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 العربي : الواقع والتحديات اإلقليميمستقبل النظام 

 التحالف العربي  اسرتاتيجيةدراسة حتليلية يف 

 أمحد فاضل جاسم داّود  ا.م.د

 بغداد /اجلامعة التقنية الوسطى

 امللخص

ينبع البحث يف أهميته من احملاوالت العربية اجلديدة الستعادة مكانة النظام اإلقليمي العربي          

ودوره الفاعل يف مواجهته التحديات اليت أضعفت وجوده ومكانته يف مواجهة التأثريات اخلارجية سواء 

ي وتنشيط دور التحالف العرب اسرتاتيجيةكانت إقليمية أو دولية وأهم هذه احملاوالت هي استعادة 

اجليوش العربية أمام التحديات اإلقليمية والدولية املختلفة اليت تعرتضه وهو يهدف إىل معرفة الدوافع 

واألسباب اليت تقف وراء مسعى الدول العربية إلعادة التوازن االسرتاتيجي العربي املفقود عرب طرح 

 ختالف. عربية جديدة لتعزيز التحالف والتعاون بدال اال اسرتاتيجية

Abstract 

        Yanbu Search importance of the new Arab attempts to 

restore the Arab regional system status and its active role in the 

confronted challenges that have weakened its presence and 

prestige in the face of external influences , whether regional or 

international , and most important of these attempts is to restore 

the Arab coalition and activating the role of Arab armies in front 

of various regional and international challenges encountered 

strategy It aims to find out the motives and reasons behind the 

Arab countries an effort to restore the strategic balance of the 

Arab lost through the introduction of new Arab strategy to 

strengthen the alliance and cooperation rather than differences . 

 

 املقدمة : 
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ً  إقليما مشرتكا ملا يتمتع به من شّكل الوطن العربي زهاء عقود طو          يلة من الزمن مضت نظاما

العربية  واألعرافخصائص مشرتكة كاللغة والدين واألصل )القومية العربية ( فضال عن العادات 

منذ تأسيس جامعة تارخيية متنوعة املشرتكة فهي ببساطة دوال متقاربة ومنسجمة وعاشت مراحل 

، وعلى الرغم من ضعف هذا النظام ووقوعه حتت وحتى اآلن م 9154الدول العربية يف القاهرة عام 

التأثريات اخلارجية املختلفة إال أنه كان له الدور البارز يف مواجهة العديد من التحديات اليت تعرض 

هلا كونه ميثل حال األمة العربية جمتمعة وال سيما يف مواجهته للعدوان الثالثي على مجهورية مصر 

م ، وهو بذلك يسعى إىل كشف نقاط اخللل والضعف ومعاجلتها ويسعى يف مواجهة 9145العربية عام 

ً  كانت نوعها داخلية أم خارجية . وعلى أساس ذلك مل يكن النظام اإلقليمي العربي  التحديات أيا

وبفعل عوامل عديدة من زعزعة البنية الداخلية  استطاعتمبعزل عن التحديات اإلقليمية والدولية اليت 

م وحتى اآلن 9151أمام حجم ما يتعرض له منذ عام  واالحندارووصفها باخللل والرتاجع والفشل  له

بعد رفض العرب لقرار تقسيم فلسطني إىل دولتني وما جنم عنه فيما بعد من احلرب العربية ـــ 

إال  األرضحتقيق تقدم على  استطاعت اجليوش العربية خالهلام واليت 9151ــ  54عام  اإلسرائيلية

 . ءشيكل  أفقدتهمإنهم وافقوا على اهلدنة اليت 

 الستعادةيف الواقع تنبع من احملاوالت العربية اجلديدة  أهميـــــــــــة البحثوعليه فإن          

مكانة النظام اإلقليمي العربي ودوره الفاعل يف مواجهة التحديات اليت أضعفت وجوده ومكانته يف 

جية سواء كانت إقليمية أو دولية ، وهي حماوالت تبنتها بعض الدول العربية اخلار التأثرياتمواجهة 

التحالف العربي  اسرتاتيجيةإلعادة منها م يف حماولة 5194كاململكة العربية السعودية ومصر خالل عام 

 والدولية املختلفة اليت تعرتضه .  اإلقليميةوتنشيط دور اجليوش العربية أمام التحديات 

اجلديدة اليت تقف وراء  واألسبابإىل تسليط الضوء على الدوافع  يهدف البحثوتبعاً  لذلك            

عربية جديدة  إسرتاتيجيةمسعى الدول العربية إلعادة التوازن االسرتاتيجي العربي املفقود عرب طرح 

يط الضوء على لتعزيز التحالف والتعاون االسرتاتيجي بدالً  من االختالف .كما ويهدف البحث إىل تسل

ذلك جممل التحديات واملعوقات اليت يتعرض هلا النظام اإلقليمي العربي ، فضالً  عن حتديد مستقبل 

 . وفق مشاهد مستقبلية تضع بنظر االعتبار فروض عديدة  النظام
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مي العربية املّكونة للنظام اإلقلي من مدى قدرة الدول إشكالية البحثً ملا تقدم تنطلق  واستنادا       

بينهما أوالً  ومن إعادة تعريف تلك العالقة بني نظامها اإلقليمي  العربي من إعادة تعريف العالقات

كذلك مدى قدرتها على جتاوز التحديات الداخلية مجيعها وإعادة هيكلة البيئة ووالنظام العاملي، 

 ديد واهلادف للمحافظة على أمنه اإلقليمي الداخلي . العربية وفقاً  ملعاير التحالف العربي اجل

باخلطر  اشعروا؟ هل  ماذا يريدون العربتنطلق من السؤال اآلتي فرضية البحث  وعليه فإن         

مبعنى  ري جذري جغرايف واجتماعي وسياسي تغيل خطر يؤديخطر وجود ؟ أي هو ؟ هل أصبح اخلطر 

حتت  ضع خيإذ ال يزال النظام اإلقليمي العربي  جي املفقود ؟حيقق العرب التوازن االسرتاتيمتى 

الداخلية اليت يف طبيعتها هيكلية بنيوية يف العالقة بني أعضائه أو سعي قوى إقليمية  األزماتتأثري 

 والتأثري على تفاعالته الداخلية .  الخرتاقهودولية 

 وعليه حتاول فرضية الدراسة اإلجابة على التساؤالت اآلتية وهـــــــــــــــي :       

 التحالف العربي ؟  اسرتاتيجيةــ ما الدوافع اجلديدة اليت تقف وراء بناء  9

 ؟  ـ ما التحديات اليت تواجهه النظام اإلقليمي العربي 5

 العربي يف ظل تزايد التحديات ؟  اإلقليميـ ما مستقبل النظام  3

على املنهج الوصفي لوصف الظاهرة موضوع البحث وحتديد  يعتمد البحث يف منهجيته          

ودوافعها االجيابية والسلبية اليت تعمل باجتاهني األول كدوافع للنشوء والبناء وإعادة هيكلة أسبابها 

ن ثم االعتماد على املنهج التحليلي لتحليل تلك ومالنظام اإلقليمي وأخرى تعمل كتحديات مضادة . 

ً  للنتائج ، كذلك يتم االعتماد على املنهج  األسباب حتديد الستشراف و االستشرايفوتبيانها وصوال

مستقبله . وبذلك يتكون ووفق مشاهد مستقبلية حتدد الرؤيا القادمة للنظام العربي مستقبل النظام 

وتوصيات ، إذ يتناول املبحث  واستنتاجات ثة مباحث وخامتةمن مقدمة وثال البحث يف هيكليته

الثاني فيتناول أهم املبحث التحالف العربي ، أما  اسرتاتيجيةالدوافع اليت تقف وراء إعادة بناء  األول

 العربي .  اإلقليميوالثالث يتناول مستقبل النظام  التحديات املعيقة لتطور النظام اإلقليمي العربي .
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التحالف  اسرتاتيجيةالعربي )   اإلقليمياملبحث األول : الدوافع اجلديدة وراء إعادة بناء النظام   

 العربي ( .

الكبرية  اإلخفاقاتالعربي والسيما بعد  اإلقليميتعددت الدوافع اليت تقف وراء إعادة تفعيل النظام 

م وما تالها من 9151حزيران عام /  4منذ نكسة  املنطقة العربية بدءًاب اليت مرت املتكررة واألزمات

م وما تلتها من 9114ديفيد عام  كامبيف  إسرائيلالسالم مع  اتفاقيةتشرذم عربي بعد توقيع مصر 

واالهم  األوىلاليت قبلها واملتمثلة حبرب اخلليج  اإلحداثة هي أكرب يف واقعها من دحداث أخرى جديأ

م 9111آب عام  / 5ل القوات املسلحة العراقية لدولة الكويت يف منها حرب اخلليج الثانية بعد دخو

بدخول النظام اإلقليمي العربي وانكشافه إمام القوى العاملية متمثلة  أدت إىل تصدعوما تلها من أحداث 

العربية على حد سواء وإقامة قواعد عسكرية أمريكية كان أهمها واملياه  لألراضيقوات التحالف الدولي 

من إحداث حرب اخلليج الثالثة واليت أدت نوعا ما يف بعد ذلك يف دولة قطر . وما تلتها  لسليلةاقاعدة 

غري العربية من جهة وأمام  اإلقليميةأمام القوى أو تعريه متاما العربي وانكشافه  اإلقليميتدمري النظام 

أخرى . وأمام تلك  من جهةوفرنسا بريطانيا روسيا والقوى الدولية الكربى كالواليات املتحدة و

 واجليوسياسيةالثالثة القيمة الكربى  األلفيةمن  األوىلاملعطيات أدركت البلدان العربية يف أواخر العشر 

منها واليت  اإلقليميةسيما حتصينه من التدخالت اخلارجية والالعربي وضرورة  اإلقليميألهمية النظام 

أثبتت الوقائع اليومية إنها تستهدف الواقع العربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا . وعلى ضوء 

واملتنوعة داخلية وخارجية أمنية ما تقدم ميكننا يف هذا الصدد أن حندد مجلة من الدوافع املهمة 

عربية ملواجهة  اسرتاتيجيةء اليت وقفت وراء إعادة الدعوة لبناوسياسية واقتصادية واجتماعية 

 التحديات وأهم تلك الدوافع هــــــــــــــــــي : 

البلدان العربية كافة وخاصة دول  استشعرتإذ الدوافع األمنية املرتبطة باملخاطر األمنية : أوالً  : 

 وهي حبد ذاتها، ت تواجهها األمنية اجلديدة اليت بدأاملخاطر بومصر جملس التعاون اخلليجي 

خماطر ذات طابع فكري مدعوم بقوى وتنظيمات متلك من القوة والسالح ما يؤهلها للعب دور بارز يف 

هذا من  األمين اإلدراكأكثر البلدان العربية اليت من املمكن أن تكون متواجدة فيها ، ولذلك متثل 

اليت هي يف طبيعتها  األمنيةوحقائق عديدة أسهمت بشكل أو بأخر يف تعظيم املخاوف  اعتبارات
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ـــــــــــم تلك احلقائق وأهوالنخب السياسية املرتبطة بها احلاكمة  العربية لألنظمةخماوف وجودية 

 منية هــــــــــي : األ

من أجندات املتطرف وما حيمله :  املتطرفالسياسي بشقيه املعتدل و اإلسالمقوى  انتشارــ  1

حتت  اندرجت، أن هذه القوى  األجنبيةأنظمة احلكم القائمة واتهامها بالعمالة للقوى على خطرية 

هي أقرب إىل حتطيم النسيج العربي والقيم العربية ومتطرفة  أفكارمبا حتمله من  اإلرهابمسمى 

أصبحت  حبيثمن ذلك  أكثر إىل ابتعدتوالدين والتسامح واحملبة ، ال بل هي  اإلخوةيف  اإلسالمية

ميكن توظيفها من قبل دوائر أجنبية متى رأت احلاجة لذلك فضال عن مصلحتها السياسية جاهزة  داةأ

والوجودية اليت تدفعها لتكرار حماوالت الوصول للسلطة بشتى الطرق حتى وأن تطلب اآلمر الركون إىل 

فكيكه ونشر البؤس وتالبلد أو ذاك لتمزيق هذا والقوة لتحقيق غرضها  اإلكراه واستخدامأساليب العنف 

بعيدا عن برامج التنمية  ، اإلنسانفضال عن امتهان كرامة  ، أبناءهوالفقر والضياع والتخلف بني 

هذه القوى قد وضعت النظم السياسية العربية يف حرية من  إناالقتصادية اليت حتقق تقدما للشعوب . 

