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مقایسۀ منطقه گرایی در آسه آن و اتحادیۀ عرب

تهران،  دانشگاه  سیاسی،  علوم  و  حقوق  دانشکده  منطقه ای،  مطالعات  استاد  کوالیی،  الهه 
تهران، ایران

سیاسی،  علوم  و  حقوق  منطقه ای،دانشکده  مطالعات  دکتری  دانشجوی  رمضانی،  احمد 
دانشگاه تهران، تهران، ایران1 )نویسنده مسئول(

دریافت: 1400-02-22                                                     پذیرش: 04-05-1400 

                                                      صص: 65-90

چکیده 
 تاریخ مشابهی از نظر استعمار و به دست آوردن استقالل 

ً
دو سازمان آسه آن و اتحادیۀ عرب تقریبا

داشته اند. با این  حال پس از شکل گیری، تجربه های متفاوتی را پشت سر گذاشته و وضعیت کنونی 

این است که چرا منطقه گرایی  این نوشتار  با یکدیگر متفاوت است. پرسش اصلی  آن ها بسیار 

به  مطالب  گردآوری  با  مقاله  این  در  است؟  کرده  موفق تر عمل  اتحادیۀ عرب  به  نسبت  آسه آن 

شیوۀ اسنادی و با کاربست روش ترکیبی کیفی  و تحلیلی با رویکرد مقایسه ای استدالل می کنیم 

که به این چند دلیل آسه آن نسبت به اتحادیۀ عرب موفق تر عمل کرده است: 1. وابستگی متقابل 

اندک اعضای اتحادیۀ عرب و وابستگی متقابل نسبی کشورهای آسه آن؛ 2. بازی با حاصل جمع 

صفر در اتحادیۀ عرب و بازی با حاصل جمع مثبت/مضاعف در میان اعضای آسه آن؛ 3. برخی 

نهادینه  شده  به نسبت  آسه آن  در  که  واکنش  یک  مداخله نکردن،  اصل  مانند  مشترک  ارزش های 

است و بهره برداری نکردن از ارزش های مشترک در میان کشورهای اتحادیۀ عرب. به این دالیل از 

تجربۀ آسه آن با موفقیت نسبی و از تجربۀ اتحادیۀ عرب با عنوان ناموفق و ناکارآمد یاد می شود. 

دستاوردهای  مطلق،  دستاوردهای  آسه آن،  مشترک،  ارزش های  عرب،  اتحادیۀ  کلیدواژهها: 

نسبی، وابستگی متقابل. 

.

1.  ahmad.ramezani71@ut.ac.ir

مقالهپژوهشی



66

مقدمه

منطقه و منطقه گرایی واژه هایی هستند که به صورت ویژه بعد از جنگ جهانی دوم بر اهمیت آن ها 

افزوده شد. این تاریخ نقطۀ عطفی در این حوزه محسوب می شود. پس از جنگ جهانی دوم و 

از  نقاط مختلف جهان  در  به تدریج  منطقه گرایی  استعمار،  از سلطۀ  بسیاری کشورها  استقالل 

جمله آسیا رشد کرد و طرح های گوناگونی در حوزه های مختلف منطقه ای در دوره های زمانی 

متفاوت ایجاد شدند. کشورهای مختلف با این استدالل که نزدیکی آن ها می تواند منافع بیشتری 

را به ارمغان آورد به سوی منطقه گرایی حرکت کردند. جهان عرب و جنوب شرق آسیا از این مسیر 

ترتیب در دهه های  به  اتحادیۀ عرب و آسه آن را  بنیان های دو سازمان  این موضوع  نبودند.  جدا 

1940 و 1960 بنا نهاد. دو سازمان آسه آن و اتحادیۀ عرب تجربه های مشابه و در همان  حال 

متفاوتی را پشت سر گذاشتند، به گونه ای که می توان آسیایی، در حال  توسعه، استعمار شده و تا 

با این  حدودی دورۀ زمانی به دست آوردن استقالل را به عنوان وجوه تشابه آن ها در نظر گرفت. 

به صورت واکنشی در مقابل تهدید خارجی شکل گرفتند،  اتحادیۀ عرب و آسه آن گرچه   حال، 

سازمان  دو  این  منطقه گرایی  کنونی  وضعیت  کرده اند.  تجربه  را  متفاوتی  درون منطقه ای  روند 

به گونه ای است که می توان تجربۀ آن ها را از یکدیگر جدا و بسیار متفاوت دانست. این موضوع 

ناکارامد و عملکرد  و  اتحادیۀ عرب را ضعیف  پژوهشگران، عملکرد  بیشتر  به گونه ای است که 

آسه آن را خوب و همراه با موفقیت نسبی ارزیابی می کنند.

پرسش اصلی این نوشتار این است که چرا آسه آن نسبت به اتحادیۀ عرب موفق تر عمل کرده 

ترکیبی  روش  کاربست  قالب  در  و  اسنادی  شیوۀ  به  مطالب  گردآوری  با  مقاله  این  در  است؟ 

کمی و کیفی و رویکرد مقایسه ای استدالل می کنیم که به این چند دلیل اتحادیۀ عرب نسبت به 

آسه آن ناموفق تر عمل کرده است: 1. وابستگی متقابل اندک اعضای اتحادیۀ عرب و وابستگی 

متقابل نسبی کشورهای آسه آن؛ 2. بازی با حاصل جمع صفر در اتحادیۀ عرب و بازی با حاصل 

مانند  مشترک  ارزش های  برخی  همچنین   .3 آسه آن؛  اعضای  میان  در  مثبت/مضاعف  جمع 

اصل مداخله نکردن و یک واکنش که در آسه آن به نسبت نهادینه شده است و بهره برداری نکردن 

می دهد  نشان  پژوهش  این  یافته های  عرب.  اتحادیۀ  کشورهای  میان  در  مشترک  ارزش های  از 

منطقه گرایی  تعمیق  زمینۀ  به عنوان  عامل  این  اما  دارد،  فراوان  مشترک  ارزش های  اتحادیۀ عرب 

عمل نکرده است. در ادامه ابتدا چارچوب مفهومی مقاله را تشریح و سپس پیشینۀ پژوهش را 

بررسی می کنیم. در پایان به عملکرد دو سازمان در قالب الگوی پژوهش می پردازیم.
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چارچوب مفهومی

برای  می کنند.  کید  تأ منطقه گرایی  وضعیت  برای  مشخصی  مؤلفه های  بر  مختلف  نظریه های 

نمونه، نظریۀ واقع گرایی بر امنیت و توازن قوا به عنوان محرک منطقه گرایی تمرکز کرده و معتقد 

است آنچه کشورها را به سوی منطقه گرایی پیش می برد، تأمین امنیت مشترک و برقراری موازنه 

به عنوان  اقتصادی دولت ها  منافع مشترک  و  اقتصاد  بر  لیبرال  نظریه های  دیگران است.  برابر  در 

کید دارند و معتقدند همکاری های منطقه ای باید از حوزۀ اقتصادی به حوزۀ  عامل منطقه گرایی تأ

سیاست و امنیت تسری پیدا کند. نظریه های سازه انگارانه نیز بر ارزش ها و هویت مشترک متمرکز 

می شوند که می تواند سبب همگرایی ویژۀ دولت های منطقه ای شود.

