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أو ًلا :التحديد المتجدد للطائفية
ملاذا يطرح عزمي بشارة إشكالية الطائفة والطائفية عىل بساط
البحث؟ ال شك يف أنه يرى ،بعد األبحاث التي قام بها بشأن الدين
والعلامنية ونرشها يف جزأين ،أن "موضوع الطائفة والطائفية مل
يُبحث عىل نحو ٍ
املتعي ،ومل يُنظِّر علامء
واف عىل مستوى التأريخ
ّ
االجتامع بشأنه عىل نحو ٍ
واف أيضً ا عىل مستوى مناهج البحث
(((
االجتامعي ونظريات العلوم االجتامعية"  ،إضافة إىل تيقُّن بشارة
بغياب عملٍ شاملٍ عن الطائفية يجمع بني املساهمة النظرية والبحث
السوسيولوجي والتاريخ ،يف خضم الرصاعات التي تسود املنطقة
العربية ،وتيقُّنه أيضً ا بغياب محاولة وضع نظرية يف املوضوع ،معت ًربا
أن املنطقة تشكّل مخت ًربا حيًّا لدراسة عىل هذا النحو.

يطرح بشارة عىل بساط البحث أسئلة عن ماه ّية الرصاعات التي
ته ّز املرشق العريب :هل هي دينية ،طبقية أم قومية؟ وما عالقة
الدين بالطائفية؟ وهل الطائفة جامعة أم ِفرقة؟ وما معنى طائفة؟
وهل الطائفية بنية كانت ،يف املايض ،وستبقى يف املستقبل؟ وما صلة
الطائفية االجتامعية بالطائفية السياسية؟
لكن بشارة يعود ويؤكد أن املوضوع الرئيس هو كيفية تشكيل
الطائفية طوائف دينية معارصة؟ ويرى أنها كيانات متخ ّيلة يف
الحقيقة .فالطائفية السياسية تبعث الطوائف انطالقًا من عنارص
انتقائية يف تاريخ الجامعة وتُعيد إنتاجها عىل مستوى مختلف متا ًما،
ويف رشوط تاريخية – سياسية جديدة وبوظائف جديدة؛ لذلك كان
ال بد من مقارن ٍة ببعض النامذج التاريخية.
 1عزمي بشارة ،الطائفة ،الطائفية ،الطوائف املتخ ّيلة (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2018 ،ص .63
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يتمحور البحث حول واقع البنية االجتامعية – السياسية والتاريخية
العربية ،وحول الطائفية يف البلدان العربية .وقد سعى بشارة لتطوير
املفاهيم انطالقًا من التجربة العربية ،وليس من التجربة األوروبية،
لكن من خالل التفاعل العلمي مع نظرية طُ ّورت من خالل التجربة
محاول بيان صالحيتها من عدمها.
ً
األوروبية،
يستخدم بشارة املنهج السوسيو-تاريخي؛ أي دراسة املايض يف الوقت
الحارض ،بحسب نوربرت إلياس الذي يرى أن "املؤرخ االجتامعي
يسلّط الضوء عىل تاريخ العامل الذي نعيش فيه ،لفهم بشكل أفضل
كيف يزن املايض عىل الحارض" .وبعبارة أخرى ،فإن األمر يتعلق
باكتشاف كيفية عمل األشياء وليس ما يحدث(((.
ينطوي هذا املنهج عىل تحليل يتضمن مبادئ السوسيولوجيا ،عىل
سبيل املثال ،وتحليل العالقات استنا ًدا إىل "املعرفة" .وهذا يعني،
االقرتاض من السوسيولوجيا ،ومحاولة العمل مبوجب القاعدة التي
تقول إن عىل السوسيولوجي أن يُظهر حيا ًدا محوريًا؛ أي يجب َّأل
يسرتشد يف بحثه بأحكام قيمية؛ ومن ثم فإن السوسيولوجيا ال تقصد
إصالح املجتمع ،بل بحث مشكالته ،لتع ّزز نفسها ،يف النهاية ،بوصفها
علم يف حد ذاته.
ً
يفكّك بشارة املفاهيم ورموزها وارتباط بعضها ببعض ،للوصول إىل
النتائج .وال شك يف أنه امتاز ،عىل الصعيد النظري ،بالدقة يف استعامل
املفاهيم مبا يخدم أي عمل بحثي تاريخي  -سوسيولوجي يف تناوله
خلل يف
هذه املفاهيم ،كام ركّز عىل املنهج املقارن ،بعد أن كشف ً
استعامل الباحثني مفاهيم غربية يف األبحاث السوسيولوجية(((؛ عرب
ترجامت ال تؤ ّدي املعنى الحقيقي الذي كان يتوخّاه السوسيولوجي
الغريب ،وكذلك الشأن يف مقارنة تاريخ الظواهر االجتامعية والفكرية،
مع الرتكيز عىل ديناميتها الداخلية.
ُعب عن لغة
يطرح بشارة عىل نفسه مهمة العمل عىل املفاهيم التي ت ّ
العلم وعالقة بعضها ببعض لفهم الواقع املحسوس؛ وذلك للتوصل إىل
2 Catherine Colliot-Thélène, "Le concept de rationalisation: De Max
Weber à Norbert Elias," in: Alain Garrigou & Bernard Lacroix (dir.), Norbert
Elias, la politique et l'histoire (Paris: La Découverte, 1997), pp. 52-74.
"3 Ernst Troeltsch et al., "Max Weber on Church, Sect, and Mysticism,
Sociological Analysis (Published by: Oxford university press), vol. 34, no. 2
(Summer 1973), pp. 140- 149; John D. Brewer, "Sectarianism and Racism,
and their Parallels and Differences," Ethnic and Racial Studies, vol. 15, no.
3 (1992), pp. 358-359; Donald L. Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, 2nd
ed. (with a new preface), (Berkeley, Los Angeles and London: University of
California Press, 2000).
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تطوير نظرية .مل ي َدع مفهو ًما إال سعى لتمحيصه ومراجعته .وتص ّدى
أيضً ا ملراجع تاريخية وفكرية وسوسيولوجية ،وال شك يف أن هذا عمل
شاق ،مع كل ما فيه من دقة .استحرض بندكت أندرسن ،وهو صاحب
نظرية يف مفهوم القومية يف كتابه الجامعات املتخ ّيلة(((؛ إذ ط ّور عىل
نحو أويل هذا املفهوم ،أي املتخيّل وطبّقه عىل فهم األمة .لكن بشارة
ح ّدد أنه س ُيعالج املتخ ّيل االجتامعي انطالقًا من الدور الذي يُفرده
تشارلز تايلر للمتخ ّيل االجتامعي ،أي "الطريقة التي يتخ ّيل بها الناس
ُعب عنه القصص والصور
العاديون محيطهم االجتامعي ،وهذا ما ت ّ
واألساطري" ،وهو "الفهم املشرتك الذي يجعل املامرسة االجتامعية
ممكنة ،إضافة إىل اإلحساس املشرتك باملرشوعية"((( ،واستخدم
الباحث أدوات التحليل العلمي لإلجابة عن أسئلة راهنة.
وهو إذ يطرح هذه اإلشكالية لتحليلها ،يرى أن املرشق العريب يواجه
يف العراق وسورية واليمن ،وقبلها لبنان ،حربًا أهلية وطائفية تُشبه
حرب الثالثني عا ًما يف أوروبا يف بعض وجوهها .ويرى أنها تعود بنا
إىل الفرتة 1648-1618؛ حني تداخل الرصاع املذهبي الذي تح ّول إىل
حل
رصاع سيايس بني األمراء الربوتستانت والكاثوليك ،وهو رصا ٌع مل يُ ّ
إال يف معاهدة وستفاليا ( ،)1648بعد تسوية الرصاعات ،واعتامد
حل للمسألة الطائفية.
