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ترجمــات

الهوية وتشكيل الدولة في المجتمعات متعددة الطوائف:
بين الوطنية والطائفية في سور

Identity and state formation in multi - sectarian

societies: Between nationalism and sectarianism in Syria(1)

رايموند هينيبوش 
Raymond Hinnebusch

ترجمة عمر حداد

1. ملخص
ــات  ــي المجتمع ــة ف ــكيل الدول ــة وتش ــن الهوي ــة بي ــت العالق ــة، ُدرس ــة للدراس ــورية حال ــاد س باعتم
ــة  ــج الطائفي ــر مزي ــي تأثي ــة ف ــث الورق ــا. تبح ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــي الش ــف ف ــددة الطوائ متع
والوطنيــة فــي تشــكيل مؤسســات الدولــة، ومــن ثــم تأثيــر هــذا األخيــر فــي هــذا المزيــج. أدى التصديــر 
المعيــب لنظــام الدولــة »الويســتفالي« Westphalian State System إلــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
ــل  ــس وتتداخ ــذي تتناف ــة -  ال ــددة، دول هجين ــات متع ــياق البنيوي–هوي ــيس الس ــى تأس ــا، إل أفريقي
ــي  ــة ف ــاط الهوي ــوع أنم ــر تن ــي تفس ــل الت ــبر العوام ــم س ــك، يت ــد ذل ــا. بع ــان مًع ــه الهويت ــش في وتتعاي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وعواقبــه المحتملــة فــي تشــكيل الدولــة؛ بعــد ذلــك، وبعكــس 
ــة.  ــة والطائفي ــن الوطني ــوازن بي ــة، ومؤسســاتها، فــي الت ــر تشــكيل الدول ــم استكشــاف تأثي ــل، يت التحلي
ولتوضيــح الحجــة، نوقشــت الحالــة الســورية بإيجــاز، بالنظــر إليهــا فــي ثــالث مراحــل، تفاعــل فيهــا 
ــت  ــن طغ ــث، حي ــل البع ــا قب ــورية م ــة س ــة: مرحل ــكيل الدول ــع تش ــة م ــكال مختلف ــة بأش ــزان الهوي مي
ــة )1970 - 2000(، حيــن جــرى تعويــض االســتغالل  ــة، مرحلــة ســورية البعثي ــة علــى الطائفي الوطني
ــة  ــات البيروقراطي ــطة المؤسس ــة، بواس ــلطوي)patrimonial instrumentalization )2 للطائفي ــوي الس األب
ــت  ــة« تح ــورية الـــ »نيوليبرالي ــة س ــة، ومرحل ــا القومي ــعبوية، واأليديولوجي ــات الش ــمولية والسياس الش
حكــم بشــار األســد )2000 - 2010( حيــن تقلــص الشــمول، مــا أدى إلــى إحيــاء الطائفيــة، والحــرب 
األهليــة فــي ســورية 2010، حيــن أدى الفشــل الجزئــي للدولــة إلــى تعزيــز الطائفيــة المتشــددة اإلقصائية 

علــى حســاب الوطنيــة.

)1(  نشرت الدراسة في موقع Wiley، 6 آب/ أغسطس 2019، رابط الدراسة:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/nana.12582

ــم  ــرد، أي الحك ــن القائد/الف ــرة م ــلطات مباش ــع الس ــه جمي ــق في ــم تتدف ــن الحك ــط م )Patrimonial governance  )2: نم

الــذي يتمتــع فيــه القائــد الفــرد بالســلطة الشــخصية المطلقــة، وتشــيع فيــه عبــادة الفــرد، وتمكــن تســميته أيًضــا بالحكــم 
ــم(. ــلطاني )المترج الس
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Abstract
The relation between state formation and identity in MENA multi - sectarian societies is examined, 

taking Syria as a case study. The paper looks at the impact of the mix of sectarianism and nationalism 
on the formation of state institutions and the impact of the latter on this mix. The flawed export of 
the Westphalian state system to MENA established the structural context—multiple identities, hybrid 
states— wherein the two identities compete, overlap, and coexist.

Next, the factors that explain varying identity patterns in MENA are surveyed and their likely 
consequences for state formation; then, reversing the analysis, the impact of state formation and 
state institutions on the nationalism–sectarianism balance is examined. The Syrian case is briefly 
discussed in order to illustrate the argument, looking at three periods when the identity balance 
interacted differently with state formation: pre - Ba’thist Syria when nationalism eclipsed sectarianism; 
Ba’thist Syria (1970 - 2000) when  patrimonial instrumentalization of sectarianism was compensated 
for by inclusive bureaucratic institutions, populist policies, and nationalist ideology; neo - liberal Syria 
under Bashar al - Asad (2000 - 2010) when inclusion shrank, reanimating sectarianism; and civil war 
Syria (2010 - ) when partial state failure fostered exclusionary militant sectarianism at the expense 
of nationalism.

1. مقدمة
ــة  ــة والوطني ــد مزيــج الطائفي ــة  - علــى وجــه التحدي ــة المجتمعي ــة الترابــط بيــن الهوي تــدرس هــذه المقال
ــائدة  ــية الس ــوم السياس ــي العل ــائدة ف ــر الس ــة النظ ــط وجه ــط. ترب ــرق األوس ــي الش ــة، ف ــكيل الدول -  وتش
ــة؛ وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن المســتبعدين فــي الــدول الضعيفــة أو  ــة والشــمولية بالقومي الــدول القوي
 .)Wimmer, 2002( غيــر الشــمولية قــد يعتنقــون الهويــات الفرعيــة  - هويــات مــا دون الدولــة -  مثــل الطائفيــة
ــل؛ ومــع ذلــك، فهــي ال تســتنفد  يمكــن أن تكــون هــذه التوقعــات صحيحــة علــى المــدى التاريخــي الطوي
االحتمــاالت الممكنــة، ففــي الواقــع، إن السياســات األكثــر تعقيــًدا وتغيــًرا و«القائمــة بالفعل« في دول الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا تقــع »بيــن« القطبيــن. تشــكل هــذه الورقــة بدايــة لكشــف الغطــاء عــن الديناميــات 
األكثــر تعقيــًدا. تجمــع هــذه الورقــة مًعــا دراســات حــول كل مــن الهويــة وتشــكيل الدولــة، مــن أجــل تحديــد 
المتغيــرات األساســية الالزمــة لفهــم العالقــة المتبادلــة بينهمــا. فهــي تحــدد أواًل الســياق البنيــوي الــذي حدث 
ــة  ــوذج دول ــوه لنم ــر المش ــا، أي التصدي ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــكيل الدول ــه تش في
ويســتفاليا )Westphalian state( إلــى المنطقــة. ُرصــدت التبــدالت فــي الهويــة، وخصوًصــا العالقــة المتبادلــة 
بيــن الوطنيــة والطائفيــة، وتأثيرهــا فــي تشــكيل الدولــة؛ ثــم جــرى التحليــل فــي االتجــاه المعاكــس، لدراســة 
ــم  ــك، ت ــد ذل ــل. بع ــي للتحلي ــار بنائ ــر إط ــج عب ــذه النتائ ــت ه ص ــم ُلخِّ ــة. ث ــي الهوي ــة ف ــكيل الدول ــر تش تأثي
تطبيــق اإلطــار علــى دراســة الحالــة الســورية، التــي يســمح فيهــا التبايــن فــي كل مــن الهويــة وتكويــن الدولــة 
علــى مــدار الوقــت باستكشــاف دســتورهما المشــترك. ال يســعى التحليــل إلظهــار الفرضيــات الســببية، بــل 
يهــدف إلــى إنشــاء ســرد أولــي انتقائــي يسترشــد بإطــار يمكــن القــول إنــه خطــوة أولــى ضروريــة لتحقيــق 

الهــدف الســابق.
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2. تشكيل الدولة والهوية: السياق واإلشكالية

2. 1.  تأسيس الدولة: تصدير نظام دولة مشوه

ُأنشــئ الســياق البنيــوي لتشــكيل الدولــة وهويتهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــن خــالل 
 Weberian( أي الــدول الفيبيريــة  - )Westphalian State System( محاولــة »تصديــر« نظــام الدولــة الويســتفالي
 Bull( مــن قلــب أوروبــا إلــى العالــم غيــر الغربــي  - )( المتطابقــة مــع الجماعــات القوميــة )دولــة األمــةstates

ــرت، بحركــة أولــى، اإلمبراطوريــات متعــددة اإلثنيــات فــي المنطقــة، وفرضــت  Watson, 1984 &(. فقــد ُدمِّ
القــوى اإلمبرياليــة الغربيــة »دواًل« جديــدة – بشــكل أولــي كيانــات إقليميــة، ومراكــز قيــادة بيروقراطيــة، ما أدى 
إلــى تقســيم منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بشــكل تعســفي، بمــا يناســب مصالحهــا الجيوسياســية. 
لذلــك، ناضلــت الحــركات القوميــة مــن أجــل االســتقالل، وبعــد التحــرر مــن االســتعمار، حــاول بنــاة الدولــة 
مــن الشــعوب األصليــة مــلء هــذه الكيانــات اإلقليميــة بالمؤسســات السياســية، والهويــات الوطنيــة. ســعى 
قــادة الدولــة لتشــكيل هويــة وطنيــة مشــتركة بيــن شــعوبهم، )Murphy, 1996; Smith, 1981( ألن الــدول القومية 

فــي منظورهــم كانــت تشــكل النمــوذج األكثــر فاعليــة للحكــم.
ــعبها  ــد ش ــى حش ــادرة عل ــة، الق ــة القومي ــت الدول ــرعية، وكان ــاح الش ــو مفت ــة ه ــل األم ــاء بتمثي كان االدع
للقتــال، ودفــع الضرائــب، ناجحــة جــًدا فــي الصراعــات الدوليــة، حتــى أن الــدول مــا قبــل القوميــة لــم تكــن 
ــة ســتؤدي علــى  ــة والدول ــة القومي ــق مــا بيــن الهوي ــادة التطاب ــأن زي قــادرة علــى المنافســة. وكان االعتقــاد ب
ــي  ــراع الداخل ــتويات الص ــق، زادت مس ــذا التطاب ــص ه ــا نق ــرة، وكلم ــذه األخي ــوة ه ــادة ق ــى زي ــح إل األرج
والوحشــية. أصبحــت القوميــة أيديولوجيــا »تحديــث دفاعــي« للحــاق بــدول المركــز المتطــورة، بينمــا تبنــى 
بنــاة الدولــة والحــركات القوميــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ُمُثلهــا العليــا لتقريــر المصيــر 
ــن اإلرث  ــة م ــة تركي ــورك دول ــكيل أتات ــا تش ــل تجلياته ــدة«، وكان أفض ــة واح ــدة، دول ــة واح ــي و«أم الوطن

ــي. العثمان
علــى أي حــال، لــم يكــن نجــاح نظــام ويســتفاليا حتمًيــا خــارج الغــرب. وفــي الواقــع وألســباب متعــددة، 
»انحرفــت« نتائــج منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا عــن نمــوذج الدولــة القوميــة. أواًل، كانــت الظروف 
مختلفــة )HINNEBUSCH 139( لــدى بنــاة الدولــة األخيريــن عمــا كانــت لــدى أولئــك الموجوديــن فــي قلــب 
ســت الدولــة نتيجــة عوامــل محليــة كأداة لصنــع الحــرب، ما أدى إلــى تمركز الســلطة،  أوروبــا. فــي أوروبــا، ُأسِّ
وظهــور البيروقراطيــات الحديثــة، وتعبئــة المواطنيــن لتكويــن هويــات وطنيــة مرتبطــة بالدولــة )Tilly, 1975(؛ 
علــى النقيــض مــن ذلــك، فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ُفرضــت العمليــة مــن الخــارج، علــى 
شــكل بيروقراطيــات مســتوردة امتزجــت بالممارســات األبويــة الســلطوية الباقيــة، مــا أدى إلــى ظهــور أشــكال 
أبويــة ســلطوية جديــدة أضعــف مــن الحكــم »الهجيــن« )Bacik, 2008(؛ كمــا كان بنــاة الدولــة أقــل اعتمــاًدا 
علــى الجنــود المواطنيــن، ودافعــي الضرائــب المحلييــن، ألن المــوارد والحمايــة غالًبــا مــا يتــم توفيرهــا مــن 
ــب  ــن التغل ــا م ــمال أفريقي ــط وش ــرق المتوس ــي ش ــة ف ــاة الدول ــن بن ــم يتمك ــا، ل ــن. ثانًي ــاة الدوليي ــل الرع قب
علــى تحديــات التحديــث بصــورة متتابعــة. علــى ســبيل المثــال، العجــز عــن إنشــاء المؤسســات السياســية 
بشــكل جيــد قبــل أن تتعمــق مطالــب المشــاركة. ثالًثــا، لــم يكــن نمــوذج الدولــة القوميــة متوافًقــا مــع الهويات 
ــط  ــالم كرواب ــة واإلس ــع العروب ــت م ــدة وتناقض ــة الجدي ــيادة الدول ــت س ــث تعايش ــبًقا، بحي ــودة مس الموج
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فــوق الدولــة )Buzan & Gonzalez - Palaez, 2009(، مــا قلــل مــن الــوالء للــدول القطريــة؛ وقــد تفاقــم هــذا 
ــة لهــذه الحــدود التــي  بســبب الفــرض الخارجــي لحــدود تعســفية قاطعــة للهويــات، والضمانــات الخارجي
منعــت حــروب التوســع التــي يحــدث فيهــا ابتــالع الــدول األقــوى للوحــدات السياســية األقــل قابليــة للحيــاة، 
وتصــاغ فيهــا الهويــات الوطنيــة )Lustik, 1997(. وهكــذا، فــإن أســس قــوة الدولــة فــي المركــز  -  الهويــات 
الوطنيــة واعتمــاد الجمهــور علــى كتلــة النخبــة التــي تشــكلت فــي الحــرب -  كانــت أكثــر هشاشــة فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. علــى هــذا النحــو، فــإن مــا »تــم تصديــره« إلــى المنطقــة كان فــي البدايــة 
 Clapham,( ــا ــي داخله ــة ف ــة قوي ــى دولتي ــى بن ــر إل ــا تفتق ــي، لكنه ــم الخارج ــة بالدع ــباه دول«، مدعوم »أش

