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 1السيادة والسياسة الحيوية وإزالة المذهبية في المجتمعات المقّسمة

 سايمون مابون

 محاضر رئيسي في العلاقات الدولية في جامعة لانكستر

 

إدارة المنزل أو المدينة وفقاً للمتطّلبات الأخلاقية والفلسفية، وهي تهدف إلى »السياسة لدى ابن خلدون بـُتعَنى 

من هنا، ُيعّد  2«.توجيه عموم الناس نحو اتباع سلوك يؤدّي بالنتيجة إلى الحفاظ على الجنس البشري واستدامته

، وتنتج عنه استراتيجيات حكم ُمصّممة لتنظيم حياة البشر الأساسية للسيادة السعي إلى البقاء من الاختصاصات

تلقي وضمان الأمن والاستقرار. في الشرق الأوسط المعاصر، لا تزال النزاعات المنتشرة والمذهبية المشحونة سياسياً 

ح الذي تحّديات على استراتيجيات الحكم الُمصّممة للحفاظ على المجتمعات واستدامتها، وعلى الكفاالكثير من ال

يهدف إلى تنظيم حياة البشر، فتطال التنظيم السياسي، لا سيّما في خضم ظهور الدولة الحديثة التي أشار إليها 

 3«.الخطيئة الأصلية» غسان سلامة بـ

تسعى الأنظمة والنخب السياسية داخل الدولة إلى ضمان بقائها عبر تنظيم الحياة وفقاً لآليات السياسة الحيوية 

لخدمة السلطة السيادية. علماً أن السياسة الحيوية باتت سمة بارزة في المناقشات المعاصرة حول الدول الُمصّممة 

قوة »والسيادة وتنظيم حياة البشر باعتبارها إحدى آليات السلطة، وبما يتوافق مع نظريات ميشال فوكو حولها بأنها 

 4«.تعّزز الحياة ولا تسمح بموتها

سية ومظاهر السيادة من عدم. في الواقع، تعتمد السياسة الحيوية على مسارات الهياكل لا تنتظم المشاريع السيا

الاجتماعية والمعيارية والاقتصادية واحتمالات تطّورها لتنظيم حياة البشر، وتستفيد من إيقاعات الحياة اليومية 

 للمحافظة على النظام.

وفقاً « الاقتصاد السياسي للمذهبية»ة في لبنان ضمن أطر على سبيل المثال، تندرج الجهود المبذولة لتنظيم الحيا

لباسل صلوخ، وما ينتج عنه من تداعيات مدّمرة على تنظيم حياة البشر، وأبرزها المستويات العالية والمتزايدة من 

نية والجغرافيا انعدام المساواة، التي تؤدّي إلى تفاقم الصراعات المعّقدة أساساً والمتأّثرة بارتباطاتها بالدين والإث

وقد ظهر ذلك أيضاً في الخلافات السياسية بعد الانتفاضات العربية،  5السياسية والقوى الاجتماعية الاقتصادية.

وبروز أشكال أكثر تشّدداً من الاستبداد مدعومة بأشكال استثنائية من سياسات الهوية، صّعبت عملية التحّول بعد 

 6يين بذاتهما.الصراع وبناء السلام وجعلتهما إشكال

الاستبداد في البلدان العربية سيكون أكثر قتامة في المستقبل، وسيشهد المزيد »من هنا، يرى ستيفن هايدمان أن 

لذلك  7إسوة بالبلدان التي تشهد حالات مماثلة من انعدام الاستقرار.« من القمع والمذهبية ومقاومة الديموقراطية
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الديموقراطية وبناء السلام فّك تشابك الهويات أو إزالة الطابع المذهبي عن الحياة يتطّلب العمل على تحقيق 

 السياسية.

في حالة البحرين، ُتعّد تنمية الاختلافات القائمة على المذهبية مكّوناً رئيسياً للسيادة، خصوصاً أن التعاون المذهبي 

لذلك نرى أن آليات السياسة الحيوية الُمصّممة لتنظيم  8«.أكبر تهديد داخلي لبقاء النظام»الُمتبادل ُيعتبر عادة 

م بالغّش الُممارس خلال 9الحياة )وقد وّثِّقت بشكل مفّصل في تقرير بندر ( تستخدم كل جوانب السيادة، وُتدعَّ

وذلك لمنع تشكّل أي وحدة بين  10صوتاً شيعياً في دائرة واحدة 21الانتخابات عبر جعل كّل صوت سني مساوياً لـ

ذاهب. علماً أن هذه الممارسات مشابهة لما يحصل في العراق ولبنان، حيث تسعى النخب المذهبية إلى ترسيخ الم

 مكانتها داخل المشروعات السياسية والمجتمعات.

