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ج-تصدير
ھذه الوثيقة ھي دراسة تتناول ديناميات التوترات الطائفية التي أصبحت نزعة منتشرة في بلدان غربي آسيا .وھي
األولى من نوعھا وتھدف إلى تحليل ديناميات التوترات الطائفية بأدق تفاصيلھا ،بالتركيز على الشباب الذين تتراوح أعمارھم
بين  18و 25سنة ،ويشكلون الشريحة الكبرى من السكان العرب ،وذلك بناﺀ على استنتاجات سلسلة من حلقات النقاش .وقد
اعتﹸمد المجتمع اللبناني كدراسة حالة لتوجيه النقاشات والتعمق في فھم العوامل المؤدية إلى تأجيج التوترات الطائفية ،التي ھي
من األسباب الجوھرية للنزاعات.
وتتضمن الدراسة تقييمﹰا لوجھات نظر الشباب بشأن العالقات بين الطوائف ،والديناميات الخاصة بين الطوائف ،وطبيعة
النظام السياسي.
وتكشف الدراسة عن وضع يدعو للقلق ،من حيث انتشار الجيوب االجتماعية والمكانية في أوساط الشباب ،وكذلك انعدام
الثقة وشيوع النفور بفعل األفكار النمطية التي تكونھا كل طائفة عن األخرى .وتخلص الدراسة إلى مجموعة من التوصيات
تھدف إلى التخفيف من حدة التوترات الطائفية المتأججة .وتدعو ھذه التوصيات لوضع حد للتسلﹼح بالھوية الطائفية ألغراض
اإلقصاﺀ والتسييس؛ والحد من تفكيك العالقات االجتماعية التي تكرس االنقسام بين الطوائف؛ ومعالجة التحديات الناجمة عن
النزعة إلى اإلقصاﺀ التي تنطوي عليھا العالقات االجتماعية؛ فضالﹰ عن اتخاذ تدابير أخرى من شأنھا تعزيز االنصھار
االجتماعي والتعايش السلمي .وتقترح الدراسة كذلك إجراﺀ بحوث حول مجموعة من المواضيع في المستقبل.
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ز-ملخص تنفيذي
التأثير القوي لالنتماﺀ الطائفي على الديناميات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ھو ظاھرة ليست بجديدة
على المنطقة العربية .غير أن العقود األخيرة شھدت
سلسلة من التطورات التي أججت ھذه النزعة من جديد.
وتنطوي ھذه النزعة التي تزداد انتشاراﹰ في عدد من بلدان
غربي آسيا ،على مخاطر جسيمة .وما لم تخضع
التوترات الطائفية للضوابط الالزمة ،فستبقى تشكل قوة
جامحة تغذي التشرذم والتفكك داخل منطقة اإلسكوا
وخارجھا .وال شك في أن ھذه التوترات تؤدي إلى
تقويض جھود اإلصالح ،وتھميش حقوق اإلنسان والقيم
الدينية ،وزرع الفوضى ،وإشعال الفتن األھلية .
والنھج الذي اعتﹸمد في ھذه الدراسة ھو نھج نوعي
بحت ،يرتكز على تحليل االستنتاجات التي خلصت إليھا
حلقات نقاش ضمت شباباﹰ تتراوح أعمارھم بين  18و25
سنة .وتتناول ھذه الدراسة ديناميات التوتر والعداﺀ
والصراع بين الطوائف ،وتتخذ لبنان كدراسة حالة.
وتؤكد الدراسة أن التوترات الطائفية تتفاقم من
جراﺀ تفاعل عدد من العوامل االجتماعية واالقتصادية
والسياسية والثقافية والخارجية وكذلك العوامل المتصلة
بتركيبة الدولة  .وتشير تحديداﹰ إلى أربعة عناصر أساسية
باعتبارھا جزﺀاﹰ من األسباب الجوھرية للتوترات الطائفية
في الحالة موضوع الدراسة ،وھي إعادة إنتاج الھويات
الطائفية ،وتجزئة العالقات االجتماعية بين الطوائف ونشوﺀ
فضاﺀات اجتماعية إقصائية والطبيعة الزبائنية للنظام
السياسي.
ومع أن الھويات الجماعية المختلطة ھي سمات
يكاد ال يخلو منھا أي مجتمع ،يبدو أن البعد الطائفي لدى
الشباب اللبناني يكتسب أھمية تفوق أھمية "الھويات
ال.
األخرى" ،كاالنتماﺀ إلى العائلة أو المنطقة مث ﹰ

وكشفت حلقات النقاش عن مفارقة تتميز بھا
العالقات االجتماعية في المجتمعات المتعددة الطوائف ،مثل
المجتمع اللبناني .فقد سبق للمشاركين أن اختلطوا مع
غيرھم من أبناﺀ الطوائف األخرى وتفاعلوا معھم ،إال أن
ھذا االختالط لم يكن كافيﹰا لتبديد المخاوف من الطوائف
التي ال ينتمون إليھا.
وتبرز الطبيعة المجزأة للعالقات االجتماعية بين
الطوائف على مستوى الفضاﺀات أيضاﹰ .فقد كشفت
المناقشات أن الشباب يميزون بوضوح بين مختلف األماكن
حسب استخداماتھا .فاالختالط االجتماعي ممكن في
األماكن "العامة" ،مثالﹰ .ولكن عند اختيار مكان اإلقامة،
يصبح العيش في األحياﺀ المتعددة الطوائف غير مألوف
بالنسبة إلى المشاركين ،ألن شغلھم الشاغل ھو العيش
بأمان.
وقد اتضح من المناقشات أن المشاركين واعون
النتشار الجيوب الفضائية واالجتماعية ،وأن الشباب
يشعرون بخيبة أمل واضحة من الدولة والنظام السياسي.
إال أن اآلراﺀ تكاد تجمع على رفض وقوع أي شكل من
أشكال التباعد بين اللبنانيين .وأعرب المشاركون في
حلقات النقاش ،والذين ينتمون إلى طوائف مختلفة ،عن
تطﹼلعھم إلى أن يكون لبنان وطنﹰا واحدﹰا موحداﹰ .واعتبر
جميع المشاركين تقريباﹰ أن تعدد الثقافات في لبنان ثروة
للمجتمع ،وأن الشباب اللبناني يتطلع إلى قيام نظام سياسي
متوازن ينعم الجميع في ظله بالعدالة والمساواة.
وتخلص الدراسة إلى عدد من التوصيات التي تدعو
المؤسسات الحكومية والمنظمات المتعددة األطراف
والمجتمع المدني والجھات المانحة المعنية إلى العمل على
ترسيخ القيم المدنية في النظام التعليمي ،وعلى تعزيز
ممارسات الحكم السليم في القطاع العام .ويقصد من ھذه
التوصيات المساعدة في تعزيز القدرة على تحقيق التنمية
والتماسك االجتماعي والتعايش السلمي.

أوالﹰ  -مقدمة
ألف  -التوترات الطائفية :قوة مدمرة
ومصدر للنزاعات
التأثير القوي لالنتماﺀ الطائفي على الديناميات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ھو ظاھرة ليست
بجديدة .ويطلق مصطلح "الطائفة" في ھذه الدراسة على
مجموعة من األشخاص ،لھم ھوية مشتركة ،ومصير
مشترك ،والتزام مشترك .وھذا اإلحساس باالنتماﺀ يمكن
أن يكون انتماﺀ إلى التقاليد الثقافية ،والقيم ،واللغة،
والمعتقدات الدينية ،والتراث المشترك .وتﹸطلق على ھذه
الجماعات ونزعاتھا صفة العرقية أو القومية أو اإلثنية أو
الدينية أو الطائفية ،حسب مجموعة األبعاد التي تحدد
مالمح الھوية التي تنتمي إليھا ،وأھمية كل بعد منھا.
وبالرغم من ذلك ،ترى الدراسة أن مصطلح "الطائفة"
محايد بما يكفي لتجنب األحكام الضمنية والمفاھيم الخاطئة
والمتكررة التي يوحي بھا عدد من الكلمات الشائعة
األخرى .وترى كذلك أن ھذا المصطلح عام بما يكفي
للتأكيد على القواسم المشتركة بين مختلف أنماط تكوين
الجماعات ،وعلى منطق اإلجراﺀات الذي يحكمھا ،وليس
على النھج التي ترى خالفات جذرية بينھا .غير أن
تطورات عدة حدثت خالل العقود األخيرة وأججت ھذه
النزعة الخطيرة .وتدور نقاشات مطولة حول أفضل النظم
االقتصادية والسياسية الوطنية ،خصوصاﹰ منذ نھاية حقبة ما
بعد الحرب الباردة التي أعادت رسم مالمح النظم األمنية
االقتصادية والسياسية في العالم.
وكانت لحقبة ما بعد الحرب الباردة أيض ﹰا تداعيات
على النظام السياسي واألمني في المنطقة العربية .فال تزال
صراعات قديمة عدة مستعرة وآثارھا تتفاعل ،أبرزھا
استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وأراضﹴ
في الجمھورية العربية السورية ولبنان .وتلجأ القوى
السياسية الفاعلة أكثر فأكثر للخطاب العرقي والطائفي،
وتستخدمه ألغراض سياسية واقتصادية واستراتيجية .ومن
األسباب الرئيسية لذلك اندالع العديد من األزمات في العالم
العربي ،ال سيما في العراق ،وظھور األقطاب واستخدام
سياسة القوة نتيجة للتحول في النظام السياسي اإلقليمي
وبروز قوى إقليمية جديدة.
وتستعمل القوى السياسية المحلية واإلقليمية
والعالمية خطاباﹰ طائفياﹰ ،عن قصد أو عن غير قصد ،في
مناطق أصابھا التصدع ،مثل العراق ولبنان .ويعاني عدد
آخر من البلدان األعضاﺀ في اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( من آفة التوترات
الطائفية ،أو من استخدامھا في الخطاب السياسي .غير أن

أي محاولة لمعالجة التوترات الطائفية لن تكون مجدية من
دون معالجة األرض الخصبة التي تغذي ھذه التوترات في
مختلف بلدان اإلسكوا .وقد أشار تقرير التنمية اإلنسانية
العربية للعام  (1)2009الصادر عن برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي إلى أن "المعلومات المستقاة من الواقع تؤكد أن
االختالفات اإلثنية والدينية والطائفية واللغوية ترتبط
بصراع الجماعات ،ال سيما في البلدان التي ليس فيھا
تجانس سكاني .ففي بلدان مثل السودان والصومال
والعراق ولبنان كانت الوالﺀات القبلية واإلثنية والدينية ھي
المحاور التي التفت وحشدت حولھا الجماعات للمناداة
باالندماج أو االنفصال ) .(...ومن األمور المأساوية أن
ھذه الصراعات قد أسفرت عن الجانب األعظم من الخسائر
في األرواح في البلدان العربية التي تجاوزت أعدادھا ما
وقع جراﺀ االحتالل األجنبي لبعض ھذه البلدان".
وما لم تخضع التوترات الطائفية للضوابط التي
تخفف من حدتھا ،فقد تتحول إلى قوة جامحة تؤدي إلى
التشرذم والتفكك في جميع أنحاﺀ منطقة اإلسكوا وخارجھا.
وال شك في أن ھذه القوة تؤدي إلى تقويض جھود
اإلصالح ،وتھميش حقوق اإلنسان والقيم الدينية ،وإذكاﺀ
الفوضى والفتن األھلية .وتشكﹼل التوترات الطائفية كذلك
عائقاﹰ أمام قيام مجتمع مدني فاعل في مختلف أنحاﺀ
المنطقة ،يضم جميع الشرائح ،ويرتقي بالواجبات والحقوق
المدنية الشاملة على االنتماﺀات اإلقصائية الضيقة.
وما لم تتحسن الظروف التي تغذي مشاعر التوتر
والتحيز الطائفي ،فستبقى جھود بناﺀ السالم بال جدوى في
البلدان التي تعاني من النزاعات ومن االضطرابات
األھلية .وسرعان ما تجد ھذه البلدان نفسھا في طريق
مسدود ،إذ ال تلبث أن تخرج من دوامة الصراعات حتى
تنزلق فيھا من جديد ،نتيجة لتعثر التسويات السياسية،
وظھور وقائع جديدة تمليھا العوامل والمصالح االجتماعية
واالقتصادية والسياسية .وھكذا تبقى المنطقة في حلقة
مفرغة من الفقر والتطرف وتدھور مؤسسات الدولة
والتدخل األجنبي.

) (1برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية اإلنسانية
العربية للعام  :2009تحديات أمن اإلنسان في البلدان العربية،
ص  ،2009 ،56نيويورك وجنيف.

-2باﺀ  -أھداف الدراسة ومنھجيتھا

وباإلضافة إلى ذلك ،تستفيد الدراسة من األدبيات المتنوعة
والمشاورات المحلية واإلقليمية ذات الصلة التي نظﹼمتھا
اإلسكوا بين عامي  2006و.2009

تھدف ھذه الدراسة إلى تسليط الضوﺀ على أسباب
التوترات الطائفية وما تطرحه من تحديات ،وإلى تقييم
أنماط تحولھا والعوامل المساھمة في تفاقمھا .وتسعى
كذلك ،من خالل عرض وجھات نظر الشباب وتحليلھا
في التوترات والصراعات الطائفية ،إلى تشجيع المناقشات
بين الباحثين وواضعي السياسات حول ما توصلت إليه
الدراسة من استنتاجات وتوصيات بشأن السياسات العامة.
ولم توضع التوصيات المقترحة في ھذه الدراسة بقصد
االسترشاد بھا في مناقشة نماذج ومواضيع بحث جديدة
فحسب ،بل أيضﹰا ليستخدمھا صانعو السياسات
والمتخصصون في بناﺀ السالم أساساﹰ لوضع استراتيجيات
وبرامج عملية فعالة في المستقبل.

 - 2لبنان :دراسة حالة

 - 1األھداف

وتعتمد الدراسة نھجاﹰ نوعي ﹰا بحتﹰا يرتكز على تحليل
 15حلقة نقاش ،جرت بين كانون األول/ديسمبر 2008
وكانون الثاني/يناير  ،2009وشارك فيھا  55شابﹰا و58
شابة من لبنان .وجرى اختيار المشاركين بعناية من
مختلف الجامعات في لبنان .وتتﹼبع الدراسة أسلوبﹰا تقليدي ﹰا
معروفاﹰ في دراسات السالم والنزاعات ،يركز على تحليل
وجھات نظر الطالب الجامعيين في ما يخص االختالفات
المجتمعية والثقافية والعالقات بين الطوائف .وتتيح الحياة
الجامعية للكثير من الشباب البالغين الفرصة األولى للتفاعل
والتواصل مع أفراد ينتمون إلى خلفيات اجتماعية وثقافية
مختلفة .وخالل الحياة الجامعية بالذات تتكون وتترسخ
التوجھات السياسية والنظم العقائدية لكلّ فرد ،فإما أن يرسم
عالمات استفھام حول المفاھيم التقليدية السائدة وإما أن
يؤيدھا .ففي اختيار الطالب الجامعيين للمشاركة في
حلقات النقاش فرصة لسبر آراﺀ الشباب حول أبناﺀ
الجماعات التي ال ينتمون إليھا والحياة في المجتمع المتعدد
الطوائف ،وتكوين فكرة عن الصورة المحتملة للمستقبل
السياسي عندما يصبح ھؤالﺀ الشباب يومﹰا جزﺀاﹰ من النخبة
االجتماعية والفكرية والمھنية.
وفي لبنان دراسات عدة تتناول وجھة نظر الطالب
في ديناميات العيش في مجتمع يخضع لنظام حكم حيث
تعدد الطوائف .غير أن ھذه الدراسة تكمل الدراسات
الكمية ،ببحث نوعي حول ھذه الديناميات .وتشكل حلقات
النقاش محاولة من المحاوالت الجديدة لفھم وجھة نظر
الطالب البالغين في مواضيع مثل الھوية الطائفية،
وديناميات العيش في المجتمعات المتعددة الطوائف،
والنظام السياسي اللبناني.

