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مــن الت�ســامح �إلــى االعتــراف املتبادل
مبارك احلمداين

“مفهوم الت�سامح جمرد هدنة بني فتنتني �أو �صدامني ،لأنه ُيبنى على اعتقاد �صاحبه املُ�ضمر ب�أن الآخر الذي يتحاور معه خمطئ �أو �آثم �أو منقو�ص
الكرامة والإن�سانية .وال عجب �أن ُتخفق مع مفهوم الت�سامح حماوالت احلوار والتقريب والتوحيد .من هنا حماولة تركيب مفهوم جديد هو االعرتاف
املتبادل ,”...هذه الكلمات مقتب�سة من ن�ص ذكره املفكر اللبناين علي حرب يف حواره املطول مع �شبكة واحات الغربة ,ورمبا يقودنا تعبرياً �إىل تلخي�ص
فحوى الأطروحة التي قدمها الباحث عاطف علبي يف جملة الت�سامح  -التفاهم العدد ال�سابع “احلق يف االختالف �أبعد من الت�سامح” والتي خ�ص�صها
ملناق�شة جدلية تفكيكية لأطروحة املك�سيكي “ليوبولدو زيا” ( ،)LeopoldoZeaالفيل�سوف والكاتب والأ�ستاذ يف جامعة املك�سيك امل�ستقلة
واملن�شورة يف كتاب اليون�سكو بعنوان “الت�سامح ،اكتب ا�سمك”.
ينطلق علبي يف مناق�شته من منطلقات التدليل العقلي
واملناق�شة املف�صلة بالرد والتحليل على ما طرحه زيا يف
مقالته .م�شرياً �إىل بع�ض ال�سقطات املنهج ّية والبحث ّية
ال��ت��ي وق���ع فيها ال��ب��اح��ث م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره .ف��ه��و يبتدئ
املقالة مبناق�شة فكرة زيا حول (الأهلية حلقوق الإن�سان)
وال��ت��ي ي��ط��رح فيها زي��ا ال��ق��ول ب����أنّ الأخ���ذ ب��ه��ذه احلقوق
�إمنا هو مرهون باال�ستعداد لال�ستعمال ال�صحيح للعقل،
والذي بدوره يتوقف على العرق واللون واجلن�س واللغة
والدين والأ�صل القومي وكذلك االجتماعي ،بالإ�ضافة
�إىل الو�ضع االقت�صادي .حيث يرفد علبي الرتكيز على
ال مهماً وركائزياً
م�س�ألة الظرف االقت�صادي بو�صفه عام ً
يف م�س�ألة الأخ���ذ بحقوق الإن�����س��ان ب��ل وي�شدد على كونه
املقرر الأك�بر يف مو�ضوع منح حقوق الإن�سان �أو حجبها،
ممِ َّ ��ا يوجب ال�صراع من �أجلها .وي�شري علبي �إىل نقطة
مهمة يف رده على �أطروحة زيا راف�ضاً قوله حني حتدث
�أنّ ح��ق��وق الإن�����س��ان ه��ذه “العاملية ال�صفة غ��دت ق�ص ًرا
وحتى حك ًرا على بع�ض النا�س وال�شعوب ،الذين غدو غري
مت�ساوين مع املتبقني من النا�س وال�شعوب .وي�ضيف� ،إِ َّن ُه
من املفارقة �أنّ ب�إمكاننا بالتايل الت�أكيد على �أنّ كل النا�س
كانوا مت�ساوين ،لكن من ج��راء �صدف �أو ح��وادث غريبة
عن العقل ،كان البع�ض منهم �أكرث م�ساواة من الآخرين..
“ حيث يت�ساءل علبي قائالً :ما هي ه��ذه ال�صدف �أو
احل���وادث الغريبة ع��ن العقل ،ويف �أي مرحلة م��ن تاريخ
التطور الب�شري كان النا�س مت�ساوين؟..
ويف تقديرنا ف�إنّ واحدة من الق�ضايا الأكرث جوهرية
بالن�سبة للدر�س التاريخي مل�سار احل�ضارة الإن�سانية �إمنا
يت�أتى من خالل النظر الدقيق والقيا�س العقالين لقيمة
الت�سامح بو�صفها قيمة ح�ضارية مركزية و�أ�سا�سية .وهي
يف حقيقتها النظرية �إمنا تنطلق من منظومة القيم التي
ي�ستطيع املجتمع من خاللها بناء جتان�س وتناغم فعلي
وحقيقي يف ك��ي��ان��ات ك��ل م��ن ال��ف��رد واجل��م��اع��ة واملجتمع
والثقافة والدولة مبا ميكن من قبول الذات �أو ً
ال وقبول
الآخ��ر املختلف واملغاير ب�شكل ي�سعه االع�تراف بحقه يف
االختالف..
