
 

 

 

 إشكالية التسامح
 عاطف عليب

 
 (  م  2007هـ / 1428  ربيع ) العدد الثامن عشر مجلة التسامح ، 

 

 

 

إذا ما أخذان ابملنطق التارخيي وكذلك الشكلي وأيضاً اجلديل وحىت البداهة  
واحلس السليم، يتضح لنا ان التسامح أتتى عن الال تسامح أو التعصب. لذلك 

البد قبل تناول اإلشكالية هنا من حتديد الالتسامح أو التعصب ومن مث 
 التسامح.

شكل موجز؛ مث ما هو التسامح؟ بنأ عليه ما هو الالتسامح أو التعصب؟ ولو ب
وبشكل موجز أيضا؛ وذلك من أجل الرتكيز على اإلشكالية يف املو ضوع فيما 

 بعد.
 ما هو الالتسامح أو التعصب؟

تتضمن التوق الوحشي الذي يدفع إىل الكره ومالحقة » الالتسامح«إن كلمة 
لديين من هم على خطأ أو على ضالل. وهنا يغرتض التفريق بني الالتسامح ا

والالتسامح املدين. فالالتسامح الديين يقوم على رؤية اخلطاء يف كل داينة غري 
اليت نعتنق، واجلهر بذلك من عل، دون التوقف أمام اإلرهاب واحرتام اإلنسان 
ولدرجة التضحية ابلذات. أما الالتسامح املدين فيقوم على املقاطعة واملالحقة 

 .1وتفكري عن هللا وعبادته خيتلف عما لدينا بكل الوسائل العنفية ملن هلم رؤاي
حنن هنا جتاه الالتسامح الديين. ويبدو لنا أن هذا التفريق بني الالتسامح الديين 

والالتسامح املدين ماهو إال شكل من أشكال التعبري عن الالتسامح النظري 
والالتسامح التطبيقي العملي. ومن املعروف ان بني النظرية والتطبيق توجد 

اهلوةاليت تؤدي إىل املمارسة املتناقضة مع النظري يف كثري من األحيان إن مل يكن 
معظمها، فكيف األمر ابلنسبة للتطابق هنا؟ لذلك ابإلمكان القول إن 

الالتسامح املدين هو مرتبط يف ذهن من أيخذ به ابلالتسامح الديين، على غرار 



 ابلنسبة للتسامح. Bossuet -ما يرى بوسيه
لتعريف، املقتصر على التعصب أوالالتسامح الديين، مستوحى، على هذا ا

مايبدو لنا، من الظروف اليت امتزج فيها الدين ابلدولة، وابحلرف الواحدعلى 
ألن املسيحية كانت يف السلطة : « Robert Jolyلسان روبري جويل 

وامتزجت يف الدولة أصبحت هذه األخرية توتوليتارية والحقت واضطهدت كل 
مبعىن آخر إن الدولة كانت غري متساحمة أو  2»ن شذ عن العقيدة الرمسيةم

 المتساحمة وحىت متعصبة.
هذا كما يبدو لنا أن روبري جويل يف توطئته لكتاب املؤمتر الذي انعقد يف 

م، قد اعتمد مفاهيم احملبة 1982بلجيكا يف العام  -Mons  -مونس
أول واجب «املسيحي، حبيث يصبح:  واإلحسان والرمحة والرأفة والرب يف الدين

إلحسان املسيحي هو ان جينب مثيله اإلنسان جهنم، حىت ابلرغم عنه. ولذلك 
. 3»إذا مل تعط حماولة اإلقناع النتيجة املرجوة، يصبح العنف أخالقيا أمرا ضروراي
وابلتلي فالالتسامح أو التعصب هو النتيجة احلتمية لإلحسان وحىت احملبة. 

عد يغدو التبشري ابلتسامح مبثابة النتيجة احلتمية لالتسامح. فالواقع وحىت فيما ب
 أن العبارتني على عالقة جدلية فيما بينهما وسوف يتضح ذلك فيما بعد.

 
ومن أبرز من حارب التعصب أو الالتسامح ودافع عن التسامح يف القرنني 

 -السابع عشر والثامن عشر هو الفيلسوف الفرنسي الشهري فولتري
Voltaire (1694-1778 الذي نعرض أهم جهوده يف مقارعة )م

التعصب أو الالتسامح )كتمهيد لتعريفه له(، السيما الديين منه، حيث محل 
الكنيسة الكاثوليكية حينما أضحى التعصب واإلضطهاد   على اخلرافات وهاجم

يف   Jean Callas -فضيحة يف بالده )فضيحة تعذيب جان كاالس
»(. Traité sur la Toléranceل التسامح دراسة حو «كتابه 

وذلك أبسلوب السخرية املشهور به وكذلك اهلجاء. وقد كتب هبذا الصدد  
 م.1767م ونشره يف عام 1736يف عام » مقربة التعصب«كتااب بعنوان 

إن العتصب هوس ديين فظيع، مرض «هذا ويقول فولتري يف القاموس الفلسفي: 



