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 ()االنتماء إىل العروبة
 (**)أمحد د.أمحد يوسف

لتتداةر  موةتتوا االنتمتتاء لذلتتأ أ  للتفكتتي يدتتلر  ا   ا تتوا   ولتت    تقتتدإ إرتتا  لقتتاء ضاةتتر  بتت لستتب بدتتدد إ
قتتد يتت عكه   تت  وهتت ا االستتتقبا    فكتترو وسياستت استتتقبا  يتتدو   ولتت  متت   ملتتا ةمهيتتالعربيتتة يكتستتج د نتتة متت  اأ

ا مجال  بد ال اصر  روبي  الرةيه إذا كا  يتضر ذلأ يف بعض املقوالت م ها  لى سبي  املثال:  سية أ ياان مواقف سيا
امل حى  ن  ي بغ  أ  نتخلى مجيًعا    ه اابلعكه  إال أفأان ةد العروبة والعكه  ان ةد جتربة مجال  بد ال اصر إذ وأ

فإ  االنتماء  ومع ذلأ  اء ا رك  والفعل  للعروبة يف مدرمجال  بد ال اصر أسه لالنتموا قيقة أ  الرةيه   التأويل 
أنت  داةتر  انتمتاء التور  وإ  ن يكت  يف   أو مر لة ات خييتةسياس     أّو قاةد أو نظام  العريب ملدر يكتسج استقالاًل 

 ه ا االنتماء خي للور  فال  انة ل .
 :مداخل تناول االنتماء املصري للعروبة أوال:

 اخ  للحديث    انتماء مدر العريب:ه اك  د  مد 
 :املدخ  العرق  -1
 الت  ت حتد  مت صتول العربيتة للمدتري  اأ فيتبتر  إىل  ستبو  يعتول  لتى اأنت  ؛ إذ إ يتمرفتو  يف  أمدخ  وهو  

 وهتت ا املتتدخ  .غتتي العلميتة التت  يستتتحي  إ با تتاهتت ا نتتوا متت  اأستتاري    ولكت مهتتانر  متت  اة يتتر  العربيتتة ربيتتة قباةت  
ه ا امل بق قد لك    لعروبة كحقيقة   دريةإىل ا إذ ي ظرويستحي  إ بات  هو أيًضا   درو؛ إةافة إىل أن  غي  لم  

 جتاوزه ال م  ول لأ ل  أتوقف   ده كثيًا.
 :املدخ  التا خي -2

دتر أصتبحب م    يتثه امل بقة م   ظهر ا سالم فيهتاإىل ه  ترتك  مقوالت ه ا املدخ   ول انتماء مدر
َّ نتت ًءا  ستتواء دولتتة ا الفتتة الرا تتد  أو الدولتتة اأمويتتة أو      هتتا سياستتًيا يف الدولتتة ا ستتالميةمتت  ا قيقتتة ا ستتالمية املع تت

ويف إرتتا  هتت ا املتتدخ  فتتإ   ور  العتتريب إىل الدولتتة العثمانيتتة.العباستتية أو فيمتتا بعتتد   تتدما انتقتت  مقعتتد ا الفتتة ختتا   التت
 ىت   دما كانب اتبعة ملرك   كم أييت م  خا نهتا كمتا  -دو ًا  أدت  العريب ولك ها جمرد ن ء م  الور مدر ليسب

تمي ًا يف ه ه امل بقة م  العان  وه اك العديد م  الشتواهد  لتى ذلتأ مثت  توقتف تقتدم املغتول  لتى م -يف دول ا الفة
وبيتة يف تدتفية الكيتاانت االستتعما ية دو  الدولتة اأيو    دود مدر  لى الرغم مت  انتيتا هم  اصتمة ا الفتة العباستية

دو ًا نتوهرًا  قتد أد العثمانيتة  وال و مع كون   اكما ملدر حتب مظلة الدولةدو  ضمد  ل  و   حتب الدليج  رت املست
 ابتة.ة ووقاةع ات خيية يأمو  واقع نست د إىلالتا خي  ف ح  ندلف إىل املدخ  يف ات يخ ه ه امل بقة  و  دما 

 :ميناملدخ  اأ-3
أم  املدرو فه  أتيت ا يوانههاه اك  ديدات  بفإ  كان  أم  مدر مرتبط أبم  ه ه امل بقة يشي إىل أ 

د.مجتال  ولقتد أصت  ّ ه ه امل بقة  وإ  كا  ملدر أ  تع ز أم ها فالبد أ  تعت ز هت ا اأمت  مت  ختالل  تبكة  ربيتة  
اأمت  املدترو وأ  معظتم  ديتدات   الشتامبتالد تلوها م  وما ي    أم  فلسب أم  مدر   دم انفداللفكر  محدا  
 ىت اآل  حبكم ونود الكيا  الدهيوين  ما زالب قاةمةه ه ا قيقة  .م  الرك  الشمايل الشرق  للحدود املدرية ناءت

ّ  التتا يخ ا تديث  فعلتى مستتو   ارافي تا ونغ لى أ   فلسب   فاملدخ  اأمين مؤَص  لت  ات خيي ت ضمتد  جتربتةه تاك خت
                                                 

()  2010أكتوبر  13عقدت هذه المحاضرة بساقية الصاوي في. 
 االقتصاد والعلوم السياسية، ومدير معهد دراسات الوحدة العربية. أستاذ العلوم السياسية بكلية (**)



 2 

ّ  التتتا يخ املعاصتتر تدتتدت   لتتى مستتتو و    لتتى مل ظومتتة مدتتر يف فتترت  متتا بعتتد الثتتو   إاب   كتتم مجتتال  بتتد ال اصتتر ختت
امل بقتة  يتؤدو إىل ستقو  رل بية فإ  هت ا مع تركيا اأوكانب تعتّ أن    دما تتحالف بغداد العربية   اأ الف الغربية

تدتدت  .اأولتوات العربيتة املختلفة  ت  اأولوا و ومدا ها ا اصة  ية هلا أهدافهاربغيف دوامة التبعية مل ظومة أ الف 
 أسقبت . ويتضر مت  ذلتأ المية  ىت ا دبلوماسية و السياسية و ال  لى الدعدملشروا  لف بغداد مدر وقياد ا بقو  