.)1998; Jackson, 1993

ــة  ــبب التعبئ ــا بس ــبًيا، أحياًن ــتقرة نس ــت، مس ــرور الوق ــا، بم ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــت دول الش كان
ــن  ــت عاقبتي ــة خلف ــن الدول ــروف تكوي ــن ظ ــرب. لك ــن الح ــق ش ــن طري ــة، أو ع ــد اإلمبريالي ــة ض القومي
مســتمرتين: علــى مســتوى الهويــة؛ اســتمر التوتــر بيــن الهويــات الموجــودة ســابًقا  - مــا فــوق، ومــا تحــت 
الدولــة -  ونمــوذج الدولــة الوطنيــة التــي يتــم تشــكيلها فــي المنطقــة. عــالوة علــى أن عــدم تجانــس الهويــة 
ــا  ــن أيًض ــد مك ــدول، فق ــل ال ــاملة داخ ــة ش ــة وطني ــول هوي ــاع ح ــد إجم ــة تولي ــى صعوب ــد أدى إل ــذا ق ه
الــوكالء السياســيين  -  بنــاة النظــام وخصومهــم  -  مــن اســتغالل الهويــات المتعــددة، بمــا فــي ذلــك القوميــة 
ــي ُيفتــرض أنهــا شــاملة، والممارســات  ــن المؤسســات الويســتفالية الت ــر بي ــاك أيًضــا توت ــة. كان هن والطائفي
األبويــة الســلطوية الموجــودة مســبًقا، بمــا فــي ذلــك اســتغالل االنتمــاءات مــا دون الدولــة مثــل الطائفيــة فــي 
بنــاء النظــام، مــع نتائــج غالًبــا علــى شــكل مؤسســات هجينــة بيــن المــوروث والجديــد مــع تأثيــرات متبدلــة 
تماًمــا فــي الشــمولية، ومــن ثــم فــي قــدرة هــذه المؤسســات علــى تكويــن هويــات وطنيــة. ثــم الحًقــا بعــد 
وقــت طويــل، وفــي ظــل العولمــة التــي تحركهــا الليبراليــة الجديــدة، أدى تراجــع الشــمول إلــى تحفيــز التعبئــة 
 Delanty and( ــا ــا فوقه ــة وم ــا دون الدول ــات م ــر هوي ــا تنش ــا م ــي غالًب ــركات الت ــل الح ــن قب ــة م ــد الدول ض

.)O’Mahony (2002): 169 - 87, Barber, 1995

تحــاول الورقــة أدنــاه أيًضــا استكشــاف عواقــب تصديــر النظــام الويســتفالي علــى الهويــة والمؤسســات. 
ومــع ذلــك، فــإن الرابطــة بيــن القوميــة والطائفيــة وعالقتهــا النظريــة بتكويــن الدولــة فــي حاجــة إلــى مزيــد 

مــن الدراســة.
2. 2.  إشكالية الوطنية - الطائفية وبناء الدولة

ــت  ــا، بقي ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــى منطق ــتفالي إل ــام الويس ــر النظ ــروف تصدي ــى ظ ــًرا إل نظ
ــاة  ــة للحي ــة قابل ــات متنافس ــة، هوي ــي المنطق ــف ف ــددة الطوائ ــات متع ــي المجتمع ــة، ف ــة والطائفي القومي
وتفــرض تأثيرهــا فــي بنــاء الدولــة. مــن حيــث المبــدأ، يبــدو أن لــكل منهمــا عواقــب محتملــة مختلفــة تماًمــا 
عــن األخــرى علــى الدولــة: داخــل الدولــة، غالًبــا مــا ُينظــر إلــى القوميــة، وال ســيما القوميــة المدنيــة، علــى 
أنهــا عالميــة وشــاملة لمــن يحملــون صفــة المواطنــة، ومــن ثــّم، فهــي أكثــر توافًقــا مــع بنــاء الدولــة. يعتقــد 
العديــد مــن الدارســين )Calhoun, 1997; Rustow, 1970( بــأن الهويــة القوميــة الموحــدة داخــل الدولــة، هــو 
أمــر بالــغ األهميــة للحفــاظ علــى ســلمية المنافســة السياســية حــول قضايــا »مــن يحصــل علــى مــاذا«. مــن 
جهــة أخــرى، يمكــن تعريــف الطائفيــة أنهــا التماهــي مــع مجتمــع دينــي مــا دون الدولــة، أو عابــر لهــا، يرســخ 
ــم  ــدأ لتنظي ــة كمب ــة الديني ــكار الحقيق ــاءات احت ــى ادع ــوي عل ــا تنط ــا عندم ــر«، خصوًص ــع »اآلخ ــدود م الح
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الحيــاة العامــة. إنــه مرتبــط بالتضامــن الخــاص داخــل المجموعــة، والعــداء المحتمــل تجــاه »اآلخــر«، ومــن 
 .)Toft, 2007( ــدول ــل ال ــة داخ ــم إقصائي ــات حك ــى ممارس ــؤدي إل ــًيا، وت ــام سياس ــرة لالنقس ــي مثي ــّم، فه ث
داللًيــا تعتبــر الطائفيــة تســمية تحقيريــة ُتلصــق بـــ »اآلخــر« وتنكــر علــى الــذات، فــي خطاب الشــرق األوســط 
ــا  ــان، كم ــل الهويت ــن أن تتداخ ــة، يمك ــة العملي ــي الممارس ــًدا. فف ــر تعقي ــع أكث ــن الواق ــا. لك ــمال أفريقي وش
ــة،  ــة المهيمن ــي تعكــس وجهــة نظــر الجماعــات الطائفي ــة الت ــاء نســخ مــن القومي ــم بن هــو الحــال عندمــا يت
مثــل النســخ المارونيــة مــن القوميــة اللبنانيــة وهيمنــة الشــيعية فــي العــراق علــى شــكل الهويــة العراقيــة حالًيــا 
ــيعة  ــا الش ــور فيه ــي يص ــة )HINNEBUSCH 140( الت ــنية المرتبك ــة الس ــة البحريني )Haddad, 2011(، والقومي

البحرينيــون علــى أنهــم الطابــور الخامــس للعــدو »الوطنــي«، إيــران. ولكــن حتًمــا، تشــعر الطوائــف األخــرى 
بأنهــا مســتبعدة مــن مثــل هــذه النســخ مــن »القوميــة«. غالًبــا مــا تكــون هنــاك أيًضــا ســرديات متعــددة للقوميــة 
)Hutchinson, 2005(، وال تتمتــع كلهــا بالعموميــة والشــمول: فقــد تكــون قوميــة إثنيــة، بمــا فــي ذلــك القوميــة 

العربيــة، إقصائيــة تجــاه األقليــات اإلثنيــة )مثــل األكــراد(، وبذلــك فهــي ترفــض االســتيعاب بطريقــة مشــابهة 
ــر  ــدأ، أكث ــث المب ــن حي ــت، م ــة، إذا كان ــة المدني ــة )Rørbæk & Knudsen, 2015( والقومي ــة الطائفي للقومي
 Haddad (ــداد ــرح ح ــا يط ــة. وكم ــة اإلثني ــن القومي ــر م ــة بعناص ــة، ممزوج ــي الممارس ــا ف ــموالً وإدماًج ش

2014(، يمكــن أن تكــون القوميــة المدنيــة العلمانيــة إقصائيــة تجــاه أصحــاب العقليــات الدينيــة.

 ،)Haddad, 2011( ــدة ــرة موح ــا ظاه ــن كونه ــًدا ع ــة، بعي ــا القومي ــة، كم ــإن الطائفي ــك، ف ــى ذل ــالوة عل ع
فإنهــا تتبايــن علــى طــول الخــط، مــع وجــود متغيــرات لهــا عالقــات مختلفــة تماًمــا مــع القوميــة، وعواقــب 
ــة  ــات الطائفي ــون الهوي ــد تك ــف، ق ــة للطي ــض الكثاف ــرف المنخف ــد الط ــة. عن ــكيل الدول ــى تش ــة عل مختلف
مبتذلــة وبســيطة وغيــر مسّيســة، ومتوافقــة مــع تبنــي هويــة قوميــة أوســع فــي الوقــت نفســه. ال يمكــن تســييس 
ــاًل  ــة التــي ال تتعلــق إال قلي ــة واســتغاللها فحســب كوســيلة مــن وســائل المنافســة الجماعي الهويــات الطائفي
بالعقيــدة الدينيــة، إنمــا بشــكل رئيــس حــول الوصــول إلــى المــوارد أو الســلطة الشــحيحة، بــل يمكــن أيًضــا 
ــذه  ــل ه ــة مث ــن إقام ــد؛ يمك ــرق تس ــالء و/ أو ف ــتقطاب العم ــة الس ــب الحاكم ــل النخ ــن قب ــتخدامها م اس
»الطائفيــة األداتيــة« بالتزامــن مــع الهويــات الوطنيــة، علــى الرغــم مــن أن كل واحــدة قــد تتنافــس مــع األخــرى 
وتضعفهــا، وعلــى الرغــم مــن أنهــا عــادة مــا تكــون غيــر عنيفــة، إال أنهــا يمكــن أن تصبــح عنيفــة. أمــا حيــث 
تــزداد الكثافــة والتركيــز، فيصبــح القطــب عبــارة عــن طائفيــة متشــددة وعلــى مســتوى عــال مــن التســييس، 
وتؤكــد علــى امتــالك الحقيقــة الدينيــة وفرضهــا علــى الحيــاة العامــة، وتحــث علــى اســتخدام العنــف ضــد 
الكفــار أو المرتديــن، وغالًبــا مــا تكــون عابــرة للوطنيــة، لذلــك فهــي مــن المحتمــل أن تنافــي الــوالء للدولــة 

.)Brubaker, 2015( 3ــة الوطني
علــى هــذا النحــو، علــى الرغــم مــن أن الطائفيــة والقوميــة ترتبطــان بعالقــة عكســية فــي الحالــة األخيــرة، 
ــه مــن األفضــل أال ننظــر  ــة. بالنظــر إلــى ذلــك، فإن لكــن هــذا ال ينطبــق علــى األنــواع األخــرى مــن الطائفي
إلــى »التــوازن« القومــي - الطائفــي علــى أنــه انقســام، وإنمــا سلســلة متصلــة مــن أنمــاط الهويــة الممكنــة فــي 
المجتمــع، تــراوح مــا بيــن األكثــر عالمية/شــمولية فــي أحــد قطبيــه إلــى األنمــاط الخصوصيــة/ الحصريــة 
فــي القطــب اآلخــر. فــي الحالــة األولــى، ســتكون هنــاك دولــة قائمــة علــى القوميــة المدنيــة، تشــمل جميــع 
مــن يحملــون جنســيتها، مــع بقــاء الهويــات الطائفيــة غيــر مسيســة؛ فــي الحالــة الثانيــة، ســنكون أمــام مجتمــع 

)3(  هذه االختالفات هي أنواع مثالية قد تتداخل في الممارسة العملية.
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ــة »اآلخــر«  ــة المتشــددة، التــي تنكــر عضوي ــل الحــركات الطائفي ــة وعالــي االســتقطاب مــن قب ــي القطبي ثنائ
فــي المجتمــع السياســي. تــراوح بيــن هاتيــن الحالتيــن الحالــة المتوســطة كالتــي يمتلــك فيهــا الفاعلــون فــي 
ــة، كمــا هــو الحــال فــي معظــم بــالد الشــام. قــد  ــو - قومي ــة إثن ــة وهوي ــة أداتي ــات طائفي الوقــت نفســه هوي

يكــون لــكل دولــة »تــوازن« قومــي -  طائفــي خــاص.
يكــون لمثــل هــذه التباينــات فــي أنمــاط الهويــة عواقبهــا علــى تشــكيل الدولــة. يمكــن القــول إن الهويــات 
األكثــر شــمواًل تــؤدي إلــى تشــكيل مؤسســات دولــة أكثــر شــمواًل، فــي حيــن إن الهويــات الضيقــة الخاصــة 
قــد تجعــل مؤسســات الدولــة غيــر شــاملة، وفــي الحــاالت األشــد تــؤدي إلــى فشــل الدولــة. ومــع ذلــك، 
ــا فــي دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تقــع فــي »الحــاالت  فــإن الكثيــر مــن السياســات القائمــة فعلًي
ــة  ــن الطائفي ــتخدم كاًل م ــي تس ــة الت ــة الهجين ــاء الدول ــات بن ــزز ممارس ــددة تع ــات متع ــطة«، بهوي المتوس

ــة. والقومي
ــرق  ــة الش ــي منطق ــة ف ــاط الهوي ــي أنم ــب ف ــن كث ــي ع ــم اآلت ــث القس ــة، يبح ــاء الدول ــى بن ــر إل ــل النظ قب

ــة. ــة والطائفي ــن القومي ــة بي ــد، العالق ــه التحدي ــى وج ــا، وعل ــمال أفريقي ــط وش األوس
3.  أصول وتنوع الهويات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ــا:  ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــب، ف ــي الغال ــة ف ــددة، المتنافس ــات المتع ــش الهوي تتعاي
ــا  ــات م ــة(، والهوي ــة الدول ــة )أو قومي ــات المحلي ــة(، والهوي ــة، والطبق ــة، والطائف ــة )القبيل ــات الفرعي الهوي
فــوق الدولــة )القوميــة العروبيــة واإلســالم(. هــذه الهويــات تتمتــع بالديمومــة واالســتمرارية: فقــد وجــدت 
ــا بيــن المنتميــن إلــى الدولــة  االســتطالعات علــى مــدى عقــود أن هويــات األفــراد مقســمة بالتســاوي تقريًب
والعروبــة واإلســالم، علــى الرغــم مــن أن القــوة النســبية لهــذه الهويــات تتفــاوت إلــى حــد مــا مــع الزمــن4. 
تظهــر اســتطالعات الــرأي األخيــرة تصاعــًدا فــي القلــق بشــأن العــداء الطائفي، وهــو مــا تعارضــه األغلبيات5. 

