
 

    2017 أكتوبر /تشرين األول – الثالثالعدد  39  

      

  الثورة القومية الديمقراطية

 دالالتها وقيمها في فكر ياسين الحافظ

 جباعيالجاد الكريم 

  المحتويات
  40  ............................................................................................  ملخص تنفيذي

  41  ......................................................................................................  مقدمة
  45  ...............................................................................................  ضد التبسيط

  46  ..........................................................................................  مفارقات الحافظ
  48  .........................................................................................  في تقديس الثورة
  49  ...........................................................................................  الثورة والحرب

  50  .........................................................  ما الذي ما يزال راهنًا من فكر ياسين الحافظ؟
  53  ...................................................................األفق الديمقراطي الذي افتتحه الحافظ

  56  ...................................................................................  المجتمع المدني والسلم
  57  ...................................................................................  رؤيوية وأزمة وجودية

  59  ................................................................................  العقالنية واإلنسية الكونية
  61  .......................................................................................  المصادر والمراجع

 
    



 

    ملف العدد 40  

  الثورة القومية الديمقراطية  
    دالالتها وقيمها في فكر ياسين الحافظ

  ملخص تنفيذي
إن التقاط ياسين الحافظ ظاهرة التأخر التاريخي العربي وتجلياتها في البنى المعرفية والثقافية والسياسية واالقتصادية 

قومية الديمقراطية، ألن التأخر ظاهرة أعمق من محض كونها تخلفاً، (للمجتمعات) العربية، قاده إلى تبني مقدمات ومبادئ المسألة ال
حيث قاد مفهوم التخلف التيارات والحركات اليسارية القومية والماركسية على حد سواء إلى تبني منظورات تنموية أدت إلى  (تقلدة) 

تي نقدها نقداً جذرياً في كتاباته المختلفة، ومن رحم هذه الحداثة، أو تحديث التقليد، وهذا ما أطلق عليه مصطلح (التقليدوية الجديدة) ال
الظاهرة  (الهجينة والنغلة)، نتجت (الدول السلطانية) المحدثة، واالستبداد الشرقي المنبعث من جوف التاريخ، واالشتراكيات المتأخرة 

سهمت التيارات (التقليدوية الجديدة) (البعثية (التأخراكيات)، بتعبيرات الحافظ، و(المجتمعات) الجماهرية ذات السمات الرعوية، وأ
  والناصرية والماركسية) في اجتثاث براعم الحداثة كلها التي تبرعمت في (مجتمعاتنا) بتأثير الصدمة الكولنيالية. 

لالنعكاس (من الثورة القومية الديمقراطية، في واحدة من أهم دالالتها عند الحافظ، هي سيرورة انتقال عسيرة ومتدرجة وقابلة 
الملة إلى األمة). وهي، في الوقت نفسه، وبالمعنى نفسه، سيرورة تحول أو انتقال عسيرة ومتدرجة وقابلة لالنعكاس من المجتمع 
التقليدي، البطركي أو البطركي المحدث، بتعبير هشام شرابي، إلى المجتمع المدني الحديث، وسيرورة انتقال من حالة الالدولة، 

ديث للدولة، أو حالة االستبداد الشرقي المحدث، إلى حالة الدولة الدستورية، التعاقدية التي تستمد شرعيتها من الشعب، ال بالمعنى الح
من عقيدة دينية، وال من عقيدة قومية أو اشتراكية، وال من محض القوة والغلبة والقهر، ومن حال التنثُّر االجتماعي والتفاصل 

كانت األيديولوجيا دينية أم (علمانية)، إلى حالة االندماج القومي، قل الوطني بالمعنى نفسه، والتواصل  األيديولوجي المذهبي، سواء
والتشارك الحر في الحياة العامة وإدارة الشؤون العامة. وهي بهذا كله سيروة انعتاق األفراد رجاالً ونساء من التبعية (= العبودية) 

   .والتواكل، وتحررهم من الخوف واالنقياد والطاعة واالمتثال والعجز

 Historical)تاريخ)،  والثورة القومية الديمقراطية، في فكر ياسين الحافظ، (فعل تاريخي كلي)، ترمز إليه مقولة (السياس
Policy) اقتصادية وثقافية وسياسية  –، أي شبكة التفاعالت االجتماعية المعقدة، وما تولده من سيرورات أو عمليات اجتماعية

وأخالقية، تجري تحت سطح الواقع الذي يمكن إدراكه إدراكاً مباشراً، محكومةً بمنطقه، أي بمنطق الواقع أو (عقالنيته)، أو بمنطق 
التاريخ وعقالنيته، وال فرق. ومن ثم فإن عقالنية السياسة، وهي معيار نجاعتها اإلجرائية وجدارتها األخالقية، بالتالزم، مرهونة 

اعلة على تجاوز السطح السياسي، بصفته (صورة الحياة االجتماعية) إلى ما تحته، حيث تجري عملية / عمليات بقدرة الذات الف
  التشكل، التي ليس السطح السياسي سوى أحد ممكناتها، الناتج من نسبة القوى االجتماعية، في لحظة تاريخية معطاةً. 

حل مسألة األرض، (اإلصالح الزراعي الجذري، الذي يدمج األرض  وتشتمل الثورة القومية الديمقراطية في فكر الحافظ على
في نمط اإلنتاج الحديث)، وتصفية البنى والعالقات اإلقطاعية، ما قبل المدنية وما قبل الوطنية أو القومية، ونماذج التفكير واإلدراك 

حل مسألة الجماعات اإلثنية حالً ديمقراطياً، وحل مسالة  والتمثل والتقدير والعمل المقترنة بها، ومسالة التصنيع، واالندماج القومي أو
الجماعات المذهبية حالً علمانياً، بحيث تفضي هذه جميعاً متضافرةً إلى تشكُّل مجتمع مدني حديث ،ودولة قومية حديثة، دولة حق 

دني ذاته في مواجهة الواقع العربي وقانون ومؤسسات، قابلة للتحول إلى دولة ديمقراطية، ذات نسغ علماني مستمد من المجتمع الم
الذي يشله التخلف الثقافي واالجتماعي، الغارق في ظالم السحر والوهم والغيبيات، يصبح التأكيد على الجانب العلماني  ضرورة ال 

دونه، وهذا ما يمنح  بد منها لمواجهة هذا الواقع مواجهة شاملة. العلمانية عند الحافظ مبدأ أساسي وتأسيسي ال قيامة لمجتمع مدني من
 مفهوم األمة ومفهوم القومية (= الوطنية) عنده معنى علمانياً، قوامه الحاجات المشتركة والمصالح المشتركة. 

لقد انفتح فكر ياسين الحافظ، مع الثورة القومية الديمقراطية، على آفاق نهضوية مناهضة لظاهرة التأخر التاريخي وتجلياتها، 
قدم وبآفاق إنسانية وكونية، تتخطى التصورات التنموية، وما أفرزته (التقليدوية الجديدة) من قطيعة مع الحداثة، ومرتبطة بمفهوم الت

وإعادة إنتاج التأخر بلبوسات (عصرية)، منذ انتقل من نقد السياسة (نقد السطح السياسي) إلى نقد المجتمع التقليدي والكشف عن 
دني. نرى أن هذه اآلفاق أهم ما تبقى لنا من ياسين الحافظ. ولعل كلمة (اآلفاق) ال تفي مظاهر تأخره، ومعارضته بالمجتمع الم

أنه وضع  -وال ندعي-بالغرض، وال تفي الحافظ حقه، إذا عزلت عما سماه الحافظ صوى (عالمات) على الطريق. لم يدع الحافظ 
أسئلتها، وتركها  –الفكر، وطرح مسائلها  –ية في مستوى النظر نظرية في الثورة القومية الديمقراطية، ولكنه وضع الثورة الديمقراط

   .مفتوحة، بحسب طبيعتها

ويمكن القول: إن الحافظ ارتقى بالفكر القومي، قل الفكر السياسي، إلى ذروة لم يعد ممكناً بعدها إال االنتقال إلى فضاء ديمقراطي 
نساني والمشاركة فيه أو النكوص إلى األصولية والسلفية (الماضوية) مفتوح على الممكنات، بقدر انتفتاحه على منجزات الفكر اإل

  .والتلفيق
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  مقدمة
لياسين الحافظ الذي جمعتني به في مجال الفكر السياسي تجربة حزبية  وأخالقية معرفية بمديونية أعترف أن األمانة تقتضي

 االذي كان الحافظ من أبرز قادته، إن لم يكن أبرزهم فكريً  العربي الثوري العمال حزب إطار في كذلك، جعلها من هو ا،غنية ثقافيً 
 القومية المسألة في( في تقديم كتابه مرقص لياسإ. لذلك ال أستطيع أن أقول فيه أقل مما قال فيه صديق عمره اوأخالقيً  اوسياسيً 

  : )الديمقراطية

: أوالً  هذا كانت علمانيته. والبشرية التاريخ والشعب، طنالو الواقع، العالم، لقراءة جادة محاولة الحافظ ياسين فكر كان«
لتغييره. هذا ما يؤسس العلمانية، بالمعنى اآلخر المعلوم،  شرًطا ضروراته، وفهم فهمه، ا،ونهائيً  مبدئيًا الزمني بالعالم االعتراف

 كمواطن والمواطن)، الموضوع صلب في(والمرأة  كإنسان اإلنسان عتق والدولة، العربي المجتمع علمنة ،)الدنيا(و )الدين(فصل 
 العلمانية: معنيان هناك ليس الحاصل في. والفرد المجتمع إلى الطوائف تجاوز واألكثرية، األقلية فكرة تجاوز)، بالطبع(والمواِطنة 

 لنضال شرط وهذا عربية، أمة أمة، تشكالن كلتاهما بالديمقراطية، مرهونتان كلتاهما. واجبة العربية الوحدة كما العرب، على واجبة
  .)1( »االشتراكية أجل ومن اإلمبريالية ضد راسخ

ذو داللة في موضوعنا. الكتاب قول أو رأي أو وجهة  ،)الديمقراطية القومية المسألة في( الحافظ لياسين األخير الكتاب عنوان
مغلقة، تستبعد غيرها  صائبة، ورؤيةأو وجهة نظر  اأخيرً  ورأيًا ا،وحيدً  قوالً  وليس ،)الديمقراطية القومية الثورة في(نظر أو رؤية 

مسألة، مسألة مفتوحة، بالغة الصعوبة والتعقيد  -نقرؤها وكما- مرقص لياسإمن الرؤى. والثورة القومية الديمقراطية، كما قرأها 
وحل بعينه.  ،بعينها مقاربة إلى ال جاالت،الم مختلف في وحلول عملية ،على الصعيدين المعرفي والعملي، تحتاج إلى مقاربات نظرية

ه الدائم، وشغلَه الشاغل من دون أي مبالغة. فال يمكن استبعاد روحه  ولكننا نزعم أن هذه المسألة كانت مسألة الحافظ الشخصية، وهمَّ
  من مقاربته لها. اأو نفسه أو نَفَِسه وهواه أيضً 

شرط الزم للديمقراطية عند الحافظ، وسمة رئيسة من سمات  -قتبس أعالهفي النص الم مرقص لياسإعبر عنها  كما- العلمانية
 والنقابات واألندية الجمعياتبمثل  مجتمع مدني حسن التنظيم، مجتمع منظم وفق تقسيم العمل االجتماعي، والمؤسسات التي تنبثق منه

نينه الخاصة، وتقوم فيه العالقات بين المذاهب ينمو فيه الدين، ويتطور، وفق قوا ،، وغيرهاالضغط وجماعات السياسية واألحزاب
شرط الزم لالنفكاك من الروابط األولية والبنى البطركية، ونماذج التفكير  -العلمانية أي- وهي. )الضمير حرية(الدينية على مبدأ 

د واألعراف والقيم، االجتماعية واإلدراك والتمثل والتقدير والعمل التي تفرضها هذه البنى على األفراد، من خالل العادات والتقالي
 األهم والعامل ،)الديمقراطية القومية الثورة( عليهاوالمعرفية والثقافية. وبهذا تكون العلمانية من أبرز الدالالت التي تنطوي  ،منها
  أو الهوية الوطنية الحديثة، وال فرق. الحديثة القومية الهوية وتشكُّل االجتماعي، االندماج عوامل من

هوية؛ من دون استجالء مفهوم الهوية في ترسيمة الحافظ النظرية، يصعب فهم الدالالت  -نفسه بالمعنى- الوطنية قل ،)القومية(
 خصوصية. ).الحافظ(عند  الهوية تكن لم«مرقص في المقدمة المشار إليها:  لياسإالتي تنطوي عليها الثورة القومية الديمقراطية. يقول 

ل جماعة لهم فال اَدها،أفر هي تشّكِ ومستقلين). الهوية عنده رابطة الـ هو مع الكون، مع العالم،  احرائر ومستقالت وأحرارً  ا(أفرادً  تشّكِ
لشخص،  اومعينَّة ومفتوحة على الالنهاية. هكذا الهوية الفردية المليئة حقً  امع اإلنسان والتاريخ، كتقدم وكمسائل، رابطة محددة دائمً 

ه، نزوع إلى مستقبل ممكن وواجب، لشعب، ألمة، لحزب، لط بقة، لجماعة حية، لبشرية بالكامل. وعلى هذا األساس الهوية توجُّ
  . )2( »هويةالهوية بالمعنى اآلخر تجريد ميت، ال 

 ،عند الحافظ وقفة خاصة. فإذا كانت الهوية هي الوعي الذاتي، والتحديد الذاتي لفرد أو جماعة أو شعب الهوية مفهوم يستحق
فإن الحافظ قدم لنا في سيرته الذاتية صورة واضحة وصادقة عن نمو هويته الشخصية، عن نمو شخصيته الفكرية السياسية، وتطورها 

دية بل تغيُّرها. هذا النمو يساعد في استنباط داللة القومية في وعيه، وداللة مفهوم األمة: من داللة تقليدية (عروبية إسالمية) إلى تقلي
ية أيديولوجية، وناصرية جماهيرية، وماركسية دوغمائية) إلى ديمقراطية حديثة وكونية، منظوٍر إليها بمنظار ماركسي جديدة (بعث

  نقدي. 

ليه ونقاده، إذا لم تُقرأ وفق تسلسلها الزمني  هذه الوعي صور أو مضامين الهوية تتداخل في نصوص الحافظ، ولدى قرائه ومؤّوِ
في نصوصه  )العربي المجتمع(و )العربي الشعب(و )العربية األمة(أو مقوالت  مفهوماتلحافظ على وشروط إنتاجها. ولعل إصرار ا

يثير جملة من األسئلة، من أهمها ما يتعلق بكيفية نمو الوعي، وعوامل هذا النمو، الذاتية والموضوعية، ومدى  ،)3(ما قبل األخيرة 
 سيرورة كان البشري العقل في العميقة الجذور ذي التقليد من لتخلصا« أنيسره وسالسته أو صعوبته وعسره. يعترف الحافظ 

. ))4( انقصافية بقطيعة(فال يمكن التخلص من التقليد . »آن في والتثقف والتأمل الممارسة خالل من جاءت متالحقة، بطيئة تطور
األرمنية المسيحية في بيئة عربية مسلمة، تقبع في أساس وعيه الديمقراطي،  أمه عانته الذي المزدوج االضطهاد لذكرى أن إلى ويشير

                                                   
  .963)، ص 2005، األعمال الكاملة، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 7ياسين الحافظ، في المسألة القومية الديمقراطية، ص )1(
  . اإلضافة المحصورة بين قوسين من عندنا.964، األعمال الكاملة، ص 8المسألة القومية الديمقراطية، صياسين الحافظ، في  )2(
  في نصوص الحافظ األخيرة نقع على مفهومات الشعب اللبناني أو المصري، والمجتمع اللبناني أو المصري، واألمة اللبنانية أو المصرية. )3(
 .683، األعمال الكاملة، ص 13وجيا المهزومة صياسين الحافظ، الهزيمة واأليديول )4(
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إدانتي التي ال ترحم للمجتمع التقليدي واهتمامي الشديد، بل قل هواي، بالثورة  إن«من الستينات:  اونفوره من المجتمع التقليدي، بدءً 
 المجتمع تحرر ومحك رائز بوصفها المرأة، تحرر قضية التالي،وب العربي،الديمقراطية ودورها األولي والحاسم في سيرورة التقدم 

  .)5( »عانيت التي العائلية، التجربة بهذه األرجح على صلة، بال ليست ككل،

 الفعل، على وباعثة لإلرادة محفِّزة والرغبة الرغبة، ذروة الهوى الديمقراطية؛ بالثورة هواه عن التعبير مغبَة الحافظ يخش لم
على ترجمة أفكاره وتصوراته و(هواه) إلى أفعال، سواء من خالل الحزب، الذي راهن عليه أو من خالل  اكان حريصً  -ربما- لذلك

إن تطوره  -مبالغة بال-شبكة عالقاته باألشخاص الفاعلين في الحياة الثقافية والسياسية، في الحياة السياسية خاصة. يمكن القول 
الثوري العربي، وبعض توجهات الحركة السياسية السورية، على الرغم من صدود الفكري كان يجد صداه في حزب العمال 

  وأحد هراطقة الحركة القومية العربية. ،فهو أحد هراطقة الحركة الشيوعية ،الشيوعيين والبعثيين، وبعض الفصائل الفلسطينية عنه

قبل أن  ،)6( االنتحارفظ، جعلته يفكر في كانت فجيعة شخصية للحا 1967 يونيو /حزيران حرب عنها أسفرت التي النتائج
 االنتقال إلى دفعته هزيمة والسياسة، األيديولوجيا إلى والمؤسسات والجامعة المدرسة من ،)األمة لقوى شاملة هزيمة(تصير في وعيه 

