحــدة  مشــروع  تدشــين  وأعقبــت 
ــــ الســورى عــام ٨٥٩1،  المصــري 
ومشــروع الوحــدة المصــري ــــ الليبــى 
مجلــس  ومشــروع   ،2٧٩1 عــام 
 ،)1٨٩1( الخليجــى  التعــاون 
العربــى  التعــاون  مجلــس  ومشــروع 
العربــى  المغــرب  واتحــاد   ،)٩٨٩1(
مشــاريع  مــن  وغيرهــا   ،)٩٨٩1(

والوحــدة. التعــاون 

لقد أتيح لى خالل األسابيع الماضية 
االطــالع علــى كم كبير من الخطابات 
مشــاريع  صاحبــْت  التــى  العربيــة 
الوحــدة العربيــة، أو تلــك التــى تبنــت 

أو هاجمــت القوميــة العربيــة بوصفها 
انتشــار  وأفجعنــى  جامعــة.  هويــة 
والبــذاءة،  التحقيريــة،  العبــارات 
وخطــاب  المهينــة،  والتســميات 
الكراهيــة، والعنصريــة، وغيرهــا مــن 
اإليجابــى  الوجــه  تهديــد  أســاليب 
لآلخريــن. ومــا يفجــع أكثــر أن بعــض 
هــذه الخطابــات أنتجتهــا مؤسســات 
رســمية، لــم تســتطع الحفــاظ علــى 
التقاليــد واألعــراف المميــزة للخطــاب 
وكانــت  المؤسســى.  السياســى 
النتيجــة خلــق عــداوات، وكراهــات، 
واقــع  تقــوى  وصراعــات  ونزاعــات، 
تشــرذم العــرب. وكــى نتجنــب مصيــًرا 
العروبــة  تجديــد  لمحاولــة  مشــابًها 
الخطــاب.  دروس  نتعلــم  أن  يجــب 
وأقتــرح ألجــل ذلــك أمريــن محدديــن:

بحثييــن  مشــروعين  إنجــاز  أوال: 
العروبــة،  خطــاب  حــول  موســعين 
وأثــر صراعــات الخطــاب فــى تقويــض 

الوحــدة. مشــاريع 

ــا: البــدء فــى إدارة نقــاش عربــى  ثانًي
العمومــى  للخطــاب  ميثــاق  حــول 
الرســمى فــى العالــم العربــى. وأقتــرح 
أن يــدور هــذا النقــاش تحديــًدا حــول 
االقتراحــات  وجــدوى  إمكانيــة  مــدى 

الثالثــة اآلتيــة:

خطــاب  أخالقيــات  ميثــاق  وضــع   •
فــى  الرســمية  العربيــة  العالقــات 
العمومــى، برعايــة جامعــة  الفضــاء 
الــدول  الــدول العربيــة، وتوقيــع كل 

العربيــة.

الخطــاب  رصــد  هيئــة  إنشــاء   •
العمومــى العربــى، تســجيل حــاالت.

عربيــة  جــزاءات  الئحــة  وضــع   •
لجرائــم خطــاب الكراهيــة، والعنصرية، 
الممارســة  والتحريــض  والتمييــز، 

إقليمــى. نطــاق  علــى 

لقد قال الشاعر العربى القديم:

وال  التئــام..  لهــا  الســنان  جراحــات 
اللســان يلتــام مــا جــرح 

ابتغــوا  إن  ــــ  العــرب  علــى  ويتعيــن 
ــا مســتقبال أفضــل لهــم وألبنائهــم  حًق
اآلثــار  يقلصــوا  أن  ــــ  وأحفادهــم 
الســلبية الهائلــة لحــروب الخطــاب، 
تجنــب  بإمكانهــم  أن  ُيدركــوا  وأن 
هــم  إن  مظلــم،  عربــى  مســتقبل 
أصلحــوا خطابهــم فيمــا بينهم.)نقــاًل 

المصريــة(. الشــروق  عــن 
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العالــم  وســطية  تفتــرض  فيمــا 
العربــى عنــد مركــز الدائــرة الشــرق 
أوســطية، فإنــه يبــدو رغــم محوريتــه 
بيــن  كالمحاصــر-  الجيوسياســية- 
الجــارات غيــر العربيــات علــى أطــراف 
المنطقــة )إيــران- تركيــا أو اآلتيــن 
)إســرائيل(  البحــر  وراء  مــن  إليهــا 
األفريقــى  الشــرق  مــن  ســواء  أو 
)إثيوبيــا(، ذلــك علــى النحــو المخطــط 
لــه مــن جانــب االســتراتيجية الغربيــة 
فــى أعقــاب الحــرب العالميــة األولــى، 
التحالــف  هــذا  يســتأنف  أن  قبــل 
القــرن  مطلــع  مــع  طريقــه  القديــم 
الحالــى إلــى واجهــة الشــرق األوســط 
الجديــد »والموســع«- وفقــًا للتســمية 
األميركيــة األوروبيــة منتصــف العقــد 
الســابق- لتتقاســم أطرافــه المتحالفــة 
تطويــع العالــم العربــى- عبــر خديعــة 
جيوبوليتيكيــة كبــرى ماكــرة، إذ تدعــى 
التنافــس علــى غيــر الحقيقــة.. فيمــا 

تتبنــى تســويات قضايــا إقليميــة يعجز 
العــرب، ألســبابهم، عــن تناولهــا فــى 
مواجهــة مشــروعات توســعية تبــدو 
وكأنهــا تتصــارع فيمــا بينهــا، بينمــا 
علــى  النهائــى  الهــدف  فــى  تتفــق 
اقتســام الكعكــة العربيــة لمــا يجــوز 
تســميتها »رابطــة الجــوار اإلقليمية«، 
إذ تتبنــى إيــران )مثــااًل( دعــم جيــوب 
ضــد  للمقاومــة  )مقيــدة(  عربيــة 
إســرائيل.. بينمــا ال ترعــوى طهــران 
عــن االعتــراف- حســب مســئوليها- 
القــرار  صناعــة  علــى  بالهيمنــة 
فــى أربــع عواصــم عربيــة )بغــداد- 
ــر  ــاء(، األم ــروت- صنع دمشــق- بي
إلــى  عربــًا  مرتجفيــن  يدفــع  الــذى 
ــراف بإســرائيل-  الهرولــة نحــو االعت
مواجهــة  فــى  عنهــم  الــذود  بمظنــة 
يفترقــان  ال  كونهمــا  رغــم  إيــران- 
كدولــة  بعضهمــا-  عــن  )تاريخيًّــا( 
تــزال،  ال  اغتصابيــة-  احتــالل 

آخــر  جانــب  مــن  بالتــوازى  وذلــك 
الســادس  االجتمــاع  انعقــاد  مــع 
للمجلــس  الماضــى..  ســبتمبر 
األعلــى للتعــاون االســتراتيجى بيــن 
إيــران وتركيــا.. فــى إطــار ســعيهما 
لمحــاوالت الفــرز صــوب مصلحتيهمــا 
اإلقليميتيــن.. فيمــا بيــن مشــروعيهما 
السياســى،  لإلســالم  األيديولوجــى 
بشــقيه المذهبييــن، خاصــة بالنســبة 
للحالــة الليبيــة )مثــااًل( التــى تمثــل 
مســاحة  االرتجاليــة..  وضعيتهــا 
البلديــن..  بيــن  للتعــاون  مشــتركة 
وفــى مواجهتهمــا للمحــور القائــم بيــن 
ذلــك  والســعودية،  واإلمــارات  مصــر 
ــف إقليمــى  ــر احتمــال تشــكيل حل عب
بقيــادة إيــران وتركيــا، مــن المرجــح 
عليــه  يطلــق  مــا  إلحيــاء  ســعيهما 
تمثــل  الــذى  اإلســالمي«  »الربيــع 
المســلمين«-  »اإلخــوان  جماعــة 
الوعــاء السياســى- لهــذا التالقى بين 
قطبــى مشــروع اإلســالم السياســى.. 
الــذى ســبق أن أعطــى موافقتــه فــى 
بمصــر  المســلمين  اإلخــوان  عهــد 
2012.. للتنــازل عــن أجــزاء مــن 
ســيناء كــى توظفهــا إســرائيل كوطــن 
باعتبارهــم  للفلســطينيين،  بديــل 
يحيــن  أن  إلــى  طــروادة..  حصــان 
إســرائيلية  نظــر  وجهــة  مــن  األوان 
آلبائهــم  التيــه  أرض  إلــى  للعــودة 
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أســاطيرهم  تقــول  كمــا  المؤسســين 
غيــر الواقعيــة، ذلــك فيمــا يدفــع الظمأ 
ــل نحــو تشــجيع  ــاه الني بإســرائيل لمي
ودعــم إثيوبيــا للتشــدد فــى موقفهــا 
بالنســبة لســد النهضــة إال بموافقــة 
دولتــى المصــب- الســودان ومصــر- 
إســرائيل،  إلــى  الميــاه  تمريــر  علــى 
التــى ال تتقاعــس عــن المنــاورة مــن 
جانــب آخــر مــع دولــة أعالــى نهــر 
الفــرات فــى تركيــا )ص( بحيــث يــؤدى 
شــح الميــاه عــن زراعــات العــراق إلــى 
إلــى  الميــاه  تمريــر  نحــو  اضطــراره 
إســرائيل، وفقــًا للمشــروع األميركــى 
ــذى  1٩٥1 عــن »ترعــة الســالم« ال

رفضــه العــرب آنئــذ.

إلــى ذلــك، تبــدو الترويــكا اإلقليميــة 
غير العربية مشــدودة بأيديولوجياتها 
أضابيــر  نحــو  والمذهبيــة  الدينيــة 
عــن  خرائطــه  فــى  بحًثــا  التاريــخ، 
ولــو  إحيائهــا  إعــادة  ُيــراد  أســاطير 
مــن خــالل  والنــار، ســواء  بالحديــد 
بيــن األصوليــات  العضويــة  العالقــة 
أو  يهوديــة  أو  إســالمية  الدينيــة، 
ناحيــة،  مــن  مســيحية )صهيونيــة( 
أو  الطفيليــة  الرأســمالية  وبيــن 
والماليــة(  )البتروليــة  االحتكاريــة 
ــا،  ــك بوصفهم ــة أخــرى، ذل مــن ناحي
وجهيــن  والرأســمالية،  األصوليــة 
لعملــة واحــدة.. فــى إطــار مشــروعات 
الديــن  توظــف  عنصريــة  احتالليــة 

لخدمــة األهــداف التوســعية، ســواء 
كان الالعــب إيرانيــًا أو إســرائيليًا أو 
التــى  إثيوبيــا  اســتثناء  تركيــًا، دون 
ســبياًل  المائيــة  وفرتهــا  فــى  تجــد 
إلــى تبــوء موضــع إقليمــى متميــز، 
أضالعهــم  بيــن  فيمــا  يتوافقــون  إذ 
األربعــة علــى تصديــر صــور اإلربــاك 
المواطــن  وعــى  إلــى  والتشــويش 
افتراضــًا-  يخدعنــه-  ال  العربــى، 
مزيفــة  خالفــات  عــن  براقــة  ألــوان 
لروابــط الجــوار اإلقليمــى.. إذ تخفــى 
الغفلــة  ضــد  االستئســاد  وراءهــا 
المــال. عــن جريــدة  نقــاًل  العربيــة. 
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بأنفســهم  العــرب  عالقــة  أن  يبــدو 
ومخــزون هويتهــم الجمعــي يشــوبه 
االضطــراب  مــن  قليــل  غيــر  قــدٌر 
والتوتــر، مــا زال يلقــي بظاللــه علــى 
واقــع العــرب وأحوالهــم الراهنــة، وهــو 
تاريخيــة  العتبــارات  مفهــوٌم  أمــٌر 
نشــأ  فقــد  معلومــة،  وسياســية 
ــذ  ــادئ األمــر ومن التوجــه القومــي، ب
أواســط القــرن التاســع عشــر، بيــن 
بعدمــا  اإلســالميين،  اإلصالحييــن 
نافحــوا طويــال عــن الرابطــة العثمانيــة 
الضغــوط  مواجهــة  فــي  المشــتركة 
للقــوى  والعســكرية  السياســية 
مــا  وتبلــور  الصاعــدة،  األوروبيــة 
عرفــت وقتهــا بالجهاديــة اإلســالمية. 
النظيــر  منقطعــة  بحماســٍة  دافعــوا 
التركــي،  العربــي  التآخــي  عــن 
ــة مــا ســموها بيضــة اإلســالم  وحماي
المهــّددة، إال أن األوضــاع الدوليــة 
الســلطنة  فــي  األحــداث  وتطــورت 
كانــت أكبــر منهــم ومــن تطلعاتهــم. 
ومــع صعــود النزعــة الطورانيــة، ثــم 
عمليــات تعقــب العروبييــن الشــوام، 
وتنكيــل جماعــة مدحــت باشــا بهــم 
أواخــر القــرن التاســع وبدايــة القــرن 
مــن  جديــٌد  جيــٌل  تشــّكل  العشــرين، 
القومييــن يعطــي األولويــة المطلقــة 
للرابطــة العربيــة علــى كل االعتبــارات 

يتبلــور  بــدأ  هنــا،  ومــن  األخــرى. 
مكونــات  بيــن  مؤلــم  تاريخــي  فــراق 
العــرب  بيــن  وخصوصــا  العثمانيــة، 
والتــرك، وانتهــى األمــر إلــى أن يأخــذ 
ــي  ــره، ويبن كلٌّ ســبيله، ويحــّدد مصائ
واأليديولوجيــة  السياســية  ســردياته 
وفــق ســياقاته ومصالحــه الخاصــة.

التفاصيــل  تجاوزنــا  إذا  والحقيقــة، 
العــرب  عالقــة  بشــأن  التاريخيــة 
صلبــة،  حقيقــة  فثّمــة  باألتــراك، 
القــرن  بدايــة  منــذ  نفســها  فرضــت 
تجاهلهــا  يمكــن  ال  عشــر،  الثامــن 
أو القفــز فوقهــا فــي أي حــال، وهــي 
أن العــرب والتــرك وشــعوب البلقــان 
وغيرهــم كانــوا جــزءا مــن حالــة ثقافيــة 
بصعــود  تتســم  عالميــة،  وسياســية 
القوميــات ومفاهيــم تقريــر المصيــر 
علــى أنقــاض اإلمبراطوريــات القديمــة 
المنهــارة. وبغــّض النظــر عــن نوعيــة 
ــذي كان ومــا زال  الخــالف والجــدل ال
والمفكريــن  المؤرخيــن  بيــن  قائمــا 
القوميــة  فكــرة  بشــأن  السياســيين 
كانــت  إذا  ومــا  وفصلهــا،  وأصلهــا 
مجّرد صناعة مســتحدثة من الدولة، 
أو هــي بنــاء متخيــل باألســاس، أو 
ــات  ــى معطــى اإلثني ــاء تراكمــي عل بن
التــي تمــد عروقهــا فــي التاريــخ، أو 
هــي قوميــة دســتورية علــى طريقــة 

هابرمــاس،  األلمانــي،  الفيلســوف 
أكثــر  أنهــا  كلــه  ذلــك  فــي  الثابــت 
الحقائــق السياســية صالبــة ومقاومــة 
فــي عصرنــا الراهــن، بمــا يفــوق قــوة 
واألديــان. والعقائــد  األيديولوجيــات 

مســار  أن  أحــد  علــى  يخفــى  وال 
وجعــا  األكثــر  كان  الحديــث  العــرب 
ودراميــة مــن غيرهــم، حيــث انتهــى 
بهــم المطــاف إلــى كيانــاٍت مبعثــرة، 
والصراعــات  األمــم  لعبــة  تتقاذفهــا 
الطائفيــة  واالنقســامات  البينيــة 
والعرقيــة، ولــم يحققــوا شــيئا يذكــر 
الشــام  القوميــة.  طموحاتهــم  مــن 
موطــن العروبــة ومهــد حلــم الوحــدة 
العربيــة يســير اليــوم نحــو مزيــد مــن 
ظاهريــا،  موّحــد  العــراق  التمــّزق، 
ولكــن االنقســامات الطائفيــة والعرقيــة 
تنخــره،  الخارجيــة  والتدخــالت 
الســودان انقســم بين شــمال وجنوب، 
وهــو معــّرض لمــا هــو أكثــر، ليبيــا 
االيرانــي،  بالتقســيم  مهــددة  نفســها 
بمــا فــي ذلــك اإلســالمي، هــو قومــي 
بشــكل أو بآخــر، علــى الرغــم مــن 
الشــيعي المذهبــي  المعطــى  بــروز 

حالــة  إلــى  انتهــوا  العــرب  وحدهــم 
مــن التبعثــر السياســي الهائــل، علــى 
الرغــم مــن وجــود ربــاط لغــوي وثقافــي 
ومخيــال مشــترك. واليــوم، مــع تتالــي 

الرابطة العربية والجوار اإلسالمي
 رفيق عبد السالم
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يبــدو  والتفــكك،  االنحــدار  مســار 
أن غايــة المنــى أن يحافــظ العــرب 
علــى كياناتهــم الُقطريــة الهّشــة مــن 
ــد  ــر فــي مزي ــوا أكث أصلهــا، وأال يمعن
دون  مــا  إلــى  واالنحــدار  التشــرذم 

»الوطنيــة«. الدولــة 

خالفــا لذلــك، تمّكــن اإليرانيــون مــن 
انتــزاع نــواة قوميــة متماســكة نســبيا، 
غلبــة  مــع  مختلفــة  قوميــاٍت  تضــّم 
األتــراك  خــرج  الفارســي.  العنصــر 
العالميــة  الحــرب  مــن  منهزميــن 
كثيــرة،  أراضــي  وخســروا  األولــى، 
لكنهــم اســتنقذوا نــواة صلبــة فــي قلــب 
الباكســتانيون  أســس  األناضــول. 
قوميــة إســالمية متمايــزة عــن أقرانهــم 
الهنديــة.  القــاّرة  شــبه  فــي  الهنــود 
حلــم  بهــم  انتهــى  فقــد  العــرب  أمــا 
المملكــة العربيــة الكبــرى التــي كان 
مــن المنتظــر أن تضــم فــي البدايــة 
والعــراق،  الشــام  وبــالد  الحجــاز 
العــرب،  بقيــة  ضــم  نحــو  وتتوســع 
مملكــة  إلــى  المطــاف  بهــم  انتهــى 
صغيــرة فــي صحــراء األردن، بعدمــا 
حســين  بالشــريف  اإلنكليــز  عبــث 
وأبنائــه وبــّددوا طموحاتهــم... نخلص 
مــن ذلــك كلــه إلــى خالصــاٍت ال بــد 
العــرب  إذا أراد  البنــاء عليهــا،  مــن 
قــدر  واســتعادة  وضعهــم،  إنقــاذ 
وتوازنهــم  السياســي  تعافيهــم  مــن 

المفقوديــن. التاريخــي 

عــن  العــرب  يكــّف  أن  يجــب  أوال: 
التعامــل مــع فكــرة الرابطــة العربيــة 

برفــض أو زهــد، ألن المعطــى القومي 
حقيقــة راســخة، بمــا فــي ذلــك فــي 
المجــال العربــي اإلســالمي. كل أمــم 
العالــم تتعايــش اليــوم بشــكل »وّدي« 
مــع قوميتهــا، وتجــّل لغتهــا مــن دون 
حــرج أو توتــر، فلمــاذا ُيطلــب مــن 
العربــي أن يقطــع مــع عروبتــه، أو 
بديــال  لإلســالم  انتســابه  يكــون  أن 
القوميــة  وطموحاتــه  شــعوره  عــن 
المشــروعة. والحقيقــة أنــه ليــس مــن 
أمــٍة تعبــث بلغتهــا، وتبــّدد مــا بيــن 
مــن أرصــدة رمزيــة )فضــال  أيديهــا 
المعلومــة(  الماديــة  األرصــدة  عــن 
بحجــم مــا نــراه اليــوم عنــد العــرب.

ثانيــا: علــى الرغــم مــن أن القوميــة 
عصرنــا  فــي  وفاعــل  قــوي  معطــى 
الراهــن مثلمــا ُذكــر أعــاله، إال أنــه 
بالقــدر نفســه لــم يعــد مــن الممكــن 
مغلقــة  قوميــة  عــن  الدفــاع  اليــوم 
وعقائديــة ومتعصبــة، كمــا هــو شــأن 
األتاتوركيــة فــي تركيــا أو البعثيــة فــي 
ــه  العــراق وســورية. األمــر المســلم ب
أن اللغــة المشــتركة تصنــع وشــائج 
قربــى وصــالت ســحرية خاصــة، فمــا 
ــا التونســي القــادم  الــذي يجعلنــي، أن
بربــاط  أشــعر  أفريقيــا،  شــمال  مــن 
والشــامي  بالعراقــي  يشــّدني  خــاص 
ــر  ــاك عامــل أكث والســوداني؟ هــل هن
قــوة هنــا مــن ذلــك الربــاط الســحري 
اللغــة  تصنعــه  الــذي  والخفــي 
مــن  بهــا  يتصــل  ومــا  المشــتركة، 
مشــاعر ومخيــال مشــتركْين، يتخطــى 

معطــى الجغرافيــا واإلثنيــات، وحتــى 
األديــان؟

إرجــاع  ضــرورة  تتأّتــى  هنــا  مــن 
الطبيعــي،  حجمهــا  إلــى  القوميــة 
باعتبارهــا رابطــة سياســية وطموحــا 
وليســت  مشــروعا،  تاريخيــا 
أيديولوجيــا وال دينــا وال عقيــدة كمــا 
ولذلــك  العــرب.  القوميــون  يزعــم 
يجــب أن تجــّرد القوميــة العربيــة مــن 
ادعاءاتهــا األيديولوجيــة الكبــرى التي 
العــرب،  القوميــون  عليهــا  أضفاهــا 
بزعــم إنهــا تعطــي نظريــة فــي الفكــر 
شــيء،  وكل  والسياســة  واالجتمــاع 
علــى طريقــة ميشــال عفلــق وســاطع 
الحصــري وزكــي األرســوزي وغيرهــم.

انتهــى المطــاف بالعــرب إلــى كيانــاٍت 
األمــم  لعبــة  تتقاذفهــا  مبعثــرة، 
واالنقســامات  البينيــة  والصراعــات 

والعرقيــة الطائفيــة 

الدولــة  الرغــم مــن أن  ثالثــا: علــى 
الُقطريــة كيــان هــشُّ وكســيح، وبــال 
طمــوح وال أفــق، فــي عالــم يّتجــه إلــى 
التكتــالت الكبــرى، إال أنهــا مــع ذلــك 
اكتســبت نوعــا مــن الشــرعية نتيجــة 
عوامــل كثيــرة، منها شــرعية التحرير، 
الثقافيــة  السياســية  الهندســة  ثــم 
الدولــي.  النظــام  ومصالــح  للدولــة 
ــاظ  ــة بمــكان الحف ــك مــن األهمي ولذل
علــى هــذا الكيانــات علــى ضعفهــا، 
والحيلولــة دون مزيــد انتكاســها إلــى 
مــا هــو أدنــى، ألن مــا هــو مطــروٌح 
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التقــّدم  ليــس  اليــوم  عــرب  علــى 
باتجــاه مزيــٍد مــن الوحــدة والتكامــل، 
بــل الســير نحــو مزيــد مــن التــذّرر 
والتمــّزق، وهــذا يعنــي حمايــة هــذه 
الكيانــات الوطنيــة، مــع العمــل علــى 

تطويرهــا ودمقرطتهــا مــا أمكــن.

العــرب علــى  يقــوى  لــن  ذلــك،  مــع 
التغلــب علــى وهنهــم ودخــول مغامــرة 
عربــي  تكامــل  دون  مــن  التاريــخ، 
مصحــوب برؤيــة ومشــروع وطمــوح 
القوميــة  أن  فكمــا  مســتقبليين. 
لهــا،  أفــق  المنغلقــة والمتعصبــة ال 
لالنحســار  بالنســبة  األمــر  فكذلــك 

الضيقــة  الُقطريــة  الكيانــات  فــي 
لضعيفــة. وا

رابعــا: الحاجــة إلــى مشــروع عربــي 
اإلســالمي  محيطــه  مــع  متفاعــل 
الجــوار  مــع  وخصوصــا  الواســع، 
اإلسالمي المباشر. وفي مقدمة ذلك 
والباكســتانيون،  واإليرانيــون  التــرك 
الدينــي  التنــوع  واقــع  مراعــاة  مــع 
واإلثنــي والثقافــي فــي المنطقــة، إذ 
ــة الشــرق  مــن المســلم بــه أن منطق
هــي خــزّان التنــوع اإلثنــي والمذهبــي 
هــذه  علــى  يقفــز  ومــن  والدينــي، 
الخــراب  إال  يجلــب  لــن  الحقائــق 

األهليــة. والحــروب 

الخالصــة مــن ذلــك كلــه أنــه ال ســبيل 
لنهــوض اإلســالم مــن دون نهــوض 
عربــي فاعــل، ألن العــرب هــم مــادة 
اإلســالم ومعدنــه، علــى مــا يقــول ابن 
خلــدون. ولكــن يتوجــب االنتبــاه إلــى 
ــة  ــادة ليســت تشــريفا أو وراث أن القي
اختبــار وطمــوح  هــي  بــل  طبيعيــة، 
وحمــل رســالة، وإذا لــم ينهــض العرب 
بهمتهم التاريخية الكبرى، ويتخلصوا 
مــن  فليــس  وعجزهــم،  وهنهــم  مــن 
حقهــم منــع بقيــة أمــم اإلســالم الكبرى 
مــن تحّمــل مســؤولياتها فــي قيــادة 
)نقــال  واإلســالمي.  العربــي  الوضــع 

عــن العربــي( 
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تمهيد :
أن  بعيــد  زمــن  منــذ  الغــرب  أدرك 
الموقــع الجغرافــي الــذي يتمتــع بــه 
إمكاناتــه  ووفــرة   ، العربــي  العالــم 
االقتصاديــة الهائلــة وثرواتــه النفطيــة 
اإلســالم  ووجــود  الحضــاري  ووزنــه 
فيــه كطاقــة روحيــة ، يشــكل خطــرا 
علــى مصالحــه ويحــد مــن أطماعــه 
لتحجيــم  كبيــرة  جهــودا  بــذل  لذلــك 
أقطــاره  واحتــواء  العربــي  العالــم 
وإبقــاء عناصــر التجزئــة فيــه والعمــل 
علــى تفتيتــه وجعلــه هدفــا مســتمرا 

لمخططاتــه وممــا ســاعده علــى ذلــك 
انهيــار االتحــاد الســوفيتي ، وانتهــاء 
القــوى  وتشــتيت  البــاردة  الحــرب 

العــراق. واحتــالل  العربيــة 

القومــي  األمــن  موضــوع  يعــد  لــذا 
العربــي واحــدًا مــن خطــر التحديــات 
ــة الشــرق  ــا دول منطق ــي تواجهه الت
األوســط، فــي إطــار المتغيــر الجيــو 
سياســي الكبيــر الناتــج عــن االحتــالل 
واتخــاذه  للعــراق،  أميركــي  األنجلــوـ 
منطقــًة ـ مركــزًا إلعــادة بنــاء المنطقــة 

عشــر  خــالل  وتنظيمهــا  وعولمتهــا 
ـ  أمريكيــٍة  شــراكٍة  فــي  ســنوات، 
شــرق أوســطية اقتصاديــة وسياســية 
ــي حقيقتهــا جــزءًا  ــة، تشــكل ف وثقافي
النظــام  بنــاء  إعــادة  عمليــة  مــن 
الدولــي برمتــه، وعولمتــه فــي نظــاٍم 
العولمــة  فعمليــة  جديــد.  عالمــٍي 
لــم تتوقــف لكــن الجديــد فيهــا بعــد 
القومــي  األمــن  اســتراتيجية  تغيــر 
األمريكــي مــن سياســة االحتــواء إلــى 
بفعــل  الوقائيــة،  الضربــات  سياســة 
هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 

مشروع الشرق األوسط وتداعياته  

على األمن القومي العربي
مركز باحث للدراسات الفلسطينية واإلسرائيلية
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الكارثيــة العميــاء هــو رفــع مســتوى 
األولويــات مــن المســتوى االقتصــادي 
االقتصــادي  واالندماجــي  التشــابكي 
ــه  ــى المســتوى السياســي وفــي قلب إل
بتشــكيل  وذلــك  األمنــي،  المســتوى 
ســلطة ســيادية إمبراطوريــة عليــا مــا 
المارقيــن‹  ُتخِضــع‹  قوميــة،  فــوق 
و‹ اآلبقيــن‹ بالقــوة إن تطلــب األمــر 
ربمــا  الجديــدة.  العالميــة  للمعاييــر 
يكمــن أكبــر خطــأ فــي قــراءة ذلــك فــي 
أنــه يمثــل موقــف اإلدارة الجمهوريــة 
الراهنــة وليــس االســتراتيجية القوميــة 
األمريكيــة التــي تعلــو فــوق اإلدارات، 
قــد  بعضهــا  أن  مــن  الرغــم  علــى 
يخّففهــا أو يعــدل مــن تكتيكاتهــا هنــا 
ــك. ــاك، وفــي هــذه النقطــة أو تل وهن

نحــن اليــوم أمــام ســؤال كبير يتحدانا، 
ولــم يعــد تجاهلــه أمــرًا ممكنــًا، وقــد 
بــدأت صياغــة عناصــر هــذا الســؤال 
منــذ هزيمــة عــام ٧٦٩1، واســتمرت 
تتكامــل حتــى اســتقر شــكلها فــي إثــر 
حــرب الخليــج الثالثــة، والحــرب علــي 
لبنــان واســتمرار ممارســات االحتــالل 
الصهيونــي فــي قمــع الفلســطينيين، 
يمهــد  وغيــرة  ذلــك  كل  باعتبــار 
إقليمــي  نظــام  الســتقبال  المنطقــة، 
جديــد، اصطلــح علــى تســميته النظــام 
لــه  ورســمت  األوســطي،  الشــرق 
أبعــاد تجســده كتنظيــم إقليمــي، وفــي 
والبعــد  االقتصــادي  البعــد  طليعتهــا 

األمنــي.

