
 
 ستراتيجية للنزاعات االنقساميةالمآالت اإل

 جاسم سلطان. د 
 

 :مقدمة
فنظريًا يف عهد ما، أو يف مكان  ؛أن الناس كانوا أمة واحدة فاختلفوا عن القرآن الكرمي يف ثنايا آياته يتحدث
َوَلْو َشاَء } :تعاىلخر يف قوله آ يقرر يف موضعمث جند القرآن كان الناس أمة واحدة مث اختلفوا،  ،ما أو يف زمن ما

 ؛[111، 111: هود]{ ِإَلَّ َمْن َرِحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ ( 111)رَبَُّك َلَََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َوََل يَ زَاُلوَن ُُمَْتِلِفنَي 
فاَلختالف سبب من أسباب اخللق وهبذا  ؛يش اإلنسان معهاعتفهذا اَلختالف اختالف تكويين جيب أن ي

يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى } :اَلختالف يتكاملون، والقرآن الكرمي يقرر حقيقة ثالثة يف قوله 
هذا . [31: الحجرات]{ ُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل ِلتَ َعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأتْ َقا 

عندما ننظر لقضية التعارف جند أهنا مل تعد تقتصر فقط و  .لية للتعارفختالف التكويين تحتا  إىل آالتنوع وهذا اَل
كًنا ألن يعرف  بل هي تعين التواصل البشري الذي جيعل التكامل مم ،أنا من متيم وأنا من اخلزر  :على قول الفرد مثالً 

؛ إذن يصبح ن منهمن اآلخرين وماذا تحتا  اآلخرو  خرين، ماذا تحتا كل طرف من األطراف ماذا عنده وماذا عند اآل
للتعارف هنا مدلول وعمق جيعل التكامل بني البشر املختلفني ممكًنا، وجيعل التنوع بني البشر ثروة، وإن كان القرآن 

 ِإنَّ َهِذهِ }: ا جتانس معني؛ كالتجانس الديين بني األمة اإلسالمية؛ وذلك يف قوله تعاىليرشدنا أيًضا أن هناك أممًا بينه
 . [19: األنبياء] {ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدةً 

 
 :مزايا التنوع واالختالف

ن ثروة وغىن يؤدي إىل زيادة حمصلة املعرفة فرتض أن يكو  ولوجيا يُ يهذا التنوع يف األفكار وهذا التنوع يف األيد
اإلنسانية وحبث عن املشرتك يف إحداث التكامل بني الشعوب، ومن غري املفرتض أن يكون التنوع يف األفكار كارثة 

 . إنسانية يف البحث عن اَلختالف إلدارة النزاع
اة السياسية األوروبية والنظام الرأمسايل وبالنظر إىل عاملنا احلديث اليوم جند أنه حمصلة التطور األورويب واحلي

هذه الرعية الرابط الوحيد بينها وبينه بشكل من األشكال؛ فأوروبا والعامل من قبلها كان يعرف وجود امللك والرعايا، و 



ضوع أهنا تدين له بالوَلء سواء عرقًيا أو مذهبًيا أو دينًيا لكنها كلها تعترب رعية فالرعية هنا مفهوم زمين يعين اخل
  .للسلطات وبغض النظر عن التنوع املوجود داخل اجملتمع

والشعب مستقلة، دولة وأرض  بناءن كل شعب تحق له مؤداها أتربز فكرة  ت هناية القرن الثامن عشر بدأيف
فهؤَلء إذا توافرت فيهم هذه املواصفات  ؛ناس عندهم مشاعر وأحالم ولغة ورغبة يف العيش املشرتكهو جمموعة أهنا 

املشروع ف ؛الصهيوين تحق هلم يف الوجود أن تحصلوا على قطعة أرض ويكونوا كيانًا سياسًيا من هنا بدأ املشروع
نون شعب وهذا الشعب قوميته هي القومية اليهودية له لغة مشرتكة الصهيوين جاء على هذه األرضية ألن اليهود يكو  

