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  ملخص تنفيذي
إن تالزم ثوران الهويّات المذهبية والطائفية واإلثنية والمحلوية، مع ظواهر إعادة إنتاج التأخر التاريخي في األطر والهياكل 
و(المؤسسات) التي بنتها (الدولة) السلطانية المحدثة، وما نجم عن هذا التالزم من حروب داخلية، واحتقان اجتماعي، وسيادة منطق 

ر على مضمون العالقات المجتمعية، وانهيار (االجتماعات الوطنية) في أكثر من بلد عربي، وتراجع مفهومات القوة والغلبة والقه
الشعب واألمة والدولة والمواطنة والقانون العام والحرية، وفكرة اإلنسان كائنًا كليا، جعل قضية تخطي البشر في (مجتمعاتنا) وعيها 

عات على الحياة المعاصرة، وخروجها من المحلوية، وبامتالك النخب السياسية والثقافية في بالدنا الهووّي مرهونًا بانفتاح هذه المجتم
  وعيًا كونيًا وإنسانيًا، يسهم في دحض األوهام الهوويّة التي تلغي حرية اإلنسان وفردانيته واستقالله. 

راديكالي ما لم تملك وعيًا كونيًا. إن وعيًا كهذا،  يرى ياسين الحافظ أن السياسة في بلد متأخر ال يمكن أن تكون سياسة تغيير
القوماوي ألمة مفوتة في  –أي وعي القسم المتقدم من العالم، هو الذي يفتح لشعب متأخر الطريق لولوج العصر. فالوعي المحلوي 

لحاجاتها المتمثلة في تحديث بنياتها  الوحدة التي فرضها النظام الرأسمالي على العالم؛ هو وعي مفّوت، لذا لم يعد كافيًا وال مطابقًا
  ورفعها إلى مستوى العصر، أي إلى مستوى البشرية األكثر تقدًما في العالم.

إن تبني أو استيعاب أمة مفوتة أيديولوجيا كونية هو السبيل الوحيد إلى وضع وعيها في قلب العصر. إن أمة تريد أن تتقدم ال «
ظل حالة التبعية التي تعيشها، لم يعد محصوًرا داخل اإلطار القومي، بل بين وعيها وممارسة  بد أن تكونن وعيها، ألن التناقض، في

  . »أمم عصرية أخرى

وكان من أبرز تجليات الوعي الكوني عند ياسين الحافظ: نزعته اإلنسانية الجذرية الحاكمة على االنتماءات األخرى كلها، 
فهما منجزات إنسانية عامة في متناول البشرية جمعاء، وال سبيل أمام المجتمعات المتأخرة ونظرته إلى الثقافة األوروبية والحداثة بوص

  سوى تبني تلك المنجزات لولوج مسار التقدم. 

وتجلى وعيه الكوني أيًضا في رؤيته المسألة القومية، ال بوصفها انثناًء على الداخل أو عداًء للخارج، بل بوصفها نسيًجا 
ا، يصفي العالقات ما قبل الوطنية، ويشكل رابطة مع العالم والكون مع اآلخر في إطار وحدة التاريخ والمصير سوسيولوجيًا داخليً 

البشريين. وأّصر على أن الكونية هي إحدى أهم أبعاد (الوعي المطابق) المطلوب بناءه في معارضة الوعي األيديولوجي، وفي 
مزين من رموز الثقافة المحلية ذات الطابع الفلكلوري، وأسسا معًا للهزيمة معارضة التقليد والتقليدية الجديدة، بوصفهما ر

  واأليديولوجيا المهزومة.

وأيًضا، يسهم الوعي الكوني في زحزحة األيديولوجيا الدينية عن أوثانها المحلوية وعن أوهامها العرقية والعنصرية، ويساعد 
  ها على مركزية (الذات المتضخمة). في تواصلها مع الفضاء العالمي، وكسر عزلتها وتقوقع
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وال بد من القول: إن ياسين الحافظ راهن على األنتلجنسيا في نقل الوعي الكوني إلى (مجتمعاتها) المتأخرة، نظًرا إلى ضعف 
حة بوعي البورجوازيات الوطنية، ولكون ظاهرة التأخر حاكمة على كل العمارة المجتمعية. ويرى أن تشكل هذه اإلنتلجنسيا المسل

كوني هو مقدمة لوقف سيرورة االنحدار الناجمة عن تفاقم آثار تلك الهزيمة التاريخية الشاملة، التي ما برحت تفرخ وتنمو وتكبر في 
 هنا يتمثل جوهر مهام قوى التغيير الراديكالية العربية: إنضاج الشروط األيديولوجية«البنى المجتمعية والثقافية واألخالقية في بالدنا: 

والسياسية الالزمة لنقل الشعب العربي من نمط مجتمعي إلى آخر، وبالتحديد من نمط مجتمعي تقليدي أو شبه تقليدي إلى نمط مجتمعي 
  . »حديث، معاصر

  

  مقدمة
ل إن وعي ياسين الحافظ المبكر بمشكلة التأخر التاريخي التي تنيخ تحت ثقلها (المجتمعات) العربية، بوصفه تأخًرا شامًال يطا

البنى المجتمعية كلها والتشكيالت والفئات االجتماعية والطبقات والنخب الفكرية والسياسية، ويتركز أساًسا في المجالين السياسي 
واأليديولوجي، ويحبس الذهنيات داخل أسوار األساطير واألوهام وصور الوعي المفّوت كافة، ويجعلها تعيش في عصر غير 

ع راية الوعي الكوني في مواجهة الوعي المحلوي بتعبيراته كلها الماضوية واإلقوامية والحداثية عصرها؛ قاده بالضرورة إلى رف
الخالسية، بوصف هذه األخيرة هي محض إضفاء غطاء حداثي سطحي على مضمون تقليدي وسطوي رث، فالوعي المحلوي هو 

   من أبرز ظواهر التأخر التاريخي العربي.

مة ياسين الحافظ النظرية سوى أحد أبعاد الوعي المطابق الذي كثيًرا ما سعى لبلورته بالتعارض لم يكن الوعي الكوني في منظو
مع وضعية الحول في الرؤى، وتحييد الوعي عن باليا الواقع الفعلية لدى النخب الفكرية والسياسية العربية على اختالف تياراتها 

النسبة إليه ذهابًا اغترابيًا على خطى الوعي المستلب (تأوربًا أو تصيّنًا أو واتجاهاتها، ولم يكن الذهاب إلى الكونية والمعاصرة ب
منجزات الحداثة  »57(تسفّيتًا) الذي نقده ياسين الحافظ نقًدا حاسًما بل إن كوننة الوعي كانت تعني له سيرورة تاريخية (لتجّوين

وحدة التاريخ البشري، ومن قابلية اإلنسان للتحسن والتقدم،  األوروبية بوصفها منجزات إنسانية تعني البشرية جمعاء، انطالقًا من
ومن كون القيم والمعاني التي نتجت من هذه المنجزات هي قيم إنسانية عامة، تنطوي على مضامين معرفية وأخالقية وجمالية 

  واجتماعية وثقافية تهم البشرية العاقلة، وهي األرقى حتى اآلن في سلم التطور البشري. 

رورة (التجّوين) تلك ال تعني االنحياز الميكانيكي األبله لجهة المعاصرة في الثنائية المانّوية (أصالة، معاصرة)، بل هي وإن سي
سيرورة بناء وعي الواقع المعيش الذي يمتد في العالم والتاريخ، وهي في الوقت ذاته سيرورة تكوين الفكر التاريخاني الذي يهيئ 

فرص نشوء بورجوازيات وطنية حاملة لمشروعات تنويرية، أن تستوعب الفتوحات الثقافية الليبرالية  (للشعوب) التي غابت لديها
قبل المرور بمرحلة بورجوازية ومن دون المرور بها. وكوننة الوعي عند ياسين الحافظ كانت تعني أيًضا تخطي حالة الفوات الذي 

ت هي التي يشكل وجودها في عصر معين ضربًا من غلطة تاريخية أو الشعوب التي تعيش حالة فوا«تعيشه (الشعوب) العربية: 
مفارقة تاريخية، باعتبار أنها ال تزال تعيش في مرحلة تخطتها شعوب أخرى، صاغت العصر وفرضت نفسها عليه. الشعوب المفّوتة 

  .)58( »عصرهاهي الماضي ملقى على هامش الراهن أو الحاضر، هي التي تعيش في غير 

ياسين الحافظ كان هاجًسا بفكرة تقدم العرب وضرورة دخولهم العصر، ألّح على السير في عقالة الكل، الكون، التاريخ، وألن 
  يقول إلياس مرقص في تقديمه لكتاب الحافظ (في المسألة القومية الديمقراطية):

-و-الفكر، في الفكر -و-العمل، إذًا في العمل من البداية إلى النهاية، كان ياسين الحافظ في الواقعية، في الراهنية. كان في «
العمل، مع تأكيد كرامة وسمو طرفي الوحدة، المؤسسة على مبدأ الروح اإلنساني: االستقالل، وعي الذات. سيرته هي هذا. كان ضد 

 -إلى -كمشروع (قذف  االنتهاز، الوصول، السلطة، "النجاح". فهم العمل دائًما كعمل كبير، سياسي وتاريخي، ألمة بالكامل. فهمه
تصميم، فهم ورؤية على هذا األساس، عميقة، موضوعية، وعينية. مساره الفكري كان تجذيًرا، تعميقًا، كوننة  -األمام) هو تصور

هجية فعلية. صعود إلى أعلى نزول إلى أسفل. ذهاب في عقالة الكل، الكون، التاريخ. عقله ينقل هذه المعقولية، نقًال يتزايد تصميًما ومن
  .)59( »وشموالودقة 

وكلما مضى في تلمس منطق الواقع ومعقولية الكون والتاريخ، كان يزداد تمسًكا باالنحياز الحاسم لالنتماء اإلنساني حاكًما على 
الذي هو في بلد متأخر ال يمكن للسياسة أن تكون سياسة تغيير راديكالي ما لم تملك وعيًا كونيًا. إن وعيًا كهذا «االنتماءات كلها، 

القوماوي ألمة مفوتة في  –وعي القسم المتقدم من العالم، هو الذي يفتح لشعب متأخر الطريق لولوج العصر. فالوعي المحلوي 
 الوحدة التي فرضها النظام الرأسمالي على العالم، هو وعي مفّوت، لذا لم يعد كافيًا وال مطابقًا لحاجاتها المتمثلة في تحديث بنياتها

  ى مستوى العصر، أي إلى مستوى البشرية األكثر تقدًما في العالم.ورفعها إل

                                                   
 التجوين: جعل الشيء جوانيا. )57(

  .542) ص 2005، األعمال الكاملة، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 20ياسين الحافظ، التجربة التاريخية الفيتنامية ص 1
  .964، األعمال الكاملة، ص 8ياسين الحافظ، في المسألة القومية الديمقراطية ص )59(
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إن تبني أو استيعاب أمة مفوتة أيديولوجيا كونية هو السبيل الوحيد إلى وضع وعيها في قلب العصر. إن أمة تريد أن تتقدم ال 
اخل اإلطار القومي، بل بين وعيها وممارسة بد أن تكونن وعيها، ألن التناقض، في ظل حالة التبعية التي تعيشها، لم يعد محصوًرا د

  .)60( »أخرىأمم عصرية 

تعد قضية كوننة الوعي لدى ياسين الحافظ رائًزا من روائز الحكم على تجربة العرب التاريخية في مرحلة ما بعد الصدمة 
لمحاولة الناصرية في منتصف الكولونيالية التي لخصتها محاولتان للنهضة؛ محاولة محمد علي في منتصف القرن التاسع عشر وا

ية القرن العشرين، وذهب إلى معاينة التجربة التاريخية الفيتنامية ومقارنتها بالتجربة التاريخية العربية في مرحلة ما بعد الحرب العالم
سر تقدم الغرب ما  الثانية، ليكشف الفارق بين وعيين قوميين؛ الوعي القومي الفيتنامي الذي تخطى عقدة الهوية، ولم ير في امتالك

يهدد هويّته القومية، ونزوعه إلى االستقالل، في ما ابتلي الوعي القومي االشتراكي العربي بعقدة الهويّة، وبعقدة كره األجنبي، ففي 
لمناهج الغربية الوقت الذي ميزت فيه األنتلجنسيا الفيتنامية وقبلها اليابانية تمييًزا حاسًما بين االستعمار وفعله االغتصابي والقيم وا

وتراثها الليبرالي التي أفصحت عنها الحداثة، فذهبت تلك األنتلجنسيا إلى تبني تلك القيم والمناهج والمفهومات في عملية تاريخية، 
تستهدف كوننة وعي النخبة في مرحلة أولى، ثم كوننة وعي المجتمع في مرحلة ثانية. في الوقت الذي ظل وعي النخب العربية 

ة أسير التقليد وفكرة األصل المعلق فوق التاريخ الواقعي، وظل وعي النخب القومية واليسارية أسير (التقليدوية الجديدة) اإلسالمي
العثمانية، ونتف مجموعة من هوامش العالم المعاصر  –وهي تركيب توفيقي ركيك ما بين التقليد المتحدر من األزمنة المملوكية 

  والحداثة.