تر ﹼكز ھذه الدراسة على لبنان باعتباره حالة مؤاتية
لبحث موضوع التوترات الطائفية وديناميات العيش
المشترك .فقد شھد ھذا البلد على مدى فترة طويلة ،أحداث ﹰا
ھامة استحوذت على اھتمام األوساط السياسية ووسائل
اإلعالم في المنطقة والعالم .وحظيت االنتخابات البرلمانية
التي جرت في لبنان في حزيران/يونيو  2009باھتمام
خاص من البلدان المجاورة ،والمجتمع الدولي بأسره).(2
وفي تاريخ الحرب األھلية في لبنان ،وفي التعددية
التي يتسم بھاالمجتمع اللبناني ،وسياسة تقاسم السلطة،
وحرية التعبير النسبية في ھذا البلد ما يساعد على دراسة
العوامل واألسباب الجوھرية التي تؤجج التوترات الطائفية.
وتشكﹼل الطائفية ركيزة النظام السياسي واإلداري اللبناني،
حيث ھذا النظام موزع بالتناسب بين مختلف الطوائف.
ووفق ﹰا للتقرير الوطني للتنمية البشرية في لبنان - 2008
 2009والمعنون "نحو دولة المواطن" ،تﹸسند إلى
المجتمعات الطائفية مھمة التوسط في العالقة بين الدولة
ومواطني ـ "ھا" ) .(.. .ويصطدم بناﺀ المؤسسات بنكسات
كبيرة ،إذ تؤدي الصراعات الطائفية والسياسية إلى جو من
الجمود السياسي).(3
وفي الوقت الحاضر ،يسيطر ممثلو الطوائف
المختلفة على النقاش السياسي .فالمصلحة العامة ھي عبارة
عن حالة من التوافق بين المصالح التي تنشدھا الطوائف
المختلفة ،وذلك من دون اعتبار لشروط الكفاﺀة أو
االستدامة أو التنمية) .(4والنموذج اللبناني ،تتواجه ثقافة
مع ثقافة ،ويقف ناس مع ناس ،وتقف عشيرة مع
عشيرة) ،(5أصبح موضوع بحث تركز عليه الدراسات
حول النزاعات .والدراسة الحالية ھي محاولة الختبار
) (2المجموعة الدولية لمعالجة األزمات ،االنتخابات
اللبنانية :في تفادي دوامة جديدة من المواجھات 4 ،حزيران/يونيو
 .2009انظر الموقع اإللكترونيhttp://www.crisisgroup.org/ :
home/index.cfm?id=6130&1=6.
UNDP. 2009b. The National Human
)(3
Development Report 2008-2009: Toward a Citizen’s State.
New York and Geneva: UNDP. Pp. 38 and 40.

) (4المرجع نفسه ،ص .71
)(5

Barber, B. 1992. Jihad vs. McWorld. The
Atlantic Online. March. P. 1.

-3نھج نوعي يرتكز على حلقات النقاش ،يمكن تكييفه في
وقت الحق بحيث يطبق على حاالت أخرى في منطقة
اإلسكوا ،حيث تشھد بلدان عديدة تفاقماﹰ في العداﺀ الطائفي.
فمن بيروت إلى بغداد ومن المنامة إلى المنيا )مصر(،
تشغل قصص العداﺀ بين الطوائف المحلية واللجوﺀ المتكرر
إلى العنف وسائل اإلعالم والمدونات اإللكترونية .ومع
إنكار ھذه الظاھرة واستنكارھا باعتبارھا جزﺀﹰا من
استراتيجيات "فرق تسد" ،يتضح أنھا واقع أليم ال يمكن
إنكاره في عدد من البلدان العربية ،وعامل يزعزع
االستقرار في المنطقة بأسرھا .فعندما يندلع صراع داخلي
في بلد معين يجذب أطرافاﹰ إقليمية أو دولية قد يكون للعديد
منھا مصلحة في ھذا الصراع ،فتسارع إلى التدخل
والضلوع فيه.
 - 3التركيز على الشباب
تشھد المنطقة العربية ارتفاعاﹰ غير مسبوق في
أعداد الشباب ،وفي ھذا االرتفاع ما يبرر التركيز على ھذه
الشريحة في دراسة من ھذا القبيل .ويشير تقرير التنمية
اإلنسانية العربية لعام  2009إلى "طفرة الشباب" بوصفھا
تحدياﹰ من أكبر التحديات الديمغرافية في المنطقة العربية.
ويوضح التقرير أن حوالى  60في المائة من السكان ھم
دون سن  25سنة ،وأن متوسط العمر في البلدان العربية
ھو  22سنة بينما المتوسط العالمي ھو  28سنة).(6
وتسجل معدالت البطالة تفاوتﹰا كبيراﹰ بين البلدان
العربية ،حيث تتراوح بين  46في المائة في الجزائر
و 6.3في المائة في اإلمارات العربية المتحدة .وتسجل
معدالت بطالة الشباب في البلدان العربية ذات الدخل
المرتفع والمتوسط والمنخفض أرقامﹰا بالعشرات .وھذا
االرتفاع يعزى ،وفقﹰا لتقرير التنمية اإلنسانية العربية إلى
عدد من األسباب الرئيسية ،أھمھا جودة التعليم ونوعيته).(7
وفي ظل ارتفاع معدالت البطالة وصعوبة الحصول على
التعليم وكذلك بروز "طفرة الشباب" في العديد من البلدان،
تزداد نزعة الشباب إلى التعصب الطائفي.
واألھم أن الشباب ھم الذين يرسمون معالم المستقبل
في أي مجتمع .ففي مرحلة المراھقة ،يكون الفرد ھويته
الثقافية واالجتماعية والسياسية ويعيد تكوينھا) .(8وفي تلك
) (6برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية اإلنسانية
العربية للعام  ،2009مرجع ذﹸكر سابقاﹰ.
) (7المرجع نفسه.
)Erikson, E. 1959. Identity and the Life Cycle: (8
Selected Papers by Erik H. Erikson. Psychological Issues
Monograph 1. New York: International University Press.

المرحلة من الحياة ،يعيش الفرد أزمة ھوية ،وھو يحاول
تقييم العالقة بين صورته عن ذاته ،وصورته عن الحياة
خارج ھذه الذات).(9
ولذلك من المھم أن يفھم الناس كيف تﹸبنى ھوياتھم
وكيف يتطور وعيھم حول انتمائھم لجماعة معينة .وھذا
اإلدراك ھو عنصر ضروري لتحليل ديناميات العيش
المشترك وديناميات العداﺀ في أي مجتمع متعدد الطوائف،
إذ يوضح التصور الذي يكونه الشباب عن مكانتھم في
األوساط االجتماعية والسياسية في المجتمع .وال بد من
فھم التفاعالت الفردية والجماعية في المجتمعات المنقسمة
لتقدير احتماالت النجاح أو الفشل في تحقيق السالم والعيش
المشترك.
وفئة الشباب تكون عادة شديدة التأثر بالتوترات
السياسية والصراع والعنف .فالحروب تترك ندوباﹰ عميقة
األثر على الصحة النفسية للشباب وعلى تطلعاتھم)،(10
وتقوض قدرتھم على اتخاذ قرارات واعية .وفي ظل
التوتر السياسي في لبنان ،حيث الحرص على تجنﹼب
القضايا الحساسة ال سيما في نظام التعليم الرسمي ،وحيث
ال
التاريخ الوطني موضع خالف ،يبدو الشباب ھدفاﹰ سھ ﹰ
لفرض تفسيرات شتى مستمدة من إيديولوجيات وبرامج
سياسية مختلفة .وقد أدت جميع ھذه العوامل إلى تقويض
القدرة على تطوير المھارات التي تمكﹼن الشباب من
المناقشة والتحليل وتكوين آراﺀ واعية حول مختلف القضايا
أو الجماعات" ،وتعزز االنقسامات الموجودة بين مختلف
الفئات").(11
وكان استخدام الشباب وتجنيدھم في الصراعات
الطائفية والحروب األھلية موضوع بحث وتحليل في الكثير
من الدراسات) .(12ففي بيروت ،كان معظم المسلحين في
أحداث أيار/مايو  2008من الشباب .وفي بغداد كان
استخدام األطفال في أعمال العنف الطائفي موضوع بحث
في تقرير األمين العام المقدم عمالﹰ بالفقرة  6من القرار
Sennett, R. 1970. The Uses of Disorder:
)(9
Personality, Identity and City Life. New York: Norton. P. 17.
)Bryce, J. and Armenian, H. (eds.) 1986. In (10
Wartime: The State of Children in Lebanon. Arab Gulf
Programme for United Nations Development Organizations.
Beirut: American University of Beirut.

) (11برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،التربية والمواطنة،
المعارف ،المفاھيم ،المواقف ،واألعمال ،نتائج دراسة لطلبة الصف
التاسع في لبنان من منظور دولي بيروت ،لبنان.2008 ،
)Castells, M. 2004. The Power of Identity: The (12
Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. II.
Malden, Massachusetts: Blackwell.

-4) 1770تموز/يوليو  ،(13)(2008وتقرير األمين العام
بشأن األطفال والنزاعات المسلحة )كانون األول/ديسمبر
.(14)(2007
ويضطلع الشباب في الوقت نفسه بدور رئيسي في
الدعوة للحلول السلمية .فكثيراﹰ ما تقدم الشباب التظاھرات
واالعتصامات السلمية في لبنان ،حيث نظمت الحركات
الشبابية غير الحزبية حمالت للدعوة إلى السالم والعيش
المشترك منذ منتصف التسعينات ،وال سيما بعد عام
 ،2005مثل حملة "خلص  -معاﹰ لخالص لبنان" وحملة
"نحو المواطنة".
 - 4المنھجية المعتمدة
أجريت ھذه الدراسة على مجموعة تضم 113
شابة وشابﹰا لبنانياﹰ ،تتراوح أعمارھم بين  18و 25سنة.
وقد جرى اختيار ھؤالﺀ الشباب من جميع أنحاﺀ لبنان،
ومن طبقات اجتماعية واقتصادية منخفضة ومتوسطة
الدخل ،ومن جميع الطوائف .وشارك ھؤالﺀ في أكثر من
 15حلقة نقاش أشرف عليھا منشطون متدربون من مركز
البحوث حول حلقات النقاش في المركز اللبناني للدراسات.
وعقدت حلقات النقاش بين كانون األول/ديسمبر
 2008وكانون الثاني/يناير  2009في مناطق مختلفة من
لبنان .وتناولت خمس منھا طبيعة المحسوبية والنظام
السياسي ،في حين تناولت أربع حلقات ديناميات العالقة
والعداﺀ بين الطوائف المختلفة .وتخللت الحلقات كذلك
نقاشات معمقة مع أشخاص يتمتعون بخبرة تجريبية واسعة
في موضوع التوترات الطائفية وحل النزاعات .وعقدت
حلقتا نقاش مع المخاتير وأعضاﺀ المجلس البلدي لمنطقتي
الشياح وعين الرمانة ،واللتين كانتا من المناطق الساخنة
أثناﺀ الحرب األھلية؛ ومع ناشطين في المجتمع المدني
يعملون على مشاريع ذات صلة بموضوع الدراسة.
وكان المشاركون في حلقات النقاش من الطوائف
الرئيسية األربع في لبنان ،وھي الطائفة السنية والمسيحية
والشيعية والدرزية .وقد اختيروا من جميع أنحاﺀ البالد،
بھدف تمثيل المناطق الحضرية ،مثل بيروت وضواحيھا
) (13األمم المتحدة ،مجلس األمن ،تقرير األمين العام المقدم
عمال بالفقرة  6من القرار 28 ،S/2008/495 ،(2007) 1770
تموز/يوليو .2008
) (14األمم المتحدة ،تقرير األمين العام بشأن األطفال
والصراعات المسلحة 21 ،A/62/609-S/2007/757 ،كانون
األول/ديسمبر .2007

الشرقية والجنوبية وطرابلس ،وكذلك الريفية ،مثل الشوف
وزغرتا وبعلبك الھرمل وعكار .وضمت حلقات النقاش
عدداﹰ يتراوح بين سبعة وعشرة مشاركين في كل جلسة.
ودقق المنشطون والمشرفون في خلفيات المشاركين ،للتأكد
من أن كالﹰ منھم يستوفي المعايير المطلوبة) .انظر الجدول
التالي(.
جدول موجز عن حلقات النقاش
لمحة عن تشكيلة الحلقات
ذكور 55 :
نوع الجنس
إناث58 :
الطائفة السنية
الطائفة الشيعية
الطائفة المارونية
الطوائف
الطائفة الدرزية
الطوائف المسيحية األخرى
متوسط
مستوى الدخل
منخفض
جبل لبنان
الشمال
المنطقة
البقاع
بيروت وضواحيھا

عدد الحلقات
4
4
3
2
2
9
6
3
5
2
5

والجدير بالذكر أن حلقات النقاش ضمت مجموعات
متجانسة من الشباب .فقد كان اختيار األشخاص مدروسﹰا
بحيث ينتمي المشاركون في كل حلقة إلى طائفة واحدة،
وذلك لتالفي أي تكلﹼف قد يلجأ إليه بعض المشاركين،
مراعا ﹰة لوجود أشخاص من طائفة أخرى في الحلقة نفسھا،
وتجنباﹰ لقول ما قد يؤذي مشاعرھم .وضمن المجموعات
المتجانسة ،شعر المشاركون باالرتياح وھم يناقشون
آراﺀھم ووجھات نظرھم في طائفتھم والطوائف األخرى.
وتم إعداد األسئلة ومواضيع المناقشة بحيث تغطي
موضوعين رئيسيين ،ھما ديناميات العالقات والعداﺀ بين
الطوائف المختلفة؛ وطبيعة المحسوبية والنظام السياسي.
وفي سياق الموضوع األول ،تمحورت األسئلة حول وجھة
نظر المشاركين في الطوائف األخرى ،والديناميات المكانية
ومجال الحركة ،والممارسات اليومية .أما في سياق
الموضوع الثاني ،فتمحورت األسئلة حول وجھات نظر
المشاركين في النظام السياسي والممارسات السياسية
والقادة السياسيين .وفي ھذا الصدد ،ال تحاول الدراسة
معالجة جميع األسباب الحقيقية للتوتر الطائفي ،بل تركز
على رأي الشباب في قضايا التمسك بالھوية الطائفية،
والعالقات بين الطوائف المختلفة ،والنظام السياسي.

-5 - 5مسوغات اعتماد نھج حلقات النقاش
حلقات النقاش ھي عبارة عن مجموعات صغيرة،
تجري ضمنھا مناقشات موجھة ،يديرھا مشرفون
أخصائيون مھمتھم تھيئة جو مريح لجميع المشاركين الذين
يجري اختيارھم على أساس الخصائص الديمغرافية
المشتركة ،أو الخبرة والتحصيل العلمي والفئة العمرية
ونوع الجنس ،وعوامل أخرى .وتضم حلقات النقاش عادة
عدداﹰ يتراوح بين خمسة وتسعة أشخاص ،وھي كبيرة بما
يكفي لتبادل األفكار واآلراﺀ ،وصغيرة بما يكفي لتمكين
الجميع من المشاركة في المناقشة) .(15ويطرح مدير
الحلقة مجموعة من األسئلة المفتوحة في تسلسل منطقي،
ويثير عدداﹰ من المواضيع المتصلة بسياق المناقشة .وھذا
النوع من األسئلة المفتوحة يسمح للمشاركين أن يجيبوا
بأسلوبھم وللباحثين أن يتعمقوا في استقصاﺀ المواقف
واآلراﺀ.
وتساعد حلقات النقاش في سبر ردود فعل
األشخاص ومشاعرھم تجاه قضايا معينة ،لماذا يھتمون
بقضايا دون أخرى ،كيف يتناقشون ،أي لغة يستخدمون ،ما
الذي يثير فيھم ھذا اإلحساس أو ذاك ويدفعھم إلى سلوك
معين).(16
وال تبين حلقات النقاش تفكير األشخاص أو
شعورھم تجاه قضايا معينة فحسب ،بل تكشف الدافع إلى
ھذا التفكير والشعور ،وكيفية تكوين آراﺀھم ،ومن أين
يستمدونھا ،وما ھي العوامل التي تدفعھم إلى اإلحساس
والتصرف بطريقة معينة .وقد سمحت ھذه النقاشات
ظمة للمشاركين بتشجيع بعضھم البعض ،وذلك في جو
المن ﹼ
من تبادل األفكار ،لم يكن ليتوفر عن طريق إجراﺀ
مقابالت معمقة مع المشاركين ،وال عن طريق إعداد
مسوح كمية الستقصاﺀ آرائھم .وال شك في أن حلقات
النقاش مفيدة جداﹰ لفھم اللغة التي يستخدمھا الناس عندما
يناقشون أفكاراﹰ ومفاھيم محددة ،ولتقييم المفاھيم والسياسات
والرسائل .وھي بذلك تسھم في عملية صنع القرار في أي
بلد.
وكثيراﹰ ما اعتمدت البحوث االجتماعية والصحية
والبحوث المتصلة بالسوق في الماضي نھج حلقات النقاش.
وتكمن أھمية ھذا النھج في قدرته على توضيح الديناميات
االجتماعية التي توجه مواقف الناس وسلوكھم .ويشبه
النقاش الذي يخوضه المشاركون في ھذه الحلقات التواصلَ
)Canavor, V. 2006. From Proposal to (15
Presentation: The Focus Group Process at NDI. Internal
National Democratic Institute (NDI) document.

) (16المرجع نفسه.

