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أستاذ يف الجامعة اللبنانية األمريكية. حصل عىل بكالوريوس يف الفلسفة ودكتوراه يف علم االجتامع واألنرثوبولوجيا من 

جامعة ماكواري يف سيدين. درّس عدًدا من السنوات يف جامعة سيدين وجامعة غرب سيدين التي يعمل فيها باحثًا يف 
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ينبغي للتحليل الدقيق للطائفية يف لبنان )ويف املجتمعات املامثلة(، بوصفه رشطًا رضوريًا للتخلص منها، 
أن يتحرر من منظورين أساسيني ال يزاالن طاغيني يف هذا املجال. أما األول، الذي نجده منترًشا يف األوساط 
السياسية املحافظة يف لبنان، فيعترب الطائفية هوية مالزمة لوجود الفرد يف هذا البلد )وللكيان اللبناين 
بذاته(، تتحكم يف خياراته الخاصة والعامة بطريقة ال فكاك منها. واملنظور الثاين ماركيس، وهو، مقارنة 
باألول، متقدم من دون شك يف مجال الدراسة العلمية للظاهرة، إاّل أنه مهجوس بإعطاء املصالح الطبقية، 
منها  يتناسل  وما  األساس،  يف  الطائفية  وجود  تفسري  يف  والرئيس  املفتاح  الدور  الطبقي  والرصاع  حرًصا، 
الفردي أو  بالوعي  - ليس باملعنى الهويايت املتعلق  من رصاعات وأزمات. بذلك، ال يعود للطائفية بذاتها 
الجامعي فحسب، إمنا أيًضا مبعناها الرمزي واملادي - أّي دور يف إنتاج عالقات دينامية خاصة بها، تخرتقها 

عالقات القوة واالنقسامات والنزاعات والرهانات واملكاسب والخسائر العائدة إىل تلك العالقات.

العنارص  مختلف  عىل  وطاغيًا  أساسيًا  عنرًصا  وتبقى  محتّم،  قدر  إىل  الطائفية  تتحّول  األول،  املنظور  وفق 
وتبّدلت  الزمن  طال  مهام  طائفية،  ستبقى  التي  وهويته  مسريته  تحديد  يف  للمجتمع  األخرى  واملكّونات 
املنظور  إنه  الطائفي.  املكوِّن  عدا  ما  آخر،  مكوِّن  كل  هو  واملتحوِّل  الثابت،  هو  الطائفي  املكوِّن  األحوال. 
الذي تحكَّم يف جميع الكتابات السياسية والتاريخية والصحافية وغريها، التي صدرت، وال تزال، عن املثقفني 
شيحا  ميشال  كتابات  املثال  سبيل  عىل  )ينظر  برشعيته  واملقتنعني  لبنان  يف  الطائفي  بالنظام  املرتبطني 
ولنقد   .2018 - 1928 عبو  سليم  اليسوعي  واألب  الحاج)))  يوسف  كامل  منشورات  والحًقا  السودا،  ويوسف 
هذا النوع من الكتابات، ينظر كتاب أحمد بيضون)))، وفواز طرابليس))). إىل هذا، تبقى هذه الكتابات مزدهرًة 
ومنترشًة، خصوًصا يف وسط أبناء الطائفة األقوى. ويف املقابل تكون أوساط الطوائف األقل حظوة عرضًة 
لخيارات أكرث تنّوًعا، منها الطائفي املضاد، ومنها ما ال يَْعرتف بالخطاب الطائفي، وتكون عرضًة لالنجذاب إىل 
ألبناء  الجامهريي  الوسط  حال  كانت  )هكذا  العام  الفضاء  يف  تداوله  حال  يف  واليساري  الوطني  الخطاب 
أبناء الطوائف املسلمة، ال سيام الشيعة، يف مرحلة ما  الطائفة املسيحية واملوارنة خصوًصا، يف مقابل 

قبل الحرب األهلية يف املدة 1990-1975(.

أما املنظور الثاين، فريى أن الطائفية ظاهرة تاريخية - اجتامعية تنشأ وتتحّول وتضمر وتزول، بحسب ظروف 
الشيوعي  اليسار  من  أغلبيتهم  يف  وهم  املنظور،  هذا  أصحاب  بعض  أن  غري  فيه.  توجد  الذي  املجتمع 
وعي  لحرف  الحاكمة  الطبقة  تستخدمها  تضليل  أداة  بوصفها  الظاهرة  مع  يتعامل  يزال  ال  الكالسييك، 
املستََغلني من العامل والفالحني عن مصالحهم املشرتكة واملتناقضة مع الطبقة املستَِغلَّة لقوة عملهم. 
وهكذا، تتحّول الطائفية يف مختلف تجلياتها السياسية واالجتامعية والثقافية والرمزية)))، ويف وعي أبنائها 
الطبقة  هذه  زوال  ومع  املجتمع.  يف  املستِغلني  طبقة  مصالح  خدمة  يف  وسيلة  مجرد  إىل  وتفكريهم، 
وفعل االستغالل املالزم لها، تسقط الطائفية وتتالىش مع تاليش املجتمع الطبقي واالستغالل الطبقي. 
األيديولوجي(،  واملستوى  السيايس-القانوين  )املستوى  الفوقية  البنية  عنارص  من  عنرص  إًذا،  الطائفية، 
تتبّخر مبجرد تغيري البنية التحتية )أي منط اإلنتاج( من بنية رأساملية طبقية إىل بنية اشرتاكية تنتفي فيها 

الطبقات وينعدم االستغالل الطبقي.

) كامل يوسف الحاج، الطائفية البناءة أو فلسفة امليثاق الوطني: مبحث فلسفي الهويت سيايس حول الطائفية يف لبنان عىل ضوء امليثاق الوطني )بريوت: 

مطبعة الرهبانية اللبنانية، 1961(.

) أحمد بيضون، الرصاع عىل تاريخ لبنان )بريوت: منشورات الجامعة اللبنانية، 1989(.

