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توطئة

لــن كان التســامح يف أزمنــة الحكــم املطلــق ،حيــث كان الحــكام آلهــة و/أو صورتهــا
ـب عليهــم ،ويف غيــاب منظومــة حقــوق
ـيب وال رقيـ ٍ
عــى األرض ،أو حيــث ال حسـ ٍ
اإلنســان ومــا تشــمل مــن مفاهيــم ومامرســات ومؤسســات (مســاواة ،عــدل ،حكــم
رشــيد ،دميقراطيــة ،محاســبة ،)...قــد شـكّل منظومــة "الحـ ّد األدىن مــن الضامنــات"
لحقــوق األقليــات واملجموعــات الضعيفــة أو املغلوبــة ،بعــد النزاعــات والحــروب؛
فمــن األَوىل أن يكــون اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ومــا تــاه مــن أدوات
قانونيــة ذات صلــة ومــا نتــج عنهــا مــن تطــورات عــى صعيــد القانــون الــدويل
والقوانــن املحليــة قــد ثبــت وحــدة الكرامــة اإلنســانية واملســاواة يف الحقــوق؛
وعليــه ،فقــد متّــت دســرة وقَوننــة املســاواة بحيــث مل تعــد يف وقتنــا هــذا خاضعــة
ملزاجيــة حاكــم أو أكرثيــة عدديــة أو ســطوة القــوة.
هــذا عــى املســتوى النظــري .أمــا الواقــع فأمـ ٌر آخــر ،إذ يكفــي مراجعــة النـرات
اإلخباريــة إلدراك ح ـ ّدة ارتفــاع منســوب التط ـ ّرف – ال س ـ ّيام الدينــي  -يف منطقــة
الــرق األوســط وشــال إفريقيــا .وهــذا مــا دفــع ب ُكــر للبحــث عــن أداة تؤ ّمــن
التفاعــل اإليجــايب بــن مك ّونــات املجتمعــات التعدديــة وتســاهم يف التخفيــف مــن
وطــأة العنــف .وت ُظهــر املواقــف الصــادرة عــن مرجعيــات روحيــة وســلطات مدنيــة
شــبه إجــاع عــى اعتبــار مفهــوم التســامح األداة األمثــل لتحقيــق هــذه الغايــة
كــا تشــر هــذه الع ّينــة مــن عناويــن الصحــف :
الفاتيكان يشيد بدور شؤون اإلعالم إلثراء ثقافة التسامح الديني
هولندا :دعوات إىل التسامح بشأن الهجرة واإلسالم
أمسية عن التسامح الديني يف تركيا وبناء الكنائس
الراعي والشعار :رسالتنا التسامح والعيش املشرتك
تعزيز روح التسامح للتغلب عىل االضطرابات يف املنطقة
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دعــم حقــوق امل ُ َواطَ َنــة والتعايــش الســلمي بــن املســيحيّني واملســلمني يف
الــرق األوســط
مؤمتر يف مجلس النواب (اللبناين) عن التنوع واملشاركة والتسامح
"بوتفليقة" يدعو إىل التسامح والحوار بعد صدامات غرداية
الرئيس اإلندونييس يدعو إىل التسامح الديني
االتحاد األورويب يدعو لقرار أممي بشأن التسامح الديني
الرئيس املرصي يدعو إىل التسامح بني الديانتني املسيحية واإلسالم
رئيــس الــوزراء (اليمنــي) يؤكّــد عــى أهميــة ترشــيد الخطــاب الدينــي مبــا
يخــدم القضايــا الوطنيــة ويرفــع مســتوى ثقافــة املجتمــع
مهرجان بروكسيل يدعو إىل تشجيع قيم التسامح
الرئيــس الــرويس يفتتــح أكــر مســجد يف موســكو ويدعــو اىل التســامح
الدينــي.
مــا هــي منطلقــات التســامح يف الديانتَــن املســيحية واإلســامية ،ويف حقــوق
اإلنســان؟ هــل هــي متوافقــة أو متعارضــة فيــا بينهــا؟
هل للتسامح حدود معيّنة؟ ويف حال اإليجاب ،ما هي؟
ما هي عوامل نجاح أو فشل تطبيق مفهوم التسامح؟
أســئلة طرحهــا للبحــث ســنرتل ريرستــش هــاوس خــال طاولــة مســتديرة نظمــت
بالتعــاون مــع مؤسســة كون ـراد آدينــاور ،ض ّمــت مجموعــة مــن أهــل االختصــاص
مــن رجــال ديــن ،أكادمييّــن ،صحافيّــن ،وناشــطي حقــوق اإلنســان ،بهــدف تحقيــق
أكــر قــدر مــن اإلحاطــة الشــاملة باملوضــوع ،ومحاولــة الوصــول إىل أجوبــة عــى
هــذه األســئلة.
ق ـ ّدم أربــع متكلمــن رئيس ـ ّيني وهــم الشــيخ أيــاد عبــد اللــه مــن اللقــاء الروحــي
الوطنــي ،األب جوزيــف ســويد ،الشــيخ د .ســامي أيب املنــى أمــن عــام مؤسســة
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العرفــان التوحيديــة ،واملديــر التنفيــذي ملؤسســة حقــوق اإلنســان والحــق اإلنســاين
األســتاذ وائــل خــر ،أوراق بحثيــة حــول املوضــوع ،ثــاثٌ منهــا عالجــت موضــوع
التســامح مــن املنظــار الدينــي ،وواحــدة مــن منطلــق حقــوق اإلنســان .مداخــات
رجــال الديــن ال تعكــس بالــرورة موقــف مؤسســاتهم الدينيــة الرســمية ،لِ َكــون
دعوتهــم للمشــاركة وحضورهــم كان عــى املســتوى الشــخيص ،غــر أنــه يجــوز
ـس مــن املوقــف املؤسســايت.
القــول بــأن فيهــا قبـ ٌ
وفيــا بــدا التوافــق بــن املواقــف الدينيــة يف موضــوع الدعــوة إىل التســامح سـيّد
ٍ
انتهاك
الــكالم ،شـ ّذ املوقــف الحقوقــي عــن هــذا االجــاع باعتبــاره التســامح مبنزلــة
فاضـ ٍح لحقــوق اإلنســان وللكرامــة اإلنســانية .هذا مــن ناحيــة املتكلّمني الرئيسـيّني.
أمــا مــن جهــة املشــاركني ،فــكان شــبه إجــاع عــى تأييــد املوقــف الحقوقــي ،دون
أن يعنــي ذلــك ُح ْكـ ًـا َمو ِق ًفــا ســلبيًّا مــن الديــن .وقــد ُدعــي املشــاركون إىل إرســال
مالحظاتهــم الخط ّيــة لض ّمهــا إىل هــذه املطبوعــة ،يف حــال رغبــوا بذلــك.
تتضمــن املطبوعــة هــذه أقســاماً ثالثــة ،وهــي األوراق التــي ق ّدمهــا املتكلّمــون
الرئيس ـ ّيون واملســاهامت الخط ّيــة التــي أرســاها املشــاركون ،خالصــة تتض ّمــن إىل
جانــب مالحظــات ســنرتل ريرستــش هــاوس املواقــف واآلراء التــي تـ ّم تداولهــا عنــد
نقــاش األوراق الرئيس ـ ّية ،ومجموعــة مالحــق ذات صلــة باملوضــوع.
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أوراق المتك ّلمين

منطلقات التسامح يف االسالم
الشيخ أيّاد عبدالله

التســامح يف اإلســام أصــل كيل ت ُبنــى عليــه أحــكام هــذا الديــن ،ويســتند هــذا
األصــل إىل مبدأيــن كب َرييــن متكاملَــن ،هــا آيتــان يف كتــاب اللــه تعــاىل؛ األوىل
قولُــه تعــاىل يف ســورة اإلرساء{ :مــن اهتــدى فإمنــا يهتــدي لنفســه ومــن ضـ ّـل فإمنــا
يضـ ّـل عليهــا وال تــزر وازرة وزر أخــرى ومــا كنــا معذبــن حتــى نبعــث رســوال}.
فثبــت أ ّن العــذر بالجهــل محـ ّـل مــن العقوبــة ،وال بُ ـ ّد مــن تبليــغ األحــكام قبــل
تطبيقهــا .وأ ّمــا التبليــغ وهــو األصــل الثــاين املت ّمــم لألصــل اآلنــف فينضبــط بقولــه
تعــاىل يف ســورة البقــرة تال ًيــا ألعظــم آيــة يف القــرآن وهــي آيــة الكــريس{ :ال إكـراه
يف الديــن قــد تبـ ّـن الرشــد مــن الغــي ،فمــن يكفــر بالطاغــوت ويؤمــن باللــه فقــد
استمســك بالعــروة الوثقــى ال انفصــام لهــا و اللــه ســميع عليــم} .يتبـ ّـن مــا ســبق
مفصـاً مفاعيلهــا بــن املســلمني بعضهــم ببعــض،
أ ّن اإلســام عالــج هــذه املســألةّ ،
ومــن ثــم بــن املســلمني وأتبــاع الديانــات األخرى،وخاصــة الكتابيــة منهــا ،وأخ ـ ًرا
بــن املســلمني واملرشكــن أو الكفــار.
بني املسلمني بعضهم ببعض
أ.
ب .بــن املســلمني وأتبــاع الديانــات األخــرى بــن األصلـ ّـن الواردين أعــاه ثبتت
أحــكام كثــرة حـ ّددت عالقــة املســلمني بغريهــم مــن أتبــاع الديانــات األخــرى .وبنا ًء
عليــه ،فقــد احتضنــت الدولــة اإلســامية مــا تعرف بـــ "الجاليــة" ،أو مجتمــع األقلية،
وكانــت أ ّول جاليــة يف اإلســام ،هــي جاليــة اليهــود يف املدينــة املنــورة ،وعــى الرغــم
والتجســس
مــا صنعتــه هــذه الجاليــة باملســلمني مــن الغــدر بهــم والتآمــر عليهــم
ّ
عــى عوراتهــم ،إال أ ّن هــذا املفهــوم بقــي ثابتًــا يف اإلســام ،ومل يغـ ّـر مــن قوانــن
التســامح اإلســامي تك ـرار الغــدر مــن الجاليــات واألقليــات وتآمرهــم مــع الغ ـزاة
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ضــد املســلمني .وقــد ذكــر القــايض عيــاض يف "ترتيــب املــدارك" ،قــال" :حــ َّدث
الدارقطنــي أن القــايض إســاعيل بــن إســحاق دخــل عليــه الوزيــر عبــدون بــن
صاعــد النـراين وزيــر الخليفــة املعتضــد باللــه العبــايس ،فقــام لــه القــايض ورحــب
بــه ،فــرأى إنــكار الشــهود لذلــك ،فلــا خــرج الوزيــر قــال القــايض إســاعيل :قــد
علمــت إنكاركــم ،وقــد قــال اللــه تعــاىل{ :الَ يَ ْن َهاكُـ ُم اللَّـ ُه َعــنِ ال َِّذيـ َن لَـ ْم يُقَاتِلُوكُـ ْم
ِف ال ِّديــنِ َولَ ـ ْم يُ ْخ ِر ُجوكُ ـ ْم ِم ـ ْن ِديَا ِركُ ـ ْم أَ ْن ت َ َُّبو ُه ـ ْم َوتُق ِْس ـطُوا إِلَ ْي ِه ـ ْم} [املمتحنــة:
 ،]8وهــذا الرجــل يقــي حوائــج املســلمني ،وهــو ســفري بيننــا وبــن املعتضــد ،وهذا
مــن الــر"
ت .مــع املرشكــن أو الكفــار يقــول اللــه تعــاىل{ :ومــا أرســلناك اال رحمــة
للعاملــن} ( ،التــي تشــمل الجميــع طب ًعــا)
بــرزت عــر التاريــخ عوامــل كثــرة ســاهمت حي ًنــا يف شــيوع التســامح بــن النــاس
وخاصــة أيــام الخلفــاء الراشــدين ومــن ثـ ّم أيــام بعــض الســاطني واألمـراء وخاصـ ًة
أيــام عمــر بــن عبــد العزيــز ،الــذي كان عاملــه ينــادون يف الطرقــات يســألون عــن
محتــاج ليعطــوه الصدقــة فــا يجــدون ،حتــى مــن أهــل الكتــاب .حتــى وصــل
بهــم األمــر أن ينــادوا هــل هنــاك شــاب يريــد الــزواج فــا يجــدون .أعتقــد جاز ًمــا
بــأن األوضــاع الســلطوية والسياســية واالقتصاديــة التــي ســادت يف مراحــل متعــددة
مــن التاريــخ االســامي ،ســاهمت يف تحديــد عوامــل نجــاح أو فشــل تطبيــق هــذا
املفهــوم فصــاح الديــن األيــويب الــذي قتــل أرنــاط بيــده ألنــه كان قــد قتــل الكثــر
ـب الرســول (عليــه الســام) هــو نفســه الــذي بحــث عــن ابــن
مــن املســلمني وسـ ّ
تلــك املــرأة املســيحية وفــداه مــن مالــه الخــاص .وإذا كنــا قــد شــاهدنا يف املراحــل
األخــرة بعــض التربيـرات الدينيــة ألعــال إرهابيــة فإننــا نتســاءل مــن الــذي أحيــا
هــذا الفكــر املنحــرف عــن الديــن واملعتمــد تفسـرات كان املســلمون قــد رفضوهــا
ملئــات الســنني؟ الجــواب ميكــن أن نســأل عنــه وزارة املســتعمرات االنكليزيــة التــي
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جعلــت أمثــال فــرج اللــه الكــردي يحقــق كتبًــا ّ
نشــك بنســبتها إىل ابــن تيميــة
بســبب انقطــاع الســند.
إن مثــل هــذه اآلراء تســتدعي الغــوص قليـاً يف تفســر معــاين التســامح مــن أحــكام
الجهــاد يف اإلســام ،ومــن الفتوحــات اإلســامية ومــن تاريــخ متواصــل مــن الحروب؟
ـب أن أوضّ ــح جيـ ًدا معنــى الجهــاد يف اإلســام.
ولجــاء ذلــك ،فــإين أحـ ّ
الجهــاد يف أحــكام القوانــن اإلســامية الثابتــة املتوارثــة عــن رســول اللــه (صــى اللــه
عليــه وســلم وصحابتــه) ،هــذه األحــكام التــي د ّونــت يف كتــب املذاهــب اإلســامية
األربعــة (أبــو حنيفــة ومالــك والشــافعي وأحمــد) ،األحــكام النقيــة مــن أوهــام
ومؤسســيها مــن املســترشقني وجـراالت املخابـرات
وافـراءات الجامعــات اإلســاميّة ّ
الغربيــة وخ ـراء وزارة املســتعمرات الربيطانيــة.
مــا هــو الجهــاد؟ أصــل كلمــة "الجهــاد" مــن "ال ُجهــد" ومعنــاه يف العربيــة "املشــقة
الكبــرة" .وجاهــد الرجــل أي عمــل مبشــقة فتح ّملهــا أو ح ّملهــا لغــره .ولهــا يف
رشع اإلســام معنــى واحــد هــو" :الحــرب" ،وإمنــا أطلقــت كلمــة "جهــاد" عــى
أعــال "الحــرب" نظ ـ ًرا لتعلّــق املشــقات بهــذه األعــال ومــا يرتتــب عــى أدائهــا
مــن واجبــات صعبــة عــى النفــوس واألمــم ،فكانــت كلمــة "جهــاد" عامــة ملعنــى
"الحــرب" ومــا يلزمهــا مــن واجبــات وتكاليــف .معنــى "الحــرب" يف اإلســام هــو
نفــس املعنــى الــذي يعرفــه البــر جمي ًعــا مــن لــدن آدم وإىل يومنــا هــذا .وهــو
نفــس املعنــى الــذي تعرفــه جميــع العقائــد والرشائــع والقوانــن التــي عرفهــا البــر
يف ســائر بقــاع األرض .فـ"الحــرب" هــي القتــال بــن الجيــوش الــذي يهــدف إىل
إثبــات الســيطرة ألمــة أو دولــة عــى بقعــة مــن األرض كــرت هــذه البقعــة أم
صغــرت ،ولهــذا القتــال نوعــان :أ ّول دفاعــي ويســمى "الدفــاع" أو "الدفــع" ،وثــانٍ
هجومــي يســمى "الغــزو" ،وال ثالــث لهذيــن النوعــن .و معلــوم أ ّن جميــع األمــم
تعتــر أكــر الواجبــات هــو الدفــاع عــن أرضهــا وســلطتها ووجودهــا وأفرادهــا ،وهو
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أهــم الفرائــض التــي يجــب أن يتعــاون الحــكام واملحكومــون للقيــام بهــا عــى أتــم
ويتخصــص لهــذا الواجــب املــال والرجــال
وجــه لحاميــة األرض والنــاس واملمتلــكات.
ّ
والتدبــر واملعــدات واملعــارف الالزمــة .ويعتــر اإلنفــاق لتأمــن الحاجــات الدفاعيــة
أول األولويــات عنــد كل األمــم ويف جميــع الرشائــع والقوانــن التــي عرفتهــا الــدول
كلهــا دون اســتثناء .لــدى جميــع األمــم خطــط كثــرة للدفــاع عــن األرض والنــاس
واملمتلــكات مــن الغـزاة ،تبــدأ بإعــداد "الجيــش" املتــد ّرب املســلح املحــرف املنظــم
املتكتّــب كتائبًــا لهــا مراكــز خاصــة وتضــ ّم جنــو ًدا وقــادة ...إلــخ .ومهمــة هــذا
"الجيــش" دحــر الغ ـزاة وتدمــر قواتهــم مهــا كانــت قوتهــم .وأيضً ــا فــإ ّن جميــع
حــكام األرض وقادتهــم وعــى م ـ ّر التاريــخ وضعــوا خططًــا بديل ـ ًة لدحــر الغ ـزاة
وهزميتهــم يف حــال انهــارت "الجيــوش" املدافعــة .هــذه الخطــط ينفذهــا مــن
نســميهم اليــوم بـ"املدنيّــن" الذيــن يحملــون األســلحة املتوفــرة واملتاحــة لــرب
الغ ـزاة وقتــل جنودهــم واســتنزاف قوتهــم .وتبــدأ هــذه الخطــط مــن الكامئــن
واألفخــاخ واالغتيــاالت بــكل الوســائل املمكنــة وال تنتهــي ببــثّ الفــن والشــائعات
والتحريــض عــى قتــال جنــود الغـزاة لبعضهــم البعــض .ويُطلــق عــى هــذه الخطط
اســم "الحــرب الشــعبية" .وهــذا هــو بالضبــط معنــى "الحــرب الدفاعية" يف اإلســام،
ولكــن مــع الفــارق هــو أ ّن اإلســام يفــرض عــى املســلمني يف حالــة الدفــاع عــن
أنفســهم وأرضهــم ضــد الغـزاة خطـ ًة واحــدة ال تحتــاج إىل اســتعداد وال إىل ســلطة
لتنســيقها واإلذن بتنفيذهــا وهــي :أن يشــاركوا جمي ًعــا دون اســتثناء ،رجــاالً ونســا ًء،
شــيبًا وشــبابًا يف قتــال الغـزاة .ويحــرم قط ًعــا التوقــف عــن قتالهــم حتــى يبــاد الغزاة
عــن آخرهــم أو يفــروا خارجــن مــن أرض املســلمني ،إذ مل يجعــل اللــه الدفــاع واج ًبــا
عــى الجيــوش املنظمــة فقــط ،ومــن تخلــف عــن هــذا الواجــب مــن رجــل أو امــرأة
اســتحق لعنــة اللــه وغضبــه وعقابــه واعتُــر خائ ًنــا متول ًيــا مــن الزحــف ،ويجــوز
لإلمــام قتلــه لــردع غــره مــن االقتــداء بــه .وهــذه ت ُســمى يف العــرف الحديــث
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بـ"الخيانــة العظمــى" .أ ّمــا مــن ثبــت وأدى هــذا الواجــب الدفاعــي فلــه عنــد اللــه
تعــاىل أعظــم األجــور التــي يثيــب عليهــا عبــاده الطائعــن ،وأ ّمــا مــن قُتــل يف أدائــه
لهــذا الواجــب وهــو صالــح النيــة فإنــه يكــون "شــهي ًدا" أي شــاه ًدا عنــد اللــه يف
حاســب ويدخــل الجنــة دون حســاب وال عــذاب .وطب ًعــا
محكمــة يــوم القيامــة وال يُ َ
دمــاء الغ ـزاة مهــدورة ألنهــم مــن بــدأ العــدوان وقَتْلهــم يف ديــن اإلســام عبــادة
كــرى عليهــا أجــر عظيــم عنــد اللــه تعــاىل يــوم القيامــة ال يقــل عــن أجــر مــن قُتــل
يف "الحــرب الدفاعيــة" دفا ًعــا عــن أمتــه.
النــوع الثــاين أي الحــرب الهجوميــة أو "الغــزو" ،تهــدف لإلســتيالء عــى أر ٍ
اض ألمــم
أو دو ٍل أخــرى لفــرض ســلطان األمــة الغازيــة عــى هــذه األرض .وهــذا النــوع مــن
الحــرب هــو الــذي يتس ـ ّبب بوجــود النــوع األول فــا دفــاع إال لص ـ ّد هجــوم ،وال
توجــد أمــة وال عقيــدة مــن أي نــوع عــى وجــه األرض إال ومارســت هــذا النــوع
مــن الحــرب واســتعملته وســيلة لفــرض ســلطتها عــى أمـ ٍـم أخــرى ،وفــرض تســلطها
عــى أرايض هــذه األمــم ،فأتبــاع الديــن اليهــودي مارســوا الغــزو وجعلــوه وســيلة
لنــر ســلطتهم وعقائدهــم يف مختلــف عهــود ماملكهــم ،التــي بــدأت بــداوود
وســليامن ،واســتمرت إىل عهــد الرومــان ،وأتبــاع املســيحية فعلــوا هــذا ،ولقــد شـ ّن
املســيحيون بأمــر ورعايــة رجــال دينهــم آالف الحمــات لنــر املســيحية ،وأتبــاع
البوذيــة والهندوســية وغريهــا مــن الديانــات .وأيضً ــا وبعــد زوال الدولــة الدينيــة
وظهــور مــا تســمى الــدول "العلامنيــة" (الالدينيــة) بأشــكالها مــن "دميقراطيــة"
و"شــيوعية" وغريهــا فــإ ّن هــذا النــوع مــن "الحــرب" كان الوســيلة األوىل لنــر
ســلطان هــذه الــدول "العلامنيــة التقدميــة" .وال علينــا مــن الدعايــة التــي كانــت
تــرر بهــا حكومــات تلــك الــدول خوضهــا الحــروب وغزوهــا ألراض األمــم األخــرى
لفــرض ســلطانها كـــشعار "تحريــر الشــعوب مــن هيمنــة الرأســالية والرجعيــة"
الــذي رفعــه الشــيوعيون ،وشــعار "تحريــر الشــعوب مــن الدكتاتوريــة" الــذي رفعــه
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الغربيــون ،وغريهــا مــن الشــعارات .ففــي نهايــة األمــر نجــد أن هــذه الــدول غــزت
أمـ ًـا أخــرى لتفــرض عليهــا حكمهــا ولتفــرض عــى أرض هــذه األمــم ســلطان الــدول
الغازيــة بالقــوة والقهــر ،ثــم لتســلب هــذه األمــم مواردهــا وأموالهــا وحضارتهــا،
تجربهــا عــى اعتنــاق أفــكار غريبــة ال ســابق لعهــد بهــا .وهــذا النــوع مــن "الحرب"
موجــود يف رشع اإلســام ولكنــه ليــس كالنــوع األول فريضــة عــى كل إنســان ،وإمنــا
هــو فريضــة عــى "الحــكام" وعــى "الجيــوش" النظاميــة وال يجــب عــى عامــة
املســلمني القيــام بــه إال ضمــن "الجيــوش النظاميــة" .وهــذه الجيــوش ال يجــب
عليهــا القيــام بغــزو األمــم األخــرى لفــرض ســلطان اإلســام عليهــا إال يف حــال القدرة
ضمــن رشط كبــر هــو :أن تكــون األمــم التــي يجــب غزوهــا أمـ ًـا تعــادي املســلمني
أمــا متنــع الدعــوة لإلســام
وتكيــد لهــم وتســتعد لحربهــم ،ويجــب أن تكــون ً
وتحــارب وجــود مســلمني عــى أرضهــا ،وإن انعــدم هــذان الرشطــان فــإن الحــرب
عــى هــذه األمــم حـرا ٌم رش ًعــا وغــد ٌر كبـ ٌر يعاقــب عليــه اللـ ُه تعــاىل بأشــد العقــاب
يف الدنيــا واآلخــرة .وحتــى إن اســتولت جيــوش املســلمني عــى أرض أمــم معاديــة
فإنــه ال يجــوز لهــذه الجيــوش أن تفــرض عــى أفـراد هــذه األمــم وجامعتهــا اعتنــاق
اإلســام بحــال مــن األحــوال ،وال يجــوز لهــذه الجيــوش أن تقتــل غــر املقاتلــن وال
يجــوز لهــا تدمــر املمتلــكات وال معابــد األعــداء وال تدمــر البيئــة ويحــرم عليهــا
اســتهداف العــزل كائ ًنــا مــا كانــوا بــأي شــكل مــن األشــكال إال يف حــال اختالطهــم
باملقاتلــن بشــكل يتعــذر معــه تجنبهــم دون التعــرض لخطــر الهزميــة .ولقــد شــن
املســلمون عــى مـ ّر التاريــخ حروبًــا كثــرة هجوميــة ولكــن التاريــخ مل يســجل أبـ ًدا
يف ســجل املســلمني إبــادة للعــزل وال قتـاً لألطفــال وال إفنــا ًء ألمــم وال معســكرات
لالعتقــال وال مجــازر جامعيــة بحــق أرسى أو مســاملني أو نســاء وال تجوي ًعا لشــعوب
وال فظائــع وال قت ـاً آلمنــن ،وال قص ًفــا عشــوائ ًيا عــى اآلمنــن .ال يوجــد يف تاريــخ
اإلســام حادثــة واحــدة فــرض فيهــا املســلمون دينهــم عــى أحــد مــن ســكان األرض
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التــي غزتهــا جيــوش اإلســام .وال يوجــد يف اإلســام غــر هــذه األنــواع اآلنفــة مــن
"الحــرب" وليــس فيــه أي معنــى إضــايف ملــا ســبق لكلمــة "الجهــاد" ،ومــن هــذا نجد
أن اإلقتتــال بــن املســلمني ليــس "جهــادا" وأن تفجــر العـ ّزل يف مــدن العــدو نفســه
وخطفهــم واغتيالهــم ليــس مــن "الجهــاد" حتــى ولــو فعــل العــدو هــذا يف أرضنــا.
ولهــذا نجــد أن هــذه الجرائــم التــي ترتكبهــا العصابــات التــي صنعتهــا املخاب ـرات
الغربيــة والرشقيــة وينســبها إىل "الجهــاد" إعــام الغــرب والــرق وأبواقــه الحاقــدة
عــى اإلســام ،ال عالقــة لهــا ال بـــ "الجهــاد" وال بـــ "اإلســام" وال بالتســامح اإلســامي
الــذي يؤمــن بــه و ميارســه إىل يومنــا مليــار ونصــف املليــار مــن مســلمي العــامل.
هــل ملفهــوم التســامح حــدود معينــة؟ ويف حالــة االيجــاب ،مــا هــو التســامح إذًا
مفهــوم اســامي مرتبــط بنصــوص قرآنيــة واضحــة ال يجــوز وضــع الحــدود أو
القواطــع أمامــه فــإذا كان األمــر متعل ًقــا باألمــن القومــي ومســتقبل األمــة والدولــة
فــإن املوضــوع يرتبــط بــرأس هــذه الدولــة وهــو الــذي يحـ ّدد العقوبــة أو العفــو.
وقــد رأينــا الرســول عليــه الســام كيــف تعاطــى مــع أهــل مكــة يــوم الفتــح وقــال
لهــم "اذهبــوا فانتــم الطلقــاء" يف حــن مل يتســاهل مــع بنــي قريظــة عندمــا نكثــوا
العهــد وخانــوا وعدهــم وتحالفــوا مــع قريــش للقضــاء عــى االســام واملســلمني.
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كلمة األب جوزيف سويد
آيَات من الكتَاب امل ُق َّدس عن التَّ َسامح
فــإن كنتــم تغفــرون للنــاس زالّتهــم ،يغفــر لكــم أبوكــم الســاوي زالتكــم .وإن
كنتــم ال تغفــرون للنــاس زالتهــم ،ال يغفــر لكــم أبوكــم الســاوي زالتكــم( .متــى
)15 – 14 :6
محتملــن بعضكــم بعضً ــا ،ومســامحني بعضكــم بعــض إن كان ألحــد عــى أحــد
شــكوى .كــا غفــر لكــم املســيح هكــذا أنتــم أيضً ــا (كولــويس ) 13 : 3
كُونُــوا لطفــاء بعضكــم نحــو بعــض ،شــفوقني ُمتَ َســا ِم ِحني كَـ َـا َســا َم َحكُم اللــه أَيضً ــا
ىف امل َِســيح( .أفســس )32 : 4
ومتــى وقفتــم تصلــون ،فاغفــروا إن كان لكــم عــى أحـ ٍـد يشء ،لــي يغفــر لكــم
السـ َم َوات ز َّلتكــم وإن مل تغفــروا أنتــم اليغفــر لكــم أبوكــم
أيضً ــا أَبوكُــم الَّـ ِـذي يف َّ
الــذي ىف الســموات أيضً ــا زالتكــم (مرقــس )26-25 :11
تق ّدم بطرس وقال ليسوع:
يــا سـ ّيد ،كــم مــر ًة يخطــأ إ َّيل أخــي وأغفر له؟ أسـبــ َع مــــر ٍ
ات؟ فـــأجابه يســـوع :ال
ات ،بـــل سـبـعـيـن مـر ًة سـبـ َع مـر ٍ
سـبــ َع مـر ٍ
ات( .متى ) 21 : 18
فقال يسوع يا أبتاه إغفر لهم ،ألنَّ ُهم ال يَدرو َن ماذا يَف َعلُون.
15

