
 االتحاد األوروبي والتكامل العربيندوة 
 بعض الدروس المستفادة عربيا من تجربة اإلتحاد األوروبي 

 د .محمد ابراهيم منصور 
قليمي أكثر نجاحا ودراستنا التجربة األوروبية في التكامل واالندماج اإل وقليمية عديدة تبدإمن بين تجارب 

مل النجاح التي توفرت لها،والتغلب على التحديات التي اعترضت سباب ما يبررها لالستفادة من عوالها من األ
طريقها واستخالص الدروس المستفادة من التجربة األوروبية أو التحقق من مدى قابلية هذه التجربة للتطبيق 

جود ووشروط تحققها في الوطن العربي وتظهر المقارنة العادية بين النظامين اإلقليمين األوروبي والعربي  و
فكالهما ينقسم إلى دول ذات سيادة تتباين في أحجامها وقدراتها وثرواتها ترتبط فيما بينها وجه تشابه بينهما أ

بروابط مشتركة ولكن من طبيعة مختلفة تدفعها للمقارنة فيما بينها فالدول العربية ترتبط فيما بينها بروابط اللغة 
التي تتشابه نظمها ومؤسساتها السياسية إلىحد كبير فتشترك فيها والثقافة والتاريخ المشترك،أما الدول األوروبية و

روابط المصلحة وتظلها روابط دينية وحضارية عامة وقد انطلقت في كال النظامين تجربتان متزامنتان تقريبا في 
ت قليلة في ربعينات  وسبقتها التجربة العربية بسنواحيث انطلقت التجربة العربية في منتصف األ التكامل اإلقليمي،

بداية الخمسينيات ومع ذلك فإن المقارنة بينهما تظهر أوجه إختالف عديدة بينها فالتكامل اإلقليمي األوروبي كان له 
سياقه التاريخي المختلف عن السياق التاريخي الذي نشأت فيه التجربه العربية وأن كال منهما نشأ في بيئة عالمية 

 الخصائص الذاتية لكل من الخبرتين.العوامل تأثيرها في وإقليمية مختلفة تماما وكان لهذه 
 وقد انعكس هذا التاريخ في البنية العالمية واالقليمية تعديال على خصائص الخبرتين:

أن التجربة األوروبية في التكامل هي تجربة في التكامل بين الدول القوية تبلورت مكتملة النضج لكل منها  -1
والقومية واستقر لدى الجميع وعى كامل بأن الهدف من العملية التكاملية ليس خصوصيتها  وهويتها الثقافية 

إضعاف هذه الخصوصيات وإنما على العكس دعمها والترحيب بالتنوع اإلثني القومي وإزالة مابينها من 
 مجزئه. قطار ينظر إليها على أنها أفي تجربة التكامل بين   تعارض.أما الخبرة العربية

بين نظم  ديقراطية تحترم حقوق اإلنسان والمواطن وتجعل الديمقراطية شرطا مسبقا لإلنخراط  تجربة التكامل -2
فهي تجربة بين دول غير مكتملة النمو وتفتقر إلى مؤسسات  يةفي العملية التكاملية أما تجربة التكامل العرب

 سياسية مستقرة.

يتجنب القفزات السريعة بناءا وبشكل متدرج  حدة السياسية على مراحللوالتجربة األوروبية تجربة لتحقيق ا -3
ط العديد من الدول العربية بعالقات مع اعلى مصالح متكافئة ومتبادلة،أما التجربة العربية فقد نشأت في ظل ارتب

 القوى الخارجية.

احة مالئمة فقد كان النظام الدولي ثنائي القطبية بمثابة س وجدت التجربة األوروبية بيئة مواتية لعملية التكامل، -4
لرعاية حركة التكامل واإلندماج األوروبي، أما التجربة العربية فلم يتوفر لها بيئة دولية حاضنة للتكامل ، ومعظم 

 التحوالت التي طرأت على النظام الدولي لم تكن في صالح التكامل العربي بل كانت معادية لها.

وهو ما لم يكن متوافر  في التفاهم الفرنسي األلماني،وجود قاطرة محركة للتجربة األوروبية التكاملية تتمثل  -5
 في الخبرة العربية.

