


 "؟ العميقة االنقسامات ذات"المجتمعات  فيالعمق  أين

 باحثة زميلة في مركز الدراسات اللبنانية  –د. ريما ماجد 

 

 

حسابات الصحافيات والصحفيين العديد من الكتب األكاديمية والمقاالت البحثية و زعمتلبنان مجتمع منقسم بشدة. أو كذلك 

مثل العراق وقبرص والبوسنة والهرسك وكينيا وميانمار بتصنيفات مماثلة  عديدةبلدان وصنّفت . جلسات صانعي السياساتو

سوريا. لكن ماذا يعني حق ا تصنيف بعض المجتمعات على أنها "منقسمة  ونيبال ونيجيريا وسريالنكا وأيرلندا الشمالية، ومؤخرا  

؟ هل ةأو طائفي ةوعرقي ةموديما تكون ع دائما  تصنيف؟ هل "االنقسامات العميقة"  عن هكذابعمق" وما هي اآلثار المترتبة 

 ؟سطحيا   انقساما   منقسمةنعرف أي مجتمعات 

 

المجتمع واسعة النطاق تشمل ادعاءات  طرحلنماذج العريضة التي تحاول التنبّه لعلى تدّربت اجتماع  ةأطرح هذه األسئلة كعالم

نموذج  نبتومع ذلك، فقد  .لها مكان في األوساط األكاديمية ككل. يقال إن التعميمات الشاملة والتصنيفات غير الدقيقة ليس

 أبحاث أو ركيكة دراسية أبحاث سواء من خالل واألكاديمي.  عالم"المجتمعات المنقسمة بعمق" على وجه التحديد من داخل ال

في العديد  اتيرفقد ازدهر هذا النموذج وكان له آثار هائلة فيما يتعلق بصنع السياسات وكتابة الدس ،بريءغير  ذات توجه سياسي

 ولماذا تم تبنيه؟ ى هذا النموذج. إذن من أين أتبوالحرالنزاعات والخارجة من  البلدان وال سيما،  من البلدان

 

 المنقسمة بعمق"؟ تالمجتمعا"  نموذجأتي يمن أين 

الصراعات والحروب التي  وتصاعدفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، ظهر نظام عالمي جديد تهيمن عليه سياسات الهوية 

" أو "طائفية". خالل ذلك الوقت، كان علماء السياسة في الغرب منشغلين بمسألة اثنيةغالبا  ما ُوصفت بأنها "عرقية" أو "

في مجتمعات ما بعد الحرب. من داخل تلك المناقشات  ةالليبرالي ةالغربي الديمقراطيةق الديمقراطية واالستقرار، وإمكانية تطبي

)قائمة على  عاموديةانقسامات التي تعاني من األكاديمية برز نموذج "المجتمعات المنقسمة بعمق" لوصف بلدان ما بعد الحرب 

ا تحولت هذه المناقشات إلى دوائر السياسة العليا لتشكيل الهوية( بارزة والتي يُعتقد أنها تهدد االستقرار والسالم. سرعان م

"المجتمعات المنقسمة بعمق" حول  شائعا   النقاش أصبحوالدساتير والوصفات السياسية في العديد من البلدان في أنحاء العالم. 

ظريات التوافقية أو تقاسم السلطة نالخاصة من الترتيبات. لذلك، ازدهرت  للديمقراطية وبالتالي تتطلب أنواعا   تشكل تحديا  التي 

 على أساس الهوية أو التقسيم أو االنفصال القتراح حلول محتملة للحكم الديمقراطي في ما يسمى "المجتمعات المنقسمة بعمق".

