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 ملخص تنفيذي
وتتويًجا  ،كانت تجربة ياسين الحافظ الفكرية والسياسية استمراًرا ألرقى التقاليد الراديكالية وألبرز المفكرين الحداثيين العرب

لهما، وذلك بعد أن قام بأكبر عملية نقدية ألشكال الوعي التحرري العربي الحديث، وخاصة لتياريه الرئيسين، وهما الماركسي 
والقومي، من خالل أداته النظرية الناجعة، وهي (الوعي المطابق) الذي يعني إنتاج وعي عقالني بالواقع العربي، ومن ثم إنتاج وعي 

هذا الواقع في التقدم. وبذلك حّرر الخطاب القومي من البالغية المترهلة، وأنقذ الماركسية العربية من ضيق العبارة  مناسب لحاجات
واألفق وتكلّس الصيغ حين استعاد روحها النقدية، بوصفها سؤاًال مطروًحا ضد الثبات والسكون واالمتثال والعقائدية المنغلقة على 

  نفسها.
ظ الفكرية مثال على الشجاعة والنزاهة والواقعية، فهو غادر الشيوعية الستالينية من دون أن يغادر إّن سيرة ياسين الحاف

الماركسية، وانتمى إلى القومية العربية من دون أن يرجم الدولة القطرية. وإذا كانت التظاهرات واألوضاع، التي نقدها وجسَّد فيها 
قد تغيّرت وتطورت، وهذا أمر بدهي، فإّن نقده ورؤيته ما يزاالن راهنين، فضًال  منهجه النقدي ورؤيته لمشروع النهضة القومية،

لم يكن فقط مفّكر وسياسّي سبعينيات القرن العشرين بامتياز في المشرق عن منهجه الجدلي المفتوح على النمو والتطور. وبذلك، 
تجعله مفتوًحا على ممكنات الفكر واحتماالت الواقع، اليوم  العربي، بل كان رجل بدايات القرن الحادي والعشرين الذي لفكره راهنية

   وإلى زمن طويل قادم.
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  نقد الوعي التحرري العربي لدى الماركسيين والقوميين  
    عند ياسين الحافظ

  مقدمة
يبدو واضًحا اليوم أّن العالم العربي يعيش حالة من التأخر التاريخي، فما زلنا نطرح السؤال المقلق: لماذا تأخر العرب وتقدم 

واليوم في سياق التأصيل لنقد التأخر التاريخي العربي، يجدر بنا االنتباه إلى غيرهم؟ وهو سؤال شغل أجياًال من النهضويين الرواد. 
، بوصفه الوجه اآلخر إلسهام عبدهللا العروي المغربي، حيث يتجه )130(الدور الريادي الكبير الذي لعبه فكر ياسين الحافظ المشرقي

ثة والتحديث. وألّن ساحة السياسة كانت قدر الرجل، فقد المشروعان معًا، كلٌّ من زاوية رؤيته، لبناء ممكنات ركوب درب الحدا
ال يعرف من تقاليد السياسة سوى السلطة، سلطة الدولة، الحاكم والزعيم والقائد، وال تملك مفردة السياسة «كانت مأساته في مجتمع 

وساَس الحصان)، بعد اختزال المجتمع  في بنيته الالشعورية سوى داللة فعل (ساَس) الذي يصح للبشر والبهائم لغويًا (ساَس القوم،
 .)131(»وألوانه في صورة الرعية

والحق أّن خطاب الحافظ قد اكتسب أقصى نضجه وطالقة تفكيره في سبعينيات القرن الماضي، بعد أن أكملت التجربة الناصرية 
دورتها على نفسها، وآلت إلى مصيرها المعروف، بعد وفاة جمال عبد الناصر من جهة، وبعد تجربته في باريس التي عّمقت لديه 

ية النهضة من جهة ثانية، فراح ينتقد السياسة، بوصفها تكثيفًا للبنى االجتماعية واالقتصادية الوعي بمسألة التأخر، والوعي بأهم
كتب مقاالت عدة تحت  1958والثقافية، إّال أنه بدأ استخدام أداته النظرية، وهي (الوعي المطابق) منذ أواخر الخمسينيات، ففي سنة 

حليله هذه الخصائص من خالل تناولها في المستوى الكوني، انطالقًا من ، حيث بدأ ت»خصائص الحركة القومية العربية«عنوان 
 .»أّن مجرى تطور األمم ليست متماثلة«، وفي المستوى التاريخي »أّن اإلنسانية تسير في خط تطوري صاعد ومتوازٍ «

تجاوز المفهوم اليميني الذي يقوم لقد اكتسب الخطاب العربي مع ياسين الحافظ مفهوًما يتجاوز التبسيطات اليمينية واليسارية، وي
ت، والذي أنتج مفهوًما فيزيقيًا عن (الروح األزلي الخالد)،  بعملية تدليس في ما بين الوعي القومي الحديث والوعي التقليدي المفوَّ

الخصوصية التاريخية  وغدا بدوره أيديولوجيا للتمايز ومعاداة اآلخر، وهو مفهوم يتجاوز المفهوم االمتثالي االقتصادوي الذي يغيّب
ألشكال االنتقال إلى الدولة القومية الحديثة. ومن خالل نقده المزدوج هذا قدم وعيًا جديًدا بالمسألة القومية بوصفها عملية تاريخية 

 تخترق الفرد والمجتمع والثقافة، وليست تجميعًا كميًا لوحدات ُمجّزأة.
لتاريخية التي ترفع سديًما بشريًا إلى كتلة متجانسة، متالحمة، مندمجة، القومية هي الحركة ا«وعلى أساس هذا الوعي، فـ 

. ولعلَّ مصدر إشعاع خطاب الحافظ أنه لم يقارب السياسة والمجتمع في العالم العربي إال من خالل مشكلته )132(»تستحق اسم األمة
السياق، انتقد األيديولوجيا المهزومة، وهي وفي هذا . »النهضة في وجه التأخر«المركزية، وهي (التأخر)، ومن ثم فهي وعي 

(التقليدوية الجديدة) التي توهمت إمكان دخول العصر بتجنب الثورة القومية الديمقراطية وفق (المنظور النهضوي)، والقفز إلى تبنّي 
مقوالته وتحليالته حول نقد (المنظور التنموي). وبسبب هذه الريادة التي لم تكن مقتصرة عليه وحده بالتأكيد، سنقارب توصيفاته و

  التيار الماركسي والحركة الناصرية والتيار القومي.
 

