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على الدول الليربالية املت�ساحمة التي رغم �أن لها �سلطان
التدخل تدخال �سلبيا �ضد االعرتا�ض عليها ،ف�إنها قليال ما
تعرت�ض .والت�سامح �إمنا هو حد �أدنى مهم يوفر احلرية لكل
الأطراف مبا قد ال يحققه االحرتام .فالت�سامح معياريا هو
ال��ذي من �ش�أنه �أن يحظى بالأف�ضلية .وه��و على �أي��ة حال
�أف�ضل من البدائل املقرتحة.
�أخ�ي�را ،ثمة حت��د ثالث ي��واج��ه م�ب��د�أ «الت�سامح» الليربايل
هو ما ي�سميه امل�ؤلف «حتدي احلياد» .وفحواه �أن الت�سامح
واحلياد الليرباليني مبد�آن ال يتوافقان ،فالت�سامح يعني
ت�سامح �أغلبية م��ع من��ط عي�ش �أق �ل��ي ،رغ��م �أن�ه��ا ق��د حتكم
عليه حكما �سلبيا ،لكن احلياد هو احلياد الذي ال تعمد فيه
الدولة �إىل احلكم على �سبل العي�ش املختلفة .وجواب امل�ؤلف
�أن يف هذا التحدي يبدو �أن ثمة �سوء فهم للت�سامح وللحياد
معا .كالهما ل��ه �ضرب م��ن احل��دود التي يقف عندها فال
ي�ت�ع��داه��ا :ال دول ��ة مي�ك��ن �أن ت�ك��ون حم��اي��دة �أو مت�ساحمة
�أم��ام كل �أ�شكال التعدد املمكنة .والدولة الليربالية ينبغي
�أن تكون حمايدة ،يف �أبعد الأح ��وال ،مع ط��رق العي�ش التي
حترتم العدل ،ولكن من املحتمل �أن تكون �أي�ضا مت�ساحمة
ـ �إىل حد معني ـ مع عدد ال ب�أ�س به من �سبل العي�ش .و�سبل
العي�ش التي ال تكون الدولة حمايدة اجتاهها �ستكون� ،إذا
ك��ان الأم ��ر داخ��ل ح��دود الت�سامح ،خا�ضعة مل�ب��د�أ الت�سامح،
وذل ��ك ب��ام�ت�ن��اع ال��دول��ة ال�ل�ي�برال�ي��ة ع��ن ال�ت��دخ��ل يف ��ش��ؤون
اجل �م ��اع ��ات .وم ��ن ث �م��ة ،مي�ك��ن ل ��دول ��ة ل�ي�برال�ي��ة �أن ت�ك��ون
حمايدة ويف نف�س الوقت مت�ساحمة.
حتديد �أطروحة الكتاب �إيجابا:
الت�سامح باالمتناع
يخل�ص امل�ؤلف �إىل �إثبات �أطروحته التي يدافع عنها دفاعا
م�ستميتا ويح�شد مئات الأمثلة وع�شرات اال�ستدالالت للذود
عنها :ال زال��ت م�ب��ادئ الليربالية التقليدية ،وال �سيما ما
خ�ص منها مبد�أ «الت�سامح»� ،صاحلة للتطبيق اليوم ،بل هي
التي حتقق �أف�ضل من كل املبادئ التي اقرتحت بديال عنها
 مثل مبد أ� «احلق يف االختالف» ،ومبد أ� «االحرتام» ،ومبد�أ«االع �ت�راف»  -م��ا يعد «اخل�ي�ر» اخل��ا���ص بعي�ش ك��ل جماعة
تعددية لنمط حياتها مبا تراه موافقا لها ومنا�سبا حلالها.
كال ،ال يعد مفهوم «الت�سامح» مفهوما «مزعجا» و»حمرجا»
لليربالية ال�ي��وم� .إذ ح�ين يفهم فهما حقا ال مي�سي ،على
خالف ما يدعيه منتقدوه ،مفهوما مثريا للم�شاكل ،بل هو
عند امل�ؤلف ،وعلى ال�ضد من ذلك متاما« ،مفهوم متما�سك
من�سجم» ملالءمة كل «تعدد» وتدبري كل «تنوع» و�إيالة كل
«اختالف».
