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 النزاعات الطائفية في منطقة الخليج

 بدر إلابراهيم

 والتي رغم الربيع العربي 
ً
ال يمكن تجاهل الحالة الطائفية املتفشية في منطقة الخليج واملشرق العربي عموما

 أكثر حدة وسخونة بين الطوائف والثورات التي 
ً
حدثت لم تخفت حدتها،بل إن الربيع العربي أظهر نزاعا

املختلفة في املشرق.لقد باتت هذه الحالة بحاجة إلى دراسات معمقة ومراجعة ألسباب نشوئها 

 بحاجة ماسة إلى فهم هذه الحالة وإيجاد مخارج مالئمة تسهم ف
ً
ي واستمرارها،كما أن جيل الشباب تحديدا

 إنقاذ بلدان املنطقة من تضييع سنوات عدة في التناحر ألاهلي بأشكاله الباردة والساخنة.

إن انفجار الهويات الفرعية )الطائفية والعشائرية واملناطقية( وتضخمها بهذا الشكل وظهور ما يمكن 

والقبلي إلى تسميته ب"القوميات الفرعية"،حيث نرصد في املنطقة تحول الانتماء املناطقي واملذهبي 

 في الواقع الخليجي واملشرقي بصفة عامة،والحاصل أن هذه 
ً
 وال غريبا

ً
أيديولوجيات قائمة بذاتها،ليس جديدا

 لألوضاع السياسية في 
ً
الحالة من سيادة اللغة واملفاهيم الطائفية والجهوية في املنطقة تصعد وتخفت تبعا

 يذكر باحتقانات املنطقة،وما نشهده في آلاونة ألاخيرة هو احتقان ط
ً
ائفي في الخليج واملشرق العربي عموما

 وتوترات سابقة شهدتها منطقة الخليج في ثمانينات القرن املنصرم.

يمكن القول إن الحالة الطائفية أخطر بكثير من الحالة املناطقية والقبلية،إذ تنحصر الحالة القبلية 

ألة الطائفية بأنها عابرة للحدود،وما إن يحصل إشكال واملناطقية في أطر محلية في العادة،بينما توصف املس

 
ً
 على املنطقة بأسرها ونرى انعكاساته في كل املجتمعات التي تحوي تنوعا

ً
طائفي في بلد ما حتى يؤثر سلبا

(،وهو ما يجعل املسألة الطائفية مقدمة في أي نقاش على كل مسألة 
ً
 )وحتى تلك التي ال تحوي تنوعا

ً
مذهبيا

،وما يجعل هذه الورقة تسلط الضوء بشكل كبير على املسألة الطائفية دون أن يعني هذا أن فئوية أخرى 

 مما يقال في املسألة الطائفية وخاصة في إيجاد حلول لها ال ينطبق على الحاالت الجهوية بشكل عام.
ً
 كثيرا

 تمييز مفهوم الطائفية:

 عن إعطاء تعريفات محددة للمصطلح املتغير عبر ال 
ً
حراك الاجتماعي التاريخي،يمكننا تقديم ما يمّيز بعيدا

مصطلح الطائفية هنا ويحدد صفاته في الحالة الراهنة،ورغم الفهم الجيد للمصطلح على مستوى املمارسة 

الحياتية من ِقَبل كثيرين في منطقتنا،إال أن بعض املغالطات تحيط بهذا املصطلح،كما أن بعض املمارسات 

 يتنبه كثيرون إلى كونها تنتمي إلى الحالة الطائفية التي نتحدث عنها.الطائفية تحصل دون أن 
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 البد من التأكيد على كون الانتماء املذهبي ال يعني الطائفية بالضرورة،لذلك يجدر بنا القول إن 
ً
بداية

الطائفية هي استثمار لالنتماء املذهبي ضمن جماعة عصبوية ينتمي لها الفرد بغض النظر عن درجة تدينه 

 عن التكوينات العشائرية أو فهمه لهذا املذهب على الصعيد الفكري والروحي،وبالتالي هي ال تختل
ً
ف كثيرا

 ألفراد الجماعة يميزهم عن 
ً
 جامعا

ً
والقبلية إال في عنوانها العام الذي يتخذ من الانتماء املذهبي شعارا

الجماعات ألاخرى )الطوائف ألاخرى(،وفي تقديمها لرجال الدين في غالب ألاحيان كحراس للجماعة على غرار 

 مما تبدو بما يجعل حراس الطائفة وقادتها يكونون في بعض  شيوخ القبائل،وإن كانت املسألة
ً
أكثر تعقيدا

 ألاحيان من العلمانيين.

 هي عشائرية تتلبس بلبوس الدين واملذهب،وهي تأكيد على قيم التعصب الجاهلية التي نادى 
ً
الطائفية إذا

 تناقض جوهر الدين والتدين وإن اتخذت منه شع
ً
 لحركتها في املجتمع الدين بالتخلص منها،وهي تاليا

ً
ارا

 
ً
والسياسة،لذلك يصح القول إنه كلما ارتفع منسوب الطائفية في وسط ما قل منسوب التدين،وأن كثيرا

من الطائفيين خارجون على قيم الدين وألاخالقيات وإن تستروا بلباس ديني،ويمكن مالحظة ألاساليب 

 املبادئ الدينية للتأكد من صحة هذا القول. املستخدمة في الصراعات الطائفية والتي تتنافى مع أبسط

بهذا املعنى تكون الطائفية رابطة "عشائرية" بين أبناء املذهب الواحد،ويتحول الرابط املذهبي إلى ما يشبه 

رابطة الدم بين أبناء القبيلة،ومن هنا نلحظ تغييب التمايزات بين ألافراد املنتمين إلى الطائفة،بل وتجمع 

 يجتمع الغني الفاسد والفقير املحتاج ضمن عصبوية ألاضداد والتنا
ً
قضات داخل هذه الجماعة،فمثال

طائفية واحدة،وكذلك يجتمع العلماني مع الديني رغم ما بينهما من اختالف فكري،وال يمكن أن يكون هذا 

 من قيمة تسامح،ألنه في ألاصل تجمع يؤكد على العصبية في مواجهة الجماعات الطا
ً
 نابعا

ً
ئفية تجمعا

 ملنطق الطائفة،وفي الغالب ال يختار أبناء 
ً
ألاخرى.يشير هذا ألامر إلى أن املولود في طائفته يصبح أسيرا

الطوائف طوائفهم بل يولدون على هذا ألاساس،وهو ما يعزز منطق العشائرية على حساب فكرة املذهب 

ئفية تقمع خيارات الفرد ألاخرى القابلة للنقاش والتفكر،ويقود هذا إلى استنتاج مفاده أن فكرة الطا

 وتحصره في إلاطار الذي تريده الجماعة الطائفية وضمن الخيارات التي تختارها.