أل املتعصبون قضاة ذوو أعصاب ابردة معد يصيب العقل كاجلدري، وهؤ 
حيكمون إبعدام األبرايء، الذين مل يفكروا بنفس طريقتهم. وال يوجد عالج هلذا 

الداء املعدي إال الروح الفلسفية، اليت ابنتشارها شيئاً فشيأ تتهذب أخالق 
البشر وتتحاشى التطرف، وليس الدين وليس القوانني بكافيني ملكافحة هذا 

 .4»الطاعون
إن الروح الفلسفية تضفي على النفس السكينة. أما التعصب فعلى «مث يضيف: 

العكس من ذلك ضد السكينة. والتسامح هو قوام اإلنسانية ألننا كلنا خطاؤون 
وهذا أول قانون للطبيعة.... ألشقاق هو أكرب شر يصيب اجلنس البشري 

 - الداء . نالحظ هنا كما سلف اإلرتباط املباشر بني5»والتسامح دواؤه
 التساهل أو التسامح. -التعصب أو الالتسامح والدواء أو العالج 

-Lessing  (1729-هذا وقد صاغ الفيلسوف األملاين لسنغ 

م( بشكل أديب فكرة 1779» )اناتن احلكيم«م( يف مسرحيته 1781
التسامح بني األداين، وذلك عن طريق العمل الصاحل وليس ابلتعصب األمحق. 

 .6عمل مثال يضرب ابلتسامحوصار هذا ال
 ما هو التسامح؟

و  toleranceوابلفرنسية  tolerentiaإن كلمة تسامح هي ابلالتينية 
، وهي تعين لغواي التساهل وعند علماء الالهوت tolerationابإلنكليزية 

 .7الصفح عن خمالفة املرء لتعاليم الدين
ك شخص يتحمل دون أنه سلو «ومن معاين التساهل )وهو التسامح بتعبريان(: 

اعرتاض أي هجوم على حقوقه يف الوقت الذي ميكنه فيه جتنب هذه اإلساءة. 
ويعين استعداد املرء ألن يرتك لآلخر حرية التعبري عن رأيه ولو خمالفا ولو 

 .8»خطأ
رضى املرء برأيه «أما أديب إسحاق فريى فيما نسميه التساهل وهو التسامح: 

لرأي الغري كأننا ما كان رجوعا إىل معاملة الناس مبا اعتقاد الصحة فيه واحرتامه 
يريد أن يعاملوه. فهو على يقينه الصواب ملا يراه اليقطع بلزوم اخلطأ يف رأي 

سواه، وعلى رغبته يف تطرق رأيه لألذهان، المينع الناس من إظهار ما 



 .9»يعتقدون
نف فهذا التعريف ألديب إسحاق أكثر تفصيال من تعريف حسن حنفي اآل

 الذكر، وابلتايل فالتعريفان متممان أحدمها لألخر.
رأيي صواب حيتمل اخلطأ «وهبذه املناسبة فاإلمام الشافعي املشهور يقول : 

وهذا منتهى التسامح ورفض مطلق ». ورأي غريان خطأ حيتمل الصواب
 1300للتعصب. و معلوم أن الشافعي عاش يف القرن الثاين للهجرة، أي قبل 

ك يتجلى االتسامح يف الفقه اإلسالمي قبل األخذ به دينياً ومدنياً يف سنة. وبذل
 القرن السادس عشر على أثر احلروب الدينية املسيحية.

أما قاموس الروس املوسوعي فريى أن التسامح هو موقف من يقبل لدى 
اآلخرين وجود طرق تفكري وطرق حياة خمتلفة عما لديه هو. وابلتايل فهو 

ل نتائج العوامل اخلارجية عليه، السيما العدائي واملضر به يتحم  موقف من
منها. وبذلك يصبح مبدأ التسامح مبدأ توافقيا ويكون الغرض منه ليس األخذ 
ابملمنوعات ولكن الوصول إىل التوافقات. هذا ويف الدين التسامح هو احرتام 

د خمتلفة عما حرية التعبري واالنفتاح الفكري جتاه الذين ميارسون دايانت وعقائ
 .10منارس

 وهنا ابلنسبة ملا سلف من تعريفات فاجلدبد هو فكرة التوافق.
يف اإلطار الفلسفي  -التسامح  -يف هذا اجملال البد من األخذ هبذه الكلمة 

اجلغرايف لإلجابة على مىت ظهر التسامح؟ وملاذا وأين وكيف؟ -وكذلك التارخيي 
ي انتاب الدين والفلسفة على مر حيث تربز تعريفات تتماشى والتطور الذ

 العصور نتيجة التحوالت احلضارية املختلفة.
فهناك تعريف للتسامح يف التاريخ أقدم من تعريف الروس الذي عرضنا )مقروان 
بتعريفي حسن حنفي وأديب إسحاق وأيضا اإلمام الشافعي( يتماشى مع ظهور 

األخذ هبا يف القرن  الكلمة يف القرن السادس عشر إثر احلروب الدينية حىت
التاسع عشر مع الفكر احلر وابملعىن العاصر )التسامح مع الزواج احلر 

