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ثقافة وناس

فكر

مضاوي الرشيد :سرطان المذهبية سالح بيد االستعمار
«المذهبة والتطييف:
توضيح السياسات الجديدة
في الشرق األوسط» الصادر
حديثًا باإلنكليزيةّ ،
يضم
سلسلة مقاالت لمجموعة
من المفكرين العرب،
تناول كل منهم منطقة
مختلفة .يندد العمل
بمحاوالت الجهات الساعية
إلى الهيمنة على العالم
العربي واإلسالمي ،تقسيم
المنطقة طائفيًا وإثنيًا
وقبليًا

سمير ناصيف
ن ـ ـ ـ ّـدد كـ ـت ــاب «ال ـت ـط ـي ـي ــف وامل ــذهـ ـب ــة:
الـ ـسـ ـي ــاس ــات الـ ـج ــدي ــدة فـ ــي ال ـش ــرق
(Sectarianization:
األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط»
Mapping the New Politics of the
 )Middle Eastالـ ـ ــذي ص ـ ــدر أخ ـ ّي ـرًا
ع ــن «دار ه ـيــرســت» (ل ـن ــدن) وحــقـقــه
األس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذان فـ ـ ــي «جـ ــام ـ ـعـ ــة دن ـ ـفـ ــر»
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ن ـ ـ ــادر ه ــاشـ ـم ــي ودانـ ـ ــي
بـ ــوس ـ ـت ـ ـيـ ــل ،ب ـ ـم ـ ـح ـ ــاوالت الـ ـجـ ـه ــات
الـســاعـيــة إل ــى الـهـيـمـنــة عـلــى الـعــالــم
ال ـع ــرب ــي واإلس ـ ــام ـ ــي ،ت ـق ـس ـيــم ه ــذه
امل ـن ـط ـق ــة ط ــائ ـف ـي ــا وإثـ ـنـ ـي ــا وق ـب ـل ـي ــا.
محاوالت تتمثل في توقيد املشاعر
ال ـس ـل ـب ـيــة وال ـح ـس ــاس ـي ــات ا ّلــدي ـن ـيــة
وتـ ـح ــري ــض امل ـس ـل ـم ــن الـ ـس ــن ــة عـلــى
ال ـش ـي ـع ــة واملـ ـسـ ـلـ ـم ــن عـ ـم ــوم ــا عـلــى
األقليات لتحقيق الغايات السياسية
واالق ـت ـصــاديــة عـلــى ح ـســاب شـعــوب
وأب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ه ـ ـ ــذه املـ ـنـ ـطـ ـق ــة السـ ـتـ ـغ ــال
خيرات بلدانهم الطبيعية.
ي ـ ـ ـقـ ـ ــول ه ـ ــاشـ ـ ـم ـ ــي وب ـ ــوسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــل ف ــي
م ـقــدمــة ال ـك ـتــاب الـ ــذي ش ـمــل م ـقــاالت
الخ ـت ـصــاص ـيــن آخ ــري ــن ب ــارزي ــن إن
ق ـ ـيـ ــادة ال ــرئـ ـي ــس اإلي ـ ــران ـ ــي ال ــراح ــل
ال ـهــاش ـمــي رف ـس ـن ـجــانــي ومـ ــن بـعــده
الــرئـيــس مـحـمــد خــاتـمــي َ(ب ـعــد وفــاة
آيــة الـلــه الخميني) حـ َـســنــت العالقة
بني إيران ودول الخليج العربية .لكن

