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 كيف وصل فكر ياسين الحافظ إلى اليسار المغربي؟
  سعيد ناشيد

 

ين الحافظ في عمر مبكر، وذلك خالل بداية  تي في جامعة محمد الخامس في الرباط. ولقد كنت، تعرفُت إلى كتابات ياس دراس
والتاسعة عشرة من عمري، وكان الفضل، كل الفضل، في ذلك ألحد أبرز منظري اليسار المغربي، وهو  ةحينئذ، بين الثامنة عشر

(الطلبة الديمقراطيون) الذي  كنت منتميًا إليه. كان محمد الحبيب الطالب الذي كان يشرف على تأطير الفصيل الطالبي المعروف بـ
ين الحافظ، وكان يؤكد أن  نا على قراءة كتاب (الهزيمة واأليديولوجية المهزومة) لياس ينا، وقتئذ، بل يحض الحبيب الطالب يوص
تجابوا إلى مولية. ولعلي كنت من القالئل الذين اس ي، وفق رؤية نقدية ش ياس ة التحليل الس بنا القدرة على ممارس  قراءته المتأنية تكس

غف ملحوظ، وبال أدنى تردد، بل قرأت الكتاب، وأعدت قراءته مّرات عدة، وبعد كل  تجلي دالالت جديدة  تمرة، كنذلك، بش أس
قل مهارة التفكير  مولية والرؤية الجذرية والنفس الطويل. وبهذا، بدأت منذ وقت مبكر بص م بالنظرة الش روع نقدي يتس داخل مش

رعا ين، وثم س ي الهادئ والرص ياس ب، الس ن ما انتقلت إلى مرحلة أخرى من التفاعل مع الكتاب، بحيث لم أعد أناقش حوله وحس
ات  ائل الطالبية األخرى معظمها، وكنا نخوض مناقش يما داخل الحرم الجامعي ومع الفص ة به كذلك، وال س وإنما بدأت المناقش

لنا ألة الثقافية، وكثيًرا ما وص ي من المس فيها الليل بالنهار. ولم يمض وقت طويل حتى بدأ  ماراطونية حول الموقف الماركس
يًال  فنا فص هل عليهم الرد علينا بوص ه، على أمل أن يس ائل الطالبية معظمها يطالعون الكتاب نفس لون اآلخرون من الفص المناض

  .إنجاًزا كبيًراطالبيا، وهذا ماكان في حد ذاته 

تئناس بنوع جديد من على هذا النحو، بدأ وعينا الطالبي بالتحّرر، مبكًرا يقة، وباالس ادوية الض ، من النظرة الطبقوية واالقتص
سواء كان  سي كافة،  سيا سلوكية في مناحي الصراع ال ستحضر األبعاد الثقافية وال التحليل الذي يعتمد هذه المرة على مقاربة نقدية ت

ين الحافظ من بين الكتب األ بح كتاب ياس طنا الطالبي، خالل أواخر ذلك محليًا أم عالمياً. وأخيًرا، أص جال، في وس كثر إثارة للس
ة في أثناء حرب الخليج  رعان ما انقطعت المناقش المية 1991الثمانينيات. ولكن س عارات الثورية والقومية واإلس ، إذ غطت الش

ا ي على الس ياس الم الس ائل اإلس ة الفكرية، ثم تبدلت األحوال، وانقلبت الموازين، وهيمنت فص حة الطالبية، على نحو على المناقش
ور االحتجاج كلها عن طريق الفن  ة الفكرية، وخبت جذوة الثقافة، واحتجبت ص توى المناقش به مطلق. وهكذا، تراجع مس ش
ر حراك الحركة الطالبية في محض حالة انفعالية تنتظر  رح، األدب..)، فانحص م، الكاريكاتور، المس يقى، الغناء، الرس (الموس

  عدوان هناك، حتى تصدح حناجر الغضب والتكبير. اشتعال حرب هنا أو 

اع المرحلة الطالبية وعن التقييم الذي لم يتم إنجازه بعد، فقد كان كتاب (الهزيمة  رف النظر عن أوض في واقع الحال وبص
باب أث ار حياتي الفكرية برمتها، ألنه ترك منذ مرحلة الش ي. واإليديولوجية المهزومة) الكتاب األبلغ أثًرا في مس ًرا عميقًا في نفس

