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ال��ط��ائ��ف��ي��ة ق��ب��ل ال��ط��و�أف��ة يف ع���راق م��ا ق��ب��ل »2003
وال�����ذي ك��ت��ب��ه ف��ن��ار ح����داد -وه����و ب��اح��ث يف ج��ام��ع��ة
���س��ن��غ��اف��ورة ،و���ص��اح��ب ك��ت��اب« :ال��ن��ظ��ام ال��ط��ائ��ف��ي يف
ال���ع���راق :ر�ؤى ت��ن��ازع��ي��ة ح���ول ال���وح���دة» (-)2011
على حتديد دالل��ة «الطائفي» و»الطائفية» ،ور�سم
���ص��ورة ل��ل��ت��داخ�لات يف ال��ع�لاق��ات ال�سنية ال�شيعية
ب��ال��ع��راق قبل االح��ت�لال الأم��ري��ك��ي .ور�أى الباحث
�أن ان��ف��ج��ار ال�����ص��راع ال��ط��ائ��ف��ي ال����ذي ن�����ش��ه��د عليه
ال��ي��وم ب��ال��ع��راق م��ا ك���ان جم���رد ن��ت��اج حتمي للتعدد
الطائفي يف ذاته ولذاته ،و�إمنا هو ثمرة مرة لربوز
الدولة القومية احلديثة .فهو نابع من الديناميات
ال�سيا�سية املتجادل حولها ،ومن �صلته ببناء الأمة
والهوية القومية و�سوء تدبري التعدد الطائفي ،ويف
النهاية مب�شروعية الدولة .وتناول الف�صل الثالث
احلالة ال�سورية؛ حيث عمد �أ�ستاذ الأنرتبولوجيا
الربازيلي بول جابرييل هيلو بينتو �-صاحب كتاب:
«�إثنوغرافيا الإ�سالم» (� -)2012إىل ت�سليط ال�ضوء
ع��ل��ى ط���و�أف���ة ال�����ص��راع ال�����س��وري ال���ذي ك���ان ق��د ب��د�أ
خمتلفا غري طائفي (طائفتي هي احلرية) ،وانتهى
طائفيا .و�أب��رز الباحث كيف �أن نظام الأ�سد -وعن
ق�����ص��د -ل��ع��ب ع��ل��ى احل��ب��ل ال��ط��ائ��ف��ي ع�بر ا�ستعمال
�آلية القمع »-التوزيع الطائفي للعنف» -وكيف �أن
بع�ض ال��زع��م��اء ال�سنة ع�ضوا على الطعم و�ألهبوا
ط��و�أف��ة ال�صراع م��ن �أ�سفل ،وكيف تداخلت عوامل
�أرب��ع��ة يف �صناعة ال��ط��و�أف��ة :م��ن الأع��ل��ى (ال��دول��ة)،
وم��ن الأ�سفل (املجتمع) ،وم��ن اخل��ارج �إىل الداخل
(ال���ق���وى اخل���ارج���ي���ة) ،وم����ن ال���داخ���ل �إىل اخل����ارج
(االنت�شار نحو الدول املجاورة) .ويف الف�صل الرابع،
�أو�ضحت عاملة الأنرتبولوجية ال�سيا�سية املتخ�ص�صة
يف ال�����ش���أن ال�����س��ع��ودي م�����ض��اوي ر���ش��ي��د -يف مقالها
«الطو�أفة باعتبارها ثورة م�ضادة� :أجوبة ال�سعودية
على الربيع العربي» -كيف �أن��ه مبا�شرة بعد بداية
ان��ت��ف��ا���ض��ت��ي ت��ون�����س وم�����ص��ر ُو���ض��ع��ت ال��ط��و�أف��ة على
ر�أ�س �أولويات الثورة امل�ضادة التي ا�ستعملها النظام
ال�سعودي للمبالغة يف تبيان الفوارق الدينية وتفادي
تطور �سيا�سات غري طائفية .ول�صرف االنتباه عن
امل��زاج الثوري ال��ذي انت�شر يف املنطقة� ،أق��ام النظام
ال�سعودي التفرقة ب�ين الأغلبية ال�سنية والأقلية
ال�شيعية ،بحيث �أن اجل��م��اع��ت�ين ���ص��ارت��ا عاجزتني
ع��ن �إب����داع ر�ؤى م�شرتكة ل��ل��ح��راك ال�سيا�سي .ويف
الف�صل اخلام�س ،عمد امل�ؤرخ الربيطاين ذو الأ�صول
الإيرانية �إ�سكندر �صديغي بوروجودي -يف مقاله:
«العمق الإ�سرتاتيجي لالنتفا�ضة امل�ضادة ومنطق
ال��ط��و�أف��ة :امل��ذه��ب الأم��ن��ي للجمهورية الإ�سالمية
الإيرانية و�آثاره اجلهوية»� -إىل �إظهار كيف �أن �إيران
�أ�سهمت يف منطق الطو�أفة يف كل من العراق و�سوريا

ب��ط��رق خمتلفة .ور�أى �أن �سيا�سات �إي���ران ه��ذه ما تكري�س ال�سلطوية ويف �إق��ام��ة ال��ت��وازن ب�ين القوى
كان الباعث عليها التعاطفات الطائفية املفرت�ضة ،الداخلية املتعار�ضة ،وت��رى �أن امل��خ��رج م��ن الو�ضع
ال وال امل��زاع��م ب�ش�أن ن��زوع �إي���ران �إىل الهيمنة على لي�س الطو�أفة بقدر ما هو احلد من ال�سلطوية.