 

جتمعات هذه المناقشات بين العلماء السياسيين إلى تصنيف المانتهاء المطاف بومع ذلك، من المثير لالهتمام أنه على الرغم من 

حد ذاتها على أنها إما "متجانسة" أو "منقسمة بشدة" ، فقد بدأت كمناقشة حول األنواع المختلفة من األنظمة السياسية وليس ب

( للتمييز بين 1956) ألموند أعمال غابرييل  أفكاره على( 1968ارت )هالمجتمعات. بنى عالم السياسة الهولندي الشهير أرند ليب

( بسرعة مصطلح "األنظمة المجزأة" بعبارة 1977) ارتهليبما أسماه األنظمة "المتجانسة" أو "المجزأة". ومع ذلك، استبدل 

( في االنخراط في هذا النقاش 1979) لوستيك( و1972) نوردلينغر"المجتمعات التعددية" في كتاباته األخيرة، وبدأ علماء مثل 



لمناقشة السياسة الموجهة  أجندة جديدةهذه المناقشات  أوجدت". وقد المجتمعات المنقسمة بعمقستخدام مصطلح "المتزايد با

المقارنة اليوم. وهكذا، على الرغم من أن أجندة البحث ات حول التوافقية وتقاسم السلطة التي ال تزال تزدهر في مجال السياس

فة، إال أنها سرعان ما تحولت إلى تصنيف المجتمعات ككل، بافتراض أن النظم األولية قد بدأت بدراسة أنظمة الحكم المختل

االدبيات  منتشر فيللغاية"  ركيكافتراض " . وما هذا إالاالجتماعيةركيبات السياسية هي بالضرورة انعكاس لالنقسامات والت

  وبناء السالم.ات حّل النزاعالسياسية المتعلقة بوصفات في الواألكاديمية 

 

 

 مشوب بعيوب كثيرةنموذج 

الدعائم التي بُني  في السنوات الخمسين الماضية، فإنّ  اشتهر كثيرا  على الرغم من أن نموذج "المجتمعات المنقسمة بعمق" قد 

"المجتمعات المنقسمة بعمق" هي المجتمعات  -1عليها ال تزال موضع شك كبير. يعتمد النموذج على ثالثة افتراضات رئيسية: 

هذه االنقسامات  -2من جميع األنواع األخرى من االنقسامات االجتماعية،  ون فيها االنقسامات العمودية أكثر بروزا  التي تك

. تؤدي قراءة الديناميات االجتماعية والنزاعات هذه المجتمعات هي أكثر عرضة للعنف -3عميقة ودائمة ، وبالتالي  عموديةال

"، وبالتالي تتطلب أنواع ا خاصة من الحكم من ةهي "استثنائي ـ "المجتمعات المنقسمة بعمق"ى بما يسمّ  هذه إلى استنتاج مفاده أنّ 

؟ وصانعيها أجل الحفاظ على السالم واالستقرار. ولكن هل هذه االفتراضات قوية بما يكفي لبناء نموذج موجه نحو السياسة

 ال. الجواب المختصر هو

 

، وخاصة العرقية أو الطائفية، هي اإلطار الرئيسي لفهم بعض المجتمعات، هي جوهر ةعموديإن الحجة القائلة بأن االنقسامات ال

هذا النموذج. ينظر نموذج "المجتمعات المنقسمة بعمق" إلى المجتمع على أنه فسيفساء من الطوائف أو الجماعات العرقية 

للعنف والحروب.  ائمة وعميقة بما يكفي لتكون حافزا  هذه االنقسامات د عتبر أنّ يمتماسكة. عالوة على ذلك، الو المتجانسة داخليا  

بين "الطوائف" أو "المجموعات" العرقية. هذا ه واحد الصراع في تلك المجتمعات على أن أن هذا النموذج يرى جنستنتوبالتالي 

و"المسلمين" أو  واضح في تطبيق هذا النموذج في بلدان مثل لبنان أو العراق حيث يُقرأ الصراع كصراع بين "المسيحيين"

في الغالبية(. في تلك الحاالت، تم وضع اتفاقات لتقاسم  ة"السني" و"الشيعي" )و"األكراد" في العراق، على الرغم من أنهم سنّ 

داخل هذه السلطة من أجل الحفاظ على السالم واالستقرار بين "شرائح" المجتمع المختلفة. لكن ماذا عن االنقسامات والنزاعات 

التغييرات في بروز  حللونواإلقليمية والفئوية داخل الطوائف؟ وكيف نفهم  /الحزبية؟ كيف نفهم االنقسامات السياسية"الشرائح"

