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 الزمان خمتلف ولكن املشاكل تتشابه -1

يف النصف الثاين من القرن السابع عشر كتب الفيلسوف اهلولندي الكبري 
سبينوزا إىل بين قومه مدافعا عن مبدأ احلرية الكاملة يف التفكري واملعتقدات 

 الدينية فقال: 
شاعر وإصدار مبا حيث إنه ال ميكن ألحد أن يصادر حق أحد يف حرية امل«

األحكام، وحيث إنه حق طبعي لكل إنسان أن يكون سيد نفسه فيما يتعلق 
فإن هذا يستلزم أنه ال ميكن إجبار الناس الذين يتكلمون بطرق  -أبفكاره 

على أاّل  -دون حدوث عواقب وخيمة  -وأساليب خمتلفة وأحياان متناقضة 
 ».يتحدثوا إال ومن ما متليه عليهم السلطة العليا

ابختصار كان سبينوزا يتحدث عن أمهية التسامح كوسيلة للتعايش بسالم مع 
اآلخرين الذين حيملون معتقدات وأفكار خمالفة لنا. ولقد تطورت قضية 

التسامح يف الفكر السياسي الفلسفي الغريب يف حقبة من التاريخ األورويب حني  
كام السيطرة على كان الصراع على أشدِّه بني الربوتستانت والكاثوليك إلح

قلوب الشعوب األوروبية, ومن مث إحكام السيطرة السياسية على هذه الشعوب 
 -لتعزيز السيطرة على القلوب واألفكار. لقد كانت احلروب الدينية يف أورواب 

وحشية ومدمرة لالقتصاد واجملتمع األورويب،  -حىت مبقاييس الدموية األوروبية 
حلروب آاثرها املدمرة على الناس العاديني الذين إىل جانب ذلك فقد كان هلذه ا

وجدوا أنفسهم ضحية هذه الوحشية. ولقد كان من نتائج روح التعطش للدماء 
اليت سادت خالل حرب الثالثني عاما اليت مشلت كافة أراضي اإلمرباطورية 

َأْن قتل أكثر من ثلث السكان املدنيني، وما كان هلذه  -الرومانية املقدسة 



أن تنتهي إال ابتفاق أمراء أورواب على أن يقوم كل واحد منهم ابختيار  احلرب
الداينة اخلاصة بشعبه. إال أن سبينوزا كان يدعو إىل أن احلق يف اختيار الدين 

واملعتقد ليس حقا مشروعا لألمراء فقط، وإمنا هو حق لكل الناس. وعليه فإن 
املالحظة الدقيقة  فكرة التسامح قد نشأت أول ما نشأت على أساس هذه

واملقنعة. وحيث إنه ليس ألي من وجهات النظر الدينية املتنافسة القدرة على 
فإن  -إثبات احلق املطلق ملا تعتقده والفساد املطلق لغريها من وجهات النظر 

أفضل ما ميكن أن يقوم به أهل هذه املعتقدات املختلفة هو أن يتخلقوا خبلق 
ي فضيلة االعرتاف حبتمية  التسامح، وهذه اخللة هي يف حد ذاهتا تذكَّ

االختالف بني املعتقدات. وميكن أن نضيف إىل هذه املالحظة األبستمولوجية 
مالحظة أخرى مستلهمة من وحي اخلربة الدينية. ففي حني أنه ميكن اعتبار 

القضية األوىل يف صاحل مبدأ التسامح مبنية على أسس عقلية، فإن القضية 
فيما  -لى أسس أخالقية. حيث إن القضية هنا تتمحور يف أنه الثانية تقوم ع

ال ميكن وال ينبغي ألحد أن جيرب أحدا على أن يعتقد  -يتعلق ابألمور الدينية 
دينا بعينه، ألن املعتقدات الدينية يف األساس جيب أن تقوم على القناعة 

كن ال مي«والرضا، وهذا ما أكده الفيلسوف جون لوك حينما كتب يقول: 
ألحد أن يكيف معتقداته مبا يتوافق مع ما ميليه عليه شخص آخر؛ ألن قوة 

ومن مث فإنه ال ». املعتقد وحيويته تقوم على أساس االقتناع العقلي الداخلي
ميكن ألحد أن جيرب أحدا على اعتقاد دين معني؛ وذلك ألن االعتقاد واإلجبار 

فعان ال جيتمعان. وهذا ما مفهومان يناقض كل منهما اآلخر وبذلك فهما يرتا
قاد لوك وسبينوزا بشكل مباشر إىل الوصول إىل استنتاج مهم فيما يتعلق 

مبسؤوليات وواجبات احلكومة املدنية. وفيما يتصل ابألمور الدينية فإن استخدام 
سلطة احلكومة غري مناسب وال مربر له. إن مهمة احلكومة املدنية تتحدد يف 

ة حياة الناس وحرايهتم وممتلكاهتم، وبذلك فإن مواقفها وضع النظام العام ومحاي
 جتاه االختالفات الدينية جيب أن تتسم ابلتسامح.

إن مبدأ التسامح يتطلب من الناس أن يتعايشوا يف سالم مع من حيملون 
معتقدات وقيم مغايرة. إن التسامح فضيلة تعين يف األساس االستعداد ألن 



ليس ابألمر السهل  -عن مساعه وما ننزعج منه نسامح؛ ألن حتمل ما ال نرغب 
وإمنا حيتاج إىل الكثري من الصرب واملران. ولعل أول رد فعل طبعي ميكن أن 

نلمسه هو عندما نقوم مبحاولة إقناع اآلخرين خبطأ ما يفعلونه أو تغيري وجهات 
نظرهم حسبما نعتقده. إن رفض االقتناع بوجهة نظران جيعلنا حناول أن نتخلص 

 ن هذه املشكلة كلما متكنا من ذلك.م
وحيث أن التسامح فضيلة فإهنا بطبيعة احلال صعبة املنال خصوصا يف عاملنا 

املعاصر إذ ال أحد يبدو مؤهال للتحدث عن هذه الفضيلة. حيث شاع مؤخرا 
االجتاه حنو النظر إىل اآلخرين وإىل أساليب حياهتم وقيمهم األساسية من وجهة 

وحمدودة. إن أحد األسباب اليت تقف وراء غياب التسامح نظر شخصية ضيقة 
اعرتافا ما بعدم اليقينية  -بدرجة أساسية  -يف حياتنا املعاصرة هو أنه يتطلب 

األخالقية واختاذ موقف الشك حنو قيمنا ووجهات نظران. جيب علينا أن نعتقد 
آلخرين اليت إبمكانية خطأ ما نؤمن به إذا كنا نريد فعال أن نتسامح مع آراء ا

تتناقض مع وجهة نظران أو تؤذينا. جيب علينا أن نتقبل فكرة أن كل فرد منا له  
 كيانه املستقل؛ وبذلك نعطيهم الفرصة لكي يرفضوا قيمنا.