تختــص هــذه الدراســة فتبحــث، بــادئ 
ذي بــدء، فــي نشــأة وتطــور مشــروع 
الشــرق األوســط وفــي البيئــة التــي 
تخّلــق فيهــا المشــروع، ثــم تخــوض 
فــي مفهــوم البعــد األمنــي لمشــروع 
النظــام الشــرق األوســطي، مــن خالل 
الشــرق  للمشــروع  العــام  الســياق 
األوســطي. وتعكــف الدراســة بعــد ذلك 
علــى قــراءة ميــزان القــوى فــي الوطــن 
األمنــي،  البعــد  إطــار  فــي  العربــي 
النتائــج  مــن  جملــة  إلــى  لتنتهــي 

االســتخالصات.

أوال: مشروع الشرق األوسط

يخطــئ مــن يظــن أن فكــرة مشــروع 
جديــدة  أوســطي،  الشــرق  النظــام 
شــيمعون  كتبــه  بمــا  ترتبــط  وأنهــا 
ــوم بالشــرق  ــز أو مــا يســمى الي بيري
الــذي  الجديــد  أو  الكبيــر  األوســط 
إدارة  فــي  المســئولون  إليــه  يدعــو 
دبليــو  جــورج  األمريكــي  الرئيــس 
إنهــا  العكــس  علــي  بــل   ، بــوش 
قديمــة ، وترجــع إلــى بدايــات القــرن 
العشــرين ، ولقــد بــذل الغــرب ، ممثــال 
الثــالث  بالــدول  خاصــة  بصــورة 
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات   :
وبريطانيــا وفرنســا ، جهــودا حثيثــة 
إلشــاعة مصطلــح الشــرق األوســط ، 
وتوضيــح حــدوده ، ورســم مســتقبله 
. كان النفــط وإســرائيل ، العامــالن 
األساســيان وراء هــذا االهتمــام بهــذه 

العالــم. مــن  الحيويــة  المنطقــة 

أن  علــى  المؤرخيــن  معظــم  يتفــق 
مصطلــح )الشــرق األوســط ( ظهــر 
أول مــا ظهــر فــي كتابــات المــؤرخ 
ثاييــت  الفــرد  األميركــي  العســكري 
ماهــان، إذ اقتــرح فــي مقــال نشــره 
 )weiveR lanoitaN( فــي مجلــة
أيلــول  فــي  لنــدن  فــي  الصــادرة 
20٩1،إطــالق هــذا المصطلــح علــى 
المنطقــة الواقعــة بيــن الهنــد والجزيــرة 
العربية.وســرعان مــا التقــط فالنتيــن 
ألتايمــز  جريــدة  مراســل  جيــرول 
اللندنيــة فــي طهــران ،هــذا المصطلــح 
التــي  وبــدأ يســتخدمه فــي مقاالتــه 

كانــت تنشــرها جريــدة ألتــا يمــز

كان مصطلــح › الشــرق األدنــى ›) 
يســتخدم   )  tsaE  raeN  ehT
ــح الشــرق  ــل ظهــور مصطل ــرة قب بكث
وانتشــار  شــيوع  وبعــد   ، األوســط 
ــح الشــرق األوســط  اســتخدام مصطل
بــدأ مصطلــح الشــرق األدنــى ، الــذي 
العثمانيــة  الدولــة  بــه  يقصــد  كان 
يتالشــى  آســيا  فــي  وممتلكاتهــا 
خاصــة بعــد أن وجــد الغربيــون أن 
الشــرق األدنــى اقــل قربــا ممــا كان 
ــة ، وخــالل الحــرب  ــي البداي ــد ف يعتق
العالميــة األولــى ٤1٩1 – ٨1٩1 
الشــرق  مصطلــح  اســتخدام  ازداد 
العســكريين  قبــل  مــن  األوســط 
كمــا   ، البريطانييــن  واالســتراتيجيين 
وثائــق  فــي  المصطلــح  هــذا  تركــز 
التســويات الدوليــة التــي أعقبــت تلــك 
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الحــرب ، وخاصــة تلــك التــي عقــدت 
فــي ســيفر وســان ريمــو وباريــس بيــن 
ســنتي ٩1٩1 – 02٩1 وبموجبهــا 
تــم اقتســام المشــرق العربــي وثرواتــه 
وفرنســا  بريطانيــا  بيــن  النفطيــة 

. األمريكيــة  المتحــدة  والواليــات 

مصطلحــي  فــأن  شــك،  وبــدون 
األوســط  والشــرق  األدنــى  الشــرق 
تــرى  غربيــة  نظــر  وجهــة  يعكســان 
وان  العالــم،  مركــز  هــي  أوربــا،  أن 
 . حولــه  تتجمــع  األخــرى  األقاليــم 
وكان األوربيــون يعــدون علــى ســبيل 
المثال ، التحدي العثماني اإلســالمي 
لهــم مســألة شــرقية ، والغريــب أن 
ســاد  األوســط  الشــرق  مصطلــح 
فــي األوســاط العالميــة ، فاســتعمله 
منطقــة  تقــع  الذيــن  مثــال  الــروس، 
إليهــم  بالنســبة  األوســط  الشــرق 
الهنــود  واســتعمله  جنوبــا  الواقــع 
الذيــن تقــع منطقــة الشــرق األوســط 
ــا ، وحتــى أبنــاء  بالنســبة إليهــم غرب
منطقــة الشــرق األوســط يســتعملون 

المصطلــح. هــذا  اليــوم 

1- تحديــد منطقــة الشــرق األوســط 
:

حيــن أطلــق الفــرد ماهــان المصطلــح 
كان يقصــد بــه المنطقــة الواقعــة بيــن 
ويدخــل   . العربيــة  والجزيــرة  الهنــد 
الخليــج العربــي ضمــن هــذه المنطقــة 
الملكــي  المعهــد  مفهــوم  وحســب   .
ــذي تأســس فــي  ــة ال للشــؤون الدولي

لنــدن ســنة ٩1٩1 برئاســة المــؤرخ 
أر نولد توينبي، فان تســمية الشــرق 
البحــر  شــرق   ‹ شــملت  األوســط 
المتوســط › وبصــورة خاصــة منطقــة 
وتركيــا  ومصــر  الخصيــب  الهــالل 
وأّبــان   . وإيــران  وقبــرص  واليونــان 
الحــرب العالميــة الثانيــة ٩٣٩1 – 
٥٤٩1 ، توســع اســتخدام مصطلــح 
كافــة  ليشــمل  األوســط  الشــرق 
المشــرق العربــي ومصــر والســودان 
وبعــد   . وأفغانســتان  وإيــران  وتركيــا 
 ، الثانيــة  العالميــة  الحــرب  انتهــاء 
وســع معهــد الشــرق األوســط الــذي 
تأســس فــي واشــنطن ســنة ٦٤٩1 
اســتخدام المصطلــح المذكــور ليشــمل 
فضــال عــن المنطقــة أعــاله ، كال مــن 
باكســتان وآســيا الوســطى واألقطــار 

العربيــة فــي شــمال أفريقيــا،

ومنــذ ذلــك التاريــخ أطلــق مصطلــح 
الشــرق األوســط علــى تلــك المنطقــة 
مــن قبــل وزارة الخارجيــة األميركيــة 
مراكــز  مــن  العشــرات  وعلــى   ،
الدراســات والبحــوث واألقســام العلمية 
المتخصصــة فــي الجامعات األميركية 
تأســيس  إعــالن  بدايــة  ومــع   .
العربيــة  األرض  علــى  إســرائيل 
ــار ٨٤٩1 بــدأ  فلســطين فــي ٤1 أي
والسياســيين  الكتــاب  مــن  البعــض 
الغربييــن يروجــون لهــذا المصطلــح 
رغبــة منهــم فــي تثبيــت كيــان إســرائيل 
المنطقــة  ضمــن  لدمجــه  والســعي 
وعلــى هــذا األســاس تعاملــت أجهــزة 

اإلعــالم والدوائــر الغربيــة مــع أقطــار 
أنهــا  علــى  العربيــة  الــدول  جامعــة 

أوســطية . أقطــار شــرق 

مصطلــح  إن  معلومــا  أصبــح  لقــد 
مــن  أكثــر  هــو  األوســط  الشــرق 
مصطلــح جغرافــي ، فهــو مصطلــح 
بيــن  يضــم   ، واقتصــادي  سياســي 
عــروق شــتى  مــن  أقوامــا  جناحيــه 
ومــن   ، وفارســية  وتركيــة  عربيــة 
ومســيحية  إســالمية  شــتى  أديــان 
لتحتــوي  حــدوده  وتمتــد  ويهوديــة 
مبتــدًأ  مجــزًأ  ولكــن  العربــي  الوطــن 
ثــم  األفريقــي  الشــمال  دون  بمصــر 
إســرائيل وتعانــق ذراعــاه أقطــارا تصــل 
إلــى أفغانســتان وحتــى جمهوريــات 
شــماال. اإلســالمية  الوســطى  آســيا 

األوســط،  الشــرق  فــأن   ، وهكــذا 
فيــه  تلتقــي  الــذي  المجــال  يشــكل 
قــارات أوربــا وأفريقيــا وآســيا ، ويضــم 
البحــار: المتوســط واألحمــر واألســود، 
إلــى جانــب بحــر العــرب وبحــر قزويــن 
الهنــدي  والمحيــط  العربــي  والخليــج 
، كمــا يتحكــم بأهــم المضايــق فــي 
العالــم، هرمــز، بــاب المنــدب، قنــاة 
 ، الدردنيــل  البوســفور،  الســويس، 
وتــروى أراضيــه أنهــارًا مهمــة كدجلــة 
والفــرات والنيــل واألردن، وهــو موطــن 
األديــان  ومهــد  القديمــة  الحضــارات 
كلــه  ذلــك  فــوق  ويضــم  الســماوية 

أكبــر ثــروة نفطيــة فــي العالــم .

إن كل تلك العوامل جعلت من منطقة 
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الشــرق األوســط مجــاال إســتراتيجيا 
ــة الرأســمالية  ــا للقــوى الصناعي حيوي
فــي الغــرب ، ألنــه ُيّؤمــن فــي الســلم 
والحــرب ، تدفــق النفــط واالســتثمارات 
والمــواد األوليــة ، إلــى جانب الممرات 
المائيــة والبحــار والقواعــد العســكرية 
البريــة والبحريــة والجويــة والمخــازن 
اإلســتراتيجية التــي تقــوم بــدور مهــم 
اللوجســتية  اإلمكانــات  تعزيــز  فــي 
وتوســيع القــدرة للســيطرة علــى العالــم 
. وهــذا مــا جعــل الواليــات المتحــدة 
تربــط أمنهــا القومــي بأمــن الشــرق 
مصالحهــا  يمــس  الــذي  األوســط 
القوميــة ، ويشــكل الدعامــة الحيويــة 
الــى جانــب  الكونيــة  فــي سياســتها 
ــوة االنتشــار  ــا ، وكان تشــكيل ق أورب
الســريع األميركية ســنة 0٨٩1 دليال 
واضحــا علــى ذلــك ، فقــد حــدد رونالــد 
ــي  ــس الواليــات المتحــدة ف ــن رئي ريغ
األول مــن أيلــول 2٨٩1 هــدف هــذه 
القــوة بقولــه : › علينــا وضــع سياســة 
وحلفائنــا  أصدقائنــا  مــع  مشــتركة 
اقتضــت  مــا  اذا  القــوة  واســتخدام 
الضــرورة للدفــاع عــن منطقة الشــرق 

األوســط ›

وثمــة محــاوالت غربيــة عديــدة بذلــت 
لدمج منطقة الشــرق األوســط ، ومن 
إطــار  فــي  العربيــة  الــدول  ضمنهــا 
إقليمــي لعــل مــن أبرزهــا التصريــح 
الثالثــي فــي 02 أيــار 0٥٩1 والــذي 
أصدرتــه الواليــات المتحــدة وبريطانيــا 
هــذا  مــن  الهــدف  وكان   ، وفرنســا 

أمــن  ضمــان  التصريــح 
العــرب  وتهديــد  إســرائيل 
اســتعادة  فــي  فكــروا  اذا 
وتركيــز  بالقــوة  أراضيهــم 
مبــدأ الحفــاظ على الوضع 
الراهــن وتقديــم ضمانــات 
لهــذا  واضحــة  أمنيــة 
الكيــان لذلــك نــص علــى 

معيــن  بمســتوى  االحتفــاظ  ضــرورة 
مــن القــوات المســلحة ومعارضــة قيام 
العربيــة  الــدول  بيــن  تســلح  ســباق 

وإســرائيل.

ثــم جــاء إنشــاء حلــف بغــداد ســنة 
التطبيــق  بمثابــة  ليكــون   ٥٥٩1
ربــط  مشــاريع  مــن  لواحــد  العملــي 
ــة  ــة بسياســة األحــالف الغربي المنطق
الهادفــة لتطويــق االتحــاد الســوفيتي 
الواليــات  مــن  كل  كانــت  الســابق، 
قــد  وبريطانيــا  األميركيــة  المتحــدة 
الحلــف  هــذا  أمــام  الســبيل  مهدتــا 
بطرحهــا مــا كان يســمى بـــ ) الجبهــة 
الفارغــة أو الحــزام الشــمالي ( والــذي 
وإيــران  باكســتان  مــن  كال  يشــمل 
ــا تحــت ذريعــة حمايــة  والعــراق وتركي
تهديــدات  أيــة  مــن  الــدول  هــذه 

محدقــة ســوفيتية  وأخطــار 

الثالثــي  العــدوان  إخفــاق  وأثــر 
علــى مصــر ســنة ٦٥٩1، حاولــت 
ــا  ــرث بريطاني ــات المتحــدة ان ت الوالي
وفرنســا فــي منطقــة الشــرق األوســط 
ــي ٧٥٩1  ــون الثان ــي كان فخرجــت ف

بمشــروع ايزنهــاور الــذي كان يقضــي 
بربــط المنطقــة بعــدد مــن االتفاقيــات 
بدعــوى  واالقتصاديــة  العســكرية 
مقاومــة أي عــدوان شــيوعي ســواء 
من الخارج أو من الداخل. وقد أشار 
الرئيــس األميركــي داويــت أيزنهــاور 
مشــروعه  تقديمــه  عنــد  ذلــك  إلــى 
هــذا الــى الكونجــرس قائــاًل : › لقــد 
بلــغ الشــرق األوســط مرحلــة جديــدة 
وصعبــة فــي تاريخــه الهــام والطويــل 
بــدون  المتحــدة تؤيــد  وأن الواليــات 
واالســتقالل  التامــة  الســيادة  حــدود 
ــي الشــرق األوســط …  ــة ف ــكل دول ل
لكــن المنطقــة تعيــش غالبــا فــي قلــق 
التــي  والمنــاورات  الخــوف  بســبب 
والتــي  الخارجيــة  القــوى  تســاندها 
االســتقرار  عــدم  الــى  جميعهــا  أدت 

فــي الشــرق األوســط .

2- السوق الشرق أوسطية :

العراقيــة  الحــرب  نشــوب  وبعــد 
اإليرانيــة فــي أيلــول 0٨٩1 انتهجــت 
الواليات المتحدة ماســمي بـ )سياســة 
اإلجمــاع االســتراتيجي ( والتــي كان 
ــة  ــالد العربي ــواء الب القصــد منهــا احت
المتحــدة  للواليــات  المناهضــة 
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والحفــاظ علــى المصالــح الغربيــة فــي 
. المنطقــة 

فهــم  يمكــن  الســياق  هــذا  وفــي 
العالقــة بيــن وجــود إســرائيل فــي قلــب 
المنطقــة وتكريــس عالقــات التبعيــة 
بحســب  األوســط  فالشــرق   ، لهــا 
تعبيــر مارتــن انــدك مستشــار األمــن 
منظــري  وأحــد   ، األســبق  القومــي 
السياســة األميركيــة هــو › فــي حالــة 
تــوازن دقيــق بيــن مســتقبلين بديليــن 
األول يتمثــل فــي ســيطرة المتطرفيــن 
المرتديــن عبــاءة اإلســالم أو القوميــة 
مســتقبل  والثانــي   . المنطقــة  علــى 
تحقــق فيــه إســرائيل وجيرانهــا العــرب 
للتعايــش  تمهــد  تاريخيــة  مصالحــة 
الســلمي والتنميــة االقتصاديــة وذلــك 
مــن أجــل تأميــن التدفــق الحــر لنفــط 
الشــرق األوســط › . ويعــد مؤتمــر 
 1٩٩1 ســنة  عقــد  الــذي  مدريــد 
 ‹ لترســيم  انطــالق  عمليــة  بمثابــة 
الشــرق  لمنطقــة  جديــدة  خريطــة 
مدريــد  مؤتمــر  وفــي   .  ‹ األوســط 
الســوق  فكــرة  1٩٩1طرحــت  ســنة 
الشــرق أوســطية بمبــادرة إســرائيلية 
األوربيــة  الجماعــة  مــع  وأميركيــة 

والبنــك الدولــي .

ويعــد شــيمون بيريــز رئيــس الــوزراء 
أشــهر  مــن  األســبق  اإلســرائيلي 
ركــز  فقــد   . الفكــرة  لهــذه  الداعيــن 
عليهــا فــي خطابــه الــذي ألقــاه فــي 
المؤتمــر الســنوي لحزبــه حــزب العمــل 

عــن  وتحــدث   1٩٩1 أيلــول  فــي 
التكامــل بيــن ثالثــة عناصــر متوفــرة 
فــي الشــرق األوســط وهــي : وفــرة 
موارد المياه التركية ، وسعة السوق 
ومقــدرة  المصريــة  االســتهالكية 
وخلــص  اإلســرائيلية  التكنولوجيــا 
الــى ان اتحــاد هــذه العوامــل الثالثــة 
ممولــة بفوائــض نفــط الخليــج العربــي 
، تســتطيع ان تحقــق إلســرائيل مــا 
تريــد ، ويجعلهــا جــزءا مــن المشــروع 
االقتصــادي الشــرق أوســطي الجديــد 
ويتحقــق  أمنهــا  عندئــذ  فيتعــزز   ،
الفكــرة  فوســع  عــاد  ثــم   ، رخاءهــا 
مــن خــالل كتابــه › الشــرق األوســط 
اللغــة  الــى  ترجــم  الــذي   ‹ الجديــد 
العربيــة أكثــر مــن مــرة فــي عمــان 

. بــاألردن 

أن  إلــى  الدراســات  بعــض  وتشــير 
الجديــد  األوســط  الشــرق  مشــروع 
قــدم ألول مــرة مــن قبــل ) التجمــع 
مــن اجــل الســالم ( وهــي هيئــة غيــر 
حكوميــة تشــكلت فــي القــدس ســنة 
ــادرات  ٨٦٩1 ، بهــدف تشــجيع المب
الصــراع  أســباب  إلزالــة  الراميــة 
العربــي – اإلســرائيلي وتضــم الهيئــة 
كتابــا ومفكريــن ومثقفيــن وصحفييــن 
. ويقــول بيريــز أنــه طــرح المشــروع 
بمشــروع  وســماه   ٥٨٩1 ســنة 
مارشال الشرق األوسط وأن الدكتور 
مصطفى خليل رئيس الحزب الوطني 
الديمقراطــي فــي مصــر آنــذاك شــارك 

فــي وضــع تفاصيــل هــذا المشــروع 
إنشــاء  الــى  الدعــوة  وترافقــت   .
النظــام االقتصــادي الشــرق أوســطي 
مفاوضــات الســالم بيــن الفلســطينيين 
عنهــا  نجــم  والتــي   ، واإلســرائيليين 

اتفــاق غــزة – أريحــا .

الشــرق  النظــام  فكــرة  كانــت  ولئــن 
مفهــوم  وفــق  الجديــد  أوســطي 
مستشــار األمــن القومــي األمريكــي ) 
مارتــن أنــدك ( تعنــي إعــادة هيكلــة 
هــذه المنطقــة علــى بنــى جديــدة أو 
مفهــوم ) بيريــز ( الــذي يقصــد بــه 
إقامــة › نظــام التفاعــالت السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
التقــارب  اعتبــارات  علــى  يرتكــز 
الجغرافــي والتعــاون المشــترك علــى 
تهــدف  فأنهــا   ‹ األصعــدة  مختلــف 
مواجهــة  الــى  نفســه  الوقــت  فــي 
مشــروع العــرب الحضــاري المســتقل 
السياســية  المرتكــزات  وإضعــاف   ،
للنظــام  والثقافيــة  واالجتماعيــة 
إلغــاء  خــالل  مــن  وذلــك   ، العربــي 
ــم قدراتهــا  المقاطعــة إلســرائيل وتدعي
السياســية والعســكرية وفتــح األبــواب 
الرأســمالي  الغــرب  نمــوذج  أمــام 
ترتيــب  وإعــادة  وقيمــه  بأفــكاره 
المنطقــة  فــي  اإلقليميــة  التوازنــات 
فيهــا  إســرائيل  دمــج  يضمــن  وبمــا 
وإنهــاء الصــراع العربــي اإلســرائيلي 
وإقامــة عالقــات عربيــة- إســرائيلية 
فــي إطــار مشــروعات شــرق أوســطية 
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. مشــتركة 

هــذا فضــال عــن أن هــذا النظام يعطي 
دورا لتركيــا الجــارة الشــمالية للعــرب 
منســجما مــع النظــام العالمــي الجديــد 
المرتبــط الــى حــد كبيــر باإلســتراتيجية 
بمــدى  كذلــك  ومحكــوم  األميركيــة 
ــا لعالقاتهــا مــع إســرائيل  تدعيــم تركي
األمنيــة  األصعــدة  علــى  وخاصــة 

والعســكرية واالقتصاديــة .

إن مشــروع النظــام الشــرق أوســطي 
سياســية  أســس  علــى  يرتكــز  إذن 
واقتصاديــة ، وال يشــترط توفــر هويــة 
ثقافيــة وحضاريــة متماثلــة ألنــه يضم 
 . شــتى  وأديــان  وأجنــاس  قوميــات 
ــا فــأن ثمــة تناقــض واضــح  ومــن هن
والغربــي  العربــي  المفهوميــن  بيــن 
المهمــة مــن  المنطقــة  لهويــة هــذه 
هــو  التمييــز  هــذا  وجوهــر  العالــم 
التركيــز العربــي علــى التاريخ والثقافة 
ذات  عربيــة  أمــة  بوجــود  والقــول 
مشــروع حضــاري سياســي متكامــل ، 
بينمــا يركــز الغــرب علــى الجغرافيــة 
واالقتصــاد واالعتبــارات اإلســتراتيجية 
أوســط  شــرق  وجــود  علــى  للتأكيــد 
جديــد كبيــر يختلــط فيــه العــرب مــع 
الكــورد واألتــراك واإليرانييــن والفــرس 
واإلســرائيليين والهنــود والباكســتانيين 
الشــعوب  مــن  وغيرهــم  واألفغــان 
والقاســم المشــترك للجميــع هــو تبنــي 
الديمقراطيــة والحريــة واالبتعــاد عــن 
العنــف واالندمــاج باالقتصــاد العالمي 

) اقتصــاد الســوق ( والســعي باتجــاه 
والتعليمــي  السياســي  اإلصــالح 
واالجتماعــي وهــي ذات األســس التــي 
األمريكــي  المشــروع  عليهــا  يرتكــز 
الجديــد المعــروف بالشــرق األوســط 

الكبيــر .

ثانيا: الشرق األوسط الكبير

إدارة  عهــد  فــي  المصطلــح  ظهــر 
دبليــو  جــورج  األمريكــي  الرئيــس 
اللجنــة  تقريــر  يشــير  حيــث  بــوش 
األمريكيــة لألمــن القومــي فــي القــرن 
وضــع  والــذي  والعشــرين  الواحــد 
فــي شــباط 1002 بعنــوان‹ البيئــة 
ــع  ــي الرب ــدة ف ــة الجدي ــة الكوني األمني
األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين 
›، وقــد تضمــن التقريــر عــددًا مــن 
المناطــق  الدراســات واألبحــاث عــن 
بينهــا  ومــن  العالــم  فــي  المختلفــة 
وثيقة )) الشــرق األوســط الكبير ((.

