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هل نحن ُمت�ساحمون؟
قي�س اجله�ضمي

التع�صب �أو الالت�سامح ،ولفهم الإ�شكال القائم يف الت�سامح البد من
ينطلق الكاتب عاطف علبي يف مقاله «�إ�شكالية الت�سامح» -واملن�شور مبجلة «التفاهم» -من فكرة �أ َّن الت�سامح ُولِد من
ُّ
التعر�ض لتعريف التع�صب وت�أريخه ،ثم حتديد ما هو الت�سامح وت�أريخه يف ظل حتوالت املفاهيم يف جمرى التاريخ ،منها ن�ستطيع �أن نقر�أ مو�ضع الإ�شكالية يف الت�سامح؛ فالالت�سامح يت�ضمن
الرغبة الوح�شية ملالحقة من هم على خط�أ �أو �ضالل .ودينيا :هو ر�ؤية املخالفني لديننا ب�أنهم املخط�ؤون� ،أما مدنيا ،فيتمثل يف ممار�سة العنف جتاه الأ�شخا�ص الذين يختلفون معنا يف الر�ؤى
والأفكار �ضمن نطاق احلياة االعتيادية ،وغالبا ما يتجلى الالت�سامح املدين يف �أولئك الالمت�ساحمني دينيا .ويعود ظهور الالت�سامح الديني �إىل الفرتة التي امتزج فيها الدين بالدولة؛ حيث
يرى روبري جويل �أنه يجب على الإن�سان امل�سيحي �أن يجنب مثيله الإن�سان جهنم ولو بالعنف ،وبهذه ال�صورة ي�صبح الالت�سامح �أخالقيا� ،أما التع�صب -ح�سب ر�أي فولتري -فهو هو�س ديني
فظيع ال ميكن عالجه من خالل الدين �أو الت�سامح� ،إمنا فقط بالروح الفل�سفية التي جتعله يدرك حقائق الأ�شياء من حوله ثم يت�صالح معها.

ويعرف الت�سامح لغو ًّيا ب�أنه الت�ساهل ،وعند علماء الالهوت
ال�صفح عن خمالفة امل��رء لتعاليم ال��دي��ن� ،أم��ا ح�سن حنفي
فيعرف الت�سامح ب�أنه «�سلوك �شخ�ص يحتمل دون اعرتا�ض
�أي ه�ج��وم على حقوقه يف ال��وق��ت ال ��ذي ميكنه جتنب هذه
الإ�ساءة» ،وي�صفه �أديب �إ�سحاق ب�أنه هو ر�ضا املرء مبعتقداته
واحرتامه لر�أي الآخرين كائنا من كان بالن�سبة �إىل ما يريد
�أن يعامله النا�س مبثله؛ فالت�سامح ه��و «م��وق��ف م��ن يقبل
لدى الآخرين وج��ود طرق تفكري وط��رق حياة خمتلفة عما
لديه هو»؛ �أي موقف من يتحمل العوامل اخلارجية عليه هو
بذاته ،وهنا يرى الكاتب �أن مبد�أ الت�سامح هو �سعي للتوافق
مع الآخ��ري��ن واحل�ي��اة ،كمعنى �إ��ض��ايف ملا وج��د يف التعريفات
ال�سابقة.
يلخ�ص ال�ت���س��ام��ح ت��اري�خ�ي��ا ع�ل��ى �أن ال��دول��ة ه��ي امل�سيطرة
على النطاق الديني ،ويقت�ضي النظام ال�ع��ام لهذه الدولة
ل�ت�ك��ون م�ت���س��احم��ة ��س�ي��ا��س�ي��ا �أن ت���س�م��ح ب��ال�ت�ع�ب�ير احل ��ر عن
الآراء واملعتقدات ب�صورة طبيعية؛ لأ َّن ا�ستعمال قوة الدولة
لإخ �� �ض��اع الإن �� �س��ان مل�ع�ت�ق��د م�ع�ين ل��ن ي ��ؤث��ر ع�ل��ى م�ع�ت�ق��دات
الإن�سان احلقيقية والر�ضوخ لها هو لأج��ل مداراتها ودفع
ال�ضر ،ويذكر الكاتب �أن من �أمثلة الت�سامح ال�سيا�سي رجل
وثني ي�سمى تيم�ستو�س ع َّلم الطوائف امل�سيحية الت�سامح؛
حيث وجه خطابا �إىل فالن�س الإم�براط��ور يح�ضه فيه على
�إل �غ��اء امل��را��س�ي��م ال�ت��ي فيها ا��ض�ط�ه��اد مل�خ��ال�ف�ي��ه؛ لأن �إج�ب��ار
خمالفيه �سين�شر الكذب والرياء ولن يحبب ال�شعب فيه ،ويف
اجلانب املقابل حينما ر�أى كون�ستتان التفاين لدى امل�سيحيني
يف معتقدهم رغم كل ما مير بهم من تعذيب فر�ض الدين
امل�سيحي على الدولة؛ لأنه يخدمه ويزيد من والء �أتباعه له
عن طريق ديانتهم بامل�سيحية ،ويرى الكاتب �أنه من خالل
ْ
املثالي ال�سابقني يكون الت�سامح ال�سيا�سي ح�سب الظروف
التاريخية.
