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   (*)شهادات وخبرات: الختاميةالحلقة 
 

  نادية مصطفى /الدكتورة •

عتقد أننـا وصـلنا بعـد    وأ، ت وخبرات بعض األساتذة المتميزين   هذه الجلسة مخصصة لشهادا   
موضوع علـى   المداخل مختلفة لهذا    إلى  راض بعض من األمور بالتفصيل      عجلستي عمل تم فيهما است    

 مستوى تحليل االقتصاد السياسي الـدولي ومـستوى تحليـل           و على أمستوى تحليل العالقات الدولية     
       سياسات المناطق ومستوى تحليل النظام الدولي وجميعهـا مـداخل متـضافرة لفهـم هـذا الحـدث                 

 وما   و االعتبار لحدث باندونج   أن االحتفال   إ قيل أكثر من مرة ف     ا ولكن برؤية مستقبلية وكم    )التاريخي(
جـل  أمور نستدعيها مـن  أجميعها  ،٧٧ة عدم االنحياز ومجموعة الـتاله من أحداث متصلة من حرك 

استخالص الخبرات المتصلة بآثار النظام الدولي وآثار التجارب الوطنية الداخلية في المجال الـسياسي    
واالقتصادي والمجتمعي على فاعليات ما يسمي بحركة عدم االنحياز والتي ازدهـرت بقـوة طـوال                

 حتى أصبحنا بالكاد نسمع عنها بين حين وآخر ناهيـك          ،فولها التدريجي أومدى  ات  يات والسبعين يالستين
   .٧٧عن مجموعة الـ

 مـا بعـد     إلىباردة  لن تغير المناخ الدولي منذ الحرب ا      أوهي  مهمة  وصلنا الي خالصات    قد ت و
ـ والحرب الباردة كان متغيراً أساسياً من متغيرات تحديد مآل عدم االنحياز              لـم    ولكنه ٧٧مجموعة ال

يكن الوحيد و ربما أستطيع القول أن هناك تغيرات أخرى كثيرة وكانت الحرب البـاردة هـي عامـل     
 وحتـى  ١٩٥٥ن مجموعة دول العالم الثالث والجنوب منذ إكاشف للتغيرات التي حدثت معه وبالفعل ف      

يـة   نجـح فـي تجربـة الحر    قدا منهن كان قليل  إاآلن مرت بتطورات عديدة فقد نجح البعض منها و        
السياسية والمؤسسية السياسية واإلنجاز التنموي االقتصادي والكثير منها لم ينجح في هذا األمر ومـن               
ثم أضحت أنواع المشاكل التي تواجهها هذه المجموعة من الدول أكثر تنوعاً وأكثر اختالفـاً عـن ذي       

 يثيـر الحـديث   مماعدة قبل على نحو جعلنا نرى أن الصين والهند والبرازيل تتبوأ مراكز القوى الصا  
  . عن مستقبل التعددية في النظام الدولي الحالي

تهـا  قوو فأمام الهيمنة القطبية واألحادية األمريكيـة  ؟يضاً إلى نقطة ماذا بعد اآلن    أ كما توصلنا   
 هل لم يعد لدينا بديل آخر لتفعيـل حـوار القـوى             .وبعد انفراط عقد حركة عدم االنحياز      غطرسةالمت

بقة ا واعتقـد أن الجلـسات الـس       ؟لصعيد الدولي من خالل التكتل ومن خالل التعاون       الصغري على ا  
 ، وحقيقة العالقة بـين أمريكـا وأوروبـا        ، والنقاش حول حدود القوة األمريكية     .أفاضت في هذا األمر   
 لى قاعـدة  إذا أراد البعض انتهاز الفرص فهذا ممكن ولكن استناداً          إنه  أ وتبين   ،والقوة الصاعدة الجديدة  

داخلية ذاتية قوية اقتصادياً وسياسياً كحال الهند والصين، حتى ولو مازال هناك مسافة بينهمـا وبـين                 
الواليات المتحدة وأوروبا وأن البعض اآلخر ليس أمامه مثل هذه الفـرص نظـراً لـضعف قدراتـه                  

قـف راضـية   ناحية أخري باتخاذ مواالداخلية من ناحية وهرولته نحو استرضاء الواليات المتحدة من   
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قابلة بكل الخطط األمريكية دون محاولة لمناقشتها حفاظاً على المـصالح الوطنيـة الحقيقيـة ودون                و
ن هذه المواجهة مع الواليات المتحدة يجب تجنبها لدرجة أن البعض فـسر عـدم        أالخوف من االتهام ب   

 ضد الواليات المتحـدة  هةأن هذه قمة تؤسس لجبذهاب بعض القادة العرب إلى القمة العربية الالتينية ب        
ـ                 ، اآلن  ةاألمريكية ومن األفضل سواء حدث ضغط عليهم أو لم يحدث عدم الدخول في هـذه المواجه

نريد أن نستكمل الصورة فيما يتصل بدروس الحدث نفسه أو مغزاه أو مآالته المستقبلية أمـام الـدول               
  . الصغرى لتفعيل تحركاتها الخارجية ودعم مصالحها الوطنية

 :  حلمي شعراوي/تاذاألس •

 أريد التنويه إلى سعادتي بعقد هذه الندوة داخل المركز ألنها تكاد تكون رابـع اجتمـاع فـي                  
هو رئـيس مركـز البحـوث العربيـة        و سمير أمين    / كان الدكتور   وقد ،حول نفس الموضوع  القاهرة  

نه كان  أقصد من ذلك    أوواإلفريقية وهو قيادة أساسية في مؤتمر بورتواليجري ومنتدي البدائل العالمي           
تمر للتحرر الوطني مرة أخري وفـي هـذا   ؤن يعقد هذا العام م أ منذ مؤتمر بورتواليجري ب    اًلدينا قرار 

كما تم عقـد     ،٢٠٠٥ في أواخر مارس     اإلفريقىالمستوى العربي و   اإلطار تم عقد ندوة للتضامن على     
 / األسـتاذ  مع نقابة الصحفيين حضرهاندوة أخرى في إطار مركز البحوث العربية واإلفريقية بالتعاون   

 كما تم إعداد ملـف فـي مجلـة          ،محمد السيد سعيد  وهذه هي رابع ندوة       /الدكتورمحمد السيد احمد و   
 بالفعل ولكن على نحـو مقطـع   موجودالشاهد وكتب فيه سمير أمين وآخرون أي أن االهتمام بالحدث   

نه البـد  يتم تجميع هذا المنتج في مجلد واحد  ألن أقترح انا أن ولذا فوومجزأ بحيث لم يشعر به الكثير     
   .ول نقطةأ  هى من موجات باندونج وهذهةأن نعيد التذكير وأن نجدد التفكير في هذه الموج

و دول قوميـة حديثـة      أ ،النقطة الثانية هي أن باندونج تمت في إطار تفكير نظم قطرية وطنية           
 لكن األهم من ذلك هو األطر األخالقيـة والروحيـة    ،ة الحرب العالمية الثاني   ةتنشد االستقالل بعد موج   

