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د املوقف إزاء اآلخر حالة التعددية يف أى جمتمع. مل تكن هذه احلالة بخري يف األغلب األعم منذ أن بدأ بعض العرب يف دخول العرص احلديث  ُيدِّ
يف أوائل القرن التاسع عرش. بقى الشك يف اآلخر املختلف قوًيا, ومؤثًرا يف التفاعالت بني اجلامعات املتعددة يف املجتمعات العربية، ومؤدًيا إىل 

حالة قابلة إلنتاج رصاعات متفاوتة من وقت إىل آخر.
وقد بلغت هذه الرصاعات أعىل ذروة هلا يف العقدين األخريين يف عدد من البلدان العربية. وليست ُصدفة أن تكون الرصاعات األشد حدة يف 
بلدان تضم جمتمعاهتا أعداًدا أكرب من اجلامعات املختلفة ثقافًيا )دينًيا ومذهبًيا وعرقًيا ومناطقًيا أو جهوًيا وعشائرًيا.. إلخ(، والتى ُيطلق عليها 
“جمتمعات ُمربقشة” أو “فسيسفائية” Mosaic، أو يف بلدان توجد هبا أعداد أقل من هذه اجلامعات، ولكن العوامل الدافعة إىل الكراهية املتبادلة 

تراكمت بينها، أو بني بعضها، عرب فرتات زمنية طويلة، نتيجة شيوع موقف سلبي إزاء اآلخر. 
وىف مثل هذه احلاالت، يمكن أن تبقى الكراهية املرتبطة باملوقف السلبى إزاء اآلخر كامنة حتت السطح، وقابلة للظهور يف أي وقت، برغم عدم 
وجود دالئل واضحة عليها، كام حدث مثاًل يف اجلزائر يف آخر أبريل 2021 عندما أعلنت وزارة الدفاع “اكتشاف مؤامرة خطرية” دبرهتا حركة 
استقالل منطقة القبائل “ماك” Mak، وهى حركة أمازيغية ُأسست عام 2001 للمطالبة بحق تقرير املصري، وُتعد امتداًدا بشكل ما لـ”احلركة 
والتبو  األمازيغ  أوساط  ارتفاع أصوات يف  قليلة  بأشهر  املايض. وسبق ذلك  القرن  ثامنينات  إىل مطلع  نشاطها  يعود  التي  األمازيغية”  الثقافية 
والطوارق يف ليبيا ضد اتفاق أعضاء اللجنة الدستورية يف احلوار السيايس يف يناير 2021 عىل إجراء استفتاء عىل مرشوع دستور، ألنه ال يضمن 

متثيل مجاعاهتم الصغرية يف احلياة السياسية.
وهاتان حالتان مل يكن املوقف السلبى إزاء اآلخر ظاهًرا فيهام، بخالف حاالت عربية أخرى توفرت فيها مؤرشات عىل وجود هذا املوقف قبل 

تفاقمه، وتصاعد الكراهية املقرتنة به، وصوالً إىل حروب داخلية مثل لبنان والعراق، ثم سوريا، وإىل حد ما اليمن.
ومن الطبيعى أن تقرتن الرصاعات الناجتة عن االختالف الثقاىف بخصومات ومعارك سياسية. فعندما تشتد حدة املوقف السلبى إزاء اآلخر 
الثقاىف، يزداد امليل إىل تشكيل كيانات سياسية عىل خطوط االنقسام الدينى أو املذهبى أو العرقى أو املناطقى-اجلهوى أو العشائرى. وكثرًيا ما 

تكون الرصاعات امُلركبة ذات املكونني الثقايف والسيايس جاذبة لتدخالت إقليمية ودولية تؤدى غالًبا إىل تفاقمها.
ويثري احتدام هذا النوع من الرصاعات يف عدد متزايد من البلدان العربية مسألة التعددية الثقافية، والعوامل املؤدية إىل إساءة إدارهتا، وكيفية 

التعامل معها.