ّ  املعاصر  اب تبا ه مرتببًتا أبمت  امل بقتة  أ  اأم  املدرو ن ظر ّ  فترت  متا بعتد ه  تة  إلي  يف ا  ويتد م هت ه ا قيقتة خت
كليات مدر ا ربية واةوية والبحرية كت  يكتو  مدت ع املقتاتل  املدتري  ع تأ   ت       يث ا تض ب السودا 1967

مضتيق غتال  متدخ  قامب البحرية املدرية ابلتعاو  مع الستلبات اليم يتة إ 1973ويف  ر    ا سراةيلية التهديدات
 مجة. افاكتم  ب لأ  دا  إسراةي  وسبج هلا متا ج وأةرا    يف ون  املال ة ا سراةيليةاب  امل د  

 :املدخ  الثقايف -4
وهتت ه اللغتتة   متت  أهتتم املتداخ  أ  مدتتر والتتور  العتتريب يتحتد و  لغتتة وا تتد  وهتت  اللغتة العربيتتةاملتتدخ  هت ا 

 وا ها.تيسر كثيًا م  التفا الت  فه  تيسر التفا الت الفكرية بشىت أن
 املدخ  املدلح  -5

قد ي دهش البعض م  تركي و  لى املدخ  املدلح  ال و ي هج إىل أ  مدر صا بة مدتلحة يف االنتمتاء 
 اأو ويب للتور  العتتريب  فتتالبعض دتتان  دا ضتا ذلتتأ مستشتتهدا ابملستتا دات املقدمتة متت  التتوالات املتحتتد  أو االحتتتاد

 تل  واملتخلفت  أم ابأغ يتاء واأقتواء واملتقتدم   إنت  ملت  املستلم بت  يف إرتا  متساةال: أيهما أوىل أ  أ بط نفس  ابلفا
أدبيات التكام  ا قليم  أن  ال  ك  إق اا أ د ابلدخول ةم  و د  إ  كا  خيسر ابالنضمام إليها  فاال تبا  بداةر  

مدلحة يف  ه اكوإمنا البد أ  يكو    ماداً  تتجاوز  دود الدول البد أ  يكو  ا تبارًا مرحًبا وال يشرت  أ  يكو   حًبا
 ه ا اال تبا .

إذا ك تتا نبحتتث  تت  فقتتا الد تتاء مقتضتتاه أنتت  و   لتتوالات املتحتتد اب يف اال تبتتا أ  املدتتلحة مستتألة ثتتا  توه تتا 
مثتتتال  لتتتى ذلتتتأ ونضتتتر   .وهتتت ا يف  أيتتت  غتتتي صتتتحير  املدتتتلحة فاأنتتتد  ملدتتتر أ  تقتتترت  متتت  التتتوالات املتحتتتد 

 أييتففت  تقتتا ير الب تأ املركتت و   دتري  العتتامل  يف ا تا   التت و ي يتد اآل   تت  ةتعف دختت  ق تا  الستتويهحتتويالت امل
أيضتا ال ظر  ولك  لك  تكتم  الدو    لي ا  مليو  دوال  (621) عبلغالتحوي  م  الوالات املتحد  يف املرتبة اأوىل 

ول  ربية ه  الكويب وا ما ات والسعودية جمتمعة ت يد  ت  فتحويالت  الث د  لتحويالت املدري  م  الدول العربية
  مليتو  دوال ( 827ت املدتري  مت  هت ه التدول التثالث يقتد  ب حتو )ندف حتتويالت املدتري  مت  ا تا    فتحتويال

تيتا  اال  لتى صتعيد وي يد ه ا املبلغ قبًعا إذا أةيفب حتويالت م  ابق  الدول العربية  ومت  ه تا أتيت املدتلحة ستواء 
 تت  حتتتويالت املدتتري  العتتامل  يف  ذكتترومتتا  التتة ابلعمتت  يف هتت ه التتدول العربيتتة.للعملتتة الدتتعبة أو  فيتتف مشتتكلة البب

الستيا ة العربيتة يف مدتتر   فضتال  ت   جتتماالستتتثما ات العربيتة املونتود  يف مدتتر   ي ستتحج أيضتا  لتىالتدول العربيتة 
صتتحير أ   تتك    لأ ال نستتتبيع أ  ن تت ا  تت  أنفستت ا االنتمتتاء العتتريبولتت   فكتت  هتت ه املدتتاز م ركتت   يف التتور  العتتريب

 السياسية كلها  قاةق سخيفة والبد أ  تؤخ  يف ا سبا .  الإمنا ك لأ   الون  املدلح  يبدو سخيًفا واالنتماء ذ
 كتت   فتتض لكتت  مشتتكلة كتت  هتت ه املتتداخ  أنتت    صتتحيحة ما تتدا املتتدخ  العرقتت  كتت  هتت ه املتتداخ  يف  أيتت 

 لى سبي  املثال مال أاتتو ك كاالنتماء التا خي   ك   م  قبيعة مع  فتها م  موقع كراهية االنتماء إىل العروبة  ف جي
وابل سبة للمدخ   .مؤخرًا     العدالة والت ميةيف تركيا لقبيعة مع ات خي  وجنر إىل  د بعيد إىل أ  تويل ا كم ا اول 

وقتتد   االنضتتمام مل ظومتتة دفا يتتة بقيتتاد  التتوالات املتحتتد  اأمريكيتتة -ر تلتتأمتت  ونهتتة ال ظتت–اأمتتين قتتد يكتتو  اأستتلم 
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 قافتة  َتممثُّت ويف املتدخ  الثقتايف مت  التوا د أيًضتا  .كتو  يف صتف امل تدتر داةًمتالت هت ا امل حتىبعض الدول العربيتة  ا  ت
وال ت ظر  رقًا  مدر مشااًل  ت ظرأ  وصيا مكا  م  أندا  الثقافة املتوسبية   مثاًل  فعميد اأد  العريب ر   س   خمتلفة

املدخ   ن يسلم إذ  .ن ء م  الثقافة املتوسبية ال  هلا اأولوية  لى أّو  قافة أخر  حبسج  أي   قافتها لدي وال غراًب  
ّ  والتدول ذات اأدوا  ا قليميتة الت  هلتا فم  التشكيأ يف ندواهالثقايف  ضتاةيات   ونعلتم مجيًعتا كيتف أ  التدول الكت

