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راتب شعبو*

في «المسألة الطائفية
ومشكلة األقليات»
الكاتب

 :برهان غليون

مكان النرش

 :الدوحة/بريوت

تاريخ النرش

 :الطبعة الثالثة 2012

النارش

 :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

عدد الصفحات176 :

ال جيادل كثريون اليوم ضد الفكرة التي

كأعضاء رابطة سياسية واحدة ليس ألحد عالمة

كانت الربهنة عليها ،وذلك يف تقديمه للطبعة الثالثة

أظن أنهّ م جيادلون ً
أيضا ضد قوله:
أو العرق» .وال ّ

يعترب برهان غليون أن غايته من الكتاب

من كتابه املسألة الطائفية ومشكلة األقليات الصادرة

يف كانون الثاين/يناير  2012عن املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات« :ما حاولت أن أبرهنه
يف هذا الكتيب هو أن النزاعات الطائفية  ...ليست
ثمرة وجود هذه التعددية الدينية أو القبلية املوروثة

عن تاريخ املجتمعات العربية املايض ،وإنام هو غياب
الدولة التي تساوي بني مجيع مواطنيها وتعاملهم

* كاتب سوري.

فارقة أو امتياز عىل آخر ،بسبب الدين أو املذهب
«ليست التعددية الدينية هي السبب يف إضعاف
الدولة القومية أو الوطنية ،وإنام غياب الطابع الوطني

املقدمة
والقومي احلقيقي هلذه الدولة» .وال يبدو من ّ

طور أو غيرّ قناعاته املعروضة يف الكتاب.
أن الكاتب ّ
غري أن السؤال الذي يبقى :ملاذا يغيب الطابع
الوطني والقومي عن هذه الدول؟ وكيف السبيل إىل
املستقبل ،أو إىل حل مشكلة الطائفية واألقليات؟
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بني دفّتي الكتاب املذكور جهد فكري ال يستسلم
كرسها النقل والتكرار والكسل
لثقل «مس ّلامت» ّ
الفكري ،وال يتوانى عن السعي لفهم متيز املجتمعات
متيز دور الدِّ ين فيها
العربية واإلسالمية ،وبالتحديد ّ
من دوره يف أوروبا التي ّ
تكوينيا
مصدرا
شكلت
ً
ًّ
أساسيا للنخبة يف بلداننا .وال غرابة أن نرى
ثقافيا
ًّ
ًّ
أنّ هذا الكتاب ،الذي صدرت طبعته األوىل عام
 ،1979يدخل دائرة االهتامم من جديد ،بعد ثالثة
العربية.
عقود ونيف من والدته ،يف مرحلة الثورات
ّ
بيد أن الكاتب الذي ُيلقي الضوء عىل املشكلة
ويشخصها كمشكلة
الطائفية أو مشكلة األقليات
ّ
سياسية ،يتشوش منطقه ويضطرب عند مقاربة سبل
اخلروج من هذه املشكلة .وعىل الرغم من أن غليون
ينبه قارئه منذ البداية بقوله يف هامش الصفحة 25
ّ
من الكتاب« :سيخيب ظن كل من ينتظر من دراسة
اجتامعية تقديم وصفة جاهزة حلل مشكلة األقليات
كأقليات» ،فإنه حياول رسم مالمح ملسار اخلروج من
املشكلة استنا ًدا إىل مقدماته.

تصور مثالي للدولة
ما يؤخذ عىل تفكري غليون يف اخلروج من املشكلة
الطائفية يجُ َمع يف نقطتني :النقطة األوىل هي تصوره
املثايل للدولة ،األمر الذي يتيح إمكانية النظر إىل
الدولة عىل أهنا جهاز حيادي ذو عالقة خارجية
حتكيمية باملجتمع؛ جهاز بريء من االنحياز ملصالح
فئات اجتامعية ضد مصالح فئات أخرى .عىل هذا
تبدو علة املجتمع ،الذي يعاين املشكلة الطائفية،
يف دولته «التي تتالعب هبا املصالح اخلاصة وتكاد
ال تستجيب ألي مطالب عمومية» (ص ،)14
وع ّلة الدولة هذه يف نخبتها التي ال ترتفع «فوق
املصالح اجلزئية والعصبيات اخلاصة ،ومنها النعرات
الطائفية ،حتى تصبح يف مستوى املسؤولية الوطنية أو