املنطقة ،و�إمنا مقت�ضيات «ال�سيا�سة الواقعية» .ودار
الف�صل ال�ساد�س على احلالة اليمنية .وق��د عمدت خامتة الكتاب
عاملة ال�سيا�سة �ستي�سي فيلربيك ي���اداف �-صاحبة ال���دع���وى امل��ف��ت��اح يف ه���ذا ال��ك��ت��اب ه��ي �أن ال��ط��و�أف��ة
كتاب« :الإ�سالميون والدولة :امل�شروعية وامل�ؤ�س�سة تف�شل يف تف�سري الفو�ضى احلالية القائمة بال�شرق
باليمن وبلبنان» ()2013ـ �إىل تقدمي عر�ض تاريخي الأو���س��ط .ذل��ك �أن النظر �إىل املنطقة ع�بر منظار
نقدي عن عملية الطو�أفة املعقدة باليمن ،منتهية طائفي من �ش�أنه �أن ي�ضبب احلقائق املعقدة املتعلقة
�إىل �أن ال �شي ك��ان ق��د ب��ذل م��ن �أج��ل ت��ف��ادي البعد ب�سيا�سة املنطقة �أك�ثر من �أن ينريها .واحل��ال �أنه
الطائفي ال��ذي ي��دم��ر اليمن الآن ،و�أن امل�ؤ�س�سات يجب النظر �إىل عدم اال�ستقرار احلايل بكونه ناجما
االنتقالية التي �أعقبت االنتفا�ضة اليمنية �ساعدت عن �سل�سلة �أزمات التنمية التي جتد �أوجها يف انهيار
بالعك�س م��ن ذل��ك -على �إن��ت��اج ال�����ص��راع الطائفي �سلطة الدولة .واحلد�س اجلوهري يف الكتاب هو �أنالذي كانت �سعت �إىل حله ،و�أن ما تفاداه اليمنيون ال�سيا�سة الطائفية يف ال�شرق الأو�سط املعا�صر «�أثر»
م���ن ط��ائ��ف��ي��ة يف ان��ت��ف��ا���ض��ت��ه��م �إمن����ا ح��ق��ق��ت��ه احل���رب عميق من �آثار ال�سلطوية ال�سيا�سية ولي�ست «�سببا».
بطرق مل تكن لتخطر على بالهم .ويعر�ض الف�صل ذلك �أن احلكم ال�سلطوي ف�شل يف تدبري العالقات
ال�����س��اب��ع �إىل احل���ال���ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة .وف���ي���ه ي��ت��ط��رق ب�ين اجل��م��اع��ات ،فكان �أن رك��ب ال��دع��اة ال�سيا�سيون
توبي ماتيزن �-صاحب ك��ت��اب« :اخلليج الطائفي :على الطائفية بغاية �إخ��ف��اء �ضعف ال��دول��ة ،وك��ان
البحرين والعربية ال�سعودية والربيع العربي الذي �أن عملوا على التجيي�ش ال�شعبي للحقد الطائفي
مل يحدث» ( ،)2013وكتاب« :ال�سعوديون الآخرون :وعلى ا�ستعداء اجلماعات بع�ضها �ضد بع�ض.
ال�سنة واملن�شقون والنزعة الطائفية» (� -)2015إىل و�أخريا ،ما البديل؟
التاريخ الطويل ل�سيا�سة التجيي�ش العابر للطوائف �أج��م��ع امل�ساهمون على ال��دع��وة للحد م��ا �أم��ك��ن من
يف اجل�����زي�����رة .وي���ظ���ه���ر ك���ي���ف �أن ال���ع���ائ���ل���ة امل��ل��ك��ي��ة التناف�سات اجلهوية -التي ي�شكل التناف�س ال�سعودي
بالبحرين تبنت حركات �إ�سالمية �سنية لكي تقيم الإي����راين ل��ب��ه��ا -ب��اع��ت��ب��اره ���ش��رط��ا م�سبقا لتحقيق
التوازن بها مع احلركات ال�شيعية التي بزغت بعد �أي تقدم من �ش�أنه التقليل من العنف الطائفي يف
الثورة الإيرانية ،وكيف �أنها اتبعت �سيا�سة الت�أثري ال�شرق الأو�سط .لذلك ال غرابة �أن يرتك امل�شرفان
عرب الطو�أفة من خالل القمع الدموي النتفا�ضة على الكتاب الكلمة الأخرية خلبري �إعادة بناء ال�سالم
عام  ،2011ويختم ب�أن الطو�أفة مق�صودة يف البالد ،ت��ي��م��وت��ي ���س��ي�����س��ي��ك .وق���د ا���س��ت��ك�����ش��ف و���ص��ف��ات ل��ن��زع
وه��ي �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة لإط��ال��ة �أم���د ال��ن��ظ��ام ،و�إح��ب��اط الطو�أفة وقلب موازين النزوع الطائفي املت�صاعد
�إمكان تكتل ين�شد التغيري الدميقراطي.
