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  :الشرق األوسطية والتطبيع الثقايف مع إسرائيل
  البعد التاريخي وإشكاالت راهنة

  وجيه كوثراين
شــــاعت يف اآلونــــة األخيــــرة، وال ســــيما بعــــد حــــرب اخللــــيج الثانيــــة ونهايــــة احلــــرب 

، التـي أطلقهـا الـرئيس "النظـام الـدويل اجلديـد"مقولـة الباردة، مفردات انتعشت من داخل 
األميركــي الســابق جــورج بــوش، واكتســبت معــاين جديــدة بــالتالزم احلــدثي والظــريف مــع 

ومــن بــين هــذه النتــائج . التــداعيات والنتــائج العامليــة واإلقليميــة التــي ترتبــت علــى ذلــك
مرحلـة اإلعـداد والتمهيـد اإلسرائيلي مرحلة جديدة، هي  - عربياً دخول الصراع العربي

عبر مفاوضات بـدأت يف مدريـد، وتتابعـت يف اتفاقـات ثنائيـة، ومـا زالـت " حل سلمي" لـ
  ".حل سلمي"تتابع عبر مفاوضات متعثرة وصعبة، لكنها يف سياقها العام سائرة نحو 

الشـــــرق "والنظـــــام " الشـــــرق األوســـــط اجلديـــــد"يف هـــــذا املســـــار، اســـــتخدمت مفـــــردات 
ومــــؤخراً، وبمناســــبة إثــــارة قضــــية ". التطبيــــع"و" ق الشــــرق األوســــطيةالســــو"و" األوســــطي

أدونــيس يف الصــحف يف إثــر جتميــد عضــويته يف احتــاد الكتّــاب العــرب بســبب حماورتــه 
، الـــذي اعتبـــره "التطبيـــع الثقـــايف"مثقفـــين إســـرائيليين يف أحـــد املـــؤتمرات، شـــاع تعبيـــر 

رَّ هـــذا املوضـــوع إىل ســـجاالت الـــبعض أنـــه أشـــد األخطـــار هـــوالً علـــى األمـــة؛ فكـــان أن جـــ
ثقافيــة وبيانــات ومقــاالت نشــرت يف الصــحف، تشــارك فيهــا مثقفــون وكتّــاب ملتزمــون، 

  .ومستقلون، ومن اجتاهات خمتلفة
لهــذا املســار مــا رافقــه مــن تعبيــرات يف  -املقاربــة الثقافيــة  -مــا يهمنــا مــن زاويــة 

املفـردة احلدثيـة والظرفيـة السياسي، األمر الـذي مـن شـأنه أن يعطـي  - اخلطاب الفكري
أبعــــاداً نظريـــــة وتاريخيـــــة ومســــتقبلية، مبـــــرِّرة ومؤسِّســـــة ملشــــروع مـــــا، أو معارضـــــة لـــــه 

  .ومعترضة عليه
وهــذا يعنــي أن اخلطــاب الثقــايف، أي الفكــري والنظــري والتــاريخي، يمكــن أن يعطــي 

نى املفــــردة السياســــية، التــــي نشــــأت يف ظــــرف زمنــــي حمــــدّد، أبعــــاداً اســــتراتيجية بــــاملع
الشــــامل لكلمــــة اســــتراتيجيا، أي نظــــرة شــــاملة للتــــاريخ وحركتــــه يف احلاضــــر وباجتــــاه 

                                                            
   لبنان -مؤرخ وأستاذ جامعي. 
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  .املستقبل
وأمامنــــــا، لتوضــــــيح مــــــا أقصــــــده، ثالثــــــة نمــــــاذج عامليــــــة مــــــن اخلطابــــــات الفكريــــــة 

، التــي رافقــت احلــدث الــدويل وواكبــت التــداعيات اإلقليميــة الناجمــة عنــه، )االســتراتيجية(
  :حلدث ودالالته نظرات فكرية شاملةوحاولت أن تضفي على تفسير ا

  .خطاب فوكوياما بشأن نهاية التاريخ - ١
  .صدام احلضارات: خطاب هانتنغتون - ٢
  ".الشرق األوسط اجلديد: "خطاب شمعون بيرس - ٣

ومــن املؤســف القــول إن الفكــر االســتراتيجي العربــي، وباســتثناء قلــة مــن الكتابــات 
عـــل علـــى احلـــدث أو مرحلـــة التعليـــق عليـــه، بـــل إنـــه اجلديـــة، ال يـــزال يعـــيش مرحلـــة ردة الف

وال شــــك يف أن لهــــذا الواقــــع . يفتقــــر مــــن حيــــث املــــنهج إىل الصــــفة االســــتراتيجية نفســــها
املؤســــف أســــبابه التــــي ال تــــرتبط بمــــدى قــــدرة الباحــــث العربــــي الذاتيــــة، بــــل بجملــــة مــــن 

ور الثقافـة والعلـم األسباب، أهمها انعدام القرار العربـي أو هامشـيته أو تبعيتـه، وهـزال د
  .يف صناعة القرار السياسي

وأرجـــــــح أن اخلطـــــــاب الثقـــــــايف العربـــــــي الـــــــذي واكـــــــب مفـــــــردات الشـــــــرق األوســـــــطية 
غرق يف أسلوب سجايل، ومل يقدّم وجهة نظر بديلـة  - مع استثناءات قليلة - والتطبيع

ــــل  ــــل حممَ ث ، أي أن هــــذا اخلطــــاب مل يصــــبح عامليــــاً، علــــى غــــرار مــــا حــــد"العامليــــة"حتُمَ
ويف أي حـــال، قـــد يكـــون مـــن الصـــعب، أو مـــن . للخطابـــات والنصـــوص التـــي أشـــرت إليهـــا

املستحيل، كما أسلفت، أن يتمّ ذلك يف ظل ما يعيش العامل العربي فيه مـن تـرد وتشـرذم 
  .واستتباع واستفراد وحالة انعدام وزن

بــر تأسيســاً علــى هــذه املقدمــة، تطمــح الورقــة إىل تقــديم وجهــة نظــر وتثيــر أســئلة ع
  :مدخلين

مــــاذا يعنــــي الشــــرق األوســــط والشــــرق األوســــطية ): مفهــــومي(مــــدخل تــــاريخي  - ١
، التــي حملــت مشــاريع )املعاصــرة(اإلســالمية  -بالنســبة إىل جتربتنــا التاريخيــة العربيــة

سياســية وثقافيــة معينــة، وكيــف عبــرت هــذه  -وحدويــة وإقليميــة خمتلفــة، ودالالت جيــو
ملصــــــطلح والتوظيــــــف السياســــــي يف الدراســــــات املشــــــاريع عــــــن نفســــــها علــــــى مســــــتوى ا

  واالستراتيجيات، وماذا تعني الشرق األوسطية اجلديدة، من زاوية ثقافية؟
مـــدخل راهـــن ونقـــدي، يحـــاول أن ينـــاقش مســـألة مـــا يســـمى التطبيـــع الثقـــايف،  - ٢
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هـل التطبيـع الثقـايف مـع إسـرائيل ممكـن، وأيـن هـو مكمـن اخلطـر يف : انطالقاً مـن السـؤال
  اعات الثقافة، وباملقارنة بين الوضعين؟جمال قط

  فكرة الشرق األوسط
  وأفكار أُخرى يف التاريخ املعاصر،

  ودالالتها يف احلاضر
يف أواخـــــر القـــــرن التاســـــع عشـــــر ومطلـــــع القـــــرن العشـــــرين، شـــــاعت مقولـــــة اخلالفـــــة 

  :اإلسالمية واجلامعة اإلسالمية، وجتاذبتها وظائفياً قوى خمتلفة املواقع واألهداف
  .السلطان عبد احلميد، لتقوية نفوذه السلطاين يف العامل اإلسالمي -
مفكرون إصالحيون، أمثال جمال الدين األفغاين، الستنهاض العرب واملسلمين  -

  .يف مشروع وحدوي ونهضوي
واإلنكليـــــــز كـــــــذلك، يف اســـــــتراتيجيتهم ودبلوماســـــــيتهم، لتـــــــأمين حريـــــــة العبـــــــور  -

