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  رـتقري
  

  جوھريةحلقة تبادل أفكار حول األسباب ال
  في منطقة اإلسكوا لطائفيةللتوترات اإلثنية وا

  

  زـموج
  

  الشرق األوسط ش بليبالتعاون مع مؤسسة ھنر قسم القضايا الناشئة والنزاعاتنظم   
)Heinrich Boll Stiftung Middle East(  للتوترات اإلثنية والطائفية  الجوھريةحلقة تبادل أفكار حول األسباب

وكان الھدف من .  2009غسطس أآب/ 26ي بيروت في ففي بيت األمم المتحدة ، وذلك في منطقة اإلسكوا
 اإلثنية ديناميات التوتراتملت العنوان التالي: "االجتماع مناقشة مالحظات المشاركين على دراسة ح

حلقات نقاش".  وشاركت في ھذا االجتماع وكاالت تابعة  ضمن: تحليل لوجھات نظر الشباب ةالطائفيو
 ثنية والطائفيةت التحديات المرتبطة بالتوترات اإلسسات أكاديمية ناقشومؤ لألمم المتحدة، ومراكز أبحاث

بھدف التوصل إلى توصيات واضحة بشأن السياسات في البلدان  صخابشكل لبنان في و ككلفي المنطقة 
  األعضاء في اإلسكوا وغيرھا من الجھات الفاعلة ذات الصلة.
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  مقدمة
  
ت ھو ظاھرة ليس على الديناميات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الطائفيالنتماء لالشديد تأثير ال  - 1

الذي ھذا المشھد ولكّن التطورات التي شھدتھا العقود األخيرة أعادت إلى األذھان .  المنطقة العربيةبجديدة على 
الطائفية، ما التوترات ھذه بلدان غربي آسيا.  وإّن عدد من  راح يتغلغل إلىي ذالو ،جسيمة طراخينطوي على م

ؤدي فت، داخل المنطقة وخارجھاتفكك ذي التشرذم والجامحة تغ، ستتحّول إلى قوة للضوابط الالزمة تخضعلم 
  ية.إشعال الفتن األھلوالفوضى زرع و ،، وتھميش حقوق اإلنسان والقيم الدينيةض جھود اإلصالحإلى تقوي

  
ديناميات التوترات اإلثنية والطائفية: تحليل لوجھات نظر وتتناول الدراسة التي أعّدتھا اإلسكوا بعنوان "  - 2

) ديناميات التوتر والعداء والصراع بين فيما يلي بالدراسة" (والمشار إليھا لقات نقاشالشباب ضمن ح
وقد ارتكزت الدراسة على نھج نوعي بحت يستند إلى تحليل  الطوائف، وھي تّتخذ لبنان كدراسة حالة. 

ً ت تؤّكد الدراسة وسنة.   25و 18راوح أعمارھم بين تاالستنتاجات التي خلصت إليھا حلقات نقاش ضّمت شبابا
العوامل كذلك بتركيبة الدولة، و صلةالمتتفاعل العوامل  جّراءأّن التوترات الطائفية تتفاقم، على الصعيد الكلي، 

على الصعيد الصغري، أسبابھا الجوھرية، االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والخارجية.  أما 
اب الجوھرية وھي إعادة األسبتلك اعتبارھا جزءاً ال يتجزأ من أربعة عناصر أساسية بإلى الدراسة عزوھا فت

، إقصائية اجتماعية نشوء فضاءاتو، العالقات االجتماعية بين الطوائف تجزئةالطائفية، وإنتاج الھويات 
  .التي أمست مالزمة لطبيعة النظام السياسي انتشار الزبائنيةو
  
عو المؤسسات الحكومية والمنظمات المتعددة وتخلص الدراسة إلى عدد من التوصيات التي تد  - 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 

  لسلمي.االجتماعي والتعايش ا
  
ات   -4 اث ومؤسس ز أبح دة، ومراك م المتح ة لألم االت تابع ه وك اركت في ذي ش اع، ال دف االجتم د ھ وق

