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مالحظات على كتاب )رومنطيقيو املشرق العربي(

راتب شعبو)1)

في	كتاب	)رومنطيقيو	املشرق	العربي(	للكاتب	والصحافي	اللبناني	البارز	حازم	صاغية،	الصادر	عن	
دار	رياض	الريس	للنشر	والتوزيع	)حزيران/يونيو	2021(،	عرض	متمكن	للتيارات	الفكرية	السياسية	
في	املشرق	العربي	)ما	بين	مصر	والعراق(	يغطي	ما	يزيد	على	قرن	من	الزمان،	منذ	انقالب	1908	في	
2021،	ويعنى	بمرحلة	ما	بعد	الحرب	العاملية	الثانية.	الكتاب	عرض	نقدي	 السلطنة	العثمانية	حتى	
يشدد	على	وجود	علة	مشتركة	بين	هذه	التيارات	على	اختالفها،	علة	يسميها	)الرومنطيقية(،	ويدلل	
عليها	من	خالل	سير	شخصيات	)رومنطيقية(	وأحزاب	وطروحات	تمثل	التيار	املعين	في	الفكر	أو	في	

املمارسة	السياسية،	ويتق�سى	سيطرة	هذا	النزوع	في	الشعر	واألدب	أيًضا.

تواجه	قارئ	الكتاب	صعوبة	اإلمساك	بمعنى	مستقر	للرومنطيقية	على	الرغم	من	اجتهاد	الكاتب	
الذي	يعترف	على	كل	حال	بصعوبة	املهمة	في	شرح	مقصده	منها،	في	الوقت	الذي	يشكل	استقصاء	هذه	
	األولى	منه،	كما	يشير	

َ
الرومنطيقية	ونقدها	في	التيارات	الفكرية	السياسية	التي	يتناولها	الكاتب	الغاية

عنوان	الكتاب.	أي	إن	املشكلة	هي	غموض	ما	هو	أسا�سي	أو	معياري	في	العمل	الذي	يجد	الرومنطيقية	
في	كل	مكان،	أو	عدم	وضوحه	وضوًحا	كافًيا	إلى	حد	يسأل	القارئ	فيه	نفسه	هل	يوجد	تيار	يمكن	أن	

ينجو	من	هذه	)الرومنطيقية(	الواسعة.

يقول	صاغية	إنه	))يعتمد	معنى	محدًدا	للرومنطيقية	هو	ضعف	الصلة	بالواقع،	وأحياًنا	انعدامها،	
والتغلب	تالًيا	على	هذا	الضعف	إرادًيا((،	ويضيف	إن	الكتاب	))يطمح	إلى	أن	يكون	دفاًعا	عن	التطابق	
وعدالة	 وحداثة	 وتقدًما	 ديموقراطية	 أكثر	 باتجاه	 تغييرهما	 بين	 والربط	 العالم،	 ومع	 الواقع	 مع	

باإلمكانات	واألدوات	التي	يوفرها	هذان	الواقع	والعالم(()2).	

ممكنة،	 أو	 معقولة	 أي	 بالواقع،	 متصلة	 سياسية	 أهداف	 وضع	 عن	 يدافع	 الكتاب	 أن	 نفهم	
بل	 الداخل	 على	 يقتصر	 ال	 الذي	 الواقع	 في	 تحقيقها	 عناصر	 توافر	 من	 ينبعان	 وإمكانها	 ومعقوليتها	
يشمل	الخارج	أيًضا.	بكالم	آخر	يدعو	الكتاب	إلى	تبني	أهداف	سياسية	مشتقة	من	فهم	واقعي	للعالم	
للمحلي	كما	للخارجي	والكلي،	فال	تغلب	املشاعر	)الرومنطيقية(	على	العقل	العلمي	التنويري،	وال	تغلب	

)1)		كاتب	وطبيب	سوري.

)2)		حازم	صاغية،	رومنطيقيو	املشرق	العربي،	)دار	رياض	الريس،	2021(،	ص22-17.
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عن	 	
ً

منفصال يكون	 السيا�سي	 الفكر	 فإن	 ذلك،	 املمكنات.	سوى	 على	 اإلرادة	 وال	 املنطق،	 على	 القوة	
واقعه	أو	)رومنطيقًيا(،	ويكون	أصحابه	بذلك	خطرين	على	أنفسهم	أكثر	من	خطرهم	على	من	يعادونه.

الحق	إن	جدية	صاغية	وحرصه	على	الواقعية	أو	ما	يسميه	))الذهاب	إلى	الواقع((،	وسعة	اطالعه،	
السيا�سي	 الفكر	 التوجه	نحو	نقد	 له	ولعمله.	من	املالحظ	أن	 النقد،	تحرض	االحترام	 ومثابرته	على	
الذي	كان	سائًدا	في	املشرق	العربي،	والذي	يتميز	بموقف	عدائي	من	الغرب،	وبتطلع	يتجاوز	اإلطار	
الوطني	)الذي	فرضه	الغرب	علينا(،	وبالتسليم	في	أن	القوة	هي	السبيل	األول	لنيل	الحقوق،	أصبح	
بسبب	ما	انتهت	إليه	هذه	التيارات	من	فشل	تياًرا	سائًدا،	بخالف	قول	صاغية.	أي	إن	الكتاب	الذي	
نتناوله	يندرج	في	تيار	عريض	ال	يني	يتسع	بخالف	شعور	الكاتب	بأنه	يسير	ضد	التيار،	وأنه	ليس	)على	
املوضة(.	التساع	هذا	التيار	النقدي	أهمية	كبيرة	في	محاولة	تجاوز	الفشل	التحديثي	املزمن	في	بلداننا.

في	 اتساع	 ومن	 القناعات	 في	 مرونة	 من	 أبدينا	 ومهما	 تقلبنا،	 كيفما	 العربي	 املشرق	 هذا	 في	 لكننا	
قدر	 للكاتب،	 املهمة	 الكتب	 أحد	 عنوان	 وهو	 املديد(،	 )االنهيار	 وكأن	 مغلقة،	 األبواب	 نجد	 النظرة،	
سواء	 قيادات	 لدينا	 تتوافر	 ألم	 الرومنطيقية؟	 صاغية	 سماه	 ما	 في	 مشكلتنا	 	

ً
فعال هل	 البالد.	 هذه	

أكانت	في	السلطة	أم	في	املعارضة	تقبل	من	الواقع	بأقله،	ولم	تتمكن	من	�سيء؟	فال	الجنوح	إلى	السلم	
أجدى،	وال	الجنوح	إلى	القوة	والحرب.	ال	االستسالم	أفادنا،	وال	قوة	اإلرادة.	وها	هو	صاحب	الكتاب	
يقول	في	مقابلة	صحافية	بمناسبة	صدور	كتابه،	أجرتها	معه	)إندبندنت	العربية(	في	األول	من	كانون	
األول/ديسمبر	2021:	))لطاملا	صنفت	نف�سي	متشائًما	تاريخًيا،	قد	يكون	كالمي	مزعًجا	للبعض	لكنني	
إلى	سبيل،	 يقودنا	 ال	 بذلك،	 االعتقاد	 أو	 العلة،	 اكتشاف	 إذن	 للتفاؤل(()3).	 أمل	 بصيص	 أي	 أرى	 ال	
وال	إلى	تجاوز	التشاؤم	وانقشاع	بصيص	أمل.	هل	يعني	ذلك	أن	العلة	في	مكان	آخر؟	هل	يؤكد	ذلك	