التَّ َسا ُمح
يق ـ ِّوي الغف ـران والتســامح العالقــات الســلم ّية ويســاعداننا عــى تق ُّبــل اآلخريــن.
ولكــن هــل مــن ح ـ ُدود للتســامح؟
كيف نكون أكرث تسام ًحا ؟
الواقــع اليــوم :تعصــف بعاملنــا ريــاح التعصــب. وتؤ ِّججهــا العنرصيــة والتحامــل
العرقــي والقوميــة والقبليــة والتطــرف الدينــي وغريهــا.
رأي الكتاب املقدس
وخصوصــا بــن اليهود والســامريني
ســا َد التعصــب املجتمــع يف أيــام يســوع املســيح،
ً
الذيــن كرهــوا بعضهــم بعضً ــا. (يوحنــا :٤٩) كــا نظــر الرجــال إىل النســاء نظــرة
دون َّيــة .باإلضافــة إىل ذلــك، ازدرى القــادة الدينيــون اليهــود بعامــة الشــعب. (يوحنــا
:٧ ٩)٤ ولكــن كــم اختلــف يســوع عــن مقاوميــه ال َِّذيــن قالُــوا َعنــه: «هـذَا يُر ِّحــب
بالخطــأة ويــأكل معهــم»! (لوقــا :١٥٢) فيســوع كان صبــو ًرا ولطي ًفــا ومتســام ًحا ومل
يـ ِـدن ال ّنــاس بــل شــفاهم روحيًّــا. وكانــت املحبَّــة دافعــه األَســايس .يوحنــا :٣١٧؛
:١٣٣٤.
يسوع.
رجال ونساء وأوالد يستم ُعون اىل ُ
يســوع مثالنــا يف التســامح مل يـ ِـدن النــاس بــل شــفاهم روحيًّــا ،إذًا، تســاعدنا املحبــة
أن نكــون أكــر تســام ًحا ونتق َّبــل اآلخريــن بــرف النظــر عــن نقائصهــم وطباعهــم.
تقــول كولــويس :٣١٣: «اســتم ّروا متح ِّملــن بعضكــم بعضً ــا ومســامحني بعضكــم
ـي ِمــن آ َخــر».
بعضً ــا إن كان ألحــد ســبب للتَّشَ ـ ّ
«قبــل كل يشء، لتكــن محبتكــم بعضكــم لبعــض شــديدة ،ألن املحبــة تســر كــرة
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مــن الخطايــا».  ١بطــرس :٤ .٨
هل من حدود للتسامح؟ " ِمقياس امل َحبّة ِ
نح ّب بال ِمقياس"...
الواقــع اليــوم  :تحــاول مجتمعــات كثــرة ان تحافــظ عــى ال ِّنظَــام والقانُــون. فتفرض
عــادة قوانــن تضبــط ســلوك أفرادها.
رأي الكتاب املق ّدس
ال ِق ّديــس بولــس يف رســالته األوىل إىل أهــل كورنثــوس :١٣ ٥يَقــول " :إ َّن املح َّبــة
تصــر وترفــق وال تعــرف الحســد وال تــيء التــرف وال تحتـ ّد وال تظـ ّن الســوء وال
تفــرح بالظلــم .املح ّبــة تصفــح وتصــر"
حاجتنا إىل التسامح والغفران
للتعصــب والكراهيَــةَ .وحــده الغف ـران هــو
وحــده التَّســامح ُه ـ َو ال ِعـ َـا ُج ال ّنا ِجــح
ُّ
ال ـ َّد َوا ُء للـ...
الســيطَ َرة عــى
وســط عــامل يســوده الكراهيــة والعنــف والحقــد واأل ِذيَّــة وشَ ــه َوة َّ
الغــر واســتغالل ال ُف َقـراء وإِذاللهــم ،ومــع مــا نشــاهده مــن انتشــار الحــروب وقتــل
ـي والعر ِقي
األبريــاء تحــت مختلــف الحجــج ،وملــا نـراه مــن التَّميِيــز ال ِّدي ِنــي َوالطَّبَ ِقـ ّ
والجِنــي فَ ـ ِإ َّن مجتمعاتنــا املعــارصة ىف حاجــة إىل روح التســامح واملغفــرة التــي
الس ـيِّد امل َِســيح الَّـ ِـذي َص َن ـ َع ال َخ ـ َر ِب ـ ُدونِ تَـ َر ُّدد َوغفــر
ت َنبَــع مــن حيــاة وتعاليــم َّ
لل ّزانِ َيـ ِة َخطايا َهــا َعــى أن ال ت َعــود لل َخطيئَــة ثانِ َيـ ًةَ ...و َغ َفـ َر لِصالِبيــه( .لــو .)34 : 23
إِ َّن َدائِ ـ َر َة ال ُعنــف َوال َك َرا ِهيَــة لَــن تَتَ َوقَّــف َعــنِ اإلس ـ ِتعار ونَح ـ ُن َمســؤولون َعــن
إطفائِهــا بِ ــا ِء ال َّرح َم ـ ِة والتَّســا ُمح ...لِــذا فَ َنح ـ ُن إطفائِ ّيــوا األل ِف َّيــة الثّالِثَــة...
ــاج إِىل املحبــة واألُ ُخــ ّوة َو ِ
الحك َمــة
العنــف والكراهيــة واألحقــاد ال َّدفي َنــة ت َحتَ ُ
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لــي ن ُحــ َّد مــن العنــف والتَّطَــ ُّرف
وا ِإلي َجا ِبيّــة و ُروح املســا َواة ورش َعــة القَانُــون َ
السـ َـا ِم َوامل َُصالَ َحة...
وال َعمــى إىل َشي َعـ ِة الضَّ مــر فَ َيتَ َقـ َّدم امل ُجتمع ويســر يف طريــق َّ
وقَــد قـ َ
بالســن .أ ّمــا
والسـ ُّن ِّ
"ســمعتُم أَنَّـ ُه ِقيــل ال َعـ ُن بال َعــن ِّ
ـال ُم َخلِّصنــا املســيحَ :
ـر بــل َمــن لَطَ َمـ َـك َعـ َـى َخ ـ ِّد َك األَميَــن فَ َح ـ ِّول
ـر بالـ َّ
أنَــا فأقُــول ،ال ت ُقا ِو ُمــوا الـ ََّّ
لَ ـ ُه ا َآل َخــر أيضً ــا .و َمــن أَرا َد أَن ي َخ ِاص َمـ َـك ويَأ ُخــذ ث َوبَـ َـك فات ـ ُرك لَ ـ ُه ِر َدا َء َك أَيضً ــا.
ـش َم َع ـ ُه ِميلَــنَ .مــن َس ـأَل ََك ِ
و َمــن َس ـ َّخ َر َك ِميـ ًـا فامـ ِ
فاعط ـ ِه .ســمعتم أنــه قيــل
أحبِــب قَرِيبَ َ
ــك وأب ِغــض َعــ ُد َّو َك .أ ّمــا أَنــا فأقــول لكــم أحبّــوا أعداءكــم باركــوا
العنيكــم أحســنوا إىل مبغضيكــم وصلــوا ألجــل الذيــن يســيئون إليكــم ويطردونكــم.
لــي تكونــوا أبنــاء أبيكــم الــذي يف الســاوات فإنــه يــرق شمســه عــى األرشار
ـأي
والصالحــن وميطــر عــى األبـرار والظاملــن .ألنــه إن أحببتــم الذيــن يحبونكــم فـ ّ
أجـ ٍر لكــم أليــس العشــارون أيضً ــا يفعلــون ذلــك .وإن ســلمتم عــى إخوتكــم فقــط
ـأي فضــلٍ تصنعــون أليــس العشــارون أيضً ــا يفعلــون هكــذا .فكونــوا أنتــم كاملــن
فـ ّ
كــا أ ّن أباكــم الــذي يف الســاوات هــو كامــل} (مــت ) .48-38:5
إن التســامح واملغفــرة مــن االنســان يجــب ان ال يكونــا مدعــاة لــأرشار ىف التــادى
ىف ظلمهــم بــل العادتهــم اىل طريــق الصــواب ولهــذا يجــب ان يكفــل القانــون
والنظــام املحــى والــدوىل العدالــة واملســاواة حتــى ال نجــد أنفســنا نســر وفق ـاً
لرشيعــة الغــاب التــى يــأكل فيهــا القــوى أخيــه الضعيــف وتنتــر الفــوىض واملظــامل
ىف املجتمــع .
التســامح والغفــران مثــرة املحبــة  ...التســامح هــو الصفــح والغفــران مــع تــرك
ونســيان اإلســاءة للخاطئــن ومغفــرة زالتهــم نحونــا وذلــك بدافــع املحبــة التــى
تصــر وتحتمــل وتبــذل مــن أجــل خــاص القريــب ومــن أجــل ربــح النفــس ومــن
ـرض يؤثّــر عــى مــن يحملهــا
أجــل ســام االنســان الداخــي .فالكراهيــة وبــا ٌء ومـ ٌ
ويجعلــه قل ًقــا ال يجــد ســا ًما.
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مفهوم التسامح كأداة ملواجهة التطرف
الشيخ د .سامي أيب املنى