بين  على أنهفي حين أن االنقسام الطائفي الرئيسي البارز في لبنان كان يُقاس مثال ، ؟  هااالنقسامات الطائفية وحدود

ة" و"الشيعة". ه بين "السنّ في اآلونة األخيرة إليه على أنّ  بدأ ينظر، )وهذا يعكسه دستور الطائف( "المسيحيين" و"المسلمين"

سردية محفورة لألبد في  هذه التحوالت ال تتماشى مع افتراض أن االنقسامات العمودية الطائفية في لبنان عميقة بما يكفي لتكون

الرئيسية في لبنان اليوم على أسس المسيحية تنقسم األحزاب السياسية  وذات أهمية سياسية دائمة. عالوة على ذلك، الصخور

. إذن ما معنى الحديث عن الصراع في لبنان من ، ال على أساس طائفي صرف"آذار 14" و"آذار 8"بسياسية بين ما يُعرف 

العامل الرئيسي في رتبط عندما يسياسية طائفية، و حيث الطوائف في حد ذاتها عندما يكون الالعبون الحقيقيون أحزابا  

" أو عمقاالستقطاب الطائفي بالتحالفات السياسية والتوجهات السياسية؟ هل هذه االنقسامات سمة من سمات "مجتمع منقسم ب



؟ وهل االستقطاب السياسي استثنائي بالضرورة أو يتطلب أي نوع من ترتيبات السياسة الخاصة  االستقطاب" كثيرمجتمع "

 اطية؟حتى تسود الديمقر

 

او أنه يحلل الصراع االجتماعي والسياسي باستخدام الفئات  هي الرئيسية في نموذج "المجتمعات المنقسمة بعمق" شوائبالأحد 

االنقسامات الطائفية أو اإلثنية هي الطريقة الرئيسية )أو الوحيدة(  على انالخاطئة. النظر إلى بعض المجتمعات وحدات التحليل 

لصراع. الصراع في جميع المجتمعات معقد وال يمكن فهمه إال على أنه لقصيرة النظر قراءة االجتماعية هي لفهم الديناميات 

ي اختزالنهج . لذلك، فإن وصف الصراع بالذات بأنه "طائفي" أو "عرقي" هو اتتقاطع بين مختلف االنقسامات واالستقطاب

من بيروت والبصرة إلى الجزائر  -تثير التحركات واالنتفاضات الجماهيرية في العالم العربي  بينماذلك،  محض. باالضافة إلى

الهوية ات سياسالتركيز الشديد على  مطالب سياسية واجتماعية وديمقراطية سياسية بوضوح، فإنّ نمو  –والخرطوم 

االنقسامات الطبقية في  أليست. عبثي ومناف للمنطق هو وتصنيفها واالنقسامات العرقية / الطائفية لفهم الديناميات االجتماعية

االنقسامات بين القوى العلمانية أو الديمقراطية المعارضة  أال تستحقّ تلك المجتمعات عميقة بما يكفي لتتأهل كميزة تصنيف؟ 

الجتماعي على أرض الواقع في الفجوة بين الواقع ا ها انقسام عميق؟ إنّ على أنّ أيضا  لألنظمة االستبدادية أو الطائفية أن تُقرأ 

 عبثية هذا اإلطار ووصفاته السياسية. تغذينموذج "المجتمعات المنقسمة بعمق"  العالم العربي والفئات السياسية المعتمدة في

 

في العراق بعد عام  خصوصا  ق تسد" االستعمارية لتطبيق هذا النموذج في المنطقة العربية، يصعب تفويت جوانب "فرّ  كما أنه

، وذلك الواليات المتحدةالتي تديرها المؤقتة  ئتالفسلطة اال تحت ،2005عام في الدستور العراقي  عملية نص جرت. 2003

هذا الدستور صناعة (. شارك في ةليبراليا التوافقيةقائمة على الهوية )على الرغم من اعتماد نهج للنزاع صرف بناء  على قراءة 

مستشارين. ولكن إذا كان ، العبين دور الركية والمملكة المتحدةيفي الواليات المتحدة األمبعض العلماء السياسيين المقيمين 

