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كتاب األوسط شرقال ــ الصراعات بؤرة  :   
بقلم ھوتینجر وأرنولد جیسلینج إریك  :   

تسایتونج تسیورخر نویھ   
١٩٩١  زیورخ   

في یتحاور متخصصینِ  وأشھر أكبر الكتاب ھذا    سویسریینِ     في    األوسط الشرق شئون    ھوتینجر، وأرنولد جیسلینج إریك  :    
السویسري المثقف إعطاء بھدف وذلك  العربي، العالم عن عامة ةتاریخی نبذة المتخصص غیر     الحقائق ببعض وتزویده   
عما في یدور    األوسط الشرق    في ھوتینجر من موضوعیة أكثر جیسلینج إن نقول أن عامة بصورة ویمكننا  .   على حكمھ   

وقضایاھم العرب ھوتینجر، أما  .  فمعلوماتھ    غزیرة،    ولكن    ،الذاتي النقد من نوع ممارسة أحیانا ینقصھ     الصحیح والتمییز   
لدیھ المتوافرة المعلومات بین محالة، ال ھامة فالمعلومات  .  ومدلولھا معناھا فھم ھو منھا أھم ولكن     عند الضعف ونقطة  . 

ھي ھوتینجر ال أنھ    األحداث مدلول أحیانا یفھم     .  
في الكتاب یعالج العربي، بالعالم الغرب اھتمام مسألة البدایة    كانوا الیھود أن فیذكر    ومازالوا  -    بالعالم اھتماما الناس أكثر  -  

العربي  . ) ما ھذا ولعل  المستشرقین بین الیھود لعدد الملحوظة الكثرة لنا یفسر    فجولدتسیھر،  .  كراوس، وباول    وجرونباوم،      
لویس، وبرنارد  إس، فان ویوسف    فقط لیسوا    یھودا،    شدیدا اءعد لإلسالم ویضمرون بل    العربي بالعالم الغرب واھتمام  .)    
رئیسیین، عاملین إلى عامة بصفة إرجاعھ یمكن  االستیراتیجي والموقع البترول ھما    ولم  .  القوي باعتماده الغرب یشعر      

العربي البترول على  حقا،    في إال    ٣٧٩١  أكتوبر حرب أعقاب     ، العرب، اتحد حینما    لبترول،ا إنتاج وخفضوا     ذلك عن فنتج   
الشھیرة البترول أزمة للغرب، جدا قاسیا درسا ھذا وكان  .  الكثیر، منھ تعلم    السریة، المخططات ووضع     وقوع تكرار لمنع   

األزمة ھذه مثل  .  
العربي، بالعالم أوروبا عالقة عن أما العربي العالم أن جیسلینج إریك فیرى    في عیدب قریب أوروبا إلى بالنسبة    واحد آن     . 

الجغرافیة، الناحیة من قریب وھف  والتقالید والعادات والمبادئ القیم ناحیة من بعید ولكنھ    في ازدواجیة وھناك  .   نظرة   
العربي العالم إلى الغرب فالغرب  :  یضفي    العربي العالم على    فیھا، مبالغا رومانسیة    في ولكن    نفسھ الوقت     العالم یبدو   

العربي مخیفا، رھیبا للغرب    ال    مسبقا فعلھ بردود التنبؤ یمكن    األوروبیین أن جیسلینج ویضیف  .   من جزءا یتحملون   
ما مسؤولیة في الیوم یحدث    العربي، العالم    االستعمار، بسبب    في مساعدتھم بسبب وأیضا    اسرائیل دولة تأسیس    ویأتي  .   بعد   

العربي العالم بین االختالف ھرمظا من آخر مظھر ذلك وأوروبا،    في فعال بدور محتفظا مازال الدین أن وھو     حیاة   
العربیة، المجتمعات في الحال علیھ ھو ما بعكس    أوروبا     .  