الشــرق  منطقــة  ُيّعــرف  فالتقريــر 
األوســط الكبيــر بأنهــا: تلــك المنطقــة 
التــي تضــم كاًل مــن العالــم العربــي ، 
إســرائيل ، تركيــا ، آســيا الوســطى 
القــارة  شــبه  ومنطقــة   ، القوقــاز   ،
 ، المنطقــة  هــذه  وتمثــل  الهنديــة، 
كمــا جــاء فــي التقريــر اكبــر مســتودع 
للطاقــة فــي العالــم، كمــا أنهــا ســاحة 
نــزاع بيــن عــدة قــوى طموحــة تســعى 
لفــرض الهيمنــة علــى المنطقــة، )) 
وللواليات المتحدة حلفاء فاعلين في 
هــذه المنطقــة ، كمــا أن لهــا مصالــح 

ــك فــأن  ذات أهميــة ، إلــى جانــب ذل
المنطقــة تشــهد تطــورًا واســع النطــاق 
ألســلحة الدمــار الشــامل، ولــم يكــن 
شــهدت  أن   ، الصدفــة  قبيــل  مــن 
هــذه المنطقــة حربــًا كبيــرة للواليــات 
المتحــدة وذلــك فــي ســنة 1٩٩1 . 
كمــا أنهــا المنطقــة الوحيــدة بالعالــم 
ــات المتحــدة إليهــا  ــي تتجــه الوالي الت
العســكري  انتشــارها  لتوســيع نطــاق 

وذلــك منــذ نهايــة الحــرب البــاردة.

منطقــة  أن  التقريــر  واضعــو  وأكــد 
منطقــة  الكبيــر،  األوســط  الشــرق 
شــديدة األهميــة مصــدر متاعــب فــي 
،نظــم  وأن  خاصــة  نفســه،  الوقــت 
ــة ، باســتثناء كل  ــي المنطق ــم ف الحك
مــن إســرائيل والهنــد وتركيــا ، هــي 
نظــم اســتبدادية ، وتفتقــر المنطقــة 
مؤسســية،  ديمقراطيــة  نظــم  إلــي 
هــذه  فــأن  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 
لالتجاهــات  موطنــًا  تعــد  المنطقــة 
 ، سياســيًا  المتطرفــة  اإلســالمية 
مصــدرًا  تشــكل  تكــن  لــم  إن  والتــي 
ــد لمجتمعاتهــا وجيرانهــا فهــي  للتهدي
علــى األقــل مصــدر مهــم للقلــق وعــدم 

االســتقرار.

وفي العاشــر من تموز ســنة 2002 
للدراســات  رانــد(   ( قّدمــت مؤسســة 
مورافيتــش  لــوران   ( تقريــرًا وضعــه 
( المحلــل االســتراتيجي فيهــا ، إلــى 
هيئــة السياســة الدفاعيــة فــي وزارة 
الدفــاع األمريكيــة . ويتكــون التقريــر 
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مــن أربــع وعشــرين نقطــة ، خصصت 
لدراســة الوضــع فــي المنطقــة العربيــة 
، ويخلــص التقريــر إلــى اقتــراح مــا 
الكبــرى  اإلســتراتيجية  بأنــه  يصفــه 
التقريــر  يقــول   . األوســط  للشــرق 
بالحــرف مــا يلــي: العــراق هو المحور 
المحــور  الســعودية هــي  التكتيكــي، 
االســتراتيجي، مصــر هــي الجائــزة .

بأيــة طريقــة  يقــول كيــف ، وال  وال 
صــورة  يرســم  أنــه  إال   ، متــى  وال 
تــدل  العربــي  العالــم  فــي  لألوضــاع 
بمــا ال يــدع مجــااًل للشــك علــى أن 
ــة عازمــة  ــات المتحــدة األمريكي الوالي
فــي  علــى إجــراء تغييــرات جوهريــة 
هــذه البلــدان ويظهــر التقريــر صعوبــة 
صــورة   ‹ ويقــدم  التغييــرات  إجــراء 
قاتمــة جــدًا بــل هي موصدة األبواب › 
علــى أي نــوع مــن التغييــر ال اآلن وال 
فــي المســتقبل إذا لــم تتــول الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة بنفســها ، ومــن 
 ، مختلفــة  وطــرق  أســاليب  خــالل 
مســؤولية العمــل علــى أحــداث هــذا 
التغييــر ، ويضــم التقريــر تحت عنوان 
)) مــاذا أنتــج العالــم العربــي ؟!.. (( 
:أن  أبرزهــا  النقــاط  مــن  مجموعــة 
المشــكالت الديموغرافيــة واالقتصادية 
باتــت مســتعصية بســبب الفشــل فــي 
االزدهــار  تضــع  سياســات  تأســيس 
والرخــاء هدفــًا لهــا ، و الــدول العربية 
كلهــا هــي إمــا دول فاشــلة أو دول 
مهــددة بالفشــل، و إن التوتــرات بيــن 
العالــم العربــي والعالــم الحديــث بلغــت 

 ، العربــي  العالــم  وأزمــة  ذروتهــا، 
نتيجــة ذلــك كلــه ، تتعــرض للتصديــر 
الــى بقيــة العالــم، ومــن المالحــظ بــان 
األوضــاع  حقائــق  يتجاهــل  التقريــر 
فــي العالــم العربــي، وأبرزهــا أن وجــود 
إســرائيل واحتاللهــا األراضــي العربيــة 
هــو مــن أبــرز أســباب العنــف فــي 

هــذه المنطقــة.

 ٣002 عــام  الثانــي  كانــون  فــي 
خارجيــة  وزيــر  بــاول  كولــن  وقــف 
أمــام  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
مؤسســة التــراث ) هيرتيــج فاونديشــن 
( ليعلــن أن الواليــات المتحــدة تعمــل 
ــرار إصالحــات سياســية  مــن أجــل إق
واقتصاديــة واجتماعيــة فــي الشــرق 
هــذا  مــع  أطلــق  وقــد   . األوســط 
اإلعــالن مــا أســماه‹ مبــادرة الشــراكة 
األوســط  الشــرق  مــع  األمريكيــة 
قيــام  إعــالن  المبــادرة  وتتضمــن   ‹
الواليــات المتحــدة بالمســاعدة علــى 
إقــرار إصالحــات سياســية واقتصاديــة 
واجتماعية وثقافية في بلدان الشرق 
األوســط . لذلــك طالــب بــاول بضرورة 
إتاحــة الفرصــة أمــام بعــض القــوى 
االجتماعيــة المدنيــة للمشــاركة فــي 
الحيــاة العامــة، وركــز علــى المــرأة، 
ولــم يغفــل اإلشــارة الــى مــا يمكــن أن 
تقــوم بــه منظمــات المجتمــع المدنــي، 
السياســي  القــرار  فــي مجــال صنــع 
واالقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي. 
وقــال أن واشــنطن تســعى الــى دعــم 
برامــج تربويــة موجهــة الــى النســاء 

لتعزيــز دورهــن فــي المجتمــع .

اعتمــد كولــن بــاول، فــي مبادرتــه، 
علــى إحصــاءات كانــت قــد وردت فــي 
المتحــدة صــدر ســنة  لألمــم  تقريــر 
2002 حــول التنميــة البشــرية فــي 
العربــي  فالعالــم  األوســط،  الشــرق 
مثــال يترجــم ســنويا حوالــي )0٣٣( 
كتابــا أجنبيــا أي مــا يعــادل خمــس مــا 
تترجمــه دولــة مثــل اليونــان. وهنــاك 
ســوف  عربــي  مليــون   0٥ حوالــي 
العقــد  فــي  العمــل  ســوق  يدخلــون 
فــي  طفــل  مالييــن  وعشــرة  القــادم، 
ســن دخــول المــدارس ال تتوفــر لهــم 
هــذه المــدارس، وهنــاك ٥٦ مليونــا 
ال يحســنون القــراءة والكتابــة، لذلــك 
دعــا بــاول العــرب إلــى أن يندمجــوا 
بمنظومــة التجــارة العالميــة، خاصــة 
مــن  العربيــة  الــدول  حصــة  وان 
الصــادرات العالميــة، إذا مــا اســتثنينا 
النفــط، ال تمثــل حاليــا ســوى واحــد 
بالمائــة. وقــد وعــد بــاول بتخصيــص 
مبلــغ ٩2 مليــون دوالر لمــا أســماه 
الــى  العربيــة  الــدول  انضمــام  دعــم 
منظمــة التجــارة العالميــة، فــي شــهر 
أيلــول عــام 2002، أعلنــت )كونــد 
ليــزا رايــس( مستشــارة األمــن القومــي 
المتحــدة  الواليــات  بــأن  األميركــي، 
اإلســالمي،  العالــم  تحريــر  تريــد‹ 
فــي  الديمقراطــي  األســلوب  ونشــر 
تغييــر  تريــد  وثانيــًا  أوال.  ربوعــه 

. العربيــة‹  السياســية  األنظمــة 
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مــن هنــا بــدأ الحديــث فــي أميــركا، 
 11 أحــداث  تداعيــات  ضــوء  وفــي 
والمتمثلــة   2001 أيلــول  مــن 
تعرضــت  التــي  الهجمــات  بسلســلة 
السياســي  القــرار  مراكــز  لهــا 
األميركــي،  واألمنــي  واالقتصــادي 
يتجــه نحــو مطالبــة الــدول العربيــة 
واإلســالمية بتغييــر وتعديــل المناهــج 
مــع  تتعــارض  ال  بحيــث  الدراســية 
›القيــم والمفاهيــم التــي تنطــوي عليها 
الثقافــة األميركيــة والغربيــة((!!. ولــم 
يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد بــل دعــا 
المســئولون األميــر كان إلــى إلغــاء 
المــدارس الدينيــة كونهــا تشــكل مــن 
الرســمية  األميركيــة  النظــر  وجهــة 
،معامــل لتفريــخ العناصــر المعاديــة 

الغربيــة. للحضــارة 

فــي الســابع مــن آب ٣002 عــادت 
ــزا رايــس مــرة أخــرى لتتحــدث  كوندالي
الخــاص  األمريكــي  المشــروع  عــن 
بالتغييــر فــي الشــرق األوســط وذلــك 
عبــر مقــال لهــا فــي صحيفة واشــنطن 
بوســت بعنــوان ))تأمــالت فــي التحول 
المنتظــر بالشــرق األوســط (( جــاء 
ســبق  المتحــدة  الواليــات  بــأن  فيــه 
ــد انتهــاء الحــرب  لهــا أن تعهــدت بع
بتحويــل   ، بقليــل  الثانيــة  العالميــة 
أوربــا فــي المــدى البعيــد وقــد التزمــت 
بالديمقراطيــة  األوربييــن  مــع  بذلــك 
واالزدهــار ومــا تمكنــا مــن تحقيقهمــا 
اليــوم يتعيــن علــى الواليــات المتحــدة 
وأصدقائنــا وحلفائنــا العمــل مــن أجــل 

تحقيــق تحــول فــي المــدى البعيــد فــي 
ــم وهــو الشــرق  جــزء آخــر مــن العال
األوســط. وتضيــف رايــس الــى ذلــك 
قولهــا أن مهمــة الواليــات المتحــدة 
الجديــدة هــي العمــل مــع قادة الشــرق 
باتجــاه  للتقــدم  الســاعين  األوســط 
أكبــر وتســامح وازدهــار  ديمقراطيــة 

وحريــة .

العــراق  حــرب  بيــن  رايــس  وتربــط 
األخيــرة وظهــور فــرص جديــدة لمــا 
تســميه، فرصــة خاصــة للتقــدم مــن 
أجــل بلــوغ أجنــده إيجابيــة بالنســبة 
للشــرق األوســط قــادرة علــى تعزيــز 
األمــن فــي المنطقــة وفــي كل العالــم، 
التزامــا  نشــهد  بدأنــا  لقــد  وتقــول 
الســالم  تحقيــق  أجــل  مــن  جديــدًا 
بيــن الفلســطينيين واإلســرائيليين - 
وأضافــت أن الحــل يكمــن فــي نشــوء 
دولتين:إســرائيل وفلســطين تعيشــان 
جنبــًا إلــى جنــب فــي ســالم وأمــن.

أنــه  تقــول  بالعــراق  يتعلــق  وفيمــا 
بالطريقــة ذاتهــا التــي حولــت ألمانيــا 

أساســي  عنصــر  الــى  الديمقراطيــة 
فــي أوربــا يمكــن لعــراق متحــول أن 
يتحــول الــى محــور مهــم فــي شــرق 

مختلــف. أوســط 

وتعتــرف رايــس بــأن مســيرة تحــول 
الشــرق األوســط لــن تكــون ســهلة، 
وســتأخذ وقتــًا مــن جانــب الواليــات 
المتحــدة وأوربــا وأعــادت رايــس الــى 
بشــأن  األمريكيــة  المبــادرة  األذهــان 
ــت أن الرئيــس  الشــرق األوســط وقال
األمريكــي جــورج دبليــو بــوش أطلــق 
األوســط  بالشــرق  خاصــة  مبــادرة 
عمليــة  فــي  نتحــد  أن  الــى  تهــدف 
طريــق  عــن  أفضــل  مســتقبل  بنــاء 
وباإلضافــة   ، ملموســة  مشــروعات 
الــى ذلــك أقتــرح إيجــاد منطقــة تجــارة 
حــرة بيــن الواليــات المتحــدة والشــرق 
األوســط خــالل عقــد مــن الزمــن كــي 
تشــكل شــعوب المنطقــة دائــرة أوســع 
مقالهــا  رايــس  ،وتختتــم  للفــرص 
بالقــول أن الشــرق األوســط ، بالرغــم 
منطقــة  يمثــل   ، مشــكالته  كل  مــن 
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الكامنــة  القــوى  مــن  الكثيــر  فيهــا 
موهوبيــن  بأنــاس  ملــئ  أنــه  اذ   ،
ــة  بإمكانهــم ، عندمــا يتمتعــون بحري
سياســية واقتصاديــة أكبــر ، وتعليــم 
أفضــل وأكثــر حداثــة ، التمتــع بتقــدم 
عصرنــا مــن أوســع أبوابه ، والواليات 
المتحــدة عاقــدة العــزم علــى مســاعدة 
الشــرق األوســط عــن طريــق تطويــر 
قــواه الكامنــة بــكل طاقاتهــا ، وهــذا 
مــا ســنفعله ألننــا نريــد حريــة أكبــر 
المنطقــة  لشــعوب  أفضــل  وفرصــًا 
الواليــات  فــي  للنــاس  أمنــًا  وكذلــك 

المتحــدة والعالــم قاطبــة .

ــار المســئولين  ــًا لتصريحــات كب ووفق
الرئيــس  إدارة  فــأن   ، األمريكييــن 
األمريكــي بــوش دعــت فــي حزيــران 
٤002 الحكومات العربية وحكومات 
ــوب آســيا لتبنــي إصالحــات  دول جن
إقامــة نظــم  سياســية كبــرى ومنهــا 
بانتهــاكات  يتصــل  فيمــا  للمحاســبة 
حقــوق اإلنســان وبالــذات مــا يتصــل 
منهــا بحقــوق المــرأة وكذلــك العمــل 
اإلصالحــات  بعــض  طــرح  علــى 
االقتصادية، وفي الوقت نفســه ســيتم 
توجيــه الحوافــز للــدول التــي تختــار 
التعــاون ، وســتعرض الــدول الغربيــة 
ــاط السياســي ،  توســيع فــرص االرتب
وتوســيع فرص المســاعدات ، وكذلك 
تســهيل شــروط االشــتراك في عضوية 
منظمــة التجــارة العالميــة ، وتجميــد 
بعــض اإلجــراءات األمنيــة تجــاه رعايا 
الــدول العربيــة واإلســالمية وإمكانيــة 

صنــع  فــي  للشــراكة  شــكل  توفيــر 
الســالم تمامــًا كمــا حــدث مــع دول 
الكتلــة الشــرقية الســابقة . ومــا يــزال 
ــوش وعــدد مــن  الرئيــس األمريكــي ب
مســتمرين  األمريكييــن  المســئولين 

فــي الحديــث عــن مشــروعهم .

 ٣002 الثانــي  تشــرين   ٦ ففــي 
ألقــى الرئيــس األمريكــي بــوش أمــام 
الصنــدوق القومــي للديمقراطيــة كلمــة 
قــال فيهــا: أن إنشــاء منطقــة تجــارة 
حــرة بيــن الواليــات المتحــدة والشــرق 
األوســط خــالل عشــر ســنوات كافيــة 
إلدخــال شــعوب المنطقــة فــي دائــرة 
متسلســلة مــن الفــرص وأضــاف : إن 
العالــم يعيــش عصــرًا مــن الحريــة، 
وأن الواليــات المتحــدة تنــوي االلتــزام 
الشــرق  فــي  الديمقراطيــة  بتعزيــز 
ــى نحــو مماثــل لموقفهــا  األوســط عل
الرئيــس  ووجــه  وآســيا،  أوربــا  فــي 
وإيــران.  لســوريا  تحذيــرا  األميركــي 
وقــال أن قــادة ســوريا تركــوا إرثــا مــن 
القمــع والتعذيــب والبــؤس والخــراب. 
أن  إلــى  اإليرانيــة  الحكومــة  ودعــا 
تســتجيب لمطالبــة الشــعب اإليرانــي 
وإال  الديمقراطيــة،  بمبــادئ  باألخــذ 
التمســك  محــاوالت  آخــر  ســتفقد 
بالشــرعية، وأعــرب عــن اعتقــاده بــأن 
مبــادئ االســالم تتوافــق مــع المبــادئ 
فــي  يجــري  مــا  وإزاء  الديمقراطيــة 
بلــدان الشــرق األوســط ال عالقــة لــه 
بالديــن اإلســالمي، واألمــر ال يعــدو 
أن يكــون تخلفــا سياســيا واقتصاديــا. 

وقــال ))أن نقــص الحريــة فــي الكثيــر 
مــن دول الشــرق األوســط يــؤدي الــى 
شــعوب  علــى  خطيــرة  ســلبية  آثــار 
المنطقــة، مــن بينهــا الفقــر وحرمــان 
النســاء مــن حقوقهــن األساســية (( .

الواليــات  سياســة  بــوش  ووصــف 
المتحــدة الســابقة تجــاه حــكام ســوريا 
فاشــلة  بأنهــا  وإيــران وحتــى مصــر 
وتســاءل: هــل الشــعوب فــي الشــرق 
عــن  مــا  حــد  إلــى  بعيــدة  األوســط 
الوصــول إلــى الحريــة أنــا بالنســبة 
لــي كشــخص ال أعتقــد ذلــك((. وقــال 
ان السياســة األمريكيــة التــي امتــدت 
نحــو ســتين عامــًا فــي تأييــد حكومات 
ال تلتــزم بالحريــة السياســية لــم تكــن 
تبنــت  قــد  واشــنطن  وأن  موفقــة 
جديــدة  مســتقبلية  ))إســتراتيجية 

للحريــة فــي الشــرق األوســط(( .

فــي الوثيقــة التــي أعدهــا › مجلــس 
وزارة  فــي  الدفاعيــة‹  السياســات 
الدفــاع األمريكيــة بإشــراف ريتشــارد 
ال  مســألة   ،  2002 أيلــول  بيــرل 
الواليــات  أن  وهــي  تجاهلهــا  يمكــن 
احتــالل  بعــد  األمريكيــة  المتحــدة 
العــراق مصممــة علــى صنــع شــرق 
أوســط جديــد وكمــا جــاء فــي هــذه 
النظــام  مــن  يبقــى  لــن  الوثيقــة: 
الذكريــات  إال  العربــي  اإلقليمــي 
التــي  الخاصــة  الملفــات  وأرشــيف 
ســيتم حفظهــا فــي مكتبــة الكونغــرس 
ســيفعله  الــذي  فمــا   !! للمطالعــة 
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. ؟!  ذلــك  إزاء  العــرب 

مــع انطــالق وكيــل وزيــر الخارجيــة 
بالشــؤون  المكلــف  األمريكيــة 
وســمان  غــر  مــارك   ( السياســية 
( فــي جولــة هدفهــا شــرح مشــروع 
الشــرق األوســط الكبيــر والتــي بــدأت 
فــي أواخــر شــباط ٤002 ، صــّرح 
الســيد أحمــد ماهــر وزيــر خارجيــة 
مصــر عقــب اجتمــاع تحضيــري لقمــة 
شــرم الشــيخ العربيــة ، قائــاًل : لــن 
ننتظــر أحــد كــي يدلنــا علــى اإلصــالح 
بــأن  نرحــب  نحــن   … ومضمونــه 
يتعــاون معنــا مــن يريــد أن يتعــاون 
فــي اإلصالحــات، لكنــه ّشــدد علــى أن 
الــدول العربيــة، تقــوم باإلصالحــات 
واســتجابة   ، بأهميتهــا  اقتناعــًا 
لمتطلباتهــا الداخليــة، وانطالقــًا مــن 

وتراثهــا. ودينهــا  ثقافتهــا 

اجتمــاع  انعقــد   )٤002 آذار  فــي 
مجلــس وزارة خارجيــة الــدول العربيــة 
حيــث ناقــش ورقــة قدمتهــا كل مــن 
تشــير  وســوريا،  والســعودية  مصــر 
على أن اإلصالح ينبغي أن يبدأ من 
ــة  الداخــل وأن ثمــة خطــوات إصالحي
قــد بــدأت فــي بعــض البلــدان العربيــة 
لكنهــا متفاوتــة مــن حيــث الوســائل 
والغايات . ومما قاله وزير الخارجية 
المصــري يتضــح بــأن إدخــال إســرائيل 
إصــالح  مشــروع  فــي  وأفغانســتان 
 ، صحيحــًا  ليــس  األوســط  الشــرق 
فلمســألة ليســت تجميــع متناقضــات .

ــى  ــق الســيد عمــرو موســى عل و ّعل
خارجيــة  وزراء  عليــه  أجمــع  مــا 
الــدول العربيــة فــي اجتماعهــم األخير 
المبــادرة  تحويــل  علــى  واتفاقهــم 
الــى  الســورية  الســعودية  المصريــة 
مبــادرة عربيــة وقانــون يعــرض علــى 
مؤتمــر القمــة العربــي الــذي ســيعقد 
بتونــس بيــن ٩2و0٣ آذار ٤002 
قائــاًل : )) إن المبــادرة أكــدت عــزم 
حــل  إيجــاد  اســتمرار  علــى  العــرب 
الصــراع  همــا  مهمتيــن  لمســألتين 
العربــي اإلســرائيلي وإخــالء منطقــة 
الشــرق األوســط مــن أســلحة الدمــار 

الشــامل (( .

ــر  إن مشــروع الشــرق األوســط الكبي
ــل ليــس  ــح اليــوم عرضــة للتحلي أصب
الشــرق  فــي  السياســيين  قبــل  مــن 
قبــل  ومــن  بــل  وخارجــه  األوســط 
المفكريــن والمحلليــن واالســتراتيجيين 
الباحــث  الترمــان  جــون  فهــذا   ،
اإلســتراتيجية  الدراســات  مركــز  فــي 
بواشــنطن يعــرب عــن اعتقــاده بــأن 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ال تريــد 
اإلصالحيــة  مبادرتهــا  تفــرض  أن 
علــى أحــد لكنهــا تــرى بــأن الشــرق 
األوســط بحاجــة جديــدة الــى التغييــر 
وال بــأس مــن أن تدعــم خطــة عربيــة 
لإلصــالح فالجميــع يرغبــون في رؤية 
بالديمقراطيــة  يتمتــع  أوســط  شــرق 
اليمنــي علــي عبــد هللا  فالرئيــس   .
نحلــق  أن  )) البــد   : يقــول  صالــح 
رؤوســنا قبــل أن يحلقهــا اآلخــرون 

.))

أما الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير 
مركــز إبــن خلــدون للتنميــة فــي مصر 
فيؤكــد علــى اإلصــالح والتغييــر ويــردد 
عبــارة بيدنــا ال بيــد عمــرو أي ال بــد 
أن نبــدأ باإلصــالح قبــل أن يجبرنــا 
اآلخــرون علــى القيــام بــه . ويســتنكر 
محمــود أميــن العالــم المفكــر المصري 
المعــروف المبــادرة األمريكيــة ويــرى 
ــوا مــن  ــكان أن يعمل ــى األمري أن، عل
أجــل حــل المشــاكل وفــي مقدمــة تلــك 
 ) الفلســطينية  القضيــة   ( المشــاكل 
و ) القضيــة العراقيــة ( ودعــا الــى 
أن يأخــذ العــرب زمــام المبــادرة فــي 

عمليــة اإلصــالح والتغييــر .

ويبــدو أن الواليــات المتحــدة لــم تعــد 
بــدأت مجموعــة  فلقــد  تنتظــر كثيــرًا 
مــن الخطــوات اإلجرائيــة ومن ذلك أن 
اإلدارة األمريكيــة أســندت مســؤولية 
مبــادرة الشــراكة فــي الشــرق األوســط 
مســاعد  نائبــة  تشــيني  ليــز  الــى 
الشــرق  لشــؤون  الخارجيــة  وزيــر 
ــم  ــادرة ت األوســط وبموجــب هــذه المب
تخصيــص نحــو 002 مليــون دوالر 
لعقــد  للعــام ٣002-٤002 وذلــك 
مجموعــة مــن النــدوات واالجتماعــات 
وورش العمــل فــي الواليــات المتحــدة 
والبحريــن واألردن حــول اإلصالحــات 
القضائيــة وحقــوق اإلنســان والمرأة .

ولقــد دعــي النقــاد ذوي االتجاهــات 
اليمينيــة والمحافظــة األمريكــي فــي 
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أعقــاب إســقاط النظــام العراقــي، إلــى 
فــي  تبنــي سياســة تغييــر األنظمــة 
والســعودية  وإيــران  ســوريا  مــن  كل 
والضغــط علــى مصــر ، فيمــا شــكك 
شــؤون  فــي  أمريكيــون  خبــراء 
بــوش  خطــط  بنجــاح  الديمقراطيــة 
وقــال ) تومــاس كاروتــرز( الباحــث 
فــي مؤسســة كارنيغــي للســالم فــي 
دراســة نشــرها مؤخــرًا )) أن أنظمــة 
الحكــم فــي الشــرق األوســط قــد تقبــل 
بإصالحــات محــدودة كوســيلة للحفــاظ 
علــى قبضتهــا علــى الســلطة وليــس 

مــن أجــل الديموقراطيــة (( .