يف ال�شرق الأو���س��ط ،وط��رح املو�ضوع يف �إط��ار مقارن
ويتعلق الف�صل ال��ث��ام��ن مبعمار ال��ط��و�أف��ة بلبنان .مع عديد من التجارب الدولية� ،ش�أن جتربة �أيرلندا
وه���و ب��ق��ل��م ب��ا���س��ل ���ص��ل��وخ ���ض��م��ن م�ساهمته الثانية ال�شمالية والبو�سنة .وهو يعول على املجتمع املدين
يف ال��ك��ت��اب .وي��رى فيه �أن ثمة «م�أ�س�سة» للهويات وع��ل��ى الأمم امل��ت��ح��دة وع��ل��ى امل��ن��ظ��م��ات التو�سطية
الطائفية يف النظام ال�سيا�سي اللبناين ،وذلك ك�إرث اجلهوية وعلى منظمات ال�شراكات التنموية يف بناء
ارت��ب��ط بت�شكيل ال���دول���ة ول��ي�����س ك���أ���س��ا���س ت��اري��خ��ي ال�سلم يف منطقة ���ش��دي��دة ال��ط��و�أف��ة ،منهيا بذلك
عتيق .ذلك �أن م�أ�س�سة الهويات الطائفية مت بنا�ؤها بحثه هكذا بنربة �إيجابية تفا�ؤلية.
تاريخيا وق��ادت �إىل تفاهمات قبل احل��رب وبعدها-------------------------------- ،
وهي تعود �إىل �سيا�سة طو�أفة الهوية و�إىل العالقات  -الكتاب« :الطو�أفة».
ب�ين اجل��م��اع��ات و�إىل �أمن���اط التجنيد ال�سيا�سي يف  -امل�شرفان :نادر ها�شمي وداين بو�ستل.
ال��ب��ل��د .وي��ق�ترح ال��ب��اح��ث �إع���ادة التفكر التخيلي يف  -ال��ن��ا���ش��ر،»Oxford University Press« :
ه��ذه التفاهمات مبا �أنها انتهت �إىل امل���أزق احل��ايل2017 ،م.
منهيا ذل��ك باحلديث ع��ن حركة «طلعت ريحتكم»  -عدد ال�صفحات� 384 :صفحة.
ال��ت��ي تعد مبثابة �شكل مقاومة للنظام الطائفي.
* �أكادميي مغربي
ويدور الف�صل اخلتامي على احلالة الكويتية؛ حيث
تعمد مادلني ويلز يف مقالها« :الطو�أفة وال�سلطوية
واملعار�ضة بالكويت» �إىل الت�أكيد على دور النظام يف
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�سنية و�شيعية .و�إذا ك��ان ِّ
منظر احل���رب الربو�سي
كالوزوفيت�ش ق��ال� :إن احل��رب موا�صلة لل�سيا�سة
بو�سائل �أخ���رى ،ف����إن ال�����ص��راع الطائفي يف ال�شرق
الأو�سط اليوم ا�ستدامة للحكم ال�سيا�سي ال�سلطوي
ع�ب�ر جت��ي��ي�����ش ال���ه���وي���ة .ب��ه��ذه اخل��ل��ف��ي��ة ال�����س��ي��اق��ي��ة
ت�صري الطو�أفة مفهومة يف ال�شرق الأو�سط اليوم.
ذل��ك �أن الهويات الطائفية ال ميكن �أن ُت َ�شد و�أن
َُ
ت َّي�ش �إال �إذا مت ت�سخري االختالفات يف االعتقادات
والذاكرة التاريخية للدفع باجلماعات الدينية �إىل
مبادرة جماعية طائفية ت��دور على هويات خا�صة.
