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وواص الفقيالدكتورمصطفي

جمعيةأمسيةفى

خدماتتنمية

:الجديدةمصرحي

العربي..والعالممصر"
كان..والمستقبلالحاضر
عقدتهاالتيالأمسيةموضوع
مصر.حىخدماتتنميةجمعية

قرينةالسيدةوشهدتهاالجديدة

-رئيسةالجمهوريةرئيس
الندوةوعقدت"الجمعية

عزميزكرياالدكتوربرئاسة
الجمهوريةرئيسديوانرئيس

وتحدثالجمعيةعاموسكرتير
مصطفيالدكتورمنكلخلالها

الرئيسسكرتيرالفقي
والدكتوروالمتابعةللمعلومات

القانونقسموليسشهابمفيد

.القاهرةبجامعةالعامالدولي

بدايةفيعزميزكرياالدكتورتحدثوقد

قائلا:الندوة

الندوةهذهبدايةفيبحضراتكمأرحب

الجديدالثقافيالموسمبهانفتتحالتي

".الجمعيةتعقدهاالتيوالمحاضراتالندواتلسلسلة

رئيسةالفاضلةالسيدةالىبالشكراتوجهأنلىواسمحوا

هذهفيمشاركتناعلىدائماتحرصوالتيالجمعية

قطبانوهمااليوممحدثينااليبالشكرأتوجهكما،الندوات

انلايفوتنىكما،السياسيةوالعلومالقانونأقطابمن

لسببين،وذلكبالجمعيةوالسينماالندواتلجنةأشكر

والعالممصر"الندوةلموضوعاختيارهمأنالأول

فيلناكانكما،موفقاكان"الحاضروالمستقبل".العربي

والذيالساعةلموضوعنتعرضأنالثقافيموسمنابداية

وهو،والدولوالإسلامي.العربيالعملوراءهيجري

العربية،الساحةعلىالآنومايحدثالعربيالعالمحاضر

وهمااليوملمحاضرينااختيارهمافهوالثانيالسببأما

قسمورئيسأستاذشهابمحمودالدكتورمفيدالأستاذ

لجنةرئيس..القاهرةبجامعةالعامالدولالقانون

عضو..الشوريبمجلسوالخارجيةالعربيةالشئون

علىواشرفوالعالميةالمصريةالعلميةالهيئاتمنالعديد

اكونأنالشرفلىكانولقدالدكتوراهرسائلمنالعديد

القانونفيرسالتيعلىمشرفاكانفقد،تلاميذهأحد

الدكتورفيهابرزماشاركومن"1978عامالعامالدول

الندوةيعرض

عاشورحسن

المصريةالدفاعهيئةهيالدوليةالنزاعاتفيشهابمفيد

مفيدالدكتوركانوإذا""طابابشأنالتحكيممحكمةأمام

عملوزميلأخهوالثانيفمحاضرنا".لىأستاذاشهاب

وهوالفقيالدكتورمصطفيالأستاذعزيزوهووصديق

لندنفيبسفارتيناعملمفوضوزيربدرجةدبلوماسي

العلومفيالدكتوراهدرجةعلىحاصل،ونيودلهي

حاليا7791ويعملعاملندنجامعةمنالسياسية

عاممنذوالمتابعةللمعلوماتالجمهوريةلرئيسسكرتيرا

الاقتصادبقسممحاضراأستاذايعملكما،؟985

ثلاثةولهبالقاهرةالأمريكيةبالجامعةالسياسيةوالعلوم

الصحففيالمنشورةالمقالاتمنكبيروعددمطبوعةكتب

خارجيممتحنأنهكما"هوالأجنبيةالعربيةوالدوريات
""المصريةبالجامعاتوالماجستيرالدكتوراهلدرجات

بهما.فأهلا

..السيداتالجمهوريةرئيسالسيدحرمالسيدة

الأمسيةهذهالالدعوةليوجهتحينوالسادة..

بهاأطالعالتيللجديةمنىتقديراشاكراأقبلهاوجدتني

اقترنسيدةقمتهاعلىتقفالتيالجمعيةهذهنشاط

بجيلتبشروكأنهامعاوالثقافةبالطفولةالتاريخفياسمها

منيكونلذلك..إليهتكونماأحوجتبدومصرجديد

وصلاتهامصرهمومحولاليوملقاؤنايأتيآنالطبيعي

الفتحمنذمنهجزءااصبحتالذيالعربيبعالمها

الإسلامي..