على المستوى المادي كانت األطر جماعية فال ننسى طبيعـة حركـات            ف.التي ارتبطت بهذه التحركات   
 وهي الحركات الجماعية التي كانت تتوارثها حركة التحرر الـوطني مثـل    Pan-movementالـ 

Pan-Arabism  و Pan-Africanism  و Pan-Asian حركة آسيا لآلسـيويين التـي كانـت    ى أ 
  ال وحتى أمريكـا الالتينيـة  ،١٩٥٥موجودة في بورما والهند وسيالن وكان هناك اجتماعات قبل عام        

طموحـات  ن خلفها حركات السان بوليفارية وكل هذه التحركات تبلورت في أشكال ورغبات و            أننسى  
أرى ثورة يوليـو وضـعت ثالثـة        فأنا ال   ية    رغم اهتمامي بالدراسات اإلفريق   و للتحرر الوطني ولذا  

 فالدوائر لم تمض بهذا الشكل وأنا أرى أن دائـرة    ؛ فهذا غير صحيح   ،عربية وافريقية وإسالمية  : رئدوا
 التي جمعت كل حركات التجمع األخرى والدليل على ذلك هـو بانـدونج              المظلةالتحرر الوطني هي    

ا بالواليات المتحدة األمريكية والعمالة لها، يوليو كانت         فثورة يوليو اتهمت على نحو ما باتصاله       ،نفسه
ن بانـدونج هـي   أذكر ذلـك أل  وأنا ، ما يقال عن الدوجما الناصريةاًثورة براجماتية ولذا ليس صحيح  

 هـذا  ن إذ، سابقاً فيهاةجمعت كل حركات التحرر المذكور  قد  مثال تحركات التحرر الوطني الجنوبية و     
السؤال هو إلـى    جنوب و ال- الجنوب ة واليوم ما يذكر هو موج     .تحضاره اآلن هو المعني الذي يمكن اس    

الجنـوب وهـذه    - دعم فكرة الجنوب   بغرضالهند و جنوب إفريقيا      ،بين البرازيل  لجمعاأي حد يمكن    
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أؤيد ما قيل سابقا حـول ضـرورة إعـادة           اأنأول فكرة يمكن للدراسات االستراتيجية أن تعتني بها و        
 الموجـودة   Pan-movements وما هي طبيعة اليوجد بها من أفكارناطق وفيما التفكير في هذه الم

   .؟اليوم
 في باندونج سرعان ما أصبحت حركة لها تجمعات شـعبية قويـة    ة أن هذه الموج   ثالثةالنقطة ال 

فريقية التي استطاعت عمـل     ال كانت االهتمام بانثروبولوجيا الشعوب ا     ١٩٥٥وتجربتي الذاتية في عام     
قصد مـن ذلـك   أهذه الشعوب البدائية كما كان يقال، كما شهدت بداية مؤتمر للشباب العالمي و     ل ةرابط

وكـان  . ١٩٥٧يوية بعد باندونج في ديسمبر      نه تم اختيار مصر إلقامة مؤتمر الشعوب األفريقية اآلس        أ
ـ     كثير أن   ثكبر مشهد في جامعة القاهرة وقد حضرت هذا المؤتمر وحد         أهذا   ة  من الـشعوب األفريقي

و مـع اسـتقالل غانـا عـام     ، هو ما يجب أن نعيد االهتمام بهوواآلسيوية جاءت هنا لتقيم في مصر     
قرر إقامة مؤتمر الشعوب األفريقية ثم مؤتمر الدول األفريقية، وما أريد قوله من كل هـذا أن                 ت ١٩٥٦

ـ   وإنما شهدتالحركة األفريقية اآلسيوية بهذا ليست مجرد تجمعات حكومية     اد العماليـة   حركـة االتح
  ثم تركزت هـذه  ،كتاب دور كبير في هذا التبادلل وكان ل.آسيوي-اآلسيوية والتبادل االفرو –األفريقية  

  دراسات اسـتراتيجية إلىالحركات لتصبح افريقية وضعف الوجود اآلسيوي بها وهذا األمر في حاجة        
محمد فائق كانـت    / األستاذ  وفي هذا الخضم وضمن عملي بمركز الشؤون األفريقية مع          . لفهم أسبابه 
 مـع قـرار      أدراج الريـاح    الدراسات األفريقية وكتبت أطنان من الدراسات التي ذهبت        إجراءمهمتى  

الرئيس أنور السادات بإغالق كل المكاتب المتخصصة وأنا ال أقول ذلك فقط من باب النقد الـسياسي                 
 هـذا   ائجاتب المتخصصة وكان من نت    يضاً إلغاء المك  ألكن مع األسف فهدم المؤسسات األساسية شمل        

لقي في مخازن وزارة الخارجية وكان هذا تراث من الدراسـات المعرفيـة   أ المكاتب  هذها أنتجته أن م 
  .  الدقيقة في كل مناطق افريقيا التي أرى ضرورة العودة إليها مرة أخرى

 اًيتي كـان مؤيـد  وفي الحديث عن الصراعات الدولية في إطارها الشعبي نجد أن االتحاد السوف     
 بتأييد من الصين تحـت مـسمى    تعملمجموعة أخرىكانت هناك لمجموعة من الحركات من ناحية و  

  .  هذه المجموعات كلالماوييست وكان علينا حضور اجتماعات
آسيوية عموماً كدول تحركت فـي إطـار نظـام دولـي            - هي أن حركة االفرو    الرابعةالنقطة  

international system   للعمل على مستوى قومية وللدول القطرية ذات الوزن  للقوى الاً فرصأتاح
  ظهـرت أن تكون األمم المتحدة هي رمز وأداة التأثير على المستوى العالمي وبالتـالي  واألمم المتحدة   

 أمـا اآلن  ،و غيرها نفوذها الستصدار قرار بتحريك األمـور     أ عدم االنحياز    ةإمكانية ممارسة مجموع  
 ومن هنا أتساءل إلى أي اتجـاه يتحـرك هـذا       العالمى  هو المسيطر على هذا النظام     النفوذ األمريكي ف

 وأي فكرة قومية تحدد نفسها مرتين؛ مرة من         ها فهذا النظام هو نظام للرأسمالية العالمية وآليات       ؟،النظام
 ،ا ومرة أخرى من مضمون تحركه     ،مدى الخضوع والبعد أو القرب من قيادة النظام العالمي اإلرهابي         

توافق أو لم يتنـاقض مـع مـضمون النظـام العـالمي       قد فإذا كان المضمون االجتماعي االقتصادي  
والرأسمالية االحتكارية المتوحشة فال يوجد هامش للبعد، ومن هنا أتساءل إلى أي حد الحركة القوميـة          

حركـة الوحـدة   حركة القومية العربيـة ومـن قبلهـا    ؟ فالالعربية أو الوحدوية العربية محددة لهويتها     
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يرة ليس لديها أي    خ كانت حركة اجتماعية واألممية اإلسالمية التي قويت جداً في السنوات األ           اإلفريقية
 فالبـد مـن أن     مانع من أن تصبح ذات توجه رأسمالي، وإذا كنا أصحاب توجه رأسمالي بهذا الشكل               

