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 يف العلمانيني حول املعاصر األوسط الشرق يف الشيعية-السنية "الطائفية" النقاشات يف شائع انقسام برز
 من فرعية مجاعة هي الطائفة أوال، وتفصيال! مجلة منطقيا منفية اخلاطئة االزدواجية هذه ،الطائفيني مقابل

 ميكننا ولذلك جغرافيا، أو سياسيا، أو اترخييا، تشكلت فقهية أو ثيولوجية لسمة نتيجة برزت األمة أصل
 للعامة بشري مدين توجه األوىل أن حيث للطائفية، نقيض -ظاهرها على- "العلمانية" أن قول منطقًيا

 بقدر الدولة. عن الدين فصل تتطلب واليت الرئيسية، ومؤسساهتا القومية للدولة احلديثة املفاهيم من انبع
 والديناميكية الطائفية اهلوايت شّوهت خاطئة ثنائية أهنا إال الشك، يقبل ال ابديهيً  يبدو كهذا  اأمرً  أن ما

 بدا يماف والسلطة والسياسة، االجتماعية، الطبقات تؤديه الذي دور وأغفل العريب، العامل يف الطائفية
      .ةديني مسألة ظاهراي
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 بشكل تمحوري عدائي منها خرآ ونوع لالضطراب املثرية الطائفية من معني نوع يوجد وابلتأكيد
 رئيسيال الدافع -شك أدىن بال- كهذا  منطق يشكل الدينية، واملسائل العقيدة حول كامل

 ؛عقدية" حقائق" منافسة مسألة هؤالء عند املسألة الطائفية. والعدائية الطائفي السباق يف ألشخاص
 تكون حيث ،الفكري طاراإل هذا يف قوية صلة بذات ليست القومية والدولة والقومية، طنية،الو ف

 وخوف أرثوذكسي ديين معتقد أتييد إىل امللحة احلاجة بواسطة خراآل الطائفي حنو مسرّية فيه الرؤى
  .الرّدة يف ابثوجلي كره  أو
 

 ةيالعقل ذو العلماين من املتوقع من فليس هؤالء، من النقيض على العلماين يبدو أن يالطبيع من
 سخيفة. بدت مهما الثيولوجية جلدته بين العتقادات اباًل  يلقي أن -امرأة أو كان  رجال- املدنية

 فرق، إىل الناس تقسم اليت الطائفية العقيدة خرافات عن ترتّفع احلايل العلماين الفرد اهتمامات إن
 أن بْيد اجلّيد. واحلكم االجتماعي والتماسك واحلقوق كالوطنية  امللموسة، املسائل يف منصّبة فهي

 النزاعات حول متمحورة الطائفية الديناميكية أن حال يف فقط ممكن العلماينالطائفي/ االنقسام
 يف "الطائفية" عن عيرتفّ  نأ من هنا علماينال الفرد ذات سيتمكن هل .الدنيوية نم بدال الثيولوجية

 أو قدميًا، أو خاًصا، -امرأة أو كان  رجال- يعتربه ال شيء ،الدين غري شيء يف جتّذرت أهنا حال
     قومية؟ال دولةكال  سخيًفا

 
 راسخة أهنا هو العريب الوطن يف املعاصرة الطائفية العالقات يف ابستمرار اغفاله يتم الذي اجلانب

 وجه على- الشخص جحيتا  ال ،لذلك ونتيجة ،الدينية احلقائق على وليس القومية على الصراع يف
 ليضمر ديةعق أو مذهبية مبسائل استثنائًيا ارتباطًا امرتبطً  أو متديّ ًنا يكون نأ إىل -اخلصوص

 ظاهرةال لنا تظهر املنطلق، هذا ومن !الطائفي اجلمود عن حمامًيا يكون ألن أو ة،طائفي تاحنيازاي
 قامت اليت واملفاهيم ،العربية القومية نشأة إن .املستشرية ةطائفيال ذوي العلمانيني فرادألل تناقضةامل

 اهلوايت غريت -والتمثيل ،نيوالتمك واالستحقاق ،واملساواة ،كالوطنية- رعتها اليت واملشاعر عليها،
 هذا وعلى .الطائفية اهلوايت تصور كيفية  إىل -الوطنية طابع وهو- طابع إبضافة وعالقاهتا الطائفية

 الدينية احلقائق يف سخةالرا (national-a أو) للحدود العابرة الطائفية اهلوايت جانب وإىل النحو،
 .ومسائلها القومية احلقائق يف راسخة قومية طائفية هوية اآلن ينالد أصبح ،ومسائلها

 
 مسائل حول احورً تمم يكون أن الواحد البلد أبناء بني القائم الطائفي اجلدل على يغلب وابلتايل،
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 وهلم ،واالقتصادي السياسي التمييزو  القومي، التاريخو  القومية، األصالةو  الدميوغرافيا، مثل ،قومية
 يكون أن للحدود عابر مجهور إىل املوجه الطائفي اجلدل على يغلب ما كثري  املقابل، ويف جرا.