حول مفهوم التعددية الثقافية

ُيستخدم مفهوم التعددية الثقافية Multiculturalism أو Cultural Pluralism بوجه عام للداللة عىل تعدد االنتامءات األولية أو التقليدية. 
وهذا مفهوم مايد إىل حد كبري، وغري ُمَّمل بمواقف مسبقة، وال ُيثري خالفات من النوع الذى يقرتن بمفاهيم ومصطلحات أخرى مثل مفهوم 
اهلوية Identity، الذى يدل عىل معنى أوسع نطاًقا من التعددية الثقافية، فضاًل عن أن هناك من يراه غامًضا أو غري ُمدد املعامل بدرجة كافية، 
عه البعض ليكون مرادًفا للتعددية الثقافية، وُيضيَّقه آخرون فيحرصونه يف التعدد العرقي Racial، وكذلك  ومفهوم اإلثنية Ethnicity الذي ُيوسَّ
مفهوم الطائفية Sectarianism حني ُيستخدم للداللة عىل انتامءات دينية أو مذهبية بخالف معنى الطائفة اللغوى وهو اجلامعة، أية مجاعة)1(، 
وليس نوًعا معينًا من اجلامعات. ونجد هذا االلتباس يف بعض الكتابات العربية التى ُيستخدم فيها مصطلح  “الطائفة” بمعنى اجلامعة الثقافية 

بوجه عام حينًا، واجلامعة الدينية أو املذهبية حينًا آخر. ويدث هذا االزدواج يف النص الواحد أحياًنا.
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وكثريُة مداخل دراسة التعددية الثقافية نظرًيا ومنهجًيا، وكذلك احلال بالنسبة إىل دراسة التفاعالت التي حتدث يف املجتمعات املتعددة ثقافًيا. 
ولكن ال يعنينا، هنا، مراجعة هذه املداخل، وما يقرتن هبا من مفاهيم يف كل منها إشكاليات نظرية يتطلب بحثها دراسة قائمة بذاهتا)2(، ولذلك 
ننطلق يف دراستنا هذه من فكرة االنتامءات األولية التي يولد اإلنسان هبا، وال خيتارها، بوصفها املدخل األكثر بساطة، وتبسيًطا، يف سعينا إىل فهم 

بعض أبعاد أزمة التعددية الثقافية التى أدخلت جمتمعات عربية عدة يف رصاعات حادة ال يبدو اليوم متى، وكيف، سيوضع حد هلا.
مل يعرف اإلنسان، حتى مطلع العرص احلديث، سوى هذه االنتامءات األولية. فهو يولد يف عائلة يمل اسمها، وىف بلدة أو قرية أو مدينة يشعر 

بحنني إليها، ويرث عن أهله انتامًء دينًيا، وينحدر من أصل أو عرق يشعر بانتامء إليه.
ولكن بدًءا من القرنني اخلامس عرش والسادس عرش، أصبح لإلنسان انتامءات أخرى خيتارها بإرادته، يف الوقت الذي بدأ عقله يتحرر تدرجيًيا 
من قيود كبلته عىل مر التاريخ، وأصبح يف إمكانه أن ينتمي إىل مدرسة معينة يف الفن أو األدب أو الفكر، ثم إىل نقابة عاملية أو مجعية اجتامعية، ثم 
إىل حزب سياسى ونقابة مهنية. وألن هذا التطور اقرتن زمنًيا بظهور الدولة الوطنية Nation State، فقد غدا االنتامء إليها، أى االنتامء الوطني، 

أعىل االنتامءات، أو هذا ما صار ُمفرتًضا.
وتوازت هذه االنتامءات احلديثة مع االنتامءات األولية التى بقيت بطبيعة احلال ألهنا جزء من كيان اإلنسان ووجوده. وهذا أمر طبيعي. ولكنه 
ال يكون كذلك حني ُيعَطى أحد االنتامءات األولية أسبقية عىل ما عداه، ويطغى عىل أى انتامء آخر. وىف هذه احلالة يصبح االنتامء األويل الغالب 

د للموقف إزاء اآلخر والسلوك جتاهه. هو امُلحدَّ
ومن أهم سامت االنتامءات األولية أن إعالء شأن أحدها يقود إىل رصاعات غالًبا ما تكون صفرية، وقد تؤدى إىل اندالع حروب داخلية، بخالف 
االنتامءات احلديثة، األمر الذى تبدو معه التعددية الثقافية نقمة، بدالً من أن تكون نعمة يف حالة التعايش بني مكوناهتا، ألهنا جتعل املجتمع أشبه 

بحديقة توجد هبا زهور وأشجار خمتلفة لكل منها لونه ورائحته، عىل نحو جيعل احلياة أكثر ثراًء.
وهذا ما حدث يف بلدان عربية عدة، إذ ظل التوتر الناتج عن طغيان انتامء أوىل أو آخر غالًبا لدى فئات اجتامعية يف كل منها، وكامنًا حتت السطح، 
ومنكوًرا من جانب نظم حكم مل تنتبه إىل خطره، أو أرادت املحافظة عىل استقرار سياسى مصنوع وليس حقيقًيا أو طبيعًيا، فأخذ يرتاكم مع 
الوقت حتى انفجر يف لبنان أوالً عام 1975، وىف العراق ُبعيد الغزو األمريكى عام 2003، ثم يف بلدان عربية أخرى منذ مطلع العقد املايض، 

مع استمرار تداعياته يف هذين البلدين.