والبورنوغرافيا واملخدرات اخل(. ذلك إن الدعوة إىل التسامح أتتت عن ازمة 
فالتمسك ابلتسامح هو منذ «اإلصالح ويف غمرة احلروب الدينية. وابلتايل 



لتمسك ابملعتقدات ابملوقف القرن السادس عشر على عالقة عكسية اب
 .11»الديين

هذا التعريف الذي بدأ دينيا وانتهى، إن جاز التعبري، مدنيا يتلخص ابلنسبة 
يف كون الدولة هي صاحبة السلطة يف اجملال الديين، إمنا النظام العام «للدين 

 .12»يفيد من السماح لكل املعتقدات ابلتعبري احلر عن ذاهتا
ابلتسامح هي ملصلحة الدولة واجملتمع املدين، وابلتايل حنن هنا  بناء عليه فاملناداة

 جتاه ما ميكن تسميته ابلتسامح السياسي.
هذا ابإلضافة إىل ما ورد يف هذا اجملال لألخذ ابلدين مرتبطا ابلدولة وحيث 

ليس النفع للنظام العام املنبثق عن الدولة من ذلك، بل هو الواجب على الدولة 
إن سلطان احلكومة اليستطيع أن «يجة ملا ورد لدى حسن حنفي: القيام به، نت

يؤثر يف معتقدات اإلنسان الدينية، وإن الرضوخ للحكومة يف هذا األمر الينتج 
إال اعرتافات حيدوها الرايء والكذب. إنه لينبغي إفساح اجملال لكل مذهب وإن 

أ من كانت من واجب احلكومة املدنية أن حتقق سعادة ااألفراد مجيعا، سو 
معتقداته صحيحة ومن كانت معتقداته سقيمة. إن هللا نفسه ليبني لنا رغبته يف 

 13أن يعبده الناس بوسائل شىت وإننا نستطيع الوصول إليه من ألف سبيل
)منها عبادة هللا يف الطبيعة، يف احلديقة، كما لدى طاغور يف جمموعته الشعرية 

، مع ربط »اللند«بة ملا ورد لدى ع.ع.(، ويف ذلك توسع ابلنس -اجلنينة 
للمدين ابلديين معمق يف جذوره الدينية واملدنية. وذلك ابعتبار أن جهودا 
عديدة قد بذلت من أجل إرساء مبدأ التسامح، وذلك منذ صدور مراسيم 

م، مث التسامح بني املسيحيني 313-311التسامح الرومانية للمسيحيني سنة 
الغريبة أن يكون رجل غري مسيحي هو الذي وفرقهم املختلفة. ومن الصدف 

علم الطوائف املسيحية كيف تتسامح بعضها مع بعض. إن ذلك الرجل هو 
حضه فيه على إلغاء » فالنس«الذي وجه خطااب إىل اإلمرباطور  14متستيوس

. وقد شرح له ما 15املراسيم اليت أصدرها الضطهاد خمالفيه من املسيحيني
واجب احلكومة يف املوضوع مبينا ختطي الرايء  أوردان من تعريف يدل على

 والكذب وطارحا شفافية دينية ابلنسبة هلل.



يبدو لنا أن هذا يعود إىل املستوى الرفيع الذي وصلت إليه الوثنية وحضارهتا 
وإىل احلس املدين لدى متستيوس و رؤايه السياسية وقبوله ابلدولة الدميقراطية. 

الذي اعتنق املسيحية سيفرض الدين املسيحي  ،16وذلك ألنه أايم كونستنتان
ويعود عدم التسامح جتاه كل من ليس مبسيحي. ذلك أن كونستنتان كان قد 

رأى الضعف الذي دب يف اإلمرباطرية ورأى تفاين هؤأل املسيحيني يف معتقدهم، 
رغم رميهم إىل السباع، فرأى يف توحيد اإلمرباطورية حتت راية الدين املسيحي 

تماسكها وشد حلمتها. فكما نرى فالتسامح وعدمه رهن ابلظروف وسيلة ل
 التارخيية وليس هو جمرد مبدأ أخالقي فقط.

التسامح هو موقف فكري، أو قاعدة «حيث » اللند«بعد ذلك نعود لتعريف 
سلوك لشخص ما، تتلخص يف أن يرتك لكل إنسان حرية التعبري عن آرائه، يف 

شارك فيها. لذلك فحرية الفكر هي واجب الوقت الذي اليوافق عليها والي
 .17»التسامح

بعدم التخلي عن القناعات «هذا ابإلضافة للتحديد العصري للتسامح القائل: 
الذاتية، أو االمتناع عن اجلهر هبا، والدفاع عنها، أو نشرها، إمنا اإلمتناع يف 

مل على ذلك عن كل الوسائل العنيفة والتعسفية واملضرة وطرح اآلراء دون الع
اإلحرتام اللطيف ملعتقدات اآلخرين،  «. هذا ابإلضافة أحياان إىل 18»فرضها

 .19»كوهنا تعترب إغنأ للحقيقة الكاملة
فكما نرى فهذا التعريف الديين واملدين والعلماين، إىل حد ما، واألخالقي 

، إن جاز التعبري، »أفقيا وعاموداي«لاللند، والذي عرضنا، يعترب أكثرتفصيال 
لنسبة للتعريف السابق للقاموس املوسوعي الروس )وغريه( األكثر تكثيفا يف اب

يف كون التسامح املدين  Bossuet20مرماه. كما أنه يذكران بفكرة بوسيه 
ف. «مرتبط بذهن من يتمسك به ابلتسامح الديين، وحيث نتذكر أيضا كتاب 

املرتكز الديين لألخالق العلمانية  F. Buisson» بويسون
(Fichbachem 1917)21. 

