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      151-179، صص1389بهار و تابستانـاولشماره، سال ششم،دانش سياسي
  

 تحليل تجارب همگرايي در جهان اسالم 
  09/02/1389:  تاريخ دريافت                                                                           ∗اكبر واليتي دكتر علي

  05/03/1389:  تاريخ پذيرش                                                                                ∗∗رضا سعيدمحمدي

  چكيده
دگي آن، به ابزارهاي قدرت متوسل ها براي تداوم حيات سياسي خود و بالن دولت
كنند تا با افزايش قدرت ملي، امنيت و منافع ملي خود را تضمين  شوند و تالش مي مي
هاي كسب قدرت و افزايش آن، همگرايي و ايجاد نهادهاي فراملي در  يكي از راه. كنند

لي، تحلي -اين مقاله بر آن است تا با استفاده از روش توصيفي. سطح يك منطقه است
تجارب همگرايي در جهان اسالم را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده نشان دهد 

هاي همگرايي موفق گرديده تا به غالب اهداف   كه اگرچه اتحادية اروپا در ساية نظريه
اند گام مؤثري در مسير همگرايي   خود دست يابد، اما كشورهاي اسالمي تا كنون نتوانسته

هاي اسالمي،  ملت در سرزمين -ع، از زمان استقرار سيستم دولتدر واق. بردارند
هاي مختلفي براي همگرايي ارائه گرديده كه در عمل، برخي به شكست انجاميده و  طرح

اين ناكامي به دليل . اند هاي آينده به فعاليت خود ادامه داده برخي ديگر، به اميد موفقيت
در واقع، موانع بزرگي چون . حاكم است شرايط متفاوتي است كه در كشورهاي اسالمي

هاي  ثباتي سياسي، رقابت گرايي افراطي، بي استبداد داخلي، اختالفات سياسي، ملي
اي، استعمار و صهيونيسم بر سر راه همگرايي جهان اسالم وجود دارد كه بسياري  منطقه
لي و سلطة در اين ميان، استبداد داخ. شود ها در جوامع آزاد غرب مشاهده نمي از آن

شوند،  ترين عوامل اخالل در روند همگرايي جهان اسالم محسوب مي استعمار از مهم
ساز بروز و تقويت ساير موانع همگرايي در ميان كشورهاي  عواملي كه خود زمينه

هاي رايج همگرايي براي تحقق اين  نتيجه اينكه اتكاي صرف بر نظريه. اسالمي هستند
در واقع، جوامع اسالمي نيازمند . رسد مي كافي به نظر نميهدف در ميان كشورهاي اسال

اين الگو جز در . ها بردارد ند كه بتواند موانع يادشده را با قدرت از سر راه آنا الگويي
عنوان  هاي معمول همگرايي و به اسالم فراتر از نظريه. گردد ساية نظرية اسالم فراهم نمي

تواند با حذف عوامل تفرقه، جهان اسالم  مانان ميدهنده ميان مسل ترين عامل پيوند بزرگ
  .را در مسير وحدت و همگرايي قرار دهد

  واژگان كليدي
هاي همگرايي، جهان اسالم، كشورهاي اسالمي، تجارب   همگرايي، اتحادية اروپا، نظريه 

  همگرايي، موانع همگرايي

                                                      
 استاد و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ∗
 srmohamadi@yahoo.com                دانشجوي دوره دكتري مديريت راهبردي دانشگاه عالي دفاع ملي ∗∗

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  رضا سعيدمحمديو  اكبر واليتي دكتر علي    152

  مقدمه

به شمار الملل  روابط بينات عرصة مطالعهاى نسبتاً جديد در   نظريهمگرايى يكى از ه 
هاى  براى تجزيه و تحليل سياستبود كه جنگ جهانى دوم بعد از عمالً  رود و مي

هايى بود  همگرايى محصول تفكر و بينش گروه ةنظري .شداستفاده المللي  و بيناى  منطقه
. دانستند ها مى ها را سبب بروز جنگ كه تعدد واحدهاى سياسى و حاكميت ملى دولت

ملى اعم از اقتصادى، راهاى ف ايجاد سازمانبراي تمام تالش خود را ها  اين گروه لذا
ها، از سطح  با ايجاد جو همكارى ميان دولتبه كار گرفتند تا  سياسى و اجتماعى

هايى چون كاركردگرايى،   پردازش نظريه. كاسته شوداي  منطقهتعارضات و مناقشات 
كه م، در راستاي همين هدف صورت گرفته است نوكاركردگرايي، ارتباطات و فدراليس

دست به اقدامات ، ها در مسائل مشترك اقتصادى، اجتماعى و سياسى اساس آن دولت بر
  .زنند ميجويانه  همكارى

هاى مؤثر  در طول تاريخ، همواره يكى از راه اتحاد و همبستگيگرچه تمايل به  
بوده، گرايش به همگرايى  صيمشخبراى مقابله با دشمن مشترك و دستيابى به اهداف 

رقابت  .سدة اخير است نيمويژه  بههاى بارز سدة بيستم  ويژگياز نوع جديد آن از 
تواند خود را  يكى از وجوه بارز دنياى معاصر است و هيچ كشورى نمى فنياقتصادى و 

در چارچوب همين رقابت است كه همكارى و همگرايى . از تأثيرات آن دور نگاه دارد
  .كند و مفهوم پيدا مى انمع

اي از جهان  نظر از اياالت متحده آمريـكا، موضـوع همگرايي در هيچ منطقه صرف 
اى  روپا در همگرايى منطقهاتحاديه ا. به اندازة اروپاي غربي مطالعه و پيگيري نشده است

تا  و در اين زمينه حتى توفيقات زيادى را به دست آورده است بودهپيشگام همواره 
برداري از اين مجموعه، راه اروپا را  كنند تا با الگو ايي كه ديگر مناطق دنيا تالش ميج

 . در پيش بگيرند و در مسير همگرايي گام بردارند
هاي گوناگون سياسي، اقتصـادي و امنيـتي  كشورهاي اسالمي كه همواره با چالش 

يني چون همگرايي و هاي نو اند، همچون جوامع اروپايي نيازمند شيوه مواجـه بوده
جهان . اند تشكيل جوامع فراملي براي افزايش سطح قدرت ملي و حل مسائل مشترك

دهندة فراواني برخوردار است كه از  اي از عوامل پيوند عنوان يك سيستم منطقه اسالم به
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 153    تحليل تجارب همگرايي در جهان اسالم

هاي ژئوپليتيكي، تهديدات مشترك  توان به پيوستگي جغرافيايي، قابليت جمله مي
. هاي ديني و فرهنگي اشاره كرد هاي تجاري و اقتصادي و همگوني خارجي، قابليت

دهد كه با استفاده از  عوامل يادشده اين فرصت را در اختيار كشورهاي اسالمي قرار مي
الگويي متناسب با شرايط موجود در جهان اسالم، زمينه را براي ايجاد وحدت و 

  .همگرايي در ميان خود فراهم كنند
هاي اسالمي كه اهداف مشتركي  ي اتحاديه اروپا، برخي از دولتگير بعد از شكل 

پروراندند، تالش كردند تا با الگوبرداري از اين اتحاديه، دست به اقدامات  را در سر مي
ها در واقع، جهت همكاري و همگرايي  اين دولت. مشابهي بزنند كه تاكنون ادامه دارد

و برخى  ندها عملى گرديد كه برخى از آنهاي مختلفي را ارائه دادند  اي، طرح منطقه
  .ندپيشنهاد باقى ماند ةديگر در مرحل

تحليلي، ضمن مروري كلي  -اين مقاله بر آن است تا با استفاده از روش توصيفي 
بر مفهوم همگرايي و ابعاد نظري آن، تجارب همگرايي در جهان اسالم را بررسي و 

گرفته براي  هاي انجام پاسخ دهد كه تالش تجزيه و تحليل كرده و به اين سؤال اساسي
همگرايي جهان اسالم تا كنون چه نتايجي به ارمغان آورده است؟ همچنين، به اين سؤال 

هاي اسالمي براي نيل به همگرايي  فرعي پاسخ دهد كه چه عواملي در ناكامي دولت
 اند؟  مؤثر بوده

  چارچوب مفهومي. 1

حوزة  قرار دارد و نوعاً در ٢»واگرايى«در مقابل  اى است كه مفهوماً واژه ١»همگرايى« 
همـگرايي در فرهنـگ لغـات آكسـفورد به دو صـورت  .رود ار مىـكه انى بـانسعلوم 

  : تعـريف شـده است
ناپذير ديگري  طوري كه يكي بخش تفكيك تركيب دو چيز در يكديگر به. يك

  شود؛
  .عضويت كامل يك فرد در يك جامعه. دو

ها يا  طى آن دولتكه  يندىاياسى عبارت است از فرـر علوم سهمگرايى د 
طور داوطلبانه و آگاهانه،  دستيابى به اهداف مشترك خود، به برايواحدهاى سياسى 
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  رضا سعيدمحمديو  اكبر واليتي دكتر علي    154

كاظمي، ( كنند ملى واگذار مىرابخشى از حاكميت و اقتدار عالي خود را به يك مركز ف
هاى  ست كه در آن، سازمانبه عبارت ديگر، همگرايى بيانگر شرايطى ا ).3، ص1370

، با حذف هاى ارتباطى واحدهاى مختلف و دستگاه ، امنيتياجتماعى، اقتصادى، سياسى
به به نفع اهداف جمعي و منافع مشترك،  گرايانه برانگيز و تعصبات ملي عوامل اختالف

   .گردد مى پيشينشوند كه نظام جديدى از روابط، جايگزين نظام  حدى به هم نزديك مى
كيل ـاروپاى غربى در تش ةالملل با تكيه بر تجرب پردازان روابط بين رخى از نظريهب 

