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املقدمـــة

القائلَ (:و َال َي ْأت َِل ُأ ْولُو ا ْل َف ْض ِل ِم ُ
احلمدُ ِ
الس َع ِة َأن ُيؤْ تُوا ُأ ْو ِلي ا ْل ُق ْر َبى
هلل
ِ
نك ْم َو َّ
هلل َو ْل َي ْع ُفوا َو ْل َي ْص َف ُحوا َأال ُ ِت ُّب َ
ِيل ا ِ
ني َو ْالُ َه ِ
ون َأن َيغْ ِف َر اهلل
َو ْالَ َس ِاك َ
ِين ِفي َسب ِ
اجر َ
يم)( ،)1والصالة والسال ُم األ َّمتان ْ
األك َمالن على رسول
َل ُك ْم َواهلل َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌ

الهدى وإمام املرسلني القائل « :أال أدلكم على ما يرفع اهلل به الدرجات؟
قالوا :نعم ،قال :حتلم على من جهل عليك ،وتعفو عمن ظلمك ،وتعطي من
حرمك ،وتصل من قطعك»(.)2
-1مفهوم املوضوع :

التسامح :سـلوك إنساني وحضاري ضروري للعيش املشترك بني البشر،
نفســك على قبــول اآلخــر وهو يحمـل
وهذا يعني أن التسـامح هو أن ُت َو ّطن َ
أفكاراً ال تتفق مع أفكارك ،وترى في هذا االختالف تعبيراً عن طبيعة احلياة
واملجتمع واألشياء.
والتسامح ذو صلة باألخالق واملجتمع والسياسة ،فهو ينم عن رحابة صدر
وسعته يوافق على حق اآلخرين في تبني ما يروق لهم من أفكار دينية أو
مذهبية أو فلسفية أو غيرها .وبعبارة أخرى  :أن تتقبل اآلخر املختلف عنك
لكي تعيش معه بصورة طبيعية دون أن يغضبك فكره ،أو يضيق صدرك من
نفسك على تق ّبل
دينه ،أو تستاء من معتقده .والتسامح سياسي ًا أن تُطوع َ
( )١سورة النور  ،اآلية .22
( )٢عن عيل -ريض الله عنه -قال :قال رسول الله صىل الله عليه وسلم :أال أدلكم عىل أكرم أخالق الدنيا واآلخرة ؟ تعفو عمن ظلمك ،وتعطي من حرمك،
وتصل من قطعك ،وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ،ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ،ثنا محمد بن شاذان الجوهري ،ثنا سعيد بن سليامن ،ثنا سليامن
بن داود الياممي عن يحيى بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة -ريض الله عنه -قال :قال رسول الله صىل الله عليه وسلم :ثالث من ك َّن فيه حاسبه الله
حساباً يسريا ً وأدخله الجنة برحمته ،قالواَ :م ْن يا َ
رسول الله؟ قال تُعطي من حرمك ،وتعفو ع ّمن ظلمك ،وتصل من قطعك  ،قال :فإذا فعلت ذلك ،فام يل يا
رسول الله ؟ قال :أن تحاسب حساباً يسريا ً ،ويدخلك الله الجنة برحمته .انظر :اإلمام البيهقي :شعب اإلميان ،ج ،17حديث رقم ( ،)7851ص .114
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حق الدفاع الكامل عن أفكارهم بحرية
حق اآلخرين بأن يختلفوا عنك ،ولهم ُّ
كاملة.
-2أهمية املوضوع :
التسامح :هو الثمرة الطبيعية للقيم املدنية واحلضارية  ،فال قيم من دون
تسامح؛ ألنها هي احلاضنة املثلى ملختلف األفكار التي يعتنقها البشر.
ومن خالل الصراع بني التسامح والتعصب ،يفوز األول بكأس اإلنسانية،
فالتطور على صعيد العلم والتكنولوجيا جعل الناس يدركون أن التسامح هو
الصيغة التي ينعم في ظلها البشر بالسالم واألمن .وما زال التسامح يزحف إلى
مناطق الالتسامح أو التعصب لتكون له السيادة الفكرية والدينية والسياسية
واالجتماعية .ومن خالل تربية الفرد منذ نعومة أظفاره على مبادئ التسامح
تنشأ مجتمعات إنسانية يكون للتسامح فيها القيمة العظمى.
إن ثقافة التسامح من احلاجات احليوية القصوى للمجتمعات النامية ،وهي
ال من الزمن في دياجير االستبداد السياسي
املجتمعات التي عاشت ردح ًا طوي ً
والتخلف االقتصادي واالجتماعي والثقافي ،فهذه املجتمعات التي بدأت
تدشن أنظمة حرة تصبح هذه األنظمة فيها ديكورات شكلية أو مظهرية إن لم
ترافقها ٌّ
كل من :ثقافة التسامح ،وحرية الفكر ،ووجود دستور حر ينص على
مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،والتداول السلمي للسلطة ،والفصل
بني السلطات الثالث ،واستقالل السلطة القضائية ،ورعاية مؤسسات املجتمع
املدني وتنميتها.
خيرات ال تُعدُّ وال ُتصى ،فهو
صفوة القول في هذا الشأن أن في التسامح
ٍ
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على سبيل املثال :خي ٌر للفرد ،وخي ٌر للمجتمع ،وخي ٌرللدولة ،وخي ٌر للعالقات
بني الشعوب وأمم العالم.
-3سبب اختيار املوضوع :
ما زالت مساح ُة التسامح في البلدان النامية محدود ًة  ،إذ ما زال للتعصب
منزل ٌة في بعض النفوس؛ األمر الذي يجعل البشر يعيشون في شقاء وشك
وتردد فال يتمتعون باحلياة كما يجب ُ ،
فاهلل سبحانه وتعالى خلق البش َر ليكونوا
ٌ
تناقض بني التسامح
متآخني ومتعاونني من أجل العيش السلمي املشترك  .فثمة
ُ
فاألول يعبر عن الثقافات واحلضارات واألديان ،في حني التعصب
والتعصب،
يجعل الناس يعيشون منغلقني وغير منفتحني ،وال ُيبادر أحدٌ باالنفتاح على
اآلخر وال سيما إذا كان مختل ًفا معه فكري ًا  .إن ترويج ثقافة التسامح وتفعيلها
على ِّ
الصعد السياسية واالجتماعية والثقافية من شأنها أن يعيش البش ُر
كل ُ
باطمئنان نفسي ورض ًا أخالقي.
-4الهدف من إثارة هذا املوضوع :
يهدف هذا الكتاب إلى التنوير بأهمية ثقافة التسامح ،ووجوبها ملجتمعاتنا
العطشى للحرية واحلق والعدالة ،فلم يعد ثمة مبر ٌر لغياب هذه القيم عن
مجتمعاتنا الفتية.
وقد حرصت على ذكر أوسع األفكار الفلسفية واالجتماعية والسياسية في
بعضها متناقض ًا مع اآلخر ،وهي تعطي حيوي ًة نادر ًة لهذا
شأن التسامح مما يبدو ُ
املوضوع ،إذ إن التسامح يحوي من العناصر واجلوانب ما يجعل َ
بعضهم يكتفي
بجانب واحد منه ،في حني هناك من يستجمع عدداً منه ،ومن َث ََّم يصبح هذا
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الكتاب «مائد َة معرفةٍ » تضم َّ
كل أصناف وجهات النظر بشأن التسامح ،وهو
ُ
التسامح موضوع ًا جديراً بالتناول بصفة دائمة
أمر قصدت تثبيته؛ لكي يبدو
ُ
من جهة ،وقابليته للتجديد والتنوع من جهة أخرى .واإلميان بحرية الفكر
وحرية العقيدة تلزمانني أن أتيح لآلخرين املجال لكي يدلوا بدالئهم؛ ألن
شخص واحدٌ وهي ليست ذات لون واحد ،وتأبى اإلطالقية
احلقيقة ال ميلكها
ٌ
واخلضوع ملنهج أحادي مغلق.
و ِم َن ا ِ
حسن املعاد.
هلل السدا ُد والرشا ُد وإليه
ُ
د .عبد القادر عبد احلافظ صالح النعيمي الشيخلي
املستشا ُر في رابطة العالم اإلسالمي ـ مكة املكرمة
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1ـ مفهوم التسامح
تقتضي الضرورة العلمية تناول التسامح مبفهوم متكامل ،وذلك ببيان معانيه
()1
إيجابيا ،وبيان حدوده،
طرحا
اللغوية  ،واملصطلحية ،والفلسفية ،وطرحه ً
ً
وتفصيل ثقافته.
املعنى اللغوي للتسامح
سمح سماحةً ،وسموح ًة وسماحاً :جاد،
َ
سم َح السماح والسماحة :اجلودُ .
ٌ
سماح .يقال :سمح وأسمح
سم ٌح ،وامرأ ٌة سمح ٌة ،وقو ٌم سمحا ُء ،ونسا ٌء
ٌ
رجل ْ
إذا جاد وأعطى من كرم وسخاء .واملسامح ُة :املساهل ُة.
املعنى املصطلحي للتسامح
فيما يلي بعض األفكار املوجزة للتسامح التي من شأنها أن تعمق من املعنى
املصطلحي له(:)2
التسامح كما يقول فدريكو مايور هو شرط ضروري للس ْلم ما بني األفراد،
ُ
كما بني الشعوب ،وهو مبنزلة التوابل الالزمة لكل ثقافة للسالم(.)3
التسامح :هو تعايش املختلفني بسالم إذا توافر بينهما حدٌّ أدنى من التكافؤ
واملساواة ،أو القبول باآلخر ،فال يوجد تسامح بني أناس مختلفني في الغرض
بينهم(.)4
مصطلح التسامح عىل غري معانيه يف العلوم االجتامعية واإلنسانية ،فالتسامح عندهم هو« :استعامل اللفظ يف غري موضعه األصيل:
أهل اللغة
( )١يستخدم ُ
َ
كاملجاز بال قصد عالقة مقبولة ،وال نصب قرينة دالة عليه اعتامدا ً عىل ظهور الفهم من ذلك املقام» ،انظر :الكفوي ،أبو البقاء أيوب بن موىس الحسيني
القرميي الكفوي (ت 1094هـ) :الكليات ،معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،ط ،2تحقيق :د .عدنان درويش ومحمد املرصي ،بريوت ،مؤسسة الرسالة،
1432هـ 2011 -م ،ص .245
كل ما دل خرب الضعيف عىل رجحانه واستحبابه من السنن ؛ فهو راجح
التسامح ويَع ُّد ُه من أدلة السنن ،فيقول :إن َّ
اإلسالمي
( )١يف حني يُع ِّرف الفق ُه
َ
ُّ
ومستحب متاماً ،كام لو دل عليه خ ُرب الثقة وغريه من األدلة الصحيحة؛ وذلك ألن الضعيف يقدم البالغ ويوجده ،وأن يف البالغ من حيث هو مصلحة يس ّوغ
العمل به ،أيًّا كان املخرب واملبلّغ .انظر :د .قطب مصطفى سانو :معجم مصطلحات أصول الفقه ،بريوت ،دار الفكر املعارص ،دمشق ،دار الفكر1423 ،هـ -
2002م ،ص .132
( )٢د .محمود أبو زيد  :املعجم يف علم اإلجرام واالجتامع القانوين والعقاب ،القاهرة ،دار الكتاب 1987م ،ص .489
( )٣إبراهيم إعراب :التسامح وإشكالية املرجعية يف الخطاب العريب ،مجلة املستقبل العريب ،أكتوبر 1997م ،ص .49
( )٤محمد جابر األنصاري :مفهوم التسامح يف الثقافة اإلسالمية وانعكاساته عىل تربية األطفال ،الكتاب السنوي العارش للجمعية الكويتية لتقدم الطفولة
العربية ـ الطفولة يف مجتمع .عريب متغري ،الكويت1994 ،م ـ 1995م ،ص .71
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التسامح :هو موقف فكري وعملي قوا ُم ُه ُ
تقبل املواقف الفكرية والعملية
التي تصدر من الغير ،سواء كانت موافقة أو مخالفة ملواقفنا(.)١
التسامح :حسب قاموس الروس الفرنسي يعني احترام حرية اآلخر ،وطرائق
تفكيره ،وسلوكه ،وآرائه السياسية والدينية(.)٢
التسامح حسب املوسوعة البريطانية (إنسكلوبيديا بريتانيكا) :هو السماح
بحرية العقل ،أو احلكم على اآلخرين (.)٣
5

6

7

واجلماعات سواء بسواء(.)٤
إن التسامح هو ما ميكن أن ميارسه األفرا ُد
ُ
إن كلمة التسامح تعني لغوي ًا باللغات الالتينية والفرنسية واإلجنليزية:
التساهل(.)٥
التسامح  :رضا املرء برأيه اعتقاد الصحة فيه ،واحترامه رأي الغير كائن ًا من
كان ،رجوع ًا إلى معاملة الناس مبا يريد أن يعاملوه(.)٦
إن مفهوم التسامح هو نوع من التجلي احلقيقي ملفهوم حقوق اإلنسان (.)٧
ليس التسامح هو التخلي عن املعتقدات اخلاصة ،أو االمتناع عن إظهارها
والدفاع عنها أو نشرها ،بل هو االمتناع عن كل الوسائل العنيفة ،أو املهينة ،أو
املؤملة ،وباجلملة :التسامح :هو اقتراح اآلراء من دون السعي إلى فرضها على
اآلخرين(.)٨
8

9

10

1

12

( )١محمد عابد الجابري :قضايا يف الفكر املعارص ،ط ،3بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية2007 ،م ،ص .20
( )٢قاموس الروس املوسوعي الكبري الفرنيس  ،ج ،10باريس ،مكتبة الروس1985 ،م ، ،ص ( 10275بالفرنسية).
( )٣مراد وهبة :التسامح والدوجامطيقية ،أبحاث املؤمتر اإلقليمي األول للمجموعة األوربية العربية للبحوث االجتامعية1981 ،م ،القاهرة ،مكتبة األنجلو
املرصية1987 ،م ،ص .155
( )٤بيرت نيكولسون :التسامح كمثال أخالقي ،بحث يف كتاب التسامح بني رشق وغرب ،ترجمة إبراهيم العريس ،بريوت ،دار الساقي1992 ،م ،ص  29وما
بعدها.
( )٥حسن حنفي :أضواء عىل التعصب ،مبحث (تعصب /تسامح) ،بريوت ،دار أمواج1993 ،م ،ص .178
( )٦أديب إسحاق ،نقالً عن :ناصيف نصار :أضواء عىل التعصب ،مبحث (نقد التعصب) ،ص .203
( )٧الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية :تربية التسامح ورضورات التكافل االجتامعي ،تحرير :حسن عيل اإلبراهيم ،الكتاب السنوي العارش ،الكويت،
194م ـ 1995م. .
( )٨هذا تعريف ،أدمون جولوبوا للتسامح ،مذكور لدى :عبد الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة ،امللحق ـ ج ،3بريوت ،املؤسسة العربية للدراسة والنرش،
1996م ،ص .59
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التسامح :يعني استعداد املرء ألن يترك لآلخر حرية التعبير عن رأيه ولو
مخالفاً ،ولو خط ًأ(.)١
مجمع اللغة العربية بالقاهرة معنيني للتسامح؛ أحدهما مع ًنى عا ٌم،
يعطي
ُ
موضوع
يتمثل في سعة صدر تفسح لآلخرين أن يع ّبروا عن آرائهم ولو لم تكن
َ
تسليم أو قبول ،وال يحاول صاح ُب ُه َ
فرض آرا ِئ ِه اخلاص ِة على اآلخرين .أما املعنى
ُ
املتمثل في احترام عقائد اآلخرين ،قال تعالىَ ( :ل ُك ّم
اآلخ ُر ،فهو املعنى الديني
ين)(.)٣()٢
ِدي ُن ُك ْم َو ِل َي ِد ِ
13

14

15

ُيف ِّرع مسكويه السماح َة واملسامح َة من فضيلة السخاء ،ومييز بينهما فاألولى
هي بذل بعض ما ال يجب ،في حني املسامح ُة هي ُ
واجلميع
ترك بعض ما يجب،
ُ
يكون باإلرادة واالختيار( .)٤وال شك كما سنالحظ مع ًا أن املسامح َة في مفهوم
التسامح في مفهومنا املعاصر.
مسكويه هي
ُ
مييز اجلرجاني بني السماحة واملسامحة ،فاألولى هي بذل ما ال يجب
ال(  .)٥أما املسامح ُة ،فهي ترك ما يجب تنزه ًا( .)٦فهو قد قرن لفظ تفض ً
تفض ً
ال
بالسماحة ،ولفظ تن ّزه ًا باملسامحة ،وهذا يعني أن السماحة لدى اجلرجاني هي
الكرم ،في حني املسامح ُة هي العفو.
لفظ السماحة في لسان العرب ُيط َل ُق على سهولة التعامل فيما اعتاد الناس فيه
16

17

18

والتساهلُ ،
ولفظها
بعضهم السماح َة :بأنها وسط ٌبني الشد ِة
املشا ّدة ،ويعرف ُ
ِ
أرشق لفظ يدل على هذا املعنى ،وهي تدل على خلق اجلود والبذل ،فأصل
هو ُ

( )١حسن حنفي :فقرة «تسامح» يف  :مجموعة من املفكرين العرب ،املوسوعة الفلسفية العربية ،املجلد األول ،بريوت ،معهد اإلمناء العريب ،ص .253
( )٢سورة الكافرون ،اآلية .6
( )٣مجمع اللغة العربية :املعجم الفلسفي ،القاهرة ،الهيئة العامة لشؤون املطابع األمريية 1399هـ1979-م ،ص .44
( )٤مسكويه ،أبو عيل أحمد بن محمد بن يعقوب الرازي (ت 421هـ)  :تهذيب األخالق وتطهري األعراق ،بريوت ،دار مكتب الحياة( ،د .ت) ،ص . 43
( )٥الجرجاين ،الرشيف عيل بن محمد بن عيل (ت 816 :هـ)  :التعريفات ،تحقيق :د.عبد الرحمن عمرية ،بريوت ،عامل الكتب1416 ،هـ 1996 -م ،ص .105
( )٦الجرجاين :املرجع السابق ،ص .178
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السماحة يرجع إلى التيسير واالعتدال ،وهما من أوصاف اإلسالم(.)١
ُ
العدل في مضمونها ،وتزيد عليه ،يجب
التسامح قيم ًة يدخل
لكي يغدو
ُ
إعطا ُء األولوية لتوفير حق الغير :إن العدل يقتضي املساواة ،أما إعطاء األولوية
التسامح .إن التسامح حني ُيقرن بالعدل بهذا
للغير داخل املساواة ،فذاك هو
ُ
َ
ُالتساهل مع الغير أو الترخيص له بكذا أو
املعنى يبتعد عن أن يكون معناه
التسامح
كذا ،الشيء الذي يضع املسامح في وضع أعلى من املسامح له ،بل
ُ
19

االرتفاع بهذه العالقة إلى مستوى اإليثار
هنا يعني
َ
والتسامح عند علماء الالهوت :هو الصفح ُعن مخالفة املرء تعاليم َالدين،
ُ
والتسامح في اصطالحات فولتير(  )٣وغيره من فالسفة القرن الثامن عشر :هو
ُ
وأدبُ ،تكنه من معايشة الناس على
ما يتصف به
نس ٍ
اإلنسان من ظرف ،و ُأ ٍ
معان:
الرغم من اختالف آرائهم عن آرائه ،وللتسامح عد ُة ٍ
ُ
ُ
احتمال املرء بال اعتراض َّ
كل اعتداءٍ على حقوقه الدقيقة على
األول :هو
(.)٢
20

21

الرغم من قدرته على دفعه ،أو هو تغاضي السلطة مبوجب ال ُعرف والعادة عن
مخالفة القوانني التي ُع ِهد إليها في تطبيقها.
الثاني :هو أن تترك لكل إنسان حرية التعبير عن آرائه وإن كانت مضاد ًة
آلراء اآلخرين ،فالتسامح ال يوجب على املرء التخلي عن معتقداته ،أو االمتناع
 19محمد الطاهر بن عاشور :أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب1995 ،م ،ص .111
 20د .محمد عابد الجابري :مرجع سبق ذكره ،ص .31
 21هو االسم املستعار لفرانسوا ماري أرويه ،ولد يف سنة 1694م ،وهو فيلسوف سيايس فرنيس ثائر عاش يف عرص التنوير ،ودافع عن اإلصالح اإلجتامعي وتويف
سنة 1778م .انظر :املوسوعة الحرة ويكيبديا  . www.wikipedia.comومن أشهر أعامله« :الرسائل الفرنسية» ،وهو كتاب يحلله مؤلفو معجم املؤلفات
السياسية بقولهم « :إن فولتري ال يبايل شخصياً بعقيدة الصحابيني الدينية ،وأن نيته مل تكن املرافعة لصالح مسيحية منتقاة من خرافاتها األكرث وضوحاً :وما
يتعلق األمر بإظهاره ،وهو أن التسامح (النتيجة السعيدة ،ولكن غري املقصودة ،للرصاعات الدينية اإلنجليزية) يعطي لعمل الناس موضوعه الحقيقي ،تحسني
الوضع البرشي من خالل تنمية النشاطات املفيدة ،إذ يقول :ادخلوا إىل بورصة لندن ،هذا املكان األكرث احرتاماً من العديد من البالطات ،وسرتون فيها النواب
من كل األمم مجتمعني من أجل منفعة البرش ،هناك يتعامل اليهودي واملسيحي واملسلم بعضهم مع بعض كام لو كانوا من الدين نفسه ،وهم ال يطلقون
إفالسهم ،هناك يثق الكالفاين بالقائل بإعادة التعميد ،ويتلقى اإلنجليكاين وعد الصاحبي .انظر :فرانسوا شاتليه،
لقب الكافرين إال عىل أولئك الذين يعلنون َ
وأوليغيه دوهاميل ،وأيفلني بيزيه  :معجم املؤلفات السياسية ،ترجمة  :د.محمد عرب صاصيال ،بريوت ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،ص
.724

18

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين

عن إظهارها أو الدفاع عنها ،بل يوجب عليه االمتناع عن نشر آرائه بالقوة
والقسر والقدح واخلداع.
ُ
الثالث :هو أن يحترم املر ُء آرا َء غي ِر ِه العتقاده أنها محاول ٌة للتعبير عن جانب
من جوانب احلقيقة ،وهذا يعني أن احلقيقة أغنى من أن تنحل إلى عنصر
َ
االعتراف ِّ
لكل إنسان
واحد ،وأن الوصول إلى معرفة عناصرها املختلفة يوجب
بحقه في إبداء رأيه حتى يؤدي اطالعنا على مختلف اآلراء إلى معرفة احلقيقة
تسامحنا في ترك الناس وما هم عليه من عاداتهم واعتقاداتهم
الكلية ،فليس
ُ
وآرائهم م ّن ًة جنود بها عليهم ،وإمنا هو واجب أخالقي ناشئ عن احترام الشخصية
اإلنسانية(.)١
2

التسامح في معجم املصطلحات القانونية الفرنسي:
التسامح قدرة على التحمل ،صبر أي عمل التحمل أو التساهل ونتيجة
ذلك ،خاصة بالنسبة إلى السلطة العامة أو حائز حق في حتمل نشاط غير
قانوني صراحة ،أو تصرف من دون وجه حق مما ينتج منه في أغلب األحيان
نظام إذن أو وضع عابر في القانون الفرنسي.
وعمل التسامح :عمل تَدَ ُّخل في مال الغير ال يشكل ،إذا مت بترخيص صريح
أو ضمني من مالك هذا املال ،حيازة تؤهل لتأسيس التقادم املكسب للملكية.
حملَ ،
وتسامح َ :
ال التسامح في إساءة االستعمال.
عانى ،مث ً
َ
حتمل ،جتلدَ َ ،
وتسامح من قبل القوى املسيطرة (حزب سياسي وحيد ،دولة مذهبية)
كموقف توفيقي وحترري جتاه األقليات غير املتمثلة (أحزاب أخرى ،مذاهب
أو أفكار أخرى) .وقد يحصل التسامح من قبل أهل احلق :كاالمتناع عن
( )١د .جميل صليبا :املعجم الفلسفي ،ج ،1بريوت ،دار الكتاب اللبناين ،القاهرة ،دار الكتاب املرصي 1982م ،ص  271وما بعدها.
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مواجهة اعتداء على حقهم مثال ذلك :إذا تسامح مالك عالمة ملدة خمس
سنوات في استعمال عالمة مسجلة عن حسن نية بعد عالمته؛ فإنه يفقد
دعوى التزييف أو البطالن في القانون الفرنسي(.) ١
التسامح برأي املفكر عبد احلسني شعبان:
التسامح موقف عملي ،وإن أدان من حيث املبدأ طريقة في التفكير أو
العمل ألنه يراها باطلة أو خطأ ،فإنه مع ذلك يتساهل معها احترام ًا منه لضمير
ُ
اإلنسان من ارتكاب اخلطأ،
اآلخرين وحرياتهم ،أو بسبب تفهمه ملا ُجبل عليه
أو ألسباب عملية تتعلق بإمكانية التعايش مع اآلخرين ،وبهذا املعنى يتميز
التسامح من السماح.
ُ
أوسع من ذلك بكثير ،إذ هو فيما يتعلق
التسامح باملعنى احلديث
لكن
َّ
َ
ُ
ُ
أفضل من رأي آخر
رأي
بحرية الرأي :ألنه يرى أن اآلرا َء سوا ٌء ،وليس َث َّمة ٌ
بالضرورة ،وحتى لو كان يعتقد أن رأي اآلخر خطأ ،فإنه ال يستبيح فرض رأيه
اخلاص على الغير .والتسامح استعداد نفسي وسلوك ناجت من هذا االستعداد
لتفهم رأي وموقف اآلخرين املغايرين لنا في االعتقاد والتصرف ،مهما كان هذا
الرأي والسلوك متنافي ًا مع ما نعتقده ،وفي هذه احلالة فإن الشخص املتسامح ال
يقوم برد فعل ملا يراه من سلوك يصدم عقيدته ،وال يع ّبر عن استهجانه عقائدَ
َ
موقف املتفهم الغافر ،ويحتمل نتائج ذلك.
اآلخرين ،بل يتخذ
وجدير بالذكر أن فكرة التسامح تعني القدر َة على حتمل الرأي اآلخر والصب َر
ُ
اإلنسان وال يرغب فيها ،بل َيعدها أحيان ًا مناقضة ملنظومته
على أشياء ال يحبها
الفكرية واألخالقية ،ذلك أن قبول مبدأ التسامح وفكرة التعايش يعني جتاوز
23

( )١جريار كورنو :معجم املصطلحات القانونية ،ترجمة منصور القايض ،بريوت ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش1418 ،هـ 1998 -م ،ص  459وما بعدها.
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سبل االنقسام الذي يقوم على أساس الدم أو الرابطة القومية أو الدين أو
الطائفة أو العشيرة أو القبيلة أو غيرها من الناحيتني النظرية واألخالقية على
أقل تقدير(.)١
التسامح برأي املفكر جامبولسكي:
من خالل مفهوم احملبة والروح ،فإن االستعداد للتسامح يتمثل في أن ننسى
األليم بكامل إرادتنا ،إنه القرار بأال نعاني أكثر من ذلك ،وأن تعالج
املاضي
َ
وروح َك .إنه اختيار أال جند قيمة للكره ،أو الغضب ،والتخلي عن
قل َب َك
َ
الرغبة في إيذاء اآلخرين بسبب شيء ما قد حدث في املاضي ،إنه الرغبة في أن
نفتح أعيننا على مزايا اآلخرين بد ًال من أن نحاكمهم أو ندينهم.
والتسامح هو أن نشعر بالتعاطف والرحمة واحلنان ،ونحمل كل ذلك في
قلوبنا مهما بدا لنا العالم من حولنا ،فالتسامح هو الطريق إلى الشعور بالسالم
الداخلي والسعادة ،فهو الطريق إلى أرواحنا ،والشعور بهذا السالم متاح دائم ًا
لنا ،يرحب بنا ،وإن كنا ال نرى الفتة الترحيب ولو للحظة ،ألنها أعمت بصائرنا
ُ
التوقف عن الكره أو الغضب أو األلم ،فهناك جز ٌء منا
عن رؤية غضبنا .فعلينا
أنفسنا من تشبثـنا بالكراهية ،وإننا ميكن
بداخلنا يقول :إننا ينبغي أن نحمي َ
أن نحقق السعادة وهدوء البال .وبوسعنا أن ننظر إلى التسامح وكأنه رحلة عبر
جسر خيالي من عالم نعاني فيه من السخط ،إلى عالم من الوئام ،تلك الرحلة
التي تصحبنا إلى عالم احملبة املتنامي وغير املشروط.
ومن شأن التسامح أن يحررنا من سجون اخلوف والغضب التي فرضناها
على عقولنا ،فهو يحررنا من املاضي ! فما الذي تريده؟ هل تريد السالم؟
24

( )١د .عبد الحسني شعبان :فقه التسامح يف الفكر العريب اإلسالمي ـ الثقافة والدولة ،بريوت ،دار النهار 2005م ،ص  62وما بعدها.
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التسامح يقدمه لك ،هل تريد السعادة أم هدوء البال أم حتقيق هدف ما أم تريد
التسامح وأكثر ،فهو مينحك البهج َة التي
الرعاية واألمان؟ كل ذلك مينحك إياه
ُ
َ
ِ
اخلوف أو الش َر أو احلقدَ
استيقاظ َك صباحاً ،فال ترى
تستقبل بها يو َمك عند
املوجو َد في املجتمع ،فالتسامح مينحك السعاد َة والسال َم وأكثر(.) ١
املعنى الفلسفي للتسامح
التسامح في أوسع معانيه عبارة عن االختيار املتأتي أو املدروس املتعلق بعدم
منع أو إعاقة أو تدخل في تصرف أو سلوك ال يحظى باملوافقة على الرغم من
امتالك الفرد لكل من القدرة الالزمة واملعرفة .والتسامح بكونه مفهوم ًا ال يرتبط
باألفراد فقط ،ولكنه ميتد ليشمل ك ًّ
ال من املؤسسات واملجتمعات مبختلف
أنواعها .وهناك ِ
منطان للتسامح؛ أحدهما أخالقي ،واآلخر غير أخالقي يجسد
جانب الكره في الفرد ،فأخالقياً ،قد يتطلب التسامح على ما يبدو بأنه من
الصحيح أن نسمح حتى مبا هو خطأ في األساس.
ولقد كان جون ستيوارت مل َ
فيلسوف ومفكر سياسي يحلل مفهوم
أول
ٍ
التسامح ،حيث اعتقد أن وجود احلرية للجميع يتطلب عدم احتكار األكثرية
واجبات محدد ًة ،وميكن أن يتحقق
وال األقلية على أساس أن لكل منهما
ٍ
ذلك التسامح في حالة اقتران ذلك بسماع كل وجهات النظر على مأل من
اجلميع .إن السماح بوجود كل وجهات النظر في إطار حرية احلديث يجب
أن يكون مضمون ًا حتى يتم قبول األفكار األكثر عقالنية من جانب اجلميع.
إن التسامح والقبول العقالني لوجهات النظر يعني إذاً التأكيد على أن القوة
أو اللجوء إلى أساليب الضغط والقسر ال تكفي وحدها من دون إقناع .و َيعدُّ
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جون ستيوارت مل أن التسامح كان القو َة االجتماعي َة الرئيس َة التي يتسم بها
النظا ُم التحرري ،على أساس أن احلياة املتميزة للجميع ُيكن حماي ُت َها في
إطار السماح بحرية التعبير لكل اآلراء ،وفتح املجال أمام اجلميع للوصول إلى
السلطة ،كما َيعدُّ
األساس في النظام التحرري احلديث
التسامح اليو َم حج َر
ِ
َ
بالنظر إلى التأكيد على أهمية ضبط النفس الذاتي من طرف اجلماعات األكثر
قو ًة في النظام السياسي.
إن الهدف من وجود أو سماح املجتمعات احلرة مبرونة اآلراء السياسية ،هو
جتنب حدوث تغييرات ثورية والتحيز إلى حدوث تغيرات تدريجية في مجالي
ُ
التنمية السياسية واالجتماعية .ويقترن مفهوم التسامح عامة مبفهوم احلرية،
على أساس أن احلرية تُعدُّ مزيف ًة وغي َر موجودة ،إذا لم توجد ظاهر ُة التسامح
التي تعكس احترام تعدد وجهات النظر وإن كانت متباينةً ،بل إن َ
بعضهم مييز
بناء على وجود أو عدم وجود التسامح.
بني النظم احلرة والدكتاتورية ً
ويتناقض مفهو ُم التسامح عامة مع بعض املفاهيم األخرى ،السيما عدم
التسامح ،أو االنغماس الذاتي أو الالمباالة .وإذا كان املقصو ُد بعدم التسامح
القيا َم مبحاولة متعمدة للقضاء على أي رأي أو عمل مخالف عن طريق اللجوء
ُ
اإلسراف
إلى وسائل اإلجبار ،فإن املقصو َد بالتساهل أو االنغماس الذاتي هو
َ
املسموح به لم
السلوك
واملبالغ ُة في التسامح ،وأن املقصود بالالمباالة هوأن
َ
ُ
التعامل مع التسامح على أساس
تتم املوافق ُة عليه أو عدم املوافقة عليه .وميكن
أنه وسيل ٌة أو طريق ٌة بني عدم التسامح ،أي :رفض التسامح ملا يجب أن يسمح
به ،والتساهل أو السماح مبا يجب أال يتم السماح به من دون السماح بوجود
الالمباالة ،أي :رفض إصدار أحكام على ما يجب أن تصدر بخصوصه أحكا ٌم.
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أدبيات الفكر إلى ثالث مجادالت أخالقية أ َّثرت تأثيراً ملحوظ ًا
وتشير
ُ
مجادالت تتعلق مببادئ :املنفعة،
في دعم مفهوم التسامح واألخذ به ،وهي
ٌ
واحلياد ،واحترام األفراد ،فأصحاب مذهب املنفعة يدافعون عن التسامح على
أساس أنه يحقق أكبر قدر ممكن من السعادة واملنفعة ،وأقل قدر ممكن من
عدم السعادة واأللم .إن القيود التي يجب أن تفرض على التسامح يتحتم أن
توجد في نقطة زيادة اآلالم على املتعة ،ولكن يالحظ أن املنفعيني يعجزون عن
الدفاع عن التسامح في الظروف التي تزداد فيها احلاج ُة إليه ،في إطار جماعة
تعتنق فيها األغلبي ُة فكر َة التسامح في حد ذاتها .ويؤيد التحرريون مبدأي:
احلياد واحترام الفرد ،و ُيقصد باحلياد في إطار الفكر التحرري :حيا ُد الدولة
جتاه سلوك املواطنني ووجهات نظرهم الدينية واألخالقية ،أما املقصود مبفهوم
احترام الفرد ،فإنه يشير إلى خطأ تدخل الدولة في البدائل التي يختارها األفراد
مبحض إراداتهم ،بالنظر إلى ما يتسم به األفرا ُد من عقالنية في اتخاذ قراراتهم
واستقاللية في حتديد مصيرهم.
ويرتبط مفهوم التسامح عامة ببروز ما يعرف بفكر التسامح الديني الذي
يؤكد حري َة العقيدة الدينية لألفراد ،على أساس أن معتقدات الفرد الدينية
تُعدُّ من صميم احلريات الشخصية(.) ١
ٌ
موقف عملي ،وإن أدان من حيث املبدأ
والتسامح ،باملعنى األصلي واحملدود
طريقة التفكير أو العمل؛ ألنه يراها باطل ًة أو خطأً ،فإنه مع ذلك يتساهل معها
ُ
اإلنسان
احترام ًا منه لضمير اآلخرين وحرياتهم ،أو بسبب تفهمه ملا ُجبل عليه
من ارتكاب اخلطأ ،أو ألسباب عملية تتعلق بإمكان التعايش مع اآلخرين،
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ضررا أقل ،وبهذا املعنى يتميز التسامح من السماح  :فاهلل ـ
أو ألن في ذلك ً
مث ً
ال ـ ال يسمح باخلطيئة؛ ألنه يتسامح في وقوعها من جانب اإلنسان ،ولكن
التسامح باملعنى احلديث أوسع من ذلك بكثير ،إذ هو فيما يتعلق بحرية الرأي:
ُ
أفضل من رأي بالضرورة ،وحتى لو
رأي
ألنه يرى أن اآلراء سواء ،وليس َث َّمة ٌ
كان يعتقد أن الرأي اآلخر خطأ؛ فإنه ال يستبيح َ
اخلاص على الغير.
فرض رأيه
ِ
إن التسامح استعدا ٌد نفسي ،وسلوك ناجت من هذا االستعداد ،لتفهم رأي
وموقف اآلخرين املغايرين لنا في االعتقاد والتصرف ،مهما كان هذا الرأي
أو السلوك متنافي ًا مع ما نعتقده  .وفي هذه احلالة فإن الشخص املتسامح ال
يقوم برد فعل ملا يراه من سلوك يصدم عقيدته ،وال يع ّبر عن استهجانه عقائد
اآلخرين ،بل يتخذ موقف املتفهم الغافر ،ويحتمل نتائج ذلك.
والتسامح إما أن يكون دينياً،وإما مدنياً ،فالتسامح الديني يتعلق بالعقائد
اإلميانية ،والتسامح املدني يتعلق باملذاهب السياسية والقوى الف َّعالة داخل
الدولة .كذلك يطلق التسامح املدني على موقف الدولة من األديان .وفيما
يتعلق بالتسامح الديني مييز أيض ًا بني نوعني  :التسامح في العقيدة ،والتسامح
وحى بها ،والتسامح في العقيدة يعني عدم
العملي؛ األول يتعلق بالعقيدة املُ َ
االكتراث جتاه احلقائق الدوغماطيقية( ،)١أو جتاه العقائد الدينية األخرى.
والتسامح الديني يتعلق بالعقائد والشعائر التي تتعارض مع عقائد السلطة
الدينية القائمة وشعائرها ،كما يتعلق باألشخاص الذين يعتقدون هذه العقائد
أو ميارسون هذه الشعائر ،والتسامح الديني :إما أن تتواله السلط ُة الديني ُة
القائم ُة ،أو الدول ُة التي تتخذ في دستورها دين ًا رسمي ًا معيناً .أما التسامح
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املدني أو السياسي ،فهو من صميم األنظمة احلرة ،وهو النتيجة احلتمية املباشرة
حلرية الفكر للتنظيم الذي يؤ ّمنه النظا ُم احل ُّر؛ ابتغاء إمكان توفير املشاركة
املتساوية من جانب كل املواطنني في الشؤون العامة ،وابتغاء احترام حقوق
اآلخرين .وتعدد األحزاب السياسية ،وحق املعارضة في النقد ميثالن تطبيق ًا
قوي ًا ملبدأ التسامح .كذلك يجري التسامح بالنسبة إلى األقليات القومية التي
تؤ ّمن لها الدول ُة هامش ًا معين ًا من االستقالل الذاتي داخل نطاق الترتيبات
الدستورية والقانونية.
ابتداء من القرن
وأوربا لم تعرف التسامح بنوعيه الديني والسياسي إال
ً
التاسع عشر ،بل هي لم تدرك أن التسامح فضيلة إال من القرن السادس عشر،
وكان الفضل في ذلك لبعض املفكرين( :جان بودان ،ميشيل لوبيتال ،هوجو
جروتيوس ،إسبينوزا ،روجر وليمز ،الشاعر ملتون ،جون لوك) ،وفي الوقت
ُ
دين كبا ٌر يحاربون التسامح الديني ؛سواء في مجال
نفسه كان هناك
رجال ٍ
األديان األخرى أو املذاهب املسيحية األخرى ،وعلى رأس هؤالء بوسويه الذي
دعا إلى عدم التسامح مع البروتستانت ،إذ كان يرى أن املذهب الكاثوليكي
هو الذي ميثل احلقيقة وهو وحده الذي يستحق االحترام.
وبعد ظهور رسالة فولتير جند في االنسكلوبيديا (املوسوعة) التي أشرف
عليها داملبير ديدرو في سنة 1765م تُع ِّر َف التسامح بأنه« :بوجه عام هو
فضيلة كل كائن ضعيف ،مقدر عليه أن يتعايش مع كائنات مشابهة له .إن
اإلنسان العظيم بعقله هو في الوقت نفسه محدود ،قاصر بأفكاره ووجداناته،
بحيث ينبغي أن ندعوه إلى ممارسة هذا التسامح ،وهذا التحمل الذي هو
بحاجة ماسة إليه من أجل صاحله هو والذي من دونه لن يشاهد على سطح