ة ، والبحث في إلى مناقشة المالحظات بشأن الدراسة قبل صدورھاأكاديمية،  التحديات المرتبطة بالتوترات اإلثني
ى ت صخابشكل لبنان في و ككلوالطائفية في المنطقة  وصيات واضحة بشأن السياسات في بھدف التوصل إل

  البلدان األعضاء في اإلسكوا وغيرھا من الجھات الفاعلة ذات الصلة.
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  التوصيات  -أوالً 
  
بھدف تحسين اقترحوا ف . في المنطقة وأھميتھامشكلة التوترات الطائفية  حجمأجمع المشاركون على   - 5

  :لتوصيات التاليةاالدراسات المماثلة في المستقبل ھذه الدراسة وغيرھا من 
  

ستعاضة عنھا إما بعبارة "التوترات الطائفية" واال-"التوترات اإلثنية إعادة النظر في عبارة  (أ)  
 الطائفية" أو بعبارة "التوترات اإلثنية و/أو الطائفية"؛

 
مفھوم المنھجية المعتمدة في دراسات مماثلة في المستقبل لكي تتضّمن طائفة أوسع  إعادة بلورة  (ب)  

 ،متنّوعةالجغرافية القتصادية والخلفيات االذوي من بحيث تضّم أعضاء  ،حلقات النقاشمن المشاركين في 
 بعداً مراعياً للفوارق بين الجنسين؛تدرج في عملھا و
  

  ؛نقاشالحلقات واختبارھا ضمن لحلول ا البحث في  (ج)  
  

  :على الشكل التاليتحسين التوصيات   (د)  
  

  ؛هلتحليل النظري ونتائجالتوصيات باربط   )1(    
  

  كل توصية من التوصيات؛ تنفيذ فيتحديد الجھة المستھدفة   )2(    
  

محّددة على مستوى منظومة األمم المتحدة عبر مختلف األدوات المعنية  إدراج أنشطة  )3(    
  بحقوق اإلنسان، ووسائل اإلعالم، والمجتمع المدني؛

  
الوصول إلى الموارد والسلطة كوسيلة في فرص لاإدراج الحاجة إلى معالجة عدم تكافؤ   )4(    

  لتحسين العالقات بين الطوائف؛
  

  ؛كالرصد المستقل لالنتخاباتاقتراح وسيلة إلشراك الشباب في األنشطة السياسية المشتركة   )5(    
  

  )(   ًمن التركيز فقط على العوامل التي تفّرق  النظر في العوامل القادرة على جمع الطوائف بدال
  ا؛بينھ

  
  واقتراح استراتيجية وطنية لبناء السالم في لبنان. ،لعملية بناء السالم تضمين الدراسة تحليالً   (و)  

  
 ً   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا

  
  اإلطار والھدف  -ألف

  
ما تضّمنته الدراسة من الشرق األوسط  ومؤسسة ھنريش بل قسم القضايا الناشئة والنزاعاتعرض   - 6

توصيات شّكلت إطاراً للمناقشات خالل حلقة تبادل األفكار.  وقد تناول المجتمعون في مناقشاتھم وتقييم ونتائج 
وھي إعادة  ضمن أربع فئاتھا الموّزعة التحليل المفاھيمي للتوترات اإلثنية والطائفية، ومنھجية الدراسة ونتائج

، قصائيةفضاءات اجتماعية إ نشوءو ،بين الطوائفالعالقات االجتماعية  تجزئةالطائفية، وإنتاج الھويات 
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كذلك تطّرق المشاركون ضمن مناقشاتھم إلى مختلف التوصيات المتعلقة   .والطبيعة الزبائنية للنظام السياسي
بالسياسات والتي تدعو المؤسسات الحكومية والمنظمات المتعددة األطراف والمجتمع المدني والجھات المانحة 

  في منطقة اإلسكوا. تحديات المرتبطة بالتوترات اإلثنية والطائفيةالمعنية إلى تفعيل معالجة ال
  
غربي لتوترات اإلثنية والطائفية في لتھدف ھذه الدراسة إلى تسليط الضوء على األسباب الجوھرية   - 7

