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 وحتدياته يف العامل العربي التعصب مظاهر 
 الرتبية العربية ؟ معادلة التسامح يف أين 

 

 مقدمة
، يفرض التعصب حضوره الكبري يف خمتلف جتليات احلياة االجتماعية يف اجملتمعات العربية املعاصرة

وتأتي موجة هذا التعصب بلورة ألحداث سياسية واجتماعية متواترة بدأت مع األحداث السياسية اجلسام 

لقبلية حينا آخر إىل درجة أصبح املتواترة يف املنطقة اليت أدت إىل إيقاظ املشاعر الطائفية املذهبية حينا وا

وتشهد اليوم هذه املشاعر . التعصب اليومي ملمحا من مالمح احلياة االجتماعية والثقافية يف هذه البلدان

التعصبية تكاثفا مريبا بتأثري نسق من العوامل الرتبوية واالجتماعية والثقافية اليت خرجت من سياقها 

 .  ق والتقوقع والتعصبالوطين واإلنساني إىل مسارات االنغال

وميكن القول يف هذا السيا ق أن التعصب بأشكاله املختلفة يشكل اليوم واحدا من أهم التحديات اليت 

تواجه اجملتمعات العربية املعاصرة يف هذه املرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا العربية اليت تتميز بطابع 

زمة وجودية يف بعض دول اخلليج العربي وهي ويأخذ مشاعر هذا التعصب طابع أ. اخلصوصية والتعقيد

أزمة فرضتها عوامل ومتغريات سياسية واجتماعية معقدة يف طبيعتها متداخلة يف وظائفها وديناميات 

 . وجودها

فالتعصب ظاهرة تارخيية تضرب جذورها يف عمق التاريخ اإلنساني وهو يتشكل عرب مسارات سياسية 

صب يأخذ يف اجملتمعات العربية صورة معقدة يتداخل فيها الطائفي وثقافية واجتماعية ولكن هذا التع
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باملذهيب والقبلي بالعشائري والسياسي باالجتماعي حيث يصعب على الباحث يف كثري من األحيان أن 

 . يفكك خيوط هذا التعصب ويرسم مساراته وحيدد هويته وطبائعه

كما . طرا على الوجود واهلوية واجملتمعومهما يكن األمر فإن التعصب يشكل يف خمتلف جتلياته خ

يشكل حتديا سياسيا وثقافيا كبريا جيب على شعوب املنطقة مواجهته وتفكيك عناصر وجوه وحتديد 

أبعاده وسريوراته وآلياته ودينامياته وبناء االسرتاتيجيات الثقافية اليت ميكنها أن تصّده وأن حتّد من 

 . غلوائه وتلجم هيجانه

اجتماعية وهي بوصفها ظاهرة رهينة مبتغرياتها االجتماعية والسياسية واالقتصادية  لتعصب ظاهرةاف

ومن هذا املنطلق ميكن العمل على مواجهتها والتأثري عليها من خالل التأثري يف مكونات وجودها 

 . االجتماعية والثقافية والسياسية

هو واقع ميكن للمجتمعات اليت بل ، التعصب يف أي شكل ويف أي صورة ليس قدرا ال ميكن تغيريهو

ابتليت به أن تغري مساراته وجتفف ينابيع تدفقه بنسق من الفعاليات الثقافية والعلمية والفكرية 

وهنا جيب علينا أن نعرتف بأن التعصب داء فتاك ومع ذلك ميكن استكشاف العناصر . والسياسية

 .األساسية هلذا الداء ومواجهتها ومن ثم التغلب عليها

سيسا على هذه الرؤية فإن اخلطوة األوىل يف مواجهة هذا الداء تكمن يف الكشف عن مواطن حضوره وتأ

وهذا يعين أن . وعن أماكن انبعاثه ومن ثم حتديد العناصر األساسية الكامنة فيه لتفكيكه ومواجهته

ة اليت يؤسس عليها ة املواجهة كما تشكل حجر الزاوييالدراسة العلمية هلذه الظاهرة تشكل أولوية يف عمل

يف بناء االسرتاتيجيات احلقيقية اليت تضمن للمجتمع سالمته ووحدته وتكامله يف مواجهة عوامل التفكك 

ويف . والسقوط واالحندار إىل مستنقعات التعصب الطائفي والقبلي والسياسي واملذهيب يف جمتمعاتنا العربية

شاف أبعاد هذا الداء يف اجملتمع الكوييت املعاصر عرب ضوء هذه الرؤية تأتي هذه احملاولة العلمية الستك

رؤية عينة من طالب جامعة الكويت يؤمل هلا أن تشكل حلقة أساسية يف التنبه خلطورة هذا الداء الذي 

 .يكاد يفتك بالوحدة الوطنية للمجتمع الكوييت املعاصر كما هو احلال يف سائر دول اخلليج والعامل العربي

وذلك ملا ينطوي عليه هذا املوضوع من ، التعصب حقال معرفيا يتوجسه الباحثونيشكل مبحث هذا و

" تابو"فقضية التعصب ما زالت تسجل نفسها يف عمق احلياة الفكرية العربية  .حساسية وخصوصية

وهي يف هذا املدار املفعم باخلطر القضية اليت تشكل واحدة من ، مدجن بكل أنواع املنع والقمع واخلوف

 . قضايا االجتماعية اليت يغلفها الغموض والضبابية يف اجملتمعات العربية املعاصرةأهم ال
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إن الكشف عن املخاطر االجتماعية وفهم الواقع بكل ما ينطوي عليه من أمراض ونقائص وعيوب 

يشكل اليوم منطلقا علميا وموضعيا ميكن أن يوظف يف خدمة اجملتمع يف خمتلف مستويات وجوده 

فالكشف العلمي عن مكامن اخلطر الفكري واالجتماعي يشكل . لثقافية والعلمية واالجتماعيةوفعالياته ا

كما ميكنه أن يدخل يف بنية اسرتاتيجية  ملواجهة التحديات اليت تعتمل يف قلب احلياة االجتماعية منطلقا

 . علمية تهدف إىل تشخيص احلياة االجتماعية والكشف املبكر عن أمراضها ومعاجلتها

ومن هنا تأتي ، إنه اخلطر الداهم وسرطان األمم، التعصب كان وما زال داء الشعوب ومرضها العضالف

أهمية الكشف املبكر عن دواهي هذا الورم اخلبيث من أجل استئصاله ومحاية جسد اجملتمعات من آثاره 

 .املدمرة 

ية املعاصرة من هذا الداء اجملتمعات اإلنسانفمجتمعاتنا العربية تعاني كما هو احلال يف كثري من 

وتأسيسا على هذا ميكن . الصامت الذي يفتك بكل املعاني اإلنسانية عندما يستفحل ويأخذ مَده ومداه

اليت ميكنها أن  القول بأن دراسة هذه القضية والكشف عن جماهلها يشكل نوعا من االختبارات الوقائية

 . وجودي طرهذه الظاهرة واستشراف ما تشكله من خ جذورتكشف عن 

أفرد الباحثون لقضية التعصب مباحث عديدة ولكن هذت املباحث تقع غالبا يف جمال الدراسات لقد 

ويعود غياب الدراسات . وهو املدخل املشروع املمكن هلذه القضية الشائكة املعقدة، النفسية والسيكولوجية

رضها قضية التعصب يف الوطن السوسيولوجية إىل مجلة من الصعوبات املنهجية واحلساسيات اليت تف

اليت أجريت يف هذا اجملال واليت ختتلف لنا أن نتنكر ألهمية الدراسات السيكولوجية  وليس. العربي

واحلفر  منهجيا وغائيا إىل حّد كبري عن الدراسات السوسيولوجية اليت تقتضي مواجهة الواقع االجتماعي

 .فيها أو غموض  يف تضاريسه جبرأة أكرب وعلى صورة مواجهة ال لبس

فهذه القضية أشبه حبقل من األلغام وعلى الباحث عندما حيفر حول هذه األلغام أن يتوخى احلذر ألن 

وهذا يعين أن الباحث االجتماعي أو الرتبوي عندما يبحث يف . هذه األلغام قابلة لالنفجار يف أي حلظة

ومن جهة ثانية . ويعرض نفسه للمساءلةهذه القضية فإنه ومن حيث ال يدري قد يثري شجونها ويغذيها 

فإن الدوائر العلمية والسياسية غالبا ما تعمل على وضع هذه القضية يف دائرة امللفات الصعبة واحلساسة 

 : اليت جيب أن تكون خارج دائرة املناقشة والدراسة العتبارات شتى منها

ة من أية عيوب أو مظاهر غري بعض هذه الدوائر تريد أن تقدم صورة مثالية جملتمعاتها خالي -

 .حضارية هلذه اجملتمعات مثل التعصب والعنصرية والتسلط والفساد االجتماعي
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بعض هذه الدوائر ختشى إثارة هذه القضايا خوفا من النعرات التعصبية اليت قد تنعكس سلبا على  -

 .طبيعة احلياة االجتماعية 

وحال الباحث فيها كحال ، ل هذه القضايا يؤججهابعض هذه الدوائر ترى أن احلديث واللغو يف مث -

ولذلك فإن هناك حالة من املنع املبطن ، الذي حيرك اجلمار اهلامدة فيؤججها ويعلي من سعريها

 .واالستهجان الكبري لألحباث والباحثني يف مثل هذه القضايا 

التعصب والتعنت بعض املؤسسات توظف وبدرجة عالية هذه التناقضات االجتماعية اليت تتصل ب -

األحزاب الطائفية : وذلك من أجل أن تبين رصيدا ثقافيا وسياسيا يوظف يف خدمتها ومثال ذلك

 . واجلماعات الدينية املتطرفة واملؤسسات اليت تقوم على أساس عرقي وجغرايف

يقة الدراسات العلمية للواقع جتأر حبقومع أهمية األسباب اليت ميكن أن ترصد يف هذا اخلصوص فإن 

يف منتهى األهمية وهي أن الكشف العلمي عن األمراض االجتماعية هو السبيل األهم واألكثر ضرورة يف 