	موضع	السؤال	عن	جدواها؟
َ
	البحوث

ُ
استثنائيتنا	املشرقية؟	أال	تضع	هذه	النتيجة

: هل من رومنطيقية في السلطة؟
ً

أول

	ينتميان	
ً

ال	تشكل	السلطة	في	الكتاب	حًدا	للتمييز	بين	)الرومنطيقيين(.	الخميني	وسيد	قطب	مثال
في	السلطة	أو	قل	من	يحتكر	السلطة،	ومن	هو	خارج	 بين	من	هو	 الخانة	نفسها	من	دون	تمييز	 إلى	
السلطة	أو	في	معارضتها.	ال	يكترث	الكتاب	ملوضوع	السلطة	في	عرضه،	أي	ال	يعالج	السؤال	عن	أثر	
الوصول	إلى	السلطة	في	صاحب	الفكر	السيا�سي	الرومنطيقي.	هل	يبقى	املعارض	الرومنطيقي	كذلك	
	عن	الواقع	أو	رومنطيقًيا؟	

ً
حين	يصبح	صاحب	سلطة؟	وهل	تسمح	السلطة	لصاحبها	أن	يبقى	منفصال

https://2u.pw/WnWFj	.»أمل	بصيص	أرى	وال	تاريخي	متشائم	أنا	صاغية:	»حازم	سبيتي،	فيديل		3)(
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من	طبيعة	السلطة	أنها	تقّرب	السيا�سي	من	الواقع،	وتجعله	يدرك	مع	الوقت	ما	هو	ممكن،	ذلك	
في	التجربة،	وتبين	من	ثم	جدواها	من	عدمها،	 أن	السلطة	تمتحن	األفكار	والسياسات	ألنها	تضعها	
فالسلطة	مرغمة	على	أن	تأخذ	الواقع	في	الحسبان،	إذا	أرادت	أن	تستمر.	ال�سيء	الذي	ال	ينطبق	على	
املعارضات،	فهذه	تظل	أفكارها	واقتراحاتها	عالقة	بعيًدا	عن	التطبيق،	وهذا	ربما	مما	يساعد	في	تفسير	
)مزاودات(	املعارضات	على	السلطات.	من	دون	أن	يلغي	هذا	إمكان	وجود	سلطات	مغامرة	في	انفصال	
عن	الواقع،	وغالًبا	ما	يكون	هذا	أحد	أعراض	مرض	موت	هذه	السلطات،	ما	لم	تستعد	صلة	أفضل	

شف	من	)رومنطيقيتها(.
ُ
بالواقع،	أي	ما	لم	ت

يبقى	مع	ذلك	مجال	للتمييز	بين	السلطات	بحسب	مشروعاتها،	بين	سلطة	تأبيد	)سلطة	األسد	في	
(	ال	غاية	لها	سوى	أن	تحافظ	على	نفسها،	فتصنع	عالقاتها	داخل	املجتمع	ومع	العالم	بما	

ً
سورية	مثال

يخدم	هذا	املشروع،	وبين	سلطة	ذات	مشروع	سيا�سي	داخلي	)تنمية(	وخارجي	)تحرير	أو	توحيد	قومي(،	
مثالها	سلطة	عبد	الناصر	في	مصر.	القمع	واحتكار	السلطة	سمة	مشتركة	بين	هاتين	السلطتين،	وهما	
في	هذا	الجانب	)واقعيتان(	إلى	حد	بعيد.	لكن	الخالف	يظهر	في	ما	عدا	ذلك،	فالرومنطيقية	البعثية	
)الوحدة	العربية،	واالشتراكية(	تحولت	على	يد	األسد	األب	إلى	أداة	)واقعية(	في	تثبيت	سلطته	وتأبيدها.	
	عن	الواقع،	

ً
أي	إن	الرومنطيقية	البعثية	ماتت	في	السلطة	مع	األسد	املتمسك	بمبدأ	السلطة	انفصاال

ولم	تعد.	من	نافل	القول	إن	نخبة	السلطة	األسدية	لم	تكن	تقبض	الكالم	البعثي	بكثير	أو	قليل،	بل	
كانت	تستخدمه	بوعي	غير	رومنطيقي	كستار	أيديولوجي	أو	لغوي	للممارسات	التي	جوهرها	)الواقعي(	
تعزيز	السلطة	األسدية	وال	�سيء	آخر.	بخالف	الحال	مع	الرومنطيقية	الناصرية	التي	ظل	لها	في	رأس	
عبد	الناصر	نبض	حياة	يتعلق	بالتحرير	وبأحالم	سيطرة	إقليمية	على	أساس	قومي،	قبل	أن	يطردها	
خليفته	أنور	السادات	إلى	خارج	القصر	في	إثر	هزيمتين	عسكريتين	)1967	و1973(،	ثم	يتمادى	بعدها	

في	الواقعية.

وفًقا	للمنظور	النقدي	العام	الذي	يحتويه	الكتاب	يبدو	حافظ	األسد	بسبب	تخليه	بالفعل	عن	
»القضايا	الرومنطيقية«،	وذهابه	في	تدعيم	سلطته	الداخلية	واإلقليمية	إلى	الواقع	ال	إلى	ما	فوقه؛	
أقرب	إلى	الصواب	من	عبد	الناصر.	وقد	يكون	صدام	حسين	نوًعا	آخر	يجمع	بين	االثنين،	بين	كونه	
القوى،	 في	حساب	موازين	 الواقعية	 يكون	شديد	 أن	 به	 يفترض	 ما	 أبدًيا	من	جهة،	 عائلًيا	 دكتاتورًيا	
وواقعيته؛	 القمع	 نجاعة	 إلى	 الطوائف	 إلى	 العشائر	 من	 الواقع	 في	 القائمة	 الفعلية	 املؤثرات	 واعتبار	
	عن	الواقع	وساعًيا	وراء	أحالم	أوسع	من	حيلته	على	تحقيقها	من	جهة	أخرى،	ما	انتهى	

ً
وكونه	مفصوال

به	إلى	السقوط	والتحطم	على	صالبة	)الواقع(	الذي	ابتعد	عنه.

