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    د. عقيل محفوض

هذا البلد الذي يبدو أنه غارق في ُيعدُّ موضوع التعصب من أهم املوضوعات التي يجب تناولها في  -

 منها. ويمكن أن يساعد كلٌّ من النقاش والحوار 
ً
أشكاٍل وأنماط من التعصب، وال يبدو أنَّ هناك مخرجا

 والتناول العلمي لألمور، في تلمس طريق مناسب للخروج مما نحن فيه.

 في النقاش بين التعصب والعنف والتسامح وغيرها، يعود ذلك -
ً
إلى طبيعة الظاهرة  وجدت تداخال

الاجتماعية التي يمكن تناولها من مداخل مختلفة. لكن ال تزال مسألة التعصب مسألة وجودية ال 

؟ وإذا 
ً
، بسبب فقره، فهل يصبح غير متعصب إذا أصبح غنّيا

ً
 إذا كان املجتمع متعصبا

ً
غلق، فمثال

ُ
ت

 ذهب الجهل فلن يكون هناك تعصب؟

 في أشكال -
ً
 هناك سبب للصراع والتعصب والاصطفاف والحرب،  توجُد الظاهرة دائما

ً
مختلفة، ودائما

، وال تخلو حتى النزعات الالدينّية منه، 
ً
ذلك أنَّ التعصب موجوٌد في املجتمعات وألاديان واملذاهب كافة

 وبالتالي فمسألة التعصب مالزمة لوجود إلانسان وطبيعته.

فسير كل ش يء، الطفولة، التربية، السياسات، تعودنا أيام املاركسية أن الاقتصاد هو املدخل لت -

الحروب. بعد ذلك أصبحت تتحول هذه املسألة، وأصبحنا نتحدث عن إلاعالم والدراسات الثقافية في 

 لتفسير الكثير من ألامور، وَعدَّ  "آالن تورين"بعض املسائل. فيما تحدث 
ً
عن ألاهواء، بوصفها مدخال

موجودين في كل املجتمعات، فبما أن كل تغير في البناء الاجتماعي  التعصب وألاهواء بأشكالها املختلفة

يؤثر في املوارد والندرة والوفرة، فإن هذه ألاهواء تحدد وضع إلانسان في املجتمع، وتحدد اتجاهاته 

 وفاعليته.

 ظاهرة الجهاديين الذين يأتون من كل  -
ً
 في دراسة ظاهرة التعصب، تحديدا

ً
أجد هذا املدخل مفيدا

ء العالم إلى سورية، فهم يأتون من مناطق غنية، ومنهم متعلمون بشكل جيد! وبالتالي قد ال يكون أنحا

مدخل الفقر أو الجهل )تدني التعليم( هو املدخل الوحيد القادر على تفسير ظاهرتي التعصب والعنف. 

ر ألادوات في البحث والتحليل، يمكن أن يوصلنا إلى نتائج مخت بح لفة، فاألداة تصمن هنا أجد أن تخيُّ

 من املوضوع، 
ً
 جزءا

ً
 من رؤيتنا للمسألة. وجزءا

-  
ُ
، الذي يعني أن التعصب موجود، التعصب الساكنقدر أن هناك نمطين رئيسين من التعصب: أ

 تجاه آلاخر، وهو ال يتدخل في شؤون 
ً
 تعصبيا

ً
 أو سلوكا

ً
والشخص متعصب، ولكن هو ال ُيظهر فعال

 بموضوع "الدعوة" و"الهداية" و"إلارشاد" إلخ هذا النمط موجود لدى كثير من 
ً
آلاخرين، وال يهتم كثيرا

ل فواعل من الخارج يتحول إلى نمط آخر من الناس، ولدى كثير من الشرائح؛ ولكن عندما تتدخ

 أو املتحيز، أو يصبح أداة استقطاب اجتماعي.   التعصب الفاعل

هناك فيض من الدراسات التي تفسر ما يجري في سورية من باب التعصب والتكفير، وأقدر أننا نحن  -

 من التعميم العنيف( باألسئ
ً
 بعد )ولو أن هناك شيئا

ً
سالسوريين لم نهتم كثيرا

ُ
أل لة التي يجب أن ت

عن وضع بلدنا آلان. نحن مازلنا نقرأ ما يقدمه آلاخرون حول ما حصل في بلدنا. وحتى مقارباتنا آلان، 

وإن كان فيها كثيٌر من إلاشارات الغنية والهامة لم تجبنا عن تساؤل مثل: ما أنماط التعصب في املجتمع 

رواية والسينما، ولكن البحث الاجتماعي وألادب السوري؟ رغم أن هذا ألامر تتناوله الدراما، وال
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السياس ي والجامعات وغيرها ال تتناول هذا املوضوع، وال تزال موضوعات املاجستير والدكتوراه في 

الجامعات تتناول نظام "ألابارتيد" في جنوب إفريقيا، أو مجموعة البريكس، أو الفقر في أفريقيا جنوب 

 الصحراء!

ي بداية ألاحداث، هناك من تحدث عن مناطق احتقان في سورية، في ريف في تحليل الحدث السور  -

 للسؤال والتحليل، ملاذا في 
ً
دمشق، وفي املنطقة الوسطى وغيرها، وهذا ما يجب أن يكون موضوعا

حماه على سبيل املثال، أو في جسر الشغور، أو في دوما، أو في أماكن معينة؟ ملاذا في هذه املناطق هناك 

 نمط "معنت
ً
" من التعصب؟ وبغض النظر عن أسماء مناطق معينة، الهام هو القول: إنَّ هناك أنماطا

 من التعصب هذا التعصب املشار إليه )املعنت(. 

يجب أن تساعدنا الدراسات وألابحاث في إلاجابة على أسئلة معينة وفي فهم قضايا معينة، ملاذا كان  -

ي وجود للحزب السوري القومي الاجتماعي، فيما في الغوطة الشرقية في خمسينيات القرن املاض 

 لنشاط التكفيريين؟ هذا بحاجة إلى تدقيق.
ً
 أصبحت الغوطة الشرقية وغيرها مكانا

 

    إنصاف حمدد. 

 ورقة ألاستاذ جاد الكريم الجباعي .0

 أجاد الباحث في تقديم مقاربة ابتكارية ملفهوم التعصب عبر ربطه بوضعيتين تاريخيتين هما: التدين -

 عن ارتكاب خطيئة الاختزالية، 
ً
 آليات الارتباط وإلانتاج بينهما وبين التعصب، مبتعدا

ً
والتملك، متقصّيا

 ،
ً
 متعدد ألابعاد يتمايز فيها، ويتداخل أحيانا

ً
 في املقابل مرتسما

ً
برده إلى جانب أو بعد واحد، منتجا

 لخ.إطائفي والقبلي والجهوي...ومي والوالديني واملذهبي وإلاثني والق انيالتعصب الفكري والجنس

قد تجلى التحليل إلابداعي لدى الباحث في مقاربة الشيخ واملريد التي نعتقد أنها تتناسل من رحم ل -

املقاربة البطريركية ذاتها، بما تنتجه من كثافة جدلية إلامرة والطاعة في صميم العالقات الحاكمة 

 لـضعفي و للبنية البطريركية في شكلها املستحدث املهيمن 
ً
 هشام شرابي"." ية بلداننا وفقا

 أو جماعة/ بامتالكه وحده  -
ً
يتفق الباحثون في أن جذر التعصب يكمن في وهم اعتقاد املتعصب/ فردا

 أو جماعة/ هو في 
ً
الحقيقة كاملة وبشكل ثابت ونهائي ومطلق، لتكون النتيجة املنطقية أن آلاخر /فردا

آلاخر املختلف على باطل بشكل كامل وثابت  - حق( أي أنه-الالملناقض من عالم املقال أي )الجزء ا

ونهائي ومطلق، وال يستوي الحق والباطل في نظر املتعصب الذي يضمر التطرف بالضرورة، وينتهي إليه 

 إلى فهم 
ً
الفتقاده للحس العقالني النقدي وللنظرة التاريخية، فهو طاملا يعتقد أنه على حق/ مستندا

للنصوص املقدسة، أو تلك التي يرفعها إلى مرتبة القداسة، فمن واجبه أن "يهدي"  خاص وتأويل ذاتي

 عند و آلاخرين إلى الحق، 
ً
تكمن الخطورة في اتباع أسلوب العنف "للهداية"، وهو ألاسلوب ألاكثر ذيوعا

املتعصبين الدينيين، ال يمكننا هنا إهمال استثمار "الفواعل" الخارجية في هذه إلامكانية للعنف، وتوفير 

 من 
ً
ه بقائكل الشروط لتحويلها إلى واقع يحقق لها أهدافها، بحيث يتحول العنف إلى ظاهرة، بدال
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 من هذا 
ً
 في شرانقه الفردية، وحالة سورية هنا نموذج يستحق الدراسة املعمقة انطالقا

ً
محصورا

 املنظور.

سعى الباحث في محاولة معلنة لنزع الطابع القيمي واملطلق والسلبي عن مفهوم التعصب، إال أن  -

 الذي انساب صريح محاولته رغم جدارتها لم يكتب لها النجاح، لم يستطع تجنب التوصيف القيمي
ً
ا

 أخرى، تتكرر في البحث عبارات مثل "الانحطاط ألاخالقي"، "التعامل السلبي أو 
ً
 أحيانا

ً
، ومضمرا

ً
أحيانا

 رفيع لخ.... إغير املنطقي"
ً
، وهذا أمر متوقع ألن املحاولة باألساس محفوفة باملخاطر، وتتطلب تجريدا

 للموضوع يستلزم بالضرورة "تجم
ً
 يد" إلايديولوجيا أو تحييدها.املستوى وتفكيكا

-  
ً
" وأعتقد هنا مستندة

ً
ربط الباحث التعصب "بالطوباويات التي تتحول بعد انقضاء زمنها إلى إيديولوجيا

 إلى التغيير من موقع عدم الرضا عن الواقع، عندما "مانهايم"إلى 
ً
، أن أصحاب اليوتوبيا الساعين دائما

ليوتوبيا عندهم إلى إيديولوجيا تسعى لتثبيت الوضع القائم يصلون إلى السلطة ويمتلكونها، تتحول ا

 وتأبيده.

 حكمه ألاخالقي  -
ً
 جميع أنواعه في سلة واحدة، مصدرا

ً
قارب الباحث العنف مقاربة )دوغما(، واضعا

 العنف الذي تمارسه الدولة ،عليه، غير أن واقع ألامر ليس على هذا النحو، فهناك عنف مشروع منه

 عنف مشرعن  ،التعريف القانونيمحتكرة العنف ب–
ً
 عنف مقاومة الاحتالل، وهو أيضا

ً
وهناك أيضا

.
ً
 وقانونيا

ً
 دوليا

يبتكر الباحث تمرين حذف السلطة من التعصب حتى ال يتطور إلى تطرف وعنف، إال أنه ال يوضحه  -

 ويشرحه وهو آلية جديرة بالتطوير والتعيين لجدواها في التخفيف من آليات إنتاج العنف.

 ال يحتمله بحث نظري يعتمد م -
ً
ن املالحظات الالفتة على البحث إقحام "السياس ي" على نحو فج أحيانا

، مما يش ي ربما بوجود "قول مضمر" لم يرد الباحث أن يفصح عنه بوضوح، هذا 
ً
املوضوعية منهجا

ما وضوع، أالقول غير املصرح به يكاد يحكم رؤية الباحث في مجمل العمل، على ألاهمية املحورية للم

ما أطروحة حجازي املتبناة هنا )ك بالنسبة ملوضوع املرأة فلم يبرز الحس النقدي املشهود للباحث به،

هي( لم تتم مناقشتها أو إعادة النظر بها، تكاد تكون هذه الحالة معممة، إال ما ندر، حيث يغيب التعامل 

ب ألاطروحات املضادة لها، رغم أن النقدي مع الاقتباسات وإلاحاالت الكثيرة في البحث، كما تغي

الباحث يدعو في غير مكان إلى "النقد الشامل وغير املشروط" فهو يورد اقتباسات "غير منتقدة"، 

 وليس 
ً
لألفغاني الذي يمدح التعصب والعصبية، وكذلك للجابري وإن كان تقريظه للعصبية مضمرا

.
ً
 ظاهرا

 ملتعصبين -
ً
 وأصيال

ً
 مبتكرا

ً
كافي أصليين ومتعصبين تابعين، إال أنه لم يبذل الجهد ال يدرج البحث تصنيفا

 لتطوير هذا التصنيف وتوضيحه، عبر طرح أسئلة عن العالقة بين هذين النمطين وآليات التأثير بينهما.

في إطار  التصنيف آلانف الذكر يصف الباحث املتعصبين التابعين بأنهم "قابلون ألن يعمل بهم أي 

يء"، وأن هذا هو "أساس عميق لالنحطاط ألاخالقي" في مقال صغير للباحث في ش يء، وأن يفعلوا أي ش 

مجلة "صور" يعالج الفكرة نفسها، يصف جماعة محددة بهذا الوصف ويسميها باالسم، تأتي التسمية 



   

مداخالت الحلقة النقاشية السادسة: التعصب وعالقته بالتطرف والعنف –رواق دمشق   5 

 

 شديد التعصب من هذه 
ً
 وأحادي الجانب عن رؤية سياسية للباحث تكتنز موقفا

ً
 مكثفا

ً
هنا تعبيرا

 ملا سبق، واستند هنا إلى ما ورد في البحث "ينسب إلى آلاخر جميع املفاسد، ويحملهم الجماعة فهو و 
ً
فقا

املسؤولية عن املصائب، ويجردهم من خصائصهم إلانسانية" لو كانت التسميات متعددة بحيث تعبر 

 عن كل ألاطياف
ً
ح ي، ربما كان ذلك قد نجاه من مطب الرؤية ألاحادية الجانب، صحوالحاالت تمثيليا

أنه في البحث لم ُيسِم؛ لكن القارئ املتتبع لكتاباته ال يستطيع أن يمنع نفسه من استحضار املضمر 

 هنا، خاصة وأنه مصرح به هناك.

