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يُعــّد مــن املّتفــق عليــه، أّن الوعــي الناجــز، أســاس البنــاء القــوّي، وأّن مفهــوم األّمــة 
فــي بعدهــا الهوياتــي، هــو انعــكاس طبيعــّي لعالقــة التصــّورات الثقافّيــة بالبنــى 
ــون  ــرورّي أن يك ــن الض ــة، م ــّي ألّي أّم ــّي االجتماع ــال اجلغراف ــة، وأّن اجمل االجتماعّي
مجــاالً قابــالً لتالقــي الثقافــات القطريــة إلمكانّيــة تشــكيل أيديولوجيــا جامعــة.

ــو  ــرق– نح ــر الش ــروع »حتري ــن مش ــّدث ع ــا نتح ــّدم، حينم ــا تق ــى م ــاً عل تأسيس
ــي،  ــاد البرغوث ــور إي ــاب الدكت ــوان كت ــو عن ــا ه ــة« كم ــرقّية ثقافّي ــة ش إمبراطوريّ
ــراض  ــي؟ وإن مت افت ــذا الوع ــرق ه ــعوب الش ــك ش ــل متتل ــؤال األوّل: ه ــح الس يصب
ــا، أي  ــد حضوره ــّية؟ وإن تأك ــة اإلرادة السياس ــب احلاكم ــدى النخ ــل ل ــه، ه امتالك
ــة  ــّية واالقتصاديّ ــة السياس ــن التبعّي ــرّر م ــب« أن تتح ــا »أي النخ »اإلرادة«، أميكنه
ــة  ــى نحــو مــا عــرف الحقــاً بـــ »الدول التــي عملــت علــى تشــكيل أنظمتهــا عل
الوطنّيــة« بعــد تفكيــك اإلمبراطوريّــة العثمانيــة؟ واألهــم، هــل تعــّد »دول« 

ــة؟ ــات وظيفّي ــتقّلًة أم كيان ــّي دوالً مس ــى املفاهيم ــة باملعن املنطق

ــي  ــب، ف ــرح املقتض ــي بالش ــا البرغوث ــن بعضه ــاب ع ــا، أج ــئلة وغيره ــذه األس ه
كتابــه املّتكــئ باألســاس علــى البعــد الثقافــّي، ولكــن حــني يشــير االقتــراح املقــّدم 
مــن ِقبــل الكاتــب، إلــى الدولــة اإليرانّيــة بوصفهــا الّدولــة املؤّهلــة واألكثــر قــدرة 
علــى تبنّــي وقيــادة هــذا املشــروع، تنصــرف األســئلة حكمــاً إلــى دوائــر أخــرى، كأن 
يتســاءل القــارئ: ومــاذا عــن األيديولوجيــا اإليرانّيــة التــي تُعرّف نفســها بالفارســّية 
فــي ســياق تناقضهــا مع احمليــط العربــّي؟ وإلــى أي مــدى ميكنهــا أن تتنــازل أو تقترب 
ــل  ــّم، ه ــود؟ واأله ــي تق ــرى ك ــات األخ ــات أو اخلطاب ــن الثقاف ــّي م ــوق املذهب باملنط

يُعــّد ســؤال فلســطني، ســؤالها الفعلــّي أم الشــعاراتّي؟

فــي هــذه املقاربــة مــع كتــاب الدكتــور البرغوثــي، أحــاول اإلضــاءة علــى مــا اقترحــه 
ــد  ــات البع ــّيني، األوّل: حتّدي ــن أساس ــي بعدي ــكار ف ــض األف ــة بع ــب، ومناقش الكات
الهوياتــي ملثــل هــذا املشــروع، خاّصــة مــع انحيــاز الكاتــب لالّعــب اإليرانــي مــن بــني 
ثالثــة العبــني أساســيني فــي املنطقــة هــم: »تركّيــا- مصــر- إيــران«. وأّمــا الثانــي، 
فســيتناول حــدود اســتجابة املثّقــف العربــّي لفكــرة مركزيّــة فلســطني انطالقــاً 
مــن موقعهــا فــي وعــي املشــروع اإلمبريالــّي، وتفاعالتــه القائمــة واملعكوســة علــى 

نطاقهــا اإلقليمــّي.

