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روح باندونج وجمال اندونیسیا وأھمیة الذاكرة التاریخیة

د.نھى خلف

  و27    في مدینة باندونج االندونیسیة ما بین   واالفارقة  مجموعة من المثقفین االسیویین نظمت
  عاما على مؤتمر  مؤتمرا بمناسبة مرور ستون   من شھر أكتوبر - تشرین األول-  الماضي31

ودلك   1955باندونج األول الدي انعقد في نفس ھذه المدینة االندونیسیة الجمیلة في شھر نیسان
بھدف احیاء ما عرفوه “بروح باندوج” ..

وقد صمم المنظمون وخاصة االستاد االندونیسي درویس خضوري على ادراج قضیة فلسطین
  تشرین29على جدول اعمال المؤتمر عبر تنظیم جلسة خاصة حول فلسطین قي باندونج یوم 
 شارك فیھا األول، حیث قد تم التنسیق مع جمعیة ‘الحكمة’  الثقافیة لتنظیم ھده الندوة الھامة التي

ول كل من سفیر فلسطین قي جكارتا الدكتور فریز المھداوي  والدكتور مكرم خوري –  َمخُّ
والدكتورة نھى خلف.. 

 تصمیم المثقفین االندونسیین ومجموعة من المثقفین االفارقة واآلسیویین بمساندة وزارة الخارجیة 
 ھذا الحدث التاریخي الذي جاء في فترة ھامة من القرن األندونسیة على ضرورة احیاء ذكرى

العشرین التي شھدت صعود دول الجنوب في مواجھة االستعمار القدیم و اعتبارھم لقضیة فلسطین
  بسبب استمرار االحتالل واالستیطان  الماضي كالقضیة الوحیدة التي لم یتم حلھا في القرن

الصھیوني رغم ان القرن العشرین شاھد تحقیق االستقالل والتحرر من االستعمار لمعظم بلدان
الجنوب اوما كان یسمي بالعالم الثالث،كان موضوع نقاش مثیر في المؤتمر. 



   الثقافة والدین والبیئة والمرأة، حیث تم  ومفاھیم مثل وقد ناقش مؤتمر باندونج الثاني عدة قضایا
تشكیل لجان متخصصة بكل من ھذه المواضیع. والمدھش في ھذا المؤتمر، باإلضافة الى محتواه
الغني، ھوالروح اإلیجابیة والتعاونیة التي سادت خاللھ بین الفئة المنظمة و المثقفین ووزارة

 لعقد ھذا المؤتمر الذي ساھم فیھ مفكرون الخارجیة االندونیسیة التي دعمت ووفرت اإلمكانیات
  وعشرون دولة من الجنوب بما في دلك فنزویال والشیلي وروسیا واساتدة جامعیین من خمسة

باالضافة الى بعض المثقفین من دول الشمال من المختصین بالشؤون األفریقیة واألسیویة.

اما الغریب والمؤسف في ھذا المؤتمر ھوغیاب التمثیل العربي باستثناء المشاركین من فلسطین
 جامعیة من المغرب وتواجد ممثل للشبیبة السودانیین.. ومشاركة أستاذة

ویعكس ھدا الغیاب لألسف التناسي التدریجي للعالم العربي بانھ جزء ال یتجزأ من آسیا وافریقیا
وكأنھ یظن إنھ قد تحول الى جزء ملحق من أمریكا الشمالیة وأوروبا الغربیة.. 

 یبدووكأنھ یتماشى مع ان تناسي وتجاھل الجنوب االسیوي واالفریقي، في مخیلة العرب، 
االنحطاط التدریجي للثقافة العربیة السائدة التي بدت تتأثر بالھوامش الساقطة للفكر الغربي عموما
وخاصة ان المثقف العربي ال یبرز في العالم العربي وال یُعترف بھ كمؤلف اوكاتب اومفكر اال

  بعد تخرجھ من جامعاتھا التي كثیرا إما ان تتبناه مؤسساتھا اوتشبعھ بعدما تعترف بھ دولة غربیة
 المزیف بأخالق الغرب المبنیة على الذاتیة والفكر البراجماتي الضیق األفق و التسویق اإلعالمي
 في حال اوأن یبقى مھمشا وتعمل ضده التیارات المركزیة لتھمیشھ في حال ال تنجح في استیعابھ

ال تنجح في استیعابھ بل في تجنیده للدفاع عن مصالحھا..