 عن فكر جماعة عصبوية ترفع شعار الانتماء املذهبي كثابت يجمع 
ً
من خالل اعتبار الطائفية تعبيرا

ا والتي تتجاوز ما تم التعارف عليه أفرادها،يمكن رصد نماذج للممارسات الطائفية التي نشهدها في منطقتن

 في توصيف املمارسة الطائفية،فقد تعود الناس وركز إلاعالم على املمارسة الطائفية الفجة والواضحة 
ً
عادة

 والتحريض 
ً
لتصبح املرادف املوضوعي ملفهوم الطائفية في ألاذهان،وهي تلك القائمة على رفض آلاخر صراحة

لك من خالل خطاب ديني مذهبي أو من خالل خطاب سياس ي،ورغم كون عليه وعلى كراهيته سواًء تم ذ

هذه املمارسة ألاكثر فجاجة ووقاحة في التعبير عن التوجه الطائفي إال أنها ليست سوى رأس جبل الجليد 

ة الطائفية في مجتمعاتنا،إذ إن الذي يتم تسليط الضوء عليه،وال يمكن أن تختزل هذه املمارسة املسأل

 الطائفية تتنوع في درجات حدتها وخطورتها،لكنها تصب في ذات املفهوم مهما تبانيت في مظاهرها.املمارسات 
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يشكل التمحور حول الطائفة في التفكير واتخاذ املواقف والتحرك في املجالين الاجتماعي والسياس ي أحد أهم 

 من آلاخر املختلف في ال
ً
 حادا

ً
لغة والخطاب بالضرورة،لكنها في املمارسات الطائفية،وهي هنا ال تتخذ موقفا

نهاية املطاف تتبنى الهوية املذهبية كهوية رئيسية تلعب الدور ألابرز في تفكير وسلوك ألافراد في الجوانب 

 
 
 على مثل هذه املمارسة مسمى رِّ عَ الحياتية املختلفة،وهي ت

ً
ف الذات وآلاخر على أسس طائفية.يطلق كثيرا

ممارسة الطائفية بلغة حادة تجاه آلاخرين،وهذه املذهبية تتجلى في  "املذهبية" لكونها أخف وطأة من

 والدخول في العالقات الاجتماعية والسياسية من هذا الباب،كما تتجلى 
ً
إلاصرار على تعريف الذات مذهبيا

هم عند كثير من ألافراد واملثقفين الذين يدور تفكيرهم وخطابهم في فلك الانتماء للطائفة ومنه تنطلق مواقف

وأحكامهم على ألاحداث وألاشخاص.هذه املذهبية وإن لم تصل إلى مفهوم إلايذاء النفس ي والجسدي الذي 

تتبناه املمارسة الطائفية الصارخة فإنها تتبنى تقسيم املجتمع إلى جماعات طائفية ملغية بذلك الهوية 

فتر  أن تكون هوية فرعية في املواطنية للفرد في مجتمعه ومغلبة الهوية املذهبية عليها والتي من امل

 املجتمعات والدول الحديثة.

يقود الحديث عن املذهبية لتسليط الضوء على نموذج يفلت من رصد الحالة الطائفية في مجتمعاتنا،بل 

م كنموذج للتسامح والانفتاح املذهبي،نقصد بهذا نموذج "الطائفي الطيب" إن جاز  دَّ
َ
ق  ما ي 

ً
وكثيرا

 من باب معاملته معاملة التعبير،وهو املعبر 
ً
في خطابه عن حالة من التسامح تجاه آلاخر املختلف مذهبيا

"أهل الذمة"،أو تصنيفه بأي شكل كمواطن درجة ثانية يتم التكرم عليه بالتسامح مع معتقده،أو عبر 

 والتأكيد في ذات الوقت على ضرورة تسليم
ً
ه التأكيد على عدم وجود مشكلة مع آلاخر املختلف مذهبيا

 
ً
 أو ألاصح مذهبا

ً
 أو ألاشرف نسبا

ً
بقيادة "الطائفي الطيب" للدولة واملجتمع لكونه ألاقوى أو ألاكثر تعدادا

 وطريقة.

ما يقدمه "الطائفي الطيب" هو تكريس للحالة الطائفية في مجتمعاتنا عبر الدعوة إلى تعايش الطوائف،وهذا 

ف،فهو يشدد على وجود طوائف تتعاطى مع املفهوم على عكس ما يفهم البعض هو مفهوم طائفي صر 

بعضها ككيانات مستقلة وذات طابع سياس ي،ويلغي مواطنة الفرد ليحصره ضمن التصنيف الطائفي ويحدد 

حقوقه وواجباته في هذا إلاطار،ويكرس وجود مكونات ما قبل الدولة )الطوائف والعشائر( ككيانات فاعلة 

 وحيدة في الساحة يجري التفاهم بينها عل
ً
ى إطار معين ينظم تقاسم الحصص واملنافع،يقود هذا الحقا

 لتكوين الحالة املعروفة بالطائفية السياسية.

 لطائفية من نوع خاص،تقوم على إيجاد مجموعة من 
ً
كذلك يمكن إلاشارة إلى كون الحكم املتسلط صانعا

مقدراتها وصانعي القرارات الكبرى املنتفعين واملسترزقين ليكونوا واجهة الحكم واملتحكمين بثروات البالد و 

 واملصيرية،ويكّون هؤالء طائفة مستقلة بذاتها ومعادية للشعب بمكوناته املختلفة.
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 للعالقات الاجتماعية،واعتبار الانتماء املذهبي هوية 
ً
 في السياسة ومنظما

ً
 فاعال

ً
إن اعتبار الطائفة كيانا

 على املستوى الاجتماعي بين أ
ً
 فاصال

ً
،يغذي الطائفية ويعيد إنتاجها كثقافة فراد املجتمعرئيسية وخطا

وهوية أساسية في مواجهة فكرة املواطنة ومنطق الدولة الحديثة،وليس معنى هذا أن يتخلى الناس عن 

هوياتهم الفرعية،فاإلنسان يحمل عدة هويات تعبر عنه وعن حركته في الواقع الاجتماعي،كما أن الانتماء 

بالتأكيد،لكن املشكلة تكمن في تحويل هذا الانتماء إلى عصبية على أساسها تكون املذهبي ليس هو املشكلة 

الحركة واملوقف وتقييم ألامور.من هنا يلزم التأكيد على أهمية التفريق بين الانتماء املذهبي الصرف وبين 

.
ً
 وسياسيا

ً
 تضخيم هذا الانتماء ليكون املحدد الرئيس لحركة الفرد اجتماعيا

بة تمييز مفهوم الطائفية عن مفاهيم التدين والالتزام املذهبي،كما أنه ليس من الصعوبة ليس من الصعو 

 بين مفهوم الانتماء لعشيرة أو قبيلة ما وبين العشائرية و"القبائلية"،والقاسم املشترك هنا هو 
ً
التمييز أيضا

ال املطروح:ما الذي يجعل تحويل الهوية الفرعية إلى هوية رئيسية على أساسها تحدد خيارات الفرد،والسؤ 

الهوية الفرعية تتضخم بهذا الشكل وتصبح هوية رئيسية لحامليها؟،وما الذي يجعل من املمارسات 

 الطائفية بأنواعها ودرجاتها املختلفة تزدهر بهذا الشكل في مجتمعاتنا؟.