"إلتقــى رجـ ٌـل بأحــد العرفان ّيــن وهــو يبــي ،فســأله مــا الــذي يُبكيــك؟ فأجــاب َسق
منــي أح ُدهــم ســبعني دينــا ًرا وهــرب ،فقــال لــه أتبــي عــى الســبع َني دينــا ًرا؟ فقــال
ـيحل بــه يــو َم الحســاب" .إىل هــذه الدرجــة مــن
ال ،بــل أبــي عــى الســارق ملــا سـ ُّ
العفــو والتســامح ُيكــن أن يصـ َـل املــر ُء امللتــزم مبســلك التوحيــد واملتخـيِّ عــن أنــاه
وعــن تعلُّقــه بالدنيــا.
نج ـ ُد مثـ َـل هــذه املوعظــة يف العديــد مــن ِسـ َـر املو ِّحديــن ،ولعـ َّـل أصفاهــا تلــك
ـح ع ّمــن
املناجــا ُة التــي رفعهــا أح ـ ُد العارفــن املتظلِّمــن ،ســائالً الل ـ َه تعــاىل الصفـ َ
ـت ال ت ُثي ُبنــي حتــى تعاق َبــه ،فأســألُك َّأل ت ُثي َبنــي وألّ تعاق َبــه".
ظل َمــه بقولــه" :إ ْن كنـ َ
ويف حديـ ٍ
ـي (ص) عــن جربيـ َـل (ع) "أ ّن مناديًــا ينــادي يــوم الحســاب:
ـث عــن النبـ ِّ
أهــل الفضــل؟ فيتقــ َّد ُم قــو ٌم ،فيســألُهم املنــادي :ومــا كان فضلُكــم؟
أيــن هــم ُ
فيجيبــون :ك ّنــا نُعطــي مــن حر َمنــا ونصـ ُـل مــن قط َعنــا ونعفــو ع ّمــن ظل َمنــا ،فقــال
ادخلــوا الجنــة" .وعــن النبــي "أ ّن رجلَــن يقفــانِ أمــام اللــه يــو َم الحســاب ،ف ُيقـ ُ
ـال
للمتظلِّــم :انظُ ـ ْر يــا هــذا ،أما َمــك الج َّن ـ ُة مبــا فيهــا مــن ال ـ ُّدور والقصــور ،ف َيسـ ُ
ـأل:
ـال لــه :ملــن يدفـ ُع الثمــن ،فيسـ ُ
وملــن هــذه؟ ف ُيقـ ُ
ـاب:
ـأل :و َمــن يدفـ ُع الثمــن؟ ف ُيجـ ُ
أنــت ،فيســأل متع ِّج ًبــا :وكيــف ذلــك؟ ف ُي ُ
قــال لــه :بعفــوِك عنــه" .ومــن املأثــور
أيضً ــا أ ّن َمــن يدخـ ُـل الج َّن ـ َة هــم أهـ ُـل الفضــل وأهـ ُـل الصــر واملتحابُّــون يف اللــه؛
ـئل
واملتحابُّــون يف اللــه هــم املتســامحون الذيــن ال يح ِقــدون وال يغتابــون .وقــد ُسـ َ
أح ُدهــم "كيــف ت ُعامـ ُـل أخــاك؟ فقــال :أعاملُــه بخمســة :ال أر ُّد عليــه ،وال أح ِق ـ ُد
عليــه ،وإذا اعتــذر أُ ِ
حسـ ُن إليــه ،وال أُطال ُبــه يــو َم الحســاب ،وال أدخـ ُـل الج َّنـ َة َّإل بــه
إن قـ ِـدرتُ عليــه".
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ـامح يف معنــاه العرفــا ِّين األســمى ،وهــو ُمش ـتَ ٌّق مــن الفعــل َس ـ َم َح،
هــذا هــو التسـ ُ
وس ـ َم َح لــه أي أعطــاه ومنحــه ،أ ّمــا التَّســامح
وســمح بــه أي جــاد بــه وكَ ـ ُر َم بــهَ ،
يف االصطــاح فهــو القــدرة عــى العفــو عــن النــاس مــن منطلــق القــوة واالقتــدار،
وعــد ُم ر ِّد اإلســاءة باإلســاءة ،والتحـ ّـي باألخــاق الرفيعــة التــي دعــت إليهــا الدياناتُ
َ
العــدل واملســاوا َة
واألنبيــاء وال ُّر ُســل ،مبــا يعــود عــى املجتمــع بالخــر ويحقّــق
والحريــة.
ـامح خصل ـ ٌة راقي ـ ٌة مــن صفــات األنبيــاء والعظــاء عــر التَّاريــخ ،وهــو أح ـ ُد
التسـ ُ
املبــادئ اإلنســانية ،إذ إنــه ينطلـ ُـق مــن ال ّرحمــة واملحبــة اللتــن دعــا إليهــا الديـ ُن،
ـاج
ـاس يُخطئــون ،وأنّــه ال يوجــد إنســا ٌن معــدو ٌم مــن الخــر ،إمنــا يحتـ ُ
باعتبــار أن النـ َ
إىل مخلِّـ ٍ
ـص يبحــث معــه عــن ذلــك الخــر .وهــو مفهــو ٌم يعنــي العفـ َو عنــد املقدرة،
والســم َّو بال ّنفــس البرشيّــة إىل
وعــد َم ر ّد اإلســاءة باإلســاءة ،والرتفّـ َع عــن ّ
الصغائــرُّ ،
مرتبــة أخالق ّيــة عاليــة ،باح ـرام ثقافــة اآلخريــن وعقائدهــم وق َي ِمهــم ،وهــو مــن
أكـرِ املفاهيــم التــي طُرحــت حديثًــا لضــان التَّعايــش ،وكنتيجـ ٍة طبيعيّـ ٍة النفتــاح
العــامل ِ
بعضــه عــى بعــض ،واختــاط األجنــاس واألديــان واألعـراق .وإذا كان معنــى
التَّســامح هــو االح ـرا ُم وقَبـ ُ
ـكل مــا يرتبــط بــه مــن ثقاف ـ ٍة وحضــار ٍة
ـول اآلخــر بـ ِّ
وسـ ٍ
ـلوك و ِديــنٍ و ِعــرقٍ وغريِهــا مــن االختالفــات ،فإنّــه رضور ٌة ُمه ّمــة يف الحيــاة،
ُ
ر الخـ َر يف العــامل ،وتســاعد
ـي حميـ ٍـد ،وصفـ ٍة فُضــى تَنـ ُ
وليــس مجـ ّر َد ِفعــلٍ أخالقـ ٍّ
الســام والتَّعايــش محـ ّـل ثقافــة الحــرب ورفــض اآلخــر.
عــى إحــال ثقافــة َّ
ـامح صفـ ٌة مــن صفــات األقويــاء ،وهــو ال يعنــي التَّنـ َ
ـازل أو التخـ ّـي عــن الحـ ّـق،
التسـ ُ
كــا ال يعنــي املجاملـ َة أو امل ُحابــاة ،بــل هــو موقـ ٌـف شــجا ٌع يعتمــد عــى االعـراف
الكامــل وامل ُطلَــق بالحقــوق والحريــات الرئيسـيّة للطَّــرف اآلخــر ،أ َّمــا العمـ ُـل عــى
بحــق كل
تطبيــق مفهــوم التَّســامح فــا يكــون باألقــوال فقــط ،بــل باالعــراف ّ
إنســانٍ باختيــار مــا يُريــد مــن حيــث املعتقــد وال ِفكــر وال َّنهــج الــذي يقتن ـ ُع بــأن
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يســر عليــه.
ـامح مبــدأٌ أخالقــي وقيم ـ ٌة إنســان َّي ٌة تتعلــق بالحقــوق؛ كحريــة التعبــر عــن
التسـ ُ
ِ
تهميشــها أو إلحــاق
الــرأي واملســاواة أمــام القانــون ،واح ـر ِام رأي األقليــة وعــدم
األذى بهــا ،وبــأ َّن لــكل فــرد يف هــذا املجتمــع حـ ٌـق يجــب اإلقـرا ُر بــه وعــد ُم التعـ ّدي
تخــي الفــرد عــن حقوقــه ومعتقداتــه ،بــل االلتــزا ُم بهــا
عليــه ،وهــو ال يعنــي ّ
واحـرا ُم رأي اآلخــر وحقوقُــه ،بالعــودة إىل القاعــدة املعروفــة التــي قــال بهــا اإلمــا ُم
ورأي غــري خط ـأٌ يحتمـ ُـل الصــواب".
ـواب يحتمــل الخطــأُ ،
الشــافعي" :رأيــي صـ ٌ
التســامح نــو ٌع مــن اإلحســاس بالرحمــة والعطــف والحنــان ،ودعــو ٌة إىل نســيان
األحــداث املاضيــة التــي سـبّبت األمل واألذى ،والتخـ ّـي عــن فكــرة االنتقــام ،والتفكــر
ـح مــن
باألمــور اإليجابيــة لــدى النــاس ،وعــد ُم الحكــم عليهــم وإدانتهــم .وهــو نفـ ٌ
الص ـاَ َة
ـي أَ ِقـ ِـم َّ
األمــر باملعــروف الــذي حــثَّ عليــه اإلســام ،بقولــه تعــاىل" :يَــا بُ َنـ َّ
َوأْ ُم ـ ْر بِالْ َم ْع ـ ُر ِ
ـر َعـ َـى َمــآ أَ َصابَـ َـك إِ َّن َذلِـ َـك ِم ـ ْن َع ـ ْز ِم
وف َوانْ ـ َه َعــنِ الْ ُمن َك ـ ِر َو ْ
اصـ ِ ْ
األُ ُمــورِ" (ســورة لقــان ،آ  ،)17وقولِــه تعــاىلُ " :خـ ِـذ الْ َع ْفـ َو َوأْ ُمـ ْر بِالْ ُعـ ْر ِف َوأَ ْعـر ِْض
رب العاملــن،
َعــنِ الْ َجا ِهلِ ـ َن" (ســورة األع ـراف ،آ  .)199فالتسـ ُ
ـامح ،إذًا ،أم ـ ُر اللــه ِّ
ـح مــن العدالــة والرحمــة اللتــن أمـ َر بهــا اإلســام ،وذلــك بــأن تــرى نــو َر
وفيــه نفـ ٌ
كل مــن حولــك مهــا يكــن ســلوكُهم معــك.
اللــه يف ِّ
التســامح أقــوى عــا ٍج عــى اإلطــاق ألمـراض الحقـ ِـد والغضــب والكراهيــة ،فالــذاتُ
ـح نحــو الثــأر واملعاقبــة ،بينام
ـب وتحقـ ُد وتجنـ ُ
الســلبية يف اإلنســان هــي التــي تغضـ ُ
الطبيعـ ُة الحقيقيـ ُة لإلنســان هــي النقــاء وســاح ُة النفــس والصفــا ُء والتســامح مــع
التســامح انكســار ،وأن الصمــت هزميــة.
بعــض النــاس أن
اآلخريــن ،وقــد يــرى ُ
َ
الصمــت أقــوى مــن أي كالم ،وأن التســامح يحتــاج إىل قــوة
ليتَهــم يعرفــون أن
َ
ـب ال
أكـ َر مــن القــوة املطلوبــة لالنتقــام ،وهــي قــو ُة املحبــة واإليثــار ،فمــن ال يُحـ ُّ
ـب ،والشــجعا ُن فقــط ال
ـي ومــن ال يُسـ ُ
ـامح ال يســتطيع أن يُ ِحـ َّ
يَســتطيع أن يُعطـ َ
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يَخشَ ــون التســامح ،ألنهــم يُســامحون مــن أجــل الســام ،وير ُجــون مــن اآلخــر أن
ـش بســام ،كــا دعــا اإلمــا ُم الشــافعي بقولِــه:
يُســا ِم َح ليعيـ َ
صي
إذا ُر َ
سليم من األذى وحظ َُّك موفو ٌر وعرضُ َك ِّ ُ
مت أن ت َحيا ً
ٍ
ْ
وفارق ،ولك ْن بالتي هي أحس ُن
وسامح َمنِ ﭐعتدى
مبعروف
رش
ْ
فعا ْ
وصــدق مــن قــال" :اإلنســا ُن العاقــل َيحــي الخطـأَ لتســتم َّر األُخـ َّوة ،أ َّمــا الجاهـ ُـل
فيمحــي األُخ ـ َّو َة مــن أجــل الخطــأ" ،واألَوىل بالعاقــلِ أن "يَطب ـ َع قُبل ـ َة اعتــذارٍ ،ال
ـي".
عــى جب ـ ِن امليــت ،بــل عــى جب ـ ِن الحـ ِّ
ـامح أنــواعٌ ،منــه الدينــي ،ومنــه الســيايس ،ومنــه الفكــري؛ فالتســامح الدينــي
التسـ ُ
ـش بــن أتبــاع األديــان ،واحـرا َم مامرســة الشــعائر الدينيــة والتخيل عن
يعنــي التعايـ َ
التعصــب الدينــي ،أ َّمــا انعدامــه فيــؤ ّدي إىل خلــق املشــاكل يف العديــد مــن مناطــق
العــامل ،فيــا يُســبّ ُب انعــدا ُم التســامح الســيايس واالختــاف يف اإليديولوجيــات
ـآداب
ـامح الفكــري فمعنــا ُه االلت ـزا ُم بـ ِ
السياســية مبقتــل ماليــن البــر ،أمــا التسـ ُ
الحــوار ،واح ـرا ُم الفكــر اآل َخــر ،وعــد ُم التعصــب لألفــكار الشــخصية.
تتجـ ّـى ِقي ـ ُم التســامح الدينــي يف اإلســام ،يف كونــه رضور ًة وجوديــة ،إذ إ ّن ُس ـ ّن َة
كل واحــد ٍة
الوجــود قــد اقتضــت أن تتبايــن املجموعــات البرشيــة يف مــا تتفـ ّرد بــه ُّ
رصح القــرآ ُن الكريـ ُم بهــذه الحقيقــة
مــن خصوصيــة عرقيــة ودينيــة وثقافيــة .وقــد ّ
الوجوديــة معتــ ًرا أ َّن التنــ ّوع بــن النــاس ،أفــرا ًدا وجامعــات ،ليــس انحرافًــا وال
شــذوذًا ،بــل إنــه ناب ـ ٌع مــن طبيع ِتهــم البرشيــة ،وهــو ظاهــر ٌة رضوريــة اقتضتهــا
الفطــر ُة اإلنســانية واســتلزمتها النشــأ ُة االجتامعيــة ،وقــد أملــح إىل رضورة هــذا
االختــاف ،وإىل حتميــة وجــوده ،وإىل رضورة التســامح والتعــارف ،فقــال" :يَــا
ـاس إِنَّــا َخلَ ْق َناكُــم ِّمــن َذكَـ ٍر َوأُنثَــى َو َج َعلْ َناكُـ ْم شُ ـ ُعوبًا َوقَبَائِـ َـل لِتَ َعا َرفُــوا"...
أَيُّ َهــا ال َّنـ ُ
ـاس أُ َّم ـ ًة َو ِ
اح ـ َد ًة َو َل
(ســورة الحج ـرات ،آ  ،)13وقــالَ " :ولَ ـ ْو شَ ــا َء َربُّـ َـك لَ َج َعـ َـل ال َّنـ َ
يَ َزالُــو َن ُم ْختَلِ ِفـ َن" (ســورة هــود ،آ  .)118إن الغايــة مــن اختـ ِ
ـعوب
ـاف النــاس يف شـ ٍ
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وقبائــل ،وتن ُّو ِعهــم إىل ثقافــات و َم َدنيــات إمنــا هــي التعـ ُ
والتعايش ال
ُ
ـارف ال التَّناكُــر،
االق ِتتَــال ،والتعــاو ُن ال التَّطاحــن ،والتكامـ ُـل ال التعــارض ،ولــذا فــإن أهميــة التســامح
الدينــي تتمثّـ ُـل يف كونــه رضوريًــا رضور َة الوجــود ِ
نفســه.
ـامح الدينــي يقتــي االحـرا َم املتبــادل ،وتتجـ َّـى قيمتُــه يف كونه يُقـ ّر باالختالف
التسـ ُ
وقبــو ِل التن ـ ّوع واالع ـر ِ
اف بالتغايــر ،ويف كونــه يقتــي املســاوا َة يف الحقــوق ،ويف
كونــه يُ َع ـ ُّد أرضي ـ ًة أساســية لبنــاء املجتمــع املــدين وإرســاء قواعــده؛ فالتع ّدديــة
والدميوقراطيــة وحريـ ُة املعتقــد وقبـ ُ
ـول االختــاف يف الــرأي والفكــر واحـرا ُم ســيادة
القانــون هــي خيــاراتٌ اسـراتيجية وقيـ ٌم إنســانية.
مل يكتــف القــرآ ُن الكري ـ ُم بترشيــع حريــة التديّــن ،بــل وضــع جمل ـ ًة مــن اآلداب،
ــب املرشكــن وشــتم
ودعــا إىل ُحســن التعامــل ،وحــذّر أتبا َعــه ونهاهــم عــن َس ّ
عقائدهــم ،وهــو ،كاملســيحية ،تض ّمــ َن مبــادئَ العفــ ِو والتســامح ،وتالقــى مــع
اليهوديــة يف دعوتهــا إىل تعلُّــم اإلحســان والتــاس اإلنصــاف ،فــإذا كانــت اليهوديـ ُة
قــد دعــت إىل تأديــب النــاس يف البدايــة ،بالقــول" :العـ ُن بالعــن والسـ ُّن بالسـ ّن"،
واملســيحي ُة دعــت إىل املحبــة والصفــح والغفـران" :مــن لطمــك عــى خـ ّدك األميــن
ر
فح ـ ّو ْل لــه األيــر ،"...وذلــك بحســب مقتضيــات ِّ
كل رشيع ـ ٍة وظــروف كلِ ع ـ ٍ
ودور ،فــإ َّن اإلســام قــد واز َن بــن العفــو ومواجهــة الظلــم ،بدعوتــه إىل دفع الســيئة
ـروا ْ ابْ ِت َغــا َء َو ْجـ ِه َربِّ ِهـ ْم
بالحســنةّ ،إل مــع الذيــن ظَلمــوا ،بقولــه تعــاىلَ " :وال َِّذيـ َن َصـ َ ُ
الس ـ ِّيئَ َة
َوأَقَا ُمــوا ْ َّ
سا َو َعالَنِ َي ـ ًة َويَ ـ ْد َر ُؤو َن بِالْ َح َس ـ َن ِة َّ
الص ـاَ َة َوأَن َف ُقــوا ْ ِمـ َّـا َر َزقْ َنا ُه ـ ْم ِ ًّ
أُ ْولَ ِئـ َـك لَ ُهـ ْم ُع ْقبَــى الـ َّدار" (ســورة الرعــد ،آ  ،)22وقولِــه تعــاىلَ " :ولَ تُ َجا ِدلُــوا أَ ْهـ َـل
ـي أَ ْح َسـ ُن إِلَّ ال َِّذيـ َن ظَلَ ُمــوا ِم ْن ُهـ ْمَ ،وقُولُــوا آ َم َّنــا بِالَّـ ِـذي أُنـز َِل
الْ ِكتَـ ِ
ـاب إِلَّ بِالَّ ِتــي ِهـ َ
إِلَيْ َنــا َوأُنـز َِل إِلَيْ ُكـ ْم َوإِلَٰ ُه َنــا َوإِلَٰ ُه ُكـ ْم َو ِ
احـ ٌد َونَ ْحـ ُن لَـ ُه ُم ْسـلِ ُمونَ" (ســورة العنكبــوت،
ـح فَأَ ْج ـ ُر ُه َعـ َـى
آ  ،)46وقولــه تعــاىلَ " :و َج ـ َزا ُء َس ـ ِّيئَ ٍة َس ـ ِّيئَ ٌة ِّمثْلُ َهــا فَ َم ـ ْن َع َفــا َوأَ ْصلَـ َ
ـب الظَّالِ ِمـ َن" (ســورة الشــورى ،آ .)40
اللَّـ ِه إِنَّـ ُه لَ يُ ِحـ ُّ
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ـب اإلســام األ ّول" :ومــا أرســلناك ّإل
مــن جهــة املســلمني ،فــإ ّن الرحمــة هــي مطلـ ُ
ـامح وعــد َم اإلكـراه ،لقولــه تعــاىل" :ال إكـرا َه
رحمـ ًة للعاملــن" ،والرحمــة تعنــي التسـ َ
ـي" (ســورة البقــرة ،آ  ،)256ولقولــه تعــاىل" :ا ْد ُع
يف ال ِّديــن قــد تبـ َّ َ
ـن ال ُّرشـ ُد مــن ال َغـ ّ
ـي أَ ْح َس ـ ُن إِ َّن
إِ َ ٰل َس ـبِيلِ َربِّـ َـك بِال ِْح ْك َم ـ ِة َوالْ َم ْو ِعظَ ـ ِة الْ َح َس ـ َن ِة َو َجا ِدلْ ُهــم بِالَّ ِتــي ِهـ َ
َربَّـ َـك ُه ـ َو أَ ْعلَ ـ ُم بِ َــن ضَ ـ َّـل َعــن َس ـبِيلِه َو ُه ـ َو أَ ْعلَ ـ ُم بِالْ ُم ْهتَ ِدي ـ َن" (ســورة النحــل،
آ  .)125وعــى الرغــم مــن أن لفــظ التســامح مل يــرد يف القــرآن الكريــمَّ ،إل أنّــه
ـتعمل ألفاظًــا أخــرى مؤ ّديـ ًة للمعنــى نفســه ،كــا أن لفظَــه ورد ،مبشــتقاته ،يف
اسـ َ
"اسـ َمح يُ ْسـ َم ْح لــك" ،و"دخــل رجـ ٌـل الجنـ َة بســاحته،
الحديــث النبــوي الرشيــفْ :
قاضي ـاً ومتقاضيًــا".
لقــد اعــرف اإلســا ُم مبــا ســبقه مــن رسـ ٍ
ـاالت وأنبيــاء ،وأكَّــد أن اإلســام مل
يـ ِ
روح التســامح" ،ويف
ـأت لينقــض األديــان ،إمنــا ليك ّملَهــا ويت ّم َمهــا ،ويف ذلــك تكمـ ُن ُ
عقيــدة املســلمني أن اإلســام ليــس دينـاً جديــدا ً ،بــل هــو امتــدا ٌد وتكملـ ٌة للـراث
الروحــي الســامي ،فهــو يرتكــز عــى الوصايــا الروحيــة واألخالقيــة التــي كُشــفت
لألنبيــاء ووردت يف القــرآن لخــر البرشيــة ،ولهــذا قيــل "إن َمــن يُنك ـ ِر املســيحي َة
يُنكـ ِر اإلســام ،وإ ّن عالقــة اإلســام باملســيحية هــي عالقـ ٌة إميانيــة" ،فالسـيّ ُد املســيح
نــادى مبــا نــادى بــه اإلســام ،بــل إنــه نــادى باإلســام الحـ ّـق ،ليــس مبعنــى الرشيعــة
كل الرشائــع،
املحم ّديــة التــي ت ُح َكــم بــأركان اإلســام ،والتــي هــي أركا ٌن عباديــة يف ِّ
وإن اختلفــت مظاه ُرهــا.
التعصــب
إىل ذلــك ،يقتــي البحــثُ يف موضــوع التســامح البحــثَ يف مفاهيــم ُّ
والعنــف ،فــإذا كان العنـ ُـف يعنــي اسـ َ
ـتعامل الق ـ َّوة أو الضَّ غــط عــى إرادة الغــر،
وإذا كان التســامح هــو املعاملــة مــن منظــور االح ـرام والتعــاون األخالقــي ،وإذا
كان ال ُيكــن الجم ـ ُع بــن العنــف والتســامح ،انطالقًــا مــن أنــه ال ُيكــن الجم ـ ُع
التخــي
ّ
العنــف موجــو ًدا أصــاً يف حركــة العــامل ،وكان
بــن النقيضــن ،وإذا كان
ُ
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عــن فكــرة ال ـراع يف حيــاة اإلنســان تعب ـ ًرا عــن الضُّ عــف والرضــوخ لآلخــر ،وإذا
كانــت طبيع ـ ُة اإلنســان األنانيــة متيـ ُـل بــه إىل اســتعامل العنــف مــن أجــل إثبــات
الــذات ،وإذا كان القـ ُ
ـول بــأ ّن اســتعامل القـ ّوة هــو األســاس يف بقــاء البرشيــةَّ ،إل أ َّن
التوحيــد يقــول إ َّن اإلنســا َن متم ِّي ـ ٌز بالعقــل عــن بقيــة املخلوقــات ،وإنــه بالعقــل
يرتقــي إىل معنــى إنســاني ِته ،إذا مــا أحســن إقام ـ َة التــوازن؛ بــن اللِّــن والحــزم،
كل فضيلــة
وبــن العفــو واملطالبــة بالحـ ّـق ،وبــن ح ّقــه وحـ ِّـق اآلخريــن ،باعتبــار أ َّن َّ
هــي وسـ ٌط بــن رذيلتــن ،بحســب أرســطو ،فالشــجاعة وسـ ٌط بــن الخــوف والتهــور،
والكــرم وس ـ ٌط مــا بــن البخــل واإلرساف ،ومبــدأ الثنائيــة خطــأ ،فليســت األمــو ُر
أســو َد وأبيــض ،بــل هنــاك مســاح ٌة واســع ٌة إلقامــة التــوازن املطلــوب .واإلنســان
العاقـ ُـل ينبغــي أن يُف ـ ِّر َق بــن الغضــب املحمــود والغضــب املذمــوم ،فــإذا كان ال
بـ َّد مــن الحــزم يف حـ ٍ
ـب دائـ ٌم
ـاالت معيَّنــة ،فالصفــح واللــن والكلمــة الطيِّبــة مطلـ ٌ
ـاح أنجــع يف معظــم األحيــان.
وسـ ٌ
إ ّن أخالقيــات التســامح هــي األه ـ ّم يف حيــاة البرشيــة ،وال صح ـ َة للقــول إ ّن َمــن
ميتلــك القــوة ميتلــك الحــق ،وإ ّن األخــاق مــن صنــع الضعفــاء ألنهــم يك ّرســونها
كوســيلة لحاميــة أنفســهم مــن طمــع األقويــاء .إن فكــرة العنــف ُوجــدت يف
ـر الــذي ينفــرد
ـب مــع صفــة اإلنســان املتحـ ِّ
املجتمعــات البدائيــة ،ولكنهــا ال تتناسـ ُ
مبلكــة العقــل ،وهــو يُ ُ
العنــف ال يُولِّــ ُد إال العنــف وهــذا هــو الــراع
ــدرك أ ّن
َ
الدائــم .لقــد ُدفــع اإلنســا ُن يف مراحـ َـل مع َّينــة إىل اســتعامل القــوة للدفــاع عــن
النفــس ولــر ِّد األذى ،وأحيان ـاً لتحقيــق أطام ِعــه وأحالمــه ،وقدمي ـاً قيــل:
ِ
ﭐبيض إال و ْهو أحم ُر بال ِّدما
يقولو َن وج ُه
أبيض دامئًا وما َّ
السيف ُ
بالرأي حاز ًما فام زال دف ُع الرشِّ بالرشِّ أحزما
ِ
فإن كان دف ُع الرشِّ
للس ِلم ُسلَّام
تأ َّم ُ
صف الزمان فلم أج ْد سوى الصارم البتّا ِر ِّ
لت يف َ ْ
نعيش ونَسلام
وما املوتُ ّإل أن َ
العيش إلّ أن منوتَ أع ّز ًة
ُ
فام
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ولكــن ،بالرغــم مــن هــذا املنطــق الســائد يف األزمنــة الســوداء ،فــإ ّن العقــل يقــي
والطبيع ـ َة اإلنســاني َة الســويَّة تقــول مبقابلــة العنــف بالتســامح ،كفضيل ـ ٍة أخالقيــة
رقــي
ِّ
تعــر عــن ّ اإلنســان وعــن عقالنيــة اإلنســان الديانــات الســاوية وعــن ِّ
املجتمعــات.
كل إنســان غايــ ٌة ُمطلَقــة بحــ ِّد ذاتــه ،ويجــب أن يحــاط باالحــرام ،ولذلــك
إ ّن َّ
التخــي عــن فكــرة الــراع والحــرب ومواجهــ ِة العنــف بالعنــف ،ألنَّهــا
ّ
ينبغــي
تُــي ُء إىل كرام ِتــه وحياتــه ،وإذا كان اإلنســا ُن هــو الكائـ ُن العاقـ ُـل الوحيــد يف هــذا
العمــل بالتســامح ،وإذا
َ
تفــرض
العقــل الحكمــة ،والحكمــ َة
َ
الكــون ،فــإ َّن غايــ َة
ُ
ـب يقــي أن
كان مــن املألــوف والطبيعــي أن يتم ّنــى املــر ُء الخ ـ َر لنفســه ،فالواجـ ُ
يتمنــى الخ ـ َر لآلخريــن ،وأن يســعى لذلــك ،وإذا كانــت الحيــا ُة انتصــارا ً لألقويــاء
يف ِ
ُ
يقــول أحــ ُد املفكِّريــن القــادة ،فهــذا ال يعنــي أن
نفوســهم ال للضعفــاء ،كــا
تكــون القــو ُة مرادف ـ ًة للظلــم والقهــر والكراهيــة ،بــل للعفــو والتســامح والتعــايل
عــى األحقــاد .واإلنســان العاقـ ُـل يُطبِّـ ُـق الحكمــة يف تعاملــه مــع الغــر ،أي يطبِّـ ُـق
ـامح مــن بــاب النصــح يف الحــاالت
العنـ َـف باملعنــى اإليجــايب عنــد الحاجــة ،والتسـ َ
التــي تقتــي ذلــك ،وهــذا يعنــي أنــه ميكــن مقابلــة العنــف بالتســامح ،لكــن ليــس
مبعنــى الخــوف والضعــف ،بــل مبعنــى االح ـرام والشــجاعة.
لقــد طبَّــق اإلنســان العنـ َـف مــن أجــل البقــاء يف ظـ ٍ
ـروف ومراحـ َـل تاريخيــة أرغمتــه
عــى ذلــك ،لكـ ّن التحـ ّوالت التــي عرفتهــا البرشيـ ُة أصبحــت متيــل أكـ َر إىل التنظيــم
والحضــارة ،مـ َّـا يعنــي رضور َة التخـ ّـي عــن فكــرة الـراع ،واإلميــان بفكرة التســامح
ـب التوحيد.
ـب اإلنســاني ِة ومطلـ ُ
والحــوار الحضــاري ،وهــذا هــو مطلـ ُ
تلــك هــي منطلقــات التســامح يف مذهــب املســلم َني املو ِّحديــن؛ منطلقــاتٌ إنســانية
ـبيل إىل خــر اإلنســانية
واجتامعيــة ووطنيــة ودينيــة ،تؤكِّ ـ ُد أ َّن التســامح هــو السـ ُ
امــي نحــو الســعادة
وإىل بنــاء املجتمــع وإىل ســامة األوطــان ،وأنَّــه املمــ ُّر إإللز ُّ
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ينطلــق مــن اإلميــان بحتميــة الحســاب ،عاجــاً أم آجــاً،
وراحــة الضمــر ،ألنــه
ُ
وبالعدالــة اإللهيــة ،وبــأ َّن الل ـ َه تعــاىل هــو املحاســب ،وبــأ َّن التســامح ع ـ ُن العقــلِ
والحكمــة وأفضـ ُـل مــن االقتصــاص والتش ـفّي ،وبــأ َّن املعاملــة بالحســنى جزاؤهــا
الثــواب.
العامــل الثقــايف،
ُ
يفــرض توفُّــ َر جملــ ِة عوامــل ،لكــ َّن أه َّمهــا
نجــاح التســامح
إ َّن
ُ
َ
فــا ب ـ َّد مــن تعزيــز ثقافــة التســامح واملحبــة والرحمــة عــر الرتبيــة والتوجيــه،
وال بـ َّد مــن سـ ِّن القوانــن التــي تحمــي حقـ َ
ـوق النــاس ،ومــن الدعــوة إىل االلتـزام
بهــا ومبــا هــو إنســاين ،طاملــا أ َّن الغايــة هــو اإلنســان ،وليــس مــا عــداه .وإ ْن تكــن
هنــاك حــدو ٌد معيَّنــة للتســامح ،كــا رســمها القــرآن الكريــم وأق ـ َّر بهــا التوحيــد
وح َّددتهــا املواثيــق واإلعالنــاتُ الدوليــة ،ملنــع التفلُّـ ِ
ـت مــن املســؤولية والعقــاب،
ّإل أ َّن إرســا َء ثقافــة التســامح ،وإقام ـ َة التوازنــات العقالنيــة ،والتعاطــي اإليجــايب،
ـوم األخــذ بالثــأر واالنتقــام ،والعمـ َـل الــدؤوب عــى تطهــر اإلنســان
وإلغــا َء مفهـ ِ
ِ
املخلوقــات
مــن أناني ِتــه ورشورِه ،واالرتقــا ِء بــه نحــو حقيق ِتــه ودورِه كأرشف
وكمســتخل ٍَف يف األرض إلعامرهــا وكصــور ٍة ومثــا ٍل أســمى عــن الخالــق ع ـ َّز وجـ ّـل،
ـعي الحثيـ ِ
ـب
والسـ ِ
ـب الديــن ومطلـ ُ
ـث ل َخلــق عالَـ ٍـم أكـرَ إنســاني ٍة ،تبقــى كلُّهــا مطلـ ُ
التوحيــد واملو ِّحديــن ،وهــذا مــا نتمنــاه ومــا ندعــو إليــه.
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التسامح من منظور حقوق االنسان
وائل خري