كان أیضا أوروبا أن إلى ھوتینجر أرنولد ویشیر في الدین یحكمھا    الوسطى العصور    وھذا  .  یعني     الحضارتین أن   
في تحكمھما كانت واإلسالمیة ألوروبیةا الدینیة الشرائع الوسطى العصور    في ذلك بعد الحضارتان سارت ثم  .   اتجاھین   

مختلفین، والدولة، الدین بین أوروبا فصلت عندما    طریقَ  وانتھجت    والتنویر، العقالنیة    الصناعیة الثورة ثم     جیسلینج ویثیر  . 
األخرى، عن ضارةح كل تعرفھ ما نقص قضیة جغرافیا تجاورھما من الرغم على     بشئ الموضوع ھذا ھوتینجر ویتناول  . 

التفصیل، من حیث    األوروبیین، على متفوقین كانوا العرب أن یذكر    األقوى، الحضارة أصحاب وكانوا    جعلھم مما      
األوروبیین، إلى باحتقار ینظرون  وبالتالي    لم    ودیاناتھا وسیاستھا واقتصادھا أوروبا تاریخ راسةبد بالھم یشغلوا     . «  ظل لقد 

طویلة، لقرون العسكریة الناحیة من متفوقین العثمانیون المسلمون وكان    یعتقدون،    عشر، الثامن القرن أواخر حتى     أن   
في األوروبیة الدول األھمیة، عدیمة الواقع    بھا االھتمام إلى بحاجة لیسوا وأنھم    ذلك، من العكس وعلى  .«  في ظھر      

أوروبا،  التنویر، وعصر النھضة روح مع    األخرى بالثقافات واسع اھتمام    في األوروبیون كان لقد  .   متعطشین الوقت ذلك   
الخارجي العالم عن شئ كل لمعرفة حقا ھوتینجر یقول  .   : « األوروبیون وبدأ   كشئ األخرى الحضارات إلى ینظرون   

اما،تم مختلف في ولكن    بھم، وقرابة صلة لھ نفسھ الوقت    شئ    أن للمرء یمكن    فیھ، نفسھ یرى    وأن    منھ، یتعلم    شئ     یوفر   
جدیدة، معرفة ولذلك    أن یستحق    بھ المرء یھتم    في المعرفة حب كان لقد  )...( .  شیئا األوروبیة النھضة عصر     غیر   

مألوف، ببعض بعضھما الحضارتین عالقة تغییر إلى أدى    اإلیجابي الموقف وھذا  .«  األخرى، الحضارات من     العلم ومن   
والمعرفة، أساسي شرط ھو    أي ازدھار شروط من    حضارة    الرغبة، ما حضارة تفقد فعندما  .  والتعطش،     للعلم والتطلع   

والمعرفة، واالنحطاط االنھیار إلى طریقھا بدأت قد بذلك تكون    العرب مع حدث ما تماما وھذا  .   ازدھرت فعندما  . 
المیالد، بعد عشر الثالث القرن حتى الثامن القرن من حضارتھم األخرى، الثقافات على بانفتاحھم ذلك ارتبط     وقیامھم   

في فریدة ترجمة بحركة اإلنسانیة تاریخ    االنحطاط، عصور بدایة ومع  .  أنفسھم، على العرب تقوقع    بالالمباالة، واوأصیب      
ولم  أي یُظھروا    حقیقي اھتمام    الخارجي بالعالم    في ھما والتأخر فالتقدم  .  الحیاة من موقفان الواقع     تحب المتقدمة فاألمم  : 



وتقدره، العلم وتخاصمھ العلم تكره المتخلفة واألمم     .  
مرة، ألول أوروبا إلى جاءوا ماعند والتعدد التنوع إلى العرب نظرة مسألة جیسلینج إریك ویُثیر  تعدد اعتبروا حیث   

اللغات، الثقافات، وتنوع    في    أوروبا،    وتخلفا قصورا    ثم  .  عامة، بصورة للبدع اإلسالم رفض إلى یشیر     قاعدة وجود مع   
استثنائیة، تقول     : « نفسھ، تقویة من البدع طریق عن المرء تمكن إذا  أي     السالح تكنولوجیا المثال سبیل على المرء اتخذ إذا   

األجانب، األعداء من بھ مسموحا ھذا فیكون    المالحظة، ھذه ھوتینجر ویُكمل  .«   أنفسھم وجدوا العثمانیین إن بقولھ   
األوروبیة، الجیوش من الحربیة األنظمة اقتباس إلى مضطرین األسلحة، ثم    الزي، ثم    التي الصناعة ثم    الزي ھذا تنتج      

والبارود  الحضارات تخلف أو بازدھار أیضا ھو مرتبط وقبولھا البدع رفض ولكن  .  لم فالعرب  .  البدع، یرفضوا     عندما   
حضارتھم، ازدھرت رفضوھا، ولكنھم    في دخلوا عندما    واالنحطاط الجمود عصور     .  

