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  ملخص تنفيذي
والمواطنة واالندماج االجتماعي والعَلمانية، وهي قضايا ما تعالج هذه المقالة مجموعة من القضايا المترابطة من مثل األقليات 

برحت تلح على الفكر العربي إليجاد مخارج نظرية وسياسية وتطبيقية لها. وتنطلق هذه المعالجة من كتابات ياسين الحافظ الالفتة 
تنامية) و (في المسألة القومية الديمقراطية) والمميزة في هذا الحقل المعرفي التي عرضها في كتبه، وال سيما (التجربة التاريخية الفي

و(الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة) و(حول بعض قضايا الثورة العربية). وكان ياسين الحافظ أشار مراراً إلى معضلة (التناثر 
ى األكثرية مهمة تاريخية أن مشكلة األقليات العربية هي إحدى ظاهرات مشكلة األكثرية بالدرجة األولى، أي إن عل )، ليستنتجالعربي

ال انفكاك عنها، وهي صوغ مشروع سياسي ديمقراطي إلدراج األقليات الطائفية واإلثنية والقومية في نطاقه، وإلدماجها في إطار 
مي وما هو الدولة الوطنية الحديثة الموسَّسة على الديمقراطية والعلمانية والمواطنة والمساواة. وكثيراً ما فّرق الحافظ بين ما هو قو

أقوامي، والحظ أن المجتمع القومي يتمثل في ترابط بنيته، وفي تدامج عناصره التكوينية، وفي ارتسام الحداثة على مؤسساته، بينما 
المجتمع األقوامي هو مجتمع مذرر ومفتت، وعناصره التكوينية متجاورة  وغير مندمجة، ويحتل نظام القربى فيه وفي مؤسساته 

ت شأن مقرر من مثل العشيرة والطائفة والعائلة، ومن المحال العبور من المجتمع األقوامي إلى المجتمع القومي أو منزلة كبيرة ذا
من مجتمع السالالت والقربى إلى مجتمع المواطنة، إال بعد التصفية المتدرجة لإلعاقة التاريخية التي يمثلها نظام القربى والسالالت 

  الدّمية الحاكمة. 

التي صاغها ياسين الحافظ قبل حوالى  –المستقبلية والمستشرفة  –المقالة في هذا المضمار األفكار الرائدة والرائية تعالج هذه 
أربعين سنة من مثل مشكلة الطائفية واالنصهار الوطني والعقالنية، وتخضعها إلعادة القراءة مجدداً في ضوء التحوالت الهائلة التي 

فصاعداً، أي بعد وفاة ياسين الحافظ مباشرة، األمر الذي لم  1979 سيما المشرق العربي منذ سنة عصفت بالعالم العربي كله، وال
  يُتح له أن يرصد تلك التحوالت، ودراستها، واستخالص نتائجها. 
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  االندماج االجتماعي والمواطنة والعَلمانية  
    قراءة في أفكار ياسين الحافظ

 مقدمة
العالم العربي، ) واحد من المفكرين العرب القالئل الذين التفتوا مبكًرا إلى مسألة األقليات في 1930-1978ياسين الحافظ (

وإلى مشكلة التناثر االجتماعي وضعف االندماج في المجتمعات العربية. وقد عالج ذلك بإسهاب في كتابيه (التجربة التاريخية 
) استناًدا إلى مقولة (التأخر) أو (الفوات التاريخي). والحظ ياسين 1978)، و(في المسألة القومية الديمقراطية) (1976الفيتنامية) (

الفكر العربي التقدمي فكر مستريح، بال إشكاليات وال هموم (...). وهو متفائل ألنه فكر أيديولوجي (...). لذا كان من «فظ أن الحا
الطبيعي أال ينشغل هذا الفكر، بفرعيه القومي والماركسي، بمسألة التناثر العربي ونقص االندماج القومي لألمة العربية: كالهما بقي 

. ويتساءل )87( »قبلهاه بدور اإلمبريالية في خلق هذه المشكلة واالستفادة منها (...). إن واقع التناثر العربي موجود مشغوًال حتى هامت
الماركسية، وباألحرى الماركسيات العربية الرائجة، ما موقفها من مسألة التناثر القومي العربي؟ هي أيًضا مستريحة «ياسين الحافظ: 

ا فلتؤجلها حتى انتصار االشتراكية التي تحل كل شيء، إذ إن كل انشغال بغير صراع الطبقات قد يربك أو خالية البال. وإذا تذكرته
  . ويعيد الحافظ أسباب التناثر العربي إلى عوامل عدة منها: )88(»يوقف المسيرة الظافرة لالشتراكية

  كزية اإلدارية، وهو ما خدم التناثر. أنماط األرض وطبيعتها الصحراوية ما أتاح قيام أوضاع ساعدت على الالمر -1

  .)89(تسامح اإلسالم مع األديان األخرى -2

  .)90(االنشقاق اإلسالمي الذي تطاول حتى العصر العثماني واشتد مع صراعات العثمانيين والصفويين -3

للحركة القومية العربية أن تولي لقد آن «مبكًرا أخذ ياسين الحافظ على الحركة القومية العربية إغفالها مسألة األقليات، وقال: 
مسألة األقليات العناية التي تستحقها. من الخطأ األزورار عن هذه المسألة أو وضعها على الرف على أساس أن الزمن سيحلها (...). 

ضال لتطبيقهما سيفتح فنحن نعتقد، رغم الجذور التاريخية، أن التأكيد على علمانية الحركة القومية العربية ودولة الوحدة العربية والن
. وثمة فارق لدى ياسين الحافظ بين ما هو قومي وما هو أقوامي. فالمجتمع القومي )91(أرحب السبل لحلها من دون تأثير وبجدية"

يتمثل في ترابط بنيته وفي تدامج عناصره التكوينية، بينما المجتمع األقوامي مذرر ومفتت، وعناصره التكوينية متجاورة وغير 
، وال ينتج إال فكًرا تقليديًا إيمانيًا. والقومية عند ياسين الحافظ ليست تجميعًا لوحدات وكيانات مجزأة ومتراصفة ومتجاورة، مندمجة

بل هي عملية تاريخية نهضوية غايتها تأسيس المجتمع على أنساق اجتماعية عصرية ومتدامجة، وهي في اآلن نفسه عملية متعاكسة 
قبل الدولة المعاصرة. أي إن القومية تتشاكل إيجابًا مع المواطنة والديمقراطية. والمجتمع العربي بحسب ما مع البنى االجتماعية ما 

فهمه ياسين الحافظ، لم ينتقل بعُد من منظومة القوم إلى منظومة المجتمع الحديث، ألن التشكيالت التقليدية ما برحت تتمتع بقوة 
إن نظام القرابة، بحسب ياسين الحافظ، ما زال له شأن كبير في الحياة  والطائفة. ثمالعائلة ملحوظة في نطاقها االجتماعي كالعشيرة و

االجتماعية العربية بل إنه يشكل العمود الفقري لبعض النظم السياسية العربية كما هي الحال في المملكة العربية السعودية وفي 
لعربي لعب، وال يزال، أشد األدوار كؤًدا وشؤًما في عرقلة االندماج القومي أن نظام القرابة ا«مشيخات الخليج العربي. ويرى الحافظ 

