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نظم قسم القضايا الناشئة والنزاعات بالتعاون مع مؤسسة ھنريش بل الشرق األوسط
) (Boll Stiftung Middle East Heinrichحلقة تبادل أفكار حول األسباب الجوھرية للتوترات اإلثنية والطائفية
في منطقة اإلسكوا ،وذلك في بيت األمم المتحدة في بيروت في  26آب/أغسطس  .2009وكان الھدف من
االجتماع مناقشة مالحظات المشاركين على دراسة حملت العنوان التالي" :ديناميات التوترات اإلثنية
والطائفية :تحليل لوجھات نظر الشباب ضمن حلقات نقاش" .وشاركت في ھذا االجتماع وكاالت تابعة
لألمم المتحدة ،ومراكز أبحاث ومؤسسات أكاديمية ناقشت التحديات المرتبطة بالتوترات اإلثنية والطائفية
في المنطقة ككل وفي لبنان بشكل خاص بھدف التوصل إلى توصيات واضحة بشأن السياسات في البلدان
األعضاء في اإلسكوا وغيرھا من الجھات الفاعلة ذات الصلة.
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-3مقدمة
التأثير الشديد لالنتماء الطائفي على الديناميات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ھو ظاھرة ليست
-1
بجديدة على المنطقة العربية .ولكنّ التطورات التي شھدتھا العقود األخيرة أعادت إلى األذھان ھذا المشھد الذي
ينطوي على مخاطر جسيمة ،والذي راح يتغلغل إلى عدد من بلدان غربي آسيا .وإنّ ھذه التوترات الطائفية ،ما
لم تخضع للضوابط الالزمة ،ستتحوّ ل إلى قوة جامحة تغذي التشرذم والتفكك داخل المنطقة وخارجھا ،فتؤدي
إلى تقويض جھود اإلصالح ،وتھميش حقوق اإلنسان والقيم الدينية ،وزرع الفوضى وإشعال الفتن األھلية.
وتتناول الدراسة التي أع ّدتھا اإلسكوا بعنوان "ديناميات التوترات اإلثنية والطائفية :تحليل لوجھات نظر
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الشباب ضمن حلقات نقاش" )والمشار إليھا فيما يلي بالدراسة( ديناميات التوتر والعداء والصراع بين
الطوائف ،وھي ت ّتخذ لبنان كدراسة حالة .وقد ارتكزت الدراسة على نھج نوعي بحت يستند إلى تحليل
االستنتاجات التي خلصت إليھا حلقات نقاش ضمّت شبابا ً تتراوح أعمارھم بين  18و 25سنة .وتؤ ّكد الدراسة
أنّ التوترات الطائفية تتفاقم ،على الصعيد الكلي ،جرّاء تفاعل العوامل المتصلة بتركيبة الدولة ،وكذلك العوامل
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والخارجية .أما أسبابھا الجوھرية ،على الصعيد الصغري،
فتعزوھا الدراسة إلى أربعة عناصر أساسية باعتبارھا جزءاً ال يتجزأ من تلك األسباب الجوھرية وھي إعادة
إنتاج الھويات الطائفية ،وتجزئة العالقات االجتماعية بين الطوائف ،ونشوء فضاءات اجتماعية إقصائية،