 . حماربة هذه املظاهر ويف حماصرة آثارها السلبية يف اجملتمع واحلياة

خفية ، لقد الحظنا على مدار عدد كبري من البلدان العربية حضور بوادر تعصب تتجلى بصيغ خمتلفة

والحظنا يف سيا ق ذلك أن بعض املؤسسات االجتماعية والثقافية تعمل ، ب األحيان صرحية أحيانايف أغل

بصورة واعية أحيانا ال شعورية يف أغلب األحيان على تعزيز املظاهر التعصبية وتأصيلها يف النفوس حقيقة 

 .مدمرة قاتلة 

ألن املالحظات . رصد معاملها ومن هنا يأتي هاجس البحث يف هذه القضية وتنهض دوافع العمل على

قد تكون خادعة أحيانا وألن احلقيقة جيب أن خترج من دائرة املالحظة لتأخذ مسارها العلمي يف سياقات 

حتكمها مقادير إحصائية وكيفيات علمية حتددها وترسم أبعادها وتدلل على وجودها مبقاييس الواقع 

 . واسقاطاته

 يف مفهوم التعصب
ب من املفاهيم اإلشكالية اليت تنسج حضورها الكبري يف أدبيات العلوم اإلنسانية يعد مفهوم التعص

فهناك التعصب ، يف التعصب أشكاال خمتلفة ومتباينة زوميكن لنا يف هذا السيا ق أن مني. واالجتماعية

 التعصب يف خمتلفومع ذلك كله فإن . والتعصب الطائفي، والتعصب الديين، والتعصب الثقايف، العرقي
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صوره وجتلياته يؤكد على جوهر واحد قوامه االنقياد العاطفي ألفكار وتصورات تتعارض مع احلقيقة 

 . املوضوعية

قد يأخذ صورة عقيدة دينية أو سياسية متطرفة تتميز بدرجة عالية من االنغال ق  Fanatismeفالتعصب 

فهوم مع مفاهيم التعددية السياسية ولقد ظهر هذا امل. وإرادة اإلقناع، حيث حتتل إرادة التغلب، والتصلب

 . ((Grawitz,1983)وترافق مع مفهوم التسامح الذي يتعارض مع مفهوم التعصب

وقد يكون ، تشكيل رأي ما دون أخذ وقت كاف أو عناية للحكم عليه بإنصاف :يعرف التعصب بأنه

الرأي السليب : يعين التعصب أيضاو. ويتم اعتناقه دون اعتبار للدالئل املتاحة، هذا الرأي إجيابيا أو سلبيا

حيث ينحو األفراد املتعصبون إىل حتريف وتشويه وإساءة ، جتاه أفراد ينتمون إىل جمموعة اجتماعية معينة

فقد يعتقد الشخص املتعصب مثال . بل وجتاهل الوقائع اليت تتعارض مع آرائهم احملددة سلفا، وتفسري

، أو أصل قومي أو عر ق أو دين أو جنس أو منطقة يف بلد ما، بأن مجيع األفراد املنتمني إىل سن معينة

وقد . (1991 املوسوعة العربية العاملية،)   أو غري مستقرين عاطفيا أو جشعون، أو أغبياء، أو عنيفون، كساىل

ويف هذا . محاس أعمى لعقيدة أو رأي أو مشاعر جارفة حنو شيء ما" بأنه  عّرفه قاموس الروس الفرنسي

ني األحباث اجلارية حول التعصب أن األشخاص الذين لديهم أحكام مسبقة جتاه مجاعة ما الصدد تب

ويعربون عن هذه العداوة ضد خمتلف الفئات اليت ، يصدرون مثل هذه األحكام جتاه أي مجاعة أخرى

 ويالحظ أيضا أن األشخاص املتعصبني غالبا ما تكون لديهم أحكام مسبقة عن اآلخرين. يتباينون عنها

وتعرف هذه الشخصيات بأنها شخصيات تعصبية . مصحوبة بسوء طوية عميقة وحقد شديد جتاههم

، ومعارضة للفنطازيا، عدوانية، ، وذات رؤية كونية عنيفة، ومؤمنة بالقدر، وتتميز بأنها كارهة. سلطوية

 . (Adorno,1950)وفكرها متجسد، ولديها تصور مثالي للسلطة

حيث جيسد اجتاهات الفرد أو ، الفكري أو اجلمود العقائدي لبفالتعصب حالة خاصة من التص

و يكشف املتعصب عن خضوع كبري لسلطة اجلماعة اليت ينتمي . اجلماعة حنو مجاعات أو طوائف أخرى

، رؤية العامل يف إطار جامد من األبيض إىل األسودويرتبط بذلك ميل إىل . مع نبذ للجماعات األخرى، إليها

 . (Taylor&Ryan,1988) دام العنف يف التعامل مع اآلخرينمع ميل إىل استخ

غلو يف التعلق بشخص أو فكرة أو مبدأ أو عقيدة " يعرف قاموس العلوم االجتماعية التعصب بأنه 

والتعصب كما . (1991إمساعيل ، ) وقد يؤدي إىل العنف واالستماته، حبيث ال يدع مكانا للتسامح
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املعاصرة يشكل موقفا أو اجتاها ينطوي على التهيؤ الفردي أو اجلماعي  تشري أدبيات العلوم االجتماعية

 . للتفكري أو اإلدراك أو الشعور والسلوك بشكل إجيابي أو سليب جتاه مجاعة أخرى أو أي من أفرادها

دون التحقيق يف أسباب  Pre-judgingهو احلكم املسبق : وفقا للمصطلح الغربي، واألساس يف التعصب

 . (191ابراهيم، )أو جتاه كل فرد من أفرادها منفصلني، جتاه مجاعة أخرى ككل هذا احلكم

أن  G .E .Simson and J .M .Yinger" ميلتون ينجر"و" جورج مسبسون"ويف هذا السيا ق يرى كل من 

وبالتالي ، "موقف عاطفي وصارم جتاه مجاعة من الناس" هو، سواء أكان سلبيا أم إجيابيا، التعصب

راغب، ) وإمنا ينطوي أيضا على سوء هذا احلكم، ب الينطوي على حكم مسبق فحسبفإن التعص

1994) . 

من التزمت والغلو يف احلماس والتمسك الضيق األفق بعقيدة أو " ويعرف التعصب الديين بأنه حالة 

ين وحماربتها والصراع ضدها وضد الذ، فكرة دينية مما يؤدي إىل االستخفاف بآراء ومعتقدات اآلخرين

وهي حالة مرضية على املستوى الفردي واجلماعي تدفع إىل سلوكية تتصف بالرعونة والتطرف ، حيملونها

وكثريا ما يؤدي التعصب الديين إىل شق وحدة األمة ، والبعد عن العقل واالستهانة باآلخرين ومعتقداتهم

ولعل يف تعصب الصهاينه ، اعيةوهدم البنى االجتم، وإنكار احلقو ق االجتماعية والسياسية للفئات األخرى

ويف تعصب الكاثوليك والربوتستانت يف ايرلندة ، مثال على ما يتضمنه التعصب الديين من افتئات وعدوان

وقد اجتهت مجيع التيارات التحررية يف العصر احلديث إىل إدانة التعصب ، ما يشري إىل كونه عامل هدام

 . (ت.الكيالي غ)الديين وحماربته

األفكار ، التنافس: وتشمل هذه العناصر. تسهم عدة عناصر يف تشكيل مشاعر التعصبوميكن أن 

وقد ينشأ التعصب عندما ختشى جمموعة ما أن حيرمها . التشدد يف القومية، اخلوف من الغرباء، الدينية

فكار وقد أسهمت األ. أو الفرص االقتصادية، من اهليبة واملزايا والقوة والسياسة، تنافس جمموعة أخرى

يف تأسيس التعصب العرقي ، وال سيما عدم التسامح مع اجلماعات اليت تعتنق دينا مغايرا، الدينية

 . (1991املوسوعة العربية ،)والقومي

 :التعصب الديني 
ليس منا من “: اهلل صلى اهلل عليه وسلمالنيب األكرم يقول ويف هذا  ،حارب اإلسالم العصبية والتعصب

 (رواه أبو داود)“منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية  دعا إىل عصبية، وليس
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من نصر قومه على غري احلق فهو “: أفضل الصالة والتسليميقول عليه . (15111997الزحيلي،)

ويقول النيب صلى اهلل  .(15111997الزحيلي،( )رواه أبو داؤود) "كالبعري الذي رّدي فهو ينزع بذنبه

أفضل الصالة يقول عليه ثم ". تعصب أو ُتعصب له فقد خلع ربقة اإلميان من عنقهمن :"عليه وسلم 

 .(رواه أبو داوود" )من نصر قومه على غري احلق فهو كالبعري الذي رّدي فهو ينزع بذنبه: "والتسليم

يوم من كان يف قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه اهلل : "ويزيدنا يف التسامح صلى اهلل عليه وسلم قوال

 (. ، طبعة دار احلديث باب املعرفة3ميزان احلكمة، ج" )القيامة مع أعراب اجلاهلية

هذا ويسجل للنيب عليه الصالة والسالم حكمة قوله يف التسامح واحلب بني املسلمني كافة حيث يرفع 

وال حتاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، ال : "إعالنه القدسي حول التسامح بني املسلمني قائال

ويف مسند أمحد، َعْن  .(رواه مسلم) "وكونوا عباد اهلل إخواناوال يبع بعضكم على بيع بعض، تدابروا، 

َأِبي َنْضَرَة رضي اهلل عنه أنه َسِمَع من حدثه خبطبة النيب صلى اهلل عليه وسلم ِفي َوَسِط َأَياِم الَتْشِريِق، 

ُكْم َواِحٌد، َوِإَن َأَباُكْم َواِحٌد، َأَلا َلا َفْضَل ِلَعَرِبٍي َعَلى َأْعَجِمٍي َوَلا ِلَعَجِمٍي َيا َأُيَها الَناُس، َأَلا ِإَن َرَب»: َقاَل

َلى َبَلَغ َرُسوُل الَلِه َص: ؟ َقاُلوا«َعَلى َعَرِبٍي، َوَلا ِلَأْحَمَر َعَلى َأْسَوَد َوَلا َأْسَوَد َعَلى َأْحَمَر ِإَلا ِبالَتْقَوى، َأَبَلْغُت