يماهي الباحث بين مفردتي القومية والوطنية في غير مكان، وهما في حالتنا السورية ليستا مترادفتين،  -

 بصواب أن ربطنا أو إحاللنا وهو يعد التعصب مرض القومية الخبيث، 
ً
والدالئل وافرة هنا، مستنتجا

القومية الهالمية محل الوطنية أحدث مشكلة، وهذا يدل بوضوح على ما ذهبنا إليه من أن مفهوم 

املصطلحين وما صدقهما مختلفان في الحالة السورية، وإن كانا متطابقين في حاالت أخرى كحالة إيران 

 .ألامةكنموذج للدولة  أو تركيا

 على  -
ً
ثمة أمر آخر ذو عالقة بمسألة الجذر إلانساني للوطنية الذي أورده الباحث، والذي يطرح سؤالا

قدر من ألاهمية، إذا كان جذر الوطنية هو إلانسانية كما يقول، وهنا إلانسانية بالتعريف املنطقي 

جذر "جنس إنساني"، جنس ويحتاج التعريف إلى فصل، فإذا كانت كل الوطنيات يجب أن يكون لها 

البحث،  يتصدَّ له لمفما هي الصفة الفصل التي ينبغي أن تميز "وطنيتنا" عن الوطنيات ألاخرى؟ هذا ما 

 على موضوعه، رغم أننا نعتقد أنه يصب في صميمه.
ً
ُه خارجا  وربما َعدَّ

ف، تتفارق ي العنيورد البحث أطروحة جريئة تتعلق بالطبقة الوسطى التي يعدها أنها أكثر من يستثمر ف -

هذه ألاطروحة مع ما هو سائد عن "اعتدال" الطبقة الوسطى واستنارتها وعقالنيتها، يحتاج الطرح هنا 

 في أسبابه وشروطه.
ً
 إلى تدعيمه بالقرائن وألادلة وإلى الغوص عميقا

 عن الانتقال من الجذر الطبيعي للعصبية إلى الدواعي الاجتماعية لها،  -
ً
ن إال أتضمن البحث حديثا

 بينهما، والحديث أن توارث الخلف 
ً
 واضحا

ً
 للعيان، لم يجر فصال

ً
التداخل بين الحالتين كان ماثال

 للسلف، حديث ال تاريخي ينطوي على تأبيد للحالة وافتراض استمراريتها وإعادة انتاج شروطها.

 ورقة الدكتور عالء الدين الزعتري  .3

 ها:هناك أسئلة كبرى لم يجبنا عنها الباحث ومن

 كيف نتعامل النصوص الواضحة التي يستند إليها التكفيريون وهي جزء ال يتجزأ من القرآن الكريم"؟ -

 ملا  -
ً
كيف نتعامل مع النصوص "حمالة ألاوجه" التي على مدار التاريخ أنتجت قراءات مختلفة، نظرا

 تحمله من استثناءات تفتح مسارات التأويل على مصراعيها؟

 تدعو إلى العنف؟كيف نتعامل مع كتاب م -
ً
 تدعو إلى التسامح ونصوصا

ً
 نصوصا

ً
 قدس يتضمن في آن معا

ما هي مسؤولية "الجماعة الفقهية" في نشر التعصب؟ وما هو دورها في رفع النص غير املقدس "الحديث  -

 والاجتهادات والفتاوى" إلى مستوى النص املقدس؟
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مع ذاتها، متنقلة من أسلوب الدفاع عن  أليست "الجماعة الفقهية" بحاجة إلى أن تقف وقفة نقدية -

النفس والتشرنق ضمن نصوص وآليات، أضحت بحاجة إلى تطوير يواكب املستجدات إلى أسلوب 

املراجعة والتجديد والجرأة في النقد! بهذا فقط تستطيع أن تدافع عن إلاسالم بالشكل ألامثل، وليس 

 للباحث أن إلاسالم قض ى على التع
ً
صب والجاهلية، وهو قول يجافيه الواقع الذي فقط بالقول. وفقا

 ملا أورده الباحث عن ابن تيمية يجب أن يكون "بهدي من 
ً
يحفل بالتعصب والعنف، فالتعصب وفقا

 هللا".

 ورقة الدكتور كريم أبو حالوة .2

عن التسامح رائع ومطلوب، لكنه يصب في خانة ما يجب أن  د. كريمُيالحظ أنَّ كل ما قدمه الباحث  -

 من رؤية خالصية تعبر عن قناعات راسخة عند 
ً
 نابعا

ً
يكون، من هنا كان ُجماع القول فيه تبشيريا

 الباحث، فهو كما نعرفه شخص غير عنيف ومتسامح إلى أبعد الحدود.

 البحث في السياقات -
ً
التاريخية التي يمكن أن تنتج التسامح  إال أننا بحاجة إلى أكثر من ذلك، مثال

والتعايش. وال بد من التنبيه هنا إلى أن ما نعرفه عن مانديال أو غاندي ليس إال سرديات "صنعت 

لتخدم". هناك تفاصيل أخرى تعد من املسكوت عنه لغرض صنع هذه السرديات، والسؤال الذي 

يال أو غاندي ذات صلة بعدم وجود "نصوص يفرض نفسه هنا، هل السياقات التي أنتجت بارديغم ماند

 مقدسة" في هذه الثقافات؟ ما يخلع الطابع املقدس عن العنف الذي يمكن أن يمارس؟

 لوضعية املقدس عندنا، ودراسة مقارنة تتيح استجالء "ممكن" التسامح في  -
ً
تتطلب إلاجابة تفكيكا

 منها، و 
ً
تحييد الشروط التي يمكن أن تشكل ثقافتنا، ودراسة شروط تعنيه وإنتاج ما ليس موجودا

عقبات أو عوائق أبستمولوجية أو أنطولوجية لنشر ثقافة "الالعنف" الذي ال تكفي فيه ما طرحه 

 لرؤية 
ً
الباحث حول "الفهم السليم لطبيعة الحياة" وهي عبارة ملتبسة تحتمل قراءات عديدة وفقا

 القارئ وخلفيته الثقافية وأيديولوجيته.

 

    الطاغوس د. محمد سعيد

أبدأ مداخلتي بشكر السادة أصحاب الورقات البحثية املقدمة للنقاش على الجهد املبذول من قبلهم  -

 في تحليل ومناقشة ظاهرة التعصب. 

وإذا كنت ال أختلف معهم في توصيفاتهم التي رصدت مظاهر التعصب وتأثيراته السلبية، إال أني لم  -

صيفات إلى محاوالت تفسيرية للظاهرة املدروسة، وال سيما أتلمس مسارات واضحة، تفض ي بهذه التو 

أن أي محاولة للتفسير البد لها من أن تأخذ بالحسبان أنها ستفض ي إلى مقترحات بديلة وعالجية من 

تقاطع مع مفاهيم وممارسات مرتبطة بهذه الظاهرة كالعنف وإلارهاب من جهة أخرى، من تجهة، وس
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التعصب من مواقع غير متعصبة أو غير اختزالية أو راغبة بنأي هنا تبدأ صعوبة معالجة موضوع 

 بالنفس. 

جميعنا متفق أن التعصب ظاهرة مجتمعية ضارة، لكن ال تكفي إدانتها ورصد مظاهرها وتأثيراتها،  -

وبالتالي الوصول إلى توصيات ال تعدو أن تكون لغوية في أحسن ألاحوال، السيما أن مثل هذا الرصد 

 ما يخل
ً
ط بين مظاهر التعصب وأسبابه. إن وجود العنف الاجتماعي أو السياس ي وسيادة الوالءات غالبا

القبلية وارتباط منظومة القيم بمصالح نخب اجتماعية أو ثقافية أو دينية أو سياسية وتنامي التطرف 

ْدر ما تكفي لتبررها من مواقع غير بريئة م
َ
. عالديني، ال تكفي وحدها لتعلل ظاهرة التعصب، بق

ً
رفيا

 بعينهما، وبالتالي فهي موجودة 
ً
 ومكانا

ً
 وال تخص زمانا

ً
التعصب ظاهرة اجتماعية عامة ومتنوعة كيفيا

 في أزمنة وأمكنة ال يتوافُر فيها بعض تلك ألاسباب املذكورة أو حتى كلها.  

ذا له ليست املسألة في عرض لصنائع السوء والنفس السوداء لهذا الدين أو لهذه إلايديولوجية أو  -

العرق أو لهذه الحركة السياسية أو تلك. وليست في التنقيب عن أنطولوجيا الخير أو الشر في الجوهر 

إلانساني، وال عن الصالح أو الفساد ألابستمولوجي للعقائد والايديولوجيات، بل املسألة في الوقوف 

 بذاتها تمثل اليقين املطلق، وأن ما يت
ً
 عارض معها يمثل الوجه آلاخر. عند قناعة البعض بأنَّ أفكارا

 بيقين مطلق إما إلهي وإما أبوي وإما  -
ً
التعصب الديني أو الثقافي أو السياس ي أو إلايديولوجي مرتبط دوما

سيادي وإما عقلي. هذا اليقين بإطالقيته يفرز ازدواجية إلاذعان والتسلط: إلاذعان ملن هم في دائرة 

ليتمركز في صورة الحصرية  ،ن هم خارج إطار هذه الدائرةألانا الفردية والجمعية والتسلط على م

 .أو(...تلف وطرحها التفاضلي القطبي )إمااملتربصة باآلخر املخ

 للكينونة البشرية، نحن ال نولد متعصبين  -
ً
 وجودّيا

ً
ما أود قوله هو أنَّ التعصَب منتٌج ثقافيٌّ وليس شرطا

 أو إيديولوجيا أو 
ً
 أو سياسيا

ً
أو غير متعصبين، لكننا نصبح كذلك ضمن شروط تاريخية تتمظهر دينيا

 أو مجتمعة. وبالتالي أود أن أوسع منظا
ً
، يمكن أن تأتي منفردة

ً
ر الرؤية بخصوص هذا الشرط عرقيا

 بين قناعتين 
ً
 مرتبكا

ً
 إلى تقاليد الحياة اليومية. وأعني فيه تعايشا

ً
ل، وصوال التاريخي القديم واملتأّصِ

 وهي الاعتقاد بوجود يقين حتى في صيغته املطلقة، وأخرى غير 
ً
متباينتين، واحدة يمكن تبريرها إنسانيا

 مبررة وتتجاوز الشرط إلانساني وتقوم ع
ً
 ونهائيا

ً
لى الاعتقاد بإمكانية حيازة هذا اليقين وامتالكه كامال

لدى البعض. إمكانية الحيازة هذه تجد مبرراتها في الصيغة التقليدية التي حصرت صورة العالم 

ومحتوياته بما فيها العقل إلانساني، وفق تناقض ثنائيات متصارعة تعمل بموجب منطق )إما...أو( 

 ه إال بأحد طرفي الثنائية. والذي ال يعترف بدور 

 من نتاجات تلك الصيغة التقليدية التي ما تزال سائدة، رغم  -
ً
ضمن هذا املنظور يغدو التعصب واحدا

تجاوز العلم والعقل إلانساني مطلقاته، وأدرك أي  فقدانها كل مبرراتها وعلى رأسها املبررات العلمية:

 اعترف بال معصوميته في كل ميادين اعتدادهو  واملفتوحة.غنى العالم ومحتوياته املتعددة واملتكاملة 

 والقائمة طويلة. ،بذاته
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لكن هذا الانقالب على الصيغة التقليدية ما يزال بحاجة إلى ترجمة من مواقعه التخصصية والعلمية  -

 فيها، ويبقى هذا ألامر برسم ا
ً
نخب لالعالية ليتحول إلى منظومة حياتية ال يجد التعصب وملحقاته مكانا

 ومهمتها التنويرية.

 

    أ.ديانا جبور 

 ورقة د. عالء الدين الزعتري  .0

 اس -
ً
 في الشواهد التي أوردها الباحث على نبذ التعصب أنَّ هناك دائما

ُ
 ينفذ منه ُيالحظ

ً
تثناًء قدسّيا

حتى في أقوال العلماء هناك استثناء  "ال تغلوا في دينكم غير الحق"، "مواإال الذين ظلمثل " املتعصب

وأما التعصب ألمر من "ينفذ منه املتعصب، كما في قول ابن تيمية الذي أورده الباحث حيث قال: 

من يتعصبون ويدعون أنهم يعملون مع ومشكلتنا  ."ألامور بال هدى من هللا فهو من عمل الجاهلية

 بهدي من هللا سبحانه وتعالى.

بعض هذه ، أورد الباحث مجموعة نصوص يستند إليها املتشددون واملتعصبون في ملحق خاص  -

النصوص من القرآن وبعضها من السنة، دون أن يدلنا على سوء التفسير والتأويل الذي تم استخدامه 

 .على هذا النحو التكفيري الذي نراه

 بعنوان: التعصب الفكري الاعتقا -
ً
 أورد الكاتب بندا

ً
وال أدري  ،وكأنه يوحد بين الفكر والعقيدة ،ديأخيرا

 إن كان الفكر صنو العقيدة أم أنه يختلف باملاهية وباملهام.

 ورقة أ.جاد الكريم الجباعي .3

هدف حتى بدا أنه يست ،في صعوبة لغتهمع البحث جهد كبير مبذول إلعداد البحث، لكن مشكلتي  هناك -

شواهده واستشهاداته ما حجب تدفق املوضوع ورؤية فقط اختصاصيين وأكاديميين، إضافة إلى كثرة 

 الباحث الشخصية.