نســخة  ظهــور  عــدم  مــن  وبالرغــم 
رســمية من مشــروع الشــرق األوســط 
الكبير،لكــن جريــدة الحيــاة ) اللندنيــة 
نشــرت  العربيــة  باللغــة  الصــادرة   )
مشــروع  نــص   ‹ عليــه  أطلقــت  مــا 
وقالــت   ، الكبيــر‹  األوســط  الشــرق 
بــأن هــذا النــص يمكــن ان يقــدم مــن 
قبــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي 
قمــة الــدول الثمــان الصناعيــة الــذي 
ســينعقد فــي ســي آيــال نــد بالواليــات 
المتحــدة فــي حزيــران ٤002 . ولقــد 
جــاء فــي النــص مــا يشــير إلــى أن 
الشــرق األوســط الكبيــر يمثــل تحديــًا 
الدولــي ،  وفرصــة فريــدة للمجتمــع 
فالمنطقــة تعانــي مــن ) نواقــص ثالثة 
حددهــا الّكتــاب العــرب بأنفســهم فــي 
تقريــر األمــم المتحــدة حــول التنميــة 
البشــرية للســنتين 2002و ٣002 

ــة ( و  ((. والنواقــص هــي : ) الحري
) المعرفــة ( و ) تمكيــن النســاء ( 
والنواقــص هــذه تخلــق الظــروف التــي 
تهــدد المصالــح الوطنيــة لــكل أعضاء 
مجموعــة الــدول الصناعيــة الثمــان 
وطالمــا تزايــد عــدد األفراد المحرومين 
مــن حقوقهــم السياســية واالقتصاديــة 
فــي المنطقــة ، سنشــهد زيــادة فــي 
التطــرف واإلرهــاب والجريمــة الدوليــة 

ــر المشــروعة. والهجــرة غي

الشــرق  صــورة  المشــروع  ويصــف 
الحالــي  ، بوضعــه  الكبيــر  األوســط 
التنميــة  تقاريــر  إلــي  اســتند  حيــث 
البشــرية للعالــم العربــي ، ويقــول أنهــا 
ُمّروعــة، وتضــح القتامــة بالظواهــر 
التاليــة : أن مجمــوع إجمالــي الدخــل 
الــدول  جامعــة  لبلــدان  المحلــي 
العربيــة أل )22( هــو أقــل مــن نظيــره 
مــن   %  0٤ إســبانيا،حوالي  فــي 
العــرب البالغيــن ٥٦ مليــون شــخص 
، أميــون ،وتشــكل النســاء ثلثــي هــذا 
العــدد ،ســيدخل أكثــر مــن 0٥ مليــون 
مــن الشــباب ، ســوق العمــل بحلــول 
0102 ، وســيدخلها 001 مليــون 
حاجــة  وهنــاك   ،  0202 بحلــول 
مالييــن  عــن ٦  يقــل  ال  مــا  لخلــق 
هــؤالء  المتصــاص  جديــدة  وظيفــة 
الوافديــن الجــدد الــى ســوق العمــل 
الحاليــة  المعــدالت  اســتمرت  إذا   ،
ــن  ــة ، ســيبلغ مجمــوع العاطلي للبطال
عــن العمــل فــي المنطقــة ٥2 مليونــًا 

. بحلــول 0102 

أقــل  علــى  المنطقــة  ثلــث  يعيــش 
مــن دوالريــن فــي اليــوم ، ولتحســين 
مســتويات المعيشــة يجــب أن يــزداد 
النمــو االقتصــادي فــي المنطقــة أكثــر 
مــن الضعــف مــن مســتواه الحالــي 
الــذي هــو دون ٣ % الــى ٦% علــى 

األقــل .

فــي إمــكان 1,٦ % فقــط مــن الســكان 
ــم  اســتخدام ) االنترنيــت ( ، وهــو رق
ــه فــي أي منطقــة  أقــل ممــا هــو علي
ذلــك  فــي  بمــا  العالــم ،  فــي  أخــرى 
الصحــراء  جنــوب  أفريقيــا  بلــدان 
الكبــرى،ال تشــغل النســاء ســوى ٣,٥ 
% فقــط مــن المقاعــد البرلمانيــة فــي 
ــى  ــة ، عل ــة ، بالمقارن ــدان العربي البل
فــي   %  ٨,٤ مــع   ، المثــال  ســبيل 
الكبــرى،  الصحــراء  جنــوب  أفريقيــا 
ّعبــر 1٥ % فــي أفريقيــا مــن الشــبان 
العــرب األكبــر ســنًا عــن رغبتهــم فــي 
الهجــرة الــى بلــدان أخــرى وفقــًا لتقرير 
 2002 للعــام  البشــرية  التنميــة 
والهــدف المفضــل لديهــم هــو البلــدان 

األوربيــة .

ذكــر المشــروع أن تلــك اإلحصائيــات 
أن  وهــي  مهمــة  حقيقــة  تعكــس   ،
المنطقــة تقــف عنــد مفتــرق طــرق 
الكبيــر  األوســط  للشــرق  ويمكــن   ،
 ، ذاتــه  المســار  علــى  يســتمر  أن 
ليضيــف كل عــام المزيــد مــن الشــباب 
المفتقريــن الــى مســتويات الئقــة مــن 
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العمــل والتعليــم ، والمحروميــن مــن 
ذلــك  ويمثــل   ، السياســية  حقوقهــم 
المنطقــة  الســتقرار  ليــس  تهديــدًا 
وحســب وإنمــا للمصالــح المشــتركة 
ألعضــاء مجموعــة الــدول الصناعيــة 

الثمــان .

أن   : البديــل  المشــروع  ويطــرح 
الوحيــد  الطريــق  هــو  اإلصــالح 
االقتصاديــة  المشــاكل  لمعالجــة 
ويربــط   . والسياســية  والتربويــة 
المشــروع بيــن مبادرتــي ) الشــراكة 
مبــادرة  و)   ) المتوســطية  األوربيــة 
المتحــدة  الواليــات  بيــن  الشــراكة 
 ، جهــة  مــن   ) األوســط  والشــرق 
إعــادة  جهــود   ( بـــ  يســميه  مــا  و 
فــي  األطــراف  المتعــددة  االعمــار 
العــراق وأفغانســتان ، ويقــول أن مــا 
يجــري فــي العــراق وأفغانســتان يعــد 
لمجموعــة الثمانيــة فرصــة تاريخيــة 
ينبغــي أن تصــوغ فــي قمتهــا شــراكة 
بعيــدة المــدى مــع قــادة اإلصــالح فــي 
الشــرق األوســط الكبير ، خاصة وأن 
ــد  هــذا المشــروع يحظــى بدعــم وتأيي
نشــطاء وأكاديميــون ورجــال أعمــال 
وممثلــي القطــاع الخــاص فــي أرجــاء 

. المنطقــة 

ويشــير المشــروع الــى أن مجموعــة 
الــدول الصناعيــة الثمانية ، تســتطيع 
مشــتركة  أولويــات  علــى  تتفــق  أن 
النواقــص  تعالــج  بحيــث  لإلصــالح 
التــي حددهــا تقريــرا األمــم المتحــدة 

حــول التنميــة البشــرية عبر:تشــجيع 
الديمقراطيــة والحكــم الصالــح ، بنــاء 
الفــرص  توســيع  معرفــي،  مجتمــع 

االقتصاديــة.

ويذهــب المشــروع بعيــدًا فــي تفاصيــل 
كل مــن البنــود الثــالث ، فيــرى بــأن 
الديمقراطيــة والحكم الصالح يشــكالن 
اإلطــار الــذي تتحقــق داخلــه التنميــة 
ــان  ــة والحريــة ضروريت ، فالديمقراطي
الزدهــار المبــادرة الفرديــة ، لكنهمــا 
مفقودتــان الــى حــد بعيــد فــي أرجــاء 
الشــرق األوســط الكبيــر . ويحــرض 
لكــي  الصناعيــة  الــدول  المشــروع 
ــدًا واضحــًا  ــدي تأيي ــى الفكــرة وتب تتبن
لإلصــالح الديمقراطــي فــي المنطقــة 

وذلــك مــن خــالل مــا يأتــي:

• التــزام مبــادرة االنتخابــات الحــرة ، 
سواء في مجال االنتخابات الرئاسية 
أو البرلمانيــة أو البلديــة مــع البلــدان 
التــي تظهــر اســتعدادا جديــًا إلجــراء 
ويمكــن  ومنصفــة  حــرة  انتخابــات 
مســاعدات  تقــدم  أن  للمجموعــة 
تقنيــة لمرحلــة مــا قبــل االنتخابــات 
وأن تشــجع علــى الزيــارات المتبادلــة 
البرلمانــي  الصعيــد  علــى  والتدريــب 
علــى  للتدريــب  معاهــد  وإنشــاء 
القيــادة خاصــة بالنســاء المهتمــات 
بالمشــاركة فــي التنافــس االنتخابــي 
علــى مواقــع فــي الحكــم أو إنشــاء 
غيــر  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
الحكوميــة هــذا فضــاًل عــن تشــجيع 

. والقضائــي  القانونــي  اإلصــالح 

إلــي  االنتبــاه  المشــروع  وُيلفــت   •
المســتقلة  اإلعــالم  وســائل  ضعــف 
العالــم  وفــي  األوســط  الشــرق  فــي 
العربــي ويقــول أن هنــاك أقــل من ٣٥ 
صحيفــة لــكل 0001 مواطــن عربــي 
، بالمقارنــة مــع ٥٨2 صحيفــة لــكل 
ــدان المتطــورة  ألــف شــخص فــي البل
. وكمــا أن الصحــف العربيــة التــي 
تكــون  أن  إلــى  تميــل  تداولهــا  يتــم 
ذات نوعيــة رديئــة ، ومعظــم برامــج 
التلفزيــون فــي المنطقــة والــذي تعــود 
ملكيتــه إلــى الدولــة ، تقليديــة وغيــر 
إلــي  تفتقــر  إذ  وضعيفــة  مشــوقة 
التقاريــر ذات الطابــع التحليلــي الــذي 
يقــدم المعلومــة الصحيحــة . وقد أدى 
ذلــك إلــى غيــاب اهتمــام النــاس وقلــة 
تفاعلهــم مــع وســائل إعالمهــم ســواء 
المطبوعــة أو المســموعة أو المرئيــة 
ضــرورة  إلــى  المشــروع  ويدعــو   .
رعايــة زيــارات متبادلــة للصحافييــن 
معاهــد  وتأســيس  مناهــج  ووضــع 
دراســية  زمــاالت  وتقديــم  لتدريبهــم 
مــدارس  فــي  يداومــوا  كــي  للطلبــة 
للصحافــة فــي المنطقــة أو خارجهــا 
وتنظيــم نــدوات تدريــب بشــأن قضايــا 
مثــل تغطيــة االنتخابــات أو مــا شــاكل 

ذلــك .

يــرون  الذيــن  مــع  نحــن  وأخيــرًا 
ومــن  آتيــة  البــد  اإلصالحــات  بــأن 
الطبيعــي أنهــا ســتحاول إصــالح مــا 
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أفســدته أنظمــة الحكــم العربيــة طيلــة 
ويقينــًا  الماضيــة،  قــرن  النصــف 
أن  إلــى  يذهبــون  الذيــن  مــع  أننــا 
ــر ينبغــي أن يكــون  اإلصــالح والتغيي
مــن الداخــل وأن العــرب يعانــون مــن 
نواقــص كثيــرة علــى صعيــد التنميــة 
والمــرأة  اإلنســان  وحقــوق  والحريــة 
، كل هــذه النواقــص جــاءت نتيجــة 
يتعلــق  وخارجيــة  داخليــة  ظــروف 
بعضهــا بطبيعــة البنــى االقتصاديــة 
والثقافيــة  واالجتماعيــة  والسياســية 
اآلخــر  البعــض  لكــن   ، الضعيفــة 
هــو بســبب مــا يواجهــه العــرب مــن 
إســرائيل  إهمــال  وأبرزهــا  تحديــات 
لحقــوق  كلــه  الدولــي  والمجتمــع 
فــي  وخاصــة  الفلســطيني  الشــعب 
مجــال تقريــر مصيــره وإقامــة دولتــه 
الحــرة المســتقلة .. وبــدون حــل هــذه 
العــرب  بقــدرة  نشــك  فأننــا  القضيــة 
علــى التفاعــل إيجابيــًا مــع المتغيــرات 

. الجديــدة  الدوليــة 

تداعيــات مشــروع الشــرق األوســط 
علــي األمــن القومــي العربــي:

أوال:- األمن القومي العربي

1- مفهوم األمن :- على الرغم من 
األهميــة القصــوى لمفهــوم ›األمــن‹ 
مفهــوم  فإنــه  اســتخدامه،  وشــيوع 
حديــث فــي العلــوم السياســية، وقــد 
أدى ذلك إلى اتســامه بالغموض مما 
أثــار عــدة مشــاكل، ويعــود اســتخدام 
مصطلــح ›األمــن‹ إلــى نهايــة الحــرب 

العالميــة الثانيــة؛ حيــث ظهــر تيــار 
كيفيــة  فــي  يبحــث  األدبيــات  مــن 
تحقيــق األمــن وتالفــي الحــرب، وكان 
الــردع  بــروز نظريــات  نتائجــه  مــن 
ــس األمــن  ــم أنشــئ مجل ــوازن، ث والت
٤٧٩1م،  عــام  األمريكــي  القومــي 
ومنــذ ذلــك التاريــخ انتشــر اســتخدام 
مفهــوم ›األمــن‹ بمســتوياته المختلفة 
المحليــة  الظــروف  لطبيعــة  طبًقــا 

واإلقليميــة والدوليــة.

الدراســات  مــن حداثــة  الرغــم  علــى 
فــي موضــوع ›األمــن‹ فــإن مفاهيــم 
محــددة  أصبحــت  قــد  ›األمــن‹ 
وواضحــة فــي فكــر وعقــل القيــادات 
الكثيــر  فــي  والفكريــة  السياســية 
الــدول.. وقــد شــاعت مفاهيــم  مــن 
أبرزهــا  لعــل  إطــاره  فــي  بعينهــا 
›األمــن القومــي األمريكــي‹ و‹األمــن 
اإلســرائيلي‹  و‹األمــن  األوروبــي‹ 
قبــل  الســوفييتي‹  القومــي  و‹األمــن 
نظــر  وجهــة  مــن  تفككه.‹فاألمــن‹ 
يعنــي  البريطانيــة  المعــارف  دائــرة 
القهــر  خطــر  مــن  األمــة  ›حمايــة 
علــى يــد قــوة أجنبية‹.ومــن وجهــة 
نظــر هنــري كســينجر وزيــر الخارجيــة 
األمريكــي األســبق يعنــي أي تصرفات 
يســعى المجتمــع عــن طريقهــا إلــى 
وللدكتــور  البقــاء،  فــي  حقــه  حفــظ 
علــى الديــن هــالل تعريــف يــري فيــه 
ان ›األمــن القومــي يعنــي تأمين كيان 
الدولــة ضــد األخطــار التــي تتهددهــا 
داخليــًا وخارجيــًا وتأميــن مصالحهــا، 

وتهيئــة الظــروف المناســبة لتحقيــق 
القوميــة‹. وغاياتهــا  أهدافهــا 

›القــدرة   : القومــي  األمــن  ويعنــي 
التــي تتمكــن بهــا الدولــة مــن تأميــن 
الداخليــة  قوتهــا  مصــادر  انطــالق 
والخارجيــة، االقتصاديــة والعســكرية، 
مواجهــة  فــي  المجــاالت  شــتَّي  فــي 
ُدهــا فــي الداخــل  المصــادر التــي تتهدَّ
والخــارج، فــي الســلم وفــي الحــرب، 
ــن  المؤمَّ االنطــالق  اســتمرار  مــع 
لتلــك القــوى فــي الحاضــر والمســتقبل 

المخططــة‹. لألهــداف  تخطيطــًا 

ــا فــإن شــمولية األمــن تعنــي  مــن هن
أن لــه أبعــاًدا متعددة..أولهــا: الُبْعــد 
الحفــاظ  فــي  ويتمثــل  السياســي.. 
للدولــة. السياســي  الكيــان  علــى 

الــذي  االقتصــادي..  الُبْعــد  ثانًيــا: 
يرمــي إلــى توفيــر المنــاخ المناســب 
للوفــاء باحتياجــات الشــعب وتوفيــر 
له.ثالًثــا:  والرفاهيــة  التقــدم  ســبل 
الُبعــد االجتماعــي.. الــذي يرمــي إلــى 
توفيــر األمــن للمواطنيــن بالقــدر الذي 
يزيــد مــن تنميــة الشــعور باالنتمــاء 
أو  المعنــوي  الُبْعــد  والوالء.رابًعــا: 
الفكــر  ــن  يؤمِّ الــذي  األيديولوجــي.. 
والمعتقــدات ويحافــظ علــى العــادات 
الُبْعــد  والقيم.خامًســا:  والتقاليــد 
البيئــي.. الــذي يوفِّــر التأميــن ضــد 
أخطــار البيئــة خاصــة التخلــص مــن 
النفايــات ومســببات التلــوث حفاظــًا 

األمــن. علــى 
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هــذا ويتــم صياغــة األمــن علــى ضــوء 
أربــع ركائــز أساســية:

ســواء  التهديــدات  إدراك  أواًل: 
الداخلية.ثانًيــا:  أو  منهــا  الخارجيــة 
رســم إســتراتيجية لتنميــة قــوى الدولــة 
والحاجــة إلــى االنطــالق المؤمَّــن لها.

ثالًثــا: توفيــر القــدرة علــى مواجهــة 
التهديــدات الخارجيــة والداخليــة ببناء 
القــوة المســلحة وقــوة الشــرطة القادرة 
لهــذه  والمواجهــة  التصــدي  علــى 
التهديدات.رابًعــا: إعــداد ســيناريوهات 
واتخــاذ إجــراءات لمواجهــة التهديدات 
وتتصاعــد  معهــا..  تتناســب  التــي 
ــا مــع تصاعــد التهديــد ســواء  تدريجيًّ

خارجيًّــا أو داخليًّــا.

ولألمن أربعة مستويات:

أخطــار  أيــة  ضــد  الفــرد  أمــن  أواًل: 
تهــدد حياتــه أو ممتلكاتــه أو أســرته.
ثانًيــا: أمــن الوطــن ضــد أيــة أخطــار 
وهــو  للدولــة  داخليــة  أو  خارجيــة 
الوطنــي‹. ›باألمــن  عنــه  ُيعبَّــر  مــا 
ــا: األمــن الُقطــري أو الجماعــي،  ثالًث
ويعنــي اتفــاق عــدة دول فــي إطــار 
إقليــم واحــد علــى التخطيــط لمواجهــة 
داخليًّــا  تواجههــا  التــي  التهديــدات 
وخارجيًّــا، وهــو مــا يعبر عنه ›باألمن 
الدولــي..  األمــن  القومي‹.رابًعــا: 
وهــو الــذي تتــواله المنظمــات الدوليــة 
ســواء منهــا الجمعيــة العامــة لألمــم 
المتحــدة أو مجلــس األمــن الدولــي 
و دورهمــا فــي الحفــاظ علــى األمــن 

الدولييــن. والســلم 

المفهوم في النظام العربي:

فــي  العربــي  السياســي  الفكــر  بــدأ 
االهتمــام بصياغــة محــددة ومفهــوم 
منتصــف  فــي  عليــه  متعــارف 
اجتهــادات  وتعــددت  الســبعينيات، 
المفكريــن العــرب مــن خــالل األبحــاث 
فــي  ســواء  والمؤلفــات  والدراســات 
أو  المتخصصــة،  العلميــة  المعاهــد 
السياســية،  الدراســات  مراكــز  فــي 
والتــي تحــاول تعريــف ذلــك األمــن، 
ولعــل مــن المهــم أن نشــير إلــى أن 
ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة، والذي 
وأنشــئت  ٤٤٩1م،  عــام  وضــع 
الجامعــة علــى أساســه فــي مــارس 
يذكــر مصطلــح  لــم  عــام ٥٤٩1م، 
فــي  تحــدث  قــد  كان  وإن  ›األمــن‹، 
المــادة السادســة منــه عــن مســألة 
›الضمــان الجماعــي‹ ضــد أي عدوان 
فــي  عضــو  دولــة  أيــة  علــى  يقــع 
ــة  ــة خارجي الجامعــة، ســواء مــن دول

بهــا. أخــرى عضــوة  أو دولــة 

المشــترك  الدفــاع  معاهــدة  أن  كمــا 
الــدول  بيــن  االقتصــادي  والتعــاون 
األعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة 
والموقعــة عــام 1٩٥0م، قــد أشــارت 
الدفــاع،  مجــال  فــي  التعــاون  إلــى 
›األمــن‹،  إلــى  تشــر  لــم  ولكنهــا 
ــت المــادة الثانيــة منهــا علــى مــا  ونصَّ
أطلــق عليــه ›الضمــان الجماعــي‹، 
والــذي حــثَّ الــدول األعضــاء علــى 

ضــرورة توحيــد الخطــط والمســاعي 
ــة الخطــر الداهــم  ــي حال المشــتركة ف
لت لذلــك مجلــس  كالحــرب مثــاًل، وشــكَّ
والــذي  المشــترك،  العربــي  الدفــاع 
يتكــون مــن وزراء الدفــاع والخارجيــة 
العرب.كمــا ُأنشــئت اللجنــة العســكرية 
الدائمــة، والتــي تتكــون مــن رؤســاء 
ولــم  هــذا  العربيــة،  الجيــوش  أركان 
تبــدأ الجامعــة العربيــة فــي مناقشــة 
العربــي‹  القومــي  ›األمــن  موضــوع 
2٩٩1م،  ســبتمبر  دورة  فــي  إال 
واتخــذت بشــأنه قــرار تكليــف األمانــة 
العامــة بإعــداد دراســة شــاملة عــن 
األمــن القومــي العربــي خــالل فتــرة ال 
تتجــاوز ســتة أشــهر تعــرض بعدهــا 
علــى مجلــس الجامعة.وقــد تــم إعــداد 
األمــن  مفهــوم  حــول  عمــل  ورقــة 
فــي  لمناقشــتها  العربــي‹؛  ›القومــي 
مجلــس الجامعــة العربيــة، وحــددت 
بأنــه..‹..  المفهــوم  ذلــك  الورقــة 
الدفــاع  علــى  العربيــة  األمــة  قــدرة 
وصياغــة  وحقوقهــا  أمنهــا  عــن 
اســتقاللها وســيادتها علــى أراضيهــا، 
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وتنميــة القــدرات واإلمكانيــات العربيــة 
السياســية  المجــاالت  مختلــف  فــي 
واالقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة، 
العســكرية  القــدرة  إلــى  مســتندة 
والدبلوماســية، آخــذة فــي االعتبــار 
لــكل  الوطنيــة  األمنيــة  االحتياجــات 
المتاحــة،  اإلمكانــات  و  دولــة، 
واإلقليميــة  الداخليــة  والمتغيــرات 
والدوليــة، والتــي تؤثــر علــى األمــن 
تعــرض  ولــم  العربي.‹هــذا  القومــي 
الدراســة الشــاملة عــن األمــن القومــي 
العربــي علــى مجلــس الجامعــة، كمــا 
عبَّــروا  المفكريــن  مــن  العديــد  أن 
عــن قصــور المفهــوم الــذي توصلــت 
إليــه اللجنــة؛ حيــث اتســم المفهــوم 
بالغمــوض مــن جانــب، والخلــط بيــن 
جانــب  مــن  واإلجــراءات  التعريــف 
آخــر؛ ولهــذا فــإن الورقــة أفاضت بعد 
ذلــك فــي تحديــد إســتراتيجيات العمــل 
الوطنــي فــي كافــة المجــاالت، ولــم 
تحــدد اختصاصــات تنفيذ ومتابعة أيٍّ 
منهــا .فــي النهايــة يمكــن القــول: إن 
الفكــر السياســي العربــي لــم ينتــِه بعــد 
إلــى صياغــة محــددة لمفهــوم ›األمــن 
تحــوالت  يواكــب  العربــي‹  القومــي 
المنــاخ اإلقليمــي والدولــي و توازناتــه 
وانعكاســها علــى تصــور وأبعــاد هــذا 
األمــن، وإن هــذا الموضــوع مــا زال 
مطروحــًا للتحليــل ومفتوحــًا للمناقشــة 

رغــم كل مــا كتــب عنــه .

ــا: بيئــة مشــروع النظــام الشــرق  ثاني
ــي األوســطي وبعــده األمن

كانــت الدعــوة إلــى الشــرق األوســطية 
شــهد  الــذي   ،0٩٩1 صيــف  قبــل 
احتــالل العــراق للكويــت، وما تاله من 
حــرب، دعــوة خافتــة محصــورة فــي 
الفكــر اإلســرائيلي وبعــض التطلعــات 
السياســي  الفكــر  فــي  المتفرقــة 
العربــي. وبعدمــا نشــبت حــرب الخليــج 
الثانيــة )0٩٩1 - 1٩٩1(، بــرزت 
دوليــة  متعــددة،  جذريــة  متغيــرات 
فــي  ســاهمت  وعربيــة،  وإقليميــة 
المنطقــة  فــي  جديــدة  حالــة  تكويــن 
فــي  بالســيولة  اتســمت  العربيــة، 
األفــكار والــرؤى واآلفــاق، وشــرعت 
االحتمــاالت  مختلــف  أمــام  األبــواب 
افرازاتهــا  أبــرز  وكان  والتطــورات. 
وأخطرهــا أن خّلفــت فراغــًا اســتراتيجيًا 
فــي  الشــرق األوســط.  فــي منطقــة 
إطــار هــذه البيئــة الجديــدة تخّلقــت 
مشــروع  لتكويــن  الالزمــة  العوامــل 

األوســطي. الشــرق  النظــام 

الدولــي: نشــأ  الصعيــد  1 - فعلــى 
هيــكل جديــد للقــوى المؤثــرة فــي حالــة 
والفاعلــة  الدولييــن،  واألمــن  الســلم 
فــي توجيــه تلــك الحالــة، التــي مــن 
أبــرز معالمهــا انشــداد األمــن الوطنــي 
للتكتــالت  القومــي  واألمــن  للــدول، 
القوميــة، واألمــن اإلقليمــي للتكتــالت 
اإلقليميــة، إلــى األمــن الدولــي، الــذي 
تســيطر الواليــات المتحــدة علــى دفــة 
قيادتــه، انشــدادًا مباشــرًا، بعدمــا كان 
ــى التنافــس  ــي منشــدًا إل األمــن الدول
ــا،  ــن وكتلتيهم ــن العظميي ــن القوتي بي

وآثارهــا  البــاردة  للحــرب  وموضعــًا 
إلــى  ذلــك  أدى  وقــد  وتداعياتهــا. 
فــي  العربيــة  الــدول  مكانــة  تدهــور 
أهميــة  وتراجــع  الدولــي،  النســق 
قضاياهــا. كمــا تراجعــت هــذه المكانــة 
فــي  نفســه  الوقــت  فــي  والقضايــا 
إطــار المصالــح األميركيــة. وإذا مــا 
أردنــا أن نصنــف هــذه المصالــح فــي 
الوطــن العربــي فــي عناويــن رئيســية، 
فيمكــن إدراجهــا تحــت عناويــن ثالثة: 
)1( حصــار الشــيوعية: وقــد انتهــت 
الكبــرى  األميركيــة  المصلحــة  هــذه 
بــزوال الشــيوعية وانهيــار معاقلهــا؛ 
)2( النفــط وحمايتــه وضمــان تدفقــه 
بنظــام معيــن وحجــم محــدد وســعر 
مناســب: وهــذه مصلحــة تــم تأمينهــا 
ألجــل  وحمايتهــا  أمنهــا  وترســيخ 
طويــل؛ )٣( أمــن إســرائيل وإدماجهــا 
فــي منطقــة الشــرق األوســط عضــوًا 
أصيــاًل مســيطرًا بوصفهــا قــوة إقليميــة 
كبــرى: وهــذه مصلحــة تعمــل الواليــات 
وذلــك  تحقيقهــا،  علــى  المتحــدة 
بتســوية قضيــة الصــراع العربــي - 
اإلســرائيلي مــن خــالل التحكــم فــي 
ثــم  وانفعاالتــه،  وأبعــاده  مســاراته 

احتوائــه فــي تنظيــم إقليمــي.

