130
نهار محمد نوري | Nahar Muhammed Nuri

*

االستقراءات الداللية لمفاهيم الطائفية السياسية :مراجعة نقدية
في كتاب "الطائفة ،الطائفية ،الطوائف المتخيّلة" لعزمي بشارة
The Semantic Extrapolations of Concepts of Political Sectarianism:
Critical Review in "Sect, Sectarianism, and Imagined Sects" by
Azmi Bishara.

عنوان الكتاب :الطائفة ،الطائفية ،الطوائف املتخيَّلة.
املؤلف :عزمي بشارة.
سنة النرش.2018 :
النارش :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
عدد الصفحات 822 :صفحة.
*

أستاذ التاريخ الحديث ،كلية اآلداب ،الجامعة املستنرصية ،بغداد.
Professor of Modern History, College of Arts, Al Mustansiriyah University, Baghdad.

*

مراجعات وعروض كتب
االستقراءات الداللية لمفاهيم الطائفية السياسية :مراجعة نقدية
في كتاب "الطائفة ،الطائفية ،الطوائف المتخيّلة" لعزمي بشارة

مدخل منهجي
يف البدء ،ينبغي اإلشارة إىل أن كتاب عزمي بشارة هو من األعامل
"التأسيسية" يف حقول العلوم االجتامعية .وتقوم فرضيته وثيمته
األساسية عىل محاولة وضع املحددات املنهجية العامة ملصطلحات
"الطائفة" ،و"الطائفية" ،و"الطائفة املت َخ َّيلة" وإعادة ترشيح مآالتها
املفاهيمية البحثية .وتتَّسم املعالجات التنظريية بالقدرة عىل
استيعاب دراسات ومظا ّن علمية متعددة بأسلوب املحا ّجة األكادميية
العلمي.
ومامرسة النقد
ّ
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واألســاطــر"((( .ولكونها متثّل من جهة أخرى "عصبية من دون
جامعة أهلية عينية ،ومن ث ّم من دون إطار للفضيلة .فإذا مل تتوافر
منظومة أخالقية جديدة ذات مصادر أخرى ومبعايري هي موضع
إجامع ،متأل العصبية الفراغ"((( .ويُعلّل تحول الطائفة الدينية إىل
"جامعة مت َخ َّيلة" ،بالقول" :إنهم يتخيلون أنفسهم كأنهم جامعة،
مع أنهم ليسوا كذلك لناحية البنية االجتامعية .ولذلك نقول إنهم
طائف ٌة مت َخيَّلة(((.

الجانب الجديد يف طروحات الكتاب هو محاولة إثبات فرضية
جديدة تتعلّق بتجديد تنقيح الجدل املحتدم بشأن مصطل َحي
"الطائفة" و"الطائفية" ،وربط ظهور مصطلح "الطائفية املت َخ َّيلة"
ونظريتها "الطائفية السياسية" بالحداثة والعلمنة؛ من خالل تأكيد
أن صريورتهام متأخرة نسبيًا ،بل إنهام جاءتا يف فضاء استغالل الطابع
املديني للمجتمعات الحديثة.
ّ

أو ًلا :في سردية إخفاق نموذج
الدولة /األمة :ضمور الوطنية
وإفرازاتها الطائفية
استهل به
ّ
املوسع ،الــذي
يحاول بشارة يف امللخص التنفيذي
ّ
الكتاب ،طرح إشكاليات إخفاق منوذج الدولة /األ ّمة وتداعياته
يف عرقلة إيجاد املعيار األمثل لالندماج املتمثّل باملواطنة؛ وهذا
املعيار وامل ُ َح ِّدد وفق رؤيته ،هو الذي أفىض إىل صريورة ما بات
يُعرف يف األدبيات الفكرية بـ "الطائفية السياسية" .لكن ،يحاول
بشارة ،من جهة أخرى ،يف أكرث من موضع أن يحدد إطا ًرا جام ًعا
ستهل ذلك بالقول "إ ّن الطائفية
ملفهوم "الطائفية" الذي يُع ّرفهُ ،م ً
محل املعايري
والتعصب ّ
محل القيم،
تعكس وظيفة الهوية بإحاللها ّ
ّ
األخالقية ،ما يؤدي إىل طمس الحدود بني الخري والرش والفضيلة
والرذيلة ،وإحالل الحدود بني 'نحن' و'هم' يف مكانها"((( ،ومن ّب ًها
إىل رضورة فهم معنى "الطائفة املت َخ َّيلة" التي جاءت عنده
بوصفها" :مت َخ َّي ًل اجتامع ًيا حديثًا يقوم عىل تص ّور التبعية لدين
أو مذهب باالشرتاك مع ماليني البرش الذين ال يعرفون بعضهم ومل
يشكّلوا يو ًما جامعة ،كأنه انتام ٌء إىل جامعة كربى بنا ًء عىل مقاربة
انتقائية ٍ
ملاض مشرتك من املرويات والقصص والحقائق املنتقاة
 1عزمي بشارة ،الطائفة ،الطائف ّية ،الطوائف املت َخ َّيلة (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2018 ،ص .15