في	بعض	املعارضات	أيًضا	يمكن	تلمس	نوع	من	املجاورة	بين	واقعية	شديدة	ورومنطيقية	عالية،	وهذا	
يظهر	بصورة	جلية	عند	اإلسالميين،	فهم	إلى	كونهم	)أضعف	الخصوم(	في	مجال	نقد	الرومنطيقية،	
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املأمول	 للمجتمع	 الواقع	من	حيث	تصورهم	 انفصالهم	عن	 ما	عدا	 في	 أنهم،	 إال	 يقول	صاغية،	 كما	
وارتهانهم	ملاض	ال	يعود،	واقعيون	وماهرون	في	التعامل	مع	واقع	العالقات	االجتماعية،	واالستثمار	في	

الهويات	)الواقعية(	الستخراج	طاقة	دعم	سياسية	يستندون	إليها.

أما	ماركسيو	املشرق	العربي	من	جهتهم	فقد	كانوا	رومنطيقيين	مرتين؛	مرة	في	تصورهم	وهدفهم	
البعيد	الذي	ال	يجد	له	سنًدا	في	الواقع،	ومرة	في	بناء	ذاتهم	وقوتهم	التنظيمية	والسياسية	باالعتماد	

على	عالقات	وقيم	حديثة	ضعيفة	الحضور	في	الواقع.

ثانًيا: ماذا عن الثورات العربية وما بعدها

مصالحة	 وإنشاء	 الرومنطيقي	 الوعي	 ملغادرة	 فرصة	 ))شكلت	 العربية	 الثورات	 إن	 الكتاب	 يقول	
تاريخية	مع	الواقع	مدخلها	التفكير	على	نحو	يتفاعل	مع	مجتمع	ودولة	محددين	بعد	طول	االستغراق	
الحاكم	 مع	 الصراع	 وحلول	 اإلسرائيلي«،	 العربي	 و«الصراع	 اإلسالمية«	 و«األمة	 العربية«	 »األمة	 في	
)الذي	هو	ابن	جلدتنا(	محل	الصراعات	األيديولوجية(()4)،	وإنها	))طرحت،	للمرة	األولى	منذ	عقود،	
أفكاًرا	تتعامل	مع	الواقع	كما	هو(()5).	ويضيف:	))بيد	أن	هذه	الفرصة	هي	التي	انقضت	عليها	الثورة	

املضادة(()6).	

هي	 التي	 الرومنطيقية	 من	 الخروج	 بداية	 يشكل	 هو((	 كما	 الواقع	 مع	 ))التعامل	 أن	 إذن	 نفهم	
))انفصال	عن	الواقع((	يؤدي	إلى	تغليب	اإلرادة	والقوة،	وكأنها	تفرض	على	الواقع	ما	ال	يطيقه.	لكن	
ال	 ملاذا	 املضادة؟	 للثورة	 دائم	 حليًفا	شبه	 النجاح	 يكون	 ملاذا	 األسئلة:	 من	 كثيًرا	 يحرض	 القول	 هذا	
	عن	أنها	)تقف	في	وجه	

ً
تكون	الثورة	املضادة	)رومنطيقية(	هي	األخرى	وهي	التي	تقدس	القوة،	فضال

التاريخ(	كما	يفترض؟	ملاذا	تنجح	غالًبا	الثورة	املضادة	التي	اتخذت	في	الواقع	شكل	حركات	إسالمية	
عنيفة،	وهي	حركات	)رومنطيقية(	بحسب	الكتاب،	في	ما	تفشل	القوى	الثورية	التي	بدأت	في	الثورات	
الثورات	العربية	قوة	وثباًتا	 أيًضا؟	ملاذا	لم	تستمد	 الكتاب	 العربية	تخرج	من	الرومنطيقية،	بحسب	
الصراعات	 من	 خرجت	 أن	 وبعد	 هو،	 كما	 الواقع	 إلى	 وذهبت	 )الرومنطيقية(	 من	 خرجت	 أن	 بعد	
إلى	الصراع	مع	الحاكم؟	ملاذا	يسهل	على	الثورة	املضادة	أن	تحشد،	ليس	فقط	القوة	 األيديولوجية	
املالية	والعسكرية،	بل	كذلك	القوة	الشعبية،	وأن	تخمد	الثورة؟	ملاذا	يتحالف	الواقع	مع	السلطات	

)4)		حازم	صاغية،	رومنطيقيو	املشرق	العربي،	ص19.

)5)		حازم	صاغية،	رومنطيقيو	املشرق	العربي،	ص501

)6)		حازم	صاغية،	رومنطيقيو	املشرق	العربي،	ص19.
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والثورات	املضادة،	وال	يتحالف	مع	املعارضات	والثورات؟	ما	الوجهة	الكامنة	في	)الواقع	كما	هو(،	هل	
هي	في	صالح	الثورة	أم	الثورة	املضادة؟	بكالم	آخر	ملاذا	ال	نشفى	من	)رومنطيقيتنا(	رغم	الزمن	ورغم	
التجارب	ورغم	قسوة	الهزائم؟	هل	املشكلة	في	)عقولنا(	أم	في	)واقعنا	كما	هو(؟	هل	تكمن	املشكلة	في	
أن	واقعنا	ال	ينتج	عناصر	تجاوزه،	فيبقى	عنيًدا	على	التغيير،	ما	يدفع	رافضيه	إلى	)االنفصال	عنه(	

وتغليب	اإلرادة	وإعالء	شأن	القوة؟

الشعبي	 الدخول	 هذا	 بسبب	 السيا�سي	 املستوى	 على	 عاصفة	 كانت	 العربية	 الثورات	 أن	 صحيح	
الواسع	واملثابر	في	الصراع	املباشر	مع	السلطات	القائمة،	لكنها	لم	تضف	شيًئا	على	املستوى	الفكري	
ا(	وبعًدا	عن	

ً
السيا�سي،	وهي	على	هذا	املستوى،	وفي	صرختها	األعلى	)إسقاط	النظام(	كانت	أكثر	)تطرف

الواقع	من	معظم	املعارضات	التي	شهدتها	بلدانها.	

الصراعات	 محل	 الحاكم	 مع	 ))الصراع	 أحلت	 العربية	 الثورات	 إن	 القول	 الدقة	 من	 أن	 نظن	 ال	
األيديولوجية((،	فالصراع	مع	األنظمة	التسلطية	الحاكمة	على	مدى	عقود	لم	يكن	صراًعا	أيديولوجًيا.	
،	إنها	تسّيس	أي	خالف	كما	تسيس	أي	نشاط،	حتى	لو	

ً
هذه	األنظمة	ال	تسمح	بصراع	أيديولوجي	أصال

كان	في	مستوى	فني	أو	ريا�سي،	وتجبر	كل	مخالف	أن	يخوض	الصراع	معها	على	املستوى	السيا�سي،	
واألدق	على	املستوى	األمني.	هكذا	كان	الحال	قبل	الثورات	العربية،	وكانت	السجون	مملوءة	وجاهزة	
الفساد	 أو	 الغالء	 ينتقدون	 أنهم	 ملجرد	 أو	 النظام،	 مع	 )سياسًيا(	 يختلفون	 أناس	 من	 املزيد	 التساع	
أو	 شيوعية	 بأممية	 يؤمنون	 ألنهم	 وليس	 السلطة)7)،	 رموز	 على	 )تفوهوا(	 ألنهم	 أو	 إلخ،	 القمع...	 أو	
.	بعيد	عن	الواقع	عّد	العقود	السابقة	للثورات	العربية	