وانحطاطھم العرب تخلف إن في بوضوح مالحظتھ یمكن    التعلیم قطاع    ال الیوم فالعرب  .   البحث اسمھ شیئا یعرفون   
العلمي، األوروبي بالمعنى    في العلم إلى نظرتھم إن بل  .  التخلف غایة     : « فالمرء  كتاب، من یتعلم    الكتاب، ھذا ویحفظ      

عالما بذلك ویصیر  العربیة باللغة علم لفظ إن بل  .  یعني    العلمي البحث ونتائج الموجود العلم    في    واحد آن     من النوع وھذا  . 
العلم الحفظ طریق عن تعلمھ یمكن    ال ولكنھ  .«  یجدي    نفعا،    وال    قائمة، مشاكل یحل    أي    عدمھ مثل مثلھ أن     .  
أن جیسلینج ویحاول الجمود، ظاھرة من العرب موقف یحلل    حیث    یقول     : « أن الممكن من ظاھرة الجمود إن   رد یكون   

كما تجاھھا كغربیین افعلن یلي    جدید، شئ عن نبحث أن علینا  :  جدیدا شیئا نكتشف أن وعلینا    العرب ولكن  .   عندما  -  
أنھم اكتشفوا في یعیشون    جمود مرحلة    بدأوا  -   الماضي إلى یعودون     » ،  تحكمھا دینیة دولة تأسیس ھو ھدفھم وصار   
اإلسالمیة، الشریعة على    الرسول، ةدول غرار    السالم، علیھ    في    المدینة    الماضي إلى العودة أن ھوتینجر ویرى  .   تقتصر ال   

وحدھم، العرب على القدیمة العصور إلى بالعودة أیضا بدأت األوروبیة فالنھضة     اقتبسوا األوروبیین أن الفارق مع  . 
الماضي، من محددة عناصر بتطویرھا، قاموا ثم    الحدیثة حضارتھم علیھا وأسسوا     .  

اإلسالمي التطرف  
في والتطرف السلفیة عن الحدیث إلى جیسلینج وینتقل اإلسالم،    في نشأت اإلسالمیة السلفیة أن فیذكر     كموقف البدایة   

دفاعي الغرب، تجاه    الذي    العربي العالم على سیطرتھ أحكم    وثقافیا واقتصادیا سیاسیا    ھوتینجر، أما  .   الحركة أن فیرى   
الجذور عن واالبتعاد بالغربة لإلحساس نتیجة ظھرت قد السلفیة كثیرة أجنبیة بأشیاء تغطیتھا تم قد اإلسالمیة فالثقافة  .   ولم  . 

وصحیحة، جمیلة دائما األجنبیة األشیاء ھذه تكن في فشلت ما كثیرا إنھا بل    أي تحقیق    نجاح     لم الحدیثة العربیة فالنھضة  . 
تفشل، الحدیثة الغربیة الحضارة عناصر بعض اقتبست ألنھا إال    المسلمون والمتشددون  .  یرون    ھوتینجر قول حد على  -     - 
وأمانة، بدقة اإلسالمیة الشریعة قوانین اتباع أن  أخري مرة العودة اإلسالمیة لألمة یضمن    للناس أخرجت أمة كخیر     ومن  . 