الشفھي بين الناس في الحياة اليومية .وتوفﹼر المفاھيم
والكلمات والعبارات التي يستخدمھا الناس في ھذه الحلقات
لشرح وجھات نظرھم العناصر التي تستخدم عادة إليصال
رسائل معينة .وھكذا تشجع حلقات النقاش المشاركين
التحاور واإلدالﺀ بآرائھم المختلفة ،وذلك بھدف إيضاح
أوجه التباين في وجھات نظرھم ودفعھم إلى التعبير عنھا.
وقد اختير تصميم حلقات النقاش بناﺀ على أفضل
الممارسات في البحوث المتصلة بالسوق االستھالكية
والدراسات المعنية بالرأي العام ،بحيث يتجاوز الدوافع
العقالنية والفكرية إلى كشف الدوافع االجتماعية والعاطفية،
وكشف التطلﹼعات التي توجه سلوك اإلنسان في معظم
الحاالت.
ويسمح نھج حلقات النقاش الذي يتيح إجراﺀ
ظمة مع مجموعة من المشاركين ،بتكوين فكرة
مناقشات من ﹼ
وافية عن الديناميات االجتماعية وخبرات الناس ومعارفھم،
بعيداﹰ عن اإلحصاﺀات واألرقام .ويشجع ھذا النھج أيضﹰا
المشاركين على تبادل الحكايات المضحكة ،ويدفعھم إلى
التعليق على تجارب بعضھم البعض .وھذا التفاعل ھو من
فوائد حلقات النقاش ،وقلﹼما يمكن تحقيقھا عن طريق
المقابالت الفردية أو الدراسات االستقصائية .وفي حلقات
النقاش ،تﹸطرح وجھات نظر المشاركين بلغتھم وأسلوبھم،
وليس بلغة الباحث ،بحيث يستطيع الباحث دراسة
المداخالت المختلفة التي أدلى بھا المشاركون في الحلقة
من أجل تحديد المعرفة المشتركة بينھم).(17
 - 6تصميم الدراسة
تبدأ الدراسة بمقدمة ،يليھا استعراض ألھم وثائق
األمم المتحدة المعنية بالتوترات الطائفية ،بما فيھا ميثاق
األمم المتحدة وسلسلة من القرارات واإلعالنات الصادرة
عنھا .ومن ثم تقدم الدراسة عرضاﹰ موجزاﹰ لمضمونھا ،من
خالل تلخيص المناقشات التي تناولت األسباب الجوھرية
للصراعات الطائفية ،قبل أن ترسم خريطة من األسباب
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والداخلية والخارجية.
وتحلﹼل الدراسة بعد ذلك االستنتاجات التي خلصت إليھا
حلقات النقاش فيما يتصل بأربعة مواضيع رئيسية ،ھي
) (1بناﺀ الھوية الجماعية؛ ) (2طبيعة العالقات
االجتماعية؛ ) (3استخدام الفضاﺀات المختلفة وطريقة
النظر إليھا؛ ) (4صورة الدولة والنظام السياسي في نظر
المشاركين .وتختتم الدراسة بملخص عن نتائج حلقات
النقاش ،قبل أن تعرض عددﹰا من التوصيات بشأن الطرق
واألساليب الكفيلة بتوثيق العالقات بين الشباب من مختلف
)Kitzinger, J. 1995. Qualitative Research: (17
Introducing focus groups. British Medical Journal. 311:299302.

-6الطوائف وتحسينھا ،فضالﹰ عن دور الدولة في قيادة جھود

بناﺀ السالم وإرساﺀ مقومات السلم والعيش المشترك.

ثانياﹰ  -التوترات الطائفية :المنظورات الدولية واإلقليمية

ألف  -منظور األمم المتحدة
كان العمل على تعزيز السالم والتخفيف من حدة
النزاعات دائم ﹰا في صلب اھتمامات األمم المتحدة .وتولي
المنظمة اھتماماﹰ خاصاﹰ لقضايا الصراعات الطائفية ،التي
تتزايد وتيرتھا وحدتھا منذ مطلع التسعينات .وقد شھدت
األعوام القليلة الماضية اندالع العديد من النزاعات األھلية
والداخلية ،التي كانت لھا آثار مدمرة لم تقتصر على أماكن
حدوثھا ،بل طالت البلدان المجاورة ،وخصوصاﹰ ضمن
منطقة اإلسكوا.
وتعتمد األمم المتحدة في معالجة التوترات الطائفية
نھج ﹰا يرتكز على البحث في السبل الكفيلة بالتخفيف من
حدة النزاعات الناجمة عن االنقسامات العرقية والطائفية.
وأما الھدف النھائي الذي تنشده المنظمة عن طريق الحد
من التوترات الطائفية ،فھو إحالل السالم والمساواة
وتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للسكان.
وفي عام  ،1993اعتمدت الجمعية العامة اإلعالن
بشأن حقوق األشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو إثنية
وإلى أقليات دينية ولغوية) .(18وھذا اإلعالن ھو الصك
الوحيد الصادر عن األمم المتحدة الذي يتناول حصراﹰ
الحقوق الخاصة لألقليات .وقد اعتبرت الجمعية العامة في
ديباجة ھذا اإلعالن أن "تعزيز وحماية حقوق األشخاص
المنتمين الى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية
ولغوية يسھمان في االستقرار السياسي واالجتماعي للدول
التي يعيشون فيھا") .(19وفي موازة االھتمام بالتوترات
الطائفية باعتبارھا قضية من قضايا حقوق االنسان،
تخصص األمم المتحدة مزيداﹰ من االھتمام لألسباب
الجوھرية للنزاعات ،ومنھا االنقسامات الطائفية.
وبعد أن أصدر األمين العام لألمم المتحدة تقريره
المفصلي "خطة للسالم" ،أعلنت الجمعية العامة عام 1995
سنة األمم المتحدة للتسامح .وأشار التقرير إلى أن السنوات
األخيرة شھدت "تأكيدات حادة للقومية والسيادة ،ويھدد
الصراع العرقي او الديني أو االجتماعي أو الثقافي أو
اللغوي استقرار الدول .ويواجه السلم االجتماعي التحدي
المتمثل ،من جھة ،في دعوات جديدة للتمييز واالستئثار،
) (18األمم المتحدة ،قرار الجمعية العامة  ،135/47إعالن
بشأن حقوق األشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات
دينية ولغوية 3 ،A/RES/47/135 ،شباط/فبراير .1993
) (19المرجع السابق.

ومن جھة أخرى ،بأعمال اإلرھاب التي تؤدي إلى تقويض
مسيرة التطور وشل حركة التغيير الديمقراطي").(20
وأشار األمين العام لألمم المتحدة في تقريره بشأن
األلفية في عام  2000إلى أن كل خطوة تتخذ من أجل
تخفيف حدة الفقر وتحقيق النمو االقتصادي العريض
القاعدة  -ھي خطوة صوب اتقاﺀ الصراعات  (...) .وفي
كثير من حاالت الصراع الداخلي ،يقترن الفقر بأوجه شقاق
عرقي أو ديني حادة ،حيث حقوق األقليات ال تحظى
باالحترام الكافي وال تشمل مؤسسات الحكم الجميع بالقدر
الكافي ) .(...ومن الضروري أن تقتنع كل جماعة بأن
الدولة ملك للجميع).(21
وبعد إصدار التقرير بشأن األلفية ،وفي إطار تجدد
اھتمام األمم المتحدة بالتوترات الطائفية ،أعلنت المنظمة
عام  2001سنة األمم المتحدة للحوار بين الحضارات.
وورد في تقرير األمين العام عن نتائج ھذا الحوار أن
"األمم المتحدة تظل المكان الطبيعي للحوار فيما بين
الحضارات؛ وھي المنتدى الذي يمكن أن يزدھر فيه
الحوار ويؤتي ثمره في كل ميدان من ميادين العمل
اإلنساني .وما لم يتحقق ھذا الحوار كل يوم فيما بين جميع
األمم  -داخل الحضارات والثقافات والجماعات وفيما
بينھا  -ال يمكن أن يتحقق سالم دائم وال ازدھار آمن").(22
وأشار األمين العام في تقريره حول منع نشوب
الصراعات المسلحة والصادر في حزيران/يونيو 2001
إلى أنه "وحتى يكون المنع فعاالﹰ ،ال بد من تحديد ومعالجة
أسباب الصراع الجذرية في أبعادھا المتعددة  .وقد يكون
السبب المباشر للصراع حدوث فوضى عامة أو احتجاج
على حادثة معينة ،غير أن األسباب الجذرية قد تعود،
مثال ،إلى حاالت جور أو عدم مساواة على الصعيد
االجتماعي  -االقتصادي ،أو تمييز إثني نظامي ،أو حرمان
) (20األمم المتحدة ،تقرير األمين العام المقدم عمالﹰ بالبيان
الذي اعتمده اجتماع القمة لمجلس األمن في  31كانون الثاني/يناير
 ،1992برنامج للسلم  -الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ السلم،
 17 ،A/47/277-S/24111حزيران/يونيو .1992
) (21األمم المتحدة ،تقرير األمين العام لأللفية ،نحن
الشعوب :دور األمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين ،نيويورك:
األمم المتحدة.2000 ،
) (22األمم المتحدة ،الجمعية العامة ،تقرير األمين العام بشأن
سنة األمم المتحدة للحوار بين الحضارات ،A/56/523 ،ص 2 ،4
تشرين الثاني/نوفمبر .2001

-7من حقوق إنسانية أو نزاعات حول المشاركة السياسية ،أو
حاالت ضيم طال أمدھا تتعلق بتوزيع األرض أو غير ذلك
من الموارد") .(23ويشدد التقرير كذلك على أن "األنشطة
الرامية إلى منع نشوب الصراعات وتحقيق التنمية
المستدامة والمنصفة أنشطة يعزز بعضھا بعضاﹰ") ،(24وھو
مبدأ أكﹼده مؤتمر القمة العالمي مجدداﹰ في عام .2005
وفي ھذا التقرير ،وفيما يتعلق بمنطقة اإلسكوا خصوصاﹰ،
دعا األمين العام إلى "مشاركة المجلس االقتصادي
واالجتماعي مشاركة أنشط في منع نشوب الصراع
المسلح ،خاصة وأن الدور الحاسم الذي يضطلع به في
التصدي لألسباب الجذرية لنشوب الصراعات يقع في
صميم واليته").(25
ويولي النھج الوقائي الذي تعتمده األمم المتحدة
اھتماماﹰ خاصاﹰ لمرحلة ما بعد الصراع ،ألن ھذه المرحلة
ھي الفترة الحاسمة للخروج من دوامة العنف .ويقدم
األمين العام لألمم المتحدة في تقريره الصادر في عام
 2009حول بناﺀ السالم في المرحلة التي تعقب مباشرة
انتھاﺀ النزاع) (26المشورة حول كيفية دعم الجھود الوطنية
لضمان استدامة السالم بسرعة وفعالية .فعندما يكون البلد
مقسم ﹰا بفعل النزاعات الطائفية ،يصبح تحقيق المصالحة
الوطنية من األولويات .ومن ھذا المنطلق ،أعلنت الجمعية
العامة عام  2009السنة الدولية للمصالحة ،مشددة على أن
"عمليات المصالحة ضرورية وملحة بوجه خاص في بلدان
ومناطق العالم التي عانت أو ال تزال تعاني من حاالت
صراع أضرت ،بمختلف جوانبھا الداخلية والوطنية
والدولية ،بالمجتمعات وأدت إلى انقسامھا" ،وأن ھذه
العمليات "تعد ضرورة وشرطا إلقرار سالم وطيد
ودائم").(27
وقد أصبح اليوم ،من الضروري أكثر من أي وقت
مضى ،أن تركز األمم المتحدة على التوترات الطائفية،
ليس باعتبارھا قضية من قضايا حقوق اإلنسان فحسب ،بل
باعتبارھا سبباﹰ جوھرياﹰ من أسباب النزاعات .فالواقع أن
) (23األمم المتحدة ،تقرير األمين العام بشأن منع نشوب
الصراعات المسلحة ،A/55/985-S/2001/574 ،حزيران/يونيو .2001
) (24المرجع نفسه.
) (25المرجع نفسه.
) (26األمم المتحدة ،تقرير األمين العام بشأن بناﺀ السالم في
المرحلة التي تعقب مباشرة انتھاﺀ النزاع،A/63/881-S/2009/304 ،
 11حزيران/يونيو .2009
) (27األمم المتحدة ،الجمعية العامة ،القرار  ،17/61السنة
الدولية للمصالحة 23 ،A/RES/61/17 ،2009 ،كانون الثاني/يناير
.2007

معالجة اآلثار السلبية للتوترات الطائفية والتخفيف من
حدتھا شكل من أشكال منع النزاعات ،وعنصر من
العناصر األساسية لبناﺀ السالم .ويبقى التصدي للتوترات
الطائفية وإخمادھا أساس ﹰا للنھوض بقيم حقوق اإلنسان
وتعزيز الجھود الرامية إلى تحقيق التنمية المحلية.
باﺀ  -المنظور اإلقليمي
بالرغم من النقص الكبير في األدبيات المتصلة
بالتوترات الطائفية وآثارھا على الصراعات في منطقة
اإلسكوا ،بذلت عدة محاوالت لدراسة ھذه القضية .ففي عام
 ،1999حرر ليونارد بايندر عمالﹰ شامالﹰ يتناول الصراع
العرقي والسياسة الدولية في الشرق األوسط) ،(28ويتضمن
مجموعة واسعة من التحليالت حول مختلف الصراعات
في المنطقة وأسبابھا ،وير ﹼكز على االنقسامات الطائفية.
وصدرت كذلك منشورات تتناول حاالت بلدان
معينة .ومن ھذه المنشورات تحليالﹰ أعده ثيودور ھانف
في عام  (29)2007حول اآلراﺀ والمواقف اللبنانية تجاه
العيش المشترك ،وتتناوله ھذه الدراسة بالتفصيل؛ وتقرير
صدر عن معھد بروكنغز حول االنقسامات الطائفية في
العراق يتضمن نظرة تحليلية ثاقبة في أسباب التوترات
الطائفية والصراعات في ذلك البلد ،وذلك في سياق
مشروعه مع جامعة برن بشأن النزوح واللجوﺀ
الدوليين).(30
وتناول تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام ،2009
الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،الحالة الراھنة
ألمن اإلنسان في البلدان العربية .ويعرف أمن اإلنسان
بأنه "تحرر اإلنسان من التھديدات الشديدة ،والمنتشرة
والممتدة زمنيا وواسعة النطاق التي تتعرض لھا حياته
وحريته") .(31ويشير الفصل الثالث من التقرير وعنوانه
"الدولة العربية وأمن اإلنسان  -األداﺀ واآلفاق" إلى أن
)Binder, (ed.) L. 1999. Ethnic Conflict and (28
International Politics in the Middle East. Florida Press
University.
)Hanf, T. 2007. E pluribus unum? Lebanese (29
opinions and attitudes on coexistence: Letters from Byblos,
No. 14. Lebanon: UNESCO, International Centre for Human
Sciences and Friedrich-Ebert-Stiffung.
)Al-Khalidi, A. and Tanner, V. 2006. Sectarian (30
Violence: Radical Groups Drive Internal Displacement in
Iraq. The Brookings Bern Project on Internal Displacement.
Brookings. 3 December.

) (31برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية اإلنسانية
العربية للعام  ،2009مرجع ذﹸكر سابقاﹰ.

-8"الخطوة األولى للتعامل مع قضية التنوع  -وھو ما بدأته
عدة بلدان عربية  -ھي اعتماد وتطبيق مفھوم المواطنة في
ظل القانون وواقع الممارسة") .(32ويتناول تقرير التنمية
اإلنسانية العربية مسألة المواطنة ،ال يقتصر على العالقة
العمودية بين المواطن والدولة فحسب ،بل على العالقة
األفقية فيما بين المواطنين أيضاﹰ" .فأن يكون المرﺀ مواطناﹰ
يعني ،بالضرورة ،أن يكون له أقران مواطنون ،بكل ما
يتضمنه ذلك من مسؤوليات وتفاعالت وتسويات ھي في
صلب "السلوك المدني" ،مثل التعاون والعيش المشترك
وحسن الجوار") .(33ويؤكد التقرير أن تسوية النزاعات

بالوسائل السلمية ومن دون تدخﹼل الدولة أمر ممكن
بال أدنى شك في البيئات التي يسود فيھا الوعي المدني.
غير أن التقرير الذي يطرح أمثلة السودان والصومال
والعراق ولبنان يشير إلى أنﹼه يمكن ربط الفوارق العرقية
والدينية والطائفية واللغوية بالصراعات الجماعية
المستمرة ،والتي تﹸثار فيھا الحساسيات العرقية والدينية
والقبلية من أجل تعبئة الجماعات :لقد "أفضى ھذا الحشد
والتجييش إلى آثار مدمرة ومزعزعة لالستقرار ،انتقصت
من أمن اإلنسان وسالمة الدول على حد سواﺀ").(34

) (32المرجع نفسه.
) (33المرجع نفسه.

) (34المرجع نفسه.

