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 يف األردن والوطن العربيومقاومته الثقايف التطبيع العلمي و

 

  خالد العمري

" سرائيلإدولة "شعور االنتماء لـوتعزيز جل استمراريته على صناعة أيراهن املشروع الصهيوين من 

مـنهل لـرابل االنتمـاء لـدى اليـل الديـد مـن اإلضـعا  املعلـى  يـراهن، كمـا سـرائيليلدى الشباب اإل

ىل إعامة والفلسطيني خاصة، وذلك من خالل وسائل تطبيعية تدفع الشباب العربي  الشباب العربي

خطر هذه الوسائل هي تلـك التـي تذخـذ شـعالً علميـاً أولعل ". دولة اسرائيلية"اإلعترا  ضمناً بوجود 

عن الشعل السياسي املباشر، األمر الذي يوفر لها مدخالً  للتذثير على بعض الشباب أو ثقافياً بعيداً 

 .العربي

 

للعيــان التعنولوجيــة االســرائيلية مــن أجــل خدمــة الــدور االســتعماري املنظومــة العلميــة و نشــذ لقــد 

بحيــأ أصــبح    جنازاتــه العلميــة، إتلميــع صــورته مــن خــالل ومــن أجــل  ،ســرائيلي يف املقــاو األولإلا

إسـرائيل  واسـتلل . خـرى يبـم مقاطعتهـاأمنظومة استعمارية هذه املنظومة العلمية والتعنولوجية 

املفاوضـــا  األكـــاديمي ألجنـــدا  تطبيعيـــة وصـــوالً إىل اتفاتيـــة أوســـلو التـــي بـــدأ  /اللطـــاء العلمـــي

                                                           

  االردن تقاطع" ناشل يف حركة". 
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مفاوضــين يين وســرائيلإميين يبــين أكــاد" فــافو"بحــاا العلمــي النرويبــي أليف مركــز ا اًســربشــذنها 

 . 1فلسطينيين

 ومعاهـدمبـادرا  ض الدول العربية من خـالل بـرامل ويستمر هذا النوع من التطبيع يف بعواليوو، 

يف األردن الـــذي أتـــي  بـــدع  مـــن األ  املتحـــد  ( SESAME)، مثـــل مركـــز البحـــوا العلميـــة علميـــة

وإيـران، باإلضـافة إىل إســرائيل وبمشـاركة عـدد مـن الـدول العربيـة واإلســالمية، مـن بينهـا باكسـتان 

التــي شـــلل  ثلهــا أليعـــزر رابينــوفيتي، أســـتاذ الفيزيـــاء يف الامعــة العبريـــة، منصــم نائـــم رئـــي  

معهـــد وادي عربـــة يف ، ومثـــل 2 4102مـــايو /وأيـــار 4102مـــايو /املركـــز يف الفتـــر  مـــا بـــين أيـــار

أن ويـــد عي اســـرائيل، وردن ألمـــن فلســـطين وا اًيضـــ  طالبـــوالانـــم البي ـــي يهـــت   بالـــذي  ،اســـرائيل

وســـل يف حــل مشــاكلها البي يـــة ألمهمتــه هــي تـــدريم  تصــين يف البي ــة ملســـاعد  منطقــة الشــر  ا

مبـادر  التوعيـة "عن الصراعا  السياسية، لعنـه ال يففـي أيضـا أجنداتـه التطبيعيـة مـن خـالل  اًبعيد

ســرائيلية والفلســطينية إلااملــدار  تســتهد  طلبــة التــي ، (USAIDاملدعومــة مــن ) "البي يــة للســالو

 . 3حد القائمين على املبادر أبهد  إنشاء عالتا  صداتة بينه ، كما يقول 

ىل إوحتاول بعض البرامل العلمية التطبيعية جذب الشباب املتميز من طلبـة املـدار  الفلسـطينيين 

لـذي  ينظمـه ا MEET، مثـل برنـامل  املنظمـة  يـر ايعوميـة سرائيليينإاالنفراط مع طلبة والعمل 

يف مدينــــة القــــد  وبيف الامعــــة العبريــــة ( MIT)ركــــي يمألا' معهــــد ماساتشوســــت  للتعنولوجيــــا'

بــــرامل صـــيفية ملــــد  ثـــالا ســــنوا  للطلبــــة وتنظـــي  حيــــأ يقـــوو البرنــــامل ب عطـــاء مــــن   ،الناصـــر 

