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 1كن حذرًا فيما تتمّناه: الاستراتيجيات المتعّددة لإلغاء المذهبية السياسية

 مورتن فالبورن 

  جامعة آرهوسأستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية في 

 

وهل تحمل الجهود المبذولة  ؟بإجماع حول كيفية إبرامهالمذهبية  مواجهةحول أهّمية  أي اتفاق مشترك يترجم هل

اهتماماً في  إيلاءهاهذه الجهود ستوجب ؟ وهل تة المحتملةمشكلاتها الخاصّ عناصر في طيّاتها  هذا الاتفاقلإبرام 

 والمصالحة في المجتمعات المنقسمة؟المناقشات حول كيفية تعزيز الاندماج 

، لا سيّما بعد أن احتلت أخبار لبنان والعراق جّدياً  التفكير بهاويفترض  ية متزايدةذات أهمّ أصبحت هذه الأسئلة 

العناوين في الأشهر القليلة الماضية، وتمحورت حول كيفية قيام هذين البلدين بـ"كسر السلاسل المذهبية" وخوض 

إلى  في النهايةتؤدّي ربّما لمذهبية"، مناهضة ل "حركة قوميةبقيادة " لمذهبية السياسيةورة ضد اغمار تجربة "الث

 ". السياسية المذهبية لغاء"إ

ت احتلّ  السياسية، التي مذهبيةصراحة في مواجهة الفي لبنان والعراق المحاولة الأكثر وضوحاً و الدائرةالأحداث  ُتعتبر

جزءاً من اتجاه وتعّد أيضاً مكانة بارزة في النقاشات حول السياسات في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة. 

أو تجاوزها، وهو ما يمكن ملاحظته بين النخب السياسية لمذهبية ل للتصّديإقليمي أوسع يتميّز بتزايد الاهتمام 

شهدت السنوات الأخيرة  بعد أنفي المناقشات العلمية  ، وكذلكوالقواعد الشعبية في أجزاء مختلفة من المنطق

تنظيم مؤتمرات وإعداد من خلال (، وSEPAD) نشر العديد من المشاريع البحثية حول "إلغاء المذهبية السياسية"

الحّد من ( أو من خلال "2019وآخرون،  Martiniتقارير حول "مواجهة المذهبية السياسية في الشرق الأوسط" )

هذه العملية مثل "ضّد التعّددية بانتشار العديد من المصطلحات المرتبطة و(، Mohseni ،2019السياسية" ) المذهبية

 دية اللامذهبية".دية والتعدّ دية، وعبور المذهبية التعدّ دية المذهبية، وما بعد المذهبية التعدّ مواجهة التعدّ والمذهبية، 

فعل  ردّ ، على أنه مجرّد التغّلب عليهاالسياسية أو بكيفية مواجهة المذهبية الواضح الاهتمام إلى ذلك، ُينظر إلى 

"شعاراً رئيسياً  مذهبيةأصبحت اللا سيّما بعد أن ، هذه المناقشات جزء منأو على على مناقشات العقد الماضي 

بعض إلى وصف  ع. وهو ما دف(Matthiesen ،2015 :16في السياسات والإعلام والأوساط الأكاديمية )وجّذاباً 

" السياسية المعّلقين الغربيين والعرب وصّناع السياسات والمحّللين والأكاديميين بأنهم "لا يركّزون إّلا على المذهبية

(Wehrey ،2013.)  ،تعّلق الأمر بطبيعة المذهبية لا يتوافر إّلا متى  إجماع ضئيللم ينبثق عن هذا النقاش إّلا في حين

للحصول على نظرة عامة و ؛Postel ،2017و Hashemiالشرق الأوسط وأسبابها وعواقبها )السياسية الجديدة في 

كانت المذهبية السياسية "غارقة في السلبية" في الواقع،  (.Hinnebusch ،2019و Valbjørnمراجعة  يمكن

(Haddad ،2017 واتفق ،)جاوزها. ونتيجة لذلك، معظم المراقبين على ضرورة تجّنبها ورفضها ومعارضتها وإزالتها أو ت

يتبيّن أن النقاش الذي دار في السنوات الأخيرة حول "معاداة المذهبية" و"مواجهة المذهبية" و"ما بعد المذهبية" 

م بمفاهيم إيجابية مثل الحركات والمبادرات "غير المذهبية" و"التعّددية ت  و"عبر المذهبية" و"إلغاء المذهبية"، اختُ 

 لمذاهب". "العابرة لوالمذهبية" 