29/10/1990الاقتصادى.
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والمستقبلالحاضرالعربى

الكنيسةقبلتيوممصرعروبةاكتملت

العربيةباللغةصلاتهاتقيمأنالقبطية

يكنلمالتعدديةمننوعفيهامصر

وكل..العالمدوللكثيرمنمتاحا

ريادىدورلهشخصيتهامنجانب

بالاسلاموتتقدمالعربيةالثقافةحافظة

إكتملتمصرعروبة

بالعربية""الكنيسةبصلاة

العرباتجاهأنتعلمونولعلكمأؤكدأنبدايةويهمنى

طويلةمناقشاتالإسلاميالتاريخفىمصراعترتهنحوفتح

خليفتةعهدوعلىوسلمعليهاللهصليالرسولعهدعلى

بالمهابةشعورهناكوكان"الصديقأبوبكرالاول

التاريخفجرمنإهرامهتطلالذيالبلدلهذاوالتقدير

وحضارةفىالزاويةحجرهناأنحولهامنللدنياتقولوكانما

عمرمنإلحاحبعدالخطابالاعمربنيقبل"ولم"الإنسان

فيالخاصالوضعذيالنهريالقطرهذافتحالعاصبن

الإسلاميالفتحيمثل""المنطقةهذهفيالعالمخريطة

كانتوان"مصرعروبة"نسميهأنيمكنماتاريخيا

العصرففي..الفاطمىالعصرهيالحقيقيةالبداية

الدينالىالمصريينمنالأغلبيةتحولتالفاطمي

الفاطميةالدولةبحكمتتصلمعينةظروفنتيجةالاسلامي

الكنيسةفىالصلواتتكونأنمصرأقباطقبلويومنفسها

الحقيقىالإيذانهوهذاكان..العربيةباللغةالقبطية

مصرتماما"عروبةباكتمال

نستطيعالبدايةهذهمن..الدكتورمصطفىيستطرد

شخصيةفىوالفراديوالتميزالتعدديةهذهأننتصورأن

دولتجاهمتميزاخاصاوضعادائمالهاجعلتمصرقد

ذلك-تدركون-ولعلكمالعالمذهنمصري""المنطقة

في-تعطىغيرمصرىأوأجنبيهومابكلبالاتصال

لجاذبيتهمشدودكلهفالعالم"هالجانبيةمنكثيراالذهن

تاريخيعرفونمنمنهمكانفربما..مصرتاريخخاصة

""العربيةالمنطقةفىايضا""ممانعرفهاكثرمصرالقديم

فيهالمصرتمتزجخاتمةنظرةلهاالأوسطالفرقدولكلفى

هومفتاحالعواملهذهعلىاليدووضعمتداخلةعوامل
العربي"مصروالعالمبينالعلاقة

مصرشخصيةجوانب

المنطقةفىرياديدورلها

نظرةهيمصرتاريخياإلىالعربيةالدولةنظرةان

منكثيرفىالاكبرإلىالاصفرونظرةالاكبر..إلىالاصغر

القولأريدولافهناك..بالنقصشعوريعتريهاالأحيان

ءمننوعاانشاتجداخاصة-علاقةأوكراهيةحببعلاقة

التاريخكتبكلفىموجودوهذا..تاريخياالقوميةالغيرة

شديدبإبهاركثيراتوقف..مصرتجاهعنالاجتماعي

أمامبالعجزالإحصاءمنكثيراكتابتهوعكستأمامها

التاريخيةالتركيبةهذهمن""الضخمالكبيرالبلدهذا

تجاهالمنطقةدولمواقفتفسيريمكنمنهاوأنطلاقا

ناأريدلا."الدولهذهههرتجاهفكلردومقتالى5"مصر

ولكن،الليلةأجلهمننأتلمماإلىيسوقناجدلفىاخوض

وهذا""التعدديةمنفيمصرفيهاأنأقولهأناريدماكل

عربيةفمصر""العالمدوللكثيرينمتاحايكنلمالتعدد

جوانبمنجانبكلفىبالدين..ومسلمة..بالثقافة
حافظةهيفالعروبة"ءرياديدورلهامصرشخصية

الىالعربيةوالحضارةالعربيوالتراثالعربيةالثقافة

تراكماالعربيةالحضارةكانتأخرىحضاراتجانب

فيمصرمعروفالآندورهللإسلامبالنسبة..إليهاإضافيا

امتدادعلىطويلةلقرونوالفقهوالشرعيةاللغةعلىالحفاظ

نهرحوضمنبدءا""أفريقيلمصرعمقأيضاالزمان..