ملوا وتد ع -سرائيليينوإمن فلسطينيين -تهي ة تاد  املستقبل "سرائيليبن بهد  إلالفلسطينيين وا

ويستعمل البرنامل عمله . 4"وسلألبابي يف مستقبل الشر  اإيحداا تليير إىل جنم، من أجل إ اًجنب

الــذي يعمــل علــى إنشــاء شــبعة  5(alumni program)فيمــا بعــد مــن خــالل برنــامل ا ــريبين 

 . تعارفية، ويقوو بربل املشاركين يف برامل مستقبلية

                                                           

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Oslo_I_Accord 
 

2 sesame.html-is-us/what-http://www.sesame.org.jo/sesame/about 
   israel-of-boycotting-economics/academic-http://7iber.com/politics/ 
 

3 http://arava.org/alumni/yeepi/ 
 

4 mission-us/vision-http://meet.mit.edu/about/ 
 

5
 us/programs/#programs-http://meet.mit.edu/about 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oslo_I_Accord
http://www.sesame.org.jo/sesame/about-us/what-is-sesame.html
http://7iber.com/politics-economics/academic-boycotting-of-israel/
http://arava.org/alumni/yeepi/
http://meet.mit.edu/about-us/vision-mission/
http://meet.mit.edu/about-us/programs/#programs
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كثيـراً  والتـي سـرائيليةإلاالتـي حتققهـا الشـركا  ( startups)الرياديـة العلميـة وجنازا  إلاعن أما 

إن مل )ن معظمهـا  ، فـالتـي تسـتهدفها ضعا  حمـال  املقاطعـةوإ 6سرائيلإما تُستلل لتلميع صور  

سرائيل التي تنفق عليها ايعومة العثير، إنظومة العسعرية االستعمارية يف  رجا  امل( تعن كلها

 الواليــا  وبالعالتــا  املتبــذر  مــع كبــرى جامعــا  البحــأ العلمــي يفركيــة يمألمدعومــة بــاملن  ا

( CyActive)و( waze)و( wix)و( viber)ومـــــــن هـــــــذه الشـــــــركا  شـــــــركة . املتحـــــــد  األميركيـــــــة

يف الــيي  0411و يرهـا امل ــا  التــي انبثقــ  مـن البــرامل التدريبيــة للوحــد  ( Checkpoint)و

املتفــوتين يف املــدار  يف انتقــاء الطلبــة ملعلوماتيــة يعمــن ســبم جنــاا هــذه الوحــد  او. ســرائيلياإل

إىل األســـوا  مـــن ثـــ  دعمهـــ  للوصـــول ، وســـرائيلية ومـــن ثـــ  إدراجهـــ  يف بـــرامل تدريبيـــة معثفـــةاإل

 . 7البحثية من خالل شبعة كبير  من العالتا واملراكز 

هتمـــاو إلللـــديها العربيـــة و يـــاب سياســـا   نهبـــة ايعومـــا  هـــذا كلـــه يف تـــل ســـبا  وإذ يتحقـــق 

باإلجنـازا  العلميـة والتعنولوجيـة  الـذي تـد يُعبـم  ،العربـي، يتوجم على الشـاب بالنفم من الطلبة

تائمة نها تتلذى من منظومة استعمارية أ اًأن يعي تمام( من مقاطعتها اًوال يرى هدف)سرائيلية إلا

. ةالعربيــللــبالد التعنولــوجي العلمــي وتعيــق النمــو وهــي ثــروا  بــالده، علــى االحــتالل وعلــى ســرتة 

حمــال  املقاطعــة عــن طريــق إتنــاع العــامل بــذن الشــباب العربــي ملواجهــة ضــافة إىل أنهــا تُســتلل إلبا

  .ر   وجود بدائل لهااإلجنازا ،  ستلناء عن هذهإلأنفسه  باتوا عاجزين عن ا

 سرائيليةالبروبا ندا اإلاملقاطعة الثقافية و

بالهويـــة  العربــي الــذي يشـــمل االعتــرا ، التطبيـــع الثقــايفهــو خــرى أهــ  مــداخل التطبيـــع األإن أحــد 

ســـرائيلية مـــن خـــالل الفـــن واملبـــادرا  الثقافيـــة والرياضـــية، أو مـــن خـــالل التـــذثر بالبروبا انـــدا اإل

