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  االتحاد األوروبي، التجربة والتحديات
  ) هـ١٠/٥/١٤٢٧(م ٦/٦/٢٠٠٦

  ١األستاذ باتريك ديبويك/ الضيف
  ٢إبراهيم اإلسماعيل/ مدير الندوة

  :مقدمة مدير الندوة
السيد ديبويك من آما شارآنا عدد من المهتمين والمختصين والمثقفين العرب في مجمع ملتقياتنا السابقة، فإنه يسرنا آذلك أن يشارآنا      

التجربة والتحدِّيات لنضيف شيًئا من تجاربه إلينا، آما سبق أن . خارج الوطن ليدور الحديث والحوار معه حول موضوع االتحاد األوروبي
نا، وهذا المنهج من استضفنا قبل ثالثة أسابيع أحد األساتذة اليابانيين للحديث عن اإلسالم في اليابان وآان حديًثا ماتًعا ومثمًرا ومفيًدا إلي

  .تبادل األفكار والثقافات مهمٌّ جدا، وينبغي أن يتواصل ويستمر

  : نص المحاضرة
وبين النمو االقتصادي في أمريكا أو حتى دول آسيا يتضح %  ٢عندما نقارن بين النمو االقتصادي في أوروبا الذي يمثل ما يقرب من      

  . اآلونة األخيرة دور بارز في أمور القيادة الدولية وصار لصوتها الهيمنة العظمى لنا النقص جليا، لذا أصبح ألمريكا في

 وعلى مستوى االتفاقيات المشترآة، ال يوجد في االتحاد األوربي اتفاق نهائي على القضايا الدولية أو القضايا األوربية المحلية، ومثال     
األوروبي للتصويت لم يتم االتفاق التام عليها من قبل آل الدول األوروبية، ومثلها ذلك الدستور األوروبي، فعندما طرحت فكرة الدستور 

  .القضايا الدولية التي طرحت آقضية العراق وما أشبه، حيث يتضح التباين في مواقف الدول األوروبية وعدم االتفاق النهائي في شأنها

فإنه ال ُبدَّ من الدراسة والبحث في هذه التجربة ألهميتها، وألننا نرى في دول وعليه، . لقد مرَّت خمسون سنة على االتحاد منذ تأسيسه     
وآانت البداية األوربي مكونة من ست دول، وآان االقتصاد مبنًيا أساًسا في ذلك . المجتمع األوروبي مساحة متسعة من أجل السالم وازدهاره
رية الداخلية بين الدول واالتحاد عدة مرات في السبعينيات لتشمل بريطانيا وأيرلندا الوقت على إيراد الحديد والفحم، ثم توسعت العالقات التجا

  .والدنمرك

وفي الثمانينيات، توسع االتحاد في اتجاه الجنوب لتنضم آل من البرتغال وأسبانيا واليونان، وصار المشهد العام الذي يعبِّر المجتمع      
قراطية واالزدهار، فهذه الدول التي عاشت الفقر ورزحت تحت نظم حاآمة دآتاتورية أضحت دوًال األوروبي عنه هو غلبة االتجاه نحو الديم

  .ديمقراطية مستتبة ومتطورة اقتصاديا بدخولها إلى االتحاد األوروبي، آأسبانيا التي انخفضت فيها نسبة البطالة بشكل ملحوظ

إلى خمس عشرة دولة، من ضمنها السويد وفنلندا والنمسا، ودخلت قبل سنتين عشر  وفي التسعينيات توسع االتحاد ليتحول من اثنتي عشرة     
دول من وسط وشرق أوروبا، ودخول هذه الدول ضمن المنظومة األوربية هو من أجل السالم من جهة، واألهم من جهة أخرى هو تحقيق األمن 

التي تجمع بين ) اليورو(تحاد وحرآت أقطارها، وصارت ذات عملة واحدة وهي واالزدهار والرخاء لدول االتحاد، فقد جمعت سوق واحدة بين دول اال
ر في جميع اثنتي عشرة دولة ستنضم إليها الدولة الثالثة عشرة سلوفينيا في العام القادم، والمعلوم أن عملة اليورو عملة قوية باتت تنافس الدوال

  . عمليات الصرف

  

  

                                                            
 دبلوماسي بلجيكي ١
  ناشط اجتماعي، وعضو المجلس المحلي بمحافظة القطيف ٢
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  :واجهت قيامه العديد من العقبات والعراقيل، ومنهاهكذا بدأ االتحاد األوروبي الذي      