ومن هنا �أي�ضا �إ�شكال هذا الكتاب برمته :ملاذا ت�شتد
ال�����ص��راع��ات ال��ط��ائ��ف��ي��ة ال��ي��وم يف ال�����ش��رق الأو���س��ط؟
وملاذا يف هذه املنطقة بالذات ولي�س يف غريها؟
هو ذا ما ينطبق على العديد من البلدان الإ�سالمية
منذ ال�ستينيات من القرن املا�ضي .على �أن املفتاح
اجلوهري لفهم التطور الذي قاد �إىل بروز الطو�أفة
جنده يف عام الثورة الإيرانية .ومنذ حينها الحت يف
ال�شرق الأو�سط معامل تناف�س �إيراين �سعودي -ا�شتد
�أحيانا والن �أحيانا �أخ���رى -كانت ال��ط��و�أف��ة �إح��دى
م��ع��امل��ه ال���ب���ارزة .ول��ق��د �شكل «ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي» ع��ام
 2011نقطة حتول جوهرية يف العالقات ال�سعودية
الإي��ران��ي��ة خ��ا���ص��ة ،ويف ال��ع�لاق��ات ال�سنية ال�شيعية
ب��ع��ام��ة .وك���ل م��ن �إي����ران وال�����س��ع��ودي��ة ا���ص��ط��ف وراء
الطو�أفة بغاية �صرف االنتباه عن املطالب ال�شعبية
ب��ال��ت��غ��ي�ير ال�����س��ي��ا���س��ي ،ول��ك�����س��ب م��زي��د م���ن ال��ن��ف��وذ
داخ���ل امل��ن��ط��ق��ة .وق���د ب���دا ذل���ك وا���ض��ح��ا يف ال�����ص��راع
على البحرين ،ويف حتميل ك��ل دول��ة ل�ل�أخ��رى وزر
االنتفا�ضات التي وقعت على �أرا���ض��ي��ه��ا ،كما جتلى
فيما بعد على �أر�ض �سوريا واليمن والعراق ولبنان.
وك��ان��ت ق�ضية �إع���دام من��ر النمر �آخ���ر م��ا �أج���ج هذا
ال�صراع الطائفي ،حتى حمل تركيا على امل�شاركة
يف اجل��دل .وق��د لعبت و�سائل الإع�لام دورا خطريا
على ه��ذا امل�ستوى بالنفخ يف اجلمر .وبهذا� ،أ�صبح
التجيي�ش ح���ول ال��ه��وي��ات ال��ط��ائ��ف��ي��ة �أي�����س��ر نتيجة
لهذه الأحداث.
وب��اجل��م��ل��ة ،ت��ك��م��ن �أط���روح���ة ال��ك��ت��اب الأ���س��ا���س��ي��ة يف
ال��ق��ول :اال�ستبداد ال امل�يراث ه��و ال�سبب يف تنامي
ال���ط���و�أف���ة .وم����ا ك���ان���ت ال��ط��ائ��ف��ي��ة م��اه��ي��ة را���س��خ��ة
للدول الإ�سالمية ،و�إمن��ا كانت ت�شتد وتلني ح�سب
ال�سياقات .وم��ن ث��م ل��زم جت��اوز ال��وق��وف بالتحليل
ع��ل��ى ال��ت��ب��اي��ن��ات ال��ع��رق��ي��ة الأوىل ودف����ع ال�سلطات
الدينية بهذه التباينات ،نحو ت�سليط العناية على
�أث����ر ���س��ل��ط��ة ال���دول���ة وع��ل��ى ال��ع�لاق��ات ب�ي�ن ال��دول��ة
واملجتمع.
�أق�سام الكتاب وف�صوله
مت ت��ب��وي��ب ال��ك��ت��اب �إىل ب��اب�ين ح�سب زواي��ت��ي نظر:
�سعى الباب الأول -املو�سوم« :الطو�أفة من منظور
تاريخي وجيو�-سيا�سي ونظري»� -إىل توفري �صورة
�شاملة ع��ن ظ��اه��رة ال��ط��و�أف��ة .وق��د �أ�سهمت يف هذا
ال��ب��اب ط��ائ��ف��ة م��ن �أب����رز ال��ب��اح��ث�ين يف ه���ذا احل��ق��ل،
بحيث ال يكاد يوجد فيها باحث مل ي�صدر له بحث

���ض��اف يف ال���ظ���اه���رة .وه���ك���ذا ،جن���د ع��ل��ى ال�ترت��ي��ب
ال���ب���ح���وث ال��ت��ال��ي��ة� :أوال :ب��ح��ث �أ����س���ام���ة م��ق��د���س��ي
�أ���س��ت��اذ التاريخ و�أ���س��ت��اذ كر�سي ال��درا���س��ات العربيةبجامعة راي�س ،و�صاحب كتاب« :ثقافة الطائفة»-
وال���ذي حمل ع��ن��وان« :م�شكلة ال��ط��و�أف��ة يف ال�شرق
الأو�سط يف ع�صر الهيمنة الغربية» .وقد ركز على
ال��ب��ع��د احل��دي��ث مل�����س���أل��ة ال��ط��و�أف��ة� .إذ م��ا ك��ان��ت هي
�صنعة و�سيطية ،و�إمن���ا ه��ي ن��ت��اج ال��ق��وى احلديثة
وال��ظ��روف احل��ال��ي��ة .وق��د ن��ب��ه ���ص��اح��ب ال��ب��ح��ث �إىل
اجلدل الذي حدث بني املرويات املحلية لال�ستعداء
ال��ط��ائ��ف��ي وال��ت��دخ��ل ال��غ��رب��ي ،داع���ي���ا �إىل ا���س��ت��ع��ادة
تاريخ التعاي�ش يف ال�شرق الأو�سط باعتباره �أم�سى
حاجة م�ستعجلة �أك�ثر م��ن �أي وق��ت م�ضى .ثانيا:
ب��ح��ث ال��ب��اح��ث ال�����س��ي��ا���س��ي ب��ا���س��ل ���ص��ل��وخ �-أ���س��ت��اذ يف
اجلامعة الأمريكية ببريوت ،و�صاحب كتاب «�سيا�سة
الطو�أفة يف لبنان ما بعد احلرب» ( -)2015بعنوان
«ال��ط��و�أف��ة اجل��ي��و���-س��ي��ا���س��ي��ة يف ال�����ش��رق الأو����س���ط».