 هل هذا ، والسؤال:يشير الباحث إلى أن الهوية سمة ماضوية تؤكد نفي الذات وهي رافضة للتعصب -

وري وربما السأم أنه يعني فقط  ؟تفسير كوني يصح على عالقة الفرنس ي بهويته أو إلاسباني أو الهندي

 ؟إلاسالميالعربي او 

 تحت عنوان الخوف من الحرية، يورد الكاتب  -
ً
للعروي وفيه أن رموز الحرية في ثقافتنا هي  اقتباسا

كون كيف ت هو  وسؤالي ،البداوة والتقوى والتصوف، ليرد عليه البحث إن هذه ليست إال حرية طبيعية

رة نفسها في الفق؟ وة طبيعيةالتقوى إلارادوية الواعية والتصوف كخيار في التعبد والتقرب من هللا حري

زم أال يخالف هذا الج. يخلص الباحث إلى أنَّ الفئات الوسطى هي التي تستثمر في التعصب والتطرف

 للتطرف الذي يتناهشه 
ً
ما ساد من اعتقاد بأن الطبقة املتوسطة هي ألاكثر وسطية وألاقل استعدادا

 ما يكونقطبان: متحكمون باملال والسلطة ومسيرون غوغاء بسبب ق
ً
من  ون لة املوارد والوعي، وغالبا

 .وربما لهذا كان هناك أسلوب ممنهج بقضم الطبقة الوسطى ،املعدمين
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 ورقة د. كريم أبو حالوة .2

أعتقد بالنسبة لورقة الدكتور كريم ابو حالوة أنه تجاوز فيها املرحلة التي تبنى فيها دعاة الالعنف 

 يتبنون خاللها العنف سبيال للمقاومة.مراحل سابقة من مسارات نضالهم، وكانوا 

    د. طالل معال

بين التعصب والسؤال: هل . التعصب هو اعتقاد أو سلوك ينطوي على حماسة أو هوسأرى أن  -

والديماغوجية، التعصب والشعبوية، من مشتركات خاصة إذا أخذنا بالحسبان أنَّ مفهوم الشعبوية 

 هل يمكن أن يكون التعصب عقيدة؟ ؟ و السياسيةالجديدة طريقة تؤثر في التوجهات 

مازالت الكلمات غامضة، وخاصة أن انقالَب املفاهيم وبقاءها في الكلمات نفسها يولد إشارات تثير  -

العالم ينقل خالفاته إلى قلب الكلمات، وحين تصبح الكلمات فاسدة البد للعالم من اختراع ف ،الخوف

 ادة تقييم اللغة. نحن بحاجة اليوم إلع، و كلمات جديدة

إذا كان التعصب بمفهومه املعاصر يعزز الخوف، فإن الخوف يعزز الجماعات ويدفع لتعاضد أفرادها.  -

القلق الذي تبديه الدراسات من التعصب ال يمكن تحديد أسبابه إال حين ينتقل إلى خوف حقيقي و 

 يمارس، وهو أمر إذا استمر فهل يستحيل إلى خشية؟

 من تحريضه على املفكرون ايستخدم  -
ً
 ما تؤدي ملنع التفكير وايقافه، بدال

ً
لكلمات عادة كأسلحة غالبا

.
ً
 وضارا

ً
يحتاج الوعي بأضرار التعصب إلى اعتماد خطط و  إيجاد السبل الكفيلة بتجاوز ما يعّدونه معوقا

ود، لها عالقة بأمن املجتمعات، رغم أن ألامن املمارس هو أمن وهمي بالنسبة لحقيقة الخطر املوج

 ولكن البد من املجازفة ألن الحياة هي املجازفة.

مع تعدد ألاخطار ذات الصلة بالتعصب، يكاد يتحول البحث عن ألامن إلى تحذير للعقل، وال بد أن  -

تكون الثقافة بمعناها الحي واملمارس هي البديل للدفع باملجتمع إلى مقاومة العنف وإرهابه، فالثقافة 

 تمنع العنف في حال حيويت
ً
 وشرسا

ً
هذا  ،ها أما الثقافة املتوقفة عن توليد ذاتها فإنها تجعل العالم بريا

 ال يعني أن نوغل في الدفاع عن ثقافتنا، ألن ذلك يؤدي في أغلب ألاحيان إلى عدم قبول ثقافة آلاخر.

يكون التعصب في جميع الجهات واملواقع، في اليمين واليسار، له سبله العاطفية غير املسؤولة  -

 لرأي أو  ،واملتطرفة، ولهذا ال يمكن أن ينسب محتواه إلى العقل
ً
ويدل التعصب على توجه محدد جدا

  لتوجه سياس ي.

هل يمكن أن يعتمد التعصب في أيامنا كمنطلق لفهم النقاش السياس ي، ويثار هنا العديد من ألاسئلة:  -

 س ي خارج الحديث عن التعصب؟وما هو الواقع الجديد الذي كان من املفترض أن يمثل املشهد السيا

عات هل تمتلك املجتمو  هل تؤدي العقائد املتقلبة واملتعالية للتحول في نهاية ألامر إلى التعصب؟و 

دينة ماهي الصلة بين املو  املتعصبة شرعية جوهرية لتمارسها تحت غطاء الديمقراطية في إطار العوملة؟

كيف نفهم عالقة الشعب بهذه املدينة وما ، رية(والتعصب )مدينة رجال الدين والارستقراطيات التجا
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كيف يحل العرف مكان القانون لتفسير و  هو مصير ألامة املتشكلة من اندماج الشعب بهذه املدينة؟

 التعصب؟

 

    د. وضاح الخطيب

خلت ورقتا الباحثين الزعتري وجباعي من "تأريض" سوري لبحثيهما. ولعل املفيد في بحثيهما يصبح أكثر  -

مالمسة لألرض، لو كانا قد أضافا إلى مقوالتهما الضرورية مقاربة مبدئية أو تصورية لجذور التعصب 

، ورغم أن الورقتين قدمتا قراءتين متعمقتين في موضوعهما، إال أن املقاربة 
ً
في املجتمع السوري تحديدا

 
َ
 لذاتها ال ملوضوعها، وأعتقت إلى املقاربة "التعليمية" املعززة َح املنهجية املتبعة لدى الكاتبين ن

ً
د متمنيا

أن ذلك لم يكن بقصد إشباع املوضوع من الناحية "النصية" التي يمكن إطالقها على أي سياق ثقافي 

أو تاريخي أو جغرافي، وبالتالي تصبح بال سياق. فلم يكن هناك إشباع في النصوص املرجعية وحسب، 

فيه في بعض ألاحيان صوت الباحث مع أصوات  بل كان هناك إغراق فيها إلى الحد الذي يتماهى

 مرجعياته الفكرية أو الدينية أو التاريخية.

 ورقة د. عالء الدين الزعتري  .0

 أن الاستشهاد بالقرآن الكريم في موضوع التعصب ركز على "أهل الكتاب" كنموذج له،  -
ً
كان الفتا

، َحَسَمَها إلا 
ٌ
 َمِقيَتة

ٌ
ب جاهلية َعصُّ سالم وقض ى عليها من جذورها." ومن الجيد ليخلص الباحث أن "التَّ

أنه لم يقل "حسمها املسلمون،" وإال لكان موضع اتهام من بعض "أهل الكتاب" بحماس ملعتقده يقارب 

 ،
ً
حد التعصب. فاملقارنة بين النص املقدس في دين ما وممارسات أهل أديان أخرى غير دقيقة علميا

 الستحضار إشكالية ثنائية ال
ً
نظرية والتطبيق. وكان من املفيد لو عاد الباحث ملقارنة وتخضع فورا

نصية لعله يخرج منها بخالصات جامعة تفيد في مقاربة موضوعه، فمعظم العقائد وألاديان التي قرأت 

لتاريخي جتماعي، افيها تنادي بالتسامح وإحكام العقل بشكل أو بآخر. وأما الواقع إلانساني، الثقافي، الا 

 إلى خالصة أن  فهو موضوع آخر.
ً
حل وامللل واملذاهب وألامم حتما ستخرج مقارنة ممارسات أهل الّنِ

التعصب ليس بالضرورة سمة دين دون آخر، بل هو سمة املمارسة إلانسانية في سياقات تاريخية 

 معينة تحكمها ظروف سياسية وفكرية وعقائدية واقتصادية واجتماعية مختلفة. 

ب ألمر من ألامور بال هدى من هللا، فهو من عمل الجاهلية، ومن وأم"أما في مقولة ابن تيمية  - َعصُّ ا التَّ

فقد رأيت أن الاستشهاد بها يفتح الباب إلشكالية ثانية وهي  "أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من هللا

عالقة النص بتأويله، من حيث كون التأويل، بأي شكل كان، إزاحة للنص وإمالء لفراغاته وفق ما يرى 

، من الناحية إلانسانية على تحديد أن هذا التعصب أو ذاك جاء صا
ً
حب التأويل. فمن هو القادر حقا

بهدى من هللا أو بغير هدى منه؟ أشار الباحث في ملحقه الختامي إلى آيات القرآن الكريم التي يستخدمها 

أويل، إشكالية النص والتالتكفيريون في تبرير أعمالهم إلاجرامية، ولعل هذه إلاشارة نفسها برهان على 
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فهناك مدراس فكرية متطرفة تقدم قراءات لتلك النصوص تبرر من خاللها "التعصب" ضد آلاخر، 

 ما كان معتقده. 
ً
 كائنا

في معالجة التعصب، اقترح الباحث الكريم كخطوة أولى: "الفهم السليم لطبيعة الحياة وأن إلانسان  -

مكملة لبعضها، ومتعاونة ومتضافرة فيما بينها، وليست متنافرة مكمل ألخيه، وأن الهيئات واملؤسسات 

 الاتفاق على معنى 
ً
وال مختلفة." وهي مقاربة فلسفية تصلح كتمرين ذهني، ولكن من الصعب تماما

 ؟"الفهم السليم لطبيعة الحياة". هل هو فهم ديني، أم فلسفي أخالقي، أم براغماتي

طاردة بين الحرية والتعصب، وال أتفق معه في هذا الرأي، كما اقترح الباحث أن هناك عالقة تبادلية  -

 ال أتفق مع رأي ألاستاذ جباعي الذي قدم الاقتراح نفسه، وإن كانت لقراءته ينابيع مختلفة.

 

 ورقة أ. جاد الكريم الجباعي .3

الباحث لتحيل أهم أسباب التعصب، إلى اشتباه العالقة بين الذات والهوية، وإلى  ورقةأتت  -

سات السلطة بكل أشكالها، وإلى ألايديولوجيات املتنوعة بصفتها "تحمل جرثومة التطرف مؤس

والعنف وإمكانية تحويل آلاخر إلى إرهابّي"، ولكن السلطة كما يعرفها الباحث هي ملمح أساٌس في 

 مالظاهرة البشرية منذ نشوئها. فالسلطة مرتبطة بمنطق القوة وممارستها وبمنطق الهرمية التي تحك

عالقات البشر بعضهم ببعض. إن ضرورة السلطة تأتي من كون كل العالقات إلانسانية، كما يقترح 

مبنية على توازن القوة، فهو يقول: إنَّ تحليل عالقات القوة أساس للعالقات الاجتماعية  "فوكو"

كن أن يم ولفهمنا للعالم ولذواتنا وللحصول على املعرفة. وبالتالي ووفق منطوق مقوالت الباحث،

يتحول كل العالقات البشرية، من املستوى الثنائي إلى املستوى الجمعي، فاملجتمعي، فالعابر 

 قات تحمل "جرثومة التطرف والعنفللثقافات والدول، إلى عال
ً
" وفي حين قد يكون هذا صحيحا

ؤثر لتي تمن الناحية الفلسفية إال أن الباحث لم يتطرق إلى مغازيه الاجتماعية ضمن السياقات ا

 فيها.

. إن موضوعة الحرية، بمفهومها املطلق  -
ً
لم أجد تحليل الباحث لعالقة الحرية بالتعصب مقنعا

 ،
ً
ومفاهيمها الاجتماعية والسياسية املرتبطة بممارسات القوة في إلاطار إلانساني موضوعة هامة جدا

سية بين الحرية والتعصب. "تأريضها". ولكن ال عالقة عك وكذلك النظر في إلامكانيات السورّية لـ

، وألاكثر ممارسة لحرية التعبير نماذج صارخة للتعصب وفق 
ً
ففي بعض املجتمعات ألاكثر تحررا

التعاريف التي قدمها الباحث. أما ما يشير إليه الباحث في الانتقال من ثقافة ألاصالة إلى ثقافة 

ة في املصطلح. فاألصالة، من حيث الحرية، يطرح إشكالية مفهوم ألاصالة لديه، وقد تكون إشكالي

 للحرية.
ً
 حتى في لحظة تعريفه ليست نقيضا

ً
 متحركا

ً
 كونها مفهوما

 "ضد" جماعة بعينها، بل قد يكون "لـ" انتماء ما ضد كل  -
ً
ليس من الضرورة أن يكون التعصب دائما

، الجنس البشري الانتماءات ألاخرى، ولعل هذا هو أكثر أنواع التعصب خطورة، فاآلخر لديه هو بقية 

 أو في النوع الاجتماعي. 
ً
 أو عرقيا

ً
 أو دينيا

ً
 إيديولوجيا

ً
 وليس آخر محددا
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 لي قراءة العالقة بين الهوية والذات، وأتفق مع الباحث فيما قاله مع التشديد على  -
ً
 جدا

ً
كان مفيدا

 كالهوية هي صناعة، حتى وإن كانت فردانية. 
ً
 أن الذات أيضا

 في املوضوع السوري .2

..إلخ( قائم في مجتمعنا .إنَّ التعصب بمختلف أنواعه )عرقي، ديني، مذهبي، عقائدي، جنساني -

 دولة ما بعد 
ً
اليوم، وقد تكون الحرب أخرجت أسوأ مفرزاته، فما هي جذوره؟ هل هي حقا

الاستعمار؟ أم ممارسات السلطة/ السلطات في مراحل مختلفة من التاريخ السوري؟ أم أن هذه 

في دمشق وليدة الحداثة أو الدولة الحديثة؟ أم أن  1861ألاسهل. هل كانت "طوشة"  هي إلاجابة

 متشابكة اجتماعية سياسية نفسية دينية تخرج مارد التعصب بلبوسه الفتنوي من 
ً
هناك أسبابا

 قمقمه؟

 

    د. عبد السالم راجح

يقول الجرجاني  .تصورهيقرر علماء القواعد الكبرى في إلاسالم أن الحكم على الش يء فرع من  -

، فال يحكم على ش يء، إال بعد "حصول صورة الش يء في العقل"هو : التصور ، صاحب التعريفات

 للواقع، وإال حصل خلل كبير في فهم الش يء.
ً
 حتى يكون الحكم مطابقا

ً
 تاما

ً
 تصوره تصورا

يمة، معية سقلقد ابتليت البشرية بفئات من الناس هم إما مرض ى نفسيون، أو ضحايا تربية مجت -

 أو أناس حملوا قناعات إيديولوجية منحرفة، لتحقيق أغراض معينة ومصالح محددة.