إزاء هذا التنظري ،يق ّدم بشارة استقراءاته املتعلقة بصريورة "التمذهب"
يف املرشق العريب تحدي ًدا ،ويحاول أن يبني فرضيات منهجية لتأرخة
الس ّنة والشيعة ،مك ّر ًسا الجذور األوىل
ذلك التحول املتقابل بني ُ
للتمذهب وموروثاتها الطائفية وتشكّالتها ،وكيف غدت ثنائية
السنة ،متأسست الحدود املذهبية
عرفت بالتس ّنن والتش ّيع" :يف حالة ُ
الواضحة يف ظل حكم املامليك لبالد الشام ومرص ،وذلك من خالل
إعادة صياغة الهوية املذهبية ضد الفرق الشيعية والعلوية الغالية
يف املرشق يف مرحلة الرصاع مع املغول تحدي ًدا .أما يف حالة الشيعة،
فبدأت هذه العملية يف بغداد يف ظل حكم البويهيني ،واكتملت
ومتأسست يف ظل حكم الصفويني"((( .ويف ضوء تلك الطروحات
االستهاللية ،أكد أن إخفاق "الدولة" ،وهي الدعامة الرئيسة يف بناء
التجانس يف العامل العريب ،أفىض إىل الطائفية السياسية(((.
ومام له داللة يف هذا السياق ،طرح بشارة املتعلق مبا ميكن أن
يوصف بـ "الوطنيات البديلة املتصارعة" التي تنهض وتتشكّل عىل
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أنقاض الرصاع عىل تاريخ البالد ،لتشكل هوياتها الذاتية الخاصة
بعد هزمية بناء األمة واملواطنة وقابليات االندماج (الطوعي أو
القرسي)((( .وجاءت تحليالته بنا ًء عىل استقراء النموذج األورويب
ورؤيته ملفهوم "األمة /الدولة" وأثر ذلك يف تعليل ظهور "الطائفية"
امل ُفضية إىل "طائفية مت َخ َّيلة"؛ إذ يذكر أنه "ميكن القول إن الطائفية
ُعب عن سريورة معاكسة للتجربة األوروبية.
يف العامل العر ّيب اليوم ت ّ
ففشل الدولة الوطنية معطوفًا عىل الرصاعات اإلقليمية ،أدى إىل
الطائفية السياسية"((( .ووسط هذا الخلل البنيوي يف الدولة أو األمة
(مع تحفّظنا عن مصطلح األمة التي هي األخرى تخيل فحسب)،
"يربز خيار االنتامء إىل الطائفة من عدمه ،خيا ًرا وهميًا ،عىل األغلب،
يف حالة هيمنة الطائفية .فالطائفية هي نفي لحرية االختيار هذه،
ومن ثم يصبح الرصاع مع الطائفية رشط مامرسة هذه الحرية"(((.
وبعبارة أكرث وضو ًحا ،يقول بشارة" :الطائفية ،ال تعني أن يعيش
الفرد يف الجامعة ،بل تعيش الجامعة فيه؛ إنها تسكنه حتى لو مل
يتشارك القي َم معها بالرضورة"(.((1