وق��د ر�سم الباحث معامل �صورة عامة عن �سريورة
الطو�أفة وعن �صالتها بالديناميات اجليو�-سيا�سية
ب��امل��ن��ط��ق��ة ،الف��ت��ا ال��ع��ن��اي��ة �إىل �أن م��وج��ة ال��ط��و�أف��ة
�سائرة �إىل التمدد ع�بر املنطقة ك��احل��ري��ق ،م���ؤك��دا
على �أن جذورها ال تعود �إىل ما قبل الع�صر احلديث
بقدر م��ا �أ�سهم يف ت�أجيجها الفاعلون ال�سيا�سيون
املحليون ال��ي��وم ...وذل��ك بغية الدفاع عن الأنظمة
ال�����س��ل��ط��وي��ة ���ض��د م��ن��اف�����س��ي��ه��ا امل��ح��ل��ي�ين .وق���د وق��ف
على الإ�سهام الإيراين ال�سعودي يف عربدة املرويات
الهوياتية وال��رم��زي��ة ،و�أب���رز كيف ت���أج��ج ذل��ك بعد
االنتفا�ضات العربية ،وح��ذر من عواقب ذل��ك على
املنطقة برمتها .ثالثا :بحث الباحث يزيد �صايغ
«املنطقة العربية ونقطة التحول ال��ك�برى» .وفيه
ح��اول الباحث �أن يجد معنى و�سط الفو�ضى التي
تعم ال�شرق الأو���س��ط ال��ي��وم -وق��د بلغت �أوج��ه��ا مع
داع�ش -وذلك بالعودة للحدود التي ر�سمتها اتفاقية
�سايك�س-بيكو منذ قرن� ،ساعيا �إىل فهم ما �إذا كانت

ب���وادر الأزم���ة ت��ع��ود لر�سم ه��ذه احل���دود �أم ال .وقد
خل�ص �إىل �أن «التهديد احلقيقي» مل ي�أت من موقع
احلدود نف�سها ،و�إمنا مما �أم�سى يحدث داخل هذه
احل����دود يف ال��ع�����ش��ري��ة الأخ��ي��رة ،م��ن م��زي��ج متفجر
من القمع ال�سيا�سي واجلمود ال�سو�سيو-اقت�صادي
والتخلف الب�شري ،مذكرا من يريد �إع��ادة ت�شكيل
جمتمعات و�سيا�سات املنطقة على �ضوء الطائفية
وال��ع��رق��ي��ة ب���أن��ه��م �إمن���ا ي��غ��ف��ل��ون ع��ن ه���ذه احل��ق��ائ��ق
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة .راب���ع���ا :خ��ت��م ال��ب��اح��ث
الأم��ري��ك��ي امل��ع��روف يف ع��م��ان ببحوثه ع��ن الإم��ام��ة
وال�شورى �آدام جايزر -الذي يعد كتابا يف مو�ضوع:
«الأم��ة املنق�سمة :الطوائف واملدار�س الإ�سالمية»-
ه��ذا ال��ب��اب ببحث حت��ت ع��ن��وان« :م��ق��ارب��ة للطو�أفة
م��ن خ�لال م��روي��ة ال��ه��وي��ة»� ،سعى م��ن خالله لنقل
درا�سة الطوائف الإ�سالمية والهوية الطائفية من
اع��ت��ب��اره��ا �سمة الزم���ة ل��ل��ه��وي��ة ال��دي��ن��ي��ة -االع��ت��ب��ار
الكال�سيكي� -إىل اعتبارها دينامية و�سريورة موعى
بها لتبني بع�ض �أ���ش��ك��ال م��روي��ة ال��ه��وي��ات وحفظها
وتوجيهها يف موا�ضع معينة و�أوق��ات حم��ددة .ذلك
�أن م��ن ���ش���أن الأف���راد �أن ي��ج��دوا �أنف�سهم متورطني
يف «مرويات طائفية» خا�صة .وهي مرويات لبع�ض
ال�شيعة العراقيني ولبع�ض �أتباع الدواع�ش �أم�ست
تتنوع وتعلن عن نف�سها على نحو درام��ي .لكن ما
ي��ه��م ج��اي��زر ه��و ف��ح�����ص ك��ي��ف ي��ح��دث ال��ت��وري��ط يف
م��روي��ة التماهي ع�بر ال��زم��ان ،وه��و يرتئي �أن على
الفاعلني يف جمال الطو�أفة �أن يوقفوا -لدوا ٍع عدة-
امل�شاركة يف تغذية مروياتهم الطائفية ،و�أن ي�سقطوا
من اعتبارهم العن�صر الطائفي يف هوياتهم.
