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أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول ملف الربيع العربي
(الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق)
عقــدت هيئــة تحريــر مجلــة (رواق ميســلون) عــد ًدا مــن الجلســات الحواريــة خــال المــدة بيــن  5و15
نيســان /أبريــل  ،2021انطا ًقــا مــن ورقــة خلفيــة أعدتهــا هيئــة التحريــر بعنــوان «الربيــع العربــي بعــد عشــر
ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفــاق» .وشــارك فــي هــذه الجلســات عــدد مــن المثقفيــن والباحثيــن
والسياســيين فــي المنطقــة العربيــة ،قدّ مــوا خالهــا أورا ًقــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خال الجلســات ،و ُأرســل
بعضهــا اآلخــر إلــى المجلــة مــن خــارج الجلســات لنشــرها ضمــن أوراق ملــف الربيــع العربــي.
تنشــر هيئــة التحريــر فــي هــذا العــدد مــن المجلــة بعــض هــذه األوراق ،وستنشــر بعضهــا اآلخــر فــي العــدد
الثالــث مــن المجلــة الــذي يحمــل عنــوان الملــف نفســه.

برنامج الجلسات الحوارية خالل المدة من  5إلى  10نيسان /أبريل  ،2021حول ملف:
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
المتحدث الرئيس الدولة
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موضوع الجلسة

مدير الجلسة

مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة يوسف فخر الدين
العميقة وبقايا النخب الوطنية
حازم نهار
إعادة قراءة فكرية للربيع العربي
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الثقافة السائدة ودورها في
مآالت الربيع العربي
راتب شعبو
الربيع العربي؛ ثورة اجتماعية في
عقدها األول
مازن الرفاعي
الربيع العربي والفشل؛ أسئلة
المصطلح
الموجة الثانية من الربيع العربي؛ عبد المجيد عقيل
عالمات فارقة
الطائفية والتطرف ما بعد الربيع
العربي؛ األسباب والمسارات
والمآالت
العقد األول من السيرورة الثورية
العربية
عشر سنوات على ثورة يناير
المصرية؛ المآالت واألسئلة الحرجة

راتب شعبو
نور حريري
خليل الحسين
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محمد العمار
بسمة قضماني
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إشراق المقطري اليمن
أبو بكر عبد الرازق السودان

يوسف فخر الدين

االستجابة الفلسطينية السلبية
في الربيع العربي
عبد المجيد عقيل
الربيع العربي والدستور
مازن الرفاعي
الربيع العربي؛ آمال وتحديات
أالن خضركي
دور المؤسسات العسكرية
واألمنية في دول الثورات العربية
بين النهج السلمي والنزاع
المسلح
نور حريري
نجاحات وإخفاقات الربيع اليمني
هنادي زحلوط
دور المرأة في الربيع العربي
وامتداداته؛ دور المرأة السودانية
في ثورة كانون األول /ديسمبر
2018
يوسف فخر الدين
الربيع العربي؛ إضاءة على
التجربتين اللبنانية والسورية
والء عواد
القراءات الخاطئة واإلخفاق في
طمأنة السوريين
فؤاد القطريب
الثورات في ميزان المراحل
االنتقالية عبر التاريخ

التنظيم واإلدارة التقنية للجلسات الحوارية :آالن خضركي ،شادي الشحادة

ناشــط ســوري فــي الحيزيــن المدنــي والثقافــي ،مــن مواليــد  ،1979ويقيــم فــي فرنســا.
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة واالقتصــاد  -اختصــاص بنــوك ومصــارف ،ولديــه خبــرة
إداريــة ومصرفيــة مــدة ً 15
عامــا.

آالن خضركي

ناشــط سياســي ومدنــي ســوري ،إجــازة فــي القانــون مــن جامعــة دمشــق ،دبلــوم فــي
حــوار الحضــارات ،دبلــوم فــي األدب الفرنســي .يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة
غيــر ربحيــة فــي جنيــفِّ ،
مؤســس منظمــة «زيتــون» التــي تعمــل علــى التوعيــة المجتمعيــة
لمجتمــع الالجئيــن فــي القاهــرة ،عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة «ســلمى» لدعــم الالجئيــن
فــي سويســرا.

شادي الشحادة
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المشاركون في الجلسات واألوراق الحوارية
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الطائفية والتطرف بعد الربيع العربي ..األسباب والمسارات
والمآالت

منصور أحمد أبو كريم
تاريخ وصول المادة 8 :نيسان /أبريل 2021

منصور أحمد أبو كريم

ّ
كاتــب
ومحلــل سياســي فلســطيني ،لــه العديــد مــن الكتــب والدراســات والمقــاالت ،باحــث
ِ
فــي دائــرة األمــن القومــي بمركــز التخطيــط الفلســطيني التابــع لمنظمــة التحريــر الفلســطينية
ومديــر دائــرة البحــث العلمــي والدراســات فــي مركــز رؤيــة للدراســات واألبحــاثّ ،
تحصــل علــى
درجــة اللســانس فــي علــم االجتمــاع ،ودرجــة الماجســتير فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة
األزهــر بغــزة عــن دراســته التــي حملــت عنــوان «تطــور مفهــوم المقاومة فــي الفكر السياســي
ً
نموذجــا)» ،وصــدرت عــن دار الجنــدي للنشــر والتوزيــع،
الوطنــي الفلســطيني (حركــة فتــح
صــدر لــه ً
أيضــا كتــاب بعنــوان «مســتقبل النظــام الدولــي فــي عهــد الرئيــس األمريكــي ترامــب»
عــن دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع فــي غــزة .صاحــب مدونــة كأســك يــا وطــن.

