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الدول العربية :نظام إقليمي مشترك أو خليجي
علي ابراهيم مطر *
يـشـهــد ال ـعــالــم ال ـعــربــي أح ــداث ــا وأزمـ ــات
يمكن تقييمها ووصفها بأصعب املراحل
التي يمر بها ،والتي لم تؤثر على إقليمه
فقط إنما على النظام العاملي الذي يؤثر
ب ــه أي ـض ــا .م ــا ج ـعــل ه ــذه املـنـطـقــة تــدخــل
نــزاعــات وخــافــات وتـقــف أم ــام تحديات
تفقدها روابطها التي يمكن أن توصلها
الى إنشاء اقليم مشترك.
وقد أصبح الحديث عن االقليمية العربية
كــاجـتـمــاع واح ــد صعبًا جـ ـدًا ،لـيــس فقط
بـسـبــب اإلرهـ ــاب ال ــذي يــواجـهــه إن ـمــا من
خالل الترهيب الذي تمارسه بعض الدول
(أ ف ب)

العربية بمالها وعجرفتها ،حتى صارت
الـسـيــادة العربية شيئًا عــابـرًا لــم يعد له
ً
قيمة ،هــذا فضال عــن مـصــادرة قــرار هذه
الـ ــدول وتـبـعـيـتـهــا وتــأثــرهــا الــام ـحــدود
بالنظام العاملي القائم الــذي جعل منها
أداة لتحقيق مصالحه واستراتيجياته ال
سيما من قبل الواليات املتحدة األميركية
املسيطر األول على هذا النظامّ .
حتى اآلن ال ي ــزال البعض يمني النفس
بإنشاء اقليمية عربية أو إحـيــاء النظام
ً
االق ـل ـي ـمــي ال ـع ــرب ــي ال ـ ــذي ل ــم ي ـلــد أصـ ــا،
مسقطًا من حساباته ورؤيته صعوبة ـ ال
بل عدمية ـ قيام نظام اقليمي عربي من 5
دول فقط ،مــن دون األخــذ بعني االعتبار
ال ـ ــدول االخـ ـ ـ ــرى ،ع ـل ــى س ـب ـيــل أن ال ـق ــوي
يحكم الضعيف أو الغني من الدول يحكم
الفقير .لكن هــذا الخيار سيبقى ميتًا ال
يمكن احياؤه ال عبر املال وال عبر القوة،
ألن األس ــاس فــي قـيــام مـكــون كـهــذا يكون
بــاالج ـت ـمــاع وال ـت ــواف ــق والـ ــوفـ ــاق ،وخـيــر
دل ـيــل عـلــى ذل ــك الـجــامـعــة الـعــربـيــة الـتــي
تعتبر بحالة مــوت سريري ،وبالتالي ال
يمكن تركيب النموذج الغربي األوروبــي
عـلــى وج ــه الـخـصــوص عـلــى حــالــة ال ــدول
العربية.

هل يمكن تحقيق النظام اإلقليمي
العربي؟
ي ـم ـكــن ت ـع ــري ــف ال ـن ـظ ــام اإلق ـل ـي ـم ــي بــأنــه
تجمع مــن دولـتــن أو أكـثــر مــن املفترض
ً
أن يجمعها الرابط الجغرافي ،فضال عن
تـفــاعـلـهــا الـثـقــافــي ال ـل ـغــوي وال ـتــاري ـخــي،
ويــزداد فيها الترابط والشعور بالهوية
املوحدة.

وتعتبر املنطقة العربية نظريًا مــن أكثر
املناطق في العالم التي يمكنها االنخراط
ف ـ ــي ن ـ ـظـ ــام اقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ،ن ـ ـظ ـ ـرًا ل ـت ــراب ـط ـه ــا
الجغرافي وتشاركها في اللغة والثقافة
والـ ـت ــاري ــخ والـ ـت ــراب ــط االج ـت ـم ــاع ــي .لـكــن
م ــع ذل ــك فــال ـن ـظــام اإلق ـل ـي ـمــي ال يـمـكــن أن
ّ
جغرافيًا فحسب أو ترابطًا
يكون إقليمًا
ّ
ثقافيًا ،دون أن يكون هناك تفاعل وتقارب
وتجانس سياسي ألن النزاع ينفي سمة
ال ـن ـظــام االق ـل ـي ـمــي .وق ــد رف ــض الـكـثـيــرون
ف ـك ــرة وج ـ ــود ن ـظ ــام اق ـل ـي ـمــي ع ــرب ــي وفــق
الـتـعــريــف ال ـن ـظــري ل ــه ،ألن مـعـظــم ال ــدول
الـعــربـيــة ،ليست وح ــدات سياسية فعليًا
أكثر منها عبارة عن قبيلة أو اسرة حاكمة
ً
ال يقبل بها شعبها ،فـضــا عــن التشتت
الـحــاصــل بــن ه ــذه ال ــوح ــدات وال ـنــزاعــات
القائمة على الحدود والثروات وغيرها.
وك ــذل ــك فـهـنــاك م ــن يـحــاجــج ب ــأن الـنـظــام
االقـلـيـمــي الـعــربــي قــائــم مــع قـيــام جامعة
ال ــدول الـعــربـيــة ،وإن ــه يمكن جـمــع ال ــدول
الـعــربـيــة ،لـكــن ذل ــك غـيــر دق ـيــق فـقــد مــرت
الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــرب ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة بـمـطـبــات
عديدة ،ولم يجمع الــدول العربية سابقًا
إال بعض التهديدات التي كان على رأسها
التهديد الصهيوني واحـتــال فلسطني.
لكن هذا أخذ ينتفي تدريجيًا ،مع جنوح
بعض الدول العربية لتقبل االنفتاح على
«إس ــرائ ـي ــل» ،وك ــذل ــك بـعــد ق ـيــام ال ـث ــورات
ال ـعــرب ـيــة ودخـ ـ ــول ت ـهــديــد اإلره ـ ـ ــاب إلــى
س ــوري ــا والـ ـع ــراق وال ـي ـمــن ،ودعـ ــم بعض
الــدول للجماعات االرهابية لضرب دول
أخرى وقتل شعبها وشن حروب عليها.
ً
ه ــذا ف ـضــا عــن تـشـتــت ال ـن ـظــام االقـلـيـمــي
ال ـع ــرب ــي وانـ ـصـ ـه ــاره ب ــال ـن ـظ ــام ال ـع ــامل ــي،