هذا ..ويتعلق الباب الثاين من الكتاب بدرا�سة كيفية
ا�شتغال الطو�أفة من خالل حاالت .وقد عمل بحث
فاين ن�صر -وهو عميد و�أ�ستاذ العالقات الدولية يف
جامعة هوبكين�س ،وله كتابان حول الإحياء ال�شيعي
و���ص��ن��اع��ة ���س��ل��ط��ة ال���دول���ة يف الإ����س�ل�ام« -ال�����س��ي��ا���س��ة
الدولية واملتطلبات الداخلية والتجيي�ش الهوياتي:
الطو�أفة يف باك�ستان ( »)1998-1779على الو�صل
ب�ين ب��اب��ي ال��ك��ت��اب .والح���ظ �أن درج���ة ���ش��دة ال�صراع
الطائفي تتباين جغرافيا حيث تتعاي�ش ال�ساكنة
ال�سنة وال�����ش��ي��ع��ة .وت�����س��اءل :م��ا ه��ي ال��ع��وام��ل التي
تف�سر هذا التباين؟ والذي عنده �أن كل �شيء موكول
�إىل دور الزعماء الدينيني واملبادرين ال�سيا�سيني.
ويدعو �إىل اعتبار عامل ممثلي الدولة يف التجيي�ش
الهوياتي .ذلك �أنه يف املا�ضي عاجلت نظريات النزاع
العرقي الدولة باعتبارها فاعال �سلبيا يف التجيي�ش
الهوياتي ،بينما يرى ن�صر �أنه عو�ض اعتبار الدولة
�ضحية �سلبية للتجيي�ش الهوياتي ينبغي اعتبارها
الفاعلة فيه� .إذ للدولة يد كربى يف التطويف ،وهي
ت�ستعمل املت�صارعني وتوجههم وت�شجع التجاذبات
ال��ه��وي��ات��ي��ة وت�����س��ت��ث�يره��ا .وال ي��ع��ن��ي ه���ذا �أن فاعلي
ال��دول��ة يدعمون ق�ضية طائفة �ضد �أخ���رى ،و�إمن��ا
ي���أخ��ذون باحل�سبان الربح ال�سيا�سي ال��ذي يجنونه
من النزاع بني الهويات املتناف�سة.
وق��د دار الف�صل ال��ث��اين م��ن ه��ذا ال��ب��اب «العالقات
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«الطوأفـــــــة»..

إشراف نادر هاشمي وداني بوستل
محمد الشيخ *
�أَ َل ما �أحوجنا �إىل ابن جني -وكان من �أعلم علماء العربية باال�شتقاق والتوليد والنحت؛ وهي من �أهم املوارد التي ترفد اللغة العربية باملفاهيم اجلديدة -حتى
ن�ستلهم منه كيف ن�شتق من لفظ «الطائفة» فعال �أو م�صدرا يفيد داللة حتويل قوم �إىل طوائف! �أهو يا ُترى لفظ «التطويف» �أم «التطئيف» �أم «الطو�أفة» �أم ماذا؟
فقد ائتلف لفيف من علماء ال�سيا�سة وامل�ؤرخني وعلماء الأنرتبولوجيا ودار�سي الأديان بغاية فح�ص هذه الظاهرة -ولن�س ِّمها م�ؤقتا «الطو�أفة» ،عمال بقاعدة
�أ�سالفنا� :إذا تبني املعنى فال م�شاحة يف الألفاظ -مبا ُتبني عنه وما تخفيه ،على النحو الذي تطورت به عرب حقب معينة ،وب�إعمال �آليات نظرية يف التحليل
والنقد حمددة ،وعرب درا�سة حاالت عدة (العراق� ،سوريا ،لبنان ،البحرين ،اليمن ،الكويت ،العربية ال�سعودية� ،إيران وباك�ستان) ،وذلك عرب ف�صول نظرية
وتطبيقية تفح�ص طبيعة هذه الظاهرة -ت�صيري ال�شعب طوائف قابلة للتناحر يف �أية حلظة وعند �أول �شرارة -وقد ر�سم هذا اللفيف خريطة هذه ال�سريورة
الطو�أفية ،وحللها ،وا�ستك�شف ال فقط «كيف» حدثت ،و�إمنا «ملاذا» حدثت.