 .وما  ثل  ذلأ م  حتد للثقافة العربيةابللغة العربية حتاول أ  تشرتك يف صياغة العق  العريب 
ال  ستت  أو  اهي  بتتد  تبا هتتا أمتترًا مفروًغتتا م تت  أو  تتي ااب -متتع صتتحتها -هتت ه املتتداخ   أال ن ظتتر إيلإذ   لي تتا 

 جهودات اآلخري  وسعيهم.قد تتأ ر ع  قيقة  ركية وأأهنا يف ال هاية  الة   خبر م  قريج أو بعيد
مستألة َتليهتا املدتلحة الور يتة والتتا يخ   فهت  وانبتةأ  انتمتاء مدتر العتريب  قيقتة  ب اء  لى ما سبق يتضر 

 .وا تبا ات اأم  والثقافة
 :دور مصر اإلقليمي يف إطار االنتماء للعروبة اثنيا:

ولتيه -  مدتر دولتة  اديتة إفتال  كت  القتول   مل بقتة العربيتةانتماء مدر العريب كا  يعين داةًمتا دو ًا يف اإ  
ا تعانيت  مت  لتى الترغمفمدتر  تّ التتا يخ ن تكت  دولتة  اديتة يف امل بقتة و تىت اآل    إمنا ه  ا قيقة -اه ا قواًل  يفوني  

أييت مت  خا نهتا    مدتر  تىت وهت  اتبعتة ملركت   كتم إ :الةمجتال محتدا  قتاولقد أ تا  إىل ذلتأ   اقتدادية اتم  أزم
 وانج  لي  ه ا االنتماء  لى مدر.فال  ك  فد  االنتماء املدرو للداةر  العربية    دو   .اات خيي ادو   تؤدو كانب 

 - تعا  )مدتر أولوية االنتماء الورين الت و يتمثت  يفالدو  املدرو يف الداةر  العربية  م  القضاا املثا    ول
لكتتت  املشتتتكلة يف الفهتتتم   وال  كتتت  أ  تكتتتو  انيًتتتا قبًعتتتا مدتتتر أواًل   ديتتتد .ل  ربيتتتة وهتتتو  تتتعا  مونتتتود يف دو   (أواًل 

عىن أنتأ لت  تفعت   تيً ا مضتاًدا للمدتلحة املدترية ولت  تترتك فرصتة لتحقيتق املدتلحة ت أواًل  -. مدرا ارئ هل ا الشعا 
الت و يتجت  إىل ب تاء القتد ات ال اتيتة ة معىن الع لت قاصدي  أواًل  -لك  املشكلة فيم  يقولو  مدر  املدرية إال و ققتها

وقتد ن  اأوا    حتى غتي موفتق وأتويت  ي قدت  الدقتة.لك  ه ا م ع أ     التأ يات السلبية لال تبا  ابلقضاا العربية 
ًء متت  التتوالات ا تتدودها  لتتى نفستتها ابتتتدفلتتيه ه تتاك متت  دولتتة تغلتتق املثقفتتة  لتتى اأقتت  أ  حتستتم أمرهتتا فيتت   لل خبتتة 
فمت  املؤكتد أهنتا   أواًل  -خترو  د تو  حتتب  تعا  التوالات املتحتد   دولتة يف العتان  فلتو تدتو ان متثاًل د  و تىت أقت  املتح

 أ  مدا ها ال فبية م تشر  يف ك  مكا  والشركات  ابر  القوميات م تشر  يف ك  مكا  وهك ا.   ستفله بعدها
فعلى  در أ  تتفا   مع ضيبها ا ا ن  أن  البد مل  ةعين الع لتال أهنا  أواًل -مدر الرأو  ول مقولةولك  

 -الكويتبوا نابتة هت      ال و قّدم الد م املايل ملدر كت  تعيتد ب تاء قوا تا املستلحةمم  1967سبي  املثال بعد ه  ة 
  أم  ه ه د اكهم أإليبيا هم ال ي  د موا مدر  وقد يكو  ه ا الد م بدافع اأخو  لك  أيًضا بدافع م  –السعودية 

 ل  ي ته  إال بسقو  البقية م  العر . اال تالل ا سراةيل وأ  سقو  مدر يف برا   امل بقة ال يتج أ  
دو ًا قيتتتادا  يف هتتت ه امل بقتتتة فإهنتتتا  تتتتؤد ّ مشتتتكلة التتتدو  املدتتترو يف ا تتتيط العتتتريب تكمتتت  يف أ  مدتتتر لتتتو ن إ  

  أنفهتتا  وإذا متا  تتدث ذلتأ ستتيؤدو  تمتا إىل إد اك مدتتر  غًمتتا  ت ملما ستة هتت ا التدو  أختتر  لتدولفرصتتة الستتعب  
 -بغتض ال ظتر  ت  موقف تا مت  إيترا -الدو  ا يتراين يف امل بقتة العربيتة  لى ذلأ  أم ها  لى اأم  العريب  ومثااًل  توقف

  العتتترا يف    م هتتتا اآل  صتتتا بة نفتتتوذ ال ي بتتتا    وهتتت ا التتتدو  نعتتتقيتتتادو دو  أداءفتتتإيرا  هلتتتا مشتتتروا إقليمتتت  وحتتتتاول 
وصا بة نفوذ قوو ومهم يف لب ا  ال  كانب حبكم التا يخ يف مر لة م  مرا ل  انصرية اهلو   وإيرا  هلا  القات قويتة 

 لتتى  تتو يفتتو  االنتشتتا  و اولتتب توريتتد  القا تتا متتع الستتودا   وهتت  م تشتتر  يف أفريقيتتا   محتتا  ركتتة متتع ستتو ا ومتتع 
دو  االخنترا  يف ضيبهتتا فستي ته  اأمتتر بونتود متت  يبتر  ا تتدود التت   أواًل  -اكتفتب مدتتر بشتعا  مدتتر فتتإذا  املدترو
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و لتتى مدتتر  ي هتتا أ  تكتتو  أ تتد اأنتت اء التابعتتة يف   بتت  ويبتتر  بقتتو  أنتت  ستتاد امل بقتتة  أغلقتهتتا مدتتر  لتتى نفستتها
  لى مدر القيام بدو . ال  تفر وه ه ه  املشكلة   امل بقة

