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 مقدمة

واجه تأسيس الدولة العربية الحديثة إشكاال حقيقيا في نوع العالقة بين الدولة والمجتمع، حيث تنزع النخب 

على المجتمع في هذا الشأن. لقد وضع االستعمار األجنبي بُنى الدولة العربية لترثها العربية للسيطرة 

الحركات الوطنية عنه، فكان االستقالل عبارة عن تأميم هذه البنى بتسلم السلطة عن طريق حكام وموظفين 

ب ذاتها قيت في القوالمن أهل البلد بدال من الحكام والموظفين األجانب. أما العالقات الدولية والمجتمع فقد ب

وهذا كان  التي كانت فيها سلطة دولة االستعمار، قوالب وأجهزة مهمتها احتواء المجتمع والهيمنة عليه،

عائقا أمام مسألة المشاركة السياسية باعتبار الشعوب موضوع وشاية تحاك حوله الخطابات الشعوبية التي 

شتراكية ا باسم الديمقراطية االجتماعية، أي باسمتستغلها األنظمة الحاكمة، كما شوهت الديمقراطية السياسية 

 عى إلى تأسيس شرعية بديلة تقوم على عالقةسلطوية تفرض من األعلى، بيد أن الشرعية الثورية لم تس

تشاركيه بين الدولة والمجتمع، بل استمر االستبداد بطرق مقنعة وصريحة، حيث كان من انعكاسات 

سي. وغيرها مثل صعود اإلسالم السيا واألثنيةاالستبداد هو انتعاش االنتماءات الجهوية والطائفية والقبلية 

ول العربية على مصادرة الحريات السياسية تحت شعار الوحدة الوطنية لقد عملت النخب الحاكمة في الد

والعدالة االجتماعية، بعد أن أقرت هذه األنظمة مواجهة المجتمعات باالستبداد، والذي خلق بدوره انفجارا 

في المجتمع ونشوء عصبية مقلقة، والتي كانت مسألة )الطائفية(، أحدى تجلياتها، حيث تعتبر الطائفية 

هرا من مظاهر التجنيد في صراع آلي على السلطة، وللقضاء على الطائفية يجب تغيير األنظمة المستبدة مظ

والعمل على بناء شرعية دستورية تكفل المشاركة السياسية للمجتمع من خالل تدعيم تنظيمات المجتمع 

ل الطائفية تمثوالسلطة معا. المدني، وإن تحقيق التحول الديمقراطي هو وحده الكفيل بحل إشكالية الشرعية و

السياسية القوة الكامنة في تكوين الدول العربية، وبصرف النظر عن النظام الطائفي، فإنه وجد تعبيره الكامل 

في الدولة الطائفية في لبنان. وال يقتصر توظيف الطائفية في إطار الدولة الواحدة، فما يميز الطائفية في 

 قابليتها لالنتشار كالنار في الهشيم، وتهديدها مباشرة كيان الدولة. عصر المعلوماتية والفضائيات هو

الجدير بالذكر أن الطوائف في صراع مع بعضها، فهي ال تجد غضاضة باالستعانة باألجنبي، ما يجعل  

 من الطائفية منفذا للتدخالت األجنبية واإلقليمية منها والدولية في شؤون الدول وزعزعة سيادتها، فالطائفية

السياسية يمكن أن تكون أداة للتمدد اإلقليمي واألجنبي، خصوصا في ظل بيئة تشجع على ذلك، ومن هذا 

استنادا إلى مذاهب وامتدادات طائفية ومصالح  المنطلق يجري الحديث عن استقطابات جيوبولوتيكية،

ائفة كجزء هاية تستثمر الط، سواء كانت بغطاء مذهبي أو من دونه، لكنها بالنواستراتيجيةسياسية واقتصادية 

 .(1)من صراع سياسي إقليمي على عموم دول المنطقة

 أهداف البحث 

تهدف الدراسة بصفة عامة في إيجاد تعريف دقيق وموحد للطائفية السياسية، ومعرفة األسباب والدوافع 

بشكل  العربي النتشار هذا المرض الخبيث وهو التفرقة الطائفية في منطقة الشرق األوسط عموما والوطن

خاص، وكذلك ما هي انعكاسات الطائفية السياسية على استقرار الدول، باإلضافة إلى التدخالت اإلقليمية 

نمو إن الطائفية والمذهبية في بالدنا العربية ت وحدود تأثيرها على الطائفية السياسية في المنطقة العربية.

بوي فاشل ومفكك يقوم على أرضية مجتمع مقسم اليوم وتزدهر وتستمر في ظل نظام اقتصادي سياسي تر

إلى طوائف متناحرة فيما بينها داخل البلد الواحد. ونتيجة لهذا أصبحت حركة المجتمع المدني تشق طريقها 

المجتمع  د أنبي ية.بصعوبة من أجل بناء مؤسسات مدنية فعليا، أي غير طائفية أو مذهبية وغير نفعية أو فرد

يضم مواطنين من مختلف الطوائف والمذاهب اليوم ُمغيب والمواطنة فيه متعثرة دونها  المدني الحقيقي الذي

                                                             

، المسألة الطائفية وصناعة األقليات في الوطن العربي، الناشر، وآخرون، عبد هللا، وحناللمزيد راجع، متري، طارق،  (1)

 والحقا 72ص72م، ص7102لألبحاث ودراسة السياسات، قطر، المركز العربي 
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عقبات وحواجز وجدار طائفي ومذهبي بغيض، يفرق بين المواطنين ويهدد وحدة المجتمع بالتجزئة 

 .واالنقسام والتفرقة

 مشكلة البحث

ت بنا في الوقت الحاضر، حيث انعكستعتبر مشكلة الطائفية السياسية من أهم المشاكل التي تواجهها شعو

آثار وتداعيات الطائفية السياسية في تمزق مجتمعاتنا طائفيا واجتماعيا. ومن هذا المنطلق فإننا بصدد دراسة 

إشكالية الطائفية السياسية وما يشكله الخطاب السياسي من هذا النوع على تماسك الدولة، وكذلك ترسيخ 

حد. أما اإلشكالية الثانية فهي تتمحور في مدى تأثر السلطة بالطائفية المذهبية، مفهوم التفرقة في المجتمع الوا

الموجودة اليوم وبقوة في أغلب الدول العربية، باإلضافة إلى فهم التحوالت الديمغرافية التي تمر بها منطقة 

 مقبلة.لسنوات الالشرق األوسط، وكيفية بناء نظام تعددي بعيدا عن اإلشكاالت الطائفية والمذهبية في ا

 منهجية البحث

اعتمدت الدراسة في إثبات فرضيتهما على منهج التحليل الوصفي في بيان مشكلة البحث وتداعياتها، ومنهج 

التحليل المقارن للتفريق بين الطائفية والمجتمع المدني مفهوما ومجتمعا ونمط سلوك، وفقا لطريقة االستقراء 

 في البحث العلمي.

 حدود البحث

سيكون البحث وفق النطاق الموضوعي للدراسة، أو ضمن النطاق الذي تفرضه طبيعة الدراسة، وذلك بعدم 

 تجاوز الحدود أو الحواجز التي تخص عنوان الدراسة حصرا وهو، الطائفية السياسية والتداخالت اإلقليمية.

 أهمية البحث

لنا على مر التاريخ الحديث، وبالذات منذ يعد العنف الطائفي من أخطر وأشرس داء ابتليت به شعوبنا ودو

نظمة األ اجتاحت التيومع التغييرات  فجر تأسيس الدولة الوطنية عقب انتهاء الحرب العالمية األولى.

الفرز  ادةإع منالسياسية في المنطقة العربية بفعل تصاعد حركة االحتجاجات الشعبية فيها، برزت حالة 

الة والديني. وقد انعكست هذه الح والقومي الطائفيات وفق أسس االنتماء المجتمعي والسياسي لهذه المجتمع

 تماالتاح بتصاعدعلى العالقات بين الدول العربية ودول الجوار لتشهد هي األخرى توترا طائفيا ينذر 

الصدام أو حتى النزاعات األهلية والدولية في المنطقة عموما. وهكذا أصبح العنف الطائفي أعظم مشكلة 

يوية تهدد بتفتيت األواصر المجتمعية لدول الشرق األوسط وفق أسس طائفية بعيدة كل البعد عن األسس بن

المجتمعات. والواقع أن خطورة هذه الظاهرة قد انسحبت إلى قطاعات  لهذه اإلنسانيةالوطنية والمدنية وحتى 

ي هي األخرى من حالة التجاذب كثيرة في الدولة العربية المعاصرة والسيما قطاع المجتمع المدني لتعان

 واالستقطاب الطائفي.

 فروض البحث

المنطلقــات والمصــالح  الطائفيــة ضــمنإن توظيــف  إثبــات فرضــية مفادهــا، يســعى البحــث إلى

 ش السلمي لدولالتعاي، وزعزعة حالة المجتمع المدنيوسيؤثر سلبا في بنية  أثرالسياســية والفئوية الضيقة 

استندت الدراسة إلى عدة معطيات واقعية وفكرية في تفسير الطائفية السياسية والسعي لمعالجة المنطقـة. وقد 

 -وهي: هذه الظاهرة ضمن إطار فكري وسياسي 

 المواطنة بإرثها اإلنساني والطائفية بما تحتويه من انغالق. الربط بين.يقوم بحثنا على دراسة 0

 ين أو قبيلة أو عائلة والء سياسي يخالف الوالء العام؟. هل يمثل االنتماء إلى د7
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. إن الطائفية السياسية قائمة على أساس تمييز إقصائي، بمعنى أن الطائفية السياسية تمثل سيطرة طائفة 3

 على الحكم على حساب الطوائف األخرى.

 . هل الطائفية ستستمر في المستقبل.2

 خطة البحث

 تتضمن خطة البحث فصلين:

ه عن يمن مبحثين، المبحث األول سنتناول ف السياسية وسيتكونيكون عن مفهوم الطائفية ل األول سالفص

ريف عأسباب ظهور الطائفية السياسية في المجتمعات العربية. مفهوم الطائفية وتعريفها والمبحث الثاني عن 

ية المجتمعات فية السياسظهور الطائالطائفية السياسية، والمطلب الثاني سنتناول فيه األسباب التي أدت إلى 

 العربية.

الث ثأما الفصل الثاني فسيكون عن انعكاسات الطائفية السياسية على االستقرار السياسي، وسنتناول فيه 

، المبحث األول سيكون حول موضوع إشكاليات الهوية واالندماج: لبنان نموذجا، والمبحث الثاني مباحث

أما المبحث الثالث فسيكون حول أثر األقليات على  في الشرق األوسط. عن مستقبل العالقات الطائفية

 االستقرار السياسي في المجتمعات العربية.