إن الفارق ما بين الوعي الكوني الذي تمثلته األنتلجنسيا الفيتنامية، والوعي األيديولوجي المفّوت التقليدوي يرى ياسين الحافظ: 
والتقليدوي الجديد الذي هيمن على عقول النخب في البلدان العربية، هو من األسباب التي حدّدت االختالفات المهمة بين التجربتين 

، كان 1949ففي الوقت الذي كان يحتفل فيه الفيتناميون بانتصار (ديان بيان فو) على الفرنسيين عام التاريخيتين العربية والفيتنامية، 
. وكذلك في المرحلة نفسها، التي هُزم فيها العرب هزيمة مذلة عام 1948العرب يهزمون هزيمة ذليلة أمام قيام دولة إسرائيل عام 

  . 1975اإلدارة األميركية على اتخاذ قرار االنسحاب من فيتنام عام ، كان الفيتناميون يدخلون (سايغون) ويجبرون 1967

لقد أفضت كوننة الوعي لدى النخبة الفيتنامية إلى اندراجها في مسار تاريخاني منتج، بينما الوعي السكوني األصالي للنخب 
سالًحا مجديًا ضد سلطان الغرب، وأصبح على  إن الوعي الفيتنامي، امتلك«العربية أبقاها حبيسة المحلوية و(الثقافة الفلوكلورية): 

ألفة مع هذا الغرب في آن واحد. السالح المجدي حقق تحرر فيتنام من سلطان الغرب السياسي، واأللفة مع الغرب، سّهلت امتالكها 
  وعيًا كونيًا يوّجه سيرورة تقدمها وتحديثها.

غرب يسحق األمة على مختلف الصعد، إال أنه بقي متمسًكا بفكرة الوعي العربي اتخذ اتجاًها آخر: على الرغم من أن سلطان ال
  المغايرة، التي تنفي واقع التأخر أو تبّسطه وتختزله، ومن ثَم تسّوغه.

  فكرة األصالة أو (المغايرة) في الوعي العربي، يقابلها بل يناقضها، في الوعي الفيتنامي الحديث، بالطبع، فكرة التاريخانية.

ة التي تعكس وعيًا سكونيًا ما قبل بورجوازي، وعي عالم لم تزلزله الرأسمالية، ولم يقلبه االستعمار، وعي عالم إن فكرة األصال
  لم تفرض فيه فكرة التقدم نفسها. فكرة األصالة هذه كانت مرحلة في الوعي الفيتنامي، تخطاها إلى التاريخانية.

   

                                                   
  .860، األعمال الكاملة ص 191 -190ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة ص )60(
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هذه التاريخانية التي تؤكد، أوًال، على واحدية السيرورة التاريخية لتقدم الشعوب (واحدية ال تنفي، بالطبع، الخصوصية في 
التفاصيل)، وتؤكد ثانيًا، حتمية المرور بمراحل تاريخية مميزة، أو على األقل، استيعابها وتمثلها، هذه التاريخانية أعطت الثورة 

ًما، بما يشكل جوهر المجتمع الحديث، ومن ثم، سبل التقدم، والواقع أن هذه التاريخانية حّصنت األنتلجنسيا الفيتنامية وعيًا مالئ
الفيتنامية من " خالعة أيديولوجية "، تتمثل في التهافت التلفيقي على تيارات فكرية غربية غير موصولة تارة/ ومناقضة تارة أخرى، 

، خالعة وسمت شريحة غير صغيرة من األنتلجنسيا العربية. وفي الوقت نفسه، علّمتها هذه لحاجات تطوير المجتمع العربي وتحديثه
التاريخانية أن دمقرطة وعقلنة وعلمنة المجتمع وتخليصه من كل ما هو وسطوي، تشكل المسبقة والقاعدة التي ال يمكن من دونها 

 .)61( »تقليديةبناء اشتراكية حقة، أي اشتراكية غير 
  

  الوعي الكوني في أفكار ياسين الحافظ ومواقفه؟كيف تجلّى 
  

  أوًال: في جذرية النزعة األنسية التي امتلك

ويمكن التقاط تلك النزعة في مكونات مواقفه من حرية الفرد والمرأة والتقليد وروابط الدم األولية والتشكيالت اإلثنية والمذهبية، 
اإلسالمية والقومية والماركسية التي ذوبّت الفرد وحريته واستقالله في كثافتها  وكذلك موقفه من المضامين المعتقدية لأليديولوجيات

المعتقدية، ومنعته من استخدام عقله الخاص (بصورة عمومية)، فسيرة ياسين الحافظ الذاتية هي سيرة تمرد فردوي أو نمو في الفردية 
مساره الزمني من دير الزور إلى دمشق وصوًال إلى بيروت عبر على تلك األطر والتقييدات األيديولوجية، المعتقدية الماضوية، ف

باريس، هو مسار تعميق نزوعه اإلنسانوي. ففي البدايات، في مقتبل عمره، كان شعوره المفعم بالمرارة واأللم على وضع أمه 
في مجتمع «ي بأبعاده اإلنسانية، األرمنية في مجتمع تقليدي يزدري المرأة ويتوجس من الغريب المختلف بداية تفتح وعيه الديمقراط

تقليدي، منطو أو مغلق على نفسه، كان من الطبيعي أن يكون وضع والدتي وضع ضحية، بل وضع ضحية مزدوجة. ألنها كانت 
مضطهدة كزوجة ثم كامرأة في مجتمع يحتقر المرأة، كما أنها كانت ضعيفة ومضطهدة بوصفها أجنبية (أرمنية، وبالتالي، مسيحية) 

ارج القوم الديري. لم تبرح ذهني قط الدموع التي كانت تترقرق في عينيها، كما لم يبرح ذهني ما عانيت في طفولتي من أطفال من خ
أقربائنا وجيراننا ألن أمي من أصل غير إسالمي وغير ديرية، رغم ما كانت تتمتع به من تقدير، نظًرا لدماثتها وكرمها وعفة لسانها 

ين واندماجها أو مراعاتها العالم التقليدي في دير الزور. ذكرى االضطهاد المزدوج الذي عانته أمي تقبع وال وميلها إلى خدمة اآلخر
شك في أساس الوعي الديمقراطي الذي امتلكت في ما بعد. إن إدانتي التي ال ترحم للمجتمع التقليدي واهتمامي الشديد (بل قل هواي) 

ية تحرر المرأة بوصفها رائز ومحك تحرر المجتمع ككل، ليست بال صلة على األرجح بهذه بالثورة الديمقراطية.... وبالتالي قض
  .)62( »عانيتالتجربة التي 

من واقعة االضطهاد الذي عانته أمه في دير الزور بفعل هيمنة التقليد والصوفية والعالقات العشائرية الذكورية، وغياب المالمح 
ليثمر في باريس إعجابًا وتمثًال لفتوحات الحضارة األوروبية، وعلى األخص الثقافة األوروبية  اإلنسانية، تبرعم وعي ياسين الحافظ،

المتمركزة على أولوية اإلنسان، وعلى نقل مركز ثقل الحياة من السماء إلى األرض، فالحياة في باريس تكشف للفرد القادم من الشرق 
في باريس... عندما تتحول كلمات مثل، «تحتها المجتمعات العربية،  عمق التأخر العربي، وحالة الضعف والفوات التي ترسف

، إنسانوية، قومية، مواطنية، عقالنية، إلخ. إلى تصرفات يومية معاشة، تصبح عالًما آخر، عالًما حيًا، آسًرا،... مع هذا المجتمع الحديث
من تظاهرات النرجسية القومية، أو ( محورة العالم حول البورجوازي بالطبع، ال يمكن المرء اآلتي من عالم متخلف، إال أن يتخلص 

ها الذات القومية)، التي بثها المعتقد اإليماني القومي العربي، ... ال يمكن المرء أن يكتشف مأساة المرأة العربية، المتمثلة في اضطهاد
التي تحررت من األسر الذكوري وأسر وخنوعها وشعوريتها المضاعفة واستالب شخصيتها، إال عندما يرى إلى المرأة الغربية 

التقليد، ... في الغرب، كنت أذُهل عندما أرى قوة الفرد وجرأته وثقته بنفسه، أو تحرره الكلي من مختلف أشكال الخوف: هناك الفرد 
عنفوان، هنا الوداعة، ديك، هنا الفرد دودة، هناك حبل سرة اإلنسان موصولة باآللوهة، وهنا حبله مقطوع بتاتًا، بما هو عبد، هناك ال

 هناك بروميثوسية طاغيه وهنا القناعة وراحة البال، هناك الشك والتساؤل والنقد، وهنا اليقين والتلقين واالمتثال. وعندما كنت أتساءل:
   .)63( »الخوفألن بالده كفت عن أن تكون بالد  بالغربي، الجوامن أين هذه القوة التي للفرد 

سين الحافظ مبدأً للنفي، وأفقًا للحرية الفردية، نفي القيود والحدود الحصرية التي وضعها التقليد ووضعتها لقد كانت اإلنسية عند يا
المعتقدات الدينية المذهبية، ووضعتها األيديولوجيات (الحديثة) التي لم تتخل عن محتواها المعتقدي اإليمانوي. وعلى الرغم من أنه 

البعث تنظيميًا، إال أنه ظل متصادًما مع نهاجية األيديولوجيا القومية، ال بسبب معتقديتها  انتمى في بداية الخمسينيات إلى حزب
فحسب، بل أساًسا لكونها مقطوعة الصلة باإلنسانوية والعلمانية والديمقراطية، وبسبب طابعها الماضوي المبني على فكرة األصل، 

كنتم خير «راطي غير إنساني، ولكونها تقوم على فكرتي (الرسالة الخالدة) ووعلى مبدأ التمييز العرقي، ومبدأ التمييز هو مبدأ ثيوق
  ، وهما فكرتان تنطويان على مبادئ عنصرية، تعوقان اندراج العرب في رحاب الجماعة اإلنسانية.»أمة أُخرجت للناس

                                                   
  .646، األعمال الكاملة ص 124ياسين الحافظ، التجربة التاريخية ص  )61(
  .683، األعمال الكاملة ص 13واأليديولوجيا المهزومة صياسين الحافظ، الهزيمة  )62(
  .700، األعمال الكاملة ص30ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة ص )63(
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بكالم آخر: كانت فردانية ياسين الحافظ المغروسة في تربة إنسانية راسخة هي من العامل المهم الذي وقفت خلف موقفه النقدي 
ة من التيار القومي وأيديولوجيته وبناه التنظيمية والسياسية والفكرية، فلم تستطع هذه البنى المتأخرة أن تبتلع تلك الفردانية المسنود

. وكانت رؤيته اإلنسانوية أيًضا من العوامل التي نسجت موقفه النقدي من الماركسية الستالينية المحلوية، ذات بوعي نقدي متيقظ
   الطابع الشمولي التوتاليتاري الذي سحق استقالل الفرد، ووضعه تحت وصاية الحزب، ثم تحت وصاية األمين العام في مرحلة تالية.