 

 أسباب ألازمة الطائفية:

 ملا يظنه البعض،ليس التطرف الديني والخطاب املتز 
ً
 السبب الرئيس خالفا

ً
مت تجاه آلاخر املختلف مذهبيا

في إلاشكال الطائفي الحاصل في منطقتنا،صحيح أن الخطاب الديني املوتور يغذي املسألة الطائفية ويدفع 

إلى مزيد من التأزيم،ويستخدم الرموز املقدسة في إعطاء أبعاد مهمة تعزز العصبية املذهبية،ويكرس تمييز 

 بما يبنيالذات الطائفية عن آلا 
ً
 في أقل ألاحوال سوءا

ً
الحواجز وخطوط التماس بين  من خر املختلف مذهبيا

 في تأجيج الطائفية وال يمكن اعتباره املحرك الرئيس ي 
ً
 مساعدا

ً
أهل الطوائف،لكنه رغم ذلك كله يظل عامال

 لها.

تحول الطائفة إلى كتلة سياسية تتحرك في  سياسية بامتياز،وتتمثل في املشكلة الرئيسية املنتجة للطائفية

الواقع الاجتماعي والسياس ي على هذا ألاساس،وهذا جزء من عملية تحول الجماعات ألاهلية ألاولية إلى 

كيانات فاعلة تتحدث كلٌّ منها باسم "مواطنيها" وتحدد خياراتهم وترعى مصالحهم.هذا الواقع هو نتاج 

تساوي بقيمها بين جميع مواطنيها وتظللهم بمظلتها الجامعة وتربطهم  طبيعي لغياب الدولة الحديثة التي

 لدياناتهم أو مذاهبهم أو أعراقهم ومناطقهم،وتقدم لهم فرصة 
ً
برابطة وطنية ال تمييز فيها بين الناس تبعا

التعبير عن أنفسهم كمواطنين من خالل مشاركتهم الفاعلة في املؤسسات املختلفة وفي اتخاذ القرارات 

ملتعلقة بشؤون حياتهم.إن غياب الهوية الوطنية الجامعة )وهي الهوية الرئيسية في أي دولة حديثة( أنتج ا
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 مألته الهويات الفرعية لتقود إلى النزاعات املذهبية والجهوية التي نرصدها بشكل مستمر في 
ً
فراغا

 مجتمعاتنا.

مة وطنية تجمعها روابط وطنية عابرة إن مفهوم الدولة/ألامة يقوم في ألاساس على أن تنتج الدولة أ

لالنتماءات الجهوية والطائفية،وهذه الروابط الوطنية ال تلغي الروابط ألاهلية ألاولية،لكنها تخلق حالة 

جامعة يشعر جميع املنتمين لجماعاتهم ألاهلية ألاولية باالنتماء لها.إن غياب الهوية الوطنية للدولة في 

ا وجعلها تتصدر وإلاعالء من شأنه ألاولية تمتين الروابط ألاهلية منطقتنا ساهم بشكل مباشر في

 يلجأ إليه الناس في غياب دولة حديثة تحميهم،أو في وجود  املشهد،وكذلك جعل
ً
من هذه الروابط حضنا

 لألحزاب والتنظيمات السياسية والاجتماعية 
ً
دولة طائفية تضطهدهم،ما يجعل الكيانات الطائفية بديال

 للوحدة الحديثة،وو 
ً
 عن أبنائها في املطالبة بحصة ما في صراع النفوذ،وهو ما ينتج في نهاية ألامر تفتيتا

ً
كيال

 ملفهوم الدولة واملجتمع الواحد.
ً
 شامال

ً
غياب الدولة/ألامة يعني فيما يعني غياب دولة الوطنية وانهيارا

لتي تساوي الجميع أمام املواطنة التي تضمن حرية الفرد واستقالليته والتعاطي معه كمواطن،وا

 القانون،وتمنحهم فرصة املشاركة في اتخاذ القرار.

إن وجود كيانات طائفية تدخل العملية السياسية بشكل أو بآخر وتصبح فاعلة في املطالبة بحقوق أو بنفوذ 

ادية أو في املجمل بالتعبير عن آراء أو أفكار أو تصورات معينة للمسائل الاجتماعية والسياسية والاقتص

والثقافية هو النتيجة العملية لغياب الاتحادات التعاقدية في مجتمعاتنا،حيث ال وجود ملجتمع مدني فاعل 

وقوي،وال وجود لدول حديثة تقوم على وجود مؤسسات حقيقية،وبالتالي ال وجود ألحزاب أو هيئات أو 

ديدة ضمن حيز خاص نقابات تشكل قوى اجتماعية وسياسية تدمج أبناء املجتمع وتصنع روابط ج

ومستقل عن حيز الجماعات ألاهلية املختلفة.إن ما يحصل هو العودة إلى حضن الجماعة ألاهلية 

ألاولية،والتفكير بمصلحتها الخاصة ال بمصلحة املجتمع ككل،وهذه التجزئة في التفكير بالحقوق واملصالح 

 ي قضايا املجتمع املختلفة.تغييب آليات حديثة يمكن من خاللها التفكير بشكل كلي ف يفسرها

إن القول بوجود حتمية تاريخية لتفش ي الطائفية في مجتمعاتنا،أو الاعتقاد بأنها قدر ال مفر منه هو محاولة 

تبريرية لفشل الدولة والنخب الفاعلة فيها في إنتاج هوية وطنية جامعة،بل وتعمدها في كثير من ألاحيان 

ام التحكم والسيطرة.العودة إلى ألاصل السياس ي للمشكل الطائفي إيجاد املماحكات الطائفية من أجل دو 

والحديث عن تكوين الدولة لألمة الوطنية يضع السلطة السياسية أمام مسؤولياتها التاريخية في معالجة 

املسألة الطائفية،وهي ليست قضية مستحيلة كما يخيل للبعض نتيجة كم الاحتقان الهائل الذي نعايشه 

ه،فتوفر إرادة سياسية في التحديث والتطوير وإنشاء كيان وطني يجمع مواطنيه يمكنه معالجة في أيامنا هذ

الكثير من رواسب الطائفية في مجتمعاتنا.ما حصل أن الدولة في منطقتنا لم تكن دولة،إذ نشأت السلطة 

ملسألة الطائفية في إما كجماعة عصبوية تعبر عن توجه طائفي )أقلوي أو أكثري..ال فرق( أو كنخبة تستثمر ا
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إيجاد والءات تثبت السلطة وتحارب الديمقراطية وتداول السلطة وتستخدم الفزاعة الطائفية كورقة 

 للحفاظ على املكتسبات السلطوية في وجه مطالب التغيير امللحة.