 .الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم

اْدُع ِإَلى َسِبيِل َرِبَك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِباَلِتي : )وجاء يف التنزيل الكريم قوله تعاىل

ويقول املوىل عّز (. 125: النحل( )ْهَتِديَنِهَي َأْحَسُن ِإَن َرَبَك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضَل َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُم

َرَمُكْم ِعْنَد اهلِل َيا َأُيَها الَناُس ِإَنا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإَن َأْك: )وجّل

ريم ترفض التعصب وحتض على التسامح ووردت آيات كرمية يف القرآن الك(. 13: احلجرات( )َأْتَقاُكْم

ال إكراه “، "أفانت تكره الناس على حتى يكونوا مؤمنني “، "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر “: ومنها

 " .كل نفس مبا كسبت رهينة“، “وال تزر وازرة وزر أخرى “، "يف الدين 

التسامح واألنسنة ومصادر اإلسالمي وسائر األديان السماوية تشكل ينابيع الرمحة واحلب والدين ف

. ويطفئ جذوتهاملشاعر اإلنسانية اخلالقة، وعلى خالف ذلك فإن التعصب الديين يصادر هذا اإلحساس 

حالة من التزمت والغلو يف احلماس والتمسك الضيق األفق بعقيدة أو فكرة دينية مما “التعصب الديين ف

تها والصراع ضدها وضد الذين حيملونها، وهي يؤدي إىل االستخفاف بآراء ومعتقدات اآلخرين، وحمارب

حالة مرضية على املستوى الفردي واجلماعي تدفع إىل سلوكية تتصف بالرعونة والتطرف والبعد عن العقل 

واالستهانة باآلخرين ومعتقداتهم، وكثريا ما يؤدي التعصب الديين إىل شق وحدة األمة وإنكار احلقو ق 
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ألخرى، وهدم البنى االجتماعية، ولعل يف تعصب الصهاينة مثال على ما االجتماعية والسياسية للفئات ا

يتضمنه التعصب الديين من افتئات وعدوان، ويف تعصب الكاثوليك والربوتستانت يف أيرلندة ما يشري إىل 

كونه عامل هدام، وقد اجتهت مجيع التيارات التحررية يف العصر احلديث إىل إدانة التعصب الديين 

 (.71111915الكيالي،)وحماربته 

ما تعصب إنسان إال لعلة “ومن أمجل ما قيل يف رفض التعصب قول علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه 

ويف هذا يقول املريزا ،التعصب إثم دائم": ويقول الفيلسوف األملاني كانط يف رفض التعصب“يف عقله 

ارة عن نار تلتهم العامل واليت ال الديين والكراهية هما عبالتعصب “حسني علي النوري يف التعصب 

كئيب وهو مرض يصيب العقل ويعدي داء رهيب التعصب ديين “: فولتريويقول  "يستطيع أحد إمخادها

املرء وهو  كما يعدي اجلدري، وتنقله الكتب أقل مما تنقله االجتماعات واخلطب، إذ من النادر أن حيتَد

طب رجل متحمس ذو خيال قوي يف أناس ذوي خميالت ولكن حينما خي ،يقرأ ألن أعصابه تكون هادئة

ن عينيه تقذفان النار وتدب هذه النار يف السامعني وتؤثر حركاته ونرباته يف إضعيفة ف

ال القوانني وال الدين تكفي ملكافحة هذا الطاعون :" ويتابع فولتري (. 12311914كريسون،)أعصابهم

. مغة املصابة بالتعصب عوضا عن أن يكون بلسما هلاوالدين ينقلب مسا يف األد. الذي يصيب األنفس

فاملتعصبون مقتنعون بأن روح القدس قد جتسدت فيهم، ( …)والقوانني عاجزة كل العجز إزاء هذا السعار 

فمن ذا الذي يقول لرجل أنه يفضل طاعة اهلل . وهم فو ق القوانني وليس من قانون إال محاسهم واندفاعهم

 . (12411914كريسون،)“ن واثق من دخول اجلنة حني يذحبك ويذحبين على طاعة البشر، فهو إذ

املتعصب فيجعل  اأميضحي يكرس نفسه إميانا باهلل فاهلل عّز وجّل يكون غاية املؤمن املطلقة املؤمن ف

ويبتهل واملؤمن يعبد اهلل ال غاية سامية من الغايات اليت يكرس نفسه من أجلها،  من اهلل أداة خلدمته

. وجيعل من اهلل وسيلة وذريعة ألغراضه الدنيئةأما املتعصب فيعبد نفسه اول أن يهتدي إليه إليه وحي

يضع نفسه وكيال قطعيا هلل أما املتعصب فهو الذي وخيشاه ويتوسل إليه املؤمن يؤمن باهلل وبعبارة أخرى 

رمز املؤمن وباختصار ، إرادته يف مكان إرادة اهللبقدرة اهلل وإرادته فيضع يهدد اآلخرين وحيكم بامسه و

إذ جيسد  أما املتعصب فهو لعنة ضد اإلنسانيةخلري اإلنسانية للحب واخلري والعطاء واجلمال والتسامح، 

، والتعصب هو طريقة ومنهج يرفض الشر واملوت والقتل والدمار وكل فنون القهر ضد اإلنسان واإلنسانية

طاقة اإلميان واحلب إىل طاقة كراهية وحقد، حييل عصب الت، ففيه اإلنسان اهلل واإلنسان يف الوقت نفسه



9 

 

املتعصب يعتقد أن يعبد اهلل عندما يهاجم هؤالء الذين خيتلفون عنه بالدين والعر ق واللغة واللون أو "و

 . "باالنتماء إىل وطن آخر

التنافس، األفكار : وتشمل هذه العناصر. وميكن أن تسهم عدة عناصر يف تشكيل مشاعر التعصب

وقد ينشأ التعصب عندما ختشى جمموعة ما أن حيرمها . دينية، اخلوف من الغرباء، التشدد يف القوميةال

وقد أسهمت األفكار . تنافس جمموعة أخرى، من اهليبة واملزايا والقوة والسياسة، أو الفرص االقتصادية

يس التعصب العرقي الدينية، والسيما عدم التسامح مع اجلماعات اليت تعتنق دينا مغايرا، يف تأس

 . (1211991املوسوعة العربية العاملية،)والقومي

اليت تشكل " التابو"ويف هذا السيا ق ال بد من اإلشارة إىل طبيعة الرتابط العميق بني التعصب وفكرة 

لقد ابتكر اإلنسان البدائي فكرة التابو، والتابو يعين أن . منطلقا لنزعة التعصب كما يعتقد بعض املفكرين

أي غري قابلة للنقاش أو اللمس " مقدسة"عن العامل وأصبحت " عزلت"ة أشخاصا أو أشياء غري حية قد مث

ومن هذه الوجهة فإن التابو ينطوي على أمر مطلق باملعنى . وإال فاملوت والتعذيب ملن جيرؤ على ذلك

إذا طرحنا هذه و(. 15511917وهبة،) ومن ثم فأساس التابو هو الفعل املمنوع" ال تقل"السليب أي 

مثة " التعصب هو النتيجة احلتمية ملفهوم التابو و: األفكار يف إطار التاريخ البشري حنصل على اآلتي

حماوالت للتغلب على هذا التعصب بال حدود وذلك بنقده يف مستوى الوعي وذلك ببيان أنه نظام اعتقادي 

أغلب األحوال ألنها ال تكشف عن مغلق وخاطئ، بيد أن هذه احملاوالت حمكوم عليها بالفشل يف 

أو املمنوع “التابو “فاألرضية احلقيقية هي القوى الالمعقولة اخلفية، وهي . األرضية احلقيقية للتعصب

 (.15711917وهبة،")ملسه، غري القابل للنقد، واملتجذر يف الالوعي اجلمعي

لب هذه األيديولوجيات ينبعث وغين عن البيان أن األيديولوجيا تقوم على منظومات من التابو ويف ق

وإذا حدث . أن األيديولوجيا هي اليت حتدد الفعل االجتماعي، وحتبذ التعصب الثقايف والديين. التعصب

فهذا ( على حد تعبري جولدمان)األصيل والواعي " حنن"إىل ال" أنا وأنت" "العبور من املوقف الزائف"يوما 

 (. 7111917شربياني،) ليس إال صوت النبوة

إن . فالتباينات الثقافية يف ظل غياب الروح النقدية قد تشكل مهدا لنماء التعصب وغياب التسامح

التعصب الناشئ من التباينات الثقافية قد يؤثر على العالقات الشخصية بسبب تناقض قيم الثقافات 

وعندئذ نرى أن النزاع ال . وهلذا ينبغي مالحظة العالقات املتبادلة بني أفراد ذي تباينات ثقافية. املتباينة

 .ينشأ من التباينات الثقافية فحسب، بل من بنية العالقات االجتماعية
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 : التعصب الطائفي
الطائفة مجاعة من البشر، جيمعهم جامع مشرتك مثل املهنة والعر ق أو االنتماء الديين أو  

طاف يطوف )حرك، هو مفهوم مشتق من جذر مت“وتعّرف الطائفة بأنها (.. 2111النفيس،)“املوقف

فالبناء اللفظي حيمل معنى حترك اجلزء من الكل دون أن ينفصل عنه بل يتحرك يف ( طوافا، فهو طائف 

إطاره وربنا لصاحله، وبالتالي فإن املفهوم يتضمن فكرة األقلية يف حد ذاته أي األقلية العددية املتحركة يف 

أنها حالة من االنقسام والتشتت داخل الدين الواحد وهي ب“يعرف املاركسيون الطائفة . إطار الكل املشدود

 (. 2111النفيس،)“مؤشر على الصراع القائم يف داخله 

وجيب التمييز هنا ما بني الطائفة كبينة اجتماعية وما بني الطائفية بوصفها حالة تعصبية حيث 

حمددة، قد تبدأ من نقطة  فعل تفتيت، ال يتوقف عن ممارسة فعالته عند نقطة“تتجلى الطائفية بوصفها 

إنها متارس تفتيتها لكل “(. 5512111النفيس،)“ما، لكنها تنفجر ما مل تتم حماصرتها بأسرع وسيلة 