�أما اللند ،فيذهب �إىل �أن الت�سامح هو موقف فكري �أو قاعدة
�سلوكية تتلخ�ص يف �أن ُي� َ
ترك للإن�سان حرية التعبري عن
�آرائه يف الوقت الذي ال يوافقه عليها وال ي�شاركه فيها غريه،

ويرى الكاتب �أن �أهم القيم يف الع�صر احلديث هي الت�سامح؛
لأن� ��ه ي���س�م��ح ب ��وج ��ود ال �ت �ن��وع ب �غ��ر���ض االغ �ت �ن ��اء يف احل �ي ��اة،
والت�سامح �إن تعدى احل��دود يف الت�ساهل ُي ْو ِ�صل لالت�سامح
ال ��ذي �سيقوم ب��ه الآخ ��رون جت��اه املت�سامح ال ��ذي �سيكون يف
يو�صل
موقف ال�ضعيف ب�سبب ت�ساحمه ،وك��ذا الالت�سامح ِ
للت�سامح؛ لأن الوجود خا�ضع لقانون الن�سبية.
ما هو امل�شكل يف الت�سامح؟
يف دوامة العوملة� ،أ�صبح البد من الأخذ بالت�سامح «كون كنه
الإن�سان هو احل��ري��ة ،والت�سامح واحل��ري��ة ت ��و�أم» ،فال ميكن
�أن توجد احلرية �إال بت�سامح الآخر� .أما املو�سوعة الفل�سفية
لبول �إدوردز ،فرتى �أن هناك فارقا بني الت�سامح واحلرية،
وه��ذا ال�ف��ارق هو بق�صد التمييز بني الت�سامح والالمباالة
التي قد تظهر يف �أق�صى حدود الت�سامح ،كما �أنه ميكن من
خالل الدولة منع اال�شخا�ص عن التعبري عن �أفكارهم ،لكن
هذا ال يعني �أنه ا�ستطعنا �أن مننعهم من التفكري؛ فالذكاء
بحاجة حلرية حماكمة الأف�ك��ار ،والت�سامح هو من يعطيه
هذا اخليار يف التفكري من خالل التنوع يف الأفكار واملعتقدات
يف حم�ي�ط��ه ،وال�لات���س��ام��ح يجعل الإن �� �س��ان غبيا م��ن خ�لال
النظرة الأحادية للأفكار واملعتقدات ،والغباء بدوره يجعله
غري مت�سامح ،و�أي�ضا ي�ضيف علبي ب�أنه من نتائج الت�سامح
ال ��دول ��ة ��ض�ع��ف ال ��رواب ��ط االج�ت�م��اع�ي��ة ب�ين �أف� ��راد ال�شعب؛
فمن خالل الت�سامح ن�صل �إىل حرية الأف��راد املحرتمة بني
اجلميع وبها تتقوى الدولة.
وم��ن �إ�شكاليات الت�سامح :غ�ي��اب احل ��دود وال���ش��روط التي
متايز به عن الالت�سامح ،وقد ر�أى بع�ض املفكرين �أنه البد
م��ن و��ض��ع احل ��دود للحرية ،ومعها الت�سامح ك��ي ال ت�صبح
ف��و� �ض��ى ،وحل �ف ��ظ ال �ن �ظ��ام امل� ��دين وال �� �س �ي��ا� �س��ي يف ال ��دول ��ة.
