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الثورة السورية ومجلس الحكماء والدولة األمنية والرصاصة األولى

اقف الطيب تيزيني من الثورة السورية قراءة في مو

 رشيد الحاج صالح)1)

بعيًدا	عن	قضايا	الفلسفة	والتراث	واملنهجيات	التي	اشتغل	عليها	الطيب	تيزيني	في	عقود	طويلة،	
على	 حملها	 التي	 التيزيني	 هموم	 من	 هم	 تناول	 البحث	 هذا	 يريد	 والكتب،	 البحوث	 مئات	 فيها	 وألف	
أكتافه	طيلة	السنوات	الثماني	األخيرات	من	عمره،	ونقصد	بذلك	الثورة	السورية،	بمساراتها	الصعبة،	

وتضحياتها	الكبيرة،	ودروسها	القاسية.	

	في	الوقوف	إلى	جانب	مطالب	
ً

لقد	اختار	التيزيني	موقًفا	يكاد	ينفرد	به	من	الثورة	السورية،	متمثال
الثورة،	ونقد	النظام	األسدي	مع	البقاء	داخل	سورية.	مثل	ما	تبنى	تفسيرات	لنشوء	الثورة،	وتحولها	إلى	
حّمل	النظام	األسدي	املسؤولية	كاملة،	وتجعله	

ُ
الطريق	املسلح،	وأسلمتها،	وتدخل	الخارج،	تفسيرات	ت

"الطرف	األقوى"	الذي	أغلق	األبواب	كلها	في	الوقت	الذي	كان	يجب	أن	تفتح.	

تقوم	رؤية	التيزيني	للثورة	السورية	على	مسلمة	بسيطة	تقول	إن	هناك	دائًما	إمكان	لفعل	أمر	ما	
إذا	توفرت	اإلرادة	أو	الرغبة.	وعلى	الرغم	من	املسارات	املعقدة	التي	انجرت	إليها	الثورة،	إال	أنه	لم	يفقد	
األمل،	ولم	يتوقف	عن	نقد	النظام	األسدي،	من	دون	أن	نن�سى	أنه	لم	يتمكن	إخفاء	دموعه	أكثر	من	

مرة	على	مصير	سورية	واملجازر	التي	ارتكبها	النظام	بحق	السوريين.	

يعد	منهج	الحوار	والنقد	الهادئ	أحد	األسس	التي	بنى	عليها	التيزيني	رؤيته	الفلسفية،	فقد	حاور	
إلى	تقديم	 النظام،	ودفعه	 أنه	يستطيع	محاورة	 الثمانينيات،	وظن	 في	 البوطي	 محمد	سعيد	رمضان	
تنازالت	كبرى	تتعلق	بكف	بالء	"	الدولة	األمنية"	عن	السوريين،	والقيام	بإصالح	سيا�سي	واسع،	والتخلي	
عن	"الخيار	األمني"،	وضرورة	أن	يتعامل	النظام	مع	املنتفضين	بندّية	وجدّية.	ولذلك	نجده	شارك	في	
مؤتمرات	الحوار	التي	دعا	إليها	النظام	منذ	منتصف	عام	2011،	ووضع	خريطة	طريق	واضحة	املعالم	

)1)  رشيد محمد الحاج صالح: أستاذ	جامعي	في	عدد	من	الجامعات	العربية	)اختصاص	منطق ومناهج	بحث(،	عميد	كلية	اآلداب	في	

الرقة	بسورية	سابًقا،	له	عدد	من	الكتب	والدراسات	املنشورة	في	مجالت	ومراكز	بحثية	عدة.
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للخروج	من	حال	الصدام	التي	بدأت	تنذر	بها	الثورة،	غير	أن	النظام	لم	يأخذ	بأي	خطوة	من	خطوات	
النظام	سيستجيب	ملطالب	 أن	 يرى	 كان	 الذي	 السهل	 بالرجل	 التيزيني	 يكن	 لم	 الخريطة.	طبًعا	 تلك	
املنتفضين	بيسر،	ولكنه	ظن	أن	عدد	املتظاهرين	الذي	بلغ	املاليين	سيجبر	النظام	على	التفكير	بعيًدا	
عن	الحلول	األمنية	والعسكرية.	وال	سيما	أن	هناك	ثالثة	حكام	عرب	تركوا	السلطة	مجبرين	خالل	أقل	
من	عام.	لقد	راهن	التيزيني	على	وجود	مجرد	ذرة	عقل	لدى	النظام	السوري،	ولكن	لألسف	حتى	ذرة	

العقل	تلك	لم	يجدها.	

لم	يطالب	التيزيني	بإسقاط	النظام	أو	رحيل	رئيسه،	وهذا	يعني	في	رؤيته	أن	جزًءا	من	النظام	يمكن	
أن	يبقى،	ولكن	على	أن	يقوم	هذا	الجزء	املتبقي	باالستماع	ملطالب	املتظاهرين،	والشروع	في	برنامج	
إصالح	سيا�سي	واسع،	يبدأ	بتفكيك	"	الدولة	األمنية	"،	وإطالق	سراح	املتعقلين	السياسيين،	والتخلي	
كلًيا	عن	الحل	العسكري،	والشروع	في	حوار	وطني	شامل.	وقد	أسس	في	هذا	السياق	"مجلس	الحكماء"	
لكي	يقرب	وجهات	النظر	بين	الفرقاء،	ويساعد	على	بث	قدر	من	الثقة	بين	املتظاهرين	والنظام،	غير	
	أي	دور	يذكر	من	أجل	

َ
ش	من	قبل	النظام،	ولم	يعط أن	التيزيني	اشتكى	من	أن	املجلس	املذكور	ُهّمِ

تقديم	حلول	ممكنة	لألوضاع	في	سورية.

لعبها	من	دون	أن	يتخلى	عن	 لعبة	توظيف	كل	منها	لآلخر،	وحاول	 النظام	 التيزيني	مع	 	لقد	لعب	
أيًضا	 ولكنه	 النظام،	 لخدمة	 الرمزية	 منزلته	 يوظف	 أن	 ِبل	

َ
ق فقد	 األخالقي	من	وطنه	سورية.	 موقفه	

استغل	املساحات	املمنوحة	له	لتوجيه	نقد	معمق	للنظام.	وحديثه	عن	منهج	النظام	األسدي	القائم	
على	تعميم	الفساد	إلغراق	املجتمع	السوري	وشل	حركته،	وتشخيصه	العلة	األولى	للوضع	السوري،	
واملتمثلة	بتغول	"الدولة	األمنية"،	وسحقها	الوطن	السوري	حتى	النخاع،	تعد	من	القضايا	التي	تجاوز	

بها	التيزيني	الخطوط	الحمر	التي	وضعها	له	النظام.		

	،2000 بعد	عام	 في	كتاباته	 به	 بأس	 الداخلية	تحتل	حيًزا	ال	 السياسة	واألوضاع	 أخذت	مساحة	
فكتب	"من	ثالثية	الفساد	إلى	قضايا	املجتمع"	عام	2001،	وزاد	حديثه	عن	"أعمدة	الفساد	األربعة".	

أما	مع	بداية	الثورة	السورية	فكانت	السياسة	شغله	الشاغل	حتى	وفاته.	
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: املرحلة الثقافوية ومنهج التيزيني في مقاربة السياسة
ً

أول

انخرط	 املنصرم	 القرن	 في	سبعينيات	 الفلسفة	 في	 الدكتوراه	 درجة	 	
ً

أملانيا	حامال من	 بعد	عودته	
دّور	سؤال	النهضة	العربية	التي	طال	انتظارها؛	

ُ
التيزيني	في	موجة	املشروعات	الفكرية	التي	كانت	تّقلب	وت
ملاذا	تأخرنا	وتقدم	الغرب؟	أين	املشكلة؟	وما	الحل؟	

في	هذه	املرحلة	كان	التيزيني،	مثله	مثل	غالبية	أعمدة	الفكر	العربي	اليساري	آنذاك،	يقارب	سؤال	
النهضة	مقاربة	"ثقافوية"	ال	تحتل	فيها	السياسة	وال	الواقع	الراهن	أي	دور	ريادي،	ال	في	تشخيص	العلل،	
وال	في	مقاربة	الحلول	املمكنة.	سؤال	النهضة	ُيفكر	فيه	من	خالل	العودة	إلى	تاريخ	الفكر	اإلسالمي،	
والعالقة	بين	الفلسفة	والدين،	وبين	املادية	واملثالية،	وبين	التراث	والثورة،	وتقديم	مقاربات	مستلهمة	
من	املنهج	املادي	الجدلي،	حيث	تعطي	األولوية	للجانبين	االجتماعي	واالقتصادي	على	الجانبين	املثالي	
والديني،	أو	تفسر	املثالي	مادًيا،	مثلما	تحاول	توسيع	املنهج	املارك�سي	لجعله	أكثر	مرونة،	وأقدر	على	
لم	يكن	مهتًما	بقضايا	 أنه	 يعني	ذلك	 أن	 العربية	وتاريخها،	طبعا	من	دون	 الثقافة	 استيعاب	قضايا	
الشأن	العام	والسيا�سي	والثقافي،	حيث	كتب	في	هذه	املرحلة	عن	موضوعات	من	قبيل:	الدولة	األمنية،	
هذه	 يقارب	 كان	 أنه	 غير	 االستهالكي،	 املجتمع	 الثقافية،	 النخبوية	 ظاهرة	 الجامعية،	 الثقافة	 بؤس	
،	قضايا	عاملية	تنتمي	للعالم	الثالث	أو	في	إطار	الصراع	العالمي	بين	الرأسمالية	

ً
القضايا	بوصفها،	أوال

واملاركسية	)2).	

إلى	 التراث	 "من	 تثوريه،	فكتب	 وإمكان	 التراث	 هي	 التيزيني	 منها	 انطلق	 التي	 املركزية	 النقطة	 كانت	
لتحقيق	 بثورة	 القيام	 على	 قادرة	 تعد	 لم	 الهجينة"	 العربية	 البرجوازية	 "الطبقة	 إن	 ليقول	 الثورة"	
أنها	طبقة	مرتبطة	 األول	 لسببين؛	 وذلك	 الغرب،	 في	 الحضاري،	كما	حدث	 بالركب	 واللحاق	 التقدم	
السبب	 أما	 االستعمارية،	 باملشروعات	 مرتبطة	 أصبحت	 األخيرة	 وهذه	 الغربية،	 البرجوازية	 بالطبقة	
الثاني	فيعود	إلى	أن	تلك	البرجوازية	العربية	بقيت	تعاني	تداخلها	مع	طبقة	األقطاع	ومصالحها،	وطبقة	
"الطبقات	 أن	 إلى	 التيزيني	 ينتهي	 ولذلك	 بالثورة.	 مصلحة	 لها	 ليس	 مهيمنة	 طبقة	 بوصفها	 االقطاع	
الكادحة"	هي	املؤهلة	لتحمل	أعباء	القيام	بثورة	تعيد	الوطن	العربي	إلى	ركب	الحضارة	من	جديد.)3)	أما	

)2)		طرح	هذه	املوضوعات	في	كتاب:

	طيب	تيزيني،	على طريق الوضوح املنهجي- كتابات في الفلسفة والفكر العربي،	)بيروت:	دار	الفارابي،	1988(.

)3)	طيب	تيزيني،	مشروع رؤية جديدة للفكر العربي من العصر الجاهلي إلى املرحلة املعاصرة، من التراث إلى الثورة، جول نظرية 
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اآلفاق	التي	على	الطبقات	الكادحة	أن	تضعها	وسائَل	لها	في	ثورتها	املبتغاة	فهي	"االشتراكية"،	وتحقيق	
"الوحدة	العربية")4).	وهذا	يعني	أن	"الثورة	االجتماعية	االشتراكية"	في	مشروع	التيزيني	ال	تقوم	في	أقطار	

عربية	مجزأة.

االجتماعية	 الثورة	 ألن	 للثورة،	 التخطيط	 في	 مركزية	 منزلة	 فيحتل	 عليه،	 والسيطرة	 التراث	 أما	
على	 يسيطر	 التراث	 على	 يسطر	 من	 أن	 للتيزيني	 تبين	 فقد	 ثقافية.	 ثورة	 إلى	 تحتاج	 االشتراكية	
وتقديم	 التراث	 على	 الصراع	 عبر	 بالضرورة	 املجتمع	سيمر	 داخل	 القوى	 ميزان	 تغيير	 وأن	 املجتمع،	
تترافق	 أن	 يلزم	 االجتماعية	 الثورة	 أن	 يعني	 وهذا	 املتنازعة.	 األطراف	 أيديولوجيات	 تخدم	 تفسيرات	
التراث،	وأدلجته	من	قبل	 الغيبية"	على	 الجبرية	 "التبريرية	 لـسيطرة	 التصدي	 ثقافية	مهمتها	 مع	ثورة	
طبقة	االقطاع	والفئات	املرتبطة	بها.	وهذا	التصدي	يقوم	على	اكتشاف	العناصر	العقالنية،	وبذور	
االشتراكية،	وأساليب	التفكير	املادي	داخل	التراث،	بوصفها	جزًءا	حيوًيا	من	تراثنا،	ويمكن	في	هذه	
الحالة	استنهاضها	والبناء	عليها.	وهذه	معركة	ثقافية	شرسة	على	أصحاب	الثورة	الثقافية	التصدي	
لها،	ألن	التيار	الغيبي	املسيطر	على	التراث	الذي	يشهر	سيف	"التحريم"	و"التكفير	"	و"الزندقة"	في	
وجه	كل	من	يحاول	االقتراب	من	التراث،	تيار	ال	يستهان	به،	ومستعد	أن	يخوض	مواجهات	حتى	العظم	

مع	خصومه.)5) 

ا	من	مسلمة	يضمرها	الجميع،	ليس	في	
ً
بهذا	املعنى	يدخل	التيزيني	حلبة	الصراع	على	التراث	انطالق

سورية	وحسب،	إنما	في	العالم	العربي	بأكمله:	اإلسالميين،	الطبقات	اإلقطاعية،	األنظمة	السياسية	
العربية،	محمد	عابد	الجابري،	حسن	حنفي،	حسن	البنا،	سيد	قطب،	حسين	مروة،	جورج	طرابي�سي،	
طه	عبد	الرحمن،	أبو	يعرب	املرزوقي،	محمد	سعيد	رمضان	البوطي،	األزهر	في	مصر،	وآخرين	ال	يتسع	
املكان	لذكرهم	جميًعا.	لكل	منهم	موقفه	الخاص	وأهدافه	التي	تختلف	عن	اآلخرين،	ولكل	منهم	موقعه	
ا	في	السلطة،	أم	معارًضا	للسلطة،	أم	معارًضا	من	

ً
من	السلطة،	سواًء	كان	صاحب	سلطة،	أم	شريك

موقع	املستقل،	أم	معارًضا	من	موقع	املعارض.	وتقول	تلك	املسلمة:	إن	من	يسيطر	على	التراث	يفوز	
نوع	 إلى	 له،	 مختلفة	 وقراءات	 تفسيرات	 وتقديم	 التراث،	 على	 الصراع	 تحول	 املعنى	 وبهذا	 النهاية.	 في	

مقترحة في قضية التراث العربي،	)بيروت:	دار	ابن	خلدون،	1978(،	ص	301.	