ثان ًيا" :الطائفية السياسية":
صلتها وتكييفاتها مع العلمنة
يطرح بشارة نو ًعا من اإلشكالية الجديدة التي تتعلق بالطائفية ومدى
صلتها الوثيقة بتحوالت العلمنة (أي متايز املجاالت واملؤسسات) يف
تاريخ الدول الحديثة ،من ّو ًها بنوع من ال ُح ّجية التاريخية للتكييفات
التي سبق أن قام بها أفراد أو جامعات نتيجة حالة من الرتاجع التي
انتابت االنتامء الديني أو خفوت الكاريزما الدينية يف إثر التحوالت
املعقدة التي شهدتها املجتمعات اإلنسانية ،ويذكر عىل سبيل املثال،
ال الحرص ،كيف "اضطر البابا أوربان الثاين إىل ّأل يكتفي بالشعارات
الدينية لتعبئة املقاتلني يف الحمالت الصليبية ،بل أن يرشح أيضً ا
ِ
يكتف بشارة بهذا
فوائد التوسع اإلقليمي لألجيال القادمة"( .((1ومل
االستدالل التاريخي؛ فيك يثبت دالئل تصوراته ومناحيها يف مراحل
تاريخية الحقة ،يسوق أمثلة عدة تؤطر هذه التصورات وتلتقي
مع مقدماته النظرية عن عالقة الطائفية بالعلمنة .ومتثّل أحد تلك
األمثلة البارزة يف تأكيده كيفية وصول حافظ األسد إىل س ّدة الحكم
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يف سورية ،ومن ث َّم صريورة املزاوجة بني االنتامء العضوي إىل الطائفة
يف وسط جو الدولة امل ُعلمن .ويخلُص إىل أن السبب هو "عدم طائفية
حزب البعث السوري" الذي أتاح وصول األسد إىل س ّدة الحكم عىل
الرغم من "عصب ّيته الطائفية" .لكن بشارة ،من جهة مقابلة ،يعود
ويذكر" :الحقًا ،وبعد الوصول إىل الحكم ،استُخدم الوالء عرب العشرية
والبلدة وحتى الطائفة إىل أن أصبح الوالء للزعيم عرب الطائفة واع ًيا
عب رصاح ًة عن هذا الوالء السيايس عرب الطائفة ،عىل
لنفسه (وال يُ َّ
الرغم من وجوده ،إال عند الشعور بتهديد ،كام يف حالة الثورات
العربية عام  .((1(")2011جاء رضب هذا املثال من باب املقايسة
املعيارية التي ترى إمكان حدوثه يف مناطق وأزمان متعددة (سواء
يف املرشق العريب واإلسالمي أو يف باقي أرجاء العامل).
تاريخ ًيا ،يعتقد بشارة أن السياسة يف املرشق العريب /اإلسالمي وحتى
الحقبة العثامنية (إىل غاية عرص التنظيامت الحديثة) مل ت ِتح املجال
لظهور الطائفية السياسية ،ألن السياسة ،أو باألحرى املشاركة السياسية،
مل تكن ُمتاحة للعا ّمة ،ومل يكن الشأن العام عموم ًيا ،بل كان خصوص ًيا.
ولهذا يعتقد أن "تسييس الطوائف" بدأ عموديًا يف مرحلة مشاركة
العامة يف السياسة بوصفه نتا ًجا واض ًحا للتحوالت التي رافقت العرص
الحديث( .((1وعىل الرغم من ذلك ،يعود بشارة ويؤكد أن "الطائفية
السياسية" جاءت نتا ًجا للعلمنة ،إال أن هذه األخرية مل تكن سوى
"علمنة متأخرة أو معاقة؛ فالطائفية الحديثة واملستحدثة هي نتاج
عملية علمنة "مش ّوهة" ،إ ْن صح التعبري( .((1ويف هذا السياق ،يبدو
أن بشارة متأثر بتحليالت املفكر واملؤرخ األملاين إرنست تروليتش
( )1923–1865وما أضافه إىل حقل الدراسات االجتامعية ،وال سيام يف
كيفية ميل الكنائس إىل التكيّف مع الدولة وجنوح تلك الكنائس خالل
هذه العملية نحو الطبقات الحاكمة لتغدو جز ًءا من النظام االجتامعي
القائم ومتارس التسويات مع العامل(.((1

ً
ثالثا :مخالفة إسقاطات النموذج الخلدوني
في تفسير العصبيات /الطوائف
يف خض ّم ما طرحه بشارة يف القسم األول من كتابه الذي ك ّرسه
لرشح الطائفة /الطائفية بني متغريات املفاهيم واملامرسات
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مهم وقع فيه كثري من
باعتبارها إشكاليات وتنظريات ،أكد
التباسا ً
ً
الباحثني يف أثناء رشوعهم يف تفسري ظواهر الطائفية والعصبيات
عىل حد سواء؛ إذ ش ّدد عىل تجاوز "فرض النموذج الخلدوين
عىل الدولة الحديثة لتفسري سيطرة قوى سياسية" .ففي رأيه،
"يخطئ كل من يحاول دراسة الدولة العربية الحديثة مبفاهيم
العصبية مع إسقاط مفهوم العصبية الخلدوين الخاص بالقبيلة
(يف الدولة مبعنى تس ّيد ساللة بعينها) عىل الطائفة الدينية يف
عرصنا ،وذلك يف سياق عالقات القوة داخل الدولة الحديثة .يتب ّنى
بحثنا هذا مقاربة نظرية مفا ُدها أن القوى التي تسيطر عىل
الدولة الحديثة تنتج عصبية ،أو ت ُعيد إنتاجها ،يف ظروف تاريخية
معينة ،وليست العصبية هي التي تستويل عىل الدولة"( .((1لكنه
يضيف يف معرض تفسريه العصبية يف الدولة الحديثة معايري أخرى
مهمة تعضدها وتصبح لها مبنزلة دعامة تساهم ،يف الحصيلة ،يف
قائل:
"تخليق" الطائفية السياسية املعارصة والجامعة املت َخ َّيلةً ،
"مث ّة امتيازاتٌ معنوي ٌة متعلق ٌة مبشاعر التفوق عىل اآلخرين يف
املكانة يف الدولة ،والفخر يف مقابل الذل ،وأن الشعور مبلكية
الدولة هو امتياز ،وهو امتياز معنوي من الدرجة األوىل يساهم
يف إنتاج جامعة مت َخ َّيلة متلك الدولة ،ومينح شعو ًرا بالتفوق
والثقة؛ فاالمتيازات ليست مادية فحسب .وهذا الشعور بأن
اإلنسان ينتمي إىل جامعة متلك الدولة (أجهزتها األمنية ورموزها
ومناهج تدريسها) ،وجامعة أخرى محرومة من ملكية الدولة،
أو من حصة مالمئ ٍة فيها ،هو أحد أهم مصادر الطائفية املعارصة
التي يجري تأجيجها يف العراق"(.((1