وهي مجموعة الدول الست التي بدأت بها العملية التكاملية وهو أيضا وجود مجموعة صغيرة من الدول النواة  -6
 شرط غائب في الخبرة العربية.

 العامة مثل شرط الديقراطية.  شروطعدم تحديد شروط فنية دقيقة لالنضمام إلى التكامل باالضافة إلى ال -7

 إعادة الهيكلة المستمرة لألنشطة المؤسسية والتنظيمية لإلتحاد كي يواكب توسع العملية التكاملية لإلتحاد.  -8

 الخصائص الذاتية لعملية التكامل األوروبي:
 مالءمة المنهج المستخدم:-1

 مانيا.استحداث منهجا بخصوص عقدة األمن المستعصية بين فرنسا وأل 
 كان انطالقا لعملية التكامل وكان اختيارا عبقريا لسببين:اختيار قطاع الحديد والصلب 

 وثانيهما اقتصادي فني، اولهما سياسي ديني،
سياسي:التنقيب عن عقد الخوف المستعصية لدى فرنسا تجاه المانيا وذلك يوضع القطاع الذي يشكل اساس 

 مشتركة.الصناعة العسكرية تحت سلطات أوروبية 
اقتصاديا: كان قطاع الفحم والصلب يمثل عصب الصناعات األوروبية ووضعه تحت سلطة مشتركة ووضعه 

 وروبا المنهج الوصفي بحذافيره وبمراحله المتعاقبة،ألقد طبقت  تحت سلطة مشتركة مهم لدفع قاطرة التكامل،
 .وحدة اقتصادية ونقدية اتحاد جمركي،سوق مشتركة، منطقة تجارة حره،

 حل المعضالت التنظيمية التقليدية بطرق غير تقليدية: -2



تواجه عملية بناء المؤسسات بين الدول المستقلة عددا من المعضالت:يتعلق بعضها بقوة الدول من حيث 
وبعضها يتعلق بالصناعات ، وقدتميزت التجربة األوروبية  سكان، التقدم العلمي والتكنولوجي،المساحة،عدد ال

 خصائص:بعدد من ال
تتمتع مؤسسات األتحاد األوروبي بسلطات حقيقة في مواجهة الدول األعضاء لها حق اصدار قرارات ملزمة  -1

 وواجبة النفاذ.
تحقيق صيغة متوازنة تحافظ على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول األعضاء من الناحية القانونية وتأخذ في  -2

 النسبية لهذه الدول من الناحية الفعلية والعملية. اختالف القدراتواإلعتبار اختالف القدرات 

 وجود نواة لنظام مؤسسي أوروبي مشترك يقوم على وجود سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة. -3

 السياج الديمقراطي: -4
كافة الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي دول ديمقراطية والديمقراطية هي صمام األمن الذي يضمن استمرارية 

 التجربة التكاملية.
الدول األوروبية التي تعثرت مسيرتها الديمقراطية مثل اليونان وأسبانيا والبرتغال لم تتمكن من االنضمام إلى قافلة 

 الوحدة األوروبية االبعد أن تثبت دعائم الديقراطية بها.
عد وأن الجيش هو تالتركي لم  لم تقبل تركيا في االتحاد ألسباب كثيرة من بينها أن األسس الديمقراطية للنظام

 مركز الثقل الرئيسي للنظام السياسي في تركيا.
   
 

 التجربة العربية في مرآة التجربة األوروبية 
 كافة العوامل التي تضافرت النجاح التجربة األوروبية تكاد تكون غائبة في التجربة العربية:

ق بين يقادرة على التوفالتكاملي بطريقة مبتكرة  لم يتوافرللتجربة العربية قيادة برجماتية تختار نهجها -1
 االقتصادية والسياسية.االعتبارات 

الوضع الداخلي في الدول العربية لم يصل إلىدرجة النضج التي تسمح بتحييد التفاعالت االقتصادية  -2
اليمكن بدونه وهو الشرط الذي  واالجتماعية وعزلها عن الخالفات والتوترات السياسية بين األنظمة العربية ،

 تطبيق المنهج الوطني في تجربة التكامل واالندماج العربي.

معظم الدول العربية التمتلك المقومات التي تجعل منها دوال حقيقين بالمعنى األوروبي بعضها أقرب إلى شكل  -3
ضائية مستقلة القبيلةأو الشركة المساهمة منها الى الدولة وجميعها يخلو من سلطات تشريعية حقيقية أو سلطات ق

 أو من رأي عام.