26

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين

األرض إال االضطراب واملنازعات .واحلق أنه بسبب عدم ممارسة هذه الفضيلة
الرقيقة املتساهلة؛ فإن كثيراً من القرون كانت ـ بدرجات متفاوتة ـ مصدر عار
وبؤس لبني اإلنسان».
ويعدد املؤلف األسباب الداعية إلى ضرورة ممارسة التسامح مع اآلخرين،
نزاع بني
وينعي على اإلنسان أن عقله ـ وهو مصدر فخاره ـ هو أيض ًا مصد ُر ٍ
بعضها بعضاً ،ويعتقد من أمور تصبح دواعي
الناس ،مبا يصدره من آراء يخالف ُ
النزاع واجلدل والتعاسة بني الناس .إن اخلطأ من خصائص اإلنسان ،فلماذا ال
يكون من الطبيعي جداً أن يحتمل بعضنا بعضاً ،كم من مرة اعتقدت أنني
رأيت الصواب ،ولكنني فيما بعد أدركت أنه خطأ ،وكم من عقيدة أدنتها ثم
أتيت بعد ذلك فاعتنقتها.
وقد كان لهذه املؤلفات آثا ٌر قوي ٌة في نشر دعوى التسامح الديني والسياسي
على السواء .وقد استخدم دعاة القانون الطبيعي فكرة التسامح في التخفيف
من الطابع االستبدادي لقانون الدولة فيما يتعلق بأمور الكنيسة ،ولم يكن
في وسع السلطات السياسية أن تستمر في عنادها وعدم تسامحها مع األديان
األخرى في الدولة ،فبدأت املقاطعات في أوربا مبمارسة التسامح فمنحوا
احلريات لألقليات ،ثم أعلنت الثورة الفرنسية في 1789م مرسوم حقوق
اإلنسان وكفالة كل احلريات؛ ومنها حري ُة العقيدة للجميع( .)١وجدير بالذكر
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أن امللك الفرنسي هنري الرابع سمح ألول مرة في أوربا بوجود أفكار دينية
متعارضة في إعالن صدر في سنة 1598م(.)2
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املنظور اآلخر للتسامح
التسامح صاحل ًا ِ
ووجدت
ميلك طرح التسامح إيجابي ًا منظوراً آخر ،فإذا ما كان
ُ
أسباب إيجابي ٌة وراءه لم تَعد هناك حاج ٌة إلى أن تفكر به كما لو كنا نفعل ما
ٌ
ُ
النقاش للبرهان على أن التسامح صالح؟
ال نرغب في فعله .إذًا كيف ميكن
َث َّمة ِ
فئتان من األسباب يقررهما ما إذا ُعدَّ
التسامح صاحل ًا ذرائعياً ،أو جزءاً من
ُ
كل صالح أكبر ،وما إذا ُعدَّ من اجلهة األخرى صاحل ًا بذاته وبداخله .بالنسبة
إلى وجهة النظر األولى يلوح التسامح صاحلاً؛ إما ألنه وسيلة ضرورية لشيء
آخر صالح بذاته وبداخله ،أو شرط له ،وإما ألنه جزء من كل صالح أكبر.
َ
العدل ،أو املدني َة ،أو
وقد يكون هذا الصالح بذاته وبداخله هو احلري َة ،أو
َ
الصدق ،أو أي جمع من هذه املفاهيم ،فمن هذا القبيل :أن التسامح ميلك
قيمة إيجابية؛ ألنه يسهم في تعزيز احلرية ،وهو لئن دافع عن التسامح إلتاحته
املجال للحرية؛ فإنه يدافع عن احلرية إلتاحتها املجال للشعب أن يفعل ما
اختاره لنفسه.
والقول عن التسامح بوصفه جزءاً من العدل يقودنا إلى أن مبادئ العدل
تعطي املعنى للتسامح ودورهُّ ،
حق في التسامح املساوي
فكل شخص لديه ٌّ
التسامح على آرائه وأعماله،
حلقوق اآلخرين فيه ،وال يستطيع أحدٌ أن يقصر
َ
َ
منكراً
اشتمال الناس اآلخرين به ،ومحتفظ ًا في الوقت نفسه بعدالة حكمه.
وهناك من يدافع عن التسامح العتقاده بضرورته للتقدم اإلنساني وتطور املدنية
على النطاقني التقني واألخالقي.
أما وجهة النظر الثانية ،فتحمل طرح ًا إيجابي ًا أقوى ،حيث يلوح التسامح
نفس ُه مطالب ًا باالنتباه إلى
صاحل ًا مبا مييزه عن كل صالح آخر .فحني يجد املر ُء َ

28

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين

أفكار اآلخرين ،يكون هذا املر ُء معهوداً به ألن يتعلم ويتثقف ،فهو بهذا يتم
َ
إعال ُم ُه أن َ
وبعض معاملة الوسائط األخالقية األخرى أخالقي ًا
بعض األخالقية،
ِ
كمنان في منح االهتمام اجلدي آلرائهم .أما عدم قيام املرء بهذا مع مطالبته
َي
باالهتمام اجلدي بآرائه هو ،فذلك ما يتعدى األنانية ،أو التنطع غير املشروع
للحصول على امتيازات ،إنها الالأخالقية باملعنى العميق للكلمة ،وعدم
احترام الشخصية اإلنسانية .فاملثال األخالقي للتسامح ال يتطلب من املتسامح
االعتراف بأن اآلراء التي ال يوافق عليها جديرة ووجيهة ،غير أن املطلوب
منه احترا ُم شخصية حاملي هذه اآلراء ،ومعاملتهم بوصفهم وسطا َء عقالنيني
أناسا قادرين على
وأخالقيني ميكن مناقش ُة وجهات نظرهم ونقدها ،وبوصفهم ً
تغيير أفكارهم انطالق ًا من أسس عقالنية .وبهذه الزاوية اإليجابية يتضح لنا أن
التسامح صالح بذاته ،فنحن نكون متسامحني ليس ألننا ال نستطيع جتنبه ،بل
العتقادنا أنه صائب ومرغوب ،وبد ًال من أن ننساق وننشد التسامح؛فإن علينا
مهرب منه،
أن نبحث عنه عامدين ،فهو ليس اخليا َر الثاني ،وال الش َر الذي ال
َ
وال هو حتمله ما نحن مضطرون إلى حتمله في سبيل الس ْلم والهدوء ،إنه صالح
ُ
ُ
وأفضل املجتمعات(.)١
أفضل الناس
إيجابي ،وفضيلة يَ تاز بها
30
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أي مثال أخالقي،
ميلي التسامح حدو َد ُه بنفسه ،متام ًا كما ينبغي أن يفعل ُّ
ذلك أن كل مثال يتضمن َ
بعض املبادئ األخالقية أو بعض االفتراضات
األخالقية التي تشكل جزءاً من تبريره فيما حتذف بعض األمور التي ال يبررها
املثال ،وال يحميها لوقوعها خارج حقله ،لهذا يتطلب منا ُ
املثال األخالقي أن
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أي شيءٍ مهما كان ،بل هو في املقابل ينطوي على حدين أساسيني :
نتحمل َّ
األول :إن علينا أن نرفض َّ
كل ما يتعارض مع القاعدة األخالقية التي نهض
عليها ُ
مثال التسامح ،وبالتحديد احترا ُم األشخاص كافة ،بوصفهم وسطا َء
أخالقيني كاملني ،فمث ً
ال نحن لسنا مجبرين على عدم التدخل حني يتفوه
أحدهم بكالم شائن أو يهاجم أحدهم ،فهذا من قبيل اإلخالل باحلقوق
الشرعية لألفراد ،وهو ال ينتمي إلى ح ّيز التعبير والعمل الذي يعطيه املثال
ثم فإن مسألة التسامح ال تكون في هذه احلال
األخالقي للتسامح ،ومن ََّ
مطروح ًة ومثار ًة.
أما الثاني ،فهو حالة خاصة من حاالت احلد األول ،فهو أن علينا أن نرفض
َّ
كل ما يتعارض مع مثال التسامح نفسه ،فاالقتراح القائل :إن على املرء أن
يتسامح مع تدمير التسامح هو ببساطة اقتراح متناقض ذاتياً.
من الطبيعي أنه سيكون صعب ًا جداً تعيني حدود للتسامح بدقةُّ ،
فكل تعبير
التسامح معه ،مبا في ذلك التبشي ُر بعدم التسامح ،فاحلجج
عن الرأي ينبغي
ُ
احملبذة للتسامح ،والتي ميكن إيرا ُد َها من اجلانب اإليجابي فهي صاحلة للتطبيق
على اآلراء ك ِّلها بالقوة نفسها ،أما املشكلة العملية احلاسمة ،فتكمن في
التسامح معه دائماً،
القدرة على التمييز بني التعبير عن اآلراء وهو ما ينبغي
ُ
التسامح معه.
والتصرف مبوجب اآلراء وهو ما ال ينبغي دائم ًا
ُ
إن جزءاً من االعتبارات التي حتمل على التعامل بجدية مع اآلراء التي ال
نوافق عليها يتمثل في اإلقرار بأن هذه اآلراء ميكن أن تنتشر ،وأنها إذا ما كتب
موضع التنفيذ ،قد تتحدى وتق ِّوض مؤسسات وقيم ًا ننظر إليها
لها أن توضع
َ
بتقدير واحترام ،إال أن هذا االحتمال ال يجيز وحده عدم التسامح مع التعبير
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عن اآلراء .أبعد من هذا فعن طريق ضمان التعبير احلر عن الرأي البغيض ،أو
قيم ُه ويعززها ،مظهراً كم أنه يثمن التسامح
حتى غير املتسامح يرفع
املتسامح َ
ُ
عالياً ،ويثمن األخالقية التي يستند إليها ،وإذا ما نظر إلى األمر في صورة
أي ضربة جدية ميكن أن يوجهها عد ُم التسامح احلكومي لهذه
معكوسة تتضح ُّ
أوجع من أعمال تقوم بها أقلي ٌة غير متسامحة.
األخالقية ،وهي ضربة ستكون
َ
أي نقص في التزامنا مبثلنا،
كذلك يجدر بنا أن نتذكر أن التسامح ال يعني َّ
وال يعني تناز َلنا عنها ،فنحن ملزمون بأن ال نقمع اآلرا َء التي ال نوافق عليها.
بيد أننا غي ُر مطالبني بأن نحب هذه اآلراء أونؤيدها أونشجعها ،وكل ما يتطلبه
التسامح هو ـ من ناحية سلبية ـ هوأن نسمح بالتعبير احل ِّر عن اآلراء التي ال
نوافق عليها ،و ـ من زاوية إيجابية ـ أن نوافق على القيمة األخالقية التي تقول
بوجوب وجود تعبير حر عن آراء ال نوافق عليها .ولئن كان هذا يستبعد الرقابة
إال أنه يحافظ على ح ّيز نقد ومواجهة األفكار التي ال نوافق عليها وذلك عبر
طرائق شتى.
وقد سبق للثائر البريطاني «كرومويل» أن قال« :الدولة تختار الرجال لكي
يخدموا الناس ،وهي غير معنية بآراء الرجال هؤالء ،فإذا ما توافرت لديهم الرغب ُة
أنفسنا أما َم مجتمع يضم
في خدمة الناس بصدق ،كان هذا كافياً .وقد جند َ
أقلي ًة أو أكثريةً ،كامل َة الوالء لعدم التسامح ،فهل تكون احلكوم ُة بالضرورة
َ
تخفيف تسامحها ،أو أن تطبقه انتقائياً؛ ألن املضي في
مخطئ ًة إذا ما قررت
َ
وقليل املسؤولية؟ نستطيع القول بوجود مثل
التسامح قد يكون شديدَ اخلطر
هذه املشكالت السياسية ،لكن يبقى أن املثال األخالقي للتسامح يحافظ على
مالمح أخالقية حاسمة للقضايا العملية ،فالتسامح
مالءمته وأهميته لتأكيده
َ
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يسمح بتحديد نفسه حني يبدو ذلك ضروري ًا من أجل حماية القيم األخالقية
التي تبرره ،غير أن الهدف األخالقي يبقى متمث ً
ال بإزاحة تلك احلدود وإتاحة
املجال ألوسع مساحة ممكنة أمام التسامح .فإذاما بدت حكوم ٌة ما عاجز ًة
ُ
االعتراف بفشلها
عن ممارسة فضيلة التسامح على الوجه األكمل كان عليها
وتعيني مصدر هذا الفشل ،إال أن ما يعلو َّ
كل اعتبار آخر هوأن املثال األخالقي
للتسامح يفترض في ِّ
كل شخص القدر َة على أن يكون مسؤو ًال أخالقي ًا وهو
يعارض َّ
كل نزعةٍ أبويةٍ دائمةٍ تفترض أن أشخاص ًا ما في املجتمع لن َي َس َعهم
على اإلطالق أن يصبحوا متسامحني ،ذلك أن افتراض ًا كهذا ال يتماشى مع
منطق التفكير األخالقي القائم ضمن ًا باجلانب اإليجابي من التسامح(.)١
التسامح في الشعر الغربي
في سنة 1998م َن َّظم جيرالد ج  .جامبولسكي قصيد ًة بعد أن ن َّفذ في
والصلح بني الزعماء الدينيني والروحيني»
«التسامح
البوسنة ورش َة عمل بعنوان:
ُ
ُ
ِ
وهي متثل فلسف َت ُه الكامل َة بالتسامح ،وفيما يلي ُ
أبيات هذه القصيدة
بيان
اإلنسانية:
• •التسامح هو وصف ُة السعادة ،وعد ُم التسامح هو وصف ُة املعاناة ،هل من
التسامح إلى جوا ِر األلم بصرف النظر عن أسباب هذا
املمكن أن يجتمع
ُ
األلم؟
• •إن التمسك باألفكار االنتقامية وكبت احملبة ،والعطف داخلنا سيؤثران
بالتأكيد في صحتنا وفي جهازنا املناعي.
• •والتمسك مبا نسميه الغضب املبرر يتدخل في جتربة إحساسنا بالسالم.
• •أن تسامح فال يعني أن توافق على حدث ما ،وال يعني التغاضي عن
السلوك العنيف.
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•التسامح يعني أال نعيش في املاضي املخيف.
اجلروح القدمي ُة ،فال تستمر في النزيف.
•التسامح يعني أن تنكفئ
ُ
•التسامح يعني أن حتب وتعيش احلاضر ِّ
بكل ما فيه من ظالل املاضي.
•التسامح يعني أن تتحرر من الغضب واألفكار الهدَّ امة.
•التسامح يعني التخلي عن جميع آمالك التي كنت تتطلع إلى حتقيقها
في املاضي.
أي شخص من قلبك.
•التسامح يعني أال تستبعد َّ
جرح قلبك الذي س َّببه عد ُم التسامح.
•التسامح يعني أن تداوي َ
•التسامح يعني رؤي َة نو ِر اهلل في كل من حولك ،بصرف النظر عن
طباعهم.
•التسامح ليس من أجل اآلخرين فقط ،ولكن من أجل أنفسنا ،والتخلص
من األخطاء التي قمنا بها ،واإلحساس باخلزي والذنب الذي ال زلنا
نحتفظ به داخلنا.
أنفسنا.
•التسامح في معناه العميق هو أن نسامح َ
•التسامح يعني أن نحس بأن اهلل يغفر لنا ،وأن نحس بوجوده دائماً ،وبأننا
َّ
يتخل ع َّنا.
لسنا وحدنا ،وأنه لم
•لو نسامح في احلال َ
دون تأجيل يعني أننا لم نعدْ ملك أو ملكة نادي
التأجيل.
•التسامح يفتح الباب بيننا وبني الروح ،فلنتكاتف مع أنفسنا ،ونصبح
مع اهلل.
•الوقت ليس مبكراً على التسامح ،كما أنه ليس متأخراً لكي نسامح.
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كم من الوقت تستغرقه في التسامح؟ إن ذلك يتوقف على معتقداتك .ولو
كنت تعتقد أن ذاك لن يحدث أبداً ،فإنه لن يحدث أبداً .إذا كنت تعتقد أن
األمر سيستغرق ستة أشهر؛ فسيستغرق ستة أشهر ،إذا كنت تعتقد أن ذلك
لن يستغرق ثانية؛ فإنه لن يستغرق أكثر من ذاك.
إميان أن السال َم سيعم العالم عندما يبادر ٌّ
قل ُب ُه ك ُّل ُه ٌ
كل منا ،ويتحمل مسؤولي َة
أن َيسامح َّ
نفس ُه ،ويكون تسامح ًا تام ًا(.)١
كل شخص ،وكذلك َ
التسامح في الشعر العربي
التسامح واملساواة والعدالة ،
العربي  ،قد ُمي ُه وحدي ُث ُه ِبقيم
يزخر الشع ُر
ِ
ُّ
وقد دأب شعرا ُء اجلاهلية على تعزيز مفهوم الوفاء والتسامح  ،والدعوة إلى
السالم في مدائحهم دون النظر إلى اختالف أديانهم ّ ،
ولعل أبرز هؤالء داعي ُة
بن أبي سلمى» أحدُ املتح ّنفني العرب باجلاهلية  ،فحني أصلح
السالم «زهي ُر ُ
ُ
بن عوف» بني احليني املتحاربني في حرب داحس
«ه ِر ُم بن سنان»
َ
و»احلارث ُ
والغبراء ،واحتمال ِ
ديات القتلى ،ونشر السالم في غضفان ،تدفقت عندها
ني إلى السالم ،فقال:
شاعري ُت ُه ،وتغنى بالسالم ،واستفظع
احلرب ،ومدح الداع َ
َ
بالبي ِت ِّ
الذي َط َ
ٌ
ــر ُه ِم
اف َح ْو َل ُه
رجــال َب َن ْـو ُه ِم ْن ُق ِر ْي ٍش َو ُج ْ
فأ ْق َس ْم ُت ْ
ـــد ُتــــا على ِّ
ِ
سـ ِح ْي ٍل و ُم ْب َر ِم
الس ِّي
ــــدان ُو ِج ْ
ــم َّ
ميينـ ًا ل ِن ْع َ
كل َح ٍال ِم ْن َ
ونلحظ هنا صورة من توظيف ال ُبعد الديني في إشارة واضحة إلى أثر تلك
االرتباطية بني الدين والشعر في بناء الصورة التسامحية الداعية إلى السالم،
فهو يقصد هنا بالكعبة املش َّرفة  ،وبقريش وجرهم ـ الرتباطهما التاريخي
واملكاني والديني بالبيت العتيق ـ بني هذين السيدين أفضل الناس جميع ًا
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س ْلم ًا أو حرب ًا  ،ثم قال:
َتفَا ُنوا َو َد ُّقوا َب ْي َن ُه ْم ِع ْط َر َم ْن َشم
		
مـا َع ْبسـ ًا َو ُذ ْب َيانَ َب ْع َد َمـــا
َت َد َار ْك ُت َ
الس ْل َم َو ِ
وف ِم َن الق َْو ِل َن ْس َل ِم
		
اسع ًا
بِ َ ٍال و َم ْع ُر ٍ
َو َق ْد ُق ْل ُت َما إ ِْن ُن ْدر ِِك ِّ
يشير هنا إلى أنه وبعد أن وصلت احلرب بني قبيلتي عبس وذبيان مرحلة
السيدان إلنقاذهما من هذا املصير  ،وصرحا بأن دفع ِ
ِ
اإلفناء  ،بادر ِ
ديات
هذان
القتلى من الطرفني  ،واملبادرة بطيب الكالم سيصل بهما إلى السالم الشامل
والعادل للجميع.
وفي إطار ترسيخ مفاهيم الوفاء والتسامح اإلنساني في الشعر اجلاهلي دون
اعتبار لالختالف الديني  ،فإن في مسيرة حياة األعشى ما يؤكد أن جتاوز
ٌ
وتعامل مع اآلخرين  ،فقدم مع وثنيته صوراً عدة من ذلك  ،فهو
الدين ممارس ًة
وفي يقيم على ميثاقه  ،وال يضيع في
ميدح قيس بن معد يكرب اليهودي بأنه ّ
يومه ما أعطى عهد نفسه  ،فقال فيه :
ني عني ضمارا
ضــاع له ذ َّم ٌة
و َم ْن ال ُت
ُ
فيجعلها ب َ
كما مدح األسود بن منذر اللخمي النصراني بوفائه للمستجير ،فقال فيه:
جبال وصلتها بجــبـال
ووفاء إذا أجرت فما غُ َّر ْت
ومن الشعراء الذين جسدوا حقيقة التسامح الذي كانت تعيشه أمة
ُبن رؤبة النصراني الذي عاش في البصرة ،وفي
اإلسالم ،الشاع ُر الراج ُز العجاج ُ
البادية املجاورة لها أيام اخللفاء الراشدين  ،ثم في عهد بني أمية  ،وكان
موالي ًا لألمويني  ،فحارب مع جيوشهم أعداء دولتهم  ،ومع عزوفه عن الرموز
واملضامني النصرانية في شعره إال ما ندر  ،نلحظ في رجزه مضمون ًا إسالمي ًا منه
ذكر نبي اإلسالم صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم بقوله :
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حمد ُم ْـذ ْأن غَ ف َْر
		
تار ُه اهلل ا ِخل َي ْر
محمداًْ ،
مـا ونى ُم ٌ
واخ َ
َف َ
ين به حتى َظ َه ْر
		
ـضى وما غَ َـب ْر
َل ُه اإلل ُه ما َم َ
ْأن َأظ َه َر الدِّ َ
ولعل مرد شيوع املعاني اإلسالمية لدى الشعراء النصارى أنهم متث ّلوا مبادئه،
ولذا ال نعجب حينما نرى العجاج ينهي عن شتم اآلخرين ولو كانوا على غير
دينه  ،فقال :
شتم البريء مغنما
		
املسلما
ال َأش ُت ُم املر َء الكر َمي
َ
وال أرى َ
وقد طرحت املادة الشعرية في العصر األندلسي قضية الس ْلم مع العدو وعقد
الصلح معه  ،وأصبح ُ
أهم خصلة ُيدح بها في
قبول املمدوح بالسلم مع أعدائه َّ
هذه احلقبة من دولة اإلسالم باألندلس  ،قال ابن اخلطيب في ممدوحه يوسف
األول معززاً تلك النصيحة التسامحية بسندها الديني :
والعلق
منها مبسـتحكم األسـباب
وإن هــــم جــنـحوا لـلـــسلـم
ِ
إذ ذاك واستبق فال من ظبـــاك بق
فاجنح لها بكتاب اهلل مقتدي ًا
وفي العصر احلديث قال الشاعر أحمد شوقي :
يــ ِ
ــمــاال
		
وعيد َأ ْح َم َد َأ َفال
عيد املسيح
ُ
ُ
ان َو َضــا َء ًة َ
وج َ
َي َت َب َار َ
وج َه البسيط ِة حاال
		
ِم ْيال ُد إ ِْح َس ٍان و ُه ْج َر ُة ُسؤدد
َق ْد غ َّير َ
وقال إلياس فرحات وهو شاعر نصراني :
َط ٌ
والس َما
َس َلم ٌعلى ا ِإل ْسال ِم أ َّيا َم َم ْج ِده
ويل َع ٌ
ريض َي ْغ ُم ُر ا َأل ْر َض َّ
َأ َعدَّ ْت ِل َن َص ِر ا َحل ِّق َس ْي َف ًا ومر َق َما(.)١
َ َنى َف َن َم ْت في ِظ ِّل ِه َخ ْي ُر ُأ َّم ٍة
33

مفهوم ثقافة التسامح
بشرا ،بعضنا مع بعض
تعني ثقافة التسامح أن نتعلم أن نعيش بكوننا ً

( )١د .عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الحليبي  :قيم التسامح واالعتدال الديني يف تراثنا الشعري العريب  ،مجلة جامعة امللك خالد للعلوم اإلنسانية ،
املجلد الثالث والعرشون  ،العدد الثاين  ،صفر 1436هـ ديسمرب 2014م ،ص  20وما بعدها.
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بعضنا اآلخ َر ،فكل إنسان
مختلفني بأفكارنا وطريقة سلوكنا ،ودون أن يزعج ُ
ميلك حرية املعتقد وحرية التنقل وحرية العمل ،وميلك من الرغبات الشخصية
ما ال يضر باآلخرين ،كما ميلك مصلحة شخصية مشروعة في ضوء القانون
والعدالة.
وكما أن لنا حق ًا في اعتناق ما نشاء من أفكار و ِقيم ،كذلك لآلخرين ُ
مثل
هذا احلق سواء بسواء ،فإذا حجبنا هذا احلق عنهم فماذا نقول عن أنفسنا
حينما نتخلى عن أفكار ُعر َفنا بها أو سلوك اشتهرنا به ثم ذهبنا إلى نقيض
أنفسنا حري ًة كامل ًة في اعتناق األفكار
ذلك من أفكار وسلوك؟ فإذا منحنا َ
وانتهاج أي سلوك ،فاآلخرون ينبغي أن ميلكوا مثل هذا احلق ،فال يجوز أن
نتساهل جتاه أنفسنا ،ثم نحرم اآلخرين من مثل هذه احلقوق والسلوكات وإال
ُعدَّ ذلك مبنزلة أنانية بغيضة ميكن أن تنغص َ
َ
وعيش غيرِنا.
عيشنا
إن البشر يعيشون في طبقات اجتماعية ،ويشكلون فئات مهنية أو حرفية،
وينتمون إلى مذاهب دينية في األغلب األعم ،وهي حقيقة واقعية نشأت
البشرية في ظلها ،وليس مبقدورها أن تتخلى عنها؛ ألن البشر ليسوا متشابهني
ُ
األبيض واألسو ُد واألسم ُر
ُ
الطويل والقصي ُر ،ومنهم
كطوابع البريد ،وإمنا منهم
ُ
االجتماعي
واملتوسط ،ومنهم
الغني والفقي ُر
واألحم ُر واألصف ُر ،ومنهم
ُّ
ُّ
والديني
املدني
ني اليسار ،ومنهم
اليميني
واالنعزالي ،ومنهم
ُّ
واليساري ومي ُ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
الذكي ،وشديدُ الذكاء ،ومحدو ُد
ومن هو متد ّين يؤمن باملبادئ املدنية ومنهم
ُّ
الذكاء ،واحملرو ُم منه ،وهم أحرار كامل احلرية في معتقداتهم وسلوكاتهم طاملا
لم تسبب ضرراً لآلخرين .وجوهر املوضوع يكمن في أن نرضى لآلخرين
أنفسنا ،ونحترم اآلخرين بقدر
ما نرضاه ألنفسنا ،ومننح اآلخرين ما مننحه َ
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أنفسنا ،فإذا رسخت ُ
مثل هذه السياسة الفكرية والنفسية في عقولنا
احترامنا َ
أنفسنا قضا ًة
وأفئدتنا فنستطيع أن نعيش مع ًا بسالم وهدوء ،أما إذا وضعنا َ
على اآلخرين وكأننا ُمبرؤون من األخطاء واخلطايا ،واآلخرون مشحونون بها،
فهذا ليس من العدل بشيء ،فمن املساواة أن ننظر إلى أنفسنا أننا لسنا فوق
اآلخرين وال أدنى منهم .واآلخرون بدورهم مطالبون بأن مينحوننا مثل هذه
أنفسهم مالكني للحقيقة املطلقة،
احلقوق واحلريات ،فال يجوز لهم أن يعدُّ وا َ
ونحن على ضالل وتضليل ،كما ال يجوز لهم أن يكونوا ُحكام ًا على أفكارنا
شخصا على آخر ،وال تكن ميزة
وسلوكنا ،فمبدأ املساواة يعني أال نفضل
ً
لشخص على آخر إال املزايا التي يقررها الصالح العام أو العدالة أو القانون أو
األخالق.
أن ندس أنفسنا في شؤون اآلخرين هو سبب التوتر في العالقات االجتماعية
الذي يحصل في هذا الشأن ،فكل إنسان مسؤول عن سلوكه وأخالقه ومصيره،
وإذا كان سلوك اآلخر ال يعجبك فليكن سلوكك نبيالً ،وإذا كانت أخالقه ال
قيم خاص ٌة،
تروقك فلتكن أخال ُق َك حميد ًة ،وإذا كان لآلخرين تقاليدُ أو ٌ
اخلاص الذي يترجم ثقافتهم
أو شعائ ُر اجتماعي ٌة أو مذهبي ٌة ،فهذا شأنُهم
ُ
ومعتقداتهم ،فاألفراد أحرار في تبني ما يشاؤون من تقاليد ،أو اعتناق ما
يستسيغون من قيم ،فهذا أمر أخص في خصوصياتهم ،وأدخل في عقلياتهم.
وإذا كانت ثمة أفكا ٌر ال نرتاح لها وال نتقبلها فحري ُة احلوار العلمي املوضوعي
ُ
السبيل إلى مناقشة هذه املوضوعات ،ومن خالل مقارعة احلجة باحلجة
هي
وتنقيصهم بسبب معتقداتهم أو
تعييب اآلخرين
نتوصل إلى احلقيقة ،أما
ُ
ُ
ٌ
سلوك استبدادي فوقي يصورنا أوصيا َء على اآلخرين وكأنهم
أفكارهم فهذا
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مذنبون أو ناقصو أهلية!!
إن ثقافة التسامح ال تعني أن نتقبل أذى اآلخرين أو سطوتهم ،أو إجبارنا
على اعتناق أفكارهم غير راغبني بها ،وإمنا تعني أن نعيش وندع اآلخرين
أن يعيشوا ،وأن نتسامى في سلوكنا الشخصي بكونه من مظاهر السلوك
احلضاري الرفيع.
قد يحدث االصطدا ُم بني البشر في ظل ِقيم التسامح ،ولكن هذا االصطدام
يحل بطرائق حضارية أو قانونية ،فاحلياة ال تسير على وتيرة واحدة كما هي
احلال في مجتمع النمل أو النحل ،وإمنا تسير بطرائق حلزونية ،لذلك فإن
النظرة الواقعية إلى احلياة جتعلنا نبتعد عن مثاليات ليست متداولة .وال يعني
التسامح أن أتنازل عن ديوني إال إذا شئت بكامل حريتي في ذلك .كما ال
تعني ثقافة التسامح أن أتنازل عن حق من حقوقي أو حرية من حرياتي لغرض
متساو بني
أن تتسع حقوق اآلخرين وحرياتهم ،فمقدار احلقوق واحلريات
ٍ
البشر ،ويتكفل القانون بحمايتها ورد االعتداء عليها .إن تشابك املصالح،
وتعدد املشارب ،وتناقض األفكار ،وتشعب األيديولوجيات ،وتنوع املفاهيم
يجعل من ثقافة التسامح ضرور ًة عملي ًة قبل أن تكون ضرور ًة علميةً ،فيجب أن
نعيش بسالم وهدوء ودون عنف أو اعتداء ،وثقافة التسامح التي تأخذ طريقها
للتفعيل بسلوك الفرد ،وكل فرد ،والكفيلة بتحقيق املجتمع املسالم ،وهذا ال
يعني استبعادنا حقيق َة الصراع الطبقي أو الصراع االجتماعي بني األفراد ،وإمنا
الصراع في عالقاتنا الفردية واالجتماعية
يعني أن نعيش من دون أن يؤثر هذا
ُ
القائمة على سلوك حضاري ينم عن االحترام.
وقد قال عالم القانون اجلنائي الدكتور عبد الوهاب حومد« :لو سأل املر ُء
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نفس ُه عن أسباب كثير من اجلرائم التي تقلق املجتمع ،وترهق احملاكم ،وتنشر
َ
البغضاء والشحناء بني الناس لوجد أن األسباب تكمن في ضيق الصدر وعدم
التسامح .ولكن املروء َة لم تقدم كبراء في نفوسهم قالوا النفعاالتهم :موتي
بغيظك في مواقف إنسانية تخرج السيطرة فيها عن طاقة احلصفاء»(.)١
إن املجتمع يعج باالنحراف والصراع واألذى ،وتأتي الدولة لكي تفرض حكم
القانون ،كما أن أخالقيات األفراد الصاحلني جتعلهم قدوة حسنة في السلوك
ُ
االختالف في املذهب
أساسها
االجتماعي ،املهم أن نتجنب تكوين عداوة ُ
خالفات حاد ٌة على املستوى
الديني أو الفكري أو السياسي .فقد حتصل
ٌ
السياسي بني الطبقات أو الفئات أو األفراد؛ وهي خالفات من س ّنة احلياة،
فمصالح البشر قد تدفعهم إلى االصطدام عاج ً
طرائق
ال أو عاجالً ،ولكن ثمة
ُ
ُ
حضاري ٌة ملعاجلة االختالفات في ظل النظم احلرة ،القائمة على املساواة واحترام
حقوق الفرد وحرياته .والصورة مختلفة عندما حتصل اختالفات في مجتمعات
متخلفة فقيرة بحرية الفكر ،أو محرومة من ممارسات احلرية ،ففي املجتمعات
ال سلمي ًا وحتت رقابة الدولة والرأي
ُواالصطدامات ح ً
املعاصرة ُت ُّل االختالفات
ُ
واالصطدامات في املجتمعات املتخلفة يقودها
االختالفات
العام ،في حني
ُ
ُ
واليابس من أجل
أفرا ٌد طامعون من دون وجه حق بالسلطة ،فيحرقون األخض َر
َ
هذا الهدف اخلاص.
والصراع في املجتمعات املعاصرة يأخذ طابع ًا فكري ًا وسلمياً ،في حني هو
في املجتمعات النقيضة يأخذ طابع ًا دموي ًا وشريراً .وكلما تأصلت ثقاف ُة
التسامح في جذور الطبقات والفئات االجتماعية واألفراد يصبح لدينا املجتمع
34

( )١د .عبد الوهاب حومد :الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس ،مجلة العريب ،العدد  ،356الكويت1988 ،م ،ص.31
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َ
املدني القادر على تسيير ِ
ِ
االعتماد املطلق على الدولة.
ودون
نفس ِه بنفسه
إن على املفكرين والعلماء واملثقفني والفنانني والسياسيني ممن يهمهم دفع
عجلة التقدم والتحضر ملجتمعاتنا أن يبدؤوا بتخطيط إستراتيجيات تعليمية
وتربوية وإعالمية لثقافة التسامح ،بحيث يفهم ُّ
كل فرد أن لآلخر ح ًقا كحقه،
وميلك حري ًة ينبغي أ ال تقل عن حريته ،وأن اإلنسان بوصفه قيم ًة حضاريةً،
ووسيل َة احلرية وهد َفها ،جدي ٌر باالحترام لكي نثبت للشعوب واألمم املتقدمة
أننا جديرون باالحترام ،وعليهم أن ميدوا أيد َيهم إلى إخوانهم في اإلنسانية
لكي نبني عامل ًا قائم ًا على السالم واحملبة وخالي ًا من االضطهاد والتمييز والفقر،
ونساء ،أطفا ًال وشباب ًا وشيوخاً.
رجا ًال
ً
واحلقيقة أن ثقافة التسامح ليست شعاراً سياسي ًا أو ثقافي ًا أو أخالقياً ،كما
واجب التنفيذ ،وإمنا هي فلسف ُة حياةٍ من الضرورة
أنها ليست قراراً إداري ًا
َ
اجلميع إميان ًا صادق ًا ال تشوبه شائب ٌة ،ويدافعون عنها ألن لديهم
أن يؤمن بها
ُ
هانئ ال تنغصه
مصلح ًة عام ًة حيوي ًة مباشر ًة في سيادتها لكي ينعموا بعيش ٍ
العداوات والكراهي ُة.
ُ
احلق في احلياة والعدالة وحرية
ويترتب على ثقافة التسامح أن لكل فرد َّ
الفكر واملعتقد ،بغض النظر عن أصله أو جنسه أو أفكاره ،فثقافة التسامح
ليست يافط ًة تُعلق في املؤمترات واملنتديات الثقافية واالجتماعية والسياسية،
وإمنا هي فلسف ٌة قوا ُمها :لي حقي في الفكر ولآلخرين حقو ُقهم ،فال أقبل
أي ذريعةٍ غي ِر شرعيةٍ  ،كما ال أسمح لنفسي بالتهور
االنتقاص من حقي حتت ِّ
اجلميع على حقوقهم
وحينئذ يطمئن
عن طريق االنتقاص من حقوق اآلخرين،
ٍ
ُ
وحرياتهم وأفكارهم ،ويعيشون عيش ًا الئق ًا باإلنسان وكرامته.
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وتتطلب ثقافة التسامح بغية صيرورتها نهج ًا اجتماعي ًا عاماً ،عد َم السماح
بأي صورة من صور التعصب أو الالتسامح ،فما فائد ُة هذه الثقافة إذا كان لكل
ودب حري ُة االعتداء على قيم التسامح ومبادئه؟
هب َّ
من َّ
إذاً ،ثقافة التسامح تتطلب أن يدافع عنها على الصعيدين الرسمي
(القانوني ،واإلداري ،والتنفيذي ،واألهلي) ويتم ذلك رسمي ًا بتجرمي دعوات
وأفعال الكراهية ،وإصدار مدونة للتسامح ،ذات مبادئ مفصلة ،والعمل على
تدريسها في املدارس ،واجلامعات ،وورش العمل واإلنتاج ،وتقييد العاملني
بالدولة مبختلف أصنافهم باحترامها وتنفيذها .أما على املستوى األهلي،
فإن مؤسسات املجتمع املدني مطالب ٌة أكث َر من غيرها بتفعيل هذه الثقافة في
ممارساتها وإجراءاتها ،فثقافة التسامح تبقى حبراً على ورق إن لم يتم تفعيلها
رسمي ًا واجتماعي ًا وفردي ًا  .ورعاية قيم التسامح ومبادئه مسؤولية اجلميع،
جتنب التردد في القيام
القيم واملبادئ تغذي اجلميع ،فعليهم ُ
ألن ثما َر هذه ِ
جناحها
مبسؤولية الدفاع عن التسامح بوصفهافلسف ًة فكري ًة واجتماعي ًة ثبت ُ
في املجتمعات املتقدمة.
إن تفعيل ثقافة التسامح يعني وضع املجتمع على سكته الطبيعية ،بغية أن
ُ
النضال لكي يجري
يعيش وينمو ويتقدم في س ْلم وطمأنينة عامة .وينبغي
جلب املزيد من األفراد العاديني واملثقفني واملؤسسات االجتماعية لهذه الثقافة
ُ
اخلالقة ،بحيث تصبح في املطاف األخير الفلسف َة العام َة للمجتمع التي يدافع
عنها اخل ّيرون ،أما الرافضون لهذه الثقافة ،فلن ينالوا غير امتعاض األغلبية
الغالبة التي رفضت لهذه الفلسفة بديالً.
في ظل ثقافة التسامح متضي احليا ُة بانسيابية مدهشة ،فال يتدخل األفرا ُد
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في شؤون ِ
بعضهم على أفكار
بعضهم إال في أضيق احلدود ،وال يعترض ُ
ِ
بعضهم اآلخر إال بصورة استثنائية .ال أقول إن احليا َة ستكون وردي ًة وخالي ًة
من املنغصات ،ولكن أقول :إنها ستكون مقبول ًة في مقاييس الراحة الفردية
تصميمهاتصميم َ
اكامل الدقة
رسم احلياة أو
والس ْلم االجتماعي ،فال ميكن ُ
ً
وإمنا تنظم ذاتي ًا بتأثير ثقافة التسامح .ولعل إلقا َء نظرةٍ عجلى على املجتمعات
مجتمعات
يدع مجا ًال للشك أنها
ٌ
الفقيرة بهذه الفضيلة يكشف لنا مبا ال ُ
بعضهم َ
والعداوات تنشأ ألسباب
بعضاً،
بائس ٌة وشقي ٌة ،فاألفراد ال يطيق ُ
ُ
تافهة ،واالنسجا ُم بني األفراد يتضاءل وينكمش؛ ألن َّ
كل أحد يرغب في فرض
رأيه على الثاني ،وأن يعيش اآلخرين على هوى ومزاج بعض من تسلط سلطة
أو هيمنة على نفوذ أو قدر على َل ِّي أعناق اآلخرين بفعل الظلم أو الالمساواة.
َ
تفضيل ثقافة التسامح يجعلهم ال يستغنون عن االبتسامات،
إن اعتياد األفراد
وال يترددون في احترام ِ
وحينئذ
بعضهم بعض ًا ؛ألنهم بحاجة إلى قيمة االحترام،
ٍ
النفوس في ظل
النفس البشرية السوية منواً مدهشاً،في حني تتخبط هذه
تنمو
ُ
ُ
دياجير الكراهية والشك وضعف شديد في االحترام فيما بني األفراد .وليس
من حق أحد أن يغضب على آخر ألنه يعتنق أفكاراً ال تعجبه أو يأتي بسلوك
ال يروق له ،إن كل فرد ح ٌّر في حياته اخلاصة وفي أسلوب عيشه وال توجد
شرائع أو س ٌ
نن متنح الفرد إذن ًا للتدخل في شؤون اآلخرين باستثناء النصيحة
ُ
املنتجة التي تنم عن خُ لق رفيع وحرص على اآلخر .إن ثقافة التسامح قادرة
على مدنا بخبرات نفسية واجتماعية جتعل احليا َة أمامنا أكث َر بهجةً .واحلقيقة
َ
ِ
وقيم األخالق تشجع ثقاف َة التسامح؛ ألنها
األديان
أن
والفلسفات اإلنساني َة َ
بعضهم بعض ًا عامة.
تدفع البشر لكي يعيشوا منسجمني إلى حد ما ويتقبل ُ
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وال شك أن عدم التسامح ثقاف ٌة مدمر ٌة ،إذ إنها تدمر حام َلها ،كما تدمر
املجتمع الذي تسود فيه ،فبد ًال من التمتع باحلياة متت ًعا ً
عادل يتأذى الضمي ُر
َ
العاملي من وجود بؤرة عدم التسامح أو التمييز ،فهي صور ٌة تؤدي
اإلنساني
ُّ
ُّ
ِ
بشرات البشر نشأت بفعل
حتم ًا إلى االضطهاد املباشر أو غير املباشر .إن
مناخات القارات ،والبد لإلنسان أن يكون في ظل هذا املناخات َ
أبيض أو أسو َد
أو غي َر ذلك من ألوان جنسه ،ومبا أن العقول تفكر ما شاء لها التفكي ُر ،فليست
ُّ
كل األفكار املطروحة سليم ًة وصاحلةً ،ومن َث َّم فنحن ال منلك سوى أداة احلوار
ملناقشة اآلخرين ضمن حجج وأسانيد منطقية مقبولة ،فقد تقدمت البشري ُة
في فلسفاتها وأفكارها ومعلوماتها باحلوار الذي قاده فالسف ٌة كبا ٌر وعلما ُء
متميزون وسياسيون حكما ُء .ويتعني أن نتعظ باملاضي ،فالتاريخ يطرح لنا
دروس ًا في غاية األهمية ،ولكن مشكلة بعضنا تكمن في جتنب االستفادة من
هذا التراث العظيم .وحينما تتخبط البشري ُة في مسيرتها؛ فذلك ألنها تكرر
مصالح ضيق ٌة وأفكا ٌر متحجر ٌة هي التي
أخطاءها بوساطة قادتها الذين تقودهم
ٌ
تقودهم إلى احلروب.
إن املجتمع غي ُر قادر على بناء نفسه إن لم يوفر ألفراده ثقافة التسامح ،فهذه
اجلميع
الثقافة من شأن إعمالها توفي ُر الظروف النفسية واالجتماعية لكي يعمل
ُ
جنب ًا إلى جنب في عملية البناء دون أن ينظر الواحدُ إلى لون الثاني أو فكره أو
طائفته .ففي كل طائفة دينية خيرون وأشرا ٌر ،فلماذا يعتقد بعضنا أن الطائفة
األخرى هي طائف ُة أشرار ،في حني ينسى أو يتناسى أن في طائفته َ
مثل هؤالء
البشر .إننا يجب أن نفرق بني األفكار والسلوك ،فاألفكار يعتنقها جمهو ٌر من
املؤمنني بها ،ولكن عند فحص سلوكياتهم جند أنها متباين ٌة تباين ًا شديداً في
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ونفوسهم .إن النظرة الواقعية لألفراد
عقولهم
يوحد الفك ُر الطائفي
َ
الوقت الذي ّ
َ
واملجتمعات تكون نظرة عادلة فيما إذا أخذنا الظروف املوضوعية في االعتبار.
واملشكلة اإلنسانية الكبرى لدى األفراد تتمثل في إغداق العاطفة نح َو األبناء
األمهات واآلبا ُء أخطا َء أبنائهم
وحرمان اآلخرين منها ،ففي الوقت الذي تبرر
ُ
التي قد تصل إلى حد اجلرمية اجلنائية إال أنهم ال يتساهلون جتاه أخطا ِء الغرباء،
املزدوج الذي يبرر للفرد أن يتعامل باللون األبيض مع أبنائه أو
وهذا هو املعيا ُر
ُ
ُ
وبطالن هذا املعيار يكمن في
أقربائه ،وأن يتعامل باللون األسود جتاه اآلخرين،
النظر إلى اخلطأ نظر ًة مزدوجةً ،فهو خطأ ال ميكن غفرا ُن ُه جتاه الغرباء ،في حني
ٌ
عادي أو خط ٌأ مبر ٌر ميكن التغاضي عنه ،وهذا منتهى اجلور.
هو
تصرف ٌّ
وأول خطوة بعد اإلميان بفضيلة التسامح أن نتقبل اآلخرين كما هم ،وكما
أرادوا لشخصياتهم أن تظهر ،ولقراراتهم أن تُرسم ،ال إعالء إلرادتنا على
إرادتهم ،وال أن نصدر قراراً فوقي ًا نطلب منهم تنفيذه دون أن يكون لهم
َ
بيادق نحركها كما نشا ُء أو
دور في مناقشاته أو قبوله .إن اآلخرين ليسوا
مسامي َر نضعها في أي ماكينة ،وإمنا هم بشر ال َ
َ
نقصان
فضل لنا عليهم وال
في إنسانيتهم .وقد يدفعنا ُ
املال (الثروة) أو السلط ُة (املنصب) إلى االستعالء
ٌ
قانون
دين وال
على اآلخرين ،أو غمط حقوقهم ،ولكن هذا
َ
الوضع ال يقره ٌ
ٌ
أخالق ،فإذا لم تكن هذه املعايي ُر موضوع ًا للتطبيق في مسيرة حياتنا في
وال
عالقاتنا مع اآلخرين؛ فإن املجتمع يتحول إلى أشبه بغابة يفرض األقوى رأ َي ُه
على الضعيف أو األضعف ،وهو وضع لم تعد البشري ُة تقبل به ،فاحلضارة
اإلنسانية العاملية املعاصرة بلغت شأواً حتقق فيه احترا ُم حقوق اإلنسان وحرياته
األساسية ،بل امتد هذا االحترا ُم إلى حقوقه االجتماعية واالقتصادية.
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إن بشر اليوم ليسوا كبشر األمس ،حيث ساد التميي ُز واالضطها ُد سياد ًةعادي ًة
ً
أشكال مختلف ًة من هذا التمييز أو ذاك االضطهاد إال أنها
صحيح أن ثمة
ٌ
جميع اخليرين على إدانتها والعمل على مكافحتها في سائر
أشكال يتفق
ُ
الصعد واملجاالت.
إن البشرية بعد أن بلغت سن الرشد قبل قرنني من الزمان أصبحت اآلن
تتمتع باحلكمة األخالقية .صحيح أن هناك ما زال كثير من مظاهر الوحشية
والظلم إال أن ثمة رأياً عام ًا عاملي ًا مستنيراً ال يفتأ في إدانتها والعمل على
استئصالها .إن نضال البشرية املعاصرة نحو غد مشرق منير يرفع لوا َء ُه كثي ٌر من
الفالسفة واملفكرين والعلماء واملثقفني والفنانني والسياسيني الذين يرغبون في
النظم االستبدادي ُة
خال من احلروب واالضطهاد والفقر ،ومهما تكالبت
عالم ٍ
ُ
فهي ال جتد نصيراً لها في صفوف الشرفاء من املثقفني والفنانني والسياسيني.
ُ
موضع
األوان لكي توضع ثقاف ُة التسامح
وفي املجتمعات العربية كلها ،آن
َ
التفعيل بعد رسم إستراتيجية علمية ِ
ذات موارد متنوعة لتحقيق مثل هذا
الهدف النبيل ،فهذه املجتمعات تتخبط وتكاد حتتضر في ظل االستبداد
ُ
األوان لوضع حدٍّ لهذه األنظمة اجلائرة ،لهذا أقول :إن ثقافة
السياسي ،وآن
التسامح تقوم على مبادئ أساسية ،أبرز َُها:
ٌ
إنسان
• •مبد ُأ االعتراف بوجود اآلخر ،فهو ليس جماداً أو شجر ًة ،وإمنا هو
مثلي ومثلك.
• •مبدأ املساواة التامة بني األفراد ،فال أحدَ يسمو على آخر.
• •مبدأ االعتراف بحق اآلخر في االختالف ديني ًا أو لغوي ًا أو قومياً.
• •مبدأ ضرورة التعاون والعيش املشترك بني البشر.
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• •مبدأ إدراك أضرار االنغالق وسوءات التعصب والغلو.
حتت سطح فلسفة واحدة أو فكر واحد،
• •مبدأ االعتقاد بأن احلقيقة ال تقع َ
وهي ليست مطلقة.
• •مبدأ أن عقيدة اآلخر ال تثير حنقي أو حتفظي .
َ
التقليل من شأني اخلاص.
• •مبدأ إدراك أن التسامح ال يعني
• •مبدأ تفعيل االحترام املتبادل واإلميان باحلوار احلر .
• • مبدأ االستعداد بقبول رأي اآلخر إن كان صواباً ،واحترامه إن لم يكن
كذلك.
• •مبدأ عدِّ التسامح وسيل ًة لالرتقاء بالسلوك الفردي واالجتماعي.
ِ
الشأن:
زبد ُة القول في هذا
البد من التشديد على التسامح ونقول :التسامح ثم التسامح ثم التسامح،
ونشدد على العقل ونقول :العقل ثم العقل ثم العقل ،ثم نقول :احلرية
ثالث مرات ،ضمان ًا للتسامح ،وذلك على الرغم مما ينتاب احلرية والتسامح
من إشكال .وينبغي تخطي التسامح إلى العدل واحملبة املطلقتني ،فنحن نقبل
بالتسامح ولو كان صغيراً على قياسنا ريثما يتطور بتطور احلرية ،فنصل إلى
شاطئ األمان دون نسيان ربط كل مفهوم بظروفه االقتصادية ـ االجتماعية التي
جتعل معناه يتلون بحسب الظروف التاريخية.
ومن املهم التركي ُز على ضرورة تأمني املناخ للحرية ،كما يسبح في مجالهما
التسامح ؛ والتاريخ ليس ملجرد القراءة ،بل حملاولة االتعاظ منه،لكن ق َّلما يتعظ
الناس في واقع احلال ،أخيراً نقول :احلوار ،ثم احلوار ،ثم احلوار لغ ُة العقل
ُ
لصون احلرية ،والتسامح وتأمني السالم(.)1
35

