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    العلمانية في فكر ياسين الحافظ  

 ملخص تنفيذي
على امتالك وعيٍ كوني  الحافظ، فقدرتهتعد العلمانية من المقوالت المركزية في المشروع التنويري للمفكر الراحل ياسين 

حداثي معاصر دفعته، من دون شك، إلى إدراك أهّمية العلمانية، غير أّن بعض األحوال والتجارب الشخصية التي عاشها، في مراحل 
  حياته األولى، كانت من العوامل التي ساعدت باكًرا في بروز ميله العلمانّي.

(فصل الدين عن الدولة)، وهي العبارة التي تسّطح مسألة العلمانية، وتقلّص من والعلمانية عند ياسين الحافظ لم تكن لتُختزل في 
نطاقها، فكان ينظر إليها بوصفها جملة عمليات تاريخية موضوعية ال تقبل االختزال والتبسيط؛ واضعًا إياها في إطار الحداثة 

مجتمع العربي وعقلنته. وعندما نقد أيديولوجيا القوى القومية والعقالنية، وجاعًال منها عنصًرا الزًما وال غنى عنه في عملية تحديث ال
واالشتراكية وسلوكها، استند في جانب كبير من نقده إلى أسس علمانية، حيث عدّ العلمانية رائز حداثة أي حركة أو أيديولوجيا قومية، 

  وأّكد الصفة العلمانية للثورة االشتراكية.
ظ للعلمانية الحقّة رؤيته موقفها من الدين، فهي ال تعني اإللحاد، بل تحترم اآلراء الدينية وما يؤّكد عمق فهم ياسين الحاف     

كافة، وال تحابي أيا منها. وهو في دراسته المشكلة الطائفية التي تعانيها المجتمعات العربية، وبتمييزه الدين بما هو شأن شخصي، 
توّصل إلى فهم أعمق لطبيعة المشكلة، ويرى أّن العلمانية شرط تجاوز الطائفية، من األيديولوجيا الدينية في المجتمع والسياسة؛ ي

انطالقًا من إدراكه الدوَر الحاسم الذي تلعبه العلمانية في تحقيق (االندماج القومي) وحل مشكلة تناثر األمة إلى مذاهب وطوائف 
راهنيتها، وأفكاره العلمانية، عموًما وضمنًا، في مواجهة كثير من متناحرة. األمر الذي يدفع إلى القول بأهمية أفكار ياسين الحافظ و

  المشكالت والتحّديات التي يعيشها العرب حاليا.
  

 مقدمة
يعّد ياسين الحافظ واحًدا من أبرز رّواد الفكر السياسي العربي المعاصر، ليس في وطنه سورية فحسب، وإنما في مستوى العالم 

في العمل السياسي المنّظم، ونشاطه الحزبي لم يمنعا اشتغاله في المجال النظري والفكري، حيث إنه في العربي أيًضا. إن انخراطه 
كثير من كتاباته لم يكتِف بنشر آرائه السياسية والتعليق على مجريات األحداث التي عاصرها، وتحليل تطوّراتها، بل مضى عميقًا 

ه بتالوينها المختلفة، واقتراح البدائل الفكرية والسياسية التي رأى فيها سبيالً النتشال في نقد األيديولوجيات التي كانت سائدة في زمان
العرب من وهدة التخلّف والتأخر وأوحال الهزيمة التاريخية المزمنة. وقد انطلق ياسين الحافظ، في سعيه هذا من قناعته الراسخة 

ي)؛ متخذًا من (التحليل الملموس للواقع الملموس) أداة رئيسة في عمله بضرورة امتالك (رؤية كونية)، و(وعي مناسب للواقع العيان
الدؤوب لتكريس (ممارسة عقالنية) في السياسة، بما يخدم قضية (التقّدم) العربي، عبر (تحديث وعقلنة المجتمع العربي)، وهي 

  في مسيرة نضاله السياسي والفكري حتى وفاته. العملية التي تقع العلمانية في صلبها، وكانت من المسائل التي شّكلت هواجس رئيسة
في هذا البحث، إذ نتناول العلمانية في فكر ياسين الحافظ، فإننا ال نرمي إلى االحتفاء بالمفّكر ومنتجه الثرّي، بقدر ما نتطلّع من 

العلمانية في أطر المقاربات  خالل تسليط الضوء على ما كتبه في موضوع العلمانية ورؤيته في هذا الشأن، إلى اإلسهام في إدراج
ي العملية لمشكالت الواقع والتحّديات الراهنة التي تواجه مختلف المجتمعات العربية، وتبدو استمراًرا بل تفاقًما لعدد من المشكالت الت

بي التقليدي والوعي عاصرها وعاينها في أعماله وكتاباته، بمثل التخلّف والتكّسر المجتمعي والمشكلة الطائفية وهيمنة الفكر الغي
  الماضوي.

يؤكد ياسين الحافظ أهّمية العلمانية، بوصفها رائز الحداثة ومفتاح االندماج االجتماعي؛ مشيًدا بالدور الذي تلعبه عمليّة (العلمنة) 
ال القومي واالشتراكي في عالج مشكلة تناثر األمة إلى طوائف في البلدان متعددة الديانات أو المذاهب. ومن جهة ثانية، يؤكد أّن النض

تان والديمقراطي إّما أن يكون علمانيًا أو ال يكون، وأّن العلمانية شرط الزم لتحديث المجتمع العربي وعقلنته. إن التحديث والعقلنة َمهم
التي دأب ياسين الحافظ  من المهمات التي تزداد إلحاًحا اليوم في ظّل ازدهار الفكر الغيبي وانبعاث األيديولوجيّات التقليديّة الماضويّة

  على دحضها وتفنيدها، في سياق مشروعه النقدي والتنويري الذي شغلت مسألة علمنة السياسة والمجتمع العربيين موقعًا مركزيا فيه.
على ما سبق، نرى أّن أفضل تكريم لذكرى قامة فكرية مثل ياسين الحافظ، إنما يكون بمواصلة مسيرته التنويرية، من خالل 

عمل على تكريس ما تبنّاه أو أنتجه من األفكار والمقوالت التي رأى فيها مقّدمات الزمة وضرورية لتقّدم العرب ونهضتهم، وهي ال
ما زالت ناجعة في مواجهة ما تعانيه مجتمعاتنا. وألّن العلمانية واحدة من هذه المقدمات، فقد رأينا ضرورة إدراج بعض الفقرات 

ي البحث، تأكيًدا ألهّميتها من جهة، وألغراض منهجية مرتبطة بموضوع البحث من جهة ثانية، بحيث يمكن النظرية المتعلقة بها ف
عقد مقارنات بين المعاني التي تنطوي عليها العلمانية، واقتباسات مختارة من نتاج ياسين الحافظ الفكري، وذلك بغية معاينة محتواها 

طالئع العلمانية) في الفكر العربي في عصر النهضة، فنحن ال نبالغ بالقول إّن ياسين العلماني األصيل، فضالً عن التطّرق إلى (
الحافظ من الناحية الفكرية سليل كبار التنويريين العرب ممن قادوا محاولة النهضة العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

  العلمنة التي رفع بعضهم لواءها تسري في ثنايا مشروعه الفكري. وحتى بدايات القرن العشرين، حيث إّن إرثهم العقالني ودعوات
أّما أقسام البحث، فهي تبدأ باإلضاءة على أحوال النشأة الشخصية، وأثرها في التوّجه العلمانّي عند ياسين الحافظ؛ استناًدا إلى 

لفكر العربي واهتمام بعض رّواد النهضة بها، ثم ما كتبه في سيرته الذاتية. ويلي ذلك لمحة موجزة عن بدايات ظهور العلمانية في ا
االنتقال إلى الجزء الرئيس من البحث (العلمانية في فكر ياسين الحافظ)، حيث يتوزع على عدد من المحاور والعناوين الفرعية التي 

وعقلنته، ثم نعرج على نقده القوى  نستهلّها بعرض مفهوم العلمانية عند ياسين الحافظ، ثم ننتقل إلى دور العلمانية في تحديث المجتمع
القومية واالشتراكية التقليدية، انطالقًا من أسس علمانية، وتأكيده الصفة العلمانية للنضال القومي واالشتراكي. ويلي ذلك عرض 

ية، من خالل معاينته موقفه في مسألة الدين والعلمانية، ثم يأتي المحور األخير الذي يتناول موقف ياسين الحافظ إزاء المشكلة الطائف
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العلمانية شرط تجاوز «(التجربة اللبنانية) خصوًصا والمصريّة بدرجة أقل، ورؤيته دور العلمانية الحاسم في حلّها، فهو القائل إن 
  .)169(، ثم الخاتمة التي نوجز فيها خالصة البحث»الطائفية
  

 أوالً: أوضاع نشأة ياسين الحافظ وأثرها في توّجهه العلماني
وصّدر بها كتابه الثاني في طبعته  »سياسية-تاريخ وعي أو سيرة ذاتية أيديولوجية«يرته الذاتية التي كتبها تحت عنوان في س

، يروي ياسين الحافظ بعًضا من التفاصيل المتعلّقة بما »الهزيمة واأليديولوجية المهزومة«، وهو المعنون بـ 1978األولى سنة 
الذي عاش ضمنه في مدينته، مدينة دير الزور. وقد كان لهذا اإلطار عميق األثر في  »والعشائري والدينياإلطار العائلي «سّماه 

تكوينه النفسي واأليديولوجي واألخالقي، بصورة فاقت تأثير قيم مدينته الصغيرة وتقاليدها وأيديولوجيتها، بحسب ما يقول. ومن جملة 
ستنتاج أنّهما من بين العوامل المهّمة التي أثّرت باكًرا في شخصيّته الفكرية، وكّونت ميالً ما رواه، ثمة عامالن رئيسان أمكن لنا اال

  علمانيا مبكًرا لديه، وهما (وضع) والدته و(ذبول وتراجع) المعتقد اإليماني، ببعده الالهوتي.
  
  . قضيّة تحّرر المرأة، بوصفها رائز تحّرر المجتمع ومحّكه1

والدته، في مجتمع تقليدّي جدا ومنطٍو على نفسه، بأنه وضع (ضحيّة مزدوجة)، فهي وعلى الرغم يصف ياسين الحافظ وضع 
إال أنها كانت مضطهدة كزوجة ثم كإمرأة في مجتمع يحتقر المرأة، كما أنها ضعيفة ومضطهدة «من المنزلة التي كانت لها عند والده، 

. وهو إذ يتذكر دموع أمه ومعاناتها، ال ينسى ما عاناه )170(»القوم الديريبوصفها أجنبية (أرمنية، بالتالي، مسيحية) من خارج 
ذكرى االضطهاد «شخصيًا في طفولته من أطفال أقربائه وجيرانه، ألن أمه من أصل غير إسالمي، وليست ديرية، فاستطرد قائًال: 

ما بعد، بدًءا من الستينات. إّن إدانتي التي ال  المزدوج الذي عانته أمي تقبع وال شك في أساس الوعي الديمقراطي الذي امتلكت في
ترحم للمجتمع التقليدي واهتمامي الشديد (بل قل هواي) بالثورة الديمقراطية ودورها األولي والحاسم في سيرورة التقّدم العربي، 

بهذه التجربة العائلية التي  وبالتالي قضيّة تحّرر المرأة بوصفها رائز ومحّك تحّرر المجتمع ككل، ليست بال صلة، على األرجح،
عانيت. كما أن المضايقات التي عانيتها من أبناء أقربائي في مرحلة الطفولة، بسبب وضع أمي القومي والمذهبي، هيّأتني لتفهم عاجل 

  .)171(»وعميق لمسألة األقليات في العالم العربي، عندما نما وعيي الديمقراطي
تحّرر المرأة أهّمية كبرى على طريق تحديث المجتمع العربي، فهو يقرن تحّرر المرأة  وبالفعل، لقد أَولى ياسين الحافظ قضية

ألم يكن لتحرير المرأة وعلمنة السياسة والتعليم أن تضع المجتمع العربي، بفاعلية «على الدوام بالعلمنة. وقد كتب متسائالً بمراراة: 
. وكذلك الحال بشأن موقفه من مسألة األقلّيات، إذ رأى أّن )172(»تحديث؟!أكبر بكثير جًدا من االشتراكية التي صنعنا، في طريق ال

بالدور الذي تلعبه في عملية تجديد األيديولوجيا -في البلدان المتعددة الديانات أو المذاهب، العلمنة «حلّها مرتبط بالعلمنة، إذ يقول: 
استئصال أسباب الفرقة والتمييز بينها وتفنيد األيديولوجيات الطائفية القومية وبالتالي بإسهامها في تصفية تناثر األمة إلى طوائف وفي 

  .)173(»تشّكل مفتاح حل مسألة االندماج القومي التي تحكم، في حدود واسعة، مسألة تقدم األمة التي تعاني تأخًرا تاريخيًا -
  
  . ذبول المعتقد الالهوتي واهتزازه2

في الوقت الذي كنت أخطو فيه أولى خطواتي «وعن تراجع (المعتقد اإليماني في بعده الالهوتي) لديه، يقول ياسين الحافظ: 
نحو االهتمام بالسياسة، وبالتحديد في المرحلة اإلعدادية من حياتي المدرسية، كان المعتقد اإليماني، في بعده الالهوتي يذبل ويتراجع 

ذ يكتب أنّه ال يتذّكر سببًا واضًحا محدًدا دفعه إلى هذا التطّور، لكنّه يظن أّن ما مّهد لذلك التطّور وصاغه . وهو إ)174(»في تفكيري
  :)175(، أوجزها في ثالث»حزمة من التظاهرات األيديولوجية والمجتمعية والسياسية«