 

 

 الفصل األول

 مفهوم الطائفية

 سنتناول في هذا الفصل مبحثين:

 تعريف الطائفية السياسيةو المبحث األول: مفهوم الطائفية

 السياسية في المجتمعات العربيةأسباب ظهور الطائفية  :المبحث الثاني

  الثاني الفصل

 انعكاسات الطائفية السياسية على االستقرار السياسي

 سنتناول في هذا الفصل ثالث مباحث 

 الهوية واالندماج: لبنان أنموذجااألول: الطائفية وإشكالية  المبحث

 ت الطائفية في الشرق األوسطالمبحث الثاني: مستقبل العالقا

 أثر األقليات على االستقرار السياسي في المجتمعات العربيةالمبحث الثالث: 
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 الفصل األول

 مفهوم الطائفية السياسية

 المبحث األول

 تعريف الطائفية السياسية

يطلق أسم الطائفة لغويا على الجماعات من حيث العدد مثل، الرهط، واللمة، والشرذمة، والعصبية. هذه 

المفاهيم شكلت المراحل األولى من مراحل تشكيل الجماهير المتجانسة، فهي تحتوي على أفراد من ثقافات 

على ذلك هي، الطوائف  ومهن وأوساط مختلفة، وليس بينها رابطة سوى العقيدة واإليمان، وأبرز مثال

الدينية والسياسية. وتتحول الطائفة إلى طائفية عندما تتجه صوب التعصب لطائفة معينة، التي هي جماعة 

من الناس يجمعهم مذهب واحد. بمعنى أن الطائفية هي، سياسة األقلية مهما كان دينها وعرقها. بيد أن األقلية 

يستطيع أن يُنشئ عالقة سياسية أقوى من العالقة األيديولوجية،  ال تظهر إال في المجتمع العصبوي، الذي ال

حيث ترتبط نشأة الطائفية بخالفات المصالح، السيما تولي الوظائف العامة في الدولة، لذا يُعرف الطائفي 

هو من يسلب الحقوق العامة وليس من يطلب الحق. ويعتبر باحثو العلوم السياسية أن مفهوم الطائفية أحد 

 نيةاألثمؤشرات عدم االستقرار في الدول، لذلك وجب االهتمام بدراسة المفاهيم المرتبطة به مثل،  أبرز

والمواطنة. من دون أدنى شك أن التعامل الخاطئ من قبل الدول الطائفية يجلب ويالت كثيرة للمجتمع، 

ة د عانت المجتمعات العربيالسيما إذا شعرت طائفة ما بتهميش الدولة لها أو اضطهاد بقية الطوائف لها. لق

واإلسالمية المتحولة بفعل السياسة والتاريخ منذ بدايات القرن الحادي والعشرين من موضوع الطائفية 

ة التي ألمت بهذه األقطار وأثرت في بُناها السياسية يالسياسية، وذلك استنادا إلى المتغيرات الجيوسياس

ورا رئيسيا في هذه المتغيرات ومازالت تجتهد في آليات عملها واالجتماعية، حيث لعبت الطائفية السياسية د

تيح معها نشر أدواتها وتثبيتها. ووفقا لما ذكر آنفا أصبح مفهوم الطائفية في ظل فوضى إقليمية خالقة، أُ 

لدول االسياسية يحتل مكانة بارزة بين محللي النظم السياسية باعتباره أحد أبرز مؤشرات عدم االستقرار في 

(2). 

لدين، أو ا فقد عُرفت الطائفية السياسية على أنها" تقنين أو فرض التمثيل السياسي وفقا لالنتماء الطائفي،

التقنين المذهبي بشكل متواز أو جائر. وكقاعدة عامة حينما وجدت سلطة طائفية، نجد بالضرورة مشكلة 

أو بالقسر وفقا لطبيعة األنظمة التي  طائفية، مع مالحظة أن الفرد يمكن أن يخضع لألوامر بمليء إرادته،

تحكم عالقته بالسلطة نفسها، فالطائفية هي توظيف قضية االنتماء لمذهب أو دين في مشروع سياسي 

مجتمعي، حيث يعتبر هذا االنتماء من مقومات بناء النظام، وتكوينات مؤسساته ترسخ البنية االجتماعية 

 .      (3)لى األقل في صفوف طائفة من طوائفه"والثقافية لهذا المشروع في المجتمع أو ع

سياسي يقوم على تسييس االنتماء الطائفي للمواطن وأدلجته في الحياة السياسية   إن الطائفية هي" منهج 

على مستوى األفكار والمجتمعات والسلطة، وستعمل الطائفية ضمن مجالها السياسي على إقصاء المواطنة 

ة واستبدالها بالرابطة الطائفية في أصل إنشاء الحياة السياسية وإدارة مفاصلها كرابطة عضوية وحيدة للدول

وحصد أهدافها، وفي تكوين الدولة وفي إقامة هياكلها وتنظيم شؤونها ومصالح مجتمعها، متجاهلة بذلك أن 

جماعة الوحدة األساس في الدولة هو الفرد المواطن وليس الجماعة الفرعية، وأن أدنى محورية والء لل

                                                             

م، 7102، 33( شبيب، أسعد كاظم، نقد الطائفية في الفكر العراقي المعاصر، الناشر، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد2)

ن ، مؤسسة مؤمنو، و شيحة، عبد المنعم، المواطنة الطائفية العراق من حلم المواطنة إلى المواطنة الطائفية، الناشر023ص

 www.mominoun.com ، 2ص2بال حدود للدراسات واألبحاث، ص

( التميمي، علي صبيح، فلسفة الحقوق والحريات السياسية وموانع التطبيق دراسة تحليلية في الفلسفة السياسية، الناشر، 3)

  332م، ص7102دار مجد، عمان، 

http://www.mominoun.com/
http://www.mominoun.com/
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الفرعية على حساب الوحدة العضوية الفردية المواطنة سيصادر وحدة أمة الدولة ويقضي على الدولة 

 (.4)"يهدد وحدة أمة الدولةالوطنية بالتبعية. وهكذا تغدو الطائفية سالحا فتاكا 

ما استغلت بية، وإنأنها نزعة سياسية ال عالقة لها بالعقائد الدينية أو المذهكما عرف بعض الفقهاء الطائفية" 

 .(5)الخالفات المذهبية ألغراض مصلحيه بعيدة عن الدين"

وقد عُرفت الطائفية السياسية على أنها" انتقال الطائفية، بمفهومها العام، من تواجدها على مستوى األفراد 

مستوى  وتجسيدها فيداخل المجتمع الواحد إلى التمثيل السياسي للطوائف التي ينتمي إليها هؤالء األفراد 

هذا الضبط العام لمفهوم الطائفية السياسية فتح الباب للنظر فيه وتدقيقه من اتجاهين .الدولة الحاضنة للجميع

ينظر إلى الطائفية عموما على أنها مصطلح سليم في االتجاه السلبي،  .مختلفين، األول سلبي والثاني إيجابي

أما االتجاه  .أُلصق بمفاهيم أخرى ُحيدت عن معناها الحقيقياألصل، لكن بمرور الوقت وتطور األحداث 

اإليجابي ينظر إلى الطائفية على أنها نظام قانوني يناسب الدول متعددة اإلثنيات والطوائف أكثر من أية 

 .(6)بغض النظر عن النتائج الواقعية للنظام التي تتسبب فيها عدة عوامل" صيغة أخرى،

" أن الطائفية نظام سياسي اجتماعي متخلف، يرتكز على معاملة الفرد جزءا ورد في الموسوعة السياسية

من فئة دينية تنوب عنه في مواقفه السياسية، ولتشكل مع غيرها من الطوائف الجسم السياسي للدولة، وهو 

كيان ضعيف ألنه مكّون من مجتمع تحكمه االنقسامات العمودية التي تشق وحدته وتماسكه هذا يعني أن 

نقسام يبدأ من بنية النظام السياسي لينتهي إلى طبقات المجتمع، في الوقت نفسه الذي يجعل فيه الوالء اال

 .(7)الطائفي أقوى من الوالء الوطني الذي يفترض توحيده لكافة األفراد تحت مبدأ المواطنة"

ذ هي واالجتماعي، إ فهناك من الباحثين من يرى أن الطائفية السياسية هي" مكون أساسي للنظام السياسي

تؤمن التوازن السياسي بين مكونات المجتمع المتعدد بمعنى أن نظام الطائفية السياسية يسمح بتمثيل جميع 

الطوائف التي تتشكل منها المجتمعات شديدة التعددية، وتكون على مستوى واحد دون تغليب فئة على 

ن أن يكون في ذلك أي خرق للقانون أو تجاوزه، ألن أخرى، لذلك يعد هذا النظام خيارا ال بد منه للحكم، دو

نظام الطائفية السياسية وإن كان منطويا على نتائج سلبية إال أنه يعد شكال من أشكال التنظيم السياسي 

للمجتمع، حيث يتّم تنظيم جهاز الدولة على أساس اإلرث التاريخي والديني للمؤسسات وعلى أساس تمثيلية 

 ف في تسيير هذه المؤسسات.أكبر لمختلف الطوائ

مناسبا تعتبر خيارا توفيقيا و سياسيا، السياسية، نظاماومن هذا المنطلق نخلص إلى اإلقرار بأن الطائفية  

لحكم الدول المتعددة المذاهب واإلثنيات، ولكننا نجدها في إطارها الواقعي تعتمد كثيرا على سياسة 

 .(8)لوطن لسيئة، وتكرس االنقسام بين الطوائف وتنفي الوالء المحاصصة التي تُخلف العديد من النتائج ال

أمام تلك المعطيات يمكن القول" أن الطائفية والطائفية السياسية هي التي تعيد إنتاج الطوائف باعتبارها 

طوائف متخيلة، وهذا هو العارض المرضي الذي يساهم إضافة إلى مشكالتها البنيوية، في تفتيت الدولة 

ي وظائفها األساسية. وهذا أمر صحيح من حيث الوصف، لكن كيف تستعيد الدولة تلك الوطنية ف

المشروعية؟ ربما تقبل النُخب السياسية الصياغات المستحدثة، مثل الفدرالية والالمركزية اإلدارية في 

                                                             

، 722اللطيف، سامر مؤيد، والعرداوي، خالد عليوي، الطائفية وأثرها في بنية المجتمع المدني، بحث، ص( عبد 4)

 www.abu.edu.iq 

م، الناشر، مجلة 7113-م0270متعب، عبد السالم، النظام السياسي في العراق بين المحاصصة والطائفية منذ عام  (5)

 022م، ص7101، 02الفكر، العدد حوار 

م، 7102انعكاسات الطائفية السياسية على االستقرار السياسي، مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث،  (6)

 https://www.mominoun.com 

 222، ص0222العربية للدراسات والنشر، بيروت/ ( الكيالي، عبد الوهاب، موسوعة السياسية، الناشر، المؤسسة 7)

 انعكاسات الطائفية السياسية على االستقرار السياسي، مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، مصدر سابق( 8)

http://www.abu.edu.iq/
https://www.mominoun.com/
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عربية، ول الالدولة الوطنية، وتفرضها على جمهورها باعتبارها الحل األمثل ألنهار الدم المسال في بعض الد

 .(9)ومن ثم تتكرس ظاهرة الطائفية السياسية التي تصنع الفرد ال المواطن وتؤبد أزمتنا"

 

 

 الثاني المبحث

 أسباب ظهور الطائفية السياسية في المجتمعات العربية

شهدت المنطقة العربية جملة من التحديات والشدائد التي ما تزال تعاني منها المنطقة من منظور صراع 

ن أن ثمة انقسامات كبيرة بي كال شالهويات الدينية والتوترات الدينية، خصوصا بين الشيعة والسُنة، 