( )1عاطف علبي :مرجع سبق ذكره ،ص  89وما بعدها.
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٢ـ التسامح في اإلسالم
لغرض إلقاء نظرة عجلى على موضوع التسامح في اإلسالم ،فإننا سوف
نتكلم عن منهج تسامحه مع غير املسلمني ،واحلقوق املقررة لغير املسلمني،
وشهادة الغربيني املنصفني حول تسامح اإلسالم.
منهج تسامح اإلسالم مع غير املسلمني
حرص املسلمون امللتزمون ،وما زالوا يحرصون على تقدمي اإلسالم على
أنه دين االعتدال والوسطية والتسامح ،فيرغبون في العيش بسالم مع األمم
والشعوب واجلماعات األخرى ،فهذا الدين منفتح غير منغلق ،وهو مهيأ
َ
األرض وما عليها ،ولذلك يبعث اهلل إلى من يجدد
للبشرية إلى أن يرث اهلل
هذا الدين َّ
كل مئة سنة ،متجاوب ًا مع الظروف واألحوال والنوازل.
ويعرض املسلمون دي َنهم على اآلخرين ،فيرحب به من يتقبله طواعي ًة وحريةً،
وال تثريب على من ال يتقبله ،لذلك أباح اإلسالم حقوق ًا متعددة ومتنوعة لغير
املسلمني منذ فجر الدعوة اإلسالمية حتى يومنا هذا ،وهي حقوق أخذت بها
املواثيق الدولي ُة الصادر ُة من منظمة األمم املتحدة.
ُ
ويكتسب منهج اإلسالم في التعامل مع غير املسلمني ،أهميتني :نظرية
وعملية ،فمن الناحية النظرية تظهر املعالم اإلنسانية لهذا الدين احلنيف،
أما من الناحية العملية ،فالتاريخ اإلسالمي يكشف مبا ال يدع مجا ًال للشك
حقيق َة تعامل دولة الرسول صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ،ومن بعده دولة
اخللفاء الراشدين ،والدولتني األموية والعباسية في التعامل مع غير املسلمني،
املواطنني واألجانب ،ومن َث َّم لم تعد األحكا ُم الشرعي ُة والقواعدُ الفقهي ُة في
نصوص قشيبةٍ  ،وإمنا أخذت
منهج اإلسالم في التعامل مع غير املسلمني مجر َد
ٍ
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دو َر َها في التطبيق العملي ،وأصبحت مفخر ًة من مفاخر تاريخ البشرية حتى
يومنا هذاُّ .
وكل من يحاول النيل من اإلسالم من بعض املستشرقني أو الساسة
يصطدم اصطدام ًا كبيراً مع حقائق هذه احلقوق .وقد تعامل اإلسالم مع
رعايا األديان األخرى في ظل مناخ من األمن واألمان وحرية املعتقد والكرامة
رب العزة.
اإلنسانية ،استناداً إلى أحكامه الشرعية التي وضعها ُّ
تعامل الرسول صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم مع كفار قريش:
أسلوب احللم
اتبع الرسول صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم مع كفار قريش
َ
والصبر في تقدمي حججه الدامغة لعرض الدعوة أمامهم ،ومن ذلك ما قاله
ُ
ُ
بن حصني رضي اهلل عنه :قال النبي صلى اهلل عليه
اجلليل
الصحابي
عمران ُ
ني كم تعبد اليوم إلهاً؟ قال أبي  :سبعة ،ستة
وعلى آله وسلم ألبي  :يا حص ُ
في األرض وواحد في السماء ،قال :فأ ُّيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال :الذي
في السماء .قال :يا حصني أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتني تنفعانك.
َ
رسول ا ِ
علمني الكلمتني اللتني وعدتني .فقال:
ني قال  :يا
فلما أسلم حص ُ
هلل ِّ
الله َّم ألهمني رشدي وأعذني من ش ِّر نفسي(.)1
قل ُ

ومن هذا النموذج يتبني لنا أن الرسول املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله
وسلم كان يدعو كفار قريش باللني والكلمة احلسنة واملنطق الواضح.
مت التوقيع على صلح احلديبية في العام السادس للهجرة ،أو عهد النبي صلى
اهلل عليه وعلى آله وسلم لنصارى جنران ،وهذا ميثل االعتراف باآلخر .وقد سمي
كامل
يوم ٍ
بصلح احلديبية إلبرامه بالقرب من جبل احلديبية الذي يبعد مسير َة ٍ
جتنيب قريش الصدا َم،
عن مكة ،وحاول الرسول صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
َ
( )1اإلمام الرتمذي ،أبو عيىس محمد بن عيىس بن سورة (ت 279هـ) :الجامع الصحيح :سنن الرتمذي ،كتاب الدعوات ،تحقيق ورشح :أحمد محمد شاكر ،
بريوت ،دار الكتب العلمية( ،د .ت) ،حديث رقم (. )3405
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حيث هاجت لقدومه إلى مكة ولم يكن ينوي مهاجمة قريش بالطواف مبنى،
فتح مكة ،فبعثت ٌ
قريش إلى النبي صلى اهلل عليه وعلى
ولم يكن في برنامجه ُ
آله وسلم إلقناعه بالعدول عن التوجه إلى مكة ،وقال لسفرائهم :ال أنوي
القتال ،وإمنا جئنا معتمرين ،فإن شاءت ٌ
قريش الهدن َة املؤقت َة؛ فإنه مستعد لها،
صلح احلديبية.
وإن أبت فو الذي نفسي بيده ألقاتلهم ،وبعد مناقشات مت إبرا ُم ِ
وكان التسامح و املعاملة احلسنة ،من أبرز مرتكزات هذا التعامل ،الذي
تكرر عبر عصور املسلمني وفي مختلف أقطارهم ،فالتسامح كان سلوك ًا عام ًا
املسلمني،ابتداء من رسولنا صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم وخلفائه
جلميع
ً
وانتهاء بعامة املسلمني(.)1
الراشدين من بعده ،ووالة املسلمني،
ً
37

وقد ألزمنا رب العزة أن نتعامل بعدل ومبكارم األخالق ولو مع مخالفينا من
غير املسلمني؛ وذلك ألن اهلل ع َّز َّ
وجل يكره الظلم ويعاقب الظاملني ،ولو كان
ني
ين آ َم ُنو ْا ُكونُو ْا َق َّوا ِم َ
الظلم من مسلم لغير مسلم ،قال تعالى َ ( :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
ِِ
ل ُش َهدَ ا َء بِا ْل ِق ْس ِط َو َال َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َش َن ُ
آن َق ْو ٍم َع َلى َأ َّال ت َْع ِدلُو ْا ْاع ِدلُو ْا ُه َو َأ ْق َر ُب
ِلل َّت ْق َوى َوا َّت ُقو ْا اهلل إ َِّن اهلل َخبِي ٌر بِ َا ت َْع َم ُل َ
ون) (.) 2
وتتجلى هذه املعامل ُة احلسن ُة والسماح ُة في تعامل الرسول صلى اهلل عليه
وعلى آله وسلم ـ يهوداً كانوا أم نصارى ـ أنه أقام عند هجرته للمدينة ميثاق ًا
مع اليهود ،احترم فيه عقائدَ هم والتزم بدفع األذى عنهم على أن يكونوا مع
املسلمني يداً واحدة على من يقصد املدين َة بسوءٍ  ،وطبق عليه وعلى آله الصالة
والسالم فضيل َة التسامح منذ البذور األولى لدولة اإلسالم في املدينة(.)3
كما أنه ملا جاء إلى املدينة وفدُ نصارى احلبشة أنزلهم رسول اهلل صلى اهلل
38
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( )1د .إبراهيم بن محمد الحمد املزيني  :التعامل مع اآلخرـ شواهد تاريخية من الحضارة اإلسالمية1426 ،هـ 2005 -م ،ص .32
( )2سورة املائدة  ،اآلية .8
( )3د .مصطفى السباعي  :من روائع حضارتنا ،بريوت ،املكتب اإلسالمي 1397هـ 1977 -م ،ص .65
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عليه وعلى آله وسلم في مسجده ،وقام بنفسه على ضيافتهم وخدمتهم ،وكان
وفاء منه ،إذ كان يقول :إنهم كانوا ألصحابنا مكرمني،
هذا ُ
اخللق مع األحباش ً
وأحب أن أكر َمهم بنفسي( .)1
ُّ
وكان عليه وعلى آله الصالة والسالم يحضر والئم أهل الكتاب ويغشى
مجالسهم ،ويواسيهم في مصائبهم ،وكان يقترض منهم نقوداً ،ويرهنهم
متاعاً ،وكان يفعل ذلك تعليم ًا لألمة وتثبيت ًا عملي ًا ملا يدعو إليه من سالم
ال على أن اإلسالم ال يقطع عالقات املسلمني مع مواطنيهم من
ووئام ،وتدلي ً
غير دينهم(.)2
ِ
والشيخان البخاري (ت
بن حنبل (ت 241هـ)
وروى اإلمام أحمدُ ُ
256هـ) ومسلم (ت 261هـ) عن أسما َء ِ
بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما،
علي أمي وهي مشركة في عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى
قالت «:قدمت َّ
َ
ُ
أفأصل أمي؟
الرسول ،قلت :إن أمي قدمت وهي راغبة
آله وسلم فاستفتيت
قال  :نعمِ ،صلي أ َّم ِك»(.) 3
ومن جهة أخرى ،فقد أق ّر اإلسال ُم بحرية االعتقاد؛ إذ أق َّر لغي ُر املسلم في
التشريع اإلسالمي في حق
االعتقاد والعبادة ،وهذا من احلريات التي كفلها
ُ
حق غي ِر املسلم في املجتمع املسلم في أن يعتقد ما
غير املسلمني ،فقد كفل َّ
وأساس هذا احلق
يعتقد ،وأن يتعبد مبا يتعبد ،طاملا أنه ال يؤذي املسلمني،
ُ
قولُ ُه تعالى َ
ي ال ُّر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ِّي َف َم ْن َي ْك ُف ْر ب َّ
ِالطا ُغ ِ
وت
ين َقد َّت َب َّ َ
(:ال إ ِْك َرا َه ِفي الدِّ ِ
هلل َف َق ِد ْاس َت ْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َقى َال ِ
َو ُيؤْ ِمن بِا ِ
يم)
انف َصا َم َل َها َواهلل َس ِم ٌ
يع َع ِل ٌ
( ،)4وفي آية أخرى قال تعالى َ (:ف ِإ ْن َأ ْع َر ُضوا َف َما َأ ْر َس ْل َن َ
اك َع َل ْيهِ ْم َح ِف ً
يظا إ ِْن
َع َل ْي َك ِإ َّال ا ْل َب ُ
نس َ
ان ِم َّنا َر ْح َم ًة َفر َِح ب َِها َوإ ِْن ت ُِص ْب ُه ْم َس ِّي َئ ٌة بِ َا
الغ َو ِإنَّا ِإ َذا َأ َذ ْق َنا ا ِإل َ
نس َ
ان َك ُفو ٌر) (.) 5
َقدَّ َم ْت َأ ْي ِديهِ ْم َف ِإ َّن ا ِإل َ
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( )1د .مصطفى السباعي  :املرجع السابق  ،ص .84
( )2د .أحمد محمد الحويف :سامحة اإلسالم ،القاهرة ،دار نهضة مرص 1399هـ1979-م ،ص .66
( )3اإلمام مسلم ،مسلم بن الحجاج القشريي (ت261هـ) :صحيح مسلم ،باب الهدية للمرشكني ،ج ،2ص  ،924حديث رقم (.)2477
( )4سورة البقرة ،اآلية .256
( )5سورة الشورى  ،اآلية .48
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ومن سمات هذه احلرية أن اإلسالم قد صان لغير املسلمني معابدَ هم ،ورأى
حرم َة شعائرهم(.)١
كانت الفتوحات اإلسالمية لتحرير اإلنسان من عبادة املخلوق إلى عبادة
اخلالق ،وبعبارة أخرى حترير هذه الشعوب من اجلهل والوثنية أو من التسلط
األندلس لم يفرض
االستعماري أين ما كان ،فحينما دخل اجليش اإلسالمي
َ
اإلسال َم على أهل البالد ،وإمنا انتشر باحلكمة وباملوعظة احلسنة ،ونتيجة حلسن
معاملة املسلمني وأخالقهم ،ويؤكد املؤرخون من غير املسلمني أن تسامح
حب في تعاليمه وحسن
الناس يدخلون اإلسالم عن ٍّ
املسلمني الفاحتني جعل َ
معاملة املسلمني لهم ،وقد أكد «توماس أرنولد( »)٢أن سياسة التسامح الديني
التي أظهرها هؤالء الفاحتون نحو الدين املسيحي كان لها األث ُر األكب ُر في
تسهيل فتح البالد بتسامحهم مع أهل البالد ،فلم يتعرض املسلمون للنصارى
في إقامة شعائرهم ولم ميسوا على اإلطالق أمراً من أمورهم اخلاصة ،فقد كان
النصارى يدقون ِّ
ِ
كنائسهم ،ويحرقون البخو َر ،ويقومون
أجراس
بكل حرية
َ
ِّ
ِ
طقوسهم الكاثوليكي ِة ،وكذا ترنيم املزامير ،وإلقاء املواعظ واالحتفاالت
بكل
45
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الكنائس منتشر ًة ،بل
باألعياد املسيحية على ما كانوا عليه قبل الفتح ،وكانت
ُ
كان أحيان ًا املسجدُ يتجاور الكنيس َة ،ولم يحدث أن ح َّول املسلمون كنسي ًة
واحد ًة إلى مسجد بعكس ما فعله الصليبيون ،إذ كثيراً ما حولوا املساجد
إلى كنائس أو أديرة ،وكان النصارى في األندلس ميلكون مطلقَ احلرية في
كل أمورهم وشعائرهم ،وكان الرهبان والراهبات يسيرون في الطرق مرتدين
وشاح الرهبنة وفق النظام الكنسي ،كما كانوا يعملون في املناصب العالية في
( )١يف التفصيل انظر :د .إبراهيم املزيني :مرجع سبق ذكره ،ص .60
( )٢ولد يف سنة 1864م ،وهو مسترشق بريطاين وقد تعلم العربية واشتغل باحثاً يف الهند ،وتويف سنة 1930م (الباحث).
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بعضهم أسما َء عربيةً،
الدولة اإلسالمية ،وقد تعلموا اللغة العربية ،وقد اتخذ ُ
َ
ِ
وحفظ ُه وتأدب بآدابه ،وتخلقوا
القرآن
بعضهم لغ َة
وأح َّب ُ
بل اختنت ُ
بعضهمَ ،
بأخالق اإلسالم وبآدابه حتى كثر منهم املؤلفون باللغة العربية(.)1
ويذهب املفك ُر الفرنسي «مارسيل بوازارد» في كتابه عن إنسانية اإلسالم
إلى أن أحد أبرز إسهامات اإلسالم في تكوين مفهوم عاملي إنساني حديث،
التسامح كواجب ديني وأمر شرعي.
هو
ُ
ويرى «بوازارد» أن ثمة ثالث فئات في القرآن الكرمي:
الفئة األولى  :املشرك املدعو للدخول في هذا الدين اجلديد ولم ُي َت َخ ْذ بحقه
قرا ٌر بطرده من املجتمع اإلسالمي ،فإذا عادى اإلسالم فإما أن يختار بني اإلسالم
وإما القتال حتى املوت.
الفئة الثانية :فئة املعتنق لدين توحيدي ويعيش خارج العالم اإلسالمي،
ولكنه يستطيع أن يقيم مؤقت ًا فيه ،ويبدو أن الفئة الثانية أقرب إلى فكرة
األجنبي حسب الفقه القانوني احلديث.
الفئة الثالثة :هم املوحدون الذين حتميهم الدول ُة اإلسالمي ُة ،فهؤالء ليسوا
أجانب خاضعون لشرائعهم الدينية
مواطنني من الدرجة الثالثة ،وإمنا هم
ُ
اخلاصة ،أي :محميون باملعنى القانوني للكلمة؛ ألنهم يقيمون في دار
أقليات ديني ًة لها حقو ُق َها وواجبات َُها( .)2ويستدل على ذلك
اإلسالم ،ويؤلفون
ٍ
اب ب ْ َ
ي َيدَ ْي ِه ِم َن ا ْل ِك َت ِ
اب
ِال ِّق ُم َصدِّ قًا ملا َب ْ َ
باآلية الكرميةَ (:و َأن َز ْل َنا ِإ َل ْي َك ا ْل ِك َت َ
بع َأ ْه َواء ُه ْم َع َّما َجا َء َك ِم َن
َو ُم َه ْي ِم ًنا َع َل ْي ِه َف ْ
اح ُكم َب ْي َن ُهم بِ َا َأن َز َل اهلل َو َال َت َّت ْ
ال ِّق ِل ُك ٍّل َج َع ْل َنا ِم ُ
َْ
اجا َو َل ْو َشا َء اهلل َ َل َع َل ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِاحدَ ًة َو َل ِك ْن
نك ْم ِش ْر َع ًة َو ِم ْن َه ً
اس َت ِب ُقوا ْ َ
لِّ َي ْب ُل َو ُك ْم ِفي َما آت ُ
ات ِإ َلى ا ِ
ال ْي َر ِ
هلل َم ْر ِج ُع ُك ْم َج ِمي ًعا َف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم بِ َا
َاك ْم َف ْ
ُكن ُت ْم ِفي ِه ت َْخ َت ِل ُف َ
ون)(.)٣
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َسامح املسلم َني مع النصارى أعطى دو ًرا لفتح األندلس؟ جريدة الجزيرة عدد 1426/2/22هـ املوافق 2005/4/1م،
( )1الشيخ صالح بن سعد اللحيدان :هل ت ُ
ص .17
(.P24 ,1979 MARCEL A. BOISARD,L’ HUMANISME DE L’ISLAM, ALBIN MICHEL, PARIS )2
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في ضوء هذه املعلومات اجلليلة ،تتجلى سماحة اإلسالم ،سواء في أحكامه
الشرعية ،أو في تاريخه السياسي املجيد.
احلقوق املقررة لغير املسلمني
ُ
احلقوق الديني ُة ،واألمني ُة،
يقرر اإلسالم حقوق ًا أساسية لغير املسلمني ،أبرزها:
واملالي ُة واالقتصادي ُة ،والسياسي ُة ،واالجتماعي ُة ،وفيما يلي ُ
بيان ذلك:
احلقوق الدينية:
قرر اإلسالم حقوق ًا دينية لغير املسلمني أبرزها:
بقا ُء غير املسلم على دينه أو ملته :يقول اهلل تعالى َ
ين َقد
(:ال إ ِْك َرا َه ِفي الدِّ ِ
ي ال ُّر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ِّي َف َم ْن َي ْك ُف ْر ب َّ
وت َو ُيؤْ ِمن بِا ِ
ِالطا ُغ ِ
هلل َف َق ِد ْاس َت ْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة
َّت َب َّ َ
ا ْل ُو ْث َقى َال ِ
يم)( ،)1يفسر اإلمام الشوكاني هذه اآلية
انف َصا َم َل َها َواهلل َُس ِم ٌ
يع َع ِل ٌ
واضح
بي
بقوله :أي ال تُكرهوا أحداً على الدخول في دين اإلسالم ،فإنه ّ ٌ
ٌ
جلي ،دالئ ُل ُه وبراهي ُن ُه ال حتتاج إلى أن ُيكره أحدٌ على الدخول فيه ،بل من
ٌّ
هداه اهلل إلى اإلسالم ،وشرح صدْ َر ُه ،ون ّو َر بصير َت ُه َ
دخل فيه على بينةٍ  ،و َم ْن
أعمى ُ
ُ
وختم على ِ
الدين
الدخول في
سمع ِه وبص ِر ِه؛ فإنه ال يفيده
اهلل قل َب ُه،
ِ
َ
ُمكره ًا مقسوراً  ...فاهلل تعالى لم يجر اإلميان على اإلجبار والقسر ،ولكن على
التمكني واالختيار( .)2ويقول َّ
دين
العلم ُة عبدُ
ِ
الرحمن السعدي  :إن اإلسال َم ُ
احلق والرشد ،فلكماله وقبوله الفطرة له ال يحتاج إلى اإلكراه عليه؛ ألن اإلكراه
القلوب ويتنافى مع احلقيقة واحلق ،وإال فمن جاءه
إمنا يقع على ما تنفر عنه
ُ
الغي ،فلم يبق ألحد
هذا
ُ
الدين ولم يقبله؛ فإنه لعناده ،فإنه قد تبني الرشدُ من ِّ
عذ ٌر وال حج ٌة إذا ر َّد ُه ولم يقب ْل ُه(.)3
50

51

52

( )١سورة البقرة ،اآلية .256
( )٢اإلمام الشوكاين ،محمد بن عيل  :فتح القدير ،ج ،1بريوت ،دار الفكر1403 ،هـ ،ص .275
( )٣عبد الرحمن بن نارص السعدي :تيسري الكريم الرحمن يف تفسري كالم املنان ،ج ،1الرياض1404 ،هـ ،ص .316

54

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين

حق غير املسلم أن يحتفظ ببيوت عبادته التي كانت قائمة حني فتح اهلل على
املسلمني بال َد ُه؛ ألن الصلح قد مت بني املسلمني و أهالي املناطق املفتوحة على
بن ِ
عبد العزي ِز في هدم
بن ميمون  :قال :استشارني ُع َم ُر ُ
ذلك .وروى عم ٌرو ُ
كنائس أهل الذمة ،فقلت  :ال تهد ْم ،هذا ما ُصوحلوا عليه ،فتركها ُعم ُر(.)١
بن أبي حملة قال :خاصمنا ُ
أهل الشام إلى ُعم َر ِبن عبد العزيز
علي ُ
وقد روى ٌّ
في كنيسة كان ٌ
فالن أقطعها لبني نظر في دمشق ،فأخرجنا عمر بن عبد العزيز
منها ،وردها إلى النصارى( .)٢
حق غير املسلم أن ميارس ما يحل له دي ُن ُه ،من شرب اخلمر وأكل حلم اخلنزير
ونكاح من حتل له في دينه ولو كانت محرمة عليه في شريعة املسلمني(.)٣
ال ُعهد ُة ال ُعمر َّي ُة:
ِ
اخلطاب رضي
بن
العهدة العمرية عبارة عن وثيقة أصدرها اخلليف ُة ُع َم ُر ُ
اهلل عنه بعد معركة اليرموك التي انتصر فيها املسلمون على الروم ،وكان أبو
عبيدة عام ٌر اجلراح قد حاصر مدين َة إيليا (بيت املقدس) عا َم خمس َة عش َر
مفاتيح املدينة
هجرية ،وطلب البطريرك صفرنيوس الدمشقي األصل أن يسلم
َ
إلى اخلليفة عمر مع ضمانات باحترام الطقوس والشعائر واخلصوصية الدينية،
الفاروق مدين َة القدس استقبله أهلوها دون أن ت َ
ُ
ُراق قطر ُة ٍدم
وعندما دخل
واحدةٍ  ،وأعطاهم عهدَ ُه املشهو َر «العهدة العمرية» .حيث كتب عمر بن
نح مناز َلهم وجنو َد َك عن ق َرى
اخلطاب لسعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنهماِ :
أهل الصلح والذمة ،فال يدخلها من أصحابك إال َم ْن تثق بدينه ،وال يرزأ
ِ
أحداً من أهلها شيئ ًا ،فإن لهم حرم ًة وذم ًة( .)٤وم ّر رضي اهلل عنه بأرض الشام
بقوم مجذومني من النصارى فأمر أن يعطوا من بيت مال املسلمني ،وأن ُيجرى
53
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( )١عبد الرزاق بن هامم الصنعاين :املصنف  ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،ج ،6ص  ،61ج ،10ص  ،320بريوت ،املكتب اإلسالمي1403 ،هـ.
( )٢د .محمد رواس قلعة جي :موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز ،جامعة الكويت  ،2001ص .427
( )٣الرسخيس ،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أيب سهل (ت 490هـ) :املبسوط يف الفقه الحنفي ،ج ،5بريوت ،دار الكتب العلمية ،ص .39
( )٤النويري ،أحمد بن عبد الوهاب :كتاب نهاية األرب يف فنون األدب ،ج ،6بريوت ،دار الكتب العلمية1424 ،هـ 2004 -م ،ص .169
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القوت بانتظام( .)٥وملا ُطعن رضي اهلل عنه مات وهو يوصي بأهل الذمة
عليهم
ُ
قائالً :إنهم ذم ُة نبيكم.
وقت الصالة ،لم يقبل أن يصلي داخل
والعهدة العمرية تتمثل بأنه ملا حان ُ
كنيسة حفاظ ًا عليها وضمان ًا لبقائها ،ولكي ال يقال هنا صلى عمر ،وسنجعل
مكان َصال ِت ِه مسجداً ،فخرج رضي اهلل عنه ليصلي بجوارها ،حيث ُبني
57

نص العهدة
مسجدُ عمر الذي تعالت مئذن ُت ُه بجوار برج الكنيسة ،وفيما يلي ُ
العمرية:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
عبد ا ِ
أمير املؤمنني َ
أهل إيليا (بيت املقدس ،ومعناه:
هذا ما أعطى ُ
مر ُ
هلل ُع ُ
بيت ا ِ
هلل) من األمان:
ُ
أعطاهم أمان ًا ألنفسهم ،وأموا ِلهم ،ولكنائسهم ولصلبانهم ،وسقيمها
كنائسهم وال تهدم ،وال ينتقص منها وال من
وبرئها ،وسائر ملتها أنه ال تسكن
ُ
ح ّيزها ،وال من صليبهم ،وال من شيء من أموالهم ،وال يكرهون على دينهم،
وال ُيضا َّر أحدٌ منهم  ...وعلى ما في هذا الكتاب عهدُ اهلل وذم ُة رسوله ،وذم ُة
اخللفاء ،وذم ُة املؤمنني.
عوف،
بن العاص ،وعبدُ
بن ٍ
ِ
الرحمن ُ
بن الوليد ،وعم ٌرو ُ
شهد على ذلك خالدٌ ُ
خمس عشر َة (.)١
بن أبي سفيان ،وكتب وحضر سنة
ومعاوي ُة ُ
َ
احلقوق األمنية:
من حق غير املسلم أن يكون آمن ًا على نفسه ودينه وعرضه وماله في ديار
اإلسالم ،وهو إجماع ال خالف فيه بني علماء املسلمني .وقد قال الرسول صلى
58

( )٥البالذري ،أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي :فتوح البلدان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ص .135
( )١اإلمام الطربي ،ابن جرير (ت 310هـ)  :تاريخ الرسل وامللوك املشهور بتاريخ الطربي ،ج ،3القاهرة  ،دار املعارف1960 ،م ،ص.609
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ريحها
يرح رائح َة اجلنة ،وإن َ
اهلل عليه وعلى آله وسلم  »:من قتل ُم َعاهداً لم ْ
َ
انتهاك أرض غير املسلم،
ني عاماً»( .)٢وال يجيز اإلسال ُم
توجد من مسيرة أربع َ
وال التعدي على ماله ،وال االعتداء عليه ،وال قتله بغير حق شرعي(.)١
نقص من
ومن حق الذمي أن يفي له املسلمون ما مت عقدُ الذمة عليه ،وال ُي ُ
بن ِ
عبد العزيز رضي اهلل عنه  :أال يؤذى أحدٌ من
حقه شي ٌء ،وقد كتب ُعم ُر ُ
أهل الصلح بشيء إال بحق ،فإن لهم حرم ًة وذمةً ،ابتليتم بالوفاء ،كما ابتلوا
بالصبر عليها ،فما صبروا لكم فأوفوا لهم(.) ٢
59

60
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ويقرر اإلسال ُم حماي ًة لهم من االعتداء اخلارجي ،وكذلك حماية من االعتداء
الداخلي فبالنسبة إلى احلق في احلماية من االعتداء اخلارجي ،فيجب على
اإلمام ُ
حفظ أهل الذمة ،ومنع من يؤذيهم ،وفك أسرهم ،ودفع من قصدهم
بأذى إن لم يكونوا بدار حرب ،بل كانوا بدار اإلسالم ،ولو كانوا منفردين
ببلد ،وذلك ألنه جرت عليهم أحكا ُم اإلسالم ،وتأبد عقدُ هم ،فلزمه ذلك
كما يلزمه للمسلمني(  .)٣أما بالنسبة إلى حق احلماية من االعتداء الداخلي
أي :داخل املجتمع اإلسالمي ،فغير املسلم يعيش في آمان وسالم بني املسلمني
شأ ُن ُه شأن ُُهم ويقول الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم« :أال من ظلم معاهداً،
وانتقصه ،وك َّلفه َ
نفس منه ،فأنا
فوق طاقته ،أو أخذ منه شيئ ًا بغير طيب ٍ
حجيج ُه يو َم القيامة»(.)٤
ُ
احلقوق املالية واالقتصادية:
• •حق غير املسلم في االحتفاظ مبلكيته الفردية إذا فتحت بال ُد ُه صلح ًا
62

63

( )٢اإلمام البخاري ،محمد بن إسامعيل (ت 256هـ) :صحيح البخاري ،كتاب الجزية واملوادعة ،باب إثم من قتل معاهدا ً بغري جرم ،حديث رقم (.)3202
( )١أبو األعىل املودودي :حقوق أهل الذمة يف الدولة اإلسالمية ،القاهرة ،دار األنصار (د .ت) ،ص .14
( )٢ابن عبد الحكم :سرية عمر بن عبد العزيز ،بريوت دار الرتاث العريب( ،د .ت) ص .73
( )٣مصطفى السيوطي الرحيباين :مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب( ،د .ت) ،ص.119
( )٤اإلمام أبو داود :السنن ،ج ،3ص  170ـ اإلمام البيهقي :السنن الكربى ،ج ،9ص .205
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وعقدت له الذم ُة على ذلك.
• •حق غير املسلم في اقتناء آالت اإلنتاج التي ميلكها.
• •حظر أخذ شيء من غير املسلم بغير حق.
حق النفقة  :إن وجد من ينفق على غير املسلم من قرابته فعليه نفقته ،وإال
فنفقته في بيت مال املسلمني ،فقد كتب عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه
إلى عدي بن أرطأة في البصرة :انظر من ِقب َل َك من أهل الذمة قد كبرت س ُّن ُه،
وضعفت قو ُت ُه ،فأج ِر عليه من بيت مال املسلمني ما يصلحه ،وذلك أنه قد
بن اخلطاب رضي اهلل عنه م َّر بشيخ من أهل الذمة
بلغني أن أمي َر املؤمنني عم َر َ
يسأل على أبواب الناس ،فقال :ما أنصفناك ،إن كنا أخذنا منك اجلزية في
شبيبتك ،ثم ضيعناك في كبرك( ،)١وفي مرجع آخر ذكر أن عمر بن اخلطاب
ٌ
سائل يسأل ،شيخ كبير ،ضرير البصر،
رضي اهلل عنه م ّر بباب قوم ،وعليه
64

يهودي ،قال فما أجلأك إلى ما أرى؟
أي أهل الكتاب أنت؟ فقال:
ٌّ
فقال :من ِّ
قال :أسأل اجلزية واحلاجة والسن ،فأخذ عم ُر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ
له بشيء من املنزل ،ثم أرسل إلى خازن بيت املال ،فقال :انظر هذا وضربا َء َه،
فواهلل ما أنصفناه ،إن أكلنا شبيب َت ُه ،ثم نخذله عند الهرم( .)٢
احلقوق السياسية:
من مناذج احلقوق السياسية :
أتباع ُه بالقيام به حتى ولو
ُّ
حق العدل واملساواة :اإلسالم دين العدل ويلزم َ
احلكم لغير املسلمني ،إذ يؤكد اإلسال ُم املساوا َة للمسلمني وغير املسلمني
كان
ُ
في احلصول على العدل ،فحينما تنازع علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه ،وهو
65

( )١ابن سعد ،محمد بن سعد بن منيع البرصي (ت 230هـ)  :الطبقات الكربى ،ج ،5القاهرة ،مكتبة ابن تيمية1412 ،هـ 1991 -م ،ص .296
( )٢أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم صاحب اإلمام األعظم أيب حنيفة ،كتاب الخراج ،تحقيق :طه عبد الروؤف سعد وزميله ،القاهرة ،املكتبة األزهرية للرتاث
1999م ،ص .139
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أمير املؤمنني مع يهودي فاحتكما إلى القاضي شريح ،إذ ملا توجه علي إلى قتال
معاوية ،افتقد درع ًا له فلما رجع وجدها بيد يهودي يبيعها في سوق الكوفة،
أبع ،فقال اليهودي :درعي وفي
فقال :يا يهودي
ُ
أهب ولم ْ
الدرع درعي ،لم ْ
يدي ،فقال :بيني وبينك القاضي ،فقال القاضي شريح :فأتياني فقعد علي
إلى جنبي واليهودي بني يدي ،فقال اليهودي ما تقول؟ وقال هذا الدرع درعي
وفي يدي ولم أهب ،فقال شريح :يا أمير املؤمنني ،هل من ب ّينةٍ ؟ قال :نعم،
ِ
يشهدان أن الدرع درعي ،فقال شريح :يا أمير املؤمنني،
احلسن ابني وقنبر
شهادة االبن لألب ال جتوز ،فقال علي :سبحان اهلل! رجل من أهل اجلنة ال جتوز
«احلسن
شهاد ُت ُه؟ سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم يقول:
ُ
ِ
أهل اجلنة»  .فقال اليهودي :أمي ُر املؤمنني قدمني إلى
ني سيدا
واحلس ُ
شباب ِ
الدين على احلق ،وأشهد ْأن ال إل َه
قاضيه ،وقاضيه يقضي عليه ،أشهد أن هذا
َ
إال ُ
وأن ُمحمداً عبدُ ُه ورسولُ ُهَّ ،
اهللَّ ،
الدرع در ُع َك يا أمي َر املؤمنني سقطت
وأن
َ
منك لي ً
ال(.) ١
ومن صور العدل والتسامح في اإلسالم ما حدث في فتح سمرقند ،حيث
مسلم الباهلي َ
دون أن يخ ّير أه َل َها بني الدخول في اإلسالم
بن
فتحها قتيب ُة ُ
ٍ
بن ِ
احلكم
عبد العزيز
أو املعاهدة أو القتال ،وبعد عشرين سن ًة يتولى عم ُر ُ
َ
ويسمع ُ
أهل سمرقند بعدله ،فيرفعون إليه هذا األم َر ،فيأمر اخلليفة بإحالة
األمر إلى القضاء ،ويأمر القاضي بوجوب خروج اجليش اإلسالمي من املدينة،
وإعطاء اخليار من جديد ألهل سمرقند ،فيتعجب أهل املدينة لهذا الدين
ولهذا احلكم ،فيرضون مبا هم عليه .وآمن منهم من لم يكن آمن ،ملا رأوا من
سماحة اإلسالم وعدله( .)٢
66
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( )١وكيع ،محمد بن خلف بن حبان (ت 306هـ) :أخبار القضاة ،ج ،2بريوت ،عامل الكتب( ،د.ت) ،ص .200
( )٢اإلمام الطربي ،محمد بن جرير (ت 310هـ)  :تاريخ الرسل وامللوك املشهور بتاريخ الطربي ،ج ،8تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،القاهرة  ،دار
املعارف1970 ،م ،ص 138وما بعدها.
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حق النقل والسكن :يحق لغير املسلم في بالد اإلسالم ُ
متلك الدور والتنقل
في حدود الدولة ،وقال اإلما ُم ابن حزم  :اتفق فقها ُء املسلمني أن للمعاهدين
َ
الدخول حيث أح ُّبوا من البالد ،حاشا احلرم مبكة ،واتفقوا
في أرض اإلسالم،
على أن لهم سكنى أي بلد شاؤوا من بالد اإلسالم حاشا جزيرة العرب(.)١
احلقوق االجتماعية:
حق العمل :يحق لغير املسلم في بالد اإلسالم العمل والكسب سواء
ألنفسهم أو لغيرهم ،شأنُهم ُ
شأن املسلمني ،فلهم مباشر ُة جميع عقود البيوع
والتجارات واملعامالت املالية باستثناء عقد الربا؛ فإنه محرم عليهم كما هو
ُمح َّر ٌم على املسلمني .وعن عائشة رضي اهلل عنها أن النبي صلى اهلل عليه وعلى
آله وسلم اشترى طعام ًا من يهودي إلى أجل ،رهنه درع ًا من حديد»( .)٢
68