ً
إسالمية	ويعارضون	فكرة	القومية	العربية	مثال

يمكن	مصارعتها	 أيديولوجية	 السلطات	 من	 النمط	 لهذا	 	هل	
ً

أصال أيديولوجيات.	 عقوًدا	من	صراع	
ا	عاًما،	والحال	أن	األمن	والديمومة	األبدية	للسلطة	يمتصان	

ً
أيديولوجًيا؟	األيديولوجيا	تفترض	هدف

إلى	ذرائع(،	وتحيل	أي	أيديولوجيا	 كل	هدف	آخر،	إنهما	)األيديولوجيا(	الوحيدة	التي	تحيل	)األفكار	
أخرى	للسلطة	إلى	هيكل	ضامر،	ال	فائدة	كبيرة	ملواجهته	في	صراع	أيديولوجي.

السياسية	 الصراعات	 إن	 القول	 األيديولوجية(	 )الصراعات	 عن	 الكالم	 من	 يريد	 الكاتب	 لعل	
السابقة	على	الثورات	العربية	كانت	تخوضها	قوى	أيديولوجية،	أي	تفرض	فكًرا	جاهًزا	على	واقع	غير	
متقبل،	أو	تعطي	األولوية	للفكرة	الجاهزة	على	الواقع.	لكن	حتى	في	هذه	الحال،	تبقى	املشكلة	قائمة،	
فالسلطات	القمعية	أو	سلطات	األمر	الواقع،	ال	تسمح	للصراع	بأن	يتطور	بما	يكشف	محدودية	أو	

ه(،	فكان	يسجن	السوري	ألنه	قال	 )7)		حين	مات	باسل	األسد	بحادث	سيارة	على	طريق	مطار	دمشق،	ظهرت	في	سورية	تهمة	)التفوُّ
كالًما	غير	الئق	بحق	من	اعتبره	نظام	األسد	)شهيًدا(،	ومن	جملة	الكالم	غير	الالئق	التشكيك	في	صحة	اعتباره	شهيًدا.	وقد	شاعت	نكتة	
حينئذ	تقول	إن	الفرق	بين	الشهيد	والقتيل،	هو	أن	الشهيد	مات	بحادث	سير	على	طريق	املطار،	أما	القتيل	فهو	كل	من	يقول	خالف	

ذلك.
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عجز	أيديولوجيا	معينة.	القمع	الذي	عانته	الثورات	العربية	هو	من	النوعية	نفسها	التي	عانتها	القوى	
املعارضة	السابقة	على	الثورة،	هو	قمع	)أمني(	مباشر،	ليس	له	أذن	تسمع	األيديولوجيا،	إنه	كتلة	من	

الحساسية	األمنية،	وبالكاد	يمكن	وصفه	بأنه	قمع	سيا�سي.

وال	نظن	أن	من	الدقة	القول	إن	ضعف	مردود	نضال	األحزاب	الشيوعية	أو	اإلسالمية	أو	القومية	
التي	عارضت	السلطات	)املؤبدة(،	نقصد	التي	ال	تقبل	بأي	سبيل	شرعي	لتغييرها،	ناجم	عن	رومنطيقية	
قومية	أو	أممية	سواء	أكانت	شيوعية	أم	إسالمية،	إنه	ناجم	باألحرى	عن	توظيف	مقدرات	الدولة	كلها	
أم	 أم	رياضًيا	 أكان	كشفًيا	 أي	نشاط	مستقل	مهما	يكن،	سواء	 أو	 لصد	أي	عمل	سيا�سي	معارض،	
فنًيا	أم	أي	�سيء.	الحضور	الدائم	للقوة	األمنية	في	املستوى	السيا�سي،	وجاهزيته	الدائمة	للتحول	إلى	
حضور	عسكري،	يمنعاننا	من	التفكير	بصراع	سيا�سي	عادي،	ويضعفان	مردود	الصراع	األيديولوجي	

إلى	حدود	جعله	أقرب	إلى	كالم	في	الهواء.

واألخير	 األول	 الحاضر	 هو	 العنف	 أن	 أمدها،	 طال	 التي	 تلك	 والسيما	 العربية،	 الثورات	 كشفت	
هي	 القمع	 عتبة	 أيديولوجيته،	 أو	 االحتجاج	 محتوى	 عن	 النظر	 بصرف	 االحتجاجات،	 مواجهة	 في	
االستقاللية	عن	النظام،	أما	التفاوت	في	منسوب	قوة	القمع	هنا	وهناك،	فيعود	إلى	حسابات	)واقعية(	

من	جانب	السلطات	البعيدة	كل	البعد	عن	الرومنطيقية	في	مثل	هذه	الحسابات.

األحزاب	املعادية	لإلمبريالية	سواء	أكانت	شيوعية	أم	قومية،	والتي	كانت	في	مواجهة	مع	السلطات	
)املؤبدة(،	بقيت	دائًما	تحت	خط	الفقر	السيا�سي،	ليس	بتأثير	أيديولوجيتها	أو	إدمانها	العداء	للغرب	
أو	انفصالها	عن	الواقع،	بل	بتأثير	القمع	املعمم	الذي	ال	يسمح	باختبار	الفكرة	السياسية	سواء	من	
في	 حيث	مقبوليتها	ومالءمتها	أو	من	حيث	فائدتها	العامة.	يحتاج	الكالم	الشائع	عن	أن	مشكلتنا	هي	
األحزاب	األيديولوجية	وفي	الفكر	السيا�سي...	إلخ	إلى	بعض	التأني.	الحقيقة	أننا	في	واقع	أدنى	من	أن	
تكون	أفكارنا	السياسية	هي	السبب	الذي	يفسر	فشلنا.	األحزاب	املعارضة	معظمها	كانت	تواجه	الحاكم	
)في	مجتمع	ودولة	محددين(،	ولم	تكن	تلك	األحزاب	املعارضة	التي	كانت	تعلي	من	شأن	النضال	ضد	
اإلمبريالية	تواجه	االمبريالية	أو	)الغرب(	من	فوق	رأس	هؤالء	الحكام.	بخالف	ذلك،	فقد	كان	ثمة	تنظير	
	يقول	إن	السلطات	املحلية	هي	ركيزة	اإلمبريالية،	أي	إن	الصراع	