ية بشتى السبل مبجرد وصوهلا قراطأمرها فإذا فسحت هلا الطريق عرب الدميقراطية تراها تنسف الدمي

املسلمني يف مصر عقب  اإلخوانحكم حركة  أثناءوهذا ما حصل ( . 9األمسى وهو احلكم )فها إىل هد

م وما أسفرت عنه من سياسات متنوعة كان جلها ينصب يف أخونة مؤسسات  5199/ يناير  54ثورة 

من املواطن املصري نفسه منوذجا  اختذتاليت  اإلخوانيةالدولة املصرية العريقة وصبغها بالصبغة 

وذاك ال ينتمي للحركة ويف الصف املعادي هلا  أنصارهاللتمييز بني مواطن وأخر هذا ينتمي للحركة ومن 

حقوقهم وحرياتهم  تضمنالشعب املصري حبلم الدولة املدنية اليت  أبناءمما أحبط طموح املاليني من 

وهذا ما يفسر كيف إنهم غريوا مواقفهم وتصوراتهم عن األحزاب السياسية  وتوفر هلم العدالة واملساواة .

والدميقراطية اليت كانوا يرفضونها بشدة يف بداية تأسيس احلركة وهم اآلن يعلنون قبوهلم بالدميقراطية 

 واألحزاب السياسية كآلية للوصول للحكم أو املشاركة فيه لتحقيق أهدافهم .

اخلناق على املؤامرات  تضييقعرب  القومي العربي األمن اسرتاتيجية دافأهــ العمل على حتقيق  2

منها واليت تهدف  اإلقليميةالعربي وتطويق مجيع الدول وخاصة  اإلقليميالداخلية اليت تضر بالنظام 

. ودولــه العربي  اإلقليميبأمن النظام  لإلضراراملتنوعة عرب مشاريعها السياسية  أزماتهاتصدير  إىل
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أما عرب التعاون مع مجاعات مسلحة وهذا ما حاصل فعال اليوم من تواجد مجاعات وبطرق عديدة 

يم وتنظ يف سيناء مصر بيت املقدس وأنصار وأخواتهامسلحة عديدة حتظى بدعم خارجي كداعش 

 .وغريها  وجبهة النصرةدة يف بالد املغرب العربي القاعدة يف اليمن وتنظيم القاع

، تلك  تنامي املشكالت احلدودية بني بعض البلدان العربية من جديداحتواء وحماولة ـ  3

املشكالت اليت أضرت بالنظام اإلقليمي العربي وأضعفته يف جوانب كثرية ال بل سهلت عملية اخرتاقه 

من قبل القوى اإلقليمية والدولية على حٍد سواء وحتدياً  إسرائيل وتركيا وإيران فضال عن القوى الدولية 

اهني األول كدوافع فعالة تبعث هذه املشكالت تعمل باجتكالواليات املتحدة األمريكية و روسيا . 

الرغبة لدى احلكومات العربية إلجياد احللول الناجعة حللها وإنهائها والثاني كتحدي داخلي ومعوق 

 وأهم تلك املشكالت هــــــــــــــــي : أضر بالبنية املكونة للنظام اإلقليمي العربي . 

حلدوث حرب اخلليج الثانية  أدترت ومن ثم أ ــ النزاعات احلدودية بني العراق والكويت واليت تطو

واليت تعد من أقوى وأكرب املشكالت اليت أضرت النظام اإلقليمي العربي وضربته  9119ـ  11عام 

 أحداثوما تالها من  9111/ آب  5بالصميم بعد دخول القوات املسلحة العراقية لدولة الكويت يف 

 العراق من الكويت .  وإخراجلضرب  كاأمريقوات التحالف الدولي بقيادة  جمليءقادت 

ب ــ املشكلة احلدودية بني دولة اإلمارات العربية املتحدة والعربية السعودية ، إذ بعد موافقة الشيخ 

تقضي مبنح السعودية قطاعا ساحليا شرق منطقة العديد يف مقابل تنازهلا عن  9115زايد آل نهيان عام 

أثريت املشكلة بني  9114اق بشكل سري وبدون علم قطر ويف عام واحة الربميي لإلمارات ، عقد االتف

 5115قطر، كما وأثريت مرة أخرى عام  باجتاهجسر حبري  إنشاءالبلدين عندما أرادت اإلمارات 

عندما أصدرت اإلمارات يف كتابها السنوي خرائط تظهر فيها خور العديد تابعة للمياه اإلقليمية 

 اإلماراتينيفشهدت العالقات تبعا لذلك منحى سليب عندما أوقفت السعودية دخول املواطنني  اإلماراتية

هو معمول به فقط بقيام اإلمارات بتغري خارطتها باستخدام بطاقات اهلوية كما  5111أليها عام 

منطق  من 9115اجلغرافية املوجودة على بطاقات اهلوية بني مواطنيها وتقول إنها وافقت على اتفاقية 

  . (2) االضطرار وهذا ال يعين أن العديد تابعة للسعودية 
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، فعلى الرغم من العالقات  9155ج ــ النزاع احلدودي بني املغرب واجلزائر والذي جتسد منذ عام 

املتعاونة بني البلدين ومشاركاتهما املستمرة يف مؤمترات القمة العربية واالحتاد أملغاربي واجلامعة العربية 

ومنظمة الوحدة اإلفريقية إال إن السمة الغالبة بينهما هي التوتر وذلك بسبب اخلالفات احلدودية حول 

رب الرمال فاملغرب تقول أن هذه األراضي مغربية قبيل الغزو الصحراء واليت تطورت إىل حرب مسية حب

الفرنسي للجزائر وضمها له وباملقابل اجلزائر ترفض ذلك وهي ال تريد التفريط بها ومن ثم مارست موقفا 

 . (3)حديا جتاه هذه القضية مما كان له السبب بإغالق احلدود بني البلدين 

، مصر  استقالهلمادان حول منطقة حاليب وشالتني منذ بدايات د ـ املشكلة احلدودية بني مصر والسو

فرضت سيطرتها على املنطقة وقامت باستخدام القصف العسكري يف املقابل قامت القوات السودانية 

مصر فمن جهة  اسرتاتيجيةهلما أهمية  كون املنطقتنيجتنبا للقصف والسبب يعود  هاباالنسحاب من

 اجلنوبيةمن جانب حدودها  األمحرعلى البحر كونها توصلها بسواحلها  اتيجي هلامتثل العمق االسرت

 األماكنوهي ال تريد فقدانها الن حدودها بذلك ستصبح مكشوفة أما السودان فإنها تعتربها أحدى أهم 

وعليه فإن ُجل القيادات العربية أدركت ولو بشكل .  (4)ية مبعدن املنغنيز وبكميات كبرية جدًا الغن

ما هلذه املشكالت من أهمية مضرة بنظامها اإلقليمي كونها الوسيلة أو املعرب الذي من املمكن أن متأخر 

تنفذ من خالله القوى اإلقليمية والدولية كإسرائيل والواليات املتحدة وغريهما من القوى اجملاورة للنظام 

كالت إىل أبعد حدودها خاصة ت الدوافع احلقيقية لديها لتضيق هذه املشداإلقليمي العربي . وبذلك تول

بعدما شهدت معظم الدول العربية تهديد وجودي حقيقي لكيانها العام كما هو احلال يف سوريا والعراق 

تقف خلف إعادة فاعلية النظام اإلقليمي العربي السياسية اليت دوافع ال وعلى صعد آخر ،تعددت. 

خلية أو إقليمية أو دولية ، وتربز هذه الدوافع ودوره يف صد االخرتاقات اليت يتعرض هلا سواء كانت دا

كمحفزات تبعث على عدم اخلمول أو التزام جانب الصمت ملا حيدث هنا أو هناك من أحداث 

ومتغريات تتطلب اختاذ موقف وحركة فاعلة أما بالضد أو باإلجياب . ألن الوقوف موقف املتفرج ال 

األخرى وخاصة اإلقليمية منها حتاول ال بل  األطراف العربي سيما وأن األمنطرف يف معادلة  أيخيدم 

تنتظر الفرصة املالئمة واملناسبة لدخوهلا وحتقيق أهدافها وهذا ما حصل بالفعل يف كل مرة يضعف فيه 

وما  9111النظام اإلقليمي العربي أو حينما يصاب بالشلل وهذا ما حدث أيام حرب اخلليج الثانية عام 
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يف حرب اخلليج إىل حصار اقتصادي قرابة أثنى عشرة عاما أو كالذي حصل بعدها من تعرض العراق 

وكذلك ما حدث على خلفية نشوب  5113الثالثة اليت أسفرت عن احتالل هذا البلد العربي عام 

ثورات الربيع العربي وما رافقها من ظهور قوى وحركات حملية دينية استغلت طموحات الشعوب 

بإقامة دولة مدنية دميقراطية تضمن احلقوق والعدالة والرفاهية االقتصادية مما العربية الثائرة وُحـلمها 

أدى لتحويل تلك الثورات إىل وبال أصاب الشعوب العربية وأفقد جمتمعاتها لالستقرار االجتماعي 

/ حزيران  31والسياسي واالقتصادي وهذا حال ليبيا واليمن وسوريا ومصر قبل االنتفاضة الشعبية يف 

 وهذا ما سنالحظه يف النقاط اآلتية . .  5193

 ً  اخرتاقاتــ شعور القيادات العربية كافة باحلجم الكبري الذي يتعرض له الوطن العربي من  ثانيا

العربية املكونة للقومية العربية واملؤسسة  األنظمةبل وصل اآلمر إىل تساقط معظم  وتدخالت خطرية ال

للدولة القومية العربية ، كما أن هذا الشعور جتسد بشكلٍ  واضح عندما أدركت البلدان العربية عجزها 

األخرى أو  خاصة املؤامرات الداخلية اليت تشنها القوى اإلقليمية عن مواجهة التحديات املختلفة 

فلم يعد اآلمر مقتصرا على دول جملس  لتفتيت وجتزئة اجملزأ  .املخططات الدولية اهلادفة حنو ا

على اتفاقية الدفاع اخلليجي   توقيعهاعسكرية دفاعية بعد  إسرتاتيجية باعتمادهاالتعاون اخلليجي 

واليت مت مبوجبها تأسيس درع اجلزيرة 5111/ عام  األولاملشرتك يف املنامة يف ديسمرب / كانون 

وإمنا أدركت دول اخلليج العربي نفسها  . (5)من إنشاء قوة مشرتكة للتدخل السريع  تهاواستطاع

أهمية إنشاء قوة عربية مشرتكة إذ أن جممل األخطار متأتية من ما تعانيه البلدان العربية األخرى . 