وكما تنشطر الذرة فينفصل اإلليكرتون عن النواة مولدا طاقة . ما هو بّناء حتى تصل إىل الفرد نفسه فتشطره

تشطر اإلنسان نصفني، قوتني متقاتلتني تنتجان تبادل  مرعبة إذا خرجت عن حدود التحكم، فإن الطائفية

أبو " )األقوى على الضعيف هيمنة تكون مطلقة)للسيطرة والعنف يف عالقة يهيمن فيها الذكر على األنثى 

إنها كالنار اليت تنطلق يف اهلشيم فهي جتتاح بلهبها كل شيء وتستفحل دون انقطاع (. 5111999زيد،

 . ها يف احلال قبل أن تستفحل وحتدث الكارثةإن مل حتاصر ويغمر هليب

ويتجسد التعصب الطائفي يف صورة فكر مغلق ذاتي التوليد واالكتفاء، مصدره مسلمات موروثة تعلو 

والفكر ال يتطور وفق املتغريات الثقافية، واملؤثرات . بنظر أصحابها فو ق النقد والنقض والتشكيك والتجريب

إنه . طيات العلمية ألنه إنه فكر اجلمود والوثو ق واليقني والتصلب والتجمداالجتماعية االقتصادية واملع

صيغة رفض لكل ما إنساني وأخالقي حيث يضع العقيدة الفكرية اليت ينافح عنها يف مقام الدين وجيعل 

 (. 1511911قمرب،)املساس بها مساسا ال يغتفر باملقدس واملتعالي
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أو  للقيم والتصورات الطائفية اجلزئيالفرد الكلى أو والء  يف النهاية على الطائفيالتعصب ويقوم 

أساس املذاهب هي كون تأحيان كثرية  ففي. وميتزج معه الديينالتعصب املذهبية، وهو ينبثق من صلب 

 (.11212112وطفة ،)ة اجملتمع الواحد إىل طوائف عديدة متصارعة ومتناحريف تصنيف البشر 

حمزنة من التعصب املذهيب والطائفي وميكن أن نورد الشواهد  وقد عرف التاريخ اإلسالمي صورا

يروي عن قصة الصحابي عبد اهلل بن خباب رضي التارخيية على مثل هذا التعصب فيما رواه ابن حزم 

وعندما مّر . اهلل عنه الذي مضى مع زوجته يف طريق به مجاعة من اخلوارج معلقا املصحف يف عنقه

إن الذي يف عنقك يأمرنا بقتلك، ثم أخذوه إىل ضفة : شاهدوه وكتاب اهلل يف عنقهباخلوارج قالوا له عندما 

وميضي ابن حزم أيضا يف احلديث عن هؤالء اخلوارج الذين قتلوا الصحابي بن . النهر وذحبوه ذبح النعاج

فقال . وكانت إىل جوارهم ضيعة صغرية ألحد النصارى وذهبوا إىل صاحبها طالبني أن يبيعهم مترا“خباب 

عجبا أتقتلون الصحابي بن : فقال النصراني. إن اهلل أوصانا بكم خريا: خذوه بال مثن، فرفضوا قائلني

 (.3112111السعيد،" )خباب وتقولون أنكم تعملون مبا أوصي إليكم؟

ومن القصص الغريب يف شأن التعصب املذهيب الطائفي الرهيب وهو األكثر درامية وإدهاشا ما خربه 

لقد قدّر لواصل بن عطاء املعتزلي املشهور أنه مّر مع رهط من . اء من أعماهلم وسريتهمواصل بن عط

أصحابه يف طريق فداهمهم اخلوارج وأيقنوا بأن ساعتهم األخرية قد زّفت ولكن واصل قال لرفقته دعوني 

... لرجوع فطلبوا منه ا.. مشركون مستجريون : وملا سأله اخلوارج من أنت وأصحابك؟ قال هلم.وإياهم 

وإن أحدا من املشركني استجارك فأجره حتى تسمعه كالم “فقال هلم أمل تسمعوا باآلية الكرمية اليت تقول 

. وعندها قرأ اخلوارج من كالم اهلل ثم ساروا مع واصل بن عطاء وأصحابه حتى أوصلوهم إىل مأمنهم“اهلل 

يقتل صحابي جليل حيمل كتاب اهلل يف إذ كيف : وهنا تكمن غرابة ما بعدها غرابة وهي غرابة حمزنة

وليس  (.3112111السعيد،) “؟ !عنقه؟ وباملقابل كيف تتم معاملة املشركني الذي يصحبون إىل أمنهم

غريبا أن تشهد الساحة العربية فنونا التعصب والقتل على الطائفة واملذهب كما حيدث يف العراف وكما 

 . هلل أمة املساملني من كل ضري وفتنةحدث يف لبنان والقادم قد يكون أعظم أجار ا

 : التعصب القبلي
ويتضمن الشعر العربي . عرف العرب بانتمائهم القبلي وعصبيتهم القبلية اليت صارت مضرب األمثال

وأوضح معنى . صورا للتعصب القبلي يفو ق حدود كل وصف ملعنى التعصب وداللته يف صيغته القبلية
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حا جنده يف أبيات من الشعر وردت يف معلقة عمر بن كلثوم الشهرية للتعصب القبلي وأكثره صفاء ووضو

 : حيث يهدر فيها قوال يفو ق كل بيان يف وصف العصبية القبلية إذ يقول

 ُمَجَرِبينا وِشيٍب يف احُلُروِب ِبُشَباٍن َيَرْوَن الَقْتَل َمْجدًا 

 فنجهل فو ق جهل اجلاهلني أال ال جيهلن أحد علينا

 :أن يسجل ملحمة شعرية يف وصف التعصب القبلي بقوله  ُقريظ بن ُأنيفاعر العربي واستطاع الش

 بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا لو كنت من مازن مل تستبح إبلي

 طاروا إليه زرافـاًت ووحدانا   قوم إذا الشر أبدى ناجذيه هلم

 يف الالئمات على ما قال برهانا  ال يسألون أخاهم حني يندبهم 

 ليسوا من الشر يف شيء وإن هانا  ن قومي وإن كانوا ذوي عدد لك

 . ويف هذه األبيات وصف عميق بليغ ملعنى التعصب القبلي يف اجملتمعات العربية اجلاهلية

واألمثلة الشعرية اليت تستكشف معاني التعصب ودالالته كثرية يف األدب العربي ومن أمجل الوصوف 

 : اليت قيلت فيه قول الشاعر

 غويت وإن ترشد غزية أرشد         وما أنا إال من غزية إن غوت 

وإذا كان يف الشعر . ويف هذا القول منتهى اإلبانة عن اجلهل مكونا للعصبية وعن العماء ركيزة هلا

 : العربي وصفا للداء ففي بعضه وصف للدواء حيث يقول عنرتة العبسي فارس عبس وشاعرها

  ينال العال من طبعه الغضب وال لرتبا ال حيمل احلقد من تعلو به

 : من بالئه والتحذيريف رفض التعصب  مجيل صدقي الزهاويويقول 

 ما أهلك األقوام غري التعصب وحيسب قوم يف التعصب رشدهم

كذاب ربيعة خري من “وخري تعبري عن التعصب القبلي ما ورد يف املثل العربية حيث تقول العرب 

نا احلكمان ببعض احلق وأحدهما من ربيعة خري لنا من أن حيكما بكل صادق مضر، وألن حيكم في

ويف هذا القول مثال صارخ عن طبيعة التعصب القبلي الذي أخذ جمده يف حياة “احلق وكالهما من مضر 

ويف هذا القول داللة مطلقة على التعصب “انصر أخاك ظاملا أو مظلوما “ويقول العرب . العرب اجلاهليني

وقد عدل النيب صلى اهلل عليه وسلم هذا املثل وقال انصره ظاملا أي امنعه . عمى يف اجلاهليةاجلاهلي األ

يا رسول؛ ما العصبية؟ : قلت: "عن واثلة بن األسقع قالو. عن الظلم وانصره مظلوما دافع عن حقوقه

 . فالظلم هو أس العصبية ومنهجها وديدنها ".أن تعني قومك على الظلم: قال
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العصبية اليت يأثم عليها صاحبها أن يرى شرار قومه خريا : ن احلسني عن العصبية فقالوسئل علي ب

. 1"وليس العصبية أن حيب الرجل قومه ولكن من العصبية أن يعنب قومه على الظلم. من خيار قوم آخرين

الرتاث فقد حفل . منذ فرتات طويلة العربيميثل أحد أشكال التعصب املميزة للمجتمع  القبليالتعصب ف

يتضمن عدة  االجتماعيفالقبيلة نسق من التنظيم . اجلاهليالعصر  يف القبليباحلديث عن التعصب  العربي

وتقطن القبيلة عادة إقليمًا معينًا وتسود فيها ثقافة مشرتكة ولغة . مجاعات حملية مثل القرى والعشائر

 (.1911غيث، )ف األوليواحدة وشعور قوى بالتضامن والوحدة يستند إىل جمموعة من العواط

القبلية فالقبيلة كيان اجتماعي حاضر يف وجودنا االجتماعي أما  علينا أن نفرق القبيلة والقبلية،و

رابطة موحدة الغرض  والقبلية، اتنا منذ مئات السنني وما يزالجمتمع تعصيب وسمعقلية وسلوك فهي 

ومتثل عقلية عامة مستمدة من االنتماءات مبنية على التحالف بقدر ما هي مبنية على النسب والقرابة 

 .نزعتها حنو إثارة قبليتها هو تعبري عن هويتهاوبالتالي فإن والوالءات املنغرسة يف وجدان اجلماعة، 

التفكري  مفهوميىل إمقدمته  يففقد أشار ابن خلدون . القبليللتعصب  املاديومتثل هذه اخلصائص األساس 

وعلى أساس هذه . نامعيشة متعارضباعتبار أنهما منطا البدو واحلضر  واحلركة الناجم عن الصراع بني

ويرى ابن . القاعدة حتاول كل قبيلة أن تقوى من شأنها لتملك احلكم واهليمنة والسيطرة على اآلخرين