التصور القائل  قه، وغيرها، لكنحول مسائل تتعلق بالسلطتين الدينية والسياسية، والشعائر، والف الطائفتين،

إنهما معسكران منطويان على ذاتهما بالكامل وعالقان في حمأة نزاع اليوم، والذي يشكل استمرارا لصراع 

 زائف حتما. اإلسالم، هوتاريخي قديم داخل 

حكم تعزف على وتر  استراتيجيةفي الجانب اآلخر فقد رأت األنظمة السلطوية أن من المفيد تبني  

ختالفات الطائفية، حيث سعى رواد الطائفية إلى إذكاء التوترات الطائفية من خالل الُخطب ومنصات اال

اإلعالم االجتماعي، كما أشعل انهيار الدولة والتوزيع غير المتكافئ للموارد االقتصادية نيران العداوات 

معتقدات لك إلى الدور الذي تلعبه الالطائفية. لكن هذه التفسيرات الدنيوية محدودة أيضا، إذ ينبغي التنبه كذ

والهويات والعقائد على صعيدي الفرد والمجتمع. ومن دون أدنى شك أن شعوب المنطقة تدرك تمام اإلدراك 

أن الصراعات اإلقليمية ناجمة عن السلطوية، وعجز الدول عن تلبية احتياجات مواطنيها، والحوكمة غير 

عامل مساهم وحصيلة ثانوية. لقد كان وما يزال نموذج الطائف الشاملة، أما الطائفية فهي ليست سوى 

والذي حاول اللبنانيون من خالله إضفاء الصبغة الرسمية على الهويات الطائفية الوطنية الفرعية والعمل 

يجب على الواليات المتحدة أن تنأى بنفسها  على تلطيفها، وهو في الواقع يعتبر نموذج غير كامل. كذلك

الهادفة إلى المصالحة الطائفية. وبدال من التطرق إلى الطائفية بحد ذاتها، يمكن للواليات المتحدة عن الجهود 

لطائفية اأن تحاول تعزيز الحوكمة الرشيدة والشاملة في المنطقة والمجتمع المدني، وكالهما يمكن أن يقوضا 

(10). 

ولما كانت المجتمعات البشرية ال تعيش في نسق ديني ثابت أو فكر مذهبي واحد، بل على العكس فإن سمات 

التركيبة السكانية للدول هي التنوع المذهبي والطائفي، ولكن هذا التنوع كان سببا أساسيا في معاناة شعوب 

ل ظاهر أو مكتوم من مشكالت طائفية أغلب دول العالم، السيما الدول العربية واإلسالمية، فهي تعاني بشك

كيفية والحروب األهلية ألسباب تتعلق ب االحتقاناتألنها تحوي الكثير من التنوع الديني والطائفي، فكانت 

قبول اآلخر الذي يخالفه الرأي أو في المذهب أو الطائفة، األمر الذي خلق حالة من التوتر يجعل من 

ستساغ بالنسبة لهم، وبمحاولة منهم للقضاء على ذلك سعوا إلى موضوع التعايش المجتمعي أمرا غير م

القيام بسلوكيات متطرفة كثيرا أدت إلى نشوب صراعات وحروب أهلية ألسباب طائفية. إن الطائفية 

السياسية مشكلة تمس عصب الحياة االجتماعية، وهو التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، فهو سلوك 

إن ما يشهده العالم العربي من تزايد خطر التعصب الطائفي، وتطور هذا و ،الوطنيةيهدد بروح الوحدة 

                                                             

، 32الطوائف المتخيلة، عن كتاب عزمي بشارة، الناشر، مجلة سياسات عربية، العدد-الطائفية-رزقي، هدى، الطائفة (9)

 072م، ص7103

م، 7102يونغ، مايكل، مصلحة الطائفة أم مصلحة الدولة، الناشر، مركز كارينغي للشرق األوسط،  (10)

 mec.org-https://carnegie  

https://carnegie-mec.org/
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حمل سببه تفاقم مشكلة الطائفية السياسية، والتي تت التعصب إلى نزاعات مسلحة في العديد من دول المنطقة،

تنخر في  يالعبء األكبر في زعزعة استقرار المنطقة العربية، حيث أضحت الطائفية السياسية اآلفة الت

جسد المجتمعات، والتي خلقت المناخ الالزم لجعل البالد أمام مفترق طرق، بيد أصبح الحل الوحيد في ظل 

 .     (11)الطائفية السياسية هو التقسيم

 : السياسيةاألسباب أوال. 

فسائية الهوية سينظم الطغيان واالستبداد التي حكمت الشعوب العربية لفترات طويلة، في توظيف فُ  نجحت

االجتماعية عبر اإلفادة التامة من منطلق قاعدة )فرق تسد(، فعمدت إلى تقسيم المجتمع إلى فريقين، فريق 

ومضطهد. لقد كان ومازال  ومقصيحليف للنظام يستفاد منه كأداة من أدوات القمع، وفريق آخر مطارد 

ركة والحراك السياسي، سيدفع البعض إلى غياب فرص المساواة بين أفراد المجتمع، وغلق أبواب المشا

اللجوء الستخدام مختلف األساليب واألدوات، بحيث تصبح االنتماءات العرقية والمذهبية أوراقا وعملة 

رائجة فتتعمق الهوة بين مكونات المجتمع، وتبرز مشاعر الكراهية والعداوة بينهما بشكل خطير ودائم، 

وتناحر بين مكوناته وفئاته. ومع ازدياد حاالت االستبداد وقسوة عندها سيدخل المجتمع في أتون صراع 

الطغيان وبروز حاالت التشظي والتقسيم، احتمت مكونات اجتماعية معينة بالقبيلة وأخرى بالطائفة، مما 

 .(12)ية مرضأدى إلى إضعاف مشاعر االحترام للتعدية والمذهبية اجتماعيا، وجعل الطائفية السياسية آلية 

  :األسباب االجتماعيةثانيا. 

تعتبر المآسي االجتماعية التي تعانيها مجتمعاتنا والمتمثلة في الجهل والتخلف والفقر من أهم العوامل المغذية 

لظاهرة العنف الطائفي، إذ تشكل هذه العوامل أرضية خصبة للتطرف والتعصب بكل ألوانه القبلية 

يني والمذهبي، وذلك يرجع إلى استعداد المجتمع الجاهل إلضفاء والمناطقية وغيرها، وأخطرها التعصب الد

عامل القداسة على أفراد معينين أو أفكار معينة. وبالمثل كان الفقر مصدرا مهما لتوليد العنف والتطرف 

شعور بحقائق الحياة، وال ال التأمل الواعيبمختلف أشكاله، ومنها الطائفية، فالفقير ال يمكنه التعلم، وال 

 .ل تنعدم لديه كل ضمانات المستقبلألمان الفردي واألسري واالجتماعي، ببا

ومن هذا المنطلق يمكن القول" عندما يرتدي شعب ثيابه الرثة، ويكون قابعا في مجاعة حقيقية، ويعيش  

في أكواخ، وتلطخه سيارات األغنياء الفاخرة، عندها يغدو الشعور بالظلم أقسى والرغبة أكبر، في هذه 

 .(13)قيا هذا الوضع"الحالة العنف وحده أو االستسالم الذي يولده البؤس والجهل بإمكانهما أن يب

وعليه، فالفقر سبيل إلى خلق العنف والتطرف لدى اإلنسان، وهذا يقود إلى االحتراب االجتماعي بدال من 

السلم واألمن. لقد كانت لطبيعة الحكومات التي حكمت البالد العربية لقرون طويلة من االستبداد والقهر 

بحث عن أسباب بؤسها في ميادين خاطئة وتوجهات والفقر، والتي أنتجت شعوبا فقيرة ماديا وفكريا ت

 أيديولوجية أقصائية لألخر.

وبهذا نصل إلى نتيجة مفادها" أن هؤالء الذين يعرفون حياة الفقير العادية، وخوفها الدائم من الغد وإحساسها  

 دونالمرتعب بالكارثة الوشيكة، وبحثها المستمر عن جمال دائم التهرب، سوف يفهمون إن الحرية ب

                                                             

، تحليلية مقارنة، الناشر( للمزيد راجع، مرعي، محمد حسن، الجوانب الموضوعية لجريمة إثارة الفتنة الطائفية دراسة 11)

 والحقا 2ص3م، ص7103المركز العربي، 

م، 7113، 23حسن، الفتن الطائفية، الناشر، مجلة المنهاج، مركز الغدير للدراسات، لبنان، العدد  الصفار، )12)

 01ص2ص

عد، جورج، ( دوفرجيه، موريس، المؤسسات السياسية والقانون الدستورية واألنظمة السياسية الكبرى، ترجمة، س13)

 023م، ص0227الناشر، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، 
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االطمئنان االقتصادي ال تستحق الحصول عليها، فالناس قد يكونون أحرارا بالفعل، ولكنهم يظلون عاجزين 

 .(14)عن تحقيق أهادف الحرية"

كرت، قد أنتجت خلال في العالقة بين أبناء الطوائف اإلسالمية، وهذا كان ووفقا لكل ما تقدم من عوامل ذُ 

دلة القائمة على التحريض والكراهية، باإلضافة إلى فتاوى التكفير واضحا عبر ثقافة من التعبئة المتبا

 (. 15)نه عوالتفسيق وتأجيج لمشاعر العداء والبغض، والذي سيكون العنف هو الوسيلة المثلى للتعبير 

 أزمة الهوية ثالثا.

تعتبر الطائفية مظهر من مظاهر أزمة هوية" تعصف بالمجتمعات العربية، حيث أن من أهم عوامل ظهور  

الطائفية السياسية في العالم العربي عدم تحديد موضوع الهوية في العالم العربي. في الغرب، وفي بعض 

، ولكن في العالم العربي دول آسيا، مثل الصين، واليابان، وكوريا، موضوع الهوية ُحِسم منذ فترة طويل،

سنة بين الهوية الدينية والهوية السياسية. ولم يُحسم هذا السجال في القرن التاسع  711حدث نزاع من حوالي 

مؤدى هذا االلتباس في مفهوم الهوية وتردده بين المفهوم الديني والمفهوم القومي أن ظهرت  وكان ،عشر

 .(16)ية سياسية مستعصية"في أوائل القرن العشرين بوادر أزمة طائف

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك واقع مادي أو ظروف موضوعية أبرزت الطائفية السياسية وجعلتها عامال 

مؤثرا في الحياة العامة، من ضمنها المحاصصة السياسية الطائفية والفئوية، سواء في تشكيل الحكومة أو 

السياسية مع اإلسالم السياسي، وهو عبارة عن جماعات في تولي المناصب العامة، فضال عن تحالف السلطة 

طائفية )سنية وشيعية( فتحت لها أبواب أجهزة الدولة ومنابر المساجد لممارسة نشاطها، ثم مكنتها من 

ممارسة العمل السياسي والعام رغم أنها تستخدم شعارات دينية ال شعارات مدنية ووطنية جامعة، من أجل 

شريع والرقابة وصياغة السياسات العامة وتنفيذها، وهو األمر الذي يتعارض مع الوصول إلى سلطات الت

الدولة المدنية التي وضع أسسها الدستور. لقد شوهت المجاميع الطائفية والفئوية الوعي العام، وأشغلت 