امتنــاين مضا َعــف للهيئتَــن الداع َيتــن إىل هــذه النــدوة؛ مؤسســة كون ـراد آدينــاور
ٍ
واحــد مــع
وســنرتل ريرستــش هــاوس .فَ ُهــا ،مــن جهــة ،وضعــاين عــى منــ ٍر
مفكريــن ذوي بــا ٍع يف حقولهــم ،ويف محــر عــد ٍد مــن املدع ّويــن أكــ ّن الكثــر
مــن الــو ّد واإلعجــاب مبــن كان يل حظــوة الت ّعــرف بهــم .مـ ّـا أجــدين ممت ًّنــا للهيئــة
الداعيــة أيضً ــا ،هــو اختيــار موضــوع النــدوة .التســامح وحقــوق االنســان .يف نفــي
يش ٌء مــن فكــرة "التســامح" .غايتــي يف هــذا اللقــاء أن أبـ ّـن أ ّن ال رابــط يجمــع بــن
حقــوق االنســان والتســامح .هــا مفهومــان مختلفــان بــل أرى أنّهــا إىل التنافــر
أدىن.
ـت أن أبــدأ بـ"التســامح" متنــا ِوالً معنــاه القامــويس ،ثــم املعنــى االصطالحــي،
رأيـ ُ
وأخـ ًرا دخــول مفهــوم  Tolerationالغــريب ،اللغــة العربيــة ،تحت تعبري "التســامح".
نقرأ يف قاموس "املنجد" التعريف التايل لكلمة "تسامح":
 -1ســمح ،ســاحا ،ســموحا ،ســاحة ،ســموحة ،ســمحا ،ســاحا :صــار مــن أهــل
الجــود والســاحة .فهــو ســمح وســميح وســمح ومســاح .أي جــاد بالــيء،
أعطــاه آلخــر.
 -2ســمح :ســاحة العــود ،الن .ســمح للناقــة أي انقــادت .ســامح الرمــح :أي ثقّفــه
حتــى الن.
 -3سامحه بذنبه  -صفح عنه.
فيبي ما ييل:
أما القاموس االنكليزي العريب "املورد الوسيطّ "،
 Toleranceاحتامل ،تسامح.
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 Tolerantقادر عىل االحتامل ،متسامح.
 Tolerateيحتمل ،يجيز.
 Tolerationاحتامل ،تسامح ديني.
غــر أ ّن اللغــات ،وال يُســتثنى أحـ ٌد منهــا ،هــي يف تحـ ّول وتبـ ّدل مســتم َّرين بحيــث
ال ميكــن الوقــوف عــى دقــة املعنــى إال يف إطــار املعنــى اللغــوي يف زمــن تدويــن
الحــدث .فتطـ ُّور اللغــة ي ّبــدل مدلــوالت الكلــات التــي رمبــا جافت معناهــا االصيل
وقــد تعكســه فيلتبــس الــكالم ويتضــارب .ســأرضب َمثَلَــن .أحدهــا مــن املــايض
الســحيق ،مــن الكالســيك ّيات ،يــكاد يبلــغ مــن العمــر  2500ســنة ،واآلخــر مــن
األمــس القريــب ،مــن أربعــن ســنة.
د ّون أفالطــون دفــاع معلّمــه ســقراط عــن نفســه أمــام املحكمــة يف أثينــا ووضــع
عنوانًــا لهــا "أبولوجيــا" .أبولوجيّــا تعنــي االعتــذار واالعتــذار ينطــوي عــى اعـراف
املعتــذر بارتكابــه ذن ًبــا ،وأســفه عــى مــا ارتكــب ،واســتغفا ًرا ووعـ ًدا بعــدم تكـرار
الفعــل الجرمــي .مــا مــن أوســع مــن هــذا العنــوان ومــا خاطــب بــه ســقراط هيئــة
املحكمــة .كان ســقراط شــجا ًعا ،صل ًبــا ،متمس ـكًا بقناعاتــه .كيــف ميكــن ألفالطــون
أن يرتكــب هــذا الخطــأ؟ تفســر االلتبــاس ســهل .إن كلمــة أبولوجيــا كانــت تعنــي
الدفــاع وليــس االعتــذار عنــد إعــداد افالطــون كتابــه ،وقــد اســتم ّر ذاك املعنــى
طويــاً بعدهــا حتــى أ ّن جانبًــا مــن علــم الالهــوت تســ ّمى أبولوجيــا مبعنــى
الدفاعــات وليــس االعتــذار .أ ّمــا كلمــة أبولوجيــا يف الفــرة الالحقــة فقــد باتــت
تعنــي االعتــذار.
إليكم مثالً آخر أدىن إىل زمننا.
كتــاب صــدر يف العــام  1976حــول املتص ّوفــن الــروس .يصــف الكاتــب
لــدي
ّ
ٌ
متصوفًــا شــه ًريا ،س ـرافيم ساروفســي ،بأنّــه ( .)gayلكــن املعنــى يتوضّ ــح إذ م ـراد
الكاتــب االبتســام والبهجــة والفــرح .كان ذاك هــو معنــى كلمــة ( )gayزمــن وضــع
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الكتــاب وطباعتــه .لك ـ ّن معنــى تلــك الكلمــة تب ـ ّدل يف الفــرة القصــرة الالحقــة
وباتــت تعنــي االشــخاص املثل ّيــي امليــول الجنســية .ال أســتبعد أن يســتبدل نــارش
الطبعــة الالحقــة تلــك الكلمــة بأخــرى تعيــد امل ـراد األصــي مــن الوصــف.
ما هي مسرية كلمة تسامح الزمنية .هل طرأ عليها تبديل؟
لنبــدأ باالصــل ،بكلمــة  Tolerationيعــود اســتعامل هــذا االصطــاح إىل القــرن
ـتق مــن الالتين ّيــة وتعنــي التح ّمــل .واســتم ّر ملــا يزيــد
الســادس عــر وهــو مشـ ّ
قليـاً عــن املئتــي عــام .يشــر إىل االتفاقيــات التــي تنظّــم عالقــة أديــان مــع أديــان
أخــرى دون أن تتض ّمــن تلــك االتفاقيــات املســاواة بينهــا ومــن أهمهــا Toleration
 Actلســنة  1689املوقّــع بــن الكنيســة األنكليكانيــة ومجموعــة مــن كنائــس
االصــاح الربوتســتنتي .تــويل االتفاقيــة املجموعــات األخــرى حقوقًــا لكنها ال تســاوي
يف الحقــوق بينهــا وبــن الكنيســة االنكليكانيــة.
ضمــن هــذا اإلطــار ميكــن فهــم كتــاب املفكــر االنكليــزي جــون لــوك ()1704-1632
( .)On Toleranceحيــث ينــادي الكاتــب بتح ّمــل األديــان بعضهــا بعضً ــا .لكنــه
حرصــا مــن
تعصــب ولكــن ً
يُخــرج منهــا الكنيســة الكاثوليك ّيــة .مــا كان ذاك عــن ّ
جــون لــوك عــى الفصــل بــن الكنيســة والدولــة .فالكنيســة الكاثوليكيــة ،زمنئــذ،
كانــت عــى غــر مــا هــي عليــه اآلن .كانــت أدىن اىل موقــف البابــا بونيفــاس بوضــع
ســيف الكنيســة فــوق ســيف الدولــة كــا وضّ حــه املنشــور البابــوي (Unam
)Sanctam
يف القــرن التاســع عــر نشــطت حركــة ترجــات الفكــر الغــريب الليـرايل إىل العربية
فوقــع اختيــار املرتجــم عــى كلمــة "تســامح" بــدالً مــن "تح ّمــل" .ال ّ
شــك بــأ ّن
"تســامح" أفضــل مــن "تحمــل" لكنهــا ال تخلــو مــن نواقــص جســيمة .فالتســامح
يتض ّمــن متســام ًحا ومســتفي ًدا مــن فعــل املســامحة .املســا ِمح هــو األرفــع منزلــة
واألكــر فض ـاً إذ تنــازل عـ ّـا هــو حـ ّـق لــه ملــن ارتكــب مــا يســتوجب القصــاص.
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إ ّن املعنــى الوحيــد األقــرب إىل الحيــاد يف اللغــة العربيــة مــن مشــتقات "تســامح"
هــو "ســمح" التــي تســتعمل للبشاشــة .ف ُيقــال "ســمح الوجــه" وحتــى هنــا نقــف
عــى تفــاوت يف املنزلــة .ســمح الوجــه هــو مــن يلقــى لقــاء ســمحا مــن يســتوجب
االزورار عنــه .فهنــا أيضً ــا نجــد فــوارق مســتويات بــن األط ـراف.
خــرج املجتمــع الغــريب خرو ًجــا تا ًمــا ونهائيًّــا عــن فكــرة "التحمــل" التــي كانــت ردة
كل
فعــل عــى الحــروب الدينيــة خاصـ ًة يف القــرن الســابع عــر ،وســحب بشــكل ّ
هــذا التعبــر مــن التــداول الســيايس .مــا يســتدعي عجبــي بقــاء هــذا االصطــاح
واســع التــداول يف أوســاط املثقّفــن واملراجــع الروحيــة يف لبنــان.
لكــن هــل مــن بديــل؟ أال يخــى إن أســقطنا التســامح أن نكــون مبثابــة مــن يفتــح
البــاب عــى مرصاعيــه للتقاتــل الدينــي واملذهبــي؟
كان مــن املمكــن أن ننزلــق إىل هــذا الحضيــض لــوال االعــان العاملــي لحقــوق
االنســان.
البديــل هــو العــودة إىل االتفاقيــات الدوليــة ،خاصــ ًة االعــان العاملــي لحقــوق
اإلنســان ،الــذي يــكاد ينعقــد االجــاع عــى اعتبــاره أهــ ّم وثيقــة يف عاملنــا ،إذ
يبســط االعــان حقــوق االنســان وحرياتــه وهــي أســاس الدولــة الحديثــة واملجتمــع
الكريــم.
يف ميثــاق األمــم املتحــدة املوقّــع عــام  1945ثــاث اشــارات إىل حقــوق االنســان.
لكـ ّن بســط حقــوق االنســان وحرياتــه أىت يف وثيقة مســتقلّة أقـ ّرت يف 1948/12/10
أي صـ ٍ
ـوت معــارض.
بتصويــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة دون ّ
يتض ّمــن اإلعــان ديباجــة وثالثــن مــادة .وهــو الوثيقــة األصغــر حجـ ًـا بــن وثائــق
أي مــكان منــه كلمــة "التســامح" وحتّــى
القانــون الــدويل ،ال يتض ّمــن االعــان يف ّ
يف إطــار محــارض النقاشــات التــي اســتم ّرت ســنتني لوضــع املســودة ،مل اقــف مــرة
واحــدة عــى كلمــة "تســامح".
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دارس الوثيقــة يصــل إىل قناعــة أ ّن املجتمــع الــدويل مل يكــن شــديد االكــراث
باإلعــان .ال بــل إن مراجعــة حســاب متّــت فــور إعــان نتيجــة التصويــت .مندوبــا
رصحــا بعــد التصويــت مبــارشة أن بلديهــا لــن يتقيّــدا
أمــركا واالتحــاد الســوفيايت ّ
باإلعــان .االتحــاد الســوفيايت كان أكــر وضو ًحــا إذ أعلــن أن املرجــع األخــر لــه هــي
قوانــن البــاد .أ ّمــا منــدوب أمــركا فشـ ّدد عــى رضورة االعــداد لهــذه املبــادئ قبــل
وضعهــا موضــع التنفيــذ.
يبــدو عــدم االك ـراث أيضً ــا ،بالفــرة التــي انرصمــت مــا بــن االعــان واالتفاقيّــات
حــول حقــوق االنســان .املتعــارف عليــه انقضــاء فــرة وجيــزة لتحويــل اإلعالنــات
وهــي تتض ّمــن النوايــا ،إىل اتفاقيــات تتّخــذ صفــة تطبيقيــة ملزِمــة .تــ ّم إقــرار
االتفاقيــات حــول حقــوق االنســان عــام  ،1966أي بعــد  18ســنة ،إضافـ ًة إىل عــرة
ســنوات لوضــع االتفاقيــة موضــع التنفيــذ .ال بــل أكــر ،إن الكثــر مــن املبــادئ تـ ّم
تعطيلهــا فيــا إحداهــا ا ُســقطت خلســة .وإليكــم التفاصيــل.
يحتــوي االعــان العاملــي لحقــوق االنســان ديباجــة تضــع مبــادئ حقــوق االنســان
والتعريــف الفلســفي لحقــوق االنســان.
الفقــرة االوىل مــن الديباجــة تتضمــن  20كلمــة إن أســقطنا االدوات ،بقــي لدينــا 15
كلمــة غزيــرة املعنــى الميكــن فهــم مــا هــي طبيعــة حقــوق االنســان دون العــودة
إليها.
تنص:
الفقرة األوىل ّ
"ملــا كان االعـراف بالكرامــة األصيلــة يف جميــع أعضــاء األرسة البرشيــة وبحقوقهــم
الثابتــة ،هــو أســاس الحريــة والعــدل والســام يف العــامل".
كلمــة "اعــراف" تشــر إىل الطبيعــة القانونيــة لحقــوق االنســان .القوانــن عــى
نو َعــن .القوانــن االنشــائية والقوانــن اإلعالنيــة .االنشــائية هــي تلــك التــي
تســتخرجها الســلطات مــن العــدم ولهــا أن تع ّدلهــا وأن توقــف العمــل بهــا وأن
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ـتقل عــن الســلطة ومــن خارجهــا
تلغيهــا .أ ّمــا القوانــن اإلعالنيــة فوجودهــا مسـ ّ
بحيــث ينحــر حـ ّـق الســلطة يف إقرارهــا أو االمتنــاع عــن إقرارهــا .كلمــة "اعـراف"
تشــر إىل أ ّن حقــوق االنســان هــي مــن خــارج إطــار القوانــن االنشــائية بــل هــي يف
صلــب القوانــن االعالنيــة.
االع ـراف مبــاذا؟ تجيــب الفقــرة "بالكرامــة األصيلــة" .هنــاك إذًا كرامــة مــن أصــل
االنســان وليســت مضافــة إليــه مــن الخــارج ،عــى الســلطة أن تعــرف بهــا وتحافــظ
أي مصــدر خــارج
عليهــا .كرامــة الشــخص االنســاين مســت ّمدة مــن ذاتــه وليــس مــن ّ
عــن إنســانيته.
تســتم ّر الفقــرة" .يف جميــع أعضــاء األرسة البرشيــة" فــا يُســتثنى وال يُســتبعد وال
أي م ّمــن ينتمــي إىل العائلــة االنســانية مــن هــذا الوصــف ومــن امتيازاتــه.
يســقط ٌّ
يجــدر بنــا الوقــوف لحظــة عــى اســتعامل مصطلــح "األرسة البرشيــة ".مــن عــادة
كل مــا هــو محســوس
رع االبتعــاد عــن األوصــاف الشــاعرية واالقتصــار عــى ّ
املـ ّ
واضــح املعــامل .القوانــن متيــل أكــر إىل "الجنــس البــري" بــدالً مــن "االرسة
البرشيــة".
لكنــي أرى قص ـ ًدا وراء هــذا الخــروج عــن املألــوف يف الترشيــع .إصطــاح "األرسة
البرشيــة" يؤكّــد عــى أم َريــن :وحــدة املنحــدر وأخـ ّوة املنحدريــن مــن أصــلٍ واحــد.
ث ـ ّم إ ّن تشــبيه "العائلــة" ن ـراه يف كتابــات الفيلســوف الرواقــي ايبكتيتــوس الــذي
يقــول "جميــع النــاس أخــوة ذلــك أنّهــم ينحــدرون مــن أصــلٍ واحــد".
ثــ ّم هنــال حــرف العطــف "و" يتقــدم "حقوقهــم" فحــرف العطــف يعطــف
االع ـراف بالحقــوق التــي هــي ليســت فقــط أصيلــة بــل هــي أيضً ــا ثابتــة ،أي ال
ميكــن تبديلهــا.
وأخـ ًرا تســتعمل الفقــرة كلمــة "أســاس" .مل يشــأ واضعــو الديباجــة اســتعامل كلمــة
"رشط" بــل كان اختيارهــم "أســاس" .األســاس هــو بعــض مــن البنــاء فيــا "رشط"
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هــو أقــل تأكيـ ًدا ويحتمــل االســتبدال.
أســاس مــاذا؟ يــأيت الجــواب "الحريــة والســام والعــدل" هــل مــن قيــم تســمو عــى
هــذه الثــاث؟ هــي جميعهــا مــن مثــار حقــوق االنســان.
فلســفة حقــوق اإلنســان لــن تجــد لهــا رس ًدا يفــوق هــذه الكلــات القليلــة عــد ًدا
والرثّيــة محتـ ًوى.
أرى أن نتوقــف قليــاً عــى الفقــرة الثالثــة .إنهــا فريــدة يف مجموعــة القانــون
رع الثــورة يف أوضــاع معيّنــة" :وملــا كان مــن الــروري أن يتــوىل
الــدويل .إنهــا تـ ّ
القانــون حاميــة حقــوق اإلنســان لكيــا يضط ـ ّر املــرء آخــر األمــر إىل التم ـ ّرد عــى
االســتبداد والظلــم".
يف االتفاق ّيتــن حــول حقــوق االنســان اللتَــن أق ّرتــا يف العــام  ،1966ســحبت هــذه
الفقــرة وال محــل للعجــب .كانــت األمــم املتحــدة تضـ ّم عــد ًدا أكــر مــن األنظمــة
القمع ّيــة مقارنــ ًة بالعــام  .1948فمــن يلــوم الظلمــة إن أســقطوا كل إشــارة إىل
الحــق باالنتفــاض عــى الظلــم والطغيــان؟
يحتوي منت االعالن  30مادة توزع عىل الوجه التايل:
 4-1مواد عامة.
 11-5الحقوق القضائية.
 21-12الحقوق املدنية والسياسية.
 27 -22الحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية.
تنص عىل تعاون دويل حول حقوق االنسان.
ّ 28
 30-29مواد تنظيمية.
لنعد إىل تلويث اتفاقيات  1966نقاء االعالن العاملي.