ونضيف إىل ذلك أن التسامح هو من أهم القيم اليت يتطلبها التاريخ احلديث. 
ففي عامل يتجه إىل الوحدة، فإن تالقي املتنوعات ميكن أن يكون قتاال إذا مل 



تتآلف بغرض اإلغتناء املتبادل للخالفات فيما بينها. فالتسامح هو ابلتايل، 
ابآلخر والتعايش معه والتقدير له والقبول به وحماولة ومبنتهى اإلجياز، االعرتاف 

 .22التبادل اخلالق معه
وهذا يذكران بطرح حوار الثقافات الذي تنادي به الفرنكوفونية وبنداء البااب 

يوحنا بولس الثاين أيضا والقائل حبوار الثقافات من أجل حضارة السالم. كما 
 ضمري اإلنسانية. وقد عرف أن التسامح متجذر يف التاريخ بعمق جتذره يف

االنتكاسات والرتاجعات )من جراء الالتسامح( اليت مل تعيقه عن شق طريقه عرب 
العصور. إمنا يف إطارالنسبية، حسبما نرى، وذلك ألن جدلية العالقة بني 

التسامح والالتسامح اترخييا تدعو إىل اإلنطالق من الالتسامح للوصول إىل 
امح نصل إىل نسبية األخذ به من جراء التوق املزدوج التسامح. وكذلك من التس

للبشرية إىل األمان واحلرية، األمر الذي يعيدان إىل الالتسامح ولو النسيب، ورمبا، 
ابلنسبة » ديدرو«حسب الظروف التارخيية، إىل الالتسامح. ولنتذكر هنا قول 

أن يصبح  املتسامح طاملا هو ضعيف من احملتمل جدا«أيضا: » ومريابو«لذلك 
التسامح هو نظام املقهور «، 23)مريابو(» غري متسامح إذا ما تزايدت قوته

 .24)ديدرو(» الذي يرتكه عندما يغدو قواي، لدرجة أن يصبح المتساحما
فكل شيء يف الوجود هو خاضع لقانون النسبية، سواء أكان ذلك يف الطبيعة 

لتحيت أو الرتكيب الفوقي أم يف اجملتمع، وسواء أكان األمر يتعلق ابلرتكيب ا
 للمجتمع.

 إشكالية التسامح
الواقع أن التسامح، أايً كان، دينيا أو مدنيا أو علمانيا، هو ضروري، بل حىت 

واجب البد من األخذ به، يف الظروف اليت نعيش، سوأ أكان ذلك على 
املستوى احمللي الوطين أو اإلقليمي أو القاري وحىت العاملي، السيما وحنن يف 

 إطار عملية العوملة، وحىت على عتبتها يف العامل الثالث.
أي كان املعىن الذي يتلبس به معىن التسامح، البد من األخذ به يف عامل اليوم 

عامل العوملة، كيما تسوده العدالة وحىت اإليثار إذا أمكن، مبعىن أن يصبح ليس  -
، وهو بنظران جمرد مبدء فلسفي )رغم نسبية هذا القول( مث حقوقي، بل حىت



األهم، مبدء أخالقي )فضيلة ولو صغرية كما سوف نرى( يتحلى به البشريف كل 
مكان وزمان، إن جاز التعبري، فيما بينهم ومع من اليتفقون معهم يف أي 

موضوع كان. فاألرض كبرية والجمال، إذا ما سادت األخالق )والفضائل من 
ر عليها، ألسباب، غالبا ما تكون تسامح وحمبة واحرتام اخل( أن اليتسامح البش

إقتصادية، وامامهم الكواكب الساحبة يف الفضاء، إذا مل تعد تكفيهم األرض، 
 ابلرغم من عدم صحة ذلك علميا.

نقول ذلك ابإلضافة إىل كون كنه اإلنسان هو احلرية. والتسامح واحلرية توأمان، 
مبدأ التسامح هو مبدأ مييزانه عن احليوان. فنظرية احلرية هي نظرية التسامح و 

 احلرية.
ترى ضرورة متييز التسامح  25هذا يف حني أن املوسوعة الفلسفية لبول إدوردز

عن احلرية، وذلك الفرتاض وجود شيء غري مرغوب فيه ومزعج وحىت ضار يف 
التسامح. هذا يف حني أن نظرية احلرية الحتتمل النقد، كما يقولون، وحىت النظرة 

ك. فاملتسامح يدين ومع ذلك يتسامح. وليس يف ذلك األخالقية وغري ذل
خالف، ماخال التمييز املشار إليه يف التعريفات السابقة )الروس، اللند 

