
1

ــن  ــر م ــدى الكث ــاب ل ــث ارتي ــامح مبع ــن التس ــث ع ــزال الحدي ال ي
ــود  ــام، وتع ــه ع ــة بوج ــية العربي ــة والسياس ــة والثقافي ــب الفكري النخ
أســباب ذلــك إىل االســتقطابات السياســية الحــادة وأبعادهــا اإلقليميــة 
والدوليــة، وإســقاطاتها الحاليــة عــى الواقــع، إضافــة إىل أن جــزًءا منــه 
ــم  ــاه، ناهيك ــامح ومبن ــى التس ــدود ملعن ــارص واملح ــم الق ــق بالفه يتعل

ــًا ))). ــه أحيان ــن توظيفات م

وقياســًا عــى الدراســات والكتابــات التــي عرفهــا الغــرب))) عــن 

انظر: الحلقة النقاشية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت والموسومة “ في الحاجة   (((
إلى التسامح”، في 8) شباط )فبراير( 3)0) وشارك فيها بأوراق عمل بحثية كل من : د. علي أومليل ود. 

رضوان السيد وكاتب السطور.

نشير إلى بعض الدراسات التي صدرت بخصوص التسامح خالل السنوات األخيرة فقط:  (((

 D. A. Carson, The Intolerance of Tolerance )Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans 
. ((0(( ,Pub

 Matthew McKay, Jeffrey C. Wood and Jeffrey Brantley, The Dialectical Behavior
 Therapy Skills Workbook: Practical DBT Exercises for Learning Mindfulness,
 Interpersonal Effectiveness, Emotion Regulation and Distress Tolerance )Oakland,
 Jordan Postlewait , Tolerance, illustrated.((007   ,CA: New Harbinger Publications
 Josh McDowell and Bob ;(009 ,by Walker Gable ) Monroe, lowa: Mirror Publishing
 Hostetler, The New Tolerance: How a Cultural Movement Threatens to Destroy You,
 LynneTruss, ;((998  ,Your Faith, and your Children )Wheaton, IL: Tyndale House
 Eats, Shoots and Leaves: The Zero Toleration Approach to Punctuation ) New
 James D. Meadows, Tolerance Stack-up Analysis  ;((006  ,York: Gotham Books
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ــة  ــات الديني ــات والنزاع ــت االحرتاب ــي أعقب ــات الت ــامح واملعالج التس
املــادي  البــري،  النزيــف  لدرجــة  أوروبــا  عانتهــا  التــي  والطائفيــة 
واملعنــوي، تــم التوصــل بالتدريــج وبعد معانــاة، إىل أن يصبح التســامح 
حالــة قانونيــة بعــد أن كان حالــة دينيــة ومــن ثــم ثقافيــة، مقرونــة ببعــد 
ــوص  ــد، بخص ــي عه ــا حديث ــا زلن ــا م ــن أنن ــيايس، يف ح ــي وس أخالق
تقّبــل التســامح يف ظــّل اســتراء التعّصــب وتفــّي التطّرف وانتشــار 

ــامح. ــوة للتس ــّببه الدع ــذي تس ــاس ال ــم االلتب ــو، ناهيك الغل

وتفصلنــا عــن فكــرة التســامح »األوروبيــة« أكــر مــن ثالثــة قــرون 
مــن الزمــان، إذا اعتربنــا رســالة جــون لــوك حــول التســامح تاريخــًا لنــر 
الفكــرة،  الســّيام يف ظــل انقطــاع العــرب واملســلمن عــن تراثهــم الــذي 
ــن  ــًا م ــًا دامي ــرف تاريخ ــام ع ــامح، مثل ــن التس ــرة م ــامذج زاه ــرف بن ع
الاّلتســامح، كــام هــو الغــرب أيضــًا يف إطــار الســياق التاريخــي لجميــع 

ــات.))) املجتمع

وإذا أردنــا الحديــث عــن فكــرة التســامح مبعناهــا املعــارص، حيــث مل 
ــب،  ــية فحس ــوات سياس ــادئ ودع ــلوكيًا أو مب ــًا وس ــًا أخالقي ــد واجب تع
ــّوع  ــة والتن ــش والتعددي ــرار التعاي ــوين إلق ــب قان ــي واج ــا ه ــدر م بق
وحــق االختــالف والدعــوة للمشــرتك اإلنســاين، فــال بــّد مــن بحثهــا يف 

 Chris Mars, Tolerance: The Art of  ;((0(0  ,)Hendersonville,TN: James D. Meadows
 Brad Stetson and Joseph G. Gonti;((008  ,Chris Mars )San Francisco, CA: Last Gasp
 The Truth About Tolerance: Pluralism, Diversity and the Culture Wars, ( Downers
 Wendy Brown, Regulating Aversion: Tolerance ;((005 ,Grove, IL: Inter Varsity Press
 ;((008 ,in the Age of Identity and Empire )Princeton, NJ: Princeton University Press
 Joseph Cardinal Ratzinger )Benedict XVI(, Truth and Tolerance: Christian Belief
 and World Religions, translated by Henry Taylor )San Francisco, CA:Ignatius
 and Scott Lobdell )et al.( X-Men: Operation Zero Tolerance )New York: ((004 ,Press

.((0(( ,Marvel

)))  صدرت رسالة جون لوك الموسومة » رسالة في التسامح« في العام 689) وذلك تعبيراً عن الثقافة 
البديلة للتعصب والتطرّف الديني التي كانت سائدة ودفعت أوروبا أثماناً باهظة بسببها من النزاعات 

والحروب وسياسات اإلقصاء.

عراقية(  )دراسات  جديدة  طبعة  بدوي،  الرحمن  عبد  ترجمة  التسامح،  في  رسالة  جون-  لوك،  انظر: 
بيروت، سنة النشر )بال(.
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إطــار التطــور الــدويل، وخصوصــًا يف املباحثــات التــي ســبقت وهيــأت 
لقيــام األمــم املتحــدة، حتــى وصلــت إىل مــا وصلــت إليــه، األمــر الــذي 
يســتوجب الحديــث عــن الفكــرة وفهــم حيثياتهــا القانونيــة وخلفياتهــا 

الفكريــة ومرجعياتهــا النظريــة، إضافــة إىل تطبيقاتهــا الفعليــة.

وبعــد صــدور ميثــاق األمــم املتحــدة يف ســان فرانسيســكو 6) 
حزيــران )يونيــو( العــام 945) ومــن ثــم صــدور اإلعــالن العاملــي لحقــوق   
ــامح  ــة التس ــدأت ثقاف ــمرب( 948)، ب ــون األول )ديس ــان يف 0) كان اإلنس
تنتــر شــيئًا فشــيئًا ويتعــزز رصيدهــا، خصوصًا بتأثــر الحــرب العاملية 
ــائر  ــت خس ــان وألحق ــون إنس ــو 60 ملي ــت أرواح نح ــي أزهق ــة الت الثاني
ماديــة ومعنويــة بعمــوم ســكان األرض، وصــواًل إىل صــدور إعــالن 
اليونســكو بشــأن التســامح العــام 995)، حيــث أخــذت بعــض الدراســات 
واألنشــطة املحــدودة تجــد طريقهــا إىل العــامل العــريب، الســّيام يف 
العقديــن ونّيــف املاضيــن، لكــن تأثراتهــا ســواًء عــى الصعيــد الفكــري 
أم الثقــايف كانــت مقتــرة عــى نخــب قليلــة ومحــدودة، ناهيــك عــن 
ــف  ــم ضع ــي، بحك ــي والدين ــد االجتامع ــى الصعي ــا ع ــف مفاعيله ضع
البيئــة القانونيــة والرتبويــة والتعليميــة، ســواًء عــى صعيــد الدولــة أم 

ــرد. ــع أم الف املجتم

ومــع ذلــك فــإن هنــاك أكــر مــن فهــم لفكــرة التســامح، ومثــل هــذا 
الفهــم املتناقــض يــؤدي إىل نتائــج متعارضة بالطبــع. فالفهم النيتشــوي 
الــذي ال يــزال ســائداً يعتــرب » التســامح إهانــة لآلخــر«، ولعــّل ذلــك مــا 
مّلــح لــه البابــا بنيديكتــوس الســادس عــر يف خطابيــه يف لبنــان، يف 
القــر الجمهــوري ويف اإلرشــاد الرســويل، حــن عــرّب عــن تخّوفــه مــن 
أن يــؤدي التســامح إىل التطــّرف واإلســاءة لآلخر، يف حــن أن املطلوب 
هــو االعــرتاف باآلخــر وباملســاواة واملواطنــة، وفعليــًا لالنتقــال ملــا بعــد 

التســامح))).