) فواز طرابليس، صالت بال وصل: ميشال شيحا واأليديولوجيا اللبنانية )بريوت: دار رياض الريس، 1999(.

والرمزي  والثقايف  واالجتامعي  السيايس  املال  رأس  ومفهوم  الحقل  مفهوم  باستخدام  عامة،  بصورة  املجتمع  يف  التجليات  هذه  مقاربة  عىل  ) لالطاّلع 

والفوارق بينها، ينظر كتاب شوارتز، خاصة الفصلني الرابع والخامس:
D. L. Swartz, Symbolic Power, Politics and Intellectuals )USA: The University of Chicago Press, 2013(.
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يحمل هذا الفهم والتحليل للظاهرة الطائفية، من دون أدىن شك، قدًرا من الحقيقة يتعلق باإلشارة إىل 
مفعول هذه الظاهرة يف وعي املصلحة الطبقية للمستََغلني، ومنعها من التبلور ملصلحة االنقسامات 
هذه  تقدمها  التي  املحاّجة  نظر  وجهة  من  يجوز،  ال  لكن  بعض.  ضد  بعضها  ويقابل  للطوائف  العمودية 
بإظهار  فحسب  للكلمة  الواسع  باملعنى  اجتامعية  ظاهرة  باعتبارها  الطائفية  دراسة  نختزل  أن  الورقة، 
تأثريها يف وعي الطبقات، ومن ثم يف مسار الرصاع وتشّكله فيام بني هذه الطبقات، عدا حرص االهتامم 

بذاك التأثري يف الظاهرة الطبقية دون غريها.

املاركسية  مع  لبنان  يف  اليساريني  املثقفني  بعض  تفاعل  إطار  ويف  املايض،  القرن  سبعينيات  يف 
غودليي)))  موريس  واألنرثوبولوجي  ألتوسري  ولويس  غراميش  أنطونيو  بكتابات  املتمثلة  األوروبية 
بدرجة  والسياسية  الفكرية،  الشيوعي  العمل  منظمة  كتابات  يف  التأثري  هذا  تجّسد  )الحًقا،  وأمثالهم 
تتعلّق  أنها  إىل  باإلشارة  يكتفي  الذي  التحليل  لتجاوز  سعت  الطائفية،  حول  كتابات  تظهر  بدأت  أكرب(، 
الكتابات  هذه  وقامت  املشرتكة.  الطبقية  مصالحهم  عن  تضليلهم  يف  وبدورها  األفراد  بوعي  أساًسا 
عىل اعتبار أن الطائفية هي أساًسا حقيقة لها وجودها املادي واملوضوعي يف املجتمع. وبناء عليه، 
وعي  يف  التأثري  مجرد  يتعّدى  ما  يف  الطائفية  الظاهرة  تجلّيات  فأكرث  أكرث  تكشف  الكتابات  تلك  بدأت 
الطبقة العاملة والفئات املستَغلة ووحدتها. وبينام يشمل مفعول الطائفية وتأثريها الرصاع الطبقي 
»خط  وإنتاجها  الطائفية  للظاهرة  التاريخية  الجذور  رشارة)))  وضاح  املثال،  سبيل  عىل  تناول  لبنان،  يف 
اليمني الجامهريي« يف لبنان. ويصح هذا التحليل ليس يف دراسة انجذاب الجامهري املسيحية وتأييدها 
أيًضا  الكبري« فحسب، كام برهن كتاب رشارة، إمنا يصح  اليمني املسيحي يف سياق نشوء دولة »لبنان 
تطبيق هذا التحليل لتفسري تأييد جامهري الطوائف األخرى لزعامئها الطائفيني الحًقا وفهم انجذابها، ال 
سيام يف مرحلة ما بعد اتفاق الطائف يف عام 1989. وبرز تحليل آخر يف السياق نفسه، متثل بكتابات 
ليس  اللبنانية  للربجوازية  السيايس  »النظام  بأن  أفادت  حيث  الشيوعي)))،  العمل  منظمة  عن  صدرت 
السياسية  الطائفية  من  يجعل  إقطاعي،  شبه  نظام  حقيقته  يف  هو  إمنا  برجوازيًا،  دميقراطيًا  نظاًما 
السياسية  الطائفية  ترتكز  املنظور،  هذا  ووفق  للمجتمع«))).  الفوقي  البناء  ملجمل  الرئييس  املحور 
عىل: انعزالية سياسية وثقافية تؤطر »صلة لبنان بالوطن العريب«؛ و«قواعد للتمثيل السيايس تحّول 
الطوائف، وضمنها العشائر والعائالت، إىل مؤسسات سياسية، تتوازع التمثيل السيايس«؛ و«توزّع مراكز 
السلطة السياسية واإلدارية حسب الِنَسب العددية )املفرتضة، ال اإلحصائية( لكل طائفة من العدد اإلجاميل 
للسكان«؛ و«تكريس هذه القواعد األساسية للحياة السياسية يف جملة من املواثيق والقوانني ويف 
األيديولوجيا والثقافة السائدتني يف املجتمع اللبناين«))). ويضيف التقرير السيايس الصادر عن اللجنة 
املركزية واملكتب السيايس للمنظمة يف آب/ أغسطس 1975، أنه »يف ظل سيادة الطائفية السياسية 
]...[ تحّولت الطوائف ليس فقط إىل مؤسسات سياسية، بل وأيًضا إىل قنوات لتوزيع الدخل األهيل والرثوة 
اقتصاديًا  املسيطرة  الطبقة  داخل  املادية  االمتيازات  عىل  تحافظ  السياسية  فالطائفية   ]...[ الوطنية 
)الربجوازية( والفريق السيايس الحاكم باسمها، ولكنها توزّع هذه االمتيازات بطريقة متفاوتة بني أبناء 

( Maurice Godelier, Perspectives in Marxist Anthropology )UK: Cambridge University Press, 1975(.