اللذین والتغریب الغربة مظاھر الیوم، المسلمون بھما یشعر    الفرنسي القانون تطبیق    الذي  -    لمجتمعات فرنسیون وضعھ   
أوروبیة في  -   العربیة الدول من كثیر     التخلف عصور بدایة مع واضحة بصورة التصوف انتشار إلى ھوتینجر ویشیر  . 
واالنحطاط وھذا  .  التصوف، طبیعة عن التساؤل إلى یقودنا    للتخلف، حتمیة نتیجة ھو وھل    أساسي سبب أنھ أم     للتخلف   
واالنحطاط في المتطرفین عدد ھوتینجر ویقدر  .  اإلسالمي العالم    و  ٧  بین تتراوح بنسبة     ٥١  ٪ المسلمین عدد من     وھو  . 

وھمي تقدیر ال    أي على یعتمد    حقیقیة إحصاءات أو دراسات    الغرب، كتاب من كثیر رتفكی أسلوب على مثال مجرد وھذا  .    
شیئا، یتوھمون  ثم    بأي الواقع إلى تمت ال وھمیة وتوقعات تقدیرات علیھ یبنون    صلة     قاعدة ھناك أن ھوتینجر ویرى  . 

في التطرف بانتشار خاصة عامة اإلسالمي، العالم    وھي    االقتصادیة، األحوال ساءت كلما  :  التطرف ازدھر كلما     .  
الحدیث رالعص تحدیات  

العربیة الدول مستقبل عن جیسلینج یتساءل للنفط، المنتجة غیر    فقرا سیزدادون العرب فقراء إن قائال    ذلك، عن وفضال  .    
العربي فالعالم  المیاه من حاجاتھ لتوفیر جمة صعوبات سیواجھ    السكاني االنفجار مشكلة ھوتینجر ویصف  .  في     العالم   

العربي، في وخاصة    الفقیرة، الدول    في مشكلة بأنھا    الخطورة غایة    المیاه، ندرة مشكلة أما  .  في بوادرھا بدأت فقد     الظھور   
سنوات عدة منذ التي البحر میاه تحلیة طریق عن المشكلة ھذه الخلیج دول حلت وقد  .  ضخمة، طاقة تبتلع     مشاكل وتسبب   

كثیرة بیئیة اتساعا، ستزداد وفقرائھم العرب أغنیاء ینب الھوة أن ھوتینجر ویذكر  .   على اعتمادھم سیزداد الفقراء وأن   
األغنیاء العرب بقیة على ثروتھا لتوزیع مستعدة لیست الغنیة العربیة والدول  .   األغنیاء على الفقراء ضغط خف وقد  . 
نسبیا، الغنیة الخلیج دول إلى العرب فقراء من كبیرة أعداد بھجرة    في أخرى عمالة ھناك ولكن  .   العمالة تنافس الخلیج   

العربیة والفلبین وكوریا وتایالند وبنجالدیش وباكستان الھند من عمالة  .  ھؤالء فكل  .  العربیة الثروة من نصیبھم یریدون     . 
اآلسیویة الجنسیات ھذه جمیع أمام العمل سوق وفتح  عاملین إلى یرجع    اتالجنسی ھذه بعض أن ھو األول  :   أحسن یعمل   

العربیة، العمالة من مثال كالكوریین    الثاني والسبب  .  سیاسیة، مشاكل تثیر قد العربیة العمالة أن ھو     اآلسیویة العمالة بعكس   
التي العربیة، اللغة حتى تفھم ال    وتؤدي    بھدوء، عملھا    أن دون    أي لدیھا یكون    سیاسیة طموحات أو مطالب     ةفالعمال  . 

العربیة مراقبتھا، یتم    اآلسیویة العمالة عدد على عددھا ازدیاد عدم ویراعى    لما فریدة ظاھرة الكویت وتمثل  .  أن یمكن      
في خلل من یحدث  األصلیین، البالد لسكان بالنسبة المھاجرین عدد نسبة    بلغ فقد    في األجانب عدد    الكویت     االحتالل قبل  -  

العراقي الكویتیین عدد أضعاف ثةثال  -   في خاصة بصورة الفلسطینیون وتسبب  .  للكویتیین، المتاعب من الكثیر     على   
الذین المصریین من العكس بھدوء، عملھم یؤدون    وال    أي إثارة إلى یسعون    قالقل    ولتحاشي  .  المشاكل، ھذه كل     دول تفضل   

یةالعرب العمالة على اآلسیویة العمالة الخلیج  .  
ویلقي العربي، العالم على تاریخیة نظرة ھوتینجر    حیث    ھي العربیة الدول بین الحالیة الحدود أن یذكر    مصطنعة، حدود      



الغربي االستعمار وضعھا  تعسفیة بطریقة    وفي  .  وتدمیرھا، الحدود ھذه إزالة تتمنى العربیة الشعوب أن حین    ینادي      
دولھم ودبحد بالتمسك األفارقة  التي  -   أیضا االستعمار وضعھا    في الفوضى انتشار من خوفا  -    البالد تلك     ھوتینجر ویقول  . 

