ثقافة التغيير وتغيير الثقافة
عبدالحسين شعبان
منذ ما يزيد على عقدين ونيّف من الزمان ،بدأت الكثير من الحركات السياسية تعلن عن مزاوجة أو تلقيح
برامجها بفكرة الديمقراطية وحقوق اإلنسان والتطور التدريجي والتراكم الطويل األمد ،وهو أمر إيجابي إذا
ما أخذنا بنظر االعتبار أن التطورات االنقبابية الثورية دد عادت القهقر ،،وتراجعت على نحو ارتداد،،
لدرجة أن عملية التغيير ذاتها تأخرت وانقلبت إلى الضد منها.
وإذا كانت الديمقراطية دد أصبحت مسألة مركزية لكنها لم تهبط هكذا مرّة واحدة ،بل هي بحاجة إلى ثقافةة
وتراكم ،وال بدّ أن تكون ضمن سياق المراجعة الشاملة والنقد الذاتي لمجمةل األطروحةات السةابقة ،ولةي
االنتقال من ضفة إلةى أخةر،إ إ لذ لةم يعةد باإلمكةان تجاوزهةا أو االسةتخفاف بهةا وتبريةر حجرهةا بمةزاعم
مختلفة ،لكن إعبان االنفصال عن الماضي وثقافته الخاصة االنقبابية واستبعاد «العنةف الثةور »،ومةا لةه
عبادة بعموم ثقافة الحرب الباردة والصراعات األيديولوجيةة واالسةتقطاب الةدولي ،يتطلةب ترسةيف ثقافةة
جديدة ،ما تزال رغم ادعاء تبنيّها بعيدة المنال حتى اآلن.
لقد كانت هزيمة االشتراكية «المطبقة» في االتحاد السةوفييتي وتوابعهةا بمةا فيهةا بعةم أنظمةة وحركةات
التحرر الوطني سبباً في هجران الكثير من الماركسيين والقوميين واإلسباميين (ودعاة الفكر الشمولي حتى
البارحةةة) وانقبابهةةم فجةةأة إلةةى ليبةةراليين جةةدد ،يبشةةرون بقةةيم السةةوق وبفضةةادل الرأسةةمالية ،ويةةزدرون
االشتراكية المرذولة .لكن السعي للمصالحة بين الديمقراطية وحقوق اإلنسان من جهة وبةين الفكةر السةادد
الثور ،من جهة أخر ،لم يكن األول من نوعه ،فقد جرت في الخمسينيات مثةل هةذا المحةاوالت التوفيقيةة
بين االشتراكية واإلسبام ،والحظنا كمًّا هادباً مةن المنشةورات واألطروحةات إلعةبان الةزواا أو التعشةيق
وحسن العبادة ،أو االرتباط بين فكرة االشتراكية وبين الفكرة اإلسبامية أو الفكرة القومية بزعم عدم وجود
تعارم أو اختباف بين جوهر اإلسبام والعدالة االجتماعية ،القادمة على االشتراكية وبةين الفكةرة القوميةة
واالشتراكية أو العدالة االجتماعية حسب األطروحات التي كانت ساددة.
إن التخلي عن نظرية «الثورة المسلحة» واالنتقال إلى فكرة التداول السلمي للسلطة وإدرار التعددية وحق
االختباف ودور المجتمع المدني ،خصوصاً في ظل انهيار األنظمة الشةمولية فةي أوروبةا الشةردية وتفكة

المنظومة االشتراكية ،وكذل في ظل انفتاح السوق وتكنولوجيةا اإلعةبام وثةورة االتصةاالت والمعلومةات،
استوجب إعادة النظر في الكثير من القضايا ،فهل فشل المشروع التغيير ،الثور ،العنفي واإلراد ،،األمر
الذ ،يعني دطيعة ابستمولوجية مع فكرة الثورة المسلحة؟ أم أن وصول الرهان الثور ،إلى طريق مسدود
دد أد ،إلى استبدال أو تغيير الوسادل دون تغيير المضامين؟
ولكن من جهة أخر ،هل سيكون الرهان الجديد القادم على الديمقراطية وحقوق اإلنسان والتطور التدريجي
وسيلة جديدة لتحقيق الحلم الثور ،،أم أن االنهيار واإلحبةاط دفةع بعةم األوسةاط الثوريةة لتغييةر رحيلهةا
واستبدال مناهجها؟ أ ،هةل سةتكون الديمقراطيةة بةدال عةن االشةتراكية أو الوحةدة أو الثةورة اإلسةبامية،
أطروحة خباص أ يديولوجي وخشبة نجاة عقادديةة يةتم التشةبه بهةا ،مثلمةا كةان فةي الماضةي يةتم التمسة
بأهداب فكرة الثورة المسلّحة؟ وينطبق األمر بالنسبة للحركات اإلسبامية والقوميةة والماركسةية علةى حةد
سواء ،ولعل هذا سيعني العودة إلى فكرة كانت مستساغة إلى حدود كبيرة ،أساسةها :أن التحةول المطلةوب
ينجز من القمة ولي

من القاعدة ،وفي ذل لي

سو ،أسلوب جديد لفكر عتيق ،السيَما إذا أهمل الثقافة.