 عن عدم وجـود   قرنى بهجت/يكون اتجاهك في طريق االحتكار الرأسمالي الدولي، وما ذكره الدكتور   
  داخـل أوروبـا       هـو  صراع أمريكي أوروبي حقيقي محوره أن الرقم األول لالستثمارات األمريكية         

 وإذا لم تغير الحركة اإلسـالمية مـن         .ذو طبيعة اجتماعية وسياسية    دولى   ومعنى ذلك أننا أمام نظام      
  ، طريقها إلى المعسكر الرأسمالي    توجهها االجتماعي االقتصادي نحو فكر شعبي تنموي جاد تكون في         

ولذلك يتم الحديث عن عدم وجود تناقض كبير مع اإلسالميين وقبول اإلسالمية المعتدلة والذي محوره               
: والسؤال هـو   ،ن آجالً أو عاجالً   إ ،يقين العالم الرأسمالي من اتجاه الحركة اإلسالمية نحو الرأسمالية        

 أو تساهم في عمل تـسونامي جديـد للفكـر           اًدة التواجد ثاني   القومية الجدي  ةإلي أي حد تستطيع الحرك    
  . الوطني القومي
عدم جدوي فكرة عدم االنحياز في الوقت الحالي بعد انهيـار االتحـاد             ب  القول ستنكارالوننتهي  

 هنـاك   إذنالسوفيتي وأرى أن المفهوم مازال قائماً فعدم االنحياز اليوم هو لهذا االحتكـار العـالمي،                
 سواء شعبية أو ثقافيـة أو       ،صبح على تكتالت جديدة ضرورية    من ثم ي  عدم االنحياز اليوم و    جة إلى حا

وأؤكد علـى   ن تحدد أنها غير منحازة لهذا المعسكر الرأسمالي العالمي المحتكر لسلطة المال        أحكومية  
الجنوب - في مفهومنا لنظام الجنوب      اً   بهذا المعني كما أن هناك تطور      ة موجود زعدم االنحيا أن فكرة   

 تنسيق وجودنا في األمم المتحدة لكن البد من تنظيم أشكال تحـدياتنا لهـذا                مجرد ليس بالضرورة هو  ف
النظام العالمي فالنظام العالمي لم تعد قاعدته الرئيسية في األمم المتحدة رغم قرارات مجلـس األمـن،         

 سـي ولكـن أصـبح شـكالً     نحن أمام تنوع سلوكي وهذا النظام العالمي لم يعد مجرد قـرار سيا    نذإ
 منظمـة التجـارة   – صندوق النقد الـدولي     –البنك الدولي   ( خاصة مع وجود األذرع الثالثة       اًاقتصادي
 في المجتمع الـدولي بمـا يعنـي أن    اً أي أن هناك تنوع    ، ومؤتمرات البيئة ومؤتمرات المرأة    )العالمية

المتحدة ومجلس األمن  والفـارق كبيـر        هناك ديموقراطية جديدة بدالً من االحتكار السياسي في األمم          
بين الذهاب لمؤتمرات المرأة العالمية ذات مساحة االختالف الواسعة والـذهاب لمـؤتمرات منظمـة               

  .التجارة العالمية  والتي ترى أن أسوأ كتلة من كتل الجنوب هي الكتلة العربية
تحـام منظمـة التجـارة       وأن اق  ،خلص إلى وجود تربيطات واستقاللية داخل النظام العالمي       أ و

 البرازيل نـشأ باألسـاس      – جنوب إفريقيا    –الدولية يجب أن يكون على نحو جماعي، وتحالف الهند          
قصد ضرورة إثارة عدد من الدراسات القادمة أكثـر  أآسف لإلطالة لكن . داخل منظمة التجارة العالمية   

  . م الناميتحول إلى يتيم من ضمن أيتام العالنمن مجرد قول أو تحية حتى ال 
 :  نادية مصطفى/الدكتورة •

قلتنا نقلة نوعية على مستوى التحليل، فبعـد  ن على مداخالته التي   شعراوى  حلمي /أشكر األستاذ 
   عن حركات الشعوب مـن منطلـق معرفـي ونظـري      هون كنا نتحدث عن تجمعات الدول، تحدث   أ

ام الرأسمالية العالميـة فهـذا منظـور    نه نظأم العالمي على ا حلمي للنظ/ويساري فعندما ينظر األستاذ 
 حركـة لتحديـد موقعهـا وموقفهـا مـن           أى  وبالتالي ومن هذا المنظور تتشكل     ،و ماركسي أيساري  
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ات فيما  ين هذه نقلة إلى التفاعالت التحتية الشعبية التي كانت موجودة في الخمسين           أواعتقد  . الرأسمالية
ساسياً من  أ مصر تحتضنها وتعتبرها منطلقاً      ت كان يسمى بتجمعات الشعوب االفريقية واآلسيوية وكيف     

 نفوذها الحقيقي والذي تراجعت عنه في       ت اإلقليمي العالمي وأداة أو مجال من مجاال       ها  منطلقات دور 
  . مرحلة سابقة وتحاول أن تستعيده في مرحلة أخرى

 :  نبيل بدر/السفير •

 أعايش هـذه األمـور وربمـا     لقد كان لي حظ أن دخل في الموضوع مباشرةً   أ اسمحوا لي أن    
 وال رثـاء لمـا    ليس مديحاً    أشارك في بعض مناسباتها واالقتراب من محطة باندونج اليوم في تقييمي          

 من   ال يمكن أن نقتصر فيه على استعراض عبرة التاريخ والتحالفات وغيرها            كذلك ،حدث في باندونج  
 ،ن فكرة التحرر الـوطني أ بمعني " الوطنيالتحرر" التي حفلت بها فترة كان عنوانها الرئيسي   األحداث

فريقيـا  إكانت هي الفكرة المركزية التي سادت خالل هذه الحقبة التي تجمعت حولها دول تنتمي إلـى            
 علـى   اإلفريقيـة حصول كثير من دول القارة       فى   ذكر أن مصر كان لها دور أساسي ومهم         آسيا وأ و

 صـاحب ذلـك   وقد. نداً كبيراً لكل حركات التحرر  يضاً س أ كانت   ، وعلى المستوى اآلسيوي   .استقاللها
 وقد خدمت في سوريا حوالي خمس سـنوات فـي أول سـفارة         .في نفس الوقت فكرة القومية العربية     

 ، إلقامة سفارة مصرية في سوريا لحساسية الموقـف    اًوكان عبد الناصر رافض   -لمصر عقب االنفصال  
 وخـالل تلـك الفتـرة       –سية فكرة القومية العربية     الفكرة المحورية التي سادت األدبيات السيا     وكانت  

اً بخطـط   جميـة منـسو   وحصلت على أدبيات حزب البعث التي كانت تمثل مزيجاً من الرومانسية الق           
ميشيل عفلق وزمالئه التي تلونت بلون يساري خالل فترة إقامته في أوروبا، وتعرضت التجربة لمـا                