و�أي�ضا من الإ�شكاليات التي يذكرها علبي يف الت�سامح �أنه
�إذا مت�سكنا باحلرية والت�سامح ن�ضطر با�سم الدميقراطية
قبول ت�صرفات م�ؤذية ،و�إال �سنتعار�ض مع احلرية والت�سامح.
وب �ه��ذا� ،سن�صل ل�صنع ال�لات���س��ام��ح بقبولنا وج ��ود الأف�ع��ال
ال�ضارة ،يقول فالدمري جانكليفيت�ش�« :إن الت�سامح �إذا ما

دفع به �إىل �آخر احلدود ينتهي بنفي ذاته» ،وي�ؤكد كارل بوبر
على هذا الأمر قائال� « :إذا ما �أخذنا بالت�سامح املطلق حتى
اجتاه غري املت�ساحمني ومل ندافع عن املجتمع املت�سامح �ضد
هجماتهم ،يفنى املت�ساحمون ومعهم الت�سامح �أي�ضا»� .إذن،
الت�سامح بال حدود ي�ؤدي �إىل نهاية الت�سامح ،فنحن بحاجة
ل��و��ض��ع ح ��دود ل�ل�ح��ري��ة وال�ت���س��ام��ح ح�ت��ى نتخل�ص م��ن ه��ذه
اال�شكالية؛ لأن الأخذ بالت�سامح يكون ال �أخالقيا يف مواقف
�أخرى.
�إ َّن الت�سامح يكون له قيمة عندما يكون وقع الإ�ساءة علينا
ال على غرينا ،فنحن ل�سنا مبت�ساحمني يف ق�ضايا الإ��س��اءة
للآخرين ،وهنا تتمحور الإ�شكالية الثانية يف نظر الكاتب،
وه ��ي ��ص�ع��وب��ة ت �ق��دي��ر احل � ��دود ل�ل�ت���س��ام��ح جت�ن�ب��ا ل�ل��و��ص��ول
للأنظمة التوتوليتارية التي تفر�ض قوانينها بقوة يف عامل
ي�سري نحو العوملة ب�صورة �سريعة ،و�أي�ضا من الإ�شكاالت �أنه
يظهر يف كلمة الت�سامح �شيء من معاين التعجرف والعلو �أو
بع�ض ال ُكره للآخر؛ فمثال لو ت�ساحمنا مع �أفكار الآخرين
�ألي�ست هي عندنا يف مقام اخلط�أ �أو �أقل �ش�أنا؟ ويف اجلانب
املقابل ،ف�إن العبادات والعقائد الأخرى هي حقوق للآخرين،
فال جمال للت�سامح معها بل احرتامها؛ لذا اقرتح عد ٌد من
املفكرين والفال�سفة ا�ستعمال م�صطلح االح�ترام بدال من
م�صطلح الت�سامح؛ لأنها �أك�ثر دقة يف التعامل واالن�سجام،
و�إمن��ا �صارت العادة على ا�ستعمال لفظة الت�سامح واكت�سبت
م�ع�ن��ى االح �ت��رام .وي�ل�خ����ص ال�ك��ات��ب ال�ت���س��ام��ح ب ��أن��ه «ح��ام��ل
ل �ل �ت �ن��اق ����ض» ،ك �ث�ير ال �ت �ح ��ول وال �ت �ح ��رك ح �� �س��ب الأح� � ��داث
وال�صراعات التي ت��دور يف العامل بني �شتى الأنظمة؛ �سواء
ك��ان��ت م��ن اجل�ه��ة النظرية �أو اجل�ه��ة التطبيقية ،و�أرى �أن
�إ�شكالية جمتمعاتنا العربية يف الت�سامح هي النظرة الدونية
للمخالف ع�بر ال�ق�ن��وات االجتماعية وال��دي�ن�ي��ة مم��ا ي�صنع
لدينا �إن�سانا �أحادي النظرة يف تعامله مع الآخر وال ي�ستطيع
ال�ت�ع��اط��ي م��ع ال �ت �ن��وع يف امل�ع�ط�ي��ات ال�ف�ك��ري��ة ل���ص�ن��ع املنجز
احل�ضاري.
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