في حياته  نمنعطفين أساسي باريس في القصيرة وإقامته حزيران هزيمة نعدّ الذي ينتجها، ما يجعلنا  المجتمع نقد إلى السياسة نقد من
  من انتقاله من دير الزور إلى دمشق.  كثيًراالفكرية والسياسية، تأثيرهما أعمق 

ذلك ألنه  )،الديمقراطية الثورة(األثر األعمق في تبلور وعيه الديمقراطي، واقتناعه بأولوية  -قصرها على- باريس في إلقامته
إلى تصرفات يومية في عالم حي آسر.  وغيرها ت مثل إنسانوية وعقالنية ومواطنيةعاين في تلك المدة القصيرة كيف تتحول كلما

 من يتخلص أن إال متخلف مجتمع من اآلتي للمرء يمكن ال بالطبع، البورجوازي الحديث، المجتمع هذا مع«يقول في سيرته الذاتية: 
 يعرف عندما العربي، القومي اإليماني المعتقد بثها التي)، القومية الذات حول العالم محورة نزعة(أو  القومية النرجسية تظاهرات

 اضطهادها في المتمثلة العربية المرأة مأساة يكتشف أن للمرء يمكن ال. السورية الموازنة تعادل وحده باريس مترو موازنة أن مثًال،
. التقليد وأسر الذكوري األسر من تحررت التي الغربية المرأة يرى عندما إال شخصيتها واستالب المضاعفة وشعوريتها وخنوعها

ج، بدون تتحدث بأنها يفاجأ أن أال يمكن ال غربية امرأة إلى يتحدث الذي الشرقي أن والواقع  شعور أو خنوع أو غصة بال تحرُّ
 باريس في. عقالني تأثير أي من خالية شعورية أو حريمي دلع بال المقنَّعة، االغتصابية الرجل نيَّات في شكٍ  بال الرجل، إزاء بالنقص
كيف أمكن للمرأة أن تستعيد إنسانيتها، وتقف إلى جانب الرجل، ال وراءه، وماذا يمكن أن يفعل الشغل واأليديولوجيا  عيانًا لمست

  . )7( »إنسانةاإلنسانوية العقالنية في تطوير الكائن البشري من حرمة إلى 

   

                                                   
  . اإلضافة المحصورة بين قوسين من عندنا.683، األعمال الكاملة، ص 13ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة، ص )5(
  راجع/ي، سيرته الذاتية التي افتتح بها كتابه (الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة). )6(
  .700، األعمال الكاملة، ص 30، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة صياسين الحافظ )7(
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من جانبها العملي، األخالقي، جانب الممارسة اليومية، وهو اتصال يفوق  بيةالغر بالثقافة مباشر اتصال باريس في اإلقامة
وثقته بنفسه أو تحرره من أشكال الخوف، مقارنة بوضع الفرد في  ،وجرأته ،الفرد قوة تذهله كانت فقد فوائده،في  )الكتبية المعرفة(

 بتاتًا مقطوع حبله وهنا باأللوهة، موصول اإلنسان سرة حبل هناك دودة، الفرد هنا ديك، الفرد هناك«بالد الخوف واالستبداد الكلي: 
بما هو عبد، هناك العنفوان، وهنا الوداعة، هناك برومثيوسية طاغية، وهنا القناعة وراحة البال، هناك الشك والتساؤل والنقد، وهنا 

د الغربي كان الجواب يقفز من خالل مالحظة بسيطة التلقين واليقين واالمتثال. ... عندما كنت أتساءل من أين هذه القوة التي للفر
بادية للعيان، دونما حاجة إلى البحث عن األسباب التاريخية واأليديولوجية والمجتمعية والسياسية: ألن بالده كفت عن أن تكون بالد 

ال تحصى من الخوف: خوف من الخوف. في ديارنا العربية، منذ سنواته األولى، وربما منذ شهوره األولى، تتعاور الفرد أشكال 
من السلطة االستبدادية الشرقية. في بالد الخوف  االعائلة، من المعتقد اإليماني، من التقليد، من المجتمع، من المدرسة، من الغد، وأخيرً 

  .)8( »صخالسرير بروكوست ينتظر كل فرد يتمدد فوقه، ولكن لتُقطع خصيتاه، فيغدو ضحية وديعة مذعنة، حياتها فرار وموتها 

 التي الديمقراطية، أي السياسي، اإلطار كان الغرب في الخوف فيه صفي الذي اإلطار«الحافظ من هذه المعاينة إلى أن  يخلص
مهمة من معايير الحداثة  معاييربهذا يكشف الحافظ . »األخالقية قيمه وتشحذ اإلنسانية، كرامته وتنمي الخوف، من اإلنسان تحرر

التي هي الوجه اإلنساني المقابل لالنعتاق  األخالقية القيم وشحذ اإلنسانية، الكرامة وتنمية الخوف، من التحرروالحياة الديمقراطية: 
  ماركس.  بحسبالسياسي، بصفته المقدمة الضرورية لالنعتاق اإلنساني، 

من عدوان  مأ الطبيعية الكوارث من سواء ومواطنيها، لمواطناتها الدولة ايةحم الحماية، فكرة في المعايير هذه تلخيص يمكن
من البطالة والفقر والعوز والحرمان من الخيرات االجتماعية، وهي  ممن االعتداء على كرامتهم وحريتهم وحقوقهم، أ مخارجي أ

جميعها إلى الوظائف االجتماعية للدولة الحديثة إشارتها إلى معنى المواطنة المتساوية، ومبادئ  األحوالفي  ، تشيرحماية قانونية
العدالة. أول مبدأ من مبادئ العدالة في واقعها العملي هو تساوي المواطنات والمواطنين أمام القانون، وتساوي النساء والرجال في 

  م أي تمييز، ورفع أي امتياز.األهلية االجتماعية والجدارة واالستحقاق، وتجري

   

                                                   
  .700، األعمال الكاملة، ص 30ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة ص )8(
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في  -ماركوزه بتعبير- )واحد بعد ذي إنسان(عن سيروة تشييء اإلنسان وتغريبه، وتحويله إلى  غافًال  كان الحافظ أن نظن ال
 والنزعات اإلمبريالية، الميول وتنامي االحتكارات، تنامي جراء منعملية اإلنتاج االجتماعي الرأسمالية التي أخذت تميل إلى التوحش 

للثورة  افي الوقت نفسه. يدل على ذلك داللة قاطعة تمسك الحافظ بالهدف االشتراكي في المرحلة األولى، وجعله أفقً  العنصرية
الديمقراطية في المرحلة األخيرة من مراحل تطوره الفكري والسياسي. لكن مقارنة حالة اإلنسان في الغرب بحالة اإلنسان العربي 

في مجرى التاريخ البشري وسيرورة انعتاق  اراسخً  تقدًما وعّدهمااإلنجاز البورجوازي، والنظام الديمقراطي،  دفعته إلى تثمين
من روائز تقدم المجتمع. ويمكن أن نضيف  اأساسً  ااإلنسان، الفرد والمواطن والمواِطنة بالطبع. ومرة أخرى يبرز تحرر المرأة رائزً 

في المدنية والحضارة والمعرفة والثقافة واألخالق على أنه تفاوت في طبائع البشر بل نتيجة أن الحافظ لم يكن ينظر إلى التفاوت 
الخلفية المعرفية  كّوني )التاريخ جوف من المنبعث الشرقي االستبداد(لتفاوت الشروط التاريخية واختالفها. فإن نقد التأخر التاريخي و
 واأليديولوجية للثورة القومية الديمقراطية في ترسيمته النظرية. 
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  التبسيط ضد
أن الحافظ يستعمل ثالث صيغ مختلفة بعض االختالف، متشابهة بعض التشابه، ولكنها تحيل مجتمعة على الطابع المركب  يالحظ

 أفق ذات ديمقراطية قومية ثورة(و ،)ديمقراطية ثورة(و )،مقراطيةدي قومية ثورة(والمعقد للثورة المنشودة، وتصوره عنها: 
 المدني المجتمع سوى عياني تجسيدالتي ليس لها  )األمة(تحيل على  )القومية(لعل األولى تبرز البعد االجتماعي، ألن  ،)اشتراكي
. المتساوية والمواطنة السلطات وفصل ومؤسساتها الدولة وعمومية القانون وسيادة الشعب سيادة: السياسي البعد تبرز والثانية. الحديث
 خصوًصا، ةفي نصوصه األخير اأن الصيغة األولى أكثر تواترً  أيًضا ويالحظ. والعدالة والحرية المساواة: األخالقي البعد تبرز والثالثة

 على قل ،)9( العربي) المجتمع(كان على  األساس رهانه أن يعني ما ومفعوالتها،من تحليله لحرب تشرين  بدًءا، 1973 عام بعد
 -تقدم كما- المجتمع نقد إلى السياسة نقد من انتقل أنه الذاتية سيرته في صرح وقد. واألخالقية السياسية وممكناته المدني، المجتمع
 بتمثل القائلة العروي هللا عبد طروحةللتقدم العربي، وإن تأثر ب اتالزم شروًطا وقيمها، ومناهجها الليبرالية مبادئ يعدّ وصار 
  (بورجوازية). ليبرالية بمرحلة المرور دون من الليبرالية

 من(في واحدة من أهم دالالتها عند الحافظ، هي سيرورة انتقال عسيرة ومتدرجة وقابلة لالنعكاس  الديمقراطية القومية الثورة
وبالمعنى نفسه سيرورة تحول أو انتقال عسيرة ومتدرجة وقابلة لالنعكاس من المجتمع  -نفسه الوقت في- وهي. )األمة إلى الملة

إلى المجتمع المدني الحديث، وسيرورة انتقال من حالة الالدولة  -شرابي هشام بتعبير- التقليدي، البطركي أو البطركي المحدث
الدولة الدستورية التعاقدية التي تستمد شرعيتها من الشعب، ال بالمعنى الحديث للدولة أو حالة االستبداد الشرقي المحدث إلى حالة 

والغلبة والقهر، ومن حالة التنثُّر االجتماعي والتفاصل  القوة محضمن عقيدة دينية، وال من عقيدة قومية أو اشتراكية، وال من 
قومي، قل الوطني، بالمعنى نفسه، والتواصل إلى حالة االندماج ال )علمانية(األيديولوجي، المذهبي، دينية كانت األيديولوجية أم 

ونساء من التبعية (= العبودية)  رجاالً  األفراد انعتاق سيروة كله بهذا وهي. العامةوالتشارك الحر في الحياة العامة وإدارة الشؤون 
  واالنقياد والطاعة واالمتثال والعجز والتواكل، وتحررهم من الخوف.

التي ابتدأت بتحرير المعرفة والسياسة من الالهوت (كوبرنيكوس وماكيافللي،  األوروبية يةالديمقراط الثورة أن المؤكد من
التي وصفها األب سييس، بأنها هي األمة، (مجموع الشعب، باستثناء النبالء  )الثالثة الطبقة(وغيرهما كثير)، وتكللت بانتصار 

وعبرت عن مصالحها، واعترفت  ،األمة بلسان تحدثت البورجوازية أن افترضواإلكليروس)، ورأى كارل ماركس الرأي نفسه حين 
من المؤكد أن هذه الثورة القومية الديمقراطية  .هذا يومنا وإلى مها،وسب والدولة المجتمع فوسمت ،كلها االجتماعية الفئاتلها بذلك 

 وطريقته طريقه شعب لكل أن يرى كان وإن لك،ذ يخف لم نفسه والحافظ. العربية بالثورة الحافظ تفكير مكوناتاألوروبية كانت في 
  .الثورة تلك مثل إلى

 العلمانية غرب والتكنولوجيا، والعلوم والمناهج والقيم الثقافة غرب الغرب، من والصريح الواضح الحافظ موقف أن نظن
 ال، )الجغرافي غير بالشرق، مقارنة نقل لم إن واإلسالمي، العربي بالعالمين(مقارنة  المواطن وحقوق اإلنسان وحقوق والديمقراطية

 عالمةالقومية العربية واإلسالمية والشيوعية،  ؛الدوغمائية المعتقدات عن فكرهفي غرب االستعمار والسيطرة والنهب، عالمة فارقة 
  .والتدليس التلفيق من ونفوره العقلية وجسارته راديكاليته أو جذريته على

 -ظننا بحسب- اللثورة القومية الديمقراطية، ولكنه يخطئ كثيرً  )غربي(قد ال يخطئ من يرى أن الحافظ اهتدى بنموذج  لذلك،
 الغربية، الديمقراطية الثورات إذا حبس الحافظ في إطار ذلك النموذج. ألننا نفترض أن الحافظ أدرك ما هو إنساني عام في الثورة/

 هذا تجليات رصد فقد. ألمانية أو فرنسية أو بريطانية غربية، خصوصية يُعدُّ  مما وميَّزه لشعوب،وا األمم تجارب من غيرها في أو
 مرقص ياسإل صديقهمثل  يتمنى كان ولعله وغيرها، وفيتنام والصين اليابان في األوروبية، الديمقراطية للثورة العام اإلنساني البعد

 الثورتين باجتماع القائلة اللينينية طروحةراهنا على ال معًا ألنهما الديمقراطية، الثورة مهمات الروسية شتراكيةاال الثورة تُنجز أن
وهي تعبير آخر قريب من  جدليًا، وتتخطاها تباًعا، الثانية مهمات) االشتراكية(الثورة  األولى تحقق أن على ةيوالديمقراط االشتراكية

  أو ما سمي بحرق المراحل.  »ليبرالية بمرحلة المرور دون من الليبرالية تمثل«عبد هللا العروي:  طروحةمغزى 

 –يدرك ما هو إنساني عام في أي تجربة إنسانية خاصة، وأي ثقافة قومية خاصة، وأي نمط من أنماط الحياة االجتماعية  ال
ة والرجل) في كل مكان من ارتقى وعيه إلى مصاف الوعي الكوني، وأن اإلنسان هو اإلنسان (المرأ ال، إاالقتصادية والسياسية

 حقوق هي اإلنسان حقوق تكون ألناإلنسان وأهميتها، ويسعى في بالده  حقوقوزمان. هذا النوع من الوعي هو الذي يدرك مغزى 
  .والمواِطن المواطنة

  

   

                                                   
يغة (المجتمع العربي)، وفي خل )9( تعمال ص فة وعلماء االجتماع، على اس فية كل منهم المجتمع الذي يعيش في يدرج الكتاب والمفكرون العرب جميعهم، بمن فيهم الفالس

وريين أو العراقيين أو المغاربة من غ رابي وحليم بركات وغيرهما كثير. حتى الكتاب الس ام ش تعملون كنفه. األمثلة على ذلك كثيرة منها أعمال هش ير العرب كانوا يس
  يرهما كانت توصف الدولة القطرية الهزيلة أو المصطنعة.. ثم إن الدولة القائمة بالفعل في سورية أو العراق أو غ2011الصيغة نفسها حتى 
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  الحافظ مفارقات
 تخطى ذاتها بالكيفية ثم ،)10( العربية القومية باألهداف احتفظ أنه إال ونبذه، ،)العربي القومي اإليماني المعتقد(الحافظ  تخطَّى

بنسختها البكداشية، واحتفظ بأهدافها (الثورة االشتراكية) وأداتها (الطليعة الثورية)،  الُمسْفيَتة للماركسية(الدوغماتي)  اإليماني المعتقد
 اكليهما تركا أثرً  واالحتفاظ التخطي أن نظنلهذه الثورة.  اقبل أن تتبلور رؤيته للثورة القومية الديمقراطية، ويرى في االشتراكية أفقً 

ماثلة في النسيج النصي أو متخفية في ثناياه  المعتقد آثارالتي توجت مسيرته الفكرية. فقد ظلت  الديمقراطية رؤيته تماسك فيال يخفى 
 الوحدة( ،)حتمية العربية الوحدة(مكان: في تداخل الحتمية واإل االنفس والشعور أو تخفِّيها فيهما. يتجلى ذلك منهجيً  –مثولها في الذهن 

 ،»العربي للوجود شرط العربية الوحدة«بامتياز بخالف الثانية. يؤكد ما نذهب إليه قوله  معتقد األولى الصيغة ؛))11( ممكنة العربية
 األمة(ما دامت األمة هي  اجذريً  اديمقراطيً  تحوالً  يعد ال ية،واألمّ  إلى يةمن القوم تحوالً  يسميه كان وما. فحسبال للتقدم العربي 

 العالم عن الحافظ حديث من الرغم على ،الثقافات وتنوع اإلثنيات تعدد من الرغم على ،)العربي الوطن( هووما دام الوطن  ،)العربية
  .العربي

من افتراض أن العرب أمة واحدة، هائمة على وجهها بال دولة، أمة واحدة تبحث عن إطار  دوًما ينطلق الحافظ أن الالفت
يمكن أن يبني دولة واحدة، فيكف  ،أمة واحدة بال شكل، سديم بشري، أو سديم عربي واحد ،اسياسي عن شكل سياسي لوجودها، إذً 

. »أيًضا تبني أال الممكن ومن واحدة، دولة تبني أن واحدة ألمة الممكن من«ويمكن أال يبني، فيظل كذلك. فهو يقول:  ا،عن كونه سديمً 
 الفكر أثير في هائمة تظل هل مصيرها؟ فما واحدة دولة الواحدة األمة هذه تبن لم إذا ولكن،. عدة دوالً لم يقل: ويمكن أن تبني 