 نحن أمام مشاريع طائفية للسلطة السياسية تغذي املسألة الطائفية وتضخم الهويات الفرعية ف
ً
ي غياب إذا

هوية وطنية جامعة،وهذا ما يناقض املقوالت التي تحاول السلطة نفسها الترويج لها من أن املجتمع 

بتعدديته املذهبية والاثنية هو الذي يتحمل مسؤولية إنتاج الطائفية،وأنه إذا كانت الدولة طائفية فهي 

امتياز،فكما أسلفنا فإن الدولة هي ليست إال مرآة لواقع املجتمع الطائفي بطبيعته.هذا الحديث تضليلي ب

التي تنتج ألامة بثقافتها وكيانها الواضح،ولو وجدت دولة املواطنة القائمة على املساواة ملا كانت املسألة 

الطائفية بهذه الحدة،فلو أن النخبة السياسية تعالت على التقسيمات الجزئية ومثلت حالة وطنية،وأبعدت 

 للمجتمع ومكوناته،لحصل تحول و لعصبيات الخاصة،مؤسسات الدولة عن الارتهان ل
ً
 صالحا

ً
أعطت نموذجا

 املجتمع إلى الحالة املدنية املناقضة للمفهوم الطائفي.

كذلك توفر املعارضة الطائفية للدولة فرصة ملزيد من التأزيم،إذ أنها تستحث الهوية املذهبية لألطراف 

خالل طائفيتها رفضها للديمقراطية الحقيقية والتعايش  ألاخرى كما أنها تستنسخ طائفية الدولة وتكرس من

السلمي بين أبناء الوطن،وبالتالي ال تقود إلى تغيير حقيقي لو قدر لها النجاح بل إلى مزيد من التأزيم 

 السياس ي والاجتماعي.

حروب إن التعددية املذهبية وإلاثنية موجودة في مجتمعات بشرية عديدة،وقد تحولت هذه املجتمعات بعد 

 على الحياة السياسية 
ً
دموية طويلة )كما في أوروبا( إلى مجتمعات متمدنة ال تجد للهوية الطائفية فيها تأثيرا

والاجتماعية،ويتمتع الفرد فيها باستقالليته وبحرية خياراته،وبالتالي من التسطيح القول إن املشكلة تكمن 

رورة إلى الحالة الطائفية التي نعانيها.ما يحصل في مجتمعاتنا وتعدديتها،وأن هذه التعددية تقود بالض

بالضبط عند املقارنة هو التأكيد على فشل السلطات عندنا في التحول إلى دول حديثة في مقابل تحول 

أوروبا إلى دول حديثة أنتجت مجتمعات متمدنة وآليات حديثة واتحادات تعاقدية مكنت املجتمع من 

( وآليات في ألاولية وتكوين جماعات جديدة )اتحادات،نقابات،أحزاب الخروج من سطوة الجماعات ألاهلية

ة والعشيرة وسطوتهما،حيث تحرر الفرد من الذوبان في جسم الطائفة وانطلق للتفكير التفكير خارج الطائف

 واتخاذ القرار بشكل حر وبعيد عن أي وصاية.

ر لها كآلية ناجعة لتفتيت املجتمعات إن تعزيز املسألة الطائفية يأتي من نظرة الاستبداد والاستعما

والسيطرة عليها عبر تكوين كتل منفصلة ومتصارعة تكون أشبه بالدمى التي يمسك بخيوطها املستبد أو 

م والناظم الرئيس ي والوحيد لطبيعة الصراع وتقسيم الحصص والنفوذ بين ألاطراف 
َ
املستعمر ليصبح الَحك

 لهذا الفعل مع نهاية الحرب العاملية ألاولى وانهيار الامبراطورية املتصارعة.يقدم الاستعمار القديم نموذ
ً
جا

العثمانية،حيث قام الاستعمار البريطاني والفرنس ي بمحاوالت حثيثة في سوريا ولبنان لتكوين "كانتونات" 
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،وكان لوجود الحركة الوطنية وقوتها وقدرت
ً
ها طائفية تظهر بمظهر دويالت في جبل لبنان وجبل العرب مثال

على نشر ثقافة عربية وحدوية في ذلك الوقت دور حاسم في إفشال هذه املخططات،كذلك يمكن العودة إلى 

تاريخ العراق بعد ثورة العشرين التي اشترك فيها طيف وطني واسع من جميع الطوائف وألاعراق،فرسائل 

كانت تتحدث عن ما تراه كتاب  ي في العراق والتي نشرت في"السيدة بيل" سكرتيرة املندوب السامي البريطان

 لحكم العراق على أساس طائفي!.
ً
 مناسبا

 يقدم الاستعمار الحديث املتمثل باالحتالل ألاميركي للعراق في بداية العقد ألاول من القرن الحالي 
ً
أيضا

 وجود إسرائي
ً
 للتفتيت الطائفي كوسيلة إلدارة البالد والتحكم بمقدراتها،دون أن ننس ى أيضا

ً
ل وما نموذجا

يعنيه من تعزيز للمسألة الطائفية في عاملنا العربي،إذ يسعى إلاسرائيليون إليجاد دولة يهودية خالصة،وهم 

 النزعات 
ً
 بأي نوع من التفتيت في العالم العربي على أسس طائفية وجهوية،فيدعمون مثال

ً
يرحبون جدا

موارنة لبنان من أصحاب املشروع الانفصالية في السودان التي أنتجت دولة في جنوبه،ويدعمون بعض 

التقسيمي والتفتيتي تحت عناوين الفدرالية والحكم الذاتي،والحال نفسه ينطبق على ألاكراد في شمال 

العراق.البد من التذكير بأن هذه الحاالت نتاج الفشل العربي في إقامة دولة وطنية،وأن بعضها يعاني 

قبل ألانظمة العربية،لكن التعاطي السلبي وغير املسؤول  مظلومية حقيقية كانت بحاجة ملعالجة ذكية من

أعطى إسرائيل فرصة الدخول على الخط واستغالل ألازمة.لم يعد تعليق املصائب على إسرائيل والواليات 

 مع 
ً
 على إلاطالق،دون أن يعني هذا نفي تدخالتهما في الشؤون العربية بشكل يتعار  تماما

ً
املتحدة مقنعا

ية ويغذي املسألة الطائفية والجهوية،لكن تحميل املسؤوليات يجب أن يوجه في اتجاهاته املصالح العرب

 الصحيحة.