لكل ماسبق توجد صعوبات موضوعية تحول دون امكانية قبول الدول العربية بوضع أي جهاز انتاجي أو  -4
خدمي مهم تحت سلطة عربية مشتركة أو الموافقة على بناء مؤسسات عربية تتخذ فيها قرارات ملزمة واجبة 

ة والقبول بأفكار التمثيل النسبي أو التصويت الترجيحي على نحو النفاذ باألغلبية أو التخلي عن المساواة المطلق
 يعكس تفاوت األوزان الفعلية للدول في صنع القرارت.

يستحيل أن تتمكن دول تفتقر إلى البنية المؤسسية في تنظيمها االجتماعي الداخلي في إقامة بنية مؤسسية على  -5
   المستوى االقليمي.

 استخالص الدروس المستفادة:
ن تجربة التكامل األوروبي تكمن في تطبيق المنهج الوظيفي بنجاح لسبب بسيط حيث أنها نجحت في حل إ

 الثالث معضالت األساسية:
الثانية تتعلق المحتملة على العملية التكاملية. األولى تتعلق بكيفية تحيد القضايا السياسية وعزل تأثيرها السلبي 

 إدارة العملية التكاملية .  بكيفية بناء مؤسسات فعالة قادرة على
 االثالثة تتعلق بكيفية ضمان تقدم العملية التكاملية واستمراره

بدون تحقق هذه الشروط الثالث يستحيل على أي تجربة تكاملية أن تنجح مهما حسنت النوايا , وتوازنت اإلدارة 
األوضاع الحالية , والعمل على  والتصميم , كما أن هذه الشروط الثالث ال تتوافر في الواقع العربي في ظل

 توفير متطلباتها يعتبر أحد أهم الدروس المستفادة من الخبرة األوربية 
 : معضلة تحيد الخالفات السياسية -1

في  ةمن المتعذر تحيد الخالفات السياسية في ظل تجربة التكامل العربية في وجود ثالث مشكالت رئيسية حاد
 العالم العربي

 الختراق الخارجي للعديد من النظم السياسية العربية األولى مشكلة ا



 الثانية مشكلة الصراع العربي اإلسرائيلي
 الثالثة مشكلة الحدود في الوطن العربي

هذه المشكالت تلعب دوراً تخريبياً قادراً على نسف إي عملية تكاملية من أساسها ونظراً الستحالة تحيد العوامل 
, وحماية تجربة التكامل من اآلثار السلبية المحتملة لمثل هذه العوامل ،فإن األمر السياسية في العالم العربي 

يتطلب إصالحاً شامالً للنظام العربي , بحيث يتضمن ثالث آليات مرتبطة ومتناغمة ال يمكن ألي منها أن تعمل 
 بمعزل عن األخرى:

 آليات لألمن الجماعي العربي  -1
 لمية آليات لتسوية المنازعات بالطرق الس -2

 آلية للتكامل االقتصادي العربي  -3

 
 : معضلة بناء مؤسسات فعالة -1

 هناك مقومات أساسية لنجاح وفاعلية أي تجربة تكاملية 

قيام الدول المنخرطة في عملية التكامل بالتنازل الطوعي عن جانب من سيادتها لصالح المؤسسات المنوطة  -أ
العربية من أي تنازل ولو عن جزء بسيط من السيادة لصالح بإدارة العملية التكاملية ، ويالحظ خلو التجربة 

كنقطة انطالق  يالتكاملية العربية، فضالً عن خلو التجربة العربية وجود قطاع إنتاجي أو خدم تالمؤسسا
للتكامل العربي ، واحتاج إنشاء منطقة التجارة الحرة أكثر من خمسين عاماً منذ إنشاء الجامعة العربية .وجميع 

سات العربية المشتركة والتي نشأت في إطار الجامعة العربية أخذت شكل المنظمات اإلقليمية التقليدية ، المؤس
أي شكل المنتديات التنفيذية بين سياسات دول مستقلة ، وليس في شكل منظمات متكاملة تمللك السلطة في 

 المجاالت المكلفة بإدارتها .