العربي(...)، ذلك ألن نظام القرابة هذا يعارض االنصهار المجتمعي ويقف حائًال دون أن تصبح القومية نسيًجا سوسيولوجيًا للجماعات 
كانتا التشكيلتين األكثر عناًدا واألكثر صموًدا أمام الميول واالتجاهات العائلة والعشيرة أوًال، والطائفة ثانيًا، «. ويضيف: )92(»العربية

. )94(». لذا ليس غريبًا أن نرى نظام القرابة الموغل في بدائيته يلعب دوًرا جد وازن في الحياة المجتمعية العربية)93(األّموية الحديثة
قائمة على رابطة الدم أو نظام القرابة. ومع «قبة األّموية كانت والحظ ياسين الحافظ أن العالقات بين الجماعات اإلنسانية قبل الح

تقدم هذه الجماعات أخذ نظام القرابة يتراجع لتنشأ رابطة بين جماعات مستقرة على رقعة معينة من األرض. لذا فإن مقولة الوطن 
  .)95(»الحديثةمقولة تاريخية، أي تكونت تاريخيًا، وحلت تدريجيًا محل نظام القرابة، فنشأت األمم 

سأتحرش بهذه األفكار في نطاق االتفاق معها، وأحيانًا في نطاق االختالف الطفيف، وسأسمح لنفسي بالقول، في هذا الميدان، 
األمة، في حقبة بزوغ الدول الحديثة بعد أفول عصر االستعمار المباشر، يعود  -إن تعسر والدة الدولة العربية الحديثة، أي الدولة 

) بحسب ما كان يردد القوميون العرب، 1920) أو إلى مقررات مؤتمر سان ريمو (1916بيكو ( –ال إلى اتفاق سايكس في جذوره 
وال إلى االنشقاق اإلسالمي الذي تطاول حتى العصر العثماني، واشتد مع صراعات العثمانيين والصفويين (ُسنة وشيعة) بحسب 

                                                   
ين الحافظ، التجربة التاريخية الفيتنامية، ص  )87( . ويرجى االنتباه إلى أن اإلحاالت في هذه الدراسة جميعها تعود إلى األعمال الكاملة لياسين الحافظ الصادرة عن 102ياس

  .2005العربية في بيروت سنة مركز دراسات الوحدة 
 .104ياسين الحافظ، األعمال الكاملة، ص  )88(
الشائعة، فتاريخ اإلسالم السياسي يفيض بعدم التسامح من مقتلة يهود بني قريظة (وهم عرب) حتى مقتلة  األفكارتحتاج هذه الفكرة إلى مناقشة معمقة، وخالفًا لمثل هذه  )89(

يين، مرو المياألمويين بأيدي العباس وص الفقهية اإلس وريين. والنص ريان واألش الح الدين األيوبي، وليس انتهاء بمذابح األرمن والس ة ًرا بمذبحة المماليك التي تغنى بها ص
بايا وملك اليمين والجزية.  غاره، عالوة على بيع الس رق ص اؤه ويُس بى نس ركين" فتُس الم من "المش ل اليوم على أيدي وما تحفل بالكالم على قتل َمن ال يقبل اإلس يحص

 (مجاهدي) القاعدة وأنصار الدولة اإلسالمية إنما هو إعادة تمثيل لما جرى في األمس.
 .105ياسين الحافظ، التجربة التاريخية الفيتنامية، ص  )90(
 .39ياسين الحافظ، في المسألة القومية الديمقراطية، ص  )91(
 .44مة، ص ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزو )92(
 نسبة إلى األمة. )93(
 .183ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة، ص  )94(
 .183ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة، ص  )95(
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لة العربية اإلسالمية األولى نفسها. فإحدى سمات التاريخ العربي هي أسبقية الدولة على ياسين الحافظ، بل إلى أبعد من ذلك؛ إلى الدو
الطبقة االجتماعية خالفًا لما كانت عليه الحال في أوروبا. فالطبقات في أوروبا كانت، على العموم، تظهر أوًال، ثم تؤسس بالتدريج 

والقبائل الفاتحة. وتلك الدولة كانت، في نشأتها األولى وتكوينها األساس،  دولتها. أما الدولة العربية فقد نشأت في سياق الفتوحات
دولة الفاتح، ثم الحاكم وقبيلته وحاشيته والموالين له، وهي طفيلية بالتأسيس، ألنها عاشت على الجزية والخراج واألعشار ومصادرة 

الذي بُني عليه االستبداد قديًما وحديثًا، وحال دون ظهور . إنها إذًا دولة ريعية ذات وظيفة عسكرية، وهذا هو األساس )96(األرض
الديمقراطية الحقًا. فالديمقراطية هي النتاج الطبيعي للمدينة التجارية، أي للمدينة التي تفوقت باإلنتاج على ريفها الفالحي وغالفه 

  .)97(البدوي

اب المقارنة، جاء بعد صراع طويل ضد اإلقطاع باسم إن تفوق المدينة التجارية األوروبية على األرياف الزراعية، ولو من ب
حرية المرور وحرية العمل وحرية التجارة. أما تفوق المدينة العربية على الريف فلم يكن وليد تفوق إنتاجي متراكم، بل نتيجةً لتفوق 

لوا التبادل إلى علم، وفيها ظهرت مفهومات حربي حاسم. وبهذا المعنى، فالمدينة في أوروبا هي مدينة التجار (الطبقة الثالثة) الذين حوّ 
االدخار واالستثمار وتراكم رأس المال (علم االقتصاد)، بينما المدينة العربية ظلت، في الحقب معظمها، مدينة الحاكم وجباة ضرائبه 

من المصادرة وبطش السلطان وشرطته، وهؤالء رّسخوا مفهومات االستهالك والتبذير، وألجؤوا التجار والحرفيين إلى االكتناز خوفًا 
المستبد الذي لم يحترم الملكية الخاصة، وكان يقطع األرض لمن يشاء، ويمنعها عمن يشاء، ويصادرها متى يشاء وكيفما يشاء، األمر 

، بل كانت، . والمدينة العربية لم تكن يوًما ذات بنية شبكية ونسيج تفاعلي)98(الذي حال دون استقرار الملكية ودون مراكمة رأس المال
إال في حاالت مخصوصة وجزئية وغالبًا حديثة، جماعات بشرية مستقلة اجتماعيًا، ومتراصفة سكنيًا على شكل مجموعات متجاورة 
(حارة اليهود، حارة النصارى، حارة األرمن، حارة المسلمين). وهذه المجموعات تتفاعل بصورة مباشرة مع منابتها األصلية، أي 

تها في المناطق التي تحدرت منها، وهي ال تتواصل إال بالحد األدنى الضروري كالعمل والشراء والبيع مع عشائرها وعائال
والمعامالت، مع المجموعات المجاورة األخرى، لذلك ليس من المستغرب أن تظهر في هذه المدن المحافظة والمنغلقة الدعوات ضد 

كن العمل، وضد ارتداء المالبس اإلفرنجية، وضد تعليم الفتيات، وحتى ضد السفور، وضد اختالط النساء بالرجال في المدارس وأما
  القهوة، األمر الذي أسس الحقًا لالنقضاض السلفي على الحداثة كالديمقراطية والليبرالية والعَلمانية.