منطقه گرایی را می توان با رویکردهای مختلف مانند خارج به داخل و داخل به خارج بررسی 

تمرکز  نظام محور  عوامل  و  ژئوپلیتیک  یا  بیرونی  عوامل  بر  داخل  به  خارج  رویکردهای  کرد. 

برای  بر عوامل داخلی و همگرایی فرهنگی متمرکز هستند.  بیرون  به  دارند. رویکردهای درون 

مشترک(   فرهنگی  متغیرهای  قالب  در  را  منطقه ای  )همکاری  اتزیونی  همگرایی  نظریۀ  نمونه، 

فرهنگی  )تعامل های  دویچ  کثرت گرای1  یکپارچه شده/  امنیتی  اجتماع  و   )Etzioni 1965(
سست پیوند/  امنیتی  اجتماع  یا   )Deutsch, 1957( شود(  منجر  امنیتی  اجتماع  به  می تواند 

دارند.  خارج  به  داخل  دیدگاهی   )Adler & Barnett, 2000( بارنت  و  آدلر  سفت پیوند2 

هرکدام از نظریه های یادشده به جنبه ای از واقعیت می پردازند. نمی توان گفت این نظریه درست 

و آن یکی نادرست است. در این پژوهش برای اینکه بتوانیم جامعیت عملکرد منطقه گرایی در 

میان دو سازمان آسه آن و اتحادیۀ عرب را بررسی کنیم، چند مفهوم را از نظریه های واقع گرایی 

دستاوردهای  و  متقابل  )وابستگی  لیبرالیسم  با حاصل جمع صفر(،  نسبی/بازی  )دستاوردهای 

تا  گرفته ایم  وام  مشترک(  )ارزش  سازه انگاری  و  مثبت/مضاعف(  جمع  حاصل  با  بازی  مطلق/ 

بتوانیم تحلیل جامعی ارائه دهیم.

وابستگی متقابل

که  به گونه ای  می کنند،  تعریف  مختلف  به شکل های  را  متقابل  وابستگی  مختلف  اندیشمندان 

می توان به وجود حساسیت و آسیب پذیری بین دولت ها که تغییر در یک طرف آثاری را بر طرف 

1. Amalgamated / Pluralistic security communities
2. Loosely/ Tightly security communities
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به  دولت ها  منافع  مثبت  و  مستقیم  پیوند  تا   )Cooper, 1972: 159( می کند  تحمیل  مقابل 

یکدیگر اشاره کرد )Rosecrance et al, 1977: 425(. کیوهان و نای نیز وابستگی متقابل را 

 .)Keohane & Nye, 2012: 7( در ساده ترین حالت آن »وابستگی دوطرفه« تعریف می کنند

وابستگی متقابل سبب می شود دولت ها در روابط با طرف های دیگر برخی مالحظات را در نظر 

بگیرند و تا حدی از تنش آفرینی جلوگیری کنند. همین موضوع اعتماد متقابل را افزایش می دهد 

و به وابستگی متقابل عمق می بخشد.

دستاوردهای مطلق و نسبی

نوواقع گرایی معتقد است دولت ها به دنبال دستاورد نسبی )بازی با حاصل جمع صفر( هستند. 

با حاصل جمع مثبت  به دنبال دستاورد مطلق )بازی  نو لیبرال ها معتقدند دولت ها  در حالی  که 

)Verbeek, 2011:560(. در شرایطی که دولت ها منافع مشابه دارند و  یا مضاعف( هستند 

نمی توانند به صورت یک جانبه به آن ها دست یابند، آن ها به همکاری می گرایند تا بتوانند از راه اقدام 

دسته جمعی منافع خود را به دست آورند )Niemann, 2007:801(. در شرایط وابستگی متقابل، 

 )Diez & et al: 2011:132( دولت ها به دنبال سود مطلق و همکاری به واسطۀ منافع مشترک

در برابر فرصت های   .)Keohane, 1984:54( و بیشتر در پی بیشینه سازی منافع خود هستند

محدود برای همکاری موفق میان دولت هایی که به دنبال دستاوردهای نسبی هستند، یا دست کم 

بر پایۀ این رویکرد هر   .)Niemann, 2007:802( برای رویارویی زیان های نسبی وجود دارد

دولت به دنبال بیشینه سازی سود نسبی خود است و همکاری، بیشتر در حوزۀ امنیتی و نظامی در 

این میان امری نه غیرممکن، بلکه بسیار مشکل است.

ارزش مشترک

تعریف  هیچ  هستند.  دولت ها  پیوندهای  تقویت کنندۀ  و  تشکیل دهنده  عناصر  از  ارزش ها 

به عنوان  می توانند  ارزش ها  حال،  این   با  ندارد.  وجود  ارزش  مفهوم  از  استانداردی  و  واحد 

روابط  در  ارزش ها  بنابراین  تعریف شوند.  مطلوبیت«  یا  ارزش  با  کیفیتی  یا  استاندارد  »اصل، 

بین الملل به احکام وجودی و هنجاری به طور معمول پذیرفته  شده اند. از این رو، به قضاوت های 

ارزشمند در مورد مناسب بودن رفتار معین بستگی دارد. با وجود این،  آن ها عینی نیستند. هنوز 

هم بیش از هر چیز، ارزش ها به جدایی میان اجتماع های خاص و نظام های بین المللی کمک 

دهند.  تشکیل  را  ویژه  اقدام  های  انجام  برای  قبلی  دالیل  می توانند  ارزش ها  به عالوه  می کنند. 
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باشند  شده  انجام  اقدام های  ارزیابی  در  پایدار  و  کلی  به نسبت  داخلی  معیار  دیگر،  سوی  از 

)Czechowska et al., 2019: 137(. براساس تصویر 1، سه مفهوم  وابستگی متقابل نسبی، 
دستاوردهای مطلق و ارزش سازی مشترک در آسه آن سبب وابستگی متقابل اندک،  دستاوردهای 

نسبی و ارزش های مشترک در اتحادیۀ عرب، موفقیت نسبی آسه آن  در برابر اتحادیۀ عرب را به 

ارمغان آورده است که در بخش بعدی تجزیه و تحلیل می کنیم.

تصویر 1. مدل مفهومی مقاله

Source: Auther

ادبیات پژوهش

آثار متعددی در مورد موضوع این مقاله نوشته شده است. این آثار را می توانیم براساس موضوع و 

شاکلۀ آن به دو دسته تقسیم کنیم:

دستۀ اول، آثاری که به موضوع مشخص هر یک از دو سازمان آسه آن یا اتحادیۀ عرب اختصاص 

دارد. مانند فرح داخل له )2012( در مقالۀ »دولت های اتحادیۀ عرب و امنیت منطقه ای: به سوی 

اجتماع امنیتی عرب« معتقد است اتحادیه نتیجۀ معمایی میان حاکمیت دولت و ملی گرایی عرب 

است که دولت های عضو به دلیل تضاد نقش ها سازمانی ضعیف را در همین زمینه ایجاد کردند. 