أوالً، المناخ األيديولوجي للبيت، حيث لعب التصور البسيط الذي كان يحمله والده عن المعتقد اإليماني اإلسالمي دوًرا في هذا، 
وبدا لياسين للحافظ أنّه خطوة باتّجاه العقالنية، عندما تُنزع القشرة الصوفية عن اإلسالم، وتُطرد منه الخرافات، وتدفعه في اتجاه 

لم والعالم الحديث. ثانيًا، أثار موقف رجال الدين المتعاون والمتصالح مع االنتداب الفرنسي في ذهنه كثيًرا من الشكوك متصالح مع الع
والتساؤالت حول صحة المعتقد اإليماني، والحظ من خالل موقف هؤالء أنه قد أدار الظهر للقضية الوطنية والتماسك األخالقي في 

يد على المطالعة في تلك المدة، واّطالعه على نظرية داروين، فبدت له تصّورات المعتقد اإليماني الالهوتي آن معًا. ثالثًا، إقباله الشد
  ، وفق تعبيره.»متهافتة وبال أساس«وحججه 

ولعلّه من المهّم، هنا، أن نضيف ما ذكره بعد ذلك بسنوات، خالل حوارات أجريت معه، وهو على فراش المرض، ولم تكتمل 
أن روابطها وميولها الدينية كانت واهية، وأنها فقدت المعتقدات المسيحية من «، حيث أشار إلى موقف أّمه الديني، وإلى بسبب وفاته

                                                   
مش إلى أرقام الصفحات في الكتاب اعتمدنا مجلّد ((األعمال الكاملة لياسين الحافظ))، بوصفه مصدًرا رئيًسا، وعنه نُقلت االقتباسات والتعليقات جميعها، وأشرنا في الها )169(

األعمال الكاملة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  الذي وردت فيه أوالً، ثم رقم الصفحة في األعمال الكاملة، ونكتبها اختصاًرا (أ.ك. ص رقم): ياسين الحافظ،
2005.(  

  ).682(أ.ك. ص  12الحافظ، الهزيمة واأليديولوجية المهزومة، ص  )170(
  ).683(أ.ك. ص  13الهزيمة، ص  الحافظ، )171(
  ).348(أ.ك. ص  20الحافظ، الالعقالنية في السياسة العربية نقد السياسات العربية في المرحلة ما بعد الناصرية، ص  )172(
  ).542(أ.ك. ص  20الحافظ، التجربة التاريخية الفييتنامية تحليل نقدي مقارن مع التجربة التاريخية العربية، ص  )173(
  ).685(أ.ك. ص  15مة، ص الحافظ، الهزيمة واأليديولوجية المهزو )174(
 ).686(أ.ك. ص  16الحافظ، الهزيمة، ص  )175(
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. وهنا، نرى أّن من شأن هذه النقطة تكريس حالة التخفّف من تأثير الدين في الحياة اليومية لألسرة، )176(»دون أن تكسب اإلسالم
  طقوس والممارسات الدينية.عالوة على مسألة االلتزام بال

  
 ثانيًا: لمحة موجزة عن بدايات العلمانية في الفكر العربي

لقد تضافرت عوامل عّدة لتظهر العلمانية في الفكر العربي، خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فكان الفصل بين 
)، تعليقًا على (حوادث 1883 - 1819ذ كتب بطرس البستاني (من رّواد النهضة العربية، إ كثيرالسياسة والدين شاغًال أساسيا لدى 

وما دام قومنا ال يميزون بين األديان التي يجب أن تكون بين العبد وخالقه، والمدنيات «) الطائفية في سورية ولبنان، قائًال: 1860
االجتماعية والنسبة السياسية، وال يضعون  التي هي بين اإلنسان وابن وطنه أو بينه وبين حكومته، والتي عليها تبنى حاالت الهيئة

حدا فاصالً بين هذين المبدأين الممتازين طبعًا وديانة، ال يؤمل نجاحهم في أحدهما وال فيهما جميعًا كما ال يخفى. ومن هنا وجوب 
ذاتًا وطبعًا بأمور داخلية ثابتة وضع حاجز بين الرياسة، أي السلطة الروحية، والسياسة، أي السلطة المدنية. وذلك ألن الرئاسة تتعلق 

ال تتغير بتغير األزمان واألحوال، بخالف السياسة فإنها تتعلق بأمور خارجية غير ثابتة وقابلة للتغير واإلصالح بحسب المكان 
من شأنه أن  والزمان واألحوال. ولذلك كان المزج بين هاتين السلطتين الممتازتين طبعًا، والمتضادتين في متعلقاتهما وموضوعهما،

  .)177( »ونموهيوقع خالفًا بيننا وضرًرا واضًحا في األحكام واألديان حتى ال نبالغ إذا قلنا إنه يستحيل معه وجود التمدن وحياته 
) إلى فصل الدين عن الحياة السياسية، وذلك للخالص من االستبداد وتشكيل إرادة عامة حّرة 1917-1850ودعا شبلي شميّل (

ال يمكن االتفاق على ما هو الخير العام إذا لم تتوافر الحرية، وباألخص حرية الفكر. ففي الحكم «العام، إذ يقول:  تتفق على الخير
الفردي االستبدادي يسيطر عضو من أعضاء المجتمع على اآلخرين بالقوة ويضع مصالحه فوق مصالحهم. كذلك ال تكون إرادة 

يقتضي فصل الدين عن الحياة السياسية. إذ أّن الدين هو عنصر تفرقة، ال بحد ذاته، بل عامة بدون وحدة اجتماعية تقوم عليها، مما 
ألن رؤساء الدين يبذرون الشقاق بين الناس، مما يبقي المجتمعات ضعيفة. واألمم تقوى بمقدار ما يضعف الدين. فهذه أوروبا، فهي 

لوثر) والثورة الفرنسية سلطة اإلكليروس على المجتمع. وهذا يصح لم تصبح قوية ومتمدنة، فعًال، إال عندما حطم اإلصالح (إصالح 
  .)178( »الدينأيًضا على المجتمعات اإلسالمية. إذ إّن ما أضعف األمة ليس اإلسالم أو القرآن بل سلطة رجال 

) أّن سبب ما أصاب العرب والمسلمين من تخلّف هو االستبداد الناجم عن 1902 - 1854ورأى عبد الرحمن الكواكبي (
التفريق ما بين السلطات السياسية والدينية والتعليم وال يجوز الجمع منعًا الستفحال «وصاية الدين على السياسة، فدعا إلى 

. وألّح فرح أنطون )180( »فقطا ندير حياتنا الدنيا ونجعل األديان تحكم في اآلخرة ، ولّخص موقفه في قوله: "دعون)179(السلطة"
أولها، إن غايات السلطتين «) على الفصل بين السلطتين؛ الزمنية والروحية، ولّخص أهمية ذلك في أسباب خمسة: 1922 - 1874(

يقوم على مساواة مطلقة بين جميع أبناء األمة، تتعدى تختلف، ال بل تناقض بعضها عن البعض اآلخر. ثانيًا، إن المجتمع الصالح 
الفروق في األديان. ثالثًا، إن السلطات الدينية تشترع لآلخرة، لذلك كان من شأن سلطتها أن تتعارض وغاية الحكومة التي إنما تشترع 

بطبيعتها، ألنها تحت رحمة مشاعر الجمهور، لهذا العالم. رابعًا، إن الدول التي يسيطر عليها الدين ضعيفة، فالسلطات الدينية ضعيفة 
وهي تسبب بدورها ضعف المجتمع، ألنها تلح على ما يفّرق بين الناس والجمع بين الدين والسياسة، ما يضعف حتى الدين نفسه. 

تعارض أبًدا بعضها خامًسا وأخيًرا، إن الحكومات الدينية تؤدي إلى الحرب. فمع أن الدين الحق واحد، فالمصالح الدينية المختلفة ت
  .)181( »بعضمع 

، سليُل هؤالء النهضويين »تحديث وعقلنة المجتمع العربي«العرب، وإّن ياسين الحافظ، لجهة قناعته بأهميّة العلمانية في تقّدم 
  الكبار الذين عملوا على نشر أفكار الحداثة والتنوير، ومنها العلمانية.

  
  ثالثًا: العلمانية عند ياسين الحافظ

ل القراءة والبحث في (األعمال الكاملة لياسين الحافظ) التي جاء ترتيب كتُبه فيها تبعًا لتسلسلها الزمني وتاريخ نشر كّل منها خال
أول مّرة، ظهر لنا جليا أّن انشغاله بموضوع العلمانية واهتمامه بها ازدادا بصورة تدريجية متصاعدة. وليس عسيًرا على كّل من 

مالحظة أن حضور (العلمانية)، لفًظا ومعنى، أقّل نسبيا في كتابات ياسين الحافظ الباكرة، وال سيما كتابه األول  يقرأ هذه األعمال
، وذلك مقارنةً مع مركزيّة المصطلح 1965المعنون بـ (حول بعض قضايا الثورة العربية)، والصادر في طبعته األولى في عام 

، وهذا ما يتأّكد بجالء في آخر كتبه المعنون بـ (في المسألة القومية الديمقراطية) الذي ضّم بمنطوياته ومعانيه في كتاباته الالحقة
  ، أي بعد وفاته بثالث سنوات.1981، وصدرت طبعته األولى في عام 1977و 1973مقاالت ُكتبت بين عامي 

المفّكر الراحل وتنّوعها من دور في تفسير  تجدر اإلشارة إلى أنّنا في حكمنا هذا لم نغفل ما لطبيعة الموضوعات التي تناولها
قلّة أو زيادة حضور هذا المصطلح أو ذاك بصورة متفاوتة بين كتاب وآخر، ذلك أّن جزًءا غير يسير مما تضّمه كتب ياسين الحافظ 

عليقاته بشأنها في المختلفة، هو عبارة عن مقاالت رأي متعلّقة بتطّورات وأحداث سياسيّة محّددة عاصرها الرجل وكتب آراءه وت
الصحافة. وهذه، من ثم، ليست مجال المقارنة األهّم الذي اعتمدناه في استداللنا على تطّور اهتمامه بالعلمانية، استناًدا إلى كثافة 

                                                   
  .40الحافظ، األعمال الكاملة، ص  )176(
 .93 -92)، ص 1996محمد عابد الجابري، الدين والدولة وتطبيق الشريعة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  )177(
  . 300قول (مترجًما)، (بيروت: دار النهار، د.ت)، ص ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، كريم عز )178(
  .170عبد الرحمن الكواكبي، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد (القاهرة: مطبعة المعارف، د ت)، ص  )179(
  .143الكواكبي، طبائع االستبداد، ص  )180(
  .306الفكر العربي، ص  حوراني، )181(
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لمانية حضور الموضوع في كتاباته، فالمقصود هو كتاباته ذات الطابع الفكري أو النظري التي لمسنا فيها تطّور كثافة األطروحات الع
  ومركزيتها بصورة ملحوظة في أعماله المتأخرة وقياًسا على البدايات. 
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صفحة، من أي تناول موّسع للعلمانية بصورة  233إن كتابه األول (حول بعض قضايا الثورة العربية)، يكاد يخلو على امتداد 
الرابطة القومية تنفي «إذ يؤكد أّن  -على سبيل المثال-مباشرة، إال أّن أفكاره وآراءه العلمانية مبثوثة في مواضع عّدة منه، فهو 

العشائرية، الطائفية، اإلقليمية، اإلقطاعية"، وأّن "الرباط القومي يعني تصفية جميع أنواع الروابط العبودية القبلية في حياة 
، إنما يكشف عن المضمون العلماني للفكرة القومية، في حين إن كلمة (علمانية) حين وردت أكثر من مرة في الكتاب )182(»اإلنسان

عينه جاءت صفة لموصوف، من مثل قوله (ثقافة علمانية)، وذلك في سياق المقارنة بين البرجوازية األوروبية والبرجوازية العربية، 
لمانية وثورية تخدم أهداف الجماهير، ازدادت التصاقًا بثقافة القرون الوسطى، واتخذت منها إذ جابهت ثقافة ع«وكيف أن األخيرة 

  .)183(»أجياالً متعاقبة على الصعيد الفكري –وال تزال  –درًعا ضد كل ما هو تقدمي وعلمي وثوري في التراث اإلنساني، وشّوهت 
العلماني لأليديولوجيا التي تقود خطى الدول االشتراكية، قد  إّن األساس الديمقراطي الثوري«كذلك عند قوله في موضع آخر  

صفّى األطر التقليدية االجتماعية التي تتعارض مع مستلزمات العمل الجاد لبناء مجتمع عصري حديث. أما شعوب العالم الثالث فال 
الديني)، الذي يسبب ضربًا من  –االجتماعي أسيرة الجانب السلبي الكابح في الميراث التقليدي ( -إلى حد كبير ولمدى متفاوت-تزال 

إن نقد «، مع اإلشارة إلى موقفه العلماني الصريح في دعوته إلى تجاوز هذا الجانب، بقوله )184(»العطالة في عمل تلك الشعوب
، واجب أساسي من واجبات جميع جوانب المجتمع العربي الراهن وتقاليده، نقًدا علميًا علمانيا صارًما وتحليله تحليالً عميقًا نفّاذًا

. وإّن نقده القوى السياسية (التقدمية) يستند إلى موقف علماني راسخ، )185(»حركات الطليعة االشتراكية الثورية في الوطن العربي
  بحسب ما سيأتي بيانه.