تغذي ھذا التوّجه.  فمن التي ھا، والتركيز على العوامل حّولتقييم أنماط تإلى ، ووما تطرحه من تحديات آسيا
الشباب ودورھم في التوترات والنزاعات الطائفية، تحاول الدراسة إطالق  وجھات نظروتحليل  عرضخالل 

  .العامة والتوصيات المقترحة بشأن السياساتحوار بين الباحثين وواضعي السياسات بشأن النتائج المستخلصة 
  
 2009وكانون الثاني/يناير  2008بين كانون األول/ديسمبر  تجرحلقة  15تستند الدراسة إلى تحليل   - 8
ً  113ضّمت و ً  55(من لبنان  مشاركا الھوية فھم تصّور الشباب بشأن قضايا من قبيل لھدف .  )شابة 58و  شابا

  رأيھم بالنظام السياسي في لبنان.وديناميات العيش في مجتمعات متعّددة الطوائف، و الطائفية
  

  المفاھيم والتحليل النظري  -باء
  
إضفاء الصبغة مفاھيم التوترات اإلثنية والطائفية وتعاريفھا.  فض اعرمجتمعون مناقشاتھم باستاستھّل ال  - 9

أجمع قد السياسية على عبارة "إثني" أو "طائفي" يمكن أن يمعن في توسيع الشرخ وتغذية التوترات.  و
ً شّكل تفي الدراسة ال يمكن أن  ةالطائفي" الوارد-"اإلثني عبارةالمشاركون على أّن  ً  تعريفا من ھذين كل ل مناسبا

  لذلك باالستعاضة عنھا بعبارة "التوترات الطائفية". صواوعلى حدة.  وأ ينمفھومال
  

ارتباط تلك النظريات بدراسة الحالة في ناقش المشاركون الحاجة إلى التعّمق في التدقيق النظري، وو  - 10
ن النزاعات القائمة في منطقة الشرق األوسط، االختالف بيوالحظوا لدى النظر في المنطقة ككل .  ذكورةالم

  حيث لكل منھا مواصفاته وأسبابه الجوھرية المختلفة وحاجته لذلك إلى إطار نظري خاص به.
  

  المنھجية  - جيم
  

توّصل المجتمعون في مناقشاتھم بشأن الدراسة إلى استنتاجات ھامة تصلح كتوصيات أساسية   -11
غالبية قد اختيرت .  فحلقات النقاشللدراسات في المستقبل.  وحّددوا بعضاً من أوجه القصور التي عانت منھا 

ً حرمكثر أقتصادية امن بيئات  أفراداً م تضّم ول يينجامعالطالب المن أعضائھا  التنّوع  وافتقرت كذلك إلى، انا
ً تحليل خالالالجنسين بالشكل المالئم فجاء الشباب من الفوارق في وجھات نظر ولم تعالج الجغرافي.   من أي  يا

ً  للشباب تحديداً  يالعلمانبع احّدد الطي.  كذلك لم ھمابعد يراعي الفوارق بين أعضاء تلك ألّن المقابالت مع  واضحا
  الطائفية. متماءاتھاناستندت إلى الحلقات 

  
لم تستطع لذلك وضع أي تصّور لبدائل ، فالحلول الممكنة للتوترات الطائفيةحلقات النقاش لم تتناول و  -12

  بعيدة المدى.
  

  الطائفية إعادة إنتاج الھويات  -دال
  

ألھلية العب بذكريات الحرب اتّ إلى الالنخب  لجوءالطائفية، على لة أبعد تحليل مسأجمع المشاركون،   -13
فينبغي .  طائفيذكريات على تغذية التعصب التحويرات حول فھم قدرة الانتشار الألغراضھا السياسية، وخدمًة 
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من وضعھا ضمن إطارين زمني وآخر  بدالً مرنة ھياكل ثقافية واجتماعية باعتبارھا  الطائفيةالھويات  يفالنظر 
  جغرافي.