األوروبیون إن التي الحدود إزالة الیوم یتمنون    العربیة، الدول بین وضوعوھا    الحدود، ھذه ألن    الحالي، بشكلھا     إلى أدت   
العرب، بین الثروة توزیع اختالل قد ذاوھ    یؤدي    في    في اضطرابات حدوث إلى المستقبل     المصالح تھدد قد المنطقة ھذه   

الغربیة  .  
العربي العالم بین الحكم أسالیب اختالف قضیة جیسلینج إریك ویُثیر الغربي والعالم    ففي  .  حین     الحكومات اختیار یتم   

في الحرة باالنتخابات الدول ورؤساء الغرب،    الحیاة مدى بالسلطة باالحتفاظ للحكام العربیة األنظمة تسمح     ویرى  . 
العربیة الحكم أنظمة أن ھوتینجر في إرجاعھا یمكن    األبوي النظام إلى األول المقام    في السائد    العربیة المجتمعات      )  كما أو 

السادات كان یقول    العائلة رب أنا  :  األبوي النظام ذاھف  .)  فحسب، العربیة األسرة نطاق على مطبقا لیس     على أیضا بل   
الدولة نطاق العلیا، السلطة صاحب ھو فاألب  .  الذي العائلة رب ھو    ال    وال یمكن    ینبغي    أي توجیھ    إلیھ لوم     ویذكر  . 

في الشعب تجاه الدولة واجبات تزاید أن ھوتینجر ھذا، عصرنا    أن العرب على سیحتم    سھم،أنف یراجعوا     نظام إلیجاد   
دیمقراطي لھم مناسب    بالصناعة، الدیمقراطیة عالقة عن ھامة مالحظة ذلك إلى ویضیف  .  حیث     الدول بعض فقر إن یقول   
العربیة الدیمقراطیة مسیرتھا أمام حائال یقف    شیطانیة بحلقة ھنا األمر ویتعلق  .   التحول تستطیع ال الفقیرة العربیة فالدول  : 

الدیمقراطیة، إلى صناعیة، دوال لیست ألنھا    التصنیع، إلى تتحول أن أیضا تستطیع ال ولكنھا    دیمقراطیة لیست ألنھا     . 
ھي الدیمقراطیة أن ھذا ومعنى  قویة صناعة تأسیس شروط أحد    الصناعي المجتمع وجود أن كما  -    أساسیة ضرورة   

دیمقراطي حكم نظام إلقامة واءھوال كالشمس الحریة إلى تنظر صارت الشعوبف ذلك عن وفضال  .  ویكفي  .   إلى نشیر أن   
العربي المواطن فةھل العربیة، كالو مونت أو لندن إذاعة سماع إلى    لسبب، لیس     تقول اإلذاعات ھذه أن القتناعھ إال   

الحقیقة، للرقابة تخضع وال    فالدیمقراطیة، ذلك كل وفوق  .  السلطة، وتوزیع    في تجمیعھا دموع    واحد، شخص ید     أیضا ھو   
لالستقرار، الوحید الضمان الحكومات، ولنجاح    التطرف ولمكافحة بل     .  