مــا العوامــل التــي تفســر مثــل هــذه الهويــات، وتنوعاتهــا؟ كيــف تؤثــر فــي تشــكيل الدولــة؟
3. 1. تراث هوية الشرق األوسط وشمال أفريقيا

يقيــد النمــط التاريخــي المــوروث للهويــة )لكنــه ال يحــدد( الهويــات التــي يمكــن بناؤهــا. إن القوميــة، فــي 
حيــن أنهــا متجــذرة فــي »إثنيــة« ومدعومــة مــن خــالل التواصــل االجتماعــي الــذي جــرى تمكينــه مــن خــالل 
 Anderson,( تتوافــق مــع مجتمــع متخيــل، ال مــع مجتمــع موجــود )HINNEBUSCH 141( ،اللغــة المشــتركة
1983(، ومــن ثــّم، يجــب أن يتــم بناؤهــا بشــكل مقصــود، ويــزداد احتمــال نجاحهــا إذا توافقــت هــذه الدولــة 
ــاب وجــود  ــم مــا. أمــا فــي حــال غي ــة طويلــة للجماعــة السياســية المتشــاركة فــي إقلي ــات تاريخي مــع ذكري
ــة أو  ــاء األم ــل بن ــن أن يفش ــاعدة، فيمك ــون مس ــن أن تك ــداًل م ــة ب ــدود محبط ــت الح ــة، أو إذا كان ــة أولي أم
ــت  ــة )O’Leary, 1998; Smith, 1995: 29 - 50; Armstrong, 1982(. أعاق ــو الوحدوي ــه نح ــى التوج ــؤدي إل ي
انظــر اســتطالعات الهويــة التــي أجراهــا شــبلي تلحمي، اســتطالعات الرأي العــام العربي الســنوية مع شــركة زغبــي الدولية:  )4(

https://www.brookings.edu/research/2010 - arab - public - opinion - poll - results - of - arab - opinion 
- survey - conducted - june - 29 - july - 20 - 2010/
(5)  Arab Opinion Index 2017 - 18, Washington D.C. Arab Center, http://arabcenterdc.org/wp - 

content/uploads/201807//Arab - Opinion - Index - 2017 - 2018 - 1.pdf.

https://www.brookings.edu/research/2010‐arab‐public‐opinion‐poll‐results‐of‐arab‐opinion‐survey‐conducted‐june‐29‐
https://www.brookings.edu/research/2010‐arab‐public‐opinion‐poll‐results‐of‐arab‐opinion‐survey‐conducted‐june‐29‐
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العديــد مــن العوامــل الجيوسياســية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، التوافــق الويســتفالي بيــن 
األمــة والدولــة، والــذي كان مــن المحتمــل أن يــؤدي إلــى تهميــش الهويــات المتنافســة، مــا تحــت، ومــا فــوق 

الدولــة، وال ســيما الطائفيــة. 
دات  ــدِّ ــدت مح ــث ُوج ــة، حي ــل البدوي ــة، والقبائ ــدن التجاري ــث الم ــة حي ــة القاحل ــذه المنطق ــي ه أواًل، ف
ــا  ــة -  أو م ــف ديني ــل، طوائ ــدن، قبائ ــة  - م ــا دون الدول ــدات م ــا بوح ــة تاريخًي ــوى، والمرتبط ــة األق الهوي
ــًرا  ــات، ونظ ــذه الهوي ــى ه ــالمية عل ــات اإلس ــت اإلمبراطوري ــر«؛ ُبني ــالمية األكب ــة اإلس ــة »األم ــوق الدول ف
ــم يكــن  ــة، ل ــل دول المنطق ــي مقاب ــا ف ــددات هويته ــد مح ــإن تحدي ــا، ف ــي حدوده ــرة ف ــات الكبي ــى التقلب إل
واضًحــا وحــاًدا. )Weulersse, 1946: 79 - 83(. عــالوة علــى ذلــك، كانــت ممارســة الحكــم تتــم علــى أســاس 
الجماعــات الدينيــة، وليــس علــى أســاس المناطــق، فــي حــد ذاتهــا، مــع حكــم الخليفــة علــى األمة اإلســالمية 

ذات األغلبيــة، واألقليــات المســتقلة التــي ســمح لهــا أن تحكــم مــن قبــل قادتهــا الدينييــن.
لقــد أدى الفــرض التعســفي للحــدود مــن قبــل الغــرب، إلــى خلــق عقبــات إضافيــة كبيــرة أمــام نمــوذج  - 
الدولــة القوميــة -  فــكان تأجيــج المظالــم يغــذي تحشــيد القومييــن العــرب. وبقــدر إصــرار القومييــن العــرب 
ــة.  ــق بالعربي ــم الناط ــة العال ــبب تجزئ ــديًدا بس ــاط ش ــعورهم باإلحب ــالفة، كان ش ــة س ــة عربي ــود أم ــى وج عل
ــا دون  ــوق، أوم ــا ف ــواء م ــل، س ــن قب ــودة م ــات الموج ــدول، والهوي ــي لل ــداد اإلقليم ــن االمت ــض بي إن التناق
ــا  ــات، كان ملحوًظ ــات المجتمع ــة لهوي ــدود القاطع ــفي للح ــرض التعس ــبب الف ــم بس ــذي تفاق ــة، وال الدول
بشــكل خــاص فــي المشــرق العربــي، إذ أدى تفكيــك ســورية التاريخيــة، واختــالق العــراق باتفاقيــة »ســايكس 
بيكــو«، بعــد الحــرب العالميــة األولــى ســيئة الســمعة، إلــى التنافــس المســتمر علــى شــرعية الــدول الجديــدة، 
مــن خــالل التنافــس بيــن حــركات الهويــة مــا فــوق الدولــة، ومــا دون الدولــة. ومــع ذلــك، فقــد ســمح هــذا 
الوضــع أيًضــا  - وكان ينظــر إلــى ذلــك أنــه مــن متطلبــات الحكــم -  للقــوى االســتعمارية والــدول المســتقلة 
التــي خلفتهــا الحًقــا باســتغالل الهويــات مــا دون الدولــة مثــل الطائفيــة، وكذلــك الهويــات مــا فــوق الدولــة. 
علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن المناطــق ذات التوافــق األكبــر بيــن األمــة والدولــة، وحيــث كان للدولــة تاريــخ 
ــل القــوى االســتعمارية )علــى ســبيل  ــول مــن قب ــة للقب ــر احتمالي ــت أكث ــل داخــل حــدود محــددة، كان طوي
ــي  ــا ف ــوى )كم ــذه الق ــن له ــكان األصليي ــة الس ــة مواجه ــدود نتيج ــكلت الح ــث تش ــر(، أو حي ــال، مص المث
أتاتــورك تركيــا( )Hinnebusch, 2015; Maddy - Weizman, 1993(. كان قلــب إمبراطوريــات الشــرق األوســط 
ــة  ــراف اإلمبراطوري ــن أط ــة م ــات القومي ــاء الهوي ــتعداًدا لبن ــر اس ــة( أكث ــة والعثماني ــا )الصفوي ــمال أفريقي وش

العربيــة األقــل تماســًكا.
كان علــى بنــاة الدولــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا التالعــب بمزيــج الهويــة الــذي ورثــوه، 
أو تحســينه، أو تخفيفــه، أو محاولــة تغييــره،  - وال ســيما المتغيــرات الســائدة مــن الطائفيــة والقوميــة -  كمــا 

هــو موضــح أدنــاه.
3. 2.  القومية والطائفية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ــاء  ــي لبن ــون األساس ــط المك ــرق األوس ــة الش ــبي لمنطق ــوي النس ــس اللغ ــر التجان ــال، يوفِّ ــى أي ح عل
ــي  ــم العرب ــات علــى أســاس لغــوي، وفــي العال ــدول لديهــا أغلبي ــة مــن ال ــون فــي المئ األمــة. أربعــة وثمان
 Scarritt,( ــة ــة العربي ــوي للقومي ــاس اللغ ــكل األس ــا يش ــر، م ــد كبي ــى ح ــة إل ــة العربي ــون باللغ ــود الناطق يس
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2005(. وهكــذا تــم ترويــج القوميــات اإلثنيــة  - العربيــة واإليرانيــة والتركيــة -  مــن قبــل الــدول الســتيعاب 
ــة، وال  ــة التــي تشــترك فــي اللغــة الســائدة، )وإن كان ذلــك علــى حســاب األقليــات اللغوي األقليــات الطائفي
ســيما األكــراد(. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الجــذور الثقافيــة الطويلــة، إال أن هــذه الهويــات القوميــة لــم 
تصبــح بــارزة سياســًيا إال بســبب الشــروط البنيويــة: فقــد تــرك االنهيــار العثمانــي فراًغــا فــي الهويــة، فــي حيــن 

حفــزت مقاومــة اإلمبرياليــة الغربيــة القوميــات التــي ســعت إلــى ســد الفجــوة.
ومــع ذلــك، كانــت هنــاك نســخ متعــددة مــن القوميــة. عــززت حــركات االســتقالل ضــد اإلمبرياليــة الغربية 
ــا  ــك، خصوًص ــع ذل ــرد. وم ــكل منف ــدول بش ــن ال ــي كل م ــة( ف ــم الوطني ــا باس ــار إليه ــة )المش ــة الدول قومي
حيــث كان ُينظــر إلــى الدولــة علــى أنهــا صنيعــة االمبرياليــة، كانــت قوميــة الدولــة فــي العالــم العربــي موضــع 
تعــارض، ونــزاع مــع العروبــة كهويــة فــوق الدولــة )التــي ُيشــار إليهــا بالقوميــة الوطنيــة(، وهــي حركــة تســعى 
ــة  ــن الدول ــق بي ــق التطاب ــددة، وتحقي ــالت متع ــى دوي ــة إل ــة العربي ــع« لألم ــيم »المصطن ــى التقس ــب عل للتغل
ــم  ــي العال ــة ف ــة المهيمن ــي الهوي ــة ه ــت العروب ــن 1940 - 1980، كان ــا بي ــدة م ــرة الممت ــي الفت ــة. ف واألم
العربــي، ولــم تكــن تهمــش الهويــات مــا دون الدولــة، مثــل الطائفيــة، فحســب، ولكنهــا أيًضــا تؤخــر دمــج 
ــر  ــة )أظه ــن بالعربي ــن الناطقي ــاد ع ــز ح ــع بتماي ــي تتمت ــك الت ــيما تل ــة، وال س ــي الدول ــرى ف ــات االخ القومي
اســتطالع عــام 2016 أن 77 فــي المئــة مــن المجيبيــن مــا زالــوا يعتقــدون أن العــرب هــم أمــة وليســوا عــدة 

أمــم(.
مــع مــرور الوقــت مالــت العروبــة إلــى أن تصبــح »عاديــة«، بعــد أن اســتعملتها الــدول القطرية/المنفــردة 
ــذا  ــال، كان ه ــى أي ح ــا )HINNEBUSCH) (Phillips, 2013 142(؛ وعل ــا م ــزة نوع ــا الممي ــن هوياته ــزء م كج
يعنــي أن علــى الــدول العربيــة االحتفــاظ بالعروبــة كجــزء مــن خطــاب الهويــة، مــا ســاعد فــي إعــادة إنتاجهــا. 
كمــا أنهــا كانــت تميــل إلــى جعــل شــرعية الحكومــات العربيــة المنفــردة مشــروطة برؤيتهــا تدافــع عــن القضية 
العربيــة المشــتركة فــي سياســاتها الخارجيــة وليــس عــن ســيادة الدولــة الفرديــة. ولكــن أكثــر مــا أعــاد إنتــاج 
القوميــة العربيــة، هــو الصــراع المســتمر علــى فلســطين، والتهديــد مــن إســرائيل، والتدخــل الغربــي المســتمر 

فــي المنطقــة.
ــا  ــة داخــل )وإلــى حــد مــا بيــن( دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــز الهوي إن األســاس الرئيــس لتميي
هــو أســاس دينــي  -  أي مــا ســيظهر داخــل أي دولــة مــن جماعــات طائفيــة مختلفــة )Wimmer, 2015(. إن 
المــوروث الطائفــي للمجتمعــات متعــددة الطوائــف هــو نتــاج فتــرة طويلــة، والهويــات الطائفيــة لهــا بعــض 
ــة  ــر عالق ــا أكث ــب أنه ــن جان ــا م ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة الدول ــى قومي ــا عل المزاي
ــا مــا تتشــكل فــي »مجتمعــات صغيــرة« حقيقيــة متواصلــة،  بالنســب  -  تنتقــل عــن طريــق النســب -  وغالًب
ــران.  ــارب واألق ــات األق ــر مجموع ــة، عب ــئة االجتماعي ــا التنش ــم تعززه ــة(، ومــن ث ــت متخيل ــة )وليس ومرئي
علــى هــذا النحــو، فــإن االختالفــات فــي التــوزع الديموغرافــي للمجموعــات الطائفيــة مســألة مهمــة: وجــدت 
الدراســات التــي أجراهــا  Merkel and Wieffen (2012)و Scarritt (2005)أنــه لــم يكــن تنــوع الهويــة بقــدر مــا هو 
اســتقطاب الهويــة مــا يــؤدي إلــى نشــوب صــراع مجتمعــي، ومــن المحتمــل أن يكــون ذلــك أكثــر احتمــااًل في 
المجتمعــات التــي احتــوت مجموعتيــن أو ثــالث مجموعــات منقســمة، بحســب معاييــر متعــددة، ومتوازنــة 
مــن حيــث الحجــم، ومتســاوية فــي الوعــي المجتمعــي، والتعبئــة )علــى النقيــض مــن المجتمعــات المجــزأة 
إلــى العديــد مــن المجموعــات الصغيــرة مــا دون الدولــة، غيــر المنقســمة بشــكل حــاد، أو تلــك التــي تضــم 
ــر  ــتركة أكب ــة مش ــة وطني ــي هوي ــاج ف ــون االندم ــث يك ــر، حي ــات األصغ ــن األقلي ــد م ــرة، والعدي ــة كبي أغلبي
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هــو األرجــح(. وحــول مــا إذا كانــت نتائــج االســتقطاب ســتتأثر فعلًيــا بنــوع  - شــدة -  الطائفيــة: إذا كانــت 
ــُتغلت  ــا؛ وإذا اس ــتقطاب منخفًض ــون االس ــح أن يك ــال األرج ــة، فاالحتم ــر مسيس ــة غي ــات الطائفي االختالف
االختالفــات الطائفيــة، ســيكون االســتقطاب متوســًطا، وفــي حــال الطائفيــة المتشــددة ســيكون االســتقطاب 
عالًيــا. باختصــار، كان بنــاة الدولــة مقيديــن مــن قبــل العديــد مــن الهويــات التاريخيــة المتنافســة المحتملــة، 
ــتغاللها  ــوا باس ــد قام ــوا ق ــن أن يكون ــي يمك ــة، والت ــة للقومي ــكال المختلف ــة، واألش ــك الطائفي ــي ذل ــا ف بم

أحياًنــا. فمــا الــذي حــدد الهويــات التــي ســادت فــي زمــان ومــكان معينيــن؟
3. 3 . التحديث والهوية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ــة )نشــر التعليــم بيــن  ــة االجتماعي ــة إحــدى وظائــف التحديــث، وال ســيما التعبئ ــة الجماهيري تعــّد القومي
النــاس، محــو األميــة، وســائل اإلعــالم، ومــا إلــى ذلــك(، مــا يســمح بتوســيع الهويــات إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
الهويــات الفرعيــة، لتصبــح الهويــة منســجمة مــع الدولــة؛ يتيــح كل مــن اقتصــاد الســوق المتكامــل، والبنيــة 
 Gellner, 1983; Hall, 1998;( التحتيــة داخــل حــدود الدولــة أيًضــا، التفاعالت التــي تســهل بنــاء الهويــة القوميــة
ــا بالقوميــة،  Taylor, 1998(. كمــا هــو متوقــع، تزامــن تحديــث منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فعلًي
وكلمــا ازدادت هــذه حضــوًرا، كلمــا اتجهــت إلــى اســتيعاب، أو إلغــاء تســييس الهويــات الخاصــة/ المحليــة 
التــي كانــت ســائدة فــي عصــور مــا قبــل الحداثــة. عــالوة علــى ذلــك، يعــزز التطــور الرأســمالي الهويــات 
ــا  ــة، وغالًب ــة التــي تتقاطــع وتتنافــس مــع، وقــد تخفــف مــن، الهويــات الضيقــة مثــل الطائفي ــة الحديث الطبقي
ــمال  ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــذا، ف ــة )Delanty & O’Mahony, 2002: 14 - 15(. وهك ــزز القومي ــا تع م
ــى الســبعينيات  ــات، وحت ــرة األربعيني ــدة فــي فت ــة الجدي ــا، مــع تســييس الطبقــات المتوســطة، والعامل أفريقي
مــن القــرن الماضــي، اختلطــت المظالــم الطبقيــة بالقوميــة الراديكاليــة لتصبــح هــي الوســيلة الســائدة للتعبئــة 
ــة،  ــات الطائفي ــتوعبت االختالف ــة، فاس ــة لإلمبريالي ــا تابع ــا أنه ــر إليه ــي ُينظ ــة الت ــية الحاكم ــد األوليغارش ض