وهكذا ،على م�ستوى املفاهيم ،يحاج �صاحب الكتاب على �أن
ثمة دالالت خمتلفة ملفهوم «الت�سامح» تنطبق على املجال
ال�سيا�سي :ذلك �أن الت�سامح من حيث هو ممار�سة �سيا�سية
ع��ام��ة  -م��ا ي�ع��رف يف �أدب �ي��ات الفكر والفل�سفة ال�سيا�سيني
با�سم «�سيا�سة الت�سامح»  -واملتمثل يف ما ي�سميه «الت�سامح
االم�ت�ن��اع��ي» �أو «الت�سامح ب��االم�ت�ن��اع ع��ن ال�ت��دخ��ل»  -حيث
مت�ت�ن��ع ال ��دول ��ة ع��ن ال�ت��دخ��ل يف �أ� �س �ل��وب ح �ي��اة م��ن يخالف
�أ��س�ل��وب ح�ي��اة ال���س��واد الأع �ظ��م ،ه��و امل�ف�ه��وم الأ��س��ا���س .وه��ذا
يعني� ،أ�صال� ،أن يو�صف «فاعل» ما  -الدولة �أو املواطنون
 ب�أنه «مت�سامح» �إذا ما كان هو  -ق�صديا  -حامل ل�سلطةالتدخل �سلبيا  -يف مكنته و�سلطانه التدخل وال يتدخل بل
يدع الأ�شياء ت�سري على ما هي به من تخالف ـ وذلك ب�صرف
النظر عما �إذا كان االعرتا�ض على قواعد ال�سواد الأعظم
موجودا �أم ال .وهذا املوقف ي�سمح ب�إمكانات ثالثة ت�سع وال

ت�ضيق� :إما �أن يعمد «الفاعل» �إىل عدم املباالة اجتاه الأنظار
�أو الأفعال املخالفة �أو املعرت�ضة� ،أو �أن يعمد �إىل الت�سامح
باالمتناع عن التدخل� ،أو �أن يلج�أ �إىل احرتام االختالف.
وي��رك��ز امل ��ؤل ��ف ع�ل��ى احل ��ل ال �ث��اين ـ ال�ت���س��ام��ح االم�ت�ن��اع��ي ـ
ويلح على ��ض��رورة فهمه باملعنى «الو�صفي» ولي�س باملعنى
«الأخ�ل�اق ��ي» .وامل���س��وغ هنا عملي ب��راج�م��ات��ي ،وم��ا ك��ان هو
م�سوغا مبدئيا �أخالقيا .ذلك �أن الت�صورات الأخالقية عن
الت�سامح ع�سرية ،كما �أنها نظرية فح�سب ال تلعب �أي دور يف
الواقع العياين ،ف�ضال عن �أنها تف�شل يف معاجلة امل�شاكل
احلقيقية املتعلقة بعدم الت�سامح .وال ينكر امل�ؤلف ال�صعوبات
ال�ت��ي تعرت�ض مفهوم «الت�سامح»  -وه��ي ال�صعوبات التي
ت�صري وا�ضحة �إذا ما نحن اعتربنا العدد العديد من �أفعال
ع��دم الت�سامح  -لكن امل��ؤل��ف يدعونا �إىل م��زي��د فهم ملبد�أ
«الت�سامح» عمليا وفعليا ولي�س نظريا وت�أمليا.