 الناس في صراعات هامشية وجانبية بعيدة كل البعد عن الصراع االجتماعي الحقيقي، وبعيدة أيضا عن

مطالب اإلصالح السياسي، الديمقراطي والقضايا المعيشية والوطنية المشتركة، بيد أن من مصلحة منظومة 

لعناصر ألن هذه ا الفساد المؤسسي أن يتصدر المشهد السياسي عناصر وقوى طائفية، وقبلية، وعنصرية،

ة الب معيشية ووطنيوالقوى ال تملك بديال وطنيا يقضي على الفساد المؤسسي، ويوحد الناس حول مط

جامعة، بل على العكس من ذلك، فإنها تعمل دائما وأبدا على تفتيت النسيج الوطني، وإشغال الناس في 

قضايا خالفية وعبثية، فضال عن تزييف الوعي العام مما يفضي إلى خلط األوراق، وتمييع القضايا العامة، 

 .(17)وتشويه المطالب السياسية، الديمقراطية العادلة

 

 

 

 

                                                             

( السكي، هارولد، الحرية في الدولة الحديثة، ترجمة، عز الدين، أحمد رضوان، الناشر، دار الطليعة، بيروت، 14)

 73م، ص0223

اء، الثقافي العربي، الدار البيض( للمزيد راجع، الصفار، حسن موسى، الطائفية بين السياسة والدين، الناشر، المركز 15)

 والحقا 02ص02م، ص7112

 www.news.bbc.co.uk م، 7112الطائفية السياسية في العالم العربي،  عثمان، خليل، (16)

  https://taqadomi.com م، 7102الديحاني، بدر، عن أسباب بروز الطائفية،  (17)

http://www.news.bbc.co.uk/
http://www.news.bbc.co.uk/
https://taqadomi.com/
https://taqadomi.com/
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 الثاني الفصل

 انعكاسات الطائفية السياسية على االستقرار السياسي

 األولالمبحث 

 الطائفية وإشكالية الهوية واالندماج: لبنان أنموذجا

من منظور المؤرخين، لم يُبحث موضوع الطائفة والطائفية على نحو واف على مستوى التأريخ المتعين، 

ر علماء االجتماع بشأنه على  نحو واف أيضا على مستوى مناهج البحث االجتماعي، ونظريات ولم يُنّظِ

العلوم االجتماعية. ومن هذا المنطلق سنحاول التمييز بين الطائفية االجتماعية والطائفية السياسية، على 

الرغم من التداخل بينهما في المجتمعات التقليدية ما قبل الحديثة، حيث ال تنفصل العناصر السياسية عن 

االجتماعية في الجماعات األهلية، وحيث تكون السياسة بما هي سياسة شأنا سلطانيا أو ملكيا العناصر 

فحسب. وفي حالة المجتمع التقليدي ال معنى للفصل بين طائفية سياسية واجتماعية، وال وجود لطائفية 

"ممكنة في  لسياسيةبوصفها أيديولوجيا منفصلة عن البنية االجتماعية ذاتها. لقد أصبحت ظاهرة الطائفية ا

المجتمعات الحديثة التي لم تنجز فيها سيرورة الحداثة علمنةَ الوعي االجتماعي، أو، على األقل، لم تتراجع 

فيها أهمية الروابط األهلية لمصلحة الروابط التعاقدية على مستوى المجتمع المدني، وال لمصلحة العالقة 

لسياسية بتشكل الطوائف الدينية بوصفها كيانات اجتماعية بالسلطة والدولة، بحيث أن عالقة الطائفية ا

ولكن كيفية تشكيل الطائفية لطوائف دينية معاصرة، هي في الحقيقة كيانات  تاريخية سابقة عليها،

نتعامل مع طوائف هذا العصر الدينية كواقع متخيل يقوم على انتماءات قائمة فعال تبعثها الطائفية  .متخيلة

ا من عناصر انتقائية في تاريخ الجماعة، وتعيد إنتاجها على مستوى مختلف كليا، في شروط السياسية انطالق

 .(18)سياسية جديدة، وبوظائف جديدة" ،تاريخية

م( اتخذت أشكاال طائفية، ولم يخل االقتتال األهلي 0221-م0222شهد لبنان حربا أهلية طويلة ما بين )لقد 

تطهير ديموغرافي. وانتهت تلك الحرب بتسوية دولية إقليمية  الشرس من ارتكاب مجازر جماعية وأعمال

ولكن لبنان أصبح أكثر طائفية بعد تطبيق اتفاق الطائف.  م،0232سياسية في اتفاق الطائف عام  طائفية،

وأصبحت الطوائف اللبنانية الفاعل السياسي الحصري في السياسة اللبنانية، ولم يطبق الهدف المنصوص 

 طائفية السياسية في مرحلة الحقة.ق وهو إلغاء العليه في االتفا

تكن الطائفية، وال حتى المظلومية الطائفية، تحتل الصدارة في المشرق العربي في الماضي  في الحقيقة لم

القريب، فقد حيدتها تفسيرات أخرى لطبيعة الدولة وسياساتها مسنودة بأيديولوجيات غير طائفية غالبا، 

الطوائف بين االنتماء المحلي واالنتماء الوطني والقومي، وتغلّب عليها أحيانا وانتماءات أخرى همشت 

-حتى االنتماء الحزبي السياسي القومي أو اليساري. وبدا كأن الطوائف الدينية، بوصفها كيانات اجتماعية 

ة لفرص، متجهة إلى زوال. ولكن الطائفية ظلت قائمة في الخفاء أو العلن. وعندما سنحت لها اسياسية

التاريخية، للتحول إلى خطاب سياسي ووعي يحكم القيم السلوكية في الحياة اليومية، أعادت إنتاج الطوائف 

 .(19) متخيلة  على نحو مختلف كليا عما كانت عليه، لقد أعادت إنتاجها طوائَف 

 

 

 

                                                             

  www.azmibishara.com م، 7103( بشارة، عزمي، الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة، في إشكالية الطائفية، 18)

 بشارة، عزمي، الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة، في إشكالية الطائفية، مصدر سابق (19)

http://www.azmibishara.com/
http://www.azmibishara.com/
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 :الدستور والطائفية في التجربة اللبنانية

يعتبر الدستور من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات المتعددة الثقافات والديانات والمذاهب، من ناحية  

التعاطي مع القضايا الحساسة وأهمها الطائفية. وبما أن الدستور هو مجموعة من المبادئ والقواعد الناظمة 

هو أساس الحريات العامة للشعب، وأساس لبنية الدولة، والتي تعطي الشرعية لكل مؤسسات الدولة قاطبة، و

العالقات االجتماعية واالقتصادية واألعراف وحقوق اإلنسان، وبالتالي فالدستور لكل أفراد المجتمع بغض 

النظر عن قوميتهم وعقيدتهم ضمن مجال حيوي له يسمى الوطن. لقد عرفت لبنان أول دستور لها عام 

سي، حيث حرص الدستور اللبناني حينها على اعتماد الطائفية في م، وكان هذا في ظل االنتداب الفرن0272

توزيع المقاعد لمجلس النواب والشيوخ، لذلك كلما تغيرت موازين القوى االجتماعية والسياسية بين 

الطوائف اللبنانية، تصبح مواد الدستور مستهدفة للتغيير من قبل القوى المتنامية، ومستهدفة للثبات من قبل 

تي صغرت أو انكمشت. كل ذلك جعل الطائفية حالة راسخة في صفوف اللبنانيين كأفراد أو القوى ال

جماعات. وقد سعى البعض على إلغاء الطائفية من الدستور والحياة اللبنانية، لكن هناك إشكالية قائمة حول 

كمن ساسية في لبنان تما إذا كانت عملية إلغاء الطائفية من النفوس أم إلغاءها من النصوص. إن المشكلة األ

في ضعف إرادة ساسته ونخبته من الخروج من صندوق الطائفية الدستورية، والتي بدأت بطائفية مؤسسية 

هدفها تنظيم العالقات بين الطوائف، ولكنها بطائفية قانونية. وبالعودة إلى قضية المحاصصة اللبنانية، كان 

الخمسينات والستينات من القرن الماضي على خريطة المسيحيون هم القوى األولى في لبنان أبان فترة 

االجتماع السياسي حتى منتصف السبعينات. ثم أصبحت الطائفة السنية الند األول للقوى المسيحية في 

السبعينات حتى بداية الثمانينات، أما اليوم فهناك القوى الشيعية التي هيمنت على المشهد السياسي اللبناني 

رين. إن مفهوم الطائفية السياسية عند البرجوازية اللبنانية هي" نظام حكم الطوائف، خالل العقدين األخي

والحكم هذا مشاركة بينها في توازن دقيق تقوم الدولة به، فإذا اختل تفككت الدولة، فتعطل دورها في إدارة 

ودة طوائف، فإما عمصالح الطوائف، وتأمين ديمومة حكمها، وبهذا سيدخل المجتمع في أزمة التعايش بين ال

إلى التوازن في الحكم، بعودة المشاركة فيه، وإما استقالل لكل طائفة بحكمها الذاتي، في إطار من التعدد 

الطائفي. فالطائفية كيان مستقل قائم بذاته، متماسك بلحمته الداخلية، لذا كانت العالقات بين الطوائف، 

الدول من أطر تعايشها السلمي. ال وجود لشعب، مادام  بالضرورة، خارجية، ال وحدة بينها سوى ما تقيمه

 .(20)الشعب طوائف، وال وجود لوطن. على قاعدة هذا التعدد تقوم دولة الطوائف"

ومن أسباب استمرار الصراع الداخلي في لبنان عدم قدرة اتفاقيات المحاصصة الطائفية على الصمود في 

كان االتفاق بين اللبنانيين قائما على المحاصصة السياسية  وجه موازين القوى االجتماعية والسياسية. فلو

بعيدا عن الهويات الطائفية المذهبية، لكانت قابليته لالستمرار أكثر، وهذا ما سعت أليه بنود اتفاقية الطائف 

خر آ لتمريره وتثبيته، لكن الروح الطائفية عند الساسة اللبنانيين كانت عائقا كبيرا أمام كل هذا. وهناك رأي

يرى عكس ذلك، ويعتبر التجربة اللبنانية بالرغم من إقراره بفشلها، إال أنه ال يجب بالضرورة تحقير هذه 

التجربة برمتها. حيث يرى أنصار هذا الرأي، أن التجربة اللبنانية تستحق االحترام، ألنها أعطت موقعا 

 .(21)االندثار وطوائف يُحكم عليها بالخضوع لكل طائفة بدال من تسليم السلطة كلها لطائفة بعينها، وباقي ال

أن الطائفية هي" المحرك الرئيسي للحياة السياسية واالجتماعية العسكرية داخل لبنان، وهي العنصر    

المتحكم في كل هذه المجاالت، بيد أن الطائفية اللبنانية، هي التي أغرقت لبنان وال زالت في الكثير من 

والتي الزلنا نشهد حلقاتها حتى هذه اللحظات، وأن الطائفية هي التي تشكل نمط  المشاكل والحروب األهلية،

الحياة السياسية واالجتماعية في لبنان، لهذا كان النظام السياسي اللبناني، نظاما طائفيا بكل بنوده وقوانينه 

                                                             