الدولة الوطنية ً
يعتمد الباحث ،إذًا ،عىل تجارب حيّة يف تاريخنا القريب وواقعنا
الحايل ،فتناول ما آلت إليه الحرب اللبنانية ( )1989-1975والنموذج
التوافقي ،كام تناول النموذج العراقي ،وتطرق إىل تركيبة النظام
يف سورية.
ويف قراءته االنتفاضات العربية ،يرى بشارة أن التنافس بني النفوذ
اإليراين الحامل نظرية والية الفقيه الشيعية ،والسعودية الحاملة
الفكر الو ّهايب ،أ ّدى إىل تنامي الرصاع يف املنطقة ،وأ ّن بعض القوى
اإلسالمية ،مثل جامعة اإلخوان املسلمني ،راهن عىل تركيا القومية
للس ّنة يف مقابل إيران الداعمة للشيعة ،يف حني اتّسع
أنها داعمة ُ
املكان للتط ّرف التكفريي؛ أي الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
 4بندكت أندرسن ،الجامعات املتخيلة :تأمالت يف أصل القومية وانتشارها ،ترجمة ثائر
ديب ،تقديم عزمي بشارة( ،الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 .)2014يقول أندرسن" :إليكم إذًا هذا التعريف لألمة الذي أقرتحه بروح أنرثوبولوجية :األمة
أصل" .ثم يع ّرف معنى
هي جامعة سياسية متخيّلة ،حيث يشمل التخيّل أنها محدّدة وسيدة ً
كلمة متخ ّيلة عىل نحو مبسط جدًا ،فيقول" :هي متخيلة ألن أفراد أي أمة مبا فيها أصغر
األمم ،لن ميكنهم قط أن يعرفوا معظم نظرائهم ،أو أن يلتقوهم ،أو حتى أن يسمعوا بهم،
مع أن صورة تشاركهم تعيش حية يف ذهن كل واحد منهم" ،ص .63
 5تشارلز تايلر ،املتخيالت االجتامعية الحديثة ،ترجمة الحارث النبهان ،مراجعة ثائر
ديب ،سلسلة كتب ترجامن (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،)2015ص .35
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(داعش) ،لرضب مبدأ الكيانات الحقوقية السياسية تحت شعار
الخالفة وتطبيق النصوص والجهاد بحسب رؤيتها الخاصة ،حتى
تكاد تعود بنا الرصاعات إىل فرتة الرصاع بني العثامنيني والصفويني،
الذي كان له آثا ٌر ه ّدامة يف النسيج االجتامعي للمجتمعات العربية،
الس ّنية – الشيعية ،وهو أم ٌر
وتخ ّيل بعض القوى الرصاعات املذهبية ُ
التاريخي ،وغري علمي؛ أي أسطوري(((.
يرى بشارة ،أيضً ا ،أن االنتفاضة يف سورية أخذت طاب ًعا طائف ًيا
وجهويًا؛ فقرأ تركيبة السلطة األمنية والعسكرية والسياسية يف
سورية ،وهي تركيبة طائفية بامتياز ،حيث الطائفية هي الحارض
عب عنه يف الخاص ويُنكر وجوده يف الفضاء العام،
 الغائب الذي يُ ّوال شك يف أن الرصاع يف سورية أشد تعقي ًدا من كونه طائفيًا ،لكن
القوى الدميقراطية واليسارية رفضت وجود الطائفية الكامنة يف
بنية الدولة الهشّ ة ،القوية ظاهريًا ،يف سورية ويف بلدان الخليج.
دول إقليمية
هذه الطائفية هي من بني األسباب التي استدعت ً
للدفاع عن النظام ،وأخــرى للوقوف ضــده .وهكذا تستحرض
الطائفية املكبوتة وعاطفة املظلومية الطائفية يف الـراع يف
ذهن الحكام واملحكومني ،وقد أتت محاولة تأكيد شعار الوحدة
الوطنية يف الدول التي اندلعت فيها أحداث طائفية من أجل متويه
اإلحساس بالهشاشة الوطنية.

يش ّدد بشارة عىل عدم قبول مسلّمة مفادها أن األكرثيات حكمت،
بل ُح ِكم باسمها ،يف الحقيقة ،ومل تحكم هي؛ لذلك يقرتح تفكيك
سياسات الهوية التي ت ُوهم املنتمني إىل نحن و ُهم بأنهم حاكمون
ومحكمون ،ما يُساهم يف تأجيج العصبيات ،ومنها الطائفية؛ وكذلك
األمر بالنسبة إىل األقليات التي ُح ِكم أيضً ا باسمها ومل تحكم هي.
يرى بشارة أيضً ا أن الدولة العربية الحديثة نشأت يف إقليم مل ميثّل
وحدة جغرافية – سياسية ،بل شكّل قط ًعا لعالقات أقاليم بإقليم مجاور
6
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لها ،ومتخّض عنها نشوء خالفات حدودية ،وساهم القطع مع أقاليم ،يف
مقابل الدمج يف أخرى ،يف توليد مشاعر املظلومية الجهوية أو اإلقليمية
التي تشهر اختالفاتها الدينية أو املذهبية مع أقاليم أخرى .ويصل إىل
خالصة مفادها اآليت" :مل تكن الطائفية ،وال حتى املظلومية الطائفية،
تحتل الصدارة يف املرشق العريب يف املايض القريب ،فقد ح ّيدتها
تفسريات أخرى لطبيعة الدولة وسياساتها ،مسنودة بأيديولوجيات غري
طائفية غالبًا ،وانتامءات أخرى ه ّمشت الطوائف بني االنتامء املحيل
واالنتامء الوطني والقومي ،وتغلّب عليها أحيانًا حتى االنتامء الحزيب
السيايس القومي أو اليساري .وبدا كأن الطوائف الدينية ،بوصفها
كيانات اجتامعية  -سياسية ،متّجهة إىل زوال .ولكن الطائفية ظلت
قامئة يف الخفاء أو العلن .وعندما سنحت لها الفرصة التاريخية ،للتحول
إىل خطاب سيايس ووعي يحكم القيم السلوكية يف الحياة اليومية،
ٍ
مختلف كل ًيا عام كانت عليه ،كام
أعادت إنتاج الطوائف عىل نحو
(((
طوائف متخيّلةً" .
أسلفنا .لقد أعادت إنتاجها
َ

ينتقد بشارة اليساريني والقوميني والوطنيني العرب بسبب تج ّنبهم
بحث موضوع الطائفية؛ ذلك أنهم اعتربوها مبنزلة ُمه ِّدد لوحدة
األمة إذا ما ذُكرت ،وترددوا يف معالجتها إىل درجة نفيها ،وهذا يظهر
يف األدبيات املختلفة التي تحاول االبتعاد عن مسائل األقليات ،ونبذ
جامعة الهوية ،والرتكيز عىل االصطفافات الطبقية ،واالنقسامات بني
الريف واملدينة ،وعدم تعريف الجامعات عىل أسس دينية؛ لكونه
يقسم الدولة – األ ّمة .ويؤكد الباحث أنه يتفق مع الخطاب الذي
يساهم يف إخامد الرصاعات ،ال إشعالها ،لكن التعامل مع التن ّوع
وعدم إنكاره هو طريق املعالجة(((.
