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ديا                             د اس ار نصراهللا بطرس صفير ق ال م اني والكردين يد قب د رش شيخ محم ا يكون ال في النهاية، ربم
شطار المجتمع طوائف                   ة ليست فقط ان را ان الطائفي ان، حين ذآ انيين في لبن خدمة عظيمة الى العلم

ى     متجاورة واحيانا متحاربة، بل هي ايضا تسلط لرجال الدين على المجتمع باسره، أفال                شكران عل  ي
د                 رد عن ة روح التم ذلك؟ واال يشكر معهما آل دعاة االجماع المقدس على مساهمتهما الثمينة في تغذي
ة                           اش حول الطائفي دين، ظل النق ر من عق ذ اآث اء الطائفي؟ من جيل يكتشف اليوم ثمن التمسك باالنتم

سلم               سياسية مطلب للم ة ال اء الطائفي ون        اسير معادلة تبسيطية قوامها ان الغ سيحيون ال يقبل ا الم ين فيم
دني     زواج الم رار ال زي اق ا الرم ة عنوانه ة آامل ن علمن ل م س   . باق ة مجل ة لموافق رز نتيج ل اب ولع

تح                    ا ف ذه المغالطة، فاصبح ممكن دًا له ا وضعت ح راوي انه اس اله رئيس الي الوزراء على مشروع ال
رد    ة الف ا حري ى اسس صحيحة، واوله اش عل ى، يفت . النق ذا المعن ى  رض بالوبه سير عل اش ان ي نق

سارين  ا (م ين طبع ن      ): متالزم راد، ال م ن اف شكل م ع يت ي مجتم ردا ف ون ف ي ان يك رد ف ة الف حري
رتبط               ستطيع ان ي ة ي مجموعات تفرض عليه االنتماء اليها، وحرية الفرد في ان يكون مواطنا في دول

ة  وفي آال المسارين، بات واضحا ان المؤسسات. بها دون واسطة جماعة، ايا تكن    الدينية ليست معني
ل             ا، آ ي مواطنيه ة تحم ى دول ول ال ه للوص ب مقارعت ذي يج صم ال ي الخ ل ه ة، ب اء الطائفي بالغ

ل ان تحارب في                    . مواطنيها ة تحارب في النفوس قب ون ان الطائفي دما يقول ربما هذا ما يقصدونه عن
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