املشروع

ــرق  ــة الش ــى أو حاج ــإن مقتض ــال، ف ــا يق ــاه، كم ــى مقتض ــى عل ــيء يبن وألن الش
ــة،  ــة الثقافّي ــى اجلبه ــو عل ــدة، ول ــروع وح ــّور ملش ــروع أو تص ــة مش ــوم لصياغ الي

مراجعات طويلة: كتاب تحرير الشرق 

172



عا را

 العدد  285
٢٠

٢١
ف  

ري
 خ

بــات حاجــة ملّحــة وضروريـّـة فــي ســياق مواجهــة التصــّدع البنيــوّي احلاصــل فــي 
ــالً  ــوم، فض ــد ي ــاً بع ــان يوم ــح للعي ــدأ يّتض ــذي ب ــا، ال ــة برّمته ــات العربّي اجملتمع
ــا  ــلمّية، وأوّله ــاريع الس ــن املش ــد م ــام العدي ــّي أم ــق السياس ــداد األف ــن انس ع
وأهّمهــا القضّيــة الفلســطينّية، باإلضافــة إلــى تفاقــم عديــد القضايــا القطريـّـة 
واإلقليمّيــة لكيانــات أو »دول« املنطقــة علــى الصعيديــن السياســّي واالقتصــادّي، 
جــرّاء مــا تعرّضــت لــه مــن ضربــات خارجّيــة حينــاً، وذاتّيــة أحيانــاً، إلــى أن ُهّشــم 
مــا تبّقــى لهــا مــن مالمــح وجــود قائــم بذاتــه ومســتقّل. علمــاً بأنّــه لــم يكــن 

ــة القــرن العشــرين. ــّي للكلمــة طيل ــى الفعل يومــاً قائمــاً وال مســتقالً باملعن

باالتـّـكاء علــى هــذه احلاجــة، راح الكاتــب والباحــث إيــاد البرغوثــي يطــرح فكــرة 
مشــروع ثقافــّي شــرقّي، يتخــذ مــن اإلمبراطوريـّـة شــكالً ميكنــه أن يشــكّل نــواة 
عــد السياســّية واالقتصاديـّـة واالجتماعّية،  أولــى ملشــروع وحــدة علــى كافــة الصُّ
حــّدد فضــاءه اجلغرافــّي مــا بــني أفغانســتان شــرقاً واملغــرب غربــاً، بغيــة التقــّدم 
ــي  ــه إلــى فاعــل. ويســتند البرغوث ــر موقــع الشــرق مــن مفعــول ب باجتــاه تغيي
فــي طرحــه إلــى مــا يراهــا مواجهــة حتميــة مــع املركزيــة احلاليــة للمشــروع 
الصهيونــي فــي فلســطني واملنطقــة، ويــرد هــذه املواجهــة إلــى تكــّون مشــروع 
مناهــض حلاجــة املعســكر الليبرالــي إلــى تأبيــد وإدامــة هــذا املشــروع كــرأس 
حربــة فــي مواجهــة منافســيه فــي الشــرق »الصــني وروســيا والهنــد«. يســعى 
ــرق  ــة الش ــي منطق ــة ف ــه املرتبط ــاظ مبصاحل ــى االحتف ــي إل ــكر الليبرال املعس
ــة  ــم السياس ــام بدع ــذي ق ــي، ال ــان الصهيون ــم«: الكي ــه »املقي ــر وكيل عب
األميركّيــة فــي التمــّدد فــي اجلغرافيــا العربّيــة عبــر حمــالت التطبيع السياســّي 
واالجتماعــّي املعلنــة واملســتترة التــي شــهدتها املنطقــة العربّيــة منــذ عقديــن 
ــي  ــم، ولكنــه لــم يصــل إلــى إعــالن االنتصــار الكّل ــد. إن هــذا الصــراع قائ ويزي
ــة  ــة بحاج ــت اإلمبريالّي ــا دام ــول: »م ــي بالق ــه البرغوث ــرّ عن ــا عب ــو م ــد، وه بع
ــرّر  ــروع التح ــي أّن مش ــك يعن ــإن ذل ــا، ف ــرض إرادته ــّي لف ــروع الصهيون للمش
الشــرقّي لــم يصــل حلــّد الهزميــة الكلّيــة، وهنــا تكمــن أهمّيــة ثقافــة الوحــدة 
ــة  ــرقّية الثقافّي ــة الش ــروع اإلمبراطوريّ ــح مش ــطينّية، ويصب ــة الفلس والقضّي

مشــروع وعــي بامتيــاز«. 