 

  مجتمعان منفصالن وهويات شتى
سات الدستورية، في سياق تاريخي متدرج لتحل ظهرت فكرة الوطن بوصفها عقًدا اجتماعيًا قائمصا على مجموعة من المؤس

محل نظام القرابة وأعراف العشائر، وتؤسس المجتمع على أسس وطنية حديثة. غير أن الدولة الريعية اإلسالمية حافظت على ما 
عين: األول تقليدي يسميه ياسين الحافظ "التذرر األقوامي"، ومنعت تأسيس المجتمع على قاعدة المواطنة، فبقي المجتمع العربي مجتم

ذو طابع ريفي فالحي، وفيه نسبة عالية من األمية، ويسيطر عليه زعماء العشائر ورؤساء العائالت ورجال الدين. والثاني حديث 
. )99(وفاعل، وفيه نسبة جيدة من الثقافة، ونطاقه المدن الكبرى التي تنتشر فيها نخب عصرية أصابت درجة ال بأس بها من التعليم

المجتمع األول تسيطر مفهومات الرعية ال المواطنة، وكذلك وسائط المجتمع األهلي وشبكاته الوشائجية بمثل الروابط العائلية  لكن في
. أما في المجتمع )100(والقربى وعصبيات المنشأ والهويات المحلية التي تعبر عن التبعثر االجتماعي واإلثنيات والعشائر والمذاهب

الوطن والمواطن والدستور والقانون والدولة والمجتمع المدني. غير أن إخفاق الدولة الوطنية الحديثة في الثاني فقد تطورت فكرة 
إدارة مصالح المجتمع الحديث، وفي تمهيد السبل أمام االندماج االجتماعي أدى إلى استيقاظ الوالءات الوشائجية التي بدت كأنها في 

فكرة الوالء للوطن. ومن أسباب ذلك أن الدول العربية الحديثة التي نالت استقاللها  طريق الضمور في بعض المراحل، وإلى تراجع
بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن لديها كثير من الخيارات، ومنها اللجوء إلى شكل من أشكال التشدد لحماية مجتمعاتها من الصدامات 

، وكذلك تأليب شكري القوتلي والكتلة الوطنية 1946ي سورية سنة األهلية والطائفية السارية مثل قصة تمرد سلمان المرشد ف
) وقصف جبل العرب في عهد أديب الشيشكلي سنة 1947الفالحين الدروز على سلطة آل األطرش (تمرد حمزة الدرويش سنة 

مات والتشققات في ، ووقائع اضطهاد المسيحيين في منطقة الحسكة وجوارها. وقد عمدت تلك السلطات إلى إخضاع االنقسا1954
ر هوية وطنية واحدة، ولم تندمج مجموعاتها التكوينية في إطار  مجتمعاتها إلى التسلط. والدافع إلى ذلك أن هذه المجتمعات لم تُطّوِ

                                                   
يوعي في أول ترجمة  )96( ل البرجوازية العربية)، في: (البيان الش ل (أص يوعي، فص ر، قاموس البيان الش غير مزورة)، (بيروت: دار ابن خلدون، انظر: العفيف األخض

1975.( 
وفكريًا وثقافيًا على االنتماء  قبل تأسيس الديمقراطية يجب أن تتوافر الدولة والمجتمع والشعب. والشعب ليس مجموع السكان، بل السكان المسيسين الذين تعاقدوا سياسيًا )97(

بسيطة من السكان، وهؤالء يعتاشون على "الدولة"، أي إن الدولة تمولهم بدًال من أن يمولوا هم الدولة. وهذا ما  إلى الوطن. غير أن بعض الدول ال يشكل مواطنوها إال أقلية
بتها. أما الفرد في الدولة الريعية فهو من ريًكا في الدولة، وله الحق في محاس رائب الذي يعّد ش فته كمواطن، أي دافع الض تمع الرعية وليس مواطنًا في مج يُفقد الفرد ص

 ).2007حديث. انظر: عزمي بشارة، في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
 ).2015. راجع الطبعة الثانية من: البيان الشيوعي، العفيف األخضر (مترجًما)، (بيروت: دار الجمل، 214عزمي بشارة، في المسألة العربية، ص  )98(
 .358)، ص 2013انظر: طالل نعمة، إلياس مرقص: حوارات غير منشورة، (بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  )99(
أن مديني، بين )100( اب إلى المكان ش بون إلى الجد األعلى وليس إلى المكان، ألن االنتس اب إلى الالقبيلة في ثقافة أفراد القبيلة هي الوطن: إنهم ينتس جد األعلى هو ما االنتس

ب الفرد في المجتمع فالحي. والبدوي فرداني، أي حر. لكن حريته ليست كما نفهمها اليوم، بل إن حريته تكمن في االنتساب إلى قبيلته. فإذا كان السجن هو عقا –أمر بدوي 
اء من القبيلة، أي إن عقاب من يخرج على الجماعة ال وع:  الحديث فإن العقاب األكبر للبدوي هو اإلقص لب حريته، بل بإخراجه من الجماعة. انظر في هذا الموض يكون بس

 .19و 18و 17)، ص 2017عزمي بشارة، مقالة في الحرية، (بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 
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هوية جامعة، وكان من المحال تأسيس هذه الدول على قاعدة الديمقراطية والتعددية، ما دامت تلك المجتمعات لم تشهد، قبل ذلك، 
ن ندماًجا حقيقيًا لمكوناتها األصلية. لذلك اتجهت تلك الدول األوليغارشية إلى (قانون التسلط) إما بالجيش أو باإلسالم السياسي المقترا

أدت إلى  1967بالثروة والرشوة االجتماعية أو بالحزب الواحد أو بمقادير من هذا وذاك. غير أن هزيمة حرب حزيران/ يونيو 
بية للناصرية وللبعث في آن معًا، األمر الذي أسهم مباشرة في صعود اليمين اإلسالمي. ومن تحت عباءة ذلك تفسخ القاعدة الشع

لى اإلسالم القديم ظهرت الجماعات السلفية الجهادية الجديدة التي كانت عملياتها اإلرهابية في سبعينيات القرن العشرين تمرينًا أوليًا ع
. وأسهمت (الصحوة الدينية) التي دشنتها )101(ب في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشريناالنفجار الكبير الذي عصف بالعر

في تفسيخ المجتمعات العربية التي كانت قد أصابت توا مقداًرا من التمدن  1973حقبة النفط العربي بعد حرب تشرين األول/أكتوبر 
لم يشهدها  1979تحت مرأى ياسين الحافظ، إال أن اندفاعتها الكبرى غداة عام  والحداثة. ومع أن هذه (الصحوة) كانت ماثلة للعيان

  . )102(بأم عينه من جراء رحيله

العضوية في جماعة لها دولة ودستور وقوانين  -بالتعريف-إن مفهوم الوطن هو أحد منجزات الحداثة الرأسمالية. والمواطنة هي 
لتاريخي األوروبي، ثم انتقل إلى العالم كله، وغمر المجتمعات التي كانت تتحفز ومؤسسات. وقد تبلور هذا المفهوم في السياق ا

للنهضة والتقدم. وكان من شأن مفهوم الوطن أن يسهم في عملية تكوين الهوية القومية والدمج االجتماعي. لكن التيارات اإلسالمية 
يتعالى على الوطنية والقومية. وبهذا الموقف عّوقت التيارات  في معظمها، أدارت ظهورها لهذا المفهوم بذريعة واهية هي أن اإلسالم

السياسية اإلسالمية عملية االندماج الوطني، وعوقت الديمقراطية استطراًدا، ألنها كانت تعرض على المواطنين تقسيم المجتمع إلى 
  .)103(مسلمين وكفار (أهل الذمة)، وليس توحيد المجتمع على أساس المواطنة

   

                                                   
رية ِ )101( س عبد هللا صالح س باب محمد) التي شنت هجوًما على الكلية الفنية العسكرية في القا أس ورية بتأسيس 19/4/1974هرة في (جماعة ش . وتالحقت األمثلة في س

ماء مثل (الناجون من النار)، والجما ة مروان حديد ثم عدنان عقلة. ومنذ ذلك الوقت بدأت أس لمين) برئاس لحة، وعبد هللا (الطليعة المقاتلة لإلخوان المس المية المس عة اإلس
 عزام تنتشر في اإلعالم العربي.