في الغرب تكونت «خر كتبه: يعود ياسين الحافظ الحقًا إلى التطّرق إلى السياق التاريخي لتطّور العلمانية في الغرب، فنقرأ في آ
العلمانية في غمار الصراعات التي أطلقت سيرورة تجديد المجتمع وقطعه عن العصور الوسطى. لذا فهي، باألصل، حصيلة نظرة 

 -نيةأي العلما-جمعت بين الدنيوية والعقالنية إلى الكون، اإلنسان، المجتمع، الثقافة، الخ.، وفي الحيز األخير، السياسة. وهي أيًضا 
حصيلة صراع الميول والبنى واأليديولوجيا القومية البازغة ضد الميول والبنى واأليديولوجيا ما قبل القومية الغاربة، كنسية كانت أم 
إقطاعية. والدولة القومية الحديثة كانت تدفع بالعلمانية إلى السطح السياسي مع اختراقها وصياغتها سائر حيزات المجتمع ما تحت 

  .)186(»: االجتماعية، الفكرية واأليديولوجيةالسياسية
نرى أّن هذا مرتبط، بصورة وثيقة بالتطّور المضطرد لوعي ياسين الحافظ، وازدياد نضجه الفكري والسياسي، من خالل 

سيما  التجربة والممارسة على مستوى العمل السياسّي من جهة، وعبر تعميق أدوات منهجه النقدّي في عمله الفكرّي النظرّي، وال
من جهة ثانية، حيث لم يقف عند نقد (السطح السياسي) للمجتمع العربي فقط، وإنما  1967بعد هزيمة الخامس من حزيران/ يونيو 

مضى في نقده عميقًا ليطال (عمارة المجتمع) ككّل وببناه األيديولوجية والثقافية كافة. وال بد هنا من ذكر األثر الكبير الذي خلّفته 
) لديه، وما شهدته من مستويات مهولة من العنف الطائفي، إذ حفّزته على مزيد من التفكير في 1975ية اللبنانية (الحرب األهل

في الجوانب المتعددة لواقعة (التناثر القومي)، وإيالء مسألة الكتابة النظرية حول العلمانية مزيًدا من االهتمام، لما لها من دور حاسم 
  جاوز المشكلة الطائفية.عملية االندماج القومي وت

في المسألة القومية (هكذا، كادت العلمانيّة أن تكون محور التفكير الرئيس المهيمن على مختلف موضوعات كتابه األخير 
الديمقرطية). ذلك أنّه، فضالً على كثافة ورود األفكار واألطروحات العلمانية فيه وتواترها، فقد وردت لفظة (العلمانية) في هذا 

اب عدًدا من المّرات بلغ أكثر من ضعفي ورودها في بقيّة الكتب التي ضّمها مجلد (األعمال الكاملة) مجتمعة. ويتأّكد هذا أيًضا الكت
من خالل مقّدمة الكتاب التي خّطها إلياس مرقص، صديقه ورفيق دربه وأكثر من عرفه وعمل معه عن قرب، حيث يستهلّها بالحديث 

كان فكر ياسين الحافظ محاولة جادة «اسين الحافظ، ما يدّل على مركزية موضوع العلمانية فيه، إذ يقول: عن معنى العلمانية عند ي
ائيًا، لقراءة العالم، الواقع، الوطن والشعب، التاريخ والبشرية. علمانيته كانت هذا أوالً: االعتراف بالعالم الزمني، اعترافًا مبدئيًا ونه

ييره. هذا ما يؤسس العلمانية بالمعنى "اآلخر"، المعلوم: فصل "الدين" و"الدنيا"، علمنة المجتمع فهمه وفهم ضروراته، شرًطا لتغ
العربي والدولة، عتق اإلنسان كإنسان والمواطن كمواطن، تجاوز فكرة األقلية واألكثرية، تجاوز الطوائف إلى المجتمع والفرد. في 

لعرب كما الوحدة العربية واجبة. كلتاهما مرهونتان بالديمقراطية، كلتاهما تشكالن الحاصل، ليس هناك معنيان: العلمانية واجبة على ا
  .)187(»أمة، أمة عربية، وهذا شرط لنضال راسخ ضد اإلمبريالية ومن أجل االشتراكية

رومانسي المرتبط يمكننا القول، إن ياسين الحافظ في فكره وعمله كان يتجاوز ذاته مّرة تلو مّرة، فينحسر لديه الطابع الدعوي وال
بهيمنة العنصر األيديولوجي الطاغي على األفكار القومية في نسختها التي كانت سائدة في الخمسينيات ومطلع الستينيات التي تأثّر 

إلى حّد ما، وظهرت في كتاباته الباكرة. لكن الشحنة الرومانسية واأليديولوجية كانت تتراجع تدريجيًا وبصورة  -من دون شك–بها 
حوظة، في كتاباته الالحقة، ليجد القارئ فيها فكًرا أكثر، وأيديولوجيا أقّل، وتحليالً وعقالنيّة أكثف وأعمق، ويقينيات ورومانسية مل

 أقّل، من دون أن تغيب األخيرة غيابًا مطلقًٍا.

                                                   
  ).136(أ.ك. ص  42الحافظ، في بعض قضايا الثورة العربية، ص  )182(
  ).162(أ.ك. ص  68الحافظ، في بعض قضايا الثورة، ص )183(
  ).298(أ.ك. ص  204الحافظ، في بعض قضايا الثورة، ص  )184(
  ).325(أ.ك. ص  231الحافظ، في بعض قضايا الثورة، ص  )185(
  ).1129(أ.ك. ص  173، ص الحافظ، في المسألة القومية الديمقراطية )186(
  ).963(أ.ك. ص  7في المسألة القومية، ص  الحافظ، )187(
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ليست بالفهرست الذي يحتوي «والعلمانية، بحسب ما قال عنها عزيز العظمة، وهو أحد منّظري العلمانية العرب المعروفين، 
هذا العنصر أو ذاك مما يمكن أن يقال أنه اكتمل أو لم يكتمل، وليست بالضرورة برنامًجا يُحتذى، وإنما هي حصيلة تطور، وهي 

ور صيرورة قائمة في الواقع المتعيّن ال يمكن أن تقاس بالدرجات، وإن كانت قابلة للمقارنة بما سبق أو بما فات أو بما زال في ط
. ومن ثم، نجد أنّه من الصعب القول بوجود (تعريف) جامع )188(»الضياع في الفوات. وتتضمن االعتراف بمعرفة تطابق الواقع

  مانع لمصطلح العلمانية، كونه يحيل إلى جملة عمليات تاريخية موضوعية ال تقبل االختزال وال التبسيط.
ا نلمسها في (التعريف) الذي صاغه واعتمده ياسين الحافظ لتحديد ما تلك اإلحالة إلى جملة عمليات تاريخية موضوعية هي م

يقصده بالعلمانية، ففي كتابه (التجربة التاريخية الفييتنامية تقييم نقدي مقارن مع التجربة التاريخية العربية) الذي صدرت طبعته 
م فيه المعنى الذي أراده لعدد من الكلمات أو ، وبعد المقّدمة مباشرة كتب فصالً بعنوان (تعريفات)، قدّ 1976األولى في سنة 

المصطلحات المفتاحية؛ آمالً بذلك أن يعطي األفكار واألطروحات الواردة في الكتاب مزيًدا من التحديد والفائدة. ومن بين تلك 
  المصطلحات كتب ما يقصده بالعلمانية، على النحو اآلتي:

(أي: العالم)، وهي خالف الديني أو الكهنوتي. في الغرب، كانت العَلمنة إحدى  ): لغويًا مشتقة من الِعلمLaicitéَعلمانية («
التظاهرات الفرعية لعملية عقلنة المجتمع، المنخرط في نضال التحرر من سلطان التقليد وتحقيق استقالل الدولة والمدرسة والمؤسسة 

عية. العَلمانية تحترم مختلف اآلراء الدينية، ولكنها ال تحابي عن كنيسة منحت نفسها حق توجيه سائر أشكال الحياة الفردية واالجتما
من أي واحد منها، لذا بقدر ما تتعقلن األيديولوجيا الدينية، يتضاءل تناقضها أو اصطدامها مع مبدأ العَلمنة. انبثقت العقلنة العلمانية 

كيد على قدرته على تنظيم شؤونه تنظيًما عقالنيًا بال ثقافة ديمقراطية وصراع في سبيل التقدم وكرامة اإلنسان، وجاءت بمثابة تأ
قبليات. لذا فالمبدأ األساسي في العلمنة يؤكد أن الدين أمر شخصي، وينبغي، بالتالي فصله عن الدولة والمدرسة واألحوال الشخصية. 

أليديولوجيا القومية وبالتالي بإسهامها في تصفية بالدور الذي تلعبه في عملية تجديد ا-في البلدان المتعددة الديانات أو المذاهب، العلمنة 
تشّكل مفتاح حل مسألة االندماج  -تناثر األمة إلى طوائف وفي استئصال أسباب الفرقة والتمييز بينها وتفنيد األيديولوجيات الطائفية

ة رائز حداثة أية حركة أو أيديولوجيا قومية القومي التي تحكم، في حدود واسعة، مسألة تقدم األمة التي تعاني تأخًرا تاريخيًا. العلماني
  .)189(»ومحك محتواها الديمقراطي

بادئ ذي بدء، نظن أّن اهتمام ياسين الحافظ انصّب بصورة رئيسة على مفهوم العلمانية والمعنى الذي يقصده بها، ولعل هذا ما 
لى ذلك، ال في هذا (التعريف) وال في غير موضعٍ من يفّسر أنه لم يتوسع في مسألة أصل المصطلح وتاريخه واشتقاقه اللغوي، وما إ

كتاباته. إّن تعريفه هذا ينطوي على ما يمكن عده تناقًضا إلى حّد ما في هذه النقطة، فهو إذ يكتب (َعلمانية)، ويضع أمامها مباشرة 
(أي: العالم)، إنما يجمع بين اشتقاقين مختلفين ، ويشرح بين هاللين »لغويًا مشتقة من الِعلم«)، ثم يقول إنّها Laicitéاللفظة الفرنسيّة (

ومن أصلين يفضي كّل منهما إلى نتيجة مختلفة في طريقة لفظ المصطلح على األقل، كما أن هذه المسألة كانت سببًا في سجاالت عّدة 
ن الِعلم، فتُلفظ ِعلمانية، ووجهات نظر مختلفة، بين العديد من منّظري العلمانية العرب وخصومها، حول أصل المصطلح واشتقاقه: م

اتها أم هي من العَالم فتُلفظ َعلمانية، أم يُعبّر عنها بلفظة (الالئيكية) كما في بلدان المغرب العربي، كترجمة حرفية للكلمة الفرنسية ذ
)Laicité()190(.  

   

                                                   
  .7)، ص2007( 7/8/9، العدد 55، السنة اآلدابعزيز العظمة، "جولة أفق في العلمانية وشأن الحضارة"،  )188(
  ).542(أ.ك. ص  20الحافظ، التجربة الفييتنامية، ص  )189(
  .18–16)، ص2014ة في هذا الشأن، راجع: طارق عزيزة، العلمانية (دمشق: بيت المواطن للنشر والتوزيع، للمزيد حول وجهات النظر المختلف )190(
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    العلمانية في فكر ياسين الحافظ  

ريف أعاله وفي عدد من كتاباته، ومن ثّم إن ما يهّمنا، وما اهتم به ياسين الحافظ نفسه، هو فهمه للعلمانية وفق ما أورده في التع
اندراج األفكار والتوجهات العلمانية في متن نصوصه بصورة واضحة، وإن لم يتعمد استعمال التسمية دائًما. إّن شرحه العلمانية 

ختزال المصطلح إلى للقارئ على ذلك النحو المرّكب والمكثّف في آن معًا، يدّل على ابتعاد ياسين الحافظ عن لغة (الشعارات) أو ا
ذلك (التعريف) الشائع المتمثّل في العبارة الشهيرة: (فصل الدين عن الدولة) الذي سّطح مسألة العلمانية وقلّص من نطاقها، في حين 

سياق تؤّكد كتاباته أنه ينظر إلى العلمانية، بوصفها جملة عمليات تاريخية موضوعية ال تقبل االختزال وال التبسيط، إذ يدرجها في 
التقليد والماضوية «عملية تحديث المجتمع وعقلنته، أي إنّه يضع مسألة العلمانية في إطار الحداثة والعقالنية، بوصفها تشّكل معًا نقيض 

  ، وسواها من األمراض التي شّخصها من خالل نقده األنماط األيديولوجية المهيمنة على المجتمع العربي.»والتأّخر والفوات
عن المسألة االشتقاقية للّفظ، فإّن التدقيق في التعريف الذي صاغه ياسين الحافظ للعلمانية، يكشف أنّه على وبصرف النظر 

الرغم من إيجازه، قد شمل أهم العناصر التي تتكامل لتشرح معًا مفهوم العلمانية من جوانب ومستويات مختلفة، بحسب ما يتبيّن لدى 
ريفات) أو لنقل عبارات وفقرات أراد أصحابها أن يشرحوا العلمانية من خاللها، من مثل مقارنة هذا (التعريف) مع سواه من (تع

العلمانية وسيلة لتنظيم شؤون المجتمع، دنيوية وبراغماتية وعقالنية، تعّرف الدولة بحيادها تجاه العقائد الدينية وغير الدينية، «القول: 
. وهي تعني تحرير الدولة من ارتباطاتها ومرجعياتها الدينية، وتحرير الدين من فتشكل أُّس دولة المواطنة الحديثة أي الديمقراطية

