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 *واالختالف التسامح

 

 

 

.. إنه تنوع يف 1ما من عدم التطابق باآلراء واألفكار واملعتقدات بني البشراالختالف هو درجة  

املصاحل غري املتساوية، بل تناقض يف املصاحل، إنه أيضًا تنوع يف االنتماءات اإلثنية والقومية 

والطبقية والدينية واأليديولوجية داخل الوطن واجملتمع. أما التسامح فهو موقف أخالقي من 

لى حق اآلخر باحلرية أواًل، وعلى حق اآلخر بارتكاب اخلطأ على أنه صح اآلخر مؤسس ع

قض وصراع هو اختالف بالضرورة.. ولكن كل تضاد وتنافثانيًا، وعلى حق االختالف أصاًل.. 

ليس كل اختالف هو بالضرورة تناقض وتضاد وصراع، ويصل االختالف إىل حد التناقض، إذا 

وصلت املصاحل بني البشر حدًا كبريًا من االختالف، كما يصل االختالف حد الصراع إذا ما  ما

يكون حل الصراع عن طريق قررت جهة من جهات التناقض أو كلتاهما حسم التناقض واقعيًا ف

الغلبة، وأخطر ما يواجه االختالف كحالة معيشة هو التعصب، والذي هو حالة وعي باآلخر 

وموقف منه يقومان على تنّب أعمى لفكرة ما تصل درجة اليقني املطلق وينظر لآلخر املختلف 

 على أنه انزياح عن جادة الصواب وتصل حد نفي اآلخر. 

صيغة أيديولوجية نافية حلق اآلخر هو التعصب يف حقيقته، فحني فاالختالف الذي يأخذ 

تتحول العصبية إىل التعصب يغدو احلقد الذي ينفي فيه املتعصبون بعضهم نفيًا يصل حد القتل. 
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وكل عصبية مهما كانت قبلية، دينية، سياسية، طبقية، قومية أو عرفية حني تصاغ 

  أيديولوجيا نافية لآلخر هي عصبية تعصبية.

وأهم مظهر من مظاهر األيديولوجيا التعصبية، سلوكًا أو فكرًا، غياب أي منطق عقالني يف 

 التعامل مع اآلخر، وبالتالي غياب أي مظهر من مظاهر التسامح مع املختلفني. 

الصراعات الدينية والطائفية داخل اجملتمع ليست سوى حتويل الدين إىل أيديولوجيا ف

تكون املسألة كلها توظيفًا دينيًا ألهداف دنيوية. ويضيف: إن املفهوم  تعصبية نافية لآلخر، وقد

الدال على التسامح بني األديان هو التعايش، إذ من املستحيل أن تعتقد فرقة دينية مبعتقدات 

فرقة أخرى أو أن يرضى دين برتسيمات دين آخر، وبالتالي من الصعب أن يقوم حوار عقالني 

احلية بني األديان والشيع، فاملقدسات ال تتحاور أصاًل، فليس هناك أو أي حوار ذي نتائج تص

إال خيار وحيد هو التعايش بني البشر، وما التعايش إال اإلقرار حبق اإلنسان باالعتقاد.. فادعاء 

 مجاعة من الناس امتالك الصواب وحدها موقف استبدادي ناف لآلخر. 

يف النهاية أو عن االختالف يف التعبري عن  االختالف السياسي تعبري عن اختالف املصاحلو

املصاحل وعن حرية اخليارات السياسية جتاه مشكالت اجملتمع والسلطة، وعالمة الصحة يف 

اجملتمع املعاصر هو االختالف السياسي، ويقوم هنا مفهوم التسامح على احلق يف االختالف 

 السياسي واحلق يف التعبري السلمي عن االختالف. 

همية مفهوم التسامح يف عالقتنا مع املاضي، وأحد أهم الشروط لتعميق التسامح يف وتظهر أ

 احلاضر، فتحول املاضي إىل أساس للوعي املعاصر بالعامل هو كارثة تعرب عن جمتمع راكد. 

فالتسامح مع املاضي حترر منه، وشرط أساسي لصناعة احلاضر واملستقبل، وشرط مهم إلقامة 

 قة من مفهوم اإلنسان. عالقات معشرية منطل

للتسامح وإال انقلب إىل خنوع، فال تسامح مع االعتداء على احلق وعلى احلرية  هناك حدف

والكرامة واحلياة وعلى املستقبل، وبالتالي ال تسامح مع العنصرية وال مع االحتالل ألنه يلغي 
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ا عنصرية، وال تسامح احلقوق آنفة الذكر. من هنا ال تسامح مع الصهيونية بوصفها أيديولوجي

« إسرائيل»مع دولة عنصرية قامت على االحتالل والقتل والذبح والنيل من الكرامة واحلرية أي 

وهنا يغدو مفهوم املقاومة هو األليق لتأسيس عامل التسامح ألنها تقضي على شروط استمرار 

رية وال تسامح مع أصحاب العنصرية أيضًا ال تسامح مع االستبداد ألنه العدو األكرب للكرامة واحل

 ألن الفقر إهانة مطلقة حلياة اإلنسان.  رؤوس األموال املولدين للفقر

ويف نهاية املطاف فإن دولة التسامح ليست هي اليت تسن قانونًا للتسامح بل تلك اليت تؤسس 

. وال قانونها على احلق، واحلق اجملرد ال قيمة له إال يف حتقيق دولة احلق أي يف تعينه واقعيًا

ميكن حتقيق مفهوم التسامح واقعيًا إال بتالزم فكرتي احلق واحلرية، من هذا املنطلق تكون 

العلمانية مسة من مسات النظام السياسي حمققًا واقعيًا للتسامح، ألن العلمانية هي تأكيد حق 

قراطية حرية االعتقاد دون أي سلطة تفرض على هذا االعتقاد، والدولة العلمانية هي دولة دمي

 بالضرورة وعندها يتعني الشكل األرقى للتسامح.