)4)	املرجع	نفسه،	303.	

)5)	املرجع	نفسه،	ص	336- 340.	
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خفي	أو	علني	من	صراع	سيا�سي،	تفجر	في	كثير	من	الحاالت	إلى	صراع	عسكري	)مجازر	حماة	وحلب	
في	مطلع	ثمانينيات	القرن	املنصرم	التي	ارتكبها	حافظ	األسد	بحجة	القضاء	على	اإلخوان	املسلمين،	
في	 آل	سعود	 مع	 الوهاب	 عبد	 بن	 محمد	 تحالف	 املسلمين،	 اإلخوان	 مع	 الناصر	 عبد	 جمال	 صراع	
الجزائر	 البقية،	أحداث	 الطرفان	ضد	 التي	خاضها	 والحروب	 التاسع	عشر	 القرن	 في	 والحجاز	 نجد	
التاسع	من	القرن	املنصرم...(،	حتى	يمكن	القول	إن	غالبية	 الثامن	وبدايات	العقد	 في	أواخر	العقد	
الصراعات	العربية	املسلحة	على	السلطة	في	القرن	العشرين	رافقتها	صراعات	موازية	مرت	عبر	بوابة	
الثقافة	 للتراث	في	 التراث	في	ذلك	الصراع.	ولعل	هذا	ما	يبرر	الحضور	االستثنائي	 التراث،	أو	وظفت	

العربية	الحديثة	واملعاصرة.	

كان	 فقد	 ولذلك	 كلها،	 بأطيافه	 الديني	 التيار	 هو	 آنذاك	 التراث	 على	 كان	مسيطًرا	 الذي	 الطرف	
في	 التيزيني	 ُجّل	اهتمامات	 التيار.	وبالفعل	فإن	 التراث	أن	يواجه	هذا	 على	كل	من	يريد	االقتراب	من	
هذه	املرحلة،	أي	حتى	أواسط	تسعينيات	القرن	العشرين،	كانت	منصبة	على	نقد	هذا	التيار	بوصفه	
	لتحالف	بقايا	اإلقطاع	و"البرجوازية	العربية	الهجينة".	ويبدو	أن	طيب	تيزيني	كان	يعتبر	جماعة	

ً
ممثال

اإلخوان	املسلمين،	والتيار	السلفي	أبرز	الداعمين/	املمثلين	لتيار	تحالف	اإلقطاع	والبرجوازية.	ولعل	
هذا	ما	يفسر	سكوته	عن	مجازر	النظام	األسدي	بحماة	في	عام	1982،	وهو	ما	يأخذه	بعضهم	عليه.	
يمكن	أن	نضيف	هنا	عاملين	اثنين	مكملين	لهذا	السكوت؛	األول	يتعلق	بأن	النظام	األسدي	وصل	إلى	
درجة	غير	مسبوقة	من	اإلجرام،	ومستعد	أن	يق�سي	على	كل	من	يتعاطف	مع	اإلخوان	أو	حتى	يدين	
تلك	الجرائم.	أما	العامل	الثاني	فيتعلق	بشخصية	التيزيني	غير	الصدامية،	فالتيزيني	يعارض	من	موقع	
تيزيني	غير	 يعني	ذلك	أن	شخصية	 أن	 العظام،	من	دون	 املواجهة/	تكسير	 املمكن،	وليس	من	موقع	

مّيالة	للدفاع	عن	مواقفها	واستثمار	الفرص	ألق�سى	درجة	ممكنة.		

مع	بداية	التسعينيات،	وبعد	تفكك	االتحاد	السوفياتي	السابق،	وفشل	نموذج	الثورة	االشتراكية	
والثقافية،	 االجتماعية	 الثورة	 في	 مشروعه	 بمراجعة	 التيزيني	 بدأ	 الشرقية،	 أوروبا	 دول	 من	 عدد	 في	

لينتهي	إلى	ثالث	نقاط	أساس	أصبحت	تحدد	مالمح	مشروعه	الجديد:

التقليدي	 باملعنى	 ثورة	 إنتاج	 قادًرا	على	 يعد	 ولم	 العربي	"حطاًما"،	 املجتمع	 األولى:	أصبح	 النقطة	
لثورة.	أي	طليعة	ثورية،	وأحزاب	تقود	ثورة،	وأيديولوجية	ثورية،	وما	إلى	ذلك	من	قضايا	كانت	تمثل	
جزًءا	ال	يتجزأ	من	مفهوم	الثورة،	باملعنى	التقليدي	السابق	على	ثورات	الربيع	العربي.	ولذلك	نجد	أن	
"،	ويقصد	بذلك	أن	 "النهضة	 في	هذه	املرحلة	هو	مفهوم	 التيزيني	يطرحه	 الذي	أخذ	 البديل	 املفهوم	
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النهضة	أو	"املشروع	النهضوي	التنويري"	)6)	هو	األسلوب	األنجع	للوصول	إلى	تحقيق	أهداف	املجتمع	
العربي	في	التقدم.	

النقطة	الثانية:	أن	ما	أسماه	التيزيني	بـ	"الطبقات	الكادحة	"	لم	تعد	هي	املعنية	وحدها	بالثورة	أو	
النهضة	بل	املجتمع	بمجمله،	بأطيافه	وطبقاته	كلها)7).	وهذا	يعني	أن	املجتمع	بتوجهاته	األيديولوجية	
كلها،	وبمكوناته	الطبقية	كلها	معِنٌي	بالنهضة،	ألن	الكل	يدفع	الثمن،	ولم	يعد	ألحد	مصلحة	في	استمرار	

حالة	"الحطام	املفتوح".	

	
ً

النقطة	الثالثة:	أن	نقد	التيارات	الدينية	الغيبية	ال	يتم	عبر	رفض	هذه	التيارات	جملة	وتفصيال
مرحلة	 كل	 في	 تمثلها	 التي	 واملصالح	 نشوئها،	 وسياق	 التيارات،	 هذه	 تفهم	 عبر	 وإنما	 واحدة،	 ودفعة	
التراث	والحاضر	واملستقبل.	 التاريخية	والسياسية	لتصوراتها	عن	 تاريخية.	أي	عبر	كشف	املكونات	
ومن	ثم	فإنه	لم	يعد	من	املجدي	الثورة	على	هذا	التيار	الديني	واجتثاثه،	وإنما	تفهم	التجربة	الدينية	
	
ً

فاعال يعد	 لم	 التيار	 هذا	 أن	 سيما	 وال	 مدانة،	 بقيت	 وإن	 مفهومة،	 بنية	 إلى	 وتحويلها	 الداخل،	 من	
في	 املسلمين	 اإلخوان	 حال	 هو	 كما	 إلى	طرف	مسحوق،	 إما	 تحول	 بل	 العربية	 الساحة	 على	 وقيادًيا	
سورية	ومصر،	أو	إلى	الشريك	من	موقع	التابع،	كما	هو	حال	الحركة	الوهابية	في	السعودية،	واألزهر	في	
مصر.	ويبدو	أن	َميل	التيزيني	إلى	مناقشة	هذه	التيار	الديني	)مناقشة	محمد	سعيد	رمضان	البوطي	في	
أواخر	ثمانينيات	القرن	املنصرم	على	التلفزيون	السوري،	ومناقشته	أبو	يعرب	املرزوقي	في	كتاب	"آفاق	
أنه	أراد	التخفيف	من	حدة	املواجهة	 إلى	 2001(،	يعود	 عربية	فلسفة	عربية	معاصرة"	الصادر	عام	
املجتمع،	 على	 الهيمنة	 أجل	 من	 ستثمر	

ُ
ت زائفة،	 مواجهة	 بوصفها	 والدين،	 الفلسفة	 بين	 التقليدية	

	يسهم	في	تغييب	الجانبين	السيا�سي	واالجتماعي،	الذي	يعده	التيزيني	املسبب	الرئيس	
ً

وبوصفها	عامال
حيز	 إلى	 وامليتافيزيقا	 الغيبيات	 عالم	 من	 املواجه	 هذا	 نقل	 أراد	 مثلما	 العربية.	 املجتمعات	 أزمات	 في	
الواقع	والسياسة	حيث	يمكن	للفلسفة	أن	تبدو	في	هذه	الحالة	أقرب	إلى	الناس	وطموحهم	في	مجتمع	
التيزيني	أعرب	أكثر	من	مرة	عن	أن	"الحوار	العقالني")8)	يقرب	وجهات	النظر،	 أفضل.	وال	سيما	أن	

ويجعل	املختلفين	أقرب	إلى	بعضهم	إلى	بعض.	

)6)		حوار	مع	الدكتور	طيب	تيزيني	على	قناة	الجزيرة	بتاريخ	7- 8 -2011.	

https//:www.aljazeera.net/programs/today-interview7/8/2011/محمد-الطيب-تيزيني-ثورة-التغيير-في-سوري/ 

)7)	املرجع	نفسه.	

)8)	طيب	تيزيني	وأبو	يعرب	املرزوقي، آفاق فلسفية عربية معاصرة،	)بيروت/	دمشق:	دار	الفكر	املعاصر	ودار	الفكر،	2001(،	ص	271.	

https://www.aljazeera.net/programs/today-interview/2011/8/7/محمد-الطيب-تيزيني-ثورة-التغيير-في-سوري
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هكذا،	وبعد	حوالى	عقدين	من	الزمن	اتضحت	األمور	أكثر	في	ذهن	التيزيني.	فالصراع	الطبقي	بين	
الطبقات	الكادحة	من	جهة،	وطبقة	اإلقطاع	وبقايا	البرجوازية	الهجينة	من	جهة	ثانية،	أمر	لم	يعد	
موا.	مثلما	تبين	له	أن	الصراع	على	التراث	لم	يعد	 ِ

ّ
موجوًدا	على	أرض	الواقع،	فما	حصل	أن	الجميع	ُحط

مربط	الفرس،	وإن	بقي	على	موقفه	الرافض	لأليديولوجيات	الغيبية	املسيطرة	على	التراث.	

هذه	التغيرات	في	موقف	التيزيني	ستكّون	املقدمات	األولية	لبلورة	مالمح	جديدة	في	فكره،	من	أهم	
َفكر	فيه،	فيه	تكمن	املشكالت،	

ُ
ميزاتها	عودة	السياسة	والواقع	اليومي	ليصبح	جزء	ال	يتجزأ	من	امل

ومنه	تستخرج	املمكنات.		

  ثانًيا: حضور السيا�سي اليومي في فكره بين عامي 2000 و2011

والتحديث"	 "التطوير	 شعارات	 أطلق	 	2000 عام	 سورية	 في	 السلطة	 األسد	 بشار	 تسلم	 بعد	
ببعض	 في	حينه	 مثلما	سمح	 عليها.	 العمل	 ويريد	 يحملها	 كعناوين	 الفساد"	 و"مكافحة	 و"الشفافية"	
السوريون،	 يعانيها	 التي	 الكبرى	 واملشكالت	 الداخلي	 الوضع	 حول	 املنتديات(	 عبر	 )تمت	 املناقشات	
وال	سيما	غياب	الحريات،	وتغول	الفساد	بطريقة	غير	مسبوقة،	وما	طرح	حينئذ	من	ضرورة	القيام	

بإصالح	سيا�سي	شامل	وحقيقي.	

ولكن	سرعان	ما	تبين	أن	بشار	األسد	كان	يراوغ،	وهو	ما	كان	يتوقعه	كثير	من	السوريين،	فقوانين	
فرغ	من	معناه	بتحويله	إلى	

ُ
اإلعالم	واألحزاب	"املنتظرة	"	بقيت	حبيسة	األدراج،	واإلصالح	السيا�سي	أ

إصالح	إداري	أو	اقتصادي.	أما	مكافحة	الفساد	فقد	تمثلت	بسجن	عشرات	من	الفاسدين	من	بين	
اآلالف	املؤلفة،	وكان	هذا	اإلجراء	للتغطية	اإلعالمية	ال	أكثر،	ألن	أعداد	الفاسدين	ومظاهره	ارتفعت	

بشكل	غير	مسبوق	في	عهد	الرئيس	الجديد.	

خالها	 غضت	 مرحلة	 وهي	 السيا�سي.	 التيزيني	 تفكير	 من	 جديدة	 مرحلة	 بدأت	 السياق	 هذا	 في	
واملراجعات	 النقد	 من	 نوع	 بتقديم	 شرعوا	 الذين	 والسياسيين	 املفكرين	 بعض	 عن	 النظر	 السلطة	
وجوهرية،	 حساسة	 مسائل	 تتناول	 مقترحات	 بتقديم	 لهم	 ُسمح	 مثلما	 سورية،	 في	 السلطة	 لسلوك	

تتعلق	بالدستور	وقانون	الطوارئ	وتداول	السلطة	وشكل	اإلصالح	السيا�سي	املنتظر.	
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اإلصالح السيا�سي

بقول	 ي�سي	 للسوريين	 العام	 املزاج	 كان	 	2000 عام	 سورية	 على	 رئيًسا	 األسد	 بشار	 رض	
ُ
ف عندما	

في	ظل	 بل	شبه	مستحيلة،	 ممكنة،	 غير	 األخرى	 االحتماالت	 دامت	 ما	 بشروط،	 ولكن	 الرئيس،	 هذا	
القبضة	األمنية	التي	كانت	"تستبيح	الوطن	حتى	العظم".	ومن	أهم	الشروط	التي	من	شأنها	أن	تجعل	
الحريات	 باب	 يفتح	 بإصالح	سيا�سي	شامل	وحقيقي،	 قيامه	 السوريين	 لدى	 	

ً
مقبوال الجديد	 الرئيس	

املقفل	بأصفاد	من	حديد،	ويعيد	الحياة	السياسية	للبالد،	هذه	الحياة	التي	حرمت	منها	سورية	منذ	
عام	1963	تقريًبا.	