 هو حـزب البعـث العربـي        – يحكم في سوريا     تعرضت له ثم مضت األمور وبقي منها اآلن حزب        
 وهـي   ،نه يتعاون مع ما يسمى بالجبهة القومية      أ يتخذ صيغة تسمى الحزب القائد بمعنى        –االشتراكي  

هذا ما بقـي مـن       عبارة عن أحزاب ورقية تأتلف معه في وزارة واحدة إنما هو الذي يقود المسيرة،             
نشأ نتيجة لضعف القيادات التي أتـت بعـد عبـد      حقبة الرومانسية وقد قضت عليها تطورات بعضها        

  . في الدول العربيةأخرىنتيجة تداعيات  وأنتيجة اتفاقية السالم بين مصر وإسرائيل  وأالناصر 
 أقول من وجهـة     أن أو رثاء له     ى واسمحوا لي دون تباك على الماض      ٢٠٠٥ إلى سنة    ناإذا جئ 

 بمعنى  )استعادة التوازن السياسي  (في واقعنا    ومنظر محترف أتصور أن اسم اللعبة ينبغي أن يكون الي         
أن التداعيات التي أعقبت الحركات التي كانت تشكل ركيزة لمصر ولبالد أخرى قد ضعفت ألسـباب                

يضاً أن فكـرة    أ هذا اللقاء العلمي هو أن نسترجع        ثمارحد  أ و . وأصبحت القضية هنا متشعبة تائهة     عدة
ي فكر يحاول أن ينسج خيوطـاً تجمـع بينـه          أرن تكون ركيزة    استعادة التوازن فكرة أساسية ينبغي أ     

 في المشاكل أو في المنطلقات، وهناك مجموعة مـن األفكـار تعتبـر     معه وبين غيره من دول تتشابه    
 مـا هـي   :تحدثنا عن فكرة التحرير سابقاً وتحدثنا عن فكرة القومية العربية والـسؤال هـو    ،محورية

 ،  االقتـصادي وراطية، حرية اإلنسان، تحقيق التنمية البشرية، تحقيق النم    الديموق ؟األفكار السائدة اليوم  
تطوير نظام دولي ليس لنا بديل غيره وهو األمم المتحدة بحيث يكون قادراً على التعامل مع التحديات                  

 وأن يتخلص النظام الدولي في مسيرته نحو تحقيق هذه األمور من كثير مـن العيـوب التـي        ،السائدة
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 ازدواجية المعايير، الكيل بأكثر من مكيال، دعـاوى صـراع الحـضارات،             :ا الجميع مثل  يشكو منه 
احتقار األديان واستخدام بعضها ضد بعض، محاولة السيطرة لصالح الدول الغنيـة علـى مـسارات                

 ،ي وهل السيادة كما تعلمناها في القانون الـدول        ، ومفهوم السيادة  ،التنمية في الدول الفقيرة واألكثر فقراً     
 شـمل أعم وأ ة مقول يستدعىهذا األمر؟ نها  قد طرأت عليها تغيرات     هي السيادة بمعناها الذي كان أم أ      

 أتـي فـي     ١٩٤٥ معلوم عـام      فعندما قامت منظمة األمم المتحدة كما هو       ؛ تحقيق السلم العالمي   وهى
 ومـن  .ها المنظمـة  قامت عليالتي واألهداف الديباجة أن تحقيق السلم هو بالتأكيد في مقدمة األغراض  

ة لألمم المتحدة في حينها على ما اتفقـت عليـه، هـذا النظـام               اوئحيث هذا الهدف اتفقت الدول المن     
نه مضى عليه زمن طويل وخلل الموازين يزداد وضوحاً ووجود القطبية الواحدة في الوقت              أمعروف  

راع بين أوروبـا والواليـات      نه ال يوجد ص   أالحالي تزيد الهوة اتساعاً وصحيح تماماً ما ذكر من قبل           
ن هناك منظومة من القيم تلتف حولها الفئتان وهناك منافـسة تجاريـة              أل ؟لماذا: المتحدة والسؤال هو  

وهناك ربما عودة لالستعمار القديم أو استرجاع لمناطق نفوذ إنما ما يجمع هذه الكتل هو أقوى وأهـم                  
 –الصاعد الصين إذا ما ائتلفـت مـع الهنـد    النظر إلى العمالق    أضف إلى ذلك ضرورة      .مما يفرقها 

  ثم   ؟ال شك حسابات تتعلق بهذا التطور     ب قتضى كل هذا ي   –والمستقبل كفيل بتبيان نتيجة هذا االئتالف       
ـ هل تتجه أوروبو – االتحاد السوفيتي السابق –ما هو الموقف األخير لروسيا      أو تتجـه آسـيوياً أم   اًي

هذه كلها أسئلة     الشرق؟ أمالقومي يتحقق بتحالفات باتجاه الغرب       هل ترى أن أمنها      ؟تقف بين األمرين  
  .حيوية

نه إذا كان األمر كذلك يصبح من المـصلحة أوال أن  أ بالعودة إلى قضية استرجاع التوازن نجد   
ن ن الديموقراطية حـديث أمريكـي وإنمـا أل        كون الشعار والمبادئ العامة مبادئ متفق عليها ليس أل        ي

األمر فـي تقـديري      .حقوق اإلنسان وقضايا التنمية وما إلى ذلك      بالمثل   و مطلوب شيءالديموقراطية  
 إلى محاولة تقيـيم التجربـة     مع تجاوزها  يتسع لمحاولة تطوير صيغة التحرر الوطني الذي كان سائداً        

التوافق على قيم وتعريفات محددة ينبثق منها البحث عن مصالح          مدى  منذ بداياتها إلى التاريخ الحالي و     
الدول األقل قوة ونفوذاً وغني سواء على صعيدها الذاتي أو على الصعيد الدولي بحيث ال تكون لقمـة                

  . سائغة للقوى األكبر أو القوى المهيمنة أو القوى المسيطرة
نه إذا تم التركيز على ذلك وكان هذا محل بحث واتصاالت بحيث يكون الشعار هـو                أأتصور  

 بالنسبة للدول التي كانت تـسمى أو مـا    من الفرصون يحمل الكثير استعادة التوازن لكان هناك مضم    
 قوة مجـددة    ذلك أن لديها  تزال تسمى مجموعة عدم االنحياز وفقدت الكثير من ثقلها أو وزنها الدولي             

 أيضا عنصراً يمكن أن يحقق التوازن ولو علـى          وهىلنشاطها وأوعية تتناسب مع التطورات الجارية       
  .  ذلك إصالح النظام الدولياألمد الطويل بما في

 : نادية مصطفى/ الدكتورة  •

لقد نقلنا سيادة السفير نقلة أخرى ومن منطلق آخر مستعرضاً مآل قـضية التحـرر الـوطني                 
. لوجياتيوفكرة القومية العربية وكيف أن المصالح هي األساس في دعم العالقات الدولية وليس األيد             و

 بالمنطقة العربية في ظل القومية العربية إلـى مـستوى النظـام             منتقالً من المستوى اإلقليمي الخاص    
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ما ينتشر فيـه  العالمي وما يسود فيه من أفكار أو قيم أخالقية خاصة بحقوق اإلنسان والتنمية البشرية و      
ت القوة الدولية مثل ازدواجية المعايير ودعاوى صـراع الحـضارات واحتقـار             من ممارسات سياسا  