عرب:  اتحادیۀ  در  متحول  اتحادهای  و  رژیم  بقای  »مشروعیت،  مقالۀ  در   )2020( دبرا  ماریا 

حمایت  مصداق  می توان  را  عرب  اتحادیۀ  است  معتقد  عربی«  بهار  در  تحریم  سیاست  تبیین 

منفی از دموکراسی دانست که در آن تحریم های منطقه ای برای حفظ انتخاب اقتدارگرایانه به کار 

گرفته می شوند. مجید بزرگمهری و توحید صحرایی )1395( در مقالۀ »مواضع اتحادیۀ عرب در 

قبال بهار عربی؛ متعارض و دوگانه« به رفتار متناقض این سازمان در برابر تحوالت انقالب های 

می کنند.  واکاوی  را  برابر  و  مشخص  موضع  پیگیری  برای  اتحادیه  موانع  و  می پردازند  عربی 

سانای سوزوکی )2019( در مقالۀ »چرا آسه آن مداخله گر نیست؟ محدودسازی قدرت دولت 
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باید  را دارد که مسائل داخلی کشورها  این درک مشترک  با مداخله نکردن« معتقد است آسه آن 

به صورت داخلی و به وسیلۀ خود آن ها مدیریت شود تا از سرریزی آن به دیگر کشورها جلوگیری 

بحران سوریه«  به  اتحادیۀ عرب  مقالۀ »رویکرد  در  رامین بخشی )1392(  و  آدمی  شود. علی 

ماهیت  به دلیل  و  عرب  ملی گرایی  از  به دور  عرب  اتحادیۀ  در  سوریه  عضویت  تعلیق  معتقدند 

راستای  در  گامی  به عنوان  آن  به تصمیم های  احترام  اتحادیۀ عرب،  بیشتر دولت های  استبدادی 

دموکراسی بسیار دشوار است. افسانۀ شریفی و مهدی عابدی )1388( در مقالۀ »اتحادیۀ عرب: 

واکاوی یک ناکامی؛ بررسی موانع درونی و ساختاری همگرایی عربی« معتقدند برخی موانع 

مانند نداشتن تجربۀ دموکراتیک و وجود ساختار سیاسی پدرساالرانه مهم ترین موانع همگرایی 

اعضای اتحادیۀ عرب هستند.

دستۀ دوم، آثار دو سازمان را با دیگر سازمان ها مقایسه می کنند. برای نمونه،  احمد رمضانی 

و علی صباغیان )1399( در مقالۀ »بررسی مقایسه ای منطقه گرایی در آسه آن و شورای همکاری 

خلیج فارس« معتقدند آسه آن از منطقه گرایی واقع گرایانه به منطقه گرایی لیبرال حرکت کرده است 

و شورای همکاری خلیج فارس همچنان در منطقه گرایی واقع گرایانه به سر می برد و مؤلفه هایی از 

لیبرالیسم را مورد توجه قرار داده است. الیزابت جانسون-نوگیس )2020( در اثر خود »سازمان 

اصلی  موضوع های  و  داخلی  پویایی  عملکرد،  ترکیب،  عرب«  اتحادیۀ  و  اسالمی  همکاری 

برای این دو سازمان را در چارچوب سازمان ملل تشریح کرده است. آنا یشکه و فلومینا موری 

)2012( در مقالۀ »یکپارچگی منطقه ای؛ اتحادیۀ اروپا و جنوب شرق آسیا ]آسه آن[« به تطبیق 

نهادهای  از  الگوبرداری  یادشده می پردازند و معتقدند آسه آن در حال  منطقه گرایی دو سازمان 

اتحادیۀ اروپا است. مارتین بک )2015( در مقالۀ »پایان استثناگرایی منطقۀ خاورمیانه؟ اتحادیۀ 

از قیام های عربی« معتقد است انقالب های عربی  عرب و شورای همکاری خلیج فارس پس 

سال 2011 حیات تازه ای به این دو سازمان منطقه ای برای نقش بازی کردن بخشید. مارکو پین 

فاری )2009( در مقالۀ »هیچ چیز جز شکست؟ اتحادیۀ عرب و شورای همکاری خلیج فارس 

بحران های  حوزۀ  در  عرب  اتحادیۀ  است  معتقد  خاورمیانه«  منازعه های  در  واسطی  به عنوان 

منطقه ای موفقیتی محدود داشته و شورای همکاری خلیج فارس در این زمینه موفقیتی نداشته 

است. به صورت خالصه در رابطه با مقایسۀ آسه آن با اتحادیۀ عرب مقالۀ مشخصی وجود ندارد و 

چارچوب مفهومی این مقاله نیز نوآوری در تحلیل این دو سازمان محسوب می شود.
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آسه آن

آسه آن که در سال 1967 با 5 عضو مؤسس ایجاد شد تا سال 1999، اعضای آن به 10 عضو 

افزایش یافتند و کشورهای اخیر که اقتصادی سوسیالیستی داشتند با کشورهای با اقتصاد بیشتر 

ترجیحی  تجارت  از  آسه آن  اعضای  منطقه ای  همگرایی  گرفتند.  قرار  سازمان  یک  در  لیبرال 

آغاز شد و به تدریج به منطقۀ تجارت آزاد گسترش یافت و نهادهای آن نیز تخصصی تر شدند. 

به گونه ای که سه اجتماع اقتصادی، سیاسی و امنیتی و فرهنگی و اجتماعی عهده دار نزدیکی منافع 

کشورهای عضو شدند. این موضوع سبب شد اندیشمندان مختلف آسه آن را به عنوان نمونه ای با 

موفقیت نسبی مطرح کنند. در ادامه موفقیت نسبی آسه آن را در قالب سه بخش واکاوی می کنیم.

وابستگی متقابل نسبی
آسه آن در حال حاضر در مرکز همکاری های اقتصادی شرق آسیا به صورت ویژه و آسیا پاسیفیک 

به صورت عام قرار گرفته است. این سازمان در حال پیشبرد دو طرح توسعۀ منطقه ای یعنی ابتکار برای 

یکپارچگی آسه آن1 و طرح جامع پیوند آسه آن2 است )Parks et al. 2018: 2(. تولید ناخالص 

 )ASEAN Secretariat 2018: 27( داخلی آسه آن در سال 2000 معادل 615 میلیارد دالر بود

آسه آن به عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا، 3،2 تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی در سال 2019 

داشته است که این سازمان و منطقۀ جنوب شرق آسیا را به یکی از مهم ترین گروه بندی های تجاری 

جهان تبدیل کرده است )ASEAN Secretariat 2020: 39(. سه حوزۀ اصلی تولید ناخالص 

ترتیب  به  در سال 2000  این حوزه ها  که  است  و خدمات  آسه آن، کشاورزی، صنعت  داخلی 

 .)ASEAN Secretariat 2005: 42( 21،38 ، 36،12 و 42،49 درصد ثبت شده است

این ارقام در سال 2019 به ترتیب به 10،2و 36 و 50،6 درصد تغییر کرده است که نشان دهندۀ 

به  )بنگرید  است  خدمات  به سمت  حرکت  و  کشاورزی  حوزۀ  از  آسه آن  تدریجی  فاصله گیری 

