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اإلفتتاحية  

يتنــزل هــذا العــدد األول مــن دوريــات دعــم فــي إطــار مشــروع الديمقراطيــة 
المرتكــزة علــى الحقــوق الــذي أطلقــه مركــز دعــم التحــول الديمقراطــي وحقــوق 
ــى  ــدف ال ــذي يه ــة، وال ــة للديمقراطي ــة األوروبي ــن المؤسس ــم م ــان بدع اإلنس
الدفــع نحــو مجتمعــات تتمتــع بالمعرفــة الالزمــة لوضــع تصــورات لخطــط وحلــول 
ــوق  ــادئ حق ــى مب ــة التحــول الديمقراطــي المرتكــز عل ــة داعمــة لعملي ديمقراطي
اإلنســان فــي شــموليتها وكونيتهــا مــن خــالل توفيــر األدبيــات المتعلقــة بالتحــول 
الديمقراطــي وحقــوق اإلنســان ، بشــكل يســاعد فــي ســد فجــوة معرفيــة كبيــرة 
فــي هــذا الملــف وتوفيــر عــدد مــن التوصيــات والخطــط والحلــول البديلــة القائمــة 
ــات  ــن الحكوم ــاون بي ــتوى التع ــز مس ــق وتعزي ــاركي والتواف ــج التش ــى المنه عل
ــا المتعلقــة بحقــوق  واألحــزاب ومنظمــات المجتمــع المدنــي فيمــا يخــص القضاي
اإلنســان والتحــول الديمقراطــي إضافــة إلــى توفيــر منبــر آمــن للنقــاش للنشــطاء 
السياســيين والحقوقييــن وتحســين القــدرات المعرفيــة للنشــطاء الحقوقييــن 
ــا  ــن وذوي اإلختصــاص المشــاركين فيمــا يخــص القضاي والسياســين واألكاديمي
ــا. المتعلقــة بالتحــول الديمقراطــي وحقــوق اإلنســان فــي كل مــن تونــس وليبي

إلــى جانــب موقــع مرصــد دعــم الــذي يحتــوي علــى مكتبــة قيمــة مــن 
المنشــورات واألدبيــات الخاصــة بهــذا المجــال وإلــى جانــب المخيمــات التدريبيــة 
الخاصــة بالديمقراطيــة المرتكــزة علــى الحقــوق يقــوم مركــز دعــم بنشــر دوريــة 
ثالثيــة خاصــة بقضايــا حقــوق اإلنســان واإلنتقــال الديمقراطــي فــي تونــس وليبيــا 

ــة. ــع الدوري ــدى لمناقشــة مواضي ــع منت ــوازي م بالت

فــي هــذا العــدد األول مــن دوريــة دعــم تــم إختيــار موضــوع التعــدد الثقافــي 
والديمقراطيــة، وقــد تــم هــذا اإلختيــار بنــاًءا علــى جملــة مــن المعطيــات.

فــي الواقــع، لمــس فريــق المركــز خــالل  المعســكر التدريبــي األول حــول 
الديمقراطيــة المبنيــة علــى الحقــوق تحمسًــا مــن  الشــباب لموضــوع الديمقراطية 
ــوف  ــن أو مــع ضي ــع المدربي ــك خــالل نقاشــاتهم ســواء م ــي، وذل ــدد الثقاف والتع
ــى هامــش أنشــطة المعســكر، وهــو  المعســكر أو حتــى مــع بعضهــم البعــض عل
مــا دفعنــا إلــى هــذا اإلختيــار إلســتثمار هــذا التالقــي والتبــادل حتــى يتواصــل  عبــر 
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صفحــات دوريــة مركــز دعــم األولــى.

ــي  ــكاليات الت ــر اإلش ــي جوه ــزل ف ــي يتن ــدد الثقاف ــن التع ــث ع ــا أن الحدي كم
تمــس اإلنســانية بصفــة عامــة ألن التنــوع الثقافــي هــو جوهــر التنــوع واإلختــالف، 
والخــوض فــي هــذه المســألة هــو دفــاع عــن هذيــن المفهوميــن اللذيــن ال 
ــة حديثــة وال يتحقــق إســتقرار مــن دون إحترامهمــا، وال يمكــن تخيــل  تبنــى دول

ــا. ــى عليه ــي تبن ــية الت ــة األساس ــا الدعام ــن دون أن يكون ــة م ديمقراطي

أمــا علــى المســتوى اإلقليمــي فتُعتبــر معالجة قضايــا التنوع من أهــم التحديات 
ــورات  ــا التط ــي تفرزه ــة الت ــية العربي ــة السياس ــف األنظم ــتواجهها مختل ــي س الت
الحاليــة التــي يشــهدها العالــم العربــي وخاصــة منطقــة الثــورات العربيــة خاصــة 
تونــس ومصــر وليبيــا. بالتأكيــد إّن هــذه التغيــرات ســتلقي بأثرهــا المباشــر علــى 
التعاطــي القانونــي مــع المســألة وهنــا يتوجــب علــى هــذه األنظمــة أن تعمــل علــى 
ــا  ــرام حقوقه ــية وإحت ــة السياس ــي العملي ــة ف ــات الثقافي ــف المكون ــراك مختل إش
حتــى يتــم المســاهمة فــي إندماجهــم بمجتمعاتهــم علــى أســاس مــن المســاواة 

التامــة وبالتالــي تحقيــق نهضــة المجتمــع.

ــي  ــز الرئيس ــا المحف ــر منه ــب كبي ــي جان ــل ف ــات تمث ــذه المعطي ــف ه مختل
ــا وراء الخــط  إلختيــار موضــوع التعــدد الثقافــي والديمقراطيــة وهــي كذلــك أيضً
المنهجــي الــذي تــم إختيــاره فــي إنتخــاب وترتيــب مواضيــع الورقــات التــي تؤثــث 

هــذا العــدد.

ــك  ــي فل ــي تســبح ف ــم والمصطلحــات الت ــع نظــرًا لتشــعب المفاهي ــي الواق ف
ــة  ــا بداي ــة، إرتأين ــه بالديمقراطي ــي عالقت ــيما ف ــي وال س ــدد الثقاف ــوع التع موض
التوقــف عنــد محطــة قاموســية قــدم لنــا مــن خاللهــا المفكــر المصــري الدكتــور 

ــوع. ــي الموض ــة ف ــم الجوهري ــض المفاهي ــى بع ــري مصطف يس

المحطــة المفاهيميــة الثانيــة، نتوقــف فيهــا مــع األســتاذة مــروة بلقاســم التــي 
تتنــاول مفهــوم األقليــات فــي القانــون الدولــي.

ملــف العــدد يفتتحــه أيضًــا الدكتــور يســري مصطفــى بمقالــة شــاملة تتنــاول 
المســألة بشــكل أفقــي عنوانهــا »رهانــات الديمقراطيــة متعــددة الثقافــات، قــراءة 

فــى تقريــر التنميــة البشــرية 2004 »الحريــة الثقافيــة فــى عالمنــا المتنــوع«.

أول المقــاالت المحوريــة تأتينــا مــن األســتاذ محمــد بــن موســى الــذي 
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ــة  ــا المواطن ــة لقضاي ــوان »دوافــع التعايــش: وجهــة نظــر بهائي يقــدم ورقــة بعن
والديمقراطيــة«.

بعــد ذلــك يقــدم لنــا الصديــق خالــد وهلــي مــن ليبيــا ورقــة حــول “األقليــات 
ــا” فــي الدســتور الليبــي، التبــو نموذجً

ــح  ــد صال ــق محم ــع الصدي ــرى م ــية أخ ــة تونس ــد محط ــف عن ــك نتوق ــد ذل بع
ــس«. ــي تون ــم ف ــع المي ــول »مجتم ــه ح ــا رؤيت ــدم لن ــدر ليق قوي

ــة فاتــن محمــد  تحــت  ــة فهــي بإمضــاء الناشــطة الليبي أمــا المحطــة الموالي
ــا«. ــوارق فــي ليبي ــاة الت ــوان »صــورة عــن قــرب لمعان عن

ــوع  ــاول موض ــار تن ــم إختي ــة ت ــاالت المتنوع ــاء مــن المق ــد هــذه الفسيفس بع
الديمقراطيــة والتنــوع الثقافــي فــي فقــرة ذات أســلوب مختلــف ويتنــزل فــي ذات 
الوقــت بالتــوازي مــع المقــاالت وذلــك عبــر تنظيــم وإخــراج حــوارات مــع مفكريــن  
ــن  ــن تفكيريي ــت لتياري ــي ذات الوق ــان ف ــدد وينتمي ــوع الع ــي موض ــن  ف مميزي
ــي  ــد الغنوش ــيخ راش ــي والش ــال القرام ــرة آم ــورة والمفك ــا الدكت ــن و هم مختلفي

رئيــس حــزب حركــة النهضــة.

ــدد  ــذا الع ــل ه ــاده و أن يمث ــي إجته ــا ف ــه كان موفًق ــم أن ــز دع ــو  مرك يرج
إضافــة قيمــة للكتابــات المعاصــرة حــول موضــوع التعــدد الثقافــي وعالقتــه 

بالديمقراطيــة.

قراءة ممتعة !
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محطة مفاهيمية
من خالل مختارات من مقاالت منشورة 

للدكتور يسري مصطفى

1 . التعددية الثقافية1
تنــص المــادة األولــى مــن إعــالن اليونســكو بشــأن التنــوع الثقافــي: ” تتخــذ الثقافــة أشــكااًل 
ــزة  ــات الممي ــدد الهوي ــة وتع ــي أصال ــوع ف ــذا التن ــى ه ــان. ويتجل ــكان والزم ــر الم ــة عب متنوع
ــدرًا  ــه مص ــي، بوصف ــوع الثقاف ــانية. والتن ــا اإلنس ــف منه ــي تتأل ــات الت ــات والمجتمع للمجموع
للتبــادل والتجديــد واإلبــداع، هــو ضــروري للجنــس البشــري ضــرورة التنــوع البيولوجــي بالنســبة 
للكائنــات الحيــة. وبهــذا المعنــى، فــإن التنــوع الثقافــي هــو التــراث المشــترك لإلنســانية، وينبغــي 
اإلعتــراف بــه والتأكيــد عليــه لصالــح أجيــال الحاضــر والمســتقبل”. ويميــز اإلعــالن بيــن مفهومــي 
التنــوع والتعدديــة الثقافيــة، حيــث يشــير إلــى أن “التعدديــة الثقافيــة هــي الــرد السياســي 
ــون  ــب أن تك ــة يج ــإن التعددي ــي، ف ــع ديمقراط ــار مجتم ــي إط ــي”، وف ــوع الثقاف ــع التن ــى واق عل
إســتراتيجية واعيــة ليــس فقــط لضمــان اإلعتــراف بالتنــوع ولكــن أيضًــا تنظيمــه وفــق مبــادئ 

حقــوق اإلنســان.
ويشــير إعــالن اليونســكو إلــى مســألة هامــة وهــي الفــرق بيــن التنــوع والتعدديــة، فالتنــوع 
واقــع أمــا التعدديــة فهــي اإلطــار السياســي اّلــذي يجــري بموجبــه ومــن خاللــه اإلعتــراف بهــذا 
الواقــع وعقلنتــه. ومــن ثــم “يجــب أال نخلــط بيــن التعدديــة الثقافيــة ومجــرد اإلعتــراف بوجــود 
مجتمــع متعــدد الثقافــات. لقــد وجُــدت دائمًــا، مجتمعــات متعــددة الثقافــات، ويمكــن مــن وجهــة 
ــي  ــرف، ه ــم تعت ــك أو ل ــت بذل ــواء إعترف ــم، س ــدول- األم ــا أن كل ال ــد عمليً ــا، أن نؤك ــر م نظ
مجتمعــات ذات تعــدد ثقافــي، بفعــل تنــوع المجموعــات والســكان المكوّنيــن لهــا. فــي كبــرى 
العواصــم المعاصــرة يمتــد، عمليًــا، مشــهد التنــوع الثقافــي أمــام الناظريــن فــي كل مــكان وآن”

https:// ،2013 1من مقال “التعددية والخصوصية الثقافية” للدكتور يرسي مصطفى املنشورة باملوقع الفكرّي ثقايّف “األوان” بتاريخ 8 ديسمرب 

www.alawan.org/2013/12/08/التعددية-والخصوصية-الثقافية/ .
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الجديد إذا هو التعددية كفكرة وليس التنوع كواقع.
ــل  ــرت بمراح ــد م ــك، فق ــا كذل ــن دائمً ــم تك ــا اآلن، ل ــا نفهمه ــدد، كم ــرة التع ــن فك  ولك
ــل أن  ــر، قب ــع عش ــرن التاس ــات الق ــي نهاي ــة ف ــتعماري وبالعنصري ــر اإلس ــا بالفك ــة إرتباًط مختلف
ــي شــهدت موجــات مــن الهجــرة  ــة واّلت ــى موضــوع سياســي فــي المجتمعــات الغربي تتحــول إل
فــي بدايــات القــرن العشــرين، وباتــت موضوعًــا كونيًــا علــى مشــارف القــرن الحــادى والعشــرين. 
إن التعدديــة الثقافيــة كفكــرة ومفهــوم ظهــرت فــي بدايــات القــرن العشــرين فــي المجتمــع 
األمريكــي، بســبب الهجــرات الواســعة لجماعــات تشــكل أعــراق وثقافــات مختلفــة، وزادت هــذه 
ــادة فــي حــدّة الخــوف مــن  ــى وصاحبهــا زي ــة األول ــا بســبب الحــرب العالمي الهجــرات مــن أورب
األجانب“ومــن ثــم أصبحــت كلمــات الســرّ هــي األمركــة والتمثــل، ال التعدديــة والتنــوع” . وقــد 
تطلــب األمــر مــرور عقــود مــن الزمــن قبــل أن يتــم اإلهتمــام بالتعدديــة الثقافيــة فــي أمريــكا 
الشــمالية فــي الســتينات قبــل أن تتبنــى إجــراءات فــي هــذا الصــدد فــي الثمانينــات، وفــي العــام 
1971 إختــارت كنــدا رســميًا إنتهــاج سياســية سُــميت تعدديــة ثقافيــة لمعالجــة مطالــب األقليــة 
ــم  ــا فل ــا فرنس ــرة. أم ــن الهج ــدرة م ــة أو المنح ــرى األصلي ــة األخ ــات األقلي ــة ومجموع الكيبيكي

تُدخِــل مفهــوم التعدديــة إال فــي التســعينات .
األكاديميــة،  األوســاط  فــي  بــارزة  مكانــة  تحتــل  الثقافــة  بــدأت  التســعينيات  وبحلــول 
ــن  ــة م ــة بداي ــة بالثقاف ــه صل ــا ل ــكل م ــبوق ب ــر مس ــام غي ــدأ إهتم ــة، فب ــية والحقوقي والسياس
صناعــة الموضــة وقوائــم الطعــام، وإنتهــاء بــكل أنــواع الخــوف المرتبطــة بالقيــم الثقافيــة مثــل 
الخــوف مــن األجانــب، والخــوف مــن اإلســالم، والخــوف مــن الغــرب، والخــوف مــن ذوى التوجهــات 
ــة  ــام بالمركزي ــه زاد اإلهتم ــت ذات ــذا الوق ــي ه ــاوف. وف ــن المخ ــا م ــة وغيره ــية المثلي الجنس
الثقافيــة واإلثنيــة، والهيمنــة الثقافيــة، واألمركــة والتنميــط. وهكــذا أصبحــت الثقافــة موضوعًــا 

ــا. ــه ثقافيً ــر مــن كون ــا وسياســيًا أكث إقتصاديً
ويأتــي اإلهتمــام الحالــي بالتعدديــة والتنــوع فــي محاولــة لعقلنــة وإســتيعاب الحالــة الثقافيــة 

غيــر المســتقرة اّلتــي يشــهدها عالمنــا المعاصــر. 
ويــرى أنصــار التعدديــة الثقافيــة أنهــا صيغــة ليــس فقــط للتعايــش، وإنمــا للثــراء الثقافــي 

كذلــك .
والغــرض مــن التعدديــة الثقافيــة هــي تنظيــم العالقــة بيــن جماعــات وليــس أفــراد، فـ“غايــة 
التعدديــة الثقافيــة هــي اإلرتقــاء بتســاوي المعاملــة تجــاه مختلــف المجموعــات الثقافيــة الممثلــة 

لألمــة، تلــك اّلتــي يعتــرف بكرامتهــا علنًــا. 
ومــع ذلــك ال يمكــن تجاهــل الجــدل الحالــي حــول التعدديــة الثقافيــة يأخــذ، منحــى هوياتيًــا، 
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ــل  ــل تتص ــم، ب ــل والتعلي ــدود العم ــد ح ــف عن ــب ال تق ــة، فالمطال ــات الديني ــة للمجموع وخاص
ــة  ــد الثقافي ــاظ ببعــض التقالي ــة واإلحتف ــزيّ والرمــوز الديني ــق بال ــب أخــرى تتعل ــك بمطال كذل

اّلتــي تخــص هــذه الجماعــة أو تلــك. 

2. العادات والتقاليد2
ــى  ــل ف ــة تتمث ــة وإجتماعي ــام ظواهــر ثقافي ــى تعريفهــا الع ــد ف ــادات والتقالي ــي الع تعن
ســلوكيات وممارســات إجتماعيــة وثقافيــة موروثــة أو مســتحدثة تســهم فــى تشــكيل الوعــى، 
وألنهــا كذلــك فغالبًــا مــا يتــم النظــر إليهــا على أنهــا أحد مكونــات الهويــة الثقافيــة. وبغض 
ــص  ــدات خصائ ــات والمعتق ــذه الممارس ــة، فله ــلبية أو اإليجابي ــا الس ــن طبيعته ــر ع النظ
معينــة، فهــى فــى الغالــب مجموعــة مــن األعــراف المتفــق عليهــا بــدون أن تكــون مكتوبــة 
أو مدونــة، ولكنهــا تحظــى بمشــروعية لكونهــا محــل إتفــاق بحكــم توارثهــا أو إتســاع نطــاق 
ممارســتها. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن العــادات والتقاليــد لهــا وظائــف إجتماعيــة تنظيميــة 
ــدد  ــة. وتتع ــة أو متجانس ــة ثابت ــن منظوم ــر ع ــى ال تعب ــة، فه ــة ثالث ــن ناحي ــة. وم وأخالقي
المواقــف إزاء عــادات وتقاليــد بعينهــا، فأحيانًــا مــا يتــم النظــر إليهــا علــى أنهــا تعبيــر عــن 
ممارســات وســلوكيات إيجابيــة وبالتالــي يجــب المحافظــة عليهــا، فيقــول البعــض مثــاًل«  أن 
هــذه عاداتنــا وتقاليدنــا ويجــب أن نحترمهــا«، وقــد تكــون ســلبية وينبغــى تغييرهــا، فيقــول 

آخــرون »أن علينــا مواكبــة العصــر والتخلــص مــن العــادات والتقاليــد المقيــدة«.
وتلعــب العــادات والتقاليــد دورًا فــى فــى التنظيــم اإلجتماعــي، حيــث يكــون لهــا ســلطة 
قــد تفــوق ســلطة القانــون وتحديــدًا فــى المجتمعــات التقليديــة. ومــن أبــرز األمثلــة علــى 
ــث عــن  ــون. ويســتدعي الحدي ــأر” كوســيلة للقصــاص خــارج نطــاق القان ــك ظاهــرة “الث ذل
ظاهــرة الثــأر الحديــث عــن تقليــد مــواز “الديــة” كبديــل مــادي عــن القصــاص والهــدف منــه 
تعويــض أهــل القتيــل وتجنــب المزيــد مــن إراقــة الدمــاء. وعلــى الرغــم مــن أن الديــة بديــل 
إيجابــى عــن الثــأر، إال أنهــا تعــد إنتقاصًــا مــن ســلطة القانــون وتعبيــر عــن إزدواجيــة معاييــر 
العدالــة، فالدولــة المصريــة علــى ســبيل المثــال والتــي مــن المفتــرض أنهــا دولــة قانــون، 
تلجــأ فــى كثيــر مــن األحيــان إلــى رعايــة هــذه األنمــاط التقليديــة فــى التصالح/القصــاص، 
والحظنــا فــى كثيــر مــن األحيــان مشــاركة مســئولي الدولــة فــى جلســات صلــح عرفيــة بعيــدًا 

عــن اإلجــراءات القانونيــة.

http://www.wataninet. ، 2015-10-26 2 من مقال » العادات والتقاليد« للدكتور يرسي مصطفى املنشور ببوابة »وطني نت« بتاريخ   

com/2015/10/العادات-والتقاليد/376280/ 
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3. النسبية الثقافية3
تعنــى النســبية الثقافيــة )الخصوصيــة( فــى أكثــر تعريفاتهــا رواجًــا أن القيــم واألخــالق 
وغيرهــا مــن المنتجــات الثقافيــة هــى أمــور نســبية لــكل مجتمــع، فمــا يصلــح هنــاك قــد ال يصلــح 
هنــا والعكــس صحيــح. وبالتالــي فإننــا ال نســتطيع أن نقــول ببســاطة أن بعــض أنمــاط الســلوك 
صحيحــة أو خاطئــة، فهــى كذلــك فقــط بالنســبة لســياق ثقافــي معيــن. فمــا يعــد خاطًئــا بالنســبة 

لمنظومــة ثقافيــة مــا، قــد يكــون مقبــواًل وصحيحًــا فــى منظومــة ثقافيــة أخــرى.
وهكــذا تنتفــي فكــرة المعاييــر الكونيــة، وتبقــى فكــرة المعاييــر النســبية التــي تتعلــق بــكل 
ــه  ــر إلي ــم النظ ــا ت ــا إذا م ــق م ــف ببري ــذا التعري ــل ه ــى مث ــا يحظ ــة م ــة، وبدرج ــة ثقافي منظوم
ــى  ــة عل ــار كارثي ــه آث ــة ل ــة العملي ــى التجرب ــه ف ــة، إال أن ــة كقيم ــة الثقافي ــور التعددي ــن منظ م
ــاء  ــى اإلحتف ــت عل ــب مغلوطــة وأخــرى ســلبية ترتب ــات. فثمــة جوان ــا الجماع ــراد وربم ــاة األف حي

ــلبية. ــا الس ــال جوانبه ــة وإغف ــة الثقافي ــة والتعددي بالخصوصي
ــود  ــى الجم ــل إل ــى، تحي ــق أخالق ــى طب ــا عل ــا لن ــرى تقديمه ــا يج ــة، كم ــة الثقافي الخصوصي
ــا.  والجوهــر الثابــت الــذي ال يتغيــر قــد يهيــل الدهــر عليــه التــراب، فيختفــي ولكــن يظــل كامنً
إنــه التــراث المفــارق للواقــع والمتجــاوز للتاريــخ. فهــى األصالــة التــي ال تعــرف تاريخًــا ألنهــا فــى 
جينــات أمــة ليســت ســوى جســدًا ثقافيًــا. ولــذا فــإن أنصــار الخصوصيــة الثقافيــة ال يتجاهلــون 
ــة فحســب، وإنمــا يحاربونهــا ألنهــا تفضــح الجمــود عندمــا تتعامــل مــع  ــة اإلجتماعي الخصوصي

الواقــع فــى تاريخيتــه وفــى تعقيداتــه. 
مــن الناحيــة الواقعيــة للخصوصيــة الثقافيــة وظيفــة، إنهــا وظيفــة ســلطوية بإمتيــاز، فهــى 
أداة الســلطة )السياســية والثقافيــة( للــم شــمل القطيــع المعــرض لإلنفــالت بســبب عجز الســلطة 
السياســية، وعنــت الســلطة األبويــة، وتضــارب المصالــح الواقعيــة، أمــا الخصوصيــة اإلجتماعيــة 
فهــي ذات وظيفــة معرفيــة، ألنهــا تكشــف لمــاذا نحــن أغنيــاء أو فقــراء، ســادة أم تابعيــن، أقويــاء 

أو ضعفــاء.

4. الطائفية
ــة  ــاء لجماع ــون إنتم ــا يك ــا م ــذي غالبً ــاء وال ــن اإلنتم ــدي م ــط تقلي ــن نم ــة ع ــر الطائف تعب
دينيــة أو إجتماعيــة أو مهنيــة. وبهــذا المعنــى فــإن اإلنتمــاء الطائفــي يشــكل نوعًــا معينًــا مــن 
الهويــة كأن يقــول الشــخص »أنــا مســلم أو مســيحي أو يهــودي«، ومــع ذلــك يمكــن أن يكــون 
الشــخص مســلمًا أو مســيحيًا أو يهوديًــا بــدون أن يكــون طائفيًــا. والمحــدد فــى هــذه الحالــة 

  3 من  كتاب أوهام األصالة، النسبية الثقافية وعاملية حقوق اإلنسان، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2016
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هــو موقــع هــذه الهويــة الدينيــة مــن الهويــات األخــرى التــي تحــدد الوجــود اإلجتماعــي للفــرد. 
ففــي المجتمعــات التقليديــة كان هــذا النــوع مــن الهويــة يتصــدر قائمــة الهويــات واإلنتمــاءات 
الجماعيــة، فلــم يكــن للفــرد مــن وجــود مســتقل، ولكــن وجــوده أرتبــط بالطائفــة أو الجماعــة 
التــي ينتمــي إليهــا. أمــا فــى العصــر الحديــث فقــد أصبــح للفــرد وجــودًا مســتقاًل فــى إطــار دولــة 
مــن المفتــرض أن تتعامــل معــه كمواطــن بغــض النظــر عــن اإلنتمــاءات الدينيــة والعرقيــة أو 
الجنســية أو غيــره. فالمواطنــة هــى اإلنتمــاء لإلطــار األوســع لترشــيد الهويــات وتنظيــم العالقــات، 
بــدون اإلعــالء مــن شــأن اإلنتمــاءات األخــرى أو كبتهــا، ولكــن مــن أجــل إبقائهــا ضمــن المجــال 
الخــاص للفــرد، أو ظهورهــا الطقوســي والســلمي فــى المجــال العــام. هــذا هــو واقــع المجتمعــات 
ــار  ــذا اإلط ــراء له ــل أو إهت ــدث خل ــة. وإذا ح ــة الدول ــرد وطبيع ــود الف ــدد وج ــذي يح ــة ال الحديث
األوســع )المواطنــة(، فــإن اإلنتمــاءات األخــرى تظهــر علــى الســطح ولكــن بصــورة غيــر طبيعيــة، 
وعندهــا يتحــول اإلنتمــاء الطائفــي إلــى طائفيــة، واإلنتمــاء العرقــي إلــى نزاعــات عرقيــة، وكالهــا 
يمكــن أن يتحــول بســهولة إلــى نزاعــات و صراعــات، وكلنــا يعلــم تمــام العلــم كــم مــن الجرائــم 

تــم إرتكابهــا بإســم الدفــاع أو حمايــة اإلنتمــاءات الدينيــة أو العرقيــة.