وع�ل��ى امل���س�ت��وى االع �ت �ب��اري ،ي�ح��اج��ج امل ��ؤل��ف ع�ل��ى �أن وج��ه
«اخل �ي�ر» يف ال�ت���س��ام��ح ـ �أو ق��ل «خ�يري��ة ال�ت���س��ام��ح» �أو بلغة
القدماء «خ�يرورة الت�سامح» ـ �إمن��ا تكمن يف ما يتيحه من
«ح��ري��ة» .وه��ذا ال يعني �أن الت�سامح يحقق دوم��ا «اخل�ير»
ل�ل�ج�م��اع��ة ،و�أن ��ه ينبغي �أن ي�ك��ون ب�لا ح ��دود حت ��ده ،ولكن
يعني �أن م��ن ��ش��أن ح��ام��ل ال�سلطة �أن ي�ع��وق حتقيق �ضرب
من احلرية  ...والت�سامح يكون ذا قيمة بقدر ما تكون هذه
احلرية نف�سها ذات قيمة.
وبغاية حتقيق خريية الت�سامح ،ف�إن على الدولة �أن متار�س
��ض��رب��ا م��ن «ع ��دم االه�ت�م��ام الإي �ج��اب��ي» �أو م��ن «ال�لام�ب��االة
الإي�ج��اب�ي��ة»؛ مبعنى �أال تتدخل يف من��ط عي�ش ال�ن��ا���س ويف
قيمهم ويف فهومهم للحياة م��ا �أمكنها ذل��ك ،و�أن ترتكهم
وحريتهم ما �ساغ لها ذلك ،و�أن تدعهم و�ش�أنهم متى �أتيح لها
ذلك؛ اللهم �إال يف حدود تدخل �ضئيلة ونادرة ،وذلك باعتبار
�أن عدم االهتمام الإيجابي � -أو �إذا ما نحن عربنا عنه �إيجابا
هذه املرة :حياد الدولة اجتاه العقائد والفل�سفات و�أمناط
العي�ش املختلفة  -هو �أول و�سيلة لتحقيق الت�سامح .واحلال
�أن هذا ال�ضرب من احلياد ال�سيا�سي ما كان جمرد �أمر تافه
مهمل يرف�ضه رف�ضا باتا �أ�صحاب القول بالتعدد الثقايف
وبحقوق اجلماعات املختلفة� .إمن��ا احلياد ينبغي �أن يكون
�إيجابيا �أكرث من �أن يبقى �أبد الدهر يف جممله �سلبيا (عدم

التدخل)� .إذ من �ش�أن ال�سمة التي متيز املجتمعات احلديثة
 �سمة «التعددية» � -أن تكون �سمة �سيالة بدالة ،وجهد املرء�أن ي�ك��ون حم��اي��دا يف ه��ذه ال���ص�يرورة ال�سائلة �أم ��ر �شديد
الع�سر� .إذ على ال��دول��ة الليربالية ال�ي��وم �أن ت�سعى �سعيا
�إىل تغيري وتبيئة وتكييف �سيا�سات وق��وان�ين وم�ؤ�س�سات
م��ع �أمن ��اط التعددية التي م��ا تفت�أ تظهر وتتجدد ك��ل يوم
وتت�شكل الت�شكل الأح��دث .فلي�س يكفي القول ب�أن م�ؤ�س�سة
م��ا م�ؤ�س�سة حم��اي��دة لأن�ه��ا مل��ا �أن�شئت مل تكن موجهة �إىل
تزكية طريقة عي�ش بعينها على ح�ساب طرق عي�ش مناف�سة
�أو م�ضادة �أو مباينة .وما يهم هو ما �إذا كانت هذه امل�ؤ�س�سة
(�أو القانون �أو ال�سيا�سة) ت�شجع ت�شجيعا غري مربر وغري
م�سوغ طرقا للعي�ش على ح�ساب �أخريات ،وال ترتك للنا�س
من بديل �أو خمرج �أو مهرب �أو اختيار.
على �أن امل�ؤلف مييز بني مبد أ� «الت�سامح» ومبد أ� «االحرتام».
