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االحتقان الطائفي 
في تأثيراته 
االجتماعية

إدريس لكريني 

املختلفة  اأبعاده  يف  املجتمعي  التنوع  يعتبر 
الثقافات  من  العديد  تتعاي�ش  حيث  اإن�سانية؛  ظاهرة 
والأديان واللغات والأعراق داخل املجتمعات على امتداد 

مناطق خمتلفة من العامل.

( باحث و�أكادميي مغربي. (
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وت�شري  و�لتنوع؛  �لغنى  يطبعها  �جتماعية  نات  مبكوِّ �لعربية  �ملنطقة  وتزخر 
�ملمار�شات �لدولية �إلى �أن ح�شن تدبري هذ� �لتنوع هو �لكفيل با�شتثمار هذ� �لأخري 
خدمة لوحدة �لدولة و�ملجتمع؛ فيما ميكن �أن ي�شكل خطرً� يحيل على �لتفتت و�لتمزق 

�إذ� ما �أدير ب�شورة منحرفة.

ذلك �أن �لإق�شاء وغياب �حلريات و�لعد�لة وقيم �ملو�طَنة؛ كلها عو�مل تدفع 
ي�شمح  و�لت�شبث مب�شروعات خا�شة؛ مبا  و�لختباء خلف �خل�شو�شية  �لنغالق  نحو 
�لعد�لة  قيم  تر�شيخ  يدفع  فيما  و�لتع�شب،  و�لطائفية  �ل�شر�ع  من  مظاهر  بربوز 
و�ملو�طَنة، وما يت�شل بهما من حقوق وحريات وو�جبات، �لفرد نحو �لندماج و�لوحدة 

وتعزيز �لنتماء �لوطني.

�لختالف،  تدبري  �أهم عنا�شرها على  �أحد  �لدميقر�طية يف  �ملمار�شة  تنبني 
ويتعزز �ل�شعور باملو�طَنة د�خل �ملجتمعات �لتي ترت�ّشخ يف د�خلها قيم �لعد�لة و�حلرية 
��شتيعاب  ت�شتطيع  ل  �لتي  �ملجتمعات  د�خل  �ل�شعور  هذ�  ي�شعف  فيما  و�مل�شاو�ة. 

ناتها �ملختلفة.  مكوِّ

يف  له  �لد�عمة  و�لعو�مل  خماطره  هي  وما  �لطائفي؟  بال�شر�ع  نعني  فماذ� 
�ملنطقة؟ وما هي جتلياته يف �شوء �حلر�ك �لذي �شهدته بع�ض �لدول �لعربية؟ وما 

هي �ل�شبل �لكفيلة بتجاوزه؟

ذلك ما �شنحاول مقاربته يف هذه �لدر��شة.

أواًل: الصراع الطائفي: الحالة والمخاطر

حتيل �لطائفية على �لتمو�شع و�لتحرك يف �إطار جمموعة دينية �أو �جتماعية 
على  حمّددة  مذ�هب  �أو  �أفكار  على  بالرتكيز  �لنا�ض؛  من  قلياًل  عددً�  ت�شم  معينة 

ح�شاب �لنتماء للمجتمع بكامله وتد�ول ق�شاياه �مل�شرتكة.

نبيل  �لإ�شالمية  �جلماعات  �شوؤون  يف  �ملخت�ض  �مل�شري  �لباحث  ويعترب 
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عبد�لفتاح �أن م�شطلح طائفة »يفرت�ض وجود جماعة عرقية – دينية تنطوي حتت 
نطاق بنية هريركية ومنط عالقات �شبه �إقطاعي؛ و�أيديولوجيا تدور حول �لطائفة/ 
و�لت�شامن  �لتعا�شد  على  ينطوي  د�خلية  عالقات  ومنط  ودورها،  وتاريخها  �لعرق 
و�لندماج �لد�خلي و�لتعامل �شبه �جلماعي مع �لطو�ئف �أو �جلماعات �لأخرى على 

�أ�شا�ض �ملحا�ش�شة �لطائفية)1(.

�لعامة  �مل�شالح  فئوية �شيقة على ح�شاب  ��شتح�شار م�شالح  كما حتيل على 
للمجتمع برمته؛ فهي تنحو �إلى ممار�شة �لإق�شاء و�لظلم يف مو�جهة فئات جمتمعية 
عن  �لنعز�ل  على  �أي�شًا  حتيل  كما  و�ل�شيا�شية،  و�لعرقية  �لدينية  �نتماء�تهم  ب�شبب 
�ملحيط �لعام وعن �هتماماته يف مقابل �ملبالغة يف �لرتكيز على �خل�شو�شية �إلى حّد 

�لتع�شب لها.

تتعار�ض �لطائفية بتع�شبها مع �لتنوع و�لختالف �للذين تقوم عليهما �ملمار�شة 
الدميقراطية و�سروط التعاي�ش داخل املجتمعات؛ مما يجعلها ظاهرة م�سيئة ومهددة 
للوحدة �لوطنية؛ وعامل فرقة و�شر�ع وتنافر و�إق�شاء وحتقري لالآخر د�خل �ملجتمع.

وقد تتدرج تد�عيات �لطائفية من �لنكفاء على �لذ�ت و�لنتماء �ل�شيق؛ �إلى 
�لر�أي �ملخالف؛ بل �لدخول يف �شر�عات تتخذ  �أ�شحاب  و�إق�شاء  بالأفكار  �لتع�شب 

�أ�شكاًل خمتلفة من �لظلم و�لت�شييق و�لعنف.

�لأخرى؛  �ملقيتة  و�ل�شيا�شية  �لجتماعية  �ملظاهر  بع�ض  �لطائفية مع  وتتقاطع 
ب �لذي ينم عن مو�قف غري مو�شوعية جتاه �لآخرين؛  كما هو �ل�شاأن بالن�شبة للتع�شّ
�إلى م�شاعر  �لأمر  ويتطّور  �لفرد،  �إليها  ينتمي  �لتي  للجماعة  �لتحيز  �إلى  يوؤدي  مما 

عدو�نية ر�ف�شة للجماعات �لأخرى.

ومتّيز  بتفّوق  �شعور  عن  ينّم  �لذي  �لعن�شري  �لتمييز  مع  �أي�شًا  تتقاطع  كما 

�ملو�طن )2(؛ موؤ�ش�شة �مل�شري لدعم  �ملزدوج؛ در��شات يف  �لطائفية.. م�شاهمة يف نقد �خلطاب  و�لدولة  �لدين  نبيل، عبد�لفتاح:   )1(
در��شات �ملو�طنة وثقافة �حلو�ر؛ �لد�ر �مل�شرية للطباعة؛ �لطبعة �لأولى 2010، �ض 44.
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�أعر�ق  �أو �ملرتبطة باللون، على  �ملجموعة يف مظاهرها �لعرقية و�جلن�شية و�لدينية 
وطو�ئف و�أجنا�ض �أخرى.