) وضاح رشارة، يف أصول لبنان الطائفي .. خط اليمني الجامهريي، ط 2 )بريوت: جداول للنرش والتوزيع، 2011(.

) منظمة العمل الشيوعي يف لبنان، معركة املصري الوطني اللبناين وقضية العرب القومية، الوثائق السياسية 1 )بريوت: املنظمة، ]د. ت[(.

) املرجع نفسه، ص 140.

) املرجع نفسه.
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تلك الطبقة وهذا الفريق عىل قاعدة من التمييز الطائفي فيام بينها«. ويف املقابل، أي من جهة الطبقات 
املستَغلة، فإن الطائفية السياسية »تكرّس ’الحرمان‘ بني أفراد الشعب عموًما«، ويف الوقت نفسه »’توزّع‘ 
هذا الحرمان بطريقة متفاوتة بني أفراد الشعب، عىل قاعدة من التمييز الطائفي فيام بينهم«)1)). ويُكمل 
التقرير رشحه »التفاوت يف توزيع الحرمان«، باإلشارة إىل هذه املظاهر: »التفاوت يف النمو االقتصادي 
السياسية  الحقوق  التمييز يف حقوق املواطنية ويف   ]...[ اللبنانية  واالجتامعي والثقايف بني املناطق 
)حرمان من الجنسية ألسباب طائفية واالستئثار االعتباطي مبواقع السلطة وانعدام التكافؤ يف فرص العمل 

والتوظيف والرتقّي بني املواطنني(«.

يكتب فواز طرابليس مجدًدا تعريًفا للطائفية ال يختلف يف األساس عام شارك يف صوغه قبل ما ال يقل عن 
يزال عضًوا قياديًا يف املنظمة. يقول يف مجلة  الذي سبق ذكره، حيث كان ال  التقرير  45 عاًما عىل صدور 
بدايات)))): »الطائفية منظومة امتيازات وحرمانات جْمعية، وفوارق صغرية داخل الفوارق االجتامعية-الطبقية 

بالتحكم بقطاعات االقتصاد، والسيطرة عىل املوارد والتفاوت يف املداخيل  الكبرية )أي املتعلقة  القامئة 
والرثوات(. تتدخل الطائفية، امتيازًا أو حرمانًا، يف توزيع العمل والتوظيف والرتقي، وتخدم يف توازع حصص 
االنتفاع عىل حساب املال العام، كام يف التغطية عىل الفساد واإلفساد، وتتغّذى الطائفية من الفوارق بني 
النمو بني ريف ومدينة، والتفاوت يف النمو واملوارد واالنتفاع من خدمات الدولة بني مناطق، خصوًصا أنها ذات 
أغلبيات طائفية أو مذهبية ... إلخ«. ويضيف طرابليس موضًحا املهامت التي يتوىّل تنفيذها النظام الطائفي 
إلعادة إنتاج نفسه، وهي: »مهامت ال يُستهان بها من التوزيع االجتامعي املفرتض أنه منوط بالدولة. تضمن 
أحزاب الطوائف واملذاهب وقادتها والء أقسام من جامهريها عن طريق توفري حٍد من الخدمات املناطقية 
واملحلّية عىل حساب موازنة الدولة )صندوق املهجرين، صندوق الجنوب، مجلس اإلمناء واإلعامر ...( واألهم، 
والتعليمية  واالستشفائية  والصحية  الخريية  مؤسساتها  طريق  عن  مبارشة  اجتامعية  خدمات  من  توفره  ما 
... إلخ«. وال ينىس طرابليس أن يذكر متّسك »النظام الطائفي بعدد من القواعد التي تتحكم بالحياة الشخصية 
للمؤسسات  وتسليمها  الشخصية  باألحوال  يتعلق  فيام  الترشيعية  سيادتها  عن  الدولة  تخيّل  خالل  من   ]...[
واملحاكم الدينية املذهبية«. ويضيف إىل ذلك أنه »حني تشّح التقدميات والخدمات وترتفع أكالف املعيشة 
الطائفي  االحتقان االجتامعي والتظلّم  الحرمان واملظلومية. ويختلط  احتكار  الطوائف عىل  تتسابق  عموًما، 
واملذهبي، بحيث ميكن لألول أن يعرّب عن نفسه من خالل الثاين. وقد دلّت تجربة السنوات التي سبقت الحرب 
)1975( كيف أن اندماج هذين العاملني يؤدي إىل انكسار الوحدة املجتمعية عند الفالق الطائفي )التشديد 
ليس يف النص األصيل(، أي عند االنقسامات األكرث بروزًا من حيث التصورات السائدة واأليديولوجيا املهيمنة 

والعادات واملؤسسات«.

قياًسا عىل التحليل املاركيس الكالسييك الذي أرشنا إليه سابًقا، ميكن اعتبار تحليل املنظمة يف سبعينيات 
القرن املايض والكتابات الراهنة ألحد رموزها الفكرية يف املايض، خطوة متقدمة عىل طريق تحليل الظاهرة 
الطائفية يف لبنان وتفسريها، كام سبقت اإلشارة إىل ذلك. أما امليزة املعرفية املضافة إىل هذه الكتابات، 
فتتعلق بثالث نقاط: تتمثّل األوىل بتجاوز تحليل الطائفية بصفتها ظاهرة تتعلق بوعي األفراد؛ وتتجّسد الثانية 
يف اإلقرار بالوجود املادي للظاهرة الطائفية املستقل عن وعي األفراد )أي إنها عالقات ومؤسسات وثقافة 
...إلخ(؛ وتتصل النقطة الثالثة، وهي األهم، أساًسا بتعريف الخصائص السياسية واالجتامعية للطائفية، وتعيني 

تأثريها يف الطبقات وتوزيع الرثوة واملنافع فيام بينها، وعىل الفريق السيايس الحاكم باسمها.

1) املرجع نفسه، ص 141.