.)Gershoni, 1996( وطغــت عليهــا فــي أوســاط الطبقتيــن الوســطى والدنيــا
ــى  ــة عل ــد المنافس ــه يزي ــة، ألن ــات الطائفي ــروز الهوي ــن ب ــث م ــد التحدي ــا أن يزي ــن أيًض ــك، يمك ــع ذل وم
المــوارد الشــحيحة. وفــي مجتمعــات قيــد التحديــث، حيــث يتــرك األفــراد »مجتمعاتهــم الصغيــرة« للتنافــس 
فــي الســاحة االجتماعيــة األوســع، غالًبــا مــا ُتســتخدم الطائفيــة فــي الصراعــات علــى المــوارد الماديــة. بــدأ 
ذلــك بالحــدوث فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، منــذ الســبعينيات، حيــث قامــت الــدول، التــي 
ــى  ــا عل ــالء، وأحياًن ــبكات العم ــر ش ــوارد عب ــذه الم ــع ه ــرة، بتوزي ــاعدات كبي ــة أو مس ــدات نفطي ــى عائ تتلق
أســاس طائفــي. فــي الفتــرات التــي أدى فيهــا انخفــاض أســعار النفــط إلــى انخفــاض المــوارد المتاحــة، ومــع 
ــز  ــى التميي ــة إل ــر المتكافئ ــج غي ــرون النتائ ــزو الخاس ــد يع ــة، ق ــتداد المنافس ــكاني، واش ــو الس ــتمرار النم اس

الطائفــي، مــا يزيــد مــن التفكيــر الطائفــي.
إن إنتــاج التحديــث لهويــات قوميــة أكثــر شــمواًل أو تعزيــز الهويــات الخاصــة مثــل الطائفــة، يعتمــد علــى 

أثــر تفاعــل االنقســامات الطبقيــة )األفقيــة( والطائفيــة )الرأســية( علــى مســتويات ومحــاور الصــراع.
ــة  ــامات الطبقي ــت االنقس ــي. إذا تداخل ــي الطبق ــة الوع ــامات الطائفي ــر االنقس ــن أن تؤخ ــذا، يمك وهك
ز بعضهــا بعًضــا )علــى ســبيل المثــال، فئــة مجتمعيــة تشــكل الطبقــة العليــا، وأخــرى الطبقــة  والطائفيــة، وعــزَّ
ــف  ــا زاد تطيي ــا، كلم ــا بعًض ــت ببعضه ــة، وامتزج ــة والطائفي ــامات الطبقي ــت االنقس ــا تقاطع ــا(، فكلم الدني

   .HINNEBUSCH 143 ــااًل ــر احتم ــف أكث ــي العني ــراع الطائف ــي وكان الص الوع
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ــة )Grove, 1987(؛  ــات الطائفي ــتيعاب الهوي ــى اس ــادرة عل ــمولية الق ــة الش ــور القومي ــة حض ــزداد احتمالي ت
 Tonnesson,( عندمــا تنــدرج الطبقــة علــى الهويــات الطائفيــة، وهــو مــا ينتــج قوميــة ثوريــة عابــرة للطوائــف
2009(. قــد تشــتغل فــي وقــت واحــد عــدة عوامــل فاعلــة، أو قــد يهيمــن أحدهــا أو اآلخــر فــي منعطفــات 
ــذه  ــاق ه ــارج نط ــة خ ــذه الهيمن ــون ه ــن تك ــى وأي ــاول مت ــي تتن ــيرات الت ــن التفس ــم م ــى الرغ ــة، وعل معين

ــمة. ــل الحاس ــد العوام ــي أح ــيين ه ــات السياس ــول إن تصرف ــن الق ــن يمك ــة، لك المقال
3. 4 . العمل السياسي: استغالل الهوية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ــن: فــي إطــار  ــة تعتمــد علــى الفاعلي ــج الفعلي ــد االحتمــاالت، إال أن النتائ ــة تقي علــى الرغــم مــن أن البني
ز رواد السياســة تغيــرات الهويــة، وإعــادة إنتاجهــا. فــي فتــرات النــزاع الهوياتــي،  الصــراع علــى الســلطة يعــزِّ
كمــا هــو الحــال غالًبــا فــي الشــرق األوســط، تعتمــد النتائــج علــى صــراع الجهــات الفاعلــة المتنافســة التــي 

تحــاول قلــب التــوازن بيــن ممكنــات الهويــة.
كانــت القوميــة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، تحتــل المقــام األول، كإحــدى أدوات التعبئــة ضــد 
ــد  ــال ض ــة؛ كان النض ــاء المنطق ــع أنح ــي جمي ــة ف ــزاب القومي ــركات واألح ــرت الح ــا ظه ــتعِمر، عندم المس
»اآلخــر« اإلمبريالــي ينحــو إلــى امتصــاص الهويــات غيــر القوميــة، وكلمــا طــال أمــد النضــال القومي وشــدته، 
وكلمــا كانــت الحــدود التــي رســمتها اإلمبرياليــة أكثــر إحباًطــا للهويــة بــداًل مــن إرضائهــا، كانــت القوميــة 
المناهضــة لإلمبرياليــة أقــوى. بعــد االســتقالل، روجــت نخــب الدولــة علــى نطــاق واســع لقوميــة الدولــة  - 
وهــي هويــة مرتبطــة بحــدود الدولــة التــي كانــوا يأملــون أنهــا ســتكون قــادرة علــى تهميــش الهويــات الفرعيــة 
المنافســة ســواء أكانــت مــا دون الدولــة أو عابــرة لهــا -  كان لــدى نخــب الدولــة حوافــز قويــة لغــرس الهويــة 
ــة مــن  ــزداد الشــرعية الداخلي ــة( – ت ــة الوطني ــة = الدول ــة المرتبطــة بالدول ــة داخــل دولهــم )أي القومي القومي
كونهــا تمثــل جماعــة قومية/وطنيــة، ومــن التحديــث االقتصــادي الــذي يســهله التكامــل المعــزز، ومــن تعبئــة 
ــودة  ــة موج ــة« مهيمن ــاك »إثني ــت هن ــوص، إذا كان ــه الخص ــى وج ــة. عل ــة الدولي ــي المنافس ــلطة ف القوة/الس
 Beissinger, 1998; Taylor,( ــة ــة المدني ــز القومي ــا أو تعزي ــات فيه ــتيعاب األقلي ــون اس ــوف يحاول ــبًقا، فس مس
1998(. فــي العالــم العربــي، حتــى فــي حالــة عــدم وجــود أمــة تاريخيــة أوليــة تتوافــق مــع الــدول المنفــردة/
ــرض واحــدة مــن فــوق )Simon, 1997(. وكان  ــت النخــب ف ــال، العــراق(، حاول ــة )علــى ســبيل المث القطري
ــزات  ــم، والتجهي ــام بذلــك، وال ســيما الســيادة علــى اإلقلي ــد مــن األدوات المســاعدة فــي القي لديهــم العدي
ــي...  ــد اإللزام ــم، والتجني ــال، والتعلي ــائل االتص ــة، ووس ــة التحتي ــات، والبني ــة  - البيروقراطي ــة للدول المادي
ــوالءات  ــكات ال ــة، وإس ــة الدول ــن بدالل ــة المواط ــزز هوي ــاملة تع ــية ش ــات سياس ــاء مؤسس ــخ. كان إنش إل

للهويــات الفرعيــة مــا دون الدولــة، أمــًرا محورًيــا لبنــاء مثــل هــذه األمــة مــن فــوق.
ــن أن  ــروب، يمك ــل الح ــة، مث ــب الدول ــيطرة نخ ــت س ــم تح ــي تت ــداث الت ــع أن األح ــال، فم ــى أي ح عل
تعــزز القوميــة، ولكنهــا إذا فشــلت، كمــا هــو الحــال غالًبــا فــي العالــم العربــي، فإنهــا تقــوض األنظمــة التــي 

تســعى الكتســاب الشــرعية مــن خاللهــا.
علــى الرغــم مــن أن الترويــج للقوميــة الشــاملة أمــر منطقــي بالنســبة إلــى النخــب علــى المــدى الطويــل،  
إال أنــه فــي صراعــات الســلطة قصيــرة المــدى فــي المجتمعــات متعــددة الطوائــف، وال ســيما حيــث تظهــر 
ــا  ــة جماعاته ــة لتعبئ ــب الحاكم ــعى النخ ــد تس ــية، فق ــة السياس ــزة« للتعبئ ــة كأدوات »جاه ــات الفرعي الهوي
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الخاصــة، واســتغالل االنقســامات المجتمعيــة، وال ســيما الطائفيــة، علــى مبــدأ »فــرق تســد«، فــي حيــن أن 
النخــب المضــادة التــي تمثــل المجموعــات المســتبعدة لديهــا حوافــز لتعبئــة معاكســة واســتغالل الهويــات 
ــذه  ــل ه ــوي مث ــة )Binder, 1999; Peleg, 2007( وتنط ــد األنظم ــة ض ــرة للدول ــا دون/ أو العاب ــرى م األخ
 Hashemi,( ــة ــة قــد تــؤدي إلــى درجــات مــن فشــل الدول الســيناريوهات علــى مخاطــر نشــوب حــرب أهلي

ــة. ــاب القومي ــى حس ــار عل ــى االزده ــة إل ــل الطائفي ــث تمي 2015( حي

ــات  ــن الهوي ــزج بي ــات تم ــة وممارس ــتراتيجيات هجين ــة اس ــب الدول ــر نخ ــد تنش ــن، ق ــن القطبي ــن هذي بي
والممارســات األكثــر واألقــل شــمواًل. فــي الواقــع، نظــًرا إلــى أن قوميــة الدولــة المحلية/القطريــة فــي العالــم 
العربــي، لــم تكــن يوًمــا قويــة بمــا يكفــي لتهميــش الهويــات مــا فــوق ومــا دون الدولــة، فقــد حاولــت النخــب 
عــادًة اســتغالل مســتويات الهويــة الثالثــة جميعهــا. فقــد يكســبون والء جماعــة هويتهــم الفرعيــة مــن خــالل 
ــى  ــرعية عل ــاء الش ــة إلضف ــوق الدول ــة ف ــع العروب ــى رف ــون عل ــه يعمل ــت ذات ــي الوق ــازات، وف ــم امتي منحه
أنظمتهــم بيــن الجمهــور األوســع. وعندمــا لــم يكــن هنــاك تاريــخ طويــل لقيــام الدولــة أو لــم توجــد األمــة 
األوليــة كأســاس متيــن لقوميــة الدولــة )كمــا هــو الحــال فــي الــدول »المصطنعــة«(، فقــد يســعون إلــى تصوير 
دولهــم قائــدًة للهويــة فــوق الدولــة التــي كانــت ســائدة فــي زمــان ومــكان معينيــن، كمــا حــدث عندمــا زعمت 

ســورية أنهــا حاملــة لــواء قضيــة القوميــة العربيــة، أو المملكــة العربيــة الســعودية حاميــة اإلســالم.
ال يعمــل هــؤالء داخــل الــدول فحســب، بــل علــى المســتوى اإلقليمــي أيًضــا، وتتغلغــل الهويــات التــي 
ــرى  ــا األخ ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــي دول الش ــهولة ف ــية بس ــم الجيوسياس ــي صراعاته ــا ف ــون له يروج
ــة،  ــة المتنافس ــوى اإلقليمي ــل الق ــن قب ــُتغلت م ــة، واس ــوق الدول ــات ف ــت الهوي ــد ُبني ــراق(. لق ــهلة االخت )س
علــى ســبيل المثــال، روجــت مصــر عبــد الناصــر لعروبــة علمانيــة )HINNEBUSCH 144( فــي الخمســينيات 
ــي  ــالمية ف ــا اإلس ــر ثورته ــى تصدي ــالمية إل ــران اإلس ــعت إي ــا س ــي، فيم ــرن الماض ــن الق ــتينيات م والس
الثمانينيــات )Barnett, 1998(. فاألولــى، أي مصــر الناصريــة، نزعــت شــرعية اســتغالل الهويــات االنقســامية 
ــذا  ــا. أدى ه ــرت هيمنته ــرائيل دم ــد إس ــى ي ــة 1967 عل ــن هزيم ــة، لك ــة والقبلي ــل الطائفي ــة« مث »التقليدي
ــا  ــن تأطيره ــم م ــى الرغ ــي، عل ــة الت ــالمية اإليراني ــورة اإلس ــرعته الث ــذي س ــالم، ال ــو اإلس ــول نح ــى التح إل
صراحــة علــى أنهــا مناهضــة للطائفيــة، إال أنهــا مهــدت الطريــق للطائفيــة مــن جانــب أنهــا وضعــت الديــن 
ــدأت االنقســامات السياســية فــي اتخــاذ شــكل دينــي - طائفــي. وبذلــك كان  فــي المجــال العــام، بحيــث ب
اســتغالل الســعودية، وإيــران لالختالفــات الســنية - الشــيعية هــو مــا حفــز اســتقطابات ثنائيــة طائفيــة قويــة في 
المنطقــة، وأزاح الهويــات األكثــر شــمواًل. كان ذلــك بــدوره نتيجــة للصراعــات اإلقليميــة علــى الســلطة التــي 
اندلعــت بســبب إخفاقــات الــدول المتعــددة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، بــدًءا مــن تفكيــك الواليــات المتحدة 
للعــراق عــام 2003، واســتمراًرا فــي الــدول العربيــة حيــث أطلقــت االنتفاضــات العنــان للحــروب األهليــة.

4. بناء دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا: المؤسسات السياسية ما بين 
الوطنية والطائفية.