حتّديات البعد الهويّاتي
عنــد احلديــث عــن حتّديــات البعــد الهويّاتــي، ال بــّد مــن االعتــراف أوالً بــأّن البحــث في 
موضــوع الهويـّـة، حتديــداً فــي املنطقــة العربّيــة، هــو بحــث مضــٍن وشــائك ومرتبك، 
ــف  ــر، تعري ــا واآلخ ــف األن ــك ألّن تعري ــتخالصات، ذل ــادات واالس ــه االجته ــر في تكث
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ــي  ــل ف ــاس والتداخ ــّد االلتب ــض ح ــن والتناق ــّوه والتباي ــن التش ــر م ــوبه الكثي يش
الرؤيــة مــا بــني التصــّورات الذهنّيــة واملمارســات املاديـّـة. وهــو مــا يفّســر مــا آلــت 
إليــه شــعوب املنطقــة فــي الزمــن الراهــن مــن حــال تيــه ووهــن وتشــظٍّ وتراجــع، 
ميكــن معــه وصــف معطــى الهويـّـة باعتبــاره »فائــض القيمــة املطمــورة« إن صــّح 
ــة  ــى طريق ــٌف عل ــه ُمختل ــن ألنّ ــة، ولك ــر مدرك ــة غي ــا قيم ــس ألنه ــر. لي التعبي
الوْعــِي بهــا؛ هــل تتــم مقاربتهــا مــن املدخــل املاضــوّي، أم احلداثــّي؟ أيجــب أن تدفــع 
لالنتصــار إلــى املاضــي والتشــّبث باملــوروث بوصفــه ميــزة أصالــة حاميــة، أم إلــى 
ــب  ــل يج ــه؟ ه ــب مواكبت ــاً يج ــا واقع ــرة باعتباره ــر باملعاص ــع احلاض ــتباك م االش
ــد  ــاوم الناش ــاة، أم املق ــوق النج ــن ط ــث ع ــزوم الباح ــق امله ــا مبنط ــل معه التعام
جملابهــة املفــروض عليــه؟ خاّصــة أّن كيانــات املنطقــة، كيانــات وظيفّيــة، »والكيــان 
الوظيفــّي هــو إطــار أكثــر توليــداً لألزمــات، وأكثــر ضعفــاً فــي مواجهتهــا«، علــى 

حــّد قــول هشــام البســتاني1.

ــي  ــة الوع ــي مفهومّي ــة ف ــة حتتّي ــه بني ــى تنقص ــذا املعن ــة به ــف الهويّ تعري
ــا، »أي  ــا ميكنه ــّي، مب ــار تطبيق ــي كإط ــرّي، والثان ــار نظ ــي، األوّل كإط ــرّد واإلجرائ اجمل
ــة«، مــن تشــكيل رافعــة قــادرة علــى االشــتباك مــن حيــث املبــدأ، مــع كّل  الهويّ
ــّي،  ــّي والعرق ــّي، املذهب ــّي والدين ــر، القوم ــذات واآلخ ــة، ال ــات الضّديّ ــاط الثنائّي أمن
ــن  ــتعمر املهيم ــض املس ــر النقي ــع اآلخ ــره؛ وم ــى آخ ــورّي، إل ــّي و الدكتات  الدميقراط
مــن حيــث هــو العــب فاعــل يحــاول القضــاء علــى كّل أشــكال االســتقالل العربــّي 
ــة  ــؤال النهض ــاكاة س ــتجابة حمل ــّي، اس ــّي والثقاف ــادّي والسياس ــادّي، االقتص امل