5. الصور النمطية4
ــف  ــم تصني ــث يت ــة الشــائعة حي ــة واإلجتماعي ــة أحــد الظواهــر الثقافي ــر الصــور النمطي تعتب
األشــخاص والجماعــات لتمييزهــم عــن اآلخريــن. ولــذا فــإن التعبيــر األمثل عــن التنميــط أو الصور 
النمطيــة هــو وصفهــا بالقوالــب الثقافيــة الجاهــزة والتــي يتــم وضــع األشــخاص والجماعــات فيهــا 
وعزلهــم ثقافيًــا وإجتماعيًــا مــن خــالل أحــكام غالبًــا مــا تكــون ســلبية، ولكنهــا أيضًــا يمكــن أن 
تكــون إيجابيــة. والمشــكلة ليســت فــى كونهــا إيجابيــة أو ســلبية، ولكــن لكونهــا غيــر موضوعيــة 
ــى  ــاس علم ــى أس ــز عل ــا ال ترتك ــة إلنه ــة هش ــور النمطي ــت الص ــإذا كان ــك، ف ــع ذل ــة. وم ومخل
ــا  ــط بم ــا ترتب ــا أنه ــبب قوته ــة، وس ــة الثقافي ــن الناحي ــوة م ــع بق ــا تتمت ــى، إال أنه أو موضوع
يُعــرف بسياســات الهويــة، فوضــع اآلخــر فــى قالــب معيــن كأن يكــون غبيــا أو عنيًفــا أو كســواًل 
ــا  ــو م ــة وه ــى البيولوجي ــة أو حت ــماتها الثقافي ــى س ــذه ه ــة ه ــن جماع ــزء م ــه ج ــى أن ــخ، يعن إل
يبــرر إســتبعاده وربمــا الســيطرة عليــه. وألن التنميــط يرتبــط بسياســات الهويــة فــإن عمليــات 
التصنيــف ال تتعلــق فقــط بالثقافــة كاإلنتمــاء لجماعيــة دينيــة أو ثقافيــة أو لغويــة معينــة، ولكــن 
أيضًــا بالبيولوجيــا كلــون البشــرة واإلنتمــاء العرقــي أو الجنســي وهــو مــا يجعــل الصــور النمطيــة 
تبــدو وكأنهــا مســألة طبيعيــة، بمعنــى أنهــا ليســت منتجًــا ثقافيًــا يجــري إنتاجــه بشــكل فــردي، 
بــل إنعكاسًــا ألفــكار ومعتقــدات ثقافيــة يجــري مــن خاللهــا النظــر إلــى اآلخريــن ضمــن الجماعــة 

 4 من مقال الصور النمطية ىف ميزان حقوق اإلنسان، مجلة رسالة النور،  الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتامعية، مرص
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أو خارجهــا والحكــم عليهــم أخالقيًــا.
وبهــذا المعنــى فــإن الثقافــة هــى التربــة التــي تنشــأ وتزدهــر فيهــا الصــور النمطيــة، وبمــا أن 
الثقافــة غيــر متجانســة ومتنوعــة ومتغيــرة فإنهــا، مــن ناحيــة، تنتــج أنواعًــا متعــددة مــن الصــور 
النمطيــة، ولكنهــا، مــن ناحيــة أخــرى، عندمــا تتغيــر تجعــل صــور نمطيــة أخــرى تذبــل وتمــوت. 
وال شــك أن المعرفــة العلميــة تغيــر مــن طبيعــة الثقافــة فتهــدم الكثيــر ممــا يمكــن النظــر إليــه 
بإعتبــاره مســلمات ومعتقــدات ثابتــة. ولكــن األمــر ال يتوقــف فقــط علــى المعرفــة العلميــة والتــي 
تبــدو نظريــة، فالتغيــرات تحــدث عندمــا تأخــذ أبعــادًا إجتماعيــة وسياســية. إن تغيــر مــوا زييــن 
القــوى بيــن الفئــات والجماعــات واألمــم يؤثــر مباشــرة علــى ثوابتهــا ومعتقداتهــا، ومــن ثــم علــى 
الصــور النمطيــة التــي تــرى اآلخــر مــن خاللهــا. ولعــل المثــال األبــرز فــى هــذا الســياق هــو الصــور 
النمطيــة بشــأن النســاء والرجــال والتــي تتركــز علــى معتقــدات ثقافيــة وموازيــن قــوى إجتماعيــة 
تصــور الرجــال علــى أنهــم أشــداء والنســاء علــى أنهــن ضعيفــات، ولكــن مــع تطــور المجتمعــات 
وحصــول النســاء علــى الكثيــر مــن الحقــوق، بدرجــات متفاوتــة بالتأكيــد، تغيــرت موازييــن القــوى، 

ممــا أدى إلــى تراجــع الصــور النمطيــة الســائدة فــى الكثيــر مــن المجتمعــات واألوســاط.

6. النوع اإلجتماعي5
علــى الرغــم مــن أن مصطلــح »النــوع اإلجتماعــي« gender بــات متــداواًل بشــكل واســع مــن 
خــالل منظمــات المجتمــع المدنــي والهيئــات الدوليــة المعنيــة بالمســاواة بيــن الجنســين، ولحــد 
ــا بيــن هــذا  ــاك خلــط يحــدث أحيانً ــة، إال أن هن مــا مــن خــالل اإلعــالم والمؤسســات األكاديمي
مصطلــح النــوع اإلجتماعــي وحقــوق النســاء، حيــث يتصــور البعــض أن »النــوع اإلجتماعــى« يعنــي 
ــن الرجــال والنســاء ولكــن مــن منظــور  ــة بي ــي العالق ــه يعن ــى الحصــري، أو أن »المــرأة« بالمعن
ــة  ــة الوثيق ــكار العالق ــال إن ــأي ح ــن ب ــه ال يمك ــن أن ــم م ــى الرغ ــط. وعل ــن فق ــاء وحقوقه النس
بيــن مصطلــح النــوع اإلجتماعــي وحقــوق النســاء، إال المشــكلة فــى الخلــط بيــن اإلثنيــن والــذي 
ــر  ــال غي ــزات وكأن الرج ــات وتحي ــق إلتباس ــي يخل ــل منهج ــوي، ب ــم لغ ــوء فه ــرد س ــي مج ال يعن
موجوديــن فــى معادلــة النــوع اإلجتماعــي. إن مصطلــح النــوع اإلجتماعــي ليــس كلمــة أو شــعار، 
وإنمــا أداة تحليــل للعالقــات بيــن بمــا فــى ذلــك الحقــوق، وتحــت عنــوان النــوع اإلجتماعــي ثمــة 
.gender studies حقــل كامــل للدراســات أو مــا بــات يُعــرف بإســم دراســات النــوع اإلجتماعــي
إن أقصــر الطــرق لتعريــف مصطلــح »النــوع اإلجتماعــي« هــو تمييــزه عــن مصطلــح »الجنس«، 
فكالهمــا يتعلــق بالرجــال والنســاء )أو الذكــور واإلنــاث(. وفــى حيــن أن األول يركــز علــى األدوار 

 5 من مقال النوع االجتامعى، مجلة رسالة النور،  الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتامعية، مرص
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اإلجتماعيــة والثقافيــة للرجــال والنســاء، فــإن الثانــي يختــص بالتمييــز فــى اإلختالفــات البيولوجية 
بيــن الذكــور واإلنــاث. ولعــل المثــال األبــرز الــذي يســتخدمه الكثيــرون للتمييــز بيــن اإلثنيــن هــو 
أن النســاء لهــن وظائــف بيولوجيــة مثــل الحمــل والــوالدة والرضاعــة وهــو مــا ال يتوفــر للرجــال 
وهــذا هــو »الجنــس«، أمــا النــوع اإلجتماعــي فيتعلــق بــاألدوار اإلجتماعيــة وتقســيم العمــل كأن 
ــأنًا  ــزل ش ــارج المن ــل خ ــاث، والعم ــه اإلن ــص ب ــأن تخت ــة كش ــال المنزلي ــى األعم ــر إل ــم النظ يت
يختــص بــه الذكــور، وهــى أمــور غيــر ثابتــة تتغيــر بتغيــر الزمــان والمــكان. وبهــذا المعنــى فــإن 
ــوع اإلجتماعــي  ــا الن ــة، أم ــف الطبيعي ــة مــن  منظــور الوظائ ــن البيولوجي ــى القواني ــس يعن الجن
ــن  ــى بي ــل اإلجتماع ــيم العم ــور األدوار وتقس ــن منظ ــة م ــة والثقافي ــن اإلجتماعي ــى القواني فيعن
الرجــال والنســاء. ولعــل العبــارة الشــهيرة للكاتبــة الفرنســية “ســيمون دي بوفــوار” فــى كتابهــا 
»الجنــس اآلخــر« تعبيــرًا موفًقــا عــن هــذا اإلختــالف بقولهــا »أّن المــرأة ال تولــد إمــرأة، بــل تصبح 
إمــرأة«، بمــا يعنــي أن تحــول األنثــى إلــى إمــرأة وكذلــك الذكــر إلــى رجــل هــى عمليــة إجتماعيــة 
تخضــع لطــرق التنشــئة والتصــورات اإلجتماعيــة عــن دور كل منهمــا وعلــى هــذا األســاس فــإن 
مصطلــح النــوع اإلجتماعــي يعنــي أنمــاط العالقــات بيــن الذكــور والنســاء مــن منظــور إجتماعــي 
وثقافــي، وبإســمه تطــورت الدراســات المتعلقــة بــاألدوار واألنمــاط المتعلقــة بالذكــورة واألنوثــة 
ــة. فطبيعــة هــذا الإلطــار فــى مجتمــع  ــة واإلجتماعي ــات األنظمــة الثقافي وهــى متعــددة بإختالف
أبــوي يعامــل النســاء علــى أنهــن »حريــم« باألســاس، تختلــف عــن تلــك الموجــودة فــى مجتمــع 
ــات  ــذا أن دراس ــي ه ــات. وال يعن ــوق والواجب ــث الحق ــن حي ــين م ــن الجنس ــاواة بي ــرم المس يحت
النــوع اإلجتماعــي تهتــم فقــط بدراســة المجتمعــات التــي الزالــت تعيــش عصــر الحريم، فدراســات 
ــة وأنمــاط  ــث يجــرى دراســة  األدوار اإلجتماعي ــات حي ــة المجتمع ــة بكاف ــوع اإلجتماعــي معني الن

الذكــورة واألنوثــة وتحوالتهــا علــى مســتوى المجتمعــات واألجيــال والثقافــات.
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األقليات في القانون الدولي
بقلم مروة بلقاسم1

مقدمة
مســألة األقليــات مــن المســائل التــي شــغلت اإلنســانية قرونــًا طويلــة ومــن أهــم المســاحات 
اإلشــكالية المشــتركة بيــن مختلــف الــدول. مــع تفاقــم إنتهــاك حقــوق األقليــات وفشــل القوانيــن 
الوطنيــة فــي التعاطــي مــع المســألة، بــات اإلتجــاه  ناحيــة القانــون الدولــي كوســيلة للحمايــة 

أمــرًا ملحًــا.
ــد  ــواء بع ــي، س ــون الدول ــام القان ــع إهتم ــد مواضي ــودًا  كأح ــات صع ــألة األقلي ــهدت مس ش
ــارات  ــواء إلعتب ــرين، س ــرن العش ــي للق ــف الثان ــي النص ــرة أو ف ــى مباش ــة األول ــرب العالمي الح
ــي  ــي ف ــون الدول ــدم القان ــام تق ــية أم ــة األساس ــن العقب ــة، لك ــارات جيوسياس ــانية أو إلعتب إنس
إحاطتــه بمســألة األقليــات ومعالجتهــا بصــورة جذريــة هــي إصطدامــه بكيانــات الدولــة القائمــة 
والخــوف مــن تهديــد إســتقرار النمــوذج  العالمــي الــذي تــم التوافــق عليــه وإلــى زيــادة النزاعــات 
الدوليــة والداخليــة. يبــدو أن هــذا التخــوف يكمــن وراء بقــاء مســألة األقليــات فــي صــورة المصــدر 

الدائــم للتوتــر وإنعــكاس طبيعــة المســألة غيــر الثابتــة علــى تعاطــي القانــون الدولــي معهــا.
هــذا التعاطــي المتذبــذب يتجســد ســواء علــى مســتوى مفهــوم األقليــات الــذي نالحــظ فيــه 
مفارقــة بيــن غيــاب مفهــوم قانونــي موحــد وحضــور عــدة أصنــاف لألقليــات )1( وإزدواجيــة فــي 

طبيعــة الحقــوق التــي تتمتــع بهــا األقليــات حســب مقاربــة  القانــون الدولــي )2(.

1 .   مفهوم األقليات 
رغــم أن مســألة األقليــات مــن أكثــر المســائل التــي تناولتهــا العلــوم اإلنســانية و اإلجتماعيــة إال 
إننــا نفتقــد لتعريــف قانونــي موحــد لهــذا المصطلــح )أ(، رغــم إننــا فــي المقابــل نجــد أنفســنا إزاء 

عــدة أصنــاف مــن األقليــات )ب(.

  1 االستاذة مروة بلقاسم هي طالبة دكتوراه يف القانون العام و مسؤولة برنامج البحوث و الدراسات مبركز دعم التحول الدميقراطي و حقوق 

االنسان »دعم«.
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تعريف األقليات 	- 
ــي، لكــن عــدة  ــة فــي القانــون الدول ــه لكلمــة أقلي ــق علي ــاك تعريــفٌ قانونــي متّف ليــس هن

ــردة. ــات منف ــوص قدمــت تعريف نص
وتكمــن صعوبــة التوصّــل إلــى تعريــفٍ يكــون مقبــواًل علــى نطــاٍق واســع فــي تعــدد المواقــف 
ــا  ــدى إرتباطه ــي أو م ــي أو الديمغراف ــتوى الجغراف ــى المس ــواء عل ــات2 س ــها األقلي ــي تعيش الت

برصيدهــا الحضــاري.
ــدة3  ــم المتح ــة لألم ــات التابع ــة األقلي ــز وحماي ــع التميي ــة لمن ــة الفرعي ــت اللجن ــك عرف كذل
األقليــة بأنهــا » تلــك المجموعــات غيــر الغالبــة بيــن الســكان لديهــم تقاليــد وخصائــص عرقيــة 
ــي  ــون ف ــكان ويرغب ــة الس ــدى بقي ــك ل ــن تل ــا ع ــف كليً ــص تختل ــة أو خصائ ــة أو لغوي أو ديني

ــا«. ــة عليه المحافظ
وقــد عرفــت المــادة األولــى مــن قانــون حمايــة حقــوق األقليــات الصــادر عــن المبــادرة األوربية 
المركزيــة فــي 1994 األقليــات بأنهــا »جماعــة تقــل عــددًا عــن بقيــة الســكان ويكــون أعضائهــا 
ــة  ــة ببقي ــك الخاص ــن تل ــة ع ــة مختلف ــة أو لغوي ــة أو ديني ــص أثني ــم خصائ ــا وله ــن مواطنيه م

الســكان كمــا أن لديهــم رغبــة فــي المحافظــة علــى تقاليدهــم الثقافيــة والدينيــة.4
حســب اللجنــة الفرعيــة لحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة »األقليــة هــي تلــك 
الجماعــات التــي لهــا أصــل عرقــي ثابــت وتقاليــد دينيــه ولغويــة وصفــات تختلــف بصفــة واضحــة 
عــن بقيــة الشــعب الــذي تعيــش فيــه ويجــب أن يكــون محــدد هــذه األقليــة كافيًــا للحفــاظ علــى 

ــع بجنســيتها.5 ــة التــي تتمت ــوالء للدول تقاليدهــا وخصائصهــا كمــا يجــب أن تديــن بال
	مــا إعــالن األمــم المتحــدة حــول حقــوق األشــخاص المنتميــن إلــى 	قليــات قوميــة )	و عرقيــة( 
ودينيــة ولغويــة6 فقــد ســكت عــن تعريــف األقليــة متجــاوزًا ذلــك فــي مــواده التســع إلــى تأكيــد 

http://،2012 2   مريفت رشاموي، حقوق األقليات يف القانون الدويل: بعض االضاءات، املجلة االلكرتونية ملنظمة العفو الدولية، العدد 19، شتاء

www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue19/
 Minorityrightsintlaw.aspx?articleID=1076 

3  اللجنة الفرعية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة هي الهيئة الفرعـية الرئيسـية التابعة للجنة حقوق اإلنسان. وكانت تُدعى 

يف األصل اللجنة الفرعـية ملـنع التمييز وحامية األقليات حيث أنها أُنشئت يف عام 1948 و كان عدد أعضائها 12 عضوا و أعيدت تسميتها يف 1999  

وهي تتألف اليوم من 26 عضواً خـبرياً يف مـيدان حقـوق اإلنسان تنتخبهم لجنة حقوق اإلنسان مع إيالء االعتبار الواجب للتوزيع الجغرايف العادل، 

ويعملون بصفتهم الشخصية  ويجري انتخاب نصف األعضاء كل سنتني ملدة أربع سنوات.

4  املادة األوىل من قانون حامية حقوق االقليات الصادر عن املبادرة االوروبية املركزية يف 1994 . 

5 رائد شهاب احمد ، الحامية القانونية لألقليات يف العراق ، بحث منشور يف مجلة رسالة الحقوق ، العدد الثاين ، كلية القانون جامعة كربالء ، 2012 

ص173 .

6  إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، اعتمد ونرش عيل املأل مبوجب قرار الجمعية العامة 

http://hrlibrary.umn.edu/ ،لألمم املتحدة 47/135 املؤرخ يف 18 كانون األول/ديسمرب 1992، مكتبة حقوق االنسان، جامعة مانيسوتا

 arab/b020.html
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	همية الحفاظ على حقوق األقليات ومساواتهم في الحقوق مع األغلبية.

	صناف األقليات	- 
ــي تميزهــا وال يمكــن حصــر  ــا إلختــالف الخصائــص الت ــات عــادة وفًق ــاف  األقلي تتحــدد أصن
عــدد معيــن لألقليــات لكــن يمكــن أن نذكــر علــى ســبيل المثــال األصنــاف األكثــر شــيوعًا وهــي:

األقلية اللغوية   •
حســب تقريــر المقــررة الخاصــة التابعــة لألمــم المتحــدة المعنيــة بقضايــا األقليــات المقــدم 
لمجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، األقليــة اللغوية هــي تلــك الجماعــة أو الجماعات 
ــا مــا تختلــف عــن اللغــة الســائدة أو  الفرعيــة مــن ســكان دولــة معينــة والتــي تتكلــم لغــة غالبً
ــي  ــة والت ــرد أو الجماع ــة للف ــة األصلي ــى اللغ ــة األم. أي بمعن ــة وتســمى هــذه باللغ ــة األغلبي لغ
يتحــدث بهــا أفــراد عائلــة منــذ الــوالدة وتســمى بهــذا األســم تمييــزًا عــن اللغــات األخــرى التــي 

قــد يتعلمهــا أو يتكلــم بهــا فــي مراحــل الحيــاة المختلفــة او بحكــم الواقــع اللغــوي للجماعــة  . 
وقــد نالحــظ بــأن أبنــاء األقليــة يضطــرون إلــى تعلــم أكثــر مــن لغــة بفعــل بعــض الضغــوط 
ــى أن  ــم تنــص فــي دســاتيرها عل ــدان العال ــر مــن بل ــة حيــث نجــد فــي كثي ــرات الخارجي والمؤث
تكــون لغــة األغلبيــة هــي اللغــة الرســمية والســائدة فــي البلــد. لذلــك يضطــر أبنــاء األقليــة إلــى 
ــاك ضغــوط مــن قبــل وســائل اإلعــالم  ــى جنــب مــع اللغــة الخاصــة بهــم وهن ــا ال تعلمهــا جنبً
يضطــر بهــا أبنــاء األقليــة إلــى تعلــم اللغــة الرســمية أو الضغــوط التــي يفرضهــا اإلســتعمار فــي 

حالــة الــدول المســتعمرة. 

األقلية الدينية   •
األقليــات الدينيــة ـ المذهبيــة مــن  أكثــر أنمــاط األقليــات ظهــورًا فــي العالــم، وتكمــن وراء 

أغلــب الصراعــات التــي تنشــب مــن حيــن إلــى حيــن بيــن األقليــة واألكثريــة فــي بلــد مــا.

األقليات القومية  •
جــاء فــي “إعــالن فـــيينا” لحمايــة األقليــات القوميــة فــي الــدول األوروبيــة الصــادر فــي 1993: 
إن »األقلـــيات القومـــية هــي المجموعــات التــي صــارت أقليــات داخــل حــدود الدولــة نتيجــة أحداث 
تاريخيــة وقعــت ضــد إرادتــه« وأن« العالقــة بيــن مثــل هــذه األقليــة والدولــة عالقــة مســتديمة 
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وأفرادهــا مــن مواطنــي هــذه الدولــة« 

األقليات العرقية   •
لــم يقــدم القانــون الدولــي تعريًفــا واضحًــا لمفهــوم األقليــة العرقيــة لكــن العرقيــة واألثنيــة 
مــن أهــم المواضيــع التــي حظيــت بالدراســة واإلهتمــام مــن طــرف منظــري العالقــات الدوليــة 
والمختصيــن فــي تحليــل الخالفــات الدوليــة. وقــدم المختصــون عــدة تعريفــات لعــل مــن بينهــا 
ذلــك الــذي يعتبــر أن »الجماعــة العرقيــة هــي مجموعــة مــن األفــراد يعيشــون فــي مجتمــع أكبــر 
لهــم ســلف مشــترك )ســاللة واحــدة( أو تاريــخ وذكريــات مشــتركة أو ثقافــة مشــتركة، أو يجمــع 
ــدة أو  ــة الواح ــة أو اللهج ــة أو اللغ ــمات الفيزيقي ــدة الس ــوار أو وح ــة أو الج ــة القراب ــم صل بينه
الرابطــة القبليــة )اإلتحــاد القبلــي أو اإلنتمــاء الدينــي(، أو أي تركيــب مــن  هــذه العناصــر معًــا.« 
ــة بــأن الجماعــة العرقيــة هــي  ــوم اإلجتماعي كمــا جــاء فــي تعريــف الموســوعة الدوليــة للعل
مجموعــة بيولوجيــة تشــترك فــي عــدد مــن الصفــات الوراثيــة والتــي تتميــز بهــا عــن غيرهــا مــن 
المجموعــات وإمتــالك ســمات طبيعيــة فيزيائيــة موروثة وكذلــك عرفتهــا الجمعيــة األنثروبولوجي 
الملكيــة فــي بريطانيــا مجموعــة بيولوجيــة تشــترك فــي عــدد مــن الصفــات الوراثيــة تتميــز بهــا 
ــل  ــك بفع ــة وذل ــة ونقي ــة صافي ــة عرفي ــد أقلي ــك ال توج ــع ذل ــات وم ــن المجموع ــا م ــن غيره ع

اإلختــالط للجماعــات البشــرية بفعــل الغــزو والهجــرة والمصاهــرة وغيرهــا7 . 