-9ثالث ﹰا  -عرض ألسباب النزاعات الطائفية
تناولت مجموعة كبيرة من األدبيات األكاديمية،
وال سيما في العقد األخير من القرن الماضي وحتى العقد
األول من ھذا القرن ،ديناميات الصراعات الطائفية ،وعددﹰا
من ظواھر التضامن الجماعي والتعبئة المجتمعية والتفاعل
بين الجماعات  .وفي تنوع ھذه األدبيات وكثرتھا ما يدلّ
على مدى تعقيد ھذه الظاھرة .وتجري محاوالت لوضع
تصور نظري لھذه الظاھرة بھدف إيجاد تفسيرات لھا
داخل النسيج االجتماعي للجماعات .ومن أبرز ھذه
التفسيرات اكتساب االنتماﺀ إلى الجماعة عند الوالدة،
واالختالط االجتماعي في فترة الحقة ،ومن ثم الشعور
بالھوية المشتركة من خالل التقاليد الثقافية واللغة والدين
والتراث .وتتعزز ھذه الھوية عن طريق العالقات
االجتماعية بين من تجمعھم صلة الرحم أو العيش المشترك
أو صالت مماثلة أخرى تكون في معظمھا ثابتة .وتطرح
ﹸنھج أخرى نظريات مختلفة حول تشكيل الفئات االجتماعية
وبروز الھويات الطائفية في ردة فعل على الظروف
االقتصادية والسياسية التي ھي بطبيعتھا ظروف معرضة
للتقلﹼب والتغير مع مرور الزمن) .(35وقد تؤثر األحداث
التاريخية إلى حد بعيد في تعزيز الشعور بالھوية الطائفية
لدى جماعة معينة ،أو حتى في توليد ھذا الشعور .وقد
تنجح الجھات الفاعلة السياسية ،التي غالباﹰ ما تسعى إلى
خدمة مصالحھا الخاصة ،في استغالل ھذا الشعور أو حتى
تأجيجه) .(36كما أن الھويات الجماعية تحدد مالمح
العالقات ،ال سيما من خالل تثبيت االنتماﺀ أو تأكيده أو
إنكاره ،وطريقة التعاطي مع أفراد الجماعات األخرى ومع
تلك الجماعات).(37
ولكل صراع خصوصياته وأسبابه ،ولكل صراع
زمان ومكان ،وربما جذور كثيراﹰ ما ترقى إلى صراعات
سابقة قد وقعت في الماضي البعيد الذي يظلّ أحياناﹰ
حاضراﹰ في أذھان المتصارعين ،أو اندلعت في أماكن لم
تعد موجودة على الخارطة الجغرافية.
وفي ضوﺀ تنوع مكونات الصراعات الفردية
وتعقيد الديناميات اإلجرائية المتشابكة التي تحكم تفاعل ھذه
المكونات ،يبدو من الصعب وضع إطار أو نموذج شامل
)Horowitz, D. L. 1985. Ethnic Groups in (35
Conflict. Berkeley: University of California Press.
)Brass, P. R. 1997. Theft of an idol: Text and (36
context in the representation of collective violence. New
Jersey: Princeton University Press.
)Taylor, G. and Spencer, S. (eds.) 2004. Social (37
Identities: Multidisciplinary Approaches. London: Rutledge.

ومتماسك يصف أسباب الصراعات األھلية والطائفية.
وبالرغم من ذلك ،ولغرض ھذه الدراسة ،ينبغي تنظيم ھذه
األسباب أو العوامل في مصفوفة تقع في أربع مجموعات
رئيسية ومترابطة ،ھي:
-1
-2
-3
-4

العوامل
العوامل
العوامل
العوامل

االجتماعية واالقتصادية.
السياسية والمتصلة بتركيبة الدولة.
الثقافية.
الخارجية.

والبحث في كل من ھذه العوامل على حدة لن
يعطي فكرة وافية عن تاريخ الصراع ونشأته ،ولن يؤدي
أيضاﹰ إلى وصف األثر الذي يحتمل أن ينتج من كل عامل
نتيجة لتفاعله مع العوامل األخرى.
 - 1تكون العوامل االجتماعية واالقتصادية مصدراﹰ
لتأجيج الصراعات في ظل انعدام المساواة بين الطوائف،
والنظم االقتصادية التي تنطوي على تمييز ھي أساس
الفوارق األفقية) .(38وھذا التمييز يولﹼد شعورﹰا باإلجحاف
والظلم) .(39وفي حالة التاميل والسنھاليين ،واالنقسامات
بين مختلف الجماعات في سري النكا ،واالنقسامات
العرقية بين الھوتو والتوتسي في رواندا وبوروندي
ما يدعم ھذا المنطق .وفي موازاة ذلك ،يمكن أن يؤدي
تقسيم العمل على أساس طائفي إلى تعميق االنقسامات،
وأن ينمي بذور الصراعات .وفي الكثير من المجتمعات
المتعددة الطوائف ،يالحظ تركز جماعات معينة بأعداد
كبيرة في قطاعات اقتصادية محددة) .(40وكثيرﹰا ما يكون
للعوامل الخارجية دور ھام في نشوﺀ ھذه الظاھرة .وقد
تعززت في ظل سياسة االستعمار ،إذ كان المستعمرون
يفضلون استخدام أفراد جماعة إثنية معينة على أخرى بقدر
ما يستفيدون من خدماتھا .وفي حاالت رواندا والعراق
وفيجي وماليزيا ما يكفي من األدلﹼة البليغة التي تدعم ھذه
الحجة.
ويؤدي انعدام المساواة ،في التعليم مثالﹰ ،إلى تعميق
التفاوت االقتصادي ،وإلى استمرار تقسيم العمل على
)Stewart, F. 2002. Root causes of violent conflict (38
in developing countries. British Medical Journal. 324:
342-345.
)Brown, M. 1996. (ed.) Internal Conflict and (39
International Action in The International Dimensions of
Internal Conflict. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

).Horowitz, 1985 (40

 - 10أساس طائفي .وتتعاظم مشاعر االستياﺀ داخل الجماعات
المحرومة التي ترى نفسھا أسيرة أوضاع ال قدرة لھا على
تحسينھا .وھكذا يتجمع أفراد الجماعة الواحدة معاﹰ ،على
نحو يعزز االنقسامات الطائفية.
 - 2يعد التمثيل السياسي وطبيعة تركيبة الدولة من
األسباب الرئيسية للصراع .وكثيراﹰ ما يكون سوﺀ تمثيل
الجماعات والطوائف المحرك الرئيسي للنزعة الطائفية،
التي تتأجج إذا لم ينجح النظام السياسي في تمثيل جميع
الطوائف بالتساوي) .(41ويزداد الوضع تعقيدﹰا عندما
يصوت أفراد جماعات معينة لصالح قادتھم أو يتبعونھم
انطالقﹰا من اعتبارات االنتماﺀ الطائفي ،وليس التزاماﹰ
بقضايا اقتصادية أو اجتماعية أو غيرھا) .(42وعلى ھذا
النحو ،يمكن أن تصبح الممارسات السياسية مصدراﹰ
للتوترات والصراعات إذا ما كانت اإليديولوجيات
واالستراتيجيات المعتمدة ال تركز سوى على الدوائر
االنتخابية المقسمة حسب الطوائف .وفي تلك الحاالت،
تحاول بعض الطوائف أن تسيطر على معظم مقدرات
السلطة السياسية ،في حين تحاول الجماعات األخرى إيجاد
موقع لھا في االقتصاد والسياسة .وإذا لم يتسن لھا ذلك
عبر النظام السياسي ،فيحتمل أن تلجأ ھذه الجماعات إلى
العنف  .وعندما تضعف سلطة الدولة ومؤسساتھا يصبح
اندالع الصراعات العنيفة أمراﹰ شبه محتوم ،إذ تدخل
الطوائف في الفراغ الذي يحدثه ضعف الدولة) .(43وفي
حاالت بلدان عديدة من جنوب آسيا وأفريقيا والبلقان ما يدلّ
بوضوح كيف يمكن للعداوات الطائفية إضعاف الدولة
وإثارة دوامة ال تنتھي من التفكك ،وذلك بسبب تمكﹼن
الطوائف النافذة من تجاوز مؤسسات الدولة وتقويض
الوالﺀ لھا والمساﺀلة أمامھا .ثم تحاول ھذه الطوائف أن
تحل محل مؤسسات الدولة ،مما يمعن في تراجعھا
وإضعاف مصداقيتھا.
 - 3تﹸستخدم سياسة الھوية الثقافية الجماعية في أحيان
كثيرة لتكريس االنقسامات والصراعات بين الجماعات.
ويحدث ذلك عن طريق تحريف التراث الثقافي حفاظاﹰ على
معالم معينة من تاريخ الجماعات وعلى صورة تريدھا

)Gugler, J. (ed.) 1997. Cities in the Developing (41
World: Issues, Theory, and Policy. Oxford and New York:
Oxford University Press.

لنفسھا وللجماعات األخرى) ،(44بصرف النظر عما إذا
كانت ھذه المالمح حقيقية أو مزيفة .ومن األمثلة على
ذلك نشر كراھية اآلخر .وھذا يحدث عن طريق التراث
المحكي والثقافة الشعبية لدى جماعة معينة ،ويستخدم لتعبئة
أفرادھا .ويؤدي التذكير بحقبات القھر والظلم ،وحكايات
الشھداﺀ وصور األبطال إلى الحفاظ على الذاكرة الجماعية
وإلى تعبئة أعضاﺀ الجماعات.
ومع ذلك ،ليست الھوية الجماعية القوية ،سواﺀ
كانت طائفية أم قبلية أم قومية ،سبباﹰ حتمياﹰ للصراع
والتوتر .فالتاريخ حافل بنماذج عن العيش السلمي
والمشترك بين جماعات ذات ھوية جماعية قوية ،وأي
خالفات نشبت بينھا كانت مجرد أحداث استثنائية
طارئة) .(45وعندما تعمد الجھات السياسية الفاعلة إلى
استبعاد ھذه الجماعات وتجييش أخرى بقصد كسب الدعم
السياسي ،يدفع اإلحساس القوي بالھوية الجماعية إلى
تكوين االصطفافات ،ويسھل عملية تأجيج مشاعر العداﺀ.
 - 4أما العوامل الخارجية فھي القوى التي تسھم في
الصراع من خارج حدود الدولة .وكثيرﹰا ما يبدأ التدخل
الخارجي من الدول األجنبية انطالقﹰا من مصالح
ااستراتيجية وسعي ﹰا إلى مكاسب إقليمية أو اقتصادية أو
عسكرية) .(46وفي معظم األحيان ،يتسبب ھذا النوع من
التدخالت الخارجية بإذكاﺀ الصراعات ،وھذا ما قد يحدث
أيضاﹰ على أثر التدخالت التي يكون الھدف المعلن منھا
إحالل السلم والعمل على استتبابه .ويمكن أن يكون
التدخل الخارجي مباشراﹰ ،عن طريق تقديم الدعم العسكري
أو المالي ،أو غير مباشر ،عن طريق عرقلة التوصل إلى
تسوية سلمية.
وفي بعض الحاالت ،يكون التدخل الخارجي لدعم
جماعة في دولة النزاع تنتمي إلى نفس الھوية اإلثنية أو
القومية ،وذلك عندما تتوزع جماعات من الھوية نفسھا في
بلدان مختلفة .ويشير كريستيان غلديتش إلى أن البحوث
الجارية تثبت أن الدافع إلى التدخالت الخارجية في
الصراعات كثيراﹰ ما يكون الرغبة في دعم أبناﺀ العرق
الواحد في بلدان مختلفة ،وأن الجاليات اإلثنية والمھاجرة

) (44المرجع نفسه.

)Bookman, M. 2002. Ethnic Groups in Motion: (42
Economic Competition and Migration in Multi-Ethnic States.
London: Frank Cass Publishers.

)Fearon, J. and Laitin, D. 1996. Explaining (45
Interethnic Cooperation. American Political Science Review.
90 (4): 715-735.

)Brown, M. 1996. (ed.) Internal Conflict and (43
International Action in The International Dimensions of
Internal Conflict. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

)Esman, M. J. and Telhami, S. (eds.) 1995. (46
International Organizations and Ethnic Conflict. Ithaca:
Cornell University Press.

 - 11وھؤالﺀ متخصصون حينﹰا في ترسيخ الروابط بين
المجموعات والشبكات وحينﹰا في تفكيكھا .ھم يتولﹼون
التنسيق ،أي تنظيم العمل المشترك ،ومھمتھم تمثيل
ھم أفراد يتخذون الخطوات الالزمة
اآلخرين).(49
والمتعمدة إلشعال صراع عنيف ،استغالالﹰ لوضع معين أو
سعياﹰ إلى تحقيق مكسب معين عبر استغالل عالقتھم
بالسلطة الجديدة) .(50وال تحجب طبيعتھم االستغاللية
الصورة التي يرسمونھا ألنفسھم كمدافعين عن جماعاتھم
وطوائفھم .فھم يصبحون الزعماﺀ والقادة األقوياﺀ الذين
يدافعون عن الطائفة والحي والوطن.

في بلدان أخرى تؤدي دوراﹰ ھامﹰا في تعبئة حركات التمرد
وتمويلھا).(47
ومن ھنا أھمية وضع مصفوفة بأسباب الصراعات
الطائفية لفھم ھذه األسباب جيدﹰا .وحسب ھذه المصفوفة،
تخلق التباينات االجتماعية واالقتصادية والسياسية األفقية
شعورﹰا باإلجحاف لدى طائفة واحدة أو عدة طوائف ،يؤدي
إلى التوتر واالحتجاج .وكثيراﹰ ما يستخدم الزعماﺀ
وأصحاب المشاريع السياسية التمايزات الثقافية كأداة
للتعبئة .وإذا لم تتمكن مؤسسات الدولة من معالجة ھموم
المحتجين ،فستتصاعد التوترات وتترسخ االنقسامات.
وتؤدي العوامل الخارجية إلى تفاقم الصراع كذلك .ومن
األمثلة على ذلك تدخل الدول المجاورة بشكل مباشر أو
غير مباشر في النزاعات ،وذلك عن طريق تقديم الدعم
السياسي والعسكري لجماعات دون أخرى.

وتقدم مصفوفة األسباب المذكورة آنفاﹰ لمحة عامة
عن العوامل الكلية الذي قد تشعل الصراعات الطائفية.
وينبغي كذلك تسليط الضوﺀ على العوامل الجزئية األخرى
إلدراك أسباب التوترات والعداوات والصراعات الطائفية،
ال سيما العوامل التي قد تحول التوتر إلى دوامة من
الصراع والعنف ،والتي ترتبط بالحياة اليومية ،مثل طبيعة
العالقات االجتماعية واالجتماعية  -المكانية بين أبناﺀ
الطوائف المختلفة.

وألصحاب المشاريع السياسية الذين يحاولون تعبئة
مجتمعاتھم وجماعاتھم ضد اآلخرين دور رئيسي أيضﹰا في
إشعال النزاعات .ويصف تشارلز تيلي ھؤالﺀ بأنھم
سياسيون يتخصصون حيناﹰ في إيقاظ الروابط والحكايات
والعالقات وحين ﹰا في إخمادھا).(48

الشكل  - 1مصفوفة أسباب النزاعات العرقية  -الطائفية
العوامل
االجتماعية
واالقتصادية

الصراع

العوامل
الثقافية

العوامل السياسية
والمتصلة
بتركيبة الدولة
العوامل
الخارجية

Gleditsch, K. S. 2007. Transnational
)(47
Dimensions of Civil War in Journal of Peace Research. 44:
293-309. Essex: University of Essex. P. 297.
)Tilly, C. 2003. The politics of collective (48
violence. Cambridge: Cambridge University Press. P. 34.

) (49المرجع نفسه ،ص .34
)Giustozzi, A. 2005. The Debate on Warlordism: (50
The Importance of Military Legitimacy. Crisis States
Discussion Papers, No. 13. Crisis States Research Centre.
London: London School of Economics and Political Science.
P. 10.

 - 12رابعاﹰ  -فھم ديناميات التوترات الطائفية بين الشباب
ألف  -ديناميات التوترات الطائفية
بعد أن عرض الفصل السابق العوامل الكلية
المسببة للصراعات الطائفية ،يتوسع ھذا الفصل في تناول
ديناميات التوترات والعداوات والصراعات الطائفية ،من
خالل استخدام لبنان كدراسة حالة .ولھذا الغرض،
سيجري تحليل المناقشات التي دارت مع شباب تتراوح
أعمارھم بين  18و 25سنة في إطار سلسلة من حلقات
النقاش.
ويركز التحليل على ما يمكن تسميته بالعوامل
الجزئية ،التي تتعلق بمفاھيم األفراد وتجاربھم اليومية،
وتوضح العمليات التي تؤجج التوترات الطائفية .ويأتي
ھذا التحليل ،الذي يستند إلى حلقات النقاش ،في فترة وصل
خاللھا االستقطاب والعداﺀ الطائفيان في لبنان إلى مستويات
ال سابق لھا منذ نھاية الحرب األھلية في عام ،1990
عرضت البلد لخطر الفتن األھلية من جراﺀ تصاعد حدة
التوتر ،ال سيما في المرحلة التي تلت شباط/فبراير
.2005
ويتناول ھذا الفصل أربعة عناصر أساسية تﹸعتبر في
الدراسة جزﺀاﹰ ال يتجزأ من األسباب الجوھرية للتوترات
الطائفية القائمة ،وھي:
-1

إعادة إنتاج الھويات الطائفية.