  أوًال: توصيف المجتمع العربي 
خالفًا للمنطقين الماركسي والقومي العربيين، ينطلق الحافظ من أّن األقطار العربية متفاوتة، ال من حيث حجمها ومستوى 

ب، بل من حيث مكّوناتها التاريخية، ومن حيث بنية المجتمع ومدى تالحمه، ومن تطورها االجتماعي واالقتصادي والحضاري فحس
حيث عمق الحضور اإلمبريالي، ومن ثم، من حيث إمكانات التقدم ومدى نضج النزوع الوحدوي، فالعالم العربي فيه ما يمايز وما 

لكن ليس فيه متقدم البتة، فالعالم العربي كله عالم مفّوت)، يماثل، وما ينبذ وما يحفّز، وفيه المتأخر جًدا والمتأخر واألقل تأخًرا (و
العالم سيجد في الوحدة العربية، -إّن هذا الوطن«وفيه الفقر الذي يقترب من التسّول، والغنى الذي يذّكر باألسطورة القارونية، لذا فـ 

. ومن جهة أخرى، فإننا عندما نتحدث عن طبقات في )133(»ال طرق الحفاظ على وجوده فحسب، بل األرضية المالئمة لتقدمه
يشهد مجتمعنا ال اإلقطاعية وال الرأسمالية في صيغتيهما األوروبية، «المجتمع العربي، إنما نفعل ذلك على سبيل التقريب، إذ لم 

ه مازالت تحجز االستقط اب الطبقي. لذا، فإّن ما نسميه والبنى التقليدية ما قبل البورجوازية والتطور الرأسمالي المحدود والمشوَّ

                                                   

ت ع )130( سني احلافظ كتا يف (نشرمها يف كتاب )، نظام عبد الناصر(و )،حول جتربة حزب البعث( :من أمهها دراستان نقديتان، و ةدترك 
سي وعبد الكرمي زهور و جزأين مع مجال يف  الذي صدر 1963يف العام ) الفكر السياسي حول بعض هو ( لياس مرقص، وكتابه األولإاأل

يف العام  )نقد السياسة العربية يف املرحلة ما بعد الناصرية :الالعقالنية يف السياسة العربية( هو ، والثاين1965يف العام  )قضا الثورة العربية
يف  )اهلزمية واأليديولوجيا املهزومة(مث الرابع  )،قدي مقارن مع التجربة التارخيية العربيةتقييم نة: التجربة التارخيية الفيتنامي( هو ، والثالث1975

  .1978بعد وفاته يف العام  )،يف املسألة القومية الدميقراطية(، وأخريًا اخلامس 1976العــام 
  . 22ص  ،)1996 ،(حلب: دار الصداقة ،سني احلافظ: نقد حداثة التأخر ،عبد الرزاق عيد )131(
  .203ص  )،1979، دار الطليعة :بريوت، (2ط  ،اهلزمية واأليديولوجيا املهزومة ،سني احلافظ )132(
  .20 ص ،)1990 ،يف املسألة القومية (بريوت: معهد اإلمناء العريب ،سني احلافظ )133(
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طبقات هو، في الواقع وباألحرى، فئات اجتماعية متشابكة ومتفاوتة في الُسلَِّم االجتماعي، تتصارع فيما بينها وتمارس الواحدة إزاء 
 . )134(»األخرى اضطهاًدا ما أو استغالًال ما

الذي تكونت فيه الهوية العربية، إذ قال: إّن العنصر ومن الخصوصيات العربية التي رّكز عليها الحافظ، السياق التاريخي 
، إضافة إلى خصوصية أخرى، وهي نمط (االستبداد الشرقي) »دور اإلسالم كحاضٍن ورَحٍم لتكّون األمة«الحاسم كان ثقافيًا، وهو 

يديولوجيا سيرورة تََشكُِّلها وتطورها، الذي يعد امتداًدا للمخزون الثقافي الجمعي الذي يحكم الالشعور المعرفي للمجتمعات التي تحكم األ
وحيث إّن األيديولوجي والسياسي في المجتمعات المحيطية كالمجتمع العربي، ما يزال يلعب دوًرا وازنًا تارة، وحاسًما تارة أخرى. 

بدَّ من استقرائها، ولم يكن الحافظ يهدف إلى تأييد هذه الخصوصيات، بوصفها خاصيات لصيقة بهوية األمة، بل بوصفها ظواهر ال 
ليكون من الممكن بناء تصّور قادر على استنباط البدائل الضرورية التي تفرضها حاجات الواقع العربي إلى التقدم. إّن هذه 
الخصوصيات الثقافية التي كانت امتياًزا تاريخيًا، قد ساعدت األمة في المحافظة على كينونة وجودها، على الرغم من التحديات التي 

  .)135(هتها كلها، وغدت من منظور تاريخي عقبة أمام انتقال المجتمع من مرحلة (الملّة الدينية) إلى مرحلة (القومية الحديثة)واج
لقد تناول الحافظ مسألة التأخر، بوصفها المسألة المركزية في الواقع العربي المعاصر، لذلك انتقد (المنظور التنموي) الذي توهَّم 

(تََجنُِّب الثورة القومية الديمقراطية) التي دشنت العصر الحديث، من خالل قلبها وتصفيتها المجتمع التقليدي بإمكان دخول العصر و
عبر هذه التصفية أن ترسي بنى المجتمع الحديث المجتمعية واأليديولوجية والسياسية، وإطالق قواه اإلنتاجية. إّن  القديم، إذ أمكنها

، وقد استنتج من تجارب »من محاولة عمل زركشة تحديثية على سطح مجتمع قديم مفّوت ضرب«هذه المنظورات التنموية هي 
 .)136(»ما من شعب حقق تقدًما اقتصاديًا دون أن يكون قد حقق تقدًما مجتمعيًا وثقافيًا وسياسيًا«الشعوب المتقدمة أنه 

السياسة العربية متأخر، فالتأخر كامن في البنية  واستناًدا إلى استقرائه تاريخ الفكر السياسي العربي الحديث، وجد أّن جماع
لسنا إزاء أخطاء فحسب، بل «السياسية العربية، ال في المنطق اليميني فحسب، وال يقتصر على األقليات العربية الحاكمة، إذ إننا 

المهيمنة فقط، بل إزاء تأخر البنية السياسية إزاء تأخر، لسنا إزاء سياسات يمينية فقط، بل سياسات ال عقالنية، لسنا إزاء تأخر األقليات 
. ومن هنا، ألحَّ على الحاجة إلى الثورة القومية الديمقراطية التي )137(»العربية بجماعها. وبكلمة: إنها سياسات قرية في عالم المدن

ا. إّن التأخر العربي العام جعل ال تستدعيها نظرية المراحل، بل تستدعيها ال عقالنية السياسة العربية بجماعها، وبيمينها ويساره
برميل بال قعر، ال يجمع وال يراكم، مع كل صباح نبدأ تجربة جديدة، وننسى تجربة البارحة، «العقل العربي بحسب الحافظ، وكأنه 

  .)138(»يدة تصيدكما ال نفكر باحتماالت الغد. على الدوام نبدأ من جديد وكأننا ولدنا اليوم، أشبه بفئران عاجزة عن اكتشاف أّن المص
   

                                                   

