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�صقر �أبو فخر

يا�سين الحافظ� :سيرورة
الكائن و�سيرة الأمكنة
�إلى �سلوى �صادق الحموي:
()1
ِنحن �أيها الألم
ِا ِ
يا�سين الحافظ في قلب ال�صحراء وعلى
�ضفاف الفرات في �آن واحد ،فجاء �إلى
هذه الدنيا مكتنزاً برواء الماء وجفاف البادية مع ًا.
لكن الحياة لم تمهله كثيراً ،ولم تمنحه �إ ّال الق�سوة،
بينما ظل حتى �آخر ن�سمة في �صدره يحاول �أن
ي�صوغ �صورة جديدة للحياة العربية فيها كثير من
الألق والندى والجمال.
كانت ال�صحراء تمنحه نظام ًا اجتماعي ًا من
الحماية قائم ًا على قواعد القرابة وقيم البداوة،
ٍ
مختلف ،قوامه الحرية
وكان هو يفت�ش عن نظام
والديمقراطية والتقدم .هكذا ن�ش�أ في منطقة ال تعرف
الأ�شجار ،على الرغم من وجود نهر الفرات؛ فالأ�شجار
القليلة هي التي كانت تنمو على �ضف َتي النهر� .إنه
تناق�ض الطبيعة وثنائية المكان وتنافر القيم.
فالقيم البدوية تحتقر الزراعة ِ
والح َرف ،والفالح
(ال�شاوي) �أقل منزلة من الراعي ،و�أ�صحاب الحرف
(�أو المهن) هم في �أدنى المراتب ،لأن المهنة من
المهانة.
ثمانية و�أربعون عام ًا �أم�ضاها يا�سين الحافظ في
هذه الدنيا� .إنها رحلة ق�صيرة في الزمن لكنها ثرية
جداً في التجربة ،وال �سيما في تجريب الأفكار .هي
رحلة بد�أت في دير الزور وانتهت في بيروت بعد
محطات في فل�سطين ودم�شق وباري�س ،و�شهدت

عا�ش

جميع الحوادث والم�ؤثرات الأولى والالحقة التي
�شكلت وعيه ال�سيا�سي وكينونته الوجودية وهي:
حركة ر�شيد عالي الكيالني في العراق ()1941؛
ن�ضال الحركة الوطنية ال�سورية في �سبيل اال�ستقالل؛
نكبة فل�سطين ()1948؛ ثورة  23تموز/يوليو
1952؛ ثورة الجزائر ()1954؛ الثورة الفييتنامية
ومعركة ديان بيان فو ()1954؛ م�ؤتمر باندونغ
وحركة اال�ستقالل في العالم الثالث ()1955؛ ت�أميم
قناة ال�سوي�س ()1956؛ الوحدة الم�صرية ــ ال�سورية
()1958؛ �سقوط النظام الملكي في العراق ()1958؛
انفكاك الوحدة ()1961؛ ا�ستقالل الجزائر ()1962؛
البعث في ال�سلطة في العراق و�سورية ()1963؛
انطالق العمل الفدائي ()1965؛ هزيمة حزيران/
يونيو 1967؛ �أيلول الأردن ثم وفاة جمال عبد
النا�صر ()1970؛ انقالب �أنور ال�سادات و�سيا�سة
االنفتاح ()1971؛ حرب ت�شرين الأول�/أكتوبر
1973؛ الحرب الأهلية اللبنانية ()1975؛ زيارة �أنور
ال�سادات القد�س ()1977؛ كل ذلك من دون �أن نن�سى
تجربة ت�سعة �أ�شهر في ال�سجون ال�سورية.
في خ�ضم هذه الحوادث الكبرى تركزت ب�ؤرة
التفكير لدى يا�سين الحافظ على خم�س ق�ضايا هي:
= القومية والأمة والوحدة وفل�سطين.
= اال�شتراكية.
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والعلمانية.
= الديمقراطية َ
= الأقليات والنق�ص ال�سافر في االندماج
االجتماعي.
()2
= التغيير.
وال ريب في �أن ق�ضية الوحدة العربية والتقدم
كانت �أبرز ما ُ�شغل به عقل يا�سين الحافظ مع
معرفته �أن الوحدة وحدها ربما ال تقدم للعرب ما
يتطلعون �إليه في هذا الميدان ،فهو يقول'' :قد
نتوحد من دون �أن نتقدم� ،إ ّال �إننا كي نتقدم حق ًا
ينبغي �أن نتوحد )3(''.ور�أى �أن �إ�سرائيل ت�شكل
العامل الرئي�سي في �إعاقة هذه الوحدة ،لأن
التجزئة هي طوق النجاة لإ�سرائيل ،ولذلك كان
تحرير فل�سطين جزءاً من حركة الثورة العربية
القومية والديمقراطية مع ًا .وكان ي�شدد دائم ًا على
�سماه ''الفوات
�أن الت�أخر التاريخي� ،أو ما ّ
التاريخي'' ،هو الم�س�ؤول الأول عن نكبة 1948
وهزيمة  .1967وفي �سياق موازٍ فهم يا�سين
الحافظ الأمة العربية (المقبلة) على �أنها َعلمانية
وديمقراطية من بابها �إلى محرابها ،وبالتحديد
علمانية الدولة وعلمانية المجتمع ،لأن من دون
العلمانية ال يمكن االنتقال من الطوائف والقبائل،
ومن الأكثرية والأقلية� ،إلى ثالثية الدولة والمجتمع
والمواطن ،فهي الأثافي المتينة التي ال يمكن �أن
ُيع َقد �أي عقد اجتماعي �إ ّال بها� ،أو �أن تقوم قائمة
المجتمعات الحديثة في هذا الع�صر �إ ّال عليها.
�إن جوهر جميع الكتابات التي �أنجزها يا�سين
الحافظ هو النقد ،والنقد الراديكالي الذي كان
يرف�ض ،ب�شدة ،قراءة الواقع العربي قراءة
�أيديولوجية� ،أي قراءته ب�أفكار عامة ال عالقة لها
بالواقع )4(.وكان يركز على فهم الواقع بالدرجة
الأولى ،لأن من دون فهم العالم ي�صبح من المحال
تغييره.