 السياسة الحيوية لدى أغامبين

يقّدم المنّظر السياسي الإيطالي، جورجيو أغامبين، نظرية مفيدة لدراسة الحالات التي تعمل فيها السياسة الحيوية 

 11.المعدومة لجزء آخر التمايز بين الحياة الجيّدة لجزء من البشر والحياة التنازل ووالسيادة عبر تنظيم 

، إذ 2001راً بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر اكتسبت أفكار أغامبين حول السلطة السيادية اهتماماً كبي

الطرق التي تلجأ إليها الأنظمة لضمان بقائها واستدامتها خلال الفترة التي يصفها  حولساهمت في زيادة الوعي 

 «.الوقت المزدهر للأزمات»بـ

القوالب »يستخدم للإشارة إلى ، الذي «المخيّم»وبرز جانب رئيسي آخر في أعماله المتعّلقة بالسيادة والدولة وهو 

لإقصاء مجموعة معيّنة نحوها وإبقائها فيها « حالة الاستثناء»، وهو عبارة عن مساحة تستحدث في «الخفية للحداثة

بشكل دائم، وتنبع من جهود تنظيم حياة البشر عبر استخدام آليات السياسة الحيوية الناشئة من القدرة الدستورية 

يتّم تجريد السكّان من وضعيتهم »محاولة للحفاظ على المشروع السياسي. ففي المخيم  على تعليق القانون في

وبالمعنى الأوسع، يمكن أن يعبّر  12«.السياسية ويتّم تخفيض مستوى معيشتهم إلى مستوى الحياة المعدومة

 المخيّم عن الأراضي التي تسيطر عليها السلطة السيادية.

لتقاليد الديموقراطية الغربية، لكن في السنوات الأخيرة، برزت مجموعة متزايدة من لطالما طبّقت هذه الأفكار على ا

الأعمال تستخدم أفكار أغامبين في الشرق الأوسط، ومن ضمنها كتابات ساري حنفي عن مخيّمات اللاجئين 

، حيث تمارس «نمساحة استثناء ومساحة خارج المكا»الفلسطينيين في لبنان، التي أشار فيها إلى أن المخيم هو 

فات إلى أن -وفي هذا السياق، تشير جيني إدكنز وفيرونيكا بين 13«.التأديب والسيطرة والمراقبة»السلطة السيادية 

يتحّول الجميع إلى أشخاص يمكن التضحية بهم وحياتهم معدومة في مواجهة السياسة »في مثل هذه الظروف 

ع الحياة البشرية بالتنكولوج يا وتديرها وتجرّدها من طابعها السياسي، ما يجعل السياسة وعلاقات الحيوية التي ُتخضِّ

 14«.القوة غير متناسقة
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لا شّك أن أفكار وأعمال أغامبين تنطبق على كثير من البلدان في الشرق الأوسط، فيما تبدو إشكالية بالنسبة إلى 

مجزأة وهياكل سياسة حيوية مختلفة بلدان أخرى، خصوصاً أنها تشرح طرق تنظيم الحياة في ظل مشاريع سياسية 

ومتنافسة. لكن على الرغم من هذه المشكلات، تساعد مقاربة أغامبين في طرح الأسئلة حول طرق عمل السلطة 

السيادية ودور الهويات المذهبية في السياسة الحيوية، وتدفع نحو التفكير في كيفية إعادة التفاوض على الهويات 

 المذهبية أو مقاومتها.