كل العام  )102( راع العربي 1979ش ر من الص المية في إيران، وخرجت مص رت الثورة اإلس هيوني  -مفترق طرق خطًرا في العالم العربي؛ ففي ذلك العام انتص الص
تان ما أدى إلى اشتعال جمرة (الجهاد اإلسالمي). ولعل ذلك العام  رائيل، واجتاح الجيش السوفياتي أفغانس منطقة العربية كلها، وال غيّر بنية البتوقيعها معاهدة السالم مع إس

 ، وأحدث تحوالت هائلة في العالم خصوًصا مع صعود منظمة القاعدة اإلرهابية ومشتقاتها.1980اإليرانية في سنة  –سيما مع اندالع الحرب العراقية 
وية كانت من عالئمها فكرة –الدولة الحديثة في أوروبا التي هي الدولة  )103( ياق عملية نهض اواة. أما لدينا نحن  األمة ظهرت في س تور والمس المواطنة والحريات والدس

فية تركة الدولة العثمانية ووراثتها ياق تص تعمرين، وفي س ياق تاريخي طبيعي، بل على أيدي المس ، وفي معمعان االقتحام العرب، فإن الدولة الحديثة لم تظهر في س
ومع ذلك، فقد نشأت إبان الحقبة االستعمارية، المؤسسات الحديثة التي من شأنها أن تدفع عملية االندماج  االستعماري للمشرق العربي وتقسيمه على أسس طائفية وتجارية.

 الوطني إلى األمام كالجيش واألحزاب والنقابات والجامعات والتعليم المشترك ووظائف الدولة... إلخ.
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  شكلة األكثريةاألقليات م
ينصرف الذهن عند الكالم على األقليات في البلدان العربية إلى األقليات اإلثنية واألقليات الطائفية. ومن المعروف أن األقليات 
الطائفية معظمها تنتمي إلى العرب لغة وثقافة وأصوًال. فالشيعة والدروز والعلويون واإلسماعيليون واإلباضيون والمرشديون 

ون هم من أصول عربية خالصة. والمسيحيون عرب أقحاح في أغلبيتهم الساحقة، بينما ينتمي جزء كبير من الُسنة إلى واألحمدي
من مثل التركمان والكرد واألرناؤوط والشركس والعجم والهوارة والشيشان واألبخاز واألفارقة واألمازيغ  غير عربيةأجناس 

واالنقسام ما برحت تتكرر حتى في العالم العربي؛ فألمانيا توحدت، بينما تشيكوسلوفاكيا . والالفت أن ظاهر الوحدة )104(والطوارق
انقسمت، وتفتتت يوغوسالفيا في حرب أهلية طاحنة. والمعروف أن تفكك الدول يسبقه تفسخ المجتمعات، ثم ترافقه المجازر ضد 

ألشوريين واليونانيين. وفي أثناء تفكك يوغوسالفيا ارتكب القوميون األقليات. فالدولة العثمانية حين تفككت فتكت بالسريان واألرمن وا
الصرب مجازر ضد المسلمين. وها هي المجازر تكاد تبيد المسيحيين واإليزيديين في سورية والعراق. وهذا يعني إعالن انتصار 

فكر القومي العربي بنسخته القديمة اللذين شكال ديناميات التفكك بدوافع طائفية واضحة، وإعالن أفول الفكر الماركسي نهائيًا، ومعه ال
طوال أكثر من نصف قرن مالذًا ألبناء األقليات من اإلذالل اليومي الذي تمثل في الفتاوى التكفيرية المعروفة، ووعًدا بإمكان بناء 

القوميين العرب، اكتفوا من  . غير أن الماركسيين، وال سيما الشيوعيين التقليديين، ومعهم)105(وطن على أساس المساواة والحرية
العلمانية بالعلمانية السياسية فحسب، أي بشعار (فصل الدين عن الدولة)، وأراحوا رؤوسهم من الخوض في قضايا األكثريات 

حيانًا واألقليات وفي مشكالت الطوائف وهوياتهم القاتلة والمتقاتلة. وقد اتخذ أبناء األقليات في العالم العربي مواقف غير متجانسة أ
. فبعض المسيحيين رأى، وال سيما في المرحلة التي )106(من القضايا األكثر حيوية كالوحدة العربية وفلسطين وإسرائيل والمساواة

تشابكت فيها القومية العربية باإلسالم على أيدي بعض ُكتّاب الناصرية والبعث، أن فكرة الوحدة العربية تحولت إلى وحدة ُسنية بقناع 
وكذلك وجد كثير من األكراد والبربر والتركمان وسكان جنوب السودان أن الوحدة العربية هي إنكار للوجود القومي  . )107(قومي

  لهؤالء، وهي ستؤول الحقًا إلى نوع من التسلط عليهم.

ًرا حقًا، فرأى أن  ى تظاهرات مشكلة مشكلة األقليات هي إحد«ياسين الحافظ، في هذا الميدان من التفكير والمحاججة، كان متبّصِ
صاحب القرار التاريخي في تقدم األمة العربية هو، من حيث األساس، القوم السني «، وأن )108(»األكثرية ومعيار وعيها الديمقراطي

دة ليس فقط ألنه القوم األكثري والمديني، بل أيًضا ألنه القوم الذي يتمتع تاريخيًا بروح المسؤولية القومية، وهو بالتالي العامل لوح
بيد أن الحل، حل المسألة األّموية بوجه عام، ومسألة االنصهار األّموي «. ويضيف ياسين الحافظ في نص رؤيوي بليغ: )109(»األمة

بوجه خاص، إذا كان متوقفًا على األكثرية وبيدها، إال أنه مرتبط أساًسا بوعيها التاريخي. فما لم تعِ دورها التاريخي، وبخاصة ما لم 
النفجاري والملح لمسألة األقليات، وأن حلّها هو حل اندماجي يبدأ في المجتمع وبه، وأنه بالتالي حل ديمقراطي ومستقبلي، تعِ الطابع ا

فإنها تتحول إلى حزب من أقلية غالبة عدديًا، وتكف عن كونها نواة األمة وصلبها لتغدو الطائفة األكثر عدًدا فحسب بين مجموعة 
 األكثرويةأن مسألة التقدم العربي تصبح أقل صعوبة بقدر ما تتجاوز االنتلجنسيا «. ثم يشدد على )110(»طوائف متساكنة في توجس

الطائفي الضمني إلى وعي قومي عربي علماني وديمقراطي(...). الوجه األول لميدالية القومية هو العلمانية والثاني  وعيها] السنةأي [
علمانية في الصف اإلسالمي بوجه عام، وفي الصف السني بوجه خاص، يشكل تغلغل المفهومات ال«، وأن )111(»هو الديمقراطية