رابعا :العراق النموذج األكثر راهنية
ً
يطرح بشارة ،من خالل مناذجه املعيارية التي ساقها لتثبيت فرضياته
النظرية بشأن تحوالت "الطائفية" ومامرساتها ،ثالثة مناذج رئيسة
تتعلّق بدول معروفة تاريخ ًيا بزخم رصاعاتها الطائفية ،هي إيرلندا
ولبنان والعراق ،لكنه من جهة أخرى ،يُ ّبي كيف سيصبح العراق
املثال األكرث راهنية واألكرث تأث ًريا يف املرشق العريب .وشغل الفصل
املخصص للعراق صفحات كثرية ،ختم بها كتابه (شغل  214صفحة)،
ّ
تخصيصه
وأحد دالئل استقطاب موضوع العراق يف كتاب بشارة هو
ُ
الكثري من الجداول واالستبيانات املتعددة التي ختم بها الفصل
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والكتاب م ًعا ،عىل عكس املوضوعات التي سبقته .ويش ّدد بشارة
يف الفصل املتعلق بالعراق عىل فرضية خاصة مفادها عدم تك ُّون
املخصص
"الطائفة الس ّنية املت َخ َّيلة" قبل عام  ،2003يف معرض حديثه ّ
عن كيفية وصول زعيم أو قائد منتمٍ إىل إحدى الطائفتنيّ ،إل أنه
يستخدم زخم االنتامءات املتعددة الستقطاب عدد من الضباط
والجامعات من طوائف متباينة من أجل ضامن الوالء الشخيص
وتثبيت أركان سلطته(.((1
يف الواقع ،يطرح الباحث العراقي فرن حداد مثل هذه اإلشكالية
املتعلقة بعدم بروز الطائفية الس ّنية السياسية إال بعد عام 2003
يف مؤلفاته الكثرية الخاصة ب ُعقد النزاع الطائفي يف العراق( ،((1ومن
أبرزها بحثه األخري الذي نرشه يف عام  ((2(2016بعنوان" :بناء الدولة
ني يف عراق ما بعد "2003؛ إذ
املرتكزة عىل الشيعة والرفض ُ
الس ّ
أورد فيه ما نصه" :رغم أن العالقات الطائفية ما قبل العام 2003
كانت حميد ًة أكرث بكثري مام هي عليه يف االثنتي عرشة سنة املاضية،
احتوت عىل بذور ما حصل بعد تغري النظام"( .((2كام قال رصاحة
للس ّنة هوية طائفية
"ميكن القول إنه قبل العام  ،2003مل يكن ُ
نشطة ،ومل يعتربوا أنفسهم طائف ّيني"( .((2ولهذا خَلص حداد ،بشأن
مدى طائفية الدولة العراقية يف حقبة ما قبل عام  ،2003إىل أنه
"مل تكن الدولة العراقية تريد من الشيعة أن يتخلّوا عن تشيّعهم ،ومل
تكن الدولة بح ّد ذاتها معادية للشيعة ،بل سيكون أكرث دقة بكثري أن
نقول إن الدولة ما قبل عام  2003كانت شكاكة بأولئك الذين كانت
حياتهم وهوياتهم مندمجة يف الرتاكيب االجتامعية والدينية الشيعية
(بعضها عابرة للوطنية) التي وفّرت حقائق موازية بخصوص التاريخ
 18املرجع نفسه ،ص .297
 19إىل جانب كتاب فرن حداد (يف األصل أطروحته للدكتوراه) الذي استخدمه بشارة يف
كتابه هذا بعنوان:
Fanar Haddad, Sectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity (New York:
;)Columbia University Press, 2011
لالطالع عىل ترجمة مختزلة ،انظر :فرن حداد ،العالقات الطائف ّية يف العراق :الرؤى املتعادية
للوحدة ،ترجمة مصطفى نعامن أحمد (بغداد :مطبعة أوفسيت الكتاب.)2017 ،
20 Fanar Haddad, Shia-Centric State Building and Sunni Rejection in Post2003 Iraq (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace,
;)2016
صدرت له ترجمة حديثة ،انظر :فرن حداد" ،بناء الدولة املرتكزة عىل الشيعة والرفض السني
يف عراق ما بعد  ،"2003مجلة رأي آخر (مجلة دورية محدودة التداول تصدر كل شهرين
عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية يف بريوت) ،العدد ( 4كانون الثاين /يناير-شباط/
فرباير  ،)2016ص  ،52-26لكنها ترجمة خلَت من اإلحاالت والهوامش.
;21 Haddad, Shia-Centric State Building, p. 3
انظر أيضً ا الرتجمة العربية :حداد" ،بناء الدولة" ،ص .27