لنزوع البروميثوسي تاريخيًا في (مجتمعاتنا) هو من أبرز مظاهر التأخر التاريخي، فهذا والحال، أن غياب الروح الفردية ذات ا
االنتفاء للروح الفردية هو من األسباب الوازنة لهيمنة الروح القطيعية على الكتلة البشرية، وغياب المبادرات الداخلية، فالتقدم ال 

أساًسا بين أفراد مختلفين، فكوبرنيك الذي قلب رؤية البشر إلى الكون  يحدث إال مع وجود االختالفات والفروق، وهذه الفروق هي
كان فرًدا، ومارتن لوثر الذي حطم الديكتاتورية الروحية للكنيسة كان فرًدا، وإرسموس الذي أسس النزعة اإلنسانوية كان فرًدا، 

السكوني المتخثر محكوًما بهيمنة مطلقة للتقليد، وغيرهم كثيرون في تاريخ النهوض األوروبي. في ما بقي فكر المجتمعات العربية 
ة، وبسيادة المونوليتية أو التكتلية في بنيانها األيديولوجي، فيعاد باستمرار إنتاج الظاهرة القطيعية المعادية لإلنسية وللحرية الفردي

خ تجسيد تلك االمتثالية، التي كشف ياسين العثماني هو تاري -ومن ثم سادت االمتثالية المطلقة أمام الحاكم. كان التاريخ المملوكي
النظام اإلسالمي ما قبل المملوكي كان يتوافر على ضرب من تواصل بين «الحافظ جذورها االجتماعية واالقتصادية والفكرية: 

قطع مع هيمنته الحاكم والمحكوم. هذا التواصل كان يتراخى مع تنامي دور العنصر األجنبي المرتزق في الجيوش اإلسالمية إلى أن ان
على الحكم. وفي هذا االنقطاع تجسد السقوط وتكرس. وبهذا االنقطاع تحول الحاكم إلى جالد ونهاب، وتحول المحكوم إلى ضحية 
وادعة. هنا ُحّطمت لحمة األمة وأُصيبت بتذرير (وال نقول تفريد)، تجلى في تفتيت بدائي لألمة في مختلف المستويات، وتحولت 

ب من القطيعية، فغدت الجماعة جمعًا، أي تجمعًا بشريًا غير منسوج، واالنتماء إليها أصبح محض انتماء سلبي. روابطها إلى ضر
مع التذرير والنتائج التي أفرزها، أصبح الخالص فراًرا، فرار من الدنيا أوًال، (ومن هنا هيمنت الصوفية آنذاك)، ومن الحاكم ثانيًا. 

لفرار هي التي تفسر كيف تحملنا طويًال وطأة حكم أجنبي، أكثر من خمسة قرون مملوكية، وما يقرب أليست هذه القدرة المذهلة على ا
   )؟!خمسة قرون عثمانية، (ولم ننهها نحن، بل أنهاها االستعمار

في سياق تاريخي انهياري، لعبت فيه جملة عوامل سياسية وعسكرية واقتصادية وأيديولوجية، سادت أيديولوجيا انهيارية 
صاغها على التوالي: الماوردي، الغزالي، ابن جماعة، وابن تيمية)، سوغت االمتثالية: (نحن مع الفاتح)، (ابن جماعة)، و (طاعة (

ة الحاكم واجبة) (الغزالي)، وقننت الفرار: (أدوا إلى الحكام حقهم واسألوا هللا حقكم)، (ابن تيمية). وهكذا قولبت الثيوقراطية العسكري
  ب عزوف ووداعة ورضى وانتظار.الفرد في قال

هذا الغزالي الذي صاغ روح األمة اإلسالمية (كما صاغ هيغل، مثًال، روح األمة األلمانية) لم يكتب، كما قال العروي، كلمة 
افة ضد الغزو الصليبي، مع أنه عاش أحد عشر عاًما بعد احتالل القدس. بل لم يكن الفقهاء طابخو األيديولوجيا المهيمنة، على مس

  .)64( »المغوليبعيدة عن االعتراف بشرعية الحكم 

العثماني  -لذا، فإن النزعة اإلنسية المرتكزة على الحرية الفردية ومركزية اإلنسان، ما كان لها أن تولد في هذا التاريخ المملوكي
روث، يفسر إلى حدود كبيرة سهولة الذي حكمته االمتثالية والوداعة والرضوخ المطلق، وغياب تلك النزعة أيًضا في التقليد المو

النزع السهل لتأثيرات الحداثة السطحية التي تسللت إلى (مجتمعاتنا) مع الصدمة الكولونيالية، واجتثاث مظاهرها كلها خالل مرحلة 
  االنقالب القومي على (المرحلة الدستورية)، وعلى (العصر الليبرالي) القصير.

نتاج االمتثالية في السياسية وفي داخل األحزاب القومية والماركسية واليسارية، مع إعادة فبعد هذا االنقالب القومي، أُعيد إ
المنزلة للتاريخ المملوكي ما قبل الكولونيالي، تحّولت تلك األحزاب التي أرادت نفسها قوى تغيير راديكالي إلى محض أغطية شكلية 

  تجت ما سّماه ياسين الحافظ (التقليدوية الجديدة).(حديثة) على مضامين اجتماعية وأيديولوجية تقليدية، فأن

كذلك فإن انبعاث (االستبداد الشرقي المحدث) على أشكال (دول سلطانية) مستندة إلى أطر (الديمقراطيات الشعبية) التي كانت 
فتحولت الجماهير إلى أطًرا لضبط (الشعب) الذي تحّول إلى جمهور رعاعي فحسب، نُزعت منه قضايا الحرية واإلنسية والفردية، 

يدت أعداد غفيرة متساوية تساويًا مطلقًا في العبودية لسلطان (الدولة الشمولية)، وكان ذلك التجسيد (المحدث) للنزعة االمتثالية التي أُع
  إليها المنزلة مع صعود األنظمة العسكرية إلى السلطات منتصف خمسينيات القرن الماضي. 

-(مجتمع جماهيري)، وذوبان اإلنسان /تسلطية) ) وصلت إلى الكارثة من طريق ثنائية (دولة وصار واضًحا بأن (مجتمعاتنا
إلى إعادة بناء  -أول ما تحتاج-الفرد في الحركات التوتاليتارية التي ولّدتها تلك الثنائية الرديئة. لذا تحتاج مجتمعاتنا بعد هذه الكوارث 

سة والشعب واألمة والمواطنية والدولة على فكرة اإلنسان بوصفه كائنًا كليا مكتفيًا بذاته المفهومات التي أنتجتها الحداثة: بمثل السيا
-الكتلة، والجمهور-وفكره، ومتحرًرا من سلطة أي وصاية سماوية أو أرضية، والخطوة األولى تكون بانتشاله من بؤرة الجمهور

  الهويّة. 

نتماء، عمومية طاردة للخصوصية، سواء كانت خصوصية قومية أم دينية كانت اإلنسانوية عند ياسين الحافظ حاكمة على كل ا
طبقية وغير ذلك. يقول إلياس مرقص عن انتمائه الفكري والروحي الحاسم إلى الجماعة اإلنسانية وإلى المستقبل -أم لغوية أم حزبية

                                                   
  .901، األعمال الكاملة ص231ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة، ص )64(
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    االستنقاع المحلوي وعقد الهويّاتالوعي الكوني في مواجهة   

ة، طبقية، حزبية، إلخ. لم تكن (خصوصية جماعة) عنده، لم تكن الُهويّة في يوم من األيام خصوصية قومية، محلية، ديني«اإلنساني: 
تشكل هي أفرادها فال تشكلهم. على هذا تمرّد. فكان هذا التمرد أُسه وحياته... عنده الهوية ليست (بطنًا) البطن فارغ. عنده الهوية 

هذا األساس، الهوية هي توجه، تطلع "هُو" مع الكون، مع العالم، مع اإلنسان والتاريخ ومفتوحة على الالنهاية... على  هي رابطة الـ
  .)65( »وواجبإلى مستقبل ممكن 

   

                                                   
  .964، األعمال الكاملة ص8ياسين الحافظ، في المسألة القومية الديمقراطية ص )65(



 

    2017 أكتوبر /تشرين األول – الثالثالعدد  69  

      

  ثانيًا: األفق الكوني للمسألة القومية 

ظلت األيديولوجيا القومية العربية، بتعييناتها كلها التنظيمية والسياسية، مقطوعة الصلة بالكونية واإلنسانوية، وتجلى ذلك من 
  اسين الحافظ بحزم في معارضتها انطالقًا من رؤيته الكونية:خالل ثالثة مضامين هيمنت عليها، وقف ي

المضمون الماضوي المتصالح مع التقليد ومع التراث، ما أوقع األحزاب والحركات القومية العربية في فخ المحلويّة والثقافة  -1
األصل) فكرة سيدة لدى القوميين العرب، األصل بمعناه النسلي والفخذي، فلم تكن (األمة العربية -الفلوكلورية، فظلت فكرة (األمة

الخالدة) سوى التجسيد المعاصر لذلك األصل النوراني الذي فقد إشعاعه بفعل طمسه من اإلرادات االستعمارية الواحدة ذات الرسالة 
  الخارجية، وعصور االنحطاط المتولدة من هذه اإلرادات. 

ة فكانت أنظار القوميين العرب شاخصة إلى الوراء، يريدون دخول العصر خلسة عن أعين الماضي أو بمباركة منه، فالهوي
هي تنويعة على جوهر عروبي معلق فوق قوانين التاريخ الموضوعية، وليست انبناًء جديًدا في العالم المعاصر  -في نظرهم-القومية 

مّدلسة مع التقليد) أفضت في المآل األخير إلى إعادة (تقلدة) السياسة والثقافة، والغرق  والتاريخ. لذا، عقد التيار القومي (مصالحة
في تأكيد ثقة األمة بنفسها، لم تُجد «ي المحلّوية الطاردة لإلنسانوية. في مواجهة هذه الشيزوفرينيا، يقول ياسين الحافظ: أكثر فأكثر ف

فتيًال هلوسات مأخوذة بالماضي، وال سحبات ميتافيزية تتعلق ب "هو" عربي متعال، بعيد عن التاريخ أو معلق فوق التاريخ. في 
لوهم، تنهار ثقة إيهاميه بالنفس، يكسرها أو يكّذبها، ولماذا، لوال هيمنة الوعي االمتثالي الماضوي، ساعة البرهان، عند انقشاع ا

اهج، التعويل على ثقة إيهامية، ال على ثقة واقعية، أي ثقة مبنية على وعي الواقع القومي والعالمي، ثقة منبعثة من امتالكنا الثقافة، المن
  بواسطتها؟!  األساليب، واألدوات، التي قُهرنا

 »ووجودهاإن الثقة الواقعية بالنفس، ثقة أمة تعاني تأخًرا تاريخيًا، هي رهن وعيها الكوني، الذي يفتح الطريق لتجديد كيانها 
)66(.  

األيديولوجيا القومية العربية، بسبب ماضويتها وتقليدويتها، حملت نزعتين متصادمتين مع الكونية، األولى: التقوقع واالنثناء  -2
على الذات المفترضة. والثانية: كره اآلخر عموًما واألجنبي الغازي خصوًصا. وال يخفى على أحد، أن هيمنة فكرة المؤامرة الخارجية 
على األيديولوجيا القومية التي عزّزتها رومنسيتها من جهة، وتعلقها بأحكام القيمة ال أحكام الواقع من جهة أخرى، دعم نزعة الكره 

جاه نحو االنعزال والتّكور على الهويّة القومية الصافية التي ال تعرف االختالف والتعدد، بل هي وحدة صخرية كتلية لألجنبي واالت
  في مواجهة خارج ليس له من وظيفة إال التآمر على هذه الصخرية الهويّاتية.

