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الطريق إلى االعتراف والتحرر عبر بوابة التسامح
سيف الوهيبي  
ُيعرف مفهوم الت�سامح بوجه عام على �أنه «الرغبة يف التخلي عن حقنا يف االمتعا�ض واحلكم ال�سلبي ،والت�صرف باعتدال جتاه من �آملنا على نحو جائر ،وتعزيز �أخالق
مناح خمتلفة وجوانب
ال�شفقة وال�سماحة وحتى احلب على الرغم من �أنه قد ال ي�ستحقه (�أو ال ت�ستحقها)»� ،إال �أن الت�سامح -ح�سب اخلطاب ال�سيا�سي املعا�صر -له ٍ
متعددة ت�شتمل على االعرتاف بالآخر والتعاي�ش معه على �أ�سا�س حرية املعتقد وحرية التعبري؛ مما ُيف�ضي �إىل تعاي�ش م�شرتك و�سلمي قائم على اعرتاف متبادل
وم�ساواة �سيا�سية بني املعنيني به ،وكما ميكن �أن ُيبنى الت�سامح على �أ�سا�س االعرتاف واالحرتام املتبادلني ،كذلك ميكن �أن يكون الت�سامح يف �أحيان كثرية تعبري ًا عن
الهيمنة و�إ�ضمار ًا لالزدراء جتاه الآخر يف حماولة ملنعه من التحرر!

نناق�ش ه��ذه املفاهيم يف مقال الكاتب حممد عبدال�سالم
الأ�شهب -واملن�شور مبجلة «التفاهم» -بعنوان «الت�سامح..
االع�تراف والتحرر» ،وترجمه عن الأملانية للم�ؤلف رايرن
فور�ست .وال�ستخال�ص مفهوم الت�سامح� ،سنطرح روايتني:
الأوىل ،ق��امت��ة ومت�شائمة .وال��ث��ان��ي��ة :م�شرقة ومتفائلة،
ومتثل الروايتان �أ�سا�ساً ملمار�سات ومعنى الت�سامح ن�سقطها
على واقعنا املعا�صر ،وكلتيهما �صحيحتان ح�سب املنظور
التاريخي �أي�ضاً.
الرواية الأوىل
وبعد جم��زرة «���س��ان بارثمي» الأليمة التي ارتكبت يف حق
الأقلية امل�سيحية الربوت�ستانتية واملعروفة «بالهوغونوت»
يف ع�صور الظالم التي كانت تقبع بها �أورب��ا ،عينت فرن�سا
ويف حت���ول م��ف��اج��ئ لل�سلطة -امل��ل��ك ه�ن�ري ال��راب��ع زم��امال�سلطة؛ حيث م��ن امل��ع��روف �أن ه�نري ك��ان يعتنق املذهب
ال�بروت�����س��ت��ان��ت��ي ،ول��ك��ن ���س��رع��ان م��ا �أع��ل��ن ه�ن�ري اع��ت��ن��اق��ه
الكاثوليكية يف حماولة منه لر�أب ال�صدع وو�ضع حد للحرب
الأهلية ،وهو ما نتج عنه �إ�صدار املر�سوم ال�شهري املعروف
«مب��ر���س��وم ن��ان��ت» ،ه��ذا امل��ر���س��وم ال���ذي اع�ت�رف ب��ك��ل و���ض��وح
بالأقلية الربوت�ستانتية بو�صفهم مواطنني فرن�سيني ولكن
م��ن ال��درج��ة الثانية ومنحهم بع�ض احل��ري��ات ،م��ن بينها
حرية ممار�سة الدين يف �أماكن خم�ص�صة وب�أزمنة حمددة،
وحدد املر�سوم املنا�صب التي ميكن لهم تقلدها يف امل�ؤ�س�سات
العمومية ،و�أي ن��وع م��ن امل��دار���س واجل��ام��ع��ات التي ي�سمح
لهم بت�شيدها وارت��ي��اده��ا ..ال���خ ،ويف املجمل ميكن القول
�أن الأقلية الربوت�ستانتية ح�صلت على اع�تراف بهويتها،
وبف�ضل هذا املر�سوم متت حمايتها من كافة �أ�شكال القمع
واال���ض��ط��ه��اد ،ل��ك��ن يف ال��وق��ت نف�سه ع���ززت ه���ذه ال��ق��وان�ين
م��ن م��وق��ع��ه��ا يف و���ض��ع��ي��ة حت��ظ��ى ف��ي��ه��ا اجل��م��اع��ة ب��ن��وع من
الت�سامح مقابل خ�ضوعها لإرادة ال�سلطة احلاكمة ،كما �أنها
ظلت حتتل دائماً املرتبة الثانية يف الهرم االجتماعي بعد
اجلماعة الكاثوليكية يف جممل احلياة اليومية العامة.
