
يف خضم تركزي دويل عىل سـبل إجياد لقاح للفريوس التايج، ويف خضم نقاش عاملي حول 
طبیعة الفريوس والطرق املمكنة للحد من انتشاره، حتولت بوصةل العامل جفأًة حنو منطقة حمددة من 
الكرة األرضیة مركزة بذكل عىل حدث اهزتت عىل إثره منطقة الرشق األوسط ووصلت تداعیاته 

إىل ما وراء البحر األبیض املتوسط.  

يف الرابع من غشت من سـنة 2020، حتولت أنظار العامل إىل العامصة بريوت بعد تداول أخبار 
تدعي حدوث انفجار يف مرفأ املدینة واملرتبط بشحنة حمجوزة من املواد املتفجرة. يف الواقع، إن 
انفجار بريوت ليس ابحلدث اجلدید رمغ األثر اذلي خلفه يف نفوس اللبنانیني، بل هو واقعة أحضت 
حارضة يف الواقع املعيش منذ فرتة احلرب األهلیة. فغیاب األمن، انتشار الفساد، تأجج الاحتقاانت 
واسـمترار الرصاعات ادلاخلیة، جعل من الانفجار نقطة أفاضت الكأس وأعادت امللف اللبناين إىل 

الواهجة من جدید.  

إن مقاربة امللف اللبناين ال ميكن أن تمت يف منأى عن موضوع جوهري وحساس يشاركه فيه 
ابالجامتعي  السـیايس  فهيا  تداخل  كظاهرة  الطائفية،  األوسطیة.  الرشق  البدلان  من  العدید 

ــــفية فــــي مـــــنطقة  ــــطاـئ الــــمسألــــة اـل
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والاقتصادي، اكنت النقطة احملوریة اليت أثريت مبارشًة بعد حدوث الانفجار حبیث ألصقت هبا مجیع 
الهتم وأحضت شامعة لغالبیة سـیايس منطقة الرشق األوسط ومفرساً لضعف املؤسسات الاقتصادیة 

والسـیاسـیة والبىن الاجامتعیة.  

تزامنت هذه احلادثة مع سـیاق إقلميي مضطرب متثل يف تزاید حاةل الاحتقان ادلاخلیة بعد جعز 
اندلعت  لبنان،  ففي  كوروان.  ألزمة  والاجامتعیة  الاقتصادیة  للتداعیات  التصدي  عىل  احلكومات 
مظاهرات شعبیة منذ سـنة 2019 تطالب بإصالحات بنيویة وحبلول عاجةل إلخراج البدل من أزمته. 
ومع تأزم الوضع حصیاً، أصبحت بريوت يف حاجة ملحة إىل خارطة طریق تنقذها من مجودها 
الاقتصادي والسـیايس بعیداً عن احلل الطائفي املتداول. أما يف العراق،  ال خيتلف الوضع كثرياً عن 
جاره لبنان. فقد معقت أزمة كوروان جراح بغداد وأثقلت اكههل. فباملوازاة مع املظاهرات اليت انطلقت 
يف أواخر سـنة 2019 وادلاعیة بدورها احلكومة إىل إجياد حل للوضعیة الاقتصادیة والاجامتعیة 
الهشة اليت متر مهنا البالد بعیداً عن احلل الطائفي، تفامق الوضع بتدخل خاريج قدمي جدید تبعه جعز 

شـبه لكي أمام الفريوس التايج. 

وسـیاسـيي  أاكدمييي  اهامتمات  من  األكرب  احلزي  يشغل   ً إشاكلیا  ً موضوعا الطائفية  قضیة  تعد 
املنطقة لتجذراهتا التارخيیة وآاثرها الراهنة. مفعاجلة هذه اإلشاكلیة سيسامه بشلك كبري يف حتقيق 
الاسـتقرار الغائب، أو عىل األقل، يف التخفيف من حدة الرصاعات والصدامات الطائفية السـیاسـیة 

والعسكریة. 

تدفعنا هذه البنية املركبة إلشاكلیة الطائفية إىل مقاربة املوضوع القدمي اجلدید هبدف حتدید 
العوامل املسببة لزايدة الاحتقان الطائفي وإجياد احللول املمكنة لهذه الظاهرة. وعلیه، سنسعى إىل 
معرفة أثر لك من ضعف السـیاسة التعددیة ومأسسة الطائفية واسـتعاملها كورقة راحبة يف السـیاسات 
اخلارجية، يف تكريس الطائفية وإضعاف وإهناك بنية ادلوةل. وهبدف وضع إشاكلیتنا داخل قالب 

واقعي، سـتعاجل ورقتنا لك من احلاةل اللبنانیة والعراقية كمنوذجني لدلراسة. 