2.  حقوق األقليات
تتمتــع األقليــات بمختلــف الحقــوق اإلنســانية التــي تشــترك فيهــا مــع بقيــة المواطنيــن بقطــع 
النظــر عــن صفتهــا كأقليــة )أ(، كمــا تتمتــع بحزمــة مــن الحقــوق المميــزة التــي تســتمدها مــن 

صفتهــا األقليــة )ب(

الحقوق العامة	- 
يعتبــر مبــدأ عــدم التمييــز والمســاواة أمــام القانــون مــن المبــادئ األساســية للقانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان. ويُحّظــر مبــدأ عــدم التمييــز أي تمييــز أو إســتثناء أو تقييــد أو تفضيــل يقــوم 
ــه  ــج عن ــي ويســتهدف أو ينت ــون أو النســب أو األصــل القومــي أو اإلثن ــى أســاس العــرق أو الل عل
تعطيــل أو عرقلــة اإلعتــراف بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية أو التمتــع بهــا أو ممارســتها، 

http://www.ahewar.org/debat/ ،2010 7 موفق محمد، مفهوم األقلية....وتعريفها يف املواثيق الدولية،  الحوار املتمدن، العدد: 3168، 28 اكتوبر

show.art.asp?aid=233349
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ــوق  ــف الحق ــة بمختل ــة عام ــات بصف ــع األقلي ــاس تتمت ــذا األس ــى ه ــاواة. وعل ــدم المس ــى ق عل
والحريــات التــي يتمتــع بهــا اي إنســان حســب الشــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ومختلــف 

ــة العامــة والخاصــة. النصــوص الدولي
ــود  ــدم وج ــان ع ــرد ضم ــي مج ــه ال يكف ــي اآلن أن ــع الدول ــرف المجتم ــرى، يعت ــة أخ ــن جه م

ــات. ــوق األقلي ــز حق ــة وتعزي ــة لحماي ــر خاص ــع تدابي ــة وض ــر بأهمي ــات. ويق ــد األقلي ــز ض تميي

التدابير الخاصة 	- 
أقــرت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 18 ديســمبر 1992 إعالنًــا بشــأن حقــوق 
األشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلــى أقليــات دينيــة ولغويــة، الــذي يقــرّ هــذا 

ــات. ــاء األقلي ــية ألبن ــوق األساس ــن الحق ــة م ــالن بمجموع اإلع
ــه  ــى أن ــة والسياســية عل ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــص المــادة 27 مــن العهــد الدول وتنّ
»ال يجــوز، فــي الــدول التــي توجــد فيهــا أقليــات إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة، أن يحــرم األشــخاص 
المنتســبون إلــى األقليــات المذكــورة مــن حــق التمتــع بثقافتهــم الخاصــة أو المجاهــرة بدينهــم 

وإقامــة شــعائره أو إســتخدام لغتهــم، باإلشــتراك مــع األعضــاء اآلخريــن فــي جماعتهــم«.
كمــا يــرد حكــمٌ مماثــل فــي المــادة 30 مــن إتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تنــص على أنــه »في 
الــدول التــي توجــد فيهــا أقليــات إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة أو أشــخاص مــن الســكان األصلييــن، 
ال يجــوز حرمــان الطفــل المنتمــى لتلــك األقليــات أو ألولئــك الســكان مــن الحــق فــي أن يتمتــع، 
مــع بقيــة أفــراد المجموعــة، بثقافتــه، أو اإلجهــار بدينــه وممارســة شــعائره، أو إســتعمال لغتــه«8.
 وتُخصــص المــادة 25 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان إلــى حقــوق األقليــات، وتؤّكــد 

أنــه “ال يجــوز حرمــان األقليــات مــن حقهــا فــي التمتــع بثقافتهــا أو إتبــاع تعاليــم دياناتهــا“. 
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أنــه، علــى خــالف العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، وإتفاقيــة حقــوق الطفــل، أو اإلتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميع أشــكال التمييــز 
العنصري أوغيرهــا مــن اآلليــات، ال يشــير الميثــاق العربــي إلــى أقليــاتٍ عرقيــة أو دينيــة أو ثقافيــة 

ــة. أو لغوي
إلــى جانــب ذلــك، ووفًقــا لخبيــر األمــم المتحــدة المســتقل المعنــي بقضايــا األقليــات، هنــاك 
	ربعــة إلتزامــات عامــة يجــب 	ن تأخذهــا الدولــة علــى عاتقهــا مــن 	جــل إحتــرام حقــوق األقليــات 

وضمانهــا:
8  اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة 44/25 املؤرخ يف 20 ترشين الثاين/نوفمرب 

. Pages/CRC.aspx http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/ ،1989
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ــع . 1 ــة ومن ــالمتهم البدني ــة س ــالل حماي ــن خ ــك م ــي ذل ــا ف ــات، بم ــود األقلي ــة وج حماي
ــة؛ ــادة الجماعي اإلب

حمايــة وتعزيــز الهويــة الثقافيــة واإلجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك حــق األفــراد فــي إختيــار أي . 2
مــن الجماعــات العرقيــة أو اللغويــة أو الدينيــة يرغبــون أن يعرّفــون بهــا، وحــق هــذه الجماعــات 

فــي تأكيــد هويتهــم الجماعيــة وحمايتهــا ورفــض اإلســتيعاب القســري؛
ضمــان فعاليــة عــدم التمييــز والمســاواة، بمــا فــي ذلــك وضــع حــدٍ للتمييــز المنهجــي . 3

أو الهيكلــي؛
ــاة العامــة، وال ســيما فيمــا يخــص . 4 ــة فــي الحي ــات الفعّال ــراد األقلي ضمــان مشــاركة 	ف

ــم9. ــر عليه ــي تؤث ــرارات الت الق
علــى مســتوى الحــق فــي التعليــم ينّــص إعــالن األمــم المتّحــدة بشــأن حقــوق األشــخاص 
ــدول  ــى أنه “ينبغــي لل ــة عل ــة ولغوي ــات ديني ــى أقلي ــة وإل ــة أو إثني ــات قومي ــى أقلي ــن إل المنتمي
أن تتخــذ تدابيــر مالئمــة كــي تضمــن، حيثمــا أمكــن ذلــك، حصــول األشــخاص المنتميــن إلــى 

ــي دروس بلغتهــم األم”.10  ــم لغتهــم األم أو لتلّق ــة لتعل ــرص كافي ــى ف ــات عل أقلي
علــى مســتوى الحــق فــي تحديــد الــذات، تنّــص لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء علــى 
التمييــز العنصــري علــى أن تحديــد إنتمــاء فــرد مــا إلــى جماعــة عرقيــة أو إثنيــة يرتكــز إلــى تحديــد 

الهويــة الذاتيــة مــن قبــل الفــرد المعنــي، مــا لــم يتوفــر مبــرّر علــى عكــس ذلــك.
ــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان أنــه مــن أجــل تطبيــق المــادة 27 مــن إعــالن األمــم   وتذكِّ
المتّحــدة بشــأن حقــوق األشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلــى أقليــات دينيــة 
ولغويــة، يجــب تحديــد وجــود أقليــة قائمــة علــى أدّلــة واقعيــة وهــو ال يتــم بقــراٍر منفــرد مــن 

قبــل الدولــة11.
ويتمتّــع األفــراد بالحــق فــي عــدم تعريــف أو تحديــد ذاتهــم مــع مجموعــة أقّليــة تفاديًــا ألي 

تمييــز. 

9  تقرير الخبري املستقل املعني بقضايا األقليات، وثيقة األمم املتحدة. E/CN.4/2006/74، 6 جانفي 2006، الفقرة 22، الوارد يف مقال مريفت 

http://www. ،2012 رشاموي، حقوق األقليات يف القانون الدويل: بعض االضاءات، املجلة االلكرتونية ملنظمة العفو الدولية، العدد 19، شتاء

Minorityrightsintlaw.aspx?articleID=1076 amnestymena.org/ar/magazine/Issue19/
10  إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، اعتمد ونرش عيل املأل مبوجب قرار الجمعية العامة 

http://hrlibrary.umn.edu/ ،لألمم املتحدة 47/135 املؤرخ يف 18 كانون األول/ديسمرب 1992، مكتبة حقوق االنسان، جامعة مانيسوتا

 arab/b020.html
http:// ،2012 11  مريفت رشاموي، حقوق األقليات يف القانون الدويل: بعض االضاءات، املجلة االلكرتونية ملنظمة العفو الدولية، العدد 19، شتاء

www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue19/
 Minorityrightsintlaw.aspx?articleID=1076
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رهانات الديمقراطية متعددة الثقافات
قراءة فى تقرير التنمية البشرية 2004
»الحرية الثقافية فى عالمنا المتنوع«

بقلم يسري مصطفى1

شــهد النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين بدايــة لجــدل لــم يتوقــف إلــى اآلن حــول التعددية 
الثقافيــة وقضايــا الهويــة. ولــم تكــن المســألة مــن قبيــل اإلهتمــام النظــري المجــرد لألوســاط 
الفكريــة واألكاديميــة، بــل إنعكاسًــا لمســتجدات ومتطلبــات فرضهــا واقــع جديد ألســباب متعددة 
فــى مقدمتهــا موجــات الهجــرة الحديثــة التــي شــهدتها بعــض البلــدان خــالل هــذا القــرن. وكمــا 
هــو معــروف فــإن هجــرة البشــر تعنــي هجــرة ثقافــات وإعــادة ترتيــب الهويــات. والهويــات ليســت 
ــا يمكــن أن  ــة خمــول كم ــى حال ــة، ويمكــن ، توجــد ف ــة ومتحول ــة، ولكنهــا متنوع ــات ثابت كيان
توجــد فــى حالــة نشــاط فتتفاعــل وتتصــارع وتنقطــع وتتواصــل، وقــد زاد نشــاط الهويــات فــى 
ــا  ــت واقعً ــل خلق ــذه العوام ــل ه ــات. مجم ــي للهوي ــف السياس ــبب التوظي ــة، أو بس ــل العولم ظ
أســتدعى التفكيــر فــى التعدديــة الثقافيــة وخاصــة مــع تنامــى الوعــي الحقوقــي لــدى الجماعــات 
اإلثنيــة واألقليــات والمطالبــة باإلعتــراف بوجودهــا ككيانــات مســتقلة لهــا حقــوق. وفــى ظــل هــذا 
الزخــم بــدا واضحًــا أن إخفــاق الــدول فــى إدارة واحتــواء التنــوع بداخلهــا قــد يــؤدي إلــى إضعــاف 

الدولــة وربمــا تشــظيها ودخولهــا فــى مسلســل مــن الصراعــات وربمــا التفــكك. 
ــتيعاب  ــى إس ــدرة عل ــة ق ــة تعددي ــيس أنظم ــى تأس ــة إل ــرت الحاج ــياق، ظه ــذا الس ــى ه وف
ــة  ــات وتلبي ــكين الهوي ــل تس ــن أج ــيًا م ــا وسياس ــة فكريً ــود متواصل ــت الجه ــوع، وال زال التن
مطالــب أنصارهــا باإلعتــراف. ويســتعرض هــذا المقــال، بنظــرة نقديــة،  أحــد المصطلحــات التــى 
تــم تطويرهــا مــن أجــل بنــاء أنظمــة سياســية تســتوعب التعدديــة وهــو مصطلــح »الديمقراطيــة 
متعــددة الثقافــات »فــى محاولــة  للوقــوف علــى مــدى قدرتــه علــى معالجــة اإلشــكاالت المرتبطــة 
بسياســات الهويــة، فــى ضــوء المقترحــات التــي وردت فــى تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2004 

والــذى صــدر بعنــوان: »الحريــة الثقافيــة فــى عالمنــا المتنــوع«.
  1الدكتور يرسي مصطفى، باحث مرصي يف قضايا الثقافة و حقوق االنسان.
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التنوع والتعددية الثقافية  
يرتبــط التنــوع الثقافــي بالتعدديــة الثقافيــة إرتبــاط الواقــع باألفــكار، وهــو نــوع مــن اإلرتباط 
ــاة، أمــا التعدديــة  يتضمــن التواصــل واإلنقطــاع فــى الوقــت ذاتــه، فالتنــوع وليــد الواقــع والحي
فهــى الفكــرة المقترحــة مــن أجــل عقلنــة وترشــيده. وإذا كان التنــوع مصاحبًــا للتاريــخ البشــرى، 
ــرين.  ــرن العش ــف الق ــى منتص ــود إال ف ــر إال الوج ــم تظه ــة ل ــرة حديث ــى فك ــة ه ــإن التعددي ف
ــات العامــة فــى أواخــر الســتينات وأوائــل  ــة فــى الخطاب فقــد كان الظهــور األول لفكــرة التعددي
الســبعينيات مــن القــرن  العشــرين. وكانــت التعدديــة ال تعنــي بالضــرورة المعنــى الثقافــي بقــدر 
مــا تعنــي تعــدد القــوى الفاعلــة سياســيًا. وإذا كانــت التعدديــة الثقافيــة أو اللغويــة أو العرقيــة 
هــى إنعــكاس لواقــع التنــوع الموجــود بالفعــل فــي المجتمعــات إال أن »التعدديــة فــى النظريــة 
السياســية لهــا معنــى مختلــف عــن هــذا. حيــث تعنــي توزيــع القــوة السياســية أو توزيــع صالحيــات 
إتخــاذ القــرار بيــن جماعــات أو مؤسســات متنوعــة«2.  أمــا التعدديــة الثقافيــة، فقــد كان ظهورهــا 
ــث  ــدا، حي ــتراليا وكن ــا أس ــى مقدمته ــرًا وف ــرة مبك ــات هج ــهدت موج ــي ش ــات الت ــى المجتمع ف
صرحــا بتأييدهمــا لهــا... تلــك هــى الفتــرة التــى كانــت فيهــا أســتراليا وكنــدا قــد  شــرعتا فــى 
الســماح بهجــرة جديــدة راحــت حينهــا »تضفــى الصبغــة  اآلســيوية« علــى هاتيــن األمتيــن«3. 
وأرتبــط التفكيــر فــي التعدديــة الثقافيــة بقضايــا الهويــة، ولــذا فــإن ظهــور مصطلــح »سياســات 
الهويــة« فــى أواخــر القــرن العشــرين، لــم يكــن مجــرد إضافــة نظريــة للبنــاء المفاهيمــي المرتبط 
ــة التــي ترتبــط بالمجــال السياســي والثقافــي  ــرًا عــن  اإلشــكاالت الواقعي بالتعدديــة، بــل تعبي

والتــي تشــكل تحديــات فعليــة أمــام بنــاء أنظمــة متعــددة  الثقافــات.
ــذا  ــة له ــة مخصص ــة أممي ــة أن أول وثيق ــة الثقافي ــرة التعددي ــة قك ــى حداث ــير إل ــا يش ومم
األمــر لــم تصــدر إال فــى بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، وهــى إعــالن اليونســكو بشــأن التنــوع 
الثقافــي الــذي تــم إعتمــاده مــن قبــل المؤتمــر العــام لليونســكو فــى 2  نوفمبــر 2001.  ويؤكــد 
اإلعــالن علــى التنــوع الثقافــى وقيمتــه اإلنســانية بوصفــه مصــدرًا للتبــادل والتجديــد واإلبــداع، 
ويقــر بضرورتــه للجنــس البشــري كضــرورة التنــوع البيولوجــي بالنســبة للكائنــات الحيــة. ويميــز 
اإلعــالن بيــن مفهومــي التنــوع والتعدديــة الثقافيــة، حيــث يشــير إلــى أن »التعدديــة الثقافيــة هي 
التعبيــر السياســي علــى واقــع التنــوع الثقافــي«، وفــى إطــار مجتمــع ديمقراطــي، فــإن التعدديــة 
يجــب أن تكــون إســتراتيجية واعيــة ليــس فقــط لضمــان اإلعتــراف بالتنــوع ولكــن أيضًــا تنظيمــه 

2  شارلوت سيمور- سميث: موسوعة علم اإلنسان، املفاهيم واملصطلحات األنرثوبولوجية، ترجمة علياء شكرى وآخرون، املركز القومى للرتجمة،  

الطبعة الثانية، 2009، ص 217

3  عىل راتانىس: التعددية الثقافية، مقمة قصرية جداً، ترجمة لبنى عامد ترىك، هنداوى، الطبعة األوىل 2013، ص 17
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وفــق مبــادئ حقــوق اإلنســان.
ــة كمنظومــة  ــة الثقافي ــع، والتعددي ــوع الثقافــي كواق ــن التن ــإن اإلعــالن يربــط بي وهكــذا ف
سياســات واعيــة، والديمقراطيــة كإطــار لصيانــة التنــوع وترشــيده مــن خــالل سياســات التعدديــة. 
ويتضــح هــذا الربــط فــى المــادة الثانيــة مــن اإلعــالن والتــي تنــص علــى: »ال بــد فــي مجتمعاتنــا 
التــي تتزايــد تنوعًــا يومًــا بعــد يــوم، مــن ضمــان التفاعــل المنســجم والرغبــة فــي العيــش معًــا 
فيمــا بيــن أفــراد ومجموعــات ذوي هويــات ثقافيــة متعــددة ومتنوعــة وديناميــة. فالسياســات التي 
ــع  ــة المجتم ــي وحيوي ــك اإلجتماع ــن التماس ــن تضم ــاركة كل المواطني ــج ومش ــى دم ــجع عل تش
ــع  ــى واق ــرد السياســي عل ــة هــي ال ــة الثقافي ــى تكــون التعددي ــي والســالم. وبهــذا المعن المدن
ــة التــي ال يمكــن فصلهــا عــن اإلطــار الديمقراطــي،  ــوع الثقافــي. كمــا أن التعدديــة الثقافي التن

مؤاتيــة للتبــادل الثقافــي وإلزدهــار القــدرات اإلبداعيــة التــي تغــذي الحيــاة السياســية«. 
ــة  ــع والديمقراطي ــي كواق ــوع الثقاف ــط التن ــة تتوس ــة الثقافي ــإن التعددي ــى ف ــذا المعن وبه
كإطــار. وقــد تبــدو المعادلــة بســيطة وســهلة ينقصهــا فقــط إرادة سياســية لكــى تتحقــق. ولكــن 
األمــور ليســت بهــذه البســاطة علــى مســتوى الواقــع، فالتنــوع يحمــل فــى ذاتــه إشــكاالت نظريــة 
وسياســية، تمامًــا مثلمــا تحمــل الديمقراطيــة مشــكالت عديــدة ســواء مــن حيــث شــروط تحققها 
الفعلــي كنظــم حكــم فعالــة، أو علــى مســتوى مــدى قــدرة األنظمــة الديمقراطيــة علــى إســتيعاب 
ــة،  ــن ناحي ــة م ــات المختلف ــن الهوي ــوازن بي ــق الت ــاواتية تحق ــة مس ــة بطريق ــة الثقافي التعددي
ــة أو  ــات الثقافي ــة للجماع ــوق الجماعي ــراد والحق ــن األف ــوق المواطني ــن حق ــوازن بي ــن الت وتضم

اإلثنيــة. 

سياسات الهوية  
ــح  ــإن مصطل ــر عــن نظــام للتعايــش واإلندمــاج، ف ــة يعب ــة الثقافي ــح التعددي إذا كان مصطل
ــف  ــع، أي كي ــتوى الواق ــى مس ــات عل ــة الهوي ــل دينامي ــح لتحلي ــو مصطل ــة« ه ــات الهوي »سياس
تعمــل وكيــف تتفاعــل؟ فكلمــة سياســات يشــير إلــى حركيــة الهويــات بوصفهــا كيانــات متحركــة 
وغيــر ثابتــه. وقــد ظهــر مصطلــح »سياســات الهويــة« فــى ســبعينيات وثمانينيــات القــرن الماضي 
ليفســر موقــع الهويــات فــى بنيــة الســلطة وعالقــات القــوى. ويــورد ســايمون ســايمون ديورنــغ 
ــزة لسياســات  ــددًا مــن الخصائــص الممي ــة« ع ــة نقدي ــة: مقدم ــه »الدراســات النقدي ــى كتاب ف
الهويــة، ومنهــا الميــل إلــى محــو اإلختالفــات الداخليــة، وبمــا أنهــا كذلــك، فإنهــا تعمــل وفــق 
ــا  ــة أخــرى أو شــيطنتها، كم ــات معين ــام هوي ــدأ اإلقصــاء، وتتشــكل مــن خــالل تخفيــض مق مب
ــرًا تفتــرض  ــاة النــاس فعــاًل، وأخي تميــل إلــى إغفــال الهويــات اإلجتماعيــة التــي دور حولهــا حي



                                                                                                               26   

سياســة الهويــة أن الهويــة عبــارة عــن جوهــر أصيــل4.
ــي  ــت ينبغ ــا ثواب ــا بوصفه ــى تقديمه ــا إل ــعون دائمً ــات يس ــي الهوي ــا ممثل ــإن م ــذا، ف ول
ــة  ــات ثقافي ــس دينامي ــة، ال يعك ــات الهوي ــق سياس ــوع، وف ــإن التن ــي ف ــا، وبالتال ــاظ عليه الحف
بقــدر مــا يُــراد لــه أن يكــون أشــبه بمركــب لكيانــات ثقافيــة إســتاتيكية لهــا حدودهــا المقدســة 
فــى تجاهــل لديناميــات الثقافــات وتحوالتهــا. وعلــى عكــس مــا كان متصــورًا مــن أن العولمــة 
وثــورة اإلتصــاالت ســوف تفضــي إلــى اإلنصهــار والتجانــس الثقافــي، فــإن العكــس هــو الصحيــح 
ألن منطــق التواصــل القائــم علــى اإلقصــاء والتهميــش والتناحــر أفضــى ويفضــي إلــى تنشــيط 
ــة  ــي، فثم ــية. وبالتال ــى نفس ــة وحت ــية وحمائي ــب أدوارًا سياس ــا لتعل ــادة إنتاجه ــات وإع الهوي
محفــزات تجعــل الهويــات توجــد فــى حالــة نشــطة، والنشــاط ال يعنــي اإلندمــاج بقــدر مــا يعنــي 
إتخــاذ تدابيــر ثقافيــة وأخالقيــة، وحتــى قانونيــة، مــن أجــل تأكيــد الــذات والحفــاظ علــى الحــدود 

الثقافيــة والقيميــة للهويــة والمطالبــة الدائمــة باإلعتــراف بهــا ككيانــات مســتقلة.   
 وتفضــي هــذه الوضعيــة إلــى أن تكــون الهويــات موضوعًــا للتصــادم والنــزاع، وهــى مســألة 
قديمــة قــدم الهويــات، وتــزداد حدتهــا عندمــا تــزداد فــرص ووتيــرة اإلحتــكاك بيــن الهويــات. 
ويعــد صــراع الهويــات مــن أكثــر المشــكالت تعقيــدًا فــى عصرنــا الراهــن ألن«.. مــا يجعــل هــذه 
الصراعــات شــديدة التغيــر وعســيرة علــى الفهــم هــو مــدى تنوعهــا أو عدم  تجانســها، فسياســات 
الهويــة ليســت سياســة للعديــد مــن األقليــات أو الثقافــات المنفصلــة والمتســقة داخليًــا، تســعى 
كل منهــا للحصــول علــى اإلعتــراف السياســي كمــا كان الحــال فــى الصراعــات القوميــة ونظريــات 
اإلعتــراف علــى مــدار القرنيــن الماضييــن، بــل أن مطالــب سياســات الهويــة تتــم فــى مجموعــات 
شــديدة التبايــن والتنــوع فــى اإلنتمــاء القومــي والثقافــي والدينــي والعرقــي واللغــوي وفــى النــوع 

ــر الفــردي..«5.  والتوجــه الجنســي والتعبي
ووفــق عــدد مــن اآلراء، فــإن النظــر إلــى الهويــات كتشــابكات وتقاطعــات بيــن العديــد 
ــة  ــة مســتقرة. فالبنســبة لرؤي ــاك هوي ــا نتشــكك فــى أن هن ــات واإلنتمــاءات يجعلن مــن التكوين
ــة  ــس هوي ــددة، ولي ــات متع ــون هوي ــراد يملك ــإن األف ــوه، ف ــيل فوك ــي ميش ــوف الفرنس الفيلس
واحــدة فقــط. ويــرى أن هنــاك بعــدان أساســيان. البعــد األول، واألكثــر أهميــة أن أنــواع الخطابات 
ــى  ــة عل ــل والهوي ــكل مــن الفاع ــة، ل ــون متنوع ــا تك ــا م ــة، غالب ــا معين ــق أوضاعً ــة تخل المختلف
الســواء.. فأنــواع الخطابــات المرتبطــة مثــاًل بالديــن، أو بالدولــة، أو بالرياضــة، أو باإلســتهالك 
تخلــق تصــورات للــذات تتســم بتميزهــا عــن بعضهــا البعــض، ولكنهــا غالبًــا مــا تكــون متناقضــة 

4 يرسى مصطفى: أوهام األصالة، النسبية الثقافية وعاملية حقوق اإلنسان، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2016، ص 131

5 جيمس تلىل:  سياسات الهوية ىف ]ترينس بول وريتششارد بيالمى:  موسوعة كمربيدج للتاريخ، الفكر السياىس ىف القرن العرشين، ترجمة مى مقلد، 

املركز القومى للرتجمة، املجلد الثاىن، الطبعة األوىل 2010، ص 266[ 
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مــع بعضهــا البعــض أيضًــا.. ويعنــى هــذا المنظــور أن كال منــا يخاطــب ويعامــل وفًقــا لعديــد مــن 
الــذوات بداخلنــا: كمتديــن ورع، أو دافــع ضرائئــب، أو مشــجع لعبــة كــرة قــدم، أو كإنســان يســعى 
نحــو المتعــة. أمــا البعــد الثانــى المهــم فــى تحليــل فوكــوه أن الهويــات المتعــددة التــي نجمــع 
ــة  ــط هــى نفســها بأبني ــة ترتب ــدد مــن الممارســات اإلجتماعي ــا والمرتبطــة بع ــى ذاتن بينهــا ف
هويــة أكبــر وأشــمل. ومــن األبنيــة التــي يشــار إليهــا فــى هــذا الصــدد عــادة نذكــر: الطبقــة، أو 
ــة الجنســية. وإن كان مــن المهــم أن نالحــظ أن  ــدر(، والهوي ــوع )الجن ــرق«، والن ــة، و«الع اإلثني
تلــك الهويــات المختلفــة ليســت فــى الحقيقــة منفصلــة عــن بعضهــا البعــض تمــام اإلنفصــال، 