التكاملية إيجاد حالً يوفق بين المساواة السيادية إي المساواة في الخبرة األوربية تطلب إدارة العملية  -ب
القانونية بين الدول األعضاء، وبين المساواة الفعلية الموجودة بين الدول . ومن المعرف أن الدول العربية كانت 

لمجال يمكن وما زالت متمسكة بقاعدة اإلجماع ، وهو أمر ال يساعد على إطالق عملية تكاملية فعالة . وفي هذا ا
االستفادة من الخبرة األوروبية، فالتجربة األوربية تضم دوالً كبيرة ودوالً صغيرة ، ودوالً غنية وأخرى فقيرة 
ودوالً قوية وأخرى ضعيفة ، ودوالً متقدمة ودوالً أقل تقدماً ، وتمكنت مع ذلك من التوفيق بين كل هذه المصالح 

ويمكن للدول العربية أن تحدد هذه القرارات التي يؤخذ فيه القرار  واالعتبارات الخاصة بكل دولة على حدى .
باإلجماع . والقرارات األخرى التي تؤخذ فيه القرارات باألغلبية البسيطة كما يتعين تحديد األجهزة التي تمثل 

 واضحة . فيها كل الدول على قدم المساواة , وتلك التي تقتصر على مجموعة معينة من األعضاء وفقاً لمعايير

 :   معضلة االستمرارية -2

ً لتوفير عنصر االستمرارية في أي تجربة تكاملية ، وتوفر هذا الشرط في     ً الزما تعتبر الديمقراطية شرطا
في التجربة  يالتجربة األوروبية هو السبب في نجاحها وقدرتها على االستمرارية ، ويتجلى الطابع الديمقراط

 األوروبية فيما يلي:
 العضوية : فعضوية االتحاد األوربي تقتصر على الدول الديمقراطية  شروط -1
 طبيعة المؤسسات األوروبية : وهي مؤسسات تقوم على مبادئ ديمقراطية مستقرة وثابتة -2

 استفتاء المواطنين -3

ومن هنا نجد أن النظام التكاملي العربي يواجه مشكالت وتحديات قادرة على تقويض التجربة عن أخرها , 
قد أن إجراء اإلصالحات الالزمة السياسية واالقتصادية في الوطن العربي تستهدف إقامة نظم مؤسسية ، ونعت

وديمقراطية على جميع المستويات ، ألن هذا يعتبر شرطاً أساسياً الزماً وال غنى عنه لبدء وضمان استمرارية 
 التجربة التكاملية العربية . 



  
 و مثال للعالم العربي؟هل يصلح اإلتحاد األوروبي قدوة أ

 السفير د. عبد هللا االأشعل 
درج الكتاب والباحثون في العالم العربي طوال الخمسين عاما الماضية، وخاصة بعد قيام اإلتحاد األوروبي على 
 التطلع إلى التجربة األوروبية ومقارنتها بالعالم العربي.فقد ظل الفكر السياسي في العالم العربي ينقسم إلى فكر
وحدوي، وفكر خارجي، ليبرالي أوشيوعي أو يساري، وسيطر الفكر الوحدوي ألكثر من عقد كامل من الزمان 
على الساحة الفكرية. ويقوم الفكر الوحدوي على اإليمان بأن العرب أمة واحدة، وأن االستعمار هو الذي فرقها 

ذا الفكر الوحدوي  الذي حاول أن يجعل ومزقها وفق سياسة فرق تسد، وأن حركة القومية العربية هي نتاج له
لألمة دولة. وال شك أن تأثر العالم العربي بأوروبا، خاصة في هذا المجال كان طاغيا.ولسنا بحاجة إلى التأريخ 
للفكر القومي والتيار الوحدوي بداخله، يكفي إلى أن نشير إلى أن الفكر القومي مر بمراحل متعددة كانت أوالها، 

ية البحتة التي سادت  في المهجر األوروبي أوال خالل المرحلة األخيرة من الدولة العثمانية، حيث المرحلة الفكر
ظهر الفكر القومي دفاعا عن الخصائص الثقافية واللغوية للشعوب العربية، ثم تبلور في المرحلة الالحقة في 