  
األنشطة السياسية سبل إشراك الشباب في  ولتتناوضع المشاركون مجموعة من التوصيات و  -14

لكي ى الشباب المواطنة لد حسّ ھذه المشاركة تنمي  المشتركة كالرصد المستقل لالنتخابات.  فقد اعتبروا أنّ 
  .الطوائف األخرىيصبحوا أشّد انفتاحاً على الشؤون السياسية وعلى 

  
  بين الطوائفقات االجتماعية العال تجزئة  -ھاء

  
التي تكّرس االنقسام انعدام التكافؤ في فرص الوصول إلى السلطة والموارد أحد أبرز العوامل  يشكل  -15

وتغذي التوترات والنزاعات، وينبغي لذلك إدراجه في أي من التحليالت التي تعالج قضايا الطوائف بين 
  النزاعات.

  
  ة إقصائيةاجتماعي نشوء فضاءات  -واو

  
، على أھمية فھم كيفية ة إقصائيةاجتماعي إنشاء فضاءاتالنزعة إلى  تحليلأجمع المشاركون، بعد   -16

والمساھمة في التخفيف من حّدة التوتر  ،الطوائفبھدف الجمع بين حيادية وتوسيع نطاقھا  بيئةإنشاء 
  والتعّصب.

  
  الطبيعة الزبائنية للنظام السياسي  -زاي

  
أّن محو الصبغة السياسية عن  الزبائنية ائم علىالنظام السياسي الق استنتج المجتمعون بعد مناقشة  -17

 التوترات الطائفية ھو حقا مھمة مستحيلة.
  

  بناء السالم ومنع النزاعات  -حاء
  

حيث أعربوا عن قلقھم لعدم معالجة الدراسة المبادئ لة النزاعات والسالم أتناول المشاركون مس  -18
حقوق اإلنسان المتاحة للمساعدة في بناء السالم الوطني.  ولم األساسية لبناء السالم بما فيھا الصكوك المعنية ب

منع النزاعات بذل جھود لإلى بين استمرار حاجته مسألة السالم،  منلبنان  موقعالصورة واضحة بشأن كن ت
  .السالم ترسيخ أسستقّدمه باتجاه و
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 (*)مرفقال
  

  نقائمة المشاركي
  

  السيد اسامة صفا
  مدير عام

  للدراسات المركز اللبناني
  بيروت، لبنان

  + 9611-486430تلفون:
  lebanon.org-osafa@lcps إلكتروني: بريد

 
  السيدة زينة صواف

  منسقة برامج
  مؤسسة عصام فارس

  الجامعة االميريكية في بيروت
  بيروت، لبنان

  +9611-350000تلفون: 
  03/4156-770536مقسم: 

  zs28@aub.edu.lbبريد إلكتروني: 
  

  السيد شارل حرب
 استاذ مساعد

  الجامعة االميريكية في بيروت
 بيروت، لبنان

 charles.harb@aub.edu.lbبريد إلكتروني: 
  

  السيد سامي عفيش
 استاذ مساعد

  بلمندالجامعة 
  طرابلس، لبنان

  +9616-930250تلفون: 
 sami.ofeish@balamand.edu.lbبريد إلكتروني: 

  
  الجبارد السيد فالح عب

  رئيس
  ساتاالمركز العراقي للدر
  بريطانيا/العراق/لبنان

  +9611-755949تلفون: 
  +961- 70-958794محمول: 
  institute@hotmail.com-fلكتروني: بريد إ

  
  السيدة ليلى الزبيدي

  رئيس
 مؤسسة ھينريتش بويل

  بيروت، لبنان
 +9611 562926 تلفون:

  boell@terra.net.lbبريد إلكتروني:
 

  السيد ھييكو ويمين

  ھينريتش بويلمؤسسة 
 منية/برلينالجمعية االلمانية الدولية للدراسات األ

  لبنان/المانيا
 + 49175-010944830تلفون: 

 heikow@gmail.comبريد إلكتروني: 
  