ــوروث.     ــد وامل ــني الواف ــا ب ــة م ــة املنطق ــا بثقاف وعالقته

ــي  ــا ف ــى مركّباته ــّدد، تتجّل ــي املتش ــه الدين ــاب التوّج ــدى أصح ــة ل فالهويّ
خطاباتهــم مــن املدخــل التاريخــّي وأدبّياتــه األســطوريّة، حــّد املــزج فــي غالــب 
ــيحّياً كان أم  ــه، مس ــاب نفس ــردات اخلط ــة ومف ــرات الهويّ ــني تعبي ــا ب ــر، م األم
ــة  إســالمّياً. واقــع احلــال فــي املنطقــة يشــير إلــى أّن خصائــص الهويّــة العربّي
ــة ومتنّوعــة،  ــة مركّب ــة وقومّي ــة وعرقّي ــة ومذهبّي ــات دينّي القائمــة علــى مكّون
ال تنحصــر فــي املنطــق الدينــي مبــا فيــه اليهــودّي وحســب، مــا يعنــي أّن األمــر 
ذو أبعــاد متشــابكة وشــائكة فــي الوقــت ذاتــه. خاّصــة أن تناولــه فــي مــا بعــد 
الكولونيالّيــة ودخــول مــا عــرف مبفهــوم الّدولــة احلديثــة، مترافقــاً مــع صعــود 
ــة  ــة، صاحب ــم احلاكم ــني النظ ــا ب ــتباك م ــط االش ــى خ ــة عل ــركات القومّي احل
ــة  ــدة االجتماعّي ــج، والقاع ــا املؤدل ــة« بخطابه ــة الوطنّي ــد »الهويّ ــاز حتدي امتي
ــة، بصراعهــا الطبقــّي غيــر املعلــن  املكّونــة ملفــردات الهويّــة الفرديّــة واجلماعّي
حينــاً، والظاهــر أحيانــاً، حــول فكــرة االنحيــاز خليــار التــراث اإلســالمّي مبحمولــه 
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ــو  ــة، وه ــا الغربّي ــة بحمولته ــة احلضاريّ ــة العلمانّي ــات املدنّي ــوّي، أم ملعطي املاض
الصــراع الــذي دفــع بطرفــي املعادلــة للعمــل بجــّد على نفــي الهويـّـات األخــرى بكل 
مــا ميلــكان مــن قــّوة. وهــو نفســه الــذي ســمح للتّيــارات املتشــّددة، كمــا اإلســالم 
ــة التــي يحــق لهــا إعــالء الكلمــة  ــأّن اإلســالم هــو األغلبّي السياســّي، باالدعــاء ب
الفصــل فــي هــذه البقعــة مــن العالــم وفــق منظــور دينــّي أيديولوجــّي مغلــق، فــي 
مواجهــة مــا ميكــن تســميته فــي بعــض احلــاالت مبنطــق العلمانّيــة املتطرّفــة التي 
تــرى فــي منــوذج املدنّيــة الغربّيــة، بديــالً وحيــداً. وهــذا يعنــي أّن اخللــل القائــم يكمن 
فــي طبيعــة العالقة بــني الكتــل االجتماعّيــة املكّونــة لهويـّـات املنطقة وشــعوبها، 
علــى الرّغــم مــن كــون املشــكلة، وفــق معاجلــة برهــان غليــون فــي كتابــه اغتيــال 
العقــل، ليســت فــي وجــود التناقــض، وإمّنــا فــي معاجلــة النزاعــات الناجمــة عنــه، 
)...( ولذلــك، فــإّن تغييــر العالقــة يعنــي قلــب املنــاخ الثقافــّي الســائد، والتخلــص 
مــن األوهــام، وتغييــر إطــار الرؤيــة واملمارســة، وفتــح فضــاء جديــد الزدهــار الفكــر 

والشــعور معــاً«2.

واملنــاخ الســائد فــي املنطقــة كمــا يــراه العديــد مــن الباحثــني، مبــن فيهــم الدكتور 
ــة  ــى وجــود معضــالت أفقّي ــه إل ــاخ يشــير بشــكل ال لبــس في ــي، هــو من البرغوث
ــة  ــة أو اجتماعّي ــة الصعــد تقريبــاً، اقتصاديّــة كانــت أم ثقافّي وعموديّــة علــى كاّف
ــؤال  ــرح س ــا يط ــّي، م ــا الذات ــّي ومنه ــا اخلارج ــة، منه ــّددة ومتداخل ــباب متع ألس
املقاربــة مــن جهــة املصالــح املشــتركة لشــعوب هــذه املنطقــة؛ ولغــة املصالــح 
كمــا هــو معلــوم، هــي لغــة سياســّية اقتصاديّــة بالدرجــة األولــى، ولكنّهــا لغــة 
ــد  ــة يؤكّ ــي املنطق ــال ف ــع احل ــك ألّن واق ــاً، ذل ــة أيض ــة ثقافّي ــون لغ ــة ألن تك قابل
ــعوبها،  ــة وش ــات املنطق ــاد لتطّلع ــورّي« املض ــّي »اإلمبراط ــروع الصهيون أّن املش
ــى  ــاً عل ــراً فاضح ــكّل خط ــت تش ــات بات ــق جناح ــتطاع أن يحّق ــروع اس ــو مش ه
ــي،  ــتخالصات البرغوث ــه اس ــت من ــذي انطلق ــق ال ــو املنطل ــا، وه ــة برّمته املنطق
ــة،  ــي املنطق ــة ف ــّية والوازن ــدول الرئيس ــة لل ــة الراهن ــد احلال ــة تفني ــن جه أوالً م
والقابلــة تاريخّيــاً وحضاريــاً لقيــادة مشــروع بحجــم مشــروع »إمبراطوريـّـة شــرقّية 
ــران، بوصفهــا دوالً محوريّــة وأصيلــة فــي  ــا وإي ــل فــي مصــر وتركّي ــة« وتتمثّ ثقافّي
الشــرق، وثانيــاً فــي التوّصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أّن الدولــة الوحيــدة التــي تبــدو 
ــي  ــتنداً ف ــة مس ــة اإليرانّي ــي الدول ــروع« ه ــذا مش ــادة هك ــب لقي ــدر واألنس »األق
ــه  ــذرّي برأي ــا اجل ــّيني، األوّل موقفه ــرطني أساس ــا لش ــى حتقيقه ــذا عل ــه ه موقف
مــن القضّيــة الفلســطينّية، ومــن املشــروع اإلمبريالــّي الصهيونــّي فــي املنطقــة، 