ف  -
ّ
 لوجود أولئك، يعاني من صور تعصب مقيت، أعمى البصر والبصائر، وخل

ً
فإذا بالعالم تبعا

 املآس ي والويالت في املجتمعات إلانسانية!

ناك عصبيات لألسر وأخرى لألوطان وثالثة لقد شهد العالم أفانين في التعصب على مر الدهور فه -

 لألجناس ورابعة لألديان واملذاهب وامللل.

، وشوهت عن قصد  -
ً
 وبهتانا

ً
يعنيني في هذا املقام البحث في التعصب كظاهرة ألصقت باإلسالم زورا

 بالتعصب والشدة 
ً
ممنهج مفهوم إلاسالم ومصطلح الدين حتى أضحى هذا املصطلح مقرونا

إن هذه الورقة ستحرص على بيان حقيقة إلاسالم، كما أنزله هللا وبيّنه  ا ذكر.والتطرف إذا م

 عن تأويالت املبطلين، وتحريف الغالين، وانتحال املنتحلين.
ً
 رسوله، لنأخذه بعيدا

-  
ً
لقد نظر الدين إلى العصبيات على أنها ضرب من الحماقة، وجعل الاعتراف بها أو الدعوة إليها هدما

لرساالت السماء التي قررت أن مكانة إلانسان تكون بما اكتسب من خير، وأنه ال  لألركان ألاولى

َر  حساب ملا تواضع عليه الناس من شارات الرفعة أو الخسة، فابن النبي وابن البغي سيان، إن تأخَّ

َم ألاخير في ميدان املكرمات لم يضره نسبه.  ألاول في سباق الصالحات لم ينفعه حسبه، وإن تقدَّ

 من أولي العزم ألجل بيان أن املذكور فيها يمثل وق -
ً
د أوضح ربنا هذا املعنى في آية عامة ذكرت رسال

ٰى )  ِبَما ِفي ُصُحِف ُموس َ
ْ
أ بَّ

َ
ْم ُين

َ
ْم ل

َ
ٰى )36قاعدة إنسانية جامعة:﴿ أ

َّ
ِذي َوف

َّ
ِزُر 37( َوِإْبَراِهيَم ال

َ
 ت

َّ
ال

َ
( أ
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َرٰى )
ْ
خ

ُ
 ِوْزَر أ

ٌ
ْيَس 38َواِزَرة

َّ
ن ل

َ
 َما َسَعٰى ) ( َوأ

َّ
نَساِن ِإال ِ

ْ
 ُيَرٰى )39ِلْل

َ
نَّ َسْعَيُه َسْوف

َ
مَّ ُيْجَزاُه 41( َوأ

ُ
( ث

ٰى )
َ
ْوف

َ ْ
َجَزاَء ألا

ْ
 ( ﴾النجم.41ال

، ألجل اجتماع املختلف ولقاء املفترق، بعد أن تاهت البشرية  -
ً
إن هللا سبحانه شرع الدين أصال

 عند غيبة وحي السماء في صحاري 
ً
 وقرونا

ً
الفرقة والعصبيات واستعباد إلانسان ألخيه  قرونا

ْيَنا ِبِه  إلانسان. ْيَك َوَما َوصَّ
َ
ْوَحْيَنا ِإل

َ
ِذي أ

َّ
وًحا َوال

ُ
ٰى ِبِه ن يِن َما َوص َّ ْم ِمَن الّدِ

ُ
ك

َ
َرَع ل

َ
فقرر سبحانه:﴿ ش

وا ِفيِه ۚ 
ُ
ق َتَفرَّ

َ
 ت

َ
يَن َوال ِقيُموا الّدِ

َ
ْن أ

َ
ٰى ۖ أ ٰى َوِعيس َ ُه ِإْبَراِهيَم َوُموس َ

َّ
ْيِه ۚ الل

َ
ْدُعوُهْم ِإل

َ
ِرِكيَن َما ت

ْ
ش

ُ ْ
ى امل

َ
ُبَر َعل

َ
ك

ْيِه َمْن ُيِنيُب )
َ
اُء َوَيْهِدي ِإل

َ
ْيِه َمْن َيش

َ
 (﴾الشورى.13َيْجَتِبي ِإل

لقد استعرض لنا ربنا في هذه آلاية تاريخ ألانبياء الذي يمثل بالضرورة تاريخ إلانسانية، واختصر  -

يكم فكيف باهلل عل ين ألنبيائه، ومنتهى ما أوصاهم به أن ال يتفرقوا.سبحانه غاية ما شرع من الد

بل إن هللا جعل من دينه رابطة  يمكن أن يتهم دين هذا عنوانه بالتعصب والتطرف والتشدد؟!

 تجمع بين من لم يجتمعوا في رحم أم واحدة في أخوة هي فوق أخوة النسب، 
ً
تقرب البعيد، ورحما

 
ْ
ؤ
ُ ْ
َما امل  )فقال: ﴿ِإنَّ

ٌ
َوة

ْ
ٍم على الناس، إذ جمعهم بعد  ( ﴾ الحجرات.11ِمُنوَن ِإخ وجعل ذلك محَل تنعُّ

ُروا ِنْعَمَت ﴿فرقة وتقاتل ووصف التعصب والفرقة والتشاحن أنها نار تحرق صاحبها فقال: 
ُ
ك

ْ
َواذ

ْصَبْحُتم 
َ
أ
َ
ْم ف

ُ
وِبك

ُ
ل
ُ
 َبْيَن ق

َ
ف

َّ
ل
َ
أ
َ
ْعَداًء ف

َ
نُتْم أ

ُ
 ك

ْ
ْم ِإذ

ُ
ْيك

َ
ِه َعل

َّ
َن الل َفا ُحْفَرٍة ّمِ

َ
ٰى ش

َ
نُتْم َعل

ُ
َواًنا َوك

ْ
ِبِنْعَمِتِه ِإخ

 
ُ
ك

َّ
َعل

َ
ْم آَياِتِه ل

ُ
ك

َ
ُه ل

َّ
ُن الل ِلَك ُيَبّيِ

َٰ
ذ

َ
ْنَها ۗ ك م ّمِ

ُ
ك

َ
ذ

َ
نق

َ
أ
َ
اِر ف  ( ﴾آل عمران.113ْم َتْهَتُدوَن )النَّ

 قومه: )يا معشر امل -
ً
وى سلمين أبدعفي يوم من ألايام نادى رسول إلاسالم محمد بأعلى صوته مخاطبا

الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة( نعم إنه قرر أن العصبية منتنة وأنه ال محل لها في 

 منظومة إلاسالم الحنيف.

هل تعرفون سبب هذه الصرخة املدوية، إنها صرخة في وجه من أراد إزكاء نار العصبية القديمة  -

ار هذه الفتنة شاس بن قيس اليهودي الذي ساءه أن التي كانت بين ألاوس والخزرج، والذي أوقد ن

  121تجتمع القلوب بعد تقاتل 
ُ
نوف ر لكل صنِك سنة بين القبيلتين اللتين اجتمعتا على إلاسالم امل

التعصب. لقد كاد إلاسالم اليوم أن يختنق من تعصب املستحمقين من أتباعه من جهة أو الناقمين 

 من جهة أخرى.
ً
 عليه بهتانا

 حين أضفوا على الدين سمة الانغالق  لقد وهم -
ً
 شنيعا

ً
بعض أبناء إلاسالم من قصيري النظر وهما

على النفس والنأي ال سمة الانفتاح على آلاخر الذي هو شريك إنساني، عبر عن ذلك القرآن حين 

 وقرر إنسانية هذا الدين وعامليته، وأنه جاء ليكمل ويتمم ويبني ال ليهدم ويلغي ويهدم، فالقرآن ه

وا ۚ القائل:
ُ
َباِئَل ِلَتَعاَرف

َ
 َوق

ً
ُعوبا

ُ
ْم ش

ُ
َناك

ْ
ٰى َوَجَعل

َ
نث

ُ
ٍر َوأ

َ
ك

َ
ن ذ م ّمِ

ُ
ْقَناك

َ
ل
َ
ا خ اُس ِإنَّ َها النَّ يُّ

َ
﴿يا أ

 (﴾الحجرات ، وجاء في الحديث الشريف : )إنما بعثت ألتمم مكارم ألاخالق(. 13)

ى للتعصب من  -
ّ
فها هي  سبيل إلى هذا الدين؟إننا أمة نلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت، فأن

القواعد ألاصولية تقرر أن )شرع من قبلنا شرع لنا( هو دليل يستنبط منه الحكم الشرعي ما لم 

ْر ِعَباِد ) ِ
ّ

َبش
َ
ِبُعوَن 17يرد في شرعنا ما ينسخه فاهلل هو القائل: ﴿ف

َّ
َيت

َ
ْوَل ف

َ
ق

ْ
ِذيَن َيْسَتِمُعوَن ال

َّ
( ال
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ِذي
َّ
ِئَك ال

َٰ
ول

ُ
ْحَسَنُه ۚ أ

َ
َباِب )أ

ْ
ل
َ ْ
و ألا

ُ
ول

ُ
ِئَك ُهْم أ

َٰ
ول

ُ
ُه ۖ َوأ

َّ
( ﴾الزمر.  وهذا شأن املسلم مع 18َن َهَداُهُم الل

الثقافات والحضارات، أنه يأخذ أحسن ما فيها ويضمه إلى ما عنده فهو يأخذ ما يأخذ عن بينة 

 ويدع ما يدع عن بصيرة.

 بالحوار على مستويا -
ً
 حافال

ً
ه، ت شتى، كالحوار املباشر بين هللا ومالئكتإن من يقرأ القرآن يجده كتابا

بل أخطر من ذلك وآكد في منهج القرآن الحواري، إنما يظهر في حوار هللا تعالى مع إبليس، لك أن 

 في سورة ص آلايات 
ً
ولك أن تتدبر حوار الرسل مع أقوامهم، أو لعل ، 85-74تراجع الحوار كامال

 ،وار أن هللا علم رسله وخاطبهم أنه أرسلهم إلى إخوانهممن أبلغ ما يتوقف عنده املرء في هذا الح

  ،وإلى عاد أخاهم هودا
ً
 ، وإلى ثمود أخاهم صالحا

ً
مع ما بينهم من اختالف ، وإلى مدين أخاهم شعيبا

 في املعتقد.

افتنا إن ثق إن املنهج القرآني يرسخ مبدأ ألاخوة إلانسانية الجامعة، من خالل هذه الرسائل البليغة. -

مية وهي تنفض عنها غبار التعصب، تتجه في منهجها العام ومسلماتها إلى ترسيخ قاعدة إلاسال 

 التجديد كتعبير صريح عن طواعيتها ومناسبة أحكامها للزمان واملكان والظرف والعائد والحال.

 .تؤكد ذلك قاعدة )ال ينكر تغير الفتوى بتغير ألازمنة وألامكنة والظروف وألاحوال والفوائد(

وسطية املنهج إلاسالمي وهو بصدد بناء أحكامه تظهر بجالء لكل مكلف بهذه النصوص إن  -

الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها "يقول الشاطبي وهو شيخ املقاصد من الفقهاء:  الحكمية.

على الطريق الوسط ألاعدل، آلاخذ من الطرفين بقسط ال ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد 

وال انحالل، بل هو تكليف جار على موازنة، تقتض ي في جميع املكلفين غاية  من غير مشقة عليه

 ."الاعتدال

إن إلاسالم هو حالة سامية لم تكن روحية مجردة وال مادّية جامدة، إنها سمة إنسانية  خالصة -

 للفطرة البشرية.
ً
إن التعصب الذي يأباه إلاسالم هو  جامعة أخذت من كل جانب بطرف، مالءمة

ب عن كيان إلاسالم الشامخ أكدت ذلك آيات القرآن وسنة نبيه وكذلك سماته جسم غري

وإن كل من أدخل في إلاسالم ما ليس فيه من هذا املعنى املتشدد عليه أن يعرف أنه  التشريعية.

، الدين رخصة عن ثقة"يقول الحسن البصري من طبقة التابعين:  ليس املعبر عن حقيقة إلاسالم.