الشرط األول واألساسي لتحديث وعلمنة المجتمع العربي. فالتجربة التاريخية للعديد من الشعوب أثبتت أن المفتاح إلى العلمنة موجود 
  .)112(»لدى األكثرية

بعد االنجراف المذهل نحو التطرف وكراهية اآلخر، وبعد االندفاع إلى  هل ما زال كالم ياسين الحافظ على الُسنة صحيًحا اليوم
الموت تحت الرايات السود، وبعد أن غمرت أمواج الوهابية الحنابلة وأفكار ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، فضًال عن أبو الحسن 

راز أسامة بن الدن وأبو بكر البغدادي وأبو محمد الندوي وأبو األعلى المودودي وسيد قطب ومخلوقاتهم الدموية العجيبة من ط

                                                   
ما يأتي: هل الشرق األوسط عربي أم إسالمي؟ فإذا كان عربيًا، فلماذا تندلع فيه الصراعات بين  الُسنة بالتعريف هم أكثرية سكان الشرق األوسط. ومن أصعب األسئلة )104(

كالت األمازيغ واألكراد والتركمان؟ ولو أن المعيار هو ر مش الميًا، فكيف نفس يعة والعلويين؟ وإذا كان إس نة والش المواطنة لكان األقباط جزًءا من  الجماعات العربية كالس
أن: عزمي بشاألكثرية ا نية. انظر في هذا الش بح األقباط أقلية تعيش إلى جانب األكثرية الس رية العربية. غير أن المعيار هو الطائفة، ولهذا يص ألة لمص ارة، "هل من مس

 .2012قبطية في مصر؟، بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 
والشيعة والدروز واإلسماعيليين والعلويين، عموًما، باألحزاب القومية كالبعث والناصرية وحركة القوميين العرب، وقبل ذلك التحق أبناء األقليات العربية كالمسيحيين  )105(

م كثيرون تقالل العربي. أما أبناء األقليات القومية كاألكراد والتركمان واألرمن، وحتى اليهود، فقد انض بة العمل القومي وحزب االس يوعية ألن  منهم إلى األحزاب بعص الش
لي يد س تاني ورش ميًما ومبدئية وثباتًا من األقليات أمثال بطرس البس اعر القروي) تلك األحزاب كانت تتعالى على القوميات. وجاء أكثر دعاة الوحدة تص م الخوري (الش

 وأنطون سعادة وميشال عفلق وقسطنطين زريق وجورج حنا وجورج حبش.
ى طموح ألبناء طوائف العلو )106( يخ أقص ورة متكررة، فتوى ش رون، بص لمين. ولهذه الغاية ينش نة مس بيل المثال أن يعترف بهم الس ماعيليين والدروز على س يين واإلس

لمون. لذلك ليس من دواعي اال ماعيليين والعلويين مس لتوت التي تقول بجواز التعبد على المذهب الجعفري، وأن الدروز واإلس اؤلاألزهر محمود ش تغراب أو التس أن  س
 يصلي الرئيس حافظ األسد في جامع بني أمية بمصاحبة المفتي أحمد كفتارو، وأن يحتفل الدروز بعيد الفطر بالطريقة السنية.

نة  )107( ريًحا في س ادات تص ب إلى أنور الس المي تفاخر فيه بأنه  كان أمينًاحين  1965نس نو«عاًما للمؤتمر اإلس ر س الم خالل عش ر إلى اإلس يحول أقباط مص ات، أو س
 ).2002انظر: أسامة سالمة، األقباط في مصر، (القاهرة: دار الخيال، . »يتحولوا إلى ماسحي أحذية وشحاذين

 .185ياسين الحافظ، في المسألة القومية الديمقراطية، ص  )108(
 .248. وكرر العبارة نفسها في الصفحة 183ياسين الحافظ، في المسألة القومية الديمقراطية، ص  )109(
 .184ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة، ص  )110(
 .184ياسين الحافظ، في المسألة القومية الديمقراطية، ص  )111(
 .138الحافظ، في المسألة القومية الديمقراطية، ص  )112(
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الجوالني، ديار الُسنة جميعها واستولت على عقول بعض نخبهم وأفئدة شبانهم؟ في لبنان، على سبيل المثال، تحّولت النخب السياسية 
الدواعش في مواجهة الشيعة. تجاه الفكرة القومية، وإلى نخب أصولية أقرب إلى » المارونية السياسية«السنية، في معظمها، إلى 

وهذا التحول بدأ منذ أواخر الستينيات، وتمثل باالنجراف المتسارع نحو اإلسالم السياسي، وبالتدريج صارت المملكة السعودية 
مرجعية عدد كبير من أعيان الُسنة وشيوخهم، وخزائن أمرائها كعبتهم. وثمة شك معرفي كبير في الخالصة التي استنتجها ياسين 

د، مكتّل، في حين أن الميل األقلوي ميل نابذ ]أي مركز؟[ميل جاذب إلى المركز  ]هو[الميل األكثروي «لحافظ التي ترى أن ا ، موّحِ
. ومصدر الشك هو الكالم الدائر اليوم على الدساتير التي يجب أن تنص على أن دين الدولة هو )113(»عن المركز، مشتّت، مفتت
المية هي مصدر التشريع، األمر الذي يجعل كثيرين من أبناء األقليات يضعون أيديهم على مسدساتهم أو اإلسالم، وأن الشريعة اإلس

على جوازات سفرهم، ألن ال أحد يريد أن يعيش ذميًا، خصوًصا المسيحيين الذين نبتوا من جذور هذه األرض قبل المسلمين، وألن 
وصاية كيفما قلّبتها أو عالقة حماية. وهي عالقة بين جماعتين ال بين مواطنين الدولة المعاصرة ال دين لها. أما الذمة فهي عالقة 

ودولتهم الراعية، أي بين طرف يملك الدولة ويمنح الحقوق أو الحماية أو الوصاية (المسلمون)، وطرف يقبل ويذعن ويتعايش 
  .)114(ويتسامح (المسيحيون)

ي عربي ديمقراطي كيف ارتطمت منذ بدايات النهضة العربية الحديثة ينبغي أال يغيب عن ذهن كل قوم«يكتب ياسين الحافظ: 
محاوالت المثقفين المسيحيين العروبيين، وأخفقت في فتح الطريق لعملية اندماج قومي عبر صياغة منظورات قومية عربية ذات 

لسؤال: ارتطمت بمن أو بماذا؟ . وفي هذا النص الدال ترد كلمة (ارتطمت) ثم كلمة (أخفقت). وا)115(»ملمح ديمقراطي وعلماني
ولعلي ال أتجاوز االستنتاج العلمي إذا قلت إنها ارتطمت بالمجموعات السنية السياسية كحركة اإلخوان المسلمين التي ظهرت في 
 مصر في سياق مجابهة الليبرالية التي راحت تزدهر في ربوع مصر والشام أيًضا، منذ أواخر القرن التاسع عشر فصاعًدا. وعلى
غرار اإلخوان المسلمين أطلق الوهابيون في نجد والحركة المهدية في السودان والحركة السنوسية في ليبيا على أنفسهم تسمية 
(إصالحيين) أو (إحيائيين)، أي إنهم، بدعواتهم السياسية والفقهية تلك، يريدون العودة إلى صفاء اإلسالم األولي وتخليصه من البدع 