69

املزارعة بالشطر بني املسلمني وغيرهم :عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر (اليهود) بشطر ما
يخرج من ثمر أو زرع( .)٣
حق الشفعة :ثبوت حق الشفعة للذمي كما للمسلم ،والشفعة :هي ُ
أخذ
املبيع بالثمن الذي مت بي ُع ُه به(.)٤
الشريك أو اجلار جبراً َ
مشروعية زيارة بلدان غير املسلمني وأمكنتهم:
تقوم وفو ٌد رسمي ٌة أو شعبي ٌة في الوقت احلاضر بزيارات مبرمجة لبلدان وأماكن
ُ
الدخول إلى الكنائس أو أماكن العبادة لألديان
أجنبية ،ويكون من بني الزيارات
70

71

( )١اإلمام ابن حزم ،عيل بن أحمد بن سعيد (ت 456هـ) :مراتب اإلجامع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب( ،د .ت) ،ص
.132
( )٢اإلمام البخاري :صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب رشاء النبي صىل الله عليه وعىل آله وسلم بالنسيئة ،حديث رقم ( )1962ـ اإلمام مسلم :صحيح
مسلم ،كتاب املساقاة ،باب الرهن وجوازه يف الحرض كالسفر ،حديث رقم (.)1603
( )٣اإلمام البخاري :صحيح البخاري ،كتاب املزارعة ،باب املزارعة بالشطر ونحوه ،حديث رقم ( )2203ـ اإلمام مسلم :صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب
املساقاة واملعاملة بجزء من التمر والزرع ،حديث رقم (.)1551
( )٤ابن قدامة ،أبو محمد عبد الله بن أحمد (ت 620هـ) :املغني ،ج ،5بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،ص .357
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أو امللل األخرى ،بكونها نوع ًا من أنواع إقامة ا ُأللفة والتعايش املشترك بني أتباع
األديان املختلفة ،وهو مسلك مشروع ال تثريب عليه ،فيهدف أساس ًا إلى
ِّ
االطالع ومشاهدة هذه األماكن ،واإلسالم ال يحرم ذلك؛ ألن مشاهدة املسلم
َ
اإلسالمي يحفل بوقائع
تاريخنا
الكنيس َة ال تعني أنه أصبح نصرانياً ،ولعل
َّ
تثبت تسامح اإلسالم ومرونته ومن قبيل ذلك :
زيارة قبور غير املسلمني:
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :زار النبي صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم قب َر
أمه فبكى ،وأبكى َم ْن حو َل ُه ،فقال  :استأذنت ربي في أن أغفر لها فلم ُي ْ
ؤذن
لي ،واستأذنته في أن أزور قب َرها فأذن لي ،فزوروا القبو َر؛ فإنها ّ
املوت(.)١
تذكر َ
املسلم قب َر حميمه املشرك(.)٢
بأس أن يزور
وقال اإلمام ابن حزم رحمه اهلل :وال َ
ُ
وقال ابن تيمي ُة :زيار ُة القبو ِر جائز ٌة في اجلملة حتى قبور الكفار(.)٣
72

73

74

القيام عند مرور جنائز غير املسلمني:
أمر الرسول صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم بالقيام للجنائز كما في احلديث
النبوي الشريف« :كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية،
أي :من أهل
فم َّروا عليهما بجنازة فقاما ،فقيل لهما :إنها من أهل األرض ْ ،
الذمة ،فقاال  :إن النبي صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم م َّر ْت به جناز ٌة فقام،
أليست نفساً؟»(.)٤
يهودي ،فقال:
فقيل له :إنها جناز ُة
ْ
ٍّ
عيادة غير املسلم:
75

72
73
74
75

اإلمام أحمد بن حنبل الشيباين (ت 241هـ) :املسند ،ج ،2ص  ،441حديث رقم ( )9688ـ اإلمام مسلم :صحيح مسلم ،ص  ،976حديث (،)105
وغريه من املصادر.
اإلمام ابن حزم :املحىل باآلثار ،ج ،5ص  ،160املسألة رقم (.)600
عبد الرزاق بن هامم الصنعاين :املصنف ،مرجع سبق ذكره ،حديث رقم ( )6708ـ اإلمام أحمد :املسند ،ج ،5ص  ،350حديث رقم ( )22958ـ اإلمام
مسلم :صحيح مسلم ،ص  ،977حديث رقم ( ،)106وغريه من املصادر.
اإلمام البخاري :صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب من قام لجنازة يهودي ،حديث رقم (.)1324
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عن أنس رضي اهلل عنه قال :كان غالم يهودي يخدم النبي صلى اهلل عليه
وعلى آله وسلم ،فمرض فأتاه النبي صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم يعوده،
أطع أبا
فقعد عند رأسه ،فقال
له«:أسلم ،فنظر إلى أبيه وهو عندَ ُه ،فقال لهْ :
ْ
القاسم فأسلم» ،فخرج النبي صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم وهو يقول  :احلمد
هلل الذي أنقذه من النار( .)١قال أبو احلسن املاوردي :عياد ُة الذمي جائز ٌة،
والقربى موقوف ٌة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة( .)٢
فهذه األمثلة تشهد على إنسانية اإلسالم وتسامحه ،ومن َث َّم فال جناح َمن
76

77

ِ
مقرات عباد ِة األديان األخرى بكونها تصرف ًا يدل على املجاملة وطيب
زيار ِة
النفس.
احلرية الفكرية في الدولة العباسية:
من تسامح احلضارة اإلسالمية تقريب ُخلفاء دولة بني العباس أدبا َء ومفكرين
من النصارى ،أمثال يحيى بن عدي ،وعيسى بن علي ،وابن زرعة ،وابن
اخلمار ،بل إن بعضهم َّ
غض النظ َر عن مجوس ومالحدة في مناخ رائع من
احلرية الفكرية والتسامح الديني ،إذ ُطلب من أبي إسحاق بن هالل الصابئ أن
يعتنق اإلسالم فامتنع ،فتركه وشأ َن ُه كما ألف يحيى بن عدي (ت 421هـ)،
إضافة إلى كتابه في األخالق ،كتاب ًا في الالهوت املسيحي دافع فيه عن العقيدة
املسيحية ضد انتقادات املتكلمني اإلسالميني ،فحرية التعبير كانت مكفولة
في احلضارة اإلسالمية قبل ألف سنة ،وهي غير موجودة اآلن لدى مسلمي
وعرب القرن احلادي والعشرين.

( )١اإلمام البخاري :صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب إذا أسلم الصبي ،ص  ،582حديث رقم (.)1332
( )٢اإلمام الشوكاين :نيل األوطار رشح منتقى األخبار ،ج ،2تحقيق :عصام الدين الصبابطي ،القاهرة ،دار الحديث1417 ،هـ 1997 -م ،ص .208
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شهادة الغربيني املنصفني عن تسامح اإلسالم
لقد شهد الغربيون من املستشرقني واملفكرين املنصفني بعدالة اإلسالم
وتسامحه؛ من ذلك ما شهدت به املستشرقة اإليطالية «لورافيشيا فاغليري»
أستاذة اللغة العربية في جامعة نابولي ،عن املعاهدات التي وقعها املسلمون
الشعوب حري َة االحتفاظ بأديانها،
مع أهل الذمة ،فقالت« :منحت تلك
ُ
وتقاليدها القدمية ،شرط أن يدفع الذين ال يرتضون اإلسال َم دين ًا ضريب ًة عادل ًة
إلى احلكومة تُعرف باجلزية ،لقد كانت هذه الضريب ُة َّ
أخف من الضرائب التي
كان املسلمون ملزمني بدفعها إلى حكوماتهم نفسها ،ومقابل ذلك منح أولئك
الرعايا املعروفون بأهل الذمة حماي ًة ال تختلف في شيء عن تلك التي متتعت
نفسها ،وملَّا كانت أعمال الرسول صلى اهلل عليه وعلى
بها اجلماع ُة اإلسالمي ُة ُ
آله وسلم ،واخللفاء الراشدين قد أصبحت فيما بعد قانون ًا يتبعه املسلمون،
ِ
يكتف بالدعوى إلى التسامح
فليس من الغلو أن نصر على أن اإلسالم لم
الديني ،بل جتاوز ذلك ليحقق التسامح جزءاً من شريعته الدينية»(.)١
وقد كتب النصارى في بالد الشام إلى أبي عبيدة اجلراح رضي اهلل عنهِ ،
قائد
78

أحب إلينا من الروم وإن كانوا على
جيوش املسلمني « :يا معش َر املسلمني أنتم ُّ
ُ
ُّ
وأحسن والي ًة علينا،
وأكف عن ظلمنا،
وأرأف بنا،
ديننا ،أنتم أوفى لنا،
ُ
ولكنهم (أي :أبناء دينهم الروم) غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا»( .)٢
ُ
الفيلسوف املعاصر «ليون برخو» :إن املسلمني أدخلوا األخالق
ويقول
تعاليم دينهم
اإلنسانية والتسامح حتى في القتال واحلروب ،ألم يقرأ املسلمون
َ
إلى احملاربني ،حيث منعوا من قطع الشجر أو التعرض إلى راهب أو ناسك في
79

( )١عمر بن عبد العزيز القرييش :سامحة اإلسالم ،املنصورة ،مرص ،املكتبة الذهبية1424 ،هـ 2003 -م ،ص.34
( )٢البالذري ،أبو الحسن :فتوح البلدان ،القاهرة ،املكتبة التجارية الكربى1957 ،م ،ص.97
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صومعته ،وكيف كان املسافرون من غير املسلمني في البر والبحر يتنفسون
الصعداء َ
ومعالم أخرى في األفق وهم
وقبب
علم
إسالمي من منائ َر ٍ
َ
ٍّ
حال ظهور َم ٍ
سائرون؛ إذ كان ذلك إشار َة الوصول إلى بر األمان إلى حيث احلضار ُة واملدني ُة
واحلقوق اإلنساني ُة املضمون ُة من خالل محاكم ،وتقدم لهم َّ
ُ
كل ما يحتاجون
إليه من مساعدة بغض النظر عن دينهم ومذهبهم وطائفتهم .هكذا كانت
أغلب احلواضر اإلسالمية التي كانت نظمها تتبارى في تسامحها ومدنيتها
ُ
وانفتاحها وقبولها اآلخ َر ،حتى في احلروب الصليبية أبلى العرب واملسلمون
بالء حسن ًا من ناحية التسامح واألخالق اإلسالمية على الرغم من الغزو املقيت
ً
لبالدهم ومقدساتهم ،وصاروا اليوم مث ً
أنفسهم
ال يقتبسه املؤرخون الغربيون ُ
كثيرا من بنود معاهدة جنيف طبقها املسلمون في القرون الوسطى
لتبيان أن ً
في التعامل مع أعدائهم الصليبيني عند تعلق األم ِر باألسرى والنساء والشيوخ
واألطفال واملدنيني والقتلى.
ويندهش املرء عند قراءته الوثائق التاريخية عن الفترة الصليبية التي بدأ
املؤرخون الغربيون تسليط األضواء عليها؛ ألنها تظهر املسلمني كأصحاب
ٌ
وحوش
حضارة ومدنية وأخالق إنسانية راقية في حني أعداؤهم كأنهم
بشري ٌة .ماذا َّ
حل بالعرب واملسلمني اليوم كي تنقلب اآلية ؟ هل يعلم العرب
واملسلمون أن كل يوم ميضي من اقتتالهم مع بعضهم يزيد في أتون اصطفافهم
رهائن لدى أعدائهم ،ويعيدهم ودولهم
املذهبي والطائفي اشتعا ًال،ويجعلهم
َ
إلى عصر ما قبل الصناعة ،ويظهرهم أمام محبيهم من أمثالي ،وكأنهم مازالوا
في جاهليتهم ولم يلحقوا عص َر الرسالة(.)١
80

( )١ميكن مراسلة هذا الفيلسوف عىل بريده اإللكرتوين . leon.barkho@ihh.hj.se :
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٣ـ اإلعالن العاملي ملبادئ التسامح
أصدرت الدول األعضاء في منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
املجتمعة في باريس في الدورة ( )28للمؤمتر العام في الفترة من  10/25ـ
1995/11/16م ،إعالن مبادئ بشأن التسامح جاء في ديباجته  :إذ تضع
املنظمة في حسبانها أن ميثاق األمم املتحدة ينص على أننا «نحن شعوب األمم
املتحدة ،وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب ...
وأن نؤكد من جديد إمياننا باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره
أنفسنا بالتسامح ،وأن نعيش مع ًا
 ...وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ َ
وحسن جوار».
سالم
ِ
في ٍ
ِ
ويذكر إعالن املبادئ بأن امليثاق التأسيسي لليونسكو املعتمد في
1945/11/16م ينص في ديباجته على أن «من احملتم أن يقوم الس ْلم على
أساس من التضامن الفكري واملعنوي بني بني البشر» كما تذكر بأن اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان الصادر في 1948/12/10م يؤكد أن «لكل شخص
احلق في حرية التفكير والضمير والدين (املادة )18وحرية الرأي والتعبير
َّ
(املادة )19والتربية يجب أن تهدف إلى  :تنمية التفاهم والتسامح والصداقة
بني جميع الشعوب واجلماعات املؤلفة من عنصر أو دين (املادة.)26
جزع املنظم ِة تزايدُ مظاهر عدم التسامح ،وأعمال العنف واإلرهاب،
ويثير َ
وكراهية األجانب ،والنزاعات القومية العدوانية ،والعنصرية ،ومعاداة السامية،
واالستبعاد ،والتهميش والتمييز ضد األقليات القومية واإلثنية والدينية
واللغوية ،والالجئني والعمال املهاجرين ،والفئات الضعيفة في املجتمعات،
وتزايد أعمال العنف والترهيب التي ترتكب ضد أشخاص ميارسون ح َّقهم في

ثقافة التسامح

65

حرية الرأي والتعبير ،وهي أعمال تهدد كلها عمليات توطيد دعائم السالم
عقبات في طريق التنمية.
على الصعيدين الوطني والدولي ،وتشكل ك ُّلها
ٍ
وتشدد املنظمة على مسؤوليات الدول األعضاء في تنمية وتشجيع احترام
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية بني الناس كافة ،من دون أي متييز قائم على
العنصر أو اجلنس أو اللغة أو األصل الوطني أو الدين أو أي متييز بسبب عجز أو
عوق .وفي مكافحة الالتسامح تعتمد وتصدر املنظمة رسمي ًا ما يلي :إعالن
مبادئ بشأن التسامح ،بقولها :
إننا ،إذ نعقد العز َم على اتخاذ ِّ
كل التدابير اإليجابية الالزمة لتعزيز التسامح
ضروري
مبدأ ُيعتز به فحسب ،ولكنه أيض ًا
ٌّ
في مجتمعاتنا؛ ألن التسامح ليس ً
للسالم وللتقدم االقتصادي واالجتماعي لكل الشعوب.
وحتقيق ًا لهذا الغرض ،أشرح بنود هذا اإلعالن وتنفيذه فيما يلي:
معنى التسامح
• •إن التسامح يعني االحترام ،والقبول ،والتقدير للتنوع الثري لثقافات
عاملنا وألشكال التعبير وللصفات اإلنسانية لدينا .ويتعزز هذا التسامح
باملعرفة واالنفتاح ،واالتصال ،وحرية الفكر ،والضمير ،واملعتقد ،إنه
الوئام في سياق االختالف ،وهو ليس واجب ًا أخالقي ًا فحسب ،وإمنا
واجب سياسي وقانوني أيضاً ،والتسامح ،هو الفضيلة التي تيسر قيام
السالم ،وتسهم في إحالل ثقافة السالم َ
محل ثقافة احلرب.
• •إن التسامح ال يعني املساومة ،أو التنازل،أو التساهل ،بل التسامح هو
قبل كل شيء اتخا ُذ موقف إيجابي في إقرار بحق اآلخرين في التمتع
بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية املعترف بها عاملياً .وال يجوز بأي
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االحتجاج بالتسامح لتبرير املساس بهذه القيم األساسية .والتسامح
حال
ُ
ممارسة ينبغي أن يأخذها األفراد واجلماعات والدول .
• •إن التسامح مسؤولية تشكل عما َد حقوق اإلنسان والتعددية (مبا في ذلك
التعددي ُة الثقافي ُة) وحكم القانون ،وهو ينطوي على نبذ الدوغماطيقية
ُ
الصكوك الدولي ُة اخلاص ُة
واالستبداد ،ويثبت املعايي َر التي تنص عليها
بحقوق اإلنسان.
ال تتعارض ممارس ُة التسامح مع احترام حقوق اإلنسان،ولذلك فهي ال تعني
َ
تقبل الظلم االجتماعي ،أو تخلي املرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها ،بل
تعني أن املرء ح ٌّر في التمسك مبعتقداته ،وأنه يقبل أن يتمسك اآلخرون
مبعتقداتهم  .والتسامح يعني اإلقرا َر بأن البشر املختلفني بطبعهم وفي مظهرهم
احلق في العيش بسالم وفي أن
وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم ،لهم ُّ
يطابق مظه ُرهم غي َرهم ،وهي تعني أيض ًا أن آراء الفرد ال ينبغي أن تفرض على
الغير(.)١
81

دور الدولة
َ
ضمان العدل وعد َم التحيز في
إن التسامح على مستوى الدولة يقتضي
التشريعات وفي إنفاذ القوانني واإلجراءات القضائية واإلدارية ،وهو يقتضي
أيض ًا إتاح َة الفرص االقتصادية واالجتماعية لكل شخص دون أي متييز .فكل
استبعاد أو تهميش إمنا يؤدي إلى اإلحباط والعدوانية والتعصب.
بغية إشاعة املزيد من التسامح في املجتمع ،ينبغي للدول أن تصادق على
االتفاقيات الدولية القائمة بشأن حقوق اإلنسان ،وأن تصوغ عند الضرورة
( )١نص املادة األوىل من اإلعالن العاملي ملبادئ التسامح الصادر من منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،موقع األمم املتحدة باللغة
العربية.
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تشريعات جديدة لضمان املساواة في املعاملة وتكافؤ الفرص لكل فئات
املجتمع وأفراده.
من اجلوهري لتحقيق الوئام على املستوى الدولي أن يلقى التعدد الثقافي
الذي مييز األسرة البشرية قبو ًال واحترام ًا من جانب األفراد واجلماعات واألمم،
فمن دون التسامح ال ميكن أن يكون هناك سال ٌم ،ومن دون سالم ال ميكن أن
تكون هناك تنمي ٌة أو حري ٌة.
قد يتجسد عدم التسامح في تهميش الفئات املستضعفة ،واستبعادها من
املشاركة االجتماعية والسياسية ،وممارسة العنف والتمييز ضدها ،وكما يؤكد
ُ
احلق
اإلعالن بشأن العنصر والتحيز العنصري؛ فإن جلميع األفراد واجلماعات َّ
في أن يكونوا مختلفني بعضهم عن بعض (.)١
82

( )١نص املادة الثانية من اإلعالن العاملي ملبادئ التسامح.
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األبعاد االجتماعية
جوهري في العالم احلديث أكث ُر منه في أي وقت مضى،
إن التسامح أم ٌر
ٌّ
فهذا العصر يتميز بعوملة االقتصاد ،والسرعة املتزايدة في احلركة والتنقل
واالتصال ،والتكامل والتكافل ،وحركات الهجرة وانتقال السكان على نطاق
التنوع ماث ً
ال في
واسع ،والتوسع احلضري ،وتغير األمناط االجتماعية .وملَّا كان
ُ
كل بقعة من بقاع العالم؛ فإن تصاعد حدة عدم التسامح والنزعات املتطرفة
بات خطراً يهدد ضمن ًا َّ
كل منطقة وال يقتصر هذا اخلط ُر على بلد بعينه ،بل
العالم بأسره.
يشمل
َ
التسامح ضروري بني األفراد وعلى صعيد األسرة واملجتمع احمللي .وإن جهود
تعزيز التسامح ،وتكوين املواقف القائمة على االنفتاح ،وإصغاء بعضهم
للبعض ،والتضامن ،ينبغي أن تبذل في املدارس واجلامعات وعن طريق التعليم
غير النظامي وفي املنزل وفي مواقع العمل .وبإمكان وسائل اإلعالم واالتصال
أن تتطلع بدور ب ّناء في تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة ،وفي نشر
قيم التسامح وإبراز مخاطر الالمباالة جتاه ظهور اجلماعات واأليديولوجيات غير
املتسامحة.
ُ
إعالن اليونسكو بشأن العنصرية والتحيز العنصري ،أنه يجب أن
كما يؤكد
ُت َت َ
خذ التدابي ُر الكفيل ُة لضمان التساوي بالكرامة واحلقوق لألفراد واجلماعات
،حيث اقتضى األم ُر ذلك .وينبغي في هذا الصدد إيال ُء اهتمام خاص بالفئات
املستضعفة التي تعاني من احلرمان االجتماعي أو االقتصادي ،لضمان شمولها
بحماية القانون وانتفاعها بالتدابير االجتماعية السارية ،والسيما فيما يتعلق
باملسكن والعمل والرعاية الصحية ،وضمان احترام أصالة ثقافتها و ِقيمها،
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ومساعدتها على التقدم واالندماج على الصعيد االجتماعي واملهني ،والسيما
من خالل التعليم.
ينبغي إجرا ُء الدراسات ،وإقام ُة الشبكات العلمية املالئمة لتنسيق استجابة
دراسات العلوم االجتماعية
املجتمع الدولي لهذا التحدي العاملي ،مبا في ذلك
ُ
الرامي ُة إلى حتليل األسباب اجلذرية واإلجراءات املضادة الفعلية ،والبحوث
واألنشطة التي جتري مساندة عمليات رسم السياسات وصياغة املعايير التي
ُ
الدول األعضاء( .)١
تتطلع بها
83

التعليم
أجنع الوسائل ملنع الالتسامح ،وأول خطوة للتعليم في مجال
إن التعليم هو ُ
َ
ِ
واحلريات التي يتشاركون فيها؛ وذلك لكي
احلقوق
تعليم الناس
التسامح هي
ُ
َ
ِ
واحلريات ،فض ً
ال عن تعزيز عزمهم على حماية حقوق
احلقوق
حتترم هذه
اآلخرين وحرياتهم.
التشجيع
التعليم في مجال التسامح ضرور ًة ملحةً ،ولذا يلزم
ينبغي أن يعد
ُ
ُ
على اعتماد أساليب منهجية وعقالنية لتعليم التسامح تتناول أسباب
الالتسامح الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية ـ أي :اجلذور
والبرامج التعليمي ُة
السياسات
الرئيسة للعنف واالستبعاد ـ وينبغي أن تسهم
ُ
ُ
في تعزيز التفاهم والتضامن والتسامح بني األفراد ،وكذلك بني املجموعات
اإلثنية واالجتماعية والثقافية والدينية واللغوية ،وفيما بني األمم.
إن التعليم في مجال التسامح يجب أن يستهدف مقاوم َة تأثير العوامل
املؤدية إلى اخلوف من اآلخرين واستبعادهم ،ومساعدة النشء على تنمية
( )١نص املادة الثالثة من اإلعالن.
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قدراتهم على استقالل الرأي والتفكير النقدي والتفكير األخالقي.
إننا نتعهد مبساعدة وتنفيذ برامج للبحوث في العلوم االجتماعية وللتعليم
في مجال التسامح وحقوق اإلنسان والالعنف،ويعني ذلك إيال َء عنايةٍ خاصةٍ
لتحسني إعداد املعلمني واملناهج الدراسية ،ومضامني الكتب املدرسية والدروس
وغيرها من املواد التعليمية ،مبا فيها التكنولوجيا التعليمي ُة اجلديدةُ ،بغية
تنشئة مواطنني يقظني مسؤولني ومنفتحني على ثقافات اآلخرين ،ويقدرون
َ
والفروق بني البشر ،وقادرين على
حق قدْ رِها ،ويحترمون كرام َة اإلنسان
احلري َة َّ
درء النزاعات أو ح ِّلها بوسائل غير عنيفة(.)١
84

االلتزام بالعمل
َ
العمل على تعزيز التسامح والال عنف عن طريق برامج
إننا نأخذ على عاتقنا
ومؤسسات تُعنى مبجاالت التربية والعلم والثقافة واالتصال(.)٢
اليوم الدولي للتسامح
سعي ًا إلى إشراك اجلمهور ،والتشديد على أخطار عدم التسامح ،والعمل
بالتزام ونشاط متجددين لصالح تعزيز نشر التسامح والتعليم في مجال
السادس عش َر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من
التسامح ،نعلن رسمي ًا يوم
َ
ِّ
كل سنة يوم ًا دولي ًا للتسامح( .)٣
85

86

تنفيذ إعالن املبادئ بشأن التسامح
ُ
التأسيسي
امليثاق
إن املؤمت َر العام ،بالنظر إلى أن املسؤوليات التي يلقيها
ُّ
لليونسكو على عاتق املنظمة فيما يتعلق مبجاالت التربية والعلم ـ مبا في
ُ
واالتصال ـ تقتضي منها
ذلك العلو ُم الطبيعي ُة والعلو ُم االجتماعي ُة والثقافي ُة
( )١نص املادة الرابعة من اإلعالن.
( )٢نص املادة الخامسة من اإلعالن.
( )٣نص املادة السادسة من اإلعالن.
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أن تسترعي انتبا َه الدول والشعوب إلى املشكالت املتعلقة بجميع جوانب
املوضوع اجلوهري املتمثل في التسامح والالتسامح ،وإذ يضع في حسبانه
َ
إعالن املبادئ بشأن التسامح ،الصادر عن اليونسكو في هذا اليوم السادس
عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 1995م:
يحث الدول األعضاء على القيام مبا يلي :
االحتفال باليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من كل
سنة بوصفه يوم ًا للتسامح ؛ وذلك عن طريق تنظيم أنشطة وبرامج خاصة
لنشر رسالة التسامح بني مواطنيها بالتعاون مع املؤسسات التربوية ،واملنظمات
الدولية احلكومية وغير احلكومية ،ووسائل اإلعالن في كل منطقة.
إبالغ املدير العام عن أي معلومات قد تود أن تشاطرها مع غيرها ،مبا في
ذلك املعلومات التي تسفر عنها بحوث أو مناقشات عامة عن قضايا التسامح
والتعددية الثقافية ،من أجل زيادة فهمنا الظواهر املرتبطة بعدم التسامح
واأليديولوجيات التي تدعو إلى التعصب ،مثل :العنصرية والفاشية ،ومعاداة
السامية ،وألجنع الوسائل لتناول هذه القضايا.
يدعو املدير العام إلى القيام مبا يلي :
تأمني نشر نص إعالن املبادئ على أوسع نطاق ممكن ،والقيام لهذا الغرض
بنشره واتخاذ الترتيبات الالزمة لتوزيعه ليس باللغات الرسمية للمؤمتر العام
فحسب ،وإمنا بأكبر عدد ممكن من اللغات األخرى.
استحداث آلية مالئمة لتنسيق وتقومي األنشطة التي يطلع بها في منظومة
األمم املتحدة وبالتعاون مع املنظمات الشريكة األخرى تعزيزاً للتسامح وللتربية
من أجل التسامح( .)١
87

()١انظر املوقع اإللكرتوين.umn.edu/humanrts/arab/tolerance.html.www1 :
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 4ـ أسس حرية الدين واملعتقد
وجود البشر أسبق من وجود األديان ،وحرية الدين واملعتقد من احلقوق
الواردة في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان( ،)1أما التعصب فهو العدو اللدود
لإلنسانية؛ ألنه مينعها من التعايش السلمي والتمتع بخيرات الطبيعة التي
كفلها ُ
رب العاملني للبشر .وبالنظر إلى غياب التسامح بني أتباع األديان
اهلل ُّ
واملذاهب الدينية في بعض املناطق ،وضعفها في مناطق أخرى؛ فقد اضطرت
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في سنة 1981م إلى إصدار إعالن بشأن القضاء
على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد،
وفيما يلي ُ
بيان نصوص هذا اإلعالن :إن اجلمعية العامة ،إذ تضع في حسابها
أن أحد املبادئ األساسية في ميثاق األمم املتحدة هو مبد ُأ الكرامة واملساواة
األصيلني في جميع البشر ،وأن جميع الدول األعضاء قد تعهدت باتخاذ
تدابير مشتركة ومستقلة ،بالتعاون مع املنظمة ،تعزيز وتشجيع االحترام
العاملي والف َّعال حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع ،دون متييز بسبب
العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين ،وإذ تضع في حسابها أن اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني بحقوق اإلنسان ،تنادي مببادئ
عدم التمييز واملساواة أمام القانون واحلق في حرية التفكير والوجدان والدين
واملعتقد ،وإذ تضع في حسابها أن إهمال وانتهاك حقوق اإلنسان واحلريات
األساسية ،والسيما احلق في حرية التفكير أو الوجدان أو الدين أو املعتقد
أ ًّيا كان ،قد جلبا على البشرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،حروباً ،وآالم ًا
بالغةً ،خاصة حينما ُي َ
تخذان وسيل ًة للتدخل األجنبي في الشؤون الداخلية
8

( )1تنص املادة ( )18من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الصادر مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  217أ ل ف (د ـ  )3بتاريخ  9صفر 1368هـ
الحق حريتَ ُه يف تغيري دينه أو معتقده ،وحريته
حق يف حرية الفكر والوجدان ،والدين ،ويشمل هذا ُّ
املوافق  10كانون األول /ديسمرب 1948م« ،لكل شخص ٌّ
يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد ،وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم ،مبفرده أو مع جامعة وأمام املأل أو عىل حدة».
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للدول األخرى ،وحينما يؤديان إلى إثارة الكراهية بني الشعوب واألمم ،وإذ
تضع في حسابها أن الدين أو املعتقد هو ،لكل امرئ يؤمن به ،أحد العناصر
األساسية في تصوره للحياة ،وأن من الواجب احترا َم حرية الدين أو املعتقد
وضمانها ضمان ًا تاماً ،وإذ تضع في حسابها أن من اجلوهري تعزي َز التفاهم
والتسامح واالحترام في الشؤون املتصلة بحرية الدين واملعتقد ،وكفالة عدم
السماح باستخدام الدين أو املعتقد ألغراض تخالف ميثاق األمم املتحدة وغيره
من صكوكها ذات الصلة باملوضوع ،وأغراض هذا اإلعالن ومبادئه ،وإذ تؤمن
بأن حرية الدين واملعتقد ينبغي أن تسهم أيض ًا في حتقيق أهداف الس ْلم العاملي
والعدالة االجتماعية والصداقة بني الشعوب ،وفى القضاء على أيديولوجيات
أو ممارسات االستعمار والتمييز العنصري ،وإذ تسجل مع االرتياح أنه قد مت
اعتما ُد عدة اتفاقيات ،بدأ نفا ُد ِ
بعضها ،حتت رعاية األمم املتحدة والوكاالت
املتخصصة ،للقضاء على كثير من أشكال التمييز ،وإذ تقلقها مظاهر التعصب
ووجود متييز في أمور الدين أو املعتقد ،وهى :أمور ال تزال ظاهرة للعيان في
بعض مناطق العالم ،وملَّا كانت مصمم ًة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية
للقضاء سريع ًا على مثل هذا التعصب بكل أشكاله ومظاهره ،وملنع التمييز
على أساس الدين أو املعتقد ومكافحته ،تصدر هذا اإلعالن بشأن القضاء على
جميع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد(:)١
املادة (( :)1كفالة حرية التفكير والوجدان والدين)
احلق
احلق في حرية التفكير والوجدان والدين .ويشمل هذا ُّ
• •لكل إنسان ُّ
حري َة اإلميان بدين أو بأي معتقد يختاره ،وحرية إظهار دينه أو معتقده
89