البوك�سار ،وهم فرع من ع�شيرة الب ّقارة
الحافظ من
ّ
التي يعتقد �أبنا�ؤها �أنهم ح�سينيون� ،أي �أنهم من
�ساللة الح�سين بن علي .لكن والده كان يرى �أن هذا
االعتقاد مجرد زعم ،و�أنه للمفاخرة لي�س �أكثر .ويبدو
�أن هذا الوالد كثيراً ما كان يخرج على قبيلته� ،أو
يتمرد على قيمها ونظامها ،فهو ،مع انتمائه �إلى
الب ّقارة ،امتهن حرفة �إ�صالح الأ�سلحة ،عالوة على
حرفة ال�سياقة (كان من �أوائل الذين اقتنوا ال�سيارات
في دير الزور) .وقد تطوع في الجي�ش التركي في
�أثناء الحرب العالمية الأولى ،وقاتل في معركة
''جنب قلعة'' ،و�أقام ثالثة �أعوام في تركيا ،ربما
�أتاحت له االحتكاك بالأتراك المتنورين .وحين �أراد
العودة �إلى بلده وجد �أن هذا الأمر لي�س �سه ًال تمام ًا،
ف�أفرغ بارود �إحدى الطلقات ،تارك ًا القليل منه ،ثم
�أطلق الطلقة على رجله ،فاعتبره الجي�ش التركي
جريح حرب ،و�أعاده �إلى دير الزور ليعي�ش فيها بقية
عمره يعمل في �إ�صالح الأ�سلحة ،ويمار�س هواية
�صيد الغزالن في براري منطقة الفرات.
لم يتكلم يا�سين الحافظ على والده كثيراً� ،أو على
�إخوته من والده ،لكنه �أفا�ض في الكالم على �أمه.
وفي الفقرات المتناثرة التي تحدث بها عن والده
يظهر �أن هذا الوالد كان مغامراً في حياته ،وخارج ًا
على جماعته في �أفكاره؛ فقد ت�أثر ب�أفكار �صديقه
ال�شيخ محمد �سعيد العرفي (وهو �شيخ من دير الزور
در�س في الأزهر) ،الذي ت�أثر بدوره ب�أفكار محمد
عبده .وحين عاد �إلى دير الزور راح يواجه ال�صوفية
وخرافاتها ،واال�ستعمار الفرن�سي و�سيا�ساته ،وطفق
يردد �أن �أ�ضرحة الأولياء ال تنفع على الإطالق وال
ت�شفي �أحداً ،وي�سخر من كتابة ''الحجابات'' وتعليقها.
وفوق ذلك وقف �ضد الفرن�سيين وفاز بالنيابة على
الرغم من �إرادتهم.

�سيرة الأهل والقفار

�سيرة الغريبة

ولد يا�سين الحافظ في دير الزور في �سنة ،1930
ون�ش�أ في مجتمع ع�شائري منق�سم �إلى ثالث ع�شائر
والبوك�سار .ويا�سين
كبرى هي :الهنيدي والبوعبيد
ّ

في �أثناء المجازر التركية التي حلت بالأرمن في
�سنة  1915وما بعدها ،و�صلت �إلى دير الزور فتاة
وحيدة في الثالثة ع�شرة ُقتل والدها في المذابح،
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وفرت عائلتها �إلى حلب ،وت�شتت �شملها ،وما عادت
ّ
عما حل بها .وكانت الكنائ�س الم�سيحية
ا
�شيئ
تعرف
ً
ّ
في دير الزور تتولى رعاية ه�ؤالء الفارين
والم�شردين .وحين وقعت عينا والد يا�سين الحافظ
على هذه الفتاة طلبها للزواج ،وكان في الخام�سة
والثالثين ومتزوج ًا .وهكذا دخلت امر�أة �أرمنية من
خارج القوم وغريبة على دير الزور� ،إلى العائلة .وقد
عانى يا�سين الحافظ في طفولته م�ضايقات �أترابه
ونظراتهم �إلى �أمه الم�سيحية والغريبة ،وكان بع�ض
رفاقه ي�شتمه بالقول'' :يا ابن الن�صرانية''� ،أو ''يا ابن
الأرمنية'' .وكانت دموعها التي تنهال من عينيها
تحفر في قلبه خطوط ًا من الألم .ومع ذلك لم تكن
والدته كارهة للم�سلمين �أو للإ�سالم على الرغم مما
وقع لها ول�شعبها في تركيا ،لكن جدته ،الأرمنية
�أي�ض ًا ،والتي عا�ش معها في منزله الوالدي بعد �أن
والتم �شمل عائلتها ،كانت �أول من
عثرت على ابنتها
ّ
فتح عينيه على الم�س�ألة القومية حين كانت تتحدث،
بتع�صب بالغ ،عن قوميتها الأرمنية وعن �شعبها
الذي تعر�ض للمذابح .وقد حاولت جدته تعليمه
الأرمنية ،وكانت ت�أخذه معها �إلى الكني�سة ،وظلت
تعي�ش في منزل والده حتى بعد وفاة والدته (�أي
ابنتها)� ،إلى �أن جاء خاله من حلب وا�صطحب والدته
معه .ولعل هذا الجانب من حياته �ساهم في بلورة
�أفكاره التي خرج بها على المجتمع التقليدي ،والتي
انقلب بها على الع�شائرية �أي�ض ًا ،وتب ّنى قيم
الديمقراطية وحرية المر�أة .ومن الم�ؤكد �أن م�أ�ساة
هي�أته ليفهم فهم ًا عميق ًا م�س�ألة الأقليات في
والدته ّ
العالم العربي.