الكلمات المفتاحية :الربيع العربي  .الطائفية  .التطرف  .الهوية  .الفوضى الخالقة

مقدمة
فرضــت الطائفيــة والتطــرف نفســيهما علــى المشــهد العربــي بعــد الربيــع العربــي ،فأصبــح مشــهد األحداث
فــي كثيــر مــن الــدول التــي حــدث فيهــا تحــوالت سياســية عميقــة نتجــت عــن انهيــار أنظمــة الحكــم بســبب
الحــراك الشــعبي العربــي (الربيــع العربــي) .فهــذه األحــداث فــي معظمهــا خلقــت صرا ًعــا طائف ًيــا وعرق ًيــا
دين ًيــا وهو ّيات ًيــا مصحو ًبــا بنزعــة عاليــة مــن التطــرف الفكــري والدينــي والعقائــدي تجــاه اآلخــر فــي كثيــر
مــن دول المشــرق العربــي ،نتيجــة ضعــف البنــاء المجتمعــي ،وغيــاب المواطنــة ،وانتشــار مظاهــر الفســاد
والمحســوبية.
لقــد مثلــت الطائفيــة والتطــرف وجهتيــن لعملــة واحــدة؛ تمثلــت الوجهــة األولــى فــي غيــاب مؤسســات
الدولــة األمنيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة بعــد أن تحصــن المواطــن العربــي فــي الهويــة الفرعيــة لتوفيــر
الحمايــة األمنيــة والمظلــة السياســية واالجتماعيــة .بينمــا تمثلــت الوجهــة الثانيــة فــي حالــة الصــراع الطائفــي

171

العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

والصــدام المباشــر بيــن القــوى السياســية والدينيــة واالجتماعيــة ،التــي نتــج عنهــا بــروز الطائفيــة والتطــرف
فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة فــي كثيــر مــن المجتمعــات العربيــة.

ويطــرح هــذا التطــور فــي االنقســام الطائفــي الــذي حصــل فــي المجتمــع العربــي بعــد انطاقــة موجــات
الربيــع تســاؤالت جوهريــة عــن مرجعيــة هــذا االنقســام وجــذوره ،واألســباب التــي مكَّنتــه مــن اختــراق
الكيــان االجتماعــي ،علــى الرغــم مــن وجــود ميــراث طويــل ومهــم مــن التعايــش والقبــول ،فهــل بــات مــن
ـيطرا فــي المســتقبل؟
المقــدَّ ر للحالــة الطائفيــة أن تكــون نم ًطــا اجتماع ًّيــا مسـ ً
أدت مأسســة الهويــات الطائفيــة إلــى نشــوب صراعــات حــول مكانــة وحــدود وقــوة كل طائفــة ،وقــد كان
لهــذه الصراعــات أثــر مزعــزع لاســتقرار ،خاصــة عندمــا كانــت تضفــي مشــروعية علــى أعمــال الجماعــات
التــي تمــارس العنــف وتدعــي تمثيــل طوائفهــا.
فــي هــذه المقالــة ســوف نحــاول تســليط الضــوء علــى األســباب التــي دفعــت الطائفيــة والتطــرف لتصــدر
المشــهد فــي المجتمعــات العربيــة ،والمســارات التــي ســلكتها الطائفيــة والتطــرف ،ومــآالت الظاهــرة فــي
ضــوء الواقــع العربــي واإلقليمــي والدولــي.

ً
أوال :الطائفية والتطرف ..من الخفاء إلى العلن

صاحــب انطاقــة الربيــع العربــي بــروز الطائفيــة والتطــرف وتصدرهمــا المشــهد العربــي ،بعــد تراجــع دول
ا(لدولــة الوطنيــة) وتفــكك أركانهــا ولجــوء المواطــن العربــي إلــى الهويــة الفرعيــة المتمثلــة فــي الطائفــة
والجماعــة الدينيــة لحمايتــه وتوفيــر متطلبــات الحيــاة لــه وألســرته فــي ظــل اختفــاء دور الدولــة ومؤسســاتها
فــي توفيــر المتطلبــات األساســية للمواطــن بعــد أن ضربــت الموجــة األولــى مــن الحــراك الشــعبي مفاصــل
الدولــة الوطنيــة ،و ُأســقطت معظمهــا نتيجــة غيــاب المؤسســات ،وتركــز الســلطة والثــروة فــي يــد فئــة قليلــة
مــن الطبعــة السياســية.

تجمــع طائفــة ُمعينَــة مــن النــاس
الطائف ّيــة ببســاطة تعنــي فــي معانيهــا اللغو ّيــة واالصطاح ّيــة ّ
تعصــب ،أو ّ
علــى أمــر مــا .ونحــن حينمــا نذكــر مصطلــح الطائف ّيــة يتبــادر إلــى الذهــن مباشــرة الطائف ّيــة الدين ّيــة ،أو
المذهب ّيــة ،ألنّهــا هــي الســائدة والظاهــرة فــي حياتنــا.

التعصــب والــوالء لديــن واحــد دون غيــره ،وهــذه العصب ّيــة تكــون بيــن أبنــاء
الطائف ّيــة الدين ّيــة :ويقصــد بهــا
ّ
الديانــات المختلفــة ،وليــس بيــن أبنــاء الديــن الواحــد ،وفيهــا نلحــظ ّ
كل جماعــة تتمســك بدينهــا وتحــاول
ضــرب اآلخــر .أمــا الطائف ّيــة المذهب ّيــة :فيقصــد بهــا الت ََز ُّمــت والنصــرة لمذهــب واحــد دون غيــره ،وتكــون
بيــن أبنــاء الديــن الواحــد ،ال بيــن أبنــاء الديانــات المختلفة(.)1الطائفيــة تعنــي وجــود نظــام سياســي اجتماعــي
يرتكــز علــى معاملــة الفــرد علــى أنــه جــزء مــن فئــة دينيــة تنــوب عنــه فــي مواقفــه السياســية ،بنــاء علــى ذلــك
تتحكــم الطائفــة فــي حيــاة الفــرد السياســية واالجتماعيــة ،وتحكمــه وفــق قوانينهــا وشــرائعها الدينيــة ،التــي
يقــوم بهــا رجــال الديــن بوصفهــم الحاكــم والوســيط(.)2
()1
()2
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موســى ،إســام ،عبــد الحميــد :الجماعــات الجهاديــة فــي ســورية والقضيــة الفلســطينية ،أطروحــة دكتــوراه،
(جامعــة قرطــاج ،تونــس  ،)2019ص .25

أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول ملف الربيع العربي
(الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق)

ينظــر كثيــرون إلــى االضطرابــات فــي الشــرق األوســط فــي ســياق الطائفيــة الدينيــة ،مــع التركيــز علــى
االنقســام الســني الشــيعي .لكــن عزمــي بشــارة فــي تناولــه عــن أســباب نشــوء الطائفيــة السياســية فــي الســياق
العربــي ،يؤكــد أن الطائفيــة ليســت مــن إنتــاج الطائفــة بــل العكــس .فالطائفيــة هــي التــي تســتدعي الطائفــة من
وعــي النــاس ،وتعيــد إنتاجهــا كيا ًنــا متخيـ ً
ـا فــي شــروط تاريخيــة وسياســية حديثــة ،مؤكــدً ا أن فشــل الدولــة
الوطنيــة وعجزهــا عــن دمــج الجماعــات علــى أســاس المواطنــة ،فــي محيــط إقليمــي يتســم بالصــراع ،أديــا
إلــى اســتثمار الهويــة الطائفيــة فــي الصــراع علــى الدولــة ،ليتطــور الح ًقــا إلــى صــراع علــى تاريــخ البــاد
(()
ومشــكلة «نحــن» مقابــل «هــم».