)))  كان الشاعر الكبير أدونيس قد عبّر عن الفهم النيتشوي لفكرة التسامح في أكثر من مناسبة بإعالن 
رفضها، وقد أبدى مالحظة على فكرة التسامح التي وردت في البحث الذي قّدمه الباحث في دبي 
العربية-  المجتمعات  في  الثقافي  التنّوع  بعنوان:  آل مكتوم،  راشد  بن  محمد  تأسيس مؤسسة  عند 
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ــبهة  ــى ش ــاب أو حت ــث ارتي ــامح  مبع ــن التس ــث ع ــد كان  الحدي لق
وشــك يف ظــل اســتقطابات سياســية حــاّدة وفهــم قــارص ومحــدود يف 
أحيــان كثــرة، وظّلــت الفكــرة ملتبســة بشــكل عــام حتــى لــدى النخــب 
الفكريــة والسياســية والثقافيــة، وأتذّكــر مبــادرة املنظمــة العربيــة 
لحقــوق اإلنســان يف لنــدن، التــي كنــت أتــرف برئاســتها، بتنظيــم 
ملتقــى فكــري بعنــوان “التســامح والنخــب العربيــة” حــره نحــو 
50 باحثــًا ومثقفــًا وحقوقيــًا مــن بلــدان عربيــة مختلفــة، ومــن تيــارات 
فكريــة وسياســية متنوعــة. وقــد انعقــد امللتقــى مبناســبة تســمية يــوم 
ــي«،  ــامح العامل ــًا للتس ــام »يوم ــن كل ع ــرب( م ــاين )نوفم ــن الث 6) تري

ــكو )995))))). ــام لليونس ــر الع ــدورة الـــ 8) للمؤمت ــن ال ــرار م ــدور ق بص

وقــد طــرح الربوفســور خليــل الهنــدي يف الجلســة األوىل ســؤااًل يف 
غايــة األهميــة: هــل يوجــد تســامح لننّظــم لــه ملتقانــا الفكــري الخامــس 
أم أن غيابــه يدعونــا لتنظيــم فعاليــات للتذكــر بجوهــر مبادئــه مبناســبة 
ــّل  ــامح؟ ولع ــي للتس ــوم العامل ــنوي بالي ــال الس ــكو االحتف ــرار اليونس إق
ــى  ــة ع ــكال مختلف ــرتّدد بأش ــّل ي ــب ظ ــزدوج واملرّك ــؤال امل ــذا الس ه
ألســنة أكــر الباحثــن واملتداخلــن نفيــًا أو إيجابــًا، إقــراراً بواقــع أليــم 

أو أمــاًل وهدفــًا يف واقــع جديــد يّتســم بالتســامح.

مصدر غنى أم فتيل أزمات، 8)-9)-اكتوبر 007)، ومثل هذا الفهم ال يزال قوياً لدى العديد من النخب 
التي  تلك  سيّما  ال  التسامح،  لفكرة  المعاصر  الفهم  عن  بعيداً  العربية،  والسياسية  والثقافية  الفكرية 

وردت في إعالن التسامح الصادر عن اليونسكو.

انظر كذلك: كلمة البابا بنيديكتوس السادس عشر في بكركي لقاء الشبيبة ، لبنان ، 5) أيلول )سبتمبر( 
.(0((

الحسين،  عبد  شعبان،  إعداد  اإلنسان”،  حقوق  “ثقافة  كتاب  في  منشورة  الملتقى  مداخالت  انظر    (((
فكري  ملتقى  أول  أن  بالذكر  جدير   .(000 القاهرة،  اإلنسان،  حقوق  لنشطاء  العربي  البرنامج  إصدار 
الكردي« شارك  العربي-  العربية لحقوق   اإلنسان في بريطانيا كان بعنوان »الحوار  المنظمة  نظمته 
فيه ما يزيد عن 50 باحثاً ومثقفاً عربياً وكردياً، وقد انعقد في لندن )تشرين الثاني/نوفمبر/)99)( وكان 
الملتقى الثاني بعنوان » حّرية التعبير وحق المشاركة”  في العام 993)، أما الملتقى الثالث فهو بعنوان 
» الثقافة والمثقفون وحقوق اإلنسان« وقد انعقد في العام 994) وكان عنوان الملتقى الرابع » المرأة 
التسامح   « عنوان  تحت  انعقد  فقد  الخامس  الملتقى  أما   .(995 العام  في  وانعقد  اإلنسان«  وحقوق 
والنخب العربية« العام 996)، واختار الملتقى السادس عنوان » القدس وحقوق اإلنسان« العام 997) 

، في حين كان الملتقى السابع بعنوان »الحصار الدولي والواقع العربي« 998) انظر المصدر السابق.
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فل�شفة الت�شامح ور�شالته
Tolerence فقــد اســتخدم منــذ  إذا ُعدنــا إىل أصــل املصطلــح 
القــرن الســادس عــر مبعنــى أقــرب إىل املفهــوم الســيايس واألخالقــي 
والســلويك إزاء اآلخــر، مــن املذاهــب الدينيــة، يف حــن أن اســتخدامه 
كمفهــوم قانــوين Toleration، بــدأ بعــد إصــدار بعــض الحكومــات 
ــو  ــيم تدع ــر مراس ــابع ع ــر والس ــادس ع ــن الس ــة يف القرن األوروبي
ــم  ــق حك ــكان تطبي ــة والس ــي الدول ــن موظف ــب م ــامح وتطل إىل التس
ــلوكهم إزاء  ــامحن يف س ــوا متس ــون The rule of law وأن يكون القان
ــات« الدينيــة األخــرى، مثــل أنصــار الراهــب مارتــن لوثــر، وهــو  »األقلّي
األمــر الــذي مّهــد لتموضــع ثقافــة جديــدة تعتمــد عى مبــادئ التســامح، 
ال ســّيام بإقــرار التعدديــة والتنــّوع والحــق يف االختــالف والتاميــز 

والخصوصيــة.

ومــن القوانــن التــي صــدرت يف حينهــا “مرســوم نانــت” يف فرنســا 
الــذي وقعــه امللــك هــري الرابــع يف 3) نيســان/ابريل العــام 598) حيــث 
ــن  ــد خمس ــك بع ــي، وذل ــامح الدين ــمي بالتس ــرتاف رس ــرب أول اع يعت
ــب  ــي. ومبوج ــي والطائف ــام الدين ــي واالنقس ــراع الداخ ــن ال ــًا م عام
مرســوم نانــت ُســمح للربوتســتانت الفرنســين الذيــن يطلــق عليهــم » 
ــع  ــية م ــة والسياس ــاواة االجتامعي ــد واملس ــة املعتق ــت” بحري الهوغون
ــل  ــن قب ــي م ــون ألغ ــذا القان ــن ه ــة، لك ــة الروماني ــة الكاثوليكي األغلبي
امللــك لويــس الرابــع عــر يف العــام 685)، ونتيجــة ذلــك غــادر نحــو 00) 

ألــف هوغونــويت فرنســا.

ويف انكلــرتا صــدر قانــون التســامح The Toleration Act عــن 
الربملــان يف العــام 689) بعــد مــا ســمي بالثــورة التشــارتية » الجليلــة« 
العــام 688) وكان مثــرة جهــود سياســية مضنيــة ملفكرين مثل لــوك الذي 
وضع رســالته الشــهرة “رســالة يف التســامح” إضافة إىل “رســالتن يف 
الحكــم” لتشــتمل عــى مبــدأ فصــل الكنيســة عــن الدولــة، والــذي شــكل 
حجــر األســاس يف الدميقراطيــة املســتقبلية، ومــؤّدى قانــون التســامح 
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“ الدينــي”، الــذي أصــدره “ الربملــان اإلنكليــزي” أن للمخالفــن للمذهــب 
الربوتســتانتي )الرســمي( الحــق يف مامرســة طقوســهم بصــورة علنيــة، 
الكاثوليكيــة وكنيســة املوحديــن، فقــد ظّلــوا  الكنيســة  أتبــاع  أمــا 

محرومــن مــن هــذا الحــق حتــى العــام 9)8) .