وال خيفى صعوبة أن يقوم أحدان بتطبيق مبدأ الشك على أخص معتقداته، 
على هوية والسماح لآلخرين بتحديها حيث ميثل هذا العمل خطرا حمدقا 

َد اآلخرون هوييت، فإن احلل يكمن يف  الشخص منا. وعندما حيدث أن يُ َهدِّ
إخضاع قيم اآلخرين لتتماشى مع قيمي. وعندما حيدث صراع حاد بني القيم 

فال بد أن تكون النتيجة هي تغلُّب إحدى هذه القيم على األخرى على كل 
عن رأيه فإن احلل البديل حال. وعندما يرفض كل واحد من الطرفني أو التنازل 

هو فتح الباب أمام القوة لكي حتدد هناية للصراع. ويف هذه احلالة ال تبقى إال 
قيمة واحدة هي الصحيحة أو على األقل هكذا تبدو؛ ألنه عندما يكون لطرف 

بعينه القوة فهو بذلك لديه احلق أيضا، وعليه فمن ذا يريد التسامح عندما 
 رف أو ذاك القوة العسكرية أو سلطة الدولة؟!يكون يف متناول هذا الط

إن للتسامح من وجه آخر ضرورة ملحة واليت من الضروري أن نفهمها لكي 
يتسىن لنا أن نستوضح سبب غياب التسامح يف عاملنا. لقد مت اختيار فضيلة 



بتفوق القيم «يف إطار ما كان يعرف  -يف سياق اترخيها األورويب  -التسامح 
ستقالل والعقالني ة اإلنساني ة كما تشكلتا يف عص ر التن وير األورويب. لال» احملايدة

مناخا عاما حمايدا لكي  -كما يرى سبينوزا ولوك   -حيث يتطلب التسامح 
حتقق فيه حرية التفكري واالعتقاد، إال أن فكرة التسامح اختفت عندما مت 

ر بكل أتكيد حركة فكرية استبدال القيم الدينية بعقيدة العقالنية. لقد كان التنوي
مهمة يف تطور الفكر األورويب، كان رأس التنوير مبثابة حركة هدفت إىل حترير 

اإلنسان من حتيزاته الدينية والسياسية لكي يتسىن له اختاذ قراراته بنفسه فيما 
هِّ السامية بدال من التسليم مبجموعة من القيم اجلامدة واليت درج  َيمِّ يتعلق بِّقِّ

ف أبهنا قيم صاحلة ومسلَّم، هبا. إال أن حركة التنوير يف أورواب ارتبطت عليها العر 
اترخييا بفكرة تفوق القيم الالدينية، بل كانت مرادفا هلا يف كثري من األحيان، 

حيث ساد االعتقاد أبن النزاع بني املقوالت الدينية ميكن اآلن حلها ابلنظر يف 
سم ابلنظرة احملايدة لألشياء. ويرى احلقيقة املوضوعية لعصر التنوير الذي ات

الفالسفة من أمثال روسو أن اإلنسان ميكن أن يرغم على أن يكون حرا، وهذه 
الفصيل الراديكايل  -بعد ذلك  -املقولة قد طبقها ابلفعل بقوة احلديد والنار 

اليعقويب خالل سنوات الرعب اجلمهوري يف الثورة الفرنسية. وحبسب هذه 
فإن األقليات الوطنية والدينية جيب أن تتكيف مع الثقافة احملايدة  القراءة للتنوير

للغالبية يف اجملتمعات الغربية وتكيف أساليب حياهتا مبا يتوافق مع القيم العاملية 
ن هذه القيم العاملية يف نظمها  املفرتضة للتنوير. وألن اجملتمعات الغربية تضمِّ

ن ويف نظم الدميقراطية وحقوق اإلنسان السياسية والقانونية، أي يف حكم القانو 
واحرتام األقليات، فإن أولئك الذين ال يتفقون مع هذه القيم هم ببساطة ليسوا 

متنورين، وينبغي عليهم أن يسمحوا ويرحبوا ابجلهود اليت تعمل على متدينهم 
لن يسبب أي خسارة يف جانبهم ألنه من  -كما يراه هؤالء   -وتثقيفهم. وهذا 

ن يتم فرض هذه القيم على الذين مل يتحرروا بعد إىل أن يصبحوا أحرارا البدهي أ
 ويصريوا متمدنني حيث إن هذا يصب يف صاحلهم يف النهاية.

على أن التنوير ميكن أن ينظر إليه على أنه عملية تقدر أمهية األداين كطرق 
يعد  -التنوير  للحياة والرتبية القيمية. وهذا التأويل الثاين واألكثر اعتداال لرتاث



أكثر إقناعا ويتفق مع الرسالة األساسية اليت خرج هبا املؤلفون وهو ما أمسيه أان 
التنوير أبنه حتدٍّ أبدي » كانت«لقد عرف الفيلسوف ». عصر التسامح«اآلن ب 

وعليه فإن ». ال نعيش يف عصر متنور، وإمنا يف عصر التنوير«عندما قال: إننا 
إليه على أنه غاية مهمة جيب أن نويلِّّ وجوهنا شطرها التنوير ينبغي أن ينظر 

مجيعا. ولن يتم الوصول إىل التنوير إال إذا تعايش الناس مجيعا يف دول مجهورية 
على أساس الكرامة واالحرتام املتبادل، وعندما تكون هذه اجملتمعات السياسية 

ا يراه وحسبم». السالم الدائم«قد أقامت بينها وبني بعضها روابط تضمن 
فإنه من العبث أن يزعم أحد لنفسه قيم التنوير دون جتسد مبدأ » كانت«