وغريمها(. إمنا اجلديد هنا، هو اإلشارة إىل التمييزبني التسامح والالمباالة. هذه 
 املؤمنني.الالمباالة اليت تعترب من األمور السيئة، السيما ابلنسبة للمتدينني 

كما تنبغي اإلشارة هنا إىل أن موضوع التسامح مقرتان ابحلرية يف إطار 
الدميقراطية )الضامن للحرية والتسامح( يفرتض أننا جتاه دول ليربالية وليس دول 

توتوليتارية. هذه الدول الدميقراطية الليربالية أدى هبا احلفاظ على نظامها 
رية جتاه احلركات الفاشية يف أورواب السياسي إىل وضع حدود للتسامح واحل

 والوالايت املتحدة األمريكية وغريها.
وهنا إبمكاننا، عرب الدولة، أن مننع شخصا ما من التعبري عما يعتقد به، لكن 

ليس مبقدوران أن مننعه من التفكري به. إذ عندها جيب إلغاء الفكر حبد ذاته 
دون حرية احملاكمة وليس  وإضعاف الدولة بذلك...... فليس هناك من ذكاء

هناك جمتمع مزدهر من دون العقل. لذلك فعلى الدولة التوتوليتارية القبول 
ابلغباء أو ابلتفكك وابلفقر أو ابلنقد. واتريخ بلدان أورواب الشرقية وما انتهت 



إليه من خيبة يشهد على ذلك. فالالتسامح جيعل اإلنسان غبيا، كما أن الغباء 
 26جيعله المتساحما

كذلك، يف إطار املقارنة، ولو استطرادا، بني الدول اليمقراطية الليربالية والدول 
التوتوليتارية، نقول ابختصار أن التسامح الدولة )وابلتايل ما يسمى 

ابلتوتوليتارية( ليس مبقدوره يف النهاية إال أن يضعفها، إبضعاف 
املتسامح هو على  التآذراإلجتماعي وضمري كل إنسان. هذا يف حني أن النظام

العكس من ذلك، إذ أن قوة الدولة فيه تؤدي إىل حرية افرادها، كما أن حريتهم 
إن ما يتطلبه، «إىل القول:  Spinoza -هي قوة للدولة. وينتهي سبينوزا 

قبل كل شيء، أمان الدولة هو أن خيضع كل إنسان يف تصرفه إىل قوانني احلاكم 
-ميقراطبة، مع نسبية ذلك حسب رأينا)والذي هو ابلتايل الشعب يف الد

ع.ع.(، لكن ماعدا ذلك ليمنح كل إنسان حق التفكري كما يشاء ويقول 
ع.ع.(. -)دون أن يتعدى ذلك إىل النشاط العنفي حسب رأينا 27»مايشاء

 .28وذلك أال يشكل العلمنة؟ وهل العلمنة سوى التسامح القائم مؤسساتيا
من أن يتحدث عن احلرية وأيضا  كذلك من يتحدث عن التسامح البد له

اإلحرتام، الذي يفضل األخذ به بدال من التسامح بعض الفالسفة واملفكرين 
)وقد أشار إىل ذلك قاموس اللند الفلسفي واملوسوعة الفلسفية إلدوردز وآخرين  

كما مر معنا(. لكن يف كل ذلك البد، حسب بعض املفكرين واملنظرين، 
من األخذ بعني اإلعتبار ضرورة وضع احلدود السيما يف الفكر السياسي، 

للحرية كي التصبح فوضى، يف الواقع العملي حلفظ النظام املدين العام وحىت 
السياسي؛ وكذلك األمر ابلنسبة للتسامح كي الجينح حنو اإلستبداد؛ وهنا الغاية 

. Dilema) -تكون احلفاظ على النظام القائم. ويف ذلك تكمن اإلشكالية 
ابحلقيقة النظرية مقرونة ابلواقعية العملية، كأهم شيء، ميكن أن يتأتى فاألخذ 

عنه جو عدم تسامح. فاإلشكالية تكمن يف أنه إذا ما متسكنا ابحلرية والتسامح 
بشكل مبدئي نضطر ابسم الدميقراطية إىل قبول تصرفات غري مفيدة، وحىت 

وغريها( وإال نصبح  أحياان مضرة ابجملتمع )فاشية، انزية، صهيونية بشكل خاص
 -غري دميقراطيني، وابلتايل ننقلب ضد احلرية والتسامح. لذلك ففي هذا امليدان 



التسامح، كما يف غريه، يعود إىل الظهور التناقض الكبري بني توق البشرية 
 املزدوج إىل األمان وإىل احلرية.