  : العقبات التي واجهت االتحاد
  :برز العديد من العقبات التي واجهت قيام االتحاد األوروبي، منها     

  :العولمة/ أوًال
التي تستوجب على الدول فرًضا أن تتنافس مع آسيا وبقية دول العالم المتعولم، مما قلل من أهمية محافظة الدول الغربية على نمطها      

 االجتماعي، وقد تسببت هذه الظاهرة فيما بعد بخلق آثير من المشكالت تباًعا، من بينها مشكلة البطالة التي تبرز في أوضح صورها باتجاه
  . ألوروبية إلى دول أقل تكلفة في األيدي العاملة آدول شرق آسياالشرآات ا

  إذن، آيف نواجه هذا التحدي للعولمة؟
  . ال ُبدَّ أن يكون هناك إصالح اقتصادي في بادئ األمر -
  . توثيق الليبرالية -
  . تقليل البيروقراطية اإلدارية في الشرآات -
  .العاملة، ويقابله ضرورة رفع ضرائب رأس المال للشرآات المنتجةخفض الضرائب وخصوًصا الضرائب المفروضة على األيدي  -
  .أن يكون لدينا نظام اقتصادي اجتماعي موحَّد لتحويل بعض الضرائب -
  . االعتماد على البحوث التنموية الذاتية للحصول على التقنيات المتقدمة -

  :الديموغرافيا/ ثانًيا
آبار السن، ومعدل األعمار فيها في تصاعد مستمر، واإلحصائيات تثبت أن هنالك  فأغلب سكان أوروبا في الوقت الحاضر هم من     

نصف المجتمع ونتمنى في المستقبل أن  -لألسف الشديد  -شخصين فاعلين مقابل آل شخص غير فاعل بسبب تقدم السن، وهذا ما يمثل  
ن الفرد هناك ينهي دراسته متأخًرا ويتقاعد مبكًرا، ولذلك تعكس الحال ليكون هناك شخصين فاعلين مقابل شخص آخر غير فاعل، عدا عن أ

  .وجدت هنالك مجموعة إجراءات تعمل على تشجيع التقاعد المتأخر

  :الهجرة إلى أوروبا/ ثالًثا
  وهي من المشكالت التي ال يمكن الوقوف أمامها، وأغلب مبرراتهـا اجتماع العوائل المسموح بها، ولعـلَّ      

لحاجة لوجود إجراءات جديدة لتنظيم عملية الهجرة إلى أوروبا، منها ما يجري اآلن من استقطاب الكفاءات العلمية المؤهلة الحل يكمن في ا
  .للهجرة الشرعية إلى أوروبا والمنع من قيام البعض بالهجرة غير المشروعة التي ال يمكن الوقوف أمامها بأيِّ حال من األحوال

  :لة توسع االتحاد األوروبيعدم االتفاق حول مسأ/ رابًعا
فهو يضم اآلن مجموعة آبيرة من الدول عدا عن دول أخرى أيًضا ترغب في االنضمام له قريًبا، مما يجعل عملية التوافق بينها أمًرا      
اتخذت إجراءات لقبول وتشكيل اتحاد سياسي بين هذه الدول سيصبح ضروريا آما هو الحال في الواليات المتحدة األمريكية، سواًء . صعًبا

أعضاء جدد في االتحاد األوروبي أم لم تتخذ، وإذا استمر الحال على منواله فإن إدارة هذه الدول ستواجه صعوبات أقلها لوجود أآثر من 
  .عشرين لغة في هذا االتحاد يتكلم بها ذوي العضوية فيه

عضاء جدد إلى االتحاد األوروبي، ومنها الدول التي انضمت حديًثا عام ويشعر آثير من األوروبيين بأن هنالك عجلة أو سرعة في ضم أ     
وهذا يجرُّنا إلى السؤال عن مستقبل االتحاد . ، آما أن هنالك دوًال مثل ترآيا وغيرها، بصدد المفاوضات لضمها لالتحاد)هـ١٤٢٤(م ٢٠٠٤
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ومة سياسية، وذلك ال يعني بالضرورة أن يكون الموقف األوروبي وبخاصة بين من يسعى إلى توسيعه، ومن يرغب في تشكيله ضمن منظ
متناقًضا بين الحالتين، وقد تكون هنالك مجموعة دول رئيسة في االتحاد األوروبي يمكن أن تشكل أساس االندماج فيما بينها، وهذه 