قضايا	 بمناقشة	 آنذاك	 "املنتديات"	 وبدأت	 السيا�سي"،	 "اإلصالح	 مصطلح	 تداول	 تم	 وبالفعل	
اإلصالح	السيا�سي	التي	تناولت	تغيير	مواد	في	الدستور،	وضرورة	صدور	قوانين	تشرع	لحرية	الصحافة	
محض	 بقيت	 املناقشات	 أن	 غير	 التقدمية.	 الوطنية	 الجبهة	 نطاق	 خارج	 سياسية	 أحزاب	 وتشكيل	
مناقشات،	ومضت	السنة	األولى	من	حكم	الرئيس	الجديد	منن	دون	أي	جديد	يذكر،	بل	على	العكس،	
فقد	أغلقت	املنتديات،	وزج	بمطالبي	اإلصالح	السيا�سي	في	السجن	)منهم:	عارف	دليلة،	ميشيل	كيلو،	
رياض	سيف	وآخرون(.	يقول	تيزيني	عن	هذه	املرحلة:	"ولكن	ليس	متأخًرا	كثيًرا،	انجلى	املوقف	املعارض	
لإلصالح	في	إطار	حزب	"البعث"	الحاكم	في	حقول	السلطة	)األمنية	والعسكرية	والتشريعية(.	وظهر	
األمر	وكأن	ما	أعلنه	"الحرس	القديم"	بتجلياته	املختلفة	من	رفض	لإلصالح،	أتى	ليجد	موافقة	ضمنية	

قفل	امللف!"	)9).
ُ
من	ِقبل	الرئيس	والهيئة	الرئاسية،	وأ

التيزيني	املقصود	باإلصالح	السيا�سي	بضرورة	املعالجة	اآلنية	)اآلن	وليس	غًدا(	لعدد	من	 ويحدد	
العرفية،	 واألحكام	 الطوارئ	 قانون	 مفعول	 إلغاء	 التالية:	 مقدمتها	 في	 "تبرز	 التي	 اإلصالحية	 امللفات	
الدولة	 كلًيا	عن	السجناء	السياسيين،	وإنتاج	قانون	أحزاب	ديمقراطي	وعصري،	وتفكيك	 واإلفراج	
األمنية،	وحل	مشكلة	العمل	والتعليم	وقانون	التداول	السلمي	للسلطة	وما	ينجم	عن	ذلك	من	حرية	

التعبير"	)10).

ناهضين"، الحوار املتمدن،	العدد	3833،	)28- 8- 2012(.
ُ

)9)	طيب	تيزيني،	"الثورة السورية في عيون امل

http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid321694=  

)10)	طيب	تيزيني،	"اإلصالح السيا�سي"،	جريدة التحاد اإلماراتية،	العدد	13050،	29،3،	2011(.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=321694
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أما	طريقة	تعامل	نظام	األسد	األبن	مع	مطالب	اإلصالح	السيا�سي	فإن	التيزيني	يقسمها	إلى	مرحلتين؛	
املرحلة	األولى	تغطي	السنوات	األولى	من	حكم	بشار	األسد،	وكان	التعامل	مع	هذا	املطلب	يقوم	إما	
على	االستماع	للمطالبين	به	فقط	من	دون	إبداء	أي	ردود	فعل	تذكر،	أو	الحديث	عن	أنواع	أخرى	
	لاللتفاف	على	مطلب	اإلصالح	السيا�سي.	

ً
من	اإلصالح،	بمثل	اإلصالح	اإلداري	أو	االقتصادي،	طريقة

ولذلك	نجد	التيزيني	ينبه	في	هذه	املرحلة	إلى	أن	"مفهوم	اإلصالح	والقضية	التي	تمثله،	كانا	مطروحين	
بمختلف	 السلطة	 أن	 إلى	 املدني،	إضافة	 املجتمع	 األهلي	وشتات	من	 املجتمع	 أوساط	واسعة	من	 في	
عطيات	الحكيمة،	أي	

ُ
حقولها	املذكورة	آنًفا	كانت	تسّوق	عملها	تحت	أسماء	القرارات	اإلصالحية	واأل

قر	بذلك	مفهوًما	وقضية")11).
ُ
إنها	كانت	ت

وفي	العالقة	بين	اإلصالح	السيا�سي	وأنواع	اإلصالح	األخرى	من	إصالح	إداري	أو	اقتصادي	يرفض	
التيزيني	أي	التفاف	على	أولوية	مطلب	اإلصالح	السيا�سي،	بل	يجعل	هذا	اإلصالح	السيا�سي	"املفتاح"	
ألنواع	اإلصالح	األخرى	كلها،	التي	لن	يكون	لها	أي	معنى	من	دون	اإلصالح	السيا�سي.	ففي	"سبيل	ضبط	
اإلصالح	 بأن	 التذكيُر	 املنهجية	 الناحية	 من	 واملفيد	 املناسب،	 من	 لعله	 في	سوريا،	 اإلصالح	 إشكالية	
السيا�سي	وإْن	مثّل	واحًدا	من	محاور	اإلصالح	وتجلياته،	إال	أنه	–	في	ضوء	التأسيس	املنهجي	إلصالح	
	األكثر	أولوية	

ّ
إلى	امللف	السيا�سي	بوصفه	امللف وإعادة	إصالح	املجتمع	السوري	–	يجدر	بنا	النظر	

امللف	 ذلك	 أن	 نرى	 لعلنا	 بل	 القادمة،	 املرحلة	 في	 املْعني	 السوري	 العمومي	 اإلصالح	 مشروع	 ضمن	
ناط	به	التأسيس	للملفات	األخرى.	فالسؤال	املتصل	بالسلطة	السياسية	يتدخل	

ُ
السيا�سي	هو	الذي	ت

في	كل	األسئلة	األخرى،	وإذا	كان	السؤال	املتصل	باالقتصاد	يتدخل	كذلك	في	كل	تلك	األخرى	)وكذلك	
بآلياته	 يمارس،	 يظل	 السلطة	 سؤال	 أن	 إال	 وغيرها(،	 والقضاء	 التعليم	 أسئلة	 إلى	 بالنسبة	 الحال	
التصق	 الذي	 وهو	 "التدبير"،	 نعم،	 والتدبير.	 والضبط	 التخطيط	 دور	 عموًما،	 املجتمع	 في	 متوغلة	
بتعريف	السياسة	منذ	أرسطو	وحتى	اآلن	مروًرا	بالفارابي	ورّواد	الفكر	السيا�سي	الغربي	الحديث،	يظل	
ل	في	البنية	املجتمعية	العامة.	ولذلك،	فإن	

ّ
قائًما	وصحيًحا	في	الحدود	املشار	إليها	هنا،	أي	حدود	التدخ

إلى	القطاع	 محاولة	النظام	السوري	منذ	حافظ	األسد،	تسويق	نمط	من	اإلصالح	يقوم	على	النظر	
االقتصادي	واآلخر	التعليمي...	الخ	من	حيث	هي	قطاعات	يمكن	حّل	مشكالتها	اإلصالحية،	دونما	طرح	

.	(12(	"
ً

	شامال
ً

سؤال	إصالح	النظام	االقتصادي؛	وفشل	ذلك	فشال

ناهضين"،	مصدر	سابق.		
ُ

)11)	طيب	تيزيني،	"الثورة السورية في عيون امل

)12)	طيب	تيزيني،	" إلصالح املغفل"، الحوار املتمدن،	العدد	4057،	)9- 4- 2013(.	

http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid353487= 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=353487
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الثانية	التي	تلت	السنوات	األولى	لتولي	بشار	األسد	السلطة،	وما	إن	استتب	األمر	 أما	في	املرحلة	
للرئيس	الجديد	حتى	ظهر	خطاب	معاٍد	وتخويني	ملفهوم	"اإلصالح	السيا�سي".	وقد	علل	هذه	الخطاب	
نفسه	بأن	مطالب	اإلصالح	السيا�سي	هي	"مؤامرة	"	للنيل	من	اللحمة	الوطنية	وتفكيك	سورية	"الصمود	
السيا�سي	 الجديد	أصبح	مصطلح	اإلصالح	 الرئيس	 والتصدي".	هكذا،	وبعد	سنوات	عدة	من	حكم	
	على	الالوطنية.	وهكذا	ظهرت	أيًضا	"املطالبة	باإلصالح..	بوصفها	جريمة.	كان	

ً
شُبهة	إن	لم	يكن	دليال

لي	هذا	األخير	كل	نوافذ	الرؤية	التاريخية	الواقعية،	ولو	بحّد	أدنى،	
ّ
وعي	النظام	األمني	قد	سّد	على	ممث

خصوًصا	أن	أفراًدا	ومجموعات	من	املثقفين	السوريين،	وجدوا	مصالحهم	مرتبطة،	بمسّوغ	اقتصادي	
بإدارة	مجموعة	من	رجال	اإلدارة	 نافذ	وغيره،	بمصالح	السلطة.	وانسّدت	آفاق	اإلصالح،	خصوًصا	
	من	محاولة	

ً
واألمن	واإلعالم،	الذين	وضعوا	أنفسهم	في	خدمة	النافذين	الفاعلين	ضمن	هؤالء،	بدال

التأثير	والتنوير	في	أوساط	الناس"	)13).

النظام	 ينظر	 حيث	 األسدي.	 النظام	 قبل	 من	 بالزمن	 واللعب	 الوقت	 مسألة	 التيزيني	 يغفل	 وال	
لإلصالح	السيا�سي	ومكافحة	الفساد	بوصفهما	مسألة	زمنية	قد	تطول	لعقود	طويلة،	ما	يعني	في	النهاية	
إفراغ	عملية	اإلصالح	من	مضمونها،	وااللتفاف	عليها.	ولذلك	نجد	التيزيني	يؤكد	مراًرا	وتكراًرا	على	أن	
الزمن	املطلوب	لإلصالح	هو	جزء	جوهري	من	عملية	اإلصالح	ذاتها.	هكذا	ينبه	التيزيني:	"اآلن	وليس	

غًدا،	ألن	إرجاء	ما	هو	مطروح	اليوم	يفقد	كسب	رهان	املستقبل	الكثير	من	الفرص	املمكنة"	)14).

الفساد السوري 

	لم	يشرح	مفكر	سوري	مفهوم	"الفساد"	السوري	مثلما	شرحه	وحلله	التيزيني.	فقد	اتضح	له	أن	
الفساد	ليس	محض	ظاهرة	انتشرت	ويصعب	السيطرة	عليها،	كما	يحاول	النظام	السوري	أن	يروج،	
وأنه	يكاد	يكون	فريًدا	من	نوعه	وال	يشبه	كثيًرا	الفساد	املنتشر	في	املجتمعات	األخرى،	وأخيًرا	اتضح	
أو	"معول"	لتحطيم	املجتمع	السوري	 أو	"منهج	مقصود"	 "آلية	للحكم"	 أنه	فساد	يقوم	بوظيفة	 له	
بصورة	كاملة	حتى	ال	يعود	لدى	هذا	املجتمع	أي	قدرة	على	الفعل،	ومن	ثم	االستسالم	الكامل	ملا	يسميه	

ناهضين"،	مصدر	سابق. 
ُ

)13)	طيب	تيزيني،	" الثورة السورية في عيون امل

)14)	طيب	تيزيني،	"عودة املشروع النهضوي العربي"، الحوار املتمدن،	العدد	5056،	)26- 1- 2016(.	

http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid502304= 
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التيزيني	بـ	"الدولة	األمنية"	التي	بدورها	استباحت	كل	�سيء.

يتوسع	التيزيني	في	شرح	مفهوم	الفساد	وآليات	عمله	وكيفية	استخدامه	من	قبل	األنظمة	السياسية،	
والنتائج	التي	تجنيها،	خصوًصا	إذا	كانت	هذه	األنظمة	غير	ديمقراطية.	ويبدو	أن	هذا	التوسع	يعود	إلى	
أمرين؛	األول	خطر	مفاعيل	آليات	الفساد	وحجم	الدمار	السيا�سي	واألخالقي	الذي	يصاب	به	املجتمع	
نتيجة	هذا	الفساد.	أما	األمر	الثاني	فهو	التأكيد	أن	الفساد،	وإن	وجد	في	بلدان	عدة،	فهو	ظاهرة	تتم	
تلك	 إرادة	 من	 النقيض	 على	 ظاهرة	 وليس	محض	 السياسية،	 األنظمة	 قبل	 من	 ورعايتها"	 "صناعتها	

األنظمة	وال	يمكن	السيطرة	عليها.	

وتقوم	عملية	تعميم	الفساد	بوصفها	وسيلة	من	وسائل	الحكم	على	قضية	بسيط	تقول:	"إن	من	
ال	يمتلك	كفايته	املادية،	إنما	هو	أقرب	الناس	إلى	إمكان	استباحة	كرامته،	ومن	ثم	الغوص	في	دائرة	
الذين	يفتقدون	حرياتهم	السياسية	 بأولئك	 الفساد	واإلفساد،	وهذا	يصح	بعمق	أكبر،	حين	يتصل	
العالم	 معظم	 في	 الحال	 هو	 كما	 العرفية،	 واألحكام	 الطوارئ	 قوانين	 لهيمنة	 ويخضعون	 خصوًصا،	

العربي")15).

ويندرج	الفساد	في	سورية	ضمن	هذه	اآلليات.	أما	الهدف	األسا�سي	والكبير	من	وراء	هذا	الفساد	
فيكمن	في	الهيمنة	الكاملة	على	املجتمع،	حتى	إن	"النظام	السلطوي	في	سوريا	حقق	حضوًرا	كثيًفا	على	
أرض	الواقع،	ووضوًحا	بارًزا	على	صعيد	اإلفصاح	عن	نفسه،	فقد	أوصل	هذا	النظام	)الدولة	األمنية(،	
أخطبوط	 إلى	 واإلفساد	 الفساد	 عملية	 تحولت	 حيث	 ونظرًيا،	 عملًيا	 وضوًحا	 األكثر	 غاياتها	 إلى	 ربما	
شمل	الجميع،	إال	من	رحمه	ربه")16).	فالجميع	يجب	أن	يكون	فاسًدا،	وهذا	أمر	يزيد	من	قدرة	السلطة	
،	ويزيد	من	نسبة	املستفيدين	غير	

ً
السورية	على	السيطرة	على	أي	محتجين	محتملين	في	املستقبل	أوال

شبكته	 ومن	 السوري،	 السيا�سي	 النظام	 من	 يقوي	 الذي	 األمر	 السياسية،	 السلطة	 من	 الشرعيين	
الجميع	 يصبح	 بعد،	حيث	 َيفسد	 لم	 من	 ُيفسد	 "أن	 يغدو	مطلب:	 ولذلك	 األطراف.	 مترامية	 األمنية	
ملوثين	ومدانين	تحت	الطلب"	)17)،	أمر	في	غاية	األهمية.	وهنا	نجد	التيزيني	يستشهد	بمجلة	مجلة	دير	

)15)	طيب	تيزيني،	"شبكات الفساد واإلفساد العاملية "، التحاد اإلماراتية،	)2-8-2005)

)16)	طيب	تيزيني.	حوار	في	مجلة	الجديد،	)لندن:	1-8-2015(.

https//:aljadeedmagazine.comطيب/%E280%%AD-%E280%%AC. 

)17)	املصدر	نفسه.

https://aljadeedmagazine.com/طيب%E2%80%AD-%E2%80%AC
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شبيغل	األملانية	التي	أطلقت	على	سورية	-في	ذلك	الوقت-	اسم	دولة	"امللفات	األمنية")18).