ال ـغــزو األم ـيــركــي لـلـعــراق ع ــام 2003
وض ــع املـنـطـقــة عـلــى بــركــان ،وأسـهــم
في تغذية الخوف والقلق ،وأدى إلى
نـشــوب صــراعــات مذهبية وطائفية
ف ــي املـنـطـقــة .لـكـنــه ف ــي ال ــوق ــت عينه
لعب دورًا في تصاعد دور املقاومة
ض ــد االح ـت ــال ف ــي املـنـطـقــة عـمــومــا،
وفي لبنان خصوصًا ،بقيادة «حزب
الله» الذي نجح في طرد إسرائيل من
جـنــوب لـبـنــان ع ــام  2000والـصـمــود
في مواجهة نظام تل أبيب في حرب
عام .2006
في تلك املرحلة ،بدأ خصوم املقاومة
ف ـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة (ح ـ ـ ـسـ ـ ــب املـ ــؤلـ ـ ـف ـ ــن)
بالترويج لنظرة «الـهــال الشيعي»
أي الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ـقـ ــائـ ــم ب ـ ــن إي ـ ـ ــران
والعراق وسوريا ولبنان وبضرورة
اختلقوا مفهومًا آخر
مواجهته .كما
ّ
س ـ ّـم ــوه «امل ـ ــارد ال ـســنــي» الـ ــذي عليه
أن يــواجــه ه ــذا الـهــال.
صارت الدول العربية
املـ ـ ـ ـ ــؤيـ ـ ـ ـ ــدة ألمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا
وال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرب تـ ـتـ ـس ــاب ــق
ل ـت ــزع ــم ه ـ ــذه الـجـبـهــة
وتوقيد الصراع السني
 ال ـش ـي ـعــي ف ــي املـنـطـقــةوشيطنة إيران باعتبارها
قائدة املحور الشيعي.
ّ
ي ـ ـقـ ــول املـ ــؤل ـ ـفـ ــان إن املـ ـق ــارب ــة
ّ
األس ــاس ـي ــة ف ــي ه ــذا ال ـك ـتــاب ه ــي أن
الطائفية واملذهبية ليستا العاملني
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــن امل ـ ـ ــؤدي ـ ـ ــن إلـ ـ ـ ــى عـ ــدم
األوسط،
االستقرار في منطقة الشرق ُ
ّ
بل إن «تطييفًا» أو «مذهبة» فرضتا
عـلــى ش ـعــوب ال ـش ــرق األوسـ ــط لــدعــم
ّ
استمرار أنظمة استبدادية تسلطية
يقودها حكام فاسدون يقتتلون في
ما بينهم لكسب والء الدول األجنبية
املـ ـهـ ـيـ ـمـ ـن ــة ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة وعـ ـل ــى
خيراتها ،والتي تدعم استمرار هذه
األنظمة وزي ــادة تسليحها (وحاليًا
إثارة الخالفات في ما بينهما).

بافيل
قسطنطين ـ
رومانيا

ّ
ّ
ي ـع ـت ـقــد م ـح ــق ـق ــا الـ ـكـ ـت ــاب أن ن ـهــايــة
الـ ـ ـح ـ ــروب وال ـ ـنـ ــزاعـ ــات فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الحكام
سـتــؤدي إلــى اضـعــاف هــؤالء ّ
واهـتــزاز عروشهم ،فيما هم يشنون
الحروب على اآلخرين وعلى بعضهم
اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـكـ ـب ــرى
وتستفيد منها إسرائيل.
ي ـش ـم ــل الـ ـكـ ـت ــاب م ـ ـقـ ــاالت مل ـج ـمــوعــة
م ــن أبـ ــرز امل ـف ـكــريــن ال ـع ــرب وال ـش ــرق
أوسـطـيــن فــي ه ــذه املــرح ـلــة ،تـنــاول
ّ
كل منهم منطقة مختلفة .هكذا ،ركز
األسـ ـت ــاذان اس ــام ــة امل ـقــدســي ويــزيــد
صايغ على املنطقة عمومًا ،وباسل
ص ـل ــوخ ع ـل ــى ل ـب ـن ــان ،ووال ـ ـ ــي نـصــر
ع ـلــى بــاك ـس ـت ــان ،وف ـن ــار حـ ــداد على
العراق ،وباولو بينتو على سوريا،
واسـ ـكـ ـن ــدر بـ ــروجـ ــردي ع ـل ــى إي ـ ــران،
وس ـت ــاي ـس ــي بـ ــايـ ــداف ع ـل ــى ال ـي ـم ــن،

وت ــوب ــي مــات ـي ـســون ع ـلــى الـبـحــريــن،
ومادلني ويلز على البحرين.
ّ
وسنركز في هذا املقال بشكل خاص
ع ـل ــى مـ ــا ق ــال ـت ــه م ـ ـضـ ــاوي ال ــرش ـي ــد
( ،)1962األس ـتــاذة الــزائــرة فــي كلية