وال بــّد مــن اإلشــارة إىل مجايــي لــوك الذيــن بــّروا بقيــم التســامح 
الدينــي مثــل بيــر باييــل وغروتشــيوس وســبينوزا، إضافــة إىل فولتــر 
ــوك،  ــد ل ــامح بع ــرة التس ــات فك ــن محّط ــة م ــة مهم ــرب محّط ــذي يعت ال
ــة  ــرب إىل فريض ــألة أق ــاره مس ــه باعتب ــروا إلي ــد نظ ــًا ق ــوا جميع فكان
ــى  ــة، وحت ــة الثقافي ــن التعددي ــوع م ــر كن ــراراً باآلخ ــس إق ــة ولي ديني
هــذه املســألة ظــّل يشــوبها تشــويش كبــر اســتمر حتــى اآلن، وإذا 
كان باييــل يؤمــن بالتســامح بــن الكاثوليــك والربوتســتانت وإزاء 
ــدول املســيحية، رشط عــدم تعكــر صفــو  املبّريــن املســلمن يف ال
النظــام واألمــن، فــإن لــوك ال يؤمــن بالتســامح مــع امللحــد، وكذلــك يضــع 
عقبــات أمــام التســامح مــع املســلم )الــرتيك(، إضافــة إىل الكاثوليــي، 
ألن هــؤالء “ غــر متســامحن” ووالءهــم لســلطة أخــرى أجنبيــة، 
وتلــك إحــدى املســائل املطروحــة اليــوم بخصــوص املوقــف مــن غــر 
املتســامحن، فهــل يتــم التعامــل معهــم بالتســامح أيضــًا ألن ذلــك 
ــن  ــامحن م ــر املتس ــن غ ــامح ومتك ــرة التس ــف فك ــيؤدي إىل نس س

ــع ككل!؟  ــامحن وباملجتم ــرر باملتس ــاق ال إلح

العــريب  عاملنــا  يســود  الــذي  التســامح  وعــدم  االنغــالق  وإزاء 
ــد أن  ــوقيًا بع ــامح حقـ ــيع التس ــعى لتوس ــامل يس ــرى الع ــالمي، ن واإلس
ــك  ــن أولئ ــاع ع ــوة، الدف ــتمل الدع ــث تش ــالقيًا، بحي ــه أخـ ــرى تعميم ج
الاّلمتســامحن أو الذين ينــرون ويروجون أليديولوجيات الاّلتســامح 
“التوتاليتاريــة”. ومــع أن هــذه الفكــرة تثــر نوعــًا مــن النقــد ورمبــا 
ــبتمرب (  ــول )س ــداث )) أيل ــد أح ــًا بع ــًا، خصوص ــرب حالي ــزع يف الغ الف
ــراً  ــا خط ــن يعتربه ــاك م ــدة، ألن هن ــات املتح ــة يف الوالي )00) اإلرهابي
عــى فكــرة التســامح ذاتهــا ، بــل وتدمــراً للحريــة الجوهــر األســايس 
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ــا. ــربرات له ــاد م ــاول إيج ــن يح ــاك م ــن هن ــامح، لك ــرة التس يف فك

ــا  ــداؤه« ))) إنن ــوح وأع ــع املفت ــه » املجتم ــر يف كتاب ــرى كارل بوب وي
ــن،  ــع املتعصب ــامح م ــض التس ــا إىل رف ــي تدفعن ــباب الت ــك األس منتل
موضحــًا أن هنــاك حــدوداً للتســامح، ولكــن يف الوقــت نفســه يســتدرك 
فيقــول: بــأن علينــا عــدم االنخــداع بذلــك الشــعور الغريــزي بأننــا عــى 
صــواب دامئــًا)))، ولعّلــه مــن الصعوبــة تحقيــق التــوازن خوفــًا مــن تحّول 
املجتمــع القائــم عــى التســامح إىل مجتمــع متعّصــب، لكــن جــون راولز 
يف كتابــه “ نظريــة العدالــة”)3) يعتــرب أن مــن واجبــات املجتمــع القائــم 
عــى العــدل أن يكــون متســامحًا، األمــر الــذي يقــود إىل التســامح مــع 
املتعّصــب، وإاّل ســيتحّول املجتمــع إىل مجتمــع متعّصــب وغــر عــادل، 

مــع تأمــن الحاميــة. 

ــع  ــّول املجتم ــن تح ــًا م ــوازن خوف ــق الت ــة تحقي ــن الصعوب ــه م ولعّل
القائــم عــى التســامح إىل مجتمــع متعّصــب، لكــن جــون راولــز يف 
كتابــه “ نظريــة العدالــة”)4) يعتــرب أن مــن واجبــات املجتمــع القائــم 
عــى العــدل أن يكــون متســامحًا، األمــر الــذي يقــود إىل التســامح مــع 
املتعّصــب، وإاّل ســيتحّول املجتمــع إىل مجتمــع متعّصــب وغــر عــادل، 

ــة.  ــن الحامي ــع تأم م

وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن أفــكار لــوك بخصــوص التســامح الدينــي 
وجــدت طريقهــا إىل دســتور الواليــات املتحــدة بعــد أن تبّناهــا تومــاس 

جيفرســون ولقــت نجاحــًا كبــراً.

للنشر ،  التنوير والطباعة  السيد نفادي، دار  الفتوح وأعداؤه،، ترجمة د.  المجتمع  ، كارل-  انظر: بوبر   (((
بيروت ، 998).

ابراهيم  ترجمة  باآلخر،  والقبول  التعايش  في  دراسات  وغرب”  شرق  بين  التسامح   “ كتاب  انظر:   (((
العريس، كتاب جماعي، دار الساقي، بيروت، )99).

 ، للفرنسية ونشرته دار سوي  العدالة، نشر في هارفرد عام )97)، وترجم  )3)  انظر: راولز، جون،- نظرية 
.(987

 ، للفرنسية ونشرته دار سوي  العدالة، نشر في هارفرد عام )97)، وترجم  )4)  انظر: راولز، جون،- نظرية 
.(987
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العــريب  عاملنــا  يســود  الــذي  التســامح  وعــدم  االنغــالق  وإزاء 
ــد أن  ــوقيًا بع ــامح حقـ ــيع التس ــعى لتوس ــامل يس ــرى الع ــالمي، ن واإلس
ــك  ــن أولئ ــاع ع ــوة، الدف ــتمل الدع ــث تش ــالقيًا، بحي ــه أخـ ــرى تعميم ج
الاّلمتســامحن أو الذين ينــرون ويروجون أليديولوجيات الاّلتســامح 
“التوتاليتاريــة”. ومــع أن هــذه الفكــرة تثــر نوعــًا مــن النقــد ورمبــا 
ــبتمرب (  ــول )س ــداث )) أيل ــد أح ــًا بع ــًا، خصوص ــرب حالي ــزع يف الغ الف
ــراً  ــا خط ــن يعتربه ــاك م ــدة، ألن هن ــات املتح ــة يف الوالي )00) اإلرهابي
عــى فكــرة التســامح ذاتهــا ، بــل وتدمــراً للحريــة الجوهــر األســايس 

ــا. ــربرات له ــاد م ــاول إيج ــن يح ــاك م ــن هن ــامح، لك ــرة التس يف فك

ــا  ــداؤه« ))) إنن ــوح وأع ــع املفت ــه » املجتم ــر يف كتاب ــرى كارل بوب وي
ــن،  ــع املتعصب ــامح م ــض التس ــا إىل رف ــي تدفعن ــباب الت ــك األس منتل
موضحــًا أن هنــاك حــدوداً للتســامح، ولكــن يف الوقــت نفســه يســتدرك 
فيقــول: بــأن علينــا عــدم االنخــداع بذلــك الشــعور الغريــزي بأننــا عــى 
صــواب دامئــًا)))، ولعّلــه مــن الصعوبــة تحقيــق التــوازن خوفــًا مــن تحّول 
املجتمــع القائــم عــى التســامح إىل مجتمــع متعّصــب، لكــن جــون راولز 
يف كتابــه “ نظريــة العدالــة”)3) يعتــرب أن مــن واجبــات املجتمــع القائــم 
عــى العــدل أن يكــون متســامحًا، األمــر الــذي يقــود إىل التســامح مــع 
املتعّصــب، وإاّل ســيتحّول املجتمــع إىل مجتمــع متعّصــب وغــر عــادل، 

مــع تأمــن الحاميــة. 

وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن أفــكار لــوك بخصــوص التســامح الدينــي 
وجــدت طريقهــا إىل دســتور الواليــات املتحــدة بعــد أن تبّناهــا تومــاس 

جيفرســون ولقــت نجاحــًا كبــراً.

للنشر ،  التنوير والطباعة  السيد نفادي، دار  الفتوح وأعداؤه،، ترجمة د.  المجتمع  ، كارل-  انظر: بوبر   (((
بيروت ، 998).

ابراهيم  ترجمة  باآلخر،  والقبول  التعايش  في  دراسات  وغرب”  شرق  بين  التسامح   “ كتاب  انظر:   (((
العريس، كتاب جماعي، دار الساقي، بيروت، )99).