 بین الفكر االنجلوساكسوني من جھة والفرانكوفوني كما ان تعدد الجامعات الغربیة واالختالف
  من جھة أخرى قد زاد من تشتت المثقفین العرب وعدم امكانیتھم للقیام بأي اواالسكاندینافي وغیره

 األصلیة عمل فكري جماعي النقاذ ما یمكن انقاذه من الجزء العقالني التنویري في الثقافة العربیة
ھذا في الوقت نفسھ التي تلعب أموال الدول النفطیة دورا وتطویر فكر ثوري عربي معاصر.  

أساسیا في شراء المثقفین العرب وتدجینھم ومنع تطور ایة ثقافة عربیة ثوریة تتمتع باألصالة من
 مع الحریة المطلقة بممارسة الفكر النقدي دون تعتیم   وبمواكبة التطورات العالمیة والكونیة جھة

الحقائق من جھة اخري..

 مبنیة على مزیج مشوه وھابط   مصطنعة فالذي أصاب العالم العربي ھواستقطابا حادا ما بین ثقافة
  الغربیة مثل النیولیبرالیة ‘غربي –عربي’ یقتبس في معظم االحوال ما ھوأسوأ من المفاھیم

  والصحة، وما   دون االلتزام بمفاھیم غربیة اكثر إیجابیة مثل االھتمام بالتعلیم والنعرة االستھالكیة
  یعلم انھ قد تم تشجیعھ من قبل أوساط  ظالمي متطرف من جھة أخرى، مع أن الجمیع بین فكر

غربیة-صھیونیة لتحطیم كل إمكانیة نھوض عربي في شتى المجاالت.. 

 ازدیاد الفقر   من الفكر على مد تصاعدي في اآلونة األخیرة بسبب وقد حظي ھدا النوع الثاني
واتساع الھوة االجتماعیة والثقافیة بین الفقراء الدین یشكلون أكثریة المجتمعات العربیة واألغنیاء

 ومن  واستخدام الدین والتمویل ال مشروط من قبل بعض الدول النفطیة المھیمنة اقتصادیا الجدد
 على المثقفین العرب في السماح بإنجاح ھدا التیار ألنھم الغرب. ولكن تقع مسؤولیة واضحة أیضا



برغم االدعاء بالحداثة واالستنارة والعلمانیة ، لم یتمكنوا من تطویر فكر جماعي ومواقف ثوریة
  مواجھة الفكر الصھیوني وال في وجھ التیار الظالمي وال في مواجھة األنظمة العربیة ثابتة في

 تھمیشھم الدكتاتوریة التي اجتاحھا الفساد والتي تمیزت في قمع شعوبھا، ال بل قبلوا ان یتم
وشرائھم، بدال من العمل على نھوضھا وانتعاشھا ورفاھیتھا..

ھذا ھوالدرس األساسي الدي یجب ان نستنبطھ من تجارب شعوب أخرى من الجنوب االفرو-
  العرب واألنظمة العربیة أسیوي ومن أمریكا الالتینیة ، والتي كان ینظر الیھا بعض المثقفون

 أصبحت في الواقع ھذه الدول اكثر تفوقا ورفاھیة من المرتبطة بالغرب بعنجھیة وفوقیة، بینما
معظم الدول العربیة حتى بدت تنافس الغرب من حیث األھمیة االقتصادیة والتفوق الثقافي. 
ویبدوذلك واضحا بشكل خاص عبر تطویر مجموعة “بریكس″ المكونة من البرازیل وروسیا
والھند والصین والتي اضیف علیھا بعد ذلك جنوب افریقیا..

