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قراءة ماركسية في ماركسية طيب تيزيني

عّمار دّيوب)1)

ملخص البحث

أعلن	طيب	تيزيني	قبل	سنوات	عدة	أن	مشروعه	الفكري	لم	يعد	من	التراث	إلى	الثورة،	بل	من	التراث	
إلى	النهضة.	هذا	التراجع	قد	أوضح	رأي	الطيب	في	أن	الثورة	لم	تعد	مفهوًما	صالًحا	لسياسة	الواقع	
قرأ	بداللة	الوطني،	وبداللة	النهضة،	وما	تراكم	أمامها	من	معوقات	

ُ
العربي،	وأن	السياسة	ينبغي	أن	ت

قرأ	بداللة	أزمات	املجتمع	وبضرورات	
ُ
في	إثر	إخفاقات	القرن	التاسع	عشر	والقرن	العشرين؛	أي	إنها	ت

نهوضه،	وبأن	الطبقات	كافة،	تكاد	أن	تخرج	من	التاريخ،	مستثنًيا	من	ذلك	فئات	قليلة،	وقد	سمى	ذلك	
ر	له	على	هذا؛	فيتوهم	

ّ
إلى	املجتمع	بكليته،	وينظ َينظر	 بالحطام	املغلق.	ضمن	هذه	املحددات	صار	

الخروج	 الجميع	 وإال	سيكون	مصير	 الكلية،	 نهضته	 يراه	سليًما	لصالح	 ما	 بكليته	سيعي	 املجتمع	 أن	
	من	منظور	األخالق	غياًبا	أو	حضوًرا،	ومن	

ّ
من	التاريخ.	هكذا،	ال	يمكن	تظهير	األوهام	أو	الحقائق	إال

حضور	األنا	الذي	هو	ابتعاد	عن	املوضوعي	في	وضع	التصورات	واألفكار	واملشروعات	السياسية.	

َق	تراجع	تيزيني	عن	مفهوم	الثورة	تراُجعه	عن	املاركسية	منهًجا	في	التحليل.	وإن	كانت	الحقيقة	
َ
راف

وللنهضة	 للتراث	 فهمه	 في	 يستند	 كان	 فقد	 قط؛	 التحليل	 في	 شاملة	 منهجية	 يعتمدها	 لم	 أنه	 في	 هي	
وللواقع	إلى	ما	يجود	عليه	العقل	به،	هذا	األخير	الذي	يتسع	ليحتوي	العلوم	والفلسفات	كلها،	بينما	
القدرة	الحقيقية	للفيلسوف	أو	املفكر،	تظهر	من	خالل	املفهومات	التي	يشكلها	هو	ذاته،	والتي	تتجلى	
رؤية	 كان	صاحب	 تيزيني	 أن	 لنا	 يتبدى	 هنا	 من	 كافة.	 يطلقها	 التي	 الرؤى	 أشكال	 من	خالل	 ذاتها	 هي	
ناحية،	ويسجل	ضده	من	 التمّيز.	وهذا	يسجل	لصالحه	من	 إلى	 منها	 التجميع	 إلى	 أقرب	 منهجية	هي	
الواقع	كما	هو.	 إحاطة	 ويبتعد	عن	 بمفهوماته،	 ثم	يستقل	 ناحية	فكره،	ومن	 ناحية	أخرى،	أقصد	
أن	 الرغم	من	 الواقع	ذاته،	على	 اقتراًبا	من	 ،	وليس	

ً
الفكر	مشكلة وهنا،	يمكن	أن	تشكل	استقاللية	

)1)	عمار	ديوب:	كاتب	وصحافي	سوري.
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له.	ولتعويض	ذلك،	ال	بد	من	األخالق.	يستخدم	التيزيني	مفهومات	
ّ
األصل	هو	االقتراب	من	الواقع	وتمث

ظِهر	ولعه	باللغة	أكثر	من	تمكنه	عكَس	الواقع،	أو	املشكلة	الفكرية	املراد	درسها.	
ُ
ومفردات	كثيرة،	ت

اللغة	تغوي	كثيًرا،	ولكن	الواقع	يفضح	الغواية	والغاوي	واملغوي؛	فهو	الحياة.	وبكل	األحوال	إن	منهجه	
الفكري	عقلي	بامتياز؛	ولهذا	نجده	يتعامل	مع	الواقع	من	منظور	مثالي	ذاتي،	ومن	ثم:	إنه	يجعل	الواقع	
وطًنا،	والطبقات	مجتمًعا	يتألم	بكليته،	واألزمات	املتعددة	حطاًما	مغلًقا،	وُيخفض	من	قيمة	العلم،	

وُيعلي	من	شأن	الفلسفة	في	كثير	من	التحليالت.

إن	تحليل	تيزيني	السلبي	ملا	بعد	الحداثة،	وكل	مفهومات	املابعديات	والنهايات،	يتبدى	في	كتبه	وفي	
،	كما	

ً
مقاالته	وفي	حواراته،	ولكنه	هو	ذاته	من	أطلق	مفهوم	الحطام	املغلق	الذي	يكاد	أن	يكون	كامال

في	ضوئه،	ولكنه	يصور	 الحداثة	 بعد	 َيقرأ	ما	 الذي	 العوملة،	 في	مفهومه	عن	 يقول،	وقد	ضمن	ذلك	
العوملة	كقدٍر	ال	فكاك	منه.	وعلى	الرغم	من	كالمه	عن	الديمقراطية،	وتثمينه	إياها،	وتحميلها	إمكان	
والبشر،	 للطبيعة	 "امللتهمة	 للعوملة	 مفهومه	 فإن	 العربية-	 الثورات	 قبل	 هذا	 الحطام-	 من	 التحرر	
	أساًسا؛	فمع	العوملة	يكاد	التاريخ	أن	ينغلق،	ويعّم	الحطام	الذي	

ً
واملحولة	إياهم	إلى	سلع"	يظل	مشكال

تأسس	بصورة	كاملة	مع	السبعينيات.	ولو	قرأنا	ذلك	في	إطار	تراجعه	عن	مفهوم	الثورة،	فإن	تيزيني	
نفسه	يبدو	بال	رؤية	للمستقبل؛	إذ	قد	انتهى	مفهوم	الثورة،	أي	االشتراكية،	عنده،	وانتهت	الرأسمالية	
ستصل	 وكيف	 التاريخ،	 سيتغير	 كيف	 ثم:	 ومن	 التاريخ.	 يحطم	 أن	 يكاد	 قدٌر	 هي	 التي	 العوملة،	 إلى	
الشعوب	إلى	حقوقها؟	ثم،	أال	يعني	هذا	سقوط	األيديولوجيات	كلها	التي	تدعي	االستناد	إلى	الشعوب	

ونضاالتها؛	لتغّير	الواقع؟)2).

تجلت	 التي	 تمّيزه	وخصوصيته	 له	 فإن	 ذلك	 ومع	 املاركسية،	 من	 كثيًرا	 اقترب	 مفكر	 تيزيني	 طيب	
في	مسيرته	السياسية؛	أي	تجلت	في	عالقته	بالسلطة	منذ	أن	أتى	برسالة	الدكتوراه،	وفي	ما	قيل	عن	
ه	مفكرها،	وفي	رفضه	ذلك،	وتنديده	الكبير	بها	قبل	كتابه	"من	ثالثية	

َ
محاوالت	السلطة	تطويَعه،	وجعل

الفساد	إلى	قضايا	املجتمع	املدني"،	وتركيزه	على	مفهوم	االستبداد	الرباعي	املركب	عام	2000،	وكذلك	
في	مشاركاته	نشاطات	كثيرة	ذات	طابع	حقوقي،	والحًقا	ضمن	الثورة	التي	بدأت	2011.	

مع	2011،	بدا	أن	رجلنا	يتحرك،	ويفكر	أخالقًيا	بامتياز،	ويبكي	كثيًرا	على	بلده	الذي	يكاد	أن	ينغلق	
على	حطام	كامل.

)2)	طيب	تيزيني،	حول	مشكالت	الثورة	والثقافة	في	العالم	الثالث،	د.ط،	)دمشق:	دار	دمشق،	1970(،	ص	288.
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سأتناول	مفهومه	للسياسة	في	بحثي	هذا،	وسأبين	كيف	قرأ	السياسة	في	سورية،	منذ	أصبح	راشًدا،	
	بتموقعه	إلى	جانب	شباب	ثورة	2011.

ً
ا	جامعًيا،	ونهاية

ً
فأستاذ

من الثورة إلى اإلصالح

القرن	املنصرم،	حين	ألف	كتاًبا	 بامتياز	في	سبعينيات	 تيزيني،	ثورًيا	وماركسًيا	 كان	املفكر،	طيب	
َر	فيه	للماركسية	وللطبقة	العاملة،	ورأى	

ّ
سماه	"حول	مشكالت	الثورة	والثقافة	في	العالم	الثالث"،	نظ

أن	األخيرة	هي	من	سيطّور	"العالم	الثالث"،	ومنه	عاملنا	العربي:	"إن	البرجوازية	العربية،	التي	عجزت-	
ال	 تاريخًيا،	 عجًزا	 قومية-	 وثورة	 علمية،	 تصنيعية	 -ثورة	 األولية	 مهماتها	 إنجاز	 عن	 األمر-	 بطبيعة	
ا	في	تحقيق	هاتين	املهمتين...	البرجوازية	الصغيرة...	تبقى	هامة	في	التحريك	

ً
يمكن	االعتماد	عليها	إطالق

التكون	 في	 اآلخذة	 العمالية	 الطبقة	 بقيادة	 وإنما	 بقيادتها،	 ليس	 ولكن	 العربي...	 للوطن	 التقدمي	
وهو	 املاركسيين،	 املفكرين	 رؤية	كالسيكية	ألغلب	 الثورية".	هذه	 االشتراكية	 وإيديولوجيتها	 والتطور	
يختلف	فيها	عن	رؤية	األحزاب	الشيوعية	"السوفياتية"	في	حينه،	التي	كانت	تتبنى	الرؤية	السوفياتية	
في	أن	شكل	التطور	في	العالم	الثالث،	هو	التطور	الالرأسمالي،	وأن	القيادة	حينئذ	لطبقة	البرجوازية	
الصغيرة	"التقدمية"،	التي	ستقوم	بتطوير	املجتمع	وتصنيعه	وبخلق	الطبقة	عاملة	التي	ستقود	الثورة	
االشتراكية.	كان	تيزيني	ينطلق	من	رؤية	ماركس	ذاته،	ومن	رؤية	لينين	وقادة	املاركسية	الكالسيكية،	ال	
سيما	أن	الرجل	ليس	عضًوا	في	أحد	تلك	األحزاب	"الشيوعية	السوفياتية"؛	فقد	كان	أقرب	إلى	االتجاه	

القومي	املارك�سي.