 ، للفرنسية ونشرته دار سوي  العدالة، نشر في هارفرد عام )97)، وترجم  )3)  انظر: راولز، جون،- نظرية 
.(987
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ــم  ــام 689) ث ــهرة يف الع ــالته الش ــر رس ــوك))) قــد ن ــون ل وكان ج
ــام 763)  ــوك، يف الع ــون ل ــد ج ــامح بع ــو التس ــو أب ــر، وه ــدر فولت أص
كتابــًا دعــا فيــه إىل أخالقيــة التســامح،  الســّيام القامئــة عــى التســامح 
ــت  ــد فصل ــرب))). وق ــة يف الغ ــم املتعايش ــعوب واألم ــن الش ــي ب الدين
ــي  ــالن العامل ــدور اإلع ــن ص ــوك وب ــالة ل ــن رس ــف ب ــرون ونّي ــة ق ثالث
للتســامح، أو »إعــالن مبــادئ التســامح« الــذي صــدر عــن اليونســكو يف 

العــام 995) )3).

لقــد حّولــت أوروبــا الديــن، و الســّيام بعــد عــر التنويــر إىل مجــرد 
ــل  ــه ميّث ــأن الل ــائد ب ــاد الس ــن االعتق ــم م ــى الرغ ــاكاة، وع ــد ومح تقلي
القــوة الكاملــة التــي ُينســب إليهــا كل يشء، وإن الفــرد واملجتمــع 
ــة  ــل الحداث ــًا، ويف ظ ــر تدريجي ــإن األم ــا، ف ــّرب إليه ــة إىل التق بحاج
اتخــذ ُبعــداً جديــداً، بإضعــاف دور الديــن عــى حســاب تقويــة دور 
لتتســاوق  الدينيــة  املؤسســات  يف  التأثــر  حاولــت  التــي  الدولــة، 
ــورة  ــت ص ــاوالت لتبهي ــرت مح ــذا ج ــا، وهك ــة العلي ــة الدول ــع مؤسس م
الديــن، تــارة باعتبــاره اســتالبًا فكريــًا حســب أوغســت كونــت، وأخــرى 

)))  انظر: لوك، جون- رسالة التسامح، مصدر سابق، 

((-pp( ,(003 ,(.No ,(.Habermas, Juergen- Intolerance and Discrimination, Vol :قارن  

قارن كذلك : النجار، شيرزاد أحمد، التسامح والاّلتسامح في فلسفة هابرماز، مجلة التسامح، العدد 
)3، نيسان )ابريل( ))0).

)))  ومثلما تمت اإلشارة فإن موقف فولتير كان في البداية ضد التسامح وقد كتب في العام )74) كتاباً 
ينّم عن التعّصب الديني، ال سيّما إزاء اإلسالم والمسلمين وهو بعنوان » التعّصب أو النبي محمد«، 
ولعّل التاريخ يعيد نفسه وإن كان في المرّة األولى على شكل مأساة أما في الثانية فهي أقرب إلى 

الملهاة، خصوصاً في الموقف الغربي » السائد« إزاء الدين اإلسالمي.

إزاء  طبيعي  شعور  هو  الزمان  من  ونيّف  عقدين  بعد  التسامح  عن  خاصة  رسالة  فولتير  نشر  إن 
بخصوص  عصره،  في  وكتابات  آراء  على  اطلّع  قد  يكون  ربما  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  مفاهيمه 
اإلسالم، ودفعه الحقاً لتجاوز موقفه الاّلمتسامح في البداية. ويمكن هنا استحضار مواقف مفكرين 
وأدباء كبار من االسالم وقيمه مثل الشاعر األلماني غوته والروائي الروسي تولستوي والزعيم الهندي 
غاندي والفيلسوف البريطاني برناردشو،  السيّما إزاء الحملة السلبية ضد الرسول محمد وردود الفعل 
الغاضبة والمنفلتة إزاءها، وفي ذلك جزء من الوجه المشرق للعالقة بين الشرق والغرب، ال سيّما في 

بعض تجلياتها الثقافية .

)3)  انظر: اعالن مبادئ التسامح ، اليونسكو، باريس، 995).
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ــر  ــذي تأث ــاخ ال ــًا )إنســانيًا( حســب فيورب بوصفــه اســتالبًا انرتوبولوجي
بــه ماركــس، واعتــرب فرويــد، الديــن اســتالبًا نفســيًا، ولعــّل العالقــة 
امللموســة بــن الكنيســة الربوتســتانتية والدولــة الربوســية يف أملانيــا 
ــة  ــت وراء أطروح ــي كان ــي الت ــر، ه ــن ع ــابع والثام ــن الس يف القرن
ماركــس “ الديــن أفيــون الشــعوب” التــي أخذهــا عــن كانــط، خصوصــًا 
ــال  ــة نض ــه تعبئ ــف ميكن ــن وكي ــة الدي ــن وظيف ــدث ع ــس تح وأن مارك

ــن.))) ــن الدي ــدث ع ــا، ومل يتح ــل حقوقه ــن أج ــاس م الن

ومــن جهــة أخــرى يتصــّور بعــض العــرب واملســلمن، أن أي حديــث 
عــن دولــة مدنيــة، مبعنــى فصــل الديــن عــن الدولــة، إمنــا هــو محاولــة 
مــن الغــرب لفــرض “العلامنيــة”، التــي تعنــي مــن وجهــة نظــره الوقــوف 
ضــد الديــن أو اتخــاذ موقــف منــه إن مل يكــن اســتهداف »اإلســالم«، يف 
ــه إذا أراد العــرب واملســلمون دخــول  حــن أن البعــض اآلخــر يعتقــد أن
ــة العريــة القامئــة عــى  ــاء الدول عــامل الحداثــة فعليهــم الــروع ببن
املســاواة التامــة واملواطنــة الكاملــة وحــق النــاس يف اختيــار الحــّكام 
واســتبدالهم، ووضــع الديــن يف مكانــه املقــّدس الــذي يســتحقه وليــس 
اســتخدامه ألمــور الدنيــا مبــا يــؤدي إىل املزيــد مــن التباعــد والتنافــر 
واالحــرتاب أحيانــًا، وبهــذا املعنــى ســتأخذ العالقــة بــن الديــن والدولــة 

شــكاًل آخــر، أقــّل ارتباطــًا وأكــر اســتقالاًل.

لقــد قبلــت أوروبــا بعــد التاميــز مــا بــن الديــن والدولــة مبــادئ 
التســامح، حــن اعرتفــت بالحــق يف الحرّيــة الدينيــة وحاميــة القانــون 
ــى  ــّيام ع ــًا،  الس ــت تدريجي ــي تعمق ــان، الت ــية لإلنس ــات األساس للحرّي
املســتوى الــدويل بعيــداً عن احتــكار الحقيقــة أو اّدعــاء النطق باســمها، 
وإذا كان هــذا األمــر ُحــلَّ مســيحيًا وغربيــًا، فــال يــزال عربيــًا وإســالميًا 
بعيــداً عــن الحــل، وكذلــك يهوديــًا، خصوصــًا تبنــي   »إرسائيــل«  قانونــًا 
لدولــة نقيــة، مــام يعنــي أن ال مــكان للمســلمن أو املســيحين أو الــدروز 

العــرب فيهــا.

انظر: شعبان، عبد الحسين- الحبر األسود والحبر األحمر: من ماركس إلى الماركسية، مركز حمورابي   (((
للبحوث والدراسات الستراتيجية ، بغداد ، 3)0).
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لقــد حــاول اإلســالم ضمــن ســياقه التاريخــي بحــث املســألة بالنســبة 
ــالم بالتمييــز االيجــايب وإن  ملنتســبي الديانــات األخــرى يف دار اإلس
كان ســلبيًا، وذلــك عــرب اصطــالح وتريــع فكــرة الذميــن وهــم رعايــا 
ــه  ــق علي ــا يطل ــو م ــيحيون( وه ــود واملس ــالمية )اليه ــة اإلس يف الدول
أركــون “تســامح الاّلمبــاالة« وأســميه أنــا “التســامح الســلبي”، خصوصــًا 
ــون  ــذا يك ــى، وهك ــع أع ــر منموق ــر إىل اآلخ ــزال تنظ ــك وال ت ــت تل وكان

ــع أدىن.))) ــيحي يف موق ــودي واملس اليه

ــن  ــة ع ــل الكنيس ــأن فص ــة بش ــوات متقّدم ــا خط ــت أوروب ــد خط لق
الدولــة، أمــا الدولــة العربيــة املعــارصة، فــال تــزال “الريعــة اإلســالمية” 
بالتفســرات املختلفــة واملتناقضــة أحيانــًا، تشــّكل محــوراً وصــرورة 
ــل  ــالمية ، ولع ــة واإلس ــدول العربي ــن ال ــاحقة م ــة الس ــود يف الغالبي وج
فكــرة القطيعــة التاريخيــة التــي ســبق آلركــون أن تناولهــا، ال تــزال 
ــال عنهــا، وقــد ال تبــدو قريبــة يف املنظــور الحــايل، ورمبــا  بعيــدة املن
لســنوات غــر قليلــة، مبــا فيهــا الــدول التــي أحدثــت تطــوراً يف النظــر 
إىل الفكــرة الدينيــة يف دولــة اعتمــدت اإلســالم مرجعيــة لهــا، كــام هــي 
تركيــا املرتّنحــة بــن اإلســالم والعلامنيــة، فقــد ظــّل الطابــع الغالــب يف 
القوانــن والتريعــات يعتمــد عــى اإلســالم الــذي يعتــرب »ديــن الدولــة 
ــدراً  ــا مص ــالمية، ويف بعضه ــدول اإلس ــن ال ــاحقة م ــة الس » يف الغالبي
أساســيًا أو املصــدر األســايس للتريــع، بــل وأكــر مــن ذلــك حــن 

يعتــرب الكتــاب املقــدس »القــرآن » هــو الدســتور. 