اإلقليمــي  الصعيــد  وعلــى   -  2
نشــطت تركيــا فــي طــرح مشــروعاتها 
ذات الطابــع االقتصــادي. فــي حيــن 
إلــى  الدعــوة  لــواء  إســرائيل  حملــت 
وأخــذت  الجديــد.  النظــام  مشــروع 
تبنــي  أهميــة  إلــى  تشــير  أدبياتهــا 
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دول المنطقــة سياســة مشــتركة تقــوم 
وتوزيــع  الزراعــي،  االزدهــار  علــى 
الثــروات علــى نحــو أفضــل، وإدخــال 
الحديثــة  والتقانــات  اإللكترونيــات 
فــي مجــاالت الصناعــة والخدمــات، 
التعــاون  لتنســيق  أجهــزة  وتكويــن 
العربــي - اإلســرائيلي فــي مختلــف 
المجــاالت، وتأســيس صنــدوق مالــي 
لتطويــر المنطقــة، وحاســب تعليمــي 
تلــك  وركــزت  التعليميــة.  لبرامجهــا 

ثالثــة: أغــراض  علــى  األدبيــات 

إســرائيل كدولــة  كيــان  أ - ترســيخ 
أصيلــة فــي منطقــة الشــرق األوســط، 
ولهــا مركزهــا وامتداداتهــا اإلقليميــة، 
ومندمجــة فــي جميــع خطــط التعــاون 
علــى  بالمنطقــة  الخاصــة  والتنميــة 
والدولــي،  اإلقليمــي  الصعيديــن 

إضافــة إلــى عالقاتهــا الثنائيــة.

ب - توفيــر عوامــل الســلم واألمــن 
فــي الشــرق األوســط كمنطقــة ذات 
ترتيبــات أمنيــة خاصــة بهــا، وذات 
امتــدادات أمنيــة إلــى مــا جاورهــا مــن 
مناطــق، وتعزيــز دور إســرائيل فــي 
تكــون  بحيــث  أمنيــة،  ترتيبــات  أي 

دولــة رائــدة فيهــا.

فــي  إســرائيل  دور  تعزيــز   - ج 
الشــرق  منطقــة  علــى  الســيطرة 
األوســط مــن خــالل الدعــم الغربي لها 
فــي مشــروعاتها لتفتيــت المجتمعــات 
نزعــات  وإثــارة  واإلســالمية  العربيــة 
بمختلــف  واالضطرابــات  التطــرف 

أشــكالها وإبقائهــا فــي حــال ضعــف 
وتفــكك ومناهضــة أي مشــروع تكتلــي 

وحــدوي. أو 

العربــي،  الصعيــد  وعلــى   -  ٣
البينيــة  العربيــة  العالقــات  شــهدت 
تمزقــًا لــم تعرفــه مــن قبــل، فــي حيــن 
وضعفــت  العربــي  التضامــن  غــاب 
معالمــه، وامتــد الشــلل والعطالــة إلــى 
المؤسســات القوميــة. وقــد أدى ذلــك 
كلــه إلــى نشــوء الظواهــر التاليــة:أ 
العربــي،  القومــي  األمــن  انهيــار   -
مفهومــًا وبنيــة ومؤسســات وقــدرات.

ب - انحســار المــد القومــي، فكــرًا 
وعماًل ومؤسســات، في مقابل ترســخ 

القطريــة، فكــرًا وعمــاًل وعالقــات.

ج - نــزوع القطريــة إلــى االســتقاللية 
فــي عالقاتهــا الخارجيــة، دون النظــر 
علــى  النــزوع  ذلــك  انعكاســات  إلــى 

ــة. ــح القومي المصال

د - تفاعــل المصالــح القطريــة مــع 
واألميركيــة  العالميــة،  المصالــح 
بالــذات، وهــو مــا أفــرز مــا ســمي حق 
االســتعانة بالقوات األجنبية لمواجهة 
حــاالت محــددة باألمــن القطــري، أو 
لمــلء فراغــات ناجمــة عــن الخشــية 

ــك الحــاالت. مــن حــدوث تل

مــن  جديــدة  نوعيــة  ظهــور   - هـــ 
أصبحــت  إذ  اإلقليميــة،  التهديــدات 
هــذه التهديــدات متوقعــة من الصديق 

والعــدو.

و - دخــول دول المنطقــة فــي دائــرة 
علــى  وتناثرهــا  األميركــي،  التأثيــر 
مســاحة الدائــرة، التصاقــًا بالمركــز أو 
ــه، ولكنهــا جميعهــا  ــدًا من ــًا أو بع قرب
تدخــل فــي هــذه الدائــرة، ويســتقر كل 

منهــا فــي مــكان مــا منهــا.

األجنبــي:  العســكري  الوجــود   -  ٤
إذ توضعــت قــوات أجنبيــة، قوامهــا 
الرئيســي أميركــي فــي مواضــع عــدة 
مــن بلــدان الخليــج العربــي ومياههــا 
هــذه  وجــود  كان  وإذا  اإلقليميــة. 
هــو  الخليــج  منطقــة  فــي  القــوات 
الوقــت  فــي  يضبــط،  الــذي  العامــل 
الراهــن، تــوازن القــوى فــي المنطقــة، 
لــن يســتمر، وال  فــإن هــذا الوجــود 
بــد لــه، فــي يــوم مــا، مــن الرحيــل. 
وحينئــذ، ال منــاص مــن توفيــر عامــل 
فــي  القــوى  تــوازن  يضبــط  عربــي 
المنطقــة. وهنــا نتطلــع إلــى التعــاون 
العســكري العربــي، لننشــد فيــه هــذا 
العامــل، وليســد أي فــراغ أمنــي ينشــأ 
فــي أي موقــع عربــي. غيــر أن هــذا 
›التطلــع‹ ســيجد منافســه فــي النظــام 
يتولــى  حيــث  األوســطي،  الشــرق 
البعــد األمنــي للنظــام المرتقــب هــذه 

المهمــة.

إلــى  مجتمعــة  العوامــل  هــذه  أدت 
مرفــوق  اســتراتيجي،  فــراغ  تخليــق 
القــدرة العربيــة فــي ســاحة  بعطالــة 
اإلســرائيلي،   - العربــي  الصــراع 
فــي  األميركيــة  المصداقيــة  وبــروز 
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وحمايــة  مصالحهــا  عــن  الدفــاع 
إســرائيل. ومن هنا ســهل على القوى 
وبخاصــة  المنطقــة،  فــي  الفاعلــة 
بســيطرتها علــى  المتحــدة  الواليــات 
المنطقة، وإســرائيل بقوتها العســكرية 
احتاللهــا  واســتمرار  المتفوقــة 
ــة، أن تتحــرك لتمــأل  لألراضــي العربي
الفــراغ االســتراتيجي ببديــل إقليمــي، 
منــذ  الغربيــة طرحتــه  القــوى  كانــت 
ــى التســعينات مــرات  الخمســينات حت
مختلفــة.  ومكونــات  وبأشــكال  عــدة 
إذا  حتــى  ترويجــه،  فــي  وفشــلت 
المناســبة،  الظــروف  لهــا  توافــرت 
أخرجتــه فــي التســعينات فــي مشــروع 
إلــى  وأوكلــت  األوســطية،  الشــرق 
إليــه  الدعــوة  مهمــة  إقليميــة  قــوى 

. وتكوينــه 

المشــروع  إلــى  الدعــوة  رافــق  ولقــد 
بــروز ظاهرتيــن:1 -ظاهــرة العــداء 
العالــم  أنحــاء  بعــض  فــي  للعروبــة 
العربــي، وانطفــاء الحماســة لهــا أو 
أخــرى،  أنحــاء  فــي  بهــا  االرتبــاط 
وإقبــال معظــم الــدول العربيــة علــى 
التحلــل مــن آخــر التــزام قومــي مــن 
 - العربــي  الصــراع  تســوية  خــالل 
ــة  اإلســرائيلي وإقامــة عالقــات طبيعي
توهيــن  خــالل  ومــن  بإســرائيل، 

القوميــة. بالمؤسســات  االرتبــاط 

2 - والظاهــرة الثانيــة تحــول األمــن 
القومــي العربــي إلــى دائــرة مقطعــة 
القــدرات  مــن  وفارغــة  األوصــال 

النـــزاعات  فيهــا  تعصــف  الفاعلــة، 
بمختلــف  المســلحة  والصدامــات 
ُيســتدعى  وال  وأنواعهــا.  أشــكالها 
أجــل  مــن  إال  اآلن  القومــي  األمــن 
بــه،  تحــل  التــي  بالهزائــم  التذكيــر 

تهــدده. التــي  والمخاطــر 

ــراغ  ــّون الف ــي يك ــة الت فــي هــذه البيئ
الشــرق  منطقــة  فــي  االســتراتيجي 
األوســط قوامهــا، كان مــن الطبيعــي 
تقــدم  التــي  المشــاريع  تظهــر  أن 
نفســها بديــاًل للنظــام اإلقليمــي العربي 
القومــي  األمــن  وبنيــة  المتصــدع 
أبــرز  إن  القــول  ويمكــن  المنهــارة. 
النظــام  بمشــروع  تمثــل  المشــاريع 

األوســطي الشــرق 

بشــقيه  الصهيونــي،  الفكــر  كان 
ــد لمشــروع  اإلســرائيلي والعالمــي، يع
النظــام الشــرق األوســطي منــذ إقامــة 
دولــة إســرائيل فــي األربعينــات. ويعــد 
شــيمون بيريــز - أحــد زعمــاء حــزب 
العمــل اإلســرائيلي - أبــرز منظريــه 
والمشــرفين علــى تنفيــذه فــي الوقــت 
الراهــن. وقــد توافــرت لهــذا المشــروع 
عوامــل التخّلــق والتكــّون، وظــروف 
البيئــة التــي تحتضنــه وتقيــم أسســه 

وهياكلــه.

وفــي حيــن اجتمعــت قوتــان رئيســيتان 
لطــرح المشــروع والدعــوة إليــه، وهمــا 
الواليــات المتحــدة وإســرائيل، لــم يجــد 
مشــروع البحــر المتوســط، وال إعــالن 
القــوى  مــن  يدعمهمــا  مــا  دمشــق، 

يمكــن  وبذلــك  والغلبــة.  للمنافســة 
الشــرق  النظــام  إن مشــروع  القــول 
العوامــل  إطــار  فــي  األوســطي، 
المشــروع  هــو  الراهنــة،  والظــروف 
كل  إليــه  الدعــاة  ســيبذل  الــذي 
جهودهــم مــن أجــل إقامتــه، والتغلــب 
بإقامتــه  والبــدء  معارضيــه،  علــى 

. واألمنــي  االقتصــادي  ببعديــه 

ــي للنظــام الشــرق  ــا: البعــد األمن ثالث
األوســطي

األوســطية  الشــرق  دعــاة  يســتند 
العالمــي  المســتقبل  آفــاق  أن  إلــى 
أيديولوجيــة  انتصــار  إلــى  تشــير 
واحــدة ووحيــدة، هــي اإليديولوجيــة 
تأخــذ  التــي  الليبراليــة،  الديمقراطيــة 
التجــارة  وحريــة  االقتصــاد  بعولمــة 
يــرى  هنــا  ومــن  الســوق.  واقتصــاد 
عــن  بحــث  أي  أن  الدعــاة  هــؤالء 
أو  قوميــة  أخــرى،  أيديولوجيــة 
ســواها، بحــث تجــاوزه الزمن، ويســير 
فــي عكــس اتجــاه التطــور، ويتنكــر 

التاريــخ. لمنطــق 

يمكــن  المســتند،  هــذا  ضــوء  وفــي 
األميركيــة  اإلســتراتيجية  نقــرأ  أن 
فــي الشــرق األوســط، بوصفهــا أهــم 
المداخــل لدراســة وتحليــل التحــوالت 
فالواليــات  المنطقــة.  فــي  الجذريــة 
المتحــدة هــي األداة المســيطرة علــى 
علــى  القابضــة  والقــوة  المنطقــة، 
ضبــط  وعلــى  فيهــا،  القــوى  ميــزان 
توازنــه فــال تختــل أثقالــه بما ال ترضى 
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األميركيــة. اإلســتراتيجية  عنــه 

ــة  وكان يمكــن اإلســتراتيجية األميركي
أن تخفــف مــن ثقلهــا العســكري فــي 
المنطقــة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة 
وزوال خطــر المنافســة الســوفيتية. 
ولكــن أســبابًا قديمــة وجديــدة - كمثل 
العســكري  التفــوق  علــى  الحفــاظ 
إســرائيل،  وحمايــة  اإلســرائيلي، 
ــووي، والعمــل  واحتكارهــا الســالح الن
لتأصيلها في المنطقة وتمهيد السبيل 
أمــام بســط هيمنتهــا علــى المنطقــة، 
االقتصــادي  البعديــن  فــي  وبخاصــة 
واألمنــي، مــن خــالل تفكيــك الرابطــة 
القوميــة العربيــة، وتذويــب مقومــات 
هويتهــا، وإعــادة تركيــب المنطقــة مــن 
متعــددة،  وعــروق  ولغــات  قوميــات 
وتدميــر أيــة قــوة عربيــة تنحــو نحــو 
التمــرد علــى اإلســتراتيجية األميركيــة 
- اإلســرائيلية، والســيطرة على منابع 
الواليــات  دعــت   - وممراتــه  النفــط 
المتحــدة إلــى تبنــي مشــروع النظــام 
علــى  القائــم  األوســطي،  الشــرق 
مبــدأ تشــارك وتقاســم المســؤوليات 
وفــي  المنطقــة،  دول  بيــن  األمنيــة 
قلبهــا إســرائيل، وعلــى طرفهــا تركيــا، 
وفــي المســتقبل إيــران حينمــا تتوافــر 
هــذا  ويتأســس  لذلــك.  الظــروف 
األميركيــة  الســيطرة  علــى  المبــدأ 
علــى المنطقــة المحاطــة بقــوة الــردع 
بعــض  فــي  المتواضعــة  األميركيــة 
أطــراف الخليــج، وفــي إســرائيل وتركيا 

وبحــار المنطقــة .

ويــراد للنظــام الشــرق األوســطي أن 
يكون شبيهًا بمؤتمر األمن والتعاون 
لقــاء  انبثــق مــن  الــذي  األوروبــي، 
عقــد هلســنكي عــام ٥٧٩1، وضــم 
والغربــي  الشــرقي  المعســكرين  دول 
يــوم ذاك. ومــن مبــادئ هــذا المؤتمــر 
التــزام أعضائــه التخلــي عن اســتخدام 
ــد بهــا، وعــدم خــرق  القــوة أو التهدي
الحــدود القائمــة بيــن الــدول، وعــدم 
الداخليــة،  الشــؤون  فــي  التدخــل 
لــكل  اإلقليميــة  الســالمة  وضمــان 
دولــة، وتســوية الخالفــات بالطرائــق 
الســلمية، واحتــرام حقــوق اإلنســان 
والحريــات األساســية. ويمكــن القــول 
 - ســيكون  هلســنكي  مؤتمــر  إن 
بصــورة عامــة - المثــل الــذي تحــذو 
الشــرق األوســطية حــذوه حيــن تقيــم 
اختالفــات  مــع  اإلقليمــي،  نظامهــا 
والعناصــر  والعوامــل  األســباب  فــي 

واألهــداف.

يقــدم  األوروبــي  التنظيــم  كان  وإذا 
عليــه  يكــون  أن  يمكــن  لمــا  نمطــًا 
فــإن  األوســطي،  الشــرق  التنظيــم 
فــي  الكبــرى  االقتصاديــة  التكتــالت 
الشــرق  المشــروع  تدعــم  العالــم 
التكــون،  علــى  وتحفــزه  األوســطي 
هــو  االقتصــادي  المدخــل  لكــون 
التنظيمــات  الطبيعــي إلقامــة  البــاب 
اإلقليمية .. وثمة أمثلة حية ومفيدة 
علــى ذلــك، مثــل االتحــاد األوروبــي، 
وكتلــة النافتــا التــي تجمــع الواليــات 
المتحــدة وكنــدا والمكســيك. وأحــدث 

اآلســيوي  ›المجلــس  لذلــك  نمــوذج 
االقتصــادي‹  للتعــاون  الباســيفيكي 
الــذي يضــم ٨1 دولــة، منهــا الواليات 
إلــى  ويهــدف  والصيــن  المتحــدة 
ــادل التجــاري  إنشــاء ســوق حــرة للتب
ــام  ــول الع واالســتثمار الصناعــي بحل
0202. ويالحــظ أن هــذه التكتــالت 
مــن  مؤلفــة  العمالقــة  االقتصاديــة 

قوميــات. مجموعــة 

مدريــد  مؤتمــر  إن  القــول  ويمكــن 
فــي الشــرق األوســط ›1٣  للســالم 
أكتوبــر 1٩٩1‹ كان يضمــر التمهيــد 
ــن أنشــأ  ــم شــرق أوســطي، حي لتنظي
مســارًا خاصــًا ومســتقاًل للمفاوضــات 
متعــددة األطــراف، أوكل إليهــا إعــداد 
المرحلــة التمهيديــة للتنظيم المرتقب.

ومــن بيــن لجــان ذلــك المســار، لجنــة 
األمــن اإلقليمــي والحــد مــن التســلح، 
عــدة، وال  اجتماعــات  التــي عقــدت 
توالــي عملهــا، واتفقــت علــى  تــزال 
الصراعــات  إلدارة  مركــز  إنشــاء 
مــن  األوســط،  الشــرق  فــي  وحلهــا 
الصراعــات  بــؤر  مراقبــة  خــالل 
واألزمــات وإدارتهــا وحلهــا بأنشــطة 
حفــظ الســالم والدبلوماســية الوقائيــة، 
وذلــك بإتبــاع ســبيلين: أولهمــا تحويل 
إلــى  السياســات األمنيــة الصداميــة 
سياســات أمنيــة تعاونيــة، وثانيهمــا 
إلــى  الهجومــي  المذهــب  تغييــر 
مذهــب دفاعــي. ويســتتبع ذلــك تبــادل 
شــأن  فــي  العســكرية  المعلومــات 
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نشــرها،  وخطــط  المســلحة،  القــوات 
ــذار  وموازنــات الدفــاع، ووســائل اإلن

. والتحقــق  والمراقبــة  واالتصــال 

ــي  ــي شــأن المذاهــب العســكرية ف وف
الــدول المشــتركة فــي اللجنــة، فقــد 
المســلحة  القــوات  هيكليــة  نوقشــت 
القيــادي  وبناؤهــا  وتنظيمهــا 
وشــؤون  اللوجســتية  وأنظمتهــا 
التعبئــة والتســلح، وحــاالت االســتعداد 
والتدريبــات والمنــاورات ومــا ســواها 

شــؤون. مــن 

الشــرق  المشــروع  إســرائيل  تقــارب 
األوســطي، وبخاصــة الجانــب األمنــي 
منــه، مــن خــالل توظيــف مكاســبها 
الخمســة  األعــوام  حــروب  مــن 
واألربعيــن الماضيــة، وعلــى أســاس: 
عضــوًا  الدولــة  كيــان  ترســيخ   )1(
المنطقــة؛ )2( ضمــان  فــي  أصيــاًل 
أمــن الدولــة بتوســيع حدودهــا وصنــع 
العربــي  العمــق  فــي  آمنــة  حــدود 
قــدر اإلمــكان؛ )٣( توفيــر الظــروف 
الســتيعاب  واالقتصاديــة  الجغرافيــة 
هجــرة متزايــدة؛ )٤( تحقيــق الســيطرة 
الشــرق  منطقــة  فــي  والهيمنــة 
عظمــى  صغيــرة  كدولــة  األوســط، 

كبــرى‹. إقليميــة  ›دولــة 

جيوسياســي  وضــع  وإلســرائيل 
وجيوســتراتيجي يختلــف عــن ســائر 
الذيــن  العــرب  غيــر  األعضــاء 
الشــرق  اإلطــار  فــي  ســينتظمون 
ــا وإيــران  ــإذا كانــت تركي األوســطي. ف

وأثيوبيــا - ويشــار أيضــًا إلــى غيــر 
فــي  أعضــاء  لتكــون  الــدول  هــذه 
ــي جــوار  ــع ف ــب - تق ــم المرتق التنظي
الوطــن العربــي، فــإن إســرائيل تقــع 
فــي القلــب منــه، وتتعامــل مــع وســطه 
القومــي. وكمــا يقــول أبــا إيبــان، فإنــه 
›بعــد قيــام الــدول العربيــة واإلســالمية 
بإقامــة   - األخــرى  تلــو  واحــدة   -
ــام  ــإن فكــرة قي اتصــاالت بإســرائيل، ف
ــم تعــد وهمــًا‹. ــد ل شــرق أوســط جدي

بتقنيــن  بيريــز  شــيمون  وينــادي 
عالقــات الســالم فــي الشــرق األوســط 
فــي معاهــدة متعــددة األطــراف ذات 
طابــع اســتراتيجي سياســي عســكري، 
الــذي  المشــترك  األمــن  وتتضمــن 
يحقــق األمــن لــكل دولــة علــى حــدة، 
ــز: االقتصــاد  ــع ركائ ــى أرب وتقــوم عل
واألمــن  السياســي  واالســتقرار 

والديمقراطيــة.

األمــن  عــن  مفهومــه  بيريــز  يبنــي 
إليهــا  انتهــت  التــي  الحقائــق  علــى 
تجــارب الصــراع المســلح العربــي - 
اإلســرائيلي، وأبرزهــا أن الحــرب أداة 
الخالفــات، وال ســبيل  لحــل  عقيمــة 
إلــى النصــر القاهــر علــى شــاكلة مــا 
انتهــت إليــه الحــرب العالميــة الثانيــة، 
إضافــة إلــى أن زمــن الحــرب الشــاملة 
قــد ولــى، وأن العمــق االســتراتيجي لــم 
يعــد ذا قيمــة حاســمة فــي الحــرب. 
وعلــى هــذا فــإن الحفــاظ علــى نظــام 
أمنــي إقليمــي يكمــن فــي السياســة 
واالقتصــاد، ويتجســد فــي قيــام النظــام 

األمني المنشــود بثالث وظائف: منع 
المباغتــة، والرقابــة علــى التحــركات 
إقليميــة  قــوات  وتأليــف  العســكرية، 
الســتخدامها فــي حالــة أي عــدوان .

الــذي اختــاره  ويبــدو أن المصطلــح 
شــيمون بيريــز عنوانــًا لكتابه الشــرق 
ــة  ــد ســيكون فــي منزل األوســط الجدي
انتمــاء  لتحديــد  الجغرافــي  الغطــاء 
الدولــة العبريــة إلــى منطقــة تســعى 
هويتهــا  لمحــو  وأنصارهــا  إســرائيل 
التاريخيــة. وبمــا أن الدولــة الجديــدة 
الدخيلة ســابقًا والمؤصلة حاليًا، تقع 
فــي قلــب العالــم العربــي وهــي ليســت 
توســيع  بيريــز  اقتــرح  فقــد  عربيــة، 
األوســط  الشــرق  مصطلــح  رقعــة 
فــي  الجديــدة  الجمهوريــات  ليشــمل 
تركيــا  جانــب  إلــى  الوســطى  آســيا 
وإيــران. ويتطلــع بيريــز إلــى أن يحــل 
محــل ســايكس- بيكــو حينمــا رســما 
عــام  وتقســيماتها  المنطقــة  حــدود 
٧1٩1، فيرســم - هــو - الحــدود 

فيهــا. الجديــدة  والتقســيمات 

األمنــي  للبعــد  آخــر  مرجــع  وثمــة 
الشــرق األوســطي، نجده في معاهدة 
الســالم األردنيــة - اإلســرائيلية )٧1 
تشــرين األول/أكتوبــر ٤٩٩1( التــي 
نصــت فــي مادتهــا الرابعــة علــى التزام 
الطرفيــن المتعاقديــن أن ›يهدفــا إلــى 
إقامــة بنيــان إقليمــي مــن الشــراكة في 
إقامــة مؤتمــر  ويلتزمــان  الســالم… 
األمــن والســالم فــي الشــرق األوســط. 
أطــر  تبنــي  االلتــزام  هــذا  ويعنــي 
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ــذه  ــذي جــرى تنفي ــة بالشــكل ال إقليمي
الحــرب  بعــد  مــا  فتــرة  فــي  بنجــاح 
العالميــة علــى الخطــوط نفســها التــي 
بمــا  ســار عليهــا مؤتمــر هلســنكي 

يتــوج بمنطقــة أمــن واســتقرار‹.

الــدار  مؤتمــر  إن  القــول  ويمكــن 
ــى  البيضــاء، كان الجســر المطــل عل
النظــام الشــرق األوســطي، والمدمــاك 
االقتصــادي لــه. وفيــه، كمــا يقــول 
النفــط  يلتقــي  بيريــز،  شــيمون 
الســعودي واأليــدي العاملــة المصريــة 
والميــاه التركيــة والعقول اإلســرائيلية.

انعقــد المؤتمــر بحضــور 1٦ دولــة 
و٤11 مــن رجــال األعمــال مــن كل 
أنحــاء العالــم. وقــد جــاء فــي اإلعــالن 
المشــاركين  أن  عنــه  الصــادر 
متعــددة  ›بالمفاوضــات  يشــيدون 
األطــراف التــي دشــنت فــي موســكو 
ســنة 2٩٩1، والتــي حققــت خطــوات 
ــة الســالم.  هامــة نحــو أهــداف عملي
وســوف تــدرس الحكومــات الممثلــة 
البيضــاء وســائل دعــم دور  بالــدار 
المفاوضــات متعــددة األطــراف وأوجــه 
نشــاطها، بمــا فــي ذلــك التفكيــر فــي 
بالقضايــا  تهتــم  إقليميــة  مؤسســات 
االقتصاديــة واإلنســانية واألمنيــة… 
األمــن  لفكــرة  التطــرف  ويتطلــب 
بالمنطقــة بجميــع أبعادها االجتماعية 

والسياســية. واالقتصاديــة 

وعلــى هــذا فــإن النظــرة التــي تقــّوم 
مؤتمــر الــدار البيضــاء بأنــه تجمــع 

اقتصــادي صــرف، مكوناتــه التجــارة 
االقتصاديــة  والمصالــح  والمــال 
قاصــرة.  نظــرة  هــي  المتبادلــة، 
وســيلة  ســوى  ليــس  فاالقتصــاد 
ذلــك ألن  الدخــول.  المقاربــة وبــاب 
الشــرق األوســطية ســوق اقتصاديــة 
الطبيعيــة  الثــروات  مقوماتهــا  مــن 
والثقافــة  التنميــة  ومشــروعات 
والسياســة واألمــن ومــا ســواها مــن 
ــاة. وســتكون الســيطرة  مجــاالت الحي
إذا  الغلبــة  حــد  تبلــغ  قــد  التــي   -
إلســرائيل   - ذلــك  األمــر  اقتضــى 
والواليــات المتحــدة. وعلــى هــذا فلــن 
يكــون حســاب الربــح والخســارة فــي 
هــذا المزيــج من المصالح المتشــابكة 
ــى أســاس حســاب الســوق  قائمــًا عل
التجاريــة، وإنمــا المرجعيــة فــي ذلــك 
ــي  تكــون للمكاســب اإلســتراتيجية الت
يجنيهــا بعــض شــركاء الســوق. وهــم 
المتحــدة. والواليــات  إســرائيل  هنــا 

يمكــن  لمــا  كثيــرة  تصــورات  وثمــة 
الشــرق  النظــام  عليــه  يكــون  أن 
تفريعاتــه  حيــث  مــن  األوســطي، 
وإذا  وأعضــاؤه.  ومجاالتــه  وأمديتــه 
شــكله  بعــد  يأخــذ  لــم  النظــام  كان 
المقنــن النهائــي، ألنــه قيــد التكويــن، 
فــإن غرضــه األساســي، المســتمد من 
المالمــح التــي رســمت لــه، هــو إلغــاء 
الهويــة العربيــة، وبعثــرة أجــزاء األمــة 
جديــدة،  جغرافيــة  منظومــات  فــي 
إســرائيل، وبخاصــة  عليهــا  تســيطر 
ذات  فهــي   . األمنيــة  الناحيــة  مــن 

القــوة العســكرية المتفوقــة الضاربــة، 
النــووي،  بالســالح  والمنفــردة 
مــن  العســكرية  قوتهــا  والمســتمدة 
وذات  األميركيــة،  العســكرية  القــوة 
المتمــرس  االســتخباري  الجهــاز 
والقــادر علــى االنتشــار، والمتداخــل 
ــة  فــي شــبكات االســتخبارات األميركي

والصهيونيــة. واألطلســية 

رابعــا: ميــزان القــوى فــي البعــد األمني 
الشرق األوسطي

من المعروف أن ميزان القوى يتألف 
مــن نوعيــن رئيســيين مــن العناصــر، 
شــبه  العناصــر  يضــم  أولهمــا 
الثابتــة، كالكتلــة الســكانية، والموقــع 
والقــوة  التجنيــد،  ونظــام  الجغرافــي، 
المســلحة، والتدريــب، واللوجســتية، 
والمذهــب  العمليــات،  ومســرح 
األصدقــاء  وشــبكة  العســكري، 
النــوع  يتألــف  فــي حيــن  واألعــداء، 
الثانــي مــن عناصــر يصعــب تقديرهــا، 
إال فــي حــدود التقصــي والتنبــؤ، مثــل 
خطــط العمليــات، والتعبئــة المعنويــة، 
والقيــادة، وأنــواع األســلحة، وبخاصــة 

تلــك غيــر المعلنــة.

