درا�سة من كتاب

االحتقان الطائفي
في تأثيراته
االجتماعية
إدريس لكريني
يعتبر التنوع املجتمعي يف �أبعاده املختلفة
ظاهرة �إن�سانية؛ حيث تتعاي�ش العديد من الثقافات
والأديان واللغات والأعراق داخل املجتمعات على امتداد
مناطق خمتلفة من العامل.

( ) باحث و�أكادميي مغربي.
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وتزخر املنطقة العربية مبك ِّونات اجتماعية يطبعها الغنى والتنوع؛ وت�شري
املمار�سات الدولية �إلى �أن ح�سن تدبري هذا التنوع هو الكفيل با�ستثمار هذا الأخري
خدمة لوحدة الدولة واملجتمع؛ فيما ميكن �أن ي�شكل خطر ًا يحيل على التفتت والتمزق
�إذا ما �أدير ب�صورة منحرفة.
ذلك �أن الإق�صاء وغياب احلريات والعدالة وقيم املواط َنة؛ كلها عوامل تدفع
نحو االنغالق واالختباء خلف اخل�صو�صية والت�شبث مب�شروعات خا�صة؛ مبا ي�سمح
بربوز مظاهر من ال�صراع والطائفية والتع�صب ،فيما يدفع تر�سيخ قيم العدالة
واملواط َنة ،وما يت�صل بهما من حقوق وحريات وواجبات ،الفرد نحو االندماج والوحدة
وتعزيز االنتماء الوطني.
تنبني املمار�سة الدميقراطية يف �أحد �أهم عنا�صرها على تدبري االختالف،
ترت�سخ يف داخلها قيم العدالة واحلرية
ويتعزز ال�شعور باملواط َنة داخل املجتمعات التي ّ
وامل�ساواة .فيما ي�ضعف هذا ال�شعور داخل املجتمعات التي ال ت�ستطيع ا�ستيعاب
مك ِّوناتها املختلفة.
فماذا نعني بال�صراع الطائفي؟ وما هي خماطره والعوامل الداعمة له يف
املنطقة؟ وما هي جتلياته يف �ضوء احلراك الذي �شهدته بع�ض الدول العربية؟ وما
هي ال�سبل الكفيلة بتجاوزه؟
ذلك ما �سنحاول مقاربته يف هذه الدرا�سة.
أو ً
ال :الصراع الطائفي :الحالة والمخاطر

حتيل الطائفية على التمو�ضع والتحرك يف �إطار جمموعة دينية �أو اجتماعية
معينة ت�ضم عدد ًا قلي ًال من النا�س؛ بالرتكيز على �أفكار �أو مذاهب حم ّددة على
ح�ساب االنتماء للمجتمع بكامله وتداول ق�ضاياه امل�شرتكة.
ويعترب الباحث امل�صري املخت�ص يف �ش�ؤون اجلماعات الإ�سالمية نبيل
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عبدالفتاح �أن م�صطلح طائفة «يفرت�ض وجود جماعة عرقية – دينية تنطوي حتت
نطاق بنية هريركية ومنط عالقات �شبه �إقطاعي؛ و�أيديولوجيا تدور حول الطائفة/
العرق وتاريخها ودورها ،ومنط عالقات داخلية ينطوي على التعا�ضد والت�ضامن
واالندماج الداخلي والتعامل �شبه اجلماعي مع الطوائف �أو اجلماعات الأخرى على
�أ�سا�س املحا�ص�صة الطائفية(.)1
كما حتيل على ا�ستح�ضار م�صالح فئوية �ضيقة على ح�ساب امل�صالح العامة
للمجتمع برمته؛ فهي تنحو �إلى ممار�سة الإق�صاء والظلم يف مواجهة فئات جمتمعية
ب�سبب انتماءاتهم الدينية والعرقية وال�سيا�سية ،كما حتيل �أي�ض ًا على االنعزال عن
املحيط العام وعن اهتماماته يف مقابل املبالغة يف الرتكيز على اخل�صو�صية �إلى ح ّد
التع�صب لها.
تتعار�ض الطائفية بتع�صبها مع التنوع واالختالف اللذين تقوم عليهما املمار�سة
الدميقراطية و�شروط التعاي�ش داخل املجتمعات؛ مما يجعلها ظاهرة م�سيئة ومهددة
للوحدة الوطنية؛ وعامل فرقة و�صراع وتنافر و�إق�صاء وحتقري للآخر داخل املجتمع.
وقد تتدرج تداعيات الطائفية من االنكفاء على الذات واالنتماء ال�ضيق؛ �إلى
التع�صب بالأفكار و�إق�صاء �أ�صحاب الر�أي املخالف؛ بل الدخول يف �صراعات تتخذ
�أ�شكا ًال خمتلفة من الظلم والت�ضييق والعنف.
وتتقاطع الطائفية مع بع�ض املظاهر االجتماعية وال�سيا�سية املقيتة الأخرى؛
للتع�صب الذي ينم عن مواقف غري مو�ضوعية جتاه الآخرين؛
كما هو ال�ش�أن بالن�سبة ّ
مما ي�ؤدي �إلى التحيز للجماعة التي ينتمي �إليها الفرد ،ويتط ّور الأمر �إلى م�شاعر
عدوانية راف�ضة للجماعات الأخرى.
ينم عن �شعور بتف ّوق ومت ّيز
كما تتقاطع �أي�ض ًا مع التمييز العن�صري الذي ّ
((( نبيل ،عبدالفتاح :الدين والدولة الطائفية ..م�ساهمة يف نقد اخلطاب املزدوج؛ درا�سات يف املواطن ()2؛ م�ؤ�س�سة امل�صري لدعم
درا�سات املواطنة وثقافة احلوار؛ الدار امل�صرية للطباعة؛ الطبعة الأولى � ،2010ص .44
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املجموعة يف مظاهرها العرقية واجلن�سية والدينية �أو املرتبطة باللون ،على �أعراق
وطوائف و�أجنا�س �أخرى.
