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الطائفية 

رائدة املنهج الصدامي
 الشيخ ناجي الزواد* 

يف البدء:
ُجِبل البشر مبختلف توجهام وانتماءام ولغام منذ نشأم على تشكيل تكتالت 

ومنطلقات ينضوون حتت مظلتها، وجرت عادام على التجانس واالنسجام وفق ما يتفقون 

عليه من أفكار ومعارف وتوجهات، فكل جمتمع له من اخلصائص والسمات ما يتميز به 

من غريه من املجتمعات، وهذا التنوع واالختالف مل يأت للتعبئة لرتعة عدوانية مقيتة بني 

البشر، وإمنا لتتالقح أفكارهم ومعارفهم يف استنباط رؤى وبصائر تدفع بناء إمناء نسيج 

اجتماعي إنساين متناغم، تتحقق له الكرامة واألمن واحلرية، على أساس املعايري واملنطلقات 

اخلالَّقة، قال تعاىل: {َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل 

.
(١)

ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اِهللا َأْتَقاُكْم ِإنَّ اَهللا َعِليٌم َخِبٌري}

كذلك  واملعرفية،  الفكرية  ومنطلقاا  توجهاا  يف  اإلنسانية  األسرة  حال  هو  وكما 

يربز لديها املسار العقدي وهو ال يقّل أمهية عند كل جمتمع، فكل جنس من أبناء املنظومة 

اإلنسانية يدين إىل عقيدة قد تكون صحيحة أو مغايرة للفطرة واملنطلق السوي، وهو النسق 

السائد يف سائر بقاع املعمورة منذ القدم، وما نشأت عليه أحواهلم واصطبغت به مالمح 

* عامل دين، كاتب، السعودية.
(١) احلجرات، ١٣.
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حيام، ورغم كل ذلك فإن الرسالة املسلمة مل ترفع شعار العدوانية جتاه تلك املعتقدات، 

واضحًا  املنهج  كان  وإمنا  عليها،  والقضاء  الستئصاهلا  ناهض  مشروع  لتأسيس  تندفع  أو 

حيملون  مبا  األجناس  سائر  مع  والتسامح  السلم  على  تبعث  ورؤى  معامل  من  يضم  مبا 

من معتقدات وأفكار ومسارات متعددة يف هذه احلياة، من أجل ذلك جاء املنطلق القرآين 

غ أي نوع من أنواع الظلم واالستبداد جتاه معتقدات اآلخرين  بالبصائر الواضحة اليت ال تسوِّ

اُغوِت  ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّ يِن َقد تََّبيََّن الرُّ وميوالم، قال تعاىل: {َال ِإْكَراَه ِفي الدِّ

.
(١)

َوُيْؤِمن ِباِهللا َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى َال انِفَصاَم َلَها َواُهللا َسِميٌع َعِليٌم}

ومن هذا املنطلق أرست قيم الدين ومبادئه الفاضلة وسائل احلوار اهلادئ القائم على 

هوة  بلغت  مهما  اآلخرين  حلقوق  واالنتقاص  الغوغائية  عن  بعيدًا  والرباهني  احلجج  إثارة 

اِمَني ِهللاِ  اخلالف وتغايرت املنطلقات واألفكار، قال تعاىل: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّ

ُشَهَداء ِباْلِقْسِط َوَال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوْا 

. وحرصت بكل ما متلك من إمكانات ومآثر للتوسل 
(٢)

اَهللا ِإنَّ اَهللا َخِبٌري ِبَما َتْعَمُلوَن}

عن  واالبتعاد  التنفري  على  الباعثة  والصدامات  للتشنجات  النافية  املثلى  والسبل  بالوسائل 

احلقائق والرؤى، وتعزيزًا الختاذ هذا السلوك اخلالق يف حركة الدعوة وإيصال مناهجها 

إىل اآلخرين عرب القنوات السلمية، يقول تعاىل: {اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة 