ستتدخل  يف  ا  أهنتظتوال أ  يبو   فرتكيا اليوم ملفوظة م  االحتتاد اأو  ك ما سبق ي ببق أيضا  لى ال شا  الرت 
وهتت  مد ومتتة متت  ستتبا  كثتتي   لك هتتا ابلتأكيتتد ستتتكو  يف موقتتع أقتتو    تتدما تتفتتاو  متتع االحتتتاد اأو ويب يتتوم متتا أ

 الور  العريب.
لك    دما تتحدث   ساوو وزهنا فقطت عا أو    ا ابالرتكية أو ا يرانية  ال تساوو  يً ا سواء ه ه املشا يع 

وّنتت  ملستتا د وزيتتر ا ا نيتتة اأمريكيتتة يف الستتتي يات وكانتتب    نختتر  وال أنستتى متتثاًل ستتؤااًل ز ابستتم اآلختتري  يدتتبر هلتتا و 
سياسة استقاللية اتمة  فكتا  الستؤال: إىل متىت  تتدفق  لى مدر  لى الرغم م  اتباا مدروقتها املسا دات اأمريكية 

: إىل أ  يفقتد الكولونيت  فأنتا  مستا د وزيتر ا ا نيتة قتاةاًل الكولونيت  انصتر  ترة  ت املتحد  اأمريكية تظ  الوالا
 انصر نفوذه يف امل بقة.

لك هتتا معضتتلة  تتد ب بعتتد  فحستتج  ابملر لتتة الراه تتة ال تتعلتتق معضتتلةيف ا تتيط العتتريب  يوانت  التتدو  املدتترو
ةتربة املدترو ة تر  املشتروا السياست   1967 تام  يف .  وإمكتاانتأ  الدو   بتا    ت  مشتروا سياست   67ه  ة 
ا    ولكتتت  تتتتتم إزالتتتة ن1967 ه  تتتة العتتتدوا  بعتتتدنا  االكتفتتتاء إزالتتتة  انتهتتتى إىل ا حتتتتر افبعتتتد أ  كتتتا  املشتتترو   قويتتتة

استتكمال  إمكانيتةتوقفتب وابلتتايل   ليبيتاو  يةدالستعو  مت  الكويتب والعدوا  كانب ا انتة إىل تلقت  املستا دات العربيتة 
إذ تلقتتى كتت  متت    67يف تغيتتي التتور  العتتريب  فقتتد غ لّتتب يتتد مدتتر  تت  التتتدخ  يف امل بقتتة العربيتتة بستتبج ه  تتة  التتدو 

 12يكتتاد يدتت  إىل  التت فط ا تفاً تتا هتتاةاًل  أستتعا ا تفعتتب  فضتتال  تت  ذلتتأ قويتتة وا مكتتاانت ةتتربة املشتتروا السياستت  
وةتتع االنفتتراد دتتر مل ون يعتتد  يف التتور  العتتريب تعتتدد مراكتت  القتتو هتت ا ترتتتج  لتتى   و 1973متتع  تتر  أكتتتوبر  اةتتعف

  فبعد أ  كانب مدر  لى قمة اهلرم 1967 ام  قب كما كا   لي  ا ال   - دا املسا ة-ابلقو  و دها يف ك    ء 
  فط.دد   للامل تقدمب  ليها الدولاالقتدادو العريب انتقلب بقسو  إىل امل تدف و 

أنت  لتيه مت  السته  أو دولتة أ    مشتروا سياست ب تاء ن تستتغ  هت ه الثترو  املاليتة يف بعتض التدول  لك  
هتت ا التتدو  استتتغالل ترانتتع التتدو  املدتترو وستتعب إىل أداء لكتت   اولتتب دول أختتر   .تكتتو  صتتا بة مشتتروا سياستت 

صتتا بة جتربتتة ت مويتتة لتتة ومتتع أهنتتا كانتتب دو  بستتبج التبتترف اةغتترايف  ستتهاًل اأمتتر لكتت  ن يكتت  م هتتا اة اةتتر  القيتتادو 
 لتى  تدود  إال أ  موقعهتا املتبترف  و ق  سكاين ال أب  ب   م  البرتول مرتفع يعود إىل زاد  إنتانها ودخ   متمي  

 . برزات يف ه ا اجملال مها السعودية والعرا  لك  الدولت  اللت ن  ك ها م  أداء الدو  القيادو. الور  العريب
أ    لها املاليتتة اهلاةلتتة اةديتتد  يف  تتك  قتتو   ستتكريةيستتبا   ديتتد  أ  تتترتنم متتداخالستتعودية أ ن تستتتبع

ربيعتة ال ظتام الستعودو والتتوازانت القبليتة ال تستمر بونتود نتيش قتوو  لكت  استتبا ب الستعودية أ  تستتتخدم اأدا  
ّا تتة ستتواء يف    يف تونيتتت  الثقافتتة العربيتتتة مأمستتا دات لتتتدول  ربيتتة وأفريقيتتة  تتتك  االقتدتتادية يف سياستتتها ا ا نيتتتة ب

ومعظتم الدتحف العربيتة واستعة االنتشتا  َتويلهتا ستعودو مثت      ذات َتويت  ستعودوشتهي فمعظم الفضتاةيات العربيتة ال
االقتدتتادية كتأدا  ةتتغط  لتى الدتتعيدي  استتتبا ب الستعودية استتتخدام قو تا نريتديت ا يتتا  والشتر  اأوستتط  وبت لأ 

 السياس  والثقايف.
   ؤيتة لديتصتدام  ست  كتا  الترةيه  نشاء مركت  قتو  يضتاه  قتو  مدتر  أ   ا  يف رريق را  فقد كأما الع
إال أ  هت ه الرؤيتة   ون أيل نهًدا يف ب اء القتو  االقتدتادية والعستكرية  العرا  دو ًا  اةًدا يف العان العريبقاةمة  لى أداء 

التتترةيه صتتتدام  ستتت  إمكانيتتتة القضتتتاء  لتتتى القتتتو  تدتتتو  إذ   واةتتترقدتتتي ال ظتتتر بشتتتك   اقرتنتتتب بتفكتتتي استتترتاتيج  
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 هتتالك   صتتحير أهنتتا انتهتتب متت  ال ا يتتة الف يتتة ابنتدتتا   راقتت   م تتات املليتتا ات  لتتى  تتر  متتع إيتترا  بتتددف ا يرانيتتة 
 تاللت  يقبت  اأ  ال ظتام العتامل   كت  أ     لقتد أخبتأ الترةيه صتدام  ست  يف تدتو هالعراقيتةوا د كثيا مت  املتاست  فب  

بقى يف الكويب أصبر يسيبر و ده  لى أكثر م  قد لًما أبن  لو كا  صدام    بعض التلميحات للكويب ب اء  لى
 ندف البرتول املتداول يف السو  العاملية يومًيا.