..والمشرقالجنوبالىوامتداداالنيل

يعتبرونالمحدثينالمثقفينمنكثيركتاباتفيايضا

ومروراكاملمصطفىمنبدءابحرمتوسطيةمصردولة

مثلغيرهماليحسينوطهزغلولوسعدالسيدلطفيلأحمد

خاصشعوريوجدكانالمصريينوالمفكرينالسياسيين

يجبدولةوانهاالمتوسطالبحرحوضالىمصرتنتمىبان

نوعهذاوأعطانا""التقدمفيالآخذةالدولعلىتحسبأن

ء"والثلاثينياتالعشريناتمنمعينةمرحلةفيالتميزمن

مصرشخصيةوفرديةبإحساستنبضالكتاباتفكل

..الوقتذلك،فيالمنطقةباقيعنوتميزهاوخصوصيتها

العالمعلىتأثيرها""دورمعروفيالمصريينالمثقفيندور

مهم.دورالنتويرفيالأزهردور..منكورغيردورالعربي

""تنويرياالإسلام.دورامصرلعبمنأنهنجدوسوفاجد

فيأخرىمراحلفىنتصورهأنيمكنماعكسعلىيعنى

عصرأئمةأنتجدسوفذلكبعدفيماحتيمصرتاريخ

خريجيمنوالاصلاحالتنويراودعاةالمصريةالنهضة
بسعدمرورامباركعلىاليالطهطاويرفاعةمنبدءاالازهر

مصريغيرباعتبارهوالأفغانيعبدهومحمدزغلول

لهأريدكمادورادائماكانمصرفىالدينفدور..وغيرهم

قيلكماوكأنماعودةبالضرورةوليسللتقدمدافعايكونأن

دائمالاسلامايعنى..إليهولانعودبالإسلامنتقدم"