ويمثــل بــروز الطائفيــة والتطــرف فــي المشــهد العربــي أحــد نتائــج المشــروع األميركــي فــي المنطقــة ،هــذا
المشــروع الــذي حــاول تغيــر الوضــع القائــم مــن تعزيــز النعــرات الطائفيــة والمذهبيــة بهــدف تغيــر الواقــع
وإنتــاج واقــع جديــد يخــدم المصالــح األميركيــة واإلســرائيلية فــي المنطقــة مــن خــال مــا عــرف بنظريــة
الفوضــى الخاقــة.

وجــاء المشــروع علــى أنــه خليــط أو مزيــج مــن التجــارب األميركيــة الســابقة لزعزعــة األمــن واالســتقرار
فــي العالــم إبــان الحــرب البــاردة علــى شــكل حــروب أهليــة أو داخليــة كان لألمريكييــن دور فيهــا بشــكل أو
درســا مفيــدً ا وتجربــة ناجحــة
بآخــر ،فأخضعوهــا للتحليــل والتركيــب والدمــج ،مســتخلصين مــن كل واحــدة ً
تصلــح للتصديــر لــدول ومناطــق أخــرى(() .وتهــدف نظريــة (الفوضــى الخاقــة) إلــى إجــراء حملــة طويلــة
مــن الهندســة االجتماعيــة ت ُفــرض بالقــوة ،بحســب (مايــكل ليــدن) العضــو البــارز فــي التيــار المحافــظ،
حيــث قــال «حــان الوقــت لكــي تصــدر الثــورة االجتماعيــة مــن أجــل إعــادة صياغــة المنطقــة العربيــة عبــر
تغيــر ال يشــمل األنظمــة فقــط! بــل يشــمل الجغرافيــا السياســية؛ انطا ًقــا مــن رؤيــة خاصــة تهــدف إلــى بنــاء
مختلــف» .وكانــت تســتند هــذه الرؤيــة إلــى أفــكار المستشــرق الغربــي برنــارد لويــس ،الــذي كان يــرى فــي
المنطقــة عبــارة عــن تجمعــات ألقليــات عرقيــة ودنيــة غيــر قــادرة علــى العيــش ســوية فــي كيانــات وطنيــة(.)5

وحاولــت (كونداليــزا رايــس) وهــي وزيــرة الخارجيــة األميركيــة (( )2008-200رســم سياســة خارجيــة
جديــدة قائمــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ األساســية ،منهــا بنــاء قــوة عســكرية مؤهلــة لضمــان اســتمرارية
وتوطيــد التفــوق والهيمنــة األميركيــة .ووظفــت الواليــات المتحــدة األميركيــة قوتهــا العســكرية للدفــاع علــن
مصالحهــا الحيويــة وتحقيــق أهــداف سياســتها الخارجيــة ،حيــث جمعــت بيــن التهديــد باســتخدام القــوة
العســكرية واســتخدامها فعـ ً
ـا(() .وتقــوم نظريــة الفوضــى الخاقــة علــى عــدة دعائــم وركائــز أساســية ،هــي
علــى النحــو التالــي(():
(()
(()
()5
(()
(()

بشــارة ،عزمــي :الطائفــة ،الطائفيــة ،الطوائــف المتخيلــة ،المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات،
الدوحــة .2018
المينــاوي ،رمــزي ،الفوضــى الخالقــة والســيناريو األمريكــي لتفتيــت الشــرق األوســط ،والنظريــة الصهيونيــة
لشــرذمته( ،دار الكتــاب العربــي ،القاهــرة ،الطبعــة األولــى ،)2102 ،ص .72

المينــاوي ،رمــزي ،الفوضــى الخالقــة والســيناريو األمريكــي لتفتيــت الشــرق األوســط ،والنظريــة الصهيونيــة
لشــرذمته ،مرجــع ســابق ،ص.21
العســاف ،سوســن :اســتراتيجية الــردع والعقديــة العســكرية األمريكيــة الجديــدة واالســتقرار الدولــي (المجلــد
األولــى)( .الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر ،بيــروت لبنــان ،)2008 ،ص .2(5
الميناوي ،رمزي ،الفوضى الخالقة والسيناريو األمريكي لتفتيت الشرق األوسط ،مرجع سابق ،ص(.28-2
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إطــالق الصــراع العرقــي :فهــي تقــوم علــى بــث الشــرخ العرقــي الحــاد فــي الــدول التوافقيــة ،القائمــة علــى
فكــرة التــوازن بســبب تركيبتهــا العرقيــة( .والنمــوذج العراقــي خيــر دليــل علــى ذلــك ،ألن العــراق مكــون مــن
مكونــات عرقيــة بيــن العــرب واألكــراد ،والشــيعة والســنة).

إطــالق صــراع العصبيــات :بهــدف ضــرب اســتقرار الدولــة بجميــع مؤسســاتها وأجهزتهــا ،واســتبدالها
بــوالءات حزبيــة أو عشــائرية قائمــة علــى انتمــاءات قبليــة( .واألمثلــة علــى ذلــك كثيــرة منهــا النمــوذج
الليبــي ،والســوري ،واليمينــي).
ضــرب االســتقرار األمنــي :عبــر إطالــة أمــد االحتــال العســكري ،إلعطــاء انطبــاع بعــدم اســتحالة عــودة
األوضــاع الســابقة.
زعزعة االستقرار االقتصادي :بهدف ضرب االستقرار االجتماعي وخلق تنافس على الموارد.

التعبئــة اإلعالميــة :ألن التعبئــة اإلعاميــة العرقيــة والطائفيــة خاصــة كفيلــة بتغذيــة حالــة الصــراع الطائفــي
والعرقــي فــي المنطقــة.