�سيرة التعب
در�س يا�سين الحافظ في الكتاتيب �أوالً ،ثم نقله
والده �إلى مدر�سة ال�سريان الأورثوذك�س التي كانت
تبعد قرابة كيلومترين عن بيته ،فدر�س في هذه
المدر�سة حتى ال�صف الخام�س االبتدائي ،ثم انتقل
�إلى مدر�سة �إبراهيم هنانو الحكومية التي تابع فيها
درا�سته الإعدادية قبل �أن ينتقل �إلى مدر�سة التجهيز

الثانوية .وفي مدر�سة ال�سريان كان يح�ضر قدا�س
ال�صباح ،ويتناول القربان �أي�ض ًا ،لكنه لم يكن يقوم
بطق�س االعتراف.
�أبعدته الدرا�سة في مدر�سة ال�سريان عن معظم
�أبناء قريته ،وكان لتعييره الدائم في مدر�سة �إبراهيم
هنانو بديانة والدته الأرمنية �ش�أن كبير في انطوائه
الموقت ،الأمر الذي �أوهن عالقاته الع�شائرية ب�أبناء
عمومته ،وجعله يعي�ش بال عزوة .وقد تقاطرت عليه
الباليا فيما بعد ،فتوفيت والدته في �سنة 1946
وهي في الخام�سة والثالثين ،ولم يلبث والده �أن
تزوج بعد عام �أرملة بال �أوالد .ثم �أ�صيب والده
بال�سل ،فا�ضطر �إلى ترك المدر�سة في نهاية ال�صف
فعين معلم ًا
العا�شر ،واالن�صراف �إلى ت�أمين نفقاتهُ ،
وكي ًال في �إحدى قرى الريف الفراتي التي تبعد نحو
 40كم �إلى ال�شرق من دير الزور ،وهي قرية
''الحروجية'' الواقعة على نهر الخابور .وكان يركب
ال�سيارة �إلى قرية ''الب�صيري'' ،ثم يمتطي الجمل �أو
الح�صان �إلى ''الحروجية'' التي لم يكن فيها مكان
للمدر�سة �أو مقاعد للتالميذ .فبادر �إلى ا�ستئجار
غرفة لها باب ولي�س لها �شباك ،وبد�أ بالتعليم.
ويروي يا�سين الحافظ كيف �أن نحو  %90من
التالميذ كانوا يتغيبون عن المدر�سة في ف�صل الربيع
لأنهم ين�صرفون �إلى رعي �أغنامهم في البراري ،فهو
مو�سم اللبن وال�سمن واللحم ،وفيه يت�سنى لأهاليهم
�أن يبيعوا �أغنامهم ويك�سبوا بع�ض النقود التي
ت�ساعدهم في �شراء بع�ض حاجاتهم الب�سيطة .وي�صف
يا�سين الحافظ �أحوال الفالحين في تلك الحقبة
بقوله �إن الفالح في بع�ض المناطق كان ال يملك �إ ّال
الثوب الذي يرتديه ،ف�إن غ�سله ،وهذا يحدث مرتين
في ال�سنة ،لب�س ثوب زوجته �أو ثوب �أمه .وكان
م�ألوف ًا منظر الفالح وهو ي�سير في �أزقة القرية
مرتدي ًا ثوب زوجته �أو ثوب �أمه.
ُنقل يا�سين الحافظ �إلى مدر�سة ذبيان ،ثم �إلى
الميادين ،ف�إلى دير الزور .وفي هذه الأثناء نال
البكالوريا كطالب حر ،ثم التحق بالجامعة ال�سورية
لدرا�سة الحقوق ،ف�أنهاها في �أثناء خدمته الع�سكرية.
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والعلمانية
تبا�شير الحداثة َ