                                                                 
1 This paper is an Arabic translation of Morten Valbjørn, “Be careful what you wish for − The Multiple Strategies of De-
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https://pomeps.org/wp-content/uploads/2020/02/POMEPS_Studies_37_Web.pdf 



الاستقرار السياسي والعنف  وانعدام، بما في ذلك التمييز السياسية بالنظر إلى النتائج السلبية لبعض أنواع المذهبية

 والقمع والمحسوبية والفساد والشلل والإقصاء، يتبيّن أن الموقف الإيجابي من مكافحة المذهبية والتصّدي لها

 وأكثر من ذلك غير مستغرب.  ،تجاوزها، لا لبس فيهو

يصبح من المغري تحّدي هذا الإجماع وجعل الأمور أكثر تعقيداً  اً مماثلاً عندما يواجه أي أكاديمي إجماعومع ذلك، 

في الشرق  يات المذهبيةشات الحالية والسابقة حول تحدّ ابناًء على دراسة لبعض النقلذلك، وومليئة بالمعضلات. 

وفي ما يلي، سأظهر كيف يمكن أن يترجم  حول هذه المقاربات.توازن  بفرضهذه الورقة  الأوسط، سأقوم من خلال

أنواع مختلفة من الاستراتيجيات من أعلى إلى أسفل ومن الأسفل السياسية بترسيخ المذهبية لالطموح المشترك 

 ض.العلاج دائماً أفضل من المر  ما يثير التساؤل عما إذا كانبخاّصة، بمعضلات  اً إلى الأسفل، بعضها ربّما يكون مثقل

 الإستراتيجية الأولى

 كل ما نشاركه: الوحدة والمجتمع والتجانس

 ضعما ي وهو ،ما يقّسمهمتوعية الناس حول ما يوّحدهم بدلاً م إلى ، بشكل أساسي،الاستراتيجية الأولى تهدف

الاهتمام. وتظهر هذه الإستراتيجية، التي لم تكن بارزة كثيراً لا في  مركز الوحدة والقواسم المشتركة والمجتمع في

"من أعلى إلى أسفل" وبعضها الآخر   مختلفة بعضها يعتمد منهجية ضمن نسخالنقاشات الحالية ولا في سابقاتها، 

 من "أسفل إلى أعلى".

 ،مونكون الشيعة والسنة جميعهم مسلّ ز على يركّ أحد هذه النسح، فهو  "خطاب الوحدة المسكونية في الإسلام" يعدّ 

بالنقاش حول بشكل وثيق يرتبط بل معتقدات نفسها ليس أمراً جديداً، ال ،بمختلف مذاهبهم ،وأن تشارك المسلمين

، والتي يمكن التعرّف (Brunner ،2004التقريب والرؤى الإسلامية التي تمثلها شخصيات مثل الأفغاني أو الخميني )

عالم إسلامي من مختلف  مئتيمبادرة "رسالة عمان" الأردنية، حيث دعا أكثر من من خلال  لأخيرةفي الآونة اإليها 

التكفير. في دراستها للمناقشات حول الوحدة الإسلامية بين الشيعة، وحظر  إلى التسامح والوحدة المذاهب والفروع

يعملون من أجل الوحدة  الأئمة الشيعة الأوائل كان( القواسم المشتركة بين الشيعة والسنة وكيف 2019بيّنت كوربوز )

 .بين المسلمين

. في تاريخ الشرق الأوسط ةالوطني للمجتمعات الموّحدة، وهي النسخةإلى ذلك، تركّز نسخة أخرى على نوع مختلف 

ا إّنما نفسهعضواً في الأمة  عبر التركيز على كونهاالمجتمع  داخلالحديث، برزت فكرة توحيد المجموعات المختلفة 

المسيحيين العرب والشيعة  في جميعالفكرة القومية العربية  اليوم، تلاشى الدور الذي لعبتهنسخ مختلفة.  ضمن

أنظمة في البلدان لاحظوا، مؤخراً، محاولات الالمراقبين  ، إّلا أن بعضجزءاً من الأمة العربية معاً على أنهموالسنة 

، (Ardemagni ،2019 ؛Alhussein ،2019فة )ما ُيطلق عليه القومية المتطّر  استبدال الخطاب الطائفي لصالح الخليجية

، بإدماج المجموعات التي كانت مستبعدةمبدئياً وأن تسمح  يمكن لهذه المحاولات أن تعّزز الهوية الوطنيةبحيث 

احتفالات العيد والمتاحف التي تعرض التاريخ والتراث الوطني، و، في المناهج الدراسية في المدارس وهي تظهر

التخفيف من تعمد فقط إلى لم  التي المملكة العربية السعوديةوفي هذا السياق، تبرز الوطني، ومهرجانات التراث. 