 .وديمقراطيتها سرائيلإ سرائيلية التي تشيد بليبراليةإلا

                                                           

 
6
 -plant-covertly-interns-paying-site-tech-winstanley/israel-https://electronicintifada.net/blogs/asa

media-social-stories 

 
7
 -startup-secret-israels-http://www.forbes.com/sites/richardbehar/2016/05/11/inside

machine/#201d77d7157d 

https://en.wikipedia.org/wiki/Check_Point 

https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/israel-tech-site-paying-interns-covertly-plant-stories-social-media
https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/israel-tech-site-paying-interns-covertly-plant-stories-social-media
https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/israel-tech-site-paying-interns-covertly-plant-stories-social-media
http://www.forbes.com/sites/richardbehar/2016/05/11/inside-israels-secret-startup-machine/#201d77d7157d
http://www.forbes.com/sites/richardbehar/2016/05/11/inside-israels-secret-startup-machine/#201d77d7157d
http://www.forbes.com/sites/richardbehar/2016/05/11/inside-israels-secret-startup-machine/#201d77d7157d
https://en.wikipedia.org/wiki/Check_Point
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 Seeds of" )بـذور السـالو"مبـادر  ردنيـون أهـذه املبـادرا  التـي يشـاره فيهـا طلبـة مـن ضـمن  

Peace ) وهــذه . 8"يف جمتمعــا  منقســمة بســبم النزاعــا الديــد   جمــع االجيــالإىل "تهــد  التــي

 رضـهأرض مسـبقاً أن اتتـل ومـن احتُلـ  تفتـ، إذ إنهـا املشـروع التطبيعـيتصم يف خدمـة املبادر  

ن  ، ولـــذلك فـــوا طـــذ الصـــواب، وأن كالهمـــا لـــه وجهـــة نظـــر حتتمـــل "النـــزاع"طرفـــان متســـاويان يف 

يفيـد   ، والالقضـيةجـذور تمييـع  هو منطق يـددي إىلو. لآلخر عندما يستمع كل طر يتحقق السالو 

 .بتقبل الوضع الراهنىل إتناع الطر  االخر إسوى الطر  القوي الذي يسعى 

يف  يمـا  العبـون عـرب أحيانـاً إذ يشـاره اً، رياضـي اًخـرى طابعـألطـر  التطبيـع الثقـايف اتتفذ و

أن يف هــذه ايالــة إىل يضــطر الالعــم العربــي وســرائيلية، إ اًبطــوال  دوليــة تضــ  فرتــيف تدريبيــة أو 

مشـاركة تلـةم مـن العبـي  مثلة على هذه املبـادرا ألا أحدو. سرائيلياإلالالعم بهوية ضمنياً  يعتر 

تـــل )الرشـــراحمل اتتلـــة و أالســـلة يف  يمـــا  رياضـــية أُتيمـــ  يف الشـــباب يف رياضـــة كـــر  ردن ألا

بـــذن هـــذه هـــي الطريقـــة الوحيـــد  لزيـــار  حتبـــل هـــدالء املشـــاركين تـــد عـــدداً مـــن ور ـــ  أن . 9(ابيـــم

الـــرأي العـــاو وســـل تعـــزز دعايتـــه وأن زيـــارته  تُشـــرعن االحـــتالل فـــ نه  لـــاهلوا حقيقـــة فلســـطين، 

يف وهـــو  ،االســـرائيليأن الشـــباب العربـــي تـــد بـــدأ يتقبـــل التعامـــل مـــع الشـــباب ، بحيـــأ تظهـــر العـــاملي

 .مفهوو التطبيعجوهر 

عـالو إليف ا العنصـري ستشـراتيإلانشـر ا طـاب خرى التي تدثر علـى وعـي الشـباب ألاالعوامل ومن 

يف حيــا   اًمــدثراً املسلســال  ووســائل التواصــل االجتمــاعي التــي باتــ  جــزءفــالو وألويف كثيــر مــن ا

أي إدراج  اًبروبا اندا الصهيونية التي حتاول دائمضد العرب يعزز الاملوج ه ا طاب فهذا  . اببالش

خانـة التطـر  الـديني االسـالمي وخلـل يف ( السـلمية واملسـلحة)نوع من أنواع املقاومة الفلسطينية 

 -سـرائيلإ –" الديمقراطية الوحيد  يف الشر  االوسل"نه إرهاب متطر  ضد أورا  لتظهره على األ