 العدالة الكونية كواقع َمعِّيش.
وحترير ما ذكران سابقا هو أنه يف إطار القراءة األوىل، فإن التنوير ينظر إليه على 

مع وجهات النظر  -أنه جمموعة من القضااي الصادقة يف ضوئها يكون التسامح 
غري ضروري. إال أن القراءة الثانية جتعل من التنوير حركة تشجع  -صادقة غري ال

العمل حنو العدالة على املستوى احمللي واملستوى العاملي كذلك، واليت يكون 
فيها التسامح عنصرا أساسيا ال غىن عنه. وإذا كان التسامح يتطلب كما هائاًل 

كننا أن نتعامل معه كبدهية فإننا بذلك ال مي -من التحلي ابلسلوك األخالقي 
مسلَّمة، حيث إنه ليس مسة اثبتة ألي جمتمع سواء كان هذا اجملتمع حمليا أو 

إقليميا أو دوليا. وجيب على التسامح أن يدافع عن نفسه يف مواجهة نزعة 
الالتسامح، وهو هبذا يف حتد دائم. حيث إننا يف أمس احلاجة اليوم إىل 

 وروبيون حباجة إليه يف القرن السابع عشر.التسامح، متاما كما كان األ

 التسامح يف السياسة الدولية -2
رغم حاجتنا إىل التسامح على الصعيد الدويل إال أنه قد غاب من عاملنا اليوم 

بشكل واضح للعيان. ولكي نعرف سبب هذا التغييب فإنه يتوجب علينا أن 
ليوم. هااتن النظراتن تشكلتا نتمعن يف التفسريين الغربيني املهيمنني على العامل ا

يف مطلع التسعينات من القرن املاضي، مباشرة بعد هناية احلرب الباردة. واحدة 
من هاتني النظرتني تعكس وجتسد روح التفاؤل لتلك السنني، بينما تتخذ 



األخرى موقفا أكثر تشاؤًما وتنبأ ابألخطار احملدقة. وتعكس القراءة األوىل الفهم 
ير وتفوق وحيادية القيم التحررية، بينما َتْدَفع األخرى أبن األداين النضايل للتنو 

املختلفة واملنظورات الثقافية املختلفة للناس وتنم عن بون شاسع وصدع سحيق 
ال ميكن رأبه. ورغم أن هذه النظرة األخرية تبدو مشاهبة لعصر احلروب الدينية 

اق العاملي. إال أن القيود يف أورواب، غري أهنا هنا على نطاق أوسع؛ هو النط
َث عنها كل من اسبينوزا ولوك غائبة يف التفسري  السياسية واألخالقية اليت حَتَدَّ

 املعاصر.
وجهة النظر األوىل هي اليت يدعو إليها فرانسيس فوكوايما يف مقال له حتت 

، وفيه حياّج املؤلف أبسلوب املنتصر وأبسلوب املزهو »هناية التاريخ«عنوان 
ه أبن الصراع األيدولوجي للحرب الباردة قد انتهى ابنتصار الدميوقراطية بنفس

الليربالية كصيغة وحيدة وهنائية من أشكال احلكم. وهذا النوع من احلكم، 
حسب رأي فوكوايما، هو احلل النهائي للسؤال الذي حري البشرية ملدة طويلة، 

ولقد كان البحث » ما هي أفضل طريقة للعيش املشرتك؟«وهذا السؤال هو: 
عن إجابة هلذا السؤال هو الدافع وراء تطور التاريخ السياسي للبشرية, ولكنه 

اآلن قد وصل إىل النهاية وهذه النهاية اإلجابة عن السؤال احملري؟ وقد شهدان 
ابنتهاء احلرب الباردة هناية التاريخ وانتصار الدميوقراطية الليربالية، وهذا ال يعين 

تفي من الوجود، ولكنه يعين أننا وصلنا إىل هناية التطور أن السياسة ستخ
األيديولوجي للجنس البشري. إن الصيغة النهائية للحكم هي تلك اليت تقوم 

على تقبل عدد من احلرايت األساسية يتمتع هبا اجلميع، وهذه تقوم على أساس 
ية الليربالية عالقة االتفاق اجلماعي بني احلاكمني واحملكومني. هذه هي الدميوقراط

وال بديل هلذه املثل السياسية؛ ألن الشيوعية والفاشية قد أثبتت عدم تقبلها  
كبدائل. وعلى الصعيد نفسه فإن اجملتمعات السياسية اليت ال تقوم على أساس 

دميوقراطي أو على أساس احلرايت املدنية، وإمنا تقوم على االنتماء الديين أو 
ال أيضا. فكل هذه البدائل قد اهنزمت أمام الوطين وال ميكن أن تكون بدي

الدميوقراطية الليربالية، وهبذا فإن الدميوقراطية الليربالية هي الصيغة النهائية والعادلة 
للحكم، وكل دولة من دول العامل سوف تتطور بشكل تدرجيي وبشكل حمتوم 



 حنو هذا االجتاه احلضاري. إن أسلوب املنتصر الذي كتب فيه هذا املقال
واألطروحة القوية اليت يتضمنها هذا املقال مل يرتكا فرصة ملنهج الشك 

األخالقي. إن يف قراءة فوكوايما اهليجيلية للتاريخ البشري، يتضح أن الفاعلية 
تتحدد حبتمية قوانني التاريخ وليس هناك حاجة أبي حال من األحول إىل 

دة لن تكون أكثر صعوبة. إهنا التسامح. والقراءة الثانية ملعىن انتهاء احلرب البار 
تلك املقولة التفسريية لألحداث الدولية، فعندما رفضت أطروحة فوكوايما 

خبصوص هناية التاريخ فقد مت استبداهلا بتنبؤ ما ابت يعرف بنشوء صراع 
صراع «احلضارات، وأان هنا أشري إىل كتاب صموئيل هنتنجتون الذائع الصيت 

هنتنجتون فإن هناية احلرب الباردة ليس هناية  فحسبما يذهب إليه». احلضارات
التطور األيديولوجي للجنس البشري، وإمنا هي مرحلة انتقال من نوع معني من 

الصراع بني األيديولوجيات الفاشية والشيوعية والليربالية ... إخل، إىل نوع آخر 
خر من الصراع يتمثل فيما يسميه هنتنجتون ابلصراع بني احلضارات. ومبعىن آ

فإن هناية املعركة األيديولوجية بني الدميوقراطية الليربالية والشيوعية سوف يفسح 
الطريق أمام نوع خمتلف متاما من الصراع. وهذه األطروحة املتعلقة ابلصراع 

القادم بني احلضارات قد ذاع صيتها حىت إنه ال يزال الواحد منا يرى نسخاً من 
ب يف املطارات، وال بد من اإلشارة هنا إىل الكتاب يف كثري من حمالت بيع الكت

أن شهرة أي كتاب ال تعين ابلضرورة حسن ذوق قراء ذلك الكتاب وال تعين 
 أيضا صدق أطروحة ما فيه.