وعــى الرغــم مــن أن الدولــة لــي تؤمــن قاعــدة التســامح فينبغــي 
لهــا أن تكــون محايــدة، أو ال يكــون لهــا ديــن محــّدد، فالديــن هــو أحــد 
أركان هّويــة الفــرد، ومثلــام اإلســالم ركــن أســاس مــن هّويــة املســلمن، 
ــذا،  ــيحين وهك ــة املس ــن أركان هّوي ــن م ــك رك ــي كذل ــيحية ه فاملس
فاألمــر الــذي يحتــاج إىل فــّك اشــتباك دون خلــط أو إكــراه بــن عقيــدة 
األفــراد ووظيفــة الدولــة يف حاميــة العقائــد والحقــوق. وقــد طــرح هــذا 

)))  المصدر السابق، ص ))).
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األمــر عــى نطــاق واســع مــا بعــد التغيــرات التــي حصلــت يف العــامل 
العــريب خصوًصــا عالقــة الديــن بالدولــة فضــاًل عــن فكــرة الدميقراطيــة 
الثوريــة”  “الرعيــة  وبــن  والرعيــة،  املروعيــة  بــن  والفــرق 
وحكــم  اإلنســان  بحقــوق  ذلــك  وعالقــة  الدســتورية”،  و”الرعيــة 
القانــون واســتقالل القضــاء، وتداوليــة الســلطة ســلمًيا ومبــدأ املشــاركة 

ــة. ــة والخاص ــات العام ــاواة والحري واملس

ــة  ــن والدول ــن الدي ــل ب ــة الفص ــا إىل مرحل ــت أوروب ــا انتقل وعندم
ــت املنطقــة العربيــة تعيــش حالــة وصــل  وبــن الديــن والسياســة، ظّل
بــل هيــام أحياًنــا ارتفعــت حرارتهــا يف الســنوات الثالثــن ونّيــف 
املاضيــة، وال ســيام بعــد الثــورة اإليرانيــة العــام 979)م، وأصبــح هنــاك 
ــن  ــن الدي ــادي ب ــر اعتي ــكل غ ــي، بش ــّد التامه ــام ح ــن االندغ ــا م نوًع
والدولــة، وبــن الســلطة الزمنيــة والســلطة الدينيــة، وأحياًنــا بــن 
ــام  ــن انقس ــام زاد م ــو انقس ــة، وه ــن الدول ــة وب ــة معين ــب لطائف مذه
العــامل العــريب إىل قبائــل وعشــائر ومناطقيــات، لكــن الديــن والطائفــة 
أكــر ظــال عاملــن أساســين يف التجمعــات القامئــة ملرحلــة مــا قبــل 
ــة  ــذه املقارن ــن ه ــود م ــل املقص ــا األوىل. ولع ــة أو يف ارهاصاته الدول
لدمــغ  الرذائــل  وتجيــر  لــه،  الفضائــل  إنســاب  أو  للغــرب  تزكيــة  ال 
ــا، بــل هــو البحــث عــن جوهــر فكــرة التســامح، دون نســيان  مجتمعاتن
مســؤولية الغــرب فيــام وصلــت إليــه مجتمعاتنــا، ســواًء محاوالتــه 
اســتعامر واســتغالل البلــدان العربيــة ومتزيقهــا أو مــن خــالل تعطيــل 
التنميــة واإلصــالح والدميقراطيــة، ال ســيام بدعــم إرسائيــل وعدوانهــا 
ــوال  ــوارد واألم ــب امل ــة إىل نه ــة، إضاف ــعوب العربي ــى الش ــرر ع املتك

ــي. ــر الخارج ــم الخط ــلح بزع ــات التس ــرب صفق ــا ع ــة، خصوًص العربي

ــام  ــية، الع ــورة الفرنس ــد الث ــًا بع ــرب عموم ــا والغ ــت أوروب ــد حقق لق
ــات واملســاواة وحقــوق اإلنســان،  789) تطــّوراً كبــراً يف قضايــا الحرّي
وهــو مــا كان قــد مّهــدت لــه كتابــات فولتر، و الســّيام حــول “التســامح” 
وكتابــات مونتســكيو، وخصوصــًا كتــاب “روح الرائــع” وكتابــات جــان 
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ــك  ــي”، وذل ــد االجتامع ــة العق ــه “ نظري ــد كتاب ــو وبالتحدي ــاك روس ج
بتهيئــة بيئــة ثقافيــة للثــورة، وحتــى بعــد مــرور أكر مــن مئتي عــام فإن 
عاملنــا العــريب واإلســالمي، ال يــزال يقــف يف الكثــر مــن مجتمعاتــه يف 
مرحلــة مــا قبــل الدولــة وعنــد بوابــات الحداثــة التــي تــم ولوجهــا مــن 
جانــب أوروبــا، واالنخــراط فيهــا عــى نحــو عميــق، األمــر الــذي يحتــاج 

إىل تأكيــد مســألتن أساســيتن: 

ــا  ــزال هشًّ ــة ال ي ــح الدول ــه مصطل ــق علي ــا نطل ــألة األوىل أن م املس
ــاًل  ــر، فض ــوص كب ــن نك ــان م ــن األحي ــر م ــاين يف الكث ــًا ويع وضعيف
عــن اســتمرار التأثــرات الســلبية للحقــب االســتعامرية، ومل تتوفــر 
بعــد إرادة سياســية جامعيــة عــى مســتوى الكيانيــة القامئــة لالعــرتاف 

ــا. ــزام به ــا وااللت ــد احرتامه ــا وتأكي ــامح ونره ــادئ التس ــم ومب بقي

ولعــل مســألة الدولــة تطــرح موضــوع الرعيــة،  الســّيام عالقــة 
الحاكــم باملحكــوم، تلــك التــي تحتــاج إىل مرجعيــة محــّددة وواضحــة 
مــا فــوق دســتورية أحيانــًا، مــع إدراج مبادئهــا األساســية يف الدســتور، 
الرعيــة  املشــرتكة  اإلنســانية  القيــم  تجّســد  املرجعيــة  وهــذه 
Legitmacy التــي تشــّكل موضوعــًا رئيســًا مــن مواضيــع علم السياســة 
ــألة  ــه مبس ــك الرتباط ــوص، وذل ــه الخص ــى وج ــيايس ع ــام الس والنظ
ــايل  ــع، وبالت ــية يف املجتم ــلطة السياس ــة الس ــة مامرس ــة وطريق كيفي

ــن . ــكام واملحكوم ــن الح ــة ب العالق

ــرتة  ــي ف ــا، فف ــا وأهدافه ــة وأدواته ــون الرعي ــف مضم ــد اختل وق
القطبيــة  نظــام  اآليديولوجــي ويف ظــل  والــراع  البــاردة  الحــرب 
هــذا  كان  وإْن  حتــى  الثوريــة”،  »الرعيــة  مفهــوم  ســاد  الثنائيــة 
ــة  ــذه »الرعي ــن ه ــال، لك ــة اإلنتق ــرّبره يف مرحل ــا ي ــه م ــتخدام ل االس
الثوريــة« اســتمّرت لعقــود مــن الزمــان، وعــى نحــو متعّســف، بحيــث 
فقــدت الرعيــة املزعومــة أي معنــى، وتحّولــت إىل اســتبداد واســتئثار 

ومصــادرة للحقــوق والحريــات.