	الثورة	اشتراكية،	وفق	املاركسية	الكالسيكية،	والطبقة	العاملة	هي	من	يقود	أشكال	التغيير	كلها،	
بالتحالف	مع	كافة	الطبقات	والفئات	االجتماعية	التي	تجد	في	االشتراكية	طريًقا	وحيدة:	"إن	انسداد	
آفاق	التحرك	والتقدم	أمام	ذلك	العالم	"الثالث"...	يطرح	أمامه	قضية	"الثورة"	االشتراكية،	كإمكانية	
وحيدة	لتجاوز	التخلف	الشامل".)3)	هكذا	كتب	تيزيني	عن	التطور.	طبًعا،	إن	هذا	يتضمن	رؤيته	التي	
تقول:	إن	الرأسمالية	في	مرحلتها	اإلمبريالية	أصبحت	في	مرحلة	االستعمار	والنهب	للعالم	بأكمله،	وطبًعا	
للعالم	الثالث،	ولم	تعد	الرأسمالية	خياًرا	للتطور،	ومن	ثم،	لقد	أصبحت	رجعية	على	طول	الخط،	
	من	

ً
ولم	تعد	تقدم	شيًئا	إيجابًيا،	وتنحط	فيها	الثقافة	بأشكالها	كلها.	األسباب	السابقة،	تفترض	بديال

)3) 	املرجع	السابق،	ص	7.
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رحت	االشتراكية	والطبقة	العاملة	وارثة	مشروع	الحداثة	الرأسمالية	في	العالم	
ُ
الرأسمالية،	ومن	هنا	ط

بأكمله،	التي	هي	النقيض	الطبقي،	والطبقة	األوسع	عدًدا	واألكثر	تضرًرا.	

في	السبعينيات،	كان	العالم	يصدح	بأن	طبيعة	العصر	هي	االنتقال	من	الرأسمالية	إلى	االشتراكية،	
وكانت	االنتصارات	العاملية	ما	تزال	مؤثرة،	وال	سيما	في	الصين	وكوبا	وفيتنام،	وفي	أوروبا	كانت	األحزاب	
الشيوعية	القوية،	وكذلك	النقابات	العمالية،	ومن	ثم	كان	طبيعًيا	أن	يكون	املفكر	املارك�سي	في	ذلك	
وإلياس	مرقص،	 أمين،	 تيزيني	سنجد	مفكرين	آخرين،	مثل:	مهدي	عامل،	وسمير	 إلى	جانب	 اإلطار.	
وآخرين،	والجميع	كانوا	قد	ثمنوا	الثورة	االشتراكية،	ووجدوا	فيها	طريق	التطور.	القضية	التي	كانت	
والبرجوازي"،	 "اإلقطاعي،	 املتخلف	 القديم	 املجتمع	 من	 االنتقال	 كيفية	 هي:	 حينئذ،	 تيزيني	 تشغل	
واقتصادية	 ثقافية	 بل	 فقط،	 سياسية	 ليست	 التطور	 مشكلة	 أن	 يوضح	 أعاله،	 املذكور	 والكتاب	
	على	مختلف	أوجه	الحياة.	إن	الحياة	االقتصادية	

ً
واجتماعية،	ومن	ثم	كانت	الثورة	تعني	انقالًبا	شامال

واالجتماعية	والسياسية	قد	كانت	تتشكل	وفًقا	لوحدة	العالم	آنذاك،	التي	تسيطر	عليها	الرأسمالية	
التبعية	 قاعدة	 على	 بعًضا	 بعضها	 مع	 متحالفة	 وهي	 والبرجوازية،	 اإلقطاعية	 والطبقات	 اإلمبريالية	
ثم	 ومن	 للتطور،	 إمكان	 أي	 تنفي	 التي	 العالقة	 تلك	 لإلمبريالية،	 والسيطرة	 واإلقطاعية،	 للبرجوازية	
إن	كسر	تلك	العالقة	يقت�سي	الثورة	االشتراكية.	وهذا	ما	أفرد	له	مهدي	عامل	كتابيه	الرئيسين:	"في	

التناقض"،	و"نمط	اإلنتاج	الكولونيالي".	

	بالتراث	إضافة	إلى	املاركسية،	وجد	حينئذ	أن	االشتراكية	يجب	أال	تقطع	
ً

تيزيني	الذي	كان	منشغال
مع	التراث،	وكان	يؤكد	على	الداخل	ودوره،	ويثمن	املا�سي	وأثره	وقيمته،	ويجد	أن	انتصار	االشتراكية	
التراث	ودمجه	في	الرؤية	املاركسية؛	لتكون	مقبولة	اجتماعًيا	 في	بلداننا	يقت�سي	إخراج	اإليجابي	من	
بين	املا�سي	والحاضر	واملستقبل.	إن	 	

ً
العربية،	ولكي	تنتصر،	وتحقق	وصال ومعبرة	عن	الخصوصية	

الفكرة	السابقة	يشوبها	كثير	من	الخلط،	وهي	تعميم	نظري	سائد؛	األمر	الذي	يفرض	توضيحه:	إن	
إفالس	األحزاب	الشيوعية،	والفكر	املارك�سي	العربي،	دفع	بها	إلى	توطين	هذا	الفكر	عربًيا،	ومن	ثم	لم	
تجد	إال	اإلسالم	والتراث؛	ما	يجعل	هذا	الرأي	ليس	خاطًئا	بالكامل،	وليس	صحيًحا	بالكامل	كذلك،	
ما	دامت	قضية	العالقة	مع	املا�سي	والتراث	هي	األساس	هنا،	العالقة	التي	ال	بد	من	إنجازها	معرفًيا	
التيارات	الفكرية	كافة،	وقدم	الجميع	رؤيتهم	حولها،	وهذا	أمر	 رحت	أمام	

ُ
ونقدًيا.	وهي	قضية	قد	ط

ذاته	عربًيا،	"محاوالت	 وتبيئة	 املارك�سي	 بالتيار	 ا	فقط	
ً
العربية،	وليس	مرتبط النهضة	 بداية	 إلى	 يعود	

زواياه	 من	 اإلسالمي،	 العربي	 التاريخ	 تقويم	 إلى	 وسعت	 العشرين،	 القرن	 بداية	 منذ	 بدأت	 ماركسية	
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املتعددة...،	ولقد	تطورت	هذه	املحاوالت،	واتسعت	منذ	السبعينيات")4).

الحقيقة	هي	أن	هذه	الفكرة	أيًضا	لم	تمّيز	تيزيني؛	إذ	إن	أغلبية	من	يولي	التراث	أهمية	من	املاركسيين	
	
ً

كان	يرى	الرؤية	ذاتها.	إن	أهمية	الفكرة	ال	تلغي	شعور	مفكرنا،	وبقية	املاركسيين	آنئذ،	بأن	هناك	ثقال
ت	منه،	وأن	التراث	قضية	فكرية	كبرى	ينبغي	الخوض	فيها.	املشكلة	

ّ
تاريخًيا،	ليس	من	السهولة	التفل

املاركسية	عربًيا،	عبر	 إرادة	توطين	 في	 املشكلة	 إن	 في	ضرورة	قراءته،	 ذاته،	وال	 التراث	 في	 ليست	 هنا	
البحث	عما	يشبه	أفكارها	ونظريتها	االشتراكية	في	كتب	التراث،	حتى	تصبح	شرعية،	والشرعية	هي	في	
التراث!	إن	هذا	تعوزه	الدقة؛	فاملا�سي	له	شروطه،	والحاضر	له	شروطه،	ويجب	قراءة	التراث	بوصفه	
،	وهي	قضية	مشكلة،	ومثار	مناقشة	مفتوحة،	وهذا	ما	دفع	تيزيني	إلى	البحث	عن	

ً
قضية	معرفية	أوال

القرامطة	)5)	وعن	"دستور	املدينة")6)	الذي	صاغة	النبي	محمد،	وكذلك	أعلى	من	شأن	علي	عبد	الرزاق	
وعبد	الحميد	الزهراوي	اللذين	"انتهيا	إلى	أن	السلطة	-في	املنظور	اإلسالمي	الحاسم-	تجد	مرجعيتها	في	
املجتمع	والعالقات	الناظمة	له"	)7).	لقد	بيّنا	من	قبل،	أن	تيزيني	كانت	تعنيه	قضية	الثورة	االشتراكية	
وحاملها	االجتماعي	"الطبقة	العاملة"،	وأن	التطور	غير	ممكن	إال	عبرها،	ومن	ثم	ال	بد	من	توظيف	

التراث	في	تلك	الثورة.	

تيزيني	املقتنع	بقوة	التراث،	والشغوف	به،	مذ	كان	شاًبا،	عبر	مكتبة	والده	كما	سمعنا	وقرأنا	مما	
قال	وكتب،	وقد	قدم	رسالة	دكتوراه	باملوضوع	ذاته،	وكذلك	فعل	زميله	نايف	بللوز	حينئذ؛	إذ	كان	
فشل	 بعد	 والحًقا	 الثورة"،	 إلى	 التراث	 من	 العربي،	 للفكر	 جديدة	 رؤية	 "مشروع	 األول	 مؤلفه	 عنوان	
الحامل	االجتماعي	للثورة،	أي	الطبقة	العاملة،	وبعد	فشل	األيديولوجية	االشتراكية	"السوفياتية"	غّير	
من	حامله	االجتماعي،	وتخلى	عن	مفهوم	الثورة،	وتبنى	النهضة	والتنوير؛	فكتب	كتابه	"بيان	في	النهضة	
والتنوير	في	الوطن	العربي".	وهكذا،	لقد	انصرمت	أكثر	من	خمسة	عقود	بين	تفضيله	مفهوم	الثورة	

)4)	سالمة	كيلة،	مناقشة	لفكر	ملتبس،	د.ط،	)بيروت:	دار	التنوير،	2010(،	ص	8.

)5)	نبيل	صالح،	طيب	تيزيني	من	التراث	إلى	النهضة،	ط1	)بيروت:	دار	مركز	الحضارة	لتنمية	الفكر	اإلسالمي،	2008(،	ص209.

)6)	يناقش	الدكتور	طيب	تيزيني	هذه	القضية	في	كتابه،	األصولية	بين	الظالمية	والتنوير،	في	الصفحة	235،	في	معرض	توضيحه	للرؤية	

بالوثيقة	وبضرورة	 تيزيني	يرفض	ذلك،	ويتمسك	 للعلمانية،	وضرورة	االستغناء	عن	األخيرة.	 تعتمدها	كوثيقة	مضادة	 التي	 اإلسالمية	

العلمانية،	ويوضحها.

)7)	د.طيب	تيزيني،	األصولية	بين	الظالمية	والتنوير،	ط1	)دمشق:	دار	جفرا،	2012(،	ص	316.
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ثم	توديعه	الحًقا،	وتبني	مفهوم	النهضة،	لم	يتخل	عن	أهمية	التراث،	وظل	يبحث	فيه،	وظل	يقدم	عنه	
أفكاًرا	ورؤى	ومحاضرات،	وهذا	هو	ما	طبع	مشروعه	الفكري	بالكامل،	وهو	ما	طبع	كتبه	السياسية،	
ال	سيما	بعد	عام	2000،	حين	نشر	كتابه	األهم	"من	ثالثية	الفساد	إلى	قضايا	املجتمع	املدني"،	الذي	
أعلن	فيه	بوضوح:	رفضه	للسلطة،	ولالستبداد	املركب.	وشارك	في	بعض	نشاطات	املعارضة	واملثقفين	

آنذاك.	