وينتقد بشارة أيضً ا االسترشاق الغريب الذي يرى أن الهوية الوطنية
والقومية ليست القاعدة ،إمنا القاعدة هي الهويات الفرعية؛ إذ تفاعلت
7
8
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هذه الهويات وتجاورت وتداخلت يف الكثري من الحاالت .فالعروبة
ثقافة مشرتكة وهوية قامئة وال ميكن إنكارها ،حتى بالنسبة إىل من
هم من أصول إثنية؛ مثل األكراد يف املرشق العريب ،واألمازيغ يف املغرب
العريب .ويحاجج بأن املسترشقني واألصوليني يع ّدون القدي َم املفرتض،
وليس الحديث ،هو الحقيقي ،مع العلم أن الواقع هو العكس ،مبعنى
أن تفسريات معارصة للقديم تُسقطه إسقاطًا انتقائ ًيا عىل التاريخ؛
تجعل منه طارئًا عليه .وبهذا املعنى ،قد يكون القديم مصطن ًعا ومفرتضً ا
ومتخيّ ًل .ففي أوروبا ،قادت الحروب الدينية إىل الدولة بحثًا عن السلم
األهيل ،أما يف العامل العريب فقاد فشل الدولة إىل الطائفية السياسية،
لكن املقصود ليس الدولة التي فشلت ،بل دولة املواطنني.
أما عىل مستوى الهوية ،فيقول بشارة" :حتى يف ظل هيمنة ثقافة دينية ،أ ّدت
بنى اجتامعية ،مثل القبيلة والعشرية والعائلة املمتدة ،أدوا ًرا أكرث أهمية يف
حياة الفرد ،وكان لها أث ٌر كب ٌري يف تحديد هويته وسلوكه يف املايض"(((.
طوائف هي جامعات متخيّلة ،فهذه تخيِّل
الطائفية يف عرصنا تنتج
َ
لنا أ ّن الطبيعي هو أ ّن الطوائف تنتج الطائفية .ويفرس بشارة
استنتاجه بالقول إن الطائفة يف األصل جامعة محلية أهلية ،لكن
الطائفيّة داخل الدولة الوطنيّة الحديثة يجري "تخيّلها كأنها جامعة
باالنتامء بواسطة الطقوس والشعائر واألعياد الدينية املتزامنة؛ كام
يجري تخ ّيل مصلحة واحدة للطائفة يف العالقة بالدولة لناحية
حساب حصتها يف الدولة ونصيب أعضائها فيها ،وتخيّل ٍ
ماض مشرتك
وأبطال
ً
للطوائف ومتواصل تاريخيًا يشمل مظلوميات وشهداء
وأصحاب إنجازات يتم الرتكيز عىل انتامئهم الطائفي (حتى لو مل
يَعنِ لهم شيئًا يف حياتهم) ،وأماكن مق ّدسة دينية أو علامنية وقعت
فيها معارك يف املايض ،أو كانت مرس ًحا ألسطورة منشأ الطائفية
الدينية ،وتحديد عالقة تشكيك يف ن ّيات الطوائف األخرى بناء عىل
تجارب مصوغة ،وتنمية ذاكرة مشرتكة حيّة ال عالقة لها بالتاريخ
الحقيقي"(.((1
هنا ،يُطرح سؤال أسايس :أليست القومية أيضً ا جامعة متخيّلة؟ يرى
بشارة أن االنتامء الطائفي يُغلّب الطائفة عىل سائر هويات الفرد،
وأنها تربز يف عرصنا بوصفها "طائفية" يف رصاع مع الهويات األخرى
التي يكون الفرق بينها وبني القومية يف أن القومية ال تقوم عىل
أساس تخ ّيل جامعة باالنتامء إىل دين أو مذهب ،بل تخ ّيل انتامئها
إىل لغة وثقافة .وهي ،من ث ّم ،أقرب إىل واقع املجتمع الحديث ،كام
 9املرجع نفسه ،ص .77
 10املرجع نفسه ،ص .80
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أنها غال ًبا ما ترتبط بالتطلّع إىل السيادة وحق تقرير املصري وتشكيل
تأهيل لتوحيد املجتمع املتعدد
ً
دولة ذات سيادة ،والقومية أكرث
الطوائف يف هوية واحدة.
ال يعد بشارة الجامع َة الطائفية إثنية ،فالتطابق بني اإلثنية واالنتامء
انفصال بينهام.
ً
متغية ،بل إ ّن العامل العريب شهد
الديني مسألة ّ
وشهدت بالد الشام نشوء هوية عربية عابرة للديانات واملذاهب،
ومتصارعة مع الطائفية.
يُستع َمل مصطلح "اإلثنية" بكرثة يف الدراسات السوسيولوجية
والسياسية العربية ،بدالالت أوسع وأشمل من "قومية" و"قبيلة"،
وغريهام ،مع أن بعض املنظّرين يرونه األساس ألي قومية.
أما الفرق بني الفئة والفئوية ،والطائفة والطائفية ،فيتمثّل،
تحدي ًدا ،بأن الفئوية والطائفية ترسامن الحدود ،وتنتجان جامعة
من خالل رسم الحدود ذاتها ،جامعة متخيّلة .وذلــك خالفًا
للجامعة العضوية التي ت ُنتج هي حدودها مع الخارج ،يقول
برهان غليون" :إن مل توجد طوائف متعددة؛ فقد تتح ّول العشرية
أو الناحية أو أي جامعة تستند إليها السلطة يف الوالء والتعاطف
إىل 'طائفة' ،أي إىل كيان اجتامعي  -سيايس يف إطار الوالء للنظام
مثل ،يف مقابل تح ّول املعارضة إىل 'طائفة' باستنادها إىل جامعة
ً
أو جامعات هوية يف معارضتها للنظام ،وهذا كله يف سياق الرصاع
عىل الدولة وفيها"(.((1
الهويات كلها مصنوعة ،بحسب السوسيولوجيا الجديدة ،لكن بشارة
تحل
وتكامل وتناقضً ا أيضً ا؛ فلم َّ
ً
تداخل فيام بينها،
ً
يرى أ ّن مث ّة
الوطنية والقومية مكان العشائرية والطائفية ،ومل تُل ِغها ،بل تجاورت
الهويات وتداخلت يف كثريٍ من الحاالت عىل الرغم من هيمنة هويّة
ٍ
وظروف معيّنة.
عىل أخرى يف مراحل تاريخيّة محددة

ثان ًيا :تقييم النظام التوافقي
الكتاب حزمة من األطروحات الجديدة يف مجال دراسات
ق ّدم
ُ
الطائفية ،لعل أبرزها:
•التمييز بني الطائفة بوصفها كيانًا اجتامع ًيا أقرب إىل الجامعة،
والطائفة املتخيّلة التي يحاول الباحث أن يثبت أنها نتاج
الطائفية ،وتحدي ًدا الطائفية السياسية.
 11برهان غليون ،نظام الطائفية :من الدولة إىل القبيلة (بريوت :املركز الثقايف العريب،
 ،)1990ص .30
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•تفكيك ما يُع ُّد انقسا ًما شيع ًيا ُ -سن ًّيا بوساطة هذا الطقم
االصطالحي (الطائفة املتخيلة ،الطائفة والطائفية بتعريفيهام
الجديدين اللذين يصوغهام الكتاب) .من هنا ،تع ّرض الباحث
لنظريات الجامعة واملجتمع ومسألة الهوية.
•نشوء الهوية الجامعية الواعية ،والهوية بوصفها مك ّونًا يف
األيديولوجيا ،مع أفول الجامعات الوشائجية أو الرتاحمية.