حالة هي  األخطاروأهم تلك  وهي بذلك لن تكون يف منأى عن تلك األحداث وتأثرياتها السلبية .

لكيان بعض  ظروف مشكالتها الداخلية اليت متر بها وانهيارالتفكك اليت تعيشها البلدان العربية و

وكذلك ما حيصل يف العراق .  (6) 5194الدول كالصومال ولبنان الذي ال يزال بدون رئيس يف عام 

يف اإلسالم جماميع وتنظيمات تريد توظالذي تقوده  اإلرهابوسوريا واليمن وهذه الظروف تناغمت مع 

كأهم خطرين   * لصاحلها وجتعل منه إسالما متطرفا وبالتالي أصبح اإلرهاب ذريعة للتدخل األجنيب

  .يواجهان النظام اإلقليمي العربي 
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 ً واليت توزعت بني القوى اإلقليمية اآلتية وهي  التدخالت اإلقليمية يف النظام اإلقليمي العربي ـثالثا

 يف قلب النظام اإلقليمي العربي .  أنشئتتركيا وإيران وأثيوبيا فضال عن دور إسرائيل كونها دولة 

م تسعى جاهدة ملنع أي مشروع  9144لديها أهدافها ومصاحلها منذ القدم إذ إنها ومنذ عام  أ ـ تركيا

املياه كنهر دجلة والفرات وبناء عالقات سياسية  استخدامدة منها وحدوي عربي قوي عرب وسائل عدي

يف دعم احلركات اإلسالمية واستخدمت وما زالت أسلوب املال والسالح للتدخل  إسرائيلوعسكرية مع 

تونس وهي بذلك النهضة يف املسلمني يف مصر وسوريا و اإلخوانأو الدينية يف العامل العربي كحركة 

سيما بعد انتهاء والالذي غابت عنه كثريا  واإلسالميج لعزلتها عن العامل العربي حتاول إجياد خمار

مهمتها كحليف للواليات املتحدة كخط الدفاع األول  حللف مشال األطلسي أثناء حقبة احلرب الباردة 

 أزدادتكون عامل توازن يف املنطقة عموما . ولقد  أنوتقدم نفسها كونها قوة إقليمية ميكن بني املعسكرين 

 (.1)وأهم أسباب ذلك هـيحتديدا  5199دورها ما بعد ثورات الربيع العربي ومنذ عام 

العراق وانهيار النظام اإلقليمي العربي وحالة التفكك  احتاللحالة الفراغ اليت تسود املنطقة بعد ـ 9

 والرتاجع الذي أعرتى تلك املرحلة . 

الرتكية حنو املنطقة العربية كونها متتلك مفاتيح أساسية يف الصراع  االسرتاتيجيةــ التوجهات  5

على املضايق املتحكمة يف السلسلة  إطاللتهااجليوبوليتيكي العاملي ليس مصادر الطاقة فحسب وإمنا 

اليات املتحدة األمريكية البحرية األهم يف العامل املتجهة من الشرق األوسط شرقا وحتى أوربا الغربية والو

مضيق هرمز وباب املندب وقناة السويس وجبل طارق وتشكل هذه املضايق عنق الزجاجة  أيغربا 

 للسلسلة البحرية يف نصف الكرة الغربي وهي مهمة بالنسبة هلا . 

ا جتنيه من ملكثريا قياسا من الناحية السياسية ليما باجتاه املنطقة العربية ال يكلفها ـ متدد تركيا إق 3

املنطقة العربية هي اجملال اجلغرايف الوحيد يف جوار تركيا الذي  إنعائدات سياسية كبرية ، كما 

ميكنها فيه من لعب دور إقليمي دون االصطدام بقوى عاملية باملقارنة بالقوقاز حيث النفوذ الروسي أو 

 يف ألبانيا والبوسنة حيث نفوذ دول أوربا الوسطى . 
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هناك عوامل داخلية أسهمت يف توجه تركيا حنو املنطقة العربية كوصول حزب العدالة ـ كما أن  5

الواليات املتحدة األمريكية يف وقرار الربملان الرتكي بامتناع التعاون مع  5113والتنمية للحكم منذ عام 

يل على حربها على العراق كذلك موقف تركيا حيال احلرب على غزة وموقفها القوي من اعتداء إسرائ

أسطول احلرية وقطعت عالقاتها العسكرية واالقتصادية معها والذي عـُـد من املواقف املهمة الصادرة من 

 دولة إقليمية ضد من إسرائيل .  

األخرى للتأثري على النظام اإلقليمي العربي  اإلقليميةران حاهلا حال القوى اجتهت إي :ب ـ إيران 

اإلقليمية ومن ثم الدولية ،  األحداثغي حتقيقها على صعيد مسرح تبعا ألهدافها ومصاحلها اليت تبت

كونها لديها مشروعها السياسي الذي تريد نشره يف عموم العامل العربي من خالل حتريك حدودها مع 

دستورها من  945املادة حسب . وهي تنطلق من قاعدة دستورية  (8)النظام العربي وعلى حسابه 

الفصل العاشر اخلاص بالسياسة اخلارجية واليت تتضمن السعي لتأسيس احلكومة العاملية ودعم ما 

وهي بذلك .  (9)مكان من العامل  أيتسميهم املستضعفني ضد املستكربين ونصرة احلركات التحررية يف 

دينية مع القوى الدولية للتأثري على النظام اإلقليمي العربي من خالل سياساتها ال تشاطرت

فتدخلت يف العراق واليمن والبحرين ولبنان وسوريا وشكلت واالقتصادية واالجتماعية  واالسرتاتيجية

العربي بالشلل وعدم قدرته على  اإلقليميعامل مؤثر يف جمريات األحداث فيها مما أصاب النظام 

املؤرخة يف  955سته جمارات هذه السياسات وهذا ما دفع جملس اجلامعة العربية الستصدار قرار يف جل

بالكف عن تدخالتها يف الشؤون الداخلية للدول العربية  إيرانيقضي مبطالبة  5194 أيلولمنتصف 

 . (11)هدد األمن واالستقرار يف املنطقةواليت تقوض من بناء الثقة وت

العربي يف جمال املياه وخاصة ضد دولة السودان  اإلقليميمتثل حتدي كبري للنظام  : ج ـ أثيوبيا

ملناطق من الصومال وفصله جغرافيا  احتالهلاالشمالية ومصر أو حوض النيل عموما ، ويتمثل حتديها يف 

عن السودان وتدريب وتسليح القوى االنفصالية يف جنوب السودان وغربه ودعم القالقل يف املناطق 

وبه وحماوالتها املستمرة لرتويج فكرة االفريقانية كبديل للفكرة القومية املتنازع عليها بني السودان وجن

ينظرون دائما للمنطقة العربية والشرق  اإلثيوبي، ولذلك فإن صناع القرار  اإلفريقيالعربية يف القرن 
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حترص وهي بذلك  اإلثيوبي اإلقليمي األمنيف  وإجيابااملؤثرة سلبا  األقاليمعموما باعتباره احد  األوسط

والشرق  اإلفريقيالغربية يف القرن  األمريكية ــ ة املصاحل مقادرة على خد إقليميةدورها كقوة  إبرازعلى 

مع العمل يف الوقت نفسه على استثمار  أبيبتل  واشنطن ـال سيما املصاحل اخلاصة مبحور  األوسط

  . (11) ها مصاحلأقطاب النظام الدولي يف خدمة املنافسة بني 

كدافع وحافز متناغم مع التدخالت اإلقليمية األخرى يف إعادة  إسرائيل يف املنطقة العربية د. دور

ت ، إذ إنها مارست سياسات جديدة ختتلف عن العهود السابقة يف تفتيالعربي اإلقليمي فاعلية النظام 

 إبعادهمبغية  هأطرافدوله وقطع الروابط والعالقات بني  وإضعاف هانظامالبلدان العربية بهدف اخرتاق 

، فسعت تبعا لذلك إىل نسف عملية السالم  9151العربية احملتلة يف حرب  باألراضيعن املطالبة 

 األراضيوعدم تقدميها تسهيالت لذلك كما إنها أخذت تتوسع يف مد املستوطنات اليهودية داخل 

مقت عالقاتها جبنوب الفلسطينية وحتى مشروع التقسيم إىل دولتني أخذت ترتاجع عنه . كما إنها ع

 سعتالسياسية  الناحيةالسودان لتحقيق أهدافها ألهميته بالنسبة حلوض النيل ومصر حتديدا ، فمن 

دولة من أكرب الدول العربية مساحة من االهتمام بالقضية  إخراجلتحقيق مكاسب سياسية عن طريق 

وتأمني مصاحلها  األمحريف البحر  هو لتأمني مالحتهاوأمنيا الفلسطينية والتأثري والضغط على مصر . 

التأثري على حصة السودان ومصر املائية ، ومن الناحية االقتصادية فالسودان حيتوي على احليوية و

رية اليت تغري الدول كافة كالبرتول ، وهي بذلك توجهت حنو جنوب السودان بالك األوليةاملوارد 

على حد قول اليعزر اولشتاين وطورت عالقاتها كمحاولة لكسر عزلتها االقتصادية مع البلدان العربية 

 العقيد إنيف العامل  ةاإلسرائيلي األسلحة ةيف دراسته املعنون يريالنالعلوم السياسية يف جامعة  أستاذ

متطورة حلركة جنوب السودان  أسلحةعلى بيع  5119شاؤول رهان سكرتري عام وزارة الدفاع اتفق عام 

ية بالتنقيب عن البرتول ـ صين إسرائيليةوهي شركتان  وتبيضهوذلك مقابل السماح لشركيت حريار 

ئيل رمسيا ارسأعلنت إدولة اجلنوب إذ  وإعالنواختذت طابعا رمسيا بعد االنفصال  هماعالقاتوتطورت 

وبذلك تطورت العالقات بينهما ومت  5199متوز  54عن عالقاتها الدبلوماسية مع الدولة الوليدة يف 

وبذلك تعاظمت املخاطر  . (12)سفريا هلا يف جوبا  5195كانون الثاني  91تعني حاييم كورين يف 
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حربه  رأسالعربي واملصري يف االجتاهات كلها وكان موضوع املياه هو األمن اإلسرائيلية من أجل تطويق 

 . * 

أهم الدوافع اجلديدة إلعادة فاعلية النظام  إحدىُتعد هذه  الدوافع االقتصادية واالجتماعية :رابعاً  : 

مشاريع ومصاحل اقتصادية مشرتكة ال ميكن  بإجنازبرغبة البلدان العربية وتتمثل  العربي  اإلقليمي

