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ألربتو توسكانو يف كتابه "التعصب" :من أين يأيت ّ
توسكانو"التعصب" بفضيلتني :معرفة نظرية ـ تاريخية واسعة ،تتقصىّ وجوه
يتمتع كتاب الفيلسوف ألربتو
ّ
موضوعها يف أزمنة ومجتمعات مختلفة ،والتعامل مع ظاهرة راهنة ـ قدمية ،تحتمل صفات كثرية ليس
آخرها :اإلرهاب .تشتق الفضيلة األوىل من قاعدة عايشت التاريخ اإلنساين يف حقبه املتتالية تقول :ال
التعصب كراهية فاعلة ،تقيض باجتثاث املكروه الذي فقد
تعصب بال حروب ،أل ّن يف ّ
تعصب وال ّ
حروب بال ّ
الصواب .أما الفضيلة الثانية فتحيل عىل ظواهر ال تغفو وال تنام ،منذ أن اعترب جنود كولومبوس "الهنود
الحمر" مخلوقات ال أرواح لها ،إىل زمن جامعات رأت يف "أيب الهول" صنامً يل ّوث الهواء .ويف حديث الصنم
والجامعات الوليدة ما يثري الفضول ،ذلك أن "أيب الهول" ،الشهري قائم يف مكانه منذ آالف السنني.
املتعصب ،الذي ال يستوي وجوده إال بإزالة غريه؟ هو اإلنسان الذي يحمل فكرا ً ال تغيري فيه،
من هو
ّ
مساوياً بني فكره والحقيقة الخيرّ ة الكاملة؛ وهو الذي يدور حول موضوع مستقر ،معتربا ً أن ما خارجه
املتعصب النموذجي إىل الثبات ،مقررا ً أن التح ّول مع األزمنة املتح ّولة فساد ال
رذيلة فادحة .يطمنئ
ّ
شبهة فيه ،وإىل إحادية املوضوع قائالً مبراتب عارضة ومبرتبة أوىل جوهرية مكتفية بذاتها .ولهذا يبدو
املتعصب إنساناً غاضباً
املتعصب بلعن الجديد وتكفريه ،بقدر ما يبدو
جديد األزمنة صدمة ،يعالجها
ّ
ّ
تتملكه أزمة خانقة يواجهها بذاتية تدور حول نفسها ت ّدعي العصمة .ال وجود ،يف الحالني ،ملبدأ السبب،
املتعصب خارج فكره وموضوعه وينقله  ،تالياً ،من ملكوت األحادية إىل أرض
فاالعرتاف بالسبب يضع
ّ
املتعصب ما يشبه حال العاطل عن العمل يف مطلع األزمنة الحديثة ،الذي كان "يهلك"
املتعدد .يف حال
ّ
اآلالت  ،دون أن يرى أصحابها وسياستهم االقتصادية.
بيد أن ما سبق ال يبدو مقنعاً إال بصورة "آخر" ،يصطنعها املتعصب وينزل بها عقابه .فكام أن العاطل
عن العمل "يهلك اآللة" ،من حيث هي "آخر" يتضمن كل الرشور ،فإنه يف املجاالت الخارجة عن العمل
يخرتع "اآلخر املالئم" بشكل يس ّوغ اجتثاثه ،سواء كان عمالً فنياً تصافحه الرياح منذ آالف السنني ،أو
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فناناً يعرتف بتعددية األلوان واملواضيع .يأخذ "الفنان املختلف" ،عندها  ،صورة اإلنسان املتعصب،
املتمسك مبوضوع وحيد واجب إتالفه .يُسقط
ولكن بشكل مقلوب ،فهو صاحب فكر أحادي رشير ،وهو
ّ
املتعصب ذاته عىل آخر مغاير له ،ويعطيه ما يشاء من صفات السلب ،بدءا ً بالكافر الذي ال شفاء له،
ّ
وصوالً إىل اإلرهايب الذي سقط من ال مكان.