ه��ذا ال��ن��وع م��ن الت�سامح واالع��ت�راف امل��ن��ق��و���ص ك��ان يعني
�شك ً
ال من �أ�شكال الو�صم االجتماعي والثقايف ،وفيه انتقد

الثوري الفرن�سي مريابو ه��ذا النوع من الت�سامح بقوله:
«الت�سامح امل�����ش��روط ه��و ع�لام��ة لال�ستبداد والطغيان ما
دام ت�ساحماً واع�تراف��اً م��ن ط��رف واح��د مت��نُّ ب��ه اجلماعة
احل��اك��م��ة على الأق��ل��ي��ة ال��ت��ي تقبل بكل ���ش��روط��ه ،وت��ظ��ل يف
و�ضعية تت�سم باخل�ضوع والتبعية العمياء لأم��ر احلاكم»،
ومثله تعر�ض ه��ذا الت�صور م��ن الت�سامح �إىل �سل�سة من
االنتقادات من لدن فال�سفة ع�صر التنوير� ،أمثال �إميانويل
كانط ،وغوته ،ف�سيا�سة الت�سامح تبدو مثل نوع من ال�سيا�سة
اال�سرتاتيجية �أو �شكل م��ن الرتاتبية؛ ف��االع�تراف ال��ذي
حتظى به الأقلية مينحها حريات مقيدة ،ويجعل يف الوقت
نف�سه �أع�ضاء اجلماعة جمرد رعايا تابعني ومواطنني من
الدرجة الثانية ،فهم ال يتمتعون باحلقوق نف�سها ،بل متنح
لهم تراخي�ص خا�صة ميكن �أن ت�سحب منهم يف �أية حلظة.
الرواية الثانية
ويف خ�ضم ال�صراعات التي خا�ضتها الأقاليم الربوت�ستانتية
ب�شمال هولندا �ضد احلكم الإ�سباين والإكراه الذي تفر�ضه
الكني�سة الكاثوليكية ،ندر�س تطورين مهمني بخ�صو�ص
ال�������ص���راع م���ن �أج�����ل احل���ري���ة ال��دي��ن��ي��ة -خ��ا���ص��ة ال��ك��ت��اب��ات
الكالفينية (ن�سبة للم�صلح الفرن�سي ج��ون كالفن) التي
عرفت مبعار�ضتها للملك.
التطور الأول يخ�ص الإعالن عن احلق الطبيعي يف ممار�سة
احلرية الدينية ،كحق معطى من اهلل ،بو�صفه حقاً �سيا�سيا
�أ�سا�سياً� ،أما التطور الثاين فهو ما يتعلق مبعار�ضة ال�سلطة
احلاكمة التي �أب��ت �أن حت�ترم ه��ذا احل��ق الأ�سا�سي بو�صفه
ح��ق��ا طبيعيا ب��ع��ي��داً ع��ن ال��واج��ب ال�سيا�سي وال��دي��ن��ي؛ �أي
بدافع واجب احلق الطبيعي ،فمثل هذه ال�سلطة امل�ستبدة
تكون قد نكثت العهد مع اهلل من جهة ،و�أخ��ل��ت بتعاقدها
مع ال�شعب من جهة �أخرى ،فاحلرية الدينية مل تكن هبة
ممنوحة من احلاكمني ،بل هي حقاً طبيعياً ،ومن ثم فهي
ح��ق �أ�سا�سي للعدالة ال�سيا�سية؛ والنتيجة ال��ث��وري��ة لهذا
املطلب كانت تق�سيم �إقليم ال�شمال «احتاد �أوتريخت» �سنة
1579م ،الذي �أدى �إىل ت�أ�سي�س جمهورية جديدة �أ�صبحت يف
القرن ال�سابع ع�شر �أمنوذجاً يقتدى به يف �سيا�سة الت�سامح،

وقد مثلت هذه املطالبات احلق الطبيعي للحرية ال�سيا�سية
والدينية ،وربط املطالبة بالت�سامح بحق جذري يف العدالة
ال�سيا�سية؛ مبعنى ربطها مبطلب �أ�سا�سي يتعلق بالتربير
العام ملمار�سة ال�سلطة ال�سيا�سية.