وارتكــزت نظريــة الفوضــى الخاقــة علــى خطــاب اإلصــاح السياســي الجديــد تجــاه المنطقــة العربيــة،
ومثلــت قضيــة نشــر الديمقراطيــة نقطــة جوهريــة ،حيــث أصبــح علــى الواليــات المتحــدة األميركيــة وانطا ًقــا
مــن قناعــة مفادهــا أن غيــاب الديمقراطيــة واألوضــاع السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة الســائدة فــي
منطقــة الشــرق األوســط هــي الســبب الرئيــس فــي انتشــار اإلرهــاب والتطــرف ،حيــث ظهــر ذلــك فــي
خطابــات بــوش المتعــددة بعــد أحــداث  11ســبتمبر ،حيــث بربــط بيــن غيــاب األنظمــة الديمقراطيــة وتنامــي
ظاهــرة الفقــر  ،وأكــد علــى أن غيــاب الحريــة والتمثيــل الديمقراطــي يمثــل تحد ًيــا بالنســبة للواليــات المتحــد
األميركيــة ،ورأى أن االنتخابــات وحدهــا ال تصنــع الديمقراطيــة بــل المهــم تطــور المجتمــع المدنــي،
واإلصــاح السياســي والثقافــي واإلعامــي(.)8

الغــزو األميركــي للعــراق والمنطقــة عبــر القــوة العســكرية أدى إلــى شــيوع الطائفيــة والعرقيــة وتفــوق قانون
القبيلــة علــى الدولــة ،كمــا ســاهم غيــاب المواطنــة واالســتبداد السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي وســوء
توزيــع الثــروة والنظــرة الدونيــة إلــى أصحــاب األقليــات الدينيــة والعرقيــة لبــروز الطائفيــة فــي المجتمعــات
العربيــة ،فغيــاب التعايــش الســلمي وغيــاب منظومــة الحقــوق عبــر إيجــاد عدالــة اجتماعيــة حقيقيــة ســاهم في
بــروز الطائفيــة بعــد أن تحصــن المواطــن العربــي فــي هويتــه الدينيــة والطائفيــة علــى أنهــا بديــل عــن الهويــة
الوطنيــة الجامعــة.

ً
ثانيا :مسارات الطائفية والتطرف
نظــرا لتشــابك األدوار والتدخــات الدوليــة
أخــذت الطائفيــة والتطــرف مســارات متنوعــة ومتعــددة
ً
واإلقليميــة ،وانتشــار ثقافــة العنــف وبــروز ظاهــرة الجماعــات المســلحة علــى أســاس طائفــي ومذهبــي
وعرقــي .فــي ضــوء ذلــك بــدأت مســارات الطائفيــة تأخــذ أكثــر مــن شــكل واتجــاه ،كان أهمهــا االتجاهــات
والمســارات التاليــة:
()8
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الجمــل ،عائشــة ،محمــد :السياســة الخارجيــة األمريكيــة واإلصــالح التعليمــي فــي المنطقــة العربيــة (مصــر
كحالــة دراســية ( ،)2010-2001المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات االســتراتيجية والسياســية
واالقتصاديــة ،برليــن ،ألمانيــا  ،)2018ص .(0

أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول ملف الربيع العربي
(الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق)

مسار داخلي
اتخــذ العنــف والتطــرف الناتــج عــن الصــراع الدائــر فــي كثيــر مــن المجتمعــات العربيــة مســارات كثيــرة،
لكــن كان المســار الداخلــي أحــد أهــم هــذه المســارات الــذي ســاهم فــي تفــكك النســيج االجتماعــي لكثيــر
مــن دول المنطقــة وخاصــة العــراق ،بعــد ســقوط نظــام صــدام حســين وبــروز الطائفيــة السياســية بكونهــا
محــدد رئيــس فــي بنــاء عــراق مــا بعــد صــدام.

كانــت سلســلة ثــورات الربيــع العربــي أقــرب إلــى انفجــارات اجتماعيــة فــي البلــدان التــي حكمتهــا أنظمــة
اســتبدادية عســكرية النشــأة ،حظــرت معظــم األنشــطة السياســية واالجتماعيــة ،واعتمدت خطا ًبــا دعائ ًيــا لتأبيد
ســلطة الزعيــم األوحــد الــذي امتــزج وحزبــه وحاشــيته فــي هيكليــة الدولــة ووظفوهــا لحمايــة ســلطتهم.
ٍ
عصــر تســارع فيــه التطــور االقتصــادي واالجتماعــي ،وغذتــه وســائل
جــاءت هــذه الممارســات فــي
ـوة بيــن حريــة التفكيــر التــي فرضــت نفســها علــى
التواصــل ،واجتاحتــه العولمــة ،مــا كشــف عــن اتســاع الهـ ّ
امتــداد معظــم أنحــاء الكــرة األرضيــة ،وواقــع االســتنقاع الفكــري المعيــش فــي منطقتنــا العربيــة ،ومــا نجــم
عنــه مــن تضــاؤل اإلبــداع والتجديــد ،والتفكيــر الممســوخ المقتصــر علــى فــرض سياســة اللــون الواحــد بمــا
يتناســب واحتياجــات الهيمنــة علــى مقــدرات البــاد والعبــاد(.)9

فقــد انتشــرت فــي المنطقــة ظاهــرة فــرق المــوت و«المرتزقــة» ومشــاهد القتــل علــى الخلفيــة المذهبيــة
والدينيــة ،وأصبــح العــراق وغيــره مــن الــدول ســاحة للصــراع الطائفــي بيــن الشــيعة الســنة مــن جانــب،
ّ
وتــدل هــذه
والعــرب واألكــراد مــن جانــب آخــر .فقــد طالــت التفجيــرات الكنائــس والمســاجد(.)10
التفجيــرات علــى حــدوث تغيــر نوعــي فــي شــكل األهــداف التــي يختارهــا مــن يلعبــون علــى وتــر الطائفيــة
داخــل العــراق وخارجــه ،حيــث تطــوروا مــن اســتهداف األشــخاص إلــى اســتهداف الرمــوز الدينيــة التــي
تتمتــع بقداســة خاصــة ،مثــل ضريــح علــي الهــادي والحســن العســكري (رضــي اللــه عنهمــا) المقــدس لــدى
الشــيعة والســنة فــي العــراق لكونــه يقــع فــي مدينــة ُســنية (ســامراء) ويزوره الشــيعة مــن كل أنحــاء العــراق(.)11
بشــكل عــام ،لقــد ارتبــط حجــم التداعيــات المرافقــة لهــذه الظاهــرة ،والح ًقــا حجــم الخــراب الناجــم
عنهــا ،بدرجــة القمــع وكبــت الحريــات السياســية الســائدة فــي بلــدان الربيــع العربــي ،عــاوة علــى الظلــم
والعــوز المرافــق لــكل اســتبداد ،ومنــه ســوء توزيــع الثــروة الوطنيــة والســطو عليهــا ،مــن قبــل ق ّلــة فــي رأس
الهــرم الســلطوي .كمــا ّ
أن وجــود تباينــات اجتماعيــة ودينيــة وقوميــة ،فــي ظـ ّـل غيــاب ثقافــة المواطنــة ،م ّكــن
ٍ
بعــض القــوى الداخليــة والخارجيــة مــن اللعــب علــى هــذه التباينــات ،واســتثمارها فــي محاولــة إلذكاء نــار
الصــراع األهلــي ،بعيــدً ا مــن المســار التاريخــي المفــروض للتحـ ّـرر مــن االســتبداد وبنــاء الدولــة الديمقراطيــة
– العلمانيــة التــي تحمــي مواطنيهــا وتســاوي بينهــم تحــت ســلطة القانــون ،مــا يســاعد فــي قيامهــم بواجباتهــم