تدخل الدولة في شؤونه، بحيث تكون الدولة بال دين، دولة مواطنين متساويين بصرف النظر عن انتماءاتهم الثقافية والدينية، وبحيث 
. وكذلك في تعريف العلمانية الوارد )191( »أخرىمن جهة يتحرر الدين من طموح الحاكمية من جهة، ومن تدخل الدولة في شؤونه 

تعني مبدأ الفصل بين المجتمع المدني والمجتمع الديني «في (قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية) الذي عّرفها بأنها: 
األديان ومؤسساتها، كما أنه ليس لرجال في الدولة، إذ الدولة ال تتدخل في الشؤون الدينية وهي تقف موقف الحياد والالمباالة تجاه 

 .)192( »واإلداريةالدين أّي سلطة سياسية وال يرعون شؤون الدولة السياسية االجتماعية واالقتصادية 
في مواجهة الواقع العربي الذي يشله التخلف الثقافي واالجتماعي، الغارق في ظالمات السحر «وياسين الحافظ، إذ يرى أنه 

، يصبح التأكيد على الجانب العلماني من الماركسية ضرورة ال بد منها لمواجهة هذا الواقع مواجهة جذرية والوهم والغيبيات
كما أّن . »نزع الطابع السحري عن العالم«، فهو يتمثّل عبارة ماكس فيبر الشهيرة التي عّرف بها العلمانية على أنها )193(»شاملة

رفض ياسين الحافظ التفكيَر الدوغمائي المعتقدي الذي يرى أصحابه في المعتقد مستودًعا للحقيقة، وأن كل ما عداه إما خاطئ أو 
عملية التدرج في الوعي، عملية االقتراب من «منحرف أو كافر نابع من تفكيره العقالني الذي يدرك نسبية الحقيقة، كما في قوله إّن 

لم (ولن) تكون واردة وال مفهومة، ما دام المؤمن قد التقط حقيقة كلية، صحيحة على الدوام، «، وإنها »قى نسبية على الدوامحقيقة تب
هي «، وهذا أيًضا موقف علمانّي بامتياز، بوصف العلمانية في أحد جوانبها )194(»ال يأتيها الباطل ال من ورائها وال من أمامها

  .)195(»سبي وليس بما هو مطلقالتفكير في النسبي بما هو ن
العقلنة العلمانية انبثقت من ثقافة ديمقراطية وصراع في سبيل التقدم وكرامة «وعلى نحو ما قرأنا عند ياسين الحافظ، فإّن      

ّكد هذا المعنى، ، فإننا نجد عند غيره ما يؤ)196(»اإلنسان، وجاءت بمثابة تأكيد على قدرته على تنظيم شؤونه تنظيًما عقالنيًا بال قبليات
العلمانية معنية بدور اإلنسان في العالم، وبتأكيد استقاللية العقل اإلنساني في سيرورة توظيف اإلنسان للعقل «ومن ذلك القول: إن 

عن  في أي من المجاالت التي يوظفه فيها. واألهم من كل هذا أنها معنية بجعل دور اإلنسان في العالم مشتمالً على اكتشافه باستقالل
الدين، والغايات التي يجدر به تحقيقها، والوسائل الكفيلة بتحقيقها. إن العلمانية بهذا المعنى هي موقف إبستمولوجي إلى الحد الذي 

  .)197( »وعالقتهاتكون ضمنه موقفًا من طبيعة المعرفة العلمية (الغايات والوسائل) 
األولى جزئية تعني فصل الدين عن الدولة، والثانية شاملة «) اثنتين؛ في مستوى آخر إذا نظرنا إلى التمييز بين (علمانيتين    

وال تعني فصل الدين عن الدولة وحسب، وإنما فصل كل القيم الدينية، ال عن الدولة وحسب وإنما عن الطبيعة وعن حياة اإلنسان في 
ة شاملة)، فهو يؤّكد استحالة نجاح العلمنة على الصعيد ، فإننا نجد أّن علمانية ياسين الحافظ كانت (علماني)198(»جانبيها العام والخاص

إذا كانت السياسة تكثيفًا لجماع حركة المجتمع وتوازناته وميوله وأيديولوجياه «السياسي في ظل بقاء المجتمع طائفيًا، بالقول: 
ائفيًا؟ وبكلمة، كيف يمكن أن تكون والمصالح التي تصطرع فيه، فكيف يمكن أن تتعلمن السياسة في الوقت الذي يبقى فيه المجتمع ط

السياسة معلمنة في الوقت الذي تبقى فيه المدرسة والثقافة واألحوال الشخصية ذات طابع وأطر طائفية؟ كيف يمكن علمنة السياسة 
العلمانية  . وهو يؤّكد مفهوم)199(»في الوقت الذي ما زلنا عاجزين عن تهيئة كتاب تاريخ موضوعي ألبنائنا يتجاوز الحول الطائفي

ليس ثمة نصف علمنة، كما أنه ليس ثمة إمكانية لعلمنة حيز من المجتمع من دون اآلخر، إن العلمنة، «الشاملة تأكيًدا قاطعًا، إذ يقول: 

                                                   

  .63)، ص2010(كانون األول/ديسمبر  11، العدد المشكاةبكر صدقي، "علمانية وعلمانيون"، )191( 
  .244)، ص 2004أحمد سعيفان، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية (بيروت: مكتبة لبنان،  )192(
  ).323(أ.ك. ص  229الحافظ، في بعض قضايا الثورة، ص  )193(
  )690(أ.ك. ص  20الحافظ، الهزيمة، ص  )194(
  .58)، ص 1995مراد وهبة، األصولية والعلمانية (القاهرة: دار الثقافة،  )195(
  ).542(أ.ك. ص  20الحافظ، التجربة الفييتنامية، ص  )196(
  .38)، ص 1993عادل ضاهر، األسس الفلسفية للعلمانية (بيروت: دار الساقي، )197( 
  .16)، ص 2002عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، المجلد األول، (القاهرة: دار الشروق،  )198(
  ).1097(أ.ك. ص  141ألة القومية الديمقراطية، ص الحافظ، في المس )199(
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وهي جانب من جوانب عقلنة المجتمع، ال يمكن أن تكون فاعلة في المجتمع ما لم تتناول جماع بنيات المجتمع، والتي ال تشكل البنية 
  .)200(»السياسية سوى جزء منها، بل وجزء مرتكز على البنى األخرى، وبخاصة األيديولوجية والثقافية

إّن المعنى الحقيقي لمفهوم العلمانية وتبيّن داللته المعرفية يقتضيان ربطه بمفهومات أخرى، ألنها تنتظم جميعًا في سياق معرفّي 
من منجزات الحداثة، على نحو ما أّكد المفّكر جاد الكريم الجباعي، إذ رأى أنّه ال  عام، وهو سياق الحداثة، فالعلمانية منجز إنساني

يمكن فصل العلمانية ال عن اإلنسية وتساوي البشر في الكرامة اإلنسانية، وال عن المعرفة العلمية وتغيّر زاوية نظر اإلنسان إلى 
درته على التوصل إلى الحقيقة أو على إنتاجها، وال عن تفتّح الفردية، عالمه، وال عن اندماج العلم بالعمل، وال عن الثقة بالعقل وق

بما هي حرية الفرد اإلنساني واستقالله، وال عن أّي من منطويات الحداثة األخرى، وال سيما تَشّكل المجتمعات المدنية الحديثة واألمم 
فظ لمعاني العلمانية، وتمثّلها في كتاباته، الذي ميّزه عن . إّن ما يكشف لنا عمق استيعاب ياسين الحا)201(الحديثة والدول الحديثة

كثيرين مّمن يرّوجون للعلمانية، ويدعون إليها بذاتها ولذاتها بطريقة أيديولوجية شعاراتية، هو أّن معانيها ومقتضياتها كانت عناصر 
، إذ اندرجت فيه ضمن نسق منسجم تترابط أساس في مشروعه الفكري التنويري، وإن لم يذكر لفظة العلمانية مباشرة في كل مّرة

فيه العقالنية والحداثة والعلمانية والتفكير النسبي والوعي المطابق، وتشّكلت في ضوئها رؤيته لطبيعة المشكالت التي تعترض 
هج نقدّي اعتمده في إمكانات تقّدم العرب ونهضتهم، ومن ثّم الحلول التي يقتضيها تجاوزها تلك المشكالت، وذلك كله استناًدا إلى من

تناول مختلف قضايا ومشكالت المجتمع العربي المعاصر، ثم ليمضي عميقًا في نقد األنماط األيديولوجية التقليدية السائدة في المجتمع، 
  وكذلك القوى السياسيّة الرئيسة التي تبنّتها وتحسب نفسها (تقّدمية).

  
 وتحديثهرابعًا: دور العلمانية في عقلنة المجتمع العربي 

انطالقًا من التفكير في كيفيّة إحراز التقّدم وتجاوز حالة الركود والتخلّف التي تخيّم على العرب، دعا ياسين الحافظ، منذ كتاباته 
الباكرة، إلى نقد األيديولوجيات التقليدية السائدة في المجتمع العربي، ثّم أخذت هذه المسألة أبعاًدا أشمل وأعمق في وعيه ونتاجه 

التي دفعته في اتّجاه البحث عميقًا في الجذور األيديولوجية والثقافية الكامنة  1967لفكري، بعد هزيمة الخامس من حزيران/يونيو ا
وراء حالة التأّخر التاريخي للمجتمع العربي، وتبيُّن دورها الحاسم في حالة االنحطاط الحضاري التي أصابته والهزيمة التاريخية 

تكن هزيمة حزيران إال واحدة من تظاهراتها الكثيرة، فكان على يقين راسخ بأّن بناء القدرات العسكرية واالقتصادية  المزمنة، التي لم
وسواها، على الرغم من أهّميتها، إال أنّها قاصرة لوحدها عن تجاوز الهزيمة، فالذي ال بّد منه للخروج الفعلي من أوحال الهزيمة هو 

  لعربي وعقلنته.العمل على تحديث المجتمع ا
وال يخلو من داللة أّن مفّكًرا علمانيا رفيعًا من طراز الراحل صادق جالل العظم، استهّل واحًدا من كتبه األهم، وهو (نقد الفكر 

لمانيا ع-إن نقد جميع جوانب المجتمع العربي الراهن وتقاليده نقًدا علميًا«الديني) بعبارات لياسين الحافظ، حيث اقتبس عنه ما نّصه: 
صارًما، وتحليله تحليالً عميقًا نفّاذًا، واجب أساسي من واجبات حركات الطليعة االشتراكية الثورية في الوطن العربي. إن مثل هذا 
النقد هو وحده القادر على تهيئة الظروف التي تمّكن من اقتالع جميع الجوانب السلبية المعطلة والكابحة في إرثنا االجتماعي. إن 

األطر التقليدية للمجتمع العربي سيؤدي بالضبط إلى إسراع وتيرة العمل لبناء مجتمع عربي عصري كلّيًا. ومن دون هذا  تفجير
التفجير فإّن إمكانية نمو منتظم وسريع وثوري في البنيان الفكري واالجتماعي التقليدي للشعب العربي، سيغدو أمًرا مشكوًكا به إن 

، مع العلم أن هذه )202(»ي الوقت نفسه سيلقي بظالله السلبية المعطلة للنمو االقتصادي الجاد السريعلم نقل مستحيًال، كما أنه ف
، أي قبل عامين من 1965العبارات هي من كتاب ياسين الحافظ األول، وهو (حول بعض قضايا الثورة العربية) الصادر في عام 

  ة واأليديولوجيا العربيتين، وتحديثهما.الهزيمة، وهذا مما يؤّكد سبقه في الدعوة إلى نقد الثقاف
بعد الهزيمة، بات نقد ياسين الحافظ للبنى األيديولوجية التقليدية السائدة والسياسات المنبثقة عنها أكثر عمقًا وجذرية، نظًرا 

عربي ليست أيديولوجيا األيديولوجيا السائدة في المجتمع ال«لدورها الحاسم في ترّدي أحوال العرب وتخلّفهم التاريخي، فرأى أّن 
رجعية فحسب، بل هي أيديولوجيا متأخرة أيًضا، أي إنها أيديولوجيا عصر آخر غير العصر الذي يحيا فيه المجتمع العربي 

الذي  »Anachronisme( . وقد عبّر عن واقعة التأخر الحضاري والتاريخي هذه، باستخدام حصيف لمصطلح (فوات)203(»اليوم
الشعوب التي تعيش حالة فوات هي التي «، إذ رأى أّن »خارج تسلسل وتاريخ األحداث«األلمانية، ومعناه  تعود أصوله إلى اللغة

يشكل وجودها في عصر معين ضربًا من غلطة تاريخية أو مفارقة تاريخية، باعتبار أنها ال تزال تعيش في مرحلة تخطتها شعوب 
هي الماضي ملقًى على هامش الراهن أو الحاضر، هي التي تعيش  أخرى، صاغت العصر وفرضت نفسها عليه. الشعوب المفوتة

  .)204(»في غير عصرها

                                                   
 ).1097(أ.ك. ص  141الحافظ، في المسألة القومية، ص  )200(
  .http://aafaqcenter.com: 2012/01/18، مركز آفاق، ))العلمانية من منظور الدولة الوطنيةجاد الكريم الجباعي، (()201(
لفكر ياسين الحافظ، وكان عضًوا في حزبه، (حزب العمال الثوري العربي الديمقراطي)، وشغل مناصب  الذين تتلمذواولعله من المفيد اإلشارة إلى أن الجباعي هو أحد  

من العمل الحزبي، ويتفّرغ لمشروعه الفكري وأبحاثه وكتاباته، فال عجب أن يكتب في العلمانية على هذا النحو الذي يظهر قياديّة في الحزب لسنوات طويلة، قبل أن يستقيل 
  فيه أثر ياسين الحافظ بوضوح.