إذن مع الوقت تغري األساس الذي تقوم . الوطن سيادة هذاأرض وتحق له  تكوين وطن يفوله تاريخ مشرتك فيحق له 
ناس هلم مشاعر أ ، وهومل تعد تقوم على مبدأ الرعية ولكن أصبحت الدولة تقوم على مبدأ اختياريو عليه الدولة 

قطعة أرض وأن تكون هلم  اإلقامةهلم رغبة يف العيش املشرتك تحق هلم و هلم جذور مشرتكة و هلم لغة مشرتكة و مشرتكة 
 .عليها سيادة

 
ومن هنا ولدت الدولة احلديثة اليت كانت شكاًل افرتاضًيا وإن مل يكن هذا املعىن موجوًدا فعلًيا فيها، حىت يف 
الدول اليت بدأت به فعلى سبيل املثال الوَليات املتحدة األمريكية أول الدول اليت بدأت هبا الثورة األمريكية لتحقيق 

النسق املكون من أعراق كثرية وديانات كثرية واختالفات كثرية ولغات كثرية، لكن هناك رغبة يف العيش املشرتك، هذا 
وكّونوا شعًبا واعتربوا هذه األرض ملكهم، وبالتايل تحق هلم أن يكون هلذا الشعب بناء سيادي لكن احلوار احلقيقي 

ة، ومن هنا قامت احلرب األهلية، وحدث التمييز العنصري ضد حول الرغبة يف العيش املشرتك مل يكن موجوًدا حقيق
 .السود

أن كل الكيانات اليت سيخر  منها  ، وهيوبعد رحيل اَلستعمار عن الدول العربية افرتض أيًضا فرضية أخرى
حلقيقة أن سيحوهلا دوًَل أو دويالت هبذا اَلعتبار املعريف، أي أن لدى هذه الشعوب رغبة يف العيش املشرتك، بينما ا

بيكو ومت رسم خطوط -هذه الرغبة مل تكن موجودة وإمنا جاء األمر فرًضا وقهرًا للشعوب؛ لذا جاءت اتفاقية سايكس
 .احلدود السياسية اَلديدة، ومت تقسيم كل املستعمرات يف العامل على اعتبار أهنم راغبون يف العيش املشرتك

القضية األوىل تغري من فكرة الرعية إىل : ظل قضيتني كبريتنيلدت عندنا الدولة القطرية املعاصرة يف إذن وُ 
. فكر العيش املشرتك وهذا التغري ضخم جًدا، وإن كنت أعتقد أنه مل يدخل يف فضائنا اإلسالمي هبذا املعىن املعاصر

، ومن أما قضية اتفاق الشعب على العيش املشرتك، فهو معىن عصري يُفرتض أن يتمثل يف آلية تراٍض بطريقة ما
 .خالل اتفاق ولو ضمين على القبول هبذا العيش املشرتك

صنعها  جدت دولحيث وُ  ؛ى بالسياسة الدوليةسمَّ ومع تشكيل اجملتمع الدويل املعاصر حدث تغري فيما يُ 
ا املغتصبون وقرروا أن جيعلوا هلا شكاًل قانونًيا حمدًدا من داخل عصبة األمم أو من داخل األمم املتحدة، فأصبح هذ



تكون له لعطي له قطعة أرض اإلطار اَلديد املرسوم لشعب جتمعه تاريخ ولغة مشرتكة ورغبة يف العيش املشرتك وأُ هو 
لد وبالتايل وُ  ،السيادة على األرض يف ظل احرتام القانون الدويل واحرتام املواثيق الدولية واحرتام العامل الذي يعيش فيه

 .العامل املعاصر من بطن هذه التحوَلت
وقد جعل هذا للدولة املعاصرة منطًا معيًنا من التفكري؛ فاحلكومة املعاصرة، بشكل من األشكال ما دامت   