-2

تجزئة العالقات االجتماعية بين الطوائف .

-3

الفضاﺀات االجتماعية اإلقصائية.

-4

الطبيعة الزبائنية للنظام السياسي.
باﺀ  -تحليل التوترات الطائفية بناﺀ على
سلسلة من حلقات النقاش
 - 1التمسك بالھوية الطائفية

يرى تايلور وسبنسر أن الھوية ھي عملية
متواصلة ،مساحة تفاوض مع اآلخرين ،عمل يجري تقييمه
مراراﹰ وتكراراﹰ وباستمرار ،وثيقة االرتباط بانتشار المعاني
الثقافية في المجتمع) .(51وتﹸعرف الھوية الجماعية بأنھا
).Taylor and Spencer, 2004, p. 4 (51

الرابط المعرفي واألخالقي والعاطفي بين الفرد والمجتمع
أو الفئة أو الممارسة أو المؤسسة األوسع .وھي تصور
لحالة أو عالقة مشتركة يمكن تخيلھا بدالﹰ من اختبارھا،
وھي تتميز عن الھوية الشخصية مع أنھا قد تشكل جزﺀاﹰ
منھا) .(52والھوية الجماعية ھي فئة اجتماعية إما يفتخر
بھا األفراد الذين ينتمون إليھا ،وإما يشعرون بأنھا سمة
اجتماعية موروثة ال تتغير) .(53غير أن أمارتيا سين أكد
عن حق أن قوة الھويات في طبيعتھا الجماعية ،وأن أھمية
ھوية معينة تستدعي حجب أھميةﹶ الھويات األخرى).(54
ولدى كل فرد مجموعة من الھويات المختلفة والمتشعبة،
يستمد بعضھا من االنتماﺀ إلى فئات محددة بوضوح ،مثل
ھوية الطالب أو المدرس ،في حين ينشأ بعضھا اآلخر من
االنتماﺀ إلى فئات اجتماعية مجردة وإلى حد ما مفترضة
مثل الھوية العربية .ويتوقف الثقل الذي يعطى لھوية
ما على ھوية أخرى على رأي الفرد بالمجموعة التي تحمل
ھذه الھوية ،والذي يتوقف بدوره على المجال االجتماعي
الذي تتكون فيه ھذه الھويات ويعاد تكوينھا.
ومن الطبيعي أن تبدو الھوية الجماعية للمشاركين
في حلقات النقاش متعددة ومتنوعة األوجه ومتشعبة .فھي
ھوية فئة عمرية صغيرة السن )مثل الطالب الجامعيين(
ذات انتماﺀ عائلي أو مناطقي )انتماﺀ إلى بعلبك أو بيروت
أو زغرتا أو الشوف أو عكار مثالﹰ( ،أو طائفي )انتماﺀ إلى
الطائفة المارونية أو السنية أو الشيعية مثالﹰ( ،أو ديني
)انتماﺀ إلى الدين اإلسالمي أو المسيحي أو الدرزي مثالﹰ(،
أو وطني )انتماﺀ إلى لبنان( .ومما يدعو للتساؤل أن
حلقات النقاش بالكاد تطرقت إلى الھويات التي كانت سائدة
قبل الحرب األھلية ،والتي كانت تتصدر المناقشات الفكرية
والسياسية إبان تكوين لبنان الحديث في العشرينات
والثالثينات وعشية الحرب األھلية في السبعينات.
فالمناقشات لم تأت على ذكر الھوية الفينيقية مقابل الھوية
العربية ،مثالﹰ ،إال نادراﹰ جدﹰا .وفي ذلك داللة على الطبيعة
الديناميكية لتكوين الھوية وإعادة تكوينھا.

)Polletta, F. and Jasper, J. 2001. Collective (52
Identity and Social Movements. Annual Review of Sociology.
27 (1): 283-305. New York: Columbia University Press.
)Fearon, J. and Laitin, D. 2000. Violence and the (53
Social Construction of Ethnic Identity. International
Organization. 54(4): 845–877. Cambridge.
)Sen, A. K. 2006. Identity and Violence: The (54
Illusion of Destiny. New York: W. W. Norton & Company
Inc. P. 19.

 - 13وال تلغي ھويات الشباب اللبناني ،التي تناولتھا
المناقشات ،بعضھا بعضاﹰ ،وينبغي النظر إليھا باعتبارھا
سلسلة متصلة وفي معظم األحيان متشابكة من الھويات
)انظر الشكل  .(2وكثيراﹰ ما تكون ھذه الھويات موصولة
ببعضھا ،وإن بدرجات متفاوتة .وبالرغم من أن الھويات
الجماعية المختلطة ھي السائدة في جميع المجتمعات تقريباﹰ،
يبدو أن البعد الطائفي يتفوق في حالة الشباب اللبناني على

الھويات األخرى ،مثل االنتماﺀ العائلي أو المناطقي .ولم
يكن من السھل على المشاركين في حلقات النقاش شرح
ھذا األمر ،إال أنه يتصل بالدور الذي تضطلع به الطائفة
في النظام السياسي .وفي ھذا الصدد ،قال أحد المشاركين:
"إذا كانت طائفتي بخير ،فمنطقتي وعائلتي ستكونان بخير
كذلك  -والعكس صحيح".

الشكل  - 2الھويات المتشابكة

الشباب

الھوية الطائفية

الھوية العائلية

يظھر البعد الطائفي لھويات معظم المشاركين
بوضوح عبر ثالث ظواھر واضحة ومترابطة:
أوالﹰ ،تفشﹼي التوترات وانعدام االستقرار في لبنان،
خصوصاﹰ في ضوﺀ طبيعة العالقات ضمن الھويات
الجماعية ،حيث ينظر إلى المنافسة بيننا "نحن" ،ضمن
أفراد الجماعة الواحدة ،من منظار تثبيت موقعنا أمام
"اآلخرين" الخارج الجماعة .ويكتسب ھذا الجانب من
العالقات في الھوية الطائفية أھمية أكبر حيث التوترات
والصراعات ،كما ھو الحال في لبنان في الوقت الراھن ،إذ
يشكﹼل العداﺀ الذي يكنﹼه فريق معين تجاه الفريق اآلخر
أساساﹰ لتوثيق التضامن ضمن كل جماعة .وقد أكﹼد غيورغ
سيمل ھذه الظاھرة في عمله الريادي حول الصراعات،
مشيرﹰا إلى أن حالة الصراع تقرب أفراد الجماعة الواحدة
وتبني بينھم أواصر وثيقة ،يخضعون معھا لشعور جامح،
فإما التماشي التام مع االخرين وإما النفور التام).(55
)Simmel, G. 1955. Type and Fluctuation of (55
Social Conflict, translated by K. Wolf. Glencoe, Illinois: The
Free Press. P. 92.

الھوية الوطنية

الھوية المناطقية

ثانياﹰ ،الشعور الجماعي بالظلم وبالوقوع ضحية
لألذى .وفي ھذه الحالة ،يكتسب التفكير الجماعي بالعدالة
المشوھة تاريخياﹰ وبالظلم الجماعي أھمية بالغة في بناﺀ
الھوية الجماعية .وأشار مايكل ھدسون قبل الحرب األھلية
إلى أن قوة الھويات الجماعية الطائفية في لبنان تنبع من
االختالفات العقائدية التاريخية وذكريات الظلم من البعيد
والقريب) .(56ويبدو أن ھذه الظاھرة ال تزال مستمرة حتى
اليوم .وقد أعرب المشاركون في حلقة النقاش عن رأيھم
بوضوح ،وكل على طريقته ،في "المكانة الضعيفة" التي
تحتلﹼھا طائفته وفي شعورھا ب ـ "التھميش" و"الحرمان".
وكان الجميع تقريبﹰا يفكرون بھذه الطريقة .فاآلخرون ھم
دائمﹰا "األكثر حظوة" و"األفضل حاالﹰ" والمتحكمون في
الموارد والسلطة .وغالباﹰ ما يترافق الشعور بالظلم
الجماعي مع الشعور بالخوف من التعرض لإللغاﺀ على يد
اآلخرين .فالمشاركون من إحدى الطوائف الكبرى في
)Hudson, M. 1968. The Precarious Republic: (56
Political Modernization in Lebanon. New York: Random
House. P. 25.

 - 14ال أعربوا عن خوفھم من واقع أن أعضاﺀ
حلقات النقاش مث ﹰ
طائفة أخرى باتوا أكثر تنظيمﹰا وقوة "يھددون" بالسيطرة
على البلد .وتحدث المشاركون المسيحيون كذلك عن
شعورھم بال ـ "الغبن" و"الحرمان" ،في ضوﺀ حصول
المسلمين "على كل شيﺀ" .وتحدثت فتاة مسيحية عن "سوﺀ
حالة الطرقات وغياب المدارس" في المناطق المسيحية،
خالفاﹰ للمناطق المسلمة ،حيث "الناس مرتاحون ولديھم
أفضل المدارس وأجمل المنازل" .وأصبح التفكير في
المظالم والتباينات األفقية التي عانت منھا مجموعة معينة
قبل الحرب األصلية يسيطر على الجميع من كل الطوائف.
وبالرغم من أن اإلحساس بشعور الضحية كثيراﹰ ما يكون
من نسج الخيال ويفتقر إلى المسوغات ،إال أن مجرد كونه
ينتاب الجميع أمر مثير للقلق .فھذا الشعور يساھم في
إنتاج وعي جماعي داخل كل طائفة.
ثالثاﹰ ،الذكريات المريرة للحرب األھلية أحداث
العنف السياسي .فمع أن معظم المشاركين كانوا صغار
السن أو حتى لم يولدوا بعد في آخر مراحل الحرب ،شغلت
ھذه الحرب حيزاﹰ كبيراﹰ في مناقشاتھم ،خصوصاﹰ عند
التطرق إلى العالقات مع الطوائف األخرى .ونادرﹰا
ما كانت الحكايات المروية عن الحرب تتخذ طابعﹰا
شخصياﹰ ،ألن أياﹰ من المشاركين لم يشھدھا بنفسه .غير أن
قيام الشباب اللبنانيين بسرد القصص عن الحرب والعنف
السياسي يدلّ على الصدمة الجماعية التي أصابتھم من
جرائھا .وما زالت قصص من الماضي المؤلم تحتل
مساحة كبيرة من الوعي الجماعي للشباب .وقد شكلت
حمالت االنتخابات البرلمانية في أيار/مايو  2009مثاالﹰ
حياﹰ على المكانة التي تحتلﹼھا الذاكرة في الخطاب السياسي
للجماعات واألحزاب المختلفة .فجميع األحزاب السياسية -
الطائفية الرئيسية استخدمت ذاكرة انتقائية تجاه الحرب
والعنف السياسي الكبير ،بھدف خلق جو من التعاطف
داخل الجماعة الواحدة ،ضد حزب آخر أو جماعة أخرى.
فقد كانت شعارات مثل "لن ننسى والسما زرقاﺀ" ،أو "دور
أمراﺀ الحرب السابقين خالل الحرب" ،أو "تحرير جنوب
لبنان من قبل المقاومة االسالمية" ،المعلﹼقة جنباﹰ إلى جنب
مع صور السياسيين والقادة الذين تعرضوا لالغتيال،
الركن األساسي في الحمالت االنتخابية.
وبالنسبة إلى المجموعة القادمة من زغرتا )زغرتا
ھي بلدة في شمال لبنان( ،يبدو أن مجزرة إھدن ،التي قتل
فيھا الوزير والنائب السابق طوني فرنجية وعائلته في 13
حزيران/يونيو  ،1978ال تزال ماثلة في الذاكرة الجماعية
ألنصار تيار المردة ،خصوصاﹰ عندما يتحدثون عن
عالقاتھم مع المناطق المجاورة في بشري ومع القوات
اللبنانية .ورأى بعض المشاركين الدروز أن العنف
الجماعي الذي وقع في مناطق الشوف وعاليه خالل حرب

الجبل في عام  1983بين الميليشيات المسلحة المسيحية
والدرزية ،والتي ارتكب فيھا كل من الجانبين الكثير من
الجرائم بحق المدنيين ،ھي عنصر أساسي في تشكيل
الوعي الجماعي ،بصرف النظر عن التحالفات السياسية
الحالية .وقال أحد المشاركين من جبل لبنان صراحة" :لقد
قتلوا منا الكثيرين .لقد ارتكبوا الكثير من المجازر وجرائم
الحرب .ال يمكننا أن ننسى ذلك أبداﹰ" .وبالنسبة إلى
المسلمين السﹼنة ،كان اغتيال رئيس الوزراﺀ السابق رفيق
الحريري في  14شباط/فبراير  2005حدث ﹰا كبيرﹰا أثﹼر على
الوعي الجماعي للمجتمع السني ،واعتﹸبر استھدافاﹰ لھذه
الطائفة في لبنان.
وقد تذ ﹼكر المشاركون الحرب األصلية بطرق
مختلفة ،واستخدموا ذكريات الحرب على نحو انتقائي .فلم
يذكروا سوى األحداث الھامة بالنسبة إليھم ،األحداث التي
يرون فيھا محطات تاريخية مرجعية ،تصب في صالحھم
وتدعم مزاعمھم أو حججھم .وسرد المشاركون قصة
الحرب كل على طريقته ،بأسلوب يدعم رؤيته ،واألھم أنه
يغذي في إحساسه بأنه ضحية" .فمن غير إيجاد حل يعالج
الشعور بدور الضحية ،ال سبيل للتكيف أو المصالحة ،بل
تتكرر األفكار والممارسات النمطية .وقد تساھم إعادة
إحياﺀ الشعور بالخسارة من الماضي في تكريس الخطاب
الذي يؤجج العنف القومي/االثني") .(57وھكذا تصبح الذاكرة
االجتماعية الجماعية لألحداث التي لم يتم االنتقام لھا أو
الرد عليھا أساس ﹰا لتشكل الوعي الجماعي لدى فئة أو طائفة
معينة .وبالتالي يجب أن ينظر إلى الشعور الجماعي
بالغبن في ھذا اإلطار على أنه مقاربة سياسية للذاكرة).(58
وھذا الشعور ھو صلة الوصل بين الھوية الثقافية للجماعة
ومزاعمھا .ونتيجة لذلك ،تصبح الذاكرة أداة لرسم حدود
واضحة بين "نحن" و"ھم" ،وذلك عن طريق استحضار
صور من الماضي.
وتكشف ھذه المالحظات عن حلقة مفرغة تكاد
ال تنتھي يخلﹼفھا العداﺀ بين الطوائف .فمن ناحية إحساس
جماعة معينة بالظلم وشعورھا بأنھا ضحية ھو أرض
خصبة لنمو الھوية الطائفية ،وأداة لتوثيق التضامن داخل
كل جماعة على أساس نزعة "النحن" الذاتية .ومن ناحية
أخرى تقوى الھوية الطائفية ويتعزز التضامن داخل
الجماعة عن طريق المعتقدات الراسخة لدى الجماعة
والمعايير التي تعتمدھا في تعاملھا مع الجماعات األخرى.
)Ray, L. 1999. Memory, Trauma and Genocidal (57
Nationalism. Sociological Research Online. 4 (2). P. 5 P. 92.
)Kenny, M. 1999. A Place for Memory: The (58
Interface between Individual and Collective History.
Comparative Studies in Society and History. 41: 420-437.
Princeton and Oxford: Princeton University Press.