المطروحة..النظمكليسبق

الناصروعبدعلىمحمد

مشروعيهمافيتشابها

تاريخفىالكبيرينالمشروعينأنأيضانشهدسوف

لمحمدالتوسعيالمشروعهماللامتدادالحدبثةمصر

ضربكلاهما،الناصرعبدلجمالالقوميوالمشروع،على

لمحمدالتوسعيفالمشروع،تمامامتشابهةلاسباب

ولكن-تعلمونكمامصريايكنلمعلىومحمدعلي

الخروجفىورغبتهالعثمانيةللدولةومواجهتهبطموحه

الجزيرةفىمناطقخيلهبسنابكيخربأناستطاععليها

الىوامتدادابقبرصمروراالأناضولهضبةوفىالعربية

الأحمر.البحرسواحلعلىأفريقياوشرقالنيلمنابع

عدنافلو،جديدةبخرائطيطالبونالذينأولئكيعنى

العالمومعظمأفريقيابنصفلطلبناعلىمصربخريطة

قدرةأكثرفنحنبالماضييتيهونالذينفعلى..العربي

..دائمابهنتيهأنعلىمنهم

جماللمشروع..بالنسبةالفقيالدكتورمصطفييقول

""قوميةدعوة.علىاعتمدقوميعبدالناصرهومشروع

الحكوماتعلىاعتمادهأكثرمنالعربيالشايعلىاعتمد

نعتبرفترةأنناالرغمعلىأنهأيضانجدسوف..والجيوش



..أوربيالعالمومعظمافريقيابنصف

لهم:نتولى..بالماضييتيهونالذينفعلي
دائمابهنتيهأنعليمتهمقدوةأكثرنحن

الذينوحتىالثوريةالشرعيةفترةالناصرهيعبدجمال

.الشعب؟فتدمرالناصريمسمونهاعبدجماليعادون

الناصر"عبدتجاوزاتأقصىنتأملدعونالكن،السياسي

نقدرأننستطيعحتىوذلك..شكلهاكاناماذالعربية

..الدائممصردور

العربيمصروالعالم

العربيةالناصرعبدلتجاوزاتنماذجثلاثة

علىأطرحسوفالفقيالدكتورمصطفىيقول

فيالسودانمعدوره:أولافقطنماذجثلاثةحضراتكم

اختياراالسوداناستقلالكانحينالخمسيناتبداية

الاغلبيةلهأنلايبدوآخراختياراتضمنمنمطروحا

وهممصرمعالوحدةودعاةالاتحاديونكانالعكسعلى

تنامياوجدالناصرحينماعبدولكن..تعلمونكماالاقوى

ووجد"السودانيالقوميبالشعور"تسميتهيمكنلما

لديهمابدالقاهرةعلىالمحسوبينالقادةبعضأنحتى

استقلالبدعمسارعأخرياتجاهاتفيالتحولبعض

البعضيرىقد؟569ينايرأولفيذلكوأعلانالسودان

فيغيرهويبنبينهالسياسيالصراعمنجزءاكانذلكأن

الصراعإطارليدخلتأنهاجائزااهذايكونوقدالوقتذلك

يعلنأنبيد.كانالنهايةفيالناصرولكنوعبدنجيببين

هذاوانمصروالسودان"ملكتقول"التيالشرعية

هناكوكان..بهالاستمراريمكنقانونيشكلالشكل

الشغبمرحلةفيحتىابدايفرضلمولكنهكثيرونمؤيدون

لمالثوريةالمعرفيةاوفرحلةثكذلكسميناهاأذاالسياسى

.يريد.غيرهاآخربلدعلىيفرض

هوالثانيالنموذجلنالفنيالدكتورمصطفىيستطرد

الدولةكانتسوريامعالوحدةليسوريامعالوحدةنموذج

نألانفصالاحادثيومالكاملالحقولدنيدستورياةواحد

..ذلكرفضولكنهعليهكانتماإلىالوحدةدولةيعيد

لدعمالمصريةالقواتهوتوجهالثالثالنموذجأما

هذاوالحضاريةالاجتماعيةالناحيتينمناليمنيةالثورة

عليهاوليسلمصرتسجلأنيجبالتيالأعمالمنعمل

هناكإلىاتجهتمصر!الخليجلييحدثبمامقارنة

بدماءوضحتذهبهامنوأعطتميزانيتهاليودفعت

الدولعلىتفرضالتيالأخرىكالنماذجليستأبنائها

..قسراالنظامأوتغييرالوحدةأوبالقوةالخصمالأخرى

هيهذه.أذنالفقيمصطفىالدكتوريحدد

حضارياشخصيتهاوتكوينبتكوينهامصرمصر

الكلكانوربماذلكيعرفوالكلغيرمتأمرةشخصية

عنيرتفعالأكبرالأختشعرانحينأنكذلكمنيستفيد

سوفاللائقةغيربالتصرفاتكثيرايعبأولاالصغائر

مصر!تجاهيحدثهاوهذا..التجارفيأحياناذلكتستغل

فىووزنهاوحجمهاوتاريخهاكيانهابحكمأنهايعرفالكل

المصرفالقاريفىلايوجدمتأمرةغيردولةهيالمنطقة

لوبالعكسالمنطقةفيالظهرأشكالمنشكلالحديث
ليالتيالمصداقيةهذهلهاكانلماالبدايةمنذتآمرت

العالمأذهانفيالتيصورتناوحتىعرييكلأعماق

صورةهيالعربيالعالموسطفيمصرفصورةمختلفة

صورةفهيسواءحدعلىالشرقىأوالغربىذهنفيخاصة

يستطرد..الإخراجأولمعالمصافنفسفيتقفلا

فياسيتطرادليسالحديثهذاالفنيالدكتورمصطفى

جمالمشروع
الناصرعبد

علياعتمدالقومي

..العربيالشاب

عليوليس

لحكوماتا
الجيوشو

لوحتى
العراقاثبت

فلنالكويتمن

الىالمنطقةتعرد

لأنعليهماكانت

خطيراتصدعا
الأمةكيانفىحدث

العربية
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ولمالسوداناستقلالدعمالناصرعبد
سوريافيالانفصالدعاةيقمع