َأْعَلُم  َوُهَو  َسِبيِلِه  َعن  َضلَّ  ِبَمن  َأْعَلُم  ُهَو  َربََّك  ِإنَّ  َأْحَسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  َوَجاِدْلُهم  اْلَحَسَنِة 

.
(٣)

ِباْلُمْهَتِديَن}

ملحة خاطفة على املفهوم الطائفي:
وقبل اخلوض إسهابًا يف أطناب احلديث الطائفي ال بد من الوقوف لربهة قصرية 

الستظهار املعىن احلقيقي هلذا املسمى وما يضمر من مضامني منطوية يف أعماقه، ولعله 

يفسر كسلوك وممارسة على اجتاهني:

اآلخرين  مبنع  تتسبب  عدائية  ظاهرة  إىل  املذهيب  االنتماء  ُيحوِّل  الذي  االجتاه   -١

واإلقصاء،  التغييب  ألوان  كل  حبقهم  فتمارس  املشروعة،  وخصائصهم  حقوقهم  مزاولة 

وهو النحو الرائج الذي ميارس على شيعة أهل البيت D يف العديد من الدول والبلدان 

اإلسالمية.

٢- االجتاه الذي يتحول فيه االنتماء املذهيب إىل سبب رئيسي إلتاحة الفرص اخلصبة، 

فيحصل أتباعه على الكثري من احلقوق مقابل جتريد شرائح اجتماعية حقوقهم، فيصبح 

(١) البقرة ٢٥٦.

(٢) املائدة ٨.

(٣) النحل ١٢٥.
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الطائفية رائدة المنهج الصدامي
االنتماء البوابة الواسعة اليت توفر كل السبل اخلاصة والعامة املتوفرة يف قطر ما، ومبثابة 

عن  النظر  بغض  الكربى،  واملسؤوليات  الراقية  املناصب  إىل  للوصول  األساسية  اجلسور 

الكفاءة واملستوى الذايت للشخص.

الطائفية املنشأ واملنطلق:
للوهلة األوىل قد يصعب التشخيص الدقيق ملنشأ الرتعة الطائفية تارخييًّا، ومن له 

قصب السبق يف تأسيس مناهجها ومساراا، وقد يستغرق ذلك حبوثًا ودراسات مطولة 

الستقصاء نتيجة استقرائية يف هذا املجال، غري أا رمبا برزت بشكل واضح عند الديانة 

اليهودية، اليت تصورت أا األمة املستخلفة على الكائنات دون غريها من األعراق، وهلا من 

الوصاية والصدارة ما ليس لغريها من شرائح املنظومة اإلنسانية، فاختذت من األساليب 

واملمارسات القهرية جتاه اآلخرين ما ال يستساغ شرعًا وعقًال، باعتبارها املمثل الشرعي 

لنواميس السماء، مث برزت تارة أخرى عند الديانة النصرانية حينما انقسمت إىل طوائف 

ومعتقدات متعددة.

أما عند املسلمني فلعل معاملها اتضحت أبان العصر األموي الذي اختذ منطًا استبداديًّا 

لقسر عامة الناس على اتِّباع منهج متوافق مع مرئياته ومصاحله وأهدافه، فلم جيعلها ذلك 

تقيم حالة من التصاحل والتآلف مع التوجهات األخرى، فأغارت بكل ما متلك من إمكانات 

على املدارس اإلسالمية املخالفة هلا يف الرأي، مث تال النظام األموي الوريث العباسي الذي 

عزز أسس وركائز الطائفية ومكنها من ممارسة أنشطتها حبرية تامة.