  .71ص  ،احلافظ، يف املسألة )134(
  .71 ص ،احلافظ، يف املسألة  )135(
سني  )136(   .121 ص ،احلافظعيد: 
ـــني احلافظ )137( ــــة العربي ،ســـ ــــياســ ــرية، ط ةالالعقالنية يف الســ ــــات العربية يف املرحلة ما بعد الناصــــ ــــياســ ــــاد ،2: نقد الســ ــــق: دار احلصــ  ،(دمشــ

  .5 ص ،)1997
  .264 ص ،احلافظ: اهلزمية )138(
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  نقد الوعي التحرري العربي لدى الماركسيين والقوميين  
    عند ياسين الحافظ

  ثانيًا: نقده الماركسيين ودعوته إلى (تعريب) الماركسية
ميّز ياسين الحافظ بين األيديولوجيا والمعرفة العلمية، حين أدخل أفكار المفكر الفرنسي ألتوسير إلى المجال التداولي للفكر 

سكة فضحت مدى امتالء الوعي الماركسي العربي العربي، األمر الذي أسهم في منح خطابه تفّرًدا وخصوصية منهجية علمية متما
السائد بأوهام األيديولوجيا. وقد قدم لوحة أولية تقريبية عن سمات كل من النظرتين األيديولوجية والمادية التحليليـة وخصائصهما، 

 :)139(كما يأتي 
 التركيبي -الفكر المادي التحليلي  النظرة الدوغمائية واأليديولوجية    

  الواقع مؤلف من ألوان ال حصر لها من لونين: أبيض وأسود الواقع مؤلف
  العقل  الفطرة

  ال انفصال بين الباطن والظاهر  انفصال بين الباطن والظاهر          
  الواقع معطى متطور  الواقع معطى نهائي

  التحليل، التركيب، التحديد، التفاصيل  لَحْدُس، التقريب، العموميات
"، "ُمَشبِّرة"، أي ال تندرج ضمن أي تسندها رؤية "شالّفة

  ناظم أو منهج
  يستند على منهج مدقَّق

  ينطلق من الحقيقة الواقعية   تنطلق من المثال، الرغبة، الشعور، المعتقد
  اكتشاف تدريجي للواقع وجهد مستمر للمطابقة  تخمين الواقع، مرة واحدة ونهائيًا

  تحليلية  تقريرية
  

للسياسات الصائبة تجاه القضايا العربية، فحددها بثالث: السمات األساس وقد أدت المقابلة بين المنهجين إلى أن يكتشف الحافظ 
ويّة، وبناء الديمقراطية، والوعي المطابق، بمستوياته الثالثة (وعي كوني، وعي حديث، وعي تاريخي). ومن الواضح أنه التزم  األمَّ

ستبقى الماركسية شيئًا بّرانيًا بالنسبة «التحليل، إّال أنه دعا إلى استخالص تركيبة ماركسية عربية من دونها المنهج الماركسي في 
ومن ثم دعا إلى ضرورة صياغة أبحاث ماركسية ملموسة عن الواقع العربي، بما يكفل . »للعرب ال يتغلغل في ثنايا الذهن العربي

من الماركسية إلى الماركسية العربية، األمر الذي «، أي »شيء بّراني إلى شيء جّواني تحّول الماركسية في المجتمع العربي من«
يعطي هذه النهاجية كل فعاليتها في تحديث الفكر العربي، ثم األيديولوجيا العربية، بوصفه أحد األهداف األكثر أهمية للثورة 

  .)140(»العربية
   

                                                   

  .263، 262 ص ،احلافظ: اهلزمية )139(
  .194ص  ،احلافظ، يف املسألة )140(
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الستالينية ضد الليبيرالية، -العربية التي خاضت معركة الماركسية السوفياتية ومن المنظور الماركسي الديمقراطي، دان الشيوعية
من دون أن تستوعب أّن نقد الليبيرالية من موقع متخلف عنها ومن موقع المجتمع الذي لم يحقق منجزاتها، لن يكون نقًدا اشتراكيًا، 

طاب الماركسي التقليدي، خاصة أّن هذا الخطاب، بعد الحرب بل (تأخراكيًا)، مما مثّل سمة ميزت خطابه الماركسي العربي من الخ
لم العالمية الثانية وانتصار االتحاد السوفياتي على النازية، هاله هذا االنتصار، ودفعه إلى مزيد من التأقلم مع الخطاب الستاليني، إن 

الستالينية ضد الديمقراطية الغربية البورجوازية أصبح أكثر إذعانًا وتماهيًا مع خطاب المركز الذي كان يخوض معركة «نقل إنه قد 
واشتقاقاتها ومعادالتها الليبيرالية. وإذا كانت الستالينية ذات مصلحة في حربها األيديولوجية ضد الديمقراطية بصيغتها البورجوازية 

عية في البلدان المتخلفة ذات واالشتراكية، ألنها تخدم وثنيتها السلطوية البيروقراطية. ولكن أين هي مصلحة األحزاب الشيو
ية، بل األيديولوجيا القروسطية الغارقة في سحر الرؤية الُمعجبة بعالم ال يزال مكبًّال بهالة الذاكرة الجماعية. إّن بلدان ما قبل الرأسمال

مجانية عبثية، ليست لها أية عالقة  رفيعة، لم تكن حربها ضد الديمقراطية إال حربًا أوهام َمْيثِيَّةبلدان ما قبل الدولة، المأهولة بسحر 
 .)141(»بالوعي التاريخي الماركسي الذي هو نتاج موضوعي لمجتمع العقالنية والديمقراطية والحداثة

ووّجه الحافظ نقًدا للحركة الشيوعية العربية، ألنها وضعت هدف (الوحدة العربية) على الرّفِ حينًا، وناوأتها حينًا آخر، فأحزاب 
ستلهمت نظرية ستالين عن نشوء القوميات واألمم، وهي ما قد يصحُّ بخصوص تاريخ نشوء األمم والقوميات األوروبية، هذه الحركة ا

من خالل التعويل على أولوية السوق الوطنية الواحدة واالقتصاد المشترك، لكنها ال تصحُّ على تاريخ األمم األخرى ما قبل الرأسمالية. 
 .)142(لم تُولَْد في السوق البرجوازية، بل ولدت في (غمار الكفاح المشترك ضد االستعمار) وعلى هذا، فالقومية العربية

وقد أخذ الحافظ على الشيوعية العربية التي كان من المفترض أن تمتلك وعيًا كونيًا يمثل الخالصة األرقى لتطور العقالنية، 
وصية التاريخية لواقعها، لتتمكن التمفصَل في مشكالته المركزية، ولتنتج أنها كانت في السياق العربي (امتثالية ووثوقية) لم تنقد الخص

وعيًا خالقًا لهذه الخصوصية من أجل نقدها ومن ثم تجاوزها. ولهذا، عجزت عن إنتاج ماركسية مبدعة خالقة ملتصقة بزمنها 
الوحدة العربية)، امتثاليتها الدوغمائية نحو النصوص وتاريخها، مثلما فعلت اإلنتلجنسيا الفيتنامية والصينية، بل حكمتها، تجاه مسألة (

