
 هل يصلح اإلتحاد األوروبي قدوة أو مثال للعالم العربي؟

 عبد هللا االأشعل  .السفير د

درج الكتاب والباحثون في العالم العربي طوال الخمسين عاما الماضية، وخاصة بعد قيام اإلتحااد 

في  األوروبي على التطلع إلى التجربة األوروبية ومقارنتها بالعالم العربي.فقد ظل الفكر السياسي

وساايطر  ليبرالااي شوواايوعي شو سسااارج، العاالم العربااي سمقساام إلااى فكاار وحاادوج، وفكار خااار ي،

حادوج علاى الووسقوم الفكر  الفكر الوحدوج ألكثر من عقد كامل من الزمان على الساحة الفكرسة.

اإلسمان بأن العرب شمة واحدة، وشن االستعمار هو الذج فرقها ومزقها وفق سياسة فرق تساد، وشن 

حركة القومية العربية هي نتاج لهذا الفكر الوحدوج  الذج حاول شن سجعل لألمة دولة. وال وك شن 

روبا، خاصاة فاي هاذا المجاال كاان طاليا.ولساما بحا اة إلاى التاأرس  للفكار تأثر العالم العربي بأو

ة دعادلاى شن الفكار القاومي مار بمراحال متإسكفاي إلاى شن نراير  القومي والتياار الوحادوج بداخلا ،

فااي المهجاار األوروبااي شوال خاالل المرحلااة   كانااأ شوالهااا، المرحلااة الفكرسااة البحتااة التااي ساااد 

األخيرة مان الدولاة العثمانياة، حيار ظهار الفكار القاومي دفاعاا عان الخاااة  الثقافياة والل وساة 

  للرعوب العربية، ثم تبلور في المرحلاة اللحقاة فاي الراعوب بالت اامن فيماا عبار  عما  كتاباا

في الرام ومار بو   وكذلك وعراء العالم العربي  شعلم هذه المرحلة من المؤرخين والمفكرسن،

عوب العربيااة رااحيار اتساامأ براعور ال وتلااك هاي مرحلااة العرارسما  حتااى األربعيمااا ، خاا،،

ثم كانأ الخمسيما  مرحلة المد القومي السياسي والفكرج التي ازدهر فيها الفكر  بذاتها وتميزها،

وتحااول بوضااوى إلااى فكاار وحاادوج مااع تجربااة الوحاادة المااارسة السااورسة فااي شواخاار  قااومي،ال

بدشسوا اا   الخمساايما  ماان القاارن العراارسن. والوااك شن الفكاار القومي،والتيااار الوحاادوج فااي قلباا ،

، وتحاول ماار إلاى واؤنها 1967رشس المرارو  القوميععاام –شزمة خانقة مماذ هزسماة ماار 

ية السلم مع اسراةيل، إسذانا بأن الاارا  العرباي اإلساراةيلي  شصاب  إنكماوها حتى وقعأ اتفاقو

صراعا سياسيا، وشن الوالسا  المتحدة هي الطرف اآلخر في هذه الق ية، وسايطا، ثام طرفاا بعاد 

انتهاء الحرب الباردة. وقد حاول الفكر القومي شن سبحر عن تيار مماسب س ع في اعتباره الواقع 

اال تماعية والروابط الثقافيةالعربية، فتارة سساعى الابعإ إلاى إحيااء الفكار دون شن س فل الحقاةق 

خاصة وشن شزمة هذا الفكار قاد اساتحكمأ،  وتارة شخرى سسعون إلى تجدسده دون  دوى، القومي،

ألن العراق كان سدعي شن  بعاد  وشصيب العقل العربي بحق بررخ كامل بعد لزو العراق للكوسأ،

الراعب العراقاي سااحة العمال ذ بداسة ثمانيمياا  القارن الماضاي، ستاادر ذبول الدور المارج مم

بل وصال  العربي، فوقع الكثيرون في هذا الوهم حتى ظموا شن العراق شصب  بوتقة الفكر القومي،