شده از سوى  رغم مفاهيم مختلف ارائه موضوع همگرايى را، بهاروپـا، اقتصادى  ةامعـج
وحدت  ٤»محصول نهايى«يك  عنوان و زمانى به ٣»يندافر«عنوان يك  ها، گاه به آن

 .كنند ملى قلمداد مىسياسى در روابط واحدهاى مستقل 
قرار دارند كه  ٦چارل دويكو  ٥در يك طرف، افرادى چون آميتاى اتزيونى 

يند فعل و انفعاالت براى نيل به مرحله وحدت بدانند، اهمگرايى را بيش از آنكه يك فر
آنان، اين واژه دقيقاً مفهوم  ةبه عقيد. كنند وضعيت نهايى قلمداد مىطرح و يك يك 

هاى مستقل و حاكم را در بر دارد، مانند آنچه كه در اياالت  ن دولتاتحاد سياسى بي
از نظر دويچ و همفكرانش كه به مكتب  .متحده آمريكا يا سوئيس اتفاق افتاد

و آن وضعيتي است است  ٧»سياسي ادغام« به معنايهمگرايى  تعلق دارند،» ارتباطيون«
رو، هرچيزى كه كمتر از   اين ازشود و  به يك واحد سياسى جديد ختم مى ،نهايتدر  كه

 به عبارت ديگر،. ثبات خواهد بود ناقص و بى ،يك وحدت سياسى رسمى باشد
است كه پس از گذشتن از يك حد آستانه به  قطعي همگرايى يك وضعيت نهايى و

 . )84، ص1371فرانكل، (آيد  دست مى
 ياد »يندافر«يك  عنوان از اين پديده به ،پردازان همگرايى دومين گروه از نظريه 

همگرايى توسط فيليپ  پردازي در مورد و نظريهدر اين گروه، بيشترين تعريف . كنند مى
عنوان يك امر  آنان از همگرايى بيشتر به. ارائه گرديده است ٩نهنرى تيو و ٨پژاكو

طبق اين نظر، مفهوم همگرايى،  .)McCall, 1976, p.7( اند تا يك امر مطلق نسبى ياد كرده
ممكن است به گيرد،  اى محدود را در بر مى ها در زمينه اين كه همكارى دولت ضمن

در واقع، با اين الگوي . نيز منجر شودوضعيت نهايى آن يعنى ادغام واحدهاى سياسى 
شود، اما رفع اختالفات  مفهومي، همگرايي ضرورتاً به ادغام واحدهاي سياسي منجر نمي
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 155    تحليل تجارب همگرايي در جهان اسالم

تواند زمينة  به و چندجانبه در طول زمان ميهاي دوجان سياسي و افزايش همكاري
  . هاي فراملي و در نهايت، ادغام واحدهاي سياسي را فراهم كند تشكيل سازمان

  نظري   چارچوب. 2

اند، براى  الهام گرفته »كاركردگرايى«از اصول بنيادين غالباً كه غرب انديشمندان معاصر  
آنان با اعتقاد به . اند روي آورده تگىهمبستعاون و  ،نظري ، بهرسيدن به صلحى پايدار

الملل است،  بينحاكم بر روابط مستقيم نظام غيرعادالنه  ةاينكه جنگ و خونريزى نتيج
ها را منشأ اختالفات و  گرايى، انحصارطلبى و ساير اشكال جدايى ملت ملى

هاى   نظريهبدون شك، . )33، ص1370كاظمى، ( دانند المللى مى هاى بين نابسامانى
هاى ارنست هاس، نقش مؤثرى در همگرايى كشورهاى اروپايى   نظريهويژه  همگرايى، به
 11»كاركردگرايى«، 10»ارتباطات« ).77-80صص ، 1371فرانكل، ( داشته است

غالب انديشمندان معاصر،  ستند كهههايى  از نظريه 13»فدراليسم«و  12»نوكاركردگرايى«
 .اند ها ارائه داده اين نظريه نظريات خود پيرامون همگرايى را در چارچوب

تأكيد . است» نظرية ارتباطات« هاي همگرايي،  يكي از نظريه :ارتباطات. 2-1 
. اصلي طرفداران اين نظريه بر مبادالت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است

دهد و اين امر  آنان معتقدند كه افزايش مبادالت كشورها، همبستگي آنان را گسترش مي
گسترش ارتباطات در سطح جهاني سبب ايجاد . شود هايت، منجر به همگرايي ميدر ن

گرايي به سمت  شود كه اين معنا گاه حركت از ملي المللي مي يك هويت جمعي و بين
  ). 375، ص1369چي،  مدير شانه(شود  گرايي محسوب مي جهان
 ١٤»ع امنيتيجوام«ها منجر به تشكيل  كارل دويچ معتقد است كه تعامل بين دولت 
وي در مورد رابطة همگرايي و . گردد شده مي اجتماعي ادغام -هاي سياسي  يا نظام

هاي ارتباطي و  وسيلة رشته كشورها جوامعي هستند كه به«: گويد ارتباطات مي
كه به هم وابسته  خورند و درحالي هاي حمل و نقل به يكديگر پيوند مي سيستم

  . (Dougherty, 1981, p.245)كنند  شوند، روند همگرايي را طي مي مي
همگرايي شرايطي است كه در آن، مردم يك منطقه ضمن پرهيز از از نظر دويچ،  

آميز  هاي مسالمت به كارگيري زور و خشونت در روابط بينابين، مسائل خود را از راه
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ات هايي كـه قـادر به انجـام تغـيير عالوه، از تشكيل و توسعة سازمان به. كنند حل مي
. (Taylor, 1968, p.244)كنند  جويانه و برقـراري صـلح باشـند، حـمايت مي صـلح

گيرد كه  طرفداران اين نظريه معتقدند كه يك جامعه فراملي در صورتي شكل مي
اي  اعضاي آن نسبت به يكديگر وابستگي متقابل داشته باشند و اين تنها از طريق شبكه

 .گردد از ارتباطات متقابل محقق مي
» نظرية كاركردگرايي«هاي همگرايي،   يكي از اولين نظريه :كاركردگرايي. 2-2 
اي برخوردار  كه در ارتـباط با اين نـظريه از جـايـگاه ويـژه ١٥ديويد ميتراني. است

هاي حكومتي، وظايف اساساً فني و  است، معتقد است كه پيچيدگي فزايندة نظام
المللي را به حدي افزايش داده است كه حل  ها در سطح ملي و بين غيرسياسي حكومت

اين وضعيت . جاي همكاري نخبگان سياسي است ساالران به ها مستلزم همكاري فن آن
المللي در قالب  هايي را براي همكاري بين اي است كه ايجاد چارچوب گونه به

 بيني كرد كه با افزايش وسعت و توان پيش هاي كاركردي ضروري ساخته و مي سازمان
چنين . ها نيز افزايش يابد اهميت مسائل فني بشر، شمار و قلمرو اين سازمان

 ثمر سازند هايي ممكن است سرانجام نهادهاي سياسي گذشته را منسوخ يا بي سازمان
  ).666، ص1372، و فالتزگراف دوئرتي(

گرايي، علت اصلي مناقشات  و تأكيد بر ملي» ملت -دولت«از نظر ميتراني، سيستم  
هايي را براي  رو، توسعه نهادهاي فراملي كه محدوديت  اين از. المللي است سطح بيندر 

به عقيده . تواند نقش مؤثري در برقراري صلح ايفا كند كند، مي هاي ملي ايجاد مي دولت
المللي  هاي بين اي از سازمان طور كاركردگرايانه و با شبكه وي، اگر جامعة جهاني به

مختلف خـود سـازماندهي شود، تمايل به جنگ و احتمال وقوع  بـراي تأمين نيـازهاي
   .گذارد رود و بشر در راه صلحي دائمي قدم مي آن از بين مي

اساس نظرية نوكاركردگرايي بر نظرية كاركردگرايي نهاده  :نوكاركردگرايي. 2-3 
با اصالحاتي كه در نظرية كاركردگرايي به وجود آورد،  ١٦ارنست هاس. شده است

نوكاركردگرايي . سنگ و فوالد اروپا به كار گيرد انست آن را در مورد جامعه ذغالتو
اين تعارض ناشي از تأكيدي . در شكل اوليه با كاركردگرايي در تعارض است كم دست

به عقيدة هاس، نوكاركردگرايي . است كه نوكاركردگرايي بر نهادهاي فراملي دارد
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دوسـتانه، رقـابت   هاي نـوع تأكيد بر انگـيزههاي اجتماعي و  جاي تكيه بر ارزش به
   (Haas, 1964, p.230).داند  منـافع مـتضـاد را اسـاس كـار خـود مي

ماهيت نوكاركـردگرايي، از نظر هـاس، غلبة تدريجي تصـميمات اقتصـادي بر  
هاي پرالتهاب سياسي است كه سرانجام به سوي ايجاد يك مركز فراملي پيش  گزينه
بدون آنكه به آرزوهاي انفرادي واحدهاي سياسي توجهي كند و در نتيجة آن،  رود، مي

   .(Lieber, 1972, p.430)اتحاد اقتصادي در نهايت، به يك اتحاد سياسي منجر خواهد شد 
عنوان راهي براي  نظرية فدراليسم از سدة هفدهم به بعد، به: فدراليسم. 2-4 

طراحان اين نظريه آن را . د توجه بوده استها، مور ها و خصومت جلوگيري از درگيري
معتقد است  ١٧دونالد پوچاال. دانند ترين راه براي رسيدن به وحدت سياسي مي قاطعانه

اند حكومت فدرالي تشكيل  ها، آگاهانه و بدون كاربرد زور توانسته كه برخي از اتحاديه
ن واحدهاي فراملي كه از ميا. ها اياالت متحده آمريكاست ترين آن دهند كه يكي از مهم

رود  ها به شمار مي ترين نوع آن اند، اتحادية اروپا پيشرفته اي شكل گرفته در سطح منطقه
(Taylor, 1968, p.238).  

