
 مراجعة لمعانً الثورة على انغام "ما تقٌسش ابالدي"

 

المفاجئ السرٌع بعٌد االثر فً الكٌان االجتماعً  التغٌر وهًبالعودة الى المعنى اللغوي لكلمة ثورة ,هً الهٌجان والوثوب والسطوع 

 لتحطٌم استمرار االحوال القائمة فً المجتمع و ذلك بإعادة تنظٌم و بناء النظام االجتماعً بناء جذرٌا.

 لو تمعنا في االسس التي تقوم عليها الثورة في المطلق لوجدناها عنصرين اساسيين:

 -القطع التام مع ما هو قائم قبل الثورةّ، وذلك بكسر االستمرارية مع النظام القائم.

قاعدته  ِم، السياسي هو رأس هر أناِذ  واالقتصاديجتماعي السياسي، اال ؛ يشمل ،ّكلوالقصد بالنظام هو  

لسياسي هو في الواقع تتويج ومنه انعكاس لالجتماعي ل اكُ، اذ اقول هنا ان تشاالجتماعي واالقتصادي 

 واالقتصادي .

الحال السياسي، وهنا اورد ما روي عن  (اال ما شذ )حتما يُحدِدُفمن المعلوم ان الوضع االجتماعي واالقتصادي 

وهنا اود ان اشير الى بطالن المقولة الغربية االستعمارية "كما تكونوا يولى عليكم".صلى هللا عليه وسلم سول هللا ر  

.(la fatalité de la dictature   بأن الدكتاتورية هي قدر العرب و المسلمين)  

 و أذكر  هنا القول المأثور: اِذا كنت تريد واليا كأبو بكر وعمر فكن كسعد وطلحة 

عدة اوجه،  يأخذيكون حراك وصراع قد  ،التشابهبالتالي فاِنه بانقطاع هذه الصلة بين اركان الهرم، اي انعدام 

.تكون في الواقع بمثابة انذار او تنبيه بان وقت التغير قد حان  

 I- بداية المعركة او بوادر الثورة

:و اعطي هنا مثال من هذه االوجه   

 1-تباعد ثقافي او فكري

 وهو ما الحظناه من صعود لموجة الراب، اذكر حينها اني سعدت وذلك ليس لكوني محب للراب فحسب انما 

ألني رأيت فيه مؤشر قطع بين القاعدة والنخبة، ثم جاء مؤشر اخر وهو الصحوة الرقمية التي عرفتها العامة و 

ازدرتها النخبة السياسية،  وبعد ذلك صحوة هوية ال اقول صحوة اسالمية )والتي تمنيتها( ألنها لم تتمثل في عودة 

لممارسة شعائر الدين و التشبث بها، بقدر ما كانت وعي بضرورة اعالن هويتنا والتي ال يختلف اثنان في انها 

فعنا له دفعا نتيجة الصراع والهجوم الخفي حينا و المعلن احيانا من طرف دُ، هذا الوعي الذي عربية مسلمة

 الغرب على االسالم و المسلمين.

 2-تباعد على المستوى االقتصادي

 لعل من اهم تجلياته انحسار الطبقة الوسطى و صعود الجشع البورجوازي وهذا العنصر في نظري االهم ألنه 

لدرجة يصعب تداركها اذ على اثره مباشرة يتكرس حقد و صراع طبقي وهو حسب ظني الضامن   متأخرا يأتي

لديناميكية المجتمعات وال ارى ان هناك ثورة تخلوا من هذا االمر ومن يريد ان يتعالى بثورته عن ذلك هو واهم، 

ي الفتكاك ما سلب منه. و في زي االنتهازللحاق بالبورجوا لنَقٌلتسعى لالنتقام او فالبد من قاعدة مضطهدة 

الطرف االخر جانب كبير من الطبقة البورجوازية يسعى جاهد لوقف هذا الزحف او التغيير ليحافظ على مصالحه 

 و مكاسبه.



:و يعتمد كل من الطرفين وسائل مختلفة لحسم المعركة  

 

 II- طرق حسم المعركة او نهاية الثورة

- و االغلب ان تعتمد القاعدة على أهم سالحين لديها وهما: العدد و الغضب، لذلك نالحظ ان الثورات في اولها 

تكون زحف غير ممنهج، ينقصها نظام و تسودها فوضى و هو امر طبيعي فالقصد في الثورة هو قطع و اطاحة 

رات.بالسائد لبناء واقع جديد و هكذا دواليك واال لما تغيرت االنظمة و منه المجتمعات لتتوالى الحضا  

 - اما الطرف االخر فسالحه يبدا بالبطش، الن القوة بيده و بعد ان يوقن بان العدد سيمتص البطش، ينتقل الى 

اساليب اخرى كاإلغراءات المادية ال حداث انقسامات فيقِل العدد) الذي هو كما قلنا السالح االهم في يد القاعدة 

 الثائرة( كما يمكن ان يعتمد التشويش الفكري بالدعاية التي يكون في الغالب هو مالك وسائلها.