مبتسماً يصافح  خطاب قومي سعودي، بل ظهر الملك سلمانتعزيز صالح لة الخطاب التقليدي المعادي للشيعة حدّ 

المنطقة الشرقية  أطلق مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني برنامجاً فيرجال الدين ورجال الأعمال الشيعة، فيما 

 (. Diwan ،2018لتعزيز التعايش المجتمعي والتماسك الوطني )

 مبادرات شعبيةفي الاستراتيجية يمكن أيضاً ملاحظة بروز هذه بالإضافة إلى المبادرات من أعلى إلى أسفل، 

"ليسوا لا  شعارات وهتفوا بأنهمار اللؤلؤة المحتجون في دوّ  رفعفي البحرين،  2011. خلال انتفاضات العام مختلفة

خطاب على تحالف "كلنا وطني" ، اعتمد 2018 في العام وخلال الانتخابات اللبنانية، ما بحرينيين"وإنّ  شيعة ولا سنة

النشيد الوطني ت اللبنانية المشاركون في المظاهراد ي الآونة الأخيرة، ردّ ، وفوطنيون" كلنا"جامع وشعارات مثل 

 ، وعبّروا بطرق إبداعية مختلفة عن وحدتهم الوطنية. "كلنا للوطن"



 الإستراتيجية الثانية

 "المسلمون الخيرون ضد المسلمين الأشرار"، و"الناس ضد النظام"، والانقسامات البديلة الأخرى

، إذ تبرز الاستراتيجية الثانية التي تسعى إلى مواجهة الوحيدةنها ليست أا قد تكون الاستراتيجية الأولى الأكثر بروزاً إلّ 

بدلاً من التأكيد المذهبية عبر إبراز أنواع أخرى من الانقسامات داخل المذاهب نفسها، سواء الشيعية أو السنية، وذلك 

 ومتشابهين.على أن الجميع متساووين 

التمييز التقليدي بين "المسلمين الخيرين على  هاضبعويعتمد  تتفّرع عن هذه الاستراتيجية العديد من النسخ،

في دراستها المذكورة آنفاً حول خطابات الوحدة الشيعية، تحّدد . (Mamdani ،2004)راجع  "الأشراروالمسلمين 

ز بين من خلال تقديم خطاب آخر يميّ  ، وذلكالسني – التمييز الشيعي آخر يتصّدى لمحاولات( خطاباً 2019كوربوز )

المسلمين  غالبية في "التيار السائد في الإسلام" يشمل كلّ في مقابل أقلية في الإسلام يمّثلها الوهابيون السلفيون 

الأنظمة المصرية والسعودية والبحرينية، حالياً  هذه الإستراتيجية، تروج لهان نسخة أخرى م كذلك تبرز الشيعة والسنة.

يها عة بما فمتنوّ  اتمجموع "الإسلام الراديكالي" الذي يضمّ ـى بوبين ما يسمّ  لز بين إسلامهم الرسمي المعتدتميّ و

  القاعدة والدولة الإسلامية وإيران والأخوان المسلمين.تنظيم 

من أبرز الشخصيات الذي كان و، 2016في العام  عندما ُأعدم رجل الدين الشيعي نمر النمرعلى سبيل المثال، 

الإعدام  ذ، بل نفّ فقط ف"بأنه "إرهابي متطّر  النظام السعودي، لم يصفه ية السعوديةمعارضة في المملكة العربال

أيضاً استبدل تنظيم القاعدة.  الانتماء إلىة المتهمين بكجزء من إعدام جماعي طاول عدداً من المسلمين السنّ 

 ،هيمن عليها الشيعةاستراتيجية حشد السنة كوسيلة لمواجهة المعارضة التي يُ  شابهة،مبطريقة  ي،النظام البحرين

 -النقدي وخصوصاً التعبئة الإسلامية المعارض وتهدف إلى مواجهة جميع أنواع النشاط السياسي أخرى باستراتيجية 

 .(Valeri، 2018الشيعية أو السنية ) 

مواجهة من في  إسوة بالاستراتيجية الأولى، وتهدف إلى القمة" تأتي هذه الاستراتيجية "من القاعدة إلىإلى ذلك، 

الأيام الأولى فعلاً في  تشديد الانقسام بين النخبة/النظام والشعب. وهو ما برز ، وذلك عبرالسلطة بدلاً من دعمهم

