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عزمي بشارة*

مدخل لفهم المسألة الطائفية
وصناعة األق ّليات في المشرق العربي الكبير
يبحث الكاتب يف الطائفية كظاهرة حديثة ويف سياق أصبحت فيه الطائفة (أتباع دين أو
جزءا من كلٍّ هو الكيان الوطني أو الدولة ،عىل الرغم من أن للطائفة السياسية
مذهب) ً
التكون يف املايض .إن ما يميز الطائفية هو إحياء هذه اجلامعة كطائفة
مكتملة
بدايات غري
ّ
ذات هوية تتجاوز اهلوية املذهبية إىل السياسة واملصالح ،وهذا يعني أن الطائفية عملية تفتيت
بالرضورة من منظور االفرتاض التارخيي.
تقوم الطائفية السياسية املعارصة عىل املحاصصة السياسية املؤسسية أو شبه املؤسسية
للطوائف .ومع أهنا ظاهرة يف إطار الدول ،فإن الرابـط الطائفي قد ُي َّ
سخر بشكل عابر للدول
التدخل اخلارجي يف دول أخرى .والطائفية السياسية
لتوثيق روابط تضامنية ،أو لغرض
ّ
بمعناها املعارص وليدة تفاعل املنظومة االجتامعية القائمة مع االستعامر احلديث ،وطريقة بنائه
الدولة التي سرتثها الدولة الوطنية املستق ّلة ،أو ستصطدم هبا بعده.
انطال ًقا من حتديد أن ُ
«الك َّل» يف الفكر القومي أو الوطني هو مرجع الرشعية اجلديد ،تصبح
مسا بالوحدة الوطنية .وحيلل الكاتب تعارض املسارين القومي
الطائفيةُ ،
بح ْكم تعريفهاًّ ،
(الثقافة القومية اجلامعة وأساسها اللغة املشرتكة) والوطني (الدولة الوطنية وقوامها املواطنة،
بام فيها من حقوق سياسية واجتامعية) مع الطائفية ،بوصفهام أداتني يف االندماج خترتقان انقسام
املجتمع إىل مجاعات عشائرية أو جهوية .وخيلص إىل أن العروبة ليست نقيض الدولة الوطنية
التمزق الطائفي،
يف املرشق العريب ،بل هي من ُأسس وحدهتا ،وأن بديلها ليس الوطنية وإنام
ُّ
بل التمزق االجتامعي واملناطقي ً
أيضا.
يَ
حتول
ويف ظروف املرشق العريب الكبري التارخيية ،تقدم الورقة مثال لبنان والعراق يف رصد ُّ
الطائفة االجتامعية إىل طائفة سياسية ،وتشري إىل التدين السيايس ،الـذي إذا وقع يف جمتمعات
متعددة الطوائف فإنه يؤُ ول بالرضورة إىل طائفية سياسية ،وذلك يف رصد عملية حتويل
ّ
ّ
قياسا بأكثرية طائفية...
اجلامعات أو الديانات واملذاهب «األخرى» وتفكيكها إىل أقليات ً
ترصف األكثريات بعقلية طائفية .إن رصد هذه التحوالت هو التحدي الكبري
وصولاً إىل ّ
الذي يواجه الباحثني العرب يف موضوع الطائفية.
* المدير العام للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
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-1قد يستغرب ح ّتى جزء من الباحثني املقولة التي تفيد بأن الطائفية بمعناها املقصود يف
اخلطاب السيايس العريب يف عرصنا هي ظاهرة حديثة .ولتبديد بعض هذا االستغراب نقول
إن الطوائف والعصبية ليستا ظاهرتني حديثتني ،وكلتامها كامنة بالرضورة يف مفهوم الطائفية .إن ما
يميز الطائفية من اجلامعة الدينية املحضة ومن العصبية جلامعة دينية هو ما نشري إليه هنا؛ فاملقصود
بالطائفية يف اخلطاب السيايس العريب يف أيامنا ،سواء أكان مفهو ًما نحاول تأسيسه ويفيد يف حتليل
الظواهر االجتامعية القائمة َأم ْ
تبخيسيا معرو ًفا عن ظاهرة بغيضة ،هو أمر خمتلف عن
حكم قيمة
ً
التعصب جلامعة ،أي مجاعة ،وهو بالتأكيد أمر خمتلف عن الطائفةَ ،أي اجلامعة ذاهتا ،بمعنى أهنا طائفة
ّ
من البرش أو فئة من مجاعة أكرب.

ويف الداللة القرآنية للفظ الطائفة نجد أهنا داللة وصفية المعيارية لفئة هي جزء من ُكل ،كام تُظهر اآليات
التي ترد فيها كلُّها .ومل تكتسب مضامني معيارية سلبية إلاّ يف القرن الرابع اهلجري /العارش امليالدي الذي
املؤرخون املعارصون عىل وضعه يف أساس حتقيبهم للعرص العبايس الثاين؛ طر ًدا مع تضعضع
يتعارف ِّ
اعتبارا من ثالثينيات القرن الرابع اهلجري /العارش امليالدي ،ملصلحة
سلطة اخلليفة العبايس ببغداد
ً
بروز إمارات األطراف املتغلبة ،وتأكّ ل سلطة اخلليفة يف بغداد نفسها ،والتنافس بني ثالثة خلفاء أو
املسمون أمراء للمؤمنني يف الدنيا ثالثة :العبايس
أمراء للمؤمنني يف دار اإلسالم عىل متثيل اخلالفة ،فصار َّ
[األموي] ببغداد ،وباألندلس [األموي] ،واملهدي [الفاطمي] بالقريوان((( .وهذا ما ّ
شكل أساس تبلور
مفهوم مصطلح «ملوك الطوائف» يف املدونات التارخيية الكالسيكية أو املرجعية التي أنتجت يف ذلك
القرن وبعده ،كمحاكاة لوضعية املتغلبني عىل سلطة اخلليفة العبايس بانقسام أمراء االسكندر املقدوين
بعد موته ،أو حاالت مشاهبة أخرى يف فارس ،وهلا يف ذلك داللة الترشذم والتغلب والضعف ،يف مقابل
الوحدة واملركزية والقوة(((.