فــي  الفاعلــة  القــوى  وســتكون 
ــي الشــرق  ــد األمن ــزان القــوى للبع مي
العربيــة،  الــدول  أربعــًا:  األوســطي 
وألن  وإيــران.  وتركيــا،  وإســرائيل، 
األوســطي  الشــرق  النظــام  هــدف 
تفكيــك القــوة العربيــة األمنيــة وهــدم 
األمــن  لبنــى  أطــالل  مــن  بقــي  مــا 
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القومــي العربــي، فــإن القــوة العربيــة 
ال تدخل في الحســبان حين احتســاب 

االســتراتيجي. الميــزان  قــوى 

1 – إسرائيل

القــوى  ميــزان  إلــى  نظرنــا  مــا  إذا 
مــا  وإذا  اإلســرائيلي،   - العربــي 
 - العربيــة  الكفــة  وحــدة  افترضنــا 
وهــو افتــراض نظــري صــرف - فإننــا 
العربيــة  الكفــة  رجحــان  واجــدون 
فــي بعــض عناصــر القــوة الثابتــة، 
الســكان،  وعــدد  المســاحة،  مثــل: 
والمــوارد االقتصاديــة، وحجــم القــوات 
االســتراتيجي.  والموقــع  المســلحة، 
وفــي مقابــل ذلــك، ترجح كفة إســرائيل 
والتنظيــم  النــووي،  الســالح  فــي 
العســكري، وقيــادة الحــرب، وقنــوات 
التسليح واإلمداد الفوريين والغزيرين 
مــن الغــرب بصــورة عامــة والواليــات 
المتحــدة بصــورة خاصــة. وفــي جميع 
العربيــة  الكفــة  فــي  فــإن  األحــوال، 
القــوة والقــدرة،  مــن  ثابتــة  عناصــر 
وهــي قابلــة للتطويــر والتعظيــم بقــدر 
مــا تريــد لهــا اإلرادة العربيــة الموحــدة 
تبلــغ  حتــى  وتعظيــم،  تطويــر  مــن 
منزلــة رفيعــة تعلــو علــى منـــزلة كفــة 
ــة  إســرائيل، وألن هــذه الصــورة نظري
ــر الوضــع  صــرف، وألن عوامــل تغيي
العربــي الراهــن ليســت متوافــرة بالقــدر 
الحاضــرة،  الظــروف  فــي  المناســب 
راجحــًا  ســيظل  القــوى  ميــزان  فــإن 
لمصلحــة إســرائيل ، وســيحافظ علــى 

األمنــي  البعــد  إطــار  فــي  رجحانــه 
للنظــام الشــرق األوســطي، مســتندًا 

إلــى الدعائــم التاليــة:

عناصــر  تفكيــك  مــن  ســينتج   - أ 
الجغرافــي  اإلطــار  فــي  االشــتباك 
لفلســطين، ترتيبــات أمنيــة ذات طابــع 
الفلســطينية  الدولــة  بيــن  خــاص 
المنشــودة وإســرائيل، تختلــف اختالفــًا 
نوعيــًا وشــكليًا عــن الترتيبــات األمنية 
الســالم  معاهدتــا  تضمنتهــا  التــي 
واألردنيــة  اإلســرائيلية   - المصريــة 
الترتيبــات  وعــن  اإلســرائيلية،   -
التــي يمكــن أن يتضمنهــا أي اتفــاق 
بيــن كل مــن ســوريا ولبنــان واألردن 
ــن إســرائيل مــن جهــة  مــن جهــة وبي
أخــرى. ذلــك أن الترتيبــات بيــن الدولة 
الفلســطينية وإســرائيل ســتكون بيــن 
كيــان ســيتحرر ويتأســس مــن جهــة، 
وبيــن دولــة محتلــة مــن جهــة أخــرى. 
وفــي هــذه الحــال مــن الطبيعــي أن 
تفــرض إســرائيل شــروطها ومتطلبــات 
واســتراتيجيتها  األمنيــة  نظريتهــا 
األرض  تخلــو  بحيــث  الدفاعيــة، 
أو  تهديــد  أي  مــن  الفلســطينية 
احتمــال تهديــد يقصــد إســرائيل، وذلــك 
بتوفيــر الوســائل التــي تمكــن الجيــش 
األرض  اســتخدام  مــن  اإلســرائيلي 
الفلســطينية كموقــع متقــدم لإلنــذار 
وتعزيــز  القــوات  ولفتــح  المبكــر، 
واالنطــالق  الــردع  علــى  القــدرة 
للهجــوم. ويدعــم هــذه الفكــرة التوجــه 
الفلســطينية  الدولــة  حرمــان  نحــو 

المنشــودة أن يكــون لهــا جيــش، ذلــك 
أن ›قــوة الدولــة الفلســطينية يجــب أن 
تكــون، بالتحديــد، فــي ضعفهــا. يجــب 
أال يكــون أمنهــا فــي يدهــا، بــل يجــب 
أن يســتند أمنهــا كليــًا إلــى ضمانــات 

الــدول الكبــرى‹ .

ب - ستدخل إسرائيل عضوًا مؤسسًا 
فــي النظــام الشــرق األوســطي، وهــي 
مســلحة بنظريتهــا الخاصــة بأمنهــا، 
ــي  ــه ف ــذي انتهــت إلي ــى النحــو ال عل
ختــام المرحلــة الراهنــة مــن الحــروب 
العربيــة - اإلســرائيلية، مضافــًا إليهــا 
المتغيــرات والعوامــل التــي اســتجدت 
بعــد حــرب الخليــج الثانيــة، وإفــرازات 
الصــراع  تســوية  بعــد  مــا  مرحلــة 
العربــي - اإلســرائيلي. وســتبقى هــذه 
ــة قائمــة ومســتمرة ومتطــورة،  النظري
وعناصرهــا،  وأسســها  بمقوماتهــا 
العســكري  التفــوق  ميــزة  وبخاصــة 
العربيــة،  العســكرية  القــوى  علــى 
غيــر  الحــدود  دفــع  علــى  والقــدرة 
الجغرافيــة لألمــن اإلســرائيلي إلــى مــا 

وراء حــدود الوطــن العربــي.

فــي ضــوء نظريــة األمــن اإلســرائيلي 
هــذه، ذات األذرع الضاربــة الطويلــة، 
بريــة،   - والجــو  الجويــة  وبخاصــة 
إســرائيل  تعمــل  أن  الطبيعــي  مــن 
مــن  وهيمنتهــا  ســيطرتها  لترســيخ 
خــالل اســتثمار التناقضــات القائمــة، 
الــدول  بيــن  تنشــأ،  قــد  التــي  أو 
الجــوار  ودول  جهــة،  مــن  العربيــة 
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الجغرافــي مــن جهــة أخــرى، وبخاصــة 
كانــت  وإذا  وإثيوبيــا.  وإيــران  تركيــا 
هــذه التناقضــات فــي حــال كمــون أو 
تحــرك بطــيء فــي الوقت الراهن، فإن 
احتمــاالت تعّقــد بعضهــا ودفعهــا إلــى 
وبخاصــة  وقائمــة،  واردة  المواجهــة 
حينمــا تتطلــب بعــض الظــروف ذلــك، 

أو تتوافــر العوامــل الكافيــة لذلــك.

و - وإذا كانــت المتغيــرات الدوليــة 
التــي طــرأت علــى النظــام العالمــي، 
والتطــورات  الخليــج  حــرب  ونتائــج 
قــد  الحديثــة  والتقانيــة  الســالحية 
دعــت إســرائيل إلــى مراجعــة مذهبهــا 
الجديــدة  المرحلــة  فــإن  العســكري، 
العربــي  الصــراع  إليهــا  دخــل  التــي 
- اإلســرائيلي فــي ›مؤتمــر الســالم 
للشــرق األوســط‹ فــي مدريــد كانــت 
العامــل األهــم واألكثــر إلحاحــا فــي 
إقرار تلك المراجعة. ذلك أن إســرائيل 
كانــت تعتقــد، وال تــزال، أن الســلم، 
أي ســلمها المنطلــق مــن مصالحهــا 
فقــط  يتحقــق  أن  يمكــن  وأهدافهــا، 
عــن طريــق إســتراتيجية القــوة، وأنهــا 
إســتراتيجية  خــالل  مــن  تســتطيع، 
الهيمنــة  تحقــق  أن  هــذه،  القــوة 
والســيطرة، وأن تفرض حلولها. وهي 
تريــد أن يتحقــق ذلــك فــي إطــار بقــاء 
إســرائيل الدولــة النوويــة الوحيــدة فــي 

منطقــة الشــرق األوســط.

ج- ومــن يتتبــع األدبيــات العســكرية 
اإلســتراتيجية اإلســرائيلية، الرســمية 

والثقافيــة العامــة، يالحــظ أن هنــاك 
المتعلقــة  المســائل  إزاء  إجماعــا 
بمســتقبل التوازن واألمن اإلقليميين، 
جوهــره ضــرورة االســتمرار فــي صــوغ 
اإلســتراتيجية العســكرية اإلســرائيلية 
 ، األســوأ‹  ›الخيــار  أســاس  علــى 
تلــك  لبنــاء  الوحيــدة  الوســيلة  وأن 
اإلســتراتيجية هــي التفــوق العســكري 
اإلســتراتيجيون  يســميه  ومــا 
االســتراتيجي  ›الــرادع  اإلســرائيليون 
اإلســرائيلي الذاتــي‹، ويقصــدون بــه 
أن  هــؤالء  ويــرى  النــووي.  الســالح 
هذيــن العامليــن - التفــوق والــردع 
- همــا القــادران علــى مواجهــة أســوأ 
قــد  التــي  والمفاجــآت  االحتمــاالت 
تطــرأ علــى موازيــن القــوى، وبخاصــة 
بعــد إقامــة الســالم. ذلــك أن إســرائيل 
العربيــة  والسياســات  المنطقــة  تعــد 
عرضــة دائمــة للتغيــرات والمفاجــآت. 
ــة التفــاوض  وفــي حيــن تحقــق عملي
إنجــازات  اإلســرائيلي   - العربــي 
مركــز  علينــا  يخــرج  متتابعــة، 
الدراســات اإلســتراتيجية فــي جامعــة 
تــل أبيــب فــي خريــف ٤٩٩1 بتقريــره 
فــي  القــوى  تــوازن  عــن  الســنوي 
الشــرق األوســط، ليعلمنــا أن ســوريا 
تمثل الخطر الرئيســي على إســرائيل، 

وتليهــا مصــر والعــراق فإيــران.

أن  قــط  المتوقــع  مــن  وليــس   - د 
تســاوم إســرائيل علــى مبــدأ االحتفــاظ 
بتفوقهــا العســكري فــي المنطقــة، فــي 
أيــة مفاوضــة مقبلــة، أو أي ترتيــب 

لخفض التســلح أو إلخضاع أراضيها 
علــى  دولــي  لتفتيــش  ومؤسســاتها 
علــى  وإنتاجهــا،  النوويــة  األســلحة 
المطبــق  الدولــي  التفتيــش  شــاكلة 
ــط أن  ــل ق ــى العــراق. وهــي ال تقب عل
تجــازف بفقــدان هــذا التفــوق حتــى 
وترســيخ  الســالم  إقامــة  حــال  فــي 
دعائمــه، وبخاصــة أن ›إســتراتيجية 
التفــوق‹ هــذه لهــا دعامــة أساســية 
عنــد إســرائيل، وتــكاد تكــون الدعامــة 
الوحيــدة التــي تميــز القــدرة العســكرية 
اإلسرائيلية وتمنحها القوة في الحرب 
والســلم وعلــى طاولــة المفاوضــات. 

ــة . ــوة النووي ــك هــي الق وتل

تقريــر  فــي  ندخــل  أن  نــود  ولســنا 
النــووي،  للســالح  إســرائيل  امتــالك 
وال فــي تفصيــل ذلــك. وإنمــا نكتفــي 
باإلشــارة إلــى توافــر المعلومــات عــن 
أن إســرائيل تملــك أكثــر مــن 002 
رأس نــووي، وأن لديهــا وســائط لنقــل 
هــذه الــرؤوس إلــى أمديــة طويلــة فــي 
أعمــاق الوطــن العربــي. وقــد تأكــد 
ذلــك فــي تحقيــق علمــي موثــق أجرتــه 
مجلة جينـــز إنتليجنس ريفيو، قوامه 
صــور التقطتهــا األقمــار الصناعيــة 
الفرنســية والروســية، تثبــت أن لــدى 
نــووي  رأس   002 نحــو  إســرائيل 
تحملهــا  التــي  األنــواع،  كل  مــن 
صواريــخ ›أريحــا - 1‹ و‹أريحــا - 
ويحــدد  والطائــرات.  و‹كــروز‹   ›2
التحقيــق مواقــع األبحــاث والتصاميــم 

والصنــع والتجــارب والتخزيــن.
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›التفــوق  عــن  الحديــث  ويقودنــا 
اإلســرائيلي‹، حكمــًا، إلــى تلمــس آثار 
العــون العســكري األميركــي المســتمر 
إلســرائيل، بوصفــه العنصــر الرئيســي 
ــزان القــوى لمصلحــة  ــب مي ــذي يقل ال
النوعــي  التفــوق  ويجعــل  إســرائيل، 
وممكنــًا،  واقعــًا  أمــرًا  اإلســرائيلي 
وبوصفــه أيضــًا عونــًا ال يحــّده طــرف 
أو مانع أو ســبب قاهر، وإنما يصب 
القــوة  قنــاة  فــي  وباســتمرار  دومــًا 
العســكرية اإلســرائيلية، ويتدخــل فــي 
أي وقــت مــن األوقــات إلــى جانــب 
مــن  لينقذهــا  أو  ليعينهــا  إســرائيل، 
هزيمــة، وليــس فــي الحــروب المحلية 
التــي وقعــت فــي مختلف أنحاء العالم 
منــذ عــام ٥٤٩1 حتــى اليــوم، مــا 
يماثــل العــون العســكري والسياســي 
والدبلوماســي واالقتصــادي األميركــي 
إلســرائيل، نوعًا وشــكاًل وحجمًا، وفي 
الزمــن المناســب والمــكان المناســب.

لقــد ُبنــي العــون األميركــي إلســرائيل 
على أســاس أن يكون لدى إســرائيل، 
ــوة ســالحية تفــوق مجمــوع  ــًا، ق دائم
قــوة  مــن  العربيــة  الــدول  لــدى  مــا 
ســالحية. ومــن المعــروف أن الفكــر 
العســكري اإلســرائيلي يتمحــور، فــي 
هذا الشــأن، حول فكرتين رئيســيتين‹ 
العربيــة  الــدول  جميــع  أن  أوالهمــا 
جبهــة واحــدة أمامهــا، ويعنــي هــذا 
األســلحة  كميــات  مســاواة  ضــرورة 
إســرائيل  تملكهــا  أن  يجــب  التــي 
يملكهــا  التــي  األســلحة  بكميــات 

مجمــوع الجيــوش العربيــة؛ وثانيتهمــا 
اعتبــار القــدرات النوويــة غيــر العربية 
في منطقة الشــرق األوســط جزءًا من 
القــدرات النوويــة العربيــة. وإذ تعــرف 
إســرائيل أن أيــة دولــة غيــر عربيــة 
فــي المنطقــة لــن تقبــل بهــذا الشــرط، 
فإنهــا ســتجد فــي ذلــك مدخــاًل إلــى 
االحتفــاظ بقوتهــا النوويــة، وشــهدت 
اإلســرائيلية   - األميركيــة  العالقــة 
ــة، بتطويرهــا مــن تحالــف  ــة نوعي نقل
حــّدد  إســتراتيجية،  مشــاركة  إلــى 
مقوماتهــا  األميركــي  الدفــاع  وزيــر 

وأهدافهــا.

وفــي حيــن تصمــت الواليــات المتحــدة 
صمتــًا مطلقــًا إزاء امتــالك إســرائيل 
الســالح النــووي إلــى جانــب تفويقهــا 
فــي القــوة العســكرية والســالحية غيــر 
دول  علــى  تنكــر  نجدهــا  النوويــة، 
مــن العالــم الثالــث مســعاها المتــالك 
باركــت  قــد  النــووي. فهــي  الســالح 
عــدوان إســرائيل علــى العــراق حتــى 
المفاعــل  علــى  طائراتهــا  أغــارت 

النــووي العراقــي فــي صيــف 1٨٩1، 
وتعللــت فــي حــرب الخليــج الثانيــة 
بتدميــر القــوة العســكرية العراقيــة ألن 
العــراق قــد يصنــع ســالحًا نوويــًا فــي 
ــًا علــى  المســتقبل، وكادت تشــن حرب
كوريــا الشــمالية فــي صيــف ٤٩٩1 
تفتيــش  قبــول  رفضــت  كوريــا  ألن 
الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة 

النوويــة. لبعــض مفاعالتهــا 

وتهدف الواليات المتحدة من صمتها 
اإلســرائيلي،  النــووي  الســالح  عــن 
بــل مــن دعمهــا فــي امتالكــه، إلــى 
ــن رئيســيين: أولهمــا أن تكــون  هدفي
شــؤون  فــي  العليــا  اليــد  إلســرائيل 
بالســالح  مســلحة  وهــي  المنطقــة، 
لــدى  يكــون  أن  يجــوز  النــووي وال 
المنطقــة ســالح  فــي  بلــد آخــر  أي 
مماثــل؛ وثانيهمــا أن يكــون الســالح 
مــن  جــزءًا  اإلســرائيلي  النــووي 
الترســانة النوويــة األميركيــة، مخــّزن 
فــي إســرائيل إلــى حيــن الحاجــة إليــه 
للنظــام  األبعــد  الغــرض  كان  وإذا 
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الشــرق األوســطي أن يضمــن األمــن 
لجميــع شــعوب المنطقــة، ويؤمنهــم 
وضــد  الحــروب،  قيــام  خطــر  ضــد 
الشــامل،  الدمــار  أســلحة  اســتخدام 
فــإن هــذا الغــرض ال يمكــن تحقيقــه 
بســالحها  إســرائيل  تفــرد  ظــل  فــي 
معاهــدة  توقيــع  ورفضهــا  النــووي 

النوويــة. األســلحة  انتشــار  حظــر 

2 – تركيا

تبحــث تركيــا عــن دور قيــادي متميــز 
لهــا فــي الشــرق األوســط، وهــو هــوى 
انتقــل مــن زمــن الخالفــة العثمانيــة 
إلــى تركيــا العلمانية،األطلســية ذات 
المؤتمــر  منظمــة  فــي  العضويــة 
أن  المعــروف  ومــن  اإلســالمي، 
ــد  ــا اإلســتراتيجية تمت اهتمامــات تركي
إلــى دوائــر إقليميــة ثــالث يفرضهــا 
الدائــرة  الجغرافــي:  الموقــع  عليهــا 
األوروبيــة، والدائرة العربية بامتدادها 
اآلســيوية  والدائــرة  اإلســالمي، 
الوســطى. وتمثــل هــذه الدوائر الثالث 
اإلقليميــة  تركيــا  لحركــة  فضــاءات 
ونفوذهــا الدولــي وقدراتهــا العســكرية 

والسياســية واالقتصاديــة، ولرغبتهــا 
فــي أداء دور مربــع األبعــاد: أوروبيًا، 
وشــرق أوســطيًا، وإســالميًا، وعرقيــًا.

طــرأت  التــي  المتغيــرات  إثــر  وفــي 
علــى النظــام العالمــي، وبخاصة زوال 
الخطــر الســوفياتي الســابق، وتدميــر 
القــوة العســكرية العراقيــة، وإخضــاع 
اإلســرائيلي   - العربــي  الصــراع 
لعمليــة التفــاوض، وانحســار الحركــة 
القوميــة العربيــة، اطمأنــت تركيــا إلــى 
إلــى  لاللتفــات  ممهــدة  األرض  أن 
الدائــرة العربيــة، التــي تمثــل ميدانــًا 
االقتصاديــة  والمنافــع  للمصالــح 
والتجاريــة.  واالستشــارية  والماليــة 
أن  تــدرك  ذلــك،  تركيــا  تفعــل  وإذ 
حالــة  فــي  تعيــش  العربيــة  الدائــرة 
ســيولة وانفتــاح. ومــن هنــا، يمكــن 
أخــذت  التــي  المحــاور  إلــى  النظــر 
تركيــا تنشــط فــي تشــغيلها والتركيــز 
فــي  الفعــال  دورهــا  كمثــل  عليهــا، 
عمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط، 
الشــرق  االقتصاديــة  والمشــروعات 
األوســطية، ومشــروع أنابيــب الســالم 

الجزيــرة  إلــى  الميــاه  ينقــل  الــذي 
العربيــة، ومشــروع إنشــاء صنــدوق 
فــي  واالشــتراك  المنطقــة،  لتنميــة 
مــن  األطــراف  متعــددة  المفاوضــات 
للصــراع  الجاريــة  التســوية  عمليــة 
أواخــر  منــذ  اإلســرائيلي   - العربــي 

.  1٩٩1 العــام 

أعطــت حــرب الخليــج الثانيــة والثالثــة 
تركيــا زخمــًا جديــدًا لسياســتها العربيــة 
ــى  والشــرق األوســطية، فتحركــت عل
اإلقليمــي،  األمــن  ثالثــة:  محــاور 
والمجــال االقتصــادي، والميــاه. وقــد 
العربيــة  والهبــات  المعونــات  بلغــت 
التــي أرســلت إلــى تركيــا منــذ بــدء 
مليــار   ٥,2 نحــو  الخليــج  أزمــة 
دوالر، مــع التخطيــط لفتــح األســواق 
أمــام المصنوعــات التركيــة، وتشــجيع 
زيــادة  علــى  العربــي  المــال  رأس 
اســتثماراته فــي تركيــا. إضافــة إلــى 
ذلــك، حصلــت تركيــا علــى مكســب 
ذي طابــع اســتراتيجي، تمثــل بإســهام 
مالــي كبيــر فــي ›صنــدوق الصناعات 
يبلــغ  الــذي  التركيــة‹  العســكرية 
رأســماله ٥,٣ مليــارات دوالر. فقــد 
أســهمت كل مــن الســعودية والكويــت 
أســهمت  حيــن  فــي  دوالر،  بمليــار 
بنصــف  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
رأســمال  مــن  الباقــي  أمــا  مليــار. 
دوالر،  مليــار  ومقــداره  الصنــدوق، 
فقــد توازعتــه مناصفــة كل مــن تركيــا 

المتحــدة. والواليــات 
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وينطــوي هــذا اإلســهام العربــي علــى 
دعــم مســعى تركيــا لتعزيــز وإبــراز مــا 
ــي ›حراســة  ــده دورًا رئيســيًا لهــا ف تع
الرغــم  علــى  اإلقليمــي‹،  االســتقرار 
مــن أن بعــض سياســاتها ال يخــدم 
هــذا الــدور، وال ينســجم مــع غرضــه. 
فسياســتها المائية تجاه نهري الفرات 
الســورية  المطالــب  وإزاء  ودجلــة، 
أســاس  علــى  المبنيــة  والعراقيــة 
الخاصــة  الدولــي  القانــون  مبــادئ 
مــع  تتعــارض  الدوليــة،  باألنهــار 
الــدور الــذي تنســبه تركيــا لنفســها.

حــرب  مــن  تركيــا  موقــف  تميــز 
مــع  بتطابقــه  الثانيــة  الخليــج 
األهــداف اإلســتراتيجية األميركيــة فــي 
المنطقــة. وألن تركيــا ترفــض إنشــاء 
الحــدود  مناطــق  فــي  كرديــة  دولــة 
المشــتركة مــع العــراق وإيــران، فقــد 
حــرب  لدخــول  باســتعدادها  هــّددت 
مــا  إذا  العــراق  أراضــي  ضــد  بريــة 
تحــّرك أكــراد شــمال العــراق، مســتغلين 
ــان  األزمــة والحــرب، نحــو إنشــاء كي

. مســتقل

أرادت  الحــرب،  انتهــاء  اثــر  وفــي 
أنظــار  إليهــا  تجــذب  أن  تركيــا 
المجــال  فــي  العربيــة  الخليــج  دول 
قدرتهــا  عــن  فأعلنــت  العســكري، 
علــى ›توفيــر الدعــم لــدول مجلــس 
ومســاعدتها  الخليجــي  التعــاون 
إلــى  الراميــة  إنجــاح خططهــا  علــى 
تطويــر قواتهــا المســلحة مــن خــالل 

تزويدهــا باألنظمــة الدفاعيــة الحديثــة 
والمتطــورة… وعلــى توفيــر الخبــراء 
والفنييــن والمدربيــن وكل مــا تحتاجــه 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن 

وتكنولوجيــة‹. فنيــة  خبــرات 

المناســب  مــن  مهمــة  نقطــة  ثمــة 
إليهــا، ألنهــا تلقــي بعــض  اإلشــارة 
الضوء على دور تركيا في المنطقة، 
وهي أن إســرائيل ترى في تركيا ›ثقاًل 
مضــادًا إليــران والعــرب علــى الســواء، 
للواليــات  مخلصــة  حليفــة  فتركيــا 
وفيهــا  األطلســي،  وحلــف  المتحــدة 
مؤسســة عســكرية ضخمــة أصبحــت 
الســوفياتي،  الخطــر  مــن  متحــررة 
ولتركيــا مشــاكلها فــي إيــران وعــداء 
ــى  ــي لهــا، وبينهمــا تنافــس عل مذهب
جمهوريــات  فــي  والســيطرة  التفــرد 
آســيا الوســطى، وتركيــا قــادرة علــى 
العــرب، وبيــن تركيــا  الضغــط علــى 
كثيــرة  ومنافــع  مصالــح  وإســرائيل 

متبادلــة. وقديمــة 

وكانــت تركيــا قــد اعترفــت بإســرائيل 
عام ٨٤٩1. فتعرضت النتقاد الدول 
العربيــة ومعظــم الــدول اإلســالمية. 
وفــي مثــل هــذه الحالة من الوســطية، 
لــم يكــن باســتطاعة تركيــا أن تكســب 
رضــًا خالصــًا كامــاًل، ال مــن العرب وال 
مــن إســرائيل. حتــى إذا بــدأت عمليــة 
الســالم فــي خريــف 1٩٩1، وأنجــزت 
بعــض التقــدم، أخــذت تركيــا تتحــرر 
لتجــد  تلــك،  الوســطية  حالــة  مــن 

أمامهــا فضــاًء للعالقــات مــع العــرب 
وإســرائيل تتســع جنباتــه بمقــدار مــا 
تحــرز عمليــة الســالم مــن إنجــازات، 
بنــاء  فــي  طموحاتهــا  لهــا  ويحقــق 
فيــه  تشــغل  أوســطي،  نظــام شــرق 
ــًا، وتســتطيع مــن خاللــه  مركــزًا قيادي
وتســتقطب  اقتصادهــا،  تنشــط  أن 
رؤوس األمــوال العربيــة لتوظفهــا فــي 

مجــاالت اقتصادهــا.