قويـاء أو  ألاألديان والمفاهيم الجديدة عن السيادة التي تبيح التدخل الخارجي واستغالل العالقـة بـين ا   
 وتتركز رؤية سيادة الـسفير حـول مـا    ،ن هيكل العالقة بين القوى الكبرىعاألغنياء والفقراء ناهيك  

ه استعادة التوازن السياسي بعد التداعيات التي ترتبت على بعض هياكل العمل الجمـاعي لـدول                سماأ
 والتوافق حول المبادئ والشعارات التي يجـب االتفـاق          ،العالم الثالث على أساس المصالح المشتركة     

  .عليها و التي تحكم العالم اآلن

  : إبراهيم نصر الدين/الدكتور •

 مـع   )مـصر ( اإلفريقي الجناح   تالحم ١٩٥٨ عام   هدفقد ش : إلى أمرين أود فى البداية أن أشير      
 ه اتفاقيـة ميـا  كان عقـد  السورية، األمر اآلخر     - في شكل الوحدة المصرية    )سوريا(الجناح اآلسيوي   

 وفي غمـار هـذه   ، بين مصر والسودان بحيث أصبح لمصر ذراع هنا وذراع هناك          ١٩٥٩النيل سنة   
  قـد  ومية العربية سواء في مصر أو على المستوى اإلقليمـي العربـي           العملية كانت الدعاوى نحو الق    

تعالت وبدأ النظر إليها باعتبارها احد التفريعات غير المباشرة لحركة باندونج، فعنـدما نتحـدث عـن     
 أتصور أن روح باندونج هي التي خلقت هذه الحالـة     .الجناح اآلسيوي والجناح اإلفريقي للعالم العربي     

ـ          على اعتبار أن      سـنة األخيـرة     ١٥٠ـمصر تاريخياً ظلت منحصرة في نطاقها اإلفريقي خـالل ال
   .وخاصة النطاق المصري السوداني

 نغمة القومية العربية تحـت تـأثير        تات هذه الروح وعل   يوقد شهد النصف الثاني من الخمسين     
ـ    ،ات شهد تطورات مختلفـة    ي غير أن النصف األول من الستين      ،باندونج وجـه  ر الت فمـن ناحيـة ظه

  وفي أثره نشأت سياسة المحاور العربية بين دول كـان يظـن أنهـا الـدول                  ،االشتراكي في مصر  
 -المحافظة في مواجهة الدول الثورية فبدأت روح التمزق تنتشر باإلضافة إلى انهيار الوحدة المصرية             

خالف المصري  يضاً حرب اليمن وما تركته من تأثيرات على المملكة العربية السعودية وال           أ ،السورية
   .١٩٦٣العراقي في هذه الفترة من الستينات هذه الفترة نشأت منظمة الوحدة االفريقية سنة 
فريقياً منذ النصف   إ ال أريد أن أقول أن هذه األزمات على الساحة العربية جعلت مصر تتوجه              

همهـا مـا    أ لعل   يضاً هو اآلخر تطورات   أات شهد   يات لكن النصف الثاني من الستين     يالثاني من الستين  
 فسقط بن بيال في     ،يسمى بالثورة المضادة ضد أنظمة الحكم الثورية الوطنية على مستوى العالم الثالث           

الجزائر ونكروما في غانا وبوكيتا في مالي وسوكارنو في اندونيسيا ثم جرت محاولة في كوبا ووجـه                
 أدت إلـى تـأثير   ١٩٦٧ حـرب ف  لكي يتم احتواءها داخل نطاقها المحدود١٩٦٧لمصر ضربة سنة 

ن كثيـر مـن رؤسـاء        أل اإلفريقيةبالسلب على العالقات المصرية العربية وعلى العالقات المصرية         
 لهزيمة مـصر وهـذه الفتـرة        ة بل ظهرت شمات    المصرى فى الحرب   موقفل انتقدوا ا  اإلفريقيةالدول  

يسيا الجنوبية لكنهـا فـي      يضاً شهدت ظهور النظام العنصري العالمي وحكم األقلية البيضاء في رود          أ
 أفـرز ك  ل غير أن هذا وذ    اإلفريقية حركات التحرير المسلحة في القارة        صعود ذات الوقت شهدت بدء   

سياسة محاور داخل القارة فبتنا نجد دول تتحدث عن الحوار مع النظم العنصرية ودول أخرى ترفض                
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 وفي النـصف    ،تدلة والدول المحافظة  الحوار وبدأنا نتحدث عن الشقاق بين الدول الثورية والدول المع         
ج الدولي وواكبه في ذات الوقت البحث عن نظام عـالمي      اات بدأ الحديث عن االنفر    ياألول من السبعين  

 بتأثيراتها االيجابية والـسلبية وظهـر       ١٩٧٣اقتصادي جديد في غمار عملية االنفراج وجاءت حرب         
  .صرم شكل من أشكال التضامن االفريقي مع إبانها

المـستعمرات البرتغاليـة     فـى    ت حركات التحرير والكفاح المسلح    حيضاً نج أ هذه الفترة     في
 هـو مـا   العربي و  ها توجه  لمصر بدأ يغلب على    اإلفريقيتوجه  أن  كان واضحاً   ووانتزعت االستقالل   

غيـر أن هـذا     ١٩٧٧ربي األول واألخير في مارس       الع اإلفريقيوصل إلي قمته بانعقاد مؤتمر القمة       
 هـو المـالذ فـي       اإلفريقي وبات التوجه    ،ى العالقات العربية المصرية   عللخصم إلى حد كبير     باأثر  

نه منذ بداية هـذه     أ مصر في اتفاقات السالم مع إسرائيل غير         دخول التوجه العربي الرافض ل    ةمواجه
ات باتت إمكانية الحديث عن تعاون مصري عربي فـي شـكل    يالفترة وهي النصف الثاني من السبعين     

 ضعيفاً إزاء التعـاون  اإلفريقية الجامعة  تحت مظلةإفريقيار القومية العربية أو حتى تعاون مصري   تي
ق القـضية   من أورا % ٩٩ حينما أعلنا أن      األمريكية األساسي والرئيسي بين مصر والواليات المتحدة     

فريقيـا إلـى التوجـه     انتقلنا من التوجه عربياً ثم التوجـه أ  ومنذ ذلك التاريخ ،في يد الواليات المتحدة   
نـذ نهايـة    م ودخلنـا    ،ون استراتيجي مع الواليـات المتحـدة      ا في إطار سياسة شراكة أو تع      أمريكياً

أن إمكانيـات    - بـشكل أو بـآخر       - وهو األمر الذي يعني    ، في هذه الدائرة   االسبعينيات إلى يومنا هذ   
بـات  و محدودة للغاية    خري باتت هي األ   إفريقي عربي أو تعاون مصري      –الحديث عن تعاون عربي     

 الحديث عن التكيف الهيكلي وعمليات التحول       -كما نعلم - يخضع لمظلة العولمة التي تفرض       إذنالكل  
 في وثيقة النيباد التي تتحـدث عـن الـشراكة           إفريقيا وهو األمر الذي ظهر على األقل        ،الديموقراطي