.)ASEAN Secretariat 2020: 43( )1 جدول

1. Initiative for ASEAN Integration )IAI(
2. Master Plan on ASEAN Connectivity )MPAC(
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جدول 1. آمار اقتصادی آسه آن

20002019

6153/200تولید ناخالص داخلی

21/3810/2کشاورزی )درصد(

36/1236صنعت )درصد(

42/4950/6خدمات )درصد(

19932019

630 )22/5 درصد(83 )19/2 درصد(تجارت درون منطقه ای

20102019

81/3125/3تجارت خدمات درون منطقه ای

20002019

سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
درون منطقه ای

1/222/4

43 :2020 Source: ASEAN Secretariat

 1993 سال  در  دالر  میلیارد   83 از  آسه آن  درون منطقه ای  تجارت 

)ASEAN Secretariat, 2017( به بیش از 630 میلیارد دالر در سال 2019 افزایش یافته 
از 12 درصد در دهۀ  آسه آن  )ASEANStats, 2020(. حجم تجارت درون منطقه ای  است 

Hapsari & Mangunsong. 2006: 5( 1970( به 22،5 درصد در سال 2019 افزایش 
اینکه  با  و   )ASEAN Secretariat, 2020: 48-49(  )1 جدول  به  )بنگرید  است  یافته 

فاصلۀ زیادی تا برخی سازمان های دیگر مانند اتحادیۀ اروپا )60 درصد( و نفتا )40 درصد( 

 همۀ 
ً
تقریبا بودن  یعنی در حال  توسعه  باید واقعیت های منطقه   ،)UN, 2017: 24,29( دارد 

کشورهای آن را )البته به استثنا سنگاپور( در نظر گرفت.

کاالهای صادراتی و وارداتی درون منطقه ای آسه آن، تنها کاالهای خام و رده پایین نیست و 

بیش از 20 درصد کاالهای مورد مبادلۀ درون منطقه ای به کاالهای الکترونیکی اختصاص دارد. 

نیز جزو  به خود اختصاص داده است. سوخت  از 11 درصد را  نیز بیش  انرژی هسته ای  حوزۀ 

کاالهای اصلی مورد مبادله در منطقه محسوب می شود، با این حال در مقایسه با دیگر کاالها 

.)ASEAN Secretariat, 2019: 72-73( حجم به نسبت اندکی را شامل می شود
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و  کرده  رشد  اخیر  دهۀ  چند  طول  در  که  است  دیگری  حوزۀ  آسه آن  خدمات  کل  تجارت 

است  رسیده   2019 سال  در  دالر  میلیارد   844،6 به   2005 سال  در  دالر  میلیارد   252،2 از 

)ASEAN Secretariat, 2020: 53(. تجارت درون منطقه ای خدمات از 81،3 میلیارد دالر 
 .)ASEANStats, 2020( در سال 2010 به 125،3 میلیارد دالر در سال 2019 رسیده است

در دو دهۀ گذشته، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به آسه آن روند رو به رشدی داشته و از 

21،8 میلیارد دالر در سال 2000 به 160،6 میلیارد دالر در سال 2019 رسیده است. آمار مربوط 

به سرمایه گذاری مستقیم خارجی درون منطقه ای نیز از 1،2 میلیارد دالر در سال 2000 به 22،4 

میلیارد دالر در سال 2019 رسیده و این رقم از نظر درصدی از 10،4 درصد در سال 2005 به 

 .)ASEAN Secretariat, 2020: 56-57( 13،9 درصد در سال 2019 افزایش یافته است

آسه آن از نظر وابستگی متقابل به صورت کلی در چند دهۀ اخیر رشد مناسبی را در حوزه های 

تجارت کاال، خدمات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ثبت کرده است. گرچه آسه آن نسبت به 

دیگر سازمان ها و گروه بندی های منطقه ای مانند اتحادیۀ اروپا و نفتا، کمتر منطقه ای شده است،  

عملکرد مطلوبی را با توجه به محدودیت های موجود از خود نشان داده است. به همین ترتیب، 

نمونۀ موفق در میان کشورهای در حال  توسعه محسوب می شود.

دستاوردهای مطلق

پشت  را  بحران ها  برخی  شد،  تأسیس   1967 سال  در  که  منطقه ای  سازمانی  به عنوان  آسه آن 

سرخ  خمرهای  بعدی  پیروزی های  و   1975 سال  در  ویتنام  اتحاد  به دنبال  است.  گذاشته  سر 

عنوان  با  کمونیست  کشورهای  اردوگاه  دو  به  منطقه  این  الئوس،  در  الئو1  پاتت  و  کامبوج  در 

یا مؤسسان  و کشورهای غیرکمونیست  ویتنام  به رهبری  کامبوج،  سه دولت هندوچین الئوس، 

به  با هجوم ویتنام  این موضوع  فیلیپین و سنگاپور تقسیم شد.  اندونزی، مالزی،  تایلند،  آسه آن 

کامبوج در سال 1979 اوضاع را وخیم تر کرد. گرچه وضعیت عضویت آسه آن در آن زمان هنوز 

تکمیل نشده بود،  اقدام آسه آن اهمیت دارد و موجبات همبستگی منطقه ای در سال های آینده 

را فراهم کرد. تا سال 1989 آسه آن از حکومت ائتالفی در تبعید سازمان ملل یعنی کامپوچیای 

طرفدار  حکومت  به  رسمیت نیافتن  اقدام  این  بود.  ویتنام  ضد  که  می کرد  حمایت  دموکراتیک2 

ویتنام در کامبوج منجر شد. این موضوع به مأموریت آسه آن در راستای حفظ ثبات منطقه تبدیل 

1. Pathet Lao
2. Democratic Kampuchea )DK(
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شد )Morada, 2016A: 116-117(. نبود اظهار نظر رسمی عمومی در مورد بحران تیمور 

شرقی نیز نشان بی میلی سنتی آسه آن برای مداخله در مسائل داخلی کشور اندونزی بود. هیچ یک 

 
ً
از اعضای آسه آن  انتقاد آشکاری نسبت به جاکارتا نداشتند و آسه آن به اینکه تیمور شرقی کامال

مسئلۀ داخلی مربوط به اندونزی است تا زمان رأی گیری با حمایت سازمان ملل در اوت 1999 

.)Dupont, 2000: 163( پایبند بود

به ترک محل  از روهینگیایی های مسلمان را قتل عام و  میانمار در سال 2015 تعداد زیادی 

زندگی خود در ایالت راخین مجبور کرد )Suzuki, 2019(. کشورهای آسه آن با اینکه می دانند 

اصل  اساس  بر  است،  دموکراسی  ترویج  مانند  آسه آن   اصول  برخی  برخالف  موضوع  این 

مداخله نکردن در امور این کشور مداخله جدی نکردند و حفظ انسجام درون آسه آن را مهم تر 

شمردند. همین موضوع سبب می شود چشم انداز همکاری های درون منطقه ای آسه آن  به صورت 

مانند  آسه آن  برخی کشورهای  اینکه  با  نگیرد.  قرار  تأثیر سیاست کشورهای عضو  جدی تحت 

روهینگیایی ها  مهاجرت  موج  مانند  میانمار  حکومت  سیاست های  از  متأثر  مالزی  و  اندونزی 

هستند، به لشکرکشی و صف بندی با دیدگاه ایجاد تنش به این مسئله  نگاه نمی کنند. حتی برخی 

دیدگاهی  با  نیز  منطقه  کشورهای  دیگر  اندیشیده اند.  موضوع  این  مدیریت  برای  را  سازوکارها 

براساس دستاورد نسبی به رخدادهای منطقه ای نمی نگرند. این موضع که می تواند به صف بندی 

و یارگیری کشورهای منطقه نسبت به وضعیتی ویژه تعبیر شود، در منطقه آسیای جنوب شرقی 

چندان اهمیتی ندارد. برخی نسبت به انفعال اعضای آسه آن در رابطه با موضوع های خاص از این 

سازمان منطقه ای انتقاد می کنند، اما آسه آن ثابت کرده است موضوعات را سیاست زده نمی کند. 