وأعطتميزانيتهامنمصردفعتاليمنوفي
ابنائهابدماءوضحتذهبهامن

شكلالحديثالمصريالتاريخفيلايوجد

فترةفيوحتى..المنطقةالتآمرفىأشكالمن

حدودهامصرتتجاوزلمالثوريةالشرعية
تاريخياالمرسومة

غيرحتىرأىهذاولكنوالتعاليالوطنحباوالشيفونية

الدورأنابينأنالمعدمةهذا.منأردتلقدالمصريين

ثابتةمبادئعلىأستنددورالتاريخعبرلمصرالمحورى

اضطراباوأكثرهاقلقاالمصريالتاريخأكثرفتراتفيحتى

فيهاللقانونيكنلمالتيالثوريةالشرعيةفترةفيحتى

تاريخياالمرسومةتتجاوزحدودهامصرلمأنسنجدالغلبة

المنطقة.فيهوقدرهاهذالان

المنطقةبدولمصرعلاقةحكمتعواملثلاثة

المصريةالشخصيةأنالفقيالدكتورمصطفىيحدد

ليالإخراجبالدولعلاقتهاحكمتالغادرةغيرالمظهرةغير

عوامل:بعدةحديثاالمنطقة

نانجدسوفالاسرئيلىالعربيالصراعطبيعة:أولا

كبيربشكلتغيرتقد؟489عاممصربعدإلىالعربنظرة

الأمنإلىالحاجةفكر:بدأت.ذلكقبلمصرمنهاتجاه

الهروبخاضتوقدذلكفىتقصرمصرولموالحماية

بينهاتعلمونمانتائجهاهنوكانالممروبخةالشريعة

يعتبردولةمنمصربهاانتقلتوالانتصارولكنالهزيمة

العالمليمعدلاتهأعلىفيهاالقوميالفرديالدخلمعدل

دفاعاالثلاثةأوالأربعةالدولأملمنتصبحلكيالعربي

الذيالتآمربمنطقفيهامصرتشألمموهبةقضاياعن

الاخرينحسابعلىإقليميةمكاسبتحققأنترفضه

علاقةحكمتالتيالعواملمنالنفطيةالثروةظهور:ثانيا

مصرمنتحولت..الموازينانقلابالعربىمصربالعالم

ظهورعلىالسابققرنالنصفامتدادعلىمانحةدولة
إلىصعبةظروفيلياقتصادياأصبحتدولةإلىالنفط

المستوحىوتفاوتالحروبووطأةالسكانتزايدجانب

المصرىيجعللافتبشكلالعربيالعالمفيالاجتماعي

وانمفتوحاأصبحالعالموانخصوصايشعربالفارق

ويسر.سهولةفياصبحمصرواليهامنالانتقال

حددالذيالثالثالعاملهو:والفنالمكانةعامل:ثالثا

هذامنااقلالأبدايجبولاالعربيةمصربالمنطقةعلاقة

بهامصروتنفردبهاتتمتعالتيالأساسياتمنلأنهالعامل

التعليممرضوعفيمصردورلان..تنفردتظلوسوف

وأيضاالدولهذا.فيالجامعاتفتحتحيثيتقلص

خطيرحدثتصدع
العربيةالأمةكيانفى

عناصر.ثلاثةخلطبسبب
نتحدثدعونا:ليقولالفقيالدكتورمصطفىويتوقف

انلايمكن..العربيةالمصريةالعلاقاتمستقبلفيطويلا

مننشعربكثيرأندونالعلاقاتهذا.مستقبلفىنتحدث

انيجببالعكسكانتكماالصورةتعدولمالمدارس

لديهمكانوالذينالدولهذا.فيالمتعلمينجيلأننتصور

سنةعشرةأوخمسعشرخلالينقرضلمصرسوفولاء

عننبحثأنوعليناالتاريخيةالرابطةهذا.تسقطفسوف

الشخصيةلأنوالفنالثقافةهيالبدائل..البدائل

العربلدىالمعقولةوالصيغةالدقيقالتعبيرهيالمصرية

التركيز.ءوفنياثقافياالمقبولةالشخصيةلنموذججميعا

ولعلكم..والفنالمكانةتصدير..اجدهامالعاملاهذاعلى

وقطعالعربيالعالممعالقطيعةسنواتليأنهتذكرون
الصيغةكانتالمربيةالجاهزةونقلالثقافيةالعلاقات