وحجم الدعم املالي  هماتتجسد حبجم التبادل التجاري السنوي بينوهي . حتقيقها من دون تكتلهم 

معينة أو لدعم اقتصاد اقتصادية ملشاريع  األخرىالعربية لغريها من الدول العربية الدول املقدم من بعض 

اتفاقيات السوق  بإمتامتتمثل مبدى الرغبة احلقيقية للبلدان العربية  هذه الدوافع إن، كما  أو لالستثمار

العربية أهمية دول ، وهنا أدركت ال الكمركيةة ـالعربية املشرتكة وفتح مناطق حرة بينهما والتعريف

مجلس التعاون اخلليجي فالعربي ،  اإلقليمياقتصادها لو مت تفعيله بشكل مدروس إلعادة فاعلية النظام 

معينة جعلته حاليا قادرا على جتاوز العقبات  أسساستطاع ومنذ عهد الثمانينيات من ترسيخ ً مثال

عملة  إنشاءاالقتصادية ومتمكنا من حتقيق نوع من الوحدة االقتصادية بني دوله وهو حاليا يتجه صوب 

تعمم هذه على جممل  أن، فأصبح من املمكن  األوربياملمثل لالحتاد  األوربيباليورو  أسوةموحدة 

إن اخلليج . أما على صعيد الدوافع االجتماعية نلحظ  إىلالعربي ومن احمليط  اإلقليميمكونات النظام 

تشكل حافز ضروري إلعادة فاعلية  أنتشرتك بنفس املشاكل االجتماعية واليت من املمكن  الدول العربية

واغلب هذه املشاكل هي يف الوقت ذاته فاعلية تعمل كمحدد هلذه ال إنهارغم اإلقليمي العربي النظام 

تراجع مستويات الرتبية والتعليم وانعدام التنمية ة وواألمية وسوء الرعاية الصحيالبطالة والفقر 

انتشار االجتماعية كما يف العراق واليمن والصومال وليبيا وسوريا بسبب األحداث الداخلية واقتصاديا 

كثرية فضال عن مشاريع  أحيانيف  االسرتاتيجيةلتخطيط وانعدام الرؤى وسوء ا واإلداريالفساد املالي 

كبرية  أثار أنتجتاالقتصادي والتكيف اهليكلي قد  اإلصالحأو سياسات اخلصخصة  إنمتلكئة كما 

واسعة من ذوي  بفئات أضرتبشرائح اجملتمع العربي السيما سياسات التقشف املالي اليت  أضرت

  . (13)الكثري من فرص التعليم والتدريب  الدخول احملدودة وحرمان

العربي و تدعيم  اإلقليميخامساً  : الرغبة يف بناء قوة عسكرية عربية مشرتكة تهدف إىل محاية النظام 

تدخالتها والدولية والسيما  اإلقليمية واإلخطارالعالقات بني البلدان العربية وجمابهة التحديات  أواصر
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 إقليميةاليت استطاعت من بناء قواعد خمفية هلا بدعم قوى  اإلرهابيةاجملاميع والتنظيمات مواجهة و

 أوالخارجية تصب  وأجنداتالقومي العربي عرب تنفيذها ملشاريع  باألمن لإلخاللدولية واليت تسعى  أو

 ماراتواإلبني مصر والسعودية  اسرتاتيجيحتالف  إنشاءية .فكان دوليف مصلحة القوى ال وأخريا

 األخرى األسبابإال ملواجهته تلك التحديات وكان من أهم  األربعكمركز حتالف لتلك الدول  واألردن

 . (14)هـي  بإنشائهاملضافة ملا تقدم 

ت أمنية مركزة لتأمني اجلزيرة العربية ومصر من خطر انتشار اإلرهاب واملخابرات اخلارجية ـ إجراءا 9

. 

كقوة عسكرية وإقليمية عربية يف محاية أمن اخلليج العربي ودوله العربية ـ تفعيل الدور املصري  5

 اخلليجية .

 ـ املناورات والتعاون العسكري يف البحر األمحر ومحاية املالحة والتجارة العاملية .  3

هو رسالة للقوى اإلقليمية إن البلدان العربية هي ليست يف حالة تفرد  واسرتاتيجيةـ أسباب سياسية 5

خالف دائم بقدر ما هي قادرة على التعاون والتجمع العسكري واالقتصادي متى ما استدعت احلاجة و

 ومنافذها البحرية . اإلقليميةلذلك سياسيا ، وإحكام سيطرتها على حدودها البحرية ومياهها 

واملذهبية  العربي عن طريق تدعيم الطائفية اإلقليمالقوى الدولية يف اخلفاء لتفتيت سادساً  :جلوء 

كيانات  إىل، حبيث يتفتت الوجود العربي  القومية لدى مكونات البلد الواحد واألقلياتوالعشائرية 

الغري  أوبالغزو املباشر  إماسياسية متفرقة وتنفصم الروابط فيما بينهما حبيث يسهل السيطرة عليها 

ودان هو مثال صارخ على ذلك وانفصال جنوب الساملباشر بالسيطرة على مقدراته وثرواته الطبيعية 

والسيما بعد أن ولذلك أدركت معظم الكوادر املثقفة العربية خماطر هذه السياسات على بلدانها .  (15)

) يسمى لعربي حتت مسميات كثرية منها ما اتوالت املشاريع الدولية املختلفة لطمس النظام اإلقليمي 

كالقضاء على ا من سياسات خمتلفة موما رافقهومشروع الشرق أوسطية * (دالشرق األوسط اجلديب

ونشر حقوق اإلنسان  انتهاكاتاالستبداد والدول التسلطية والشمولية والدكتاتورية أو التدخل بسبب 
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أسهمت يف الدميقراطية وإصالح اجملتمعات العربية واجملتمع املدني واملؤسسات الدستورية والقانونية 

يف زيادة حالة االنقسام اليت شهدتها ونات النظام اإلقليمي العربي تعميق حالة عدم االستقرار يف مكو

، ألنها مل تطبق من قبل الدول الغربية وخاصة واشنطن بوازع من األزماتيف الكثري البلدان العربية 

َ  املصداقية واجلدية وإمنا  كان اهلدف األمسى هو إحداث الفوضى السياسية واجملتمعية ومن ثم

وعلى طية مبعنى اختذوا طريق العنف والفوضى أوال لتحقيق الدميقراطية ثانيا الوصول للدميقرا

( على النظام اإلقليمي العربي  أمريكا)  األوحدتأثريات العوملة الصادرة من القطب  استمرتصعيد آخر 

ملة للتحالفات والتكتالت ملنع أو لتقليل من تأثريها .فالعو مما أالجئهاوغريه من بلدان عامل اجلنوب 

(Globalismمتثل استجابة منطق ) يف نشر القيم والسياسات والتعاليم وترسيخ أمريكا ية لرغبات

التوجه حنو تعميق صيغ التعاون الرد هو  ى لنشرها وتطبيقها عامليا ، فكانسعهيم معينة تؤمن بها وتمفا

تدخل بسبب آلية العوملة وأثارها حيث بدأ  أوحتدي خارجي  إيوالتكتل من اجل مواجه  اإلقليمية

اغلب املشاكل هي مشاكل معقدة كاحلروب  إناجملتمع الدولي يشهد تكتالت جديدة بعد ما تبني 

فما كان من البلدان العربية . (16)الطاقة واملناخ وغريها  وأزمةوالفساد والتدخالت اخلارجية  األهلية

عربية عرب حتقيق التحالف العربي  اسرتاتيجيةة إلعادة أن تسعى جاهدإال وخاصة املركزية منها 

  كدوافع جديدة لتحصني نظامها اإلقليمي العربي .

 5191نستنتج مما تقدم أن هذه الدوافع مل تكن وليدة اندالع ثورات الربيع العربي يف نهاية عام        

فحسب وإمنا هي دوافع تراكمت عرب عقود طويلة من الزمن مل تكن خالهلا وما أفرزته نتائجها السلبية 

أمنها القومي حلماية واضحة احلدود واملعامل  اسرتاتيجية راغبة وأحيانا  متلكئة لوضعالبلدان العربية 

الكوادر املثقفة  إدراكرغم ب. و  ةو السياسية واالجتماعي ةاالقتصادياملستويات ومستقبل شعوبها على 

الوطنية حبجم املخاطر اإلقليمية  واألحزابالعديد من النخب السياسية العربية احلاكمة والقوى و

مواقف حامسة لتفعيل  اختاذوالدولية اليت يتعرض هلا النظام اإلقليمي العربي واليت يتطلب خالهلا 

بية املشرتكة إال ختص الدفاع العربي املشرتك والسوق العر االتفاقيات العربية مجيعها خاصة تلك اليت

السلبية على إعادة فاعلية النظام اإلقليمي أن التحديات الداخلية فاقت يف أحيان كثرية بتأثرياتها 

  .العربي 
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 املبحث الثاني : التحديات املعيقة لتطور النظام اإلقليمي العربي 

اهلائلة ومنذ تأسيس عاش النظام اإلقليمي العربي مراحل تارخيية كبرية متيزت بتحدياتها         

م واليت كانت يف بداياتها حتديات النشأة والتكوين والتخلص 9154عام مايس الدول العربية يف  ةجامع

من ترسبات االستعمار وحتدي بناء الدولة الوطنية ذات اهلوية اجلامعة وبكل مؤسساتها السياسية 

ر تغريت واختذت أبعادا وصورا جديدة واالقتصادية واالجتماعية ، لكن هذه التحديات يف الوقت احلاض

مل تكن معروفة سابقا كما إنها أفرزت آثار اقتصادية واجتماعية أضرت بالنظام اإلقليمي العربي فضال 

عن كم التحديات اخلارجية اليت تناغمت يف أحيان كثرية مع مثيالتها الداخلية لرتبك فاعلية النظام 

قومي وأمن دوله . ويف ضوء ما تقدم ميكننا يف هذا الشأن أن العربي ودوره اجلوهري يف محاية أمنه ال

إثارة حندد مجلة من التحديات الداخلية واخلارجية واليت رغم أثارها إال إنها كان هلا دورا مهما يف 

 الوعي العربي جمددا وهــــــــــــي : 

ديات الفرعية اليت هذه التحديات تشمل جمموعة من التح أوال : على صعيد التحديات الداخلية :

أضرت بفاعلية النظام اإلقليمي العربي علما أنه كنظام ال يلغي وجود الدول العربية كدولة مستقلة  أو 

يدعي إلغاء الكيانات السياسية املكونة هلا وصهرها يف كيان سياسي واحد وإمنا يدعو لتوحيد 

أيا كان شكلها وأهمها األخطار اإلقليمية السياسات واملواقف واملشاركة الفعلية ملواجهة التحديات كافة 

 :حتديات سياسية واقتصادية واجتماعية وهي والدولية . وعلية فهذه التحديات تشمل 

، فعلى الرغم من أن شرعية  ـ أزمة الشرعية للسلطة السياسية احلاكمة والنخب املرتبطة بها 1

السلطة احلاكمة هي أما وراثية أو ثورية إال إن هذه األسس تراجعت يف الوقت احلاضر وأصبحت غري 

تطلعات الشعوب العربية املطالبة باحلرية والتغيري ،  مأمابعد غياب جيل القادة املؤسسني ذات جدوى 

خاصة وإنها ارتكنت على ن حميطها الشعيب ومن ثم عاشت النخب السياسية احلاكمة غربة حقيقية ع

أحزاب سياسية وظفت تواجدها وبراجمها لدعم شخصية الرئيس أو القائد ليس إال ، وبعد انتقاهلا 

للشرعية الدستورية مل تقدم االنتخابات الرئاسية أو التشريعية شيئا جديدا سوى فوز احلزب احلاكم 

وهذا ما شاهدناه طوال مدة حكم الرئيس  . (11)ألصوات بأغلبية املقاعد والرئيس احلاكم بأغلبية ا
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التونسي األسبق زين العابدين بن علي ومصر يف عهد الرئيس األسبق حممد حسين مبارك وسوريا 

 واليمن والعراق أثناء حكم الرئيس األسبق صدام حسني . 