عمليا يف سياق أصبحت فيها الطائفة (أتباع دين أو
ويف البحث عن الطائفية كظاهرة حديثة ،نبحث
ً
ً
وصوغا لشخصيته
رفعا هلذا اجلزء
مذهب) جز ًءا من كل هو الكيان الوطني أو الدولة ،وأصبحت الطائفية ً
وتارخيه (وذاكرته) ومصاحله بانفصال عن هذا «الكل» اجلديد (الدولة ،األمة ،الشعب) الذي هو جزء
منه ،أي يف الواقع ال يمكن فصله عنه من دون تبعات.
لقد سبق ذلك عملية تبلور أتباع الدين كجامعة متميزة ،منفصله .هذه عملية سبقت احلداثة ،وما يميز
الطائفية هو إحياء هذه اجلامعة كطائفة ذات هوية تتجاوز اهلوية املذهبية إىل السياسة واملصالح ،وذلك
تارخييا عىل األقل بواسطة الدولة والثقافة
بعد أن أصبحت جز ًءا من كل ،أو بعد أن جرى افرتاض ذلك
ً

((( جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،تاريخ الخلفاء ،تحقيق محمد أبو الفضل (بيروت؛ صيدا :المكتبة العصرية،
 ،)2010ص .343
((( يصف مسكويه تقلص السلطة السياسية المركزية للخليفة إبان خالفة الراضي بالله بما يلي« :فصارت الدنيا في أيدي المتغلبين،
وصاروا ملوك الطوائف ،وكل من حصل في يده بلد ملكه ،ومنع ماله» ،قارن بمسكويه ،أبو علي مسكويه الرازي ،تحقيق أبو القاسم
امامي 6 ،ج ( طهران :دار سروش ،)2001 ،ج ،5ص .459
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الوطنية وغريها .وهذا يعني أن الطائفية عملية تفتيت بالرضورة من منظور االفرتاض التارخيي هذا ،أو
هي ادعاء معلن بفشل هذا االفرتاض ،أو بأنه مل يكن قائماً إال كوهمٍ أصلاً .

الطائفية التي جيري احلديث عنها هي بالتحديد اعتبار أتباع الدين أو املذهب املعني مجاعة متثِّل امتدا ًدا أو
تواصلاً
تارخييا (أي أن هلا تار ًخيا) وذات حدود اجتامعية ،وهلا ناطقون باسمها (أكانوا علامنيني أم رجال
ً
تصورا
ِدين) يذودون عنها ويصوغون مصاحلها بلغة التعايش واخلصومة مع مجاعات ُأخرى .وخيلق هذا
ً
عن كيان له أسطورة منشأ ،ورسدية ترتاوح بني صوغ مشاعر الغبن ومشاعر االفتخار والكربياءَ .
ولكي
غالبا ما تُس َقط عىل املايض مصطلحات الطائفة يف فهم ذاهتا وحميطها يف احلارض.
يثبت التواصل التارخييً ،
وهـذا َما أُطلق عليه باللغة التارخيية النقدية صفة املغالطة الزمنية ،أو الالزمنية التارخيية.

املحدد ،يرتبط بمرحلة تارخيية جديدة
واألهم من هذا كله أن سياق الطائفية السياسية بمعناها التحاصيص
َّ
نشأت فيها الدولة الوطنية واجلامعة القومية ،وأصبح يف اإلمكان احلديث عن عصبية لقطاعات فيها تقوم
عىل الدين واملذهبَ ،
تصورها واملطالبة بحصة يف الدولة ،ح ّتى حيث مل تنشأ الدولة
وأ َ
صبح يف اإلمكان ّ
َبعدُ  ،أي قبل االستقالل ،فتختلف الطائفية السياسية املعارصة عن الطائفية الثاوية يف نظام امل ِ َلل العثامين يف
ِ
تنظيميا
إطارا
أهنا تقوم عىل املحاصصة السياسية املؤسسية أو شبه املؤسسية للطوائف ،بينام كان نظام امل َلل ً
ً
قد ينطوي عىل التهميش لكنه ال ينطوي أبدً ا عىل املحاصصة وترسيمها.

تتفاوت هذه الرسديات بني الطائفة بوصفها مجاعة أهلية مألوفة للفرد من بيئته املحلية والطائفية األهلية
املرتبطة هبا ،واجلامعة الطائفية املتخيلة يف مرحلة ثقافة اجلامهري ،سواء َأ ُق ِصد هبا طائفة غري حملية يف الدولة
الوطنية ك ِّلها َأم طائفة عابرة للدول .ونحن نتعامل عادة مع الطائفية السياسية والنظام الطائفي بوصفهام
ظاهرتني يف إطار الدول ،وليستا عابرتني هلا ،ولكنهام قد تُسخِّ ران الرابط الطائفي العابر للدول لتوثيق
التدخل يف دول أخرى .ويتع ّلق ذلك باستخدام الطائفية يف العالقات اخلارجية
روابط تضامنيةَ ،أو لغرض
ّ
التي تنعكس بالرضورة عىل األوضاع الداخلية ،عىل الرغم من كل ما نعرفه من أن السياسات اخلارجية
أخريا ،أو بمنطق مصالح الدولة .وقد وقع ذلك تار ًخيا بالنسبة إىل التجربة
للدول حمكومة بمصاحلها
ً
اإلسالمية يف صريورة الرصاع العثامين -الصفوي ،كام وقع تار ًخيا وسياسة وقنونة بالنسبة إىل العالقة بني
اإلمرباطورية العثامنية والغرب ،مع إدماج السياسات اخلارجية للدول األوروبية يف القرن التاسع عرش
للتدخل يف
تدعي محايتها بموجب فهمها نظام االمتيازات كوسيلة
ّ
بشكل خاص لقضية الطوائف التي ّ
صورا خمتلفة يف زمننا الراهن بإدماج
الدولة العثامنية ،ويف الرصاع حول مصريها ،وربام نجد هلذا النظام
ً
البعد املذهبي يف السياسات املذهبية لبعض دول املنطقة يف ما يمكن وصفه بإضفاء ُبعد تطييفي عىل
ُ
فعليا يف السياسات .ويف هذه احلاالت كلها ُيستخدم تطييف
البعد ً
العالقات اخلارجية ،واستخدام هذا ُ
أداتيا.
العالقات اخلارجية يف إطار حتقيق مصالح الدولة أو ّ
يسخر لتحقيقها ولو ً

متجانسا ً
أيضا ،تُس َق ُط
مذهبا أو دي ًنا تتخيله
ويف حالة الطائفة بوصفها مجاعة متخيلة ومتجانسة ت ّتبِع
ً
ً
عىل التبعية للدين مصطلحات القومية وتعابريها وأدواهتا .وتتحوالن سو ًيا إىل فعل سيايس يف داخل
الطائفة ،فينعكس عىل مستوى الوحدة الطائفية ،وإرشاك العامة يف السياسة عرب اهلوية املشرتكة املميزة
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واملحدِّ دة التي جتمعهم بنخب الطائفة .ويبدو الفعل يف هذه املرحلة ثور ًيا يف بعض احلاالت ،وقد يتجلىَّ

مطالب مساواتية الطابع داخل الطائفة ،بالتشديد عىل االختالف عن الطوائف األخرى ،واملشرتك
َ
داخل الطائفة عينها.