•العمل عىل بلورة مفاهيم الطائفة والفرقة يف السياقني العريب
واإلسالمي ،بعد مقارنتها باملفاهيم املستق َرأَة من السياق
كل
األورويب .وبنا ًء عىل هذه املفاهيم ،يدحض بشارة أن يُع ّد ّ
والس ّنة طوائف؛ مبعنى جامعات.
من الشيعة ُ
•محاولة إثبات عدم صحة مقوالت التاريخية من نوع أن الطوائف
الدينية كانت دامئًا قامئة وسوف تبقى ،وأن الطائفية مغروسة
يف طبيعة املجتمعات العربية .ويرشح العالقة بني املذهب
والتمذهب والتديّن والتطييف ،وعالقة التطييف بالعلمنة ،وأن
الطائفة ليست ظاهرة حديثة ،بل الطائفة املتخ ّيلة هي كذلك.
•رشح العالقة بني منط العلمنة الذي ساد يف املرشق ونشوء
الطائفية السياسية .وقد تناول املؤلف عملية إسقاط الطائفية
السياسية لالنقسام الطائفي عىل التاريخ ،ليظهر كأنه تاريخ
طوائف ،مب ّي ًنا ذلك عرب مثال إسقاط رصاع طائفي شيعي ُ -س ّني
عىل التاريخ اإلسالمي.
•تناول كيفية تح ّول املذاهب إىل طوائف عرب املذهبة والتمذهب،
وأن الطوائف الدينية مل تكن دامئًا سياسية ،أو ذات دور سيايس
مهم؛ مقارنة بالقبيلة والعشرية وغريها من الكيانات االجتامعية.
•التمييز بني التفرقة السلبية بني الناس عىل أساس ديني وتلك
التي تقوم عىل أساس طائفي ،والحروب الدينية والطائفية.
ويرشح املؤلف الفروق بني التمذهب والتطييف؛ عرب مناذج
الصفويني واملامليك والرصاع الصفوي  -العثامين.
•رشح الفرق بني رصاعات املذاهب ،باعتبارها رصاعات بني
الفقهاء والعلامء وبعض أتباعهم يف التاريخ اإلسالمي من جهة،
وما نُس ّميه الرصاع الطائفي يف عرصنا من جهة أخرى.
•ماه ّية الفرق بني الطائفية والعصبية الخلدونية يف عالقتهام
بالدولة ،مبا يف ذلك الفرق بني دولة العصبية الخلدونية والدولة
الحديثة؛ فالعصبية القبلية هي أساس الدولة التي يتناولها ابن
خلدون يف مقدمته ،بل هي الدولة ،يف حني أن الطائفية نقيض
الدولة الحديثة.
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•عالقة سياسات الهوية ،ومنها الطائفية ،بالحداثة ودخول
"العامة" يف املجال السيايس ،وعملية إيجاد أطر ومرجعيات
للمطالب القامئة عىل مقارنة الناس أنفسهم بفئات تنتمي إىل
يبي تح ّول وظيفة الطائفية إىل نقيضها،
الهوية نفسها .كام ّ
فتصبح عائقًا أمام املشاركة السياسية.
•صــرورة نشوء الطائفية السياسية يف الـراع عىل الدولة
الحديثة بعد أن تراجعت أهمية الطائفة الدينية اجتامع ًيا
وسياسيًا يف الدولة الوطنية ،وظروف إعادة إحياء الطوائف
بوصفها طوائف متخ ّيلة ،ودور الطائفية السياسية يف إعادة
ويبي تقاطع البحث التاريخي والنظري يف
إنتاجها وتشكيلهاّ .
والس ّنية بوصفهام
الكتاب أن الطائفية ت ُعيد إنتاج الشيعية ُ
طوائف متخ ّيلة.

•مصادر الطائفية السياسية يف الرصاع الدويل عىل تركة السلطنة
العثامنية وفشل التنظيامت ونظام الحامية الدولية لألقليات،
ويف الـراع عىل السلطة يف الدولة الوطنية ،وال سيام بني
الضباط ،ويف فشل الدولة العربية يف عملية بناء األمة ،ونشوء
األكرثيات واألقليات يف ظل االستبداد ،عرب تحويل األكرثية إىل
طائفة يف املوقف من النظام السائد بوصفه نظام أقلية؛ وذلك
باستناد قادة نظام االستبداد إىل والءات وشائجية ومحلية
وتوسعها إىل والءات طائفية.
ّ
غري أن واح ًدا من أهم املوضوعات التي يتناولها الكتاب هو ما
يس ّميه "الحلول التوافقية للرصاعات السياسية الطائفية ونشوء
الكتاب عدم وجود نظرية يف التوافقية،
النظام الطائفي" ،إذ يوضّ ح
ُ
بل تجارب عينيّة مختلفة مبوجب بنية املجتمع والدول وتاريخها
وثقافة النخب السياسية فيها ،كام يظهِر أن التوافقية إذا مل تقم
عىل أساس املواطنة املتساوية؛ فإنها ال تستحق صفة "دميقراطية"،
وال يفرتض أن تُس ّمى "دميقراطية توافقية".
يبحث الكتاب يف الطائفية والتوافقية يف لبنان والعراق ،ويتع ّرض
شكل طائف ًيا،
لها بالنقد ،ويرى أن الحرب األهلية يف لبنان اتخذت ً
وانتهت بتسوية الطائف ،وهي تسوية دولية /إقليمية مل ِ
تقض عىل
الطائفية ،بل ع ّززتها؛ من دون تطبيق بنود الطائف كلها التي وعدت
بإلغاء الطائفية السياسية( ((1يف غضون خمسة وعرشين عا ًما من
تطبيقه ،لكن هذا االتفاق مل يطبّق حرفيًا ،ودخلت البالد يف أتون
الرصاع اإلقليمي  -املذهبي.
12
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وحاول بشارة ،من خالل كتابات مثقفني ومؤرخني عن الطائفية
وأسبابها يف لبنان ،االطالع عىل رؤية كل منهم ،فوجد أنه مل تكن هناك
تعب عن انتامء املؤرخني واملثقفني
قراءة واحدة للتاريخ ،بل قراءات ّ
األيديولوجي أو السيايس أو الطائفي ،فكل منهم رأى أسبابًا للطائفية
كل طائفة تاري َخ لبنان
مختلفة عن األسباب التي رآها اآلخر ،وصاغت ُّ
ورؤيتها هي ملختلف الرصاعات السياسية وأسباب انفجار الصيغة
الطائفية( .((1وتوصل املؤلف إىل نتائج مفادها أن القوميني العرب
حاولوا النأي عن معالجة موضوع الطائفية واعتربوها غري موجودة،
(((1
أو مؤامرة خارجية ،أما املاركسيون فتب ّنوا مقولة الرصاع الطبقي
من دون الغوص يف أسبابها الحقيقية ،وتختلف رؤيــة مثقفي
الطوائف اللبنانية املختلفة لتاريخ لبنان بطرائق متعارضة متا ًما ،إن
مل تكن متناقضة؛ إذ ذهبت كل طائفة إىل بناء وطنيتها والرتكيز عىل
خصوصية تاريخها الذي صاغته ومتايزت به عن الطوائف األخرى.