وهو يذهب �إىل القول ب�أن املواطنني �أ�سوياء ،لكن ال مبعنى
�أن عليهم بال�ضرورة �أن «يحرتموا» اختالفاتهم ،اللهم �إال
يف حال ظهور �أحوال غري مت�ساحمة .مبعنى �أن مالءمة �أو
تبيئة �أو تكييف االختالف �أمر ميكن �أن يحدث من غري �أن
ي�ستدعي بال�ضرورة احرتام االختالف� .إذ ميكن للمواطن
�أال ي �ع �ت�بر ع ��وائ ��د ال �غ�ي�ر حم �ت��اج��ة �إىل �أن حت �ظ��ى ل��دي��ه
ب��االح�ترام ،حتى و�إن ك��ان يعترب �أن من حق ه��ذا الغري �أن
تكون له تلك العوائد .على الأفراد �إذن �أن «يت�ساحموا» مع
العوائد التي تتحداهم .هو ذا املطلب الأدنى من الت�سامح:
احرتام �أو عدم مباالة اجتاه �ألوان االختالفات التي يجدها
املواطنون �أمامهم .وبح�سب ه��ذا االعتبار يكون الت�سامح
�أم��ر �إب��اح��ة ،وذل��ك مبعنيني :مبعنى �أن��ه ي�ؤهل حامليه �إىل
ممار�سة طرقهم يف احلياة من غري عائق يعوقهم؛ ومبعنى
�أنه ي�ؤهل املت�ساحمني �إىل حمل �سلطة التدخل �سلبيا لدواع
تخ�صهم وبطريقتهم املخ�صو�صة.
يعرتف امل�ؤلف يف خامتة الكتاب ب��أن الت�سامح لن يحل كل
ق�ضايا ال�ت�ع��ددي��ة ،ومعياريا ل��ن ي�ك��ون ه��و ال���ش��يء الوحيد
ال� ��ذي ي �ه ��م .ل �ك��ن ي ��رى �أن ال �ت �� �س��ام��ح ي���س�ت�ح��ق اح�ترام �ن��ا
مب��ا �أن��ه ي��وف��ر لنا �أن�صف و�أو� �س��ع م�لاءم��ة وتكييف للتعدد
املعقد املوجود يف الواقع وال��ذي ال حمالة �سوف ي�ستمر يف
املجتمعات املعا�صرة.
ك�ت��اب ج��دي��ر ب��ال�ق��راءة مل��ا ح��واه م��ن �أ��س�ل��وب �سل�س ،وعر�ض
مب�سط ،ولغة وا�ضحة .وملا �أفاد به من ت�أريخ لهذا املفهوم،
ورب �ط��ه ب��احل��ا��ض��ر ،ووق ��وف ع�ل��ى تطبيقاته العملية ،دون
�إيغال يف النظر ،وب�إيراد �أمثلة حية؛ بحيث ميكن عده من
�أف�ضل امل��داخ��ل �إىل مفهوم «الت�سامح» و�إىل ما ب��ات يعرف
اليوم يف الأدبيات ال�سيا�سية با�سم «�سيا�سة الت�سامح».
---------------------عنوان الكتاب :احرتام الت�سامح
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احترام التسامح الليبرالية التقليدية والتعددية المعاصرة
لبيتر بالينت

محمد الشيخ *

ميتح مو�ضوع هذا الكتاب  -الت�سامح  -من جمايل الفكر ال�سيا�سي والفل�سفة ال�سيا�سية ،لكن �صاحبه �أراد لهذا املو�ضوع  -اجلديد/القدمي � -أال يكون من اهتمام املنظرين
ال�سيا�سيني وفال�سفة ال�سيا�سة ح�صرا و�أال مي�سي عليهم حكرا ،و�إمنا �أن ت�صري له تطبيق ميكن �أن ي�ساعد �صناع ال�سيا�سة وامل�شرعني (�ص .)144 .ومن ث ّمة التحليالت املو�سعة
والأمثلة الكثرية الواردة يف الكتاب عن امل�شاكل وال�صعوبات املتعلقة بتطبيق مبد�أ «الت�سامح» هذا.