;22 Haddad, Shia-Centric State Building, p. 9
انظر أيضً ا :حداد" ،بناء الدولة" ،ص .37-36
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اقي والذات العراقية والدولة العراقية"( .((2ويف السياق نفسه،
العر ّ
ويف جدلية بروز املح ّددات املتعلقة بظهور "األنا" و"اآلخر" ودور
هذه الثنائية االستقطابية التي تخدم الطائفية ،كتب الباحث العراقي
حارث حسن" :كان الكثري من الشيعة يتق َّبلون ،قبل العام ،2003
سني ،متجاهلني حقيقة أن
الفكرة البسيطة القائلة إن حكم صدام ٌّ
الس َّنة يقودون دولته مل تكن طائفية
الكثري من األسباب التي جعلت ُ
الس َّنة ،بعد العام  ،2003حقيقة
بالرضورة .وباملثل تق َّبل العديد من ُ
أن العراق قد يصبح دولة يهيمن عليها الشيعة .وأ ّدى تعريف 'اآلخر'
الطائفي إىل تعريف 'األنا' بالطريقة نفسها"(.((2
من حيث االنتامء
ّ
عىل الرغم من هذه الطروحات العراقية املتساوقة إزاء الطائفية
السياسية واملت َخيَّلة يف حقبة ما قبل عام  ،2003نجد يف دراسة حديثة
ما ين ّم عن تصورات مخالفة تربط األيديولوجيا القومية العربية مبا
ُدعي بـ "الطائفية املرافقة غري السياسية" ،بل تجنح هذه الرؤية إىل
االعتقاد الرصيح أنها "متجذّرة اجتامعيًا ،وهي بذلك تخالف رؤية
بشارة يف االعتقاد أنها وليدة العلمنة والعرص الحديث"؛ إذ أشار
عيل حاكم صالح يف كتابه األيديولوجيا ومتثيالتُها الفَلسفية يف الفكر
اقي الحديث إىل أن "املفارقة التي تجوهرت حولها األيديولوجيا
العر ّ
القومية العربية يف العراق هي تَرافُق طائفيّتها مع علامنيّتها ،أقول
'تَرافُق' فقط ،أل ّن الطائفية ليست نتيجة العلامنية القومية من حيث
التافُق بح ّد ذاته يُفرس
املفهوم واملامرسة يف ُمجتمعات أُخرى .وهذا َ
من جهة أُخرى أ ّن الطائفية مل تكن سياسية فقط ،كام يزعم حسن
ال َعلوي وآخرون ،بل كانت متجذّرة اجتامع ًيا ،وال يعدم املرء تعبريات
طائفية رصيحة يف الخطاب الثقا ّيف ُمنذ بواكري الدولة العراقية ،ما
;23 Haddad, Shia-Centric State Building, p. 10
انظر أيضً ا :حداد" ،بناء الدولة" ،ص  .39-38ومن املهم يف هذا السياق متابعة تحليالت
الس ّنة املست ِغلني
الزوجني سالغلت ،إذ أشارا إىل ما نصه" :فال ميكن تقسيم املجتمع إىل ُ
والشيعة امل ُستغَلني .ولهذا ،فاالستناد إىل قاعدة الطبقة ،أو ما يعرف بالذين ميلكون والذين
ال ميلكون يف العراق ،كام يف أي بلد آخر ،وليس إىل قاعدة التقسيامت الطائفية .ومع استثناء
شبكة الحكم الحالية واملناصب العليا يف سلك اإلدارة [خالل سبعينيات القرن العرشين]،
فإن الذين ميلكون والذين ال ميلكون كانوا من كلتا الطائفتني [ ]...فلم يكن هناك خصومة
أو مواجهة طائفية .وإن األوضاع يف سبعينيات القرن العرشين مل تكن استمرا ًرا لألوضاع يف
ثالثينيات القرن العرشين وأربعينياته وخمسينياته" ،انظر:
Peter Sluglett & Marion Farouk-Sluglett, "Some Reflections on the Sunni/Shi'i
Question in Iraq," Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies), vol.
5, no. 2 (1978), pp. 85-86.
 24حارث حسن ،األزمة الطائفية يف العراق :إرث من اإلقصاء (بريوت :مركز كارنيغي
للرشق األوسط ،)2014 ،ص 3؛ انظر أيضً ا تفصيالت طروحاته يف:
Harith Hasan Al‐Qarawee, "Sectarian Relations and Socio‐political
Conflict in Iraq," Analysis, Italian Institute for International Political, no.
200 (September 2013), pp. 1-12; Harith Al‐Qarawee, Imagining the Nation:
Nationalism, Sectarianism and Socio‐political Conflict in Iraq (Lancashire:
Rossendale Books, 2012).