واملســألة الثانيــة أن الثقافــة العامــة والفرديــة ال تــزال متدنّيــة، بــل 
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ــالمية  ــة واإلس ــات العربي ــن املجتمع ــان ع ــن األحي ــر م ــة يف الكث غائب
ــذي يتشــبث فيــه الكثــر مــن  عــى املســتوى العــام والفــردي، األمــر ال
ــواًء  ــر، س ــلبية إزاء اآلخ ــرة الس ــّرف والنظ ــب والتط ــات بالتعّص الجامع
األورويب، الغــريب، غــر العــريب أم املســلم أم غــر املســلم )اآلخــر 
املختلــف( يف األقطــار اإلســالمية، املســيحي، اليهــودي، الصابئــي، 

ــذا. ــي وهك ــامين، األمازيغ ــردي، الرتك ــريب، الك ــر الع ــدي، وغ اإليزي

ولعــّل مثــل هــذه الثقافــة ال تــزال ســائدة قانونيــًا واجتامعيــًا ودينيــًا 
ــاواة  ــدر املس ــى ق ــل ع ــذي ال يتعام ــام، ال ــايف الع ــاء الثق ــل الفض ومتث
الثقــايف  بالتنــّوع  خاصــة  مجموعــات  مــع  واالجتامعيــة  القانونيــة 
والتعّدديــة القوميــة أو الدينيــة أو باالنتقــاص منهــا بالتمييــز وعــدم 
املســاواة، وهــذا األمــر إذا كان ظاهــرة عربيــة وإســالمية بامتيــاز، فــإن 
ــه، فالنظــرة االســتئصالية اإللغائيــة تســود لديــه  ــًا من الغــرب ليــس بريئ
أيضــًا يف ظــل أجــواء التعّصــب والتطــّرف، ويف إطــار اعتقــاد خاطــئ، 
وذلــك حــن يتــم اختــزال الثقافــة العربيــة - اإلســالمية إىل ديــن واىل 
تعاليــم منشــودة يف حــن أنهــا هوّيــة لحضــارة ممتــّدة ومّتصلــة، بغــض 
ــاه  ــي واالتج ــل االجتامع ــس واألص ــة والجن ــة واللغ ــن القومي ــر ع النظ

ــيايس. الس

اإلســالمية  التيــارات  بعــض  تدمــغ  حــن  أخــرى،  جهــة  ومــن 
والعلامنيــة  والليرباليــة  والدميقراطيــة  الحداثــة  قيــم  واإلســالموية 
ــذي يدفــع باتجاهــن  ــًا، األمــر ال بالكفــر، وتعتربهــا قيــاًم غربيــة حري
فكــرة  معهــام  تغيــب  اللــذان  التغريــب،  أو  التعصــب  أّمــا  خاطئــن 
التســامح. ولكــن الفــرق واســع واملســافة شاســعة بيننــا وبــن الغــرب، 
ــى وإْن  ــامح وحت ــم التس ــتند إىل قي ــة تس ــن وأنظم ــرب قوان ــي الغ فف
وجــدت بعــض املامرســات مــن بعــض االتجاهــات املتعّصبــة واملتطّرفة 
ــدود  ــط وح ــة ضواب ــن مث ــية لك ــوى السياس ــارات والق ــض التي ــن بع وم
ــا ال نــزال حتــى اآلن بعيديــن عــن قيــم  يحكمهــا القانــون، يف حــن أنن
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التســامح ومبادئــه)))، ناهيــك عــن ضعــف حكــم القانــون وكل مــا يتعلــق 
ــات. ــوق والحري ــاء والحق ــتقالل القض ــن اس ــه م ب

ولنتوقــف عنــد بعــض االتجاهــات املتطّرفــة يف الغــرب فقــد صــاغ 
صموئيــل هنتنغتــون فكرتــه حــول »صــدام الحضــارات« واســتناداً 
ــه:  ــة بقول ــات الدولي ــوءة للعالق ــراءة مخط ــن ق ــًا م ــك انطالق ــا وذل إليه
ــك  ــة، وذل ــًا عاصف ــت غالب ــيحية كان ــالم واملس ــن اإلس ــات ب إن العالق
وفقــًا للنمــو الســكاين ومحاولــة اإلنبعــاث اإلســالمي،   ولعــّل اإلســالم هــو 
الحضــارة الوحيــدة التــي جعلــت بقــاء الغــرب املســيحي موضــع شــك 
وقــد فعــل ذلــك مرتــن يف التاريــخ، ففــي املــرة األوىل حــن أوشــكت 
الحضــارة املســيحية عــى التــاليش بتأثــر الزحــف اإلســالمي، وذلــك 
يف »العــر الذهبــي« للدولــة األمويــة يف األندلــس، ويف املــرة الثانيــة 

ــة العثامنيــة التــي بلغــت حــدود فيينــا . يف فــرتة الدول

ووفقــا لهنتنغتــون أيضــًا فــإن حجــم الخطــر اإلســالمي الــذي هــّدد   
ــي أن  ــراً ويكف ــت كان كب ــك الوق ــزوال يف ذل ــيحية بال ــارة املس الحض
ــة  ــا خاضع ــت أراضيه ــي كان ــارصة، الت ــدول املع ــامء ال ــى أس ــع ع نطل
ــا،  ــالمي، وهي:بلغاري ــم اإلس ــر للحك ــادس ع ــرن الس ــف الق يف منتص
كوســوفو،  مقدونيــا،  مولدوفــا،  ألبانيــا،  رصبيــا،  اليونــان،  رومانيــا، 
البوســنة والهرســك، الجبــل األســود، كرواتيــا، املجــر، قــربص وجزيــرة 
ــا،  ــدا، النمس ــا، بولن ــيا، أوكراني ــن: روس ــزاء م ــة إىل أج ــت، باإلضاف كري
ســلوفاكيا وســلوفينيا، أي حــوايل 9) دولــة أوروبيــة كانــت خاضعــة كليــًا 

ــالمي. ــم اإلس ــًا للحك أو جزئي

مــن  الرهــاب(  أو  )الخــوف  جديــدة  فوبيــا  هنتنغتــون  ويضيــف   

الغرب” و   “ الجماعي لألفراد في  المتخيّل  التسامح في  لفكرة  الرحيم، أي معنى  ))) قارن: خالص، عبد 
“اإلسالم” مصدر سابق.

  انظر كذلك: مالكي، إ محمد – مفهوم التآخر التاريخي في المنظومة المعرفية، المجلة العربية للعلوم 
السياسية، العدد 8)، ربيع 008)  )بيروت/لبنان(

للدراسات والنشر والتوزيع، ط)،  الجامعة  المؤسسة    قارن: حنفي، حسن- مقدمة في علم االستغراب، 
بيروت، )99).
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ــي  ــبب تنام ــيحية بس ــارة املس ــة للحض ــرة ثالث ــه م ــالم وتهديدات اإلس
دوره، وهــو أمــر ال ميكــن التغــايض عنــه ألنــه ميثــل رصاع هوّيــات 
حضاريــة بــن املســيحية واإلســالم والــذي يّتســع بســبب الهجــرة مــن 
الجنــوب إىل الشــامل ومــن البلــدان الفقــرة إىل البلــدان الغنيــة وكذلــك 
بســبب الالجئــن واإلرهــاب الــدويل وامتــالك منابــع النفــط، كــام يذهــب 

ــا.  ــك فوكويام إىل ذل

وكان فرانســيس فوكويامــا قــد بلــور أطروحتــه عــن نهايــة التاريــخ   
The End of history   منــذ العــام 989) مبقاربتــه مــا حــدث يف )) أيلول 
)ســبتمرب( )00) لتأكيــد فرضيتــه يف تجديــد الــراع إلحــراز النــر 
ــا  ــب فوكويام ــي”))). وحس ــد تاريخ ــا بع ــامل امل ــق “الع ــايئ وتحقي النه
فــإن العــامل ينقســم إىل قســمن عــامل التاريــخ وعــامل مــا بعــد التاريــخ، 
ــة  ــق العدال ــذي يحق ــة ال ــة املتقدم ــدول الصناعي ــامل ال ــو ع ــر ه واألخ
واإلنســانية بفضــل قوتــه الصناعيــة وتقدمــه ، وعــى اآلخريــن التســليم 
لــه، وذلــك انطالقــًا مــن ظفــر الغــرب والليرباليــة السياســية واالقتصادية 
كخيــار إنســاين ووحيــد وشــكل أخــر مــن أشــكال إدارة املجتمــع 

البــري بهزميــة الخيــارات األخــرى.