 من املنطق الاستعماري "فرق تسد" ليتمكن من التحكم والسيطرة على 
ً
كذلك فإن الاستبداد يستفيد أيضا

شعبية أو من تحقيق  املكونات الاجتماعية املختلفة،وحيث أنه ال يملك شرعية حقيقية مستمدة من إرادة

منجز معين على الصعيد الداخلي والخارجي،فإنه يستخدم املسألة الطائفية والجهوية في تثبيت شرعيته عبر 

 ككيانات 
ً
والءات فئوية،وفي تفتيت املجتمع وتخويف مكوناته من بعضها البعض لتتصرف أوال

 تحت سلطة املستبد وحكمه.
ً
 طائفية،ولتكون أيضا

عات مسؤولية وجود الطائفية،أو الحديث عن ظواهر التطرف الديني املنتج لثقافة طائفية إن تحميل املجتم

 بشكل مخيف،مع إعفاء الدولة من مسؤولياتها تجاه هذه املمارسات،وتجاه العمل على 
ً
تتمدد اجتماعيا

يم املدنية تكوين دولة حديثة تنقل املجتمع من سيادة منطق الكيانات ألاهلية املتناحرة إلى سيادة مفاه

والحداثة واملواطنة،هو شرعنة لطائفية الدولة وللحالة الطائفية بالعموم،وهو محاولة لتثبيت ألامر الواقع 

وإدامته بالقول إن املجتمع ال يتطور،وكأن الدولة حاولت تطويره وعجزت بسبب مشكلة جينية أو بيولوجية 

 رية.تتعلق بأفراد هذا املجتمع دون غيره من املجتمعات البش
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يمكن الخلوص إلى كون الخطاب الديني املتطرف وإلاقصائي،والخطاب الطائفي بالعموم سواًء صدر من 

جانب ديني أو علماني،هو نتيجة طبيعية لخطاب السلطة السياسية املعادي ملبدأ املواطنة،وأن الرؤية 

 هي نتيجة لغياب حد
ً
اثة الدولة ومدنيتها،وأدوات الطائفية بدرجاتها وممارساتها املختلفة املوضحة سابقا

تستثمرها السلطة في تعزيز قدرتها على التحكم والسيطرة،ما يعني أن بقاء الحالة الطائفية بهذا الشكل هو 

في صلب العقيدة السياسية للدولة،رغم أن هذه اللعبة الخطرة قد تنقلب على السلطة وتجرها مع املجتمع 

من التعايش وتقض ي على تقسيم القوى والنفوذ السائد ملصلحة إلى الغرق في صراعات تنهي الحد ألادنى 

 الفوض ى غير الخالقة.

 نتاج الطائفية:

إحالل الهوية لعل أهم وأبرز ما أنتجته الطائفية هو ضرب فكرة الوحدة الوطنية والهوية الجامعة،و 

الصراعات  إنالفرعية )املذهبية هنا( محلها كمعبر عن أبناء الطائفة في تفكيرهم ومواقفهم،ويمكن القول 

 في دول الخليج بالنظر إلى وجود السلطة كعامل تثبيت لالستقرار ألاهلي 
ً
 باردا

ً
 شكال

ً
الطائفية تتخذ غالبا

 طاملا الطائفية تلعب على الصعيد ألامني )وال استقرار على الصعيد السيا
ً
س ي والاجتماعي والثقافي أصال

الدور ألابرز في تشكيل الوعي الجمعي(،وهي كانت كذلك في دول مثل العراق وسوريا،لكن انهيار النظام في 

 متنقلة بين 
ً
 وحروبا

ً
رجم اقتتاال

 
العراق أدى إلى ظهور املسألة الطائفية على السطح والانفالت ألامني الذي ت

 عن الخوف السنة وا
ً
لشيعة،وكذلك حين ضعفت سطوة السلطة املركزية في سوريا صار الحديث متكررا

 من الاقتتال ألاهلي بين مكونات املجتمع السوري املختلفة.

َدة ملجموعة من العصبيات الصغيرة والضيقة،والتي تصل إلى انقسام  ِ
ّ
َول من املهم مالحظة كون الطائفية م 

ا في سياق التنافس على زعامة الطائفة عبر محاولة احتكار الحقيقة إلايمانية الجماعة الطائفية على نفسه

أو عبر املزايدة في حب الطائفة والدفاع عنها،وقد كانت ترجمة هذه املسألة على سبيل املثال في الاقتتال 

كثيرة في السني هناك،كما نجد أمثلة -الشيعي في العراق بعد الاحتالل،وكذلك في الاقتتال السني-الشيعي

الخليج على التنافس الحزبي بين مجموعات طائفية على زعامة الطائفة،ومزايدات بعضها على بعض في 

إلاخالص للهوية الطائفية أو العداء للطائفة ألاخرى رغبة في التجييش وكسب مزيد من الشعبية في املنافسة 

 القائمة داخل الطائفة.

 وكما أن الطائفية تلغي التمايزات القائم
ً
 في سلة واحدة،وتوجههم وفقا

ً
ة بين أفراد الطائفة،وتضعهم جميعا

 تلغي أي سياق فكري متماسك ومنسجم مع ذاته في الخطاب الاجتماعي 
ً
ملصالح الطائفة،فإنها أيضا

 ومتناقضات داخل الطائفة،فإنها تطرح متناقضات في خطابها ال يعبر عنها 
ً
والسياس ي،وكما تجمع أضدادا

ومتماسك،فتظهر ازدواجية واضحة في آلاراء وألافكار واملواقف من ألاحداث سياق فكري واضح 
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املتالحقة،بما يلغي املبادئ والقيم الفكرية ويجعل حركة الطائفة معبرة عن براغماتية مفرطة ال تستند إلى 

 أي معايير فكرية أو أخالقية أو مبدئية في مقاربة الوقائع وألاحداث.