شـــرقي املتوســـط واخللـــيج حتـــى الهنـــد، وكامتـــداد والتبـــادل يف ســـوق إســـالمية تمتـــد مـــن 
  ".املسألة الشرقية"لسياسة بريطانيا يف غضون القرن التاسع عشر حيال ما سمي 

ويف احلــــرب العامليــــة األوىل، بــــل قبلهــــا بــــأعوام، وصــــوالً إىل معاهــــدة لــــوزان ســــنة 
وقــد تــمّ . بــديالً مــن اخلالفــة العثمانيــة" اخلالفــة العربيــة"ومفاعيلهــا، بــرزت فكــرة  ١٩٢٣

ذلك يف سياقات تاريخية معقّدة تخلّلتها مستويات من الـوعي القـومي ومشـاريع الـدول 
القومية لدى العرب واألتراك وشعوب أُخرى يف الشـرق، كمـا اخترقتهـا أو تقاطعـت معهـا 
مشـاريع منـاطق النفـوذ، ومعاهــدات اإلحلـاق والتقسـيم، وخطــوط سـكك احلديـد، واملرافــئ 

  .واخلليج والبحر األحمر والشاطئ الشرقي للمتوسط واملمرات بين إيران
يف " الشـــرق األوســـط"ويف نطـــاق سياســـات منـــاطق النفـــوذ هـــذه، اســـتُخدمت مقولـــة 

. يف أدبيات السياسة الفرنسية) Levant" (املشرق"أدبيات السياسة البريطانية، ومقولة 
خمططـات  اسـتراتيجية حملـت همـوم - سياسـية وجيـو - وكانت هذه وتلك تعابير جيـو

بــــاملعنى اجلغــــرايف، ومــــن ضــــمن اســــتراتيجيا " شــــرقها"الــــدول األوروبيــــة الكبــــرى جتــــاه 
اقتســـام منـــاطق النفـــوذ فيمـــا بينهـــا، وال ســـيما يف إثـــر اكتشـــاف الـــنفط يف كـــل مـــن إيـــران 

  .والعراق واجلزيرة العربية
ومنـــذ األربعينـــات حتـــى الســـتينات، وربمـــا مـــا زالـــت آثـــار ذلـــك قائمـــة حتـــى اليـــوم، 
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احـــت املنطقـــة أيـــديولوجيات قوميـــة لهـــا مشـــاريعها أيضـــاً يف اجلغرافيـــا السياســـية اجت
والبشـــــرية؛ بعضـــــها حتقـــــق يف إطـــــار مـــــوازين القـــــوى الدوليـــــة، وبعضـــــها اآلخـــــر مـــــا زال 

  :مشاريع مستقبلية تندرج يف برامج أحزاب أو تصورات نخب ومثقفين؛ من ذلك
دولـة أن تؤســس لكيانهــا  قوميـات قطريــة للـدول الناشــئة، حيــث حاولـت نخــب كــل -

يف اخلطــاب السياســي والتــاريخي والثقــايف، " طبيعــة تاريخيــة"تاريخــاً وثقافــة وحــدوداً 
  ).Etat/Nation(األمة /وفقاً لنموذج الدولة

قوميات إقليمية، حيث جرت حماوالت فكرية لتأسيس تصورات ألمم تتالءم مع  -
وادي النيــل، ســورية الطبيعيــة،  - مصــر: فلســفة املكــان والبيئــة اجلغرافيــة إلقلــيم معــين

  ...املغرب العربي
، والتصـور )قومية اإلخوان املسـلمين(قوميات تتراوح بين التصور الديني لألمة  -

  .)قومية العروبيين(اللغوي واإلتنولوجي لها 
وكانــت الثقافــة احملليــة، كإنتــاج أدبــي وفنــي وكخطــاب فكــري وتــاريخي وفلســفي، 

اء كمادة موضوع ومعطيـات، أو كـأداة تثبيـت وتبريـر ودعـوة يف قلب هذه املشاريع، سو
  .انخراط وتعبئة

ويف مــــوازاة هــــذه األيــــديولوجيات القوميــــة، ظلّــــت تصــــعد إىل الســــطح أيــــديولوجيات 
مـن ذلـك . وأفكار تصدر عـن تصـوّر أوسـع حلـدود القوميـات ومـداها احلضـاري والتبـاديل

  :مثًال
تــاريخي حلــوض املتوســط، الــذي نمــت  -كإطــار جغــرايف الــدعوة إىل املتوســطية  -

فيه حضارات وأمم ودول تصارعت، لكن كان بينها دائماً عالقات تبـادل وتـأثر وتـأثير 
 - وكــــان كــــل ذلــــك يــــتم يف نســــق مــــن اخلصوصــــية اجلغرافيــــة. وحتــــديات واســــتجابات

، والتــي ال تظهــر إالّ "العــامل املتوســطي"التاريخيــة لــدول املتوســط، والتــي ســمّاها بروديــل 
ومســــتويات التــــاريخ ) Longues durées" (الفتــــرات املمتــــدة"عبــــر دراســــة مــــا ســــمّاه 

التـــــاريخي الثابـــــت، واحلضـــــاري املتغيـــــر بـــــبطء شـــــديد، واحلـــــدثي  - اجلغـــــرايف: الثالثـــــة
  :ومن ذلك أيضاً. املتقلب بسرعة

ولقـــد ســـبق . الـــدعوة إىل نـــوع مـــن التنســـيق والتعـــاون بـــين دول العـــامل اإلســـالمي -
                                                            

  دار : بيروت" (تصورات األمة املعاصرة"ناصيف نصّار، : قارن بشأن هذه التصورات بكتاب
 ).١٩٩٤أمواج، 
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، "كومنولثــاً إســالمياً"بــن نبــي أن ســمّى هــذ النــوع مــن التنســيق  ائــري مالــكللمفكــر اجلز
هنـــــا، كثقافـــــة وحضـــــارة، مـــــع نهـــــوض حمـــــور عـــــامل ثـــــالثي  اإلســـــالميةحيـــــث توافقـــــت 

يف مرحلـة صـعود حركـات التحـرر الـوطني ) جاكرتـا - حمـور طنجـة(آسـيوي  - إفريقي
  .يف العامل الثالث

الطـابع الفكـري والنخبـوي جانبـاً، والتفتنـا وإذا وضعنا الدعوات األيديولوجية ذات 
إىل الواقــع املؤسســي ألشــكال التعــاون والتنســيق، فإننــا ســنقع علــى إجنــازين ال يســتهان 
بهمـــا علـــى صـــعيد حركـــة التـــاريخ يف العـــاملين العربـــي واإلســـالمي، وإن كانـــا يحمـــالن 

  :نواقص كثيرة
  .العربية قيام جامعة الدول العربية ومنظماتها على مستوى البالد -
قيــام منظمــة املــؤتمر اإلســالمي ومؤسســاته علــى مســتوى بــالد العــامل اإلســالمي  -

  .١٩٦٩سنة 
ومهمــا يكــن مــن أمــر النــواقص والســلبيات والعوائــق، فإنــه يمكــن القــول إنــه كــان يف 
قيـــام هـــذين اإلجنـــازين، ويف إطـــار املمكـــن يف ظـــل القطريـــات والـــدول الوطنيـــة، حتقيـــق 

  .الوحدة العربية والوحدة اإلسالمية: وحدتيننسبي لقسط من فكرة ال
لكــن مــن املؤســف أنــه مل يجــر أي تطــوير فعلــي لهــاتين املؤسســتين علــى الــرغم مــن 

جامعـة الـدول (وما حدث هـو أن األوىل . وجود أنظمة وهياكل وخطط ومشاريع دراسات
ليـــة، اخترقتهـــا األزمـــات القطريـــة واإلقليميـــة ومشـــكالت احلـــدود واحلـــروب األه) العربيـــة

وجــــاءت حـــرب اخللــــيج الثانيــــة . فـــانفجرت بنيــــة العالقـــات القائمــــة بـــين الــــدول العربيـــة
وهــذا مــا أثــر ". النظــام اإلقليمــي العربــي"لتقضــي علــى مــا بقــي ممــا درجنــا علــى تســميته 

سلباً بدوره يف منظمة املؤتمر اإلسالمي، التي قامت يف األساس حلماية القدس يف إثر 
  .١٩٦٩ حريق املسجد األقصى سنة