مجال  بد ال اصر ال و كا  يتدخ  يف م  عكه  لى ال اكا  التفكي االسرتاتيج  لددام  س  ضدودلقد  
اللعبتتة  امليًتتا ستتعى   تتدما أد ك انفتتالت خيتتو   1958املختتاررات لك هتتا كانتتب ضستتوبة  ففتت  لب تتا   تتام العديتتد متت  

 مر . التسوية غي  ويف اليم  قب  ويةللتوص  إىل تس
وبعتتد اال تكتتا  املدتترو للقتتو    ن تعتتد و تتدها يف ستتا ة القيتتاد  العربيتتة 1967 تتام  ا دتتلة أ  مدتتر بعتتد

هت ا ال إال أ  انجتة  ت   وامت  موةتو ية   وإ  كانبعضلة املالقو  يف الور  العريب  وه ه أصبر ه اك انتشا  ملراك  
فلتيه   ماهيتة هت ا التدو  وربيعتت حتتدد لك ها حتتا  لرؤية   دو  يف امل بقة أداءيعين أ  مدر فاقد   مكاانت تؤهلها 

الباقات املدرية البشرية  جت يدهم أ  توند  ؤية لكيفية امل   و ًا إمنا قد يكو  ت موًا أو سياسًيادو ا ابلضرو   أ  يكو  
  جناز ه ه الرؤية. وغيها املاديةو 

أ  مدتتر صتتا ت  -يف هتت ا الدتتدد -ترتتتج  لتتى اهتتت از التتدو  أستتبا  موةتتو ية وغيتتا   ؤيتتة واةتتحةلقتتد 
 شتتا  يف ملتتف الدتتراا تتحتترك مدتتر ب هتت ه امللفتتات ن تعتتد بيتتدها  فمتتثاًل تتحتترك يف العديتتد متت  امللفتتات لكتت  مفتتاتير 

إستتتراةي  كتتت  متتت  يف يتتتد  ا تتت  مفتتتتا   ولكتتت   فتتتتر ومحتتتا   تتترك  للمدتتتا ة بتتت  كبتتتيالعتتتريب ا ستتتراةيل  وتقتتتوم  هتتتد  
والتتوالات املتحتتد   تتىت اآل  ن تقتتدم ل تتا أو دليتت   لتتى استتتعدادها أ    إستتراةي  حتتتت  اأ  والتتوالات املتحتتد   أ  

التوالات املتحتد  وإيترا  ك  مت  العرا  بيد   الة وك لأ املفتا  يف  سراةي  أساسية.تتحد  إسراةي  يف مدلحة تراها إ
أصتبر هلتا فيتتو  لتى السياستة  -تقريبًتا–وكت لأ لب تا  فتإيرا   .أمتا مدتر فبعيتد   ت  ستب  ا ت   و عا يكو  لسو ا دو 

ويف السودا  ال و هو اأكثر التداقًا ابأم   ية م  خالل     هللا  فما ال يريده     هللا يف لب ا  فإن  ال يتم.ناللب ا
ن تو  الستودا   النفدتال بت  يف أيتد خا نيتة وم ت  فترت  رويلتة يف يتد التدا م    املدرو مفاتير ملف  ليستب يف يتدان

لكتتت  املشتتتكلة تكمتتت  يف التتتتأ ي فع تتتدما د  يتتتب مدتتتر   فالسياستتتة ا ا نيتتتة املدتتترية كانتتتب سياستتتة دولتتتة و لتتتى صتتتوا 
الستودانيو   لتتى ا تر  ةتتد اة تو  بقتتوات أو ستال   فضتتب أ  هت ا  تتأ  داخلت   لكتت    تدما اتفتتق للمشتا كة يف 

بتدأت مدتر َتتتد اةستو  متع اة تو  حتستًبا لالنفدتال وهتو الستي ا يو اأكثتتر  2011 تق تقريتر املدتي يف ي تاير إات تة 
يف  التتتة   أنتتت   لتتتى و تتتد  الستتتودا  فاملستتتألة حتتتتتا  إىل نهتتتود وإبتتتدا ات ل بقتتتاء  وهتتت ا ستتتلوك غتتتي موفتتتق  ترنيًحتتتا

 أن  سيفاو   لى  دت  يف مياه ال ي .انفدال اة و  فم  البديه  
 وابلتايل الدو  املدرو اآل  هو دو  ال اصر اأم  أو إبداء اآل اء ال  قد تكو  سليمة لك ها غي مؤ ر .

ل  و   ل ي  يعتقدو  أن  ال فعالية م  نديد لل ظام العريب بغي دو  مدرو فعال  فأان م  اللمستقب ابل سبة   
الب تتتتاء الستتتتتقرا  السياستتتت  التتتتداخل  وتع يتتتت  اتتتتتد يم يكتتتتو  ملدتتتتر هتتتت ا التتتتدو  الفعتتتتال إال بعتتتتد إ تتتتاد  الب تتتتاء التتتتداخل  و 

لتور  العتريب ومتاذا تستتبيع فالبد م  معرفتة متاذا تريتد مدتر مت  ا  وال يق     ذلأ كل  أمهية ونود  ؤية  االقتدادو
فمشتكلت ا أن تا نقتدتتر  لتى املواقتتف وقتد تكتتو  مواقتف ستتليمة   أ  تقتدم لت   فتتاأدوا  والسياستات ليستتب جمترد مواقتتف

  .لك ها غي كافية
ي بغ  إذ  إبداا  لول للمشاك  الداخلية السالفة الت كر  عتا يكفت  ملدتر  ريتة ا ركتة يف ا تا    و تج أ  