املتعصب إىل التجريد ،فال يرى تفاصيل "اآلخر" وال مييّزه من غريه ،ذلك أن االعرتاف بالتميّز والخصوصية
يرتاح ّ
التعصب ،يف شكله الغريب ،إىل توصيفات "علمية" العناوين
مينع الحرب ويربك أبلسة اآلخر .لهذا ارتاح ّ
"التعصب املح ّمدي" ،الذي كتب عنه الفرنيس فولتري
فتحدث عن "االستبداد الرشقي ،العقلية املسلمة" ،وعن
ّ
أكرث من مرة ،وصوالً إىل الفيلسوف االنجليزي هيوم ،الذي فصل بني األمم املتحرضة والشعوب الرببرية.
التعصب ،يف مجال التجريد ،متوسالً كلامت تحجب املعنى ،إذ استبداد الرشق من الرشق ،وعنف
يتم ّدد ّ
املسلمني من عنف اإلسالم ،و "إرهاب طالبان" من رشق يحرض عىل اإلرهاب .تنحل التفاصيل كلها يف "جوهر
غريب" يعرف التسامح ،وهو كالم يثري القهقهة ،ويف "جوهر رشقي" متنعه طبيعته عن االئتالف مع اإلبداع
وحقوق اإلنسان ،وهو كالم يتاخم الفضيحة .ال غرابة أن يشجب إدوارد سعيد تصور "الجواهر املغلقة" ،وأن
يبتعد ما استطاع عن مفهوم "الهوية" ،الذي ال يف ّرق ،أحياناً ،بني الثقافات واألحجار.

التعصب يدعو إىل الحروب ويستقدمها ،فإن يف تن ّوع الحروب ما يبعث عىل تساؤل مفتوح وينهى
ومع أن ّ
فللتعصب ،كام للحروب ،أسبابها املتنوعة .فقد رأى البعض يف رجل الدين الثائر توماس
التعصب،
ّ
عن ّ
مونترس ،يف الربع األول من القرن السادس عرش ،عصابياً متعصباً يدعو إىل القتل والدمار عقابه الحرق بالنار.
ورأى بعض يف رجل الدين ،الذي قاد ثورة فالحية ،مصلحاً فاضالً ،رفض الحارض اليسء وبشـّّر بواقع مستولد
ال تنقصه الفضيلة .يشء قريب من تلك اإلميانية املطلقة ،التي م ّيزت املسيحيني األوائل الذين واجهوا العنف
الروماين بصدور عادية .رمبا يكون يف مثال توماس مونترس ما يفصل بني إميانية أفقها "املدينة الفاضلة" ويقني
والتعصب السلطوي
سلطوي مد ّمر ،أعطاه األملاين هتلر مالمحه الكاملة .ولعل الفصل بني اإلميانية الثورية
ّ
القاتل هو الذي يستدعي روبسبيري والثورة الفرنسية ،حيث الثائر الكامل عصيّاً عىل الفساد ،وحيث الرجل
الذي ال ميكن إفساده من دعاة "الرعب الثوري" ،الذي يبني مجتمعاً عادالً جديدا ً عىل أنقاض ملكية ظاملة.
ما يربك الفكر ،وال يطمنئ إىل اإلجابات النهائية ،كامن يف تلك العالقة املعقدة بني مواجهة الظلم و"صناعة
العدالة" ،ذلك أن املجال الظامل مل يكن ممكناً إال بتاريخ من الرعب طويل.