 .  "ه كل أحدأما التشدد فيتقن

 

    د. عماد خليل

-  
ً
 ُيعدُّ ما قّدمه الزمالء في أوراق عملهم إسهاما

ً
في مجال دراسة التعصب، لكن الطابع  مشكورا

 في هذه الدراسات، وظهَر الكثير من املصطلحات واملفاهيم ذات اللغة 
ً
النظري والتنظيري كان سائدا

الاختصاصية املقفلة، وذات الطابع العالمي التي يكتنفها الغموض بالنسبة للقارئ العام، وتحتاُج 
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ً
على مقاس التعصب املحلي الذي يجتاح حياتنا إلى بعض إلايضاح والتبسيط والتوطين محليا

فهم وتنسجم مع الواقع في بالدنا وحياتنا.
ُ
 وينغص علينا عيشنا، بحيث ت

، ضد شخص ينتمي إلى  -
ً
 عدائيا

ً
، واتجاها

ً
 منحرفا

ً
ُد التعّصُب في علم النفس، بصفته سلوكا ُيحدَّ

ى الانتماء لهذه الجماعة جماعة ما، بالتالي، يشمل العداء الجماعة دون أي سبب أو مبرر سو 

 سبٌق م التعصب حكٌم و والاتصاف بصفاتها، تلك الصفات التي تثير الاعتراض ضد صاحب الاتجاه. 

 اتجاه وهو فرد إلى الجماعة املنتمي إليها. مبني على عضوية هذا ال ،غير واقعي والمنطقي منحاٌز 

 )كراهية مقلدة
ً
عمياء( وليس من السهل  يحمل النمطية والجمود في جوهره مشحون انفعاليا

التعديل في مساره أو التأثير فيه بما يناقضه. حكم التعصب ال يصدر بموجب الخبرات العقلية 

لتعصب ا يعداملعرفية، بل يتم في ألاغلب وفق التقليد والطاعة العمياء في جو تعطيل عمل العقل. 

 ة.الستخدام سياق تفكيري يقوم على التكرار على ما يشبه العاد ميٌل 

يتصف التعصب باالتساق في مكوناته املعرفية والنزوعية، إذ إن للمتعصب أفكار الجماعة  -

وأحكامها املسبقة واملعتقدات املتطرفة املكونة لدافع الكراهية ورفض آلاخر، بصفة انفعالية 

 موجهة نحو آلاخر بسلبية عنيفة ترقى حد العدوان.

عمليِة تحّول  لذاتّية، لصالح الجماعة، على أساِس ُيَعّد التعصب رّدة فعل، تكون بالتخلي عن ا -

، ألنها تقوم على إلغاء ألانا لخدمة مطامح الجماعة، سواء أكانت خّيرة أم شريرة، في عمقهاعدائية 

أي أن الفرد يلغي فرديته لتحقيق غايات الجماعة، بمعزل عن الخضوع ألّية معايير، ويتفاقُم 

"إسقاط"، إذ ينقل الصفات السلبية الذاتّية فيه إلى آلاخر الذي عندما يقوُم املتعصُب بعملية 

 يتعصب ضده، وبالتالي يضفي الصفات إلايجابية عليه وعلى الجماعة التي ينتمي إليها.

 الطفل طوال مراحل نموه تباعد جماعته عن الجماعات  -
ُ
ينمو التعصُب مع الفرد بالتدريج ويالحظ

 كي  ألاخرى التي تتعصُب جماعتُه ضدها،
ً
 معدا

ً
وتصفها بصفات النقص والدونّية، ويصبح الحقا

 ألمنه وكيانه مع الجماعة. املؤسسات التربوية تدرس مادة 
ً
يدرك الفروق ويفهمها بصفتها تهديدا

دولة متعددة ألاديان )شبه علمانية(، بالتالي يرافق  ةالتربية الدينية كمقرر للطالب الصغار وسوري

دّيٍ يجعل من الطفل يدخل في دوامة الحيرة والاستغراب ذلك عملية فصل للطالب عل
َ
ى أساس َعق

 بعض العائالت عن مدارس من لون ديني واحد 
ُ

وحتى الاستهجان لعملية الفصل املقيت، بل يبحث

 أو ال توجد املدارس ذات اللون الديني الغالب، فتجري 
ً
لتدريس أبنائها، وقد ال يكون ألامر متاحا

ساس الديني وهنا يبدأ الطفل في التفكير بماهية آلاخر وماذا وملاذا وكيف...الخ. عملية الفصل على ألا 

إن تدريس مادة ألاخالق أو التربية الصحية قد يكون البديل ألانجع من وجهة نظر كثير من التربويين، 

 وتحصن الطفل عن التفكير غير املريح باآلخر.

ساس في بنيان الشخصية وما تحمل من إنَّ فكرة الشخص عن نفسه هي مفهوم الذات وهي ألا  -

سمات سلوكية قد يكون التعصب أحد سماتها. هذه الفكرة أساس التكيف الذي يقوم به الفرد 

مع نفسه واملحيط، والذات تتكون من مجموعة إدراكات الفرد عن نفسه واملحيط من حوله بهدف 
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ة الشخصية وتحقيق الانسجام تكوين خبراته إلادراكية والانفعالية املساعدة على تكوين ماهي

والاستمرار في التكيف إلايجابي الصادر عن إسهاٍم مضبوٍط وواٍع لذات متماسكة تعي وتدرك 

ألامور، وتقدر على الفهم والتبصر في شؤون الحياة. مفهوم الذات عملية )بنية( أكثر منها سمة، وهي 

 تكتنز بعملية التفاعل الداخلي والخارجي مع املحيط.

ذات هي فكرة الشخص عن املحيط من حوله بكل ما يحويه من مثيرات ووظائف ومصادر إّن ال -

د ما يختص بالفكرة التي يأخذها الفر  لألفعال. الفكرة الذهنية املكونة للذات تحوي ثالثة أبعاد هي:

اته نظرة الفرد إلى ذ، فكرة الشخص عن نفسه في عالقاته بغيره من الناس، عن قدراته وإمكانياته

كلما صغر الاختالف بين الطريقة الفعلية التي ينظر بها الفرد إلى نفسه والنظرة و  ا يجب أن تكون.كم

املثالية التي يرنو إليها ازداد نضج واتزان الفرد والارتقاء في سلم الصحة النفسية والتكيف السوي 

 )العالقة بين الذات الواقعية والذات املثالية(.  

لطة وخاضعة على نحو أعمى للسلطة وجامدة، وهي وصفية كارهة إّن الشخصية املتعصبة متس -

وعنيفة وعدوانية، على عكس الشخصية الصحية الحاملة للسمات والصفات إلايجابية الظاهر 

منها والكامن واملعبر عنها بالسلوك والتصرف. إن الشخصية تعد الركن ألاساس في تكوين وبنية 

ختلفة ومتشابهة بين شخص وآخر، التشابه باملسؤولية الذات ودرجة إلاحساس بالتماسك، وهي م

والاختالف بدرجة املسؤولية. إلاحساس بالتماسك يحصن الشخصية من خالل القدرة العالية 

على الفهم والتبصر والقدرة على إلادارة والحنكة في التصرف والقدرة على الاحساس بأشياء الحياة، 

 وإعطاء معنًى لها والتمتع بها.

 من املحتوى املعرفّي، في ماهية ومضامين يوازي  -
ً
، عملية حّل املشكالت، وُيَعدُّ حّيزا

ً
التفكيُر، تعريفا

قدم علماء الصحة النفسية بعض ألاخطاء  السلوك الحركّي الثالثة: املعرفي والعاطفي والهيجانّي.

 ,Beckتعصب )والالشائعة في التفكير تسبب إلاعياء النفس ي، ويتفاقم ألامر حتى الاضطراب النفس ي 

A. T. Congnativ therapy 1970:التفكير الشخص ي  ( مع ممارسة مثل هكذا أنماط من التفكير وهي

 
ً
 أو انفعاليا

ً
)املشخصن(: جوهر التفكير منطلق من الرأي الشخص ي الذي يمكن أن يكون متطرفا

 وغير ذ
ً
 )أنا أرى ألاشياء هكذا بالتالي ما أراه ُيَعدُّ صحيحا

ً
كير التفكير القطبي: تف لك...الخ(.والحياديا

متطرف يرى ألاشياء وألافكار وألاحداث أنها سالبة أو موجبة، جيدة أو شريرة، بيضاء أو سوداء، 

 على الحدود )تفكير حدي( يبقى على تخوم املشكلة.
ً
قائي: التفكير بطريقة التعميم الانت أي يفكر دوما

و مبالغ في تعميم بعض ألاحداث املختارة واملنتقاة، يتم التوسع في هذا النمط من التفكير على نح

ر التفكير بالتعميم املفرط: التفكي وتلميعها، وتعويمها، على حساب أحداث أخرى تمتلك ألاولوية.  

 من تعميم فكرة على نسق من ألافكار، على نحو غير مسوغ وغير مبرر، حيث تعمم 
ً
يكون انطالقا

 من منظور أو حدث بعينه أي محدد بغرض الاستهداف.ألاحكام وألاقوال ووجهات النظر، 
ً
 انطالقا

التفكيرـ املبالغة والاستغراق في التفكير: في هذا النوع من التفكير يشوه فهم ألاحداث أو بعض 
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 التبدالت القليلة 
ً
 مبالغا

ً
فيه من الاستغراق والتفصيل غير الهام والالمتصل  التي تعطي حّيزا

 باملوضوع ألاساس. يتم نشر وإذاعة تلك ألاحداث والتغيرات بإخراج موسع ومبالغ فيه.

 من العصبيات  ةإن أنماط التعصب الذي نعاني منه آلان في سوري -
ً
متنّوعة ومعّقدة، وتشمل أنواعا

ة، العرقية والعنصرية في بعض الحاالت، هذه ألانواع الدينية الطائفية، القبلية، القومية، املذهبي

هداف تالتي يعززها الفساد على مختلف أنواعه وانتشار املظالم والجهل والفقر، لكن الحرب والاس

، يعد السبب الرئيس فيما آلت إليه ألاوضاع في بالدنا التي نأمل أن ةالسياس ي الجيوبوليتك لسوري

نا أمل في إمكانية صحوتهم.  ةأسهم أبناء سوري تلتئم جراحها، تلك الجراح التي
ّ
 في نكئها، وكل

 

    أ. سوزان زكزك

 يقتل فيها  -
ً
 دموّية

ً
 التي نعيشها والتي تختزلها حالتان متطرفتان من التعصب حربا

ُ
تفترض الحالة

ألاخ أخاه، وظهور إلارهاب ذي اللبوس الديني بأقس ى مظاهره، تفترض النظر بعمق ومسؤولية إلى 

ألاسباب املباشرة وغير املباشرة التي أنتجت هذه الحالة. وسأستفيد من فرصة وجودي في مجلس 

 من صور التعصب وتجلياته 
ً
علمي ألتساءل بكل صراحة عن هذه ألاسباب، وألضيف بعضا

 الاجتماعية.

ة، يتحدد الهوية صورتنا عن أنفسنا، وبالتالي ستحدد صورتنا عن آلاخر الذي ال ينتمي لهذه الهو  -

ف سأسأل: كي وإذا أردنا أن ننتقل إلى الانعكاس املباشر لهذه الهوية وإلى ما يفرزه التعصب لها

  يمكننا التعامل مع:
ً
، تمييزا

ً
هويتنا كمنتمين لألمة العربية ذات الرسالة الخالدة التي أفرزت، عملّيا

، سلب حق املواطنة من عدد كبير من ال
ً
ننا النظر إلى حجة ت والسوريين؟ كيف يمكاسوريقوميا

د. الزعتري الذي يصف املتعصبين بـ "حال أهل الجاهلية الذين رفضوا الحق الذي جاءهم به 

 أن نحرمهم من حقهم في 
ً
 ملا عليه آباؤهم"؟ أليس تعصبا

ً
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تعصبا

على "التعصب" رفض الدعوة الجديدة؟ وأال ينطبق هذا "التعصب" املنسوب إلى أهل الجاهلية 

الذي نمارسه اليوم على أوالدنا عندما نربيهم ونربيهن ليكونوا على صورتنا ومثالنا، ونحرمهم من 

ألم يتعصب د. الزعتري ضد غير املسلمين عندما أورد في مداخلته: "ويأبى  الحق بتغيير دين أهليهم؟

 عند من أال تكرس هذه الهوي هللا إال أن تكون العصمة له ولكتابه ورسوله"؟
ً
ات املتعصبة شعورا

"؟ وأن الشرعية التي 
ً
 مبينا

ً
ينتمي إليها بأنه، هو أو جماعته، الحق وكل ما عداهم ليسوا إال "باطال

أال تولد هذه الشرعية الحقة  يمتلكونها هي الشرعية الحقة التي يجب أن ينصاع آلاخرون إليها؟

 بامتالك الحق املطلق، مما يدفع صاحب هذا الح
ً
ق ملحاولة الهيمنة على كل من ال يمتلك شعورا

 هذا الحق والتحكم بمصيره أو مصيرها؟
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هل يقف الضعفاء بشكل و ، لنشوء الاستبداد، بأشكاله كافة، الهويات "املتعصبة"أال تؤسس  -

عفوي مع الاستبداد؟ أم أن دعمهم لالستبداد يأتي بسبب التماهي بين املستبد وضحايا الاستبداد، 

 ستبد يدافع عن الحق املطلق؟ بحجة أن هذا امل

-  
ً
ُيَعدُّ التعصب للثقافة البطريركية وجعلها مرجعيتنا القانونية والاجتماعية "املقدسة" مؤّسسا

َ
أ

للتمييز ضد النساء الذي يتأسس على مبدأ قوامة الرجال على النساء، والذي يفرز أشكاال عديدة 

ما يسميه قانون العقوبات في سورية؟ أال من العنف ضد النساء، ومن بينها الاغتصاب الزوجي، ك

 
ً
 مباشرا

ً
 للحق املطلق الذي يمتلكه الزوج بصفته رأس العائلة؟ ُيَعدُّ هذا الشكل من العنف تجليا

هل يمكن وضع الصفتين البيولوجيتين الذكورة وألانوثة في سياق متعارض؟ أعتقد أننا يجب و  -

، ألنها هي من تحدد املستويات املتباينة لتمتع ن نستخدم هنا الهويات الجندرية: الرجل واملرأةأ

 كل منهما )الرجل واملرأة( بحقوق املواطنة. 