 سياسة الحيوية في الشرق الأوسطال

تكتسب هذه الأفكار أهّمية خاّصة في مسارات الصراع والتشرذم الإقليمي والتنافس الإيديولوجي أو الاختراق 

في اليمن وسوريا ولبنان  برزتالجيوسياسي، وتؤدّي إلى مجموعة من الضغوط المتكافئة شهبية بالضغوط التي 

 .يخها الحديثوالعراق في أوقات مختلفة من تار 

في الواقع، برزت رؤى متعارضة للسلطة السيادية والهياكل التنظيمية وسط المشاريع السياسية المجزّأة، فبدت 

أفكار أغامبين إشكالية ولا سيّما في حالات مثل لبنان واليمن، حيث فشلت السلطة السيادية في تنظيم جميع 

، تعمل وفقاً لرؤيتها الخاصة بالتوازي «هجينة»ببعضها أو « زوجةمم»جوانب الحياة. ففي هذه الحالات تظهر سيادات 

مع تنافس السياسات الحيوية لكّل منها، وهو ما قد يترتب عنه آثار مدّمرة على المشاريع السياسية وجهود بناء 

 السلام.

ئر انتخابية خاصة تعمل عملياً، تنتج هذه العمليات إدعاءات متفاوتة بامتلاك الشرعية، وتنتّظم ضمنها الحياة في دوا

على حماية الهويات المذهبية وإعادة إنتاجها، بالاستناد إلى مجموعة من الاستراتيجيات مثل التعبئة القائمة على 

الهويات المذهبية والاقتصاد السياسي الخاص بها. لكنها في غالبية الأحيان تتداخل مع المساحات الحضرية 

ترات أهلية، لذلك يتّم تعزيزها عبر تنظيم الحياة البشرية من النواحي الاجتماعية والسياقات السياسية وتؤدّي إلى تو

 والاقتصادية وتنظيم العلاقات بين البشر مع توضيح الفوارق فيما بينها.

وسط الادعاءات المتفاوتة والمتنافسة بامتلاك الشرعية أو الحيز أو الوصول إلى الحياة السياسية أو الموارد، تصبح 

ات العنفية سهلة البروز، إسوة بما يشهده لبنان والعراق حيث تستخدم الهويات القابلة للتجزئة والهويات النزع

لقد أصبحت الهويات المذهبية، في بعض الحالات، مشحونة جيوسياسياً، ما جعل بناء السلام مرهوناً   المذهبية.

إلغاء المذهبية في بعض الخصائص مع مفاهيم  بإلغاء المذهبية من الحياة السياسية. في الواقع، يشترك مفهوم

أخرى أبرزها ما بعد المذهبية ومعاداة المذهبية، ويجمع بين عوامل وطرق عديدة لمعالجة الاختلاف المذهبي 

  15المشحون سياسياً. 

بارزاً في هياكل باختصار إلغاء الطائفية هو إعادة تخيّل أو طعن في الهويات المذهبية الُمهيمنة، التي تلعب دوراً 

ل وهبة بو عكر، لا يأتي الطعن بالهويات المذهبية إلا غووفقاً لبعض الباحثين مثل جون نا 16السياسة الحيوية للدولة.

من أشخاص من خارج هذه الهياكل السياسية، لديهم شكاوى واعتراضات على السياسة الحيوية التي تتبعها السلطة 

ُتعّد مقاومة الهويات المذهبية، التي ُيحافظ عليها من خلال استراتيجيات الحوكمة، من هنا، 17السيادية لتنظيم حياتهم.

قدرة على مواجهة السلطة السيادية، نابعة من  2019مهّمة جّدية. وأظهرت احتجاجات الأشهر الأخيرة من العام 

التاريخ اللبناني. لذلك، يعّد أو من مطالب السلطة السيادية المتعارضة طوال مراحل  18الطرق الإبداعية في المواجهة
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التفاوض أو مقاومة تقنيات السياسة الحيوية أحد آليات إلغاء المذهبية التي ترعى المشاريع السياسية، وأمر أساسي 

 في إرساء الديمقوراطية وبناء السلام والحكم الرشيد.

جتماعي، علماً أنه لا يتطّلب معالجة في الخلاصة، يهدف تحّول الصراع إلى تعزيز شكل أكثر إيجابية من التماسك الا

الاختلافات المستعصية التي تحرك الصراع فحسب، بل معالجة الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية أيضاً، 

كونها تنتج تفاوتات مذهبية وسياسية واجتماعية واقتصادية تعمل فيما بينهما وبالتوازي مع بعضها، وهو ما يتطّلب 

ومواجهة تعقيدات السياسة الحيوية والهياكل « من القاعدة إلى القمة»و« أعلى إلى أسفل»بذل الجهود من 

 .الاجتماعية والاقتصادية التي تصّعب عملية التغيير الدائم في المجتمعات المنقّسمة

 