لنأخــذ عــى ســبيل املثــال املــادة  18مــن االعــان واملــادة  18مــن العهــد الــدويل
للحقــوق املدنيــة والسياســية .وهــي املــواد التــي تبســط الحقــوق الدينيــة.
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 م  18من االعالنلــكل شــخص الحــق يف حريــة التفكــر والضمــر والديــن ،ويشــمل هــذا الحــق
حريــة تغيــر ديانتــه أو عقيدتــه ،وحريــة االعــراب عنهــا بالتعليــم واملامرســة
وإقامــة الشــعائر ،ومراعاتهــا ســواء أكان ذلــك باالنفــراد ام مــع الجامعــة.
م  18من امليثاق
(فقــرة  )1لــكل فــرد الحــق يف حريــة الفكــر والضمــر والديانــة ،ويشــمل هــذا الحق
حريتــه يف االنتــاء إىل أحــد األديــان أو العقائــد باختيــاره ويف أن يعـ ّـر ،منفــر ًدا أو
مــع آخريــن ،بشــكل علنــي أو غــر علنــي ،عــن ديانتــه أو عقيدتــه ســواء كان هــذا
عــن طريــق العبــادة أو املامرســة أو التعليــم.
ـص أســقط ح ًّقــا أساسـ ًّيا هــو "حــق تغيــر
يلحــظ القــارئ املدقّــق ،دون عنــاء ،أ ّن النـ ّ
ديانته".
لكـ ّن اإلســاءة األفــدح لحقــوق االنســان تــأيت يف إطــار تعليــق الحقــوق عــى االنتظام
العــام .لنقــرأ الفقــرة  3مــن املــادة  18مــن االتفاقية:
فقــرة " :3تخضــع حريــة الفــرد يف التعبــر عــن ديانتــه أو معتقداتــه فقــط للقيــود
املنصــوص عليهــا يف القانــون والتــي تســتوجبها الســامة العامــة أو النظــام العــام أو
الصحــة العامــة أو األخــاق أو حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم األساســية".
مــن مــارس الدفاعــات عــن حقــوق اإلنســان يــدرك قــدرة الســلطات عــى تعطيــل
حقــوق اإلنســان بالتح ّجــج ب"االنتظــام العــام ".طب ًعــا نحــن ال نشــك لحظــة أ ّن
االنتظــام العــام مبــدأ ال ميكــن تخطيــه إطالقــا ملــن شــاء تنظيــم العقــد االجتامعــي
وتســيري شــؤون املجتمــع .احتجاجنــا هــو عــى اســتعامل االنتظــام العــام بخ ّفــة
وبــدون ضوابــط بحيــث تســحب الســلطة بيــد مــا أعطتــه باليــد األخــرى.
ثالثــة حقــوق أساســية عــى مقــدار شــديد مــن الدقــة ،تربــط اتفاقيــة 1966
تنفيذهــا باالنتظــام العــام وهــي :الحريــات الدينيــة ،حريــة الصحافــة ،واملســاواة
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بــن الرجــل واملــرأة.
أ ّمــا االعــان العاملــي فيجعــل االنتظــام العــام مــادة مســتقلة ك ّبلهــا بســبعة قيــود
قبــل اســتعاملها وإال كان االحتجــاج باالنتظــام العــام ،إن مل تتوفــر ،انتهــاكًا لحقــوق
نــص الفقــرة  2مــن املــادة  29مــن االعــان العاملــي لحقــوق
االنســان .إليكــم ّ
االنســان.
"يخضــع الفــرد يف مامرســة حقوقــه وحرياتــه لتلــك القيــود التــي يق ّررهــا القانــون
فقــط ،لضــان االعـراف بحقــوق غــره وحرياتــه واحرتامهــا ولتحقيــق املقتضيــات
العادلــة للنظــام العــام واملصلحــة العامــة واألخــاق يف مجتمــع دميقراطــي".
كان مــن املمكــن جـ ًدا أن تجهــض محاولــة إرســاء أســاس فلســفي -قانــوين لحقــوق
االنســان بعــد بــرودة املجتمــع الســيايس الــدويل حيــال هــذه الحقــوق .لكــ ّن
الفضــل يعــود إىل املجتمــع املــدين يف إيقــاف ذاك االنحـراف وإعــادة مســار حقــوق
االنســان إىل مجــراه األســايس .الفضــل يعــود ،وال جــدال يف ذلــك ،إىل املحامــي
الربيطــاين بيــر بننســون الــذي عبّــأ الــرأي العــام العاملــي خلــف ضحايــا االنتهــاكات
ويف أوجــه املنتهكــن تحــت شــعار "أنــاس عاديــون يقومــون بتغيــر غــر عــادي"
وأيضً ــا باختصــار عمــل حقــوق االنســان يف وجــه الســلطات املنتهكــة بشــعار "سـ ِّم
واخ ِجــل"ّ .أســس بيننســن منظمــة العفــو الدوليــة التــي باتــت النمــوذج الــذي مــا
مــن منظمــة جــادة للدفــاع عــن حقــوق االنســان ال تهتــدي بهــا وتقتبــس منهــا.
أساســا لتعايــش أقــوام
يف الختــام ليــس لـ ّ
ـدي أي شــك يف ن ّيــة املناديــن بالتســامح ً
اختلفــوا يف العــرق والديــن واللغــة وغريهــا مــا تنتســب املجموعــات إليهــا وتسـ ّـر
أهواءهــا .لكنــي أقطــع بــأ ّن يف االلت ـزام وتطبيــق منظومــة حقــوق االنســان تصــل
بنــا إىل مــا نرجــو .ث ـ ّم إن لحقــوق االنســان امتيــاز كونهــا حركــة عامليــة أثبتــت
فعاليتهــا يف مختلــف املجــاالت وعــى جميــع الصعــد.
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املايرتكس
رأيــت أن أضــع يف متنــاول القــارئ منتخبــات مــن مختلــف املــدارس الفلســفية
االنســانية وضعناهــا يف ثنائيــات اصطلحنــا أن ندعوهــا "املاتريكــس" اســتعانت
مؤسســة حقــوق االنســان والحــق االنســاين بهــا يف حقــل تعليــم حقــوق االنســان
عــى مختلــف املســتويات ،الجامعــي خاصــة.
 -1القانون الطبيعي يقابله القانون الوضعي
رشا بطبيعتهــا .هــل
مرجعيــة حقــوق االنســان ومــدى إلزامــه ،تتّصــل اتصــاالً مبــا ً
حقــوق اإلنســان أصيلــة أم هــي مشــتقة؟ النقــاش األول يف اطــار لجنــة صياغــة
االعــان كان حــول هــذه املســألة بالــذات .لــو اســتق ّر الــرأي عــى أنهــا مشــتقة
رع هــو صانــع حقــوق االنســان واملتح ّكــم بهــا يعطيهــا مــا شــاء مــن
لــكان امل ـ ّ
محتــوى .هــذا هــو موقــف مدرســة القانــون الوضعــي بينــا القائلــون بالحــق
الطبيعــي يعــودون بحقــوق اإلنســان إىل مرجعيــة مختلفــة ،إىل طبيعــة االنســان.
فالســفة وقانون ّيــون والهوت ّيــون وفقهــاء وأدبــاء طـ ّوروا مدرســة تقــول إ ّن اإلنســان
بإعاملــه ملكــة العقــل التــي ينفــرد بهــا دون ســائر املخلوقــات ،ميكنه ادراك سلســلة
مــن القيــم الثابتــة التــي ال تتغـ ّـر والصالحــة لــكل زمــان ومــكان .ممــن قــال بهــا
بــن الفالســفة ســقراط ومدرســته مــن بعــده ،والرواقيــون وغريهــم .مــن القانونيــن
شــيرشون كــا أ ّن أ ّول إشــارة لهــا يف األدب كانــت مأســاة انتيغــون لســوفوكليس.
يف ســفر التكويــن إشــارة إىل وجــود القانونَــن وتقـ ّدم الطبيعــي عــى الوضعي .ســأل
اللــه قايــن بعــد قتلــه هابيــل "أيــن أخــاك؟" فــكان الجــواب هروب ًّيــا "أأنــا حــارس
أخــي؟" كيــف عــرف قايــن أن فعلــه ُمــدان و"ال تقتــل" أتــت ضمــن الرشيعــة التــي
أُنزلــت عــى مــوىس بعــد قايــن بقــرون؟ عــرف قايــن أن مــا فعلــه ُمــدان ليــس
ـي.
بســبب قانــون موضــوع بــل بعودتــه إىل الضمــر ،إىل القانــون الطبيعـ ّ
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تقــوم حقــوق اإلنســان عــى الحـ ّـق الطبيعــي وإال لفقدنــا الحــق مبســاءلة القوانــن
الوضعيــة ولكنــا ُمل َزمــن باالنصيــاع لهــا .انتهــت مــداوالت لجنــة الصياغــة إىل إقـرار
أساســا لحقــوق االنســان بدليــل مــا جــاء يف الفقــرة األوىل
ـي ً
مبــدأ الحــق الطبيعـ ّ
مــن الديباجــة بوصــف حقــوق اإلنســان بأنهــا "أصيلــة" و"ثابتــة".
 -2الجوهر يقابله الصدفة (العرض)
ـكل إنســان جوهــر  Essenceهــو اإلنســانية التــي يشــرك بهــا مــع ســائر أعضــاء
لـ ّ
كل منــا عــد ٌد ال حــر لــه مـ ّـا ننفــرد بــه دون ســائر
الجنــس البــري .لك ـ ّن يف ٍّ
النــاس ،وهــو الصدفــة ( Accidentالعــرض) يف إصطالحــات الرتجمــة اإلســامية
للفكــر اليونــاين.
مــن البديهــي أن يفــوق الجوهـ ُر الصدفـ َة أهميــة .عليــه ال تجــوز التضحيــة باألكــر
األقــل أهميــة (الصدفــة) .الت ّمييــز العنــري مــدان
ّ
أهميــة (الجوهــر) ملصلحــة
ألنــه يجعــل صدفــة العــرق تتف ـ ّوق عــى الجوهــر االنســاين .كذلــك التمييــز ضــد
األقليــات الدينيــة والفكريــة والسياســية والتمييــز ضــد املــرأة ،إلــخ.
تعــود الفكــرة إىل الفلســفة اليونانيــة مــع أ ّن الفالســفة الكبــار مل يعنــوا بالجوهــر
االنســانية املشــركة ،بــل كان لزينــون  Zenoوللرواقيــن فضــل الرتويــج للوحــدة
االنســانية.
 -3الشخص يقابله الفرد
كل منا صفتا الفرد  Individualوالشخص .Person
يجتمع يف ٍّ
الفــرد فينــا يجمعنــا بســائر أفـراد الجنــس البــري ويُلزمنــا بالتقيّد مبا يسـ ّـر شــؤون
املجتمــع البــري واالنصيــاع ألحكامــه .إالّ أنّنــا جمي ًعــا أشــخاص مبعنــى أ ّن كال م ّنــا
ـخصا.
يتمتّــع مبــا مييّــزه عــن ســائر أعضــاء األرسة البرشيــة ويجعلــه شـ ً
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كل إنســان وجديــرة باحـرام عميــق .غري أ ّن الشــخص
الفــرد كالشــخص ،مــن ســات ّ
أكــر قدسـ ّية مــن الفــرد بحيــث يلــزم االنســان برفــض كل إجـراء يحـ ّد مــن شــخصه
وإن كان ملصلحــة املجمــوع .ال محـ ّـل لالعـراض عــى التنظيــم االجتامعــي إالّ عندمــا
أي ذريعــة،
يطــال حقوقنــا .فــا يحـ ّـق للســلطة أن تفــرض عــى اإلنســان ،تحــت ّ
مــا يتعـ ّرض لفـرادة شــخصه كااللتـزام بديــن معـ ّـن أو تنظيــم ســيايس محـ ّدد ولــو
بح ّجــة املصلحــة العامــة .مــن أبــرز مفكــري هــذه املدرســة جــاك ماريتــان يف فرنســا
ونيكــوالي بردياييــف.
 -4العالقة بني أنا واليشء ،وأنا واالنسان اآلخر
مــن فالســفة القــرن العرشيــن مارتــن بوبــر الــذي انفــرد بوضــع أســس فلســفة
عالئقيــة إنســانية .ميّــز بوبــر بــن منطــن مــن عالقــات اإلنســان ،األوىل هــي عالقــة
االنســان باألشــياء ،ودعاهــا "أنــا والــيء" مقابــل مــا دعــاه "أنــا واآلخــر (املف ّخــم)
I-It I-Thou Relationships
رف .غري
عالقــة اإلنســان بالــيء قامئــة عــى االســتعامل واالســتغالل والتمتّــع والتـ ّ
ـح معهــا االســتعامل واالســتغالل
أ ّن العالقــة مــع اآلخــر لهــا رشوط مختلفــة اليصـ ّ
والتحكــم .فكلّــا التــزم اإلنســان بقواعــد اح ـرام اآلخــر منــت إنســان ّيته بينــا لــو
ـتغل اآلخــر وعاملــه معاملــة األشــياء ،انحــدرت اإلنســانية فيــه بحيــث قــرب مــن
اسـ ّ
أن يكــون شــيئًا.
 -5هل الوجود ي ّربر الوجود أم ال َدور ي ّربر الوجود
الــدور يـ ّرر وجــود الحيــوان والنبــات واألشــياء .باســتمرارها يف تأديــة دور يتو ّخــاه
االنســان منهــا يحافــظ عــى بقائهــا وي ـ ّرر وجودهــا .غــر أ ّن مــا يحكــم وجــود
اإلنســان قوانــن أخــرى .ال يشــرط لوجــود اإلنســان وبقائــه دو ًرا يقــوم بــه فــإن
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عجــز لســبب أو آلخــر عــن تأديتــه ،خــر ح ّقــه بالوجــود .وجــو ُد اإلنســان ي ـ ّرر
وجــو َده وليــس دوره ي ـ ّرر وجــوده.
عــدم وعــي هــذه الحقيقــة البديهيــة نجدهــا يف أســاس إلحــاح بعــض األقليــات
لتربيــر وجودهــا بــرد دور لهــا يف خدمــة األكرثيــة املســتب ّدة بهــا ،والــدور الــذي
ـري بأصحــاب هــذه
تنســبه إليهــا هــو يف كثــر مــن األحيــان مل ّفــق أو مبالــغ فيــه .حـ ّ
النزعــة االقــاع عنهــا ،ذلــك أنهــم ،دون وعــي منهــم ،يهبطــون مبنزلتهــم كأنــاس إىل
مصــاف الحيــوان والنبــات والجــاد.
 -6مــا هــي الحيــاة اإلنســانية؟ أهــي انتظــام عمــل الجســد اإلنســاين؟ أم هــي
نوعيــة حيــاة؟
مــا هــي الحيــاة االنســانية؟ أيكفــي أن تكــون انتظــام عمل أجهــزة الجســد الحيوية،
وهــو حكــم جميــع الكائنــات الح ّيــة؟ أم علينــا أن نضيــف إىل حيــاة اإلنســان بعـ ًدا
نوعيًّــا يليــق بإنســانيّته؟ ال شـ ّـك بــأ ّن التعريــف البيولوجــي صحيــح إذ إ ّن الحيــاة
تــزول إن توقفــت األعضــاء الحيويــة عــن العمــل .لكــن إن اشــرطنا بع ـ ًدا نوع ًّيــا
كـ ٍ
ـرط لحيــاة اإلنســان ،وقعنــا يف مــأزق مقابــل .مــاذا لــو فقــد اإلنســان قابليــة
الحيــاة الكرميــة لتق ـ ّد ٍم يف الســن أو مـ ٍ
ـرض أو حــادث ،هــل يفقــد ح ّقــه بالحيــاة
إذ إ ّن حياتــه مل تعــد تليــق باإلنســان؟ الجــواب الصحيــح أ ّن حيــاة االنســان هــي
األمريــن م ًعــا :الحيــاة البيولوجيــة ونوعيــة الحيــاة.
أي
مــن هــذا التســاؤل ينبثــق الجــدل حــول املــوت الرحيــم وحــول االجهــاضّ .
موقــف حولهــا ال يخــرج عــن إطــار حقــوق االنســان.
 -7منزلقات التحليل
لهــذا البنــد طابــع عمــي وليــس نظــري .نجــد يف بعــض األحيــان الكثــر مــا يـ ّرر
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ـخصا اعــرف
اإلقــدام عــى إجـراء قــاس .لنفــرض أ ّن رجــال االمــن أوقفــوا صدفــة شـ ً
أنّــه وضــع متفجــرة يف بــاص أطفــال ســوف تنفجــر بعــد ســاعة وامتنــع عــن
الكشــف عــن مــكان البــاص .هــل يجــوز تعذيبــه النتـزاع املعلومــات التــي تــؤ ّدي
إىل إنقــاذ حيــاة ســبعني طفـ ًـا مث ـاً؟ أم نتق ّيــد بالقوانــن االنســانية ولــو كان مثــن
الثبــات عــى املبــادىء التضحيــة بأطفــال أبريــاء؟
مــا نخشــاه يف حــال اســتعامل التعذيــب وانتـزاع املعلومــات ،أن ننتقــل بعــد هــذه
الحــال إىل وض ـعٍ أقـ ّـل حراجــة ،فنســتعمل العنــف ،ثــم أقــل حراجــة مــن الوضــع
الثــاين ومــع ذلــك نعمــد إىل التعذيــب بحيــث بعــد مــدة يصبــح التعذيــب عــاد ًة
متبع ـ ًة يف جميــع أحــوال التحقيــق تارك ـ ًة وراءهــا آالف ضحايــا التعذيــب.
رأي حقــوق اإلنســان أن نقلــع عــن التعذيــب يف جميــع األحــوال وإال نكــون قــد
رف تــؤدي إىل فســاد أوســع
انزلقنــا بســبب وضــع مــ ّرر ،إىل إرســاء قواعــد تــ ّ
وضحايــا أكــر.
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أوراق المشاركين