ومن املالحظ تارخييًّا أن هذا النمط السلوكي من التعامل السائد جتاه أطياف متنوعة 

يف األمة وقهرها اقتصاديًّا ومعنويًّا، هو الذي كرَّس حالة من الرتاع والغربة داخل الوطن 

املشترك، وظلت تلك احلمالت املحمومة ممتدة طوال التاريخ لتمارس حبق التنوعات األخرى 

اإلقصاء والتهميش، فال تتيح هلا حق املشاركة السياسية واملهنية يف جماالت احلياة، فتتأجج 

أوضاعها مبزيد من التوتر واالنفصام الداخلي، كردة فعل إزاء ما ميارس حبقها، ويف املقابل 

تتحرك الدوائر املقربة من النظم السلطوية املستبدة بنشاط فاعل يف ظل الفضاء احلر املتاح 

هلا، لتستويل على مجيع املقدرات والثروات دون رقابة والتفات إىل ما تقوم به من ديد 

األمن واالستقرار، والتالعب مبصائر اآلخرين وسلب حقوقهم وخصائصهم املشروعة.

وال غرو أن من أعظم اجلرائم اليت ترتكب حبق اإلنسانية على وجه املعمورة هي 

حينما تقسم شرائح املجتمع على أسس عرقية أو قبلية أو مذهبية، فتنشأ األرضية اخلصبة 

اليت تصنف املجتمع إىل طبقات ومستويات خمتلفة داخل الكيان الواحد، فتسود حالة من 

الطبقية والعنصرية املزعزعة لوحدة املجتمع وحلمته، ليس من منطلق الكفاءة واالقتدار، 

وإمنا انطالقًا من معايري التعصب الديين أو املذهيب أو العرقي، وال ريب أن هذه احلالة 
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كانت وال زالت راسخة عند الكثري من املجتمعات والبلدان العربية واألوروبية على حد سواء، 

النمط  ذلك  أثر  اخلسائر  تتكبد  البشرية  وستظل  األعماق،  يف  متجذرة  رواسبها  تزل  ومل 

السلوكي املستعلي.

لكل  املسوغ  من  أليس  إليه:  نتطرق  الذي  املوضوع  سياق  يف  هام  تساؤل  يرد  وقد 

احلق  من  أليس  مث  وراسخة؟  متينة  دعائم  ذات  كيانات  هلا  تؤسس  أن  مجاعة  أو  طائفة 

املشروع أن تعزز مكانتها وحتصد أكرب قدر ممكن من املكاسب يف املراكز احلساسة؟ وهل 

يستساغ جترميها وقذفها باالامات ألن الفرصة سنحت هلا دون غريها لتحقيق أهدافها 

ومقاصدها؟ وإذا كان كل ذلك ال يلقى قبوًال واستحسانًا من كافة القطاعات املتنوعة فما 

املربر لتحميلها اجلناية التارخيية بكاملها؟ إضافة إىل أن العامل يعيش اليوم يف ظل النهضة 

العاملية للتمحور عرب تشكيل التنظيمات والتكتالت؟

وللوهلة األوىل قد ال يبدو ضري فيما ورد فمن حق التكتالت واجلماعات أن حيققوا 

املكاسب واإلجنازات، وهذه سنة احلياة اليت تدفع اإلمكانات والقدرات حنو البناء والتقدم، 

والتسابق على تقدمي األفضل، لكن حني يكون ذلك على حساب إقصاء اآلخرين واختاذ 

الوسائل والسبل لفرض حالة قهرية ممانعة من اإلسهام واملشاركة، وحصرها ضمن أطر 

ومهام حمدودة ودونية، عندها ال يكون ذلك مستحسنًا وال مستساغًا، بل هو جرم حقيقي 

تشجبه مجيع الشرائع والقوانني الدينية واإلنسانية، فاملعيارية هي ما يقدمه اإلنسان من 

حقائق وإجنازات بعيدًا عن املحاور العرقية والقبلية واملذهبية، قال تعاىل: {َوَال َيْجِرَمنَُّكْم 

.
(١)

َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى}

وتلك التركة الثقيلة اليت ورثتها أجيال األمة املسلمة من الرتاعات الطائفية املزمنة، 

الكثري،  الشيء  وإمكاناا  وقدراا  وقتها  من  أهدرت  اليت  العالقة  القضايا  من  أضحت 

وقسرا على مواجهة حتديات كربى، ظلت وال زالت اهلم الشاغل الذي يستحوذ على جل 

منطلقاا وتطلعاا لبناء نسيج اجتماعي متالحم ومنسجم، مهما كانت توجهاته وميوالته، 

وأمام ما يبذل من مساٍع إصالحية حثيثة يف سبيل تنقية املناخ وعالجه من تلكم الرواسب 

املتكلسة، فإن تلك التوجهات مل تكف عن اهلرولة لتعكري األجواء بالقضايا املذهبية واحلزبية 

وإثارة النعرات الطائفية.