�إن كل هذه الظواهر االجتماعية املنحرفة تعبرّ عن �سلوكات مر�ضية �سمتها
التّعايل والعدوانية جتاه الآخر؛ وذلك بالنظر ملا يرافقها من قهر واحتقار وظلم ّ
وحط
من الكرامة الإن�سانية للآخر.
وال�صراعات الطائفية مع�ضلة ته ّدد الوحدة الوطنية ،وتتقا�سمها الكثري من
املجتمعات حيث ك ّلفتها خ�سائر كربى على امتداد مراحل من تاريخها ،فهي خطر
يته ّدد الإن�سان والتنمية ويعرقل م�سار الإ�صالحات وفيها هدر للوقت واجلهد ،كما
�أنها ت�سيء لكل املبادئ واملرتكزات التي تقوم عليها الدميقراطية؛ فالطائفية هي �ضد
الدولة احلديثة و�ضد تر�سيخ دولة القانون وامل�ؤ�س�سات.
متتد �أ�صول ال�صراع الطائفي يف املنطقة العربية �إلى تاريخ بعيد؛ وهو ما عك�سه
تباين و�صراع املذاهب والتيارات �إلى ح ّد اتخاذه ملظاهر عنيفة يف كثري من الأحيان.
ويف هذا الأمر ي�شري البع�ض ومنهم الكاتب عبداحل�سن الأمني(� )2إلى �أن
«املو�ضوع الطائفي كان دائم ًا يف فكر الإن�سان العربي امل�سلم منذ زمن .فهو موجود يف
حياتنا ال�سيا�سية والثقافية ،ن�شعر دائم ًا بوجود �أطراف خمتلفة عنا» ،وي�ضيف «�أ�صبح
للم�س�ألة املذهبية ،وقبلها للم�س�ألة الطائفية ،بعد اجتماعي ،فهي عن�صر من عنا�صر
الهوية ،التي يحملها فرد �أو منطقة و�أحيان ًا بلد بكامله».
ت�ؤكد التجارب واملمار�سات الدولية خطورة ال�صراع الطائفي()3؛ الذي اتخذ
مظاهر خمتلفة من التكفري والتعنيف والقتل واالعتداء على املباين وامل�ؤ�س�سات
الدينية ،حتت دوافع وذرائع دينية وعرقية ومذهبية.
((( عبداحل�سن ،الأمني :الطائفية بني الدوافع والوقائع؛ جريدة الأخبار؛ لبنان؛ العدد  2125الأربعاء � 9أكتوبر (ت�شرين الأول) .2013
((( ي�شار �إلى �أن ال�صراع الهندو�سي  -الإ�سالمي الذي �ساد بالهند خلف �صراعات خطرة ومظاهر من االقتتال والعنف.
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ذلك �أن «نار الطائفية هي من �أ�شد ما ينبغي �أن يحذر� ،إذ لي�س ثمة حادثة
طائفية ،مق�صودة كانت �أو عار�ضة ،ال ي�ستخرج منها دعاة الطائفية �شرارة تثري حرب ًا
�ضرو�س ًا ،فقد يتحول خالف على �أر�ض بني م�سجد وكني�سة ملذبحة»(.)4
�إن التنوع املجتمعي بكل روافده �أمر طبيعي ،بل �إنه ينطوي على �أهمية ق�صوى
يف �إثراء و�إغناء الهوية .ولذلك فاالختالفات املذهبية الطائفية ال تكون كافية وحدها
لإذكاء نار احلروب الأهلية حتى يتلب�سها ال�صراع ال�سيا�سي حول ال�سلطة والت�سلط
واال�ستئثار والأثرة بطغيان طبقة حتمل مذهب ًا على طبقة �أخرى تنتمي ملذهب �آخر،
غالب ًا ما ال يكون يف �ش�ؤون املذهب �أو الطائفة الدينية ،و�إمنا يف النفوذ واملال واحلكم
والهيمنة(.)5
وتزداد الطائفية خطورة يف املنطقة عندما يتم �إلغاء الآخر وتكفريه؛ وي�شري
البع�ض �إلى �أن «الغرور والتع�صب يدفعان العتقاد كل طرف من امل�سلمني بامتالك كل
احلقيقة ،و�أن الآخر لي�س على �شيء ،وهذا هو املوجه الأكرب ذاتي ًا نحو امليل لالنعزال
والتكتل يف طائفة ،ومن ثم النظر با�ستعالء وازدراء للآخرين الذين ال ميلكون
احلقيقة من املغ�ضوب عليهم �أو ال�ضالني»(.)6
ثانيًا :العوامل المك ّرسة لالحتقان الطائفي

تختلف العوامل التي تكر�س الطائفية داخل املجتمعات يف املنطقة بح�سب
خ�صو�صياتها وظروفها التاريخية وال�سيا�سية؛ كما �أنها تتباين بني عوامل مرتبطة
بطبيعة ال�صراعات الدولية ،و�أخرى حملية تعك�س طبيعة التحوالت االجتماعية
والثقافية وال�سيا�سية وال�صراع على ال�سلطة داخل املجتمعات.
�إن االحتالل الذي �شهدته خمتلف الأقطار العربية والإ�سالمية� ،سعى ب�شكل
((( ق�سم الدرا�سات والبحوث ،جمعية التجديد الثقافية االجتماعية؛ مملكة البحرية ،الطائفية ..عودة للجاهلية الأولى ،الطبعة الأولى،
�ص.163
((( ق�سم الدرا�سات والبحوث ،جمعية التجديد الثقافية االجتماعية؛ مملكة البحرية ،املرجع ال�سابق� ،ص.62
((( ق�سم الدرا�سات والبحوث؛ جمعية التجديد الثقافية االجتماعية؛ مملكة البحرية ،املرجع ال�سابق؛ �ص.87
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كبري �إلى �إ�شعال نار الفرقة والطائفية من منطلق الرغبة يف متزيق الوحدة الوطنية
و�إثارة الفنت ،ل�ضمان م�صاحله وتعزيز �سيطرته ،حيث خلف بعد رحيله عن املنطقة
واقع ًا ا�ستعماري ًا يكر�س الفرقة والتمزق(.)7
كما �أن الكثري من الأنظمة ال�شمولية واال�ستبدادية التي ورثت هذه الأو�ضاع؛
�أظهرت ف�ش ًال ذريع ًا يف تدبري هذه ال�صراعات يف املنطقة؛ بل �سعت �إلى توظيفها
ب�شكل منحرف ومقيت لزرع الفتنة ّ
وال�شقاق و�صرف النا�س عن ق�ضاياهم وم�شاكلهم
احلقيقية ،خدمة لأجنداتها ال�سيا�سية ال�ضيقة ،واحتكار ال�سلطة ،وب�سط الهيمنة على
امل�شهد ال�سيا�سي.