مة حقيقية بينها وبني مما أحدث أز: ـ غياب العالقة العادلة بني الدولة والطوائف املكونة هلا  2

العراق عام  احتالل، إذ أسهمت التطورات احلالية وما حصل من أحداث ما بعد  (18)جمتمعها 

الطائفية واملذهبية والقومية اليت تدعو إىل  النعرةوما تالها من ثورات الربيع العربي من تنامي  5113

الفرعية على حساب اهلوية الوطنية اجلامعة اليت تراجعت أمام  والوالءاتالتقسيم والتخندق الطائفي 

الطائفية والعنصرية والقومية مما أثبت ضعف بعض البلدان العربية على مواجهة أزمتها  الصيحات

من خالل صهر اجملتمع بثقافة عامة  األمورالداخلية للهوية الوطنية وضعف مؤسساتها على تدارك 

، وبذلك أصبحنا أمام أزمة اهلوية اليت أدت دودها كل الثقافات الفرعية شاملة ورائدة تنتهي عند ح

هي أحد هذه األزمة وبذلك أصبحت .لضعف القيم واملبادئ الوطنية وتراجعها أمام املصاحل الضيقة 

وهذا ما يف أغلب اجملتمعات العربية  وعدم التسامح الديين واملذهيب لنشوء التطرف  األساسية األسباب

والبحرين .  5199يناير  54العراق ولبنان وسوريا وليبيا ومصر أثناء مرحلة ما بعد ثورة حدث يف 

داخل بعض اجملتمعات العربية مما كان احلافر لنشوب  * وبذلك تعمقت أزمة االندماج االجتماعي 

 العنف الداخلي والتطرف املفضي النتهاكات حقوق اإلنسان العربي . 

ألنها  األساليب القمعية والتعسفية مع شعوبها الستخدامـ جلوء النظم السياسية العربية احلاكمة  3

 التنشئةحتصل على شرعيتها بشكل دميقراطي وانتخابي نزيه مما أدى إىل خلق صعوبات يف عملية مل 

القمعية للمحافظة على السلطة  األساليب واستخدامالدميقراطي يف احلكم  األسلوبالسياسية وغياب 

كمحاولة منها لتربير فشلها يف معاجلة األمور االقتصادية كما إنها تلجأ هلذه األساليب  . (19)

تصادية واجتماعية حقيقة توفر قدر وعدم القدرة على بناء تنمية اق واألميةواالجتماعية كالبطالة والفقر 

طوال مسريتها النضالية ، كما إن هذه الشعوب ملست الرفاهية اليت حتلم بها الشعوب العربية  من

الفرق يف املستوى االقتصادي واملعيشي بني دولة عربية وأخرى فكانت تطرح تساؤالت كثرية تبعا لذلك 

فإذا كانت بلدان اخلليج العربية متلك من املوارد النفطية اهلائلة فهي بالفعل استطاعت من توظيفها 
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قل جمتمعاتها من حالة التخلف والفقر والعوز إىل حالة متقدمة من حيث بشكل أمثل حتى متكنت من ن

املستوى املعيشي والتعليمي والصحي يف حني مل تتمكن الدول العربية األخرى اليت متلك نفس الثروات 

وأحيانا تفوقها من حتقيق طموحات شعوبها بسبب ميلها أما حنو احلروب أو دخوهلا يف أزمات 

تمثل بإثراء النخب السياسية احلاكمة واألحزاب املرتبطة بها على حساب املاد املالي اقتصادية أو الفس

احلال يف العراق واليمن وليبيا ومصر هو شعوبها فكانت تنميتها بدرجات متفاوتة وغري ذات جدوى كما 

 . واجلزائر وتونس 

إذ إنها مل تتمكن أحدى أهم حتديات النظام اإلقليمي العربي ،  ـ ضعف دور جامعة الدول العربية 4

من تطوير نفسها منذ تأسيسها يف إدارة العديد من األزمات العربية أو تعزيز العمل العربي املشرتك ، إذ 

ال بد من إصالحها، وذلك بسبب ميثاقها الذي مل يتجاوز حدود العالقات والروابط البيئية بني 

مضمون وحدوي وهي ما  إي أولنضاله من اجل حتقيق الوحدة العربية  إشارة يإمتجاهال  أعضائها

افقدها القدرة على مواجهة املخاطر اجلدية اليت تهدد األمن القومي العربي فثمة حاالت من الضعف 

  .  (21) والقصور أسهمت يف ختلفها منذ تأسيسها مقارنة بالتنظيمات اإلقليمية األخرى الفاعلة

واليت أدت إىل ظهور عدد من  شهدتها معظم الدول العربيةليت الختناق السياسي اـ حالة ا 5

احلركات االحتجاجية بعضها ذات صبغة سياسية أو اجتماعية واألخر ذات صبغة دينية أو عرقية 

. هذا االختناق دفع تلك احلركات للتفكري بالتغيري والعمل على اإلطاحة بالنظم السياسية القائمة  (21)

حتت شعارات عديدة ، لكنها مل تفكر مبا بعد التغيري كما إنها مل تدرك حجم الفوضى اليت من املمكن 

عتها بعض النظم أن تنتج  بعد ذلك ، إن السبب الرئيس وراء ذلك هو السياسات القمعية اليت اتب

السياسية العربية احلاكمة يف التضييق على احلريات وحماربة املعارضة والصحافة احلرة وعدم قدرتها 

 على معاجلة الكثري من األزمات االجتماعية واليت كان أهمها مشكلة البطالة والتشغيل . 

الداخلية حدى أهم التحديات عد أُي يف حتقيق التنمية االقتصادية يف أغلب الدول العربية التلكؤـ  6

ووقوعها  حتت طائلة املديونية العاملية بسبب اقرتاضها من صندوق املعيقة لتطور النظام اإلقليمي العربي 

النقد الدولي ووفق شروطه إلقامة مشاريع استثمارية إال أن هذه املشاريع مل حتقق اهلدف من إقامتها 
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سد مبالغ القروض وكذلك الفوائد املرتتبة عليها مما أوقها يف  ومن ثم  مل تتمكن بعض البلدان العربية من

 أزمة املديونية العاملية .

وفشل مشاريع اإلصالح قبل وبعد ثورات الربيع العربي ـ أزمة الدميقراطية واالنتقال الدميقراطي  1

أزمتها ، فما زالت البلدان العربية تعاني من  السياسي واستكمال متطلبات التحول الدميقراطي

مل تستطع من بناء قاعدة دميقراطية يف املراحل  ألنها هلا الدميقراطي ألسباب عديدة السياسية يف حتو

أكرب  اإلعالميالسابقة من تطورها السياسي الن حتوهلا الدميقراطي كان يف حدوده الدنيا وهو يف جانبه 

االنتقال الدميقراطي حقيقيا وإمنا  ىلإمنه يف جوانبه احلقيقية فلم يكن التحول الدميقراطي الذي يقود 

سيما يف تونس بعد االنتخابات شكليا . لكن تغري الوضع بعض الشئ بعد ثورات الربيع العربي وال كان

واالنتخابات الرئاسية املصرية اليت أسفرت الرئيس الباجي قائد السبسي الرئاسية اليت أسفرت عن فوز 

سي يف حني مازالت الدميقراطية متعثرة يف ليبيا وسوريا واليمن عن فوز الرئيس احلالي عبد الفتاح السي

كما شهدت األحداث عن تراجع بعض الدول العربية يف إمتام حتول دميقراطي جدي وعدم  . والعراق

قدرتها على بناء نظام دميقراطي يؤسس لدولة القانون واملؤسسات مبا يقود لالستقرار اجملتمعي الذي 

اإلقليمي العربي وتزداد فاعليته تباعا ، كذلك فإن صعود التيار اإلسالمي ممثال يتطلبه تقدم النظام 

بينهما وغريها من  األسلوبحبركة اإلخوان املسلمني يف مصر والنهضة يف تونس رغم الفارق الواضح يف 

( . وإمنا كانت سببا 55حقيق االستقرار املفقود )تلبية احتياجات الشارع الثائر لت البلدان واليت أخفقا يف

العديد من الدول العربية وخاصة مصر أمام أعدائها مما وضع النظام اإلقليمي العربي على  انكشافيف 

 احملك وأوعز بنهايته متاما .

: الذين يعدان من التحديات املهمة اليت تواجه النظام العربي  حتدي األمن الغذائي واألمن املائيـ  8

 ليته .وهو حياول استعادة فاع

وما  واألوربيوالروسي  األمريكيواملتمثل بالدور  التحديات اخلارجية للنظام اإلقليمي العربيثانيا : 

اليت  اإلحداثوعسكريا بسبب  ودبلوماسيايشهده احمليط العربي من تشابك دولي سياسيا واقتصاديا 

القوى الغربية اإليراني مع االتفاق النووي انعكاسات السورية و األزمةتشهدها منطقتنا العربية وخاصة 
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ومن ثم التدخل العسكري الروسي مباشرة وما حدث من خالفات بينها وبني تركيا حول إسقاط الطائرة 

الروسية ، ولقد متثل هذا التشابك من خالل مساندة أو رعاية دولية ألطراف النزاع فروسيا تدعم 

والغرب يدعم املعارضة السورية  أمريكاا ودبلوماسيا يف حني عسكريا وسياسي األسد الرئيس السوري بشار

. إن هذا الوضع ميثل حجم  (23)( داعش ) اإلرهاباملعتدلة فضال عن دور التحالف الدولي حملاربة 

، فتشابكت التدخالت  كتنظيم داعش اإلرهابيةوعمق ذلك وجود التنظيمات  واإلقليميالتشابك الدولي 

لينتج وضعا يف غاية اخلطورة يهدد وجود وكيان البلدان العربية ورمبا يدفعها حنو الدولية مع اإلقليمية 

 العربي على احملك ووقع أمام خيارين هما :  اإلقليميالنظام أصبح التفتيت .وهنا 

بيد القوى الدولية واإلقليمية لتحدد مصري املنطقة عموما أو  األموراألول : هو خيار السكوت وترك 

ليس هلا نهاية وهنا ستفقد البلدان العربية منظومتها هلا بداية ويبدو لتغرق يف املزيد من احلروب اليت 

ستشهد التفتيت ال حمالة واإلقليمي على الصعيد العسكري والسياسي والدبلوماسي األمنية ودورها 

واليت تعذر عليها  حلد اآلن وحنن يف أوائل عام  واإلقليميةيدة وتبعا للمصاحل الدولية حتت مسميات عد

 . ( داعش )اإلرهاب من القضاء على  5195

املصلحة العربية من خالل الدور والقوة العربية وتفعيل  إىل اخليار الثاني : أما هذا اخليار فهو الركون

وهنا فإن اإلرادة العربية ستقلب املوازين وحتجم بالتأكيد من ة إدراك حجم االخرتاقات الدولية واإلقليمي

دور اإلرهاب املدعوم خارجيا كما إنها ستحجم دور القوى اإلقليمية اليت تسعى مع حليفاتها الدولية 

الستغالل األحداث واألزمات اليت أشهدتها منطقتنا العربية بدءا من ثورات الربيع العربي وصوال إىل 

رية اليت تعذر إجياد حال هلا ، فكان التأكيد على بناء قوة عربية مشرتكة والدخول يف األزمة السو

حتالفات متنوعة وأهمها التحالف العربي كمحاولة من الدول العربية للمحافظة على منظومتها العربية 

  قدر املستطاع ليس إال .