همین مسئله چشم انداز مدیریت بحران در منطقه را امیدبخش می سازد.

ارزش سازی مشترک

در دورۀ جنگ هندوچین، فرهنگ دیپلماتیک سازمان به نام »راه آسه آن«1 توسعه یافت که مرجع 

تصمیم گیری مبتنی بر مشورت و هم فکری در میان اعضای آن است. با توجه به تنوع سیاسی، 

اقتصادی و اجتماعی  و فرهنگی کشورهای عضو آن، »راه آسه آن« به عنوان سازوکار مهمی برای حل 

اختالف ها عمل کرده است و آن ها را قادر به مذاکره و دستیابی به موضع مشترک در مورد مسائل 

حتی با کمترین اشتراک ها می کند )Morada, 2016A: 116-117(. با عضویت گسترده ای 

که در آن زمان همۀ کشورهای منطقه را شامل می شد، آسه آن در تالش بود تا چشم انداز خود را 

1. ASEAN Way
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)Morada, 2016B:14(. این سازمان  در مورد »آسیای جنوب شرقی واحد« تحقق بخشد 

با هدف افزایش همکاری، برخی سازوکارها را تعبیه کرده است. رهبران آسه آن در سال 1971 

منطقۀ صلح، آزادی و بی طرفی )زوپفان(1، در سال 1976 پیمان مودت و همکاری )تاک(2 و 

بالی3 را امضا کردند که هنجارهای اساسی مانند حل وفصل مسالمت آمیز اختالف ها، جلوگیری 

از استفاده یا تهدید به زور در روابط بین دولتی و دخالت نکردن در امور داخلی یکدیگر در منطقه 

بودند و هدف های زوپفان را  امنیت درون منطقه ای متمرکز  بر  پیمان اخیر  را تعیین می کرد. دو 

 .)Koga, 2014: 18( پوشش می دادند

پیمان جنوب شرقی آسیای بدون سالح هسته ای4 )پیمان بانکوک( سال 1995، اعالمیۀ رفتار 

طرفین در دریای جنوب چین )دوک(5 در سال 2002 و منشور 2008 آسه آن بر تعهد این نهاد 

کید می کند. از سال 2009 این هدف ها در قالب نقشۀ  برای ایجاد اجتماعی صلح آمیز و مرفه تأ

راه اجتماع سیاسی و  امنیتی آسه آن دنبال می شود که در سال 2015 ایجاد شده است. سازوکارهای 

امنیت محور دیگر مانند مجمع منطقه ای آسه آن، نشست وزیران آسه آن در مورد جرائم فراملی، 

نشست وزیران دفاع و نشست وزیران آسه آن در مورد موادمخدر برای رفع چالش های امنیتی و 

کاری سال  برنامۀ   .)ASEAN Secretariat, 2015: 9( است  ایجاد شده  موجود   سیاسی 

اقتصادهای  افزایش یکپارچگی  برای  را  اقتصادی آسه آن6 تالش های بی وقفه ای  2025 اجتماع 

عضو آسه آن در دستور کار دارد. این طرح شامل تعداد زیادی اقدام  با هدف تحقق بخشیدن به 

اجتماع آسه آن برون محور و با ویژگی های مهم به هم  پیوسته و با ویژگی تقویت کنندگی متقابل است 

 Intal & Chen, 2017: 36,37; Jetschke & Murray, 2011: 177; Kobayashi et al, 2018: 1;(
Dosch, 2017: 31; Jetin & Mikic, 2016: 1(. برخی دیگر از ارزش های مشترک آسه آن 
که بعد از طوفان نرگس نمایان شد، »یک آسه آن، یک واکنش« بود که به تشکیل مرکز هماهنگی 

آسه آن برای کمک های بشردوستانه در مدیریت بالیا در سال 2011 منجر شد. در سال 2017، 

نقش این مرکز گسترش یافت که شامل تالش های هماهنگ با سازمان ملل و دیگر سازمان های 

بین المللی بود که تالش های امدادی را در داخل و خارج از جنوب شرقی آسیا انجام دادند.

1. Zone of Peace, Freedom, and Neutrality )ZOPFAN(
2. Treaty of Amity and Cooperation )TAC(
3. Bali Concord
4. Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty )SEANWFZ(
5. Conducted of Parties in the South China Sea )DOC(
6. 2025 ASEAN Economic Community Blueprint
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و  تاکنون اجرایی شده است  فراوان آسه آن است که  ابتکارهای  از  تنها بخشی  یادشده  موارد 

آسه آن در قالب سه اجتماع، اجتماع اقتصادی آسه آن،1 اجتماع سیاسی امنیتی آسه آن2 و اجتماع 

با  است.  خود  اعضای  میان  در  مشترک  ارزش های  تعمیق  به سوی  آسه آن3  فرهنگی اجتماعی 

اینکه جمعیت 656 میلیونی جنوب شرقی آسیا از نظر فرهنگ، نژاد و زبان طیف بسیار گستره  و 

ناهمگونی را در بر می گیرد، ارزش سازی  مشترک آسه آن در چند دهه سبب شده است تا حدودی 

مسائل منطقه ای را مدیریت کند و در جهت تقویت آن ها گام بردارد.

اتحادیۀ عرب
اتحادیۀ عرب که با شش عضو مؤسس در سال 1945 شکل گرفت، به تدریج اعضای آن به 22 

برخی طرح های  یافت.  افزایش  در سال 1993  آسیایی  و 12 کشور  آفریقایی  کشور،10 کشور 

منطقه ای مطرح و حتی منطقۀ تجارت آزاد بین اعضای اتحادیۀ عرب ایجاد شده است، اما برخی 

جهت گیری  و  اعضا  اختالف های  یا  نسبی  دستاوردهای  اندک،  متقابل  وابستگی  مانند  موانع 

متعصبانه در برخی دوره ها و بحران ها و وجود ارزش های مشترک صرف و بهره برداری بهینه نشده 

از آن ها از منطقه گرایی بیشتر جلوگیری کرده است. در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

وابستگی متقابل اندک

آن  دلیل  نداشته اند.  یکپارچگی  برای  کافی  انگیزۀ  عرب  کشورهای  اقتصادی،  حوزۀ  در 

حاکم  آن ها  بر  نیز  حمایت گرایی  از  باالیی  سطح  که  است  مشابه  تولید  ساختارهای  نیز 

است  بوده  عرب  کشورهای  میان  در  تجارت  وضعیت  این  آشکار  پیامدهای  از  یکی  است. 