  .  مع العالم الخارجي وبالذات مع مجموعة الثمانيةاإلفريقية
ن فكرة عدم االنحياز والتي كان من شأنها أن تؤدي إلى شكل مـا مـن أشـكال                إهذا المعنى ف  ب
 واآلن يتم البحث عن مخـرج وهـل      ، في هذه المرحلة   األخرى العربي توارت هي     اإلفريقيالتضامن  

 حقيقي خصوصاً مع المشاريع المطروحة اآلن غربيـاً وشـرق     إفريقي – إفريقيهناك إمكانية لتعاون    
 تستهدف تمزيـق الكيـان      التيالمساعي األمريكية   أمام   الكبير، ف  اإلفريقيا والمتوسطية والقرن    أوسطي

شكال التضامن العربي علـى الجنـاحين   أالعربي بجناحيه اآلسيوي واالفريقي أتصور أن شكل ما من          
ى مـرة   اسيو -اآلسيوي واالفريقي يمكن أن يشكل قاعدة لالنطالق إذا كنا نريد عودة التضامن االفرو            

  . أخرى

 :  نادية مصطفى/الدكتورة  •

 عن التنويعات داخل حركـة      بالحديث الذي نقلنا نقلة مختلفة       نصر الدين   إبراهيم /شكراً للدكتور 
 أنهـا مـن   دعتقأ التي واإلفريقيةة والدولية والعربية    يعدم االنحياز في ظل التحالفات واألزمات اإلقليم      

فقط التغير في السياق الدولي ابتداءاً من األزمـات العربيـة            حركة عدم االنحياز وليس      إنهاكعوامل  
ـ    . وفق شرحه  إفريقياات التي دفعت مصر للتوجه نحو       يالعربية التي ذكرها طوال الخمسين      ة ثـم موج

 حتـى تغلـب     إفريقيـا  التي أبرزت تزايداً للتوجه المصري نحو        إفريقياات المتتالية في    يأزمات الستين 
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 وكما كنا نتساءل في الـصباح حـول         ،تحدة األمريكية على السياسة المصرية    التوجه نحو الواليات الم   
ضعف حركة عدم االنحيـاز أم أن ضـعف حركـة عـدم             وهل هو بسبب     األمر    عن هذا  مسؤوليةال

ـ   ،؟االنحياز هو الذي دفع مصر خارج نطاق دائـرة االهتمـام    ن هـذا العـرض مـن    إ ومـن ثـم ف
 ناهيـك عـن     ، العربـي  -ه من إمكانيات التعاون العربي    إبراهيم نصر الدين وخاصة ما ذكر     /الدكتور
 تنال منها محاوالت ما يسميه البعض الشد والجذب نحو ترتيبات عبر إقليمية أخرى              اإلفريقي اإلفريقي

 - العربـي أو االفريقـي     -مثل المتوسطية أو غيرها من التجمعات التي تأتي على حـساب العربـي            
   .االفريقي

 : شعل عبد اهللا األ/الدكتور •

  :أتصور أن كل ما قيل مهم و مفيد و إنما أريد في النهاية أن أركز على ثالثة نقاط
 إنتاج باندونج مرة     اعادة نه يستحيل أفي نهاية كلمته إلي     بعض المتحدثين   نه كما أشار    أ األولى  

ن باندونج كان لها مواصفات معينة وكانت نقطة انطالق لحركة معينة وهذه الحركة دخلـت               أخرى أل 
ي إطار التفاعالت الدولية ثم انتهت في نهاية المطاف إلي ما نحن عليه والقضية ليست األسف علـى           ف

ن الواقع هو محيط العالقات الدوليـة المـتالطم والواليـات            أل ،ما فات أو ما كان يجب الوصول إليه       
الـسوفيتي  المتحدة األمريكية كانت مركز الثقل األساسي لكل التفاعالت وعملت على كـسر االتحـاد              

والكتلة الشيوعية وعلى استئناس الدول النامية والدول المستقلة حديثاً وكان االتفاق كامالً بين القطبـين               
 ولذلك نجحت باندونج في أن تطلـق هـذه          ،على أمر واحد وهو أن هذه المستعمرات يجب أن تستقل         

ذه الدول مـن االسـتعمار      وهي أن تتحرر ه   ،  ن المصلحة األمريكية السوفيتية كانت واحدة     الصيحة أل 
 وانتهى األمر بانقسام العالم الثالث بين الطرفين ثم اختـراق           ىخرالغربي حتى تحل أي منهما محل األ      

 األمريكيـة    الكتلة عدم االنحياز فكانت الدولة تسمى نفسها دولة غير منحازة وهي في الواقع جزء من             
  . السوفيتيةالكتلةأو 

ها عدة مرات دخلت في مشاكل كثيـرة  هجتور عندما غيرت  رأينا في مصر كيف أن مص      :ثانياً
أدعـو إلـى دراسـة       ولذلك فأنـا     . نراها اآلن في المجتمع المصري     التيترتب عليها هذه الترسبات     

 حدث له تغير مرتان مرة عندما دخل بـشدة فـي            هنالمجتمع المصري منذ بداية القرن وحتى اآلن أل       
 وإنمـا   ؤسـاء وع ليس عالقة على مستوى القمة بـين الر        أحضان االتحاد السوفيتي ثم أصبح الموض     

ذ باالشـتراكية   ئالمجتمع المصري نفسه شعر بأنه يقترب كثيراً من التطبيقات السوفيتية فيما عرف حين            
 كيـف أن    رأينان على دراسة مادة القومية ثم مادة االشتراكية و        و وقد تسابق األساتذة األكاديمي    ،العربية
  .  في هذه الكليةةات عندما كنا طلبي كان بطل هذه المادة في الستين رفعت المحجوب/الدكتور

وبعد ذلك جاء الرئيس السادات ووجد أن ميوله ال تتوافق مع االتحاد السوفيتي وأن المجموعـة             
الحاكمة كانت تنتمى إلي الرئيس عبد الناصر فأراد أن يغير الدفة تغييراً كامالً فانتقل مرة أخرى إلـى                 

نه ساهم في تقـويض االتحـاد      أمتحدة األمريكية وبالطبع هناك دراسات أخرى أشارت إلى         الواليات ال 
 انتقل مرة أخـرى  فى عهده المجتمع المصري  فإن على أية حال  في أفغانستان،    ولعب دوراً    ،السوفيتي

ـ  ذاما وال نعلم على  opennessا يسمى باالنفتاح ومعناه ممن االشتراكية العربية إلى  و  ننفتح ومـا ه
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ي هذه الفترة تم عمل دسـتور   وف؟ وما هو شكل النظام السياسي  ؟مضمون هذا االنفتاح وما هي النتيجة     
يـر  يفعكس كل هذه التناقضات وحالة الضياع التي يعيشها المجتمع المصري، واليوم نأتي لتغ              ١٩٧١
يحتـاج   والمجتمع المـصري     ، واحد فقط وأرى أن الدستور كله يجب أن يتغير         بند في   ١٩٧١دستور  