حق  ذي  كل  وينال  القانون،  أمام  فيه  الناس  يتساوى  الذي  أن «املجتمع  إىل  إضافة 

حقه، من دون متييز فيه لطائفة على أخرى، هذا املجتمع تقل فيه دوافع العدوان، وأسباب 

اخلصومة والرتاع. أما إذا ضعف سلطان العدالة، وحدثت ممارسات الظلم واجلور، وعاىن 

البعض احلرمان والتمييز، وأتيحت الفرصة الستقواء طرف على آخر بغري حق، فهنا ال 

(١) املائدة، ٨.
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الطائفية رائدة المنهج الصدامي
ميكن توفر السلم االجتماعي، حىت ولو بدت أمور املجتمع هادئة ومستقرة، فإنه استقرار 

.
(١)

كاذب، وهدوء زائف، ال يلبثان أن ينكشفا عن فنت واضطرابات مدمرة»

الطائفية األغراض واملقاصد:
لقد عانت األمة املسلمة طوال حقبها التارخيية املنصرمة من الرتاعات الطائفية اليت 

كانت ومل تزل تغرق الواقع بالظواهر والعلل املستعصية، وتلغم ساحتها بالوسائل واآلليات 

ميادينها  شىت  يف  واخلالفات  الفوضى  لتعم  الداخلية،  التشنجات  وترية  من  تصعد  اليت 

وأروقتها املهمة واملؤثرة، وكلما جتاوزت األمة مرحلة تارخيية حرجة وقاسية بفضل علمائها 

ومصلحيها املتنورين واملخلصني وظن أا تعافت من ظواهرها املرضية زج ا يف شرك 

آخر، ليلتهب كياا العقدي بنار الفنت الطائفية العدوانية املستعرة.

وبرغم املساعي اخلرية اليت بذلت طوال العهود السابقة لتصحيح املنطلقات واألفكار 

وبعث ثقافة السلم والوئام بني سائر األطياف املسلمة، إال أن ذلك التوجه ظل هو السائد 

واملسيطر على الواقع ورهاناته امللحة، ولقد مارست التوجهات املغرضة الدخيلة وال زالت 

شىت الوسائل والسبل إلغراق الواقع باألزمات والفنت، األمر الذي حقق االنتكاسات املتتالية 

مدى القرون التارخيية السالفة، وغدت املجتمعات رهينة ذلك النمط املغاير للمعايري واملثل 

اخلالقة.

جولة  كسب  عند  يتوقف  لن  الطائفية  الرتعة  ذو  الدرامي  املسلسل  أن  إىل  إضافة 

من جوالته، وإمنا سيواصل مساعيه بذات املنوال وسيكرس جهوده الستحداث الوسائل 

واآلليات اليت حتقق له انتصارات كربى يف معركة املنطق املتخلق بالقيم واملبادئ الراقية 

والفكر الفوضوي الغوغائي الذي ال ينضبط للمعايري واملثل السامقة.

مث إن التيار الطائفي مل يتورع من الترويج والتحريض ضد املختلفني معه عرب القنوات 

اإلعالمية املختلفة بني مرئية ومسموعة ومقروءة، فكتب الكثري من الكتب والنشرات اليت 

حماوالته  عرب  ابتغى  وقد  له،  املخالفة  االجتماعية  األطياف  وعقيدة  فكر  على  ا  أغار 

ومساعيه املحمومة تضليل وجهة الرأي العام وصرفه عما يتجلى له من حقائق ورؤى، 

وصياغة الفكر املعاصر وفق تلك املضامني املغايرة، اليت ال تفقه الدين إال بلون العصبية 

والعدوانية املقيتة.