يعتمــد تشــكيل الدولــة علــى التفاعــل بيــن بنيــة نظــام الدولــة وفاعليــة بنــاة الدولــة. وهكــذا، شــكل التصدير 
المشــوه لنظــام الدولــة الويســتفالي األيــدي العاملــة فــي اللعبــة السياســية لبنــاء الدولــة، لكــن الطريقــة التــي 

تعاملــت فيهــا هــذه األيــدي كانــت مهمــة فــي صــوغ ميــزان القوميــة والطائفيــة.
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ــية أن  ــات السياس ــكان المؤسس ــة أن بإم ــم الهوي ــات فه ــاول مقارب ــي تتن ــة الت ــات األكاديمي ــد الدراس تؤك
ــا.  ــمه له ــا ترس ــم م ــا لتصمي ــا تبًع ــا، أو تغييره ــادة إنتاجه ــة، وإع ــاج الهوي ــوم بإنت تق

وفًقــا لعلمــاء االجتمــاع التاريخييــن مثــلMann (2008)و  Huntington (1968)، فــإن العوامــل األكثــر شــيوًعا 
والتــي قــد تؤثــر فــي تصميــم الــدول، هــي )1( مركزيــة الســلطة، واختــراق مؤسســات الدولــة للبنيــة التحتيــة 
للمجتمــع )المأسســة(، و)2( إدمــاج القــوى المجتمعيــة فــي المؤسســات السياســية )التشــاركية(. علــى أحــد 
طرفــي السلســلة، ثمــة دول قويــة، ذات مســتوًى عــال فــي كليهمــا، حيــث تعطــي فــي الغالــب التمثيــل لمعظــم 
الجماعــات الهوياتيــة، وتنظــم التنافــس بيــن هــذه الجماعات بشــكل ســلمي، وتوفر األمــن، والســلع العامة بما 
يعــزز والء المواطــن لألمــة، ومــن ثــّم، فهــي تقطــع الطريــق أمــام تفعيــل الهويــات العابــرة للدولــة، والتــي يتــم 
التالعــب بهــا مــن الخــارج. علــى الجانــب اآلخر ثمــة دول ضعيفــة، تعانــي نقًصا فــي كل مــن مركزية الســلطة، 
واالســتيعاب الكافــي، ومــن ثــّم، نقًصــا فــي القــدرة علــى إرضــاء حاجــات المواطنيــن، الذيــن تــزداد احتمالية 
أن يأخــذ والؤهــم شــكل الهويــات الفرعيــة دون الدولــة )إثنــي أو طائفــي(، قابــل لالشــتعال بفعــل الخــارج.
فــي الواقــع تميــل معظــم دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ألن تأخــذ مواقــع وســطية، علــى طــول 
السلســلة بيــن هذيــن القطبيــن، دول قوميــة شــمولية، وأخــرى إقصائيــة تعتمــد علــى هويــات فئويــة خاصــة 

.)Wimmer, 2002; Coakley, 2012: 219 - 39( دون الدولــة
إن الطريقــة التــي ُتبنــى بهــا ســلطة الدولــة عامــل مهــم. ينطــوي بنــاء الدولــة علــى العديــد مــن التحديــات، 
أو األزمــات التــي مــن األفضــل معالجتهــا بشــكل متسلســل، كمــا حــدث فــي بنــاء الدولــة الغربيــة، أي: أواًل، 
تركيــز الســلطة فــي المركــز، حيــث ُيهــزم فيــه بنــاة الدولــة المنافســون، والتغلغــل فــي المجتمــع واألرض عــن 
ــدود  ــع ح ــة م ــات القومي ــق والدة الهوي ــب، تتطاب ــق فحس ــت الح ــي وق ــة؛ لوف ــة للدول ــة التحتي ــق البني طري

الدولــة مــن خــالل توســيع المشــاركة والتوزيــع المجتمعــي. 
ــة تنشــأ »قبــل األوان«، أي قبــل  ــن المتأخريــن فــي أن مطالــب المشــاركة والرعاي ري تكمــن مشــكلة المطوِّ
ــوية  ــة تس ــاة الدول ــى بن ــن عل ــّم، يتعي ــن ث ــلطة )Binder & LaPalombara, 1971(؛ وم ــز الس ــد وتركي توحي
التناقــض بيــن تركيــز الســلطة علــى مســتوى النخــب، وتوســيعها مــن خــالل المشــاركة الشــاملة للجماهيــر، 
ــكال  ــدوث األش ــإن ح ــح، ف ــكل صحي ــك بش ــق ذل ــة تحقي ــى صعوب ــًرا إل ــي. نظ ــع االجتماع ــادة التوزي وإع

ــوف. ــر مأل ــو أم ــوازن ه ــالالت الت ــن اخت ــة م المختلف
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، تعــّد هــذه االختــالالت بيــن المأسســة واإلدماج/الشــمولية 
أمــًرا شــائًعا. ومــن ثــّم، قــد تكــون الدولــة متعــددة الطوائــف اندماجية/شــاملة نســبًيا، لكنهــا تكــون، نتيجــة 
ضعــف المأسســة، عرضــة للتعبئــة الطائفيــة، وقابلــة لالختــراق بشــكل كبيــر مــن قبــل الطائفيــة العابــرة للــدول 
ــاج/ ــة االندم ــتبدادية ضعيف ــدول االس ــى ال ــي عل ــع المؤسس ــاء الطاب ــم إضف ــد يت ــة(. ق ــة« اللبناني )»التوافقي
الشــمولية، لقمــع المعارضــة بعــض الوقــت، لكــن مظالــم المجموعــات المســتبعدة تجعلهــا عرضــة للتعبئــة 
المناهضــة للنظــام، إذا انخفضــت قــدرة الدولــة. ســيحدد الشــكل الــذي تتخــذه المعارضــة تبًعــا لنــوع اإلقصاء 
مــا إذا كان علــى أســاس طائفــي أو طبقــي: تجريبًيــا، اســتبعدت دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا الحاليــة 
الطبقــات الدنيــا؛ ومــع ذلــك، فــإن منطقــة الشــرق األوســط هــي أيًضــا المنطقــة التــي تشــهد أعلــى مســتويات 
 Bormann Bormann,(  ــة ــون طائفي ــا تك ــا م ــي غالًب ــة، والت ــات الفئوي ــاس الهوي ــى أس ــة عل ــاء الحالي اإلقص

     .)Girardin, Hunziker, & Vogt, 2015
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ومــا يزيــد األمــور تعقيــًدا هــو أن ُبعــدي تشــكيل للدولــة يجــب أال يكونــا مرتفعيــن أو منخفضيــن، ويمكــن 
ــق  ــط، بطرائ ــمول المتوس ــطة واإلدماج/الش ــة المتوس ــن المأسس ــال، بي ــبيل المث ــى س ــدول، عل ــع ال أن تجم
ــي  ــات HINNEBUSCH 145 ف ــر المؤسس ــون تأثي ــح أن يك ــن المرج ــاالت، م ــذه الح ــل ه ــي مث ــة؛ ف مختلف

الهويــة مختلًطــا، وربمــا يعيــد إنتــاج كل مــن القوميــة والطائفيــة.
ــا  ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــطية ف ــيناريوهات الوس ــذه الس ــل ه ــت مث ــع، كان ــي الواق ف
نموذًجــا شــائًعا فــي العقــود األولــى مــن بنــاء الدولــة بعــد االســتعمار، وال ســيما اســتخدام ممارســات األبويــة 

الجديــدة الهجينــة.
مــع إنهــاء االســتعمار، لــم يســتطع بنــاة الــدول فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا االعتمــاد على شــرعية 
كافيــة مــن القوميــة المتمركــزة حــول الدولــة، واســتغلوا الهويــات الفرعيــة، مثــل القبليــة والطائفيــة، فــي بنــاء 
الســلطة األبويــة علــى نطــاق واســع. وأدى ذلــك، جنًبــا إلــى جنــب مــع الممارســات والهيــاكل البيروقراطيــة 
ــي  ــوع ف ــإن التن ــذا، ف ــة )Bacik, 2008(. وهك ــدة هجين ــة جدي ــتبدادية أبوي ــة اس ــاج أنظم ــى إنت ــة«، إل »الويبري
الممارســات األبويــة الجديــدة كان يحــدث بســبب التنــوع فــي أشــكال اإلدماج/الشــمول واالســتيعاب ومــن 
ــلطة  ــلطوية والس ــة الس ــن األبوي ــبي بي ــوازن النس ــد، كان للت ــه التحدي ــى وج ــات. عل ــي الهوي ــوع ف ــّم، التن ث
ــال  ــا، زاد احتم ــام أبوًي ــا كان النظ ــاج، فكلم ــة واإلدم ــي المأسس ــر ف ــن تأثي ــام معي ــي أي نظ ــة ف البيروقراطي
ــة  ــة البيروقراطي ــة( علــى حســاب العقالني ــة )وغيرهــا مــن الهويــات مــا دون الدول اســتغالل النخــب للطائفي
ــجيع  ــة وتش ــكرية/ األمني ــوات العس ــي للق ــد الطائف ــالل التجني ــن خ ــال، م ــبيل المث ــى س ــمولية - عل والش
الصــراع الطائفــي بيــن النــاس مــن أجــل التفرقــة واإلقصــاء والحكــم. أدت هــذه الممارســات إلــى إضعــاف 
المؤسســات الالزمــة لتجســيد تحالفــات عابــرة للطبقــات والطوائــف، والتــي يمكنهــا أن تضعــف الطائفيــة، 
وتشــكل دواًل أكثــر متانــة. علــى العكــس مــن ذلــك، كلمــا تــم تطويــر الجانــب البيروقراطــي للنظــام - مــع 
ــام  ــاوية أم ــة المتس ــة، والمعامل ــة البيروقراطي ــز العقالني ــا، وتعزي ــو جزئًي ــدارة ول ــس الج ــى أس ــف عل التوظي
القانــون، والمؤسســات مثــل األحــزاب السياســية المصممــة لتنظيــم المشــاركة واالســتقطاب العابــر للطبقات، 
التحالفــات العابــرة للطوائــف -  كلمــا كان النظــام أكثــر إدماًجــا وشــمواًل، وســيزداد احتمــال تمركــز الهويــات 

حــول الدولــة، وبعبــارة أخــرى، هويــة قومية/وطنيــة.
تباينــت أشــكال الشــمول بحســب أصــول األنظمــة العربيــة، إذ ظهــرت أشــكال أكثــر شــمواًل من االســتبداد 
الشــعبوي نتيجــة الحــركات القوميــة واالنقالبــات الثوريــة ضــد األوليغارشــية القديمــة فــي الخمســينيات مــن 
ــزب  ــالل ح ــن خ ــة، م ــة والفالحي ــة العمالي ــر االنتخابي ــج الدوائ ــة ودم ــعت لتعبئ ــي س ــي، والت ــرن الماض الق
واحــد، والمؤسســات النقابيــة، مــن أجــل إبعــاد األوليغارشــية القديمــة، وغيرهــا مــن المنافســين السياســيين. 
ــد  ــة، والعق ــة العربي ــن القومي ــة بي ــالل المزاوج ــن خ ــح م ــكل صري ــرعيتها بش ــة ش ــذه األنظم ــتمدت ه اس
ــم االســتحقاقات  ــل تقدي االجتماعــي الشــعبوي، حيــث حصلــت األنظمــة علــى الدعــم السياســي فــي مقاب
الماديــة للمواطنيــن، بغــض النظــر عــن أصولهــم المجتمعيــة. تميــل مثــل هــذه األنظمــة إلــى تجســيد تحالفات 
عابــرة للطوائــف، مــن الطبقتيــن الوســطى والدنيــا، والتــي تضعــف الهويــات الطائفيــة التــي أعيــد إنتاجهــا فــي 
الوقــت نفســه مــن خــالل الممارســات األبويــة الســلطوية التــي اســُتخدمت لتوطيــد الســلطة حــول القائــد. 
ــة  ــاردة »الكينزي ــرب الب ــه الح ــذي أنتجت ــد ال ــي الجدي ــام العالم ــات النظ ــن منتوج ــعبوية م ــت الش ــد كان لق
الجديــدة« )neo - Keynesian( عندمــا قــدم المركــزان العالميــان )الشــيوعية والرأســمالية( منافــع ماديــة كبيــرة 
ــة  ــي حقب ــاواة. ف ــى المس ــة عل ــة القائم ــتراتيجيات التنمي ــة اس ــر العالمي ــززت المعايي ــراف، وع ــدول األط ل
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ــض الدعــم  ــي واجهــت تخفي ــة الت ــدأت األنظمــة التابع ــة، ب ــة« الالحق ــاردة »النيوليبرالي ــرب الب ــد الح ــا بع م
ــر  ــة« للتراجــع عــن العقــد االجتماعــي. اســتوعبت النخــب المعايي ــة »النيوليبرالي تتعــرض للضغــوط العالمي
ــا  ــة، وتحالفاته ــاتها الخارجي ــة سياس ــا مواءم ــادت أيًض ــي، وأع ــراء الذات ــجعت اإلث ــي ش ــة« الت »النيوليبرالي
ن القوميــة العربيــة فــي شــرعيتها. لقــد تطــورت فــي الغالــب إلــى  تجــاه الغــرب، ومــن ثــّم، تخلــت عــن مكــوِّ
أنظمــة مــا بعــد الشــعبوية، إذ بقيــت اســتبدادية، لكنهــا غيــرت مــن قواعدهــا االنتخابيــة، وضمــت رأســماليين 
تابعيــن ذوي امتيــازات جديــدة، واســتبعدت الطبقــات الدنيــا. فــي العمــوم كان تأثيــر إعــادة توزيــع الثــروة فــي 
المجتمعــات الطائفيــة غيــر متســاو، مــا أدى إلــى إحســاس بالتمييــز الطائفــي، وتراجــع الــوالء للدولــة لــدى 