ويف الإطار نف�سه ،يعترب البع�ض �أن الطائفية لي�ست فقط �أحد �أهم �أ�شكال
التعبري الهرمي �أو ال�سلطوي عن الالعقالنية ،و�إمنا هي �أي�ض ًا �آلية ،قد تبدو متخ ّلفة
للبع�ض لكنها فاعلة جد ًا ،لل�سيطرة على الب�شر(.)8
وعموم ًا ،ميكن �إجمال العوامل التي تنع�ش االحتقان الطائفي؛ يف الآتي:
1.1وجود انحرافات على م�ستوى التن�شئة االجتماعية ال�سائدة من حيث تكري�س
الر�أي الواحد واالنغالق والتع�صب والإق�صاء والتطرف والقبل ّية.
2.2تكري�س ال�شعور بالتفوق والتميز يف مواجهة خمتلف الأجنا�س والأديان.
3.3اعتماد ت�شريعات قانونية تكر�س الإق�صاء والتمييز بني �أفراد املجتمع الواحد.
4.4م�صادرة احلقوق واحلريات؛ وتدين و�ضعية الفرد داخل املجتمع.
5.5تب ّني برامج تعليمية جامدة ومتجاوزة ،تقوم على التلقني وال�شحن بالأفكار
((( ما زالت �آثار ذلك قائمة �إلى اليوم يف �شكل نزاعات على احلدود �أو يف �صورة �صراعات عرقية وطائفية عابرة للحدود الإقليمية..
((( مازن ،كم املاز :هل تكون الطائفية الثقب الأ�سود لثورات الربيع العربي؟ �صحيفة القد�س العربي بتاريخ  29دي�سمرب (كانون
الأول)2013
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النمطية يف عالقتها بتكري�س التمييز.
6.6عدم اعتماد ال�صرامة ب�صورها القانونية واالجتماعية وال�سيا�سية يف
مواجهة التيارات والأفراد وخمتلف القنوات التي تكر�س الطائفية وحت ّر�ض عليها
داخل املجتمع.
7.7غياب التوا�صل بني الأفراد والتيارات املختلفة داخل املجتمع.
 8.8انت�شار الفقر والأمية داخل املجتمع.
9.9اتباع �سيا�سة الإق�صاء والتهمي�ش يف مواجهة بع�ض الأقليات داخل املجتمع.
1010ا�ستغالل الدين لأغرا�ض خا�صة وم�صالح �سيا�سية.
1111ف�شل الدولة يف �إدارة اخلالفات والأزمات ب�شكل �سليم� ،أو اختالق وتوظيف
هذه ال�صراعات ل�صاحلها.
1212وجود انحرافات يف الرتبية الدينية.
1313انخراط بع�ض القنوات ال�سيا�سية والإعالمية يف حتري�ض طرف �ضد الآخر.
1414طغيان املقاربة الأمنية يف التعاطي مع م�شكل الطائفية.
1515بروز تيارات وجماعات متطرفة تفا�ضل بني الأعراق والأديان.
1616تنامي ا�ستغالل الأديان يف ال�صراعات والنزاعات الداخلية والدولية.
�1717سعي بع�ض القوى اخلارجية لإثارة الفنت وال�صراعات الداخلية ،لأجل ب�سط
الهيمنة وحتقيق م�صاحلها(.)9
((( تتزايد خماطر التدخل الأجنبي يف هذا ال�ش�أن؛ كلما غابت ا�سرتاتيجية داخلية �شاملة حت�صن املجتمع �ضد هذه الآفة ،وكلما كانت
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ويف ال�سياق نف�سه؛ ي�شري �أحد الباحثني �إلى �أن م�شكلة الطائفية ي�صنعها
ويغذيها عن�صران �أ�سا�سيان ،الأول� :سيا�سي يتمثل يف اعتماد �سيا�سة التمييز الطائفي
بني املواطنني ،وت�شجيع حاالت ال�صراع املذهبي لأغرا�ض �سيا�سية .فيما يتمثل الثاين
يف نهج اخلطاب الديني حني يعتمد التعبئة املذهبية ،بالرتكيز على نقاط اخلالف،
واال�ستدعاء الدائم للتاريخ والرتاث من �أجل تغذية امل�شاعر املذهبية ،والتحري�ض
�ضد الآخر(.)10
كما �أن مبد�أ تقرير امل�صري الذي يحيل على حقّ جمتمع معني يتقا�سم �أفراده
هوية حم ّددة؛ تتحكم فيها اعتبارات �إثنية �أو عرقية �أو ثقافية ،و�أهداف �سيا�سية
معينة ،يف حتقيق طموحاته وتوجهاته بعيد ًا من �أي هيمنة �أو تدخل �أجنبيني ،والذي
راج ب�صورة كبرية يف خ�ضم الن�ضاالت التي �شهدتها خمتلف بلدان العامل للتحرر من
ويالت اال�ستعمار الأجنبي يف القارتني الإفريقية والآ�سيوية؛ هذا املبد�أ �أ�صبح يوظف
ب�صورة منحرفة ومبالغ فيها يف تكري�س الطائفية والتجزئة داخل الدول واملجتمعات؛
حيث �ساد االعتقاد ب�أن من حقّ كل جماعة ،جتمعها لغة واحدة �أو ثقافة واحدة �أو
ف�ضاء جغرايف واحد ،املطالبة باال�ستقالل وجتاوز وحدة الدولة واملجتمع.