وانتشار الزبائنية التي أمست مالزمة لطبيعة النظام السياسي.
وتخلص الدراسة إلى عدد من التوصيات التي تدعو المؤسسات الحكومية والمنظمات المتعددة
-3
األطراف والمجتمع المدني والجھات المانحة المعنية إلى العمل على ترسيخ القيم المدنية في النظام التعليمي،
وتعزيز ممارسات الحكم السليم في القطاع العام وذلك بغية تعزيز القدرة على تحقيق التنمية والتماسك
االجتماعي والتعايش السلمي.
وق د ھ دف االجتم اع ،ال ذي ش اركت في ه وك االت تابع ة لألم م المتح دة ،ومراك ز أبح اث ومؤسس ات
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أكاديمية ،إلى مناقشة المالحظات بشأن الدراسة قبل صدورھا ،والبحث في التحديات المرتبطة بالتوترات اإلثني ة
والطائفية في المنطقة ككل وفي لبنان بش كل خ اص بھ دف التوص ل إل ى توص يات واض حة بش أن السياس ات ف ي
البلدان األعضاء في اإلسكوا وغيرھا من الجھات الفاعلة ذات الصلة.
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أوالً -التوصيات
أجمع المشاركون على حجم مشكلة التوترات الطائفية في المنطقة وأھميتھا .فاقترحوا بھدف تحسين
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ھذه الدراسة وغيرھا من الدراسات المماثلة في المستقبل التوصيات التالية:
)أ( إعادة النظر في عبارة "التوترات اإلثنية-الطائفية" واالستعاضة عنھا إما بعبارة "التوترات
الطائفية" أو بعبارة "التوترات اإلثنية و/أو الطائفية"؛
)ب( إعادة بلورة مفھوم المنھجية المعتمدة في دراسات مماثلة في المستقبل لكي تتضمّن طائفة أوسع
من المشاركين في حلقات النقاش ،بحيث تض ّم أعضاء من ذوي الخلفيات االقتصادية والجغرافية المتنوّ عة،
وتدرج في عملھا بعداً مراعيا ً للفوارق بين الجنسين؛
)ج( البحث في الحلول واختبارھا ضمن حلقات النقاش؛
)د( تحسين التوصيات على الشكل التالي:
) (1ربط التوصيات بالتحليل النظري ونتائجه؛
) (2تحديد الجھة المستھدفة في تنفيذ كل توصية من التوصيات؛
) (3إدراج أنشطة مح ّددة على مستوى منظومة األمم المتحدة عبر مختلف األدوات المعنية
بحقوق اإلنسان ،ووسائل اإلعالم ،والمجتمع المدني؛
) (4إدراج الحاجة إلى معالجة عدم تكافؤ الفرص في الوصول إلى الموارد والسلطة كوسيلة
لتحسين العالقات بين الطوائف؛
) (5اقتراح وسيلة إلشراك الشباب في األنشطة السياسية المشتركة كالرصد المستقل لالنتخابات؛
) (النظر في العوامل القادرة على جمع الطوائف بدالً من التركيز فقط على العوامل التي تفرّ ق
بينھا؛
)و( تضمين الدراسة تحليالً لعملية بناء السالم ،واقتراح استراتيجية وطنية لبناء السالم في لبنان.