بكل تأثرياتها السلبية تدلل العربي نستنتج مما تقدم، إن هذه التحديات اليت شهدها النظام اإلقليمي 

سيبقى يعاني من أزمات جوهرية عديدة سواء كانت داخلية أو على النظام العربي  إنمبا ال يقبل الشك 

مستوى العالقة بني الدول املكونة له أو على صعيد دور القوى اإلقليمية والدولية الساعية للتدخل 
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نا للقول أن من أهم التحديات املقبلة ستكون حول كيفية املستمر للتأثري يف حركته . وهذا ما يقود

احملافظة على وجودية الدولة الوطنية العربية كوحدة مكونة للنظام العربي بعد أن أصبحت الدول 

العربية عرضة لالزمات سواء كانت بسبب التدخالت اخلارجية أم بسبب األزمات االقتصادية 

ازدادت مؤشراتها وتنوعت واجتهت حنو الدعوة إىل تقسيم البلد  والسياسية واالجتماعية الداخلية اليت

  الواحد .

 املبحث الثالث : مستقبل النظام اإلقليمي العربي

على مواجهة التحديات سواء كانت داخلية أم ته يتحدد مستقبل النظام اإلقليمي العربي بقدر         

االستمرار واملواجهة وعدم فك الرتابط القومي يف توفر الرغبة و القدرة العربية معا على خارجية ومدى 

الخرتاقه بدوافع عديدة  .  ة واجلغرافية أمام حماوالت القوى اإلقليمية والدولية اللغة والدين والعقيد

وكذلك يتحدد مبدى قدرته على استثمار الدوافع املناسبة اليت تدفع به حنو إعادة فاعليته ودوره كنظام 

ملعطيات ميكننا تصور املشاهد املستقبلية للنظام اإلقليمي العربي من زاويتني : األوىل عربي . وأمام هذه ا

مشهد االستمرارية املقرتن بالفشل والثانية مشهد التغيري املقرتن بالنجاح ، وما مدى صحة تلك املشاهد 

 وأيهما أقرب للصحة أو الواقع على املدى القريب واملدى املتوسط والبعيد . 

 الوضع الراهن املقرتن بالفشل (  استمراراملشهد األول ) أوال : 

العربي حتت تأثري عدم االستقرار والضعف ووقوعه  اإلقليميبقاء النظام يفرتض هذا املشهد         

والتطورات السياسية واالقتصادية  اإلحداثوالدولية ، وميكن فهم  اإلقليميةحتت دائرة االخرتاقات 

أنها وصلت به إىل حالة عدم االستقرار الداخلي فضال  أساساليت رافقتها على  واألزماتواالجتماعية 

على أنها من مسببات هذا الفشل . لذا فإن هذا املشهد حتكمه مظاهر عن عدم قدرته على جتاوزها 

كثرية ومتنوعة حكمت على النظام العربي وقيدت من دوره وفاعليته طيلة العقود املاضية وهـــــــــــي 

 : 

واستكمال متطلبات التحول الدميقراطي وهذا الفشل حتكمه  السياسي اإلصالحـ الفشل يف حتقيق  1

  :أسباب عديدة هي
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أ ـ عدم توفر الرغبة احلقيقية لدى النخب السياسية احلاكمة لتحقيق عملية االنتقال الدميقراطي خوفا 

شروطها اليت حتد من عملية  على مصاحلها وامتيازاتها ، وهي وأن وافقت على ذلك فإنها تضع

 االنتقال لكي تستمر يف السلطة ألطول مدة ممكنة . 

السياسية العاملة يف أغلب البلدان العربية وال تنطبق عليها شروط احلزب  األحزابب ـ فشل 

الدميقراطي ال بل أن معظمها تقف بالضد من الدميقراطية داخل نظامها الداخلي ، وهذا حال أغلب 

يف  ءالشيمصر وسوريا وبعض  املسلمني يف اإلخوان كحركة واإلسالميةواحلركات الدينية  األحزاب

مصاحلها باتت يف خطر أو مهددة وهذا  بأننا نراها تلجأ للعنف املسلح يف كل مرة تشعر فيها تونس فأ

 ما قامت به يف مصر بالفعل . 

اإلصالح السياسي وهي وأن توفرت عملية  ج ـ عدم القدرة على حتقيق التنمية االقتصادية اليت تتطلبها

 ففي حدودها الدنيا .

د ــ التباين يف تطبيق املساواة وتكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية وعدم القدرة على جتاوز خملفات 

 املاضي وإجياد حلول مناسبة لتجاوز األزمات . 

بعاد سياسية أو ذات أبعاد استمرار الصراعات العربية ـ العربية وهي يف جمملها أما ذات أـ  5

اقتصادية كاخلالفات احلدودية واملشاكل املصاحبة هلا واالختالفات االقتصادية والسياسية اليت تنبع 

من سوء تقدير املواقف العربية اليت تتجه عادة أما إىل اخلالف العميق أو إىل إيقاف التعاون سواء كان 

 سياسيا أو اقتصاديا . 

ـ تلكؤ جامعة الدول العربية يف اختاذ مواقف حازمة جتاه العديد من القضايا العربية وأهمها القضية  3

الفلسطينية وقضايا التدخالت اإلقليمية والدولية اليت اتضحت بصماتها وبشكل واضح يف إدارة الكثري 

 العربية بعيدا عن اليد العربية .  األزماتمن 

ربية يف وحدتها وتعاونها يف اجملاالت املختلفة ، فعلى الرغم من وجود ـ عدم جناح التكتالت الع 5

تلك التكتالت كمجلس التعاون لدول اخلليج العربي واالحتاد أملغاربي الذي تراجع كثريا بعد أحداث 
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ليبيا ، فإنها بقت منفردة عن بعضها البعض مبعنى أخر مل ترتقي ملستوى مجع البلدان العربية كلها يف 

واحدة ، ورمبا الدافع وراء ذلك هو خشيتها من الوقوع يف العديد من املشاكل السياسية أو  بوتقة

االقتصادية أذا ما علمنا ان معظم الدول العربية تتطلع إىل مثل ذلك التجمع الكبري . ويبدو أن هذا 

يف إجياد السبب وراء تراجع الكثري من القمم العربية اليت حصلت ضمن مؤمترات اجلامعة العربية 

والتواجد الدولي  9111احللول لألزمات واملشاكل املختلفة واليت بدأت منذ حرب اخلليج الثانية عام 

 . 5113وما تالها من سياسات أمريكية خمتلفة تكللت بغزو واحتالل العراق عام  9119عام 

َ  احتالل امن قبل  اخرتاقاـ أصبح النظام اإلقليمي العربي أكثر  4 لعراق نتيجة ذلك أمريكا ومثل

وكان هذا أكرب حتدي للنظام العربي والذي جسد قاعدة مستمرة حلد اآلن تعطي  5113عام االخرتاق 

 .  (23)تربيرا للتدخل الغربي يف التفاعالت العربية 

 أكثرمما جعله  وإيرانوحتديدا تركيا  اإلقليميةـ أصبح النظام العربي أكثر تعرضا للتدخالت القوى  5

 .  لذلك  اإلقليمي التأثريانقساما وصراعا يف تفاعالته الداخلية بفعل 

ـ تأثريات  الثورات العربية ) الربيع العربي ( وما أدت أليه من صعود تيارات اإلسالم السياسي  1

من اإلطاحة حبكم باإلخوان املسلمني وجتاههم  5193/حزيران عام  31والسيما يف مصر وما حدث بعد 

 عنف املسلح مما اضر باالستقرار الداخلي ألهم نقطة يف النظام العربي أال وهي مصر . مؤخرا لل

ما تعززه مجلة من وهذا القومي العربي وتراجعه  األمنـ من مظاهر هذا املشهد الضعف الواضح يف  4

  :(54العوامل هي)

دولة ودور دول اجلوار اجلغرايف نتيجة تعدد وتشابك  55أ ـ اتساع الدول العربية جغرافيا إذ بلغت 

 مصاحلها جتاه النظام العربي . فضال عن االخرتاقات األمريكية واإلسرائيلية والروسية 

 للنظام .  ـ التفاوت الكبري يف الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي بني الدول العربية املكونةب 
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ـ اإلرهاب وأدواته ودوره يف اخرتاق الدول القومية العربية وطمس هويتها حبجة إقامة خالفة إسالمية ج 

مما أدى إىل االحرتاب الداخلي بني مكونات البلد الواحد كما يف اليمن والعراق وسوريا وتهديد السلم 

 األهلي وتعريضه للفوضى كما يف مصر وليبيا .

 . الدمار الشامل  أسلحةنووي وحماوالت امتالك ـ التنافس ال د

نستنتج مما تقدم أن مظاهر هذا املشهد تعطينا داللة على أن النظام اإلقليمي العربي مازال          

واقعا حتت تأثريات خمتلفة مهددة لدوره ووجوده وفاعليته على صعيد الشرق األوسط الكبري وعلى صعد 

ية ، إذ ما زال واقعا حتت تأثري االخرتاقات العاملية وتفاعالتها والسيما بعد التأثري يف التفاعالت العامل

أحداث ثورات الربيع العربية وحتديدا األزمة السورية اليت كانت السبب املباشر يف حدوث هذا الكم 

 .  5113اهلائل من االخرتاقات بعد احتالل العراق عام 

 قرتن بالنجاح ( ثانياً  : املشهد الثاني ) مشهد التغري امل

يفرتض هذا املشهد أن آلية التغري يف الواقع العربي عموما حاضرة من خالل إدراك القوى          

القومي يف  أمنهاا ضرب ههمي حجم املخاطر اليت تتعرض هلا وأالعربية املكونة للنظام اإلقليمي العرب

لتغري الواقع اإلقليمي لصاحلها رغم التأثريات  5194ومنذ أوائل عام  اجتهتالصميم ، وبذلك فإنها 

عربية جديدة للدفاع العربي  اسرتاتيجيةاخلارجية عليها وبدأ بالفعل التأكيد على إعادة صياغة 

. وميكننا يف هذا  واألردناملشرتك كان حمورها العربية السعودية ومصر وبقية دول اخلليج العربية 

 :  يأتيأهم املظاهر اليت يتحلى بها هذا املشهد كما   الصدد أبراز

ـ الشعور العربي الكبري بأهمية واقعهم اإلقليمي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى على مستوى  9

للصراعات الدولية أو  رونى شك حمالكبري والعامل عموما ، كون أن منطقتهم تعد دون أد األوسطالشرق 

أو جلعلها سوقا هلا أو كقواعد عسكرية ومراكز نفوذ دولي .  األوليةاملوارد  التنافس الدولي سواء على

وهي بذلك أدركت أن من واجبها عدم السكوت أمام ما حيصل خاصة بعد تدني منحنيات الربيع 

اليت دمرت العديد من الدول العربية اليت السياسية واالقتصادية واالجتماعية العربي باجتاه الفوضى 

للساحة العربية جمددا اإلسالم السياسي جبناحيه املعتدل واملتطرف حصلت فيها وأسهمت يف صعود 
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والعربية السعودية تونس واجلزائر  أووما أعقبها من أعمال عنف خطرية سواء يف مصر أو يف ليبيا 

 والكويت والعراق وسوريا واليمن .