لقضائية أو مجموعة التشريعات الخاصة المجموعة الرئيسة قد تتفق على األشياء العامة، مثل السياسة الدولية الخارجية أو التشريعات ا
  .بالمجموعة األساسية في االتحاد

ولعل ذلك التخوف هو الذي منع الكثيرين وأبان عن عدم رغبتهم في التصويت للدستور األوروبي في العام الماضي، فهم يخشون عدم      
ه الجريمة المنظمة والمشكالت العديدة التي لم تحل بشكل واضح قدرة االتحاد األوروبي مستقبًال على إدارة األمور بشكل فاعل، وبخاصة تجا

  .من قبل االتحاد

  : التعقيبات واألسئلة

  ):موظف أهلي(األستاذ عبد اهللا األمير 

نفسه وضح لنا األستاذ باتريك مدى الحماسة التي آانت عليها القيادة والشعب األوروبي حين انضمامهم إلى االتحاد، على أنه في الوقت      
فما أسباب هذا . أبدى لنا نوًعا من التناقض بين هذه الحال والحال التي يرفض من خاللها الدستور األوروبي الموحد من قبل تلك الشعوب

    التناقض؟

  :المحاضر
آان  الدولتان اللتان رفضتا الدستور هما من الدول الست المؤسِّسة لالتحاد، لكن هذا ال يعني أنهما تريدان نهاية االتحاد األوروبي، وإنما     

ن المقصود فرضية تقليل التوسع الكبير الحاصل من انضمام دول جديدة إلى االتحاد، وهاتان الدولتان وغيرهما ممن يذهب مذهبهما يرون أ
على  الفكرة المرآزية في أن أوروبا آونها المكان المعول عليه عالميا ليكون سوًقا مفتوحة، وهم ال يعوِّلون آثيًرا على الحماية والحفاظ

بمزيد من نظامهم االجتماعي، ولعلَّ ما يقلقهم هو تنامي الجرائم المنظمة نتيجة لعدم وجود الحدود فيما بين دول االتحاد، وغالًبا ما يبادرون 
  .عالمات االستفهام عن مدى مقدرة دول أوروبا على حماية آيانها

وفرنسا هي الدولة األولى التي رفضت . وقد أعرب بعض المصوِّتين، وخصوًصا في فرنسا، عن عدم قبولهم للدستور األوروبي الموحد     
تمويًال لالتحاد األوروبي من خزينتها في الوقت الذي تستفيد فيه دول الدستور، أما هولندا، فقد أبدت عدم الرضا نظًرا لكونها من أآثر الدول 

ومن جهة أخرى، ترى بعض الدول مثل ألمانيا أن المبالغ المدفوعة هي في غير وجهها أشارة إلى مجال . أخرى من استالم المدفوعات
  .الزراعة خصوًصا

  ):رجل أعمال(األستاذ يوسف األمير 

نشر الرخاء االقتصادي، وتحقيق السالم الذي طالما تاقت أوروبا : في مسعاه التوحدي في تحقيق نقطتين، وهما نجح االتحاد األوروبي     
وعليه، فهل تعتقد أن يكون للقيادات األوروبية مساٍع مستقبلية لتفعيل هذه التجربة والدفع بها لباقي شعوب . إلى تحقيقه في األزمان السالفة

للتجمعات ذات التوافق والروابط المشترآة من أجل الوصول إلى نشر السالم والرخاء االقتصادي على وجه العالم آالدول العربية أو 
  المعمورة؟
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  :المحاضر

نعم، فاالتحاد األوروبي لديه حقا مساعٍ  ونياٍت من أجل التقدم بمثل هذه الخطوة، فهو يريد أن يكون : سؤالك مهم وجيِّد جًدا، وجوابه     
  .العالم بتجربته ويسرُّه نقلها إلى اآلخرين أنموذًجا في

 -على سبيل المثال  -من جانب آخر، فإن االتحاد األوروبي يفضل أن يتعامل مع التكتالت العالمية والدولية، فهو يتعاطى مع دول الخليج      
ن االتفاقيات التجارية الحرة ما بينه وبين أيِّ وهو في ضم. آمنظومة واحدة أو آاتحادات دولية قائمة، وال يفضل التعامل معها آدول منفردة