الليبرالية والديمقراطية لدى تيزيني

إن	التغيير	في	مفهوم	الثورة،	وفي	الحامل	االجتماعي،	رافقه	التخلي	عن	االشتراكية	وتبني	الليبرالية،	
ومع	أنه	ظل	حذًرا	تجاه	ذلك	التبني،	فإن	تثمينه	الديمقراطية	والحرية	والكرامة	والنهضة	يوضح	بدقة	
املسكوت	عنه.	لم	يتبَن	الليبرالية	بصورة	واضحة	ودقيقة،	ال	سيما	أنه	انتقد	من	دون	هوادة	مفهوم	
"ثنائية	 إلى	خيارات	كارثية،	وتدخله	فيها،	ال	سيما	 العالم	 العاملية،	ووجدها	تقود	 العوملة	وسياساتها	
الديمقراطي	 املتقدم	 العالم	 خلف	 االصطفاف	 العالم	 على	 يفرض	 ما	 واإلرهاب")8)،	 الديمقراطية	
	من	االشتراكية!	وإذا	أضفنا،	فكرته	املتعلقة	بفشل	

ً
ومحاربة	اإلرهاب	اإلسالمي،	وهذا	هو	ما	جاء	بديال

اإلسالمي	 وصعود	 املستنير،	 واإلسالمي	 القديم،	 والليبرالي	 والقومي،	 االشتراكي،	 األربعة:	 املشروعات	
املشاريع	 تفكك	 عملية	 مع	 األصولوي،	 بتجليه	 املعاصر،	 اإلسالم	 نشأ	 "لقد	 منها:	 	

ً
بديال السيا�سي	

ا	كبيًرا	لديه	إزاء	تبني	الليبرالية	ونتائجها.	إرباكه	هذا	دفعه	إلى	تثمين	
ً
األربعة")9)،	تكون	الحصيلة	إرباك

من	 العقل	 يشتهيه	 ما	 كل	 فيها	 فوضع	 فقط؛	 حكم	 نظاَم	 وليست	 وكأسطورة،	 كسحر	 الديمقراطية	
نظام	حكم،	وحوار	عقالني،	ومدخل	لبناء	املجتمع،	والخالص،	وسواه	كثير،	وكذلك	تفضيله	مفهوم	

	عن	فرح	أنطون.	
ً

العلمانية،	أو	الحيادة،	كما	يكّرر	هو	نقال

،	وكان	قد	
ً

الديمقراطية	هذه	املرة،	هي	ما	سيتيح	للمجتمع	التطور	وفتح	الحطام	املغلق	إال	قليال
ا	في	مفهوم	الثورة	لدى	مفكرنا؛	إذ	تتغير	

ً
رأى	أن	الثورات	هي	من	سيفتح	الحطام	هذا.	هنا	نجد	تشوش

	
ً
تباًعا	)الثورة	االشتراكية،	ثم	الديموقراطية،	ثم	الثورات	الشعبية(	وال	يجد	للمشكالت	العميقة	حلوال

)8)		املرجع	السابق،	ص	46.

)9)		د.	تيزيني،	األصولية	بين	الظالمية	والتنوير،	ط1	)دمشق:	دار	جفرا،	2012(،	ص	163.
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حقيقية،	ومن	ثم	لقد	شكل	تراجعه	عن	االشتراكية	والطبقة	العاملة	مشكلته	الحقيقية؛	إذ	ال	بديل	
جّدًيا	منها.	وعلى	الرغم	من	ذلك،	نتساءل،	كيف	جابه	األمر،	وماذا	تبنى،	وهل	رؤيته	الجديدة	متطابقة	

مع	واقع	الحياة	والصراع	االجتماعي؟

إشكالية مفهوم الدولة األمنية

أي	 ونفي	 األمنية،	 الدولة	 تشكل	 مساءلة	 إلى	 قاده	 سورية	 في	 االشتراكية	 للثورة	 تنظيره	 انتهاء	 إن	
الطبقة	 تدهورت	 ثم	 جدّية،	 معارضة	 لتأسيس	 إمكانية	 أي	 انتفت	 حتى	 الحرية،	 أشكال	 من	 شكل	
االتجاهات	 كل	 في	 السياسيين	 والقادة	 املثقفين	 أغلبية	 خزان	 أنها	 رأى	 التي	 األخيرة	 هذه	 املتوسطة،	
قادتا-	 اللتان	 املقدمتان	 هما	 األمنية،	 الدولة	 وتشكل	 الطبقة	 تلك	 انهيار	 إن	 والسياسية.	 الفكرية	
بحسب	رأيه-	إلى	نهاية	املجتمع	املدني،	وإلى	عودة	املجتمع	األهلي	بكل	تكويناته	ما	قبل	الدولة	الوطنية	
"تشكيالت	دينية	وإثنية	وطائفية	وعشائرية	وهكذا"،	واألسوأ	من	ذلك	إمكان	إشعال	الحروب	الدينية	
والطائفية	وفًقا	لها.	هنا	نتساءل:	ألم	ينتج	عن	الدولة	األمنية	إثراء	طبقة	معينة،	أو	طبقات،	وإفقار	
طبقات	أخرى؟	ثم،	ألم	تكن	هي	ذاتها	غطاًء	سياسًيا	لشرائح	طبقية	قديمة	وجديدة	تطورت	تحت	ذلك	
الغطاء؟	هنا،	جواب	تيزيني	مربك	أيًضا؛	فهو	يرى	أن	الدولة	األمنية	تحتكر	السلطة	والثروة	واإلعالم	
األمنية	 الدولة	 تشكل	 مع	 ترافق	 لقد	 ثم:	 كافة،	ومن	 املجتمع	 وتهمش	طبقات	 املجتمعية،	 والحقيقة	
.	هنا،	ال	يخدم	مفهوم	الحطام	في	تحليل	الواقع،	وال	في	إظهار	

ً
بداية	الحطام	الكامل	والشامل	إال	قليال

مشكالته	كما	هي،	فهو	مجرد	مصطلح	"أخالقي"	تذمري،	أكثر	من	كونه	مفهوًما	اجتماعًيا	أو	فلسفًيا	
أو	سياسًيا،	وهو	يعيق	تيزيني	نفسه	عن	تحليل	الواقع	االقتصادي	واالجتماعي	منذ	السبعينيات؛	فيراه	

محض	دولة	أمنية	وحطاًما	مجتمعًيا!	

مصطلح	الدولة	األمنية	هو	ذاته	مصطلح	مشكل،	فماذا	يعني	هذا	املفهوم؟	أليس	من	األدق	أن	
فيها	شرائح	 تتحكم	 الدولة	 إن	 أو	 إنه	نظام	شمولي،	 نصف	نظام	حكم	من	منظور	سيا�سي؛	فنقول:	
طبقية	معينة،	هي	نتاج	السلطة	ذاتها	بأجهزتها	األمنية؟	والسؤال	اآلخر:	ماذا	حدث	لالقتصاد،	وكيف	
هذا	 وهل	 الثروة؟	 تحتكر	 األمنية	 الدولة	 إن	 القول:	 يكفي	 هل	 التطورات؟	 أفضت	 ماذا	 وإلى	 تطّور،	
التي	تسيطر	عليها؟	وأيًضا،	 الفئات	 الثروة،	وكيف	تتشكل،	وكيف	تتغير	 ؟	وما	هي	هذه	

ً
صحيح	فعال

هل	تساوت	طبقات	املجتمع	في	املعاناة	واملشكالت؟	إن	تشّوش	مفهوم	الدولة	األمنية،	والحطام،	قد	
جاء	بسبب	تبنيه	مفهوم	الطبقة	الوسطى	بوصفها	حاملة	التغيير،	واملؤهلة	لتحقيقه.	وعلى	هذا،	وألن	
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،	وألن	تلك	الطبقة	قد	تشظت؛	فقد	تبنى	كحامل	اجتماعي	طبقات	املجتمع	كلها	
ً

األمر	أصبح	مشكال
إلى	 في	مواجهة	الدولة	األمنية،	وبما	يخص	السياسة	تبنى	القوى	السياسية	كلها	"من	أق�سى	اليسار	
أق�سى	اليمين".	هكذا،	لقد	جمع	تيزيني	مفهومات	كثيرة،	ووضعها	بعضها	مع	بعض،	ظاًنا	أنه	بذلك	

	صائًبا،	ويمفهمه،	ويقدم	الحل	له.
ً

ل	واقع	ما	بعد	السبعينيات	تحليال
ّ
يحل

يكاد	 ومشترك،	 وخاص	 عام	 اقتصاد	 على	 تأسست	 قد	 تابعة،	 رأسمالية	 دولة	 هناك	 الواقع،	 في	
الزراعة	 وإلى	 لآلالت	 املنتج	 التصنيع	 إلى	 ويفتقد	 املردودية،	 وهو	ضعيف	 بالكامل،	 خاًصا	 يصبح	 أن	
الصناعية،	وهناك	نظام	حكم	شمولي،	وطبقات	عدة،	منها	من	يملك	الثروة،	ومنها	من	ال	يملك	شيًئا،	
وهي	في	تغيٍر	مستمر،	وإن	تلك	التطورات	ال	يمكن	اختصارها	كلها-	كما	أوضحنا	في	صفحات	سابقة-	
ا،	لقد	ضّيع	تيزيني،	وهو	املالك	مفهومات	املاركسية	

ً
بما	فعلته	األجهزة	األمنية	والسلطة	السياسية.	إذ

األساس،	إمكان	إعادة	إنتاج	املفهومات	املاركسية،	وضّيع	إمكان	تقديم	تحليل	موضوعي	جدلي	عبرها	
لكل	التغيرات	التي	حصلت	في	سورية	منذ	السبعينيات	بصورة	خاصة.	

إن	إشكالية	استقاللية	الفكر	وعالقته	بالواقع	إشكالية	كبرى،	وهي	في	تحديدها	وضبطها	من	أعقد	
،	ال	سيما	أننا	نرصد	واقعًيا	

ً
القضايا	الفكرية؛	فما	هو	شكل	الفكر	املتوافق	مع	الواقع	واملعبر	عنه	فعال

"حول	 األول	 السيا�سي	 كتابه	 في	 تيزيني	 لدى	 تظهر	 هذه	 اإلشكالية	 والوعي؟	 الفكر	 من	 كثيرة	 	
ً
أشكاال

مشكالت	الثورة	والثقافة"؛	إذ	يرد	فيه:	ما	دامت	سورية	ومصر	تتبنيان	االشتراكية	فهما	متقدمتان	
املتحدة	 الواليات	 متقدم	على	 مثل	سورية	ومصر،	 أقطاره،	 بعض	 في	 العربي	 الوطن	 "إن	 أمريكا	 على	
اجتماعي	 كنظام	 االشتراكية	 إلى	 االنتقال	 قضية	 تطرح	 بدأت	 األقطار	 تلك	 إن	 حيث	 من	 األمريكية	
شامل".)10)	والسؤال:	إلى	ماذا	استند	في	ذلك	الحكم؟	ألم	يهمش	البنية	االقتصادية،	وُيعِل	من	شأن	
العامل	السيا�سي؛	ليصل	إلى	تلك	النتيجة؟	هنا،	توجد	إشكالية	في	املاركسية،	وهي	تتمحور	حول:	هل	
العالقات	اإلنتاجية	واالجتماعية	هي	األساس	في	فهم	التطور،	أم	إن	األساس	في	قوى	اإلنتاج	وفي	أشكال	
تطورها	ودرجاته،	وفي	أشكال	تأزمها	ودرجاته؟	تيزيني	يميل	إلى	عالقات	اإلنتاج	في	تحليله،	بينما	األدق	
	وإلى	عالقات	اإلنتاج	ثانًيا؛	لكي	يتم	فهم	األخيرة	جيًدا؛	لهذا	