بني العوامل الداخلية واملؤثرات اخلارجية

من أهم األسئلة التى يثريها اندالع رصاعات داخلية ناجتة عن أزمة التعددية الثقافية السؤال عن الدافع الرئيسى وراء حتول رصاع بني فئتني 
أولوية مطلقة  إحدامها  تعطى  أي  مناطقي-جهوي..(،  أو  أو عرقي  أو مذهبى  )دينى  نفسه  النوع  أوليان من  انتامءان  لدهيام  يطغى  اجتامعيتني 

النتامئها الشيعي والثانية النتامئها الُسني عىل سبيل املثال.
ومن الطبيعى أن يثري هذا السؤال خالًفا ألنه يرتبط باخللفية السياسية واإليديولوجية، وأن خُيتلف بالتاىل عىل جوابه. ويوجد اجتاهان أساسيان 
أما االجتاه  املؤثرات بشكل كامل.  ُينكر هذه  أو  ثانوية،  إىل جانب مؤثرات خارجية  داخلية جوهرية  ز أحدمها عىل عوامل  ُيركَّ املجال  يف هذا 
ك الرئييس أو الوحيد هلذا النوع من الرصاعات الداخلية عن طريق استغالل االنقسام املرتبط  الثانى فيذهب إىل أن املؤثرات اخلارجية هى امُلحرَّ
بأزمة التعددية الثقافية. واليزال هذا اخلالف قائاًم يف العامل العريب، وُمنتًجا ملجادالت وسجاالت بلغت ذروهتا منذ مطلع العقد املايض, برغم أن 
الدراسات العلمية األكثر أمهية يف هذا املجال اجتهت منذ وقت طويل إىل الرتكيز عىل العوامل الداخلية عىل أساس أن االنقسام الناتج عن إخفاق 
أو مجاعات وحركات سياسية عىل خطوطه،  االنقسام، وإقامة أحزاب  تندلع عند تسييس هذا  التى  األزمة  الثقافية هو مصدر  التعددية  إدارة 

وتصبح قابلة للتفاقم يف ارتباطها بثقافة جمتمعية قوامها العداء املتبادل والصدام وضعف القدرة عىل التعايش)3(. 
وقد حفلت أدبيات التنمية السياسية يف ستينات القرن املايض برؤى عربت عن فداحة أخطار الفشل يف إدارة التعددية الثقافية يف البلدان التي 

كانت توصف بأهنا نامية، وتضمن بعضها نزعات تشاؤمية بشأن فرص حتقيق تكامل قومي أو وطني National Integration فيها)4(.
وبوجه عام، تدور املواقف املعربة عن قوة العوامل الداخلية يف الكتابات العربية حول فشل عملية بناء الدولة الوطنية، واحتكار فئات اجتامعية 
معينة السلطة السياسية عىل نحو أدى إىل اغرتاهبا أو ُغربتها عن املجتمع، واجتاه النُخب املعربة عن مجاعات ثقافية ُمهمشة أو تشعر بالتهميش إىل 
تكثيف التوظيف السيايس يف هذه اجلامعات، خاصًة حني ُيال بينها وبني احلضور يف جمال عام مفتوح، فيكون االجتاه إىل تعبئة مجاعة ثقافية أو 

أخرى بمثابة رد عىل االحتكار السياسى. 
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والفكرة اجلوهرية، هنا ذات شقني. األول، أن إخفاق عملية بناء دولة وطنية جيعل احلداثة املرتبطة هبذه العملية سطحية، أي مصورة يف سطح 
املجتمع، فيام يبقى املجتمع تقليدًيا تطغى فيه انتامءات أولية عىل االنتامءات احلديثة وىف مقدمتها االنتامء الوطنى. والثاين أن فشل ماولة بناء دولة 
ق يف الوقت نفسه توازًنا جديًدا حديًثا،  وطنية أسوأ من عدم اإلقدام عىل هذه املحاولة. فالفشل خُيلخل التوازنات التقليدية يف املجتمع، وال ُيقَّ
فيحدث ما يرتتب عادًة عىل اختالل التوازن يف أي جمال. ويؤدى اختالل التوازن الناتج عن فشل ماولة بناء الدولة الوطنية إىل فراغ وخوف 