ّأما عالقة الطائفة بالدولة ،وببقية الطوائف يف املجتمع ،فتظهر يف الرصاع من أجل حصة أكرب من حصة
ً
تعويضا عن غبن تارخيي أو غري ذلك .وحني
لقوة اقتصادية وثقافيةَ ،أو
الدولة ترمج ًة لوزن ديموغرايف ،أو ّ
رب ًرا
ُيستخدم التعويض عن الغبن التارخيي أدا ًة لتحصيل امتيازات (وليس لتحصيل حقوق متساوية) أو م ِّ
للتحالف مع قوى أجنبية (وهذا نوع من االمتيازات) ،تصبح كتابة التاريخ من هذه الزاوية مسألة مصالح
ٌ
مسألة خطابية ()discursive
سياسية وميول أيديولوجية ورضورات ترسيخ اهلوية .األمر ،باختصار،
لدواع عملية أو سياسية.

مل ُ
خيل عالمَ الطوائف املحلية من العصبية ومن أنامط اإلدارة الذاتية االقتصادية والسياسية املرتبطة بالتنظيم
التارخيي لالجتامع يف املدينة اإلسالمية بصورة خاصة ،أو ح ّتى باملجتمعات الريفية أحيانًا ،ويف حاالت
خمصوصة .وال شك يف أن األمهية هنا هي لالنتامء إىل اجلامعة األهلية ،عشرية أكانت َأم طائفةَ ،أي إىل نمط
الوجود االجتامعي السائد ما قبل احلداثة والذي يقوم مدرسيا ،أو َ
تنميطيا ،عىل سيادة العالقات
باألحرى
ً
ً
العمودية (املِللية والطائفية والعشائرية واملذهبية ..إلخ) ،يف مقابل العالقات األفقية الطبقية ،فنكون وفق
ذلك التنميط يف صورته الصلبة إزاء جمتمعات دون جمتمعات مدنية يف حالة سيادة العالقات العمودية،
ومن ثم االنقسامات العمودية ،بينام نكون إزاء جمتمعات مدنية يف احلالة الثانية .لكن الظاهرة املنسوبة
إىل الدولة احلديثة هي الطائفية ،بمعنى استثامر التبعية ِ
لدين َأو ملذهب ديني لتحويل أتباع هذا الدين إىل
قطبي االندماج والتهميش ،بل وخماطر
مجاعة حتافظ عىل نفسها يف وجه ما هيدد الطائفة من حتدٍّ من جانب َ
االستئصال ،ثم ترمجتِها إىل قوة سياسية هلا مطالب من الدولة.

َّ
التكون يف املايض ،وهي
تتشكل ِمن ال يشء؛ فللطائفة السياسية وغريها بدايات غري مكتملة
ولكنها مل
ُّ
بدايات كافية لتكشف عن بذور هذه الظواهر قبل ذلك بمراحل ،وبكلمة ،هلا جذور َّ
ذاتيا يف
تتغذى ً
ِ
دورا يف االنشقاقات املذهبية وبلورة التبعية
الرشوط التي تستدعيها؛ فالرصاع عىل السلطة واإلمامة أدى ً
هلا ،والسياسة بالتايل حد أسايس يف الطائفية ،ويمكن وضع أساس الرصاع الشيعي -السني يف التاريخ
ومشبع بحثًا وال يتط ّلب
اإلسالمي عىل قاعدة أصله السيايس يف اخلالف حول اإلمامة ،وهذا مت َفق عليه
َ
البعد السيايس بموجب الدينامية الداخلية للطائفية باالنتقال
عىل هذا املستوى معاجلات إضافية .ويزداد ُ
من التعصب لدين أو مذهب إىل التعصب للجامعة التي تتبعه ،ويرتاجع العنرص الروحاين؛ فعىل الرغم
اجتامعيا بموجب التبعية لديانات ومذاهب روحية ،فإن والءها للجامعة يقرتب
من كون الطائفية انقسا ًما
ً
هبا من ديانة دنيوية ،حتى لو كان أساسها اإليامن بديانة روحية ،سواء أكان يف زعامتها رجال دين أم
علامنيون((( ،فإذا سيقت الطائفية إىل هناياهتا املعارصة ،نجد أن املقدس فيها هو اجلامعة وليس املذهب.
((( تطرقت إلى موضوع الديانات السياسية والديانات المدنية بتوسع في المجلد الثالث من كتابي الدين والعلمانية في سياق تاريخي،
الذي لم يصدر بعد.
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ت َُع ُّد اجلامعة طائفة أصلاً َ ،أي جز ًءا من ُك ّل ،لكن الطائفية ناجتة من أن هذا ُ
تارخييا
الك َّل اجلديد خمتلف
ً
وينافس اجلامعات املحلية يف َمدِّ خطوط االنتامء إليه ومساراته التي تمُ ِّك ُنه احلداثة منها ،مثل التعليم
الرسمي ،واخلدمة العسكرية ،وخدمات الدولة ،ووسائل االتصال احلديثة التي تصل الدول َة مبارش ًة
يتسن للكيانية السياسية اإلمرباطورية التواصل مبارش ًة مع القواعد البرشية
بالفردَّ .أما يف املايض ،فلم
َّ
ِّ
املشكلة للجامعات األهلية ،وال ح ّتى عىل مستوى الوالية إال عرب وسطائها املحليني ،واالعرتاف
باستقالليتها الذاتية أو مراعاهتا.

ِ
من ناحية أخرى ،إذا كان ُ
ُسمى يف مرحلة تارخيية
الك ُّل هو ّ
األمة اإلسالمية أو جمموع امل ّلة كام كانت ت َّ
سابقة ،فال يمكن َع ُّد املسيحيني واليهود طوائف داخلها؛ ألهنم ليسوا جز ًءا من ُك ٍّل أصلاً بل هم «أهل
سلبيا ،بحسب املرحلة السياسية من الناحية املعيارية ،لكن
ذمة» ،وهذا مصط َلح قابل للتفسري
ّ
إجيابيا أو ً
ً
ُ
ِّ
أصليا هو َر ْم ٌي ألهل الذ ّمة خارجهاَّ .أما إذا كان تعريف الك ِّل قد اختلف وأصبح
فقهيا
ً
بوصفه مفهو ًما ً
وحدهتا األساسية أو غري ذلك ،يصبح
مرجعه اللغة والثقافة أو الدولة الوطنية التي ُيفرتَض أن املواطنة ْ
هؤالء طوائف ...وقد يصبح املسلمون طائفة ،أو قد ينقسمون إىل طوائف يف سياق الرصاع عىل هذا
ُ
الك ّل ،إذا تب ّنوا سلوك األقلية يف تأكيد اهلوية الدينية يف السياسة بدلاً من سلوك األكثرية التي ليست
تدعي كل طائفة منها
بحاجة إىل تأكيد هويتها بأساليب محائية مفروضة ،أو قد يفرزون طوائف جديدة ّ
أهنا متثّل اإلسالم «الصحيح» ،وإعادة إنتاج «الفرقة الناجية» بطرق خمتلفة يكون وجهها اآلخر «الطرق
اهلالكة» يف جمال السياسة ،أي جمال الصهر والتطهري واإلبادة إن اقتىض األمر .وعمو ًما يمكن القول
إن أحد إفرازات احلركات الدينية السياسية هو أهنا تواجه خطر التحول إىل طوائف مغلقة تتعامل مع
عقيدهتا كأهنا املذهب الصحيح ،وتتعصب للجامعة ،فال تعود دي ًنا يتسع لتفسريات ومذاهب عديدة،
سياسيا كبقية األحزاب ،وقد تتحول إىل نوع من الطائفة املغلقة .وال يقترص هذا اخلطر
وال تصبح حز ًبا
ً
عىل احلركات الدينية ،بل تواجهه ً
أيضا األحزاب العلامنية الشمولية التي تقدس قيماً دنيوية ،بام يف ذلك
تقديس احلزب ذاته.