الفئــات الخاســرة.
ــكيل  ــن تش ــوأ م ــاالت األس ــد الح ــة، توج ــدول القوي ــة بال ــلة المتصل ــن السلس ــد م ــرف البعي ــى الط عل
الدولــة  - الــدول الفاشــلة ذات المؤسســات المنهــارة، جزئًيــا علــى األقــل، إذ افتقــدت القــدرة علــى احتــكار 
ــي  ــف، وف ــددة الطوائ ــدول متع ــي ال ــة ف ــاف الدول ــن إلضع ــا. يمك ــاحة أراضيه ــى مس ــروع عل ــف المش العن
ظــل اإلقصــاء المتنامــي، واســتغالل الطائفيــة، أن يفتــح البــاب أمــام الحــرب األهليــة، وإمــكان فشــل الدولــة. 
غالًبــا مــا يــؤدي انهيــار النظــام فــي الــدول الفاشــلة، وفًقــا لـــ)Zartman 1995: 1(، إلــى النكــوص إلــى الهويات 
 Bormann et al.,( ــة مســلحة ــى جماعــة طائفي ــة إل ــاس والءاتهــم مــن الدول ــد ينقــل الن ــة، إذ ق مــا دون الدول
ــر  ــة، بالنظ ــة مجتمعي ــدأ كل فئ ــة )Posen, 1993(، إذ تب ــالت أمني ــد معض ــا يول ــو م Byman, 2014 ;2015(، وه
ــالل  ــن خ ــال، م ــبيل المث ــى س ــا -  عل ــادة أمنه ــتباقية لزي ــورة اس ــل بص ــد، وتعم ــه تهدي ــى أن ــر عل ــى اآلخ إل
الميليشــيات، والتطهيــر الطائفــي -  بطريقــة تجعــل الجميــع أقــل أماًنــا، ومــن ثــّم، زيــادة تصــورات التهديــد 
الوجــودي مــن »اآلخــر«. فــي مــوازاة ذلــك، تتدخــل القــوى الخارجيــة بشــكل متكــرر فــي الــدول الفاشــلة 
لتمكيــن القــوات الصديقــة -  غالًبــا مــا تســتخدم مجموعــات تشــاركها هويتهــا الفئويــة لشــن حــروب بالوكالــة  
-  ومــن ثــّم، تفاقــم الصــراع. توفــر الــدول الفاشــلة أرًضــا خصبــة مثاليــة لتمكيــن أشــكال الطائفيــة اإلقصائيــة 
ــة،  ــل الدول ــيناريوهات فش ــي س ــًرا، ف ــاملة. أخي ــة الش ــة القومية/الوطني ــاب الهوي ــى حس ــدًدا، عل ــر تش األكث
يتــم التعجيــل بـ«إعــادة تشــكيل النظــام التنافســي« إذ يســعى الخصــوم المتنافســون HINNEBUSCH 146 لتعبئة 
الكيانــات ذات األرضيــة الفئويــة، إلعــادة تأســيس األنظمــة، ولكــن مــع أشــكال حكــم أكثــر قســرية وإقصائيــة 

.)Heydemann, 2013(

ــور  ــق تط ــدث وف ــم يح ــا ل ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــي الش ــة ف ــكيل الدول ــبق، أن تش ــا س ــظ مم نالح
ــد  ــد مــن نقطــة منخفضــة عن ــى علــى شــكل جــرس، يتزاي ــة، إنمــا وفــق منحن ــة الفيبري ــد للدول خطــي متزاي
ــرة للــدول. وصــل خطــاب  ــة العاب ــة العربي ــر بتغلغــل القومي ــديدة التأث ــدول ش ــت ال ــا كان االســتقالل، عندم
ــة شــعبوية  ــات حيــث أنشــأت األنظمــة عقــوًدا اجتماعي ــة فــي الســبعينيات والثمانيني ــى نقطــة عالي ــة إل الهوي
شــاملة، وأنشــأت بيروقراطيــات أكبــر، وأكثــر نفــوًذا، تــم تمكينهــا جزئًيــا مــن خــالل ريــع النفــط، مــا ســمح 
للطبقــات الوســطى أن تكــون شــريكة فــي الخيــارات، وجعلــت الحــدود أقــل نفاذيــة وتعــززت هويــة الدولــة. 
ومــع ذلــك، فقــد تراجعــت هــذه الــدول بعــد ذلــك تحــت تأثيــر العولمــة، مــا أدى إلــى االتجــاه نحــو اإلقصاء، 
ــدة  ــة الجدي ــن اللبرل ــة بي ــي كماش ــراف ف ــت دول األط ــد وقع ــعبوي )Hinnebusch, 2010(. لق ــد الش ــا بع م
المفروضــة مــن أعلــى )McWorld( ومقاومــة حــركات الهويــة مــن األســفل (jihad” for Barber [1999]“). كان 
ــدة،  ــلطوية الجدي ــة الس ــاته األبوي ــة، وممارس ــه اإلقليمي ــة/ تناقضات ــه األولي ــبب هويت ــي، بس ــرق العرب المش

عرضــة بصــورة خاصــة لهــذه الضغــوط.
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لفهــم التــوازن بيــن الطائفيــة والقوميــة، وارتباطهمــا بتشــكيل الدولــة فــي الــدول متعــددة الطوائــف، يمكــن 
تلخيــص التحليــل الســابق فــي النمــوذج اآلتــي. يعكــس النمــوذج نســخة بنائيــة كثيفــة تعطــي ثقــاًل متســاوًيا 

للبنيــة والفاعليــن والمــوارد، والفكــر.
بنيــة الهويــة، وبشــكل خــاص القوميــة والطائفيــة، الســياق الــذي يتجســد فيــه تشــكل الدولــة مــن خــالل 

مجموعتيــن مــن العوامــل: 
ــادة  ــن ع ــات ال يمك ــا. فالهوي ــن بناؤه ــي يمك ــات الت د( الهوي ــدِّ ــه ال يح ــد )لكن ــي يقيِّ ــراث التاريخ إن الت
اختالقهــا بشــكل قســري )كمــا قــد تعتقــد الذرائعيــة الســاذجة(، ألن القــوى المحركــة للهويــة متجــذرة فــي 
ــع،  ــي المجتم ــة ف ــات الطائفي ــوزع الجماع ــة وت ــة، كاللغ ــات الثقافي ــتركة، والمكون ــة المش ــرة التاريخي الذاك
ــح  ــا تصب ــا، فإنه ــرد بنائه ــل. )Armstrong, 1982; Smith, 19951995(؛ بمج ــدى طوي ــى م ــي عل ــا بن وكالهم

ــم. ــة بمصالحه ــكار المتعلق ــراد، واألف ــة لألف ــات الذاتي ــكل الهوي ــة« تش ــق اجتماعي »حقائ
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، تعــّد الطائفيــة، والقوميــة القائمــة علــى اللغــة، مــن أقــوى 
ــى  ــتمرار، عل ــا باس ــاد إنتاجه ــد أن يع ــات ال ب ــات، فالهوي ــن الثب ــًدا ع ــك، وبعي ــع ذل ــدة. وم ــات المدي الهوي
ــة. ومــا يجعــل األمــر أشــد خطــورة، هــو أن ثمــة  ــال، مــن خــالل ممارســات التنشــئة االجتماعي ســبيل المث
ــة  ــل القومي ــة« مقاب ــة »الوطني ــة الدول ــال، قومي ــبيل المث ــى س ــا )عل ــددة له ــيرات متع ــدات وتفس ــا تحدي دائًم
ــا  ــدا مًع ــن أن توج ــي يمك ــددة(، والت ــة المتش ــل الطائفي ــة مقاب ــة العادي ــة«، والطائفي ــة »كالعروب ــوق الدول ف
ــر الوقــت، وإعــادة خلقهــا وتراكبهــا بشــكل مختلــف  ــوازن بينهمــا مــع تغّي ــر الت فــي وقــت واحــد، مــع تغّي
بحســب المواقــف المتغيــرة بســبب األحــداث الصادمــة، مثــل الحــروب، وانهيــار الــدول. إًذا مــا الــذي يحــدد 

الهويــات المســيطرة فــي وقــت مــا؟
تتأثــر الهويــات بشــكل عميــق، علــى المــدى المتوســط،   بالتحديــث، الــذي يصنــف المجتمــع إلــى طبقات، 
ومجموعــات وظيفيــة، كمــا تتأثــر بالتعبئــة االجتماعيــة، والطباعــة، ومحــو األميــة، ومــا إلــى ذلــك، وهــو مــا 
ــث  ــورة، فالتحدي ــن الخط ــو م ــذا ال يخل ــى ه ــن حت ــة؛ ولك ــات القومية/الوطني ــي الهوي ــاج ف ــهل االندم يس
ــة. فالطريقــة التــي تتفاعــل بهــا  يحفــز أيًضــا التنافــس علــى المــوارد، والــذي يمكــن أن يتخــذ أشــكااًل فئوي
االنقســامات الطبقيــة، مــع االنقســامات الطائفيــة )عابــرة لهــا أو مقويــة( ســتحدد ميــل التــوازن بيــن الطائفيــة 

والوطنيــة. 
تتشــكل االختالفــات فــي التــوازن القومــي - الطائفــي مــن خــالل طريقــة تفاعــل التبــادل بيــن تــراث الهويــة 
ــددة  ــات متع ــي المجتمع ــة ه ــة للطائفي ــر عرض ــات األكث ــون المجتمع ــن، تك ــد القطبي ــى أح ــث. عل والتحدي
الطوائــف، والتــي تؤطرهــا الــدول المفروضــة ذات الحــدود المصطنعــة »وال تتمتــع بوجــود تاريخــي طويــل 
ــرة  ــة، ســواء دون أو فــوق أو العاب ــات الفرعي ــة، مــع الهوي ــة الدول ــة بدالل ــة المَعرف ــازع الهوي األجــل«، إذ تتن
للدولــة، مــع اســتقطاب فــي تــوزع المجموعــات الطائفيــة، واالفتقار إلــى الهويــات الطبقيــة العابــرة للطوائف. 
وعلــى العكــس مــن ذلــك، يمكــن أن تســود الهويــات الوطنيــة، حتــى فــي المجتمعــات متعــددة الطوائــف، 
ــات  ــن األقلي ــد م ــعى العدي ــح أن تس ــن المرج ــة. وم ــة للدول ــرة جمعي ــتركة وذاك ــة مش ــود لغ ــال وج ــي ح ف
ــن  ــة م ــر المسّيس ــة غي ــات الطائفي ــع الجماع ــري قط ــر، ويج ــائدة األكب ــة الس ــي الهوي ــاج ف ــرة، لالندم الصغي

بوســاطة االنقســامات الطبقيــة.
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الفاعلــون: يشــكل رواد السياســة المتحــول الــذي يتدخــل علــى المــدى القصيــر بيــن بنيــة الهويــة التاريخيــة 
ــد  ــرى، لحش ــون أخ ــة، ويهمش ــات المتاح ــض الهوي ــي بع ــكل انتقائ ــتغلون بش ــم يس ــة. إنه ــكيل الدول وتش
ــد  ــود العدي ــى وج ــًرا إل ــن نظ ــا. ولك ــاع عنه ــلطة، أو الدف ــى الس ــتيالء عل ــم HINNEBUSCH 147 واالس الدع
ــوارد،  ــة )الم ــى التعبئ ــبية عل ــم النس ــى قدرته ــد عل ــج تعتم ــإن النتائ ــادًة، ف ــين ع ــة المتنافس ــن رواد السياس م
والتنظيــم، واأليديولوجيــا(، والقــدرة علــى االســتفادة مــن األحــداث الكبــرى، مثــل الحــروب، والثــورة، وأي 
الهويــات أكثــر توافًقــا مــع كل مــن المــوروث التاريخــي والتحديــث. عــادة مــا يكــون لبنــاة الدولــة اليــد العليــا 
فــي هــذه المنافســة، تبًعــا للمــوارد الخاضعــة لســيطرتهم. إنهــم يروجــون للوطنية/قوميــة الدولــة التــي تضفــي 
الشــرعية علــى حكمهــم، ولكــن ربمــا باالقتــران مــع الطائفيــة، فــي حيــن أن حــركات المعارضــة تــروج عــادة 
لهويــة مضــادة. وســيكون للهويــات التــي يســتغلها المتنافســون لحشــد الدعــم أهــي هويــات شــاملة اندماجيــة 

كالوطنية/القوميــة، أم إقصائيــة كالطائفيــة، أثــٌر فــي تشــكيل الدولــة. 
التصميــم المؤسســاتي للدولــة، بــدوره، لــه تأثيــر متوســط المــدى فــي الهويــة، فوجــود مؤسســات قويــة  
- مركزيــة وشــاملة -  يعــزز مــن القومية/الوطنيــة، وعلــى العكــس مــن ذلــك، تميــل المؤسســات الضعيفــة 
غيــر الشــاملة إلــى تعزيــز هويــات أقــل شــمواًل -  علــى األرجــح تلــك الطائفيــة، فــي المجتمعــات متعــددة 
ــة  ــن القومي ــزز كاًل م ــدة( فتع ــلطوية الجدي ــة الس ــات األبوي ــة )المؤسس ــات الهجين ــا المؤسس ــف. أم الطوائ
ــّم، مســتويات مــن  ــوي الســلطوي، ومــن ث ــوازن يعتمــد علــى مزيجهــا البيروقراطــي واألب ــة، مــع ت والطائفي
المركزيــة والشــمول/اإلدماج. أمــا الحالــة األقصــى، وهــي فشــل الدولــة، فمــن الممكــن أن تعــزز الطائفيــة 
المتشــددة، وقــد تنتــج هــذه األخيــرة أشــكااًل أكثــر قســرية وإقصائيــة مــن الحكــم، والتــي بدورهــا تزيــد مــن 

ــاملة/االندماجية. ــة الش ــات الوطني ــش الهوي تهمي
6. الحالة السورية 

يمكــن توضيــح فائــدة اإلطــار المذكــور أعــاله، مــن خــالل تطبيقــه علــى ســورية، حيــث تباينــت الهويــات 
ــواء  ــة واحت ــورية لمركزي ــت س ــة، خضع ــة ضعيف ــن دول ــدًءا م ــن: ب ــع الزم ــر م ــكل كبي ــة، بش ــّكل الدول وتش
كافييــن للوصــول إلــى مســتويات متوســطة مــن تكويــن الدولــة )فتــرة الســبعينيات(، قبــل االنحــدار إلــى حالــة 
الفشــل الجزئــي الحاليــة، وتزامــن ذلــك مــع تغيــرات فــي التــوازن القومــي - الطائفــي. وفــي كل مرحلــة مــن 

هــذه المراحــل، كان هنــاك تغيــرات مختلفــة فــي الهويــة والمؤسســات.
6. 1. سياق الهوية والتشكيل األولي للدولة )1946 - 1963(

فــي فتــرة مــا بعــد االســتقالل، حيــث التعبئــة القوميــة التــي أتت بحــزب البعــث إلــى الســلطة، ُبنيــت القومية 
العربيــة العلمانيــة، بطريقــة تهــدف إلــى تهميــش الطائفيــة. لــم يكــن ذلــك حتمًيــا نظــًرا إلــى الســياق البنيــوي 
غيــر المالئــم، الــذي كان أبــرز مــا ميــز هــذه الفتــرة، كانــت ســورية مثــااًل فاقًعــا للطريقــة التعســفية التــي تــم 
بهــا تصديــر نظــام ويســتفاليا إلــى بــالد الشــام، كانــت النظــرة الشــائعة إلــى هــذه الدولــة الســورية الجديــدة، 
أنهــا منتــج اصطناعــي لإلمبرياليــة، لــم تحــظ بالــوالء القــوي مــن قبــل مواطنيهــا، مــع ارتبــاط العديــد منهــم 
ــة فــوق الدولــة أو اإلســالم. تميــل القوميــات المتنافســة إلــى تقســيم الحركــة القوميــة بحســب ثالثــة  بعروب

متحــوالت، هــي القوميــة العروبيــة، والوطنيــة الســورية، واإلســالم.



