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 الشرق األوسط: النسيج الممزق  
 كتبها جون ب. الترمان   
 
 لعالميةا الحرب قبل الذي كانت عليه الوضع إلىالمنطقة  عودة يمثل اليوم األوسط الشرق في يحدث ما كل أن يدعي المرء أن السهل من

 ت علىساعدو  مقسمة منطقةالنظام في  الغربية القوى فرضت ،والمذابح والنهب سلبال من السنين آالف بعد :فالقصة هي كالتالي .األولى
 الطائفية نعراتال مع طابقتتفهي لم تعد . تجاوزت مدة صالحيتها قد الحديث األوسط الشرق حدود فيرى النقاد أن اآلن،أما . حديثة دول إنشاء

 .اآلن، وتقسمها المنطقةفي تلك  المستقلة لدولا فيالتي تكمن  اإلثنية الصدع وخطوط

وريا وليبيا العراق وس داخلالدائرة  المعارك: في وقتنا الحالي األوسط الشرق فيعّدة  نزاعات بعادأ لشرح الحجة هذه يلجأ إلى أن للمرء يمكن
 ؟الدول هذه نظيمت أملي أن كان ألي يمكن فكيف ،السنينفهذه كراهيات عمرها مئات . والفلسطينيين سرائيلإ بين المعارك وحتى والبحرين،

 ير المدىقص كحل عن عمد ثنيةواإلجماعات المعارضة الهوية الطائفية الالحكومات و  فيها الطرق التي استخدمتُتغفل حجة ال هذه إال أن
 حين ال تتغير في. هو "طبيعي" عن كل ما وطائفية إثنيةاالنقسامات في البلدان على أسس  تخرج، الواقعللمشاكل السياسية الحديثة. في 

  فائدتها السياسية.بالسياسة الحديثة  بالنسبة إلىمركزيتها وتقترن  تتغير أهميتها فإنالهويات الطائفية بسهولة، 

 القديمة لعصورا في نوالقينيو  إذ كان األدوميون والموآبيون. االستدامة وليس برزاأل هو التغييرأن  يبدو األوسط، الشرق تاريخ بالنظر إلى
 من اإلسالم شرانتو . المسيحيةإلى  ثم الهيلينية إلى مصر في الفرعوني الدين تحولف. أخرى شعوب في طويلة فترة منذ دمجهم تم ولكن

 يدهم واعووض اآلسيوية السهوب فاجتاحوا المغولأما . محمد دعوة النبي من قرن غضون في الهند إلى المغرب من ووصل العربية الجزيرة
الذي  ياأليوب الدين صالحهو  كردي إلى أن تولى الحكم حاكم عشر والحادي العاشر القرنين في شيعية دولة مصر كانتو . المنطقة على

 عشر، السادس القرن في الشيعي المذهب فارس ت بالداعتمد ،من جهتها. العباسية اإلمبراطورية من تشكل جزًءا ةسنيّ دولة  مصرجعل 
 .جرا وهلم. العثمانية اإلمبراطورية مع حدودهالأكثر صرامة  تحديد ذلك جزئًيا إلىويعود 

واألتراك  الفرسو  العرب من اللغات متعدد خليط سكانيما تألفت من  اغالبً ف. بشكل مستمر متنوعةمدًنا  المنطقة مدن كانت الفترة، تلك طوال
 تم كوكذل ،يهوديةو  ةمسيحيو  مجتمعات مسلمة مدنال كما ظهرت في .واحدة فئة في نو مجموع نو أوروبي وهؤالء األخيرين هم والفرنجة،

 .الريف من الجدد المهاجرينو  طويلة فترة منذ المدن سكان بين الفرقبحسب و  المهن وحسب الطبقات حسب هاتقسيم

تجمعهم  نتماءاتإ نللمسيحيي كانإذ . بين المجموعات المختلفة التقاربفي الوقت نفسه  عزز إال أنه ،متأصلةال توتراتال النظام هذا عززوقد 
 الصاغة عم مشتركة قضية صاغةلل وكان الحدادين، مع مشتركة مصالحب نكما تمتع الحدادو  لهم،و أص عن النظر بغض آخرين مسيحيين مع

ي منها وتلك تشتر  التي األسر مع المصالح األخيرةتشاركت هذه و  ،العاملة في التجارة األسرنشأت عالقات بين  إضافة إلى ذلك،. اآلخرين
 االنتماءات من لشبكةا هذهوُيذكر أن . شيعيةأخرى و  سنية فروعبتمتعت  القبائل بعض لكن الريفية، المناطق قبائلوانقسمت . التي تبيعها

وال . خرىالفئات األ مع لتواصلابنوع من  تشعر المجتمع فئات جميع أن من والتأكد ،الجماعات بين العداءفي حاالت  التوسطعلى  ساعدت
 اعياالجتم النسيج ،خياطة األحيان بعض في أو ،حياكةمما أدى إلى  واحد، وقت في متعددة هوياتب األفراد تشبثبد من اإلشارة إلى 
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ا ما يأمل غالبً فالسنوات األخيرة. هذا السياق في خالل ا في ا مستمرً لعبت القوى الخارجية دورً كما القوى االستعمارية في هذه البيئة،  تدخلت
الهويات دورهم ب فقد استخدموا ،محرجة. ومع ذلك ترسبات تقليدية إذ ينظرون إليها على أنها، ةالطائفي روقاتالف بالحد منالحكام األجانب 