)) فواز طرابليس، "من يوميات الحراك الشعبي"، بدايات، العدد 25 )ترشين األول/ أكتوبر 2020(، ص 22، 23.
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تعريف الطائفية سياسيًا

هي  لبنان  يف  الدولة  بأن  باإلقرار  املحدثة،  املاركسية  الكتابات  من  الصنف  لهذا  املعرفية  امليزة  تتمثّل 
التمثيل  »تتوازع  لبنان  يف  الطوائف  أن  نجد  ذلك،  عىل  وبناء  دميقراطي - توافقي.  طابع  ذات  طائفية  دولة 
السيايس« وتشكل القاعدة التي تنظّم هذا التمثيل. كذلك يجري »توزيع مراكز السلطة السياسية واإلدارية« 
وفق النسب العددية املفرتضة لكل طائفة، ويجري أيًضا تكريس هذه األسس الطائفية للدولة والسياسة يف 
لبنان »يف جملة من املواثيق والقوانني«، متثّلت بعد نهاية الحرب األهلية يف لبنان باتفاق الطائف، وما نتج 

منه من تعديل للدستور اللبناين ومن مامرسات وقوانني مل تكن بالرضورة منسجمة مع نصه.

تبقى املسألة األهم بالنسبة إىل موضوع هذه الورقة، هي تعيني ما ميكن وصفه وفق الكتابات املاركسية 
املحدثة بتداعيات الدولة الطائفية، والطائفية مبختلف تجلياتها الحقلية عموًما، وتأثريها يف توزيع املوارد 
والعالقة  السيايس  والرصاع  االنتظام  ويف  الوظيفي،  والرتقّي  واالستثامر  العمل  فرص  وتكافؤ  العامة 
السياسية  الطائفية  أن  سابًقا،  أرشنا  كام  الكتابات،  هذه  وتسجل  بينها.  فيام  والرصاع  ومصالحها  بالطبقات 
الطبقة  عموم  مصالح  عىل  تحافظ  الذي  الوقت  ويف  الوطنية«.  والرثوة  األهيل  »الدخل  لتوزيع  آلية  هي 
الطبقة  لتلك  بتوزيع االمتيازات املادية  الحاكم باسمها«، تقوم  الربجوازية املسيطرة »والفريق السيايس 
)مثاًل التحكم يف إجازات العمل واالستثامر والوكاالت التجارية(، وامتيازات السلطة واإلدارة للفريق السيايس 
التمييز  من  »قاعدة  عىل  ... إلخ(،  العامة  اإلدارة  مراكز  النيابية،  املقاعد  الوزارات،  الثالث،  )الرئاسات  الحاكم 
الطائفي«، إىل جانب توزيع الحرمان بني أفراد املجتمع عىل القاعدة الطائفية نفسها. يهتم هذا الصنف من 
نفسها.  إنتاج  إلعادة  عموًما  والطائفية  السياسية  الطائفية  إليها  تستند  التي  اآلليات  بتوضيح  أيًضا،  الكتابات 
ال  االجتامعية، حيث  األزمات  يف ظل  تأكيد دورها  الطائفية،  تحليل  يف  وال يخفى عىل أصحاب هذا املنظور 
»تتسابق الطوائف عىل احتكار الحرمان واملظلومية« فحسب، بل تقوم أيًضا بكرس »الوحدة املجتمعية عند 
الفالق الطائفي«، ويجري التعبري عن التوتر والرصاعات االجتامعية بصفته توترًا ورصاًعا بني الطوائف. وبكالم 
لكاتب آخر، تصبح الطائفية شكاًل »من أشكال الرصاع الطبقي املقلوب عىل رأسه، الرصاع النايف للرصاع الطبقي 

الفعيل، أو الحاجز عليه«)))).

رضورة  إىل  وبالنسبة  املاركسية،  النظرية  إىل  بالنسبة  أساسيتان  مسألتان  كله،  التحليل  هذا  عىل  ترتتب 
استكامل تحليلنا للطائفية والطائفية السياسية مبا يتجاوز مجرد تعيني تأثريها يف االقتصاد وتشّكل الطبقات 
واملجتمع  االقتصاد  عىل  السياسية  والطائفية  الطائفية  مبفعول  اإلقرار  إن  ... إلخ.  ونزاعاتها  وانقسامها 
وانقساماته ... إلخ، ال ينبغي أن يستنفد تحليل هذه الظاهرة، بل يجب أن يستكمل أواًل بنبذ املنهج االختزايل، 
سواء أكان اختزااًل ملصلحة البنية التحتية وما تستولده من مصالح، أم اختزااًل لجهة الرصاع الطبقي ومساراته 
التحتية وما تستولده من عالقات ورصاعات(، يف دراسة  البنية  )مع اإلقرار يف الوقت ذاته بأهمية دراسة 
املجتمع ومختلف مكوناته. وثانيًا، ورمبا هذا هو األهم، يتعني أن يستكمل بدراسة الطائفية يف حد ذاتها، 
لديها  ورمزية(،  وثقافية  واجتامعية  وسياسية  )دولتية - بريوقراطية  الجوانب  متعددة  ظاهرة  باعتبارها 
خصائص »الحقل« املستقل نسبيًا عن باقي »الحقول«، باملعنى البورديوي للكلمة. مع تحول هذه الظاهرة 
إىل »رأسامل« اجتامعي )هويايت( وسيايس، يحاّج بيري بورديو بأن رأس املال السيايس هو يف األساس 
صنف يتفرع من رأس املال االجتامعي، ويجسد القدرة عىل حشد الدعم ملرشح يف االنتخابات، أو لقضية أو 
لحزب ... إلخ. أي بكلمة أخرى، القدرة عىل حشد املوارد الجْمعية. كام ميثّل رأس املال السيايس نوًعا من 