د التدخل الخارجي ورفضه في البلدان العربية كشاهد على ضرب السياقات يمكن استعرا  نموذج تأيي 

،وهنا نتحدث عن مواقف الفكرية املتماسكة لصالح ازدواجية ناتجة عن براغماتية طائفية مفرطة

الطائفيين من هذا التدخل ال عن مواقف فكرية أخرى يمكن مناقشتها على أسس فكرية 

ويبرر غزو العراق  - أو يتغاض ى في أحسن ألاحوال -ائفي في الخليج يؤيد ،فالجمهور الشيعي الطوأيديولوجية

وانضواء عدد من القوى الشيعية الطائفية تحت راية بول بريمر مندوب الاحتالل السامي في  3002عام 

العراق،لكنه يرفض أي نقاش حول التدخل الخارجي في سوريا ويصنف املطالبين به من املعارضة السورية 

ومعادين ملعاني الوطنية والعروبة واملقاومة.باملثل يعتبر الجمهور السني الطائفي في الخليج احتالل كخونة 

العراق جريمة كبرى،ويشنع على من ساند وأيد وسكت عن هذه الجريمة،لكنه يستدعي التدخل الخارجي في 

ما كان رموز هذا الجمهور الحالة السورية إلنقاذ "أهل السنة" من النظام السفاح "العلوي النصيري"،وفي

يخونون القوى العراقية املنضوية تحت راية الاحتالل،نجدهم في الحالة السورية يخونون كل من ال يدعو 

 لتدخل خارجي غربي في سوريا!!.

نموذج آخر يتعلق بالحالة الخليجية هو نموذج الانقسام في الكويت حول قضية إلاصالح في منطقة 

الشيعة بال تحفظ الحراك الشعبي في البحرين املطالب باإلصالح وامللكية  الخليج،حيث يؤيد طائفيو 

الدستورية وإقالة رئيس الوزراء،بينما يرفضون نفس املطالب في بلدهم ويتحالفون مع الحكومة ملواجهة 

 الحتجاجات البحر 
ً
 مناوئا

ً
ين مطلب إقالة رئيس الوزراء )في ذلك الوقت(،وباملثل يتخذ طائفيو السنة موقفا

مع أنهم يساندون نفس املطلب في الكويت ويتحمسون له ويشنعون على من ال يتحمس له،والخالصة أن 

 فكرية محترمة بقدر ما يعبر عن انتقائية فكرية في خدمة املصلحة الطائفية 
ً
السجال الطائفي ال يأخذ أبعادا

مع املختلف ومحاولة إدانته بكل شكل ال تعترف بمبادئ وال قيم فكرية إال في سياق استغاللها ملآرب الصراع 

 ممكن.

 للدولة واملجتمع تعلو فيه الهويات الفرعية على الهوية 
ً
 تفتيتيا

ً
إن حالة الصراع الطائفي تقدم نموذجا

 عن الحديث املمجوج عن 
ً
الوطنية والعربية،وتنفذ منه كل التدخالت الخارجية إلاقليمية والدولية،وبعيدا

ستخدمها السلطة في منطقتنا لضرب مطالب التغيير أو تحويل املطالبة بحقوق التدخل الخارجي كفزاعة ت

مشروعة إلى مؤامرة على الوطن والدولة وتخويف الجميع من الجميع داخل بلداننا،فإن التدخل الخارجي 

 على فكرة
ً
 يتم استدعاؤه حين تكتمل الحالة الطائفية وتصبح الصراعات سافرة ومعلنة ويتم القضاء نهائيا

 في سوريا من حالة صراع طائفي يؤدي إلى 
ً
الدولة،وما يحصل في املشرق العربي في العراق ولبنان وجزئيا

تغيير في أولويات الصداقة والعداء،ويشرعن التدخل الخارجي بالنسبة لكل أطراف الصراع لحماية 

 على كل أجندة وطنية،فتتم الاستعانة حتى ب
ً
أعداء الوطن وألامة في نفسها،ويصبح الصراع الطائفي مقدما
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املواجهة الطائفية لتعديل املوازين أو قلبها،فالصراع الطائفي ألاهلي مقدم على كل صراع آخر ولو كان مع 

العدو،واملنطق الطائفي يجد بسهولة كل التبريرات املمكنة لهكذا تحالف،وقد حصل هذا في لبنان إبان 

 في العراق الحرب ألاهلية وحتى بعد تحولها بفعل اتفاق الط
ً
ائف إلى حرب أهلية باردة،كما أنه يحدث أيضا

حيث يستعين كل طرف من أطراف املعادلة هناك بقوة خارجية تعينه على شريكه في الوطن وخصمه في 

 السياسة.

ال تتخذ الطائفية في دول الخليج شكل املحاصصة الطائفية كما هي في العراق ولبنان،لكن معظم هذه 

كاالت طائفية ناتجة عن عدم وجود هوية وطنية جامعة للمواطنين،وعدم التحول إلى الدول تعاني من إش

اللعب على الوتر الطائفي واستغالل  إلى دول حديثة تقوم على أساس املواطنة،وتعمد بعض هذه الدول 

املسألة الطائفية في ترسيخ والءات معينة،وبالتالي يمكن القول إنها أنظمة ذات بعد طائفي بشكل أو 

 من تحول الطوائف إلى جماعات 
ً
بآخر.التوتر الواضح في دول الخليج بين الطوائف هو نتاج ما ذكرناه سابقا

سياسية فاعلة تمثل الهوية الرئيسية ألبنائها في حراكهم الاجتماعي والسياس ي،وحيث ال توجد أحزاب 

ى التقليدية )الطائفة والعشيرة( نَ سياسية في الخليج وال منظمات مجتمع مدني فاعلة في أكثر دوله،فإن الب  

تأخذ مكان ألاحزاب واملنظمات السياسية واملدنية في التعبير عن الفرد الخليجي الذي لم تعترف به الدولة 

 كمواطن كامل ألاهلية يمكنه التعبير عن خياراته بشكل مستقل.