وك���ل ه���ذه احل��ق��ائ��ق ال��ن��ظ��ري��ة يف زاوي����ة ت��ق��دي��ري �إمن��ا
يرتهن حتقيقها مب�ستوى الت�أ�سي�س لفل�سفة الت�سامح
وحقيقته داخ��ل بنية الثقافة االجتماعية� .إنّ الت�سامح

ال يرتكز فقط على ال�سماح للآخر بالعي�ش االجتماعي
وال��ف��ك��ري داخ���ل �إط���ار املحيط الفيزيقي ال��واح��د .و�إمن��ا
يت�أ�س�س على ر�ؤية حقيقية وقناعة را�سخة مفادها (يجب
�أن يكون خمتلفاً ,وهذا حقه)� .إنّ الت�سامح بح�سب تو�صيف
الكثري من الباحثني � مّإنا هو يف حقيقته “�شكل التعاي�ش
العقالين للقيم” ،وعليه نقول ف�إنّ من هنا ت�صبح مهمة
ت���أ���س��ي�����س م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م وت��ع��اي�����ش��ه��ا الطبيعي ال�صيغة
العلمية ال�ضرورية للت�سامح نف�سه .ويف �سياق �أطروحة
علبي يتجه �أي�ضا �إىل الرد على طرح زيا فيما يخل�ص قوله
“�أَ َّن ُه يف ال�سنوات التي تلت نهاية احلرب العاملية الثانية
و�إع�لان حقوق الإن�سان ,ف�إنّ هذا الأخري �سوف ي�ؤخذ به
لتربير العالقات القدمية للتبعية واال�ستعمار اجلديد.
وذلك انطالقاً من �إيديولوجيتني� :إيديولوجية ليربالية
من دون عدالة اجتماعية و�إيديولوجية عدالة اجتماعية
دون حرية ”...وهنا يعترب علبي �أن قول زيا ميثل تناق�ضا
وب��ت�را ل�ل�إن�����س��اين م���ن �أج����ل ت�بري��ر الأ����ش���ك���ال اجل��دي��دة
وال�����س��ي��ط��رة وال��ه��ي��م��ن��ة ال��ل��ت�ين تخ�ضعان االخ��ت�لاف��ات يف
الإن�ساين �إىل �إيديولوجيات متناق�ضة .كما هو الأم��ر يف
اال�شرتاكية احلقيقية والر�أ�سمالية الليربالية..
ويف ���س��ي��اق ه���ذه النقطة ال��ب��ال��غ��ة الأه��م��ي��ة ن��رب��ط ه��ذا
اجل���زء امل��ه��م مب��ا حتدثنا عنه �سابقا يف ���ض��وء املحاججة
ونقول �إن الت�أ�سي�س ملنظومة عقالنية للت�سامح ال يعترب
جم��رد فعل �إرادي بحت ت�ؤ�س�س ل��ه الثقافة االجتماعية
وال��ق��ي��م��ون ع��ل��ي��ه��ا ب��ق��در م���ا ه���و ن��ت��اج ف��ع��ل��ي ل��ل�تراك��م��ات
احلا�صلة يف جمرى �صريورة القيم بو�صفها منظومة� .أو
بعبارة �أخ��رى كما يقول الباحث ميثم اجلنابي “�إن لكل
�أمة وثقافة منظومتها اخلا�صة عن الت�سامح .وهو الأمر
ت�ساحما جزء
ال��ذي يجعل من �أك�ثر املنظومات القيمية
ً
من معاناة الأمم نف�سها .ومن ث ّم ال ميكن لأية منظومة
مهما ب��دت راق��ي��ة يف ت�أ�سي�سها ال��ع��ق�لاين ق���ادرة على �أن
تكون منظومة كونية .وهو الأمر الذي جعل ويجعل من
الت�سامح قيمة ن�سبية ومطلقة .مبعنى �أهميتها املطلقة
للثقافة القومية ون�سبيتها مبعايري ال��ت��ج��ارب العاملية
(التاريخية)”...