تجاوز لبنان مرحلة العنف عن
طريق التفاعل االجتماعي
والسياسي بين الفئات المختلفة
( )LSEف ـ ــي «جـ ــام ـ ـعـ ــة لـ ـ ـن ـ ــدن» عــن
ال ـس ـع ــودي ــة وع ـم ــن س ـي ـق ــود ال ـعــالــم
العربي بعد «ثورات الربيع العربي».
ّ
متخصص
في ندوة جرت في معهد
ف ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ــدول ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ل ـن ــدن
(بــريـطــانـيــا) أخ ـي ـرًا لتقديم الـكـتــاب،
ّ
أش ـ ـ ـ ــارت ال ــرشـ ـي ــد إلـ ـ ــى أن امل ـم ـل ـكــة
العربية السعودية وإيران تتنازعان
حــالـيــا عـلــى ق ـي ــادة ال ـش ــرق األوس ــط
ّ
والـ ـع ــال ــم اإلسـ ــامـ ــي ،وأن الـ ـص ــراع
ب ـي ـن ـه ـم ــا سـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي الـ ــدرجـ ــة
األولى ،قبل أن يكون مذهبيًا بني
الـسـنــة والـشـيـعــة املـسـلـمــن كما
يرغب بعضهم في تصويره.
ً
واع ـت ـب ــرت أن كـ ــا م ــن الــدول ـتــن
تـشـعــر ب ـحــذر إزاء امل ـعــارضــن فيها
مــن أبـنــاء املــذهــب الرئيسي املنتشر
على أراضيهما .وبالتالي ،فالنظام
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ي ـخ ـش ــى تـ ـص ــاع ــد دور
«حـ ــركـ ــة اإلخـ ّـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» ذات
األكثرية السنية فيما ُت ُ
حذر الجهات
املحافظة في إيــران إزاء الجهات
اإلص ــاحـ ـي ــة ف ـي ـهــا م ــن نـفــس
املذهب إذا انتقدتها.
واعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرت الـ ـ ــرش ـ ـ ـيـ ـ ــد ف ــي
مــداخ ـل ـت ـهــا ف ــي الـ ـن ــدوة في
لندن وفي فحوى مقالها في
ّ
ال ـك ـتــاب أن الـجـهـ ّتــن تسعيان
إلبــراز نفسيهما على أنهما تقودان
املـنـطـقــة ن ـحــو األفـ ـض ــل .لـكـنـهــا رأت
ّ
في الوقت عينه أن تصعيد الحروب
امل ــذه ـب ـي ــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة ف ــي املـنـطـقــة
ي ـخ ــدم ف ــي ال ـن ـهــايــة م ـصــالــح ال ــدول
الـ ـكـ ـب ــرى وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ال ـ ـتـ ــي ت ــرغ ــب
ب ـم ــواص ـل ــة ال ـه ـي ـم ـن ــة ع ـل ــى أن ـظ ـمــة
املنطقة وشعوبها وعلى خيراتها
الـطـبـيـعـيــة .وهـ ــذه ال ـح ــروب ليست
برأيها أكثر من «حــروب بالنيابة»
(ُ )Proxy Warsيستخدم فيها الدين
ل ـتــوق ـيــد م ـشــاعــر الـ ـك ــره ب ــن أب ـنــاء
الوطن الواحد ألهداف سلبية.
ُ
ت ـع ـت ـبــر ال ــرش ـي ــد ُم ـع ــارض ــة لـلـنـظــام
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ال ـ ـحـ ــالـ ــي م ـ ــن م ـن ـط ـلــق
أكاديمي ولها مؤلفات بارزة عديدة.
ورأت في مقالها في الكتاب أن قادة
ال ـس ـعــوديــة ع ـمــومــا ،اع ـت ـمــدوا خطة
مـ ــزدوجـ ــة امل ـع ــاي ـي ــر واألس ـ ـلـ ــوب فــي
ال ـت ـع ــام ــل م ــع ش ـع ـب ـهــم .اذ سـمـحــوا
ل ــرج ــال ديـ ــن م ـت ـطــرفــن ف ــي ب ـلــدهــم
ّ
بـ ـش ــن حـ ـم ــات طــائ ـف ـيــة ذات طــابــع