يستطعولمالثقافيةالصلةهيالعربوبينبينناالوحيدة

المسلسلاتالغاءالعربيةالدولبعضفىالعربالحكام

ليالمتظاهرونوخرجمعهاالعلاقاتقطعبدعواتالمصرية

المؤثرةالأداةهيهذهادنالعربيالمغربسوايبعض

تجدناالفرنسيونأليهافطنسهلةليستأداةوهي

الناطقالعالموبينبينهمممتداجمعواواعتبروها

ليالثقافيةللشركةلمصرهامشيكونأنيجببالفرنسية

دائماويبقىالسياسيةبالهزاتيتأثرلاالعربيالعالم

...تمامامطلوبوهودورالمنطقةهذا.ليمؤثرا

حجم50ايضاهذاإلىالفنيالدكتورمصطفىويضيف

إذا..مؤثروهووالكيفالكمحيثمنالسكانيمصر

هو..مهندسونوكذلكالآلافعشراتتجدطبيباأردت

وليسمتآمراليسالعيشللقمةموالمكانأيليالمصري

سلبيعنصرفهوبطبيعتهللجميلمنكراوليسغدارا

فيهجميعاذلكيعلمونوالعرب05العربيالعالممعللتعامل

التصرفاتأوالنواياكانتمهما

العواملبعضهيهذهأنالفقيالدكتورمصطفىيحدد

تجاهالحديثالمستوىعلىالعربنظرةشكلتالتي

..مصر

الثائرفيوقعالذيالعاديغيرالحادثذلكإلىالفن

صريحة.وأقولها؟099-العاماهذااغسطس

..المنطقةتاريخيعرفمنكليدها

الناصركانعبدسنواتفي.

مط.مجملةفيالعربيالشايوكانالحكوماتمع

انقساما-نفسهعلىمنقسمالعربيفالشاياليوم

بينجداغريبأخلقدنتيجةحدثالانقسامهذا

-...فيهوالانقسامهذاسببأوبينهالاعلاقةقضايا

.حدثهاإلىفردكلعتهاينظرالتيالزاوية

الفقي:الدكتورمصطفييقولوبالتحديد

بالقوةعليهالاستيلاءواجارةغزودولةإلىنظرفرداإذ-؟

يدين.فسوفالحكمنظاموتغيير

عاملإلىالعاملهذامتناسيااخرفردإليهانظر-وإذا2

يكونفسوفأمنهاعنللدفاعأجنبيةلقوةدولةإستدعاء

العدلبقضيةنسميهماإلىنظرثالثإذا.آخرقولهناك

نظرثالثة:وجهةهنكتكونفسوف،العربيالاجتماعي

غيابإلىأدتأوراقخلطعمليةهوحدثالذيولكن

المنطقة-فيالمتخصصون-ومعرفهالمستقلالمتغير

الثانويةالمتفجرات،ودخولالتداعيانإلىأدىالذيوهو

!!الموقفتقييمفيعاملالتصبح

العراقتغزلولمأنه:الفقيمصطفىالدكتوريتساءل

ناالأجنبيةغيرأوالأجنبيةللقواتاكان..الكويت

:أخرىمرةويتساءل.."لهاكانما:يقول..تستدعي

العربيالصراعلقضيةكانهل..الكويتالعراقتغزلولم

الصراعان..طويلةوقفةلناوهناإ!تنفجرأنالطبقي

الواحدةالدولةمجتمعاتداخلمقبولايكونقدالطبقي

كيانوالدولةالشرعيةبمفهومهذايصطدمحينولكن

دوليةمواثيقفىمؤكدواستقلال،مستقلسياسى

مستباحاجزءاثروتهاتصبحأنيتأتىكيف..وإقليمية

..الواحدةالأمةمفهومظلليإلالايحدث..أخريلدولة

اوالدستوريالمفهومفيليستالآنحتىالعربيةوالأمة

فيحدثماأنأتصورأنابالعكس..واحدةأمةالقانوني

وللتيارالعربيةالوحدةلفكرةهوردةأغسطسمنالثاني

ليلأن،السنينللعشراتأثارهاتتركسوفالقومي

انيجبالواحدةالأمةفكرةونشوءالقوميالمدمحاولات

واذكرتذكرون...الاجتماعيةالخلافاتعننتغاضى

حولكانوالمصريالعربيالإجماعأن.ءمعكم

يلتقيالوطنيالتحررمرحلةفي؟96؟عامالناصرحتىعبد

العاماهذفيولكن..غيرخلافيةقضيةلأنهاحولهاالجمع

مرضىإلىنأتيوحينماالاشتراكيةالقوانينصدرت

مختلفة،نظروجهاتذاتقضيةفهيلاجتماعياالعدل

لياهذاكانفإذا،ومعارضمؤيدبينالبعضافيهايختلف

سياسيةبكياناتبالنافما50الواحدةفيالدولةداخل

وجامعةالمتحدةالأممفيعضواكانتالكويت..مختلفة

فيالقواتكلمنبهأمرمعترفوهذا،العربيةالدول

تاريخيةخريطةأودعواالقوميةبدعوىكيف.،العالم

الذيالخلطولكن،ابتلاعهاوليلةيومبين"العراقتعلن

دولةغزولاولاالعنصر..الثلاثةالعناصرهذهبينحدث

المتغيرهووهذاتماماهويتهاوطمسواحتلالهاجارةلدولة

.بعد.منالتداعياتكلإلىأدىوالذيالمستقل-.