يف البلدان العربية والسيما تلك اليت شهدت السياسي والتحول الدميقراطي  اإلصالحعمليات ـ جناح  5

بادئ الدميقراطية اليت ال تقود مبثورات الربيع العربي نتيجة لزيادة الوعي اجلماهريي والتمسك 

ة كمخرج بالعدالة االنتقالي واألخذوالنظام العام للمجتمع  األمنللفوضى وإمنا ضمن أطر حتافظ على 

تتضمن صيانة  وتشريعيةلتجاوز مرحلة التغيري والنجاح يف إعداد دساتري تعد مبثابة بنية دستورية 

وحقوق املواطنة وحرية املشاركة والرتشيح ونزاهة االنتخابات وتفعيل دور مؤسسات  اإلنسانحقوق 

 . اجملتمع املدني وبناء الدولة املدنية

عربية ألبعد نقطة ممكنة من خالل تفهم األطراف مجيعها ما هلذه ـ انزواء الصراعات العربية ـ ال 3

الصراعات وخاصة احلدودية منها من أثار سلبية على األمن القومي العربي فضال عن أمنها الوطين . 

لذا يفرتض هذا املشهد استطاعة الدول العربية من إجياد حلول نهائية وليست مرحلية جلميع 

  ملغرب واجلزائر . مشكالت احلدود خاصة بني ا

ـ النجاح يف حتقيق التنمية االقتصادية وصوال لتفعيل التعاون االقتصادي العربي املشرتك والسوق  5

 العربية املشرتكة .مما له انعكاساته ىل جناح التحالفات العربية سواء كانت سياسية أو عسكرية .

دول  أي عدوان تتعرض لهيف صد  املبادرةـ القدرة على بناء قوات عربية مشرتكة وفعالة متتلك زمام  4

 العربي مبا يضمن متاسكها بوجه التحديات .من دول النظام 

ـ تزايد فاعلية جامعة الدول العربية من خالل قدرتها على إصالح ذاتها ومؤسساتها الداخلية  5

متاسك على الصعيد اإلقليمي والدولي وهذا ال يتحقق إال من خالل جناح الدول وممارسة دور أكثر قوة و

 املكونة هلا يف متكينها ورفدها . 

ـ استجابة إسرائيل لدعوات السالم واستعدادها ملناقشة سياساتها جتاه الدول العربية مبا يضمن  1

ا استعداها ملناقشة موقفها النووي جعل املنطقة العربية والشرق األوسط مستقرا وبعيدا عن احلروب وأوهل
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التدمري الشامل . وإال فإن التوازن النووي العربي  أسلحةوترسانتها الكيمائية يف أطار إخالل املنطقة من 

لدعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية واملؤمترات اخلاصة بنزع  اإلسرائيليبات مطلوبا يف حالة الرفض 

  ( .55األوســــط )رق ـــالتدمري الشامل يف الش أسلحة

ل يف الشؤون الداخلية تركيا وإيران بعالقات متوازنة من البلدان العربية واالبتعاد عن التدخ التزامـ  4

ت حسن اجلوار والتمسك بالقيم اإلسالمية وتعزيز التعاون االقتصادي والثقايف بدال عن واعتماد عالقا

   والصراع .عالقات الشد واجلذب اليت تقود للتنافس 

يف ختام هذا املشهد أن عملية النجاح والتقدم يف النظام اإلقليمي العربي هي ميكننا القول و        

ليست ببعيدة خاصة بعد إدراك الدول العربية  حجم املخاطر األمنية واالقتصادية والسياسية اليت 

ز املشكالت جمتمعة وتعيد وهي تعمل اآلن لتجاو 5195وحتى اآلن عام  5191تعرضت هلا منذ عام 

 . االقتصادية والعسكرية والسياسية دورها اإلقليمي وبناء قوتها

 اخلامتة واستنتاجات 

 االسرتاتيجيةتبني لنا من خالل هذا البحث الدوافع احلقيقية اليت وقفت وراء إعادة بناء        

مبنية على  اسرتاتيجيةالتحالف العربي والسيما يف جانبها العسكري واالقتصادي والسياسي ، وهي 

عديدة أهمها الرغبة الكبرية للبلدان العربية وخاصة مصر ودول جملس التعاون العربي لتدارك  أسس

ة اليت د وجودهم ككيانات سياسية قائمة ويف ظل التدخالت األجنبييهد خطراواقعهم الذي أصبح 

بكل ما حتمله من قيم النظام واألمن واالستقرار والقوة العربية لعبت دورها يف أضعاف الدولة القومية 

لذا فإن جممل تلك التحديات اليت  وحماولة استبداهلا بواقع غري دميقراطي وزائف أكثر مما هي عليه .

ه ، واستمرت تفعل فعلها دون تعرض هلا النظام اإلقليمي العربي أدت إىل حالة عدم االستقرار في

 اخرتاقهامبعاناة الشعوب العربية اليت تتطلع للحرية والدميقراطية ومواجهة كل ما من شأنه  اكرتاث

السياسية أو االختالفات بني احلكومات املكونة  األوضاعإىل قيمها ومقدراتها ، إذ شكلت سوء  واإلساءة

 داخلية حدودية أو حول قضايا سياسية ومن مشكالت  نابعةأسبابها أغلب هلذا النظام واليت هي يف 

االقتصادية واالجتماعية من بطالة وفقر وأمية وختلف واخنفاض مستوى الدخل  األوضاعفضال عن تدني 
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قياسا أو  وتراجعهالعربي  اإلقليميالفردي وتدني مستوى املعيشة عوامل كبرية يف تصدع فاعلية النظام 

املستوى السياسي أو خرى من فاعلية سواء على واإلقليمية األمقارنة مبا تتمتع بها التنظيمات العاملية 

االقتصادي واالجتماعي إن أهم االستنتاجات اليت ميكننا أن نسجلها من خالل هذا البحث 

 هــــــــــــــي : 

يعها اليت يتعرض هلا النظام اإلقليمي العربي أوالً  : أصبح لزاما ومن الضروري مواجهة التحديات مج

التفاهم  اسرتاتيجية)  قــعن طريق إعداد املعاجلات السياسية وحتقيانت داخلية أو دولية ،سواء ك

إىل احلل ، وهذا العربية اخلالفات  أنواعنوع من  بأيواليت من املمكن أن تدفع  ( العربي ــ العربي

جملس جامعة  يضطلع بهية أوال وعلى الدور الذي من املفرتض إن قمة العربالاآلمر يقع على عاتق 

الدول العربية يف تطويق أي مشكلة مستقبلية رمبا تؤدي إىل كارثة فيما بعد ، فكان الضعف الذي رافق 

اليت أدت إىل تطور املشكلة احلدودية بني العراق والكويت عام  األسبابجامعة الدول العربية هو أحد 

9111 . 

ً  : مواجهة التحديات اخلارجية والداخلية ، وإن إعادة فاعلية النظام تتحدد من خالل قدرته  ثانيا

تلك التحديات وكشفها وعدم فسح اجملال التخرييب هلا . الن  احتواءعلى املواجهة أوال وقابليته على 

لب البلدان العربية أغلب التدخالت اخلارجية أدت إىل إحداث الفوضى السياسي والفوضى العامة يف أغ

وهذا حال ووضع البلدان العربية اليت شهدت ثورات الربيع العربي واليت قادت للدمار كما حصل يف 

 سوريا اليوم وليبيا . 

ـ أصبح من الواجب تفعيل االتفاقيات العربية ـ العربية السابقة تلك اليت ختص السوق العربية  3

هدة الدفاع العربي املشرك و القوة العربية املشرتكة كآلية مهمة املشرتكة والعملة العربية املوحدة ومعا

وأساسية حلماية البلدان العربية وعدم التفرج على ما حيدث ، وهنا ال بد من تفعيل املؤسسة املالية 

  العربية ضمن أطار جامعة الدول العربية واليت يرتتب على األعضاء فيها التزامات مالية تؤديها .
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 التوصيات :

أوالً  : أصبح من الضروري والالزم على البلدان العربية وخاصة الرئيسية منها تفعيل نظامها اإلقليمي 

وأمنها العربي املشرتك ، ألن خسارة أي جزء من أجزاء هذا النظام إمنا يعد خسارة كبرية لنظامها أوالً  

 وخطرا يهدد كيانها ووجودها وأمنها ثانياً  . 

لى البلدان العربية جتاوز اخلالفات كلها مهما كان نوعها سواء أكانت مشكالت حدودية أو ثانيا : ع

قضايا سياسية واقتصادية ألن اجلميع بات مهددا أمام ما أفرزته نتائج ثورات الربيع العربي من فوضى 

ي سياسية أسهمت بدخول القوى اإلقليمية والدولية بكل بساطة للتأثريات على الواقع السياس

 واالقتصادي واالجتماعي العربي . 

هناك من مربر للتلكؤ يف تفعيل وإصالح جامعة الدول العربية بكل هياكلها ومؤسساتها يعد ثالثاً  : مل 

اليت أصابت وتصيب النظام  األخطاءالعاملة الن من شأن إصالحها إمنا يعطي خطوة أمامية لتدارك 

 العربي مستقبالً  . 

ً  : أصبح من ا خلاصة بالدفاع العربي املشرتك لضروري تفعيل املعاهدات العربية املشرتكة ارابعا

تأسيس قوة عربية ضاربة قادرة على محاية وجود وكيان وحدود البلدان العربية ، وهذا ال يتحقق من و

 دون توافر إرادة عربية حقيقية وهو ما تتطلع أليه الشعوب العربية فعالً  . 

خامساً  : ما زلنا نتطلع للسوق العربية املشرتكة والعملة العربية املوحدة وغريها من األمور كنتائج يصبو 

أليها النظام العربي وكجزء ال يتجزأ من أهدافه لتحقيق فاعليته مقارنة بالنتائج اليت توصل أليها 

 االحتاد األوربي . 