( )9التداعيــات الداخليــة لثــورات الربيــع العربــي والبدائــل المحتملــة( ،وحــدة السياســات ،مركــز حرمــون
للدراســات المعاصــرة ،الدوحــة  ،)2019ص .1
( )10الحامــد ،رائــد :المرتزقــة فــي العــراق (ميلشــيات وفــرق مــوت)( ،مجلــة المســتقبل العربــي ،العــدد (،)((8
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بيــروت ( ،)200ص .109-108
( )11يوســف ،عبــد اللــه ،جمــال :أثــر االحتــالل األمريكــي علــى العنــف السياســي الطائفــي فــي العــراق (2003
–  ،)2017المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات االســتراتيجية والسياســية واالقتصاديــة ،برليــن ألمانيــا،
 ،2019دراســة نشــرت علــى موقــع المركــز عبــر الرابــط التالــيhttps://democraticac.de/?p=61716 :
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ونيــل حقوقهــم وتج ّلــي إمكاناتهــم(.)12

مسار الصراع اإلقليمي
الصــراع الطائفــي الــذي بــدأ فــي العــراق تحــول إلــى صــراع إقليمــي بيــن الســعودية وإيــران ،واتجــه نحــو
التحــول إلــى مواجهــة عســكرية مفتوحــة ،حيــث بلــغ االســتثمار فــي الحــرب بالوكالــة بيــن الطرفيــن مراحــل
متقدمــة فــي الســاحات المختلفــة ،فــي ســورية ولبنــان واليمــن والعــراق ،حيــث يعمــل الطرفــان علــى تأجيــج
الصراعــات الطائفيــة عبــر شــركائهم المختلفيــن ،فــي حيــن تخلــت الواليــات المتحــدة األميركيــة عــن دورهــا
فــي الحــدّ مــن هــذا الصــراع ،واختــارت بـ ً
ـدال مــن ذلــك الســماح للجهــات المتصارعــة إلــى إرهــاق بعضهــا
بعضــا(( .))1بــدأ التنافــس الســعودي اإليرانــي علــى النفــوذ فــي منطقــة الخليــج منــذ الثــورة اإلســامية فــي
ً
طهــران عــام  ،19(9واســتمر مــع الحــرب العراقيــة اإليرانيــة ( )1988-1980عندمــا قدمــت الســعودية
دعمــا سياسـ ًيا وعســكر ًيا واقتصاد ًيــا للعــراق فــي مواجهــة إيــران ،ويغلــف صــراع النفــوذ بيــن البلديــن طابــع
ً
مذهبــي ،إذ تعمــل كل دولــة مــن الدولتيــن علــى دعــم طائفــة معينــة فــي العــراق ،فالســعودية تريــد إقامــة
دولــة ســنية محافظــة فــي العــراق ،كمــا تعمــل إيــران علــى بقــاء هيمنــة الشــيعة علــى النظــام السياســي بعــد
االنســحاب األميركــي منــه((.)1
ويتحــرك المعســكران الســني والشــيعي فــي اتجاهيــن متعاكســين ،مــن جهــة يحشــد معســكر شــيعي أصغــر
حجمــا لكنــه أكثــر تماســكا واتحــا ًدا ،وهــو مــا يصــوره قادتــه علــى أنــه إعــادة تــوازن تاريخيــة متأخــرة للقــوى
ً
الطائفيــة فــي الشــرق األوســط ،بينمــا يحــد القتــال الداخلــي وتضــارب المصالــح فــي المعســكر الســني مــن
فاعليتــه ،ويمكــن الجهــات الشــيعة أكثــر فأكثــر مــن الســيطرة علــى مناطــق نفــوذه( .)15لقــد ســعت إيــران
إلــى الوجــود الفعلــي مــن خــال شــبكاتها العاملــة فــي العــراق علــى الحــدود الشــمالية للمملكــة العربيــة
الســعودية مــع العــراق؛ وعملــت علــى إيجــاد مراكــز ســيطرة علــى حدودهــا الجنوبيــة مــع اليمــن لتشــكيل
طــوق جغرافــي مــن هاتيــن الجهتيــن الحدوديتيــن؛ إضافــة إلــى الحــدود الشــرقية للســعودية علــى شــاطئ
الخليــج العربــي قبالــة الســواحل اإليرانيــة فــي امتداداتــه إلــى خليــج عــدن ومضيــق بــاب المنــدب ،بمــا يمثلــه
هــذا المضيــق مــن تهديــد لألمــن القومــي الســعودي ،مــا دفــع لتشــكيل تحالــف عربــي فــي آذار /مــارس
 2015لمنــع حركــة أنصــار اللــه (الحوثــي) الــذراع اإليرانــي فــي اليمــن مــن الســيطرة علــى مضيــق بــاب
المنــدب وعــدن ومــدن أخــرى علــى الســاحل الجنوبــي لليمــن((.)1

()12
(()1
(()1
()15
(()1
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التداعيات الداخلية لثورات الربيع العربي والبدائل المحتملة( ،وحدة السياسات ،مركز حرمون للدراسات
المعاصرة ،الدوحة  ،)2019ص .2
مارتيني ،جفري :وآخرون :مستقبل العالقات الطائفية في الشرق األوسط( ،مؤسسة راند البحثية األمريكية،
واشنطن ( ،)201ص .10
الحريري ،جاسم ،يونس :التنافس الخليجي اإليراني في العراق بعد االنسحاب األمريكي ،مرجع سابق ،ص ((.
(( مارتيني ،جفري :وآخرون :مستقبل العالقات الطائفية في الشرق األوسط( ،مؤسسة راند البحثية األمريكية،
واشنطن ( ،)201ص .9
(( الحامد ،رائد :التنافس األمريكي اإليراني في العراق .خلفياته ومستقبله( ،المعهد المصري للدراسات ،أنقرة