وإذا سلمنا جدًال أن الدافع والباعث على الرتاع الطائفي املرير الذي امتد طوال القرون 

التارخيية املنصرمة وال زال هو احلرص الشديد على قيم الدين وحفظ مبادئه األصيلة، 

البالغ،  مؤسسة  ص٣٥،  ج٣،  واالجتماع،  والثقافة  الفكر  يف  أحاديث  موسى،  حسن  الشيخ  الصفار،   (١)

١٤٢٣هـ، ٢٠٠٣م.
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وهويتها  األمة  مستقبل  دد  اليت  واخلطوب  املخاطر  لصد  اجلهود  تلك  تبدل  أن  فينبغي 

توجه  أن  ال  ومقدساا،  الشريعة  حرمات  على  للغرية  احلقيقي  املنطلق  وهو  احلضارية، 

احلراب ضد أبناء اجللدة الواحدة والوطن املشترك فيؤجج أوار صراع تكون نتيجة اجلميع 

اخلسارة.

احلقيقي  الباعث  هي  متحجرة  قاصرة  بعقلية  واالندفاع  الضيقة  األحادية  والنظرة 

الختالل املعايري لفهم الدين ومقاصده، وأساس منشأ التحول إىل منط وسلوك عدواين ضد 

اآلخر، حيث ال يبقى جمال للتسامح والرمحة وصيانة احلقوق، وتغييب جل القيم واملفاهيم 

اليت تبتين عليها ركائز الشريعة ومبادئها الواعدة، لتتهيأ األرضية اخلصبة اليت تنمو يف 

فضائها الثقافة العدوانية املغايرة، املتصدية للعالقة اإلنسانية الطبيعية.

صناع طفيليات الطائفية:
مث قد تشترك جهات متعددة يف يئة األجواء الصاخبة واملناخ املالئم لصناعة التوجه 

هذا  يكن  ومل  اإلنسانية،  املجتمعات  أوساط  يف  ونشاطه  حركته  من  والتصعيد  الطائفي 

االحتضان والتبين وليد الساعة ومقتضيات املرحلة الراهنة، إمنا يستند إىل امتداد تارخيي 

وإلشغال  تارة،  للتضليل  والتعصب  التطرف  عناصر  اجلهات  تلك  استخدمت  ولقد  قدمي، 

الساحة وصدها عن تأسيس آليات االنطالق والتقدم تارة أخرى.

ورغم أن مجيع األطراف املشتركة قد تصل إىل أهدافها، وجتسيد تصوراا ومرئياا، 

غري أن صاحب احلظ األوفر والنصيب األكرب يف االستفادة من إثارة النعرات والرتاعات بني 

الفئات االجتماعية هو العدو اخلارجي.

وعلى الرغم من أن اجلذور التارخيية المتداد الرتعة الطائفية هي قدمية املنشأ يف 

املناخ اإلسالمي وأروقته املتعددة، إذ مل ختل فترة أو مرحلة من تصاعد ظاهرة التشنجات 

واملشاحنات الداخلية اليت تربز يف فضائه بعناوين وصيغ تتناغم ضمن املعطيات والقضايا 

املفتعلة، إال أن االستعمار وجد الفرصة الساحنة واألرضية اخلصبة اليت يتغلغل من خالهلا 

لضرب مشروع وحدة األمة وشل قدرا ليتسىن له حتقيق رغباته وطموحاته االستعمارية، 

فيتاح له اهليمنة التامة على مقدراا ومكتسباا، ولقد أبدع مبا امتلك من وسائل وآليات 

األمة  قطاعات  بني  الدائر  والصدام  اخلالف  مدى  إلطالة  املساعدة  العوامل  تطوير  يف 

وتوجهاا.