ُي ْد َرج يا�سين الحافظ في �سل�سلة المفكرين العرب
والعلمانيين (المارك�سيين طبع ًا) .وقد
العقالنيين َ
اختط لنف�سه طريقة في التفكير النقدي جعلته يتجنب
الوقوع في المقاالت ال�ساذجة والتعميمية والنمطية
في �ش�أن الموقف من الغرب ،فكان مقتنع ًا تمام ًا ب�أن
تم ّثل مناهج المجتمعات الع�صرية وقيمها هو
()5
ال�سبيل �إلى المحافظة على الوجود القومي للعرب،
وراح يميز بين غرب وغرب؛ غرب الفتوح الثقافية
والعلمية واالقت�صادية التي �صنعت العالم المعا�صر
الذي ينه�ض على ثالث ركائز :ع�صر الأنوار والثورة
الفرن�سية؛ المجتمع ال�صناعي؛ الحركة اال�شتراكية؛ ثم
غرب االغت�صاب الكولونيالي والهيمنة الإمبريالية.
ولم تت�سرب �إلى �سريرته نزعة كره الأجنبي ،و�إنما
بقيت مح�صورة لديه في النطاق ال�سيا�سي (�أي
كراهية اال�ستعمار والهيمنة) ،وظل منفتح ًا على
الثقافة الغربية عامة ،والثقافة الديمقراطية
واال�شتراكية خا�صة.
التقى يا�سين الحافظ الحداثة� ،أول مرة ،حين
�سافر �إلى حلب في �سنة  1943برفقة �أخيه الأكبر،
وقد ُده�ش كثيراً حين ر�أى المدينة ،وهو الفتى الذي
لم يكن يعرف من الحداثة �إ ّال �سيارة والده .غير �أن
نافذته �إلى المغايرة والمعا�صرة كانت ،بالتحديد،
ال�صحف والمجالت التي ترد �إلى النادي الثقافي في
دير الزور ،ف�ض ًال عن والدته الأرمنية .فقر�أ مبكراً
مجل َتي ''الثقافة'' و''الر�سالة'' ،وكذلك ''العبقريات''
لعبا�س محمود العقاد ،و''على هام�ش ال�سيرة'' لطه
ح�سين ،وبع�ض كتابات توفيق الحكيم و�أحمد ح�سن
الزيات .لكن هذه الكتابات كلها لم تهيمن على وعيه
الذي ظهر الحقاً؛ فلم يحب بالغة المنفلوطي ،وال
مقاالت �أحمد ح�سن الزيات .ومع �أنه �أُعجب ب�أ�سلوب
العقاد� ،إ ّال �إن �أفكاره لم تعجبه قط .وحين بد�أ وعيه
الفكري وال�سيا�سي يتفتح بالتدريج في �أواخر
�أربعينيات القرن الع�شرين و�أوائل خم�سينياته ،كان
العامل الديني بد�أ يذبل في ر�أ�سه .فوالده كان
''المبالياً'' بالطقو�س الدينية ،وكانت قرى المنطقة
الممتدة من جرابل�س عند الحدود مع تركيا �إلى مدينة

البوكمال عند الحدود مع العراق خالية من الم�ساجد.
ومن
وكان النا�س في هذه القرى غير مبالين دينياًَ ،
كان ي�ص ّلي ُيعتبر مثقف ًا لأنه يحفظ الفاتحة .وفي
تلك الحقبة ت�أثر بنظرية داروين في ''الن�شوء
واالرتقاء'' التي اطلع عليها في كتابات �إ�سماعيل
مظهر ،عالوة على �أن ال�شيخ محمد �سعيد العرفي
يكن له �إعجاب ًا خا�صاً) ومعه �شيوخ
(الذي كان ّ
�آخرون ،ت�صالحوا مع االنتداب الفرن�سي ،الأمر الذي
�أثار ال�شكوك في ر�أ�سه في جدوى الدين والإيمان
الديني ورجال الدين معاً .ولعل ثقافته المتراكمة،
التي بد�أت بذورها في هذه الفترة ،قادته �إلى الإلحاد،
لكنه �إلحاد يخالف الإلحاد الذي �شاع في �صفوف
المارك�سيين وبع�ض القوميين العرب الذين ت�أثروا � ّإما
بالمارك�سية و� ّإما بالوجودية .ويقول يا�سين الحافظ
في هذا الميدان'' :الإلحاد ال�شرقي الذي ال يقبع في
قاعه ديكارت ما� ،أو ليبنت�س ما� ،أو هيغل ما ،غالب ًا
ما يفتقر �إلى �أر�ضية �أو نواة عقالنية ،فيغدو �إيمانية
مقلوبة .وهذا هو الذي يف�سر ،مع �أ�سباب �أُخرى،
()6
الطابع المعتقدي الإيماني للمارك�سيات العربية''.