وت�شهد بنية كتاب «الطو�أفة» على ت�صميم حمكم:
ت��ق��دمي بقلم امل�����ش��ر َف ْ�ين ،وق�����س��م��ان :ن��ظ��ري وعملي،
وخامتة .وقد ت�ضمن التقدمي التعريف بالظاهرة
و���س��ي��اق��ات��ه��ا وع��ل��ل��ه��ا ،ك��م��ا ت�ضمن ال��ق�����س��م ال��ن��ظ��ري
(�أرب��ع��ة ف�صول) احلديث عن الطو�أفة من منظور
ت��اري��خ��ي وج��غ��رايف���-س��ي��ا���س��ي ن���ظ���ري ،ودار الق�سم
التطبيقي (ت�����س��ع��ة ف�����ص��ول) ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ا�شتغال
ع��م��ل��ي��ة ال���ط���و�أف���ة م���ن خ�ل�ال درا����س���ة ح����االت (ع��ل��ى
ال�ترت��ي��ب :ب��اك�����س��ت��ان ،ال���ع���راق��� ،س��وري��ا ،ال�����س��ع��ودي��ة،
�إي���ران ،اليمن ،البحرين ،لبنان وال��ك��وي��ت)؛ ف�ضال
عن خامتة عبارة عن �سيناريو لإع��ادة بناء الدولة
يف ال�����ش��رق الأو�����س����ط ون����زع ال��ط��اب��ع ال��ط��ائ��ف��ي عن
ال�سيا�سات املتبعة يف معظم دوله.
تقدمي الكتاب
ا�صطنع مقدما الكتاب -نادر ها�شمي وداين بو�ستل-
منهجا يف التقدمي ،ق��ام على حلظتني �أ�سا�سيتني:
حلظة الهدم ،وحلظة البناء .فقد عمدا ،بداية� ،إىل
ه��دم ال��ت�����ص��ورات ال�سائدة ح��ول الطائفية بال�شرق
الأو����س���ط ،ال �سيما م��ن��ه��ا ذاك ال��ت�����ص��ور -مي��ك��ن �أن
ن�سميه «ال��ت�����ص��ور امل���اه���وي» -ال���ذي يعتقد �أن ه��ذه
املجتمعات حمكومة بال�صراع الطائفي منذ �أن جاء
الإ�سالم و�إىل الأبد .وذلك بناء على تعلة �أن الو�ضع
احل��ايل �سليل فجر الإ���س�لام وان�شقاقاته الكالمية
ال�سيا�سية الأوىل .وهذا الت�صور هو ما تكاد جتمع
عليه الأ���ص��وات ال�صحافية الغربية ،كما الأ���ص��وات
الأك��ادمي��ي��ة ���س��واء ب�سواء .وجممل دع���اوى مقدمي
ال��ك��ت��اب وامل�����س��اه��م�ين ف��ي��ه ت����دور ع��ل��ى ب��ن��اء ت�����ص��ور
م�����ض��اد� .إذ ال��ك��ت��اب حم��اول��ة لتفنيد ه���ذا «الت�صور
اال���س��ت�����ش��راق��ي اخل���م���ول» ال����ذي ي���رى يف «ال��ط��و�أف��ة
املت�أ�صلة واملتجذرة والعابرة للتاريخ» مفتاحا لفهم
ال����داء ال���ذي �أ���ص��اب ال�����ش��رق الأو����س���ط يف م��ق��ت��ل� .إذ



الطوف�أة «عر�ض» وما كانت «�أ�صال» ،وهي «نتيجة»
ولي�ست «�سببا» ،و�ش�أنها �أنها « ُتبنى» ال �أن « ُتعطى».
ومن هنا ،دع��وة �أ�صحاب الكتاب �إىل �ضرورة تغيري
النقا�ش حول الطو�أفة ،وذل��ك بتوفري بديل ميكنه
�أن يف�سر -التف�سري الأف�ضل -ال�صراعات الواقعة يف
ال�شرق الأو�سط ،وملاذا حتولت حركة انتفا�ضات غري
طائفية �أو عرب طائفية (غ�ير عنيفة) �إىل معارك
ط��ائ��ف��ي��ة وح����روب �أه��ل��ي��ة .وه���ك���ذا ،ي�لاح��ظ مقدما
الكتاب ،كما امل�ساهمون فيه� ،أن ال�صراعات الطائفية
ا�شتدت كثريا يف الآونة الأخرية .لكن ال�س�ؤال الذي
يطرحونه هو :مل��اذا؟ ما الذي يف�سر ت�أجج ال�صراع
ال��ط��ائ��ف��ي يف ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة ب��ال��ذات يف ال��ع��دي��د من
املجتمعات الإ�سالمية؟ وكيف ميكن �أن نفهم هذه
الظاهرة الفهم الأف�ضل؟
ول���ك���ي ي��ج��ي��ب ال���ب���اح���ث���ون ع����ن ه�����ذه ال���ت�������س���ا�ؤالت،
ي��ق�ترح��ون �إع��م��ال ا���ص��ط�لاح «ال��ط��و�أف��ة» .ويعرفان
«الطو�أفة» على النحو التايل :الطو�أفة هي �سريورة
(ع��م��ل��ي��ة) ���ش�� َّك��ل��ه��ا خم��ت��ل��ف ال��ف��اع��ل�ين ال�����س��ي��ا���س��ي�ين
الذين ي�شتغلون داخل �سياقات خا�صة ،رامني بذلك
�إىل �أهداف �سيا�سية تقت�ضي التعبئة ال�شعبية حول
�سمات هوياتية خا�صة (دينية) ،كما �أن الديناميات
الطبقية والدول اله�شة والتناف�سات اجليو�-سيا�سية
ت�شارك بدورها يف �صناعة عملية الطو�أفة هذه.