بهذه	 ويقصد	 الرباعي"،	 االستبداد	 "قانون	 يسميها	 ركائز	 أربع	 التيزيني	 عند	 السوري	 وللفساد	
ا	
ً
وثالث بالثروة	 وثانًيا	 بالسلطة	 	

ً
أوال االستئثار	 خالل	 من	 املجتمع	 داخل	 يفعل	 الفساد	 أن	 األعمدة	

باإلعالم	ورابًعا	باملرجعية	املجتمعية)19).	مصادر	الفساد	هذه	تسمح	للسلطة	السياسية	أن	تستبيح	
سورية	من	دون	"ضوابط	قانونية	وحقوقية	وسياسية	وأخالقية"	)20).	وبما	أن	حزب	البعث	ُيختصر	
برئيسه،	فإن	عبارة	"قائد	الدولة	واملجتمع"	تعني	الرئيس	هو	قائد	الدولة	واملجتمع،	بل	تعني	الرئيس	
في	 يشبه	سورية	 التيزيني	 إن	 حتى	 وجيشها.	 ودساتيرها	 وقوانينها	 بكل	سلطاتها	 نفسها،	 الدولة	 هو	
مرحلة	ما	قبل	الثورة	بفرنسا	في	مرحلة	ما	قبل	الثورة	الفرنسية،	فكأنما	"نحن	أمام	نموذج	تاريخي	
بينه	وبين	 التماهي	 أعلن	ملك	فرنسا	عملية	 الكبرى،	وذلك	حين	 الفرنسية	 الثورة	 هو	فرنسا	قبل	
حكم	 من	 أكثر	 أمام	 مصراعيه	 على	 الباب	 يفتح	 مما	 أنا،	 والقانون	 القانون،	 "أنا	 فقال:	 القانون،	
"جمهوري"	وراثي،	فلقد	تحول	الوطن	)ويقصد	سورية(	إلى	حالة	فاقدة	حتى	للضوابط	الدستورية	

والقانونية	)املكتوبة	واملقر	بها(")21).	

نظرية املؤامرة تستلزم بالضرورة اإلصالح السيا�سي

من	األفكار	الشائعة	التي	يتلطى	خلفها	النظام	األسدي	لتبرير	عدم	قيامه	بإصالح	سيا�سي	شامل	
الديمقراطية	والتداول	السلمي	 في	سورية	على	أسس	جديدة	تقوم	على	 الحياة	السياسية	 بناء	 يعيد	
للسلطة	وحرية	الصحافة	واألحزاب،	هناك	فكرة	"نظرية	املؤامرة"	التي	بقي	يعزف	عليها	لحوالى	نصف	
إصالح	 إن	 يقول	 النظرية	 هذه	 فإن	فحوى	 معروف	 هو	 وكما	 ملل.	 أو	 كلل	 دون	 من	 الزمان	 من	 قرن	

)18)	املصدر	نفسه.	

)19)	طيب	تيزيني،	"تغييب الالعب األكبر"، الحوار املتمدن،	العدد	3639،	)2012-2-25(.	

http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid295340= 

)20)	املصدر	نفسه.	

)21)	طيب	تيزيني،	"سورية وأسئلة اللحظة "، الحوار املتمدن،	العدد	5144،	)2016-4-26(.	

http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid514785= 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=295340
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=514785
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ال	 أمور	 الديمقراطية،	 روح	 مع	 يتما�سى	 بما	 القوانين	 وتحديث	 الفساد	 ومكافحة	 الداخلية	 األوضاع	
يمكن	االلتفات	إليها	في	ظل	التهديدات	الخارجية	من	قبل	إسرائيل،	وما	يسمى	بـ	"االمبريالية"،	وأطماع	
"املقاومة"	 للـ	 	، وأخيًرا	 	

ً
أوال الكامل،	 التفرغ	 يستوجب	 الذي	 األمر	 االستعمارية،	 ومخططاته	 الغرب	

الخارجي	 العدو	 إن	 بل	 يؤجل،	 قد	 فأمر	 اإلصالحات	 أما	 الخارجية،	 التحديات	 ومواجه	 و"املمانعة"	
ا	على	مستوى	األوضاع	الخارجية،	وال	سيما	أن	

ً
يريدنا	أن	نتلهى	باألوضاع	الداخلية	لكي	يسجل	نقاط

التحديدات	الخارجية	هذه	تتعلق	بأرض	الوطن	وسيادته.	

املؤامرة"،	 "نظرية	 فكرة	 زيف	 كشف	 على	 ويقوم	 واضح،	 الطرح	 هذا	 من	 التيزيني	 موقف	
وينطلق	من	فكرة	بسيطة	تقول	إن	الديمقراطية	هي	القوة	التي	تمنح	القوة	للدول	والشعوب	لكي	
الطامع.	 للخارج	 �سيء	 فعل	 الدول	 تستطيع	 ال	 الديمقراطية	 دون	 ومن	 الخارج،	 مواجه	 تستطيع	
	انفتاح	النظام	السيا�سي	على	الداخل	والشعب	لتجنب	الضغوطات	

ً
وأن	الديمقراطية	تتطلب	أوال

لتهديدات	 تعرض	 كلما	 الداخل	 على	 ضغط	 من	 االسدي	 النظام	 به	 يقوم	 ما	 بعكس	 الخارجية،	
خارجية.	يقول	التيزيني	في	معرض	تعليقه	على	ما	يجب	أن	يقوم	به	النظام	لتجنب	الضغوط	عليه	
ومعه	 الحاكم	 يفكر	 أن	 املسألة،	 تلك	 في	 األصل	 "إن	 	:2005 عام	 الحريري	 رفيق	 اغتيال	 أزمة	 بعد	
النظام	السيا�سي	القائم	في	التقريب	بينه	وبين	من	هو	حاكٌم	باسمه،	أي	الشعب.	وصيغة	"التقريب"	
املذكورة	هي	الحد	األدنى	من	العالقة	بين	الطرفين،	إذا	ما	غابت	فإن	النظام	املعِني	يكون	قد	ر�سي	
سحب	شرعيته	منه.	وهنا،	سنواجه	مشكلة	بل	مفارقة	تقوم	على	أن	مثل	هذا	النظام	ال	يمتلك	

ُ
أن	ت

الوعي	االجتماعي	والتاريخي	بمصالحه،	التي	تقت�سي	-	في	الحّد	األول	-	اإلبقاء	على	حّد	إيجابي	معّين	
من	العالقة	بينه	وبين	الشعب	الذي	يحكمه"	)22).	

حتى	إن	التيزيني	يجعل	من	الحديث	عن	"املؤامرة"	سبًبا	إضافًيا	لضرورة	القيام	باإلصالح	السيا�سي	
الواسع،	ألنه	رأى	أن	الحديث	عن	أن	املقاومة	تتطلب	تأجيل	اإلصالح	هو	حديث	زائف،	ويشبه	من	
يضع	خنجر	في	خاصرته	استعداًدا	للمعركة.	ولذلك	نجد	التيزيني	يتساءل	حول	العالقة	بين	املقاومة	
واإلصالح	"وهل	ينفصل	هذا	عن	ذاك	ويتعارض	معه،	أنا	في	رأيي	بالعكس	أنه	تقوم	عالقة	حميمية	
باملعنى	العلمي	والسيا�سي	بين	األمرين	بين	املقاومة	واملمانعة	والعمل	على	إعادة	بناء	الداخل	السوري"	
)23)	.فاإلصالح	السيا�سي	يمكن	أن	يمثل	مخرًجا	لألوضاع	الصعبة	في	سورية،	بل	هو	املخرج	الوحيد	في	

)22)	طيب	تيزيني،	"الديمقراطية	رهان	اإلصالح	في	سوريا"،	صحيفة	االتحاد،	)أبو	ظبي:	5	أيلول،	2005(.	

)23)	حوار	مع	الدكتور	طيب	تيزيني	على	قناة	الجزيرة	بتاريخ	7- 8 -2011.	
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ل	في	حينه،	وما	يزال،	حالة	
ّ
األزمات	كلها	التي	تسبب	بها	نظام	األسدي	طيلة	مدة	حكمه،	فـ	"اإلصالح	مث

ضرورية،	ضرورة	تاريخية.	لهذا	ما	قاله	أولئك	من	اإلعالم	السوري	ليس	صحيًحا،	ليس	دقيًقا	من	أن	
هذا	يعارض	املوقف	القائم	على	املقاومة	واملعاندة")24).

ا: رؤية تيزيني للثورة وأسبابها
ً
ثالث

	ال	يمكن	النظر	ملوقف	التيزيني	من	الثورة	وأسبابها	إال	أذا	اخذنا	عدد	من	النقاط	التي	يمكن	أن	
تشكل	الوضعية	التي	يمارس	من	داخلها	التيزيني	السياسية	بشكل	عام.	وأول	هذه	النقاط	أن	التيزيني	
اختار	أن	يقف	في	وجه	النظام	من	منطلق	املعارض	الذي	يظن	أن	لدى	النظام	نقاط	ضعف	كثيرة	
يمكن	التركيز	عليها،	بمعنى	أنه	وضع	احتمال	انهيار	النظام	من	الداخل،	متأثًرا	في	هذه	النقطة	بالدرس	
الخلدوني	الذي	أكد	أن	انتشار	الفساد	مؤذن	بالخراب.	أما	النقطة	الثانية	فتعود	إلى	أن	مكونات	التيزيني	
الفكرية	هي	مكونات	يسارية/	قومية،	ومن	ثم	فقد	بقيت	عنده	بعض	املشتركات	مع	النظام،	ويمكن	
القول	بأنها	مشتركات	بقيت	تمارس	تأثيرها	عليه،	بوصف	أن	األيديولوجية	الرسمية	للنظام	السوري	
يقبل	 أنه	 هنا	 تعني	 للنظام	 التيزيني	 معارضة	 أن	 يستتبع	 وهذا	 أيًضا،	 قومية	 يسارية	 أيدولوجية	 هي	
بالنظام	إذا	قام	هذا	النظام	بإصالح	نفسه،	بحيث	يعيد	هيكلية	نفسه	بشكل	جذري،	ويأخذ	مطالب	
السوريين	بالحرية	والكرامة	بالحسبان.	أما	النقطة	الثالثة	فتعود	إلى	أن	التيزيني	ال	يثق	باملعارضة	التي	
تحمل	صبغة	دينية،	وال	سيما	اإلخوان	املسلمين	والفصائل	اإلسالمية	املسلحة	املدعومة	من	الخليج.	
فهو	يرى	أن	قوى	اإلسالم	السيا�سي	وأحزابه	متورطون	في	النهاية	مع	األنظمة	الفاسدة،	وليس	لهم	من	
هم	سوى	تقاسم	السلطة	مع	أولئك	الحكام،	ومن	ثم	ليس	لديهم	أي	تطلعات	تنويرية	أو	نهضوية	تجاه	
املجتمعات	العربية.	أما	النقطة	الرابعة	فتتعلق	ببقاء	التيزيني	داخل	سورية	حتى	وفاته،	وهذا	يعني	أنه	
كان	مضطًرا،	في	بعض	األحيان،	أن	يتجنب	حدوث	صدام	مع	النظام	يمكن	أن	يكلفه	حياته.	ولذلك	
نجده	يلجأ،	في	بعض	الحاالت،	إلى	تعميم	النقد،	بحيث	ال	يوجه	مباشرة	للنظام	السوري	فقط،	ولكن	
بوضوح،	 األمور	 إلى	 اإلشارة	 على	 في	حاالت	عدة	 تجرؤه	 مع	 والفاسدة،	 الشمولية	 األنظمة	 إلى	عموم	
وتشخيص	ال	شك	في	أن	النظام	كان	ينظر	إليه	بامتعاض	شديد،	وال	سيما	عندما	يتحدث	عن	بعض	

https//:www.aljazeera.net/programs/today-interview7/8/2011/محمد-الطيب-تيزيني-ثورة-التغيير-في-سوري/ 

)24)	املرجع	نفسه.	

https://www.aljazeera.net/programs/today-interview/2011/8/7/محمد-الطيب-تيزيني-ثورة-التغيير-في-سوري
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الذي	 هو	 الداخلي	 "الحطام	 الساعة	بحمص"،	 "مجزرة	 األمنية".	 الدولة	 تغول	 	" قبيل:	 القضايا	من	
يجلب	التدخل	الخارجي"،	"إطالق	سراح	املسجونين	السياسيين"،	"قانون	االستبداد	الرباعي"،	"سوق	

السّنة"،	"فاشية	حزب	البعث	الطائفية".	

أسباب الثورة داخلية وليست خارجية1. 

يفرد	التيزيني	مساحة	واسعة	من	كتاباته،	بعد	اندالع	الثورة	السورية،	للرد	على	رواية	النظام	عن	
الثورة،	والتي	تصفها	بأنها	"مؤامرة	خارجية"،	أو	"مخططات	عدوانية"	وأن	املتظاهرين	محض	عمالء	
ا،	وال	يمثلون	الشعب	السوري.	وهي	رواية	حاول	النظام	 	خارجيًّ

ً
أو	مندسين	أو	مخربين،	يتلقون	تمويال

الترويج	لها	بقوة	عبر	وسائل	إعالمه	ومؤسساته	الحزبية	واألمنية،	وحشد	ألجل	ذلك	الفئات	املؤيدة	
له	كلها.

جاءت	 العربية،	 البلدان	 بقية	 في	 الثورات	 وعموم	 السورية،	 الثورة	 أن	 من	 ينطلق	 التيزيني	 رد	
احتجاًجا	على	االستبداد	والظلم،	وطلًبا	للحرية	والكرامة،	وهذا	يشكل	جذر	الثورة	السورية	واملدخل	
الوحيد	لفهمها،	وما	عدا	ذلك	كله	دجل	وكذب،	ويمكن	الرد	عليه	بسهولة.	فالتيزيني	يرى	أن	ما	انطلق	
في	سورية	وتونس	"ظهر	بمثابة	)لحظة	ما	مناسبة(	من	تحوٍل	ما	لبثت	رموزه	وشعاراته	وحيثياته	تفصح	
عن	نفسها،	وتعلن	أنها	ُمستقدمه	من	مستقبل	ما،	فالعمل	والكرامة	كالهما	ظهرا	تعبيًرا	مأساوًيا	عن	
أن	اإلنسان	املجرد	من	الكرامة	والعمل	إنما	هو	شمعة	في	حال	النوسان	والذبول،	لكن	في	نمط	من	

النوسان	الذي	يؤدي	رسالة

كان	التراكم	في	مظاهر	االحتجاج	على	غياب	الكرامة	والعمل	يقابله	تعاظم	في	تراكم	املزبلة،	الذي	
ما	اكتشفناه	تحت	مصطلح	"قانون	االستبداد	الرباعي"	في	املجتمعات	العربّية،	أي	االستئثار	بالسلطة	
والثروة	وباإلعالم	وباملرجعية	املجتمعية	املتمثلة	في	أن	الحزب	الوحيد	الحاكم	يقود	–مع	قائده-	الدولة	
حدث	قطيعة	مع	املا�سي	

ُ
ت الواقع	املعي�سي	أقل	من	أن	 التمرد	على	 واملجتمع،	من	هذا	جاءت	عملية	

الجذر	 ذات	 بترسانته	 الحاضر	 تواجه	 أن	 من	 وأضعف	 واالغتراب،	 واإلفقار	 واملهانة	 باملذلة	 املدجج	
املتمكن	في	قانون	االستبداد	الرباعي	ذاك"	)25).	