مفهوم التسامح يف مواجهة العنف الديني
منى باشا

عنــوان الدائــرة املســتديرة أو باألحــرى اإلشــكالية والســؤال الــذي تطرحــه هــو :هــل
التســامح الــذي تدعــو إليــه املؤمتـرات ،خاصــة الروحيــة ،هــو حـ ٌّـل لظاهــرة العنــف
وخاصــة العنــف الدينــي؟
رمبــا فــر الديــن املســيحي املح ّبــة بالتســامح بينــا برأيــي املفهومــان ال يتشــابهان
وال داعــي للدخــول باملفهومــن.
ورمبــا فــر الديــن اإلســامي روحيــة الســام فيــه بالتســامح ومــا أبعــد املفهومــن
عــن بعضهــا البعــض أيضً ــا.
أمــا تطبيق ًّيــا فالديانتــان األساسـ ّيتان يف مجتمعنــا  -لبنــان -ال يخلــوان مــن مفهــوم
ـاس
العدالــة ،بــل إ ّن العدالــة جــزء مهــم ليــس فقــط يف ترشيعاتهــا بــل هــي أسـ ُ
ـارض مــع التســامح ،بالتــايل
قيا ِمهــا أص ـاً ..وليــس خف ًّيــا أ ّن العدالــة مفهــو ٌم متعـ ٌ
يســقط مبدئ ًّيــا هــذا املفهــوم نظريًّــا (إالّ يف حــاالت معينــة تفصيل ّيــة مــن مــكارم
األخــاق أو باعتبــاره نــو ٌع مــن الصفــح وعــدم الحقــد) ،أ ّمــا تطبيق ًّيــا فالشــواهد
كثــرة عــى عــدم وجــود هــذا التســامح وتكفــي الحــروب الدينيــة شــاه ًدا.
بالعــودة ملفهــوم التســامح فهــو يــدل عــى وجــود طرفــن أو أكــر ..أي التســامح
هــو فعــل يشــرط وجــود أطــراف متــارس هــذا املفهــوم عــى بعضهــا البعــض..
بالتــايل هــو العالقــة مــع اآلخــر.
مــن وجهــة نظــري كملتزمــة بالديــن اإلســامي ومهتمــة بأبحاثــه ومطلعــة عــى
فلســفاته فــإ ّن عالقتــي باآلخــر يح ّددهــا القــرآن الكريــم أوال ..وهنــاك آيــة فيــه
تحـ ّدد هــذه العالقــة ..ال هــي تســامح ..وال هــي حــرب ..وال هــي محبــة وال هــي
كراهيــة ..وال هــي صفــح وال هــي محاســبة هــي} :يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن
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ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل لتعارفــوا( {..ســورة الحج ـرات اآليــة ،)13
هــذه اآليــة ســهلة الفهــم وواضحــة ،لكــن أريــد التشــديد عــى كلمــة تعارفــوا،
وهــي تختلــف عــن التعــرف واملعرفــة ،فهــي تشــتمل معرفــة الــذات ومعرفــة
اآلخــر ثــم تعريــف اآلخــر عــن نفــي.
نحن إذا مأمورون أن نعرف ..هذا هو املفهوم األسايس بعالقتي مع اآلخر.
ومــن هنــا فهــذا التعــارف يجعلنــا نســأل :هــل املســلم يعــرف عــن نفســه؟ هــل
يعــرف عــن أهــل الكتــاب؟ هــل يعــرف عــن امللحــد؟ هــل يعــرف عــن الفلســفات؟
هــل يســتطيع أن يعــرف عــن نفســه ألهــل الكتــاب؟ هــل يســتطيع أن يقــ ّدم
نفســه للملحــد؟
وإن عرفهــا هــل يســتطيع أن يتواضــع فينتقــد ذاتــه؟ وينتقــد معتقــدات اآلخريــن؟
وهــل يســتطيع أن يختــار بعــد هــذا النقــد الديــن والفكــر الــذي يريــده بحريــة؟
التحــدي إذًا ليــس يف التســامح واملغفــرة بــن بعضنــا البعــض ..التحـ ّدي هــو املعرفــة
الحقيقيّــة عــن بعضنــا البعــض ..بعيـ ًدا عــن التصــورات املســبقة التــي هي باألســاس
جــزء مــن علــم النفــس البــري وليســت جــز ًءا مــن الحقيقــة والثوابــت الكونية.
وقــد لفتنــي كنــوع مــن االجــاع الثقــايف أن األونســكو يف إعالنهــا حــول التســامح
قــد ذكــرت أنّــه يتعـ ّزز التســامح باملعرفــة (خطــان عريضــان تحــت كلمــة معرفــة)
واالنفتــاح واالتصــال وحريــة الفكــر والضمــر واملعتقــد ثـ ّم تذكــر أن ذلــك ال يتــم
بالتســاهل أو التخـ ّـي عــن املعتقــدات الخاصــة.
أمــا بالنســبة للعنــف الدينــي فقــد بــات واض ًحــا أ ّن أســباب العنــف الدينــي ليــس
الديــن بشــكل مبــارش بــل أن بعــض التفسـرات الدينيــة الشــاذة هــي مبثابــة التربير
له .
األســباب هــي اإلحبــاط الناتــج عــن القمــع والظلم وعــدم احـرام االنســان بكينونته
وحاجاتــه وحقوقــه ككل ..أي أن العنــف الدينــي ال يظهــر يف فراغ ســيايس!
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وإذا طرحنــا املشــكلة مــن منظــو ٍر آخــر وهــو :أيــن يختفــي العنــف الدينــي؟
فنجــده يف املجتمعــات التــي يســودها اح ـرا ٌم لهــذا اإلنســان ..بحقوقــه وحاجاتــه
وتطــوره ..وليــس يف املجتمعــات الدينيــة (القمعيــة مبعظمهــا) أو املجتمعــات التــي
تشــتهر بالتســامح (تلــك الضعيفــة املنبطحــة للعــدو أو املتناســية للتاريــخ)!
ومــن املعلــوم أ ّن هــذه املجتمعــات التعدديّــة التــي يــكاد يختفــي فيهــا العنــف
الدينــي قــد بحثــت عــن القيــم املشــركة لــدى كل فئــة ســواء عرقيــة أو دينيــة
فعملــت عــى هــذه القيــم.
وإذا مــا بحثنــا عــن القيــم املشــركة أو القيــم الكونيــة فنجدهــا يف كافــة الفلســفات
واألديــان واألعـراق ..وهــي باختصــار اإلنســانية والعيــش الكريــم والحريــة والتطور.
ومجــد ًدا ألن العنــف ناجــم عــن غيــاب هــذه القيــم!  ..ملــا ال تطــرح املرجعيــات
الروحيّــة حــن تجتمــع وتطلــق البيانــات ،هــذه القيم بــدل مفهــوم التســامح البعيد
عــن املنطــق والواقــع أي البعيــد عــن النظريــة الدينيــة والبعيــد عــن التطبيــق.
لــدى إجابــة عــن هــذا الســؤال :ألن ببســاطة املرجعيّــات الروحيــة مم ّولــة وتابعــة
للمرجعيــات السياسـ ّية املســؤولة عــن تحقيــق حاجــات اإلنســان وتحصيــل حقوقــه
وتأمــن عيشــه وتطــوره ..فــا يســتطيعون توجيــه الدعــوات للحــث عــى هــذه
القيــم إىل أشــخاص مســؤولني عــن تدمــر هــذه القيــم ..لذلــك فــإن مفهــوم
التســامح الــذي تطلقــه هــذه املرجعيــات البـ ّد أن يبقــى يف دائــرة مفرغــة ال يســمن
وال يغنــي مــن جــوع.
مواجهــة العنــف الدينــي يــأيت مــن املعرفــة ،مــن الرتبية عــى قيــم إنســانية ،ليبحث
أي مــكان أو مجتمــع أو ديــن
اإلنســان بعدهــا عــن هــذه القيــم أينــا وجدهــا يف ّ
أو عــرق أو قانــون ..تــأيت مواجهــة العنــف بدعــوات يطلقهــا وســطاء مــن متعلّمــن
ومثقّفــن وأمئــة وخطبــاء وإعالميــن ورجــال ديــن وحقوقيــن أحــرار يحظــون
مبصداقيــة غــر تابعــن للســلطات .فتكــون دعواتهــم صــدى لحاجــات االنســان
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الــذي ميثلونــه.
مــن يتكلــم إذا عــن حقــوق االنســان والقيــم املثــى إن مل يتكلــم عنهــا هــؤالء؟ إذا
مل يكــن هنــاك قيــم يتطلــع إليهــا االنســان كيــف ال يجنــح للعنــف مهــا تغــرت
تســمياته ،ليســمعه أحــد؟!
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خالصة

قــد يبــدو مفهــوم التســامح للوهلــة األوىل مفهومــا متم ّدنًــا ،الس ـيّام ذاك املقــرن
ـكل من ّمـ ٌـق مــن أشــكال التمييــز لتجاهلــه
بنصــوص دينيــة ،غــر أنــه يف الواقــع ،شـ ٌ
مفهــوم الكرامــة اإلنســانية .فالتفســر القائــم عــى تخــي مــن يعتــر نفســه
صاحــب حــق عــن "تأديــب" املخطــئ يعنــي عمل ًّيــا وجــود "عيــب مــا يف الشــخص
املتســامح معــه" ،ويعكــس رفضً ــا لقبولــه " كــا هــو" .أمــا التفســر القائــم عــى
الجــود والكــرم ،ففيــه "تربيــح الجميلــة" ،أي متنــن الشــخص بحقوقــه .التســامح
إذًا معيــا ٌر غــر ثابــت وشــخيص :مــن يتســامح مــع مــن ،وعــى أي أســاس؟ يف
الســياق التاريخــي ت َظهــر تبع ّيــة مفهــوم التســامح لعوامــل سياســية واجتامعيــة
واقتصاديــة واضحــة ،بحيــث تح ـ َّول هــذا املفهــوم إىل أداة غــر متناســقة تفتقــر
إىل الثبــات واملوضوع ّيــة .فعــى الرغــم مــن الطابــع الدينــي لحــرب الثالثــن عــام يف
كل مــن
أوروبــا ( )1648-1618التــي توا َجــه فيهــا الكاثوليــك والربوتســانت ،ســعى ٌّ
الطرفــن إىل كســب دعــم وتأييــد (أي تســامحوا مــع) مــن يُفــرض أنهــم أعدائهــم:
فالربوتســتانت يف تراســيلفانيا (رومانيــا) ســعوا لكســب دعــم الســلطان العثــاين
عثــان الثــاين ضــد الكاثوليــك؛ والكاردينــال ريشــيليو الكاثوليــي وملــك فرنســا
لويــس الثالــث عــر (املتح ـ ّدر مــن ســالة الـــ "بوربــون") ق ـ ّدم الدعــم املــادي
للملــك الســويدي الربوتســتانتي "غوســتاف أدولفــوس" يف حربــه ضــد كاثوليــك
اإلمرباطوريــة الرومانيــة املق ّدســة (املتح ّدريــن مــن ســالة الـــ "هابســبورغ")! يــرز
رف أو ر ّدة فعــل آنيــة تحكمهــا ظــروف مع ّينــة :كأن يتســامح
التســامح إذًا كت ـ ّ
واحدنــا مــع قضيـ ٍة مــا ،لعــدم القــدرة عــى تغيريهــا ،فالتســامح ال يعنــي فقــط أن
يتســامح القــوي مــع الضعيــف .الضعيــف أيضً ــا "يتســامح" مــع أوضــاع ال توافقــه.
يف كال الحالتــن ،النتيجــة واحــدة حيــث أن حقــوق الطــرف اآلخــر مرشوطــة بــإرادة
األقــوى ،أو صاحــب املــوارد .حسـ ًنا ،مــاذا لــو قـ ّرر املتســامح تغيــر رأيــه؟ مــا هــو
مصــر مــن ُص ِّنــف (لعــدم وجــود معيــار مو ّحــد للقيــاس) عــى أنــه عــى خطــأ؟
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حسـ ًنا ،قــد ال يبــدو األمـ ُر ذا أهميّــة عندمــا يكــون موضــوع التســامح ماديًّــا ،كأن
ٍ
ـادي ملفروشـ ٍ
أدوات إلكرتونيــة ...أســوأ مــا يف
ـات منزليــة،
ر ٍر مـ ٍّ
يتسـ ّبب أحدهــم بـ ّ
األمــر أنــه قــد يُضطـ ّر إىل دفــع مثنهــا أو يــأيت مبثلهــا لصاحبهــا .لكـ ّن األمــر يصبــح
أكــر تعقيـ ًدا يف الحــاالت التــي يكــون موضــوع "التســامح" حقـ ٌ
ـوق أساســي ٌة كالحـ ّـق
بالحيــاة ،حريّــة الضمــر ،بالحريــات الدينيــة والثقافيّــة ...كيــف الســبيل إىل إحـرام
هــذه الحقــوق وضــان إســتمراريّتها مــن خــال تطبيــق معيــار شــخيص؟
يبــدو االختــاف يف مقاربــة موضــوع التســامح واض ًحــا بــن ُمنطلــق حقــوق اإلنســان
الرافــض لــه ،واملنطلقــات الدينيــة املناديــة به.
يســتند املوقــف األ ّول عــى وحــدة الكرامــة البرشيــة وثانيًــا وحــدة الحقــوق
واملســاواة املطلقــة ،ليدحــض الحاجــة إىل التســامح؛ ال بــل يذهــب أبعــد مــن ذلــك
باعتبــاره التســامح انتهــاكًا فاض ًحــا للكرامــة اإلنســانية لكونــه يقــارب اآلخــر مــن
خــال عوامــل ثانويــة كالهويــة الدينيــة والعرقيــة والثقافيــة ...وملــا يش ـكّل مــن
فوقيّــة يف العالقــة بــن املتســامح واملتســامح معــه .املســاواة بحســب املقاربــة
كل املك ّونــات
بحــق ّ
الحقوق ّيــة هــذه ،ال تفــرض إلغــاء التنــ ّوع ،إنّ ــا االعــراف
ّ
بالوجــود التــام والكامــل.
تســتند املقاربــة الدينيــة للتســامح بدورهــا إىل النصــوص دينيــة التــي تتشــابه يف
مضمونهــا إىل ح ـ ٍّد كبــر:
• "وال ت ُضايــق الغريــب فإنكــم عارفــون نفــس الغريــب .ألنكــم كنتــم غربــاء يف
أرض مــر" (ســفر الخــروج )9:23
• "وكرمــك ال تعلّلــه ونثــار كرمــك ال تلتقــط .للمســكني والغريــب ترتكــه" (ســفر
الالويــن )10:19
• "طوىب للرحامء فإنّهم يُرحمون" (إنجيل متى )7:5
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تحب قريبك كنفسك" (إنجيل متى )39:22
• "والثانية مثلهاّ :
•

•

•

•
•

يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا ْ كُونُــوا ْ قَ َّوا ِمـ َن بِالْ ِق ْسـ ِ
ـط شُ ـ َه َداء لِلَّـ ِه َولَـ ْو َعـ َـى أَنف ُِسـ ُك ْم أَ ِو
الْ َوالِ َديْــنِ َواألَقْ َر ِبـ َن إِن يَ ُكـ ْن َغ ِن ًّيــا أَ ْو فَ ِقـ ًرا فَاللَّـ ُه أَ ْو َل ِب ِهـ َـا فَـاَ تَتَّ ِب ُعــوا ْ الْ َهـ َوى
أَن ت َ ْع ِدلُــوا ْ َوإِن تَلْــ ُووا ْ أَ ْو ت ُ ْعرِضُ ــوا ْ فَــ ِإ َّن اللَّــ َه كَا َن بِ َــا ت َ ْع َملُــو َن َخبِــ ًرا (ســورة
النســاء اآليــة )135
ــل
ــاس إِنَّــا َخلَ ْق َناكُــم ِّمــن َذكَــ ٍر َوأُنثَــى َو َج َعلْ َناكُــ ْم شُ ــ ُعوبًا َوقَبَائِ َ
يَــا أَيُّ َهــا ال َّن ُ
لِتَ َعا َرفُــوا إِ َّن أَكْ َر َم ُكـ ْم ِعنـ َد اللَّـ ِه أَتْقَاكُـ ْم إِ َّن اللَّـ َه َعلِيـ ٌم َخ ِبـ ٌر (ســورة الحجـرات
)13:49
بالرغــم مــن ذلــك ال تشــكّل هــذه القواســم املشــركة دليــاً عــى التســامح
املتبــادل .فالنصــوص املقدســة عينهــا والتفاســر تتضمــن آيــات وتعاليــم متناقضة
مــع مــا ذكــر أعــاه:
ـرب األموريّــن أمــام بنــي إرسائيــل
ـرب يــوم أســلم الـ ّ
"حينئـ ٍـذ كلّــم يشــوع الـ ّ
وقــال أمــام عيــون إرسائيــل يــا شــمس دومــي عــى جبعــون ويــا قمــر عــى
وادي أيلــون .فدامــت الشــمس ووقــف القمــر حتــى انتقــم الشــعب مــن أعدائه.
أليــس هــذا مكتوبًــا يف ســفر يــارش .فوقفــت الشــمس يف كبــد الســاء ومل تعجــل
للغــروب نحــو يــوم كامــل .ومل يكــن مثــل ذلــك اليــوم قبلــه وال بعــده ســمع فيــه
الــرب صــوت إنســان .ألن الــرب حــارب عــن إرسائيــل( ".ســفر يشــوع بــن نــون،
)14-12 :10
محاكم التفتيش؛ التعبري عن حرصية الخالص "ال خالص خارج الكنيسة".
شكِ ـ َن َحيْــثُ َو َجدتُّ ُو ُه ـ ْم َو ُخذُو ُه ـ ْم
انس ـلَ َخ الْ َشْ ـ ُه ُر الْ ُح ـ ُر ُم فَاقْتُلُــوا الْ ُم ْ ِ
"فَ ـ ِإذَا َ
الصـ َـا َة َوآتَـ ُوا الـ َّزكَا َة
صو ُهـ ْم َواقْ ُعـ ُدوا لَ ُهـ ْم ك َُّل َم ْر َصـ ٍـد فَـ ِإن تَابُــوا َوأَقَا ُمــوا َّ
َوا ْح ُ ُ
فَ َخلُّــوا َس ـبِيلَ ُه ْم إِ َّن اللَّ ـ َه َغ ُفــو ٌر َّر ِحي ـ ٌم" ســورة التوبــة ،اآليــة ()5
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رب قائــل بــأن النصــوص ،بالشــكل املعروضــة فيــه قــد تكــون مجتــزأة أو مح ّرفة
التفســر ،أو تشـكّل اإلســتثناء عــى القاعــدة .صحيــح ،غــر أ ّن ذلــك ال يلغــي مــا
نتــج عــن تطبيقهــا ،واألخطــر أن تطبيقهــا غــر مرتبــط مبعيــار موضوعــي بــل
شــخيص.
يبــدو إذًا أ ّن وحــدة الــراث بــن الديانــات اإلبراهيميــة مل تكــن كافيــ ًة ملنــع
الحــروب الدينيــة وغريهــا مــن الرصاعــات .فالواقــع يظهــر أ ّن مقاربــة للبــر
لعالقاتهــم مــع بعضهــم البعــض" :نحــن" و"هــم" مل تتطــور كث ـ ًرا ،عــى الرغــم
مــن مــرور أكــر مــن  3000ســنة عــى النــص التــورايت ،وأكــر مــن  1400ســنة
عــى النــص القــرآين .هــم ال يزالــون يقاتــل بعضهــم البعــض بإســم اللــه .يكفــي
مراجعــة نـرات األخبــار يوم ًيــا أو القواميــس بحثًــا عــن كلــات :كافــر ،مــرك،
زنديــق...
أي ديــن ،أو وضعــه يف مواجهــة
حســ ًنا ،ليــس الهــدف مــا ورد أعــاه انتقــاد ّ
مــع حقــوق اإلنســان .فالديــن حاجــة روحيــة ملــا يق ـ ّدم مــن أجوبــة "آخرويــة"
و"خالصيــة" .كذلــك ،فــإ ّن ثقافــة حقــوق اإلنســان بوصفهــا نتيجــة اختبــار ٍ
ات
أسســا يف ال ـراث املســيحي بشــكل خــاص،
عميق ـ ٍة امت ـ ّدت عــر قــرون ،تجــد لهــا ً
واإلبراهيمــي بشــكل عــام .آبــاء الكنيســة أشــاروا بوضــوح إىل أ ّن مجــد اللــه عــى
األرض يُدعــى كرامــة اإلنســان .إذًا ،تجــد الكرامــة اإلنســانية والحقــوق األساس ـيّة
مصدريــن لهــا .فالعقــل الدينــي يعتربهــا عطــاء أو نعمــة أو تكريــم مــن اللــه ،يف
حــن يفهمهــا العقــل العلــاين بأنهــا مــن الحقــوق الطبيعيّــة .يف الحالتــن ،تلتقــي
النظرتــان عــى أهميــة الكرامــة اإلنســانية .لــذا وجــب مخاطبــة كال العقلــن ،مــع
رضورة االعـراف مبحدوديّــة املقاربــة الدينيــة لجهــة حرصهــا االســتفادة مبضمونهــا
باملنتمــن إليهــا دون ســواهم .فاألصــل أن الديــن ،بصفتــه حقيقــة خالصيــة مطلقــة،
حــري وإقصــايئ بطبيعتــه:
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ـرب إلهــك ،الــذي أخرجــك مــن أرض مــر ،مــن دار العبوديــة .ال يكــن
• "أنــا الـ ّ
لــك آلهــة أخــرى ســواي .ال تصنــع لــك متثــاالً منحوتًــا ،وال صــورةً ،مــا يف الســاء
مــن فــوق ،ومــا يف األرض مــن أســفل ،ومــا يف املــاء مــن تحــت األرض .ال تســجد
لهــا وال تعبدهــا" (ســفر التثنيــة .)9-6:5
• "قَـ َ
اآلب إِالَّ
ـس أَ َحـ ٌد يَـأْ ِت إِ َل ِ
ـال لَـ ُه يَ ُســوعُ :أَنَــا ُهـ َو الطَّرِيـ ُـق َوالْ َحـ ُّـق َوالْ َح َيــاةُ .لَ ْيـ َ
ِب" (إنجيــل يوحنــا )6 :14
• ألنــه وإن وجــد مــا يســ ّمى آلهــة ســواء كان يف الســاء أو عــى األرض كــا
ـاب كثــرون /لكــن لنــا إل ـ ٌه واح ـ ٌد اآلب الــذي منــه
يوجــد آلهــة كثــرون وأربـ ٌ
ورب واحـ ٌد يســوع املســيح الــذي بــه جميــع األشــياء
جميــع األشــياء ونحــن لــه ٌّ
ونحــن بــه /ولكــن ليــس العلــم يف الجميــع بــل أنــاس بالضمــر نحــو الوثــن إىل
اآلن يأكلــون كأنــه مــا ذبــح لوثــن فضمريهــم إذ هــو ضعيــف يتنجــس (رســالة
بولــس الرســول األوىل إىل أهــل كورنثــوس )7-8:5
اسيـ َن
ـر اإلســام ِدينـاً فَلَـ ْن يُ ْق َبـ َـل ِم ْنـ ُه َو ُهـ َو ِف ْال ِخـ َر ِة ِمـ َن الْ َخ ِ ِ
• َو َمـ ْن يَ ْبتَـغِ َغـ ْ َ
(ســورة آل عمــران)85:
ويشــكل فعــل التبشــر تأكيـ ًدا عــى هــذا املنطــق ،حيــث أ ّن "جئناكــم بالبشــارة
أو الهدايــة" تعنــي أنكــم عــى ضــال ونحــن عــى حــق ،مــن هنــا حاجــة العقــل
الدينــي إىل التســامح لتربيــر حقــوق غــر املنتمــن إليــه.
ليــس املطلــوب إذًا رفــض الديــن أو وضعــه جانبًــا ،بــل تطويــر أدوات إلدارة العالقــة
مــع اآلخــر تصلــح الحـرام حقــوق اإلنســان ،حيــث محدوديــة املقاربــة الدينيــة .يف
هــذا الســياق ،تشــكّل رســالة البابــا بولــس الســادس  Nostra Aetateالصــادرة
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مبناســبة إنعقــاد املجمــع الفاتيــكاين الثــاين عــودة عــن مبــدأ "ال خــاص خــارج
الكنيســة (الكاثوليكيــة)"  extra Ecclesiam nulla salus -وشــكالً مــن أشــكال
القبــول بحقيقــة الديانــات األخــرى ،مــع إعــادة التأكيــد عــى الحقيقــة املســيحية:
( )...تحــض الكنيســة أبنائهــا ،مــن خــال الحــوار والتعــاون مــع أتبــاع الديانــات
وحــب وشــهاد ًة لإلميــان املســيحي والحيــاة ،أن
األخــرى ،والــذي تــ ّم بحكمــ ٍة
ٍّ
يعرتفــوا (ب) ويصونــوا ويعــ ّززوا األمــور الجيــدة والروحيــة واألخالقيــة وكذلــك
القيــم االجتامعيــة والثقافيــة املشــركة )...( .نظـ ًرا لحجــم الـراث الروحــي املشــرك
للمســيح ّيني واليهــود( ،يريــد) ويــويص هــذا الســينودس املقــدس بتعزيــز التفاهــم
واالحــرام املتبــادل الــذي يعتــر مثــرة الدراســات الكتابيــة والالهوتيــة وكذلــك
الحــوارات األخويــة( .ترجمــة بتــرف)
صحيــح أ ّن الحــوار بــن األديــان يقــوم عــى دينامية-بني-الجامعــات ،لكنــه ال يحــايك
الوجــود البــري ،إذ أ ّن هــذا األخــر يفــرض قبــول اآلخــر ليــس مــن منطلــق دينــي
بــل مــن منطلــق وحــدة الكرامــة البرشيــة األصيلــة يف البــر منــذ تكونهــم يف
أحشــاء أمهاتهــم ،أي منــذ مــا قبــل "هوياتهــم الدينيــة" .فاإلعـراف بوحــدة الكرامــة
اإلنســانية بــن البــر أجمعــن مــن شــأنها أن تلغــي مفهــوم العــداوة.
لقــد كان ملفتًــا املوقــف املتقــدم ملفتــي الجمهوريــة اللبنانيــة الشــيخ عبــد اللطيــف
دريــان مــن موضــوع التســامح إذ قــال "قــد تقــوم حيــاة مشــركة عــى قاعــدة
التســامح .ولكنهــا ال تــدوم .ذلــك أن يف التســامح نو ًعــا مــن الفوقيــة .فوق ّيــة
املتســامح تجــاه املتســامح معــه .واألوطــان التــي تقــوم عــى هــذه القاعــدة تبقــى
أي تغيــر عــى املعــادالت السياســية
دامئًــا مع ّرضــة لالهتـزاز والتصـ ّدع لــدى وقــوع ّ
أو االجتامعيــة أو حتّــى عــى املـزاج العــام .قــد يقــوم وطـ ٌن عــى قاعــدة التســامح
ولكنــه ال يســتطيع أن ينهــض وأن يســتم ّر ويزدهــر عــى أســاس هــذه القاعــدة
ملــا فيهــا مــن دونيــة تنتهــك كرامــة االنســان وكرامــة الجامعــة املتســامح معهــا.
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هــذا ال يعنــي إنــكار فضيلــة التســامح بــن النــاس .إالّ أ ّن املحبــة قيمــة أســمى،
ـح يف العالقــات التســامح ّية بــن األفـراد ،عــى أهميتــه ،ال يصلــح أن يحـ ّـل
ومــا يصـ ّ
محـ ّـل الحقــوق الوطنيــة .إن اح ـرام هــذه الحقــوق هــو الــذي يح ّقــق العدالــة
واملســاواة بــن املواطنــن ،وهــو الــذي يصــون لهــم حرياتهــم ،وهــو الــذي يؤ ّمــن
االســتقرار واالزدهــار والســام"  .ويقــود الحديــث عــن املحبــة إىل العــدل والرحمــة.
كل الحواجــز ،فتتخطّــى بذلــك مفهــوم التســامح ،ال بــل
حس ـ ًنا ،قــد تزيــل املحبــة ّ
حــب أعظــم مــن أن يبــذل اإلنســان نفســه يف
تســقط الحاجــة إليــه" ،مــا مــن ٍّ
رب قائــلٍ بأنّــه ميكــن اعتبــار التســامح
ســبيل أح ّبائــه" (إنجيــل يوحنــا ّ .)15:13
والغف ـران عــى ضــوء هــذه اآليــة نو ًعــا مــن التطــرف الدينــي اإليجــايب ،ملواجهــة
التطــرف العنفــي .لك ـ ّن املحبــة ال تلغــي مفهــوم القانــون ،وحاجــة املجتمــع إىل
أطــر تنظيميــة .وإذا كان التســامح والغف ـران يف املفهــوم الدينــي قــد يؤديــان إىل
القداســة ،فإنــه ال ميكــن إســقاط موضــوع الحــق .وحتــى ولــو كان القانــون يعــرف
باملســامحة ،والتــي هــي جــزء مــن الحــق العــام ،عــر مــرور الزمــن ،مبعنــى أن
تتوقــف املالحقــة بحـ ّـق شــخص ،بإســتثناء الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب،
محــل
ّ
تحــل
فــإ ّن الرحمــة يف املقابــل ،تــأيت مــن بعــد حكــم القضــاء ،لكنهــا ال ّ
العقوبــة.
يف رســالته إىل الجاليــة اليهوديــة يف نيوبــورت يف واليــة رود آيالنــد يف عــام ،1790
أشــار جــورج واشــنطن إىل عــدم قبــول إعتبــار مامرســة األشــخاص لحقوقهــم
الطبيعيــة األصيلــة ،م ّنــة مــن طبقــة عــى أخــرى  .فالقبــول بـــ "منــح الحقــوق"
أي التســامح واالعــراف بهــا كاريث النتائــج :الحقــوق قابلــة للتعديــل ،التعليــق
أو حتــى اإللغــاء .وإذا كان يبــدو مــن الصعــب مصالحــة مفهومــي التســامح مــع
حقــوق اإلنســان ،ولــو أ ّن األ ّول ش ـكّل مرحلــة إنتقاليــة للوصــول إىل الثــاين ،فمــن
الــروري إســتمرار النقــاش بــن طــريف هــذه املعادلــة والدفــع نحــو خيــار العيــش
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بســام مــع اآلخــر ،أي اإلنتقــال مــن حالــة التســامح إىل حالــة اإلحـرام املتبــادل .وال
بـ ّد لتحقيــق هــذا مــن توفّــر رشطَــن :تحصــن حقــوق اإلنســان مــن خــال حكــم
القانــون؛ تحديــث الق ـراءة الدينيــة للنصــوص والتفاســر ،لكونهــا تحكــم العالقــة
بــن مختلــف املجموعــات ،وهنــا دور املؤسســات الدينيــة ،وقــد يكــون مــن املفيــد
اإلســتدالل يف هــذا الصــدد باملبــدأ العــام الــوارد يف مقدمــة مجلــة األحــكام العدليــة
العثامنيــة "ال ينكــر تب ـ ّدل األحــكام بتبــدل األزمــان".
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الملحقات