دولة  )الواحدة العربية األمة(وال من الحتمي أن تبني  البدهي من وليس واحدة، دولة تبني أن يمكن واحدة أمة أن البدهي من. القومي؟
عمليات  /عملية ذاتها هي) صفة أي دون(من  األمة عمليات تشكلعربية واحدة. األمر يتوقف على ما نعنيه باألمة الواحدة. إذ عملية/ 

دولة على أساس قومي عربي، دولة عربية  بناء الدولة الوطنية أو القومية، الدولة األمة. الوحدة في ضوء افتراض الحافظ تعني بناء
  اللغوية.  /اإلثنية الجماعة على يحيل يزال ماواحدة لألمة العربية الواحدة. فمفهوم األمة عنده 

 عربية دولة تبني أن العرب،بمثل  واحدة لغوية /إثنية لجماعة الممكن من: اآلتي النحو على طروحتهثم، يمكن إعادة صوغ  ومن
 ومن: ونضيف. الثاني االحتمال ويرجح يومنا،في التاريخ حتى  ابل نادر جدً  ضعيف األول االحتمال، تبني أال الممكن ومن واحدة،
 مع وللدولة، لألمة صفة أي دون(من  معروف غير مستقبل في واحدة، دولة في واحدةً  أمةً  اإلثنيات من غيرها مع تتشكل أن الممكن

 من أيٍ  إلى يشير ال عمرو أو زيد(اسم  رمز، أو عالمة أو سمة االسم االسم، غير الصفة إذ). عربية دولة تسمى أن يمكن أنها
 أمًمامع غيرها من األقوام  تشكل أن ويمكن)، نفي هو تعيين وكل وتعيين، فتحديد الصفة أما). وخصائصهما عمرو أو زيد تعيينات

 اعلمانيً  حًال  والمذهبية الدينية األقليات مسألة حل مغزى عن التساؤل إلى تدعو الحافظ طروحةكما هي الحال.  عدة، دول في عدة
  . جميعًا تجاههاإذا لم يكن حياد الدولة/ األمة اإليجابي  اديمقراطيً  حًال  اللغوية، /اإلثنية أي ،)القومية(وحل مسألة األقليات 

فلو كان مفهوم الدولة األمة هو  ،األمة /الدولة مفهوم ال هنا، المركزي المفهوم هو الواحدة العربية األمة مفهوم أن لي يبدو
األمة والقومية والوحدة القومية معاني مختلفة عما هي عليها في منظومة الفكر القومي، وعما  مفهوماتالمفهوم المركزي التخذت 

 المسلمين، وغير لمينالمس ومن العرب وغير العرب من تتألف األمة ولغدت ا،هي عليها في هذا النص المهم لياسين الحافظ أيضً 
 فإن ثم ومن. والتعارض والتنوع االختالف هوية الوحدة ولغدت عموميتها، على تدل للدولة، وصفة للوطنية، معاِدلة القومية ولغدت
هو مما ترسب في فكر الحافظ من األيديولوجية  عربي وشعب عربية ودولة عربية ووحدة عربية وقومية عربية أمة عن الحديث

 أن ويبدو. الدولة بمفهوم منهالمبادئ عقله المستنير، ولم يلتفت إلى عالقة أي  مفهوماتالقومية. وندعي أن الحافظ لم يُخضع هذه ال
العقل. وقد أشرنا إلى أن فكرة  ؤمتشا تجاهولكنه أراد أن يؤكد تفاؤل اإلرادة  ها،إلى إمكان الوحدة واحتمال ميًال  أكثر كان الحافظ

الثوريين، ال يولي  كلمثل اإلرادة فكرة مركزية عنده، وهي بالتحديد إرادة الطليعة الثورية الحديثة أكثر مما هي اإلرادة العامة. ألنه، 
الثورية الحديثة التي هي التعبير إرادة الشعب، األهمية التي تستحق، أو ال يوليها أهمية أكثر من أهمية إرادة الطليعة  ؛اإلرادة العامة

 ايعاني تأخرً  )عربي شعب(هي إرادة شعوب متأخرة أو إرادة  -األحوال أحسن في-الواضح والنقي عن إرادة الشعب. فاإلرادة العامة 
لى الوحدة وما ذلك إال ألن المشروع الوحدوي مشروع ثوري، ال نتيجة تطور موضوعي، فهذا األخير ال يؤدي إ ،امتراكمً  اتاريخيً 

في نظره، ورائز ثورية المشروع السياسي الوحدوي هو معاداته لإلمبريالية والصهيونية والرجعية أو معاداة اإلمبريالية والصهيونية 
ضرورية للتقدم العربي. ومن الجدير بالذكر أن فكرة الطليعة الثورية لم تكن موضع تساؤل وشك ونقد  رافعةوالرجعية له، وكونه 

فقد تماهت فكرة الطليعة وفكرة الثورة في هوية واحدة، سواء كانت الثورة اشتراكية أم قومية  )،الثورة أعداء(حين إال من في ذلك ال
  .سمياتمال اختلفت وإن ا،أم قومية ديمقراطية ذات أفق اشتراكي أم إسالمية أيضً 

 ألن ذلك العكس، يثبت أن تأويل أي بوسع وليس األصوليين، القوميين مذهب تهويأمَّ  في يذهب يكن لم الحافظ أن المؤكد من
 –(التجسيد العياني لألمة)، الذي يتسع لالختالف والتنوع، ونحو الدولة  المجتمع المدني إلى افشيئً  شيئًا ينزاح أخذ لديه األمة مفهوم

 الحرية، تحقيق وغايتها مؤمنين، تشارك ال أخالقية، كائنات بين حر تشارك الدولة«الكلية االجتماعية:  عناألمة، أي الدولة التي تعبر 

                                                   
  .690، األعمال الكاملة، ص 20ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة، ص )10(
  .980، األعمال الكاملة، ص 24ياسين الحافظ، في المسألة القومية الديمقراطية ص )11(
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 الدولة للدولة؛ والشعبي العقالني الوجود في تكمن الدولة، بها تقوم التي ،)العامة(إن التربية الحقة  والحال. )12( المعتقد تحقيق ال
 حنو إلى البدائية الغريزة عمومية، أهداف إلى الفردية األهداف بتحويل الدولة، في حقيقيين أعضاء منهم جاعلة أعضاءها تربي نفسها

  .))13( الفرد فكر في يحيا والمجموع المجموع حياة في ويزدهر يتفتح الفرد جاعلة فكرية، حرية إلى الطبيعي االستقالل أخالقي،

بل يوتوبي وعقالني. الخط األول معزز بالناصرية،  وعقالني رومنسي: متداخلين خطين برؤية تسمح إليها المشار المفارقة ولكن
التي كانت أثيرة لديه، عالوة على كشف مظاهر  الناصرية بنقد معزز والثاني ،)العربي بالشعب الميتافيزيقية الثقة(وما كان يسميه 

 ذروة إلى السياسي، الفكر قل ي،القوم بالفكر ارتقى الحافظ إن قصير، غير وقت منذ قلنا، لذلك. )العربي للشعب(التأخر التاريخي 
بعدها إال االنتقال إلى فضاء ديمقراطي مفتوح على الممكنات، بقدر انتفتاحه على منجزات الفكر اإلنساني والمشاركة  ممكنًا يعد لم

  فيه، أو النكوص إلى األصولية والسلفية (الماضوية) والتلفيق.

للمجتمع التقليدي، وبناه البطركية،  )يرحم ال الذي(تأخر التاريخي، ونقده الثانية تنبثق من إدركه العميق لواقع ال المفارقة
 )،الحداثة تقلدت(أو  )التقليد حدَّثت( التي يةوالتلفيق الدوغماتية الجديدة، للتقليدوية ونقده ،)التاريخ جوف من المنبثق الشرقي االستبداد(و

 والمقاومة الجزائرية الوطني التحرير وجبهة والناصرية البعث أي ،)العربية الثورة قوى(ورهانه في الوقت نفسه على ما كان يسميه 
 نظره صرف مااألرجح  على وهذا. )الثورية الطليعة(والرهان كذلك على  ا،وكونيً  اعصريً  وعيًا القوى هذه امتالك شرط الفلسطينية،

أو حجب عنه رؤية الظاهرة الجماهيرية، المالزمة لألحزاب والمنظمات الشمولية، والنظم التسلطية أو التوتاليتارية وفصائل المقاومة، 
  على الرغم من نقده للمونوليتية أو األحادية التي يمكنها أن تنتج سلطة مركزية قوية، ولكنها ال تستطيع أن تبني دولة.

بتأكيده أولوية الديمقراطية، وموقفه الجذري من العلمانية، بما هي شرط الزم للديمقراطية لزومها لـ  الثالثة تتصل المفارقة
 صورة«بما هي  ،)الثورية الطليعة(أو االندماج الوطني أو االندماج االجتماعي، ورهانه في الوقت نفسه على  )القومي الندماج(

الذي  »يالعرب الثوري العمال حزب«ية حزب ماركسي لينيني عربي، نموذجه الطليعة الثور. »بناؤه المراد المجتمع عن مصغرة
فكرة الطليعة مع  تناقضتصالحت فيه القومية والماركسية، على نحو ما تصالحت في وعي الحافظ وفكره. ال تكشف هذه المفارقة 

ها القويمة وإرادتها الذاتية وحسن تنظيمها بعقيدت الطليعة اقتدار نعني ذلك، من وأخطر أعمق هو مابل تكشف  فحسب،الديمقراطية 
على بناء مجتمع، وهذا ال يمكن أن يكون إال باستبداد كلي بالمجتمع، ألنه يغفل حقيقة أن المجتمع، أي مجتمع، هو من إنتاج نفسه، 

 والحقوقي السياسي وجودهوعلى اختالف أشكالها، وينتج الدولة، بما هي شكل  ،جميعها مستوياتهافهو الذي ينتج السلطة، في 
 أثر ينفي وال السياسي، والمجتمع المدني المجتمع بين الجدلية العالقة وفق المجتمع، إنتاج تعيد الدولة أن ينفي ال وهذا. واألخالقي

الذين أنتجوها، في سياق عالقاتهم المتبادلة. ففي الحالين تغدو الدولة والسلطة شكلين من أشكال اغتراب  األفراد تشكيل في السلطة
  اإلنسان عن منتجات عمله ونشاطه االجتماعي.

   

                                                   
  .21)، ص 1981، (بيروت: دار الطليعة، 2ماركس وإنغلز، حول الدين، ياسن الحافظ (مترجًما)، ط )12(
  . االقتباس من مقدمة الحافظ لهذا الكتاب.23ماركس وإنغلز، حول الدين، ص  )13(
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  الثورة القومية الديمقراطية  
    دالالتها وقيمها في فكر ياسين الحافظ

الحديث األمة، و –الرابعة تتجلى في تأكيد أهمية الديمقراطية وراهنيتها وأولويتها، واقترانها بالمجتمع المدني والدولة  المفارقة
في الوقت نفسه عن أكثرية قومية، وأقليات قومية، وأكثرية مذهبية، وأقليات مذهبية، ال من قبيل الوصف الضروري لمعرفة الواقع 

بل من قبيل امتياز األكثرية العربية المسلمة  -فقط- اكما هو في مظاهره األيديولوجية، وال من قبيل التحليل التاريخي الضروري أيضً 
بتأويل  -ظننا في- سمح ما وهذا. »األمة كسور«ووصف األقليات بأنها  ،»األمة تقدم في التاريخي القرار صاحبة«ونها السنية بك

لَها ما نحو على ا،مذهبيً  تأويًال  وإما ا،أقواميً  منظومة الحافظ، إما تأويًال  وجعلوا  خصوًصا،من المثقفين السوريين  العلمانية مناهضو أوَّ
  من األكثرية واألقليات أقانيم ثابتة أو جواهر أو ماهيات متعالية على التاريخ. 

 اإلثنية األكثرية ودور ،)الديمقراطية الثورة(الدول القومية في أوروبا، في سياق  كّونت بسيرورة اقتدى الحافظ أن في نماري ال
 من ليس أو يتكرر أن الصعب من عشر، والتاسع عشر الثامن القرنين في حدث الذي ذلك ولكن السيرورة، تلك في المذهبية أو

 األمم تعلم وجوب«. لربما كان تأويل الحافظ للتاريخانية، وال سيما والعشرينفي القرنين العشرين والحادي  يتكرر أن الحتمي
ت العربية، وال سيما في كتابة الجابري، أن االقتداء. فقد شاع في الكتابا ذلك مكوناتكان في  ،»المتقدمة األمم مدرسة في المتأخرة

 إليه آلت عما يغفل لم الحافظ. المتقدمة األمم مستقبل هو مستقبلنا إن نقول نحن نظر، هذا وفي ،»المتقدمة األمم ماضي هو مستقبلنا«
 الذلك تكتسي الثورة القومية الديمقراطية عنده طابعً  ،في نظرنا مبادئ العدالة الممكنة هيو ،المواطنة مبادئ رسوخ من السيرورة تلك

لكنه عدل  ،»ليبرالية بمرحلة المرور دون من الليبرالية تمثُّل«. صحيح أنه تأثر بمقولة عبد هللا العروي، اماضويً  طابعًا ال ا،مستقبليً 
 صعود مرحلة أي ،»التاريخية المرحلة«عنها، فهي مقولة لم تثمر، على أي صعيد، ألنها مؤسسة على افتراض أن الليبرالية و

 فال مقبلة،وباقية معنا، ومستمرة إلى أجيال  الحديث لتاريخنا مالزمة الليبرالية أي إنها،صنوان، في حين  الغرب في البرجوازية
  .ليبرالية بال ديمقراطية

وإلى الدولة من  -اليوم- السياسة إلى النظر هو عنه، للنأي دوًما سعى تأويًال، وتحليالته الحافظ مقوالت بعض بتأويل سمح ما
. الحافظ بتعبير سياسوي، بل سياسي، منظور من والدينية اإلثنية المذهبيات إلى والنظر ودينية، إثنية ،معتقديةمنظورات مذهبية أو 

من جانب آخر، هما ركيزتا هذا التأويل المبتذل، وتقزيم الحافظ، حتى يناسب قامات المؤولين.  العلمانية ومناهضة جانب، من التلفيقية
من يتتبع المكتبة الماركسية العربية، يالحظ أن هؤالء الذين نقلوا أو نشرو األدبيات الماركسية، بما في ذلك «يقول الحافظ لهؤالء: 

نغلز حول الدين، مع أن هذه الكتابات، لما تتميز به الماركسية من دنيوية إماركس وفي موسكو، قد وضعوا جانبًا كتابات  )دار التقدم(
ا كلية، وما ينوسم به الواقع العربي من تغلغل األيديولوجيا السلفية الدينية، وبالتالي، باعتبار أن الثورة الديمقراطية البورجوازية م

ر أهمية واألكثر راهنية من سائر األدبيات الماركسية األخرى بالنسبة للشعب تزال في أمر اليوم في الوطن العربي، هي الكتابات األكث
 ال الحرية، تحقيق وغايتها مؤمنين، تشارك ال أخالقية، كائنات بين حر تشارك الدولة«. أو يقول لهم بلغة أوضح: )14( »العربي
  .»المعتقد تحقيق

 المشروع«ن فكر مرحلة انتقالية، افتتحتها هزيمة ما كان يسمى هنا إلى أن فكر الحافظ ومرقص وأمثالهما، كا اإلشارة تجدر
 )اإلسالمية الصحوة(، وحسمتها 1970بوفاة عبد الناصر عام  )العربية الثورة قاعدة(، وانكفاء مصر 1967 عامفي  »العربي القومي

 أجل من بيان(في الطبعة األولى من كتابه  غليون برهان تعبير حسبب )اإلسالمية القومية(، بانتصار 1979عام  في لمصلحتها
  .)15( الذاتي) الوعي(بصمت مطبق، وعاد إلى مضمونه في كتابه الموسوم بـ  الثانية الطبعة من حذفه وقد ،)الديمقراطية

  

  الثورة تقديس في
 )الذوات أسماء(في الوعي السائد أقرب إلى اسم العلم منها إلى مصدر الفعل ثار يثور، والعربية تدرج أسماء األعالم في  الثورة
 لياسإ بحسبوننسى أنها كلمة، تتحول إلى وثن،  تنسى التي فالكلمة). األفعال(مصادر  المصادر أي ،)المعاني أسماء(التي تقابل 

كلمة الثورة، يوحي بتقديس اسم العلم أو توثينه، والغالب لدى الناس تقديس أسماء األعالم ال المصادر، في  العَلَميَّة إيحاء. مرقص
 هذا من نصل أن نريد. )الشعار(قوام  امعً  ونؤلفيواإلنتاج واإلبداع والصدق والخير والحق والجمال. واالسم وصفاته  العملمن مثل 

  الثورة مقدسة، حتى عندما توصف بأنها مضادة؛ إذ ال تستطيع الضدية أو المضاددة أن تحجب بريقها.  ؛أولهما: أمرين إلى

 الثورة(و )الديمقراطية الثورةو( )،االشتراكية الثورةو( ،)القومية الثورة(الثورة وصفتها أو صفاتها شعار مقدس:  ؛والثاني
 ياسين وقع هل. منهم وأسمى يرفعونه، ممن أهم الثورة شعار. يقّدِس لمن خفضو للمقدَّس، إعالء هو تقديس وكل. ) وغير ذلكالعلمية
في  كليًا ذلك ينفي ال نفسه والحافظ. ذلك نستبعد ال! الشعور؟ في عنصر والتقديس التقديس، فخ الفخ، هذا في معه ووقعنا الحافظ

مع التحفظ على وصف الوعي  ،))16( المطابقمن الوعي  امناسبً  قدًرا األخيرة المراحل في فقط أحرز«اعترافه الَجسور بأنه 
 شخص من اإلدراك هذا يختلف ما، نحوعلى  ُمدَرًكا الوجود هو الوعي ألن. قول كل في بل فحسب،بالمطابقة، ال في قول الحافظ 