العمومية» ،يف حني أن املطلوب هو أن «تتحرر النخبة
ّ
لتتمكن من جتسيد مثال
السياسية من متاهياهتا اجلزئية
الوطنية ،وأن حترر معها الدولة ومؤسساهتا من
احتامل ارهتاهنا للعصبيات اخلاصة ،حتى تتحول
إىل دولة أمة ،أي دولة مواطنيها» (ص .)16تبدو
املشكلة الطائفية واحلال هذه مشكلة نامجة عن وعي
مريض بالطائفية ،أو عن أخالق فاسدة ونقص يف
النزاهة لدى النخبة ،أي إنهّ ا مشكلة تقع يف دائرة
تصور ح ّلها باستبدال النخبة
اإلرادة ويمكن ،إذنّ ،
السياسية الغارقة بتامهياهتا اجلزئية بنخبة أخرى جتسد
مثال الوطنية.
إن مفهوم غليون للدولة يتحرك بني حد إجيايب مثايل
هو الدولة  -األمة وآخر سلبي هو الدولة  -الطبقة.
الدولة – األمة هي «األمة وقد حتولت إىل دولة»،
هنا تكون الدولة مستندة إىل إمجاع سيايس(!) وتعبرّ
عن فئات األمة كلها ،أما الدولة – الطبقة فهي قوة
مستقلة تستمد بقاءها وأدواهتا من اخلارج ،وتتطور
وتطورها،
من ذاهتا من دون ارتباط باجلامعة
ّ
وتفرض نفسها باعتبارها القوة الرئيسة ،ومتتلك
القدرة عىل التحكم املطلق يف املجتمع ،وهذه الدولة
تفتقد التامهي املفرتض بينها وبني اجلامعة .إهنا دولة
تقوم بالقوة والغلبة املحضة.
نحن أمام تصورين قطبيني للدولة :دولة تقوم عىل
إمجاع سيايس هي الدولة – األمة وأخرى تقوم عىل
القوة املحضة هي الدولة – الطبقة ،وليس ألي منهام
نصيب يف الواقع .وال شك يف أنّه حني يتم حتليل
واقعيا
املشكلة الطائفية بناء عىل مفهومني ال رصيد
ًّ
هلام ،خيتل تصورنا للخروج من مشكلة الطائفية.
يتحرك بحث غليون يف جمال مستقل إىل حد كبري عن
الفروض التارخيية حني يعطي الدولة أمهية مبالغً ا

فيها ،كام لو أن بمقدور املجتمع أن خيتار دولته بكيفية
حرة ،وبمعزل عن رشوط تارخيية شديدة القسوة يف
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فرض ذاهتا وحدودها ،أو كأن الدولة التي جيري

األيديولوجيا السياسية للدول يف خروجها من كنف

اختريت ألجلها ما مل تواهتا الرشوط التارخيية للقيام

تاليا االستبداد السيايس والعجز القومي
غلب عليها ً

اختيارها إراد ًيا قادرة عىل ممارسة الوظيفة التي
هبذه الوظيفة.

لن تعثر يف كتاب غليون عىل ما يربط بني السياق
التارخيي والشكل الذي تتخذه الدولة ،أكان

ديمقراطيا ،بمعنى أنّك لن جتد إجابات
استبداد ًيا أم
ً

حيرض عرض الكتاب نفسه عىل
عن األسئلة التي ّ
طرحها :ملاذا تتشكل هناك دولة  -أمة وهنا دولة

يتحدث غليون عن دولة – طبقة يف
– طبقة؟ هل
ّ
منطقتنا؟ إذا كان كذلك جيب نقد مفهومه للدولة