ت أعالم هذه المرحلة من المؤرخين والمفكرين، وكذلك شعراء العالم الشعوب بالتضامن فيما عبرت عنه كتابا
العربي في الشام ومصر بوجه خاص، وتلك هي مرحلة العشرينات حتى األربعينات، حيث اتسمت بشعور 
الشعوب العربية بذاتها وتميزها، ثم كانت الخمسينات مرحلة المد القومي السياسي والفكري التي ازدهر فيها الفكر 

قومي، وتحول بوضوح إلى فكر وحدوي مع تجربة الوحدة المصرية السورية في أواخر الخمسينات من القرن ال
رأس –العشرين. والشك أن الفكر القومي،والتيار الوحدوي في قلبه، بدأيواجه أزمة خانقة منذ هزيمة مصر 

ية السالم مع اسرائيل، إيذانا ، وتحول مصر إلى شؤنها وإنكماشها حتى وقعت اتفاق1967المشروع القومي_عام 
بأن الصراع العربي اإلسرائيلي  أصبح صراعا سياسيا، وأن الواليات المتحدة هي الطرف اآلخر في هذه القضية، 
وسيطا، ثم طرفا بعد انتهاء الحرب الباردة. وقد حاول الفكر القومي أن يبحث عن تيار مناسب يضع في اعتباره 

االجتماعية والروابط الثقافيةالعربية، فتارة يسعى البعض إلى إحياء الفكر القومي، الواقع دون أن يغفل الحقائق 
وتارة أخرى يسعون إلى تجديده دون جدوى، خاصة وأن أزمة هذا الفكر قد استحكمت، وأصيب العقل العربي 

ذ بداية بحق بشرخ كامل بعد غزو العراق للكويت، ألن العراق كان يدعي أنه بعد ذبول الدور المصري من
ثمانينيات القرن الماضي، يتصدر الشعب العراقي ساحة العمل العربي، فوقع الكثيرون في هذا الوهم حتى ظنوا أن 
العراق أصبح بوتقة الفكر القومي، بل وصل األمر في اإلحتيال الفكري إلى القول بأن غزو العراق للكويت هو 

كان عمال عدائيا يهدف إلى إجهاض هذا الفكر، وأنه لوال  قمة نضج الفكر الوحدوي المتقدم، وأن تحرير الكويت
التدخل األمريكي االستراتيجي التسعت الدولة القومية ومركزها بغداد، بعد أن أصبحت القاهرة مجرد رمز 

 تاريخي للحركة القومية والفكر الوحدوي الذي هجرها إلى عاصمة الرشيد، فاستعادت بغداد دورها التاريخي.
ساحة الفكرية العربية بعد تحرير الكويت جدال فكريا راقيا ال مجال إلى عرض أهم أمثلته، وصدرت وقد شهدت ال

اجتهادات وخلطت أوراق واستبيحت ساحات فكرية أصيلة بأسماء عرفوا طريقها بطرق العصر. ثم كانت أحداث 
ى أسوء، وأزمة الحكم التي تصادفت، أو صنعت خصيصا، والعالم العربي ينحدر من سيئ إل 2001سبتمبر  11

والمجتمع تلقي بظاللها الكئيبة على الفكر السياسي العربي، فأضيفت إلى األزمتين أبعاد جديدة أخطرها على 
اإلطالق تحقير كل ما هو عربي، وإشاعة اإلستخفاف بالعالم العربي وقدراته وطاقاته، واختلط اإلسالمي بالعربي، 

رب يشعر بخطر اإلرهاب الذي تسببه أوضاع العالم العربي ، وتجاهل تماما مع تفاقم الوضع في فلسطين، فبدأ الغ
أن أحد األسباب الحقيقة لهذا اإلرهاب هو الحكم الغاشم المستبد واسترقاق الشعوب وطغيان السياسات غير العادلة 

غزو  في المنطقة، خاصة في فلسطين وظهور جماعات مصالح وسيطة تعمل على استدامة هذه األزمة، وكان
العراق إحدى تجلياتها الثقيلة، فأصبح الفكر القومي يشعر بالخجل، وظهرت تيارات علنية تعتبر هذا الفكر سذاجة 
وسطحية، بل تعتبره مؤامرة إلستالب الوعي من الشعوب العربية، وأنه المسؤل عما عاناه العالم العربي من 

استمرار اإلستبداد باسم العروبة، وغزو األوطان  أزمات داخلية، وأزمات مع الغرب، بل حمله البعض مسؤلية
 األخرى بإسم الوحدة.