يف هـــــذا الشـــــريط الســـــريع مـــــن تـــــاريخ األفكـــــار " الشـــــرق األوســـــط"أيـــــن تقـــــع مقولـــــة 
، الـذي اسـتخدم يف احلـرب العامليـة "الشـرق األوسـط"واملؤسسات؟ من املالحـظ أن تعبيـر 

اسـتراتيجي بالنسـبة إىل منـاطق النفـوذ الواقعـة  - سياسـي وجيـو - األوىل كتعبير جيو
اســـتخدامه الحقـــاً إالّ للتعبيـــر عـــن وجـــود أزمـــة أو طـــرح شـــرقي الـــدول الغربيـــة، مل يســـتمر 

يمت بصلة إىل العـامل اإلسـالمي، أو  - أي موضوع، أكان سياسياً أم ثقافياً - موضوع
إىل أي مكان يراوح موقعه بين إيران وتركيا ومصر واملغرب، وأحيانـاً تمتـد الداللـة إىل 
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نالحظـــه يف كتـــاب أميركـــي ولعـــلَّ هـــذا مـــا . الباكســـتان وبعـــض منـــاطق الشـــرق األقصـــى
الشـــــرق األوســـــط يف مؤلفـــــات "، وصـــــدر بعنـــــوان ١٩٥٣ - ١٩٥١الفـــــت، كُتـــــب يف فتـــــرة 

  ."األميركيين
حضــانة الشــرق األوســط "يف هــذا الكتــاب حماضــرة للعــالِم جــورج ســارتون بعنــوان 

، ١٩٥١، أُلقيــت بنــاءً علــى دعــوة مــن مكتبــة الكــونغرس األميركيــة ســنة "للثقافــة الغربيــة
ــظ يبديــه ســارتون جتــاه تعبيــر وفيهــا  ولعلــه مــن املفيــد اســتعادته ". الشــرق األوســط"حتفّ

شــيوع املصــطلح يف هــذه " ضــالل"عبــر الــنص الــذي يــورده ســارتون، لداللتــه اليــوم علــى 
ولكـن حـب احلقيقـة يحملنـا علـى : "يقـول سـارتون معلقـاً علـى عنـوان احملاضـرة. املرحلة

إن الثقافـــة العربيـــة التـــي . أن نقـــدِّم اعتراضـــاً: أن نبـــدي حتفظـــاً، أو كمـــا يقـــول احملـــامون
كانت الثقافة الزعيمة منذ القرن التاسع إىل القرن احلادي عشر، ثم بقيت على غاية من 

، قـــد درجـــت مـــن )ولنـــذكر أن ســـتة قـــرون ليســـت شـــيئاً يســـيرًا(األهميـــة ثالثـــة قـــرون أُخـــر 
قافـــة شـــرقاً إىل الهنـــد ولكـــن الفتـــوح اإلســـالمية حملـــت هـــذه الث. مهـــدها، ال شـــك يف ذلـــك

فإذا نحـن . وأواسط آسيا حتى الصين ثم غرباً إىل إسبانيا ومراكش، أي إىل طرف العامل
سمينا هذه الثقافة إذن، ثقافة الشرق األوسط فحسب، فإننا نكـون جئنـا شـيئاً غريبـاً؛ إذ 
إن هــــذه الثقافــــة كانــــت امتــــدَّت يف العصــــور الوســــطى مــــن الشــــرق األقصــــى إىل املغــــرب 

ولنـــذكر أيضـــاً أنـــه كـــان لهـــاتين التســـميتين قبـــل كولـــومبس واكتشـــاف أميركـــا . قصـــىاأل
ففـــي القـــرن . قيمـــة مطلقـــة، ألن العـــامل املعـــروف يومـــذاك مل يكـــن يتجـــاوز هـــذين احلـــدين

. العاشر للميالد أصبح القطر األندلسي والقطر املغربي مركزين أصليين للثقافة العربية
ندعوه بالشرق األوسط يومذاك يف املغـرب األقصـى  بعبارة أُخرى كان جزء أساسي مما

فــنحن . تعبيــر مضــلل )الشــرق األوســط(: وهكــذا جنــد أن التعبيــر. تمامــاً، آخــر العــامل غربــاً
دائمـــاً شـــعوب شـــرقية بالنســـبة إىل جيراننـــا الغـــربيين، وغربيـــون باملقارنـــة إىل الشـــعوب 

كلمــات أُخــرى كثيــرة، علــى أنهــا ولكننــا نقبــل هــذا التعبيــر كمــا نقبــل . التــي تعــيش شــرقنا
يف الكتـب الصـينية التـي تتحـدَّث : "ويف احلاشية مالحظة." بقايا من جاهليتنا املاضية

  ).٤٥ - ٤٤ص " (عن أواسط آسيا والشرق األوسط يستخدم تعبير أخبار البالد الغربية
، فهـــل "جاهليتـــه"فـــإذا كـــان ســـارتون يقبـــل هـــذا التعبيـــر بوصـــفه بقايـــا مـــن تـــاريخ 

  ض بنا أن نقبله بوصفه من نتاج حاضر األمر الواقع؟يفتر
                                                            

   وحممد ، ترجمة عمر فروخ "الشرق األوسط يف مؤّلفات األميركيين"، )حترير(جميد خدوري
 ).١٩٥٣مصرية،  - مكتبة األجنلو: القاهرة(مصطفى زيادة وجعفر خياط 
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إن هــــذا التعبيــــر بــــدأ يكتســــي، كمــــا قلنــــا، دالالت ومعــــاين جديــــدة مــــع نهايــــة احلــــرب 
البــاردة وحــرب اخللــيج، والــدعوة األميركيــة إىل نظــام عــاملي جديــد، وخصوصــاً مــع بــدء 

" ألوسـط اجلديـدالشـرق ا"وجاء كتاب شمعون بيـرس . اإلسرائيلية - املفاوضات العربية
اإلســـرائيلي، وحماولـــة بحـــث عـــن  - تعبيـــراً عـــن مســـارات سياســـية يف الصـــراع العربـــي

 - صــــــيغة مالئمــــــة النــــــدراج إســــــرائيل يف منطقــــــة يُنــــــزع عنهــــــا مواصــــــفات اجلغرافيــــــا
 - التاريخيــــــة وســــــمات التــــــاريخ احلضــــــاري والثقــــــايف، ويُشــــــدّد فيهــــــا علــــــى اجلغرافيــــــا

ق العامليـة، ليخلـق فيهـا نــواة سـوق شـرق أوســطية االقتصـادية املعاصـرة يف نظـام الســو
تتوســع بالتــدريج انطالقــاً مــن إســرائيل كنــواة ودورهــا كقــوة جاذبــة ومهيمنــة اقتصــادياً 

  .وتكنولوجياً وأمنياً ومدنياً
قاعــــدة تكنولوجيــــة : وتقــــدّم إســــرائيل، وبتعــــابير أدبياتهــــا، نفســــها علــــى هــــذا النحــــو

؛ قوة أمنية "دكتاتوريات"يف وسط " ديمقراطية"؛ دولة "متخلف"متقدّمة يف شرق عربي 
فهــي مــن هــذه الزاويــة تــدعي حمــل مشــروع هدفــه خلــق ". عــدواين"رادعــة يف عــامل عربــي 

  ".شرق أوسط جديد"
ومـــا كتابـــا . ويبـــدو أن هـــذا الـــدور يتقاســـمه عمليـــاً ووظيفيـــاً حزبـــا الليكـــود والعمـــل

لبنيــــامين نتنيــــاهو " مكــــان حتــــت الشــــمس"لشــــمعون بيــــرس، و" الشــــرق األوســــط اجلديــــد"
، إالّ التعبيـــــــر عـــــــن )١٨/٤/١٩٩٥فصـــــــالً مـــــــن هــــــذا األخيـــــــر بتـــــــاريخ " الســـــــفير"نشــــــرت (

الغلبــة االقتصــادية، : اســتراتيجيا إســرائيلية متكاملــة تبحــث عــن ســالم مشــروط بغلبتــين
األمنــي الــذي يتحــدث بنيــامين نتنيــاهو عنــه هــو الشــرط " املكــان" فـــ. والغلبــة العســكرية