الستالينية من جهة، وواقع تكوينها األقلوي من جهة أخرى، فأنتجت مفهومات تحولت إلى سياج فكري في يد أعداء الوحدة، لتبرير 
 .)143(بكيانه اإلقليمي استمرارية التجزئة، تحت ستار وجود شعب متميّز تحتويه النظريات العلمية وتعترف

وفي محاولة منه لتحليل أسباب عزلة األحزاب الشيوعية العربية، وجد أنها (غير نقدية) و(سياسوية) غفلت تماًما عن المسألة 
المركزية في الواقع العربي، وهي التأخر، فإسقاط واقعة التأخر سيقود بالضرورة إلى تشويه الديمقراطية، ومن ثم اختزالها إلى 

تحرير الفالحين من قيم وقيود المجتمع التقليدي القاهرة، «التجربة العربية ما ينبغي أن يفعله، من حيث (إصالح زراعي) لم يفعل في 
وانطالقًا من ذلك، تساءل الحافظ:  ).مما أدى إلى أن يقف هذا اإلصالح عند حدود (كولكة الريف)، لذلك نعتها بـ (الماركسية المتأخرة

  مجيبًا باآلتي: )144(ية مقولة التأخر، ولماذا كّرست المنظومات التنموية؟لماذا أسقطت الماركسية العربية المؤسس
التي تجهل بالطبع المشكالت العيانية العربية من جهة، ومن جهة  »كررت ببغائيًا مقوالت الماركسية السوفياتية«ألنها  - 1

لواقع العربي، إضافة إلى الفهم السطحي أخرى، ألّن الماركسية السوفياتية فرضت عليها مشكالت وهموًما ال تمت بصلة إلى ا
 للمنظور التصنيعوي السوفياتي الذي أسهم في دفعها إلى إسقاط واقعة التأخر العربي وتبنّي منظورات تنموية. 

ألنها أسقطت البعد التاريخي للواقع العربي، ما جعلها تضع جانبًا مقوالت (االستبداد الشرقي) الماركسية، هذه المقوالت  - 2
نة عبر التاريخ في المجتمع العربي، وتدفع من ثم إلى تأكيد المنزلة ال تي تقدم أدوات وعي مناسب بجوانب الضعف والقصور المكوَّ

 المركزية التي للثورة القومية الديمقراطية في تقدم المجتمع العربي.
السياسية للتأخر العربي، فعجزت عن التقاط ألنها (اقتصادوية)، وهذا ما جعلها تنكر األبعاد المجتمعية واأليديولوجية و - 3

 تأثيراتها السلبية، بل الكابحة لمحاوالت التنمية التي شهدها العالم العربي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
يث، فكانت لقد وجد الحافظ أّن قصور الشيوعية العربية وتأخرها يكمن في أنها لم تتمكن تجاوز مشكلة المثقف التقليدي والحد

تفتقر إلى الحصافة والجذرية في رؤيتها ومواجهتها للواقع التقليدي العربي، فضًال على أنها افتقرت إلى الجذرية في موقفها من 
الهيمنة اإلمبريالية، وبذلك لم تكن أقل عجًزا من النموذجين اآلخرين (المغترب عن المجتمع، والمغترب عن العصر)، ألنها لم تتمكن 

الماركسية، كما (فتنمها) الفيتناميون، و(صيّنها) الصينيون، فكانت في أيديهم سالح انعتاق من أسر التأخر، وسالح تحرر  (تعريب)
  .)145(راديكالي من االستعمار

 لم يكتِف الحافظ بتوجيه النقد إلى الشيوعية العربية، بل أبدى طموحه في امتالك الماركسية امتالًكا وطنيًا وقوميًا وتاريخيًا
وكونيًا، فكانت ترسيمته النظرية عن (الوعي المطابق)، أي المطابق للواقع والمناسب للهدف المرسوم. لذلك، عّد الماركسية الفكر 
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  نقد الوعي التحرري العربي لدى الماركسيين والقوميين  
    عند ياسين الحافظ

الغربي الوحيد الذي يمكن للمثقف الوطني في (العالم الثالث) أن ينتظم في منهجيته النظرية والمعرفية، من دون أن توضع هويته 
األنا واآلخر)، نظًرا لما مثلته الماركسية من فكر نقدي انشقاقي عن تراث الرأسمالية وأطماعها التوسعية، أي الوطنية أمام سؤال (

راطيًا، إنها الفكر الغربي الذي يتيح لمثقف البلدان المتأخرة أن يكون وطنيًا بحق، بالدرجة ذاتها الذي يكون فيها كونيًا، أي عقالنيًا وديمق
  . )146(ده فقط في حاضر العصر، بل يعيش بعقله مستقبله أيًضا، من دون استسالم إو إلحاق واستتباعوإنسانًا يعيش ليس بجس

وفي سياق محاولته (تعريب الماركسية) أعلن الحافظ انتظامه في منهجية عدد من المفكرين الماركسيين، وخاصة غرامشي 
ة للماركسية، في خطابه النظري لالنتقال من الوعي االمتثالي إلى ولوكاش، إضافة إلى توظيفه عقالنية ماكس فيبر الليبيرالية المضاد

. ورأى أّن الماركسية، بعقالنيتها النقدية وميراثها التنويري، قادرة )147(الوعي النقدي، ومن الوعي األيديولوجي إلى الوعي المطابق
اننا. ذلك أّن المستوى التاريخي من (الوعي المطابق) على تغطية الفجوة التاريخية المتمثلة بغياب فرص تكّون طبقة بورجوازية في بلد

يعلّم أّن االشتراكية ال يمكن أن تُبنى على أرضية ومفهومات ومناهج تقليدية ووسطوية، بل على أرضية ليبيرالية فقط. وقد أسس هذا 
أمة أخرى، لكن عندما يصل مجتمع إّن األمة يجب عليها أن تستخلص درًسا من تاريخ «الموقف على األطروحة الماركسية القائلة: 

ال يمكنه أن يتجاوزه بقفزة وال أن يلغي بمراسيم مراحل تطوره الطبيعي، ] ...[ الى اكتشاف درب القانون الطبيعي الذي يحكم حركته
. وهنا، تحضر المقارنة التاريخية، فكتابات ماركس صيغت في سياق )148(»بل يمكنه أن يختصر فترة الحمل ويلّطف آالم الوالدة

النضال الديمقراطي األلماني الذي كان متجاَوًزا من قبل الفرنسيين واإلنكليز. وعلى هذا، فإّن النضال القومي الديمقراطي األلماني 
د األيديولوجيا األلمانية من قبل ماركس، تذّكُر هو األقرب في سماته التاريخية إلى النضال القومي الديمقراطي العربي، وإّن نق

الديمقراطي العربي بمهمة أساس كان وما يزال يضعها جانبًا، وهي أّن تصفية كل ما هو وسطوي وفائت في األيديولوجيا العربية، 
 شرط البدَّ منه لتالفي التأخر الذي يسحق الشعب العربي. 