است  به گونه ای  عرب  کشورهای  اقتصادی  روابط   .)Galal & Hoekman, 2003: 4(
راه  سر  بر  مانعی  موضوع  این  و  بوده  حاکم  متفاوت  کشورهای  روابط  بر  مختلفی  قوانین  که 

)Aarts, 2010: 920(. وجود تعداد زیادی  چندجانبه گرایی مورد نظر اتحادیۀ عرب است 

از موافقت نامه های تجارت ترجیحی دوجانبه در میان کشورهای عرب و نیز کشورهای 
منطقه ای  یکپارچگی  راه  سر  بر  مانعی  جهان  مناطق  دیگر  ثالث  دولت های  با  عرب 
قابل  توجهی  به طور  تجارت در منطقۀ عربی   .)Maryasis, 2019: 10( محسوب می شود 

1. ASEAN Economic Community )AEC(
2. ASEAN Political-Security Community )APSC(
3. ASEAN Socio-Cultural Community )ASCC(
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صادرات  کل  از  درصد   45 متوسط  به طور  سوخت  صادرات  دارد:  قرار  نفت  بازار  تأثیر  تحت 

با   .)World Bank, 2020( با متوسط جهانی 12 درصد تشکیل می دهد  کاال را در مقایسه 

وجود اجرای موافقت نامۀ تجارت آزاد پان عربی )پافتا(،1 میزان تجارت کاال در میان کشورهای 

عربی به نسبت اندک باقی مانده و از 6 تا 12 درصد از کل تجارت منطقه را در سال های 2000 

تا 2013 به ثبت رسانده است )UN, 2015: 28(. با اینکه تجارت درون منطقه ای اتحادیۀ 

عرب رشد کرده است و از رقم 6،5 درصد در دهۀ El-Naggar, 1992: 157( 1980( به 
13،7 درصد در سال 2019 رسیده است )UN, 2020: 27( تجارت درون منطقه ای این 
سازمان، حتی نسبت به آسه آن که پژوهشگران حجم تجارت درون منطقه ای اندک آن را 
مانعی بر سر راه همکاری بیشتر می دانند، بسیار پایین است. این امر از واگرایی اعضا 
جلوگیری نکرده است و نمی تواند به عنوان کاتالیزوری تنش های موجود را خنثی کند.

دستاوردهای نسبی )بازی با حاصل جمع صفر(

ایجاد  منا  منطقۀ  در  آن ها  سیاست های  و  خارجی  بازیگران  به  واکنش  در  عرب  اتحادیۀ  گرچه 

شد و مسئلۀ فلسطین اولویت اول کشورهای عرب بود )Tripp, 1995(، به تدریج گرایش های 

متفاوت اعضا که می توان مهم ترین آن را در رهبری جهان عرب خالصه کرد، آشکار و به مانع 

اصلی این سازمان در منطقه گرایی بیشتر تبدیل شد. موضع اتحادیۀ عرب در برابر انقالب های 

عربی در سال 2011 نیز متفاوت بود که برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را درگیر 

ساخت. این سازمان تحوالت کشورهایی مانند سوریه و لیبی را تأیید می کرد و موافق آن ها بود. 

در مقابل با تحوالت کشورهایی مانند بحرین و یمن مخالف بود و کشورهایی مانند عربستان 

و امارات متحد عربی برای سرکوب اعتراض ها در بحرین نیروی نظامی به این کشور فرستادند 

و  به واسطۀ عوامل مختلف داخلی  تنش ها   .)Bozorgmehri & Sahrayi, 2016: 124(
خارجی در میان کشورهای عرب بسیار بیشتر بوده است. این موضوع در رخدادهای گوناگون 

آشکار شده است. در مورد جنگ های اول و دوم خلیج فارس، تهاجم آمریکا به عراق، جنگ 

داخلی لبنان و سوریه، تجاوز عربستان به یمن، محاصرۀ قطر، بحران لیبی و مصر، کشورهای 

عرب به گروه هایی تقسیم شدند که هرکدام از موضعی حمایت می کردند. برای نمونه، عربستان و 

امارات در بیشتر موارد در موضعی مشابه در برابر موضع کشوری مانند قطر قرار گرفته و کشوری 

مانند عمان بیشتر رویکرد بی طرفی داشته اند. کشورهای عربی به واسطۀ رویکرد تمامیت خواهانۀ 

1. Pan-Arab Free Trade Agreement )PAFTA(
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خود، امکانات همکاری را تضعیف و این موضوع تنش های آشکار و پنهان را تشدید کرده است. 

کشورهای عربی نسبت به دستاورد و منافع کشورهای دیگر حساس هستند و می کوشند با کاهش 

سهم دیگران بر سهم خود بیفزایند. این رویکرد را می توان به صورت بازی با حاصل جمع صفر 

در نظر گرفت که به عنوان یکی از موانع اصلی کارآمدی اتحادیۀ عرب در عملی کردن هدف های 

آن وجود دارد.

ارزش های مشترک

مسیحیت  مانند  دیگری  مذهب های  گرچه  دارند.  حضور  عرب  اتحادیۀ  در  عرب  کشور   22

برخالف  نیز سنی هستند.  بیشتر  و  آن ها مسلمان  دارند، 90 درصد  این کشورها وجود  در  نیز 

اروپا،  اتحادیۀ  مانند  شده اند  تأسیس  جغرافیا  براساس  که  منطقه ای  سازمان های  دیگر 

دارد  عربی  مشترک  زبان  در  ریشه  که  است  گرفته  مشترک شکل  فرهنگی  پایۀ  بر  اتحادیۀ عرب 

)Toffolo & Kahn, 2008: 7,13(. کشورهای عربی اشتراک های دیگری نیز مانند تاریخ 
و فرهنگ مشترک دارند و برخی از ابتکارها را اجرایی کرده اند. اما با توجه به زمینه های موجود 

و بنیان های قوی محرک همکاری، نتوانسته اند از آن ها به گونۀ بهینه استفاده کنند. اتحادیۀ عرب 

در  دفاع مشترک،1  و  اقتصادی  پیمان همکاری  در سال 1950  فرهنگی،  پیمان  در سال 1946 

 1959 سال  در  عرب،  پستی  اتحادیۀ   1954 سال  در  عرب،  مخابرات  اتحادیۀ   1953 سال 

سازمان  در سال 1964  شناخته شد(،  مالی عرب  سازمان  به عنوان  )سپس  توسعۀ عرب  بانک 

ایجاد کرد  را  ابتکار صلح عرب3  اتحادیۀ عرب2 و در سال 2002  آموزشی، فرهنگی و علمی 

)Fatima, 2007: 2; BBC, 2011(. با اینکه اتحادیۀ عرب سابقه ای بسیار طوالنی دارد و 
مؤلفه های مشترک در میان کشورهای این سازمان زیاد هستند، آنچه از عملکرد این نهاد به عنوان 

نتیجه برداشت می شود، عملکردی ناموفق بوده است. این موضوع از سوی صاحب نظران عرب 

و غیرعرب پذیرفته می شود. برای نمونه، االف وضعیت اتحادیۀ عرب را این گونه شرح می دهد: 