ومتحور هذا التناقض حول األحداث والشخصيات التاريخية(.((1
جرت محاولة حرص االحرتاب الطائفي بعد الطائف من خالل تب ّني
الدميقراطية التوافقية التي يرى بشارة أنها ليست نظرية مكتملة
صاغها عامل السياسة األمرييك الهولندي آرنت ليبهارت( ،((1بل هي
مجموعة تجارب بدأت بوصفها سياسات عملية قبل أن تصبح
منوذ ًجا نظريًا .ويش ّدد بشارة عىل األخذ يف الحسبان أنها مامرسة
قبل أن تكون نظرية؛ ألن هناك من يقاربها بوصفها النموذج األوحد.
وبالنسبة إليه ،متاهت الطائفية مع النظام السيايس اللبناين يف اللغة
مثل ،يف تعريف الطائفية يف
العربية إىل حد استخدام اسم لبنانً ،
موسوعة اإلسالم ،وأدخل معجم الروس الفرنيس مصطلح "اللبننة"
للداللة عىل معنى تشظّي الدولة يف الرصاعات الطائفية.
ال شك يف أن النظام الطائفي اللبناين توافقي ،لكنه يقوم عىل الطائفية
السياسية وتغلغلها يف الدولة ،وتنبع هشاشة التوافق من إجهاض
نشوء مواطنة مستقلة عن الطائفة ،إضافة إىل تحييد قدرته عىل
صيانة التوافق ذاتيًا.
13 Georges Corm, Contribution à l'étude des sociétés multi-confessionnelles,
preface de M. Edmond Rabbat (Paris: Librairie generale de droit et de
jurisprudence, 1971), pp. 20-25.
 14مهدي عامل ،النظرية يف املامرسة السياسية :بحث يف أسباب الحرب اﻷهلية يف لبنان
(بريوت :دار الفارايب ،)1979 ،ص .50-49
 15أحمد بيضون ،الرصاع عىل تاريخ لبنان أو الهوية والزمن يف أعامل مؤرخينا املعارصين
(بريوت :منشورات الجامعة اللبنانية ،)1989 ،ص .432
16 Arend Lijphart, "Review article: The Northern Ireland Problem; Cases,
Theories and Solutions," British Journal of Political Sciences, vol. 5, no. 1
(January 1975), pp. 83-106.
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بعد أن كانت الطائفية محصورة يف لبنان ،يرى بشارة أن واقع العراق
واالحرتاب الذي ظهرت بوادره بعد االحتالل األمرييك يف عام ،2003
توصل إىل وفاق بعد
أ ّدى إىل دستور مل يُصغ عىل أساس طائفي ،بل ّ
حوار بني نخب جامعات متصارعة ،فرضت بالقوة سيطرة من يرى
ممثل لغالبية طائفية ،ومنح الدستور إقليم كردستان العراق
نفسه ً
ما يشبه االستقالل.
ويف قراءته النموذج العراقي ،الحظ بشارة وجود قراءات تختلف
يف تفسريها تاري َخ العراق ،فهناك من رأى أن النموذج الطائفي هو
األصلح بسبب خالفات تاريخية .وهناك مقاربة مفادها رضورة
الحكم السلطوي يف العراق؛ أل ّن املجموعات اإلثنية والطائفية
غري قادرة عىل بناء مجتمع سيايس موحد ،إىل جانب قراءة أخرى
تقول إن انقسام السكان إىل طوائف ص ّعب قيام وحدة عربية،
والس ّنة كالهام يرفض االندماج ،وال سيام الشيعة بسبب
فالشيعة ُ
الس ّنية مع عدم وجود قومية عربية.
الخوف من طغيان األكرثية ُ
وبحسب بشارة ،نشأت  -عىل الرغم من ذلك  -قوى متجاوزة
للطوائف ونخبة عراقية ترغب يف بناء دولة ،وكانت حقيقية
وفاعلة يف املجتمع.
ويرى الباحث ،أيضً ا ،أن ثورة العرشين شكّلت بدايات االندماج
وأفرزت شخصيات قومية .ومن بني مؤسيس التيار القومي شخصيات
شيعية أ ّدت دو ًرا أساس ًيا ،وتولّت مناصب مهمة .ومل تكن املرحلة
امل َلكية طائفية ،ومل تحصل صدامات يف املرحلة الجمهورية ،بل
سيطرت عىل السلطة أرس سلطانية ذات قوة عسكرية .وميكن أن
تقود قراءة تاريخ الوزارة يف العهد امل َليك إىل استنتاجات متباينة؛
إذ ميكن استنتاج أن السلطة ُعقدت لنوري السعيد وحلقته ،وأن
سمتها األساسية هي عدم استقرار النظام السيايس ،لكنها كانت
مرحلة بلورة الهوية الوطنية العراقية بالتوازي مع صعود القومية،
وتجل ذلك يف االندماج يف األحزاب والحركات السياسية .ومن
ّ
ث ّم ،كانت الطائفية السياسية عىل مستوى العراق ظاهرة جديدة
تفاقمت بعد االحتالل األمرييك .وقبل ذلك اقترصت عىل أحزاب
ظلم طائف ًيا ،لكنها مل تطالب بنظام يقوم عىل
وتيارات شكت ً
الطائفية السياسية .ويرى بشارة أن دور حزب البعث مل يكن
ثانويًا ،فمرحلة ص ّدام حسني أقرب إىل الحزب اللينيني املحكم،
وأن مركزية الوالء أ ّدت إىل االعتامد عىل االنتامء العشائري ،وهو
فارق كبري بني هذا النظام السلطوي وأنظمة شمولية .فاألنظمة
السلطوية التي تُبنى عىل عالقات تقليدية ال تنجح يف التحول إىل
شمولية ،عىل الرغم من محاوالتها أدلجة املجتمع.
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تنافسا بني
لكن بعد االجتياح األمرييك ،أوجد التحشيد الطائفي
ً
الطوائف ،ما أ ّدى إىل تشظّيها .ويف مقابل التحرك الشيعي لتصعيد
طائفية سياسية ،قامت أيضً ا حركات ُس ّنية ،وس ّهل الخطاب الديني
للقوى أن تق ّدم نفسها بصفتها قوى طائفية ،ودخلت لغة املك ّونات
الحياة السياسية .يقول بشارة إن هذا املنعطف التاريخي تح ّدث عنه
برنارد لويس؛ ذلك أ ّن الطائفية السياسية مل ت ُعد حالة هامشية ،بل
أصبحت مسألة مركزية يف الخليج واملرشق العريب ،وغدت املنظامت
بديل من املنظامت القومية واليسارية.
اإلسالمية السياسية ً
أما العنف الطائفي ،فلم يكن معزولً عن عوامل إقليمية وخارجية،
وهو ظاهرة جديدة أيضً ا يف العراق ،لكنه يحدد نقطة التح ّول
األساسية بالنسبة إىل الشيعة العراقيني ،وهي انتفاضة عام ،1991
كام يؤكد بعض الباحثني؛ إذ اقترصت هذه االنتفاضة عىل املناطق
للس ّنة والهوية العراقية.