يعرف هنتنجتون احلضارات أبهنا عناصر تقوم ابجلمع بني أنواع كثرية من 
لدينية وذلك عن التجمعات مثل القرى واألقاليم واجملموعات العرقية والوطنية وا

طريق الثقافة. وعليه فإن الثقافة هي اجلامع األمسى للبشر، وهي كذلك املستوى 
األوسع للهوية الثقافية للناس واليت متيز البشر عن غريهم من األنواع األخرى. إن 
احلضارات توجد دائما على هيئة مجعية والناس يتمايزون من شخص آلخر ليس 

تمون إليها، وإمنا ابحلضارة اليت يصدرون عنها. ابلدولة السياسية اليت ين
واحلضارات الرئيسة اليت يذكرها هنتنجتون هي: الغربية والكونفوشسية والياابنية 

واإلسالمية واهلندوسية والسالفية األرثوذكسية واألمريكية الالتينية ورمبا األفريقية. 



اخلالفات كما وهذه احلضارات تتصارع مع بعضها بعضا بدرجة أساسية، وهذه 
يتنبأ هنتنجتون ستسيطر على السياسة الدولية وعلى الصراعات العاملية يف 

 األعوام القادمة.
إن هذه األطروحة اليت تقول أبمهية احلضارات قد انتقدت من زوااي عدة. وهنا 

يكفي أن نشري إىل أن هنتنجتون يرى احلضارات كمكوانت أحادية ومتجانسة 
فات احلاصلة بني هذه احلضارات. عندما احتدت احلضارة وال يلقي ابال لالختال

املسيحية الغربية يف القرن السابع عشر عندما كان هناك اجتاه هلذه احلضارة أن 
 -تتصدع من الداخل إابن احلروب الدينية واليت دمرت السكان يف وسط أورواب 

تمائها إىل فإنه من السخف االعتقاد أبن األطراف املتحاربة كانتا تنظر إىل ان
احلضارة املسيحية الغربية كأحد أهم حمددات اهلوية. ويف اتريخ أوروبة احلديث 

ميكن لنا أن نشري إىل احلرب العاملية األوىل كمثال جتسد فيه دعوة كل طرف 
فيها إىل أنه هو الذي حيمي احلضارة من اهلجمة الرببرية، وعلى هذا األساس 

هنتنجتون يعترب حمل شك وتساؤل   الذي استخدمه» احلضارة«فإن مفهوم 
 كبريين. 

ومن وجهة نظران للتسامح كفضيلة اندرة، فإن أطروحة هنتنجتون تؤكد ما 
نذهب إليه وخصوصا إذا نظران أنه وابلرغم من أن هذه األطروحة ختتلف يف 

جوانب عديدة عن أطروحة هناية التاريخ لفوكوايما، إال أن مفهوم صراع 
ال للتسامح أيضا. وبينما تعلن أطروحة هناية التاريخ احلضارات ال يفسح جما

صدق نظرية سياسة بعينها أال وهي الدميوقراطية الليربالية وبذلك جتعل التسامح 
غري ذي جدوى، فإن صراع احلضارات يؤمن ابستحالة التسامح، ويف كال 

ناس التفسريين لواقع عاملنا ال يوجد أي جمال لفضيلة التسامح. فإنه إذا كان ال
فلن  -يف النهاية منغلقني يف إطار حضاراهتم اليت تعترب احملدد األساسي هلويتهم 

 يكون هؤالء الناس قادرين على التسامي فوق هوايهتم احلضارية.
حتدث دو ميسرت حول  -أي يف عصر القومية  -يف مطلع القرن العشرين 

ياته مل ير إال القضية نفسها حني كتب أنه مل ير إنساان مطلقا، وأنه خالل ح
فرنسيني وأملاان وُروًسا ... إخل، ولكنه مل ير إنساان ألبتة. والقضية اليت كان 



يطرحها دو ميسرت هي أن كوننا بشرا على هذا النحو ال يعين الكثري يف ظل 
هوية االنتماء؛ ألن البشر تكون هويتهم احلقيقية عندما ينتمون إىل جمتمع 

ابلكشف » من أان«جتون جييب على السؤال سياسي قومي. وابملثل فإن هنتن
عما مييزان حنن عن اآلخرين، أال وهو احلضارة. وبذلك فهو حيرمنا القدرة على 
تفهم واحرتام الناس الذين ينتمون إىل حضارة خمتلفة. إن القيم اليت متثلها هذه 

احلضارات خمتلفة كثريا، حسب رأي هنتنجتون، وهي كذلك مهمة وأساسية 
ال ميكن هلا إال أن تتصارع وال ميكن هلا أن تتجانس أو تتصاحل. إنه  لدرجة أنه

ببساطة ال وجود لإلنسانية املشرتكة، وأن التسامح كفضيلة اعرتف مبوجبها 
بنسبية القيم الثقافية ومن مث يصبح على كل حال فضيلة مستحيلة. بل إن 

ي بقيم ومبادئ الدفاع عن قيمة التسامح يصبح بال معىن ألنه يعين عدم التزام
 حضاريت نفسها.