مل يكن تاريخ الشيوعية ،التي وسمت القرن العرشين كله وسقطت بال مهابة ،مختلفاً كلياً عن أحالم
وأوهام روبسبيري ،الذي استعىص عىل الفساد وانتهى إىل املقصلة .فلقد كان لدى الشيوعيني ،وهم
تعصبهم من مكان إىل آخر ،تصورات جمعت بني العلم وأثري األحالم ،معتقدين أنهم ينقلوا
ينقلّون ّ
البرشية ،جمعاء ،من زمن ما قبل التاريخ إىل تاريخ إنساين حقيقي ميلء بالنعمة .ومع أن الليربالية
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الجديدة ،التي صعدت عىل أطالل الشيوعية ،استهلكت حربا ً كثريا ً وهي تدافع عن "الدميقراطية والقرية
التعصب ،فرأت يف الشيوعية رشا ً مستطريا ً دفنه الخري،
الكونية" ،فإن ما جاءت به مل يكن متحررا ً من ّ
إىل غري رجعة ،وأوكلت إىل "يقينها الدميقراطي" بناء "املدن الفاضلة" عن طريق الطائرات والصواريخ
وقصف األبرياء الذين ال سالح معهم .ولن يبدو الحديث نافالً إن مايز بني العلامنية ،يف معناها العقالين،
والعلامنية األصولية ،التي قد تستعيد إرهاب روبسبيري ،دون أن تعرف فضائله .فالعلامنية املعيشة ،إن
صح القول ،تفصل بني الدين والدولة ،تاركة للدين مساحة تخصه وللمتدينني شعائر ال يتنازلون عنها،
عىل خالف العلامنية األصولية املتعصبة التي ترى يف الدين ،من حيث هو ،رشا ً يجب استئصاله ،مستأنسة
بـ "فرانكنشتاين"  ،الذي يهدر الفرق بني اآلالت وغوامض الروح.
ليست العلامنية األصولية ،أو األصولية العلامنية ،إال راسباً متعصباً من "العقل التنويري" ،كام يشري كتاب
توسكانو .فقد انطلق اإلنسان التنويري من جملة ديكارت الشهرية" :أنا أفكر ،إذن ،أنا موجود" ،حيث للعقل
مملكته الواسعة التي تح ّول الطبيعة وتب ّدل اإلنسان الذي يب ّدلها ،فارضة مفهوم السبب والسببية وعابثة
باألحكام النهائية املنجزة .بيد أن هذا العقل ،الذي له أشكاله غري العقالنية أيضاً ،انزاح عن عقالنيته أكرث
من مرة :أنتج عقالً متعصباً حني رأى يف الهنود الحمر مخلوقات ال أرواح لها (مل يعرتف دينياً بأن لها أرواح
إال عام  ،)1637وأنتج عقالً عنرصياً حني ساق األفارقة إىل عمل مهلك يف بلدان ال يعرفون عنها شيئاً ،وأنتج
عقالً قاتالً حني أحرق اليهود وأرسلهم ليحرقوا الفلسطينيني ... ،وقطع هذا التعصب شوطاً طويالً حني بارك
السلع واألسواق ووضع القيم املادية ـ االستهالكية فوق القيم املعنوية والروحية ،وهو ما نقدته "مدرسة
فرانكفورت" نقدا ً واسعاً ،ال يعوزه التشاؤم ،وهو الذي وضع عىل لسان فالرت بنيامني تعبري :الكارثة.
ثار فالرت بنيامني عىل زمن تاريخي خطي ،متد ّرج ،يؤجل تحرير اإلنسان إىل ما ال نهاية ،قائالً بانبثاق زمني
مفاجئ عنوانه :الخالص .وإذا كان بنيامني قد اشتق الخالص املنشود من مفهوم واسع للتحرر اإلنساين،
متعصبة ساوت بني الخالص والعودة إىل زمن طهراين قديم .ولهذه االتجاهات قضاياها
فإن اتجاهات ّ
الخاصة بها ،فهي ترفض الحارض ألنها ال تعرفه ،وتحقد عىل الحداثة ألنها ال تتمتع بخرياتها ،وتكره
الجديد بعد أن أعطت القديم أبعادا ً مقدسة .لذا تدعو "وهي غافية" إىل استعادة شاملة لقديم تعيشه،
وماثل بني يديها ،عىل أية حال معتربة أن ما ينرص الحديث "جاهلية قدمية" ،وأن الحديث الحقيقي
ولد منذ زمن طويل .والواضح ،رغم بالغة تستقوي بالجهل ،عدم االعرتاف بالتاريخ ،وعدم االعرتاف
بأن التاريخ أنتج الجاهلية وأنه لن ينتجها من جديد ،ألن بني السيف والصواريخ مسافة مرعبة ،وبني
الجاهلية القدمية والجاهلية الجديدة فرق بنته األوهام والجهل املق ّدس.