وألن ُ
سواء أكان ّأمة قومية أم دولة ،يصبح
«الك َّل» يف الفكر القومي أو الوطني هو مرجع الرشعية اجلديد،
ٌ
س بالوحدة الوطنية.
أمرا مرذولاً ؛ فالطائفيةُ ،
االنتامء إليه معيار ًيا ،ويصبح تقسيمه ً
بح ْكم تعريفهاَ ،م ّ
التنوع داخلها
وح ّتى عندما خيتلط الفكر القومي أو الوطني بالليربالية أو بالديمقراطية األهلية ،ويصبح ّ
أمرا غري حممود عىل
مرشوعا ،وح ّتى مرغو ًبا فيه ،يبقى
أمرا
ً
ّ
التعصب لطائفة وحتويلها إىل سياسات ُهوية ً
ً
ِ
املستوى الق َيمي وعىل املستوى السيايس.

وهلذا ا ُ
حلكم املعياري أساس يف التحليل النظري يت َل ّخص يف َأن تقسيم املجتمع إىل طوائف ذات حدود
تعددية التيارات السياسية والفكرية واألحزاب ،وهي تعددية متغرية ومتبدِّ لة.
مرسومة س َل ًفا خيتلف عن ّ
تنوع اآلراء والربامج يف صوغ مصلحة املجموع ،تصبح التعددية الطائفية عدُ ًّوا
وإذا َح َّل هذا التقسيم حمل ُّ
خصماً للتعددية السياسية وللديمقراطية .هذا َعدا أهنا تقمع
للتعددية الفكرية واحلزبية ،وتصبح الطائفية ْ
حرية االختيار الفردي باختزاهلا الفرد إىل تابع لطائفة.
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تقبل الديمقراطية األهلية بفكرة وجود مجاعات وحقوق مجاعية .وحتى الديمقراطية الليربالية باتت ترى
ومرشوعا ،ولكنها تعترب حقوق املواطن الفرد هي األساس الذي تُش َتق منه احلقوق اجلامعية،
ذلك ممك ًنا
ً
غري أن الطائفية كأيديولوجيا تبقى ممقوتة يف احلالتني.
تام عالقة االستعامر بنشوء الطائفية السياسية
نختم هذا البند بالذات بالقول :لو أننا مل نكن نعرف بوثوق ٍّ
ِ
تدخل األجنبي ،ومواصلة ذلك
ربر ُّ
التحاصصية يف بالدنا ،وحتويل امل َلل العثامنية إىل طوائف سياسية ت ِّ
يف أثناء االنتداب عىل بالدنا يف املرشق العريب يف تلك املراحل ،وقيام مترصفية جبل لبنان قبل ذلك عىل
املحددة احلصص والتمثيل ،لكان يف إمكاننا االستعانة بالنظرية
البواح
َّ
أساس هذه املحاصصة الطائفية َ
وجتاوزه إىل التعاون مع خصومه
للتأمل يف معنى الطائفية ونُفورها من الرابط الوطني أو القومي اجلامع،
ُ
ُّ
ِ
مراحل نشوئه .لقد كانت الطائفية السياسية ذات جذور تارخيية،
تكونه ،وال سيام يف
الدوليني ،وإعاقة ُّ
تفاعل املنظومة االجتامعية القائمة مع االستعامر احلديث ،وطريقة بنائه
لكنها بمعناها املعارص وليدة ُ
الدولة التي سرتثها الدولة الوطنية املستقلة ،أو ستصطدم هبا بعده.
النقيضينْ ل َت ُّ
َ
شكل الطائفية السياسية يف بالدنا كانا هنوض العروبة،
وال شك يف أن
املسار ْين التارخييينْ
َ
التحول إىل القومية األيديولوجية والسياسية التربيرية
ربام اهلوية العربية باملعنى الثقايف السيايس ،قبل
َأو ّ
ُّ
املؤسسات الوطنية التي خترتق اجلامعات املحلية األهلية.
السلطوية ألنظمة احلكم؛ والدولة الوطنية وبناء ّ
املسار ْين ،يف أماكن التقائهام وتقاطعهام أو افرتاقهام واختالفهامَّ ،
مصدرا ال ينضب
شكال
وليس صدفة أن
َ
ً
وغالبا
لألفكار النهضوية واإلبداع األديب والفني ،وملظاهر مدنية عابرة للطوائف تثري يف بعضنا احلنني،
ً
تتوخى الد َّقة ،مثل املرحلة الليربالية واملرحلة القومية ،وحتى «الزمن اجلميل»،
ما ت َُع ْن َون ب َتسميات ال َّ
وغري ذلك.
ِّ
املشككني يف تعارض هذين املسارين مع الطائفية ح ّتى اآلن أن اإلنسانية اكتش َف ْت
ومل ُيثبت لنا أحد من
بديلاً من الثقافة القومية اجلامعة ،وأساسها اللغة املشرتَكة ،ومن الدولة الوطنية وقوامها املواطنة ،بام
فيها احلقوق السياسية واالجتامعية ،بوصفها أدوات يف االندماج خت ِ
رتق انقسام املجتمع إىل مجاعات
تتحول
عشائرية أو جهوية ،أو طوائف تبعية دينية ومذهبية تدار عالقاهتا بالتعايش واالحرتاب ،وقد
َّ
إىل أساس للصرِّ اعات السياسية ....ومن غرائب العرص َأن ينقسم العرب العراقيون إىل طوائف ،يف
يرص األكراد يف العراق نفسه عىل تشـكُّ لهم القومي الكردي املتجاوز للوطنية العراقية ،فتهمش
حني ّ
ِ
احلالة السورية ،كان األكاديمي
املواطنة العراقية وهوية العرب العراقيني العربية يف الوقت ذاته .ويف
واملناضل الوطني السوري العضو الدائم يف الكتلة الوطنية السورية إدمون رباط يوضح للجميع منذ
طوائف وأق ّلياتَ ،
ُ
وأن العروبة طريق بنائها كدولة،
عرشينيات القرن العرشين َأن سورية دون العروبة
وأن «‹الفكرة  -القدوة› التي تستطيع أن تواجه النظام الطائفي ،وتوحد السوريني وتوجههم نحو هدف
مشرتك هي ‹الشعور القومي العريب›»(((.
(4) Edmond Rabbath, L’Evolution politique de la Syrie sous mandat (Paris: Marcel Rivière, 1928), pp. 20-21.
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ِ
صت له يف سنة  2007كتا ًبا كاملاً هو
خص ُ
هذا واضح بالنسبة إ ّيل أكثر من َأي وقت مىض ،وسبق َأن َّ
املسألة العربية .ربام يقال يل إن َّ
احلل هو الديمقراطية والليربالية وحقوق املواطن .فأجيب بأين ال أحتدث
واألطر التي تصبح فيها هذه حلولاً ِ
عن احللول ،بل عن السياق التارخيي ُ
ممكنة؛ فالديمقراطية والليربالية
ِّ
كل عىل حدة ،ولقاؤُ مها سو ًيا يف الديمقراطية الليربالية غري ممكن خارج سياق ذلك املشرتك الذي جيمع
ٌّ
التعدد داخ َلها بدَ ل االنشطار
الناس ،وفيه تبني «نحن» متخيلة عابرة للجامعات املحلية والطوائف وتتيح ّ
وأساسها املواطنةَ .
وأي بحث جدِّ ي عن صعود
يف حروب أهلية؛ وال خارج الدولة الوطنية احلديثة
ُ
الطائفية السياسية يف منطقتنا ال بد أن ينتهي بسطر أخري طويل عريض هو أن الطائفية السياسية َر َف َع ْت
رأسها يف بالدنا وازدهرت مع فشل هذين املسارين يف العقود اخلمسة أو الس ّتة األخرية.