لشروط حياتهم ومدى كفايتهم المعرفية والثقافية، وكذلك  وفقًا بل فحسب،الختالف مواقع األفراد ومنطوراتهم  وفقًا ال آخر، إلى

                                                   
 . االقتباس من مقدمة الحافظ لهذا الكتاب.6ماركس وإنغلز، حول الدين، ص  )14(
  .679، األعمال الكاملة، ص 9مة واأليديولوجيا المهزومة، صياسين الحافظ، الهزي  )15(
  .679، األعمال الكاملة، ص 9ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة، ص )16(
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 حقيقيًا إصالًحا تجلب لن الثورة، أي ولكنها، بالثّورة، متعسف طغيانيّ  اضطهادٍ  أو فرديّ  استبدادٍ  إنهاء يمكن ربما«الوعي الجمعي. 
رة الجماهير وتقيّد القديمة محل ستحل جديدة عصبياتٍ  إنّ  بلالتفكير،  ألنماط   .)17(» الالُمفّكِ

من أن تقوم على أساسها، تريد  بدالً  بدونها تعيش أن تريد التقدم، فكرة قتلت الثورة فكرة والفكري، الروحي الذهني، الواقع في«
اقولية هذه القفزة الش )ثورة(ما يراد هو تحويل األرض إلى سماء والدنيا إلى جنة، وهذه اإلرادة تسمى  إنأن تنوب عنها. وفي النتيجة، 

 امتداًدا الثورة جاءت حيث قرن، ربع قبل عليه كنا عما كبير انتكاس الذهني الموقع هذا ا،إلى السماء تحمل معها السقوط، حتميً 
مرقص هو مركزية فكرة التقدم (النمو) في الترسيمة  لياسإ. لعل ما يميز الحافظ وصديقه )18( »وأشمللنهضة أعمق  اللنهضة وتأسيسً 

ظ: النظرية لكل منهما. إذ يقترن مفهوم الثورة بمفهوم التقدم (= النمو المطَّرد)، وهذا لب مقولة الثورة القومية الديمقراطية عند الحاف
 تجاوز واألكثرية، األقلية فكرة تجاوز، )بالطبع(والمواِطنة  كمواطن والمواطن)، الموضوع صلب في(والمرأة  كإنسان اإلنسان عتق

  .والفرد المجتمع إلى الطوائف

  

  والحرب الثورة
 والحرب، تحولت إلى حرب. فهل ثمة عالقة ضرورية بين الثورة 2011التي انطلقت ربيع  السورية الثورة أن منا كثيرون يرى

التي مألت القرن العشرين، واقترنت بالحرب أو أعقبتها حرب،  القومي التحرر وحركات االشتراكية الثورات تجيب قد ؟)19(
بل  القاعدة يؤكد ال ا،باإليجاب، ولكن االستثناء السلمي أو الالعنفي، الذي وسم بدايات الثورة السورية وثورات الربيع العربي عمومً 

التي أعادت إنتاج االستبداد والتسلط، تشير كلها إلى  يةوالقوم االشتراكية الثورات إليها انتهت التي فالمصائر. اأو كليً  اينقضها جزئيً 
إنسانية) سوى القضية األقدم، قضية الحرية إزاء االستبداد، التي تشكل، في حقيقة  -سياسية  –يتبق من قضية (اجتماعية  لم«أنه 

عن وجه األرض، فإن  جميعًا نختف لم إن الحاضرة، مآزقنا نتيجة تكن مهما«و. )20( »تاريخنااألمر، وجود السياسة ذاته منذ بداية 
 الحرب في تولد ال الحرية أن نفترض. )21( »المنظورأن الثورة بمعزل عن الحرب ستظل باقية معنا في المستقبل  امن المحتمل جدً 

  .منها تولد وال

لمجال السياسي، على هو القاسم المشترك بين الثورة والحرب، ولهذا فإن الثورات العنيفة والحروب تقع كلها خارج ا العنف
ل في التاريخ، فليس كل ما يسجله  المضادة  الهمجية إلى االنتكاس قابلية بحكم ا،سياسيً  )السياسي التاريخ(الرغم من تأثيرها المسجَّ

سابة الغريزية أو البدائية في الخافية البشرية، الفردية  والجمعية. لذا، ال بد من لقابلية التحسن الذاتي في الطبيعة البشرية أو بحكم الرُّ
التي تمنح المصالح  العامة المصلحة وابتكار العام، الفضاء بتشكُّل يُعنَيان اللذان والعلم الفن بأنها ،)Policyإعادة تعريف السياسة (

 سلميًاالجتماعية الخاصة معناها واتجاهها، وإدارة الشؤون العامة، والحكمة في ممارسة السلطة، وحل التعارضات المالزمة للكينونة ا

 فالقضايا. ونقدها الحافظ، ياسين عند الديمقراطية الثورة دالالت لفهم ضروري مدخل النحو هذا على السياسة تعريف إعادة. )22(
يشكالن محتوى الثورة في فكر الحافظ،  معًا والحرية االستقالل إن: القول يمكن لذلك،. سياسية غير ووسائل بطرائق تحل ال السياسية

  .كوندروسيه بحسب ،»ال تنطبق إال على الثورات التي يكون هدفها الحرية )ثورة(كلمة  إن«ويعيِّنان ماهيتها وجوهرها؛ 

التي  )عيةالجما الهستيريا(ال بد من مقارنته بـ  السياسية، -بأبعاده المعرفية واألخالقية واالجتماعية  الثورة مفهوم يتضح ولكي
 من تبقى إحياء، بحركة أو) اإلسالمية كالصحوةبيقظة (أو صحوة،  دائًما تنتهي« التيتولدها الروح المتمردة لدى الجماعات الدينية 

لمعاييرهم  االتي رأى فيها مثقفون عرب نموذَج الثورة المنشودة وفقً  اإليرانية الثورةبمثل  ،)23( »تاريخيًا وعقيمة سياسيًا، نتائج دون
الذي استقاه العرب  السياسة معنى وتعيِّن للثورة، المسلمين العرب أغلبتزال تحكم تصور  ما ،)اإلسالمية الثورة(المختلفة. ويبدو أن 

  .المحلية التقاليد مع وتعشَّق ،)24( الفارسيةمن الثقافة 

 أن لو كما يبدو الطويلة، االغتراب سنوات بعد«: قائًال  إيران في اإلسالمية الثورة عن غليون برهان كتب ،مضمارالهذا  في
 الذاتية، مشاغلها عن للتعبير ريب بال وسيلة لها السريع تبنيها وكان اإليرانية، األحداث لهب في نفسها، التقت العربية المثقفة النخبة
 فرحه المثلوم العربي الوجدان إلى لتعيد المناسب، الوقت في اإليرانية الثورة جاءت وهكذا. الراهن العربي للوضع رفضها وعن

                                                   
 )./http://hekmah.orgإيمانويل كنت، ما هو التنوير، على الرابط:  )17(
  . 9إلياس مرقص، العقالنية والتقدم، ص )18(
ُشنَّت عليها، وأشدها في سورية. ورأينا في هذه الثورات عالمات على إمكان الثو -من جديدونفرق -فرقنا  )19( شدة التي  رات بين ثورات الربيع العربي والحروب متفاوتة ال

لوزفيتز وتأويل ميشيل فوكو، ورأينا أن السلمية والحركات االجتماعية، في القرن الحادي والعشرين، ونفينا وجود أي عالقة ضرورية بين الحرب والسياسة، خالفًا لمأثور ك
األخالقية في الطبيعة البشرية، السياسة نقيض الحرب؛ األولى مدنية، تؤسس لسالم شامل ودائم، والثانية همجية ونكوص إلى التوحش. وقد راهن َكْنت باكًرا على الممكنات 

  ني على ملكة الحكم النظري)).انطالقًا من حقيقة أن ((ملكة الحكم العملية تتقدم، في الفهم اإلنسا
  .13)، ص 2008حنة أرندت، في الثورة، عطا عبد الوهاب (مترجم)، (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية،  )20(
 .22أرندت، ص  - )21(
ائع لمقولة ( )22( ية عند ماركس، والفهم الش له نقف هنا على تناقض حاد، بين النزعة اإلنس يوعي، ثم أوَّ راع الطبقات) الذي تورط فيه ماركس وإنغلز، في البيان الش ص

  أتباعهما تأويًال سطحيًا، وصار إنجيل األحزاب الشيوعية (الثورية).
  . المثال، بين القوسين من عندنا.36أرندت، ص  )23(
 .63 - 61)، ص 1999راجع/ي، كمال عبد اللطيف، في تشريح أصول االستبداد، قراءة في نظام اآلداب السلطانية، (بيروت: دار الطليعة،  )24(
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  الثورة القومية الديمقراطية  
    دالالتها وقيمها في فكر ياسين الحافظ

 العروبةُ  التاريخية المناسبة هذه في فالتقتفي القدرة على استمالك العالم من جديد.  امتجددً  أمًال  بالخيبة العميق الشعور وإلى الزائل،
ورة شهدها النصف الثاني . اإلسالم الذي عمد نفسه في أعظم ثالجافي. العربي موطنه اإلسالم التقى كما الضائع، اإلسالمي روَحها

  .)25( »من القرن العشرين، مطالب اليوم أن يحقق الحلم الذي عجرت عن تحقيقه األيديولوجيات الماضية، القومية والماركسية

على عقب، كإيقاف الهرم  اهل هي قلب األوضاع القائمة رأسً  ؟يجبُّ ما قبله جديد لتاريخ تدشين جديدة، بداية الثورة هل
من قاعدته؟ المحتوى االجتماعي للثورة الذي ال يستنفد في التصنيف الطبقي النموذجي، التصوري أو  االجتماعي على رأسه بدالً 

في اقتصادي وثقا –التخيُّلي هو ماهية الثورة التي ليست استبدال سلطة بسلطة أو نظام حكم بنظام آخر، بل هي تشكُّل نظام اجتماعي 
بالتعبير اإلسالمي. االستبداد هو الشر المطلق، في أي  جاهلية ليس ا،مطلقً  اوسياسي وأخالقي جديد على أنقاض نظام قديم، ليس شرً 

ثورة من أجل الحرية، يفترض أن تتسق  -وستظل–. ومن هنا كانت الثورة االجتماعية اكان أم حديثً  اسياسي، قديمً  -نظام اجتماعي 
  .والعشرين الحادي القرن في ممكنة ثوراتمع غايتها. نتحدث عن ثورة/  وسائلها وأدواتها

نظام الحكم (والمدافع األشرس عن فكرة  ،للثورة الفرنسية وتنويرها معاديًا كان الذيالفيلسوف الفرنسي جوزيف دي ميستر 
البشري في قوله الشهير: كل  اإلجماعط في القرن التاسع عشر، ينظر إلى عقوبة اإلعدام بوصفها عقدة الحكم، وضاب )فوق الطبيعي

صور العظمة، وكل تجليات القوة، وكل أشكال الخضوع للسلطة، ترتكز على السيّاف. هو رعب وعقدة اإلجتماع البشري. لو انتزعنا 
على غرار  . )26( »، ستطاح العروش، ويختفي المجتمعىهذا الفاعل الغامض، في اللحظة نفسها، سينقلب النظام إلى فوض

يمقتون الثورة بأكملها؛ ولو كانوا يستطيعون إلغاءها  -ومن بينهم دوميستر-يديولوجيين المعارضين للديمقراطية، كان مدافعو التقليد األ
: واوتساءل ،من التاريخ لما تأخروا؛ وعلى األقل أرادوا أن يفقدوها حظوتها في أسبابها، وإلغاءها في كيانها، وأن يقوضوها في آثارها

  .هذه الثورات هل أرادتها مشيئة هللا عقابًا، وربما درًسا؟ هل كانت حمام دم؟ هل كانت مهًدا لبعث جديد؟

بل يشير  فحسب الثورة من المحافظة القوى موقف إلى يشير ال ا،والسورية خصوصً  افي نسخته العربية عمومً  مستر دي موقف
إلى عقيدة هذه القوى في  ويشيرعية) بموقفها من الثورة، ومن اإلصالح والتغيير، إلى تعريف القوى المحافظة (كنا نقول الرج اأيضً 

اللذين تأسسا على مبدأ الغلبة والقهر عندنا وعند غيرنا. انتصار النظام السوري المحتمل  )البشري االجتماع ضابط(و )الحكم عقدة(
ة، بمذهبية دينية تسوغ مواقف القوى المحافظة وعقيدتها على الشعب السوري، صورة واضحة لهذه العقيدة المقواة بعقيدة ديني

بالقوى المحافظة، وال  )العربية الثورة قوى(السياسية. هنا نقف على إحدى مفارقات ياسين الحافظ في رؤيته للثورة، التي تلتبس فيها 
  سيما البعث والناصرية والنظامان البعثي والناصري.

 الجذري الحافظ نقد إن: يقول أن ،»الحسنة النيات بذوي مبلطة جهنم«مع أن  ،)النية َحَسن(أو تأويل  اعتذاري لتأويل يمكن
 البعثية(الجماهير  الحامل ال المحمول نقد قبيل من هو الجديدة، التقليدوية القوى أيديولوجية هي بما والناصرية، البعث أليديولوجية
 أن إما جماهير، ،)ذوات بال هويات(حدة الحامل والمحمول، تؤكد وجود التي نعيش تؤكد و السورية.) لكن التجربة والناصرية.

 مصطفى تعبير بحسب ،)27( وثدي رحم العصبية إذ ثدييها، عن ينقطعوا لم أنهم وإما بعد، العصبية رحم من يخرجوا لم أفرادها
أن ينظر  سائغًا يعد فلم. الثورة تعريف إعادة إلى بل"، العربية الثورة"قوى  تعريف في النظر إعادة إلى تدعو التجربة هذه. حجازي
 وحثالة الريف رعاع«التي قوامها  »التوتاليتارية الحركة جماهير«إال كما نظرت إليها حنة أرندت، على أنها  )الجماهير(إلى هذه 

  والتخلُّق بأخالقها.  أيديولوجيتها وتبني بها االلتحاق إلى المثقفون يسارع التي )28( »المدن

الجماهير حول حافظ األسد ومبايعته بالدم. هل هذا احتقار للجماهير؟ أجل، إنه احتقار للقطيعية  )التفاف(ينا بأم أعيننا رأ لقد
 النساء واحتقار إليوت،. س. ت اإلنكليزي الشاعر تعبير بحسب ،)الجوف الرجال(العبدية والسديمية، واحتقار للهويات الجوفاء، و

مرقص، الشعب هو  لياسإبال ذوات كلها. ال نتفق هنا مع قول  التيال الهوياتواحتقار  أيًضا، العتيقة التقاليد حارسات ،اواتالجوف
التقدم، والحافظ غير بعيد عن ذلك، الشعب في نظرنا هو المواطنات الحرائر والمواطنين األحرار. فكرة  فكرةإلى  مضافًاالجماهير 

 في اختالف، أي(وشبيحته)  أشباحه بين ليس مالمح، بال بشري. الجماهير سديم الحرية تتناقض مع فكرة الجماهير على طول الخط
  أو في الحالة القطيعية. الجماهيرية الحالة

  

  من فكر ياسين الحافظ؟ راهنًا يزال ماالذي  ما
لنا من ياسين الحافظ، من دون قراءته قراءة جديدة، وكل قراءة هي تأويل، ومشاركة  تبقى الذي ما: سؤال عن اإلجابة تمكن ال

 اإيجابية في المعرفة وإنتاج الحقيقة. ومن مزايا أي تأويل يعي حدوده ومحدوديته أنه ال يغلق الباب في وجه تأويالت أخرى، انطالقً 
ية ومنظوراتهم أو زوايا نظرهم الذاتية، ومرجعياتهم الفكرية. بهذا من واقع اختالف األفراد واختالف مواقعهم االجتماعية والسياس

ألي منزع تسجيلي أو تبجيلي، بدافع الوفاء أو  خالفًا وتجديدها، معرفتنا إثراء في اليوم الحافظ ياسين قراءات /قراءة همتس ىالمعن

                                                   
  .79)، ص 1992، (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2برهان غليون، الوعي الذاتي، ط )25(
   https://goo.gl/2pPmvJ شادي لويس، سياف دو ميستير ومشانقنا، على الرابط: )26(
 .60)، ص 2005مصطفى حجازي، اإلنسان المهدور، دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، (الدار البيضاء/بيروت: المركز الثقافي العربي،  )27(
  وما بعدها. 79)، ص2016، (بيروت: دار الساقي، 2أنطوان أبو زيد (مترجم)، ط ترجمة حنة أرندت، أسس التوتاليتارية، )28(
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التي تطرح أسئلتها علينا وعلى ياسين الحافظ  المباشرة ومآالتها العربي الربيع ثورات ضوء في خصوًصاالتعصب له أو عليه، 
  وأمثاله، ممن طواهم الموت الطبيعي. 