�شمتها  �شلوكات مر�شية  تعرّب عن  �ملنحرفة  �لجتماعية  �لظو�هر  �إن كل هذه 
�لّتعايل و�لعدو�نية جتاه �لآخر؛ وذلك بالنظر ملا ير�فقها من قهر و�حتقار وظلم وحّط 

من �لكر�مة �لإن�شانية لالآخر.

�لكثري من  وتتقا�شمها  �لوطنية،  �لوحدة  تهّدد  مع�شلة  �لطائفية  و�ل�شر�عات 
تاريخها، فهي خطر  �متد�د مر�حل من  كّلفتها خ�شائر كربى على  �ملجتمعات حيث 
كما  و�جلهد،  للوقت  وفيها هدر  �لإ�شالحات  م�شار  ويعرقل  و�لتنمية  �لإن�شان  يتهّدد 
�أنها ت�شيء لكل �ملبادئ و�ملرتكز�ت �لتي تقوم عليها �لدميقر�طية؛ فالطائفية هي �شد 

�لدولة �حلديثة و�شد تر�شيخ دولة �لقانون و�ملوؤ�ش�شات.

متتد �أ�شول �ل�شر�ع �لطائفي يف �ملنطقة �لعربية �إلى تاريخ بعيد؛ وهو ما عك�شه 
تباين و�شر�ع �ملذ�هب و�لتيار�ت �إلى حّد �تخاذه ملظاهر عنيفة يف كثري من �لأحيان.

�أن  �إلى  �لأمني)2(  عبد�حل�شن  �لكاتب  ومنهم  �لبع�ض  ي�شري  �لأمر  هذ�  ويف 
»�ملو�شوع �لطائفي كان د�ئمًا يف فكر �لإن�شان �لعربي �مل�شلم منذ زمن. فهو موجود يف 
حياتنا �ل�شيا�شية و�لثقافية، ن�شعر د�ئمًا بوجود �أطر�ف خمتلفة عنا«، وي�شيف »�أ�شبح 
للم�شاألة �ملذهبية، وقبلها للم�شاألة �لطائفية، بعد �جتماعي، فهي عن�شر من عنا�شر 

�لهوية، �لتي يحملها فرد �أو منطقة و�أحيانًا بلد بكامله«.

�تخذ  �لذي  �لطائفي)3(؛  �ل�شر�ع  �لدولية خطورة  و�ملمار�شات  �لتجارب  توؤكد 
و�ملوؤ�ش�شات  �ملباين  على  و�لعتد�ء  و�لقتل  و�لتعنيف  �لتكفري  من  خمتلفة  مظاهر 

�لدينية، حتت دو�فع وذر�ئع دينية وعرقية ومذهبية.

)2( عبد�حل�شن، �لأمني: �لطائفية بني �لدو�فع و�لوقائع؛ جريدة �لأخبار؛ لبنان؛ �لعدد 2125 �لأربعاء 9 �أكتوبر )ت�شرين �لأول( 2013.

)3( ي�شار �إلى �أن �ل�شر�ع �لهندو�شي - �لإ�شالمي �لذي �شاد بالهند خلف �شر�عات خطرة ومظاهر من �لقتتال و�لعنف.
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ثمة حادثة  لي�ض  �إذ  �أن يحذر،  ينبغي  �أ�شد ما  �لطائفية هي من  »نار  �أن  ذلك 
طائفية، مق�شودة كانت �أو عار�شة، ل ي�شتخرج منها دعاة �لطائفية �شر�رة تثري حربًا 

�شرو�شًا، فقد يتحول خالف على �أر�ض بني م�شجد وكني�شة ملذبحة«)4(.

�إن �لتنوع �ملجتمعي بكل رو�فده �أمر طبيعي، بل �إنه ينطوي على �أهمية ق�شوى 
يف �إثر�ء و�إغناء �لهوية. ولذلك فالختالفات �ملذهبية �لطائفية ل تكون كافية وحدها 
و�لت�شلط  �ل�شلطة  �ل�شيا�شي حول  �ل�شر�ع  يتلب�شها  �لأهلية حتى  نار �حلروب  لإذكاء 
و�ل�شتئثار و�لأثرة بطغيان طبقة حتمل مذهبًا على طبقة �أخرى تنتمي ملذهب �آخر، 
غالبًا ما ل يكون يف �شوؤون �ملذهب �أو �لطائفة �لدينية، و�إمنا يف �لنفوذ و�ملال و�حلكم 

و�لهيمنة)5(.

�إلغاء �لآخر وتكفريه؛ وي�شري  وتزد�د �لطائفية خطورة يف �ملنطقة عندما يتم 
�لبع�ض �إلى �أن »�لغرور و�لتع�شب يدفعان لعتقاد كل طرف من �مل�شلمني بامتالك كل 
�حلقيقة، و�أن �لآخر لي�ض على �شيء، وهذ� هو �ملوجه �لأكرب ذ�تيًا نحو �مليل لالنعز�ل 
ميلكون  ل  �لذين  لالآخرين  و�زدر�ء  با�شتعالء  �لنظر  ثم  ومن  طائفة،  يف  و�لتكتل 

�حلقيقة من �ملغ�شوب عليهم �أو �ل�شالني«)6(.

ثانيًا: العوامل المكّرسة لالحتقان الطائفي

بح�شب  �ملنطقة  يف  �ملجتمعات  د�خل  �لطائفية  تكر�ض  �لتي  �لعو�مل  تختلف 
مرتبطة  عو�مل  بني  تتباين  �أنها  كما  و�ل�شيا�شية؛  �لتاريخية  وظروفها  خ�شو�شياتها 
�لجتماعية  �لتحولت  طبيعة  تعك�ض  حملية  و�أخرى  �لدولية،  �ل�شر�عات  بطبيعة 

و�لثقافية و�ل�شيا�شية و�ل�شر�ع على �ل�شلطة د�خل �ملجتمعات.

 �إن �لحتالل �لذي �شهدته خمتلف �لأقطار �لعربية و�لإ�شالمية، �شعى ب�شكل 

)4( ق�شم �لدر��شات و�لبحوث، جمعية �لتجديد �لثقافية �لجتماعية؛ مملكة �لبحرية، �لطائفية.. عودة للجاهلية �لأولى، �لطبعة �لأولى، 
�ض163.

)5( ق�شم �لدر��شات و�لبحوث، جمعية �لتجديد �لثقافية �لجتماعية؛ مملكة �لبحرية، �ملرجع �ل�شابق، �ض62.

)6(  ق�شم �لدر��شات و�لبحوث؛ جمعية �لتجديد �لثقافية �لجتماعية؛ مملكة �لبحرية، �ملرجع �ل�شابق؛ �ض87.
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كبري �إلى �إ�شعال نار �لفرقة و�لطائفية من منطلق �لرغبة يف متزيق �لوحدة �لوطنية 
و�إثارة �لفنت، ل�شمان م�شاحله وتعزيز �شيطرته، حيث خلف بعد رحيله عن �ملنطقة 

و�قعًا ��شتعماريًا يكر�ض �لفرقة و�لتمزق)7(. 