الشيعية ،واعتُربت تهدي ًدا ُ
بعد انقسام املنطقة إىل محورين ،ازداد االنقسام ،وال سيام يف حالة
الرصاع عىل النفوذ بني إيران والسعودية .كام تب ّنت الدولة نفسها
خطابًا دين ًيا للتحشيد ،وم ّهد النظام ،من خالل تشجيعه تارة وقمعه
الس ّني والطائفية السياسية
تارة أخرى ،الطريق لنشوء اإلسالم السيايس ُ
الشيعية ،وازدهر الخطاب الديني يف املجال العام ،وازدادت مظاهر
بناء الجوامع ،وصعدت صحوة شيعية .وهنا ،يرى بشارة أنه ال ميكن
فصل ظاهرة (داعش) عن الظروف السياسية التي سادت يف العراق
بعد االحتالل؛ مبا فيها حل الجيش ،وتغلغل النفوذ اإليراين ،وإقصائية
النظام العراقي الطائفية .ويقول إن من الواضح أن صوغ الدستور
جرى يف ظروف احتالل؛ أي يف غياب سيادة وطنية ،وميكن الجزم أن
دستور العراق لعام  ،2005ليس صناعة وطنية عراقية خالصة ،إذ
يرسخ النظام االتحادي والالمركزية بوصفهام ضامنني لحرية األقاليم،
ّ
ويسند الدستور سلطة ترشيعية شبه تامة إىل األقاليم عىل حساب
الدولة املركزية ،وتظهر هنا خصوصية التوافقية التي أراد كاتبو
الدستور إرساءها يف حالة األقاليم فحسب .وهي أقرب إىل التفتيت
وفعل تح ّول اإلقليم يف كردستان إىل دولة شبه
منها إىل الوحدةً .
مستقلة مرتبطة شكل ًيا بالدولة العراقية.
ويؤكد بشارة ،هنا ،أن من َّأسس للرشعية عىل أساس املظلومية
أضعف القدرة عىل التطلّع إىل املصلحة الوطنية العامة .ويقف هذا
إىل جانب عدم متتع النخب والقادة بالوعي الكايف لتكوين مجتمع
توافقي ذي هدف وطني .ويعتقد الباحث أن ارتفاع نسبة الذين
الس ّني – الشيعي ،يف
رئيسا يف التوتر ُ
يرون يف التدخّل الخارجي سببًا ً

ددعلالا
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استطالع "املؤرش العريب" الذي يع ّده املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،ناجم عن قناعة املستجيبني بوجود تدخّل إيراين من
الس ّنة ،وسعودي من منظور الشيعة.
منظور ُ

ً
ثالثا :الطائفة الجوهرانية والطائفة
المتخيّلة /المستحدثة
تكشف لنا املتابعة النقدية لهذا الكتاب ،الذي اعتنى صاحبه بتقديم
نظرية شاملة وفق منطوقه يف فهم الطائفة والطائفية والطوائف
املتخ ّيلة يف حالتنا العربية ويف املرشق العريب عىل وجه التحديد،
جمل ًة من املالحظات األساسية ،سواء عىل الصعيد النظري املنهجي
التي أ ّمنت املرشوعية املعرفية لوالدة النص ،والتي يفرتضها البحث
السوسيولوجي ،أو عىل صعيد قراءة النامذج.
يقول بشارة" :إن الدولة الحديثة غال ًبا ما نشأت يف إقليم مل ميثل
وحدة جغرافية – سياسية ،وكان تأسيس الدولة الحديثة قط ًعا
لعالقات أقاليم دولتها مع أقاليم مجاورة لها كانت تشكّل معها
وحدة جغرافية ودميوغرافية .فأصبحت هذه األقاليم خارج الحدود
السياسية ونشأ عنها قضايا الخالف الحدودية ،فال تكاد أي دولة
عربية تخلو من هذا النزاع مع دولة عربية مجاورة أو أكرث لها"(.((1
ونضيف هنا أن غسان سالمة يؤكد هذه الفكرة ،بقوله" :الحدود مل
تكن اعتباطية مئة يف املئة ،وال كان جمع أكرث من قبيلة أو شعب
أو طائفة يف دولة واحدة نتيجة مطلقة لنزوات موظف يف وزارة
املستعمرات .كان األمر أكرث تعقي ًدا؛ إذ اختلفت املعايري من دولة
كربى إىل أخرى ،ومن منطقة يف العامل إىل أخرى"( .((1ويرى غليون أن
الدول الكربى يف اتفاقية سايكس  -بيكو كانت يف حاجة إىل أن ترى
الدول املستحدثة وقد لفّها بعض من الصدقية.
تُع ّد هذه املسألة مكونًا أساسيًا يف الثقافة السياسية العربية .وهي
ليست مسألة تاريخية بــاردة ،فاملؤرخون غري متفقني متا ًما عىل
املعادلة التي متَّت بني القوى املحلية والقوى الدولية التي أنتجت
يف النهاية الدولة املعنية؛ إذ اتفق االنفصاليون والوحدويون عىل
ع ّد الكيانات القامئة هشّ ة وسطحية ال متثل الشعوب وتطلّعاتها(،((1
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ربمتبس  /لوليأوليأ

ومنهم من ع ّدها فضفاضة ،بينام عدها الوحدويون ثوبًا ض ّيقًا عىل
دول شتى.
قسمتها إرادة املستعمر االعتباطية ً
أ ّمة ّ
هذه األزمــة البنيوية متصلة بلحظة تكوين الدولة الحديثة
وتأسيسها ،فاملتتبع للمسار التاريخي الحديث الذي أ ّدى إىل والدة
الدولة الحديثة ،يتوقف عند جملة معطيات تاريخية وسياسية
واقتصادية وثقافية أ ّدت أدوا ًرا كربى يف تهيئة املناخ العام لهذه
النشأة؛ منها ما هو متصل بالقوى العظمى التي كان عليها أن
تأخذ يف االعتبار وهي تنشئ الدول الجديدة واحدة تلو األخرى
عد ًدا من املعطيات األساسية .وأول هذه املعطيات ،بطبيعة الحال،
مصلحة الدول الكربى باإلجابة عن السؤال اآليت" :ما الحدود
والهوية والحدود الجغرافية الفضىل التي تجعل من قيام الدولة
املستحدثة حدث ًا إيجابيًا ملصالح الدول الكربى؟"( ،((2أو عىل األقل
ملصالح الفئات االقتصادية – االجتامعية الكربى التي كانت تسيطر
يف مرحلتها االستعامرية.
من هنا ،أال ميكننا القول إن هذا املسار أفىض إىل تشكيل أزمة بنيوية
مستمرة؟ إن لحظة تأسيس الدولة يف املرشق العريب مل ِ
تأت يف
سياقات طبيعية ،ف ُبنى الدولة ،املتمثلة باملؤسسات واألطر واملناهج
والدساتري والعقود االجتامعية واألح ـزاب السياسية املنبثقة من
أيديولوجيات ومؤسسات عسكرية وأمنية ،نَ ت كلها عىل نحو مطّرد،
وتوسعت عىل حساب املجال السيايس ومفهومي الوطن واملواطنة
ّ
بوصفهام عنوانني جامعني ملختلف القوى والرشائح االجتامعية التي
تشكّل منها املجتمع.
ومن جهة أخرى ،يرى بشارة أن من يحاول أن يفهم االنقسام الطائفي
عرب فهم الخالفات املذهبية يف العقيدة ،يبدأ من املكان الخطأ،
ويذهب يف االتجاه الخطأ ،وال يصل إىل نتائج تساعده يف فهم ظواهر
اجتامعية سياسية ،مثل الطائفة والطائفية والطائفية السياسية.