 ظروف متغي .ظ  بلو    ؤية لدو  مدر العريب يف ا  يؤخ  يف اال تب
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 :األسئلة والمداخالت
 :أ.مدحت ماهر

، هذه المداخل موجودة منذذ ههذور الحر ذة القوميذة تهفي مسألة المداخل لفهم االنتماء وصناع -1
اآلن سذواء عىذ  مسذتول الح ومذات ولم تثمر حتذ   ،والعمل القومي في العهد الناصري وما بعدها

لشذذعوب تنتةجذذذة واضذذذحة، ولعذذذل هذذذذا ي ذذذون بسذذذتب وجذذذود مذذذدخل  خذذذر مسذذذ وت عنذذذه أال وهذذذو ا أو
وُيقصذذد بذذه الجانذذب العقذذدي مذذن ربيذذة النذذاا بعضذذهم لذذبع ، الجانذذب القيمذذي  ،المذذدخل الحضذذاري 

ا انتمذاء أخذرل دون أن يفقذدن ةيم ذن أن ةنقىنذا مذا دا ذر الذذي فيذه و  شذتر موالالذي أفرزتذه حضذارتنا 
هذذا المذدخل واالعتقذاد أنذه خذاري السذيال  ذان لذذه تغةةذب أعتقذد أن  ةتنذا أو تكويننذا.هويتنذا أو مرجع

فتكون مصر منزوعة من سيال ومزروعة  أواًل  -دور في أن السياسي حةن يصدر قراًرا بأن مصر
 في سيال  خر.

 أعتقذذد أن هذذذا المفهذذوم لذذهفيمذذا ةتعىذذف بمفهذذوم المصذذىحة واقتصذذاره عىذذ  المعنذذ  االقتصذذادي،  -2
ن أعذذزة يعتذذر عذذن ةالمصذذىحة فذذي القيمذذة، ف ذذون المصذذريحةذذ   ،عنذذ   خذذر فذذي المذذدخل الحضذذاري م

مصذذذىحة، فف ذذذرة أن تقتصذذذر المصذذذىحة عىذذذ  الذذذدوالر أو العمالذذذة أو االسذذذتثمار ةجعذذذل مذذذن أمري ذذذا 
سرا ةل الرابح الوحةد.   وا 

 إحدى الحضور:
أجنذدة سذعودية مذا بمح و الذدور السذعودي لذم ي ذن  رأي ذم فذي الذرأي الذذي ةذذهب نلذ  أنمذا 

لذ  أي مذدل اسذتااعت هذذه األجنذدة النفذاذ نلذ    ؟جندة الغةر خاصذة ترياانيذاننما  ان تنفةًذا أل وا 
 ؟الدور اإلقىيمي

 أ.شريف:
ون فذذي نم انيذذة األوروبةذذ يمااذذل ، فىذذم  األوروبذذي فيمذذا ةخذذم عذذدم انضذذمام تر يذذا ل تحذذاد

 ؟العرب أم فرصة عىةنا االستفادة منها وهل الدور التر ي يمثل خاًرا عى  ؟انضمامها ل تحاد
 أ.غيث:

بصذذعود االتجذذاه العربذذي خاصذذة فذذي هذذل هذذذه متعىقذذة يحمىذذه المسذذتقتل مذذن  مذذا  الذذذي مذذا 
 ؟االنقسامات العربية سواء عى  المستول الرسمي أو الشعتي

 أ.محمد ناصر:
 لذذذرف الر يسذذذي  السذذذتبفيمذذذا ةخذذذم العضذذذوية التر يذذذة فذذذي االتحذذذاد األوروبذذذي، أهذذذن أن 

وبالتذالي لذن ةتحمذل االتحذاد عذبء دولذة  ،عضويتها أنها عى  خط تمذاا مذا  تىذة نسذ مية  تذرل 
 .نةران و العرال  "متارفة"عى  خط تماا ما دو  نس مية 
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د المعوقات األساسية فذي مسذألة حلكن أ ،مصر دوًرا فاعً   أدتفقد  ،وفيما ةتعىف بالدور 
معهم الدو   غياب االتفال حو  ربية عامة من قتلهو نل  قىة الموارد  الدور المصري باإلضافة

ال تتحذد، لذذا فذأو  أيضذا فإن الذدي تاتوريات  ،لتال تتقابأنها الديمقراايات ةل حو  و ما ق، العربية
اإلصذ   السياسذي داخىًيذا لىوصذو  هو عمىيذات العربية االقتراب لدراسات عمىيات الوحدة  مداخل
  .سىاةالديمقرااية تسمح تتداو  المن تنية سياسية عى  درجة نل  أ

 أ.أحمد محسن:
أن مصر تعامىذت  نجد مثً   ؟ما الدو  العربيةالح ومة المصرية عى  أي أساا تتعامل 

وهي أيًضا متهمة بالتعامل مذا عذدو لهذا مصذالح معذه   مثل نةران تماًما، في لتنان بمناف تقسيم
المعر ذذذة الكرويذذذة مذذذا  مذذذا هذذذو الحذذذا  فذذذي ألقذذذل سذذذتب مذذذا العذذذرب تتخذذذذ موقفذذذا حذذذديا و )نسذذذرا ةل(، 

 الجزا ر.
فذذذن حل المهذذذاهرات أمذذذام  ،الجانذذذب الشذذذعتي مذذذن العروبذذذة، فقذذذد أهمذذذل تماًمذذذا أمذذذا موقذذذ 

 .ما نسرا ةل في  فة واحدةالسفارات المصرية بشأن قضية فىساةن و أننا 
 أ.شريف:

تحدةذذد  ةذذتموعىذذ  أيأ أسذذاا  ؟دوا ذذر االنتمذذاء وفقذذا لذذه نصذذن العنصذذر المحذذدد الذذذي مذذا 
  األولوية تةن هذه الدوا ر؟

 الحميدأ.عبد
باإلشارة لىمداخل أو الدوافا التذي تجعذل مصذر ترغذب فذي االنتمذاء لىعروبذة، ففذي المذدخل 

ن غىب عىيه ف رة المصىحة ال نجد  ن ُوجذدت نرجذو مذن م توضذيحهاله الواقعي وا  أو  ،مبشرات، وا 
ألنذه مذن الم حذل أن االنتمذاء بمفهومذه العذام  ؟مهذاهر االنتمذاء العروبذي نن ُوجذدبمعن   خذر مذا 

