
 الموروث الوعي: الثقافة والشرعية

 شعبان  عبدالحسين

اختصاار  ” الثاورة “مّثلت فكرة الثورة حقبة مهمة من الوعي المعاصر، فقد كان االعتقاد الساادد نن بممكاان   

” العادو “طريق التغيير واإلمساك بالسلطة السياسية التي بممكانها إنجاز التحّول السريع والجذري، بمقصاء 

 .ر الدولة لتحقيق مآل الثورة والتحّكم بمسا

لقد حكمت هذه الفكرة نصف القرن الماضي كله تقريبًا على المستوى العربي فشكلت نساساًا متيناًا وصالبًا    

” االنقالباي “ونسج القومياون العارف فكارهم    . من نساسات الوعي العربي لشرادح وتيارات سياسية مهمة 

نقض الدولة القطرية، المستندة إلى التجزداة، فاي حاين    حسف ميشيل عفلق واستنادًا إلى ساطع الحصري ب

والجماعات اإلسالمية التي تلتها، العقيدة السياسية للدولة مثلما فعال  ” االخوان“نقض اإلسالميون وبخاصة 

 .حسن البنا وسيد قطف 

وحادة  وتوّجه اشتراكيون عروبيون إلى نقاض الدولاة القطرياة ذات التبعياة االساتعمارية بالساعي لتلقايح ال       

باالشتراكية نو بالعدالة االجتماعية، مثلما فعل قسطنطين زريق وياساين الحاافو وريرهماا بامعالن الثاورة      

 .المزدوجة 

العرف وشيوعيو العالم الثالث عمومًا فقد كانوا ورثة الثاورة البلشافية التاي وجادوا فيهاا      ” الماركسيون“نما 

دية والسياسية والثقافية للمجتماع القطاري كال علاى     الحل السحري لجميع المشكالت االجتماعية واالقتصا

حدة، فكل شيء قابل للتغيير بالثورة، وبعنفها تلغي الطبقات المخلوعة، والعنف الثوري حسف ماارك  هاو   

، وازدهارت هاذه الفكارة خاالل الموجاة      ”مضاّخة التااري،  “قاطرة التااري،، وحساف ريجاي  دوبرياه هاو      

 .الجيفارية الرومانسية في الستينات 

وتأثر بهذا المنطاق الثاوري الكثيار مان القاوميين العارف، ساواء، الحركاة الناصارية نو البعثياة نو فارو             

المقاومة الفلسطينية وبخاصة الجبهة الشعبية بقيادة جورج حبش والجبهة الديمقراطية بقيادة ناايف حواتماة   

ساارت بقفازات وتطاورات    وكانات تجرباة ثاورة ردفاان قاد      ( . الجناوبي )” ثاوار الايمن  “وريرهما وكاذلك  

والحالمة واالنقالبية مثل سالمين وعبد الفتاح إساماعيل وعلاي ناصار محماد     ” الثورية“دراماتيكية بقياداتها 



الجزادرية نيضًا، من دون نسيان الحركاة  ( بومدين)والبومدينية ( بن بال)وريرهم، وباإلمكان إضافة البنبلية 

، مع وقفة خاصاة للتجاربتين فاي العاراق وساوريا، السايما       ”ألخضركتابها ا”القذافية الجماهيرية الثورية و

االنقالبية العربية، ويمكن إضافة التجربة اإلسالموية السودانية ” الثورية“وهما األطول عمرًا بين التجارف 

 .إلى ذلك 

يوية الجامع األساسي والمشترك لجميع هذه التجارف والتيارات الفكرياة القوموياة واإلساالموية والماركسا    

هو ازدراء فكرة التطور التدريجي واإلصالحي باعتباره فكرًا يمينيًا ال يرتقي إلى صاعيد التغييار الجاذري    

ونقامت جمياع  . الذي تنشده هذه القوى، وصواًل للحداثة في فهمها الملتب  حسف تفسيرات القوى المختلفة 

ر عان وجادان الشاار  العرباي ضاد نوام       القوى شرعيتها على فكرة الثورة بمدعاء امتالك الحقيقة والتعبيا 

 .التبعية واالقطا  والملكية الممالدة لالستعمار واالمبريالية 

الذي باّرر نحياناًا التجااوز    ” الشرعية الثورية“االرادوية هو   المرتكز الذي استندت إليه التيارات الثوروية

تطويعها لخدمة المنطاق الثاوروي،   على الشرعية الدستورية، بل ازدرى مضمونها نو حّولها إلى شكالنية ب

وذلك بتأكيد نن طريق الخالص األساسي واالنتقال إلى المجتمع المنشود يمّر عبر السالطة السياساية التاي    

بممكانها وحدها وبقدرة خارقة تحقيق عملية التغيير وتثوير المجتمع، وذلك باالستناد إلاى نداة سياساية، ني   

 .الجليلة حزف نو تنويم ثوري ليقوم بالمهمة 

وقد استعارت الحركات القومية واإلسالمية شكل وهيكلية اإلدارة ودورها من الفكارة الماركساية عان دور    

حازف مان طاراز    “حاين تحادث عان     3091العام ،” ما العمل“طوره لينين في كتابه  الحزف الطليعي الذي