أال ميكننا القول ،يف هذا السياق ،إن الطائفية السياسية ،مع التسليم
بحداثتها ،ظلَّت عىل الــدوام يف حاجة إىل مس ّوغات ومرشوعية
عقائدية موجودة يف صلب املعتقد ،ويف صلب تأويل النص القرآين؟
فالوالية ،بوصفها مفهو ًما ،جز ٌء ال يتج ّزأ من االعتقاد الشيعي الديني،
وهي مت ّمم أسايس للدين (أشهد أن عل ًّيا بالحق ويل الله) .ويف
أقل  -جزء من االعتقاد الديني
املقابل ،فإن الخالفة  -وإن بح ّدية ّ
الس ّنة ،وكذلك األمر بالنسبة إىل عصمة األمة وعدالة
بالنسبة إىل ُ
الخلفاء .فاملركبات الفقهية والتفسريات واالجتهادات موجودة دامئًا
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مراجعات وعروض كتب
أسئلة توّ لد أخرى :عن كتاب عزمي بشارة
"الطائفة ،الطائفية ،الطوائف المتخيّلة"

مع علامء الدين والفقهاء ،يربرونها بصيغة التكليف الرشعي للعامة.
مبعنى آخر؛ إن أي سلوك ناجم عن جامعات الطائفية السياسية يجد
لنفسه مرشوعية يف فتاوى دينية وتكليفات رشعية .وهذا ال يعني،
بالرضورة ،أن التيارات املنتسبة إىل الطائفية السياسية كلها تنتمي إىل
أصول املذهب وتتبع تعاليمه عىل نحو إمياين حريف؛ فقد تكون تيارات
علامنية وجدت ضالّتها يف هذا االنتامء الشكيل ،والحالة العراقية
شاهدة ،ذلك أ ّن جميع القوى السياسية الشيعية تلجأ إىل املرجعية
يف النجف لتستمد مرشوعيتها السياسية منها ،سواء أكان عالوي
أم املاليك أم الصدر أم الحكيم .وأي مامرسة سياسية ال يرىض عنها
محل تشكيك ،ورمبا يؤدي املرجع يف النجف اليوم
املرجع ،ستكون ّ
أدوا ًرا مركزية يف السياسة الداخلية أكرب من مجال املؤسسات املنبثقة
من الدولة العراقية ،بسبب ضعفها عرب إعطاء املرشوعيات للقوى
السياسية وتربيد العالقات بينها؛ فالدعوة إىل النفري العام ،وتشكيل
الحشد الشعبي ،ودخول االنتخابات ،كلها أمور ترتبط باملرجعية.
مث ّة مالحظه أساسية يف هذا السياق ،متمثّلة بأن لدى السعودية
عالقات جيدة ونفوذًا واس ًعا لدى التيار العلامين الشيعي يف العراق
(إياد عالوي منوذ ًجا) ،وهي مت ّد جسورها إىل جامعات شيعية أخرى
مثل) ،عىل قاعدة منع إيران من التمدد يف العراق.
(التيار الصدريً ،
ومن ثم ،يظهرها هذا األمر كأنها ليس لها خالفات جذرية مع بعض
التيارات الطائفية الشيعية.
يرى بشارة أيضً ا أن النفوذ اإليراين تغلغل بعد االحتالل األمرييك
للعراق يف عام  ،2003وأ ّن هذا النفوذ تسلَّح بنظرية والية الفقيه
الشيعية املأمسسة يف أجهزة دولة ذات مصالح قومية عىل املستوى
اإلقليمي املحيط بها( .((2وهو يح ّمل الرصاع اإليراين – السعودي
مسؤولية تطييف الخالف السيايس ،من شبه القارة الهندية إىل
املرشق العريب( .((2هذا إىل جانب دينامية تعزيز التباين بني املذاهب
وقيام النشاطات التبشريية املذهبية السلفية والوهابية والشيعية،
األمر الذي ع ّزز التكفري.
أتاحت هذه الدول ،ع َرب تب ّنيها خطاب الشحن املذهبي لفعل السياسة
الدولية ،فرصة إثارة الطائفية؛ ما أ ّدى إىل تهميش مطالب الشعوب
إبّان الحراك يف عام  .2011فإيران دعمت القوى التي تواليها يف لبنان
والعراق وسورية .أما السعودية فوقفت ضد الثورات ،لكنها انحازت
إىل الثورة يف سورية بسبب رصاعها مع إيران ،يف حني راهن اإلخوان
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املسلمون عىل تركيا التي لها أهداف سياسية قومية يف املنطقة(((2؛
ومن ثم ات ّسع املكان للتطرف التكفريي ،أي (داعش) ،لرضب مبدأ
الكيانات الحقوقية السياسية ،تحت شعار الخالفة وتطبيق النصوص
والجهاد ،بحسب رؤيتها الخاصة.
نتب ّنى ،هنا ،تحليل رضـــوان السيد الــذي يــرى أ ّن للرصاع
الس ّني
اإليراين  -السعودي أسبابًا تكمن يف ثالثة وجوه :تع ّرض اإلسالم ُ
النشقاقني أساسيني يف القرن العرشين :انشقاق اإلخوان املسلمني
وبروز القاعدة (وهي زواج بني الوهابية والقطبية اإلخوانية) ،ودخول
إيران عىل خط املقاومة الفلسطينية عسكريًا وسياس ًيا ،إذ صارت
تقود جبهة املعارضة أو الرفض للحلول االستسالمية( ،((2ودخول إيران
أيضً ا ،عىل خط االستقرار الداخيل يف عدد من الدول العربية؛ من
طريق األقليات الشيعية ،أو حركات اإلسالم السيايس .ومن ثم ،أ ّدى
التدخّل اإليراين ،أمنيًا وسياسيًا يف العراق ولبنان والبحرين واليمن،
بحسب السيّد ،إىل االشتباك مع السعودية ،وقد استغلت إيران
الخالف بني السعودية والواليات املتحدة األمريكية بعد عام 2001؛
بسبب هجامت  11سبتمرب ،إذ كان معظم املهاجمني من السعوديني،
وق ّدمت نفسها محارب ًة ضد اإلرهاب ،كام تجاورت مع الواليات
املتحدة يف العراق ،وساعدتها استخباريًا ضد طالبان يف أفغانستان.
يُرجِع السيد التدخّل اإليراين يف البحرين إىل أيام الشاه ،فهو قديم
"وال يعود إىل أن الشيعة أكرثية يف الجزيرة وحسب ،بل وألن إيران
اعتربت البحرين دامئًا من ممتلكاتها"( .((2وعن اليمن ،يقول السيد:
"إن الضغوط التي واجهها 'الزيود'( ((2باليمن عرب أربعة عقود من
الحكومة ومن السلفيني ،دفعت جز ًءا من شبانهم يف التسعينات
للتطلع إىل إيران"(.((2
من يحمل مسؤولية التدخّل اإليراين؟ قوة إيران أم ضعف العرب
الذي يظهر من خالل فقدان املرشوع املو َّحد والقادر عىل املبادرة
أولً ؟ أم عدم التعامل مع الشيعة العرب بوصفهم مواطنني متساوين
أنفسهم يف البحرين قد
يف الحقوق والواجبات؟ إ ّن القوميني العرب َ
انتقدوا التجنيس الذي تقوم به دولة البحرين للهروب من أزمة
األقلية واألكرثية ،التي ال ميكن تخطّيها إال باملواطنة.
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يع ّد اخرتاق إيران للمجال العريب إسرتاتيج ًيا ،فهو يجري من خالل
ح ْمل راية فلسطني ،نظريًا ورمزيًا ،وتب ّني تنظيامت مسلّحة ،منها
الجهاد اإلسالمي ،مع إنشائها حزب الله ودعم حركة "حامس" ،بعد
عام  ،2000األمر الذي كانت له آثار يف العرب ويف األمريكيني والرشق
األوسط بوجه عام .وهذا عنرص مهم ج ًدا ،فالقضية الفلسطينية هي
التوسع اإليراين ،الذي حمل راية فلسطني عندما تخلّت
أساس يف ّ
عنها مرص ،يف وقت تكررت فيه هزائم العرب ،إىل حرب  ،1973التي
انترصت فيها مرص ،ولكن نرصها مل يُستكمل ،بل أىت مبتو ًرا؛ فكأنه
لالستثامر يف كامب ديفيد فحسب ،ويف التهيئة النسحاب مرص من
منظومة الدفاع العربية؛ وكل ذلك لدوا ٍع اقتصادية وأمنية ،أثبت
الزمن فشلها بسبب فساد األنظمة التي ا ّدعت الوطنية.