البعث وفل�سطين
يوحد نهر الفرات �أنماط الحياة اليومية وعالقات
القرابة لجميع ال�ساكنين في مجراه ،وال �سيما في
المنطقة الممتدة من الرقة �إلى دير الزور والبوكمال،
ف�إلى عانة والحديثة في العراق .وعلى �ضف َتي هذا
النهر تتوا�صل طرائق العي�ش بين الجماعات الب�شرية
المنت�شرة في هذا الخالء ال�صحراوي ،والممتدة في
البوادي الرعوية القا�سية .وكانت دير الزور تتجاوب
بقوة مع ما يحدث في العراق ،فقد كان لم�صرع
الملك غازي ،بالطريقة الم�أ�سوية التي حدث فيها في
�سنة  ،1939وقع م�ؤلم على �سكان الدير ،كما �أن
كثيرين من �أبناء الدير تطوعوا لن�صرة العراق بعد
قيام حركة ر�شيد عالي الكيالني في �سنة  .1941وال
ريب في �أن �أخبار هاتين الحادثتين طرقت �أ�سماع
ذاك الفتى المنطوي واليقظ ،وتركت �آثارها في عقله،
كما تركت ذلك في عقول جيل ب�أكمله في تلك
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الحقبة .وفي الحادثتين كان كره الإنجليز يتعاظم
في �صدور العراقيين وال�سوريين والفل�سطينيين،
مثلما كانت كراهية الفرن�سيين تتنامى في �صدور
ال�سوريين الذين ما برحوا يواجهون االنتداب
الفرن�سي ب�شجاعة نادرة ،في الوقت الذي كان
الفل�سطينيون متروكين لأقدارهم في �أثناء الحرب
العالمية الثانية ،وال �سيما بعد ف�شل ثورة – 1936
 .1939ومع ذلك ف�إن جميع الوطنيين في �سورية
يحملون الإنجليز
وفل�سطين والعراق كانوا ّ
والفرن�سيين مع ًا جريمة �سايك�س ــ بيكو و�إعالن
بلفور ،وتبعات تق�سيم بالدهم.
في هذا المناخ المحتدم والملتهب ،وفي مدر�سة
التجهيز بالتحديد ،بد�أ احتكاك يا�سين الحافظ
بال�سيا�سة يتخذ �شكله المبا�شر من خالل التظاهرات
�ضد الفرن�سيين ،والخطب الحما�سية والأنا�شيد
الوطنية .وكان الن�ضال �ضد اال�ستعمار الفرن�سي هو
الميدان الذي تدرب فيه يا�سين الحافظ على ال�سيا�سة
فع ًال ،وكان ذلك يعني االنتقال من نطاق االهتمام
بالم�صالح ال�شخ�صية والعائلية والع�شائرية �إلى
االهتمام بم�صالح الوطن .ويروي ''�أبو هيثم'' �أن
الطلبة والأ�ساتذة تجمعوا في �ساحة دير الزور غداة
�أحداث � 29أيار/مايو  ،1945حين ق�صف الفرن�سيون
المدن ال�سورية بوح�شية رداً على حركة االحتجاجات
المطالبة بالجالء ،وطلب منهم ال�شاعر محمد الفراتي
�إح�ضار الكتب الفرن�سية ،وعندما �أتوا بها �أحرقوها.
لكن كارثة فل�سطين كانت الحدث الأكثر وقع ًا الذي
قاد يا�سين الحافظ �إلى ال�سيا�سة ،ثم الت�أثير الذي
تركه عبد الكريم زهور (من حماة) على تالمذته في
�أثناء تدري�سه الفل�سفة .وعبد الكريم زهور تطوع مع
�أكرم الحوراني للقتال في فل�سطين في �صفوف جي�ش
الإنقاذ ،فما كان من تلميذه يا�سين الحافظ �إ ّال �أن
التحق به ،فا�شترى م�سد�س ًا وتبعه �إلى �صفد ،و�أم�ضى
مع المتطوعين ثالثة �أ�سابيع ،لكن عبد الكريم زهور
�صرفه ل�صغر �سنه بعد �أن �شهد معركة المطلة من
بنت جبيل.
الم�ؤثر الحا�سم الثاني الذي جعل يا�سين الحافظ
كائن ًا �سيا�سي ًا هو الفكر القومي الذي بد�أ ينت�شر

بقوة في �صفوف ال�شبان في تلك الآونة )7(.وكان
النادي الثقافي في دير الزور (�أُ�س�س في �سنة
 )1949هو الميدان الجديد الذي ن�شط فيه يا�سين
تحول هذا النادي الحق ًا ،وعلى يدي
الحافظ ،وقد ّ
جالل ال�سيد� ،إلى مكتب لحزب البعث العربي.
و�شارك الحافظ في كتابة مقاالت في مجلة
''الثقافة'' التي �أ�صدرها جالل ال�سيد �آنذاك .وفي هذه
الفترة ت�أثر كثيراً بكتابات �ساطع الح�صري
وق�سطنطين زريق ،لكن الت�أثير الأكبر كان لمي�شال
عفلق وال �سيما محا�ضرته الم�شهورة ''في ذكرى
الر�سول العربي''( )8التي قر�أها يا�سين الحافظ في
كرا�س مطبوع ،وو�صفها ب�أنها ''بيان الحركة
القومية العربية على غرار البيان ال�شيوعي للحركة
العمالية اال�شتراكية في الغرب الر�أ�سمالي ''.وفي هذا
المناخ ال�سيا�سي ان�ضم �إلى حزب البعث في بداياته،
و�أم�ضى في ع�ضويته نحو عام ،ثم التحق بالجامعة
ال�سورية.