، باادحض الفكاارة التاي نااادى بهااا ماارتوف والتااي وصاافها لينااين   ”جدياد ذي ضاابط حدياادي شابه عسااكري  

 .وبخاصة في العهد الستاليني ” المغامر“وفي ما بعد االتجاه التروتسكي الذي وصفه ف ” بالمادعة“

اللتاين اصاطّف حولهماا الماركسايون والشايوعيون      ” العنف الثوري”و” حزف الفوالذيال“وولت نطروحتا 

إضااافة إلااى اليساااريين القااوميين واإلسااالميين الراديكاااليين بتمييااز ننفسااهم عاان االتجاهااات   ” الثوريااون“

قاة  في الحركة الثورياة، األرجاوزة التاي تتاردد علاى األفاواه بادعااء األفضاليات واماتالك الحقي         ” اليمينية“

 .والتعالي على اآلخرين 

وحسف وجهات النور تلك يستحيل تحقيق فكرة التحّول المنشود بالوصول إلى السلطة السياساية مان دون   

العنف الثوري، تلك المسألة التي اعتبرها لينين جوهر كل ثورة وواجف كل حزف ثوري، سواء كانت ثورة 



وهكذا لم يكن التيار الشيوعي وحده لينينيًا، . بًا عسكريًا شعبية نو كفاحًا مسلحًا، نو انتفاضة مسلحة نو انقال

 .بل كان التيار القومي واإلسالمي لينينيًا نيضًا من حيث مفهوم الحزف والعنف الثوري 

، إذا شادنا ترميزهاا، نماا الخطاوة التالياة فتبادن مان لحواة         ”السياساية “هذه هي المرحلة األولى من الثاورة  

، وتقاوم هاذه   ”التعبيار المكثاف للسياساة   “ء االهتمام المطلوف باالقتصاد باعتبااره  الوثوف إلى السلطة بميال

مان مصاادر نفاوذه السياساية     ” العادو الطبقاي  “المرحلة على فكرة السيطرة على وساادل اإلنتااج وتجرياد    

 واالقتصادية، ني بالهيمنة والتحّكم بمسار الدولة من نصغر القضايا حتى نعقدها 

كارة إلاى طاري مسادود بال عساير، قاد اضاطر العدياد مان الماركسايين والقاوميين             وكان وصول هاذه الف 

، السيما في الفترة األخيرة في عهد العولمة لتخطاي  ”التنمية المستقلة“واإلسالميين إلى إكثار الحديث، عن 

 عتبة التخلف، ولمواجهة االستكبار العالمي حساف اإلساالميين، وذلاك تعويضاًا عان فكارة التاأميم الشاامل        

 لوسادل اإلنتاج التي طبعت الغالبية الساحقة من التجارف الثورية، ررم نن األوضا  سارت باتجاه معاك  

إلى القول إن القوميين نوروا إلى ” في البدء كانت الثقافة“ويذهف المفكر المغربي عبداإلله بلقزيز في كتابه 

عركة ضد االستعمار، فاي حاين نرادهاا    الثورة االقتصادية كضرورة لوجود كيان قومي عربي في إطار الم

الماركسيون مرحلة انتقالية صوف االشتراكية، ولذلك نطلقوا على البلدان التي نحرزت االستقالل السياسي 

 .” بلدان التوّجه االشتراكي“وننومة التطور الالرنسمالي نو ” بلدان التحرر الوطني“

قتصادي الثوري، قام على فكرة التأميماات الشااملة   اال  وفي تجربة األصل والفر ، فمن المشرو  التنموي

” الطليعاة “نو الغالبة، وتعزيز دور الدولاة وتحدياد ساقف الملكياة الزراعياة وتأكياد دور التنوايم السياساي         

، ولتصفية ايديولوجية الخصم الطبقي البرجاوازي نو  ”وسيلة نساسية لنشر االيديولوجيا“واستخدام اإلعالم 

إل،، لكن فكرة التحاّول الثاوري السياساي واالقتصاادي حساف األطروحاات       . . . فر رير الوحدوي نو الكا

القومية والماركسية وفي ما بعد اإلسالمية، ررم عدم اكتمال المشرو  اإلساالمي المعاصار، وصالت هاي     

األخرى إلى طريق مسدود، باستثناء سباحة باتجاه آخر ضاد التياار، مثلماا هاي فكارة الحكوماة اإلساالمية        

الحكومااة “قتصاااد اإلسااالمي والبنااك الالربااوي باسااتعارة كتابااات اإلمااام الخمينااي وخصوصااًا كتابااه   واال

وكتابات حديثة مثل فهمي هويدي وراشد الغنوشي وحسان  ” فلسفتنا“ومحمد باقر الصدر وكتابه ” اإلسالمية

 .حنفي ومحمد سليم العوا وطارق البشري وريرهم 



ة ومالحقها ومصر الناصرية وتقليداتها وإيران اإلساالمية وشابيهاتها   وكشفت التجربة السوفييتية الماركسي

 .الفارق الشاسع والهوة العميقة بين إرادة التغيير الثوري والواقع الثقافي القاسي بتضاريسه ومنعطفاته 

  

  

 

 

  

 