	ال	ينكر	التيزيني	التدخالت	الخارجية،	بل	على	العكس،	تنطلق	نظريته	في	جدل	العالقة	بين	الداخل	
والخارج	من	أن	تدخل	الخارج	في	شؤون	الداخل	أمر	يحدث	بصورة	دائمة،	ولعل	هذا	يشكل	جزًءا	من	

)25)	طيب	تيزيني،	حوار	في	مجلة	الجديد،	مصدر	سابق.	



ملف العددالعدد التاسع - أيلول/ سبتمبر 2019

218

منطق	التاريخ.	غير	أن	الداخل	هو	من	عليه	أن	يستعد	لهذا	التدخل	املحتمل،	وأن	يسد	الطريق	عليه.	
وإذا	ما	حدث	التدخل	الخارجي	فإن	الداخل	هو	املسؤول	عن	هذا	التدخل.	من	هنا	يرى	التيزيني	أن	
"الداخل	هو	الذي	يحكم	عملية	اقتحام	الخارج	له.	ما	حدث	في	تلك	البلدان	)يقصد	البلدان	العربية	
التي	اندلعت	فيها	ثورات	الربيع	العربي(	أن	الداخل	تصدع	من	بنيته،	وهذا	ما	يحصل	اآلن	في	البلدان	
العربي	 العالم	 على	 قبضتها	 أحكمت	 مؤامرات	خارجية	 هناك	 إن	 القول	خطأ:	 إلى	 يدعو	 ما	 العربية،	
،	حينما	يكون	ضعيًفا	أو	متضاعًفا	أو	يكون	هناك	سلطات	

ً
	للنماء.	الداخل،	أوال

ً
ا	غير	قابال

ً
وجعلته	هش

يأتي	 العربية	حين	ذلك	 الدواخل	 اإلجابة	عن	استحقاقات	 قادرة	على	 العربية	غير	 الدواخل	 في	هذه	
الخارج	ويجد	تربته	الخصبة")26).

فمن	حيث	املبدأ	يرفض	التيزيني	رفًضا	قاطًعا	التدخل	الخارجي	في	سورية	ألنه	يرى	أن	هذا	التدخل	
ال	يحقق	للسوريين	أي	مكاسب،	بل	على	العكس	سيعقد	املوقف	أكثر،	ألن	"سورية	ال	تحتاج	إلى	الخارج	
من	أجل	إصالح	وضعها،	طبًعا	نجد	أن	هناك	صعوبات	دون	ذلك،	إنما	من	حيث	املبدأ	لسنا	بحاجٍة	إلى	
اآلخر	كي	يصلح	حالنا.	قد	يساعد	بطريقٍة	أو	أخرى	واألمر	يصبح	أكثر	صعوبة	وتعقيًدا	حين	نكتشف	أن	
هناك	إشكاالٍت	جديدة	نشأت	بين	الداخل	والخارج..	اآلن	نحن	نشكو	من	أمٍر	كبير	يتمثل	في	املحافظة	
على	مفهوم	املؤامرة	الخارجية	ولكن	هذا	األمر	سوف	يطيح	بما	نسميه	موضوع	بحثنا،	موضوع	بحثنا	
هو	الداخل	الذي	هو	بحاجة	إلى	اإلصالح،	ولذلك	أدعو	الشعب	السوري	وأدعو	العقالء	واألصدقاء	في	
سوريا	كلها	إلى	النظر	إلى	أن	سوريا	هي	نفسها	تحتاج	إلى	ذلك	دون	أن	نخفي	القول	بأن	هناك	من	يحاول	

أن	يحيط	بسوريا	ويأكلها،	لكن	هذا	ال	يحدث	إذا	كان	الداخل	متيًنا	وعميًقا")27)	.	

فيعود،	 خارجية	 مؤامرة	 بأنها	 السورية	 الثورة	 على	وصف	 السوري	 النظام	 إلحاح	 في	 السبب	 أما	
بحسب	التيزيني	-إضافة	إلى	تزوير	حقيقة	الثورة	وأنكار	مطالبها	املشروعة	في	الحرية	والكرامة-	إلى	رغبة	
النظام	في	الحصول	على	"تدخل	عسكري	من	قبل	إيران	وصنيعتها	حزب	هللا	وروسيا	وآخرين"	)28).	وهو	

األمر	الذي	حذر	منه	التيزيني	مراًرا	وتكراًرا	قبل	أن	يحدث.	

)26)	طيب	تيزيني،	حوار	مع	الجزيرة.	مصدر	سابق.	

)27)	املصدر	نفسه.	

)28)	طيب	تيزيني،	حوار	مع	مجلة	الجديد،	مصدر	سابق.	
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2. أسباب الثورة سياسية وليست اقتصادية

أدبيات	 في	 يسمى	 ما	 أو	 االقتصادية،	 األسباب	 إلى	 بالعودة	 العربي	 الربيع	 تفسير	 التيزيني	 يرفض	
الثورات	بثورات	الجياع.	وهنا	نجده	يتفق	مع	مؤرخي	الثورات	معظمهم	الذين	أكدوا	أنه	على	الرغم	من	
أن	الخبز	والجوع	قد	يكونان	جزًءا	من	املشكلة،	غير	أن	الثورات	تندلع	عندما	تتناقص	درجة	الكرامة	
والحرية	بصورة	أساس.	فإيران	لم	تكن	في	أفقر	أحوالها	عندما	اندلعت	ثورتها	عام	1979،	وفرنسا	لم	
تكن	أفقر	البلدان	األوروبية	عام	1789،	ودرعا	وحمص	لم	تكونا	أفقر	املدن	السورية	عام	2011،	وقل	
مثل	هذا	األمر	عن	الثورة	الروسية.	يسير	التيزيني	أيًضا	في	هذا	االتجاه	ليؤكد	أن	االنتفاضات	الشبابية	
في	ضبط	األولويات،	بعد	أن	كان	االعتقاد	سابًقا	سائًدا	 أتت	"لتطرح	رؤية	جديدة	 العربي	 العالم	 في	
بأن	سيد	املوقف	في	هذه	الحال	يتمثل	في	مطلب	"الخبز"	ليأتي	بعده	ما	يأتي،	ولكن	الذي	هيمن	ألزمنة	
سبقت	نمط	من	النزعة	االقتصادية	التي	بمقتضاها	يبرز	مطلب	الخبز	والوضع	االقتصادي	عموًما	في	
حياة	الناس	بوصفه	الحل	املدخل	إلى	األزمات	القائمة	في	العالم	العربي،	وقد	قاد	فئات	من	الناس	ذلك	
املطلب	إلى	حالة	من	"التقديس	النظري"،	أي	إلى	التأكيد	على	أهمية	حاسمة	لدور	"العيش"	في	حياة	
الناس،	خصوًصا	مع	تعاظم	الفقر	واإلفقار	في	أوساط	الفئات	الوسطى	والطبقات	الدنيا،	وكذلك	مع	
اتساع	حقول	الفساد	واإلفساد	والرشوة،	ومن	ثم	مع	ظهور	ما	يسمى	"مجتمعات	الثمانين	والعشرين"،	
باملئة	من	ثروته	من	طرف،	 العالم	العربي	لثمانين	 باملئة	من	سكان	 ويقوم	هذه	على	امتالك	عشرين	

وعلى	امتالك	ثمانين	باملئة	من	سكانه	لعشرين	باملئة	من	ثروته	فحسب.

العربي	 العالم	 في	 أما	 عنه.	 يبحثون	 ما	 أق�سى	 الخبز"	 	– "العيش	 وجعل	 هيمن،	 وضًعا	 كان	 ذلك	
أن	 إلى	درجة	 "الغالبة"	 تجويع	 إطار	 في	 األمنية	 النظم	 إليها	 تلجأ	 التي	 املوبقات	 كل	 وبالرغم	من	 اآلن،	
من	 أكبادنا	 أفالذ	 خرج	 حين	 ذلك،	 رغم	 نقول:	 الرمق،	 لسد	 مصدر	 إلى	 لت	 تحوَّ األقذار"	 "حاويات	
يبشرون	 املستبدون	 أطّل	 واإلذالل،	 والقمع	 الظلم	 وجه	 في	 انتفاضاتهم	 يعلنون	 الشباب،	خصوًصا	
بتقديم	تسهيالت	لهم	على	صعيد	املازوت	والخبز	وغيره.	فما	كان	من	الشباب	إياهم	إال	أن	أعلنوا	بملء	
ل	على	موائدكم!	إننا	نريد	حريتنا	وكرامتنا،	ولن	نقبل	شيًئا	آخر	دونهما.	ذلك	 حناجرهم:	إننا	ال	نتطفَّ
ما	راح	يهتف	به	هؤالء	في	مصر	وتونس	وسوريا	واليمن،	إنه	أعظم	درس	في	دروس	الحرية،	الستعادة	ما	

يجعل	البشر	بشرا"	)29).

)29)	طيب	تيزيني،"الكرامة قبل الخبز"، التحاد اإلماراتية،	)أبو	ظبي،	2011-4-19(.
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الحلول	 وجدوى	 أهمية	 أيًضا	 يبطل	 السورية	 للثورة	 االقتصادية	 الدوافع	 إنكار	 أن	 يعني	 وهذا	
الر�سى	 بعض	 وتقديم	 الرواتب،	 في	 زيادة	 من	 السوري	 النظام	 إليها	 سعى	 التي	 الجزئية	 االقتصادية	
املبطنة	لبعض	الفئات،	حتى	يخفف	من	حال	تصاعد	عدد	املتظاهرين	التي	أخذت	تزداد	بسرعة	لم	
يتوقعها	كثير	من	املراقبين.	فاألصل	في	املسألة	ليس	االقتصاد،	وإنما	النظام	الشمولي	في	سورية،	وما	
ينتج	عن	ذلك	من	مشكالت	ومفاسد،	حتى	إن	التيزيني	يتوقع	لسورية،	وغيرها	من	الدول	التي	تجثم	
على	صدرها	األنظمة	الشمولية،	مصيًرا	شبيًها	بمصير	االتحاد	السوفياتي	السابق	الذي	تفتت	بسبب	
تغييب	الحريات	والعدالة.	فإذا	كانت	"الدولة	الشمولية	في	االتحاد	السوفياتي	السابق	قد	أفضت	إلى	
تفكيك	هذا	األخير	وإلى	تصدع	آمال	املاليين	من	البشر	الذين	حلموا	بالعدالة	والحرية	واملجتمع	املدني،	
حيث	لم	يكن	قد	وجد	ذلك	هناك،	فإن	ذلك	النهج	قد	أتى	أسوأ	ثماره	في	العراق	وسوريا،	وربما	كذلك	

في	اليمن	وبلدان	عربية	أخرى،	مع	اختالف	في	الدرجة	وليس	النوع"	)30)	.	

غير	أن	الثورة	السورية	إذا	كانت	ثورة	كرامة	وحرية	وليست	تورة	بدوافع	اقتصادية	صرف،	فإن	ذلك	
ال	يلغي	العالقة	بين	الفقر	وقلة	الكرامة،	بين	قلة	العمل	وغياب	الشعور	بالقيمة،	بين	العوز	والشعور	
بالقهر.	يصف	التيزيني	سورية	قبيل	الثورة	بالقول:	"سقطت	الطبقة	الوسطى،	وتحولت	إلى	أكوام	من	
الشحاذين،	في	حين	أن	طبقة	الكادحين	من	كلتا	الطبقتين	العمال	والفالحين	جرى	سحقهما.	وال�سيء	
ين	املنتشرين	في	الوسط	

ّ
املهم	والبارز	جًدا	راح	يتبلور	في	أن	ِشتات	الفقراء	واملعوزين	واملهانين	واملذل

نسبة	 ارتفعت	 بحيث	 األعلين،	 خدمة	 في	 تقوم	 فئات	 إلى	 ُيحّولون	 أخذوا	 العام،	 السوري	 املجتمعي	
	من	العاطلين	عن	العمل.	

ً
املذلين	املجردين	من	معظم	ما	كانوا	يمتلكونه،	ليشكلوا	مع	اآلخرين	سيال

كما	أن	سقوط	ما	كان	يؤلف	الطبقة	االجتماعية	)ما	بعد	املتوسطة(،	جعل	كثيًرا	منهم	يتحولون	إلى	
مرتشين	وخدم	لدى	األعلين،	وجًها	لوجه	أمام	من	أصبحوا	كل	�سيء	ومع	شعور	أولئك	الّدونيين	بخط	
عمومي	ناظم،	هو	خط	املذلة	والعجز	مع	تدخل	فظيع	من	قبل	"الدولة	األمنية"	املنتشرة	بإطالق	في	

الكل	وبالكل.

الكفاية	 البحث	عن	 قبضة	 تحت	 السوري	 املجتمع	 توحيد	 في	 عميًقا	 إسهاًما	 أسهم	 الناظم	 ذلك	
هذه	 سلمية	 ومع	 السوري.	 للشعب	 سلمية	 النتفاضة	 أسس	 الذي	 الحال،	 واقع	 هو	 هذا	 املادية،	
االنتفاضة	وتحريم	النزعات	الثأرية	والطائفية	والتقسيمية	من	قبل	املنتفضين	خرج	النظام	بعد	مرور	
بحيث	 املتظاهرين،	 أنواعه	ضد	 بكل	 الناري	 السالح	 االنتفاضة	هذه،	ووجه	 أشهر	على	سلمية	 ستة	

)30)	طيب	تيزيني،	"من "البعث" إلى الفاشية الدينية"، الحوار املتمدن،	العدد	4913،	)2015-9-2(.

http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid482971= 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=482971
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تحولت	سوريا	اآلن	إلى	تعبير	عن	عاٍر	لم	يرتكب	مثيله	له	في	التاريخ"	)31).	

 3. الثورة السورية ليست ثورة دينية

الحرية،	 يريد	 شعب	 ثورة	 أنها	 على	 السورية	 الثورة	 إلى	 ينظر	 التيزيني	 أن	 الواضح	 من	 بات	 لقد	
والخالص	من	استبداد	"الدولة	األمنية"	التي	نهشت	جسد	الوطن	حتى	العظم،	وفسادها	وظلمها.	وهذا	
يستتبع	رفضه	ليس	فقط	بأن	الثورة	السورية	نتيجة	ملؤامرات	الخارج،	أو	نتيجة	ألسباب	اقتصادية	
فقط،	بل	رفضه	تفسير	الثورة	بدوافع	دينية	أيًضا،	وال	سيما	أن	الثورة	السورية	تحولت	بعد	عامها	
األول	إلى	صراع	عسكري	بين	النظام	وعدد	من	الفصائل	الطائفية	القادمة	من	إيران	والعراق	ولبنان	
من	جهة،	وعدد	من	الفصائل	اإلسالمية	املدعومة	من	الخارج	من	جهة	ثانية،	وهو	الصراع	الذي	دمر	

مدًنا	سورية	بأكملها،	مثلما	خلف	ماليين	الضحايا	واملصابين	واملهجرين.	

وفي	هذا	السياق	نجد	التيزيني	يؤكد	"أن	إسالًما	سلفوًيا	متشدًدا	ال	وجود	له،	في	العموم،	بسوريا،	
وكذا	األمر	فيما	يتصل	بظاهرة	الطائفية.	فهذه	لم	يكن	لها	جذر	عريق	مديد	في	حياة	السوريين،	وإْن	

ظهر	�سيء	منها	رًدا	على	الثورة	أو	االنتفاضة	السورية")32).

