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ما محددات المشاعر الطائفية؟
?What are the Determinants of Sectarian Sentiments

يتضمــن الح ّيــز العــام العديــد مــن المجــازات المرتبطــة بمســألة المشــاعر الطائفيــة .وعلى
ّ
ً
ضعفا ،قد
تعليما ،واألكثر
سبيل المثال ،هناك افتراض سائد مفاده أن الفئة السكانية األقل
ً
تنجرف بســهولة أكبر في اتجاه تب ّني الحجج الطائفية .ومع ذلك ،يمكننا  -بد ًلا من االعتماد
يتضمــن اســتطالع المؤشــر
علــى الســرديات المتناقلــة  -تقييــم هــذه المســألة تجريب ًيــا؛ إذ
ّ
العربــي مجموعــة متنوعــة مــن المؤشــرات الديموغرافيــة واألســئلة التــي تلتقــط المشــاعر
الطائفيــة .ومــن خــال هــذه البيانــات ،يمكننــا مباشــرة تفســير العوامل التــي تؤثر فعــ ًلا في
ّ
تفشي المشاعر الطائفية.
كلمات مفتاحية :الرأي العام ،الطائفية.
Many tropes exist in the public sphere regarding the determinants of sectarian
sentiment. For example, it is assumed that the less educated and more vulnerable
might be more easily swayed by sectarian arguments. However, rather than rely
anecdotal evidence, this question can be assessed empirically. The Arab Opinion
Index contains a variety of demographic indicators as well as questions capturing
sectarian sentiment. Using this data, factors that truly have an effect on the
prevalence of sectarian sentiment can begin to be explained.
Keywords: Public Opinion, Sectarianism.
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البيانات العامة
يشري االستعراض الرسيع التايل للبيانات الصادرة عن االستطالع الذي أُجري
يف مختلف البلدان إىل بعض االستنتاجات الالفتة لالنتباه .فعندما جرى
السنة والشيعة يف
طرح سؤال يف دول مح ّددة إن كان هناك اختالف بني ُ
مستوى والئهم للوطن ،أتت النتائج دال ًة عىل أن املستجيبني اﻟﻟﺑﻧﺎﻧﯾﯾن
هم اﻷﮐﺛر طائفية ﻲﻓ إجاباتهم ،إذ رأى  62يف املئة منهم أن هناك تفاوتًا
اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺷﯾﻌﺔ لوطنهم اﻷم .أما يف الكويت والعراق ،فقد
ﮐﺑﯾ ًرا ﺑﯾن وﻻء ُ
انخفضت نسبة املستجيبني الذين يعتقدون أن هناك اختالفًا بينهم ،إذ
أجاب  40يف املئة من الكويتيني بطريقة طائفية ،يف حني أتت إجابات 34
يف املئة فقط من املستجيبني العراقيني تحمل طاب ًعا طائفيًا.
أما السؤال الثاين فتط ّرق إىل ما إذا كان الوطن العريب يواجه ،بصورة
عامة ،توترات طائفية بني السنة والشيعة .وعىل عكس السؤال
السابق ،جرى طرح هذا السؤال عىل جميع الدول املشاركة يف
استطالع املؤرش العريب.
عمو ًما ،يرى  44يف املئة من املستجيبني أن هناك ،بالتأكيد ،مستوى من
التوتر الطائفي يف املنطقة بني السنة والشيعة ،يف حني وجد  32يف املئة
منهم أن هناك بعض التوتر الطائفي .ومن الالفت لالنتباه ،أن البلدان
التي متتاز بالتجانس املذهبي ،مثل األردن التي ال يوجد فيها عدد يذكر
من السكان الشيعة ،مالت فيها ردود املستجيبني إىل القول إن هناك
توت ًرا طائف ًيا يسود الوطن العريب .ففي األردن عىل سبيل املثال ،رأى
 78يف املئة من الذين جرى استطالع آرائهم ،أن التوتر الطائفي موجود
بالتأكيد ،يف حني وجد  13يف املئة منهم أن هناك بعض التوتر؛ ما شكّل
أغلبية ساحقة بنسبة  91يف املئة من مجموع املستجيبني .وهذا يعني
السنة والشيعة رمبا ال يرتبط
ضمنيًا أن املعتقد السائد بشأن التوتر بني ُ
فعليًا بالتوتر عىل األرض يف هذه الدول ،بل قد يكون الناس مدفوعني
بعوامل أخرى ،مثل التمثيل يف وسائط اإلعالم والدعاية.