ثانيا ً -مواضيع البحث والمناقشة
ألف -اإلطار والھدف
عرض قسم القضايا الناشئة والنزاعات ومؤسسة ھنريش بل الشرق األوسط ما تضمّنته الدراسة من
-6
ً
ّ
نتائج وتقييم وتوصيات شكلت إطارا للمناقشات خالل حلقة تبادل األفكار .وقد تناول المجتمعون في مناقشاتھم
التحليل المفاھيمي للتوترات اإلثنية والطائفية ،ومنھجية الدراسة ونتائجھا المو ّزعة ضمن أربع فئات وھي إعادة
إنتاج الھويات الطائفية ،وتجزئة العالقات االجتماعية بين الطوائف ،ونشوء فضاءات اجتماعية إقصائية،

-5والطبيعة الزبائنية للنظام السياسي .كذلك تطرّق المشاركون ضمن مناقشاتھم إلى مختلف التوصيات المتعلقة
بالسياسات والتي تدعو المؤسسات الحكومية والمنظمات المتعددة األطراف والمجتمع المدني والجھات المانحة
المعنية إلى تفعيل معالجة التحديات المرتبطة بالتوترات اإلثنية والطائفية في منطقة اإلسكوا.
تھدف ھذه الدراسة إلى تسليط الضوء على األسباب الجوھرية للتوترات اإلثنية والطائفية في غربي
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آسيا وما تطرحه من تحديات ،وإلى تقييم أنماط تحوّ لھا ،والتركيز على العوامل التي تغذي ھذا التوجّه .فمن
خالل عرض وتحليل وجھات نظر الشباب ودورھم في التوترات والنزاعات الطائفية ،تحاول الدراسة إطالق
حوار بين الباحثين وواضعي السياسات بشأن النتائج المستخلصة والتوصيات المقترحة بشأن السياسات العامة.
تستند الدراسة إلى تحليل  15حلقة جرت بين كانون األول/ديسمبر  2008وكانون الثاني/يناير 2009
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وضمّت  113مشاركا ً من لبنان ) 55شابا ً و  58شابة( .لھدف فھم تصوّ ر الشباب بشأن قضايا من قبيل الھوية
الطائفية وديناميات العيش في مجتمعات متع ّددة الطوائف ،ورأيھم بالنظام السياسي في لبنان.
باء -المفاھيم والتحليل النظري
استھ ّل المجتمعون مناقشاتھم باستعراض مفاھيم التوترات اإلثنية والطائفية وتعاريفھا .فإضفاء الصبغة
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السياسية على عبارة "إثني" أو "طائفي" يمكن أن يمعن في توسيع الشرخ وتغذية التوترات .وقد أجمع
المشاركون على أنّ عبارة "اإلثني-الطائفي" الواردة في الدراسة ال يمكن أن تش ّكل تعريفا ً مناسبا ً لكل من ھذين
المفھومين على حدة .وأوصوا لذلك باالستعاضة عنھا بعبارة "التوترات الطائفية".
 -10وناقش المشاركون الحاجة إلى التعمّق في التدقيق النظري ،وفي ارتباط تلك النظريات بدراسة الحالة
المذكورة .والحظوا لدى النظر في المنطقة ككل االختالف بين النزاعات القائمة في منطقة الشرق األوسط،
حيث لكل منھا مواصفاته وأسبابه الجوھرية المختلفة وحاجته لذلك إلى إطار نظري خاص به.
جيم -المنھجية
 -11توصّل المجتمعون في مناقشاتھم بشأن الدراسة إلى استنتاجات ھامة تصلح كتوصيات أساسية
للدراسات في المستقبل .وح ّددوا بعضا ً من أوجه القصور التي عانت منھا حلقات النقاش .فقد اختيرت غالبية
أعضائھا من الطالب الجامعيين ولم تض ّم أفراداً من بيئات اقتصادية أكثر حرمانا ً ،وافتقرت كذلك إلى التنوّ ع
الجغرافي .ولم تعالج الفوارق في وجھات نظر الشباب من الجنسين بالشكل المالئم فجاء التحليل خاليا ً من أي
بعد يراعي الفوارق بينھما .كذلك لم يح ّدد الطابع العلماني للشباب تحديداً واضحا ً ألنّ المقابالت مع أعضاء تلك
الحلقات استندت إلى انتماءاتھم الطائفية.
 -12ولم تتناول حلقات النقاش الحلول الممكنة للتوترات الطائفية ،فلم تستطع لذلك وضع أي تصوّ ر لبدائل
بعيدة المدى.
دال -إعادة إنتاج الھويات الطائفية
 -13أجمع المشاركون ،بعد تحليل مسألة الطائفية ،على لجوء النخب إلى ال ّتالعب بذكريات الحرب األھلية
ً
خدمة ألغراضھا السياسية ،وانتشار التحويرات حول فھم قدرة الذكريات على تغذية التعصب الطائفي .فينبغي