 ورصفاؤه الحافظ سهمأأو الثورات المضادة، تقتضي مساءلة وعينا الذي  القذرة والحروب المهيضة الثورات أسئلة عن اإلجابة
 هكذا. غيره أو نفسه الحافظ مساءلة أجلمن أجل مساءلة السلطة ونقدها، ال من  المعرفة سلطة ومساءلة تشكيله، في المفكرين من

بمعنى  دوًما الراهنية ومفهوم الراهن كلمة. (نستعمل والراهنة الحاضرة ومشكالتنا لقضايانا مفتوحة مناقشة القراءات /القراءة تكون
وتعارضاته المالزمة، وننظر إلى الحاضر بدينامياته وال  الممكن الشَّرطي أو المستقبل المرهون أو المشروط بمعطيات الحاضر

 على ممكنات توقيع«ويكون التاريخ  فحسب،فيكون المستقبل هو ممكنات الحاضر  ،»الوجود تمأل التي اللحظة«محدوديته، على أنه 
  .)مرقص لياسإ بحسب ،»أخرى ممكنات حساب

 Historical( ،)تاريخ – السياس(ترمز إليه مقولة  ،»كلي تاريخي فعل«في فكر ياسين الحافظ  الديمقراطية القومية الثورة
Policy اقتصادية وثقافية وسياسية  –)، أي شبكة التفاعالت االجتماعية المعقدة، وما تولده من سيرورات أو عمليات اجتماعية

أو بمنطق  )عقالنيته(ي بمنطق الواقع أو محكومةً بمنطقه، أ ا،مباشرً  اوأخالقية، تجري تحت سطح الواقع، الذي يمكن إدراكه إدراكً 
مرهونة  -بالتالزم-التاريخ وعقالنيته، وال فرق. ومن ثم فإن عقالنية السياسة، وهي معيار نجاعتها اإلجرائية وجدارتها األخالقية 

 التشكل عملياتعملية/  إلى ما تحته، حيث تجري )االجتماعية الحياة صورة(بقدرة الذات الفاعلة على تجاوز السطح السياسي، بصفته 
  التي ليس السطح السياسي سوى أحد ممكناتها، الناتج من نسبة القوى االجتماعية، في لحظة تاريخية معطاة. 

ارة ومتغيرة باستمرار -ونظرنا الحافظ نظر في- المجتمع . نسبي استقرار على إال افروال تتو ،بنية ديناميكية أو حقل قوى موَّ
التي ظل الحافط  )الثورية الطليعة(أو لفعل  الحرة اإلنسانية اإلرادة لفعل أو الثورية الذات لفاعلية المجال في يفسح ما بالضبط وهذا

اللينيني عنده مقترن بكتلة اإلنتلجنتسيا في واقعها وآفاقها من جانب،  )الثورية الطليعة(بها حتى وافته المنية. ولكن مفهوم  امتمسكً 
  لمقابل. وبالبعد الشعبي من الجانب ا

بصفته أو صفتها  ،)العربية العاملة الطبقة طليعة(نقدنا هذا المفهوم عند الحافظ، في سياق نقدنا للحزب الثوري (العقائدي)،  وقد
التي تريد أن تبني المجتمع على صورتها  الطليعة هذه لدى المفرطة اإلرادوية النزعة ونقدنا ،)المنشود المجتمع عن مصغرة صورة(

 دون من ذلك. )29(ومثالها، بأي طريقة ممكنة وأي وسيلة متاحة، ورأينا أن مفهوم الطليعة الثورية يحمل جرثومة االستبداد والتسلط 
 من فضاء هو ابم المدني، المجتمع فضاء في السياسية، األحزاب تنافس وضرورة(البرنامجي)،  السياسي الحزب ضرورة ننفي أن

 -ومن دون أن ننفي أهمية مفهوم اإلنتلجنتسيا الذي يقتضي نقد النظم التربوية والتعليمية وآليات االصطفاء االجتماعي  ،الحرية
 تعبير فيالسياسي، لردم الهوة الفاغرة بين النخبة وبقية فئات الشعب، والحيلولة دون إعادة إنتاج المجتمع التقليدي أو "تْقلََدة الحداثة"، 

  .1958منذ عام  سوريةعلى نحو ما حدث في  وقيمها مبادئها ومسخ الحافظ،

هي سيرورة تحول أو انتقال تاريخي، بطيء أو سريع، ولكنه متدرج وتراكمي ومتعثر، وال يخلو  إذًا الديمقراطية القومية الثورة
انتقال من الملة إلى األمة، أي من المجتمع  سيرورة« -الحافظ يعرفها كما-من تراجعات وانتكاسات، كالتي نعيشها اليوم. وهي 

التقليدي، الذي يحلو للكثيرين وصفه بالمجتمع األهلي، إلى المجتمع المدني. وهذا، أي المجتمع المدني، هو التجسيد العياني لألمة. 
 األيديولوجية بداللة ال الحافظ، اسيني ترسيمة في الثورة بها توصف التي القومية، معنى فهم يجب بل فهم، يمكن وحدهابهذه الداللة 

  .)30( »العنصري والمحتوى الرومانسي الطابع ذات الجديدة، بالتقليدوية وصفها التي الناصرية، أو البعثية القومية،

 األرض يدمج الذي الجذري، الزراعي(اإلصالح  األرض، مسألة حل على الحافظ فكر في الديمقراطية القومية الثورة تشتمل
 واإلدراك التفكير ونماذج القومية، أو الوطنية قبل وما المدنية قبل ما اإلقطاعية، والعالقات البنى وتصفية) الحديث اإلنتاج نمط في

 مسألة وحل ا،ديمقراطيً  أو حل مسألة الجماعات اإلثنية حًال  القومي واالندماج التصنيع، ومسالة بها، المقترنة والعمل والتقدير والتمثل
إلى تشكُّل مجتمع مدني حديث ودولة قومية حديثة، دولة حق  -متضافرةً  جميعًا هذه-بحيث تفضي  ا،علمانيً  حًال  المذهبية الجماعات

مواجهة الواقع العربي  في«وقانون ومؤسسات، قابلة للتحول إلى دولة ديمقراطية، ذات نسغ علماني مستمد من المجتمع المدني ذاته: 
 بد ال ضرورة..  العلماني الجانب تأكيدالجتماعي، الغارق في ظالم السحر والوهم والغيبيات، يصبح التخلف الثقافي وا يشلهالذي 
 ما وهذا دونها، منوتأسيسي ال قيامة لمجتمع مدني  أساس مبدأ الحافظ عند العلمانية. )31( »شاملة مواجهة الواقع هذا لمواجهة منها
 الحاجات قوامه)، إليه أشرنا الذي االلتباس، من الرغم(على  علمانيًا، معنى عنده) الوطنية(=  القومية ومفهوم األمة مفهوم يمنح

. والواجبات الحقوق في والجماعات األفراد وتساوي والجماعات، األفراد بين والمشتركة والغايات المشتركة والمصالح المشتركة
 مسألة واسعة، حدود في تحكم، التي)، الحديثة القومية أو لحديثةا الوطنية(وتشكُّل  القومي االندماج مسألة لحل المفتاح هي العلمانية

  .)32( »تاريخيًا تأّخًرا تعاني التي األمة تقّدم

                                                   
ورات رابطة العقالنيين العرب، دار الفرات،  )29( ر، نحو عقد اجتماعي جديد وعروبة ديمقراطية، (منش ليب الحاض  بيروت، ودار بترا،جاد الكريم الجباعي، وردة في ص

  ، وما بعدها.223)، ص 2010دمشق 
  .49)، ص 2005ت الوحدة العربية، ، (بيروت: مركز دراسا49ياسين الحافظ، المؤلفات الكاملة، سيرة ذاتية لم تكتمل، ص )30(
  .323، المؤلفات الكاملة، ص 229ياسين الحافظ، حول بعض قضايا الثورة العربية، ص  )31(
  .542، األعمال الكاملة، ص 20ياسين الحافظ، التجربة التاريخية الفيتنامية ص )32(
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  الثورة القومية الديمقراطية  
    دالالتها وقيمها في فكر ياسين الحافظ

 لياسإأهم إنتاج بشري على اإلطالق، كان كذلك في الماضي، وهو كذلك اليوم، وسيظل كذلك في المستقبل. وقد ذهب  المجتمع
الذي ولدته الحاجة إلى االجتماع، من جهة،  »البشري االجتماع ظهور هي البشري النوع تاريخ في ثورة أول«مرقص إلى أن 

كلها من جهة ثانية، والبعد النوعي  الحية الكائناتوالممكنات األخالقية الكامنة في الطبيعة البشرية التي يمتاز بها اإلنسان من 
حدة الفرد والنوع. فاألمر األهم الذي يتشارك فيه الناس في أي (اإلنساني) الكامن في كل فرد من جهة ثالثة، إذ الكائن البشري هو و

. اليوم السوريين على المطروح التحدي هو هذا. الدولة إنتاجزمان ومكان، هو إنتاج المجتمع، وهو في الوقت نفسه إنتاج السلطة، ثم 
 للقيم، والوحيد األول المصدر هو المجتمع لكن ذاتها، اإلنسانية الطبيعة ذلك في بما للمعرفة، والوحيد األول المصدر هي الطبيعة

  تلبيتها وإشباعها وميدان الغايات وسبل تحقيقها، ومسرح التاريخ الواقعي.  وطرائق الحاجات ميدان وهو

 األخالقية للحياة عليها متفق مبادئ وإرساء القائمة، األوضاع تجاوز على القدرة هي لنفسه المجتمع إنتاج عملية فإن ثم ومن

التي يفترض أن تؤسس العالقات والقيم االجتماعية، وتلبي المصالح المشتركة، وتعين األهداف  اإلنسانية والروابط للعالقات أي ،)33(
  أو الغايات المشتركة بين األفراد والجماعات، والمؤسسات الكفيلة بتحقيق هذه الغايات.

   

                                                   
ويشير إلى مضمونها. ولذلك نفرق بين القيم والمعايير االجتماعية الخاصة التي ينسجها التاريخ الواقعي مفهوم (الحياة األخالقية) تعبير آخر عن مفهوم الحياة اإلنسانية،  )33(

انية العامة التي يفترض أن تك ة، والقيم اإلنس ان، ورؤيته للمرأة بخاص واء في رؤيته للطبيعة أو في رؤيته لإلنس ون حاكمة للقيم االجتماعية أوًال، لهذا المجتمع أو ذاك، س
عي، ذلكوق س الوض س االجتماعي، مثلما الطبيعي يؤس اني أو النوعي يؤس ري الذي ائمة في القيم والمعايير االجتماعية بالقوة أو بالفعل ثانيًا. اإلنس م هو مبدأ االجتماع البش

انية العامة هي عامل تطور القيم االجت جه التاريخ، وتعد اللغة من أبرز عوامله. ومن ثم فإن القيم اإلنس ع بين رؤية المجتمع إلى الطبيعة ينس اس ماعية وارتقائها. ثمة فرق ش
رط وجوده ووجودها. وث ان والكائنات الحية كلها وش ان) ورؤيته لها على أنها بيئة اإلنس خر لإلنس خير (كل ما في الطبيعة مس مة فرق كبير بين النظر إلى وفق مبدأ التس

ان على أنه خليقة يدين بوجوده لقوة مفارقة  تقالله. عالوة على اإلنس ؤول عن حريته واس تقل ومس تتحكم فيه من خالل ممثليها، والنظر إليه على أنه كائن كلي، حر ومس
 الفرق الشاسع بين الرؤية اإلنسانية والرؤية البطركية للمرأة.
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  الحافظ افتتحه الذي الديمقراطي األفق
اليوم على اكتشاف المصالح المشتركة، وغياب األهداف العامة، والقصور الذاتي لدى  والسوريات ريينالسو القدرة عدم إن

 ليس، الملحة القضايا على التوافق غيابووعجز النخبة عن االستعمال العمومي للعقل،  ،جميعها المجاالتالفاعالت والفاعلين في 
 السياسية اللغة وشيوع السلوك، معايير وانحطاط اإلنسانية، الحياة نوعية في مماثل وانهيار المدنية، الروح في خطر لتأكّ  نتيجة سوى

 وضمور الذات، على واالنطواء االستحواذية والميول الالمباالة وتنامي العمياء، الخاصة المصالح وعربدة الشارع، وهياج الفظة،
المدني للناس العاديين،  العملنحو  اهذا وغيره مما يفرض توجهً  ،السياسية والمشاركة االجتماعية وااللتزامات األخالقية الروابط

  الذين يعملون من أجل جماعاتهم المتنوعة والمتعددة، ويسعون بحماسة من أجل المصالح المشتركة، كبيرها وصغيرها. 

ا أثر إيجابي حاسم في إرهاف بالفكر السائد آنذاك، كان له قياًسا ا،المجتمع المدني، التي أمسك بها الحافظ باكرً  فكرة أن نظن
ونقده الذي ال يرحم للمجتمع التقليدي نتيجة تجربته الشخصية، كما ورد في  ،رؤيته الديمقراطية، عالوة على نفوره الباكر من التقليد

لبورجوازي)، هي سيرته الذاتية التي تحتاج إلى دراسة خاصة، نأمل أن نتمكن من القيام بها. ونرى أنها، أي فكرة المجتمع المدني (ا
متأخر. ولكن همه  مجتمعفي  )الطبقي الصراع(المعتقد القومي والمعتقد الماركسي، وإعادة التفكير في مقولة  تجاوز فيما ساعده 

العربية رافعة للتقدم العربي، صرفاه عن بسط هذه الفكرة وإنمائها، وجمع شذراتها  الوحدة بافتراضالسياسي وشاغله الوحدوي، 
المجتمعات العربية، إلرساء الثورة القومية الديمقراطية على أساس  /)العربي المجتمع(في نسيج كتابته واختبارها في واقع المبثوثة 

المجتمع التقليدي أو المجتمع  أن نرىمكين، وتوجيه العمل السياسي نحو تنمية البذور العلمانية والديمقراطية في المجتمع، ألننا 
أو شبه العلماني،  )العلماني(ن المجتمع المدني الحديث، نتيجة تعمق نمط اإلنتاج الرأسمالي، وانتشار التعليم األهلي هو الذي يحمل جني

وتحسن الخدمات العامة، وانفتاح الريف على المدنية .. وأثر هذا كله في تفكك الروابط والبنى البطركية، اإلقطاعية وشبه اإلقطاعية 
االستقالل، وتحويلها  حديثةإلى نظام تسلطي أو استبداد كلي، وقضم الدولة  بالتدريجي سياق تحوله التي أعاد نظام البعث إحياءها، ف

  .)البعث دولة(إلى 

، فألغى بذلك فاعلية 1963 مارس /آذار من الثامن صبيحة الدولة، عمومية بإلغاء الجمهوريةَ، البعث نظام ألغى لقد أجل،
الحافظ وجمال األتاسي في وضع  ياسين سهمأالمجتمع، ولم يأسف التقدميون كافة، بمن فيهم ياسين الحافظ، على هذا اإللغاء بل 

 للتسلط األولى البذور وبذرت ،)تقدميًا( احزب العسكر طابعً  تلحزب البعث العربي االشتراكي التي منح )النظرية المنطلقات(
 الكراس(الذي نظَّر له في ما سمي  )اليساري البعث(لينضوي في تيار  باكًرا، الحزب هذا غادر قد الحافظ كان وإن الكلي، الستبدادوا

على الوحدة  -واألتاسي الحافظ- الرجلين إلحاح ولعلاليساريين حزب العمال الثوري العربي.  همع بعض رفاق ويؤسس ،)األزرق
نديم البيطار نوع من تعويض عن خسارة الدولة السورية،  بحسبأو الدولة القاعدة، (مصر)،  )المركز الدولة(من  االعربية انطالقً 

  هزيلة ومصطنعة. )قطرية دولة( بافتراضها ذلك وتعليل

ع كله، من العالم المعاصر، وهو يستشعر االنهيار بقلق، وتحركه ريبة عميقة في الدولة التي ليست دولة المجتم اكبيرً  قسًما إن
وليست الحياة األخالقية للشعب كله، يتمسك بقدرة المجتمع المدني على إحياء الحياة العامة، وتجديد المعرفة والثقافة، وإعادة إنتاج 

 حسبعن الحياة العامة أو الحياة النوعية (اإلنسانية)، ب افعليً  اقواعد السلطة وآليات اشتغالها وأشكال ممارستها، لجعل الدولة تعبيرً 
وال  ،جميعها المؤسساتكلها و االجتماعية الحياة مجاالتماركس. فال يمكن فصل مفهوم الدولة عن قواعد إنتاج السلطة، في  تعبير

يمكن إدراك عموميتها (= وطنيتها) بمعزل عن العالقات االجتماعية المتبادلة بين األفراد والجماعات. هنا ينعقد الرهان الوطني (= 
 ،كنات المعرفية واألخالقية لألسرة والمدرسة والجمعية والنادي والنقابة والحزب السياسي والمؤسسة الدينيةالعمومي) على المم

التشريعية والتنفيذية والقضائية. الرهان على الممكنات األخالقية هو الرهان على تشكل مجتمع تواصلي،  ؛إلى مؤسسات الدولة وصوالً 
العالقة/  -ثم من-والتفاصل والتجاهل (عكس التعارف) والالمباالة بالحياة اإلنسانية، ويعيِّن يصفي إرث القرون السابقة من التحاجز 

  التي ال يمكن حذفها. الفرعية الهويات تعصب على الحد ويقيم والذات، الهوية بين والمتغيرة المركبة الجدلية العالقات

النزعة الجمهورية الدستورية، ويعني في مكان آخر الروح  -في مكان معين وزمن معين يعني-كان المجتمع المدني  فإذا
من هذين التوجهين الفكريين  فإن كًال  ،التطوعية المحلية المدعومة بمعايير غير رسمية من التضامن والثقة والتشارك والتعاون

دود سلطة الدولة، ويحد من غلوائها للفعل الحر الديمقراطي الذي يعين ح ميدانًا بوصفه المدني المجتمع لتنظير(المتكاملين) يسعى 
 بصيغه التطوعي، النشاط فإن ثم، ومن. )34(وتجاوزاتها وتدخلها في الحيوات الشخصية لألفراد واألسر وفي التنظيمات المدنية 