يتكون الكتاب من خم�سة ف�صول (مرقمة ،)6-2 :ف�ضال عن مقدمة (مرقمة )1 :وخامتة (مرقمة )7 :والئحة م�صادر ومراجع وك�شاف ا�صطالحات .وغاية الكتاب هي الدفاع
عن «�سيا�سة الت�سامح»  -مثاال وممار�سة  -وذلك يف �إجابة عن الق�ضايا ال�شائكة التي تولدت عن التعددية املوجودة يف الدميقراطيات املعا�صرة (�ص ،)2 .والتي ال ت�ضم فقط
تعددا يف الدين والثقافة والإثنية ،و�إمنا حتتوي �أي�ضا على تعددية يف العرق واجلن�س والت�صورات الأخالقية و�أمناط العي�ش.
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ويذكرنا �صاحب الكتاب �أنّ تاريخ مفهوم «الت�سامح» تاريخ
ثر غني .وهو مفهوم تعلق  -يف تاريخ الغرب � -أول ما تعلق
(يف ال�ق��رن�ين ال���س��اد���س ع�شر وال���س��اب��ع ع���ش��ر) ب��أم��ر تدبري
االختالفات الدينية �أكرث من غريها من �أوجه االختالفات
العرقية والثقافية والفل�سفية وال�سيا�سية ..لكن ،يف ع�صر
الأن ��وار (ال�ق��رن ال�ث��ام��ن ع�شر) ح��دث��ت نقلة ك�ب�يرة يف هذا
املفهوم من الرتكيز على الدين وتدبري �أم��ر تبايناته �إىل
االهتمام بال�ضمري عامة ،بل امتدت لكي ت�شمل حرية الفكر
�أي�ضا (�ص .)14 .فكان �أن انتقل الفكر الغربي يف الت�سامح
من منوذج حاكم يدين بعقيدة معينة وي�سامح رعايا يدينون
بعقائد �أخرى ،مبا مل يكن من �ش�أنه �أن ي�ساعدنا على تطوير
املمار�سة املعا�صرة للت�سامح� ،إىل منوذج احلاكم املحايد الذي
ال ين�صر �أ ّية عقيدة كانت ما كانت عقيدة �أغلبية �أم عقيدة
�أقلية ،بل يقف منها كلها مببعد ومن�أى ومعزل؛ �أي بحياد.
ومن ثمة ،يرى امل�ؤلف �أن من لوازم الت�سامح يف زمننا هذا
فكرة احلياد.
ولقد كان «مفكرو الت�سامح» طيلة تاريخ هذا املفهوم الذي
ت�ط��ور باخل�صو�ص م��ا ب�ين ال�ق��رن ال���س��اد���س ع�شر وال�ق��رن
التا�سع ع�شر هم عامل الالهوت ودار���س الإجنيل الفرن�سي
الربوت�ستانتي �سيب�ستيان كا�ستيليون ( )1663-1515وعامل
ال�ل�اه ��وت وال �ق ����س الأم ��ري �ك ��ي ال���ش�م��ايل روج �ي ��ه ول�ي��ام����س
( ،)1684-1603ف�ضال عن الأ�سماء املعروفة للقارئ العربي
م��ن �أن�ظ��ار الفيل�سوف الهولندي ب��اروخ ا�سبينوزا (-1632
 )1677والفيل�سوف الإجنليزي ج��ون ل��وك ()1704 -1632
واملفكر الفرن�سي بيري بايل (� )1706-1647إىل ح��دود �أحد
�آخ ��ر �أك�ب�ر مفكري الت�سامح يف ال�ق��رن التا�سع ع�شر جون
�ستوارت مل ( )1873-1806هذا الذي كان قد ر�أى �أن «املجتمع
املت�سامح» �إمن��ا يقت�ضي وج��ود «مواطنني مت�ساحمني» كما
ي�ستدعي وجود «دولة مت�ساحمة» .وقد اهتدى �إىل فكرة �أن
لي�س للدولة م�شروعية ا�ستعمال �سلطانها يف ما وراء بع�ض
احل��دود امل�سموح بها ،كما لي�س للأكرثية �أن تفر�ض منط