في البنية التكوينية للثقافة العربية وفي (تعريبها) سابقًا لتطور منظومته المعرفية لقد كان طموح الحافظ، في إدراج الماركسية 
ونضجها النظري والمفاهيمي، بل كان نتاج سيرورة تجربته وممارسته الفكرية والسياسية مع حزب البعث والحزب الشيوعي، ومن 

له الماركسية في النصف األول من ستينيات القرن الماضي ثم اختالفه معهما والبحث عن بديل يتجاوز هذه الممارسته. لهذا، بدت 
. لذلك، وضع )149(»ُمذَلَّةً، ُمَهانَةً، ُمَطاَرَدةً، َمْعُزولَةً، وبكلمة: كانت الماركسية ضحية«في العالم العربي عامة وفي مشرقه خاصة 

، بغية تحويل الماركسية إلى محض (مستشار لنفسه هدفًا تمثّل بكشف التضليل المتستر خلف محاربة الجمود العقائدي الستاليني
أجنبي) من جهة، ومن جهة أخرى، ال بدَّ من نقد الممارسة الستالينية لألحزاب الشيوعية. وهذه العملية المزدوجة كانت تقتضي فهًما 

هوماته ومعطياته خالل جديًدا للماركسية صاغه الحافظ، بهدف التأسيس لممكنات نظرية ليسار عربي جديد منذ الستينيات، وبلور مف
 :)150(السبعينيات في ثالث نقاط رئيسة، وهي

تحقيق «تعريب الماركسية، ألّن مشكالت الواقع العربي ال تجد لها حًال في الموضوعات الماركسية الكالسيكية، وذلك يعني  - 1
والمرددة كما هـي،  »الصيغ المحفوظةنبذ «، بما يقتضيه ذلك من »اندماجها مع حركة الجماهير العربية خالل الممارسة الثورية

من االنفتاح الدائم على الواقع العربي  »تعريب الماركسية«إذًا، ال بدَّ لعملية . »النقل السطحي الميكانيكي والمقارنات التاريخية«ومن 
 .»زة ونهائيةنفي وجود نظرية جاه«الملموس، حيث النظرية تُصّحح وتُطور نفسها في ضوء معطيات الممارسة، وهذا يعني 

علمية وعلمانية الماركسية، إذ إّن االنطالق من الواقع وعد الحقيقة دائًما ثورية كامنان في بنية وعي الحافظ، ولذا فهو منذ  - 2
الستينيات يتنبه إلى خصوصيات الواقع العربي (خاصة التخلف الثقافي). وعليه، فإنها تتطلب الجانب العلمي والعلماني من الماركسية 

ألنه لم يعش «اته للتقدم. وقد شدد على خصوصية المجتمع العربي، بوصفه أشد حاجة إلى هذه العلمية والعلمانية، لالستجابة لحاج
وقد تعمق فهمه لهذه المسألة بعد خيبته بالمشروع القومي التقدمي، . »المرحلة الديمقراطية البورجوازية على الصعيد الفكري والثقافي

فكر المغربي، عبد هللا العروي، حيث عمل هذا المفكر خالل أكثر من ثالثة عقود متواصلة، وما زال وبعد استفادته من تاريخانية الم
يعمل بكثير من الجهد، على بلورة مشروع فكري موصول بأسئلة التاريخ العربي في أبعاده المختلفة. وياسين الحافظ، وهو أحد ألمع 

أّن عبد هللا العروي، «ها العروي على الوعي العربي، لم يجد حرًجا في القول بـ من تفاعل مع الموضوعات النقدية الجديدة التي اقترح
من خالل منهجه التاريخاني، هو الذي أضاء رؤيته للواقع العربي في بعديه الكوني والتاريخي، وبأنه هو صاحب القول من منظور 

  .)151(»العربيخر العربي، رغم تناقضهما في السياق التاريخي تاريخاني بتكامل الليبيرالية مع الماركسية في سياق تاريخية واقع التأ
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  )152(ثورية الماركسية ورفض اإلصالحية اليمينية. وهنا، يشير إلى تمييز الماركسية بين إصالحيتين: ثورية ورجعية - 3
بسبب -أنها  وفي سياق بحثه عن (تعريب الماركسية)، وّجه مالحظات نقدية عدة لألحزاب الشيوعية العربية، ومن أهمها

 : )153(أدت إلى عزلة الماركسية، وقد ظهرت هذه الستالينية في تاريخ هذه األحزاب بمظاهر عدة، وهي -ستالينيتها
 اعتماد الحلول الجاهزة للواقع من خالل االعتماد على الموضوعات الماركسية الكالسيكية. -
اللينينية تَْعَمُد إلى تعديل األهداف خالل الممارسة، وتِْبعًا للواقع الجمود العقائدي، بوصفه ظاهرة انحطاط في الماركسية، بينما  -

 الملموس المتطور والمتغيّر.
الصيغ المحفوظة غيبًا، والمرددة كما هي، والنقل السطحي الميكانيكي، والمقارنات التاريخية التي تستبدل بالرؤية العلمية  -

 ية ُكلِّية) وممارسة الوصاية على الجماهير، ومن ثم تقود إلى ضرب من الطغيان.الصافية رؤية رمادية َحْوالء، تُؤدي إلى (عقائد
د سيره النهائي، وتكشف حجب الغيب التي تنتظر  - االنطالق من نظرية جاهزة ونهائية؛ ما إن تُالمس الواقع العربي حتى تُحّدِ

  هذا الواقع.
 

  ثالثًا: نقد التجربة الناصرية
موقفي من «اصرية في مراحل نجاحاتها وإخفاقاتها كلها، وهذا ما يفّسر قوله في سيرته الذاتية: لقد كانت قراءة الحافظ للن

، فمن جهة، عّد النظام الناصري لعب دوًرا تقدميًا أساًسا في الكفاح العربي العام، حين فتح أمام »الناصرية: دعم ونقد، تََرّج ويأس
العربية إلى قوة تاريخية، وفتح إمكانًا عمليا لتحقيق الوحدة العربية، ومن جهة ثانية،  تطور العرب آفاقًا واسعة جديدة، وحّول القومية

فإّن التجربة الناصرية ليست رائدة، فالنظام الناصري ليس النظام الثوري النموذجي، بسبب فقره األيديولوجي، وافتقاد أهدافه 
 .)154(، وغياب النفحة الشعبية في أساليب نضاله وأدواتهاالشتراكية لدقة الوضوح والتحديد، وإغراقه في البيرقراطية