�لتي ورثت هذه �لأو�شاع؛  �ل�شمولية و�ل�شتبد�دية  �أن �لكثري من �لأنظمة  كما 
توظيفها  �إلى  �شعت  بل  �ملنطقة؛  �ل�شر�عات يف  تدبري هذه  ذريعًا يف  ف�شاًل  �أظهرت 
ب�شكل منحرف ومقيت لزرع �لفتنة و�ل�ّشقاق و�شرف �لنا�ض عن ق�شاياهم وم�شاكلهم 
�حلقيقية، خدمة لأجند�تها �ل�شيا�شية �ل�شيقة، و�حتكار �ل�شلطة، وب�شط �لهيمنة على 

�مل�شهد �ل�شيا�شي.

�أ�شكال  �أهم  �أحد  فقط  لي�شت  �لطائفية  �أن  �لبع�ض  يعترب  نف�شه،  �لإطار  ويف 
�لتعبري �لهرمي �أو �ل�شلطوي عن �لالعقالنية، و�إمنا هي �أي�شًا �آلية، قد تبدو متخّلفة 

للبع�ض لكنها فاعلة جدً�، لل�شيطرة على �لب�شر)8(.

وعمومًا، ميكن �إجمال �لعو�مل �لتي تنع�ض �لحتقان �لطائفي؛ يف �لآتي:

وجود �نحر�فات على م�شتوى �لتن�شئة �لجتماعية �ل�شائدة من حيث تكري�ض . 1
�لر�أي �لو�حد و�لنغالق و�لتع�شب و�لإق�شاء و�لتطرف و�لقبلّية.

تكري�ض �ل�شعور بالتفوق و�لتميز يف مو�جهة خمتلف �لأجنا�ض و�لأديان.. 2

�عتماد ت�شريعات قانونية تكر�ض �لإق�شاء و�لتمييز بني �أفر�د �ملجتمع �لو�حد.. 3

م�شادرة �حلقوق و�حلريات؛ وتدين و�شعية �لفرد د�خل �ملجتمع.. 4

تبّني بر�مج تعليمية جامدة ومتجاوزة، تقوم على �لتلقني و�ل�شحن بالأفكار . 5

)7(  ما ز�لت �آثار ذلك قائمة �إلى �ليوم يف �شكل نز�عات على �حلدود �أو يف �شورة �شر�عات عرقية وطائفية عابرة للحدود �لإقليمية.. 

)كانون  دي�شمرب   29 بتاريخ  �لعربي  �لقد�ض  �شحيفة  �لعربي؟  �لربيع  لثور�ت  �لأ�شود  �لثقب  �لطائفية  تكون  هل  �ملاز:  كم  مازن،    )8(
�لأول(2013
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�لنمطية يف عالقتها بتكري�ض �لتمييز.

يف . 6 و�ل�شيا�شية  و�لجتماعية  �لقانونية  ب�شورها  �ل�شر�مة  �عتماد  عدم 
عليها  وحتّر�ض  �لطائفية  تكر�ض  �لتي  �لقنو�ت  وخمتلف  و�لأفر�د  �لتيار�ت  مو�جهة 

د�خل �ملجتمع.

غياب �لتو��شل بني �لأفر�د و�لتيار�ت �ملختلفة د�خل �ملجتمع.. 7

 �نت�شار �لفقر و�لأمية د�خل �ملجتمع. . 8

�تباع �شيا�شة �لإق�شاء و�لتهمي�ض يف مو�جهة بع�ض �لأقليات د�خل �ملجتمع.. 9

��شتغالل �لدين لأغر��ض خا�شة وم�شالح �شيا�شية.. 10

ف�شل �لدولة يف �إد�رة �خلالفات و�لأزمات ب�شكل �شليم، �أو �ختالق وتوظيف . 11
هذه �ل�شر�عات ل�شاحلها.

وجود �نحر�فات يف �لرتبية �لدينية.. 12

انخراط بع�ش القنوات ال�سيا�سية والإعالمية يف حتري�ش طرف �سد الآخر.. 13

طغيان �ملقاربة �لأمنية يف �لتعاطي مع م�شكل �لطائفية.. 14

بروز تيار�ت وجماعات متطرفة تفا�شل بني �لأعر�ق و�لأديان.. 15

تنامي ��شتغالل �لأديان يف �ل�شر�عات و�لنز�عات �لد�خلية و�لدولية.. 16

�شعي بع�ض �لقوى �خلارجية لإثارة �لفنت و�ل�شر�عات �لد�خلية، لأجل ب�شط . 17
�لهيمنة وحتقيق م�شاحلها)9(. 

)9( تتز�يد خماطر �لتدخل �لأجنبي يف هذ� �ل�شاأن؛ كلما غابت ��شرت�تيجية د�خلية �شاملة حت�شن �ملجتمع �شد هذه �لآفة، وكلما كانت 
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ي�شنعها  �لطائفية  م�شكلة  �أن  �إلى  �لباحثني  �أحد  ي�شري  نف�شه؛  �ل�شياق  ويف   
ويغذيها عن�شر�ن �أ�شا�شيان، �لأول: �شيا�شي يتمثل يف �عتماد �شيا�شة �لتمييز �لطائفي 
بني �ملو�طنني، وت�شجيع حالت �ل�شر�ع �ملذهبي لأغر��ض �شيا�شية. فيما يتمثل �لثاين 
يف نهج اخلطاب الديني حني يعتمد التعبئة املذهبية، بالرتكيز على نقاط اخلالف، 
و�لتحري�ض  �ملذهبية،  �مل�شاعر  تغذية  �أجل  من  و�لرت�ث  للتاريخ  �لد�ئم  و�ل�شتدعاء 

�شد �لآخر)10(.

كما �أن مبد�أ تقرير �مل�شري �لذي يحيل على حّق جمتمع معني يتقا�شم �أفر�ده 
�شيا�شية  و�أهد�ف  ثقافية،  �أو  عرقية  �أو  �إثنية  �عتبار�ت  فيها  تتحكم  حمّددة؛  هوية 
معينة، يف حتقيق طموحاته وتوجهاته بعيدً� من �أي هيمنة �أو تدخل �أجنبيني، و�لذي 
ر�ج ب�شورة كبرية يف خ�شم �لن�شالت �لتي �شهدتها خمتلف بلد�ن �لعامل للتحرر من 
ويالت �ل�شتعمار �لأجنبي يف �لقارتني �لإفريقية و�لآ�شيوية؛ هذ� �ملبد�أ �أ�شبح يوظف 
ب�شورة منحرفة ومبالغ فيها يف تكري�ض �لطائفية و�لتجزئة د�خل �لدول و�ملجتمعات؛ 
�أو  ثقافة و�حدة  �أو  لغة و�حدة  باأن من حّق كل جماعة، جتمعها  �شاد �لعتقاد  حيث 

ف�شاء جغر�يف و�حد، �ملطالبة بال�شتقالل وجتاوز وحدة �لدولة و�ملجتمع.