ملت در بطن خود تضادهايي را به  -هاي اروپا، سيستم دولت طبق نظر فدراليست
رو، تالش   اين از. است اي تبديل كرده همراه دارد كه آن را به عامل اصلي مناقشات منطقه

ها  كردند تا با جايگزين كردن يك سيستم سياسي جديد، از بروز مناقشات و درگيري مي
گامي در جهت  آنان معتقد بودند كه تشكيل اياالت متحده اروپا. جلوگيري كنند

هاي بزرگ آن زمان خواهد بود، ضمن اينكه زمينه را  برقراري توازن قوا ميان قدرت
  .ساالري در اروپا و ايجاد يك نظام جهاني فدرالي فراهم خواهد كرد ش مردمبراي افزاي

هاي همگرايي، حل مسائل رفاهي و اقتصادي را در   فدراليسم، برخالف ساير نظريه
داند و بر اين باور است كه  ساية توجه و اولويت دادن به اقدامات سياسي ميسر مي

در سطح فراملي، تنظيم و تدوين يك  بهترين راه براي رسيدن به يك جامعه همگرا
   (Lieber, 1972, p.40).قانون اساسي براي آن است 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  رضا سعيدمحمديو  اكبر واليتي دكتر علي    158

   تجارب همگرايى در جهان اسالم. 3

براي هاى مختلفى  هاى اسالمى، طرح ملت در سرزمين -دولتنظام از زمان استقرار 
هاد در حد پيشنديگر برخى  و ها عملى گرديده ده كه برخى از آنشهمگرايى پيشنهاد 

هايي كه اجرا شده، برخي به شكست انجاميده و برخي  از ميان طرح. است باقى مانده
 . اند  هاي خود ادامه داده هاي آينده همچنان به فعاليت ديگر به اميد موفقيت

 مطالعههمگرايى در جهان اسالم  برايگرفته  اقدامات انجاماز در اينجا دو دسته  
اين ميان چهار نمونه هاى سياسى است كه در  ائتالفاتحادها و ايجاد  ،يكى. شود مى

، فدراسيون عربى، اتحاديه عرب و سازمان كنفرانس يجمهورى متحده عرب شامل
در اينجا به هاى اقتصادى است كه  اتحاديهگردد و ديگري تشكيل  مياسالمى بررسى 

 شوراى همكارى خليج فارس، شوراى همكارى عرب، گروهبررسي چهار مورد شامل 
برخي از اين  .خواهيم پرداخت )اكو(هاى اقتصادى  و سازمان همكارىهشت  دى

هاي  ارتباطات و برخى ديگر با نظريه ة، برخى با نظريمسيلفدرا ةاقدامات با نظري
 .نوكاركردگرايى قابل تطبيق استكاركردگرايي و 

 هاى سياسى اتحادها و ائتالف. 3-1 

مصر و سوريه با امضاى  رهبران ،1958 در ژانويه: يجمهورى متحده عرب. 1-1- 3
متعاقباً در  .را اعالم كردند ياى، وحدت خود در قالب جمهورى متحده عرب توافقنامه

كه  پرسى گذاشته شد در هر دو كشور به همه جمهوريفوريه همان سال، تشكيل اين 
  .(Peretz, 1963, p.229)مورد تأييد اكثريت مردم هر دو كشور قرار گرفت 

در يكديگر ادغام بر پايه نظرية فدراليسم ين ترتيب، دو كشور مصر و سوريه ه اب 
ها نوشته شد كه به موجب آن، سوريه و مصر  آنو قانون اساسى واحدى براى  گرديدند

اين  دادند و براي شمالي و جنوبي جمهوري متحده عربي را تشكيل ميايالت دو 
بر . شده بود نظر گرفتهدر واحد  ارتش يك پارلمان و يك ،يك رئيس جمهورجمهوري 

مستقيم مردم دو كشور   اين اساس، جمال عبدالناصر، رئيس جمهور وقت مصر، با رأى
 .)Peretz., 1963, p.36( انتخاب شد اين فدراسيون عنوان رئيس جمهور به
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اتحاد با مصر را فرصتى تاريخى براى رسيدن به  اران حزب بعث سوريهذگ بنيان 
 ).25، ص1369اسماعيل، ( دانستند ان يعنى وحدت اعراب مىترين هدفش اصلى
داد، تهديداتى بود كه در  سوريه را به سمت وحدت با مصر سوق مى حال، آنچه بااين

ويژه  در داخل، احزاب مخالف به. ها را به خطر انداخته بود موقعيت آن ،داخل و خارج
و در صحنة  )99، ص1365برزين، (ها در حال قدرت گرفتن بودند  كمونيست

اين وضعيت كه نگراني  .ها رو به ضعف نهاده بود بعثي موقعيتاي،  المللي و منطقه بين
نشاشيبي، ( دشسوريه مصر را برانگيخته بود، موجب ترغيب اين كشور به اتحاد با 

، ضمن اينكه نزديك شدن به سوريه، رهبرى مصر بر جهان عرب را )445، ص1350
  .كرد تقويت مى

، با كودتاى 1961پس از سه سال و نيم، در سال  ،ال، اتحاد مصر و سوريهح بااين 
ترين  مهم. به فروپاشى منتهى شد ،جمهورىاين از  سوريهافسران سورى و جدا شدن 

بحران هويت در ثباتي سياسي ناشي از  بياملى كه به شكست اين اتحاديه انجاميد، وع
صميم ناصر مبني بر بهبود روابط با ، استبداد و خودكامگي افسران مصري و تسوريه

 ؛توان در شكست اين جمهورى مؤثر دانست مىنيز عامل جغرافيا را البته . آمريكا بود
در ميان آن دو قرار گرفته بود  ،ها ويژه آنكه رژيم صهيونيستي، دشمن مشترك آن به
)Abboushi, 1970, p.161(. 

بين  يجمهورى متحده عرب بعد از امضاى سند تشكيل :فدراسيون عربى. 1-2- 3 
مصر و سوريه، پادشاه اردن از عراق دعوت به اتحاد كرد و دو هفته بعد از اعالم اتحاد 

، تشكيل فدراسيون عربى را 1958فوريه  14مصر و سوريه، دو كشور عراق و اردن در 
عراق و اردن با تدوين يك قانون اساسى واحد براى فدراسيون عربى، . اعالم كردند

بعد از تصويب قانون . روابط خود را در چارچوب يك فدراسيون مشخص كردند ةنحو
عنوان وليعهد وى  عنوان پادشاه فدراسيون و شاه اردن به شاه عراق به جديد، اساسى

 . منصوب گرديدند
منظور وحدت در سياست  در اساسنامه فدراسيون آمده بود كه دو كشور به 

تشكيل ارتش واحدى به نام ارتش عربى متحد خارجى، نظام ادارى، آموزش نظامى و 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  رضا سعيدمحمديو  اكبر واليتي دكتر علي    160

كنند و در جهت  شوند و تشريفات اوليه و مقررات گمركى ميان دو كشور را لغو مى مى
   .)Muhammad, 1962, p.76(دارند  بر مى گامادغام اقتصادى دو كشور 

 از آن، عمرهاى خارجى  حمايترغم  عليغم توافق عراق و اردن براى اتحاد و ر به 
ژوئيه  14اين فدراسيون پس از پنج ماه، سرانجام در . سيون عربى بسيار كوتاه بودفدرا

ثباتي سياسي در عراق بود كه در  علت فروپاشى آن هم بي. از هم فروپاشيد 1958
جمهوري جايگزين رژيم  ،عبدالكريم قاسم و عبدالسالم عارفنظامي كودتاى نهايت، با 

 .ود از فدراسيون عربى را اعالم كرداين كشور خروج خ و رژيم پادشاهي شد
هاى مزبور بايد گفت كه مصر و سوريه  گيرى اتحاديه در بيان علت اصلى شكل 

برداشت مشتركى از تهديدات رژيم صهيونيستي و فشار انگليس و آمريكا براى پيوستن 
عراق و . ندكرد يبه پيمان بغداد را داشتند و لذا اقدام به تشكيل جمهورى متحده عرب

ناحيه اين موج تهديدآميزى كه از هاي مصر و سوريه و  جويي ستيزه سبببه  هماردن 
اما پس از تشكيل اتحاد، اين دو فدراسيون نتيجه . دست به اتحاد زدند ،آغاز شده بود

  . و متالشي شدند ها متزلزل گرديد هاى آن رو، پايه  اين الزم را به دست نياوردند و از
با هدف اولية  عربى گرايي ملي دوم، در طول جنگ جهانى :اتحاديه عرب. 3- 1- 3 

هاى عرب  مورد توجه بعضى از دولتاتحاد همة اعراب، فارغ از باورهاي ديني آنان، 
بيشترى اهميت اين موضوع با توجه به رشد جنبش صهيونيسم در فلسطين . قرار گرفت
عربى موافق بود و  ةديانگلستان نيز براى حفظ منافع خود با تشكيل يك اتحا. پيدا كرد

 ةاين حمايت سرانجام به تشكيل اتحادي. كرد را به اين كار تشويق مى ها عربرو،   اين از
» سوريه بزرگ«هاي مختلف همگرايي مانند  در واقع، پس از ارائة طرح. شدمنجر عرب 

ل تشكي  نامه رو گرديد، با امضاي موافقت كه در نهايت، با ناكامي روبه» هالل خضيب«و 
 سالعرب در  جامعةتدوين منشور و  1944 جامعة كشورهاي مستقل عربي در سال

كشور مصر، عربستان،  7متشكل از بر اساس نظرية ارتباطات و اتحاديه عرب  .م1945
هاي  و در فاصلة سال اين روند ةدر ادام. سوريه، عراق، اردن، لبنان و يمن به وجود آمد

بحرين، قطر، ، الجزايركويت،  ،تونس ،ودان، مغربـليبى، سكشورهاي  .م1993تا  1953
و  جيبوتى ،سازمان آزاديبخش فلسطين ،عمان، موريتانى، سومالى ،امارات متحده عربى