في خضم هذه التطورات وعبر هذه العقود الخمسة لم يكف المفكرون والباحثون عن المقارنة بين وحدة أوروبا 
الساحات  ووحدة العالم العربي، وكلما أسرعت أوروبا في مسيرة الوحدة، ازدادت المشابهات والمقارنات حفلت بها

والمنتديات الثقافية وكذلك الدراسات والبحوث العربية، واألطروحات الجامعية التي تنعى فيها على العالم العربي 
أنه يملك كل مقومات الوحدة، وأنه بدأ يفكر فيها منذ وقت بعيد، بينما أوروبا التي تتكلم لغات بعدد دولها وبعدد 

بينها أنهار من دماء العداء والكراهية القومية والدينية وغيرها طوال  المناطق الداخلية في بعض الدول، وسالت
 القرون الماضية، ومع ذلك تتجه بثبات صوب اإلتحاد. 



حتى تحولت أوروبا إلى اإلتحاد األوروبي  1957ويقارن الكتاب العرب عادة بين السوق األوروبية المشتركة عام 
ا إقليما واحدا وسوقا واحدة، وأقامت سلطة أوروبية تشريعية ، واتخذت إجراءات جعلت أوروب2002منذ عام 

حتى اآلن، حيث التجارب  1957وتنفيذية وقضائية بالغة الفعالية داخل الدول األعضاء، وبين العالم العربي منذ 
الوحدوية الفاشلة، وتدهور أحوال العالم العربي، وتسلط األيديولوجيات الوحدوية، وتخبطها بين الحرية 

شتراكية والوحدة وترتيب العالقة بينها، فهناك من جعل الوحدة أوال وهي كفيلة بتحقيق الحرية واالشتراكية، واال
ومن قائل بحرية الوطن وتأجيل حرية األوطان، وعلى الجملة فكلهم نظم مستبدة شمولية، بل تجرأ بعضهم على 

الشيوعية في أوروبا التي خلطت بين مفاهيم  إضافة أوصاف ديمقراطية على دولهم، فكانوا أشبه بالديمقراطيات
 متناقضة وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا.

وقد استكانت التحليالت العربية بعد المقارنات مع التجربة األوروبية إلى عدد من النتائج أبرزها، أن البترول في 
عت لمنع هذه الوحدة، أو أن غياب المنطقة العربية هو الذي أغرى بها أعدائها فمزقوا وحدتها، وأن إسرائيل قد زر

اإلرادة السياسية هى السبب،أو أن أوروبا اتجهت إلى الوحدة بينما حالت المؤامرات ضد الوحدة العربية خوفا من 
 القوة العربية الكاسحة!

واعتقد أن والحق أن المقارنة بين أوروبا والعالم العربي خاطئة من أساسها، كما أن منهج المقارنة يفتقر إلى الدقة. 
التجربة األوروبية وأحوال العالم العربي يمكن أن تسلط األضواء على أسباب تطور أوروبا وتدهور العالم 
العربي. فكل األسباب التي أوردتها الدراسات  العربية تتمتع بأقدار متفاوتة من الصحة، ولكني أظن أن هناك 

 ل األوروبية.أسبابا جوهرية للمقارنة بين األحوال العربية واألحوا
وقبل المضي في تحليل هذه األسباب أو تحليل أبرزها، تجدر اإلشارة إلى أن أوروبا التستخدم مصطلح القومية، 
ولذلك اليوجد لديها فكر قومي لسبب بسيط، وهو أن أوروبا تضم أقواما متباينة، وأن الفكر القومي كان يطلق في 

 منتصف القرن التاسع عشر ليشير إلى حركة 
حيد الدولة الواحدة مثل إيطاليا وألمانيا وليس توحيد أوروبا بأسرها. ومع ذلك ظهرت في أوربا حركات وحدوية تو

على تراث مشترك من اللبرالية وحقوق اإلنسان والديمقراطية, مما يعني أن التجربة  اعلى أساس ارتكاز أورب
إن الفكر االنفصالي في إيطاليا مثالً في ظل اإلذدهار األوربية عرفت فكراً وحدوياً دون أن تعرف فكراً قومياً. بل 