ولويات ثم تحديد دستوره ودائماً ما يكـون الدسـتور هـو المرحلـة              أوالً وإلى ترتيب    أإلى توصيف   
 العالم الثالـث   حتىياز ثانية وال الحياد االيجابي والح ال يمكن إعادة إنتاج حركة عدم االن       نذإ .النهائية
 لما يسمى بهذا العالم الثالث كما        بين الدول المكونة   المختلفة وجود مجموعة من القيم       اآلن هو  فما نراه 

  .نرى ظهور الثالثي الجديد الذي ليس ضد الواليات المتحدة
نه ال يجب مطلقاً أن نربط أنفسنا بالواليات المتحدة فاضمحالل          أ وأهم ما يمكن التأكيد عليه هو       

ـ     الواليات المتحدة أو استمرار قوتها ليست قضية مصيرية بقدر         ة حتـى  ما يجب أن تكون محل دراس
يمكن أن نفهم كيف نتعامل في البيئة الدولية التي تسيطر عليها الواليات المتحدة وهذا يـدعوني إلـى                  

بناء سياسة خارجية تقـوم علـى   إلى أن مصر ليس لديها سياسة خارجية وأنها تحتاج        بصراحة  القول  
اسة الخارجيـة  وأن تضع في حسبانها النسق المعروف في تعريف السي ،قراءة صحيحة لكل التطورات  

اهتمامـاً    أبدى، أمام وزير خارجية فرنسا١٩٩٩وعندما قلت هذا الكالم بالنسبة لفرنسا في إفريقيا عام    
 للدولة وأن تكون هذه األهـداف       اًفائقاً بما أقول وقلت أن معنى السياسة الخارجية أن يكون هناك أهداف           

 بمثابـة مـشروع   هـا ن أل لتحقيقهـا  تخصيص موارد معينـة يتم ،مبنية على مجموعة من االعتبارات    
 منها ثم نقوم بعمل تقيـيم مـستمر ألدوات وفـرص ومخـاطر              اإلنفاق والعائد استثماري يحسب فيه    

  . "أي بطالة مقنعة" ونحن اآلن ندور خلف أنفسنا وال نحقق شيئاً ،وتحديات هذه السياسة الخارجية
ليس هنـاك رؤيـة     ف ،ر قائمة بالفعل  ن تكرس العقول العلمية لتمدح في سياسة غي       أسفت أل : ثالثاً

إذا أردنا أن نعـالج أنفـسنا البـد أن نقـف علـى               ، وهذا ليس عيباً   ،مطلقاً لسياسة خارجية مصرية   
 إلي أين يتجه العالم؟ فقد قدمنا طلـب للحـصول علـى    :التشخيص الصحيح لما نحن فيه والسؤال هو     

حصول على ذلك ومن يقول غير ذلك       عضوية دائمة في مجلس األمن ونرى أننا أحق من غيرنا في ال           
 - التي هي بالفعل تخص العـالم الخـارجي     –  أي أن المناقشة في هذه المسائل         ،نه غير وطني  أيتهم  

 وما نريده هو الخروج عن القراءة المصرية الـضيقة لألحـداث            ،أصبحت عملية تقرأ قراءة مصرية    
  واعتقد أن العالم     يةتنصرف في قضايا وهم   فنحن لدينا كل اإلمكانيات ولكن لماذا تستأنس العقول لكي          

 يجـب أن    التـي وتغير والواليات المتحدة لها طروحات جديدة ونحن لنا موقفنا من هذه الطروحـات              
ومن هنا البـد     ،حتى يكون لنا تأثير فيمن حولنا ومصر من الدول المؤثرة بذاتها وليس بمواقفها            نعلنها  
 .والً بالنهوض الداخلي  أالبد من البدء    ويجاد أساس مشترك    تم استثمار مصر بمقوماتها واستطعنا إ     من  

ات ومـا بعـدها     يوصحيح أن مصر استنجدت بالمجموعة االفريقية والمجموعة اإلسالمية في السبعين         
  .ودة مصر لمنظمة المؤتمر اإلسالمي مسألة ع١٩٨٤فالرئيس سيكوتوري هو الذي آثار سنة 

 اإلطـار اإلسـالمي   ؛ متعـددة أطـر ة أربع بين  وما أريد قوله هو أن مصر محظوظة أن تقع        
 وعدم االنحياز هو نوع من المزاج الـسياسي  ،واإلطار االفريقي واإلطار اآلسيوي واإلطار المتوسطي    

المـصري البـد أن    والموقف ، طابع ثقافيذاتن مصر لديها مقومات أساسية   أالذي انتهي لكن اعتقد     
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ي دولة فـي المنطقـة تعـاكس اتجـاه  الـسياسة             ي حركة أل  أن   أل  محددة واضحة  يعتمد على رؤية  
 وما نريده لمصر هو ضرورة وضـع سياسـة   ، وبالتالي تعاقب هذه الدولةاً معادياًاألمريكية يعتبر أمر  

كبر دول العـالم فـي   أ وال أريد القول أن مصر من ،خارجية منضبطة تستطيع أن ترى أين نحن اآلن    
البـد مـن    ئق  عتقد أن هذه الحقا   أ و ، مليار دوالر سنوياً   ٢  وتنفق )بعثة١٨٨(حجم البعثات الدبلوماسية    

   .وضعها

  :نادية مصطفى/الدكتورة •

 الثقافية إلى من يهمهـم األمـر جميعـاً ولـيس            لمحافلنحن نتمنى أن تصل بالفعل نتائج هذه ا       
ن األمر ال يتوقف على شخص واحد بالنسبة لدولة مثل مصر وأن يختزل األمر فـي            أل،  شخص واحد 
د أن نوصل إليه األفكار وإال سيصبح هذا هو المؤشر على المأساة الكبرى  التي تبين مدى                 شخص نري 

ركز على مصر بصفة خاصة وداللة أن باندونج ال رجعة          األشعل   عبد اهللا    / والدكتور .مركزية القرار 
ر مـن   ن الواقع يشير إلى دول منحازة مع الحاجة إلى قراءة التطورات الدولية لكي تتمكن مص              فيها أل 

  .تضح من األمثلة التي طرحها سيادتهاصياغة سياسة خارجية واضحة تليق بمكانتها وثقلها كما 
عتقد أن مجمل المداخالت ركزت على دائرة حركة عدم االنحياز بين دوائر حركة الـسياسة               ا 

رية بعد   كثير من الدالالت حول مآل السياسة المص       ىلقأ والغربية على نحو     اإلفريقيةالمصرية العربية   
ة في إطار تحالفات أو تكتالت عربية أو        ل من باندونج وإمكانيات الحركة المصرية المستق      اًخمسين عام 

   .رجية المصريةاافريقية بالمقارنة بالتوجه األساسي نحو الغرب في السياسة الخ

  : مخيمرأحمد/األستاذ •

 العربية فتفعيل الحـوار  شعل بعض الشجون وهو يذكر بعض المصالحعبد اهللا األ  /أثار الدكتور   
نـه بحكـم    أذكـر   األشعل  / العربي غائب تماماً وهذه مشكلة كبيرة فبالرغم من أن الدكتور           -العربي  