ولأن القانون الدويل يدعم وحدة الدول؛ فقد دان جمل�س الأمن حماولة انف�صال
�إقليم «كاطانغا» الغني برثواته املعدنية يف بداية ال�ستينيات من القرن املن�صرم(.)11
�إن املبالغة يف تطبيق هذا املبد�أ �إثر مطالبة �أية جماعة بتقرير م�صريها؛ �ستنتج
حالة من اال�ضطراب الداخلي وعدم اال�ستقرار الدوليني؛ وخ�صو�ص ًا �أن الكثري من
دول العامل حتت�ضن جمموعات �إثنية وعرقية ودينية وثقافية خمتلفة تتعاي�ش ب�صورة
ب ّناءة و�سليمة داخل املجتمع.
وال تخفى يف هذا ال�صدد �أي�ض ًا ت�أثريات طبيعة ال�سلطة ال�سيا�سية القائمة؛ وما
الظروف الداخلية مواتية للتدخل وتك ّري�س ال�صراع الطائفي.
( ((1ح�سن ،بن مو�سى ال�صفار :الطائفية بني ال�سيا�سة والدين ،املركز الثقايف العربي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الأولى� ،2009 ،ص .7
( ((1لكريني ،مفاهيم �أ�سا�سية يف القانون العام ،املطبعة والوراقة الوطنية ،املغرب ،الطبعة الأولى � ،2014ص.85- 84
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�إذا كانت تنحو �إلى �إدارة �سليمة وب ّناءة للتنوع املجتمعي� ،أو ت�سعى �إلى توظيفه ب�صورة
منحرفة خدمة لأهدافها ال�سيا�سية ال�ض ّيقة.
نتيجة للتحوالت الكربى التي �شهدتها ال�ساحة الدولية يف مطلع الت�سعينيات؛
بعد نهاية احلرب الباردة وتفكك االحتاد ال�سوفيتي وما ترتب عنه من تنامي االهتمام
الدويل بق�ضايا حقوق الإن�سان والأقليات ،وت�صاعد ت�أثري املنظمات واجلمعيات الدولية
والوطنية املهتمة بهذا ال�ش�أن� ،شهدت الكثري من دول العامل التي كان التنوع املجتمعي
يدار بها بقب�ضة من حديد؛ انفجار �صراعات ونزاعات داخلية اتخذت �شكل حروب
�أهلية وعرقية خطرة؛ مل تخل من تداعيات �إقليمية ودولية؛ ونذكر يف هذا ال�سياق ما
حدث من اقتتال يف االحتاد اليوغ�ساليف ويف ال�صومال ويف ال�سودان والعراق ،مما
جعل ال�صراع الديني والثقايف يتجاوز مظاهره اخلارجية �ضمن ما �أ�سماه البع�ض
«�صدام احل�ضارات»(� )12إلى �صراعات داخل املجتمع ذاته.
كما ال تخفى تداعيات احلملة الأمريكية على «الإرهاب» التي انطلقت يف �أعقاب
�أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب التي �شهدتها الواليات املتحدة العام  2001يف هذا
ال�صدد؛ بعدما مت ربط ال�ضلوع يف الأحداث بامل�سلمني؛ وما تاله من تزايد ال�شعور
بالكراهية للإ�سالم وامل�سلمني؛ والت�ضييق على حرياتهم وحقوقهم داخل الواليات
املتحدة الأمريكية وخمتلف البلدان الغربية؛ واعتبار جمموعة من املنظمات باملنطقة
�ضمن خانة «الإرهاب».
كما �أن التطورات املذهلة التي طالت تقنيات االت�صال احلديثة على م�ستوى
التوا�صل وال�ضغط؛ فتحت لبع�ض الفئات ذات امل�ستوى التعليمي والثقايف املتوا�ضع
توظيف بع�ض املواقع الإلكرتونية و�شبكات التوا�صل االجتماعي (مدونات ،في�س بوك،
وتويرت ،يوتيوب )...ب�شكل منحرف من حيث تكري�س احلق والكراهية واالعتداء ،على
ح�ساب حقوق وحريات الآخرين والإ�ساءة �إلى انتماءاتهم الدينية.
( ((1ملزيد من التفا�صيل يف هذا ال�صدد ،انظر� :صامويل ،هانتنغتون� ،صدام احل�ضارات� ...إعادة �صنع النظام العاملي ،ترجمة طلعت
ال�شايب ،دار الكتاب امل�صرية .1998
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و�أمام هذه العوامل جمتمعة ت�صبح مواجهة الطائفية �أمر ًا ال يخلو من �صعوبات
وتعقيدات؛ يزيد منها التعاطي املنحرف لل�سلطات ال�سيا�سية وتعاي�ش �أفراد املجتمع
معها؛ عالوة على عدم انخراط النخب مبختلف �أ�شكالها يف بلورة جهود �أفقية
لتجاوزها.
ي�ؤ ّكد البع�ض �أننا �إزاء ق�ضايا موروثة وتاريخية ومعقدة وحتتاج �إلى وقت طويل
ملعاجلتها ،ومن ناحية �أخرى ثمة تخوف من مواجهة �ضارية مع ثقافة الغل ّو الديني
وال�سلفي التي تنت�شر بتوافق وتواط�ؤ �أجهزة داخل �أجهزة الدولة ،لإثبات �أن النظام
وال�صفوة احلاكمة ال تعادي القيم والعقائد والطقو�س الإ�سالمية و�أ�شكال الت�أ�سلم
ال�سيا�سي واالجتماعي اال�ستعرا�ضية الطابع واملمار�سة(.)13
ثالثًا :المواط َنة والممارسة الديمقراطية في مواجهة
الصراع الطائفي

على الرغم من التباين احلا�صل يف وجهات النظر ب�صدد املداخل الالزمة
ملواجهة خماطر الطائفية واحلد من انت�شارها؛ فهناك �شبه اتفاق على خطورتها
وتداعياتها ال�سلبية على الدولة واملجتمع.