النظام"، سوريا واليمن والبحرين، حيث هتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط كّل من في  2011العام لانتفاضات 

عام الأثناء الاحتجاجات اللبنانية في أيضاً مظالمهم بدلاً من طائفة أخرى. أنتج كّل نقمتهم نحو النظام الذين  واووّجه

في الشوارع، بل إلى نخبة طائفية فاسدة تخدم روكة المت نفايات، لم تشر كلمة "طلعت ريحتكم" إلى ال2015

يمكن ملاحظة نقد مماثل في و (. Yehya ،2017؛ Salloukh ،2015مصالحها الضيقة بدلاً من مصالح الشعب )

مغادرة النخبة المذهبية ب المتظاهرين مطلبعن شعار "كلن يعني كلن"  عبّرالاحتجاجات الحالية في لبنان، حيث ي

 .(Salem ،2019و Cham) ةالطائفي ات أعضائهابصرف النظر عن نتماءوالفاسدة بأكملها 

 الاستراتيجية الثالثة

 التعاون بين المذاهب وعبرها

تهدف ية، بحيث ية الهويات المذهبعلى عكس الاستراتيجيات السابقة، فإن الإستراتيجية الأخيرة لا تنكر وجود أو أهمّ 

تعزيز ، و(Valbjørn and Hinnebusch ،,2019 بدلاً من "العقيدة المتطرفة" )راجعالمعتدلة  إلى تشجيع "المذهبية"

 العابر للانقسامات المذهبية.التعاون و التعايش

في عنها  مكن التعبيريربّما، و الأكثر إثارة للجدل منها  النسخة الأولىة، وتعّد في أشكال مختلف تأتي هذا النسخة أيضاً 

 ئ حولما هو خاط تجسيد لكلّ ى أنه النظام السياسي اللبناني. عادًة يتم اعتبار الشكل اللبناني للتوافقية عل

وأن لبنان في الشرق الأوسط المذهبي،  الهويات المذهبية أصبحت بارزة يرى بعض المراقبين أن، في حين المذهبية

 إلى ذلك، تشكّل بعض المجموعات المعارضة (.Salamey ،2016"مثالاً نموذجياً" لتعزيز التعايش والتعاون ) يمثل

تحّدت النخبة السياسية  التي "بيروت مدينتي" وأبرزها، على هذه الاستراتيجيةواضحاً لنظام السياسي اللبناني مثالاً ل



خصوصاً أنها لم  ،(Yehya ،2017" )مذاهبدة ال"متعدّ بـ توصف، لكنها 2016لعام لفي الانتخابات البلدية المذهبية 

 ئها.عضابين أمتساوي مذهبي على ضمان تمثيل  لا بل حرصتدور الهويات المذهبية،  تنكر

هذه لنسخة أخرى  ،من المذهبية" حدّ "ال ، الذي يسعى إلىالشيعة والشؤون العالمية""مشروع أيضاً، يشكّل 

 (.Mohseni ،2019الاستراتيجية )

، إذ دية في التفسيرات"تعدّ "، وبأنها "انعكاس للدينيةالتقاليد للمن هنا، ُينظر إلى المذهبية على أنها "جزء جوهري 

تشجيع المسلمين عدم "يصبح الهدف مواجهتها، فقط والسعي إلى سلبية من الناحية ال بدلاً من النظر إلى المذهبية

امة على القضاء على وجهات النظر المذهبية المختلفة أو حّلها، بل القضاء على المذهبية وجوانبها الهدّ بالضرورة 

، "واحترام لها إسلاملتفسيرات المتنّوعة للبا من هذا المنظار، يأتي الحّد من المذهبية بمثابة "اعترافووتدميرها". 

تنمو جنباً ، وأن فروع الإسلام المختلفةمذاهب ودية التي يمكن أن تتعايش فيها المساحات التعدّ  بحيث يتّم توسيع

 .إلى جنب

 كن حذرًا فيما تتمّناه... 

تحقيقه، كيفية  حولإجماع قد لا يترجم ب المذهبيةمواجهة أن الاتفاق حول أهّمية اً، حتى الآن، واضح مبدئياً، يبدو

في بعض الأحيان، قد يكون العلاج ف .تحدياته الخاصةوكذلك لا يخلو طموح إلغاء المذهبية بأي شكل من الأشكال من 

 .في السياق الحالي، وهو ما يستدعي الاهتمام سيئاً بقدر المرض

تظهر مشكلات في تفاصيلها التدقيق عند  لكن نعتبره جميعاً أمراً لا يمكن معارضته،الإستراتيجية الأولى على ما  تركّز

ترك مساحة كبيرة يلا بروزاً صيغها عن طموح متجانس، لا سيّما أن أكثر الإستراتيجية في الواقع، تعبّر هذه عديدة. 