تركيا ،)9102 ،ص .31-21

أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول ملف الربيع العربي
(الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق)

بروز حركات وجماعات متطرفة عابرة لحدود الدولة
كان مــن أبــرز نتائــج بــروز الطائفيــة والتطــرف فــي المشــهد العربــي ظهــور الجماعــات اإلرهابيــة المتطرفة،
وعبورهــا حــدود الدولــة الوطنيــة وســيطرتها علــى مســاحات واســعة مــن األرضــي ،هــذا األمــر ســمح لهــا
بتطبيــق فكرهــا المتطــرف علــى الســكان ،وممارســة أعمــال قتــل وقمــع وحشــية .وجــاء تنظيــم داعــش ردة
فعــل علــى بــروز الطائفيــة والتطــرف فــي المنطقــة.

العنــف الممــارس باســم الطائفيــة والصــراع الطائفــي والمذهبــي أدى إلــى أن مجموعــات مــن المجتمــع
قامــت «باستكشــاف معنــى الماضــي مــن جديــد ،وإقامــة شــعائر األجــداد ،ومــن هــذه الفئــة يخــرج
«المس ـ ّفلون» أي الســفلة غيــر القابليــن للتهذيــب ،الذيــن اســتعملوا الديــن مذه ًبــا لانتقــام مــن االحتــال
والدولــة والمجتمــع .ومــن هنــا أخــذ تنظيــم «قاعــدة الجهــاد فــي بــاد الرافديــن» الديــن أيديولوجيــة لتبريــر
(()1
وورثهــا تنظيــم «دولــة العــراق اإلســامية».
أعمالــهّ ،
(الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا) ( ،)ISISالمعروفــة أيضــا باســم (الدولــة االســامية فــي العــراق
والشــام)  ،)ISILوهــي مجموعــة جهاديــة ســنية تتبنــى أيديولوجيــة عنيفــة ،حيــث تطلــق علــى نفســها اســم
الخافــة ،وتدعــي الســلطة الدينيــة علــى كل المســلمين .وانبثــق تنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) مــن
تنظيــم القاعــدة فــي العــراق الــذي أسســه «أبــو مصعــب الزرقــاوي» فــي العــراق عــام ( ،200وتمكــن التنظيــم
مــن الســيطرة علــى الموصــل ،وتوســع تجــاه الرقــة فــي األراضــي الســورية ،وأظهــر وحشــية مفرطــة فــي قتــل
الخصــوم ،أكانــت عبــر قطــع الــرؤوس أم تعليــق الجثــث ،أم حــرق األحيــاء.
وجــدد (حســن أبــو هنيــة ومحمــد أبــو رمــان) فــي كتابهمــا (تنظيــم «الدولــة اإلســامية» :األزمــة الســنية
والصــراع علــى الجهاديــة العالميــة) بــأن التنظيــم وعنفــه نتــاج البيئــة العربيــة فــي واقعهــا الراهــن؛ بســبب
تســلط األنظمــة السياســية وفســادها ،والمنظومــة الفقهيــة الفكريــة .وهــو مــا أدى إلــى توتــرات اجتماعيــة
وسياســية ،تحولــت إلــى صــراع هوياتــي( )18فنتجــت «أزمــة ســنية» ،أعــادت إحيــاء تنظيــم «الدولــة اإلســامية
فــي العــراق» .هــذا التطــرف والعنــف هــو نتــاج أزمــة طائفيــة.

وســاهم فــي تمــدد التنظيــم األوضــاع األمنيــة والسياســية واالقتصاديــة فــي العــراق ،خاصــة التهميــش
الــذي عانــت منــه المناطــق الســنية ،حيــث مكنــت التنظيــم مــن التوســع والســيطرة علــى أجــزاء واســعة مــن
العــراق وســورية( .)19بديــات ظهــور تنظيــم (داعــش) ترافــق مــع االحتــال األميركــي للعــراق ،فقــد أســس
زعيــم خليــة القاعــدة فــي بــاد الرافديــن «أبــو مصعــب الزرقــاوي» التنظيــم الــذي حمــل فــي البدايــة اســم
«جماعــة التوحيــد والجهــاد» ،ثــم تعــاون مــع عــدد مــن المرتديــن علــى حكــم األغلبيــة الشــيعية ،حيــث تمــدّ د
التنظيــم فــي محافظــات نينــوى وصــاح الديــن ،واألنبــار وديالــي وشــمال بابــل وبغــداد ،وهــي محافظــات
ستعمرون والساديون األغراب( ،مجلة جدل،
الم َ
(( )1نيروز ساتيك :تنظيم «الدولة اإلسالمية» في العراق :الجالدون ُ
بغداد العراق  ،)2020متاح http://bit.ly/3tfIxFQ
( )18حسن أبو هنية ومحمد أبو رمان ،تنظيم «الدولة اإلسالمية» :األزمة السنية والصراع على الجهادية العالمية ( َعمان:
مؤسسة فريدرش إيبرت ،)2015 ،ص .1( – 15
( )19حرفيش ،شمس :العراق في مواجهة األفكار والمخططات اإلرهابية وتحديات المستقبل بعد هزيمة داعش،
(مجلة تكريت للعلوم السياسية ،العدد رقم ( ،)15جامعة تكريت ،العراق  ،)2018ص ((.1
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ذات أغلبيــة ســنية وجــدت نفســها بــا عمــل نتيجــة سياســات اجتثــاث حــزب البعــث(.)20

أيضــا فــي جميــع
وقــد نجحــت القاعــدة فــي توســيع نطاقهــا مــن خــال الشــراكات مــع منظمــات أخــرى ً
أنحــاء الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وهــو مــا وصفــه منســق وزارة الخارجيــة األميركــي لمكافحــة
اإلرهــاب« ،ديــل ديلــي» ،بأنــه «حقــوق االمتيــاز مــن القاعــدة» .وتشــمل هــذه المنظمــات المنتســبة( :القاعــدة
فــي العــراق ،والقاعــدة فــي بــاد المغــرب اإلســامي ،وجماعــة القتــال اإلســامية الليبيــة).