لقد كان للتجربة الناصرية حضور متميّز في كتابات ياسين الحافظ، ألسباب عدة، أهمها أنها شكلت ممكنًا نهضويًا عربيًا، فوعي 
زعة القومية العربية المشرقية قد عبد الناصر كان أكثر انطباقًا على حاجات المجتمع العربي من المواقف األخرى، ففي حين إّن الن

حّولت الوحدة العربية إلى (أسطورة سلفية) مقطوعة أو ضيقة الصلة بسياستها التحررية، فإّن السلفية لم يكن لها وزن مهم في نزوع 
د استنتج عبد الناصر الوحدوي، فهو وريث حركة وطنية مصرية انشغلت بالتجديد والتحديث والتحرر من االستعمار. ومن هنا، فق

 .)155(»أّن النزعة القومية العربية أصبحت أكثر عصرية وأكثر راديكالية عندما صبّت من جديد في المقال الناصري«الحافظ 
إّن في التقاط الحافظ المهمة التاريخية التي كانت منوطة بالناصرية على مستوى المشروع القومي العربي، ما يفّسر لنا وعيه 

رصة تاريخية استثنائية ضاعت على األمة العربية، وذلك على الرغم من نقده تناقضاتها، وخاصة التناقض وشعوره بأّن الناصرية ف
إذ في الوقت الذي كان فيه النظام الناصري يحصد اإلخوان المسلمين «بين الثورة السياسية والمحافظة األيديولوجية المجتمعية، 

كان يزرعهم ثقافيًا وأيديولوجيًا، األمر الذي ألقى به في سلسلة اختناقات انتهت بضربة  (ونرمز بهم هنا إلى التيار السلفي كله) سياسيًا
 .)156(»حزيران/يونيو القاصمة 5

ومن خالل واقعيته الثورية التي تذهب من الواقع إلى الهدف، كان الحافظ سبّاقًا في إدراك رغبة اإلمبريالية األميركية وإسرائيل 
لى الرغم مما كان يراه من قصورها. لذلك، فإنه إبان الحملة اإلعالمية المرّكزة بعد االنفصال في العام في القضاء على الناصرية، ع

، على موقف عبد الناصر من القضية الفلسطينية، كان سبّاقًا إلى معرفة أّن المقصود لم يكن تحرير فلسطين، بل رأس عبد 1961
. لكّن )157(تحقيقًا لما كان يستشعره في أّن رأس عبد الناصر هـو المطلوب 7196الناصر ومشروعه الثوري، فكانـت هزيمة العام 

، 1962الحافظ كان قد وّجه نقًدا عميقًا ألزمة عالقة الناصرية بالديمقراطية، فعندما أعلنت الثورة المصرية الميثاق الوطني في العام 
لجماهير عالقة وصاية، أي التزام مصلحة الجماهير والوصاية جاء على شكل أبوي، فكانت عالقة الثورة مع ا«وصفه الحافظ قائًال: 

. وفي الوقت )158(»عليها في نفس الوقت، لم يتح خلق الجماهير الواعية لمصالحها الطبقية، بل خلق الجماهير المتحمسة السديمية
ـ (االشتراكية العربية)، إذ إنها افتقرت إلى قاعدة ديمقراطية، ومن ث م أصبحت (تأخراكية)، وذلك ألّن االشتراكية نفسه، انتقد ما يسمى ب

عندما تُبنى على أرضية وسطوية ال يعود يجمعها نسب باالشتراكية في صورتها األصلية، بوصفها فرًعا من الديمقراطية والتحقيق 
  األمثل لها. 

                                                   

  .279 ،278 ص ،حول بعض قضا ،احلافظ )152(
سني احلافظ )153(   .118 ص ،عيد، 
، احلافظ،  )154(   .146 -145 صحول بعض قضا
  .85 - 83اهلزمية، ص  ،احلافظ )155(
  .32 صاهلزمية،  ،احلافظ )156(
)157(  ،   .233 صاحلافظ، حول بعض قضا
)158( ،   .142 ص احلافظ، حول بعض قضا
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ة االقتصادية) التي طمست أبعاد وفي هذا السياق، فإّن الحافظ انتقد (المنظور التنموي) عندما مسخ مفهوم النهضة إلى (التنمي
مسألة التأخر العربي كلها، فالمشكلة، بحسب ياسين الحافظ، هي مشكلة (تأخر/حداثة)، ال مشكلة (اقتصادوية) (تخلف/تنمية)، مشكلة 

لذين حضارية (فوات/معاصرة)، وليست مشكلة تراثية (أصالة/معاصرة). وهو يعيد جذور المنظور التنموي إلى قصور وعي دعاته ا
اعتقدوا بممكنات تجاوز مشكلة التأخر، عبر الخيار "االقتصادوي" والتقني، ولكن من خالل الحفاظ على البنى التقليدية ومنظومة 

  القيم المرافقة لها.
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  رابعًا: نقد التيار القومي التقليدي 
رأى ياسين الحافظ أّن هذا التيار ال تاريخي، حين لم يَر الجذور التاريخية التي سبقت االحتالل االستعماري، لبعض الكيانات 

تي: اإلقليمية العربية المميّزة، ومفاعيل الهيمنة اإلمبريالية وقوانين عملها في العالم العربي. وقد وّصف رؤية هذا التيار على النحو اآل
نشّكل أمة واحدة، يجمعنا تاريخ طويل، تربطنا لغة واحدة، نعاني آالًما واحدة، تحّركنا آمال واحدة، ينتظرنا مصير  نحن العرب«

رنا، بعد  مشترك، وما التجزئة سوى صنيع االستعمار. مادام األمر كذلك، فمن الطبيعي، بل من الحتمي، مهما راوغ القدر، أن يؤّطِ
ر أمة واحدة «وبعد أن أقرَّ بصحة مقدمة هذه األطروحة، قال: . »ياسي واحدزوال االستعمار ورواسبه، كيان س إّن بناء دولة تؤّطِ

يتوقف، مع جملة عوامل أخرى، على وعي هذه األمة ضرورة وحدتها. فالحتمية الوحدوية إنما تنبع، إذا لم تواَجه بعرقالت أخرى، 
   .)159(»رادةمن وعي أجزاء األمة ضرورة وفائدة الوحدة، فضًال عن اإل

وبسبب قصور وعي التيار القومي التقليدي، فقد انتقل عدد من أنصاره إلى (مواقع إقليمية)، ألنه عاجز عن تصّور المسار 
يتواكب مع الوعي السياسي السائد ومع األيديولوجيا السائدة، وبالتالي اعتبار الوعي الوحـدوي خالصة «الوحدوي كصعود شاق 
. ومن )160(»مع يعاني شقاء قوميًا من جهة، ويواجه ضغوًطا ساحقة من قبل اإلمبريالية من جهة أخرىوزبدة الوعي العام لمجت

منظور تنويري، انتقد الحافظ التيار القومي التقليدي، مثل ما ظهر واضًحا في كتابات ميشيل عفلق وصالح الدين البيطار، حيث 
ه لتفكيرهم، قد سّمم النهضة العربية أدانت بال تحفظ الثورة الفرنسية ورأت بذور التفكيـر ا« لفرنسي، الدخيل على العرب والمشّوِ