ــض6.   ــا البع ــع بعضه ــل م ــا تتفاع ولكنه

سياسات اإلعتراف ورهانات الديمقراطية  
تعمــل الهويــات علــى أكثــر مــن مســتوى، ففــي الوقــت الــذي تســعى للدفــاع عــن منظومتهــا 
القيميــة والتــي ترتكــز علــى مكونــات تقليديــة، فإنهــا تتبنــى منظومــات قيميــة حديثــة للتفــاوض 
ــادئ الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، فسياســات الهويــة  ــراف، ومنهــا مب مــن أجــل كســب اإلعت
ــة.  ــة واإلنتقائي ــة مــن البرجماتي ــة والحقــوق بدرجــة عالي فــى مجملهــا تتعامــل مــع الديمقراطي
وكمــا يقــول جيمــس تللــي: »لــم يكــن النضــال مــن أجــل تجنــب الهويــة المفروضــة وإكتســاب 
ــا مباشــرًا لمبــادئ الديمقراطيــة للقــرن العشــرين،  اإلعتــراف بالهويــة غيــر المفروضــة... تحديً
ــر  ــق تقري ــق وح ــادل والتواف ــرام المتب ــة واإلحت ــون والفيدرالي ــم القان ــاواة وحك ــة والمس كالحري
المصيــر والحقــوق السياســية والمدنيــة واإلجتماعيــة وحقــوق األقليــات. بــل إن سياســات الهويــة 
تهتــم بهــذه المبــادئ للتنديــد بالهويــة المفروضــة ولتبريــر اإلعتــراف باإلختالفــات التــي ترجــع 
إلــى الهويــة مــن جانــب وللدفــاع عــن عالقــات اإلعتــراف المتبــادل الموجــودة بالفعــل مــن جانــب 

آخــر، ونــادرًا مــا يتــم الجــدل بشــأن المبــدأ  نفســه بــل بشــأن كيفيــة تفســيره أو تطبيقــه«7.
وهــذا مــا يشــير إليــه كاتــب آخــر، حيــث يقــول: ».. يعمــل فالســفة التعــدد الثقافــي، بطــرق 
ــتطيع  ــل نس ــة، ب ــي والليبرالي ــدد الثقاف ــن التع ــتركة بي ــم المش ــاد القواس ــى إيج ــة، عل مختلف
ــا،  ــة وقيمه ــا لليبرالي ــكل تعميًق ــي يش ــدد الثقاف ــأن التع ــول ب ــى الق ــون إل ــم يذهب ــول إنه الق
خاصــة الحريــة الفرديــة، والمســاواة فــى الفــرص، وضــرورة اإلعتــراف باإلختــالف الثقافــي، وعــدم 
الســعي إلــى إقــرار خيــر معيــن، وإنمــا العمــل مــن أجــل اإلعتــراف بحقــوق محــددة تســمح بحمايــة 
الهويــات الثقافيــة القائمــة. ومــن هنــا يمكــن القــول إن التعــدد الثقافــي ال يمثــل نظرية سياســية 

6   جون سكوت و جوردون مارشال: موسوعة علم االجتامع، املجلد الثالث، ترجمة محمد الجوهرى وآخرون، املركز القومى للرتجمة، الطبعة الثانية 

2011،  ص 435

7  جيمس تلىل: مصدر سابق ص 270-271
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ــا لتجديدهــا. إن مــا يســم أنصــار التعــدد الثقافــي هــو  ــر إمكانً ــة، وإنمــا يعتب مناهضــة لليبرالي
المســعى البرجماتــي الــذي يعمــل علــى إدمــاج مســألة اإلنتمــاءات الثقافيــة ضمــن المجــال العــام 

ــة«8.  ــى الديمقراطي ــوق ف للحق
تبــدو كلمــة »اإلعتــراف« هــي المفتــاح لحــل أزمــة الهويــات عندمــا تكــون المقابــل لإلنــكار 
واإلقصــاء. ولكــن مطلــب االعتــراف يمكــن أن يكــون كذلــك أحــد منــاورات سياســات الهويــة فقط 
مــن أجــل حمايــة الهويــة وحفــظ حدودهــا فــي مواجهــة هويــات أخــرى، أو فــى مواجهــة تآكلهــا 
الذاتــي بفعــل التحــوالت اإلجتماعيــة والتاريخيــة. وفــى كل األحــوال، فــإن المطالبة باإلعتــراف بات 
مقبــواًل، وحتــى يأخــذ مشــروعيته فقــد تــم ربــط اإلعتــراف بالديمقراطيــة والتعدديــة الثقافيــة. 
ويبــدو اإلعتــراف وكأنــه مجــرد فعــل ثقافــي أخالقــي، ولكنــه فــى واقــع األمــر مســالة سياســية،  
ــات  ــى إتجاه ــل ف ــة تعم ــوى دينامي ــن ق ــه موازي ــد تحكم ــع معق ــروط واق ــع لش ــإن يخض ــذا ف ول
ــة، أن  ــى الحقيق ــخ. وف ــل إل ــراف والتجاه ــة، اإلعت ــة والتبعي ــاء، الهيمن ــج واالقص ــة كالدم متعارض
ــا  ــا فيم ــف أنواعه ــى مختل ــات عل ــب األقلي ــع مطال ــه م ــان، وتالقي ــوق اإلنس ــاب حق ــي خط تنام
يتعلــق بالحقــوق الجماعيــة )رغــم أن كثيــر مــن هــذه األقليــات تعلــي مــن شــأن الحــق الجماعــي 
ــل  ــى ظ ــراف ف ــب اإلعت ــبوقة لمطل ــر مس ــروعية غي ــى مش ــد أعط ــخصية(، ق ــوق الش ــت الحق لكب
التعدديــة الثقافيــة، وأصبــح الســؤال يتعلــق بكيــف يمكــن إنجــاز هــذه التعدديــة، وهــل يمكــن 
ــح ليــس فقــط  للديمقراطيــة فــى صيغتهــا الليبراليــة القائمــة أن تســتوعب هــذا المطلــب المل
ــا مــن أجــل الخــالص مــن جحيــم  مــن أجــل الدخــول إلــى جنــة التعدديــة الثقافيــة، ولكــن أيضً

صــدام الهويــات.
وألن الخيــارات السياســية باتــت محــدودة فــى عالمنــا المعاصــر، فــإن الرهــان ال يــزال مرتبًطــا 
ــث يمكــن أن تضمــن وتتضمــن بداخلهــا  ــة، بحي ــة الليبرالي بمــا يمكــن أن تقدمــه الديمقراطي
التعدديــة الثقافيــة مــن خــالل الوحــدة والتعــدد، أى وحــدة المواطنــة وتعــدد الهويــات، ولكــن، 
ــن  ــدد م ــي ع ــم إال ف ــب، الله ــي بهــذا المطل ــم تف ــة ل ــات القائم ــدو أن الديمقراطي ــا يب ــى م عل
التجــارب فــى الــدول التــي شــهدت موجــات هجــرة خــالل النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، 
والزالــت األكثــر إنشــعااًل بقضايــا التعدديــة والهويــة. وهكــذا ظهــرت الحاجــة إلــى مــا هــو أكثــر 
مــن الديمقراطيــة، أي الديمقراطيــة متعــددة الثقافــات، تلــك التــي ال تكتفــي بمبــدأ المســاواة 
ــى جانــب  ــر الشــروط الالزمــة لضمــان، إل ــل ينبغــي أن توف ــى الفــردي، ب ــون، بالمعن أمــام القان

ذلــك، اإلعتــراف بالهويــات والثقافــات المختلفــة. 
إن أنصــار التعدديــة الثقافيــة، وهــم ليســو بالضــرورة مــن ممثلــى هويــات تبحــث عــن إعتراف، 

8  د. الزواوى بغوره: التعدد الثقاىف، مفهومه ونظريته من خالل منوذج ويل كيمليكا، عامل الفكر، العدد 2، املجلد 44، املجلس الوطنى للثقافة 
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يراهنــون علــى الديمقراطيــة الليبراليــة كإطــار، ومــع ذلــك فإنهــا بالنســبة لهــم ليســت كافيــة من 
منظــور اآلليــات الكالســيكية المصممــة للتعامــل مــع مواطنيــن أفــراد، وليــس الجماعــات. وهــذه 
القصــور ال يعنــي مطلًقــا رفــض الديمقراطيــة وإنمــا إســتكمالها بمنظومــة سياســات لكــي تصبــع 
ديمقراطيــة متعــددة الثقافــات. وهــذه الوضعيــة يوضحهــا أحــد الكتــاب بالقــول: ».. لقــد درجــت 
ــز  ــث يتمي ــن الفضــاء الخــاص والفضــاء العمومــي، بحي ــز بي ــى التميي ــة الكالســيكية عل الليبرالي
ــع  ــي يتمت ــاء الثان ــن أن الفض ــى حي ــه، ف ــل في ــك التدخ ــد يمل ــة، وأن ال أح ــة الكامل األول بالحري
ــي  ــية، وبالتال ــة السياس ــال الممارس ــكل مج ــام، ويش ــاء ع ــه فض ــرة ألن ــة مغاي ــرد بمنزل ــه الف في
ــم  ــدد له ــة تح ــة قانوني ــون بمنزل ــن يتمتع ــون مواطني ــاء يصبح ــذا الفض ــى ه ــراد ف ــإن األف ف
ــة هــى  ــة مــن الحقــوق والواجبــات«. وفــي هــذا المجــال مــن المفتــرض أن تكــون المواطن جمل
الهويــة الفرديــة الجامعــة، وال يحــق أن تنازعهــا هــذا األمــر أي هويــات نوعيــة أخــرى، ففــي هــذا 
المجــال ليــس مــن حــق المواطــن فــى »أن يعلــن مــا يشــكل مجالــه أو فضــاءه الخــاص، كإنتمائــه 
ــي أو الفلسســفي أو العرقــي أو اللغــوي«. وهــذه القســمة  ــي أو إعتقــاده الدين الجماعــي أو العائل
ــة  ــادئ الليبرالي ــة، فتكــون مب ــة الثقافي ــا ينتقدهــا أنصــار التعددي ــام، هــى م ــن الخــاص والع بي
الكالســكية غيــر كافيــة لتحقيــق رســالة التعدديــة، وهــذا مــا يســتعرضه الكاتــب بالقــول: »ينتقــد 
ــة،  ــي المواطن ــام والفضــاء الخــاص ف ــن الفضــاء الع ــة هــذا الفصــل بي ــة الثقافي أنصــار التعددي
ــع  ــى الواق ــي ف ــدة والمجــردة، تخف ــة المحاي ــاك مــن يرفضــه، لمــاذا؟ ألن هــذه المواطن ــل هن ب
سياســات حقيقيــة قائمــة علــى اإلندمــاج الثقافــي.. الــذي يهــدف أساسًــا إلــى تهميــش األقليــات 
الدينيــة واللغويــة والعرقيــة التــي ال تخضــع للثقافــة المهيمنــة. وهــذا يعنــي أن مــن وراء سياســة 
محايــدة تفــرض الدولــة مفهومــا أحاديًــا لألمــة، وذلــك مــن خــالل مؤسســات رســمية كمؤسســة 
التعليــم والتربيــة والجيــش والثقافــة وكل مــا يتعلــق بالذاكــرة الجماعيــة. وعليــه يمكــن القــول 
ــي ال  ــي، وبالتال ــياق ثقاف ــن س ــا ضم ــد دائمً ــرد يوج ــد أن الف ــي يؤك ــدد الثقاف ــوم التع أن مفه
ــاء  ــن الفض ــل بي ــز أو الفص ــإن التميي ــي ف ــة... وبالتال ــة معين ــة ثقافي ــن مواطن ــه ع ــن فصل يمك

ــب كرامــة األشــخاص«9.    ــى تجــاوزات تصي ــؤدي إل العمومــي والخــاص ي
األنظمــة  فــى  الجماعيــة  الكيانــات  علــى  الدولــة  إعتمــاد  أن  تجاهــل  ينبغــي  ال  ولكــن 
ــى  ــات، أو إل ــوع أخري ــا وخض ــة بعضه ــى هيمن ــل أدى إل ــات، ب ــف الهوي ــم ينص ــة ل الالديمقراطي
توافقــات هشــة تنتقــص مــن قيــم المواطنــة وتفتــح البــات أمــام حــروب الهويــات. وهكــذا فــإن 
الســلطة التــي توظــف الهويــات الدينيــة أو العرقيــة، هــي ذاتهــا التــي تقضــي علــى حقــوق األفــراد 
وتقصــي الهويــات الخاضعــة. ومــن ثــم فــإن التعدديــة الثقافيــة ال يمكــن أن تكــون خــارج إطــار 
ــر  ــو توفي ــة ه ــوى الديمقراطي ــات، ألن فح ــه بصعوب ــألة تواج ــذه المس ــن ه ــة، ولك الديمقراطي

9 د. الزواوى بغوره: املصدر السابق
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المعطيــات السياســية والقانونيــة إلدارة مجتمــع مكــون مــن أفــراد مواطنيــن وليــس جماعــات. 
وال شــك أن حــدود الديمقراطيــة وعــدم قدرتهــا علــى الدمــج الكامــل والشــامل هــى مســألة 
ــات  ــة والثقاف ــات اإلجتماعي ــك الطبق ــل ذل ــات، ولكــن قب ــق فقــط بدمــج الهوي ــة، وال تتعل بنيوي
ــتراكية  ــك اإلش ــى ذل ــا ف ــتراكية )بم ــات اإلش ــاريع التوجه ــت مش ــت، ومازال ــد كان ــة. وق الفرعي
ــاوز  ــي لتج ــي والنوع ــى الطبق ــج بالمعن ــق الدم ــى تحقي ــة ه ــركات اإلجتماعي ــة( والح الديمقراطي
نواقــص الديمقراطيــة الليبراليــة. فهــل مشــكلة الديمقراطيــة الليبراليــة تتعلــق بعيــوب تحتــاج 
إلــى إصــالح، أم بنواقــص تحتــاج إلــى إســتكمال. أتصــور أن أنصــار التعدديــة يتبنــون المنظــور 
ــذى ينبغــي إســتكماله مــن خــالل حزمــة  ــة وهــو األمــر ال ــة الديمقراطي الثانــي وهــو عــدم كفاي
ــددة  ــة متع ــى ديمقراطي ــا إل ــدة ثقافيً ــة محاي ــن ديمقراطي ــا م ــى تحويله ــهم ف ــات تس سياس
الثقافــات. وهــذا مــا يقترحــه تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2004، المخصــص لهــذا الموضــوع 
ــا المتنــوع«، حيــث يقــدم تصــورًا عــن حزمــة السياســات  بعنــوان: »الحريــة الثقافيــة فــى عالمن
الواجبــة مــن أجــل ترقيــة الديمقراطيــة لتكــون متعــددة الثقافــات. فحســب التقريــر، فــإن 
ــدي الخــاص  ــر تتجــاوز المســعى التقلي ــب إتخــاذ تدابي ــات يتطل عــالج اإلســتبعاد الثقافــي لألقلي
بتأميــن الحريــات المدنيــة والسياســية عبــر أدوات ديمقراطيــة األغلبيــة، والسياســات اإلجتماعيــة 
السياســية المنصفــة، فالمطلــوب سياســات ثقافيــة ال لبــس فيهــا لضمــان اإلعتــراف الثقافــي علــى 
المســتوى الرســمي وفــى المجــال العــام، وهــو أمــر ال يحققــه اإلعتــراف العــام بــأن لــكل المواطــن 
ــع فــى  ــي، ولكــن حــق الجماعــة فــى أن يكــون لهــا موق الحقــوق فــى اإلنتمــاء الثقافــي أو الدين
الدولــة والمجــال العــام. وهــذا األمــر يتحقــق مــن خــالل إســتراتيجية تضمــن اإلعتــراف فــى خمــس 

مجــاالت:
سياسات تضمن المشاركة السياسية للمجموعات الثقافية المختلفة.. 1
سياسات خاصة بالدين والممارسات الدينية.. 2
سياسات خاصة بقانون األعراف، وبالتعددية القانونية.. 3
سياسات خاصة بإستخدام لغات متعددة.. 4
سياسات تعوض عن اإلستبعاد اإلجتماعي اإلقتصادي. . 5

سياسات المشاركة السياسية . 1
يأتــي مطلــب تبنــي سياســات تضمــن المشــاركة السياســية للمجموعــات الثقافيــة المختلفــة 
بســبب أن ديمقراطيــة األغلبيــة الســائدة ال توفــر الضمانــات الالزمــة لمشــاركة األقليــات 
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والمجموعــات الثقافيــة المختلفــة، بــل أنهــا فــى كثيــر مــن األحيــان تفضــي إلــى اإلقصــاء 
والتهميــش. وحتــى الديمقراطيــات المتقدمــة التــي تتبنــى صيــغ مســاواتية بالمعنــى القانونــي 
وعلــى أســاس المواطنــة، تتعــرض للنقــد مــن أنصــار الهويــات، فالتركيــز علــى الفــردى وتجاهــل 
الجماعــي مــن وجهــة نظرهــم، يعــد نقصًــا ينبغــي تعويضــه بتدابيــر إضافيــة تضمــن اإلعتــراف 
بالثقافــات والهويــات الجماعيــة. وهــذا مــا يقترحــه تقريــر التنميــة البشــرية حيــث يشــير إلــى أن 
التحــرك نحــو الديمقراطيــة يمكــن أن يســاعد لكــن الضــرورة تتطلــب المزيــد فــي حــاالت أخــرى. 
ــا  ــع، أو م ــي للجمي ــر الثقاف ــل والتعبي ــال للتمثي ــة المج ــد هــو أن تفســح الديمقراطي وهــذا المزي
يســمى ديمقراطيــة متعــددة الثقافــات. وإنطالًقــا مــن تجــارب ســابقة، يعــرض التقريــر صنفيــن 

ــة:  ــات الديمقراطي مــن الترتيب
• النظــام الفيدرالــي والــذي يعنــي إقتســام الســلطة إقليميًــا. وهــذا النــوع مــن ترتيبــات 	

المشــاركة فــى الســلطة مالئــم علــى نحــو خــاص حيــث تتركــز األقليــات جغرافيًــا، ولهــا تقاليــد 
فــى الحكــم الذاتــي ترفــض التخلــي عنهــا. 

• التحالفــات التوافقيــة مــن خــالل إســتخدام سلســلة مــن األدوات لضمــان مشــاركة 	
ــي وال  ــتقالل الداخل ــة باإلس ــر مطالب ــا، وغي ــزة إقليميً ــر مترك ــات، غي ــة الثقاف ــات متنوع مجموع
بالحكــم الذاتــي، وترتكــز المشــاركة علــى المُحاصــة النســبية، أي إتخــاذ ترتيبــات لضمــان 

ــة10. ــات الدول ــى مؤسس ــة ف ــة أو الثقافي ــة العرقي ــبي للتركيب ــل النس التمثي

ــرورة  ــي بالض ــة، ال يعن ــياقات معين ــن س ــاًل ضم ــدم ح ــي يق ــام الفيدرال ــراض أن النظ إن إفت
ــاس صيغــة حكــم، بمعنــى التقســيم  ــذا النظــام هــو باألس إعمــال مبــادئ الديمقراطيــة، فه
ــذه  ــون ه ــا أن تك ــة. أم ــة مختلف ــة أو إثني ــة ثقافي ــا طبيع ــية له ــدات سياس ــن وح ــي بي السياس
الوحــدات ذات طبيعــة ديمقراطيــة فهــذا أمــر آخــر، فبجــرد ذكــر الديمقراطيــة ســيأخذنا مجــددًا 
إلــى الشــكل الليبرالــي للديمقراطيــة، أى وضعيــة المواطنــة فــى المنظومــة الكليــة وداخــل كل 
ــة،  ــة والديمقراطي ــن التعددي ــة بي ــع التجرب ــد تجم ــا. فق ــي بمفرده ــام الفيدرال ــى النظ ــدة ف وح

ــة.  ــرورة ديمقراطي ــت بالض ــا ليس ــة ولكنه ــون تعددي ــن ان تك ــا يمك ولكنه
أمــا فيمــا يخــص التحالفــات التوافقيــة، فــإن األمــر ربمــا يثيــر الكثيــر مــن التحفظات ســواء من 
حيــث إمكانيــة  ضمــان تحقــق فعلــي لمثــل هــذه التحالفــات علــى أرض الواقــع مــن ناحيــة، ومــدى 
تأثيــر العمليــات التفاوضيــة إلقامــة التحالفــات علــى حقــوق المواطنــة. إن نظــام المُحاصصــة )أو 
الكوتــا( عليــه مآخــذ عــدة ويواجــه تحديــات فعليــة عنــد التطبيــق، ألن الوصــول علــى توافقــات 

10  تقرير التنمية البرشية 2004، ص 50-51
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عادلــة يتوقــف علــى مــدى فعاليــة اآلليــات المتبعــة لتحقيــق التوافــق وعــدد المجموعــات الثقافيــة 
ــرز مســألة  ــات، تب ــة حــدوث توافق ــى حال ــى ف ــي. وحت ــة القائمــة ضمــن النطــاق الوطن أو العرقي
ــة، وهــى مســألة تخضــع لشــروط ومحــددات  ــة والعرقي ــل السياســي للمجموعــات الثقافي التمثي
ــي  ــد مــن التجــارب الت ــي العدي ــد ظهــرت بشــكل واضــح ف ــة، وق ــة وأيديولوجي سياســية وطبقي

إعتمــدت نظــام المُحاصصــة أو الكوتــا.
 
سياسات خاصة بالدين واألعراف الدينية . 2

تشــكل الهويــات الدينيــة أحــد أكثــر اإلشــكاالت التــي تواجــه التعدديــة الثقافيــة، ألن الهويات 
المبنيــة علــى المعتقــد والمقــدس غالبًــا مــا تكــون األكثــر حساســية بالمعنــى الثقافــي، واألكثــر 
قابليــة للتوظيــف بالمعنــى السياســي. وقــد أصبــح اإلضطهــاد والتمييــز الدينــي موضوعًــا  
أساســيًا فــى المجــال الحقوقــي، ويعــد أحــد أهــم الشــواغل المرتبطــة بالنقاشــات حــول التعدديــة 
الثقافيــة. ولهــذا النمــط مــن اإلضطهــاد والتمييــز مســتويات متعــددة تتفــاوت فــى درجــة 
ــة  ــر العلماني ــدان غي ــى البل ــة ف ــا فج ــة وربم ــكااًل واضح ــذ أش ــإذا كان يأخ ــا، ف ــا وحدته طبيعته
تصــل إلــى حــد التكفيــر والتجريــم، إال أن هــذا ال يعنــي غيــاب التمييــز الدينــي فــى الديمقراطيــات 
ــا  ــة وربم ــا موارب ــرية بأنه ــة البش ــر التنمي ــا تقري ــز يصفه ــن التميي ــكال م ــة أش ــة، فثم العلماني
ــا، أو أن  ــة م ــة ألقلي ــاد الديني ــمي باألعي ــم الرس ــرف التقوي ــودة، »كأن ال يعت ــر مقص ــون غي تك
تتضــارب تعليمــات اللبــاسُ فــى المؤسســات العامــة مــع األلبســة الدينيــة إلحــدى األقليــات، أو 
أن تختلــف قوانيــن الدولــة فــى الــزواج والميــراث عــن قوانيــن أقليــة مــا، أو أن تتعــارض تعليمــات 
ــذا  ــن ه ــات م ــأ نزاع ــد تنش ــات. وق ــدى األقلي ــدى إح ــن ل ــد الدف ــع تقالي ــى م ــط العمران التخطي

القبيــل حتــى فــى دولــة علمانيــة«11.
ــة  ــي، لكــن داخــل كل ديان ــى الكل ــان بالمعن ــق فقــط بالعالقــة بيــن األدي والمســألة ال تتعل
حيــث توجــد الطوائــف والمذاهــب والشــيع أو حتــى اإلنشــطار المحتمــل للهويــات وتشــظيها إلــى 
هويــات لجماعــات فرعيــة عقائديــة أو سياســية. كمــا أن عالقــة الديــن بالدولــة كانــت ومازلــت 
ــت  ــان. وإذا كان ــوق اإلنس ــة وحق ــة بالديمقراطي ــات المتعلق ــى النقاش ــة ف ــواغل الهام ــد الش أح
ــى  ــات، وف ــن المجتمع ــر م ــة، إال أن الكثي ــذه الرابط ــن ه ــررت م ــد تح ــة ق ــات العلماني المجتمع
مقدمتهــا المجتمعــات العربيــة واإلســالمية، ال زالــت توظــف الديــن فــى بنيــة الســلطة بشــكل 
واضــح. إن عنــوان »الديــن والدولــة« كان وال يــزال محــور نقاشــات لــم تنتهــي بيــن أنصــار الدولــة 
ــات  ــاء الهوي ــة أخــرى. والتق ــة مــن ناحي ــة الديني ــة وأنصــار الدول ــة مــن ناحي ــة والعلماني المدني
الدينيــة بالسياســة يجعــل منهــا هويــات نشــطة ســواء كأحــد أدوات النظــام السياســي مــن أجــل 
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ــة ومنازعــة  ــة مــن أجــل التعبئ الســيطرة واإلســتبعاد واإلقصــاء، أو أحــد أدوات المعارضــة الديني
الســلطة، أو أحــد أدوات النظــام السياســي الكلــي مــن أجــل توزيــع الحصــص الطائفيــة.