  السيدة دورين خوري
  مدير برامج

  مؤسسة ھينريتش بويل
  بيروت، لبنان

  + 9611-562926تلفون: 
  boell@terra.net.lbيد إلكتروني: بر
  

  السيدة ھال زھور
  متدربة

  مؤسسة ھينريتش بويل
  بيروت، لبنان

 + 9611 562926 تلفون:
  hala.zhour@rub.deبريد إلكتروني: 

  
  السيد ناصر ياسين

  استاذ مساعد
  ة االميريكية في بيروتالجامع

  بيروت، لبنان
  +9611-350000تلفون: 
   4668 مقسم:

  +961-70–024542محمول: 
  nasser.yassin@gmail.comبريد إلكتروني: 

  
  السيد الكسندر كوستي

  قدمأاستشاري 
UNSCOL 
  بيروت، لبنان

  +96171-116171محمول: 
   costy@un.orgتروني:بريد إلك

  
  السيد روبرتو لورينتي

  مدير
  شعبة تخطيط البرامج والتعاون الفني

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
  +9611-978818تلفون: 

   laurentir@un.orgبريد إلكتروني:
  السيدة مھا يحيى

  ______________  قليميإخبير 

 (*)  صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.  
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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
  +9611-978400تلفون: 

   yahya3@un.orgبريد إلكتروني:
  

  السيدة ميساء يوسف
  بحاثأمنسقة 

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
  +9611-978818تلفون: 

   youssef8@un.orgبريد إلكتروني:
  

  السيدة عايدة ابوراس
  قليميإخبير 

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
  +9611-978734تلفون: 

   aburas@un.orgبريد إلكتروني:
  

  عزام السيد فاتح
  قليميإممثل 

  مكتب المفوضية السامية لحقوق االنسان
  بيروت، لبنان

  +9611-978744تلفون: 
   azzam1@un.orgبريد إلكتروني:

  
  السيد الوكي كار

  قليميإخبير 
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

  +9611-978342تلفون: 
 kar@un.orgإلكتروني: بريد 

  
  السيد غسان مخيبر

  في البرلمان اللبناني نائب
  بيروت، لبنان

   ghassanem@gmail.comبريد إلكتروني:
  

  السيدة مزنا المصري
  طالبة دكتوراه

  كلية جولدسميثس
  بريطانيا/لبنان

  +9611–838046 محمول:
 muznamasri@gmail.comبريد إلكتروني: 

  
  
  
  

  السيدة مھا شوييب
 باحث

  جامعة اكسفورد/مركز الدراسات اللبنانية
  بريطانيا/لبنان

  kmaha.shuayb@sant.ox.ac.uبريد إلكتروني: 
 

  الصمدد السيد زياد عب
  رئيس تنفيذي

  للتنميةھلية العربية شبكة الجمعيات األ
  بيروت، لبنان

  +9611–319366تلفون: 
 annd@annd.orgبريد إلكتروني: 

 
  السيد نديم شحادة
 باحث مشارك
  بريطانيا/لبنان

  +9613-718249محمول/لبنان: 
 079563900562: محمول/بريطانيا
 nadim.shehadi@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
  السيدة ليا بوخاطر

  باحثة
  مؤسسة االبحاث واالستشارات

  بيروت، لبنان
  +961- 1-801108تلفون: 

 +961- 3-969972محمول: 
  leah.aboukhater@gmail.com  بريد إلكتروني:

    info@crilebanon.com 
  

  السيد طارق العلمي
  رئيس

  قسم القضايا الطارئة والنزاعات
  )اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (

  +9611-978616تلفون: 
 alamit@un.orgبريد إلكتروني: 

  
  د يوسف شعيتانيالسي

  ول للشؤون االقتصاديةأموظف 
  قسم القضايا الطارئة والنزاعات

  )اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (
  +9611-978619تلفون: 

 chaitani@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  االنسة آدلين ميلز
  موظف الشؤون االقتصادية

  القضايا الطارئة والنزاعات قسم
  )اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (

  +9611-978618تلفون: 
  mills3@un.orgبريد إلكتروني: 

  

  المجـلس
االقتصـادي 
ا اال