 - 15ونتيجة لذلك ،يتطور التضامن داخل كل مجموعة ليصبح
ما يطلق عليه بورتس وسنسنبرنر تسمية "التضامن
الملزم") .(59ويؤدي تعزيز االنتماﺀ إلى الھوية الطائفية إلى
انعدام الثقة والعداﺀ بين الطوائف ،ويؤجج التوتر
والصراع.
 - 2تجزئة العالقات االجتماعية بين الطوائف
يخصص ھذا القسم للتعمق في الممارسات اليومية
لمختلف المشاركين في حلقات النقاش ،ويبحث في ديناميات
العالقات االجتماعية بين الطوائف .فالعالقات االجتماعية
ھي عنصر أساسي في أي مجتمع ،وھي التي تكون فئة
اجتماعية معينة ،وتشكل الفوارق بينھا وبين تكتل صوري
لألفراد) .(60ولكثافة التفاعل االجتماعي وطبيعته وسياقه
أھمية كبيرة في فھم نوعية العالقات االجتماعية .ففي
المجتمعات المتعددة الطوائف والمعرضة للنزاعات ،يساعد
فھم ھذه العالقات في تقييم قوة العيش المشترك ودينامياته،
وخصوصﹰا في فھم نوعية الثقة االجتماعية ومحدداتھا.
وال بد من إعادة بناﺀ الثقة في عملية إعادة بناﺀ المجتمعات
الخارجة من الصراعات.
وتكشف حلقات النقاش عن مفارقة تنطوي عليھا
العالقات االجتماعية في المجتمعات المتعددة الطوائف مثل
لبنان .وتنبع ھذه المفارقة من طبيعة العالقات االجتماعية،
وحيث يتضح أن المشاركين ،يختلطون مع غيرھم في
المجتمع ويتفاعلون مع أفراد الطوائف المختلفة ،على غرار
سائر اللبنانيين ،غير أن ھذا االختالط ال يصل إلى حد
محو المخاوف التي يكنﹼھا البعض حيال البعض اآلخر.
وتبدو العالقات االجتماعية مجزأة بأشكال مختلفة ودرجات
متباينة .ويتوقف تكوين ھذه العالقات وقوتھا وتجانسھا
على الجو الذي تنشأ فيه العالقة والمعنى الذي يعطى لھا.
ال ،يختلط
ففي حرم الجامعات ومعاھد التعليم العالي مث ﹰ
الطالب ويتفاعلون مع بعضھم البعض يومياﹰ .وفي ھذا
الجو ،تنشأ عالقات ودية وتدور مناقشات سياسية ،حتى
وإن كانت محتدمة أحياناﹰ .وفي مكان العمل ،وفي جو
األعمال التجارية ،يسود جو من اللياقة على التعامل مع
اآلخرين ،كثيرﹰا ما تكون المصالح ھي المحرك األساسي
له .وأعرب المشاركون في الحلقات بوضوح عن عدم
انزعاجھم من أبناﺀ الطوائف األخرى في األماكن العامة،
)Portes, A. and Sensenbrenner, J. 1993. (59
Embeddedness and Immigration: Notes on the social
determinants of economic action. American Journal of
Sociology. 98 (6):1320-1350.
)Sorokin, P. 1937. Fluctuation of Social (60
Relationships, War, and Revolution. Social and Cultural
Dynamics, Volume 3. New York: American Book Company.

سواﺀ أكان ذلك في الجامعات أم أماكن العمل أم مراكز
التسوق والترفيه.
ومع أن التفاعل االجتماعي في المجتمع اللبناني
يبدي جوﹰا من الود بين الشباب اللبناني ،سرعان ما يكشف
التعمق في دراسة ھذا التفاعل طبيعته المجزأة والسطحية.
وبدا ذلك واضحاﹰ في حلقات النقاش على ثالثة مستويات،
أولھا درجة الثقة االجتماعية ونوعيتھا؛ ثانيھا الخطاب الذي
اعتمده المشاركون ورسموا فيه صورة سلبية عن اآلخرين
وإيجابية عن أنفسھم؛ وثالثھا رفض حتى فكرة الزواج
المختلط.
وال تزال ثقة الفرد باآلخر ،التي تعتمد على مدى
إيمان الفرد بجدارة اآلخر لنيل ھذه الثقة ،والتي تتأ ﹼثر
بشبكة معقدة من العوامل الشخصية واالجتماعية
واالقتصادية والسياسية) ،(61مسألة خاصة ومحصورة
بدائرة حميمة جداﹰ .وأشار معظم المشاركين إلى أنھم ال
يثقون بزمالئھم أو معارفھم أو حتى أصدقائھم من الطوائف
األخرى ،مع أنھم وصفوا عالقتھم مع البعض منھم
بالوثيقة .وقد استخدم أحد المشاركين تعبيراﹰ مجازياﹰ ،أكد
فيه أنه ال يمكن أن يترك والدته أو أخته مع صديقه من
ولم يتمكن
الطائفة األخرى ،ولو لدقائق معدودة.
المشاركون من التعبير بوضوح عن أسباب ھذا الشعور
بعدم االرتياح إلى اآلخرين؛ فعزاه بعضھم إلى تربيتھم،
وإلى االختالفات اإليديولوجية والعادات االجتماعية التي
تجعل "اآلخرين" مختلفين عنﹼا "نحن".
وتؤكد ھذه النتائج ما توصلت إليه دراسات كمية
سابقة أثبتت أن انعدام الثقة ھو االتجاه السائد عموماﹰ في
المجتمع اللبناني ما بعد الحرب .وتشير الدراسة التي
أعدھا خواجة وآخرون إلى أن  6.3في المائة فقط من
المراھقين اللبنانيين المقيمين في ثالث مناطق محرومة من
بيروت يثقون بمعظم الناس أو بعدد كبير من
وأظھرت الدراسة أيضاﹰ أن غالبية
األشخاص).(62
المراھقين "لم يقوموا بأي شكل من أشكال التفاعل الفعلي
مع الجيران أو األسرة أو األصدقاﺀ خالل الشھر الذي سبق
إعداد الدراسة") .(63وفي دراسة استقصائية أجريت في
عام  2006في لبنان ،يؤكد ھانف أن عدم الثقة في البيئة
)Leigh, A. 2006. Trust, Inequality and Ethnic (61
Heterogeneity. The Economic Record. 82 (258): 268-280.
Queensland: The Economic Society of Australia.
)Khawaja, M., Abdelrahim, S., Afifi Soweid, R. (62
and Karam D. 2006. Distrust, social fragmentation and
adolescent health in the outer city: Beirut and beyond. Social
Science and Medicine. 63: 1304-1315. P. 4.

) (63المرجع نفسه ،ص .4
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المجيبين ،بعد أن كانت ھذه النسبة  78في المائة فقط في
عام  .(64)2002ومع أن مستويات انعدام الثقة متشابھة
لدى جميع الطوائف ،تبقى األعلى في جنوب لبنان ،تليھا
األحياﺀ في األشرفية ،ومن ثم بعض المناطق في ضاحية
بيروت الجنوبية .ويكشف االستطالع الذي قام به ھانف
أن معظم اللبنانيين يلجأون إلى حلقات مغلقة من األصدقاﺀ
وأفراد األسرة الذين يثقون بھم .فقد أفاد  94في المائة من
المجيبين أنھم ال يثقون سوى باألقارب المقربين ،في حين
أكد  71في المائة أنھم يثقون بأصدقائھم المقربين أيضاﹰ.
وتبرز الطبيعة المجزأة للتفاعل االجتماعي بين
الطوائف عبر الخطابات التي ترسم صورة سلبية عن
اآلخرين وإيجابية عن الذات .ويبدو أن الصياغة الجماعية
لھذه الخطابات نابعة من الصورة النمطية السلبية المكونة
عن أبناﺀ الطوائف األخرى .ولم يخجل المشاركون من
السخرية من الطوائف األخرى في بعض األحيان.
وتضمنت التسميات التي استخدمھا المشاركون لوصف
اآلخرين عبارات "وسخ" و"محروم جنسياﹰ" و"مقرف"
و"متعصب" و"مليﺀ بالكراھية" و"إرھابي" و"طاعن في
الظھر" ،و"ال يعرف اﷲ" ،و"ال يھمه إال نفسه" .وھذه
النعوت تنبع من الروايات والخرافات ،وبالتالي تعزز
الشائعة التي تحط من قدر اآلخر ومن إنسانيته .وبالمقابل،
كثيراﹰ ما اقترنت ھذه النظرة المتطرفة تجاه اآلخر بنظرة
تبجيل الذات .حيث يحمل الكثيرون صورة إيجابية عن
طوائفھم ،وقد نسبوا إلى أنفسھم صفات "النظافة" و"االنفتاح"
و"التعلم" و"الشخصية المميزة" و"التحضر".
ورفض معظم الشباب المشاركين في حلقات النقاش
فكرة الزواج المختلط ،باعتباره مصدراﹰ "لوجع الرأس"،
وسبباﹰ للمشاكل الزوجية في المستقبل .ورأوا أن المشكلة
الرئيسية في الزواج المختلط ھي صعوبة دمج الشخص
اآلخر في عالمھم االجتماعي والثقافي .وتشاركت جميع
المجموعات الطائفية والمذھبية تقريبﹰا وجھة النظر ھذه.
وكان المشاركون ،بغالبيتھم العظمى ،يعارضون بشدة
الزواج من شخص من غير دينھم ،باعتبار أن الزواج
حدث مقدس وحدث اجتماعي في الوقت نفسه .ومن ھنا،
اعتبر البعض أن الزواج من دين مختلف ھو "خطوة إلى
الوراﺀ" .وبالنسبة إلى المشاركين المسلمين ،كان لالنقسام
السني والشيعي تأثير واضح على فكرة الزواج المختلط ،إذ
عبر عدد من المشاركين بكلّ صراحة عن معارضتھم
الزواج بين السنة والشيعة .ومن الالفت أن بعضﹰا من
أصحاب ھذا الرأي ھم مولودون من ھذا النوع من الزواج.
).Hanf, 2007 (64
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األماكن "العامة" مقابل الفضاﺀات "المحصورة"
تﹸترجم الطبيعة المجزأة للعالقات االجتماعية بين
الطوائف بكل وضوح على مستوى األماكن .وكما
أوضحت ماسي ،يجب البدﺀ بتصور الفضاﺀ باعتباره
مجموعة معقدة من العالقات االجتماعية المتفاعلة ،وكذلك
االعتراف بأن الفئات االجتماعية وكذلك األفراد يسعون
باستمرار إلى ترسيم حدود مجالھم الجغرافي ،وإعالن
ملكيتھم لمساحات معينة ضمن ھذا الفراغ المعقﹼد والمفتوح
واستقبال أشخاص معينين ضمن مناطق محددة واستبعاد
أشخاص آخرين منھا).(65
ال ونساﺀ،
وأظھرت المناقشات أن الشباب ،رجا ﹰ
يميزون بوضوح بين مختلف أنواع األماكن ،وذلك حسب
استخداماتھا .وتتشابك المساحات الجغرافية مع المساحات
االجتماعية ،حسب المعاني المسندة إليھا.
و ﹸتستخدم بعض المساحات للترفيه أو للتسوق أو
العمل أو الدراسة .وتسمح ھذه المساحات العامة باالختالط
االجتماعي ،ويتقبل الجميع فكرة أنھا أماكن غير متجانسة.
ويرى المشاركون أنﹼه يمكن تسمية ھذه األماكن بالمساحات
"غير المھمة" والتي ال تحمل أي مغزى سياسي أو طائفي
يتجاوز وظيفتھا من التسوق والترفيه والعمل .ومن ھنا،
ال يحمل اختيار مكان التسوق أو المقھى أو النادي الليلي
عادة أي مدلوالت طائفية أو سياسية .وينبع ھذا الرأي من
المنطق الذي يوازن بين جودة المنتجات وكلفتھا .فقد زار
ال ضاحية بيروت الجنوبية لغرض
بعض المشاركين مث ﹰ
التسوق ،وذلك بغض النظر عن خلفيتھم الطائفية ،ألنھا
توفﹼر سلعاﹰ وخدمات أقل كلفة من غيرھا .كذلك ،يقصد
الكثيرون أماكن ترفيه معينة بناﺀ على السمعة الجيدة
لخدماتھا .وكانت المناطق في شرق بيروت وضواحيھا
الوجھة المفضلة للكثير من الشباب الباحثين عن االستمتاع
والترفيه ،وقد حظيت بشعبية كبيرة بين المشاركين على
اختالف طوائفھم .وكانت سمعة ھذه األماكن ،حيث يتوفﹼر
المرح والكحول ،العامل األساسي في منطق الذھاب إليھا.
لكن عندما أصبح األمر يرتبط باختيار الشباب مكانﹰا
لإلقامة ،يصبح العيش في مناطق أو أحياﺀ مختلطة طائفياﹰ
أمرﹰا غير مألوف وال مقبول من وجھة نظرھم .فقد أجاب
)Massey, D. 1998. The spatial construction of (65
youth cultures. Cool places: Geographies of Youth Culture.
London and New York: Rutledge. P. 126.
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مجبرين للعيش في مناطق مختلطة" .وكان العيش في حي
أو منطقة متجانسة الخيار األول لمعظم المشاركين .وھذا
الواقع يؤكد ما توصلت إليه الدراسة االستقصائية التي
أعدھا ھانف ،ومفادھا أن نسبة اللبنانيين الذين يفضلون
العيش مع جيران يشاركونھم الخلفية نفسھا قد ارتفعت
كثيرﹰا في عام  ،2006إذ يرغب نحو ثالثة أخماس من
المجيبين الذين شملتھم الدراسة االستقصائية في العيش بين
أناس من الخلفية نفسھا) .(66والجدير بالذكر أن ھذا المعدل
تجاوز في عام  2006ما كان عليه في فترة الحرب
األھلية.
ونتيجة لذلك ،تطرقت المناقشات مرارﹰا إلى فكرة
دخول مكان تشكﹼل فيه الطوائف األخرى "األكثرية".
وال شك في أن استخدام مصطلح "دخول" يدلّ على
التصنيف المكاني  -الطائفي لبعض المناطق واألماكن.
وھو يدلّ على وجود خريطة ذھنية للمدينة وللبلد ،فيھا
حدود افتراضية مرسومة بين منطقتنا ومدينتنا ومنطقتھم
ومدينتھم .ويسﹼلط ذلك الضوﺀ على درجة انتشار الجيوب
االفتراضية والمكانية التي يعيش الشباب اللبنانيون فيھا.
ومع أن المشاركين اعتبروا ھذا الخيار منطقياﹰ،
يبقى رأيھم في تلك الجيوب ،والرغبة في اإلقامة في
مناطق متجانسة ،نتاج عامل الخوف .وينبع الخوف من
التھديدات المتصورة التي قد تكون حقيقية ولكنھا من نسج
الخيال في أكثر األحيان ،ومن انعدام األمن والتوجس من
اآلخر .ويتحول الخوف إلى ظاھرة ال يمكن التخفيف من
حدتھا سوى بالعيش في مكان حيث يمكن الشعور باألمن
من خالل التشابه المتصور في حياة األفراد وللتجانس
الطائفي فيه .والجدير بالذكر أن المشاركين يستبعدون أن
تملك الدولة القدرة على إحالل األمن وتأمين الخدمات
للجميع في جو من الحياد وعدم االنحياز .ومن ھنا،
يصبح العيش في منطقة متجانسة خياراﹰ منطقيﹰا ،نظراﹰ إلى
أن التجانس واالنتماﺀ إلى األكثرية يو ﹼفران نفوذاﹰ انتخابياﹰ
ومؤسسياﹰ.
وأعرب المشاركون عن المخاوف األمنية التي
تنتابھم نتيجة للفكرة التي يكونونھا حول العيش وحتى
المرور في المناطق التي تشكﹼل فيھا الطوائف األخرى
أكثرية واضحة .وقد عبروا بكل صراحة عن رغبتھم في
العيش في أحياﺀ متجانسة تضمن لھم األمن .وقال مشارك
من بعلبك إن "األمن يعني العيش مع أشخاص من الطائفة
نفسھا" .وأكمل مشارك آخر من شمال لبنان ،معتمدﹰا
المنطق نفسه" :أنا ال أعيش في المناطق التي تكون فيھا
).Hanf, 2007, p. 19 (66