لألســف الشــديد ال يــزال املســلمون املؤدلجــون أو اإلســالمويون 
الفهــم  هــذا  ملثــل  املعاكــس  الخنــدق  يف  يقفــون  املتأســملون  أو 
الخاطــئ بفهــم خاطــئ آخــر، فمــن جهــة يعّلقــون كل يشء عــى الغــرب 
ــه  ــية، لكن ــؤولية أساس ــل مس ــرب يتحّم ــذا الغ ــتعامري، وإن كان ه االس

هنتنغتون، صموئيل “صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي” ترجمة د. مالك عبيد أو شهبوة   (((
ود. محمد محمد خلف، الدار الجماهيرية، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، ط/)، 999)، ص 370 وما 

بعدها.

.(993 Huntington- Samuel- Aclash Of Civilization, Foreign Affaires, Summer

 Huntington, Samuel- The Clash Of Civilization And Remarking of world order, London
.(997,Simon and Schuster

 The End of“ ,(989,Fukuyama ,Francis- The End of history, International affairs journal
.”(99( ,History and the Last Man

قارن: شعبان، عبد الحسين- اإلسالم واإلرهاب الدولي، مصدر سابق ، ص 9) الى )4.
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ــع  ــن م ــر متصالح ــا غ ــرتاف أنن ــا االع ــؤول، وعلين ــده املس ــس وح لي
تاريخنــا االيجــايب منــه أو الســلبي، ونحــن نريــده كــام يــروق لنــا اليــوم، 
والســّيام بعــض “رجــال الديــن” أو التيــار الدينــي املتأســلم مبــا يعنــي 
ــة  ــح إقصائي ــي مصال ــب ه ــي يف الغال ــة، الت ــم اآلني ــه ملصالحه توظيف
ــن  ــايب م ــو إيج ــام ه ــر، ف ــرتاف باآلخ ــدم االع ــًا ع ــّلطية، وخصوص وتس
فقــه التســامح وقيــم اإلســالم الســمحاء يتــم أحيانــًا غــّض النظــر 
ــجم  ــالمي املنس ــخ اإلس ــن التاري ــرق م ــب امل ــه الجان ــاًم بأن ــه، عل عن
ــاوز  ــي تتج ــانية الت ــم اإلنس ــة، ذات القي ــّنة النبوي ــرآن والس ــع روح الق م
الزمــان واملــكان)))، وعكــس ذلــك صحيــح أيضــًا فبعــض األحــكام التــي 
ــتحضارها  ــم اس ــايض ، يت ــراث امل ــن ت ــت م ــن وأصبح ــا الزم ــا عليه عف

ــا. ــح لعرن ــد تصل ــة مل تع ــت ماضوي ــة وليس ــًا راهن ــا أحكام باعتباره

ويتــم التشــبث أحيانــًا بعكــس تلــك القيــم اإليجابيــة بقيــم ســلبية، 
واملشــرتك  والتعــاون  التعايــش  تخــدم  ال  واهيــة  حجــج  وتحــت 
اإلنســاين بــن بنــي البــر، ويســتغل بعــض االتجاهــات املعاديــة 
للعــرب واملســلمن يف الغــرب تلــك األطروحــات الخاطئــة واملامرســات 
الضــارة ليدعــم وجهــة نظــره املســيئة للعــرب واملســلمن والتــي تعــود 
ــبب  ــّو، بس ــب والغل ــه بالتعّص ــه كّل ــالم واتهام ــت اإلس ــايض لنع إىل امل

ــامح. ــن التس ــدة ع ــر وبعي ــمة الع ــا بس ــة له ــرات ال عالق تفس

ــواًء  ــارض، س ــع الح ــح م ــيقود إىل تصال ــخ س ــع التاري ــح م إن التصال
جغرافيــًا أو دينيــًا أو قيميــًا، وهــو يقتــي املصالحــة مــع النفــس ومــع 
اآلخــر الــذي نعيــش وإّيــاه يف وطــن واحــد أو عــى كوكــب واحد، ســواًء 
كان مســلاًم أم مســيحيًا أم يهوديــًا أم غــر ذلــك، مؤمنــًا أم غــر مؤمــن، 
متدّينــًا أم غــر متديــٍن، وبغــض النظــر عــن قوميتــه وعرقه ولغتــه ولونه 
ــار  ــا يف إط ــش معن ــتطيع أن يعي ــانًا يس ــون إنس ــم أن يك ــه فامله وجنس
ــك الرعــة الدوليــة  مجتمــع واحــد أو عــامل واحــد، كــام تذهــب إىل ذل

لحقــوق   اإلنســان وعــدد مــن االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة.

بيروت،  مؤتمر  إلى  مقّدم  بحث  الديني،  النص  في  واالجتهاد  التجديد  الحسين-  عبد  شعبان،  انظر:   (((
معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية، 6-7 حزيران )يونيو())0).
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ــه  ــل مع ــر والتواص ــع اآلخ ــوار م ــي الح ــس يقت ــع النف ــح م التصال
مــن خــالل التبــادل اإلنســاين، عــى أســاس املشــرتك، الجامــع، املوحــد، 

ــه. ــف يف اآلن ذات ــف، واملؤتل املختل

روافع للت�شامح 
إن مقاربــة العنــوان الــذي وضعنــاه لهــذا الكــّراس » يف الحاجــة إىل 
ــيلة  ــق بالوس ــوري يتعّل ــؤال مح ــى س ــة ع ــرتض اإلجاب ــامح« تف التس
ــل  ــيخها يف ظ ــامح وترس ــة التس ــاء ثقاف ــدف بن ــق ه ــبة لتحقي املناس
ــة  ــامح قيم ــاب. وإذا كان التس ــف وإره ــن عن ــا م ــه أوضاعن ــت إلي ــا آل م
ــات  ــس رافع ــاك خم ــوين، فهن ــتوى الك ــى املس ــة ع ــة وواقعي حضاري
أساســية لتجســيده يف الواقــع العمــي)))، يك مــا  تســتطيع  مجتمعاتنــا، 
بــل والعــامل أجمــع الخــروج مــن غلــواء التعّصــب والتطــّرف واإلقصــاء 
ــة  ــر ترب ــك دون توف ــق ذل ــن يتحق ــاب. ول ــف واإلره ــش والعن والتهمي
خصبــة لبــذر بــذوره، وتعميــق الوعــي األخالقــي والحقوقــي والقانــوين 
واالجتامعــي بأهميتــه، بــل برورتــه، وذلــك مــن خــالل اإلقــرار بالتنــّوع 
والتعدديــة وقبــول حــق االختــالف واملغايــرة والتعايــش واحــرتام 
اآلخــر والرتبيــة عــى ذلــك، الســّيام يف ظــّل »حكــم القانون« ســواًء كان 
ذلــك عــى املســتوى الفــردي أم الجامعــي أم عــى مســتوى الحكومــات 
والــدول، خصوصــًا بتوفــر بيئــة ســلمية وال عنفيــة ينمــو فيهــا املشــرتك 

اإلنســاين ومبــادئ املســاواة والتآخــي بــن البــر.

ولعــّل الرافعــات الخمــس التــي نتحــّدث عنهــا هــي أكــر مــا نفتقــده 
يف عاملنــا العــريب واإلســالمي.

ــود  ــدم وج ــة، إْذ أن ع ــة والقانوني ــة الترشيعي ــة األوىل: البيئ الرافع
قوانــن وأنظمــة راعيــة ملبــادئ التســامح، وكذلــك رادعــة ملــن يخالفهــا، 
ــس  ــيؤدي إىل تفقي ــات، س ــات أم الثقاف ــان أم القومي ــواًء إزاء األدي س
بيــض الاّلتســامح، األمــر الــذي يقــود إىل احتدامــات ورصاعــات وأعامل 

)))  انظر: صحيفة العرب القطرية ، العدد )806، االثنين، 8) حزيران)يونيو(0)0).
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عنــف وإرهــاب، بهــدف إلغــاء وإقصــاء وتهميــش اآلخــر.