أن القبيلة إذا قوي سلطانها، ضعف سلطان الدولة، وإذا قوي سلطان الدولة، “خلدون يف هذا السيا ق 

 ".لقبيلةضعف سلطان ا

أقوى االنتماءات وأثبتها عرب العصور يشكل كان وما زال يف اجملتمعات العربية  االنتماء القبليف

 -كما يرى اجلابري  –الدولة العربية اإلسالمية ف(. 2114ديري،) التارخيية منذ اجلاهلية وحتى اآلن

. رايته دون أن يفككها وّحد القبائل حتت" نظام كونفدرالي"بنيت على أساس قبلي وكانت مبثابة 

رغم تقلب األحوال واألزمان ومل تتغري األحوال حتى  استمرت القبلية بطبيعة احلال لتكون االنتماء األقوىو

على أساس قبلي عشائري كما هو احلال يف تقوم معظم الدول العربية مع ظهور الدولة العربية احلديثة ف

 .(2114ديري،)وغريهاوليبيا والسودان وسوريا والعرا ق دول اخلليج واألردن واملغرب 

القبيلة الوحدة االجتماعية  القبلي حيث تشكلالطابع العامل العربي حمكومة ب يفهناك مناطق عديدة 

والقبيلة تكون متماسكة حبكم قرابة . مشال العرا ق وجنوبه، وفى بادية الشام وغور األردنالكويت ويف  يف

                                                           
12311 
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ويشعر كل رجل . ار واحد، وتفرض عليهم تبعات وواجبات مشرتكةإط يفالدم، ومجيع أفرادها متماسكون 

وبسبب اعتقاد العرب . إليها ينتميالقبيلة أنه مسؤول عن مجاعته يقابله شعور القبيلة كلها عمن  يف

وهلذه . وقناعتهم بالنسب واحلسب وتفاخرهم باالنتماء واالحندار من رجل يسمى جد القبيلة والعشرية

مقابل تعصبه  يفهذا . متييز بني إنسان وآخر أيألهله وأسرته كلها دون  أياألسباب تعصب الفرد لقبيلته 

وبالطبع فإن هذا التعصب . مشاعر بغض وكراهية ومتييز عليها من ينطويضد أبناء القبائل األخرى وما 

 (.31 :1997نصر، )وهو أحد أسباب جتزئة األمة العربي القوميوالعصبية يتنافى والشعور 

شكل نسيجه فالتنظيم القبلي ي،احلياة االجتماعية فيهتعد القبيلة أساس ويف اجملتمع الكوييت 

تقاليدها وقد قّدر للقبيلة يف الكويت أن حتافظ على  .فيهاحليوي ومنطلق احلياة السياسية  االجتماعي

ومساتها وخصائصها ودورها فبقيت القبلية قوية كوحدة اجتماعية بنيوية يف اجملتمع تتميز بقوتها وهيبتها 

وحيرض مجيع أفراد القبلية على التعاضد باحرتام اجلميع وطاعتهم، ى شيخ القبيلة حيظف. ونفوذها

وهذه األمور أعطت القبيلة قوتها وأصالتها وقدرتها يف السراء والضراء، وحدة القبلية االجتماعي وعلى ال

فالتنظيم القبلي قائم وحاضر . على الثبات رغم التغريات اهلائلة يف احلياة االجتماعية والسياسية والثقافية

القبلي بصورة  الوجود يف خمتلف جوانب احلياة االجتماعية وقد جنّم عن هذا احلضور تنامي التعصب

كبرية وذلك تأسيسا على عقلية القبيلة وثقافتها اليت تركز على أهمية الفزعة القبلية والشعور باالنتماء 

 . للقبيلة شعورا يتجاوز حدود الشعور باالنتماء للوطن واملواطنة

 :التعصب يف العامل العربي
وتعاظما مستمرا يف املستوى ، برياما زالت مشكالت التعصب بأشكاله املختلفة العنصري تشهد منوا ك

فهناك ماليني األفراد الذين جيدون مصرعهم حتت تأثري الغارات واإلبادة اجلماعية واحلروب ، اإلنساني

وميكن لنا يف هذا السيا ق أن نشري إىل . اليت نشهد فسطا وافرا منها اآلن والطائفية واجملازر السياسية

فاحلروب اليت تأخذ من ، عرقية واحلزبية يف كثري من بلدان العاملوضعية احلروب األهلية والطائفية وال

وتشكل تهديدا متواصال للحياة ، حيث املظهر أشكاال دينية طائفية وعرقية تنتشر يف بقاع واسعة من العامل

واليت ، ويضاف إىل ذلك كله موجة التعصب العرقي اليت جتد هلا مكانا يف البلدان الغربية اليوم، البشرية

 .هدد املاليني ومن البشر واألطفال يف العاملت
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مل توفق يف خلق االندماج االجتماعي بني فئات ، يف جمتمعاتنا العربية، فاألنظمة االستبدادية

واملأز ق يتجسد يف . بل كانت تساعد أحيانا يف خلق العزلة والتعصب والتباعد بني اجلماعات، اجملتمع

اليت أصبحت حتقق أمنا ، يوحد بني اجلماعات الفرعية، وطين على خلق منوذج هذه األنظمةعدم قدرة 

فأعضاء اجلماعة الفرعية متتاز بقوة روابطها ، للفرد الذي ينتمي إليها يف ظل غياب أمن اجملتمع والدولة

 . وبدرجة عالية من االنغال ق حبيث تقود إىل درجة عالية من النرجسية

احملاور اليت جتسد اإلشكالية املسببة للتعصب يف الوطن ويف هذا املسار ميكننا استعراض جمموعة من 

 : العربي

إال أن ، بالرغم من حدوث كثري من التغريات االقتصادية يف الوطن العربي: بنية العائلة العربيةأوال 

فأصبحت األسرة العربية حتتوي على (  )...هذه التغريات مل تؤثر بشكل فعال على بنية األسرة العربية

 . وبناؤها التقليدي يوفر هلا األمن االقتصادي واالجتماعي، ادة للتغيريعناصر مض

استطاعت البنية الدينية التقليدية احملافظة على استمراريتها ال بل : املذهبيةثانيا البنية الدينية 

ل وأصبحت تسيطر على معامل احلياة يف اجملتمع العربي واحلالة اللبنانية تشك، تطورت املؤسسة األصولية

 . والدولة مارست دورا كبريا يف تطوير املؤسسة الدينية األصولية، لنا خري دليل

بالرغم من حدوث تغريات يف البنية السياسية العربية حيث : االستبدادية البنية السياسية: ثالثا

بوية فاأل، إال أن جوهر السلطة السياسية مازال تقليديا، أدخلت كثريا من الدول العربية دساتري حديثة

 . والعائلية متثل مسة أساسية يف بنيتنا السياسية العربية

لقد عجزت السياسيات االقتصادية العربية عن ، اهلشة يف جمتمعنا العربي البنية االقتصادية: رابعا

ويضاف إىل ذلك سوء توزيع الدخل بني ، وساعدت على حتطيمها، على اقتصادياتها التقليدية اإلبقاء

إن التعصب " . مما أدى إىل ترسيخ وتثبيت البنية التقليدية للمجتمع العربي(  ..).، فئات اجملتمع

 . املوجود يف اجملتمعات العربية بدأ يهدد وجودها ووجود األمة العربية بكاملها

عرب ما يسمى توزيع الوظائف ، فالدولة مبمارستها تعيد بشكل ضمين تأكيد ممارسات التعصب

وإمنا ، أو تفرقة معلنة، وليس من الضروري أن يكون تعصبا معلنا .سيةأو الوظائف السيا، احلساسة

أو حينما ، عندما يشكل مثال جملس وزراء، تالحظ أد ق التفاصيل، األقليات، الحظنا أن كل اجلماعات

فهي تستشعرها إذا كان يف هذا . اخل...األمن الدفاع اإلعالم: يعني أفراد يف مناصب معينة حساسة مثل
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وهذه مسألة ال يتحدث عنها الناس عالنية أو على صفحات ، أو حتيز، أو جتاوز، كافؤ لفرصالتعيني ت

 . اجلرائد

وتوحي للمواطن ، بتصديره إىل الدول العربية األخرى، فإسرائيل حتاول أن حتد من التعصب الداخلي

، فلسطيين بالذاتوأن اخلطر هو عربي أو ، أنه يف خطر -سواء أكان اشكنازيا أم سفاديا -اإلسرائيلي 

ومن ثم حتاول أن توظف التنوع والتباين الداخلي يف اجملتمع اليهودي اإلسرائيلي يف عمليات صراع 

 . خارجي

 اخللفيات الرتبوية للتعصب
يف عدد أن املؤسسة الرتبوية تشري إىل ، وإن كانت غري موثقة بدراسات علمية بعْد، هناك دالئل عديدة

وهذا معناه بداية النفا ق . الديين أو الطائفي أو العرقي" التعصب"التقطت جرثومة من األقطار العربية قد 

والكارثة . النفسي -االجتماعي -والشقا ق يف اجملتمع لعدة أجيال قادمة من خالل آلية إعادة اإلنتاج الثقايف

مشكالته وحتدياته  هي أن املؤسسة الرتبوية بدال من أن تساعد اجملتمع العربي على املواجهة العقالنية مع

 . أي أنها أصبحت حبد ذاتها مشكلة جديدة، فإنها تضيف مشكالت وحتديات جديدة

إذ يتعلم كثري من األبناء التعصب من ، ومن الكبار إىل الصغار، فالتعصب ينتقل من جيل إىل جيل

ؤسسات والقوانني جتد قيم التعصب تعزيزا هلا يف إطار امل، ويف اجملتمعات املتعصبة. آبائهم وأساتذتهم

، ويف هذا الصدد يالحظ أن كثريا من الناس يرفضون مشاعر التعصب اليت تعززها جمتمعاتهم، والعادات

ويعتمد هذا . وقد أدرك علماء االجتماع احتمال أن يكون بعض الناس أكثر تعصبا من أناس آخرين

 . نفسه وجتاربه، االختالف على التباينات يف خلفية الفرد

تعصب يف أعم أحواله من تصورات مسبقة تأخذ طابع منذجة يصنف فيها الناس إىل فئات الوينطلق 