حتى	إن	املناقشة	في	إسالمية	الثورة	السورية	دفعت	بالتيزيني	للرد	على	الشاعر	السوري	أدونيس	
عندما	اتهم	األخير	الثورة	السورية	بأنها	ثورة	إسالمية	ولذلك	ال	يمكنه	الوثوق	بها.	أما	مأخذ	التيزيني	على	
أدونيس،	وهو	املفكر	املعروف،	أنه	ال	يميز	بين	"اإلسالمية	واإلسالموية"،	ويضعهما	في	مستوى	واحد.	
في	حين	يرى	التيزيني	أن	هناك	فرق	كبير	يتمثل	في	أن	اإلسالمي	هو	شخص	مسلم،	غالًبا	عن	طريق	
الوالدة،	وهو	تقبل	هذا	الدين	دون	زيادة	أو	نقصان،	ويعتقد	بقدسية	النصوص	الدينية	التي	ينتمي	
لها،	وهذا	اإلسالمي	كثيًرا	ما	يتصف	ويقبل	بـ"االعتدال	والبعد	املدني	واملواطنة")33).	خالف	اإلسالموي	
ا	متطرفة	تتبنى	فكر	جبهة	النصرة	وتنظيم	الدولة	اإلسالمية	

ً
املتشدد	الذي	يتخذ	مواقف	مغلقة،	وصيغ

عن	 كبيرة	 بدرجة	 غريبة	 التيزيني	 يعدها	 التي	 املتطرفة	 اإلسالمية	 التنظيمات	 من	 وغيرها	 )داعش(،	

)31)	طيب	تيزيني،"ثالثة أعوام على املخاض السوري"، الحوار	املتمدن،	العدد	4397،	)2014-3-18(. 

http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid406023= 

)32)	طيب	تيزيني،"نقد أدونيس للثورة السورية"، الحوار	املتمدن،	العدد	3959،	)2013-1-1(. 

http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid339128= 

)33)	املصدر	نفسه.	

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=406023
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=339128
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املجتمع	السوري	الذي	يغلب	عليه	طابع	االعتدال	الديني.	

غير	ان	إلحاح	التيزيني	على	عدم	وجود	دوافع	دينية	وراء	الثورة	السورية	ال	يعني	إنكاره	أن	هناك	
ا	تريد	إجبار	السوريين	على	تحويل	ثورتهم	إلى	صراع	طائفي	وديني.	ويأتي	في	مقدمة	هذه	األطراف	

ً
أطراف

الفصائل	اإلسالمية	املسلحة	من	جهة،	والنظام	السوري	وداعمه	اإليراني	من	جهة	ثانية.	

وتحمل	 	،
ً
أوال بعًضا	 بعضها	 يخدم	 األطراف	 تلك	 بأن	 يرى	 كان	 التيزيني	 أن	 إلى	 األمر	 وصل	 وقد	

األيديولوجية	الظالمية	نفسها	ثانًيا.	ولذلك	نجده	يؤكد	بوضوح	الفت	لالنتباه	أن	"هناك	عالقة	وثيقة	
الطابع	 عن	 الكشف	 على	 يحرص	 ما	 كثيًرا	 نجده	 ولذلك	 الجهادي")34).	 واإلسالم	 االمنية	 الدولة	 بين	
الطائفي	واملذهبي	لحزب	البعث	الحاكم	في	مناسبات	عدة.	حتى	إننا	نجده	يتحسر	على	مصير	حزب	
	
ً
إذالال األكثر	 التاريخي	 "املصير	 أن:	 يؤكد	 نجده	 وهنا	 طائفي.	 إلى	حزب	 تحول	 وكيف	 اشتراكي،	 قومي	
وتدميًرا	فقد	أصاب	"حزب	البعث	القائد"	حيث	ينتقل	مع	َمْن	معه	إلى	حالة	ال	يحسده	عليها	أحد،	من	
حزب	قومي	عربي	وعلماني	إلى	فاشية	طائفية	مذهبية	وظالمية:	أيعقل	أن	تصبح	سوريا	لغير	السوريين؟	

قْل	ال،	والطريق	تنفتح	لك	نحو	السجن	أو	القبر!")35).

مثل	النظام	األسدي	والفصائل	اإلسالمية	املسلحة	تريد	إيران	وحزب	هللا	أيًضا	جر	الثورة	السورية	
إلى	صراعات	دينية،	وذلك	لتحقيق	أمرين؛	األول	تبرير	تدخلها	في	سورية	من	حيث	هو	تدخل	لحماية	
"املقدسات	الشيعية"	على	األرا�سي	السورية،	وإخفاء	األهداف	الحقيقية	للتدخل	من	حيث	هو	تدخل	
ثورة	 وكأنها	 السورية	 الثورة	 بتصوير	 فيتعلق	 الثاني	 األمر	 أما	 السقوط.	 من	 األسدي	 النظام	 لحماية	
ذات	خلفية	وأهداف	دينية.	حتى	إن	التيزيني	يرى	أن	عدائية	النظام	اإليراني	تجاه	السوريين	وصلت	إلى	
درجات	غير	مسبوقة،	إذ	"لم	يظهر	الفكر	اإليراني	استفزازًيا	ومشبًعا	بالروح	الثأرية	كما	ظهر،	حيًنا	
بوضوح	ودون	لبس	في	مقولة	تنص	على	"أن	بغداد	ستكون	عاصمة	اإلمبراطورية	الفارسية".	وهذا	ما	
دعانا	إلى	تبين	عالقة	وثيقة	بينه	وبين	السيد	حسن	نصر	هللا،	حين	وقف	على	التلفاز	العربي	وأعلن	
	أن	هذه	

ً
ب�سيء	من	التأسف	أنه	"تأخر	في	الدخول	العسكري	إلى	سوريا	لحماية	املقدسات"؛	متغافال

األخيرة	حميت	من	قبل	الشعب	السوري	طوال	القرون	األربعة	عشرة	املنصرمة،	وأن	هذا	الشعب	لم	

)34)	طيب	تبزيني،	حوار	مع	تلفزيون	الغد،	2017-9-24.	

https//:www.youtube.com/watch?v=N4Lx2e2US2M 

)35)	طيب	تيزيني،	"من "البعث" إلى الفاشية الدينية"،	مصدر	سابق.	

https://www.youtube.com/watch?v=N4Lx2e2US2M
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ينتظر	ظهور	السيد	املذكور،	كي	يقوم	بهذا	الواجب")36).

ويتوسع	التيزيني	في	شرح	األهداف	الدينية	البعيدة	إليران	في	سورية	والعراق،	وكيفية	عملها	على	
تغيير	الخارطة	الديمغرافية	في	هذا	البلدان،	مثلما	يؤكد	أن	تلك	األهداف	سابقة	على	الثورة	السورية،	
آخذا	 عواصم	 عدة	 تملك	 الشيعية	 إيران	 أن	 عن	 يتحدث	 من	 سابقة	 فترة	 في	 "شهدنا	 ما	 كثيًرا	 ألننا	
بالتشيع،	هي	بغداد	ودمشق	وبيروت...	إلخ.	لقد	بدا	األمر	وكأن	املطلوب	البدء	بتشييع	العالم	العربي،	
بل	إن	هنالك	من	املشاريع	ما	يفوق	غيرها،	نعني	إعادة	بناء	الوضع	العربي	عبر	إخراج	السكان	األصليين	
من	مساكنهم،	وإدخال	سكان	جدد	إلى	أماكنهم،	أي	العمل	على	تهجير	سكان	منطقة	عربية	من	موقع	
	بالنسبة	إلى	دمشق	أو	حمص	السوريتين،	وإدخال	

ً
سكنها،	إلدخال	آخرين	أغراب	فيها،	كما	يحدث	مثال

آخرين	أغراب	"شيعة	تخصيًصا"	إليها	")37).
ً

4. الثورة السورية سلمية أول

لقد	كان	التيزيني	من	املواكبين	للثورة	منذ	بداياتها،	مثلما	علق	عليها	كثيًرا	من	اآلمال،	حاله	حال	كثير	
من	السوريين.	ولذلك	نجده	يرد	على	كل	من	يتحدث	عن	عنف	الحراك	الشعبي	السوري	وتسلحه	بأنه	
ال	يعبر	عن	حقيقة	الثورة	في	األشهر	األولى	لها،	وأن	العسكرة	والعنف	أتيا	من	خارج	الثورة	الستهداف	
الثوار،	ألن	النظام	لم	يعد	يطيق	سلمية	الثورة	التي	أسقطت	عدًدا	من	األنظمة	العربية	قبله.	فـقد	
بالسلمية	 متسًما	 عام	 نصف	 مرور	 "حتى	 الثورة	 بداية	 منذ	 السوري	 الشعبي	 الحراك	 سلوك	 كان	
والحضارية	الهادئة،	يطرح	شعاراته	وأهدافه	وبرامجه	بصيغ	سلمية	وعقالنية،	وبكثير	من	الحكمة،	
	بطرق	حضارية	راقية،	

ً
ودون	اإلساءة	السياسية	أو	األخالقية	لألطراف	األخرى.	وقد	عّبر	عن	ذلك	فعال

لالستبداد	 ساحة	 إلى	 تحّول	 أن	 بعد	 السوري،	 للمجتمع	 الشامل	 اإلصالح	 ضرورة	 عن	 أعلن	 حيث	
آلياتها	 إلى	"دولة	فاشلة"،	تقودها	"قوى	بوليسية"	عّممت	 والفساد	واإلفساد،	بحيث	تحولت	سوريا	
ومطامحها	واستراتيجياتها،	وذلك	على	نحو	أنتجت	فيه	الهدف	األكبر،	الذي	وضعنا	يدنا	عليه،	وهو	
املتمثل	في	املطلب	التالي:	يجب	أن	ُيفسد	من	لم	ُيفسد	بعد،	بحيث	يصبح	الجميع	فاسدين	ُمفسدين،	
وُمدانين	تحت	الطلب!	وبهذا،	فإن	دولة	القوى	املذكورة	ربما	كانت	أكثر	فاعلية	وشمولية	من	األخرى	

)36)	طيب	تيزيني،	"	بيان	في	النهوض	العربي"،	الحوار املتمدن،	العدد	4770،	)2015-4-7(.

http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid462719= 

)37)	طيب	تيزيني،	"العالم	العربي	وخطر	التشيع"، الحوار املتمدن،	العدد	5855،	)2018-4-24(. 

 http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid596666= 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=462719
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=596666
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التوتاليتارية")38).

حتى	إن	التيزيني	يقدم	نفسه	على	أنه	شاهد	على	سلمية	الثورة	السورية	وتسامحها،	فهواجسها	لم	
تكن	انتقامية	أو	ثائرية	بل	كانت	تريد	الخالص	من	الظلم	والفساد	ونيل	الحرية	ال	أكثر،	أما	السالح	
سلمية،	 التظاهرات	 "سارت	 فقد	 بها.	 عالقة	 أي	 املتظاهرين	 للسوريين	 ليس	 قنوات	 من	 تدفق	 فقد	
بدأ	بعدها	الصراع	املسلح.	ومؤسف	أن	يقال	بعد	ذلك،	إن	أولئك	السوريين	خرجوا	مسلحين،	وأنا	
شاهد.	كانت	تظاهرات	تسعى	إلى	إعادة	البناء	من	داخل	البناء	نفسه	وعبر	الجميع	إن	أمكن.	كانوا	قد	
ِرحت	سابًقا	ولم	ُيستجب	لها.	أتت	

ُ
مثلوا	فكرة	يسوعية	هائلة	)اغفر	لعدوك(،	خرجوا	باسم	مشاريع	ط

املفاجأة	بظهور	السالح،	وظلت	سوريا	تفترض	منذ	سبع	سنوات	أن	السالح	يمكن	أن	يزول	في	لحظة	ما	
ولم	يزل،	وظلت	االحتماالت	موجودة	بوجود	من	يحمل	السالح")39).

رابًعا: معايشته أحداث الثورة وتعقيداتها

منذ	األشهر	األولى	حرص	التيزيني	الحرص	كله	على	متابعة	أحداث	الثورة	السورية	والكتابة	والكالم،	
بصورة	شبه	أسبوعية،	عن	تطوراتها	بغية	عدم	الوصول	لنقطة	املواجهة	العسكرية	الشاملة.	ولذلك	
الثورة	وشجونها	ومآسيها،	 أماكن	عدة،	عن	 في	 في	كثير	من	املؤتمرات	والندوات،	وكتب	 نجده	شارك	
وماذا	على	األطراف	أن	تفعل	لكي	ال	يصل	السوريون	إلى	طريق	مسدودة،	حيث	تفتح	أبواب	التدمير	

والخراب	واملوت	على	مصراعيها.	

ما حدث لحمص وفيها1. 

من	الكلمات	التي	أبكت	التيزيني	وجعلته	يشعر	بالغصة	عند	ساعها	كلمة	"حمص"،	مدينته	التي	
بأكملها،	ومحاوالت	 بالجملة،	وتدمير	ألحياء	 فيها	من	قتل	 ملا	حصل	 كثيًرا	 لقد	توجع	 فيها.	 ولد	ومات	
خبيثة	لتغيير	خريطتها	الديمغرافية.	فالتيزيني	يروي	ملحاوريه،	في	لقاءاته	معظمها،	ما	حصل	لحمص	

)38)	طيب	تيزيني،"	املحنة	السورية	والعدالة	الدولية"، الحوار املتمدن،	العدد	4988،	)2015-11-17(.

http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid492953= 

)39)	طيب	تيزيني،	حوار	مع	موقع	"سناك	سورية"،	2017-9-6.	

https//:snacksyrian.com/الطيب-تيزيني-في-حوار-عن-التقسيم-والطب/ 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=492953
https://snacksyrian.com/الطيب-تيزيني-في-حوار-عن-التقسيم-والطب/
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تل	فيها،	في	مجزرة	الساعة	وحدها،	أكثر	من"1300	شاب	وفتاة"	من	املتظاهرين	السلميين	في	
ُ
التي	ق

ليلة	واحدة)40).	