لعرب ال يرون الفارق الكبير بين إن نزعة كره األجنبي واالستعمار، المؤسسة على مضمون ثقافي ماضوي، جعلت القوميين ا
الظاهرة االستعمارية والغرب الليبرالي اإلنساني التقدمي صاحب عصري النهضة واألنوار والثورة الفرنسية، فوضعوا (الطفل مع 

  التقليد.  غسيله القذر)، وبذلك فقدوا أي حساسية لتمثل القيم واألفكار التنويرية، فاتجهوا إلى الخيار األسهل، وهو المصالحة مع

  ياسين الحافظ يذهب بعكس ذلك:

أصبح من الطبيعي أن أميز بين غرب وغرب: غرب الفتوح الثقافية والعلمية والمجتمعية واالقتصادية، التي صنعت العالم «
صاب المعاصر (المكون من لحظات ثالث: عصر األنوار والثورة الفرنسية، المجتمع الصناعي، الحركة االشتراكية)، وغرب االغت

الكولونيالي ثم الهيمنة اإلمبريالية.... ينبغي مواجهة التظاهرات اإلمبريالية في السياسات الغربية، لكن يتعين أن نبقى حريصين على 
تمثل الفتوحات والمناهج الغربية، وبخاصة األيديولوجية والمجتمعية، التي تساعد على تحديث مجتمعاتنا، تحديثًا يشكل في النهاية، 

 .)67( »اإلمبرياليلمكين الذي يتكسر على صخوره النفوذ الحصن ا

إن استنفاد المسألة القومية في بعدها الخارجي العدائي من القوميين العرب، جعلهم يهملون مهمات القومية الداخلية، بوصفها  -3
ا ومذهبيًا وطائفيًا، لم تنظر األيديولوجيا أداة للتوحيد المجتمعي في مجتمعات تعاني نقًصا في اندماجاتها الوطنية، وتعاني تشظيا عرقيً 

اإلسالمي بل نظرت إليه بمنظار المؤامرة الخارجية -القومية إلى هذا التشظي، على أنه ناتج تطور تاريخي محدد حكم التاريخ العربي
تي ستزول في حال زوال نفسه على أمة تشكلت منذ األزل، وهي تتمتع بوحدة صخرية، ال يفت من عضدها االختالفات االجتماعية ال

  التآمر الخارجي. 

إن ضعف االنتماء إلى الفضاء الكوني لدى النخب القومية، هو من األسباب المهمة النحراف الوعي لديهم عن مشكلة خطرة 
 أساًسا هو وعي ضرورة نسج عالقات مجتمعية داخلية، تفضي إلى االنتقال من »68(بأهمية االندماج الوطني، فالوعي (األّموي

وضعية تراصف جماعات ما قبل وطنية إلى حالة مجتمع تنتفي فيه العالقات المذهبية والطائفية واألقوامية، ثم إن غياب الوعي 
  (األموي) جعل األحزاب والحركات القومية تتموضع على األطر والتشكيالت التقليدية القائمة تاريخيًا في (مجتمعاتنا):

                                                   

 .889، األعمال الكاملة ص 219ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة ص  )66( 
  .702، األعمال الكاملة ص 32ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة ص  )67(
 نسبة إلى األّمة )68(
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ندماج القومي) يلعب دوًرا بالغ السلبية في تكوين البنى السياسية في الوطن العربي إجماًال، إن التكسير المجتمعي (أو نقص اال«
فتتوضع، في معظم الحاالت، بصورة غير واعية حينًا وواعية حينًا آخر، الحركات واألحزاب التي تريد نفسها قومية وحديثة على 

الطبقية أو صراع -نحط السياسة من صراع يدور حول المصالح المجتمعيةقواعد ومرتكزات ما قبل قومية (أو ما قبل أّمويّة). هنا ت
بين آراء واتجاهات تقدمية وأخرى محافظة إلى صراعات فئوية ذات طابع عمودي تفاقم التكسير المجتمعي، أي تتحول إلى امتداد 

  .)69( »للصراعات العشائرية أو المحلية أو الطائفية التي تميز المجتمع التقليدي

ل الحركات واألحزاب القومية العربية تقليديًا وماضويًا، ومن دون آفاق كونية وإنسانية، جعل وعيها دون الوعي (األّموّي)، وتشكّ 
األّموية التي أعني هنا ليست شيئًا من قبيل «وظل وعيًا أقواميًا، يمسك فيه األموات تالبيب األحياء، يقول ياسين الحافظ في ذلك: 

التضامن السلبي الذي تتخذه جماعة بشرية إزاء جماعة بشرية أخرى مغايرة أو معادية، أي ليست شيئًا من قبيل  الرابطة السلبية أو
نزعة كره األجنبي، التي الزمت وتالزم الجماعات البشرية التي تعيش مرحلة ما قبل أموية. األّموية التي أعني هنا هي ضرب من 

أيديولوجية -لتفتيت والخصوصيات ما قبل األّموية، وهي ضرب من عالقات مجتمعيةنسيج سوسيولوجي، ينهي أو يصفي التذرير وا
سياسية تكونت رويًدا رويًدا مؤدية إلى نشوء وتكون األمم الحديثة البورجوازية. قبل الحقبة األّموية كانت العالقات بين الجماعات 

جماعات، أخذ نظام القرابة يتراجع لتنشأ رابطة بين جماعات مستقرة اإلنسانية قائمة على رابطة الدم أو نظام القرابة. مع تقدم هذه ال
على رقعة معينة من األرض. لذا فإن مقولة الوطن مقولة تاريخية، أي تكونت تاريخيًا وحلت تدريجيًا محل نظام القرابة، فنشأت 

  )70( »الحديثةاألمم الحديثة، التي بدورها أنشأت الدولة القومية العقالنية 

مذهبة الفكرة القومية وتحويلها إلى عقيدة، قطع صلتها بالكونية، وحذف بعدها اإلنسي، ومن ثَمَّ لم يعد مفهوم األمة العربية إن 
  كائنًا في العالم والتاريخ، ألن المذهبة ضد الكائن، وضد صيرورته، والمذهبة تحّول الكائن اإلنساني إلى كائن هووّي (هويّاتي).

   

                                                   

  .850، األعمال الكاملة ص 018ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة ص  )69(-
  .853، األعمال الكاملة ص 183ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة، ص  )70(-
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  وني في معارضة التقليد و(التقليدوية الجديدة)ثالثًا: الوعي الك
لقد أفضت حالة (المثاقفة القسرية) التي فرضها الغرب خالل مرحلة االستعمار الكولونيالي نتيجة حاجاته اإلدارية للسيطرة على 

عات) الفكرية واالجتماعية (مجتمعاتنا) العربية إلى حداثة سطحية في المستويات السياسية واإلدارية، في حين ظلت بنى تلك (المجتم
واالقتصادية محكومة بإرث ثقيل وكثيف من التقليد الموروث الذي انتقل من المرحلة العفوية إلى مرحلة الوعي، ورفع في درجة 
التحدي للهيمنة االستعمارية، و (لبلسمة جرحه النرجسي) الناجم عن افتضاح قصوره وعجزه أمام التفوق الغربي، أي انتقل من 

ليد الساكن خالل قرون إلى التقليدوية التي أصبح لها عدو خارجي جعلها متيقظة، وفي (حال دفاع متأخر عن الذات المهزومة). التق
االتجاه الذي يتحاشى أية قطيعة مع التقليد ألنه مستودع يحفظ «يصف ياسين الحافظ هذا التحول إلى التقليدوية أو السلفية كونها: 

السياسية والدينية واألخالقية، بوصفها التعبير التلقائي عن الحاجات الحقيقية "للمجتمع". في الفلسفة التقليدوية  األشكال والقيم القديمة
  هي المذهب الذي ينتقص من دور العقل في معرفة الحقيقة، لحساب الوحي أو الكشف.

لمرتكزة أيًضا على الالهوت والممتزجة به الغطاء في الشرق الذي، بوجه عام، لم يشهد والدة ذاتية للرأسمالية، بقيت التقليدوية ا
األيديولوجي لمجتمعاته الراكدة. مع صعود الغرب أخذ نفوذه وتأثيره يخترق، في الغالب ودونما صعوبات شديدة، جدار التقليدوية 

رب ومحاولة االستفادة من بعض المشرقية التي كانت تذبل وتتهافت، إذ إن هذه التقليدوية العفوية لم يسعها إال االعتراف بتفوق الغ
وجوه تقدمه. لكن عندما تحول التفوق الغربي إلى عدوان واغتصاب، انتقلت التقليدوية من العفوية إلى الوعي، وحصل ضرب من 

-يةالثقاف-إعادة تقلدة، منحت جدار التقليد قوة وصالبة لم يكن يملكها، فتحول إلى عائق يقف في وجه تأثيرات الغرب األيديولوجية
   .)71( »االجتماعية

مع استمرار تصاعد سلطان الغرب على (مجتمعاتنا) لم يعد بمقدور التقليدوية الهرب من تلك الواقعة الكونية التي فرضت نفسها 
بقوة على المجتمعات غير األوروبية، فلجأت إلى (التكيّف) السلبي مع هذا القدر الكوني من طريق االختزال والتسطيح والتوفيق 

تبس، فانتقلت إلى (تقليدوية جديدة)، وهي فكر مركب تركيب هجين ونغل، لم يستطع المحافظة على التقليد، وفي الوقت نفسه لم المل
يستطع أن يلج عتبة المعاصرة والكونية، فظل ينوس ما بين األصولية والمعاصرة، وفي هذا النوسان يفقد التوازن، ويصاب 

يعود، وحاضر يشعر فيه بالغربة والدونية، ألن السطوة الرأسمالية أدخلته عنوة في عالم  بالشيزوفرينيا؛ ما بين ماض مضى ولن
التأثيرات الغربية في العالم غير الغربي نفسه حتى على قطاعات  -بل تنامي-استمرار «أخذت توحّده توحيًدا تناقضيًا، بمعنى آخر إن 

عها األيديولوجية والثقافية، فتحولت إلى تقليدوية مجددة أو تقليدوية ذات تقليدوية، أدركت التخشب والفوات والعجز الذي ينخر مواق
طابع خالسي: تركيبة من التقليدوية الخالصة وتأثيرات أيديولوجية غربية، وهي بصورة عامة رواسب العالم ما قبل البورجوازي 

يدة تنتقي من الثقافة الغربية ما ينسجم أو على األقل ما ال المكومة على هامش المجتمع الحديث والثقافة الحديثة. إذًا، فالتقليدوية الجد
  .)72( »التقليديةيتناقض مع األيديولوجيا والثقافة 

لقد نتج من (التقليدوية الجديدة) التي لم تستطع االندراج في الكونية، وظلت بنيتها المعرفية بنية ماضوية، نتّفت الحداثة إلى 
عارض مع هذه البنية المعرفية، حزمة من الظاهرات التي هيمنت على السياسات القومية في نتف، وأخذت من هذه النتف ما ال يت

  مرحلة هيمنة (الدول التسلطية) في البلدان العربية، من أبرزها:

  سيطرة النزعة التقنوية على النخب القومية واليسارية -1

ة بالنظر إلى الغرب، إذ ّجزء الغرب إلى أجزاء؛ جزء إذ أسهم وعي هذه النخب المفتقد بعده الكوني، في تعميم رؤية قاصر 
مادي تقني قبله، ودعا إلى أخذه، وجزء ثقافي معرفي رفضه باسم الخصوصية واألصالة. في حين إن الوعي الكوني يعّلمنا: أن 

في عصر النهضة بداية الغرب كل متكامل، الحيز المادي منه هو ناتج، ونتيجة لسيرورة طويلة وشاقة من النهوض األوروبي، بدأت 
، وتتابعت في عصر التنوير والثورة الفرنسية، مروًرا بالفلسفة الكالسيكية وإراسموسالقرن الخامس عشر مع كوبرنيك ومارتن لوثر 

ة كانت األلمانية، وتيارات االشتراكية الرومانسية والماركسية، وصوًال إلى الثورة الصناعية بمراحلها المختلفة. وهذه النزعة التقنوي
إجابة هويّاتية متأخرة على سؤال طرحه النهضويون العرب على أنفسهم منذ غزو نابليون مصر، كيف لنا أن نصبح متقدمين ونحافظ 

  في الوقت ذاته على هويتنا اإلسالمية؟. 