تحليل إحصائي
تحليل أعمق ،جرى وضع تحليل إحصايئ
ً
لتحليل هذه الديناميات
أشد رصامة من خالل بلورة مقاييس جديدة واستخدام أدوات ،مثل
تحليل االنحدار .Regression Analysis
وللقيام بذلك ،متت  -بداي ًة  -عملية صوغ "مؤرش" للطائفية ،وهو يتك ّون
السنة
من مجموعة متن ّوعة من األسئلة تتعلّق مبوضوع العالقات بني ُ
والشيعة ،وال سيام كيفية نظرة املستجيبني إىل الناس الذين ينتمون إىل
املذهب اآلخر .وجرى الرتكيز ،بخاصة ،عىل الجوانب السياسية للمشاعر
الطائفية .وعىل سبيل املثال ،فإنهم يختلفون يف ما ييل:
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•مستويات الوالء للوطن.
•درجة االنتساب إىل األحزاب الدينية.
•مدى احرتام حقوق املرأة.
•االنخراط يف الشؤون السياسة.
•امليل نحو احرتام القوانيـن.
تبلغ قيمة ُمعامل ثبات ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha score
لهذا املؤرش  ،0.81وهي نسبة عالية لالتساق الداخيل؛ ومن ثم فهو
مؤرش مفيد ،ويلتقط بعض املشاعر الكامنة املشرتكة .ويف هذه الحالة،
يعب هذا املؤرش عن املشاعر الطائفية .فكلام ارتفعت قيمة هذا
ّ
السنة والشيعة
املعامل ،يجد املستجيب أكرث أنه يوجد "فرق" بني ُ
بشأن األبعاد املذكورة آنفًا.
يتبي أن املستجيبني
أثناء إلقاء نظرة أولية عىل هذه البياناتّ ،
السنة والشيعة لديهم معدالت اختالف أكرب مام
السنة يرون أن ُ
ُ
يجد املستجيبون الشيعة .ويعتمد هذا عىل متوسط درجة املؤرش
الطائفي لكل مجموعة؛ فهي تبلغ  5.154بالنسبة إىل املستجيبني
السنة ،و 4.95بالنسبة إىل املستجيبني الشيعة.
ُ
بعد ذلك ،يتم استخدام منوذج االنحدار البسيط ،مع اعتامد املؤرش
الطائفي متغ ًريا تاب ًعا ،إضافة إىل عدد من املتغريات املستقلة ذات
الصلة .وتشمل هذه املتغريات املستويات التعليمية ،واالنتامء
الطائفي /الديني للمستجيب ،ومستوى الدخل ،والشعور باالنتامء
إىل الجامعة السياسية ،والعمر ،والجنس .وتكمن فكرة النموذج تلك،
يف معرفة أي من هذه املتغريات املستقلة تؤثر يف اآلراء الطائفية التي
مبي آنفًا.
التقطها املؤرش الطائفي؛ كام هو ّ
أول :وفقًا
يكشف تحليل االنحدار عن بعض النتائج غري املتوقعةً .
للمؤرش الطائفي ،كلام ارتفع مستوى التعليم لدى املستجيب ،كان
يعب عن وجود اختالف بني السكان الشيعة والسكان
من املرجح أن ّ
السنة .وتتسم هذه العالقة بأهمية تبلغ مستوى  .P<0.01ثانيًا:
ُ
من بني االنتامءات الدينية /املذهبية للمستجيبني يف االستطالع،
تبدو احتامالت تعبري املستجيبني الشيعة عن وجود فرق بني السنة
والشيعة ،أقل من غريهم من املستجيبني ،وهو ما يؤكد االستنتاج العام
من البيانات املذكورة من قبل .ثالثًا :وفقًا لهذا التحليل بلغة األرقام،
ليس للدخل والعمر والجنس أي أثر ملحوظ إحصائ ًيا يف وجهات
النظر املذهبية .راب ًعا وأخ ًريا :بحسب هذا االنحدار ،فإن أولئك الذين
يتمتعون بشعور أقل باالنتامء إىل جامعة سياسية مو ّحدة يف وطنهم
األم ،هم أيضً ا أكرث عرضة للتعبري عن وجود اختالفات جوهرية بني
السنة والشيعة .وهذا أم ٌر متوقع؛ فإذا كان من املرجح أن يكون
ُ
السنة والشيعة يف الوطن األم مل يتو ّحدوا
الجواب أن السكان من ُ
تاريخ ًيا ،فسرتتفع نسبة التوافق بالنسبة إىل االختالفات بني الطائفتني.
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الشكل ()1
السنة والشيعة يف مستويات الوالء للوطن؟
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الشكل ()2
بحسب رأيك ،هل يشهد العامل توت ًرا بني الشيعة والسنة؟
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بعد ذلك ،نحاول اعتامد مقياس مختلف للطائفية؛ إذ نطرح السؤال
التايل يف املؤرش العريب" :بحسب رأيك ،هل يشهد العامل توت ًرا بني
والسنة؟".
الشيعة ُ
ثم يجري تقديم إجابتني ،وعىل املستجيبني أن يختاروا اإلجابة التي
تعب عن رأيهم وأن يفصحوا عن الدرجة التي يصل إليها هذا التعبري.
ّ
أما اإلجابة األوىل ،فهي" :إن التوتر بني الشيعة والسنة هو نتيجة
الختالفات كبرية يف تفسري الدين اإلسالمي" ،يف حني أن اإلجابة الثانية
هي" :عىل الرغم من وجود اختالفات يف تفسري الدين بني الشيعة
والسنة ،فإن التوتر بينهام هو نتيجة لرصاع عىل النفوذ والسلطة".
ُ
قد تبدو هاتان اإلجابتان مبنزلة قُط َبني متعارضَ ني لنطاق طيفي واحد؛
بالنسبة إىل أولئك الذين يرون أن هناك اختالفات دينية بني الطائفتني
من ناحية ،والذين يرون أن الخالفات السياسية هي جوهر الخالف
بني املذهبني من ناحية أخرى .وهكذا ،جرى وضع مقياس؛ بحيث
يعني الرقم "" "1أتفق كث ًريا مع إجابة االختالفات الدينية" والرقم ""4
"أتفق كث ًريا مع إجابة االختالفات السياسية".
بعد ذلك ،جرى اعتامد هذا املقياس الطائفي الجديد بغية استخدام
االنحدار اللوجستي املتع ّدد الحدود Multinomial Logistic
 ،Regressionملعرفة ما إذا كان املقياس الجديد الذي يركّز عىل