وأعلنــت أكثــر مــن  (0منظمــة إرهابيــة تشــكلها بيــن كانــون الثانــي /ينايــر  2005ونيســان/أبريل (،200
وتعهــدت بالــوالء للقاعــدة وأســامة بــن الدن( .)21ويشــكل اإلرهــاب والتطــرف تحد ًيــا لألمــن واالســتقرار
اإلقليمــي والدولــي ،فهــو يعمــل علــى إربــاك التجمعــات ،بالرجــوع إلــى الفكــر اإلرهابــي المتطــرف الــذي
تعانــي منــه المجتمعــات ،ويأتــي العــراق فــي مقدمــة الــدول التــي عانــت مــن انتشــار الجماعــات اإلرهابيــة
المتطرفــة ،المتمثلــة فــي تنظيــم داعــش الــذي ســطر علــى الموصــل فــي بدايــة العــام ( ،201ومــا نتــج عــن
ذلــك مــن أعمــال قتــل ونهــب وتخريــب للممتلــكات العامــة والخاصــة ،وتهجيــر الســكان والطوائــف وهــدم
ً
عظيمــا للعــراق يمتــد نحــو  9أالف ســنة(.)22
تاريخــا
اآلثــار األشــورية ،التــي تمثــل
ً
شــكل ظهــور تنظيــم داعــش نقلــه نوعيــة فــي العنــف الدينــي القائــم علــى أســاس مذهبــي ،فقــد قــام التنظيم
بأعمــال إجراميــة بحــق األقليــات األخــرى ،ومســيحيي الشــرق ،حيــث كانــت أســوأ مذبحــة للمســيحيين
العراقييــن علــى اإلطــاق .فــي  (1تشــرين األول /أكتوبــر  ،2010اقتحــم إرهابيــون مــن تنظيــم «الدولــة
ـخصا بينهــم مصلــون
اإلســامية» فــي العــراق كنيســة ســيدة النجــاة فــي بغــداد ،مــا أســفر عــن مقتــل  58شـ ً
وقساوســة .وقبيــل زيــارة البابــا فرانســيس للكنيســة تحــدث مراســل  ،CNNبــن ويدمــان إلــى بعــض الناجيــن،
الذيــن يقولــون إن المجتمــع المســيحي النابــض بالحيــاة فــي المدينــة بــات يختفــي بســرعة ،ويهــرب مــن هــذا
البلــد.

تنظيــم «الدولــة اإلســامية فــي العــراق» و«داعــش» مجموعــة مــن البنــى االجتماعيــة واألفــراد نزعــت
إنســانيتهم بفعــل االســتعمار واالســتبداد وقســوة العولمــة .خرجــت قــوى الشــر مــن بواطنهــم اإلنســانية
وســيل ًة للثــورة علــى هــذا النظــام العالمــي ،ومارســوا أبشــع أنــواع القتــل والعنــف .اتبعــوا منهــج الثــأر بـ ً
ـدال
مــن مناهــج أخــرى متاحــة ،فالحلــول العســكرية الخالصــة تــؤدي إلــى توحــش الفكــر(( . )2وكان يمثــل تنظيــم
القاعــدة فــي بــاد الرافديــن نم ًطــا شــا ًذا هــرب مــن حقــل مقاومــة االســتعمار إلــى حقــل التكفيــر والقتــل
والتوحــش .حيــث اســتغلت لحظــة االحتجــاج ضــد الحكومــة العراقيــة ،وهيمنــت بالقــوة والعنــف علــى
( )20كونبال ،بن ،الندر ،ناتاشا ،وآخرون :التغلب على تنظيم الدولة اإلسالمية (اختيار استراتيجية جديدة في العراق
وسورية) (مؤسسة راند البحثية األمريكية ،كاليفورنيا الواليات المتحدة األمريكية ،)201( ،ص .8

Camden Courier-Post: ‘Franchises’ of al-Qaida Pose a Great Threat (The Washington
Institute for Near East Policy, Washington 2008, is available at the following link: http://
cutt.us.com/vLAfbhVm

( )22حرفيش ،شمس :العراق في مواجهة األفكار والمخططات اإلرهابية وتحديات المستقبل بعد هزيمة داعش،
(مجلة تكريت للعلوم السياسية ،العدد رقم ( ،)15جامعة تكريت ،العراق  ،)2018ص .1(1
(( )2غبسون ،نايحل سي ،فانون المخيلة بعد -الكولونيالية ،ترجمة :خالد عايد أبو هديب ،مراجعة :فايز الصياغ
(المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .)201( ،ص 22
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أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول ملف الربيع العربي
(الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق)

مســاحات واســعة مــن العــراق((.)2

انعكاســا النتشــار الطائفيــة واالســتبداد فــي
جــاء تنظيــم داعــش والجماعــات اإلرهابيــة المســلحة
ً
المجتمعــات العربيــة مــا بعــد الربيــع العربــي ،كمــا شــكل تمــدّ د تنظيــم داعــش وســيطرته علــى أجــزاء كبيــرة
مــن األراضــي العراقيــة والســورية دليـ ً
ـا علــى فشــل أنظمــة الحكــم القائمــة علــى االســتبداد والمحســوبية فــي
خلــق واقــع سياســي واقتصــادي واجتماعــي مســتقر.

ً
ثالثا :المآالت

فــي استشــراف مســتقبل الظاهــرة أي ظاهــرة الطائفيــة والتطــرف ال بدّ مــن ربط أي قــراءة موضوعيــة لمآالت
هــذه الظواهــر بالوضــع الدولــي واإلقليمــي ،والسياســات األميركيــة ومــدى قــدرة المجتمعــات العربيــة علــى
بنــاء أنظمــة سياســية قــادرة علــى تعزيــز قيــم المواطنــة والمشــاركة السياســية والمجتمعيــة فــي صناعــة القرار.
ال شــك أن مــا تشــهده المجتمعــات العربيــة مــن حاله تفــكك داخلــي ،وانتشــار لمظاهــر التطــرف والطائفية،
واســتمرار حالــة الصــراع اإلقليمــي ،والتضــارب فــي السياســات األميركيــة تجــاه منطقــة الشــرق األوســط ال
يبشــر بقــرب انحســار هــذه الظواهــر ،وإن كان الوضــع فــي الوقــت الحالــي أفضــل بكثيــر مــن األوضــاع قبــل
ســنوات ،فعقــب انطاقــة الربيــع العربــي مباشــرة تصاعــدت حــدة العنــف المبنــي علــى الطائفيــة والعامــل
الدينــي ،إال أن ذلــك ال يعنــي قــرب انتهــاء الصــراع ،خاصــة أن الوضــع السياســي واالجتماعــي يــزداد تأزمــا
فــي العــراق وســورية ولبنــان واليميــن ،كمــا أن الصــراع بيــن إيــران والســعودية مــا زال يتصاعــد فــي إطــار مــا
بــات يعــرف بحــرب المحــاور.