 ولأن �لقانون �لدويل يدعم وحدة �لدول؛ فقد د�ن جمل�ض �لأمن حماولة �نف�شال 
�إقليم »كاطانغا« �لغني برثو�ته �ملعدنية يف بد�ية �ل�شتينيات من �لقرن �ملن�شرم)11(. 

�إن �ملبالغة يف تطبيق هذ� �ملبد�أ �إثر مطالبة �أية جماعة بتقرير م�شريها؛ �شتنتج 
�أن �لكثري من  حالة من �ل�شطر�ب �لد�خلي وعدم �ل�شتقر�ر �لدوليني؛ وخ�شو�شًا 
دول �لعامل حتت�شن جمموعات �إثنية وعرقية ودينية وثقافية خمتلفة تتعاي�ض ب�شورة 

بّناءة و�شليمة د�خل �ملجتمع.

ول تخفى يف هذ� �ل�شدد �أي�شًا تاأثري�ت طبيعة �ل�شلطة �ل�شيا�شية �لقائمة؛ وما 

�لظروف �لد�خلية مو�تية للتدخل وتكّري�ض �ل�شر�ع �لطائفي.

)10( ح�شن، بن مو�شى �ل�شفار: �لطائفية بني �ل�شيا�شة و�لدين، �ملركز �لثقايف �لعربي، بريوت، لبنان، �لطبعة �لأولى، 2009، �ض 7.

)11( لكريني، مفاهيم �أ�شا�شية يف �لقانون �لعام، �ملطبعة و�لور�قة �لوطنية، �ملغرب، �لطبعة �لأولى 2014، �ض84 -85.
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�إذ� كانت تنحو �إلى �إد�رة �شليمة وبّناءة للتنوع �ملجتمعي، �أو ت�شعى �إلى توظيفه ب�شورة 
منحرفة خدمة لأهد�فها �ل�شيا�شية �ل�شّيقة.

نتيجة للتحولت �لكربى �لتي �شهدتها �ل�شاحة �لدولية يف مطلع �لت�شعينيات؛ 
بعد نهاية �حلرب �لباردة وتفكك �لحتاد �ل�شوفيتي وما ترتب عنه من تنامي �لهتمام 
�لدويل بق�شايا حقوق �لإن�شان و�لأقليات، وت�شاعد تاأثري �ملنظمات و�جلمعيات �لدولية 
و�لوطنية �ملهتمة بهذ� �ل�شاأن، �شهدت �لكثري من دول �لعامل �لتي كان �لتنوع �ملجتمعي 
يد�ر بها بقب�شة من حديد؛ �نفجار �شر�عات ونز�عات د�خلية �تخذت �شكل حروب 
�أهلية وعرقية خطرة؛ مل تخل من تد�عيات �إقليمية ودولية؛ ونذكر يف هذ� �ل�شياق ما 
حدث من �قتتال يف �لحتاد �ليوغ�شاليف ويف �ل�شومال ويف �ل�شود�ن و�لعر�ق، مما 
�لبع�ض  �أ�شماه  ما  �شمن  �خلارجية  مظاهره  يتجاوز  و�لثقايف  �لديني  �ل�شر�ع  جعل 

»�شد�م �حل�شار�ت«)12( �إلى �شر�عات د�خل �ملجتمع ذ�ته.

كما ل تخفى تد�عيات �حلملة �لأمريكية على »�لإرهاب« �لتي �نطلقت يف �أعقاب 
�أحد�ث �حلادي ع�شر من �شبتمرب �لتي �شهدتها �لوليات �ملتحدة �لعام 2001 يف هذ� 
�ل�شعور  بامل�شلمني؛ وما تاله من تز�يد  �ل�شلوع يف �لأحد�ث  �ل�شدد؛ بعدما مت ربط 
�لوليات  د�خل  وحقوقهم  حرياتهم  على  و�لت�شييق  و�مل�شلمني؛  لالإ�شالم  بالكر�هية 
�ملتحدة �لأمريكية وخمتلف �لبلد�ن �لغربية؛ و�عتبار جمموعة من �ملنظمات باملنطقة 

�شمن خانة »�لإرهاب«.

تقنيات �لت�شال �حلديثة على م�شتوى  �لتي طالت  �ملذهلة  �لتطور�ت  �أن  كما 
�ملتو��شع  و�لثقايف  �لتعليمي  �مل�شتوى  ذ�ت  �لفئات  لبع�ض  فتحت  و�ل�شغط؛  �لتو��شل 
توظيف بع�ض �ملو�قع �لإلكرتونية و�شبكات �لتو��شل �لجتماعي )مدونات، في�ض بوك، 
وتويرت، يوتيوب...( ب�شكل منحرف من حيث تكري�ض �حلق و�لكر�هية و�لعتد�ء، على 

ح�شاب حقوق وحريات �لآخرين و�لإ�شاءة �إلى �نتماء�تهم �لدينية.

)12( ملزيد من �لتفا�شيل يف هذ� �ل�شدد، �نظر: �شامويل، هانتنغتون، �شد�م �حل�شار�ت... �إعادة �شنع �لنظام �لعاملي، ترجمة طلعت 
�ل�شايب، د�ر �لكتاب �مل�شرية 1998.
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و�أمام هذه �لعو�مل جمتمعة ت�شبح مو�جهة �لطائفية �أمرً� ل يخلو من �شعوبات 
وتعقيد�ت؛ يزيد منها �لتعاطي �ملنحرف لل�شلطات �ل�شيا�شية وتعاي�ض �أفر�د �ملجتمع 
اأفقية  جهود  بلورة  يف  اأ�سكالها  مبختلف  النخب  انخراط  عدم  على  عالوة  معها؛ 

لتجاوزها.

يوؤّكد �لبع�ض �أننا �إز�ء ق�شايا موروثة وتاريخية ومعقدة وحتتاج �إلى وقت طويل 
ملعاجلتها، ومن ناحية �أخرى ثمة تخوف من مو�جهة �شارية مع ثقافة �لغلّو �لديني 
�أن �لنظام  و�ل�شلفي �لتي تنت�شر بتو�فق وتو�طوؤ �أجهزة د�خل �أجهزة �لدولة، لإثبات 
�لتاأ�شلم  و�أ�شكال  �لإ�شالمية  و�لطقو�ض  و�لعقائد  �لقيم  تعادي  ل  �حلاكمة  و�ل�شفوة 

�ل�شيا�شي و�لجتماعي �ل�شتعر��شية �لطابع و�ملمار�شة)13(. 

ثالثًا: المواطَنة والممارسة الديمقراطية في مواجهة 
الصراع الطائفي

�لالزمة  �ملد�خل  ب�شدد  �لنظر  وجهات  يف  �حلا�شل  �لتباين  من  �لرغم  على 
خطورتها  على  �تفاق  �شبه  فهناك  �نت�شارها؛  من  و�حلد  �لطائفية  خماطر  ملو�جهة 

وتد�عياتها �ل�شلبية على �لدولة و�ملجتمع.