وفالدمري Karl Popper  وهذا ما أشار إليه كل من كارل بوبر
حيث قال هذا األخري  Vladimir JanKélévitch-يتش جانكليف

، على اعتبار 29»ينتهي بنفي ذاته«إن التسامح إذا ما دفع به إىل آخر احلدود 
أنه يرتك األيدي طليقة ملن يريد أن يقضي عليه. وبذلك اليعود من قيمة 

للتسامح إال ضمن احلدود )ويف ذلك اتييد ملا أسلفنا من نسبية كل املفاهيم 
لقيم سواء أكان األمر يتعلق ابلطبيعة أو ابجملتمع، أم ابلرتكيب التحيت أو وا

ع.ع.( اليت هي حدود بقائه واحلفاظ على شروط إمكانيته. -الفوقي للمجتمع
وهذا ما يسميه كارل بوبر إشكالية التسامح، حيث يقول ابحلرف الواحد : 

  ، ومل ندافع عن اجملتمعإذا ما أخذان ابلتسامح املطلق حىت جتاه غري املتساحمني«
 .30»املتسامح ضد هجماهتم، يفىن املتساحمون ومعهم التسامح أيضا

ية أو هناية وابلتايل فعلى عكس احملبة والكرم اللذان ليس هلما من حدود ضمن
سوى ذواتنا، فإن التسامح هو حمكوم يف جوهره ابحلدود: فالتسامح الالهنائي 

يصبح هناية التسامح! ومع ذلك ليس من حرية ألعداء احلرية! ليس األمر هبذه 
 .31السهولة

أخريا هل نتسامح مع من اليتسامح؟ وكما أسلفنا. أال يشكل هذاألمر إشكالية 
مرتكز التسامح. كذلك النتسامح مع القاتل اإلشكاالت؟ مع أنه يشكل 

والسارق والغشاش.... فكيف نتسامح، ابسم حرية القول وإبداء الرأي، مع من 
حيمل كالمه وقوله السم يف الدسم. أالميكن هلذا اإلنسان، عرب ما يكتب 

ويقول، غسل األدمغة، وهو أخطر ما ميكن أن يكون، إذ يسلب اإلنسان احلرية 
عله اتبعا فاقد الفكر والرؤاي، منساقا بشكل هبيمي، عرب اتجيج يف التقرير وجي

 عواطفه وغرائزه.
الواقع أن موضوع ضرورة وضع احلدود للحرية والتسامح مل يتم تناوله ابلبحث 

الكايف من قبل يف املاضي، ولو انه أخذ به بشكل عملي من قبل كل من لوك 
قائم. ويبدو لنا أن ذلك يعود وفولتري وغريمها حفاظا على النظام السياسي ال



آنذاك لطغيان األخذ مببدأ ضرورة التسامح كونه التطبيق العملي ملبدأ احلرية إابن 
 اإلصالح الديين واننتشار التسامح يف عصر التنوير.

كما البد من اإلشارة إىل أن وضع احلدود للحرية والتسامح يعود إىل كون 
إىل مواقف الأخالقية، تتمثل بشكل األخذ ابلتسامح وعامليته يؤدي أحياان 

 خاص ابلعنصرية والفاشية والنازية.
كما أن التسامح ليس له من قيمة أال عندما يكون علينا وليس على اآلخرين، 
مبعىن أننا عندما نتسامح نتنازل عن جزء من مقدرتنا، قوتنا، غضبنا....نتسامح 

تسامح عندما  مع دلع األطفال أو مقرتحات العدو. هذا وليس هناك من
اليكون لدينا شيئا خنسره، فكيف ابألحرى عندما يكون األمر رحبا لنا؟ مبعىن 
النكون قد عملنا شيئا بتساحمنا. وهبذه املناسبة يقول املفكر الفرنسي الكبري 

لدينا كلنا الكفاية من القوة : «La Rochefoucauld -الروشفقو 
. هذا أمر (Maximes et Réflexions» )لتحمل سؤ االخرين

حمتمل لكن ليس فيه شيء من التسامح. لنتذكر هبذه املناسبة مدينة سرياجيفو 
- Serajevo  م إىل 1993اليت كانت مدينة متساحمة، إمنا تركها يف عام

احلصار واجلوع والقتل مل يكن سوى جنب من أورواب. فالتسامح يفرتض األخذ 
تسامح، وكما أسلفنا. على الذات وليس على الغري، حيث اليعد هناك من 

ولذلك فتحمل عذاب اآلخرين )كما يف عذاب أطفال احلجارة يف فلسطني 
اليوم...( والظلم الذي حييق هبم والتسامح مع الفظائع اليت ترتكب حبقهم ليس 

فيه شيء من التسامح بل هو منتهى اجلنب والإلنسانية والالمباالة وأكثر. 
لصهاينة هو تعاون معهم. وهنا الجيوز فالتسامح مع هتلر وكذلك الفاشيست وا

اإلستسالم للفظائع واألهوال. ولذلك فالتسامح العاملي هبذا املفهوم هو تسامح 
 .32مع الوحشية او التسامح الوحشي

إمنا مع كل التحفظات املتأتية عن هذه اإلشكالية ال بد من التمسك ابحلرية 
ود اليت التؤدي إىل األنظمة والتسامح: جوهر النظام الدميقراطي، إمنا يف احلد

التوتوليتارية، حيث تبقى اإلشكالية يف صعوبة تقدير احلدود. وذلك يف عامل 
 ميشي حنو العوملة خبطى سريعة يف شقه املتقدم وأقل سرعة يف شقه املتخلف.