كيف يمكن التعامل مع استشهادات د. الزعتري التي تؤكد أن املرجعيات التي يستند إليها  -

الدواعش، على سبيل املثال، هي مرجعيات "مقدسة" طاملا أنها مأخوذة من القرآن ومن صحيح 

 ُيَحّرُِموَن  الحديث؟ وعلى سبيل املثال:
َ

ِخرِ َوال
ْ

َيْوِم آلا
ْ
 ِبال

َ
ِه َوال

َّ
ِمُنوَن ِبالل

ْ
 ُيؤ

َ
ِذيَن ال

َّ
وا ال

ُ
اِتل

َ
من القرآن: }ق

 
َ
ِجْزَية

ْ
وا ال

ُ
ى ُيْعط ِكَتاَب َحتَّ

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ِذيَن أ

َّ
َحّقِ ِمَن ال

ْ
 َيِديُنوَن ِديَن ال

َ
ُه َوال

ُ
ُه َوَرُسول

َّ
َم الل َعْن َيٍد َوُهْم  َما َحرَّ

ْيِه  [.29َصاِغُروَن{ ]التوبة: 
َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
ِه َصل

َّ
نَّ َرُسوَل الل

َ
ُه َعْنُه: أ

َّ
َي الل  َرض ِ

َ
ِبي ُهَرْيَرة

َ
من ألاحاديث: َعْن أ

 
َ
وَها ف

ُ
ال

َ
ا ق

َ
ِإذ

َ
ُه، ف

َّ
َه ِإال الل

َ
وا: ال ِإل

ُ
ى َيُقول اَس َحتَّ اِتُل النَّ

َ
ق
ُ
َزاُل أ

َ
اَل: "ال أ

َ
َم ق

َّ
ي ِدَماَءُهْم َوَسل ْد َعَصُموا ِمّنِ

َ
ق

". )صحيح مسلم، رقم الحديث  ِه َعزَّ َوَجلَّ
َّ
ى الل

َ
َها، َوِحَساُبُهْم َعل ُهْم ِإال ِبَحّقِ

َ
ْمَوال

َ
(، 1731) 3َوأ

(3/1357)). 

 سورية في والجندري، الديني املختلط، للتعصب القانونية التجليات بعض

الزوج، بسبب حرمانها من الزواج بغير مسلم: املفتي الدكتور تقييد حق املرأة املسلمة باختيار   -

محمد بدر الدين حسون "إذا أراد حامل الشريعة املوسوية أو حامل الشريعة العيسوية أن يتزوج 

ها ويؤمن بكتابها، كما تعترف هي  من فتاة تحمل الشريعة إلاسالمية، فما عليه إال أن يعترف بنبّيِ

ه وتؤمن بكتابه، ب ل وتقرؤه في صالتها، فكل مسلم يقرأ آيات من التوراة وإلانجيل من خالل بنبّيِ

د. محمد حبش: "الرجل سيد الدار يجب أن يؤمن بكل القيم املوجودة في الدار،  قراءته للقرآن".

 هو مؤمن باملسيح ومؤمن بالرسول )ص(، أما في حال كان الرجل 
ً
وعندما يكون الرجل مسلما

 بنبيك وقرآنك، يجب أال نسمح بزواج من هذا النوع".املسيحي يقول ال أؤمن 

استخدام "أشرف الدينين" في قضايا النزاع من أجل حضانة ألاطفال: تبعية الطفل إلى الدين  -

 
ً
شير صراحة إلى "وجوب تبعية الطفل  إلاسالمي غالبا

ُ
ما تهيمن على قرارات املحاكم الشرعية التي ت

" وهو 
ً
ما قررته املحكمة الشرعية بدمشق، في إطار إحدى القضايا  ألشرف أو ألفضل الوالدين دينا

بين شخصين من ديانتين مختلفتين، عندما حكمت بـ "إلحاق الولد بدين أمه وهو إلاسالم ألنه 

 بين امرأة تحولت 
ً
 )ألنه أصبح زواجا

ً
 الزواج باطال

ُ
 )....("، كما  عّدت املحكمة

ً
أشرف ألابوين دينا
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من رجل غير مسلم( وطالبت بتفريق الزوجين، وَعّد معاشرتهم غير شرعية  من املسيحية إلى إلاسالم

 (.2111-11-11بتاريخ  914، رقم قرار 2215)قرار رقم أساس 

 الدولة وتحمل السياس ي، الدين دور  إلغاء: تتطلب التعصب محاربةوفي الختام، أعتقد أن  -

  ومواطنيها، مواطناتها حيوات تنظيم في كافة، مسؤولياتها
ً
 عدمو  .ألاسرية العالقات في تحديدا

 اويةاملتس الحقوق  ضمانو  .قياسها يمكن ال وأخالقية وجدانية مسألة ألنه التسامح، على املراهنة

 . والقوانين الدستور  في

 

    د. إسعاف حمد

 
ً
، منتساؤل عن طبيعة العالقة بين التعصب والعنف الال أود بداية

ً
 كبيرا

ً
 تي أصبحت تشغل حّيزا

 اهتمامات املفكرين والباحثين في مجال العلوم الاجتماعية.

دواٍع تجعل التساؤل عن  عدةهناك  ملاذا التساؤل عن طبيعة العالقة بين التعصب والعنف؟ -

:
ً
 مبررا

ً
يتمثل أولها فيما نالحظه من تالزم تاريخي بين مفهومي التعصب  العالقة بين املفهومين أمرا

ن م حظة التاريخية التي ثار فيها نفٌر اجع الحضاري العربي منذ اللوالعنف، حيث بدأت حركة التر 

 عن الانتقام، 
ً
املسلمين على )عثمان بن عفان(، وتأججت نار الفتنة بمقتله، والتهبت بقميصه بحثا

 فدارت رحى الحروب، وبدأ التاريخ إلاسالمي الالحق يسجل املأساة تلو املأساة.

 بين مفهومي التعصب والعنف، فكل تفكير أما الداعي الثاني فيتجلى في أن  -
ً
 منطقيا

ً
ثمة تالزما

 إلى تبني موقف سلبي من آلاخر املختلف معاٍد له، وكل موقٍف سلبّيٍ معاٍد، 
ً
تعصبي سيفض ي حتما

 إلى سلوٍك عنيف.
ً
قد فالربط بين العلمانية والتسامح في الغرب،  وألاخير يكمن في سيؤدي حتما

،
ً
 واسعا

ً
 فكريا

ً
 و بحسبان أنه يفض ي إلى نفي التسامح عن الحضارات غير الغربية،  أثار جدال

ً
تحديدا

 الحضارة إلاسالمية.

لعل التأمل الجاد في املشهد السياس ي والثقافي العربي في الحقبة الراهنة، يوصلنا : مفهوم التعصب -

توطنة مسإلى اكتشاف خلل عميق تعاني منه الحياة السياسية والثقافية العربية، نتيجة أمراض 

ي : "غلو فرفه معجم العلوم الاجتماعيةوالتعصب كما ع داخل املشهد السياس ي والثقافي نفسه.

 للتسامح، وقد يؤدي إلى العنف 
ً
التعلق بشخص أو فكرة أو مبدأ أو عقيدة بحيث ال يدع مجاال

كرة وفوفي هذا السياق البد من إلاشارة إلى طبيعة الترابط العميق بين التعصب  ."والاستماتة

 لنزعة التعصب، كما يعتقد بعض املفكرين، كونها تنطوي على أمٍر 
ً
ل منطلقا

ّ
)التابو( التي تشك

 مطلق باملعنى السلبي أي )ال تقل(، ومن ثم فإن أساس )التابو( الفعل املمنوع.

                                                                     يمكن طرُح سؤاٍل جوهرّيٍ عن طبيعة التعصب: هل التعصب ماهّية فطرية أم مكتسبة؟                 -

، ويأخذ حالة 
ً
إنه سلوك مكتسب منذ الطفولة لدى مالحظته عند الكبار وممارستهم له فعليا
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 أو 
ً
الشعورية إلى حٍد كبير، وينطوي على بخس آلاخر حقه بسبب اختالفه عن املتعصب عرقيا

 أو سي
ً
 أو دينيا

ً
. ثقافيا

ً
 اسيا

إنها حالة الاضطراب  وهذا يحيلنا إلى سؤال آخر مفاده: ما الذي يدفع إلانسان إلى التعصب؟ -

النفس ي التي يعيشها، ومردها إلى ظروف مر بها ولم يستطع حسمها. وبهذا املعنى يؤدي التعصب 

ك لوظيفة نفسية تتلخص في التنفيس، عما يختلج في النفس من كراهية وعدوان مكبوت، وهو بذ

 يلجأ إلى العنف كي يفرغ شحناته الانفعالية املكبوتة.

 بأنه إلايذاء باليد أو باللسان، بالفعل أو بالكلمة في : مفهوم العنف -
ً
ُيعّرف العنف سوسيولوجيا

 أخرى جمعية، وفي كلتا 
ً
 تكون فردية، وتارة

ً
الحقل التصادمي مع آلاخر، وعملية إلايذاء هذه تارة

ا العنف والتعصب، بمعزٍل عن املوجبات الاجتماعية واملسارات التاريخية الحالتين ال تكون ظاهرت

التي خلقت هاتين الظاهرتين في الوجود الاجتماعي، لذا هي ظاهرة مركبة ال تقبل التبسيط أو 

ذلك أنه على املستوى النظري والفكري، نجد أن أغلب حاالت العنف هي وليدة معرفة  التسطيح.

ي جاهز، الوثن الذهني بكل أولوياته ومفاعالت ارتباطه، يحل أو يقترن تجريدية عن موروث ذهن

  بالوثن املادي، آلاخر يوضع في القالب املجّهز )سرير بروكرست(.
ً
، بصفته ظاهرة

ُ
كما ُيَعدُّ العنف

 عن خلٍل ما في سياق صانعها، سواء على املستوى النفس ي أو الاقتصادي 
ً
 أو مجتمعّية، تعبيرا

ً
فردّية

 أو الا 
ً
أن هذا جتماعي أو السياس ي، دفعه هذا السياق الذي يعانيه نحو استخدام العنف متوهما

 الخيار سيحقق له أهدافه.

التعصب هو الوجه آلاخر للعنف، فهما وجهان لحقيقة  :جدلّية العالقة بين التعصب والعنف -

العنف، فحينما الوجه الثقافي والفكري هو التعصب، والوجه الاجتماعي والسلوكي هو  واحدة:

مارس القوة التعسفية في إقصاء ألافكار، تنمو حاالت العنف والتعصب في املجتمع، 
ُ
قمع آلاراء، وت

ُ
ت

ويدخل الجميع في دوامة العنف والتعصب، بحيث تشمل جميع دوائر السياسة والثقافة 

العنف  فالتعصب يؤدي إلى العنف واستخدام التعسف والقوة ضد آلاخرين، كما أن والاجتماع.

يتغذى من التعصب ومن الثقافة التي تقف وراءه، وتمده باملبررات واملسوغات، وبالتالي يدخل 

 الجميع في دائرة جهنمية.

 

    د. سلمان مظلوم

يمكن أن نقول في التعصب: إنه وليد ثقافات ومعتقدات وأفكار، يعتقد املرء بصحتها، وهو مناٍف  -

تلك ألافكار والاعتقادات. ولذلك، فاإلنسان في وضع نزاعي بين لصفات الفطرة إلانسانية التي غطتها 

نزوعه إلى فطرته وما تمليه عليه بيئته الاجتماعية، وما جهودكم املبذولة في هذا سوى تعبير عن نزعتكم 

 إلانسانية الرفيعة كل بطريقته، سواء عن طريق الدين أو باالستعانة بالوضعية.
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َتَنٌه في العقول و  -
ْ
النفوس، وُمتجّلٍ في السلوك والنصوص، وإن عملية البحث في هذا التعصب ُمك

املفهوم، مهما تكثفت واستمرت لن تطاله بكليته، لتعدد تمظهراته وتجلياته، وإن ما تناوله الدكتور 

عالء الزعتري في بحثه، جاء نتيجة رؤيته لألمر من زاوية مختلفة، قلما تم رصده بهذه الطريقة، ولهذا 

ي هي ترتكز عليها ثقافتنا الدينية الت "بنية تحتية"ل آلاراء وألافكار التي أخرجها الدكتور يمكن أن تشك

 في الحقيقة كذلك، إذ إن الدكتور أزال الكثير من الَعَرض عن الجوهر.

إن التراكمات بكل أنواعها غيبت هذه الفهم الديني للتعصب عن دائرة حياتنا وضرورة استبعاد هذا  -

نعانيه حقيقة حولت التعصب إلى ظاهرة سليمة والتسامح والحوار إلى ظاهرة معتلة  الفهم، إذ إن ما

 ركهايم.و على حد تعبير د

َرهم، د. الزعتري "يقول  -
َ
َتهم وَمن نظر إلى الناس بعين الحقيقة َعذ

َ
من نظر إلى الناس بعين الشريعة َمق

هم َحبَّ
َ
إلى أن الكيفية التي ننظر بها إلى الناس ، لنصل من خالل حديثه "وَمن نظر إلى الناس بعين هللا أ

 بأننا آلاخر 
ً
هي التي تحدد املواقف والسلوك، فما علينا سوى ترقية نظرتنا إلى آلاخر، ونتذكر دائما

 بالنسبة له.