 231بعض قضايا الثورة، ص  . وردت الفقرة، كما هي، في: الحافظ، في5)، ص 1970، (بيروت: دار الطليعة، 2صادق جالل العظم، نقد الفكر الديني، الطبعة  )202(
  ).325(أ.ك. ص 

  ).411(أ.ك. ص  83، ص الالعقالنيةالحافظ،  )203(
  ).542(أ.ك. ص  20، ص التجربة الفييتناميةالحافظ،  )204(
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    العلمانية في فكر ياسين الحافظ  

هكذا، راح ياسين الحافظ يلقي الضوء على الحجم الفعلي لمسألة التأخر العربي، بهدف دحض التصورات الساذجة التي تحصرها 
هي المهزومة. ونمضي خطوة أخرى في التحديد:  إّن عمارة المجتمع العربي القائمة«في (السطح السياسي)، وخلُص إلى القول: 

الفكر العربي «. هذا الوعي المهزوم الذي أشار إليه يتجلّى في )205(»المهزوم هو وعي معين، تسنده ثقافة معينة وأيديولوجية معينة
لبنى الحالية للمجتمع السائد، بما هو هو فكر تقليدوي وتقليدوي جديد، وعاجز، بالتالي عن طرح أسئلة أو اتخاذ موف نقدي من ا

العربي، هذا الفكر ال يزال يرفض عقالنية التاريخ. من هنا يبدو الواقع، في مرآته، أشبه بمفارقة خالية من المنطق، ومؤلف بالتالي 
أمام  . إّن العقبة الكأداء)206(»من سلسلة من الصدف السيئة والحظوظ العاثرة، جاءت بها (خيانة) الزمن أو التاريخ لألمة العربية

  تقّدم العرب تتمثّل في هيمنة (التقليد) و(التقليدويّة)، وقد شرحهما ياسين الحافظ على النحو اآلتي:
): الموروث الذي ينتقل من جيل إلى جيل ويقّر في أيديولوجيا وعادات وأخالق وتصرفات األجيال المتعاقبة، Traditionتقليد («

): االتجاه الذي يتحاشى أية قطيعة مع التقليد ألنه مستودع الحقيقة، Traditionalismسلفية (تقليدوية أو «، و»فتستوحيه أو تعمل به
ويحفظ األشكال والقيم القديمة السياسية والدينية واألخالقية، بوصفها التعبير التلقائي عن الحاجات الحقيقية للمجتمع. في الفلسفة، 

ي معرفة الحقيقة، لحساب الوحي أو الكشف. فإن الليبرالية ثم االشتراكية هما التقليدوية هي المذهب الذي ينتقص من دور العقل ف
النقيضان المطلقان والجذريان للتقليدوية التي بقيت ضد ثورية وضد ديمقراطية. في الشرق الذي، بوجه عام، لم يشهد والدة ذاتية 

  .)207(»به، الغطاء األيديولوجي لمجتمعاته الراكدةللرأسمالية، بقيت التقليدوية، المرتكزة أيًضا على الالهوت والممتزجة 
يحول اإلنسان «ولم يكتِف بتشخيص المشكلة بل قّدم تصّوره للحل، ودعا إلى االنعتاق من أطر المجتمع التقليدي، ألنّه كفيل بأن 

وثة، إلى إنسان يعيش بداللة من مجرد كائن حي يعيش بداللة الماضي وطراز الحياة التي تقدمها له العادات واألعراف الصلبة المور
. وأّما الخطوة األولى في الخروج من هذا الوضع وفي تجاوز الهزيمة )208(»المستقبل، إنسان يناضل دوًما إلحالل الجديد محل القديم

 تتمثل في دحض هذا الوعي، الماضوي واأليديولوجي في آن، ونشر وعي مستقبلي، واقعي،«التاريخية فهي، وفق ياسين الحافظ، 
  . وهذه من السمات األساس للتفكير العلماني، على وجه الدقة.)209(»خاٍل من الوهم، وبخاصة، كوني

هكذا وفي إطار مشروعه التنويري لتحديث المجتمع وعقلنته، وضع ياسين الحافظ الحداثة في مواجهة التقليد، بما هي نمط 
. وأّما )210(»المستقبل، في حين أن التقليد يتمحور على الماضي الحداثة تتمحور على«حضاري مميّز يتناقض مع نمط التقليد، ألن 

العقالنية الحديثة ممثلة بـفلسفة األنوار، والتي جاءت نقيًضا مطلقًا للتقليدوية، وتؤمن «مواجهة (التقليدوية)، فتكون من خالل 
رقابة التجربة. لذا فهي ترفض الميتافيزياء، باالكتشاف التدريجي للحقيقة سواء في الطبيعة أم المجتمع، بواسطة العقل وحده، تحت 

. إن هذه المقاربات تظهر أبعاًدا جديدة )211(»المسبقات، المطلقات، المعتقد اإليماني، الوحي، التي كانت مناهج المعرفة الوسطوية
موقف «علمانية هي أيًضا إضافية من الجانب العلماني في البنية المعرفية التي ينتج عنها فكر ياسين الحافظ، بالنظر إلى أّن ال

موقف من «، والعالقة بين الغايات والوسائل، وهي كذلك »إبستمولوجي إلى الحد الذي تكون ضمنه موقفًا من طبيعة المعرفة العلمية
ن يجد، أي المعرفة المطلوبة لتنظيم شؤوننا الدنيوية) مؤداه أن هذا النوع من المعرفة ال يجد، وال يمكن أالعلمية (طبيعة المعرفة 

  .)212(»أساسه األخير في الدين
بدورها، نالت الشريحة المثقفة أو النخبة السياسية والثقافية العربية (اإلنتيليجنسيا) نصيبها من النقد، لكونها تحمل جانبًا من 

إّن اإلنتيليجنسيا «ل: المسؤولية عن حالة التأخر والفوات، نظًرا لتقليديّتها وماضويّتها، األمر الذي عبر عنه ياسين الحافظ بالقو
العربية، عدا شريحة صغيرة ومحدودة النفوذ، أخذت اتجاًها سلفيًا وبقيت، بشكل عام، وفيّة للمجتمع التقليدي، فأضعفت إلى أقصى 

انثنت على «، وهي )213(»حد االتجاهات التقدمية المعادية للتقليد، ووضعت سيرورة التقدم العربي كله في طريق مسدود بالنتيجة
، ومن ثم أّكد أهمية تحديث وعي االنتيليجنسيا العربية )214(»سها وغاصت في ماض مجيد تطلب منه إعادة االعتبار للحاضرنف

وعقلنته وكوننته، مقدمة ال بد منها لتحديث وعقلنة المجتمع، وتاليًا تعديل ميزان القوى لصالح األمة العربية وتجاوز الهزيمة. وبوصف 
قيضان وال يتصالحان، ذلك أن األولى تتمحور حول المستقبل، في حين أن الثاني يتمحور حول الماضي ناهيك الحداثة والتقليد ن«أّن 

، فال بديل منها إذا ما أراد )215(»عن أّن المناهج والقيم والمثل وأنماط السلوك الخاصة بكل منهما على تباعد وتناقض ال مصالحة فيه
  العرب ولوج العصر الحديث.

، فشرح أنها حركة تقّدم »الوعي الحديث، العصري«من هنا، كان ال بد لياسين الحافظ الكتابة عن الحداثة، وتعني عنده أيًضا 
انطلقت في عصر النهضة في أوروبا على الصعد االقتصادية واأليديولوجية والمجتمعية والسياسية، وتتابعت حتى القرن الثامن 

تحوالت والتقّدمات، فهي الحركة التي أخذ يتبلور بتأثيرها عالم حديث ويتكون، ويرسي هياكله عشر، عبر سلسلة من الزالزل وال

                                                   
  ).903(أ.ك. ص  233الحافظ، الهزيمة، ص  )205(
  ).879(أ.ك. ص  209الحافظ، الهزيمة، ص  )206(
 ).538(أ.ك. ص  16الحافظ، التجربة الفييتنامية، ص  )207(
  ).775(أ.ك. ص  105الحافظ، الهزيمة، ص  )208(
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  ).539(أ.ك. ص  17الحافظ، التجربة الفييتنامية، ص  )210(
  ).541(أ.ك. ص  19الحافظ، التجربة الفييتنامية، ص  )211(
  . 61، 38فية، ص ضاهر، األسس الفلس)212( 
  ).859(أ.ك. ص  189الحافظ، الهزيمة، ص  )213(
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وثقافته ومناهجه استناًدا إليها. وقد تجّسد إرساؤها في ثالثة أحداث تاريخية، وهي: عصر األنوار والثورة الفرنسية، والمجتمع 
سنودة ومسّددة بجملة من المناهج والقيم، لعّل أهمها: سيادة األمة الديمقراطية، بالطبع م«الصناعي، والحركة االشتراكية؛ مؤّكًدا أنّها 

  .)216(»التركيبي، النفعوية، الدنيوية أو العلمانية -المواطنوية، اإلنسانوية، الفكر العقالني التحليلي 
ال قرنين في القفز فوق قوانين التطور هنا الحداثة الحقة، وهذه بيئتها الطبيعية، لذا فشلنا، نحن العرب، طو«ويخلص إلى القول: 

 التاريخي، عندما توّهمنا أن استيراد التقنولوجيا سيؤدي إلى الحداثة، ذلك أننا أردنا حداثة منسجمة أو متفمفصلة مع المجتمع التقليدي
ترجى لحالة (الفوات) العربي . ومن ثم، ليس ثمة نهاية )217(»العربي المثقل بنفايات الغرب ما قبل البرجوازية والتقنولوجيا الحديثة

الجانب السياسي في سيروية عقلنة المجتمع على «هي  -على نحو ما أّكد ياسين الحافظ-من دون تحديث المجتمع وعقلنته، فالعلمنة 
  .)218(»ةصعيد الثقافة والفكر واأليديولوجيا، أي إن العلمنة تبدأ بالمؤسسات الثقافية واالجتماعية صعوًدا إلى المؤسسات السياسي

  خامًسا: نقد القوى القومية واالشتراكية التقليدية من منطلقات علمانيّة
إن المحاوالت المتهافتة لمواءمة (الحداثة) و(التقليد) التي ما تزال تشكل نزوًعا طاغيًا لدى فئات واسعة من القوى واألحزاب 

قبل ياسين الحافظ، فعمل بحزم على تعرية بؤس ذلك وتلفيقيته؛  السياسية العربية التي تزعم أنها (تقّدمية)، كانت موضع نقد شديد من
مفنًّدا أطروحات أصحابها في التيار القومي العربي، بشقّيه البعثي والناصري، وكذلك في الحركة الشيوعية التقليدية، ومسلًّطا الضوء 

  ى معايير نقدية وحداثية وعلمانية.على النتائج السلبية لهكذا (فكر) في الممارسة العملية، وذلك كلّه استناًدا إل
  
  . العلمانية رائز حداثة أي حركة أو أيديولوجيا قومية1

التي عملت  )219(على هذا األساس، دان ياسين الحافظ النظرة الغيبية والموقف اإليماني لدى (قسم من البرجوازية الصغيرة)
جذر الحياة، وجعِل المعرفة الحقة للعقيدة/ اإليمان، في إشارة على إعطاء جذور تكاد تكون دينية للقضية القومية، بوصف اإليمان 

الرسالة العربية إيمان قبل كل شيء وال يعيبها هذا أو ينقص من «إلى ميشيل عفلق الذي أّكد اإليمان وأسبقيته على المعرفة بقوله: 
ألشياء ما هو بديهي ال يحتاج إلى براهين ودراسات، قدرها، فالحقيقة العميقة الراهنة هي أن اإليمان يسبق المعرفة الواضحة. وإن من ا

  .)220(»إنه يدخل القلب ويمتلك العقل دفعة واحدة
من اقتناعه بأن هذا  »وضع العربة أمام الحصان، اإليمان قبل المعرفة«يتأتّى َدين ياسين الحافظ تلك النزعة اإليمانية، ورفضه 

إن البرجوازية «مما يجعل الفكر السياسي فكًرا تبريريًا تدور به مسبقات يصبح التسليم بها ضربًا من التدين التقليدي، فكتب يقول: 
المقولة  فاألمة ككل أصبحت بداية المطاف وخاتمته. هذه. »التابو«الصغيرة إذ نفت تاريخية األمة حولت الواقعة القومية إلى ما يشبه 

  .)221(»المثالية المقطوعة عن الحقيقة التاريخية، دفعت بالبرجوازية الصغيرة إلى َمْذَهبَة الواقعة القومية، ورفعتها إلى أيديولوجيا كاملة
إن الحديث عن نفي تاريخيّة األمة، وتحويل (الواقعة القومية) إلى مذهب وأيديولوجيا، يقود مباشرة إلى (حزب البعث العربي 

شتراكي)، فشعاره (أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة)، كما مقوالته األساس، ال تنفّك سابغة صفات الخلود والقداسة على مفاهيم اال
يؤمن البعث بأن القومية العربية حقيقة حيّة خالدة، وبأّن الشعور القومي الواعي الذي «األمة والقومية، إذ جاء في دستور الحزب: 

  .»شعور مقّدس. والفكرة القومية التي يدعو إليها هي إرادة الشعب العربي أن يتحرر ويتوحديربط الفرد بأمته 
إن هذا الطرح المثالي المكتسي صفات (الخلود) و(القداسة)، والمتعالي على التاريخ، ال يستقيم مع تاريخيّة الفكرة القوميّة 

موضوعي والظرف الذاتي للجماعة البشرية المعنيّة، فالواقع االجتماعي وليد وديناميّتها، بالنظر إلى تفاعلها وتأثّرها بشروط الواقع ال
وهذا، في مجمله، يتناقض مع منطويات  حركة جدلية، ال محض تجسيد سكوني ينثال من روح خالدة ذات خصائص مطلقة وثابتة.