ً
هو	في	النظر	إلى	وضعية	قوى	اإلنتاج	أوال

	دور	الفارق	الكبير	بين	اإلنتاج	الصناعي	واإلنتاج	الحرفي	
ً

اعتبر	سورية	متطورة	أكثر	من	أميركا	متجاهال
املحدود	صناعًيا	في	بلداننا،	وكذلك	اإلنتاج	الزراعي	املصنع	أميركًيا،	بينما	ما	يزال	تقليدًيا	يدوًيا	لدينا،	
	للمناقشة".	هنا	جذر	الخطأ	لدى	مفكرنا،	هذا	الجذر	الذي	دفعه	إلى	تبني	طبقات	عدة-	كما	

ً
"مثاال

أشرنا-	كحوامل	للتغيير	وللثورات	ولإلصالح	وللنهضة.	إن	االنتقال	من	ممكنات	الثورة	االشتراكية	إلى	

)10)	د.	تيزيني،	حول	مشكالت	الثورة	والثقافة،	ص5.
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كل	الطبقات	كحامل	للتغيير،	وتجاهل	مشروعات	هذه	الطبقات	املتناقضة	واقعًيا	ومنطقًيا،	يوضح	
النزعة	األخالقية	لدى	تيزيني	في	فهم	األحداث؛	فقد	تمكنت	منه	تماًما،	ومنعت	قدرته	النظرية	من	تبني	
	لألخالقي	على	الفلسفي	

ً
رؤية	موضوعية	للواقع،	ومن	ثم	دفعته	إلى	جملة	أفكار،	أعتقُد	أن	فيها	غلبة

واملنهجي	في	فهم	الواقع	وتغيراته	التي	حدثت	منذ	السبعينيات،	منها	مفهوم	الدولة	األمنية	والتحالف	بين	
الطبقات	كلها	والحوامل	االجتماعية	كلها،	كما	ذكرنا،	وبذلك	شاَب	رؤيته	كثير	من	املثالية	في	معرفة	

الواقع	بتعقيداته	الكبيرة	في	املجاالت	االقتصادية	واالجتماعية	والسياسية،	وسواها.

مشكلة منهجية

قد	يكون	تبني	تيزيني	املسألة	املنهجية،	وهي	الداخل	والخارج،	أكبر	مشكلة	منهجية	أوصلته	إلى	ما	
ذكرناه	أعاله؛	إذ	إن	الخارج	خارج،	والداخل	داخل،	ولكل	منهما	بنيته	وقواه	وطبقاته	املستقلة.	طبًعا،	
إن	تيزيني	كّرر:	إن	الرأسمالية،	منذ	اإلمبريالية،	فرضت	سيطرتها	ووحدتها	على	العالم،	ولكن	ذلك	ال	
يلغي	أن	للداخل	بنيته	املستقلة	وقوانينها.	هذه	الفكرة	بالتحديد	لم	يتخل	عنها	أبًدا،	وهي	تتضمن	أن	
هناك	بنى	اجتماعية	متمايزة	في	كل	بلد،	لذا	ليس	هناك	داخل	واحد	وال	خارج	واحد،	هناك	دواخل	
وخوارج	متعددة)11).	هنا	تصبح	املناقشة	معقدة،	وتشّوش	على	الفكر،	وعلى	كيفية	تلمسه	مشكالت	
الواقع	وعالقات	العالم	بعضه	ببعض.	بعد	تشكل	الدولة	األمنية	يتمسك	بمنهجية	الداخل	والخارج،	
العالم	 تخلف	 لفهم	 وتاريخًيا	 أساًسا	 	

ً
عامال اإلمبريالية	 الرأسمالية	 بدور	 االكتفاء	 بأن	 األمر	 ل	

ّ
ويعل

يبّرر	لألنظمة	االستبدادية	ما	 الثالث	وسيطرة	الدول	األمنية	وانبعاث	األصولية	والظالمية	وسواها،	
يريد	 هنا	 وهو	 األنظمة.	 هذه	 وليست	 السبب،	 هي	 اإلمبريالية	 الرأسمالية	 أن	 في	 باملجتمعات،	 فعلته	
ما	 هذا	 داخلًيا،	 والظالمية	 األصولية	 تفسير	 يريد	 وكذلك	 أفعالها،	 مسؤولية	 األمنية	 الدولة	 تحميل	
يكّرره	في	كتبه	السياسية	األخيرة	"استكشاف	أسئلة	الفكر	العربي	الراهنة"	و"األصولية	بين	الظالمية	
في	 للرأسمالية	 التاريخي	 الدور	 رؤية	 من	 يمنعه	 املسؤوليات،	 تحميل	 في	 تيزيني	 هاجس	 إن	 والتنوير".	
توحيد	العالم	وسيطرتها	عليه،	وضبط	بناه	االجتماعية	وفًقا	لقانون	ذلك	الدور	والتوحيد،	ومن	ثم:	

الداخل	بمقت�سى	إحداثيات	واحتماالت	هذا	األخير...	يصير	 في	 في	أن	الخارج	يؤثر	 الداخل	والخارج	تتمثل	 تيزيني	"جدلية	 )11)	يكتب	

الخارج	وجًها	من	نسيج	وجوه	الداخل،	كما	يغدو	الداخل	ملحًقا	من	مالحق	الخارج"	ص35-36	الطيب	تيزيني،	استكشاف	أسئلة	الفكر	

،	والخارج	خارًجا،	وليس	من	بنية	عاملية	
ً

ا،	يظل	الداخل	داخال
ً
2011(.	إذ العربي	الراهنة،	ط1،	د.م	)الدار	السورية	اللبنانية	للنشر،	

تجمعهما	وتوحدهما،	وتعيد	إنتاجهما	على	قاعدة	عالقة	السيطرة	اإلمبريالية	والتبعية	الكولونيالية.
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إن	شكل	تطور	العالم	ببناه	ودوله	وقاراته	هو	نتاج	تلك	الوحدة؛	فالرأسمالية	نظام	عالمي	ومهيمن،	
أزمات	 في	 وتدخل	 املجتمعات،	 حياة	 وتتعقد	 املشكالت،	 وتتمظهر	 املا�سي،	 إنتاج	 تعيد	 ذلك	 وضمن	
شتى،	وضمن	ذلك	أيًضا	تتشكل	األنظمة	السياسية	بأشكالها	كلها	في	العالم.	التمسك	بالوطنية	هنا	
ال	يفيد	كثيًرا،	حيث	قراءتها	تتم	فقط	في	ضوء	تلك	الوحدة.	لذا:	إن	من	أكبر	األخطاء	املنهجية،	هو	في	
	بذاته	ومشكالته	

ً
عّد	املا�سي	مستمًرا،	وهو	من	يتحكم	بالوعي	وبالفكر،	وكذلك	في	عّد	الداخل	مستقال

نتاج	استقالليته	تلك.	إن	ملحوظاتي	السابقة	ال	تلغي	وجود	بنية	اجتماعية	غارقة	في	مشكالت	خاصة	
بها،	ولكن	تلك	املشكالت	من	أثر	وحدة	العالم	الرأسمالي،	وليست	باستقالل	عنه،	ومن	ثم:	نعم،	إن	
األنظمة	تتحمل	مسؤولية	أزمات	املجتمع،	ولكن	تفسير	ذلك	يتم	عبر	دراسة	وضعية	األنظمة	هذه	في	

إطار	النظام	الكوني،	الذي	هو	النظام	الرأسمالي.

اللبرلة والطبقات الجديدة

2000،	وربما	قبل	ذلك،	ومذ	أن	رفض	أية	عالقة	مع	النظام،	باستثناء	كونه	مدرًسا	في	 منذ	عام	
جامعات	الدولة	السورية	ومحاضًرا	في	مراكزها	الثقافية	وسواها،	تلمس	تيزيني	خطورة	الدولة	األمنية،	
وإذا	أضفنا	إلى	ذلك	فكرة	انهيار	الطبقة	الوسطى	الكارثية،	وهي	فكرة	يتفق	حولها	أغلبية	الباحثين	
العام،	 القطاع	 عن	 النظام	 وتخلي	 الرأسمالي،	 التطور	 بسبب	 الذي	حصل	 االنهيار	 وهو	 واملفكرين،	
وسيطرة	مافيات	السلطة	على	القطاع	العام	ونهبه	ونهب	ثروات	البالد،	واالنفتاح	على	الخارج،	فإنه	لم	
ل	الوضع	علمًيا؛	إذ	إن	ذلك	التخلي	قد	أنتج	اصطفافات	طبقية	جديدة،	وتضمن	التحاق	أقسام	

ّ
يحل

التبعية؛	ومن	ثم	 العاملية،	وإن	من	موقع	 بالرأسمالية	 -	أكثر	فأكثر	 منها	–	أقصد	الطبقة	املسيطرة	
أية	قراءة	للداخل	بداللة	الوطني	فقط،	ال	تنتج	معرفة	موضوعية،	حيث	العالم	الثالث	برمته،	أصبح	
محكوًما	بقوانين	رأسمالية	عوملية،	وتلتحق	شرائح	طبقية	من	العالم	فيها،	وتنهب	ثروات	بالدها	وتفكك	
بنى	املجتمع	بكل	مستوياته.	تيزيني	انتابته	نزعة	أخالقية	إزاء	كل	ما	يحدث،	وهذا	دفعه	إلى	إيالء	العامل	
السيا�سي	والحقوقي	دوًرا	مركزًيا،	ولكن	ذلك	كان	يتم	وفًقا	للعامل	األخالقي؛	إذ	نجده	يؤكد	أن	الواقع	
أصبح	يتجه	إلى	خارج	التاريخ،	أو	نحو	حطام	وانهيار	كلي،	ولم	تعد	قائمته؛	لتقوم	مرة	أخرى،	وإلى	آخر	

ذلك	من	"األخالقيات".

تيزيني-	كمن	سواه-	ممن	ذهبوا	إلى	أن	الديموقراطية	ستنقذنا،	ففاجأته	الثورات	العربية،	ووجد	
فيها	النجاة	وإمكان	الخروج	من	الحطام.	هنا،	علينا	التدقيق:	فهو	كان	قد	نفى	إمكان	الثورات،	وليست	



95

العدد التاسع - أيلول/ سبتمبر 2019ملف العدد

الثورة	االشتراكية	فقط،	وكان	ينتهج	طريق	اإلصالح	وضرورة	الديمقراطية،	ولهذا	أسبابه	الكامنة	في	
همجية	النظام	الشمولي،	لذا:	إن	تيزيني	لم	يقرأ	أسباب	الثورات	الشعبية،	لقد	أيدها	فقط،	واختصرها	
بأنها	تسعى	إلى	"الحرية	والكرامة	والكفاية	املادية")12)،	ومن	ثم	يجب	مساندتها	من	أجل	تحقيق	هذه	
األهداف،	وللخروج	من	حالة	الحطام.	إن	االتجاهات	الفكرية	الليبرالية	واإلسالمية	كافة،	قد	حصرت	
أسباًبا	عدة،	وعلى	 للثورات	 أن	 الديمقراطية،	وتجاهلت	 إلى	 االنتقال	من	االستبداد	 قراءتها	بضرورة	
العربية،	 املجتمعات	 أفقرت	 التي	 الليبرالية	 السياسات	 جملة	 أي	 الليبرالي؛	 السبب	 أولها	 وفي	 رأسها	
والسوري	منها	على	وجه	الخصوص،	وخلقت	كتلة	كبيرة	من	العاطلين	عن	العمل	واملهمشين،	ودمرت	
راعي	

ُ
الزراعة،	وأدخلت	بلداننا	في	فلك	سياسات	العوملة	واالنفتاح	على	الخارج،	دون	أية	اشتراطات	ت

وضعية	االقتصاد	املتخلف.