�أن  ذلك  �شموليتها؛  يف  �لطائفية  باحتو�ء  �لكفيلة  �ل�شبل  �إلى  �لنظر  ينبغي 
�لفاعلية يف مو�جهة هذه �لظاهرة �ملتز�يدة يف عامل �ليوم ويف منطقتنا �لعربية على 
وجه �خل�شو�ض، ل تاأتي �إلَّ من خالل معاجلة خمتلف �لعو�مل �لتي تقف ور�ء ت�شاعد 
مع  و�جتماعية،  و�شيا�شية  تربوية  عدة،  جو�نب  يف  �ملجتمعات  د�خل  �لظاهرة  هذه 

�لأخذ بالعتبار �خل�شائر �ملرتتبة عليها. 

�إن �لكثري من مظاهر �لطائفية و�إنكار �لآخر، هي نتاج خللل يف �لتو��شل معه 
و�نطباعات خاطئة ل عالقة  بن�شج �شور  ي�شمح  ب�شاأنه؛ مبا  دقيقة  وغياب معلومات 
�لأفر�د  خمتلف  بني  و�لنمطية  و�لكر�هية  �لتباعد  تكري�ض  يف  وي�شهم  بالو�قع  لها 

)13( نبيل، عبد�لفتاح، �لدين و�لدولة �لطائفية.. م�شاهمة يف نقد �خلطاب �ملزدوج، م.�ض، �ض85.
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الهتمام  بدل  اخلالف  نقاط  على  الرتكيز  يف  للمبالغة  نتاج  اأنها  كما  واجلماعات. 
بالق�شايا و�لتحديات �مل�شرتكة.

مع�شلة  مع  �لتعامل  يف  كبريً�  تباينًا  هناك  �أن  �إلى  �لدولية  �ملمار�شات  ت�شري 
كل  وتطور  خل�شو�شيات  وتبعًا  �آخر،  �إلى  تيار  ومن  �آخر،  �إلى  قطر  من  �لطائفية 
جمتمع. فاإذ� كانت بع�ض �لتيار�ت يف بع�ض �لدول قد بلورت مد�خل على قدر كبري من 
�لدميقر�طية و�لعقالنية يف �شبيل تدبري �لختالفات د�خل �ملجتمع؛ فاإن دوًل �أخرى 

ما فتئت تتعامل معها بنوع من �لرباك و�لع�شو�ئية و�لتحايل �أحيانًا.

وميكن �لقول: �إن �لختالف �لو�رد يف هذ� �ل�شدد تتحكم فيه �عتبار�ت عدة يف 
عالقتها بالثقافة �ل�شيا�شية �ل�شائدة د�خل �ملجتمع؛ حيث جند من يكر�ض �لت�شادم 
و�لإق�شاء �عتمادً� على مقاربات �شيقة ل تخلو من تطرف و�نغالق، فيما جند من 
وثقافاتهم  معتقد�تهم  عن  �لنظر  بغ�ض  �لآخرين  و�حرت�م  و�لتو��شل  بالتنوع  يوؤمن 

و�أجنا�شهم ولغاتهم.

ميكن �حلديث عن جمموعة من �ل�شبل و�لتد�بري �لتي ميكن �أن ت�شهم يف تطويق 
�لحتقان �لطائفي و�لتع�شب �لديني؛ ندرجها على �لنحو �لآتي:

و�لختالف . 1 و�لت�شامح  �لتعاي�ض  على  تقوم  منفتحة  �جتماعية  تن�شئة  تر�شيخ 
و�لإعالمية  �لتعليمية  �لقنو�ت  وخمتلف  �لأ�شرة  و��شتئثار  �لآخر،  وقبول  و�لتو��شل 

و�حلزبية و�لثقافية و�ل�شيا�شية �لأخرى بهذ� �لدور �حليوي.

�عتماد دور�ت تكوينية تروم تر�شيخ قيم �ملو�طَنة �لكاملة و�حلريات و�حلقوق . 2
د�خل �ملجتمع.

تطوير �أد�ء �ملجتمع �ملدين وتوفري �ملناخ �لقانوين و�ل�شيا�شي �لالزم ل�شتغاله . 3
يف هذ� �ل�شدد.

مر�جعة �خلطابات �لدينية �ملتطرفة وعقلنة �حلقل �لإعالمي يف هذ� �ل�شدد.. 4
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توا�سل . 5 بلورة  يف  والإعالمية  والثقافية  وال�سيا�سية  الدينية  النخب  انخراط 
�إيجابي بعيدً� من كل متييز �أو �حتقان.

جتاوز �ملقاربة �لأمنية يف �لتعاطي مع �ملو�شوع.. 6

�لرتكيز على �مل�شرتك ونبذ �خلالفات.. 7

�أو تهمي�ض؛ . 8 �أي متييز  �ل�شيا�شية لكل فئات �ملجتمع بعيدً� من  دعم �مل�شاركة 
و�عتماد تد�بري �لتمييز �لإيجابي، كاآلية قانونية مرحلية لدعم م�شاركة �لفئات �لأقل 

حظًا د�خل �ملجتمع، وو�شولها �إلى خمتلف مر�كز �لقر�ر.

و�لتعاطي بكفاءة . 9 �لق�شاء،  ��شتقاللية  �لقانون، ودعم  �أمام  �مل�شاو�ة  تر�شيخ 
من  كل  �شد  �لقو�نني  تطبيق  يف  �ل�شر�مة  و�عتماد  �لظاهرة،  تد�عيات  مع  ونز�هة 

يحر�ض على �لعنف و�لطائفية و�إثارة �لنعر�ت �لدينية و�لعرقية و�لإثنية.

د�خل . 10 و�حلقوق  �حلريات  وحماية  بالتعاي�ض  ت�شمح  �أ�شا�شية  �شمانات  و�شع 
�ملجتمع، وتد�ول �ل�شلطة ب�شكل �شلمي.

حترمي توظيف �مل�شاجد وخمتلف دور �لعبادة يف �لإ�شاءة لالأديان و�ملذ�هب . 11
�لأخرى.

ر�قية،  ب�شبل  و�مل�شاكل  �لأزمات  بتدبري  ي�شمح  �أ�شلوب ح�شاري  �إن �حلو�ر هو 
بعيدة من �لت�شنج و�ل�شد�م و�لّتعايل؛ ذلك �أن �للجوء �إلى �لعنف و�ل�شد�م يف تدبري 
�خلالفات هو يف و�قع �لأمر �إلغاء للعقل، وحماولة لالإقناع عرب طرق منحرفة وغري 

�شليمة.

يجد �حلو�ر �أ�شا�شه يف �لت�شريعات �لدينية و�لقو�نني �ملحلية و�لدولية �لتي تدعم 
�لتو��شل بني �لنا�ض، وحتّفز على �ل�شعي حلّل خمتلف �مل�شاكل و�لق�شايا �ل�شائكة عرب 

�لتو��شل و�لنقا�ض �لبناء، بعيدً� من كل مظاهر �لتع�شب و�لعنف و�لإق�شاء.