ــا أن  ــه، كم ــره أو تجاهل ــن تبري ــرًا ال يمك ــات أم ــي ب ــز الدين ــاد والتميي ــك أن اإلضطه والش
ــرت اإلقتراحــات مــن  ــة يتنامــى بشــكل واضــح. وتوات ــة الديني الوعــي بخطــورة سياســات الهوي
أجــل التخفيــف مــن حــدة المنازعــات الدينيــة، ومواجهــة التمييــز الدينــي ســواء  تعلــق األمــر بفتــح 
قنــوات الحــوار بيــن األديــان، أو مــن خــالل الدعــاوى المطالبــة باإلصــالح الدينــي، أو مــا يســمى 
بتجديــد الخطــاب الدينــي. وتتزامــن المطالبــات الحقوقيــة بحمايــة الحــق فــى اإلعتقــاد بالنســبة 
لألفــراد، وحمايــة الحريــات الدينيــة بالنســبة للجماعــات. وهــذه المطالبــات قــد تتالقــى ولكنهــا، 
فــى الوقــت ذاتــه، قــد تتعــارض إذا مــا وضعــت الجماعــة المطالبــة بحريتهــا قيــودًا علــى حــق 
أفــراد الجماعــة فــى حريــة اإلعتقــاد. وهــذا يعيدنــا دائمــا إلــى الســؤال حــول مــا يمكــن أن تقدمــه 
الديمقراطيــة المتعــددة الثقافــات: هــى حريــة الفــرد )المواطــن( فــى اإلعتقــاد هــى األصــل، ولهــا 

األولويــة علــى حريــة الجماعــة الدينيــة فــى فــرض قيمهــا وشــروطها الثقافيــة؟.
يقــر تقريــر التنميــة البشــرية بصعوبــة إقتــراح نمــوذج مثالــي كامــل للعالقــة بيــن مؤسســات 
الدولــة والمؤسســات الدينيــة. ومــع ذلــك فــإن مــا يقترحــه كحلــول قــد ال يكــون إال إعــادة التأكيــد 
علــى المعاييــر التــي تتضمنهــا الديمقراطيــة الليبراليــة ومنظومــة حقــوق اإلنســان، أى سياســات 
عــدم التمييــز وحريــة الفكــر وإلعتقــاد فــى ظــل دولــة علمانيــة، وذلــك علــى ثالثــة مســتويات12، 

هي:
• ينبغــي أن يتوفــر لــكل فــرد أو طائفــة ضمــن مجموعــة دينيــة الحــق فــى إنتقــاد هيمنــة 	

تفســير معيــن للمعتقــدات األساســية، أو تعديلهــا، أو الطعــن فــى صحتهــا؛ إذ لجميــع الديانــات 
تفســيرات وطقــوس متباينــة.. وال يجــوز أن يحظــى أى تفســير منفــرد برعايــة الدولــة، وينبغــي أن 
تتســاوى طبقــة رجــال الديــن أو التراتبيــات الدينيــة مــع المواطنيــن اآلخريــن مــن حيــث الوضــع 

القانونــي، كمــا ال يجــوز لهــم أن يطالبــوا بإمتيــازات سياســية أو إجتماعيــة أكبــر. 
• ــا بينهــا، 	 ــان للمناقشــة فيم ــع األدي ــام جمي ــدول أن تُفســح المجــال أم ــى ال ــن عل يتعي

ــاع ديانــة مــا بــأن ينتقــدوا، بــروح  ولممارســة النقــد ضمــن حــدود، مثلمــا ينبغــي الســماح ألتب
ــا.  ــرى ومعتقداته ــات األخ ــات الديان ــئولية، ممارس المس

• يجــب أن يكــون األفــراد أحــرارًا ليــس فقــط فــى إنتقــاد الديــن الــذى ولــدوا منتميــن 	
ــا فــى رفضــه وإعتنــاق ديــن آخــر أو البقــاء غيــر منتميــن ألى ديــن. إليــه، وإنمــا أيضً

12  تقرير التنمية البرشية 2004 ص 56-57
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وفــق هــذه النظــرة، فــإن مصطلــح الديمقراطيــة متعــددة الثقافــات ال يضيــف جديــدًا إلــى مــا 
تقــره الديمقراطيــة الليبراليــة، والمبــادئ العلمانيــة والمعاييــر الحقوقيــة، أى التشــديد علــى حــق 
المواطــن الفــرد فــى حريــة الفكــر واإلعتقــاد. وبالتالــي فــإن هــذه اإلقتراحــات ســتلقى قبــواًل مــن 
أنصــار الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، حتــى لــو أن التقريــر لجــأ إلــى إســتخدام عبــارات غائمــة 
للتخفيــف مــن قــوة هــذا الحــق مثــل »النقــد ضمــن حــدود« و »روح المســئولية« وهــي عبــارات 
تفتــح البــاب أمــام تأويــالت قــد تنــال مــن قيمــة الحــق. ولكــن هــذه اإلقتراحــات قــد تجــد مقاومــة 
ــن  ــي للدي ــف السياس ــى التوظي ــرص عل ــي تح ــة الت ــر العلماني ــة غي ــل األنظم ــن قب ــض م أو رف
ــة  ــق بحماي ــباب تتعل ــراف ألس ــعى لإلعت ــي تس ــة، والت ــات الديني ــك المجموع ــات، وكذل والهوي
الوجــود الجماعــى فــى مواجهــة مــا قــد يفضــي إلــى تفكيــك الهويــة الدينيــة وفــى مقدمــة ذلــك 
ــا التناقــض بيــن الحقــوق  ــا يظهــر جليً إفســاح المجــال للحــق فــى حريــة الفكــر واإلعتقــاد، وهن

الفرديــة والحقــوق الجماعيــة.

سياسات خاصة بقانون األعراف، وبالتعددية القانونية . 3
ــر  ــكل مباش ــس بش ــه يم ــورة  ألن ــر خط ــو األكث ــة ه ــات المقترح ــن السياس ــط م ــذا النم ه
ــع، أن  ــى الواق ــون. وف ــام القان ــاواة أم ــو المس ــة وه ــم الديمقراطي ــى النظ ــى ف ــدأ األساس المب
إفســاح المجــال لألعــراف والتعدديــة القانونيــة داخــل نظــام العدالــة ينطــوي علــى مخاطــر تتهــدد 
المواطنــة. ومــع ذلــك فــإن تقريــر التنميــة البشــرية يشــير إلــى إمكانيــة أن يســهم قبــول األعــراف 
فــى حمايــة حقــوق الســكان األصلييــن، وضمــان تطبيــق أكثــر إنصاًفــا للقانــون وزيــادة اإلحســاس 
باإلندمــاج فــى المجتمــع األوســع، وخاصــة فــى البلــدان التــي يكــون الخيــار فيهــا بيــن القانــون 
ــة  ــراف والتعددي ــى األع ــي توجــه إل ــادات الت ــى اإلنتق ــر إل ــل يشــير التقري ــون. وبالمقاب أو الالقان
ــر  ــراف، ويذك ــة األع ــى منظوم ــن ف ــز ضده ــبب التميي ــاء بس ــل النس ــن قب ــة م ــة وخاص القانوني
كذلــك: »لــذا، ال يــزال هنــاك قلــق تجــاه الكيفيــة التــى قــد يُعِــرض  فيهــا قانــون األعــراف معاييــر 
ــت 	م  ــمية كان ــة، رس ــة قانوني ــا، ألن كل منظوم ــل به ــن العم ــر، 	و يضم ــان للخط ــوق اإلنس حق

تقليديــة عرضــة لإلنتقــاد بخصــوص صياغتهــا«13.
إن السياســات التــى يقترحهــا التقريــر إلفســاح المجــال لألعــراف والتعدديــة القانونيــة ال 
تشــكل إضافــة لنظــام العدالــة، إن لــم تشــكل إنتقاصًــا. إن األســباب التــي تبــرر إتخــاذ مثــل هكذا 
سياســات تعكــس نواقــص وإخفاقــات الدولــة فــى إعمــال الديمقراطيــة وتفعيــل نظــام العدالــة، 
ــات مــن الســكان األصلييــن عــن  ــة وفئ ــة وعرقي ــات ديني ــراب أقلي ــى إغت ــر إل حيــث يشــير التقري
النظــام القضائــي العــام. ويســرد أســباب هــذا اإلغتــراب، فيأتــى فــى مقدمتهــا تحيــز القضــاة ضــد 

13  تقرير التنمية البرشية 2004، ص 59
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هــذه الفئــات، وحرمانهــا مــن التمثيــل فــى الســلطة القضائيــة، أو إســتبعادها نتيجــة المســافات 
الجغرافيــة والتكاليــف الماديــة والحواجــز اللغويــة، أو ســواها مــن الحواجــز الثقافيــة14.

إلــى  الديمقراطيــة ويحولهــا  إلــى  السياســات يشــكل إضافــة  النمــط مــن  فهــل هــذا 
ديمقراطيــة متعــددة الثقافــات؟ أم أن األجــدى هــو إتبــاع نهــج المواطنــة وحقــوق اإلنســان مــن 
أجــل إصــالح الخلــل القائــم بســبب التحيــز وصعوبــات الوصــول إلــى العدالــة؟ أمــا مســألة تمثبــل 
األقليــات والمجموعــات الثقافيــة المختلفــة، يبــدو غريبًــا وغيــر منطقــي، فمــا الــذي يعنيــه هــذا 
التمثيــل؟ فلــو كان يعنــي فقــط اإلعتــراف بحــق المواطنيــن مــن األقليــات والجمعــات الثقافيــة فــى 
الوصــول إلــى هــذه المناصــب كمواطنيــن، مثلمــا تطالــب المجموعــات المناصــرة لحقــوق النســاء 
فــى حقهــن فــى تولــي المناصــب داخــل الهيئــات القضائيــة، لــو كان األمــر كذلــك، فهــذه حقــوق 

تنــدرج ضمــن اإلطــار العــام للمطالبــة بتفعيــل مبــدأ المواطنــة. 

سياسات خاصة بإستخدام لغات متعددة. 4
ال شــك أن عالقــة اللغــة بالثقافــة هــي عالقــة عضويــة، فالثقافــات تحافــظ علــى وجودهــا مــن 
خــالل اللغــة، ولكــن بالمقابــل وألســباب تاريخيــة كان هنــاك ضــرورة، فى ظــل الدولــة القومية، أن 
تتبنــى الدولــة لغــة أو لغتيــن رســميتين لتســهل المعامــالت والتواصــل علــى المســتوى القومــي، 
وهــو مــا أفضــى إلــى تهميــش لغــات أخــرى محليــة. وقــد تكــون اللغــة الســائدة المشــتركة لغــة 
ــراث  ــة الت ــي لحماي ــب أساس ــوي مطل ــدد اللغ ــراء والتع ــى الث ــاظ عل ــى. إن الحف ــل األجنب المحت
اإلنســاني، ولكــن الحفــاظ علــى التعدديــة اللغويــة ليــس باألمــر الســهل. ويقــر تقريــر التنميــة 
البشــرية بهــذه الصعوبــة: »فــى حيــن أن مــن الممكــن، بــل مــن المرغــوب فيــه، لدولــة مــا أن 
تبقــى »محايــدة« فــى شــؤون العــرق والديــن، فــإن ذلــك ليــس أمــرًا عمليًــا فــى مــا يتعلــق باللغة 
ألن المواطنيــن يحتاجــون إلــى لغــة مشــتركة لتعزيــز التفاهــم المتبــادل والتواصــل الفعــال، كمــا 
أن مــا مــن دولــة تســتطيع تحمــل أعبــاء تقديــم الخدمــات والوثائــق الرســمية بــكل لغــة محليــة 
فــى أراضيهــا. غيــر أن الصعوبــة تتمثــل فــى كــون معظــم الــدول وبخاصــة العالــم النامــي وشــرق 

أوروبــا متعــددة اللغــات..«15.
إن الحاجــة إلــى التواصــل مــن خــالل لغــة مشــتركة، والحاجــة إلــى الحفــاظ علــى التعدديــة 
اللغويــة تشــكل معضلــة فعليــة تبحــث عــن حلــول. وقــد يكــون تبنــي سياســات للحفــاظ علــى 
ــول  ــة مــن الحل ــة وإبداعي ــة وفني ــادرات إجتماعي ــة مــن خــالل أنظمــة تعليــم ومب اللغــات المحلي
الممكنــة، ولكــن ثمــة إقــرار بصعوبــة تمثيــل كل اللغــات فــى المجــال الرســمي للدولــة. وربمــا 

14  تقرير التنمية البرشية 2004، ص 57-58

15 تقرير التنمية البرشية 2004، ص 60
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يكــون اإلقتــراح الــذي يقدمــه التقريــر فــى هــذا الصــدد والمتعلــق بتبنــي مقتــرح هيئــة اليونســكو 
ــة لغــات هــو مجــرد حــل توافقــي لتحســين شــروط التمثيــل اللغــوي فــى المجــال  بإعتمــاد ثالث
العــام والمؤسســي. فوفــق مقتــرح اليونســكو، يمكــن للدولــة أن تعتمــد ثالثــة لغــات: لغــة دوليــة 
ــي،  ــد الوطن ــى الصعي ــتركة عل ــة مش ــة تواصلي ــي، ولغ ــتوى الدول ــى المس ــل عل ــمح بالتواص تس
وعندمــا ال تكــون هــذه اللغــة التواصليــة هــى اللغــة األم للمجموعــات المحليــة، فــإن لــكل جماعــة 

الحــق فــى إســتخدام لغتهــا األم. 

سياسات تعوض عن اإلستبعاد اإلجتماعي اإلقتصادي. 5
ــادي  ــي اإلقتص ــاف اإلجتماع ــة اإلجح ــات لمواجه ــى سياس ــرورة تبن ــر ض ــرح التقري ــرًا يقت أخي
ــن  ــر م ــى الكثي ــائدة ف ــة س ــا حال ــن، بوصفه ــكان األصليي ــات الس ــة ومجموع ــات العرقي لألقلي

ــالل: ــن خ ــات م ــذه الفئ ــض ه ــى تعوي ــة عل ــات المقترح ــذه السياس ــز ه ــات. وترتك االمجتمع
• تصحيح عدم المساواة فى اإلستثمارات اإلجتماعية لتحقيق تساوي الفرص.	
• اإلعتراف بالمطالب الجماعية المشروعة باألرض وسبل العيش.	
• القيام بعمل إيجابي لصالح الفئات المتأذية. 	

ــة  ــا إقتصادي ــية ألن طبيعته ــل حساس ــى األق ــة ه ــات المقترح ــذه السياس ــع أن ه ــى الواق وف
ــذه  ــة. وه ــة اإلجتماعي ــة بالعدال ــار المطالب ــن إط ــدرج ضم ــا تن ــة، إنه ــت ثقافي ــة وليس إجتماعي
مشــكلة الديمقراطيــة الليبراليــة بشــكل عــام، ألنهــا وإن ارتكــزت علــى المبــدأ الليبرالــي 
المتمثــل فــى االمســاواة أمــام القانــون، إال أن هــذا ال يعنــي المســاواة علــى الصعيــد اإلقتصــادي 
اإلجتماعــي، فهــذه مســألة تتعلــق بعوامــل أخــرى علــى المســتوى اإلجتماعــي والطبقــي. إن الــرد 
ــك  ــة. ال ش ــالة ثقافي ــه مس ــن كون ــر م ــة أكث ــية وحقوقي ــة سياس ــو قضي ــاف ه ــذا اإلجح ــى ه عل
أن العمــل اإليجابــي لصالــح أقليــات إو إثنيــات متضــررة مشــروعًا، ولكــن ال يمكــن النظــر إليــه 
ــة  ــى حــاالت معين ــرًا، إال ف ــر فق ــات األكث ــة بإنصــاف الفئ ــة المتعلق ــب العام ــزل عــن المطال بمع
ــذه  ــى ه ــى ف ــة، وحت ــة أو الديني ــة الثقافي ــة الهوي ــي نتيج ــاء اإلجتماع ــتبعاد واإلقص ــون اإلس يك

ــة هــى الحــل.  ــة تكــون المواطن الحال

ختــــــام
يعكــس مصطلــح »الديمقراطيــة التعدديــة« شــواغل حقيقيــة تتعلــق بإدمــاج البعــد الثقافــي 
ــراح حزمــة مــن السياســات  ــة ذات المغــزى السياســي مــن خــالل إقت ــة الليبرالي فــى الديمقراطي
ــتجيب  ــي تس ــة لك ــة الديمقراطي ــة، ترقي ــة الثقافي ــار التعددي ــة أنص ــب رؤي ــا، حس ــدف منه اله
لمطالــب األقليــات والمهاجريــن والجماعــات الثقافيــة المختلفــة مــن أجــل اإلعتــراف بهوياتاهــم 
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ككيانــات لهــا خصوصياتهــا. ورغــم أن مطالــب اإلعتــراف بالثقافــات والتنــوع هــى مطالــب حقيقية 
ــة  ــى أو التعددي ــل السياس ــتوى التمثي ــى مس ــواء عل ــة س ــات المقترح ــروعة، إال أن السياس ومش
ــادئ  ــى مخاطــر إزاء مب ــد تنطــوي عل ــا أنهــا ق ــة، كم ــات فعلي ــة تواجــه صعوب ــة واللغوي القانوني

المواطنــة وحقــوق اإلنســان. 
ــة  ــت فاعل ــي الزال ــس الت ــع األس ــان يض ــوق اإلنس ــة وحق ــادئ المواطن ــن مب ــالق م إن اإلنط
ــل  ــوع مث ــالت التن ــن إنف ــة ع ــراض الناجم ــة كل األم ــالل مجابه ــن خ ــواء م ــوع س ــة التن لحماي
ــق  ــى ح ــديد عل ــن التش ــاًل ع ــخ، فض ــي إل ــز الجنس ــب، التحي ــب، التعص ــة األجان ــز، كراهي التميي
ــة ولكنهــا تحــد  ــات الثقافي ــادي الهوي ــادىء ال تع ــاد، وهــي مب ــة الفكــر واإلعتق ــي حري ــراد ف األف
ــة  ــل حماي ــن أج ــه م ــب فعل ــن ويج ــا يمك ــاك م ــإن هن ــد ف ــكل تأكي ــلبي. وب ــاطها الس ــن نش م
التنــوع بالمعنــى الجماعــي دون المســاس بالحقــوق بالمعنــى الفــردي. وربمــا هــذا يجعلنــا نتفــق 
ــة  ــار التعددي ــض أنص ــات بع ــده ألطروح ــى نق ــن ف ــن الليبراليي ــد المفكري ــه أح ــب إلي ــع ماذه م
ــة  ــا التعددي ــي تدعمه ــة الت ــح الخاص ــن المصال ــل م ــدد الهائ ــول: »إن الع ــث يق ــة، حي الثقافي
الثقافيــة يــؤدي أيضًــا إلــى سياســة »فــرق تســد« التــي ال يمكــن أن يســتفيد منهــا ســوى هــؤالء 
الذيــن يســتفيدون أشــد اإلســتفادة مــن الوضــع الراهــن. فليســت هنــاك طريقــة للتخلــص مــن 
ــي  ــا والت ــة إقتصاديً ــات المحروم ــه الجماع ــوم ب ــذى تق ــد، ال ــي الموح ــل السياس ــوس العم كاب
ــل  ــراء تدخ ــن الفق ــة م ــات مختلف ــل جماع ــن جع ــل م ــتركة، أفض ــب مش ــدم مطال ــن أن تق يمك
ــي  ــي يعان ــاه عــن الظــروف الســيئة الت ــا أن صــرف اإلنتب ــع بعــض. كم ــى مواجهــة بعضهــا م ف
منهــا الجميــع مثــل البطالــة والفقــر واإلســكان منخفــض الجــودة والخدمــات العامــة المنقوصــة 
تســتهدف، علــى المــدى الطويــل، القضــاء علــى المســاواة. ومــن ثــم فــإن هنــاك ترحيبًــا بــكل مــا 
يؤكــد خصوصيــة مشــاكل كل جماعــة علــى حســاب التركيــز علــى المشــكالت التــي تشــترك فيهــا 
تلــك الجماعــة مــع اآلخريــن. وإذا تبــدد الجهــد السياســي فــى الدعــوة إلــى إمتيــازات خاصــة لــكل 
مجموعــة والدفــاع عــن تلــك اإلمتيــازات ســنفتقد  ذلــك الجهــد فــى عمليــة التعبئــة التــي تســتند 

ــمولية«1. ــر ش ــتركة أكث ــح مش ــى مصال إل
ــم  ــرون لقي ــن يتنك ــو مم ــا ه ــات وتعدده ــة الهوي ــن معادل ــن ع ــر المدافعي ــر أن أكث ولنتذك
ــوق  ــم الحق ــخصية بأس ــوق الش ــك الحق ــي تنته ــات الت ــك الحكوم ــواء تل ــة، س ــوع والتعددي التن
ــذى ال يكــف  ــن المتطــرف ال ــة، أو اليمي ــة الثقافي ــا يســمى الخصوصي ــة، أو م ــات الجماعي والهوي
عــن اإلحتفــاء بهويتــه فــى مواجهــة الهويــات األخــرى، أو حتــى قطاعــات مــن المهاجريــن ممــن 

ــة.  ــة مختلف ــازات حياتي ــى إمتي ــاًل ف ــة أم ــة وإجتماعي ــباب إقتصادي ــم ألس ــن هوياته موط

1 بريان باري: الثقافة واملساواة، نقد مساواىت للتعددية الثقافية، ترجمة كامل املرصى، عامل املعرفة، املجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب، 

الكويت، نوفمرب 2011، ص 30
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دوافع التعايش: 
وجهة نظر بهائية

 لقضايا المواطنة والديمقراطية
بقلم محمد بن موسى1

مقدمة:. 1
كان األمــل فــي تأســيس مجتمــع مســالم ومزدهــر فكريًــا وروحانيًــا حافــزًا ألصحــاب النوايــا 
الحســنة علــى مــرّ العصــور، ومصــدر إلهــام مفكريــن، وأدبــاء، وشــعراء وفنانيــن داخــل مجتمعنــا 
ــالم  ــدة أح ــت ولي ــة ليس ــة اإليجابي ــذه الرؤي ــم. إن ه ــاء العال ــة أرج ــي كاف ــل ف ــل ق ــي ب التونس
ــا الطريــق ســويًا  طوباويــة بــل هــي مقصــد مشــترك لــكل شــعوب العالــم يمكــن أن تمهــد لن
 demosإلتخــاذ خطــوات ضروريــة نحــو تحقيــق التعايــش الســلمي المشــترك وبنــاء ديمقراطيــة
 Kratos يكــون فيهــا للمواطــن، بغــض النظــر علــى إنتمائــه وضميــره ومعتقداتــه، دور »الشــريك 

.res-publica الفعــال« فــي إدارة الشــأن العــام
ــا  ــو إليه ــي كان يصب ــة الت ــة والديمقراطي ــات المواطن ــرى أّن تطلع ــي أن ن ــة إذا ف ــال غراب ف
مجتمعنــا منــذ عقــود خلــت قــد تحقــق اليــوم جــزء منهــا علــى نحــو بــدى مســتحياًل تخيّلــه قبــل 
فتــرة مــن الزّمــان، لكــن مــن الطبيعــي أيضًــا أن يــرى مجتمعنــا بــأن ســقف التََطلُّعَــات يبقــى 

أكبــر ممــا تحقــق!
وبرغــم مــا تــمّ إنجــازه، ففــي هــذا المنعطــف مــن التاريــخ المعاصــر ال يغفــل المتأمــل فــي 
ــاالت  ــع المج ــي جمي ــره ف ــم بأس ــق بالعال ــراب الالح ــرة اإلضط ــة وتي ــن رؤي ــة ع ــاع الحالي األوض
ــى  ــا. وال يخف ــابق لهم ــرعة ال س ــوّة وس ــدّم بق ــارف يتق ــر الج ــار التّغيي ــأن تيّ ــرار ب ــى اإلق وعل
ــة،  ــم العتيــق )األســرة، الحوكمــة، البيئ علــى أي محلــل متفحــص صــادق أن ترتيــب ونظــم العال
ــات  ــى العالق ــرأت عل ــة ط ــرات عميق ــوة تغيي ــزل، بق ــئ يتزل ــا فت ــة…( م ــة، الديمقراطي المواطن

  1 الدكتور محمد بن موىس هو ناشط و أستاذ جامعي تونيس و عضو املكتب اإلعالمي للجامعة البهائية بتونس.
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اإلنســانيّة فــي جميــع مســتوياتها والتــي تدعــو إلــى إعــادة النّظــر جذريًّــا فــي كّل مناحــي الحيــاة 
وبالخصــوص فــي العقــد اإلجتماعــي والعالقــة المواطنيــة التــي تنظــم النســيج اإلجتماعــي بيــن 

ــات. ــع والمؤسس ــراد والمجتم األف
ــا  ــهد تاريخيً ــذي ش ــي، ال ــع التونس ــى المجتم ــك، عل ــى ش ــل، دون أدن ــذا التحلي ــق ه ينطب
تغييــرات جذريــة فــي تنــاول مفهــوم المواطنــة - مــن منظــور المســاواة مثــاًل - بإشــراك فئــات 
كانــت تُعــدُّ مقصيــة مــن دائــرة المشــاركة فــي الشــأن العــام كالعبيــد والمــرأة، خصوصًــا وأّن 
ــرّق ووضــع دســتور وفــي اإلعتــراف بالمســاواة  ــع ال ــم فــي من ــا كان ســبّاًقا بيــن دول العال بلدن