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

يُفرس ذلك أنها مل تكن وليدة رصا ٍع حديث ،بل هي ُمك ّون ثابت
يف التاريخ اإلسالمي ،وتاريخ العراق لقُرون َمضَ ت ،كام أ ّن ال ُّنخب
السنية التي كانت ُجز ًءا من بناء الدولة العثامنية
السياسية والدينية ُّ
هي نفسها ظلت ال ُّنخب الرئيسة يف الدولة العراقية الحديثة ،فجرى
التاريخ كام لو أ ّن هذه وريثة تلك"(.((2
الس ّنية بالح ّدة التي شاع بها االنتامء
مل يكن االنتامء إىل الطائفة ُ
إىل الطائفة الشيعية يف الحقبة ما قبل عام  ،2003وذلك ألسباب
الس ّني بالتو ّجه القومي يف
عدة ،من أهمها امتزاج الحس الديني ُ
غالبية حقبة ما قبل عام 2003؛ بسبب التامهي مع رسدية الدولة،
وقد تك َّرس هذا األمر نتيجة ذوبان املؤسسة الدينية التي متثّلها هذه
الطائفة مع توجهات الدولة العامة أو ُخفُوت دورها نتيجة ش ّدة
الضبط الفوقي الذي مارسته الدولة ،واالفتقار إىل الجهد التنظيمي
الحزيب الذي يساعد يف تكريس النزعة وامليل بالشعور بأهمية
االنتامء واالنضواء يف طائفة مت َخيَّلة ،يف الوقت الذي انفصلت الرؤى
الشيعية عن بنيان الدولة األيديولوجي ،وتك ّرس لديها الشعور باألنا
املغايرة ،األمر الذي ساعد يف تفعيل التص ُّور باملظلومية واإلقصاء
والتهميش يف بعض مراحل الدولة العراقية قبل عام  ،2003ونجم
عنه سهولة إنتاج طائفة مت َخيَّلة عابرة لتص ّورات الوطنية يف بعض
األحيان .ومهام يكن من أمر ،كان ذلك مدعاة لبشارة يك يبني تحليله
ويفس التح ّوالت يف حشد الطائفية يف ضوء معطيات الرصاع والحرب
ّ
العراقية  -اإليرانية ،لكننا نس ّجل تحفّظنا عن وصفه الذي يقول فيه:
"وتعززت قوة املرجعية الدينية الشيعية يف النجف ،وألن غالبية
وقسم كب ًريا من الفا ّرين من
الشيعة يقطنون يف املناطق الحدودية،
ً
الجندية لجؤوا إىل أهوارها ،وهذا كله يف ظروف رصاع مع دولة دينية
رصيحة يف إيران تقوم عىل نظام 'والية الفقيه'"( .((2يف الواقع مل تكن
غالبية الشيعة تقطن يف املناطق الحدودية فحسب ،كام ذكر بشارة،
بل يف الكثري من الحوارض املعروفة يف العراق عىل غرار مدن النجف
فضل عن الكاظمية يف مدينة بغداد .وجميع تلك
وكربالء وبابلً ،
املدن ،كام هو معروف ،مل تكن حدودية.
متتزج طروحات بشارة وتتالقح مع أفكار الباحث فرهاد إبراهيم
الخاصة بتفسري تح ّوالت الطائفية يف املرشق ،وال سيام يف حالة العراق؛
إذ أشار إبراهيم إىل ضعف الطائفية السياسية يف عهد ص ّدام حسني
بسبب الركون إىل الوالء للحاكم يف املقام األول واعتامد صلة القرابة:
 25عيل حاكم صالح ،األيديولوجيا ومتثيالتها الفلسفية يف الفكر العراقي الحديث (بريوت:
دار الكتاب الجديد املتحدة ،)2017 ،ص .70-69
 26بشارة ،ص .350

مراجعات وعروض كتب
االستقراءات الداللية لمفاهيم الطائفية السياسية :مراجعة نقدية
في كتاب "الطائفة ،الطائفية ،الطوائف المتخيّلة" لعزمي بشارة