تكتالت آان يضع شروًطا محدَّدة، طارًحا على بساط االتفاق قضايا مهمة، مثل اإلصالح السياسي والديمقراطي في مناطق تلك التكتالت، 
  .وحقوق اإلنسان إحدى أهم األولويات في السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي

  ):مسؤول سياحي(طان األستاذ عارف السل
فكيف . تصوِّر آثير من آتابات المستشرقين األوروبيين دخول اإلسالم إلى الدول األوروبية بأنه دخول تعسفي تحت قوة السيف والرمح     

زاء الديمقراطية ترى الدول األوروبية ما قامت به الواليات المتحدة من فرض هيمنتها بقوة الحرب واآللة العسكرية على األراضي العراقية إ
  المزعومة ؟ أال ُيَعدُّ هذا العمل تعسُّفًيا؟ 

  :المحاضر
إن هذه القضية وأمثالها من القضايا التي لم يتفق عليها االتحاد األوروبي بالكامل جعلت من بعض الدول متوافقة مع الواليات المتحدة      

ي، وأخذت مجموعة أخرى من الدول في البحث عن بدائل دبلوماسية في دخول في هذه الحرب، فيما عارضت دول أخرى االتجاه األمريك
 لمعالجة هذه األزمة، ومن المعلوم أن أغلب الدول األوروبية تتحاشى الدخول في الحروب لما آان لها تجربة لسابقة وهي في خالصتها تجربة

  .سيئة أنتجتها الحروب السابقة

مقراطية أن تنتشر عبر استخدام العنف أو القوة، وتحديًدا العنف المسلح، فهنالك وسائل وفي رأيي الشخصي، فإني ال أعتقد أن للدي     
  .أخرى هي أقوى وأآثر فاعلية من قبيل المقاطعة االقتصادية والتجارية، أو أيِّ وسائل أخرى يمكنها إحراز النتائج سلميا

  ):تربوي وآاتب(األستاذ حسين العّوى 

تحول دون انضمام ترآيا للمجموعة األوروبية بالرغم من المفاوضات التي استمرت لسنوات طويلة؟ وهل المسألة ما هي المعوقات التي      
  الدينية هي أبرز المعوقات األساس لدخول ترآيا في االتحاد األوروبي؟

  :المحاضر
أعتقد بأن النظرة التي يراها الكثير من العرب تجاه أوروبا و. ال أعتقد أن هنالك سبًبا دينيا لعدم قبول انضمام ترآيا إلى االتحاد األوروبي     

بأنها قارة مسيحية هي نظرة غير دقيقة وغير صحيحة؛ فثلث األوروبيين هم غير متدينين بمعنى أن ال دين لهم، والحال العام هو حالة 
  .علمانية في أوروبا وبالخصوص لدى أصحاب القرار السياسي فيها

وترآيا ال تمتلك نظاًما . تؤثر في قبول أيِّ دولة لالنضمام لالتحاد األوروبي، وأهمها في المجال السياسي واالقتصاديهنالك عدة عوامل      
ما يزال إلى حدِّ اآلن غير واضح المعالم سياسيا، آما أن  -على سبيل المثال  -سياسيا واضًحا، فاحترام حقوق األقليات وحقوق اإلنسان فيها 

  .في الجيش والقوات المسلحة ال يعطي فاعلية جيِّدة للبرلمان والقوى المدنية األخرى، وهذا من أحد األسباب المانعة أيًضا تمرآز السلطة
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  ):موظف أهلي(األستاذ آامل المرزوق 

اإلسالمي مثل قضية ما هو تأثير السياسة األمريكية على قرارات االتحاد األوروبي وخصوًصا فيما يتعلق بالقضايا التي تخص العالم      
  إيران ومفاعالته النووية؟

  :المحاضر
ليس هنالك تدخل أمريكيٌّ مباشر في القرارات الدولية، ولكن هنالك سعي متواصل من قبل األوروبيين تجاه المجريات السياسية العالمية      

وهذا ال يمنع من وجود فئة من الدول األوروبية الكبرى في متمثل في طرح بدائل سلمية لكي ال تصل األمور في نهاياتها إلى حلول عسكرية، 
ا المقابل ال تريد الوقوف في وجه القرار األمريكي وال اتخاذ مواقف متشنجة معها آما حدث في موضوع العراق، ولهذا تجد بين الحالتين سعًي