لديمقراطية ومؤسسات الدولة يتضح في الخليج وفي عموم املشرق العربي تالزم املشكلة الطائفية مع غياب ا

الحديثة،وفي ظل غياب الهوية الوطنية وتكريس أشكال مختلفة من العصبيات وشرعنتها عبر التحالف 

السياس ي مع بعضها في وجه البعض آلاخر من ِقَبل السلطة السياسية،يكون بقاء الحالة الطائفية 

،بل إنه من املستغرب أن
ً
 ومنطقيا

ً
 طبيعيا

ً
تختفي هذه الحالة.يشير هذا ألامر إلى تالزم آخر  واستشراءها أمرا

تفرضه لغة العصر بين املفهوم الوطني والتحول الديمقراطي،وأن التحول باتجاه تعزيز قيم الحرية واملساواة 

 ملشروع الاندماج الوطني في أي دولة،ويحقق لها 
ً
وسيادة القانون على املستوى العام يقدم خدمة هامة جدا

 نطق الطائفي وإعادة الطائفة والعشيرة إلى ججمهما الطبيعي.فرصة تحجيم امل

إن اصطدام محاوالت إلاصالح والدعوات للتغيير في الخليج باملنطق الطائفي الذي تشيعه السلطة وتقدمه 

ر بالتضاد بين الحالة الديمقراطية املؤسساتية  ِ
ّ
كفزاعة وورقة ضغط لتخفيف هذه الدعوات وتحجيمها يذك

حالة الطائفية.لكن املشكلة أن التركيبة الحالية للمجتمعات الخليجية ومجتمعات املشرق العربي املدنية وال

في العموم تجعل من مطالب إلاصالح والتغيير عرضة بالفعل للصراعات الطائفية التي تستفيد منها السلطة 

 في تثبيت موقعها وموقفها وإفشال كل تحرك تغييري،فنرى أن الكتلة التي تحمل مط
ً
الب التغيير تتخذ شكال

 
ً
 شكال مذهبيا

ً
 بالفعل مما يستدعي تكّون كتلة أخرى مواجهة لها بالضرورة تتخذ أيضا

ً
 أو جهويا

ً
مذهبيا

.
ً
 وجهويا
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 للمطالبة بتغييرات وتحول ديمقراطي،ورغم أن اللغة والشعارات 
ً
في البحرين قام تحرك شعبي مشروع تماما

لها من فئة مذهبية محددة استدعى استنفار العصبية املذهبية في املرفوعة في غالبيتها وطنية،لكن حم

 باإلضافة إلى كونه سياس ي.في الكويت تشكل الحالة 
ً
 القبليةالطرف آلاخر،وهو ما جعل الانقسام اجتماعيا

 مطالب التغيير مرفوعة من فئة معينة فيما تصطف 
ً
 للمجتمع تصبح معه أيضا

ً
 مركبا

ً
والطائفية تقسيما

 ينطبق ألامر نفسه على ألاردن فيما يخص التقسيم إلى أردنيين الفئة امل
ً
ناقضة لها مع السلطة ضدها،أيضا

،وبالتالي يمكن 
ً
أصليين وآخرين من أصول فلسطينية،وفي سوريا حيث الانقسام الطائفي موجود أيضا

راعات جانبية ،وإدخالها في صجهويةبسهولة وصم كل حركات التغيير في املنطقة بأنها حركات مذهبية أو 

ظهر مطلب التغيير وكأنه مطلب تعجيزي،وتعود لتبث الدعاية 
 
تحرف مطالب التغيير عن مسارها الصحيح وت

 وغير جاهز،دون أن يحاسبها أحد على فشلها في تجهيز املجتمع وقيادته 
ً
القائلة بأن املجتمع مفتت طائفيا

 تمر اللعبة.باتجاه التحديث وإخراجه من براثن الطائفية والجهوية،فتس

اِلب بالتغيير وإلاصالح في املنطقة،وهي أهم ورقة تستخدم 
َ
ط إن الحالة الطائفية هي خصم حقيقي لكل م 

اليوم في تدمير مكتسبات الربيع العربي وتثبيت الوضع القائم وإعادة ألامور إلى ما قبل مرحلة الثورات 

في تغيير حقيقي تجاهل هذه الحالة،والبد له من  والانتفاضات في العالم العربي،وبالتالي ال يمكن ألي راغب

 السعي إليجاد حلول تساعده على تجاوزها للوصول إلى هوية وطنية جامعة.

 

 الخروج من النفق:

طاملا سلمنا بأن أصل املشكلة الطائفية سياس ي،فإننا سنبحث بالتأكيد عن حلول سياسية للمشكلة،وقد  

الطائفية،وكذلك تالزم الديمقراطية والتحديث السياس ي مع الفكرة الوطنية،ومن ذكرنا تالزم الاستبداد مع 

هنا يمكن القول إن ألازمة الطائفية تستفحل في غياب آليات سياسية حديثة تستوعب املواطنين على 

أساس استقالليتهم كأفراد ال على أساس انتماءاتهم الطائفية والجهوية،لذلك يمكن حل املشكل الطائفي 

كل كبير عبر التأسيس لدولة املواطنة والقيام بإصالحات جذرية في النظم السياسية القائمة تعزز حرية بش

الفرد وتمنح الفرصة للناس ليكونوا مواطنين في إطار دولة ينتمون لها ولهويتها ويشعرون بعمق الرابطة 

،فال
ً
خطاب الطائفي ال ينتهي وال يفنى بل الوطنية التي تجمعهم.ال يقض ي هذا ألامر على الطائفية قضاًء مبرما

يستمر بشكل أو بآخر،لكن الهوية الوطنية الجامعة تحجم املسألة الطائفية،وتبث ثقافة معادية لها في 

أوساط الناس يمكنها التخفيف من آثار الطائفية املدمرة وحصرها في خطاب هامش ي ال يؤثر على الاستقرار 

 الوطني.

 بالغ ألاهمية للمسألة الطائفية والجهوية،وقد كان لقوة املجتمع إن املجتمع املدني بثقافته 
ً
وآلياته يعتبر حال

 
ً
 دور كبير في تعزيز الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب التونس ي والشعب املصري أيضا

ً
املدني وتأثيره مثال
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ي رغم محاوالٍت تجري ما ساهم في إنجاح ثورتهما في املراحل ألاولى وساعد في الحفاظ على الاستقرار ألاهل

هنا وهناك لزرع بذور الفتنة والشقاق بين مكونات املجتمعين.يقدم املجتمع املدني فرصة إلذابة الجماعات 

ألاهلية ألاولية )العشائر والطوائف( في اتحادات تعاقدية ذات طابع منهي أو نقابي أو ثقافي...إلخ،وتكون لهذه 

طابع غير طائفي أو جهوي،كما أنها تتحرك وفق مصالح قوى  النقابات والاتحادات فكرة تأسيسية ذات

جديدة )عمال،أطباء،محامين..إلخ( بما يذيب الانتماءات الفئوية ضمن حركة هذه القوى ويجعلها مساحة 

لاللتقاء بين أبناء الطوائف واملناطق املختلفة ويسهم في تغيير ثقافتهم وثقافة املجتمع وطبيعة الحركة 

 والصراع فيه.