فاألصل في العالقة بني النظم اإلقليمية
والنظام العاملي أنها عالقة تبعية ،ونجد
أك ـث ــري ــة الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ال ـي ــوم خــاضـعــة
للواليات املتحدة األميركية التي تسيطر
على النظام العاملي حاليًا .وأكثر من ذلك
أن املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة ه ــي مـخـتـبــر ال ـقــوى
العظمى في النظام العاملي ،ويشكل أكبر
املرايا العاكسة لعالقات القوى والتغيرات
البنيوية في هذا النظام.

أكثرية الدول العربية
اليوم خاضعة للواليات
المتحدة األميركية

ويبقى اكبر التحديات التي تنفي وجود
نظام اقليمي عربي أو امكانية لحصوله
حــالـيــا ـ حـتــى ل ــو ب ــن بـعــض الـ ــدول فقط
كـ ــدول خـلـيـجـيــة وأخ ـ ــرى عــربـيــة تـقــع في
ال ـ ـقـ ــارة االف ــري ـق ـي ــة ـ الـ ـن ــزاع ــات ال ـع ــدي ــدة
ال ـقــائ ـمــة ح ـتــى ب ــن ال ـج ـي ــران م ــن الـ ــدول
الـعــربـيــة ،كـمـصــر والـ ـس ــودان أو الـجــزائــر
واملغرب أو الدول الخليجية بني بعضها
الـبـعــض وخ ـيــر دل ـيــل عـلــى ذل ــك خــافــات
قطر والـسـعــوديــة ون ـمــاذج كثيرة أخــرى.
ً
هذا فضال عن خطر تنظيم «داعش» الذي
يمثل خـطـرًا قــويــا عـلــى مستقبل النظام

العربي ويهدد بشرذمة وتفتيت وحداته
السياسية ليس في سوريا والعراق فقط
بــل فــي مـصــر والـسـعــوديــة وغـيــرهـمــا من
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة .أم ــا الـخـطــر األك ـب ــر فهو
ان ـ ـحـ ــراف األولـ ــويـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ع ــن قـضـيــة
فلسطني كقضية مركزية عربية وتراجع
حــدة الصراع ضد الكيان الصهيوني بل
وانـفـتــاح بعض ال ــدول (ولـيــس الشعوب)
على اسرائيل وقبول انشاء عالقات معها
ولو بالخفاء حاليًا.
لذلك نرى أن القول بإمكانية والدة نظام
ع ــرب ــي ل ـي ــس م ــوض ــوع ـ ّـي ــا ح ــال ـي ــا ،وه ــذا
النظام سيلد ميتًا ،ألن أكثر دولــة ولــدت
ً
م ـخ ـت ـل ــة اصـ ـ ـ ـ ــا ،ب ـ ــل وح ـ ـتـ ــى م ـص ـط ـن ـعــة
ومفتتة وال تتعدى أكثر من سلطة أسرة
تحكم .كما أن الـتــاريــخ العربي لــن يكتب
ل ـجــام ـعــة ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة أي ن ـجــاحــات
ك ـبــرى ،وه ــي الـتــي قـبـلــت بـتـفــريــق الـعــرب
عندما أخرجت سوريا منها وهي الدولة
ال ـعــرب ـيــة األول ـ ــى ال ــداع ـم ــة لـفـلـسـطــن لقد
أتى الحراك العربي والحرب على سوريا
ً
وانتشار «داعش» في العراق ليؤكد فعال
أزمــة الهوية العربية لــدى البعض وعلى
رأس ـه ــم ال ـس ـعــوديــة ال ـتــي تــدعــم الـتـبــاعــد
ً
ً
العربي بــدال مــن تقريبه ،كما أظهر فعال
صعوبة حصول أي تقارب ،ألن هناك من
يعمل عـلــى نـســف كــل ال ــرواب ــط ملصالحه
فقط ،وبالتالي يمكننا القول بعد ما تقدم
مــن عــرض أنــه مــن الصعوبة بمكان قيام
نظام اقليمي عربي ،وحتى ال يمكن القول
إن ــه يـمـكــن ان ي ـكــون ه ـنــاك ن ـظــام اقليمي
خليجي ألننا نــرى الكثير مــن الخالفات
بني هذه الدول.
* باحث لبناني