وإذا كانت أميركا الباتينية دد حوّلت البنددية من الكتف األيمةن إلةى األيسةر ،السةيَما باالنتقةال بةالثورة مةن
الكفاح المسلح إلى «الهوت التحرير» واإلدةرار بةدور الكنيسةة فةي عمليةة التغييةر ،ومةن ثةم رفةع شةعار
«الثورة في صندوق االدتراع» وما أفرزا من تحوّالت فةي عةدد مةن البلةدان األميركيةة الجنوبيةة ،وعةودة
جديدة لحضور اليسار ،فإن وادع الحال العربي دد سار من نكوص إلى نكةوص ،ومةن تراجةع إلةى تهمةي
وتبديد لدور القو ،اليسارية ،األمر الذ ،يعني أن القةراءة للوادةع مةا زالةت مغلوطةة ،وأن التشةبه بالمنقةذ
ن تغيّر عنوانه.
األيديولوجي ما زال مستمرًا وإ ل
لعل أزمة المشروع الحداثي العربي ،ال تكمن في عملية اإلخفاق في نصةف القةرن الماضةي علةى الصةعيد
السياسي أو على صعيد التنمية فحسب ،بل في منظومة التوجّةه الثقةافي .ولعلةي هنةا أتودةف عنةد فكةرة أو
سؤال :هل يمكن إنجاز مشروع اجتماعي تغيير ،حداثي من دون مشروع ثقافي حقيقي؟ وهةو فةي جانةب
سياسي منه ينتسب إلى فكرة لينين بالقول «ال حركة ثوريةة مةن دون نظريةة ثوريةة» ،فالبعةد الثقةافي فةي
عملية التحوّل لم يكن بالمستو ،الذ ،يتطلبه اللحاق بالمشروع السياسي أو االدتصاد .،وظلت الثقافةة فةي
حالة الهي منة والتخلف والعزل ترفًا فكريًا فةي الغالةب فةي مجتمعةات تعةاني األميةة والعةوز وانعةدام أبسةط
متطلبات الحياة ،ناهيكم عن االفتقار إلى مقوّمات حرية التعبير ،وعدوان واحتبال وحروب وحصار.

لقد هيأت الثورة الفرنسية عام  9871أساسها الثقافي فةي حركةة واسةعة وناشةطة للتغييةر مةن مونتسةكيو
وروسو إلى فولتير وغيةرهم ،وعنةدما انتصةرت كانةت البيدةة الثقافيةة مهيةأة لقبةول ميثةل الحريةة واإلخةاء
والمساواة ،الشعارات األساسية التي رفعتها ،فةي حةين أن التجربةة العربيةة المعاصةرة لةم تسةتطع تةوفير
مستلزمات التغيير الثقافي ،ليتم استكمال وتطوير المنجز السياسي والسير بالتوجهةات التنمويةة إلةى حيةه
تهدف.
إن انهيار تجربة الموديل «النموذا» األصل سوا ًء كان اشتراكيًا أو دومياً أو إسبامياً ،داد العديد من النخب
العربيةةة مةةن الموزايية الفكةةر ،الثباثةةي إلةةى البحةةه عةةن األسةةباب الحقيقيةةة إلخفةةاق المشةةاريع الثوريةةة
الراديكالية ،بإيباء دور أكبر للعامل الثقافي ،خصوصاً باستعادة الفكةر اإلصةباحي لمحمةد عبةدا ،والتجديةد
الثقافي لطه حسين ،ومحاوالت نقد الفكر العربةي لمفكةرين مةن أصةول يسةارية دوميةة أو اشةتراكية مثةل:
ياسين الحافظ وعبداهلل العرو ،وإليا

مردص ،وتقديم دةراءات جديةدة ذات أبعةاد ماركسةية مثلمةا حةاول

إسماعيل صبر ،عبداهلل وسمير أمين وغيرهما.
مثلما هي محاولة دراءة التاريف العربي اإلسبامي لحسين مروة ومهد ،عامل وهاد ،العلو ،دراءة انتقادية
بإيباء دور أكبر للجانب الديني (اإلسبام) في ثقافة المجتمع واألمة الذ ،ترسف عبر أكثر من  9011عةام،
وبعيداً عن بعم المحاوالت السلفية واألصولية ،بل دراءة بروح العصر ووفقةاً لمنطةق التطةور التةاريخي
الدولي رغم محاوالت التكييف التي لم تخلي من إرادة وتعسف أحياناً ،مةع األخةذ بعةين االعتبةار محةاوالت
مفكرين إسباميين مثل :محمد بادر الصدر ومحمد حسين فضل اهلل ومحمد مهد ،شم

الدين ومحمود طه

والغزالي وفهمي هويد ،ومحمد سليم العوّا وطارق البشر ،وحسن حنفي وغيرهم.
لكن انهيار الكتلة االشتراكية دفع أوساطاً غير دليلة من اليسار الراديكالي المتشدد إلةى الكفةر باالشةتراكية
ال مةن مراجعةة أسةباب اإلخفةاق وتطةوير وتجديةد النظريةة ،وعنةدما أرادوا االلتحةاق
والثورة وديمهمةا بةد ً
بالمشروع الليبرالي الجديد الذ ،ال يجمعه جامع مع الفكر الليبرالي ،كةانوا مثةل األيتةام علةى مادةدة اللدةام،
واألمر يشمل بعم القوميين واإلسباميين أيضاً.
إن الوعي بأهمية العامل الثقافي في عملية التغيير ،يضع مسألة نقد السلطة ونقد المجتمةع بمةا فيهةا النخةب
السياسية والفكرية من التيارات المختلفة ،وسيلة إلزالة التغليف األيديولوجي حسب اصطباح مةارك

فةي

نقد «األيديولوجيا األلمانية» أو وفقاً أللتوسير بحديثه عن األيديولوجيا وأجهزة الدولة بصفتها وعياً زادفاً أو

مغلوطاً ،وذل بإعطاء «المشروع الثقافي» لعملية التغيير االعتبار الذ ،يستحقه كتراكم للتطور التةدريجي
السلمي للمجتمع والدولة والنخب الفكرية والسياسية والدينية.