هذا ابإلضافة إىل ضرورة التمسك كل التمسك ابلعقل، على اعتبار أن األخذ 
من الوقوع يف العصبيبة فالعنصرية، فيغدو يف إطار ابلعقل يف الدين يعصمه 

التسامح وقبول اآلخر، ويرقى به إىل املستوى احلضاري املقتحم للمستقبل، 
 وكذلك األمر يف الفلسفة اليت يعصمها عن الوقوع يف الوثوقية والدوغماتية.

فكرة كل الواقع أنه ابلرغم من حماولة عابد اجلابري املتأثرة ابلفلسفة اإلسالمية وب
جمتهد مصيب )كون من اجتهد وأصاب فله اجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر 
واحد( العتبار التسامح يدور يف إطار الفلسفة أو يدور يف فلكها أو هي ميدانه 

ابمتياز، فإن الكثري من الفالسفة، ومنهم اللند سابقا وإدوردز الحقا، الكثري 
بدال من  Respect -» اماإلحرت «من الفالسفة يفضل األخذ بعبارة 

، لكنها عادة اإلستعمال، وكما سوف نرى، وذلك Tolérance -تسامح 
يف اللغة العادية وحىت الفلسفية لألشارة إىل الفضيلة اليت تناقض التعصب وضيق 

 التفكري واإلستبداد... ابختصار الالتسامح.
جلنا السيما لذلك نتسأل يف النهاية عما إذا كانت كلمة تسامح مناسبة ملا عا

وأن فيها شيئا من التسامح بتعجرف وحىت من الكره الذي يزعج. ونذكر هنا 
ما هو التسامح؟ «الذي يقول:  Paul Claudel-مزحة بول كلوديل 

ع.ع.(. فالتسامح  -)اي هلذا اإلستخفاف املعروف به كلوديل» هناك منازل له!
اإلنسان اليتسامح إال مع مع آراء اآلخرين أليس هو اعتبارها دونية أو خمطئة؟ ف

ما مبقدوره أن مينعه: فإذا ما كانت اآلراء حرٌة، كما هو املفرتض أن تكون، فهي 
التعود عندها للتسامح!. ويف ذلك تناقض كل التناقض. فإذا ما كانت حرية 

املعتقد والرأي وممارسة العبادة من احلقوق املكتسبة، فال جمال عندها لكي 
. ولذلك ففقط 33احرتامها واحلفاظ عليها والقيام هبا يتسامح معها، بل جمرد

ميكن أن  Condorcet -كما الحظ كوندورسيه » وقاحة عبادة مسيطرة«
 .34»، أي السماح املعطى من قبل أانس ألانس آخرين»التسامح«تقول بـ

للحرية املشرتكة. بعد مائة » احرتام«وهذا أمر من املفرتض أن يعترب ابألحرى 
 -فإن قاموس اللند، الذي استشهدان به ابلنسبة هلذه الفكرة عام من ذلك 

اإلحرتام، يؤكد أيضا، يف أوائل القرن العشرين، على العديد من الرتدد والتحفظ 



 .35يف يف املوضوع
تسامح التزال موضع التباس وأخذ ورد وحىت اليوم، وعلى  -لذلك فالكلمة 

 خاص. املستوى الفلسفي وايضا التطبيقي السياسي بشكل
وابلتايل، وكما أسلفنا، فإن التسامح هو عبارة، على العكس، أخذ هبا وفرضت 

نفسها يف اللغة العادية كما الفلسفية، لتشري إىل الفضيلة اليت تقف يف وجه 
 التعصب وضيق األفق واإلستبداد..... بكلمة ضد الالتسامح.

ليست متقدمة،  -ملرة واحدة!  -التسامح التزعجنا إال ألهنا  -فهذه الكلمة 
فضيلة صغرى، كما يقول «ومبا فيه الكفاية على ما حنن عليه. فهي 

فالتسامح ليس ابلطبع املثال، كما يالحظ . «36»جانكليفيتش، فهي تشبهنا
. هذا هو واقع 37»، ليس احلد األقصى بل األدىنAbouzit -آبوزيت 

 . كما حنن38»لكنه أفضل من الشيء أو عكسه«احلال من دون شك 
متفقون أن اإلحرتام واحملبة مها األفضل. ولكن إذا مامتكنت كلمة تسامح من أن 
تفرض نفسها، فذلك ألن كل منا يشعر بقلة مقدرته على اإلحرتام واحملبة، من 

 .39»دون شك، ابلنسبة خلصومه، على اعتبار أن جتاههم يستعمل التسامح
يستنتج » ح حمبةوابنتظار اليوم السعيد الذي يصبح فيه التسام«لذلك 

إن التسامح، جمرد النثري العادي املبتذل هو أفضل ما «جنكليفيتش فيقول : 
هذه الكلمة املمتدحة، هي احلل الوسط،  -بنأ عليه فالتسامح ». لدينا

ابعتبارها األفضل، أي ابنتظار أن يتمكن الناس من احملبة، ابنتظار ان حيبوا 
امهوا. ولذلك فلنعترب أنفسنا سعداء أبهنم بعضهم بعضا، أو جمرد أن يتعاونوا ويتف