بيــن المــرأة والرجــل فــي الحقــوق والواجبــات.
يجــدر بنــا القــول اليــوم أن مــا أسّــس لــه دســتور الجمهوريــة الثانيــة – دســتور 26 جانفــي 
2014 - فــي مجــال إحتــرام حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة هــو جديــر بالثنــاء واإلحتــرام. ومــن 
الواضــح أن تطلعــات شــعبنا تظــل أكبــر ممــا تحقــق مــن تركيــز للحريــات ومــن صــون للكرامــة 
ودفــع للمســاواة بيــن أفــراد الشــعب. فعليــه حــريٌّ بنــا، فــي هــذا المجــال، تقييــم دســتور البــالد 
الجديــد مــن زاويــة مــا تــم تحقيقــه لضمــان حقــوق المواطنيــن وحفــظ كرامتهــم دونمــا إقصــاء، 

علــى غــرار إحتــرام األقليــات فــي بالدنــا.
ــا كجــزء مــن  ــي بالدن ــة خاصــة ف ــة بصف ــة عامــة والديني ــات بصف ــراف باألقلي ــة اإلعت فقضي
النســيج المجتمعــي تظــل، لألســف، مــن القضايــا المحرمــة tabous، نســعى أن ال نخــوض 
ــا، يمكــن أن نوهــم أنفســنا بعــدم وجــود ذلــك “الصنــف”  فيهــا، إلــى درجــة أّن، لراحــة ضمائرن
مــن المواطنيــن أصــاًل. فاإلعتــراف بوجودهــا مــن الناحيــة الديمقراطيــة - كشــكل مــن أشــكال 
ــي  ــن ف ــة المواطني ــع بقي ــاواة م ــدم المس ــى ق ــاركة عل ــي المش ــق ف ــا الح ــل له ــم – يكف الحك
إقتــراح، وتطويــر، وإســتحداث لقوانيــن التــي تشــمل كل مناحــي الشــأن العــام وكافــة األوضــاع 
اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة والثقافيــة التــي تمكــن المواطنيــن مــن الممارســة الحــرة والمتســاوية 

ــي. ــر السياس ــر المصي لتقري
وهنــا نــرى أن كل ذي رأي ســديد ســيتفق ال محــال مــع ج. كرانــس )2013( فــي القــول بأنــه 
مــن غيــر األخالقــي éthique أن نحــرم أي فــرد أو أيــة أقليــة كانــت مــن إنتمائهــا إلــى مجتمعهــا 
ووطنهــا -le droit de cité - ومــن مشــاركتها فــي إدارة الشــأن العــام كمــا تقتضيــه الديمقراطية 

بغــض النظــر عــن إختــالف العقائــد والضمائــر.
إّن قضيــة إحتــرام األقليــات وإشــراكها فــي إدارة الشــأن العــام، فــي نظرنــا، ليســت »فئويــة« 
أو »ذاتيــة« أو منفعيــة ضيقــة فــي جوهرهــا، بــل هــي معيــار مــن معايــر الديمقراطيــة والمواطنــة 
التــي يجــب إعتمــاده لتقييــم تقــدم األمــم فــي إعترافهــا الصــادق بحقــوق اإلنســان. وهــي أيضًــا 
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مؤشــرًا لتقــدم الشــعوب واألمــم ولنضجهــا فــي تَقبُّــل اإلختــالف والمختلــف، بــل أكثــر مــن ذلــك 
ــات. إذ  ــوق وواجب ــيّ وحق ــكل دور مواطن ــه لل ــاء »مشــروع مجتمعــي« مشــترك يكــون في ــي بن ف
لــكل فــرد الحــق فــي أن يســتلهم، مــن خــالل معتقــده وضميــره ووجدانــه، مشــاركته المواطنيــة 
الحلــول  بتقديــم  العــام ومســتجيبًا إلحتياجاتــه  الشــأن  إذ ذاك قضايــا  مثريًــا  والحضاريــة 
لمعضالتــه. فالبهائيــون، كجــزء مــن المجتمــع التونســي، لهــم تصــورات وأفــكار يســتلهمونها 
مــن رســالة حضــرة بهــاء اهلل وكتبــه الســماوية. ليــس لهــم هــدف ســوى المســاهمة فــي بنــاء 

ــا. ــا وروحانيّ حضــارة مســالمة مزدهــرة ماديّ

المواطنة والديمقراطية عبر التاريخ:. 2
مــن الواضــح أن المواطنــة مفهــوم متحــرك ومتــدرج فــي الزمــان، أخــذ أشــكااًل ومعــانٍ عــدّة 
عبــر التاريــخ. ففــي المدينــة األثينيــة مثــاًل، كان الحــق فــي المواطنــة  le droit de cité ال يمنــح 
للــكل، بــل كان حكــرًا علــى فئــات دون أخــرى، وعلــى الرجــال دون النســاء، وعلــى الســادة دون 
العبيــد. وبالمثــل شــهدت اإلمبراطوريــة الرومانيــة معنــى خاصًــا بهــا للمواطنــة، حيــث لــم يكــن 
يُســند هــذا الشــرف إال ألحــراٍر إنتمــوا لقبائــل محــددة قاطنــة مدينــة رومــا. لكــن مــا فتئــوا الحًقــا 
ــراف  ــى أن عــمّ هــذا اإلعت ــا إل ــى كل الســكان األحــرار بإيطالي ــة أول ــوا إليهــم فــي مرحل أن ضمّ

كافــة أحــرار اإلمبراطوريــة.
ــور  ــه ف ــت كتابت ــة” تم ــتور المدين ــمي ب”دس ــتورًا سُ ــالمية دس ــارة اإلس ــا كان للحض الحًق
ــون  ــض المؤرخ ــر بع ــة، ويعتب ــى المدين ــلم- إل ــه وس ــى اهلل علي ــد –صل ــي محم ــرة النب هج
والمستشــرقون “صحيفــة المدينــة” تلــك كأول دســتور مدنــي فــي التاريــخ، وأعتُِبــر مفخــرة 
ــي  ــا السياس ــم مجده ــن معال ــا م ــاء، ومَعَلمً ــانية جمع ــالمية واإلنس ــارة اإلس ــر الحض ــن مفاخ م
ــف  ــع الطوائ ــن جمي ــة بي ــم العالق ــتور تنظي ــذا الدس ــدة له ــص الفري ــن الخصائ ــاني. وم واإلنس
ــم.  ــار وغيره ــن واألنص ــة(، والمهاجري ــية ومدني ــل )قرش ــر( وقبائ ــي وكاف ــلم وذم ــة )مس الديني

ــة. ــوق مكفول ــن الحق ــة م ــارت جمل ــه ص وعلي
ــى  ــت عل ــة بُِنيَ ــات التقليدي ــتخلص أن المجتمع ــن أن نس ــز، يمك ــرض الوجي ــذا الع ــر ه عب
ــاء  ــل أن النس ــل، فلنق ــات. ب ــوق والواجب ــي الحق ــون ف ــاوى فيهــا المواطن ــيٍّ ال يتس أســاس هرم
والعبيــد وأصحــاب األديــان األخــرى، - رغــم مــا أتــى بــه اإلســالم مــن تطــور - بقــوْا فــي مقــام 

ــة. ــبق واألولوي ــاب الس ــن أصح ــن المواطني ــى م أدن
أمــا فــي هــذه الحقبــة المعاصــرة التــي كثــر فيهــا التنظيــر لمفهــوم المواطنــة والديمقراطيــة، 
 Niraja G. )Citizenship and its Discontents : an Indian Jayal يــرى جيــال نيراجــا
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History, 2013(
أن هــذا التطــور هــو وليــد تفاعــل حاصــل بيــن الفكــر القومــي والديمقراطيــة والدولــة فــي 
مفهومهــا المعاصــر، تُبنــى مــن خاللــه عالقــة عموديــة مــع مؤسســة الدولــة وأفقيــة بيــن أفــراد 

المجتمــع الواحــد محققيــن بذلــك هويــة مشــتركة.
فيكون عندها، على غرار ما يعتقد روجيرز سميث

،Smith Rogers )“Citizenship and the politics of people building”, 2001(
للفــرد أو للمجموعــات المتعايشــة ســويًا إعتــراف بمواطنيتهــم وبالحــق فــي العيــش الجماعي. 
فيُنظــر إليهــم كأعضــاء منتمــون إلــى »مجتمــع سياســي« يســعى لتحقيــق العــدل والمســاواة فــي 
مــا بينهــم ويحــاول تجــاوز كل الفــروق الطبقيــة والدينيــة واألثنيــة والجندريــة بيــن المواطنيــن )

. )Citizenship and Social Class, 1950()مارشــال تومــاس
ــى  ــر، عل ــم والمعاص ــخ القدي ــر التاري ــت عب ــي وضع ــة الت ــة والديمقراطي ــات المواطن إن لبَن
أهميتهــا، أضحــت غيــر كافيــة لمواجهــة إســتحقاقات العصــر ورخــاء الجميــع دونمــا إقصــاء فــي 
ــكّل الحــق فــي  ــة الفعليــة فيهــا، ول أرض صــارت كالوطــن للــكل. لــكل فــرد الحــق فــي المواطن
ــرى  ــور ي ــذا المنظ ــرار. إن ه ــذ الق ــي أخ ــا وف ــي توليده ــة وف ــي المعرف ــاء وف ــي البن ــاركة ف المش
فــي كل إنســان كائــن نبيــل نفيــس يزخــر بالقــدرات والمواهــب التــي يجــدر بالجميــع اإلحاطــة 
بهــا ورعايتهــا. إن األرض التــي ســتُعمّر عندهــا ســتكون كالحديقــة المتعــددة ألوانهــا وعطورهــا 
تســرّ الناظريــن، متحــدة فــي تنوعهــا كالســنفونية الغنــاء. ال »آخريــة« فــي تعاملنــا مــع بعضنــا 
البعــض، بــل الــكل يحــس بــآالم اآلخريــن والــكل يفــرح لفرحهــم. تتحقــق فــي وحدتهــم صــورة 

الجســد الــذي إذا مــرض عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى.
ــم تجــد  ــة إيجابيــة«، لــن تتحقــق وتأتــي أكُلهــا إن ل ــع اليــوم تحقيــق »مواطن فهــدف الجمي
ــه وتحافــظ  ــوع والتعــدد بــل تحمي ــف. وحــدة ال تخشــى التن ــة مــن الوحــدة والتآل ــة حاضن أرضي
ــا للهويــة اإلنســانية فالوطــن كاألم  عليــه وتــرى فيــه قــوة وثــراء وجمــااًل بــل وإنعكاسًــا طبيعيً
ال يمكنــه أن يفــرق فــي الحــب والعطــاء بيــن أبنائــه وهــو بذلــك يكــون قــدوة للمواطــن الــذي 
بــدوره يتعلــم بــأن يشــمل فــي مشــاعره القلبيــة الصادقــة تجــاه وطنــه كافــة أبنــاء وأطيــاف وطنــه 

ومجتمعــه.

أيّ مواطنة لألقليات في تونس؟. 3
قبــل أن نشــرع فــي اإلجابــة علــى ســؤال »	يّ مواطنــة لألقليــات؟« مــن المهــمّ أن نســتأنس 
ــة أو  ــة أو ديني ــة أو إقليمي ــة عرقي ــي »مجموع ــة، فه ــى األقلي ــف لمعن ــة بتعري ــذه المرحل ــي ه ف
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ــح  ــا مالم ــة له ــذه المجموع ــكان. ه ــة الس ــا بقي ــا عدديً ــة، وتفوقه ــة خاص ــك هوي ــا تمتل غيره
مختلفــة عــن المحيــط اإلجتماعــي حولهــا، ممــا يجعلهــا تعانــي مــن تســلط األغلبيــة التــي تتمتــع 
ــة  ــة كامل ــن ممارس ــة م ــان األقلي ــى حرم ــدف إل ــم ته ــازات أعظ ــى وإمتي ــة أعل ــة إجتماعي بمنزل
لمختلــف األنشــطة اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة والسياســية، تحــدُّ بذلــك مــن دورهــا فــي مجتمــع 
األغلبيــة، وتختلــف األقليــات مــن حيــث العــدد والمنزلــة اإلجتماعيــة، ومــدى تأثيرهــم فــي مجتمــع 
األغلبيــة الــذي ينظــر إليهــم علــى أنهــم غربــاء عنــه أو كعضــو معتــّل فــي كيانــه. وقــد بلــغ األمــر 

إلــى حــد العــزل الكلــي لجماعــات األقليــة كبتــر عضــو معتــّل مــن بقيــة الجســم.
فــي هــذه المرحلــة مــن التحليــل لعالقــة المجتمعــات بأقلياتهــا - أو فلنقــل عالقــة األغلبيــة 
باألقليــة - مــن المهــم اإلقــرار بــأّن وجــود األقليــات يســبب، ال محالــة، عــدم إســتقرار للمنظومــة 
  confort »ــر صفــو وعــٍي وتفكيــٍر خَُلــدَ وإســتقرَّ فــي »منطقــة الراحــة المجتمعيــة الســابقة ويعكِّ
zone  الذهنيــة والقانونيــة فــي إدارة الشــأن العــام والديمقراطيــة. لــذا يكــون وجــود األقليات في 
المشــهد المجتمعــي محــّكا يدعــو لمراجعــات عميقــة للنَّْظــِم المجتمعــيّ والقانونــيّ والقِيمِــيّ 
 ،BOURDIEU( ــزي ــادي ورم ــف م ــوة – وعن ــات بق ــود األقلي ــع وج ــل م ــذا يُتعام ــع. ول للمجتم
ــا. تــودّ األغلبيــة، رغبــة فــي كــف الصــدع، إرجــاع المنظومــة إلــى ســالف عصرهــا  1978( أحيانً
ــاة العامــة علــى  ــرًا مــا تُســتبعد هــذه األقليــات مــن المشــاركة فــي الحي ــذا، كثي وإســتقرارها. ل
ــى العكــس، مــن شــأن  ــة لمجتمعاتهــا. وعل ــة والسياســية واإلجتماعي غــرار المجــاالت اإلقتصادي
ــم  ــا ينع ــا وروحانيً ــرة ماديً ــات مزده ــق مجتمع ــى تحقي ــاعد عل ــات أن يس ــوق األقلي ــرام حق إحت
فيهــا الجميــع بحقــوق اإلنســان والتنميــة واألمــن ويكــون الــكل شــريك فــي بنــاء هــذا الصــرح. 
 )RAWLS, ألن »حريــة الضميــر«، كمــا يشــير جــون رولــس فــي كتابــه الشــهير نظريــة العــدل

)p. 181 ,1971 تعــدّ مــن أســس إقامــة العــدل فــي المجتمعــات.
ــش الســويّ  ــي العي ــة ف ــا الرغب ــه هــو: هــل لدين ــى عن ــذي ال غن ــى الســؤال األساســي ال يبق
ــر؟ ألســنا مــع الطرفــة  ــة الضمي ــوع وبحري ــرار بالتن ــول« اآلخــر و التعايــش معــه وباإلق وفــي »قب
ــن أخفهــا  ــن خياري ــوم، لعــدم إشــتغال فرامــل ســيارته، وجــد ســائق نفســه بي ــة: »ذات ي القائل
مــرّ. أمّــا األول فيتمثــل فــي دوس مجموعــة مــن خمــس عملــة كانــوا علــى مقربــة مــن ســيارته 
والثانــي يتمثــل فــي قتــل واحــد فقــط لــو حــاد بالســيارة إلــى اليميــن. فمــا عســى أن يختــار ! فــأي 

الخيــارات منصفــة يــا ترى؟«.لألســف، 
تبدو األقليات القربان الذي يقدم في كل مرة للتضحية.

ــف  ــتور 2014 كي ــة دس ــبقت كتاب ــي س ــات الت ــر المناقش فلنتذك
قوبــل مقتــرح بعــض نــواب المجلــس التأسيســي تدويــن حقــوق 
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األقليــات بصــدّ ال مثيــل لــه مــن قبــل بقيــة نــواب المجلــس معلليــن بــأن »الحــق فــي المواطنــة« 
هــو الكفيــل بضمــان حقــوق الجميــع2.

مــن الواضــح هنــا، أن وراء هــذا الجــدل فهــم محــدود لمعنــى المواطنــة، وعليــه لمعنــى العــدل 
)RAWLS, 1971( تجــاه كل المواطنيــن رغــم كل اإللتزامــات والمعاهــدات الدوليــة تجــاه قضيــة 
إحتــرام حقــوق اإلنســان. والمصادقــة علــى بعــض بنــود الدســتور إال تكريــس لهــذا التمييــز بيــن 

المواطنين3 !
مــن الحــريّ اإلقــرار فــي هــذا المجــال أن الفهــم القديــم لمعنــى الدولــة والمواطنــة بالمنظــور 
»التراتبــي« والتصنيفــي للمواطنيــن لــم يعــد يفــي لتطلعــات العصــر وتحدياتــه كمــا يشــير لذلــك 

بــن حبيــب ســيال
Seyla )Borders, boundaries, and Citizenship, 2005( 
« We are like travelers navigating an unknown terrain with help of old 

maps, drawn at different time, and in response to different needs «
  Janus facedالوجــوه مزدوجــة  بأنهــا  للمواطنــة  النظــرة  هــذه  وصــف  لنــا  فيمكــن 
)Hampshire, 2013, p. 107(، إقصائيــة للبعــض ومنحــازة للبعــض اآلخــر، ال تعيــر نفــس 

الحقــوق والواجبــات لــكل المواطنيــن.

من هم التونسيون البهائيون وما هي مساهمتهم في بناء . 4
المجتمع؟

قبــل أن نخــوض فــي موضــوع »مــن هــم التونســيون البهائيــون؟« وفــي مســاهمتهم لبنــاء 
مجتمــع مزدهــر ماديّــا وروحانيّــا ومــا هــي معتقداتهــم ومتــى دخــل الديــن البهائــي إلــى تونــس 
نــرى أنــه مــن المهــم القــول فــي بــادئ ذي بــدئ أن، ومــن وجهــة نظرهــم، يــرى البهائيــون أن 
ــا  ــادر أيضً ــن ق ــى أّن الدّي ــل عل ــان والدّلي ــا البره ــدّم لن ــارها تق ــي مس ــانيّة ف ــارة اإلنس الحض
ــا أن نجــد أيّ  ــا. ومــن الصّعــب حقًّ ــرًا عميًق ــة تأثي ــة العالقــات اإلجتماعيّ ــر فــي بني ــى التّأثي عل
تقــدّم جوهــريّ فــي الحضــارة اإلنســانيّة إال وكان نابعًــا عــن قيــم روحانيــة. فهــل فــي اإلمــكان 
ــتغرقت آالف  ــي أس ــيرة اّلت ــذه المس ــي ه ــة ف ــة الختاميّ ــى المرحل ــور إل ــأّن العب ــوّر إًذا ب أن نتص

السّــنين لتنظيــم الكــرة األرضيّــة ســيتمّ ويتحّقــق فــي خــواٍء روحــيّ؟

https://www. انظر أيضا .https://www.babnet.net/kiwidetail-48534.asp.2حوار للنائب خميس كسيلة 

 turess.com/fr/businessnews/34277
3 الفصل 74 من دستور الجمهورية الثانية: »الرتشح ملنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونيس الجنسية منذ الوالدة، دينه اإلسالم.«
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ــاَل أّن  ــن خ ــم م ــا. فمنه ــارات وتتاليه ــاث الحض ــدّة النبع ــير ع ــون رؤى وتفاس ــرى المؤرخ ي
ــة  ــر رأى أن للثقاف ــود واآلخ ــز الوج ــى حي ــارات إل ــروج الحض ــي خ ــل ف ــو الفيص ــري ه ــل البش العق
الحــظ األوفــر فــي ذلــك، كمــا يــرى ابــن خلــدون فــي العصبيــة والحميــة والشــوكة العلــة فــي دورة 

الحضــارات وتتاليهــا. فعلــى غــرار مــا تقــدم بــه المــؤرخ 
La Grande Aventure de l’humanité, 1977( Toyenbe( ، بعــد بحــث دءوب فــي 
ــث  ــن حي ــوى م ــر األق ــزال العنص ــت وال ت ــان كان ــأن األدي ــون ب ــرى البهائي ــانية، ي ــخ اإلنس تاري

ــارات. ــث الحض ــي بع ــخ وف ــة التاري ــي حرك ــر ف التأثي
نقــول هــذا القــول ونحــن مدركــون أن معظــم اآلراء واألدبيــات التــي تتحــدث عــن التعايــش 
ــرأي  ــى عكــس ال ــن والمعتقــد. فعل ــى الدّي ــع االتهــام إل ــة توجــه أصاب ــة والديمقراطي والمواطن
ــعوب  ــدى الش ــاد ل ــم اإلتح ــززت قي ــة ع ــادئ الديني ــدات والمب ــأّن المعتق ــرى ب ــن ن ــائد، نح الس
ــذوة  ــم ج ــعلت فيه ــم وأش ــات مجتمعاته ــف مكون ــع مختل ــم م ــق عالقته ــى تعمي ــم عل وحفزته
ــامح  ــة والتّس ــى المحبّ ــم عل ــا قدراته ــاس جميعً ــي النّ ــظ ف ــن يوق ــراع. فالدي ــداع واالخت اإلب
ــي ســبيل  ــة ف ــذل والتّضحي ــم الب ــب وتقدي ــاب ومحــو التّعصّ ــداع ومجابهــة أخطــر الصّع واإلب
ــه، ال يســعنا إال  ــة. فعلي ــزة الحيوانيّ ــط أهــواء الغري ــى ضب ــي عل ــام، والعمــل بالتّال ــح الع الصّال

ــة. ــة كونيّ ــة ومدني ــارة عالمي ــي بعــث حض ــن دور محــوريّ ف ــيكون للدّي ــه س ــول بأنّ الق
فنحــن نميــل إلــى رؤيــة غائيــة téléologique لتاريــٍخ يكــون مآلــه ال محالــة تحقيــق وحــدة 
الجنــس البشــري وتحقيــق المســاواة التامــة بيــن الرجــل والمــرأة ودحــض كل التعصبــات، تتماهــا 
ــة  ــي مملك ــق ف ــة الخال ــى حكم ــراء عل ــة اإلط ــا قيم ــهيرة »م ــط الش ــل كان ــة إيمانوي ــع مقول م

الطبيعــة مــع اليــأس مــن عنايتــه وحكمتــه فــي تاريــخ اإلنســان 
)1784 ،Idée d’Une Histoire Universelle Au Point De Vue Cosmopolitique(«

إجابــة علــى ســؤالنا، يرجــع دخــول الدّيــن البهائــي إلــى تونــس إلــى ســنة 1921م، أي منــذ 
حوالــي قــرن، عندمــا حــّل ببلدنــا الســيّد محــي الدّيــن الكــردي، وهــو بهائــي مصــري مــن شــيوخ 
األزهــر الشــريف، قــدم إلــى بلدنــا ليُبلِّــغ رســالة حضــرة بهــاء اهلل. أعلــن حضــرة بهــاء اهلل دعوتــه 
ــي  ــه، والت ــالة حضرت ــتجابوا لرس ــن اس ــل الذي ــن أوائ ــرب م ــنة 1863م وكان الع ــداد س ــي بغ ف

تعلــن فــي جوهرهــا أن البشــرية أســرة واحــدة.
بعــد ُقــدوم الشــيخ الكــردي، آمــن عــدد مــن التونســيين بالديــن البهائــي وســاهموا بدورهــم 
ــك الحيــن، يعمــل  ــذ ذل ــى أصدقائهــم ومعارفهــم. ومن فــي إيصــال هــذه الرســالة المقدّســة إل
ــاء  ــة مــع أبن ــم دينهــم مــن خــالل المشــاركة الفعال ــق تعالي ــى تطبي ــون فــي تونــس عل البهائي
ــاء حضــارة  ــا فــي بن ــاء قِيــٍم روحانيــة وأخالقيــة تســاعدهم علــى المســاهمة معً مجتمعهــم لِبن



                                                                                                               46   

ــى  ــة عل ــة ومنفتح ــية األصيل ــا التونس ــي هويته ــذرة ف ــادِ متج ــة األبع ــدة عالميّ ــانيّة جدي إنس
العالــم، تتميــز بتناســق بيــن التطــور الروحانــي والمــادي، وهــم بذلــك جــزء ال يتجــزّأ مــن نَِســيج 

ــه. ــه ومُتفانــون فــي محبّت مُجتمعِهــم مُلتزمــون بخدمت
يحــرص البهائيــون علــى إبــداء الــرأي فــي القضايــا والحــوارات التــي تســاهم فــي رفعــة وزدهار 
بلدهــم، بالتوافــق مــع مــا يؤمنــون بــه مــن قيــم ومبــادئ إنســانية ســامية، مــن قبيــل المســاواة 
بيــن المــرأة والرجــل، ودحــض التعصبــات بأنواعهــا دينيــة كانــت أو عرقيــة أو طائفيــة، وتكريــس 
روح التعايــش الســلمي والحبــي، وذلــك مــن خــالل المشــاركة فــي الحــوارات المتعلقــة بالشــأن 

العــام للمســاهمة فــي خدمــة الوطــن والمجتمــع4.
مثــال ذلــك مشــاركتهم فــي مــداوالت المجلــس التأسيســي الخاصّــة بكتابــة الدســتور الجديد 
ــد الحــوارات  ــة. كمــا شــاركوا فــي عدي ــة للجــان ذات الصل بتقديــم رؤيتهــم بــكل تواضــع ومحب
والفضــاءات التــي تعمــل علــى خلــق المواطنــة اإليجابيــة وإرســاء قيــم التعايــش. باإلضافــة إلــى 
مداخالتهــم ومســاهماتهم فــي مختلــف وســائل اإلعــالم المرئيــة والمســموعة والمقــروءة كمــا 