وهكــذا يلقــى البعــد األمنــي الشــرق 
مــن  وتأييــدًا  قبــواًل  األوســطي 
لنزعتهــا  يســتجيب  فهــو  تركيــا. 
كدولــة  والهيمنــة  الســيطرة  إلــى 
كبيــرة ومتقدمــة صناعيــًا وحضاريــًا 
بالنســبة إلــى ســائر دول المنطقــة، 
وتملــك قــوة عســكرية كبيــرة متطــورة 
وتشــغل  وتســليحها،  تنظيمهــا  فــي 
مكانــة إســتراتيجية مهمــة جــدًا. فــإذا 
أضفنــا إلــى ذلــك دورهــا فــي إطــار 
ــي إطــار منظمــة  ــف األطلســي وف حل
وعالقاتهــا  اإلســالمي  المؤتمــر 
ومــن  المتحــدة  بالواليــات  المتميــزة 
ثــم إســرائيل، ومــا لديهــا مــن فائــض 
كثــروة  عاليــًا  تقييمــًا  تقّيمــه  مائــي 
إســتراتيجية، فمــن الطبيعــي أن تجــد 
الشــرق  األمنــي  البعــد  فــي  تركيــا 
األوســطي مــا يســاعدها علــى تشــغيل 
وتوظيفهــا  العوامــل  هــذه  جميــع 

المختلفــة. اســتراتيجيها  لخدمــة 

يضاف إلى ذلك كله أن البعد األمني 
الشــرق األوســطي يعــزز موقــع تركيــا 
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كونهــا  وفــي  األطلســي،  حلــف  فــي 
األطلســية،  للقــوات  مســتقرة  قاعــدة 
وبخاصــة األميركيــة. وليــس فــي ذلــك 
منــذ  كذلــك  فهــي  طــارئ،  أو  جديــد 
انضمامهــا إلــى حلــف األطلســي فــي 
ذلــك  إلــى  وســيضاف  الخمســينات. 
اتســاق التعــاون العســكري وتوثيقــه 
فكلتاهمــا  وإســرائيل،  تركيــا  بيــن 
مرتبطتــان أمنيــًا وعســكريًا بالواليــات 
أســباب  اختــالف  مــع  المتحــدة، 
االرتبــاط ونوعــه وأشــكاله ومــداه بيــن 

الدولتيــن.

٣ – إيران

العربــي  الجاريــن  إن  القــول  يمكــن 
اعتبــارات  تجمعهمــا  واإليرانــي، 
واقتصاديــة  وسياســية  إســتراتيجية 
وهــي  ودينيــة.  وتاريخيــة  وثقافيــة 
اعتبــارات تضعــف أمامهــا األســباب 
ــا عززتهــا  المضــادة، وبخاصــة إذا م
إرادة الطرفيــن فــي الحــوار والرغبــة 
فــي التالقــي والتفاهــم. وإذا كان هــذا 
الــكالم يســتند إلــى النيــة الطيبــة، فإن 
األمــر ال يؤخــذ دائمــًا مــن هذا القبيل. 
فــإذا نظرنــا إلــى العالقــة العربيــة - 
اإليرانيــة فــي الوقــت الراهــن، ألمكننــا 
وصفهــا باالضطــراب، بصــورة عامــة، 
المحوريــة  القضايــا  بعــض  أخــذ  إذ 
العالقــة،  تلــك  علــى  بظاللــه  يلقــي 
ويطبــع مســاره بشــيء مــن التوتــر. 
فقــد انتهكــت القــوات اإليرانيــة الحــدود 
واألجواء العراقية غير مرة، ورســخت 

احتاللهــا الجــزر اإلماراتيــة الثــالث، 
بالتدخــل  التهامهــا  مــرارًا  وتعرضــت 
فــي الشــؤون الداخليــة لبعــض الــدول 
العربيــة، القريبــة منهــا والبعيــدة، مــن 
المتطرفــة  الجماعــات  دعــم  خــالل 

فيهــا .

وتشــعر الــدول العربيــة فــي الخليــج 
بالقلــق مــن جــراء الســلوك اإليرانــي. 
الترســانة  تنامــي  جانــب  فإلــى 
أحــدث  تناميــًا  اإليرانيــة  العســكرية 
خلاًل في موازين القوى في المنطقة، 
يبــدو تمســك إيــران باحتاللهــا الجــزر 
›إيرانيــة‹  الثــالث، وبإصرارهــا علــى 
للقتــال  واســتعدادها  الجــزر  تلــك 
التقــارب  ســبيل  فــي  عقبــة  دونهــا، 

اإليرانــي.  - العربــي 

وحينمــا احتــل العراق الكويت، رفضت 
إيــران أن يحــوز العــراق أي مكســب 
مــن جــراء احتاللــه هــذا، وأعلنت أنها 
ســتحتل جزيــرة بوبيــان إذا مــا تنازلــت 
الكويت عنها للعراق. وعارضت إيران 
وجــود قــوات أجنبيــة فــي الخليــج، ثــم 
عدلــت إلــى عــدم ممانعتهــا فــي أن 
ُتخــرج قــوات أجنبيــة القــوات العراقيــة 
مــن الكويــت، مــا دامــت هــذه القــوات 
األجنبيــة ســترحل بعــد ذلــك. وتنــادي 
األجنبيــة،  القــوات  بانســحاب  إيــران 
الخليــج،  مــن  األميركيــة،  وبخاصــة 
ــارة  ــة، فــي الوقــت نفســه، اإلث متجنب
المتحــدة،  الواليــات  مــع  والمواجهــة 

ومفضلــة عليهمــا المهادنــة.

وتشــير أغلبية المصادر المتخصصة 
الشــرق  الدفاعيــة  بالشــؤون 
تواصــل  إيــران  أن  إلــى  األوســطية، 
بنــاء  إعــادة  إلــى  الراميــة  جهودهــا 
قواتهــا المســلحة وتحديــث معداتهــا 
وتجمــع  المجــاالت،  جميــع  فــي 
هــذه المصــادر علــى أن المحــاوالت 
الغربيــة، وبخاصــة األميركيــة، التــي 
تبــذل مــن أجــل الحــد مــن إمكانــات 
حتــى  تســجل  لــم  التســليحية  إيــران 

كبيــرًا. نجاحــًا  اآلن 

برامــج  فــي  االنتبــاه  يشــد  ومــا 
فــي  تنفــذ  أنهــا  اإليرانيــة  التســلح 
ظــل تأكيــدات متتاليــة مــن مصــادر 
ــران ســعيها  ــة إي ــى مواصل ــة عل غربي
وتذهــب  نوويــة،  قــدرات  المتــالك 
فــي  شــتى  مذاهــب  المصــادر  هــذه 
تصوراتهــا ومعلوماتهــا. وتتوقــع أن 
تتمكــن إيــران مــن أن تصبــح القــوة 
اإلقليميــة اإلســتراتيجية الرئيســية فــي 

لمنطقــة. ا

تعبــر إيــران فــي سياســاتها ومواقفهــا 
األوســطية،  للشــرق  رفضهــا  عــن 
فيهــا  إســرائيل  عضويــة  بســبب 
والســيطرة األميركيــة عليهــا. وتنســجم 
فــي ذلــك مــع توجههــا القائــم علــى 
اعتبــار أمــن الخليــج مســؤولية الدول 
الواقعــة علــى شــواطئه. لذلــك فإن أي 
نظــام أمنــي يتجاهــل دورهــا مرفــوض 
ــول إن  ــن الق وال يســتقيم أمــره. ويمك
يمثــل محــور اإلســتراتيجية  الخليــج 
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اإليرانيــة، ففيــه يتجّســد حجــم وقيمــة 
الوجــود اإليرانــي. وبقــدر حجــم وقيمــة 
وقيمــة  حجــم  يكــون  الوجــود  ذلــك 
التأثيــر اإليرانــي فــي عالــم النفــط وفي 
وبخاصــة  العالميــة،  االســتراتيجيات 
األوســط  الشــرق  فــي  األميركيــة، 

عمومــًا والخليــج خصوصــًا.

وإذا كانــت إيــران ال ترحــب بالنظــام 
علــى  القائــم  األوســطي  الشــرق 
اإلســرائيلية   - األميركيــة  الســيطرة 
والتفــكك العربــي، فإنهــا ال ترحــب فــي 
النظــام  بــأن يســتعيد  الوقــت نفســه 
العربــي تماســكه ويعيــد ترتيب شــؤون 
بيتــه وبخاصــة فــي المجــال األمنــي.

وعلــى هــذا فــإن دور إيــران في النظام 
الشــرق األوســطي ليــس بالمنظــور 
الراهنــة.  الظــروف  ضــوء  فــي 
ويتوقــف احتمــال نشــوء دور إيرانــي 
إذا مــا تغيــر بعــض الظــروف، ســواء 
اإلدارة  فــي  أم  اإليرانيــة  اإلدارة  فــي 
عوامــل  نشــوء  فــي  أم  األميركيــة، 
جديــدة فــي منطقــة الخليــج تســتدعي 

جديــدة. بسياســات  معالجتهــا 

وعلــى الرغــم مــن مختلــف الترجيحــات 
التــي ال ترشــح إيــران لعضويــة النظــام 
الشــرق األوســطي المرتقــب، يمكــن 
القومــي  الطابــع  طــي  إن  القــول 
العربــي مــن التنظيمــات اإلقليميــة فــي 
المنطقــة، وبخاصــة فــي الخليــج، قــد 
يفتــح البــاب أمــام الذرائعيــة اإليرانيــة 
للتفكيــر فــي التعامــل مــع نظــام شــرق 

أوســطي يضمــن إليــران دورًا أمنيــًا 
واقتصاديــًا متميــزًا فــي الخليــج الــذي 
ســيمثل أحــد أجنحــة النظــام المرتقب.

خامسًا: تحليل واستنتاجات

ــث عــن مشــروع  ــا يجــري الحدي حينم
ذلــك  فــإن  للشــرق األوســط،  جديــد 
إن  يعنيــه،  مــا  مــن ضمــن  يعنــي، 
تحــوالت  لتحقيــق  مشــرع  البــاب 
سياســية واقتصاديــة فــي بعــض دول 
بعــض  صياغــة  وإعــادة  المنطقــة، 
وحــدات المنطقــة علــى نحو يســتجيب 
للمتغيــرات الدوليــة واإلقليميــة، وفــي 
جــدًا:  مهمــان  متغيــران  مقدمهــا 
أحدهمــا عّبــر عنــه مستشــار الرئيــس 
األميركــي لألمــن القومــي حيــن قــال 
إنــه مــع انتهــاء خطر القوة العســكرية 
الواليــات  أصبحــت  الســوفياتية 
المتحــدة أكثــر حريــة فــي التدخــل فــي 
مســيرة  وثانيهمــا  األخــرى؛  البلــدان 
ــي الشــرق األوســط. ومــن  الســالم ف
النظــام  أســس  ترســو  أن  المنتظــر 
فــي  الجديــد،  األوســطي  الشــرق 
خــالل الســنوات الخمــس االنتقاليــة 
التــي ســيعبرها االتفــاق الفلســطيني 
- اإلســرائيلي، إذ يمكــن خــالل هــذه 
ــق التحــوالت المنشــودة. ــرة تحقي الفت

ويكمــن فــي خلفيــة المشــروع الشــرق 
االســتراتيجية  توجــه  األوســطي 
عالقتهــا  تنظيــم  نحــو  األميركيــة 
بالعالــم العربــي مــن خــالل إقامة نظام 
مســتقر قوامــه الهيمنــة األميركيــة - 

ــى المنطقــة، وتغييــب  اإلســرائيلية عل
بتدميــر  العربــي  القومــي  األمــن 
أدبيــات  وثمــة  وبنيتــه.  مفهومــه 
غربيــة كثيــرة تزخــر بهــذه األفــكار. 
ولعــل مقالــة برنــارد لويــس تعبــر خيــر 
تعبيــر عــن جوهــر الشــرق األوســطية 
القائــم علــى ›التخلــي الرســمي عــن 
تقديســه  طــال  الــذي  القوميــة  حلــم 
والمتعلــق بدولــة عربيــة موحــدة أو 
متماســكة‹.  سياســية  بكتلــة  حتــى 
األميركــي  الخبيــر  هــذا  ويجعــل 
ــركا  ــة أمي ــاًل لحال ــي مماث ــم العرب العال
الالتينيــة، حيــث تتراكــم مجموعــة مــن 
ــدول، تجمعهــا لغــة واحــدة وثقافــة  ال
أن  دون  واحــد،  وديــن  مشــتركة 

مشــتركة. سياســة  تجمعهــا 

اســتخالص  يمكننــا  هــذا،  وعلــى 
المخاطــر التــي يحملهــا البعــد األمنــي 
لمشــروع النظــام الشــرق األوســطي، 

وتركيزهــا فــي النقــاط التاليــة:

غــرض  أن  واضحــًا  أصبــح   -  1
الخطــة األميركيــة - اإلســرائيلية مــن 
إقامــة النظــام الشــرق األوســطي نــزع 
الهويــة القوميــة مــن الوجــود العربــي، 
وتحويــل المنطقــة مــن موطــن لألمــة 
شــتى  لشــعوب  مــكان  إلــى  العربيــة 
ومصالــح  إقليميــة  هويــة  تجمعهــا 
إســرائيل  بتأصيــل  وذلــك  مشــتركة، 
التــي  المنطقــة  فــي  عضــوًا طبيعيــًا 
المباشــرة  الســيطرة  فــي  توضــع 
فــي  وبخاصــة  المتحــدة،  للواليــات 

واألمنيــة. النفطيــة  المجــاالت 
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2 - إن اآلثار المباشرة للبعد الشرق 
األوســطي مــن األمــن القومــي العربــي 
رئيســية  بصــورة  تتجســد  أن  يمكــن 

فــي مــا يلــي:

أ - طــي بنيــة األمــن القومي العربي، 
مفهومًا وأجهزة وآليات ووســائل.

ب - ربط أمون بعض الدول العربية 
هــدر  ذلــك  وفــي  أجنبيــة،  بقــوات 
للســيادة الوطنيــة، وخضــوع الرادات 
دول تلــك القــوات األجنبيــة. وهــي هنا 
بالتحديــد األولــي المنظــور والمنتظر: 
الواليــات المتحــدة وإســرائيل وتركيــا.

مــن  العربــي  النظــام  إفــراغ   - ج 
األمنــي،  االســتراتيجي  مضمونــه 
لتتحــول شــعوبه مــن كيــان أمة واحدة 
ــة. ــة باللغــة العربي ــى شــعوب ناطق إل

د - تعــرض الــدول العربيــة للتجزئــة 
وثرواتهــا  أراضيهــا  مــن  واالقتطــاع 
لمصلحــة أقليــات إثنيــة أو دينيــة أو 

لغويــة.

ــار، يمكــن  ٣ - فــي ضــوء هــذه اآلث
اإلســرائيلية  األغــراض  إن  القــول 
البعــد  ســيخدمها  التــي  واألميركيــة 
األمنــي للمشــروع الشــرق األوســطي 
تفتيــت  )أ(  يلــي:  مــا  فــي  تتجســد 
الــدول العربيــة؛ )ب( تغذيــة الخالفات 
العربيــة البينيــة؛ )ج( تبديــد الطاقــات 
الصراعــات  فــي  العربيــة  العســكرية 
ــة  ــة والصراعــات العربي ــة البيني العربي
تنســيق  أي  تفشــيل  )د(  الجواريــة؛ 

اســتراتيجي أمنــي عربــي؛ )هـــ( منــع 
)و(  عربــي؛  توحيــدي  مشــروع  أي 
عربيــة  عســكرية  قــوة  أيــة  تدميــر 
تســعى للتنامــي أو الحصــول علــى 
أســلحة متطــورة أو ســالح نــووي.

مــن هــذه األغــراض الســتة، يمكــن 
القــول إن أولهــا، وهــو تفتيــت الــدول 
والســبيل  المفتــاح  يمثــل  العربيــة، 
األخــرى،  األغــراض  ســائر  إلــى 
بعــض  فــي  األحــداث  أن  وبخاصــة 
ــي تتكشــف عــن  أنحــاء الوطــن العرب
احتمــاالت التفجيــر والتــآكل مــن جراء 
السياســية  والحــركات  اإلرهاصــات 
ومــا  والطائفيــة.  واللغويــة  والعرقيــة 
كان لهــذه االحتمــاالت أن تتصاعــد 
مــع  تتواكــب  لــم  مــا  الحــدة  بهــذه 
رفــض الدولــة العربيــة تطويــر آليــات 
جديــدة للمشــاركة السياســية وتحقيــق 

االجتماعيــة. للعدالــة  أوســع 

هــذا  يتيــح  أن  الطبيعــي  ومــن 
الــذي  القومــي،  األمنــي  االنكشــاف 
يتزامــن مــع مســيرة التســوية للصــراع 
إلســرائيل  اإلســرائيلي،   - العربــي 
التحــرك والعمــل لتحقيــق طموحاتهــا 
بــدءًا  العربيــة،  المنطقــة  داخــل 
بالســعي  وانتهــاء  الهيمنــة،  مــن 
لتقســيم الوحــدات الجغرافيــة للــدول 
ــك مــن خــالل  ــة وتفتيتهــا، وذل العربي
اســتغاللها وتحريكهــا لحــاالت التــأزم 
والنـــزاع والصــراع التــي تمــر بهــا تلــك 
الــدول. وحتــى ال نعــود إلــى الماضــي 

وتاريخــه، فإننــا نكتفــي باإلشــارة إلــى 
بعــض وقائــع الحاضــر، كمثــل رفــض 
المطلــب  مــع  التجــاوب  إســرائيل 
المــادي  الدعــم  بوقــف  التركــي 
والمعنــوي الــذي تقدمــه إســرائيل إلــى 
فــي  دام  مــا  العــراق،  شــمال  أكــراد 
ذلــك أذى وتفتيــت للعــراق. وإذا مــا 
ــه إســرائيل  ــك مــا تفعل ــى ذل ــا إل أضفن
فــي جنــوب الســودان لفصلــه، ومــا 
قيــل عــن تدخلهــا فــي الحــرب األهليــة 
اليمنيــة وغيرهــا مــن المواقــع العربية، 

تــزداد وضوحــًا. فــإن الصــورة 

المشــروع  إبعــاد  إلــى  نظــرة  إن 
الفكــر  اقتنــاع  توضــح  الصهيونــي، 
فــي  الظــروف  بــأن  الصهيونــي 
لتحقيــق  مواتيــة  أصبحــت  المنطقــة 
هــدف إســرائيل فــي تفتيــت وحــدات 
العالــم العربــي وتجزئتهــا مــن خــالل 
التجزئــة  حــاالت  وتحريــك  تشــجيع 
الفكــر  طــور  وقــد  فيهــا.  الكامنــة 
الصهيونــي هــذه المقولــة فــي نــدوات 
وأدبيــات كثيــرة، ومــن مراجعــة أوراقها 
يرتســم توجــه الفكــر الصهيونــي فــي 
اســتغالل  ضــرورة  نحــو  إســرائيل 
األحــداث والتطــورات والمتغيــرات فــي 
المنطقــة، وتوظيفهــا مــن أجــل تفجيــر 
العربــي،  العالــم  داخــل  التناقضــات 

. ومــع دول جــواره 

ولــن يكــون أمــرًا غريبــًا أو عجيبــًا أن 
نــرى إســرائيل تــؤدي دورًا نشــيطًا فــي 
ــزان القــوى فــي المنطقــة،  اللعــب بمي
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تلــك،  علــى  الكفــة  هــذه  فترجــح 
الدولــة  إلــى جانــب هــذه  وتصطــف 
فــي نزاعهــا أو صراعهــا ضــد تلــك 
إن  عربيتــان،  والدولتــان  الدولــة، 
هــذا،  المنتظــر  بدورهــا  إســرائيل، 
للنزاعــات،  مثيــرًا  عامــاًل  ســتكون 
مكّونــًا لمحــاور وتحالفــات. وهــو دور 
يرســخ قدرتهــا علــى الفعــل والتأثيــر 
المنطقــة  شــؤون  علــى  والهيمنــة 
إلــى  مســتندة  دولهــا،  وسياســات 

المتفوقــة. العســكرية  قوتهــا 

أمواجهــا  ســتمد  التــي  الســيولة  إن 
العربيــة  واألزمــات  المشــكالت  إلــى 
- وهــي كثيــرة ومتنوعــة - ستســمح 
ــق أهدافهــا  إلســرائيل بالتحــرك لتحقي
دون  العربــي،  العالــم  إطــار  فــي 
إحيــاء  حــد  التحــرك  هــذا  يبلــغ  أن 
اإلســرائيلي،   - العربــي  الصــراع 
وتعريــض مصالــح إســرائيل والواليــات 
المتحــدة للخطــر. لهــذا فــإن إســرائيل 
نمــط  قوامهــا  إســتراتيجية  ســتعتمد 
›الصراعــات منخفضــة الحــدة‹ كآليــة 
لتنفيــذ مخططاتهــا، مــع القــدرة علــى 
مواجهــة األنشــطة العدائيــة التــي قــد 
تنبــع فــي بعــض أجــزاء العالم العربي، 
وبخاصــة احتمــاالت تنامــي الدعــوات 
إلــى ›الجهــاد المقــدس‹ ضــد إســرائيل 

ومــن ورائهــا الواليــات المتحــدة.

وفــي يقيننــا أن الصــراع العربــي - 
اإلســرائيلي ال يــزال يحمــل فــي فكــره 
والمنظــور  الراهــن  ومآلــه  وتاريخــه 

بعــض مقومــات اســتمراره، وإن كان 
آخــر  وأســلوبًا  آخــر  شــكاًل  ســيتخذ 
فــي  وهــو  أخــرى.  وأهدافــًا  ومنافــذ 
جوهــره صــراع حضــاري، لذلك ســيبقى 
مســتمرًا، تنتابــه حــاالت مــن الهــدوء 
والتوتــر والكمــون والظهــور، وتختفــي 
فــي  لتظهــر  مجــاالت  فــي  مظاهــره 

مجــاالت أخــرى.

وألن الصــراع ســيأخذ شــكل مواجهــة 
ــداد الغــزوة  مباشــرة ويوميــة ضــد امت
الصهيونيــة بأشــكال وأنــواع جديــدة 
مــن االمتــداد، فــإن المواجهة ســتنتقل 
بثقلهــا وفكرهــا وفعلهــا إلــى المســتوى 
الشــعبي، ففيه تكمن قدرة األمة على 
المقاومــة بجميــع أشــكالها وأنواعهــا 
غيــر العنيفــة. وبقــدر مــا تكــون هــذه 
المقاومــة واســعة ومنظمــة وفعالــة، 
ترشــيد  فــي  فاعــاًل  تأثيرهــا  يكــون 
األنظمــة الحاكمــة وتصليــب عودهــا 
األمــة  بثوابــت  التمســك  أجــل  مــن 
وهويتهــا وتماســك أجزائهــا فــي إطــار 

كيانهــا القومــي.

مشــاهد  هنــاك  إن  القــول  ويمكــن 
عليهــا  تتــوزع  ثالثــة  رئيســية 
مشــروع  مــن  العربيــة  المواقــف 
فــي  وبخاصــة  األوســطية،  الشــرق 

األمــن: مجــال 

العربيــة  القــوى  بعــض  يــرى   -1
 - العربــي  الصــراع  تســوية  أن 
اإلســرائيلي، علــى الرغــم مــن أنهــا 
لــم تبلــغ خاتمتهــا بعــد، قــد ارتســمت 

وثمــة  ســبلها.  واتضحــت  معالمهــا 
حقيقتــان ال تقبــالن الجــدل فــي رأي 
الصــراع  أن  أوالهمــا  البعــض،  هــذا 
العربــي - اإلســرائيلي، وإن انتكــس 
فــي بعــض مراحــل التســوية المقبلــة، 
وســيلة  الســالح  يعــرف  لــن  فإنــه 
لتحقيــق أهــداف األطــراف المتنازعــة 
ان  الثانيــة  والحقيقــة  المتفاوضــة. 
ذاتهــا  تفــرض  الدوليــة  المتغيــرات 
وظروفهــا ووقتهــا، وال مجــال للتــردد 
واالنتظــار. وكل تأخــر عــن التعامــل 
مــع تلــك المتغيــرات ال يعنــي ســوى 
للعــرب والكســب إلســرائيل  الخســارة 
وغيرهــا مــن وحــدات النظــام الجديــد. 
وليــس أمامنــا ســوى أن نشــترك فــي 
بنــاء المشــروع الشــرق األوســطي، 
معــه  ونتعامــل  هيكلــه،  وصياغــة 

مؤسســين. كأعضــاء 

2 - وهنــاك قــوى عربيــة، معظمهــا 
من شرائح المثقفين، ترى أن الوضع 
العربــي الراهــن ال يوفــر أي إمــكان 
مشــروع  مــع  التعامــل  فــي  للنديــة 
الشــرق األوســطية، وســيكون األمــن 
مــن  بقــي  مــا  أو  العربــي،  القومــي 
مفاهيمــه وأطاللــه، الضحيــة األولــى 
ــاره  ــث تطــوى آث ــك المشــروع، حي لذل
لتترســخ بديــاًل منهــا هويــة إقليميــة 
جديــدة بمفاهيــم أمنيــة منبثقــة مــن 
وخطــط  وأهدافــه  المشــروع  فلســفة 

صانعيــه.

٣ - والفئة الثالثة من القوى العربية 
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تســعى لــألم الصــدع العربــي، وتوفيــر 
حد أدنى من وحدة الموقف وتنسيق 
التعامــل مــع المشــروع انطالقــًا مــن 
والمصالــح  الهويــة  علــى  الحفــاظ 
القوميــة، وبخاصــة مــا يتعلــق باألمــن 
القومــي، الــذي يتحــدد غرضــه فــي 
الحفــاظ علــى تلــك الهويــة والمصالح، 
وحمايــة الســلم فــي المنطقــة. وتــدرك 
ضاغطــة  الظــروف  أن  الفئــة  هــذه 
ال تحمــل االنتظــار، وهــو مــا يوجــب 
علــى الجانــب العربــي أن يعيــد تكويــن 

صفــه ويؤلــف موقفــه.