اإلمرباطورية العثامنية اإلسالمية؛ هذه الدول التي

تكونت فيها
ألسباب تتعلق بالظروف التارخيية التي ّ

(عرص االستعامر املبارش ثم االستعامر االقتصادي)،
وبمستوى تطورها (التخلف والتبعية) .وسيكون

جمافيا للصواب أن نفرس استبداد هذه الدول بفعل
ً
نزوعها العلامين أو القومي ،وإلاّ لزم أن نرى الدول
التي نبذت العلامنية والنزعة القومية ملصلحة النزعة

اإلسالمية والدولة الدينية (إيران الثورة اإلسالمية
ً
مثال) وقد باتت ديمقراطية وممثِّلة لِــ «األمة ككل».
حني نفرتض أن علة االستبداد كامنة يف العلامنية يربز

– الطبقة أو تبينّ ما يقصده بالطبقة (إذا استخدمنا
متييز غليون ،عىل ما يف هذا التمييز بني املفهومني

السؤال :وأين كانت العلة يف الدولة العثامنية إذن؟

مهمة ،أو األداة األهم ،يف ضبط العالقات
أداة ّ
االجتامعية والسياسية وفق مقتىض مصالح فئات

كان يف فقدانه جلانبه الديني األخالقي واملعنوي»

عىل حد تعبري لينني) .وهل االستبداد داء يمكن

بخطوة واحدة أخرى يف هذا االجتاه قد نصل إىل

من إتاحة جمال لتنزيه الدولة وإعالئها عن كوهنا

حمددة ال وفق مصالح األمة؛ ففي كل أمة أمتان،

تفاديه؟ وكيف؟ بالثقافة أم بالسياسة أم بكليهام؟
وهل من قبيل الصدفة أو من قبيل الطبيعة املستكينة
اخلانعة لشعوب العامل الثالث أن تكون مبتالة بأنظمة

مستبدة متشاهبة يف اجلوهر والوظيفة؟ أليس لتاريخ
انخراط العامل الثالث يف النظام العاملي دور يف نشوء

وترسخها فيه؟ وما هي حدود التغيري
دول مستبدة
ّ

املمكنة فيه؟

عىل هذا السؤال جييب غليون« :إن ضعف النظام
اإلسالمي الذي كان قائماً منذ القرن الثامن عرش،
بالتدين واألخالق تصلح األمم إذن.
(ص.)93
ّ
القول الشهري «اإلسالم هو احلل» .ليست املشكلة

إذن يف الرشوط التارخيية التي جعلت جمتمعاتنا تقع

يف براثن عالقة تبعية حطمت آليات تطورها الذاتية،
ورهنت حياهتا بيد طبقة كومربادورية وسيطة متثّل

«الرش الذي ال بد منه» يف هذه املجتمعات ،بل يف
فقدان اجلانب الديني األخالقي واملعنوي.

كل يشء عند غليون يبدأ وينتهي يف السلطة السياسية:

إن هشاشة الربط بني الدولة واملستوى السيايس من

«ال يمكن البحث إذن عن حل للنزاعات الطائفية يف

هتجم غليون عىل
من جهة أخرى تكمن يف أصل ّ
يسميها أحيانًا ،مستعيدً ا
العلامنية ،أو الدهرية كام ّ
لغة مجال الدين األفغاين وحممد عبده ،ومنسجماً

الدينية التي تؤكد التسامح ...إلخ .وال يف القوانني

جهة واملستوى االقتصادي واالجتامعي والثقايف

معهام يف البحث عن حل من داخل الدِّ ين .كان
من الطبيعي أن تكون العلامنية والنزوع القومي مها