اآلثار الناجمة عن  ةالصناعي واالقتصادي كان يمثل وجهاً ألزمة الديمقراطية والمجتمع وعجز الدول عن معالج
التطور الصناعي, ولم يتهم أحد هذا الفكر بالخيانة , وإنما يعالج في اإلطار الديمقراطي الذي يسمح بالمكاشفة 

 لمبادرة.وا
ومن الواضح أن مؤسسات االتحاد األوربي التشريعية والتنفيذية والقضائية قد تمكنت من العثور على صيغة 
مناسبة للتوفيق بين وجود سلطة مركزية األوربية ووجود دول ذات سيادة مكونة لهذه السلطة، بحيث يمكن القول 

ً  نأ  لها في اإلطار األوروبي ، خاصة وأن أوروبا تتجه إلى المصالح الوطنية لكل دولة تجد لنفسها فضاءاً صالحا
أن تحكم بدستور واحد،وهو نموذج غريب ال يمكن تصنيفه على أنه منظمة إقليمية ، وال هو شكل من أشكال 
االتحادات الدولية المعروفة ،فهو أقوى من الكنفدرالية وأضعف من الفدرالية،وكلها أمور ينشغل بها الباحثون في 

لعلوم السياسية،واالندماجات اإلقليمية والمنظمات الدولية.ولكن المهم بالنسبة لنا أن الوحدة ألوربية ال تلغي مجال ا
التيارات الوطنية، كما أنها ال تصادر القوميات الوطنية المحلية، وتتسع لكل التمايزات وترحب بها، والسبب في 

ً للقوى السائدة في ذلك كله هو التفاهم على أساس الحرية الفردية والديم قراطية الحقيقة التي تجعل الحكم إنعكاسا
المجتمع كما تجعل لكل فرد مكاناً ورأياً في سياسات وطنه،وهذا هو الفارق الجوهري بين العالم العربي وأوروبا 

لعقليات ،فالعالقة وثيقة بين الوحدة والديمقراطية، وال يمكن أن يقوم االندماج من خالل تحالف الدكتاتوريات وا
 االستبدادية المريضة التي تسترق شعوبها وتحرص مع أقرانها على استمرار هذا االسترقاق.

وال شك أن تجارب المنطقة الغربية وتعقد عالقاتها مع الغرب ألسباب دينية وتارة أخرى بسبب تتطور مراحل 
ة العربية ، ثم االنقالب عليه الصراع العربي اإلسرائيلي قد انتهى في مواقف محددة إلى تقليص دور القومي

، أو أنها التي جلبت   Modernismباعتبارها عند البعض من عالمات عجز العالم العربي عن اللحاق بالحداثة
على هذا العالم معظم ويالته، أو أن المتعلقون بها هم مغرضون يوظفونها ألغراضهم . فقد رفع صدام حسين هذا 

س" وجند كل الشباب العربي في العراق لكي يدفعوا ضريبة الدفاع عن الجناح الشعار للهجوم على "الفرس المجو
الشرقي لألمة العربية. ثم احتل صدام حسين الكويت تحت اسم القومية العربية. أرسل برقية للمستشار األلماني 

لشاملة،ولم ينسى يهنئه بوحدة شرق ألمانيا مع غربها على غرار وحدة العراق مع الكويت كنواة للوحدة العربية ا
صدام أن يصمم خطابه السياسي بهذه النغمة المحببة إلى نفوس القوميين بتأكيده أن تحرير فلسطين يمر بالضرورة 
عبر الكويت ، وربما عبر دول الخليج األخرى إذا لزم األمر. وعندما أرغم العرب على مقاطعة مصر في قمة 



ت قلب العروبة النابض ،بعد أن أسكت التقارب المصري أكد أن بغداد وليست القاهرة أصبح 1978بغداد 
 اإلسرائيلي هذا النبض القومي ،وأفسد هذا القلب التاريخي .