 . پيوستند نامه موافقتكومور به اين 
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هاى عضو،  اتحاديه را تحكيم روابط بين دولتاصلي عرب، هدف  جامعةمنشور  
و توجه  ملي اعضاها، حفظ استقالل و حاكميت  هاى سياسى آن ن برنامهكرد هماهنگ

دو حال، بايد گفت كه  بااين. عمومى به مسائل و منافع كشورهاى عربى بيان كرده است
 :يند تشكيل اين اتحاديه مدنظر بوده استاهدف اساسى در فر

 ؛متحد در مقابل بازگشت استعمار انگليس و فرانسه ةتشكيل جبه .يك 
  .دولت يهود در فلسطين تشكيلجلوگيرى از  .دو 

ميان در ها به گسترش همگرايى  زمينهبرخي اتحاديه عرب توانسته است در  اگرچه
 ةمدى نظير اتحاديآاعضاى خود كمك كند، اما نتوانسته است به همگرايى سازنده و كار

هاي همگرايي ميان اعضا، ناتواني در حل  عدم حمايت از طرح. اروپا دست يابد
ويژه در زمينة مسائل عراق، لبنان و فلسطين و عدم  عضو به اختالفات كشورهاي

هاي   هاي عربي از نشانه هاي اقتصادي ميان دولت نامه موفقيت در اجراي كامل موافقت
  .بارز اين ناتواني است

به عوامل بازدارندة زير اشاره كرد توان  مىها  ناكاميعلت اين در توضيح اما 
)Muhammad, 1962, p.76(:  

هاى عربى در مقابله  كه دولت موجب گرديدهرژيم صهيونيستي ادامة حيات  .يك 
ايجاد كه ند رابراز دارا  متناقضي هاي ديدگاهبه افراط و تفريط روى آورند و گاه  آنبا 

 .عرب شده است ةدر اتحادي دشمنيعامل  رابطه،اين  در  تنشاختالف و 
را با ها  كه آن ي عربهاكشورهاي استبدادي و خودكامه در برخي  رژيم .دو 
ترين عامل واگرايى در  مهم ،است ساخته رو سياسي و اجتماعي زيادي روبههاى  بحران

محسوب  ها و امنيت آنزيرا اين مسائل تهديدى ضد ثبات  ؛رود ها به شمار مى روابط آن
  . گردد به مسائل داخلى معطوف مىاين كشورها رو، تمام توجه   اين د و ازنشو مى

 و تكيه بر آندر ميان اعضاى مؤثر جهان عرب رقابت بر سر رهبرى . سه 
گرايان اسالمى، از ديگر عوامل  اصولبا ها و رويارويى  سران آن توسط يعرب گرايي ملي

  .استرشد واگرايى در ميان اعضاى اتحاديه عرب 
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نيز يكى ديگر از موانع رشد همگرايى در استعماري هاى  انگيزى قدرت فتنه .چهار 
عرب قدرتمند مجموعة متحد و وجود يك ها  آنزيرا  ؛عرب است ةيان اعضاى اتحاديم

 . تابند برنمىدر جهان اسالم را 
منظور مهار  به -پادشاه عربستان -ملك سعود: سازمان كنفرانس اسالمى. 1-4- 3 
 ،خواستار آن شد كه براى حل مشكالت جهان اسالم ،1960ناصر، در سال  هاى انديشه

مناسك حج عازم آن  انجامهاى بزرگ اسالمى كه براى  با حضور شخصيت كنفرانسى
 115كنفرانسى با شركت  1965در سال  بر اين اساس،. برگزار گردد ،كشور بودند

كشور جهان اسالم تشكيل و ضرورت برگزارى اجالسى از  35شخصيت اسالمى از 
 . دش كنندگان تصويب شركت توسطسران كشورهاى اسالمى مطرح شد كه 

ها صورت  كه توسط صهيونيست .م1969سوزى مسجداالقصى در سال  آتش 
فرصت مناسبى را براى ملك فيصل و همفكرانش در ساير كشورهاى مسلمان  ،گرفت
اولين اجالس هاى الزم را براى تشكيل  د تا با انجام تبليغات گسترده، زمينهكرفراهم 

جلسه  نخستين. لمقدس، فراهم كنندا سران كشورهاى اسالمى، تحت عنوان دفاع از بيت
كشور اسالمى  26با شركت سران  .م1969رسمى سازمان كنفرانس اسالمى در سپتامبر 

به دنبال برگزارى اين اجالس، وزراى امور . تشكيل شد ،در رباط، پايتخت مراكش
نويس  خارجه كشورهاى اسالمى در سه نشست پياپى شركت كردند كه سرانجام پيش

  . دشدر جده تنظيم و تصويب  ها آنن كنفرانس اسالمى در سومين نشست تأسيس سازما
هاي اقتصادي،  گسترش وحدت اسالمي، همكاري ميان كشورهاي عضو در زمينه 

اجتماعي، فرهنگي و علمي، مبارزه با تبعيض نژادي و استعمار و حمايت از حقوق 
 .رود شمار ميمردم فلسطين از جمله اهداف مندرج در منشور اين سازمان به 

كشور  57با كه بر اساس نظرية ارتباطات شكل گرفت،  سازمان كنفرانس اسالمى 
ها از جمله منابع عظيم نفت و گاز و نيروى  مادى و معنوى آن هاي عضو و پشتوانه

حال،  بااين. شود ترين تشكل اسالمى در سطح جهان محسوب مى انسانى فراوان، بزرگ
كه مبتني بر تقابل  الملل حاكم بر روابط بينگفتمان انى و هاى درون سازم به دليل ضعف

سال از تأسيس آن،  40گذشت حدود ، اين تشكل بعد از اسالم و مسيحيت است
 .نتوانسته است به اهداف مندرج در منشور خود دست يابد تاكنون

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 163    تحليل تجارب همگرايي در جهان اسالم

حمايت از ملت فلسطين و پايان كه فلسفة وجودي آن  سازمان كنفرانس اسالمى 
فشارها، تهديدات و  ةافزايش دامن به دليلتعديات رژيم صهيونيستى بوده است، دادن به 

اشغال عراق  كه ،سپتامبر 11ويژه بعد از حوادث  تجاوزات خارجى ضد مسلمانان، به
هاي  و غزه از آخرين نمونه آمريكا و انگليس و تجاوز رژيم صهيونيستي به لبنان توسط

دن به اهداف اصلى خود باز ماند بلكه تعدادى از ، نه تنها از رسيرود آن به شمار مي
برخى از كشورهاى آسياى ميانه ، اردن، امارات، قطر، آذربايجان و مصرمانند اعضاى آن 

آن رژيم را  دند و با اين اقدام خودكربرقرار رابطه با رژيم صهيونيستي آشكار و پنهان 
 . ندو ترغيب كرديق اش ضد جهان اسالم تشو انههاى تجاوزكار به تعقيب سياست

و ضعف سازمان در اثرگذاري بر سير تحوالت ناكارآمدى  عللدر بررسى  
هاي سياسي ناهمگن، وابستگي سياسي غالب اعضا به  توان به وجود نظام المللي مي بين

گرايي ديني  هاي مذهبي و فرقه هاي درون سازمان، تفاوت بندي هاي بزرگ، جناح قدرت
متفاوت از كنفرانس اسالمي نگاه كشورهاى اسالمى به سازمان ين، عالوه بر ا. اشاره كرد
ماهنامه اميد ( بوده و هريك در صدد تأمين منافع و امنيت ملي خود استيكديگر 
   ).2، ص1383انقالب، 

 هاى اقتصادى اتحاديه. 2- 3 

با  1981در سال فارس  شوراى همكارى خليج :فارس شوراى همكارى خليج. 1- 2- 3 
عربستان، كشـورهاي امل ـارس شـليج فـيه جنوبى خـور حاشـكشعضويت شش 

هدف از تشكيل اين . كويت، بحرين، عمان، قطر و امارات متحده عربى تشكيل شد
ايجاد و توسعه همكارى و ارتباط ميان كشورهاى عضو در  ،شورا در اساسنامه آن

ط و رسيدن به ـابويت روـمنظور تق به و فرهنگي اجتماعى، اقتصادىمختلف هاى  زمينه
گام  به سياست گام .)(Peterson, 1988, pp.239-245 ها تعريف شده است اتحاد ميان آن

آشكارا از  بر پاية نظرية كاركردگرايي اتخاذ گرديده و اين شورا براى ايجاد همبستگى
 ).351، ص1369درايسدن، ( بردارى شده استالگو »بازار مشترك اروپا«روى 

اتحاديه اقتصادى معرفى شده است، اما بايد گفت كه گرچه اين شورا يك 
تهديد يا مشترك رهبران اين كشورها از يك  ترين عامل مؤثر در تشكيل آن، ذهنيت مهم
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ها متحد شدند تا با دشمن فرضي خود يعني  در واقع، آن. مشترك استفرضى دشمن 
يك انقالب حالت از  ايران رااسالمي انقالب كه ها سعى داشتند  آن. ايران مقابله كنند

 .ايران تنزل دهندمتعلق به  به يك انقالب صرفاً شيعىدر سطح جهان اسالم فراگير 
گذرد،  كه حدود سه دهه از حيات سياسى آن مىفارس عملكرد شوراى همكارى خليج 

دهد كه اعضاى آن بيش از آن كه به همكارى اقتصادى توجه داشته  خوبى نشان مى به
نظامى عمل  ةاند و به شكل يك اتحادي مكانات دفاعى پرداختهباشند، به تدارك ا

هاى خاص كشورهاى  با ويژگى فارس ى همكارى خليجااساساً شور .اند كرده
 نظريةبر اساس بتواند تواند داراى كاركرد اقتصادى باشد تا  دهنده آن نمى تشكيل