إيديولوجي	خلقه	 إطار	 العنيف،	ضمن	 رضت	من	قبل	نظام	االستبداد	
ُ
ف الليبرالية	 السياسات	

االستبداد،	وفتحه	نحو	تسييس	األديان	واملذاهب	والقوميات.	إن	عدم	تحليل	الواقع	الليبرالي	هذا،	
وهو	املحمي	من	قبل	األنظمة	الشمولية،	قد	منع	تيزيني	وآخرين	من	رؤية	كوارث	تبني	الليبرالية،	فهم	
يتبنون	الليبرالية	كما	هي،	ويتبنون	سياساتها	العاملية	املطبقة	محلًيا	بضغط	من	البنوك	الدولية،	
الليبرالية	 أن	 يكتشفوا	 لم	 هكذا	 كونية.	 قرية	 العالم	ضمن	 توحيد	 وضرورة	 العوملة،	 وسياسات	
هي	سبب	الثورات؛	إذ	كيف	سيتبنون	الليبرالية	ويقفون	ضد	نتائجها؛	ومن	ثم،	ال	بد	من	إغماض	
تلك	 الصمت	عن	 	 تمَّ إنها	مشكلة	كبيرة؛	ولهذا	 ثانية.	 الثورات	من	جهة	 العين	عنها	من	جهة،	وتبني	
بال	شك	 الديموقراطية،	وهذا	 تبنى	 أخالقية	 بنزعة	 املشبع	 تيزيني	 الثورات.	 تأييد	 وتم	 السياسات،	
صحيح	بالكامل،	ما	دامت	هي	هدف	الثورات	الحقيقي،	كما	"الكفاية	املادية"	بلغته،	ولكن	ذلك	ليس	
كافًيا	لقراءة	الثورات،	وال	لدفعها	للوصول	إلى	مبتغاها،	ولتحقيق	العدالة	االجتماعية	واالنتقال	
بين	 الواقع،	وفي	كتابه	"األصولية	 َيعلم	صعوبة	قراءة	 في	الحقوق.	مفكرنا	 الديمقراطي	واملساواة	
ا،	هناك	مشكلة	

ً
إذ في	مرحلة	الحقة.	 الثورات	 إلى	دراسة	 أنه	سيعود	 إلى	 الظالمية	والتنوير"	يشير	

االقتصادي،	 العامل	 عن	 وبالصمت	 السلطة،	 من	 باملوقف	 واختصارها	 السياسة،	 فهم	 في	 كبرى	
ولهذا	اندفع	تيزيني	إلى	مناقشات	كبرى	تخص	املسألة	السياسية	والثقافية	والدينية،	وهو	ما	وجدناه	
في	كتاب	الظالمية،	حيث	تصدى	ملفهوم	األصولية،	أو	األصولوية	كما	يقول	هو،	وعالقتها	بالعوملة،	
ها؛	لتشمل	مناحي	الحياة	كلها،	يقول	تيزيني:	"إن	ظاهرة	األصولية	 وأسباب	تلك	األصولية	التي	مدَّ
يا	وتاريخًيا	وثقافًيا	

ً
ذات	طابع	عمومي	يمكن	بمقتضاه	أن	نضع	يدنا	عليها	في	مناطق	مختلفة	جغراف

)12)	د.	تيزيني،	استكشاف	أسئلة	الفكر	العربي	الراهنة،	ط1،	د.م	)الدار	السورية	اللبنانية	للنشر،	2011(،	ص	8.
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الطبيعية،	 العلوم	 العلمية	واإليديولوجية،	مثل:	 األنساق	 في	مختلف	 تتجلى	 أن	 يمكن	 وإثنًيا،	كما	
واإلنسانية،	واالجتماعية،	ومثل	الدينية،	واإلثنية،	وغيرها".)13)	إن	هذا	املد	"ومط"	هذا	املفهوم،	
االنقطاع	 في	 الوضع،	وربما	هو	 في	تحليل	 السيا�سي	دوًرا	مركزًيا	 العامل	 إيالء	 في	 ربما	يكمن	سببه	
عن	الواقع	والعمل	ضمن	املفهوم	وتوسعته؛	ليشمل	كل	�سيء	في	الحياة	والعلوم.	وهناك	مستويات	

أخرى،	لم	نذكرها،	مبثوثة	في	كتابه	"األصولية".

 املشروع النهضوي التنويري

التي	 الوسطى	 الطبقة	 دور	 وتضخيمه	 العاملة،	 الطبقة	 وعن	 االشتراكية	 عن	 تيزيني	 تراجع	 شكل	
تشظت،	كما	أشرنا	من	قبل،	مشكلة	كبيرة؛	فقد	راح	ُينظُر	للمجتمع	بكليته،	وفي	هذا	يرى	أن	"املشروع	
النهضوي	التنويري	ال	عالقة	له	بمطلقات	فكرية	أو	أيديولوجية	أو	غيرها")14)	رؤيته	هذه	تعتمد	على	
أن	النهضة	ضرورية،	وأن	من	يقوم	بها	هي	األمة	كلها،	بكل	تياراتها،	وهو	هنا	يقصد	الدولة	الوطنية؛	
وبكل	 بها،	 االرتقاء	 إلى	 داعًيا	 الوطنية	 الدولة	 نحو	 وانقلب	 للسياسة،	 القومي	 فهمه	 عن	 تراجع	 ألنه	
دولة	عربية	على	حدة،	إلى	أن	يتوافر	اإلمكان	الواقعي	للتوحيد	القومي.	هذا،	وقد	كان	من	قبل	ُينظر	
النهضوي	 للمشروع	 رؤيته	 أن	 املرء	 األولى	يظن	 للوهلة	 الوطنية.	 الدولة	 للوحدة،	ويخفض	من	قيمة	
ق�سي	أحًدا،	وأنها	تعترف	بأدوار	الطبقات	والتيارات	السياسية	جميعها	في	النهضة،	وأن	كل	رؤية	

ُ
ال	ت

تستند	إلى	طبقة	بعينها،	برجوازية	أو	عمالية،	لكن	التدقيق	يظهر	أن	رأيه	هذا	كما	كان	رأيه	القديم-	
املتعلق	بالعمالية-	وأنه	خاطئ	من	جهة،	وإقصائي	من	جهة	ثانية.	من	هذا،	ال	بد	من	السؤال	اآلتي:	
	يمكن	أن	تجتمع	الطبقات	كافة	على	مشروع	سيا�سي	

ً
هل	فكرة	تيزيني	الجديدة	صحيحة؟،	وهل	فعال

ما؟،	وكيف	يمكن	أن	تسعى	الطبقات	واملثقفون	والتيارات	السياسية	املتباينة	إلى	هكذا	مشروع؟	إن	
الحل	الوحيد	هنا،	هو	في	أن	يجتمع	الجميع	على	مشروع	واحد،	ولكن	هذا	غير	ممكن	باألصل.	وعلى	
هذا،	فإن	السؤال	املنطقي،	هو:	ملاذا	قال	تيزيني	هذه	الفكرة	"ال	عالقة	للمشروع	بمطلقات	فكرية	أو	

أيديولوجية"؟.

)13)	د.	تيزيني،	األصولية	بين	الظالمية	والتنوير،	ص211.

)14)	د.	تيزيني،	كتاب	استكشاف	أسئلة	الفكر	لعربي	الراهنة،	ص17.
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كنا	قد	وجدنا	أن	الدولة	األمنية	لديه	تنهي	وجود	الطبقات،	وتمنع	أي	شكل	للحريات	وللديمقراطية،	
الرباعي	على	"السلطة	والثروة	واإلعالم	والحقيقة"،	ومن	ثم:	هكذا	دفع	 وأنها	هيمنت	عبر	االستبداد	
يرفع	 هنا-	 تيزيني-	 الجميع!	 إشراك	 تحاول	 والتي	 والفكر،	 األيديولوجيا	 تتجاوز	 التي	 بالفكرة	 تيزيني	
إلى	مرتبة	املقدس،	ويريد	من	الجميع	العمل	من	أجلها؛	إن	تشهيره	بالعوملة،	كما	كتبنا	من	 الوطنية	
قبل،	يقابله	هنا	تقديس	الوطنية،	وكأن	األخيرة	يمكن	أن	تعيش	خارج	األولى،	وهذا	محال،	بوصف	
أن	العوملة	نظام	كوني	ومرحلة	متقدمة	في	الرأسمالية	االمبريالية،	لذا،	املمكن	في	هذه	الفكرة	يكمن	
في	وطنية	ال	تتناقض	مع	العوملة،	وال	تستكين	لها،	أو	تخضع	لشروط	السياسات	الليبرالية	الجديدة	
واإلمبريالية	السابقة	كما	سياسات	األنظمة	التابعة.	ولكن	ذلك	ال	يتسق	مع	منطق	التاريخ،	ويخالف	
منطق	األشياء	كذلك.	إن	مشكلة	تيزيني	تكمن	في	شعوره	بالعجز	الكامل،	والدليل	في	عبارتيه:	"وظيفة	
الدولة	األمنية	إفساد	الجميع"،	و"ولم	تعد	قائمة	للمجتمع	العربي	ستقوم"	في	حال	استمرت	الدولة	

تلك،	اللتين	توضحان	لنا	أن	العجز	قد	تملكه	كلًيا.