االقتصــادي الــذي يتحــدث شــمعون بيــرس عنــه، " الشــرق األوســط"ىل تكــوّن املــؤدي فعــالً إ
، هـــو الـــذي يشـــكل احلـــائط "الـــردع اإلســـرائيلي املســـتديم"أي أن االقتصـــاد، مضـــافاً إليـــه 

انقـــــــالب "والرهــــــان اإلســــــرائيلي هـــــــو أن يحــــــدث ." الــــــذي يضــــــرب العـــــــرب رؤوســــــهم بـــــــه"
لـن يضـربوا "يقـول نتنيـاهو، يف موقف العرب من إسرائيل، ألن هؤالء، كمـا " سيكولوجي

  ."رؤوسهم يف احلائط إىل األبد
يف مقابــل الطــرح اإلســرائيلي، مــاذا جنــد لــدى العــرب علــى مســتوى الفكــر السياســي 

  ؟)االستراتيجي(
 - إســالمي - عربــي" شــرق أوســط"بــدالً مــن أن يبحــث العقــل السياســي العربــي، عــن 
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، )علـــى طريقـــة جـــورج ســـارتون وليُســـمح لنـــا باســـتخدام هـــذا التعبيـــر(آســـيوي  - إفريقـــي
فإنــه يستســهل نســج العالقــات الثنائيــة مــع إســرائيل، لتُعطــى هــذه األخيــرة دور الالعــب 
الرئيسي واحملوري يف املشروع الشرق األوسـطي الـذي تتهيـأ لقيادتـه بوزنهـا العسـكري 

  ).رؤية بيرس(، وطموحها االقتصادي والتكنولوجي ثانياً )رؤية نتنياهو(أوالً 
أن أمام العرب أوراقاً جممَّدة أو منسية، بل إن أمامهم نوافذ مغلقة يمكـنهم  والواقع

والتجربة . أوسطي، غير إسرائيلي وغير أميركي - لو فتحوها أن يُطلوا على حميط شرق
بوليتيك اليوم، تقدم معطيات  - اجلغرافية، التي هي يف أساس علم اجليو - التاريخية

  .العربي منها، ولو من ناحية براغماتيةقلَّما يستفيد العقل السياسي 
مــن هــذه املعطيــات مــثالً، األدوار اإلقليميــة والعامليــة الكبــرى التــي كــان يقــوم فيهــا 

وهـــذه األدوار تمثلـــت يف قيـــام . اإليرانيـــة - التركيـــة - تــداخل وتشـــابك الـــدوائر العربيـــة
منــاطق العـــامل  الــدول الكبـــرى يف املنطقــة، أو يف تقريـــر السياســات واالســـتراتيجيات يف

التـــاريخي، ذلـــك  - ويُقصـــد بالعـــامل اإلســـالمي، مـــن ناحيـــة البعـــد اجلغـــرايف. اإلســـالمي
 - حمــور طنجــة: بــن نبــي اآلســيوي الــذي ســمّاه مالــك - املتوســطي - احملــور اإلفريقــي

  ".الهالل اإلسالمي"، وسمّاه اجلغرايف املصري جمال حمدان )أيام باندونغ(جاكرتا 
يســــهل مالحظــــة كيــــف أن هــــذا الهــــالل يــــربط بأطرافــــه وخطوطــــه ويف هــــذا الصــــدد، 

وطــــرق مواصــــالته مــــا بــــين املتوســــط األوروبــــي واألطلســــي اإلفريقــــي والشــــرق األقصــــى 
وهـــذا مـــا يالحظـــه الباحـــث االســـتراتيجي األميركـــي هـــانتغنتون عنـــدما . الكونفوشيوســـي

تحالفيـة بـين إىل العالقـة ال - بهدف البرهنة عن نظريتـه يف صـدام احلضـارات - يشير
احلضارتين اإلسالمية والكونفوشيوسية، ومدلالً على ذلك بالعالقة بـين سـورية وإيـران 

  .من جهة والصين وكوريا من جهة أُخرى
ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر نقـــاش خلفيـــة هـــذه العالقـــة التـــي ال نحســـب أنهـــا ذات طبيعـــة 

النوافـــــذ املمكنـــــة ثقافيـــــة وحضـــــارية فحســـــب، فـــــإن يف اإلشـــــارة تنبيهـــــاً للعـــــرب إىل أن 
للخــــــروج مــــــن الــــــدائرة الشــــــرق األوســــــطية اإلســــــرائيلية الضــــــيقة تقــــــع خــــــارج اجلــــــدران 

  .اإلسرائيلية
التاريخيـــة العربيـــة احلافلـــة بالـــدروس  - ونضـــيف مـــن خـــالل التجربـــة اجلغرافيـــة
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التركيـــة دائـــرة غنيـــة، علـــى الـــرغم مـــن  - سياســـية أن دائـــرة العالقـــات العربيـــة - اجليـــو
بشـأن قضـية امليـاه، وذكريـات األمـس القريـب غيـر السـارة بشـأن مسـائل إشكاالت اليوم 

اإليرانية هي أيضاً ال تقل غنى؛ لكن يبقـى أن  - القوميات، وأن دائرة العالقات العربية
بعــد أن انفــرط عقــدها قبــل االكتمــال، ليتحقــق شــرط " العربيــة - العربيــة"تتكــوّن الــدائرة 

  .ألُخرىتمكن العرب من التعامل مع الدوائر ا
ويف مناســبة ذكــر إعــادة تكــون الــدائرة العربيــة، نكتفــي بطــرح التســاؤل انطالقــاً مــن 

 - دمشـــق - القـــاهرة: هـــل يســـتطيع املثلـــث العربـــي القـــائم علـــى حمـــور. حـــدث ذي داللـــة
، والــذي هــو أيضــاً، )٢٩/١٢/١٩٩٤ - ٢٨(الريــاض، والــذي جتلَّــى يف قمــة اإلســكندرية 

التاريخيـــة، أي أنـــه  - الراهنـــة، مـــن ثوابـــت اجلغرافيـــاوبمعـــزل عـــن املعطيـــات السياســـية 
سياســـــي ملشـــــاريع الوحـــــدات والـــــدول اإلقليميـــــة  - أدى يف التـــــاريخ دور احملـــــور اجليـــــو

ـــــذ بعـــــض  القويـــــة يف التـــــاريخ العربـــــي، نقـــــول هـــــل يســـــتطيع هـــــذا املثلـــــث أن يُبعـــــث وينفِّ
ص بعضـها األمـين االقتراحات االقتصادية واإلنمائية من الدراسات الكثيـرة، والتـي خلّـ

العـــام جلامعـــة الـــدول العربيـــة الـــدكتور عصـــمت عبـــد اجمليـــد يف تقريـــره الـــذي قدّمـــه إىل 
مؤتمر القمة آنذاك، لنأمل ببداية تنسيق اقتصادي تمهيداً لسوق عربيـة تكـون بـديالً مـن 

  املشروع الذي قدّمته إسرائيل يف مؤتمر الدار البيضاء؟

  أم تشريط نفسي" تطبيع ثقايف"
  العجز األمني الذاتي واالقتصادي؟ بسبب

كانت الدراسات الصهيونية التي تناولـت تـاريخ فلسـطين وإتنولوجيتهـا يف مرحلـة 
وذات ديموغرافيـا تعدديـة " كوزموبوليتيـة"، تشدّد على كونهـا أرضـاً ١٩٤٨ما قبل سنة 

مــن دون " موزاييــك طوائــف وأديــان وإثنيــات"بــال هويــة حضــارية أو ثقافيــة، وعلــى أنهــا 
تخضـــع يف " الشـــرق األوســـط"واآلن، ومنـــذ قيـــام إســـرائيل، ومنـــاطق . طـــابع عـــام وجـــامع

اجلامعــــــات الغربيــــــة ومراكــــــز الدراســــــات اإلســــــرائيلية، ولــــــدى البــــــاحثين اإلســــــرائيليين، 
والــراجح أن دراســات برنــارد لــويس بشــأن شــعوب الشــرق . لدراســات وفقــاً للمــنهج نفســه

فوفقــاً لهــذه الرؤيــة، يُنظــر إىل . ع مــن الدراســاتلهــذا النــو" مرجعيــة علميــة"األوســط تقــدّم 
وبمــا أن إســالمية ." موزاييــك قوميــات وإثنيــات وأديــان"بأنــه هــو أيضــاً " الشــرق األوســط"
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مــن إقامــة دولــة قوميــة عصــرية علمانيــة تمــارس  - كمــا يــرى لــويس - العــرب تمــنعهم
الشـرق األوسـط،  قطيعة مـع اإلسـالم وتاريخـه، علـى غـرار مـا فعلـت الدولـة الكماليـة، فـإن