  022م، ص7100( شبيب، كاظم، المسألة الطائفية تعدد الهويات في الدولة الواحدة، الناشر، دار التنوير، بيروت، 20)

 والحقا 022ص022الهويات في الدولة الواحدة، مصدر سابق، ص المسألة الطائفية تعددللمزيد راجع،  (21)



12 
 

ناني السياسي اللب األمر الذي انعكس على مجمل تطور األحداث داخل لبنان، بحيث أصبح النظام وممارساته،

 .(22)يُعبر فقط عن مصالح الطوائف المتعددة داخل لبنان، وليس ُمعبرا عن مصلحة الوطن اللبناني المستقل"

إن قضية الطائفية في لبنان ليست قضية مفتعلة أو قضية جديدة، بل هي قضية قديمة ولها جذورها التاريخية، 

األساس المادي لها هو العنصر الذي جعل منها هما ومهما عددنا من أسباب لهذه القضية فال شك أن 

ألن الطائفية قد اكتسبت في فترة من الفترات ومازالت مظهرا  جماهيريا يوميا وأعطاها صفة االستمرار،

اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، كان يعود على طائفة دون طائفة بالفائدة. والطائفية كمظهر من مظاهر 

ن في مجرد تعدد الطوائف، فهذا التعدد سابق على قيام الدولة، اللبناني ال تكمُ الضعف في النظام السياسي 

ن في األثر النفسي الذي يتركه االنتماء الطائفي داخل الجماعة الدينية والذي ينعكس على سلوكها لكنها تكمُ 

ك السلو إزاء الجماعات أو الطوائف األخرى، فكل طائفة تنظر بعين الشك والريبة إلى بواعث ودوافع

االجتماعي والسياسي للطوائف األخرى، ويترتب على ذلك سلوك ال يقوم إال على الترقب والترصد 

والتحفز. في هذا الوضع تصبح العالقة بين مختلف الطوائف اللبنانية محكومة دائما بمبدأ الشك والريبة 

ة معلنة، ويحدد ذلك كل والصراع، وليس بمبدأ التعاون والتسامح، سواء كان ذلك بشكل خفي أم بصور

موقف بعناصره ومقوماته، ولعل قيام األزمة اللبنانية منذ سنوات واستمرارها إلى يومنا هذا دون حل يؤكد 

ذلك. وفي الوقت الذي يجب أن يكون التعدد الطائفي مصدر ازدهار وغنى للمجتمع اللبناني، كما يرد بعض 

لى الدوام اإلطار العام للخالفات والنزاعات المسلحة، الساسة اللبنانيين، فإنه كما نالحظ، قد شكل ع

فالطوائف اللبنانية، ومن ضمنها األقليات الدينية، تحتفظ بعادات وتقاليد مختلفة ومتناقضة، متصلة إلى هذا 

الحد أو ذاك بقيمها الدينية وبالتحديد القيم المذهبية ذات الحدود الصارمة، وعليه تكاد المناطق الجغرافية 

نانية أن تكون مكرسة لطوائف دون السياسيين بمختلف مراتبها، ويتبع التقسيم الطائفي سلسلة من اللب

 .(23)االنقسامات في ميادين التربية والتعليم واالقتصاد والخدمات البلدية وأيضا  في الميادين الثقافية والفكرية

تاتورية في ديكتاتورية مقنعة، بمعنى ديك إن التناقض المأزقي للنظام السياسي اللبناني الطائفي يتحدد بأنه"

قناع من الديمقراطية الطائفية، أي في قناع من التوازن الطائفي. وهذا يحتمل معنيين مختلفين، األول هو 

أن لهذه الدكتاتورية التي هي دكتاتورية طبقية برجوازية، قناعا طائفيا، والثاني هو أن لهذه الدكتاتورية التي 

 .(24)فية"هي دكتاتورية طائ

 :الثقافة والهوية: محددات الصراع في لبنان

على مدى تاريخ لبنان الحديث، أدى الترابط الطبيعي بين الدين والثقافة إلى بروز ثقافة طائفية تم توظيفها 

في الصراع الطائفي السياسي، مع أن الخالفات لم تكن ذات منحى ديني بالضرورة، ولكن أكثرها كان يعود 

ن العربي نان السياسي وموقعه بين العالميإلى التيارات الثقافية والسياسية التي تمايزت مواقفها حول دور لب

والغربي. لقد كان هذا عامال حاسما في ظهور تعددية ثقافية وحدوث انشطار مجتمعي ثقافي، تربوي ذي 

اتجاهات إيديولوجية، سياسية متضاربة، أضعفت دور الدولة المركزي، حيث برز االنشطار الطائفي في 

ت والمؤسسات والجمعيات الطائفية، وفي االتجاه التقسيمي في لبنان من خالل" تعدد المدارس والجامعا

نظام التعليم والمناهج ومضامين كتب التدريس، فتتنافس المؤسسات والجمعيات الطائفية على إنشاء 

وقيمها وهويتها، حتى أن بعض هذه المدارس يحمل  وأيديولوجيتهاالمدارس والجمعيات التي تروج لثقافتها 

                                                             

م، 7100عدوان، أكرم محمد، الطائفية وأثرها على النظام السياسي في لبنان، بحث، الناشر، الجامعة اإلسالمية غزة،  (22)

 www.site.iugaca.edu.ps ، 3ص

وأبو ، 02م، ص0222الطاهر، حمدي، سياسة لبنان في الحكم، الناشر، المطبعة العالمية، القاهرة، للمزيد راجع، ( 23)

 00م، ص0232، 37، حسين، الطائفية السياسية والحقائق االقتصادية في لبنان، مجلة السياسة الدولية، العددالنمل

  022م، ص0232بيروت،  ( عامل، مهدي، مدخل إلى نقض الفكر الطائفي، الناشر، دار الفارابي،24)

http://www.site.iugaca.edu.ps/
http://www.site.iugaca.edu.ps/
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نبياء والقديسين واألئمة، وكأن التاريخ اإلسالمي والعربي يخلوان من شخصيات فكرية أسماء الرسل واأل

 (.25)وأدبية جديرة أن تكون معلما لتلك المؤسسات"

وبفضل العصبية الطائفية في الخطابين التوجيهي والتعليمي في المدارس، جرت تغذية األحقاد والخصوصية 

ء الطائفي، والتعصب الطائفي والتعددية المتناحرة والمتنافرة، والعدوانية، وتكريس بشكل أو آخر االنتما

كما تم التركيز على التضارب في العادات والتقاليد واألعراف والقيم، ورؤية اآلخر بأنه عدو. وهكذا لم تعد 

 دالطائفية والمناطقية في ظل الصراعات األيديولوجية المعلنة وأحادية الرؤية التاريخية وانعزاليتها، مجر

حالتين منصرمتين من حاالت التاريخ اللبناني، بل أمستا ماهيتين شبه ثابتتين للبنان ال تتغيران عبر مراحل 

التاريخ. وفي إطار صراع اإليديولوجيات كانت المراحل المختلفة للتاريخ اللبناني وحتى ُصناع هذا التاريخ 

 فلسفات طائفية سياسية.يستحضرون بل يتحولون إلى أدوات موجهة تحرك وتوظف تحقيقا ل

ومن هذا المنطلق أضحت لبنان عبارة عن مناطق وأراضي مقتطعة للطوائف، ال وطن متماسك يعيش فيه  

شعب واحد، حيث تحولت المارونية من مجرد عقيدة دينية إلى قومية مارونية وحضارة مارونية، والعروبة 

انسالخ عن الكيان اللبناني، واإلسالم من مجرد المعجونة باإلسالم من ارتباط عضوي بالمحيط العربي إلى 

 .(26) الذمةعقيدة دينية إلى نظام سياسي يُرهب األقلية المسيحية ويعيدها إلى وضعية أهل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  23م، ص0222( المقداد، علي سليمان، لبنان من الطوائف إلى الطائف، الناشر، المركز العربي لألبحاث، لبنان، 25)

عبد الرؤوف، لبنان حتى مطلع القرن الحادي والعشرين: قرأة في تطور ومقومات التعايش الطائفي وممارساته، ( سنو، 26)

 www.abdelraoufsinno.com والحقا،  02ص03بحث، ص

http://www.abdelraoufsinno.com/
http://www.abdelraoufsinno.com/
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 المبحث الثاني

 مستقبل العالقات الطائفية في الشرق األوسط

 

 ؟الوطن العربيما هي تداعيات التدخالت اإلقليمية على الطائفية السياسية في 

صراع القوى اإلقليمية في الشرق األوسط ليس وليدا لهذه اللحظة، إنما هو صراع له جذور وثوابت  إن

تاريخية حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما عداها من الدول الشرق أوسطية 

إقليمي  المرحلة تعتبر انتقالية لتشكل نسق المنافسة لها، والسيما عقب ثورات )الربيع العربي(، ومن ثم فهذه

جديد من حيث شكل وطبيعة التفاعالت والتحالفات وموازين القوى النسبية بين مختلف القوى الشرق 

 أوسطية، والتي منها قوى فاعلة غير عربية كإيران، وإسرائيل، وتركيا. 

ونتيجة لذلك أصبح الشرق األوسط" زخما كثيرا لحروب أطراف عدة بعضها حروب بالوكالة، والبعض 

األخر حروب مباشرة عالوة على ذلك فإن سياسات القوى العظمى والكبرى التي تهدف إلى الحفاظ على 

ال ما يُحتم على ك توازن القوى السائد في المنطقة أو تغييره، إنما تحدده مصالح كل قوة من هذه القوى وهو

منها أن يكون لها حضور في أزمات المنطقة، بل والقدرة على طرح المبادرات والحلول أو فرضها في 

بعض األحيان بما يتالءم مع مصالحها ويعزز من نفوذها في المنطقة، كل هذه التغيرات واألحداث اإلقليمية 

ة وجدت الحافز المحلى بالدول الشرق ليست على سبيل المصادفة بل هي نتيجة تراكمات ألزمات عد

ة للقوى العظمى الدولي االستراتيجياتأوسطية وحركها العالم الخارجي، وبالتالي فهي نتيجة حتمية للتغير في 

السوفيتي مرحلة جديدة أطلق عليها  االتحادوالكبرى، السيما مع دخول الوضع الدولي الحالي عقب انهيار 

 .(27)، بينما يعتبرها البعض األخر، بأنها بداية تراجع للهيمنة األمريكية" مرحلة الفوضى الخالقة البعض،

ل لمعتدامة بشقيها رعاة إسالمية صحوردة لباب الحرء انتهاوالشرقية الكتلة ر انهيااسط بعد وألق الشراشهد 

كل ، وقد انعكست هذه الصحوة بشليولدوالمحلي ى المستواعلى أنصارهما لشقين الكال ن كاف، ولمتطروا

، بيد لغربيةول الدول األخرى والسيما الدامع وسط فيما بينها وألق الشرول الية لدولدالعالقات اعلى كبير 

ف لتطراعن خطر ا كبيرثا لغربية تتضمن حديول الدامع ي تجرال التزت ولتي جرالعالقات اكثير من أن 

، معتدلةوأخرى متطرفة مية إسالينية رات دتياك سطية هناوألق الشرول الدافي كثير من ، ألن إلسالميا

في توجيه دور لديهم ن لك كاذلكن مع ، حكوماتهمت سم سياسارفي رات لتيااتأثير هذه م غم عدرعلى 