وتعي	 به،	 تؤمن	 اجتماعية	 طبقات	 بالضرورة	 يتطلب	 التنويري	 النهضوي	 املشروع	 إن	 	،
ً
أوال

ضرورته،	وتخوض	صراعاته	الداخلية	والخارجية،	وال	بد	أن	يكون	هناك	تحالف	طبقي،	ولكن	هذا	
غير	ممكن	دون	طبقة	مهيمنة،	تماًما	كما	جرى	في	أوروبا،	حينما	قادت	البرجوازية،	وقد	كانت	هي	
الطبقة	املهيمنة	في	تحالفها	مع	العمال	والفالحين،	مشروع	الحداثة،	وكما	جرى	في	نضاالت	القضايا	
الكبرى.	وثانًيا،	يمكننا	القول:	إن	القوى	االشتراكية	أيًضا	قد	هيمنت	حينما	قادت	مشروع	الحداثة	
األوضاع	 تعقد	 إن	 ا،	

ً
وثالث البرجوازية.	 الطبقات	 على	 فيها	 انتصرت	 التي	 البلدان	 في	 واالشتراكية	

التاريخ،	وال	خارج	 أنها	خارج	 يعني	 الحكم	االستبدادي،	ال	 البلدان	ذات	 وفي	 في	سورية،	 الداخلية	
التكوين	الطبقي	الرأسمالي	تحديًدا،	وإن	الثورات	الشعبية	التي	حدثت	في	2011،	قد	أوضحت	أْن	
ا	حديدًيا،	لم	يكن	في	أي	عصر،	ولن	

ً
ال	بنية	اجتماعية	مغلقة	تماًما،	وأن	نظاًما	سياسًيا	مغلًقا	إغالق

وحيدة	 طريًقا	 بوصفه	 الخارجي	 بالتدخل	 طالبوا	 كثر،	 ليبراليون	 إليه	 ذهب	 ما	 على	عكس	 يكون،	
السياسية	 مواقفهم	 فإن	 ذلك	 ومع	 الثورات،	 قبل	 هذا	 كان	 لقد	 الحديد!	 ذلك	 ولتفتيت	 للتغيير،	
توضح،	أن	هذه	الفكرة	لم	تتغير	جوهرًيا	لديهم؛	ولهذا	تكررت	مطالباتهم	بالتدخل	الخارجي،	على	
ثم،	وعلى	 "التون�سي،	واملصري"!	ومن	 أكثر	من	نظام	 الشعبية	وإسقاطها	 الثورات	 الرغم	من	قوة	
الرغم	من	تعقد	األوضاع،	فال	بد	للتنظير	أن	يحافظ	على	املفهومات	األساس	في	فهم	آليات	تغيير	
املجتمعات،	وأال	يشطح	مع	األخالق	أو	مع	النزعة	املثالية،	التي	هي	سمة	رئيسة	في	األفكار	التي	طرحها	
لتشمل	 التحالفات؛	 دائرة	 العوامل	االقتصادية،	كما	ذكرنا،	ووسع	 تيزيني	مؤخًرا،	عندما	تجاهل	
أي	 من	 عارًيا	 النهضوي	 املشروع	 ليصبح	 وأخيًرا	 بينهما،	 وما	 ويساًرا	 يميًنا	 كلها،	 السياسية	 القوى	
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مطلقات	فكرية	أو	أيديولوجية	أو	سواها،	ولو	أخذنا	برأي	تيزيني	فلن	يكون	لهذا	املشروع	قائمة	
تقوم	بالفعل.	

إن	أزمات	الواقع	العربي	املركبة	والشاملة	ألوجهه	كافة،	وضعف	التكوين	الطبقي	للطبقات	بسبب	
لديها	 تاريخي	 واقعنا	من	خاللها،	وغياب	مشروع	سيا�سي	 يتحرك	 التي	 والتبعية	 الكولونيالي،	 التكوين	
ا	من	الواقع	اإلشكالي	وكيفية	تطويره	وتثويره.	أما	

ً
"النهضة	والتنوير	وسواها"،	ال	يلغي	التنظير	انطالق

تبني	القول:	إن	الطبقات	واألحزاب	والتيارات	كافة	تتشارك	في	مشروع	التنوير	والنهضة،	فهو	محض	
رأي	مثالي	وخيالي،	يفتقد	ألمثلة	تدعمه	في	تاريخنا	الحديث.

نعم،	لقد	سقطت	االشتراكية،	ولكن	الليبرالية	لم	تستطع	أن	تكون	البديل،	وال	سيما	عبر	سياسات	
التي	ضربت	 االقتصادية	 األزمة	 العالم	من	 يتعاف	 لم	 وأيًضا	 الجديدة،	 الليبرالية	 العوملة	وسياسات	
أميركا	عام	2008،	وهناك	جدل	فكري	واسع	يربط	بين	نتائج	العوملة	وتقدم	اليمين	الشعبوي	ووصوله	
إلى	الحكم	وانبعاث	األصوليات،	كما	يشير	تيزيني	نفسه	في	كتاب	"األصولية"،	واليمين	هذا	قد	يفكك	
ا	محكًما	بين	صعود	الشعبويات	وتراجع	

ً
االتحاد	األوروبي	في	مرحلة	الحقة،	وهناك	تحليالت	تربط	ربط

الحريات	والنظام	الديمقراطي،	وتعد	روسيا	والصين،	وقد	صارتا	قطبين	عامليين،	مركز	الدعوة	والدعم	
	من	االشتراكية	

ً
لألنظمة	التسلطية،	وحتى	لليمين	الغربي،	األمر	الذي	يعني	أن	الليبرالية	لم	تعد	بديال

املتحققة،	وال	من	الساقطة	كما	قيل	مع	نهاية	االتحاد	السوفياتي،	واإلعالن	عن	نظام	عالمي،	وعن	أن	
الرأسمالية	هي	نهاية	التاريخ،	وأن	التاريخ	لن	يخرج	من	هذه	النهاية!	وبالتالي:	ماذا	قدم	لنا	الطيب	تيزيني	
نمط	

ُ
بخصوص	هذه	القضية،	وهو	الذي	لم	يتوان	عن	شرح	العوملة،	وال	عن	التنديد	بسياساتها	التي	ت

عمم	ثقافة	اإلعالن	وفًقا	لرأيه؟	ال	�سيء	أبًدا،	بل	أصبحت	الديمقراطية	هي	وصفته	
ُ
عه،	وت

ّ
سل

ُ
العالم،	وت

على	 الرهان	 أن	 تبين	 "وقد	 املثالي:	 الحل	 أنها	 يجد	 ال	 الديمقراطية	 كافة،	وحتى	 للمشكالت	 السحرية	
العلمانية	هو	مثل	الرهان	على	الديموقراطية	والدولة	املدنية.	فهذه	جميًعا	انهارت	في	بعض	البلدان	
العربية	وبلدان	العالم	الثالث	تحت	قبضة	الحركات	والحروب	والفتن	الطائفية	والحركات	الدينية")15) 
وما	أشرنا	إليه	من	تجميع	للطبقات،	أيًضا	يوضح	التشوش	الكبير	في	فهمه	ملشكالت	العالم	وملشكالت	

العوملة	وللسياسات	الليبرالية	بالتحديد.

الديمقراطية	هي	نظام	حكم	باألساس؛	ولذلك	تتبناها	طبقات	املجتمع	كافة	املتضررة	من	غيابها،	
ولكنها-	مع	ذلك-	نظام	طبقي	يمثل	مصالح	الطبقات	األكثر	هيمنة.	ولهذا،	وعلى	الرغم	من	كل	األزمات	

)15)	د.	تيزيني،	األصولية	بين	الظالمية	والتنوير،	ص310.
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الرأسمالية،	فهي	لم	تتعرض	لشكل	امللكية،	ولم	تفرض	مقترًحا،	أو	قانوًنا،	يهدد	بجدية	ذلك	الشكل،	
وال	 	،

ً
حال ليست	 الديمقراطية	 أن	 ذلك	 من	 الرأسمالية.	قصدت	 الطبقة	 تتشكل	 أساسه	 على	 الذي	

اقتصادي	 لنظام	 ثم،	هناك	ضرورة	 الرأسمالي،	وال	االشتراكية	املخفقة،	ومن	 النظام	 الليبرالية،	وال	
واجتماعي	وسيا�سي	جديد،	وهذا	ما	زال	بطور	املناقشة	العاملية،	وهنا	نسقط	من	حساباتنا	املدافعين	
وال	 املخفقة،	 االشتراكية	 أزمة	 يتلمسوا	 لم	 فهم	 كانت؛	 كما	 واالشتراكية	 والليبرالية	 الرأسمالية	 عن	
أزمات	الرأسمالية	وتراجعها	عن	املكتسبات	الديمقراطية	واالجتماعية،	وال	انبعاث	اليمين	الشعبوي	
"الديني	والعرقي"	بسبب	سياسات	العوملة.	إن	الثورات	الشعبية	العربية	هي	من	نتائج	تلك	السياسات،	
ومن	تبني	األنظمة	الشمولية	لها،	ويفترض	أن	النظام	املرغوب	فيه	يتضمن	بالضرورة	كل	ما	هو	إيجابي	
في	 إخفاق	 أيما	 يخفق	 نجده	 ولهذا	 اإلطار؛	 هذا	 في	 يقدم	شيًئا	 لم	 تيزيني	 واالشتراكية.	 الرأسمالية	 في	
املثقفون	برؤى	ومفاهيم	تساعد	 يتقدم	 لم	 أيًضا،	 العالم،	وللبديل	عنها.	وللدقة	 التصدي	ملشكالت	
البشرية	في	تلمس	طريق	آخر	غير	ما	بيّنا:	"إما	االشتراكية	املخفقة	أو	الرأسمالية	املأزومة"،	وقد	أصبح	
واالشتراكية	 العوملية	 الرأسمالية	 أزمة	 تجاوز	 في	 ويساعده	 العالم،	 يثري	 ما	 حاجة.	 عن	 يغني	 ال	 هذا	
املخفقة،	هو	نظام	جديد،	يحتفظ	باإليجابي	من	التشكيلتين،	ويبدع	تشكيلة	جديدة،	تنهض	بالعالم	
الثالث	واألول	وسواه،	ولهذا	يجب	إعادة	النظر	بمفهوم	الوطني	ذاته،	وبما	ال	يتعارض	مع	وحدة	العالم،	

ّور	العالم	بأكمله.
ّ
ويشكالن	بنية	واحدة،	وبما	يط

إخفاقات كبرى

والتاريخ	 الوجود	 مفهوم	 استبدل	 أنه	 وتعقدها،	 املشكالت	 تلمس	 في	 مفكرنا	 إخفاقات	 من	صور	
بمفهوم	التقدم	والحرية؛	ألن	مفهوم	التقدم	والحرية	يتضمن	تعزيًما	وأدلجة	ورؤية	تاريخية	وصراع	
األمنية،	 الدولة	 تشكل	 ومع	 السوفياتي،	 االتحاد	 مع	سقوط	 حدث	 ما	 وهذا	 فاشلة،	 لكنها	 طبقات،	
"كمثالين"،	وهو	ما	أوضحناه	بخصوص	مشروعه	عن	الطبقة	العاملة	واالشتراكية،	في	حين	إن	الوجود	
	فكرية	وسياسية	للتطور،	

ً
والتاريخ	ينطويان	على	يأس	من	إمكان	التغيير	الثوري،	وتبٍن	لإلصالح	رؤية

أو	 التاريخ،	 من	 والخروج	 التهشيم	 وإما	 التاريخية،	 والديمومة	 الوجود	 "إما	 أمام	 الثقافة	 إن	 فيقول:	
التنويري	غدا	 النهضوي	 العربي	 "املشروع	 أن	 يؤكد	 األصولية،	 كتاب	 وفي	 فيه	من	مؤخرته")16)	 البقاء	

)16)	د.	طيب	تيزيني،	استكشاف	أسئلة	الفكر	العربي	الراهنة،	ص48.
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املشكلة	 الفكرة	 اجتماعية")17).	 سياسية	 ضرورة	 كان	 أن	 بعد	 وسياسية،	 وجودية	 ضرورة	 نجاحه	
التالي:	ملاذا	غدا	ذلك	املشروع	ضرورة	وجودية،	ولم	يعد	ضرورة	سياسية	 هنا،	نطرحها	على	الشكل	
اجتماعية؟	وملاذا	الضرورة	السياسية	واالجتماعية	ليست	ضرورة	وجودية؟	وملاذا	حتمية	الخروج	من	
ديني،	ال	 تفكير	 الشاكلة،	هو	 التفكير	على	هذه	 إن	 الوجودية؟	 الضرورة	 تلك	 تتحقق	 لم	 إذا	 التاريخ	
يقطع	مع	ثنائية	الخير	والشر؛	فتفكيره	ينحصر	في،	إّما	هذا	أو	ذاك،	مع	أن	املنطق	الصوري	نفسه،	