وال ســيما يف قســمه العربــي، يصــبح مكانــاً لتعــايش جماعــات إثنيــة ودينيــة ال يمكــن أن 
أو  - ينـــتظم التعـــايش فيهـــا إالّ يف إطـــار مصـــالح تـــديرها ســـلطة مـــن خـــارج هـــذا املكـــان

وتراوح نظرة الثقافـة السياسـية اإلسـرائيلية إىل . تضبطها سلطة رادعة يف املكان نفسه
االقتصــادية التــي " اجلاذبيــة"بــين ) العربــي(املكــان الشــرق األوســطي  طريقــة ضــبط هــذا
ـــد بهـــا مشـــروع  ، الـــذي يتخيلـــه بيـــرس وبعـــض العـــرب، وبـــين "الشـــرق األوســـط اجلديـــد"يعِ

اإلســرائيلي القــائم علــى الــردع " الســالم املمكــن"التــي يلــوّح بهــا مهــدداً مشــروع " الرهبــة"
  .النووي عند بنيامين نتنياهو

للثقافة دورها يف هذا الرهان اإلسرائيلي؛ لكن أي نوع من الثقافـة؟ وال شك يف أن 
ـــاً"يف ذهنيـــة العـــرب، " انقالبـــاً ســـيكولوجياً"إن مـــا يـــدعوه اخلطـــاب اإلســـرائيلي  عـــن " وكفّ

، )conditionnement(هــــو نـــوع مـــن التـــدجين أو التشــــريط " ضـــرب الـــرؤوس يف احلـــائط"
املـراهن " التشـريط"وهـذا ). Béhaviorisme(وفقاً ملصطلح املدرسة السلوكية األميركيـة 

، أي )Normalisation(بــاملعنى الــذي يؤديــه تعبيــر التطبيــع " تطبيعــاً ثقافيــاً"عليــه لــيس 
إن العقل االستراتيجي اإلسرائيلي احلاكم يراهن على نشـر . جعل األمور طبيعية وعادية

خي وال بُعــد نــوع مــن حالــة ذهنيــة أو ســيكولوجية لــدى العــرب تكــون بــال مضــمون تــاري
بيولوجيــة حتــوّل كــل عربــي إىل  - ؛ حالــة نفســية"ثقافيــة ال"وطنــي أو قــومي، أي حالــة 

فــرد معــزول، وحتــوّل كــل جماعــة إىل أقليــة مســتفردة، وكــل دولــة إىل ســلطة قامعــة، وكــل 
والواقــع يشــير إىل أن إســرائيل ليســت هــي التــي ســتقوم . جمتمــع إىل مشــروع حــرب أهليــة

حـــال العـــرب، ودور إســـرائيل هـــو الـــدفع بـــذاك االجتـــاه واســـتثمار  بهـــذه املهمـــة، بـــل واقـــع
ودروس التجربـــة اللبنانيـــة مآلنـــة بـــدالالت هـــذا االســـتثمار . معطياتـــه إىل احلـــد األقصـــى

كمــــا أن التجربــــة الفلســــطينية يف غــــزة وأريحــــا . وخمــــاطره يف أثنــــاء احلــــرب واالحــــتالل
  ".امتياز" اإلسرائيلي بـ والضفة تقدّم اآلن معطيات مماثلة لالستثمار السياسي

وانطالقاً من هـذه النظـرة اإلسـرائيلية املزدوجـة إىل نسـيج العالقـة مـع العـرب، فـإن 
إسرائيل ال تملك ثقافة، باملعنى اإلنساين والعاملي، تصـدرها إىل العـرب، أو تختـرق بهـا 

  .الثقافة العربية
  :فالثقافة السياسية اإلسرائيلية يتوزعها نموذجان أو اجتاهان
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ثقافــــة تقليديــــة وتلموديــــة، تتجــــه نحــــو أصــــولية يهوديــــة متعصــــبة وغيــــر قابلــــة ) ١
للتعــــايش مــــع اآلخــــر، وهــــي متواصــــلة يف أصــــولها املرجعيــــة ومصــــاحلها الراهنــــة مــــع 

  .احلركات اإلجنيلية األصولية األميركية التي انتعشت منذ عهد ريغن
ـــر) علمانيـــة(ثقافـــة صـــهيونية ) ٢ التـــراث اليهـــودي  مأزومـــة حتـــاول أن تكيّـــف وتفسّ

" علمـــاين"الـــديني، منـــذ انتصـــار عصـــر القوميـــات يف أوروبـــا حتـــى اآلن، يف فكـــر سياســـي 
معاصر مبرر لنشأة دولة إسرائيل، ومواكب لتطورها، ومستجيب حلاجاتها يف التوفيـق 

  ."تراثها"بين العلمانية واليهودية وبين السياسي والديني، وبين حداثتها و
تلــك ثقافــة مؤهلــة القتحــام الثقافــة العربيــة بتراكيبهــا الغنيــة  وأعتقــد أن ال هــذه وال

العميقة، واملؤلّفة من عناصر إسالمية ومسيحية عربيـة، وعناصـر بيئـة إقليميـة تضـرب 
بجذورها يف عمـق احلضـارات القديمـة، مـن مصـرية وبابليـة وأموريـة وأشـورية وآراميـة 

ســـالمية التـــي اســـتوعبت خـــالل اإل - ناهيـــك باحلضـــارة العربيـــة. فينيقيـــة - وكنعانيـــة
  .قرون كل تلك املنوّعات

: وتأسيســـاً علـــى نظـــرة التـــاريخ الشـــامل يف املنطقـــة بـــدوائرها اإلقليميـــة األساســـية
يتموضــع التــراث ... ؛ وادي النيــل؛ املغــرب العربــي)أو املشــرق(اجلزيــرة؛ الهــالل اخلصــيب 

بــــل إن هــــذا .  خارجــــهاليهـــودي القــــديم داخــــل هـــذا اإلطــــار احلضــــاري الواحــــد املتنـــوع، ال
التــراث يصــبح، وكمــا يثبــت جــل الدراســات احلضــارية املتخصصــة، جمــرّد اقتبــاس عــن 

  .مصر، وبالد كنعان، وبالد ما بين النهرين: حضارات املنطقة بدوائرها الثالث
األســــطورة التــــي ســــادت الفكــــر األوروبــــي  - وعليــــه، فــــإن إعــــادة النظــــر يف املقولــــة

ة احلضـــــــارة الغربيـــــــة احلديثـــــــة إىل اجلـــــــذور اليهوديـــــــة احلـــــــديث، والتـــــــي تنســـــــب مرجعيـــــــ
واليونانيــة، مهمّــة ثقافيــة وعلميــة حتتمهــا ال ضــرورات البحــث العلمــي املعاصــر فحســب، 

وقــد ســبق لبــاحثين ودارســين . بــل أيضــاً حاجــات املشــروع احلضــاري العربــي املعاصــر
عيـــــات األُخـــــرى غـــــربيين أن تنبّهـــــوا إىل إغفـــــال األســـــطورة الغربيـــــة الســـــائدة لـــــدور املرج

املكونــة للحضــارة الغربيــة احلديثــة؛ وهــي مرجعيــات حضــارات شــرقي املتوســط ووادي 
                                                            

  راجع كتاب:  
Colloque des intellectuels juifs, politique et religion (Paris, 1981). 

  .وهو كتاب غني بدالالته على اجلهد التوفيقي الذي يبذله مثقفون صهيونيون يف هذا االجتاه  
  J.H. Breasted, The Dawn of Conscience (New York, 1934). 