اجتماعية ودينية وعرقية تنسب إليها جمموعة من الصفات واخلصائص العامة اليت تنسب إىل مجيع أفراد 

وتعود التصورات النمطية إىل تركيبة ثقافية يكتسبها الطفل من حميطه . اجلماعة موضوع التصنيف

حيث جيري أن تنسب صفات حمددة إىل خمتلف الفئات االجتماعية ، الجتماعي خالل تنشئته املبكرةا

ويرى بعض املفكرين . اخليانة والغدر واإلحلاد واملذلة واخلسة هذا من جهة السمات السلبية: والدينية مثل

ا فجوة قد تكون صغرية حيث هناك دائم، هي تصورات مشوهة وال تعرب عن الواقع" التصورات النمطية "أن 

ومع ذلك فإن ، أو كبرية بني احلقيقة املوضوعية من ناحية وما يذهب إليه التصور النمطي من ناحية ثاني
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التصورات النمطية شائعة بني األفراد واجلماعات ألن مثل هذه التصورات تعفي حامليها مشقة التعامل مع 

 . اعي الذي يعايشه ويعيش فيهتفصيالت ال حصر هلا يف الواقع اإلنساني واالجتم

وقد تتنوع ، وهي توجد يف أصوله ويشكل اكتساب التصورات النمطية منطلقا أساسيا حلدوث التعصب

حبيث أنه مبجرد مصادفة أي ، هذه التصورات لتنسب إىل مجاعات قومية أو دينية أو طائفية أو عرقية

كأن يقال . ضمنة يف هذه التصورات بشكل عفوييقوم حامل التصور النمطي بتعميم الصفات املت، فرد منها

وعند مصادفة شخص قد ال ميكن ، وإن األمريكيني يتصفون بالسطحية، إن اإلجنليز يتصفون بالربودة

، ولكن مبجرد معرفة جنسيته، (للتشابه الفيزيقي واللغوي بينهما)معرفة ما إذا كان إجنليزي أو أمريكي 

اليت تعلم ( غري احملسوسة)حاسوبه العقلي كل الصفات األخرى  فإن حامل التصور النمطي يسرتجع من

والتعصب مبا يسبقه من تصورات . ويفكر ويشعر حنوه طبقا هلذه الصفات، إلصاقها جبماعة هذا الشخص

وال سيما يف ، منطية هو شيء مكتسب يتعلمه األطفال من الكبار من خالل آليات التنشئة االجتماعية

حدة التعصب أو تضعف وفقا جملموعة من الفعاليات الثقافية والفردية اليت تنمي  وتشتد. مرحلة الطفولة

 . التعصب وتنميه

فبعض األيديولوجيات الصرحية أو الضمنية . وتأخذ العوامل الثقافية أهمية كبرية يف تغذية التعصب

رية تستند إىل فكثري من األيديولوجيات العنص. تعمل على بناء التعصب ضد بعض اجلماعات اإلنسانية

مثل )أو من الكتب املقدسة ، (مثل أن أحد األجناس أفضل بيولوجيا من األجناس األخرى)ادعاءات علمية 

أو إلقاء املسؤولية ، التشكيك يف الدور السياسي جلماعة معينة)أو تارخيه ، (مقوالت شعب اهلل املختار

، وتفضي عليه مربرات وجيهة، رس التعصبواأليديولوجيات اليت تك(. عليها من نكبات أو هزائم سابقة

فهذه الرؤى األيديولوجية تشوه الواقع مبختلف (.  Strerotypes" )التصورات النمطية"هي شأنها شأن 

 . جتلياته التارخيية واملعاصرة

يرى عبد العزيز كامل أن الرتبية يف ، يف مقالة له حول املنظومة األخالقية من منظور الدين والعلم

العربية تغذي قيم التعصب العرقي والطائفي واملذهيب والديين وهي قيم تغرس جذورها يف أجواء األسرة 

ويف هذا اجملال ينبه . (11)األسرة واجملتمع ويتنفسها الطفل مع نسمات احلياة اليومية وعواصفها

العربية هي قيم الباحث إىل قضية قلما يشار إليها يف األدب الرتبوي وهي أن القيم اليت تغرسها األسرة 

فماذا يبقى للحرية والفعل الدميقراطي احلر مع قيم الطائفية ، تسلطية تتنافى مع مقومات الوجود اإلنساني

. أليست هي القيم اليت خترج اإلنسان من دائرة إنسانيته، والعشائرية أليست هي قيم الدمار واملوت والعدم
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لية والعرقية والتمييز مبختلف أشكاله تدعو إىل املوت فاألسر اليت تعمل على تعزيز قيم الطائفية والقب

وبهذا املعنى فالرتبية يف األسرة ال تقتل يف الطفل مقومات إنسانيته ووجوده اإلنساني . والعبودية والعدم

أال ميكن لنا أن نقول . فحسب بل جتعل منه جالدا ال يرحم قد يأخذ أقرب الناس إليه بسيفه ومقصلته

ئر هي نتاج لصورة هذا اإلنسان اليت أنتجته تربية العبودية اليت ال ترحم فقتلت يف بأن جمازر اجلزا

وتعبث حبا ، تفتك تعطشا إىل الدم، طفولة األمس وحولتهم إىل جمرد وحوش كاسرة، جزاري اليوم

 . وتلهو حبا بالدمار، باملوت

لتسامح يف مواجهة التعصب كيف ميكن لنا تعزيز قيم ا: والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا السيا ق هو

ومشاركة اجملتمع املدني يف عملية ، يف جمتمعات مل تتجذر فيها تقاليد دميقراطية مثل التمثيل الشعيب

، القرار؟ فاجملتمع العربي يشكو من علة غياب منظومة الثالثية اليت تشكل معامل النظام الدميقراطياختاذ 

 :واملتمثلة يف

 .  مباد  حقو ق اإلنسانغياب االرتباط الفعلي بني. 1

 . غياب األطر التنظيمية للتعددية السياسية. 2

 . (12)غياب املشاركة السياسية كممارسة عملية للحقو ق واحلريات. 3

الرتبية على حقوق اإلنسان "أعد املعهد العربي حلقو ق اإلنسان يف تونس ندوة كان موضوعها 

وقد أعد املعهد دراسة ، ىل من نوعها يف الوطن العربيوهي األو 1993فرباير /يف شباط ، "والدميقراطية

حول واقع الرتبية على حقو ق اإلنسان يف الدول العربية مشلت وزارات الرتبية يف إحدى وعشرين دولة 

، ومخسني منظمة عربية غري حكومية تعمل يف جمال حقو ق اإلنسان، ومئيت مؤسسة للتعليم العالي، عربية

 : شكل خمتصر على النحو التاليوكانت نتائج االستبيان ب

وأن هناك خلطا بني مفهوم ، غياب اسرتاتيجية عربية يف جمال الرتبية على التسامح وحقو ق اإلنسان 

 . وبني املباد  العامة حلقو ق اإلنسان، اخلطة

 . غياب تشريعات خاصة بالرتبية على التسامح وحقو ق اإلنسان

وهي  -حسب رأيها والشريعة اإلسالمية -ن لتعارضهاتقر بعض البلدان بعدم األخذ حبقو ق اإلنسا

ظاهرة تستحق الدراسة والتحليل والنقاش وذلك بالنظر لتعدد القراءات واالجتهادات من بلد عربي إىل أخر 

 . يف هذا اجملال
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ومن يتأمل بعمق يف مناهج احلياة املدرسية يف بعض البلدان العربية جيد بأن هذه املناهج متشبعة 

فالتاريخ العباسي واألموي الذي يدرس يف املرحلة اإلعدادية يف بعض البلدان . نف والدم والغدربقيم الع

فواضعو مفردات هذا املقرر ال جيدون يف التاريخ العباسي غري . العربية يربز اجلانب الدموي يف هذا التاريخ

يف صراع جمنون دموي من أجل القضايا الدرامية الدموية اليت كانت تقع بني احلكام وإخوانهم وأبنائهم 

وهكذا تتم عملية غرس قيم الغدر والدم والعنف يف نفوس الطالب واألطفال يف . الوصول إىل احلكم والسلطة

، هلذه الرتبية اليت كانت تصر على تلقني كل طفلأمل يكن . وقت مبكر من تاريخ منوهم النفسي والرتبوي

عالقة من نوع ما باالرتداد السهل والسريع عن ، افهاخطبة احلجاج عن الرؤوس اليت أينعت وحان قط

 . هلا ممارسة التجربة الدميقراطية والفكر املصاحب

الذين يكرسون  وال بد من اإلشارة يف هذا السيا ق أيضا إىل بعض املمارسات التعصبية لبعض رجال الدين

مني سواء أكان هذا عن قصد أو عن وقتهم لغرس القيم الطائفية والتمييز الطائفي يف نفوس املؤمنني واملسل

فرائحة بعض اخلطب الدينية ال ختلو يف كثري من األحيان من بعض التلميحات أو التصرحيات . حسن نية

أو بني املسلمني وغريهم ، اليت حترض على اإلحساس بالتمايز وتعزيز احلس الطائفي بني طوائف املسلمني

 . من الطوائف الدينية األخرى

وحتى ، ومل يعد مسة شخصية لإلنسان التقليدي، فالتعصب ميثل مسة بارزة يف اجملتمع العربي

ويف هذا الصدد يقول سعد الدين إبراهيم يف وصفه  .اإلنسان احلديث يف اجملتمع العربي ميتاز بهذه السمة

إن جيال كامال : " مفاهيم التمييز العنصري واإلباحية الدموية يف اخلليج العربي زضعية الرتبوية اليت تعزللو

وال ترى ، يف بعض دول منطقتنا اآلن عاش فرتة تكوينه النفسي والعقلي يف ظل مفاهيم تبيح القتل والتدمري

. (14)" اعدة منطقية ومن شب على شيء شاب عليه وهذه ق، "السالم طريقة عيش ومنهج حياة

يتعلمه األطفال من الكبار خالل  مكتسب شيءهو ( …)فالتعصب مبا ينطوي عليه من تصورات منطية 