يف الواقع، عوجلت املسأةل الطائفية يف الرشق األوسط بناء عىل "هنج املأسسة" أو كام نسمیه 
بذكل  جلعلها  تقنیهنا  مت  حبیث   (institutionnalisation du sectarisme/الطائفية (مأسسة 
ً داخل بىن اجملمتعني العرايق واللبناين. بید أن هنج مأسسة الطائفية أابن عن  مكواًن وعنرصاً مدجما
حمدودیته لعدم مقدرته عىل إخامد نريان الرصاع الطائفي واحلد من التصادمات اخلطابیة الطائفية بني 
ً قادرًة عىل جتاوز احلزازايت املصغرة ومل ميكن من بناء دوةل قامئة  ممثيل القيادات. فهو مل ینتج خنبا
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ذات سـیادة، بل دفع الشعوب إىل الاصطفاف طائفياً (سـنة وشـیعة)، بدل الالتفاف حول مفهوم 
املواطنة اجلامعة. 

ونعزي هذا الفشل إىل أربعة عوامل تتداخل فامي بيهنا وختتلف حسب اختالف حدة تأثريها.  

الثقايف  التعدد  تدبري  وحماوةل  الطائفية  إشاكلیة  مقاربة  معلیة  تعد  األنظمة.  طبیعة  أوًال، 
والاجامتعي يف غیاب نظام دميقراطي معلیة معقدة إىل مسـتحیةل التزنیل. فطبیعة النظام حتدد، 
والنظامية  احلكومية  األوساط  داخل  التعددیة  إدارة  سـیاسة  حضور/غیاب  مدى  كبري،  وبشلك 
للبدلان متعددة الرتكیبات الاجامتعیة وتعطي فكرة واحضة عن املقاربة املتبعة (معودیة/أفقية، مقعیة/

حواریة، داخلیة/خارجية). 

اثنیاً، یلعب عامل تقنني الطائفية دوراً جوهراًي يف ترسـیخ الطائفية. فسواء يف احلاةل اللبنانیة أو 
العراقية، مت تقنني الطائفية عن طریق نقلها من طابعها الاجامتعي إىل بعدها الرمسي. بناء عىل هذه 
اخلطوة، أنتج نظام جدید يسمى "احملاصصة الطائفية" یرضب يف لب مبدإ الكفاءة والاسـتحقاق. 
ففي الرتكیبة الرئاسـیة كام يف البنية الوزاریة، یضحى املعیار الطائفي وسـیةل انتقاء واختیار وتغیب 

املهارات والقدرات. 

يف نفس الصدد، ويف سـیاق تاكميل مع هنج التقنني، یعد اخلطاب الطائفي، العامل الثالث، 
نتاجاً خالصاً للنظام املؤسس للطائفية. فهو یدفع القيادي إىل خماطبة األفراد بناء عىل خطاب طائفي 
والنظر إلهيم من منظور الانامتء الطائفي. ابلتايل، یغیب مبدأ املواطنة ويرخس الطائفية بدل أن يسعى 

إىل جتاوزها والتقلیل من حدهتا.  

وأخرياً، كتسلسل للتحلیل املتبع، حيتفظ املد اخلاريج والتدخل يف الشؤون ادلاخلیة حبزي همم 
يف فشل سـیاسة تدبري التعددیة. ویفرس ذكل ابرتباط وارهتان أي رؤیة أو سـیاسة وطنیة ابملوافقة 
اخلارجية (قوى إقلميیة أو دولیة) أكرث من ادلاخلیة (الشعب والنخب). ففي العراق كام يف لبنان، 
ارتبطت مجموعة من القيادات ادلینية أو السـیاسـیة بعالقات قویة مع بدلان خارجية إقلميیة أو دولیة 

ما دفع الشعب إىل التشكيك يف والهئا الوطين. 

إن عدم إصالح الهنج احلايل املبين عىل مأسسة الطائفية سزيید من حدة الانقسامات ادلاخلیة 
وسـیعمق جراح اجملمتعات ما سـیؤدي حامتً إىل إشعال فتیل الرصاعات. وعلیه، تبقى رضورة التدخل 
واحلاجة امللحة لإلصالح الهیلكي والبنيوي مسأةل راهنة وعاجةل تسـتدعي رد فعل رسیع وآين من 

أحصاب الاختصاص. 
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يف الواقع، تنبين معاجلة ظاهرة الطائفية عىل هنج مقاربٍة قانونیة، اجامتعیة واقتصادیة وسـیاسة. 