من القومية �إلى المارك�سية
جاء يا�سين الحافظ من دير الزور �إلى دم�شق
ليدر�س في جامعتها ،و�سكن لدى عائلة م�سيحية في
حي المزرعة حيث اكت�شف الفوارق في الحياة اليومية
بين �أهل ال�شام و�أهل دير الزور ،وال �سيما اختالط
الجن�سين .وفي دم�شق توطدت عالقته بمجموعة من
البعثيين �أمثال �شاكر م�صطفى ومطاع �صفدي وعبد
اللـه عبد الدائم ،عالوة على لقاءاته المتكررة بمي�شال
عفلق و�صالح البيطار وجالل ال�سيد ووهيب الغانم.
وفي جامعة دم�شق بد�أ يتعرف �إلى المارك�سية ،وحين
نال منحة قيمتها خم�س وع�شرون ليرة �شهرياً ،على
مدار ت�سعة �أ�شهر ،بقرار من رئي�س الجامعة ق�سطنطين
زريق ،بادر �إلى �شراء مجموعة من الكتب التي كان
لها ت�أثير كبير في تفكيره مثل'' :المارك�سية'' (ترجمة
محمد عيتاني)؛ ''فكر مارك�س'' (ترجمة محمد عيتاني
�أي�ضاً)؛ لوي�س عو�ض'' ،في الأدب الإنجليزي الحديث''.
وبعد نحو �سنة� ،أي في �سنة  ،1950ان�سل من حزب
البعث و�أدار ظهره للفكر القومي الرومان�سي ،وقد
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جمة� ،إذ ا ُّتهم
عانى في هذا االن�سالل م�شقات نف�سية ّ
بالمروق من المعتقد القومي ،تمام ًا مثلما عانى حين
تحلل من ع�صبيته الع�شائرية .وكان لكتاب
''االقت�صاد ال�سيا�سي'' الذي در�سه في الجامعة (ت�أليف
�أحمد ال�سمان والد الأديبة غادة ال�سمان الذي لم يكن
ي�ساري ًا على الإطالق ،و�إنما �أقرب �إلى اليمين) �ش�أن
عما بد�أ
في انتقاله من القومية �إلى المارك�سية ،ف�ض ًال ّ
يالحظه لدى جالل ال�سيد من ممار�سات ذات طابع
ع�شائري ،وكذلك عدم تما�سك بنية حزب البعث الذي
�صار �أقرب �إلى ٍ
ناد �أو جمعية ثقافية .غير �أن
مارك�سيته ''الجديدة'' كانت مت�صالحة مع القومية
العربية ولي�ست مت�صادمة معها ،وعلى يديه �صارت
المارك�سية العربية الجديدة مدعوة �إلى فهم الم�صلحة
القومية ،ال �إلى التخلي عن القومية كما هي لدى
بع�ض الأحزاب ال�شيوعية .فقد ر�أى الحافظ �أن
التناق�ض بين المارك�سية والقومية مجرد تناق�ض
وهمي ،وكان يردد �أن المارك�سية تفوقت على فكرة
القومية العربية لأنها تبدو مثل عمارة حديثة ،بينما
بدا المعتقد القومي مثل خيمة.
وفي معمعان هذا الجدال ان�ضم يا�سين الحافظ
�إلى الحزب ال�شيوعي في �سنة  ،1955لكنه لم يلبث
�أن غادره في �سنة  1956غداة الم�ؤتمر الع�شرين
للحزب ال�شيوعي ال�سوفياتي )9(.فقد الحظ ،حين عاد
خالد بكدا�ش من مو�سكو بعد انف�ضا�ض الم�ؤتمر
الع�شرين� ،أن وفوداً تقاطرت من مختلف �أنحاء
�سورية ولبنان لل�سالم عليه ،و�أن �أحد الوفود من
ال�ساحل ال�سوري �أخذ حفنة من تراب منزل خالد
عما
بكدا�ش للتبرك به .وكان هذا الم�شهد ،ف�ض ًال ّ
�أثاره الم�ؤتمر الع�شرون من مجادالت �سيا�سية
وفكرية� ،سبب ًا في �شعوره ب�أنه �ضحية مخدوعة،
فوقع في حيرة فكرية و�سيا�سية و�ضميرية مع ًا،
و�صار واقف ًا عند تخوم الفكر القومي ،وعند حافة
الفكر المارك�سي؛ داخلهما وخارجهما في �آن.