( )١هذا اإلعالن وغريه من اإلعالنات واملواثيق الدولية املدرجة يف هذا الكتاب صدرت موادُها مجرد ًة من العناوين ،وقد قمت بعنونتها جميعاً تسهيالً
الستيعاب محتوياتها (الباحث).
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عن طريق العبادة وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم ،سواء مبفرده أو مع
جماعة ،جهراً أو سراً.
تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو
ُ
• • ال يحوز
معتقد من اختياره.
إخضاع حرية املرء في إظهار دينه أو معتقداته إال ملا قد يفرضه
• • ال يجوز
ُ
ُ
القانون من حدود تكون ضروري ًة حلماية األمن العام ،أو النظام العام،
أو الصحة العامة ،أو األخالق العامة ،أو حقوق اآلخرين وحرياتهم
األساسية.
املادة (( :)2حظر التمييز الديني)
تعريض أحد للتمييز من قبل أي دولة أو مؤسسة أو مجموعة
ُ
• •ال يجوز
أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من املعتقدات.
• • في مصطلح هذا اإلعالن ،تعنى عبارة «التعصب والتمييز القائمان على
أساس الدين أو املعتقد» أي :متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم
َ
انتقاص
تعطيل أو
غرض ُه أو أث ُر ُه
على أساس الدين أو املعتقد ،ويكون ُ
َ
االعتراف بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها
على أساس من املساواة.
املادة (( :)3التمييز الديني انتهاك لكرامة اإلنسان وللمواثيق الدولية)
• •يشكل التمييز بني البشر على أساس الدين أو املعتقد إهان ًة للكرامة
اإلنسانية وإنكاراً ملبادئ ميثاق األمم املتحدة ،ويجب أن يشجب بوصفه
ُ
العاملي
اإلعالن
انتهاك ًا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية التي نادى بها
ُّ
حلقوق اإلنسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليني اخلاصني بحقوق
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اإلنسان ،وبوصفه عقب ًة في وجه قيام عالقات ودية وسلمية بني األمم.
املادة (( :)4الدولة مسؤولة عن مكافحة التمييز الديني)
جميع الدول تدابي َر ف َّعال ًة ملنع واستئصال أي متييز ،على أساس
• •تتخذ
ُ
الدين أو املعتقد ،في االعتراف بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية
في جميع مجاالت احلياة املدنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية
والثقافية ،وفى التمتع بهذه احلقوق واحلريات.
جميع الدول َّ
لسن التشريعات أو إلغائها حني
• • تبذل
كل ما في وسعها ِّ
ُ
يكون ذلك ضروري ًا للحؤول َ
أي متييز من هذا النوع ،والتخاذ جميع
دون ِّ
التدابير املالئمة ملكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو املعتقدات
األخرى في هذا الشأن.
املادة (( :)5اآلباء واألمهات مسؤولون عن ضمان حرية الطفل في
الدين وتربيته وفق مبادئ التسامح)
• •يتمتع أبوا الطفل أو األوصياء الشرعيون عليه ،حسبما تكون احلالة،
َ
داخل األسرة وفق ًا لدينهم أو معتقدهم ،آخذين في
بحق تنظيم احلياة
احلسبان التربية األخالقية التي يعتقدون أن الطفل يجب أن ُيربى عليها.
• • يتمتع ُّ
كل طفل باحلق في تعلم أمور الدين أو املعتقد وفق ًا لرغبات
والديه أو األوصياء الشرعيني عليه ،حسبما تكون احلالة ،وال يجبر على
تلقي تعليم في الدين أو املعتقد يخالف رغبات والديه أو األوصياء
الشرعيني عليه ،على أن يكون ملصلحة الطفل االعتبار األول.
ُ
أي شكل من أشكال التمييز على أساس
• •يجب أن ُيحمى
الطفل من ِّ
الدين أو املعتقد ،ويجب أن ينشأ على روح التفاهم والتسامح ،والصداقة
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بني الشعوب ،والس ْلم واألخوة العاملية ،واحترام حرية اآلخرين في الدين
أو املعتقد ،وعلى الوعي الكامل بوجوب تكريس طاقته ومواهبه خلدمة
أخيه اإلنسان.
• •حني ال يكون الطفل حتت رعاية والديه أو األوصياء الشرعيني عليه،
تؤخذ في احلسبان الواجب رغباتهم املعلنة ،أو أي دليل آخر على
رغباتهم ،في ما يتصل بالدين أو املعتقد ،على أن يكون ملصلحة الطفل
االعتبا ُر ُ
األول.
ُ
الطفل
ممارسات الدين أو املعتقدات التي ينشأ عليها
• •يجب أال تكون
ُ
ضار ًة بصحته اجلسدية أو العقلية ،أو بنموه الكامل ،مع مراعاة الفقرة
( )3من املادة ( )1من هذا اإلعالن.
املادة (( :)6ضمان ممارسة احلرية والتجمع والثقافة واإلعالم الديني)
وفق ًا للمادة ( )1من هذا اإلعالن ،ورهن ًا بأحكام الفقرة ( )3من املادة
املذكورة ،يشمل احلق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد ،فيما
يشمل احلريات التالية:
• •حرية ممارسة العبادة أو عقد االجتماعات املتصلة بدين أو معتقد ما،
وإقامة أماكن لهذه األغراض وصيانتها.
• • حرية إقامة املؤسسات اخليرية أو اإلنسانية املناسبة وصيانتها.
• • حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من املواد واألشياء الضرورية
املتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما.
• • حرية كتابة منشورات حول هذه املجاالت وإصدارها وتوزيعها.
• •حرية تعليم الدين أو املعتقد في أماكن مناسبة لهذه األغراض.
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• • حرية التماس وتلقى إسهامات طوعية ،مالية وغير مالية ،من األفراد
واملؤسسات.
• • حرية تكوين أو تعيني أو انتخاب أو تخليف الزعماء املناسبني الذين
تقضي احلاجة بهم إلى تلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد.
• • حرية مراعاة أيام الراحة واالحتفال باألعياد وإقامة الشعائر وف ًقا لتعاليم
دين الشخص أو معتقده.
• • حرية إقامة وإدامة االتصاالت باألفراد واجلماعات بشأن أمور الدين أو
املعتقد على املستويني القومي والدولي.
املادة ( :)7الدولة مسؤولة عن تقنني احلقوق الدينية)
تكفل احلقوق واحلريات املنصوص عليها في هذا اإلعالن ،في تشريع كل
بلد ،على نحو يجعل في مقدور ِّ
كل فرد أن يتمتع بهذه احلقوق واحلريات
متتع ًا عملياً.
املادة (( : )8حظر تفسير هذا اإلعالن بخالف أحكام املواثيق الدولية)
ليس في أي من أحكام هذا اإلعالن ما يجوز تأوي ُل ُه على أنه يقيد أو ينتقص
من أي حق محدد في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني
اخلاصني بحقوق اإلنسان(.) ١
90
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٥ـ مبادئ حماية األقليات
أقليات ديني ٌة أو قومي ٌة أو لغوي ٌة أو غي ُرها،
في كل دولة من دول العالم توجد
ٌ
حيف وغنبٍ ؛ األمر الذي
وفي بعض النظم السياسية تعاني هذه
األقليات من ٍ
ُ
دفع األ َمم املتحدة إلى االنتباه إلى هذه الظاهر ِة السلبي ِة ،فأصدرت إعالن ًا في
سنة 1992م بشأن حقوق األشخاص املنتمني إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى
أقليات دينية ولغوية(  ،)١وفيما يلي ديباج ُة هذا اإلعالن:
إن اجلمعية العامة ،إذ تؤكد من جديد أن أحد األهداف األساسية لألمم
ُ
امليثاق ،هو تعزي ُز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
املتحدة ،كما أعلنها
والتشجيع على احترامها بالنسبة إلى اجلميع ،دون متييز بسبب العرق أو اجلنس
أو اللغة أو الدين ،وإذ تعيد تأكيد إميانها بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة
اإلنسان وقيمته ،وباحلقوق املتساوية للرجال والنساء ولألمم كبيرها وصغيرها،
وإذ ترغب في تعزيز إعمال املبادئ الواردة امليثاق ،واإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان ،واتفاقية منع جرمية إبادة األجناس واملعاقبة عليها ،واالتفاقية الدولية
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،والعهد الدولي اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية ،والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية االجتماعية
والثقافية ،واإلعالن املتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز
القائمني على أساس الدين أو املعتقد ،واتفاقية حقوق الطفل ،وكذلك
الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة التي اعتمدت على الصعيد العاملي
أو اإلقليمي وتلك املعقودة بني اآلحاد من الدول األعضاء في األمم املتحدة،
وإذ تستلهم أحكام املادة ( )27من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
91
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والسياسية ،املتعلقة بحقوق األشخاص املنتمني إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية،
وإذ ترى أن تعزيز وحماية حقوق األشخاص املنتمني إلى أقليات قومية أو إثنية
وإلى أقليات دينية ولغوية يسهمان في االستقرار السياسي واالجتماعي للدول
التي يعيشون فيها ،وإذ تشدد على أن التعزيز واألعمال املستمرين حلقوق
األشخاص املنتمني إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية ،كجزء
ال يتجزأ من تنمية املجتمع بأسره وداخل إطار حر يستند إلى حكم القانون،
من شأنهما أن يسهما في تدعيم الصداقة والتعاون فيما بني الشعوب والدول،
وإذ ترى أن لألمم املتحدة دوراً مهم ًا تؤديه في حماية األقليات ،وإذ تضع في
حسابها العمل الذي مت إجنا ُز ُه حتى اآلن َ
داخل منظومة األمم املتحدة ،خاصة من
جانب جلنة حقوق اإلنسان ،واللجنة الفرعية ملنع التمييز وحماية األقليات،
والهيئات املنشأة مبوجب العهدين الدوليني اخلاصني بحقوق اإلنسان والصكوك
الدولية األخرى ذات الصلة املتعلقة بحقوق اإلنسان ،في تعزيز وحماية حقوق
األشخاص املنتمني إلى أقليات قومية أو اثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،
وإذ تضع في حسابها العمل املهم الذي تؤديه املنظمات احلكومية الدولية
واملنظمات غير احلكومية في حماية األقليات وفي تعزيز وحماية حقوق
األشخاص املنتمني إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،
وإذ تدرك ضرورة ضمان مزيد من الفعالية أيض ًا في تنفيذ الصكوك الدولية
حلقوق اإلنسان ،املتعلقة بحقوق األشخاص املنتمني إلى أقليات قومية أو إثنية
وإلى أقليات دينية ولغوية :تصدر هذا اإلعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني
إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية أو لغوية.
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املادة (( : )1التزام الدولة بحماية األقليات)
• •على الدول أن تقومٌّ ،
كل في إقليمها ،بحماية وجود األقليات وهويتها
القومية أو اإلثنية ،وهويتها الثقافية والدينية واللغوية ،وبتهيئة الظروف
الكفيلة بتعزيز هذه الهوية.
ُ
الدول التدابي َر التشريعي َة والتدابي َر األخرى املالئمة لتحقيق تلك
• •تعتمد
الغايات.
املادة (( : )2حق أتباع األقليات في التمتع بحقوقهم كاملة):
• •يكون لألشخاص املنتمني إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية
احلق
ولغوية (املشار إليهم فيما يلي باألشخاص املنتمني إلى أقليات) ُّ
في التمتع بثقافتهم اخلاصة ،وإعالن وممارسة دينهم اخلاص ،واستخدام
لغتهم اخلاصة ،سراً وعالنيةً ،وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من
أشكال التمييز.
احلق في املشاركة في احلياة الثقافية
• • يكون لألشخاص املنتمني إلى أقليات ُّ
والدينية واالجتماعية واالقتصادية والعامة مشاركة فعلية.
احلق في املشاركة الف َّعالة على
• •يكون لألشخاص املنتمني إلى أقليات ُّ
الصعيد الوطني ،وكذلك على الصعيد اإلقليمي حيثما كان ذلك
مالئماً ،في القرارات اخلاصة باألقلية التي ينتمون إليها أو باملناطق التي
يعيشون فيها ،على أن تكون هذه املشاركة بصورة ال تتعارض مع
التشريع الوطني.
احلق في إنشاء الرابطات اخلاصة
• •يكون لألشخاص املنتمني إلى أقليات ُّ
بهم واحلفاظ على استمرارها.
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احلق في أن يقيموا ويحافظوا على
• •لألشخاص املنتمني إلى أقليات ُّ
استمرار اتصاالت حرة وسلمية مع سائر أفراد جماعتهم ومع األشخاص
املنتمني إلى أقليات أخرى ،وكذلك اتصاالت عب َر احلدود مع مواطني
وصالت ديني ٌة
صالت قومي ٌة أو إثني ٌة
الدول األخرى الذين تربطهم بهم
ٌ
ٌ
أو لغوي ٌة ،دون أي متييز.
املادة (( : )3حق ممارسة احلقوق فردي ًا وجماعياً):
• •يجوز لألشخاص املنتمني إلى أقليات ممارس ُة حقوقهم ،مبا فيها تلك
املبين ُة في هذا اإلعالن ،بصفة فردية ،وكذلك باالشتراك مع سائر أفراد
جماعتهم ،ودون أي متييز.
• •ال يجوز أن ينتج من ممارسة احلقوق املبينة في هذا اإلعالن أو عدم
ممارستها ُ
أي أضرار باألشخاص املنتمني إلى أقليات.
إحلاق ِّ
املادة (( :)4التزام الدولة بتوفير تدابير ملمارسة األقليات حقوقها)
دعت ُ
• •على الدول أن تتخذ ،حيثما ِ
احلال ،تدابي َر تضمن أن يتسنى
لألشخاص املنتمني إلى أقليات ممارس ُة جميع حقوق اإلنسان واحلريات
األساسية اخلاصة بهم ممارس ًة تام ًة وف َّعالةً ،دون أي متييز وفي مساواة تامة
أمام القانون.
• •على الدول اتخا ُذ تدابي َر لتهيئة الظروف املواتية لتمكني األشخاص
املنتمني إلى أقليات من التعبير عن خصائصهم و تطوير ثقافتهم ولغتهم
ممارسات
ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم ،إال في احلاالت التي تكون فيها
ٌ
َ
الوطني ومخالف ًة املعايير الدولية.
القانون
معين ٌة منتهك ًة
َّ
• •ينبغي للدول أن تتخذ تدابير َمالئم ًة كي تضمن ،حيثما أمكن ذلك،
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حصول األشخاص املنتمني إلى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم األم
أو لتلقي دروس بلغتهم األم.
• •ينبغي للدول أن تتخذ ،حيثما كان ذلك مالئماً ،تدابير في حقل
التعليم من أجل تشجيع املعرفة بتاريخ األقليات املوجودة داخل أراضيها
وبتقاليدها ولغتها وثقافتها .وينبغي أن تتاح لألشخاص املنتمني إلى
فرص مالئمة للتعرف إلى املجتمع في مجموعه.
أقليات ُ
• •ينبغي للدول أن تنظر في اتخاذ التدابير املالئمة التي تكفل لألشخاص
املنتمني إلى أقليات أن يشاركوا مشارك ًة كامل ًة في التقدم االقتصادي
والتنمية في بلدهم.
املادة (( :)5وضع السياسات والبرامج الوطنية دون اإلخالل بحقوق
األقليات):
• •تخطط السياسات والبرامج الوطنية وتنفذ مع إيالء االهتمام الواجب
للمصالح املشروعة لألشخاص املنتمني إلى أقليات.
ُ
ُ
وتنفيذ برامج التعاون واملساعدة فيما بني الدول ،وتنفذ
تخطيط
• •ينبغي
مع إيالء االهتمام الواجب للمصالح املشروعة لألشخاص املنتمني إلى
أقليات.
املادة (( : )6تبادل الدول املعلومات واخلبرات لتعزيز التفاهم في
مجال األقليات):
• •ينبغي للدول أن تتعاون في املسائل املتعلقة باألشخاص املنتمني إلى
أقليات .وذلك ،في جملة أمور ،بتبادل املعلومات واخلبرات ،من أجل
تعزيز التفاهم والثقة املتبادلني.
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املادة (( : )7التزام الدول باحترام حقوق األقليات):
• •ينبغي للدول أن تتعاون من أجل تعزيز احترام احلقوق املبينة في هذا
اإلعالن.
املادة (( : )8االلتزامات الدولية للدولة ال تؤثر في حقوق األقليات):
• •ليس في هذا اإلعالن ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها الدولية فيما
يتعلق باألشخاص املنتمني إلى أقليات .وعلى الدول بصفة خاصة أن
تفي بحسن نية بااللتزامات والتعهدات التي أخذتها على عاتقها مبوجب
املعاهدات واالتفاقات الدولية التي هي أطراف فيها.
• •ال ُّ
تخل ممارس ُة احلقوق املبينة في هذا اإلعالن بتمتع جميع األشخاص
عامليا.
بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف بها ً
• •إن التدابير التي تتخذها الدول لضمان التمتع الفعلي باحلقوق املبينة في
هذا اإلعالن ال يجوزعدُّ ها ،من حيث االفتراض املبدئي ،مخالف ًة ملبدأ
املساواة الوارد في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
أي جزء من هذا اإلعالن على أنه يسمح بأي
• •ال يجوز بأي حال تفسير ِّ
نشاط يتعارض مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها ،مبا في ذلك املساوا ُة
في السيادة بني الدول ،وسالم ُتها اإلقليمية ،واستقاللُها السياسي.
املادة (( : )9إسهام األمم املتحدة في ضمان حقوق األقليات):
• •تسهم الوكاالت املتخصصة وسائر مؤسسات منظومة األمم املتحدةٌّ ،
كل
في مجال اختصاصه ،في األعمال الكاملة للحقوق واملبادئ املبينة في
هذا اإلعالن(.)١
92

( )١انظر املوقع اإللكرتوين.html.umn.edu/humanrts/arab/b020.www1 :
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6ـ معوقات في طريق التسامح
إن طريق التسامح ليس مفروش ًا بالورود ،وإمنا هو طريق وع ٌر في ظل أنظمة
نظم سياسي ٌة طارد ٌة
مستبدة وسلوكيات متحجرة وقيم ظالمية ،فهناك ٌ
قيما اجتماعية ال تعترف بالتسامح ،وعلى املستوى
للتسامح ،كما أن هناك ً
التسامح وال يعترفون به ،وفيما يلي ُ
بيان ذلك:
الفردي فثمة أفرا ٌد ال يعرفون
َ
أوالً :نظم سياسية طاردة للتسامح
إن أبرز النظم السياسية التي ال تؤمن مببادئ التسامح هي الفاشي ُة ،والنازي ُة،
والدكتاتوري ُة ،وفيما يلي ُ
بيان ذلك.
الفاشية
اعتنق الفاشية موسوليني دكتاتور إيطاليا سنة 1922م وق َّلدَ ُه في ذلك هتلر
دكتاتور أملانيا سنة 1933م ،ثم سار على هذا املذهب فرانكو دكتاتور إسبانيا
في سنة 1939م ،وعلى الرغم من اختفاء الفاشية في احلرب العاملية الثانية إال
أن هناك فئ ًة من الناس مازالت متعلق ًة بهذا املذهب.
«السلطات ك ُّلها مركزة في يد الدولة،
و ُيع ِّر ُف موسوليني الفاشي َة بأنها :
ُ
ُّ
وكل شيءٍ يجب أن يكون في صاحلها ،وال شي َء يناهضها ،أو يكون ضدها»،
وهذا يعني أن الدولة تقبض بيدها على جماع القوى في األمة ،وعلى الفرد
واجبات كثير ٌة نح َو الدولة َ
دون أن يكون له
اخلضوع واالستسال ُم ،بل عليه
ٌ
ُ
ٌ
حقوق مماثل ٌة .وفي ظل النظام الفاشي يصبح ُمح َّرم ًا على األفراد واجلماعة
حريات القول ،واالجتماع ،والصحافة ،واالنتخاب ،وتكوين النقابات
ُ
العمالية .والفاشية تهزأ بالسالم العام ،وتندد مببدأ األخوة بني اإلنسان وأخيه
اإلنسان ،وتسخر بحرمة اإلنسان وباحلكومات البرملانية ،ويصبح التعصب في
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ظل النظام الفاشي فضيلةً .والفاشية تقتل املعارضة؛ ألن نظا َمها يقضي بأن
حاكمهم الذي يتشبث بكرسيه .وعلى املواطن أن يختار بني
اجلميع
يطيع
ُ
َ
الطاعة والوالء ،وبني املوت أو معسكرات االعتقال(.)١
النازية
هي الفاشية ،تقمصها هتل ُر في أملانيا العنصرية ،وأسماها النازية ،أي:
االشتراكية الوطنية .وقد نادى بها لكي يجد له أنصاراً وأعوان ًا من أفراد الشعب
الذين كانوا يتوقون إلى حتقيق مبدأ واحد يجمع بني الوطنية واالشتراكية.
وقد اندحر هتلر وزمي ُل ُه موسوليني في احلرب العاملية الثانية في سنة 1945م،
وأثبت ُ
القرن العشرون أن العص َر احلديث ليس عص َر فاشيةٍ وال نازيةٍ (.)94
وعلى الرغم من اندحار النظامني الفاشي والنازي إال أن األزمات االقتصادية
ووجود النظام احلر في الغرب شجع بعض الشراذم على تكوين تنظيم فاشي
في فرنسا ،وتنظيم نازي سري في أملانيا ملعاداة اجلاليات األجنبية وخاصة
املسلمني ،وعدم التسامح في وجودهم.
وميكن احلديث عن الفاشية والنازية بوصفهما منوذجني من مناذج
األيديولوجية العنصرية املعاصرة ،بالنظر إلى متاثل هذه األيديولوجيات من
حيث عد ُم املبدئية والغموض إزا َء القضايا احلساسة (الدين مثالً) والتستر
خلف واجهات متباينة لتسهيل محاورة أي أيديولوجية أخرى أو نظام حكم
أو فئة اجتماعية باحلجج التي تتحيز لها وتتأثر بها ،وال تقتصر اإلشارة هنا إلى
منط الفاشية والنازية اللتني هزمتا فكراً وأسلوب ًا للحكم بعد انتهاء احلرب العاملية
الثانية ،وإمنا ينطبق التفنيد التالي كذلك على أي منظومة فكرية أخرى تنطلق
93

( )١مارتني دودج :قاموس املذاهب السياسية ،ترجمة أحمد املرصي ،بريوت ،مكتبة املعارف( ،د .ت) ،ص  45وما بعدها.
( )٢مارتني دودج :مرجع سبق ذكره ،ص  75وما بعدها.
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من ذلك ،مثالً :األحزاب الفاشية والنازية اجلديدة في أوربا الغربية التي تتملق
مشاعر شعوبها بدعوى ُس ُّموِ ها القومي وتفوقها العرقي على بقية الشعوب
األخرى ،أو تستدر العطف على مفاهيمها املتخلفة ونشاطاتها غير املشروعة
عن طريق استغالل خوف الشعوب األوربية من تزايد هجرة األجانب ،وتفسر
التطورات األخير ُة املقاوم َة الفاتر َة من جانب قوات األمن في تلك الدول
هذه
ُ
إزاء التظاهرات العنيفة ،وعمليات االغتيال املنظم ضد الالجئني والعمال
األحزاب الفاشية والنازية اجلديدة(.)١
األجانب التي تقوم بها
ُ
95

الدكتاتورية
الدكتاتورية تشير إلى نظم احلكم التي تسمح لفرد أو حزب أن يكون له
من القوة والسلطة ما يجعله يسيطر سيطر ًة تام ًة على الدولة ،فيقرر منفرداً َّ
كل
التحركات والقرارات السياسية ،وأن يفرض الطاع َة على ِّ
كل املواطنني ليقبلوا
صاغرين َّ
بعض علماء السياسية
كل ما يصدر منه من حتركات وأفعال .ويرادف ُ
املعاصرين بني ِ
لفظ الدكتاتورية وألفاظ مثل  :طغيان ،استبداد ،أوتوقراطية،
قيصرية ،تسلطية ،شمولية .ومن أهم السمات املميزة للنظم الدكتاتورية :
التحكمية في ممارسة السلطة ،وقصرها على أشخاص معينني أو فئة محددة،
وغياب أي توزيع للسلطة ،وإلغاء ِّ
كل املؤسسات أو اجلمعيات السياسية
واالجتماعية التي قد تلعب دوراً مؤثراً فتشكل منافس ًا ملن هم في السلطة.
إلغاء أو إهمال القاعدة التشريعية للسلطة السياسية ،فعادة ما يلقى الدستور
ليحل مح َل ُه بنا ٌء قانوني جديدٌ يخدم الطبق َة احلاكم َة.
( )١توفيق يوسف الواعي :املصطلحات السياسية ،املنصورة ـ مرص ،دار رشوق للنرش والتوزيع1428 ،هـ 2007 -م ،ص .13
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إلغاء احلريات املدنية ،أو تقييدها بدرجة كبيرة.
سيطرة السلوك االنفعالي واالندفاعي على عملية صنع القرار.
استخدام وسائل استبدادية لتحقيق التحكم السياسي واالجتماعي تبدأ
من الدعاية وفرض واجب الطاعة ،إلى التخويف واالستخدام الفعلي لوسائل
اإلرهاب والقمع(.)١
واالستبداد مذهب ُي ِ
املواطن إلى النظام القاسي الذي تفرضه احلكوم ُة
خضع
َ
ُ
السلطان غاشم ًا والسلط ُة فرديةً ،ومصدر
بالقوة القاهرة ضدَ حرية الفرد؛ فيكون
96

النظام االستبدادي إمنا يكون عاد ًة فرداً واحداً وصل إلى مركزه بالعنف ووسائل
كبح جماح ِه ،أو
القوة الظاملة دون أن يجد من يستطيع إيقا َف ُه عند حدِّ ِه ،أو ِ
إلزام ِه حدو َد القانون العام(.)٢
واحلكومات الدكتاتورية التي قامت في عصرنا احلديث ،ولو أنها تختلف
َ
بعض الشيء عن النظم االستبدادية البائدة إال أنها ال تكتفي بالرقابة التي
97

تفرضها على السياسة وعلى املشتغلني بها ،بل إنها تضطرهم دائم ًا إلى اخلضوع
إلرادتها ،وجتبرهم على اتِّباع تعليماتها ،وتنفيذ أوامرها.
واحلقيقة أن النظام الدكتاتوري هو نظام إرهابي يتمثل في حكومة يشرف
عليها فر ٌد واحدٌ  ،ميتلك بني يديه سلطات ال تقبل نقاشاً ،وال يتسع نظامها
لقيام أحزاب سياسية أو جماعات أخرى غير احلزب الذي تناصره احلكومة
أحزاب معارضة كما هو مألوف في الدول احلرة
ويناصرها ،فال نقدَ هناك ،وال
َ
ذات النظم النيابية القائمة على االنتخاب احلر املباشر(.)١
98

( )١توفيق يوسف الواعي :مرجع سبق ذكره ،ص  119وما بعدها.
( )٢مارتني دودج :مرجع سبق ذكره ،ص .51
( )٣مارتني دودج :مرجع سبق ذكره ،ص .90
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وحكم الفرد هو النظام األوتوقراطي وهو شكل من احلكم حتكمي وتعسفي
وتنعدم فيه رقاب ُة احملكومني على احلاكم ،فهم مسؤولون أمامه ،وهو غير
غياب تا ٌم
مسؤول أمام أحد؛ ألنه هو الواحدُ الذي ال ُيسأل عما يفعل .وهنا
ٌ
ملعنى املسؤولية التي تفترض طرفني  :سائ ً
ال ومسؤو ًال  .وفي هذا النظام يغيب
معنى احلرية السياسية ،فاحلاكم الفرد يعدأنه يستمد سلطانه من شخصه ،وهو
ٌ
حامل قضي َتها وقائدُ مسيرتها،
في الواقع يستلحق اجلماعة بنفسه ،مدعي ًا أنه
احلق الكلي (ألنه في نظر نفسه هو ُّ
ُ
الكل ،أم ٌة في
ومنفذ رسالتها ،وأن له َّ
شخص) في ممارسة السلطان بال قيود قانونية أو عرفية(.)١
99

كيف جتلى احلكم الفردي في املجتمعات املعاصرة؟ جتلى في ظاهرتني
متالزمتني؛ ظاهرة إلغاء الفصل بني السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية،
وظاهرة حصر السلطات ك ِّلها في شخص احلاكم الفرد .أما الظروف املؤاتية
للحكم الفردي ،فكثيرة ،أبرزها :التخلخل االجتماعي ،تالشي الرموز
االجتماعية املشتركة ،اندثار التكاليف السياسية ،وصعلكة اجلماهير
وتدجينها وسكونيتها ،خاصةفي حاالت األزمات االجتماعية  ،االقتصادية،
واالضطرابات احلروب(.)١
ثانياً :قيم اجتماعية طاردة للتسامح
إن أبرز القيم االجتماعية التي تتعارض مع التسامح ،هي التطرف ،والتعصب،
والعنصرية ،وفيما يلي ُ
بيان ذلك.
التطرف
التطرف في اللسان العربي مشتق من الطرف ،أي :الناحية ،أو منتهى
100

( )١خليل أحمد خليل :العرب والقيادة ،بريوت ،دار الحداثة 1986م ،ص .13
( )٢خليل أحمد خليل :معجم مفاهيم علم االجتامع ،بريوت ،معهد اإلمناء العريب 1986م ،ص .23
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َ
ِّ
الطرف ،وجاوز حدَّ االعتدال ولم يتوسط ،وكلمة
كل شيء ،وتطرف :أتى
التطرف تستدعي للخاطر كلم َة الغلو التي تعني جتاو َز احلدِّ  ،ومن غال زاد
وارتفع وجاوز احلد ،ويقال الغلو في األمر والدين ،يقول تعالى َ ( :يا َأ ْه َل
ا ْل ِك َت ِ
اب َال تَغْ ُلو ْا ِفي ِدي ِن ُك ْم)(.)١
وقد شاع استخدا ُم كلمة التطرف في املنطقة العربية ،وتردد معها استخدا ُم
كلمة األصولية ،وهي مصطلح ُأطلق على حركة احتجاج مسيحية ظهرت
أساسا
في القرن العشرين ،تؤكد ضرور َة التفسير احلر للكتاب املقدس بوصفه ً
للحياة الدينية الصحيحة .وهو يطلق أيض ًا على أي حركة أو اجتاه يشدد
بثبات على التمسك احلر مبجموعة قيم ومبادئ أساسية.
ولم يقدّ ر لهذا املصطلح أن يشيع في منطقتنا العربية الختالف داللة
األصولية في اللسان العربي التي تُوحي بالتمسك باألصول ،وهو أمر محمود،
أو تشير إلى علم أصول الفقه (أحد أهم علوم الشريعة اإلسالمية) فكان أن
مصطلح التطرف في الكتابات العربية للداللة على التشدد ،وجتاوز
استخدم
ُ
مصطلح الوسطية الذي هو من
احلد في الدين .والتطرف مصطلح ًا ُيضاد
َ
الوسط الواقع بني طرفني ،كما يقول األصبهاني ،وهو يحمل في طياته معنى
العدل ،وفي القرآن الكرمي َ ( :و َك َذ ِل َك َج َع ْل َن ُ
اك ْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا) ( )٢أي :أمة عدل،
فإن مصطلح الوسطية يدل على العدل والسماحة(.)٣
والشك أن التطرف إذا كان سلوك ًا شخصي ًا أو جماعي ًا فهو ال يعترف
بالتسامح؛ ألن ضيق أفق املتطرف أو املتطرفني يجعلهم ال يدركون فضيلة
التسامح؛ ألنها غريبة عن معتقداتهم اجلامدة ،فالتطرف توقف عن احلركة
101

( )١سورة النساء ،اآلية  ،171سورة املائدة ،اآلية .77
( )٢سورة البقرة ،اآلية .143
( )٣عدنان أبو مصلح  :معجم علم االجتامع ،عامن ،دار أسامة ،دار املرشق الثقايف2006 ،م ،ص  132وما بعدها.
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التسامح وليدُ هذه احلركة واب ُنها البار.
الفكرية املنفتحة،في حني
ُ
التعصب والتعصب الديني
الثقافي،
والتعصب
العرقي،
التعصب
يأخذ التعصب أشكا ًال عدة ،فهناك
ُ
ُ
ُّ
ُّ
الطائفي ،ومع ذلك كله فإن التعصب في
الديني ،والتعصب
والتعصب
ُّ
ُّ
العاطفي ألفكار
واحدا قوا ُم ُه االنقيا ُد
جوهرا
مختلف صوره وجتلياته يؤكد
ً
ُّ
ً
تعريفات له ،أبرزها:
وتصورات تتعارض مع احلقيقة املوضوعية ،وهناك
ٌ
ُ
الرجل إلى نصرة عصبته،
إن التعصب من العصبية ،والعصبية أن يدعو
والتآلب معهم على من يناوئهم ،ظاملني كانوا أم مظلومني(.)١
104

التعصب شعور الفرد بكراهية مبنية على تعميم خاطئ وجامد قد يوجه نحو
جماعة معينة ككل ،أو نحو أفراد معينني؛ ألنهم أعضاء في تلك اجلماعة(.)٢
التعصب اجتاه سلبي نحو أفراد ينتمون إلى جماعة معينة ،سواء قامت هذه
اجلماعة على أساس ديني أو سياسي ،أو أنها تنتمي إلى طبقة اجتماعية معينة،
أو لكونها تتسم بخصائص معينة(.)٣
التعصب قد يأخذ صورة عقيدة دينية أو سياسية متطرفة تتميز بدرجة عالية
من االنغالق والتصلب ،حيث حتتل إرادة التغلب ،وإرادة اإلقناع(.)٤
التعصب غلو في التعلق بشخص أو فكرة أو مبدأ أو عقيدة بحيث ال يدع
مجا ًال للتسامح ،وقد يؤدي إلى العنف واالستماتة(.)٥
التعصب حتمس أعمى لعقيدة أو رأي أو مشاعر جارفة نحو شيء ما(.)٦
105

106

107

108

109

( )١ابن منظور :لسان العرب ،بريوت ،املكتبة العلمية1980 ،م ،ص .296
( )٢هذا تعريف العامل البورت ،نقالً عن عيل أسعد وطفة ،سعد رقيان رشيع :تحديات التعصب وخلفياته الثقايف يف املجتمع الكويتي ،مجلة العلوم اإلنسانية
واإلدارية ،ع ،1يونيو 2012م ـ رجب 1433هـ ،جامعة املجمعة السعودية ،ص .23
( )٣هذا تعريف العامل إستيفن ،نقالً عن وطفة والرشيع ،مرجع سبق ذكره يف املوضع ذاته.
( )٤منري البعلبيك :املورد ،قاموس إنجليزي عريب ،ط  ،28بريوت دار العلم للماليني 1994م ،ص .114
( )٥أحمد زيك بدوي :معجم مصطلحات العلوم االجتامعية ،بريوت ،مكتبة لبنان1978 ،م ،ص .154
( )٦قاموس الروس الفرنيس ،إسطوانة إلكرتونية (.)C. D Rom
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التعصب حالة من تنظيم وتفسير معلومات حول جماعة أو طائفة معينة،
يتم اتخاذ حالة من التعصب اجتاهها(.)١
التعصب حالة خاصة من التصلب الفكري أو اجلمود العقائدي ،حيث
يجسد اجتاهات الفرد أو اجلماعة نحو جماعات أو طوائف أخرى .ويكشف
املتعصب عن خضوع كبير لسلطة اجلماعة التي ينتمي إليها ،مع نبذ اجلماعات
األخرى ،ويرتبط ذلك برؤية العالم في إطار جامد من األبيض إلى األسود ،مع
ميل إلى استخدام العنف في التعامل مع اآلخرين(.)٢
املسبق َ
دون التحقيق في أسباب هذا احلكم
احلكم
واألساس في التعصب هو
ُ
ُ
110

111

جتا َه جماعة أخرى ككل ،أو اجتاه كل فرد من أفرادها منفصلني(.)٣
يدع
والتعصب غلو في التعلق بشخص أو فكرة أو مبدأ أو عقيدة ،بحيث ال ُ
مجا ًال للتسامح ،وهو ضرب من احلماسة الشديدة التي قد تؤدي إلى العنف
واالستماتة ،وهو بهذا حال غير سوية على مستوى الفرد واجلماعة ،ويصاحبها
ضيق أفق وبعدٌ عن التعقل .والتعصب نوعان  :ديني  ،وأيديولوجي(.)٤
ُ
وهناك من يحلل التعصب حتلي ً
ال نفسي ًا (سيكولوجياً) قائالً :قد يبتلى
الفر ُد أو املجموع ُة االجتماعي ُة باملرض النفسي ،الذي يسمى بالتعصب ،حيث
إنه انحراف في العاطفة من دون املنطق ،ولذا يصر على ما في جانبه ،وإن لم
يكن لهذا دليل ،ويرفض ما في جانب طرفه ،وإن كان له دليل .كما قد يبتلى
احلزب واجلماعة مبثل ذلك .وإذا اشتد التعصب حتى صار للفرد أو للمجموعة
حساسية شديدة جتاه ما يذهب إليهُ ،س ِّمي ذلك بالعقدة كأن النفس انعقدت
12

113

( )١عزت سيد إسامعيل :سيكولوجيا التطرف واإلرهاب ،حوليات كلية اآلداب ،بجامعة الكويت1996 ،م ،ص .30
( )٢العاملان تايلور ،وريان ،نقالً عن وطفة والرشيع ،مرجع سبق ذكره ،ص .24
( )٣سعد الدين إبراهيم :التعصب والتحدي الجديد للرتبية يف الوطن العريب ،بحث يف سجل الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ،الكتاب السنوي
السادس1989 ،م ،ص .25
( )٤مجمع اللغة العربية :املعجم الفلسفي ،القاهرة ،الهيئة العامة لشؤون املطابع األمريية1399 ،هـ 1979 -م ،ص .49
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على ذلك اجلانب من دون مالحظة التوسط واحلق(.)١
ويع ّبر بالتعصب بكلمة الال تسامح التي تتضمن التوق الوحشي الذي
يدفع إلى مالحقة من هم على خطأ أو في الضالل ،وهنا يفترض التفريق
بني الالتسامح الديني والالتسامح املدني؛ فالالتسامح الديني يقوم على رؤية
عل َ
ِ
التوقف أمام
دون
اخلطأ في كل دين غير الذي نعتنق ،واجلهر بذلك من ٍ
َاإلرهاب واحترام اإلنسان ولدرجة التضحية بالذات .أما الال تسامح املدني،
فيقوم على املقاطعة واملالحقة لكل الوسائل العنفية ملن لهم رؤي ٌة وتفكي ٌر عن
اهلل وعبادته يختلف عما لدينا .والتفرقة بني كال النوعني من الالتسامح إمنا هو
شكل من أشكال الالتسامح النظري والالتسامح التطبيقي العملي ،فثمة هو ٌة
ُ
القول :إن الالتسامح
بني النظرية والتطبيق في كثير من األحيان ،لذلك ميكن
ٌ
مستوحى من
مرتبط في ذهن من يأخذ به بالالتسامح الديني ،وهو أمر
املدني
ً
الدين بالدولة ،فاملسيحية كانت في السلطة وامتزجت
الظروف التي امتزج فيها ُ
بالدولة ،وأصبحت األخيرة توتاليتارية (دكتاتورية) ،واضطهدت َّ
كل من شذ
عن العقيدة الرسمية أي :أصبحت الدول ُة غي َر متسامحةٍ أو ال متسامحة(.)٢
ُ
هوس
الفيلسوف الفرنسي فولتير (1694م ـ 1778م)« :إن
وقال
َ
التعصب ٌ
َ
فظيعٌ ،
العقل كاجلدري ،وهؤالء املتعصبون قضا ٌة ذوو
يصيب
عد
مرض ُم ٍ
ديني ٌ
ُ
ٌّ
14

15

أعصاب باردة ،يحكمون باإلعدام على األبرياء الذين لم يفكروا بطريقتهم
عالج لهذا املرض املعدي إال بالروح الفلسفية التي بانتشارها
نفسها .وال يوجد ٌ
َ
ُ
التطرف ،وليس القوانني وال
أخالق البشر ،وتتحاشى
شيئ ًا فشيئ ًا تتهذب
الدين بكافيني ملكافحة هذا الطاعون .إن الروح الفلسفية تضفي على النفس
( )١عدنان أبو مصلح  :مرجع سبق ذكره ،ص  236وما بعدها.
( )٢عاطف علبي :أضواء عىل التسامح والتعصب ،بريوت ،دار الفكر اللبناين2003 ،م ،ص  11وما بعدها.
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السكينة ،أما التعصب فعلى العكس من ذلك؛ فهو ضد السكينة .والتسامح
هو قوا ُم اإلنسانية؛ ألننا ك ُّلنا خطاؤون ،وهذا ُ
أول قانون للطبيعة  ...فالشقاق
والتسامح دوا ُؤ ُه»(.)١
البشري
اجلنس
شر يصيب
َّ
هو أكب ُر ٍ
ُ
َ
بعضهم أن التعصب مغاال ٌة في توكيد االنتماء إلى جماعة معينة،
ويرى ُ
ُ
حتويل االنتماء إلى
واالرتباط الشعوري والالشعوري بها ،إنه في حقيقته العميقة
جماعة معينة ،واالعتزاز بها إلى استعالء وانغالق مصحوبني بكراهية اآلخرين
واحتقارهم ( .)٢والعصبية في اجلماعة قوة وشوكة ونظام قيم ،ومسرب حلركة
116

17

اإلرادة وفق نظام قيمها ،ومظهر لهذه احلركة ،وهي إضافة والء لسلطة اجلماعة
وخلصوصيتها ،واالنتصار لهما بالتعصب .واالنتصار لسيئاتها كما حلسناتها،
بتعصب انطالق ًا من االنتصار لها ظامل ًة أم مظلومة(.)٣
صفوة القول في هذا الشأن :إن التعصب هو االنحيا ُز التحزبي إلى شيء من
األشياء :فكرة أو مبدأ أو معتقد أو شخص ،إما (مع) وإما (ضد) .والتعصب
للشيء هو مساندته ومؤازرته والدفاع عنه ،والتعصب ضد الشيء هو مقاوم ُت ُه،
ِ
ُ
والعنف
والتحمس
األمران في فعل التعصب الذي يتجلى فيه التهو ُر
وقد ميتزج
ُ
ِ
ِ
سلبي،
إيجابي واآلخ ُر
بارزان في التعصب؛ أحد ُهما
عنصران
معاً .ويتضح
ٌّ
ٌّ
ُ
وأرفع من بقية الفئات،
األول هو اعتقا ُد املرء بأن الفئة التي ينتمي إليها أسمى
ُ
واآلخ ُر هو اعتقاده بأن تلك الفئات ُّ
أحط من الفئة التي ينتمي إليها .ويرتبط
مفهو ُم التعصب ذا ُت ُه بأذهان الناس أكثر باجلانب السلبي ،فالتفسير احلديث
للتعصب هو ذلك الذي يحتقر فئ ًة معين ًة أو يتحامل عليها ،فالتعصب هو
في أساسه نظر ٌة سلبي ٌة إلى الغير ،واملتعصب يتجه إلى حتقير اآلخرين ،وإحلاق
18

( )١نقالً عن  :عاطف علبي :مرجع سبق ذكره ،ص .13
( )٢ناصيف نصار :أضواء عىل التعصب ،مبحث (يف نقد التعصب) ،مرجع سبق ذكره ،ص .195
( )٣عبدالعزيز قباين :العصبية بنية املجتمع العريب ،بريوت ،دار اآلفاق الجديدة1997 ،م ،ص .51
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الضرر بهم أكثر مما مييل إلى تأكيد مزاياهم اخلاصة ،أو احلصول على كسب
منفعة خاصة.
والتعصب يظهر في مجاالت عدة أهمها :الدين ،والفكر ،والسياسة،
نتائج شديد ُة اخلطر ،فالتعصب في الدين يؤدي إلى
والقومية .وله في كل مجال ُ
اضطهاد العلماء وإلى اجلمود ،وفي الفكر يؤدي إلى الدوجماطيقية واملذاهب
التسامح يؤدي في املقابل إلى احلوار واملذاهب
املطلقة واملغلقة ،في حني
ُ
املفتوحة ،هذا على مستوى الفرد ،وعلى مستوى الدولة يؤدي التعصب إلى
تكوين أيديولوجيات وهذا تبع ًا يؤدي إلى الصراع األيديولوجي واحلروب،
وفي مجال السياسة يؤدي التعصب إلى الدكتاتورية واالستبداد .والتعصب
اجلنسي أو العرقي يؤدي إلى حتقير جنس اآلخر ،كما في أسطورة رينان عن
تفوق اجلنس اآلري على اجلنس السامي التي هي أكذوب ٌة علمي ٌة تهبط بالعقلية
السامية مبا فيها العربية مقابل اإلعالء من ذكاء اجلنس األوربي وتفوقه(.)١
19

طبيعة املثقف املتعصب:
يشكل التعصب معوق ًا آخ َر من أهم املعوقات التي متنع اإلنسان من ممارسة
أرقى أنشطة العقل البشري وهو التفلسف .والتعصب لرأي أو ألمر أو لشخص
ما معنا ُه ُ
امليل الشديدُ إليه واجلدُّ في نصرته بوسائل شتى ومقاومة ما عداه،
ولذلك ميكن أن يقال :إن املتعصب هو الذي يتصف بالصفات التالية:
• •إنه يجعل عقله في خدمة هواه.
• •إنه يجدُّ في نصرة رأيه بالعنف.
• •إنه ينأى عن احلوار واملناظرة ،ويضيق صد ُر ُه بهما.
( )١حسن حنفي :فقرة «تعصب» يف مجموعة من املفكرين العرب :املوسوعة الفلسفية العربية ،املجلد األول ،بريوت ،معهد اإلمناء العريب ،ص .281
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ُ
القول :إن التعصب ُيعدُّ نقيض َا
فإذا كان األم ُر على هذا النحو؛ فإنه ميكن
للحرية( ،وخاصة احلرية الفكرية) التي تُعدُّ من أهم شروط التفلسف و مقوماته،
كما أنه يعد نقيض ًا للتسامح الفكري الذي يعد من أبرز خصائص الفكر
الفلسفي .وميكن ُ
أهم معوقات التفلسف،
بيان كيفية أن التعصب يشكل َّ
بوصفه أنه يؤدي بالضرورة إلى انتفاء دوافع التفلسف لدى اإلنسان.
فمن جهة نالحظ أن التعصب يقضي على دوافع التفلسف لدى اإلنسان
أي أمر من األمور التي تخرج عن بؤرة
عندما يجعله ال يحس بالدهشة إزا َء ِّ
اهتمامه؛ ألنه ال يلتفت إال إلى ما يتعصب إليه ،كما أنه ال ميارس الشك
املنهجي فيما لديه من معطيات؛ ألن تعصبه يجعله غير مستعد لذلك.
ومن جهة أخرى ،فإنه مع سيطرة التعصب على اإلنسان ،فإن أهم شروط
التفلسف تنتفي لديه ،فهو ال يتمتع باحلرية؛ ألن من شروط حتققها وجو َد عدد
ُ
اإلنسان بينها ،وتضيق دائرة هذه احلرية أوتتسع تبع ًا
من اإلمكانات التي يختار
لقلة عدد هذه اإلمكانات أوزيادتها لديه .والتعصب ليس سوى انعدام هذه
أي قيمةٍ إيجابيةٍ إال فيما يتعصب له ،وذلك
اإلمكانات؛ ألن املتعصب ال يرى َّ
َ
العقل
باإلضافة إلى أن هذا الشخص عندما يكون متعصباً؛ فإنه ال يستخدم
وسيل ًة أساسي ًة للمعرفة ،وإمنا يكون في هذه احلالة خاضع ًا لسيطرة انفعاالته
نحو ما يتعصب به ،ف ُي ّ
حكم هواه أكث َر مما يحكم عق َل ُه.
ومن جهة ثالثة فإنه ميكن القول :إن أهم خصائص التفكير الفلسفي ال
تظهر لدى الشخص الذي يوصف بالتعصب ،فهو ال ينظر إلى املوضوع الذي
يتعصب له نظر ًة شامل ًة كليةً ،كما أنه ال يتسامح مع مخالفيه في الرأي بصدد
موضوع تعصبه ،وإمنا يتحامل عليهم بعنف؛ ألنه ال ينظر إلى هذا املوضوع إال
من منظور واحد.
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وأخيراً وليس آخراً ،فإن التعصب يقضي على أهم وظائف الفلسفة التي
تتمثل في إمناء النقد ،وعدم االنغالق الفكري الناجت من متركز الشخص حول
موضوع واحد(.)١
قرار األمم املتحدة بشأن القضاء على أشكال التعصب الديني:
بالنظر إلى اآلثار الضارة للتعصب وخاصة التعصب الديني ،فقد أصدرت
اجلمعية العامة لألمم املتحدة قراراً بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب
الديني( .)٢وفيما يلي بنو ُد هذا القرار التي قمت بعنونتها تسهي ً
ال لفهم
120