ن الضروري التأكيد على التمسك بالهوية العربية كرابط ثقافي بين أبناء مجتمعاتنا،فالعروبة ليست م

أيديولوجيا شمولية كما تطرحها أنظمة عسكرية هنا وهناك،لكنها في ألاساس رابطة تجمع أبناء العالم 

مع املكونات الاجتماعية العربي على أساس الثقافة واللغة،وهي الهوية الرئيسية التي على أساسها يمكن ج

 ملن يرصد تاريخنا 
ً
 سنكون عشائر وطوائف متصارعة.لقد بات واضحا

ً
 فحتما

ً
املختلفة،وإذا لم نكن عربا

املعاصر أن الحالة الطائفية استفحلت وتعززت بشكل كبير كهوية عابرة للحدود الوطنية بعد تراجع 

الطوائف جماعات سياسية كبرى في املنطقة  الخطاب العروبي مع بداية سبعينات القرن املنصرم،وصارت

وإلاقليم،وبالتالي ال يمكن التعاطي مع هذه الحالة بمعزل عن التفكير العميق في إيجاد هوية ثقافية 

( تجمع ألاطراف املتخاصمة وتقدم ثوابت وطنية وقومية ال يختلف عليها أبناء 
ً
)تترجمها الدولة سياسيا

 الطوائف املختلفة.

له يقوم على افترا  أن الدولة تستجيب لتحدي الطائفية وتعمل على تحجيمها،لكننا نقول هذا الكالم ك

إن الدولة في منطقتنا العربية تعمل على استثمار الحالة الطائفية وتوظيفها في صراعها السياس ي مع 

 أن الهيمنة
ً
الغربية تعمل  املجتمع وقوى التغيير فيه من أجل البقاء واستمرار الهيمنة،دون أن ننس ى أيضا

 ما العمل والحالة هذه؟،وما هو الحل الذي يمكن أن تقدمه قوى التغيير في املنطقة 
ً
على ذات ألامر.إذا

 والقوى الشبابية ملجابهة الحالة الطائفية والحد من استفحالها؟.

مة،فهم يمكن للشباب في الخليج واملنطقة أن يقدموا نماذج جديدة تكسر حالة الاستقطاب الطائفي القائ

يتمتعون بميزة تخففهم من أعباء ألايديولوجيا التي أثقلت كاهل الجيل السابق ومنعته من تجاوز تخندقه 

 على املنطق الطائفي 
ً
الطائفي واملذهبي،وهم متحررون من الحسابات السياسية والجماهيرية املبنية أصال

الظلم والاضطهاد والاستبداد في  والتي تمنح مساحة محددة للتحرك،وكما فعلها الشباب وانتفضوا ضد

ميادين التحرير والتغيير في العالم العربي،فإنهم قادرون على تقديم خطاب جديد يركز في ألاساس على 

مطالب الحريات العامة وألاساسية والتحول الديمقراطي وسيادة قيم العدالة واملساواة في إطار دولة مدنية 

عايا وتقدم لهم فرصة العمل على تكوين أحزاب ونقابات وجمعيات حديثة تعامل أبناءها كمواطنين ال كر 
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تنقلهم من التقوقع في البنى التقليدية والجماعات ألاهلية التي ينتمون لها بالوالدة إلى العمل الوطني املنظم 

 الذي ينظر إلى مصلحة الوطن ككل من منظار فكري أو أيديولوجي ال إلى مصلحة الطائفة والقبيلة.

درة الشباب إلى الالتقاء والتحاور وكسر الحواجز الوهمية التي ورثوها عن ألاجيال السابقة ورفض إن مبا

الطائفية والجهوية أمر إيجابي وهام في سياق التخفيف من حدة النزاع الطائفي في املنطقة،لكنه يجب أن 

 بينهم،
ً
لذي يرتكز إلى قيم الحرية وهذا املشروع ايتوج بمبادئ ومشتركات تؤسس ملشروع وطني يمثل إجماعا

والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون وتطوير املؤسسات وتفعيلها والتأكيد على مبدأ املواطنة في مواجهة 

التوجهات الطائفية والجهوية يترجم من خالل القيام بمبادرات مدنية تجمع أبناء املجتمع في إطار مدني 

ركته،ومن خالل إنتاج خطاب ثقافي مضاد للخطاب الطائفي يعلي من شأن الهوية الوطنية في عمله وح

والخطاب السلطوي الداعم له يؤكد على قيم التعددية الفكرية والسياسية ويرفض إلاقصاء والتهميش ألّيٍ 

 على كل 
ً
 حقيقيا

ً
كان ويعمل على إيجاد كتلة وطنية شبابية مؤمنة بالتغيير وبهذه القيم لتقود تغييرا

 معاتنا وتصنع قوى جديدة تحل محل القوى التقليدية والجماعات ألاهلية ألاولية.املستويات في مجت

من املهم هنا التأكيد على قيادة الشباب ملثل هذا املشروع،وعدم الدخول في مشاريع التقريب بين املذاهب 

،وهي أو ما شاكل،ألن هذه املشاريع تؤكد على كيانية الطوائف وقيادتها في املشهد الاجتماعي والس
ً
ياس ي أوال

تنبش في إلارث التاريخي الذي ليس هو املشكلة الحقيقية وال يقود إال إلى مزيد من التأزيم وافتعال إلاشكاالت 

 ككيانات سياسية 
ً
،كما أن الحديث عن التعايش بين الطوائف هو تأصيل لوجودها أيضا

ً
الطائفية ثانيا

ماعي والسياس ي،وألاصح هو طرح فكرة التعايش بين قائمة بذاتها ترعى مصالح أبنائها في الحراك الاجت

،وهذا التعايش يكون على أساس احترام الاختالفات والحريات العامة رعايا الطوائفاملواطنين ال بين 

 والخاصة ألبناء الوطن،مع الاتفاق على ثوابت وطنية وفكرية جامعة كما ذكرنا.

و الفصل بين السياس ي والطائفي،وإعادة الطائفة إلى إن ألاصل في معالجة ألازمة الطائفية في منطقتنا ه

 عن دورها كجماعة سياسية،وبالتالي يفكر الفرد في املجتمع كمواطن ال كشيعي أو سني أو 
ً
أصلها بعيدا

أباض ي،ويخرج من ضيق الطائفة إلى سعة الوطن.هكذا إذا سادت قيم املواطنة والحرية ننتقل من كوننا 

 بشكل فعلي،وتنتقل السلطة من وضعها كجماعة عصبوية لتكون دولة  رعايا وأبناء طوائف لنصبح
ً
شعوبا

 حديثة.
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