ـم َع ِّطل الــذي
المســار الــذي انتهــى بانتكاســة بعــض التجــارب ،أو تع ُّثرهــا ،لــم يكــن بمنــأى عــن الــدور الــ ُ
نهجتــه القــوى اإلقليميــة والدوليــة بدعــم الثــورة المضــادة سياســ ًّيا واقتصاد ًّيــا ودبلوماســ ًّيا ،والســكوت
علــى الجرائــم التــي ارتكبتهــا ســلطة االنقــاب ضــد المعارضيــن والمواطنيــن المطالبيــن بالحريــة والعدالــة
االجتماعيــة والكرامــة اإلنســانية ،والـ َّـزج بهــم فــي الســجون ،ومصــادرة حقهــم فــي حريــة الــرأي والتعبيــر،
وهــو مــا ســمح باغتيــال االعتــدال ،وبــروز التنظيمــات المســلحة والجماعــات الجهاديــة المتطرفــة.

وقــد كشــفت مســارات التغييــر أن القــوى الدوليــة الكبــرى ال يعنيهــا َد َم ْق َر َطــة المجتمعــات العربيــة ،وإنمــا
تحركُّهــا مصالحهــا السياســية واالقتصاديــة والجيوســتراتيجية؛ فتخ َّلــت عــن مبادئهــا وقيمهــا وســمحت
بتحــول المنطقــة إلــى ســاحة مفتوحــة (النمــوذج الســوري) لمشــاريع بعــض القــوى اإلقليميــة والدوليــة؛
ُّ
ً
حيــث يتصــارع المشــروع الروســي واإليرانــي واإلســرائيلي ،ويبــدو المجــال العربــي مكشــوفا أمــام هــذه
المشــاريع ،ال يملــك ســوى ردود األفعــال(.)25
الطائفيــة ســمة بــارزة فــي المشــهد الشــرق أوســطي .ابتــدا ًء مــن الحــروب األهليــة المســتعرة فــي العــراق
وســوريا واليمــن ،إلــى منطقــة المنافســة بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية ،إلــى اســتراتيجيات الحكــم
فــي البلــدان المختلطــة دين ًيــا ،الطائفيــة تشــكل التطــورات اإلقليميــة .الطائفيــة ،التــي يصعــب قياســها أو

ستعمرون والساديون األغراب( ،مجلة جدل،
الم َ
( )22نيروز ساتيك :تنظيم «الدولة اإلسالمية» في العراق :الجالدون ُ
بغداد العراق  ،)2020متاح http://bit.ly/3tfIxFQ
( )25خمسة أعوام على الربيع العربي :إنجازاته وإخفاقاته ومستقبله( ،مركز الجزيرة للدراسات ،الدوحة (،)201
متاح http://bit.ly/2NGkdOe
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فصلهــا عــن العوامــل األخــرى التــي قــد تتفاعــل معهــا ،االفتــراض األســاس بشــأن مســتقبل الهويــة فــي
الشــرق األوســط هــو ظهــور لهويــات مختلفــة ،وسيســتمر التنــوع مــع الوقــت وفقــا لألوضــاع . .وال يمكــن
القــول بــكل تأكيــد إن الشــرق األوســط فــي الســنوات المقبلــة ســيكون أقــل أو أكثــر طائفيــة ،أو بالمقابــل أقــل
أو أكثــر قوميــة ،مــا يمكــن أن ُيفتــرض بشــكل آمــن هــو أن الشــرق األوســط ســوف يســتمر تحديــده مــن حيث
عــدة عوامــل ،أهمهــا الديــن ،والعــرق ،والدولــة القوميــة ،والطبقــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،والجنــس((.)2

خاتمة
انعكاســا
لــم يكــن انتشــار الطائفيــة والتطــرف فــي كثيــر مــن المجتمعــات العربيــة بعــد الربيــع العربــي إال
ً
لفشــل تجربــة الدولــة الوطنيــة في خلــق تنمية مســتدامة علــى المســتويات االجتماعيــة واالقتصادية والسياســية
بمــا يحقــق المواطنــة الكاملــة للجماهيــر العربيــة فــي أماكــن وجودهــا كافــة ،لذلــك صاحــب انهيــار هــذه
الدولــة بــروز الطائفيــة بعــد أن تحصــن المواطــن العربــي فــي هويتــه الفرعيــة علــى أنهــا بديــل عــن الهويــة
الكليــة لتوفيــر الحمايــة االجتماعيــة.
كمــا أن الطائفيــة والتطــرف جــاءت فــي ســياق مشــروع أميركــي كان يهــدف إلــى إعــادة ترتيــب أوضــاع
المنطقــة علــى أســس جديــدة تقــوم علــى أســاس تفجيــر الصراعــات المذهبيــة والطائفيــة العرقيــة والدينيــة
لخلــق واقــع جوسياســي جديــد يخــدم المشــروع اإلمبريالــي األميركــي واإلســرائيلي ويجعــل إســرائيل مــن
المنطقــة.

لذلــك يمكنــا القــول إن الطائفيــة والتطــرف كانــت وليــدة بيئــة محليــة غيــر صحيــة ،وفــرت التربــة الخصبــة
لنموهــا وتصدرهــا المشــهد ،كمــا إن المشــروع األميركــي ســاهم فــي تعزيزهــا وتصدرهــا المشــهد مــن خــال
سياســات دوليــة ،وفــرت األوضــاع الداخليــة لتصــدر الفكــر الطائفــي المشــهد ،بعــد أن أصبــح العنــف هــو
الوســيلة الوحيــدة للحصــول علــى الحــدّ األدنــى مــن الحقــوق.

(( )2جيفــري مارتينــي ،وهيــذر ويليامــز ،ووليــام يونــغ ،دراســة بعنــوان :مســتقبل الطائفيــة فــي الشــرق األوســط،
مؤسســة رانــد للدراســات واألبحــاث ،واشــنطن ( ،)201ص (.
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