ملحق رقم ()1
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
 10كانون الثاين 1948
الديباجة
ملــا كان االع ـراف بالكرامــة املتأصلــة يف جميــع أعضــاء األرسة البرشيــة وبحقوقهــم املتســاوية
الثابتــة هــو أســاس الحريــة والعــدل والســام يف العــامل.
وملــا كان تنــايس حقــوق اإلنســان وازدراؤهــا قــد أفضيــا إىل أعــال همجيــة آذت الضمــر
اإلنســاين ،وكان غايــة مــا يرنــو إليــه عامــة البــر انبثــاق عــامل يتمتــع فيــه الفــرد بحريــة القــول
والعقيــدة ويتحــرر مــن الفــزع والفاقــة.
وملــا كان مــن الــروري أن يتــوىل القانــون حاميــة حقــوق اإلنســان لكيــا يضطــر املــرء آخــر
األمــر إىل التمــرد عــى االســتبداد والظلــم.
وملا كان من الجوهري تعزيز تنمية العالقات الودية بني الدول،
وملــا كانــت شــعوب األمــم املتحــدة قــد أكــدت يف امليثــاق مــن جديــد إميانهــا بحقــوق اإلنســان
األساســية وبكرامــة الفــرد وقــدره ومبــا للرجــال والنســاء مــن حقــوق متســاوية وحزمــت أمرهــا
عــى أن تدفــع بالرقــي االجتامعــي قدمـاً وأن ترفــع مســتوى الحيــاة يف جــو مــن الحريــة أفســح.
وملــا كانــت الــدول األعضــاء قــد تعهــدت بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة عــى ضــان اط ـراد
مراعــاة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية واحرتامهــا.
وملا كان لإلدراك العام لهذه الحقوق والحريات األهمية الكربى للوفاء التام بهذا التعهد.
فــإن الجمعيــة العامــة تنــادي بهــذا اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان عــى أنــه املســتوى
املشــرك الــذي ينبغــي أن تســتهدفه كافــة الشــعوب واألمــم حتــى يســعى كل فــرد وهيئــة يف
املجتمــع ،واضعــن عــى الــدوام هــذا اإلعــان نصــب أعينهــم ،إىل توطيــد احـرام هــذه الحقــوق
والحريــات عــن طريــق التعليــم والرتبيــة واتخــاذ إج ـراءات مطــردة ،قوميــة وعامليــة ،لضــان
االع ـراف بهــا ومراعاتهــا بصــورة عامليــة فعالــة بــن الــدول األعضــاء ذاتهــا وشــعوب البقــاع
الخاضعــة لســلطانها.
املادة 1
يولــد جميــع النــاس أحــرارا ً متســاوين يف الكرامــة والحقــوق ،وقــد وهبــوا عقــاً وضمــرا ً
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وعليهــم أن يعامــل بعضهــم بعضــاً بــروح اإلخــاء.
املادة 2
لــكل إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات الــواردة يف هــذا اإلعــان ،دون أي متييــز،
كالتمييــز بســبب العنــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي الســيايس أو أي رأي
آخــر ،أو األصــل الوطنــي أو االجتامعــي أو الــروة أو امليــاد أو أي وضــع آخــر ،دون أيــة تفرقــة
بــن الرجــال والنســاء .وفضــا عــا تقــدم فلــن يكــون هنــاك أي متييــز أساســه الوضــع الســيايس
أو القانــوين أو الــدويل لبلــد أو البقعــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد ســواء كان هــذا البلــد أو تلــك
البقعــة مســتقال أو تحــت الوصايــة أو غــر متمتــع بالحكــم الــذايت أو كانــت ســيادته خاضعــة
ألي قيــد مــن القيــود.
املادة 3
لكل فرد الحق يف الحياة والحرية وسالمة شخصه.
املادة 4
اليجوز اسرتقاق أو استعباد أي شخص ،ويحظر االسرتقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهام.
املادة 5
اليعــرض أي إنســان للتعذيــب وال للعقوبــات أو املعامــات القاســية أو الوحشــية أو الحاطــة
بالكرامــة.
املادة 6
لكل إنسان أينام وجد الحق يف أن يعرتف بشخصيته القانونية.
املادة 7
كل النــاس سواســية أمــام القانــون ولهــم الحــق يف التمتــع بحاميــة متكافئــة عنــه دون أيــة
تفرقــة ،كــا أن لهــم جميعــا الحــق يف حاميــة متســاوية ضــد أي متيــز يخــل بهــذا اإلعــان وضــد
أي تحريــض عــى متييــز كهــذا.
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املادة 8
لــكل شــخص الحــق يف أن يلجــأ إىل املحاكــم الوطنيــة إلنصافــه عــن أعــال فيهــا اعتــداء عــى
الحقــوق األساســية التــي مينحهــا لــه القانــون.
املادة 9
ال يجوز القبض عىل أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
املادة 10
لــكل إنســان الحــق ،عــى قــدم املســاواة التامــة مــع اآلخريــن ،يف أن تنظــر قضيتــه أمــام
محكمــة مســتقلة نزيهــة نظـرا ً عــادالً علنيـاً للفصــل يف حقوقــه والتزاماتــه وأيــة تهمــة جنائيــة
توجــه إليــه.
املادة 11
(  ) 1كل شــخص متهــم بجرميــة يعتــر بريئـاً إىل أن تثبــت إدانتــه قانونـاً مبحاكمــة علنيــة تؤمــن
لــه فيهــا الضامنــات الرضوريــة للدفــاع عنه.
(  ) 2ال يــدان أي شــخص مــن جـراء أداة عمــل أو االمتنــاع عــن أداة عمــل إال إذا كان ذلــك يعترب
جرمـاً وفقـاً للقانــون الوطنــي أو الــدويل وقــت االرتــكاب ،كذلــك ال توقــع عليــه عقوبــة أشــد
مــن تلــك التــي كان يجــوز توقيعهــا وقــت ارتــكاب الجرميــة.
املادة 12
ال يعــرض أحــد لتدخــل تعســفي يف حياتــه الخاصــة أو أرستــه أو مســكنه أو مراســاته أو
لحمــات عــى رشفــه وســمعته ،ولــكل شــخص الحــق يف حاميــة القانــون مــن مثــل هــذا
التدخــل أو تلــك الحمــات.
املادة 13
(  ) 1لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
(  ) 2يحق لكل فرد أن يغادر أية بالد مبا يف ذلك بلده كام يحق له العودة إليه.
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املادة 14
(  ) 1لــكل فــرد الحــق يف أن يلجــأ إىل بــاد أخــرى أو يحــاول االلتجــاء إليهــا هربــاً مــن
االضطهــاد.
(  ) 2ال ينتفــع بهــذا الحــق مــن قــدم للمحاكمــة يف جرائــم غــر سياســية أو ألعــال تناقــض
أغ ـراض األمــم املتحــدة ومبادئهــا.
املادة 15
(  ) 1لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
(  ) 2ال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه يف تغيريها.
املادة 16
(  ) 1للرجــل واملــرأة متــى بلغــا ســن الــزواج حــق التــزوج وتأســيس أرسة دون أي قيــد بســبب
الجنــس أو الديــن ،ولهــا حقــوق متســاوية عنــد الــزواج وأثنــاء قيامــه وعنــد انحاللــه.
(  ) 2ال يربم عقد الزواج إال برىض الطرفني الراغبني يف الزواج رىض كامالً ال إكراه فيه.
(  ) 3األرسة هــي الوحــدة الطبيعيــة األساســية للمجتمــع ولهــا حــق التمتــع بحاميــة املجتمــع
والدولــة.
املادة 17
(  ) 1لكل شخص حق التملك مبفرده أو باالشرتاك مع غريه.
(  ) 2ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
املادة 18
لــكل شــخص الحــق يف حريــة التفكــر والضمــر والديــن ،ويشــمل هــذا الحــق حريــة تغيــر
ديانتــه أو عقيدتــه ،وحريــة اإلع ـراب عنهــا بالتعليــم واملامرســة وإقامــة الشــعائر ومراعاتهــا
ســواء أكان ذلــك رسا ً أم مــع الجامعــة.
املادة 19