عربیة، وحدة إلقامة المتكررة المحاوالت فشل وعن في الكبرى الممالك أن ھوتینجر یرى     دائما كانت العربیة المنطقة   
استثنائیة حاالت آلخر، وقت من تنشأ كانت الكبرى لعربیةا االمبراطوریات ذهھف  .   إلى تتفكك كانت ما سریعا ولكنھا   

صغیرة دویالت الكبرى االمبراطوریات ولیس الصغیرة الدویالت ھذه نصیب من كان واالستمرار والدوام  .   .  
العربي العالم أھمیة ألوروبا بالنسبة     

في جیسلینج یُثیر الثاني الباب    في والعسكریة واالقتصادیة االستیراتیجیة القضایا الكتاب من    العربي، العالم     عن ویتساءل   
العربي العالم أھمیة مدى للغرب بالنسبة    ٣٧٩١  سنة البترول أزمة فمنذ  .   ، العربي البترول على باعتماده الغرب یشعر     . 

الغرب أن والواقع  في نفسھ یجد    حرج، موقف    في واضحا صار التناقض إن بل    العرب تجاه سیاستھ    ناحیة فمن  .   یرید   
ما ضخ استمرار ضمان الغرب العربي، البترول من یحتاجھ    أخرى ناحیة ومن    في الغرب یرغب     وطیدة عالقات إقامة   

اسرائیل مع ال الھدفین ھذین تحقیق أن شك وال  .  في الدخول دون دائما یتیسر    داخلي صراع    الذات مع     لم البترول روأسعا  . 
عاما،  ٧١  من أكثر منذ ترتفع الجانب، مرھوبة قوة إلى تتحول لم األوبك ومنظمة    الغرب كان كما    في یعتقد    البدایة     . 

أخرى مالحظة ذلك إلى جیسلینج ویضیف  في تحولت للبترول المنتجة العربیة فالدول  :   إلى  ٣٧٩١  البترول أزمة أعقاب   
التي الغربیة للشركات الجذب شدیدة منطقة في بدورھا شاركت    في العمالقة المرافق إنشاء    العربیة، الدول     بذلك وتمكنت   

ضخمة مكاسب تحقیق من مرافقھا بناء استكملت قد الغنیة الخلیج دول أن بید  .  اآلن انتھت قد العمالقة فالمشروعات  .   . 
الذي والسؤال  ھو ھنا نفسھ یطرح    العربي لعالما سیفقد ھل  :  للغرب؟ بالنسبة االقتصادیة أھمیتھ     البترول أن ھوتینجر یرى   

في كبیرة بكمیات اآلن متوافر األسواق    ولكنھ  .  في البترول آبار أن إلى یشیر    العالم أنحاء جمیع    الخلیج منطقة باستثناء  -     - 
في ستجف  اآلن من سنة ثالثین أو عشرین خالل    اطياحتی فأكبر  .  في للبترول    في موجود العالم    الخلیج منطقة     ویذكر  . 

العرب أن ھوتینجر جیدا، الحقیقة ھذه یدركون    الذھبي العصر أن مقـتـنعون السعودیین المثقفین أن ویضیف     المنطقة لھذه   
لن حقا، یبدأ    السعودیة، أھمیة ستزداد فعندئذ  - ٠١٠٢  سنة أو  ٠٠٠٢  سنة إال     مضطرین أنفسھم األوروبیون سیجد ندئذوع   

الذي بالثمن البترول لشراء الخلیج دول إلى الذھاب إلى الدول ھذه تحدده     بعوامل مرتبط التوقعات ھذه كل تحقیق أن بید  . 
ال أخرى اآلن، تقریرھا یمكن    بدیلة، طاقة إیجاد مثل    البیئة، وقضایا    المثال سبیل على     .  

الغرب إن ھوتینجر قول حد ىعل  -   أن دائما علیھ  -   في المستجدة األوضاوع مع التأقلم على قادرا یكون    األوسط، الشرق      
أن وعلیھ  جدید شئ عن یبحث    الغنیة العربیة للدول یبیعھ    ماذا ولكن  .   إلى إنشاؤھا تم قد األساسیة فالبنیة الشئ؟ ھذا یكون   

بعید حد صیانة إلى بحاجة ولكنھا  .  حقا مربحا عمال الیوم الصیانة أصبحت وقد  .  العرب وأغنیاء  .   حیاة إلى دائما یسعون   
وأرقى أفضل فالسعودیون كذلك  .  بسرعة یتزایدون    الیوم صاروا والبدو  .  ونیوزالندا أسترالیا من أجبانا یأكلون     إن بل  . 

