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" خمسون عاماً على مـؤتمر بانـدونج      "أهالً بحضراتكم في الجلسة االفتتاحية لندوة موضوعها               
وهي الندوة التي ينظمها مركز البحوث والدراسات السياسية بالتعاون مـع لجنـة العلـوم الـسياسية                 

 . ية للعلوم السياسيةوالجمعية العرب بالمجلس األعلى للثقافة والعلوم والفنون

رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية ومقرر لجنـة العلـوم    على الدين هالل/ أشكر الدكتور
 بالتعاون مـع مركـز البحـوث        الندوة على اقتراحه أن يتم عقد هذه        السياسية بالمجلس األعلى للثقافة   

 على مـؤتمر    اً عام ٥٠  توافق مرور  تيوال المناسبة الهامة     وأن يتم االحتفاء بهذه    ،السياسية والدراسات
  .  باندونج؛ هذا الحدث السياسي العالمي الذي كان له تأثير كبير على سياسة مصر الخارجية

تحديات في مجـال   - أو دول الجنوب -نحن اآلن في لحظة فارقة حيث تواجه دول العالم الثالث     و    
تحديات في مجـال الحريـات      وديات تنموية   تح من   هه تواج إلى جانب ما  االستقالل الوطني والسيادة،    

 باندونج لحظة فارقة في حينهـا        الوقت الذي كان مؤتمر     نفس فىو .السياسية والمدنية وحقوق اإلنسان   
نحو االستقالل الوطني ونحو مشروعات التنمية المستقلة ونحو بناء دول ما بعد االستقالل على أسـس            

 ما حـدث مـن      يأتى التساؤل اآلن حول   الل السياسي، و  من الحرية المأمولة بعد الحصول على االستق      
تطورات على الصعيد السياسي واالقتصادي والمجتمعي الداخلي في بلدان العالم الثالث طوال نـصف              

 ماذا عن حركة عدم االنحياز؟ ثـم حركـة     ؟ في ظل التطورات في النظام الدولي المحيط        وأيضاً ،قرن
   الجنوب؟ - الجنوب والجنوب– نطاق حوار الشمال المطالبة بنظام اقتصادي عالمي جديد في

لم تكن لهذه اللحظات والتطورات دالالتها بالنسبة للسياسات العالمية فقط ولكن أيضاً كان لهـا   
دالالتها بالنسبة لمدارس واتجاهات ونظريات دراسة هذه السياسات العالمية وموضـع العـالم الثالـث        

 الدراسات التنمويـة ونظريـات      اً فى ي من القرن العشرين نمو    والجنوب منها، ولذا شهد النصف الثان     
التي أفسحت مجـاالً    و دراسات السياسات الخارجية المقارنة      فىدراسات النظم المقارنة و   فى   و التنمية

 يتصل بالعالم الثالث والدول النامية فضالً عن تطور منظورات خاصة بهذا المجـال              لماهاماً وأساسياً   
   . والدعوة إلى منظورات حضارية مقارنةلتبعيةوعلى رأسها منظور ا

 حول خمسون عاماً    الندوةذا كان يبدو للبعض ونحن نعقد هذه        إ نهإقبل أن أنهى هذه الكلمة أقول       و
ـ  في نطاق العالقات الدولية إنما يأتى ن اهتمامنا بمثل هذا الموضوع  أعلى مؤتمر باندونج،     أتى فإنـه ي

الضروري بما يحدث في الداخل اآلن في دول الجنوب أو معظمهـا       االهتمام الواجب و   أيضاً فى نطاق  
إال . من تطورات وتفاعالت نحو مزيد من الحرية والديموقراطيـة         وخاصة الدول العربية واإلسالمية   

أنه من وجهة نظري فإن هذه الندوة بتركيزها على هذا البعد الدولي العالمي الذي يدخل فيه الجنـوب                  
أو العالم الثالث طرفاً أساسياً أو ربما فاعالً أساسياً إنما يقع في صميم االهتمامـات الداخليـة أيـضاً،                   

لحدود واهية اآلن بين ما هو داخلي وما هو خارجي في ظل المشروع اإلمبراطـوري               حيث أضحت ا  
 التحول  ةاألمريكي العالمي وتدخالته في جميع أرجاء العالم وبكل أنواع األدوات الممكنة ومن بينها أدا             

م  هي عملية ذات وجهين ال تـستقي الديمقراطية، هذا ناهيك عن أن عملية     نالديموقراطي وحقوق اإلنسا  
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 وهي أيضاً وبدون شـك      تالحرية بدونهما؛ حرية لألفراد والمجتمع في اختيار النظم واختيار السياسا         
  .م األخيريم األول وبدون األول ال يستقيوبدون األخير ال يستق. حرية للوطن واستقالله

ة بعضه اآلخر قوى تنافـسي ومن  إن الجنوب بمستوياته المتنوعة التي تجعل من بعضه عالم رابع      
تتجاذب أطرافه تحالفات فرعية وترتيبات عبر إقليمية جماعيـة   جديدة صاعدة على الصعيد االقتصادي 

عديدة تحول أحيانا دون فاعلية الحركة الجماعية لدول الجنوب وأذكر على سـبيل المثـال الـشراكة                 
 مؤخراً مثـل    تإفريقية، وهناك بوادر توال    -آسيوية، األورو  -لقاءات القمة األورو   و متوسطية-األورو

 منذ عدة أيام، وجميعها تـدفع        التى عقدت   وأخيراً القمة العربية الالتينية    نسياقمة كواالمبور لحركة اآل   
 حركة جماعية على صعيد الجنوب للتصدي في هـذه   تفعيل هل هذه مؤشرات جديدة لمحاولة  :للتساؤل

 وانقسام العالم إلي عـالمين   القطبيةائيةالمرة للهيمنة األمريكية مثلما كانت باندونج محاولة للتصدي للثن       
  .؟ونموذجين متنافسين

 جميع هذه األمور البد وأن تتطرق إليها أعمال الندوة بطريقة أو بـأخرى وإلـى غيرهـا مـن                   
 أو أن األساتذة الذين نشرف بمشاركتهم معنا في هذه الندوة سواء في جلـستي العمـل     داعتق و ،القضايا

 للنقاش حول هذه األمور في هذه اللحظة التاريخية الفارقة التـي ال             اًا إثراء  يقدمو سوفالحلقة النقاشية   
بـصفة  ينفصل فيها الداخلي عن الخارجي في حركة دول العالم الثالث بصفة عامة أو دول الجنـوب                 

  .خاصة
وجزيـل شـكري وتقـديري    ،  كمـال المنـوفي  /وأخيراً البد أن أتوجه بالشكر للدكتور العميـد    

 كتبـه  منهو أستاذ قدير في العالقات الدولية ورائد تعلمنا     و إسماعيل صبري مقلد     /ورواعتزازي للدكت 
ناهد عز الدين لمساعدتها فـي تنـسيق هـذه          / وأريد أيضاً أن أسجل شكري للدكتورة        .وآرائه الكثير 

قـد  عيسى المنسقة التنفيذية للمشروعات فى المركز على قيامها على تنفيذ ع      مروة   /أ كما أشكر . ةالندو
  .هذه الندوة
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