إال أنه من احلق االعتراف أن ليس كل ما جيري من أحداث وأزمات متعاقبة على 

أرض الواقع صادر عن أولئك، أو بالضرورة حتميل الغري ما لدينا من تبعات ورواسب، 

وكأن ال جناية نرتكبها يف تأجيج األوضاع وتصعيد هوة اخلالف والرتاع بني الكتل املتنوعة، 

إال أن شريعة املستعمر تدفع يف هذا االجتاه، سيما أنه املستفيد األكرب من بقاء األوضاع 



٥٥Yــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطائفية رائدة المنهج الصدامي
جارية على هذا النسق، وترك الساحة منشغلة بتلك األوضاع، لتستمر يف سباا وضياعها 

مدة أطول مما هي عليه، ورغم أن األساليب املستخدمة باتت مكشوفة وغري خافية على 

جل التوجهات والتكتالت إال أن الغالبية جتاري الواقع مبظاهره وعلله وتغمض عن احلقائق 

لعدم قدرا على مواجهة تلك التحديات، وليس ذلك نتيجة فشلها وهزائمها يف خضم هذا 

الصعيد، وإمنا هو بسبب اهلواجس واألوهام الساكنة يف أعماقهم، اليت ضاعفت من تشتتهم 

وتفككهم العضوي فتراكمت خسائرهم وتقهقرهم.

مقدرات  على  لتجهز  وعدوانيتها  أطماعها  بكل  اندفعت  املنطلقات  تلك  أن  غرو  وال 

وإمكانات األجيال املسلمة، وسلبها ثرواا ومواردها احليوية، فاستخدمت العديد من الطرق 

والوسائل املبتكرة قدميًا وحديثًا لبلوغ أهدافها وطموحاا، ومبا أن الساحة كانت مهيأة 

لغرس بذور الفنت الطائفية ولديها القابلية للتعاطي مع تلك األوضاع، فإن األعداء عثروا على 

ضالتهم اليت حتقق هلم مآرم على طبق من ذهب.

كيف حند من الظاهرة الطائفية؟
بعد تلك اإلطاللة العاجلة لقراءة االجتاه الطائفي املتصاعد يف أقطار األمة وأروقتها 

وزعزعة حلمتها ووحدا، ما هو السبيل إىل اخلالص من هذا الواقع؟ وكيف لنا أن حنّد 

من تلك الظواهر املرضية؟

أوساط  يف  تنتشر  إمنا  اليت  الظواهر  من  كغريها  الطائفية  الظاهرة  أن  املؤكد  من 

املجتمعات نتيجة لفراغ ثقايف وختلخل يف البىن املعرفية واملهنية، إضافة إىل ما تتهيأ من 

قابليات جتعل ذلك النمط والسلوك يسود على غريه من الثقافات واألفكار، وغالبًا ما تندفع 

تلك التوجهات لتخرق القاعدة األساسية اليت ترتكز عليها املجتمعات من منطلقات وأفكار 

وقيم راسخة، فتتطاول عليها مبا تنشئ من تناقضات وتوجهات بعيدة عن األصالة والتراث، 

فتمزج تلك العناصر اهلدامة لتكرس منهجًا مغايرًا وخمتلفًا للمعارف والرؤى اإلسالمية 

السمحة، وليس ذلك يعين أا تتبىن أفكارًا ضوية تضاهي وتتميز على األفكار واملحاور 

األخرى، إمنا استفادت من األوضاع املؤاتية اليت مكنتها من ممارسة أنشطتها وأهدافها 

بدعم وتأييد فيما تأيت به، ولو أزيلت تلك املظلة ملا استطاعت أن حتقق معشار ما حققته 

منذ نشأا إىل حاضرنا الراهن.