هي ذي «الطو�أفة» ،فما �أ�سبابها؟
ي�ستبعد الباحثون �أن تكون «الطو�أفة» عملية قدمية
�شكلت «ماهية ثابتة» يف التاريخ الإ�سالمي عابرة
له منذ زمن الفتنة ،ويقولون مبا ميكن �أن ن�سميه
«الأط����روح����ة ال�����س��ي��اق��ي��ة» ���-ض��دا ع��ل��ى «الأط���روح���ة
املاهوية» -التي ت��رى �أن��ه يوجد يف ال�سياق العربي
املعا�صر ما �أن�ش�أ الطو�أفة .وهذا الذي �أن�ش�أ الطو�أفة
ه��و م��ا ي�سمونه «ال��ن��زع��ة ال�����س��ل��ط��وي��ة» �أو «ال��ن��زع��ة
الت�سلطية»  Authoritarianismللأنظمة

العربية .ذلك �أن هذا النمط من احلكم ال�سيا�سي
هيمن لأم��د طويل على �سيا�سات ال�شرق الأو���س��ط،
ف��ك��ان �أن �أرخ����ى م�يراث��ه ال��ث��ق��ي��ل ب��ظ�لال��ه العميقة
على �سيا�سات املنطقة وعلى جمتمعاتها .وباجلملة،
ال�سلطوية -ولي�س ال�لاه��وت -هي العامل احلا�سم
الذي �شكل عملية الطو�أفة.
ُترى :كيف حدث هذا الذي حدث؟
واجل�����واب :ل��ق��د ع��م��دت الأن��ظ��م��ة ال�����س��ل��ط��وي��ة -ع��ن
ق�����ص��د� -إىل ت�سخري ال��ه��وي��ات ال��ط��ائ��ف��ي��ة مبختلف
ال��ط��رق ،وت��ل��ك �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة منها ات��خ��ذت��ه��ا عنوة
لإف�����ش��ال مطلب التغيري االج��ت��م��اع��ي امل��ل��ح ،وبغاية
ا�ستدامة �سلطتها املهرتئة .ف�ضعف الدولة ،ولي�س
ق��وت��ه��ا ،ه��و ال���ذي ح��م��ل ه��ذه الأن��ظ��م��ة ع��ل��ى ت�أجيج
عملية ال��ط��و�أف��ة .وم��ا ال�ضعف �سوى ال��وج��ه الآخ��ر
لال�ستبداد� .إذ ال��دول��ة ال�سلطوية ،وعلى عك�س ما
تريد �أن تظهر ب��ه ،عاجزة عن حكم املجتمع بحكم
دميقراطي ،وهي �إذ تلج�أ �إىل الزبونية واملح�سوبية
وامل��ح��اب��اة تخلق �أزم����ة م�����ش��روع��ي��ة .وذاك دي���دن ما
�سماه الباحث ال�سيا�سي الأمريكي جويل ميجدال
م��ن��ذ �أم���د -يف ك��ت��اب��ه «امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ق��وي��ة وال��دول��ة
ال�ضعيفة :العالقات بني الدولة واملجتمع ومقدرات
ال��دول��ة يف العامل الثالث» ( -)1988با�سم «الدولة
ال�����ض��ع��ي��ف��ة»� .إذ مب��ا �أن���ه ل��ل��دول��ة ال�ضعيفة م��ق��درة
حم���دودة ع��ل��ى مم��ار���س��ة ال��رق��اب��ة االج��ت��م��اع��ي��ة على
املناطق التي تدعي ال�سيادة عليها ،ف�إنها تلج�أ �إىل
خلق التناف�سات بني االنق�سامات االجتماعية (فرق
ت�سد) عن طريق التق�سيم والتحكم؛ ومن ثمة تخلق
الطو�أفة.
واحل���������ال �أن ه������ذا ال�������س���ي���اق ال�������س���ي���ا����س���ي امل�������ض���اد
ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة ����ض���روري ل��ف��ه��م ال�����ص��راع ال��ط��ائ��ف��ي
يف امل��ج��ت��م��ع��ات الإ���س�لام��ي��ة ال��ي��وم ،ال �سيما يف تلك
املجتمعات التي حتتوي على �أم��زوج��ة من ال�ساكنة