أي أهمية مبارشة للنظام ،حيث
"مل يكن للطائفية السياسية يف الحقيقة ّ
ميكن تجنيد أشخاص من جميع الطوائف واملعتقدات ،ألن الفيصل
فس من جهة أخرى الخلل الوظيفي
هنا هو الوالء للحاكم"( .((2لكنه ّ
الذي وقع فيه النظام امل َليك فيام مىض ،وال سيام نظرة هذا النظام
تجاه الشيعة؛ ال بوصفهم طائفة متاميزة عقائديًا ،بل بقدر ما أثارته
إشكاليات وحساسية أصول بعض رجاالت املؤسسة الدينية الشيعية
األجنبية وانعكاس ذلك عىل املشهد الداخيل العراقي؛ إذ يقول:
"يف العراق كانت الحكومات امللكية يف بداية األمر استمرا ًرا للنخبة
العثامنية العربية (التي كانت س ّنية) يف تعاونها مع اإلنكليز ،يف إطار
تحالف الحركة العربية مع الوعود اإلنكليزية ،وباستثنا ٍء نسبي للشيعة،
مع أنها ض ّمت مسيحيني ويهو ًدا يف نوع من متثيل النخب يف املدن
الكربى .وقد أدرك امللك فيصل هذا الخلل ،وبذل جه ًدا لدمج الشيعة يف
النخبة العراقية الحاكمة ،عىل الرغم من عالقة الشك والريبة املتبادلة
بني امللك واملؤسسة الدينية الشيعية املؤلفة من املجتهدين يف النجف،
ليس لكونهم مجتهدين شيعة بالرضورة ،بل لسيطرة املجتهدين
اإليرانيني عليها يف مرحلة الحكم املليك ،وما قبله"(.((2
مام تجدر مالحظته يف هذا السياق ،ومبا يتعلق بدور املؤسسة
الشيعية الدينية يف التنميط الطائفي /السيايس ،هو أن بشارة
يطرح بعض رؤاه وتعميامته تجاهها .نسجل م ّرة أخرى تحفّظنا
عم توصل إليه حني قال" :أ ّدت هذه املؤسسة دو ًرا معارضً ا
ّ
لالندماج الشيعي الس ّني يف املجتمع العراقي من منطلقات
مذهبية ،وأحيانًا مصلحية"( .((2وسبب تحفّظنا هو أن األمثلة
التي أوردها ،واملتعلقة بإثبات هذا التعميم أفادت ،فحسب ،يف
إثبات عدم اندماج املؤسسة الشيعية الدينية يف حركة اإلصالح أو
التحديث التي تب ّنتها الدولة (عىل سبيل املثال تحريم املجتهدين
للمناصب الحكومية حتى عام  ،((3( 1927ومن ث ّم ،ما تفاعل يف
 27فرهاد إبراهيم ،الطائفية والسياسة يف العامل العريب :منوذج الشيعة يف العراق ،ترجمة
عن األملانية مركز دراسات التفاعل الثقايف والرتجمة (القاهرة :مكتبة مدبويل ،)1996 ،ص
 .347اعتمد بشارة النسخة األصلية باللغة األملانية لهذا الكتاب يف أكرث من موضع.
 28بشارة ،ص  .361وللرجوع إىل مناذج ملجتهدين شيعة من ذوي األصول األجنبية ،يُفضّ ل
مراجعة :عبد الهادي الحائري ،التش ّيع والدستورية يف إيران :دور علامء العراق الشيعة يف
السياسة اإليرانية ،ترجمة عبد اإلله النعيمي (واشنطن :معهد الدراسات الشيعية.)2015 ،
ت ُرجم العنوان الفرعي للكتاب بترصف ،والرتجمة الدقيقة كاآليت" :دراسة يف دور الفرس
املقيمني يف العراق يف السياسة اإليرانية".
 29بشارة ،ص .362-361
 30حظر املجتهدون الشيعة قبول املناصب الحكومية لالنتداب الربيطاين؛ إذ ح َّر َمها
وظل هذا الحظر عىل قبول املناصب
محمد تقي الشريازي يف عام  ،1920ومهدي الخاليصّ ،
الحكومية ساريًا حتى عام  .1927كام عارض املجتهدون التعليم الحديث ،مع أن منصب وزير
التعليم (املعارف) انحرص يف الشيعة منذ العرشينيات ،انظر :بشارة ،ص .651
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الوسط الشيعي وما ع ّده بشارة بداي ًة للتأسيس الطائفي للطائفية
السياسية بفعل بيان أو ميثاق مطالب التمثيل الطائفي /املحاصيص
للشيعة يف عام  ،((3( 1935ليت ّوج مبرحلة املرجع محسن الحكيم
الذي منح الطائفية السياسية دفعة جديدة ،وفق وصف بشارة،
وال سيام حني وصف عبد السالم عارف بـ "الطائفي" بعد عام
 1967يف سابقة ت ُع ّد األوىل يف وصف رئيس دولة بهذا الوصف)(.((3
ولعل جميع هذه األمثلة تيش بتحوالت صريورة الطائفية السياسية
ّ
ومتنحها زخمها الكبري ،لكنها مل تكن مدعاة بالرضورة إىل إعاقة
بالس ّني اجتامعيًا يف العراق .ومام له مغزاه يف هذا
اندماج الشيعي ُ
الصدد أن استقراءات بشارة يف هذا املضامر قد تساهم يف إزالة
االعتقاد الكالسييك السائد املتمثل بأن مبعث الطائفية السياسية
هو سيايس محض فحسب.
يف الواقع ،نحا بعض الباحثني الغربيني املتخصصني يف الشأن
العراقي منحى بشارة يف تفسري الفجوة الحداثوية التي رافقت
املك ّون الشيعي داخل املنظومة اإلدارية العراقية منذ نشأة الدولة
العراقية يف عام  1921وما قبلها وصــرورة العزلة ،بالقول" :مل
يكن الشيعة يف الواقع عىل اتصال بالسلطات الحكومية ،ويف هذا
السياق كانت املدن الشيعية املق ّدسة ،مبا فيها الكاظمية ،مبنزلة
كيانات ذات حكم ذايت عىل نح ٍو فعيل ،ومن ث ّم ،غدت معزولة
حتى من النزر اليسري 'للحداثة' و'التقدم' الذي قد القاه البعض من
الس ّنة .وإذا ما قُ ّدر ألي أحد أ ْن يعمم ،فإنَّه من الصحيح أيضً ا
أبناء ُ
القول إن النزعة الشيعية العراقية كانت يف جوهرها أكرث تحفظًا
الس ّنية
وأقل تق ّب ًل للتغيري والتحديات الفكرية من قرينتها النزعة ُ
العراقية"(.((3
 31انصبّت املطالب ،بقيادة املرجع محمد حسني كاشف الغطاء ،عىل متثيل الشيعة
بوصفهم طائفةً ،أو "ممثلني حقيقيني" ،كام يقال ،واملطالبة بتغيري طريقة االنتخابات،
وبتمثيل الشيعة يف محكمة التمييز ،واالهتامم بتدريس الدين يف املدارس مع م ْنح الدين
درجة يف االمتحانات مثل باقي املواد .كام تض ّمنت املذكرة الكثري من املطالب االجتامعية
والسياسية األخرى املتعلقة بإنصاف املناطق الفقرية .ووصف بشارة هذا البيان بالقول" :كان
هذا البيان يف رأينا بداية صياغة الطائفية السياسية ،مبعناها الدقيق من جهة علامء الدين
حصة للطائفة يف الدولة والسلطة ،والنطق باسم الطائفة
الشيعة ،من حيث هي رصاع عىل ّ
ومظلوميتها يف هذا السياق تحديدًا" ،انظر :بشارة ،ص .654-653
 32من األمثلة األخرى التي ساقها بشارة عن محسن الحكيم وكيف عدَّه عائقًا للتحديث
نصه" :حاول قاسم أن يفضّ ل الشيعة يف التعليم والتعيينات يف
يف عهد عبد الكريم قاسم ما ّ
نوع من التمييز اإليجايب ( )Affirmative actionالذي يقوم به نظام تحديثي لرفع الغنب
االجتامعي وتوسيع القاعدة االجتامعية لنظامه ،وبنى ضاحية الثورة ،وهي يف الواقع مدينة
تحسن فيها وضع املهاجرين الشيعة يف بغداد .ولكن عىل الرغم من كل ذلك ،فقد
شيعية ّ
شكّل علامء الشيعة واإلسالميون الشيعة جبه ًة مع البعث والقوميني العرب عمو ًما ضدّه"،
انظر :بشارة ،ص .695 ،685
33 Sluglett & Sluglett, p. 81.
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مخطط
الحس الطائفي الفردي يف الدولة العراقية  2003-1921إزاء الطائفية الحزبية منذ عام 2003