ينبغي النظر �إلى ال�سبل الكفيلة باحتواء الطائفية يف �شموليتها؛ ذلك �أن
الفاعلية يف مواجهة هذه الظاهرة املتزايدة يف عامل اليوم ويف منطقتنا العربية على
وجه اخل�صو�ص ،ال ت�أتي �إالَّ من خالل معاجلة خمتلف العوامل التي تقف وراء ت�صاعد
هذه الظاهرة داخل املجتمعات يف جوانب عدة ،تربوية و�سيا�سية واجتماعية ،مع
الأخذ باالعتبار اخل�سائر املرتتبة عليها.
�إن الكثري من مظاهر الطائفية و�إنكار الآخر ،هي نتاج خللل يف التوا�صل معه
وغياب معلومات دقيقة ب�ش�أنه؛ مبا ي�سمح بن�سج �صور وانطباعات خاطئة ال عالقة
لها بالواقع وي�سهم يف تكري�س التباعد والكراهية والنمطية بني خمتلف الأفراد
( ((1نبيل ،عبدالفتاح ،الدين والدولة الطائفية ..م�ساهمة يف نقد اخلطاب املزدوج ،م�.س� ،ص.85
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واجلماعات .كما �أنها نتاج للمبالغة يف الرتكيز على نقاط اخلالف بدل االهتمام
بالق�ضايا والتحديات امل�شرتكة.
ت�شري املمار�سات الدولية �إلى �أن هناك تباين ًا كبري ًا يف التعامل مع مع�ضلة
الطائفية من قطر �إلى �آخر ،ومن تيار �إلى �آخر ،وتبع ًا خل�صو�صيات وتطور كل
جمتمع .ف�إذا كانت بع�ض التيارات يف بع�ض الدول قد بلورت مداخل على قدر كبري من
الدميقراطية والعقالنية يف �سبيل تدبري االختالفات داخل املجتمع؛ ف�إن دو ًال �أخرى
ما فتئت تتعامل معها بنوع من االرباك والع�شوائية والتحايل �أحيان ًا.
وميكن القول� :إن االختالف الوارد يف هذا ال�صدد تتحكم فيه اعتبارات عدة يف
عالقتها بالثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة داخل املجتمع؛ حيث جند من يكر�س الت�صادم
والإق�صاء اعتماد ًا على مقاربات �ضيقة ال تخلو من تطرف وانغالق ،فيما جند من
ي�ؤمن بالتنوع والتوا�صل واحرتام الآخرين بغ�ض النظر عن معتقداتهم وثقافاتهم
و�أجنا�سهم ولغاتهم.
ميكن احلديث عن جمموعة من ال�سبل والتدابري التي ميكن �أن ت�سهم يف تطويق
االحتقان الطائفي والتع�صب الديني؛ ندرجها على النحو الآتي:
1.1تر�سيخ تن�شئة اجتماعية منفتحة تقوم على التعاي�ش والت�سامح واالختالف
والتوا�صل وقبول الآخر ،وا�ستئثار الأ�سرة وخمتلف القنوات التعليمية والإعالمية
واحلزبية والثقافية وال�سيا�سية الأخرى بهذا الدور احليوي.
2.2اعتماد دورات تكوينية تروم تر�سيخ قيم املواط َنة الكاملة واحلريات واحلقوق
داخل املجتمع.
3.3تطوير �أداء املجتمع املدين وتوفري املناخ القانوين وال�سيا�سي الالزم ال�شتغاله
يف هذا ال�صدد.
4.4مراجعة اخلطابات الدينية املتطرفة وعقلنة احلقل الإعالمي يف هذا ال�صدد.
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5.5انخراط النخب الدينية وال�سيا�سية والثقافية والإعالمية يف بلورة توا�صل
�إيجابي بعيد ًا من كل متييز �أو احتقان.
6.6جتاوز املقاربة الأمنية يف التعاطي مع املو�ضوع.
7.7الرتكيز على امل�شرتك ونبذ اخلالفات.
8.8دعم امل�شاركة ال�سيا�سية لكل فئات املجتمع بعيد ًا من �أي متييز �أو تهمي�ش؛
واعتماد تدابري التمييز الإيجابي ،ك�آلية قانونية مرحلية لدعم م�شاركة الفئات الأقل
حظ ًا داخل املجتمع ،وو�صولها �إلى خمتلف مراكز القرار.
9.9تر�سيخ امل�ساواة �أمام القانون ،ودعم ا�ستقاللية الق�ضاء ،والتعاطي بكفاءة
ونزاهة مع تداعيات الظاهرة ،واعتماد ال�صرامة يف تطبيق القوانني �ضد كل من
يحر�ض على العنف والطائفية و�إثارة النعرات الدينية والعرقية والإثنية.
1010و�ضع �ضمانات �أ�سا�سية ت�سمح بالتعاي�ش وحماية احلريات واحلقوق داخل
املجتمع ،وتداول ال�سلطة ب�شكل �سلمي.
1111حترمي توظيف امل�ساجد وخمتلف دور العبادة يف الإ�ساءة للأديان واملذاهب
الأخرى.
�إن احلوار هو �أ�سلوب ح�ضاري ي�سمح بتدبري الأزمات وامل�شاكل ب�سبل راقية،
بعيدة من الت�شنج وال�صدام والتّعايل؛ ذلك �أن اللجوء �إلى العنف وال�صدام يف تدبري
اخلالفات هو يف واقع الأمر �إلغاء للعقل ،وحماولة للإقناع عرب طرق منحرفة وغري
�سليمة.
يجد احلوار �أ�سا�سه يف الت�شريعات الدينية والقوانني املحلية والدولية التي تدعم
التوا�صل بني النا�س ،وحت ّفز على ال�سعي حل ّل خمتلف امل�شاكل والق�ضايا ال�شائكة عرب
التوا�صل والنقا�ش البناء ،بعيد ًا من كل مظاهر التع�صب والعنف والإق�صاء.