  .إليجاد اتجاهات معتدلة

  ):موظف أهلي(األستاذ مرتضى سالم 
  حاد األوروبي في الدنمرك عندما أهانت شخص الرسول الكريم ص ونالت منه في قضية الرسوم الكاريكاتورية؟ما هو رأي االت     

  :المحاضر
فإن هذا لم تكن تلك القضية شأًنا أوروبيا عاما، وإنما آانت موضوًعا محليا خاصا بالدنمرك، وفي المجتمعات غير المتدينة والعلمانية،      

متعارًفا عليه، وهي ال تقدر أيًضا في الوقت نفسه ردود أفعال المتدينين، ولهذا نرى أن الدول التي تحتضن مجتمعات متدينة في  العمل قد يبدو
ت أوروبا آبولندا وغيرها آان لها ردود أفعال واضحة وقوية تجاه هذا الموضوع، واألمر لم يكن ليقتصر على ذلك، فلطالما دارت قضايا وتمثل

وغيره من الشخصيات الدينية، وألنه ال توجد في أوروبا أنظمة واضحة تجاه المساس بالمقدسات  ÷آراء حول المسيح  رسوم وتجسدت
  .الدينية، فإن هذا ما جعل بعض الحكومات غير قادرة على اتخاذ إجراءات واضحة تجاه هذه القضية

  ):موظف حكومي(األستاذ حسن العيد 
وروبية على االختالفات التي بينهم من حروب سابقة واختالف في اللغة والعادات وغيرها الكثير من األمور آيف تغلَّب مواطنو الدول األ     

  المتناقضة والمتعاآسة التي سويت ضمن منظومة واحدة متحدة تحت اسم االتحاد األوروبي؟ 

  :المحاضر
سباب القوية الدافعة التحاد الدول فيما بينها لما استنتجت أن إن السأم من الحروب التي اجتاحت أوروبا بمختلف دولها هو من أهم األ     

آما . العودة إلى القوة ضرب من المستحيل مع وجود القوى العظمى الواليات المتحدة األمريكية، ورأت أن السبيل لذلك هو االتحاد فيما بينها
  .االختالفات على قيام ذلك االتحاد وائتالفهساعد أيًضا وجود قيم مشترآة بين مواطني الدول األوروبية بالرغم من شتى 

  
  :مداخلة تحريرية

  ما هي مخاوف أوروبا من امتالك إيران للسالح النووي؟     

  :المحاضر
ن الخوف عندنا أن تتطور التقنية وتصل إلى صناعة القنبلة النووية، مع إيماننا بأن إيران ليست دولة عدوانية، فهي لم تعتِد على أحد، لك     

ية آاملة التخوف من انتشار مثل هذه التقنية في غير البالد التي تمتلكها حاليا، وما يزيد المخاوف لدينا اعتبار إيران دولة غير ذات ديمقراط
  .وخصوًصا مع التصريحات األخيرة للرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد



٦ 
 

  :مداخلة تحريرية
وبي من الضربة اإلرهابية التي تعرض لها في آل من مدريد ولندن، خصوًصا وأن الواليات ما هي الدروس التي استفادها االتحاد األور     

المتحدة قد توصلت إلى ربط أحداث الحادي عشر من سبتمبر بجذور في العالم العربي وعلقتها بأمور التطرف في المناهج الدراسية 
  والمدارس الدينية وغيرها من المتعلقات؟

  :المحاضر
ربما آانت جذور اإلرهاب ضاربة في المنطقة؛ لكن السؤال، ما هي األسباب التي عكستها على العالم؟ ربما أعدنا جزًءا منها إلى حالة      

  . التشدُّد والتطرف أو إلى الصراعات السياسية، مثل ما هو موجود في فلسطين على سبيل المثال الذي حول قضيتها إلى صراع أو مواجهات

  ):راعي المنتدى(ر الشايب األستاذ جعف
في نهاية اللقاء، ال يفوتنا أن نشكر األستاذ باتريك على حضوره ومشارآته لنا، ونشكر له عرض تجربته حول مشروع االتحاد      

التي  األوروبي، هذه التجربة الثرية ابتداًء من تأسيسها ومروًرا بما عرضه من اإلنجازات التي حققها االتحاد األوروبي والتحديات والمشكالت
  . إلى رؤيته لمستقبل االتحاد األوروبي وإجاباته الواضحة عن األسئلة المطروحة والنقاش المثمر الذي دار حول الموضوع واجهها، إضافة

  
 