لتي كانت ت اإلرهابية العملياالك عن طريق ، وذلمتطرفةرات التياالهم خاصة وجية لدرلخاالعالقات ا

بين العالقات لى توتر ن األحياافي بعض أدت  قد، بحيث أن هذه العمليات لغربيةول الدامصالح ف تستهد

على حد واإلقليمية لية ولدى القوم اهتماانقطة وام لداعلى تُمثل المنطقة العربية لغربية. ول الدول و الداهذه 

ية رحضاوية دقتصاواسياسية وبشرية وطبيعية وتيجية اجيوسترت لمنطقة من مقوماالما تمتلكه هذه اء، سو

ف لبعض بهدامع بعضها اع لصرامن ثم ولتنافس ل افي مجال للدخوى لقوافع هذه دي لذاالمر ، اينيةود

لغربية ول الدامن تفكير منظومة ء جز(، لعربي الربيع رات الهيمنة عليها. كما مثلت )ثوة والسيطرض افر

طائفية، ، وتحديدا الفوضى اللفوضىافي حالة من وإدخالها لمنطقة اعلى ة للسيطراألمريكي لتفكير والسيما ا

رات لتياد اصعول لتحوا اكانت من نتائج هذ، ويةرلدكتاتوالنظم ب اطية على حساالديمقراعم دتحت مسمى 

أن بعد بصيغة طائفية، لمتطرفة المسلحة ت الجماعار انتشاالى د إمما قا، لمتطرفةايكالية ادلراإلسالمية ا

كان من تداعيات ما يسمى الدور  ول العربية، حيثلدابعض في سعة أراض واعلى ة لسيطراتمكنت من 

فع دما ا هذ، ولسياسيةالساحة اعلى ة جد بالقوالتوالكبير في تنشيط التيارات بشقيها المتطرف والمعتدل وا

                                                             

( أبو شعيشع، محمد رمضان، مستقبل الصراع اإلقليمي في الشرق األوسط، المركز العربي للبحوث والدراسات، 27)

 www.acrseg.org م، 7103

http://www.acrseg.org/
http://www.acrseg.org/
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لفقر احالة وجي رلخاالشحن الطائفي نتيجة والقومي والديني التعصب اثن افي برع لوقوافي المنطقة 

 .(28)لشديدا

 :العربية وأثره على الطائفية السياسيةالتدخل اإليراني في المنطقة 

ا في هذه ، وتلعب الطائفية دوراالستراتيجيةترقية مصالحها  للنظام اإليراني سات الخارجيةتستهدف السيا 

السياسات، فقادة إيران لطالما شددوا على الُمثل العليا اإلسالمية.  في الوقت عينه يمكن القول إن السياسة 

الخارجية للجمهورية اإليرانية هي حصيلة مصالحها الذاتية، المتمثلة بحماية الحكم اإلسالمي اإليراني من 

اسة قد تبدو تارة هجومية وتارة أخرى براغماتية، لكن ثمة هنا زاوية طائفية التهديدات الخارجية. هذه السي

تقوم على نسج عالقات مع كيانات غير دولتيه لمساعدتها على ترقية  استراتيجيةأيضا، فقد انتهجت إيران 

 ال. وعلى رغم أنها تدعم جماعات سُنية، كحركتي الجهاد وحماس الفلسطينيتين، إاالستراتيجيةمصالحها 

أن مساندتها للمنظمات الشيعية أثارت حنقا شديدا لدى جيرانها، وقد در هذا التوجه، المترافق غالبا مع 

ا عن تعميق ، لكنه أسفر أيضاستراتيجيةالسياسة غير المعلنة المتعلقة بتصدير الثورة، على إيران مكاسب 

 التصورات حول تحيزاتها الطائفية.

 ة طائفية قائمة على تصدير الفكر الشيعي ومساندة الجماعات التابعة لها،حيث اتبعت إيران" سياسة خارجي 

وصا على مبدأ تصدير الثورة وخص استراتيجيتهاولهذا فإن إيران ولتحقيق طموحاتها الفكرية استندت في 

لدل الجوار الجغرافي واالستفادة من التيارات الدينية الناشئة أو التي تحاول إنشاءها ودعمها بكل الوسائل 

المتاحة المالية والعسكرية، مستندة بذلك إلي مبدأ تصدير الثورة الذي برز بعد قيام الجمهورية اإلسالمية 

ران بتوظيف البعد الديني في تحقيق أهدافها السياسية، وتتبني إيران ما م،وتقوم إي0222في إيران عام 

)أم القري(، والتي تعتبر إيران نفسها مركز العالم اإلسالمي الذي يجب على باقي الدول  باستراتيجيةيعرف 

وة حالعربية واإلسالمية الدوران في فلكه، وعلى ذلك رأت إيران أن الثورات العربية بمثابة امتداد للص

عقود، حيث عملت على تمكين األقليات الشيعية في العديد من بلدان الوطن  3اإلسالمية في إيران قبل 

 .(29)العربي لتحقيق دور أكبر في المستقبل السياسي"

كان للتدخل اإليراني في سورية أوضح األمثلة على سلوكها الطائفي، فهي سهلت انخراط آالف الُمتشددين  

وريين في الدفاع عن نظام بشار األسد. وعلى رغم أن القادة اإليرانيين ركزوا على الشيعة من غير الس

شرعية تدخلهم في سورية، ونفوا وجود أي أجندة طائفية، إال أن السلوك الطائفي اإليراني كان واضحا إلى 

 (.30)كبيرة درجة 

الحتالل األمريكي للعراق عام أما في العراق فقد" فرض الدور اإليراني نفسه على الساحة العراقية منذ ا

م، ولهذا فإن فاعلية الدور اإليراني في العراق ليس محصلة لقوة إيران فقط ،وإنما جاء نتيجة 7113

 ولهذا تبدو المرحلة الحالية األكثر أهمية بالنسبة لمتغيرات داخلية وإقليمية ودولية مهدت الطريق لهذا الدور،

بعد سيطرة تنظيم داعش على عدة مدن في محافظات وسط وشمال للدور اإليراني في العراق، وخصوصا 

ومنها مناطق محاذية للحدود العراقية، اإليرانية، فكانت هذه األزمة بمثابة فرصة جديدة إليران  العراق،

 .(31)التي أصبحت الفاعل األهم في تقرير واقع ومستقبل العراق"

                                                             
( عطية، صدام حمد، الصراع الدولي واإلقليمي في الشرق األوسط وأثره على المنطقة العربية، بحث، الناشر، مجلة 28)

 https://www.iasj.net ، 333ص337م، ص7102، 00تكريت للعلوم السياسية، العدد 

 www.acrseg.org م، 7103منطقة العربية، المركز العربي، ( صالح، مصطفى، محددات الدور اإليراني في ال29)

استوار، افشان، المعضالت الطائفية في السياسة الخارجية اإليرانية: حين تتصادم سياسات الهوية مع االسترتيجية،  (30)

 mec.org-https://carnegie م، 7102دراسة، مركز كارينغي للشرق األوسط، 

، إسالم التوني، وآخرون، أثر المذهبية في السياسة الخارجية اإليرانية تجاه الشرق األوسط: ومحمدمحمد، أحمد ثابت،  (31)

 https://democraticac,de م، 7102دراسة حالة العراق، سوريا، لبنان، بحث، المركز الديمقراطي العربي، 

https://www.iasj.net/
https://www.iasj.net/
http://www.acrseg.org/
http://www.acrseg.org/
https://carnegie-mec.org/
https://carnegie-mec.org/
https://democraticac,de/
https://democraticac,de/
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واضحا أن العالقات التي تجمع بين إيران وحزب هللا وفق أما في قضية التدخل اإليراني في لبنان، فقد بدا 

قواميس العلوم السياسية هي" عالقات خاصة وفق منهج مذهبي وهي أعلى مستوى في العالقات بين وحدتين 

دوليتين أو وحدة دولية وفاعل من غير الدول، وتحدث حين تصل الوحدتان إلى أعلى درجة في التنسيق 

خليا وخارجيا، وتتيح لكال الطرفين التحدث باسم الطرف اآلخر في ما يتعلق بالمواقف تجاه القضايا كافّة  دا

من تلك القضايا وتوجيه سياسات موحدة وعقد تحالفات مؤثرة، فإيران تتحدث باسم حزب هللا في الشؤون 

تشرذم ان ماإلقليمية والدولية وتدعمه، وفي المقابل يأتمر الحزب بأوامر إيرانية على نحو أسفر، عن لبن

 .(32)سياسيا متصارع طائفيا مخترق إيرانيا"

وفي إطار تركيز إيران على منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية وتنامي أطماعها في السيطرة على  

المنطقة بغية تصدير ثورتها، عُدت اليمن إحدى أهم نقاط االهتمام الرئيسية بالنسبة إلى إيران، التي من 

تعزيز مكانتها في اإلقليم، وتدعيم موقفها سواء في مواجهة األطراف اإلقليمية  شأنها أن تساعدها في

األخرى، أو في مواجهة بعض القوى الدولية، وخصوصا الواليات المتحدة األمريكية. لذلك سعت إيران 

إلى ممارسة دور نشط في اليمن مستندة إلى مزيج من االعتبارات المصلحية البراغماتية واالعتبارات 

لمذهبية واأليديولوجية. ونتيجة لهذا أصبحت اليمن بالنسبة إليران، ورقة مقايضة ومصدر مساومة لها في ا

 .(33)المنطقة مقابل ما يجري في الشام والعراق أمام القوى العالمية والممانعين النتشار نفوذها في 

 :التدخل التركي في المنطقة العربية وأثره على الطائفية السياسية

إن الخالفات بين العرب والترك ذات جذور تاريخية، بدأت حين أخذ الترك زمام الخالفة اإلسالمية  

وأخرجتها من يد العرب، وأصبحوا قوة توسعية بحجة الفتوحات اإلسالمية، العثمانية، وعندما عاد العرب 

ة، أعدموا نخبهم السياسيإلى استذكار ماضيهم، وأدركوا حقيقة كينونتهم، ارتكب الترك المجازر بحقهم، و

وشردوا ذويهم. من دون أدنى شك أن تركيا تشكل خطرا كبيرا  على الدول العربية، فهي تُسخر كافة إمكاناتها 

السياسية والعسكرية واالقتصادية في سبيل إضعافها، وإخراجها من دائرة الدول اإلقليمية المهمة في المنطقة 

فاشل. لقد كانت تركيا ومازالت تبني عالقاتها مع العالم بالعربي  والشرق األوسط، واإلبقاء عليها كدول

بذهنية التسلط والوصاية، فهي تعمل على إعادة إحياء المصطلحات التي من شأنها تأجيج الصراعات 

والنزاعات الطائفية في المنطقة، وتجلى ذلك في سياساتها حيال األزمة األخيرة التي عصفت بالحكومات 

انتهاء بسوريا، تحديدا الدور الذي لعبته حكومة العدالة والتنمية طيلة العقدين الماضيين في  العربية، وليس

العمل على دعم مخططاتها التوسعية في المنطقة، وما التحالفات التي جمعت بين حزب العدالة بحزب 