الجمال علف في الخارج من الیوم استیراده یتم    صغیرة، حبوب صورة    كل األخضر العشب أكل من الجمال تمل ال حتى      
یوم  إلي والحاجة  .  في النقل وسائل    مستمر، تزاید    التي الشاسعة للمسافات نظرا    في المدن بین تفصل    العربیة الجزیرة شبھ     . 

لھا نھایة ال الغنیة العربیة المجتمعات فاحتیاجات   مع السریع بالتأقلم ملزمة دائما نستكو الغربیة الصناعة أن بید  . 
المجتمعات لھذه الجدیدة االحتیاجات  .  

العربي للعالم االستیراتیجیة األھمیة وعن ألوروبا، بالنسبة    العربي العالم إن ھوتینجر یقول     أوروبا بین الوصل حلقة ھو   
وآسیا العربي، العالم إلى ندھال من جاءت ولیلة لیلة فألف  .  أوروبا إلى ھمن ووصلت     العربیة األرقام مع حدث نفسھ والشئ  . 
التي بدونھا الریاضیات تطویر المستحیل من كان    ولم  .  ھي ما إلى وتصل تتطور أن اإلنسانیة للحضارة یكن    الیوم، علیھ      



الذي الدور بدون  العربي العالم بھ یقوم    والغرب الشرق بین للوصل     والبحریة الجویة طرقال فھناك ذلك عن وفضال  . 
في والبریة العربي العالم    التي    بغربھ العالم شرق تربط    ویكفي  .  العربي العالم نتخیل أن    الجوي مجالھ أغلق وقد     حركة أمام   

العالمي، الطیران فادحة خسائر من العالمیة الطیران شركات ھذا سیكلف وكم     .  
العربي الخلیج على المطلة العربیة الدول أھمیة تطور وعن للغرب، بالنسبة     بریطانیا اھتمام تاریخ ھوتینجر یستعرض   

الصغیرة، الدویالت ذهھب في أرادت بریطانیا أن فیذكر    ند،ھال إلى التجارة طریق تأمین البدایة     المنطلق ھذا من سعت وأنھا   
العربي، الخلیج على المطلة العربیة الدویالت على السیطرة إلى الھند مع تجارتھا ضمانل    وھذا  .  یعني     الدول ھذه أھمیة أن   

في كانت بحتة استیراتیجیة أھمیة البدایة     معونات اإلمارات ھذه لحكام تدفع كانت بریطانیا أن الغریبة المفارقات ومن  . 
في اقتصادیة لسیاستھا تنفیذھم مقابل    البترول، اكتشاف وبعد  .  استقاللھا، على الحصول من الدویالت ھذه تمكنت      

والغرب، بریطانیا مع الوثیقة بعالقتھا واحتفظت  االستیراتیجي الموقع من أھمیتھا وتحولت    البترول إلى     .  
في الصحراء قیمة تطور إلى ھوتینجر ویشیر العربي، العالم    حیث    ار،ھاألن وودیان الصحراء بین مقارنة یعقد     أن فیذكر   

ھي التاریخ عبر كانت ارھاألن أودیة الطبیعیة، والموارد بالسكان الغنیة المناطق    في     فقیرة دائما كانت الصحراء أن حین   
في اھوسكان مواردھا    ار،ھاألن ودیان من دائما تنطلق كانت القدیمة والحضارات  .  الصحراء من ولیس     انقلبت وفجأة  . 

عقب، على رأسا األحوال الصحراء رمال تحت ألسودا الذھب اكتشاف بعد     إلى الفقر من الصحراویة الدول فتحولت  . 
الغناء، في المعیشة أحوال تدھورت بینما    األنھار، ودیان    أي    في    القدیمة، الحضارات مراكز    في وخاصة    مصر     عن ونتج  . 