 اهلوامش
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للدراسات  اإلمارات، مركز  9ياسي : موقف اإلخوان من األحزاب والدميقراطية والشورى ، طــ د. مجال سند السويدي ، السراب الس 9

 . 5194، أبو ظيب ،  اإلسرتاتيجيةوالبحوث 

  ــ للمزيد ينظر مشكالت احلدود بني الدول العربية على املوقع اآلتي 5

 http://www.sasapost.com                                                                                   

                                   ،           5193/  5/  53ـ إهلام حممد علي ، احلدود بني املغرب واجلزائر ملف شائك يف طريقه للحل ، على الشبكة العربية حميط ، يف  3

www.m.moheet.com/2013/04/23  

على  5195/أكتوبر /  55ـ د. يوسف نور عوض ، مشكلة ) حاليب وشاتني ( بني مصر والسودان ، صحيفة القدس العربي ، يف  5

                                                       www.alquds.co.uk/?p=238967املوقع 

،  5194ـ ظافر حممد العجمي ، التعاون العسكري اخلليجي : إجنازات ملموسة أم نتائج حمددة ، مركز اجلزيرة للدراسات ،  4

jazeera.netwww.studies.al                                                         

/ أكتوبر/  59، يف 95151ـ د. حممد مظلوم ، ندوة األوضاع السياسية واألمنية يف الوطن العربي ... القادم أسوأ . صحيفة الرياض ،  5

5195  . 

أن الشرق األوسط الذي يشكل منه وطننا العربي اجلزء األكرب منه فهو أعني القوى الدولية منذ زمن بعيد وسيبقى لعقود طويلة مقبلة *

 أدركوا  ألنهمعام واليت حصل فيها على درجة السري  911وهذا توضح بشكل كبري من خالل الدراسة اليت قدمها كامبل االيرلندي قبل 

والسيطرة عليها وال  تفتيتهاحتى ميكن  هاة قبل ظهور البرتول وهو من اخذ يفكر بإنشاء كيان يف فلسطني قبل ظهورهذه املنطق أهمية

من جددت  األفكار، هذه  اإلنسانيةتتمكن من السيطرة على العامل كونها متلك عناصر القوة قبل ظهور البرتول كاحلضارة والثقافة والقيم 

مل مستشارا للرئيس األمريكي األسبق بوش األب  أثناء حربه على العراق . للمزيد ينظر ، د. عبد الرمحن قبل برنارد لويس الذي كان يع

 الزهيان ، ضمن ندوة األوضاع السياسية واألمن يف الوطن العربي ، املصدر نفسه .  

كية ، على الرابط اآلتي جملة رؤية ترــ د. رانية ظاهر ، الدور اإلقليمي الرتكي يف ظل ثورات الربيع العربي ،  1

http://www.rouyaturkiyyah.com                                                                      

/  9/  5العلمانية يف العامل العربي ، يف  واألحباثعوامل صياغة النظام السياسي العربي الراهن ، مركز الدراسات ـ عقبة فاحل طه ،  4

 . على الرابط اآلتي :  5193

http://www.ssrcaw.org                                                                                          

يف اجملتمع البشري كله قضية مقدسة هلا ،  اإلنسانسعادة  اإلسالمية) تعترب مجهورية إيران  اإليرانيمن الدستور  945نص املادة ـ  1

تقوم  اإلسالمية إيرانالعامل كافة وعليه فان مجهورية  أرجاءحكومة احلق والعدل حقا جلميع الناس يف  وإقامةوتعترب االستقالل واحلرية 

للمزيد عن  . األخرىالداخلية للشعوب  الشؤونة من العامل ويف الوقت نفسه ال تتدخل يف نقط أيةاملشروع ضد املستكربين يف  النضالبدعم 

                                                www.alhak.orgالدستور اإليراني ينظر , شبكة احلق الثقافية على الرابط  

http://www.sasapost.com/
http://www.m.moheet.com/2013/04/23
http://www.m.moheet.com/2013/04/23
http://www.alquds.co.uk/?p=238967
http://www.studies.aljazeera.net/
http://www.studies.aljazeera.net/
http://www.rouyaturkiyyah.com/
http://www.rouyaturkiyyah.com/
http://www.ssrcaw.org/
http://www.ssrcaw.org/
http://www.alhak.org/
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على الرابط  5194/ 99/  51عاد متشابكة تنامي الدور اإليراني يف املنطقة العربية ، مركز الروابط ـ د. هشام بشري ، أب 91

www.rawabetcenter.com                                                                          

              على الرابط 5194/  5/95يف ، جملة السياسة الدولية ،  األوسطيف جنوب الشرق  اإلثيوبي، الظهور  شبانهـ د. أمين  99

                                                                   www. Siyassa. Org                           

: تداعيات العالقات اإلسرائيلية جلنوب السودان على األمن القومي املصري ، املركز  ـ إبراهيم منشاوي ، حتالف إسرتاتيجي دائم95

 على الرابط اآلتي  5195/ مايس /  94العربي للبحوث والدراسات يف 

                                                                               www.acrseg.org/2625http://  

على حد أقوال هرتزل واليت استندت لتوطني اليهود يف سيناء م  9113*كانت املياه وال زالت حاضرة يف الفكر اإلسرائيلي منذ عام 

م والذي هدف إىل مد إسرائيل  9115ت وصوال ملشروع إليشع كالي عام واستغالل ما فيها من مياه جوفيه وقد تطورت تلك الفكرة واستمر

باملياه من خالل توسيع ترعة االمساعلية . للمزيد ينظر ، د. عبداهلل ألدروبي ، املياه يف اإلسرتاتيجية اإلسرائيلية وآليات ووسائل 

الرابط حتقيقها ، املركز العربي لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة ، على 

http://www.watersexpert.se/Deroby.htm        

ـ للمزيد حول اآلثار االقتصادية واالجتماعية لسياسات اإلصالح االقتصادي والتكيف اهليكلي يف العراق ، ينظر إىل همسة قصي ،  93

، بيت احلكمة قسم  53، جملة دراسات سياسية ، عدد  5113االقتصادي والتكييف اهليكلي جتربة العراق بعد  اإلصالحسياسات 

وحول آثار تلك السياسات يف الدول العربية عموماً  ينظر إىل ، د. رمزي زكي ، . 41 -11، ص ص 5193الدراسات السياسية ، بغداد 

يف الوطن العربي وانعكاساتها على التنمية البشرية الراهن واحملتمل يف تأثري برامج التثبيت أمناط اإلنتاج والتوزيع واالستهالك السائدة 

 والتكيف اهليكلي يف التنمية البشرية ، يف جمموعة باحثني التنمية البشرية يف الوطن العربي ، بيـروت : مركز دراسات الوحدة العربية ،

9114  . 

   m.youtube.comلس املصري للشؤون اخلارجية على الرابط ، ــ اللواء أمحد عبد احلليم عضو اجمل 95

 ـ عقبة فاحل طه ، مصدر سبق ذكره . 94

بصفته الرمسية يف قمة الدول الثمانية الكربى يف مدينة سي طرح عراق وا للبعد احتالهل 5113*بدأ هذا املشروع تروجه أمريكا منذ عام 

ومعاجلة حاالت الفقر اليت  األوسطالسياسي واالقتصادي يف الشرق  اإلصالحتحقيق ليهدف و 5115بشهر حزيران عام  أمريكاايالند يف 

فقه دومعاجلة ارتفاع معدالت البطالة ونشر الدميقراطية ، إال أنه يف حقيقته كان يهدف إىل محاية منابع النفط مبا يؤمن ت 1/1 51وصلت 

. للمزيد إسرائيلالدمار الشامل ومحاية امن  أسلحةوالقضاء على  واألمريكيةربية للغرب وبقاء املنطقة سوقا مستهلكة للسلع واخلدمات الغ

 طعلى الراب 5115، كانون األول  53جملة هاوار، عدد ينظر ، د. جابر مهدي جابر ، العرب ومشروع الشرق األوسط الكبري ، 

23/ar/5.htm-www.hevgirtin.net/hawar                                                                                 

                                                                                                            

اإلقليمية الدولية اجلديدة وأثرها يف هيكلية النظام اإلقليمي العربي ، صحيفة احلوار املتمدن االلكرتونية ـ زياد عبد الوهاب ألنعيمي ،  95

 . 5191/  5/ 5/ يف 5153, عدد 
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/  5، ـ د. أميان رجب ، إعادة تقيم النظام اإلقليمي العربي  يف مرحلة ما بعد الثورات العربية ، املركز العربي للبحوث والدراسات  91

                        www.acrseg.org/36826 على الرابط . 5194أبريل / 

                 https//: halahayat.wordpress.comعلى الرابط ـ هالة الدوسري ، أزمة اهلوية ،  94

تعاني البلدان العربية من أزمة االندماج االجتماعي منذ عقود طويلة بسبب ترسبات القيم التقليدية واليت تشمل على القيم القبلية *

يف  املرسخةوالعشائرية واملذهبية والدينية واليت قادت إىل تكون والءاتٍ  فرعية على حساب الوالء للوطن إذ ما زالت هذه القيم هي 

ربية واليت أضرت يف بناء الدولة املدنية الدميقراطية اليت تنصهر فيها الثقافات الفرعية كلها وتسمو عليها . للمزيد ينظر ، اجملتمعات الع

بريوت : مركز  ، 44، سلسلة كتب املستقبل العربي  9جمموعة من الباحثني ، الدولة الوطنية املعاصرة أزمة االندماج والتفكيك ، ط

                                       www.caus.org.lb/Home/publicalة ، على الرابط دراسات الوحدة العربي

،على  5195/أكتوبر 55ـ حسني عوض ، السمات املشرتكة للنظم السياسية العربية ، صحيفة التجديد العربي ، يف  91           

                                                      www.arabenewal.info/2010-06 املوقع

ـ د. أمحد عارف أرحيل الكفارتة ، اآلثار السياسية يف النظام اإلقليمي العربي يف ضوء احتالل العراق ، جملة جامعة دمشق  للعلوم  51

 .  555، ص  5111،  54، جملد  5االقتصادية ، عدد

.على  5195، أبريل  915ولية ، عدد ـ عمرو عبد العاطي ، إخفاقات التحول الدميقراطي يف دول الربيع العربي , جملة السياسة الد 59

إشكاليات ـ أبو بكر الدسوقي ،  www.siyassa.org.eg                                                      55الرابط 

، على الرابط  5195، يناير  األهرام، مؤسسة ،  513التشابك الدولي يف املنطقة العربية ، جملة السياسة الدولية ، عدد

www.siyassa.org.eg                                        

نظام العربي : بني التطورات اجلديدة يف هيكلية النظام العاملي وتداعيات الثورات العربية ، ال مستقبلـ د. حممد السعيد إدريس ،  53

             www.ncro.sy/?p=1496على الرابط  5194/ كانون الثاني /  94الرأي ،  واستطالعاملركز الوطين لألحباث 

 ـ املصدر نفسه .  55                                                                     

 على موقع ساسة بوست على الرابط 5195/  5/9: الواقع وآفاق املستقبل ،  5194ـ حممود املنري ، األمن القومي العربي  54

www.sasapost.com                                                                  

: التحديات اإلقليمية والدولية وسيناريوهات املستقبل والبدائل املتاحة ، جملة املستقبل العربي  5195ـ  أمحد عبد احلليم ، مؤمتر  55

 .955( ص  5191، بريوت :  م .د . و . ع ، )تشرين األول / 515، عدد 
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