جيلنــا الديــد الــذي  ُيــم عــن تــاري  أفــراد مــن  ينوألن العثيــر! وليبراليــة تســا اًو التــي تشــع تقــدماً

" الربيع العربي"السياسي يف منتصف العقد املنصرو على فشل   وعيهتفت  القضية الفلسطينية تد 

املتبذر منذ )الماعا  املتطرفة، ف ن القضية الفلسطينية واإلرهاب الصهيوين  ارسا  وبشاعة 

                                                           

 
8
 http://www.seedsofpeace.org/about/ 

   israel/#.V_KhUfl97X4-with-relations-economics/academic-http://7iber.com/politics 

 
9
 https://www.youtube.com/watch?v=OyuajLZhRIg 

http://www.seedsofpeace.org/about/
http://7iber.com/politics-economics/academic-relations-with-israel/#.V_KhUfl97X4
https://www.youtube.com/watch?v=OyuajLZhRIg
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مـــا يـــراهن عليـــه املشــــروع  وهـــذا تمامــــاً.  مســـذلة ثانويــــة ومهمشـــة يف وجـــدانه أصـــبحا( اًعامـــ 01

 .الصهيوين

 ردنسالا ضد حمال  التطبيع يف األ' طعاألردن تقا'

 0992التــي وُتعــ  يف عــاو ( االســرائيلية/ردنيــةألا" الســالو"معاهــد  )احتــو  معاهــد  وادي عربــة 

أمـــا . ســـرائيلإردن وألثقـــايف وعلمـــي بـــين انصـــ  علـــى ضـــرور  إتامـــة تبـــادل التـــي  01علـــى املـــاد  

االمتنــاع عــن القيــاو ببــأ الــدعايا  املعاديــة، القائمــة "علــى التــي تضــمنتها، فقــد نصــ   00املــاد  

عــــن مثــــل  هــــذه اإلشــــارا  أو التعبيــــرا  يف كافــــة [ الطرفــــان]أن يمتنــــع "و" علــــى التعصــــم والتمييــــز

 .10"املطبوعا  ايعومية

أحـــد هـــو  ،تعـــديل املنـــاهل املدرســـيةبمـــا يف ذلـــك  ،ردنألطبيعيـــة يف اتبـــروز مبـــادرا  أن ريـــم وال  

ــــرج  نخــــرون، وثمــــر  ضــــلوطا  خارجيــــة كمــــا البنــــودااللتــــزاو بهــــذه نتــــائل  التصــــدي بليــــة و. 11يُ

من خالل سالا املقاطعة والتوعيـة اتتمعيـة، نشـذ   ،للممارسا  التطبيعية وللمشروع الصهيوين

العــدوان اإلســرائيلي  إبــان  ،4102يف عــاو ( Jordan BDS) "ردن تقــاطعألا"ردن حركــة أليف ا

هو وو فصيل، أحزب ي حراه شعبي ال ينتمي ألعن " االردن تقاطع"وتعب ر . 12اللاش  على تطاع  ز 

. التـــي نشـــذ  تلبيـــةً لنـــداء اتتمـــع املـــدين الفلســـطيني ،13(BDS)امتـــداد يركـــة املقاطعـــة العامليـــة 

ردين الــذي ألاتتمــع اوالاهــا  بذنهــا تضــ  جميــع أطيــا  ذه املقاطعــة األردنيــة هــوتمتــاز حركــة 

شـعالها االتتصـادية أاملدسسـا  املسـاند  لـه يف جميـع وىل مقاطعـة االحـتالل إانبثق  منه، وتـدعو 

 . الرياضيةوكاديمية والثقافية ألوا

 "تقاطعاالردن "حركة للتصدي للتطبيع العلمي ولنشر الوعي بين طلبة املدار ، أُطلق  يف مسعى و

القضية الفلسـطينية بشـعل بعدادية والثانوية إلىل تعريف الطلبة يف الصفو  اإتسعى حملة توعية 

 تصـر ومــن ثـ  تعــريفه  بثقافـة املقاطعــة كنـوع مــن أنـواع املقاومــة التـي يســتطيعون مـن خاللهــا 

جمموعة  تد ت  ذلك من خالل زيار و. املشروع الصهيوينه  أيضا املساهمة يف مقاومة التطبيع و

                                                           