خ أو يفّرم. التراث التراث الغربي ال يمكن أن يفسّ «يجيب ياسين الحافظ على هذا التساؤل الذي يمتزج فيه المكر مع السذاجة: 
الغربي كل متكامل، له سيرورة، له هيكل، له آلية، له ركائز، إما أن نستوعبها كلها وإما أن نهرب منها كلها. التيار القومي التلفيقي 

ننا لم الجبرتي ونحن نركض وراء التقنولوجيا ولكن يبدو واضًحا أ ذمن أخرى.لم يدرك هذه الحقيقة تارة، أو كان يهرب منها تارة 
ندركها... التقنولوجيا الحديثة ليست سوى ثمرة من ثمرات التراث الغربي، هي الجانب التقني في بنيان واحد متكامل يتطور منذ 

  .)73( »التراثخمسة قرون. لذا فإن استيعاب التقنولوجيا الحديثة إنما يقتضي أن نستوعب المقدمة أو األرضية الثقافية لهذا 

   

                                                   

  .539، األعمال الكاملة ص 17ياسين الحافظ، التجربة التاريخية الفيتنامية، ص  )71(-
  .953، األعمال الكاملة ص17ياسين الحافظ، التجربة التاريخية الفيتنامية ص )72(
  .834، األعمال الكاملة ص164ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة، ص  )73(
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  النهضة الشاملة لمصلحة منظورات تنموية هزيلة غياب فكرة  -2

إن المنظورات التقليدوية والتقليدوية الجديدة التي غيّبت البعد الكوني عن وعيها الهجين، لم تع خطر واقعة التأخر التاريخي 
جملة من اإلجراءات االقتصادية العربي بأبعاده الثقافية والمجتمعية بل عّدته محض تخلف اقتصادي، يمكن أن يُحل باستيراد التقنية، وب

البحتة. بكالم آخر: إن وعي مشكلة التأخر التاريخي يقود إلى ضرورة تبني منظورات نهضوية الشكل والمضمون، وهذا لم يحصل، 
صور بينما تبني واقعة التخلف االقتصادي قاد إلى تبني منظورات تنموية، قادت الحقًا إلى تعميق واقعة التأخر وإعادة إنتاجها ب

  (حديثة).

انحاز ياسين الحافظ إلى مفهومات النهضة المؤمل منها أن تتجه إلى إحداث تغييرات جذرية في عمارة المجتمع وأيديولوجيته 
ورؤاه المختلفة لقضايا: اإلنسان والطبيعة والكون والمرأة والدين وغيرها. خصوًصا بعد أن أُعيدت المنزلة للمجتمع التقليدي ما قبل 

الي، بعد صعود القوميين إلى الحكم في إثر انقالباتهم العسكرية، وتحّول عملية نزع االستعمار و(التصدي لإلمبريالية الكولوني
اُختزلت «والصهيونية) إلى عملية نزع السياسة والحداثة القشرية، واتخاذ السلطات الحاكمة في البلدان العربية طابعًا مملوكيًا، لذا 

ى أن فقدت محتواها األصلي وجوهرها، فُحّولت إلى مسألة استيراد ثمار التقنولوجيا الغربية وإلى مسألة مشكلة التأخر وسُّطحت إل
تنمية الدخل القومي. وفي ماعدا هاتين المسألتين، كان التعالي تارة، والنقد الغبي (ما قبل البورجوازي، بالطبع) تارة أخرى، هما 

العربية من المجتمعات الحديثة، موقف لم يكن يسنده سوى جهل ال حد له بهذه المجتمعات، الموقف الذي اتخذته غالبية اإلنتيلجنسيا 
  وامتثالية إزاء المجتمع المفّوت.

هذا هو األساس األيديولوجي، السلفي، للتخلي عن فكرة النهضة ومسخها إلى فكرة التنمية، التي طمست كل أبعاد مسألة التأخر 
(الموقف من المرأة، مثًال)، أو التأخر السياسي (الموقف من القومية وسيادة الشعب وبالتالي الموقف العربي سواء التأخر المجتمعي 

  من الديمقراطية).

والواقع أن المنظورات التنموية، التي نبذت فكرة النهضة، تضرب عرض الحائط بالتجارب التاريخية للشعوب المتقدمة: ما من 
  .)74( »موازيًان يكون قد حقق تقدًما مجتمعيًا وثقافيًا وسياسيًا شعب حقق تقدًما اقتصاديًا، من دون أ

والفارق ما بين فكرة النهضة والمنظورات التنموية، ليس بعدم إدراك األخيرة عمَق التأخر العربي فحسب، بل بمسألة تبني 
الخيارات االستراتيجية، فالنهضة تفضي إلى تبني مفهوم الثورة القومية الديمقراطية، بما هو مفهوم كوني، ينتمي إلى ُصلب الحداثة 

وير، فالشعوب المتقدمة، وبخاصة في الغرب، نزعت الوسطوية في الثقافة واالجتماع بوساطة نمو مّطرد األوروبية، وإلى عصر التن
المنظور التنموي، الذي يزعم أن ثمة إمكانية «في مضامين الثورة القومية الديمقراطية، التي هي مضامين بورجوازية أساًسا، بعكس 

رة القومية الديمقراطية، بقلبها وتصفيتها المجتمع التقليدي القديم، هي التي دشنت لدخول العصر وتجنب الثورة الديمقراطية،.. فالثو
العصر الحديث وأرست بناه المجتمعية واأليديولوجية والسياسية، وأطلقت قواه اإلنتاجية، والواقع أن المنظورات التنموية هي، في 

سبب من امتثاليتها وتقليدويتها أوًال، وافتقارها إلى وعي كوني ثانيًا، األساس، منظورات الحركة القومية العربية، وذلك ألن األخيرة، ب
  .)75( »للمجتمعتجهل الثورة الديمقراطية وتنكرها في آن، وبخاصة عندما تُفهم كعملية دنيوية أو علمنة شاملة 

ال تحققه التنمية التي ال تعني  تعني الثورة القومية الديمقراطية االنتقال من نمط مجتمعي تقليدي إلى نمط مجتمعي حديث، وهذا
سوى إقامة بقع حديثة على هيكلية متأخرة، بل يتطلب تقدًما شامًال يطال األسس والذهنيات وطرائق إنتاج المعرفة والتفكير. فالتقدم 

لت عنه التيارات القومية ليس تقدًما في إنتاج االقتصاد فحسب، بل هو تقدم في إنتاج الحياة الرمزية واالجتماعية والثقافية، وهذا ما غف
  والماركسية التي ركبتها األيديولوجيا التنموية.

 

  االشتراكيات المتأخرة أو (التأخراكيات)  -3

إن بالدة التيارات القومية والماركسية العربية تجاه الثورة القومية الديمقراطية، الناجمة أساًسا عن غياب حساسية تجاه حالة 
ستالينية عالميًا (بوصفها سقفًا تاريخيًا منخفًضا) للحركات الثورية والتقدمية العالمية، جعل القوميين التأخر التاريخي، وصعود ال

واليساريين يتمسكون (بتطبيق) المشروع االشتراكي من دون مقدماته الحداثية. فاُستقدم ماركس إلى روسيا المتأخرة وإلى الشرق 
معه ديكارت وسبينوزا وليبنتز وكانط وهيغل، فجرى تأويله تأويًال استبداديًا، بقطعه  المتأخر العربي وغير العربي، من دون أن يحمل

عن مقدماته األوروبية التي أنتجته. في (مجتمعاتنا) العربية التي مشت في الخيار االشتراكي، تبنت تلك السياسات الرعناء المبنية 
لتاريخ، مبدأ حرق المراحل والسير في إرساء بنية اقتصادية اشتراكية على إرادوية ذاتوية متفلتة من الحدود الموضوعية للواقع وا

توليد التقليد والتأخر، وحّولت (الدولة)  على أرضية مجتمعية تقليدية متأخرة. لكن هذه المزاوجة أنتجت (اشتراكيات) سفّاحة أعادت
العثماني، والسحنة المملوكية لدولة -يخ المملوكيالتي هيمنت عليها إلى أداة نهب والشعب إلى موضوع نهب، وساهمت في بعث التار

  (التقدم واالشتراكية)، وتصفية (جنين الدولة الوطنية). 

                                                   
  .818، األعمال الكاملة ص 148ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة ص )74(
  .820، األعمال الكاملة ص150ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة، ص )75(
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األمة تتجلى، أوًال، في االنفصال المتزايد بين الحكم والشعب، وثانيًا، في تنامي الطابع التوتاليتاري -إن تصفية مشروع الدولة«
التوسع المذهل في فساد (الدولة)، فساد لم يعد هامشيًا وال استثنائيًا ومدلًّسا، كما أنه فساد ارتدى المحافظ لألنظمة العربية، وثالثًا، في 

  طابعًا سياسيًا مملوكيًا، أي إنه لم يعد مجرد مسألة انحالل أخالقي، بل تعبير عن انفصال الحكم عن األمة.

اب تأخراليات (رأسماليات متأخرة) ميركانتيلية، انبثقت من مع تصفية أو تفسيخ االشتراكيات المختلفة أو (التأخراكيات)، لحس
بيروقراطية الدولة شريحة جديدة، يمكن تسميتها بـ "البيروقراطية العليا" أو بورجوازية الدولة التأخرالية، تحالفت وتمفصلت ودّعمت 

إلى أداة النهب والشعب إلى موضوع  بورجوازية كومبردورية سمسارية، وضعت الدولة والشعب في آن في خدمتها، فحولت الدولة
  .)76( »نهب

إن الوعي الكوني، بما هو وعي القسم المتقدم من العالم، يفصح للشعوب المتأخرة عن درسه التاريخاني، المتمثل: بأنه ال يمكن 
إنها ستؤول إلى استبداد منجدل إقامة اشتراكية على أرضية تقليدية متأخرة، االشتراكية إذا لم تبن على قاعدة ثقافية ومجتمعية حديثة، ف

  على التأخر، وهذا الذي حدث في المجتمعات المتأخرة التي أقامت تلك االشتراكيات المتوحشة.