ا	في	االستنتاج.
ً
	ثالث

ً
يضع	احتماال

مثل	 بفعلها،	 دمر	
ُ
ت أو	 تنهار	 قد	 التي	 فيها،	 املجتمعات	 تمّر	 معقدة	 كبرى	 أزمات	 دائًما	 هناك	 	،

ً
أوال

ولكن	 تسويات.	 أية	 إيجاد	 عن	 والعجز	 واملعارضة،	 النظام	 تناقض	 أو	 الكلي،	 الطبقات	 تناقض	
املجتمعات	املفككة	قد	تنشأ	مجدًدا.	وثانًيا،	لم	تتوقع	الثقافة	العربية،	ال	سيما	الليبرالية	منها،	إمكان	
قيام	الثورات،	وكذلك	لم	تتوقع	األحزاب	الشيوعية	ذلك،	ال	سيما	في	سورية،	وقد	حدثت؛	فخانتها	
تلك	األحزاب،	وما	زالت	على	ديدنها	في	تأييد	النظام	الشمولي،	وقد	حصلت	في	2011،	وما	تزال	آثارها	
مستمرة،	ومن	ثم:	إن	رؤية	تيزيني	ال	تحكمها	منهجية	جدلية	تنطلق	من	قراءة	الواقع،	بل	من	مفاهيم	
مسبقة	قيامية	بامتياز	"إن	ما	علينا	أن	ننجزه	اليوم	من	مهمات	إما	أن	ننجزه	اليوم،	وإما	أال	تتاح	لنا	
إن	 ا،	

ً
إذ لها.	 ينصاع	 أن	 بالفعل،	 املتأزم	 الواقع	 يراد	من	 أبًدا")18)،	ومع	ذلك	 بعد	هذا	 إنجازه	 إمكانية	

املهيمنة	 الواحدة	 الطبقة	 النهضة،	ومن	 إلى	 الثورة	 الوجود،	ومن	 إلى	 التقدم	 مفهومات	 االنتقال	من	
؛	فدائًما	هناك	وجود،	ودائًما	هناك	ثورات،	

ً
إلى	الطبقات	أو	إلى	األمة،	ليس	منطقًيا	وغير	واقعي	أصال

ودائًما	هناك	صراعات	طبقية	أيًضا،	مهما	تبدلت	أشكالها،	أو	تأخر	ظهورها،	أو	التبست،	أو	تعقدت.	

تراجع	تيزيني	عن	املنهجية	املاركسية،	ربما	ألسباب	تتعلق	بمنهجيته	املاركسية	الذاتية	نفسها؛	أي	
الكبير	"مشروع	رؤية	جديدة	 الفكري	 في	مشروعه	 التي	عبر	عنها	 بها،	وبالكيفية	 تلقاها	 التي	 بالكيفية	
للفكر	العربي"،	وفي	األبحاث	والرؤى	التي	اشتغل	عليها.	وهنا-	في	قائمة	املراجع-	نشير	إلى	ثالثة	مراجع	

اشتغلت	على	الجانب	املنهجي	لدى	التيزيني،	ولها	أهمية	كبيرة	في	فهم	منهجيته	وفي	نقدها.)19)

)17)	د.	تيزيني،	األصولية	بين	الظالمية	والتنوير،	ص239.

)18)	د.	تيزيني،	استكشاف	أسئلة	الفكر	العربي	الراهنة،	ص46.

)19)	سالمة	كيلة،	مناقشة	لفكر	ملتبس،	د.ط،	)بيروت:			دار	التنوير،	2010(،	ص	8

 	نايف	سلوم،	مقالة"	نقد	املنهج	االعتباطي	عند	د.	التيزيني	في	كتاب	"بيان	في	النهضة	والتنوير	في	العالم	العربي"،	الحوار	املتمدن،-

.)http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82442&r=0(	،العدد	1759
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العوملة واألصولية 

سنكتفي	من	تعريفات	تيزيني	للعوملة	بتعريف	واحد،	هو:	"نظام	اقتصادي	وسيا�سي	وسوسيوثقافي	
وعسكري...	إلخ،	يسعى	إلى	ابتالع	الطبيعة	والبشر،	وإلى	هضمهم	وتمثلهم	سلًعا	في	السوق	السلعية	
الكونية")20)،	فهو	يكّرر	مراًرا	وتباًعا	تعريفات	عدة	لها،	واملشكلة	أنه	ال	يقدم	أي	جديد	فيها،	وأنه	يتعامل	
نتائجها	 وفي	 ذاتها	 العوملة	 في	 النظر	 إعادة	 يمنعه	من	 كأّنها	نصوص	مقدسة،	وهذا	 أفكاره	حولها	 مع	
الكونية.	األصولية	واحدة	من	نتائج	تلك	العوملة	على	املستوى	الكوني	كما	يقول،	ومع	ذلك	يؤكد	أنها	
نتاج	نظام	االستبداد	من	ناحية	ثانية،	ومن	ناحية	ثالثة	نجد	أنها	نتاج	املا�سي،	وكهذا	املفهوم	هناك	
في	الشرق	والغرب	 لها	مرجعيات	مختلفة	 تيزيني،	 أمام	مفاهيم	كثيرة	لدى	 الكثير	سواه،	حيث	نقف	
واملا�سي	والحاضر،	األمر	الذي	يشير	إلى	تفكك	مفاهيمه،	أو	إلى	استشعاره	خطورة	الفكرة،	لكن	دون	
فيها	كفكرة	وكمفهوم	 البحث	 يمكن	 أو	 الشروط،	 تلك	 معنية،	وقراءتها	وفق	 تاريخية	 ربطها	بشروط	
مستقل	عن	الشروط.	ولكن	تيزيني	ال	ينطلق	من	ذلك،	بل	يربط	مفاهيمه	بوقائع	تاريخية	متناثرة؛	وهو	
ما	يفكك	خطابه	ويظهره	بمظهر	غير	املتماسك	في	أحيان	كثيرة،	وهذه	صفة	عامة	لكتبه	وملقاالته	التي	
	يصبح	عاًما،	يشمل	العلوم	والثقافة	

ً
كان	ينشرها	في	جريدة	االتحاد	اإلماراتية.	إن	مفهوم	األصولية	مثال

واألديان	كافة،	وهذا	يضعف	نصه	ويربك	قراءه،	ويدفع	إلى	إهمال	كتبه	نفسها.	

وأنها	 نقلنا	عنه"،	 اقتصادي	كما	 "نظام	 اإلمبريالية	 بقطيعة	مع	 ليست	 العوملة	 أن	 املهم	اآلن،	هو	
لها	خصائص	 مرحلة	من	مراحل	تطور	الرأسمالية؛	أي	إن	من	الخطأ	عدها	مرحلة	مستقلة،	أو	أن	
تنفي	ما	قبلها،	ومن	ثم،	إن	العوملة	ليست	هي		من	أعاد	إنعاش	األديان	والطوائف	واألصوليات	فقط،	
بل	كذلك	الرأسمالية	في	مرحلة	اإلمبريالية	خاصة؛	إذ	أصبح	إرث	الحداثة	التنويري	والديموقراطي،	
وتحديًدا	في	الجانب	القانوني	والسيا�سي	والثقافي،	يعيق	تحقيق	مصالح	تلك	اإلمبريالية،	ال	سيما	وهي	
ذلك	 وعكس	 التاسع	عشر.	 القرن	 في	 وللخارج	 للداخل	 والنهب	 االستعمار	 عبر	 مجدًدا	 العالم	 توحد	
تيزيني	 توصيفات	 إن	 استكماله.	 إلى	 تسعى	 وهي	 واملاركسية،	 االشتراكية	 الحركات	 تتبناه	 أصبحت	
للعوملة	ليست	خاطئة،	ولكنها	محدودة	وثابتة،	وهي	أقرب	إلى	االستنتاج	الفكري	منها	إلى	البحث	املنهجي	
االستقرائي،	لذا،	لقد	اعتمد	بشكل	انتقائي	ومحدود	على	دراسات	اقتصادية	واجتماعية	وسياسية	

-لحسن	وزين،	محنة	السؤال	النقدي	في	فكر	طيب	تيزيني	ودراسته	من	ثالثة	أجزاء	منشورة	في	موقع	األوان

	)https://www.a			lawan.org(

)20)	د.	تيزيني،	استكشاف	أسئلة	الفكر	العربي	الراهنة،	ص62.
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للعوملة،	 العامة	 في	خطوطها	 يقدم	رؤية	صحيحة	 تيزيني	 النقد،	فإن	 وتبنيها.	ومع	كل	 في	استخالصها	
وللفكر	الذي	رافق	صعودها	وتوسعها	"فكر	ما	بعد	الحداثة،	وفكرة	النهايات،	ونهاية	التاريخ،	وموت	
املؤلف،	وصدام	الحضارات".	وربما	هذا	الشكل	من	الفهم	للعوملة،	منعه	كذلك	من	رؤية	الدور	اإليجابي	
للثورات	العلمية	التي	رافقتها،	وهذه	تشكل	عامل	تطور	تاريخي	جديد،	وللعالم	بأثره،	ومن	هنا	ضرورة	
الربط	بين	الوطني	والعوملة؛	وإن	كنا	نرفض	عالقة	التبعية	بينهما،	إال	أن	البحث	عن	إيجابيات	العالقة	

يخفف	من	التفكير	القيامي،	ووضع	الشر	كله	في	العوملة	والخير	كله	في	الوطنية.

تيزيني والسياسة والثورة

عنى	بشؤون	الدين	والسياسة	والثقافة،	ورصد	تغيرات	األنظمة	
ُ
	في	أسرة	ت

ً
عاش	تيزيني	زمًنا	طويال

ا،	لقد	
ً
واألحزاب	السياسية	قبل	االستقالل	وبعده،	وإلى	لحظة	وفاته	قبل	أشهر	عدة،	8-5-2019.	إذ

البعث	 ووصول	 والوحدة،	 واالستقالل،	 الفرن�سي،	 االستعمار	 مرحلة	 كلها؛	 سورية	 تحوالت	 عاصر	
"العسكري"	إلى	الحكم،	ومراحل	تمكن	األخير	من	السلطة	منذ	1963،	وصراع	أجنحته	وبقية	الكتل	
تحوالت	 عاصر	 إنه	 أي	 وتعملقها؛	 وتطّورها،	 األمنية	 الدولة	 تشكل	 وكيفية	 البعثية،	 غير	 العسكرية	
سورية	كلها،	وفي	املستويات	كلها،	ولهذا	فإن	أي	مقارنة	يعقدها	بين	األربعينيات	وما	بعد	السبعينيات	
إلى	كل	تغيير،	وبكارثية	 بصورة	خاصة،	ستشعره	بأهمية	العامل	السيا�سي	وخطره،	بوصفه	املدخل	
"الدولة	األمنية".	ولو	دققنا	في	حياته	الشخصية،	باعتباره	من	أهم	املفكرين	السوريين،	وبأن	السلطة	
بالتحديد	من	ملس	فداحة	معارضة	 بلسانها،	ورفضه	لذلك،	فإنه	هو	 قد	حاولت	استمالته؛	لينطق	
السلطة،	وثقل	شموليتها	الكاملة،	ورفضها	أي	شكل	لالنفتاح	على	مطالب	الشعب	وإلعطاء	الحريات	
إلى	تبني	 والحقوق،	ومن	ثم،	قد	تكون	شمولية	النظام	وتحكم	األجهزة	األمنية	هي	التي	دفعت	تيزيني	
مفاهيم،	مثل:	"الحطام،	والدولة	األمنية،	وضرورة	اإلصالح،	وانتهاء	مفهوم	الثورة	الطبقية،	وسواها	

كثير".	