ً
شائع	في	أحزاب	اليسار	الجديد	مثال

سبيل	 من	شقت	 هي	 إذن	 العربية	 الثورات	 تكن	 لم	 املحلي.	 )الحاكم(	 مع	 هو	صراع	 اإلمبريالية	 ضد	
النضال	ضد	الحاكم	املحلي	املحدد	في	مجتمع	محدد،	لقد	كان	هذا	البعد	)الواقعي(	بهذا	املعنى	حاضًرا	
في	الصراع	منذ	عقود،	سوى	أن	من	تواله	في	تلك	املدة	الطويلة	كان	مجموعة	من	املناضلين	الذين	جرى	
عزلهم	عن	مجتمعهم	بالقمع.	ومع	قناعتنا	أن	الفكر	السيا�سي	في	هذه	األحزاب	كان	في	الغالب	أقرب	إلى	
تركيبات	ذهنية	منه	إلى	الواقع،	إال	أنه	حين	يكون	العنف	حاضًرا	في	الصراع	وموجًها	ضد	أي	شكل	من	

أشكال	املعارضة،	ال	يمكن	لوم	السياسة	واأليديولوجيات	بوصفها	سبًبا	في	فشل	هذه	األحزاب.
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ا: ملاذا نفشل بسبب )الرومنطيقية( في ما ينجح آخرون؟
ً
ثالث

)انفصالهم	 نهايات	 الرومنطيقيين	بحسب	 بين	 التمييز	 الكتاب	هو	 في	 الذي	ال	يظهر	 الخط	اآلخر	
عن	الواقع(	أو	نتائجه،	وهل	إن	رومنطيقية	التيارات	السياسية	عندنا	علة	الفشل	املزمن	واملكرس.	
	مع	الرومنطيقيين	العرب	)فوزي	القاوقجي،	امللك	غازي،	ياسين	الهاشمي،	سامي	

ً
جمع	أتاتورك	مثال

شوكة،	عبد	الناصر...(	يغطي	على	ما	يفيد	التوقف	عنده.	ملاذا	تنتهي	رومنطيقية	الثورة	السورية	ضد	
الفرنسيين	إلى	الفشل	في	ما	تنجح	)رومنطيقية(	أتاتورك؟	والسؤال	نفسه	يمكن	طرحه	في	ما	يخص	
والرومنطيقي	 الذاتي	 ))التكوين	 الرغم	من	حضور	 على	 وأتاتورك	 الناصر	 بين	عبد	 املتباينة	 النهايات	
بقوة	في	الزعيمين((،	كما	نقرأ	في	الكتاب؟	يجيب	الكتاب	عن	السؤالين	باإلحالة	إلى	))الفوارق	الكثيرة	
التركي	 الواقعين	 ))تفاوت	 إلى	 أو	 املؤثرة((،	 الدولية	 والقوى	 األوضاع	 اختالف	 من	 معظمها	 ينبع	 التي	

والعربي((.	

وذاتًيا((،	 إرادًيا	 الضعف	 هذا	 على	 التغلب	 ثم	 بالواقع	 الصلة	 ))ضعف	 أو	 الواقع	 عن	 االنفصال	
يمكن	أن	ينتهي	إذن	إلى	النجاح،	كما	في	حالة	أتاتورك	الذي	نجح	في	إحياء	تركيا	بالقوة،	أو	إلى	الفشل	
كما	في	حالة	فوزي	القاوقجي،	بحسب	األحوال	واألوضاع.	النتيجة	التي	يمكن	الخروج	بها،	والحال	هذه،	
تفسير	فشل	 في	 عليها	 يعتمد	 وال	 السيا�سي،	 الفكر	 تاريخ	 في	 غير	حاسمة	 الرومنطيقية	صفة	 إن	 هي	
مشروع	سيا�سي	أو	نجاحه.	وربما	يمكن	القول	إن	)رومنطيقية(	أتاتورك	هي	من	أسباب	نجاحه.	يمكن	
القول	أيًضا	إن	دولة	إسرائيل	نتجت	عن	مشروع	رومنطيقي،	بحسب	مفهوم	الكتاب،	سواء	من	حيث	
و)الوعد	 النكوصية	 الشحنة	 أو	من	حيث	 واقع،	 باألحرى	خلق	 أو	 واقع	 في	فرض	 والقوة	 اإلرادة	 دور	
العاطفي،	ولكن	هذا	املشروع	نجح،	فلماذا	ال	تنجح	)رومنطيقيتنا(؟	وإذا	اعتبرنا	أن	 اإللهي(	والبعد	

الدعم	الغربي	لهذا	املشروع	يفسر	نجاحه،	فماذا	عن	نجاح	مشروع	أتاتورك	املعادي	للغرب؟

مدى	 على	 كلها	 السياسية	 التيارات	 في	 الرومنطيقية	 تمكنت	 ملاذا	 السؤال:	 ذلك،	 مع	 يبقى،	
عقود؟	أو	ملاذا	لم	ينتج	فشلنا	املتكرر	تيارات	سياسية	أكثر	واقعية؟	هل	يوجد	في	واقعنا	مولد	دائم	
في	 العربية	 الثورات	 عرضتها	 التي	 بالصورة	 امليدان	 إلى	 الناس	 دخول	 ينجح	 لم	 ملاذا	 للرومنطيقية؟	
كنس	الوعي	الرومنطيقي	لصالح	وعي	واقعي	ثوري،	أي	ينطلق	من	عناصر	يوفرها	الواقع	ليغيره	ويزيد	
)رومنطيقية(	بسهولة	أن	 ثورة	مضادة	 ما	تمكنت	 في	 الحريات	واملشاركة	والعدالة	فيه،	 من	مساحة	
))تنقض	على	الفرصة	التي	وفرها	)الربيع	العربي((	ملغادرة	الوعي	الرومنطيقي	وإنشاء	مصالحة	تاريخية	
الدائرة(	 )لتغلق	 وتمددت	 اإلسالمية،	 الدولة	 برزت	 الرومنطيقي	 الوعي	 كنس	 من	 	

ً
بدال الواقع((؟	 مع	

بوصفها	))االبتذال	األعلى	للرومنطيقية((؟

مالحظة	استمرار	الوعي	)الرومنطيقي(	وغزوه	التيارات	الرئيسة	كلها	التي	سيطرت	في	املنطقة،	حتى	
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في	الثورات	العربية	وبعدها،	تشير	إلى	أن	العلة	الفعلية	تكمن	خارج	البنية	الذهنية،	وتتحكم	بها	إلى	
حد	كبير.	في	تفسير	رومنطيقية	اليسار	وال	سيما	)الجديد(،	يقول	صاغية:	))الذين	ال	يزالون	يشتقون	
األفكار	والسياسات	من	ذاك	املا�سي	[ما�سي	الرأسمالية	وشرورها]	ال	بد	أن	ينتهوا،	حيال	العجز	عن	
الغاضبة	 الرومنطيقية	 من	 لون	 إلى	 التكيف،	 على	 وقدرتها	 بالرأسمالية	 املتمثل	 الكبير	 الواقع	 تغيير	
والجريح،	حيث	يتجاور	رفض	وعجز	غالًبا	ما	يترجمان	نفسيهما	في	صياغات	نظرية	فخيمة((.	الواقع	
القائمة	وعجًزا	 للسلطات	 كان	رفًضا	 الجديد	عندنا	 اليسار	 الذي	عانته	أحزاب	 الرفض	والعجز	 أن	
عن	تغيرها،	أكثر	مما	كان	رفًضا	وعجًزا	عن	تغيير	الرأسمالية.	هذه	األحزاب	اعتبرت	حيازة	السلطة	
تصطدم	 أن	 قبل	 السلطة	 تغيير	 بعقبة	 واصطدمت	 الرأسمالية،	 لتغيير	 الالزم	 الشرط	 السياسية	
بعقبة	تغيير	الرأسمالية.	وكان	هذا	في	الواقع	حال	التيارات	األخرى،	غير	املعادية	للرأسمالية،	والتي	
العجز	عن	 القومية	واإلسالمية.	 التيارات	 العصر،	مثل	 إلى	االشتراكية	هو	سمة	 االنتقال	 أن	 ال	ترى	
التغيير	املحلي	سواء	بإسقاط	سلطات	قائمة	أم	بالنفوذ	إلى	السلطة،	هو	القاسم	املشترك	بين	تيارات	

