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ٌتناول برنامج االتجاه المعاكس القضٌة القومٌة العربٌة فً وحد من فصله، ولهذه المناقشة استضاف 

ة وقوى فكرة القومٌة العربٌة، وشخص سودانً الدكتو فٌصل القاسم شخص سوري ٌمثل رأي ٌدفع اهمٌ

دكتور القاسم البرنامخ بأسئلة متباٌنة، بعضها تدفع فكرة القومٌة العربٌة لكن قّدم . عارض هذا الموقف

ٌّز . أغالبها ضدها طلب مذا ٌشتاركوا العرب، فً الحقٌقة، اآلن فً بداٌة القرن الحادي عشرة عندما ٌتم

باألضافة إلى ذلك، ٌقترح سلوك البلدان . القتصاد ونظام الخدمات االجتمعٌةأوروبا بوحدته بالنسبة ال

عادة، ٌلقً قٌصل القاسم استطالع رٌاً . )العربٌة أنها ترّكز على القضاٌا الوطنٌة ولٌست القضاٌا العربٌة

 (.ٌتناول بموضوع البرنامج فً المقجمة، لكن فً هذا البرنامج ألقـبه فً نهٌاة المناقشة

ما . الشخص السوري، وزٌر السوري للثقافة، العالقة بٌن التوراث االسالمً والقومٌة العربٌةأوضح 

أثر اٌضاً على الثقافة والتقالٌد والسٌاسة وغٌر –أثر االسالم على الحٌاة الدٌنٌة فً الشرق االوسط فقط 

. هوٌتهم عرب ٌوجد عرب غٌر مسلمون، وهم ٌعتقدون أن طابع العالم العربً فرٌد وأٌاً أن. ذلك

فً رأي الوزٌر . ٌشتارك العرب غٌرهم مسلمون فً حركة القومٌة العربٌة فً نفس المستوى المسلمٌن

 .السوري، ٌشعر كل العرب بهوبتهم عرب، وال عالقة للحكم بهذا الشعور

قال هو أن القومٌة . الدكتور غازي سلٌمان، عضو البرلمان السودانً، عارض هذه االفكار مئة فً المئة

العربٌة هً ال تأسس على أي شئ سوى الجٌوجرافٌة، ومسؤول التوراث المشتارك لالسالم بشعور 

خمسٌنات باالضافة إلى ذلك، فشلت حركة القومٌة العربٌة للمرة األولى فً ال. القومٌة العربٌة

المعاهدات . والستٌنات، واآلن ال ٌوجد أي قطر عربً حٌث عند القومٌة العربٌة تأثٌر فعلً فٌحكومتها

والعالقات التجارٌة والعسكرٌة والدبلوماسٌة بٌن األقطار العربٌة واسرائٌل هً تدلٌل فشل القومٌة 

 .العربٌة وتركٌز على االهتمام الوطنً
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من الواضح أن الحكومات العربٌة تقّدر االهتمامات . بٌن الموقفانفً رأي، ٌوجد الصوٌر الصحٌح 

الوطنٌة بمستوى أعلى من االهتمامات العربٌة، والمعاهدات مع اسرائٌل وأجهزة العسكرٌة االمرٌكٌة 

على جهة اخرى، انا متوفقة مع دكتور رٌاض أن ٌلعب الشعور . توقع فً بلدان عربٌة هً تلٌل من ذلك

من الممكن أن تتطلب القومٌة العربٌة . دٌن السٌاسٌة، وٌعتقدون عظم العربً أنهم عربدور مهم فً مٌا

 . او الهوٌة العربٌة وسٌلة التحلٌل جدٌدة لتوصف طابعها وتأثٌرها على العالم العربً