وأشار إلى أّن هذه األيديولوجيا القومية رفضـــــت الماركسية ودانتها، . »الحديثة منذ والدتها، بدخوله مصر مع حملة نابليون بونابرت
 .)161(»عة إنسانيةذات أصول أوروبية صرفة تمثّل نز«انطالقًا من النظر إليها بوصفها 

والقومية، بالنسبة إلى ياسين الحافظ، ليست أيديولوجيا، كما حاول الفكر القومي التقليدي أن يصوغ أصالتها من خالل ترجمة 
هذه األصالة عن الفكر األلماني، بوصفها (الروح األزلي الخالد). وهي ليست تجميعًا كميًا لوحدات وكيانات مجزأة، بل هي عملية 

فرد لتجعل منه مواطنًا، وتخترق المجتمع الُمكسَّر عموديًا في أنساق سوسيولوجية تعود به إلى نظام القرابة الدموية البدوية، تخترق ال
لتُنّضده في أنساق اجتماعية حديثة. والقومية، أخيًرا، تحقيق لذات األمة، بالدرجة نفسها كتحقيق لذاتية الفرد الحر المسؤول أمام 

حقيق لمفهوم سيادة الفرد على مصيره، وسيادة األمة على مصائرها. وعلى هذا، فـ (األّمويّة)، في فكر الحافظ، ليست القوانين، إنها ت
شعور ووعي متمحوران حول سيادة األمة في الداخل، سيادتها «شعوًرا متمحوًرا حول السيادة القومية إزاء الخارج فقط، بل إنها 

 .)162(»على نفسها
رابطة سلبية أو تضامن سلبي تتخذه جماعة بشرية إزاء جماعة بشرية « -مثل ما يتداولها الخطاب القومي-ت إن (األّمويّة) ليس

أخرى مغايرة أو معادية، أي ليست شيئًا من قبيل نزعة كره األجنبي، التي الزمت وتالزم الجماعات البشرية التي تعيش مرحلة ما 
(نظام القرابة) يسودان قبل مرحلة (األّمويّة)، فإّن األمم الحديثة تكونت تاريخيًا، وحلّت أو ، فإذا كانت (رابطة الدم) »قبل األمّويّة

تدريجيًا محل نظام القرابة، وأنشأت الدول القومية الحديثة. وهذا النمط من األمم الحديثة يفرز روح المواطنية التي تتبدى في صيغة 
وعي المرء وشعوره بأنه عضو في «فهي إذًا، . »ها ممثلة لألمة ومصالحها العامةالدولة األّمويّة الديمقراطية العقالنية ومؤسسات«

 .)163(»متساٍو في الحقوق والواجبات أمام القانون الذي يعبّر عن إرادة األمة] ...[ بأنه نّد لآلخرين ]...[ معينةجسد جماعة إنسانية 
خصوصية التاريخية التي ميّزت خط تطورها المميَّز في إطار لقد قام الحافظ بتقّصي سير تطور األمة العربية، للتعرف على ال

المقارنة التاريخية بين خطوط السيرورة الكونية، فوجد أّن العامل الذاتي الثقافي (اإلسالم) هو عامل التفاعل والصهر، ففي ظله، 
التكوين النفسي الحضاري. لكّن الحركة القومية تراثًا حضاريا وثقافة مشتركة وتكوينًا نفسيا مشترًكا، تبلورت الثقافة المشتركة و

العربية استيقظت تحت تأثير الفكر األوروبي، ثم اكتسبت زخًما أشد ضـد محاوالت التتريك أوًال، ثم ضد اضطهاد السيطرة 
ى في أوروبا. ، مثل ما جر»غمار نضال طبقي حاد«االستعمارية ثانيًا. وعلى هذا، فإّن الحركة القومية العربية لم تستيقظ في 

والبرجوازية العربية لم تتطور إلى الحد الذي تجعل مقتضيات السوق الواحدة تتحول إلى أداة هدم بين األقطار العربية، ليخلص من 
، ومن ثم، فإّن الوعي القومي العربي »أّن القومية العربية لم تولد في السوق«ذلك إلى مغايرة أخرى لسياق التطور األوروبي، وهي 

 .)164(التطور االقتصادي العربيسبق 
إّن الخصوصية الثقافية التي مهرت شكل تكّون األمة ووعيها القومي المتمثل بالدور اإليجابي لإلسالم، غدت في المنظور 

تعبيًرا عن وعي سكوني لمجتمع تقليدي، «القومي الديمقراطي العلماني لياسين الحافظ الجذر األساسي للفوات التاريخي، بوصفها 

                                                   

  .74 ص ،يف املسألة ،احلافظ )159(
  .165التجربة، ص  ،احلافظ )160(
  .168الالعقالنية، ص  ،احلافظ )161(
  .243 – 242 ص ،اهلزمية ،احلافظ )162(
  .243 ص ،اهلزميةاحلافظ،  )163(
  .196 -195 ص، احلافظسني  ،عيد )164(
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العالم يغذُّ الُخطى نحو تكوين «. لقد ربط الحافظ صلة وثيقة بين التقدم والوحدة العربية، فـ )165(»وعي رؤية دورانية لحركة التاريخ
األقطار «، وستبقى (الشعيبات) على هامش التاريخ، إذ ال يمكن تصّور تنمية ناجحة إال في تجمعات كبرى، و»كتل كبرى من الشعوب

منها بخاصة، قد تستطيع، في أحسن األحوال، تطوير صناعتها القائمة إلى هذا المدى أو ذاك، إال أنه سيصعب عليها، العربية، الكبيرة 
في ظل التجزئة، أن تتعدى حدود الصناعات التي قامت في أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر والعقود األولى من القرن العشرين. 

ة الثورة الصناعية الثالثة، فمن الصعب جًدا، إن لم أقل من المستحيل، أن تقوم في ظل أما الصناعة العصرية التي جاءت نتيج
على أولئك الذين يحبّون الصناعة «إّن األقطار العربية عندما توضع ضمن مقاييس عالمية مخالفة لوجهة العصر، فإنه . »التجزئة

 . )166(»الشرط األولي والالزم لقيام هذه الصناعةالثقيلة والتصنيع الثقيل أن يحبّوا الوحدة العربية التي تعتبر 
إّن المنظور الوحدوي لياسين الحافظ يزن تناقضات الواقع العربي كلها، ويستشرف سبل الخالص العربي كلها، أي تالفي التأخر 

ثة ميول؛ أولها شعور هؤالء التاريخي المتراكم للشعوب العربية. وفي هـــذا السياق، حّدد الميول الجاذبة في السيرورة الوحدوية بثال
البشر المنتشرين من الخليج إلى المحيط بأنهم ينتمون إلى أمة واحدة ويجمعهم مصير مشترك، وال شك في أّن هذا الشعور يتفاوت، 
من حيث عمقه ووضوحه بين قطر وآخر، أو إقليم عربي وآخر، فمثًال ليس من المناسب تجاهل الفجوة التاريخية بين المشرق 