!لقواتمجاورةدولأودولةإستدعاهالثانى*هوالعنصروا
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العربىمصروالعالم

الثالثوالعنصر.الخطرلامتدادتحسباعربيةأوأجنبية

إذابابوهو..الدولبينالطبقيالصراعهوتفجرقضية

حاقالذيالتصدعأنأقولفأننيولذلكاأبديغلقفلنفتح

-العامهذاأغسطسمنالثانيفيالعربيةبالخريطة

القادمةالسنينلعشراتبصماتهيتركسوف-؟099

القانونيةالناحيتينمنآثارهإزالةتمتولوحتى

!وفعالسريعبشكلوالعسكرية

صراعالخليجأزمة

والثروةالقوةبين

الخليجأزمةفيحدثماأنالفقيمصطفىالدكتوريرى

القوةيملكونالذينأولئك..والثروةالقوةبينهوصراع

يملكونالذينوأولئك،الغيرثروةفيويطمحونالعسكرية

اتطرقسوفقضيةإلىبالإضافة.القوةولاتحميهمالثروة

الأزمة.هذهنتائجمنوتعتبرإليها

حقيقيةنتائجثلاث

الخليجأزمةعنفجرت

ماهي:الفقيمصطفيالدكتوريتساءل

الهزةوهذهالخليجلازمةالحقيقيةالنتائج

فيمواطنكلوجدانإلىدخلتالتيالعنيفة

العربي؟العالم

النموذجينفيالديمقراطيةلزومية:أولا

حاليستقيمأنيمكنلا:والقبليالديكتاتورات
فيسواءالديمقراطيةغيابفيالعربيالعالم

تشكليحكممازالالذيالتقليديالحكمنمط
العسكريالحكمنظامووأيضا،وعشائرىقبلي

مقدراتعلىفردفيهيتسلطالذيالديكتاتوري
طرقتالتيمصرتبدوقيمتهوهنا....الأخرين

أمتهاعلىتطلوإنما8غيرهاقبلالتعدديةباب

بسنواتنسبقدائمابالجديددائماالعربية

السياسيالنضجأنواعمننوعطويلة

وحضارتهقيمةلهتاريخياعجوزبلدمصر
بماغيرهمنأعرففهوالتاريخجذورليالضاربة

.الزمانظروفمعمتواكبايحدثأنيجب

النظامينفيالديمقراطيةلزوميةأنوالمكان

العربيالعالمفيوالتقليديالديكتاتوري
إذاأنهبمعنىجدليةغيرقضيةأصبحت

الكويتمنالعراقوانسحبتالأزمةانتهت

يمكنفلا،عليهماكانتإلىالأمورلأعادتوحتى

إلىولننظر...عليهماهيإلىالأوضاعتستمرأن

!الآنالغربيةالاعلاموسائلعنهماتتحدث

نظامشكلفينظرإعادةإلىتحتاجالقومية
والديكتاتوريالتقليديالنموذجينفىالحكم

الفردي

معوتعارضهالاجتماعيالعدلتفجرقضية:ثانيا

حالةفيتصبحسوفالفنية.الدول:للدولالفرعيةإطار

احساسفىتعيشبانأبداتقبلولنشديدةحساسية

قوىتستدعىوقد،الأخرىالكياناتمواجهةفىبالأمان

هوحدثفما...بقيتإذاوجودهاعلىللمحافظةدائمة

18

النظامالقائمالعربي.النظامنعشليقويمسمار

نفسهتنظيميعيدوسوف،نفسهتنظيميعيدالمبرية

القانونيةالأطرذلكبمدتأتيثم،واجتماعياسياسيا

العالمفيجديدةتوازنلمرحلةالجديدالشكللتنظم

عليه.ماكناإلىنعودلنأنها....العربي

الثالثةالقضيةوهي:القوميالأمنوحدة:ثالثا

قلبعنبعيدأنهأحدلايتصورالخليجأزمةنتائجمن

اقتصاديانتائجهامنيقاسيمنأشدمنونحنالأزمة

سوفمنالعراقفىلديناأنعليكملايخفى.وعسكريا

تحمىقواتأيضالديناوانأوكرهاطوعامعهايحاربون
أخرىعربيةدولا

العربيالصراعطبيعة.