، ديمقراطية للسياسات العامة في البالد االنقسامات االجتماعية البارزة والخروج بوصفات معالجةاهتمام هؤالء العلماء هو 

أنظمة رعاية  ذاتأن البلدان  واالثني متعلقة بالنزاع العرقيفلماذا تجاهلوا االنقسامات الطبقية األفقية؟ تُظهر األبحاث ال

(. Taydas & Peksen  ،2012؛  Østby  ،2008؛  Hein  ،1997)ونزاع عنف للمرور بحاالت  أقل عرضةاجتماعية 

ى ذلك، ثبت السياسات؟ عالوة علعملية صناعة فلماذا يتم التقليل من أهمية هذه النتائج البحثية في التوصيات الموجهة نحو 

أحزابهم ومنظماتهم السياسية  وذلك بواسطةمن قبل النخب إشعاله و تسييرهما يتم  االعنف العرقي أو الطائفي غالب   أنّ  أيضا  

(Brubaker ،2004 ؛Chandra ،2012 ؛Fearon ،2006 ؛Wimmer ،2013 لذا، لماذا ال توجد وصفات سياسية في .)

ا أن أخيرا ، حظر األحزاب الطائفية أو العرقية وقادتها من الحياة السياسية؟  موجهة نحو  الخارجة من الحرب،دول ال علم 

ا ما يرغبون  ( يصفوا أنفسهم)كما يحب كثير من مؤيدي النموذج أن  االلتزام ب"الواقعية"بصانعي السياسات واألكاديميين دائم 

ا العديد من ومعالجة االنقسامات االجتماعية العمودية "العميقة"، فلماذا لم نوس ع نموذج "المجتمعات المنقسمة بعمق" لتشمل أيض 

البارزة تتطلب نظام حكم خاص يدير  العاموديةالمجتمعات الغربية مثل الواليات المتحدة؟ إذا كانت المجتمعات ذات االنقسامات 

المتحدة في األدبيات الخاصة بـ الصراع االجتماعي ويضمن التمثيل على المستوى السياسي، أال ينبغي أن تبرز الواليات 

ا من الديمقراطية؟ تسلط  خاص  "المجتمعات المنقسمة بعمق"؟ أم أن االنقسامات العرقية ليست عميقة بما يكفي لتتطلب شكال  



االنتقائية في تصنيف وتطبيق نموذج "المجتمعات المنقسمة بعمق" الضوء على التقارب الخطير بين العمل األكاديمي والمصالح 

 سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي. ،ةيراستعماالو لسياسية للقوى المهيمنة اإلمبرياليةا

 

 ": نحو أوصاف دقيقةتقسيمال العميقة ات" إلى "السياساالنقسام عميقةالمن "المجتمعات 

السياسية "العملية" على  مصفاتهو ونبني زعم صانعيه بأنهمالمشكلة الرئيسية في نموذج "المجتمعات المنقسمة بعمق" هي 

قراءة "واقعية" لالنقسامات االجتماعية. ومع ذلك، يبدو أن تشخيص الصراع االجتماعي ليس دقيق ا أو واقعي ا، كما أن الحلول 

امات ما أثرت البحوث االجتماعية التي تدرس الديناميات واالنقس االمقترحة ليست بالضرورة عملية أو ناجحة. في الواقع، نادر  

منطق التحليالت التي تحرك هذا النموذج  ال يزالفي هذا النموذج.  السياسة االجتماعية على وصفات السياسة الخاصة بعلماء

ا على فكرة   التيوالجماعات القائمة على الهوية بين بعض المجتمعات لديها انقسامات عميقة  مفادها أنّ  ،ثابتة اجتماعية قائم 

بأن األهمية االجتماعية لالنقسام منفصلة عن األهمية السياسية،  ال يقر مستخدمي هذا النموذج المسقطتهدد الديمقراطية.  بدورها

 بالضرورة ال تشّكلا أو عرقي   االناس ديني  تنوع حقيقة إّن ضرورية. حتى ب وأن الصلة بين هذين المستويين ليست مباشرة أو

قع، من الثابت أن الحروب والنزاعات العنيفة ليست حصيلة انفجارات اجتماعية عشوائية على عنف. في الواوالتال تقلال يةأرض