منظومة «القومية، بوصفها العلمي ورؤيته إلى الحداثة وأسسها التي دعا إليها ياسين الحافظ، ومنها التقكير العقالني والعلماني و
. وفي مواجهة هذا الطابع )222(»عالقات مجتمعية متطورة ومميزة نسجها تطور تاريخي معين بين أو داخل أعضاء جماعة واحدة

ضرورة عقلنة  اإليماني المغرق في الغيبيات الذي وسم الفكر القومي العربي في نسخته البعثية/العفلقية، ألّح ياسين الحافظ على
المجتمع وتحديثه، بحسب ما ذكرنا، بوصف العلمنة هي الجانب السياسي في سيرورة عقلنة المجتمع على صعيد الثقافة والفكر 
  واأليديولوجيا؛ رافًضا المعتقدية واإلطالقية، ومعارًضا إيّاها بتفكير واقعي وعقالني ينطلق من الواقع النسبي ليكّون وعيه المطابق.

د آخر، كشف ياسين الحافظ، عبر نقده العميق للحركة القومية العربية، والناصرية ضمنًا، مدى التشارك األيديولوجي على صعي
غم بينها وبين قوى دينية طائفية تعّد تجّسيًدا صريًحا لكل ما هو نقيض التقّدم والحداثة؛ مبيّنًا أن الحركة القومية العربية، وعلى الر

الحادة مع الحركات التقليدوية (اإلخوان المسلمين، مثالً)، فإنها تشاركها، إلى هذا الحد أو ذاك، في بعض من تناقضاتها السياسية 
عناصرها األيديولوجية الماضوية والالعقالنية والمعتقدية، عالوة على إدانتهما المشتركة، انطالقًا من منظورات روحانية وإيمانية، 

  لليبرالية والماركسية، على حد سواء. 
                                                   

  ).861(أ.ك. ص  191الحافظ، الهزيمة، ص  )216(
  )862(أ.ك. ص  192الحافظ، الهزيمة، ص  )217(
 )629(أ.ك. ص  107يتنامية، ص الحافظ، التجربة الفي )218(
البعث وكتابات ميشيل عفلق  يقصد الحافظ بـ (البرجوازية الصغيرة) في الحركة القومية العربية (حزب البعث العربي االشتراكي)، وهو إذ أشار مراًرا إلى أيديولوجيا )219(

الموضوع، راجع دراستنا ((قراءة في نقد قوى الثورة العربية))، في: مجموعة مؤلفين، ياسين تلميًحا، غير أّن تلميحه فاق التصريح في وضوحه ودّقته. وللمزيد في هذا 
  ).2016الحافظ معاصًرا، جاد الكريم الجباعي (معًدا)، (باريس: منشورات كتابوك، 

 كترونية مصورة). (نسخة أل105، (د. م، د. ن، د. ت)، ص 1ميشيل عفلق، في سبيل البعث: الكتابات السياسية الكاملة، ج )220(
  ).138(أ.ك. ص  44الحافظ، في بعض قضايا الثورة، ص  )221(
  ).824(أ.ك. ص  154الحافظ، الهزيمة، ص  )222(
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    العلمانية في فكر ياسين الحافظ  

هذه العناصر األيديولوجية المشتركة هي التي تفسر تعايشهما، (وأحيانًا، تصالحهما) األيديولوجي المترافق مع صراع سياسي 
مرير، فالنظام الناصري، كما األنظمة التقليدوية الجديدة األخرى المشابهة، كان يحصد (اإلخوان المسلمين) سياسيًا، في حين إن 

ية كانت تزرعهم ثقافيًا وأيديولوجيًا. وهذا األمر يفسر احتفاظهم بل تعزيزهم قواهم االجتماعية ومواقعهم سياسته التعليمية والتربو
  . )223( األيديولوجية ونفوذهم في المجتمع، بعد تراخي الضغط السلطوي عليهم

وكيف أنها تدرس وفق منظورات  وفي سياق تعليقه على المناهج المدرسية والتربوية العربية، ومالحظته بشأن (التربية الدينية)،
ماضوية وطائفية في آن، عاد ياسين الحافظ لنقد الحركة القومية العربية نتيجة تخلّيها عن العلمانية، بما هي مبدأ أساس من مبادئ 

دين عن الدولة، لقد تخلت الحركة القومية العربية عن مبدأ أساسي من مبادئ الدولة القومية، مبدأ فصل ال«الدولة القومية، قائًال: 
وبالتالي، عن المدرسة. بيد أن قصور وعيها رماها في تخّل أبعد: لو لم نكن إزاء مصلحة أيديولوجية (أو، إذا، إذا شئنا، تسوية 
أيديولوجية) بينها وبين اإلخوان المسلمين، لعملت على تدريس التربية الدينية من منظورات عصرية وقومية في آن، متجاوزة 

العلمانية رائز حداثة أية «. وال عجب إذًا في أن يكون هذا موقفه، وهو القائل: )224(»لماضوية والطائفية للتربية الدينيةالمنظورات ا
  .)225(»حركة أو أيديولوجيا قومية ومحك محتواها الديمقراطي

  . تأكيد الصفة العلمانية للثورة االشتراكية2
لم تكن القوى واألحزاب القومية العربية وحدها من افتقر إلى الوعي العقالني الحديث وسقط في فخ العقائدية الجامدة، فاألحزاب 

حصيلة النشاط  -باألساس-أن انتشار الماركسية لم يأت «الشيوعية العربية هي أيًضا كذلك، وقد أرجع ياسين الحافظ السبب إلى 
، ورأى أّن المنزلقات الخطرة التي تواجه الوعي اإلشتراكي لحركة الجماهير العربية »الشيوعية العربية الفكري والسياسي لألحزاب

النزعات البرجوازية الصغيرة االنتقائية التي تحاول قطع االشتراكية العلمية عن جذورها الفكرية والحضارية وتجويفها من «هو 
. لقد وصف ياسين الحافظ (ماركسيّة) األحزاب الشيوعية العربية بأنّها متأخرة )226(»العلماني–مضمونها االنتقادي، الثوري العلمي

 وغير نقدية وتابعة وامتثالية؛ مؤّكًدا افتقارها إلى جذر ثقافي حديث وتقّدمي، وهو ما عُّد مصدًرا رئيًسا لمأساتها وعقباتها وفقرها،
َزَرقَها بعناصر قّوت، من جهة، طابعها األيديولوجي والدوغمائي،  طبّت على جذر ثقافي تقليدي«فهي حين وفدت إلى الوطن العربي 

ودفعتها، من جهة أخرى، في وجهة متصالحة إلى هذا الحد أو ذاك مع التقليد على الصعيد الثقافي ومع األوضاع القائمة على الصعيد 
لتخلف الثقافي واالجتماعي، الغارق في ظالمات في مواجهة الواقع العربي الذي يشلّه ا«. وقد رأى، في المقابل، أنه )227(»السياسي

السحر والوهم والغيبيات، يصبح التأكيد على الجانب العلماني من الماركسية ضرورة ال بد منها لمواجهة هذا الواقع مواجهة جذرية 
لماني) في الظالل، وفق ، في وقت ألقت الحركات الشيوعية العربية هذا الجانب األساسي من الماركسية (أي الجانب الع)228(»شاملة

  تعبيره. 
وياسين الحافظ، إذ عّد العلمانية جانبًا أساًسا من الماركسية، فهو ينطلق من قراءة واعية وفهم عميق للماركسية، كما سنرى، 

ت المجتمع ، فالماركسية حارب»نزع السحر عن العالم«إلى جانب موقٍف علمانّي راسخ يذّكرنا مجدًدا بأحد تعريفات العلمانية، وهو 
باعتباره جذر الضياع اإلنساني وصورة من صوره. وهي قد أكدت دوًما رفضها سائر أشكال وأسباب الضياع األخرى، «الطبقي 

االشتراكية إما أن تكون علمانية أو ال تكون سوى قشرة «، وعلى هذا األساس يخلص إلى أن »وعلى رأسها السحر والوهم والغيبيات
تخفي أشكال الضياع األخرى وتحافظ عليها، لذا فإن كلمة "علمية" التي اقترنت باالشتراكية الماركسية ال  كاذبة على سطح المجتمع

تعني معارضة شتى األشكال الخيالية المثالية الشتراكيات البرجوازية الصغيرة فحسب، بل تعني وتتضمن العلمانية أيًضا 
  .)229(»وباألساس

االشتراكية وليدة العقل العلمي الذي صفّى كل عفن اإلقطاع الفكري الالهوتي والغيبي،  على صعيد آخر، أّكد ياسين الحافظ أنّ 
والذي يرفض جميع األطر الفكرية القبلية المسبقة، ورأى أّن تأكيد المضمون العلماني للثورة االشتراكية في الوطن العربي وحده 

يخ على تحركه وتمنع انطالقه الكامل الحر المبدع، ذلك أنّه "في الكفيل بإخراج الشعب العربي من عقلية القرون الوسطى التي تن
البلدان المتخلفة، ومنها وطننا العربي، فإن النضال االشتراكي مطالَب بتحقيق الثورتين معًا: ثورة علمانية على الصعيد الفكري 

، فاالشتراكية، »مالية، بعالقات انتاج اشتراكيةوالثقافي، وثورة على الصعيد االقتصادي تغير عالقات االنتاج االقطاعية وشبه الرأس
نظرة إلى  -وقبل كل شيء-ليست مجرد خلق وضع اقتصادي مطابق للعدل فحسب، بل هي أيًضا «منظوًرا إليها على هذا النحو، 

 .)230(»اإلنسان والمجتمع تستند إلى منطلقات علمانية وعقلية كّرست اإليمان باقتدار اإلنسان على صنع مصيره
  

                                                   
  ).812(أ.ك. ص  142الحافظ، الهزيمة، ص  )223(
  ).814(أ.ك. ص  144الحافظ، الهزيمة، ص  )224(
  ).542(أ.ك. ص  20الحافظ، التجربة الفييتنامية، ص  )225(
  ).322، 321(أ.ك. ص  228 -227بعض قضايا الثورة، ص  الحافظ، في )226(
  ).592(أ.ك. ص  70الحافظ، التجربة الفييتنامية، ص  )227(
  ).323(أ.ك. ص  229الحافظ، في بعض قضايا الثورة، ص  )228(
  ).324(أ.ك. ص  230الحافظ، في بعض قضايا الثورة، ص  )229(
  ).324(أ.ك. ص  230الحافظ، في بعض قضايا الثورة، ص  )230(
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  دًسا: العلمانية والدين عند ياسين الحافظسا
ميّز ياسين الحافظ بين الدين واأليديولوجية الدينية، ويجد المرء في كتاباته أموًرا تخّص (اإلسالم)، مثالً، وأخرى تدور حول 

، وأّن »اصطدامها مع مبدأ العَلمنةبقدر ما تتعقلن األيديولوجيا الدينية، يتضاءل تناقضها أو «وقد رأى أنّه . »األيديولوجيا اإلسالمية«
العقلنة العلمانية انبثقت "من ثقافة ديمقراطية وصراع في سبيل التقدم وكرامة اإلنسان، وجاءت بمثابة تأكيد على قدرته على تنظيم 

الي فصله عن الدولة الدين أمر شخصي، وينبغي، بالت«شؤونه تنظيًما عقالنيًا بال قبليات. لذا المبدأ األساسي في العلمنة يؤكد أن 
. وقد أشار الياس مرقص، غير مّرة، إلى تبنّيه التمييز الذي يقيمه رفيق دربه بين الدين )231(»والمدرسة واألحوال الشخصية

ا قلت لياسين إن تمييزك الدين من األيديولوجيا الدينية، أتبناه تمامً «، إذ يقول: »فتح فكري«واأليديولوجيا الدينية؛ واصفًا ذلك بأنه 
وهذا فتح فكري جيد وأعجبني. ليس لدينا موقف ضد العقيدة الدينية المسيحية أو اإلسالمية، أما األيديولوجية الدينية، أي الدين بين 

  .)232( ».أيدي الناس وأيدي األحزاب وأيدي رجال الدين فهذا موضوع مختلف
نى افتراقه عن (علمانوية) بعض اليساريين (العلمانويين) ممن لقد كان موقف ياسين الحافظ من الدين موقفًا علمانيا حقيقيا، بمع

يخلطون العلمانية باإللحاد، في موقف أشبه بعقيدة دينية مقلوبة، فيفترضون أّن العلمانية تقف من الدين موقف العداء، وهذا غير 
ترم مختلف اآلراء الدينية، ولكنها ال تحابي أي العَلمانية تح«صحيح. وقد مّر معنا تعريف ياسين الحافظ للعلمانية، والذي جاء فيه أن 