ناسب بالتالي المي، لتتالحركة القومية إال ترسيخا  البتداع نظام يجمع بين الشوفينية التركية والتطرف اإلس

مع المرحلة السياسية الراهنة، وتدخلها المباشر في سوريا والعراق بذريعة حماية األمن القومي التركي 

 .(34)دون تحديد حدود معينة لذلك

الستقالل الملموس الواضح باألثر إن المخاوف التركية تعكس القلق العميق الذي يداخل تركيا فيما يتعلق 

نفوذها يتقلص في العراق سكانها األكراد، حيث وجدت تركيا ى ــذاتي قوي في العراق علكردي أو لحكم 

راقيين حققوا إن األتراك يدركون أن األكراد العبيد في المستقبل. األحداث واحتارت في كيفية التأثير بسير 

ت تركيا تعتمد أصبحم. وفي السياق ذاته 711بعد االحتالل األمريكي للعراق عام  متميزا ألنفسهم موقفا

فهي لم تبدأ ، جديدة نسبيا على تركياالتركمان قضية  ، حيث أنالعراقيةاألقلية التركمانية على يوما بعد يوم 

                                                             

م، 7102الدور اإليراني في المعادلة اللبنانية: المؤشرات والدالالت، بحث، المعهد الدولي للدراسات اإليرانية،  (32)

 iiis.org-https://rasanah 

 www.ruaa.cc م، 7102خارطة األزمة اليمنية جذورها وبواعثها،  (33)

م، 7102العالقات التركية العربية في ظل أزمات الربيع العربي، دراسة، مركز الفرات للدراسات،  (34)

 www.firatn.com 

https://rasanah-iiis.org/
http://www.ruaa.cc/
http://www.ruaa.cc/
http://www.firatn.com/
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استندت أنقرة إلى أن وقد في التعبير عن المطالبة بحقوق األقلية التركمانية في العراق سوى في التسعينات. 

الدفاع عنهم وبخاصة مطالبتهم بتولي ء فرفعت لوا، في العراقعرقية كبيرة جماعة ون ثالث ــيمثلالتركمان 

ة العراقية والتي ــالجبهة التركمانيإنشاء تركيا دورا حيويا في اإلطار، لعبت ذا ــه، وفي زمام مدينة كركوك

فهناك من يعارض تدخل أنقرة ، ت لوائها. إال أن التركمان منقسمونــترغب أن ينضوي التركمان تح

 .(35)التركمان طائفية بين السُنة والشيعة اختالفات كما أن هناك ، هة التركمانية العراقيةوسيطرة الجب

تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش وتحجيم أي دور لألكراد، وبهذا اتسعت وجاء التدخل التركي في سوريا 

رقعة النفوذ التركي في شمال سوريا على نحو غير مسبوق، منذ أن أطلقت أنقرة عملية درع الفرات في 

كما تذرعت تركيا بوجود مقابر تعود لقادة عثمانيين  .مرةم، ودخلت دباباتها لألراضي السورية ألول 7102

ومن أدلب إلى عفرين في حلب، لم تتوقف األطماع  .طق أخرى شمالي سوريا، لبسط نفوذها عليهافي منا

التركية في السيطرة على المزيد من األراضي السورية، بذريعة مواجهة الجماعات الكردية المسلحة، التي 

التركي رجب طيب  وقد ذهب الرئيس .تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا

أردوغان إلى أبعد من سوريا، حين هدد بدخول القوات التركية إلى قضاء سنجار شمالي العراق لتطهيره 

ولم يقتصر التمدد التركي في سوريا على الغزو العسكري وقضم . من العناصر الكردية على حد قوله

تت ات الطرق والمؤسسات العامة التي بااألراضي، بل امتدت الهيمنة التركية لتشمل الكتب المدرسية والفت

 .(36) التركيةتعج باللغة 

أما في ليبيا فما زال الدور التركي في" محل تساؤل خاصة في ضوء حالة االلتباس والغموض التي تحيط 

ودخول الوضع في ليبيا إلى حالة من عدم  م،7100بالتدخل التركي في الشؤون الليبية منذ ثورة عام 

أسهمت هذه الحالة في نشاط النمط الميليشياتي في السياسة الليبية التي هيمن عليها السالح. االستقرار، إذ 

وأثبتت األحداث السياسية فيما بعد هذه الرؤية، إذ اعتمدت األحزاب والقبائل على الميليشيات لتضمن لنفسها 

يتم  ى طاوالت التفاوض التيموقعا سواء داخل العملية السياسية الليبية في مراحل االنتخابات أو حتى عل

ويرى بعض المتابعين أن التدخل التركي في الحالة الليبية من خالل كسر حظر  .رعايتها دوليا وإقليميا

السالح المفروض على ليبيا ما هو إال استمرارا لدعم حالة عدم االستقرار من خالل إصرار أنقرة على 

 .(37)السياسي الليبي" المشهد تأزيمتسليح الميليشيات التي تعمل على استمرار 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

، 2ص2م، ص7112، هنري، تركيا والعراق أخطار وإمكانات الجوار، بحث، الناشر، معهد السالم األمريكي، باركي )35)

 www.usip.org 

 s://www.maspero.eghttp م، 7103عثمان، عبد الرحمن، أطماع تركيا في سوريا وحائط الصد المصري،  (36)

م، 7103عبد العال، محمود جمال، الدور التركي في ليبيا، المركز العربي للبحوث والدراسات،  (37)

 www.natourcenter.com 

http://www.usip.org/
https://www.maspero.eg/
https://www.maspero.eg/
http://www.natourcenter.com/
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 المبحث الثالث

 أثر األقليات على االستقرار السياسي في المجتمعات العربية

، قدرا من الحساسية والتعقيد، باعتبار أن ةـلدولدة احوبواألقلية ائفية طلت الجماعاموضوع ا سةدارتثير 

هذا الموضوع متغير تابع للمتغير األصيل هو وحدة الدولة. يعتمد مفهوم األقلية على العالقة الثقافية والدينية 

ألخرى الناظمة للمجتمع ال تفسر وجود أو اللغوية التي تميز الجماعة األقلية داخل المجتمع، ألن العالقات ا

األقليات وال تميزها، فالعالقات االقتصادية واالجتماعية تخترق كل األنسجة الثقافية والدينية واللغوية، 

وتعمل على إعادة ترتيبها بين األفراد. بذلك تصبح األقلية حيزا تتناقض فيه المصالح المادية واالجتماعية. 

يعبر عن عالقة أيديولوجية، فتُعرف األقلية نفسها من خالل انتسابها لمبدأ ثقافي أو لذا فإن مفهوم األقلية 

عقيدة أو مذهب أو لغة. إن وجود الجماعات الطائفية واألقلية داخل الدولة يعني تعدد االنتماءات والهويات 

ة في الدولة، للهوية الوطنيالفرعية داخل التكوين االجتماعي، الطائفي، الديني والقبلي، مقابل االنتماء الكلي 

وهي سمة ليست لصيقة بمجتمع معين أو دولة ما، طالما لم يكن التجانس الثقافي أو العرقي شرطا إلرساء 

مشروع الوحدة القومية وقواعد النظام السياسي، بيد أنه ال يمكن اعتبار انتكاس المشروع القومي التوحيدي 

تماعي ألتعددي والتنوع الثقافي، ففي تاريخ الحضارات هناك ما ألمة من األمم نتيجة حتمية للتركيب االج

ما يدل م يشير إلى أن ذلك التعدد يمكن أن يغذي المشروع االجتماعي الثقافي ويمده بأسباب االستمرار،

 .(38)على أن التعدد ليس دائما سبب كافيا لالنقسام واالقتتال الداخلي

كر السياسي يرتكز حول نظريتين أساسيتين" أحدهما ترى أن إن تداول مفهوم الجماعات الطائفية في الف

الطائفية ترجع في أصولها التاريخية واالجتماعية إلى التطور التاريخي في الوعي القومي، بهذا المعنى فإن 

الطائفية واألقلية كمفهوم اجتماعي سياسي، تعد من رواسب التاريخ وترتبط باألمية والجهل وجزء من 

التالشي بتنامي الوعي القومي. والنظرية األخرى ترى أن الطائفية واألقلية هي التعبير  ماضي يئول إلى

الحقيقي عن البنية االجتماعية التي تميزت بها المجتمعات العربية عن غيرها بوجود اإلسالم، ويعتقد 

ة ويرفض قع األغلبيأصحاب هذا الرأي، أن اإلسالم ال يقبل إال التفرد بالسلطة السياسية واالستحواذ على مو

 .(39)كل ما يرتبط بالطائفة واألقلية"

وبالعودة إلى مفهوم األقلية، فإنه يتسم بالمرونة وصعوبة التحديد، فهو عُرضة للتغيير واالختالف تبعا 

للظرف التاريخي والسياسي الذي يعطي للمفهوم أبعاده السياسية واالجتماعية. لذلك ال نجد اتفاقا بين الباحثين 

تحديد معيار واحد لمفهوم األقلية، فهناك من يعتمد المعيار الكمي )األغلبية واألقلية(، وآخرون حول 

يعتمدون المعيار الثقافي في تعريف األقلية، وفريق ثالث يحدد مفهوم األقلية من خالل المعيار السيولوجي 

 يعرف األقلية" بأنها مجموعة من)األهمية والهامشية(. فالمعيار الكمي يكسب المفهوم معنا سياسيا، وبذلك 

سكان دولة ما تختلف عن األغلبية من باقي السكان في االنتماء العرقي أو اللغوي أو الديني، دون أن يعني 

 .(40)ذلك بالضرورة موقفا سياسيا متميزا"

المنطلق عُرفت  ذاأما المعيار الثقافي فحدد مفهوم األقلية بناء على العالقات الثقافية والدينية واللغوية، ومن ه

األقلية" على أنها حاصل شعور ثقافي مشترك بين جماعة من الناس يحقق لها التوازن في عالقتها 

بالجماعات األخرى، وما يدفع هذا النوع من الشعور والوعي الثقافي إلى الظهور بسبب غياب أمرين 

                                                             

( للمزيد راجع، بلقزيز، عبد اإلله، دور الدولة في مواجهة النزاعات األهلية، النزاعات األهلية العربية، العوامل الداخلية 38)

  03م، ص0222والخارجية، الناشر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 2م، ص0221افي العربي، بيروت، غليون، برهان، نظام الطائفية من الدولة إلى القبيلة، الناشر، المركز الثق (39)

صالح الدين، ياسر رباح، أثر الطائفية واألقلية على وحدة الدولة والتنمية السياسية )السودان نموذجا(، أطروحة  )40)

استكماال للحصول على درجة الماجستير في برنامج التخطيط والتنمية السياسية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

  72م، ص7102
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لسياسي حول مشروع وطني أساسين ألي نظام سياسي وهو، غياب عالقة المواطنة، وغياب اإلجماع ا

 .(41)واحد"

وطبقا لمعيار األهمية والهامشية االقتصادية واالجتماعية عُرفت األقلية" مجموعة ترى بأنها تتلقى معاملة 

غير متساوية مع باقي المواطنين، بسبب صفات جسدية وثقافية واجتماعية، وهي بذلك تختلف عن األغلبية 

الدين، الثقافة، اللغة أو الساللة، واستندا إلى ذلك فأن الجماعة األقلية في واحد أو أكثر من الميزات مثل، 