مغرب العربيين التي قامت منذ القرن الثامن الميالدي حين أُنشئت الدول المغاربية المستقلة عن الدولة العباسية (األغالبة، وال
تعميق وتوسيع هذه الفجوة وصياغة غطاء «الرستميون، األدارسة، بنو مدرار)، إلى أن جاء االستعمار الفرنسي، فعمل على 

ا عميقًا على صعيد الثقافة في صفوف األنتلجنسيا المغاربية، كما قام بعملية بتر كامل على صعيد أيديولوجي لها، مارس تأثيًرا راض 
، وفي الوقت نفسه، فإنه من المغالطة إنكار وزن الرابطة العربية »االقتصاد عبر إمكانية إلحاق الطرف المستعَمر بالمركز المستعِمر

امل الخارجي، أي في مفاعيل الهيمنة اإلمبريالية وضغطها ونهبها مقدرات الشعوب في المنطقة المغاربية. وثانيها يتمثل في الع
وثالثها يتمثل في النزوع العربي إلى التقدم ودخول . »اإلمبريالية قد جّزأت الوطن العربي وولّدت وحدته من جديد«العربية، فـ 

 .)167(العصر وتأكيد الذات
حددها الحافظ بخمسة؛ أولها التأخر العربي العام، وثانيها الهيمنة اإلمبريالية ومحاولتها  أما الميول النابذة للسيرورة الوحدوية، فقد

يحّرك «ممارسة ضرب من تجميد االحتماالت الوحدوية السياسية، فالعداء للوحدة ال يحّرك سياسات الدول اإلمبريالية وحدها، بل 
ولعل موقف إسرائيل يشكل الحالة ] ...[ ي: إسرائيل، إيران، تركيا، الحبشةأيًضا، وبعداء أشد، سياسات الدول المجاورة للوطن العـربـ

ال يتمثل فقط بمصالح األشخاص والفئات الراكبة على بنية «أما ثالثها، فهو واقع التجزئة والمقاومة التي يبديها، وهو . »القصوى
وألّن الحافظ يزن كل تناقضات الواقع . »األيديولوجيا اإلقليميةسياسية ما قائمة، بل يتمثل أيًضا، وفي كيفية أوزن وأشد تأثيًرا، في 

إّن العمل في سبيل تصفية الواقع الموضوعي للتجزئة إنما يتطلب منّا أن نأخذ بعين االعتبار الوزن والجذور «العربي، فقد قال: 
رونته، لكي يمكنه استيعاب تضاريس التاريخية والجغرافية المتجزئة. وهذا يعني أّن المشروع الوحدوي، فضًال عن ضرورة م

التجزئة، ال ينبغي أن ينفي على المدى القريب والمتوسط، وبعد توفير اإلطار السياسي لوحدة حقة، األخذ باالعتبار المصالح اإلقليمية 
ر، بحيث تتدرج وأن تتوفر هذه السيرورة على ضمان توازن ما في مصالح األقطا] ...[ التي ال تعرقل سيرورة التذويب الوحدوية

عملية التذويب مع نمو وعي الشعب بسالمة تخّطي ما هو إقليمي لصالح ما هو قومي، توازن يشكل التحقيق األسلم واألبعد نظًرا 
 .»حتى للمصالح القطرية المفهومة فهًما صحيًحا

ورابعها يتمثل في األيديولوجيات الضمنية أو الصريحة لألقليات الدينية والقومية في العالم العربي، وهي مسألة غير ممتنعة، 
إّن التأكيد على علمانية الحركة القومية العربية «وبخاصة موقف المواطنين العرب المسيحيين أو موقف الفرق اإلسالمية غير السنّية. 

فينبغي «أما مشكل األقوام غير العربية، . »بية والنضال لتطبيقها سيفتح أرحب السبل لحلها بدون تأخير وبجديةودولة الوحدة العر
. »أن يُحلَّ على أساس مصلحة الوحدة العربية واالندماج القومي العربي. وهذه الحلول تصبح ممكنة بقدر ما يدمقرط المجتمع العربي

، فهذه الشخصنة في البنية السياسية »أصبحت تظاهرة غالبة في الميدان السياسي العربي« وخامسها يتمثل في شخصنة السلطة التي
ال بدَّ أن تستخدم «العربية عززت وتعزز، إلى أقصى حد، العوامل النابذة األخرى للسيرورة الوحدوية، ذلك ألّن السلطة المشخصنة 

مجاًال «و »قعها، بحيث يصبح الوضع أو البنيان اإلقليمي مرتكًزا وسياًجاسائر العوامل والعناصر المؤاتية للتجزئة في سبيل تدعيم موا
وعليه، بدا لياسين الحافظ أّن الديمقراطية التي تعد نقيًضا مطلقًا لشخصنة السلطة تشكل الطريق األكثر مؤاتاة ومالءمة . »حيويًا لها

طتي ضعف، وثغرتين تجعالن السيرورة الوحدوية أكثر . ورصد الحافظ أيًضا عاملين آخرين يشكالن نق)168(إلى الوحدة العربية
  المركز، أو القائد للعملية الوحدوية.-صعوبة، وهما افتقار العالم العربي إلى تطور بورجوازي حق، وضعف دور القطر العربي

   

                                                   

  .24 ص ،اهلزميةاحلافظ،  )165(
  .19 – 18ص  ،يف املسألة ،احلافظ )166(
  .30 – 26 صيف املسألة، ، احلافظ )167(
  .30 ص احلافظ، يف املسألة، )168(
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  خاتمة
التاريخي العربي، في المستوى لقد تكثّف منهج ياسين الحافظ في تحليل أوضاع المجتمع العربي، وفي كشفه تجليات التأخر 

األيديولوجي السياسي. ولعل ميّزته كانت وما تزال تتجلى في تجسيد أفكاره ومنهجه في تحليالت عينية للواقع العربي، وفي كشفه 
االنحطاط، عن جذور الهزيمة التاريخية الطويلة، وكشفه حقيقة أّن التجزئة العربية القائمة، والتي وضعت األمة على منحدر السقوط و

هي نتاج التأخر التاريخي للشعوب العربية واألوضاع اإلمبريالية الناجمة عنه. ولقد كان الحافظ رائًدا في التقاط عوامل هزيمة 
المشروع العربي، حين استعاد المشكلة المركزية للنهضة عبر سؤال (التأخر)، بوصفه ليس تخلفًا اقتصاديًا يمكن تجاوزه عبر التنمية، 

  سألة فقد أصالة الذات التاريخية، بل بوصف أن المسألة تكمن في التأخر فواتًا حضاريا يشمل بنى المجتمع العربي كله.وليس م
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