ــة. ــر مرتبــط باإلمبريالّي ــّي غي ــي امتالكهــا ملشــروع ذات والثان

ولكــّن املالحــظ فــي طــرح البرغوثــي، بعيــداً عــن الســقوط فــي شــرك االتهامــات 

مراجعات طويلة: كتاب تحرير الشرق 

175



عا را

 العدد  285

٢٠
٢١

ف  
ري

 خ

اجلاهــزة واملعّلبــة للّدولــة اإليرانّيــة، أّن مشــروعه املطــروح فــي الكتــاب املشــار إليــه، 
ــي  ــة الت ــألة الهويّاتّي ــة املس ــة معاجل ــة واألداة؛ كيفّي ــارئ الكيفي ــح للق ــم يوّض ل
ــّي، وأداة املعاجلــة الناجعــة  ــّي إيران ــة أساســّية فــي أي تقــارب عرب تشــكّل معضل
للخــروج مــن دائــرة الصــراع علــى اجلزيئــات لصالح االتفــاق أو االقتــراب مــن الكليات، 
ــة  ــى أّن الهويّ ــل إل ــوح كام ــير بوض ــّي يش ــاع السياس ــم االجتم ــة أّن عل خاّص
االنعزالّيــة، وهــي فــي حالتنــا هنــا، الهويـّـة االيرانّيــة »الفارســّية– الشــيعّية«، عــادة 
مــا تبحــث عــن أمريــن محّدديــن: األوّل تثبيــت أركان دولتهــا، والثانــي العمــل علــى 

فكــرة التوّســع والتمــّدد مبــا يخــدم أيديولوجّيتهــا. 

ــى  ــأِت عل ــم ي ــة، ل ــة إقصائّي ــة انعزالّي ــا هويّ ــة باعتباره ــة اإليرانّي ــف الهويّ ووص
ســبيل االتهــام أو االدعــاء، ولكــن لســببني أساســّيني: األوّل ألّن إيــران فــي أدبّياتهــا 
تعتبــر نفســها أّمــة قائمــة بذاتهــا، وقــد تكــون محّقــة فــي ذلــك مــن وجهــة نظــر 
ــا  ــي اجلغرافي ــريكاً ف ــاراً ش ــه ج ــّي بوصف ــوار العرب ــر للج ــي تنظ ــي، ه ــا، وبالتال م
والعقيــدة، ولكنـّـه مختلــف فــي التكويــن الثقافــّي والهويـّـة املذهبّيــة. أّمــا الثانــي، 
ــّي،  ــروع اإلمبريال ــة للمش ــة نقيض ــة محوريّ ــي دول ــث ه ــن حي ــران م ــو أّن إي فه
تعتبــر الهويـّـة أداة قــوة مقاومــة ومناهضــة لقــّوة الهيمنــة واالســتالب للمشــروع 
االســتعمارّي، مــا يدفعهــا للعمــل مبنطــق اجلبريـّـة لفهــم الهويـّـة نظريـّـاً وإجرائّيــاً، 
فتنظــر لهــا باعتبارهــا نــواة صلبــة وثابتــة ومتحّققــة، وهــو ما يتعــارض مــع ماهّية 
ــروطة  ــرورة مش ــة وصي ــّور وحرك ــل وتط ــح وتفاع ــة تالق ــا عملّي ــة بوصفه الثقاف
بحاجــة اجتماعيــة تاريخّيــة واقتصاديـّـة واعيــة، ال تســقط عامــل األصالــة/ التــراث، 

وال ترمتــي فــي أحضــان املعاصــرة/ احلداثــة.