403

ترجمــات

عــالوة علــى ذلــك، كان هنــاك العديــد مــن الجماعــات الهوياتيــة الفرعيــة مــا دون الدولــة، والتــي تركــزت 
ــة  ــي المئ ــن 90 ف ــر م ــون أكث ــك، فك ــع ذل ــدروز(. وم ــن وال ــال العلويي ــل جب ــة )مث ــق معين ــي مناط ــا ف أحياًن
مــن الســوريين هــم مــن الناطفيــن باللغــة العربيــة و74 فــي المئــة مــن المســلمين الســنة، وتــوزع الجماعــات 
الطائفيــة بشــكل يمانــع االســتقطاب )علــى الرغــم مــن المحــاوالت الفرنســية للتقســيم والحكــم(، ويتوافــق 
مــع االندمــاج فــي هويــة وطنيــة مشــتركة. فــي الواقــع، إن مقاومــة اإلمبرياليــة، بمــا كان لهــا مــن أثر مدمــر جًدا 
علــى البــالد )تقطيــع أوصــال بــالد الشــام - ســورية التاريخيــة  -  وإنشــاء إســرائيل( قــد جعلــت مــن القوميــة 
العربيــة هــي الهويــة الســائدة. علــى هــذا النحــو، صــاغ معظــم السياســيين أيديولوجياتهــم بمصطلحــات قومية 
ــعت  ــك، س ــن ذل ــداًل م ــا؛ وب ــل تسييًس ــت أق ــي كان ــة، الت ــات الطائفي ــتغالل الهوي ــن اس ــوا ع ــاملة، وامتنع ش
األقليــات الطائفيــة إلــى االندمــاج فــي الهويــة القوميــة العربيــة، بالتــوازي مــع التحديــث ومــا تبعــه مــن تعبئــة 

اجتماعيــة، علــى ســبيل المثــال، ســفر أهــل الريــف إلــى المــدن بهــدف التعليــم.
كانــت مؤسســات األوليغارشــية الليبراليــة فــي ســورية ضعيفــة، )فــي المأسســة، والمركزيــة، والنفــوذ، ومــا 
إلــى ذلــك( لكنهــا لــم تكــن إقصائيــة بالكامــل. كانــت نخــب األقليــات الطائفيــة ممثلــة فــي البرلمــان، ولكــن 
علــى أســس طبقيــة، هيمنــت األوليغارشــية التجاريــة علــى الثــروة، والســلطة، بينمــا كافحــت أحــزاب الطبقــة 

الوســطى القتحــام النظــام السياســي.
ــا علــى األســس الطبقيــة، وليــس الطائفيــة  - يعنــي أنــه، مــع  هــذا التكويــن المؤسســي - اإلقصائــي جزئًي
ــة  ــات الطبقي ــت السياس ــة، قام ــية الحاكم ــد األوليغارش ــن، ض ــدة، والفالحي ــطى الجدي ــة الوس ــد الطبق حش
بإعــادة تصنيــف التقســيمات الطائفيــة. إضافــة إلــى ذلــك، HINNEBUSCH 148 تــم تعزيــز التعبئــة المناهضــة 
ــة الطبقــة  ــة، ودمــج قضي ــر الناجــح لألوليغارشــية علــى أنهــا مرتبطــة باإلمبريالي للنظــام، مــن خــالل التصوي

بالقضايــا القوميــة، والترويــج لنســخة ثوريــة مــن القوميــة.
ــدت  ــي تح ــزاب الت ــذه األح ــطى، ه ــة الوس ــة للطبق ــزاب الراديكالي ــح األح ــو أنج ــث ه ــزب البع كان ح
ــة  ــن الطبق ــزاء م ــا أج ــد أيًض ــة، وحش ــات الطائفي ــج األقلي ــد دم ــتقالل. لق ــد االس ــة بع ــية الحاكم األوليغارش
الوســطى الجديــدة، مــن الســنة، والفالحين، علــى أســاس القوميــة العربيــة الراديكاليــة، العلمانية، والشــعبوية، 

مســتعماًل عنصــر التمييــز علــى أســاس الصــراع الطبقــي.
ــار  ــوه أداة إلجب ــن جعل ــطى، الذي ــة الوس ــن الطبق ــن م ــاط القوميي ــل الضب ــن قب ــش م ــييس الجي ــرى تس ج

ــم. ــى تطرفه ــًرا إل ــه نظ ــم إطاحت ــن ث ــاح، وم ــى االنفت ــي عل ــام األوليغارش النظ
ــة  ــوالء للدول ــز ال ــى تعزي ــتركة، إل ــة مش ــة قومي ــن هوي ــة ضم ــات الفرعي ــب الهوي ــادة ترتي ــؤدي إع ــد ي ق
المحلية/القطريــة. ومــع ذلــك، نظــًرا إلــى أن نســخة الهويــة القوميــة األكثــر قبــواًل كانــت العروبيــة العابــرة 
ــاع  ــن اقتط ــا ع ــدم الرض ــة )ع ــز الوحدوي ــورية، وتحفي ــة الس ــوالء للدول ــع ال ــى تراج ــك إل ــة، أدى ذل للدول
ســورية مــن قبــل القــوى اإلمبرياليــة(، وشــجع القــوى اإلقليميــة علــى التدخــل في السياســة الســورية، مــا أدى 
 Hinnebusch, 1990: 49 - 119; Hinnebusch, 2001: 15 - 24; Van Dusen,( إلــى انقالبــات مزعزعــة لالســتقرار
1975(. أدى االقتــران بيــن الصــراع الطبقــي الداخلــي والتعبئــة المناهضــة لإلمبرياليــة، وضعــف المؤسســات 
وتســييس الجيــش، والتدخــل اإلقليمــي، إلــى وجــود دولــة ضعيفــة، ومســتوى عــال مــن عــدم االســتقرار، مــا 
فتــح البــاب أمــام اســتيالء البعثييــن علــى الســلطة. ومــع ذلــك، فــإن التعبئــة البعثيــة للقوميــة الثوريــة عملــت 

كأســاس اجتماعــي يســتقر عليــه نظــام البعــث.
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6. 2. بناء الدولة البعثية والهوية )1963 - 2000(

ــد )1963 -  ــث الجدي ــام البع ــل نظ ــة. داخ ــات الطائفي ــييس الهوي ــلطة بتس ــى الس ــث عل ــراع البع ــدأ ص ب
1966(، كان الصــراع يــدور علــى درجــات مــن األيديولوجيــا الثوريــة، لكــن الخصــوم ســعوا للحصــول علــى 

الدعــم مــن خــالل االعتمــاد علــى الروابــط الطائفيــة، )إضافــة إلــى االنتمــاءات الفرعيــة األخــرى كاألصــول 
ــًكا  ــر تماس ــة األكث ــات الطائفي ــت األقلي ــة، كان ــل النخب ــام داخ ــرة للنظ ــرة الصغي ــي الدائ ــة(. ف المناطقي
)العلويــون والــدروز( أكثــر قــدرة علــى اســتغالل الروابــط الطائفيــة مــن البعثييــن الســنة المنقســمين مناطقًيــا، 
والذيــن بــدأوا الميــل نحــو الخســارة فــي الصــراع علــى الســلطة، مــا أدى إلــى زيــادة التكويــن األقلــوي فــي 
نخبــة النظــام البعثــي. أثــار النــزاع بيــن البعــث، وجماعــات المعارضــة التــي يهيمــن عليهــا الســنة، الناصريــون 
 Van Dam, 1981;( واإلخــوان المســلمون، معارضــة عامــة للــدور غيــر المتناســب لألقليــات فــي قيــادة البعــث
Seymour, 1970; Van Dusen, 1975(. علــى الرغــم مــن ذلــك، تمــت مأسســة نظــام البعــث تحــت إدارة حافــظ 
األســد كنســخة شــعبوية مــن األبويــة الســلطوية الجديــدة التــي اســتغلت هويــات متعــددة، ونشــرت الطائفيــة 
ــة  ــة القومي ــج الهوي ــاملة، وتروي ــات الش ــق المؤسس ــن طري ــا ع ــن تمييعه ــلطة، ولك ــز الس ــالل تركي ــن خ م
ــادة  ــن لقي ــن موثوقي ــا علويي ــوي ضباًط ــن الرئيــس األب ــرة. عيَّ ــة كبي ــدة اجتماعي ــة، بصيغــة ضمــت قاع العربي
وحــدات النخبــة مــن الجيــش وقــوات األمــن. ومــع ذلــك، فقــد قــام كبــار السياســيين، والضبــاط العســكريين 
الســنة فــي دائرتــه المقربــة، بدمــج شــبكات عمالئهــم؛ كان للضبــاط العلوييــن شــركاء أعمــال ســنة  -  »تركيبــة 
ــب  ــي المكت ــف ف ــع الطوائ ــل جمي ــة« تمثي ــابات الطائفي ــت »الحس ــق. كفل ــا دمش ــة« مركزه ــكرية تجاري عس
السياســي للحــزب ومجلــس الــوزراء. فــي القاعــدة، تــم دمــج، وتوســيع الدائــرة االنتخابيــة الريفيــة متعــددة 
الطوائــف، التــي حشــدها حــزب البعــث فــي الخمســينيات، مــع اختــراق الحــزب وانتشــاره فــي قــرى الســنة 

واألقليــات، وال ســيما عندمــا أعــاد اإلصــالح الزراعــي توزيــع األراضــي علــى الفالحيــن.
عــزز خطــاب الثــورة الهويــات الطبقيــة المناهضــة لحكــم األوليغارشــيا. عقــد اجتماعــي شــعبوي يبــادل 
الــوالء السياســي مقابــل المنافــع، بغــض النظــر عــن االنتمــاء الطائفــي، التعليــم العالــي المجانــي، والوظائــف 
ــذاء  ــن، والغ ــي للفالحي ــن، واألراض ــال الصناعيي ــي للعم ــن الوظيف ــطى، واألم ــة الوس ــة للطبق الحكومي
المدعــوم للجماهيــر، ونقلــة كبيــرة نحــو األعلــى للريــف بــكل طوائفــه. اقتربــت قاعــدة النظــام مــن أن تشــمل 

نحــو نصــف الســكان.
ــن  ــر م ــع عناص ــة م ــلمين، المتحالف ــوان المس ــة اإلخ ــت جماع ــلطة، كان ــى الس ــث عل ــتيالء البع ــذ اس من
طبقــة التجــار، واألوليغارشــية القديمــة، ورجــال الديــن المســلمين المسيَّســين، هــي المعارضــة األشــد لحزب 
البعــث. نصــف المجتمــع الــذي شــعر باالســتبعاد مــن النظــام تعاطــف مــع اإلخــوان. ازداد بــروز الطائفيــة 
خــالل عمليــات التعبئــة المناهضــة للنظــام بقيــادة جماعــة اإلخــوان المســلمين، ولكــن بشــكل خــاص فــي 
أثنــاء محاولــة التمــرد 1978 - 1982، والتــي تــم تأطيرهــا علــى أنهــا حركــة ســنية ضــد هرطقــة األقليــات 
الحاكمــة. كان أمــل اإلخــوان الوحيــد بالفــوز يأتــي مــن خــالل إثــارة طائفيــة لألغلبيــة الســنية، لكــن رســالتهم 
ظلــت إلــى حــد كبيــر ذات طابــع مدينــي  - علــى ســبيل المثــال، كان مــن المؤكــد أن دعوتهــا إلــى التراجــع 

عــن اإلصــالح الزراعــي ســتنّفر الفالحيــن. 
ــون/  ــالميون، ومديني ــون/ إس ــال، علماني ــبيل المث ــى س ــنة HINNEBUSCH 149 )عل ــكان الس ــم الس انقس
ريفيــون(، ولــم ينقســم الحــزب والجيــش علــى أســس طائفيــة عندمــا ُطلــب منهــم اســتخدام القمــع الهائــل 
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ضــد اإلخــوان )علــى ســبيل المثــال، حصــار حمــاة(، وظــل الفالحــون الســنة، والبرجوازيــة الدمشــقية علــى 
الحيــاد. كانــت المؤسســات شــاملة بمــا يكفــي، بحيــث كانــت الهويــات الحزبيــة والقوميــة مضــادة للهويــات 
الطائفيــة. ومــع ذلــك، فقــد تركــت تلــك الفتــرة بصمــة دائمــة علــى المجتمــع، االســتياء فــي المــدن، والبلدات 
الســنية الشــمالية المكبوتــة، والشــعور بالضعــف لــدى العلوييــن أمــام االنتقــام الســني  - معضلــة أمنيــة كامنــة.

ــا  ــي األيديولوجي ــل. ف ــي المحتم ــام الطائف ــذا االنقس ــة ه ــي مواجه ــاملة، ف ــة ش ــاء هوي ــاعد بن ــد س إًذا، لق
البعثيــة، كان مــن المقــرر اســتيعاب الهويــات دون الدولــة، الطائفيــة واإلثنيــة )علــى ســبيل المثــال، الكرديــة( 
فــي هويــة قوميــة عربيــة مشــتركة. تحــت حكــم حافــظ، تطــورت نســخة مــن القوميــة العربيــة المتمركــزة فــي 
ســورية، حيــث ُقدمــت ســورية علــى أنهــا أكثــر الــدول العربيــة عروبــة، والمدافــع األشــد عــن العــرب ضــد 
الصهيونيــة، واإلمبرياليــة. وبالفعــل، فــإن بنــاء دولــة أمنيــة قوميــة افتراضيــة قــادرة علــى الصمــود فــي عــدة 
حــروب ضــد إســرائيل، وكذلــك االســتعداد للحــرب المســتمرة، قــد زود النظــام بشــرعية قوميــة عربيــة إضافة 
إلــى تعزيــز قوميــة اإلقليــم الســوري )التــي تركــز علــى اســتعادة األجــزاء المفقــودة - مرتفعــات الجــوالن(. 
كانــت النظــرة إلــى الطائفيــة أنهــا غيــر شــرعية، وتعمــل فــي الخفــاء علــى شــكل »واســطة« للحصــول علــى 

امتيــاز، أو االســتياء مــن هكــذا امتيــاز.
وهكــذا اســتغل النظــام كاًل مــن الهويــات مــا فــوق الدولــة )القوميــة العربيــة(، والدولــة )الوطنيــة المدنيــة 
ــاق  ــي إلح ــذا ف ــاعد ه ــد س ــه. وق ــى نفس ــرعية عل ــاء الش ــة، إلضف ــات الطائفي ــة، والهوي ــورية(، والطبقي الس
ــي مــن  ــة، الت ــات مــا دون، ومــا فــوق الدول ــاج الهوي ــة الســورية، وكذلــك علــى إعــادة إنت ــوالءات بالدول ال
 .)Hinnebusch, 2001: 65 - 88; Hinnebusch, 1990:144 - 275( ــة ــد الهوي ــا تحدي ــف معه ــل أن يضع المحتم
فــي مــوازاة ذلــك، أصبحــت ســورية دولــة أقــوى، وأكثــر تكامــاًل، مخترقــة مادًيــا مــن قبــل المركــز. حــّول بناء 
دولــة حافــظ األســد ســورية مــن ضحيــة إلــى العــب فــي السياســة اإلقليميــة، وبطــل للقضيــة القوميــة العربية، 
ضــد إســرائيل. وهكــذا، فالقوميــة أضعفــت الطائفيــة، حتــى عندمــا أعــادت الممارســات األبويــة الســلطوية 