الثروةوظهورالإسرائيلي

والفنوالثقافةالنفطيته

مصرعلاقةحكمتعامل

العربيةبالمنطقة

صراعالخليجءأزمة
ينتجوالثروةالقوةبين

الديمقراطيةلتنميةعنها

المنطقةفي

العدلقضيةوتعجز
محوتعارضهالاجتماعي

للدولالشرعيةإطار
وحدةادواكوضرورة

..القوميالأمن

عسكريعملوأى...صعبموقفليالحالينفيفنحن

دولكلعلىبالتأكيدإثارةلهتكونسوفالمنطقةفى

ومكانتنامكانتهابحجمدولةكلمنهاوتنالالمنطقة

هذا.هنفعائدنا...كبيرةوالزمانالمكانبحكمتاريخيا

ولكنسهلةأوبدايتهاتبدوالحرب!كبيرمحالةلاالحرب

وسوف!يبدأونهامنحتىلايعلمهأمرونتائجهانهايتها

الثمنهودافعالمصرىأنبالحرارةدائماشعورنايبقى

وقودهوالمصري500تاريخياالمنطقةهذا.مشاكللكل

المصريكلهالتاريخعبرقرونالوطنيالتحررمعارك

هذالانالأخرينعندفاعاالمواجهاتكلفيالمحاربهو

جزءالمصريالقوميالأمنلانالقوميلأمنهامتداد

هوأيضاالمصريالعربيالقوميالأمنعن"لاينفصل

عرقهعائديستعيدأنلايستطعالصحراءليتائهاالعائد

سنواتبعد

العبءنحملأنمادنحنإذن!العربيةالدولفيالشقاء

عالمهاهووذلكمصرباختصارهيهذا.نطيقمماكثرا

العربي.

تاريخهاسنواتكلفيمصرحتىاذكربأندعونيولكن

خرجلقد...اجديدشيئاالعربيةلامةالهن.قدمتالحديث

والانتماءالتحرربدعواتالعربيةأمتهعلىالناصرعبد

مصرتاريخفيالحقيقيةالصحوةوأحدثالقومي

السياسيالبعدإعطاءفىالفضلإليهفيرجع،"الحديث

قضيةمصرعضويةكانت.؟259مصرقبلعروبةلمدلول

خطرحولتتمحورسياسيةقضيةأكثرمنهاتاريخيةثقافية

السنداتخرجالاسرائيلىالعربيالصراعتمركزخطر

والاستجابةالتعقلبدعواتالعريبةأمتهعلىأيضا

اللزوميةالكثيرمنفيهاايضادعوا.كانتفلقد...للوضع

المصريةالوطنيفةمصلحةبينالتعارض*نحيثوقتهفي

الذينأولئكوحتى،العربيالكيانباقيصالحوبين

رئيساكانأنيدركواأنعليهمالساداتمعيختلفون

فهوكلهالعربيللعالمدستوريارئيسالمصروليس

مصلحةعنمسئوليتهقبلالوطنيةمصلحتهاعنمسئول

العربيةأمتهعلىمباركخرجأيضاغيرها

السياسيةالتعدديةودخولالرأيبحريةبالجديد

تنتقلالعدوىمناعتبركنوعالذيالديمقراطيلابهاروا

عواملمنكانفقدأخريكياناتإلىولوممسوخة

العرييالعالمليالديكتاتوريةالدولمنكثيراأنالسخرية

نماذجتعملأنوتهاونالسياسيةالتعدديةعنتتكلمأنبد

دائماالأمالدولةالمحوريةللدولةتقليداحزبية

مشاكلهاكلرغمأنهامجرد....عطاءمنلديهابماسبقت

نموذجبالدمأنتستطيعالطاحنةوظروفهاالاقتصادية

فيمصرزعماءخرج.هالعالممنالمنطقةهذا.فيمقبولا

هذا.بكلالعربىالعالمعلىالأخيرةسنةالأربعين

.التصورات

العربعودةأنعليكملإيخفيوأخيرا..ه

باىمشروطةتكنلمإليهمعودتهاأومصرليا

مصر..لمصرالسياسيالتوجهلاتغيير

الآخرينتجدالقانونيةالتزاماتهاكلاحترمت

ولمالتعاقديةالاتفاقياتكلعلىوحافظت
ىامنالغويالسياسيتكوينهابحكمتتنصل

التزامات.هذه

باليةالاقتصاديالأهراميستكمل.

نشريواليحيثالقادمالعددفيالندوة
ندوة
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