الطوائف األخرى ھي األكثرية ،ألنني أفضل العيش في
منطقة أتمتع فيھا بسلطة كاملة" .وأعرب مشارك مسيحي
عن قلقه قائالﹰ" ،إذا قصدت المنطقة الغربية )أي غرب
بيروت( ،فأخشى أن يعرفوا أنني مسيحي ،ال سيما إذا كنت
أضع صليباﹰ .فقد أتعرض للمضايقة والضرب أو حتى
إطالق النار .ولھذا السبب ،أفضل البقاﺀ في منطقة
مسيحية" .وعلى المنوال نفسه ،قال بعض المشاركين
الشيعة إن الدخول إلى األحياﺀ التي تشكﹼل معقالﹰ للس ﹼنة
يؤدي بال شك إلى المضايقة والترھيب ،وأضاف" :إذا
ت إلى منطقة طريق الجديدة ،وإذا ما عرفوا أنك
دخل ﹶ
شيعي ،فأنت معرض لخطر الضرب .يفضل أن تودع
أسرتك قبل الدخول إلى تلك المنطقة ...وحتى الفتاة التي
ترتدي الشادور ستتعرض للمضايقات ھناك .ولذلك،
يفضل البقاﺀ في الضاحية" .ويشعر العديد من المشاركين
الس ﹼنة بالقلق نفسه تجاه المناطق الشيعية .وفي ھذا الصدد،
قالت إحدى الفتيات "أنا ال أجرؤ على الذھاب الى الضاحية
)ضاحية بيروت الجنوبية( ،وأخشى أن أتعرض لإلھانة أو
القتل".
ولم تنبع معظم ھذه التصريحات من تجربة شخصية
أو مباشرة .فالمبالغة في تصور التھديدات كانت واضحة
بل وسخيفة في بعض األحيان ،وقد استندت إلى تقارير
إعالمية مضخﹼمة في الغالب وروايات شعبية حول العنف.
وقد تراكم ھذا الوضع بعد شباط/فبراير  2005بالتحديد،
ال سيما في أعقاب حوادث أيار/مايو  .2008لكن ھذه
المقوالت تنم عن االعتقاد بالخطر الذي يشكله اآلخر وعن
الخوف من الدخول إلى فضائه .ويصبح ھذا الخوف
عنصراﹰ في تكريس االنقسامات ،فيعزز التقسيم والجيوب
على المستوى المكاني ،ويمعن في تقويض الثقة
االجتماعية .وليست حالة الثقة وحالة الخوف إال انعكاس
إحداھما لألخرى ،إذ يرتبط الخوف وعدم الثقة باالقتناع
بوجود الخطر والتھديد .وال يمكن التخفيف من حدة
الخوف سوى عن طريق االعتماد على مجموعة صغيرة
من األصدقاﺀ واألقارب المقربين.
واعتقاد الفرد بأن مكان إقامته ھو المكان اآلمن،
واإلصرار على أن يكون ھذا الفضاﺀ متجانس المالمح،
ليس سوى دليل على األھمية التي يوليھا األشخاص لھذه
الفضاﺀات ،التي تصبح تحمل الكثير من المعاني .وھذه
الفضاﺀات ھي أطر ذات حدود واضحة ،تتكون وتتمثل
ضمنھا الھوية الجماعية ،ويتجمع فيھا الناس الذين يؤمنون
بالمعتقدات نفسھا ويتمسكون بالتقاليد نفسھا بحيث يشكلون
مجتمعاﹰ واحداﹰ .وھذا ھو المكان  -البيت الذي ينبغي أن
يكون متجانساﹰ ،وأن نتشاركه مع أناس مثلنا .واألھم من
ذلك ،ھذا ھو المكان الذي من شأنه أن يميز "نحن" عن
"ھم".
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حجر األساس في الحفاظ على ھذه الھوية ،سواﺀ أكانت
طائفية أم قبلية أم إثنية) .(67وكما تقول دورين ماسي ،إن
تشكيل أي ھوية ھو عملية تنطوي على تعبيرات ورموز
سياسية وثقافية ومكانية .وما بناﺀ المواقع الدينية
واألضرحة واللوحات الجدارية وتعليق الملصقات السياسية
سوى وسيلة يؤكد الفرد من خاللھا ھويته داخل فضاﺀه
وعلى امتداده).(68
 - 4النظام السياسي والزبائنية :أسس متشابكة
ينبغي النظر إلى انعدام الثقة لدى الشباب وإحساسھم
باالنتماﺀ إلى جيوب منعزلة في سياق خيبة األمل التي
يشعرون بھا تجاه الدولة وسياساتھا .ومما يدعو للقلق أن
المشاركين في حلقات النقاش أعربوا عن عدم احترامھم
للدولة كمؤسسة .وصوروا الدولة على أنھا كيان عاجز،
وليس مظلة مشتركة يمكن للمواطنين أن يتجمعوا تحتھا.
واتضح من المناقشات أن فھم الشباب لمصطلح الدولة
مشوه ،حيث يخلطون دائمﹰا بين الدولة والحكومة .وھكذا
تصبح الدولة في نظر الشباب رديف ﹰا للشخص الذي ھو في
سدة الحكم أو الرئاسة ،فيصبح تأييدھا أو عدم تأييدھا نتيجة
لموقف كل فرد تجاه حزب أو زعيم معين .ومن خالل
ھذه الذھنية يرى المشاركون الدولة ويبنون توقعاتھم منھا.
وقد ظھرت خيبة األمل تجاه الدولة ومؤسساتھا في
كثير من المناقشات ،حيث سجل المشاركون شبه إجماع
على أن الدولة اللبنانية ضعيفة ،واعتبروا أن الدولة لم
تتمكن من تلبية احتياجات مواطنيھا .فاألمن ما زال غائباﹰ،
شأنه شأن تكافؤ الحقوق والفرص .وقال أحد المشاركين
في ھذا الصدد" :إن عدم تكافؤ الفرص ھو مؤشر للخلل
الذي يعاني منه النظام السياسي" .واعتبر المشاركون أن
السرقة والفساد والتستﹼر على الجرائم والتوترات الطائفية
والتدخالت األجنبية والمحسوبية والمحاباة كلھا مرادفات
للقطاع العام في لبنان  .والجدير بالذكر أن تلك الفكرة
كانت سائدة في جميع حلقات النقاش ،بصرف النظر عن
االنتماﺀ الطائفي أو المذھبي للمشاركين.
وشغلت المشاكل المتصلة بالحصول على فرصة
عمل حيزﹰا محوري ﹰا في المناقشات ،نظرﹰا إلى أن جميع
المشاركين كانوا في سن يتوقﹼع فيه أن يبدأوا حياةﹰ مھنية.
وأعرب كثيرون عن شعورھم باإلحباط إزاﺀ عدم تكافؤ
)Tilly, C. 1994. A Phenomenology of Landscape: (67
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الفرص .ويجمع الشباب على الرغم من االنقسامات في
صفوفھم على الرأي نفسه حيال شرعية الدولة.
ويعتقد العديد من المشاركين أن المفھوم التقليدي
للحكومة قد استولى على الدولة .ويتمثل االنطباع السائد في
أن الدولة أوكلت السياسيين والزعماﺀ الطائفيين –
السياسيين للقيام بواجباتھا .ويستغل ھؤالﺀ الزعماﺀ النظام
لتعزيز مصالحھم الخاصة والحفاظ على مواقعھم .وشرح
أحد المشاركين ھذا األمر قائالﹰ" :يقوم ھذا النظام على
التمثيل الطائفي والمناطقي ،وعلى توزيع المناصب بين
مختلف الطوائف الدينية" .وأشار مشارك آخر إلى أنه "في
ظل غياب الدولة وعجزھا عن خدمة مواطنيھا ،من
الطبيعي أن يقوم الزعيم السياسي بتوفير تلك الخدمات
للمواطنين مقابل الحصول على صوتھم في االنتخابات".
غير أن ھؤالﺀ الزعماﺀ قد أصبحوا ضرورة :فھم
"الحماة" و"أرباب العمل" و"مقدمو الرعاية" أو"ميسرو
األمور" .وبالرغم من إحساس الشباب باإلحباط بسبب دور
القادة في إضعاف الدولة ،لم يشعر مشاركون عديدون
باإلحراج من التأكيد على أنھم سيستخدمون ھذا النظام غير
الرسمي للرعاية من أجل الحصول على خدمات معينة أو
إيجاد فرصة عمل .ورأى المشاركون من جميع الطوائف
أن ھذا ھو "السبيل الوحيد لتيسير األمور" .وأشار أحد
المشاركين بكل وضوح إلى أن "الحصول على وظيفة
يرتبط دائماﹰ بالرشوة .أنا ،شخصيﹰا ،أقصد الزعيم السياسي
الذي يمثل طائفتي" .وأضاف مشارك آخر بكل صراحة:
"عندما نريد تقديم طلب للحصول على وظيفة شاغرة،
نذھب مباشرة إلى من يمثلنا ،فھذه الطريقة سھلة
ومضمونة" .وأعرب مشارك آخر عن رأيه بالقدر نفسه
من الصراحة ،قائالﹰ" :نحن ننتخب الزعماﺀ السياسيين
نفسھم مراراﹰ وتكراراﹰ ألننا بحاجة إلى الخدمات وفرص
العمل التي يفترض بالدولة أن تؤمنھا لنا".
ومما ال شك فيه أن الشبكات القائمة على الزبائنية
ال
تقدم عالجاﹰ سريعﹰا لبعض الشبان والشابات ،إذ تسھل مث ﹰ
الجھود التي يبذلونھا عادة للحصول على قبول من
الجامعات ولتأمين فرصة عمل .غير أن المفارقة تكمن
في أن ھذا الواقع يدعم وجھة نظرھم تجاه عدم شرعية
الدولة ويعزز شعورھم باإلحباط .واألھم من ذلك أن
النظام الزبائني يعزز بممارساته موقع الزعماﺀ التقليديين
والطائفيين الذين يقومون بدور الوسطاﺀ لتأمين الخدمات
والسلع والفرص خاصة تلك المرتبطة بالدولة .وفي إطار
النظام السياسي القائم على عملية متواصلة من التفاوض
والمساومة بين مختلف الطوائف والجماعات بھدف
الحصول على حصة أكبر ،تﹸسند قيمة كبيرة إلى الزعماﺀ
الطائفيين األقوياﺀ الذين يظھرون بصورة المدافعين عن

 - 19حقوق طوائفھم .وفي ھذا الصدد ،قال أحد المشاركين" :لن
يتمكن من الحفاظ على حقوقنا في لبنان إال زعيم الطائفة".
 - 5التطلعات المشتركة
بالرغم من شيوع اإلحساس بالجيوب الفضائية
واالجتماعية في المناقشات ،وبالرغم من الشعور بالخيبة
تجاه الدولة والنظام السياسي ،والتي عبر عنھا الشباب بكل
صراحة ،لم يبد أحد من المشاركين رغبة في االنفصال
نھائياﹰ عن اآلخرين .فقد اعتبر جميع المشاركين تقريباﹰ أن
الوجه المتعدد الثقافات الذي يتميز به لبنان ھو ثروة
اجتماعية قيمة .وال بد من اإلشارة إلى أن ھذا الرأي ال
يخلو من التناقض ،إذ جاﺀ على لسان شبان وشابات
أظھروا تعﹼلقھم الشديد بطوائفھم ،وأبدوا قدرﹰا كبيراﹰ من
انعدام الثقة في أفراد الطوائف األخرى .وبالرغم من كل
ذلك ،من الواضح أن الشباب اللبنانيين يتطلعون إلى قيام
نظام حكم سياسي عادل يعيش فيه الجميع بالتساوي .وقد
تحدث جميع المشاركين تقريبﹰا عن الممارسات الملتوية
السائدة وضرورة إحداث تغيير على مستوى التنظيم
السياسي .وأشار المشاركون مراراﹰ إلى ضرورة إقامة
نظام يرتكز على الحكم الرشيد وتطبق فيه المساﺀلة.
واألھم من ذلك ،يرى المشاركون أن لبنان ھو وطن واحد

لجميع مواطنيه ،وھو رأي يذكﹼر بالبنود والعبارات الواردة
في اتفاق الطائف .وكان جميع المشاركين تقريباﹰ يتطلعون
إلى أن يكون لبنان وطنﹰا واحدﹰا موحداﹰ .ويبعث ھذا الشعور
على األمل في امكانية االنتقال إلى مرحلة من العيش
المشترك المستدام والسلمي.
ويتمثﹼل الجانب اإليجابي من ھذا االعتقاد في أنه
نابع من التقارب شبه التام في اآلراﺀ ،بغض النظر عن
الخلفية الطائفية .فقد رأى الجميع ،بالرغم من انقساماتھم،
ضرورة أن يتسم النظام السياسي ومؤسسات الدولة بالعدل
واإلنصاف ،وأن يتمكن الجميع من الوصول إليھا .وإذا
كان ھناك أمر واحد يوحد اللبنانيين ،فھو اإلحباط من
النظام ،والحاجة إلى اإلنصاف ونوعية حياة أفضل .وقد
أكﹼد جميع المشاركين من جميع االنتماﺀات الطائفية أنھم
يتطلعون إلى سياسات تعزز المساواة بين الجميع ،مما يؤكد
االنطباع السائد لدى ثالثة أرباع اللبنانيين ،حسبما جاﺀ في
المسح الوطني الذي أجراه ھانف في عام  .2007وأكﹼد
المشاركون من جميع الطوائف ،باالجماع ،على ضرورة
وضع سياسات ومؤسسات قادرة على تسھيل وصول
الشباب إلى النظام السياسي .وأشار المشاركون عدة مرات
إلى ضرورة تحقيق إنجاز كبير يسمح بظھور قيادات جديدة
وشابة.

 - 20خامساﹰ  -االستنتاجات
ال للمناقشات التي دارت
تعرض ھذه الدراسة تحلي ﹰ
خالل  15حلقة نقاش مع  113شابة وشاباﹰ تتراوح
أعمارھم بين  18و 23سنة .وھدفت حلقات النقاش إلى
تقييم وجھات نظر الشباب في العالقات بين الطوائف
المختلفة ،والديناميات المكانية بين ھذه الطوائف ،وطبيعة
النظام السياسي في لبنان .وقد بحثت الدراسة في وجھات
نظر الشباب حول ھذه المفاھيم التي تساھم في تكوين
ھوياتھم الطائفية.
وإذا كان باإلمكان تلخيص الحالة النفسية التي
يعيشھا الشباب اللبنانيين في عبارة واحدة ،فھي أنھم
يعيشون في جو من التناقضات ،يتجاذبه عالمان .فھم
يتطلعون بال أدنى شك إلى إقامة دولة وبناﺀ مجتمع ينعم
بالمساواة واالستقرار والسالم ،ويعيش فيه الجميع في ظل
قيمة التعددية الثقافية .وباالندفاع نفسه ھم يودون العيش
في أوساط ھي بمثابة جيوب اجتماعية وسياسية وفضائية،
ذات آفاق ضيقة بحجة الحفاظ على ھوية الجماعة .ومن
الواضح أيضاﹰ أن الشباب اللبنانيين عالقون بين خيبة األمل
من النظام السياسي والممارسات السياسية ،من ناحية،
واألمل في المزيد من المشاركة وقيام مجال عام يشمل
جميع الطوائف والمذاھب ،من ناحية أخرى.
ونتيجة لذلك ،تكشف استنتاجات حلقات النقاش فشل
المساعي الرامية إلى إطالق عملية مصالحة قوية وبناﺀ
سالم مستدام منذ نھاية الحرب األھلية في عام .1990
فبعد انتھاﺀ الحرب بما يقارب العقدين ،ال يزال شيوع
اإلحساس بالجيوب االجتماعية والمناطقية في أوساط
الشباب ،والذي رشح في أثناﺀ حلقات النقاش ،أمرﹰا مثيراﹰ
للقلق .وما زال شعور عدم الثقة واالستياﺀ بفعل الصور
النمطية المجتمعية منتشراﹰ ،حتى وإذا كان مختبئﹰا وراﺀ
ما يبدو وكأنه حياة طبيعية في الظاھر) .(69ويبدو أن
الشباب اللبنانيين ال يولون ثقتھم االجتماعية سوى في حلقة
صغيرة من األقارب واألصدقاﺀ .ويقتصر اختالطھم
االجتماعي مع اآلخرين على المساحات العامة ،والتي
ال تتعرض فيھا ھوية الجماعة للھجوم أو التھديد .وفي
المقابل ،يجب أن تكون أماكن اإلقامة متجانسة ،وھي
األماكن التي يقيم فيھا أشخاص يتبعون المعايير الثقافية
والمعتقدات المشتركة نفسھا؛ ولذلك ،يجب أن تكون ھذه
األماكن حصرية لھم .وتحدث المشاركون عن ضرورة أن
تكون أماكن اإلقامة حصرية لھم ،باعتبار ذلك يمنحھم
)Halpern, J. and Weinstein, H. 2004. (69
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شعوراﹰ باألمان ،ويساھم في الحفاظ على ھويتھم الجماعية،
وذلك من خالل اعتبار مجاالت جغرافية معينة ملكية
خاصة لھم.
وعالوة على ذلك ،ال يزال اقتناع بعض اللبنانيين
ال
بأنھم ضحايا لم ينتقموا لما تعرضوا له من أذى أمراﹰ ماث ﹰ
في ذاكرتھم الجماعية .وقد تحدث الشباب عن ذكريات
الحرب األھلية في معرض نقاشھم حول طبيعة العالقات
الطائفية ،بالرغم من أنھم لم يعيشوا ھذه الحرب .وكانت
ذاكرة الشباب انتقائية ،واستخدمت لدعم مزاعم معينة
وكذلك لرسم الحدود بين "نحن" و"ھم".
وأبدت المناقشات مفارقة أخرى تنطوي عليھا
الطريقة التي ينظر فيھا الشباب إلى الزبائنية والمحاباة
السياسية .فقد اعتبر المشاركون أن الزبائنية شر يتسبب
بتخريب النظام السياسي اللبناني وكذلك يغ ﹼذي الفساد
والرشوة .وكان ھذا الرأي السائد لدى جميع المشاركين،
بصرف النظر عن انتماﺀاتھم المذھبية أو الطائفية .ومع
ذلك ،رأى العديد من المشاركين ضرورة االنخراط في
ممارسات المحسوبية واستخدام شبكاتھا باعتبارھا إحدى
السبل الرئيسية لتأمين فرص العمل أو الحصول على السلع
والخدمات العامة .وأعرب عدة مشاركين عن تقديرھم
للقادة السياسيين الذين انتقدھم الشباب عموماﹰ "الستيالئھم
على الدولة" ،وذلك لقدرتھم على تقديم كافة أشكال الحماية
بما يتمتعون به من نفوذ يكتسبونه تحديداﹰ عن طريق تقديم
ھذه الخدمات.