ويف هذا ال�سياق؛ يظ ّل جتاوز مظاهر االحتقان الطائفي داخل املجتمع رهين ًا
176

المسبــار

 ينيركل سيردإ

ببلورة حوار ي�سمح بتبادل الر�ؤى واملواقف.
و�إذا كان احلوار الب ّناء يتطلب الوعي بامل�صري امل�شرتك ،وب�ضرورة التعاي�ش
بني خمتلف الثقافات واحل�ضارات ،والتخلي عن ثقافة التع�صب واالحتقار والهيمنة،
والتجاهل وال�شعور بالتفوق ،وت�شويه احلقائق ،والتو ّقف عن ا�ستح�ضار اجلوانب
ال�سيئة وال�صور النمطية ب�شكل انتقائي ملختلف احل�ضارات والثقافات ،وتكري�سها
ّ
من خالل الربامج التعليمية �أو عرب الو�سائل الإعالمية ،وبذل اجلهد من �أجل الفهم
املتبادل ،من جهة �أولى ،ف�إنه يفرت�ض من جهة ثانية تر�سيخ حوار داخلي ي�سهم يف
تلطيف الأجواء وتذييل اخلالفات وال�صراعات الداخلية ،مبا يدعم التوا�صل مع
(.)14
الطرف الآخر من موقع ق ّوة ،وبخطاب يطبعه االنفتاح واالن�سجام
ال�صراع واختالف الآراء والثقافات �أمر طبيعي يف العالقات بني الدول
�إن ّ
واملجتمعات ،بل داخل املجتمع الواحد نف�سه .وتقوم الدميقراطية يف �أحد جوانبها
على تدبري اخلالفات ب�صورة ب ّناءة و�سليمة ،مبا ي�سمح بالتعاي�ش والت�سامح والقبول
بالر�أي والر�أي الآخر.
تختلف الطائفية عن املمار�سة الدميقراطية ،فالأولى تت�سم باالنغالق ومنح
الأف�ضلية لفئة معينة داخل املجتمع على ح�ساب املجتمع مبختلف �أطيافه؛ فيما حتيل
الثانية على االنفتاح على جميع مك ِّونات املجتمع وتدبري التنوع ب�شكل بناء.
ويحيل م�صطلح التنوع على وجود وتفاعل جمموعة من اخلربات والر�ؤى تن�ش�أ
عادة عن االختالفات يف الأ�صول العرقية� ،أو يف الثقافة والدين� ،أو النوع البيولوجي
والهوية اجلن�سية ،وغريها من خ�صائ�ص التنوع الب�شري(.)15
( ((1لكريني ،امل�سلمون بني حوار الذات وحوار الآخر� ،ضمن �أ�شغال م�ؤمتر احلوار و�أثره يف الدفاع عن النبي (�ص) املنعقد يف جامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ض ،يومي  7و� 8صفر 1435ه املوافق  10و 11دي�سمرب (كانون الأول)  ،2013ال�سجل العلمي(،)2
مطابع اجلامعة� ،ص.744- 743
( ((1عبا�س ،املر�شد� ،إدارة التنوع يف البحرين :تعرث االنتقال من امل�شيخة للمواطنة الد�ستورية ،املوقع الإلكرتوين ملبادرة الإ�صالح العربي،
�أبريل (ني�سان)  ،2013على الرابط التايل:

_http://www.arab-eform.net/sites/default/files/GovDiv_Bahrain20%_A.Al20%Morshid_April13
Final_Layout_Ar.pdfr
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�إن التنوع �سمة من �سمات املجتمعات الإن�سانية ،فال ميكن احلديث ب�إطالق عن
وجود جمتمعات على قدر من الأحادية العرقية �أو الدينية �أو الثقافية؛ ففي منطقتنا
توجد الكثري من الثقافات والأعراق والديانات.
ويف �أفريقيا وحدها تتعاي�ش حوالى � 2200إثنية متمايزة بلغاتها وثقافاتها؛ ويف
�آ�سيا توجد �أكرث من � 2000إثنية متباينة يف اللغة والدين والعادات.
و�إذا كانت بع�ض الأقطار قد �أفادت من هذا التنوع ،وا�ستثمرته ب�صورة بناءة
دعم ًا لوحدة الدولة وا�ستقرار املجتمع ،من خالل �إدارته ب�صورة دميقراطية مبنية
على التعاي�ش واحلرية والكرامة واحرتام احلقوق ،ف�إن بع�ض الدول ومن �ضمنها
الكثري من دول املنطقة ف�شلت ب�شكل ذريع يف �إدارة هذا التنوع ،مبا جعلها عر�ضة
لكثري من الهزات االجتماعية وال�سيا�سية.
تختزن الكثري من دول املنطقة داخل جمتمعاتها مك ِّونات عرقية و�إثنية ودينية
خمتلفة ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للبنان ،والدول املغاربية ،والعراق ،وال�سودان التي تع ّد
من �ضمن �أكرث الأقطار حاجة �إلى ا�ستثمار هذا التعدد لتقوية كيان املجتمع والدولة،
عرب مقاربة �أكرث عدالة ودميقراطية.
لقد طفت ق�ضية التنوع املجتمعي على �سطح النقا�شات الفكرية واحلقوقية
وال�سيا�سية ب�شكل كبري ،خالل الفرتة التي �أعقبت �سقوط االحتاد ال�سوفيتي ونهاية
احلرب الباردة وما تالها من هبوب رياح التغيري الدميقراطي يف خمتلف مناطق
العامل ،وتنامي االهتمام الدويل بق�ضايا حقوق الإن�سان.
وال تخلو خماطر االنحرافات احلا�صلة على م�ستوى التعاطي مع مو�ضوع
املواطنة لدى بع�ض التيارات ،التي تختزله يف بع�ض االعتبارات العرقية واالنتماءات
الدينية.