األمر في اإلحتياال الفكارج إلاى القاول باأن لازو العاراق للكوساأ هاو قماة ن اح الفكار الوحادوج 

كان عمال عاداةيا سهادف إلاى إ هاا  هاذا الفكار، وشنا  لاوال التادخل  المتقدم، وشن تحرسر الكوسأ

األمرسكي االستراتيجي التسعأ الدولة القومياة ومركزهاا ب اداد، بعاد شن شصابحأ القااهرة مجارد 

رمز تارسخي للحركة القومية والفكر الوحدوج الذج هجرها إلى عاصمة الرويد، فاستعاد  ب داد 

 دورها التارسخي.

فكرسا راقيا ال مجال إلاى عار  شهام   دال ساحة الفكرسة العربية بعد تحرسر الكوسأوقد وهد  ال

شمثلتاا ، وصاادر  ا تهااادا  وخلطااأ شوراق واسااتبيحأ ساااحا  فكرسااة شصاايلة بأسااماء عرفااوا 

التي تااادفأ، شو صامعأ خايااا،  2001سبتمبر  11طرسقها بطرق العار. ثم كانأ شحداث 

ى شسوء، وشزمة الحكم والمجتمع تلقي بظللها الكئيبة على الفكر والعالم العربي سمحدر من سيئ إل

السياسي العربي، فأضيفأ إلاى األزمتاين شبعااد  دسادة شخطرهاا علاى اإلطالق تحقيار كال ماا هاو 

مع تفاقم  عربي، وإواعة اإلستخفاف بالعالم العربي وقدرات  وطاقات ، واختلط اإلسلمي بالعربي،

رب سرااعر بخطاار اإلرهاااب الااذج تساابب  شوضااا  العااالم العربااي ، الوضااع فااي فلسااطين، فباادش ال اا

وتجاهل تماما شن شحد األسباب الحقيقة لهذا اإلرهاب هو الحكم ال اوم المستبد واسترقاق الراعوب 

وط يان السياسا  لير العادلة في الممطقة، خاصة في فلسطين وظهور  ماعا  ماال  وسيطة 

لزو العراق إحادى تجلياتهاا الثقيلاة، فأصاب  الفكار القاومي  تعمل على استدامة هذه األزمة، وكان

سرااعر بالخجاال، وظهاار  تيااارا  علميااة تعتباار هااذا الفكاار سااذا ة وسااطحية، باال تعتبااره مااؤامرة 



، إلستلب الوعي من الرعوب العربية، وشن  المسؤل عما عانااه العاالم العرباي مان شزماا  داخلياة

استمرار اإلساتبداد باسام العروباة، ولازو األوطاان  وشزما  مع ال رب، بل حمل  البعإ مسؤلية

 األخرى بإسم الوحدة.

في خ م هذه التطورا  وعبر هذه العقود الخمسة لم سكف المفكرون والباحثون عن المقارنة بين 

وحدة شوروبا ووحدة العالم العربي، وكلما شسرعأ شوروبا في مسيرة الوحدة، ازداد  المراابها  

السااااحا  والممتااادسا  الثقافياااة وكاااذلك الدراساااا  والبحاااوث العربياااة،  والمقارناااا  حفلاااأ بهاااا

واألطروحا  الجامعية التي تمعى فيها على العالم العربي شن  سملك كل مقوما  الوحادة، وشنا  بادش 

سفكر فيها ممذ وقأ بعيد، بيمماا شوروباا التاي تاتكلم ل اا  بعادد دولهاا وبعادد الممااطق الداخلياة فاي 

بيمهااا شنهااار ماان دماااء العااداء والكراهيااة القوميااة والدسميااة وليرهااا طااوال  بعااإ الاادول، وسااالأ

 القرون الماضية، ومع ذلك تتج  بثبا  صوب اإلتحاد. 