الدار املصرية، (، ترجمة عبد املنعم احلفني "موسى والتوحيد"سيجموند فرويد، : وأيضاً   
١٩٧٨.(  
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النيـــل، والتـــي يـــرى الـــبعض أنهـــا كانـــت مرجعيـــات للحضـــارة اليونانيـــة نفســـها؛ ناهيـــك 
اإلسـالمية التـي قامـت بـدور التوليـف  - أيضاً بإغفال دور املرجعية احلضارية العربية

اع والتوصــيل إىل أوروبــا، والتــأثير فيهــا عبــر فنــوات وجســور والهضــم واإلضــافة واإلبــد
  .املتوسط، وال سيما عبر صقلية وإسبانيا

أّمـــــا الثقافـــــة الصـــــهيونية، فإنهـــــا الثقافـــــة اإلســـــرائيلية املعاصـــــرة، ذات املنهجيـــــة 
البراغماتيــة الغربيــة، وال ســيما األميركيــة، وذات املوضــوع التراثــي اليهــودي املســتخدم 

سياســـــي، وبالتماثـــــل املعكـــــوس مـــــع قوميـــــات أوروبـــــا  - أيـــــديولوجي كحقـــــل اســـــتثمار
الوجه اآلخر لالسـامية ومـن الطبيعـة العنصـرية نفسـها، أي أنهـا (الشوفينية والعنصرية 

  ).والنازية عنصران متكامالن
املفــاهيم "حتــاول هــذه الثقافــة السياســية اليــوم أن تتكيّــف وفــق التحــوالت الدوليــة و

أرض "تجـــــاوز أزمتهـــــا املفاهيميـــــة القديمـــــة املتمثلـــــة يف فكـــــرة املســـــتجدة، لت" العلميـــــة
، ومأزق االستيطان، والتوسع اجلغرايف بال حدود، وذلك من خـالل االنتقـال إىل "امليعاد

النظــــام : أكثــــر تالؤمــــاً مــــع مفــــاهيم الســــلطة العامليــــة الســــائدة اليــــوم) صــــهيوين(مفهــــوم 
مرتكز " علموي"مزعومة، وخطاب " ةليبرالي"العاملي والسوق، وما يتبعهما من شعارات 

إىل مــا تشــكله ســلطة املعرفــة وعصــر املعلومــات واالتصــال مــن قــوة تــأثير ونفــوذ وقــدرة 
علــــى املبــــادرة، وحــــذق يف اتخــــاذ القــــرار، وإتقــــان يف صــــناعته، وإشــــراك أوســــع النخــــب 

  .واالجتاهات والتخصصات يف بلورته واملساهمة يف تكوين حقوله وخلفياته
" اخلطــــــر الثقــــــايف"يكمــــــن مــــــا يســــــمى  - علــــــى مــــــا أرى - النقطــــــةولعــــــل يف هــــــذه 

، كمــــا يحلــــو للـــبعض أن يقــــول ويتــــوهّم "تطبيعــــاً ثقافيـــاً"اإلســـرائيلي اجلديــــد؛ فهـــو لــــيس 
وينذر ويحذّر ويتخذ قرارات الفصل أو التجميد لكاتب أو شاعر أو باحث حـاور أو جـادل 

املنـــــديل "هـــــو  - علـــــى مـــــا أرى - "التطبيـــــع الثقـــــايف. "مثقفـــــين أو بـــــاحثين إســـــرائيليين
بــن نبــي يقــول عنــدما درس  ، كمــا كــان مالــكالــذي يلــوَّح بــه أمــام الثــور الهــائج" األحمــر

العالقــــــة امللتبســــــة القائمــــــة بــــــين ثقافــــــة املســــــتعمِر وثقافــــــة املســــــتعمَر يف اخلمســــــينات 
والســـتينات، ورأى أن الكثيـــر مـــن الشـــعارات واملنـــاهج التـــي انزلـــق إليهـــا بعـــض مثقفـــي 

التحــرر الــوطني يف إفريقيــا وآســيا بــوعي أو بغيــر وعــي، هــو مــن نــوع مــا ســمّاه  حركــات
  ".القابليات لالستعمار"
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وأخشــــى أن يكــــون بعــــض شــــعارات اليــــوم، وإنْ اتســــم بــــالرفض الشــــكلي، نوعــــاً مــــن 
األوســطية، أو نوعــاً مــن  - ونوعــاً مــن القابليــات للشــرق" املنــديل األحمــر"التركيــز علــى 

تـــي سيســـتفيد املشـــروع الصـــهيوين اجلديـــد منهـــا يف جتـــاوز أزمتـــه أســـاليب االســـتدراج ال
  .ومآزقه

) الشـكل القـومي منـه كمـا األشـكال الوطنيـة(ومن يعرض تاريخنا النضـايل العربـي 
على اختالف  - التي حركتنا نحن العرب" القابليات"و" االستدراج"يعجب لكثرة أشكال 

آخــــرَ فصــــول تلــــك القابليــــات وذاك ونأمــــل بــــأن تكــــون . قطرياتنــــا وانتماءاتنــــا الوطنيــــة
 - وكــي ال نــذهب أبعــد مــن ذلــك يف ضــرب األمثلــة مــن تاريخنــا املعاصــر - االســتدراج

  .فصولُ احلرب اللبنانية، وفصال حرب اخلليج األوىل والثانية
واحلقيقــة أن الشــعوب العربيــة مل تقصّــر قــط يف بــذل التضــحيات، بــل قــد تكــون مــن 

ومــن . ومــع هــذا، كــان الثمــر قلــيالً والنتــائج ضــئيلة. ياتأكثــر شــعوب العــامل بــذالً للتضــح
يتطلــــع إىل الثــــورة اجلزائريــــة واملقاومــــة الفلســــطينية يهالــــه الفــــارق الشاســــع بــــين كبــــر 

  .التضحيات وسوء النتائج
كثيرة هي األسباب التي حاول الكتّاب والباحثون العـرب، ومـن مواقـع أيديولوجيـة 

والالفت، مهما تتعدد األسـباب، . ر ما حدث ويحدثومنهجية خمتلفة، أن يفنّدوها لتفسي
، إىل مشــاهد "الكارثــة"إىل " النكســة"إىل " النكبــة"أن مشــهد التراجــع أو التــردي يتكــرر مــن 

مـــن احلـــروب األهليـــة واإلقليميـــة، وتنـــاقص معـــدالت النمـــو، وازديـــاد املديونيـــة، وتفـــاقم 
جــرة، وازديــاد الفســاد، وترهــل الفقــر وســوء توزيــع الثــروة والــدخل، وانتشــار البطالــة واله

  .اإلدارة، وتراجع املؤسسات العلمية والبحثية، وانخفاض املستوى، وانتشار األمية
وفيمــا يخــص املســألة الثقافيــة وعالقتهــا بمــا حــدث ويحــدث، دعونــا نطــرح جانبــاً 

ولنكن أكثر حتديـداً فنطـرح جانـب البحـث العلمـي . من جوانبها، جانب الثقافة السياسية
ج العمـــل يف املؤسســـات األكاديميـــة والبحثيـــة، باعتبارهـــا قطاعـــاً مـــن قطاعـــات ومنـــاه

الباحــث يف اإلنتــاج والسياســة وصــناعة القــرار،  - الثقافــة، ولنســأل عــن موقــع املثقــف
؛ يف عمليــة احلــرب أو الالحــرب؛ يف عمليــة "الالتطبيــع"أو " التطبيــع"وبالتــايل يف عمليــة 

                                                            
   يف  ١٩٩٠٪ سنة ٥١) عاماً ١٥ما فوق (بلغت نسبة الذين يحسنون القراءة والكتابة بين الكبار

٪ يف دول أميركا ٨٥جنوب شرق آسيا، و٪ يف دول ٨٤٪ يف دول شرق آسيا، و٧٤مقابل 
 .الالتينية
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  .السلم أو الالسلم
يف األحـزاب أو االحتـادات، التـي تـدعونا " القيـادات الثقافيـة"انات ولنضع جانباً بي

ولنواجـــــه بعـــــض  - "املنـــــديل األحمـــــر"أي مناطحـــــة  - "التطبيـــــع الثقـــــايف"إىل مواجهـــــة 
األرقــام واملعطيــات اإلحصــائية يف قطــاع األبحــاث العلميــة لــدى إســرائيل ولــدى الــدول 

  .العربية جمتمعة
اتســـــاع الفجـــــوة العلميـــــة بـــــين العـــــرب : "وانيف مقالـــــة للزميـــــل أنطـــــوان حـــــداد بعنـــــ

