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فة والُمستقبل  ُمداخلة حول الصراعات الديني ة والطائفي ة الُمتطر 

 

 أُيها اإلخوة واألخوات

  الكريمة.أتقّدم أوالً ببالغ الشكر والتقدير للقائمين على ُمنتدى الدوحة الرابع عشر لدعوتهم 

حالياً ُهناك ثالث إشكالّيات كبرى في حياة أّمة العرب تتسابق فيما بينها لإلخالل باإلستقرار اإلقليمي: 

االحتالل االستيطاني الصهيوني في فلسطين، الصراعات الدينّية والمذهبّية العبثّية الُمتطّرفة، واألنظمة 

م نحو الديُمقراطّية. السياسّية اإلستبدادّية الُمناهضة ألّي تقدُّ  

وإذن فعندما نتحّدث عن الصراعات الدينّية والطائفّية فإننا نتحّدث عن أحد اإلشكالّيات الكبرى الخطرة 

 في األرض العربّية وفي اإلقليم الُمحيط بها. لقصر وقت الُمداخلة دعونا نرّكز على نقاط مفصلّية.

ن خلفّية لموضوع التطّرف الديني والمذهبي  أولا : ال ُيمكن إغفال الجانب الثقافي – التاريخي الذي ُيكوِّ

 في أرض العرب والُمسلمين.

ب الُمتطّرف هو الذي يغلق عقله أمام كل حوار مع اآلخر ويقيس األشياء بتزمُّت ال يقبل األخذ  فالُمتعصِّ

لعقالنّية الذي أدخل مدرسة الُمعتزلة الفقهّية الوالعطاء. هذا العقل الُمنغلق بدأ بناؤه بعد الُسقوط المدوي ل

امة سلسلة من المدارس والشخصّيات الفقهّية الُمحافظة، شديدة التزمُّت أحياناً، بدءاً  العقل الُمسلم في دوَّ

د اإلجتثاثي السياسي من ِقبل الخليفة العبَّاسي الُمتوكِّل،  د الفكري داخل المدرسة األشعرّية وبالتشدُّ بالتشدُّ

الي الشهيرة للفلسفة، وانتهاًء بمدارس وكتابات جاهلّية القرن العشرين التي ُمروراً بعداوة اإلمام الغز

خت أنواعاً من الجماعات الجهادّية التكفيرّية الماثلة أمامنا اليوم.  فرَّ

وال زالت تحفر في تلك ليست موضوعاً أكاديمياً، إذ أنها لعبت دوراً كبيراً في الماضي، الثقافة الفقهّية 

وهي ثقافة ال تصلحها وال تعّدلها سلطات أمنّية أو قرارات سياسّية، وإنما تحتاج  حياتنا الحاضرة،

 لُمواجهتها إلى ثقافة فقهّية إصالحّية أخرى تمنع االنتحار الثقافي الذي عاشته األّمة عبر قرون.

ثانياا : عبر التاريخ العربي واإلسالمي استعملت الخالفات الدينّية والمذهبّية في المعارك السياسّية، وذلك 

 من أجل ترجيح كفَّة هذه الجهة أو إضعاف تلك الجهة.

المذهبّية العبثّية  –وإذن فما نراه أمامنا اليوم من استعمال انتهازي سياسي عبثي لهذه اإلنقسامات الدينّية 

 وللشباب الُمنغمسين في هذه اللعبة، ليس إالّ استمراراً لذلك النهج التاريخي.



ثالثاا : عبر التاريخ أيضاً كانت تلك الخالفات تقوى وتشتّد عنما تكون سلطة الدولة ضعيفة، وتخبو أو 

 تضعف عندما توجد سلطة دولة قوّية قادرة على ضبط الُمجتمعات.

وعليه فإن الدولة في منطقتنا، القوّية بسبب ُسطوتها األمنّية، ولكن الضعيفة بسبب فواجع شرعّيتها 

راعات وإنما ستزيد في وخطايا استبدادّيت ها وُعفونة فسادها المالي واإلداري،.. هذه الدولة لن توقف الصِّ

 تأجيجها.

رابعاا : إذن فالذي يحدث اآلن عبر أرجاء العالمين العربي واإلسالمي ليس إالّ إعادة للتاريخ في صور 

آلخر وشيطنته والدعوة تعتمد التطّرف في شّتى أشكاله: ففي اإلعالم تنحو نحو تكفير احديثة عصرّية 

الجتثاثه من خالل ُممارسة الكذب والتخويف، وفي اإلصطدامات األمنّية تعتمد األساليب القاسية القمعّية 

غير الُمنضبطة وال الُمبَّررة، وفي التجييش ضدَّ خصوصمها في الداخل أو في الدول العربّية واإلسالمّية 

الح دون أيّ  حساب لألضرار الُمستقبلّية ودون تحكيم للقيم اإلسالمّية  األخرى تعتمد رشوة المال والسِّ

واإلنسانّية أو لألخوة في الُعروبة واإلسالم. ومع األسف فإن بعضها يقبل بأن يكون أداة في يّد قوى 

 الخارج سواء بقصد أو بدون قصد.

ركات المذهبّية في خّضم هذه الفوضى القيمّية والفكرّية ال تتوانى بعض الُحكومات عن استعمال الح

الُمتطّرفة لصالح أجندتها الداخلّية واإلقليمّية والدولّية. وما جرى ويجري في ساحات مصر وسوريا 

وليبيا واليمن والعراق وأفغانستان وباكستان وتونس والجزائر ولبنان والخليج وغيرها ُيؤّكد ذلك بألف 

 صورة وصورة.

 خامساا: وماذا عن الُمستقبل؟

ونوعّية االنتقال نحو األنظمة الديُمقراطّية وبناء ُمؤّسساتها ماداً كبيراً على ِمقدار إنه سيعتمد اعت

 وُممارسة الحياة السياسّية بمعاييرها.

سيعلوا الوالء للُمواطنة على الوالءات الفرعّية الدينّية والقبلّية والعرقّية. وإذن في ِمثل هذه الحالة 

راع الطائفي.فالنضال من أجل الديُمقراطّية هو  أجدى حرب على التطّرف والصِّ  

والحديث هنا ليس فقط عن ديُمقراطّية االنتخابات والبرلمانات وإنما أيضاً عن الُحّريات والحوار 

 والُحلول الوسط والتوزيع العادل للثروة ودولة الرعاية االجتماعّية.

ت كبرى، وليس المطلوب حلوالً المطلوب نظرة عميقة شاملة، تذهب إلى األسباب فُتعالجها بتغييرا

 ُمؤّقتة من خالل الُمماحكات السياسّية العابثة.

 والسالم عليكم ورحمة هللا.

 

د فخرو  د. علي محم 

 