املعارضة	السياسية،	وهو	عجز	مستقل	إلى	حد	كبير	عن	األهداف	الكبرى	لهذه	التيارات.	

ما	يتبدى	للعقل	من	استحالة	في	تغيير	واقع	راسخ	محلًيا	على	شكل	سلطات	تستخدم	كل	ما	للدولة	
يتسع	 ال	 كوني	 تشابك	مصالح	 على	شكل	 وعاملًيا	 ذاتها،	 وتأبيد	 أمنها	 لحفظ	 ومعنوية	 مادية	 قوة	 من	
لطموحات	شعبية،	يغذي	تطلعات	راديكالية،	ويدفع	لالنفصال	عن	الواقع	ذهنًيا	على	شكل	هرب	إلى	
األمام،	هرب	كان	انتحارًيا	في	كثير	من	األحيان،	سواء	على	شكل	خروج	عنيف	على	الواقع	)مثل	حالة	
الطليعة	املقاتلة	في	سورية	نهاية	السبعينيات	من	القرن	املا�سي(	أو	على	شكل	جرأة	سياسية	انتحارية	
هي	األخرى	)مثل	رابطة	العمل	الشيوعي	في	سوريا	والحزب	الشيوعي	السوري	–	املكتب	السيا�سي	في	

املدة	نفسها(.	

رابًعا: الغرب وإسرائيل والعرب، ضديات متبادلة

في	 يبدو	 كان	 وإن	 كتبه،	 في	 كما	 مقاالته	 في	 معالجته	 عن	 يكف	 ال	 صاغية	 عند	 ثابت	 هم	 يوجد	
ا	ملداخل	جديدة	

ً
املقاالت	املتحررة	من	ضرورة	انضباط	الكتاب	في	فكرة	جامعة	أكثر	نضارة	استكشاف

في	التفكير،	كما	يالحظ	بحق	الصحافي	في	املقابلة	التي	سبقت	اإلشارة	إليها	في	)إندبندنت	العربية(.	الهم	
الثابت	الذي	نقصده	هو	تأثير	تاريخ	نظرتنا	إلى	ذاتنا	وإلى	اآلخر،	الغرب	بصورة	خاصة،	في	املصير	الذي	
وصلت	إليها	مجتمعاتنا	التي	تبالغ	))في	اإلفصاح	عن	خالف	واحد	هو	ذاك	الذي	يربط	عرب	املشرق	
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ويتوسع	صاغية	 املذكور.	 كتابه	 مقدمة	 في	 العربي()8)	 املشرق	 )قوميو	 يشير	صاحب	 كما	 بالخارج((،	
في	استعراض	هذه	الفكرة	وشرحها	في	كتاب	له	يحمل	في	عنوانه	)االنهيار	املديد(،	الصورة	العامة	لهذا	
املصير.	في	هذا	الكتاب	األخير	يقول	إن	))مسألة	املسائل	[عندنا]	هي	العالقة	مع	الغرب((،	ويصف	هذه	
العالقة	بأنها	))عالقة	ضدية((،	وهذا	يقود	إلى	))استمداد	التعريف	الذاتي	من	تعريف	الخصم..	فأبناء	
املنطقة	هم	»ضد«	االستعمار	والحًقا	االمبريالية	ثم	أمريكا	بالتخصيص،	إال	أنهم	ليسوا	على	بينة	مما	

هم	عليه	تحديًدا(()9).	

لدور	 أهمية	كبيرة	 يعطي	 أنه	ال	 لقارئ	صاغية	 يبدو	 املالحظة،	ولكن	 إنكار	صواب	هذه	 يمكن	 ال	
نظرة	 العربي،	 واقعنا	 يخص	 ما	 في	 عنده،	 وتغلب	 العرب،	 تجاه	 )إسرائيل	ضمًنا(	 الغربية	 )الضدية(	
يبدو	فيها	الغرب	كأنه	جهة	منفعلة	تتحدد	استجابتها	وفق	موقف	األطراف	العربية	منها،	أكثر	من	كونه	
جهة	لها	سياسات	وتدخالت	تسهم	بقوة	في	تحديد	مواقف	األطراف	العربية	)نقصد	أساًسا	التيارات	
السياسية	املعارضة	لألنظمة،	ألن	املوقف	العام	لألنظمة	من	الغرب	هو	في	الغالب	موقف	متكيف	في	
األساس،	أو	يسعى	إلى	التكيف،	مهما	بدا	)ممانًعا((.	ويبدو	هذا	األمر	أكثر	وضوًحا	في	ما	يخص	املوقف	
من	إسرائيل	التي	لم	تنفع	كل	املحاوالت	التصالحية	العربية	والفلسطينية،	على	ما	انطوت	عليه	من	

تنازل،	في	الحد	من	ميلها	التوسعي	واالستيطاني	ورسم	عالقة	عادية	معها.	

يهجو	صاغية	التيارات	السياسية	)الضدية(	وذات	النزوع	الحربي	في	عالقتها	مع	الغرب	ومع	إسرائيل،	
وهو	محق	في	هجائه،	ولكن	ال	يقود	هذا	إلى	تحديد	سياسة	مالئمة.	ال	يجتهد	الكاتب	في	السؤال:	إلى	
أي	حد	يمكن	رفع	)الضدية(	في	هذه	العالقة؟	إلى	أي	حد	يمكن	لتيارات	سياسية	معارضة	أن	تكون	
الزاوية	يبدو	األمر	أكثر	 التي	تعارضها؟	من	هذه	 الذي	يساند	األنظمة	السياسية	 الغرب	 متكيفة	مع	
سوداوية	أيًضا	في	ما	يخص	عالقة	الفلسطينيين	مع	إسرائيل.	العالقة	التي	يصح	فيها	قول	الشاعر	
))بكل	تداوينا	ولم	يشف	ما	بنا((.	لم	تنفع	التصالحية	وال	الجذرية،	لم	ينفع	النضال	من	الخارج	وال	من	
الداخل.	صحيح	أن	النضال	الداخلي	أثبت	إنه	أكثر	جدوى،	ولكن	التجربة	تبين	أن	قدرات	النضال	
الداخلي	تبقى	تحت	سقف	منخفض،	كما	هي	قدرة	الثورات	العربية	أمام	األنظمة،	في	الحالين	اتجهت	
األمور	إلى	العنف	أمام	شراسة	الدفاع	عن	النفس	التي	تبديها	السلطات.	وفي	الحالين	تبدو	املساعدة	
الخارجية	حيوية،	ذلك	ألن	السلطات	قادرة	على	خنق	النضال	الداخلي	غير	املسنود	بخارج.	وفي	حالة	
في	 وتأثيرهم	 مسانديه	 هيمنة	 من	 يخرج	 أن	 الداخلي	 النضال	 على	 الصعب	 من	 الخارجية،	 املساندة	

صورته	وسياساته.