	ليتحدث	بنوع	من	السخرية	السوداء	عن	املخططات	التي	تريد	تغيير	
ً
ويتوقف	التيزيني	مطوال

الخريطة	الديمغرافية	لحمص،	وعمليات	التالعب	الكبيرة	التي	يقودها	النظام	األسدي	للسجالت	
العقارية	فيها	بغية	استبدال	سكانها	بسكان	آخرين	في	عملية	شبه	علنية.	هكذا	يروي	التيزيني	قصة	
إياها	 "املدينة	 من	 وأخذوا	 حمص،	 ودخلوا	 السوري،	 النظام	 قوات	 مع	 قدموا	 الذين	 املوظفين	
واملؤسسات	 الدولة	 ملك	 هي	 التي	 األخرى	 والعقارات	 واملحال	 املساكن	 ممتلكات	 وثائق	 )حمص(	
التابعة	لها!	لقد	علم	السكان	في	حمص	أن	ما	كان	في	حوزة	هؤالء،	ُيراد	له	أن	يتحول	إلى	السكان	

املوالين.	كيف	ذلك	وملاذا؟

القانون	 الخطوة؟	 هذه	 مثل	 إلى	 ينظرون	 هناك	 كلها	 املؤسسات	 أصحاب	 كان	 وكيف	 كّنا	 كيف	
يملكه	 ما	 على	 االعتداء	 إلى	 تتجه	 خطوة	 أية	 يحظر	 جميًعا	 هذا	 إن	 األخالقية،	 واملنظومة	 والعرف	
	مهًما	يرى	فيه	بعض	آخر	أنه	بسيط،	وأنه	ذو	

ً
البشر،	ويرون	فيه	جريمة	يعاقب	عليها.	ولعل	سؤاال

سذاجة	مفرطة،	ويبرز	في	سؤاله	التالي:	هل	تعتقد	أيها	السائل	أن	سرقة	أموالك	من	قبل	جارك	أمر	
وارد	ومناسب،	خصوًصا	حين	ُيعلمك	إنه	فعل	ذلك	ألنه	قرر	توسعة	بيته،	وإن	لم	يبق	لك	أنت	شيًئا	
من	ممتلكاتك؟	حين	يعمل	ذلك	الجار	على	تجريدك	من	منزلك،	ويعلن	-	على	الصعيد	النظري	-	إنه	من	
دعاة	املبشرين	بالوحدة	العربية،	أي	بوحدة	البلدان	العربية،	فهل	هناك	وحدة	عبر	التمزيق،	أم	يتم	

ذلك	عن	طريق	استباحة	الطرف	السوري	لصالح	الجميع!

لم	يفهم	السوريون	الحماصنة	أن	توحيدهم	مع	األقطار	العربية	يتم	عن	طريق	سلب	ممتلكاتهم	في	
مدينتهم	لصالح	آخرين	من	بلدهم	السوري،	وربما	كذلك	من	بلدان	عربية	أخرى.	هذا	ذلك	كله	يؤدي	
إلى	نوع	من	العبث	في	االستراتيجية	الديموغرافية،	يعني	أنك	ال	تحمل	نية	طيبة	لصالح	الجميع")41)	.

2. انخفاض درجة السيادة الوطنية بطريقة مخيفة

من	القضايا	التي	توقف	عندها	التيزيني	أيًضا	وناقشها	ملًيا	هناك	الثمن	الذي	دفعه	النظام	السوري	

)40)	طيب	تبزيني،	حوار	مع	تلفزيون	الغد،	مصدر	سابق.	

)41)	طيب	تيزيني،	"ثالثية	التقسيمية	والطائفية	والثأرية!"، الحوار املتمدن،	العدد	4452،	)2014-5-13(.

http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid414653= 
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لألطراف	الخارجية	من	أجل	إبقائه	في	سدة	الحكم.	فالتيزيني	لم	يتوقف	عن	التنبيه	منذ	عام	2015 
تقريًبا	إلى	أن	انخفاض	درجة	السيادة	الوطنية	في	سورية	قد	وصل	إلى	درجة	غير	مسبوقة.	وأن	هذه	
جذرًيا.	 تغيًرا	 وديمغرافيتها	 ودينها	 أهل	سورية	 يتغير	 أن	 وتستتبع	 برمتها	 بسورية	 تودي	 قد	 الالسيادة	
التي	 بإيران	 بالك	 فما	 أيدي	غريبة!	 في	 "قد	أصبحت	 اآلن	 تكون	 تكاد	 أن	سورية	 فالتيزيني	يشتكي	من	
تطالب	بسوريا	كوطن	ذي	"ِعرق	قومي	فار�سي"!	وما	بالك	بروسيا	التي	تستبيح	سوريا	بطائراتها	املاحقة،	
بأنها	تدمر	"داعش"!	وأخيًرا	وليس	آخًرا،	كيف	يمكن	منح	املصداقية	 القول	 بحجة	زائفة	تقوم	على	
لحسن	نصر	هللا	في	قوله	بأن	الطريق	إلى	القدس	يمر	عبر	الزبداني!	وفي	نهاية	ذلك،	كيف	يجرؤ	كائن	
َمْن	كان	على	الصمت	على	تحالف	روسيا	إياها	مع	إسرائيل؟	وكيف	يحافظ	"حزب	هللا"	على	املقاومة	
ضد	إسرائيل	عبر	ممارسة	اللعب	مع	إيران	وروسيا	اآلخذتين	في	تفكيك	سوريا	وقتل	شعبها	بأسلحة	

محرمة	دولًيا؟!")42)	.	

حتى	إننا	نجد	أن	التيزيني	يتحدث،	في	بعض	األحيان،	عن	سورية	من	دون	أي	ذكر	للنظام	السوري،	
على	اعتبار	أن	هذا	النظام	لم	يعد	له	أي	دور	حقيقي	في	سورية،	وأصبح	األمر	أشبه	بصراع	بين	الراغبين	
باستثمار	الوضع	في	سورية	إلى	أق�سى	درجة	ممكنة.	النظام	غير	موجود،	بمعنى	أنه	موافق	على	كل	ما	
يريده	اآلخرون	من	سورية،	ما	دام	أنهم	يضعون	في	حساباتهم	إبقائه	على	رأس	السلطة.	في	هذا	السياق	
	من	أمثال	نتنياهو	اإلسرائيلي،	وبوتين	الرو�سي،	ومن	يقع	في	موقعهما	من	

ً
يعلن	التيزيني	أن	هناك	"رجاال

اإليرانيين	وغيرهم،	من	الذين	يسعون	إلى	ابتالع	سوريا،	كي	نصل	إلى	أن	حالة	استثنائية	فريدة	تطرح	
بهم،	 يعج	 فالتاريخ	 بالطامعين،	 تتمثل	 ال	 لفريدة	 الحالة	 وهذا	 برمتهم")43).	 العالم	 على	سكان	 نفسها	
ولكن	تتمثل	في	وصول	النظام	السوري	إلى	درجة	غير	مسبوقة	من	التفريط	بالسيادة	تجعل	سكان	

العالم	كلهم	في	دهشة،	وبالتالي	ماذا	لو	ابتلينا	بنظام	ال	يعرف	السيادة	حتى	في	منامه؟	

3. النصر واكتشاف حقيقة النظام

في	 التي	حدثت	 الكوارث	 النظام	عن	 من	حديث	 يسخر	 كان	 ما	 كثيًرا	 التيزيني	 أن	 ذلك	 إلى	 يضاف	
السورية	 "الكارثة	 أن	 األلم	من	 يعتصرها	 بلغة	 ما	يستغرب	 كثيًرا	 لذلك	نجده	 أنها	نصر.	 سورية	على	

بى!	"،	الحوار املتمدن،	العدد	5053،	)2017-1-5(. )42)		-	طيب	تيزيني، "وصل	السيُل	الزُّ

http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid499513= 
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http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid491960= 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=499513
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=491960


227

العدد التاسع - أيلول/ سبتمبر 2019ملف العدد

إلى	 يقود	 ما	 النصر،	وهو	 إلى	 فيما	يحدث	طريًقا	 يرى	 نزال	نسمع	خطاًبا	 ما	 ذلك،	 قد	وقعت،	ورغم	
تعميق	املذبحة	وهجر	الوطن	وتقسيم	البلد،	لقد	ظهر	الثلج	وبان	املرج"	)44).	وهنا	يضع	التيزيني	يده	
على	حقيقة	النظام	العميقة	وإن	كان	بلغة	يحتاجها	الوضوح.	إن	إعالن	النظام	بأنه	انتصر	قد	يكون	
تعبيًرا	عن	حقيقة	نيات	النظام	وما	يدور	في	سريرته،	فالنصر	هنا	يعني	أن	النظام	نجح	في	التخلص	
-عبر	التقسيم-	من	املناطق	التي	ال	يستطيع	السيطرة	عليها،	أو	املناطق	التي	لم	يسمح	له	بالعودة	إليها،	
ولذلك	فإنه	يلجأ	إلى	طريقة	النعامة	عبر	حذف	كل	منطقة	ال	يمكنه	العودة	إليها	من	تفكيره	السيا�سي،	

واالحتفال	بالنصر	على	الرغم	من	أن	أكثر	من	ثلث	سورية	خارج	سيطرته	تماًما.	

يضاف	إلى	ذلك	أن	االحتفال	بالنصر	يكشف	حقيقة	ال	تقل	بشاعة	عن	سابقتها؛	فالنظام	يحتفل	
بالنصر	على	الرغم	من	أن	هناك	أكثر	من	عشرة	ماليين	سوري	مهجر	ونازح،	يعانون	ظروف	الهجرة	
القاسية،	داخل	سورية	وخارجها.		األمر	الذي	يكشف	حقيقة	أن	النظام	غير	معني،	وال	يدخل	في	نطاق	

تفكيره	السيا�سي،	ماليين	السوريين	الذين	يعانون	األمّرين.	

ا	من	هاتين	الحقيقتين	ينكشف	النظام	السوري،	إن	لم	نقل	يكشف	نفسه	عبر	إعالن	نصر	
ً
انطالق

ملتبس	يضرب	عرض	الحائط	بجغرافية	سورية	وشعبها.	ألن	اإلعالن	عن	االنتصار	هنا	يكشف	النظام	
ويعريه	من	حيث	إنه	نظام	ال	يتحمل	أي	مسؤولية	وطنية،	ولو	في	الحدود	الدنيا.	

أما	النصر	الحقيقي	عند	التيزيني	فهو	بالتخلص	من	نظام	الفساد	واالستبداد،	على	الرغم	من	كل	
الغالي.	 النصر	 التي	تجسد	ضريبة	 النصر،	هو	طريق	اآلالم	واملخاطر،	 للسوريين.	"طريق	 ما	يحصل	
فلقد	خرج	من	سوريا	أعداد	ضخمة	من	البشر،	باحثين	عن	بقعة	سالم	وأمان.	وأدرك	الكثيرون	أن	
األزمة	السورية	الفظيعة	لم	تعد	قابلة	للحل	إال	إذا	استؤصل	الشر	من	حيث	هو،	أي	إال	إذا	اجتث	
بأي	خيار	آخر	 يقبل	 األبد"،	وال	 إلى	 "يبقى	 الكبرى	لحكم	 الركائز	 تلك	 الفساد	واإلفساد	واالستبداد،	

ستبد	به")45).
ُ
سوى	ذلك	الذي	يقوم	على	ثنائية	املستبد	وامل

4. حول تقسيم سورية

يلح	التيزيني	كثيًرا	على	زيف	املشروعات	التي	تريد	تقسيم	سورية	وال	واقعيتها،	ألنها	ال	تمثل	السوريين،	

)44)	املصدر	نفسه.	

)45)	طيب	تيزيني،	"سوريا	والحرب	النفسية"، )الحواراملتمدن،	العدد	4304،	)2013-9-3(.

http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid376256= 
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مثلما	هي	مرتبطة	بمصالح	غريبة	على	السوريين.	فكل	الذي	يقال	عن	التقسيم	يمكن	أن	يزول	بجرة	
قلم	واحدة	ألنه	واٍه،	وال	يمتلك	شرعية	شعبية.	فاألحاديث	عن	التقسيم	من	وجهة	نظر	التيزيني	محض	
في	لحظة	 التي	قسمت	ستلتئم	 املناطق	 تلك	 كل	 التاريخية.	 الشرعية	 تمتلك	 ال	 ألنها	 تتم،	 ولن	 "هراء	
تاريخية،	والناس	الذين	يعيشون	في	هذه	املناطق	ينتظرون	اللحظة	كي	يعودوا	الى	سوريتهم	األساسية.	
لذلك،	أرى	أن	هذا	الذي	يحدث	إنما	هو	ضحك	على	التاريخ،	ولعبة	أمم	مخفقة	وفاشلة	ودنيئة.	سوريا	
ال	يمكن	تقسيمها،	ألن	واحدها	مرتبط	بثانيها	وبثالثها.	أظّن	بأن	سوريا	بالصيغة	التي	مزقت	بها،	ستعود	
ثانية	إلى	وحدتها.	الجميع	اآلن	مستعد	ألن	يكون	ضمن	بنية	واحدة،	وأنا	أراهن	رهاًنا	تاريخًيا	على	ذلك.	

البدء	ليس	معقًدا،	لكن	املعقد	هو	املسيرة	ذاتها")46).

خامًسا: خريطة الطريق

التيزيني	األمل	في	إيجاد	مخرج	من	األوضاع	املأسوية	في	سورية،	ولم	يتوقف	عن	تقديم	 لم	يفقد	
الخطط	واملشروعات	واالقتراحات	بغية	إيقاف	نزيف	الدم،	والبدء	بخطوات	جدية	تساعد	السوريين	

على	الخروج	من	األوضاع	الصعبة	التي	يمرون	بها.	

ففي	7-10-2011	قدم	التيزيني،	في	"اللقاء	التشاوري	للحوار	الوطني"،	الذي	دعا	له	النظام،	وكان	
مباشرة،	 السوري	 التلفزيون	 على	 منقول	 كان	 والذي	 الجمهورية،	 رئيس	 نائب	 الشرع	 فاروق	 برعاية	
	
ً
ا	ومسؤوال 	جديًّ

ً
قدم	خريطة	طريق	على	النظام	أن	يسير	بهديها،	إذا	أراد	هذا	النظام	أن	يتعامل	تعامال

آنذاك	من	خطوات	 التيزيني	 باملاليين.	وقد	تكونت	خطة	 بلغ	عدد	متظاهريها	 التي	 الثورة	السورية	 مع	
عدة	عدها	بمنزلة	"مقومات	ضرورية"	ألي	حوار	جدّي	حول	مستقبل	الوضع	في	سورية،	بحيث	تشكل	
الذي	من	دونه	ستبقى	األبواب	مغلقة.	وهذه	الخطوات/	 الوحيد	 املفتاح	 املقومات	 هذه	الخطوات/	

املقومات	هي:	)47) 

1	 اإليقاف	الفوري	والشامل	إلطالق	النار	بل	اشكاله.	فالجيوش	توجه	سالحها	لألعداء	.

)46)	طيب	تيزيني،	حوار	مع	موقع	"سناك	سورية"،	مصدر	سابق.	

)47)	هذه	الشروط	وردة	في	كلمة	الدكتور	طيب	تيزيني	في	"اللقاء	التشاوري	للحوار	السوري"	الذي	عقد	في	دمشق	بتاريخ:	2011-7-10.	

https//:www.youtube.com/watch?v=I6Z3xh3_HoQ 
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من	البلدان	األخرى،	أما	أن	يوجه	السالح	ضد	أبناء	البلد	فهذا	أمر	محّرم	وال	يمكن	أن	يسمح	
به.
2	 حتى	. القانون	 انتهكت	 التي	 سورية،	 في	 املهيمنة	 األمنية	 الدولة	 لتفكيك	 التأسيس	

العظم.	
3	 اإلفراج	الفوري	عن	السجناء	السياسيين.	.
4	 إعادة	بناء	اإلعالم	السوري	الذي	ليس	له	عالقة	بما	يحدث	في	سورية..
5	 إنشاء	لجنة	تأسيسية	للحوار	بطريقة	ديمقراطية	بحيث	تمثل	كافة	األطراف	املعنية،	.