مضمونها:
حرية الفكر والدين حق لإلنسان مستمد من كرامته:
تؤكد اجلمعية العامة لألمم املتحدة من جديد أن حرية الفكر والضمير
حق من حقوق اإلنسان ،مستمدٌ من الكرامة األصيلة
والدين واملعتقد هي ٌّ
لشخص اإلنسان ،ومكفول للجميع دون متييز.
تكفل الدولة قانون ًا وقضا ًء حرية الفكر والدين:
ضمانات
حتث الدول على أن تكفل في أنظمتها الدستورية والقانونية
ٍ
وافي ًة وف َّعال ًة حلرية الفكر والضمير والدين واملعتقد ،مبا في ذلك توفي ُر وسائل
احلق في حرية الدين أو املعتقد.
نته ُك فيها ُّ
االنتصاف الف َّعالة في احلاالت التي ُي َ
املساس بالفرد بسبب دينه أو معتقده:
حتظر الدول ُة
َ
حتث أيض ًا الدول على أن تكفل خاصة داخل واليتها القضائية ،عدم
أي فردٍ  ،ذكراً كان أم أنثى بسبب دينه أو معتقده ،احلق في احلياة ،أو
حرمان ِّ
احلق في احلرية ،واألمن على شخصه وعدم تعرضه للتعذيب أو االعتقال أو
( )١إبراهيم محمد تريك :ما الفلسفة؟ القاهرة ،دار الكتب القانونية1430 ،هـ 2009 -م ،ص  65وما بعدها.
( )٢قرار رقم ( )140/53يف 1999/3/1م ـ الدورة الثالثة والخمسون ،البند ( 110ب) من جدول أعامل الجمعية العامة لألمم املتحدة.
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تعسفيا.
االحتجازاحتجا ًزا
ً
تكفل الدول ُة مكافح َة الكراهية والتعصب والعنف بدافع ديني:
حتث كذلك الدول على أن تتخذ طبق ًا للمعايير الدولية حلقوق اإلنسان
جميع اإلجراءات الالزمة ملنع وقوع مثل هذه احلاالت ،وأن تتخذ جميع التدابير
َ
الالزمة ملكافحة الكراهية والتعصب وأعمال العنف والتخويف واإلكراه بدافع
من التعصب الديني .وأن تشجع من خالل النظام التعليمي وبوسائل أخرى
والتسامح واالحترا َم في املسائل املتصلة بحرية الدين أو املعتقد.
التفاهم
َ
َ
اإلقرار بأن التشريعات غير كافية ملنع االنتهاكات:
تسلم بأن التشريعات وحدَ ها ليست كافي ًة ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان،
احلق في حرية الدين أو املعتقد.
مبا في ذلك ُّ
جواز خضوع احلرية الدينية لقيود الصالح العام:
إخضاع احلرية
تؤكد أنه ـ على نحو ما أبرزت جلنة حقوق اإلنسان ـ ال يجوز
ُ
في إظهار الدين أو املعتقد إال للقيود التي يفرضها القانون ،والتي تكون
ضروري ًة حلماية السالمة العامة ،أو النظام العام ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب
احلق
العامة ،أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية .وتطبق بطريقة ال تبطل َّ
في حرية الفكر والضمير والدين.
وجوب احترام موظفي الدولة لألديان وجتنب التمييز بني األفراد:
يبدي أعضا ُء الهيئات املكلفة بإنفاذ القوانني
حتث الدول على ضمان أن
َ
وموظفو اخلدمة املدنية واملربون وغيرهم من املوظفني العموميني ،في أثناء
تأديتهم واجباتهم الرسمي َة ،االحترا َم ملختلف األديان واملعتقدات ،وأال مييزوا
ضد األشخاص الذين يعتنقون أديان ًا أو معتقدات مغايرة.
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حق أتباع األديان في العبادة والتجمع وإنشاء أماكن لعباداتهم:
تهيب بجميع الدول أن تعترف بحق جميع األشخاص في العبادة أو
التجمع فيما يتعلق بأي دين أو معتقد ،وإنشاء األماكن الالزمة لتلك األغراض
وصيانتها ،وفق ما هو منصوص عليه في اإلعالن املتعلق بالقضاء على جميع
أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد.
حظر املساس بأماكن العبادة:
تُعرب عن قلقها الشديد ألي هجوم تتعرض له األماكن واملواقع واملزارات
الدينية .وتهيب بجميع الدول أن تبذل أقصى اجلهود لضمان االحترام واحلماية
الكاملني ملثل هذه األماكن واملواقع واملزارات وفق ًا لتشريعاتها الوطنية  ،وطبق ًا
للمعايير الدولية حلقوق اإلنسان.
ضرورة التسامح وعدم التمييز لتحقيق األهداف النبيلة:
تُدرك ضرور َة حتلي األفراد واجلماعات بالتسامح وعدم التمييز ،من أجل
حتقيق أهداف اإلعالن حتقيق ًا كامالً.
وجوب معاجلة األحداث واإلجراءات املنافية حلرية الدين:
اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعني
تشجع مواصل َة اجلهود التي يبذلها املقر ُر
ُّ
بالقضاء على جميع أشكال التعصب الديني وجميع أشكال التمييز القائمة
على أساس الدين أو املعتقد الذي ُع ّي لدراسة األحداث واإلجراءات احلكومية
في جميع أنحاء العالم التي تتعارض مع أحكام اإلعالن ،والتوصية بتدابير
عالجية حسب االقتضاء.
السماح للمقرر اخلاص بزيارة الدول:
تشجع احلكومات على أن تنظر بصورة جادة في دعوى املقرر اخلاص إلى
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ِّ
اضطالعا أكث َر فعالية.
االضطالع بواليته
زيارة بلدانها لكي يتمكن من
ً
انفتاح األمم املتحدة على احلكومات في مجال طلب املساعدة:
تشجع احلكومات ـ عند طلب املساعدة من برنامج األمم املتحدة للخدمات
االستشارية واملساعدة التقنية في ميدان حقوق اإلنسان ـ على أن تنظر حسب
االقتضاء في إمكانية إدراج طلبات احلصول على مساعدة في ميدان تعزيز احلق
في حرية الفكر والضمير والدين وحمايتها.
ضرورة تعزيز جهود مؤسسات املجتمع املدني في مجال احلرية الدينية:
املنظمات غي ُر احلكومية والهيئات
ترحب وتشجع اجلهود التي تبذلها
ُ
واجلماعات الدينية لتعزيز تنفيذ اإلعالن ،وتدعوها إلى النظر فيما ميكن أن
تقدمه من إسهامات أخرى من أجل تنفيذه ونشره في جميع أنحاء العالم.
ضرورة إعداد تدابير تنفيذية:
تطلب إلى جلنة حقوق اإلنسان أن تواصل النظر في التدابير الالزمة لتنفيذ
اإلعالن(.)١
التعصب والتسامح في الهند
انتخابات املجلس التشريعي لوالية بيهار (إحدى كبريات الواليات الهندية)
نتائجها في شهر نوفمبر 2015م عن فوز ساحق لـ «التحالف األعظم»
متخضت ُ
الذي يتكون من «حزب جاناتا دال يونانيتد»  ،و«حزب راشتريا جاناتا دال»،
و«حزب املؤمتر الوطني» ،وعن هزمية لالئتالف الدميقراطي الوطني احلاكم
النتائج أهمي ًة
بقيادة حزب «بهارتيا جاناتا» احلاكم في نيودلهي  .حتمل هذه
ُ
قصوى في سياق الهند الوطني ألنها ترمز إلى رفض الشعب البيهاري سياس َة
( )١وثيقة األمم املتحدة يف الدورة الثالثة والخمسني.1999 1March -140/53/Distr. General. A/Res ،
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االستقطاب الديني التي جلأ إليها حزب «بهارتيا جاناتا»  ،سعي ًا إلى الوصول
إلى السلطة في والية بيهار  ،ومتهيداً للفوز في الواليات الهندية األخرى في
االنتخابات العامة ملجالسها التشريعية في عامي 2017-2016م .ورمبا متثل
النتائج تراجع ًا حلزب «بهارتيا جاناتا» على املشهد السياسي الهندي  ،قد
هذه
ُ
النتائج أثلجت -بال شك -صدو َر
يكون من الصعب اجلز ُم بذلك ،لكن هذه
َ
القوى التقدمية في الهند املناوئة لسياسة االستقطاب الديني التي ُيارسها
احلاكم بقيادة ناريندرا مودي.
احلزب
ُ
ُ
جرت متابع ُة هذه االنتخابات باهتمام في عموم الهند ؛ ألن حزب «بهاريتا
رئيس
جاناتا» لم يدخر وسع ًا في كسب أصوات الناخبني  ،وقد خاطب
ُ
الوزراء ناريندرا مودي ،احلشو َد ( )26مرة في أثناء احلمالت االنتخابية التي
استغرقت شهراً ونصف الشهر ،والتي جرت تغطي ُتها على نطاق واسع بوسائل
رئيس الوزراء يقو ُد بنفسه احلمل َة االنتخابي َة لالئتالف الدميقراطي
اإلعالم  ،كان ُ
حزب «باهاريتا جاناتا» في مقابل «التحالف األعظم»
الوطني الذي يقوده
ُ
الذي تشكل من أحزاب إقليمية مثل :حزب «راشتريا جاناتا دال» بقيادة اللو
براساد ياداف  ،وحزب «جاناتا دال يونايتد» بقيادة نيتيش كومار رئيس وزراء
بيهار في أثناء االنتخابات  ،وحزب «املؤمتر الوطني» أقدم األحزاب الهندية .
ُ
األعظم املسمى بـ»مهاغاتياندهان» قبل احلملة االنتخابية أن
التحالف
وأعلن
ُ
ُ
التحالف
نيتيش كومار سوف يكون مرشحه ملنصب رئيس الوزراء إذا ما حقق
النص َر في االنتخابات.
ُيذكر أن الك ّتاب والفنانني البارزين في الهند باشروا برد اجلوائز واألوسمة
تعبيراً عن سخطهم من تفاقم أحداث الال تسامح في املجتمع  ،ومحاولة
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القوات اليمنية املتطرفة َ
حرق احلرية الدينية وحرية التعبير مع صمت احلكومة
َ
شكل حركة واسعة  ،إذ ع ّبر أكث ُر من
املركزية إزائها .واتخذت هذه العملي ُة
( )50أديب ًا وكاتب ًا وفنان ًا ينتمون إلى عوالم األدب والفن والسينما عن غيظهم
مما وصفوه بـ»صعود الال تسامح» في املجتمع على نحو خطير مما يهدد النسيج
التعددي للهند ،والذي تبلور في اغتيال عدد من العلماء املكافحني ضد
األوهام واخلرافات  ،ومقتل املواطن الهندي أخالق أحمد بتهمة ذبح بقرة
واسع في اإلعالم
وتناول حلمها  ،وغير ذلك من األحداث التي كان لها ً
صدى ٌ
الهندي وخارجه .وفي سياق االنتخابات العامة في والية بيهار ينبغي اإلشار ُة
إلى بيانات بعض زعماء حزب «بهارتيا جاناتا» تنم عن تصورهم الضيق
للمواطنة من جهة وحقدهم على املسلمني من جهة أخرى  ،مثل :بيان النائب
ادتا ناث «بهاريتا جاناتا» الذي نصح «شاه روخ خان» أحد أكثر جنوم السينما
الهندية شهر ًة بأن يهاجر إلى باكستان ؛ وذلك رداً على تعليق األخير حول
رئيس
تفاقم الال تسامح في املجتمع الهندي أخيراً  ،كما ص ّرح أميت شاه
ُ
حزب «بهارتيا جاناتا» في أثناء خطابه في بيهار قبل أيام اجلولة األخيرة من
االنتخابات  :إنه إذا ما فشل حز ُب ُه في انتخابات بيهار فسيجري االنتهاج في
قاصدا أن الذين ال يصوتون حلزب «بهارتيا جانات» هم مؤيدون
باكستان ،
ً
لباكستان  ،هذا عدا البيانات واخلطوات التي قام بها زعماء احلزب احلاكم
والسعي إلى شحن اجلو السياسي بالطائفية من أجل االستقطاب السياسي ،
والتي لقيت استنكاراً شديداً من املجتمع املدني .وبدأ احملللون السياسيون
يجهرون بالقول :إن النتائج هي ٌ
صريح لسياسة االستقطاب الديني في
رفض
ٌ
نائب رئيس حزب املؤمتر الوطني «راهول غاندي » ابن «راجيف
الهند  .وع ّبر ُ
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غاندي» رئيس وزراء الهند السابق عن ارتياحه الكبير لفوز «التحالف األعظم»
الذي حز ُب ُه جز ٌء منه ؛ ألن ذلك ٌ
صريح على رفض ناخبي بيهار سياس َة
دليل
ٌ
احلزب احلاكم
احلقد والكراهية وتقسيم الشعب على أساس الدين التي ميارسها
ُ
ُعلى حدِّ تعبيره .
ُ
السياسي البار ُز  :إن هذه
واحمللل
وقال شاهجان مادا ميات  ،الناقدُ الثقافي
ُّ
النتائج املدهش َة ترمز  ،فيما ترمز إلى مدلوالت سياسية واسعة املدى  ،حيث
َ
إن والية بيهار تقود الطريق هذه املرة أيض ًا في نهضة سياسية جديدة ضد
احلاكم الذي يسعى إلى تنفيذ
احلزب
سياسة االستقطاب الديني التي ميارسها
ُ
ُ
برنامج منظمة «آر إس إس» الهندوسية  ،كما أنارت الطريقَ للقوى احلرة
لتتحالف وتتكتل ضدَ احلزب احلاكم على مستوى عموم الهند  .وقال أيضاً:
كثير من احلركات السياسية الثورية  ،بدءاً
إن والية بيهار كانت نقط َة انطالقة ٍ
كفاح ُه باستقالل الهند من بيهار  ،ثم شهدت
من «املهامتا غاندي» الذي بدأ
َ
َ
ِ
احلركات السياسي ِة واالجتماعية بعد االستقالل من أجل
أعظم
انطالق
بيهار
ِ
العدالة االجتماعية  ،بقيادة «جاي براكاش ناريان» و»رام مانوهار لوهيا» ،
كما أن بيهار أوقفت مسيرة الل كريشنا أدواني لبناء معبد راما في أيو داهيا
على موقع املسجد البابري ،وعليه فإن الفوز الساحق للتحالف األعظم في والية
بيهار ّ
يبشر بعودة القوى السياسية التقدمية إلى املشهد السياسي الوطني.
النتائج عن هزمية كبيرة حلزب «بهارتيا جاناتا» الذي حصد ()53
وأسفرت
ُ
ِ
األحزاب املتحالف ُة معه ( )5مقاعد فقط  ،وفي
حصدت
مقعداً ،في حني
ُ
ُ
األعظم ( )178مقعداً  ،منها ( )80مقعداً حلزب
التحالف
املقابل حصد
ُ
«راشتريا جاناتا دال» بقيادة القائد الكارزماني «اللو براسابا ياداف» و()71
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مقعداً حلزب «جاناتا دال يونايتد»  ،بقيادة املرشح ملنصب رئيس الوزراء
نيتيش كومار  ،و( )27مقعداً حلزب «املؤمتر الوطني» أقدم األحزاب الهندية
الذي حكم الهند منذ االستقالل .ويتكون املجلس التشريعي لوالية بيهار من
( )243مقعداً  ،وعليه فإن فوز التحالف األعظم ( )178مقعداً يشكل أكثر
من ثلثي الغالبية(.)١
العنصرية
العنصرية من أكثر املفاهيم التي تتداخل ومفهو َم التعصب ،إلى حد سيادة
االعتقاد بأن التعصب ال يعني سوى العنصرية .والعنصري ُة تعني االعتقا َد بأن
اإلرث الثقافي أو العنصري جلماعة الفرد يتفوق فطري ًا على اإلرث الثقافي أو
العنصري للجماعات األخرى .يصاحب هذا االعتقاد اجتاهات التعصب ضد
أيديولوجيا
أعضاء اجلماعات التي صنفت بوصفها «أدنى أو أقل» ،فالعنصرية
ً
تؤكد سيادة عنصر ،أو استقالله عناص َر أخرى .تشمل هذه األيديولوجية:
إطار لالعتقادات في التدني البيولوجي و /أو الثقافي لعنصر معني.
استخدام مثل هذه االعتقادات في تبرير املعاملة غير العادلة ألفراد هذه
اجلماعة .وهكذا ترتكز العنصرية على ثالثة أسس  :األول :أن اإلنسانية ال
ترتد إلى ساللة واحدة ،بل إلى عدد من السالالت ،والثاني :أن هذه السالالت
ليست متساوية في خصائصها ،بل إن بعضها يتفوق على بعضها اآلخر،
والثالث :أن مظاهر احلضارة والرقي ترتبط بخصائص السالالت ،وعلى هذا
فاجلماعات املرشحة لصنع احلضارة هي اجلماعات األولى ،وليس على اجلماعات
األخرى (األدنى) إال أن تظل تابع ًة أو خادم ًة للسالالت األرقى ،وليس لها
( )١د .م .الرحمن  :هزمية حزب بهارتيا جاناتا يف بيهار متهيد النتصار التسامح يف الهند  ،ترجمة قسم الرتجمة يف جريدة الحياة  ،عدد 2015/11/13م املوافق
 30محرم 1437هـ ص.14
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أن تتطلع إلى املكانة نفسها .وعلى هذا بررت أيديولوجيا العنصرية :الظلم
االجتماعي ،وسائر أشكال االستغالل ،بل واحلروب(.)١
والعنصر أو العرق هو مصطلح ُيطلق على مجموعة سكانية تتميز بصفات
ُ
ُ
عوامل وراثية
العوامل الوراثي ُة غير أنه ال توجد
بيولوجية مشتركة حتددها
ُ
ِ
فوارق عنصري ٌة
اجلماعات العنصري َة الواحد َة عن األخرى ،كما ال توجد
تفصل
ٌ
ارتباط بني
ووراثي ٌة بني أبناء العنصر الواحد .وجدير باملالحظة أنه ليس هناك
الصفات الوراثية البيولوجية ،والقدرات الذكائية أو املزايا احلضارية لألجناس
البشرية .إال أن االختالفات في املظهر الطبيعي أو البيولوجي لألفراد أو
اجلماعات قد تؤدي في ظروف معينة إلى ظهور الوعي العنصري الذي يدفع
إلى االعتقاد مببدأ العنصر اجليد والعنصر الرديء ،ولكنه من اخلطأ القول :إن
االختالفات االجتماعية واحلضارية والسلوكية بني األفراد تتأثر باالختالفات
العنصرية املوروثة طاملا أن الفروق احلضارية واالجتماعية تعتمد اعتماداً كبيراً
على العوامل البيئية والزمنية واالجتماعية(.)٢
والعرقية :هي التمرك ُز حول العرق الذي يشير إلى اعتقاد الفرد اجلازم بسمو
أساس ِّ
كل اجلماعات املوجودة في املجتمع ،إذ
جماعته ورفعتها التي يعدها
َ
اجلماعات واألشيا ُء
احلساس ،لذا تُق ّيم
إنها تتصدر املكان َة العالي َة ،وحتتل املرك َز
ُ
َ
احمليط ُة بها بدرجة عالقتها معها.
والعرقية كبقية املصطلحات استعملها ٌّ
كل من علماء االجتماع وعلماء
النفس وخاصة علماء النفس االجتماعي .والعرقية تؤدي إلى تقسيم الناس
إلى جماعات و ِملل مختلفة ،وهي تقوي الشعو َر عند اجلماعات العنصرية(.)٣
125

( )١هاين الجزار :يف أسباب التعصب ،القاهرة ،مكتبة األرسة2009 ،م ،ص  28وما بعدها.
( )٢إحسان محمد الحسن :موسوعة علم االجتامع ،بريوت ،الدار العربية للموسوعات ،1999 ،ص .463
( )٣إحسان محمد الحسن :مرجع سبق ذكره ،ص .411

ثقافة التسامح

105

ُ
والعدوان أشكا ًال تتنافى مع مبدأ التسامح ،فالنوع
وتُعدُّ العنصري ُة والعرقي ُة
البشري يتألف من رجال ونساء ،ولكن من الواضح أنهم جميع ًا آدميون ،ومع
التنوع املوجو َد في الطبيعة ،ويدعون أن هناك جنس ًا
ذلك فهناك كثي ٌر ينكرون
َ
جنسهم(.)١
أسمى وهو بالطبع ُ
بعض األنظمة
والشك أن السياسة العنصرية والتحيز العنصري الذي متارسه ُ
نال قسط ًا وافراً من استياء شعوب العالم واألمم احلرة وغضبها ،كما أن منظمة األمم
املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بادرت إلى استنكار هذه السياسة
العنصرية ،وأصدرت إعالن ًا ينظم شجبها هذه الظاهرة ووضع إجراءات وتدابير
ُ
ِ
شانت التاريخَ
البشري املعاص َر.
استئصال العنصرية التي
من شأن إعمالها
َّ
إعالن بشأن العنصر والتحيز العنصري:
َ
ِ
إعالن األمم املتحدة للقضاء على جميع أشكال
أصدرت اجلمعي ُة العام ُة
التمييز العنصري مبوجب قرارها رقم ( 1904د ـ  )18في 1963/11/20م
وبعدئذ أصدر املؤمت ُر العام ملنظمة األمم املتحدة
ويحوي على ( )11مادة،
ٍ
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في سنة 1978م( ،)٢إعالن ًا بشأن العنصر
والتحيز العنصري ،يتضمن املواد التالية:
املادة (( : )1األصل وحدة اجلنس البشري على الرغم من االختالفات
الثقافية واالجتماعية)
• •ينتمي البشر جميع ًا إلى نوع واحد ،وينحدرون من أصل مشترك واحد.
وهم يولدون متساوين في الكرامة واحلقوق ،ويشكلون جميع ًا جزءاً ال
يتجزأ من اإلنسانية.
128

( )١عيل أسعد وطفة :الرتبية عىل التسامح يف مواجهة التطرف ،مجلة بحوث عربية (جامعة الدول العربية ـ العدد  ،124القاهرة) 2005م ،ص .80
( )٢أصدر املؤمتر هذا اإلعالن يف دورته العرشين ،يوم 1978/11/27م.
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• •جلميع األفراد واجلماعات احلق في أن يكونوا مغايرين بعضهم لبعض،
وفي أن ينظروا إلى أنفسهم وينظر إليهم اآلخرون هذه النظر َة ،إال أنه ال
أي
يجوز لتنوع أمناط العيش ،وللحق في مغايرة اآلخرين أن ُيتخذا في ِّ
ظروف ذريع ًة للتحيز العنصري ،أو يبررا قانون ًا أو فع ً
أي ممارسة متييزية
ٍ
ال َّ
من أي نوع ،وال أن يوفرا أساس ًا لسياسة الفصل العنصري التي تشكل
أشدَّ صور العنصرية تطرفاً.
• •ال تؤثر وحد ُة األصل ،على أي وجه ،في كون البشر يستطيعون ويحق
لهم أن يتغايروا في أساليب العيش ،كما ال حتول دون وجود فروق بينهم
تنوع الثقافات والظروف البيئية والتاريخية ،وال دون حقهم في
مصد ُرها ُ
احلفاظ على هويتهم الثقافية.
• •تتمتع شعوب العالم جميع ًا بقدرات متساوية في بلوغ أعلى مستويات
النمو الفكري والتقني واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والسياسي.
َ
عوامل
• •تعزى الفروق بني إجنازات مختلف الشعوب ،بكاملها إلى
جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية .وال يجوز
ُ
الفروق ذريع ًة ألي تصنيف متفاوت املراتب
بأي حال أن تتخذ هذه
لألمم أو الشعوب.
املادة (( :)2العنصرية قائمة على أفكار غير علمية وغير أخالقية)
كل نظرية تنطوي على الزعم بأن هذه أو تلك من اجلماعات العنصرية
أو اإلثنية هي بطبيعتها أرفع أو أدنى شأن ًا من غيرها ،موحية بأن ذلك مينح
حق التسلط أو القضاء على من تفترضهم أدنى منزلة ،أو
ٍ
جماعات معين ًة َّ
أساس لها من
تؤسس أحكام ًا قيمية على أي تغاير عنصري ،هي نظرية ال
َ
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العلم ،ومناقض ًة للمبادئ الروحية واألخالقية لإلنسانية.
وأي أمناط
وأي مواقف حتيزيةَّ ،
أي مذاهب عنصريةَّ ،
تشمل العنصرية َّ
وأي ترتيبات هيكلية وممارسات مجسدة في قوالب
من السلوك التمييزيَّ ،
مؤسسة ،تسفر عن تفاوت عنصري ،كما تشكل الدعوى الزائفة بوجود
مبررات أخالقية وعلمية لقيام عالقات متييزية بني اجلماعات ،وهي تنعكس
في صورة أحكام تشريعية أو تنظيمية وممارسات متييزية ،وكذلك في صورة
معتقدات وتصرفات مناهضة للحياة املجتمعية ،وهي تعوق تطو َر ضحاياها،
َ
التعاون
وتضل من ميارسونها ،وتشيع الفرق َة بني أبناء األمة الواحدة ،ومتنع
توترات سياسي ًة بني الشعوب ،وهي تناقض املبادئ األساسية
الدولي ،وتخلق
ٍ
واألمن الدوليني.
للقانون الدولي ،ومن َث َّم تعكر بصورة خطيرة صف َو الس ْلم
ِ
ُ
فوارق
إن التحيز العنصري يرتبط تاريخي ًا بعدم مساواة السلطة ،وتعززه
اقتصادي ٌة واجتماعي ٌة بني األفراد و اجلماعات ال يزال حتى اليوم يسعى إلى
مبرر على اإلطالق.
لكن هذا التحي َز ليس له ُّ
أي ٍ
تبريرهاَّ ،
املادة (( :)3التمييز بني البشر يتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان)
ُّ
كل متييز ،أو إقصاء ،أو تقييد ،أو تفضيل مبني على العنصر أو اللون أو
اعتبارات عنصري ٌة،
األصل اإلثني أو القومي ،أو على تعصب ديني حتفزه
ٌ
ويقوض أو يهدد املساواة املطلقة بني الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها،
أو يحد بطريقة حتكمية أو متييزية من حق كل إنسان وكل جماعة بشرية
في التنمية الشاملة ،يتعارض مع مقتضيات قيام نظام دولي يتسم بالعدل،
احلق في التنمية ينطوي على التساوي
ويضمن احترام حقوق اإلنسان ،إذ إن َّ
في حق االنتفاع بوسائل التقدم واالزدهار الشخصي واجلماعي في مناخ يسوده
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احترا ُم قيم احلضارات والثقافات ،على كال الصعيدين الوطني والعاملي.
املادة (( :)4الفصل العنصري والتمييز العنصري والسياسة العنصرية
جرائم ضد اإلنسانية)
• •كل قيد على حرية البشر في االزدهار الكامل ،وعلى حرية االتصال فيما
بينهم ،يكون قائم ًا على اعتبارات عنصرية ،أو يناقض مبد َأ املساواة في
الكرامة واحلقوق ،ومن َث َّم ال ميكن قبولُ ُه.
• •إن الفصل العنصري واحدٌ من أخطر االنتهاكات لهذا املبدأ ،وهو يشكل
شأ ُن ُه ُ
شأن اإلبادة اجلماعية ،جرمي ًة ضد اإلنسانية ،وسبب ًا لتعكير صفو
الس ْلم واألمن الدوليني تعكيراً خطيراً.
جرائم
وممارسات أخرى للعزل والتمييز العنصريني تشكل
سياسات
• •هناك
ٌ
ٌ
َ
ضد ضمير البشر وكرامتهم ،وقد تؤدي إلى إثارة التوترات السياسية،
وإلى تعريض الس ْلم واألمن الدوليني خلطر بالغ.
املادة (( :)5وجوب استخدام الثقافة والتربية لتعرية األفكار العنصرية)
إن الثقافة ،وهي نتاج البشر جميع ًا وتراث مشترك لإلنسانية ،والتربية بأوسع
َ
ِ
وسائل للتكيف متزايدة الفعالية ،ال تتيح
تقدمان للرجال والنساء
معانيها،
لهم أن يؤكدوا أنهم يولدون متساوين في الكرامة واحلقوق فحسب ،بل
واجب احترام حق اجلماعات كافة
متكنهم أيض ًا من أن يعترفوا بأن عليهم
َ
في أن تكون لها هويتها الثقافية اخلاصة ،وفي تنمية حياتها الثقافية التي
َ
داخل اإلطارين الوطني والدولي ،على أساس أن من املتفاهم عليه أن
متيزها
لكل جماعة أن تقرر بنفسها ومبلء حريتها احلفاظ َعلى القيم التي تعدها من
املقومات األساسية لهويتها ،والقيام مبا تراه مناسب ًا من تكييف لهذه ِ
القيم أو
إثراء لها.
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على الدول ،وفق ًا للمبادئ واإلجراءات الدستورية لكل منها ،وكذلك على
جميع السلطات املختصة ،وجميع العاملني في التعليم ،مسؤولي ُة السهر على
جعل املوارد التربوية جلميع البلدان تستخدم في مكافحة العنصرية ،باالستيثاق
على وجه أخص ،من كون مناهج التعليم والكتب املدرسية تنطويان على
أي
نظرات علمية وأخالقية بشأن وحدة البشر وتنوعهم ،وال تشتمل على ِّ
أي شعب ،وبتدريب املعلمني على حتقيق هذه الغايات،
متييز يسيء إلى ِّ
وبجعل موارد النظام التعليمي متاحة لفئات السكان كافة بال قيد أو متييز
بعض
عنصريني ،وباتخاذ تدابير مناسبة ملعاجلة أوجه القصور التي تعاني منها ُ
الفئات العنصرية أو اإلثنية على صعيد مستواها التعليمي أو املعيشي ،وخاصة
لتفادي انتقال أوجه القصور املذكورة إلى األطفال.
ُ
وسائل إعالم اجلماهير واملهيمنني عليها والعاملني في خدمتها ،وكذلك
حتث
جميع الفئات املنظمة داخل املجتمعات الوطنية ،على العمل ـ مع املراعاة التامة
للمبادئ التي ينص عليها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والسيما مبدأ حرية
التعبير ـ على تعزيز التفاهم والتسامح والود فيما بني األفراد واجلماعات ،وعلى
اإلسهام في استئصال العنصرية والتمييز والتحيز العنصريني ،وخاصة باالمتناع
عن تقدمي صورة لألفراد أو لبعض اجلماعات البشرية منطية الغالب ،أو مغرضة،
ُ
االتصال بني اجلماعات
أو أحادية اجلانب ،أو متحيزة .ويتحتم أن يكون
العنصرية واإلثنية عملي ًة متبادل ًة متكنها من التعبير عن ذاتها ،ومن إسماع
صوتها على أكمل وجه ومبطلق احلرية ،ومن َث َّم ينبغي على وسائل إعالم
واجلماعات من أفكار تيسر هذا
اجلماهير أن تفسح مجا ًال حراً ملا يقدمه األفرا ُد
ُ
الضرب من االتصال.
َ
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املادة (( :)6الدولة مسؤولة عن استئصال العنصرية)
تتحمل الدولة املسؤولية األولى عن كفالة حقوق اإلنسان وحرياته األساسية
جلميع األفراد وجميع الفئات ،على قدم املساواة في الكرامة واحلقوق.
اختصاصها ،ووفق ًا
ينبغي للدولة أن تتخذ ـ إلى أقصى احلدودالتي ميتد إليها
ُ
ملبادئها وإجراءاتها الدستورية ،وخاصة في مجاالت التربية والثقافة واالتصال
ـ جميع التدابير والسيما التدابير التشريعية واملناسبة ملنع وحترمي واستئصال
العنصرية والدعاية العنصرية والعزل العنصري والفصل العنصري ،والتشجيع
على نشر املعارف وثمرات ما يجري من بحوث مناسبة في العلوم الطبيعية
واالجتماعية حول أسباب التحيز العنصري واملواقف العنصرية ،مع املراعاة
الالزمة للمبادئ املجسدة في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وفي العهد الدولي
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
كاف في ذاته ،فإن
سن القوانني التي حترم التميي َز العنصري غي َر ٍ
ملَّا كان ُّ
ني بجهاز إداري للتحقيق املنتظم في
على الدولة أيض ًا أن تستكمل هذه القوان َ
واف من إجراءات التظلم القانونية من أعمال
حاالت التمييز العنصري ،وبنظام ٍ
التمييز العنصري ،وببرامج تربوية وبحثية عريضة القاعدة تستهدف مكافح َة
التحيز والتمييز العنصريني ،وكذلك ببرامج لتطبيق تدابير إيجابية في امليدان
االجتماعي والتربوي والثقافي مصمم ًة على نحو يكفل إذكاء تبادل االحترام
الصادق فيما بني اجلماعات .كما ينبغي أن تنفذ ـ حيث ما اقتضت الظروف
برامج خاص ًة لتيسير النهوض بأوضاع الفئات احملرومة ،وللعمل ـ في
ذلك ـ
َ
حالة املواطنني ـ على ضمان مشاركتها الفعلية في مراحل اتخاذ القرارات في
اجلماعة.
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املادة (( :)7اقتدار القوانني والتدابير األخرى مع ًا ملكافحة العنصرية)
التشريع ،باإلضافة إلى التدابير السياسية واالقتصادية واالجتماعية،
يشكل
ُ
واحد ًة من الوسائل الرئيسة لكفالة املساواة بني األفراد في الكرامة واحلقوق،
ولكبح أي دعاية أو أية صيغة تنظيمية أو أي ممارسة قائمة على أفكار أو
نظريات تنادي بالتفوق املزعوم لفئات عرقية أو إثنية ،أو حتاول تبري َر أو تشجيع
ُ
الدول من
الكراهية والتمييز العنصريني على أي صورة  .فينبغي أن تعتمد
القوانني ما يناسب هذه الغاي َة ،وأن تكفل قيا َم جميع إداراتها بتنفيذها
ُ
العاملي
اإلعالن
وتطبيقها ،في إطار من املراعاة احلق ِة للمبادئ التي ينص عليها
ُّ
ني املذكور ُة جزءاً من إطار سياسي
حلقوق اإلنسان ،وينبغي أن تشكل القوان ُ
واقتصادي واجتماعي ييسر تطبيقها .وعلى األفراد وسائر الكيانات القانونية،
العامة منها واخلاصة ،االنصياع لهذه القوانني ،واستخدام جميع الوسائل
املناسبة ملعاونة السكان مبجموعهم على تفهمها وتطبيقها.
املادة (( :)8واجب األفراد والعلماء والباحثني في مكافحة العنصرية)
ملَّا كان من حق األفراد أن يتمتعوا بنظام اقتصادي واجتماعي وثقافي
قادر على أن يتيح لهم استخدام
وقانوني على الصعيدين الوطني والدوليٍ ،
جميع قدراتهم في ظل مساواة تامة في احلقوق والفرص ،فإن عليهم لقاء ذلك
واجبات جتاه أقرانهم ،وجتاه املجتمع الذي يعيشون فيه ،وجتاه اجلماعة الدولية.
ٍ
وهذا يفرض عليهم واجب العمل على حتقيق االنسجام فيما بني الشعوب،
وواجب مكافحة العنصرية والتحيز العنصري ،واملؤازرة بكل الوسائل املتاحة
لهم في استئصال التمييز العنصري بكل أشكاله.
في مجال التحيز العنصري واملواقف واملمارسات العنصرية ،ينبغي
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الختصاصيي العلوم الطبيعية واالجتماعية والدراسات الثقافية ،وكذلك
للمنظمات والرابطات العلمية ،االطالع ببحوث موضوعية ذات قاعدة عريضة
من مختلف فروع املعرفة .وينبغي للدول جميع ًا أن تشجعهم على القيام بهذه
املهمة.
يقع على عاتق هؤالء االختصاصيني ،عامة ،أن يكلفوا بكل الوسائل املتاحة
لهم عدم إساءة تأويل النتائج التي تخلص إليها بحو ُثهم ،وكذلك مساعدة
اجلمهور على تفهم هذه النتائج.
املادة (( :)9السياسة العنصرية انتهاك للقانون الدولي)
• •إن مبدأ تساوي جميع الناس وجميع الشعوب في الكرامة واحلقوق،
بصرف النظر عن العنصر أو اللون أو األصل ،مبدأ من مبادئ القانون
الدولي مقبول ومعترف به عموماً ،وتبع ًا لذلك فإن أي شكل من أشكال
التمييز العنصري الذي متارسه دولة ما يشكل انتهاك ًا للقانون الدولي،
يستتبع مسؤوليتها الدولية.
• •يتوجب ،حيث ما كان ضرورياً ،اتخا ُذ تدابي َر خاصةٍ تكفل لألفراد
واجلماعات املساواة في الكرامة واحلقوق ،مع تفادي وسم تلك التدابير
بطابع تبدو معه منطوية على متييز عنصري ،وفي هذا الشأن ينبغي
ايال ُء عناية خاصة للجماعات العنصرية أو اإلثنية املتحفية اجتماعي ًا
أو اقتصادي ًا بحيث تكفل لها ،على قدم املساواة الكلية مع غيرها من
اجلماعات ودومنا متييز أو تقييد ،حماي َة القوانني واألنظمة واالنتفاع مبزايا
التدابير االجتماعية النافذة ،والسيما في مجاالت اإلسكان والعمالة
والصحة ،وحيث حتترم أصالة ثقافتها وقيمها ،وبحيث تيسر لها سبل
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الترقي االجتماعي واملهني ،خاصة عن طريق التعليم.
• •ينبغي أن يتاح جلماعات السكان األجنبية األصل ،وخاصة للعمال
املهاجرين وأفراد أسرهم الذين يسهمون في تنمية البلد املضيف،
َ
ضمان أمنها واحترا َم كرامتها وقيمها
االنتفاع بتدابير مناسبة تستهدف
ُ
الثقافية ،وتيسر تكيفها مع الوسط الذي يستقبلها ،وكفالة الترقي
املهني لها ،كي يتمكن أفرا ُدها لدى عودتهم الحق ًا إلى بلدهم األصلي
من االندماج فيه واإلسهام في تنميته ،كما ينبغي أن تيسر ألبناء هذه
إمكانات تعلم لغتهم األصلية.
اجلماعات
ُ
• •إن أوجه اختالل التوازن في العالقات االقتصادية الدولية تسهم في تفاقم
ثم ينبغي جلميع الدول أن تسعى إلى
العنصرية والتحيز العنصري ،ومن ََّ

اإلسهام في إعادة تشكيل النظام االقتصادي الدولي على أساس أكثر
إنصافاً.
املادة (( :)10للمنظمات الداخلية واخلارجية دور فعال في مكافحة
العنصرية)
ينبغي للمنظمات الدولية ،العاملية منها واإلقليمية ،احلكومية وغير
ميادين اختصاصها
احلكومية ،أن تؤازر وتساعد كل منها بالقدر التي تسمح به
ُ
ووسائلها ،في التطبيق الكامل للمبادئ الواردة في هذا اإلعالن ،فتسهم بذلك
في ما ينهض به البشر جمعياً ،وقد ولدوا متساوين في احلقوق والكرامة ،
من نضال مشروع ضد ما في العنصرية والعزل العنصري والفصل العنصري،
ِ
شعوب
اآلفات
واإلبادة اجلماعية من طغيان واضطهاد ،كي تتحرر من هذه
ُ
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العالم كافة ،وإلى األبد(.)129
الطائفية
الطائف ُة :جماع ٌة من الناس منغلقة على ذاتها ،ومنفصلة عن املجتمع انفصا ًال
الديني .وتختلف عن
املذهبي ،أو االنطوا ُء
متايزياً ،قوا ُم ُه الوراث ُة ،أو الوال ُء
ُّ
ُّ
الطبقة القابلة للحراك االجتماعي صعوداً وهبوط ًا كما تختلف عن الصنف أو
الفئة املهنية(.)١
والطائفة :هي مناداة مبذهب ديني معني في إطار سياسات انشقاقية ،أو هي
املناداة بسياسات انشقاقية لصالح مذهب ديني ما .ومصطلح طائفة يستخدم
في علم اجتماع األديان ليقصد به ذلك اجلزء من املجتمع الذي انفصل عن
التيار الديني األساسي خلالفات حول املمارسات أو املعتقدات الدينية أو
ؤسس دين ًا جديداً ،إما أنه يكون
كلتيهما ،ولكن هذا اجلز َء املنشقَ ال ُي ُ
منظم ًا بطريقة كافية ،وإما ألن املعتقدات التي ينادي بها ال تكون متميز ًة متي ًزا
كافيا عما هو موجود في الدين األصلي .ومصطلح الطائفية في هذا االستخدام
ً
يكون ذا معنى محدد جداً
وتكتيكيا جداً ،ذلك أنه في احلياة اليومية فإن
ً
مصطلح «طائفية» عادة ما يستخدم لإلشارة إلى أي حركة انشقاقية تنفصل
عن اجلسم الرئيس قومية كانت أم سياسية أم حتى لغوية ،وليس بالضرورة
دينيةً.
وتبدأ الطوائف في الظهور عندما يضطر الدين األساسي بعد فترة من
ظهوره طالت أم قصرت إلى مواجهة قضايا ومشكالت معينة ،وتقدمي رأيه
بخصوصها ،مثل :عالقة الدين بالسياسة والسلطة ،وكذا القضايا املتعلقة
130
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بالنشاطات االقتصادية واالجتماعية والفكرية وغير ذلك من مسائل دنيوية،
فتظهر الطوائف لتعبر عن رفض التصورات التي قدمها الدين الرئيس لهذه
ال إيجابي ًا وإما شك ً
القضايا وغيرها .وهذا الفرض يتخذ إما شك ً
ال سلبياً ،وفي
ذات طابع عسكري تفضل التعبير
شكله اإليجابي فإن الرفض يف ّرخ
مذاهب َ
َ
حركي ًا عن رفضها ،أما في شكله السلبي ،فإن الرفض يؤدي إلى ظهور طوائف
والتقوقع على الذات لترسيخ معتقدات
االنسحاب على املواجهة،
تفضل
َ
َ
الطائفة بالعمل على تقويض دعائم الدين األصلي .وعلى الرغم من قلة عدد
املنتمني إلى أي طائفة باملقارنة بعدد املنتمني في التيار األصلي إال أن قوة
الطوائف احلقيقية تكمن في أن املنتمني إليها يختارون ذلك االنتماء طوع ًا
ثم فإنهم يكونون شديدي اإلميان مبا يعتنقونه ،وشديدي
وعن اقتناع ،ومن ََّ