)8)		حازم	صاغية،	قوميو	املشرق	العربي:	من	درايفوس	إلى	غارودي،	ط1،	)د.م:	دار	الساقي،	2000(،	ص11.

)9)		حازم	صاغية،	االنهيار	املديد:	الخلفية	التاريخية	النتفاضات	الشرق	األوسط	العربي،	ط1،	)د.م:	دار	الساقي،	2014(،	ص18-17.
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قبرص	 يقارن	صاغية	عالقة	 للبنانيين(،	 قبر�سي	 )درس	 بعنوان	 األوسط(	 )الشرق	 في	 له	 مقال	 في	
اليونانية	وقبرص	التركية	مع	عالقة	لبنان	وإسرائيل،	ويقول:	))القبارصة	اليونان	يكرهون	الحرب.	ال	
يغّنون	لها	وال	يكتبون	لها	القصائد...	املهّم	تجّنب	العنف	والقتال....	الحكمة	املعتَمدة	هي	أّن	التغيير	
هو	 القتال	 عبر	 يحصل	 ما	 واالقتصادّية.	 السياسّية	 واإلجراءات	 واملقاطعات	 الضغوط	 عبر	 يحصل	
العدوانية	اإلسرائيلية	 إلى	تقليل	دور	 بين	العالقتين	تميل	 التدمير	فحسب(()10).	والحال	إن	املشابهة	
العربية	 )الضدية(	 أن	 نظن	 ال	 املقابلة.	 للضدية	 زائدة	 قيمة	 وتعطي	 العربية،	 )الضدية(	 تغذي	 التي	
سبب	كاف	لتفسير	العدوانية	اإلسرائيلية	املستمرة،	هذا	إذا	ضربنا	صفًحا	عن	العدوانية	اإلسرائيلية	
األولى.	وال	نظن	أن	املشكلة	تكمن	في	حب	الحرب	أو	كراهيتها.	املشكلة	في	واقع	التعدي	املستمر	أكثر	مما	
هي	في	النفوس.	هذا	الواقع	العدواني	املستمر	بطيف	واسع	من	السبل	واألشكال	هو	ما	يفسر	صعود	
)الرومنطيقيين(	وتراجع	)الواقعيين(،	وهو	ما	يفسر	تراجع	فكر	املقاومة	الحديث	أمام	فكر	املقاومة	
)اإلسالمية(.	ربما	ال	ينبغي	تحميل	مقالة	صحافية	كثيًرا	من	التحليل،	فمن	الواضح	أن	صاغية	يكتب	
تحت	ضغط	مستمر	لحالة	حربية	محددة	يشكلها	)حزب	هللا(	في	لبنان،	ويتحكم	من	خاللها	بكثير	من	
الداخل	اللبناني،	ولكن	في	املقالة	املذكورة	ما	يعرض	بصورة	جلية	ما	يبدو	لنا	أحد	الخيوط	الناظمة	

في	الكتاب.

خامًسا: نضال مدني أو معارضة مدنية

استرجاعه	 على	 والقدرة	 الحق	 وضوح	 بين	 الكبير	 والتباين	 الواقع	 اختراق	 في	 القصوى	 الصعوبة	
الواقع.	ولكن	 )الرومنطيقي(	على	هذا	 أو	الحصول	عليه	تشكل	محرًضا	أساًسا	لكل	أشكال	الخروج	
يبقى	من	املهم،	وربما	األهم،	تقديم	اقتراح	محدد	لشكل	الخروج	الواقعي	على	هذا	الواقع.	كيف	يمكن	
لنضال	شعوب	هذه	املنطقة	أن	يكون	مجدًيا؟	كيف	يمكن	)إسقاط	نظام(	أو	التحرر	من	نظام	محلي	
بقوى	محلية	حين	يكون	هذا	النظام	جزًءا	من	شبكة	مصالح	عاملية	تبدو	كلية	القدرة؟	وكيف	يمكن	
لنضال	محلي	ديمقراطي	أن	يندرج	في	شبكة	مصالح	القوى	الديمقراطية	الكبرى؟	كيف	يمكن	للنضال	
الديمقراطي	املحلي	محدود	القدرات	أن	ينجو	من	بطش	السلطات	املحلية	املدعومة	من	قوى	مضادة	

للديمقراطية،	إقليمية	ودولية	كبرى؟

ليس	بعيًدا	عن	الحقيقة	أن	كشف	قصور	التصورات	السياسية	بنظرة	راجعة	أكثر	سهولة	من	بناء	
أو	اقتراح	مخارج	من	األزمة	املزمنة	التي	تعيشها	شعوب	املنطقة،	أزمة	التهميش	السيا�سي	واالنخفاض	

https://2u.pw/IX3b1 (2021(	،األوسط	الشرق	للبنانيين«،	قبر�سي	»درس	صاغية،	حازم	10)(
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الحاد	في	مستوى	املعيشة،	وفي	الحريات	والكرامة	مع	امتالك	السلطات	القائمة	وسائل	حماية	كبيرة	
تجعل	من	العبث	محاوالت	تغييرها	بالقدرات	الذاتية	للمحكومين.