يلجأ البعض إلى التعصب كوسيلة لتحقيق الذات التي ال تكف عن مطلبها في التحقق، وفي ظل غياب  -

ة لتحققها، يغدو التعصب وسيلة عمياء لتحطيم مشاعر آلاخرين وتشويه الظروف املوضوعية والذاتي

 
ً
 أشكال وجودهم، في ظل توهم من يستغلها بأنها ألاداة املناسبة، في الوقت الذي يكون فيه أعمل هدما

 ورفضا لآلخرين.
ً
 وتدميرا

هذا يتعصب إلانسان في معظم ألاحيان نتيجة سلوك تعويض ي " معاوضة "، ليستكمل من خالل  -

 السلوك عُ 
َ
د النقص، ومثل هذا السلوك يعتمد عليه كميكانيزم دفاعي متوهم، وتأثيراته السلبية تترك ق

 مفتوحة.
ً
 كبيرة إن لم نقل جراحا

ً
 ندوبا

مركز وآلاخرون هوامش وأطراف، وعلى هذه القاعدة يكون  بأنه، ى املتعصب لفكرة أو رأي أو جماعةير  -

 التفاعل والتعامل معهم.

لبحث جهود ال تنكر في تحليل هذا املفهوم وأبعاده وتجلياته، وتوصياته في غاية ألاهمية كونها في هذا ا -

تطلق البحث نحو أفق فكري تتآلف فيه ألافكار التي تؤسس منظومة متكاملة، يمكن إلافادة منها في 

 تجاوز مفهوم التعصب. 

 لتوزيع عندما طرح غرامش ي مفهومه للمجتمع املدني بموازاة املجتمع الس -
ً
 جديدا

ً
ياس ي، كان شكال

السلطة في إطار جديد من خالل إكساب تنظيمات املجتمع املدني قدرة على التأثير في السلطة وتوجهاتها 

 في أماكن مختلفة من 
ً
 كبيرا

ً
والحد من إلافراط في استخدامها وكثرة تمددها. وقد لقي هذا الطرح قبوال

 ؟أو لنقل ما مدى قدرتنا على التأسيس لذلك ،ك الطروحاتالعالم، فإلى أي مدى كان تفاعلنا مع تل

إن تاريخنا تمذهب وتعصب، فمنذ ما يقارب ألالف عام قال املعري: إن املذاهب أسباب لتقريب الدنيا  -

-ميفاط-عباس ي-إلى الرؤساء وتسعون ألف ضحية في فتح عمورية، وكذلك تحقيب التاريخ إلى: أموي 

تاريخ ملوك وعائالت بعينها، لكن لم نالحظ حتى آلان وجود مفكرين أو  عصر انحدار.... هو في الحقيقة
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 لتاريخنا يتجاوز هذا التحقيب، ومازالت كتبنا الفلسفية 
ً
مؤرخين استطاعوا أن يضعوا تحقيبا

 
ً
في مطاردة عنيفة للمثال أثناء هروبنا من الواقع. فكيف علينا  أفالطونية بامتياز، لنجد أنفسنا دائما

 هذه الوقائع التي من املمكن أن نتعصب لها ونقاوم من يريد تغييرها. التعامل مع

أن نعيش الحاضر بكل حيثياته كونها ممكنات املستقبل: هذه الدعوة الصادقة يمكن أن تنتعش بمجرد  -

 إتاحة الفرصة للتفكير فيها، وهي الزمن املتحقق، رغم أن الزمن في سيالن دائم.

 للتطرف: و  -
ً
 للتعصب، وإن ما نشهده التعصب ليس مرادفا

ً
 عاليا

ً
لكن في الحقيقة ليس سوى تكثيفا

 من عنف وتطرف وإرهاب، ليس سوى تجليات للتعصب والعنف املختزن في أنفسنا.

 

    د. أحمد الدرزي

ُيعّد التعصب والعبودية املسألة ألاساس، في التعصب تتعلق بتشكلها ألاولي من لحظة الوالدة ضمن  -

و قومية لم تترك لْلنسان فيها حرية الاختيار فيتم تحديد اسمه و دينه و مذهبه  هوية ثقافية و دينية

و قوميته من اللحظات ألاولى من الوالدة، مما يؤدي لتشكيل هوية خاصة في بنية عامة جامعة لها 

سماتها املحددة، ما يدفع هذا إلانسان لصرف حياته كلها للدفاع عن املعبود املتشكل بداخله مع 

العقل النقدي الذي لديه القدرة على مراجعة ما تشكل لديه، وهذا يستلزم من هذا إلانسان  تغييب

للتعاطي مع املشتركين معه بالهوية كحالة قطيعية تجعل نفسها في موقع الاستعالء على بقية الهويات 

ولذلك  ألاخرى، وهي تسير باتجاهين مختلفين: إما الهجوم، وإما الدفاع، ذلك حسب موازين القوى،

فإن مسألة التعصب تساوي باملعادل الاجتماعي مسألة العبودية، وهي تختلف عن مسألة الحرية 

املرتبطة بوجود العقل الحر والنقدي الذي يسمح بإعادة صياغة الهوية بشكل إنساني متجدد، هذا 

راجها من إلخالنمط من التشكل للعصبية يشكل البنية ألاساسية التي يمكن العمل عليها من الخارج، 

إطارها الخفي إلى حّيز التحقق والفعل، ما يسمح للخارج املطلع على تفاصيل هذه الهويات التدخل في 

ر طريقة  مساراتها وإحداث الصراعات املطلوبة، وبما يخدم مصالح هذا الخارج، ولذلك البد من تغيُّ

ج ألافراد واملجتمعات من استخدام العقل، ليصبح أكثر حرية وذا طابع نقدي حتى نتمكن من إخرا

عبودية الهويات إلى إطار الهويات املتنوعة ذات الطابع إلانساني، مع إيجاد قواسم مشتركة مع الهويات 

؟ املسؤولية ألاولى في إعادة صياغة بنية العقل تعتمد ات فهل هذا ممكنألاخرى في سبيل حياة بال نزاع

 ع طويل يحتاج لعدة أجيال إذا ما بدأنا آلان.على املؤسسات التعليمية والجامعية، وهذا مشرو 

 

    د. أحمد الحاج علي

ثمة قاعدتان منهجيتان هما ألاساس في بناء دراسات حول املسائل إلانسانية التي تتجسد آلان في  -

القاعدة ألاولى: تؤكد أنه ال نتائج بدون مقدمات تحكمها . مصطلحات التعصب، التطرف، إلارهاب
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 ،ملقدمات، بقصد تصنيفها وتفكيكهاوالبحث املوضوعي يقتض ي أن نتوغل في أعماق اوتتحكم بها، 

القاعدة الثانية: تنتظم املنظور املوحد لألصول الفكرية الثقافية، وللتدرجات التاريخية التي استقرت 

  .على صيغة إرهاب، وتطرف، وتعصب

اسعة وهامة من رصد هذه الظاهرة ألابحاث املقدمة في إطار التعصب ألقت الضوء على مساحات و إن  -

الدراسات املقدمة على أهميتها  الخطيرة، وبدا أنه من الواجب أن يتم التنبه إلى النقاط التالية:

 لواقع ا
ً
لتعصب عبر ظاهرة إلارهاب تجاوزت عوامل إنتاج هذه الظاهرة من جهة، ولم تقدم رصدا

عي أو فلسفي، بما يعني نقلها من الكتب بقيت هذه الدراسات ذات طابع أكاديمي أو موض. و الراهن

والنظريات إلى حدود الصياغات التي جاءت عليها، وهذا ما أفقد البحث الكثير من الصدقّية 

 والواقعية، وقدم القليل من اللمحات التي تحيط بهذه الظاهرة في واقعها العياني القائم.

ملفهوم، ووجوه استعماله، وأغرق الباحث لقد انصب اهتمام أ.جاد الكريم الجباعي على تعيين حدود ا -

في استطرادات بدت وكأنها ال تتصل برصد التعصب، وإنما بفلسفته، وال سيما بوساطة نقطتين اثنتين 

 للعنف، وال نعرف هل 
ً
متفردتين إلى حد الغرابة في الطرح، ألاولى هي حسباُن )النضال( كفكرة مصدرا

 والفكرة الثانية هي للتعصب والتطرف وإلارهاب؟ ومكافئمصطلح العنف يصلح الستيعاب دقيق 

إدانته لالنتماء الوطني والقومي، وتقريره بأنه لوال العصبية ملا انتشر إلاسالم، وألاساس املوضوعي هو 

أن الوطنية والقومية ظاهرتان متالزمتان مع نشوء املجتمعات وألامم عبر الخصائص الحضارية 

و شعب، ثم إن إلاسالم في جوهره جاء لكي يلغي العصبيات، ويرفع وأولويات التحديات عند كل أمة أ

 
َ
منسوب القيم إلى املستوى إلانساني العام، حيث ال فرق بين أبيض وأسود، وال بين عربي وأعجمي إال

وهنا من املفيد أن نتحدث عن الانحرافات التي أدت إلى انتقال العصبية العربية القبائلية  بالتقوى.

إلى العصبية إلاسالمية املفتوحة واملتضخمة باالستناد إلى البعد إلانساني الذي خرج قبل إلاسالم 

بمعدالت كبيرة عن قيم إلاسالم في البشر إلى قيم إلانسان في أداء الطقوس والاكتفاء، بل الانكفاء إلى 

 مرحلة السلف الذي حكم الخلف حتى آلان.

لنزوع نحو التركيز على املبررات العقائدية، والنصية، وفي بحث الدكتور عالء الدين الزعتري نجد هذا ا -

والوقائع التي حدثت في زمن الصحابة، في مسعًى واضح إلثبات أن إلاسالم عدو التعصب، وهذا أمر 

حقيقي، ولكنه لم يتطور إلى درجة استغالل الحقائق إلاسالمية، واستصدار آراء تؤكد أنَّ التعصب 

 هلل وللقرآن ولل
ً
ثم إن البحث افتقد إلى ضرورة التمييز والتفريق ما بين  سلف الصالح.ليس انحيازا

 من استطرادات 
ً
الدين بحقائقه العليا، والتدين بما فيه من طرائق تفاعل مع الدين، وما فيه أيضا

ونتوءات أخذت النص القيمي إلى مجرد ذريعة إلنجاز سلوك مناقض لقيم إلاسالم، وهذا ما فتح ألافق 

، لْلسالم ذاته، وكثرت املرجعيات على مداه أما
ً
، وسلوكّيا

ً
، وإيمانّيا

ً
 فكرّيا

ً
م التطرف، بصفته تعميقا

وتكاثرت آلاثار التي أغرقت في البحث عن براهين وحكايات ومسارات، جعلت إلاسالم ينطلق من 

 املضافات، ويبتعد عن املصدر الحقيقي الغني والواضح في القرآن الكريم وسنة رسول هللا.
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وباملجمل فإن بحث الدكتور الزعتري هو تأكيد على التسامح من خالل النصوص الجاهزة، وهي ليست  -

 ملبادئ إلاسالم، وقيمه العليا في التسامح والبعد 
ً
مصدر اختالف، وهذا ما جعل البحث وثيقة وتوثيقا

 هما مصدر أخذه أصحاب النزعات ال
ً
 عن كل ما يؤذي إلانسان، والوثيقة والتوثيق معا

ً
خبيثة ستارا

 الختطاف إلاسالم، وهذا ما كان يجب أن يبحث فيه الدكتور الزعتري، ليكتمل بحثه القيم في 
ً
ومبررا

محوريه الكبيرين، ومحور النص بكل براءته وصفائه، ومحور التأويل والانحراف وفصل السلوك 

جية ور الزعتري منهالتطبيقي في الواقع املعاش عن مقتضيات النص، ومع ذلك نقول حمل بحث الدكت

 في الشكل واملضمون ال خالف عليها، وهي تصلح مادة للبحث في إلارهاب عبر مضامينها.

 أنه ينطلق من فكرة الالعنف، ومن منطق  -
ً
وفي بحث الدكتور كريم أبو حالوة ومنذ العنوان بدا واضحا

ة ر واملقياس لفهم ظاهر تجربة املهاتما غاندي في تجليات هذه الفكرة، وجعل هذه التجربة هي املعيا

التعصب والتطرف، دون التنبه إلى حقيقتين خطيرتين، ألاولى هي تمايز التجارب وتمايز قوى الاستعمار 

 عن 
ً
وإلارهاب في كل بلد عن آلاخر، وفي كل زمان عن آلاخر، والثانية هي أن تجربة غاندي كانت بحثا

ي بريطاني مع تعميم حالة التسامح والتصالح فالاستقالل بطريقة تبقى فيها الهند ضمن الكومنولث ال

بيئة هي أكبر مساحة في العالم للتنوع الديني واملذهبي وإلاثني، ولكن الدراسة ربطت بصورة أكيدة ما 

 وبصورة عامة كانت بين تجربة غاندي، واستخالص الدروس منها، لبناء التسامح ومواجهة الاستبداد.