والتناقضات المشاكل من الكثیر المذھلة التغیرات ھذه  .  
العربي الصراع رائیلياالس     

الرأي إلى جیسلینج یشیر في الشائع    ھي اسرائیل بأن الغرب    في الوحید الشریك    الذي األوسط الشرق منطقة     للغرب یمكن   
أن علیھ، یعتمد    ھي اھألن    في الوحیدة الدیمقراطیة    المنطقة    العربیة، الدول تجاه الغرب سیاسة جیسلینج وینتقد  .   باعتبارھا   
سیاسة متزنة وغیر عادلة غیر    ھوتینجر ولكن  .  اسرائیل، عن یدافع    في الحكم نظام إن قائال     األنظمة إلى أقرب اسرائیل   

الغربیة، العربیة الحكم أنظمة من    إنھ ثم  .  الیھود تجاه بالذنب اإلحساس عقدة إلى یشیر     باضطھاد قاموا فاألوروبیون  . 
طویلة، لقرون الیھود كان وھتلر    في یحرقھم    الشاملة اإلبادة معسكرات     من للتخلص كبیرة صعوبة األوروبیون ویجد  . 
الیھود تجاه بالذنب إحساسھم أنھم ذلك عن ونتج  .  السرائیل، األعمى بتأییدھم الذنب ھذا عن التكفیر یریدون     ومساعداتھم   

ودیةھالی للدولة السخیة ٨٤٩١  اسرائیل ولةد تأسیس نتائج أحد أن ھوتینجر ویقول  .   ، العسكري الحكم انتشار كان      
الدیكتاتوري  في    العربي العالم    الرئیسي اسرائیل ھدف أن جیسلینج ویرى  .  مصر، مع سالم معاھدة توقیع من     عزل كان   

العربي، العالم عن مصر السرائیل المواجھة العربیة ةھالجب وتفتیت    لم مصر مع السالم أن بید  .  التي بالطریقة تطوری    كان      
اسرائیل، ساسة یرجوھا  بارد سالم إلى تحول بل    من للعرب وكراھیة عداوة أكثر العرب الیھود أن ھوتینجر ویذكر  .   یھود   

وأمریكا أوروبا تحد أكبر أن ویضیف  .  في السالم عملیة یواجھ    األوسط، الشرق    الصھیوني الفكر ھو    المتطرف     . 
نيفالصھیو  مثال، بیجین    كان    یقول     : « ھي المحتلة المناطق إن  الكبرى، اسرائیل من جزء أیضا     تل وبین بینھا فرق ال   

أبیب، وحیفا،    والقدس    في ھوتینجر ویتشكك  .«  كدولة، واالستمرار البقاء على اسرائیل مقدرة    األراضي جمیع أعادت إذا      
التي  العرب إلى  ٧٦٩١  سنة احتلتھا    التي الدولة تكون أن ھو اسرائیل فأصل  .  جمیع فیھا یجد    مھل مأوى العالم یھود     ومع  . 

في الروس المھاجرین أعداد تزاید األخیرة، الفترة    في جمة صعوبات اسرائیل ستواجھ    الجدد، الوافدین توطین     نظرا   
اآلن، مساحتھا لصغر الحال، سیكون فكیف    األراضي یعجم أعادت إذا     ھویتنجر ویذكر العرب؟ إلى المحتلة العربیة   

متدینین وغیر وعلمانیین متشددین بین أنفسھم على الیھود انقسام عن ھامة مالحظة  فكرة الفئات ھذه جمیع تربط ولكن  . 
واحدة، وھي    في القویة الرغبة    تحاشي    في بھم ھتلر فعلھ ما تكرار    الثانیة العالمیة الحرب    فھم  .  یقولون     : « ال  ینبغي     أن   

في حدث ما بتكرار نسمح الثانیة العالمیة الحرب    ال وحتى  .  عسكریا، أقویاء نكون أن علینا ھذا یتكرر    لكي     أن نستطیع   
أنفسنا عن ندافع الثانیة العالمیة الحرب أثناء علیھ كنا مما وأشد أقوى اآلن نكون أن البد  .  شئ ھذا أن والواقع  .«   یحسب   

للیھود فیھ العرب فشل فیما نجحوا فقد  .  في نجحوا  .  واحدة، فكرة حول االلتفاف    مذاھبھم، اختالف رغم    العرب، اتفق بینما      
كما  یقال،    أال على    یتفقوا     .  