إنتاجهــا.
6 . 3 . تدهور الدولة: إضعاف التحالف العابر للطوائف )2000 - 2010(

كان نظــام حافــظ يعتمــد علــى توفيــر األجــر مقابــل المحســوبية، وعندمــا تدهــور هــذا األجــر، فــي عهــد 
ــذه  ــالل ه ــدة. خ ــة الجدي ــات الليبرالي ــالل سياس ــن خ ــتثمرين م ــذب المس ــام لج ــعى النظ ــد، س ــار األس بش
ــع  ــف م ــاس التحال ــى أس ــتند عل ــلط المس ــن التس ــعبوية م ــد ش ــا بع ــخة م ــى نس ــام إل ــور النظ ــة، تط العملي
الرأســماليين المقربيــن مــن النظــام، والــذي لــم يكــن محصنـًـا ضــد النــزاع الطائفــي. أواًل، كان تركيــز الســلطة 
فــي يــد بشــار يعنــي إخــراج أباطــرة والــده الســنّة القدامــى مــن الســلطة، ومــن ثــّم، خســارة شــبكات عمالئهــم 
ــي  ــاح الليبرال ــن االنفت ــة م ــدة الناتج ــل الجدي ــرص العم ــز ف ــا، أدى تركي ــى. ثانًي ــنية األدن ــب الس ــن النخ بي
الجديــد علــى رأس المــال العربــي الخــاص فــي أيــدي العائلــة الرئاســية، خاصــة ابــن خــال الرئيــس، رامــي 
مخلــوف، إلــى نفــور العديــد مــن عمــالء النظــام الُســنة الســابقين )Hinnebusch, 2012(. ثالًثــا، كلــف تدهــور 
ــا إلــى جنــب مــع  الرعايــة االجتماعيــة، وقطــع دعــم الغــذاء، والوقــود، وأســعار المنتوجــات الزراعيــة، جنًب
ــة  ــرائح الطبق ــن، وش ــم الفالحي ــارة دع ــر، خس ــاف المدم ــة، والجف ــي الثابت ــى األراض ــكاني عل ــو الس النم
الدنيــا. وهكــذا، أصبــح قلــب النظــام األبــوي الســلطوي أكثــر طائفيــة، ومكوًنــا مــن طبقــة عليــا. وبالتــوازي 
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ــرط  ــز المف ــا أدى التركي ــم، كم ــزب الحاك ــام، كالح ــات النظ ــي لمؤسس ــوذ المجتمع ــص النف ــك، تقل ــع ذل م
للمحســوبية إلــى تقليــص قدرتــه علــى المســاعدة. مــع تركــز المــوارد بشــكل حــاد فــي أيــدي عــدد قليــل مــن 
الجماعــة الداخليــة للنظــام، وعمالئــه، بينمــا يتعــرض اآلخــرون النخفــاض حــاد فــي مســتويات معيشــتهم، 
ــر  ــز الطائفــي. فــي الوقــت نفســه، أدى تشــجيع النظــام لإلســالم غي ــا للتميي رأى الخاســرون أنفســهم ضحاي
السياســي، الــذي بــدأ فــي عهــد حافــظ، إلــى انتشــار اإلســالم السياســي إلــى الضواحــي، والريــف حيــث أعــد 
ــة  ــت الدول ــذا، أضح ــة )Hinnebusch & Zintl, 2015(. وهك ــالمية ريفي ــة إس ــة النتفاض ــة األيديولوجي األرضي
ــال  ــام رأس الم ــة، نظ ــي كماش ــن فك ــورة بي ــن، محش ــن الزم ــة م ــرة طويل ــة لفت ــن العولم ــبًيا ع ــة نس المعزول

ــة الجديــدة. ــا الليبرالي العالمــي، ومقاومــة ضحاي
6 . 4 .  الفشل الجزئي للدولة وتطييف النزاع السوري )2010(

لــم تكــن االنتفاضــة الســورية فــي بدايتهــا تــدور حــول القضيــة الطائفيــة بشــكل علنــي، علــى الرغــم مــن 
»تطييفهــا« الحًقــا )Abboud,2016: 183 - 86(، بــل إن جذورهــا كانــت حيــث الفــوارق الطبقيــة، التــي ولــدت 
فــي ظــل التراجــع مــن الشــعبوية إلــى الرأســمالية HINNEBUSCH (Donati, 2013) 150. عــالوة علــى ذلــك، 
ــا مــا كانــوا  كانــت االحتجاجــات األوليــة، التــي قادهــا شــباب المــدن العلمانيــون المتعلمــون، والذيــن غالًب
مــن أصــول ريفيــة عابــرة للطوائــف، غيــر عنيفيــن، ودعــوا إلــى دولــة مدنيــة ديمقراطيــة كان مــن الممكــن أن 

تهمــش الطائفيــة.
بعيًدا عن الحتمية، كان ال بّد من تالقي عدة عوامل الستحضار الطائفية إلى الصراع.

أواًل، فــي خضــم الصــراع الوجــودي علــى الســلطة، نشــر الفاعلــون المتنافســون الخطــاب الطائفــي، النظــام 
ــاف  ــى إضع ــًرا إل ــرض. نظ ــا المفت ــد جمهوره ــة لحش ــية، والمعارض ــه األساس ــواة دعم ــة ن ــه لتقوي ــن جهت م
البعثيــة كأيديولوجيــا وتنظيــم ذي جــذور جماهيريــة، لــم يكــن لــدى النظــام القــدرة علــى حشــد قــوة دفاعيــة 
ــات  ــد االحتجاج ــات( ض ــي الثمانيني ــلمين ف ــوان المس ــرد اإلخ ــي تم ــل ف ــا فع ــاق )كم ــعة النط ــادة واس مض
ــد  ــي حش ــن ف ــاة، تكم ــل للنج ــه األفض ــك رأى أن فرصت ــام 2011. لذل ــي ع ــت ف ــي اندلع ــة الت الجماهيري
األقليــات، وتعزيــز تماســك قاعدتــه العلويــة، مــن خــالل تصويــر المعارضــة علــى أنهــا إرهابيــة إســالمية. 
نظــًرا إلــى أن النظــام مــارس العنــف أيًضــا ضــد المتظاهريــن العــزل، فقــد تبنــت المعارضــة بشــكل متزايــد 
ــالمية  ــات اإلس ــت األيديولوجي ــد أصبح ــكرتها فق ــة لعس ــن، ونتيج ــا للعلويي ــنًيا ومناهًض ــا س ــا طائفًي خطاًب
ــي  ــر ف ــوزن األكب ــح ال ــام، أصب ــة للنظ ــة المناهض ــق التعبئ ــع تعم ــة، وم ــد فعالي ــر أدوات التجني ــة أكث الطائفي
ــر  ــوا أكث ــن كان ــدة، والذي ــة الجدي ــات الليبرالي ــراء السياس ــن ج ــرين م ــوام الخاس ــة الع ــود لفئ ــة يع المعارض
عرضــة لتفســير محنتهــم علــى أنهــا تمييــز طائفــي. وألن العلوييــن، الذيــن يشــكلون األجهــزة األمنيــة بشــكل 
غيــر متناســب، قــد خســروا نســبة كبيــرة مــن الضحايــا، فقــد تعــزز تضامنهــم الجماعــي حــول النظــام. أدى 
ــرى -   ــة أخ ــن جه ــيعية م ــران الش ــة وإي ــن جه ــنية م ــوى الس ــة  - الق ــة المتنافس ــوى الخارجي ــتغالل الق اس
ــة  ــوى إقليمي ــليح ق ــل وتس ــام، بتموي ــة النظ ــورية لمحارب ــى س ــون إل ــق الجهادي ــا. تدف ــى تفاقمه ــة إل للطائفي
مناهضــة لألســد، فــي حيــن جــرى تهميــش أو أســلمة جماعــات المعارضــة المســلحة العلمانيــة، وال ســيما 
ــلم  ــف المس ــباب الري ــم ش ــل محله ــورية، ليح ــن س ــن م ــطى العلمانيي ــة الوس ــري الطبق ــروج متظاه ــد خ بع
 Balanche( ــتقطاب ــديدة االس ــة ش ــة طائفي ــة قطبي ــو ثنائي ــه نح ــالد تتج ــت الب ــة. كان ــاة لالنتفاض ــود مش كجن
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 .)Balanche, 2018; Bartolomei, 2018; Hinnebusch & Imady, 2018; Phillips, 2015

ــة  ــى حماي ــم عل ــاس، واعتماده ــزات الن ــن تماي ــة« م ــة األمني ــززت »المعضل ــام، ع ــم النظ ــع تهش ــا، م ثانًي
الجماعــات/ األحيــاء الطائفيــة، مــا جعــل كل جانــب، يقــوم بتشــكيل ميليشــيات مســلحة للدفــاع عــن نفســه، 
والقيــام بتطهيــر طائفــي فــي بعــض مناطــق اآلخــر، وهــو مــا جعــل الفريــق اآلخــر أقــل إحساًســا باألمــان. ومن 
ثــّم ســّهل تقبــل الطائفيــة علــى المســتوى الشــعبي. مــع نمــو اقتصــاد الحــرب، قــام اإلســالميون المعارضــون 
ــن  ــخاص الذي ــذب األش ــال(، بج ــلحة والم ــن األس ــر )م ــوارد األكب ــون الم ــن يمتلك ــة، الذي ــر راديكالي األكث
ــي  ــم الطائف ــر خطابه ــن نش ــوا م ــّم، تمّكن ــن ث ــة، وم ــرب األهلي ــبب الح ــهم بس ــباب عيش ــن أس ــوا م حرم
ــر الســوريين، والذيــن  ــد مــن الســوريين بالتماهــي مــع مماثليهــم فــي الطائفــة مــن غي ــدأ العدي الجهــادي. ب
 Rifai, 2018;( دخلــوا فــي الصــراع الســوري، وليــس مــع المواطنيــن الســوريين ذوي الهويــة الطائفيــة المغايــرة

Abboud, 2016: 97 - 108, 162 - 87).

حتــى عندمــا كانــت الدولــة منهكــة، أظهــر جوهــر النظــام مرونــة ملحوظــة. تكيــف النظــام مــع الحــرب 
 )Khaddour, األهليــة مــن خــالل تبنــي شــكل أكثــر عنًفــا وإقصــاًء والمركزيــة مــن األبويــة الســلطوية الجديــدة
ــد  ــوم بالتجني ــت تق ــام، وكان ــة للنظ ــر فاعلي ــة األكث ــلحة المعارض ــالمية المس ــركات اإلس ــت الح (2015. كان
ــن  ــة م ــوم األم ــاء مفه ــد بن ــرف(Lund, 2013) . أعي ــي المتط ــاب الطائف ــادي، والخط ــر الجه ــالل الفك ــن خ م
منظــور طائفــي، فقــد صــور كل مــن النظــام والجهادييــن اآلخــر علــى أنــه خــارج األمــة. ومــع ذلــك، فقــد 
نجــت هويــة الدولــة الســورية، وتجســد ذلــك فــي معارضــة تقســيم البــالد عبــر الطيــف السياســي، باســتثناء 

ــة. ــا علــى اســتعادة الســيادة المحلية/الوطني ــن المتطرفيــن. وبقــي النظــام صامــًدا مصمًم الجهاديي
استنتاجات: تداعيات الحالة السورية على فهم التوازن القومي - الطائفي 

وتشكيل الدولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ال يتعــارض الســجل الســوري مــع وجهــة النظــر القائلــة إن الــدول الشــمولية القويــة، والهويــات القوميــة، 
تتعايشــان مًعــا وتغــذي كل منهمــا األخــرى علــى المــدى الطويــل، كمــا تفعــل الــدول الضعيفــة والطائفيــة. 

ولكــن علــى المــدى القصيــر، توجــد متحــوالت متعــددة بيــن هذيــن القطبيــن.
ــكل  ــة بش ــدود مفروض ــف ذات ح ــددة الطوائ ــاء دول متع ــة، وإنش ــى المنطق ــة إل ــام الدول ــر نظ أدى تصدي
ــة الدولــة الســتيعاب هويــات  تعســفي، كمــا هــو الحــال فــي ســورية، إلــى إنشــاء ســياق كافحــت فيــه قومي

ــة. ــل الطائفي ــة مث بديل
ــرض  ــادة تتع ــت ع ــران، وكان ــها متغي ــا وتسييس ــن حدته ــة، لك ــة عميق ــذور تاريخي ــة ج ــات الطائفي للهوي
ــة البديلــة. ويعتمــد التبايــن فــي التــوازن بيــن القوميــة والطائفيــة، فــي  لإلضعــاف مــن قبــل الهويــات القومي
ــن  ــاًل ع ــات، فض ــمولية المؤسس ــن، وش ــتراتيجيات الفاعلي ــى HINNEBUSCH 151 اس ــه عل ــر من ــزء كبي ج

ــخ. ــة، إل ــورة، والعولم ــرب، والث ــة، والح ــة الطبقي ــل التركيب ــياقية، مث ــل الس العوام
ســاهم كل مــن تغّيــر الهويــة وتشــكيل الدولــة، فــي تشــكيل بعضهمــا بعًضــا مــع الزمــن. فــي فتــرة مــا قبــل 
البعــث، وّلــد النضــال ضــد اإلمبرياليــة، والصــراع الطبقــي شــكاًل شــاماًل، وثورًيــا مــن القوميــة التــي هّمشــت 
ــكيل  ــى ذروة تش ــت إل ــورية وصل ــر أن س ــت للنظ ــن الالف ــة. وم ــتقرار الدول ــت اس ــا زعزع ــة، لكنه الطائفي
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ــعبي  ــام ش ــاء نظ ــة إلنش ــة والطائفي ــن القومي ــتغالل كل م ــرى اس ــا ج ــد عندم ــظ األس ــد حاف ــي عه ــة ف الدول
ــرائيل.  ــع إس ــراع م ــة للص ــف، ومصمم ــًرا للطوائ ــا عاب ــم ائتالًف ــات تض ــع مؤسس ــد م ــلطوي جدي ــوي س أب
فــي عهــد بشــار األســد، أدى قلــب العقــد االجتماعــي الشــعبوي إلــى إضعــاف هــذا التحالــف، وإلــى تمهيــد 
الطريــق لالنتفاضــة، حيــث فتــح اســتغالل الطائفيــة مــن قبــل األطــراف المتنافســة البــاب أمــام فشــل جزئــي 
للدولــة، أدى بــدوره إلــى انتشــار الطائفيــة المتشــددة علــى حســاب قوميــة الدولة/الوطنيــة. فقــد شــّكل كل 

مــن ضعــف الدولــة والطائفيــة العاليــة أحدهمــا اآلخــر.
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