أما مؤمتر مدريد للسالم ( ،)1991واتفاق أوسلو ( ،)1993الذي ثبت
فشله مع اغتيال رابني يف عام  - 1995مع اإلشارة إىل أن إرسائيل ال
ميكن أن تفاوض ضعفاء ألن أي مفاوضات ال ميكن أن تقوم إال انطالقًا
من موازين قوى متوازنة  -فقد أ ّدى ،إىل جانب جميع هذه املعطيات
وغريها ،إىل رشعنة التدخّل اإليراين ،الذي اعتمد عىل الرتاجع العريب
يف امليادين السياسية والعسكرية واألمنية واالجتامعية.
وعوضً ا عن حل األزمة داخليًا ،ذهبت هذه الدول إىل الفساد ،وعمدت
إىل الدكتاتورية والتضييق عىل من تفرتض أنهم سيوالون إيران ،لكن
التنظيامت التي دعمتها إيران (مثل حزب الله) ،استطاعت أن تدحر
إرسائيل يف عام  ،2000يف وقت كانت فيه الدبلوماسية واملحاباة
اللبنانيتان عاجزتني عن تطبيق القرار األممي رقم  .425فح ّول هذا
األمر حزب الله إىل ق ّوة ،وكان مقاومة يؤيدها بعض الشيعة ،وبعض
آخر يقف موقف املتفرج منها ،أو يدعو مع الرئيس رفيق الحريري
إىل تجاهل  12كيلومرتًا مرب ًعا من لبنان يف اإلعالم؛ أي منطقة القتال
التي تدور بني حزب الله وإرسائيل .لقد عملت هذه األنظمة ،إىل
جانب معطيات أخرى ،عىل توسيع النفوذ اإليراين يف البلدان العربية،
مبا يف ذلك العراق الذي خاض حرب الثامين سنوات مع إيران .حدث
ذلك عندما أخذ ص ّدام حسني العر َاق إىل حرب الخليج األوىل باسم
األ ّمة ،وحدث عندما فشل يف الكويت ،وعندما ذهب إىل "النفط يف
الس ّني ،بعد
مقابل الغذاء" ،وأخ ًريا إىل االحتامء بالعشرية واإلسالم ُ
ارتكاب قدر كبري من األخطاء السياسية والعسكرية.
ال شك يف أن غياب أي مرشوع عريب جامع دميقراطي يف املنطقة
العربية ّأسس لتفيش "الطائفية الكامنة يف بنية الدولة الهشة" ،كام
يقول بشارة ،يف ظل الهزائم املتالحقة يف الخارج والداخل.

ربمتبس  /لوليأوليأ

يشري النص الذي بني أيدينا إىل "علمنة الوعي االجتامعي" مخر ًجا
عمليًا ونظريًا للتحرر من أَرس إشكالية الطائفية السياسية .لكن
هذه اإلشارة ال بد من التوقف عندها مليًّا باعتبارها النقطة املركزية
األساسية التي تُ كّننا من الخروج من املأزق الراهن.
علمن ُة الوعي االجتامعي هي مهمة َمن؟ وكيف تقوم هذه العلمنة؟
وأي روافع حاملة لها؟ وكيف ستتخذ وجهتها؟ هل ستتم من النخب،
عرب مذهب جامع للجامعات كلها املك ّونة املجتمع؟ وهل يكفي
مفهوم العروبة لجمع النخب العربية يف إطار جامع للنهوض باألمة؟
وكيف سيتم إقناعها بأن العلامنية ال تتعارض مع الدين؟ ويف حالتنا
اإلسالمية الحارضة ،كيف ميكن لتلك الجامعات أن توفّق ما بني
الرشيعة اإلسالمية التي صيغت وفق أحكام وقواعد قانونية ،استمدت
والسنة ،والترشيعات الحديثة املعلمنة؟ أسئلة
مرشوعيتها من القرآن ُ
شائكة ينبغي التوقف عندها؛ ألن اإلجابات عنها ستفيض إىل إزالة
الكثري من االلتباسات التي واجهت العلامين العريب منذ عقود.

خالصات عامة
أمام تلك املعطيات ،نجد أن القسم النظري من الكتاب ،الذي تناول
مرشوعية البحث واملفاهيم وتفكيكها وإحالتها عىل مصدرها األول،
ومحاولة مقاربتها من جديد وفق ما توصل إليه البحث من قراءة
علمية ،أراد القول إن الطائفية ،والطائفية السياسية ،هي التي تُعيد
إنتاج الطوائف باعتبارها طوائف متخ ّيلة ،وهذه هي العارض امل َريض
الذي يساهم  -إضافة إىل مشكالتها البنيوية  -يف تفتيت الدولة
الوطنية يف وظائفها األساسية .وهذا أم ٌر صحيح من حيث الوصف،
لكن كيف تستعيد الدولة تلك املرشوعية؟ رمبا تقبل النخب السياسية
الصياغات املستحدثة؛ مثل الفدرالية والالمركزية اإلدارية يف الدولة
الوطنية ،وتفرضها عىل جمهورها باعتبارها الحل األمثل ألنهار الدم
امل ُسال يف سورية ،كام هو الشأن يف العراق واليمن ،ومن ث ّم تتك ّرس
ظاهرة الطائفية السياسية التي تصنع الفرد ال املواطن ،وتؤبّد أزمتنا.
رمبا يُساهم هذا الكتاب الطائفة ،الطائف ّية ،الطوائف املت َخ َّيلة يف
نزع املرشوعيات عن تلك القوى السياسية التي تحمل تلك الهويات
املستحدثة واملتخيّلة ،لكن ال تستطيع أن تلغيها ،فهي محمولة
َ
القبول بها مرغمني؛ أل ّن
بروافع إقليمية ودولية رمبا ستجعلنا نرىض
دونها ثالثني عا ًما من الدم ،من دون أفق سيايس أو مرشوع حقيقي،
وال سيام أن بشارة أشار إىل أن حرب الثالثني عا ًما يف أوروبا أفضت
إىل الدولة ،بينام أفضت حروبنا األهلية إىل تشظّي الدولة وتفتيتها،
فهل العودة إىل ملّ الشمل العريب ُمتاحة؟

مراجعات وعروض كتب
أسئلة توّ لد أخرى :عن كتاب عزمي بشارة
"الطائفة ،الطائفية ،الطوائف المتخيّلة"

يتيح يل الكتاب فرصة إعادة قراءة مفاصل تاريخية – اجتامعية مهمة،
ولو أنها يف حاجة إىل نقاش مستفيض وأسئلة ،وال سيام يف املجال
التطبيقي .وميكن للباحث يف هذا الحقل أن يوظّفها يف أبحاثه أو يف
أبحاث طالبه ،وأن يركّز عىل الفائدة األكادميية لهذا الجهد العلمي،
مع العلم أنه ميكن مناقشته نقاشً ا مط ّو ًل يف السياسة ،وميكن االتفاق
عىل بعض املفاصل األساسية واالختالف يف مفاصل أخرى.
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