ويف هذ� �ل�شياق؛ يظّل جتاوز مظاهر �لحتقان �لطائفي د�خل �ملجتمع رهينًا 
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ببلورة حو�ر ي�شمح بتبادل �لروؤى و�ملو�قف.

 و�إذ� كان �حلو�ر �لبّناء يتطلب �لوعي بامل�شري �مل�شرتك، وب�شرورة �لتعاي�ض 
بني خمتلف �لثقافات و�حل�شار�ت، و�لتخلي عن ثقافة �لتع�شب و�لحتقار و�لهيمنة، 
�جلو�نب  ��شتح�شار  عن  و�لتوّقف  �حلقائق،  وت�شويه  بالتفوق،  و�ل�شعور  و�لتجاهل 
وتكري�شها  و�لثقافات،  �حل�شار�ت  ملختلف  �نتقائي  ب�شكل  �لنمطية  و�ل�شور  �ل�ّشيئة 
من خالل �لرب�مج �لتعليمية �أو عرب �لو�شائل �لإعالمية، وبذل �جلهد من �أجل �لفهم 
�أولى، فاإنه يفرت�ض من جهة ثانية تر�شيخ حو�ر د�خلي ي�شهم يف  �ملتبادل، من جهة 
مع  �لتو��شل  يدعم  مبا  �لد�خلية،  و�ل�شر�عات  �خلالفات  وتذييل  �لأجو�ء  تلطيف 

�لطرف �لآخر من موقع قّوة، وبخطاب يطبعه �لنفتاح و�لن�شجام)14(.

�لدول  بني  �لعالقات  يف  طبيعي  �أمر  و�لثقافات  �لآر�ء  و�ختالف  ر�ع  �ل�شّ �إن 
�أحد جو�نبها  �لدميقر�طية يف  وتقوم  نف�شه.  �لو�حد  �ملجتمع  د�خل  بل  و�ملجتمعات، 
على تدبري �خلالفات ب�شورة بّناءة و�شليمة، مبا ي�شمح بالتعاي�ض و�لت�شامح و�لقبول 

بالر�أي و�لر�أي �لآخر.

ومنح  بالنغالق  تت�شم  فالأولى  �لدميقر�طية،  �ملمار�شة  عن  �لطائفية  تختلف 
�لأف�شلية لفئة معينة د�خل �ملجتمع على ح�شاب �ملجتمع مبختلف �أطيافه؛ فيما حتيل 

نات �ملجتمع وتدبري �لتنوع ب�شكل بناء. �لثانية على �لنفتاح على جميع مكوِّ

ويحيل م�شطلح �لتنوع على وجود وتفاعل جمموعة من �خلرب�ت و�لروؤى تن�شاأ 
عادة عن �لختالفات يف �لأ�شول �لعرقية، �أو يف �لثقافة و�لدين، �أو �لنوع �لبيولوجي 

و�لهوية �جلن�شية، وغريها من خ�شائ�ض �لتنوع �لب�شري)15(.

�أ�شغال موؤمتر �حلو�ر و�أثره يف �لدفاع عن �لنبي )�ض( �ملنعقد يف جامعة  )14( لكريني، �مل�شلمون بني حو�ر �لذ�ت وحو�ر �لآخر، �شمن 
�لإمام حممد بن �شعود �لإ�شالمية بالريا�ض، يومي 7 و8 �شفر 1435ه �ملو�فق 10 و11 دي�شمرب )كانون �لأول( 2013، �ل�شجل �لعلمي)2(، 

مطابع �جلامعة، �ض743 -744.

)15( عبا�ض، �ملر�شد، �إد�رة �لتنوع يف �لبحرين: تعرث �لنتقال من �مل�شيخة للمو�طنة �لد�شتورية، �ملوقع �لإلكرتوين ملبادرة �لإ�شالح �لعربي، 
�أبريل )ني�شان( 2013، على �لر�بط �لتايل: 

http://www.arab-eform.net/sites/default/files/GovDiv_Bahrain20%_A.Al20%Morshid_April13_
Final_Layout_Ar.pdfr
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�إن �لتنوع �شمة من �شمات �ملجتمعات �لإن�شانية، فال ميكن �حلديث باإطالق عن 
وجود جمتمعات على قدر من �لأحادية �لعرقية �أو �لدينية �أو �لثقافية؛ ففي منطقتنا 

توجد �لكثري من �لثقافات و�لأعر�ق و�لديانات.

ويف �أفريقيا وحدها تتعاي�ض حو�لى 2200 �إثنية متمايزة بلغاتها وثقافاتها؛ ويف 
�آ�شيا توجد �أكرث من 2000 �إثنية متباينة يف �للغة و�لدين و�لعاد�ت.

و�إذ� كانت بع�ض �لأقطار قد �أفادت من هذ� �لتنوع، و��شتثمرته ب�شورة بناءة 
�إد�رته ب�شورة دميقر�طية مبنية  �لدولة و��شتقر�ر �ملجتمع، من خالل  دعمًا لوحدة 
�شمنها  ومن  �لدول  بع�ض  فاإن  �حلقوق،  و�حرت�م  و�لكر�مة  و�حلرية  �لتعاي�ض  على 
�لتنوع، مبا جعلها عر�شة  �إد�رة هذ�  ب�شكل ذريع يف  ف�شلت  �ملنطقة  دول  �لكثري من 

لكثري من �لهز�ت �لجتماعية و�ل�شيا�شية.

نات عرقية و�إثنية ودينية  تختزن �لكثري من دول �ملنطقة د�خل جمتمعاتها مكوِّ
خمتلفة، كما هو �ل�شاأن بالن�شبة للبنان، و�لدول �ملغاربية، و�لعر�ق، و�ل�شود�ن �لتي تعّد 
من �شمن �أكرث �لأقطار حاجة �إلى ��شتثمار هذ� �لتعدد لتقوية كيان �ملجتمع و�لدولة، 

عرب مقاربة �أكرث عد�لة ودميقر�طية.

و�حلقوقية  �لفكرية  �لنقا�شات  �شطح  على  �ملجتمعي  �لتنوع  ق�شية  طفت  لقد 
ال�سوفيتي ونهاية  اأعقبت �سقوط الحتاد  التي  وال�سيا�سية ب�سكل كبري، خالل الفرتة 
�لدميقر�طي يف خمتلف مناطق  �لتغيري  رياح  وما تالها من هبوب  �لباردة  �حلرب 

�لعامل، وتنامي �لهتمام �لدويل بق�شايا حقوق �لإن�شان.

مو�شوع  مع  �لتعاطي  م�شتوى  على  �حلا�شلة  �لنحر�فات  خماطر  تخلو  ول 
�ملو�طنة لدى بع�ض �لتيار�ت، �لتي تختزله يف بع�ض �لعتبار�ت �لعرقية و�لنتماء�ت 

�لدينية.