وعلى هذا األساس فإنه ليس مبستغرب أالّ يقوم هنتنجتون إبسناد أي دور 
جوهري للقانون الدويل أو أي من مؤسساته يف الصراع القادم بني احلضارات؛ 

م املتناقضة ابلكلية سوى القوة حلسم الصراع. ألنه ليس مثة وسيط بني القي
وبذلك يكون من السهل علينا أن نتفهم سبب ذيوع أطروحة هنتنجتون يف 

دوائر سياسية معينة؛ فال حاجة للتفاوض وال حاجة للتنازل، وال حاجة لكل 
هذا ألبتة. إذا كنا نريد أن يكتب حلضارتنا البقاء واالزدهار فإنه يتوجب علينا 

َي اآلخرين بعيدين عنا. ومما جتدر إما أن  نفرضها على اآلخرين ابلقوة أو أن نُ ْبقِّ
هو أنه حيث ال يرى إال الغربيني  -يف سياق قراءة هنتنجتون  -اإلشارة إليه 

 -واملسلمني واهلندوس والياابنيني، فإن قُ رَّاَء أطروحته يف يومنا هذا مييلون 
» الغرب واآلخرون«ني متقابلني مها إىل رؤية الصراع بني جانب -وبشكل متزايد 

 ودون وجود أي بودار تلوح يف األفق عن هدنة ممكنة.
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رغم شهرة فوكوايما وهنتنجنت، إال أن التسامح له اتريخ طويل يف سياق القانون 
الدويل، حىت ولو مل يكن قد ذكر هبذا االسم. وإن مل يكن القانوين اهلولندي 

عروف جريتيوس قد أشار إىل التسامح هبذا اللفظ فإنه قد أشار إىل ما أمساه امل



شهية اإلنسان الطبعية للمجتمع، وهذا أيضا يتضمن حياة األمم. فبينما تشكل 
النظام الدويل هبدف تعزيز السيطرة األوروبية وتربير االستعمار، فقد كان الباعث 

حضارية. ويف عامل اليوم ليس مثة -قومية، وفوق –وراء هذا النظام مصادر فوق 
َئْت  عرف يف القانون الدويل أكثر أمهية ومسوا من السالم. فاألمم املتحدة أُْنشِّ

من أجل حفظ السالم واألمن للعامل بعد أن دخلت القوى األوروبية أتون صراع 
من أجل السيطرة إابن احلرب العاملية الثانية، وعليه فإن اهلدف األول واألخري 

 شاء هيئة األمم املتحدة هو حفظ السالم واألمن الدوليني.من إن
منذ نشأة القانون الدويل يف القرن السادس عشر مت إدراك حقيقة أنه من أن 

فإن اخلالفات الداخلية بني  -أجل أن يعم السالم، ومن أجل أن تزدهر التجارة 
حجاب الدول جيب أالّ تُ تََّخَذ كذريعة للتدخل يف شؤون دولة أخرى. إن 

السيادة قد أسدل على النظم السياسية اليت حتكم الشعوب واعتربت كل هذه 
الكياانت متساوية يف كرامتها وحقوقها على املستوى الدويل. وهذا املبدأ اآلن 

متضمن يف املادة الثانية )البند السابع( من ميثاق األمم املتحدة والذي ينص 
 على ما يلي:

ما خُيَوُِّل لألمم املتحدة التدخل يف شؤون تقع  ليس مما ورد يف هذا امليثاق«
ضمن القضاء احمللي ألي دولة أو الطلب من األعضاء تقدمي هذه القضااي 

 »لتسويتها حتت سلطة هذا امليثاق
إن هذا التسامح يف االختالف على املستوى الدويل تؤكده كذلك املادة الثانية 

م القوة يف كل األحوال فيما عدا تلك البند الرابع من امليثاق واليت حترم استخدا
اليت تستلزمها دواعي الدفاع عن النفس. والسؤال هنا هو إذا ما كان هذا 

التفسري الشامل للتسامح سيحرتم كأساس لقانون األمم وإىل أي مدى ميكن 
ذلك؟ إىل أي مدى ميكن أن يستمر واجب التسامح لدولة بعينها يف إطار 

 أخرى؟ وما هي حدود واجبات الدول للتسامح اجملتمع الدويل ليشمل دوال
وقبول مبدأ وحدة األرض والسيادة السياسية للدول األخرى؟ هل جيب على 

الدول احرتام سيادة دولة بعينها يف كافة الظروف؟ حىت وإن كانت حكومة هذه 
الدولة متورطة يف أعمال اإلابدة اجلماعية يف تلك الدولة األخرى؟ وعندما 



التعاون مع دول أخرى يف إطار العالقات الدولية ما هي األمور تطلب الدول 
اليت ميكن أن تطلبها هذه الدولة أو تلك من األطراف املتعاونة فيما خيص 

النظام الداخلي والقيم احمللية؟ وبشكل عام فإن السؤال الذي غالبا ما يطرح يف 
دية احلاصلة يف هذه األايم هو ما إذا كان إبمكاننا فعال أن نسمو فوق التعد

الدول واختالف منظوماهتا القيمية بغية الوصول إىل إمجاع أكثر موضوعية أو 
هل جيب على هذه االختالفات أن تنحين أمام القيم العليا للمنهج السياسي 

 احلق واألوحد أال وهو منهج الدميوقراطية الليربالية؟
أنه ال ميكن » شعوبقانون ال«يرى راولز يف مقرتحه الذي قدمه مؤخرا بعنوان 

أن يكون جمتمعا ابملعىن احلقيقي للكلمة » للمجتمع الدويل للمجتمعات احمللية«
إال إذا مل يكن مكوان من خليط عشوائي من الكياانت السياسية اليت حتكمها 

اليت  -وهي نسخة من األمم املتحدة  -قيم خمتلفة متاما. إن رابطة الشعوب 
دئ مشرتكة ومتفق عليها، وكذلك على التزام يقرتحها جيب أن تؤسس على مبا

مشرتك ابلقيم اليت جتسدها هذه املبادئ. وهبذا حياول راولز أن يرسم املبادئ 
قائم  -عالوة على ذلك  -الرئيسة جملتمع التسامح بني الشعوب والذي هو 

على أرضية مشرتكة وعلى إمجاع مشرتك أيضا. إن املطلب األساسي لقبول 
لية يف رابطة الشعوب اليت يقرتحها راولز هو استعداد هذه اجملتمعات احمل

اجملتمعات لاللتزام مبجموعة من القواعد الدولية اليت وافقت عليها تلك 
الشعوب. ويتألف مقرتح راولز من مثانية مبادئ تتضمن االحرتام املتبادل 

ن واملساواة بني الشعوب ولكن أيضا جيب احرتام قائمة حمددة من حقوق اإلنسا
وجيب مساعدة الشعوب األخرى اليت تعيش حتت ظروف غري جيدة. 