ُت  ليم؟ لس دفة أم من جراء حدس س ب. هل كان ذلك القدر محض ص ب في المكان المناس وهذا يعني أني كنت في الوقت المناس
ورية إلى المغرب، من بعد  بعينيات عاد محمد الحبيب الطالب من س أدري، ولكن، أيًا يكن األمر، فهكذا كان الخبر. وفي أواخر الس

نوات طويلة ف اهى، إذ كان في األربعين من عمره، وكانت غايته التي تفّرغ من س ي المنفى، ولقد عاد بدينامية حيوية ملفتة ال تض
ار قادر على إنجاز مهمات التحديث الثقافي، وهي  كيل يس ار المغربي، وذلك من أجل تش أجلها هي العمل على تغيير ثقافة اليس

ازها داخل مناخ يساري دأب على الظن، باألساس، بأن الجهد النضالي يجب أن ينصب المهمات المنسية التي لم يكن من السهل إنج
راع الطبقي م الص ار  ، ولقد!على تغيير البناء التحتي، وأما الباقي فهو مؤجل أو متروك إلى ما بعد حس كان الرؤية الغالبة على اليس

ائل الثقافية والدينية والمتعلقة بالبناء  بعينيات أن المس ها بعد تغيير في الس رة ومن تلقاء نفس هد طريقها إلى الحل مباش تش الفوقي س
  البناء التحتي. 

ين الحافظ الذي لم يكن قبل  وري ياس لقد كان زاد عودة محمد الحبيب الطالب إلى المغرب مؤلفات ومقاالت المفكر العربي الس
اط المغربية، ولم يكن ين الحافظ، بل أكثر من ذلك، حيث كان أهم الطالب محض قارئ وص الحبيب ذلك معروفًا في األوس ديق لياس

ي حزبي، إذ عمل على  ياس احة العربية، حاول تحويل رؤية الحافظ الفكرية إلى برنامج عمل س توى الس اري على مس زعيم يس
مها. وقد أحدثت إصدار صحيفة (أنوال) التي اشتهرت بالمقاالت التأسيسية واالفتتاحيات التوجيهية التي كتب (الحبيب الطالب) معظ

الصحيفة منعطفًا في وعي غالبية المناضلين والمثقفين المغاربيين، حيث كانت الكتابات السياسية التأسيسية فيها تستلهم من أطروحة 
  الحافظ التي ملخصها أننا ال نستطيع بناء دولة حديثة داخل مجتمع متخلف، ولذلك ال بد من رؤية نقدية شمولية مزدوجة. 

الندوة التأسيسية األولى للتنظيم السياسي الذي أشرف الحبيب الطالب على بنائه (منظمة العمل الديمقراطي الشعبي)  لقد انعقدت
عار يكثف فكر  عار (دمقرطة الدولة دمقرطة المجتمع). وفي واقع الحال، كان هذا الش ي  الحافظ، ويترجمهتحت ش ياس إلى جهد س

رعان ما مثل نواة ثورة فكري ًرا، أو في مثمر وخالق س لطة، حص ار المغربي الذي دأب على اختزال األزمة في الس ة داخل اليس
وى أزمة  ت س اري التقليدي كان الظن بأن األزمة ليس الطبقة الحاكمة أو التحالف الطبقي الحاكم، بمعنى أن الغالب على المناخ اليس

توحاها م ن المفكر المغربي عبد هللا العروي، وأعادها الحبيب حكم في آخر المطاف. غير أن رؤية الحافظ التي يعترف بأنه اس
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الطالب إلى صلب اليسار المغربي في صورة ممارسة سياسية، قد فتحت الباب أمام مقاربة يسارية جديدة تعد األزمة أزمة حضارة 
  برمتها.

رجوازيات عربية، وكان هزيمة بو 1967وفي الوقت الذي كان فيه مهدي عامل وأمثاله يلحون على عد هزيمة حزيرن/يونيو 
سارية في العالمين العربي واإلسالمي، وكان آخرون يعدون الهزيمة هزيمة جيوش فقط،  شبيبة الي ستهوي ال سيطي ي هذا التحليل التب
ارة مهزومة، في  اب لحض ف حس ين الحافظ يلح على عد الهزيمة كش الميون يعدونها هزيمة أنظمة (غير مؤمنة)؛ كان ياس واإلس