 وعروبة وامتداد اورومتوسـطي أو متوسـطي        وإفريقياذرع في آسيا    أموقع مصر الجغرافي فعالً لها      
 وقد تحدثت الندوة عـن األنظمـة        ،لكن بالرغم من ذلك فإننا غير متفاعلين مع أي اتجاه وهذه معضلة           

ـ   اً سواء كان شـعبي    ، أين المجتمع المدني   :والحكومات والسياسات الخارجية والسؤال هو     ؟ اً أو أكاديمي
 على المستوى الشعبي وربما أن      اًوهذه حقيقة البد أن نلفت النظر إليها فمن الممكن أن يكون لنا امتداد            

حد أسباب عـدم التمـسك بهـا    أبعها عن الرأي العام كان غياب المعلومات واإلعالم عن باندونج وتوا    
وبنتائجها أو تفعيلها شعبياً بالمستوى الالئق وأنا اقترح على المستوى األكاديمي أن يتم التفاعـل بـين                 

وبين المراكز البحثية فـي  العلوم السياسية  المراكز البحثية العربية وخاصة في مصر وكلية االقتصاد و        
   .دول الجنوب جميعاً

 هو أننا في حاجة إلى تدريس اللغات الجنوبية حتى يمكن أن نتفاعل معهـا فمـن    ،نقطة الثانية ال
أن الصيني عندما يأتي إلينا يتحدث معنا باللغة العربية ونحـن ال نفقـه شـيء فـي                   مثالً   المفارقات
 –ار الجنـوبي     فالبد أن يتم تدريس اللغات الجنوبية كأحد أدوات التفعيل للحو          ، وهذه معضلة  ،الصينية
  . وعلى المستوى الشعبي أو المجتمع أنا أدعو إلنشاء منتديات شعبية بين شعوب تلك القارات.الجنوبي
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 : عبد العزيزعبد الرازق / المستشار  •

االشعل يمثل حالـة مرضـية يميزهـا حكـم الفـرد      عبد اهللا / الحقيقة أن كل ما ذكره الدكتور     
 معالجة هذه الحالة ولو بمسكنات أو بما يشبه المنبهات لكان األمر             ولو تم  ،١٩٥٢واالستبداد منذ ثورة    

 فصحيح أن حجة االستقرار كانت حجة كبيرة ولكنه وصل إلى حد أن يكون اسـتقرار آسـن      ،قد تغير 
 وأدى ذلك العطن إلى كل هذه األوبئة واألمراض التي تحـيط بنـا اليـوم                ، شيء يتعطن  أيمثله مثل   

وعنـدما قلنـا    ، خاصة النخـب ،الحكام كل المسؤولية فنحن فعلنا هذا بأنفسنا    ومعنى هذا أننا ال نحمل      
نـك تـستطيع أن تكـسب       ألألعمى أن نظره أقوى من نظر زرقاء اليمامة وعنـدما قلنـا لألعـرج               

االولومبيات وعندما تركنا اإلعالم في يد حملة المباخر ليقودونا إلى الـسطحية وإلـي التعتـيم وإلـي       
؛ شجاعة نقد الذات ووضع أيدينا على المـرض ومعرفـة           يوم أمامنا إال بالشجاعة    سبيل ال   ال .التخلف

أسبابه وجذوره والدخول مباشرة إلى العالج ومصر مليئة بالعقول التـي تـستطيع أن تفعـل الكثيـر                 
ونرجو أن يكون هناك مجلس حكماء قادر وصريح يستطيع أن يضع يده على مـواطن المـرض وأن           

  . روفيصف الدواء والدواء مع
 :  نبيل بدر/السفير •

 فاعتقد أن عدد البعثات التـي ذكرهـا          األشعل  عبد اهللا  /لي تعقيب بسيط حول ما ذكره الدكتور      
علم أن الميزانية تـشمل  أ إال أنني ،علم الميزانية بالضبط أيشمل المكاتب الثقافية والفنية والعسكرية وال       

ثيرت اليوم هي موضوع المغتـربين المـصريين    وأعود إلى نقطة أ.االشتراكات في المنظمات الدولية   
  .سع الساحة لندوة خاصة بهذا األمروربما في إطار هذا المركز الموقر تتالكثير وهو موضوع يحتمل 

  :حلمي شعراوي/ األستاذ •

نهائي الواجب افتراضه   لسالمية والتوجه ا  إلمة ا أنا كنت أتحدث عن المستوى الفكري لمعنى األ       
 ؟فريقية فلم يكن المقصود التنظيمات ومـاذا تفعـل        ال الحركة العربية أو الحركة ا     ألنه عندما كنا نقول   

 كانت تستهدف التحرر الوطني للـشعوب       اإلفريقية  وفي النهاية فالحركة      ؟ولكن التساؤل إلى أين تتجه    
ماعيـة  تراوح ما بين اختياراتها االجت    ت المختلفة وكذلك الحركة العربية ظلت       اإلفريقية والكتل   اإلفريقية

بما فيها من قوة يسارية أو اختيارات محافظة مثل القذافي وغيره وعند الحديث عن المسألة اإلسـالمية    
 وقد عايشنا عولمة عربية إسالمية لفترة قرون طويلـة وكانـت            ،قويأشمل و أنتحدث عنها باعتبارها    

حدد خيـارات اجتماعيـة     الشعوب تنتمى لهذه العولمة لفترة وما يزال رأيي أن الحركة اإلسالمية لم ت            
قاطعة والخيارات في هذا النظام العالمي محدودة بدليل أن أوروبا نفسها صاحبة الثقل غير قادرة على                

 إلـى أي حـد تفكـر        نعرف وبالتالي علينا أن     ،االستقاللية داخل االحتكار األمريكي للمال والشركات     
لماضي إلي حد العزلة وال تمـضي فـي         الحركة اإلسالمية في المستقبل بهذا المعنى وال تمضى في ا         

ـ         ، والرأسمالية العالمية  أمريكاالمستقبل مع     تـسير   ل فالصين ستصبح أقوى قوة رأسمالية في العالم فه
 .قصده من التحليلأ هذا هو المستوى الذي ؟الحركة اإلسالمية معها في المستقبل

  :نادية مصطفى/الدكتورة  •

 وخصوصاً الجلسة األخيرة التي ركزت على المآالت        اً مثمر نهأعتقد  ا اًانهينا يوم أبهذا نكون قد    
بل بالتركيز على مصر بـصفة خاصـة        ة وظف ما قيل من ق     سار الكلي لهذه الجل   ط لمصر فاإل  ةبالنسب
ن األعمال السابقة التي جرت حول مؤتمر باندونج بعـد         أ ب  شعراوى  حلمي /قتراح األستاذ إأنا أشارك   و
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 ٧٧

ت في عمل واحد سيكون هذا مفيد كمادة علمية مكتوبة ومحـررة  خمسين سنة لو جمعت جميعاً وصدر  
 .ضعف اإليمانأتعبر عن جهات متنوعة تناولت نفس الموضوع في الدائرة المصرية وهذا 
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