  

  رابعًا: الوعي الكوني وتحديث األيديولوجيا الدينية

وساطتها أوروبا من الوسطوية الوعي الكوني في أحد أهم أبعاده، يتضمن فهم سيرورة التقدم األوروبي، وفهم الكيفية التي انتقلت ب
مفاصل الحياة كلها؛ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إلى  إلى حيث سيطرة اإلكليروس الديني، المسنود من النبالء واإلقطاعيين

نمط حياة عصري متحرر من الالهوت والميتافيزياء والغيبيات، ومتمركز حول فكرة اإلنسان بوصفه كائنًا كليا. كان اإلصالح الديني 
من أهم روافع النهوض األوروبي،  ميالدي، 1600إلى عام  1400الذي قاده مارتن لوثر في عصر النهضة الذي امتد من عام 

وهذا اإلصالح الكبير والعميق، يكتسي بدالالت كونية من حيث راهنية مسألة اإلصالح الديني في (مجتمعاتنا) التي ما يزال الفقه 
س وإنغلز اإلسالمي بفرعية الشيعي والسني، هو الذي يشكل غطاءها األيديولوجي، ويقترح ياسين الحافظ استلهام روح كتابات مارك

في المسألة الدينية في أوروبا، وبخاصة كتاب ماركس (حول الدين)، ألنه يعالج نضال الشعب األلماني الديمقراطي في مواجهة 
 األيديولوجيا المسيحية، عندما كان يعاني حالة تأخر قياًسا بالشعبين اإلنكليزي والفرنسي، فالوعي التاريخي للنخب األلمانية تكّون في

إن عصر النهضة لم يترافق مع تكّون «صدي لأليديولوجيا الدينية، وتلك التجربة في مواجهة التأخر األلماني أيًضا تنبأ: سياق الت
أيديولوجيا جديدة، فحسب، بل بدأ بتفنيد ودحض األيديولوجيا القديمة، أيديولوجيا العصر الوسيط، الذي كانت األيديولوجيا الكاثوليكية 

ن األيديولوجيا الجديدة هي، في حدود معينة، حصيلة نقد األيديولوجيا القديمة، وعلى أنقاض األخيرة بنيت غطاءه الفكراني، بل إ
  .)77(»األولى، األيديولوجيا الحديثة نشأت من خالل قطع القديمة واالنقطاع عنها

غياب جذريتها بالقطع مع وينتقد محاولة اإلصالح الديني التي مثلها محمد عبده في القرن التاسع عشر، بسبب قصورها و
الماضوية، إذ اتسمت بمحاولة التوفيق ما بين التراث والمعاصرة في تركيب ال يستطيع إنجاز تقدم فعلي في تحديث األيديولوجيا 

في القرن التاسع عشر، في مصر بخاصة، على يدي محمد عبده، وفي مواجهة تآكل اإلطار «الدينية، ووضعها في قلب العصر: 
للمجتمع العربي بفعل الثقل الساحق لظل الغرب، بدأت محاولة إصالح أخرى جديدة، انطلقت كذلك من األيديولوجيا اإلسالمية التقليدي 

التقليدية، ال شك في أن هذه المحاولة هزت ركود المجتمع التقليدي، عندما وّجهت حدها نحو األيديولوجيا الصوفية، وأنجزت مهمة 
  المحاولة انتهت عند هذا الحد، إذ عجزت عن التقدم خطوة أخرى إلى األمام. استنفدت لماذا؟ ذات مغزى في هذا الصدد، لكن

هذه المحاولة لم تنبثق في بقعة متوحدة ومعزولة، بل على العكس، في بقعة أصبحت جزًءا من عالم وحّدته الرأسمالية الغربية 
. هذه العالمية الغربية التي صب فيها الكون كله، مضافًا إليها أن توحيًدا تناقضيًا، تحت سلطان الغرب، السياسي والحضاري في آن

هذه المحاولة واجهت عصًرا مختلفًا اختالفًا كليًا في شروطه عن الشروط األولى التي تكونت فيها األيديولوجيا اإلسالمية... إن مأساة 
ا مصدر ارتباك وعيها. لقد عانت وتعاني وحشة غربة جعلتها األيديولوجيا اإلسالمية تتمثل في أنها تواجه عالًما لم يعد عالمها، وهذ

تنكمش وتتخشب، ويشعر معظم ممثليها أن عملية إعادة تفصيلها على قد الواقع الجديد، إنما هو نهايتها، لذلك يعملون على قسر الواقع 
  .)78( »قدهاوتفصيلها على 

بعد ما وصل الفقهان الشيعي والّسني إلى مرحلة من العدوانية،  لقد أصبح اإلصالح الديني في بالدنا ضرورة الستمرار الحياة،
واجترار الموروث ولوكه في حركة نكوص تاريخي نحو الهمجية والتوحش، واستقدام التدخالت الخارجية، وتدمير السوسيولوجيا 

ية من بناها المختلفة من دون االنخراط في بلدان المشرق العربي ومغربها، لم يعد ممكنًا (لمجتمعاتنا) أن تطرد عناصر الحروب الداخل
في عملية إصالح ديني جذرية، مستندة إلى استلهام الروح الكونية لحركات اإلصالح الديني األوروبية، القائمة على إبقاء المعاني 

وب الهويّة السوداء. لقد األخالقية العامة لألديان، ومواجهة المذهبية ألن المذهبة هي إعطاب لماهية اإلنسان الكلية، وإغراقه في ثق
انحطت األيديولوجيا الدينية في (مجتمعاتنا) إلى غطاء للطوائف والمذاهب، وبذلك صارت من العوامل الهّدامة لوحدة الدولة والشعب 

                                                   
  .811، األعمال الكاملة ص 141الهزيمة واأليديولوجية المهزومة ص ياسين الحافظ،  )76(
  .1153، األعمال الكاملة ص 197ياسين الحافظ، في المسألة القومية الديمقراطية ص  )77(
  .1155 -1154، األعمال الكاملة ص 199 – 198ياسين الحافظ، في المسألة القومية الديمقراطية ص  )78(-
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    االستنقاع المحلوي وعقد الهويّاتالوعي الكوني في مواجهة   

جبات واألمة، وتجاه هذه الكلبية للمنظومات الخمينية وملحقاتها والوهابية واإلخوانية وملحقاتهما، صار اإلصالح الديني من مو
  استعادة (مجتمعاتنا) لوحدتها التي أطاحها اإلسالم السياسي السني والشيعي و(الدول التسلطية). 
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  خامًسا: العقالنية بوصفها عقالة الكون والتاريخ 

(مذهبًا)  لم تكن عقالنية ياسين الحافظ المفكر والسياسي واإلنسان، عبارة عن عقالنية، مجردة، تأملية، أو فلسفية متعالية، بصفتها
من مذاهب العقل بل كانت ذهابًا إلى منطق العالقة، منطق العقالة، عقالة الكون والتاريخ، سيرورة اكتشاف للواقع المعيش في بعديه 
الكوني والتاريخي، متدرجة، صاحية وصاعدة، تهدف إلى تشكيل رؤية أقرب إلى المطابقة مع مسائله وقضاياه المتغيرة والمتحركة 

تاريخ)، -يغذي تلك العقالنية المتقدة: عطش فاوستي إلى المعرفة، رؤية سياسية تخطت (السياسوية) والمست (السياسةباستمرار. 
منهجية صارمة تحررت من قيود (الدوغما) والتجريبية و(اإليمانوية)، وكذلك ارتباط حازم مبدئي ونهائي بقضايا اإلنسان والوطن 

سب الحياة المادية. كانت عقالنية الحافظ منحازة إلى جانب العقل في مواجهة (العقل السليم) والشعب، وتّرفع نبيل عن المغانم ومكا
بوصف هذا األخير مجموعة من االختيارات األيديولوجية الذاتية ذات طابع (سكيزو فريني). بمعنى آخر، كانت عقالنية منحازة إلى 

  مفهوم العقل من دون صفات. 

التركيبية للواقع، وكأنه يستعيد الدرس -دون مسبقات أيديولوجية، ديدنه في رؤيته التحليليةعقل الكون وعقل التاريخ، من 
، من دون أي وصاية خارجية، وبخاصة وصاية األموات على األحياء. ومن ثم، فإن »كن شجاًعا واستخدم عقلك بنفسك«الكانطي: 

إن العقالنية في العمل الثوري «عي والعقالني في العمل الثوري، عقل الكون والتاريخ يدفع إلى نبذ األيديولوجي لمصلحة نمو الواق
تنطوي، على الدوام، على ضرب من توتر أو تنابذ بين األيديولوجي والواقعي، وبقدر ما يندرج هذا األيديولوجي في الواقعي ويخضع 

ومية في البلدان التابعة والمتأخرة تصب في له تتزايد فرص انتصار المشروع الثوري. من هنا، فإن السياسة الثورية (والسياسة الق
سياق ثوري)، إما أن تكون عقالنية تامة أو أن تتحول إلى خبال سيكيزو فريني تارة، أو لفظية ثورية تارة أخرى...... السياسة 

  .)79( »الثورية-الثورية تتطلب أعلى مراتب العقالنية، وأنها ملزمة بتحقيق تركيب بين الواقعي والثوري: الواقعية

في «وأيًضا، لقد دفعه تعقّل الكون والتاريخ إلى نبذ الصدف والتصورات العجائبية والبوليسية في تفسير الظواهر المختلفة: 
التجربة التاريخية لشعب، في سيرورة تطوره، صعودية أكانت أم ركودية أم تقهقرية، ليس ثمة ما هو صدفي أو عجائبي. ثمة منطق 

ور التاريخي، والتحليل العلمي يكشف ال عجائبية أي "أعجوبة" أو "صدفة" أو "عثرة" تاريخية، وإذا حدثت عقالني يحكم مجرى التط
  .)80( »وسطحي"أعجوبة" ما، فلن تلبث عقالنية التاريخ أن تمحوها: التيارات العميقة للتطور التاريخي تجرف ما هو عارض 

لتاريخ العربي اإلسالمي، كمن يرش على الميت سكًرا، إذ كان وكذلك دفعه، بقوة، إلى معارضة إضفاء رؤى وردية على ا
 التياران القومي والسلفي يلجأان إلى هذا بدوافع نرجسية وذاتية، تتعلق بالذات القومية أو الدينية الجريحة، تحت ضغط الشعور بالدونية

، وتحطيم األطر التقليدية للمجتمعات العربية. إن أمام التفوق الغربي الذي لم يعد باإلمكان الهرب منه في عصر عالمية الرأسمالية
إضفاء تلك الرؤى الوردية على التاريخ، فضًال عن كونه مناف للحقائق التاريخية، يعلم الالعقالنية في النظر إلى ذلك التاريخ، ويعلم 

مجتمعاتنا عن الدخول في العصر  االزورار عن الحقيقة التاريخية، ويغذي أوهام الخصوصية المحلية، ومختلف النزعات التي تبعد
 الحديث. 

تحددت تلك العقالنية عند ياسين الحافظ بكونها جزًءا ال يتجزأ من نسق الحداثة أوًال. وثانيًا، بكون منهجها جدليا، ماديا،  لذا،
ليصل إلى تكوين صورة أقرب إلى المطابقة، ويجرد هذه الصورة النهائية بوساطة  تركيبيا، ينطلق من الواقع المّوار والمتغير،-تحليليا

جملة من المفهومات، ثم يعود بهذه الجملة المفهوماتية مرة أخرى إلى الواقع، لينتج صورة أخرى جديدة عن الواقع المتحول الذي 
الثورية التي تبطل الذاتوية التي أعمتها أوهامها  –الواقعية تغير عن لحظته السابقة، وهكذا دواليك إلى الالنهاية. وتحددت ثالثًا، ب

األيديولوجية من جهة، ومن جهة ثانية، تبقى منغرزة في الواقع العياني، تخرج رأسها منه، وال تخرجه من رأسها. ورابعًا، بتأكيدها 
واألمم. وأكدت تلك العقالنية خامًسا،  على موضوعية التاريخ وعقالنيته في الحكم على الظواهر واألفراد والطبقات واألحزاب

ضرورة االنتماء إلى المعاصرة والكونية والحداثة، وتبني القيم والمناهج واألفكار التي أفرزتها نهضة العالم المتقدم، لمواجهة قيم 
وب المتأخرة. وسادًسا، المجتمع التقليدي ومناهجه وأفكاره، فالدرس التاريخاني، يشي بأن ماضي الشعوب المتقدمة هو مستقبل الشع

ربط ما بين العقالنية والممارسة الثورية ذات التطلع الكوني، وبينها وبين اإلرادة والوعي والتصميم، شرط االنطالق من ممكنات 
  الواقع واالحتماالت الجدية لتطور تلك الممكنات إلى وقائع موجودة فعليًا. 