ــا أن نالحــظ أن بعــض المثقفيــن  ولن
يتطوعــون  العــرب  والسياســيين 
بإعــالن ســقوط كل االيديولوجيــات، 
ــة العربيــة. فــي  وفــي مقدمهــا القومي
حيــن يحتفــظ مفكــرو الصهيونيــة بكل 
ثوابتهــم ومضاميــن عقيدتهــم، بــل هم 
يســتخدمون االنهيــار الفكــري العربــي 
الذي جعل القومية وثوابتها وأهدافها 
البائــس،  الماضــي  خلفهــا  شــعارات 
الراهنــة  للمرحلــة  تصلــح  تعــد  ولــم 
العالمــي، يســتخدمون  التطــور  مــع 
ذلــك االنهيــار مــن أجــل مــّد ســلطان 
أمنهــم إلــى أعمــاق وآفــاق ومجــاالت 
جديــدة، مســتعملين وســائل جديــدة، 
بعــد أن كان الســالح الوســيلة األهــم 
أخــرى.  أحيانــًا  والوحيــدة  أحيانــًا، 
إن إســرائيل فــي اختراقهــا المنطلــق 
مــن عقيدتهــا الصهيونيــة، بســماتها 
االســتعمارية التوســعية، دخــواًل إلــى 
العقــل العربــي حيــث تتقلــص المفاهيم 

عــن  وتعجــز  القوميــة،  والوســائل 
المواجهــة، تؤكــد أن الصــراع العربــي 
- اإلســرائيلي مســتمر فــي تفاعالتــه 
أدواتــه،  غيــر  وإنمــا  وتحركاتــه، 
الفكــرة  إلــى  والذخيــرة  الســالح  مــن 
قــول  ولنتذكــر  والخدمــة.  والســلعة 
ردًا علــى خصومــه  بيريــز  شــيمون 
يقيســون  هــؤالء  ›إن  الليكــود:  مــن 
قــوة إســرائيل بمســاحة مــا تســتولي 
ــه مــن أرض، أمــا نحــن فنقيــس  علي
قــوة إســرائيل بمســاحة مــا تســيطر 

عليــه مــن أســواق‹.

وليــس عســيرًا أن نالحــظ أن الكفــة 
الراهــن  القــوى  ميــزان  فــي  العربيــة 
مكوناتهــا  بمختلــف  المنطقــة،  فــي 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية 
تؤهــل  ال  والعســكرية،  والعلميــة 
النظــام العربــي للتعامــل مــع مشــروع 
ســواء  األوســطي،  الشــرق  النظــام 
نظامــًا  كان  أم  حــرة،  ســوقًا  كان 
شــكاًل  كان  أم  شــموليًا،  إقليميــًا 
آخــر بيــن هذيــن الحديــن. وإذا مــا 
دفــع النظــام العربــي وهــو فــي حالتــه 
الراهنــة، المتصفــة بالعطالــة والشــلل، 
إلــى التعامــل مــع المشــروع الــذي لــم 
يتجــاوز حتــى اليــوم، فــي العلــن، حــد 
طــرح األفــكار وحــوار األنــداد، فــإن 
الحصيلــة لــن تكــون، علــى األرجــح، 
لمصلحــة النظــام العربــي، بقــدر مــا 
ســتكون لمصلحــة األطــراف األخــرى، 
لــم يســرع  وبخاصــة إســرائيل. ومــا 
بنيتــه،  ترميــم  إلــى  العربــي  النظــام 

ــق  ــه ووظائفــه، وتطبي ــاء أجهزت وإحي
فــي  العربــي  التكامــل  فــي  خططــه 
فــي  وبخاصــة  المجــاالت،  مختلــف 
المجاليــن االقتصــادي واألمنــي، فــإن 
مــا يحتمــل أن يتعــرض لــه النظــام 
تفريغــه  ســيكون  المعطــل،  العربــي 
مــن محتــواه القومــي، وتوظيفــه لغيــر 
مــا  مواجهــة  وفــي  لــه،  أّســس  مــا 
ســيفرض علــى الــدول العربيــة مــن 
األمنــي  البعــد  مــن  تنبــع  التزامــات 
مــا  وبخاصــة  األوســطي،  الشــرق 
يتعلــق بتنــازالت عــن بعــض مظاهــر 
الســيادة الوطنيــة لــكل دولــة، ينتصــب 
الســؤال التالــي أمامنــا: أليــس مــن 
األولــى للــدول العربيــة أن تقــدم تلــك 
التنــازالت المطلوبــة، التــي رفضــت أن 
تقدمهــا طــوال خمســين عامــًا، إلــى 
بنيــة األمــن القومــي، لتتمكــن تلــك 
ــة مــن مواجهــة النظــام الشــرق  البني
األوســطي، بمــا يضمــن ســالمة األمة 
وحمايــة وطنهــا، وفيهــا ســالمة كل 
قطــر عربــي والحفــاظ علــى حــدوده 

وأمنــه.

فــإذا مــا ألقينــا نظــرة إلــى هــذا الوطــن 
وجدنــا  األطــراف،  المترامــي  العربــي 
المخاطــر الخارجيــة تتفاقــم. فهنــاك 
النفــوذ األميركــي المتزايــد سياســيا و 
ــاك الخطــر  ــا، وهن عســكريا واقتصادي
الصهيونــي الــذي يــزداد حدة، و الذي 
يرتبــط بالسياســة األميركيــة ارتباطــا 
تامــا، و هنــاك االحتــالل األميركــي 

ــراق و أخطــاره الداهمــة . للع
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هــذا مــن جهــة، و مــن جهــة ثانيــة، 
فــإن هــذه األخطــار تترافــق مــع وجــود 
أخطــار داخليــة، ال تقــل خطــورة و 
إثــارة  علــى  العمــل  أ-   : ذلــك  مــن 
و  واالثنيــة،  الطائفيــة  الصراعــات 
التطاحــن  فــي  الجماهيــر  اســتنزاف 
الحــدود  ترســيخ   :  - ب  الداخلــي. 
القطريــة و الطائفيــة، لتصبــح حــدود 
أمــم متنازعــة، و تكويــن فئــات حاكمة 
فــي كل قطــر، و كل طائفــة، معاديــة 
لمــا هــو قومــي مــن جهــة، و لمصالح 
الجماهيــر الشــعبية مــن جهــة أخــرى، 
ج – تدميــر االقتصــاد الوطنــي، عــن 
الرأســمالية  بالعولمــة  ربطــه  طريــق 
المتوحشــة، و تحويلــه إلــى اقتصــاد 
و تصديــر و خدمــات. د – توســيع 
لــدى  االجتماعــي  التســوية  دائــرة 
الطبقــات و الفئــات الشــعبية، و ربــط 
قطاعــات منهــا بأفــكار و قيــم معاديــة 

للقوميــة و التحــرر و التقــدم .

إال أن األخطــر مــن هــذا و ذاك، هــو 
جهودهــا  تبــذل  القــوى  أغلبيــة  أن 
األخطــار  بهــذه  اإلحســاس  لتصفــي 
لتبــدد  و  الداخليــة،  و  الخارجيــة 
لتخلــق شــعورا  النقمــة، و  مشــاعر 
عامرا بمشاغل أخرى متعددة. و هذا 
التحــول الــذي يجعــل وطننــا العربــي 
تابعــا أو شــبه تابــع، و يهــدد أمننــا 
ــا القومــي،و بينمــا  القومــي و وجودن
تحــرص القــوى العربيــة و الرســمية 
علــى  المتصارعــة   ‹ الشــعبية   ‹ و 
تصعيــد الصــراع فيمــا بينهــا، فإنهــا ال 

تعطــي كل هــذا › الغــزو › اإلمبريالــي 
السياســي و االقتصــادي و الثقافــي 
و العســكري أي اهتمــام يذكــر. كيــف 
حــدث هــذا التحــول؟ لمــاذا حــدث ؟ و 
ــك ال  ــه ؟ إن كل ذل مــاذا يعنــي حدوث
يحظــى باهتمــام القــوى السياســية، و 
ال يجــد مــن يناقشــه مناقشــة واعيــة 

ــي الكواليــس. ــى ف ــة حت متأني

و هــا هــو الرئيــس األميركــي جــورج 
بــوش الــذي يحتــاج إلــى أهــل النفــوذ 
والمــال, و شــبكات الضغــط و بينهــا 
كبريــات الشــركات االحتكاريــة داخــل 
أميــركا و خارجهــا، عمومــا، و غيــاب 
يتكلــم  الفاعــل،  العربــي  الوجــود‹   ‹
مــع العــرب عمومــا و الفلســطينيين 
تحديــدا، بمنطــق شــارون واولمــرت 
ــي  و يتبنــى شــروطهما فيفرضهــا عل
الفلســطينيين، و لعــل بيــن مــا أغــرى 
هــذا  إلــى  دفعهــا  و  بــوش  إدارة 
المنطــق تبعثــر العــرب و غرقهــم فــي 
دوامــة الذعــر مــن › أميــر االنتقــام 
تحــت  انســحاقهم  و  األميركــي،   ‹
الشــعور بانعــدام القيمــة و التأثيــر و 
مبالغتهــم فــي اإلحســاس بالذنــب إزاء 
ســاهمت  ولقــد  أيلــول   11 أحــداث 
تهــدد  إلــي  العربــي  التــردي  حالــة 
الشــعب  و  العربــي،  الوطــن  وحــدة 
ــي،  ــل األميرك ــواب للتغلغ وفتحــت األب
ظــل  فــي  الصهيونيــة،  الغطرســة  و 
القمــع الرســمي، و حرمــان الصحافــة 
مــن دورهــا، و إخضــاع األحــزاب و 
القــوى السياســية، و تحريــم حريــة 

الــرأي ، فقــد غلبــت األنظمــة العربيــة 
الثانــوي علــى الرئيســي، و بالتالــي 
مصلحــة  و  الوطــن،  مصلحــة  فــإن 
إن  األســاس،  هــي  ليســت  الشــعب 
مواقــف  و  هــذه  األنظمــة  مواقــف 
و  العربيــة  األحــزاب  مــن  قطاعــات 
أدى  واإلســالمية،  الوطنيــة  القــوى 
إلــى اإلشــكاالت التــي نعيشــها اليــوم، 
فــي المشــرق و المغــرب. األنظمــة 
لتهدئــة  تعمــل  و  بقــوة،  تتصــارع 
الصــراع مــع الكيــان الصهيونــي, و 
يســتنفر نظــام علــى آخــر، فــي الوقــت 
الــذي تفتــح فيــه كل األنظمــة، و إن 
للتفاهــم  أبوابهــا  متفاوتــة  بدرجــات 
مــع اإلمبرياليــة األميركيــة. و قضايــا 
ثانويــة،  تتحــول  الرئيســية  الصــراع 
فتتحــول  الثانويــة،  القضايــا  أمــا 
إلــى قضايــا صــراع رئيســية. أليــس 
محاربــة  إلــى  االتجــاه  أن  واضحــا 

العــدو الصهيونــي ضعــف كثيــرا.

خاتمة :-

إن األمم المســتعبدة، والبالد التابعة، 
العربــي،  والوطــن  العربيــة  كاألمــة 
الذاتيــة  قوتهــا  بنــاء  إلــى  تحتــاج 
األميركيــة،  اإلمبرياليــة  لمقاومــة 
تلــك بديهيــة ال تحتــاج إلــى برهــان، 
والمضحــك المبكــي أن هنــاك اتفاقــا 
عامــا حولهــا، وإن اختلــف المثقفــون 
فــي مســتوى وعــي هــذه القضيــة .

وان كان الســؤال لمــاذا تحتــاج األمــة 
العربيــة إلــى بنــاء قوتهــا الذاتيــة فــي 
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فاإلجابة ســقنا أســبابها آنفا ونضيف 
ــم تخضــع  ــة ل ــأن هــذه األمــة العربي ب
إال بســبب ضعفهــا وتخلفهــا وتبعيتهــا 
تكســر  لــن  بالتالــي  وهــي  للغــرب، 
ــي، إال  االســتعباد األميركــي الصهيون
عندمــا تملــك القــوة الالزمــة لذلــك .

فــإن تحررهــا  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
مرتبــط ببنــاء قوتهــا الذاتيــة، وإثبــات 
القــدرة علــى االنتصــار. كيــف ؟ إن 
بنــاء  إعــادة  عبــر  إال  يتــم  ال  ذلــك 
الوعــي السياســي العربــي القومــي و 
الديمقراطــي علــى أســاس الربــط بيــن 
والصهيونيــة  األميركيــة  اإلمبرياليــة 
العالميــة و الكيــان الصهيوني، وعلى 
مــع  العربيــة  األمــة  صــراع  أســاس 
معســكر العــدو الرئيســي، اإلمبرياليــة 
توغــال  تــزداد  التــي  األميركيــة 
وتوســعا فــي الســيطرة علــى الوطــن 
شــرق  نظــام  بنــاء  وتريــد  العربــي، 
أوســطي يتمحــور حــول قــوة إقليميــة 
الصهيونــي.  الكيــان  هــي  واحــدة 
صلــب  فــي  تقــع  الترتيبــات  وهــذه 
اإلســتراتيجية األميركيــة التــي تــرى أن 
هنــاك تماثــال فــي الوظائف السياســية 
بيــن البرجوازيــة الكمبرادوريــة العربيــة 
والكيان الصهيوني، اللذين يخضعان 
كليهمــا لــذات اإليديولوجيــا المدافعــة 
عــن الغــرب الرأســمالي اإلمبريالــي، 
العربيــة،  الوحــدة  والمعاديــة لحركــة 
العربيــة  المعارضــة  وتحاربــان 

،علــى اختــالف مرجعياتهــا الفكريــة 
المنطقــي  المدخــل  والسياســية.إن 
والتاريخــي، وربمــا المدخــل الوحيــد 
الممكــن الســتنهاض األمــة العربيــة، 
واســتعادة الشــعب العربــي إلــى دائــرة 
هــو  الراديكالــي،  السياســي  الفعــل 
المدخــل الديمقراطــي، وإعــادة بنــاء 
الحركــة السياســية العربيــة القوميــة 
الحديــث  بالمعنــى  الديمقراطيــة 
والعقالنــي والتاريخــي للكلمــة، ويلعــب 
المثقفــون العــرب، دورًا أساســيا، بــل 
مفتاحــًا فــي ذلــك، كــون أول شــرط 
لالنتصــار علــى اإلرهــاب األميركــي 
بنــاء  فــي  يتلخــص  الصهيونــي،   –
الحركــة الشــعبية، القــادرة علــى حشــد 
وبنــاء  المصلحــة،  ذات  الجماهيــر 
قواعدهــا السياســية المؤهلــة لتحقيــق 
االنتصــار، والتــي تعمــل فــي االتجــاه 
الذاتيــة،  القــوة  تنميــة  المعاكــس، 
القــادرة  القــوة  بنــاء  علــى  والعمــل 

علــى االنتصــار .

ويعــزز دعوتنــا هــذه االتجــاه الســائد 
عند العرب، الذين ذلوا منذ اعتمادهم 
مــن  الخارجيــة،  القــوى  قــوة  علــى 
األتــراك، إلــى الســالجقة األتــراك، إلــى 
الــدول  إلــى  والعثمانييــن،  المماليــك 
األوروبيــة، وأخيــرًا إلــى اإلمبرياليــة 
أذالء  العــرب  وســيظل   . األميركيــة 
مــا دامــوا يــرون أوراق اللعبــة بيــن 
باريــس ولنــدن وواشــنطن، ويالحــظ 
أن القوى العظمى، منذ بدء المسألة 
ــر  ــادات الجماهي الشــرقية، عــودت قي

العربيــة المضطهــدة أن تتظلــم إلــى 
ورؤســائها.  الــدول  هــذه  ملــوك 
شــكال  السياســة  هــذه  أخــذت  ولقــد 
ــة األمــم  ــا، بعــد نشــوء هيئ ــر خبث أكث
أن  باإلمــكان  صــار  إذ  المتحــدة، 
يبــدو التظلــم، وكأنــه تظلــم مشــروع 
ــدة. وهــذه السياســة  ــة محاي ــى هيئ إل
هــي سياســة األقويــاء، أي سياســة 
تريــد  التــي  األميركيــة،  اإلمبرياليــة 
للضعفــاء العــرب أن يظلــوا خاضعيــن 
ــذي  ــن وأن يتبعــوا األســلوب ال وتابعي
يجعــل النتائــج بيــد األقويــاء دائمــًا .

ــذي  ــردي ال ــإن األســلوب الف ــك ف ولذل
لحــل  العربيــة  الــدول  معظــم  تتبعــه 
وال  فلســطين  يحــرر  لــم  مشــكالتها 
األخــرى  العربيــة  األراضــي  باقــي 
أمريــكا  اســتفراد  إن  كمــا  المحتلــة، 
واقتــراح  المنطقــة  قضايــا  إدارة  فــي 
يخــدم  لــن  فيهــا  التســوية  مشــاريع 
العــرب ،ألن منطــق الســالم األميركــي 
الدوليــة،  الشــرعية  يعكــس  ال 
الموقــف األميركــي  ومبادئهــا، وألن 
السياســة  يمثــل  الــذي  الســالم  مــن 
يقــوم  عمليــا،  األميركيــة  الخارجيــة 
والعظمــة  القــوة  اســتعراض  علــى 
وانتهــاج  األميركيــة،  لإلمبرياليــة 
إســتراتيجية الحــرب والحصــار علــى 
األقطــار العربيــة المناوئــة لسياســتها 
وبخاصــة فلســطين ، العــراق، ولبنــان 
األقطــار  ، وســوريا، والســودان أي 
العربيــة التــي تعانــي مــن الحصــار 
الظالــم، باعتبــاره وســيلة  األميركــي 
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القــوة  سياســة  تنفيــذ  وســائل  مــن 
والعــدوان وإرهــاب الدولــة، ولــم تثبــت 
معنيــة  إنهــا  األميركيــة  اإلمبرياليــة 
هــي  إنهــا  بــل  اإلرهــاب  بمكافحــة 
التــي تمــارس اإلرهــاب الدولــي مــن 
أجــل اقتســام العالــم، ونهــب ثرواتــه 
ــة، كمــا هــي الحــال بالنســبة  الطبيعي
للنفــط العربــي، وإبقــاء األمــة العربيــة 
خاضعــة وتابعــة , وخــوض الحــرب 
ضــد أفغانســتان والعــراق مــن أجــل 
الســيطرة علــى النفــط وضمــان امــن 

إســرائيل.

ــم  ــا األم ــة، ومنه ــات الدولي أمــا الهيئ
ال  خطابــة  منبــر  فإنهــا  المتحــدة، 
الخمــس  الــدول  تحكمــه  أكثــر، 
الكبــرى، وتتحكــم بــه سياســة حكومــة 
وإذا  األميركيــة،  المتحــدة  الواليــات 
خطابــات  إلغــاء  باإلمــكان  كان 
فإنــه  اإلمبرياليــة،  لممثلــي  مزعجــة 
ــرارات مزعجــة،  ــا اتخــاذ ق ليــس ممكن
القــوى  موازيــن  تغييــر  قــرارات  أو 
لمصلحــة األمــم الخاضعــة التابعــة، 
إال عندمــا يميــل ميــزان القــوى ميدانيا 
لمصلحة هذه األمم .لذا فعلي العرب 
المعنييــن بمحاربــة اإلرهــاب األميركــي 
يعملــوا  أن  عليهــم  الصهيونــي،   –
العربيــة،  الذاتيــة  القــوة  بنــاء  علــى 
قــوة الجماهيــر العربيــة المنظمــة وفــي 
تنميــة هــذه القــوة يجــب أن نخــوض 
والسياســي  اإليديولوجــي  الصــراع 
الخــارج،  االعتمــاد علــى  ضــد خــط 

الرئيســي  االستســالمي  الخــط  ألنــه 
الرســمية  العربيــة  السياســة  فــي 
األنظمــة  خــط  إنــه  الرســمية  وغيــر 
خــط  المستســلمة،  والقــوى  التابعــة 
التجــار والسماســرة وخــط الوجاهــات 
المرتبطــة  واإليديولوجيــة  السياســية 
ــة، وســتظل القــوة  بالسياســات الدولي
اإلرهــاب  مواجهــة  فــي  الرئيســية 
ومشــاريع  الصهيونــي  األميركــي 
الشــرق أوســطية، هــي قــوة الجماهير 
العربيــة، وقواهــا المنظمــة المصممــة 
علــى تحقيــق أهدافهــا. )نقــاًل عــن 
مركــز باحــث للدراســات الفلســطينية 

واالســتراتيجية(.
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.٩٩٩1 غــزة،  الخارجيــة،  للعالقــات 

احمــد  ترجمــة  بونيفــاس،  باســكال   .٤
الشــيخ، الحــرب العالميــة الرابعــة، المركــز 
القاهــرة  الغربيــة،  للدراســات  العربــي 

.٥002،

٥. تقريــر التنميــة البشــرية العربــي، أعــوام 
2002، ٣002، برنامــج األمــم المتحــدة 

اإلنمائــي، ٣002.

٦. حامــد ربيــع، نظريــة األمــن القومــي 
العربــي والتطــور المعاصــر للتعامــل الدولي 
فــي منطقــة الشــرق األوســط، دار الموقــف 

العربــي، القاهــرة ٤٨٩1.

٧. حســين معلــوم ، التعــاون اإلقليمــي فــي 
الشــرق األوســط ، ملحــق جريــدة صــوت 
الثانــي  كانــون   22 القاهــرة،  العــرب، 
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القومــي  األمــن  محمــود،  حــواس   .٨
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العالميــة ، ترجمــة جعفــر خيــاط ، بغــداد 
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بيــرس، الشــرق األوســط  21. شــمعون 
الجديــد، دار الجليــل , عمــان _ الطبعــة 

.٤٩٩1 األولــى 

األمريكــي  العقــل   ، جــالل  شــوقي   .٣1
يفكــر، مكتبــة مدبولــي ، القاهــرة، 2002 

.
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٤1. صخــر أبــو نــزار، إســتراتيجية التوتــر 
األول  العــدد  الصداقــة،  مجلــة  الدائــم. 

.٦٨٩1/21/11،
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منشــورات مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 
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العــرب و11  ســعيد،  المنعــم  عبــد   .٦1
مكتبــة  الفكريــة،  اإلعمــال  ســبتمبر، 

.٣002 القاهــرة،  األســرة، 

عبــد  جمــال  ســعيد،  المنعــم  عبــد   .٧1
الفلســطينية  العالقــات  ســلطان،  الجــواد 
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2002 الوطنــي،  والحــوار 

البعــد  علــي،  الســيد  المنعــم  عبــد   .٨1
أوســطي،  الشــرق  للنظــام  االقتصــادي 
مجلــة آفــاق عربيــة، الســنة )٩1( ، تمــوز 

.٤٩٩1 آب   –

٩1. عبــد المنعــم المشــاط، نظريــة األمــن 
القومــي العربــي المعاصــر، دار الموقــف 

العربــي القاهــرة، ٩٨٩1.

ــز عمــر ، دراســات  ــد العزي 02. عمــر عب
فــي تاريــخ العــرب الحديــث، مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة، بيــروت، ٤٨٩1.

ــي الديــن هــالل، الوحــدة واألمــن  12. عل
العــدد  الثانيــة،  الســنة  العربــي،  القومــي 

.1٩٧٩ ســبتمبر   21،11

األوســط  الشــرق   ، فرســخ  عونــي   .22
ــات الحاضــر و احتمــاالت  ــد و تحدي الجدي

المســتقبل، صحيفــة المجــد األردنيــة، 21 
أيلــول /ســبتمبر ٤٩٩1.

التطــورات  حســين،  فيصــل  غــازي   .٣2
وانعكاســاتها  أبعادهــا  أوســطية  الشــرق 
آفــاق  مجلــة   ، العربيــة  المنطقــة  علــى 
عربيــة ، الســنة )02( ، آذار – نيســان 

.٥٩٩1

فــي  تأمــالت   ، رايــس  كونداليــزا   .٤2
 ، األوســط  بالشــرق  المنتظــر  التحــول 
جريــدة االتجــاه اآلخــر 02 أيلــول ٣002.

٥2. محمــد دلبــح ، بــوش يتراجــع عــن 
تعهــده بدمقرطــة الشــرق األوســط ، جريــدة 
الدســتور األردنيــة ، ٨2 كانــون الثانــي 

.  ٤002

٦2. محمــد جمــال بــاروت ، مفهــوم األمــن 
القومــي فــي عالــٍم يتغير ٥/٤2/٣002
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األبعــاد  أؤد،  ألــد  علــي  محمــود   .٧2
الشــرق  االقتصــادي  للنظــام  السياســية 
أوســطي، مجلــة آفــاق عربيــة ، بغــداد ، 
الســنة ) ٩1 ( ، تمــوز – آب 1٩٩٤ .

اإلمبراطوريــة  مفكريــن،  مجموعــة   .٨2
الجديــدة وبعــض تحديــات العصــر، ترجمــة 
للنشــر  التنويــر  دار  الحســيني،  مــازن 

.٥002 هللا،  رام  والترجمــة، 

اإلســتراتيجية  الدراســات  مركــز   .٩2
بجامعــة تــل أبيــب، التــوازن العســكري فــي 
الشــرق األوســط ، ترجمــة نبيــه الجزائــري، 

للنشــر، عمــان، ٤٨٩1. الجليــل  دار 

0٣. مقــررات مؤتمــر هرتســليا، مؤسســة 
ــوم والثقافــة، غــزة، ٤002. ناشــد للعل

واقــع  إســرائيل  رودنســن،  مكســيم   .1٣
الحصنــي-  إحســان  ترجمــة  اســتعماري، 
مراجعــة أنطــون مقدســي, منشــورات وزارة 
الثقافة و الســياحة و اإلرشــاد القومي في 

ســورية, الطبعــة األولــى ٧٦٩1.

البيــان  العربــي،  التجديــد  موقــع   .2٣
الختامــي والمقــررات والتوصيــات الصــادرة 
عــن المؤتمــر القومــي العربــي الخامــس 
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أميــركا  مــوردان،  بوغنــون  ٣٣. ميشــال 
التوتاليتاريــة الواليــات المتحــدة و العالــم : 
إلــى أيــن. قــدم لــه بيــار ســالينجر، ترجمــة 
خليــل أحمــد خليــل ، دار الســاقي ،2002 

.

الحســيني،  ومــازن  األشــهب  نعيــم   .٤٣
اعلــي  الكبيــر  األوســط  الشــرق  مشــروع 
للنشــر  الشــروق  دار  التبعيــة،  مراحــل 

.200٥ عمــان،  والتوزيــع، 

٥٣. هانــي الهنــدي، حــول الصهيونيــة و 
إســرائيل, دار الطليعــة ، بيــروت، 1٩٧1.

النظــام  مشــروع  الكيالنــي،  هيثــم   .٦٣
األمنــي،  ُبعــده  فــي  األوســطي  الشــرق 
نشــرة أبعـــاد، العــدد الرابع،المركــز اللبنانــي 

.1٩٩٥ ديســمبر  للدراســات، 
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