؛ مشيًرا إلى الثقافة الديمقراطية »واحد منها، لذا بقدر ما تتعقلن األيديولوجيا الدينية، يتضاءل تناقضها أو اصطدامها مع مبدأ العَلمنة
قدرته على تنظيم شؤونه تنظيًما عقالنيًا وبال التي انبثقت عنها العقلنة العلمانية في صراعها من أجل التقدم وكرامة اإلنسان، وتأكيد 

  قبليات، وأن المبدأ األساس في العلمنة يؤكد أن الدين أمر شخصي، وينبغي ن ثم فصله عن الدولة والمدرسة واألحوال الشخصية.
في سيرورة عقلنة ، وأنها الجانب السياسي »إن العلمنة ال تعني، بالضرورة، تلحيد المجتمع«لقد كتب ياسين الحافظ، بوضوح: 

العلمانية ليست اتفاقًا بين المسلمين والمسيحيين، بل هي تجاوز «المجتمع، على صعيد الثقافة والفكر واأليديولوجيا، ونّوه إلى أّن 
، ولكنه لمسيحيتهم السياسية أو إلسالميتهم السياسية. هذا األمر ال يتطلب البتة التخلي عن اإليمان اإلسالمي وال عن اإليمان المسيحي

، وله آراء قيّمة في شأن تحديث الفكر الديني )233(»يتطلب بالتأكيد عقلنة األيديولوجيتين المسيحية واإلسالمية في الوطن العربي
؛ مشيًرا إلى إمكان فعل الكثير لجعله مستقبليًا بما يسهم في »جزء من عملية تحديث الفكر العربي عموًما«أيًضا، إذ رأى أن هذا 

نحو حل مشكالت اإلنسان العربي الراهنة والمستقبلية، ويحافظ في الوقت نفسه على القيم والمثل الدينية، إن عمل « توجيه الدين
) بين القيم الدينية والمفاهيم العصرية والقومية ليس أمًرا ممكنًا فحسب، بل ضروريًا أيًضا. إن مهمة عظيمة Synthèseتركيبة (

مسلمين والمستوعبين للتراث اإلسالمي والمتمثلين ثقافة ومناهج العصر الحديث: تحديث الفكر تنتظر هؤالء المثقفين المؤمنين ال
  .)234(»اإلسالمي وجعله مستقبليًا

تبقى اإلشارة إلى أّن اهتمام ياسين الحافظ، في هذا الشأن، لم يقتصر على كتاباته فحسب، بل ظهر أيًضا في الترجمة، حيث قام 
، وقام بترتيب )235(النصوص التي تناول فيها ماركس وإنغلز الدين، وجمعها في كتاب بعنوان (حول الدين)بترجمة مجموعة من أهم 

، وفق ما كتب في »وهذا ما يساعد القارئ، على متابعة تطور الفكر الماركسي حول الدين«تلك النصوص بحسب تسلسلها الزمني، 
يته للدين، واالستدالل على الطريقة التي يتناوله من خاللها، ونظن أّن مقدمة الكتاب التي يمكن من خاللها معرفة المزيد عن رؤ

الدين ال يعيش «احتفاءه بمنهج ماركس في موضوع الدين يكشف عنها، فقد أورد ياسين الحافظ في المقدمة عبارة ماركس القائلة: 
ي حد ذاته، ويتوصل بسرعة إلى نقد المجتمع يتخطى نقد الدين ف«، وعّدها المنطلق الذي جعل ماركس »في السماء، بل على األرض

.  إن )236(»والظروف االجتماعية والسياسية، ويعنى بتعرية الصالت المعقدة بين الظروف االجتماعية واألفكار الدينية لعصر معين
ة) في مراحل تاريخية معينة، هذا بالضبط ما نتلّمسه في كتابات ياسين الحافظ نفسه، حين يتناول بالنقد والتحليل (األيديولوجيا اإلسالمي

  وليس اإلسالم بحّد ذاته.
وعلى الصعيد الشخصي، فإّن ياسين الحافظ، وهو الجذري والحاسم في أطروحاته العلمانية، لم يكن ملحًدا، ذلك أنّه على الرغم 

كر في الوقت عينه كيف أّن نفًسا ، وفق ما دّون في سيرته الذاتية، لكنّه ذ»اهتزاز وذبول المعتقد اإليماني في بعده الالهوتي«من 
دينيا ال يخلو من تالوين صوفية، واعيًا أو غير واعٍ، بقي هاجًسا يؤثّر في وجدانه األخالقي الذي سرعان ما وجد في بعض القيم 

ان موقفه معبًّرا عن والمثل السياسية الجديدة التي آمن بها دعامة له. ومن ثم، فإنّه لم ينسلخ عن بيئته اإلسالمية ولم ينكرها، بل ك
وصفه القيم العلمانية الحقّة التي ال تعني اإللحاد بالضرورة، وال هي تناصب الدين العداء، وإنما تقف منه موقفًا محايًدا، إذ تتظر إليه ب

أنّه ترك أثره، إلى شأنًا شخصيا. وقد أشار ياسين الحافظ، في أكثر من مناسبة، إلى تأثيرات إسالمية ما في تفكيره، األمر الذي نرى 
 حّد ما، في بعض آرائه حيال عدد من المسائل.

  

                                                   
 ).542(أ.ك. ص  20الحافظ، التجربة الفييتنامية، ص  )231(
  .140)، ص 2013الياس مرقص، حوارات غير منشورة: أجراها طالل نعمة (بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  )232(
  ).629(أ.ك. ص  107الحافظ، التجربة الفييتنامية، ص  )233(
  ).814(أ.ك. ص  144الحافظ، الهزيمة، ص  )234(
، وقد وقعها ياسين الحافظ باسم مستعار هو "زهير الحكيم". وبعد وفاته، أعيد نشره باسمه الحقيقي، على النحو التالي: 1974صدرت الطبعة األولى من الكتاب عام  )235(

). أّما اقتباساتنا من مقدمة هذا الكتاب، فهي 1981(بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر،  2يدريك أنجلس: حول الدين، نقله إلى العربية ياسين الحافظ، طكارل ماركس وفر
  تحيل على "األعمال الكاملة".

 ).1234(أ.ك. ص  2الحافظ، حول الدين، ص  )236(
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 سابعًا: العلمانية شرط تجاوز الطائفية
)، سبل تكوينها لديه 1975نّوهنا في وقت سابق، في غير موضع، إلى تأثّر ياسين الحافظ باندالع الحرب األهلية اللبنانية (

، ومن ثّم إلى مزيد من الخوض في »التناثر القومي«في المستويات المختلفة لواقعة حافًزا إضافيا دفعه إلى التفكير أكثر فأكثر 
العلمانية، انطالقًا من إدراكه الدوَر الحاسم الذي تلعبه في تحقيق (االندماج القومي) وفي تجاوز المشكلة الطائفية، لذا فإّن موضوع 

ي الموضوعات الرئيسة في كتابه األخير (في المسألة القومية الديمقرطية). لبنان، ومشكلة الطائفية فيه، فضالً عن العلمانيّة، كانت ه
لعربية، إّن مما يزيد من أهمية كتابات ياسين الحافظ وتحليله العميق لما سّماه (التجربة اللبنانية)، أنه لم ير فيها استثناًءا من التجربة ا

عن مدى تأثير الحدث اللبناني، وأهميته في نظر ياسين الحافظ، وصفُه وإنما تعد حالة قصوى منها فحسب. ولعّل من أبلغ ما يعبّر 
  .)237(»حزيران/يونيو اللبنانية 5«إياه بأنه 

لقد أدرك ياسين الحافظ، مبّكًرا وبصورة الفتة، عمق المشكلة الطائفية في لبنان وخطرها، وأكد أهّمية العلمانية لحلّها، وهو ما 
، وفي 1973يظهر جليا في عدد من كتاباته المنشورة قبل نحو عامين من اندالع الحرب األهلية، ففي نّص يعود إلى شباط/فبراير 

)، وتقييمه األيديولوجيا السائدة في (الصف الوطني اللبناني)، أشار 1958أو ما سّماه (ثورة  1958عام  معرض مناقشته ألحداث
)، الذي كّرس 1943إلى الوعي المتخلّف والطابع المتصالح مع التقليد لدى قيادته، إذ لم تكن مهيّأةً لتجاوز (الميثاق الوطني لعام 

تبنّي أيديولوجيا علمانية والنضال لجعلها «؛ مؤّكًدا أن أول ما يتطلّبه تجاوز هذا الميثاق هو الطابع الطائفي للهيكل السياسي اللبناني
أساًسا للسياسيات اللبنانية، إذ من دون هذه األيديولوجيا العلمانية نصبح باألحرى إزاء صراع بين طائفية وطائفية مضاّدة، ومثل هذا 

  .)238(»ية إلى الوطنية أو القومية، بل يعّمق االنقسام الطائفي ويؤكدهالصراع ال يحمل بذور انتقال السياسة اللبنان
، قّدم ياسين »الطائفية وأزمة لبنان الدائمة«وفي نّص آخر، نُشر في تموز/ يوليو من العام نفسه، ويكثّف عنوانه الكثير، وهو 

لّط الضوء على مواقف مختلف القوى السياسية، وكذلك الحافظ تحليًال شامًال وعميقًا ألزمة النظام اللبناني وأمراضه المزمنة، إذ يس
الطوائف اللبنانية وعالقاتها المأزومة، فضالً عن األيديولوجيات التي تحكم كًال منها، ليخلص إلى نتيجة ال تخلو من نبوءة، وهي أنه 

فية في شتى وجوهها المدنية والثقافية ) إما تجاوز ديمقراطي علماني يلغي الطائ1أصبح لبنان أمام بديلين: «في ضوء تلك المعطيات 
) وإما تصاعد طائفية إسالمية مضاّدة قد تحقق ضربًا من انتصار سياسي، ولكنه سيكون باهظ الثمن وملغوم النتائج 2والسياسية 

  .)239(»ثانيًا
ة في نيسان/أبريل وبالفعل، لم يمض وقت طويل حتّى تحقق ما كان ياسين الحافظ يخشاه ويحذّر منه، وتفّجرت الحرب األهلي

وفي هذا النص يعلّق  ـ »الطائفيةالعلمانية شرط تجاوز «، قائًال: 1975، ليكتب بعد ذلك بأشهر، وتحديًدا في آب/أغسطس 1975
على مجريات الصراع ويستعرض جذوره، ويمضى في سبر أغوار األيديولوجيات الطائفية التي تحكمه وينتقدها؛ مؤّكًدا العلمانية 
الشاملة التي تطال كافّة بنى المجتمع ومؤسساته، فال تقتصر على المستوى السياسي. وقد جاء ذلك في معرض نقده شعار (العلمنة 

  ية) الذي رفعته بعض األطراف مخرًجا ينهي االقتتال.السياس
إذا كانت السياسة تكثيفًا لجماع حركة المجتمع وتوازناته وميوله وأيديولوجياه والمصالح التي تصطرع «يقول ياسين الحافظ: 

تكون السياسة معلمنة في الوقت فيه، فكيف يمكن أن تتعلمن السياسة في الوقت الذي يبقى فيه المجتمع طائفيًا؟ وبكلمة، كيف يمكن أن 
الذي تبقى فيه المدرسة والثقافة واألحوال الشخصية ذات طابع وأطر طائفية؟ كيف يمكن علمنة السياسة في الوقت الذي ما زلنا 

موقف عاجزين عن تهيئة كتاب تاريخ موضوعي ألبنائنا يتجاوز الحول الطائفي". ومضى في نقده أبعد من ذلك، فربط بين العلمنة وال
من المرأة، متسائالً: "لنأخذ الموقف من المرأة الذي يشكل أحد العوامل الحاسمة في تكريس انقسام الشعب اللبناني، هل يمكن علمنةَ 
السياسة وحدها (من دون المجتمع) أن تعيد لحم الجسم اللبناني، ما دامت األيديولوجيا التي توّجه تصرفنا إزاء المرأة ال تزال تمنع 

ا للبنية االجتماعية اللبنانية؟ ما العمل إذا كان الموقف من المرأة ال يزال يمنع أي تداخل أو حتى تزاور (عدا قطاع محدود انصهارً 
ثمة إمكان لعلمنة  علمنة، وليس، وينتهي إلى لقول بأنه ليس ثمة نصف »من البرجوازية العليا والمثقفين) بين المسلمين والمسيحيين؟

العلمنة، وهي جانب من جوانب عقلنة المجتمع، ال يمكن أن تكون فاعلة في «دون اآلخر، مشّدًدا على أّن حيز من المجتمع من 
المجتمع ما لم تتناول جماع بنيات المجتمع، والتي ال تشكل البنية السياسية سوى جزء منها، بل وجزء مرتكز على البنى األخرى، 

  .)240(»وبخاصة األيديولوجية والثقافية
   

                                                   
  ).1099(أ.ك. ص  143اطية، ص ياسين الحافظ، في المسألة القومية الديمقر )237(
  ).1042(أ.ك. ص  86الحافظ، في المسألة القومية، ص  )238(
  ).1088(أ.ك. ص  132الحافظ، في المسألة القومية، ص  )239(
  ).1097 -1096(أ.ك. ص  141 -140الحافظ، في المسألة القومية، ص  )240(
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ف ياسين الحافظ ثابتًا وحاسًما من الحرب األهلية اللبنانية، إذ رفضها ودانها ونقد األطراف المنخرطة فيها جميعها، كان موق
ا، فعقالنيته وعلمانيته الجذريتان حالتا دون انسياقه وراء اتّخاذ موقف شعورّي قد ينتج عن انحيازاته القومية واليسارية التقدمية. وهكذ