هي جماعة أثنية في األساس، فهي أما أقلية مادية )عددية(، أو أقلية معنوية تتسم بضعف الوزن االجتماعي 

 .(42)والسياسي واالقتصادي"

 :مشكلة األقليات في العصر الحديث

ديث على نطاق دولي بوصفها مشكلة بحاجة إلى عالج، عندما ظهرت برزت قضية األقليات في العصر الح 

قواعد لحماية األقليات حين تم ترسيم حدود الدول األوروبية، بحيث تضمنت االتفاقيات بعد الحرب العالمية 

األولى نصوصا لحماية األقليات، اشترطت فيها دول الحلفاء أن تعامل األقليات بشكل عادل ومتوازن بالنسبة 

قليات الجنس أو الدين أو اللغة، بشرط أن يكون الجميع سواسية أمام القانون، السيما الحقوق المدنية أل

والسياسية لجميع الرعايا مهما اختلفت أجناسهم ولغاتهم ودينهم. وعندما انتهت الحرب العالمية األولى 

مجر، وعند رسم حدود تلك انهارت إمبراطوريات كبرى أمثال اإلمبراطورية العثمانية وإمبراطورية ال

الدول لم يكن هناك مفر من أن تضم هذه الدول أقليات في الجنس واللغة والدين. من خالل مجريات األحداث 

تواجه األقليات في واقعنا الراهن، تحديات عظيمة، فقوى الهيمنة الغربية تسعى جاهدة إلى جعل هذه األقليات 

تقدم الدول العربية واإلسالمية ونهوضها وانبعاثها  أوراق ضغط، وثغرات اختراق وتدخل إلعاقة

الحضاري. فمنذ بدايات الغزوة االستعمارية الحديثة للوطن العربي، المتمثلة بحملة نابليون بونابرت على 

م، كان اإلعالن عن مخطط العمل الستخدام األقليات في مشروع الهيمنة االستعمارية، 0223مصر عام 

ت االستعماري الموجه ضد مصر، لم تخرج فرنسا من الساحة، فقد سعت وبكل وبعد فشل مشروع بونابر

قوة إلى تحويل اتجاه األقلية المارونية في لبنان إلى الغرب بدال من الشرق عن طريق التغريب الثقافي 

 اوغيرها، وتولت فرنسا في بالد المغرب العربي اللعب بورقة األقلية األمازيغية إللحاق عاداتها وأعرافه

بالقانون الوضعي الفرنسي، بدال من الشريعة اإلسالمية، وإلحاقها لغويا وثقافيا بالفرنسية، بدال من هويتها 

الحضارية اإلسالمية العربية. ولهذا تكون المقاصد من وراء اللعب بأوراق األقليات في البالد العربية 

ي ي العالم العربي، وكذلك أذكاء النار فواإلسالمية بغرض" تثبيت وتقوية الميول االنعزالية لألقليات ف

مشاعر األقليات المسيحية في المنطقة وتوجيهها صوب المطالبة باالستقالل والتحرر من االضطهاد 

اإلسالمي، فمجرد تحريك األقليات هو عمل ايجابي بالنسبة للمستعمرين، لما قد ينتج عنه من آثار تدميرية 

(. أما الواليات المتحدة األمريكية فقد استخدمت ورقة األقليات في الصراع 43على المجتمع المستقر")

ورثت الواليات المتحدة األمريكية النفوذ االستعماري البريطاني والفرنسي وبشكل واضح حيث" 

واألوروبي عموما في منطقة الشرق األوسط والعالم اإلسالمي، ورثت منه تقاليد المدرسة االستعمارية في 

وبديهي أنها طورت في الوسائل واألساليب وصبغت المسألة بصبغتها  الصراع،م األقليات في استخدا

الخاصة. ونالحظ أيضا أن الحقبة األمريكية تميزت بحالة جديدة، وهي أن طلب الدعم الخارجي أصبح 

تخدام موجودا لدى قطاعات من األقليات أو بعض هوامشها، مثل أقباط المهجر المصريين. وهكذا فإن اس

                                                             

 77غليون، برهان، نظام الطائفية من الدولة إلى القبيلة، مرجع سابق، ص (41)

صالح الدين، ياسر رباح، أثر الطائفية واألقلية على وحدة الدولة والتنمية السياسية )السودان نموذجا(، مصدر سابق،  (42)

 72ص

 32م، ص7113الشروق، القاهرة، ( عمارة، محمد، اإلسالم واألقليات والحاضر والمستقبل، الناشر، مكتبة 43)
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األمريكية، وتحديدا بعد انهيار االتحاد السوفيتي وحتى  االستراتيجيةاألقليات كان جزاء ال يتجزأ من 

 . (44)اآلن"

ومن الغريب إلى حد بعيد أن اليهود هم أصل األقليات المنتشرة في العالم، وربما هذا ما جعلها أدرى من 

اص، وجعلت منها مجاال حيويا لنشاطها وتحركاتها غيرها في كيفية استغالل قضية األقليات لصالحها الخ

االستعمارية في العالم، فكلما ازدادت األقليات في العالم، ازدادت قوة إسرائيل، لذا فهي مختصة في صناعة 

األقليات بالدرجة األساس، فإن إسرائيل مختصة في تحركيها ضد الدولة التي تقطنها تلك األقلية، وذلك 

لجانبين، وإضعاف الجميع إلى درجة االنحناء واالضمحالل، فمن لم يكن لديه أقلية لتوسيع الهوة بين ا

 . (45)ُصنعت له دون تأخير، ومن ال يرغب بالحرب سيجدها عما قريب مع خصم ال يختاره بنفسه

 :األقليات في المشرق العربي والتدخالت الخارجية

زها مختلف األنظمة السياسية العربية، التي ستفر ستوجههاتعتبر مسألة األقليات من أبرز التحديات التي  

التطورات الحالية التي يشهدها العالم العربي، وذلك ألنها، أي مسألة األقليات سوف تستخدم كورقة بيد 

بعض الدول الخارجية من أجل تعزيز المشاكل واالنقسامات في المجتمعات التي توجد فيها أقليات، حتى 

عليها، باإلضافة إلى أن بعض األنظمة التسلطية العربية لعبت دورا كبيرا في  يسهل لهذه الدول الهيمنة

تعزيز مشاكل األقليات، التي طالما أسفرت نتائجها عن نزاعات أهلية وزعزعة الوحدة الوطنية واالستقرار 

، فإن تالسياسي فيها. وإذا كان للعامل الخارجي الدور الكبير في إثارة الطائفية والصراع بين األقليا

المسؤولية األولى تقع على عاتق النظم السياسية التي فشلت في إيجاد مشاريع وخطط ناجحة لالندماج 

الوطني، وذلك بسبب االستبداد العصبوي في الدول العربية، الذي أدى إلى تعزيز انكفاء الجماعات الطائفية 

قت فدرالية هو الحل المطروح في الووالعرقية إلى عصبياتها التقليدية، بحيث أضحت الفيدرالية والكون

الحالي كمخرج وحيد لمشكلة االندماج القومي في بعض تلك البلدان. وفقا لهذا أصبح من الضروري أن 

تسعى الدول المعنية بهذا الموضوع في معالجة قضايا األقليات ليس فقط من أجل االستقرار السياسي ووحدة 

ة، والحد من التدخالت الخارجية ذات الصبغة االستعمارية، بل أراضي الدول التي تبرز فيها هذه المشكل

أيضا من أجل المضي قدما باتجاه تحقيق التنمية واالزدهار وإرساء دعائم الحكم الرشيد والديمقراطية التي 

ال تتحقق من دون ضمان احترام حقوق األقليات. ويرى البعض أن الحل األمثل إلشكالية الهوية واالندماج 

تبني مشروع وطني يؤسس لعقد اجتماعي وسياسي جديد يرتكز إلى بناء الهوية الوطنية الجامعة،  هو، في

 .(46)السلطة باإلضافة إلى اعتماد سياسات ناجحة لالندماج الوطني تضمن مشاركة الجميع في إدارة 

 :حماية حقوق األقليات

في لنظم، وما عانته هذه المجموعات المعامالت الال إنسانية ضد األقليات من طرف بعض ا أدى استمرار 

والتمييز العنصريين، إلى التفكير بضرورة إيجاد نظام حماية، لذلك أوجد قة رلتفامشكلة ن مدول عديدة 

المجتمع الدولي، ومنظمة األمم المتحدة تحديدا وسائل متمثلة في اتفاقيات وإعالنات نصت على حماية حقوق 

وذاتيتها. فأصدرت مواثيق مختلفة تؤكد على أن الفصل والتمييز  األقليات واالعتراف لها بخصوصيتها

العنصريين القائمين على أساس عرقي أو اثني أو ديني أو لغوي، يمثالن إهانة لكرامة اإلنسان وانتهاك 

لحقوقه وحرياته األساسية التي أقرتها مبادئ القانون الدولي، حيث أكدت هذه المواثيق على إن التمييز الذي 

رض عقوبات على فيستلزم  اإلنسان ممايمثل تعدي على خصوصيات إلثني ون واألصل اللب احسن ويك

                                                             

 www.albayan.co.uk ، 312( مورو، محمد، استخدام األقليات في الصراع مع العالم اإلسالمي، بحث، ص44)

اب، بيروت، ( للمزيد راجع، محمود، جمال الدين محمد، اإلسالم والمشكالت السياسية المعاصرة، الناشر، دار الكت45)

 33ص73، محمد، اإلسالم واألقليات والحاضر والمستقبل، مصدر سابق، صوعمارة، 333م، ص0227

، شروق أياد، المسألة الطائفية وصناعة األقليات في المشرق العربي الكبير، مصدر سابق، وخضرنائل، جرجس، ( 46)
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ن إلعالافي ء ما جادي صارخ على تعأن التمييز مخالف لمبادئ ميثاق األمم المتحدة، و مرتكبيها باعتبار

دئ. لقد أزداد االهتمام بحقوق األقليات في العشرينات من القرن الماضي مبان موق اإلنسان لعالمي لحقا

السياسي و نتيجة تصعيد التوترات العرقية واإلثنية والدينية التي عرضت النسيج االقتصادي واالجتماعي

ستغناء م االتن لكللدولة وسالمتها اإلقليمية للخطر، وقد سبق لألمم المتحدة قد أنشأت نظام لحماية األقليات 

دة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أساس قاعدة حماية حقوق اإلنسان لمتحم األمدور ميثاق اعنه بص

 ع بدون استثناء. إن االعتقاد الذي كان سائدا في القانونوحرياته األساسية ومبدأ عدم التمييز والمساواة للجمي

الدولي، بأن جميع األقليات يمكن أن تنصهر داخل المجتمع أثبت خطأه نظرا لتمسك الفرد بهويته الخاصة 

ل في تحليدا قية مهمة جرلعت اعاولمجمودينه، وكما ذكرنا آنفا بعد انهيار المعسكر االشتراكي أصبحت ا

 . (47)فيها واجد ع التي تتضاوألا

 

 

 

 

 

 

                                                             

فتيحة، بن نعمان، مظاهر الحماية الدولية لحقوق األقليات، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم  (47)

  32ص32م، ص7102التخصص القانون، جامعة مولود معمري، الجزائر، 