، بعــض معطيــات رقميــة احتســبها الكاتــب مــن الكتــاب الســنوي اإلحصــائي "وإســرائيل
ومــــن . ١٩٩٣، ومــــن تقريــــر التنميــــة البشــــرية لســــنة ١٩٩٣الصــــادر عــــن اليونســــكو ســــنة 

  :املفيد يف هذا السياق إيراد بعضها
علــى البحــث والتطــوير، أي تقريبــاً مليــار دوالر  ١.٥٨١إســرائيل تنفــق ســنوياً نحــو "

ضـــعف ميزانيـــة البحـــث  ٢٥و) مليـــارات دوالر ٣.١٥(نصـــف مـــا ينفقـــه العـــرب جمتمعـــين 
ويعني ذلك أن كل باحث إسـرائيلي . مليون دوالر ٦٢والتطوير يف مصر التي ال تتجاوز 

دوالراً، بمــــا فيهــــا الراتــــب، وهــــي أعلــــى ميزانيــــة  ٦٣.٢٤٠يتمتــــع بميزانيــــة ســــنوية تبلــــغ 
دوالر سـنوياً، بمـا  ٢٥٠٠ دية على اإلطالق يف العامل، فيما يكتفي نظيـره املصـري بــفر

  ."فيها الراتب طبعاً
كتـاب جديـد  ٦٤٠٠يصدر عن العامل العربي سـنوياً نحـو "ويف جمال إصدار الكتب، 

يف املئــــــة مــــــن جممــــــل العنــــــاوين الصــــــادرة يف العــــــامل، والتــــــي بلــــــغ عــــــددها  ٠.٨تشــــــكّل 
 ٠.٨إذاً نســبة مــا ينتجــه العــامل العربــي مــن كتــب هــي . ١٩٩٠عــام كتــاب بعــد  ٨٤٢.٠٠٠

  ."٪ من سكان العامل٤.٢يف املئة من اإلنتاج العاملي، فيما يشكل العرب 
واخلطورة هنا ال تقتصر على مدى اتساع الفجوة العلمية بين العرب وإسـرائيل، بـل 

ماعيـة والسياسـية يف تتجاوز ذلك لتطرح أبعاداً أخطر بشأن موقع البحث وقيمتـه االجت
جمــال العلــوم اإلنســانية واالســتراتيجية والسياســية، ونظــرة الســلطة إليــه، وبشــأن قيمــة 

وإذ ال تتســع هــذه العجالــة ملعاجلــة اجلانــب . اإلبــداع الفنــي والثقــايف يف بالدنــا العربيــة
اإلبـداعي يف الثقافــة العربيـة، نســوق بضــع مالحظـات تتعلــق بمــدى قيمـة البحــث العلمــي 

ال علـــــــوم اإلنســـــــان واجملتمـــــــع واالقتصـــــــاد والسياســـــــة، ومـــــــدى قيمـــــــة الباحـــــــث يف جمـــــــ
  .واملؤسسة األكاديمية والبحثية يف بالدنا العربية

                                                            
   ١٧/٨/١٩٩٤، "النهار"نشرت يف. 
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لإلشارة إىل قيمـة " رأس املال الرمزي"يستخدم العالِم الفرنسي بيير بورديو تعبير 
واألخـالق، أنماط من العالقات التبادليـة بـين البشـر، تخضـع لألعـراف والعـادات والقـيم 

وهــذه القيمــة ال تــدخل يف احلســابات املاليــة، وال . وتنــتظم قناعــات وأشــكاالً مــن اإليمــان
يُنظــر إليهــا مــن زاويــة التــراكم والتكلفــة واألســعار والريــع والــربح وفــائض القيمــة، بــل إن 

ال يقابلهــا بالضــرورة ربــح مــادي مباشــر، لكــن  - وقــد تكــون كبيــرة - تكلفتهــا املاديــة
ظيفة عامة اجتماعية وسياسية ومعنويـة، مـن شـأنها أن تـؤمّن شـروط تـراكم يبقى لها و

الثروة الوطنية يف املدى البعيـد، وشـروط إعـادة إنتـاج ركـائز السـلطة الوطنيـة، وتماسـك 
  .اجلماعة واستقرارها، ومرونة العالقات وسيولتها

اً فيمـــا يف تـــاريخ احلضـــارة العربيـــة، يف إبـــان ازدهارهـــا، أدت األوقـــاف دوراً بـــارز
؛ إذ من خاللها كـان يـتم اإلنفـاق علـى دُور العلـم، "رأس املال الرمزي"سمّاه بورديو دور 
  .، وخمتلف اخلدمات االجتماعية)املستشفيات(والبيمارستانات 

ويف زمننـــا املعاصـــر، ويف ســـياق نشـــأة الدولـــة العربيـــة احلديثـــة، تقهقـــرت أوضـــاع 
تقــم الدولــة بواجبهــا االجتمــاعي والعلمــي الوقــف، أو صــادرت الدولــة بعضــه أو كلــه، ومل 

وبلغـــة االقتصـــاد السياســـي املعاصـــر، مل يقـــم القطـــاع . واخلـــدماتي علـــى الوجـــه املطلـــوب
كمـا مل يقـم . العام بواجبه كما يجب جتـاه اجملتمـع واجلامعـة واملدرسـة والبحـث العلمـي

ه مل ينــتج بمهماتــه كــرأس مــال تراكمــي بعيــد املــدى، إذ إنــ) رأس املــال(القطــاع اخلــاص 
، واكتفى باالسـتفادة مـن البنـى التقليديـة كـرأس مـال رمـزي مسـاعد "رأس ماله الرمزي"

يف املضاربات العقارية والتجارة الوسـيطة واملقـاوالت، وكلهـا قطاعـات مـن االقتصـاد 
قلّمــــا تتطلــــب إنتاجــــاً ملعرفــــة، أو أبحاثــــاً يف التنميــــة أو يف علــــم االجتمــــاع االقتصــــادي 

  .بعيدة املدىواالستثمارات ال
أمّا أهل الدولة والسياسة، فهم أيضاً، قلّما يحتـاجون إىل أبحـاث ودراسـات يف علـم 
االجتمـــاع واألنتروبولوجيـــا والتـــاريخ وعلـــم الـــنفس يف جمتمـــع تقليـــدي تفكـــك، عاشـــوه 

فــأي نفــع مــن . واختبــروه وأتقنــوا اســتخدام رمــوزه ومفرداتــه وأســاليب بنــاء الســلطة فيــه
اء مركـــز أبحـــاث؟ وإذا كانـــت السياســـات اإلقليميـــة والدوليـــة علـــى تطـــوير جامعـــة أو إنشـــ

املســـتوى اخلـــارجي قـــد ضـــاق هامشـــها أكثـــر فـــأكثر باالنتقـــال مـــن الثنائيـــة القطبيـــة إىل 
 - املركزيــــة القطبيــــة، فــــأي نفــــع أيضـــــاً يف إنشــــاء مراكــــز دراســــات اســــتراتيجية وجيـــــو

طقــــة، ومنهــــا السياســــات سياســــية؟ وإذا كانــــت السياســــات االقتصــــادية الكبــــرى يف املن
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الشرق األوسطية، يُخطط لها عبر البنك الدويل واملؤسسات العاملية والشركات املتعددة 
  اجلنسيات، فأي حاجة أيضاً إىل الدراسات االقتصادية واإلنمائية احمللية؟

إالّ إن هـــذه التســـاؤالت النقديـــة كلهـــا ال تـــدعو إىل استســـالم املثقـــف، أكـــان عاملـــاً أم 
إن التحـــديات الراهنـــة، بـــل إن التجربـــة التاريخيـــة برمتهـــا منـــذ أوائـــل . مبـــدعاً باحثـــاً أم

القــرن، تطــرح بإحلــاح نمطــاً جديــداً مــن الســلطة والدولــة؛ نمطــاً جديــداً مــن التنميــة؛ نمطــاً 
جديــداً مــن رجــل األعمــال والصــناعي والتــاجر؛ نمطــاً جديــداً مــن العالقــة بــالعلم والبحــث 

حثيـة وبمجـاالت اإلبـداع الفنـي علـى اختالفهـا؛ نمطـاً جديـداً وباملؤسسة األكاديميـة والب
  .من فلسفة السياسة العربية

ملــاذا يوجــد يف الواليــات املتحــدة وأملانيــا ودول : أتســاءل وأنــا أكتــب هــذه الســطور
اخلاصة التي حتمل اسـم هـذا الشـخص " املؤسسات البحثية"أُخرى عشرات، وربما مئات 