عىل املسـتوى القانوين، يسـتحرض ادلسـتور العرايق يف دیباجته أحداث اترخيیة مرتبطة بتارخي 
املظلومية تضفي طابع الرمسیة (Officialisation) عىل حمتوايت الطائفية وتكرسها وتعید إنتاهجا. 
ویتجىل إضفاء طابع الرمسیة يف دسرتة الطائفية من خالل اسـتعامل مصطلحات اكلسـنة والشـیعة يف 

متیزي طائفي غري وطين. 

بني  املوازنة  مبدأ  املادة 9،  مقتضیات  عىل  بناء  العرايق،  ادلسـتور  یعمتد  الصدد،  هذا  يف   
الكفاءة  مبدأ  ميس  اذلي  اليشء  اجليش  تعیينات  يف  وشـیعة)  (سـنة  العرايق  الشعب  مكوانت 
والاسـتحقاق واملهنیة. أما ابلنسـبة للبنان، فسعیه املتواصل إىل تدبري التعددیة "واجتثاث" الطائفية 
من فصوهل ادلسـتوریة، أنساه أن العملیة تسـتدعي رؤیًة لتزنیل املستندات القانونیة. فظل ابلتايل 
دسـتور 1943 مع تعدیالته الالحقة، حبيس البنود والفصول. لهذا، ما بني بغداد وبريوت، تظهر 

احلاجة امللحة لبنيٍة قانونیة صلبة قامئة عىل املواطنة مع هجاز تزنیيل تنفيذي مسـتقل. 

الانتقائیة  العملیة  إیقاف  عىل  تقوم  هیلكة  إلعادة  أوسطي  الرشق  اخملیال  حيتاج  اجامتعیاً، 
التحریضیة. ففي العراق، صور نظام البعث عىل أنه نظام طائفي حيايب السـنة يف مقابل الشـیعة رمغ 
أن نظام صدام يف احلقيقة اكن نظاماً مستبداً مع مجیع فصائل الشعب. أنتج هذا التصور مظلومية 
منتقاة خلدمة أهداف معینة. فبدل أن يركز عىل اترخي التعايش والتسامح لَهتييء بيئة خصبة إلنشاء 
وطن عرايق للجمیع، أخذ يف التنقيب عىل مظاهر التصادم والزناع. ابلنسـبة لبريوت، فقد دار نقاش 
حاد حول اترخيیة لبنان تبنته القيادات والنخب. مفهنم من ربط جذور لبنان ابحلضارة العربیة واجملمتع 

اإلساليم، ومهنم من سعى إىل إثبات عالقته الوطیدة ابلغرب كرد فعل وختوف من طمس هویته. 

من هجٍة أخرى، حيتفظ اجلانب الاقتصادي بدور همم يف معاجلة ظاهرة الطائفية لیفتح بدوره 
سـیوفر  أخرى،  بعبارة  وقادهتا.  للطائفة  الوالء  حدة  نقص  أجل  من  الوطنیني  الفاعلني  أمام  أبوااًب 
 ً سـیاسـیا الطائفة  "حامیة  إىل  اللجوء  عن  سـتغنیه  مالیًة  اسـتقاللیًة  للفرد  الاقتصادي  اجلانب 

واقتصاداًي" مقابل تقدمي والئه لها. 

أخرياً، وفامي خيص البعد السـیايس، تقوم بعض القيادات ابتباع منطق خدمة الطائفة بدل خدمة 
الوطن بناء عىل فكرة أن الطائفة يه من أوصلته إىل سدة القرار. وعلیه، یصبح القيادي، اذلي 
ینتظر منه أن يكون عضواً ممثًال للنخبة، منقسم التوجه بني الطائفة والقوى اخلارجية. يف حني یظل 

الوطن، األوىل ابلوالء، منحرصاً بني سـندان "التعصب للطائفة" ومطرقة "األجندة اخلارجية". 
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ما بني لبنان والعراق وبغداد وبريوت، یظل امللف الطائفي "املربر" األول لفشل قيام دوةل 
مؤسسات ابلبدلين حىت لو اكنت املفرسات األساسـیة خارجة عن مفهوم "الانامتء والتعصب". بناءً 
عىل ما ذكر أعاله، یظهر إذاً أن تداخل العوامل وإلباسها للثوب الطائفي جيعل من رضورة الفصل 
آلیة حمتیة لتحدید املسؤولیات الشخصیة وامجلاعیة هبدف جعل سـبل بناء دوةل مؤسسات قابةل 

للتزنیل والتطبیق.  
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