يات الكونية، ميّز الحافظ اتجاهين من الالعقالنية في (المجتمعات) العربية وبالمقارنة مع القيم والمناهج والسياسات والذهن
فقهي: المتأخرة؛ االتجاه األول، العقالنية في التفكير تنتجها الذهنيات المحلوية والريفية والسلفية التي تتبع لوصاية التقليد والموروث ال

مرء دفعة واحدة من المعتقد اإليماني في سائر أبعاده ووجوهه، ذلك عقالني، يصعب أن يتخلص ال في مناخ شرقي يفتقر إلى تقليد«
أن التاريخ والمجتمع يعمالن معًا لتعويض هذا المعتقد اإليماني الديني بمعتقد إيماني آخر، ربما زمني أو "ثوري" أو" تقدمي" أو 

اس، لم يبن بأحجار عقالنية وواقعية. لذا فإن ذبول "اشتراكي" أو " قومي" أو "شيوعي" وذلك ألن العالم األيديولوجي أو الثقافي للن
معتقد إيماني ديني في عقل من العقول، ال يعقبه بالضرورة انبثاق توجهات عقالنية. فاإللحاد الشرقي الذي ال يقبع في قاعه ديكارت 

لوبة. وهذا هو الذي يفسر، مع أسباب أخرى، ما أو ليبنتس ما أو هيغل ما، غالبًا ما يفتقر إلى أرضية أو نواة عقالنية، فيغدو إيمانية مق

                                                   

  .340، األعمال الكاملة ص 12عقالنية في السياسة ص ياسين الحافظ، الال )79(-
  .530، األعمال الكاملة ص 8ياسين الحافظ، التجربة التاريخية الفيتنامية ص )80(
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الطابع المعتقدي اإليماني للماركسيات العربية. والواقع أن تعويض معتقد إيماني بآخر يدل على أن النهاجية المعتقدية (أو النهاجية 
  الدوغمائية)، ال تزال توجه العقل أو الفكر، وتجعله 

إليمانية، قد تبدو متعارضة في اتجاهاتها، إال أنها تبقى متماثلة على الصعيد يفرز باستمرار بدائل وألوانًا من المعتقدات ا
ر النهاجي... األمر الذي ِيؤدي إلى ضمور الواقعي والعقالني أوًال، وإلى التعصب ثانيًا. في حين أن النهاجية العلمية، التي تعتمد الفك

عية وراء المطابقة وتكييف الفكر مع الوقائع، للوصول إلى حقيقة علمية، التركيبي، تنطلق من الواقعي سا-العقالني، المادوي التحليلي
ثقافي، يقوم على التسامح والتسوية -تبقى نسبية ويجري تجاوزها جدليًا كل خطوة يخطوها البحث العلمي، مؤدية إلى مناخ مجتمعي

  .)81( »السياسيبين المواقف المتعارضة على الصعيد 

في السياسات العربية الرسمية التي تتبدى بصورها األكثر مأسوية في عالقاتها مع العالم المتقدم ودوله  االتجاه الثاني، ال عقالنية
ومراكز الضغط والقوة فيه، ومع اتجاهات الرأي العام في البلدان المتقدمة، حيث تظهر السياسات العربية سياسات قروية في عالم 

ت العربية، تتجلى في تعاطيها المتواضع مع سياسات الدول الكبرى، وذلك ألن تلك مدن عمالقة، إن ذروة الالعقالنية في السياسا
القومية ثانيًا، وعلى نشوء وتبلور الدولة الحديثة ثالثًا، وعلى  السياسات األخيرة مرتكزة على المكافيلية أوًال، وعلى مبدأ المصلحة

فيلي، أحد أبطال زمانه وأحد الرجال الذين أرسو أسس الهيمنة إن ميكا«تشكل المدن والمجتمع الصناعي رابعًا. يقول الحافظ: 
العصرية للبورجوازية (بحسب وصف أنجلز)، عندما حرر السياسة من المطلقات كان يرسي، في الوقت نفسه، حجر الزاوية في 

ا على التمييز بين الحقيقة الواقعية بنيان السياسة الحديثة، سياسة ترتكز أوًال على المصلحة القومية ( وليس العقيدة الدينية)، ثانيً 
والمعتقد، ثالثًا على مبدأ سيادة األمة ... هذه السيرورة الطويلة في تحديث السياسة، التي بدأت مع ميكافيلي وتتابعت بعده، ارتكزت 

أي على صعود  وال شك على نمو المدن ونشوء المجتمع الصناعي وتطوره، إال أنها ارتكزت بالنسبة نفسها على تظاهرة أخرى،
النزعة القومية في الدولة البورجوازية المتحررة من سلطان الكنيسة، اللذين أرسيا، بتضافر مع عوامل أخرى، علمنة وعقلنة المجتمع 

  .)82(»الغربي

ل بوصفها ويتساءل بمرارة في مناقشته للسياسات األميركية في المنطقة العربية، لماذا تعامل الواليات المتحدة األميركية إسرائي
دولة من داخل السور، وتعامل السعودية واألردن ودول الخليج بوصفها دوًال من خارج السور، على الرغم من أن هذه الدول كلها 

سوسيولوجي مشترك، يجمع -ويجيب على هذا السؤال بتعداد حزمة من العوامل، أهمها على اإلطالق: هو وجود قاع ثقافي حليفة لها؟
يلي واألميركي، أي تماثلهما في االنتماء إلى الكونية، في ما البنية التقليدية المتأخرة ثقافيًا واجتماعيًا للدول العربية المجتمعين اإلسرائ

   المذكورة، يجعلها تنتمي إلى عالم ما قبل كوني وما قبل حديث، تتفارق فيه عن روح المجتمع األميركي وثقافته.

   

                                                   
  .687، األعمال الكاملة ص 17ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة ص  )81(
  .339الكاملة ص ، األعمال 11ياسين الحافظ، الالعقالنية في السياسة ص  )82(
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  كوني حديث وتاريخاني في مواجهة الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة سادًسا: الوعي النقدي بما هو وعي 

نقطة تحول في وعي ياسين الحافظ، ألنها كشفت حجم باليا التأخر العربي، فهي لم  1967مثلت هزيمة حزيران/ يونيو عام 
ية وسياسية، (عندما يُهزم الفيل تكن هزيمة عسكرية فحسب، أي هزيمة جيوش أمام الجيش اإلسرائيلي بل كانت هزيمة مجتمعية وثقاف

أمام الضفدعة)، يجب االعتراف بأن هذا الفيل خائر القوى ومشلول العضالت ومعطوب في دماغه، فهزيمة العرب أمام إسرائيل 
ب، هي في نظره كهزيمة الفيل أمام الضفدعة. لذا فهي تستوجب إعادة النظر بكامل العمارة المجتمعية ووعيها األيديولوجي المستل

إن عمارة المجتمع «وتضع ضرورة االنتقال إلى تمثل وعي نقدي بمضامين كونية معاصرة بداية لتجاوز واقع الهزيمة التاريخية: 
العربي القائمة هي المهزومة. ونمضي خطوة أخرى في التحديد: المهزوم هو وعي معين، تسنده ثقافة معينة وأيديولوجيا معينة، هو 

يا العربية بوجه عام، وللطبقة السياسية العربية بوجه خاص. الخطوة األولى في تجاوز هذه الهزيمة التاريخية الوعي الراهن لإلنتلجنس
   .)83( »كونيتتمثل في دحض هذا الوعي، الماضوي، واأليديولوجي في آن. ونشر وعي مستقبلي، واقعي، خال من الوهم، وبخاصة، 

اجهة الوعي االمتثالي في نقل (المجتمعات) العربية من أنماط مجتمعية تقليدية إن رهان ياسين الحافظ على الوعي النقدي في مو
في عملية االنتقال التاريخي هذه، لكنه مبرر ومفهوم  رثة إلى أنماط عصرية، انطوى على ملمح إرادوي متعلق بأولوية دور الوعي
التي جعلت الثقافة هي القطاع األكثر تأخًرا من بين  في ضوء مجموعة من المعطيات القائمة، منها: ظاهرة االنغماد األيديولوجي

القطاعات األخرى، هذا االنغماد يصبح مدخًال مالئًما، في حال توافرت نخب امتلكت وعيًا كونيا حديثًا، لتشكيل رافعة سياسية لبنى 
عية، ومن ثم يأخذ مسار االنتقال إلى الحداثة المجتمع المنغمدة، إذ تتمتع السياسة في هذه الحال باستقاللية نسبية عن باقي البنى المجتم

كذلك فإن التجارب التاريخية لبعض الشعوب، تبين أنه «شكًال ثوريًا بعيًدا عن التطورية التي شهدتها في البلدان الغربية المتقدمة: 
ير الواعية، تقترب عملية التحديث من بقدر ما يتنامى وعي نخبتها الكوني، وبقدر ما تبرأ هذه النخبة من تأثيرات التقليد الواعية أو غ

  .)84(»ديالكتيك القطيعة االنقصافية لتصبح عملية تغيير راديكالي وثوري

وما يعطي األنتلجنسيا في (المجتمعات) العربية، دور الحامل للفكر الكوني والتاريخي، في سيرورة التغيير الراديكالي التي ما 
دم تكون بورجوازيات عربية قادرة على القيام بعمليات التحديث والعصرنة، إذ أدت هو عزالت في جدول أعمال هذه المجتمعات، 

عوامل عدة تاريخية وعالمية لمنع قيام هكذا طبقات بورجوازية فاعلة، وأيًضا سيطرة الهجوع والعزوف السياسي على الكتلة الرئيسة 
م العام والعمل السياسي. وهذا يعني انتقال تحقيق مهمات من البشر، ما يفضي إلى ضآلة في الجسم المجتمعي الذي يندرج في اله

، الثورة البورجوازية، أو الثورة القومية الديمقراطية إلى أيدي األنتلجنسيا الملتزمة بقضايا النهوض والتقدم، والمنفتحة على أفق كوني
حة المدلّسة التي عقدتها قوى (التقدم) القومية والمدركة أهمية امتالك وعي حديث في مواجهة التأخر التاريخي، وتجاوز آثار المصال

واليسارية مع التقليد وثقافته، وذلك ألن التقليد والحداثة نقيضان ال يلتقيان، فاألول متمحور على الماضي، في ما تتجه الحداثة نحو 
 المستقبل.