يلها  ارع اليومي، وانتهاًء بمنزلة العلم والبحث العلمي في الجامعات. وانطالقًا من هذا  ها، وابتداءً كلتفاص ع المرأة في الش بوض
الوعي النقدي الذي دشنه ياسين الحافظ، وتبناه الحبيب الطالب، عملت (منظمة العمل الديمقراطي الشعبي) في مطلع الثمانينيات من 

ي في المغرب على ف حيفة القرن الماض من الال مفكر فيه. ولقد كانت ص ار المغربي، بل كانت ض تح جبهات لم يكن ينتبه إليها اليس
اريين المغاربة. ومن خالل  الح الثقافي ويخلق، بذلك، أثًرا بليغًا في ثقافة اليس (أنوال الثقافي) أبرز منبر مغربي يرفع لواء اإلص

ي أصبح أقوى تنظيم نسائي في المغرب، أن يصنع منعطفًا حاسًما في تكوين مارس) استطاع (اتحاد العمل النسائي) الذ 8صحيفة (
الوعي النسائي المغربي في الثمانينيات والتسعينيات. حقًا، لقد كانت سنوات الثمانينيات بالنسبة إلى لمجتمع المدني المغربي سنوات 

  مجيدة بالمقاييس كلها. ولكن، هل انتهى كل شيء؟. 

الطويل يعني الحديث عن ياسين الحافظ، فبعد سنوات طويلة وجهد جهيد، فشل المشروع السياسي الذي إن الحديث عن النفس 
ربات  ائس والض ين الحافظ (أو لعله هكذا يبدو واقع الحال)، إذ كانت الدس تلهًما أطروحة ياس بناه الحبيب الطالب في المغرب؛ مس

ار الذي راهن عليه و الذي انخرط جزء منه في الدولة، بال فاعلية ُتذكر غير منطق الريع، أقوى من أن تُحتمل، وقد خذله اليس
وي  ياس غلت بالتدبير الس راخ. لقد خذلته األحزاب الكبرى التي انش عبوية بال أثر يرجى غير الص وغرق جزء آخر في أوحال الش

ة ذاتها، ثم خذلته الدولة بعد أن راهن على آمال ياس ريري للس ببت بالموت الس ة، فتس ياس (العهد الجديد) التي أطلقها العاهل  للس
  المغربي محمد السادس قبل أن يخفت بريق الحلم. 

لكن الحبيب الطالب، وحتى بعد هذا العمر الطويل، ال يهاب الفشل، وال يخشى أن يعاود البدء من نقطة الصفر. لقد انضم قبل 
فيق القاعة، لحظتئذ، عامين إلى حزب جديد هو (البديل الديمقراطي)، وانتُخب باإلجماع رئي هد تص ا لمنتداه الوطني، وكان مش ًس

روع المجهض من نقطة البدء، أي عبر  ها إلى اآلن، وهي إعادة بناء المش عارًما ومعبًرا، وكانت غايته ما تزال هي الغاية نفس
ين الحافظ الذي ترك أثرً  الح الثقافي، ودمقرطة الدولة والمجتمع. نعم، إنه اإلبن البار لياس ًما في الفكر السياسي التقدمي اإلص ا حاس

اعري، لجيل ما بعد الهزيمة الذي قال، ذات مّرة: الثوري الحقيقي يزرع في كل يوم لكل الرياح، وهو ال يدري متى يأتي  بنفس ش
  موسم الحصاد، لكنه يعلم أن الزرع يمكث في األرض، وأن األرض، مهما طال األمد، معطاء. 

يبة، وحين  باح في األوقات العص ي الص بح اليأس الكئيب، ويكتس احب، وحين يطل ش تحل اللحظات الحرجة ويعّم الظالم الش
ك الهزيمة األخيرة؛ نكون  ك الوقوع لنوقع ص يق الطريق، وحين نمل من األمل ونوش راب، وحين يهرب األفق، وتض م الس ميس

ين الحافظ. تلك الروح هي روح وري ياس كمة والنفس الطويل في إعمال العقل وتدبّر الفعل الح أحوج ما نكون إلى روح المفكر الس
سليمة، وروح الوعي التاريخي بأّن األرض معطاء، حين نزرع فيها البذور كل صباح وللريح  سية ال سيا وإرساء أسس الممارسة ال

  األكبر. كلها، وال نيأس إن لم يكن موسم الحصاد قريبًا، فزمن التاريخ ال يكترث بأعمارنا القصار. وهذا هو الدرس 

 