 . عملية التنشئة االجتماعية السائدة يف بالدنا
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مناهجنا فعلى هذه احلقيقة  الباحثونويف جمال التأكيد على وضعية التشبع بالعنف والتعصب يؤكد 

 والكراهية والظلموالعنفوالبغضاءفاهيم احلرب والدمار والعداوةالرتبوية مشبعة مب

تتمثل حمنة الدميقراطية يف أن : يقول ليث شبيالت يف معرض حديثه عن احلياة االجتماعية يف األردن

أجياال قد متت تربيتها يف أجواء تعصبية غري دميقراطية فانتقل القمع إىل الشخصية اإلنسانية اليت باتت 

إحراز مبدأ الطاعة (  )...واملدرسة العربية تسعى إىل . ع الزمن مرّوضة من أجل البقاء بعيدا عن االضطهادم

فجزء كبري مما . العمياء واحملافظة على قيم ومعايري اجملتمع اليت حتافظ على وضعية القهر االجتماعي

لطاعة املطلقة وجعل التلميذ يتعلمه التلميذ ليس له عالقة مبحتويات الدروس وإمنا يقصد به طلب ا

 . يستهلك استهالكا سلبيا كل التحيزات الدينية والقيمية واأليديولوجية اليت يزخر بها أي جمتمع

احلياة االجتماعية العربية متشبعة بقضايا التمييز العنصري ويف هذا اخلصوص يرى احلطاب أن 

وهنا ميكن للرتبية . اد  اإلنسانية يف اجملتمعوخر ق املب، واضطهاد األقليات العرقية، واستبداد األقوياء

احرتام حقو ق اإلنسان واحرتام حقو ق الطفل "ويكمن دورها يف ، أن تؤدي أدوارا يف غاية األهمية واملوضوعية

التأكيد " وهذا يعين على حد تعبري احلطاب ". واإلميان بالعدالة االجتماعية، واحرتام حقو ق األقليات

فاملدرسة أداة . "خالقية وقيم التسامح بالدرجة األوىل يف املدارس واملؤسسات الرتبوية على مبدأ الرتبية األ

 . إلعادة إنتاج األمر الواقع بكل سلبياته واختناقاته التعصبية لصاحل النخبة املهيمنة

حلنان ويف هذه األوساط الرتبوية املتسلطة غالبا ما تسود هذه العالقات اليت تفتقر إىل التسامح واحلب وا

وخاصة بني اآلباء ، واحلوار بني أطراف العائلة، والتعزيز واملساندة والتفاهم، والتساند والدعم النفسي

وعلى خالف ذلك كله يسود التنافر العاطفي والتعصب وتهيمن أساليب التسلط والتعنيف . واألبناء

ويف هذا املناخ . طريق القوة والقهر وانفعاالت الغضب والعدوان وتسود النزعة إىل إجياد احللول الرتبوية عن

التسلطي يفرض اآلباء على األبناء أمناط سلوكهم وحركتهم وفعالياتهم وال يسمح هلم بإبداء الرأي أو 

 . االعرتاض

وقبل أن . وتتبدى وضعية التعصب يف صورة أساليب التنشئة االجتماعية السائدة يف اجملتمعات العربية

، جتماعية وخطورة دورها يف عملية بناء اجلدار القيمي حلقو ق اإلنسان والسالمنعول على أهمية التنشئة اال

يرتتب علينا باد  ذي بدء أن نرصد واقع هذه التنشئة مبا تنطوي عليه من مباد  وقيم وأساليب تعتمدها 

 . يف بناء املنظومة القيمية عند األطفال والناشئة
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العربي كيف يوضع اإلنسان يف دائرة االغرتاب واجلمود من لقد تبني لنا يف املستوى الرتبوي يف الوطن 

فالفلسفة  .أساليب التنشئة االجتماعية القسرية اليت تنطلق من التعصب وتصنعه يف اآلن الواحدخالل 

اليت تتصل حبقوق اإلنسان ومعايري السالم  هي فلسفة ترهيب وتعصب تتنافى مع كل القيمالرتبوية العربية 

 . هنا تتم عملية إعادة إنتاج القهر والتسلط والعبودية يف اجملتمع بصورة واضحة .واحلب والتسامح

 : توصيات الدراسة

 : بناء على النتائج اليت مّت التوصل إليها يف هذه الدراسة ميكن بناء التوصيات التالية

لسياسية جبهود إسرتاتيجية يف خمتلف مستويات احلياة االعربية توصي الدراسة بأن تقوم الدول  -

 . واالجتماعية يف اجتاه احلّد من ظاهرة التعصب يف اجملتمع

 ات العربيةتوصي الدراسة بتبين اسرتاتيجيات تربوية متكاملة للحد من ظاهرة التعصب يف اجملتمع -

 .مبختلف أشكاله وجتلياته 

 .لكراهية بناء اسرتاتيجيات إعالمية تضع حدودا للممارسات الصحافية يف جمال نشر التعصب وا -

األوقاف والشؤون الدينية برتسيخ فكر ديين مضاد للطائفية واملذهبية يف  اتتوصي الدراسة وزار -

 . اجملتمع ووضع حدود ملمارسات رجال الدين التعصبية يف هذا اجملال

 .اجملتمعات العربية إجراء دراسات معمقة حول إشكالية التعصب يف  -

ة لكل موجبات احلياة الوطنية توصي الدراسة بالعمل على الدعوة وألن ظاهرة التعصب خطرة ومنافي -

يتناول فيها أبعاد هذه الظاهرة ويرسم االسرتاتيجيات املمكنة الستئصال شأفتها والتأثري  ةوطني اتملؤمتر

 . على عوامل وجودها

قررات الدراسية توصي الدراسة بتأصيل قيم حقو ق اإلنسان وقيم املواطنة والتسامح ونبذ العصبية يف امل -

 . ويف خمتلف أوجه ونشاطات العمل األكادميي والعلمي واالجتماعي يف اجلامعة

 خامتة
عصبية املنشأ يف أوطاننا ب أهلية ونشهد بوادر حر نواقعنا االجتماعي والرتبوي حمزن اليوم وحن

االستبدادية لطاملا قامت  فالتعصب املذهيب والطائفي بلغ ذروته ومع األسف فإن األنظمة العربية. العربية

وهذا التعصب بكل صيغه وجتلياته ليس قدرا . بتغذية هذه النزعات التعصبية واملذهبية يف السر والعلن

صالح الدين األيوبي  ويف التجارب التارخيية العربية بعض العرب لقد استطاع. يفرض نفسه وال ميكن ردعه
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، التعصبية اليت تعين تدمري التقاليد الصغرى الكربىسيادة التقاليد أن يستنفر املوحدات وأن يؤكد 

واالعتزاز ، إىل قبلية بالقبيلةواملهم أال يتحول االعتزاز ، فالتقاليد الصغرى ال ميكن طحنها بسهولة

 . واالنتماء إىل املذهب مذهبية بالطائفة إىل طائفية

املفكرين أن يهبوا اليوم دفعة واحدة ويف هذه املرحلة الصعبة من هذا الربيع العربي جيب على املثقفني و

ملواجهة خماطر التعصب والسيما التعصب الطائفي واملذهيب إلنقاذ أمتهم وأوطانهم مما يرتبص بها من 

خماطر كربى تتمثل يف االنقسامات واحلروب األهلية والطائفية اليت تطل برأسها يف العرا ق ويف سوريا ويف 

 . غريها من الدول العربية

املرحلة اجلديدة جيب على املربني العرب بناء أنظمة تربوية فاعلة ميكنها العمل دمج الشعوب  ويف هذه

ما . العربية يف ومضة وجدانية تضعهم خارج السيا ق املرعب لثقافة التعصب ومفاهيم االنغال ق الثقايف

والرفض املطلق  التسامحقيما جديدة تتمثل يف قيم احملبة و لأحوجنا اليوم إىل ثقافة وطنية ترسخ يف األطفا

 . لكل مكونات الفكر الطائفي املذهيب الذي يهدد كيان أمتنا ووجودها

 بكل أشكاله ؟ أليس فينا اليوم من ينهض كما نهض كبار مثقفينا يف املاضي لصب اللعنة على التعصب

ا أعلن شيخ متمرس باحلكمة والعبقرية ليعلن كمفيلسوف  فقيهأال يوجد يف هذه األمة غاندي جديد أو 

التسامح ابن عربي الذي رسم ميثاقا فكريا وفلسفيا للتسامح فاق جبماله وقيمته الشعرية الصوفية وفقيه 

 : واألدبية كل ما قيل عن التسامح ونبذ التعصب يف دنيا اهلل الواسعة إذ يقول

 إذا مل يكن ديين إىل دينه داني ---- لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحيب

 فمرعى لغزالن وديٌر لرهبان ---- قاباًل كل صورةلقد صار قليب 

 وألواح توراة ومصحُف قرآِن ----وبيٌت ألوثان وكعبُة طائٍف

 ركائبه فاحلُب ديين وإمياني----أدين بدين احلِب أّنى توجهت

نعم دين احلب والتسامح جيب أن يكون ميثاقا للرتبية العربية اجلديدة اليت تستطيع أن تنهل من قيم 

سامح واحملبة يف الدين اإلسالمي واملسيحي حيث تفيض أديان اهلل بكل القيم اإلنسانية اليت تنبذ القتل الت

 . وترفض أن يكون اإلنسان عدو اإلنسان يف أي صيغة كانت أو جتلت

 ما بني أمحد واملسيح .....يف الالذقيِة ضّجٌة 
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 وذا مِبئذنٍة يصيح ....هذا بناقوٍس يّد ق 

 يا ليت شعري ما الصحيح .....دينه  ميجدُكٌل 

كم نتمنى من أعماقنا أن يتوقف ضجيج التعصب وأن تنقطع آفته يف كل مكان من أرض العروبة 

دورها التارخيي يف ترسيخ قيم التسامح ونبذ العنف  وكم نتمنى للرتبية العربية أن تؤدي. واإلسالم

 .والتعصب والطائفية مرة واحدة وإىل األبد 

 



24 

 

 الدراسةمراجع 

اجلمعية : التعصب والتحدي اجلديد للرتبية يف الوطن العربي، ضمن(. 1919)إبراهيم، سعد الدين،  .1