يدفعان إىل ُنشدان األمان يف أحضان روابط اجلامعات الثقافية التى تقوم عىل انتامءات أولية، تعويًضا عن فقدان الروابط املدنية أو ضعفها)5(. 
وىف املقابل، تدور املواقف املعربة عن أولوية العوامل اخلارجية حول فكرة املؤامرة، إذ ُيلقى اللوم غالًبا، يف الكتابات العربية املعربة عن هذه 
املواقف، عىل قوى أجنبية هتدف إىل تفريق بلدان األمة بعد أن قامت بتقسيمها، أو ما ُيطلق عليه لدى البعض “تفتيت امُلفتت”، سواء يف إطار 

خمططات غربية بوجه عام، أو مؤامرات أمريكية-صهيونية، أو سياسات نيوليربالية جامة)6(.
واحلال أنه يصعب التوصل إىل تعميم بشأن دور العوامل الداخلية واملؤثرات اخلارجية يف أزمات التعددية الثقافية، والرصاعات التى تنتج عنها 
وُتنتج معارك أو حروًبا أهلية يف بعض البلدان العربية، كام يف غريها، ألن لكل حالة ظروفها ومالبساهتا. وهلذا حتسن دراسة كل حالة يف سياقها 
“نظرية  لتحديد الوزن النسبى لكل من العوامل الداخلية واخلارجية. وال ُيفضل االستهانة باملؤثرات اخلارجية استناًدا إىل ارتباطها بام ُيسمى 
زت عليها، ألن أثر هذه املؤثرات يمكن أن يكون أقوى يف  املؤامرة”، أو إىل وجود نزعة إيديولوجية صارمة يف كثري من الكتابات العربية التي ركَّ

بعض احلاالت مثل احلالة اللبنانية التى تستمد خصوصيتها من الرصاع  اإلقليمي الذي ظل لبنان أحد أهم مسارحه منذ عام 1958. 

التوافق.. وحل أزمة التعددية الثقافية

مازال التفاهم بني ُنخب ممثلة للجامعات الثقافية املختلفة عىل صيغة دستورية وقانونية تضمن متثيل هذه اجلامعات يف نظام احلكم هو املدخل 
أو   Consociation التوافق  عليه  ُيطلق  ما  أو  تعددية،  األكثر  املجتمعات  يف  وخاصًة  الثقافية،  التعددية  أزمات  حل  إىل  السعي  يف  األسايس 

النموذج التوافقى.
وكان عامل السياسة اهلولندى-األمريكى أريند ليجفارت)7( أول من سعى إىل رسم مالمح هذا النموذج عام 1982، وحتديد مالمه عىل النحو 

التاىل )مع بعض الترصف(:
1 - نظام سيايس يقوم عىل ائتالف واسع يضم ممثىل كل اجلامعات الثقافية أو معظمها، سواء يف صورة حكومة ائتالفية، أو جملس أعىل، أو هيئة 

استشارية ذات نفوذ قوى يف جمال التوفيق عند نشوب خالفات عىل خلفية ثقافية.
2 - “فيتو” متبادل حلامية مصالح اجلامعات األصغر ُينص عليه يف الدستور أو القانون، وُيلزم باختاذ قرارات معنية باإلمجاع أو بأغلبية خاصة. 
وىف حالة بلجيكا، عىل سبيل املثال، ُعدل الدستور عام 1970 لينص عىل أن مشاريع القوانني املتعلقة باالنتامءات الثقافية جيب أن مُترر بموافقة 

أعضاء الربملان املمثلني للجامعتني اللتني تتحدثان األملانية والفرنسية.
3 - نظام حصص أو “كوتا” يضمن متثيل خمتلف اجلامعات الثقافية أو أمهها، بحيث ال هُتيمن إحداها، أو ُيستبعد بعضها أو هُيَّمش.

4 - درجة عالية من االستقالل الذاتى لكل مجاعة ثقافية يف إدارة شئوهنا الدينية والتعليمية واالجتامعية، مع حتبيذ االجتاه صوب الفيدرالية يف 
حالة تركز كل من اجلامعات الثقافية يف إقليم معني.