وكان هناك استعداد لقبول ذلك لوال أن صدام حسين كان يعمل في إطار سيناريو أمريكي يستخدم فيه صدام حسين 
خاصة وأن صدام حسين كان يعمل على  عن الجسد العربي ،وقد نجح في ذلك -الرأس–لكي يفصل مصر 

بصيرة، ويظهر أن التصدي إلسرائيل هو كلمة السر في حزب القلوب العربية ،فقارنو بين صالح الدين الجديد 
العربي الذي أباد العشيرة الكردية ، وبين أنور السادات "الفرعون المصري "المعتز بأمته الفرعونية قبل أن تلتحم 

 ً ً ودما . ولهذا السبب أطلق صدام حسين خالل حملته "تحرير الكويت" بعض الصواريخ صوب  بالعروبة لحما
قبيل الغزو أنه قادر على إحراق نصف إسرائيل فإذا به  1990إسرائيل استجداءاً لهذا التعاطف العربي وأعلن عام 

الواليات المتحدة  يخطط إلحراق أصابعه في الكويت وليس إسرائيل. وعندما تم تحرير الكويت أساساً عن طريق
التي قادت التحالف الدولي، وكل مشترك العتبارات أمريكية ظهر أن األمن القومي كان خرافة،وأن الملتحف به 
ملتحف بأسمال بالية،فظهرت موجه هائلة تكفر بكل ما هو قومي، ال لشيء إال أن صدام حسين استخدم في حملته 

الكويت كل الرموز العربية. ولكن تحول الشعور العربي العام  ضد إيران كل الرموز اإلسالمية والعربية،وضد
لصالح  الشعب العراقي  في محنته المزدوجة )دكتاتورية الداخل والعقوبات الدولية من الخارج ( ما جعله عاجزاً 

 عن الخالص، فتصور الواليات المتحدة أنها المخلص، وأنه سيرحب بالغزو.
أنتجته من استهداف كل ما هو عربي ومسلم، فأحدثت أثرين متقابلين، األول وما  2001ثم جاءت أحداث سبتمبر 

التنصل من العروبة واإلسالم، والثاني التمسك بالهوية العربية واإلسالمية ، وكانت انتفاضة األقصى مشتعلة، 
الكف عن  فأدت الضغوط األمريكية واإلسرائيلية إلى دفع الدول العربية عن الكف عن نقد إسرائيل ، وكذلك

مساندة االنتفاضة أو اإلعالن عن قرارات مساندتها ، وبدأت بعض الدول العربية وفي مقدمتها مصر تعلن 
قطريتها وانطوائها مصر أوالً في إشارة إلقناع المصرين في أنه شعار يصدر عن المصلحة المصرية فسارت 

له من مفردات الماضي, مادام التناسق دول أخرى في هذا النهج، وأصبح العالم العربي المشترك والحماس 
والتنظيم العربي كان دائماً ضد إسرائيل مباشرة ، وظهر اتجاه في العالم العربي جسدته ليبيا مؤداه ان التقارب مع 
الواليات المتحدة هو أجدى من الحديث المكرور عن القومية الواحدة وغيرها من مفردات الفكر القومي، بل إن 

ئيل هو أقرب الطرق إلى قلب واشنطن ، فأصبح العمل على محاربة كل نقد ضد إسرائيل التحالف مع إسرا
وسياساتها يلقى حماسا أكبر من العمل على إدانة التصرفات واالتجاهات المحاربة للعرب والمسلمين , كما اصبح 

مع طلبات تعديل النظم الحوار بين اإلسالم والغرب موضة تنتشر في كل العواصم العربية, مثلما أمسى التجاوب 
التعليمية في العالم العربي واإلسالمي ينطوي على  معنى اإلقرار بفساد هذه النظم , أن فسادها هو سبب اإلرهاب 
،كما تنطوي على معنى أن االستسالم لهذه الطلبات هو الطريق إلى التقدم فيصبح هاجس تفكيك المنطقة العربية 

فهل يجوز بعد ذلك أن نقارب أوضاع العالم العربي باألوضاع في أوروبا ؟ إلى مرحلة تفتيت الداخل العربي, 
وهل يصلح االتحاد األوربي أن يكون نموذجا يمكن تحقيقه  في العالم العربي ؟وهل يمكن للديمقراطية في المنطقة 

ف واالستبداد أن تحقق حلم الوحدة ؟ أم ان هذا الحلم الذي راود األوربيين عقودا ضل طريقه في ردهات التخل
 والجهل في العالم العربي؟        

        
  

   

 