لبدع فهي لديهم الحداثة والليبرالية والديمقراطية، وهؤالء (اإلحيائيون) كانوا يمثلون الخوف من العصر ومجابهة التي لحقت به. أما ا
الحداثة. ومقاومة معالم العَصرنة والتحديث هي ديدن أعيان المدن السنية (والشيعية أيًضا) منذ أن أطلت رياح الحداثة على العالم 

؛ فقد رفض أعيان سورية إصالحات ابراهيم باشا مثل مساواة 1798على مصر وفلسطين في سنة  العربي مع حملة نابليون بونابرت
(مرسوم المساواة بين رعايا الدولة  1856وتنظيمات  1839، ورفضوا إصالحات غولخانة العثمانية سنة بالمسيحيينالمسلمين 
. 1860، وفي جبل لبنان ودمشق سنة 1850ي حلب سنة المسيحيين ف مجازر بحق، وكان من جراء ذلك أن اندلعت  )116(العثمانية)

وتمترس أولئك األعيان، خصوًصا مالك األرض (وهم تجار أيًضا) خلف الشبكات الدينية التقليدية ومؤسسة األوقاف التي تستمد 
ثروة. وحتى ثورة صالح قوتها من احتكار التعليم الديني واإلفتاء وإدارة المساجد والقضاء الشرعي وغير ذلك من مصادر القوة وال

كانت في جانب منها احتجاًجا على الفصل اإلداري بين العلويين واإلسماعيليين في  1919العلي على الفرنسيين في سورية سنة 
منطقة القدموس للحؤول دون سطوة بعض أعيان العلويين على الفالحين اإلسماعيليين في تلك المنطقة. وثورة الدنادشة على الفرنسيين 

جاءت احتجاًجا على إلحاق قضاء تلكلخ بدولة العلويين وفصله عن نفوذ المالكين الدنادشة. والمعروف أن مالك  1919سنة  في
ألن اإلصالحات الزراعية الفرنسية استهدفت، « 1925األرض في حماة دعموا ثورة فوزي القاوقجي ضد الفرنسيين في سنة 

  . )117(»من كبار مالكي األرض في المدينة وهي: البرازي والكيالني والعظم وطيفوربصورة خاصة، إنهاء سيطرة العائالت األربع 

أخفقت محاوالت المثقفين العروبيين في فتح الطريق، بحسب ما يقول ياسين الحافظ، لعملية اندماج قومي ألسباب كثيرة منها، 
من انتماءاتهم القبلية وعقائدهم التقليدية؛ فالتنوير بحسب رأيي، أن محاوالت النهوض العربي لم يرافقها حركة تنوير تخرج الناس 
. ولهذا لم تستطع الحركات النهضوية العربية )118(إنما هو تحويل (العقل الجمعي) من عقل تبعي إلى عقل خالق، وهذا لم يحدث البتة

هذا الجمهور مرتبًطا بعقائده )، وظل MASS(وهي علمانية في جوهرها) أن تقيم جسوًرا مع الكتلة الكبيرة من الشعب (الجمهور= 
العلمانية ليست اتفاقًا بين المسلمين والمسيحيين بل هي تجاوز «الموروثة المعوقة للتقدم. ويقول ياسين الحافظ في سياق متصل: 

مية في الوطن لمسيحيتهم السياسية وإلسالميتهم السياسية. وهذا األمر (...) يتطلب بالتأكيد عقلنة األيديولوجيتين المسيحية واإلسال
  . نعم، العقالنية شرط لتجاوز الطائفية السياسية نحو العقالنية، لكن ما العقالنية حقًا؟ )119(»العربي

                                                   
ألة القومية الديمقراطية، ص  )113( ب رؤيتي، أن الميل األقلوي هو مي183الحافظ، في المس حيح، بحس ل نابذ حقًا، لكن للدولة الدينية، ال للدولة القومية العَلمانية . والص

 الديمقراطية.
 .139عزمي بشارة، في المسألة العربية، ص  )114(
 .177ياسين الحافظ، في المسألة القومية الديمقراطية، ص  )115(
تور العثماني في  )116( در الدس اواة بين المواطنين،  23/12/1877حين ص ا الذي نص على المس خاًص لمين، كلف الوالة أش لمين وغير المس الذي أنهى التفرقة بين المس

 يدورون في األحياء لقراءة نصوص الدستور وشرحها. وفي أحد أحياء مدينة دمشق قال أحد هؤالء: (ال يجوز بعد اآلن أن يقال للكافر كافر).
 ).1997حاث العربية، راجع: فيليب خوري، سورية واالنتداب الفرنسي، (بيروت: مؤسسة األب )117(
در الرئيس للمعرفة. وهذا يعني تحرير التفكير م )118( لطة الفقهاء ومن الكتب التنوير يعني أن مرجعية المعرفة هي العلم والتجربة العلمية، وأن الالهوت ما عاد المص ن س

 الغيبية والخرافية معًا.
 .107ياسين الحافظ، في التجربة التاريخية الفيتنامية، ص  )119(
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العقالنية تعني بالتعريف البدهيات المتفقة مع رباعية المنطق والحواس (المالحظة العلمية) والتجريب (اكتشاف السببية) ثم 
أن العلم ليس نهائيًا بل هو تراكمي (نسبية المعرفة). والعقالنية تعني أيًضا أّال سلطان على  صوغ النظريات العلمية، والتشديد على

ن العقل إال العقل، األمر الذي يؤكد حرية التفكير بحيث يصبح العلم هو مرجعية التفكير، فال يُستند إلى الكتب الدينية في دراسة األكوا
في إثبات صحة وجود جبل قاف بل إلى الجغرافيا، وال إلى ياجوج وماجوج بل إلى  بل إلى علوم الفضاء، وال إلى كتب الروايات

التاريخ الجلي، وال إلى الطالسم والرقى في عالج المرضى بل إلى الطب. وعلى سبيل المثال فإن أعظم إنجاز في التفكير العلمي 
ي ما برح يستحلب النص من النص للتوصل إلى مخرج ما، هو البرهان، بينما القياس، وليس البرهان، هو وسيلة التفكير الديني الذ

فال  –كتابًا وُسنة  -األصل الذي يبني المسلم إيمانه عليه هو ما ثبت عن طريق الوحي بطريق صحيح. فإذا ثبت النص الشرعي«ألن 
تالميذه على المعتزلة الذين . ومثلما قضى أبو حامد الغزالي و)120(»مجال للعقل حينئذ إال في فهم الدليل وتطبيقه وليس معارضته

يذروا البذرة األولى للعقالنية في الثقافة العربية القديمة، قضى حسن البنا وتالميذه على المشروع اإلصالحي العلماني الديمقراطي 
الذي بشر به طه حسين ولطفي السيد ومنصور فهمي وشبلي الشميل وفرح أنطون وعبد الرحمن الكواكبي وفرنسيس المراش 

على األفكار العقالنية، وعلى إمكان تجديد  -إلى حد كبير-رائيل دالل ورزق هللا حسون وأديب إسحق وغيرهم، وقطع الطريق وجب
  الفكر العربي بالعلوم الحديثة. 