التطرف ،وذلك على خالف الدين الرسمي الذي عادة ما ينتمي إليه األفرا ُد
باملولد .ولقد قام كثي ٌر من الباحثني بدراسات حول طبيعة الطوائف وقدرتها
الرئيس للدين ،وأفرخت
اجلسم
على البقاء واالستمرار على الرغم من مخالفتها
َ
َ
الدراسات اجتاه ِ
ني متعارضنيِ:
هذه
ُ
االجتاه األول :يؤمن بأن الطوائف بعد فترة من الزمن غي ُر طويلة ال تتعدى
الرعيل األول من املؤسسني ،وتفقد حماستها وتطرفها في الرفض ،وتوفق
آراءها وتصوراتها اخلاصة بالقضايا الرئيسة مع االجتاهات العامة السائدة في
الدين األصلي ،ومن العوامل التي يرى أصحاب هذا االجتاه أنها تؤدي إلى هذا
الوضع التوفيقي ُ
أي حماية ،وكذا مولد
عامل الوقت الذي عاد ًة ما يطفئ شعل َة ِّ
أطفال للمنتمني إلى املذهب وشعورهم باملسؤولية جتاههم ،وأيض ًا وفي حاالت
كثيرة حتسن األوضاع املادية واالجتماعية للمنتمني إلى الطائفة ألسباب عدة
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التبرعات مث ً
ال مما يقلص من حماس ِتهم للمعارضة والنزال ،ويقوي لديهم
منها
ُ
الشعو َر باحلاجة إلى االستقرار واحملافظة على وضعهم اجلديدُّ .
كل هذه العوامل
تؤدي في رأي أنصار هذا االجتاه إلى تنميط الطائفة وحتولها إلى مجرد منظمة
اجتماعية غير رافضة يعطونها اسم« :فئة» أو «م ّلة».
أما االجتاه الثاني :ف ُيق ُّر أنه على الرغم من أن شعلة احلماسة وجذوة الرفض
تعميم ُه بأي حال
التي متيز الطوائف وهي فتية قد تخبو ،فإن هذا أمر ال ميكن
ُ
من األحوال على كل الطوائف ،فأنصار هذا االجتاه يؤكدون أن الدراسات
قد أظهرت أن بعض الطوائف تنجح في أن تستمر إلى فترة طويلة من الزمن
على حالتها من الرفض املتحمس على الرغم من التغييرات التي تطرأ على
تنظيم على درجة عالية
تكوينها وقياداتها ،بل إنه مع تقادم الزمن يضحى لها
ٌ
َ
أصحاب هذا االجتاه أن هذا النوع
طوائف راسخةً .ويرى
من التقنية ،فتصبح
ُ
املجتمع وينعزل
من الطوائف ينجح في االستمرار بالبقاء؛ ألنه عادة ما يهجر
َ
مجتمعات منفصل ًة تعمل على ترسيخ
عنه ،إما عزل ًة جغرافيةً ،حيث يؤسس
ٍ
معتقداتها ،وإما عزل ًة غي َر جغرافية ،مبعنى أن الطائفة على الرغم من بقاء أفرادها
داخل املجتمع جغرافياً ،فإنها تضحى منظمة منغلقة على نفسها ،تفرض على
أفرادها عد َم التعامل مع املجتمع ،خاص ًة فيما يتعلق بعالقات الزواج والصداقة،
كما يطلب منه رفض الوظائف احلكومية ،ورفض أداء اخلدمة العسكرية ،وعلى
الرغم من االنتماء الظاهري للمجتمع إال أنه من الناحية الواقعية تكون هذه
َ
ُ
انعزال الطوائف التي تفصل جغرافياً .والفكرة األساسية
الطوائف منعزل ًة عنه
التي حتاول الطائفة أن ترسخها بهذا االنعزال اجلغرافي أو االجتماعي هي أن
أعضاء الطائفة صفو ٌة ،فالطائفة تكرس إذاً أيديولوجية النخبة ،ولكنها هنا
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نخب ٌة ديني ٌة وليست سياسيةً.
فالطوائف توفر الشعور باالنتماء إلى جماعة ترسخ مجموعة من القيم،
وتطلب من أعضائها ،التحلي بها ،وإعادة تنظيم حياتهم وفق ًا لها ،فهي
املجتمع األصلي وهو الشعو ُر باالنتماء،
تعوضهم معنوي ًا عما ال يوفره لهم
ُ
بل إن االنتماء إلى طائفة قد يعوضهم مادي ًا أيض ًا نتيج ًة للخدمات املجانية أو
الرمزية التي تقدمها لهم الطائفة ،فيقل شعو ُرهم بوطأة احلرمان االقتصادي.
لب مفهوم الطائفة ،وهو وجو ُد جماعة تؤمن
ويرى ُ
بعض علماء السياسة أن َّ
مثاليات ،متيزها وتفصلها عن االجتاهات السائدة ،وقدرة هذه
مبا تعتقد أنه
ٌ
اجلماعة على أن تعبر عن مصاحلها وآمالها وتطلعاتها تعبيراً منظماً ،يوجد
ُ
األحزاب السياسي ُة التي تطرح
أفضل تعبير عنه هو
أيض ًا في املجال السياسي
ُ
انشقاقات ديني ٌة أو مذهبي ٌة،
ذات طابع خيالي .وتعريف الطائفة بأنها
برامج َ
ٌ
َ
وخالفات حول ممارسات أو معتقدات ،ينتج منها جماعات متميزة ،بفكر
ٌ
معني يخصها دون غيرها ،ويكون من مظاهرها أنها :
• •حركة انفصالية تنفصل عن اجلسم الرئيس للدين أو املذهب ديني ًا كان
أم سياسياً.
• •تبدأ بالظهور بعد فترة من ظهور املعتقد أو املذهب ،طالت تلك الفترة
أم قصرت ،بسبب قضايا ومشكالت معينة ،ثم تقدم رأ َيها فيما يخص
ذلك ،مثل :عالقة الدين بأشياء ،أو املذهب بقضايا وعدم عالقته بها.
• •تتخذ الطائف ُة أشكا ًال إيجابية أحياناً ،وأشكا ًال سلبية مثل :التطرف ،أو
ظهور تشنجات معينة.
• •جتنح الطائفة غالب ًا إلى االنغالق ،ويكون من مظاهر ذلك في الزواج
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والصداقات  ...إلخ.
واحلقيقة أنه ليس ُّ
حق أو على اجتهاد صحيح ،وإمنا يتحدد
كل الطوائف على ٍّ
ذلك باملناهج التي تقوم عليها ،بحيث ال تسبب إشكاالت في األمة فتفرقها
ومتزقها ألهواء من هنا وهناك.
وأما عالقة الطائفة باألحزاب السياسية حالياً ،فيبدو أنها توافقها من جانب
ُ
االنعزال عن املجتمع واألحزاب عكس ذلك،
وتخالفها من جوانب أخرى ،منها
حيث إنها تدرس املجتمع وتسعى إلى التفاعل مع أفراده(.)١
القس
وجدير بالذكر أن املجتمعات املتقدمة تتسامح بني طوائفها ،ويعترف ُّ
املسيحي جوردون ميلتون بأن هناك ( )1200مذهب ديني متارس طقوس ًا
على امتداد الواليات املتحدة األمريكية( .)٢كما أن ماليزيا اإلسالمية تُعدُّ
منوذج ًا للتسامح جتاه األقليات؛ إذ فيها يوجد أكب ُر متثال في العالم للصنم
الهندوس من شتى
الهندوسي ،يقع بالقرب من العاصمة كواالملبور ،ويحج إليه
ُ
حق ممارسة احلريات والشعائر
بقاع األرض ،فالدستور املاليزي يكفل للمواطن َّ
الدينية بسالم وتآلف ،فنحو أكثر من ( )%40من الشعب املاليزي ليسوا
مسلمني ،واملجتمع املاليزي متعدد األديان ،فالبوذيون ميثلون نحو ()%19
من السكان ،وميثل املسيحيون نحو ( ،)%9والهندوس نحو ( ،)%6وباقي
دين
السكان من ديانات كونفوشيوسية وطاوية وسيخية ُ
وبعضهم ملحدون ال َ
،واحملاكم الشرعي ُة تُطبق أحكا َم الشريعة اإلسالمية على املسلمني فقط،
لهم
ُ
وسبب هذا التعايش
أما باقي أتباع األديان األخرى فيحتكمون إلى شرائعهم،
ُ
بني أتباع القوميات واألديان أن ماليزيا دول ٌة مدني ٌة ،واجلبه ُة الوطني ُة احلاكم ُة
132

( )١توفيق يوسف الواعي  :املصطلحات السياسية ،املنصورة (مرص) 1428هـ 2007-م  ،ص  136وما بعدها.
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في ماليزيا تتكون من ( )14حزب ًا من مختلف الطوائف واملرجعيات اإلسالمية
ثم فإن املرجعي َة
والوثنية ،وتأتي عن طريق انتخابات تشريعية عامة ،ومن َّ
ِ
أدركت احلكوم ُة أنه كلما كانت هناك
األساسي َة هي املصلح ُة الوطني ُة ،إذ
فاعلي ٌة في سيطرة املجتمع على موارده من خالل سياسات تنموية واعية كان
من شأن ذلك أن يوجد حلو ًال للصراعات االجتماعية والسياسية مهما كانت،
وقد استغلت احلكوم ُة عوائدَ النمو االقتصادي في حتسني الوضع االقتصادي
واالجتماعي للشعب بعيداً عن تهديد املصالح االقتصادية لألقلية الصينية
ثم قضت على فرص اشتعال الصراع العرقي ،وقد جنحت
والهندية ،ومن َّ
ماليزيا في أن تنقل الوالء بطريقة سلمية إلى الوطن مبعناه الشامل وليس إلى
والوطن للجميع(.)١
فالدين هلل
شخص معني أو حزب ديني أو جماعة،
ُ
ُ
ٌ
فردي طار ٌد للتسامح
سلوك
ثالثاً:
ٌّ
133

األنانية
مصالح اآلخرين،
األناني :هو الفر ُد املنغلق على مصاحله الضيقة ،وال يهمه
َ
بعضهم أن هناك
فهو ال يرى املجتمع إال من خالل مصاحله الذاتية ،ويرى ُ
رئيسا لعدم تسامحنا ،فالبد أن نختار االستماع إلى صوت احملبة،
سببا ً
عشرين ً
أو صوت األنا الذي دائماًما ينبع من اخلوف ويتركنا في حالة من الصراع،
األسباب التي تقدمها األنا
وحينئذ نفقد الشعور بالطمأنينة ،وفيما يلي هذه
ٍ
ُ
حتى ال نسامح:
• •هذا الشخص قد آذاك بالفعل ،فيستحق غض َب َك ،ويستحق أال يشعر
أي عقاب آخر.
بحبك نحوه ،وكذلك يستحق َّ
( )١سارة عبد الحليم (جريدة األهرام املرصية) :ميكن مراسلة الباحثة عىل بريده اإللكرتوين .Sarahabdelaliem@yahoo.com :
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•ال تكن أحمق ،فإذا سامحت سيكرر هذا الشخص الفعل نفسه الذي
ومرات.
مرات
ٍ
ضايقك ٍ
ٌ
ضعيف.
•إذا سامحت فأنت
الشخص؛ فكأنك وافقته على فعله هذا.
•إذا سامحت ذلك
َ
الشخص الذي يقلل من شأنه هو الذي يكون على استعداد للتسامح
•
ُ
فقط.
ُ
أفضل
والتحكم هو
•عندما ال تسامح فأنت تتحكم في الشخص اآلخر،
ُ
طريقةٍ جتعلك آمناً.
• ُ
ني الشخص الذي آذاك هي
أفضل طريقة ُتافظ بها على املسافة بي َنك وب َ
تسامح ُه أبداً.
أال
َ
تسامح َك؛ إذ إنها الطريق ُة التي تشعرك أنك على ما ُيرام ،وأعلم
•اكبح
َ
ُ
أفضل طريقة لنيل ثأرك.
أنها
•إن كبت التسامح مينحك قو ًة تفوق قو َة الشخص الذي سبب لك األذى.
غباء شديداً.
•إن تسامحك مع من آذووك ُيعدُّ ً
•إذا سامحت فأنت تتخلى عن ِّ
كل إحساس باألمان.
•إذا سامحت اآلخرين ،فقد يعتقدون موافق َت َك على ما فعلوا أو لم يفعلوا.
التسامح ليس أكث َر من الصفح عن السلوك السيئ.
•
ُ
•عندما تنفد ُ
تسامح إذا قدموا أعذاراً صادقةً،
عندئذ أن
احليلُ ،ي ِك ُنك
ٍ
َ
وذلك نوع من السماح فقط.
•إذا سامحت فس ُتب َتلى من اهلل.
•فلنواجه األمر ،إنه دائم ًا خط ُأ اآلخر ،فلماذا تسامح؟
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ْ
تصدق أبداً أي شخص يحاول أن يخبرك أنك تعلق األخطاء التي ال
• •ال
ُي ِك ُنك مواجه ُتها مع نفسك ،على اآلخرين.
شخص آخ ُر
الصفح عن شيء ارتكبه
تقع فريس ًة لفكرة أنك ال ميكنك
ٌ
• •ال ْ
ُ
لكونك قد ارتكبت شيئ ًا تراه ال ُيغتفر.
• •إذا سامحت عن هذا الفعل املشني ،فلست بأفضل من هذا الشخص
امللوم.
• •س ُتدرك أنك قد خسرت بالفعل مع ذلك التسامح عندما تتأكد أن هناك
رب ًا أو قو ًة عليا حتميك من أن تصبح ضحي ًة بريئةً ،أو أن تؤذي نفسك.
• •ماذا تفعل مع رسائل األنا؟
• • ْ
خذ َ
بعض الوقت لتتعرف إلى هذه القائمة من عبارات األنا ،وسوف
تدركها فوراً عند ورودها على خاطرك ،وفي تلك اللحظة ستدرك أن
عليك أن تختار بني صوت األنا أو صوت احملبة وصوت التسامح(.)134
٧ـ التربية على التسامح
َ
أتناول َ
ومراحل
اآلن مفهو َم التربية على التسامح ،واملبادئ التربوي َة للتسامح،
الوصول إليها ،وتغيي َر أنظمة معتقداتنا ،ودو َر مؤسسات املجتمع املدني في
ِ
التسع لبناء التسامح.
والفرضيات
نشر مبادئ التسامح،
َ
مفهوم التربية على التسامح
أصبحت التربي ُة أدا ًة ف َّعال ًة في مواجهة مختلف مظاهر التسلط والقهر
واالستبداد في املجتمع ،وأصبحت معني ًة بتأصيل القيم احلرة في أعمق مناحي
احلياة اإلنسانية ،وهي اليوم في اجتاه بناء ثقافة السالم ،وقيم التسامح ،ونبذ
( )١جريالد ج جامبولسيك :التسامح أعظم عالج عىل اإلطالق( ،دون ذكر املرتجم) ،الرياض ،مكتبة جرير2002 ،م ،ص  37وما بعدها.
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العنف لكي تضمن للمجتمع أسس االنطالق احلضاري واإلنساني املمكن.
ومما هو ُمس َّلم به اليوم أن النظم احلرة تسعى دائم ًا إلى تطوير املجتمع
وحتسينه ،ومده بقيم احلرية والتسامح والعدالة والسالم ،لذلك على التربية
أن تَعدَّ األطفال ليصبحوا مواطنني مسؤولني عن املجتمع ،ومحافظني على
ُ
تنظيم
ُاألفضل لتحقيق هذا الهدف هو
ترسيخ قيم التسامح ومبادئه .والطريق
ُ
املدارس ،وإعدا ُد مناهجها استناداً إلى قيم التسامح .إن تعليم احترام حقوق
اإلنسان في الوسط املدرسي أي :التوظيف احلر للمؤسسات املدرسية هو ٌ
شرط
ُاجلوهري لألنظمة احلرة
أساسي لنجاح التربية على حقوق اإلنسان ،فالهدف
ُّ
ٌ
هو بنا ُء مجتمع متحرر من شتى أشكال العنف.
إن األفكار واأليديولوجيات القائمة على التمييز واإلقصاء :كالعنصرية
والقومية ،والعرقية ،وكراهية األجانب ،تُهدد وجو َد النظام احلر برمته ،فعلى
التربية أن تناضل ضد هذه األيديولوجيات التعصبية التي تتوسل أحيان ًا
بالعنف ،وهو ما يؤدي إلى انهيار احلياة االجتماعية ،وتصدع األنظمة احلرة،
وهذا يعني بأن الدفاع عن األنظمة احلرة يكون في النضال ضد العنف وضد
كل أشكال القهر والتعصب والتطرف(.)135
نفسها من جميع األفكار املناهضة لقيم
وينبغي على املدرسة أن تطهر َ
التسامح ،والعنف ،والتعصب ،إذا ما أرادت أن متارس دو َرها املرسو َم وهو دو ٌر
تربوي يقوم على نشر ِقيم السالم واإلخاء واحملبة ،وعلى املدرسة تربي ُة األطفال
ٌّ
على احترام الثقافات املتنوعة ،وقبول اآلخر مبد َأ االختالف ،وعليها حتري ُر
األطفال من النظرة الدونية إلى اآلخر ،والتخلص من جميع أنواع العدوانية
135

() عيل أسعد وطفة  :الرتبية عىل التسامح يف مواجـهـة التطرف  ،مرجع سبق ذكره  ،ص  86وما بعدها.
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جتاه اآلخرين املختلفني عنهم .وعلى املؤسسة املدرسية أن تضع في مناهجها
مقررات حول التسامح ،والسالم ،وحقوق اإلنسان ،وحرية إبداء الرأي ،واحترام
ٍ
رأي اآلخر ،والدعوة إلى السالم العاملي ،ونبذ احلروب ،والتعريف بثقافات
الشعوب ،والدعوة إلى تقاربها وتعاونها ،وترسيخ مبادئ التفكير احلر غير
املنمط على طريق النقد املوضوعي،ملا في ذلك من أهمية في احلياة املعاصرة.
وهذا يتطلب حتري َر التربية مبناهجها وممارساتها من مختلف أشكال التعصب
ثم تأتي اخلطو ُة الثاني ُة التي تتمثل في تبني
والتصلب الذي تعانيه ،ومن َّ
مناهج تربوية جديدة قادرة على تعزيز قيم التسامح واحملبة وحقوق اإلنسان بني
األجيال وأفراد املجتمع عامة.
والبد للتربية املدرسية احلقة في مجال حقوق اإلنسان من أن تعمل على
حتقيق األهداف التالية:
تصفية ِّ
كل أشكال التفرقة والتمييز القائمة على أساس اجلنس ،أو األصل
االجتماعي ،أو اللون ،أو الدين.
تأصيل قيم التسامح والسالم في البنية الذاتية لشخصية اإلنسان.
تعزيز وعي الفرد بحقوق اإلنسان وواجباته وفق ًا ملقتضيات مجتمع مدني
مؤسساتي يقوم على التالزم األساسي بني احلرية واملسؤولية.
ُ
الهدف من التربية على التسامح وحقوق اإلنسان مجر َد تلقني الطالب
وليس
حفظها واسترجا ُعها ،بل أن جوه َر ِّ
جمل ًة من املعارف التي يتعني ُ
كل عملية
تربوية يكمن في إحداث التحول في املواقف األولية والسلوكات العفوية،
واالرتقاء بها إلى مواقف متطورة وسلوكيات مستجيبة ،وإلى جملة من القيم
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العقل بعيداً عن ِّ
ُ
كل أشكال االمتثالية(.)١
التي يقودها
املبادئ التربوية للتسامح
ُ
الفيلسوف ُ
كارل بوبر ثالث َة مبادئ في هذا الشأن:
يعرض
املبدأ األول « :قد أكون أنا على خطأ ،وقد تكون أنت على صواب».
• •إن هذا املبدأ وفق أفكار فولتير يد ّعم التسامح بكل وضوح .وقد ميكن
أن نكون مع ًا على صواب ،وقد يكون هناك رأي صائب ورأي خاطئ
حول أي موضوع من املوضوعات ،وقد نكون في احلقيقة مع ًا على خطأ.
عقالنيا ،قد نصل إلى
تفاهما
املبدأ الثاني« :عبر تفاهمنا حول األمور
ً
ً
تصحيح بعض أخطائنا».
• •وهذا املبدأ في غاية األهمية ،ويفترض مسبق ًا وجود التسامح .وهذا
املبدأ بحديثه عن التفاهم ،وبإحلاحه على داللة التخاطب ،وحتديداً
التخاطب العقالني ،إمنا يلح على األهمية املطلقة التي ترتديها اللغة
البشرية واستخدامها العقالني ،إذ نستخدم الكالم بد ًال من السيف
أو املسدسات والقنابل ،األمر الذي يتطلب استخدام اللغة العادية
واملتواضعة.
عقالنيا ،قد ندنو مع ًا من
األمورتفاهما
املبدأ الثالث« :إذا تفاهمنا على
ً
ً
احلقيقة».
فمن األهمية أن نتمكن من تعلم ِ
بعضا لنرى إن كنا مخطئني حتى
بعضنا ً
تعلم ُه حتى
ولو لم نتفق في نهاية املطاف ،وهناك قد ٌر كبي ٌر من األشياء ميكن ُ
من نقاش ال تصل إلى نتيجة.
( )١عيل أسعد وطفة :مرجع سبق ذكره ،ص .90
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واخلالصة أن املبدأ األول يتطابق مع فهم ٍّ
كل من سقراط وفولتير الفتقارنا
إلى املعرفة .واملبدأ الثاني يلح على داللة اللغة والكالم املنطلق في تعبيره عن
نفسه ،ويكون على عالقة وثيقة بالتسامح .ويقوم املبدأ الثالث على قاعدة
أننا عبر التخاطب سيكون من شأننا مع ًا أن ندنو من احلقيقة حتى ولو لم نصل
إلى اتفاق ،والدنو من احلقيقة يكون بفضل التسامح املتبادل .وهذه املبادئ
َ
أساس األخالق ،وهي أيض ًا
النقدي الذي هو
العقلي أو
املوقف
الثالثة تلخص
َّ
ُ
َّ
تقودنا إلى التسامح ،إذ إن التسامح والتفاني في سبيل احلقيقة هما مبدآن من
املبادئ األخالقية التي تؤسس للعلوم من جهة ،وتسير بها العلوم قدم ًا من جهة
ثانية(.)١
مراحل الوصول إلى التسامح
ِ
مرحلتان لكي نصل في النهاية إلى اعتناق فضيلة التسامح :األولى
هناك
هي مرحلة اإلعداد املتمثلة في تغيير املعتقدات التي تتعارض مع التسامح،
أما املرحلة الثانية فهي مرحلة التنفيذ املتمثلة في اختيار التسامح طريق ًا في
حياتنا ،وفيما يلي ُ
بيان ذلك:
مرحلة اإلعداد  :تغيير معتقداتنا عن اآلخر :
هناك قائم ٌة من املبادئ األساسية متمثلة مبا يلي:
كن مدرك ًا بإمكانية تغيير معتقداتك عن التسامح.
• • ْ
• •ال تنظر إلى نفسك على أنك مجر ُد جسد ،بل انظر إلى نفسك بوصفك
كائن ًا روحي ًا يسكن اجلسدَ لفترة محددة.
خالدا.
واحدا ً
ضع في حسابك إمكاني َة أن تكون احملب ُة واحليا ُة شي ًئا ً
• • ْ
( )١كارل بوبر :التسامح واملسؤولية الفكرية ،بحث يف كتاب التسامح بني رشق وغرب ،ترجمة إبراهيم العريس ،بريوت ،دار الساقي1992 ،م ،ص  88وما
بعدها.
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• •انبذ قيم َة اإلشفاق على الذات.
الناس وتصيدَ أخطائهم.
• •انبذ كثر َة انتقادك َ
• •تخ ّي ْر أن تكون سعيداً أكث َر من أن تكون ُمعافًى.
كن راغب ًا في التخلي عن اإلحساس بكونك ضحية.
• • ْ
• • ْ
اجعل من راحة البال هد َفك األوحدَ .
• • ْ
اجعل من نفسك مع كل فرد تقابله معلم ًا للسماحة.
َ
التمسك باألفكار غي ِر العادلة واملتزمتة هو طري ُقك
يجب أن تؤمن بأن
• • ُ
إلى املعاناة.
أي ألم عاطفي تشعر به في هذه اللحظة ينتج من
• •يجب أن تدرك أن َّ
فقد أفكارك اخلاصة.
• •يجب أن تؤمن بأن لديك القدر َة على اختيار األفكار التي اعتنقتها.
• •يجب أن تؤمن بأن متسكك بالغضب لن مينحك ما تصبو إليه.
• •ينبغي أن تؤمن بأنه من األفضل لك أن جتعل قرارا ِت َك قائم ًة على احملبة
أكث َر من اخلوف.
• •ينبغي أن تؤمن بأنه ال قيم َة في معاقبة ِ
نفس َك.
• •ينبغي أن تؤمن بأنك تستحق السعادة.
الناس كأنهم يهاجمونك ،انظر إليهم بوصفهم خائفني
• •بد ًال من رؤيتك َ
َ
العون واحملبة.
يلتمسون منك
كن راغب ًا في رؤية إشراقة طفل بريء في كل طفل تلقاه بغض النظر عن
• • ْ
مالبسه التي يرتديها ،وبغض النظر عن األشياء املزعجة التي تسبب
فيها.
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كن راغب ًا في رؤية نور الطفل البريء الذي بداخلك.
• • ْ
كن راغب ًا في حساب ما تنعم به أكث ِر ممن تنغم عليه.
• • ْ
• • ْ
ِّ
الكف عن إصدار أحكام على اآلخرين.
ابحث عن قيمة
مداو في العالم.
• •ينبغي أن تؤمن بأن احملبة هي
أعظم ٍ
ُ
• •ينبغي أن تؤمن بأن َّ
معلم للصبر.
كل فرد تقابله هو ٌ
مفتاح السعادة.
• •ينبغي أن تؤمن بأن التسامح هو
ُ
َ
فقدان الذاكرة في كل حلظة،
• •ينبغي أن تؤمن بأنك من املمكن أن جترب
متناسي ًا َّ
كل شيء فيما عدا احملبة التي حباك بها اآلخرون.
• •يجب أن تدرك أن َّ
مقدس،
كل لقاء لك مع شخص تقابله هو موعدٌ
ٌ
عظيم جداً ،أ ًّيا كان
شخص
وتخيل أن هذا الشخص الذي تقابله هو
ٌ
ٌ
مظه ُر ُه ،وتعامل مع ذلك بوصفها عالق ًة مقدس ُة ،حيث تكون لديك
فرص ٌة للتعلم.
تخلص من اعتقادك في قيمة إيذاء أو معاقبة الشخص اآلخر أو حتى
• •
ْ
نفسك ،وتذكر أن الهدف األساسي من التسامح هو ليس تغيير الشخص
اآلخر ،ولكن تغيي ُر األفكار املتناقضة والسلبية داخل عقلك.
مرحلة التنفيذ :اختيار التسامح:
مفتاح اللغز الذي مينحك القدر َة على املضي قدم ًا في عملية
اإلرادة :هي
ُ
التسامح .وعندما تبدأ بالتنفيذ ،وتفضي إلى نفسك بكل ثقة بأنك تأمل
بالتخلص من كل الهموم ،وتفوض غضبك إلى أسمى حقيقة في نفسك ،إلى
القوة العليا ،إلى اهلل ،سوف يبدأ غض ُبك في التحول إلى محبة ،إنها إرادتُك
في التماس العون من هذه القوة العليا التي متكنك من أن حتول غض َبك إلى
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محبة:
• • قر ْر أنك لم تعد تُعاني من ر ِّد فعل أفكارك غير املتسامحة.
• •قد جتد أنه من املفيد كتاب ُة خطاب إلى الشخص الذي تود أن تسامحه
اخلطاب فيما بعد.
واإلفضاء بكل مشاعرك فيه ،ثم متزق هذا
َ
• •قد جتد املداراة عن طريق نظم الشعر عن التسامح  ،صغْ أفكا َر َك ومشاع َر َك
من خالل كلمات مألوفة ومع ّبرة.
كن واثق ًا من أن هد َفك الوحيدَ هو راح ُة البال ،وليس تغيير الشخص
• • ْ
اآلخر أو معاقبته.
كن راغب ًا في رؤية هذا الشخص الذي آذاك بوصفه من أكبر معلميك
• • ْ
الذين يتيحون لك الفرص َة لتدرك ماهي َة السماحة.
نفس َك.
• •تذك ْر أنك في أثناء صفحك عن الشخص اآلخر إمنا تسامح َ
ني قيم َة الدعاء للشخص اآلخر ،كما تدعو
• •ابد ْأ في التدريب ،وتب ْ
لنفسك.
• •تذك ْر أنه في التسامح ال تتفق في الرأي مع الشخص اآلخر ،أو تتغاضى
عن مسلكه اجلارح.
استمتع باملساعدة والطمأنينة التي تنبع من التسامح(.)١
• •
ْ
تغيير أنظمة معتقداتنا عن اآلخر
إذا كنا نريد التعرف إلى قيمة التسامح ـ أن تسامح َّ
كل الناس ،وكذلك
أنفسنا ـ فإن علينا أن نغير أنظمة معتقداتنا ،وميكننا أن نبدأ بالتخلي عن
معتقد األنا بأننا حتم ًا سنجد شخص ًا نلومه عندما يقع شي ٌء خطأً ،وميكننا
138
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معتقدات جديد ًة في قلوبنا ،تسمح لنا برؤية قيمة التخلي عن لوم
أن نعتنق
ٍ
الذات ولوم اآلخرين ،واالستسالم للمحبة.
إحدى هذه الطرائق التي ميكننا أن نتخذها هي تغيي ُر الطريقة التي نرى فيها
أنفسنا (من نكون وماذا نكون ؟) ،األنا جتعلنا نندمج مع اجلسد بد ًال من أن
َ
بوصفنامخلوقات روحي ًة تعيش لفترة محددة في أجسام مادية.
نرى أنفسنا
ٍ
وإذا اعتدنا أن تكون لدينا الرغبة في النظر إلى أنفسنا ،وإلى من حولنا بوصفنا
كائنات روحي ًة ال أجسا ًدا ،فسيصبح من السهل أن نرى قيمة التسامح؛ إذ
ٍ
إن ما يحيل بيننا وبني راحة البال هو عد ُم رغبتنا في إدراك قيمة أن نسامح
أنفسنا و َم ْن حو َلنا .وسنقع في دوامة من الندم والغضب بسبب أشيا َء وقعت
َ
في املاضي ،ولكي نكون سعدا َء حق ًا ينبغي أن نتعلم قيم َة التسامح ومحب َة
أنفسنا واآلخرين ،وسنحظى بالسعادة والسالم عندما نتوقف عن إلغاء اللوم
على اآلخرين أو األشياء عندما نُصاب بأذى ،فاللو ُم ال يعيد إلينا السعاد َة التي
نرجوها وال حتى النيل ممن آذانا ،فالتسامح هو الطريق إلى حتقيق ما نصبو إليه
فقط ،فعلينا أن نكون أشخاص ًا بعيدين عن الغضب ،واألذى ،واملرارة واأللم
في كل من الصراعات الداخلية واخلارجية .وبني ما كل واحد منا يتحمل
نفسه واآلخرين،
مسؤولية التخلي عن املعوقات التي متنعه من أن يسامح َ
فسنشفى ونصبح سعدا َء ،وننعم بالسالم(.)١
إن التغلب على اخلوف واخلزي واللوم نعده أول معوق نحتاج إلى أن نتغلب
عليه من أجل تغيير معتقداتنا ،فعلينا أن نؤكد رغب َتنا في احلياة برؤية اآلخرين
إما ودودين ،وإما خائفني يلتمسون املساعد َة من أجل احملبة ،فال نفسر سلوك
( )١جريالد ج جامبو لسيك :مرجع سبق ذكره ،ص .44
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اآلخرين بأنهم مذنبون أو أبرياء ،ولكن ننظر إليهم بوصفهم ودودين ينشدون
ُ
َ
أفضل
العون من أجل نشر احملبة .إن سرد ما مررنا به في حياتنا من جتارب هو
اآلخرين،وحينئذ نتمتع
الدروس التي تعلمناها إلى
طريقة لننقل من خاللها
ٍ
َ
ٌ
مستحيل.
بعقل متفتح ،ونؤمن بأن ال شي َء بالفعل
ومن املهم أن نكون واعني لإلدراك والتصور بأننا لدينا طريق ٌة خاص ٌة جتعل
معنى ،وأي شيء مخيف أو مؤذٍ حصل لنا ينبغي أن نستخدمه في
حلياتنا
ً
احلكم على األمور التي حتدث في احلاضر واملستقبل.
ومن الضرورة التحكم ُفي املاضي واملستقبل؛ لكي نعد قلو َبنا وعقو َلنا
للتسامح؛ لكي نتغلب على عقبة اعتقاد أن املاضي سوف يتكرر حتم ًا في
املستقبل .إن األفكار واملشاعر التي نكبتها في عقولنا تتحول دائم ًا إلى أمراض
بدنية أو اضطرابات عاطفية  :القلق ،اإلحباط ،التقدير الضعيف للذات،
الصداع ،آالم الظهر ،آالم العنق ،آالم املعدة ،ونقص املناعة الذي ميكن أن
الوقت للكف عن الهجوم على
يجعلنا عرض ًة لألمراض واحلساسية ،ولقد حان
ُ
أجسادنا بأفكارنا السلبية .وميكن أن تتحول أفكا ُرنا القاسي ُة املتزمت ُة إلى ردود
َ
عوامل أساسي ًة في تطور كثير من
أفعال عصبية تهاجم أجسادنا ،وتصبح
األمراض النفسية والعضوية(.)١
العالقات اإلنساني ُة في مجال العمل حتدي ًا خاص ًا لكل من املوظفني
ومتثل
ُ
وأصحاب العمل على حد سواء :كالغيرة واخلوف من عقبات أن تكون
شخص ًا مخلصاً ،ومجموعة أخرى من املشكالت التي ميكن أن حتدث ،وفي
ُ
الضغط في عالقات العمل أعراض ًا عضوية ،وكما يبدو فإن
بعض األحيان يولد
( )١جريالد ج جامبولسيك :مرجع سبق ذكره ،ص  46وما بعدها.
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توجيه غضبنا جتاه شخص ما يؤثر علينا ،فينبغي أن حتلى في حياتنا العملية
طوع إرادتنا وقتما نستشعر احلاجة إليه ،أما في أوقات
بالتسامح الذي هو ُ
األزمات والكوارث فمن اليسير على أي فرد أن يشعر بأنه ضحية ،ويستحق
َ
الكوارث ،ولكن ينبغي أن ندرك أن ما وقع من أزمة أو
الشفقة ملعاناته تلك
كارثة لم يكن لنا حيلة فيها(.)١
141

دور مؤسسات املجتمع املدني في نشر مبادئ التسامح
ملؤسسات املجتمع املدني دو ٌر بار ٌز في تربية املواطنني على مبادئ التسامح
ُ
إطالق مجموعة فاعلة من املتطوعني واملتطوعات في دول
وقيمه ،ومن ذلك
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية :برنامج «مجموعة لنتسامح» ،بهدف
تعزيز قيمة مبدأ التسامح ليشمل جميع الفئات ،وحتديداً الشباب واألطفال.
وقد نبعت فكرة املجموعة من مفهوم التسامح ،وهو االعتراف بثقافة اآلخر،
والتفاهم اجلماعي بني مختلف الفئات والشعوب ،ويتضمن احلرية واملساواة
التي جاءت بها ُّ
اإلسالمي ،ومبا جاء في
الدين
كل الشرائع السماوية ،وأولُها
ُ
ُّ
منظمات حقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة.
وملجموعة التسامح عد ُة أنشطة من احلمالت التوعوية واحملاضرات
والندوات والدورات لتحقيق أهداف:
• •إحياء سنة احلبيب املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم بتعميم
ثقافة التسامح وخلقه على ِّ
كل املستويات حتى تكون ثقاف ًة عام ًة يعمل
ُ
واملسلم وغي ُر
ُورب العمل
بها الصغير ُوالكبير
ُوالرجل واملرأةُ ،والعامل ُّ
ُ
املسلم.
( )١جريالد ج جامبولسيك :مرجع سبق ذكره ،ص .78
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• •تعليم التسامح وتنشئة هذه القيمة لدى األجيال الصاعدة.
• •تفعيل دور اإلعالم في التأكيد على أهمية التسامح واحلوار وأثره على
متاسك مجتمعاتنا ووحدتها ،وإعداد الكتب وامللصقات واألفالم
وإصدارها ونشرها عبر وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي.
• •نشر ثقافة االختالف وتقبل اآلخر املختلف عنا.
• •تعزيز قيمة التسامح والتصالح بني املتنازعني لنشر السالم.
• •نبذ صور الكراهية والعنف والغضب والتعصب املنتشرة في مجتمعاتنا،
وخاصة تلك التي تغلف حتت قناع الدين.
مع مبد ِأ الكرامة
• •تعليم احلقوق والقيم حتى ال تتضارب قيم ُة التسامح َ
اإلنسانية.
• •تزويد األشخاص باملهارات للتعامل مع اآلخرين ،وتعليم مهارات حل
املشكالت االجتماعية للوصول إلى التوافق النفسي واالجتماعي.
الدين املعامل ُة.
• •الرقي باملجتمع وأفراده ،ونشر مبدأ:
ُ
املشروع في جدة ،وأعلنت أنها
وكانت «مجموع ُة لنتسامح» قد دشنت
َ
ستوجد في أماكن جتمعات الناس وخاصة الشباب والناشئة واألطفال في
املدارس واجلامعات واألسواق واألندية الرياضية واملقاهي واملالهي واحلدائق
واملطارات(.)١
ومكتب اليونسكو اإلقليمي
ومن جهة أخرى أزاحت مؤسس ُة الفكر العربي
ُ
في بيروت بالتعاون مع بعض البلديات واملنظمات األهلية ،الستا َر عن اجلدارية
الفنية الثانية التي جاءت بعنوان« :ليش ضد بعض» من مشروع جداريات :
( )١محمد الربعي :مقال صحفي ،جدة.