خطوط الهوية، بل هي نتاج قرارات وتعبئة سياسية من قبل األحزاب والنخب. فلماذا نستمر في الحديث عن الحروب في 

حروب  هاب بين الطوائف عندما نعرف جميع ا أنسوريا ولبنان والعراق واليمن والعديد من األماكن األخرى في المنطقة كحرو

القوى السياسية على السلطة والموارد؟ من المؤكد أن هذا ال يعني أن هذه الحروب ليس لها أي آثار اجتماعية من وبين األحزاب 

عكسي سخيف  الناحية الطائفية، ولكن التعامل مع النتائج الطائفية لهذه الصراعات كنقطة انطالق لوصف السياسة هو منطق

المزيد من ضخها ب)وأحيانا  تعزيز الفجوات االجتماعية والسياسيةب كأكاديمييناألمر  ناينتهي بإذ يطمس األسباب والنتائج، 

 .المأسسة(

 

االستثناء الذي يتم من خالله التعامل مع هذه المجتمعات  في اإلقرار بأنّ  إن نموذج "المجتمعات المنقسمة بعمق" يفشل أيضا  

على أنها أكثر عرضة للعنف ال أساس له من الصحة. في الواقع، تُظهر معظم الدراسات أن محددات بداية الحروب األهلية 

؛ Collier and Hoeffler 2004) "اإلثنية" أو "الطائفية" ال تختلف عند مقارنتها بعوامل بدء الحروب األهلية عموما  

Fearon and Laitin 2003) مثل لبنان أو  ،"عمقمنقسمة بال" إلصاقها بوسم. باإلضافة إلى ذلك، حقيقة أن المجتمعات التي تم

نجاح األنظمة التوافقية  تسلط الضوء علىدون حروب أهلية أو عنف مجتمعي، ال من قد شهدت فترات تاريخية طويلة  ،العراق

. لذلك، فإن االعتراف لحروبفشلها في االعتراف بذلك. المنظمات السياسية، وليس الجماعات االجتماعية، هي أساس ا لىبل ع

 بأن العنف الطائفي أو الحرب هو نتاج التحريض السياسي النشط يفضح أسطورة االنقسامات االجتماعية التي هي سبب العنف

ا كلمة طنانة الحقيقي واسعة النطاق تسير جنب ا إلى جنب مع نموذج "المجتمعات المنقسمة بعمق": . يطرح هذا المنطق أيض 

 -مجهود نشط في العيش مع ا  -ليست نتاج "التعايش"  االتعايش. أمثلة الالعنف في تاريخ المجتمعات الطائفية أو المتنوعة إثني  

ت تتشكل فيها االنقسامات السياسية البارزة في أوقا لوصف هذه الظاهرة، من كلمة أبسط وليسالبحت،  وجود"البل هي نتاج "

كنتيجة لالنقسامات حروب حول االنقسامات األخرى مثل القومية أو االنقسامات السياسية لليسار أو الطبقة. هذا التوتر بين فهم ال

ا ف  ي هذا النموذج.االجتماعية وليس نتاج تسييس هذه االنقسامات والتالعب بها لتحقيق غايات سياسية، يشكل مأزق ا كبير 



 

ا، يُبرز التركيز المفرط على نوع واحد من االنقسامات في المجتمع )أي العرق أو الطائف العوامل  دور ( والتقليل منةأخير 

ا في التشخيص االجتماعي ( في ااالنقسامات الطبقية)مثل األخرى ذات األهمية البالغة  لنزاع االجتماعي والديمقراطية قصور 

وجود تباينات بدوره ه هذا النموذج. إذا كان وجود هويات متنوعة في المجتمع يُشكل تهديد ا للديمقراطية، أال يعتبر الذي يستند إلي

ا وتفاوتات اجتماعية عميقة تهديد ا للديمقراطية هل  -( 1995نانسي فريزر ) وهنا أقتبس كالم - ففي نهاية المطاف؟ أيض 

ا، وبصورة رئيسية،  الديمقراطية تتعلق فقط بالتمثيل أم أنها  إعادة توزيع؟عملية أيض 
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