ويبدو أن العروبة َ -
وأرغب يف اإلحلاح هنا عىل ذلك  -ليست نقيض الدولة الوطنية يف املرشق العريب،
بل هي من ُأسس وحدتهِ اَ ،
التمزق الطائفي بل واالجتامعي واملناطقي،
وأن بديلها ليس الوطنية وإنام
ُّ
قوضت الوطنية يف املرشق العريب بل
فالعروبة والوطنية متكاملتان .ليست القومية العربية هي التي َّ
االستبداد الذي اس َتخدم األيديولوجيا السياسية القومية خلدمة سيطرته ون ُُظمه السياسية ،و َف َر َضها عىل
َ
حقوقيا ال
ومركبا
املواطنة بوصفها انتامء إىل الدولة،
تكون
العرب وغري العربَّ ،
وأجج الطائفية ،ومنع ُّ
ً
ً
الفرد عىل املرور عرب الطائفة أو العشرية أو الوالء للسلطان ملامرسته.
ُ
يجُبرَ ُ
وما األدبيات العربية التي يمكن تصنيفها نقدية إلاَّ سيل من معاجلات ال تتو َّقف بتسميات خمتلفة لفشل
مهمتَينْ :
أتطرق هنا إليها ،ولكني أتو َّقف عند مالحظتينْ أرامها ّ
هذين املسارين .ولن ّ

علامنيا هبذا املعنى
يسميه البعض
ُأوالمها أن عىل الرغم من عبور القومية العربية الطوائف وتب ّنيها خطا ًبا ِّ
ً
غالبا ما مت ّل َقت
تارخييا
الفريد ،كمضا ٍّد للطائفية بالدولة (وهو ليس املعنى الصحيح للعلامنية
ومفهوميا) ،فهي ً
ً
ً
التدين الشعبي (وهو نمط التدين األكثر عرضة للتطييف) ،واتخّ ذت مواقف ضد األق ّليات الدينية ،وال سيام
يف أثناء رصاعها مع اإلسالم السيايس ،أو ارتكزت عىل أق ّليات طائفية ،وال سيام يف حالة حمَ ْ لها أيديولوجيا
وه ْم يف ا ُ
حلكم.
تربيرية بواسطة العسكر الذين َّ
حتدروا ِمن الريف واستندوا إىل قواعدهم االجتامعية فيهُ ،

ِ
يكتف كثري من مثقَّفي االستبداد العرب هبذا ،بل َع ُّدوا تأييد االستناد إىل طائفة األق ّلية علامنية ،واعتربوا
ومل
نقدها جتاوزً ا للعلامنية .لقد أصبحت طائفية األقليات ت َُع ُّد علامنيةَّ ،أما حتييد الدولة يف الشأن الديني فلم
غالبا ما تعني يف عرفهم تقديس املستبد ودولة االستبداد.
َي ْلقَ االهتامم الالزم ،وال سيام أن العلامنية ً
ويف املقابل و َقع كثري من مناهيض االستبداد يف َو ْهم االستغناء عن الديمقراطية ورشطها األسايس ْ
حكم
القانون ،واملساواة أمام القانون ،واحلقوق املدنية ،واالستعاضة عنها بطائفية األغلبية ،بوصفها شكلاً من
أشكال الديمقراطية التي أصبحت مثل جراب الكردي ،مع االحرتام لألكراد.

وثانيتهام أن الدولة الوطنية فشلت يف بناء ُ
األ ّمة املواطنية ألسباب كثرية تفاوتت بني الدكتاتوريات
غالبا أيديولوجيا قومية عربية ،واألنظمة امل َلكية التقليدية ،واشرتكت يف االعتامد
العسكرية التي محلت ً
َ
املواطنة
أساسا لالمتيازات من جهة والقمع من جهة أخرى ،وليس االعتامد عىل
عىل الوالء للحكم
ً
أساسا للحقوق.
ً
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- 2وضع ْته الظروف التارخيية للمرشق العريب الكبري أمام الباحثني العرب يف
يف رأينا أن التحدِّ ي الكبري الذي
َ
َّ
تتخطى متييزات
حتول الطائفة االجتامعية إىل طائفة سياسية
موضوع الطائفية ،ينقسم إىل اثننيَّ :أولاً َ ،ر ْصدُ ُّ
وثانياَ ،ر ْصدُ عملية حتويل اجلامعات أو الديانات واملذاهب
نظام امل ِ َلل وسياساته إىل بلورة اجلامعة؛
ً
ترصف األكثريات بعقلية طائفية.
قياسا بأكثرية طائفية ...وصولاً إىل ّ
«األخرى» ،وتفكيكها إىل أق ّليات ً
وهذا ما مل يكن قائماً بصورة دائمة.