ﻣﺴﺘﱰة /ﻛﺎﻣﻨﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ /ﻣﻌﻠﻨﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻹدﻣﺎج اﳌﻜﻮﻧﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﴎدﻳﱠﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻘﴪي
ﻋﲆ أﺳﺎس ﻃﺎﺋﻔﻲ /ﻗﻮﻣﻲ
ﻣﺜﺎﻻ(
)ﻓﺼﻞ اﻟﻮﻗﻔني اﻟﺴﻨﻲ /اﻟﺸﻴﻌﻲ ً

أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻗﻮﻣﻴﺔ /وﻃﻨﻴﺔ

أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ دﻳﻨﻴﺔ
)ﻏﻄﺎء ﻋﺸﺎﺋﺮي وإﺛﻨﻲ ودﻳﻨﻲ(

ﺧﻄﺎب ﻣﺘ َﺨ ﱠﻴﻞ
ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ واﻟﻘﻮﻣﻴﺎت

ﺧﻄﺎب ﴏﻳﺢ
ﻣﻜ ّﺮس ﻟﻠﺘﻔﺎﺿﻞ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ /اﻟﻘﻮﻣﻲ

خامسا :كيف الخالص من الطائفية
ً
السياسية؟
عىل الرغم من إفراد صفحات كثرية أوضحت تجلّيات مصطلحات
الطائفة والطائفية والطائفة املت َخيَّلة ومتظهراتها ومامرساتها ،فإن
الحلول التي اقرتحها بشارة يف كتابه تكاد تكون ،إىل ح ٍّد بعيد ،مختزلة.
ورمبا مدعاة ذلك أن محورية الكتاب األساسية انص ّبت عىل التنظري
الخاص بتفسري الظاهرة الطائفية (بتشكّالتها املتعددة) أكرث
األكادميي ّ
من تت ُّبع كيفية النأي عنها .وعىل هذا األساس يطرح بشارة حلَّه إزاء
حل ملسألة الطائفية خارج
قائل" :وال نعتقد أن مث ّة ً
املسألة الطائفية ً
الدولة واملواطنة الدميقراطية ،ومفهومهام ،سواء أقامت املواطنة عىل
أساس التعددية الثقافية واللغوية والقومية ،أو عىل ٍ
أساس اندماجي.
الحل التاريخي للحروب الدينية يف أوروبا ،ولكن
كانت الدولة هي ّ

االنتامء العابر للطوائف يتضمن بُع ًدا هويات ًيا ،قوم ًيا أو وطن ًيا أو
أساسا لها
كليهام ،وتحتاج املواطنة إىل هيمنة منظومة ِقيَمية تشكّل ً
ولدستورها .وهو يف الحالة العربية ال بد من أن يجمع بني ال ِقيَم
اإلنسانية الكونية التي تقوم عليها الدميقراطية الليربالية واملرياث
التاريخي العريب اإلسالمي .هذا هو التحدي"(.((3
من خالل استقرائنا كتاب بشارة ومنوذجه األكرث راهنية عن العراق،
نجد أن مث ّة شكلني للطائفية ميكن تشخيصهام يف العراق يف حقبة ما
بالحس الطائفي
قبل عام  2003وما بعدها؛ فهناك ما ميكن وصفه
ّ
الفردي املسترت /امل ُق َّنع وهو ملتبس التفاعل يف عهود متعددة قبل عام
 ،2003يقابلها ما ميكن ع ّده بالطائفية الحزبية التي كانت رصيحة وأكرث
ح ّدية يف العهد الذي تال عام  .2003واملخطط يوضح ذلك.
34
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