ــون، 2018(. ــم5 )البهائي ــك مواقعه ــد بذل تفي

• إطاعة الحكومة ومنع االشتراك في الشؤون السياسية والحزبية	
مــن المبــادئ الهامــة التــي ركــز عليهــا حضــرة بهــاء اهلل بشّــدة هــو منــع أتباعــه مــن التدخــل 
ــع المــرء، مــن اللحظــة  ــد يتوق ــأي شــكل مــن األشــكال. وق ــة ب ــي الشــؤون السياســية الحزبي ف
ــي  ــعة ف ــة الواس ــية الحزبي ــات السياس ــي الفعالي ــة ف ــة البهائي ــراد الجامع ــارك أف ــى، أن يش األول
ــالم تعزيــزًا لألفــكار العالميــة التــي ينــادي بهــا البهائيــون. وفــي الواقــع فــإّن العكــس هــو  العـ
الصحيــح حيــث يجــوز للبهائييــن بــأن يصوتــوا للمرشــحين وينتخبــوا مــا يمليــه عليهــم ضميرهــم 
أولئــك الذيــن يمكــن لهــم أن يســاهموا بشــكل جــاد وثميــن للمجتمــع الــذي يعيشــون فيــه. كمــا 
يمكــن للبهائييــن أن يقبلــوا الوظائــف الحكوميــة غيــر السياســية شــريطة أال ينضمــوا إلــى حــزب 

سياســي أو يقومــوا بالترويــج لحركــة أو حــزب معيــن.
والســبب فــي ذلــك راجــع إلــى العقيــدة األساســية للبهائييــن وهــو أّن التحــدي الرئيســي الــذي 
يواجــه جميــع الشــعوب واألوطــان هــو الوصــول إلــى وحــدة الجنــس البشــري. أشــار حضــرة بهــاء 
اهلل فــي كتاباتــه بــأّن التقــدم اإلجتماعــي الحقيقــي يعتمــد علــى مــدى وصــول الحضارة اإلنســانية 
لهــذا المســتوى الجديــد مــن التطــور. وفــي هــذا الســياق قــال حضرتــه: »ال يمكــن الوصــول 

إلــى رفاهيــة الجنــس البشــري و	منــه وســالمته دون الوصــول إلــى وحدتــه.« 
 /https://www.hiwaratbahaitn.org/blogbahai 4 مدونة البهائيون يف تونس حوارات تونسية 
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إّن مبــدأ عــدم المشــاركة فــي السياســة لــه عالقــة وطيــدة مــن الناحيــة العمليــة ومــن الناحيــة 
ــوالء لهــا. حيــث دعــا حضــرة بهــاء اهلل أتباعــه  ــة وال ــدأ البهائــي بإطاعــة الدول ــة بالمب العقائدي
إلــى إطاعــة الســلطات الحكوميــة وعــدم الســعي إلــى الحــط مــن شــأنها أو تقويــض أركانهــا. وإذا 
تغيــرت الحكومــة علــى الجامعــة البهائيــة أن تنقــاد لــإلدارة الجديــدة وتكــون مطيعــة لهــا بنفــس 
الــروح مــن اإلخــالص والوفــاء مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار عــدم التدخــل فــي الشــؤون السياســية. 
ودليــل ذلــك، يتفضــل حضــرة بهــاء اهلل قائال:«علــى األحبــاء 	ن يطيعــوا الحكومــة وينقــادوا 

لهــا بموجــب النصــوص اإللهيــة.« - »أمــر وخلــق«، المجلــد 3، ص 270
»بعــد معرفــة الحــق جــّل جاللــه هنــاك 	مــران الزمــان همــا إطاعــة الدولــة وخدمتهــا ثم 
التمســك بالحكمــة وهــذان األمــران همــا ســبب ارتفــاع ورقــي الوجــود.« - »أمــر وخلــق«، 

المجلــد 3، ص 270
فيمكــن لنــا القــول بــأن البهائييــن قائمــون علــى خدمــة بلدانهــم والشــأن العــام دون 
اإلنخــراط فــي المجاذبــات والمنــاورات الحزبيــة، ألّن مــن خصائــص السياســة الحزبيــة مناصــرة 
جهــة ومعــاداة جهــة أخــرى ممــا يغسّــر لهــا إيجــاد حلــواًل للمشــاكل ذات الصفــة العالميــة فــي 

ــها. أساس

من الصراع والصدام إلى التعايش السلمي:. 5
باإلعتمــاد علــى نظريــة هيــرودوت )المــالح، 2001( للتاريــخ يقتــرن مســار التاريــخ مــن وجهــة 
نظــره بتتالــي فصــول الطبيعــة ومكوناتها.فنــرى أنــه مــن الجائــز القــول بــأن اإلنســانية تنمــو 
نمــوًا عضويــًا متدرجــًا إلــى أن تبلــغ نضجهــا، مثلهــا كمثــل البــذرة التــي تنمــو وتتطــور فــي مراحل 
نشــوئها وتمــر بأطــوار مختلفــة إلــى أن يكتمــل نضجهــا فتؤتــي أكلهــا وينعــم بهــا الجميــع. ولكي 
يكتمــل هــذا النمــوّ العضــوي، تحتــاج النبتــة إلــى “قــوى”. فبالمثــل تحتــاج اإلنســانية، بدورهــا، 
للتقــدم مــن طــور نمــو إلــى طــور أعلــى، ومــن مســتوى نضــج الــى مســتوى أنضــج، إلــى “قــوى“ 

كفيلــة بتحقيــق الطفــرة الالزمــة.

• 	:Conceptualizing Forces تصوّر لمفهوم القوى
نــرى مــن المهــم هنــا أن نتوقــف لبرهــة للتأمــل والتفكــر فــي مفهــوم القــوة الحيويــة كمحــرك 
ــخ. فمــن الواضــح ممــا ســبق ذكــره، أن فيمــا مضــى، كان  ــا بحركــة التاري ــع قدمً أساســي للدف
ــن  ــوف م ــائد والمأل ــر السّ ــى تغيي ــادرة عل ــة“ الق ــوة الحيوي ــدام ”الق ــراع والص ــي الص ــرى ف يُ
األوضــاع وإســتبدالها بأخــرى. فــال تغييــر األمــور مــا لــم تتوفــر الحميــة والعصبيــة وقــوة الجنــد 
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)أبــن خلــدون 2015(، الالزمــة لبــزوغ دولــة علــى حســاب حميّــاتٍ وهويــات أخــرى. فالحــروب قــدر 
.)1996 ،Huntington( ــوم محت

اليــوم يمكــن للمتأمــل المتفحــص لإلطــار المفاهيمــي الســائد للقــوة - فــي أشــكالها الناعمــة 
)المعرفــة واإلعــالم...( والخشــنة – أن يــرى أّن مظاهــر الهيمنــة والســباق والتنافــس على الســلطة 
األبويــة ال زالــت قائمــة. فالهويــات الدينيــة والعرقيــة والقوميــة والمصالــح الفئويــة الضيقــة مــا 
فتئــت تتناحــر وتتحــارب، حتــى جــاز القــول بــأن التنــوّع والتعــدّد، كمــا أقلــق مضاجــع المجتمعــات 

البدائيــة،ال زال ليــوم النــاس هــذا يســبب الخصومــة والعــداوة والفتــن والحــروب.
فــي هــذا اإلطــار، تفيدنــا األبحــاث المعاصــرة )BOURDIEU, 1978(– خصوصًــا نظريــات مــا 
بعــد الحداثــة – بمعلومــات إضافيــة حــول مصــادر القــوة والســلطة، إذ تعتبــر أن القــوة »قــوات« 
ــة  ــن المعرف ــة بي ــة المتين ــه للعالق ــأت تنتب ــا فت ــات المعاصــرة م والســلطة »ســلطات«. فالنظري
ــا.  ــن خالله ــة م ــة الثقافي ــتفحال الهيمن ــة وإس ــاب أو اللغ ــن الخط ــة بي ــى العالق ــلطة وحت والس
ــدًا مــن طــور  ــدًا روي ــاه – أو لنقــل الخــروج روي ــا أن اإلنســانية بصــدد اإلنتب فيمكــن القــول هن
القــوة والســلطة والعنــف المــادي ولكــن ليــس بعــد مــن مــا يمكــن تســميته ب«القــوة الناعمــة.«
إن المشــهد ليــس بالقاتــم، فبــوارق األمــل تختــرق حجــاب الظــالم. إذ أصبــح التنــوع والتعــدُّد 
يُعتبــر أحــد أهــم ركائــز النجــاح والتقــدم والرخــاء الجماعــيّ فــي العديــد مــن المجتمعــات 
ــادر  ــى مص ــاه إل ــمّ اإلنتب ــاالت ت ــن المج ــد م ــي العدي ــرة. فف ــات كثي ــي إختصاص ــرة وف المعاص
ــي  ــاركي والتكامل ــي التش ــل الجماع ــي العم ــود ف ــر الجه ــن تظاف ــة م ــة الحاصل ــوة والنجاع الق
والشــامل، حتــى صرنــا نعيــر أهميــة للــذكاء الناجــم عــن مشــاركة األفــراد فــي العديــد مــن أشــكال 
المشــورة وإتخــاذ القــرارات. فيُكــوُِّن مِْثــَل هــذا التعــاون مــا يمكــن إعتبــاره كائــن فائــق الــذكاء 
ــا  ــآزرة فيم ــة والمت ــتقلة المتعاون ــات المس ــن الكائن ــدد م ــن ع ــف م )Super Organism( مُؤَلَّ
ــةِ نحــٍل، تتكامــل مكوناتهــا ُكلُّهــا فــي إطــار مشــروع موحــد يهــدف إلــى الولــوج  بينهــا، كخليّ

ــح العــام. للصال
فــإن إعتبرنــا، مجــازًا، اإلنســانية كاإلنســان نالحــظ أنهــا تمــرّ من مرحلــة رضاعة، ثــم طفولة، 
ثــمّ مراهقــة إلــى ســنّ النضــج، أيــن تقتــرن الطفولــة والمراهقــة بتحقيــق الــذات والمنافســة مــع 
ــا اليــوم، وهــو ســنّ رشــد البشــرية، صــارت  ــا. أمّ اآلخــر لحــدّ العنــف والصــراع والصــدام أحيانً
ــدة  ــاق وإســتحقاقات جدي ــه نحــو آف ــدي ب ــق ويهت ــور يضــيء الطري ــاق“ ن ــوة ”اإلتحــاد واإلتف ق

وتعقيــدات أكبــر فأكبــر.
إن هــذا المنحــى مــن التفكيــر يتماهــى، بالضــرورة، مــع مفهــوم “غائيــة التاريــخ“ الــذي أشــار 
لــه ايمانويــل كانــط فــي مقترحــه الرابــع )بــدوي ع.، 1981، صفحــة 285(. فــإن للطبيعــة غايــة 
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قصــوى أال وهــي إيصــال “التعــارض” اإلجتماعــي إلــى ذروتــه حتــى تصــل اإلنســانية إلــى نظــام 
ــود  ــة، تس ــة والعزل ــداوة والهمجي ــن الب ــان م ــا اإلنس ــرج عنده ــن الطبيعة.يخ ــع قواني ــا م يتماه
ــاء وحــدة تكــون  ــاِل والعيــش الجماعــي، بالمشــاركة والتكامــل مــع اآلخــر لبن ــة فــي الِوصَ الرغب
المعــراج لتأســيس الحضــارة. ومــن وجهــة نظــر كانــط، فــي مقترحــه الخامــس )صفحــة 287(، 
ــق  ــى تحقي ــوج إل ــى الول ــة، إل ــان المكمون ــتعدادات اإلنس ــاء كل إس ــراء نم ــانية، ج ــل اإلنس تص

مجتمــع مدنــي ناضــج يحكمــه قانــون عــام.
فالســؤال الماثــل أمامنــا اآلن هــو مــا هــي قــوى التفكيــك والهــدم الحاليــة ومــا هــي ُطــرُقُ 
عملهــا ونفاذهــا، ومــا هــي الغايــة منهــا؟ ســيكون المــأرب مــن هــذا المنحــى التعــرف علــى معنــى 
 )CARR, 1964( »ســيرورة التاريــخ الــذي هــو، كمــا ســبق وقلنــا، محاولــة لإلجابــة علــى »لمــاذا؟

علَّنــا نجــد العّلــة مــن وراء تغيــرات األحــداث وتجدُّدهــا ومــا هــو مآلهــا ووجهتهــا؟
ــم اإلجتمــاع والفيلســوف المعاصــر  فــي هــذا المنعطــف مــن تاريــخ اإلنســانية، نــرى مــع عال
ادغــار مــوران فــي كتابــه La Voie)2011( “الســبيل” أّن التحــول الهائــل metamorphosis الــذي 
تعيشــه اإلنســانية يســتوجب ”تغييــر وجهــة“، إذ أضحــت علــل وتداعيــات هــذا التقليــب العلمــي 
والتقنــي واإلقتصــادي والحضــاري تســيطر علــى الكوكــب بإســره. ويضيــف أّن تاريــخ اإلنســانية 

رُنــا إلــى مبــادرات هائلــة علــى غــرار األديــان. ملــيء “بتغييــرات وجهــة” جذريــة يعزوهــا مَُفكِّ

نحو إرساء قاعدة مشتركة للوحدة والتعايش: دعوة للتفحص . 6
الصَّادق

ــراف  ــتوجب أواًل اإلعت ــا تس ــي بلدن ــش ف ــدة والتعاي ــد الوح ــاء قواع ــة إلرس ــة الماس إن الحاج
بثــراء التنــوع فيــه. فلــم يعــد الوصــف المعتــاد للمنطقــة بأنهــاُ أحاديــة اللغــة والديــن والعــرف 
معبــرًا تعبيــرًا كامــاًل عــن طموحــات ســكانها ومعتقداتهــم. وهــذا فــي حــدّ ذاتــه ليــس مجديــًا 
إليجــاد قاعــدة مشــتركة لحــوار يشــمل جميــع األطيــاف. لــذا مــن الضــروري ألي بلــد يأمــل فــي 

إحــالل التعايــش الســلمي فيــه أن يقــدر غــزارة التنــوع فيهــا ويثمنــه.
هــل فــي إمــكان أيّــة محاولــة جدِّيــة تهــدف إلــى إحــالل التعايــش الســلمي بيــن مكونــات 
المجتمــع بمشــاربها المتنوعــة أن تبــدأ بــدون فحــص صــادق لتلــك األصــوات الغَاويــة المحرضــة 
علــى الفتنــة والتــي أوصلتنــا لهــذه الحافــة مــن التاريــخ؟ هــل مــن الممكــن تجاهــل آثــار التعليــم 
ــا أن  ــل بإمكانن ــش؟ ه ــى درب التعاي ــي عل ــي المض ــا ف ــى قدرتن ــة عل ــة العام ــالم والثقاف واإلع
ــا؟ أي  نتفحــص تلــك المفاهيــم دون شــراكة كاملــة صريحــة صادقــة مــن كل فــرد فــي مجتمعن
عدســات تلــك التــي ننظــر مــن خاللهــا لمــن نحتســبه »آخــر«؟ مــا األفــكار والتقاليــد واألحــكام 
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المســبقة التــي يجــب أن نتركهــا حتــي يتســنى لنــا التفكيــر في مســتقبل أفضــل لألجيــال القادمة؟
فالدعــوة للتفكــر والتأمــل فــي موضــوع التعايــش مفتوحــة للجميــع دونمــا إقصــاء أو تمييــز 
ألنّهــا قضيــة حياتيــة، الــكل شــريك فعــال فيهــا، وتمــس كل األصعــدة وطنيًــا وإقليميًــا وعالميًا. 
إنّهــا قضيــة كل إنســان بغــض النظــر عــن دينــه ولونــه وجنســه وعرقــه ومعتقــده. هــل صــار مــن 
الصعــب علينــا أن نــرى بعضنــا البعــض كخاليــا جســم واحــد نعيــش فــي أرض واحــدة ينعــم فيهــا 

الــكل بالحيــاة الكريمــة والراحــة والرخــاء؟

دوافع التعايش:. 7
إن المشــوار الــذي قطعــه شــعبنا فــي بنــاء وعيــه الجمعــي بضــرورة العيــش الســوي لهــو حًقــا 
ــة  ــات الجندري ــر القــرون مــن دحــض للتعصب ــد. إن مــا تــم تحقيقــه عب ــه والتمجي ــر بالتنوي جدي
والعنصريــة والعرقيــة والقبليــة وبنــاء الوعــي الجمعــي لهــو جديــر بالتنويــه. لكــن مــن الصــدق أن 
نقــول أيضًــا أن إحتياجــات العصــر وتطلعــات المرحلــة هــي أكبــر مــن مــا تــم إنجــازه. فمــن بــاب 
اإلســتعارة يمكــن القــول أن اإلنســانية خرجــت مــن مرحلــة طفولتهــا ومراهقتهــا وبلغــت إلى ســن 

نضــج يفــرض دون أدنــى شــك إســتحقاقات وتحديــات جديــدة ال محالــة.
دعنــا نبــدأ باالعتــراف أن مجتمعنــا، بالرغــم مــا تــمّ إنجــازه عبــر التاريــخ، لــم يــزل متصدعًــا 
ــات وعروشــيّة، مثقفيــن  ــاء فاحــش، جهويّ ــات فقــر مدقــع وغن ومتفــكًكا بيــن تصنيفــات وثنائي
ــار. حتــى  وغيــر مثقفيــن، خبــراء وغيــر خبــراء، ذكــور وإنــاث، مؤمنيــن وملحديــن، متدينيــن وكّف
ــا  ــن. أيضً ــخرية واللعي ــاليب الس ــا بأس ــروق بينن ــزز الف ــت تع ــة مض ــا اليومي ــا ومحادثاتن فنونن
مناهجنــا فــي التعليــم، دينيــة كانــت أو علمانيــة، قــد شــيدت جــدران التعصــب وعمقــت الهــوة 
بيــن الجميــع وحتــى بيــن أفــراد األســرة الواحــدة. وقــد ســاهمت الوتيــرة المتســارعة لألحــداث 
خــالل العقــد األخيــر فــي تعزيــز مواقــف ومقاربــات تهــدد بشــكل مباشــر الســلم اإلجتماعــي وقيــم 
التعايــش والتســامح وتدفــع البعــض نحــو تبنــي خطــاب صدامــي يــروج للكراهيــة والفرقــة يتطــور 

فــي بعــض األحيــان إلــى مواقــف وتصرفــات تتســم بالعنــف والصــراع والدمويــة.

• الوحدة في التنوّع	
إّن رفاهيــة المجتمعــات وســالمها وأمنهــا لــن تغــدوا ممكنــة إن لــم تــدرك وحدتهــا. وتصــور 
رؤيــة للتعايــش يتطلــب الوصــول إلدراك مشــترك حــول أصلنــا وهويتنــا اإلنســانية الواحــدة. إن 
ــا  ــا و أعراقن ــا وتجاربن ــوع أفكارن ــن وتن ــا، رغــم تباي ــا جميعً ــي تؤكــد بأنن ــة اإلنســانية الت الحقيق
ــا، مــن أصــل واحــد مشــترك هــي نقطــة إنطــالق ال يمكــن إغفالهــا وأســاس ينبغــي  ومعتقداتن
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ــف  ــن مختل ــا وبي ــي مجتمعن ــزز مــن روح التســامح والتعايــش ف ــي تع ــول الت ــه الحل ــي علي أن نبن
ــا  ــف البشــر ليــس مطلبً ــح إتحــاد وتآل ــخ البشــرية أصب ــة مــن تاري ــه. ففــي هــذه المرحل مكونات
جوهريًــا علــى مســتوى المجتمعــات والــدول فقــط، بــل علــى إمتــداد الجنــس البشــري بأكملــه. 
لقــد حــان الوقــت أن نوســع نطــاق عملنــا وأن نتحــدى أي أصــوات مدمــرة تدعــو لغيــر ذلــك. وإذا 
أردنــا أن نغيــر واقــع منطقتنــا مــن واقــع الحــرب واإلرهــاب الــذي ســاد فــي الفتــرة الماضيــة، فإنــه 
حــري بنــا، نحــن ســكان هــذا البلــد، أن نعتــرف بهــذه الحقيقــة وأن نعكســها فــي كل تعامالتنــا.
فاإلنســانية كجســد اإلنســان الســليم، تتكامــل أعضائــه المتنوعــة فــي وئــام تــام للمحافظــة 

علــى ســالمة الجســم.
ــة  ــة روحي ــس ذات طبيع ــادي ونف ــد م ــن جس ــج م ــه مزي ــة خلق ــي حقيق ــان ف إذا كان اإلنس
هــل يجــدي أن تكتفــي عمليــات التنميــة ومشــاريعها علــى التنميــة الماديــة للمجتمــع وتتجاهــل 
ــكارم  ــام م ــو إتم ــل ه ــة الرس ــن وبعث ــن الدي ــدف م ــي؟ إذا كان اله ــي والوجدان ــا الروح تطوره
األخــالق وبــث القيــم األخالقيــة العاليــة النبيلــة هــل يقبــل مــن الخطــاب الدينــي أن يكــون معــززًا 

لتفرقــة والتجزئــة ومشــحونًا بلغــة تبعــث علــى العــداء والكراهيــة؟
وحقيقــة األمــر، أّن الكثيــر مــن الصّــراع والعــدوان أصبــح مــن خصائــص أنظمتنــا اإلجتماعيّــة 
واإلقتصاديّــة والدّينيّــة، وبلــغ حــدًَّا قــاد العديــد مــن النّــاس إلــى اإلستســالم للــرّأي القائــل 
ــي فــال  ــرّ )HOBBES، 1651( وبالتّال ــه علــى ســلوك طريــق الشّ ــرَ بطبيعت ــأنَّ اإلنســان ُفطِ ب
ــج  ــه، نت ــك ب ــي النّفــوس والتّمسُّ ــرّأي ف ــل هــذا ال ــه. وبتأصُّ ــرَ علي ــا ُفطِ ــة م ــى إزال ســبيل إل
ــعوب كّل  ــن ش ــة ال تعل ــن جه ــر؛ فم ــؤون البش ــت ش ــلل أصاب ــن الشّ ــًة م ــد حال ــضٌ وَلَّ تَنَاُق
الــدّول عــن إســتعدادها وتشــوُّقها للسّــالم والِوئــام إلنهــاء حالــة الَفــزَع الرّهيبــة التــي أحالــت 
حياتهــا اليوميّــة إلــى عــذاب. ومــن جهــة ُأخــرى نجــد أنَّ هنــاك تســليمًا ال جــدل فيــه باإلفتــراض 
القائــل إنَّ اإلنســان َأنانــيٌّ، مّحِــبٌّ للعــدوان وال ســبيل إلــى إصالحــه، وبنــاًء عليــه فإنــه عاجــزٌ 
عــن إقامــة نظــاٍم إجتماعــيٍّ مســالٍم وتقدُّمــيٍّ، مُتحــرِّك ومنســجم فــي آنٍ معــًا، يُتيــح أقصــى 
ــى  ــدى الفــرد، ويكــون فــي ذات الوقــت نظامــًا قائمــًا عل ــادرة ل ــداع والمب ــق اإلب ــرَص لتحقي الُف

التّعــاون وتبــادل المنافــع.