ــاب  ــّك أن غي ــة، وال ش ــة والرتبوي ــة التعليمي ــة: البيئ ــة الثاني الرافع
منظومــة التســامح يف املناهــج واألســاليب الرتبويــة والتعليميــة، 
خصوصــًا بالنظــرة القــارصة إىل اآلخــر واملشــفوعة بتربيــر املامرســات 
التمييزيــة االســتعالئية، تلــك التــي تخلــق ردود فعــل حــادة وتقــود إىل 
ــب  ــن جان ــّيام م ــتالب، الس ــعور باالس ــرتاب والش ــل االح ــجيع عوام تش
املجموعــات املســتضعفة واملهضومــة الحقــوق، ويعتــرب حقــل الرتبيــة 
والتعليــم أنجــع الوســائل للحــّد مــن ظواهــر عــدم التســامح والتمييــز، 
ولعــّل الخطــوة األوىل عــى هــذا الطريــق تعليــم النــاس وتربيتهــم 
عــى حقوقهــم وحرياتهــم التــي يتشــاركون فيهــا وتأكيــد عزمهــم عــى 

ــا. حاميته

يقــول آينشــتاين »يجــب علينــا إعــادة كتابــة الكتــب واملناهــج 
ــة،  ــبقة القدمي ــكام املس ــات واألح ــد النزاع ــن متجي ــداًل م ــية، فب املدرس
يجــب أن ميــأل نظامنــا التعليمــي بــروح جديــدة. تعليمنــا يبــدأ يف 
املهــد: تتحّمــل أمهــات العــامل بــأرسه مســؤولية تعليــم أطفالهــم أهميــة 

ــالم«. ــظ الس حف

ــة  ــب عصب ــن جان ــه م ــد تكليف ــد بع ــيغموند فروي ــالة إىل س ويف رس
ــول :  ــب يق ــس كت ــري يف باري ــاون الفك ــدويل للتع ــد ال ــم واملعه األم

“إننــي عــي ثقــة مــن أنك ســوف تكــون قــادراً عى لفــت االنتبــاه إىل 
طــرق الرتبيــة القــادرة وبطريقــة غــر سياســية إىل حــد مــا عــى إزالــة 
ــربة يف  ــرون إىل الخ ــن يفتق ــا الذي ــس به ــي يح ــية الت ــات النفس العقب
مجــال علــم النفــس، ولكــن ميكنهــم الحكــم عــى ارتباطاتهــا وصالتهــا 

وقدرتهــا عــى التغيــر.

الرافعــة الثالثــة: البيئــة القضائيــة، فالقضــاء إذا كان مهنيًا ومســتقاًل 
ــيلعب دوراً  ــه س ــة، فإن ــادئ العدال ــق مب ــون وتطبي ــم القان ــّل حك يف ظ
إيجابيــًا يف اإلقــرار بحــق االختــالف واملســاواة ونــرة املظلــوم 

ــًا. ــش مع ــم العي ــيخ قي ــق وترس ــاق الح وإحق
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حديــن،  ذو  ســالح  وهــي  اإلعالميــة  البيئــة  الرابعــة:  الرافعــة 
فباإلمــكان أن يكــون اإلعــالم عامــاًل مســاعداً ومهــاًم يف نــر قيــم 
ــرتكات، أو يف الرتويــج  التســامح ومبادئــه وتعظيــم الجوامــع واملش
ــم  ــاد وتضخي ــة واألحق ــّذي الكراهي ــا يغ ــر م ــا، أي لن ــه لنقيضه بعكس

واملختلفــات. الفــوارق 

الرافعــة الخامســة: البيئــة االجتامعيــة واملجتمعيــة التــي ميكــن أن 
يلعــب فيهــا املجتمــع املــدين دوراً إيجابيــًا يف نــر ثقافــة التســامح، 
للمامرســات  ورقيبــًا  راصــداً  املــدين  املجتمــع  مؤسســات  باعتبــار 
ــن  ــك ع ــه، ناهي ــامح وقيم ــادئ التس ــاك مب ــرق وانته ــة إزاء خ الحكومي
إمكانيتهــا يف لعــب دور قــوة اقــرتاح وهــذا هــو املهــم، مثلــام ميكــن أن 
تكــون قــوة احتجــاج أيضــًا، وهــذا يتطّلــب منهــا أن تــدرك مســؤوليتها 
ومتارســها فعليــًا كريــك ومكّمــل ال غنــى عنــه لتحقيــق خطــط التنمية، 
إذا اســتطاعت تقديــم مشــاريع قوانــن ولوائــح وأنظمــة لرتســيخ 
وتعزيــز قيــم ومبــادئ التســامح وتنقيــة مناهــج الرتبيــة والتعليــم 
والخطــاب اإلعالمــي والدينــي والســيايس، مــن مظاهــر الاّلتســامح 

ــاواة. ــدم املس ــز وع ــرّبر التميي ــي ت ــة الت ــائدة، وبخاص الس

ــرة  ــرتك لفك ــم مش ــن فه ــّد م ــة ال ب ــذه األرضي ــل ه ــر مث ــي تتوف ول
التســامح، وذلــك بتنزيهــه عــن الفكــرة الدارجــة التــي تعنــي وجــود 
طرفــن أحدهــام قــوي ُيســامح واآلخــر ضعيــف تتــم مســامحته أو تلــك 
ــّض  ــي غ ــا تعن ــة وكأنه ــادئ العدال ــامح ملب ــة التس ــّور معارض ــي تص الت
ــب  ــام يتطل ــان. ك ــوق اإلنس ــاكات لحق ــات واالنته ــن االرتكاب ــرف ع الط
ــتضعفة . ــات املس ــاة الفئ ــّيام معان ــر، والس ــوق الغ ــرتاف بحق ــر االع األم

ــا  ــت حقوقه ــي تعّرض ــات الت ــراد والجامع ــاف األف ــي إنص ــذا يعن وه
لالنتهــاك، وذلــك بعيــداً عــن االعتبــارات املصلحيــة والنفعيــة السياســية 
والشــخصية، مــن خــالل اإلقــرار مبعانــاة فئــات وشــعوب وأمــم وأديــان 
وطوائــف وجامعــات مســتضعفة، تعّرضــت بســبب الاّلتســامح وهضــم 
ــادة  ــامل إب ــروب وأع ــّراء ح ــا ج ــت به ــرة، لحق ــآيس كب ــوق إىل م الحق
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أو  الديــن  أو  أحيانــًا  القوميــة  باســم  واســتباحات  وإرهــاب  وقمــع 
ــم  ــن املزاع ــك م ــر ذل ــن أو غ ــح الكادح ــب أو مصال ــة أو املذه الطائف

اآليديولوجيــة.

ولعــّل تلــك املرجعيــات تشــّكل ســقفًا أعــى فيــام يتعلــق بقيــم 
ومبــادئ التســامح عــى املســتوى العاملــي، يفــرتض أن تنظــم وتضمــن 
ــم  ــام بينه ــراد في ــن األف ــة وب ــرد والدول ــن الف ــه، ب ــى أساس ــة ع العالق
ــادر  ــامح الص ــادئ التس ــالن مب ــد إع ــد أك ــات، وق ــن الجامع ــم وب وبينه
عــن اليونســكو، رضورة إدراج تلــك املبــادئ يف الدســاتر والتريعــات، 
والعمــل عــى التقّيــد بهــا أفــراداً وجامعــات ودواًل، األمــر الــذي يقــود إىل 

ــادئ وقيــم التســامح عــى املســتوى النظــري والعمــي. حاميــة مب

ويشــّكل العنــف واإلرهــاب وكراهيــة األجانــب والنزعات االســتعالئية 
واإلقصــاء  والتهميــش  الســامية،  ومعــاداة  العدوانيــة،  العنريــة، 
والتمييــز ضــد الهّويــات الفرعيــة، الوطنيــة والدينيــة واإلثنيــة واللغويــة 
والســاللية والالجئــن والعــامل املهاجريــن، والفئــات الضعيفــة يف 
املجتمــع، والتجــاوز عــى حريــة التعبــر، بيئــة مضــادة للتســامح، ألنهــا 
ســتهّدد الســلم والدميقراطيــة، وتشــّكل عقبــة أمــام التنميــة، وهــو مــا 
ذهــب إليــه إعــالن مبــادئ التســامح عــى الصعيديــن الوطنــي والعاملــي.

ــالت  ــرات والتأوي ــض التفس ــن بع ــداً ع ــرى وبعي ــة األخ ــن الجه وم
الضيقــة، فالتســامح ال يعني املســاومة أو التســاهل إزاء انتهاك الحقوق 
والحريــات، كــام تذهــب إىل ذلــك بعــض األفــكار الدارجــة والســطحية، 
بقــدر مــا هــو اتخــاذ موقــف إيجــايب لإلقــرار بحقــوق اآلخريــن للتمّتــع 
بجميــع حقــوق   اإلنســان وحرياتــه األساســية، وال ميكــن تحــت أي 
ــواًء  ــامح، س ــم التس ــاس بقي ــامح، املس ــربرات التس ــا م ــا فيه ــربر، مب م

ــات))). ــات أم الحكوم ــراد أم الجامع ــتوى األف ــى مس ع

وبهــذا املعنــى فــإن قيــم التســامح ال تســتقيم بــدون قيــم املســاواة 
والعدالــة وعــدم التمييــز والحــق يف املشــاركة وقبــول اآلخــر.

انظر: وثيقة الشبكة العربية للتسامح الصادرة في )/008/9) وكذلك بيان إعالن تأسيس أكاديمية بناء   (((
السالم )مدريد(، كانون األول )ديسمبر( 0)0).