ولكن ماذا يعني عدم االعرتاف بالتاريخ؟ إنه وهم التأسيس عىل بدء نقي ،يختلف عام سبقه وعام يتلوه
املتعصب يرى يف خصومه
اختالفاً كامالً .وعىل الرغم من وهم التأسيس ،أو التأسيس الوهمي ،فإن الفكر
ّ
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التوسطات ،مهام كان شكلها،
رشا ً منتهياً إىل دمار يريض املتعصبني ال أكرث .ال غرابة أن يرفض ّ
التعصب ّ
طاملا أنه يقول بالبدء الصالح املكتفي بذاته ،الذي ال يحتاج إىل واسطة .هنا ولهذا السبب يبدو الحديث
عن التنوع زندقة ،ويغدو االختالف رشكاً ،وتصبح األحزاب السياسية بدعة ،فهي متنوعة وللتنوع آثامه،
وهي ذات نظر متعدد ،ال يقبل البدء الشامل وال يقبل البدء الشامل به .يبدأ األمر وينتهي ،يف التحديد
األخري ،بتكفري املتعدد ،الذي هو مبدأ السياسة ومطلعها األول ،فالسياسة اختالف ،واالختالف تعدد،
واالختالف املتعدد مصدر اإلبداع واالبتكار والفضول املعريف ،بعيدا ً عن ذلك "الواحد املستبد" ،الذي
يرى إىل جامعات متساوية الفهم والقامات ،فإن ظهر منها مخالف عالجه أكرث من عقاب.
التعصب التي أدمن عليها البرش؟ هناك أنصار الرب ،كام جاء يف العصور الوسطى ،الذين
ما وجوه
ّ
يحرقون باغني ال إله لهم ،وهناك العقلية اإلطالقية التي تحاذر النسبية واملنتسبني إليها ،والهوس
الجامعي املتطهر الذي يقسم البرش إىل فريقني ال يلتقيان ،والسلطوية السياسية املستبدة التي تعالج
آهات البرش باملدفعية الثقيلة ،وتلك "النخبة املتعالية" ،التي ترى يف الالمساواة املتناتجة بداية بديهية
ألشكال املساواة املقرتحة .... ،وهناك أيضاً تلك "املحاكاة" املريضة ،التي تضع برشا ً من قش مكان آخرين،
من املايض ،قوامهم العقل والفضيلة واألخالق.
التعصب "ديناً" ومن
التعصب من الرتبية أو الدين أو ثقافة الفقر ،وما األسباب التي تجعل من ّ
هل يأيت ّ
التعصب ودعاة "الخالص األخري"؟ تح ّدث هيجل  ،يف كتابه
تعصباً؟ وما الذي يقيم عالقة بني ّ
"الدين" ّ
"فلسفة التاريخ" ،وهو يشري إىل إفريقيا ،عن "األرواح الالمتطورة واألرواح الالتاريخية" ،دون أن يأيت
بجواب صحيح ،ألن تطور العقل مل مينع دامئاً القتل بل قاد ،أحياناً ،إىل إتقانه .ولهذا تقوم اإلجابة ،لدى
أنصار التحرر ،يف مفهوم  :املساواة ،وقد يتط ّرف بعضهم فيقول :يحارب التعنت بالسياسة ،التي تنقض
متعصبة ،وتعني املتعدد مبتدأ للوجود .كان أرسطو
املجتمعات األبوية مثلام تنقض كل هرمية اجتامعية ّ
يقول" :إنني لست ضد اآللهة ،ولكن ضد تصورات العوام لآللهة" .كان يفصل بني الدين والتسامح
والرحمة واستبداد برش "استولوا" عىل مواقع اآللهة واستثمروها يف اتجاهات مختلفة.
"التعصب" ما يق ّدم إجابات عىل أسئلة كثرية ،وفيه قوة موحية تستولد أسئلة غافية،
يف كتاب توسكانو
ّ
التعصب ال يحتفي كثريا ً مبفهوم الحقيقة.
وتقرتح إجابة مجزوءة ،مؤكدا ً أن رفض ّ
Fanaticism:Alberto toscano , London, verso, 2010,277p.
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