يمكن	القول	إن	التفكير	في	املجتمع	املدني	هو	))تعويض	عن	نكوص	سيا�سي	أصاب	املثقف	العربي،	
وعن	استقالة	من	العمل	السيا�سي	بعد	عجز	أو	وهن	ضرب	الحالة	القومية	واليسارية	في	حينه((	أي	في	
تسعينيات	القرن	املا�سي	في	عقب	انهيار	االتحاد	السوفياتي،	كما	يقول	عزمي	بشارة)11).	لكن	النضال	
املهم	 ومن	 النضال.	 من	 آخر	 جانب	 إنه	 السيا�سي،	 النضال	 عن	 نكوًصا	 ليس	 نقصده	 الذي	 املدني	
تمييز	النضال	املدني	من	املجتمع	املدني	بقدر	ما	يكون	هذا	األخير	متصالًحا	مع	السلطات	السياسية	
بالتعريف	عمل	معارض	واحتجاجي	 املدني	هو	 النضال	 ذراًعا	مدنية	ملعارضة	سياسية.	 أو	 القائمة،	

	أو	متمًما	لنقص	)خدماتي(	ناجم	عن	تقصير	السلطة	أو	عجزها.
ً

	مكمال
ً

وصراعي،	وليس	عمال

السلطة	 تكون	 ال	 ومستمر،	 منظم	 مدني	 نضال	 آليات	 ببناء	 يكون	 الحل	 مداخل	 أحد	 أن	 نرى	
السيا�سي	على	مستوى	حياة	 املباشرة	لالستبداد	 النتائج	 إلى	مواجهة	 يهدف	 بل	 له،	 ا	

ً
السياسية	هدف

	من	راديكالية	التفكير	باستئصال	الفساد	من	
ً
األفراد،	مستفيًدا	من	تقنيات	التواصل	املتطورة،	فبدال

)الجذور(،	على	ما	تخال	املعارضة	السياسية	في	بلداننا،	يعمل	النضال	املدني	على	مواجهة	الحاالت	
الضرر	عن	 برد	 أم	 املرتكب	 بمحاسبة	 ملعالجتها	سواء	 وتوثيقها	والضغط	 واحدة	واحدة	عبر	كشفها	
صاحب	الحق...	إلخ،	أو	ما	يمكن	أن	نسميه	)معارضة	مدنية()12).	هذا	النوع	من	املعارضة	ال	يمكن	أن	
يكون	رومنطيقًيا،	ألنه	يقوم	على	تحقيق	مصالح	مباشرة	ومحددة،	وهذا	ال	يمكن	أن	يتم	بانفصال	عن	

الواقع،	بل	يحتاج	باألحرى	إلى	واقعية	حية	ونقدية.	

القائمة،	 السلطة	 على	 ومراقبة	 قوة	ضغط	 تشكل	 الديمقراطي،	 النظام	 في	 السياسية	 املعارضة	
الذي	 النظام	 من	 فهي	جزء	 للنظام،	 ليست	مضادة	 أي	 تكون	جذرية،	 ال	 املعارضة	 هذه	 فإن	 وعليه	
يستوعب	عملها	املعارض	من	ضمن	آلياته،	أما	في	)املشرق	العربي(	فإن	النظام	السيا�سي	االحتكاري	
من	 النظام	 طرد	 على	 مرغمة	 نفسها	 املعارضة	 تجد	 وعليه	 النظام،	 من	 املعارضة	 يطرد	 )األبدي(	 أو	
منظومتها،	باملقابل،	أي	تجد	نفسها	مدفوعة	إلى	الجذرية	)الرومنطيقية(.	على	هذا	تبدو	)الرومنطيقية	
السياسية(	صفة	لصيقة	بكل	أشكال	املعارضات	السياسية	في	بلداننا.	وللخروج	من	الحلقة	املفرغة	
التفكير	 من	 بد	 ال	 تكريسه،	 تعيد	 )رومنطيقية(	 سياسية	 تيارات	 وينتج	 يتغير	 ال	 واقع	 في	 املتجسدة	
أي	 فروعها،	 من	 فرًعا	 ليست	 أيًضا	 ولكنها	 السياسية،	 املعارضة	 من	 	

ً
بديال ليست	 مدنية،	 بمعارضة	

)11)		عزمي	بشارة،	املجتمع	املدني:	دراسة	نقدية،	ط6،	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2012(،	ص10.	

)12)		سبق	أن	طورت	هذه	الفكرة	في	مقال	طويل	بعنوان	)التضامن	املدني،	مدخلنا	إلى	الديموقراطية(	في	العدد	15	من	مجلة	قلمون.	
في	املقال	نقد	لفكرة	شائعة	في	الوسط	السيا�سي	املعارض	تقول	إن	كل	�سيء	يبدأ	من	السلطة	السياسية،	وإن	حيازة	السلطة	السياسية	

https://2u.pw/OMFqc	.للتغير	ضرورية	مقدمة

https://2u.pw/OMFqc
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ليست	ذراًعا	مدنية	ملعارضة	سياسية.	

إذا	كانت	املعارضة	السياسية	في	بلداننا	مضطرة	إلى	أن	تنظر	إلى	السلطة	السياسية	القائمة	على	
أنها	أساس	كل	الشرور	التي	تقع	على	الجماعات	واألفراد،	ومنطلقها،	وترى	من	ثم،	إن	أي	عمل	عام	
سيكون	ضعيف	املردود،	أو	حتى	سلبي	املردود،	ما	لم	يستهدف	السلطة،	ويسعى	لتغييرها،	فإن	املعارضة	
املدنية	تعمل	على	خلق	مقاومة	شعبية	ضد	التعديات	املختلفة	على	األفراد	من	دون	أي	غاية	سياسية	
محددة،	ومن	دون	أي	انحياز	سيا�سي	لصالح	تيار	دون	آخر،	واألهم	ضد	انتظار	أي	)خالص	سيا�سي(	
	بالنضال	ضد	التعذيب	الذي	تمارسه	السلطات،	مهما	كان	لونها،	ضد	معارضيها،	

ً
موهوم.	لنفكر	مثال

وكل	سلطة	تجد	املبررات	الوطنية	أو	اإلسالمية	أو	التقدمية	ملمارسته.	هذا	املوضوع	تفصيلي	ومستقل	
عن	االنتماءات	أو	التحيزات	السياسية،	ولكنه	بالغ	األهمية	ككثير	من	املوضوعات	املشابهة،	ويمكن	
أن	يكون	مجال	عمل	مدني	منظم،	وأن	يكون	أكثر	جدوى	من	عمل	سيا�سي	)جذري(	جربته	املنطقة	

لعقود	طويلة،	ولم	تجن	منه	سوى	الخسائر.	

سادًسا: نهاية

كالعادة	في	معظم	ما	يكتبه	حازم	صاغية	يستمتع	القارئ	بالعرض	التاريخي	الشائق	وواسع	االطالع،	
يحاول	 النهاية	حين	 في	 ولكن	 األفكار،	 املستقرات	من	 تهز	 التي	 النظر	 وبزوايا	 للكتاب،	 الحية	 وباللغة	
فالكاتب	 الكتاب.	 في	 له	معيًنا	 )رومنطيقًيا(،	ال	يجد	 يكون	 الدائرة،	وأال	 أن	يخرج	من	 بذهنه	 القارئ	
تيار	 أي	 إلى	 يشير	 أن	 دون	 من	 ثابتة	 علة	 فيها	 ويرى	 السياسية،	 الرومنطيقية	 اشتمال	 طيف	 يوسع	
سيا�سي	نجا	منها،	على	الرغم	من	أن	الكتاب	يبدأ	في	مقدمته	بالقول	إن	))هذه	الصفحات	ال	تقول	إن	

»كل«	الفكر	واالبداع	السياسيين	العربيين	من	صنف	رومنطيقي((.