 .40بدأوا أن يتحملوا بعضهم بعضا
دون األخذ بعني اإلعتبار أنه علينا أحياان أن نتسامح مع من ال نريد وال «و 

حنرتم وال حنب؛ فعدم االحرتام ليس دائما غلط، وبعض الكره هو أقرب إىل 
مكافحته. لكن هناك أيضا  الفضيلة. وقد راينا أن هناك التسامح يتوجب علينا

ما هو متسامح معه ومع ذلك فهو مكروه وممقوت. فالتسامح يقول بكل ذلك، 
او على األقل يسمح به. فهذه الفضيلة الصغرية توافقنا. فهي مبتناول اليد، وهذا 

أمر غري متوفر دوما، وبعض أعدائنا، يبدو لنا، أهنم اليستحقون أكثر من 



 .41»ذلك....
ك ماورد خبصوصها )هذه الفضيلة الصغرية( يف كتاب زغلول ونضيف إىل ذل

مابني العنف غري الفاعل واستحالة الالمباالة «، حيث يقول: »التسامح«مرسي 
ليس هناك سوى احلوار احلر واملسامل، والذي نسميه، لعدم وجود تسمية أفضل، 

ولة التسامح.....لقد انتهىالعصر الالهويت وحُل حمله اآلله املطلقون الد
 .42»النسبية

فإن املطبعة هي ترسانة الجيوز «هذا ويف البدء، إذا ما صدقنا السلطة العصرية 
. ولذلك 43»أن تكون يف متناول كل الناس. فنحن جتاه حالة هتم السياسة

 جلأت السلطة إىل املراقبة الرمسية.
توتوليتارية، وهبذه املناسبة، لقد سبق لنا أن قلنا إًن التسامح غري وارد يف الدول ال

ومع ذلك، وكما رأينا ونرى فهومقنن يف الدول الدميقراطية، وكالعادة حفاظا 
 على النظام واملصلحة العليا للدولة وو.... .

إن حجج املراقبة العصرية هي حجج حماكم التفتيش يف القرون الوسطى. تلك  
ية العلم كانت ابسم اإلله األوحد املطلق، وهذه هي ابسم السلطة املطلقة الكل

ع.ع.(. ويف ما بني املراقبتني مل خيتلف القمع، سوأ أكان -)إحدى صفات هللا
يف طبيعته او وسائله. لقد أصبح القمع بثابة ظل احلرية اجلديدة. يف السابق  

كانت حمرمة حرية الضمري، اليوم احملرمة هي حرية احملاكمة والتفكري والتعبري اليت 
 .44.»يعمل على مراقبتها..... 

فيما يتعلق بردة الفعل هنا فإن طبيعة املواجهة التتغري: فإذا ما كان اضطهاد 
الضمري من دون جدوى ومنتهى الغباء، فاضطهاد التعبيرب، الذي هو من نفس 

الطبيعة، اليقل عنه عدم جدوى وغباء. و تعود دورات الصراع ضد النعاس 
ن عنف وتطرف ونفي واإلمساك ابلعقل وتعبئة العقل، مع كل ما يرافق ذلك م

وإهانة اإلنسان لإلنسان. فنحن جمددا، رغم انتفاءاحملطبات، يف وسط الرببرية 
 اجلديدة.

فالواقع أن فكرة احلرية الثقافية هي موضع انقضاض عليها من موقعني 
متناقضني. فمن جهة هناك أعداؤها النظريون ممتدحو التوتوليتارية ومن جهة 



مليون: اإلحتكارات مع البريوقراطية، وذلك يف أخرى أعداؤها املباشرون الع
 اإلنظمة اليت تسمى دميقراطية.

ابخلالصة فإن التسامح قد حتجر لدرجة أن أصبح مفهوما ليرباليا، وحىت يف 
خدمة األقليات اإلقتصادية، متنكرا ملبدأ املساواة احلقيقية والثورية، فغدا يف عنرب 

 .45التاريخ
ديل ساخرا: ما هو التسامح؟ يوجد منازل له! أخريا فإذا ما قال بول كلو 

ابإلمكان أن نضيف، ومن دون جمازفة: بعض التسامح يوجد له مقابر: 
 .46القواميس أو األفضل املختارات

فالتسامح، كما مر معنا، هو، ككل شيء آخر حامل للتناقض، كونه يفتقر 
صراع اخلالق ويتحول، إمنا يف النهاية هو منفتح كونه يتحرك ويتحرر، حسب ال

البىن اإلقتصادية والسياسة من جهة والنظرية والتطبيق من جهة «بني 
 .47»أخرى

وهنا فالتغيري، مهما كان قليال )هو أمر حتمي البد منه للتناقض( سيكون مناطا 
ابلتسامح اجلديد، الذي عليه أن يبحث دوما على أكثر من العدالة واحلق، يف 

ف املتبادل والتماسك احلقيقي، وحيث اإلله إطار جهد النظري له من اإلعرتا
جيب أن يدًمر، مثلما دمرت األصنام القدمية. عندها فقط يبقى على » الذهب«

 البشرية ان التضع على وجهها قناع التسامح.
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