النا�صرية والهزيمة واالنتحار
هذه الحيرة التي ا�ستبدت به لم ينقذه منها �إ ّال

جمال عبد النا�صر وم�شروعه ال�سيا�سي الكبير
للتوحيد القومي ومقاومة اال�ستعمار وبناء
اال�شتراكية .ففي  1962/9/22ن�شر في جريدة
''البعث'' ،وكان جمال الأتا�سي م�شرف ًا عليها ،مقالة
بعنوان ''ق�ضية فل�سطين بين الواقعية الثورية
والثرثرة الديماغوجية'' دافع فيها عن عبد النا�صر
�ضد �أكرم الحوراني الذي كان يطالب عبد النا�صر،
بطريقة �إحراجية ،ب�أن ينتقل �إلى اتباع ا�ستراتيجيات
وتكتيكات هجومية على �إ�سرائيل .و�أثارت هذه
المقالة �صدى كبيراً ،وكانت العتبة التي �أعادته �إلى
الفكر القومي التقدمي من ف�ضاء ال�شيوعية ،بينما
جراء
يممم عدد من المفكرين البعثيين وجوههمّ ،
الت�صدعات الحزبية الداخلية� ،شطر النا�صرية �أو
ال�شيوعية )10(.وفي هذا ال�سياق �ساهم م�ساهمة مهمة
في �صوغ ''المنطلقات النظرية'' لحزب البعث التي
�أقرها الم�ؤتمر القومي ال�ساد�س للحزب في �سنة
 ،1963والتي جاءت وثيقة مارك�سية ــ قومية
خال�صة ،و�أثارت �سجاالت فكرية مت�شعبة لم ي�ستطع
الم�ؤتمر القومي ال�سابع في �سنة � 1965أن يطوي
�صفحاتها ،فخرج يا�سين الحافظ وعلي �صالح
ال�سعدي وحمدي عبد المجيد من الحزب ،و�أ�س�سوا
''حزب العمال الثوري العربي'' )11(،وان�ضم �إليهم
الحق ًا حمود ال�شوفي و�آخرون .ومع تمادي
ال�صراعات الداخلية في حزب البعث ،والتي �أف�ضت
�إلى انقالب دموي في � 23شباط/فبراير ،1966
غادر يا�سين الحافظ �إلى باري�س حيث �أقام �سنة
تقريب ًا .ول�سوء طالعه ،اندلعت حرب الخام�س من
حزيران/يونيو  1967في �أثناء وجوده في باري�س،
فلم يحتمل البقاء فيها ،وغادرها ب�سرعة �إلى بيروت.
وفي �ساحة البرج (�ساحة ال�شهداء) ا�ستمع ،والدموع
تنهمر من عينيه� ،إلى جمال عبد النا�صر وهو يعلن
م�س�ؤوليته عن الهزيمة في  1967/6/9ويقرر
()12
اال�ستقالة.
لقد ك�شفت له هزيمة الخام�س من حزيران/يونيو
 1967ما كان م�ستوراً في الحياة ال�سيا�سية العربية،
وخ�صو�ص ًا في النظام النا�صري .ولم يلبث ،بعد
�إنعام النظر فيما �آلت �إليه الأحوال العربية بعد
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الهزيمة� ،أن �شرع في نقد النا�صرية بعقالنية
وا�ضحة ،ولم يحمل الف�أ�س ،كما فعل كثيرون،
لتحطيم المثال القومي� ،أي جمال عبد النا�صر.
والمعروف �أن كثيرين من القوميين (بعث وقوميون
عرب) بد�أوا رحلة االنخراط في المارك�سية عقب
هزيمة  ،1967لأنهم وجدوا فيها البديل المبا�شر من
النا�صرية والبعث اللذين حاقت بهما الهزيمة .فمن
البعثيين الذين تحولوا �إلى المارك�سية فواز طرابل�سي
وو�ضاح �شرارة على �سبيل المثال ،ومن القوميين
العرب مح�سن �إبراهيم ومحمد ك�شلي ونايف حواتمة،
وكثيرون غيرهم من الطرفين .غير �أن يا�سين الحافظ
يختلف عن ه�ؤالء و�أولئك ،فهو كان مارك�سي ًا وقومي ًا
مع ًا قبل الهزيمة ،وكان بد�أ نقد القومية العربية
والنا�صرية نف�سها عقب �سقوط الوحدة ال�سورية ــ
الم�صرية في �سنة  1961حين ر�أى �أن �سبب نجاح
االنف�صال هو �أن الوحدة كانت ''ثورة من فوق''،
و�أنها لم ت�ؤ�س�س ديمقراطية حقيقية ،و�إنما
ا�ستعا�ضت عنها بكاريزما عبد النا�صر .وانتقد في
�سياق ذلك غياب التنظيم ال�سيا�سي ال�شعبي ،وت�ضخم
�أجهزة القمع ،والعزلة عن حاجات ال�شعب،
وبيروقراطية النظام ال�سيا�سي.
المروعة
وعلى الرغم من ق�ساوة الهزيمة و�آثارها
ِّ
التي تركتها على حياة النا�س والنظم الحاكمة
والأحزاب ال�سيا�سية ،ف�إن يا�سين الحافظ �أ�صر على
النظر �إلى القومية العربية ك�أنها �إعادة اعتبار للذات
العربية المهزومة؛ وهي �إعادة اعتبار ملأى بالتحدي
والزهو بالما�ضي والثقة بالم�ستقبل .فقد ر�أى �أن
الهزيمة في �سنة  ،1948مثل الهزيمة في �سنة
� ،1967إنما هي كبوة طارئة في تاريخ الأمة
العربية ،وو�صف الكالم الذي ارتفع بعد هزيمة
 ،1967وفحواه �أن عدوان حزيران/يونيو ف�شل لأنه
عجز عن �إ�سقاط الأنظمة التقدمية ،ب�أنه ''كلبية''� ،أي
وقاحة ت�ستهين بالر�أي العام وت�ستغفله .عالوة على
وجه �سهام نقده �إلى ال�سيا�سات والبنى
ذلكّ ،
االجتماعية التي �أدت �إلى الهزيمة ،لكنه ظل يعتبر
النا�صرية �أرقى ما �أنتجته حركة التحرر العربية،
يقدر �إيجاب ًا المكت�سبات التي �أحرزتها ثورة 23
وظل ّ

تموز/يوليو في مواجهة مع�ضالت اال�ستقالل الوطني
والقومي ،والتنمية الم�ستقلة ،والوحدة العربية،
والدفاع عن ق�ضية فل�سطين وعن تحرر الأقطار
العربية من االحتالل .ورف�ض الكالم الجاري على
�أل�سنة المارك�سيين الجدد في �ش�أن الأ�سباب التي
جعلت النا�صرية تف�شل فيما انتدبت نف�سها �إلى
تحقيقه بقوله'' :لم تخفق التجربة النا�صرية لأنها
بورجوازية �صغيرة ،بل لأن الأيديولوجيا التي
حكمتها كانت مت�أخرة ومحافظة وتفتقر �إلى وعي
كوني وتاريخي .لقد كان عبد النا�صر بارتباطه
بال�شعب وانفتاحه و�شجاعته فر�صة تاريخية
ا�ستثنائية �ضاعت على الأمة العربية لأن الإنتلجن�سيا
العربية عموم ًا والم�صرية خ�صو�ص ًا كانت محافظة
وخاوية فكري ًا ،ولأن النخبة النا�صرية لم تكن تملك
وعي ًا مطابق ًا لحاجات التقدم العربي .كان التناق�ض
بين الثورية ال�سيا�سية والمحافظة الأيديولوجية
()13
المجتمعية يلغم التجربة النا�صرية''.