  . گام بردارداى  يك اتحاد منطقهدر راه ايجاد كاركردگرايى 
اولية خود   راين، شوراي همكاري خليج فارس قادر به عملي كردن اهدافبناب 
هاي  هاي دفاعي مستقل، آن هم به اتكاي قدرت اين امر موجب اتخاذ سياست. نيست

اصوالً . تواند وحدت كشورهاي عضو را مختل سازد شود كه در نهايت، مي خارجي مي
، استبداد )تان و ساير اعضابين عربس(اختالفات سياسي ناشي از تفاوت سطح قدرت 

داخلي كه به وابستگي سياسي، دفاعي و اقتصادي كشورهاي عضو انجاميده است و 
هاي خارجي نظير آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي  سرانجام، دخالت و نفوذ قدرت

 . ها، از جمله عوامل ناكامي اعضاي اين شورا در نيل به همگرايي است در آن
از چهار متشكل موجوديت شوراى همكارى عرب  :كارى عربشوراى هم. 2- 2- 3 

فوريه  16در ، )قبل از اتحاد دو يمن(عراق، اردن، مصر و يمن شمالى مسلمان كشور 
اين  تشكيلهدف از . در بغداد اعالم شدها  آنديدار رؤساى جمهور پس از  و 1989
اقتصادى  ةتوسع، تالش براى كه در چارچوب نظرية كاركردگرايي به وجود آمد شورا

عنوان هسته  بهاعضاي شورا گرديد و  ذكر ،)كه همگى مسلمان هستند(جهان عرب 
 .ندنيل به اين هدف معرفى شد برايها  ريزى و پيگيرى برنامه مركزى برنامه

حاد ـعربيسم و رسيدن به ات پان ةوراى همكارى عرب، راه تحقق ايدـن شامؤسس 
كنند و با اشاره به شكست اعراب در  مىاعالم  هاى اقتصادى اعراب را توسعه همكارى

ازمان اقتصادى را ـها در يك س كارى آنـراه رسيدن به وحدت در سدة اخير، هم
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 165    تحليل تجارب همگرايي در جهان اسالم

اختالفات يكديگر، ها به  افع آنـوردن منـبا گره خ ،تدريج بهكنند تا  وصيه مىـت
  . ها تحقق پذيرد شان حل شود و آرمان وحدت ميان آن سياسى
 به دليلعرب پس از گذشت تنها يك سال از حياتش، عمالً همكارى  يوراش 

بروز اختالف ميان دو عضو برجسته آن يعنى مصر و عراق و سپس حمله عراق به 
. ن غربى در مقابله با عراق، از هم پاشيداگيرى مصر در كنار متحد كويت و جبهه

د فرصت شوراى همكارى عرب در دوره كوتاه عمر خو جانبهبنابراين، اتحاد چهار
  . نيافت كه دست به اقدام عملى در جهت تحقق اهدافش بزند

اى براى اعمال فشار بر  اتحاديهتوان  ، شوراي همكاري عرب را ميطور كلى به 
مقابله با آن هدف از تشكيل  ،برخىبه عقيده . كشورهاى مترقى منطقه به حساب آورد

اين شورا، در ). 70، ص1369سعيدى، (د بوجمهورى اسالمى ايران و محاصره سوريه 
 از چند كشور بود كه بلكه تجمعى نداشتكاركرد اقتصادى بود كه  اي اتحاديهواقع، 

دو عامل اساسي در تفاوت ميان اهداف . كرد ياسى خود را دنبال مىـداف سـر يك اهـه
عامل اول اختالفات سياسي ناشي از اختالف سطح قدرت و تفاوت . ها مؤثر بود آن

كم در كشورهاي عضو و ديگري رقابت مصر و عراق بر سر رهبري جهان هاي حا رژيم
در شرايط كشورها كه مواضع سياسى رو، با توجه به ناپايداري   اين از. عرب است

  .از ابتدا محكوم به شكست بودبايد گفت كه اين شورا  د،پذير مختلف تغيير مى
اى با كاركرد  ان اتحاديهعنو ، بههشت تشكيل گروه دى ةايد :هشت گروه دى. 3- 2- 3 

اسالمى شامل جمهورى اسالمى ايران، عضو كنفرانس اقتصادى، متشكل از هشت كشور 
تركيه، پاكستان، بنگالدش، اندونزى، مالزى، مصر و نيجريه، براى اولين بار از سوى 

اين . وزير تركيه، مطرح شد گراى رفاه و نخست الدين اربكان، رهبر حزب اسالم نجم
منظور ايجاد روابط مستحكم اقتصادى ميان كشورهاى اسالمى، تقويت نفوذ  گروه به

كه  )7گروه(ها در بازارهاى جهانى و برقرارى گفتگو با هفت كشور صنعتى غرب  آن
 .شكل گرفت بعدها روسيه نيز به آن ملحق شد،

با سفر اربكان به كشورهاى اسالمى و  1375در سال  گام اوليه تشكيل اين گروه 
برداشته شد و متعاقباً در پى برگزارى  از اين پيشنهاد ها جلب حمايت آن براير مزبو

از سوى  1376خرداد  25هاى مقدماتى، تأسيس آن رسماً در تاريخ  يك سلسله نشست
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هدف اصلى اين گروه، توسعه  .گرديداجالس سران كشورهاى عضو در تركيه اعالم 
، »جاى منازعه صلح به«اصولى چون اجتماعى كشورهاى عضو با تكيه بر  -اقتصادى

هاي  روشجاى  عدالت به«، »جاى استعمار همكارى به«، »جاى رويارويى گفتگو به«
است  »نظام استبداديساالرى به جاى  مردم«و  »تساوى به جاى تبعيض«، »دوگانه

  .)70، ص1369سعيدى، (
ه نوكاركردگرايى شكل گرفته است، گرچ نظريةبر اساس كه  هشت گروه دى 

 داخليبه دليل وجود برخى موانع  است،هاى زيادى  و فرصت امكاناتها،  داراى قابليت
 . رود روند همگرايى در اين گروه به كندى پيش مى ي خارجي،و فشارها

سازمانى مربوط  و مسائل ساختارى درون به مشكالت داخلى كشورها موانعبرخى  
هاى  قدرت توسطهايى است كه ها و فشار شود و برخى ديگر ناشى از محدوديت مى

ثرپذيرى سياست استبداد داخلي و ا. گردد اى بر اعضاى اين گروه تحميل مى فرامنطقه
ويژه در همكارى با ساير  ، بههاي صنعتي غرب قدرتخارجى برخى كشورهاى عضو از 

و  هشت براى جلوگيرى از قدرت گرفتن گروه دىها  آنتالش و كشورهاى اسالمى، 
تراشى آمريكا براى عضويت برخى از اعضاى گروه در سازمان تجارت  مانع ،همچنين

هاى موجود بر سر راه همگرايى در اين مجموعه  جهانى، از جمله موانع و محدوديت
 . رود به شمار مى

، هشت و نوپا بودن آن گيرى دى سال از شكل 12حال، با وجود گذشت  درعين 
است كه بيش از هر  داشتهدهاى خوبى ورادستهاي همكاري  در برخي حوزهاين گروه 

المللى بعد پيروزى انقالب اسالمى ايران  از شرايط جديد بين آنثرپذيرى اچيز نتيجه 
سطح همكارى و  يكشورهاى عضو براى ارتقا ةترين انگيز در واقع، مهم. است

و ويژه از جانب آمريكا  المللى، به همفكرى با يكديگر، افزايش تهديدات و فشارهاى بين
ها از يك سو و باال رفتن روحيه انقالبى و  رژيم صهيونيستي، ضد امنيت و منافع ملى آن

  . مقاومت اسالمى مردم در برابر فشارها و مداخالت خارجى از سوى ديگر است
يك سازمان ) اكو(سازمان همكارى اقتصادى : )اكو(سازمان همكارى اقتصادى . 4- 2- 3 

اقتصادى  ةسطح زندگى، رفاه مردم و توسع يارتقا اى است كه با هدف اقتصادى منطقه
قبل  ةتشكيل اين سازمان به چهار ده سابقة. كشورهاى عضو به وجود آمده است
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گردد، زمانى كه سه كشور ايران، تركيه و پاكستان تصميم گرفتند كه مساعى خود  بازمى
هاي  تالشدر پي اين تصميم و  .به كار برنداي  يك سازمان منطقهرا براى تشكيل 

در  1343تيرماه  30-29عالى سران سه كشور در تاريخ  همايشسرانجام گرفته  انجام
 »اى سازمان عمران منطقه«تحت عنوان ها  همكارى مشترك آن و برگزارتركيه استانبول 

)RCD (آغاز شد. 
گونه فعاليت مؤثرى در اين  تا چند سال، هيچاسالمي بعد از پيروزى انقالب  

با نام  1363در نهم بهمن ماه » آر سي دي« ينگرفت، اما با تالش اعضا سازمان صورت
با انجام برخى . احيا شد) اكو( »سازمان همكارى اقتصادى«خود تحت عنوان  جديد

صورت گرفت، افغانستان همراه با  1369اصالحات در معاهده ازمير كه در خرداد 
شامل تركمنستان، ازبكستان، ز آسياى مركزى و قفقا ةيافت هاى تازه استقالل جمهورى

ازمان ـبه اين س 1371ال ـدر ستاجيكـستان، قرقيزستـان، قزاقستان و آذربايجان 
جانبه به يك سازمان  ان كوچك سهـازمـو از يك سـبه اين ترتيب، اك. تندـپيوس
 . ور تبديل شدـكش 10كل از ـاى عمده متش منطقه
وجود تعدادي كشورهاى عضو،  رغم وجود برخى عوامل مؤثر در همگرايى علي 

جمله از كه  شود مانع از تحقق اهداف سازمان مىها،  از عوامل واگرايي در ميان آن
نوپا بودن  و جنگ داخلى ،مذهبي -قومىثباتي سياسي ناشي از اختالفات  توان به بي  مي