الدعوة العلامنية التي تدعو إىل املساواة ،أو يف الدعوة

التي حتدد احلقوق والواجبات جلميع املواطنني .فكل
هذه الوصفات قد اس ُتعملت يف املايض وال تزال
مستعملة يف احلارض .والقضية ليست قضية دعوة
أساسا
وال قضية إيديولوجية شكلية .إنام القضية هي
ً
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قضية السلطة» (ص « .)120أما نحن ،فنعتقد أن
السلطة هي التي حتدد الثقافة .بمعنى آخر ،يتوقف
نشوء ثقافة مستقلة ومميزة عىل نشوء سلطة مستقلة
ومميزة ،أي سلطة معربة عن اجلامعة ككل ال عن جزء
منها» (ص  .)131هل يوجد يف الواقع مثل هذه
السلطة اإلمجاعية؟ أال يبدو أننا أمام مشكلة عصية
عىل احلل إذن؟ ال العلامنية وال الدِّ ين وال املواطنة التي
تصوهنا القوانني ،وال الثقافة وال يشء ينفع إال سلطة
إمجاع سيايس ال وجود هلا يف الواقع .ويف احلقيقة يعبرّ
غليون عن هذه النتيجة االستعصائية يف متن كتابه:
«كام أنه ليس هناك خمرج علامين ،ليس هناك خمرج
ديني ،وليس هناك خمرج عقيل» (ص.)96

الدين
التعويل على ِّ
النقطة الثانية التي تثري السؤال عند غليون هي
التعويل عىل الدِّ ين يف اخلروج من املشكلة الطائفية.
يشطب غليون فكرة العلامنية ويعترب أن «العلامنية
العربية جاءت وسيلة لتقوية النظام السيايس القائم
وتدعيم الطبقة املسيطرة  ...ووسيلة لعزل الغالبية
وربام كان
الشعبية عن السلطة السياسية» (صّ ،)79
يف هذا تعميم للتجربة البورقيبية .ويكرر هذه الفكرة
أوزارا تتحملها
حممال العلامنية
ً
ً
مرارا يف سياق كتابهًّ ،
رشوط تارخيية ّ
حتكمت يف تطور بلداننا ،ورضبت يف
العمق آليات تطورها «الطبيعية» .ويرى الكاتب يف
(يالحظ يف تدفق اللغة
العلامنية استفزازً ا للجامعة
َ
غري املنضبطة يف الكتاب االستخدام املتكرر ملفردة
«اجلامعة» ذات الشحنة املذهبية غري اخلافية ،وكبديل
يف أكثر من مكان ملفردة األمة أو الشعب) .وإذا
كان الكاتب يرى يف العلامنية سندً ا لألنظمة العربية
املستبدة وللتقسيم (ويف احلق أن األنظمة العربية هذه
ال فلسلفة هلا وال دين ،إهنا ال علامنية وال دينية ،بل
تأخذ من كل يشء ما يعزز استمرار وجودها الذي