 

  المجتمع اإلسمنتي 
تعنيه اليوم. ومع  لفت انتباهي بعض الكلمات في نصوص ياسين الحافظ التي كانت داللة لفظها قبل نحو خمسين سنة ال تعني ما

ذلك سأشير إليها ألنها ترتبط مباشرة بقضية األقليات واالندماج االجتماعي الطبيعي في سياق بناء الدولة الديمقراطية العلمانية 
لفتح لقد أتم اإلسالم عملية التفاعل والصهر في البلدان التي وصل إليها ا«المؤّسَسة على المواطنة والمساواة. يقول ياسين الحافظ: 

ال بد من قدر مناسب «، ورأى أْن )122(»إطالق عملية دمج األقليات قوميًا في المصهر األكثري«، ودعا إلى )121(»العربي آنذاك
. وأضاف: )123(»من القوة الستئصال الرواسب التاريخية العميقة الجذور النابذة عن المركز، المعارضة بناء دولة قومية لدى األقلية

ت تطوًرا برجوازيًا حقًا (...) إنما أرست نظامها الديمقراطي على قاعدة من االنصهار القومي، بل يمكن القول إن البلدان التي شهد«
إن االنصهار القومي هو الذي مهد الطريق للممارسة الديمقراطية، ووفر شرطها الموضوعي األول (...). إن مسألة االنصهار 

  .)124(»سب، بل أيًضا كقاعدة، للبناء القوميالقومي مقدمة ال بد منها ال للتقدم العربي فح

أعرف أن عبارة (الصهر) التي يستخدمها ياسين الحافظ كان يقصد بها (االندماج)، وليس أكثر، ذلك، ألن من غير الممكن 
ات حديثة، صهر الهويات التاريخية بالقوة، خصوًصا أن األقليات، وال سيما األقليات الطائفية ذات األصول اإلسالمية، ليست جالي

وإنما هي مجموعات انفصلت عن األكثرية السنية في إحدى المراحل التاريخية، واكتسبت بالتدريج مالمح الجماعة الهوياتية وقوامها. 
والطوائف موجودة منذ زمن بعيد، لكن تحولها إلى طوائف سياسية هو وليد عصر الحماية واالستعمار الذي حّول نظام الملل العثماني 

م سياسي (لبنان مثًال)، وبفضله صارت الطوائف أشباه أمم. والصهر بحسب ظاهر الداللة مسألة مستحيلة، ألن إضفاء التطابق إلى نظا
بين األكثرية الدينية (الُسنة) واألكثرية الحاكمة (السلطة) من شأنه أن يجر البالد، إلى حروب أهلية أو إلى حركات انفصالية، ألن 

. ويقدم لنا السودان برهانًا بليغًا على )125(عددة األحزاب هي التي يجب أن تشكل السلطة، وليس األكثرية الدينيةاألكثرية السياسية المت
إحيائي أفريقي في نطاق دولة استبدادية دينية مارست  -أن الوحدة هي من ضروب المحال بين شمال عربي مسلم وجنوب مسيحي

. وفي هذا 1983فر النميري اللذين أصدرا قوانين الشريعة اإلسالمية في سنة خطابًا صهريًا في حقبة تحالف حسن الترابي وجع
، فعارض جنوب السودان تلك القوانين، واتجه أبناؤه إلى االنفصال. لكن، ما لم يجِر 1985السياق أُعدم محمود محمد طه في سنة 

  االنفصال والحروب األهلية حقًا؟  البرهان عليه حتى اآلن هو: هل إن الدولة الديمقراطية العلمانية تقي الناس

إن المملكة المتحدة دولة ديمقراطية عريقة جًدا، وعلمانية أيًضا، والحرب بين األنغليكان والكاثوليك لم تتوقف في إيرلندا الشمالية 
حولت تشيكوسلوفاكيا إال منذ وقت قريب. وتنتظر مقاطعة كيبك بفارغ الصبر أحواًال مالئمة لالنفصال عن األمة الكندية. وما إن ت

إلى الديمقراطية حتى انفصلت القوميتان التشيكية والسلوفاكية من دون ضربة كف، وهذا أمر حسن وحضاري، خالفًا ليوغوسالفيا 
عة. وتطاير االتحاد السوفياتي قطعًا بعد سبعين سنة من عمليات الصهر الدؤوبة غداة تحوله  التي تفككت من جراء حرب أهلية مرّوِ

مركزية التسلطية إلى الديمقراطية. وربما نجد تفسير ذلك جزئيًا في أن الدول الشمولية من مثل االتحاد السوفياتي لم تكن دوًال من ال
علمانية، لسبب بسيط هو أن الدولة ابتلعت المجتمع، وأعاقت ظهور المجتمع المدني. ومهما يكن األمر فإن المجتمع الصخري أو 

                                                   
 ).15/12/2005، (الكويت، جريدة الرأي العامعثمان عبد الرحيم، ((موسوعة القرآن العظيم تنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة))،  )120(
 .21ياسين الحافظ، حول بعض قضايا الثورة العربية، ص  )121(
 .162ياسين الحافظ، في المسألة القومية الديمقراطية، ص  )122(
 .85المسألة القومية الديمقراطية، ص ياسين الحافظ، في  )123(
 .187ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة، ص  )124(
ة غير العلمانية وغير الديمقراطية. إن مبدأ حكم األكثرية في ما لو تطابقت األكثرية الدينية مع األكثرية السياسية، يشكل في أحيان كثيرة أداة قهر في المجتمعات التعددي )125(

يطرة األتراك على األكراد. وفي جنوب أ ا على قبيلتي اليوربا واأليبو. وفي تركيا تعني س يطرة قبيلة الهوس يطرة فاألكثرية في نيجيريا تعني س فريقيا وزيمبابوي تعني س
 السود على البيض. وفي لبنان تعني سيطرة المسلمين على المسيحيين.
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  االندماج االجتماعي والمواطنة والعَلمانية  
    قراءة في أفكار ياسين الحافظ

المصهور أو المصبوب، هو مجتمع بشع وقبيح؛ فالمبدأ األساس في االجتماع البشري هو االختالف والتعدد.  اإلسمنتي أو الفوالذي أو
  أما المجتمع المرصوص فهو يشبه سمك السردين في العلب التنكية، وله صالحية زمنية محددة. 

با، بحسب ياسين الحافظ، فإن العلمانية إذا كان االنصهار القومي هو الذي مهد الطريق في الماضي نحو الديمقراطية في أورو
اعات الديمقراطية هي المدخل الذي ال بد منه اليوم في البلدان العربية لبناء الدولة الحديثة. غير أن العلمانية ليست دينًا كما تروج الجم

ات، وال سيما حرية االعتقاد اإلسالمية بفرعيها الهذياني والمتخلف، بل هي نظام سياسي للدولة ينص على احترام التعدد والحري
ل عقائدها إلى  (وعدم االعتقاد). ونقيض العلمانية ليس اإلسالم أو المسيحية، بل االستبداد واأليديولوجيات الصهرية التي تريد أن تحّوِ

ضان. لكن ال قوانين. ففي الدول العلمانية يستطيع المسلم أن يمارس إسالمه كما يريد، وأن يمتنع عن شرب الخمر، وأن يصوم رم
يجوز للدولة أن تفرض على الجميع قانون منع الخمر، وإلزام الجميع صوم رمضان، ألن ذلك يعني خلط األخالق الدينية بالقوانين، 