حزبي در برخي كشورهاي عضو  و تكهاى استبدادى  وجود نظامو همچنين، حكومت 
ويژه  هاي غربي به در اين روند، تالش دولت .اي اشاره كرد منطقه ان عوامل درونعنو به

هاي سياسي آمريكا و روسيه  آمريكا و اروپا براي اعمال نفوذ در اين كشورها و فشار
اندازد، از جمله  ها را به خطر مي براي جلوگيري از تحقق كامل اهداف اكو كه منافع آن

 .روند مي اي به شمار موانع فرامنطقه
و  وع كاركردگرايىـو از نـگرايى در اكـگردد، هم ظه مىـكه مالح چنان 

هاى انسانى و فنى در اين رويكرد نقش مهمى را ايفا  زيرا حوزه ؛نوكاركردگرايى است
در ميان  همگرايى رشدبه عملكرد اكو نگريسته شود، چنانچه از اين منظر . دنكن مى

ها، نيازمند  آنهاى فنى و فناورانه  فزايش ظرفيتاكشورهاي عضو، عالوه بر ضرورت 
  . است در اين رابطهها  و توان سياسى آنملي  ةتقويت ارادرفع موانع يادشده، 
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  مباني نظري تجارب همگرايي در جهان اسالم. 1جدول شماره 
 هاي همگرايينظريه

  نوكاركردگرايي  كاركردگرايي  فدراليسم  ارتباطات تجارب همگرايي

         متحده عربيجمهوري 
         فدراسيون عربي
         اتحاديه عرب

         سازمان كنفرانس اسالمي
         شوراي همكاري خليج فارس

          شوراي همكاري عرب
         گروه دي هشت

         )اكو(سازمان همكاري اقتصادي 
 

   انع همگرايى در جهان اسالممو. 4

گرايى در ميان ـكه روند هم بيانگر آن استم الـهان اسـهمگرايى در ج اربتج ةمطالع 
هايى كه در اين زمينه  برخوردار نبوده و تالش ق چندانىـالمى از توفيــورهاى اسـكش

هاى آينده ادامه يافته  ه و يا به اميد دستيابى به موفقيتگرديدصورت گرفته يا متوقف 
عربي متشكل از  فدراسيونمصر و سوريه بعد از سه سال متالشى شد،  اتحاد. است

عراق و اردن يك ماه بيشتر دوام نياورد و شوراى همكارى عرب پس از يك سال از هم 
اتحاديه عرب و اكو، تنها از  ،ساير موارد مانند شوراى همكارى خليج فارس. فرو پاشيد

ها  توان گفت كه آن مى ،اند تا امروز به موجوديت خود ادامه دهند اين نظر كه توانسته
ورد قابل اها نيز در جهت نيل به همگرايى دست آندر غير اين صورت، اند،  دهموفق بو

 . اند توجهى نداشته
ثباتي  دهد كه عوامل متعددي چون استبداد داخلي، بي ها نشان مي نتيجه بررسي 

اي، استعمار خارجي و صهيونيسم همواره  هاي منطقه گرايي افراطي، رقابت سياسي، ملي
هاي پيشنهادي را  اند و هريك از طرح بودهن اسالم اجهدر ى همگرايمانع از رشد 

 . اند رو ساخته نحوي با ناكامي روبه به
جهان اسالم در يكى از عواملى كه همواره سد راه همگرايى : استبداد داخلى .1- 4 

. خودكامه در برخى از كشورهاى اسالمى است هاي دولتبوده است، حاكميت 
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 169    تحليل تجارب همگرايي در جهان اسالم

به  ،دليل جدايى از مردم، براى تثبيت موقعيت خود در كشور غالباً به هاي مستبد دولت
رو، بيش از آنكه در خدمت مردم   اين شوند و از گر خارجى متوسل مى هاى سلطه قدرت

هاى سنگينى  هزينه ،كنند و بدين ترتيب خود باشند، به حاميان خارجى خود خدمت مى
نوعاً با زور و تزوير به  كامه كه هاى خود تدول. نندك تحميل مى يشرا به ملت خو

تداوم دارند و براى  ماندگى نگاه مى را در ضعف و عقب خود رسند، كشور قدرت مى
 . شوند خود مانع از وحدت جامعه مي حاكميت

در گذشته آن را المى ـاس بسياري از كشورهايكه  داخلي طور كلى، استبداد به 
برند، همواره  شدت از آن رنج مي به ها اند و امروزه تعدادي از آن وكم تجربه كرده بيش

؛ استبوده يكى از موانع اساسى در راه رشد و تعالى جامعه و همگرايى جهان اسالم 
خصومت و  ةو زمين كردههاى مستبد، جامعه را از مسير حق و عدالت خارج  دولت زيرا
و به مفاسد فردى و اجتماعى  ،نندك ورزى در ميان اقشار جامعه را فراهم مى كينه

سياست  ةدن مردم از صحنكرزنند و همراه با خارج  اختالفات قومى و مذهبى دامن مى
و  دوستي هاي بريدن رشتهو اعتماد به بيگانگان و دوستى با دشمنان كشور، موجب 

آن،  ةوند كه در نتيجـش مىخود  حاكمانها از  برادرى ميان اعضاى جامعه و دورى آن
 . ندگرد ط مىهاى استعمارى بر جامعه مسل قدرت
ود و در ـش قير ملت مىـها، موجب تح ماد به آنـهاى اجنبى و اعت دولت رتكيه ب 
و به بروز  كند تجلي پيدا ميشده، تعصبات قومى و نژادى  جـامـعـه تحقير يك

از آثار و نتايج اين نوع  .)309، ص1378موثقي، (گردد  اختالفات داخلى منجر مى
ثباتى  به بى ،نهايتدر هاى داخلى است كه  ات و آشوبها، اعتصاب ها، اعتراض حكومت

شود و گاه به  ها مى ثباتى كشورها گاه منجر به تغيير حكومت بى. شود نظام منجر مى
. گردد ها مى مشى ها و دگرگونى خط دليل فشارهاى داخلى موجب ناپايدارى سياست

هداف همگرايى در يك ها و ا ها، سياست گونه تغييرات در يك كشور، برنامه طبعاً اين
دهد و اين خود موجب اخالل در روند  مجموعه از كشورها را تحت تأثير قرار مى

هاي بارز اين نوع  رژيم بعث عراق و دولت كنوني مصر از نمونه .گردد همگرايى مى
. اند هاي همگرايي در جهان اسالم بوده اند كه همواره مانع از تحقق طرح حكومت
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فدراسيون عربي، اتحاديه عرب و شوراي همكاري عرب مرهون  در   بخشي از ناكامي
  . همين عامل بازدارنده است

از جمله موانع همگرايى در جهان اسالم، وجود ناهمگونى  :اختالفات سياسى. 2- 4 
هاى حكومتى و ساختارهاى سياسى كشورهاى اسالمى است كه غالباً منجر به  در نظام

انند برونئي، مراكش، اردن و عربستان سعودي داراى برخى م. گردد اختالفات سياسى مى
نظام پادشاهى هستند و برخى ديگر مانند اندونزي، مصر، تركيه و آذربايجان با نظام 

كارند و  برخي مانند مراكش، تونس و اردن غربگرا و محافظه. شوند جمهورى اداره مي
اين . نقالبي برخوردارندهاي ا برخي ديگر مانند ايران، سوريه و عراق كنوني از ويژگي
جويانه و استعماري  هاي مداخله دسته از كشورها، برخالف دستة اول، مخالف سياست

  . هستند  غرب
اصوالً در ميان كشورهاي اسالمي به دليل وجود ساختارهاي سياسى متفاوت،  

 هاى سلطنتى استبدادي كه ويژه نظام هاى سياسى و به غالب نظام. ناسازگارى وجود دارد
قدرت در دست پادشاه و خاندان او متمركز است، مخالف واگذارى بخشى از قدرت 

در . شوند اند و به محدود شدن قدرت خود راضى نمى خود به يك مركز فراملى
ويژه در كشورهاى عرب جنوب خليج فارس، اين ويژگى كامالً  اى، به هاى قبيله نظام

كنفرانس اسالمي و شوراي  هاي پيشنهادي در سازمان شكست طرح. مشهود است
همكاري خليج فارس ناشي از وجود همين عامل بازدارنده در ميان كشورهاي عضو 

اختالف عربستان و امارات متحده عربي بر سر مسائل مرزي و كنسولي و . است
همچنين، محل استقرار دبيرخانه پول واحد شوراي همكاري خليج فارس، از جمله 

 . رود ي اين شورا به شمار مياختالفات سياسي ميان اعضا
از . كند در جمهورى اسالمى ايران، حكومت دينى مانند يك تيغ دولبه عمل مى 

كار كشورهاي اسالمى مانند مصر، مراكش، اردن و برخي  هاى محافظه يك سو، دولت
سازد و  كشورهاي عرب حوزة خليج فارس را با نگرانى از آينده سياسي خود مواجه مى

از سوى . كنند ها از نزديك شدن به جمهورى اسالمى ايران پرهيز مى آن به همين جهت
هاي اصالحي از انقالب اسالمي ايران،  ديگر، تأثيرپذيري ملل مسلمان و جنبش

طور ظاهري،  دارد تا هرچند به كار كشورهاي اسـالمي را بر آن مي هاى محافظه دولت
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هاي سياسي و اجتماعي افزايش  ههاى دينى و اسـالمى را در حوز نقـش مردم و ارزش
حمايت . داده و ناخواسته در جهت همگرايي با ساير كشورهاي اسالمي گام بردارند
در ) ره(غالب كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي از حكم ارتداد امام خميني

 . توان ناشي از اين اثرپذيري دانست مورد سلمان رشدي را مي
اسى در جهان اسـالم و ماهيت ناسـازگار برخى از هاى سـي درمجموع، تنوع نظام 

شود و  ها با يكديگر، نوعاً مانع از يكپارچگى و همبستگى ميان كشورهاى اسالمى مى آن
هاى مختلف منطقه را دشوار  گيرى ازآنجاكه اين موضوع انطباق منافع، اهداف و جهت