عي�شها على الأق�ل�ي��ة وف��ق منطق «دي�ك�ت��ات��وري��ة الأغلبية»؛
فكان �أن ّ
مت االنتقال من نظرية الت�سامح بو�صفه امتناعا
 -ام�ت�ن��اع ال��دول��ة ال�سلبي ع��ن ال�ت��دخ��ل يف �أ��س��ال�ي��ب احلياة

امل�خ��ال�ف��ة ل�ل���س��واد الأع �ظ ��م �أو ل �غ�يره � -إىل ال�ت���س��ام��ح من
حيث هو حياد الدولة اجت��اه عقائد وفل�سفات و�سبل عي�ش
مواطنيها .وهكذا� ،أم�سى منطق الت�سامح اجلديد هوَ :لئِنْ
مل يكن على الدولة �أن يوجد لها �سلطان على �أرواح ال�شعب،
ف�إنه لي�س لها فح�سب �أن متتنع عن التدخل يف �أمناط عي�ش
�أولئك الذين يخالفونها ،و�إمنا ينبغي �أال يكون لها موقف
بالكل .وبهذا ،يظهر �أن��ه ما �أن مت تطبيق مبد�أ «الت�سامح»
على ما يتجاوز �أمر الدين و�ش�أن العقيدة وال ينح�صر فيه
وفيها ،حتى �صرنا �أمام مفهوم �أجد هو مفهوم «احلياد».
بناء على هذه اللمحات التاريخية التي يقدمها امل�ؤلف عن
تاريخ مفهوم «الت�سامح» وخمتلف «النقالت» يف الداللة التي
طر�أت عليه ،يركز كتابه ب�أكمله على ما ي�سميه «التحديات»
ال �ت ��ي ت ��واج ��ه م �ف �ه��وم «ال �ت �� �س ��ام ��ح» ال �ل �ي�ب�رايل ال�ت�ق�ل�ي��دي
ال�ي��وم ،وه��ل ي��ا ت��رى بقيت ل��ه جناعة ا�ستعمال وتطبيق يف
جمتمعات اليوم التي �أم�ست بالتعريف جمتمعات تعددية؛
�أي جمتمعات حتكمها «واقعة التعدد» ،حتى قال الفيل�سوف
الأمريكي ال�شهري جون راولز (� - )2002-1921صاحب �أحد
�أه��م كتب الفل�سفة ال�سيا�سية يف القرن الع�شرين «نظرية
العدالة» ( - )1971ب�أن ال فكر �سيا�سي �أو فل�سفة يف ال�سيا�سة
واحل �ق ��وق مي�ك�ن�ه��ا �أن ت�ف�ل��ح ال �ي��وم �إذا ه��ي مل ت�ن�ط�ل��ق من
«م�سلمة» �أن املجتمعات الغربية �أم�ست «جمتمعات تعددية»،
و�أنّ �أح ��ادي ��ة االع�ت�ق��اد والفل�سفة ومن ��ط العي�ش م��ا ع��ادت
تتنا�سب مع واقع هذه املجتمعات التعددي.
حتديد �أطروحة الكتاب �سلبا:
الت�سامح واالحرتام واالختالف واالعرتاف
يح�صر امل ��ؤل��ف ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ب��ات��ت ت��واج��ه مفهوم
«الت�سامح» كما هو متداول يف الفكر واملمار�سة الليرباليني
يف ثالثة:
ي�سمي م�ؤلف الكتاب التحدي الأول با�سم «حت��دي التعدد
الثقايف» .وي��رى �أن �أ�صحابه يذهبون �إىل االع�ترا���ض على
املقاربة الليربالية التقليدية للتعددية ،مبا يف ذلك مبد�أي
«الت�سامح» و»احل �ي��اد» ،م��ن حيث كونها ف�شلت يف مالءمة
ح�ق��وق الأق�ل�ي��ات امل�لاءم��ة امل�ن��ا��س�ب��ة ،و�أن م�لاءم��ة من�صفة
وا�ستدماجا غري ا�ستتباعي للأقليات يف املجتمعات التعددية

�إمنا يتطلب بع�ض «االحرتام» الإيجابي وبع�ض «االعرتاف».