يشكل الغاية بذاته) ،فإنه سوف جيد يف الدِّ ين بطبيعة
ً
سبيال للوحدة والتحرر (ال ننسى أن الكتاب
احلال
صدر عام  ،1979حني كانت الثورة اإلسالمية
يف إيران تُلقي بظلها وسحرها عىل اجلميع ،ونحن
نرى اليوم ،بعد ما ينوف عىل ثالثة عقود ،أين هي
اجلمهورية اإلسالمية من احلريات والوحدة).
الدين هو السد
وعليه ،ال غرابة أن نقرأ« :ال يزال ّ
فالدين هو
الرئيس أمام التفتت النهائي للجامعةّ ...
أكرب سد ضد الطائفية» (ص ،)42كام لو أن هناك
حمدد أو معينَّ بام يميزه من غريه ،وبام خيلق
دي ًنا غري َّ
بالتايل خطوط تقسيم بني هذه األديان ،وبام يسمح
هلذه اخلطوط بأن تلتهب بفعل رشوط سياسية
ً
عدائيا وعني ًفا .والواقع أن
شكال
معينة وبأن تتخذ
ً
َّ
غليون يؤمن ،كام يبدو ،بوجود هذا الدِّ ين «املثايل»
يسميه ،منسا ًقا وراء خطاب إسالمي شعبي،
الذي ّ
«الدِّ ين الصحيح» (ص .)95وبدهيي أن ال سبيل
للعقل البرشي إىل معرفة معيار صحة الدين بوصفه
دي ًنا ومعرفة معيار انحرافه .ولكن بالتدقيق نكتشف
أن الدِّ ين املقصود إنام يعني األخالق التي «توحد
الديانات الساموية كلها» ،وختفف من امليل إىل تصفية
األقليات (!) (ص .)42وهل حتدث الفظائع اليومية
يف عامل اليوم يف غفلة من الدِّ ين الصحيح واألخالق
غالبا ما تُنتهك األخالق باسم
أم عىل العكس؟ إذ ً
الدِّ ين نفسه ،وهنا ترتدي الفظائع ثوب العقاب
اإلهلي ،ويرتدي املجرم ثوب املؤمن الفاضل صاحب
الرسالة .التاريخ يغص باألمثال ،واألخالق مل ِّ
تشكل
فعليا حيمي النفوس املغلوبة واألرواح
يف يوم سدً ا ًّ
الربيئة أو غري الربيئة.
حني ُيستخدم الدِّ ين لغايات سياسية ال لغايات
عاجزا عن أن ّ
يشكل سدً ا يف وجه
دينية ،يكون الدِّ ين
ً
تفتت اجلامعة ،ال بل يكون أداة هذا التفتت .وحني
ال ُيستخدم لغايات سياسية ،فإن املجتمع يكون يف
وضع مستقر ،وال يعاين أي هتديد لوحدته .ال ينفي
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هذا أن الدِّ ين يمكن أن يكون أداة فعالة يف املواجهة
ضد آخر معتد (حزب اهلل ومحاس) ،ويمكن أن
يكون وسيلة حشد فعالة ضد نظام مستبد (الثورة
السورية الراهنة) ،ولكن املعضلة هي أنه ال يمكن
أساسا للبناء بعد اهلدم أو التحرير.
للدِّ ين أن يشكل
ً
مرة أخرى ،نجد أنفسنا مع غليون أمام هتميش
للرشوط التارخيية وللواقع ،ومبالغة يف دور األفكار
واألخالق والدِّ ين.

يميل غليون إىل التعامل مع اجلامعات الدينية واملذهبية
كجامعات سياسية ال تتوازعها التباينات والرؤى
واملواقف ،كام لو أنّ لكل مجاعة مذهبية مصالح
موحدة .ويبدو له كام لو أن رصاع اجلامعات الدينية
والطائفية هو حمرك الرصاع االجتامعي ،وكام لو أن
اجلامعات ال تدخل إىل السياسة إال كجامعة دينية عىل
اعتبار أن الدِّ ين هو ذاتيتها الثقافية؛ فهو يقولً ،
مثال،
برضورة التوصل إىل «إمجاع سيايس يتجاوز اخلالفات
املذهبية  ...وكي يمكن ضامن مثل هذه العملية ال بد
من أن تكون املصالح اجلزئية لألغلبية االجتامعية
هي السائدة» (ص .)122ما شأن اإلمجاع السيايس
باخلالفات املذهبية؟ وكيف يتم حتقيق إمجاع سيايس
بأن تسود مصالح جزئية لغالبية اجتامعية (مذهبية)؟
وهل هناك مصالح جزئية واحدة للغالبية االجتامعية
ما مل ُينظر إليها ككتلة متجانسة تسود وحدهتا املذهبية
يفرقها يف الواقع االجتامعي؟ واضح أن
عىل ما ّ
الكاتب يستند ً
فعال إىل وحدة الناس املذهبية حني
يستدرك ً
قائال «إمجاع يبلور ،ولو بشكل ميكانيكي
يف البداية ،املصالح اجلزئية املختلفة» (ص،)122
ويمكن أن نقرأ «ميكانيكي» بمعنى «عددي» .إن
إلياس مرقص عىل حق حني يعبرّ عن «خشيته من
أن برهان غليون عنده العامة وليس العام ،فالعام
ليست فكرة اجلمهور والكتلة الكبرية عدد ًيا ،بل
هي فكرة العالقة بني أشخاص خمتلفني ،لكل منهم
مجيعا،
خصوصيته ،وهذه العالقة هي املشرتك بينهم ً