وماليزيا  وسويرسا  ولوكسمربج  وهولندا  بلجيكا  مثل  عدة  حاالت  يف  نجاحه  برغم  النموذج  هذا  هلا  تعرض  التى  االنتقادات  قليلًة  وليست 
بالقدرة  تتمتع  السيايس، وال يضمن وجود حكومات  للتنافس  أو كافية، ألنه ال يدع جماالً  ق ديمقراطية كاملة  ُيقَّ أنه ال  وغريها، ومنها مثاًل 

والكفاءة التقنية، وهيتم بتحقيق التوازن بني اجلامعات عىل حساب احلرية الفردية.
ومشكلة هذا النموذج يف العامل العريب أنه مل ينجح يف احلالتني العربيتني اللتني ُأخذ به فيهام، ومها لبنان منذ عام 1943 والعراق منذ عام 2014. 
ولكن نجاحه يف حاالت أخرى كثرية يف العامل يفز عىل إعادة دراسة احلالتني اللبنانية والعراقية سعًيا إىل حتديد العامل الرئيسى وراء إخفاقه 

فيهام، والوزن النسبى للمؤثرات اخلارجية اإلقليمية والدولية يف كل منهام.
وقد سبقت اإلشارة للتو إىل أن هذه املؤثرات كانت قوية يف لبنان. فقد صمد النموذج التوافقي )امُلسمى طائفًيا( يف لبنان ألكثر من عقدين، برغم 
“احلرب الباردة  1958 التى نتجت عن الرصاع بني معسكرى  أن املؤثرات اخلارجية واجهته ومل يمض عليه سوى عقد ونيف، وجتاوز أزمة 
العربية” يف بدايتها، ولكنه مل يتحمل تداعيات الرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل عىل أرضه. وكان أثر هذه املؤثرات واضًحا يف املقدمات التي أدت 

إىل اندالع احلرب األهلية عام 1975. 
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أما يف العراق، فقد ُأخذ بالنموذج التوافقي يف ظرف غري طبيعي حتت احتالل أمريكى، وىف ظل اختالل فادح يف موازين القوى بني اجلامعات 
الُسنة بام يرونه ظلاًم حلق هبم. وهلذا كان  الثقافية، وخاصًة اجلامعتني الشيعية والُسنية، وارتبط بالتايل يف أوساط القطاع األوسع من العراقيني 
واضًحا منذ اللحظة األوىل أن النموذج التوافقى يواجه صعوبات كبرية يف العراق)8(، عىل نحو يفرض البحث فيام إذا كان ما حدث، ويدث 
حتى اليوم، يعود إىل خلل يف بنية هذا النموذج من الناحية املنهجية، أم إىل ظروف غري طبيعية جعلت أزمة التعددية الثقافية أقوى من أن يساعد 
يف حلها. وتزداد احلاجة إىل إعادة دراسة احلالتني اللبنانية والعراقية، من زاوية الوزن النسبى لكل من العوامل الداخلية واملؤثرات اخلارجية 
يف إفشال نموذج التوافق، يف ضوء عدم وجود مدخل آخر متامسك منهجًيا حتى اآلن ملعاجلة أزمات التعددية الثقافية، وخاصًة يف املجتمعات 

األكثر تعدًدا.
وهلذا بقيت املالمح العامة هلذا النموذج، مع تعديل هنا وآخر هناك، هى ما يلجأ إليه دارسو األزمات املتعلقة بالتعددية الثقافية. وظلت فكرة 
احلوار بني اجلامعات املتعددة املختلفة للتوصل إىل تفامهات يف البلدان العربية التي انفجرت أزماهتا الداخلية يف العقدين األخريين هي مور 
دراسات ُنرشت عن هذه األزمات يف العقد املايض، مثل دراسة كيمليكا وفوستل التى خلصا فيها إىل أن احلوار هو السبيل للتوافق بشأن نظام 
نفسها  التعبري عن  لتمكني كل مجاعة من  اجلامعات األصغر، ويتضمن وسائل  فقط، وال هيضم حقوق  االنتخابات  يعتمد عىل  ديمقراطى ال 

واملحافظة عىل مصاحلها)9(.
واحلال أنه ال سبيل غري احلوار الوطني اجلاد سعًيا إىل توافقات تساعد يف وضع حد ألزمات هذه البلدان، مع السعي إىل حتييد العوامل التي 

أفشلت التوافق يف لبنان والعراق، واالسرتشاد باحلاالت التى نجح النموذج التوافقي فيها عىل املستوى الدويل.
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