وجدير بالذكر �أن �ل�شعور باملو�طَنة ل يرت�ّشخ �إل د�خل �ملجتمعات �لتي ت�شود 
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بد�خلها قيم �حلرية و�لعد�لة �لجتماعية و�مل�شاو�ة.

و�ملو�طَنة ل تختزل يف �كت�شاب �جلن�شية وما يرتتب عنها من حقوق وو�جبات؛ 
�ملبادئ  �لعديد من  �لأفر�د  فيه  يتقا�شم  ف�شاء جمتمعي  �إلى  �لنتماء  على  بل حتيل 
و�لأفكار و�لأهد�ف مبا يحفظ كر�متهم ويجعل �لولء �لوطني ي�شمو فوق كل �لولء�ت 
�لقبلية و�لعرقية و�ملذهبية. �إنها �أ�شا�ض كل دميقر�طية، تتعاي�ض عربها �خل�شو�شيات 

�حل�شارية و�لثقافية.  

وحتيل �ملو�طنة يف �أ�شمى معانيها على �لعي�ض �مل�شرتك بتناق�شاته و�إكر�هاته 
وفر�شه؛ و�لإقر�ر بالتنوع �لإن�شاين و�لتعددية و�لختالف يف �إطار �لوحدة �لوطنية، 

و�لتعاي�ض و�لتعاون و�لتفاهم �لإن�شاين.

رابعًا: التنوع المجتمعي في ضوء »الحراك العربي«

�أثرت مظاهر وتد�بري �شادت �ملنطقة �شلبيًا يف تر�شيخ م�شامني بناءة و�شليمة 
حول �ملو�طنة، كما مت توظيف �لتنوع �ملجتمعي يف كثري من �لأحيان.

وقد ز�د من حدته دخول بع�ض �لقوى و�لأطر�ف �لإقليمية و�لدولية على خط 
�لتعاطي مع هذ� �ملو�شوع، خلدمة �أهد�ف �شيقة عمقت من جر�ح �مل�شكل.

�شعوره  �ت�شع  جمتمعه،  يف  و�مل�شاو�ة  و�حلرية  بالكر�مة  �لإن�شان  �شعر  كّلما 
باملو�طَنة يف بعدها �ملنفتح، بعيدً� من �أي �عتبار�ت �إثنية �أو عرقية �أو طائفية �شيقة. 
�لإح�شا�ض  تنامي  �ملجتمع،  د�خل  �مل�شاو�ة  وعدم  باحليف  �شعور  هناك  كان  وكلما 

بالعزلة و�لتهمي�ض و�شاق �لنتماء.

�شمحت �أجو�ء �حلر�ك يف �لعامل �لعربي برفع �لكثري من �ملطالب �لجتماعية 
و�ل�شيا�شية و�لقت�شادية. كما �شكلت فر�شة لكثري من �لفئات �ملجتمعية �ملظلومة لأن 
تنتف�ض وتطالب برفع �حليف �مل�شلط عليها من قبل �ل�شتبد�د، عرب بناء دولة مدنية 

حا�شنة لفئات �ملجتمع بكل تالوينها و�ختالفها.
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عرب  بها؛  و�لرتقاء  �ملو�طَنة  بتطوير  باملنطقة  �لقائمة  �لتحولت  ت�شمح  فهل 
تد�بري تدعم تنمية �لإن�شان وحتفظ كر�مته مبا يجعل �لولء �لوطني للفرد فوق كل 
ومنفتح  �أو�شع  �نتماء  تر�شيخ  تتيح  وهل  �لطائفي؟  �لولء  �شيما  ل  �لأخرى  �لولء�ت 
نات �ملجتمع، �أ�شا�شه �لتعددية �ل�شيا�شية و�لجتماعية، وجتاوز �لقبيلة  على جميع مكوِّ

و�لعرق و�ملذهبية؟ 

بروز حركة 20  �نطلق مع  �لذي  �ملجتمعي  �إطار �حلر�ك  �شنة 2011، ويف  يف 
فرباير )�سباط( باملغرب؛ �سمن و�سع اإقليمي متغري، حمل الد�ستور املعّدل جمموعة 
»�جلهوية  وذلك من خالل دعم خيار  �ملجتمعي،  �لتنوع  تدعم  �لتي  �مل�شتجد�ت  من 
�ملتقدمة« )�لف�شل �لأول من �لد�شتور( ك�شكل دميقر�طي لتدبري �ل�شوؤون �ملحلية من 
قبل �ل�شكان من خالل ممثلني يتم �نتخابهم، على �أ�شا�ض »�لتدبري �حلر، وعلى �لتعاون 
و�لت�شامن، وم�شاركة �ل�شكان �ملعنيني يف تدبري �شوؤونهم، و�لرفع من م�شاهمتهم يف 
�لتنمية �ملندجمة و�مل�شتد�مة« )�لف�شل 136 من �لد�شتور(، وكذ� �عتبار �لأمازيغية 
�إلى جانب �لعربية لغة ر�شمية للدولة باعتبارها ر�شيدً� م�شرتكًا جلميع �ملغاربة؛ ثم 
تاأكيد �شيانة �حل�ّشانية كجزء من �لهوية �ملغربية؛ وحماية خمتلف �للهجات �ملغربية 
�خلام�ض  )�لف�شل  �لوطنية  و�لثقافة  للغات  جمل�ض  �إحد�ث  على  عالوة  �لأخرى، 
طريق  على  �ملجتمع  من  عري�شة  لفئة  ��شتجابة  �شكل  �لذي  �لأمر  �لد�شتور(،  من 
دعم �ملكت�شبات �لتي ر�كمها �ملغرب يف هذ� �ل�شدد منذ �أكرث من عقد ون�شف من 

�لزمن)16(.

مع رحيل بع�ض �لأنظمة يف دول �حلر�ك �لعربي، وبلورة بع�ض �لإ�شالحات يف 
�أقطار �أخرى، تز�يدت �لآمال و�لنتظار�ت نحو �إقر�ر �إ�شالحات ت�شمح بطي �شفحات 
قامتة يف عالقتها بالختاللت �لتي ر�فقت �إد�رة �لتنوع �ملجتمعي، وتعيد �لعتبار �إلى 

نات �ملجتمع من دون �إق�شاء �أو متييز. مكوِّ

)16( ميكن �إجمال هذه �ملكت�شبات يف �نفتاح �مل�شهد �لإعالمي �ملغربي على �لثقافة �لأمازيغية و�إحد�ث قناة تلفزية يف هذ� �ل�شدد، ثم 
�لتفا�شيل يف  للثقافة �لأمازيغية. ملزيد من  و�إحد�ث �ملعهد �مللكي  �لعمومي،  �لأ�شا�شي  �لتعليم  �أق�شام  �عتماد تدري�ض �لأمازيغية يف بع�ض 
هذ� �ل�شاأن، ر�جع: �إدري�ض، لكريني، �حلركة �لأمازيغية و�لدولة يف �ملغرب، جملة �لدميقر�طية، موؤ�ش�شة �لأهر�م مب�شر، �لعدد 27، يوليو 

)متوز(  2007. 
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على �لرغم من بروز بع�ض �ملمار�شات �لطائفية خالل فرت�ت �حلر�ك ببع�ض 
�شعار�ت  و�إطالق  و�مل�شاجد،  �لكنائ�ض  على  بالعتد�ء  ذلك  عالقة  يف  �ملنطقة،  دول 
�ل�شلوكات و�ملو�قف  معادية وحتري�شية �شد جماعات دينية بعينها، فاإن ظهور هذه 
تخلو  �ملنطقة، ل  �شعوب  تاريخ  و�ملف�شلية من  �ملتميزة  �ملرحلة  �ل�شطح يف هذه  على 
من �أهمية لكونها تك�شف عن �ختاللت و�قعية د�خل �ملجتمع، و�شت�شمح حتمًا يف بلورة 

تد�بري و�إجر�ء�ت �أكرث فاعلية ودميقر�طية لحتو�ئها يف �مل�شتقبل.