 التعارض ذاوهل العقائدية. واالختالفات ،والفقه ،سالمياإل كالتاريخ  ،الدينية احلقائق حول احورً تمم
 من خراال الطائفي األخري يقصي بينما ،القومية الدولة من خراآل الطائفي يقصي فاألول ،منطقه

 هلذين املتوقع من فليس ،(theocracy) دينية حكومة ذو أبهنا القومية الدولة تزعم مل إذا !املعتقد
  يتوافقا. أن الطرفني

 
- تعود ألهنا الطائفية الديناميكية يف لعقديةا لالختالفات أمهية بروز األخرية السنوات دتشه

 -أخرى جهة من- حديثة إعالمية وسائل نتشاراو  وعميقة، قدمية مرجعية أطر إىل -جهة من
 يثري ومما للحدود. عابر هو ماو  قومي هو ما بني الفاصل اخلط أزالت قد جديدة تواصل وأشكال

 الطائفية للهوية مالزمة أصبحت قد الدينية الطائفية اهلوية أن لنا أظهر قد األمر هذا أن القلق
 منظور حتفظا فقد ذلك، ومع العربية! القومية ةالدول اتريخ يف مثيل له يسبق مل بشكل القومية

 من ابلرغمو - العرب على مازال أنه على يدل مما ،الطائفية الديناميكية يف مبركزتيه القومية الدولة
 دولة إلقامة الومهية املتعصبني طموحات وإيقاف صد وفشل ،٢٠٠٣ منذ احلاصلة األحداث

 لنظام عليها املتعارف للحدود بدائل خلق يف رغبة تطوير أو تصّور -والشام العراق يف إسالمية
 حول ةتمحور وم القومية الدولة منظور يف راسخة الطائفية العالقات أن طاملاف .احلايل القومية الدولة

 .الطائفية الديناميكية يف اثنوايً  ادورً  سيؤدي والفقه ،والثيولوجيا ،الدين من كاًل   إنف القومية، احلقائق
 متناقًضا ليس -التناقض ظاهره يف يبدو الذي- الطائفيني" "العلمانيني مصطلح فإن كهذا،  إطار ويف

  .اإلطالق على
 

 هتدد ألهنا معينة طائفة ضد العميق واالحنياز ابلتعايل اشعورً  ونالعلماني ونالطائفي يغذي رمبا
 أو صواب على كانوا  سواءً - ونيشعر  مألهن أو ،القومية الدولة عليه تكون أن جيب ملا ممفهومه

 على- جلًيا هذا يبدو القومية. للدولة اسطحيً  اجتسيدً  إال ليست ألهنا أو أصالة أقل أهنا -خطأ
 سوى سبب يوجد مل حال يف العريب العامل يف الشيعة جتاه العلماين الطائفي رأي يف -اخلصوص وجه

 هذا وعلى الشيعة، من اثيولوجيً  انفورً  ليس هذا نأب القول نعيد أن بجي لكن الدميوغرافية! احلقائق
 على الدين يف راسخ ليس ألنه- الشيعة معاداة من النوع هذا ابجلملة. هلم قصاءً إ ليس فهو النحو،

 الوسطى الطبقة من الغريب التعليم ذوي الشيعة وهم هلا، املالئم اهلدف تستهدف ال -التحديد وجه
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 ومن الشيعية، اهلوية يف املتأصلون أولئك الشيعية، "اجلحافل" و "احلشود" يستهدفون بل ،والراقية
 يبدو السياق، هذا يف للذات. وتصّوراهتم تعبريهم يف يةمركز  هي الشيعية والرموز الطقوس هلم تشكل

 ابلتحديد هو وهذا ،الفقه من أكثر واإلقليم االجتماعية الطبقة مثل مبعايري متأثرة هنا املعاداة أن
 امللحد حىت بل- العلماين الشخص يستطيع العلماين.الطائفي/ االنقسام فهم اعتالل سبب

 .منحطّة طبقة أبهنا أو الدخيلة أبهنا توصم قد طائفية مجاعة أن حيث "،طائفيا" يكون أن -املتصّلب
 خنبوية قصائيةإ معترب شيعي سين انقسام إىل تفتقر اليت العربية البلدان يف جند الطريقة، وبذات

 املسلمني اإلخوان لربوز الليربايل الفعل رد يف جند ولعلنا الدينية، الفئات إىل وموجهة ،مماثلة علمانية
  ذلك. يوضح مثال أفضل صرمب

 
 ومع العراقية االجتماعية للواجهة اقبوهل على تؤكد العراق يف املشددة العلمانية األصوات ترى