نشست های عربی بیشتر فرصتی برای اثبات این عبارت است که »اعراب موافقت دارند که در 

. )Allaf, 2008: 2(»همۀ موارد مخالف هستند

می یابند«  پایان  ضعیف  قطعنامه های  تصویب  با  نشست ها  »بیشتر  است  معتقد  صالح   

1. Joint Defence and Economic Cooperation Treaty
2. Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization )ALESCO(
3. Arab Peace Initiative
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)Saleh, 2005: 1(. به نظر بدوری »تناقض ها و اختالف ها، اتحادیۀ عرب را که قدیمی تر از سازمان 
 . )Bhaduri, 2004: 1(»از زمان تأسیس آن در سال 1944 اذیت کرده است 

ً
ملل است، تقریبا

میتون می نویسد اتحادیۀ عرب »ثابت کرده در حل بسیاری از مشکالت منطقه در بیشتر از نیم  

قرن اخیر بسیار ناکارامد بوده است« )Mayton, 2008: 1(. جهاد ودا، دانشمند مشهور عرب 

و مدیر مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی امارات در ابوظبی، اتحادیۀ عرب را »ضعیف و 

برده  زیر سؤال  بین المللی  نقش چشمگیر  داشتن  برای  را  آن  توانایی  و  کرده  توصیف  چندپاره« 

در  ارزش های مشترک  از  نتوانسته  اتحادیۀ عرب  به صورت کلی   .)McGrath, 2004( است 

میان اعضای خود به صورت مطلوب استفاده کند. همین مسئله منطقه گرایی اتحادیۀ عرب را با 

چالش هایی روبه رو ساخته است.

مقایسۀ آسه آن  با اتحادیۀ عرب
منطقه گرایی دو سازمان آسه آن و اتحادیۀ عرب را در قالب دو بخش به صورت جداگانه بررسی 

کردیم. برای اینکه مقایسۀ دو سازمان آشکار تر شود و بهتر بتوان آن را درک کرد، خالصه ای از 

بحث های پیشین را در جدول 2 می آوریم.

جدول 2. مقایسۀ منطقه گرایی در آسه آن و اتحادیۀ عرب

اتحادیۀ عربآسه آنمفهوم سازمان

اندکنسبیوابستگی متقابل

نسبی )صفر(مطلق )مثبت/مضاعف(دستاورد )بازی با حاصل جمع(

نهادینه شدن ارزش های ارزش
مشترک

تنها وجود ارزش مشترک

ناکامیموفقیت نسبیمنطقه گرایی

منبع: نویسنده

در حوزۀ اقتصادی هر دو سازمان منطقۀ تجارت آزاد تشکیل داده و در قالب افتا و پافتا مبادالت 

تجاری انجام می دهند، اما در سال  های اخیر حجم مبادالت درون منطقه ای آسه آن رشدی نداشته 

رشد  حوزه  این  در  عرب  اتحادیۀ  مقابل  در   .)Kawai, 2005: 31( درصد(  نظر  )از  است 

سال های  در  درصد   8،1 میانگین  از  عرب  اتحادیۀ  درون منطقه ای  تجارت  حجم  است.  داشته 
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موانع  مهم ترین  است.  رسیده   2012 تا   2006 سال های  در  درصد   12 به   1997 تا   1990

مرزی  دست وپاگیر  موانع  و  ارتباطی  زیرساخت  نبود  عضو  کشورهای  بین  همکاری  افزایش 

است )Harb & Shady, 2016: 4(. با این  حال در سال 2019 حجم تجارت درون منطقه  ای 

را  چشمگیری  تفاوت  که  است  شده  ثبت  درصد   13،7 عرب  اتحادیۀ  و  درصد   22،5 آسه آن  

نشان می  دهد )جدول 3(. می توان گفت اعضای آسه آن از وابستگی متقابل نسبی برخوردارند، 

در حالی  که اتحادیۀ عرب از این نظر وابستگی متقابل حداقلی دارند. به دلیل روابط اقتصادی و 

وابستگی کشورهای عربی به تجارت خارجی فرامنطقه  ای، این کشورها بیشتر منافع خود را خارج 

از منطقه دنبال می  کنند. همین موضوع مانعی بر سر راه تعمیق منطقه  گرایی محسوب می  شود.

جدول 3. تجارت درون  منطقه  ای در سازمان  ها

 سال 2019سال 1980منطقه          

17/422/5آسه آن

6/513/7اتحادیۀ عرب

52/460/8اتحادیۀ اروپا

33/829/5نفتا

39/8شورای همکاری خلیج }فارس{

Source: Kawai, 2005: 31; UN, 2020: 22-27; El-Naggar, 1992: 157; UNC-
TAD, 2003: 55

موضوع دیگر در مورد این دو سازمان، تفاوت اساسی در حوزۀ سیاست کشورهای عضو است. این 

مورد در قالب بازی با حاصل جمع مثبت در میان اعضای آسه آن و بازی با حاصل جمع صفر بین 

 نسبت به یک موضوع 
ً
اعضای اتحادیۀ عرب  تعمیم پذیر است. در اتحادیۀ عرب کشورها معموال

به موافقان، مخالفان و بی  طرف  ها تقسیم می  شوند. برای نمونه، در مورد ناآرامی های انقالب های 

عربی در سال 2011، کشورهایی مانند عربستان و امارات با تحوالت سوریه و لیبی موافق بودند، 

اما با تحوالت همسایگان خود مانند بحرین و یمن به مخالفت برخاستند. این نوع موضع گیری ها 

در اتحادیۀ عرب در دوره های زمانی مختلف وجود داشته است. برای نمونه می توان، دیگر تجاوز 

عراق به کویت را مطرح کرد که مصر و عربستان مخالف آن و عراق، اردن و سوریه موافق آن 
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بودند. در زمینۀ فرقه گرایی نیز در حالی  که عربستان از خلیفه حفتر در لیبی و السیسی در مصر 

در  اخوان المسلمین  و  لیبی  در  الشریعه  انصار  گروه  و  فجر  نیروهای  از  قطر  می کند،  حمایت 

مصر جانب داری می کند. آسه آن با پذیرش اصول احترام متقابل و مداخله نکردن در امور داخلی 

کشورهای عضو، بر این مشکل تا حدود زیادی فائق آمده است. این سازمان در مورد یکی از 

در جهت  میانمار  روهینگیایی های  نسل کشی  یعنی  بیست ویکم  قرن  اقدام های  بی رحمانه ترین 

اصول یادشده سکوت کرده است. البته اقدام یادشده به این دلیل دنبال شده است تا از خروج 

میانمار از آسه آن، افتادن بیشتر در دامان چین و سرایت آن به کشورهای همسایه جلوگیری کند.