واالستعداد املقصود هنا يعكس بدوره استعداد الشعوب املشاركة الحرتام 
القانون على املستوى احمللي. واستعداد هذه الشعوب الحرتام قوانينها الداخلية 

حمرتمة سواء   جيعلهم شعواب حمرتمة. وعليه فإن رابطة راولز مكونة من جمتمعات
كان ذلك من حيث الطبيعة الليربالية أو من حيث الطبيعة التنظيمية كما 

يسميها راولز. وبذلك فإنه من قبيل العبث أن حناول حسب رأي راولز أن 
 نؤسس لعالقات قانونية مع جمتمعات ال حترتم القانون ابلكلية. 



قون على ما اقرتحه راولز كثري من املعلقني املتحررين من األحقاد القومية ال يواف
ويعتربون هذا املقرتح مفرطا يف التسامح واالحتوائية. إن » رابطة الشعوب«من 

فضيلة التسامح تكون غري عملية عندما يتضمن األمر جمتمعات غري متجانسة. 
والتنظيم الفعال للشعوب ال ميكن إال أن حيتوي على شعوب متشاهبة يف العقلية 

إن فضيلة التسامح ليست قوية مبا فيه   هبذه القيم املتشاهبة.وتتشارك يف االلتزام 
الكفاية لكي تقيم جمتمعا ذا قيم خمتلفة إىل حد كبري. وإن رابطة حقيقية قائمة 

على التعاون ال ميكن هلا أن توجد حسب رأي املواطنني العامليني إال على 
حلقوق اإلنسان، أساس التزام قوي بقيم ليربالية عاملية مصوغة بقائمة شاملة 

وعلى هذا األساس ميكن للمجتمع الدويل أن يتكون من دول تلتزم هبذه القيم. 
والسبب وراء هذا املوقف اإلقصائي بسيط للغاية، فالدول الليربالية ال ميكنها أن 

تقبل ابجملتمعات احملرتمة والتنظيمية كأعضاء هلم قيمة يف هذه الرابطة دون أن 
 هم ابلقيم الليربالية.يتنازلوا هم عن التزام

ويف هذه املناظرة جند ثالث رؤى متنافسة حول عضوية مجعية دولية 
للمجتمعات، حيث تشمل هذه اجلمعية رؤية واحدة احتوائية تعكس اتفاقاً 

حول املبادئ التارخيية للقانون الدويل كما ورد يف ميثاق األمم املتحدة، واألخرى 
ني العامليني الليرباليني، واألخرية هي رؤية إقصائية تتفق مع وجهة نظر املواطن

راولز اليت تسعى لتكون األرضية الوسيطة. وأعتقد أن هناك أسباابً وجيهة 
 تدعوان إىل اتباع رؤية راولز.

أوال فاملنظمة االحتوائية اليت ال تقوم على حد أدىن من اإلمجاع بني شعوب 
مبا يف  -دوى؛ ألن أي جمتمع الدول واحلضارات اليت متثلها ال تبدو أهنا ذات ج

جيب أن يكون قائما على أساس جمموعة من القواعد  -ذلك اجملتمع الدويل 
املشرتكة، وإال كان ببساطة جتمعا عشوائيا للشعوب وليس جمتمعا. وحسبما يراه 

راولز فإن هيئة أمم متحدة ذات طابع احتوائي يعد خيارا غري مرغوب فيه  
احملض يعين أن املنظمة تصبح غري خمتلفة كثريا كذلك بسبب أن عدم التجانس 

عن منرب جيمع الدول واحلضارات معا دون خلق أرضية مشرتكة. وعلى هذا 
األساس فإن هذه الرابطة سينقصها االستقرار ألهنا تقوم على أساس التسوية 



املؤقتة، وهبذا يغيب عنها ما نصبو إليه أال وهو اإلمجاع التوافقي. ويف املقابل 
النظام املفرط يف اإلقصاء سيكون مدخال للنظام الدويل بشرط ارتضاء  فإن

جمموعة معينة من القيم وبذلك لن أيخذ بعني االعتبار وبشكل جدي التعددية 
املوجودة، بل إنه سيعترب منظومة القيم اخلاصة به هي قيم احلق. وإذا قصران 

ودا جدا. ولنا العضوية على هذا األساس فإن هذا سيجعل عدد األعضاء حمد
أن نسأل أنفسنا كم من أعضاء هيئة األمم املتحدة اآلن حيققون املعايري اآلتية 

 يف مقابل تلك اليت يذكرها راولز للدول الليربالية:
 االلتزام بقائمة حمددة من احلقوق األساسية واحلرايت والفرص.  -1
ما يتعلق  إعطاء أولوية وأمهية قصوى هلذه احلرايت األساسية وخصوصا  -2
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 متكنهم من االستخدام الفعال حلرايهتم.
سنجد أن عددا حمدودا جدا من الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليوم تنطبق 

 ليه هذه املعايري على اإلطالق.عليها هذه املعايري، ورمبا ال يوجد من تنطبق ع
اثنيا هناك أسباب وجيهة وعملية أخرى جتعل مقرتح راولز يبدو حال توفيقيا 

مالئما، ألنه لو مسح لكل الدول لالخنراط يف منظمة الشعوب فإن هذه املنظمة 
لن تستطيع منع أي صراع حقيقي، ولكنها ستقوم بدور امللتقى كما ذكر آنفا 

ك فسيكون هذا امللتقى مبثابة منرب يتجسد فيه هذا بل على العكس من ذل
الصراع. وبذلك لن يكون مبقدور هذه املنظمة أن متارس وظيفتها كمنظمة فاعلة 

وقادرة على بناء اجلسور بني احلضارات. وإذا كان العدد الذي ميكنه املشاركة 
لن  حمدودا على أساس احلضارة املشرتكة فإن هذه الرابطة للشعوب الليربالية