ويرى ياسين الحافظ: أن تشكل هذه األنتلجنسيا المسلحة بوعي كوني هو مقدمة لوقف سيرورة االنحدار الناجمة عن تفاقم آثار 
هنا يتمثل جوهر مهام قوى «تلك الهزيمة التاريخية، التي ما برحت تفرخ وتنمو وتكبر في البنى المجتمعية والثقافية واألخالقية: 

بية: إنضاج الشروط األيديولوجية والسياسية الالزمة لنقل الشعب العربي من نمط مجتمعي إلى آخر، وبالتحديد التغيير الراديكالية العر
من نمط مجتمعي تقليدي أو شبه تقليدي إلى نمط مجتمعي حديث، معاصر... إن مهمة على هذه الدرجة من الراديكالية، تتطلب من 

السياسة الدنيا المتعلقة بالدولة وتعبيرها السلطة، بل أن تمضي إلى المجتمع المدني  قوى التغيير العربية أال تقف عند حدود ممارسة
الذي يحكم ويفرز السياسة الدنيا، بمعنى أن تمارس قوى التغيير السياسة العليا، وهذا يتطلب منها أن تمتلك تصوًرا أو مشروًعا يتناول 

-ا السياسي، كما يتطلب من قوى التغيير أيًضا، أن تمارس (السياسةعمارة المجتمع في "طوابقها" كافة، ال الوقوف عند سطحه
تاريخ).. التي تستهدف العبور باألمة من مرحلة تاريخية إلى مرحلة تاريخية أخرى، أي من نمط مجتمعي متأخر إلى نمط مجتمعي 

  .)85( »وحديثعصري 
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  تاريخي عند ياسين الحافظ سابعًا: الثورة السورية من منظور مفهومي الوعي الكوني والتأخر ال

إن تالزم ظاهرتي االستبداد السياسي والتأخر التاريخي من أهم عناصر مصفوفة ياسين الحافظ النظرية، وهذا التالزم العضوي 
في  -2011لدى انطالقها عام -ما بين الثقافة التسلطية والتأخر المجتمعي، اشتغل بفاعلية في إغراق ثورة السوريين السلمية المدنية 

مستنقع الهويّات والمحلوية الذي أفضى بالنتيجة إلى عزلها عن الفضاء الكوني، وعن التعّشق مع الحركات الديمقراطية وحركات 
المجتمع المدني العالمية. ومن ثَّم، لم تتشكل في العالم قضية سورية، على الرغم من توافر الشروط األخالقية واإلنسانية كلها لهذا 

مت سياسات الهويّة وتعبيراتها الفصائلية في ردم أي قناة تؤدي إلى الكونية. وسياسات الهويّة تلك ليست سوى انفجار التشكل، إذ أسه
التأخر القابع في قيعان المجتمع السوري الذي استقدمته (الدولة التسلطية) إلى السطح لتضع السوريين والعالم أمام أحد خيارين: إما 

  الفصائل الهوويّة (الهوياتية)، أو استبدادها المجّرب غربيًا وإسرائيليًا. االستبداد الناجم عن فوضى 

لذا فإن أطياف ياسين الحافظ ما تزال حاضرة في نقد سياسات الهويّة المرتكزة على المقدمات والمبادئ األيديولوجية 
   المجتمع وفوات وعيه من جهة ثانية. والسوسيولوجية التي نقدها ويقوم عليها االستبداد وثقافته التسلطية من جهة، وتأخر

ألم تكن ظاهرة نقص (االندماج الوطني) في (المجتمعات) العربية التي حللّها باكًرا، فرًعا من فروع تأخر هذه (المجتمعات)، 
وموحد،  ومنعت انتقالها من حالة جماعات ما قبل وطنية متساكنة في حضن االستبدادين الديني والسياسي إلى حالة مجتمع مندمج

هي التي (عصفت باالجتماع الوطني السوري) وغير السوري؟ ألم تقف هذه الظاهرة وراء االنقسام الشاقولي في بنية السلطة 
السورية، التي انقسمت إلى نواة أمنية/ عسكرية مذهبية، تحيط بها أغلفة ملحقة رخوة (األعالم واألحزاب والنقابات واالتحادات 

، تُركت لباقي طوائف المجتمع ومذاهبه؟ ألم يكن تقدم العالقات المذهبية والطائفية الناجمة عن واقع االنقسام ...)والمنظمات الشعبية
  المجتمعي، وتناميها في المؤسسات الحكومية واألطر (السياسية الحديثة) من األسباب الوازنة التي منعت تشكل فضاء وطني سوري؟. 

العثماني ما قبل الكولونيالي، -لى مكتسبات المرحلة الوطنية، وبعثه التاريخ العربي المملوكيوبالنظر إلى نتائج االنقالب البعثي ع
وتصفيته اآلثار الثقافية والسياسية المتواضعة التي أحدثتها صدمة الحداثة في المجتمع السوري، الذي كان في حالة تشكل مدنية نامية، 

  ية)، ألم يسهم هذا كله في إعادة إنتاج التأخر في أُطر حديثة؟. وفي مقدمة هذه اآلثار تصفية (جنين الدولة الوطن

كما ولّدت ظواهر: التأخر المنتج في األطر (الحديثة)، وإعادة (تقلدة) الحياة السياسية، وترييف المدن وتوسع العشوائيات على  
ومؤسسات دين وضعي عممت األيديولوجيا  أطرافها، وتراجع الدين بوصفه جوهًرا روحيًا، وتقدمه بوصفه عصبيات ووثنيات دينية،

الدينية بمضامينها الالعقالنية والسلفية، وهبوط مستوى التعليم والتفكير العلمي، األسس والمرتكزات الموضوعية لنشوء الفصائل 
ة السلمية، إذ استعان اإلسالمية الحصرية، التي ال تمتلك مشروًعا وطنيًا سوريًا، واستقدمها االستبداد لخنق البعد السلمي في الثور

  بالقسم المتأخر من المجتمع لهزيمة القسم األقل تأخًرا. 

ألم يسهم تفسخ اشتراكية البعث المتأخرة (التأخراكية) لمصلحة رأسمالية متأخرة (تأخرالية)، في تعميق الطابع السلطاني  
ناس؟ وكانت عصية عن اإلصالح السياسي طوال عقود، المحدث واالحتكاري المطلق لتلك السلطة التي انفصلت انفصاًال تاًما عن ال

  واختارت النهج األمني في التصدي للثورة السلمية وحواملها الشبابية.

وغني عن القول أيًضا، أن صعود الفكر الماضوي االمتثالي الذي طالما دعا ياسين الحافظ إلى دحضه بالوعي الكوني الحديث 
ي الميليشياوي، وتمفصله على انقسامات المجتمع اإلثنية والمذهبية، وإجهاض تكون بدائل والتاريخي، من مسببات النمو الفصائل

  سياسية ذات طابع وطني سوري.

بكالم آخر: تتولد صراعات الهويّة الراهنة التي تدمر سورية والمشرق العربي، من القاع الثقافي والسوسيولوجي الذي تناوله 
يد إنتاجه مع ضمور وعي النخب الكوني والديمقراطي الليبرالي، وتغول (الدولة التسلطية) ياسين الحافظ بالنقد والتفنيد، وأُع

وشموليتها، ونمو (مجتمع الجماهير) ذي السيمياء المملوكية، فترابط الظواهر التي يفرزها هذا القاع: كالتأخر، والوعي المفّوت، 
، وتذويب األفراد في كتلهم الهوويّة، وتحويلهم إلى كائنات أيديولوجية واالنغماد األيديولوجي، واالستالب في الماضوية، والمحلوية

معرفة بالهوية وليس بالحرية، وتخريب أسس االجتماع الوطني، وقتل فكرة المواطن بدواخل البشر من طريق جعلهم رعايا مذهبيين 
سان) القتل والتخريب والفساد، أليس تشابك هذه ودينيين، ومن ثم قتل فكرة الكائن األخالقي، وتراجع إنسان االجتماع لمصلحة (إن

  الظاهرات بالتناغم والتشابك مع آليات اشتغال (دولة التسلط) هو من منع إنتاج قضية وطنية سورية في الداخل وفي العالم؟. 

ع المنظومات والحال، أن انفجار التأخر في قيعان المجتمع التقليدي، وتالقيه مع منظومات االستبداد الشرقي المحدث، وم
األيديولوجية الحصرية المغلقة، العنصرية والفاشية، كالخمينية ومالحقها والوهابية ومالحقها القاعدية، وفي مناخ نكوص عالمي 
يتمثل في صعود حركات اليمين، وتراجع في الحركات الديمقراطية واإلنسية، وهيمنة الميكافلية العارية على سياسات الدول العظمى 

ا في التوظيف النفعي في الفاشيات اإلسالمية، وغياب مشروع عالمي فعلي للقضاء على أسباب التطرف العقائدي، وحمالت واستثماره
التشكيك في مسار العولمة من رئيس اإلدارة األميركية، التي يميل الرأي العام فيها إلى االنكفاء، وتفاقم مشكالت الكوكب األرضي: 

وات األرض، االحتباس الحراري، تراكم السالح النووي، زيادة نفوذ لوبيات المال والسالح وارتباط ثقب األوزون، التصحر، نفاد ثر
 مصالحها بتغذية الحروب والصراعات في بلداننا، ذلك كله يجعل عالمنا الحالي الذي وحّدته الرأسمالية توحيًدا تناقضيًا عالًما منتكًسا

ألنوار، وهاتان الذروتان هما ذروتان في انبساط مفهوم اإلنسان بوصفه كائنًا كليًا عن ذروتين كونيتين، هما عصر النهضة وعصر ا
كبير بين عالم رأسمالي ارتبط بهاتين الذروتين، وكان يرفع  وثمة فرقالكتلة.  –الهووّي أو في الجمهور -غير ُمستنفد في القطيع 
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ان)، وعالمنا الرأسمالي الراهن الذي ُضمرت فيه فكرة الكلي لواء الكليات (حرية، عدالة، مساواة، وطن، شعب، دولة، حقوق إنس
  لمصلحة الجزئي والنسبي والهووّي والمحلوي والمصلحي.

ولم يعد تشابك وترابط أزمات العالم خافيًا على أحد، ومن ثم، فإن مواجهة تلك األزمات بات كوني المنحى، وصار يستلزم  
نيين، وبخاصة تلك القوى والتنظيمات والفاعليات، التي تحمل مضامين عمومية كحركات مستوى عاليًا من التشاركية بين فاعلين كو

المجتمع المدني العالمي المتطلع إلى التحول إلى (مجتمع مؤنسن)، تتقلص فيه استالبات البشر الناجمة عن ترّكز السلطات والثروات 
دالة والمساواة، وتضخم رأسمال المال على حساب عمليات اإلنتاج في أيدي أوليغاريات قليلة، ومصادرة الحريات واختالل قواعد الع

  الحقيقية، وغرق ماليين البشر في الجهل واألمية. 

وصار واضًحا أيًضا، أنه ليس بمقدور البشرية العاقلة تفكيك منظومات السالح النووي، ومولدات االحتباس الحراري والتصحر 
يك منظومات أسلحة التدمير األيديولوجي، التي تفتك وتقتل وتهّجر في بالدنا، وفي ونفاد ثروات األرض، قبل أن تتمكن من تفك

مقدمها الخمينية والداعشية والصهيونية، وما تبقى من أنظمة التسلط واالستبداد، وعملية التفكيك تلك أصبحت أكبر من جهد قومي 
استعادتها روح عصري النهضة والتنوير، وتضع مقدمات محلوي، بل هي سيرورة نمو عالمية، تعيد إيقاف الكونية على قدميها ب

ومبادئ لخروج العالم من حكم (القباضيات) بوتين، وترامب، وخامينئي، ونتنياهو، ومن في حكمهم، بوصف هؤالء جميعًا رموًزا 
  لحركة نكوص تاريخية عن منجزات الحداثة األوروبية.

قبل أزيد من أربعين عاًما كتب الراحل إلياس مرقص توءم ياسين الحافظ الروحي عن (كون طائفي ومذهبي)، يتراجع فيه 
اإلنسان السياسي (االجتماعي) بالمعنى الذي أعطاه أرسطو، في الغرب والعالم، لمصلحة إنسان االستهالك المعزول في الجمهور 

لقد وصلت البشرية اآلن في هذه اللحظة المنطقية والتاريخية، إلى أكبر «هر شمولي، وأضاف: والكتلة، تراجعًا يقيم قاعدة كبيرة لق
مفترق في تاريخها الطويل. وصلت إلى نهاية. إما أن تكون نهاية تقدم وثورة تأسيس لتقدم آخر وإما أن تكون نهاية النوع. هذه القضية 

 .)86( »!تخصنا بالتمام

نعم هذه القضية تخصنا بالتمام، ألننا ننتمي إلى البشرية، وهي تنتمي إلينا، وإن التأسيس لتقدم كوني آخر بعد ما وصلت البشرية 
إلى هذا المأزق، يقتضي تأسيسه على مفهومي اإلنسان والحرية، في مواجهة الهويّات واأليديولوجيات الحصرية، وهذا يضع الحركات 

السورية والعربية في ُصلب إعادة إنتاج وعي كوني إنسانوي ديمقراطي في مستوى العالم متعارض مع مصالح الديمقراطية المدنية 
قوى االحتكار والتسلط ومراكز الضغط المالية وغير المالية، ومع األيديولوجيات العنصرية المذهبية والطائفية والفاشية، وذلك ما 

  ب قضية راهنة. يجعل ياسين الحافظ ومنظوراته الكونية في قل
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