حتى تحولأ شوروباا إلاى  1957وسقارن الكتاب العرب عادة بين السوق األوروبية المرتركة عام 

ا إقليماا واحادا وساوقا واحادة، إ راءا   علاأ شوروبا، واتخذ  2002اإلتحاد األوروبي ممذ عام 

مأ سالطة شوروبياة ترارسعية وتمفيذساة وق ااةية بال اة الفعالياة داخال الادول األع ااء، وباين اوشق

حتااى اآلن، حياار التجااارب الوحدوسااة الفاواالة، وتاادهور شحااوال العااالم  1957العااالم العربااي ممااذ 

واتراكية والوحادة وترتياب العربي، وتسالط األسادسولو يا  الوحدوساة، وتخبطهاا باين الحرساة واال

العلقة بيمهاا، فهماام مان  عال الوحادة شوال وهاي كفيلاة بتحقياق الحرساة واالواتراكية، ومان قاةال 

بحرسة الوطن وتأ يل حرسة األوطان، وعلى الجملة فكلهم نظم مستبدة ومولية، بال تجارش بع اهم 

الريوعية في شوروبا التي  قراطيا معلى إضافة شوصاف دسمقراطية على دولهم، فكانوا شوب  بالدس

 خلطأ بين مفاهيم متماق ة وهم سظمون شنهم سحسمون صمعا.

وقد استكانأ التحليل  العربية بعد المقارنا  مع التجربة األوروبية إلى عدد من المتاةح شبرزها، 

شن البتاارول فااي الممطقااة العربيااة هااو الااذج شلاارى بهااا شعااداةها فمزقااوا وحاادتها، وشن إسااراةيل قااد 

شو شن لياااب اإلرادة السياسااية هااى الساابب،شو شن شوروبااا اتجهااأ إلااى عااأ لممااع هااذه الوحاادة، زر

 الوحدة بيمما حالأ المؤامرا  ضد الوحدة العربية خوفا من القوة العربية الكاسحة!

والحق شن المقارنة بين شوروبا والعالم العربي خاطئة من شساسها، كما شن ممهح المقارنة سفتقر إلى 

واعتقد شن التجربة األوروبية وشحوال العاالم العرباي سمكان شن تسالط األضاواء علاى شساباب الدقة. 

تطور شوروبا وتدهور العالم العربي. فكل األسباب التي شوردتها الدراساا   العربياة تتمتاع بأقادار 

ل متفاوتة من الاحة، ولكمي شظن شن همام شسبابا  وهرسة للمقارنة بين األحوال العربية واألحاوا

 األوروبية.

تجادر اإلواارة إلاى شن شوروباا التساتخدم  وقبل الم ي في تحليل هذه األساباب شو تحليال شبرزهاا،

ماااطل  القوميااة، ولااذلك السو ااد لاادسها فكاار قااومي لساابب بساايط، وهااو شن شوروبااا ت اام شقوامااا 

  متباسمة، وشن الفكر القومي كان سطلق في ممتاف القرن التاسع عرر ليرير إلى حركة

توحيد الدولة الواحدة مثل إسطاليا وشلمانيا وليس توحيد شوروبا بأسرها. ومع ذلك ظهر  في شوربا 

على تراث مرترم من اللبرالية وحقوق اإلنسان والدسمقراطية,  احركا  وحدوسة على شساس ارتكاز شورب

ل إن الفكر االنفاالي في مما سعمي شن التجربة األوربية عرفأ فكراً وحدوساً دون شن تعرف فكراً قومياً. ب

إسطاليا مثلً في ظل اإلذدهار الاماعي واالقتاادج كان سمثل و هاً ألزمة الدسمقراطية والمجتمع وعجز 

اآلثار الما مة عن التطور الاماعي, ولم ستهم شحد هذا الفكر بالخيانة , وإنما سعالح في  ةالدول عن معالج

 والمبادرة.اإلطار الدسمقراطي الذج سسم  بالمكاوفة 

ومن الواض  شن مؤسسا  االتحاد األوربي التررسعية والتمفيذسة والق اةية قد تمكمأ من العثور 

على صي ة مماسبة للتوفيق بين و ود سلطة مركزسة األوربية وو ود دول ذا  سيادة مكونة لهذه 