)) وسام سعادة، "خطان يف االنتفاضة بل ثالثة"، بدايات، العدد 26 )ترشين الثاين/ نوفمرب 2020(.
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تلك السمعة. ومن أجل صيانة  الثقة بصاحب  تتطلّب  التي  الحسنة  الرمزي، أي نوع من السمعة  رأس املال 
وزيادة رأس املال السيايس ببعده الرمزي، يجب عىل الفاعل السيايس )سواء أكان فرًدا أم حزبًا سياسيًا( 
وتشويه  الثقة  إضعاف  ولتجّنب  الجيدة،  سمعته  عىل  والحفاظ  به  الثقة  لتأمني  كبري  سيايس  بجهد  القيام 
السيايس قسمني: األول، يطلق عليه  له. ويقسم بورديو رأس املال  السمعة لدى املجموعات املؤيدة 
تسمية »رأسامل سيايس شخيص«؛ أما الثاين، فيسميه »رأسامل سيايس مفوض«. األول مرتبط مبارشة 
بالشخص الذي يستحوذ عليه: إنه نوع شخيص من الشهرة والشعبية املرتكزين عىل واقع أن يكون صاحب 
رأس املال هذا معروفًا كشخص ومعرتفًا به من اآلخرين. أما رأس املال السيايس املفوض، فمصدره السلطة 
املمنوحة للشخص املعني )الزعيم أو القائد( من التنظيم السيايس أو املؤسسة السياسية التي ينتمي 
املجتمع  منها  يتشكل  التي  الطوائف  وبني  الواحدة،  الطائفة  أبناء  داخل  متفاوتة  بصورة  موزّعنْي  إليها))))، 
املنتمني  بني  متساوية  غري  ونفوذ  سلطة  عالقات  ويفرز  »رأسامل«،  بكل  الخاص  »الحقل«  يتكّون  اللبناين. 
إىل »الحقل« املعني. ويتعنّي املوقع ودرجة النفوذ املتحدرة منه داخل العالقات الرتاتبية للحقل بحسب 
حجم رأس املال الذي ميتلكه صاحب املوقع. إن دراسة الطائفية وتحليلها باعتبارها حقل رصاع للحصول عىل 
الحقل )عىل سبيل املثال،  بذلك  الخاص  امتالك رأس املال  االمتيازات والنفوذ واملكانة املتحدرة من حجم 
الرصاع يف الحقل الدولتي-البريوقراطي والسيايس عىل تحديد صالحيات الرئاسات الثالث يف حقل الطائفية 
السياسية(، يكونان املدخل الصحيح، ليس لتفسري قدرة هذا الحقل والرصاعات املتولدة منه عىل صوغ مسار 
وتشكل رصاعات غري طائفية )كالقول إن الرصاع الطبقي يأخذ شكل الرصاع الطائفي، أو إن االحتقان االجتامعي 
الطائفية  للظاهرة  أدق  لفهٍم  أيًضا  إمنا  فحسب،  واملذهبي(  الطائفي  التظلّم  طريق  عن  نفسه  عن  يعرّب 
أم  سياسيًا  أم  دولتيًا-بريوقراطيًا  الحقل  أكان  )سواء  إليه  تنتمي  الذي  الحقل  عنارص  ومختلف  بأشكالها 
اجتامعيًا أم ثقافيًا أم رمزيًا(، وعالقات السيطرة التي تستولدها. بذلك ما عاد يكفي أن ندعو إىل »التجويف 
االقتصادي-االجتامعي للطائفية«))))، بل يجب أيًضا أن نستكمل ذلك بـ »تفكيك« الطائفية مبا هي أيًضا نظام 

)أو حقل( سيايس واجتامعي ورمزي.

للظاهرة الطائفية وحقولها )الدولتية والسياسية واالجتامعية والثقافية والرمزية( منطقها الخاص املغاير 
ملنطق »الرصاع الطبقي«، الذي يتمحور حول السعي لالستحواذ عىل »املكانة« و«النفوذ« باسم االنتامء 
واملؤسسات  السياسية  القوى  شأن  من  لإلعالء  السعي  وعىل  جهة،  من  الطائفية  واملصالح  الطائفي 
واألحزاب التي تتحدث باسمها، من جهة أخرى. إن الرصاع من أجل اكتساب »املكانة« والنفوذ املتحّدرين من 
االعرتاف واإلقرار بها مبا هي كذلك، ال يقل شأنًا عن رصاع الطبقات وما يولّده من عالقات ومصالح وديناميات 
خاصة به. يف البداية، أشار إىل ذلك العامل االجتامعي ماكس فيرب، ومن ثم قام بورديو بتطوير هذه الفكرة 
عن طريق كشف أبعادها املادية والرمزية وأشكال تفاعلها مع »الحقل االقتصادي« و«الحقول« األخرى التي 
يتشكل منها املجتمع املعني. ويف هذا السياق، نحت بورديو مفاهيم جديدة عدة، منها مفهوم »الحقل« 
رأسامل  لكل  أن  واعترب  والرمزي.  واالقتصادي  واالجتامعي  والثقايف  والسيايس  الدولتي  املال«  و«رأس 
ثالثة أشكال رئيسة، تتمثل مبا هو جسدي Corporeal، أو له عالقة بجسم اإلنسان، ويحيل الشكل الثاين إىل 
الصفة املوضوعية التي ينتحلها »رأس املال«. أما الشكل األخري، فيشري إىل الطابع املؤسسايت لرأس املال. 

(( Swartz, pp. 65 - 66.