تكون أداة ذات جدوى يف تنظيم الشؤون الدولية أو بناء اإلمجاع واالتفاق بني 
احلضارات. إن النموذج االحتوائي لن يكون إال انعكاسا لنموذج صراع 

احلضارات الذي حتدث عنه هنتنجتون، ويف املقابل فإن النموذج اإلقصائي 
موعة من القيم هي سيكون قائما على أساس فرضية فوكوايما اليت تقول أبن جم

أمسى من بقية القيم. وألن األمور ذات األمهية امللحة لكل اجملتمعات السياسية 



حتتاج إىل أن يتم مراعاهتا  -بغض النظر عن قيمها  -على هذا الكوكب 
ومعاجلتها يف ملتقى دويل، كما هو احلال يف قضااي التجارة والسياحة وقانون 

اجلينية الوراثية والتلوث على سبيل املثال ال البحار وقانون الفضاء والثورة 
احلصر، فإن احلاجة ملثل هذا امللتقى أو املنرب الدويل تكون ملحة حبيث يتم 

مناقشة األمور املطروحة حبكم أننا نتشارك كلنا يف العيش على كوكب واحد. إن 
ول األسباب اليت تدعوان إىل التنسيق والتعاون أسباب قوية جتعل من شروط القب
يف هذا املنرب غري مقصورة فقط على االشرتاك يف القيم نفسها فحسب. إن 

فكرة الرابطة احملدودة للشعوب الليربالية سوف حترم بشكل أو آبخر للشعوب 
القائمة على أساس منظومة قيم أخرى من املساواة يف االعرتاف هبا، إذ لن 

 ن االحرتام املتبادل.تسعى تلك الدول إىل االتفاق واإلمجاع إال على أساس م
أما االعرتاض الثالث على رابطة حمدودة للغاية للشعوب كما تراه وجهة النظر 

فهو االعرتاض الذي ميكن ربطه مباشرة مببدأ التسامح، حيث  -الكوزموبوليتية 
إن هذا املبدأ نشأ كما رأينا يف القرن السابع عشر نتيجة إلدراك أن اإلمجاع 

لقوة وأن املعتقدات الدينية احلقيقية هي يف األساس الديين ال ميكن فرضه اب
قائمة على القناعة االختيارية، وعليه فإن التسامح من حيث املبدأ هو الرتفع 

عن استخدام القهر أو العنف إذ تكون هذه الوسائل غري ذات جدوى ألنه ال 
 ميكن ألحد أن جيرب على اعتقاد ما ألن سلطان الدولة وببساطة ليس مشروعا

يف هذه احلالة حيث إنه لن يؤدي يف النهاية إال إىل استخدام العنف كما 
 حدث يف القرن السابع عشر عندما ساد مناخ الالتسامح.

إن السبب الرئيس وراء إنشاء منظمة األمم املتحدة بعد هناية احلرب العاملية 
ات الثانية هو حفظ السلم العاملي. كما أن هدفها األساسي هو حترير العالق

الدولية من خطر استخدام القوة العسكرية ولذلك جرمت احلروب العدوانية ومل 
يسمح ابستخدام العنف دون الرجوع إىل جملس األمن إال يف حالة الدفاع عن 

مل خيدم  -النفس. ولكن ستار السيادة الذي يعمل كجدار واق ضد أي تدخل 
قيم الدميوقراطية  هدف السلم واألمن كما ينبغي. لنفرتض مع فوكوايما أن

الليربالية قيم سامية، فهل سيكون أداء رابطة الشعوب الليربالية القائمة على 



أساس هذا االعتقاد أفضل؟ ولنفرتض وجود مثل هذه املنظمة الدولية وأهنا 
حماطة بعامل من الدول غري الليربالية، فكيف ستتصرف الرابطة الليربالية هذه جتاه 

أبهنا غري شرعية وحترمها من العضوية، ألن  -لطبع اب -هذه الدول؟ ستصمها 
الشرعية، كما تراها هذه املنظمة، ال ميكن هلا أن تكتسب إال على أساس 

اإلجراءات الدميوقراطية الليربالية. وهذا املوقف سيكون غري متسامح وال ميكن 
 الدفاع عنه ألسباب عدة. أوال أنه ليس صحيحا أن صيغ الدميوقراطية الغربية

تعترب شرطا مطلقا للشرعية؛ ألننا رأينا أنظمة عدة شرعية يف نظر مواطنيها 
ولكنها غري شرعية يف نظر املعايري الليربالية، ومن األمثلة على ذلك نذكر نظام 

أو حكومة كازانستان، وهو املثال  1938هتلر يف أملانيا النازية يف عام 
 حمرتم بشكل كبري.االفرتاضي الشهري الذي أورده راولز عن جمتمع 

اثنيا من الناحية الفلسفية فإن املعادلة بني الدميوقراطية الشكلية من جانب 
إن مل -والشرعية من جانب آخر تعترب مشكوكاً فيها أيضا؛ ألنه من الصعب 

إثبات مصداقية جمموعة من القيم سواء كانت هذه القيم  -يكن من املستحيل
يتافيزيقي ألي جمموعة من هذه القيم، كما أن دينية أم سياسية. وليس مثة تربير م

نشوة فوكوايما حول هناية التاريخ ليست دليال على مصداقية املقولة نفسها. 
ولقد أشار راولز إىل هذا عندما دافع، يف كتاابت الحقة، عن الصيغة الشكلية 

إن أمهية  واملتواضعة لليربالية السياسية بدال من الليربالية الشمولية لنظرية العدالة.
الدميوقراطية ال ميكن أن نرسخها إال إذا اتبعنا منهج االنتقال من القاعدة إىل 

 القمة، وليس العكس.
فيتعلق حبقيقة أن رابطة ليربالية  -وهو األمر األكثر أمهية  -أما السبب الثالث 

حمدودة سوف تتقبل وجود جمتمعات غري ليربالية وغري شرعية فقط العتبار أنه 
السبل املناسبة لتحريك إصالح داخلي يف هذه اجملتمعات غري الليربالية.  ينقصها

حيث إنه لن يطول الوقت قبل أن تقوم هذه الرابطة بفرض قيمها اخلاصة على 
هذه اجملتمعات ولن مينعها من استخدام القوة ابجتاه اجملتمعات األخرى إال 