حاً لها في اإلطار الماال  الوطمية لكل دولة تجد لمفسها ف اءاً صال نبحير سمكن القول ش ،السلطة

وهو نموذج لرسب ال سمكن تاميف  على ،خاصة وشن شوروبا تتج  إلى شن تحكم بدستور واحد ،بي واألور



فهو شقوى من الكمفدرالية ،وال هو وكل من شوكال االتحادا  الدولية المعروفة  ،شن  ممظمة إقليمية 

واالندما ا  اإلقليمية ،العلوم السياسية وكلها شمور سمر ل بها الباحثون في مجال،وشضعف من الفدرالية

كما شنها ال  ،والممظما  الدولية.ولكن المهم بالمسبة لما شن الوحدة ألوربية ال تل ي التيارا  الوطمية

والسبب في ذلك كل  هو التفاهم  ،وتتسع لكل التماسزا  وترحب بها ،تاادر القوميا  الوطمية المحلية

سمقراطية الحقيقة التي تجعل الحكم إنعكاساً للقوى الساةدة في المجتمع كما على شساس الحرسة الفردسة والد

وهذا هو الفارق الجوهرج بين العالم العربي وشوروبا ،تجعل لكل فرد مكاناً ورشساً في سياسا  وطم 

وال سمكن شن سقوم االندماج من خلل تحالف الدكتاتورسا   ،فالعلقة وثيقة بين الوحدة والدسمقراطية،

 والعقليا  االستبدادسة المرس ة التي تسترق وعوبها وتحر، مع شقرانها على استمرار هذا االسترقاق.

وال وك شن تجارب الممطقة ال ربية وتعقد علقاتها مع ال رب ألسباب دسمية وتارة شخرى بسبب 

 ،مية العربية تتطور مراحل الارا  العربي اإلسراةيلي قد انتهى في مواقف محددة إلى تقلي  دور القو

ثم االنقلب علي  باعتبارها عمد البعإ من علما  عجز العالم العربي عن اللحاق 

شو شن المتعلقون بها هم  ،شو شنها التي  لبأ على هذا العالم معظم وسلت  ،  Modernismبالحداثة

جوس" و مد م رضون سوظفونها أللراضهم . فقد رفع صدام حسين هذا الرعار للهجوم على "الفرس الم

كل الرباب العربي في العراق لكي سدفعوا ضرسبة الدفا  عن الجماى الررقي لألمة العربية. ثم احتل 

صدام حسين الكوسأ تحأ اسم القومية العربية. شرسل برقية للمسترار األلماني سهمئ  بوحدة ورق شلمانيا 

ولم سمسى صدام شن سامم ،الراملة مع لربها على لرار وحدة العراق مع الكوسأ كمواة للوحدة العربية

خطاب  السياسي بهذه الم مة المحببة إلى نفوس القوميين بتأكيده شن تحرسر فلسطين سمر بال رورة عبر 

وربما عبر دول الخليح األخرى إذا لزم األمر. وعمدما شرلم العرب على مقاطعة مار في قمة  ،الكوسأ 

بعد شن شسكأ التقارب المارج ،بحأ قلب العروبة المابإ ب داد وليسأ القاهرة شص شنشكد  1978ب داد 

 وشفسد هذا القلب التارسخي .،اإلسراةيلي هذا المبإ القومي 

وكان همام استعداد لقبول ذلك لوال شن صدام حسين كان سعمل في إطار سيمارسو شمرسكي سستخدم 

لك خاصة وشن صدام وقد نج  في ذ،عن الجسد العربي  -الرشس–في  صدام حسين لكي سفال مار 

وسظهر شن التادج إلسراةيل هو كلمة السر في حزب القلوب العربية  ،حسين كان سعمل على بايرة

وبين شنور السادا  "الفرعون  ،فقارنو بين صلى الدسن الجدسد العربي الذج شباد العريرة الكردسة ،

اً . ولهذا السبب شطلق صدام حسين المارج "المعتز بأمت  الفرعونية قبل شن تلتحم بالعروبة لحماً ودم