«سـ ـن ــي» ض ــد «ال ـش ـي ـع ــة» .م ــن جـهــة
أخــرى ،شجعوا وسائل اإلعــام التي
ّ
اتخاذ
على َ
يدعمونها ويـمــولــونـهــا ُ
ـارضــة
امل ــواق ــف املـعـتــدلــة نسبيًا امل ـعـ ِ
للطائفية وللمذهبية ،ولكن الجهتني
دافعتا عــن النظام القائم وكــل جهة
منهما بطريقته.
ّ
وأش ــارت الرشيد إلــى أن الـهــدف من
ه ــذه ال ـس ـيــاســة ك ــان ال ـس ـي ـطــرة على
ّ
سنية كانت
جميع أوجــه املعارضة،
أم شيعية ،وإلى إبراز الدولة كوسيط
بني هذه الجهات املتخاصمة وأنها
دولـ ــة راغ ـب ــة ف ــي م ـنــع ال ـت ـط ــرف ،من
ج ـه ــة ،ل ـك ـن ـهــا ال ـض ــاب ـط ــة ل ـت ـحــركــات
جـمـيــع ال ـف ــرق ــاء إذا ك ــان ــت تـحــركــات
سلبية ،من جهة أخرى.
هــذا الــوضــع ـ ـ ب ــرأي الــرشـيــد ـ ـ ـ يبقي
ـام فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي حــالــة
الـ ـج ــو ال ـ ـعـ ـ ّ
يخشون الشيعة
فيه
ة
فالسن
خوف،
ّ
والشيعة يقلقون إزاء السنة ،وتفقد
أي جـهــة (سـنـيــة أو شيعية) الـقــدرة
عـلــى م ـعــارضــة ال ـن ـظــام ومـحــاسـبـتــه
عـلــى أخ ـطــائــه ديـمـقــراطـيــا وشعبيًا
وسلميًا.
الخطر األقوى على النظام السعودي
وعلى أنظمة منطقة الشرق األوسط
عـمــومــا ،بنظر الــرش ـيــد ،هــو انـطــاق
م ـعــارضــة س ـنـ ّـيــة  -شـيـعـيــة م ـ ّ
ـوح ــدة
وم ـتــواف ـقــة ف ــي رغـبـتـهــا ف ــي تحقيق
اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،وم ـ ـثـ ــل ه ـ ـ ــذه املـ ـع ــارض ــة
يصعب قمعها ،على حد تعبيرها.
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ،إذا ل ـ ــم ت ـ ـتـ ــواجـ ــد ه ــذه
امل ـعــارضــة ال ـفــاع ـلــة ،سـيـظــل الـشـعــب
ّ
ّ
يـعـتـقــد بـ ــأن ال ـن ـظــام ال ـحــاكــم ُيـشــكــل
ال ــوسـ ـيـ ـل ــة األمـ ـ ـث ـ ــل ل ـض ـب ــط األم ـ ـ ــور
وحماية أبناء البلد من رجــال الدين
املتطرفني ،مــن جهة ،ومــن املنظمات
اإلرهابية املسلحة ،من جهة أخرى.
ّ
وهكذا ،فبنظر الرشيد أن الهدف من
إثــارة الحقن املذهبي والطائفي هو
االح ـت ـفــاظ بــالـسـلـطــة ول ـيــس الــدفــاع
عــن هــذا املــذهــب أو املــذهــب اآلخ ــر أو
عن التطور نحو األفضل.
وفي الفصل األخير من الكتاب ،الذي
كتبه األس ـتــاذ فــي ال ـشــؤون الــدولـيــة
فــي «جــامـعــة دن ـفــر» تـيـمــوتــي سيك،
ّ
ّ
أك ــد سـيــك أن إعـ ــادة تـقـسـيــم منطقة
ً
الشرق األوسط ال يمكن اعتباره حال
ملشاكل املنطقة ،لكن مــن الـضــروري
إع ـطــاء دور أكـبــر ملـنـظـمــات املجتمع
امل ــدن ــي ف ــي جـمـيــع دول ـه ــا وتــوسـيــع
وسائل املشاركة ومجهود املنظمات
ال ــدولـ ـي ــة ف ــي ح ــل الـ ـن ــزاع ــات وخ ـلــق
اللحمة االجتماعية والسياسية.
واألمـ ـ ــر األسـ ـ ــوأ ـ ب ــرأي ــه ـ ه ــو تـفــاقــم
وتزايد العنف .فالعنف يزيد الشحن
املــذه ـبــي وال ـطــائ ـفــي ،فـيـمــا الـتـفــاعــل
بني ّ املجموعات املذهبية والطائفية
يخفف من االحتقان والكره والحقد
بــن املجموعات .ولـهــذا السبب ،فإن
ال ـج ـهــات ال ـت ــي ت ــرغ ــب ف ــي اس ـت ـمــرار
الــوضــع السلبي فــي املنطقة تسعى
الس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ـح ـ ــروب ومـ ـم ــارس ــات
ال ـع ـن ــف وال ـت ـس ـل ــح واالع ـ ـت ـ ــداء عـلــى
اآلخرين.
واعتبر سيك لبنان كمثال لبلد َمـ َّـر
في مرحلة عنف كبير وخطير وتمكن
من تجاوزها (إلى ّ
حد ما) عن طريق
ال ـت ـف ــاع ــل االج ـت ـم ــاع ــي وال ـس ـي ــاس ــي
بــن الـفـئــات املختلفة فــي هــذا البلد،
فيما تسعى قـيــادات دول أخــرى في
الشرق األوسط الى «ارتكاب» أحداث
ت ــؤدي الــى املــزيــد مــن العنف كــإعــدام
قــادة مجموعات دينية ومذهبية أو
قمعهم والتنكيل بهم واحتقارهم.
ّ
كما اعتبر أن مثال إيرلندا الشمالية
مـفـيــد ف ــي ه ــذا امل ـج ــال :بـعــد عـشــرات
السنني من االحتقان الطائفي هناك،
نجح سـكــان هــذه املقاطعة  -اإلقليم
فـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــوص ـ ــل إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ــل س ـي ــاس ــي
وارتـ ـ ـض ـ ــوا ب ــامل ـش ــارك ــة ف ــي الـسـلـطــة
فــاسـتـقــرت األم ــور بـيـنـهــم .وه ــذا أمــر
يمكن تحقيقه فــي ال ـشــرق األوس ــط،
ّ
وعملية البدء في هذا املجال يجب أن
تنطلق في سوريا على حد قوله.