جتفيف املنابع الطائفية:
وال غرو أن تلك الظاهرة أضحت يف عصورنا الراهنة يف خضم ما نواكبه من انتكاسات 

وهزائم مريرة جتري على جمتمعات األمة وفكرها وهويتها، من األزمات املستعصية اليت 

جتلب هلا املآسي واملحن، لتتضاعف اخلسائر واهلزائم بشكل دائم، من ذلك املنطلق البد من 
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جتفيف منابع التطرف الطائفي وعدم التعاطي معه حبال من األحوال، لتعيش املجتمعات 

اليت  العدوانية  األهداف  هذه  كانت  فإذا  الوطنية،  مهومها  يف  وتشترك  واالستقرار  األمن 

يتبناها أولئك فال مسوغ إلضفاء الشرعية على نشاطها وأفكارها، إذ هي ال تتعارض مع 

املنظومة الشرعية فحسب، إمنا ختالف مجيع القوانني اإلنسانية.

مجهور  ويرفضه  نرفضه  الذي  الشيء  اهللا):  الغزايل (رمحه  الشيخ  الداعية  يقول 

العقالء أن حيسب أحد الناس أنَّ رأيه دين، وما عداه ليس بدين، وأن جيمد على ما عنده 

.
(١)
مجودًا قد يضّر باإلسالم كله ويصدع وحدته

ويقول يف موضع آخر: إن اخلالفات اجلزئية واقع ال بد منه، وجتاوزها ملا هو أهم 

منها واقع ال بد منه كذلك، ومل أَر ناسًا حبستهم اجلزئيات وغلبتهم على رشدهم مثل 

.
(٢)
صرعى التعصب املذهيب عندنا، وأظن السبب يف ذلك أسلوب تعليم العوام

ويف هذا السياق ينبغي أن نسجل املدى الذي تعتنقه تلك املنطلقات ونظرا يف التعايش 

وطرق التعامل مع األطياف األخرى، فإن األساس هو رفض اآلخر واالنغالق على األفكار 

والرؤى املتحجرة، ورغم أن كل مدرسة عقدية وفكرية ختضع ما لديها من أدوات وآليات 

وأفكار للمراجعة والدراسة لتصحيح املنطلقات وجتديد املعامل، إال أم آثروا البقاء على ما 

حبوزم من ثقافات صداميه، غري متآلفة وصاحلة للتعايش مهما طال ا األمد.

ومن الدواهي املؤملة اليت بلغتها تلك التيارات أا تأىب أن تتصاحل وتتسامل حىت يف 

رهانات  على  وضررها  أثرها  كان  مهما  األمة،  ا  تدهلم  اليت  واخلطوب  القهر  ظروف 

الواقع، وما يواجه من أزمات مستعصية، فإسرائيل الدويلة الغاصبة اليت ُتجمع األمة على 

تتصدى  حني  كياا،  يقتلع  الذي  الصادق  الوعد  كثب  عن  وتترقب  واستئصاهلا،  جهادها 

هلا مجاعة مؤمنة مقاومة، فتستبشر مجاهري األمة الغفرية وب يف تأييدها، واالبتهال 

والتضرع إىل اهللا لنصرا، خيرج علينا فقيه الطائفية ليفيت املسلمني بعدم جواز النصرة 

والدعاء هلم، واحلال أم أجازوا االستعانة بدول مشركة يف حروب املنطقة للخالص من 

االحتالل الذي وقع على بعض األقطار املسلمة، واحلق أنه لو جاءت أي أمة من األمم لتقتلع 

هذا الكيان الغاصب فلن جتد هذه املمانعة، بل رمبا أفتوا بتأييدها ونصرها، إال أن التعصب 

الطائفي سيبقى على هذا التوجه السقيم يف التعايش والتعاطي، ال يستسيغ أن يسجل موقفًا 

صادقًا يلّم مشل األمة ويعزز وحدا ومكانتها، وحيقق هلا كرامتها، وبعد كل ذلك هل 

أسدى هؤالء نصرة حقيقية لإلسالم من هذا اهلجوم السافر على وحدته وتشتيت كلمته؟ 

أم أم أغاروا بسهامهم املشبوهة على املنطلقات واألفكار األصيلة؟

الشرعية  وإسباغ  اهلدامة  املرئيات  هذه  دعم  املسوغ  غري  من  فإنه  املنطلق  هذا  من 

(١) الغزايل، حممد، دستور الوحدة الثقافية بني املسلمني، ص٩٣، دار القلم، دمشق، ١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م.