ف�ضدا على مبد�أ «الت�سامح» يعلن ه�ؤالء مبد�أي «االحرتام»
و»االعرتاف».
ويدلل �صاحب الكتاب ردا على هذا االعرتا�ض ب�أن ال حاجة
بنا �إىل تكييف النظرية الليربالية �أو تبني «ليربالية جديدة»
حترتم االختالف .وال �شك عنده �أن �أولئك الذين انتقدوا
ما عدوه ف�شل الليربالية يف التعامل مع مطالب التعددية
ك��ان��ت لهم بع�ض اال�ستب�صارات القيمة ،لكن م��ا ن�سوه �أو
�أن�سوه ه��و �أن دع��اة الليربالية التقليدية ك��ان��وا ق��د قدموا
جوابهم على هذا االعرتا�ض ،ب�أن مفهوم «الت�سامح» ي�سع كل
�أ�شكال «التعددية» ،ففيه كفاية ،وال حاجة �إىل �إ�ضافة مبادئ
جديدة كاالحرتام واالعرتاف .ذلك �أنه �إذا ما نحن �سهرنا
على �أن يحيا الأفراد حياتهم على النحو الذي يرت�ضوه �أو
ي��روه منا�سبا ،ف��إن �أن�صف طريقة لتدبري التعددية لي�ست
تتم عرب أ�ف�ع��ال متفردة :االح�ترام واالع�ت�راف ،و إ�من��ا عرب
تطبيق ن�شيط ومن�سجم ملبد�أ «احليادية» من لدن الدولة،
وبالت�شجيع على خلق ا�ستعداد لدى املواطنني ب��أن يكونوا
م�ت���س��احم�ين �إزاء ب�ع���ض�ه��م ال �ب �ع ����ض .ف �م �ب��د�أ «ال �ت �� �س��ام��ح»
و»احلياد» هو الأقدر ـ ح�سب امل�ؤلف ـ على حتقيق خري النا�س
الليربايل الأ�سا�سي املتمثل يف فعلهم ما يريدون فعله ،بدل
مبد�أي «االع�ت�راف» و»اح�ت�رام االخ�ت�لاف» .وم��ن ثمة ،ف�إن
الت�سامح ال�ل�ي�برايل ه��و ال ��ذي ينبغي �أن ي�ح�ترم م��ن ل��دن
امل�شرعني و�صناع القرار ال�سيا�سي ،ولي�س احرتام اختالفات
النا�س ـ �أكانوا �أكرثية �أم �أقلية.
و� ّأم ��ا ال�ت�ح��دي ال�ث��اين ال ��ذي ي��واج��ه م�ب��د�أ «ال�ت���س��ام��ح» فهو
التحدي الذي ي�سميه امل�ؤلف «حتدي اال�ستبدادية» .والذي
عند من ي�شهرون هذا التحدي �أن من �ش�أن االعرتا�ض على
طريق العي�ش ال�سائد �أن يعوق ال�سلطة و�أن يزعجها ،و�أن
الت�سامح �أب�ع��د م��ا ي�ك��ون ع��ن امل�ث��ال امل�ط�ل��وب .وح���س��ب ه��ذا
الت�صور ،ف��إن من �أم��ر من ميلك ال�سلطة �أن يعرت�ض على
وج��ود الغري �أو على الأق��ل على جانب منه  ...ورد امل�ؤلف
على ه��ؤالء� ،أن��ه بينما الت�سامح ميكنه �أن يت�ضمن كال من
ال�سلطة واالعرتا�ض عليها ،ف��إن االعرتا�ض ال يكون �سمة
�ضرورية وال يوجد يف كل حال حال .وهذا ينطبق بالأوىل