تواند  ى و تفاهم، كه مىسازد، اختالفات سياسى همچنان تداوم يافته و امكان هماهنگ مى
 . دهد ساز همگرايى باشد، را تا حد زيادى كاهش مى زمينه

عامل ديگرى كه موجب ناسازگارى كشورهاى اسالمى  :گرايي افراطي ملى. 3- 4 
گرايى افراطي  كند، ملى گرديده و به تضعيف روند همگرايى در جهان اسالم كمك مي

در يك جامعة سياسى است كه بر پاية  گرايى در اصل نوعى برداشت فكرى ملى. است
اى به وجود  مشتركاتى چون فرهنگ، زبان، آداب و سنن و تعلّقات خونى، نژادى و قبيله

طلبى نژادى و قومى دارد كه از آن به شوونيسم يا  گرايى گاه ريشه در برترى ملى. آيد مي
كنند  رافى ظهور مىشود و از خالل آن، گاه برخى مكاتب انح گرايي افراطى تعبير مى ملي

  .)135-136، صص1378كاظمي، (توان به فاشيسم و نازيسم اشاره كرد  كه از جمله مى
گرايى در كشورهاى  طلبى و رشد ملى با خاتمه جنگ جهانى اول، نهضت استقالل 

البته در رواج اين پديده . ويژه در منطقة خاورميانه و شمال آفريقا شروع شد اسالمى به
تعمار غرب را جستجو كرد؛ زيرا اروپا در صدد جدا كردن اعراب از بايد نوعى اس

 . امپراطورى عثمانى و نابودي آن بود
در ميان كشورهاى » گرايى فراملى«كه تمايالت  بعد از جنگ جهانى دوم، درحالي 

اروپايى رو به افزايش بود، كشورهاى اسالمى براي مقابله با استعمار، در پي تقويت 
بسيج نيروهاى ملى بودند كه در نتيجة آن، روند استعمارزدايى در گرايي و  ملي

هاى مستقل ملى در اين مناطق ظاهر  كشورهاى آسيايى و آفريقايى شكل گرفت و دولت
برخالف گرايش نوع اول كه به دنبال وحدت و تقويت همگرايى بود، گرايش . شدند

خواهانه بود و در نتيجه،  استقاللطلبانه و  گرايي، جدايى نوع دوم به دليل افراط در ملي
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غالب ). 74-82، صص1370مقتدر، (تضعيف روند همگرايى را به دنبال داشت 
گرايي عرب  گرايي با نام فريبنده ملي كشورهاي عرب خاورميانه به دام همين نوع از ملي

افتادند كه حاصل آن نه تنها طرد ساير كشورهاي مسلمان و غيرعرب بود بلكه موجب 
 . ها نيز شد و جدايي ميان خود آن تفرقه
اختالفات موجود ميان اعضاي شوراي همكاري خليج فارس و اعضاي اتحادية  

ويژه در رابطه با فلسطين و ناپيوستن كشورهاي عرب منطقه به سازمان  عرب به
 .گرايي افراطي در بخشي از جهان اسالم است از نتايج ملي) اكو(هاي اقتصادي  همكاري

جاى همكارى غالباً به رقابت با  كشورهاى اسالمى به :جاي همكاري به  بترقا. 4- 4 
ترين محور درگيرى و رقابت در جهان اسالم طى نيم سدة  مهم. اند يكديگر مشغول

هريك از كشورهاي اسالمي سعى كرده است تا . اخير، مسئلة فلسطين بوده است
ها  ى خود قرار دهد، زيرا آنها موضوع برخورد با رژيم صهيونيستي را در جهت سياست

روزه غزه، نقطة اوج اين رقابت بر سر  22جنگ . در اين رويارويى منافع يكسانى ندارند
كه عربستان، مصر و اردن در كنار رژيم صهيونيستي و رودرروي  طوري فلسطين بود، به

 سوريه، لبنان، تركيه و قطر كه آشكارا از مردم غزه و دولت قانوني اسماعيل هنيه
رو، سازمان كنفرانس اسالمي كه با هدف حمايت   اين از. كردند، قرار گرفتند حمايت مي

از حقوق ملت فلسطين در برابر تعديات رژيم صهيونيستي تأسيس گرديده بود، 
 . نتوانست نقش مؤثري در مقابله با تجاوز اين رژيم ضد مردم غزه ايفا كند

آميز بوده و تمايل كمترى به  رقابت اصوالً، روابط كشورهاى اسالمى با يكديگر 
ها يا ناشى از تعارض منافع ملى و تالش براى كسب  اين رقابت. همكاري داشته است

گرفته و يا اينكه  اى بوده، يا از اختالفات مرزى و سرزمينى سرچشمه مى برترى منطقه
ط اختالفات ايدئولوژيك، زماني كه توس. عامل ايدئولوژيك در آن نقش داشته است

تواند به اختالفات سياسي دامن زند و رقابت  هاي رقيب مورد تأكيد قرار گيرد، مي دولت
گرايي نشئت گرفته و  اين نوع اختالفات غالباً از تعصبات قومى و ملي. را تشديد كند

كنند؛ براي مثال، عربستان و مصر و  هاى خارجى بروز مي نوعاً در نتيجة تحريك قدرت
اند، به دليل  ي مسلمان منطقه كه از اعضاي اتحاديه عرببرخي ديگر از كشورها

 33، نه تنها در جنگ )غزه(اختالف ايدئولوژيك با نيروهاي مقاومت در لبنان و فلسطين 
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روزه از مردم اين دو كشور حمايت نكردند بلكه به همدستي با رژيم  22روزه و جنگ 
 . صهيونيستي نيز متهم گرديدند

اي، نقش مؤثري  هاي منطقه يادشده، تعارض منافع ملي قدرتالبته در ميان عوامل  
همين عامل باعث تزلزل در روابط دوستانه . در بروز رقابت و تشديد آن ايفا كرده است

م، مصر و 1950و همكاري ميان كشورهاي اسالمي گرديده است؛ براي مثال، در دهة 
هاي شديد با  ر رقابتدرگي. م1960سوريه تا مرحله وحدت پيش رفتند، اما در دهة 

كار زماني در برابر عراق و اردن انقالبي با  يا مصر و عربستان محافظه. يكديگر شدند
بنابراين، . يكديگر متحد شدند، اما در جنگ داخلي يمن، مقابل يكديگر قرار گرفتند

ها به  اي بر سر راه همگرايي آن آميز روابط كشورهاي اسالمي مانع عمده ماهيت رقابت
 . رود ر ميشما

بسيارى از كشورهاى اسالمى كه بعد از جنگ جهانى دوم به  :ثباتى سياسى بى. 5- 4 
اند؛ زيرا ميراث استعمار و اشغال  ثباتى داخلى مواجه بوده استقالل رسيدند، همواره با بى

ها گريبانگير مردم آن كشور خواهد بود و تمام  خاك يك كشور توسط بيگانگان، تا سال
هاى اجتماعى قرار خواهند گرفت و اين موضوع از  وعى در معرض آسيبها به ن آن

شود  خوبى ثابت مى گونه كشورها به شمار تروريستى در گوشه و كنار اين عمليات بى
هاي  هاي مخالف داخلي، كودتا، ترور، درگيري وجود جريان). 151، ص1367اشميت، (

 ثباتي به  ه عوامل بيها از جمل قومي و مذهبي، جنگ داخلي و تغيير حكومت
 ها را تجربه  روند كه غالب كشورهاي اسالمي در مقاطع مختلف آن شمار مي

دهد كه اين عوامل غالباً ريشه در استبداد داخلي و استعمار  ها نشان مي بررسي. اند كرده
  .خارجي دارد

ها و روي كار آمدن  درپي حكومت ثباتي كشورها گاه موجب تغيير پي بي 
ها و دگرگوني  شود و گاه موجب ناپايداري سياست ها مي جديد در آنهاي  دولت
ها و  ها، سياست گونه تغييرات در يك كشور، برنامه طبعاً اين. گردد ها مي مشي خط

در واقع، با . دهد اهداف وحدت و همگرايي در يك مجموعه را تحت تأثير قرار مي
ها و  اند، در نيمه راه اجراي طرح ها، كساني كه در رأس امور قرار گرفته تغيير دولت

و در نتيجه، ) 469، ص1364هاريسون، (شوند  ها، معدوم يا از كار بركنار مي برنامه
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گيرند و اين خود موجب اخالل  كنند و يا با تأخير انجام مي ها تغيير مي ها و برنامه طرح
  . شود در روند رشد همگرايي مي

اند و يا افغانستان  ي قديمي اتحاديه عربعراق، يمن و سومالي كه هر سه از اعضا 
باشند، به دليل  مي) اكو(و پاكستان كه هر دو از اعضاي سازمان همكاري اقتصادي 

  . توانند در مسير همگرايي اين دو اتحاديه گام بردارند ثباتي سياسي نمي بي
وپليتيكى از ـاظ ژئـالمى به لحـورهاى اسـبسيارى از كش :خارجي استعمار. 6- 4 

مانند تركيه، يمن، سومالي، اندونزي، ها  از آنتعدادي . وردارندـبرخ زيادياهميت 
 برخى. المللى تسلط دارند بين اى مهمـه آبراه ربايران .ا.مالزي، مراكش، مصر، عمان و ج

 مانند آذربايجان، تركمنستان، الجزاير، نيجريه، ليبي و كشورهاي حاشية خليج فارس
و استعداد تبديل شدن به بازار كاالها و خدمات ند گاز ذخاير عظيم نفت و داراي

ديگر نيز مانند عربستان، تركيه، عراق، برخى را دارند و كشورهاى صنعتى و پيشرفته 
ها  به دليل واقع شدن مراكز زيارتى و سياحتى در آنايران .ا.مصر، مالزي، اندونزي و ج