ع والتعددية والاختلاف. وهو ما يثير التساؤل حول ما إذا كان إنكار الهويات المذهبية أو حتى قمعها أمراً واقعياً للتنوّ 

بمن هناك مسألة أخرى تتعّلق واستراتيجيات التجانس المماثلة في الماضي. ب إسوةفعل عنيف  ي إلى ردّ سيؤّد أنه أم 

التحدث باسم "الإسلام" و"الأمة" ي ف ، بمعنى آخر، من له الحقّ وأن يضع الاستثناءاتدنا فترض أن يحّدد ما يوحّ ي

ترك ية، ما الإسلام "ير"المعياي من هنا، عبّرت النسخة السنية في كثير من الأحيان عن و"الإنسانية" و"الشعب"؟

 2003ة العراقية بعد العام أصبحت الأمّ  . لكن في حاللغير المسلمينفيما لم يتم الاكتراث مساحة صغيرة للشيعة 

لقومية السعودية الجديدة أقل تركيزاً أصبحت ا أو حّتى لوبالسكّان السنة؟  لّ يحالذي كان س، ما دور في فلك الشيعةت

شكل من أشكال القومية لا تكون فيه بالنظام السعودي قبول  لمن الصعب تخيّ إّلا أن على السنة وأكثر شمولية، 

 .عائلة آل سعود في مركز الصدارة

لانقسام ل لبديلةبعض الانقسامات ااستخدام  ه يمكنيجب أن يكون واضحاً أن لاستراتيجية الثانية،وفيما يتعّلق با

ما قمعية، تماماً كما استخدمت الأنظمة الاستبدادية المختلفة في السنوات وربّ  ،بطريقة إقصائية، السني-الشيعي

فرطة في لقومية المُ الأخير ل(. من هنا، اقترن الصعود Hinnebusch2018 و Valbjørnالأخيرة "البطاقة المذهبية" )

، والتمييز (Omran 2019و Englandة و"الخونة" )بين الموالين لرؤية النظام حول الأمّ واضح تمييز مع  يةالخليجالبلدان 

عبر الانقسام  معارضين والنّقاد"، كما تم استخدامه لقمع أشكال مختلفة من الأشراربين "المسلمين الخيرين وال

 السني.-الشيعي

بالهويات كبيراً  اً اهتمام، لكنها في الوقت نفسه تولي عوّ دية والتنترك مساحة أكبر للتعدّ فهي تأّما الاستراتيجية الثالثة 

تكرار غير مقصود للعديد من المشكلات المعروفة في المذهبية والتي بوجود خطر يتمثل مع القائمة على المذهبية، 

تحدياً وهو لا يشكّل  بطبيعتها، غير متجانسة دة المذاهبالحركات المتعدّ  فضلاً عن كون. مواجهتهامن المفترض 

القوى السياسية قبل ت والاختراق من عرضة للتفتّ أيضاً يجعلهم بل ، فقط عندما يتعلق الأمر بصياغة رؤية مشتركة

 ي.ل النظام المذهبي الحالالتي تمثّ 

 



 إلى أين نذهب... 

تفاق حول التوصل إلى ابالضرورة بعض أشكال المذهبية لا يتطلّب  لمواجهةإذا كان الإجماع المتزايد حول الحاجة 

الخاصة، فأين يتركنا  هامشكلاتفي طيّاتها دة تحمل حدّ الاستراتيجيات المُ  نسخكيفية التعامل معه، وإذا كانت بعض 

 هذا؟ كلّ 

 زايدالاهتمام المت أنيات لا تعني التحدّ  بأن هذهيجب أن تكون الاحتجاجات الحالية في لبنان والعراق بمثابة منبّه 

من  أكثر أهميةيجب أن تكون هذه التحّديات  بل على العكسيفترض إخمادها،  بمناهضة/ مواجهة /وما بعد المذهبية

المذهبية. وهذا يتطلب ، على الأقل، لمواجهة . في الوقت نفسه، يبدو أيضاً أن الوقت قد حان لمشاركة أعمقأي وقت

تؤدّي  عى ومناقشات جادة حول كيفية معالجتها بطريقة لاإدراكاً لبعض المعضلات المحتملة المرتبطة بهذا المس

 .المرضبقدر علاج سيئ بالحصول على 
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