احتماالت االنهيار الداخلي للثقافة العربية :األطفال والتعصب والرتبية: الكويتية لتقدم الطفولة العربية

 . 71-19املعاصرة، الكتاب السنوي السادس، الكويت، 

 . املركز الثقايف العربي:قراءة يف خطاب املرأة، بريوت : دوائر اخلوف( .1999)أبو زيد ،نصر حامد  .2

3 1991

،سنة  21النرجسية الثقافية قراءة يف إربك فردم، الرتبية املعاصرة ،عدد(. 1991)عبد السميع سيد أمحد،  .4

 .، مارس11

سيكولوجيا التطرف واإلرهاب، حوليات كلية اآلداب جبامعة الكويت، ( 1991)إمساعيل، عزت سيد .5

 .19-1161احلولية 

حبث ميداني، : ني حنو بعض الشعوب األخرىاجتاهات عينه من األمريكي(: 1917)األعسر، صفاء  .1

 .القاهرة، مكتبة االجنلو

 .مكتبة لبنان: معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، بريوت( 1971)بدوي، أمحد زكي  .7

 .1994، دار العلم للماليني، بريوت، 21.قاموس إنكليزي عربي ،ط: املورد( 1994)منري البعلبكي،  .1

العام الكوييت حول خمتلف  يدراسة حتليلية الجتاهات الرأ(. 1993)البغدادي، أمحد؛ املديريس، أمحد  .9

 . 17العدد ، ،15السنة  القضايا السياسية احمللية جملة املستقبل العربي،

 . بناء االستفتاءات وقياس االجتاهات، دار الفنون للطباعة والنشر، جدة( 1992)زايد، احلارثي،  .11

قياس التعصب لدى عينة من طالب (. 1991)حسن، حسني سرمك؛ رؤوف، مفيد حممد سعيد  .11

 . القاهرة، اهليئة العامة املصرية للكتاب. 15-11، (22)اجلامعة، جملة علم النفس، 

11 

19119931911

اجتاهات طالب اجلامعة حنو بعض شعوب (. 1995)عبد اهلل، احلسني، عبد املنعم  خليفة، .13

العامل، دراسة مقارنة بني الطالب السودانيني واملصريني، جملة علم النفس، اهليئة العامة املصرية للكتاب، 

 . 131-111، 1995 ،31، عدد 9السنة 



25 

 

( يغة تربوية مقرتحة ملواجهة التطرف ص)تربية التسامح الفكري ( 1991)اخلميسي، السيد سالمة  .14

 . 119-77آذار، /، مارس 21الرتبية املعاصرة، عدد 

 (عبد احلميد صفوت إبراهيم: ترمجة). والتعصب االجتماعيعلم النفس (. 2111)دكت، جون  .15

 .العربيدار الفكر : القاهرة

، ( الدستوري)رجي واخلا( العربي)الداخلي : القومية التعددية الثقافية( 2114)ديري، مروان  .11

 . جملة عدالة اإللكرتونية، العدد السابع، تشرين ثاني

مناذج خمتارة من جمتمعات عربية : مشكالت اجتماعية معاصرة( 1994)راغب، علي عيد  .17

 .جمموعة دلتا: ، الكويت2معاصرة، ط

 .دار الكلم الطيب: دمشق، .حقو ق اإلنسان يف اإلسالم(. 1997)، حممد الزحيلي .11

19 1919

1991

 . األهالي:اإلسالم والعقل والتأسلم، دمشق العلمانية بني (. 2111)السعيد، رفعت  .21

11 

1991 

أحباث : التسامح الثقايف(: حترير)التباينات واملعايشى، ضمن مراد وهبة( 1917)شابي، ليليا  .22

نوفمرب عام  24-21املؤمتر اإلقليمي األول للمجموعة األوروبية العربية للبحوث االجتماعية املنعقد يف 

 . 71-73مكتبة األجنلو املصرية، : ، القاهرة1911

: التسامح الثقايف: ، األيديولوجيا والتسامح الثقايف، ضمن مراد وهبة(1917)شربياني، روبريتو  .23

نوفمرب عام  24-21ليمي األول للمجموعة األوروبية العربية للبحوث االجتماعية املنعقد يف أحباث املؤمتر اإلق

 . 71-11مكتبة األجنلو املصرية، : ، القاهرة1911

املفاهيم الرتبوية املتعلقة بالتسامح يف مناهج املرحلة االبتدائية، جملة (. 1995)الصراف، قاسم  .24

  .14-1نيسان /، إبريل 13الرتبية، عدد 

 .الشركة العاملية للكتاب: ، بريوت1املعجم الفلسفي، جزء( 1994)صليبا، مجيل صليبا .25

دراسات . دراسة يف التعصب: العصبيات القبلية يف دولة حديثة(. 1992)عبد الباقى، سلوى  .21

 .221-213، (2)، 1. نفسية

 جمتمعاتنا عملية التطبيع االجتماعي وأزمات التحامل والتعصب يف(. 1971)عبد الرمحن، سعد  .27

 .132 – 13يونيو، / مايو / ، أبريل1العربية املعاصرة، عامل الفكر الكويتية، عدد 



21 

 

11 

1993

19 

1993113-139

دار غريب للطباعة والنشر : القاهرة. تماعيةدراسة نفسية اج: التعصب(. 1997)عبد اهلل، معتز  .31

 .والتوزيع

االجتاهات التعصبية، أهم أشكاهلا ومدى عموميتها، ضمن لويس ( 1991)عبد اهلل، معتز سيد  .31

ة، قراءات يف علم النفس االجتماعي يف الوطن العربي، اجمللد اخلامس، اهليئة املصرية العامة ككامل ملي

 . 39 – 13للكتاب، 

جملة علم . االجتاهات التعصبية بني الذكور واالناث املفهوم واالبعاد(: 1997)معتز سيد  عبد اهلل، .32

 .النفس ،اكتوبر، نوفمرب

مسة التعصب وعالقتها بكل من منط السلوك ومركز التحكم، دراسات ( 1991)عبد اهلل، معتز سيد  .33

 . 211 – 241نيسان، / ، إبريل 2، العدد 1نفسية، اجمللد 

31 1

اجمللة الدولية للمعلومات، استطالع للرأي يف أوساط طالبية لبنانية، الشر ق (. 2111)عدرة، جواد  .35

 .فرباير 15، األربعاء 9941األوسط، العدد 

31 199111

119

39 19911

، "رؤية عينة من املثقفني املصريني لظاهرة العنف، دراسة سيكولوجية(. 1991)غامن، حممد حسن .31

 . ، القاهرة، اهليئة العامة املصرية للكتاب91-71مارس /فرباير/، يناير(45)لنفس، جملة علم ا

 .دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية. قاموس علم االجتماع(. 1911)غيث، عاطف  .39

، 12الرتبية بني األيديولوجيا واإلبيستيمولوجيا، حولية كلية الرتبية، العدد ( 1911)قمرب، أمحد  .41

 . جامعة قطر

عويدات دمشق، فولتري حياته أثاره فلسفته، ترمجة صباح حمي الدين، ( .1914)ون، أندريه كريس .41

. 

 . دار اهلدى للنشر والطباعة: ، بريوت1املوسوعة السياسية،اجلزء(. 1915)الكيالي، عبد الوهاب  .42



27 

 

13 

132199119-13

 . مارس/، آذار311، العدد 33، العقل العربي والقمع، املعرفة السورية، (1974)حممد، جناح  .44

 مراجع الدراسة  .45

 .مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع :الرياضالطبعة األوىل، (. 1991) املوسوعة العربية العاملية .41

19 1991

1113

11 1991

1113

العصبية القبلية، مفهومها : ربي اإلسالميصفحات من الرتاث الع(. 1997) رنصر،عبد الغفا .49

 .41-29، (31)جملة املعرفة، . وآفاتها

 .، الطائفية العنصرية، شؤون مشرقية، صيف(.2111)النفيس، أمحد راسم  .51

. املستقبل العربي. إشكالية اهلوية واالنتماء يف اجملتمعات العربية املعاصرة(. 2112)وطفة، علي  .51

 .113-91أغسطس، / ، آب 212العدد 

التعصب ماهية وانتشارا يف الوطن العربي، جملة عامل (. 2112)األمحد، عبد الرمحن . وطفة، علي .52

 .125-79مارس، /، يناير3، العدد 31اجمللد : الفكر الكويتية

ضمن أحباث املؤمتر اإلقليمي األول للمجموعة : التسامح والدومجاطيقية(. 1917)وهبة مراد  .53

مكتبة األجنلو : ، القاهرة1911نوفمرب عام  24-21االجتماعية املنعقد يف األوروبية العربية للبحوث 

 . 151-155املصرية، 

54. Adorno, T.w. (1950). the Authoritarian personality, , new York, Harper.  

55. Allport, G. (1954). The nature of prejudice. Massachusetts: Addison-Wesley. 

56. Banton, M (1971) Sociologie des relations raciales, Paris , Payot.  

57. Bogardus,E.S.(1925) Measuring Social Distance J.App. Social, 45,PP.22-36. 

58. CF, T. W. Adorno, (1950) the Authoritarian personality, Harper, new 

York, 1950. 

59. Crawitz ,Madelein (1983). Lexique des sciences sociales. Paris, P.U.F. 

60. Djangi, Ahmad R(1993). Racism In Higher Education, Paper presented at the 

annual meeting of the American psychological association , Toranto-Canada. 

61. Heavean. p.(1986): Attitudes towards a south african liberation movement , 

Journal of corflict resolution, september. 

62. Katz, d, & Braly, k(1933) Racial Stereotypes, New York: J. Abn. Soc. Psy 

Chol., 22, PP-12-32. 

63. Madeline Grawitz ( 1983)  lexique des Sciences Sociales Parise: ,dalloz.



21 

 

64. Pettigrew, T. (Ed.). The Sociology of race relation: Reflections and reform. 

New York: The Free Press. 

65. Rillaer. Jaques Van (1988) L’agressivité humaine , Bruxelles1 Ed.Pierre 

Mardaga. 

 