وهذا املشرتك بني اجلميع هو العام» حوار العمر ،دار
حوران ،دون تاريخ ،ص.]170

ال يمكن إال لرابطة جديدة جامعة أن تعلو ً
فعال
فوق التاميزات الثقافية ،وحتيلها إىل مصدر ثروة ً
بدال
من أن تكون مصدر متزيق .وال يمكن هلذه الرابطة
اجلديدة أن تكون «مصالح جزئية» ال ألغلبية وال
ألقلية ،كام ال يتعينّ أن تكون هذه الرابطة دينية
بالرضورة ،ال بل إن الرابطة الدينية القادرة حقًا عىل
أن تشكل رافعة نضالية ضد احتالل أو استبداد حني
هتيأ هلا رشوطها املناسبة ،غري مرشحة لتشكيل رافعة
لبناء «إمجاع سيايس» تقوم عليه دولة – أمة حسب
تعابري غليون .ويشري التاريخ العريب احلديث إىل
أن املوجات الشعبية التي حازت «إمجاع» اجلمهور
العريب (مثل حركة الرشيف حسني) ،أو التي دخلت
هبا الشعوب العربية ميدان السياسة (مثل ظاهرة
عبد النارص) ،مل تكن دينية الطابع يف األساس ،بل
كان اجلانب القومي هو الغالب.
واحلق أنه مثلام مل يكن ممك ًنا أن خيرج اإلسالم
األول بقبائل شبه اجلزيرة العربية إىل رحاب
الوحدة والتوسع واالزدهار ،إال بإجياد رابطة تعلو
ّ
وتشكل نقطة إمجاع عربية ،هي
االنتامءات العربية
الرابطة اإلسالمية األوىل ،كذلك ليس من املمكن
اخلروج اليوم من سيطرة االنحيازات اجلزئية
(الطائفية أو املذهبية) عىل املجال العام ،وما حيمل
ذلك يف جنباته من تأثريات سلبية يف وحدة املجتمع
وفعاليته ومكانته ،إال بتجاوز هذه االنتامءات اجلزئية
عرب خلق رابطة أعىل تشكل نقطة إمجاع جديدة .وقد
كانت الرابطة الوطنية يف أعقاب االستقالل مرشحة
لتأدية هذا الدور لوال أن ما خ ّلفه االستقالل من
رواسب اقتصادية بالدرجة األوىل كانت من الثقل
تاليا
بحيث أحبطت االندفاعة الوطنية ،وهو ما جتىل ً
عىل صورة دول مستبدة بال مرشوع ،مع نكوص
وطني عىل مستوى الشعوب.
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وإذا سمحنا ألنفسنا بالتعبري عماّ يقلقها برصاحة،