يرت�سخ �إال داخل املجتمعات التي ت�سود
وجدير بالذكر �أن ال�شعور باملواط َنة ال ّ
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بداخلها قيم احلرية والعدالة االجتماعية وامل�ساواة.
واملواط َنة ال تختزل يف اكت�ساب اجلن�سية وما يرتتب عنها من حقوق وواجبات؛
بل حتيل على االنتماء �إلى ف�ضاء جمتمعي يتقا�سم فيه الأفراد العديد من املبادئ
والأفكار والأهداف مبا يحفظ كرامتهم ويجعل الوالء الوطني ي�سمو فوق كل الوالءات
القبلية والعرقية واملذهبية� .إنها �أ�سا�س كل دميقراطية ،تتعاي�ش عربها اخل�صو�صيات
احل�ضارية والثقافية.
وحتيل املواطنة يف �أ�سمى معانيها على العي�ش امل�شرتك بتناق�ضاته و�إكراهاته
وفر�صه؛ والإقرار بالتنوع الإن�ساين والتعددية واالختالف يف �إطار الوحدة الوطنية،
والتعاي�ش والتعاون والتفاهم الإن�ساين.
رابعًا :التنوع المجتمعي في ضوء «الحراك العربي»

�أثرت مظاهر وتدابري �سادت املنطقة �سلبي ًا يف تر�سيخ م�ضامني بناءة و�سليمة
حول املواطنة ،كما مت توظيف التنوع املجتمعي يف كثري من الأحيان.
وقد زاد من حدته دخول بع�ض القوى والأطراف الإقليمية والدولية على خط
التعاطي مع هذا املو�ضوع ،خلدمة �أهداف �ضيقة عمقت من جراح امل�شكل.
ك ّلما �شعر الإن�سان بالكرامة واحلرية وامل�ساواة يف جمتمعه ،ات�سع �شعوره
باملواط َنة يف بعدها املنفتح ،بعيد ًا من �أي اعتبارات �إثنية �أو عرقية �أو طائفية �ضيقة.
وكلما كان هناك �شعور باحليف وعدم امل�ساواة داخل املجتمع ،تنامي الإح�سا�س
بالعزلة والتهمي�ش و�ضاق االنتماء.
�سمحت �أجواء احلراك يف العامل العربي برفع الكثري من املطالب االجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية .كما �شكلت فر�صة لكثري من الفئات املجتمعية املظلومة لأن
تنتف�ض وتطالب برفع احليف امل�سلط عليها من قبل اال�ستبداد ،عرب بناء دولة مدنية
حا�ضنة لفئات املجتمع بكل تالوينها واختالفها.
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فهل ت�سمح التحوالت القائمة باملنطقة بتطوير املواط َنة واالرتقاء بها؛ عرب
تدابري تدعم تنمية الإن�سان وحتفظ كرامته مبا يجعل الوالء الوطني للفرد فوق كل
الوالءات الأخرى ال �سيما الوالء الطائفي؟ وهل تتيح تر�سيخ انتماء �أو�سع ومنفتح
على جميع مك ِّونات املجتمع� ،أ�سا�سه التعددية ال�سيا�سية واالجتماعية ،وجتاوز القبيلة
والعرق واملذهبية؟
يف �سنة  ،2011ويف �إطار احلراك املجتمعي الذي انطلق مع بروز حركة 20
فرباير (�شباط) باملغرب؛ �ضمن و�ضع �إقليمي متغري ،حمل الد�ستور املع ّدل جمموعة
من امل�ستجدات التي تدعم التنوع املجتمعي ،وذلك من خالل دعم خيار «اجلهوية
املتقدمة» (الف�صل الأول من الد�ستور) ك�شكل دميقراطي لتدبري ال�ش�ؤون املحلية من
قبل ال�سكان من خالل ممثلني يتم انتخابهم ،على �أ�سا�س «التدبري احلر ،وعلى التعاون
والت�ضامن ،وم�شاركة ال�سكان املعنيني يف تدبري �ش�ؤونهم ،والرفع من م�ساهمتهم يف
التنمية املندجمة وامل�ستدامة» (الف�صل  136من الد�ستور) ،وكذا اعتبار الأمازيغية
�إلى جانب العربية لغة ر�سمية للدولة باعتبارها ر�صيد ًا م�شرتك ًا جلميع املغاربة؛ ثم
احل�سانية كجزء من الهوية املغربية؛ وحماية خمتلف اللهجات املغربية
ت�أكيد �صيانة ّ
الأخرى ،عالوة على �إحداث جمل�س للغات والثقافة الوطنية (الف�صل اخلام�س
من الد�ستور) ،الأمر الذي �شكل ا�ستجابة لفئة عري�ضة من املجتمع على طريق
دعم املكت�سبات التي راكمها املغرب يف هذا ال�صدد منذ �أكرث من عقد ون�صف من
الزمن(.)16
مع رحيل بع�ض الأنظمة يف دول احلراك العربي ،وبلورة بع�ض الإ�صالحات يف
�أقطار �أخرى ،تزايدت الآمال واالنتظارات نحو �إقرار �إ�صالحات ت�سمح بطي �صفحات
قامتة يف عالقتها باالختالالت التي رافقت �إدارة التنوع املجتمعي ،وتعيد االعتبار �إلى
مك ِّونات املجتمع من دون �إق�صاء �أو متييز.