 وار في بحث ظاهرة إلارهاب.يز إلكمال املشالدراسات نقطة انطالق، وموعد تحف

 

    أ. كفاح حداد

ظاهرة قديمة حديثة،  وهو ،التعصب هو عدم قبول الحق عند ظهور الدليل بناء على ميل إلى جانب -

 بها العديد من املفاهيم كالتمييز العنصري والديني والطائفي والجنس ي والطبقي، ولعل
ُ
 نااستنتج انيرتبط

 منها، كان سببه هو التعصب للدين أو العرق أو  نامن دراست
ً
للحروب والصراعات التاريخية أن كثيرا

 اللون وما زالت هذه الظاهرة، تتجدد باستمرار في عصرنا الحالي وتشكل آفة تدمر الشعور.

م إعالن خاص بشأن القضاء  1981صدر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة في تشرين الثاني عام  -

أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو املعتقدات، وتعني أي تمييز أو استثناء  على جميع

أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو املعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو إنقاص الاعتراف 

 ة.بحقوق إلانسان والحريات ألاساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من املساوا

التعصب: من العصبية. والعصبية: أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته ” قال ابن منظور:: التعصب لغة -

ب معهم على من يناويهم، ظاملين كانوا أم مظلومين. وقد تعصبوا عليهم، فإذا تجمعوا فإذا تج
ُّ
عوا موالتأل

ه، ويعتصب بهم أي والعصبة: ألاقارب من جهة ألاب ألنهم يعصبون على فريق آخر قيل: تعّصبوا.
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.)
ً
العصبية و يحيطون به ويشتد بهم. وفي الحديث:)ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل َعَصِبّية

 ”.والتعصب: املحاماة واملدافعة. وتعصبنا له ومعه: نصرناه

- :
ً
  التعصب اصطالحا

ً
يمكن تعريف التعصب بأنه شعور داخلي يجعل إلانسان يتشدد فيرى نفسه دائما

ويظهر هذا الشعور بصورة ممارسات ومواقف  ويرى آلاخر على باطل بال حجة أو برهان.على حق، 

 متزمتة، ينطوي عليها احتقار آلاخر وعدم الاعتراف بحقوقه وإنسانيته.

ى إلاكراه عل –عز وجل  –وقد نفى هللا  التعصب الديني أو الطائفيمنها:  للتعصب أشكال مختلفة، -

ِه اعتناق إلاسالم بقوله: }ال إِ 
َّ
ِمْن ِبالل

ْ
وِت َوُيؤ

ُ
اغ

َّ
ُفْر ِبالط

ْ
َمْن َيك

َ
ّيِ ف

َ
غ

ْ
ُد ِمَن ال

ْ
ش َن الرُّ َبيَّ

َ
ْد ت

َ
يِن ق َراَه ِفي الّدِ

ْ
ك

هُ 
َّ
َها َوالل

َ
ِفَصاَم ل

ْ
 ان

َ
ى ال

َ
ق

ْ
ُوث

ْ
ُعْرَوِة ال

ْ
ِد اْسَتْمَسَك ِبال

َ
ق

َ
التعصب العرقي أو ، و [256َسِميٌع َعِليٌم{ ]البقرة: ف

عصب الت، و ي، سواء اختلفت ألالوان أو اتفقتو التعصب على أساس النوع البشر القومي أو القبلي: وه

، بصفة أحادية مع إلغاء الرأي آلاخر ورفض تقبله ونقاشه. وهو إلغاء العقل، 
ً
الفكري: وهو التفكير دائما

 
َ
 وإلاسالم دين وسطية وتوازن في تناول ألامور وعند التعامل مع البشر، يقول سبحانه وتعالى:}َوك

َ
ِلَك ذ

َنا ا
ْ
 َوَما َجَعل

ً
ِهيدا

َ
ْم ش

ُ
ْيك

َ
ُسوُل َعل وَن الرَّ

ُ
اِس َوَيك ى النَّ

َ
َهَداء َعل

ُ
 ش

ْ
وا

ُ
ون

ُ
َتك ِ

ّ
 ل

ً
 َوَسطا

ً
ة ْم أمَّ

ُ
َناك

ْ
ِتيَجَعل

َّ
 ال

َ
ة

َ
ِقْبل

ْ
 ل

ْت 
َ
ان

َ
ى َعِقَبْيِه َوِإن ك

َ
ِلُب َعل

َ
ن َينق ُسوَل ِممَّ ِبُع الرَّ

َّ
َم َمن َيت

َ
 ِلَنْعل

َّ
ْيَها ِإال

َ
نَت َعل

ُ
ِذيَن َهَدى ال ك

َّ
ى ال

َ
 َعل

َّ
 ِإال

ً
ِبيَرة

َ
ك

َ
ُه ل

ّ
ل

ِحيٌم {  رَّ
ٌ

وف
ُ
َرؤ

َ
اِس ل ْم ِإنَّ هللَا ِبالنَّ

ُ
ك

َ
ُه ِلُيِضيَع ِإيَمان

ّ
التعصب للنوع الاجتماعي: ، [143]البقرة: َوَما كاَن الل

اية فكتعصب النساء للنساء، والرجال للرجال مع إلغاء مبدأ تفضيل الناس، على أساس التقوى والك

التعصب الرياض ي: وهو الحب الشديد لفريق أو رياضة، دون غيرها وعدم و  واملوهبة واملهارة كل بحسبه.

تقبل النقد له. ويكفي في بيان ضرره أنه بال ثمرة. وألالعاب الرياضية وسيلة، وليست غاية فكيف 

ا ، ملا وجدنا لها هذيتعصب ملتعاطيها، ولو أن الناس استمتعوا بفوائدها وبقضاء الوقت في مباحها

، إلخالزخم والتفاعل معها، ولكن ثمة من يستفيد من التعصب لها بكا
ً
 وسياسيا

ً
 ،فة فروعها تجاريا

لى هللا ص –التعصب الطبقي: وهو ما جعل املشركين يعاندون في دخول إلاسالم في عهد النبي الكريم و 

ّزَِل َه 
ُ
ْوال ن

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ْرَيَتْيِن َعِظيٍم{ ]الزخرف:عليه وسلم، قال تعالى عنهم: }َوق

َ
ق

ْ
ى َرُجٍل ِمَن ال

َ
ُقْرآُن َعل

ْ
ا ال

َ
[، 31ذ

َيا  فرد عليهم هللا اعتراضهم بقوله:
ْ
ن َحَياِة الدُّ

ْ
َتُهْم ِفي ال

َ
َسْمَنا َبْيَنُهْم َمِعيش

َ
ْحُن ق

َ
َك ن ُهْم َيْقِسُموَن َرْحَمَت َرّبِ

َ
}أ

ْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت لِ 
َ
ْعَنا َبْعَضُهْم ف

َ
ا َيْجَمُعوَن{َوَرف ْيٌر ِممَّ

َ
َك خ ا َوَرْحَمُت َرّبِ ِريًّ

ْ
 َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسخ

َ
ِخذ  َيتَّ

 [.32]الزخرف:

ال يمكن للمتعصب أن يرى الواقع على حقيقته؛ ألنه  للتعصب أضرار كثيرة يمكن إجمالها فيما يلي: -

 للعِيان ال يمك
ً
ن جحوده، وبالتالي فأحكامه ال يرى ما يميل إليه، وال يرى ما يرى غيره، وإن كان ظاهرا

النسيج الاجتماعي، ويوسع هوة  التعصب يقطع، ن تكون وفق مقتض ى الحكمة والصوابيمكن أ

يحرض على لوي أعناق الحقائق، ويزيف الواقع، ، و يقلل فرص التوصل إلى حلوٍل ناجعةالخالف، و 

يفسد و  ،ألافراد وأطراف املجتمع في تقييموبالتالي يحرمنا من التوصل إلى القرار السليم، وأن نخِطئ 

فراد الوصول إلى الحق وإلى نتائج البحث العلمي الرصين، ويجعلنا نصل لنتائج غير دقيقة، ويحرم ألا 
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يزكي نار النزاعات ويطيل أمد الخالف والشقاق، مما يسهم في زيادة حدة ، و واملجتمع من التقدم والرقي

 .التوتر والقلق

 تعبيٌر، يستعمل لوصف أفكار أو أعمال ينظر إليها من قبل مطلقي هذا التعبير، على  -
َ

كما أنَّ التطرف

َعدُّ بعيدة و أنها غير مبّررة. 
ُ
من ناحية ألافكار، يستعمل هذا التعبير لوصم ألايديولوجية السياسية التي ت

ر في أغلب ألاحيان لوصم عن التوجه السياس ي للمجتمع. من ناحية ألاعمال، يستعمل هذا التعبي

 ر سياسية أو اجتماعية. وقد يعني التعبير استعمال وسائلياملنهجيات العنيفة املستعملة في محاولة تغي

 غير مقبولة من املجتمع، مثل: التخريب أو العنف للترويج لجدول أعمال معين.

 من ِقبل -
ً
 من مجموعة  إّن ُمصطلحّي "التطرف" أو "متطّرف" ُيطلقان بشكل دائم تقريبا

ً
آلاخرين، بدال

معينة يمكن أن تعّد نفسها كذلك، على سبيل املثال، ليس هناك طائفة إسالمية أو مسيحية تدعو 

 نفسها باملتطرفة، وليس هناك حزب سياس ي يدعو نفسه بمتطّرف يميني أو متطّرف يساري.

وعليه يتم استعمال إنَّ الاعتقاد بوجود فلسفة متطّرفة لدى البعض تجعلهم معرضين للشبهة،  -

.
ً
 ألغراض ال تمت للتطرف أصال

ً
يوجُد في علم الاجتماع علماء عّدة، يدرسون، )وناقدون(  املصطلح كثيرا

ملجموعات يمينية متطّرفة يعترضون على تعبير "متطّرف"، وهو التعبير التي انتشر بين علماء الاجتماع 

جيروم هيميلستاين: "في أحسن ألاحوال هذا في السّتينيات والسبعينيات من القرن العشرين. يقول 

أسوأ ألاحوال  الوصف التشخيص ّي، ال يدل على ش يء محسوس عن ألاشخاص املوصومين به، وفي

إّن تصنيف شخص أو مجموعة أو عمل كمتطّرف في أغلب ألاحيان هو تقنية  .يرسم صورة خاطئة"

 لدى الحكومات، إذ يستعمل لتمري
ً
ر قوانين معينة، أو حتى شن لتحقيق هدف سياس ي، تحديدا

 الحروب.

يوجد التطرف الديني على مستويات ثالثة؛ فهو ينبع من اختالل وظيفي اقتصادي : مستويات التطرف -

أن اهتمام الرؤساء ألاميركيين يكاد  ويالحظوسياس ي، وتؤججه ميول منحرفة، وتنظمه قناعات دينية. 

، على املستوى الاقتصادي والسياس ي.
ً
 يقتصر تماما

 من أنواع إلايديولوجية التي تؤمن بعدم احترام الرأي آلاخر : فكري الراا  لا  -
ً
ُيعّد إلارهاُب الفكريُّ نوعا

في حرية التعبير والعقيدة، وهو يحجر على العقول والحريات، ويحّرم عليها التعبير عن  وتسلبه حقه

يحمل إلارهاب الفكري مفاهيم، و  .ذاتها بحجة أن هذا مخالف لثقافٍة أو ملذهٍب أو عقيدٍة أو رأٍي ما

ُيَعدُّ إلارهاُب و مثل: التعصب، والتطرف، والتكفير. ويحمل عدم احترام التراث والتاريخ والحضارة. 

 من أنواع العمليات إلارهابية، لكن إلارهاب الفكري يأتي قبل أعمال العنف، ويظهُر بألوان 
ً
الفكريُّ نوعا

  متعددة مثل:

تحمُل أبشع صور إلارهاب الفكري، مثل: منع بعض الثقافات، وتحصر بعض املواطنين  التي العنصرية -

الذين ينتمون إلى عرق معّين في إطار أنهم مواطنون من الدرجة الثانية مثلما حصل في الواليات املتحدة 

د بأن : وهو الاعتقاالتكفير، ات فصل عنصري )أبارتايد التكفير(ألامريكية وجنوب إفريقيا، من عملي

آلاخر ال يستحق رضا هللا، وأنَّ أفعاله آثمة وغير مقبولة من قبل الرب، ويؤمن التكفيريون بأنهم 
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: الطائفية ،ألالوهّيةاملقبولون من قبل هللا، وأن آلاخرين يكفرون باهلل حتى وإن كانوا ال يعرفون حقيقة 

النتماء إلى دين ربما يشمل وهي التعصب إلى طائفة أو مذهب على حساب مذهب آخر، مع البقاء با

خرى، وقد تحرم بعض املتعصبين ملذهب أبناء مذهب آخر من ممارسة شعائرهم كنوع من 
ُ
املذاهب ألا

 أنواع إلارهاب الفكري والعقائدي.

: قامت منذ أقدم العصور أنواع من انتهاك لحقوق إلانسان، مثل: الاتجار انتهاك حقوق لانسان -

 من إرهاب فكري إلى أعمال بالعبيد وعدم احترام أسرى 
ً
الحرب، وأعمال السخرة التي تتحول دائما

 عنف.

، ومن أمثلته  :انتهاك حقوق املرأة -
ً
انتهاك حقوق املرأة: ُيعّد من ألوان إلارهاب الفكري ألاكثر انتشارا

، أو سلب املرأة حق العمل أو التعلم.
ً
 سلب حق املرأة بالترشح أو سلبها حقها في التصويت أصال

تقوم الحكومات الدكتاتورية بشتى أنواع إرهاب الدولة، من أجل الحفاظ على : الحكم الاستبدادي -

السلطة؛ لكن أبسط أدوات الدولة ألامنية، في الحفاظ على نفوذها هو إلارهاب الفكري، عن طريق 

 االتث في حالقمع والاستبداد، وترسيخ الحق إلالهي في الحكم، أو مطاردة املعارضة السلمية، كما يحد

 ب الواحد، وسياسة تكميم ألافواه.دول الحز 
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