استعماري در اين هاى  تا قدرت تمامى اين عوامل باعث گرديده. اند پيدا كرده اهميت
  . ندكنمنافعى را براى خود جستجو  كشورها

در كشورهاى اسالمى  هاي استعماري مداخلة قدرتاز داليل ديگرى كه براى  
ها  خودباختگى نخبگان فكرى و سياسى آن ،ايدئولوژيكىفرهنگي و ضعف ، وجود دارد

ضعف سياسى، اقتصادى و  ،ينهمچن ووارداتى  يها ايدئولوژى و ها در برابر فرهنگ
اند  با استفاده از اين فرصت توانسته استعماريهاى  قدرت. ستنظامى اين كشورها

 ه اينها نفوذ كنند و ب و در ميان آن دهندكشورهاى اسالمى را تحت تأثير خود قرار 
  .كنترل جريانات سياسى و تحوالت اساسى جهان اسالم را در دست بگيرند ،ترتيب
اى در كشورهاى اسالمى، بيش از هر چيز تأثير خود  هاى فرامنطقه قدرتاما نفوذ  

نقش  استعماريهاى  در واقع، قدرت. اى نشان داده است هاى منطقه را در رقابت
آن در كشورهاى اسالمى به پايان دادن  ياطوالنى كردن  و اى را در ايجاد اختالف عمده

كم، يكي از  ي در زمان جنگ سرد، دستدر رقابت ميان كشورهاي اسالم. اند بازى كرده
 نزاع اعراب و رژيم صهيونيستيدو ابرقدرت حامي يكي از دو طرف منازعه بود، مانند 

در جنگ تحميلى . كرد شوروى از اعراب و آمريكا از رژيم صهيونيستي حمايت مىكه 
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طرف عراق ضد ايران، دو ابرقدرت استثنائاً در كنار هم قرار گرفتند و هر دو از يك 
اى  عنوان يك قدرت مستقل منطقه جنگ، يعنى عراق، حمايت كردند و ايران اسالمى به

  .ها قرار گرفت در برابر مجموعه آن
تنهايي رهبري  با فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، آمريكا تالش كرد تا به 

هاي جهاني و مسابقات  در واقع، حذف شوروي از رقابت. جهان را برعهده بگيرد
. ازپيش هموار كرد حاتي، راه نفوذ و مداخلة آمريكا در كشورهاي اسالمي را بيشتسلي

آمريكا به بهانة مبارزه با تروريسم، عراق و افغانستان را مورد حملة نظامي قرار داد و 
اعتمادي و  هاي جهان اسالم، زمينه بي ها را اشغال كرد و با استفاده از چالش خاك آن

د يكديگر را فراهم كرد، عاملي كه همواره مانع از تحريك كشورهاي اسالمي ض
  . گيري يا رشد همگرايي در ميان كشورهاي اسالمي بوده است شكل
هاى  هاى گذشته با فناورى هاى استعمارى كه در سده قدرت :صهيونيسم. 7- 4 

پيشرفته و تهاجم فرهنگى بر جهان اسالم سيطره پيدا كرده بودند، با خلق يك مكتب 
در . هاى مسلمان تحميل كردند ، جنگى فرسايشى را بر ملت»صهيونيسم«ه نام نوظهور ب

هاى  واقع، اشغال فلسطين توطئة مشترك جمعى از پيروان مسيحيت و يهوديت در سده
آنان ). 5-7، صص1376واليتي، (ها صورت گرفت  اخير بود كه به دست صهيونيست

رو، در صدد تحريك احساسات   ناي دانستند و از مسلمانان را تهديدي براي غرب مي
رويارويي . ديني و مذهبي يهوديان برآمدند تا آنان را در برابر مسلمانان قرار دهند

ها و مسلمانان فلسطين، زمينة اختالف و تفرقه ميان كشورهاي اسالمي را  صهيونيست
همين امر سبب گرديد تا . فراهم كرد و در نتيجه، قدرت جهان اسالم را كاهش داد

ترين عامل اختالف ميان كشورهاي عضو اتحاديه عرب و  عنوان مهم ضوع فلسطين بهمو
  . ها گردد همگرايي در ميان آن  سازمان كنفرانس اسالمي، مانع از تحقق هرگونه طرح

كند تا در جهان  مثابه ابزار استعمار غرب، تالش مى طور كلي، صهيونيسم، به به 
هاى اسالمى و عربى را  ، جنبش»انداز و حكومت كن تفرقه«اسالم با استفاده از سياست 

دهد تا با دامن زدن به  ها اين امكان را مى اين سياست به صهيونيست. متالشى كند
طلبانه خود در  هاى اسالمى، به اهداف و مطامع توسعه گرايى و تقسيم سرزمين فرقه

  . جهان اسالم دست يابند
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  رايي در جهان اسالمهاي همگ داليل ناكامي طرح. 2جدول شمارة 
 موانع همگرايي                 

  تجارب همگرايي
استبداد 
  داخلي

اختالفات 
  سياسي

گرايي  ملي
  افراطي

ثباتي  بي
  سياسي

رقابت 
  اي منطقه

 استعمار
  صهيونيسم  خارجي

         جمهوري متحده عربي
          فدراسيون عربي
           اتحاديه عرب
           س اسالميسازمان كنفران

           شوراي همكاري خليج فارس
          شوراي همكاري عرب

           گروه دي هشت
سازمان همكاري اقتصادي

                )اكو(

  بندي جمع

هاي اسالمي با الگوبرداري از اين اتحاديه  گيري اتحاديه اروپا، دولت از زمان شكل 
. دنگام بردارهاي همگرايي در مسير اتحاد و همبستگي  ية نظريهاند تا در سا تالش كرده

. شده براي همگرايي، توفيق چنداني به دست نياورده است هاي ارائه همه، طرح بااين
برخي مانند شوراي همكاري عرب اصوالً مرده به دنيا آمدند؛ زيرا هرگز فرصت آن را 

برخي مانند جمهوري . لي بزنندنيافتند كه براي تحقق اهداف خود دست به اقدام عم
متحده عربي و فدراسيون عربي، پس از اندك زماني متوقف گرديدند و برخي هم مانند 

هاي  سازمان كنفرانس اسالمي، اتحاديه عرب، گروه دي هشت و سازمان همكاري
. اند هاي خود ادامه داده هاي آينده همچنان به فعاليت به اميد موفقيت) اكو(اقتصادي 
همكاري خليج فارس كه در اصل با هدف مقابله با جمهوري اسالمي ايران به  شوراي

گانه  وجود آمد نيز نتوانست به هدف ظاهري خويش يعني ايجاد اتحاد بين اعضاي شش
اي  هاي آن، امروزه اختالفات ريشه رغم تداوم فعاليت خود جامه عمل بپوشاند و علي

  . شود ميان برخي از اعضاي آن مشاهده مي
ثباتي سياسي،  واقعيت امر اين است كه موانع زيادي چون استبداد داخلي، بي 
اي، استعمار خارجي و صهيونيسم بر سر راه  هاي منطقه گرايي افراطي، رقابت ملي

 ها به آنتنيدگى  و درهماين موانع و پيچيدگى  تعدد. همگرايي جهان اسالم وجود دارد
. ندنيستها  آن مقابله بابه تنهايى قادر به  همگرايىهاي معمول   نظريهحدى است كه 
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موانع يادشده غالباً ريشه در رواج خرافه و جهل، دوري از هويت ديني، اختالفات 
هاي استعماري و خودباختگي نخبگان در برابر  قومي و مذهبي، وابستگي به قدرت

ل بازدارنده حال، نقش استبداد و استعمار در ايجاد و گسترش اين عوام بااين. غرب دارد
همواره تالش عثمانى،  دولتبعد از فروپاشى  عماري،استهاي   قدرت. انكارناپذير است

هاى اسالمى كشوراتحاد مجدد اند تا به كمك عوامل داخلي خود، نه تنها مانع از  كرده
همگرايي در جهان  بنابراين، .ندكنتقسيم نيز ترى  را به اجزاى كوچك ها آنبلكه  شوند

راتب دشوارتر از همگرايي در ساير مناطق دنياست، تا جايي كه حتي برخي از م اسالم به
اما اگر جوامع اسالمي . دانند الملل آن را امري غيرممكن مي نظران روابط بين صاحب

ها را از سر راه خود  بتوانند به هر نسبتي عوامل بازدارنده را تضعيف كنند و يا آن
عنوان يك فرايند  نست در راه تحقق همگرايي، بهبردارند، به همان نسبت خواهند توا

  . طوالني، گام بردارند
همگرايى موانع است كه توانايى مقابله با الگويي جهان اسالم نيازمند نتيجه اينكه  

. ى برخوردار باشدناپذيرنفوذ نظريبايد از مبانى  الگوييطبعاً چنين . را داشته باشد
كه در  هاى فراوانى برخوردار است ها و قابليت از فرصت ،جهان اسالم براى همگرايى

اسالم  در واقع،. نداز روايى بيشترى برخوردارو فرهنگي هاى دينى  همگونىاين ميان، 
و الگويي براي همگرايي ترين فرصت جهان اسالم  خود بزرگعنوان دين مشترك،  به

سر تسليم م اسالدر برابر و بازگردند خود هويت ديني به  انانمسلم چنانچه است و
فرود آورند، قادر خواهند بود تا در پرتو تعاليم آن موانع دشوار همگرايي را از سر راه 

  .خود بردارند
عنوان يك نظريه  اسالم به. هاي همگرايي جهان معاصر است اسالم فراتر از نظريه 

تواند با حذف موانع همگرايي، بار  بزرگ و محور تمدني جديد بعد از جنگ سرد مي
ر كشورهاي اسالمي را به يكديگر پيوند داده و از فراگرد نيروهاي پراكنده و بالقوه ديگ

آنان، ائتالف و اتحاد بزرگي را براي دفاع از حريم سياسي و جغرافيايي جهان اسالم 
  . پديد آورد
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