لقد كتب في كانون . »الحركة الوطنية اللبنانية«ن اللبناني) والقوى (االنعزالية)، وإنما طال نقده قوى اليسار ولم يكتف بنقد (اليمي
مفنًدا المزاعم األيديولوجية والسياسية التي أرادت  ؛)241(»حرب طائفية أم تقّدمية وعلمانية؟«ما عنوانه  1976األول/ديسمبر 

رارها إلى/وانخراطها في الحرب الطائفية. وقد علّق على البرنامج المرحلي للحركة الوطنية (الحركة الوطنية) من خاللها تبرير انج
؛ معّريًا تهافت تلك المشابهة والمقارنة بين حرب لبنان »جديدة 1789أن لبنان أمام «اللبنانية، ورفعها شعار العلمانية، وإعالنها 

نية الحركة الوطنية" تحت أضواء النقد الكاشفة، فبيّن أنها لم تكن أكثر من شعار الطائفية وبين الثورة الفرنسية، وواضعًا "ماهية علما
، لألصوات الراديكالية المطالبة »وعندما تصّدى التقليديون من ساسة و ورجال دين، من السنة بوجه خاص ومن الشيعة أيًضا«فارغ، 

اعتبار الدين ركنًا  -2إلغاء الطائفية السياسية  -1الث مقوالت: يجري ضبضبتها وتتبلور (علمانية) الحركة الوطنية في ث«بالعلمانية 
  . )242(»وبالتالي، فرض التعليم الديني في المدارس وإعادة تأكيد هيمنة التقليد السليم -3أساسيا للمجتمع 

 بـ (حزب الكتائب)، فبيّن من جهة ثانية، لم يغفل ياسين الحافظ أيًضا عن معاينة االّدعاءات العلمانية لدى الفريق اآلخر، ممثالً 
إن علمانية حزب الكتائب، ويطرحها منذ سنين عديدة، تفتقر إلى القومية. إنكاره «عيوب الطرح الكتائبي لمسألة العلمنة، قائالً: 

زعم علماني، االنتماء العربي للموارنة ووضع األقلية في موقف تضاد تارة وانفصال ثانية وتعاٍل تارة ثالثة إزاء األكثرية، يلغم كل 
. ويختم قوله؛ مشيًرا )243(»ما دامت العلمانية، وهي أحد تجليات القومية العصرية، ترمي إلى تعويض الروابط الطائفية برابطة قومية

إلى النتائج السلبيّة التي ستترتّب على (علمانية) سطحية مختزلة وواصفًا بدقة، وبصورة الذعة ومبدعة، طرح هذا الحزب، بالقول: 
  .»وضع غطاء علماني على طنجرة طائفية«إنه 

   

                                                   
  ).1171(أ.ك. ص  161الحافظ، في المسألة القومية، المصدر نفسه، ص  )241(
  ).1128(أ.ك. ص  171الحافظ، في المسألة القومية، ص  )242(
  ).1129(أ.ك. ص  173الحافظ، في المسألة القومية، ص  )243(
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بعلمانيّته األصيلة، ومنهجه النقدّي الثاقب، كشف ياسين الحافظ خواء (علمانية) الحركة الوطنية اللبنانية من أي محتوى حقيقي 
فكيف يمكن أن تنجز وجذري، وبيّن أنّها باختزالها العلمنة في جانبها السياسي السطحي، بعيًدا عن المجتمع، إنما تثبت تناقضها، 

عملية تعتيق وتحديث في آن: تديين المجتمع وعلمنة السياسة، تديين الكل واألصل وعلمنة الجزء والفرع، تديين العمارة (أي «
  .)244(»المجتمع) وعلمنة سطح العمارة (أي السياسة)؟!

األحداث الطائفية ووقوع اشتباكات بين المسلمين في سياق آخر، تطّرق ياسين الحافظ إلى الطائفية في مصر، وذلك تعليقًا على 
مالحظات حول المسألة الطائفية (وقد كتب ما عنوانه  ،1977 واألقباط، والتي وقعت في مصر خالل شهر آب/أغسطس من عام

ر المشكلة، ، واستفاض محلًال جذو»األزمة العامة للمجتمع العربي«؛ واضعًا المسألة، مثل نظيرتها في لبنان، ضمن )245(»في مصر
ومستعرًضا جوانبها التاريخية والثقافية والسياسية، ودور العوامل الداخلية والخارجية فيها، فضالً عن مناقشة مجريات األحداث 

إن تجاوز المسألة الطائفية تجاوًزا قوميا ديموقراطيا «وموقف الحكومة وسلوكها إزاءها، ليخلص، في ختام مالحظاته، إلى القول: 
يتطلّب تحديث ودمقرطة وعلمنة الفكر المصري بوجه عام والفكر السياسي المصري بوجه خاص وتجديد الفكر اإلسالمي إنما 

المصري لجعله إنسانيا ومستقبليا بوجه ألخص، وصوالً إلى فصل الدين عن الدولة وجعلها قومية وديمقراطية، الذي يبقى عمالً 
 .)246(»سياسيا ثوريا من الطراز األول

   

                                                   
  ).1129 -1128(أ.ك. ص 173 -172الحافظ، في المسألة القومية، ص )244(
 ).1143(أ.ك. ص  187الحافظ، في المسألة القومية، ص  )245(
). لعّلها من المفارقات التاريخية أّن تشهد مصر نفسها، قبل نصف قرن على تلك األحداث، 1149 -1148(أ.ك. ص  193 -192الحافظ، في المسألة القومية، ص  )246(

أجواء الجدل حول موضوع (الخالفة) ) في 1966 –1888واحدة من الدعوات العربية المبّكرة إلى الفصل بين الدين والدولة، وهي التي أطلقها الشيخ علي عبد الرازق (
اما يتبعه خضوع الجسم. ووالية بعد إلغائها في تركيا. ومما قاله في هذا الشأن: ((والية الرسول على قومه والية روحية، منشؤها إيمان القلب. وخضوعه خضوًعا صادقًا ت

ل. تلك والية هداية إلى هللا وإرشاد إليه، وهذه والية تدبير لمصالح الحياة وعمارة األرض. تلك الحاكم والية مادية تعتمد إخضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلوب اتصا
، وهذه للناس. تلك زعامة دينية، وهذه زعامة سياسية، ويا بُعد ما بين السياسة والدين)) (علي عبد الرازق ، (القاهرة: 3، اإلسالم وأصول الحكم، ط الدين، وهذه الدنيا. تلك 

 ).69). ص 1925عة مصر، مطب
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  خاتمة
إّن ما تقّدم عرضه ومناقشته في هذا البحث عبر أقسامه ومحاوره المختلفة، يدفعنا إلى التأكيد أنّه على الرغم من مضي نحو 

)، ما يزال الكثيُر في إرثه الفكرّي مما يمكن أن يكون معينًا معرفيا مهما، 1978أربعين عاًما على رحيل ياسين الحافظ (توفي سنة 
ه أن يمدّ السياسيين والباحثين المهمومين بقضايا تحديث المجتمع العربي ودمقرطته بكثير من األطروحات النظرية والتحليالت من شأن

واألفكار حول مقوالت فكريّة معاصرة رئيسة؛ كان ياسين الحافظ من السبّاقين عربيا إلى تبيّن أهميتها وتبنّيها وتبِيئتها في الفكر 
بوصفها من المفاتيح الضرورية لحّل المشكالت العيانية التي تواجه المجتمعات والدول العربية. وقد تأّكد لنا، من السياسي العربي، 

  خالل نصوصه التي تناولنا، أّن (العلمانية) كانت واحدة من المقوالت المركزية في مشروعه التنويري.
الطائفي، -ٍد من تشابك عالقات المستويين السياسي والدينيعن مزي العربي) كشفتإننا نرى اليوم كيف أّن مجريات (الربيع 

وأدت إليه أيًضا، فكّرست تداخلهما في آليات توزيع السلطة وممارستها أو في الصراع عليها، سواء لدى األنظمة القائمة أو 
ا التشابك بين مجالي الدين المعارضات المختلفة. ولو أمعنّا النظر في الحالة السورية، على وجه الخصوص، نجد شّدة كثافة هذ

والسياسة، في سياق الصراع الدائر في البالد، سواء في ُسبل التعبئة والتجييش لدى مختلف األطراف أو في الممارسات على أرض 
ير الواقع. وبالتالي، لم يعد خافيًا ما بات يحتويه الصراع الراهن من عناصر النزاعات األهليّة والطائفيّة التي تحضر بصورة غ

مسبوقة في التاريخ السوري المعاصر؛ متسلّلة من بين شقوق النسيج المجتمعي المهترئ، بفعل عقود من االستبداد والقمع واحتكار 
السلطة، لتشّكل تربة خصبة غذّت حالة التمزق والتطييف في المجتمع، وال سيما في ظّل تنامي األصوليّات الدينيّة وتصاعد تأثيرها 

  ي مع تكريس سيطرتها على األرض وعلى حيّزات إعالمية واجتماعية واسعة.السياسي، بالتواز
ولّما كانت العلمانية قد بلَورت حلوالً للنزاعات الطائفية، وأنهت عقوًدا من الحروب الدينيّة في غير مكان من العالم أوالً، وألنها 

لممتد لسنوات طويلة من العمل على صوغ مشروع فكرّي شرط التحديث والدمقرطة ثانيًا، وفق ما نستخلص من إرث ياسين الحافظ ا
وسياسّي ثورّي ديمقراطّي عقالنّي يخرج العرب من تخلّفهم، فإّن من الضرورة بمكان إعادة التفكير في شأن العلمانية ونقاشها في 

من التكّسر المجتمعي، فضالً السياق العربي بعاّمة وفي سورية على نحو خاّص، وذلك من أجل ربطها بمساعي إنهاء العنف والحّد 
عن نقد وتجاوز األيديولوجيات المنتجة لهذه الظواهر، في إطار سعينا إلى تحّول ديمقراطي ينمو في كنفه مجتمع عقالنّي حديث 

  وعصرّي.
ية؛ صعوًدا إلى والعلمانية التي نريد هي ذاتها التي أكد عليها ياسين الحافظ: علمانية شاملة تبدأ بالمؤسسات الثقافية واالجتماع

المؤسسات السياسية. إنها علمانية ديمقراطية تحتفي باالختالف، فال تناصب الدين العداء، وال تحابي جماعة أو فرًدا على حساب 
مها، آخر، وقوامها المواطنة والعقالنية وقيم الحداثة، وترى في تحّرر المرأة عامالً أساًسا في العلمنة، ورائًزا لحداثة المجتمعات وتقدّ 

وال تستنفدها العبارة الشهيرة: (فصل الدين عن الدولة)، فهي جملة عمليات تاريخية موضوعية ال تقبل االختزال وال التبسيط، وتندرج 
في سيرورة تحديث وعقلنة المجتمع، في إطار حداثّي وعقالنّي، يعد نقيًضا موضوعيًا لأليديولوجيات التقليدية الماضوية المفّوتة، وما 

عنها من مشكالت وأزمات شّرحها ياسين الحافظ بمبضع نهجه النقدّي. ومن ثم، يجب أّال يقتصر األمر على الجانب السياسي ينجم 
من العلمنة، وهو، على الرغم من أهميته، ليس سوى جزء من عملية عقلنة المجتمع على صعيد الثقافة والفكر واأليديولوجيا، فاالكتفاء 

استمرار األيديولوجيات الطائفية في الثقافة والتعليم والقوانين، إنما يعد ضربًا من طائفية مقنّعة وعلمانية بالعلمنة السياسية في ظل 
  موهومة زائفة، ألّن الطائفية في األيديولوجيا ال تؤدي إلى علمانية في السياسة.

ية تناثر األمة إلى طوائف واستئصال أسباب يبقى أن نؤّكد مجّدًدا ما قاله ياسين الحافظ في شأن الدور الحاسم للعلمنة في تصف
الة الفرقة والتمييز في البلدان المتأخرة متعددة الديانات أو المذاهب، فالعلمنة وحدها الكفيلة بتفنيد األيديولوجيات الطائفية وإنهاء ح

اتها نجدها في غير مكان من العالم، التكّسر المجتمعي. وإّن مما يؤّكد كونية أطروحات الحافظ وعقالنيتها وحداثتها، أن المعاني ذ
لدى فالسفة معاصرين آخرين ينتمون إلى ثقافات مختلفة. فهذا جون رولز، الفيلسوف األميركي، يؤّكد "أّن العلمانية حجر األساس 

زمنة من الصراع لعصر الحداثة السياسية، وشرط الزم لتأسيس الوفاقات المعقّدة، فإذا كانت مجتمعات ما قبل الحداثية تتسم بحالة م
الديني والتدابر السياسي العنيف بحكم عجزها عن تلّمس طرق الوفاق وتوليف المصالح المتضاربة، فإّن المجتمعات الحديثة، خالفًا 

وفاقية لذلك، تتسم بقدرة فائقة على السيطرة على معضلة االنقسام الديني والسياسي، استناًدا إلى مبدأ حيادية الدولة، ثّم باعتماد آليات 
  .)247(بين األفراد والمجموعات، بصورة عقالنية وخارج حلقة المنازعات الدينية والمذهبية، أي استناًدا إلى الخيار الحيادي العلماني

   

                                                   
)247((New York: University of Colombia, 1993), p. 243.  , Political liberalismJohn Rawls   
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