	عاملًيا	أحد	فالسفة	العصر،	ومن	أوائل	من	أولى	التراث	أهمية	 تيزيني	مفكر	من	طراز	رفيع،	وهو	يعدُّ
السياسية،	 والتيارات	 الفكر	 أشكال	 وبقية	 والحداثيين	 السلفيين	 بين	 الحاضر	 صراعات	 في	 كبرى	
النظر	عن	 فيه.	وبغض	 إنتاج	معرفة	موضوعية	 وفي	ضرورة	 اإلمبريالية،	 االستشراق	 مراكز	 وكذلك	
االنتقادات	التي	وجهت	إلى	مشروعه	الفكري،	وإلى	آرائه	السياسية،	وإلى	ممارسته	السياسة	نفسها،	
دقة	 بكل	 املعرفي	 إنتاجه	 يقرأ	 وأن	 وينتقد،	 ُيدرس،	 أن	 ويجب	 أحد	مفكري	سورية،	 يظل	 تيزيني	 فإن	
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وموضوعية؛	فهو	وجورج	طرابي�سي	وآخرون	في	سورية،	يعدون	أعالًما	في	قراءة	التراث	خاصة.

إن	كتابيه	"حول	مشكالت	الثورة	والثقافة	في	العالم	الثالث"	1970،	و	"من	ثالثية	الفساد	إلى	قضايا	
املجتمع	املدني	2000"،	يوضحان	انشغاله	بالسياسة،	وإذا	كان	األول	قد	ناقش	فيه	مرحلة	الثورات،	
وضرورة	بناء	السلطة	االشتراكية	التي	يجب	عليها	تطوير	املجتمع،	فإن	الثاني،	ومن	عنوانه،	يتصدى	
فيه	للفساد	وللدولة	األمنية	ولضرورة	استعادة	املجتمع	املدني؛	ألن	الدولة	األمنية	أعادت	املجتمع	إلى	
املرحلة	األهلية،	ما	قبل	الوطنية.	إن	املجتمع	املدني	عند	تيزيني	يعني	استعادة	النظام	الليبرالي	الذي	
سبق	عهد	وصول	البعث	إلى	الحكم.	وبغض	النظر	عن	صواب	هذه	الفكرة	أو	خطئها،	فإن	املجتمع	
اجتماعية،	وهو	 يقيم	عالقات	مواطنة	 الذي	 الحديثة،	وهو	 الدولة	 يبني	 الذي	 املجتمع	 املدني،	هو:	
الذي	يتوافق	مع	الديمقراطية	كنظام	سيا�سي.	وعلى	هذا	نرمي	الفاشية	وأشكال	الحكم	السوفييتي	
والعسكرتاريا	في	العالم	جانًبا،	وهي	التي	كانت	كارثية-	من	الزاوية	السياسية-	على	شعوبها،	وهي	التي	أدت	
إلى	كوارث	مجتمعية	واقتصادية	وسياسية	وثقافية	ودينية،	وإلى	أن	تتحكم	اإلمبرياليات	ببلدانها	بشكل	
كلي.	ما	تبناه	تيزيني	من	أفكار:	بدًءا	من	املجتمع	املدني،	كان	هو	ذاته	مسعى	املعارضة	السورية،	وكافة	
املثقفين	الحداثيين	الرافضين	للسلطة	وللسلفيين	ولإلسالم	السيا�سي	والقاطعين	مع	أي	إيديولوجية	
شمولية	تؤسس	ألنظمة	احتكارية.	تيزيني	يتفحص	التاريخ	جيًدا،	ولكنه	ال	يفككه	بشكل	تاريخي،	وهذه	

مشكلة	منهجية	قد	حاولنا	التصدي	لها	من	قبل.	

نريد	القول:	إن	عام	2000	َحِفَل	بانفتاح	النظام	على	القوى	السياسية	واملثقفين،	وكان	عاًما	سياسًيا	
بامتياز؛	فقد	تغير	رأس	النظام،	وتتالت	عرائض	املثقفين	والسياسيين	املطالبة	برفع	نظام	الطوارئ	
والصحفي	 السيا�سي	 العمل	 حرية	 إشاعة	 وضرورة	 الحريات،	 لتقييد	 شكل	 وكل	 العرفية،	 واألحكام	
وسواه.	تيزيني	شارك	في	بعض	تلك	العرائض،	وأسهم	في	تشكيل	منظمة	حقوقية،	وحاضر	في	ضرورة	
اإلصالح	واإلسراع	فيه،	ولم	يتوقف،	منذ	حينه،	عن	مناشداته	السلطة	لفتح	جدار	الشمولية،	وقد	
فعل	ذلك	بشكل	"فردي"	بعد	احتالل	أمريكا	للعراق،	وتهديدها	باحتالل	سورية؛	فوزع	بياًنا	بخط	يده،	
حذر	فيه	من	التأخر	في	إعطاء	الشعب	الحق	باملشاركة	السياسية،	وإال	فإن	تلك	االحتالالت	ستتولى	

هي	إسقاط	النظام.

مع	وصول	الوضع	الداخلي	إلى	حالة	من	التأزم	الشديد	كنتيجة	طبيعية	لسياسات	اللبرلة	بالدرجة	
األولى،	وللقمع	بالدرجة	الثانية،	ومع	بدء	الثورة	في	آذار	2011،	كما	حال	بقية	الثورات	العربية،	عادت	
الثائر	 بالشباب	 ثقتها	 كلها،	وضعت	 بين	حوامل	متعددة،	فشلت	 أن	ضاعت	 تيزيني؛	فبعد	 إلى	 الروح	
وبكل	طبقات	وقوى	املجتمع،	ولالنتقال	إلى	بلٍد	ينعم	بـ"الحرية	والكرامة	والكفاية	املادية".	تيزيني	يعي	
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طبيعة	السلطة	األمنية،	والسياسية،	ويعلم	تعقد	الوضع	االقتصادي	الذي	يتطلب	مشروًعا	سياسًيا	
واملذاهب	 الطوائف	 بين	 العالقات	 تأزم	 كذلك	 ويعلم	 املجتمع،	 مستويات	 كافة	 يشمل	 بحق،	 ثورًيا	
الثوار	 بها	 يتحكم	 كلها،	ولن	 البالد	 الثورة	ستعم،	وستتطور،	وستشمل	 ثم:	 واألديان	واألعراق،	ومن	
األوائل،	وهنا	مكمن	خوفه	على	مستقبل	الثورة	والبالد،	حيث	النظام	واملعارضة	يتنافسان	على	البقاء	
في	السلطة،	أو	الوصول	إليها،	بأسوأ	الطرق،	وهناك	املليشيات	الطائفية	والجهادية،	وقبلهما	مختلف	

أشكال	الطائفية	واملذهبية.

العوملة	كسياسات	 دور	 وأوضح	 والسلفية،	 والظالمية	 األصولية	 كثيًرا	عن	 كتب	 الذي	 تيزيني	 إن	 	
عاملية	في	استثمار	هذه	القوى،	وكذلك	دور	األنظمة	في	إنعاش	هذه	القوى	ملواجهة	الشعوب،	ومنعها	
في	كل	تحركات	 التحرك	والثورة،	قد	شعر	بخطورة	الوضع	السوري،	وبالتالي	كان	حاضًرا	بقوة،	 من	
2011،	لقد	تظاهر	مع	آخرين	أمام	وزارة	الداخلية،	وحضر	املؤتمر	الذي	ترأسه	فاروق	الشرع،	وقدم	
إسهاًما	واضًحا	لتفادي	التطورات	الكارثية،	ولم	يتواَن	عن	تلبية	أية	دعوات	من	قبل	النظام	للمساهمة	
في	إيجاد	البدائل	الوطنية	للوضع	بمجمله.	وكذلك	خطب	في	بعض	بلدات	الغوطة	وتظاهر	في	حمص،	
مفكرنا	 إن	 يتأزم.	 ينفك	 لم	 الذي	 الوضع	 ملناقشة	 الفضائية	 القنوات	 في	 املشاركة	 عن	 يتوقف	 ولم	
الراحل،	بعد	أن	شعر	بأن	األمور	لن	تتجه	نحو	الحوار	السيا�سي،	وأن	النظام	حسم	خياره	بالخيار	
للدول	 قياداتها	 من	 الكثير	 وتبعية	 برامجها	 ورداءة	 املعارضة	 خفة	 راقب	 أن	 وبعد	 العسكري،	 األمني	
اإلقليمية	والعاملية،	ودخول	السلفية	والجهادية	واألسلمة	على	خط	الثورة	ومصادرتها،	فقد	القدرة	
البدائل	حولها	ومتابعة	 ونتائجها	ووضع	 في	أسبابها	 السورية	والبحث	 املأساة	 والتركيز	على	استيعاب	
تطوراتها،	وهذا	ُيذكر	بتصريحات	جورج	طرابي�سي	عن	سورية	منذ	2011.	"إن	شللي	عن	الكتابة،	أنا	
الذي	لم	أفعل	شيًئا	آخر	في	حياتي	سوى	أن	أكتب،	هو	بمثابة	موت.	ولكنه	يبقى	على	كل	حال	موًتا	
صغيًرا	على	هامش	ما	قد	يكونه	املوت	الكبير	الذي	هو	موت	الوطن")21)،	لقد	شعر	أيًضا	بالعجز	الكامل	
إزاء	ما	يحدث،	وحدس	بكارثيته	على	مستقبل	سورية،	وبعد	ما	حاولنا	توضحيه	في	صفحات	البحث	
هذا،	شاهده	العالم	في	أكثر	من	مناسبة،	وهو	يجهش	بكاء	على	بالده	املنكوبة	التي	انتقلت	إلى	ساحة	
للنظام،	وأهلها	 الرافضة	 النظام	واملعارضة	والفصائل	 تهشم	 والعاملية،	وقد	 اإلقليمية	 للدول	 حرب	
أصبحوا	بين	مهجر	ومهاجر	وقتيل	ومعتقل،	وليس	من	أفق	لحٍل	سيا�سي،	يسمح	بتجاوز	أهوال	الحرب	
"الحرية	 دولة	 ويقيم	 لالحتالالت،	 حًدا	 ويضع	 واملدني	 األهلي	 املجتمع	 وانقسامات	 املجتمع	 وتفكك	

والكرامة	والكفاية	املادية".

(http://www.baladnews.com/article.php?cat=2&article=96977	حياتي	في	محطات	)ست	طرابي�سي	كتبه	مقال	آخر		21)(
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لم	 ولهذا	 بالتحديد،	 املوقع	 هذا	 من	 بالسياسة	 شارك	 بامتياز،	 وطنًيا	 تيزيني	 طيب	 الدكتور	 كان	
ينخرط	في	مؤسسات	السلطة	السياسية،	وال	في	تشكيالت	املعارضة،	وكتب	مشروعه	الفكري،	وقدم	

أبحاثه	ومحاضراته	ومداخالته،	بما	يحقق	الدولة	املذكورة	أعاله.
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