عم هو
االختالفات الدينية مقابل االختالفات السياسية ،قد يكشف ّ
جديد بشأن محددات الفكر الطائفي.
والنتائج متوافرة أدناه .ويت ّم تفسري االنحدار اللوجستي املتعدد
الحدود بهذه الطريقة :ترتبط زيادة أحد املتغريات مبعدل وحدة
واحدة بزيادة معامل االرتباط  Correlation Coefficientأو
انخفاضه يف االحتامالت اللوغاريتمية النسبية Relative log odds؛
لذلك نجد يف هذا التحليل ،عىل سبيل املثال ،أنه إذا كان الشخص
شيعيًا ،فإن هذا يرتبط بزيادة  0.25يف االحتامالت اللوغاريتمية
النسبية بالنظر إىل اعتقاد مفاده أن االختالفات الدينية هي أساس
السنة والشيعة .وبعبارة أخرى ،فإن هذا يعني أن الشيعة
الخالف بني ُ
ير ّجحون ،وفق هذا النموذج ،أن االختالفات الدينية هي املسؤولة
عن التوتر بني املجتمعني.
ويف هذا النموذج ،يتسم الدخل بأهمية إحصائية .فأولئك الذين
ينعمون بدخل أعىل ال يؤمنون عادة بأن االختالفات بني الطوائف
السنية والشيعية تحمل طاب ًعا دين ًيا ،وتنطبق العالقة نفسها عىل
ُ
متغي "الجامعة السياسية" .فكلام تنامى اإلحساس باالنتامء إىل
ّ
السني الشيعي
التوتر
بأن
املتمثل
االعتقاد
ز
ز
تع
السياسية،
الجامعة
ّ
ُ
يعود إىل اختالفات سياسية ،ال دينية.
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جدول العالقة بني متغري "الطائفية" ومتغريات أخرى

النموذج  " :1الطائفية "
املستوى التعليمي

***0.009
()0.003

الطائفة /املذهب
شيعي

***-0.18
()0.033

مستوى الدخل

-0.023
()0.024

الشعور بالجامعة السياسية
املوحدة

***-0.097
()0.015

العمر

0.001
()0.001

الجنس

-0.030
()0.028

حجم العينة (عدد)

4197

***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

خالصة
بصورة عامة ،يلقي هذا التحليل األ ّويل بعض الضوء عىل محددات
الطائفية .يقرتح كال النموذجني أن اإلحساس باالنتامء إىل الجامعة
السياسية مهم .فكلام تنامى شعور االنتامء هذا ،خفتت نسبة التعبري
عن آراء طائفية ،أو أن شعور االنتامء إىل الجامعة السياسية يجعل
السنة والشيعة إىل أسباب سياسية أكرث منها
املرء يعزو الخالف بني ُ
دينية (أي إنها تتعلق بالهوية) .وتشري البيانات إىل أن االعتقاد أ ّن

املتأصل ال يرتبط بالرضورة بتجربة
السني  -الشيعي ّ
التوتر /الخالف ُ
شخصية يف النزاع أو القضايا الطائفية .ففي الواقع ،شهدت البلدان
تجانسا أكرب عدد من املستجيبني
التي تتميز بالتكوين الطائفي األكرث
ً
السنة والشيعة .ومن األمور
الذين يعتقدون أنه مثة توتر جدي بني ُ
املهمة التي تض ّمنها هذا التحليل أن استطالعات الرأي العام قد
تكون مفيدة ج ًدا يف توصيف املحددات ألفكار واتجاهات مع ّينة،
بدل من االعتامد
بطريقة جرى تفسريها من خالل تحليل تجريبي ً
عىل أدلّة مستقاة من الرسديات.