 

من التنظيم وذلك يحدث على مستويين:  ءشيء تكون هذه القاعدة قد عرفت في االثنا  

االول تلقائي: اِذ أثناء الصراع يسقط من يسقط فال يمكن ان يواصل اال االقوى، طبعا ال نتحدث هنا عن القوة 

اصرار من أجل بلوغ الهدف، قوة مبادئ و قناعة بها حتى ال يقع امام سالحي البطش او الجسدية اِنما هي قوة 

 التغرير

الثاني ممنهج: حيث يختار من ظل صامد، و من اجل حسم المعركة لصالحه، اساليب جديدة او سالح اخر ال 

يكتفي بالتعويل على العدد، فيلجأ الى االستقطاب و التوعية لتحصين صفوفه من الدعاية و التغرير الذي يعتمده 

شبع يتعدى المستوى االول اِال)كما قلنا( االقوى، المت رى، حيث الالخصم، و في نفس الوقت يعززها بأعداد أخ

من غالبية تنتمي الى من هم االكثر تضررا في فترة  كون هؤالءتي ةو المصر على اهدافها، و عاد بمبادئ الثورة

صرين على اهداف الثورة، الى جانبهم نصيب مهم مهاد البورجوازية لذلك يكون هؤالء هم الما قبل الثورة و اضط

كضامن للتغيير بالتالي لديناميكية المجتمعات و الحضارات،  من المثقفين و النخب الواعية و المدركة لحتمية الثورة

بالركب من اجل مطامع فردية اضف اليهم قلة من المتسلقين اصحاب بعد النظر والذين يلتحقون متأخرين 

 رخيصة فال تخلو ثورة من راكبيها.

يأتي العنصر االساسي الثاني في الثورةثم   

او حسم المعركة االجتماعي مالنظا ءاعادة بنا          -III 

وهو أمر ال يحصل اال اذا نجحت السلطة اي رأس  ما تنتهي او تحسم الثورة لصالح رأس الهرم ومن وااله،لٌق

الهرم في اخماد الثورة وذلك باالعتماد على سالحها االساسي و البدائي، و هو البطش و القوة. و هي صورة 

نادرة الحصول اذ انها حتى ولو تحققت، ال تمثل حسم نهائي لصالح السلطة بل هو في نهاية االمر، اخماد وقتي 

الن العامة الثائرة أصال للغضب والحقد المتولد لديها نتيجة االضطهاد والظلم المنبثق من رأس الهرم، بالتالي لن 

الي فرصة اخرى. يكون صمتها اال وقتي بل ستزداد غضبا و تزداد التعبئة  

وربما تكون حسم جزئي وذلك عندما تفشل السلطة في استعمال سالح البطش لكن تنجح بمعية الجانب 

البورجوازي باعتماد سالح التغرير واالغراء، فيتم االلتفاف حول الثورة بتقديم تنازالت للعامة و في نفس الوقت 



دني على ذلك مال عقدبتعديل البتدجين الثورة، وهكذا يرضى كل من الطرفين بالسقف الذي و صل اليه و يتم 

باهتزاز رضاء الطرفين او احدهما. االساس، قد يهتز  

اما الصورة االقرب للتحقق فهي الحسم لصالح العامة بنجاح الطبقة الثائرة في افتكاك واجتثاث رأس الهرم وهو 

ال يتمثل في الحاكم فقط بل ومعه كل نظامه القائم و جزء هام من البورجوازية اللصيقة و ذات المصلحة 

عادت بناء نظام اجتماعي جديد يحل لمشتركة مع رأس الهرم، أما الجزء الباقي منها فيجب تحييده. وعليه تبدء اا

 محل ما اجتث، ويكون ذلك وفق المبادئ التي قامت عليها الثورة دون تنازالت.

جتثاثه يليه ولئن كانت الصورة االخيرة هي المرجوة فإنها هي اال صعب، اذ ان القطع الكلي مع السابق وا

رغم ابنها مخيفة لكنها ضرورية فهي مباشرة فراغ طبيعي، وهو ما يكرس في االغلب نوع من الفوضى و التي و 

 فعال فوضى خالقة و طبيعية والخسائر المترتبة عنها، هي خسائر جانبية ال مفر منها في أي صراع.

لكن يجب ان يتم السيطرة سريعا على هذه الفوضى و اال فشلت الثورة ألنها في هذه الحالة تكون في نهاية 

 المطاف قد كرست دكتاتورية جديدة و هي دكتاتورية البلوريتاريا.

  بصياغة عقد مدني جديد. عملية البناء من جديد تتأكدوبالسيطرة على هذه الثورة تتواصل و 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

           

     