 رمبا ،وجيةثيول مسألة كوهنا  عن ابعيدً  ".الشيعة" جتاه ابلكراهية متاخم تعصب أفكار نيؤوو  ذلك
 الثقايف واستقالهلم وهرميتهم وطقوسهم برموزهم الشيعة أبن لالعتقاد نتيجة االزدراء هذا يكون

 ابألفراد خاصة الطائفية اهلوايت تكون أن يتمىن الذي املثايل العراقي لعلماينل هتديد أكرب هبم اخلاص
 االجتماعية النخبوية يف أيضا بقوة اسخر  تعصب أبنه يبدو املستطاع. بقدر للعيان ظاهرة وغري

 واألمنوذج والعلمانية التحضر يعنيه ملا النقيض على لألنظار الفتة كمجموعة  الشيعة ضد والثقافية
 ذلك على زد وقروي ومتخلف وجاهل ووقح فظ هو بل ،والراقية الوسطى ابلطبقة اخلاص الغريب

 على منه كثرأ مجاعي بشكل عنها يُعرّب  فكاراأل هذه مثل أن نوضح أن املهم من متدين. نهأ
 زوج، أو شريك، أو شيعي، صديق لديه بينما األراء هذه مثل شخص حيمل رمبا الفردي؛ املستوى

 الطائفيني من محاسة قينياالعر  السياسيني أكثر بعض ،الواقع يف بنفسه. شيعيا يكون بينما حىت أو
 الدين يف متعمقني وليسوا جيدون كلهم  املنظور هذا من الشيعةف .عةالشي من لزواجاب ارتبطوا ينيالسن

 شيعة أهنم طاملا -التوضيح من زيدمل- أو ظاهراي، شيعة ليسوا أهنم طاملا االجتماعي والكيان الشيعي
 يف شيعي يف آماهلم السنة أغلبية وضع كيف  لنا توضح العقلية هذه العالوي. إايد جمموعة من

 ٢٠٠٣ بعد العراق يف شهدانه الذي ثفاملك الطائفي التعصب من رغملاب ٢٠١٠ انتخاابت
 مقبولة. فهي وابلتايل ،للعيان ظاهرة ليست الشيعة هؤالء تشّيع أن هو هنا املهم البسيط والفارق

 
 حد إىل انعكس قد كان  العراقي العلماين الطائفي التحيز أن هنا نوضح أن لالهتمام املثري من

 احياءات الطرفني كال  حيمل حيث ،"السنية الكتل" جتاه السورية العلمانية النظر وجهات على ما
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 هلذه عودة التعيستني الدولتني هلاتني البعثي املوروث اعترب سواءً  .وطبقية مناطقية لنخبوية واضحة
 ثقايف استبعاد إطار على القائم الطائفي التعصب أن إال ،للنقاش مفتوح أمر هوا ال أم الدينامكيات

  والعراق. سوراي على دائما سينحصر الثيولوجي االستبعاد إطار أو ،الديين من بدال
 

 أو الطائفة هلذه معني فقهي تعليم إلجبار أو دينية بدعة إلقصاء بينهم فيما اللبنانيون يتقاتل مل
 فإن ابملثلو  والصحابة، اإلمام تقديس لعدم غضبهم بسبب بينهم فيما نو العراقي يتقاتل ومل تلك،

 العداء حاضنات أشهر من حدةوا- األسكتلندي الكروي التعصب أحداث يف الشغب مثريي
 البابوية السلطة تقويض لدعم بعضهم ويضربوا يغنوا مل -األسكتلندية الطائفية ةلديناميكيا يف الطائفي

 القائم الثقايف املنظور يف راسخة احلديث العامل يف -الواقع يف- الطائفية والعدائية احلشود أن بدويف
 نطاق على أو واملدينة احلي يف املباشرة والسياسية جتماعيةاال الفرد آلفاق الطائفية املركزية على

 الطائفي العداء من بريؤون أو حصانة يف ليسوا فالعلمانيني احلال هو كما  القومية. الدولة يف :أوسع
 ليتهكموا، الديين الطائفي اجلدل قاموس من االستعارة يف ينهجون ما غالبا بشدة، ينتقدونه الذي

 بطريقة طائفيني. الغري العلمانيني منوذج دعم ابسم يتم ذلك وكل معنية جمموعة ا،ويستبعدو  ويذموا،
 وتلك العربية الطائفية التحيزات توحد هو العلمانية العربية االوساط يف غالبا املرء يواجهه ما فإن ما،

  .قسرية أكثر تبدو العلمانيني ضد اليت
 

 -مجيعها يكن مل إن- احلاالت من العديد أن بيد ،كثر  العريب العامل يف العلمانيون ،ابختصار
 .هلا العالج أو منها النقيض على أهنم خطأً  نعتقدو ي أهنم إال ،الطائفية من يتجزأ ال جزء

 

 

 

 

 