مسؤولة عن هذا الشعب فهي معنية بقضية احملافظة على اَلستقرار والتنمية، وبالتايل أصبح أمام هذه الدولة وأمام أية 
ر الوجود واحملافظة عليه، بأن تبقى هذه الدولة وتستمر أيًا كانت استمرا: اهلم األول: حكومة ستأيت ثالثة مهوم كربى

فهو أهنا : أن تسعى باستمرار لالستقرار كمقدمة للتنمية، أما الثالث: شخص، واهلم الثاين 10111حىت لو كانت 
 .مسؤولة عن قضية الرتاضي العام

 
 :بين المجتمعات نقسام المحتملنقاط اال

 :منها أن ،ل خطوط انقسام وفواصل يف وجه الوحدة املفرتضةنقاط اختالف بني اجملتمعات تشك   هناك
مثل قضية األعراق واألنساب فهناك عرب وهناك أكراد، وقد جند أمامنا  ،َل دخل لإلنسان فيه اهناك اختالفً  .1

 .أمازيغ أوأفارقة 
  .فقد يوجد املسلم والنصراين واليهودي والبوذي واهلندوسي وهناك خط انقسام حمتمل على قاعدة الدين، .9

ويف الطوائف  ،وقد جند خط انقسام مذهيب مبعىن أن الناس يف اإلسالم ينقسمون إىل سنة وشيعة وإباضية .3
 .ستانتيةتاملسيحية هناك األرثوذكسية والكاثوليكية والربو 

 .سيويةيف قارة إفريقيا ووجود السعودية يف القارة اآلمثل وجود مصر  ،طرية والقاريةوهناك خطوط اَلنقسام القُ  .4

نقسامات احلزبية بني أبناء الدولة الوحدة واليت من املفرتض أن تكون عاماًل يساعد على وهناك خط اَل .0
 .وحدة الصف مثل فتح ومحاس يف فلسطني

 
املشرتك، وقضية بناء جمتمع سمى بالرغبة يف العيش يف قضية ما يُ  احتديً و خطوط انقسام حمتملة  هذه لوتشك  

 .نقسام فعلية وحقيقيةاوقد تؤدي يف النهاية إىل خطوط  ي،مدين قو 
وعندما تصدر قرارات سياسية خاطئة وتتقاطع مع انقسام حمتمل؛ فإهنا متنحه قوة وزمخًا؛ فيأيت رد الفعل 

سبيل للحل، ولكن استخدام القوة  -ىلللوهلة األو –الطبيعي من األكثرية مبزيد من الكبت والتضييق باعتبار أن القوة 
تحتا  ملربر، ومن هنا تبدأ محلة استعداء ضخمة ضد األقليات أو العناصر اليت تسعى لالنفصال، ويتم إلصاق هتم قد 

 .َل تتصل مبطالبهم حقيقة



وقد تحدث هذا األمر يف فرتة معينة وتنتهي، ولكن املشكلة حني يتحول حلالة مزمنة؛ ففي هذه احلالة 
كتسب اَلنقسام جسًما معرفًيا؛ من خالل تكوين عقائد ومفاهيم، مث يكتسب جسًما تعبرييًا من خالل الشعر ي

واألدب واخلطب؛ مما خيلق مشاعر وأحاسيس عند اَلماهري تظل مرتبطة بالنصوص األدبية اليت تتحدث عن 
 .اَلنقسام؛ وهنا يصبح لألمر آلية انتقال جتعله قاباًل للتكرار والتوريث

 ميكن توريث اَلحداث باعتبارها صفات مالزمة لآلخر وع ذكرها يتم استدعاء كل محلتها السالبةوعندها 
وميتلئ املشهد العقلي واَلجتماعي بقنابل جاهزة للتشغيل مع اول اختالف مهما صغر ، وتصبح ُمزونا قابال لإلشتعال

 .جملتمعات اَلديدةوبالتايل ومع حتوهلا لرتاث متداول يصعب انتا  ا، يف اجملتمع
ليست سبًبا حبد ذاهتا إلهناء اَلنقسام، قد ميكن أن  -رغم أمهية عامل الدين–واملالحظ أن وحدة الدين 