 من الليبرالية، النظرية إلى الحياة يعيد المدني، للمجتمع الواقعي الفهم وجوه من واحد وجه وهو والوطنية، منها المحلية المختلفة،
 األمن وأجهزة الفاسدة، الطفيلية البيروقراطيات تدخل من العام والنشاط الخاصة الحياة تحمي القانون، يحكمها بدولة المطالبة حيث

  .المتوحشة

أسفر عن تفكك اجتماعي  الذي 2011ربيع  سوريةاالقتصادي والثقافي والسياسي الذي انتهت إليه  –االجتماعي  االنفجار
هيار أخالقي، يقتضي النظر إلى المجتمع المدني من زاويتي الحاجة إلى الجمهورية، والحاجة إلى تقييد السلطة والحيلولة دون وان

الذي هو لب النشاط المدني ال بد أن يندرج في  التطوعي فالعمل. نفسه الوقت في وحقوقهم، والجماعات األفراد لحرياتتجاوزها 

                                                   
ن ناظم (مترجمان)، (ب )34( الح وحس ات الوحدة جون إهرنبرغ، المجتمع المدني، التاريخ النقدي للفكرة، علي حاكم ص يروت: المنظمة العربية للترجمة، تززيع مركز دراس

 ، بتصرف.16)، ص 2008العربية، 



 

    ملف العدد 54  

  الثورة القومية الديمقراطية  
    دالالتها وقيمها في فكر ياسين الحافظ

. وليس من بالتساوي جميعهموالمواطنين  المواطناتبين  امشتركً  اة الحق والقانون، بصفتها فضاء عامً سيرورة بناء الجمهورية، دول
للحريات الخاصة والعامة والحقوق المدنية: االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية إال سيادة القانون وعمومية  موضوعيةضمانة 

 هو المدني المجتمع أن إلى المطمئنة الثقة إن«جتمع باالنتخاب الحر واستقالل القضاء. مؤسسات الدولة وشفافيتها وانبثاقها من الم
 افتراضاتهم ويختبروا بحثهم حقل من منظروه يوسع لم ما إشكالية، ثقة تكون سوف الديمقراطي، للنشاط األهم المعاصر الموقع

فالتنظير للمجتمع المدني بمصطلحات محدودة مناهضة للدولة، كما هو الحال في الخطاب المعاصر، سيحول دون  ».الموروثة
 وتقاليد متراكمة معرفة ثمة«فاعلية اجتماعية.  السياسة بافتراضالنشاط االجتماعي والفعل السياسي،  مناإلمساك بالممكنات المنبثقة 

 العدالة فيه تستلزم مستقبل في توغلنا كلما ونقدها، الحالية التفكير أنماط بممكنات سكاكاإلم على مساعدتنا يمكنها مهمة فكرية
  . )35( »الدولة من القليل، ال الكثير، الشيء السياسية والديمقراطية االجتماعية

 الذي المشهور والتفريق. اعن فكرة أن السلطة السياسية هي التي جعلت قيام الحضارة ممكنً  امكينً  دفاًعا الكالسيكي الفكر دافع
 أولئك عن مدني، مجتمع في العيش من سياسي تجمع في عضويتهم تمكنهم الذين أولئك عزل والبرابرة أنفسهم بين اإلغريق أقامه
تتيح للرجال (وللنساء) أن يسموا على  ذاتيًا اكتفاء واألكثر األوسع النشاط بوصفها السياسة، وإن. ذلك على قادرين غير كانوا الذين

) هو الرجل المعتزل الذي تشكل idiots( الالمنتمي المواطن كان ولئن. األخالقية الحياة مبادئ بوعي ويؤسسوا المباشرة أوضاعهم
  .  العقل يوجهه الذي المشترك العمل ينجزه أن يمكن ما يجسد بنفسه نفسه يحكم الذي) Citizen( المواطن فإن حياته، الفردية الدوافعُ 

 أن على تركزت وقد المدمرة،) Peloponnesian( البيلوبونيزية الحرب أعقاب في اإلغريقية الكالسيكية الفلسفة تبلورت«
 النتيجة سيكون المدني الفساد أن ذلك على فترتب المنظم، الجماعي والعمل العامة المناظرة خالل من اكتشافها يمكن العامة المصلحة
وكان أفالطون أول من عبر عن توجه النظرية السياسية نحو الحياة   .)36( »الفردية والمصلحة البحتة الشخصية للحسابات المحتومة

 فليس. مشترك أخالقي مشروع أساس على منظم مدني مجتمع) خطر(و قوة. وبذلك كشف )37( أخالقيالعامة الشاملة ألي مجتمع 
 إنتاج سبيل في العامة، والمناقشةوالمناظرة  بالحوارالمصالح المشتركة  /المصلحة اكتشاف على العمل سوى اليوم السوريين أمام

 /المصلحة هذه لتحقيق المنظم، الجماعي العمل أشكال وتؤسس العامة، الحياة عليها ترسو مشتركة وقيم مشتركة حقائق /حقيقة
وينتج سلطة عامة وظيفتها حماية المواطنات  ا،ع السياسي فضاء عامً والمجتم اعامً  شأنًا السياسة يجعل ماالمصالح المشتركة. هذا 

 ويحول المساواة، قدم على بها،وحقوقهم، ويحول دون تمتعهم  حرياتهموالمواطنين من كل ما يهدد أمنهم واستقرار حياتهم، ويتجاوز 
 أن بافتراضلناظمة للدولة أو المجتمع السياسي، دون تحقيق رفاهيتهم. وال يمكن فهم المجتمع المدني إال بموجب المبادئ ا -ثم من-

  المجتمع المدني هو الذي ينتج السياسة، ويعين قواعد السلطة ومؤسساتها وآليات اشتغالها ووظائفها وأشكال ممارستها.

 وتقويمها وتأويلها ،واآلثار التي نتجت منها، والتوافق على وصفها أوالً  ،من العوامل التي أدت إلى الحرب انطالقًا التفكير لعل
بل  الجماعي العمل من مالئمةهو المدخل الضروري، إن لم يكن الوحيد، الكتشاف المصلحة الوطنية العامة، واجتراح أشكال  ثانيًا،

 ارللحو مالئمةهو توفير مساحة أخالقية  ا،األعمال الجماعية واالجتماعية، لتحقيقها. ما يعني أن المطلب األول، بعد وقف الحرب كليً 
. يقول ويتواثقوا الناس يتعارف لكي واأليديولوجية، الفكرية والتيارات والسياسية االجتماعية جميعها القوىبين  العامة والمناقشة

 بأننا االعتراف المهم من. سريعًاما عرفتموني، ولكن، حين نسقط في الوحل نتفاهم  اما عرفتكم، ونادرً  االشاعر األلماني هاينه: نادرً 
وأن أوهام الغلبة والمغلوبية ال تفضي إال إلى إعادة إنتاج الحرب. هل هذه مناشدة أخالقية، ونفحة رومانتيكية،  جميعًا، الوحل يف سقطنا

 المدني، المجتمع مبادئ من مبدأ والشبكية، األفقية العالقات مبادئ من مبدأ هي بل فحسب،مطعمة بالشعر؟ أجل، ولكنها ليست كذلك 
  .االجتماعي المال رأس يولد ومما

لثالثة مبادئ هي:  اووحدته (ال توحيده)؟ يتشكل المجتمع المدني وفقً  ،)تنظيمه(ال  المدني المجتمع انتظام يعنيه الذي ما ولكن،
جتماعي على التفاوت اال ابالملكية الخاصة ومبنيً  مقترنًا العمل تقسيم يزال ماواالعتماد المتبادل. وإذ  المتبادلة والحاجةتقسيم العمل 

في القوة والمكانة والثروة والسلطة، فال بد من تقييده بقوانين عامة مؤسسة على مبادئ العدالة، توائم الملكية الخاصة مع المصلحة 
العمل جميعها القانونية واالجتماعية والثقافية والسياسية الناتجة من تقسيم  اآلثارالعامة وتعيِّن مسؤوليتها االجتماعية، وتؤدي إلى إلغاء 

  إلى منظومة حقوق اإلنسان.  االجنسي، بين النساء والرجال، استنادً 

بين األفراد والجماعات والطبقات أو الفئات االجتماعية، إذ أرباب العمل،  المتبادلة الحاجةبد أن تستهدي هذه العملية بمبدأ  وال
على سبيل المثال، يحتاجون إلى العمال والعامالت، وهؤالء يحتاجون إليهم، وكذلك المؤسسات العامة، ولكي يتسق هذا المبدأ مع 

وال سيما حرية اإلضراب واالعتصام والتظاهر السلمي  تقسيم العمل، ال بد من تأكيد حرية العاملين والعامالت أسوة بأرباب العمل،
 السلطة بقوة اإلذعان عقود فرض دون للحيلولة ،وغير ذلك السياسية واألحزاب واألنديةوحرية التعبير، وتشكيل النقابات والجمعيات 
المراتب العليا في المؤسسات. وبهذا تقوم المبادالت المادية والالمادية بين األفراد  والتي يحوزها األغنياء وأرباب العمل وذو

                                                   
  .25 - 24إهرنبرغ، ص  )35(
  .30إهرنبرغ، ص  )36(
املة)، ونقد رؤيته لطبقات المجتمع في )37( ية نحو الحياة العامة الش ياس رف مثالية أفالطون أنظارنا عن أهمية (توجه النظرية الس ويغ التفاوت،  يجب أال تص جمهوريته، لتس

اني العابر للزمان والمكان، وإلى تا ير إلى الروح اإلنس رة ورؤيتنا للعدالة. أردنا أن نش س نقدنا للنزعة الطبقوية المعاص ريخيته في وقت واحد. وأكثر من يفترض أن يؤس
ير إلى إبداعات الفكر المثالي التي ثمنها ماركس، في طروحاته ع نيف األيديولوجي ذلك، أردنا أن نش اني. يفترض أن نودع التص فها نتاجات الروح اإلنس ن فويرباخ، بوص

  التعسفي لألفكار في صنفين متنابذين: مادي ومثالي، ونخضعها جميعًا للنقد، لفهم تطورها وتطور الروح اإلنساني الذي أنتجها.
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وبين األفراد والجماعات ومؤسسات الدولة على تساوي الشروط وحرية اإلرادة والتنافس والتشارك الحر، وال بد من  ،والجماعات
م  وتحديدتقييد التنافس   التنافس يكون لكي تعيِّبها، أخالقية ومنظومة القوانين وتجاوز جميعهاساد الف أشكالآلياته بمنظومة قانونية، تجّرِ

 لالعتماد العملية الصيغة هو فالتبادل. ومكافحته الفساد لدرء الموضوعي األساس نفسها هي المنظومة هذه. كذلك ويظل ديمقراطيًا،
بالضرورة سيادة القانون واستقالل القضاء، عالوة على توسيع  يقتضي كله هذا. االجتماعية والقوى والجماعات األفراد بين المتبادل

  مروحة الخيارات المتاحة لألفراد، وتكافؤ الفرص.

 في اإلنتاج وسائل مالكو يجتهد اإلنتاج، على تصاعدية ضريبة فرض يكفي ال الخاصة، للملكية االجتماعية المسؤولية مجال في
إلى أشكال غير قانونية، فال يعلق في شبكتها العنكبوتية سوى  ي مصالحهم، وصوالً من استنان قوانين تراع بدًءا منها، التهرب

وفي مقدمها  -إليها أشرنا التيبمثل -الضعفاء، وال سيما ذوو الدخل المحدود. لذلك يمكن اللجوء إلى أشكال غير مباشرة لتوزيع الثروة 
عار، ومراجعة الحد األدنى لهذه وتلك على حاجات األسر ومعدالت الحيلولة دون فرض عقود اإلذعان، وربط الرواتب واألجور باألس

يقتضي إنصاف الفئات المحرومة  هذا كلهاإلعالة، بما يحقق الحد األمثل من شروط الكفاية في االستهالك، ويتيح إمكان االدخار. 
 وتفكيك للسلطة، عادل بتوزيع اقترنت إذا إال ةومجدي اعلةوالمهمشة المنبوذة من المجالين الثقافي والسياسي. وال تكون هذه األشكال ف

ما تثير أفعال األغنياء وأفعال الفقراء وتوجهها، إذ  االتي غالبً  العمياء الخاصة المصالح فإن. البطركي الطابع ذات المركزية البنى
 للسلوك منخفضةإلى الرفاهية والعطالة واالستهالك الترفي والتنافسي، وينتج الفقراء معايير  بخاصة،يلجأ األغنياء ومحدثو النعمة 

 مدني مجتمع تشكل دون وتحول، 2011 عام قبل سورية،والعمل، هذه وتلك تؤدي مجتمعة إلى تفكك المجتمع، كما كانت الحال في 
  .ومتماسك متدامج

 من عضو كل قام إذا إال والتوازن والقوة الصحة شروط له افرلجسد الحي، ال تتوفي تشبيه المجتمع با محقًا أفالطون كان لقد
 كله الجسد اعتالل هو بوظيفته القيام عن قصوره أو الجسد أعضاء من عضو أي اعتالل إذ وجه، أحسن على بوظيفته، أعضائه
أْن ليس في الجسد أعضاء نبيلة وأخرى وضيعة. فال شيء  أوالً  نعترف أن يجب ولكن،. االجتماعي الجسد وهكذا وقصوره، وضعفه

  التي ال تهتم كل منها إال بمصالحها الخاصة.  )النبيلة(أخطر على وحدة المجتمع وتماسكه من تعدد مراكز القوى 

 مقابلو طول أو العائلة نواة المجتمع المدني، وهي المؤسسة الطبيعية المستمرة في التاريخ، وليس للتاريخ من حول أ األسرة
 أي- ولكنها. النانو بتكنولوجيا خصائصها، في والتحكم المواد تخليق عن اليوم نتحدث عندما حتى أشكالها، تغيير سوى الطبيعة
لن تظل مؤسسة طبيعية خالصة، مع اجتماع األسر أو تشكل االجتماع البشري واالستقرار الحضري ونشوء الحواضر والمدن  -العائلة

والدول المدن، فغدت األسرة بذلك مؤسسة اجتماعية، مع عنصر طبيعي غير مرفوع، وهذا حالها اليوم. وإذا كانت العائلة أقدم من 
اإلنساني) يجعل المجتمع المدني والدولة محايثين  -السياسي  –ن إمكانها األخالقي (= االجتماعي فإ ا،المجتمع المدني والدولة زمنيً 

 أخالقي، كائن اإلنساني(الكائن  النواة، هذه في المكنون األخالقي اإلمكان بوصفهمابالقوة، لكي ال نقول سابقين عليها، بالقوة،  لها
تؤكد ذلك أسبقية األساطير والعقائد الدينية والفنون واآلداب على الفكر  ،عاقًال  كائنًا يكون أن قبل والجمال، والخير الحق إلى ميال

  النظري والعلوم، بغض النظر عن معايير الحق والخير والجمال، التي تختلف باختالف المجتمعات واختالف األزمنة). 

 بحسب ،)للشعب األخالقية الحياة(االجتماعي، بل هي  للحياة السياسية، وهي أحد أشكال الوجود مرادفًا الدولة تكون أن يجب هنا
 واالجتماعية المادية الشروط تغيير أن اليوم نرىماركس، بغض النظر عن تطور مفهوم الدولة وتعدد أشكالها واختالفها. لذلك  تعبير

 استقالل هي الشروط هذه لتغيير األولى والخطوة. الوطنية الدولة ونشوء المدني المجتمع النبثاق ضروري شرط لألسرة والثقافية
 فنحن. والمسؤولية والحرية والفاعلية االستقالل على بعد والراشدين الراشدات غير وتربية وحريتهم، والراشدين الراشدات أفرادها
واالعتماد المتبادل، أي إننا نصادف مبادئ المجتمع المدني وشروط  المتبادلة والحاجةمن تقسيم العمل  أشكاالً  أسرة كل في نصادف

إمكانه، عالوة على كون األسرة الحديثة نتاج تعاقد طوعي أو شراكة واختيار حر، واألهم من هذا كله أنها نتاج الحب أو ال تكون 
  عدالة، وتتجلى من ثم حقيقة أوليَّة القيم.أسرة حديثة. في حياة األسرة المتعاضدة تتجلى بوضوح حقيقة أن المحبة تسمو على ال

غ قول ماركس:  التي المدني والمجتمع األسرة بين الخافية والروابط العالقات إدراك أشرنا إلى بعض مظاهرها، هو ما يسّوِ
الن المدني والمجتمع األسرة«  ،)للشعب األخالقية ياةالح(ويسوغ نظرته إلى الدولة على أنها  ،»سياسية دولة إلى بنفسيهما نفسيهما يحّوِ

عن قول أرسطو أن اإلمكان األخالقي لألسرة  اللعالقة الجدلية بينهما. هذا ليس بعيدً  وفقًا المدني، المجتمع بمصير مصيرها وربط
لمؤنسنة نحو الجماعة ا االدولة، باستثناء أن فكرة االكتمال عند ماركس تعني تجاوز الدولة والمجتمع المدني معً  –يكتمل في المدينة 

  أو المجتمع الشيوعي.