در حوزۀ ارزش های مشترک، درصورتی که اتحادیۀ عرب بسیار غنی و منسجم است، مانند 

زبان عربی و دین اسالم، کشورهای مختلف به دالیل متعدد مانند منافع، داعیۀ رهبری جهان عرب 

این ظرفیت را تا حدود بسیار زیادی از بین برده اند. در مورد آسه آن نیز، این سازمان منطقه ای از 

نظر زبان و دین طیف بسیار متنوعی را در بر می گیرد، اما به دنبال ارزش سازی به شیوه ای مشترک 

است تا از این راه بتواند بر تنش و شکاف در میان اعضا سرپوش بگذارد. به بیانی، آن ها را کاهش 

دهد. از تفاوت های اساسی آسه آن و اتحادیۀ عرب اصل مداخله نکردن است. اگر به روابط آن ها 

در چندسال اخیر نگاه کنیم این موضوع را متوجه می شویم. میانمار در سال 2015 تعداد زیادی 

از روهینگیایی های مسلمان را قتل عام و وادار به ترک محل زندگی خود در ایالت راخین کرد. 

اما براساس  این مسئله برخالف برخی اصول آسه آن است،  اینکه می دانند  با  کشورهای آسه آن 

را  آسه آن  درون  انسجام  و حفظ  نکردند  این کشور دخالت جدی  امور  در  اصل مداخله نکردن 

مقدم شمردند. در نقطۀ مقابل قطر قرار دارد که به سبب تنش ایجادشده بر سر برخی سیاست های 

اعالمی و اعمالی آن با دیگر کشورهای عضو به ویژه عربستان و امارات به مشکل بر خورده و 

سبب محاصره و تحریم خود شد. کشورهای عضو اتحادیۀ عرب براساس اصل درخواست یک 

کشور عربی مبنی بر دخالت در امور داخلی آن در موردی مانند یمن دخالت کرده و این موضوع 

چشم انداز تفرقۀ بیشتر میان آن ها را رقم زده است. تفاوت آسه آن و اتحادیۀ عرب در این مورد 

شدت و تعدد مناقشات و اختالفات بوده است.

بسیار موفق عمل کرده است و  ادعا کرد آسه آن در حوزۀ منطقه ای  به صورت کلی نمی توان 

نمی توان گفت اتحادیۀ عرب به صورت کامل ناموفق بوده است. این دو سازمان با وجود برخی 

شباهت ها مانند در حال  توسعه بودن اعضا، نداشتن وابستگی متقابل عمیق، بین حکومت گرایی 

و در حال گذار بودن اعضا را دارند، اما تفاوت های آن ها بسیار بیشتر است. با این  حال آسه آن 

توانسته است با زمینه های مشترک اندک، نسبت به اتحادیۀ عرب موفقیتی نسبی به دست آورد.
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تفاوت های  ولی  دارند،  اندکی  آسیایی شباهت های  دو سازمان  به عنوان  اتحادیۀ عرب  و  آسه آن 

آن ها آشکارا عمیق تر است. این دو سازمان که در دورۀ پساجنگ جهانی دوم شکل گرفتند، هر 

کدام طی روند خاصی تحول یافته اند. آسه آن به دالیلی توانست موفق تر از اتحادیۀ عرب ظاهر 

بر  تدریجی  به صورت  اقتصادی،  همکاری  در  منطقه  منافع  تشخیص  با  آسه آن  نخست،  شود: 

این حوزه تمرکز کرد که این روند وضعیتی از وابستگی متقابل نسبی را ایجاد کرده است؛ دوم، 

رویکرد بازی با حاصل جمع مثبت و مضاعف در میان اعضای آسه آن سبب شده است ده کشور 

جنوب شرق آسیا بر دستاوردهای مطلق خود تکیه کنند و این رویکرد واگرایی در میان آنان را به 

پایین ترین حد رسانده است؛ سوم، آسه آن با اینکه مؤلفه های اندکی در حوزۀ ارزش های مشترک 

دارد، توانسته است با ارزش سازی در بخش های مختلف سبب همگرایی اعضا شود.

داشته  آسه آن  به  و دالیل مختلف موفقیت کمتری نسبت  اشکال  به  اتحادیۀ عرب  مقابل  در 

است: نخست، با اینکه اتحادیۀ عرب به صورت تدریجی به سوی همکاری اقتصادی حرکت کرده 

و آمار تجارت درون منطقه ای در میان اعضای آن رشد کرده است، حجم تجارت درون منطقه ای 

با حاصل جمع صفر  بازی  رویکرد  دوم، حاکم بودن  است؛  اندک  بسیار  این سازمان همچنان 

به گونه ای  که  بوده است،  مانع های اصلی تعمیق همکاری  از  اتحادیۀ عرب، یکی  بین اعضای 

در رویدادهای گوناگون مانند محاصرۀ قطر، جنگ داخلی سوریه و یمن و حتی لیبی و مصر، 

این رفتار مانعی بر سر راه همگرایی  اتحادیۀ عرب بر دستاوردهای نسبی تکیه کردند.  اعضای 

اتحادیۀ عرب بوده است؛ سوم، با اینکه اتحادیۀ عرب ارزش های مشترک بسیاری دارد مانند دین 

اسالم، زبان عربی و فرهنگ مشترک، از این محرک ها بهرۀ چندانی نبرده است.

در منطقۀ جنوب شرق آسیا نیز مانند هالل شیعی خاورمیانه، از مالزی غربی تا جنوب فیلیپین 

هالل مسلمانان وجود دارد، اما این موضوع در جنوب شرق آسیا به تنش های ایدئولوژیک منجر 

نمی شود. همچنین تنش در میان جدایی طلبان مانند آچه و میندانائو با حکومت مرکزی در قالب 

موافقت نامه های تقسیم درآمد و خودمختاری مدیریت شده و وضعیتی از بازی با حاصل  جمع 

مثبت و مضاعف بین جدایی طلبان و دولت مرکزی حاکم است، اما فرقه گرایی که می توان آن را 

در قالب بازی با حاصل جمع صفر تعبیر کرد، در اتحادیۀ عرب وضعیتی را رقم زده است که در 

بیشتر موارد به نسبت های متفاوت، توان حکومت مرکزی نه تنها صرف مقابله با جهت گیری های 

مختلف، بلکه صرف مقابله با رویکردهای متفاوت دولتی نسبت به مسائل مورد چالش در این 



14
00

هار 
م، ب

هفت
ارۀ 

شم
م، 

سو
ال 

، س
الم

 اس
ان

جه
ی 

برد
کار

ن و 
یادی

ت بن
العا

مط
مۀ 

صلنا
 ف

83

سازمان می شود. این مسئله نه تنها توان تصمیم های کارآمد را از میان می برد، بلکه یکپارچگی 

تعمیق  برای  باید  اتحادیۀ عرب  در  می رساند.  ممکن  به حداقل  را  مهم تر  برابر چالش هایی  در 

ایجاد  از جهت گیری متعصبانه پرهیز کنند که عاملی در  باید  منطقه گرایی توجه شود که اعضا 

بازی با حاصل جمع صفر است و با توجه به ارزش های مشترک خود به ارزش سازی چندبعدی 

کنند.  فراهم  را  آینده  راه شرایط همکاری های  این  از  تا  گمارند  مختلف همت  در حوزه های  و 

با  مؤثرتر  برخورد  سازوکار  می تواند  نه تنها  نیز  آسه آن   تخصصی  اجتماع  سه  از  الگوبرداری 

رخدادها را ایجاد کند، بلکه می تواند پیش زمینۀ جلوگیری از بحران شدید و حتی تخفیف آن ها 

در صورت لزوم باشد.
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