يصبح الدين عاماًل للتخفيف من اَلنقسام بشروط كموضوعية القرارات السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية، ولكن 
تحدثنا بعض . سلم العريب واملسلم الكردي واألمازيغي والزجني والعريبالدين وحده َل ميكن أن ينهي اَلنقسام بني امل

أبو )الناس يف دارفور أن أحد أكرب قادة العمل املقاوم للحكومة كان هو نفسه قائد الدبّاببني يف اَلنوب يعين 
ة لدولة السودان يف اَلنوب، أي أنه كان بالنسبة هلم أبا اإلسالم احلي املتيقظ يف اخلطوط األمامي( اجملاهدين

وقد زرت بعض القيادات السودانية وأحسبهم من الصاحلني . اإلسالمية، ولكنه اآلن يقود اَلنقسام املوجود يف دارفور
ولك ان تتصور أنه على طريف النزاع ، فصيام اَلثنني واخلميس وقراءة القرآن واحلديث عن اَلخوة اَلسالمية قائم ، 

جملاهدين السابق وعلى الشق اآلخر الصائم القائم وبالتايل فكون الطرفني مسلمني او موجود يف احد اخلانتني قائد ا
مسيحيني او غري ذلك ليس ضمانا باية حال على امكانية جتاوز اَلنقسام ما مل تدعمه عناصر أخرى رمبا تكون أهم 

 .يف هذه احلالة 
 :المآالت المحتملة لهذا النوع من النزاعات

 :ميكن أن تصري إليها تلك النزاعاتهناك مآَلت متعددة 
أن جتد هذه النزاعات حاًل عادًَل؛ من خالل ردم الفجوة بني العناصر املختلفة : -وهو األصعب–أوهلا  

 .    وتطبيع األوضاع بينهم ولو على مدى زمين طويل نسبًيا
احًبا لالستقرار والتنمية وتفاقم من األزمة اَلقتصادية واَلجتماعية، وقد يصل كا  صبح عنصرً أن ت: وثانيها

 . األمر لتمزيق الدولة إىل عدة دويالت
فما هو احلل  .وبالتايل يؤذن بتفتت ما يسمى بالدولة القومية ،للوجود ةصبح حقيقة مهددأن ت: وثالثها

 ملواجهة هذه اَلنقسامات؟ 
 
 



 :نقساماتسبل مواجهة اال
البنيوي : اخلط األول : من خطوط العمل حلل هذه املشكلةنيمستويجند أننا أمام ، نقساماتواجهة هذه اَلمل

 (.إطفاء احلرائق)أو ما ميكن أن نسميه  احلل العادل قصري املدى: طويل املدى، والثاين
 : فنحتا  لتحقيقه إىل الحل البنيوي طويل المدىأما بالنسبة إىل 

للجسم املعريف للغة واملشاعر اليت تكثر داخل هذا النزاع، وبالتايل نستطيع  مراجعات فكرية عميقة -1
ل اَلنقسام احملتمل إىل نقسامات حبيث َل تؤدي إىل حتويلية تفكيك هلذه النزاعات واَلآأن نبىن 

  .انقسام حقيقي

بنت الذاكرة  وميكن النظر لكثري من التيارات اَلنقسامية اليوم وسنجد على خط التماس لغة حمتقنة هي
املصنعة للمواجهة، يدرس فيها املنتمي كل اَلطراف الشريكة يف الوطن بعيون الريبة والشك، وتنتقى اَلحداث اليت 

والذات ..فاآلخر هو سبب كل املصائب وكل اخليانات وكل التآمر ..تقود ملزيد من التوتر ضد اآلخر بعناية شديدة
 .تارخيها نقية طاهرة مظلومة مل ترتكب أي خطأ عرب