 
10
 964080E5E787-BD4F-457D-BFB2-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/048E5463 
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12
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13
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. 14إحيـاء ارتبـاطه  بالقضـية الفلسـطينيةوإعطاء  اضرا  تفاعلية للطلبة، ومن املدار  ا اصة 

رســـائل واضـــحة و ـــدد ، وأن تـــربل الطلبـــة بشـــعل علـــى اتاضـــرا  تنطـــوي و كـــان مـــن املهـــ  أن 

علـى يـد   اًالطلبة الفلسـطينيون يوميـ ايعانيهالتي   الشديداملعانا  مباشر بالقضية من خالل إتهار 

كان من املهـ  إتهـار كما . ىل املدرسة وأثناء اعتقاله  العشوائيإاالحتالل الصهيوين أثناء ذهابه  

توعيـة الطلبـة ، ومقاومة االحتاللبصفته أسلوباً من أساليم إصرار الطلبة الفلسطينيين على التعل  

ت  ســـرتة تـــ، الـــذي يضـــاًأردن ألبمفـــاطر االحـــتالل الصـــهيوين لـــي  علـــى فلســـطين فحســـم بـــل علـــى ا

الفلســطينية التــي مــا زالــ  حتــ  الدينيــة ســراه والتطــاول علــى املقدســا  أواحتبــاز  15مــوارده املائيــة

 . تفاتية وادي عربةالسافر يف انتهاه ردنية، وكل ذلك دار  األإلا

يف هذا النشاط تناع املدار  باحتضان إيف تمث ل  ولعل أه  التحديا  التي واجه  هذه املبادر  

هــامي ضــيق للعمــل ويوجــد فيــه مــع العيــان الصــهيوين، ســالو وتطبيــع عــ  حعومتــه معاهــد  ت بلــد و

ب نشـــاء  ـــي  أخـــرى تمث لـــ  مبـــادر  نوعيـــة أُطلقـــ  ، ووعيـــه دور الطالـــمبهـــد  تعميـــق و. السياســـي

فيـه الطلبـة مهـارا  يـتعل  ( مدار  األونرواايعومية ووا اصة، )لطلبة املدار  لعد  أياو صيفي 

 ورشــا  عمــل تفاعليــة تنــاتي مفهــوو املقاطعــة ووســائل التضــامن العامليــة ، كمــا تُــنظ  فيــهديــةتيا

  الطالــم بــدوره كناشــل طالبــي يف الــدفاع عــن تضــاياه و تعريفهــا ر تعــ، ومــع النضــال الفلســطيني

لـدى الـوطني نتمـاء إليف إحيـاء اكبيراً وساهم   اًاملبادر  جناحهذه وتد الت  . اتيل به للمبتمع

 .هدالء الطلبة

بوجـــه خـــا ، والتطبيـــع الرياضـــي عمومـــاً التطبيـــع الثقـــايف بليـــة نشـــر الـــوعي بضـــرور  مواجهـــة و

ردنيــين مــن ألرض، دعــ  إليهــا الالعبــين األمبــارا  كــر  ســلة يف يــوو ا "االردن تقــاطع"حركــة نظمــ  

 ـي  علـى رداً وتد جاء  هذه املبـادر  . تطبيع الرياضيالرفضه  كي يعربوا بوضوا عن الشباب 

اً مشـرفو واضـحاً اًموتفالرياضيون وتد أبدى هدالء . و الرشراحملأكر  السلة التطبيعي الذي نُظ  يف 

 .16شعالهأللتطبيع ببميع  اًرافض
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أمــر هــو اب العربــي بالشــتســتهد  التطبيــع العلميــة والثقافيــة التــي بمواجهــة مبــادرا  االهتمــاو إن 

حتـ  بهـا وبهويتهـا السياسـية اليـوو إىل ضـمان اعتـرا  الشـباب العربـي سـرائيل تسـعى  ف. اًجـدمه  

تمتـــاز بقـــو  ، التـــي -BDS-املقاطعـــة ويظـــل يمـــال  . علمـــي أو إنســـاين يشـــرعن وجودهـــا طـــاء 

حتــى يف ، دور رائــد يف توعيــة النــا  ىل املواثيــق والقــوانين الدوليــةإخطابهــا ايقــوتي الــذي يســتند 

 .سرائيليمع العيان اإل" سالو"يا  اتفات احعوماتهالدول العربية التي وَتع  

 