ة الرتاب والسيادة ألسباب منطقية وليس السبب املبدئي الذي يقول: إن وحد
السياسية جملتمع آخر والقيم اليت ميثلها هذا اجملتمع هي يف حد ذاهتا قيمة 



أساسية قائمة بنفسها. وهذا بدوره يقود يف النهاية إىل أن: ترفض رابطة 
الشعوب الليربالية فكرة التسامح كأهم قيمة عند التعامل مع تنوع كبري من 

النقيض وهو التدخل، ولكن حبذا أن  القيم، وهذا من جهته قد يؤدي إىل
يكون هذا التدخل ابلوسائل السلمية لفرض القيم الليربالية. إن الفصيل األقوى 
يف تيار املواطنني العامليني أو الكوزموبوليتانتيني مييل إىل إنكار أن هذا هو لعلها 

ر احلّل، وحياججون أبن التدخل لدعم الليربالية قد يكون غري فعال أو له آاث
سلبية ولكن األسباب وراء ترددهم هذا هي أسباب منطقية ليس إال. وحسب 

تراث احلرب العادلة فإن التدخل )العسكري( يكون مربرا فقط إذا كان 
وحقيقة ». كقضية عادلة«لتصحيح خطأ ما، والدعاية لقيم معينة ال ينظر إليه 

غطاء شرعيا أن بعضنا مقتنع مبصداقية قيمهم الدينية والسياسية ال يعطي 
الستخدام العنف، فالطرق السلمية هي دائما املفضلة واللجوء إىل العنف جيب 

أن يكون هو آخر العالج. وبرغم ما تراه هذه النظرة احملدودة جدا لرابطة 
الشعوب، فإن فكرة التسامح تغيب ضرورة وذلك نظرا ألن مفهوم العامل الكوين 

عددية جيب أن يتم تقبلها. وإذا ما حتما يضم تعددية يف القيم، وأن هذه الت
فإن الفكرة  -فقدت فكرة التسامح ومسة الفضيلة اليت تتطلبها جاذبيتها 

النقيضة اليت تقول: إن االختالفات حتتاج إىل استخدام أسلوب القوة حللها 
تصبح أكثر استحساان وتصبح الرغبة للجوء إليها أكثر قوة. ولو اقتنع الناس أن 

السياسية هي أكثر تفوقا من قيم اآلخرين، وفقدوا تبعا لذلك قيمهم الدينية و 
االستعداد للعيش مع االختالفات، فإهنم وال شك سيتقبلون إمكانية أن يتم 

القضية «فرض قيمهم على اآلخرين ابلقوة، حيث إن مشكلة البحث عن خمرج 
دف للجوء إىل القوة تكون قد حلت، وهبذا فإن بداية احلرب اليت هت» العادلة

على اآلخرين املبتدعة والزاندقة والذين يرفضون اإلذعان هلا » احلقيقة«إىل فرض 
 ابقتناع منهم لن يكون بعيدا.

ومن املفيد أن نعرف أن املواطنني العامليني أو الكوزموبوليتانتيني ال ينظرون إىل 
قيمهم الليربالية على أهنا متفوقة على القيم األخرى فحسب، وإمنا يعتقدون  

لك أن هذه القيم ميكن أن تفرض على أآلخرين. وهبذا يكون التسامح كذ



مرتبطا بعدم اليقينية األخالقية وابلقيود األخالقية حبيث يكون لدينا الشك أبن 
قيمنا مبا يف ذلك أقوى معتقداتنا قد تكون خاطئة. وإذا ما التفتنا قليال إىل 

ية واليت كانت تعترب فكرة الوراء لنرى فظاعة الوضع الذي خلفته احلروب الدين
 التسامح احلل الناجع هلا فإن تذكر ذلك الوضع قد يكون درسا مفيدا لنا مجيعا. 

لقد كانت الطوائف الدينية يف تلك األايم تؤمن بتفوق ومسو عقائدها الدينية 
حىت إهنم مل يتخيلوا أن أصحاب العقائد األخرى لن يستفيدوا من حيث املبدأ 

م عن عقائدهم حىت ولو احلاجة إىل استخدام القوة لتحقيق إذا ما مت حتويله
 ذلك. 

وإذا ما أخذان يف االعتبار احلروب الدينية، فإنه يصبح جليا أن التيار املتشدد 
من وجهة نظر الكوزموبوليتانتيني أو املواطنني العامليني للعالقات الدولية أو أي 

طرا كبريا. وأن النظرة وجهة نظر أخرى ذات معتقدات قوية فإن هذا يشكل خ
ال تتفق فقط مع » قانون الشعوب«املعتدلة اليت يدافع عنها راولز يف مقرتحه 

فكرة التسامح اليت طورها لوك وسبينوزا ولكنها كذلك تتفق أكثر مع السبب 
اجلوهري الذي كان وراء إنشاء املنظمة االحتوائية املسماة هبيئة األمم املتحدة 

نع احلروب. وبينما تعاين األمم املتحدة يف الوقت م، أال وهو م1945عام 
الراهن من هذه االحتوائية والشمولية واليت تشكل عائقا أمام الوصول إىل إمجاع 

فإن رابطة الشعوب الليربالية كما يقرتحها بعض الكوزموبوليتانتيني بكل  -
يقومون أتكيد منظمة إقصائية إىل حد بعيد. وكوهنم إقصائيني إىل هذا احلد فهم 

بتطوير مفهومه للتسامح » كانت«بتزييف قيمة التسامح. لقد قام الفيلسوف 
على ُخطاً متقاربة من مفهوم حق االعرتاض الذي متلكه العقلية األخالقية يف 

، حىت وإن كان الليرباليون مقتنعني متام »ال مكان للحرب«وجه احلرب. 
نظر خمتلفة بدرجة كبرية  االقتناع أن الشعوب األخرى وجمتمعاهتا هلا وجهات

حول ما تتطلبه الشرعية وما هي صفات اجملتمع الصاحل؟ وإذا كان الناس يريدون 
أن يعيشوا يف سالم فإن التسامح هو ما حنن يف أمس احلاجة إليه. لقد 

استوعب راولز أكثر من أيِّّ أحد من أتباعه الكوزموبولتانتيني هذه الرسالة 
 الكانتية املهمة جدا.



 