وتكون	نتاج	حوار	وطني	ديمقراطي	حقيقي.	
6	 يمثل	. تأسي�سي	 مؤتمر	 عبر	 ديمقراطي،	 سوري	 وطني	 ملشروع	 اللجنة	 هذه	 تؤسس	

الجميع	ويكون	له	الكلمة	املسموعة.

بهذه	 يقبلوا	بسهولة	 لن	 املقربين	 في	سورية	ومعاونيه	 النظام	 أن	رأس	 يعلم	 التيزيني	 كان	 طبًعا	
تحت	 وذلك	 جدًيا،	 تفكيًرا	 بها	 التفكير	 على	 إجبارهم	 يمكن	 أنه	 أيًضا	 يظن	 كان	 ولكنه	 املقترحات،	
التي	 واملقترحات	 جهده	 على	 يطلق	 كان	 التيزيني	 إن	 حتى	 املتظاهرين.	 من	 الكبيرة	 األعداد	 ضغط	
يقدمها	بـ	"الصدام	السلمي"	مع	النظام	ألن	مثل	هذا	الصدام	قد	ُيصّدع	النظام	من	الداخل،	وذلك	
لشك	التيزيني	في	أن	بنية	النظام	الداخلية	ليست	بالصالبة	التي	يتوقعها	كثيرون.	يعلق	التيزيني	على	
رأسه	 على	 الذي	 السلمي،	 البطيء،	 الطريق	 "هذا	 حواراته:	 أحد	 في	 بالقول	 املؤتمر	 ذلك	 في	 كالمه	
عقالء...	ال	يعني	أن	هنالك	إقصاء	ملا	هو	حاسم	اآلن..	يجب	اآلن	أن	تواجه	لكن	بروح	الطريق	الذي	
أن	 يجب	 لكن	 السلطة،	 تقبله	 مشروع	 نطرح	 إننا	 تقول	 لن	 لذلك	 االجتماعي..	 السالم	 على	 يؤكد	
املعارك	 في	 كما	 بالتالي	 وتنشأ	 والفاهمين،	 العقالء	 مع	 بالتكاتف	 واسع،	 هنالك	ضغط	شعبي	 يكون	
العسكرية	انسالالت	من	هنا	وهناك،	انسالالت	جديدة	تعيد	بناء	املعادلة	القائمة	في	سوريا،	ولكن	
أن	نطرح	مشروًعا	يخاطب	النظام	فهذا	�سيء	آخر...	الحالة	العامة	تحتاج	إلى	صدام	سلمي...	أي	حوار	

عميق")48).	

يستذكرها	 كثيرة	 تبدو	ألول	وهلة،	وهناك	شواهد	 التي	 بالصالبة	 ليست	 الداخلية	 النظام	 فبنية	
الذي	قيل	 أندروبوف	 للرئيس	السوفياتي	 في	مقاالته	وحواراته	مع	اآلخرين،	وليس	ما	حصل	 التيزيني	
إنه	مات	مسموًما،	أي	قتل	من	داخل	الدائرة،	وما	حصل	مع	عبد	الناصر	الذي	عاش	حاالت	انقسام	
	
ً
	مغلقة

ً
داخلية	كبيرة،	ليس	إال	جزًءا	من	أمثلة	كثيرة	يقدمها	لنا	التاريخ.	فالتيزيني	يعلم	جيًدا	"أن	بنية

)48)	طيب	تيزيني،	حوار	مع	مجلة	الجديد،	مصدر	سابق.	
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بصورة	مطلقة	ال	وجود	لها،	املطلق	بذاته	غير	موجود،	لذلك	أنت	قادٌر	على	اكتشاف	حالٍة	أو	أخرى	أو	
كما	نقول	اكتشاف	مغٍز	في	هذه	البنية	التي	يعتقد	أنها	مغلقة	بإطالق،	أنا	أقول	ال،	هذا	غير	موجوٍد	في	

سوريا،	هنالك	أطياٍف	كثيرة	وهذا	من	طبائع	األمور")49).

عن	 وبعيدة	 نظرية	 بأنها	 ووصفها	 لخريطته،	 وجهت	 التي	 االنتقادات	 يرفض	 التيزيني	 نجد	 ولذلك	
الواقع،	حتى	بعد	أن	تعقدت	األمور	أكثر	في	السنوات	الالحقات	من	الثورة.	فالتيزيني	يؤكد	أننا	"هنا	ال	
نتكلم	وال	ننظر	في	خواء	نظري،	أو	كمن	يخاطب	املستحيل،	بل	نتحدث	عن	خطوات	نرى	أنها	املمكن	
حًقا	في	بلد	أصبح	مكلوًما،	وهذا	األمر	سيتضح	أكثر..	أما	)الخطوة(	األولى،	فتتحدد	بإطالق	سراح	كل	
ا	مالئمة	

ً
	في	الوطن	السوري	كله،	ويحقق	ظروف

ً
املعتقلين	السياسيين	السوريين،	ما	يخلق	انفراًجا	هائال

للدخول	في	الخطوة	الثانية.	وهذه	األخيرة	تتحدد	بتشكيل	هيئات	واسعة	وبمساعدة	من	اإلخوة	العرب	
خصوًصا،	باتجاه	إنجاز	عمل	جبار	يعيد	إلى	سوريا	ألقها	وطاقاتها	املمثلة	باألعداد	الكبرى	من	املهاجرين	
واملهجرين،	للدخول	في	مشروع	إعادة	إعمار	البالد.	وتبقى	الخطوة	الثالثة	املتمثلة	في	تأسيس	مؤتمر	
وطني	يشمل	كل	األطياف	دون	استثناء.	وهذه	الخطوة	تستوجب	لم	شمل	الخبراء	والعلماء	والفاعلين	
في	الحقول	القانونية	والقضائية	واالقتصادية	والتعليمية..	إلنجاز	ما	ينبغي	إنجازه	من	مهمات	يحددها	
أصحاب	الشأن.	إن	البدء	بواحدة	من	تلك	الخطوات	قد	يكون	انطالقة	باتجاه	دولة	مدنية	قانونية	
ومجتمع	يعمل	فيه	الجميع	مع	الجميع،	وضمن	آليات	ديمقراطية	تنتج	نظاًما	سياسًيا	بالجميع	ومن	
أجل	الجميع،	بغية	الحفاظ	على	سيادة	سوريا	عموًما،	وعلى	ما	يف�سي	إلى	مبادئ	التداول	الديمقراطي	
	التحدث	عن	منظومة	

ً
للسلطة،	والحفاظ	على	الجيش	الوطني	لحماية	الوطن،	وإذ	ذاك	يصبح	محتمال

القانون	واملواطنة	والكرامة	واملحاسبة.")50).

الفقري	ألي	عمل	سيا�سي	 العمود	 الدولة	األمنية	بوصفها	 التيزيني	كثيًرا	على	خطوة	تفكيك	 ويلح	
يمكن	أن	نقوم	به	من	أجل	سورية	والخروج	من	األوضاع	التي	تعانيها.	فبالنسبة	إليه	"تفكيك	الدولة	
األمنية	يأتي	في	املقدمة،	وهذا	أمر	ينطلق	من	أن	تحقيق	العدالة	االنتقالية	إنما	هو	املطلب	األول	في	
امللف	السيا�سي	الذي	يتضح	موقعه	كضابط	لبقية	امللفات	املطروحة	في	قضية	العدالة	االنتقالية.	
بل	هو	ملف	امللفات.	وحيث	يكون	األمر	كذلك	نضع	يدنا	على	ما	يدخل	في	ملف	الدولة	األمنية،	وهو	

)49)	املصدر	نفسه.	

)50)	طيب	تيزيني،	"وصل	السيل	الزبى"،	مصدر	سابق.	
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الجيش،	وذلك	بإعادة	قراءة	عناصر	تلك	الدولة")51).

لم	يغير	التيزيني	في	خريطة	كثيًرا،	وبقي	يؤكدها	في	كل	مؤتمر	يحضره،	وفي	كل	مقال	يكتبه.	حتى	
ما	 اإلطار	شكل	 هذا	 وفي	 ممكن.	 أمر	 إلى	 خريطته	 لتحويل	 تسعى	 كيانات	 أو	 آليات	 إيجاد	 حاول	 إنه	
أي	 األهلي	 السلمي	 الحل	 يعِط	 لم	 النظام	 أن	 التيزيني	اشتكى	من	 أن	 الحكماء"،	غير	 أسماه	"مجلس	
اهتمام.	يقول	التيزيني	عن	هذا	املجلس:	"أسست	"مجلس	الحكماء"	على	اعتبار	أن	سوريا	اآلن	بحاجة	
ه	يعصب	أن	يحدث	�سيء	حقيقي،	فتركت	مجلس	

ّ
ماسة	للحكمة،	وكانت	بدايات	طيبة.	لكن	تبين	لي	أن

الحكماء،	واكتشفت	مرة	أخرى	أن	األبواب	مغلقة")52).	

بقي	التيزيني	حتى	وفاته	يدعو	إلى	حلول	سلمية	وسياسية	لألزمة	السورية	املتفاقمة،	وبقي	يقرب	
املقترحات	ويجعلها	أكثر	واقعية	العتقاده	بعدم	جدوى	وجنون	الحلول	العسكرية	التي	يلجأ	إليها	كل	
وفي	هذا	اإلطار	نجده	 ثانية.	 املسلحة	من	جهة	 النظام	وداعميه	من	جهة،	والفصائل	اإلسالمية	 من	
يقسم	خريطته	للحل	السيا�سي	إلى	خطوتين	منفصلتين،	يرى	التيزيني	أنه	كثيًرا	ما	يتم	الخلط	بينهما.	
وهاتين	الخطوتين	هما	"الحل	السلمي"	و	"الحل	السيا�سي".	ويقصد	التيزيني	بذلك	أن	املبادرات	التي	
التمهيدية	 السيا�سي	من	جهة	وبين	الخطوات	 الحل	 بين	 تقدم	للخروج	من	األزمة	السورية	ال	تفصل	
باألفق	من	دونها،	وهذا	 يلوح	 السيا�سي	أن	 للحل	 الحل،	والتي	تعد	مقدمة	ال	يمكن	 لهذا	 والضرورية	
الكامل	للسالح	وإخراج	املسجونين	 بالسحب	 تتمثل	 يعني	أن	الحل	السلمي،	وما	يمثله	من	إجراءات	
السياسيين	كافة،	والعمل	على	إعادة	املهجرين	والنازحين؛	يعد	املمهد	للحل	السيا�سي	املتمثل	بالدعوة	
ملؤتمر	وطني	عام	يشمل	السوريين	جميعهم،	لوضع	أسس	لسورية	الجديدة	تقوم	على	الديمقراطية	
هنالك	 أن	 من	 انطلقنا	 "وقد	 النقطة:	 هذه	 في	 التيزيني	 يقول	 للسلطة.	 السلمي	 والتداول	 والتعددية	
إنهما	 املعقدة:	 الراهنة	 السورية	 اإلشكالية	 عن	 اإلجابة	 تحكمان	 اثنتين	 ومرحلتين	 اثنين	 مصطلحين	
مصطلحا	الحل	السلمي	والحل	السيا�سي،	وإنهما	كذلك	درجتان	اثنتان	من	سيرورة	هذه	اإلشكالية،	
فمصطلح	الحل	السلمي	إنما	هو	ضبط	للمرحلة	األولى	من	الحل	املقدم	ها	هنا،	وفي	هذه	الحال	يتم	
الحديث	عن	ثالث	خطوات	متتالية	متعاقبة،	بقدر	ما	هي	تعبير	عن	التأسيس	للنوايا	الحسنة	من	قبل	

	للتطبيق.
ً

الفريقين	أو	الفرقاء	املتنازعين	لجعل	الحل	قابال

)51)	طيب	تيزيني،	"مرحلة	العدالة	االنتقالية"، الحوار	املتمدن،	العدد	4260،	)2013-10-30(.

http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid384676= 

)52)	طيب	تيزيني،	حوار	مع	موقع	"	سناك	سورية"،	مصدر	سابق.	

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=384676
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السجناء	 وإخراج	 	،
ً
أوال السوريين	 دماء	 وتحري	 السالح	وحظره	 الثالث	فهي	سحب	 الخطوات	 أما	

السوريين	من	سجونهم	بعد	أن	حشروا	فيها	ألسباب	تتصل	بمجريات	الحدث	السوري	الهائل،	ثانًيا،	
ا.
ً
والبدء	بإجراءات	إعادة	النازحين	واملهجرين	من	السوريين	إلى	بلدهم	ومدنهم	وقراهم،	ثالث

وفي	سياق	ذلك	وبعده	خصوًصا،	يبرز	الحل	السيا�سي،	فهذا	األمر	يبدأ	بالدعوة	إلى	عقد	"مؤتمر	
وطني"	تشترك	فيه	كل	األطراف	واألطياف	السورية	عبر	لجان	مصغرة	مناسبة	تتألف	من	هؤالء	جميًعا.	
ثم	إن	مبدأ	التعددية	التشاركية	البد	أن	يكون،	والحال	كذلك،	مبدأ	ناظًما	لكل	نشاط	يتصل	بهذا	

املحور	السيا�سي،	وكذلك	للمحور	اآلخر،	السلمي"	)53).		

لم	يهتم	أحد	بمشروعات	التيزيني	وخططه	في	إعادة	ترتيب	األوضاع	في	سورية	من	جديد،	وأخذت	
مطالبه	بإقامة	حياة	مدنية	ديمقراطية	للسوريين	تتسربل	من	بين	يديه،	بل	أخذ	الدمار	يلتهم	سورية	
مدينة	بعد	مدينة،	وأخذت	مصاعب	التهجير	وآالمه،	ومآ�سي	النزوح	وقسوته	تحطم	السوريين	يوًما	بعد	
ا	وال	يائًسا	أبًدا،	كل	األمل	أملكه،	

ً
	بالخالص:"لست	غاضًبا	وال	محبط

ً
يوم.	ومع	ذلك	بقي	التيزيني	متفائال

سوريا	ستدافع	عنها	البشرية	بأكملها.	بمجرد	أن	ينتهي	زمن	الحرب،	سيعيد	أبناء	سوريا	بناءها.	إننا	
نسعى	الى	هذه	اللحظة،	لحظة	إعادة	البناء.	أعتقد	أننا	كنا	كلنا	خاسرين	وما	زلنا	حتى	اآلن	خاسرين،	

لم	يربح	أحد	منا،	حتى	أولئك	الذين	راهنوا	على	الحرب	خسروا	ألنهم	خسروا	سورية	")54).

)53)	طيب	تيزيني،	"سوريا:	الحل	السلمي	والسيا�سي"،	الحوار املتمدن،	العدد	4824،	)2015-6-1(.

http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid470465= 

)54)	طيب	تيزيني،	حوار	مع	موقع	"سناك	سورية"،	مرجع	سابق.	

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=470465
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