  العرب عن سبب عدم اھتمامھم وتغاضیھم لدول الجنوب قد ینكرون ذلك بالطبع ، لوُسئل المثقفون
  على الصعید العالمي ولكنھم طبعا یفضلون التعاون مع ویتحججون انھم یدركون أھمیة ھذه الدول

 مادیة مما یعني تقدیم من یسمونھم “الدول المانحة”  اكانت من الغرب اومن دول النفط السباب
مصالحھم الخاصة على المصلحة العامة.. 

  مثل فلسفة   والفلسفات االسیویة اواالفریقیة المھم ان الثقافة العربیة لم تستنبط دروسا من الثقافات
“سواراج” الھندیة التي طورھا المھاتما غاندي خالل حرب االستقالل من االستعمارالبریطاني

 أومن  والتي تدعوالى حكم داتي للشعوب انطالقا من القاعدة الشعبیة ولیس مفروضا من القمة
 البشریة جمعاء .كما  تعني اإلیمان بروابط إنسانیة تجمع بین  “ أوبونتو”  والتي الفلسفة األفریقیة

  والذي تخلت الدول العربیة عن معظم المباديء الفلسفیة التي سادت في مؤتمر باندونج األول
حضره الرئیس المصري جمال عبد الناصر كأحد رموز وقادة المؤتمر. 

- احترام حقوق اإلنسان األساسیة، وأھداف ومبادئ میثاق األمم1و ھذه المبادئ العشرة ھي:  
-  إقرار مبدأ المساواة بین جمیع3- احترام سیادة جمیع الدول وسالمة أراضیھا.2المتحدة .

- عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول4األجناس، والمساواة بین جمیع الدول، كبیرھا وصغیرھا.
-  احترام حق كل دولة في الدفاع عن نفسھا، بطریقة فردیة أوجماعیة،5األخرى أوالتعرض لھا. 

- وعدم استخدام أحالف الدفاع الجماعیة لتحقیق مصالح خاصة ألي من6وفقا لمیثاق األمم المتحدة.
-  االمتناع عن القیام،7الدول الكبرى. وعدم قیام أي دولة بممارسة ضغوط على دول أخرى.

أوالتھدید بالقیام، بأي عدوان، واالمتناع عن استخدام القوة ضد السالمة اإلقلیمیة أواالستقالل
-  تعزیز9- الحل السلمي لجمیع الصراعات الدولیة، وفقاً لمیثاق األمم المتحدة.8السیاسي ألي دولة. 

-  احترام العدالة وااللتزامات الدولیة. 10المصالح المشتركة والتعاون المتبادل.

إن التأمل الیوم بكل المباديء الخاصة بمؤتمر باندونج األول من جھة وبما یحدث في العالم العربي
 حتى في التعامل ما بینھا في اآلن من جھة أخرى یوضح الى أي مدى لم تلتزم الدول العربیة

تطبیق ھده المباديء.



 المصري انور السادات كانت من أھم األسباب إن السیاسة المؤیدة للغرب التي انتھجھا الرئیس 
التي أدت الى التخلي العربي من االھتمام بآسیا وأفریقیا عبر التركیز على الوالیات المتحدة
والغرب بشكل عام وخاصة عبر ابرام اتفاقیات كامب دیفید للسالم مع الدولة الصھیونیة وعلى
حساب قضیة فلسطین، وھواسلوب تفكیر قد أصاب كثیر من انظمة الدول العربیة مما أثرحتي على

 السیاسات الفلسطینیة بشكل عام. مجرى

 یسمح لنا الیوم من التساؤل حول ما كان یمكن ان یكون وبینما ال یمكننا العودة الى الخلف، فھل
 المكثف مع آسیا وأفریقیا علیھ الوضع العربي والفلسطیني في حال كان قد تم التركیز على التعاون

؟ وعدم السماح للدولة الصھیونیة بالتوغل في ھذه البلدان عبر بیع االسلحة وتطویر المشاریع
االقتصادیة والتدریبات العسكریة المشتركة؟

 تتطلب عمل وتفكیر جماعي جدي وبعید االمد یطرح علینا مؤتمر باندونج الثاني تساؤالت ھامة
لإلجابة علیھا..