للتحول إىل أقلية :األوىل صريورة حتويل تارخيي للجامعات إىل أقليات يف عملية طويلة
ثمة صريورتان
ّ
ِ
حتول اجلامعات األك ِ
العددي .هذه
رب ديموغرافيا من ناحية احلجم إىل أق ّليات باملعنى
ومعقَّدة ،بِام هي ُّ
صريورة تارخيية قلام تذكرها األكثرية احلالية ،وهذا يعيق فهم الفرق بني أقلية أصالنية وأقلية مهاجرة،
ويعيق فهم ذاكرة أقلية كانت يو ًما ما أكثرية ،وتأثري هذه الذاكرة يف مشاعر الغبن .والثانية صريورة حتويل
املواطنني إىل أق ّليات من دون تغيرّ وزهنم الديموغرايف ،وذلك بالتعامل معهم بتصنيفهم بحسب انتامءاهتم
الدينية يف اخلطاب السيايس السائد .هذا وحده كفيل بتحويلهم من مواطنني إىل أق ِّليات .إن تقسيم
املواطنني إىل أكثريات وأقليات بموجب عقيدهتم الدينية ،سواء أكانوا مؤمنني أم غري مؤمنني ،هو عملية
حتويل إىل أكثريات وأقليات؛ فالتصنيف واإلحصاء أداتا سيطرة تعبرّ ان عن سياسات قوة من نوع معينّ ،
وتسامهان يف صنع الواقع ،وليس فقط يف تصويره وحتليله .إن األكثرية التي تعني نفسها كأكثرية طائفية
هي طائفة ،وهي بالتايل ليست أكثرية فعلاً بل هي أقلية مقلوبة.
ختيل طائفة اجتامعية هلا بنية ووظيفة وحدود عىل مستوى املجتمع األهيل ،وهي ووظيفتها
يف إمكاننا نظر ًيا ّ
تتحول هذه إىل طائفة عىل املستوى الوطني،
مرشوعة ،وقد تكون رضورية يف حاالت .وليس بالرضورة أن ّ
قوة سياسية ذات مظامل ومطالب متع ّلقة هبا ،وأخرى متع ّلقة بمشاركتها يف ا ُ
حلكم أو باملطالبة بتغيري
ثم إىل ّ
ّ
مقياسا وحيدً ا للعدالة التي تفهمها .العدالة
نظام احلكم ال إىل نظام أعدل ،بل إىل نظام يضمن مشاركتها
ً
هنا تعني املحاصصة ،والعالقة مع السلطة ليست عالقة تداول بني قوى سياسية وال عالقة ائتالف بني
يسمى األكثرية ،ومطالبة بحصة من ِقبل
قوى إلدارة الدولة ،بل هي عالقة استحواذ ومت ّلك من جهة ما ّ
األقلية .واحلقيقة أن األكثرية واألقلية مها أقليتان ،واحلاكم ليس األكثرية وال األقلية بل الناطقون باسم
كل كهويات.
ٍّ
إن البنى والوظائف واحلدود االجتامعية للطوائف معروفة يف سياقها االجتامعي التارخيي ،سواء عىل
مستوى احلامية والتضامن ،أو عىل مستوى الطقوس والشعائر التي تعيد إنتاجها ،أو عىل مستوى منع
التخصص بوظائف اقتصادية معينة يف بعض احلاالت
الزواج املختلط مع الطوائف األخرى ،وح ّتى
ّ
ّ
ِ
بحسب عالقتها بمسائل مثل ملكية األرض واحل َرف والتجارة ،وغري ذلك .كام أن الطائفة االجتامعية،
بحكم تعريفها ،هي يف رأينا ذات طابع حمليِّ  .وتكمن املشكلة يف حت ِويلها إىل طائفة تتجاوز حدود اجلامعة
ُ
َ
َ
غالبا ترتافق مع نشوء أدوات بناء اجلامعة املتخيلة ،كام يف حالة القومية .وتُراف ُق عاد ًة ببدء
املحلية ،فهذه ً
َ
املتحررين من التبعية للجامعة العضوية.
املتذررين ،أي
نشوء املجتمع اجلامهريي بأفراده
ِّ
ِّ
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يف ظروف نشوء جمتمع اجلامهري ،ال يمكن إعادة إنتاج الطائفة بأدوات االنتامء إىل اجلامعة املحلية فقط.
وتنشأ هنا حاالت َأدجلة الطائفة بواسطة إعادة إنتاجها مجاع ًة متجانس ًة عابر ًة للمكان والزمان ،وتدبري
غالبا بدور سيايس ووظيفة سياسية ،وال سيام أن
ذلك بأدوات اال ّتصال والتنظيم احلديثة .ويرتبط هذا ً
اجلامعة املتخيلة قائمة عىل أساس التبعية ملذهب أو لدين وتنافس طوائف أخرى ،ومجاعات متخيلة مثل
القومية واحلزب السيايس واأليديولوجيات عىل أنواعها .ونحن نرى أنه يمكن بسهولة مراجعة ذلك
حتولت الطوائف املحلية يف البلدات أو املدن إىل طوائف ذات طابع ُق ْطري (ومتجاوز
تارخييا يف :كيف ّ
ً
للدول يف أحيان قليلة) يف تيارات مذهبية سياسية ترعاها دول إقليمية يف بعض األحيان؟ ومتى؟ وملاذا؟
َ
تارخييا؛ فمجرى األمور التارخيي خمتلف عن النظري ،وال
يكون هذا التتابع النظري
وليس بالرضورة أن
ً
تدرجييا ،ومل يكن يف
توجد فيه نامذج نقية عن الطائفية االجتامعية أو السياسية؛ فهذه وظائف انفصلت
ً
الواقع التارخيي نامذج نقية قائمة بذاهتا.
متقدمة يف هذا املوضوع .ولكن
يمكننا رصد نشوء املذاهب اإلسالمية
وثمة دراسات ّ
تارخييا بسهولةّ ،
ً
مهمة أصعب يف التاريخ ،كام
رصد ُّ
نسبيا هو ّ
حتول أتباعها إىل طوائف اجتامعية منفصلة وذات حدود ثابتة ً
هي احلال يف تاريخ بغداد يف القرن الرابع اهلجري بصورة خاصة ،ومن َث َّم يف تربيرات الرصاع العثامين -
السيف .ولكنني َأدعو إىل َتأ ُّمل نقدي يف
الصفوي الطويل ،وآثاره ،وما
صاحبه من تسنني وتشييع ّ
َ
بقوة َّ
حتول هذه الطوائف إىل مجاعات ذات وظيفة سياسية تطمح إىل املحاصصة وتعمل من أجلها؛ ألن
فكرة ُّ
السياسة يف ذلك العرص مل تكن وظيفة قائمة بذاهتا ،وال كانت الدولة قائمة كوظيفة منفصلة عن املجتمع.
النص ،وح ِّقها يف ممارسة
يصح هذا إذا كان املقصود هو الرصاع عىل االعرتاف بحقِّ تفسريها
ولكن
ّ
ُّ
ِ
َ
واألهم من هذا وذاك الرصاع عىل السلطان ،أو عىل احلظوة لديه والقرب منه.
عاداهتا...
ُّ