)) حول هذه الدعوة، يكتب طرابليس موضًحا: "إذا تأمن التوظيف والرتقي بناًء عىل معيار الكفاءة، إذا تحققت تنمية مناطقية عادلة وتَوفَّر توزيع عادل لخدمات 

الدولة، إذا تقلصت الفوارق يف فرص العمل واملداخيل والرثوات، إذا اعتمد نظام للتقاعد وللضامن الصحي الشامل، إذا قِطعت أشواط يف السيطرة عىل الفساد، 
وقياداتهم  جامعاتهم  إىل  اللجوء  إىل  الناس  اضطرار  يتناقص  أم  الطائفي،  التظلم  أسباب  من  الكثري  يبقى  هل  الشخصية،  لألحوال  اختياري  نظام  اعتمد  وإذا 
وأحزابهم الطائفية ومرجعياتهم الدينية؟ ألن تضمحل مكّونات النظام الطائفي فتتحول الطوائف واملذاهب، مع الوقت، إىل نوع إمياين وتعدد ثقايف، ويبقى لها 

من تواريخها ونزاعاتها ذكريات مميزة، ولكنها منضوية داخل تاريخ مشرتك؟". طرابليس، "من يوميات الحراك الشعبي"، ص 23.
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و«رأس املال« يف نظر بورديو يُكسب املستْحِوذ عليه قدرًة وقوًة عىل الترصف، داخل الحقل أساًسا وخارجه، 
إمنا وفق »القيمة التبادلية« لرأس املال، ال تتوافر عند الذين يستحوذون عىل كمية أقل من »رأس املال« 
هذا، أو يفتقرون إليه يف األساس. ومن هنا يربز الطابع الرصاعي لـ »الحقل« الذي يكون عادة مدفوًعا، ليس 
الفاعلني يف الحقل املعني  أيًضا مبحاولة بعض  الخاص به، فحسب، إمنا  بالتفاوت يف توزيع »رأس املال« 
إليها »رشعية« رأس  التي تستند  تلك  تبديله، عىل أسس ومعايري تختلف عن  أو  لتغيري رأس املال الرشعي 
املال السائد )كالرصاع مثاًل يف »الحقل السيايس الطائفي« حول الطائفة التي تستحق أن تكون األكرث امتيازًا 

ونفوًذا من بني الطوائف الرئيسة يف لبنان(.

إًذا، يستمد الفاعل االجتامعي )سواء كان فرًدا أم جامعة( قوة ومكانة، ليس من جرّاء امتالكه الرثوة أو أدوات 
إنتاجها فحسب، إمنا أيًضا من استحواذه عىل رأس املال الثقايف )املكانة والنفوذ املستمدان من املعرفة( 
ورأس املال االجتامعي )املكانة والنفوذ أو القوة والسمعة الحسنة والشهرة، املستمدة كلها من شبكة 
سيايس  »رأسامل  إىل  سابًقا،  ذكرنا  كام  تتحول،  أن  ميكنها  بدورها  التي  االجتامعية،  والعالقات  املعارف 
ليمثل  انتخابه  يتم  أو  األوىل،  الحالة  يف  السيايس  النشاط  يف  أحدنا  ينخرط  عندما  »مفوَّض«  أو  شخيص« 
ويقود القوى السياسية التي ينتمي إليها، يف الحالة الثانية(. وكام أرشنا سابًقا، يتمظهر كل رأسامل، وكل 
ما يتحّدر منه وينتمي إليه من رأسامل فرعي، يف أشكال ثالثة، ويفرز ديناميات رصاعية مستقلة نسبيًا عن 
تحليل  يتم  أن  يجوز  عاد  ما  التحليل،  هذا  ضوء  ويف  مبفرده.  حقل  كل  إىل  تنتمي  التي  والرهانات  الرصاعات 
إليه  ينتسب  الذي  الحقل  خارج  من  رصاعية  دينامية  إىل  أساًسا  بالعودة  اجتامعي  فعل  أو  حدث  أي  وفهم 
هذا الحدث وذاك الفعل. يعني هذا األمر أن تحليل أي ظاهرة اجتامعية، ومن ضمنها الظاهرة الطائفية التي 
هي موضوع هذه الورقة، يجب أن يبدأ بتناول الحقل املخصوص الذي تنتمي إليه )حقل الدولة الطائفية أو 
حقل الطائفية السياسية أو حقل الطائفية االجتامعية ...إلخ(، ومع هذه الخطوة، نصل إىل تعيني »الالعبني« 
يف الحقل املدروس وعالقات السيطرة فيام بينهم التي تتحّدد بالتوزيع املتفاوت لـ »رأسامل« ذلك الحقل 
فعىل  واملؤسساتية.  واملوضوعية  الهابيتوس(  )أي  والنفسية  »الجسدية«  وأشكاله  الالعبني،  هؤالء  عىل 
والسياسية  القانونية  املؤسسات  هو  لبنان  يف  الطائفية  الدولة  لحقل  املؤسسايت  الجانب  املثال،  سبيل 
التي يتم الرصاع عليها  الحقل واملوارد  الدولة. وكام أرشنا سابًقا، دراسة هذا  التي مبجموعها تشكل هذه 
يف داخله، وما يأيت من تلك املوارد من سيطرة ونفوذ وامتيازات ومنافع )أو الحرمان منها(، تأيت يف الدرجة 
األوىل لتنبِّهنا إىل فاعلية هذا الحقل بذاته يف تحديد ليس سلوك األفراد والجامعات يف داخله فحسب، إمنا 
أيًضا ليشري إىل الرهانات التي يقيمونها والرصاعات والنزاعات التي يخوضونها، مدفوعة بتلك الرهانات. ومن 
بعد هذه الخطوة يف دراسة الحقل املعني، يُطْرح السؤال التايل عن عالقة هذا الحقل والالعبني يف داخله 
تبادل وتحوُّل  التي يتشكل منها املجتمع املدروس. والعالقة هنا هي بلغة بورديو عالقة  بالحقول األخرى 
بني رساميل الحقول وفق القيمة التبادلية لكل رأسامل وحجم القوة التي ميتلكها يف وجه قوة رأس املال 
املقصود من إجراء التبادل. وغالبًا ما تكرَّس القيمة التبادلية للرساميل وحجم قوتها من خالل عالقة بعضها 
ببعض عن طريق أحكام الدولة ومؤسساتها السياسية والقانونية. وعىل هذا األساس، يصح القول إن الحقول 
كلها التي توجد يف املجتمع، تتمتع باستقالل نسبي يف عالقة بعضها ببعض، ما يؤّسس لوحدة املجتمع 

باملعنى السوسيولوجي للكلمة.