وهل توجد سياسة  خارجيا. ( حت  بمفهومه الخاائ أمأواًل  -)مصر اغا ب سواء  ان انتماء داخىي
 غةر ذل ؟ مخارجية معةنة توضح انتماءها سواء عربًيا أ

 مصطفى:أ.
  ؟هل ترل فا دة من وجود جامعة الدو  العربية

 منال الشيمي:أ.
دور عبارة عن مشروع سياسي باإلضافة نل  نم انات، فقد توافر المشروع لدةنا ذ ر أن ال

ن عىذذ  توهةذذ  اإلم انذذات فذذي الذذدو  العربيذذة األخذذرل لصذذالح و قذذادر نحذذن وفقذذدنا اإلم انذذات، هذذل 
 ؟المشروع 

 
 د.أحمد يوسف:تعقيب 
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م ذذذن ، وياألسذذذ ىة المتنوعذذذة تسذذذاعد فذذذي نثذذذراء اإلاذذذار التحىةىذذذي الذذذذي حاولذذذت تقديمذذذه هذذذذه
 اإلجابة عنها بما ةىي:

، لكن المش ىة تكمن فيما لو قصدنا المدخل الحضاري ف رة وجود لست معترًضا بأي حا  عى   -
حةذ  ، البشاري  طاار  قضية أخرل تحد  عنها المستشذار نزاء  ون نوهنا  ،االنتماء اإلس مي به

و ذذل فذذرد منذذا تذذل اكمذذة لنخبذذة الحوسةخضذذا األمذذر الختيذذارات اتعذذدد دوا ذذر االنتمذذاء  سذذتثار قضذذية
عى  حدة، ألني أزعم أن العروبة  انت قادرة عى  تقديم مدخل ةجما الديانات المختىفة، واإلس م 

وممارسذذذات النتذذذي والخىفذذذاء الكذذذريم مذذذا ورد فذذذي القذذذر ن بو  ه،أيًضذذذا قذذذادر عىذذذ  ذلذذذ  بسذذذماحته وقيمذذذ
ةن نحن من هبالء المسذىمةن؟ لكن المش ىة: أالراشدةن عى  تقديم راباة انتماء من الاراز األو ، 

: نا ةدع  أنه قادر عىذ  فهمذه، مذثً   ل م وأةن نحن من الفهم الصحيح لإلس م؟ فاإلس م جوهر  
رف  عمر تن الخااب الص ة في  نيسة في القدا ل   يقو  المسىمون هنا صى  عمر فةتنون 

 مذذذن ة أخذذرل هنذذا مذذن ناحيذذدرجذذة عاليذذة مذذن السذذذماحة،  عذذنيعتذذذر  وهذذو موقذذ  ،مسذذجًدا م انهذذا
 يصىون، ف ة  نفهم هذا؟أن به مسيحةةن  ن يحرقون تةًتا يشتتهو 

اتفذذف مذذا السذذا ل بأهميذذة المذذدخل الحضذذاري، لكنذذي أتحذذد  عذذن اإلسذذ م  حقيقذذة سياسذذية ولذذيا 
الخذاري، ب مباسم اإلس م سواء بالداخل أ ةدعون أنهم ةتحدثون ن ددو حهنا  أفراد مف ، حقيقة نلهية

 ًيا وتأتي الخاورة ألن فهم  لىدةن ةختى  عن فهمي له.وهنا نختى  سياس
فذذإن حضذذارتنا العربيذذة اإلسذذ مية تجوهرهذذا الصذذحيح  تمثُّذذلفذذإن  ذذان المقصذذود بالمذذدخل الحضذذاري 

م مغذذاةر لفهمذذي نقصذذد مذذن ةتحذذدثون باسذذم اإلسذذ م وفهمهذذم لإلسذذ ، أمذذا نذا  نذذا األمذذر محذذل اتفذذال
 ا.هيم واتيعة الع قة تةنهتتحدةد المفاونتدأ  فهنا نختى  قىيً  

، قذد أيضا ُبعد قيميأ  اال تنحصر في المفهوم المادي فقط، ننما له فهي: المصلحةوفيما ةخم  -
 االنتمذاء مذن مهاجمذة نشهدهلكن ذل  لكثرة ما  ،أكون أفرات في تيان المصىحة في شقها المادي

 .أكثر مما  ستنالىعروبة من مناىف أننا خسرنا مادًيا 
توجذد دوافذا ذاتيذة  ولذيا هنذا  مذن شذ  أنذهال ةوجد شيء ماىذف، : الدور السعوديلة في مسأ -

، فالسذذعودية لذذدةها صذذيغة لنهذذام الح ذذم وفهذذم لاتيعذذة دورهذذا اإلقىيمذذيالسذذعودية الربيذذة نابعذذة مذذن 
بسذتب وجذود  ومذن ناحيذة أخذرل فإنذه، نشذرهاحمايذة هذذه الصذيغة و  اومن مصىحته ،معةن لإلس م

جنذذدات األخذذذرل وتحذذاو  أال تتصذذذادم فاعذذل مذذذا األرب، فهذذي تتعودية مذذا الغذذذىسذذذع قذذات واةذذدة ل
 فالحقيقة أمر وسط تةن هذا وذا . ،معها

وقذد  ،: أعتقذد أن تر يذا لذن تذدخل االتحذاد األوروبذياألوروباي تركيا وعضاوية اتتحاادفي مسألة -
 خو  االتحذذذادالمذذذداخ ت لذذذن ُيسذذذمح لدولذذذة نسذذذ مية تذذذد نحذذذدللكذذذن  مذذذا ُذ ذذذر فذذذي  ،أكذذذون مخاً ذذذا

وتقذدةري أن  سواء ألسباب عنصرية أو سياسية.بالجاليات المسىمة  الذي ال تحتفي دوله األوروبي
اهتماًمذذا نال بعذذد مذذا تتذذةن لهذذا أن  -أو دو  الخ فذذة العثمانيذذة سذذابًقا-تر يذذا لذذم تُذذو  دو  الجنذذوب 
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خاذذذط االسذذذتراتةجي ، وربمذذذا ي ذذذون فذذذي الماألوروبذذذي التحذذذادبا االلتحذذذالعقبذذذات ها ىذذذة تحذذذو  دون 
 .األوروبي أكتر ما االتحادالتر ي أن نفوذ تر يا في الوان العربي يعاةها قوة تفاوضية 