أرسطو  بحسبمن هذا التأويل ألهمية األسرة وعالقتها بالمجتمع المدني والدولة السياسة، التي هي اكتمالهما األخالقي،  انطالقًا
ال ن، بما يشبه وماركس وغيرهما، تتبين ضرورة العناية باألسرة وأولوية التربية والتعليم، وال سيما التعليم األساسي، ألنهما يحّوِ

أطرها االجتماعية، حتى  دون منالسحر، الكائَن الطبيعيَّ إلى كائن اجتماعي، ثم إلى مواطنة ومواطن، إذ ال وجود للمعارف والقيم 
 أن إلى اإلشارة تجدر. الطبيعية وبيئتها االجتماعية األطر هذه خارج إنسانية لذوات تَشكُّلَ  وال األعلى، الفلسفي التجريد مستوى في

من أي  اتامً  خلًوا الدولة تخلو حين في رفعه، يمكن ال طبيعي عنصر على ينطوي والدولة، األسرة بين يتوسط الذي المدني، المجتمع
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توماس هوبز  تعبير في ،)38( )اصنعيً  إنسانًا(عنصر طبيعي، ومن أي عنصر مفارق للطبيعة البشرية. وهكذا تكون الدولة بحق 
  )، وذلكم هو المغزى العميق لعلمانيتها.1883 – 1818كارل ماركس ( تعبير في ،)مموضعًا اإلنسان()، أو 1679 – 1588(

 وكشف التقليدي المجتمع نقد إلى) السياسي السطح(نقد  السياسة نقد من انتقل منذ األفق، هذا على الحافظ ياسين فكر انفتح لقد
ال تفي  )األفق(األفق أهم ما تبقى لنا من ياسين الحافظ. ولعل كلمة  تأخره، ومعارضته بالمجتمع المدني. نعتقد أن هذا مظاهر

. لم يدع الحافظ، وال ندعي، أنه )39( »الطريق على(عالمات)  صوى«بالغرض، وال تفي الحافظ حقه، إذا عزلت عما سماه الحافظ 
أسئلتها،  –الفكر، وطرح مسائلها  –النظر  وضع نظرية في الثورة القومية الديمقراطية، ولكنه وضع الثورة الديمقراطية في مستوى

  وتركها مفتوحة، بحسب طبيعتها.

  

   والسلم المدني المجتمع
 سورية؛أو في حالة طوارئ مستمرة، على نحو ما شهدت  األهلية الحرب سيما وال الحرب، حالة في مدني مجتمع يتشكل ال

ترافقها أحكام عرفية ومحاكم استثنائية، ال يتوافر فيها  )،2011 – 1962مدى أكثر من نصف قرن، ( على(حالة طوارئ متصلة 
عن  اأي شرط من شروط القضاء وأي مبدأ من مبادئ العدالة، عالوة على المحاكم العسكرية، التي تحاكم مدنيين، وال تختلف كثيرً 

مدني في ظل االستبداد والتسلط.  مع). وال يتشكل مجت2011المحاكم االستثنائية. وقد انتهت هذه الحال إلى حرب مفتوحة منذ عام 
 إذًا. الروابط هذه تشكل دون يحول واالستبداد واهية، الروابط هذه كانت إذا خصوًصابل إن الحرب تحل ما انعقد من روابط مدنية، 

المجتمع المدني نقيض الحرب والحرب نقيض المجتمع المدني (التناقض هنا تناقض وجودي، كل طرف من طرفيه ينفي وجود 
في النشاط  اعميقً  ااآلخر). ففي حالة الحرب يتحول االقتصاد إلى اقتصاد حرب مزدوج الطابع: منظم وغير منظم، يؤثر كالهما تأثيرً 

 المتبادلة الحاجةعي، وما يولده من عالقات إنتاج وانتظامات مدنية ومؤسسات. وتتغير داللة االقتصادي وتقسيم العمل االجتما
واالعتماد المتبادل ومضمونهما اللذين يلتبسان بمفهوم العصبية أو النصرة، وذلك في سياق تعبئة الموارد المادية والبشرية وتسخير 

  الحرب.  لكسبجميعها  المؤسسات

 األحوالفي  يحتاجون ولكنهم متنوعة، روابط في ويعيشون مختلفة أهداف أجل من يكافحون الجماعاتو األفراد أن في شك ال
في العصور الوسطى  األمن غيابوحياة الئقة مهما كان مستوى تنظيمها. لقد دفعت حالة الفوضى  واجميعها إلى السالم، ليحيَ 

 بوساطة االجتماعي، السلم بناء في مصالحهم،وفق  سياسيًا، المنظم نيالمد المجتمع أهمية إظهاراألوروبية بفالسفة والهوتيين إلى 
  .الدنيوية الدولة

 فقد. برمتها الوسطى العصور نهاية توقع الذي هو) 1342 – 1275مارسيليوس البادوي، أو مارسيليوس من بادوا ( كان
أن  )السالم عن مدافع(إيطاليا. حاول كاتب  شمال في المستشري والعنف الفئوية والحزازات الفساد بسبب البابوية على بالالئمة أنحى

يعالج الشرور الناجمة عن التعديات البابوية في الميدانين الروحي والزمني، وأن يتقصى عواقبهما الوخيمة على السلم. فذهب إلى 
َم الدولةُ المجتمَع المدنيَّ حتى يتمكن الناس أبعد من االهتمام بمتطلبات النظام الكلي؛ بدأ بالحاجات اإلنسانية األهم، وتطلع إلى أ ن تنّظِ

وأكثر سعة من العائلة أن  سياسيًا منظمة روابط ذات مجتمعات بوصفها المدنية للمجتمعات يمكن ال«من العيش المشترك بسالم. 
 الجذرية الحاجات في منبعه يجد المدني المجتمع .)40( »السالم وجود دون من هللا، أرادها كما ا،تصبح مجتمعات كاملة ومكتفية ذاتيً 

  التي تشكل الروابط اإلنسانية، والحاجة إلى السلم واألمن واحدة من هذه الحاجات. 

 ويالتظل  فيإلى العصور الوسطى األوروبية ونزاعاتها الستكشاف الميل اإلنساني العام إلى السلم، ومدى الحاجة إليه  ذهبنا
وفي غيرها اليوم، لنؤكد أن عملية إنتاج المجتمع المدني  سورية،المتضررات من الحرب في الحرب، كما هي حال المتضررين و
بإجراءات العدالة. قد تكون هناك عالقة  )اإليجابي النسيان(السالم المدني، وتوفير شروط  بناءوآليات تشكله ال تنفصل عن عملية 

يتجاوز معنى التعايش إلى التواصل والتشارك الحر في الحياة العامة تناسب طردي بين تشكل المجتمع المدني والسلم المدني، الذي 
 إمكان على تنطوي كثيًرا،يزهو بها اللبنانيون، ويرددها العراقيون  يتال )المكونات(وحياة الدولة. فكرة التعايش السائدة، تعايش 

  الشقاق والحرب األهلية.

 االندماج(أهمية  تأكيدهمن هذا االستطراد أن نشير إلى أن الحافظ لم يول قضية السلم األهمية التي تستحق، سوى من خالل  أردنا
وراهنية الديمقراطية وضرورتها، ومقارنته بين بالد الحرية وبالد الخوف. لكن الحرب ظلت ماثلة في ترسيمته النظرية،  ،)القومي

 وفي ،)الشعبية التحرير حرب(اإلسرائيلي، ودفاعه عن الحرب النظامية، لدحض شعار  –لعربي وال سيما في رؤيته للصراع ا
بمفهوم الحرب، مع أنه أشار بوضوح إلى أن  ملتبًسا ظل عنده الثورة مفهوم فلعل. العربية والتجربة الفيتنامية التجربة بين مقارنته

  الثورة يمكن أن تكون سلمية ويمكن أن تكون عنفية.

                                                   
لطة الدولة )38( ية لس ياس ول الطبيعية والس عب (مترجمتان)، (هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث (كلمة)، بيروت: دار توماس هوبز، الليفيثان، األص رى ص ، ديانا حرب وبش

 .17)، ص 2011الفارابي، 
فى الجامعة األميركية في بيروت، وكان يغالب الموت، قلت له ما معناه: لقد تركت لنا  )39( تش ين الحافظ، في مس ا ثمينًا، ولألجيال القادمة إرثً في آخر لقاء لي مع الرفيق ياس

 فأجابني حرفيًا: ((أنا لم أفعل شيئًا كثيًرا، لقد وضعت بعض الصوى على الطريق، وعليكم أن تستأنفوا)).
  .116 – 115إهرنبيرغ، ص  )40(
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  وجودية وأزمة ويةرؤي
بالمعنى الغرامشي، نموذَج مثقف رؤيوي، يتلظى في نار الوجود، الذي ألفى  )العضوي المثقف(الحافظ في نظرنا نموذج  يمثل

وجدها؛ ليس من مسافة تذكر بين قلمه وروحه. الرؤية هي شكل الوجود، الذي يمكن لمثله أن يجد نفسه فيه.  نقولنفسه فيه، لكي ال 
 الحافظُ  يصف كما ،)النيِّر الغضب(المعنى العميق واإليجابي للكلمة، هي العنصر الحاكم في تشكيل رؤيته، وتوليد غضبه، السياسة، ب

 اإلعجاب محط هو الذي عليا إيجابية بقيم المشحون النموذج هذا. الشعوري طابعة اأو غضب الثوري، متجاوزً  الثوريَّ  الغضبَ 
على الفكر اإلنساني ومنجزات  منفتًحا جعلته الحافظ رؤيوية. المثقف ومسؤولية الثقافة ماهية عن محرجة أسئلة علينا يطرح والدهشة،

بخالف القوميين والشيوعيين الدوغمائيين بالتساوي. فقد رأى  ،)بالغرب المرض(المعرفة، وشفتْه مما سماه الراحل جورج طرابيشي 
ن لم يلتقطا مسألة التأخر، المسألة التي يات التنموية لدى التيارين اللذالحافظ أن موقفهم المشترك من الغرب شكل أساس المنظور

هذا «لى تلك المنظورات التنموية. عتحيل على فكرة النهضة والثورة القومية الديمقراطية، بينما أحالهما الموقف من التراث والغرب 
رة التنمية، التي طمست أبعاد مسألة التأخر العربي كلها هو األساس األيديولوجي، السلفي، للتخلي عن فكرة النهضة ومسخها إلى فك

... إن المنظور التنموي، الذي يزعم أن ثمة إمكانية لدخول العصر وتجنب الثورة القومية الديمقراطية، هو منظور مضلل، فضًال 
قديم، هي التي دشنت العصر الحديث، عن أنه امتثالي وماضوي. فالثورة القومية الديمقراطية، بقلبها وتصفيتها المجتمع التقليدي ال

 .)41( »اإلنتاجيةوأرست بناه المجتمعية واأليديولوجية والسياسية، وأطلقت قواه 

حزمة من  بالحسبانالحافظ أن أي سياسة مرتكزة على مبادئ عقالنية، يجب أن تنطلق من حقائق الواقع وحاجاته، وتأخذ  رأى
المندمجة مع ظاهرتي  المحدثة »السلطانية –الدولة «وق تقدم العرب، وتمنع دخولهم العصر، كالتأخر التاريخي، والظواهر التي تع

تفاعل والعربية،  )المجتمعات(هيمنة التقليد والتقليد المحدث على النسيج السوسيولوجي في ور المجتمعي، االستنقاع اإلقليمي، والتكسُّ 
 تواقع االقتصادات العربية التابعة للخارج وذاوالوجود اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية، وة، ظاهرتي التأخر والهيمنة الخارجي

ة الالزمة في مسار عقلنة المجتمعات العربية، ألن تلك المجتمعات ال ايويرى أن الثورة القومية الديمقراطية هي البد .الطبيعة الريعية
 ماتمن مهفشامًال، يجب االنتقال معه من التحديد االقتصادي إلى التحديد التاريخي.  فحسب، بل تعاني تأخًرا ااقتصاديً  اتعاني تخلفً 

الثورة القومية الديمقراطية عملية تسييس الشعب، وهذه ليست مهمة تقنية تقف عند حدود السياسة الدنيا، أو حدود المنظورات 
إلى نقد عمارة المجتمع  )تاريخ -السياسة(عملية التسييس إلى السياسوية التي ال تالمس إال حواف السطح السياسي، بل يجب أن تذهب 

 )المجتمعات(وحيزاتها كافة. وإن بناء رأي عام فاعل، وجسم سياسي مؤثر، يتطلب أول ما يتطلب تحقيق االندماج القومي في  بطبقاتها
  لتصبح امتداًدا لالنقسامات العمودية.  رأي عام، وتمسخ األحزاب السياسية كوينالعربية التي تعاني حاالت تذرر وتفتت، تمنع ت

سقط التيار القومي وجعله ذيًال أديمقراطي، ألن الذي  -كله مما يفرض على قوى التغيير الراديكالية امتالك وعي علماني هذا
ديمقراطي،  –هو بالضرورة وعي علماني  )42( األّمويللتيار السلفي، هو ضمور وعيه وممارسته الديمقراطية والعلمانية. والوعي 

النتماءات األخرى كلها، لألن العلمانية هي أداة التوحيد الوحيدة التي أنتجتها البشرية، لجعل االنتماء القومي/ الوطني انتماء حاكًما 
ة، كذلك هي المبدأ الالزم لفصل السياسي –وهي المبدأ الذي يضمن حياد الدولة تجاه األديان والمذاهب ومختلف التيارات األيديولوجية 

الدين عن الدولة وعن المدرسة، وجعله يتطور وفقًا لقوانينه الخاصة، ويجعل قيمه الروحية واألخالقية، تتحقق في المجتمع مبعدة إياه 
والعرقية، والعلمانية  ن الديمقراطية هي اإلطار السياسي لتصفية االستبداد، ودمج األقليات اإلثنيةإ ثمعن التعصب والتقوقع والتطرف. 

  ال تتحول الديمقراطية إلى استبداد األكثرية الطائفية أو القومية.  أهي ضمانة 

الديمقراطي،  -ية أو القومية (= الوطنية) بهذا المحتوى العلمانيو. األمّ عروبيًا ال ووحدويًا، قوميًا، ال ا،يّ وأمَ  الحافظ عدّ يمكن  لذلك
 حضالسياسي، وتكف عن كونها م -، وكنس فواته وتأخره األيديولوجيهنحو بناء الداخل وتحديث تصبح حركة تاريخية جذرية متجهة

، تنداح القومية في الكونية، تتفاعل معها تؤثر فيها وتتأثر، هذا االندياح حسبموقف تمايزي وانثنائي تجاه الخارج، في هذه الحالة ف
ها خطر النرجسية واالستعالء من جهة، وخطر الخصوصية والنكوص إلى في الكونية يضمن محتواها اإلنسانوي أيًضا، ويبعد عن

وية بهذا المحتوى العلماني، الديمقراطي، اإلنسانوي، باتجاه اجتثاث الروح أصل معلق فوق التاريخ من جهة ثانية. كذلك تذهب األمّ 
لمملوكية، وتمضي صوب بناء المواطنة، يقول ذات الطبيعة ا )الدولة(التي تشكل دعامة  )مجتمعاتنا(الرعوية الثاوية في قيعان 

تفرز األموية تظاهرة مجتمعية ثانية هي إيثار الصالح العام أو روح المواطنية، أو باختصار المواطنوية مجسدة في اعتبار «الحافظ: 
عي المرء وشعوره بأنه عضو الدولة األّموية الديمقراطية العقالنية ومؤسساتها ممثلة لألمة ومصالحها العامة ... المواطنوية هي و

بأنه ند لآلخرين، ليس أدنى منهم وليس أعلى في وفي جسد جماعة إنسانية معينة، أي جزء ال يتجزأ منها، مسؤول عنها وأمامها، 
 ماته. ومن م)43(»قيمته اإلنسانية، وبالتالي فهو متساو مع أعضائها في الحقوق والواجبات وأمام القانون الذي يعبر عن إرادة األمة

توجيه  وتمكينها والسياسية، المدنية والحقوق اإلنسانية الكرامة في بالرجل ومساواتهاالثورة القومية الديمقراطية أيًضا، تحرير المرأة 
حياتها الوجهة التي تريد، والوصول إلى قانون عصري لألحوال الشخصية، يتجاوز المضامين الطائفية والمذهبية والذكورية لقوانين 

 األحوال الشخصية في البلدان العربية.