ثقافة التسامح

133

«نتعرف ـ نتحاور ـ نتماسك» ،وذلك في إطار مشروع تعزيز احلوار والتماسك
االجتماعي ،من خالل دعم القيم اإلنسانية املشتركة ،واملشروع يأتي في إطار
هذا التوجه ،وكذلك رفض التمييز والتحيز والكراهية والتعصب واخلوف من
اآلخر والعنف واإلقصاء من أجل إزالة احلواجز بني قلوب وعقول أبناء الوطن
جدير مبواطنيته وانتمائه ،وجدير
جيل ٍ
الواحد ،والهدف من املشروع هو إعدا ُد ٍ
بغد أفضل وأكثر انفتاح ًا وتسامح ًا(.)١
ٍ
الفرضيات التسع لبناء التسامح
العراقي عبدُ احلسني شعبان من أنه البد
من الضرورة تأييدُ ما قاله املفك ُر
ُّ
من اإلقرار بأن الوضع الذي نعيشه يعد من أكثر األوضاع قسو ًة إزا َء قضايا
التسامح واحترام حقوق اإلنسان ،إذ إن القهر السياسي في املاضي ،والنقص
الفاضح في املعرفة ،والتخلف املريع في ميدان العلوم والتكنولوجيا ،واملوقف
من قضايا حترر املرأة ،ومعاجلة مسألة األقليات وحقوق اإلنسان عامة هي أوضاع
رئيسا في تفشي ظاهرة الالتسامح ،خاصة األسباب الداخلية،
سببا ً
كانت ً
الفكرية والثقافية وانعكاساتها اقتصادي ًا واجتماعياً ،إضافة إلى العوامل
اخلارجية التي أسهمت في عزل العرب واملسلمني وتهميش دورهم وعرقلة
إسهامهم في احلصول على العلم والتكنولوجيا ،ناهيكم عن احلروب والعدوان
املتكرر واحلصارات واحتالل األراضي وغيرها لعبت دوراً تبديدي ًا إلمكانات
وأموال العرب واملسلمني وإنفاقها على العسكرة والتسلح والتنكر حلق الشعب
العربي الفلسطيني في تقرير املصير ومتكينه من بناء دولته الوطنية املستقلة ،مما
أدى إلى تعطيل التنمية وتأخير اإلصالح وتعويق التطوير ،وعرقلة السير نحو
( )١جريدة الوطن ،مقال صحفي ،بريوت.
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احلداثة.
إن عدم االعتراف باآلخر ،والسعي إلى إقصائه أو إلغائه أو تهميشه على
املستوى الداخلي (عالقة احلكومات بالشعوب) أو على املستوى الدولي
(فرض االستتباع وإمالء الهيمنة) قادت إلى ادعاء األفضليات وامتالك احلقيقة،
اخلصم والعدو.
ووعدِّ اآلخر املختلف :
َ
ُ
البحث عن املشترك اإلنساني ،واالعتراف باآلخر،
إن التحدي األساسي هو
والتسامح في التعامل معه ،وهو ما نطلبه ألنفسنا من اآلخر أيضاً ،وعلى العكس
من ذلك؛ فإن رفض أي تغيير بحجة التراث واألصالة يقود إلى االستغراق في
التشدد والتعصب والغلو ،ولعل هذا يؤدي إلى تفاقم أوضاعنا سوءاً ويزيد
من معاناة مجتمعاتنا ،ويعمق من احتقاناتها السياسية واالجتماعية والدينية
واملذهبية.
إن اإلصالح أصبح حاجة ماسة وضرورة ملحة خاصة في ظل أوضاع تتسم
بالقسوة والالتسامح ،وضعف املبادرة ،وانعدام أي خطة حقيقية لإلصالح
عاملي ال ميكن
ومكافحة الفساد وسوء احلكم واالستئثار؛ إذ إن
َ
اإلصالح تيا ٌر ٌّ
التصدي له حتت ذرائع اخلصوصية ،بل البد من التفاعل معه ورفضه  ،ومن
ثم فهو بحاجة إلى مؤسسات راعية ،وقوانني ناظمة ،وتطور تدريجي طويل
َّ
األمد ،لكنه تطور مستمر وواضح األهداف .واألمر يتطلب إصالح ًا حقيقي ًا
على املستوى الدستوري والقانوني ،وكذلك ظروف ًا مناسبة اجتماعية وسياسية
وثقافية ،وإحداث تنمية عقالنية ومستدامة.
ومناخات مواتيةً ،وبيئ ًة سليم ًة
فضاءات صحي ًة
إن الوصول إلى ذلك يتطلب
ٍ
ٍ
تسمح لبذل فكرة التسامح ،كما يتطلب ذلك توفير الظروف واملستلزمات

ثقافة التسامح

135

الضرورية .والشك أن اعتماد بعض الفرضيات والوقائع يقود إلى إحداث تراكم
وتدرج قد يكون طويل األمد ،لكنه سيؤدي إلى نقلة جوهرية في أوضاعنا
السياسية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والفكرية وغيرها.
()١
الفرضية األولى :جدلية اخلطأ والصواب
تتعلق باإلقرار بفكرة اخلطأ والصواب ،أي :احتمال اخلطأ والصواب للطرفني،
وقد يكون كالهما على خطأ ،وعندها يجب اللجو ُء إلى رأي ثالث قد يكون
الصواب ،ولهذا فإن قبول مبدأ التسامح هو اإلقرار مببدأ نسبية املعرفة
هو
َ
الذي أخذ به سقراط ،وط ّوره فولتير .إن اإلقرار بفكر اخلطأ والصواب ونسبية
املعرفة وفق ًا ملا ذهب إليه اإلمام الشافعي أو اإلمام جعفر الصادق أو اإلمام أبو
حنيفة أو فولتير أو غيرهم يقود إلى تهيئة تربة خصبة تساعد على قبول مبادئ
التسامح ،وفي ذلك خطوة أساسية خاصة أن على املسلمني أن يستذكروا
عيوبي» ،ولعل في ذلك
إلي
َّ
دور ما قاله الفاروق عمر « :رحم اهلل امرءاً أهدى َّ
ُ
اعتراف ًا باخلطأ احملتمل ،وكما ِ
فاالعتراف باخلطأ فضيل ٌة ،فما بالُ َك
العرب:
قالت
ُ
إذا اعترف ٌّ
كل منا بخطئه؛ فسيكون ذلك نوع ًا من االعتذار ،وخطو ًة محوري ًة
للتسامح .إن فكرة التفاهم والعقالنية مسأل ٌة ملح ٌة وضروري ٌة ملا متثله من نقاش
وحوار لتصحيح األخطاء بغية الوصول إلى ما هو صحيح وما هو خطأ ،وما هو
حقيقي ،وما هو مزيف ،دون اإلغراق في البحث عن من هو املخطئ ومن هو
ُ
البحث حول إمكانية التعايش والتسامح ،دون أن يعني
املصيب؟ وإمنا ينصب
ذلك عدم حتديد احلقوق ،بل االعتراف بها من خالل التمسك بها والدفاع
عنها(.)١
145

( )١سأجري ع ّنونة لهذه الفرضيات ابتغاء ليساعد عىل استيعابها.
( )٢عبد الحسني شعبان :فقه التسامح يف الفكر العربية اإلسالمي ـ الثقافة والدولة ،بريوت ،دار النهار2005 ،م ،ص .161
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الفرضية الثانية :احلوار من أجل احلقيقة وصو ًال إلى التسامح
تتعلق باالعتراف بفكرة االقتراب من احلقيقة ،وهي طريق النقاش إلنضاج
وتطوير األفكار وصو ًال إلى احلقيقة .إن عدم ادعاء امتالك احلقيقة والنقاش
واجلدل حول سبل الوصول إليها يقود إلى التسامح ،بل إنها خطوة ال ميكن
جتاه ُلها وصو ًال إلى الفكرة اجلوهرية للتسامح.
ُ
واالعتراف باخلطأ فضيل ٌة
البشر خطاؤون،
الفرضية الثالثة:
ُ
تتناول فكرة عدم العصمة من اخلطأ ،أي :أن العلماء واملفكرين هم كذلك
يخطئون ،بل يكونون قد أخطؤوا أكث َر من مرة في القضايا العملية وفي
التجارب احلقلية أو في مستوى األخالق أيضاً .إن اإلقرار مببدأ عدم العصمة
ثم إلى اعتراف ِّ
كل واحد منا
من اخلطأ ميكننا من االعتراف بأخطائنا ،ومن َّ
ُ
الوصول إلى احللول الوسط ،عبر محطة التسامح .
بأخطائه يسهل علينا
الفرضية الرابعة :مفهوم التسامح
َ
القبول بالتعددية واالحترا َم للتنوع الثقافي وألشكال
إن التسامح يعني
التعبير عن الصفات اإلنسانية ،ولهذا فإن التسامح يفترض املعرف َة باآلخر،
واالنفتاح عليه ،واالتصال به ،واحلرية في التعامل والتعايش معه.
الفرضية اخلامسة :االختالف بني البشر أساس التسامح
إن التسامح يفترض اإلقرار باالختالف بني البشر بطباعهم ومظاهرهم
وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكياتهم وقيمهم ،لهذا يقتضي قبول احلق في العيش
بسالم معهم.
الفرضية السادسة :خيرات التسامح
إن التسامح يفترض اتخاذ موقف إيجابي بحق اآلخرين ،بل من حقوقهم،
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َ
التنازل على
خاصة التمتع بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،وهذا ال يعني
ٌ
اعتراف بحق «اآلخر».
حساب « األنا» أو املساومة عليها ،بل هو
الفرضية السابعة :واجبات الدولة في مجال تبني التسامح
أن التسامح على مستوى الدولة يعني ضمان العدل وعدم التمييز في التشريع
وفي إنفاذ القانون واإلجراءات القضائية واإلدارية ،وإتاحة الفرص للجميع دون
تهميش أو تعصيب.
الفرضية الثامنة :واجبات الفرد في مجال تنفيذ التسامح
إن التسامح ضروري على صعيد الفرد واألسرة واملجتمع ،وأن األفراد
بعضهم بعض ًا من خالل
متساوون في الكرامة واحلقوق،ينبغي أن يساعدَ ُ
التعايش ،واالعتراف بحق االختالف ،واملساواة.
الفرضية التاسعة :واجبات املؤسسات التربوية في مجال التسامح
إن التعليم هو الوسيلة الناجعة ملنع الالتسامح ،خاصة تعليم املجتمع األفراد
احلقوق واحلريات التي يتشاركون فيها ،ولعل املدرس َة والتربي َة من الطفولة
ميكن أن تسهما في خلق بيئة مستعدة لقبول التسامح واالختالف .وميكن
للمسجد والكنيسة واملؤسسات الدينية األخرى أن تسهم في إصالح األوضاع،
ووضع مستلزمات التطور البعيد املدى لإلقرار بالتسامح.
منابع عد ًة ،ديني ًة وسياسي ًة وقانوني ًة
واخلالصة :إن مبدأ التسامح يتخذ
َ
ِ
عقبات الالتسامح
وعرقي ًة وأخالقي ًة واجتماعي ًة وفكري ًة وفلسفيةً ،لكنه يواجه
بسبب التعصب الذي يتخذ أحيان ًا شكل حروب أو عدوان أو أعمال إبادة أو
انتقام أو حترمي آراء أو جترمي وجهات نظر أو تكفير فكر ،بل إنه ميتد إلى احلياة
الشخصية ليقف حائ ُ
ال أمام الشريك والزوج واألهل .وإذا كان دعا ُة التسامح
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بوصفهامعيارا أخالق ًّيا ،مثل ما
قليلني ،فاألمر يتطلب رياض ًة نفسي ًة وروحي ًة
ً
يتطلب قوانني ومؤسسات ضامنة ورعاية ،األمر الذي يجعل فريق الالتسامح
ينحسر تدريجي ًا خاصة من خالل التطور والتراكم ،وهكذا ميكننا أن نردد ما
احلق لقل ِة
بن أبي طالب رضي اهلل عنه« :فال تستوحشوا طريقَ ِّ
علي ُ
قاله اإلما ُم ٌّ
سالكيه(.)١
٨ـ حاجة الدولة واملجتمع إلى التسامح
التعاليم الديني ُة والفلسفي ُة العظيم ُة
«إن التسامح ليس فضيل ًة أساسي ًة متليها
ُ
فحسب ،ولكنه باألحرى ميثل استجاب ًة للمتطلبات االجتماعية والسياسية في
ُ
إطالق اسم
أوقات االضطرابات األيديولوجية الكبيرة»( .)٢هذا ومن املألوف
التسامح على الوضع املتناقض املاثل في قبول أن يعتقد بعض ُالناس ،وأن يعملوا
ُ
ُ
املتبادل بأن
االعتراف
على نحو ُيغاي ُر اعتقا َد اآلخرين وعم َلهم ،فالتسامح هو
اآلخر مغاي ٌر ،والقبول بشرعية وضرورة هذا التغاير ،وهو اعتراف نظري وعلمي
سواء بسواء .ويعد التسامح من جهة أخرى الصور َة التي ُيخضع فيه الفر ُد
قناعا ِت ِه اخلاص َة لضرورات احلياة املشتركة مع أناس يتأكد من أنهم على خطأ
أساسي .إن التسامح باملعنى النبيل ال يستند إلى أساس التساهل وال الشهامة
والضعف ،وال احلساب النفعي أو الذرائعي ،إنه االعتراف بتعددية املواقف
الفلسفية اإلنسانية ،واالعتراف بتنوع اآلراء والقناعات واألفعال واألخالق
الناجمة عنها ،وبضرورة التوفيق بني تبايناتها احلاسمة وتنافراتها ضمن نظام
مدني سياسي.
فن عيش مشترك ،مع التطلع دوم ًا إلى احلفاظ على مسافة صحيحة
فالتسامح ُّ
147

( )١عبد الحسني شعبان :مرجع سبق ذكره ،ص  162وما بعدها.
( )٢محمد أركون :اإلسالم واختالف النامذج ،مجلة رسالة اليونسكو ،يونيو 1992م ،باريس ،ص .32
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بني ضرورات احلياة العامة وضرورات احلياة اخلاصة .إن مهمة التسامح هي
ُ
احلفاظ عليهما ،وحماي ُة ما
ني التعايش املشترك في نسق التباين ،ومن ثم
تأم ُ
تنطويان عليه من قيم أساسية للوجود اإلنساني  .إن التسامح ال مينع ألوان
املعارضة واالختالف ،بل وال الصراعات ،ولكنه يعترف بأن تأكيد الذات
يقتضي االعتراف باآلخر ،وهذا يعني االعتراف باآلخر من حيث مشابه ُت ُه
األساسي ُة ومخالف ُت ُه األساسي ُة سواء بسواء ،فاالعتراف باآلخرين وبالذات
التسامح باملعنى األنبل ،ومن ثم فإن احلفاظ على الفوارق
بنزاهة ،ذاكم هو
ُ
والتعارض ،وحتى على اخلصومات ،يشكل شرط التسامح.
ويرتبط مفهوم التسامح ارتباط ًا عميق ًا مبفهوم السالم ،فالسالم هو الزمة
غياب احلرب ووجو َد األمن ؛فإن
طبيعية ملفهوم التسامح ،فإذا كان السالم ُهو َ
هذا يعني وجود التسامح بوصفه ضرور ًة حيوي ًة ملفهوم السالم ،وهذا يعني
في نهاية املطاف أن التسامح والسالم هما مفهوم واحد لوجهني متشابهني إلى
ُ
والعنف في النهاية هو الصيغ ُة اللغوي ُة التي تقابل مفهوم التسامح،
حد كبير.
فالعنف التعصبي أو العدواني هو نقيض التسامح؛ وذلك ألن التسامح هو
أي ممارسة للعنف والقسر والتسلط والعدوان(.)١
التصو ُر الذي يتنافى مع ِّ

إن الدولة لن تنتظم مسيرتُها دون التسامح بني رعاياها ،فسيادة التعصب
من أكثرية أو أقلية ،أو داخل أقلية َي ُ
حول َ
دون ازدهار الوحدة الوطنية وسيادة
ٌ
مؤلف من أفراد وجماعات إذا ما خرمتهم
واملجتمع
روح املواطنة بني اجلميع.
ُ
املجتمع منسجم ًا أو منتظم ًا
روح التعصب ،ومتزقوا بني ملل و ِنحل لم يعد
ُ
ُ
في تقدمه ،فالتقدم االجتماعي هو مظه ٌر لسيادة احلضارة في املجتمع ،كما
( )١عيل اسعد وطفة :مرجع سبق ذكره ،ص  80وما بعدها.
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أن اجلميع سيشعرون باالرتياح فال تفرق َة تنقصهم ،وال كانتونات مجموعاتية
تفرقهم.
وقد أثبت التسامح في ظل النظم احلرة أنه قوة لدولة وقوة للمجتمع ،في
حني الالتسامح الديني أو املذهبي في مجتمعاتنا اإلسالمية والعربية مظه ٌر بار ٌز
من مظاهر تخلفنا الثقافي واالجتماعي ،فتأكيد تنفيذ قيم التسامح ومبادئه
الطبيعي الستقرار األمن والطمأنينة في املجتمع .وعلى العلماء
الطريق
هو
ُ
ُّ
واملفكرين والباحثني واألدباء والفنانني أن يسهموا بنشاط ملحوظ في حملة
استيطان التسامح في ربوع مجتمعاتنا البشريةُّ ،
وكل واحد من هؤالء ميلك من
القدرات واملهارات والفرص ما يشكل طاق ًة عظمى في مشروع نقل التسامح
من اجلانب النظري إلى جانب ثقافة للجميع.
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خامتة
النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج:
ٌ
وهدف
وأسلوب عمل ،وغاي ٌة من غايات التربية،
طريق حياةٍ ،
• •التسامح ُ
ُ
سياسي للوحدة الوطنية.
ٌّ
• •التسامح محاولة عملية لتوسيع دائرة «األنا» ،والتفاهم والتعايش الدائم
مع «اآلخر» ،ومن ثم يتحرر الفر ُد من االنغالق الذاتي إلى الترحيب
باآلخر.
َ
الظروف املوضوعي َة؛ لكي نعيش في مجتمع واحد ال
• •التسامح يتيح لنا
فرق َة فيه إال الفرق ُة بني احلق والباطل أو بني الفضيلة والرذيلة .في حني
من يتربص بنا في اخلارج فال يريد لهذه املنطقة أن تستقر ،وال لهذه
الشعوب أن تتعايش بسالم ،األمر الذي ينبغي أن ندرك هذا املخطط
اإلستراتيجي العدواني.
نحب احلري َة ،وال يوجد من يتباهى بحب العبودية ،واحلري ُة تقتضي
• •ك ُّلنا ُّ
أي فرد أن
قيم التسامح والسالم  .وعلى ِّ
أن نعيش في مجتمع تسوده ُ
يدرك أن محب َت ُه احلري َة تتناقض مع االنغالق أو التعصب أو كراهية اآلخر.
السياسي للمجتمعات البشرية،
• •من فضائل التسامح أنه يعزز االستقرا َر
َّ
جماعات متحارب ًة
التعصب أو الكراهي ُة أو الطائفي ُة؛ فال تنتج إال
في حني
ٍ
ُ
أو متباغض ًة أو متباعد ًة.
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•تعدد املذاهب اإلسالمية يدل على الفضاء الرحب لإلسالم ،فأما الذين
يدركون جوهر هذه املذاهب فيعرفون أنها متعلقة بحرية االجتهاد في
التفسير الشرعي ،وأما الذين انغلقوا أو جمدوا من أصحاب بعض
املذاهب ،فقد أصبحوا ظاهر ًة للتشرذم والتعصب.
• ِ
قامت احلضار ُة اإلسالمي ُة العاملي ُة على مبادئ التسامح ،فقد انفتحت
على جميع األمم والشعوب األخرى ،أما الذين لم يندمجوا بروح هذه
التسامح جتا َه
احلضارة وأهدافها ،فقد افتقروا أبرز ميزة لها أال وهي
ُ
األديان واملذاهب ك ِّلها.
مواطن كثيرةٍ من العالم،
•غي ُر املسلمني بش ٌر يعيشون بني جنبينا أو في
َ
َ
الواقع يقتضي
مجال لتجاهلهم أو إلغاء وجودهم ،وإمنا
ثم فال
ُ
ومن َّ
َ
ثم إقرا ُر جملة من احلقوق اإلنسانية لهم بوصفهم
االعتراف بهم ،ومن َّ
من مخلوقات اهلل ،وجتمعنا معهم كينون ُة البشرية ،األمر الذي يدفعنا
بحكم ديننا احلنيف إلى فتح أبواب العيش املشترك معهم ،والتعاون
في املجاالت االقتصادية والثقافية من أجل عالم يسوده السال ُم والرخا ُء
ُ
والعدل.
والتسامح
ُ
•ومن جهة أخرى ،يجب اإلقرا ُر بتمتع غير املسلمني (النصارى ،اليهود،
املجوس ،الصابئة ،إلخ) في ظل احلضارة اإلسالمية بقسط وافر من احلقوق
واحلريات ،شأنُهم في ذلك ُ
شأن املسلمني ،وهذه حقيق ٌة تاريخي ٌة اعترف
بها املنصفون من املستشرقني ومفكري الغرب.
جهات
•يعاني املجتمع من التعصب القبلي ،والطائفي؛ إذ إن هناك
ٍ
التعصب لغرض إنهاك املجتمع وتفتيت
خارجي ًة وداخلي ًة تغذي هذا
َ
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الوحدة الوطنية.
•إن التناحر والتقاتل والتباغض واالنكفاء هي ما يسعى األعداء إلى
تقنينها في صفوفنا ،فقوتُنا في الوحدة الوطنية ،وضع ُفنا في التناحر
الطائفي واملذهبي .إن آباءنا وأمهاتنا عاشوا في حياة مشتركة ،وكانوا
والبنات من مختلف الطوائف
يتبادلون السلع واخلدمات ،ويتزاوج األبنا ُء
ُ
ِ
وبقيت احلال إلى يومنا هذا ،فلماذا التفكير ُبهدم ما كان بنيان ًا
الدينية،
راسخ ًا وقائم ًا على قيم اجتماعية مشتركة؟
املجتمع جامداً،
•االختالف بني البشر رحم ٌة لهم جميعاً ،فلواله ألصبح
ُ
وألصبح مظه ُرهم متشابه ًا كطوابع البريد.
•إن االختالف بني الصحابة والتابعني -رضوان اهلل عليهم جميع ًا -في
مسألة تاريخية ،يعود احلكم بها فيما بعد هلل رب العاملني ،وليس للبشر
إعاد ُة عقارب التاريخ إلى الوراء ،وجميع آل البيت والصحابة والتابعني-
رضوان اهلل عليهم جميع ًا -كان رائدُ هم اخلي َر لإلسالم واملسلمني وليس
غي َر ُه.
•يسهم املثقفون الرجعيون مبختلف تخصصاتهم الشرعية واالجتماعية في
نشر الطائفية والالتسامح ،فال بدَّ من محاججتهم وكشف مخططاتهم
الشخصية الدنيئة للوصول إلى السلطة.
• تشكل الطائفي ُة خنجراً في خاصرة املجتمع ،فالبد من إلقاء األضواء إلى
حد االكتفاء على السياسيني ورجال الدين الذين يقومون بصياغة هذه
البضاعة املدمرة التي تصدر إلى اجلهالء واملغفلني.
•إذا حتولت الكراهي ُة ـ وهي نزع ٌة عميا ُء ـ لدى قوم ما إلى ثقافة؛ فقد ِ
ماتت
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املجتمع في هذه احلال إلى فريقني:
الرحم ُة في قلوبهم ،كما سينقسم
ُ
ظالم؛ ألن اإلنسان قد
أحدُ هما ٍ
جان واآلخ ُر مجني عليه ،وهو انقسا ٌم ٌ
ِ
ذات
ويحب في الغد ،أما وقد
يكره اليو َم
أصبحت الكراهي ُة ثقاف ًة َ
ُّ
عد نفسي واجتماعي وفكري؛ فقد ظلم أصحا ُبها اآلخرين دون مبرر
ُب ٍ
شرعي.؛إذ إن الكراهية مشاعر مؤذية جتاوزتها البشري ُة املعاصرةُ ،وبقت
عالق ًة في املجتمعات املتخلفة أو املغلقة ،وكذلك لدى البشر ذوي املرض
النفسي وذوي املطامع السلطوية.
•إن ثقافة الكراهية هي االبن ُة الشرعي ُة لثقافة التعصب ،وهذه ابن ٌة لثقافة
العنصرية .وميكن عدُّ هذه الثقافات املتداخلة ،بنيوي ًا وعضوياً ،مبنزلة
ثقافة واحدة ذات أوجه ثالثة هي :الكراهية ،والتعصب ،والعنصرية،
وجمي ُعها على طرفي نقيض من الثقافة اإلنسانية احلرة.
•إذا دخلت ثقاف ُة التسامح من الباب واستوطنت في املجتمع؛ فإن ثقافة
الكراهية تهرب من الشباك َ
دون عودة.
واألقليات تعيش في الغرب جنب ًا إلى جنب وفقَ مبادئ
•مثلما األكثري ُة
ُ
التسامح والعيش املشترك في إطار العمل االقتصادي في الدولة ،مما أدى
إلى تطور هذه املجتمعات وتقدمها؛ فإننا أولى بهذا النهج؛ لكي نواكب
الغرب في تقدمه ورفاهيته.
َ
ُ
ُ
واقع
التعايش
•
واقع وضرور ٌة ،فهو ٌ
املشترك بني اجلماعات البشرية ٌ ،
ثم فإن التعصب أو الطائفية أو الغلو
تاريخي ،وهو ضرور ٌة عملي ٌة ،ومن َّ
ٌّ
ُ
أسس العيش اإلنساني املشترك.
هي
املعاول التي تهدم َ
•أبر ُز ما تهتم به ثقاف ُة التسامح هي احلري ُة الديني ُة نظري ًا وعملياً ،وتعني
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حري َة االعتقاد ،وحري َة ممارسة الشعائر الدينية ،وحرم َة أمكنة العبادة.
• •إن ثقافة التسامح تعني نهجني متالزمني :نهج الفرد في تفعيل هذه
الثقافة في فكره وسلوكه ،ونهج اجلماعة في اعتقادها بأن هذه الثقافة
ٌ
استهجان من الرأي العام على من
فضيل ٌة عام ٌة متبع ٌة ،بحيث يحصل
ُ
القانون.
يخرج عليها ،أو قد يعاقبه
ثانياً :التوصيات:
ضرورة إدخال مبادئ التسامح في البرامج التعليمية في مختلف املستويات
الدراسية.
ضرورة اتفاق علماء الدين مبختلف مذاهبهم على الدعوة لنبذ التعصب
والطائفية ،وكذلك الصالة املشتركة في مساجد اجلميع.
ضرورة االنفتاح والتواصل مع الثقافات واألفكار اإلنسانية املعاصرة وصو ًال
إلى تغذية ثقافتنا وفكرنا بروح معاصرة.
ضرورة تشجيع احلوار بني أتباع األديان والثقافات من أجل تعزيز العيش
املشترك والسالم االجتماعي.
ضرورة اإلدراك بأن اعتناق مبادئ التسامح ،ثم التقدم بخطى واثقة للتصالح
مع اجلماعات واألقليات األخرى هو اخلطو ُة األولى لتحقيق األمن االجتماعي
الشامل؛ إذ إن املصاحلة الوطنية عود ٌة مبارك ٌة للوحدة السياسية الوطنية.
ضرورة إفهام من هو بحاجة إلى الفهم ،أن َ
التوق نحو مبادئ حقوق اإلنسان
وحرياته األساسية يستتبع اإلميان املطلق مببادئ التسامح ،فال معنى لهذه
احلقوق واحلريات من دون فضيلة التسامح.
ضرورة قيام الفنانني بوضع لوحات جماهيرية ترمز للتسامح أو صناعة متاثيل
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التسامح رمزاً ماث ً
ال في الطرق وامليادين وداخل
لهذه الفضيلة ،بحيث يصبح
ُ
املدارس واجلامعات واملرافق البحثية والعلمية والثقافية .وكذلك تشجيع
الشباب على ارتداء فانيالت عليها عبارة (لنتسامح).
ضرورة أن يكون احلوار املوضوعي الهادئ وسيلتنا للتفاهم وحلل مشكالتنا،
فثقافة احلوار تتيح للمجتمعات اإلنسانية النمو َّ
اخللق ،ويدرك ك ّلث فرد أن
دورا في احلياة العامة من دون إقصاء أو تهميش.
له ً
ضرورة اإلدراك بأن األكثرية حصلت على حقوقها وحرياتها بفعل عنصر
ٌ
وحريات ،وإن حرما َنها من
حقوق
الكم في بنيتها ،وأن األقلية هي األخرى لها
ٌ
ذلك يعني دكتاتوري َة األكثرية ،وهي دكتاتورية لم تعد تالئم عالم البشر في
القرن الواحد والعشرين ،فلألقليات ثقافات وفنون يتعني احترامها وتشجيعها.
ضرورة أن يكون تسامح الرسول محمد صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه
ال يسترشد به ُّ
وسلم ،مع املخالفني دلي ً
كل مسلم جتاه الطوائف األخرى ،فإن
ُ
الرسول صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم قد تسامح مع من آذووه واضطهدوه
كان
ذنب له سواء اختالفه
ونكلوا به ،أليس من املروءة أن نتسامح مع جار أو غيره ال َ
مع معتقدنا املذهبي أو السياسي؟
ضرورة إعداد إستراتيجية وطنية تعليمية وتربوية وإعالمية ودينية إلشاعة
ثقافة التسامح وتنفيذها على نطاق واسع ؛لكي ينتشل مجتمعاتنا من هوة
اجلهل والتعصب والطائفية.
القدح املُع َّلى في دروس التربية الوطنية
ضرورة أن يكون ملبادئ التسامح
ُ
واإلسالمية ،بحيث تتزامن مع تعليم الطفل واليافع والشاب ،ويفهم كل واحد
منهم أن السعادة االجتماعية تتحقق في التسامح.
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عالم
سياسي،
فالسياسي
ضرورة فصل الدين عن السياسة،
وعالم الدين ُ
ُ
ٌّ
ُّ
ٍّ
فالدين عقيد ٌة سماوي ٌة
اخلاص،
ولكل منهما مجالُ ُه املعرفي والعملي
دين،
ُ
ُ
ِ
انتفعت السياس ُة ،وتضرر الدين ،والسياسة
التسييس ،وإن ُس ّيس
ثابت ٌة ال تقبل
َ
حركة ينتقل فيها السياسي من اليمني إلى الشمال بخفة البهلوان ،في حني
احلق،
عالم الدين ال يستطيع املراوح َة بني احلق والباطل ،فمجالُ ُه
الطبيعي هو ُّ
ُ
ُّ
ُ
دين له سوى مصاحله الشخصية
وعد ُّو ُه اللدو ُد هو
الباطل .والسياسي عامة ال َ
وأهدافه املتحركة.
ضرورة أن ندرك اختيار التسامح أو االنقراض ،واختيار التسامح أو التعصب،
املغلق.
املجتمع
فالتسامح حيث اإلنساني ُة املمتدةُ ،أما الالتسامح حيث
ُ
ُ
ضرورة أن ينص القانون على جترمي الدعوات التي حتبذ الكراهية أو العنصرية
أو الطائفية أو املساس باألقليات ،سواء جرت هذه اجلرمي ُة بالوسائل اإلعالمية أو
اإللكترونية أو اخلطب املباشرة .وضرورة تغليظ العقوبات اجلنائية على ك ّلش
َم ْن يقترف جرمي َة التفرقة الطائفية ،أو ينشر أفكار التعصب والكراهية بني
القوميات أو اجلماعات أو األفراد.
ُ
وعظمت
تسامت أسماؤ ُه ،وج ّل ْت صفا ُت ُه،
البحث بعو ِنه تعالى،
انتهى
ْ
ْ
َ
اللهم ْ
ِ
ِ
العمل في ِ
وحسنات
والدي
وحسنات
ميزان حسناتـي
اجعل هذا
َّ
قدرا ُت ُهَّ ،
ِ
محمد وعلى آل ِه
واألموات ،وصلى اهلل على نبينا
جميع املسلمني األحيا ِء منهم
ٍ
ِ
وصحب ِه أجمعني.
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قائمة املصادر واملراجع
• •القرآن الكرمي.
• •أوالً :الكتب الشرعية والفقهية واألخالقية:
• •إبراهيم بن محمد احلمد املزيني  :التعامل مع اآلخر ـ شواهد تاريخية من
احلضارة اإلسالمية1426 ،هـ 2005 -م.
• •ابن حزم ،علي بن أحمد بن سعيد (ت 456هـ) :مراتب اإلجماع في
العبادات واملعامالت واالعتقادات ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي،
(د .ت).
• •ابن حنبل ،أحمد بن حنبل الشيباني (ت 241هـ) :املسند ،ج،2
حتقيق :مجموعة من الباحثني ،بيروت ،مؤسسة الرسالة1429 ،هـ.
• •ابن سعد ،محمد بن سعد بن منيع البصري (ت 230هـ)  :الطبقات
الكبرى ،ج ،5القاهرة ،مكتبة ابن تيمية1412 ،هـ 1991 -م.
• •ابن عبد احلكم :سيرة عمر بن عبد العزيز ،بيروت دار التراث العربي،
(د .ت).
• •ابن قدامة ،أبو محمد عبد اهلل بن أحمد (ت 620هـ) :املغني ،ج،5
بيروت ،دار إحياء التراث العربي.
• •أبو األعلى املودودي :حقوق أهل الذمة في الدولة اإلسالمية ،القاهرة،
دار األنصار (د .ت).
• •أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاني (ت 275هـ)  :سنن أبي
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داود ،ج ،3بيروت ،دار الكتاب العربي( ،د.ت).
•أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم صاحب اإلمام األعظم أبي حنيفة ،كتاب
اخلراج ،حتقيق :طه عبد الروؤف سعد وزميله ،القاهرة ،املكتبة األزهرية
للتراث 1999م.
•أحمد محمد احلوفي :سماحة اإلسالم ،القاهرة ،دار نهضة مصر
1399هـ1979-م.
•البخاري ،أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري اجلعفي (ت:
256هـ) :صحيح البخاري ،حتقيق :مصطفى ديب البغا ،بيروت ،دار
ابن كثير.
•البالذري ،أبو احلسن أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي :فتوح البلدان،
القاهرة ،املكتبة التجارية الكبرى1957 ،م.
•البيهقي ،أحمد بن احلسني بن علي (ت 458هـ)  :السنن الكبرى،
ج ،9بيروت ،دار إحياء التراث العربي( ،د .ت).
•الترمذي ،أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت 279هـ) :اجلامع
الصحيح :سنن الترمذي ،حتقيق وشرح :أحمد محمد شاكر  ،بيروت،
دار الكتب العلمية( ،د .ت).
•السرخسي ،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أبي سهل (ت 490هـ):
املبسوط في الفقه احلنفي ،ج ،5بيروت ،دار الكتب العلمية.
•الشوكاني ،محمد بن علي  :فتح القدير ،ج ،1بيروت ،دار الفكر،
1403هـ.
•الشوكاني :نيل األوطار شرح منتقى األخبار ،ج ،2حتقيق :عصام الدين
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الصبابطي ،القاهرة ،دار احلديث1417 ،هـ 1997 -م.
•صالح بن سعد اللحيدان :هل تسامح املسلمني مع النصارى أعطى
دوراً لفتح األندلس؟ جريدة اجلزيرة عدد 1426/2/22هـ املوافق
2005/4/1م.
•الطبري ،محمد بن جرير (ت 310هـ)  :تاريخ الرسل وامللوك املشهور
بتاريخ الطبري ،ج ،8حتقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،القاهرة  ،دار
املعارف1970 ،م.
•عبد الرحمن بن ناصر السعدي :تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم
املنان ،ج ،1الرياض1404 ،هـ.
•عبد الرزاق بن همام الصنعاني :املصنف  ،حتقيق :حبيب الرحمن
األعظمي ،بيروت ،املكتب اإلسالمي1403 ،هـ.
•عمر بن عبد العزيز القريشي :سماحة اإلسالم ،املنصورة ،مصر ،املكتبة
الذهبية1424 ،هـ 2003 -م.
•محمد الطاهر بن عاشور :أصول النظام االجتماعي في اإلسالم ،بيروت،
دار إحياء التراث العربي1995 ،م.
•مسكويه ،أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب الرازي (ت 421هـ)
 :تهذيب األخالق وتطهير األعراق ،بيروت ،دار مكتب احلياة( ،د.
ت).
•مسلم ،مسلم بن احلجاج القشيري (ت261هـ) :صحيح مسلم،
حتقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي( ،د.
ت).
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•مصطفى السباعي  :من روائع حضارتنا ،بيروت ،املكتب اإلسالمي
1397هـ 1977 -م.
•مصطفى السيوطي الرحيباني :مطالب أولي النهى في شرح غاية املنتهى،
بيروت ،دار إحياء التراث العربي( ،د .ت).
•النويري ،أحمد بن عبد الوهاب :كتاب نهاية األرب في فنون األدب،
ج ،6بيروت ،دار الكتب العلمية1424 ،هـ 2004 -م.
•وكيع ،محمد بن خلف بن حبان (ت 306هـ) :أخبار القضاة ،ج،2
بيروت ،عالم الكتب( ،د .ت).
•ثانياً :بحوث ودراسات عن التسامح:
•إبراهيم إعراب :التسامح وإشكالية املرجعية في اخلطاب العربي ،مجلة
املستقبل العربي ،أكتوبر 1997م
•إبراهيم محمد تركي :ما الفلسفة؟ القاهرة ،دار الكتب القانونية،
1430هـ 2009 -م.
•األمم املتحدة :حقوق اإلنسان ،مجموعة صكوك دولية ،املجلد األول،
نيويورك1993 ،م.
•بيتر نيكولسون :التسامح كمثال أخالقي ،بحث في كتاب التسامح بني
شرق وغرب ،ترجمة إبراهيم العريس ،بيروت ،دار الساقي1992 ،م.
•اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية :تربية التسامح وضرورات
التكافل االجتماعي ،حترير :حسن علي اإلبراهيم ،الكتاب السنوي
العاشر ،الكويت1994 ،م ـ 1995م. .
•جيرالد ج جامبولسكي :التسامح أعظم عالج على اإلطالق( ،دون
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ذكر اسم املترجم) ،الرياض ،مكتبة جرير2002 ،م.
•د.م .الرحمن  :هزمية حزب بهارتيا جاناتا في بيهار متهيد النتصار
التسامح في الهند  ،ترجمة قسم الترجمة في جريدة احلياة  ،عدد
2015/11/13م املوافق  30محرم 1437هـ.
•حسن حنفي :أضواء على التعصب ،مبحث (تعصب /تسامح)،
بيروت ،دار أمواج1993 ،م.
•حسن حنفي :فقرة «تسامح» في  :مجموعة من املفكرين العرب،
املوسوعة الفلسفية العربية ،املجلد األول ،بيروت ،معهد اإلمناء العربي.
•حسن حنفي :فقرة «تعصب» في مجموعة من املفكرين العرب:
املوسوعة الفلسفية العربية ،املجلد األول ،بيروت ،معهد اإلمناء العربي.
•خليل أحمد خليل :العرب والقيادة ،بيروت ،دار احلداثة 1986م.
•سعد الدين إبراهيم :التعصب والتحدي اجلديد للتربية في الوطن
العربي ،بحث في سجل اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية،
الكتاب السنوي السادس1989 ،م.
•عاطف علبي :أضواء على التسامح والتعصب ،بيروت ،دار الفكر
اللبناني2003 ،م.
•عبد احلسني شعبان :فقه التسامح في الفكر العربي اإلسالمي ـ الثقافة
والدولة ،بيروت ،دار النهار 2005م.
•عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز احلليبي  :قيم التسامح واالعتدال
الديني في تراثنا الشعري العربي  ،مجلة جامعة امللك خالد للعلوم
اإلنسانية  ،املجلد الثالث والعشرون  ،العدد الثاني  ،صفر 1436هـ
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ديسمبر 2014م.
•عبدالعزيز قباني :العصبية بنية املجتمع العربي ،بيروت ،دار اآلفاق
اجلديدة1997 ،م.
•عبد الوهاب حومد :الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس ،مجلة العربي،
العدد  ،356الكويت1988 ،م.
•عزت سيد إسماعيل :سيكولوجيا التطرف واإلرهاب ،حوليات كلية
اآلداب ،بجامعة الكويت1996 ،م.
•علي أسعد وطفة :التربية على التسامح في مواجهة التطرف ،مجلة
بحوث عربية (جامعة الدول العربية ـ العدد  124ـ القاهرة) 2005م.
•علي اسعد وطفة ،سعد رقيان شريع :حتديات التعصب وخلفياته
الثقافي في املجتمع الكويتي ،مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،ع،1
يونيو 2012م ـ رجب 1433هـ ،جامعة املجمعة السعودية.
•كارل بوبر :التسامح واملسئولية الفكرية ،بحث في كتاب التسامح بني
شرق وغرب ،ترجمة إبراهيم العريس ،بيروت ،دار الساقي1992 ،م.
•محمد أركون :اإلسالم واختالف النماذج ،مجلة رسالة اليونسكو،
يونيو 1992م ،باريس.
•محمد جابر األنصاري :مفهوم التسامح في الثقافة اإلسالمية وانعكاساته
على تربية األطفال ،الكتاب السنوي العاشر للجمعية الكويتية لتقدم
الطفولة العربية ـ الطفولة في مجتمع .عربي متغير ،الكويت1994 ،م
ـ 1995م.
•محمد عابد اجلابري :قضايا في الفكر املعاصر ،ط ،3بيروت ،مركز
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دراسات الوحدة العربية2007 ،م.
• •مراد وهبة :التسامح والدوجماطيقية ،أبحاث املؤمتر اإلقليمي األول
للمجموعة األوربية العربية للبحوث االجتماعية1981 ،م ،القاهرة،
مكتبة األجنلو املصرية1987 ،م.
• •هاني اجلزار :في أسباب التعصب ،القاهرة ،مكتبة األسرة2009 ،م.
• •وثيقة األمم املتحدة في الدورة الثالثة واخلمسني،
.1999 1March -140/53/Distr. General. A/Res
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ثالثاً :املوسوعات واملعاجم والقواميس:
• •ابن منظور ،أبو الفضل عبد اهلل بن محمد بن مكرم (ت711هـ-
1311م) :لسان العرب ،ج ،7حتقيق :عبد اهلل علي الكبير ومحمد
أحمد حسب اهلل وهاشم محمد الشاذلي ،القاهرة ،دار املعارف( ،د.
ت).
• •إحسان محمد احلسن :موسوعة علم االجتماع ،بيروت ،الدار العربية
للموسوعات1999 ،م.
• •أحمد زكي بدوي :معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،بيروت،
مكتبة لبنان1978 ،م.
• •توفيق يوسف الواعي :املصطلحات السياسية ،املنصورة ـ مصر ،دار
شروق للنشر والتوزيع1428 ،هـ 2007 -م.
• •اجلرجاني ،الشريف علي بن محمد بن علي (ت 816 :هـ)  :التعريفات،
حتقيق :د.عبد الرحمن عميرة ،بيروت ،عالم الكتب1416 ،هـ -
1996م.
• •جميل صليبا :املعجم الفلسفي ،ج ،1بيروت ،دار الكتاب اللبناني،
القاهرة ،دار الكتاب املصري 1982م.
• •جيرار كورنو :معجم املصطلحات القانونية ،ترجمة منصور القاضي،
بيروت ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر1418 ،هـ 1998 -م.
• •خليل أحمد خليل :معجم مفاهيم علم االجتماع ،بيروت ،معهد اإلمناء
العربي 1986م.
• •عبد الرحمن بدوي :ملحق موسوعة الفلسفة( ،اجلزء الثالث) ،بيروت،
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املؤسسة العربية للدراسات والنشر 1996م.
•عبد املنعم احلفني :املعجم الفلسفي ،القاهرة ،الدار الشرقية 1410هـ
 1990م.•عدنان أبو مصلح  :معجم علم االجتماع ،عمان ،دار أسامة ،دار املشرق
الثقافي2006 ،م.
•فرانسوا شاتليه ،وأوليغيه دوهاميل ،وأيفلني بيزيه  :معجم املؤلفات
السياسية ،ترجمة دكتور محمد عرب صاصيال ،بيروت ،املؤسسة
اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
•الفيومي ،أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي املقري
(ت770هـ1368 -م) :املصباح املنير في غريب الشرح الكبير،
بيروت ،مطبعة لبنان 1987م.
•قاموس الروس املوسوعي الكبير الفرنسي  ،ج ،10باريس ،مكتبة
الروس1985 ،م ،وإسطوانة إلكترونية (( )C. D Romبالفرنسية).

• •قطب مصطفى سانو :معجم مصطلحات أصول الفقه ،بيروت ،دار
الفكر املعاصر ،دمشق ،دار الفكر1423 ،هـ 2002 -م.
• •الكفوي ،أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني القرميي الكفوي (ت
1094هـ) :الكليات ،معجم في املصطلحات والفروق اللغوية ،ط،2
حتقيق :د .عدنان درويش ومحمد املصري ،بيروت ،مؤسسة الرسالة،
1432هـ 2011 -م.
• •مارتني دودج :قاموس املذاهب السياسية ،ترجمة أحمد املصري،
بيروت ،مكتبة املعارف( ،د .ت).
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• •مجمع اللغة العربية :املعجم الفلسفي ،القاهرة ،الهيئة العامة لشؤون
املطابع األميرية 1399هـ1979-م.
• •محمد رواس قلعة جي :موسوعة فقه عم بن عبد العزيز ،جامعة الكويت
2001م.
• •محمود أبو زيد  :املعجم في علم اإلجرام واالجتماع القانوني والعقاب،
القاهرة ،دار الكتاب 1987م.
• •مصطفى عبد اهلل خشيم :موسوعة علم السياسة ،طرابلس ـ ليبيا،
1994م.
• •املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم :املعجم األساسي ،تونس،
1420هـ 1999 -م.
• •منير البعلبكي :املورد ،قاموس إجنليزي عربي ،ط  ،28بيروت دار العلم
للماليني 1994م.
رابعاً :املواقع اإللكترونية:
.html .umn.edu/humanrts/arab/b019. www1
.html.umn.edu/humanrts/arab/b017.www1
.html.umn.edu/humanrts/arab/b020.www1
.umn.edu/humanrts/arab/tolerance.html.www1
خامساً :املراجع األجنبية:
.,1979 MARCEL A. BOISARD,L’ HUMANISME DE L’ISLAM, ALBIN MICHEL, PARIS