. أما في البلدان العلمانية فالمسلمون يمارسون حريتهم الدينية أفضل كثيًرا مما كانوا يمارسونه )126(وهذا الخلط هو االستبداد بعينه
لدانهم األصلية التي تطبق الشريعة. فالشيعة واإلسماعيليون في السعودية، على سبيل المثال، ال يستطيعون الجهر بإيمانهم من في ب

يعيشون على هذا المنوال. واألحمديون ممنوعون من العبادة  -على نحو ما-دون التعرض لهم بالتكفير والشتائم. والُسنة في إيران هم 
وفي السعودية، وحال البهائيين في إيران ومصر كحال األحمديين. بينما ال يوجد بلد علماني يمنع بناء المساجد العلنية في باكستان 

مثلما تمنع السعودية بناء الكنائس، وال يوجد قس في كنيسة يقف ليلعن كل َمن يخالف دينه ويدعو عليهم بالموت وترميل نسائهم 
  . )127(عة في بلدانناوجعل أبنائهم يتامى كما يفعل خطباء الجم

 

  دولة المساواة
الدولة التي نتطلع إليها نحن المواطنين العرب الذين اكتووا بنيران الحروب األهلية هي الدولة الديمقراطية العلمانية، أي دولة 

حتى الطائفية لعناصرها لمواطنيها المتساوين األحرار جميعهم؛ دولة علمانية من بابها إلى محرابها تحترم الهويات اإلثنية والقومية و
التكوينية جميعهم، على أن تحترم هذه العناصر وحدة بالدها وثقافة أغلبية سكانها وقوميتهم ولغتهم وتاريخهم وحضارتهم. وقد أُرغمت 
 الحكومات العربية من جراء متطلبات العصر على األخذ ببعض مظاهر العلمنة مثل قانون العقوبات؛ فال عقوبة إال بنص. ولهذا

، 1840، الذي أخذت الدولة العثمانية بنصوصه معظمها منذ سنة 1810القانون المأخوذ من القانون الفرنسي الصادر في سنة 
انتزعت الدولة الحديثة من القاضي الشرعي عقوبة التعزير لحماية للمواطنين من تسلط رجال الدين. وأُلغي منذ زمن بعيد رجم 

ة وأفغانستان)، وانتهى قطع يد السارق، وُرفعت الجزية عن غير المسلمين، وُحّرم الرق بالقوانين الزانية (إال في المملكة السعودي
المعاصرة، وما عادت الردة جريمة، وُمنع التسري وملك اليمين، حتى التعطيل في األعياد المسيحية صار أمًرا ملزًما. ومع ذلك ظل 

العلمانية بضاعة أجنبية، بضاعة مسيحية نمت في مرحلة الغزو «يردد أن راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة اإلسالمية في تونس 
  . )128(»الفكري(...). والشعب يتزايد رفضه لهذه األيديولوجيات التي نمت في مرحلة مرضية، في مرحلة الغزو الفكري

ت اإلسالم هو المشكلة. رفع اإلخوان المسلمون شعار (اإلسالم هو الحل). لكن سياسيات اإلخوان المسلمين ومشتقاتهم جعل
  والمدخل إلى تخطي تلك المشكلة هي، بحسب ما أرى، هو العلمانية التي تتضمن: 

  إلغاء النص في الدستور على أن اإلسالم هو دين الدولة، وعلى أن الشريعة اإلسالمية هي المصدر الرئيس للتشريع.  -1

  إصدار قانون موحد وملزم لألحوال الشخصية ينزع من رجال الدين سلطة التحكم بحياة الناس وخياراتهم.  -2

  عدم السماح بتأسيس األحزاب والجمعيات على أساس طائفي.  -3

  إلغاء التعليم الديني. -4

  إلغاء مؤسسات األوقاف لمصلحة الدولة الراعية.  -5

  ن (ال المساواة أمام القانون، بل المساواة الكاملة في جميع المجاالت). تأكيد المساواة بين المواطني -6

إن مبدأ المساواة هو عماد الدولة الحديثة، واألساس الذي تُبنى عليه عملية االندماج االجتماعي والوطني. والمعروف أن رجال 
في ذلك إلى احتكارهم اإلفتاء والقضاء الشرعي وإدارة  الدين المسلمين (الُسنة بالتحديد) ظلوا دائًما يقاومون هذا المبدأ مستندين

اة األوقاف التي تدر أمواًال هائلة، وإدارة المساجد والتعليم الديني، وهي شبكة قوية وفاعلة ومانعة للحداثة. والحرية للجميع هي المساو
مي، والحر غير العبد، والرجل غير المرأة. والدولة عمليًا، لكن اإلسالم ال يقر المساواة؛ فالمؤمن ال يساوي الكافر، والمسلم غير الذ

هي الدول التي ال توجد فيها مساواة وحريات.  -كما في السعودية وإيران-التي تُحكم بموجب نظام القربى أو بموجب النص الديني 
 ة، بل من أهل الذمة أو المعاهدين. وفي (األمة اإلسالمية) ال يمكن عّد المسيحيين مثًال من طوائف األمة، ألنهم ليسوا جزًءا من المل

                                                   
 .291-290)، ص 2017شامل أجراه صقر أبو فخر)، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  راجع: عزمي بشارة، في نفي المنفى (حوار )126(
 .24)، ص 2007انظر: صقر أبو فخر، الدين والدهماء والدم: العرب واستعصاء الحداثة، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  )127(
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  قصارى الكالم 
هل يمكن أن ننظر إلى ما كتبه ياسين الحافظ قبل أكثر من أربعين سنة وعيًا مطابقًا حقًا؟ ال ريب أن كتاباته، خصوًصا في 

التقدمية. والفكر المطابق مسألة األقليات واالندماج الوطني، كانت المعة ورائية، واكتسبت مكانة رفيعة من جراء عمقها ورؤيتها 
لدى ياسين الحافظ هو الفكر الذي ال يتأمل الواقع معياريًا أو من حيث ما ينبغي عليه أن يكون، بل يتأمله وضعيًا، أي مثلما هو 

ا . وبعد تلك الحقبة الطويلة التي تصرمت منذ كتابات ياسين الحافظ الرفيعة يجوز لنا أن نختبر مفهوماتها ومضامينه)129(كائن
بمطابقتها على الواقع وعلى ما آل إليه ذلك الواقع. وقصارى القول في هذه المسألة هو أننا ال نستطيع، في أي مرحلة، أن نأخذ بيًضا 
من السلة أكثر مما فيها أو غير ما فيها. لكن سلتنا هي البداوة، وهويتنا ما برحت هي البداوة أيًضا مهما تبرقعت بالبراقع القديمة 

الحديثة. والهوية اليوم تلوذ بالماضي وتتشرنق بخيوط الماضي بدًال من أن تستمد نسغها من المستقبل. لذلك ليس غريبًا أن  واألقنعة
يكون كتاب ابن رجب الحنبلي الموسوم بعنوان (فضل علم السلف على علم الخلف) هو أحد أبرز مصادر الثقافة العربية حتى يومنا 

، حتى إن مسرحية (أهل الكهف) »من كانوا قبلكم أعلم منكم«نائه كالم عمر بن عبد العزيز القائل: هذا الذي ما زلنا نردد في أث
، انتصار الماضي على الحاضر بعدما طغى مفهوم البدعة على اإلبداع. وها نحن 1936لتوفيق الحكيم أعلنت، منذ نشرها في سنة 

 عربية. بعدما كنا نتكلم على الهوية العربية صرنا في الهاوية ال
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