لقذد  عى  الع ا يم ن توهيفه،عىةنا  عرب: هذا الدور ليا خاًرا تل  أثر الدور التركيبشأن  -
 ،دة تنفذذ سياسذتهامن دولة شبه تابعة لىواليات المتحذ ت تر ياوتحول ،افرة في الدور التر ي حدثت

 أن دواًل  مذانل  دولة ذات توجه مسذتقل تذرف  مذرور قذوات الغذزو األمري ذي لىعذرال عتذر أراضذها 
 هذي البحذ مشذ ىة العذرب لكذن مواق  شذدةدة القذوة مذن نسذرا ةل،   ما أخذت، تذل عربية سمحت 

فذي ربية التةوت الع عى  واجهاتع م التر ية ولقد وضح ذل  في وضا األ ،عن مخىم أو منقذ
 -أنذذذه حتذذذ  اآلن لذذذم تصذذذنا لنذذذا تر يذذذا شذذذةً ا فذذذي موضذذذوع الصذذذراع العربذذذيمناسذذذبات مختىفذذذة، مذذذا 

ن  ذذاناإلسذذرا ةىي،  ، 2010لفذذ  الحصذذار عذذن غذذزة فذذي مذذاةو أسذذاو  الحريذذة نرسذذا  ُةذذذ ر لهذذا  وا 
 لكن أيًضا ُةذ ر أن تر يا لم تواجه نسرا ةل بفعىتها.

  حزب العدالة والتنمية من سياسذاته، يعدأ تغةر أو قد ة أن نهام الح م ةجب أن ةبخذ في الحسبان
تخىذت تر يذا نذا مذا فعىةنا أن نستفةد من الدور التر ي، وتزيد االستفادة نن أصذىحنا أنفسذنا، بحةذ  

، نهذذا، أمذذا االنتهذذار فحسذذب فىذذيا حذذً  نسذذتايا نحذذن أن ننجذذز مذذا  نذذا ننتهذذره معذذن دعذذم مواقفنذذا 
 اقة العربية.والحل لن ي ون نال من داخل المن

: يم ذذن توقذذا مزيذذد مذذن بمسااتقبل اتنتماااع العربااي اااي ااال اتنقسااامات العربيااةفيمذذا ةتعىذذف  -
فالصذذذورة أمامنذذذا قاتمذذذة، هنذذذا  اختذذذرال خذذذارجي وانقسذذذام الشذذذرذمة والمخذذذاار واالختذذذرال الخذذذارجي، 

لهذذا ة العربيذذفذذإذا تصذذورت أن الراباذذة  .هذذذا وذا  هذذو تفتةذذت الذذدو  العربيذذةواألخاذذر مذذن  ،عربذذي
، ومازا  أمرا مم نا فتقدةري أنه سي ون ضم األجزاء وحماةتها من التبعثر التام ،أسباب موضوعية

عنذذذدي أمذذذل فذذذي ههذذذور دور مصذذذري أو غةذذذر مصذذذري ةتذذذ  الفاعىيذذذة فذذذي النهذذذام العربذذذي، ولذذذيا 
ن  .1957 عام بست دو  فينشااه  فاالتحاد األوروبي تدأ دور شامً  ضرورًيا أن ي ون هذا ال وا 

 ان الوضا قاتًما فدا ًما هنا  أمل. 
صذر اآلن تعذد مذن : ماألساس الايي تتحارم منال الحكوماة المصارية مال الادول العربياةبشأن  -

تهذذا المناذف )مىكذذة ت أم أتذت، فهذذي تتعامذل مذا مشذ  ت  ذل الذذدو  العربيذة الذدو  المعتدلذة شذاء
أي جهذود لتسذوية فذ !!ل شيءأن مصر معتدلة جًدا في   ولكن المش ىة تتحدد فيالحد األوسط(، 

أي جهذذذود لحذذذل و الصذذذراع العربذذذي اإلسذذذرا ةىي خذذذاري ناذذذار المعاهذذذدة مذذذا نسذذذرا ةل غةذذذر ماروحذذذة، 
 المش ىة في العرال تصادم ما الواليات المتحدة غةر ماروحة.

لعذب فةهذذا غوغذاء  ذرة القذذدم وغوغذاء الااحونذة اإلع ميذذة فقذد  الجزائرعالقااة مصار بااأزماة أمذا  -
أن سياسذذة  فإنمذذا ةذذد  عىذذ عىذذ  شذذيء ذلذذ  سذذي، والدولذذة  انذذت شذذبه غا بذذة، نن د  الذذدور األسا

وينتهي ذلذ  بالتذأثةر  ،اإلع م صعةد الشارع أممصر العربية ُتدار بفعل قول غوغا ية سواء عى  
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الع قذذات الشذذعتية العربيذذة، وال ننذذزعال مذذن الع قذذات الشذذعتية العربيذذة ألننذذا نمذذر اآلن  السذذىتي فذذي
 ور حاد جًدا، حت  عى  مستول الع قات داخل التىد الواحد.بمرحىة تده

ولكذل  خيذار: هي مسألة حرية ف رية قد ي ون لىنخبة الحاكمة ترتيب دوائر اتنتماعفيما ةخم  -
 خيار  خر.واحد منا 

نحذن نعذيف فتذرة سذةولة عاليذة وتذذردي  ،وعذن مهذاهر االنتمذاء العربذي: هذي موجذودة لكنهذذا قىةىذة -
ىف من مسألة فقدان االنتماء، فىو ههرت القدرة والممارسذة السذىيمة والنهذام السياسذي ف  نق ،رهةب

 فسةختى  األمر.السىيم 
فوجودها يعتر عن الحد األدني مذن الع قذات العربيذة، وفذي غةذر مجذا   الجامعة العربية:وعن  -

 السياسة فهي منتجة وناجزة، وفي حا  قوة أعضا ها فىن نعدم منها الخةر.
ةنقصنا هو ما  ،: مصر دولة لن تعدم اإلم انات أتًدامكانات الدورقدان مصر إلايما ةخم وف -

 ةجعىنا نهدر اإلم انات البشرية والفنية والتكنولوجية.غياب الربية  .اإلم اناتالربية وليا 
 