لقد انتبه اَلفارقة اَلمريكيني يف الوَليات املتحدة ملنبع الشرور وهو نظام تغذية العقل الغريب بالصورة النمطية 
للسود فلم يناظلوا فقط للحصول على احلقوق املتساوية ولكن ناظلوا لتنقية مصادر املعرفة ومناهج التدريس من كل 

 اشكال التمييز واَلدانة للسود
 
يدرس اآلخر وثقافته ويركز على علم )يدرسون مادة األنثربيولوجي في جامعة جور  تاون بالوَليات املتحدة ف

وهو أمر اثار ، (اجملتمعات األكثر ختلقا وأنشأ نظرياته بدراسة السود يف افريقيا بشكل عنصري يف القرن التاسع عشر
األنثربيولوجي من وجهة نظر السود يف الوَليات املتحدة وعندما قرأت يف كتاب املادة وجدته يتكلم عن استغرايب 

األمريكية وهم يقومون بعملية تعريف وتوصيف اَلسم املعريف الذي خيلق األحاسيس ضد السود، واللغة املبتذلة يف 
، األنثربيولوجي اليت يدرسها طالب اَلامعة واليت تؤدي إىل التمييز العنصري ضد السود حىت يعملوا على تفكيكها

واملطالبة باستبدال اللغة وحتويل اَلسم املعريف وإعادة لغة األنثربيولوجي حبيث َل تؤدي إىل حتويل اَلنقسام احملتمل إىل 
على املدى الزمين  ايصعب نزعه صورا منطية عن اآلخر  انقسام واقعي ألنه خُيلق يف ذهنية الطفل ويف ذهنية املتلقي

 .تقبل يقوم على معاَلة الذاكرةفالشرط اَلساس َلنتا  املس .الطويل
ن الوطن متكون من نسيج به العديد من األلوان واَلعرتاف بأ تأسيس دولة المواطنة الحقيقية -9

النسيج بينه  اهذ يف ظل املصاحل العامة املرسلة، إَل أن( ةياملواطنة القانون)تربطه خيوط قوية من 
 جهزهتا املختلفة بعملأالدولة ممثلة بي جمتمع حديث، تقوم أتناقض فرعي يف املصاحل كما يف 



ل جمموعة من اآلليات من أجل ذلك يف ضبط إيقاع اختالف املصاحل، وهنا تفعَّ ( املايسرتو)
من احلياة الكرمية يف  توفري حد أدىنو تطبيق القانون على اَلميع، و املساواة، و العدالة،  :منها ،الضبط

 .جيابيةعامة واإلإىل آخره من هذه القيم ال ...التعليم والسكن
وعلى الصعيد الواقعي َل ميكن ملفهوم املواطنة أن يكتمل إَل بنشوء الدولة اإلنسانية؛ تلك الدولة اليت متارس 

للتفتيش لوجيات مواطنيها؛ حبيث َل حتشر نفسها يف قلب هذا اخلضم يو يدأجيايب جتاه قناعات ومعتقدات و احلياد اإل
ر ويضمن ملواطنيها مجيع حقوقهم؛ فال متارس إىل صمام أمان يؤطّ  الدولة تتحولبقدر ما عن نوايا البشر فيها و 

اإلقصاء أو التهميش أو التمييز جتاه مواطن بسبب معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية؛ كما أهنا َل متنح احلظوة 
نني ومن مت تصبح ممثلة جملموع قة جامعة لكل املواطتملواطن بفضل معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية؛ فهي بو 

مببادئ وأسس املواطنة احلقة  فعلي كما َل ميكن احلديث عن جمتمع املواطنة إَل إذا كان هناك إقرار  .إرادات املواطنني
عد اهلوة بني تقرير حقوق املواطنة للمواطنني السود يف الوَليات حىت يتسق الفكر مع العمل؛ وتكفي اإلشارة هنا إىل بُ 

 .متتعهم الفعلي هبذه احلقوق بنيية و مريكاأل املتحدة
ويتطلب بلورة جمتمع املواطنة اإلميان الفعلي مببادئها؛ فالدولة املدنية اليت حترتم مواطنيها وتصون كرامتهم، 