أي�ضا �أن نلتفت �إىل املحاججة الأخرى املهمة يف
ويهمنا � ً
هذه الأطروحة وهي تتعلق برد علبي حول م�س�ألة ر�ؤية
زي��ا للعدالة واحل��ري��ة .حيث ي�ؤكد زي��ا يف معر�ض طرحه

�أن���ه “مع احل��ري��ة ،وب��ال��ت���أك��ي��د� ،إ مَِّنَ����ا يف �إط����ار االع�ت�راف
ال�صحيح بحرية الآخرين ،وكذلك مع العدالة ،وبالت�أكيد،
ِن��ا لي�س لالعرتا�ض على احلريات ،ولكن يف االعرتاف
�إ مَّ َ
املتبادل حلقوق كل النا�س .وبالتايل �صار يجري الكالم
ع��ن ا���ش�تراك��ي��ة ذات بعد �إن�����س��اين وك��ذل��ك ر�أ���س��م��ال��ي��ة ذات
وجه �إن�ساين ”..ويوافق علبي هذا التوجه ولكن ينق�ضه
يف القول بالتدليل التاريخي وال�سياقي لكل من املفاهيم
النظرية للحرية والعدالة حيث يرى يف قول زيا النتيجة
لت�أثري املكت�سبات اال�شرتاكية لل�شعب (الطبقة العاملة
�أو ً
ال والفالحني ثانياً) على الر�أ�سمالية ،التي من �أجل
احل��ي��ل��ول��ة دون ث���ورة ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة يف ب�لاده��ا ،زادت
أي�ضا يف ق��راءة
بها ال�ضمانات االجتماعية .وي��رى علبي � ً
ت��اري��خ��ي��ة �أنّ م�����س��ار ال��ت��اري��خ ي�شري ببو�صلته ن��ح��و تفوق
الر�أ�سمالية فيما يتعلق بالت�أقلم .وه��ن��ا فقد دلَّ م�سار
التاريخ على تفوق الر�أ�سمالية يف الت�أقلم مع ال�ضرورة
لإع��ط��اء البعد االجتماعي لالقت�صاد ال��ر�أ���س��م��ايل ،فكان
ال���ت���ط���ور ال��ك��ب�ير ل��ل�����ض��م��ان��ات االج��ت��م��اع��ي��ة يف ال��ب��ل��دان
ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة ،ب��ح��ي��ث �أ���ص��ب��ح وج���ه ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة “�أكرث
�إن�سانية”� ،إ مَِّنَا حلد ما لي�س �إِ َّ
ال وب�شكل ن�سبي �أي�ضاً..
ومن هنا نخل�ص �إىل القول يف العموم �أنّ قيمة الت�سامح
باملفهوم الذي يطرحه علبي وباملعنى الذي نراه � مّإنا هي
قيمة ن��اب��ع��ة م��ن ت��راك��م م��ا ي�����س��ري يف امل��ج��رى التاريخي
لتجارب الأمم الثقافية والقومية .وعليه ف�إنّها حمكومة
�أ���س��ا� ً��س��ا ب��ق��ان��ون الن�سبية فيما يتعلق بو�ضعها يف �إط���ار
الر�ؤية العاملية .وقد حكى التاريخ القدمي ويحكي التاريخ
املعا�صر مفارقات جمة يف ما يت�أ�س�س عليه �إطار التنظري
بالن�سبة لقيم الت�سامح مبفهومها الأع��م والأ���ش��م��ل وما
�����ض��ا على امل�ستوى
ي��ن��درج حتتها م��ن مفاهيم �أخ���رى .و�أي ً
��احم��ا جت��اه
التطبيقي امل��م��ار���س ال���ذي ق��د جن��د ف��ي��ه ت�����س ً
ال��ن��ف�����س وال��ق��ي��م الأخ�لاق��ي��ة وم��ن��ه��ج��ي��ات ال��ع��ل��م وال��ع��م��ل
اخل��ا���ص��ة ،وع���داء جت��اه الآخ���ري���ن .وه��و واق���ع ي��دل��ل على
�صعوبة وعدم دقة احلديث عن ت�سامح مطلقّ � .أما املطلق
الوحيد هنا فهو القيمة املجردة للت�سامح بو�صفه الن�سبة
ال�ضرورية يف نظام ال�سمو الإن�ساين .وهي قيمة �أقرب ما
تكون �إىل فكرة الواجب الأخالقي �أو املرجعية املت�سامية.
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