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محاربة  التعصب والشحن الطائفي دور رسالي ألھداف الكبیرة
                                                                             

  سندس محمد السعیدي.م                                                                            
  ونكلیة القان/جامعة القادسیة 

  
المتكبرون ھم . التعصب  ھو العصبیة الجاھلیة وھو یأتي من االستكبار الذي ھو التَّعظّم

الذین یََرْوَن أَنھم أَفضل الخلق وأَن لھم من الحق ما لیس لغیرھم أول مستكبر في التاریخ 
  .إنھ أول المستكبرین). أبى واستكبر: (الذي یرسمھ القرآن للبشر ھو إبلیس

یجعل الناس  یعتقدون ان كل ما یقومون بھ حق و صالح و كل ما یقوم بھ التعصب االعمى 
دین متمیز في العالم ، ) ١٠٠٠٠(متناسین ان ھناك اكثر من.  غیرھم فسادا و سفھا

دیانة فقط عدد المؤمنین بھا ملیون فرد فأكثر ، أما بقیة األدیان فعدد تابعیھا اقل ) ١٥٠(منھا
طائفة مختلفة ، وھى تتضمن ) ٣٣٨٣٠(یحیة كدیانة واحدة وتوجد ضمن المس! من الملیون 

كل ھذه الطوائف واكثر . Shakersأكبر الطوائف مثل الكاثولیكیة إلى اصغر الطوائف مثل 
  .تعتقد انھا تعرف هللا عن حق وان طائفتھا ھي االصح 

القاعدة التعدد، ھذه األصل في كل المجتمعات وكل األمم ،واألصل في التنوع ھوالتنوع ھو
وتمثل ھذه المسلمة . التي یمكن أن ننطلق منھا في معرفة واقع األمة، ال بل المجتمع البشري

  .الفكریة المنطلق السلیم في التعامل مع المختلف، وتحقیق حالة التعایش والسلم االجتماعي
وإذا . جوھر الدین ھو اإلیمان،تحویل التدین الى عصبیة لجماعة یبعد التدین عن جوھر الدین

تشجع الكثیر من غیر . أصبحت العصبیة للجماعة الدینیة كیانا قائما بذاتھ تصبح طائفیة
  . فمعیارھا لیس اإلیمان بل العصبیة الطائفیة. المتدینین، وحتى غیر المؤمنین باالنضمام لھا

یدفعھ . ان توغل في االنتماء إلى حد التعصب بمستوى ظلم اآلخرین أو االستعداد لظلمھم
: فالطائفیة إذا تعني. إلى ذلك إیمانھ المطلق بضرورة االنتصار لطائفتھ ظالمة أو مظلومة

لذلك ھي . ممارسة ظلم اآلخر، أو االستعداد لذلك، بتوفیر أسبابھ النفسیة والفكریة والعملیة
یجب التنادي إلى تطویقھا . ورذیلةٌ أخالقیة، كما أنھا خطیرةٌ اجتماعیاّ وسیاسیاّ مقیتةٌ 

  .ومعالجتھا
بل (الطائفیة بعیدة عن جوھر الدین فقد تكون نقیضا للدین إذ تنّصب الجماعة الموھومة 

فوق الخالق، وتضع العصبیة فوق الُخلُق، وتبرر سفك ) وحتى من یدعون تمثیل الجماعة
  . الطائفیة لیست دینا بل نقیض الدین. نفي جوھر الدین بذریعة الطائفةالدماء، وت

قد یمثل  الجھل وضیق األفق أساس العقلیة اإلقصائیة، یعمد علماء السوء والنخبة الدینیة إلى 
اتِّباع سیاسة تجھیل المجتمع وتضلیلھ، وفرض حالة االنغالق الفكري، من أجل ضمان بقاء 

  .آلخر الدیني والمذھبيالتصورات النمطیة عن ا
لكن حالة الطائفیة التي تظھر عند المنتسبین للدین أوالً وبالذات ھي لیست أزمة معرفیة 
ھا إلى  منشؤھا الجھل بما عند اآلخر المختلف، وإنما ھي في المقام األول مشكلة نفسیة مردُّ

وھذا ما . اآلخرعقدة األنا وحب العلو التي ھي منشأ الظلم والبغي والحسد والتجاوز على
قُوا إِالَّ ِمن بَْعِد َما َجاَءھُُم اْلِعْلُم بَْغیًا بَْینَھُْم﴾: یشیر لھ قولھ تعالى .﴿َوَما تَفَرَّ