60

لــكل شــخص الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر ،ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق اآلراء دون
أي تدخــل ،واســتقاء األنبــاء واألفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون تقيــد بالحدود
الجغرافية.
املادة 20
(  ) 1لكل شخص الحق يف حرية االشرتاك يف الجمعيات والجامعات السلمية.
(  ) 2ال يجوز إرغام أحد عىل االنضامم إىل جمعية ما.
املادة 21
(  ) 1لــكل فــرد الحــق يف االشـراك يف إدارة الشــؤون العامــة لبــاده إمــا مبــارشة وإمــا بواســطة
ممثلــن يختــارون اختيــارا ً حـرا ً.
(  ) 2لكل شخص نفس الحق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف البالد.
(  ) 3إن إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة ،ويعــر عــن هــذه اإلرادة بانتخابــات
نزيهــة دوريــة تجــري عــى أســاس االقـراع الــري وعــى قــدم املســاواة بــن الجميــع أو حســب
أي إجـراء مامثــل يضمــن حريــة التصويــت.
املادة 22
لــكل شــخص بصفتــه عضــوا ً يف املجتمــع الحــق يف الضامنــة االجتامعيــة ويف أن تحقــق بوســاطة
املجهــود القومــي والتعــاون الــدويل ومبــا يتفــق ونظــم كل دولــة ومواردهــا الحقــوق االقتصادية
واالجتامعيــة والرتبويــة التــي الغنــى عنهــا لكرامتــه وللنمــو الحــر لشــخصيته.
املادة 23
(  ) 1لــكل شــخص الحــق يف العمــل ،ولــه حريــة اختيــاره بــروط عادلــة مرضيــة كــا أن لــه
حــق الحاميــة مــن البطالــة.
(  ) 2لكل فرد دون أي متييز الحق يف أجر متساو للعمل.
(  ) 3لــكل فــرد يقــوم بعمــل الحــق يف أجــر عــادل مــرض يكفــل لــه وألرستــه عيشــة الئقــة
بكرامــة اإلنســان تضــاف إليــه ،عنــد اللــزوم ،وســائل أخــرى للحاميــة االجتامعيــة.
(  ) 4لكل شخص الحق يف أن ينشئ وينضم إىل نقابات حامية ملصلحته
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املادة 24
لــكل شــخص الحــق يف الراحــة ،ويف أوقــات الفـراغ ،والســيام يف تحديــد معقــول لســاعات العمل
ويف عطــات دوريــة بأجر.
املادة 25
(  ) 1لــكل شــخص الحــق يف مســتوى مــن املعيشــة كاف للمحافظــة عــى الصحــة والرفاهيــة
لــه وألرستــه ،ويتضمــن ذلــك التغذيــة وامللبــس واملســكن والعنايــة الطبيــة وكذلــك الخدمــات
االجتامعيــة الالزمــة ،ولــه الحــق يف تأمــن معيشــته يف حــاالت البطالــة واملــرض والعجــز والرتمــل
والشــيخوخة وغــر ذلــك مــن فقــدان وســائل العيــش نتيجــة لظــروف خارجــة عــن إرادتــه.
(  ) 2لألمومــة والطفولــة الحــق يف مســاعدة ورعايــة خاصتــن ،وينعــم كل األطفــال بنفــس
الحاميــة االجتامعيــة ســواء أكانــت والدتهــم ناتجــة عــن ربــاط رشعــي أو بطريقــة غــر رشعيــة.
املادة 26
(  ) 1لــكل شــخص الحــق يف التعلــم ،ويجــب أن يكــون التعليــم يف مراحلــه األوىل واألساســية
عــى األقــل باملجــان ،وأن يكــون التعليــم األويل إلزاميــاً وينبغــي أن يعمــم التعليــم الفنــي
واملهنــي ،وأن ييــر القبــول للتعليــم العــايل عــى قــدم املســاواة التامــة للجميــع وعــى أســاس
الكفــاءة.
(  ) 2يجــب أن تهــدف الرتبيــة إىل إمنــاء شــخصية اإلنســان إمنــاء كام ـاً ،وإىل تعزيــز اح ـرام
اإلنســان والحريــات األساســية وتنميــة التفاهــم والتســامح والصداقــة بــن جميــع الشــعوب
والجامعــات العنرصيــة أو الدينيــة ،وإىل زيــادة مجهــود األمــم املتحــدة لحفــظ الســام.
(  ) 3لآلباء الحق األول يف اختيار نوع تربية أوالدهم.
املادة 27
(  ) 1لــكل فــرد الحــق يف أن يشــرك اش ـراكاً حــرا ً يف حيــاة املجتمــع الثقــايف ويف االســتمتاع
بالفنــون واملســاهمة يف التقــدم العلمــي واالســتفادة مــن نتائجــه.
(  ) 2لــكل فــرد الحــق يف حاميــة املصالــح األدبيــة واملاديــة املرتتبــة عــى إنتاجــه العلمــي أو
األديب أو الفنــي.
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املادة 28
لــكل فــرد الحــق يف التمتــع بنظــام اجتامعــي دويل تتحقــق مبقتضــاه الحقــوق والحريــات
املنصــوص عليهــا يف هــذا اإلعــان تحققــاً تامــا.
املادة 29
(  ) 1عــى كل فــرد واجبــات نحــو املجتمــع الــذي يتــاح فيــه وحــده لشــخصيته أن تنمــو منــوا ً
حـرا ُ كامـاً.
(  ) 2يخضــع الفــرد يف مامرســة حقوقــه وحرياتــه لتلــك القيــود التــي يقررهــا القانــون فقــط،
لضــان االع ـراف بحقــوق الغــر وحرياتــه واحرتامهــا ولتحقيــق املقتضيــات العادلــة للنظــام
العــام واملصلحــة العامــة واألخــاق يف مجتمــع دميقراطــي.
(  ) 3ال يصــح بحــال مــن األحــوال أن متــارس هــذه الحقــوق مامرســة تتناقــض مــع أغ ـراض
األمــم املتحــدة ومبادئهــا.
املادة 30
ليــس يف هــذا اإلعــان نــص يجــوز تأويلــه عــى أنــه يخــول لدولــة أو جامعــة أو فــرد أي حــق يف
القيــام بنشــاط أو تأديــة عمــل يهــدف إىل هــدم الحقــوق والحريــات الــواردة فيــه.
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ملحق رقم ()2
وثيقة األزهر حول منظومة الحريات األساسية
شـيخ األزهــر أحمــــــد الطـيب | 2014 .7 02
بسم الله الرحمن الرحيم
األزهــر الشــريف
مكتب شــيخ األزهــر
بيان األزهـــــــر واملثقفـني
(عن منظومة الحريات األساسية)
يتطلَّــع املرصيــون واألمــة العربيَّــة واإلســاميَّة ،بعــد ثــورات التحريــر التــي أطلقــت الحريَّــات،
ـت ُروح ال َّنهضــة الشــاملة لــدى مختلــف الفئــات  -إىل علــاء األ َّمــة و ُمفكِّريهــا املثقفــن؛
وأَذكَـ ْ
يك يُح ـ ِّددوا العالقــة بــن املبــادئ الكليــة للرشيعــة اإلســامية الســمحاء ومنظومــة الحريَّــات
األساسـ َّية التــي أجمعــت عليهــا املواثيــق الدول َّيــة ،وأســفرت عنهــا التجربــة الحضاريَّــة للشــعب
ألس ِســها ،وتأكي ـ ًدا لثوابتهــا ،وتحدي ـ ًدا لرشوطهــا التــي تحمــي حركــة التط ـ ُّور
املــري؛ تأصي ـاً ُ
وتفتــح آفــاق املســتقبل ،وهــي :حريَّــة العقيــدة ،وحريَّــة الــرأي والتعبــر ،وحريَّــة البحــث
ُ
ٍ
ٍ
أســاس ثابــت مــن رعايــة مقاصــد الرشيعــة
العلمــي ،وحريَّــة اإلبــداع األديب والفنــي ،عــى
الغـ َّراء ،وإدراك ُروح الترشيــع الدســتوري الحديــث ،و ُمقتَضيــات التقـ ُّدم املعــريف اإلنســاين؛ مبــا
ـي املــادي
يجعــل مــن الطاقــة ال ُّروحيَّــة لأل َّمــة َوقــو ًدا للنهضــة ،وحاف ـ ًزا للتق ـ ُّدم ،وســبيالً لل ُّرقـ ِّ
واملعنــوي ،يف جهــد موصــول يتَّســق فيــه الخطــاب الثقــايف الرشــيد مــع الخطــاب ال ِّدينــي
ِّ
ِ
املســتنري ،ويتآلفــان م ًعــا يف نســق مســتقبيل ُمثمــر ،تتَّحــد فيــه األهــداف والغايــات التــي
يتوافــق عليهــا الجميــع.
ومــن هنــا فــإ َّن مجموعــة العلــاء األزهريــن واملثقَّفــن املرصيِّــن الذيــن أصــدروا وثيقــة
األزهــر األوىل برعايـ ٍة مــن األزهــر الرشيــف ،وأَت ْبعوهــا ببيــانِ َد ْعــمِ حـراك الشــعوب العربيَّــة
واصلــوا نشــاطهم ،وتدارســوا فيــا بينهــم القواسـ َم
الشــقيقة نحــو الحريَّــة والدميوقراط َّيــة  -قــد َ
الفكريَّ ـ َة املشــركة يف منظومــة الحريَّــات والحقــوق اإلنســانيَّة ،وانتهــوا إىل إق ـرا ِر جمل ـ ٍة مــن
املبــادئ والضَّ وابــط الحاكمــة لهــذه الحريَّــات؛ انطالقًــا مــن متطلبــات اللحظــة التاريخ َّيــة
الراهنــة ،وحفاظًــا عــى جوهــر التوافــق املجتمعــي ،ومراعــا ًة للصالــح العــام يف مرحلــة التحـ ُّول
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ـام واعتــدا ٍل وتوفيــقٍ
ؤسســاتها الدســتوريَّة بسـ ٍ
الدميوقراطــي؛ حتــى تنتقــل األ َّمــة إىل بنــاء ُم َّ
مــن اللــه تعــاىل.
ومبــا ال يســمح بانتشــار بعــض الدعــوات املغرضــة التــي تتــذ َّرع بح َّجــة الدعــوة إىل األمــر
ـب
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر للتد ُّخــل يف الحريَّــات العا َّمــة
َّ
والخاصــة ،األمــر الــذي ال يتناسـ ُ
تحتــاج فيــه البــاد
مــع التطــ ُّور الحضــاري واالجتامعــي ملــر الحديثــة ،يف الوقــت الــذي
ُ
إىل وحــدة الكلمــة والفهــم الوســطي الصحيــح لل ِّديــن ،والــذي هــو رســالة األزهــر ال ِّدينيَّــة
ومســؤول َّيته نحــو املجتمــع والوطــن.
أوالً :حـريَّة العقيدة
ت ُعتَــر حريَّ ـ ُة العقيــدة ،ومــا يرتبــط بهــا مــن حـ ِّـق املواطنــة الكاملــة للجميــع ،القائــم عــى
املســاواة التا َّمــة يف الحقــوق والواجبــات حج ـ َر ال َّزاويــة يف البنــاء املجتمعــي الحديــث ،وهــي
مكفولـ ٌة بثوابــت النصــوص ال ِّدينيــة القطعيَّــة ،ورصيــح األصــول الدســتوريَّة والقانونيَّــة؛ إذ يقول
ـي} [البقــرة ،]256 :ويقــول:
املــوىل  -عـ َّز وجـ َّـل { : -الَ إِكْـ َرا َه ِف ال ِّديــنِ قَـ ْد تَ َبـ َّ َ
ـن ال ُّرشْ ـ ُد ِمـ َن الْ َغـ ِّ
أي مظهـ ٍر
{فَ َمـ ْن شَ ــا َء فَلْيُ ْؤ ِمـ ْن َو َمـ ْن شَ ــا َء فَلْيَ ْك ُفـ ْر} [الكهــف ،]29 :ويرتتَّــب عــى ذلــك تجريـ ُم ِّ
ـكل فــر ٍد يف املجتمــع أ ْن يعتنـ َـق مــن
بس ـ َببِه ،فلـ ِّ
لإلك ـراه يف ال ِّديــن ،أو االضطهــاد أو التمييــز َ
ـس حـ ِّـق املجتمــع يف الحفــاظ عــى العقائــد الســاويَّة؛ فلألديــان
األفــكار مــا يشــاء ،دون أ ْن ميـ َّ
اإلله َّيــة الثالثــة قداســتها ،ولألفـراد حريَّــة إقامــة شــعائرها دون ُعــدوان عــى مشــاع ِر بعضهــم
أو َمسـ ٍ
ـاس بحرمتهــا قــوالً أو فعـاً ،ودون إخــا ٍل بالنظــام العــام.
وملــا كان الوطــن العــريب مهبـ َط ال َوحــي الســاوي وحاضــن األديــان اإللهيــة ،كان أشـ َّد التزا ًمــا
برعايــة قداســتها واحـرام شــعائرها ،وصيانــة حقــوق املؤمنــن بهــا يف حريَّــة وكرامــة وإخــاء.
حـــق حريَّــة االعتقــاد التســلي ُم مبرشوع َّيــة التعــ ُّدد ،ورعايــة حــق االختــاف،
ويرتت َّــب عــى ِّ
ٍ
أســاس َم ِتــ ٍن مــن
كل مواطــن مشــاع َر اآلخريــن ،واملســاواة بينهــم عــى
ووجــوب مراعــاة ِّ
والشاكــة وتكافــؤ الفــرص يف جميــع الحقــوق والواجبــات.
املواطنــة َّ
كــا يرتت َّــب أيضً ــا عــى احــرام حريَّــة االعتقــاد رفــض نزعــات اإلقصــاء والتكفــر ،ورفــض
التو ُّجهــات التــي ت ُِديــ ُن عقائــ َد اآلخَريــن ،ومحــاوالت التفتيــش يف ضامئــر املؤمنــن بهــذه
العقائــد؛ بنــا ًء عــى مــا اســتق َّر مــن نظــمٍ دســتوريَّ ٍة ،بــل بنــا ًء عــى مــا اســتق َّر  -قبــل ذلــك -
الســمحاء يف األثــر النبــوي
بــن علــاء املســلمني مــن أحـ ٍ
ـكام رصيحــة قاطعــة ق َّررتهــا الرشيعــة َّ
ـققت عــن قلبــه)) ،والتــي ق َّر َرهــا إمــام أهــل املدينــة املنـ َّورة اإلمــام مالــك
الرشيــف(( :هــا شَ ـ َ
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واألمئَّــة اآلخــرون بقولــه" :إذا صـ َدر قـ ٌ
ـول مــن قائــل يحتمـ ُـل الكفـ َر مــن مائــة وجـ ٍه ويحتمــل
اإلميــا َن مــن وج ـ ٍه واحــدُ ،ح ِمـ َـل عــى اإلميــان ،وال يجــوز َح ْملُــه عــى الكفــر".
وقــد أعــى أمئَّــة االجتهــاد والترشيــع مــن شــأن العقــل يف اإلســام ،وتركــوا لنــا قاعدتهــم الذهب َّية
التــي ت ُقــ ِّر ُر أنَّــه" :إذا تعــارض العقــل والنقــل قُــ ِّد َم العقــل وأُ ِّو َل النقــل"؛ تغليبًــا للمصلحــة
امل ُعتَــرة ،وإعــاالً ملقاصــد الرشيعــة.
ثان ًيا :حريَّة الرأي والتعبري
حريَّــة الــرأي هــي أ ُّم الحريَّــات كلهــا ،وتتجـ َّـى يف التعبــر عــن الــرأي تعب ـ ًرا ح ـ ًّرا مبختلــف
وتواصــل رقمــي ،وهــي مظهــر الحريَّــات
وســائل التعبــر؛ مــن كتاب ـ ٍة وخطابــة وإنتــاج فنــي
ُ
االجتامعيَّــة التــي تتجــاوز األفـراد لتشــمل غ َريهــم؛ مثــل تكويــن األحـزاب ومنظَّــات املجتمــع
املــدين ،كــا تشــمل حريَّــة الصحافــة واإلعــام املســموع واملــريئ والرقمــي ،وحريَّــة الحصــول
عــى املعلومــات الالزمــة إلبــداء الــرأي ،وال بُـ َّد أ ْن تكــو َن مكفولــة بالنصوص الدســتوريَّة لتســمو
عــى القوانــن العاديَّــة القابلــة للتغيــر.
وقــد اســتق َّرت املحكمــة الدســتوريَّة ال ُعليــا يف مــر عــى توســيع مفهــوم حريَّــة التعبري ليشــمل
ونصــت عــى أنَّــه" :ال يجــوز أ ْن تكــون حريَّــة التعبــر يف
ال َّنقــد الب َّنــاء ولــو كان حــا َّد العبــارةَّ ،
ـروري أ ْن
ـامح فيهــا" ،لكــن مــن الـ َّ
القضايــا العا َّمــة مقيَّــدة بعــدم التجــاوز ،بــل يتعـ َّـن التسـ ُ
نُن ِّبــه إىل وجــوب اح ـرام عقائــد األديــان اإلله َّيــة الثالثــة وشــعائرها؛ ملــا يف ذلــك مــن خطــور ٍة
عــى النســيج الوطنــي واألمــن القومــي ،فليــس مــن حــق أحــد أ ْن يث ـ َر الفــن الطائفيَّــة أو
حــق االجتهــاد بالــرأي العلمــي املقــرن
النعــرات املذهب َّيــة باســم حريَّــة التعبــر ،وإ ْن كان ُّ
املتخصصــة ،والبعيــد عــن اإلثــارة  -مكفــوالً ،كــا ســبق القــول يف حريَّــة
بالدليــل ،ويف األوســاط
ِّ
البحــث العلمــي.
ويعلـ ُن املجت ِمعــون أ َّن حريَّــة الــرأي والتعبــر هــي املظهــر الحقيقــي للدميوقراطيَّــة ،ويُنــادون
بتنشــئة األجيــال الجديــدة وتربيتهــا عــى ثقافــة الحريَّــة وحـ ِّـق االختــاف واح ـرام اآلخَريــن،
ويهيبــون بالعاملــن يف مجــال الخطــاب ال ِّدينــي والثقــايف والســيايس يف وســائل اإلعــام ُمراعــاة
رأي عــام يتَّســم بالتســامح
هــذا ال ُبعــد املهــم يف مامرســاتهم ،وتوخِّــي الحكمــة يف تكويــن ٍ
التعصــب ،وينبغــي لتحقيــق ذلــك اســتحضا ُر التقاليــد
وســعة األفــق ،ويحتكــم للحــوار ونبــذ ُّ
ـواب
الحضاريَّــة للفكــر اإلســامي الســمح الــذي كان يقـــول فيــه أكابــر أمئَّــة االجتهــاد" :رأيــي صـ ٌ
ـبيل لتحصــن حريَّــة
يحتمــل الخطــأ ،ورأي غــري خط ـأٌ يحتمــل الصــواب"؛ ومــن ثـَ ـ َّم فــا سـ َ
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الــرأي ســوى ُمقارعــة الح َّجــة بالح َّجــة طب ًقــا آلداب الحـــوار ،ومــا اســـتـــق َّرت عليــه األع ـراف
الحضاريَّــة يف املجتمعــات الراقيـــة.
ثالثًا :حريَّة البحث العلمي
يُ َع ـ ُّد البحــث العلمــي الجــا ُّد يف العلــوم اإلنســان َّية والطبيع َّيــة والرياضيـ َّـــة وغــــرها ،قاطــر َة
التقـ ُّدم البــري ،ووســيل َة اكتشـ ِ
ـاف ســنن الكــون ومعرفــة قوانينــه؛ لتســخريِها لخــر اإلنســانيَّة،
وال ميكــن لهــذا البحــث أ ْن يت ـ َّم ويــؤيت مثــاره النظريَّــة والتطبيق َّيــة دون تكريــس طاق ـ ِة األ َّمــة
لــه ،وحشــد إمكاناتهــا مــن أجلــه ،ولقــد أفاضــت النصــوص القُرآنيَّــة الكرميــة يف الحــثِّ عــى
النظــر والتف ُّكــر واالســتنباط والقيــاس والتأ ُّمــل يف الظواهر الكون َّية واإلنســان َّية؛ الكتشــاف ســننها
وقوانينهــا ،وم َّهــدت الطريــق ألكــر نهضـ ٍة علميَّــة يف تاريــخ الــرق ،نزلــت إىل الواقع وأســعدت
اإلنســان رشقًــا وغربًــا ،وقا َدهــا علــاء اإلســـــام ونقلــوا شــعلتَها لتــي َء عــر النهضــة الغرب َّية،
كــا هــو معــروف وثابــت.
وإذا كان التفكــر يف عمومــه فريضــ ًة إســام َّي ًة يف مختلــف املعــارف والفنــون كــا يقــول
املجتهــدون ،فــإ َّن البحــث العلمــي النظــري والتجريبــي هــو أداة هــذا الفكــر ،وأه ـ ُّم رشوطــه
املتخصصــون حـــريَّة أكادمي َّيــة تا َّمــة يف إجـراء التجــارب
املؤسســات البحث َّيــة والعلــاء
ِّ
أ ْن متتلـ َـك ِّ
حــق هــذه
وفــرض الفــروض واالحتــاالت ،واختبارهــا باملعايــر العلميَّــة الدقيقــة ،ومــن ِّ
املؤسســات أ ْن متتلـ َـك الخيــال الخ ـاَّق ِ
والخــرة الكفيلــة بالوصــول إىل نتائــج جديــدة تضيـ ُـف
َّ
للمعرفــة اإلنســانيَّة ،ال يُو ِّجههــم يف ذلــك إال أخالقيَّــات العلــم ومناهجــه وثوابتــه ،وقــد كان
ـاب املعرفــة
كبــار العلــاء املســلمني مثــل ال ـرازي وابــن الهيثــم وابــن النفيــس وغريهــم أقطـ َ
العلميَّــة و ُر َّوادهــا يف الــرق والغــرب قُرونًــا عديــدة ،وآ َن األوان لأل َّمــة العربيَّــة واإلســاميَّة أ ْن
تعــو َد إىل ِســباق الق ـ َّوة وتد ُخـ َـل عــر املعرفــة؛ فقــد أصبــح العلــم مصــد َر الق ـ َّوة العســكريَّة
ـبب التقـ ُّدم والتنميــة وال َّرخــاء ،وأصبــح البحــث العلمــي الحـ ُّر َمنــا َط نهضــة
واالقتصاديَّــة ،وسـ َ
التعليــم وســيادة الفكــر العلمــي وازدهــار مراكــز اإلنتــاج؛ إذ تخصــص لهــا امليزان َّيــات الضخمــة،
وكل ذلــك مـ َّـا يتطلَّــب ضــان
وتتشـكَّل لهــا فــرق العمــل ،وتُقـرَح لهــا املرشوعــات الكــرىُّ ،
أعــى سـ ٍ
ـقف للبحــث العلمــي واإلنســاين.
كل تقـ ُّد ٍم علمــي ،وأ ْن يحتكــر مســر َة العلــم ،لــوال
وقــد أوشــك الغــرب أ ْن يقبــض بيديــه عــى ِّ
ـاذج مضيئ ًة ل ُقــدرة الرشق
نهضـ ُة اليابــان والصــن والهنــد وجنـــوب رشقــي آســيا التــي ق َّدمــت منـ َ
عــى كــر هــذا االحتــكار ،ولدخــول عــر العلــم واملعرفــة مــن أوســع األبــواب ،وقــد آ َن األوان
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ليد ُخــل املصــــريون والعــرب واملســلمون ســاح َة املنافســة العلم َّيــة والحضاريَّــة ،ولديهــم مــا
يُؤ ِّهلهــم مــن الطاقــات الروحيَّــة واملاديَّــة والبرشيَّــة وغريهــا مــن ُشوط التق ـ ُّدم يف عــا ٍمل ال
يحــر ُم الضعفــاء واملتخلِّفــن.
راب ًعا :حريَّة اإلبداع األديب والفني
ينقس ـ ُم اإلبــداع إىل إبــدا ٍع علمــي يتَّصـ ُـل بالبحــث العلمــي كــا ســبق ،وإبــداع أديب وفنــي
يتمثَّــل يف أجنــــاس األدب املختلفــة مــن شــعر غنــايئ ودرامــي ،ورس ٍد قصــي وروايئ ،ومــر ٍح
وســر ذاتيَّــة وفنــون برصيَّــة تشــكيليَّة ،وفنــون ســينامئيَّة وتليفزيونيَّــة وموســيقيَّة ،وأشــكا ٍل
كل هــذه الفــروع .واآلداب والفنــون يف جملتهــا تسـ ُ
ـتهدف تنميــة الوعــي
أخــرى ُمسـتَح َدثة يف ِّ
بالواقــع ،وتنشــيط الخيــال ،وترقيــة اإلحســاس الجــايل ،وتثقيــف الحــواس اإلنســانيَّة وتوســيع
َمداركهــا ،وتعميــق ِخــرة اإلنســان بالحيــاة واملجتمــع ،كــا تقــو ُم بنقــد املجتمــع أحيانًــا،
واالســترشاف ملــا هــو أرقــى وأفضــل منــه ،وكلهــا وظائــف ســامية تُــؤ ِّدي يف حقيقــة األمــر إىل
إث ـراء اللغــة والثقافــة وتنشــيط الخيــال وتنميــة الفكــر ،مــع ُمراعــاة ال ِق َيــمِ ال ِّدين َّيــة ال ُعليــا
والفضائــل األخالقيَّــة.
ولقــد مت َّيــزت اللغــة العرب َّيــة َبثائهــا األديب وبالغتهــا املشــهودة ،حتــى جــــاء ال ُقــرآن الكريــم
يف ال ـذِّروة مــن البالغــة واإلعجــاز؛ ف ـزاد مــن جاملهــا ،وأبــرز عبقريَّتهــا ،وتغ ـذَّت منــه فنــو ُن
الشــعر والنــر والحكمــة ،وانطلقــت مواهــب الشُّ ـ َعراء وال ُكتَّــاب  -مــن جميــع األجنــاس التــي
ـت بالعربيَّــة  -تبــد ُع يف جميــع الفنــون بحريَّ ـ ٍة عــى م ـ ِّر العصــور دون
دانــت باإلســام ونطقـ ْ
حــر ٍج ،بــل إ َّن كثـ ًرا مــن العلــاء القامئــن عــى الثقافــة العرب َّيــة واإلســام َّية مــن شــيوخ وأمئَّــة
كانــوا هــم مــن ُرواة الشــعر والقصــص بجميــع أشــكاله ،عــى أ َّن القاعــدة األساسـيَّة التــي تحك ُم
حــدود حريَّــة اإلبــداع هــي :قابل َّيــة املجتمــع مــن ناحيــة ،وقُدرتــه عــى اســتيعاب عنــارص
الــراث والتجديــد يف اإلبــداع األديب والفنــي مــن ناحيــة أخــرى ،وعــدم التعــ ُّرض لهــا مــا مل
ـس املشــاعر الدين َّيــة أو القيــم األخالق َّيــة املســتق َّرة ،ويظـ ُّـل اإلبــداع األديب والفنــي مــن أهـ ِّم
متـ ُّ
مظاهــر ازدهــار منظومــة الحريَّــات األساســيَّة وأشــدها فعاليــة يف تحريــك وعــي املجتمــع
ـرِه؛ فــاآلداب
ترســخت الحريَّــة الرشــيدة كان ذلــك دلي ـاً عــى تحـ ُّ
وإث ـراء وجدانــه ،وكلَّــا َّ
تغياتهــم ،وتعــرض صــورة
والفنــون ِمــرآ ٌة لضامئــر املجتمعــات ،وتعبـ ٌر صــادق عــن ثوابتهــم و ُم ِّ
نــارضة لطُموحاتهــم يف مســتقبلٍ أفضــل.
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والله املوفِّق ملا فيه الخري والسداد.
تحري ًرا يف مشيخة األزهر:
 14من صفـــر ســنة 1433ﻫ
املـــوافـق 8 :مــن يناير سـنـة 2012م
شـيخ األزهــر
أحمــــــد الطـيب
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هولندا :دعوات إىل التسامح بشأن الهجرة واإلسالم
/1461300288979542800/http://www.aljarida.com/articles
أمسية عن التسامح الديني يف تركيا وبناء الكنائس
28189/http://www.turkpress.co/node
(البطريرك) الراعي و(مفتي طرابلس والشامل) الشعار :رسالتنا التسامح والعيش املشرتك
713309=Article.aspx?Type=NP&ArticleID/http://www.almustaqbal.com/v4
الرئيس الرويس يفتتح أكرب مسجد يف موسكو ويدعو اىل التسامح الديني
News.html/530778/http://www.alayam.com/online/international
تعزيز روح التسامح للتغلب عىل اإلضطرابات يف املنطقة
%A 8 %D 8 %B 9 %D 8 % /7 8 5 6 5 1 /h t t p : / / a a w s a t . c o m / h o m e / a r t i c l e
-8 6 %D 9 %A 8 %D 8 % -8 7 %D 9 %8 4 %D 9 %8 4 %D 9 %A 7 %A F - % D 8 %D 8
-8 4 %D 9 %A 2 %A F - % D 8 %8 A % D 8 %D 9 %A 7 %D 8 %B 2 %D 8 %
% �D 8 % /8 6 %D 9 %A 7 %8 A % D 8 %D 9 %8 7 %D 9 %8 6 %D 9 %
84%D9%A7%AD-%D8%D8%88%D9%B1%D8%-B2%8A%D8%D9%B2%D8%B9%AA%D8
BA%D%AA%D8%D8%84%D9%84%AD-%D9%D8%85%D9%A7%D8%B3%AA%D8%D8%
B%D8%B6%D8%A7%D8%84%D9%A7%D8%-89%D9%84%D9%B9%D8%-A8%D8%84%9
%84%D9%A7%8A-%D8%D9%81%AA-%D9%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%7
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A 9 %D 8 %8 2 %D 9 %B 7 %D 8 %8 6 %D 9 %8 5 %D 9
دعم حقوق املواطنة والتعايش السلمي بني املسيحيني واملسلمني يف الرشق االوسط
A7 %D8 %B9 %AA%D8 %D8 %84 %D9 %A7 %http://www.al-amine.org/%D8
8A- %D9 %85 %D9 %84 %D9 %B3 %D8 %84 %D9 %A7 %D8 %-B4 %8A%D8 %D9 %
AD%D%8A%D8%D9%B3%D8%85%D9%84%D9%A7%D8%-86%8A%D9%D9%A8%%D8
/85%D9%84%D9%B3%D8%85%D9%84%D9%A7%D8%88%D9%-86%8A%D9%8A%D9%9
مؤمتر يف مجلس النواب (اللبناين) عن التنوع واملشاركة والتسامح
292102/http://www.lebanondebate.com/news
بوتفليقة يدعو إىل التسامح والحوار بعد صدامات غرداية
130233=http://www.cnbcarabia.com/?p
الرئيس اإلندونييس يدعو إىل التسامح الديني
html.801080/http://www.alwasatnews.com/news
االتحاد األورويب يدعو لقرار أممي بشأن التسامح الديني
84%D9%A7%D8%/11/3/2006/http://www.aljazeera.net/news/international
D%A3%D8%84%D9%A7%AF-%D8%D8%A7%AD%D8%AA%D8%D8%A7%D8%
-88%D9%B9%AF%D8%8A%D8%8A-%D9%D9%A8%D8%88%D9%B1%D8%88%9
8A-%D9%85%D9%85%D9%A3%D8%-B1%D8%A7%D8%B1%D8%82%D9%84%D9%
D%A7%D8%B3%AA%D8%D8%84%D9%A7%D8%-86%D9%A3%D8%B4%D8%A8%%D8
8A%D9%86%8A%D9%AF%D9%D8%84%D9%A7%AD-%D8%D8%85%9
الرئيس املرصي يدعو إىل التسامح بني الديانتني املسيحية واإلسالم
30359=id&36=http://www.shamspress.com/?page=show_det&category_id
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رئيــس الــوزراء (اليمنــي) يؤكــد عــى أهميــة ترشــيد الخطــاب الدينــي مبــا يخــدم القضايــا
الوطنيــة ويرفــع مســتوى ثقافــة املجتمــع
328214=http://www.sadaaden.uk/m/read-news.aspx?id
مهرجان بروكسيل يدعو إىل تشجيع قيم التسامح
html.89689/http://assabah.ma
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