 - 21سادساﹰ  -التوصيات
انطالقﹰا من تحليل المناقاشات ،خلصت الدراسة إلى
مجموعة من التوصيات بشأن التخفيف من التوترات
الطائفية المتواصلة .وھذه التوصيات موجھة إلى
المؤسسات المعنية في الدولة ،والمنظمات المتعددة
األطراف ،والمجتمع المدني ،والجھات المانحة .وھي
تھدف إلى الحد من التجدد المستمر للھوية الطائفية
اإلقصائية والمسيسة؛ وتغيير واقع تجزئة العالقات
االجتماعية بين الطوائف؛ ومواجھة تحدي الفضاﺀات
اإلقصائية التي تسھم في تفكك العالقات االجتماعية ،والحد
من الزبائنية في المؤسسات العامة عن طريق وضع برامج
وسياسات ترسخ ممارسات الحكم السليم الذي يعزز،
بدوره ،قدرة القطاع العام على تحقيق التنمية والتماسك
االجتماعي والتعايش السلمي .وتتضمن الدراسة أيضﹰا
توصيات بشأن البحوث المقترح إجراؤھا في المستقبل.
وتركﹼز السياسات والبرامج المقترحة في ھذه
الدراسة على وقف التجدد المستمر للھوية الطائفية
اإلقصائية والمسيسة من خالل تعزيز القيم المدنية؛ وتعبئة
الرأي العام بشأن القضايا ذات االھتمام المشترك؛ وإبراز
القواسم المشتركة بين مختلف الطوائف  .وفيما يلي
السياسات والبرامج المقترحة إلزالة التوترات الطائفية:
 - 1تعزيز القيم المدنية ،أي قيم حقوق اإلنسان والھوية
الوطنية ،وإدراج ھذا الھدف في األولويات لدى المجتمعات
التعددية التي يمكن أن يشكﹼل فيھا النظام التعليمي األداة
الرئيسية لبناﺀ القيم المدنية وتعزيز المھارات الحياتية
كوسيلة للتخفيف من حدة التوترات الطائفية .والجدير
بالذكر أن تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 2008
والمعنون "التعليم والمواطنة ،المفاھيم والمواقف والمھارات
واإلجراﺀات  :تحليل نتائج الدراسة االستقصائية لطالب
الصف التاسع في لبنان" يشير الى انخفاض مستوى
المعرفة المدنية لدى الطالب اللبنانيين ويقترح مجموعة من
التوصيات بشأنھا.
 - 2إدراج دراسة األديان واألعراق المختلفة في
المناھج التعليمية في المدارس والجامعات ،بما في ذلك
القواسم التاريخية والمعاصرة المشتركة بينھا ،باعتبار ھذا
النوع من االطﹼالع وسيلة للتعرف على اآلخر ،على أن
يصار إلى إعداد كتاب تاريخ موحد واعتماده وتعليمه في
المدارس.
 - 3تشجيع إعداد دراسات مقارنة في الجامعات
والمنتديات الفكرية حول الصراعات الطائفية وبناﺀ السالم،
وبناﺀ األوطان والمؤسسات الديمقراطية في المجتمعات

التعددية .وباإلضافة إلى ذلك ،تناول الجوانب التنموية
واالقتصادية لسياسات الھوية ،وتقاسم السلطة ،والمواطنة
المتعددة األديان واألعراق والثقافات ،وإدارة التنوع .
 - 4تشجيع إشراك المجتمع المدني والجمھور في
المسائل التي تتجاوز االنقسامات الطائفية .ومن شأن ذلك
توثيق التضامن األفقي وتوليد شعور بالمواطنة المشتركة
والحقوق والواجبات المشتركة )من القضايا ذات االھتمام
المشترك تحسين تقديم الخدمات األساسية ،والحق في
العمل ،والعدالة االجتماعية ،والبيئة ،واألمن ،والحصول
على الموارد الطبيعية وغيرھا(.
 - 5دعم وتوثيق المبادرات المعنية بمعالجة ذكريات
العنف السياسي والصدمات ،والتي تتجه نحو تحقيق العدالة
والمصالحة.
 - 6التماس دعم المرجعيات الدينية ،للمساعدة في إبراز
القضايا ذات االھتمام المشترك في حقوق اإلنسان والقيم
المدنية والدينية.
ومن األھمية بمكان العمل على
العالقات االجتماعية بين الطوائف بھدف
السلمي .وقد يكون من المجدي تقديم
اإلعالم والمنظمات المدنية للنھوض
الطوائف ،وذلك بالوسائل التالية:

الحد من تفكك
تعزيز التعايش
حوافز لوسائل
بالعالقات بين

 - 1تصميم برامج تتناول التفاعل في المجال العام
ودور وسائل االعالم في مختلف مراحل الصراع .وھذا
يشمل تعزيز القدرة اإليجابية التي تتمتع بھا وسائل اإلعالم
في تعزيز السالم بين الطوائف ،وتجنب الدور السلبي الذي
يمكن أن تؤديه من خالل التحريض على الفتنة الطائفية:
)أ( تعزيز دور وسائل اإلعالم في توثيق العالقات
بين الطوائف ،وتعزيز القيم المدنية ،والتصدي لمخاطر
التوترات الطائفية .ويتحقق ذلك عن طريق تدريب
الصحفيين المحترفين ،وكذلك إدراج ھذه القضايا في مناھج
دراسة الصحافة في الجامعات .ويتعين دعم تطوير
البرامج المفيدة التي تتناول جميع الطوائف ،من خالل
المواقع اإللكترونية والمدونات اإللكترونية والمواد
المطبوعة والكتب المصورة واألفالم والمسلسالت والبرامج
التلفزيونية .وينبغي كذلك ،من دون نفي القضايا المسببة
للنزاعات ،التأكيد على الممارسات االجتماعية التي تجسد
التعايش الطائفي ،مثل الزيجات والمشاريع التجارية
واألحياﺀ السكنية المختلطة؛ والعالقات االقتصادية
واالجتماعية والسياسية بين الطوائف؛ والحوار بين األديان؛
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التحريض الطائفي الذي يمارس عبر الخطاب العام .ويمكن
عرض حاالت التحريض من خالل إصدار تقارير دورية
متاحة للجمھور ،وذلك مثالﹰ عندما يعمد السياسيون إلى
استخدام وسائل اإلعالم كأداة للتعبير عن آرائھم وتعبئة
جماھيرھم من خالل إثارة النعرات الطائفية؛
)ج( تشجيع تحديد األخالقيات اإلعالمية والتدريب
عليھا ومتابعة تطبيقھا .وينبغي كذلك تشجيع وسائل اإلعالم
على اعتماد معايير ترعى إعداد تقارير محايدة
وموضوعية ،وعلى االمتناع عن التحريض الطائفي؛
)د( دعم األنشطة اإلعالمية التي تستھدف الشباب
وتشدد على العالقات بين الطوائف ،لما لھذه األنشطة من
دور في تعزيز القيم المدنية والتصدي لمخاطر التوترات
الطائفية )من خالل  Facebookوالتجمعات اإللكترونية
والكتب المصورة وألعاب الفيديو(.
ظمات األھلية التي تضم طوائف
 - 2توفير حوافز للمن ﹼ
مختلفة ،والتي تغطي برامجھا الوطن بأسره ويطال عملھا
مختلف الطوائف.
 - 3تعزيز البرامج االجتماعية التي تھدف إلى الحد من
تفكك العالقات بين الطوائف .ومن األمثلة على ذلك
المبادرات المتخذة إلقرار الزواج المدني وإزالة الطابع
الطائفي عن قوانين األحوال الشخصية.
 - 4تطوير برامج تسمح بالتفاعل بين مختلف الطوائف،
من خالل تقديم حوافز للشباب خصوصاﹰ .ومن األمثلة
على ذلك أداﺀ الخدمة العسكرية الوطنية عن طريق الخدمة
في القطاع العام ،كالبلديات مثالﹰ.
ومن أجل توثيق العالقات بين الطوائف ،ال بد كذلك
من مواجھة التحدي الذي تفرضه الفضاﺀات اإلقصائية في
العالقات االجتماعية .وفي ھذا الصدد ،قد يكون من
الفعالية بمكان توفير أماكن اجتماعية عامة قليلة الكلفة ،مثل
الحدائق العامة في المناطق الحضرية ،وأماكن اللﹼعب،
والمالعب الرياضية ،والمخيمات الترفيھية ،والشواطئ
العامة ،والمنتزھات .فاألماكن العامة تسمح باالختالط
والتفاعل ،وتسھم في إزالة الصور النمطية ،وتوثيق
العالقات بين الطوائف .والھدف من ذلك ھو بلوغ مرحلة
تشعر فيھا جميع الطوائف والفئات الثقافية باالنتماﺀ إلى
البلد أو المدينة ،من غير أن يسبب ذلك أي مساس
بخصوصياتھا وقيمھا .ومن ناحية أخرى ،يساعد التعاون
والتفاعل بين المجتمع المدني والمنظمات األھلية في إدارة

الصراعات وتعزيز التفاھم) .(70ومن المبادرات األخرى
الممكن اتخاذھا لمعالجة قضية المساحات الحصرية:
 - 1إنشاﺀ أماكن عامة بكلفة معقولة ،لتقديم مستوى جيد
من التعليم والمعلومات ،مثل المدارس الرسمية ،وأماكن
المؤتمرات ،والمساحات الثقافية ،والمكتبات ،والمتاحف،
ومراكز الكمبيوتر ،والتدريب المھني ،وغيرھا .فتلك
األماكن تفسح المجال أمام التعليم المختلط وتشكيل
مجموعات متعددة الطوائف من األقران.
 - 2دعم مبادرات المجتمع المدني التي تبحث في معنى
المجال العام في المجتمعات المتنوعة ،والتي تناضل من
أجل الحق في المساحة العامة .ويمكن لھذه المبادرات
أيضﹰا معالجة اآلثار السلبية لخصخصة األماكن والموارد
العامة على التفاعل بين الطوائف المختلفة )مثل الحق في
التعليم الرسمي ذي المستوى الجيد ،والمساحات الخضراﺀ
في المناطق الحضرية ،والسواحل ،والشواطئ ،وغيرھا(.
 - 3رفع مستوى الوعي في الجامعات )في مجاالت
الھندسة المعمارية ،وھندسة المناظر الطبيعية ،والتخطيط
الحضري( حول تأثير االنقسامات المكانية على العالقات
بين الطوائف  .وكذلك دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز
التفاعل والعيش المشترك من خالل التخطيط المدني على
نحو يساعد في درﺀ الصراعات.
وعلى الدولة ومؤسساتھا االضطالع بدور قيادي
في تعزيز العيش المشترك السلمي والحفاظ عليه .ولتحقيق
ھذا الھدف ،ينبغي وضع حد للمحسوبية داخل المؤسسات
الرسمية .ويمكن القيام بذلك من خالل وضع برامج
وسياسات تدعم ممارسات الحكم السليم وتعزز قدرة القطاع
العام على تحقيق التنمية والتماسك االجتماعي والعيش
المشترك السلمي .وھذه العناصر ھي جميعھا ركائز بالغة
األھمية في التخفيف من التوترات الطائفية  .ويقترح
اعتماد السياسات ووضع البرامج التالية:
 - 1تشجيع النخب الحاكمة على بلوغ اتفاق أو ميثاق
سياسي ،من أجل عزل القطاع العام عن الصراعات
السياسية والطائفية ،وتعزيز اعتماده على الكفاﺀة والجدارة.
ويمكن التوصل إلى ذلك االتفاق السياسي بوساطة رئيس
الدولة ،ويمكن تنفيذه على مراحل ،بدﺀاﹰ بالوزارات
والمؤسسات العامة المعنية بتقديم الخدمات األساسية.
)Varshney, A. 2001. Ethnic Conflict and Civil (70
;Society: India and beyond. World Politics. 53(3): 362-398
and Yassin, N. 2008. Can Urbanism Heal the Scars of
Conflict? City. 12 (3): 398-401.
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إطار عملية اجتماعية تشاركية وشاملة ،تسھم في الحد من
الحرمان وعدم المساواة ،وال تقتصر على أماكن جغرافية
محددة أو تكتسب صفة طائفية.
 - 3االستثمار في الجھود الھادفة إلى تعزيز نھج الحكم
الذي يساعد في الحد من النزاعات ويسمح بالتخطيط العادل
ويسھل تقديم الخدمات الضرورية الكفيلة بما يلي:
)أ( إتاحة الفرص الالزمة لتعزيز كفاﺀة مؤسسات
الدولة وھياكل الحكم المحلي ،والتي يجب أن تقود مسيرة
العيش المشترك السلمي؛
)ب( التوصل إلى االستقرار والتنمية المستدامين
وبذل جھود متواصلة لتحقيق المصالحة.
 - 4وضع سياسات تستھدف الجمھور ،ال سيما الشباب،
وتﹸعنى بمعالجة المشاكل االقتصادية والمجتمعية ،وبتوعية
الناس جميعاﹰ بحقوقھم المدنية المكتسبة ،وضرورة الحصول
عليھا عن طريق الوسائل غير الطائفية وغير الحزبية.
وتضطلع الدولة والمجتمع المدني بدور رئيسي في ضمان
تلك الحقوق وكذلك في الدعوة لھا.
توصيات بشأن البحوث المقترح إجراؤھا في المستقبل
 - 1تقييم الصراع على الموارد والمكافآت السياسية
المتوفرة لھويات طائفية محددة .فھذه المكافآت والموارد
تﹸعتبر من أھم األسباب التي تؤدي إلى تعزيز الھويات
الطائفية المسيسة واإلقصائية إلى حد بعيد ،وينبغي أن
يعالجھا الباحثون وصانعو السياسات والمنخرطون في بناﺀ
السالم.
 - 2التنبه إلى "النقطة الحاسمة" ،أي النقطة التي تتحول
عندھا الھويات المتعددة والثرية إلى "ھويات قاتلة"،
وخصوصاﹰ عند النظر في المراحل التي تعمد فيھا الجھات
السياسية إلى تحويل وجود ھويات متعددة إلى مشكلة،
وعندما يصبح ھذا الوجود مصدراﹰ للتوتر أو الصراع.
 - 3البحث في الطريقة األنسب الستخدام الدراسات
الدينية بھدف تشجيع التسامح وقبول اآلخر.
 - 4دراسة العوامل التي تؤدي إلى تفاقم التوترات
الطائفية ،بما فيھا العوامل الخارجية ،وتحديد أكثر
التدخالت فعالية في التخفيف من حدة ھذه التوترات في
منطقة غربي آسيا .وقد يكون من المجدي في ھذا الصدد
االستمرار في اعتماد منھجية "حلقات النقاش" ،على أن

تشارك فيھا فئات عمرية أكثر تنوعﹰا ومن مختلف المناطق
والخلفيات االجتماعية واالقتصادية.
 - 5دراسة المشاكل االقتصادية التي يعاني منھا
البالغون الشباب ،وإبراز كيف يؤدي إقصاؤھم من الحياة
االقتصادية في المجتمعات المتنوعة إلى اعتمادھم على
الشبكات الزبائنية واألحزاب السياسية .ويتعين كذلك
النظر في قدرة المحسوبية والمحاباة على إذكاﺀ التوترات
الطائفية.
 - 6إجراﺀ بحوث حول الحكم الذي يساعد في الحد من
الصراعات وأدوات التنمية الالزمة للمجتمعات المتنوعة.
 - 7البحث في قدرة الدولة على إضعاف السياسات
القائمة على الھوية والتخفيف من قبضة األحزاب ومزودي
الخدمات من مختلف الطوائف والذين تتحكم بھم اعتبارات
الھوية ،وذلك عن طريق تقديم الخدمات والسلع العامة
بالتساوي للجميع .ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التخفيف من
حدة التوترات الطائفية.
 - 8البحث في تأثير وسائل اإلعالم على الجمھور
عمومﹰا ،والشباب خصوصاﹰ:
)أ( دراسة السبل التي يتمكﹼن عبرھا اإلعالم،
ال سيما وسائل اإلعالم عبر الوطنية ،من صنع آراﺀ
المواطنين ومعتقداتھم السياسية؛
)ب( تحديد الطرق الممكنة الستخدام وسائل
اإلعالم من أجل تعزيز القيم المدنية والنھوض بالعالقات
بين الطوائف.
 - 9البحث في الطريقة التي يصنﹼف فيھا الشباب
البالغون خصوصاﹰ المساحات واألمكنة ويستعملونھا )أي
األماكن العامة والحصرية وغيرھا( .ويتعين البحث كذلك
في المعاني الرمزية التي يسندھا الناس إلى األماكن ،وذلك
في سياق الصراعات أو التفاعل السلمي بين الطوائف.
 - 10البحث في الترابط بين التقسيم المكاني ،وخصخصة
المجال العام ،والتوتر الطائفي.
 - 11دراسة إمكانية مساھمة الفضاﺀ المشترك والعوامل
المكانية في تشجيع االختالط بين الطوائف والتخفيف من
األفكار النمطية.
 - 12البحث في تداعيات التقسيمات المكانية على تنقل
الفتيات والنساﺀ ،وكيف يحدد ذلك ممارسات النساﺀ
والرجال ووجھات نظرھم فيما يتصل بالصراعات الطائفية
و/أو العيش المشترك.
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