حتّديات استجابة املثّقف العربّي

إذا كان مــا ذُكــر أعــاله هــو جــزء مــن حتّديــات البعــد الهويّاتــي أمــام هــذا املشــروع 
ــه املشــار إليــه، يصبــح  ــي فــي كتاب ــاد البرغوث اإلمبراطــورّي املطــروح مــن قبــل إي
الســؤال التالــي حــول اســتجابة املثقــف العربّي لفكــرة مركزيـّـة فلســطني انطالقاً 
مــن موقعهــا فــي وعــي املشــروع اإلمبريالــّي، وتفاعالتــه القائمــة واملعكوســة علــى 
ــينّي: األوّل  ــؤالني أساس ــرح س ــى تط ــذا املعن ــتجابة به ــّي. واالس ــا اإلقليم نطاقه
حــول إمكانّيــة حــدوث ثــورة اجتماعّيــة فــي املنطقــة العربّيــة، والثانــي يكمــن فــي 

دور املثّقــف فــي هــذه الثــورة، ومــن ثــّم فــي املشــروع نفســه.

أّمــا عــن معنــى الثــورة االجتماعّيــة، فهــو ال يشــير إلــى معناهــا املتــداول، خــروج 
ــن  ــادّي، ولك ــل امل ــر بالفع ــل التحري ــتعِمر وني ــى املس ــة، أو عل ــى الدول ــاس عل الن
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إلــى معناهــا األدّق فــي إحــداث تغييــر ال يشــمل فقــط الطبقــة السياســّية، وإمّنــا 
أيضــاً الثقافّيــة واالجتماعّيــة، وصــوالً للتغييــر العميــق فــي تركيبــة بنــى النظــام 
ــم  ــة واملفاهي ــم األخالقّي ــد القي ــة حتدي ــّي، بغي ــّي والسياس ــّي الطبق االجتماع
ــة، وبالتالــي  ــرؤى الفكري ــة تشــاركّية ميكنهــا أن تخــدم ال ــة علــى أرضّي االجتماعّي

ــل. ــراك محتم ــع كّل ح ــة م ــة اخملتلف ــات االجتماعي ــل الطبق تفاع

ــة  ــة أو الطبق ــط بالنخب ــا ترتب ــارة هن ــّي، فاإلش ــف العرب ــن املثّق ــث ع ــد احلدي وعن
ــر،  ــذا التغيي ــر له ــا ألداة التنظي ــث امتالكه ــن حي ــة، م ــي واملعرف ــة للوع املؤّسس
ومــن قبــل أداة الوعــي بضروراتــه امللّحــة، فــي ســياق موقــع القضايــا الكبــرى مــن 
املشــاريع الذاتّيــة واخلارجّيــة، وأكثرهــا تأثيــراً هــي القضّيــة الفلســطينّية، بحكــم 
مركزيـّـة موقعهــا فــي وعــي املشــروع اإلمبريالــّي االســتعمارّي بغيــة فــرض الهيمنة 
علــى كامــل املنطقــة العربّيــة، وتعبيــرات هــذه الهيمنــة علــى اإلقليــم وشــعوبه 
ــاق  ــى النط ــة عل ــذه الهيمن ــكاس ه ــّم انع ــد، واأله ــر والبعي ــني القصي ــي املدي ف
ــات  ــس؛ مقّوم ــات، والتجان ــؤالي املقّوم ــدوره س ــتدعي ب ــا يس ــو م ــّي، وه اإلقليم
ــتعمارّي  ــّي واالس ــروع اإلمبريال ــز املش ــطني مرك ــون فلس ــي أن تك ــاذا يعن ــم م فه
ــة  ــة امللّح ــى احلاج ــاء عل ــف بن ــّورات املثّق ــات وتص ــس مخرج ــة، وجتان ــي املنطق ف
والضروريـّـة جملابهــة هــذا املشــروع، فــإن فحــص مقّومــات الفهــم لتنظيــم األهــداف 
ــة  ــة الواضحــة واملباشــرة فــي حتليــل االندفاعّي وغاياتهــا، عندهــا ســتتضح اإلجاب
ــاء لبعــض قــوى االقليــم لالرمتــاء فــي أحضــان هــذا املشــروع، ومــا اإلعــالن  العمي
عــن تطبيــع عالقــات بعــض كيانــات/ دول اإلقليــم مــع الكيــان الصهيونــّي »االمارات 

والبحريــن والســودان« إال منوذجــاً عــن املعلــن فضــالً عــن املســتتر.