-6النظر في الھويات الطائفية باعتبارھا ھياكل ثقافية واجتماعية مرنة بدالً من وضعھا ضمن إطارين زمني وآخر
جغرافي.
 -14ووضع المشاركون مجموعة من التوصيات تناولت سبل إشراك الشباب في األنشطة السياسية
المشتركة كالرصد المستقل لالنتخابات .فقد اعتبروا أنّ ھذه المشاركة تنمي حسّ المواطنة لدى الشباب لكي
يصبحوا أش ّد انفتاحا ً على الشؤون السياسية وعلى الطوائف األخرى.
ھاء -تجزئة العالقات االجتماعية بين الطوائف
 -15يشكل انعدام التكافؤ في فرص الوصول إلى السلطة والموارد أحد أبرز العوامل التي تكرّ س االنقسام
بين الطوائف وتغذي التوترات والنزاعات ،وينبغي لذلك إدراجه في أي من التحليالت التي تعالج قضايا
النزاعات.
واو -نشوء فضاءات اجتماعية إقصائية
 -16أجمع المشاركون ،بعد تحليل النزعة إلى إنشاء فضاءات اجتماعية إقصائية ،على أھمية فھم كيفية
إنشاء بيئة حيادية وتوسيع نطاقھا بھدف الجمع بين الطوائف ،والمساھمة في التخفيف من ح ّدة التوتر
والتعصّب.
زاي -الطبيعة الزبائنية للنظام السياسي
 -17استنتج المجتمعون بعد مناقشة النظام السياسي القائم على الزبائنية أنّ محو الصبغة السياسية عن
التوترات الطائفية ھو حقا مھمة مستحيلة.
حاء -بناء السالم ومنع النزاعات
 -18تناول المشاركون مسألة النزاعات والسالم حيث أعربوا عن قلقھم لعدم معالجة الدراسة المبادئ
األساسية لبناء السالم بما فيھا الصكوك المعنية بحقوق اإلنسان المتاحة للمساعدة في بناء السالم الوطني .ولم
تكن الصورة واضحة بشأن موقع لبنان من مسألة السالم ،بين استمرار حاجته إلى بذل جھود لمنع النزاعات
وتق ّدمه باتجاه ترسيخ أسس السالم.
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بريد إلكترونيyahya3@un.org:

جامعة اكسفورد/مركز الدراسات اللبنانية
بريطانيا/لبنان
بريد إلكترونيmaha.shuayb@sant.ox.ac.uk :

السيدة ميساء يوسف
منسقة أبحاث
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
تلفون+9611-978818 :
بريد إلكترونيyoussef8@un.org:

السيد زياد عبد الصمد
رئيس تنفيذي
شبكة الجمعيات األھلية العربية للتنمية
بيروت ،لبنان
تلفون+9611–319366 :
بريد إلكترونيannd@annd.org :

السيدة عايدة ابوراس
خبير إقليمي
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
تلفون+9611-978734 :
بريد إلكترونيaburas@un.org:

السيد نديم شحادة
باحث مشارك
بريطانيا/لبنان
محمول/لبنان+9613-718249 :
محمول/بريطانيا079563900562 :
بريد إلكترونيnadim.shehadi@gmail.com :

السيد فاتح عزام
ممثل إقليمي
مكتب المفوضية السامية لحقوق االنسان
بيروت ،لبنان
تلفون+9611-978744 :
بريد إلكترونيazzam1@un.org:
السيد الوكي كار
خبير إقليمي
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
تلفون+9611-978342 :
بريد إلكترونيkar@un.org :
السيد غسان مخيبر
نائب في البرلمان اللبناني
بيروت ،لبنان
بريد إلكترونيghassanem@gmail.com:
السيدة مزنا المصري
طالبة دكتوراه
كلية جولدسميثس
بريطانيا/لبنان
محمول+9611–838046 :
بريد إلكترونيmuznamasri@gmail.com :

السيدة مھا شوييب
باحث

السيدة ليا بوخاطر
باحثة
مؤسسة االبحاث واالستشارات
بيروت ،لبنان
تلفون+961-1-801108 :
محمول+961-3-969972 :
بريد إلكترونيleah.aboukhater@gmail.com :
info@crilebanon.com

السيد طارق العلمي
رئيس
قسم القضايا الطارئة والنزاعات
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
تلفون+9611-978616 :
بريد إلكترونيalamit@un.org :
السيد يوسف شعيتاني
موظف أول للشؤون االقتصادية
قسم القضايا الطارئة والنزاعات
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
تلفون+9611-978619 :
بريد إلكترونيchaitani@un.org :
االنسة آدلين ميلز
موظف الشؤون االقتصادية
قسم القضايا الطارئة والنزاعات
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
تلفون+9611-978618 :
بريد إلكترونيmills3@un.org :

اﻻ
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