أصحاب  بني  وبالرصاع  بعض،  يف  بعضها  وتأثري  الحقول  بتفاعل  االعرتاف  رضورة  الحقائق  بهذه  اإلقرار  يؤكد 
املال  رأس  أصحاب  أن  كيف  مثاًل،  فنجد  فيها.  والتحكم  األخرى  الحقول  عىل  للسيطرة  املختلفة  الرساميل 
السيايس  املال  رأس  أصحاب  مع  يتصارعون  ... إلخ(  والفنانني  واملتخصصة  املتعلمة  الفئات  )أي  الثقايف 



 

 الاقم   |   3330سغ3 3 بآ  30 303

7

لفرض  حتى  أو  فيها،  يعملون  التي  املجاالت  يف  حّريتهم  عن  دفاًعا  )الدْولتي(،  البريوقراطي  املال  ورأس 
رأس املال الثقايف )الكفاءة العلمية يف حالة لبنان مثاًل، بداًل من الزبائنية الطائفية وقانون الكوتا الطائفية 
يف ملء الوظائف( معياًرا أساسيًا ووحيًدا للحصول عىل الوظيفة يف القطاع العام ولتحرير القطاع الخاص 
إاّل من ذلك املعيار. إىل هذا ميكن أيًضا اإلشارة إىل النزاع بني أصحاب رأس املال االقتصادي من جهة، ورأس 
مصالحهم  العتامد  دامئًا  األّولون  يسعى  حيث  أخرى،  جهة  من  والبريوقراطي - الدولتي،  السيايس  املال 
السيايس«  »الحقل  خارج  يف  السياسية  القوى  مع  تعاملهم  يف  ومعياًرا  أساًسا  االقتصادية  وحساباتهم 
وداخل الدولة وأصحاب القرار يف أجهزة الدولة املنّوعة. ومن دون أن يعني ذلك السيطرة الدامئة ألي من 
الفريقني املذكورين )أصحاب رأس املال االقتصادي وأصحاب رأس املال السيايس والدولتي - البريوقراطي(، 
تبقى الدولة ومؤسساتها القانونية والدستورية والقمعية ... إلخ، تجسيًدا مؤسساتيًا لذلك الرصاع وتوازناته 

املتقلّبة بصورة دامئة.

بالعودة إىل موضوع هذه الورقة، أي الطائفية يف لبنان، وبعد املالحظات السابقة حول بعض املفاهيم 
األساسية يف كتابات بورديو، نسارع إىل القول إن للظاهرة الطائفية يف هذا البلد حقواًل عدة، تتوزّع أساًسا 
عىل الحقل الدولتي - البريوقراطي والحقل السيايس والحقل االقتصادي والحقل الثقايف والحقل االجتامعي 
يف  الحقول  بعض  لرساميل  األساسية  الخصائص  تكوين  يف  يدخل  الطائفي  االعتبار  إن  أي  الرمزي.  والحقل 
لبنان والخصائص األقل أهمية لرساميل بعض الحقول األخرى. فمثاًل إذا درسنا الحقل الدولتي - البريوقراطي 
املال  رأس  تكوين  أساس  يف  يدخل  الطائفي  السيايس  االعتبار  أن  فسنجد  لبنان،  يف  السيايس  والحقل 
الدولتي - البريوقراطي ورأس املال السيايس السائدين يف هذين الحقلني. فام من جهاز دولة إاّل ويتحّكم 
االعتبار  فإن  الدولتي - البريوقراطي،  الحقل  حالة  ويف  الطائفية.  والزبائنية  الطائفي  التحاصص  مبدأ  فيه 
الطائفي مكرَّس يف الدستور )بعد اتفاق الطائف يف عام 1989( واألعراف والسياسات التي تنّفذها السلطة 
)أغلبية األحزاب  البالد. أما يف الحقل السيايس الذي يتمحور نشاط الفاعلني فيه، من أحزاب  التنفيذية يف 
أيًضا أن االعتبارات الطائفية، مبا هي كالم  البلد إىل اآلن( وبيوتات وشخصيات سياسية، فسنجد  الوازنة يف 
ما  وكل  مْنقوصة،  أم  مكرسة  أكانت  سواء  »حقوقها«،  عن  والدفاع  الطائفة«  »ملصلحة  العمل  حول  يدور 
يتناسل منها خدمة للهدف ذاته، تدخل يف صلب تحديد املواصفات التي يجب أن ميتلكها الطرف السيايس 
املعني الكتساب القدرة عىل »حشد املوارد الجمعية« و«السْمعة الحسنة« و«ثِقة« »الشعب« املطلوبة، 
هذه املواصفات األساسية للحصول عىل ما سّميناه رأس املال السيايس الشخيص ورأس املال السيايس 

املفّوض، جريًا مع نظرية بورديو.