ُ
ومع ذلك ،يمكن مالحظة بدايات هذا
وحتول أهل الس ّنة
ُّ
التحول يف نشوء الدولة الفاطمية كمرحلة أوىلُّ ،
للتصوف أو لغريمها من «البدع» إىل «فرقة ناجية» تارة،
واجلامعة من مجاعة علامء معارضني للمعتزلة أو
ُّ
َأو تعبئة العامة ِ
كم ّلة مستنفرة ضد الدولة الفاطمية تارة أخرى .ويمكننا أن نحدِّ د بدقّة متى َ
نشأ املذهب
ّ
ِ
وحتول إىل مذهب فعلاً يف التاريخ ً
أيضا يف املرحلة التارخيية نفسها .ولكن يصعب أكثر
االث َن ْي عرشي َّ
حتديد متى تحَ َّول أتباعه إىل طائفة ،فمن الواضح أن هذا التحول صريورة طويلة املدى .ويمكننا القول إنه
حتوله الرئييس بوصفه طائفة جرى ،يف مرحلة
الفرق الشيعية األخرى ،ولكن ُّ
تبلور كمذهب إمامي مقابل َ
وحتوالت كربى ذات عالقة بالتغريات ّ
السكانية واجلغرافية ،ولكنه صعد عىل مسار
تالية ،بني مدٍّ
ْ
وجزر ّ
خضم الرصاع بني الدولة
التطييف بمعنى حتويله إىل ممارسات يمكن جلامعة كبرية من البرش االلتزام هبا يف
ِّ
السالم
العثامنية والدولة الصفوية عىل العراق .وهذا هو األخطر واألكثر ً
تأثريا ،عىل الرغم من فصول ّ
واملعاهدات الدولية بني العثامنيني واإليرانيني.
أهل ّ
ّأما املرحلة الثالثة ،فهي مرحلة التنظيامت وبدء حتويل ِ
الذ ّمة إىل جزء من ُك ٍّل باملع َن َيينْ  ،طوائف
ِ
تدخل االستعامر حلامية ما أصبح ُيعرف فجأة باألق ّليات (بلغة
ومواطنني
ثم ُّ
ً
جزئيا يف الوقت عينهّ ،
األوروبيني) وقيامه ْ
بمأسسة املحاصصة الطائفية يف إدارة جملس جبل لبنان يف إ ْثر مذابح سنة .1860
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حتول الطوائف االجتامعية من جبل لبنان إىل نوع من الطوائف السياسية
يف هذه املرحلة يندرج ُّ
مع إعادة تعريف الغرب أو استغالله نظام االمتيازات ،وحلامية الطوائف يف املراحل األخرية من
متاما يف النظام الطائفي السيايس الوحيد يف املنطقة العربية يف
ثم تسييسها ً
تاريخ الدولة العثامنيةّ ،
لبنان منذ نشوء نظام املترصفية وح ّتى اآلن ،عىل الرغم من أن الدستور اللبناين الراهن املنبثق عن
ا ّتفاق الطائف يقوم عىل رضورة إلغاء الطائفية السياسية ،ولكنه يعيد إنتاجها .وح ّتى يف التاريخ
عر ًفا ،وكان يمكن ملسيحي أرثوذكيس
اللبناين ما بعد االستقالل بسنوات عدة ،كان التوزيع الطائفي ْ
النواب ،لكن الدولة اللبنانية
مثل حبيب أبو شهال يف سنة  1947أن يشغل منصب رئيس جملس ّ
مأسست املحاصصة الطائفية يف بناء أجهزهتا ،كام ْ
ْ
مأسست تشكيل املجالس الطائفية ذات السلطات
كثريا ّمما مارسته سلطات االنتداب الفرنيس التي زرعت عملية
يف نطاق طوائفها عىل نحو َأعىل ً
املحاصصة الطائفية.
يمكن مراجعة تاريخ الطوائف والطائفية يف العراق واالستنتاج بسهولة أن ما من تاريخ له يف الطائفية
السياسية ،عىل الرغم من أنه مل ُ
خيل من اخلصومات الطائفية ،وأن حتويل الطائفية االجتامعية إىل طائفية
والتدخل اإليراين يف املعارضة العراقية
التدخل األمريكي يف العراق وضرَ ْ ب الدولة،
سياسية هو من نتائج
ُّ
ُّ
يتحول النظام العراقي إىل نظام سيايس طائفي
قبل ذلك ،وبعده يف النظام الذي قام بعد االحتالل .ومل
َّ
التحول الديمقراطي ،ويص ّلب
دستور ًيا ،بل حدث ما هو َأسوأ؛ فالنظام الطائفي الدستوري يمنع
ُّ
املحاصصة لتصمد يف وجه املتغريات ،ح ّتى الديموغرافية منها ،ولكنه يضمن عىل األقل متثيل األق ّليات
وغالبا ما حيميها التوافق الطائفي َّ
املنظم إىل َأن ت ْثبت هشاشته؛ ففي العراق جرى تب ّني نظام
وحقو َقها،
ً
ّ
سياسيا عىل أساس طائفي،
السكان
ديمقراطي ،من حيث الشكل ،فرضه االحتالل وفرض معه تنظيم
ً
ِ
األساس نفسه ،وهو ما جعل الديمقراطية أداة يف تطيِيف الدولة وأجهزة
وتعامل الدولة معهم عىل
ُ
َ
القمع ،مع هتميش الطوائف األخرى .وهذا بالطبعِ أسوأ من النظام الطائفي .إهنا سياسة طائفية ِّ
تسخر
الديمقراطية الشكلية وال تقدِّ م أي محاية لألق ّليات عىل أنواعها .ويف العراق اعرتف جملس احلكم بالكرد
كقومية ،بينام ُع َّد العرب شيع ًة وس ّنة.