( ((1ميكن �إجمال هذه املكت�سبات يف انفتاح امل�شهد الإعالمي املغربي على الثقافة الأمازيغية و�إحداث قناة تلفزية يف هذا ال�صدد ،ثم
اعتماد تدري�س الأمازيغية يف بع�ض �أق�سام التعليم الأ�سا�سي العمومي ،و�إحداث املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية .ملزيد من التفا�صيل يف
هذا ال�ش�أن ،راجع� :إدري�س ،لكريني ،احلركة الأمازيغية والدولة يف املغرب ،جملة الدميقراطية ،م�ؤ�س�سة الأهرام مب�صر ،العدد  ،27يوليو
(متوز) .2007
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على الرغم من بروز بع�ض املمار�سات الطائفية خالل فرتات احلراك ببع�ض
دول املنطقة ،يف عالقة ذلك باالعتداء على الكنائ�س وامل�ساجد ،و�إطالق �شعارات
معادية وحتري�ضية �ضد جماعات دينية بعينها ،ف�إن ظهور هذه ال�سلوكات واملواقف
على ال�سطح يف هذه املرحلة املتميزة واملف�صلية من تاريخ �شعوب املنطقة ،ال تخلو
من �أهمية لكونها تك�شف عن اختالالت واقعية داخل املجتمع ،و�ست�سمح حتم ًا يف بلورة
تدابري و�إجراءات �أكرث فاعلية ودميقراطية الحتوائها يف امل�ستقبل.
لقد انطلق «احلراك» واملنطقة تعي�ش على �إيقاع ال�صراعات الداخلية التي
كلفتها هدر ًا للطاقات والإمكانات والوقت ،وحالت دون جتاوز �إكراهاتها ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،ونذكر يف هذا ال�سياق ما عانى منه العراق وم�صر وال�صومال واليمن
من �صراعات تعاظم فيها العنف وال�صدام ،فاحلرب الأهلية يف جنوب ال�سودان
خلفت الكثري من ال�ضحايا ،وكلفت البالد خ�سائر اقت�صادية و�سيا�سية انتهت بتق�سيم
البالد .ويف لبنان الذي عانى من ويالت حرب �أهلية ،خ ّلفت مظاهر خطرة من
االقتتال الطائفي الذي كلف البالد واملنطقة الكثري من اخل�سائر.
يف �سوريا التي حتت�ضن عدد ًا كبري ًا من املذاهب والطوائف والقوميات املختلفة،
تزايدت املخاوف ب�شكل كبري؛ نتيجة للمظاهر العنيفة التي اتخذتها «الثورة» يف �سوريا،
وان�سداد الآفاق �أمام تنامي العنف والعنف امل�ضاد داخل البلد؛ وكذا تراجعت �سيادة
الدولة على العديد من املناطق التي �سادت فيها �سيطرة بع�ض اجلماعات امل�سلحة،
عالوة على تعامل النظام ال�سوري ب�شكل منحرف مع هذا املو�ضوع وا�ستغالله خدمة
كحام للأقليات (م�سيحيني وعلويني)،
لأهداف �سيا�سية �ضيقة ،والرتويج لنف�سه ٍ
�أ�صبح املجتمع ال�سوري معر�ض ًا ل�صراعات طائفية خطرة قد ال تخلو من تبعات
�إقليمية.
وي�شري �أحد الباحثني �إلى �أن فكرة التق�سيم و�إقامة كانتونات ودويالت �إثنية �أو
طائفية ،بد�أت حتظى باهتمام كبري يف ظل بيئة خ�صبة حا�ضنة� ،أ�سهمت فيها حدة
ال�صراع ال�سيا�سي والأمني املت�صاعد ،و�أ�ساليب العنف ال�سلطوي املفرط ،وممار�سات
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النظام اال�ستفزازية ،وحماوالته ت�شويه وطنية الثورة وح�صرها يف البعد الطائفي،
وحتويل ال�صراع مع الثورة �إلى �صراع وجود وم�صري ،وهذا ما يدفع الن�سيج الب�شري
املتعاي�ش منذ مئات ال�سنني نحو العداء والتفكك ،ويعزز عودة كل مك ّون اجتماعي
�إلى �أ�صوله القومية �أو الدينية �أو الطائفية؛ كي ي�ضمن بع�ض ًا من احلماية والوجود
الآمن(.)17
ويف البحرين اعتمدت �سيا�سات �إدارة التنوع م�سارين مت�ضادين ،هما :امل�سار
الهيكلي املتجه نحو البنية الد�ستورية والقانونية ،وامل�سار الثاين :اال�سرتاتيجيات غري
املكتوبة ،مبا �أدى لأن تكون �سيا�سات �إدارة التنوع الطائفي �سبب ًا رئي�س ًا لإثارة التوترات
ال�سيا�سية امل�ستمرة منذ عقود ،حيث قادت تلك ال�سيا�سات مك ِّونات املجتمع البحريني
ملزيد من التهمي�ش ،واال�ستبعاد واال�ستعداد ال�ضمني للدخول يف ما يعرف بالهويات
()18
املقاومة ،وهو ما جعل من االنق�سام الطائفي (ال�سنة وال�شيعة) حقيقة جمتمعية
برزت ب�صورة كبرية يف �أجواء احلراك باملنطقة.
مت ّر العديد من دول املنطقة مبرحلة مهمة يف تاريخها ال�سيا�سي ،تتطلب
مراجعة الذات والوقوف على خمتلف االختالالت التي ك ّر�ست اال�ستبداد على امتداد
عقود عدة ،وال�سعي لتجاوزها وحت�صني الأجيال من انعكا�ساتها يف امل�ستقبل.
�إن مرحلة البناء والإفادة من حجم الت�ضحيات املبذولة على طريق بناء دولة
تتم �إال
مدنية وع�صرية حتت�ضن جميع مك ِّوناتها يف �إطار من الوحدة ،ال ميكن �أن ّ
مب�شاركة اجلميع بعيد ًا من �أي مظهر من مظاهر الإق�صاء والتهمي�ش.

(� ((1أكرم ،البني ،الثورة ال�سورية وم�ستقبل الأقليات ،املوقع الإلكرتوين ملبادرة الإ�صالح العربي� ،أبريل (ني�سان)  ،2013على الرابط
التايل:
http://www.arab-reform.net/sites/default/files/ARB_67_Syria_A.Al-Bunni_April -13FinalLayout-Ar.pdf

( ((1عبا�س ،املر�شد� :إدارة التنوع يف البحرين :تعرث االنتقال من امل�شيخة للمواطنة الد�ستورية؛ نف�س املرجع نف�سه.
182

المسبــار