ويف ه��ذا ال�����س��ي��اق ،نلقي ن��ظ��رة خ��اط��ف��ة ع��ل��ى ت�����ص��ور جديد
ل��ل��ت�����س��ام��ح خم��ال��ف ل��ل��ت�����ص��ور ال����ذي ك���ان ���س��ائ��داً م���ن ق��ب��ل،
ارت�أينا ت�سميته «بالت�صور القائم على االح�ترام املتبادل»
وه��و ت�صور مبوجبه ي��ح�ترم امل��واط��ن��ون ال��دمي��وق��راط��ي��ون
بع�ضهم البع�ض ،بو�صفهم مواطنني مت�ساوين فيما بينهم
�سيا�سياً وقانونياً ،بالرغم من االختالفات اجلذرية التي
تطبع ت�صوراتهم الدينية والعرقية بخ�صو�ص �شكل احلياة
اخلرية وال�صحيحة؛ وفق هذا املعنى يتبع الت�سامح منطق
التحرر بد ًال من منطق الهيمنة والت�سلط.
مي��ك��ن��ن��ا �أن ن���رى ال���رواي���ة ال��ق��امت��ة م��ن ���س��ي��ا���س��ة الت�سامح
�سارية املفعول حتى الآن ،بحيث مل تتجاوز بعد م�ستوى
املمار�سة واخلطاب يف املجتمعات املعا�صرة التي تقول عن
نف�سها دميوقراطية ،فالت�سامح الذي طبع املرحلة ال�سابقة
ال زال حا�ضراً يف جمتمعاتنا املعا�صرة؛ و�إن ك��ان ب�أ�شكال
دميوقراطية خمتلفة ،فال�سلطة املت�ساحمة يف املجتمعات
امل�����س��م��اة دمي��وق��راط��ي��ة ُت��ظ��ه��ر ���ص��ي��غ��ة م��ا ي�����س��م��ى الأغ��ل��ب��ي��ة
ال��دمي��وق��راط��ي��ة� ،أو ال��دمي��وق��راط��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى حكم
الأغلبية ،يف اجلانب الآخ��ر اتخذت العديد من ال�سلطات
مبد�أ �ضمان احلرية واالع�تراف بالتعددية ،ونبذت القمع
واال�ضطهاد ،حيث �آمنت �أن��ه ال ميكن �إنتاج رعايا موالني،
ه��م يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف رع��اي��ا خ��ا���ض��ع��ون ق��اب��ل��ون ل�لان��ف�لات
يف �أي��ة حلظة ،وكمثال نختم ب��ه� :أتباع اجلماعات الدينية
الذين مل يتم االعرتاف بهوياتهم ب�شكل �إيجابي و�أ�صبحوا
مو�ضع مالحقة� ،أو �أولئك الذين حظيت هوياتهم باعرتاف
جزئي يف �سيا�سات الت�سامح التي تنتهجها ال�سلطة ،قاموا
بت�شكيل ه��وي��ة معينة يف ن��ط��اق ال�����ص��راع وع�ب�ره ،و�أن��ت��ج��وا
�سلطة بداخل ال�سلطة لت�شكيل هوية خا�صة معار�ضة غالبا
ما انتهت بال�صراع واحلرب.
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