ــع  ــة ذات الطاب ــف العربّي ــد املواق ــح عدي ــس، يتض ــام التجان ــف أم ــد التوق وعن
الســجالّي املهيمــن علــى تباينهــا وتناقضهــا فــي آن، كتلــك التــي تتبنّــى املقولــة 
ــدان  ــف زي ــم يوس ــب بحج ــف كات ــو موق ــا ه ــي، كم ــّد التماه ــة ح الصهيونّي
ــوه  ــض الوج ــن بع ــالً ع ــى، فض ــن مض ــي زم ــني ف ــه حس ــن، وط ــن الراه ــي الزم ف
اإلعالمّيــة العربّيــة املؤثــرة؛ وفــي املقابــل، هنــاك مواقــف جذريـّـة ال حصــر لهــا ممـّـن 
تســّجل احلضــور تلــو اآلخــر انتصــاراً لفلســطني شــعباً وقضّيــة، علــى الرغــم مــن 
محدوديـّـة تأثيرهــا االجتماعــّي والسياســّي، خاّصــة مــع مــا تشــهده املنطقــة مــن 
دفــع موقــع القضّيــة الفلســطينّية مــن املــن إلــى الهامــش، وهــو مــا ال ميكــن أن 
ننكــر جناحــه إلــى حــّد كبيــر فــي زمــن التحــّوالت الكبــرى التــي تشــهدها هــذه 

البقعــة مــن العالــم.
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ــة  ــروع ذو وظيف ــو مش ــروح، ه ــى املط ــرورّي باملعن ــّم والض ــروع امله ــر أّن املش غي
ــاب  ــه، غ ــل غايات ــه ونب ــى أهميت ــروع، عل ــه مش ــاً، ولكنّ ــاً وزمانّي ــة مكانّي واضح
ــة  ــالت الضروريّ ــد مــن التفصي ــق فــي ظــّل العدي ــه طــرح ســبل وأدوات التحّق عن
ــر  ــحونة بالتوتّ ــة مش ــّية وفكريّ ــة سياس ــار بيئ ــي إط ــة ف ــات املوضوعّي والتباين
ــترجاعّية،  ــرة اس ــر نظ ــن غي ــور: »م ــول ريك ــول ب ــا يق ــتمرار، فكم ــة باس ومتحرّك
وأخــرى استشــرافّية ال ميكــن للــذات أن تؤّســس هويّتهــا«، ونظــرة الدكتــور البرغوثي 
فــي هــذا الطــرح املهــم والضــروري، هــي نظــرة اســترجاعّية مجــرّدة بامتيــاز فــي 
بعــض محاورهــا، ولكنّهــا لــم تقــّدم الكثيــر مــن النظــرة االستشــرافّية اإلجرائيــة 
كــي تتحّقــق الهويّــة الثقافّيــة اجلامعــة املنشــودة لهــذه اإلمبراطوريّــة الشــرقّية 
ــروع  ــاج املش ــر وإنض ــى تطوي ــي عل ــور البرغوث ــيعمل الدكت ــل س ــة. فه الثقافّي
ــتجيب  ــا س ــذا م ــة؟ ه ــا الفعلي ــة وأدواته ــبل اإلجرائي ــد الس ــة حتدي ــرح جله املقت

ــه. ــال حدوث ــام ح ــه باهتم ــدر متابعت ــة، وجت ــام القادم ــه األي عن

L*اCM=ا

W   1>ــ"م ا=U/ــ@"8+، ا=A-"8ــ"ت ا=S-TC-ــD،  ($-ــ(وت، ا=QRG/ــD ا=J($-ــD =60راQــ"ت وا=,>ــ()، 2021 

، ج2 ص485.

W)$  2"ن `C-0ن، ا`@-"ل ا=ZJ^، ا=6ار ا=U-["ء: ا=G()' ا=]Z"1+ ا=J($+، 2006، ص314 .
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