فسوف نقول :لن تكون الديمقراطية التمثيلية التي
ترفع رايتها الثورات العربية التي نشهدها اليوم
أكثر ً
حظا يف اخلروج بمجتمعاتنا ّمما هي عليه من
غلبة قوى التنابذ فيها عىل قوى التجاذب ،أكثر ّمما
كان لالستقالل من االستعامر العسكري دور يف بناء
اقتصادات وطنية تسند ً
دوال وطنية قادرة عىل محاية
ثروة أوطاهنا وحتقيق رفاهية مواطنيها.
حني تصبح الديمقراطية اليوم املطلب األساس
فعليا
لقوى املعارضة يف معظمها ،فإن هذا يعني ً
موت املشاريع الوطنية الكربى ،وانكسار أحالم
هذه القوى ،ورضاها من الغنيمة باحلكم أو حتى
بمجرد االعرتاف بوجودها .مل تكن القوى الشيوعية
أو اإلسالمية أو القومية ترىض بأقل من تنفيذ
تصوراهتا
مرشوعها الشامل إلنقاذ األمة ،كل وفق
ّ
الفكرية .ومل يكن خيفى عىل أحد أن تنفيذ مثل
هذه املشاريع حيتاج ليس فقط إىل سنوات طويلة
ال تتيحها بأي حال سنوات الدورة االنتخابية،
بل ً
مهمة يف جمال االقتصاد،
أيضا إىل تعديالت ّ
ً
ضغطا مهماً عىل مستوى معيشة الناس،
بام خيلق
وما يستتبع ذلك من حاجة إىل كبت الناس وقمع
تعبرياهتا السياسية التي يمكن أن تشوش عىل مسار
تنفيذ مرشوع البناء الكبري .بكالم آخر :االحتكام
إىل الديمقراطية التمثيلية وصناديق االقرتاع ينطوي
ً
فعال عىل قبول بالشكل احلايل للنظام العاملي
والتكيف معه وتكريسه؛ فالقوى السياسية املتنافسة
يف نيل أصوات الناخبني ستعمل عىل تقديم نتائج
اقتصادية رسيعة لشد الناخب ،وهذا يعني املزيد من
الغرق يف جلة عالقات اقتصادية دولية ظاملة وجمحفة.
املخرج احلقيقي الوحيد الذي يمكن أن تشقّه هذه

اجتامعيا
واملدمرة
الثورات أمام الشعوب املف َقرة
َّ
ً
هو أن تنفتح عىل أفق عاملي ،وتتكامل مع حركات
تغيري ،ليس فقط يف بلدان مشاهبة بل ً
أيضا يف عقر

دار البلدان التي تسيطر عىل معظم ثروات العامل

بآليات هنب اقتصادي وغري اقتصادي .حينها

يمكن أن تنشأ رابطة سياسية إنسانية يستند إليها
ً
عدال ،وهي بذلك تفتح
نظام عاملي جديد أكثر
فعليا لتجاوز مسألة الطائفية واألقليات عندنا
أفقًا ًّ

ويف غري مكان .وما عدا ذلك ،ستبقى هذه املشكلة

نارا حتت الرماد ،وستبقى فاعلة بغياهبا وحضورها.
ً
ومهام يكن شكل الدولة ،فإن الفروق بينها عىل هذا

الصعيد ،ويف غياب رابطة خيلقها مرشوع هنضوي
جديد ،ستكون هزيلة.

خالصة
سياسية
الطائفية مشكلة
ال خالف عىل أن املشكلة
ّ
ّ

التعدد الديني واملذهبي
أساسا وليست نامجة عن
ّ
ً
بحد ذاته .غري أننا عرضنا مأخذين عىل كتاب
الدكتور غليون يف تناوله املشكلة وتفكريه يف اخلروج

املثالية للدولة واعتبار أنهّ ا يمكن أن
منها ،مها :النظرة
ّ

التحيزات ،والتعويل
تكون جهازً ا حمايدً ا بري ًئا من
ّ
عىل الدِّ ين يف ّ
حل املشكلة.
الطائفية تبقى مطروحة عىل الفكر السيايس
إنّ املسألة
ّ
ومتحررة
فكرية جا ّدة
يف جمتمعاتنا وحتتاج إىل جهود
ّ
ّ

من ثقل الدارج واملتوافق عليه .ومن هنا تأيت أمهّية
الطائفية ومشكلة األق ّليات
إعادة نرش كتاب املسألة
ّ
وحيرض عىل التفكري فيه.
الذي يعيد طرح املوضوع ّ
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السنوي
دعوة لكتابة أوراق بحث ّية للمؤتمر
ّ
للعلوم االجتماع ّية واإلنسان ّية
السياسات الباحثين
يدعو المركز
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
السنوي للعلوم
والمختصين إلى كتابة أوراق بحث ّية للمؤتمر
ّ
ّ
األكاديمي .2013/2012
االجتماع ّية واإلنسان ّية للعام
ّ
وقد ُح ّدد للمؤتمر ا ّلذي يعقده المركز في آذار /مارس 2013
في الدوحة  -موضوعان ،هما:
األول
الموضوع ّ
العربي".
واألمة في الوطن
الدولة
" جدل ّية االندماج
االجتماعي وبناء ّ
ّ
ّ
ّ
الموضوع الثاني
العربي اليوم".
"مسألة العدالة في الوطن
ّ
لمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني للمركز