أو الطائفية،  يةثناإلبعض الجماعات لمنح امتيازات  االختالفات في بعض األحيان عن طريقشددوا على هذه و كأداة سياسية. ا أيضً الطائفية 
  في البالد. ممصالحهقيق لتح ينالطائفي حلفائهم واستخدماحماية ضد األغلبية، و طلًبا للالسفارات األجنبية ب تشبثالعلى األقليات  واشجعكما و 

 السياسية هوياتال معظم تتمحور  العشرين القرنمنطقة الشرق األوسط في  فيف. االنقسامات هذهالسياسات الحديثة  تتجاوز  الوقت، لبعض
ن تلك المعارك غالًبا وُيذكر أ اإلسالميين، واحارب نوالعلمانيو  ،قاتلوا حزب الوفد نوالناصريو  الشيوعيين، نإذ حارب البعثيو . األيديولوجية حول

 شيوعيينإلى  ينالشيوعي وبعض سابقين بعثيينإلى  البعثيين بعضتحول على الرغم من ذلك فاألهم أنه في ذلك الوقت . ضاريةما كانت 
 .بطبيعتها للتغيير قابلة األيديولوجياتإذ إن . سابقين

. الماضية الثالث دالعقو  فيازداد  سياسية كعالمة استخدامها كما أن للتغيير، ةقابل غير ة،الطائفي اتالصراع عكس على ،الطائفية الهوياتإن 
 األغلبية خالل بتوازنلإل كأداة الطائفية األسد حافظالرئيس السوري السابق و  حسين صدام وسوريا استخدم الرئيس العراقي السابق العراق فيف
قصير  الستقرارا لتعزيز" هم" و" نحن" بينما  المجتمعات تقسيمإلى  المستبدين الزعماء سعىوقد . المقربة من النظام الحاكم األقلياتتمييز و 

 للوالء. وواضًحا امفيدً  امؤشرً في هذا اإلطار  الطائفية الهوية قدمتكما  ،المدى

ذي كان متعمًدا األمر ال. مستعصية صراعاتإلى  الحديث األوسط الشرق في أكبر ادورً  الطائفية هويةأولت ال التي ،التكتيكات تأد ذلك، ومع
 بالتأكيد هي فيةالطائ والهوية ،منها الهرب يصعب التي الهويات على الضوء تسليط إلى سياسيةال بشكل جزئي: تسعى طموحات المجموعات

 السنة مايةح بمكانة تمكنها سنية منظمة تتمتع ولكن اإلسالمية، الدولة مع السني، على سبيل المثال، بالتعاطف شعري ال قد إذ. منها واحدة
إلشارة هنا وال بد من ا .األكراد حمايةتعمل على  الكردية والجماعات الشيعة، تحمي الشيعية الميليشياتو . وتمثيل شكاواهم خارجي هجوم من

 في العصابات نيتمكمن شأنه  واحدة مجموعة في العصابات ظهوركما أن  مجموعة،ال داخل وجود العصابات يعزز من الصراعإلى أن 
. للجماعة ئهوال ضرورةبالتالي و  للهجوم نسبة تعرضه تزداد ،هويته دالة على عالمة نشأته مكان أويكون اسم الشخص  عندماف. مجموعة أخرى
 أو لطائفيةا الجماعات في منغمسين ونكوني ال عندما آمن مالذل تقلل من فرصة إيجاد األفراد  الثقة انعدام من دوامةإلى  عمليةوتؤدي هذه ال

لى  حدةو  أكثر جيوب مما يؤدي إلى ا،أمنً  أكثر أحياءمتوجهة إلى  منازلها من العائالتإذ تهرب . نقساماتيؤدي إلى زيادة اال مما ،اإلثنية وا 
 على مدى قرون سابقة. األوسط الشرق وحدت منطقة التي ذاتها الصالت تمزيق

 حتى حواجزال إقامةإذ يسعون إلى . السياسية للسيطرةمنهم  محاولة في بوعي موهااستخد قادةال أن العمليةإطار هذه أن نالحظ في  من الهام
 تلك نم رعاياهم حماية ذلك بعد ليتمكنوا التهديدات كما وينشؤون. بهم الخاص المجال ضمن يقع ما كل( واستغالل) حكم من يتمكنوا

 .صراعال ذلك من السكان حماية على وقدرتهم الدائم الصراع وجود علىتقوم  مستقبلهمإضافة إلى ذلك، يؤسسون دعامة ل. التهديدات

 من اروجً خ تمثل أنها تتجلى في إدراك ذلك في األولى الخطوة ولكن ،هذه االنقسامات أسهل من عملية القضاء عليهاتكون عملية إقامة قد 
خطوة  لجميعل األمن فيما يشكل ضمان ،هامة خطوة تشكل الهويات تتخطى التي المشتركة المصالح إعادةإذ إن . إليه العودة من بداًل  التاريخ
  يشكلال األمور كل دتحديب اتقو الفر  لتلكبالتالي، فإن السماح . أمر جديد العظمى اأهميته ولكن جديدة،بال ليست الطائفية فروقاتالف. أخرى
 .يحمل المزيد من العنف على األرجح مختلف نحو مستقبل خطوة بل الماضي إلى عودة
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