�لتي  �لد�خلية  �ل�شر�عات  �إيقاع  على  تعي�ض  و�ملنطقة  »�حلر�ك«  �نطلق  لقد 
�ل�شيا�شية  �إكر�هاتها  و�لوقت، وحالت دون جتاوز  و�لإمكانات  للطاقات  كلفتها هدرً� 
و�لقت�شادية، ونذكر يف هذ� �ل�شياق ما عانى منه �لعر�ق وم�شر و�ل�شومال و�ليمن 
�ل�شود�ن  جنوب  يف  �لأهلية  فاحلرب  و�ل�شد�م،  �لعنف  فيها  تعاظم  �شر�عات  من 
خلفت �لكثري من �ل�شحايا، وكلفت �لبالد خ�شائر �قت�شادية و�شيا�شية �نتهت بتق�شيم 
من  خطرة  مظاهر  خّلفت  �أهلية،  حرب  ويالت  من  عانى  �لذي  لبنان  ويف  �لبالد. 

�لقتتال �لطائفي �لذي كلف �لبالد و�ملنطقة �لكثري من �خل�شائر.

يف �شوريا �لتي حتت�شن عددً� كبريً� من �ملذ�هب و�لطو�ئف و�لقوميات �ملختلفة، 
تز�يدت �ملخاوف ب�شكل كبري؛ نتيجة للمظاهر �لعنيفة �لتي �تخذتها »�لثورة« يف �شوريا، 
و�ن�شد�د �لآفاق �أمام تنامي �لعنف و�لعنف �مل�شاد د�خل �لبلد؛ وكذ� تر�جعت �شيادة 
�لدولة على �لعديد من �ملناطق �لتي �شادت فيها �شيطرة بع�ض �جلماعات �مل�شلحة، 
عالوة على تعامل �لنظام �ل�شوري ب�شكل منحرف مع هذ� �ملو�شوع و��شتغالله خدمة 
وعلويني(،  )م�شيحيني  لالأقليات  كحاٍم  لنف�شه  و�لرتويج  �شيقة،  �شيا�شية  لأهد�ف 
تبعات  من  تخلو  ل  قد  خطرة  طائفية  ل�شر�عات  معر�شًا  �ل�شوري  �ملجتمع  �أ�شبح 

�إقليمية.

وي�شري �أحد �لباحثني �إلى �أن فكرة �لتق�شيم و�إقامة كانتونات ودويالت �إثنية �أو 
طائفية، بد�أت حتظى باهتمام كبري يف ظل بيئة خ�شبة حا�شنة، �أ�شهمت فيها حدة 
ال�سراع ال�سيا�سي والأمني املت�ساعد، واأ�ساليب العنف ال�سلطوي املفرط، وممار�سات 
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�لطائفي،  �لبعد  �لثورة وح�شرها يف  ت�شويه وطنية  �ل�شتفز�زية، وحماولته  �لنظام 
وحتويل �ل�شر�ع مع �لثورة �إلى �شر�ع وجود وم�شري، وهذ� ما يدفع �لن�شيج �لب�شري 
�جتماعي  مكّون  كل  عودة  ويعزز  و�لتفكك،  �لعد�ء  نحو  �ل�شنني  مئات  منذ  �ملتعاي�ض 
و�لوجود  �لطائفية؛ كي ي�شمن بع�شًا من �حلماية  �أو  �لدينية  �أو  �لقومية  �أ�شوله  �إلى 

�لآمن)17(.

ويف �لبحرين �عتمدت �شيا�شات �إد�رة �لتنوع م�شارين مت�شادين، هما: �مل�شار 
�لهيكلي �ملتجه نحو �لبنية �لد�شتورية و�لقانونية، و�مل�شار �لثاين: �ل�شرت�تيجيات غري 
�ملكتوبة، مبا �أدى لأن تكون �شيا�شات �إد�رة �لتنوع �لطائفي �شببًا رئي�شًا لإثارة �لتوتر�ت 
نات �ملجتمع �لبحريني  �ل�شيا�شية �مل�شتمرة منذ عقود، حيث قادت تلك �ل�شيا�شات مكوِّ
ملزيد من �لتهمي�ض، و�ل�شتبعاد و�ل�شتعد�د �ل�شمني للدخول يف ما يعرف بالهويات 
�ملقاومة، وهو ما جعل من �لنق�شام �لطائفي )�ل�شنة و�ل�شيعة( حقيقة جمتمعية)18( 

برزت ب�شورة كبرية يف �أجو�ء �حلر�ك باملنطقة.

تتطلب  �ل�شيا�شي،  تاريخها  يف  مهمة  مبرحلة  �ملنطقة  دول  من  �لعديد  متّر 
مر�جعة �لذ�ت و�لوقوف على خمتلف �لختاللت �لتي كّر�شت �ل�شتبد�د على �متد�د 

عقود عدة، و�ل�شعي لتجاوزها وحت�شني �لأجيال من �نعكا�شاتها يف �مل�شتقبل.

�إن مرحلة �لبناء و�لإفادة من حجم �لت�شحيات �ملبذولة على طريق بناء دولة 
�إل  تتّم  �أن  ل ميكن  �لوحدة،  من  �إطار  ناتها يف  مكوِّ وع�شرية حتت�شن جميع  مدنية 

مب�شاركة �جلميع بعيدً� من �أي مظهر من مظاهر �لإق�شاء و�لتهمي�ض.

�أبريل )ني�شان( 2013، على �لر�بط  �ل�شورية وم�شتقبل �لأقليات، �ملوقع �لإلكرتوين ملبادرة �لإ�شالح �لعربي،  �لثورة  �لبني،  �أكرم،   )17(
�لتايل:

http://www.arab-reform.net/sites/default/files/ARB_67_Syria_A.Al-Bunni_April-13Final-
Layout-Ar.pdf 

)18( عبا�ض، �ملر�شد: �إد�رة �لتنوع يف �لبحرين: تعرث �لنتقال من �مل�شيخة للمو�طنة �لد�شتورية؛ نف�ض �ملرجع نف�شه.