www.dohainstitute.org

278

العدد 2
خريف 2012

مؤسسة بحثيّة فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماعيّة
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخيّة
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
وأمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسانيّة بشكل
ّ
عام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحثيّة العربيّة والعالميّة في عملية البحث وال ّنقد وتطوير األدوات المعرفيّة
والمفاهيم وآليّات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الحيّز
ّ
ً
األمة العربيّة وبالعمل لرقيّها
مؤسسة ملتزمة بقضايا
أيضا
مؤسسة علميّة .وهو
المركز هو
ّ
ّ
ّ
ّ
وتطوّ رها .وهو ينطلق من كون التطوّ ر ال يتناقض والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل
ينطلق المركز ً
أيضا من ّ
كرقي مجتمع بعينه ،وكتطوّ ر لجميع فئات المجتمع،
أن التطوّ ر غير ممكن إ ّلا
ّ
ّ
في ظروفه التاريخيّة وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى.
ً
السياسات
العربي،
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبعيّة والركود العلمي
األمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
تواجه ّ
ّ
عام
العربي بشكل
الوطن
وقضايا
بينها،
عاون
ت
وال
ّة
ي
العرب
والدول
المجتمعات
وتنمية
والتكنولوجي،
ّ
ّ
من زاوية نظر عربيّة.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ّ
وأفريقيا ،ومع السياسات األميركيّة واألوروبية واآلسيوية المؤثرة فيه ،بجميع أوجهها السياسيّة
واالقتصاديّة واإلعالميّة.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاج ًزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليليّة ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماعيّة والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العربيّة ومحيطها.
للدراسات
الم
األكاديمي
على الخطاب
ّ
وجه ّ
والسياسي ُ ِّ
ّ
ّ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
عدة برامج
ينتج المركز
ّ
أبحاثا ودراسات وتقاريرَ ،ويدير ّ
ّ
ً
العام العربي أيضا ،وينشر جميع إصداراته باللغتين العربيّة
للمختصين ،وللرّ أي
موجهة
وندوات
ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتس ّنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.

279

279

دعوة للكتابة
ترحب مجلة "عمران" للعلوم االجتماعية واإلنسانية بنشر األبحاث والدراسات
المعمقة ذات المستوى األكاديمي الرصين ،وتقبل للنشر فيها األبحاث النظرية
والتطبيقية المكتوبة باللغة العربية .وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات الكتب،
وللحوار الجاد حول ما ينشر فيها من موضوعات .وسيتضمن كل عدد من "عمران"
محورا خاصا ،وأبحاثا خارج المحور ،ومراجعات كتب ،ومتابعات مختلفة ...وجميعها
يخضع للتحكيم من قبل زمالء مختصين.

المحور المقبل في مجلة "عمران":
األول  /ديسمبر( ،شتاء )2012
 15كانون ّ
العربي وقضايا ال ّتنمية.
التحوالت الديمغراف ّية في الوطن
ّ
ّ
ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
omran@dohainstitute.org
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شروط النشر
تنشر "عمران" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول العلمية
المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من 6000إلى  8000كلمة،
بما فيها المراجع والجداول .تحتفظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق التي تتجاوز هذا
الحجم في حاالت استثنائية.
مراجعات الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمرّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث سنوات .وتقبل
المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترسل المالحظات
تخضع المواد المرسلة كافة ،لتقييم وقراءة
المقترحة للكاتب لتعديل ورقته على ضوئها قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بسيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو  250كلمة ،إضافة إلى كلمات
مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة
التي اشتغلت بها في األصل ،بحسب برنامجي :اكسل أو وورد .وال ُتقبل األشكال والرسوم والجداول
التي ترسل كصور.