- 3متعددة الطوائف وتعاين يف
ُيثبت تاريخ املرشق العريب احلديث أنه إذا وقع التدين السيايس يف جمتمعات ّ
وبغض النظر عن نشوئه ،إىل
األصل عدم استقرار يف هويتها الوطنية أو القومية ،فإنه ُيؤول بالرضورة،
ّ
إصالحيا ...و َيستخدم
أصوليا َأم
فيا َأم
ً
ً
طائفية سياسية ،حاملاً معه فكره السيايس الديني ،سواء أكان س َل ً
والتقت مع
مؤخ ًرا إىل دول املرشق
امتدت ّ
الطائفية يف التحشيد خ ْل َفه .ويف حالة السلفية اجلهادية التي َّ
ْ
وتراجع الدولة الوطنية وضعفها يف زمن الثورات ،وال سيام حيث ارتبطت وحدة
قوة الطائفية
ُ
صعود ّ
الدولة باالستبداد ،وقع لقاء شديد االنفجار بني السلفية اجلهادية والطائفية .وهلذا ،ليس من مفارقة
الفرق الطائفية اإلسالمية اجلديدة يف
يف أن السلفية اجلهادية ونموذجها الداعيش يمثّالن اليوم أكثر َ
االستدعاء االنتقائي واالستنسايب والسياسايت العصبوي والعدواين املبارش للفتاوى الطائفية يف التاريخ
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اإلسالمي .قبل حصول هذا ال ِّلقاء ،حادت الطائفية االجتامعية والسياسية املتو ِّلدة عن هتميش الغالبية
يف ِّ
التحرر من
التحرري عن هدفه األصيل ،وهو
ظل استبداد يف جمتمع متعدِّ د الطوائف ،بالنضال
ُّ
ّ
االستبداد ،وإقامة نظام سيايس حيفظ حقوق الناس املدنية وكرامتهم وحرياهتم .ولكن السلفية اجلهادية
وبحرف
التحرر يف النضال ضد االستبداد
يف حالة السياسة الطائفية ال تقوم فقط بتهميش عنرص
ّ
ْ
النضال الثوري عن هدفه األصيل من َأجل التحرر من االستبداد إىل نزعات طائفية ،وال تكتفي باملطالبة
بحصة أكرب ،بل تذهب ً
أيضا إىل نفي اآلخر وتكفريه ،وليس ذلك
الطائفية بإرشاك الطوائف
َ
املضطهدة ّ
من رشوط اللعبة الطائفية.
إن السلفية اجلهادية ال تعرتف بالطوائف األخرى أصلاً  ،بل تجُ ري عليها أحكام أهل ّ
الذ ّمة يف َأسوأ
تفسرياهتا الفقهية والسلوكية وأفظعها ،مستلهمة ِمن أسوأ املراحل يف تطبيقها يف التاريخ اإلسالمي،
غالبا ما تنسب إىل أكثر َّ
تقر ًبا من العلامء
والتي ً
احلكام َتقْوى يف خطاب اجلامعات اإلسالمية ،وأكثرهم ُّ
والعامة بحثًا عن الرشعية( .املتوكّ ل ،وفتاوى ابن تيمية يف مذبحة كرسوان يف سنة 507هـ/
املتشدِّ دين
ّ
وتعصب سياسات سالطني املامليك ضد اجلامعات األخرى ،مسيحية وإسالمية ،وفتاوى
1305م،
ّ
ابن كامل باشا يف إبادة «الرافضة» يف الثلث األول القرن السادس عرش .ومن املثري أن هذه األخرية
ُبعثت ،عىل الرغم من تارخيها العثامين -الصفوي املحدد والشديد اخلصوصية والتعقيد ،من رفوف
تدرس يف تاريخ الفتاوى مثلاً  ،أو يف بعض مراحل الرصاع العثامين -الصفوي
الكتب واملص ّنفات التي ّ
مناخا
إىل فتاوى تدعو إىل العمل هبا ،وكل ذلك يف جمرى نشوء الطائفية اجلديدة ،فهذه األخرية ختلق ً
مثريا أن يكون بعض باعثيها
تعصبيا
طائفيا جديدً ا يتسم بقدرته الذاتية عىل إنتاج نفسه ،كام قد ال يكون ً
ً
ً
وبغض النظر عن الفروق بني تفسريات أحكام أهل ّ
الذ ّمة منذ اخلليفة عمر
الشعبويني غري متدين).
ّ
ابن اخلطاب وحتى تفسريات احلركات اإلسالمية يف عرصنا ،يبقى األساس هو أهنم ال يشكلون مع
املسلمني أمة واحدة .من هنا ،فإن التشديد ال يقترص عىل ما يحُ ظر عليهم وما ُيتاح هلم يف عملية ممارسة
العقائد ذاهتا ،فضلاً عن الفرق يف املكانة االجتامعية والقانونية ،بل يشمل يف األساس ً
أيضا عدم تشبههم
كل واحد ،وال ّ
باملسلمني وعدم تشبه املسلمني هبم ...فهم واملسلمون ال يشكلون أجزاء من ٍّ
يشكلون
طوائف خمتلفة .لذا ،فإن العودة إىل أحكام أهل ّ
الذ ّمة برصف النظر عن تفسرياهتا هي ارتداد ليس فقط
َ
املواطنة بل ً
أيضا عن مفاهيم مثل الوطن والقومية والدولة (املقصود هو الدولة بمفهومها احلديث
عن
وليس التسمية ذاهتا).

ِ
ثم سعيها
ُيضاف إىل ذلك َأن الطائفية ترتبط
ً
تارخييا ،بموجب حتليلنا ،برسم حدود الطوائف واستقرارهاّ ،
وحصة ضمن ُ
الك ِّل اجلديد ،ألاَ وهو الدولة الوطنية ،ولو عىل حساب حقوق
لتحصني منزلة ومكانة
ّ
ِ
ومسيس للفتوحات
مشوه
أفرادهاَّ .أما هذا النمط اهلجني من الطائفية والسلفية اجلهادية ،فهو تقليد َّ
ّ
ً
مرتبطا بالطائفية ،هذا إذا استثنينا تركيب الظاهرة
ومحالت الدعوة ونشرْ الدين .وهو ليس بالرضورة
سياسيا من قبل عوامل سياسية .وعىل كل حال ،اجتذبت هذه الظاهرة الفظيعة من االهتامم اإلعالمي
ً
ماًّ
ونوعا ،إذا صح هذا التصنيف)
ك
(
ا
كثري
أفظع
جرائم
عىل
غطى
ما
واملضخمة
احلقيقية
واملخاوف
ً
ً
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حرصا ،فإنه يصعب فهم انتشارها خارج
ارتكبها االستبداد .ومع أهنا ليست بحد ذاهتا ظاهرة طائفية
ً
سياق املظلومية الطائفية.
كام أن أصحاب هذه الظاهرة قتلوا من الس ّنة ،أي من «طائفتهم» املفرتَضة املتخيلة ،يف سورية
والعراق أكثر ّمما ق َتلوا من أبناء الطوائف األخرى؛ َف ُه ْم تكفرييون وليسوا طائفيني فحسب .إهنم
ِ
احلروب الدينية .هذا إضافة إىل أهنم
نكوصا إىل مرحلة ما قبل الطائفية التي نعرفها إىل مرحلة
يمثِّلون
ً
األمة واخلالفة ،ما
مشو ًها ملفهوم ّ
ال ين َتمون إىل أي حدود معروفة لطائفة ،بل يمثِّلون إِحيا ًء كارث ًيا ّ
الردة الكربى عن
قبل الدولة ،وما قبل ح ّتى الطائفية املعرتضة عىل الدولة .وال يمكن َأن تنتهي هذه َّ
التمدن العريب إلاّ ْ
بمأساة .وهي تثري ً
مستمرا بخصوص تشوهيها اإلسالم احلقيقي .فهل من
نقاشا
ُّ
ًّ
ٍ
يشء اسمه الدين احلقيقي؟
ال َّ
شك يف أن َّ
لكل ممارسة يقوم هبا تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) سندً ا يف كتابات
الس َلف ،ويف ممارسات بعض الس َلف ،مع أنه سند انتقائي واستنسايب واستدعائي خارج تارخيه ِّ
بكل
باألحرى
الدين -
تأكيد ..ويف رأيي أن مسألة ا ِّدعاء الدين احلقيقي هي يف األصل زائفة؛ ألهنا ختلط بني ّ
َ
الـدين  -والتدين ،وقد وص َل ْت مـع «داعش» إىل هنايتها القصوى الكارثية ،وليس عندي شك يف
َف ْهم ّ
أنه سوف تجَ ِري بعدها مراجعات علنية ألُمور كثرية كان مسكوتًا عنها يف تارخينا.