(٢) املصدر، ص٩٨.
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وزعزعت  االستقرار  سبل  نقوض  أن  أردنا  إذا  إال  املشبوهة،  وأنشطتها  حتركاا  على 

األمة  حركة  لتنبعث  انطالقتنا  سري  به  نعضد  ما  وخري  وحلمته،  املشترك  الوطن  أرضية 

حنو النهضة والصالح قول اهللا عز وجل حيث يقول: {َوَأِطيُعوْا اَهللا َوَرُسوَلُه َوَال َتَناَزُعوْا 

.
(١)

اِبِريَن} َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِرُحيُكْم َواْصِبُروْا ِإنَّ اَهللا َمَع الصَّ

تصحيح املفاهيم واملنطلقات:
املفاهيم  عن  والتراجع  النظر  إعادة  إىل  مضى  مما  أكثر  نكون  ما  أحوج  اليوم  إننا 

املشبوهة اليت مل حتقق إال اخلسائر واهلزائم املتوالية، فضًال عن االران إىل السلوك 

معترك  إىل  وفئاته  شرائحه  جبل  الواقع  تغرق  وشوائب  رواسب  من  حيمل  مبا  الدعوي 

السجال واالحتراب مدة من الزمن قد تطول إىل أبعد مدى، واحلال أن ما لدينا من منظومة 

شرعية وتراثية، فضًال عن القيم األخالقية الراقية، تنأى بنا عن التعاطي واالنسجام مع 

تلك التوجهات واألفكار املشبوهة واهلدامة، اليت ثبت جبميع القرائن فشلها وعدم صحتها، 

األصيل  تراثنا  إىل  نعود  أن  ينبغي  نعايشها  اليت  املستعصية  والعقد  املشاكل  خضم  ويف 

وأطر  حماور  ضمن  والتوافق  التعايش  إرادة  يدعم  ما  واملنطلقات  املفاهيم  منه  لنستنبط 

متعددة ختدم املصاحل العامة للدائرة الواسعة اليت جتتمع عليها كافة التوجهات املنبعثة من 

لقطع  وهناك  هنا  األلغام  وزرع  للتشرذم  جمال  فال  املشتركة،  والرسالة  الواحدة  العقيدة 

األوصال وإثارة النعرات واخلالفات اليت ال يستفيد منها إال أعداء العقيدة.

وختامًا حنن أمام تركة مثقلة باألعباء الثقيلة حفلت بالتجارب املتنوعة، امتدت قرونًا 

للتداول  منها  قسمًا  أخضعنا  ولعلنا  املتاحة،  واإلمكانيات  القدرات  جّل  أجهدت  متطاولة، 

والتدارس واالمتحان، فانكشف يف خضم ما واكبت من أحداث وجمريات دائرة يف فلكية 

ا  نصًّ عليه  ومتفق  الئق  وغري  منبوذ  هو  عما  ومتناسق  مالئم  هو  ما  واألفكار،  املعارف 

وروحًا، وال ترقى إليه حبال من األحوال قيمة من القيم اإلنسانية، أو ترن إىل مفاهيمه 

ومنطلقاته ضة بشرية واعدة، وحسبنا أن نتطلع إىل قيم ومبادئ قادرة على أن تؤسس 

منظومة مشتركة تسع بآفاقها ومآثرها كافة الطوائف املختلفة، لتحقق هلا مواطنة متعايشة 

األرضية  لتهيئة  احلثيثة  مساعينا  استبسلت  ومهما  الكرمية،  الوطنية  املؤسسة  دائرة  يف 

املالئمة فلن جند أفضل وأنبل من التجربة اإلسالمية األصيلة اليت استطاعت يف نشأا 

املباركة أن تضم جمتمعًا مشتركًا صاحلًا للبناء والنهضة، تتقاسم فيه احلقوق واملشروعية 

وفق معايري وضوابط إنسانية سليمة 

(١) األنفال ٤٦.