الديمقراطية ولبنان والنهايات
كانت التجربة اللبنانية ليا�سين الحافظ خ�صبة
جداً ،ف�أ�س�س مع اليا�س مرق�ص في �سنة '' 1970دار
الحقيقة'' ،وتولى بنف�سه اختيار الكتب لن�شرها �أو
ترجمتها .و�صارت ''دار الحقيقة'' �إحدى دور الن�شر
التقدمية في بيروت التي �ساهمت مع غيرها �أمثال:
دار الطليعة ودار ابن خلدون ودار الفارابي ودار
الكلمة ،في �إطالق �سجاالت فكرية و�سيا�سية �شديدة
الحيوية �آنذاك ،لكنها ظلت متوا�ضعة في �إنتاجها
جراء عدم القدرة المالية على الأرجح .وفي
الفكري ّ
الوقت نف�سه لم يتمكن حزب العمال الثوري العربي
من �أن يحفر لنف�سه مكانة في الحياة ال�سيا�سية
العربية ،و�إنما ظل �أقرب �إلى مجموعة من الرفاق
الذين جمعتهم تجربة حزبية م�شتركة ،و�أفكار
�سيا�سية متقاربة ،وتطلعات م�ستقبلية واحدة .لكن
الأثر العميق الذي تركته التجربة اللبنانية فيه هو
�أنه تخل�ص من �أيديولوجيا الحركة التقدمية العربية
التي حجبت م�شكلة الأقليات الطائفية والقوميةّ � ،إما
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جراء المنظور الطبقي (الطبقاوي بح�سب تعبيره)،
ّ
و� ّإما ب�سبب الر�ؤية الرومان�سية الالتاريخية للقومية
العربية .وهو يقول عن هذا الأمر'' :من الطبيعي �أن
ي�ؤدي الوعي الزائف لم�شكلة قائمة في الواقع
المو�ضوعي �إلى تجاهلها فتفاقمها .وهكذا تعقدت
الم�شكالت الطائفية و�صو ًال �إلى انفجار �صامت حين ًا
ومكبوت حين ًا �آخر )14(''.وفي هذا الإطار �أي�ض ًا رف�ض
نقد الديمقراطية با�سم ا�شتراكية في قيد التحقق� ،أو
''م َ�س ْف َي َتة''� )15(،أو معتقدية
با�سم مارك�سية عربية ُ
''م َ�س ْف َي َتة'' ،وكتب
مارك�سية
تالوين
قومية عربية ذات
ُ
في ذلك منتقداً ا�شتراكية كهذه تفتقر �إلى مرتكز
ديمقراطي ،وو�صفها ب�أنها ا�شتراكية ت�شكل خطوة
�إلى الوراء قيا�س ًا بالمجتمع البورجوازي الحديث .ثم
�سلط نقده على النخب العربية التي خانت
الديمقراطية بعد ا�ستقالل بالدها مبررة ذلك
باال�شتراكية تارة� ،أو ب�أولوية المعركة �ضد
الإمبريالية و�إ�سرائيل تارة �أُخرى .ور�أى �أن الحركة
التقدمية العربية بفرعيها القومي والمارك�سي
''الم َ�س ْف َيت'' ،وال�صراع المر بين النا�صرية وال�شيوعية
ُ
في العراق بعد حركة  14تموز/يوليو  1958هما
اللذان قبرا الديمقراطية في الم�شرق العربي ،فعندما
يغيب الت�سامح وتدان التعددية ،ويعتبر كل فريق
نف�سه مالك ًا الحقيقة ،وعندما يمار�س التقدميون
ال�سحل وال�سحل الم�ضاد ،وعندما ي�صبح ال�سجن
المكان الوحيد للخ�صوم ،وعندما يو�ضع القانون
على الرف �أو ي�صبح غالف ًا ل�شهوة الحاكم �أو
م�صلحته ،عند هذا كله �أو بع�ضه ،بح�سب الحافظ،

ماذا يبقى للمجتمع من قيم وو�سائل يدافع بها عن
الديمقراطية؟
لقد �أ�ضاءت الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت
في  13ني�سان�/أبريل � 1975أمام وعيه كثيراً من
الم�سائل كالديمقراطية والطائفية ،وفر�ضت عليه
�إعادة التفكير فيها جذري ًا .ومع �أنه كان ي�صف
الديمقراطية في لبنان ب�أنها ''ديمقراطية مخ�صية''
و�أن الطائفية هي الخا�صي� ،إ ّال �إنه �شعر ،مع اندالع
الحرب الأهلية ،بفاجعة مزدوجة :قومية و�شخ�صية،
ور�أى �أن لبنان لقي هذا الم�صير لأنه كان نافذة
للديمقراطية.

* * *

لم تمهله الحياة كثيراً ،و�أخلف الزمان وعوده له
ب�أن يرى الأمة العربية موحدة وديمقراطية
ومزدهرة ،وب�أن يتحقق تحرير فل�سطين ،فدهمه
ال�سرطان ،و�أجرى عملية للخال�ص منه في �سنة
 ،1977لكنه �أغم�ض عينيه على حلم جميل في �سنة
 1978بعدما ترك لنا �إرث ًا باهراً من الكتابات
النقدية هي ،عدا ترجماته ،التالية:
= ''في الفكر ال�سيا�سي :حول تجربة حزب
البعث'' (.)1963
= ''حول بع�ض ق�ضايا الثورة العربية''
(.)1965
= ''الالعقالنية في ال�سيا�سة العربية'' (.)1975
= ''الهزيمة والأيديولوجيا المهزومة'' (.)1979
= ''التجربة التاريخية الفيتنامية'' (n .)1979
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ُ
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والم�سيحيون وجدوا �أن عفلق قدم تناز ًال كبيراً للجماعات الإ�سالمية.
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