خلل حملت  "تحرسر الكوسأ" بعإ الاوارس  صوب إسراةيل استجداءاً لهذا التعاطف العربي وشعلن 

ن  قادر على إحراق ناف إسراةيل فإذا ب  سخطط إلحراق شصابع  في الكوسأ شقبيل ال زو  1990عام 

 ،سق الوالسا  المتحدة التي قاد  التحالف الدوليوليس إسراةيل. وعمدما تم تحرسر الكوسأ شساساً عن طر

وشن الملتحف ب  ملتحف بأسمال ،وكل مرترم العتبارا  شمرسكية ظهر شن األمن القومي كان خرافة

ال لريء إال شن صدام حسين استخدم في حملت  ضد  ،فظهر  مو   هاةلة تكفر بكل ما هو قومي،بالية

ضد الكوسأ كل الرموز العربية. ولكن تحول الرعور العربي و،إسران كل الرموز اإلسلمية والعربية

ما  العام لاال   الرعب العراقي  في محمت  المزدو ة )دكتاتورسة الداخل والعقوبا  الدولية من الخارج (

 وشن  سيرحب بال زو. ،فتاور الوالسا  المتحدة شنها المخل  ، عل  عا زاً عن الخل،

فأحدثأ شثرسن  ،ا شنتجت  من استهداف كل ما هو عربي ومسلموم 2001ثم  اء  شحداث سبتمبر 

وكانأ  ،والثاني التمسك بالهوسة العربية واإلسلمية  ،األول التمال من العروبة واإلسلم ،متقابلين

فأد  ال  وط األمرسكية واإلسراةيلية إلى دفع الدول العربية عن الكف عن نقد  ،انتفاضة األقاى مرتعلة

وبدش  بعإ الدول  ،لك الكف عن مساندة االنتفاضة شو اإلعلن عن قرارا  مساندتها وكذ ،إسراةيل 

العربية وفي مقدمتها مار تعلن قطرستها وانطواةها مار شوالً في إوارة إلقما  المارسن في شن  وعار 

وشصب  العالم العربي المرترم  ،سادر عن المالحة المارسة فسار  دول شخرى في هذا المهح

وظهر  ،س ل  من مفردا  الماضي, مادام التماسق والتمظيم العربي كان داةماً ضد إسراةيل مباورة والحما

اتجاه في العالم العربي  سدت  ليبيا مؤداه ان التقارب مع الوالسا  المتحدة هو ش دى من الحدسر المكرور 



راةيل هو شقرب الطرق إلى بل إن التحالف مع إس ،عن القومية الواحدة وليرها من مفردا  الفكر القومي

فأصب  العمل على محاربة كل نقد ضد إسراةيل وسياساتها سلقى حماسا شكبر من العمل  ،قلب واومطن 

على إدانة التارفا  واالتجاها  المحاربة للعرب والمسلمين , كما اصب  الحوار بين اإلسلم وال رب 

ب مع طلبا  تعدسل المظم التعليمية في العالم موضة تمترر في كل العواصم العربية, مثلما شمسى التجاو

كما ،العربي واإلسلمي سمطوج على  معمى اإلقرار بفساد هذه المظم , شن فسادها هو سبب اإلرهاب 

تمطوج على معمى شن االستسلم لهذه الطلبا  هو الطرسق إلى التقدم فياب  ها س تفكيك الممطقة 

, فهل سجوز بعد ذلك شن نقارب شوضا  العالم العربي باألوضا  العربية إلى مرحلة تفتيأ الداخل العربي

في شوروبا ؟ وهل سال  االتحاد األوربي شن سكون نموذ ا سمكن تحقيق   في العالم العربي ؟وهل سمكن 

للدسمقراطية في الممطقة شن تحقق حلم الوحدة ؟ شم ان هذا الحلم الذج راود األوربيين عقودا ضل طرسق  

 خلف واالستبداد والجهل في العالم العربي؟        في ردها  الت

        

  

 