تفــي بتشــجيع األبحــاث داخــل بالدهــا، بــل تشــجّع وتمــوّل أو ذاك؟ وهــذه املؤسســات ال تك
وأتســــاءل ملــــاذا ال جنــــد يف بالدنــــا العربيــــة مثــــل هــــذه . أنشــــطة علميــــة وبحثيــــة خارجهــــا

املؤسسات، وفلسفة الوقف التي كانت جزءاً من حضـارتها وُجـدت يف األسـاس مـن أجـل 
يف حـاالت نـادرة، تأمين اخلـدمات العلميـة االجتماعيـة؟ وإن وُجـد مثـل تلـك املؤسسـات، 

ملاذا تتقلّص وظيفتها لتصبح وظيفـة جـاه واسـتعراض، بـدالً مـن أن تكـون وظيفـة إنتـاج 
  للمعرفة؟

أتساءل أيضاً، انطالقاً من معاناة الوضـعية اللبنانيـة واسـتجابةً ملمكنـات وشـروط 
مقاومة التطبيع الثقايف، عن دور اجلامعة اللبنانية وأسـباب إعاقـة إنمائهـا وتطويرهـا، 

كيــف الســبيل إىل تزويــد مكتبــة كليــة اآلداب : وأحصــر ســؤايل يف حقــل صــغير صــغير جــداً
والعلـــوم اإلنســـانية بكتـــب ودوريـــات أضـــحى غيابهـــا ســـبباً مـــن أســـباب مـــأزق الدراســـات 
العليـا وضـعف مســتواها؟ يشـكو الــبعض تـدين املســتوى، ويـرفض هــذا الـبعض يف الوقــت 

  .امعة اللبنانيةنفسه البدء بخطوات احلد األدنى لتأهيل اجل
يف دراســاتي التــي تناولــت فيهــا مواقــع النخــب العربيــة جتــاه الدولــة العثمانيــة مــن 
: جهــة والغــرب مــن جهــة أُخــرى، توقفــت مليــاً، وبشــيء مــن القلــق واحليــرة، عنــد تســاؤالت

ـــل بعـــض النخـــب الغـــرب علـــى الدولـــة العثمانيـــة، وملـــاذا تـــردد الـــبعض اآلخـــر؟  ملـــاذا فضّ
رباك وااللتباس يف مواقف املثقفين جتاه مصائر املنطقـة؟ ووجـدت وملاذا كان ذاك اإل
" جاذبيــة: "تمليهــا وقــائع مــرّة" القابليــة لالســتعمار"بــن نبــي الحقــاً  أن مــا ســمّاه مالــك
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  .االستعمار من جهة، وبؤس واقع احلال من جهة أُخرى
ريــق أن الغــرب يقـدّم املدرســة واجلامعـة واملستشــفى والط" مثقـف النهضــة"لقـد وجــد 

وسـكة احلديـد، بينمــا تعجـز دولتــه عـن تقـديم أي شــيء، بـل يتطــاول سـلطانها يف املقابــل 
أمــــام هــــذه املفارقــــة . ملنــــع الكتــــاب، وكــــم األفــــواه، ومنــــع الكتابــــة، ومالحقــــة املفكــــرين

ينتصـــب إشـــكال صـــعب وخيـــار أصـــعب، ال تنفـــع حيالهمـــا النصـــائح وال التحـــذيرات، وال 
" الديمقراطيـــــة"يف مواجهـــــة مـــــع خيـــــار " القـــــومياملصـــــير "ســـــيما عنـــــدما يوضـــــع خيـــــار 

  .، من تعليم وصحة وإنتاج فكري وثقايف وإبداع وحرية تعبير"حقوق اإلنسان"و
كانـت وال تـزال شـعارات ) الديمقراطية وحقوق اإلنسان(صحيح أن األفكار األخيرة 

، بـــل ال تأخـــذها الـــدول الكبـــرى علـــى حممـــل اجلـــد بالنســـبة إلينـــا وإىل دول العـــامل الثالـــث
تســتخدمها جمــرد أوراق سياســية، يســتيقظ ضــميرها حيــال خرقهــا ســاعة يشــاء، وينــام 
مســـــتقر البـــــال ســـــاعة يشـــــاء، وصـــــحيح أن املشـــــروع الشـــــرق األوســـــطي لـــــن يكـــــون جنـــــة 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان، إذ عبـره ستُسـحق الطبقـات الوسـطى مـع الطبقـات املعدمـة 

ى أصــــــل ليبراليتهــــــا وديمقراطيتهــــــا وســــــتدوس الرأســــــماليات االحتكاريــــــة الكبــــــرى علــــــ
الــذي صـعدت علــى أنقاضــه، صــحيح كـل هــذا، لكنــه، مهمــا " جمتمعهــا املــدين"املزعومـة، و

ومصــير اإلنســان العربــي املــرتبط بشــرطين " املصــير القــومي"يكــن، ال يبــرر الفصــل بــين 
  .حريته وحقوقه: هما شرطا وجوده

زائهـــا الصـــغيرة ويف أشـــكالها يبـــدأ مـــن تلمّـــس املشـــكلة يف أج" املوقـــف الثقـــايف"إن 
  "...الثورة"و" الرفض"و" املصير"و" التطبيع" املعيشة ال يف مفرداتها الكبرى كـ

وإىل من يخشى ويتخوّف من تطبيـع اجملتمعـات العربيـة ثقافيـاً، يستحسـن أن يقـرأ 
لكـــن كـــي تصـــمد هـــذه املمانعـــة يف أي . جتربـــة اجملتمـــع املصـــري يف املمانعـــة الثقافيـــة

ي، ويف حــال التطبيــع أو عدمــه، ال بــد لهــا مــن شــروط إنمائيــة واســتراتيجية جمتمــع عربــ
فاخلوف على جمتمعاتنا العربية ليس من التطبيع الثقايف، وإنما مـن الفقـر . وحضارية

والعــــــوز واجلهــــــل واألميــــــة وسياســــــات التفــــــرّد واالنقســــــام والفرديــــــة، وحــــــب الســــــلطان، 
فكريـــة والثقافيـــة، ودفـــع العلمـــاء إىل وسياســـات التجهيـــل، وامتهـــان النخـــب العلميـــة وال

  ".جمد السلطان" الهجرة، والباحثين إىل البطالة أو اجلمود أو التسبيح بـ
إنهـــا شـــرط . بهــذا املعنـــى تتجــاوز الثقافـــة العربيــة املقاطعـــة، كمــا تتجـــاوز التطبيــع

مؤشـــر علـــى حالـــة العـــرب عنـــدما يحـــاربون ويقـــاطعون، وعلـــى : ومؤشـــر يف الوقـــت نفســـه



  ٣، ص )١٩٩٥صيف ( ٢٣، العدد ٦المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
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  .دما يفاوضون ويساملونحالتهم عن
لقــد كانــت هــذه احلالــة مؤشــراً يف مرحلــة ســابقة علــى ســوء إدارة احلــرب، فهــل نــتعظ 
ويــــــتم حتويــــــل الثقافــــــة إىل حالــــــة نهــــــوض، أي إىل حالــــــة علــــــم ومعرفــــــة وإبــــــداع علــــــى 

بهــذا الشــرط، . املســتويات كافــة؛ حالــة ينتفــع العــرب بهــا ســواء يف حــربهم أو يف ســلمهم
ن ليلـــة وضـــحاها، بـــل بتـــراكم تـــاريخي نملـــك بداياتـــه، يمكـــن أن وهـــي شـــرط ال يبنـــى بـــي

إعمـــل لـــدنياك كأنـــك : "وكمـــا قـــال اإلمـــام علـــي. نواجـــه مرحلـــة احلـــرب ومرحلـــة التطبيـــع
  ."تعيش أبداً واعمل آلخرتك كأنك تموت غداً

الوجـــودي إىل حقـــل  - وال بـــأس يف نقـــل هـــذه اجلدليـــة الغنيـــة يف املوقـــف الفلســـفي
مــن أجــل الســلم العــادل، ومــن أجــل احلــرب العادلــة  - واحلــرب معــاً العمــل مــن أجــل الســلم

 .أيضاً
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