                                                   
  819، األعمال الكاملة ص 149ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة ص  )41(
 األّموي: نسبة إلى األمة. )42(
  .855، األعمال الكاملة ص 185الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة صياسين  )43(
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جبت عندما يتذكر كيف حُ  ال يمكن للمرء أن يقدر مدى التشويه والتحوير اللذين تنزلهما األيديولوجيا بالوعي إال«يقول الحافظ: 
الثورة الديمقراطية، مشكلة األقليات أو التكسير  كالتسقطت، في نظر الحركة التقدمية العربية، مشكلة ضخمة وأساسية من مشأو أُ 

مها: المجتمعي والمشكلة الطائفية (...) ومن الطبيعي أن يؤدي الوعي الزائف لمشكلة قائمة في الواقع الموضوعي إلى تجاهلها فتفاق
  .)44( »آخروهكذا تعقدت المشكالت الطائفية وصوًال إلى انفجار صامت حينًا ومكبوت حينًا 

 امباشرً  اهدفً  بوصفها يهاللوحدة، وتراجع إلحاحه عل اضروريً  امضمونً  بوصفهاغادر الحافظ فكرته األولية عن االشتراكية 
 اوتجاوزً  اشتراكية، إنجازً ال بد منها للتقدم العربي، وأصبح يرى االة التي اي. وبدت له الثورة القومية الديمقراطية البداوقريبً 

  .)45( لهاللديمقراطية، وليست نفيًا 

   

                                                   
  708. األعمال الكاملة ص38ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة، ص  )44(
  .840، األعمال الكاملة، ص 170ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة ص )45(
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  الكونية واإلنسية العقالنية
 في التناقضي الطابع رغم ويتوحد، توحد والعالم الشعوب؛ لجميع مشترك إرث الثقافة واحد؛ اإلنساني العقل«الحافظ:  يقول

 سيرورة عن نجمت ما، عربية خصوصية ثمة أن في شك ال. للخالص يتحرك الذي العالم هذا من جزء العربي والشعب وحدته؛
 لكي معالمها كل نعي أن ينبغي التي الخصوصية هذه. التاريخ فوق معلق مطلق جوهر عن ال العربي، المجتمع بها مر التي التطور
لكن لم  نظريًا، تُلتقَط قد مشكلة التأخر«. )46( »عليه تتعالى وال منه تفلت ال الكوني، سياق في تندرج فيها، المتأخر مواجهة نستطيع

 إزاء بل فحسب، أخطاء إزاء لسنا العربية السياسات في. الصدماتتكن لتكتسب هذه الحدة والمرارة، الوضوح والعالنية، لوال تلك 
 العربية السياسية البنية تأخر بل فقط، المهيمنة األقليات تأخر إزاء لسنا عقالنية، ال سياسات بل فقط، يمينية سياسات إزاء لسنا تأخر،

  . )47( »مدن عالم في قرية سياسات إنها وبكلمة بُجماعها،

المتأخر الذي  الهاجع التقليدي المجتمع هي القرية الهزيمة؛ جذور تكمن هنا مدن، عالم في ومعزولة نائية عربية قرية سياسات
يجتر ثقافة مملوكية/ عثمانية انغلقت على نفسها منذ قرون، ولم تعد تربطها أي صلة بالثقافة العربية الكالسيكية، منذ تصفية المعتزلة 

 بلسم إلى الماضي معها تحول هزيمة الحديثة، اإلنسانية بالثقافة صلة أي تربطها وال. االجتهاد باب وإغالق العقالني، تراثهم دينو
 هو بل الماضي، استعادة أو الزمن إليقاف يائسة محاولة والحنين للحنين، مناسبة إلى اإلسالمي العربي والتراث الحاضر، لجراحات

 خارج العيش أو الفوات على عالمة وهو. فعلي واقع إلى والوهم وهم، إلى الفعلي الواقع معه يتحول الماضي، في العيش من ضرب
ت القطار، وهدر  العصر خارج أي الزمن، أو على هامشه في أحسن األحوال. المجتمع المفوت مجتمع فاته قطار التقدم بل هو من فوَّ

الفرص. التقاط مقولة التأخر دفع الحافظ إلى إعادة النظر في أولويات الثورة العربية. هنا تتجلى عالقة الفكر بالسياسة، في مراجعة 
ر في األهداف والوسائل. إذا كانت الطبقة العاملة متأخرة مثلها مثل البورجوازية الصغيرة، بحكم الفكر على الواقع، وإعادة التفكي

 الصغيرة البورجوازية نقد مسألة المسألة تعد فلم واالستغالل، والجهل الفقربحكم  ا،التأخر التاريخي العام بل هي أكثر تأخرً 
  ن دائرة التأخر واالستبداد. التفكير في سبيل الخروج م بل الوطنية، والبورجوازية

الشخصي الوجداني،  ينللحافظ على الصعيد ومذالً  موجعًا كان العربية المجتمعات تأخر إن القول يمكننا ذلك، من أبعد ذهبنا إذا
والعرب يزحفون  ،)مسحوقة دودة العربي اإلنسان(وأن ما في نصوصه من غضب وسخط إنما هو نتاج هذا الوجع والشعور بالعار. 

 يجعل وأن ا،وعارً  الذلك كان يريد أن يجعل التأخر أشد شينً  )،التاريخ جوف من المنبعث المحدث االستبداد(على بطونهم تحت وطأة 
بمن تحجرت عقولهم وتبلدت ضمائرهم. ما  اوهو يستحق ذلك، قياسً  ،أجل! للحافظ تقريض هذا. المأل على بنشره وطأة أشد العار

ل والضمير إذا لم يكونا عقل وضمير شخص ينتمي إلى مجتمع انتماء يرتب عليه مسؤوليات قانونية وأخالقية؟ هذا النوع معنى العق
  من الشعور، الذي يعيِّبه بعضنا، هو روح الفكر، بصفته فكر الروح أو فكر الحياة أو فكر الحرية، وال فرق. 

أو في غير مكان من العالم. لقد تماهى الحافظ  وتوحش همجية من ومالي سورية في دثمن ال يشعر بالعار مما يح سويًا ليس
 غريبًا كان ذلك ومع ا،بأمته، بالمعنى الديمقراطي الذي أشرنا إليه قبل قليل، حتى كأن كل ما يحدث لها أو فيها، إنما يحدث له شخصيً 

  من أولئك الذين ال يكذبون قومهم. رائًدا الحافظ كان. سعيد إدوارد يصفه كما األصيل، المثقف يكون ماعلى نحو  ا،ومشاكسً  اوهامشيً 

 التاريخ، بمنحى يمسك المجتمعات هذه في بالتاريخانية يمسك ومن المتأخرة، المجتمعات يديولوجياأيجعل التاريخانية  ما هذا
 سبيل على- التنوير ثقافة بتمثل معنيين ليسوا المتأخرة المجتمعات فمثقفو. ماضيهم إلى العودة أو اآلخرين تجارب تكرار تعني ال فهي

 إدراًكا العالم وحدة الحافظ أدرك لقد. صغيرة كونية قرية وبات بالفعل توحد قد العالم كان إذا ا،بل هم معنيون بنقدها أيضً  -المثال
 المصير يؤكد بل اصرة،والمع والكونية الحداثة عن التنكب يعني ال التناقضي الطابع هذا لكن التناقضي، طابعها وأدرك ا،عميقً 

 يتظاهر التي األشكال اختلفت مهما حدة، على مجتمع لكل التناقضي الطابع نفسه هو العالم لوحدة التناقضي الطابع. للبشرية المشترك
  .التناقض بها

 جهة من المعاصر وراء بالطبع القاصر واللهاث جهة، من والماضي التقليدي إلى بالطبع، اإليهامي الحنين«الحافظ:  يقول
 هذا وفي فأكثر، أكثر ويتخطانا ويذهلنا يسحقنا والمعاصر فأكثر، أكثر ويبتعد منا يهرب التقليدي. وغربتنا مأساتنا يلخصان أخرى،
وباإلشارة  افي تقصي مظاهر التأخر والفوات، بالتحليل حينً  جهًدا الحافظ يألُ  لم. )48( »حاجاتنا عن وعينا وينفصم التوازن نفقد النْوس

 لتحليل. فلو حاول أحدنا تقصي هذه المظاهر المبثوثة في أعماله لخرج بوصف أو تحليل أو مداخل اثالثً  اآخر وبالمقارنة حينً  احينً 
 السوريين للمثقفين ويمكن. السياسي - األيديولوجي التأخر كان شاغله أن مع لمجتمعه، وتاريخي وسوسيولوجي وأنتربولوجي ثقافي

 المجتمع(أو اللبناني في خلفية تحليل  /و السوري المجتمع صورة تكون أن بد ال إذ غيرهم، من أكثر ذلك من يفيدوا أن واللبنانيين
  .وصفه أو) العربي

                                                   
  336، األعمال الكاملة، ص 8السياسة ص ياسين الحافظ، الالعقالنية في )46(
  335، األعمال الكاملة، ص 7ياسين الحافظ، الالعقالنية في السياسة ص )47(
  .338، األعمال الكاملة، ص 10ياسين الحافظ، الالعقالنية في السياسة ص )48(
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  الثورة القومية الديمقراطية  
    دالالتها وقيمها في فكر ياسين الحافظ

 زهير(لعبد هللا العروي، وترجمه إلى العربية، باسم مستعار هو  )المعاصرة العربية األيديولوجية(ياسين الحافظ بكتاب  تأثر
 مشرقي سياسي مفكر قراءة ،)49( والتعبيربل قرأ مسائله الرئيسة: الذات والتاريخ والمنهج  مشرقية قومية قراءة قرأه ولكنه ،)الحكيم

. فإذ يتوسل العروي باأليديولوجية العربية لتعيين ارتساماتها في المغرب، يتمثل الحافظ هذه األيديولوجية في أفق )50( عربي)(قومي 
 عاميبين أي في أفق قومي عربي، هو موضوع اهتمامه الرئيس. وقد تبادل الحافظ والعروي  ،)العربية األمة(و )ربيالع المجتمع(

 الحوار سهمأ. فإلى أي حد )51( الصباح) خواطر(حول الكتاب وقضايا أخرى أشار إليها العروي في مذكراته  رسائل 1972و 1971
 غطاء تحت الليبرالية استيعاب( سيمافي حيز اإلمكان، وال  لنظل ياتأخر وتخليات إليها، أشرنا التي التخليات بعض في بينهما

  . )52( ومكانوالنظر إلى الماركسية على أنها ليست حقيقة ثابتة تصلح لكل زمان  )الماركسية

 النقد ورةوضر النقدي الوعي حول قلته ما«تراث ماركس كان من أهم مصادر الفكر النقدي للحافظ، فقد كتب في ذلك:  لعل
موقف كل من ماركس ولينين من التأخر،  بالطبع على الفكر الثوري وال في التجارب الثورية. لنتأمل مثًال  جديًدا ليس القومي، الذاتي

بأن التأخر األلماني في القرن التاسع عشر والتأخر الروسي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانا أقل  اعلمً 
على األوضاع األلمانية، فهي  حربًا فلنعلن «.... ثم أتى بنص من ماركس يقول: )53( »الراهنمن التأخر العربي  ابكثير جدً  مأساوية

دون مستوى التاريخ، دون مستوى أي نقد، ولكنها تبقى موضوع نقد، كالمجرم الذي هو دون مستوى اإلنسانية، ولكنه يبقى مع ذلك 
للتشريح،  اموضوع اهتمام الجالد. في الصراع ضد الوضع األلماني ليس النقد هوى مصدره الرأس، بل هو رأس الهوى، ليس مبضعً 

بل سالح، وهدفه هو عدوه، وهو ال يبتغي دحض هذا العدو، بل إبادته ... المطلوب أال يمنح األلمان لحظة واحدة من الوهم والخنوع 
بنشره  اوقبحً  اواالستسالم، إنما يجب جعل االضطهاد الواقع أشد وطأة بأن نضيف له وعي االضطهاد، يجب أن نجعل العار أشد شينً 

  .)54( »على المأل

أن الروح النقدي لدى الحافظ والعروي وغيرهما ممن نهجوا النهج ذاته، هو محاكاة لموقف ماركس من األيديولوجية  ضنفتر
األلمانية، وإذا كان العروي لم يعلن ذلك، فإن الحافظ أعلنه بصراحة ووضوح، مع أن العروي كان أقرب إلى أسلوب ماركس في 

إذ تناول ممثلي األيديولوجيا العربية بأعيانهم تحت عناوين الشيخ (محمد عبده) والسياسي  ة)،قدسالم العائلة(و )،األلمانية األيديولوجيا(
(أحمد لطفي السيد) وداعية التقنية/ االشتراكي (سالمة موسى). ولكن بخالف موقف ماركس من العائلة المقدسة، كان الشيخ (محمد 

)، وال سيما 1997(العروي  )55( العقل) مفهوم(إلصالحي، سواء في كتابه لدى العروي، بدليل العودة إلى مشروعه ا اعبده) أثيرً 
)، 2008(العروي  )واإلصالح السنة(أو في كتاب  ،»على األيديولوجيا العربية المعاصرة عاًما ثالثين بعد«في الفصل الذي عنوانه: 

  المشروع الثوري.  ومن ثم أكثر واقعية من ،ربما ألن المشروع اإلصالحي، قد يكون أكثر قوة ومضاء

 ركنًا التقدم مقولة شكلت هنا من العربي، التاريخي التأخر تجاوز طرائق عن البحث هو الحافظ عند والسياسي، النظري الهاجس
مرقص.  لياسإ بحسبفكرة التقدم تختلف عن الصيرورة، التغير، التحول، التطور،  أن ظنيمن أركان مشروعه النقدي، وكان  اسً أسا
 إلى حال من تعني تحولنحو األرقى، كلمة  اإلى أمام، تغيرً  ذهابًا تفترض التقدم فكرة ا،وليس كل تحول تقدمً  تقدًما تغير كل ليس«

 القديم، من أفضل أو أرقى الجديد الطور أو الجديد الحال أن مفاده إضافي تضمين بدون طور إلى طور من تعني تطور كلمة حال،
 الالطبقي، المجتمع إلى المجتمع طبقية فوق من عودة الشيوعية فالثورة. رجوع عودة، فكرة تعييناتها بين من تتضمن حقيقية ثورة وكل

 اإليجابية الثورة. الطبقي للتاريخ اإليجابي واالجتماعي والثقافي الحضاري اإلنجاز كل إدماج أساس وعلى جديد مستوى في"لكن 
لتقدم، الثورة في هذه الحالة تكون درجة أساسية على سلم التاريخ الذاهب إلى أمام، فالثورة الواعية إذا هي التي  اتضع أساسً  فعًال 

  .)56( »كتقدمتعي موقعها في مسار التاريخ 

حقيقية، ونأمل أن تكون  مفهوماتمستقبل ليس الماضي، الحاضر والماضي والمستقبل  ،هذا التوجه هو مستقبل يطوي الماضي 
 معالم إحدىومبادئها النظرية والسياسية،  مقدماتهاصوغ  فيإلى جانب آخرين  الحافظ ياسين سهمألثورة القومية الديمقراطية، التي ا

  . معًا آن في والممكنة والصعبة الطويلة التقدم سيرورة

   

                                                   
  .24)، 1995وبيروت: المركز الثقافي العربي، عبد هللا العروي، األيديولوجية العربية المعاصرة، (صياغة جديدة)، (الدار البيضاء  )49(
ار العروي إلى ذلك في مذكراته بق )50( ير إلى هذا ألن هم العروي، في كتابه، الرئيس كان مغربيًا، ال قوميًا عربيًا، كهم الحافظ. وقد أش وله: من يقرأ األيديولوجيا ... نش

رق، بل قد يكون طرفًا  ور أن مؤلفها متأثر بحوادث الش تظهار. إن الواقع بخالف يتص فيها. فيظن أن ما جاء في الكتاب من إيماءات إلى المغرب هو من قبيل التمثيل واالس
  .142ذلك. تجربة الشرق هي التي وظفت كمثال توضيحي لتوضيح تطور في غاية الخصوصية". العروي، خواطر الصباح، 

  .110 – 106)، ص 2007(الدار البيضاء وبيروت: المركز الثقافي العربي،  2ط، 1973 – 1967عبد هللا العروي، خواطر الصباح، يوميات  )51(
  .16العروي، األيديولوجية العربية المعاصرة،  )52(
  .893، األعمال الكاملة، ص 223ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة ص )53(
دره)54( عار جريدة الثورة العربية، التي كان يص ين الحافظ مع تبديل كلمة األلمان بكلمة العرب. هذه العبارة كانت ش رف عليها ياس ا حزب العمال الثوري العربي، ويش

  والشعار المقابل عبارة شعرية مقتبسة من الشاعر الروسي ماياكوفسكي تقول: أنت ضعيفة وأنت قوية يا أمنا يا أمة العرب.
  األعجمية)، وكذلك ثنائية العرب/ العجم صراحة في كتابه (السنة واإلصالح).يلفت النظر في فهرس هذا الكتاب عنوان: (لمراجع  )55(
  .84مرقص، الياس، العقالنية والتقدم، ص )56(



 

    2017 أكتوبر /تشرين األول – الثالثالعدد  61  

      

  والمراجع المصادر
العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات ، في الثورة، عطا عبد الوهاب (مترجم)، (بيروت: المنظمة حنة.أرندت. 1 .1

  ).2008الوحدة العربية، 
  ).2016، (بيروت: دار الساقي، 2أبو زيد (مترجم)، ط ترجمة أنطوان التوتاليتارية،أسس  .2
. جاد الكريم، وردة في صليب الحاضر، نحو عقد اجتماعي جديد وعروبة ديمقراطية، (منشورات رابطة الجباعي .3

  ).2010 بترا، دمشقالفرات، بيروت، ودار العقالنيين العرب، دار 
  ).2005 العربية، الوحدة دراسات مركز(بيروت:  الكاملة، األعمال الحافظ، ياسين .4
. عبد هللا، األيديولوجية العربية المعاصرة، (صياغة جديدة)، (الدار البيضاء وبيروت: المركز الثقافي العروي .5

  ).1995العربي، 
  ).2007(الدار البيضاء وبيروت: المركز الثقافي العربي،  2، ط1973 – 1967خواطر الصباح، يوميات  .6
، المجتمع المدني، التاريخ النقدي للفكرة، علي حاكم صالح وحسن ناظم (مترجمان)، (بيروت: جونإهرنبرغ.  .7

  ).2008زيع مركز دراسات الوحدة العربية، والمنظمة العربية للترجمة، ت
دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، (الدار البيضاء/بيروت: المركز الثقافي العربي، حجازي. مصطفى، اإلنسان المهدور،  .8

2005.(  
  ).1999 الطليعة، دار(بيروت:  السلطانية، اآلداب نظام في قراءة االستبداد، أصول تشريح في كمال،اللطيف.  عبد .9

  .)1992، (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2، الوعي الذاتي، طبرهان. غليون .10
  ).1981، (بيروت: دار الطليعة، 2ن الحافظ (مترجًما)، طيماركس وإنغلز، حول الدين، ياس .11
  .ت).د.ن، د( والتقدم، العقالنية إلياس،. مرقص .12
، الليفيثان، األصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، ديانا حرب وبشرى صعب (مترجمتان)، (هيئة توماسهوبز.  .13

  ).2011(كلمة)، بيروت: دار الفارابي، أبو ظبي للثقافة والتراث 

    