األساسية هي اليت تبلور بشكل عملي مفهوم املواطنة، وخترجه من إطاره النظري اجملرد إىل حقيقة  محرياهت مومتنحه
  .ية وجمتمعية راسخة وثابتةسياس

الكفاح من أجل تأسيس دولة املواطنة هو الضامن احلقيقي للرغبة يف العيش املشرتك وإَل فعلى خطوط و 
اَلنقسام ميكن أن يفكر كثريون يف كسر هذه الوحدات السياسية وتفتيتها إىل أقسام صغرية، وللوقاية من هذا يف دولة 

تالف وآلية أخرى لالستجابة الف وتصريفه مبعىن آخر أن جند آلية للتعبري عن اَلخاملواطنة فال بد من تقنني اَلخت
العيش املشرتك، وكمثال على هذا ففي بريطانيا إذا مشيت يف ويلز ستجد اللوحات مكتوبة باللغة  ملتطلباتاليت 

وعندهم حمطة إذاعة باللغة الويلزية، وكل املراسالت هناك   الويلزية، وعندهم حمطة تليفزيونية تعلم اللغة كلغة ثانية،
كما أن لديهم حزبًا وطنًيا يطالب باَلنفصال يف مقابل كتلة  . كذلك، وهذا كله اعرتاف وتصريف لالختالف املوجود

 .كبرية جًدا  تطالب بالبقاء ضمن بريطانيا العظمى، وهذا نفس ما يوجد يف أسكتلندا
 

 :بناء مجتمع مدني قوي -1

فعندما يضعف اجملتمع املدين تصبح الدولة واألقليات مها اللذان يديران الصراع ورد الفعل، ولكن عند وجود 
جمتمع مدين قوي قد تنحاز الكتلة املدنية للمطالب العادلة لألقليات، وَل يصبح األمر صراًعا بني قوة تشعر بالظلم أو 

 .مبظامل القوة األخرىما ترى أنه ظلم وقوة أخرى متلك البطش وَل تعرتف 
  



  :أما الحل العادل قصير المدى فنحن نحتاج لمواجهة حاالت التوتر على خطوط االنقسام في شكل
 .لالحتقانات والتوترات، والتنبؤ هبا، والتعامل معهاآلية رصد  -1
لعقالء واحلكماء داخل اجملتمع الذين هم بديل مؤقت عن اجملتمع املدين حىت تكون مؤسسة جتمع ا -9

 .يتكون من أجل القيام جبهد يف فض املنازعات وتصريف اَلحتقانات
وضع آليات للتعامل املباشر مع األزمة، والضغط على أطرافها حال حدوثها؛ فأغلبية اجملتمع يف  -3

ولكن القلة هم الذين يشعلون األمور، وهؤَلء ينبغي  الواقع هم ضحايا اَلحتقانات والصراعات،
وهذا هو تكملة اَلملة الشهرية اليت ذكرها حممد رشيد رضا عن . على حكماء الطرفني إَلامهم

نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعًضا فيما : "اخلالف املذهيب بني السنة والشيعة عندما قال
 ."هءسفها الجم كل منوأن يُ "فقد كانت التكملة " اختلفنا فيه

 
هناك جتارب كثرية  لألمم ُمتلفة انتبهت لنقاط اَلنقسام احملتملة اليت نتج عنها مشاعر لغة :واخلالصة 

وأفكار متفجرة تعمق األزمة، وحاولت تطارد تلك اللغة واملشاعر الداعية لالنقسام، مث حاولت أن ترسم اخلطوط 
اء جمتمع مدين قوي، وإقامة دولة املواطنة احلقيقية، وتفكيك اَلسم املعريف لألزمة يف الكربى اليت حتتاجها حىت يتم إنش

 .  النفوس، وأرجو أن تلقى هذه الورقة القبول، وأن ينفع اهلل هبا جمتمعاتنا اإلسالمية
 