ثالثة:  الحقول األخرى، عىل مستويات  الحقلني املذكورين، كام يف  الرصاع داخل  التوضيح، يدور  وملزيد من 
مكانة  عىل  قياًسا  وسيطرتها  ونفوذها  طائفة  كل  مكانة  عىل  إمنا  الطائفي،  املنطق  ضمن  األول  يجري 
الثاين، تجري املنافسة ضمن كل طائفة عىل أهلية  الطوائف األخرى املنافسة ونفوذها. عىل املستوى 
الطرف الذي يتمتع بالقدرة األفضل عىل أن ميثل تطلعات الطائفة عىل أكمل وجه ويدافع عن مصالحها )ينظر 
مثاًل الرصاع الراهن بني الكتائب وحزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحزب املردة عىل قيادة الطائفة 
ملصالح  والسليم«  األفضل  »التمثيل  عىل  األخرى  السنيَّة  والقيادات  املستقبل  تيار  بني  والرصاع  املارونية، 
الطائفة السنية، وكذلك الرصاع بني القوى السياسية الشيعيَّة والقوى السياسية الدرزية عىل الهدف نفسه 
ضمن كل طائفة(. أما عىل املستوى الثالث واألخري، فتكون املنافسة والرصاع بني األطراف التي تسعى لنزع 
تقوم  مبعايري  واستبدالها  السيايس  املال  ورأس  الدولتي - البريوقراطي  املال  رأس  عن  الطائفية  الصفة 
عىل املساواة يف الحقوق والواجبات بني اللبنانيني بغّض النظر عن االنتامءات الطائفية من جهة، وتناهض 
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املعايري  رشعية  عن  تدافع  التي  لها،  املالزمة  الرمزية  والرساميل  والقوانني  املؤسسات  ومختلف  األطراف 
الطائفية وسيادتها يف الحقل املعني، من جهة ثانية.

وإذا كان من املتوقع أن يكون حجم األطراف الالطائفية ووجودها ضئياًل جًدا يف الحقل الدولتي - البريوقراطي، 
القوى  الحقيقة بجميع  السيايس هو أفضل نسبيًا. وتتمثل هذه  الحقل  فإن حجم وجودهم وفاعليته يف 
1943، والتي خاضت  لبنان منذ استقالله يف عام  تاريخيًا بقيام دولة غري طائفية يف  التي طالبت  واألحزاب 
غامر العمل السيايس مدفوعة بشعارات قومية ويسارية وليربالية مناهضة للدولة والسياسة الطائفيتني. 
وما انتفاضة 17 ترشين األول/ أكتوبر 2019 وما تالها من تطورات وأزمات سوى الفصل األخري يف تشّكل هذه 
الحقيقة  وتقتيض  والدولتي - البريوقراطي.  السيايس  الحقلني  يف  الطائفية  إلغاء  إىل  الطامحة  القوى 
الطائفيتني،  والدولة  للسياسة  معارضات  من  سبقها  ماّم  تتميَّز  االنتفاضة  أطلقتها  التي  الروحية  إن  القول 
دت، أول مرة يف تاريخ لبنان الحديث، ليس مطالب ضد الطائفية يف السياسة والدولة الطائفية  يف أنها جسَّ
فحسب، إمنا أيًضا رفعت مطالب تتعلق بالدعوة إىل قيام دولة املواطنة والقانون والقضاء املستقل، ودعت 
إىل تكريس مبدأ املراقبة واملحاسبة ملن هم يف أجهزة الدولة )مسؤولون سياسيون وإداريون( وللفاعلني 
الرئيس  الشعار  كان  هنا  ومن  سياسية(.  وشخصيات  وقوى  )أحزاب  العام  السيايس  الحقل  يف  السياسيني 
واملوَّحد للمنتفضني »كلّن يعني كلّن«، يف إشارة واضحة إىل تحميل املسؤولية لجميع القوى السياسية 

الحاكمة يف لبنان وإىل محاسبتها من دون استثناء.

بكالم واضح ومخترص، يجوز القول إن القضاء عىل األنظمة الطبقية أو التقليل من مستوى االستغالل الطبقي 
وحّدته ودرجة الالمساواة فيام بني الطبقات، ال يؤدي بالرضورة إىل إلغاء الطائفية كحقول مميَّزة وعالقات 
»ظاهرة«  فلكل  عليه.  والتسلّط  وإضعافه  الطائفي«  »اآلخر  منافسة  عىل  تقوم  متييزية  ومامرسات  قوة 
حقلها الخاص ومؤسساتها الخاصة وعالقات قوة مميَّزة، وتدخل الفئات الفاعلة يف هذا الحقل، دامئًا، يف 
نزاعات ورهانات تصل أحيانًا إىل درجة تستطيع مبوجبها أن تقلب قواعد اللعبة ورأس املال السائد يف الحقل 

رأًسا عىل عقب.

ال ينفي هذا القول أن يجري توظيف الفاعلني يف مجال الرصاع الطبقي للحقل الطائفي خدمة ملآربهم، لكن 
ينبغي اإلقرار بأن العكس هو صحيح أيًضا؛ إْذ يسعى الفاعلون يف مجال الرصاع الطائفي بدورهم لتوظيف 
خدمة  الفائضة،  القيمة  رأسها  وعىل  االقتصادية،  املوارد  عىل  االستحواذ  حول  واملتمحور  الطبقي  الرصاع 
الطائفي  الحقل  نقصد  )هنا  له  املالزمة  والرهانات  والرصاعات  الطائفي  الحقل  من  املستمدة  ملصالحهم 
الدولتي والحقل السيايس الطائفي(. وبذلك يصبح املعيار الطائفي مكّونًا من مكّونات رأس املال االقتصادي 
العائد إىل الحقل االقتصادي. من هنا نجد يف لبنان أن العديد من السياسيني متّكنوا من أن يستحوذوا عىل 
عموًما.  السيايس  الحقل  ويف  الدولة  يف  يحتلونها  التي  النفوذ  مواقع  بسبب  عدة،  بطرائق  هائلة  ثروات 
والعكس صحيح أيًضا؛ إْذ نجد يف هذه الحالة أن العديد من األغنياء )أي كبار ماليك رأس املال االقتصادي( قد 
نجحوا يف استخدام هذه الرثوة املالية لرياكموا رأس املال السيايس الكايف ليتحولوا من »رجال أعامل« 

إىل »زعامء سياسيني« )رفيق الحريري ونجيب ميقايت ومحمد الصفدي، وغريهم(.

بكالم مخترص ومبارش، لقد حان الوقت لوقف االنزالق املستمر نحو القراءة االختزالية للطائفية ملصلحة فهم 
أدق لهذه الظاهرة، ما يساهم حتاًم يف تحسني رشوط القضاء عليها.
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