• من التسامح إلى التعايش	
إتخــذ أســالفنا التســامح كخطــوة نحــو التعايــش منــذ زمــن بعيــد. وإذا نظرنــا للتطــور 
العضــوي واألخالقــي للمنطقــة وارتأينــا أن التعايــش يمثــل مرحلــة وســطى بيــن التســامح 
ــة مــن اإلضطــراب ســيزداد. إن  ــة الراهن ــاز هــذه المرحل ــا أن نجت ــإن أملن والســالم المســتدام ف
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مفهــوم التســامح ليــس بغريــب عــن منطقتنــا فتاريخنــا حافــل بالتجــارب الثريــة فــي هــذا الصــدد. 
وال نغفــل أن تاريخنــا قــد شــهد الكثيــر مــن الحــروب والصراعــات المؤســفة ولكــن أيضًــا ال يمكــن 
إنــكار مــا شــهدت المنطقــة مــن إنجــازات فــي تحقيــق الســالم. فعندمــا كانــت مناطــق أخــرى تــرزح 
تحــت وطــأة الحــروب الطائفيــة والدينيــة وينخرهــا التعصــب كان لمنطقتنــا بعــد ظهــور اإلســالم 
وحتــى القــرن التاســع عشــر نصيــب ال بــأس بــه مــن حَُقــٍب اتســمت بالتســامح والتعايــش بيــن 
األجنــاس واألعــراق المختلفــة تلــك الحقــب مــن الســلم النســبي شــهدت أيضًــا إزدهــار مــادي و 

طفــرات فــي شــتى المجــاالت.
ويجــدر بنــا تقييــم عمــق التغييــر الــذي حصــل فــي بنيــة المجتمعــات ونســبة إمتــالك النــاس 
ــم  ــا كان يحك ــول، أن م ــدق أن نق ــن الص ــال م ــاد. فمث ــة وحي ــي بروي ــروع اإلصالح ــذا المش له
العالقــة بيــن أصحــاب الديانــات المختلفــة أيّامهــا، هــو مفهــوم »الذميــة«، أي أن »المواطنيــن«6 
ــة.  ــاب يدفعــون الجزي ــزكاة وأهــل الكت ــع ال ــون فالبعــض يدف ــوا متســاوين أمــام القان ــم يكون ل
ــا أن التعصــب الّلونــي ال يــزال مســتفحاًل. لــم  كمــا تشــير الدراســات الميدانيــة المعاصــرة أيضً
ــر فــي الشــأن الدّينــي والعبوديــة فقــط، بــل كان لقضيــة  تكتفــي شــعوبنا ومصلحيهــا بالتفكي
ــا.  ــة مجتمعاتن ــى بني ــر عل المســاواة بيــن المــرأة والرجــل مراجعــات عميقــة كان لهــا أيّمــا تأثي
ففــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين كان لشــخصيات فــذة كالطاهــر الحــداد 
ــري  ــق فــي المســار التنوي ــر عمي ــا فــي الشــريعة والمجتمــع، 2011( تأثي )1899- 1953( )امرأتن
للمنطقــة. ففــي كتابــه الشــهير أراد وضــع لبنــات مجتمــع الــكّل فيــه متســاو. ولألســف، مــا زالــت 
وضعيــة المــرأة فــي مجتمعنــا، بالرغــم مــن حصولهــا علــى العديــد مــن الحقــوق، معّلقــة. إذ تبقــى 

العقليــات وعمــق التغييــر هــو العائــق نحــو المســاواة.
ال يمكننــا أن نكتفــي باإلستشــهاد بالصفحــات المشــرقة مــن تاريخنــا، بــل ينبغــي أن نســأل 
ــم  ــاء الحضــارة اإلنســانية المعاصــرة. إن واقــع عال ــا فــي بن أنفســنا مــا هــي مســاهمات مجتمعن
ــا ضمــن  ــى مجتمعن ــا أن ننظــر إل ــه الحواجــز يفــرض علين ــه المســافات وتقلصــت في تقاربــت في
اإلطــار اإلنســاني العــام وليــس مــن منظــور ماضــويّ أحــادي ال يتجــاوز حــدود الفكــر أو المذهــب 
ــل  ــل ب ــي جمي ــالل ماض ــى أط ــي عل ــالل التغن ــن خ ــا م ــاء بمجتمعن ــون اإلرتق ــرق. إذ ال يك أو الع
ــي  ــابق ف ــو يتس ــا وه ــل مجتمعن ــب تخي ــن الصع ــل، ألّن م ــتقبل أجم ــاق مس ــاء آف ــالل بن ــن خ م
ــات  ــاء كراهي مســيرة التقــدم العلمــي واإلقتصــادي والفكــري والمعرفــي واألخالقــي، مثقــل بأعب

ــه. ــق حركت ــة تعي وتقســيمات داخلي
فمرحلــة إشــراق الحضــارة اإلســالمية والعربيــة إشــتملت علــى نمــاذج متقدمــة للتنــوع 

6 - مبعنى le droit de cité – هو قبول الفوارق يف املعامالت كارتداء الثياب الخاصة دون غريها للتعرف عىل الذميني.
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والتعــدد والتعايــش البنــاء الــذي نتــج عنــه أبهــى التجليــات المعرفيــة والفكريــة واإلنســانية عبــر 
تاريــخ المنطقــة. كمــا أن أفــول نجــم تلــك المرحلــة كان مرتبًطــا ارتباًطــا وثيًقــا بإرتفــاع األصــوات 

الداعيــة إلــى التصنيــف والتجزئــة.

• العدالة	
ــه  ــع ألن ــن الجمي إن مــن مالمــح و شــيم هــذا التعايــش إقامــة العــدل )RAWLS, 1971( بي
قــوام العمــران. فــال معنــى لمجتمــع تــرزح أغلبيتــه تحــت براثــن الفقــر المدقــع وتســتمتع أقليتــه 
بالغنــاء الفاحــش. كمــا ال يليــق بهــذا المجتمــع المنشــود تغليــب أغلبيــة علــى حســاب أقليــة دون 
إحســاس الجميــع بالضيــم والعــدوان، فعليــه يكــون للجانــب التشــريعي والقانونــي دور اإلنصــاف 

وإرجــاع الحقــوق ألصحابهــا.
ــة،  ــى للمؤسســات اإلجتماعي ــة األول ــس أنهــا  الفضيل ــرى جــون رول ــة« ي ــاب »العدال ــي ب فف
كمــا هــي الحقيقــة لألنظمــة الفكريــة. ومهمــا كانــت النظريــة أنيقــة ومقتصــدة البــد مــن رفضها 
إذا كانــت غيــر صادقــة؛ كذلــك األمــر بالنســبة إلــى القوانيــن والمؤسســات مهمــا كانــت كفئــة 
وجيــدة التشــكيل البــد مــن إصالحهــا أو إبطالهــا إذا كانــت غيــر عادلــة. فــكل شــخص يمتلــك 
حرمــة غيــر قابلــة لإلنتهــاك باإلســتناد إلــى العدالــة بحيــث ال يمكــن تجاهلهــا أو تجاوزهــا حتــى 

لمصلحــة ورفاهيــة المجتمــع.
و يتطلــب هــذا التغييــر تحريــر العقــل مــن كل الشــوائب التــي ســيطرت لقــرون علــى المنطقــة 
بأســرها وجعلــت مجتمعنــا يقبــع تحــت أغــالل قــوى متســلطة هدفهــا التالعــب بالمشــاعر وإضــرام 
نــار العــداوة والكــره بيــن البريــة. فعنــد تحريــر العقــل يســتطيع المــرء أن يــرى األشــياء بعينــه ال 
بعيــن العبــاد ويفكــر فــي األمــور بفكــره ال بفكــر اآلخريــن، فينفتــح علــى اآلخــر دون تعصــب أو 

أفــكار مســبقة راجيًــا اإلســتفادة واإلفــادة فتتســع آفــاق المعرفــة الحبيــة بيــن الجميــع.

تحديات التعايش:. 8
• عراقيل العادات والتقاليد / عراقيل مناحي التعليم	

فهــل يمكــن أن نحافــظ علــى طرقنــا القديمــة فــي التفكيــر، التــي أوصلتنــا إلــى هــذه المرحلة، 
ثــم نتوقــع واقعــا مختلفــا فــي المســتقبل؟ أي جوانــب مــن تقاليدنــا يمكــن أن تعرقــل التعايــش 
الســلمي وأي منهــا يمكــن أن تغذيــه؟ وتقييــم بعــض جوانــب العــادات والتقاليــد ال يعنــي رفــض 
التاريــخ أو دحــض للهويــة ولكنــه فحــص صــادق ونزيــه لتحليــل واقعنــا وأســبابه ولخــّط مســتقبل 

فضل. أ
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علــى نفــس المنــوال علينــا أن نفحــص أســاليب و نهــج التعليــم المتبعــة فــي بالدنــا ونبحــث 
ــة  ــى التضحي ــا إل ــؤدي بأوالدن ــد ت ــي ق ــب الت ــا الجوان ــاًل م ــا. فمث ــة فيه ــب الهدام ــن الجوان ع
ــع  ــة لنف ــم النفيس ــوا أعماره ــن أن يقض ــداًل م ــرف ب ــر متط ــراض فك ــتقبلهم ألغ ــم ومس بحياته
ــي  ــم الت ــا المفاهي ــة، م ــج التعليمي ــذه المناه ــس ه ــي نف ــامية؟ وف ــداف س ــعي أله ــم والس العال
ــب  ــى التعص ــج عل ــك المناه ــجع تل ــل تش ــا؟ ه ــح جماحه ــع وتكب ــي المجتم ــرأة ف ــوه دور الم تش
والعنــف؟ هــل تغــذي ثقافــة المنافســة وتكرســها كمعيــار لتقييــم مهــارات وقــدرات الناشــئة دون 
إعتبــار للقيــم التــي ميــزت وســتميز دومًــا اإلنســان ككائــن روحانــي حبــاه اهلل بالعقــل وميــزه عــن 
ــل عــن القيمــة الحقيقيــة  ســائر الكائنــات ليكــون فــي خدمــة أخيــه البشــر؟ هــذه الثقافــة تُغْفِ
ــي ســماء  ــران ف ــي بدونهــا إســتحال الطي ــي هــي أحــد أجنحــة اإلنســان الت ــة الت ــم والمعرف للعل
ــوّهوا  ــاء ش ــه علم ــب ب ــد يتالع ــك فريســة للجهــل والتقلي ــرء بذل ــر الم ــار. ليصي ــاء واإلزده الرخ
الديــن الحنيــف وجعلــوا منــه مطيــة لتحقيــق رغباتهــم الســلطوية والهيمنــة التــي كرســت فــي 
األخيــر التعصبــات وعــدم قبــول اآلخــر ممــا هــدد روح التعايــش الــذي ســاد المنطقــة لقــرون. أمــا 
الجنــاح الثانــي لإلنســان فيتمثــل فــي القيــم الروحيــة التــي يجــب أن ال نغفــل عنهــا إن كنــا نريــد 
ــا. تحقيــق توافــق بيــن العلــم والديــن كأســاس متيــن لــكل ترقــي مــادي وروحانــي لمجتمعاتن

الخاتمة:. 9
ــق  ــا نأمــل فــي تحقي ــه إن كن ــى عن ــارات ال غن ــرق مســارات وإختي ــا فــي مفت مــن الواضــح أنن
ــة  ــيكون مراجع ــك س ــدل. فالمح ــى الع ــاواة وعل ــى المس ــة عل ــارة، مبني ــل حض ــل ق ــة، ب مواطن

ــره. ــع بأس ــة للمجتم ــة والقانوني ــة القيمي ــة للمنظوم عميق
فعلــى هــذا األســاس، علينــا بنــاء وعــي أعلــى بقضايــا الديمقراطيــة والعــدل كمــا أســس لــه 
جــون رولــس )A Theory Of Justice، 1971( بحــسّ ووعــي مواطنــيّ. فيكــون كّل فــرد قيمــة 
وثــروة فــي ذاتــه، أيّــا كان ضميــره ومعتقــده، ال يُضحــى بــه علــى عتبــات، مــا يســمى، »بالصالــح 
 )The Citizen andالعــام«. ســيتحقق مــن خــالل هــذا الوعــي، كمــا تشــير لذلــك لنــدا بوســنياك
ــة بتحقيــق  ــة كفيل )the Alien: Dilemmas of Contemporary Membership, 2008، مواطن

منظومــة حوكمــة ديمقراطيــة وتشــاركية أي أن الــكل منخــرط فــي بنــاء المجتمــع.
ــا خُلِقــوا لكــي »يَحْمِلــوا حضــارًة دائمــَة  ــا راســخًا بــأنَّ البشــر جميعً نحــن نؤمــن ِإيمانً
التّقــدُّم« وبَأنَّــه »ليــس مــن شِــيَم اإلنســان 	ن يســلك مســلك وحــوش الغــا	«، وبــأنَّ 
الفضائــل التّــي تَليــق بكرامــة اإلنســان هــي اأَلمَانــُة، والتَّســامُحُ، والرَّحْمَــُة، والرَّْأَفــُة، واأُلْلَفُة 
مــع البشــر َأجمعيــن. وهــذه اإلعتبــارات هــي التــي تُحــرِّك فينــا مشــاعر إيمــانٍ ثابــتٍ ال يتزعــزع 
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بــأنَّ اإلتِّحــاد والسّــالم هُمَــا الهَــدَفُ الــذي يمكــن تحقيقــه ويســعى نحــوه بَنــو البشــر.
وبمــا أن البشــرية متشــعبة إلــى حــد كبيــر، فمــن األفضــل تقييــم التنميــة الحقيقيــة مــن قبــل 
النــاس أنفســهم، ســواء كانــوا يعملــون بشــكل فــردي أو كمجتمعــات، مــن حيــث التحســن العــام 

فــي نوعيــة حياتهــم.
ِإنًّ رغبتنــا المُخْلِصــة فــي أن ننقــل إليكــم مــا يُســاِورنا مــن َفــوْرَةِ اأَلمــل وعُمْــق الّثقــة، 

ــد اأَلكيــد لحضــرة بهــاء اهلل: تَحْدُونــا إلــى اإلستشــهاد بهــذا الوَعْ
»لســوف تَــزُول هــذه النّزاعــات العديمــة الجَــدْوَى، وتَنَْقضِــي هــذه الحــرو	 

المُدمِّــرة، فالسّــالم العظيــم ال بُــدَّ َ	ْن يَْأتِــي«.
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األقليات في الدستور الليبي، التبو نموذجًا
بقلم  خالد وهلي1

مقدمـــة 
ــام  ــد ع ــر بع ــن تغيي ــر م ــط كثي ــرق األوس ــا والش ــمال إفريقي ــة ش ــي منطق ــهدت دول ف تش
ــر األنظمــة، حيــث بــدأ  ــدان بعــد تغي ــر الدســاتير فــي هــذه البل 2011 وطالبــت الشــعوب بتغيي
المســار اإلنتخابــي بتشــكيل ســلطات تأسيســية جديــدة تكــون مهمتهــا األولــى صياغــة دســاتير 
جديــدة للبــالد تقطــع مــع الماضــي وتؤســس لعهــد جديــد يكــون النظــام القانونــي والتشــريعي 
فيــه متماشــيًا مــع قيــم الحريــة والكرامــة والعــدل والمســاواة، والمشــاركة الفعالــة فــي الســلطة 
والثــروة والتعدديــة الثقافيــة والمشــاركة الحقيقــة فــي الحيــاة السياســية والثقافيــة واإلجتماعيــة 

لــكل شــرائح المجتمــع.  
ُتبنــى الدســاتير عــادة فــي ســياق تحــوالت سياســية أوســع نطاًقــا قــد ترتبــط بتنفيــذ عمليــة 
ســالم و بنــاء دولــة ، كمــا قــد ترتبــط كذلــك بالحاجــة إلــى المصالحــة والمشــاركة جميــع فئــات 
ــرات التــي تعقــب الصراعــات بذلــك  ــع العــادل للمــوارد خــالل الفت المجتمــع فــي ســلطة والتوزي
لــم يقتصــر دور الدســاتير الحالــي علــى تحديــد آليــات الحكــم فحســب، بــل أمتــد كذلــك ليشــمل 
اإلســتجابة لكثيــر مــن التحديــات األوســع نطاًقــا علــى نحــو يعتبــر مشــروعًا و مقبــواًل علــى نطــاق 

واســع.
كثيــرًا مــا أتخــذ النضــال مــن أجــل اإلعتــراف القانونــي والسياســي بمختلــف الجماعــات 
ــات  ــان لألقلي ــوق اإلنس ــل حق ــن أج ــال م ــكل نض ــتوري ش ــوار الدس ــي الح ــة ف ــات الفاعل والجه
ــوادور )2008(،  ــا )2009( واإلك ــل )1988( وبوليفي ــي البرازي ــة. فف ــعوب األصلي ــة والش المتنوع
ــت  ــيا، تداخل ــي إندونيس ــن. وف ــكان األصليي ــوق الس ــراف بحق ــتورية لإلعت ــالت دس ــت حم نظم
ــوق  ــدد وحق ــات المتع ــيال للثقاف ــوم البانكاس ــع مفه ــتوري م ــالح الدس ــأن اإلص ــداوالت بش الم

ــات. ــن المقاطع ــا م ــيه وغيره ــة آتس ــي مقاطع ــن مواطن ــات م األقلي

 1 االستاذ خالد وهيل هو ناشط حقوقي ليبي و عضو الهيئة التأسيسية لصياغة دستور ليبيا.
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ــام  ــي ع ــى ف ــنوات وأنته ــر س ــد عش ــلح أمت ــزاع مس ــد ن ــال بع ــي نيب ــتور ف ــاء الدس ــاء بن وأثن
2006، أحتلــت مطالــب األقليــات العرقيــة مركــز الصــدارة. وفــي إريتريــا وإثيوبيــا نتجــت العمليــات 
ــة  ــة منفصل ــات عرقي ــراف بجماع ــب باإلعت ــن المطال ــر م ــد كبي ــى ح ــام 1994 إل ــتورية ع الدس
ــة  ــوق األغلبي ــن حق ــالف بي ــا، كان الخ ــوب إفريقي ــي جن ــها. وف ــا بنفس ــرر مصيره ــات تق ككيان
العرقيــة مقابــل األقليــة العرقيــة هــو محــور المفاوضــات التــي جــرت بيــن عامــي 1990-1996 

ــري( )1996(.  ــر عنص ــي )غي ــتور ديمقراط ــن دس ــفرت ع وأس
وكان للتمييــز فــي الماضــي وللتصنيفــات الســائدة للهويــة تأثيــر مهــم علــى المطالــب بتغيير 
دســتوري. وأصبحــت تســوية مطالــب حقــوق األقليــات فــي كثيــر مــن الحــاالت نقطــة محوريــة فــي 

بنــاء الدســتور وأكبــر مصــدر للتوترات. 

األقليات والشرعة الدولية 
ــة  ــت األغلبي ــث أصبح ــا، حي ــات وحقوقه ــدي األقلي ــو تح ــة و ه ــه األغلبي ــدي  يواج ــاك تح هن
مجبــرة أن تكــون بيــن مطرقــة الديمقراطيــة وســندان حقــوق األقليــات وكيــف التــوازن بينهــا.
وفــي نفــس الســياق هنــاك تحــدي جدلــي آخــر حــول مفهــوم األقليــة ومــن هــم األقليــات فــي 

ليبيــا وإلجــالء الغمــوض عــن األقليــات  يمكــن وصــف األقليــات بمعياريــن وهمــا: 
أركان  وهــي  والمشــاركة  والمســاواة  بالحقــوق  يتعلــق  متغيــر،  ديناميكــي  المعيــار 
فــي  المواطنــة  لحقــوق  إنتقاصًــا  هنــاك  كان  إذا  األقليــة  تعريــف  عليــه  بنــاء  المواطنــة، 

 أحد أركانها أو جميعها لجماعة ما في وقت ما في مجتمع ما. 
كأقليــة  يصنفــان  والتبــو  الليبيــة  المــرأة  مــن  كال  فــإن  المعيــار  لهــذا  وفقــا 

 بناء على اإلنتهاك الواضح لحقوق المواطنة لكليهما. 
ــددًا  ــل ع ــة األق ــون الجماع ــد تك ــوق، فق ــة الحق ــا بوضعي ــدد وإنم ــق بالع ــار ال يتعل ــذا المعي وه
هــى المســيطرة كمــا كان حــال ســيطرة األقليــة البيضــاء فــي جنــوب إفريقيــا ســابًقا ، وســيطرة 

 السنة في العراق تحت حكم صدام حسين، وسيطرة األقلية العلوية أآلن فى سوريا. 
ولهــذا تُعــرّف الموســوعة األمريكيــة األقليــة فتقــول » بأنهــم جماعــة لهــا وضــع إجتماعــي داخــل 
المجتمــع أقــل مــن وضــع الجماعــات المســيطرة فــي نفــس المجتمــع وتمتلــك قــدرًا أقــل مــن 
النفــوذ والقــوة وتمــارس عــددًا أقــل مــن الحقــوق مقارنــة بالجماعــة المســيطرة فــي المجتمــع. 

 وغالبًا ما يحرم أفراد األقليات من اإلستمتاع الكافي بحقوق مواطني الدرجة األولي.» 
معيــار إســتاتيكي ثابــت، يتعلــق بالتمايــز الظاهــر لجماعــة مــا تشــكل أقليــة عدديــة ســواء كان 

هــذا التمأيــز فــي العــرق أو الديــن أو اللغــة أو المعتقــد أو الشــكل أو اللــون أو الثقافــة.
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يعــرف ســعد الديــن إبراهيــم األقليــة » أيــة مجموعــة بشــرية تختلــف عــن األغلبيــة فــي واحــد 
أو أكثــر مــن المتغيــرات التاليــة: الديــن أو اللغــة أو الثقافــة أو الســاللة.»

وهــو يقتــرب مــن تعريــف الموســوعة البريطانيــة فــي تعريــف األقليــات »جماعــة مــن األفــراد 
يتمايــزون عرقيًــا أو دينيًــا أو لغويًــا أو قوميًــا عــن بقيــة األفــراد فــي المجتمــع الــذي يعيشــون 

فيــه. 
ــات، أرســى اإلعــالن  ــة فــي حمايــة وصــون حقــوق األقلي »ولقــد ســاهمت التشــريعات الدولي
ــة أو  ــى أســاس اللغ ــن البشــر عل ــز بي ــدأ عــدم التميي ــوق اإلنســان ســنة 1948 مب العالمــي لحق
الديــن أو العنصــر أو الجنــس... ثــم جــاءت اإلتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
العنصــري ســنة 1965 لتلــزم الــدول األطــراف بشــجب »جميــع النظريــات واألفــكار القائلــة بتفــوق 

أي عــرق أو أي جماعــة مــن لــون أو أصــل أثنــي واحــد«.
وفــي ســنة 1966 أصــدرت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
والسياســية الــذي نــصّ  فــي المــادة  27 علــى التالــي: »ال يجــوز فــي الــدول التــي توجــد فيهــا 
أقليــات أثنيــة أو دينيــة أو لغويــة، أن يحــرم األشــخاص المنتســبون إلــى األقليــات المذكــورة مــن 
ــم،  ــتخدام لغته ــعائره أو إس ــة ش ــم وإقام ــرة بدينه ــة أو المجاه ــم الخاص ــع بثقافته ــق التمت ح

باالشــتراك مــع األعضــاء اآلخريــن مــن جماعتهــم«.
وفــي إطــار هــذه التشــريعات والرصيــد الحقوقــي الكبيــر مــن تجــارب الدوليــة المقارنــة فــي 
ــروع  ــي والدة مش ــير ف ــاض عس ــة مخ ــية الليبي ــاحة السياس ــهد الس ــات، ش ــوق األقلي ــون حق ص
دســتور لــم يحظــى بقبــول األقليــات، والــذي أنتهــى مــن صياغتــه فــي يوليــو 2017 وعلــي تــوازي 
مــن إعتــراض األقليــات عليــه هنــاك معارضــة مــن أغلبيــة معتبــرة مــن شــرق البــالد، ذلــك بمــا  
يشــوبه كثيــر مــن اإلنتقــادات القانونيــة، وإضافــة إلــى عــدم مشــاركة أكبــر أقلياتهــا هــم التبــو 
واألمازيــغ، ولكــن مــا يســاق اآلن حــول اإلســتفتاء بحيــث أصبــح بفضــل اإلعــالم الموجهــة هــي 
ــر  ــات وضــع الدســاتير بعــد تغيي ــكل أســباب وغاي ــى لحنهــا، وتناســى ال ــًا عل ــر عزف النغمــة األكث
األنظمــة أو الصــراع وضروريــة إحتــواء ألي مــآالت لتقســيم البــالد و تأزيــم و تزكيــة الصراعــات 
أكثــر، وتــرى األقليــات صعوبــة تأجيــل بعــض القضايــا المصيريــة، خاصــة قضايــا األقليــات، ألن 
ــد إنتخــاب  الوقــت مناســب لصياغــة الدســاتير تضمــن حقوقهــا هــي اآلن، بســبب إســتحالة عن
برلمــان دائــم يكــون صعوبــة بمــكان مناقشــة قضاياهــم ألن األغلبيــة ال تضــع قضايــا األقليــات 
ــون  ــه يرفض ــض، علي ــتقبل غام ــن المس ــا م ــا و خوفه ــات وعيه ــذا كان لألقلي ــا، ل ــن أولوياته م

تأجيــل قضايــا تعنيهــا بدرجــة األولــى.
فمثــاًل تعكــس بيانــات التبــو فــي كل المناســبات والدة وعــي وحركــة تباويــة تعلــن أن زمــن 
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ــة  ــرف بالحقــوق السياســية واإلقتصادي ــدة يجــب أن تعت ــا الجدي ــى وأن ليبي ــد ولَّ ــو ق إقصــاء التب
واإلجتماعيــة للتبــو.

وبمــا إننــا نتحــدث  فــي هــذه الورقــة عــن التبــو نموذجًــا فــي حقــوق األقليــات فــي الدســتور، 
لــذا وجــب أن نســتعرض  مســارها فــي العمليــة الدســتورية من قانــون إنتخــاب الهيئة التأسيســية 

إلــى إنتخابــات الهيئــة وإلــى بدايــات تشــّكل أزمــة دســتورية ومراحلهــا.

ل األزمة الدستورية  مراحل تشكُّ  

• قانون االنتخابات وصراع بعد صياغتها	
صيــغ مشــروع قانــون اإلنتخــاب الهيئــة التأسيســية فــي مدينــة البيضــاء مــن قبــل لجنــة تــم 
ــون إنتخــاب  ــرة صياغــة مشــروع قان ــم  يأخــذ فت ــي العــام، ول ــل المؤتمــر الوطن تعينهــا مــن قب
أي نقــاش مجتمعــي بخصــوص الشــعوب األصليــة، أو األقليــات، حيــث تــم اإلتفــاق بيــن أعضــاء 
اللجنــة علــى أن مســالة تمســك األقليــات بعــدد تمثلهــا داخــل الهيئــة التأسيســية ليــس بضــروري 
بــل يتــرك فــي مقابــل أن يكــون هنــاك توافــق معهــا فــي القضايــا التــي تخصهــا فــي الدســتور، 
ــو  ــن التب ــة م ــكل أقلي ــن ل ــاب مقعدي ــون االنتخ ــداد قان ــكلة إلع ــة المش ــت اللجن ــك خصص بذل
واألمازيــغ والتــوارق مــن 60 مقعــد للهيئــة التأسيســية بعــد تفاهــم بيــن أعضــاء اللجنــة المشــكلة 
لقانــون اإلنتخــاب بــأن يذكــر فــي مذكــرة للمؤتمــر الوطنــي العــام بحيــث يتــم تعديــل اإلعــالن 
الدســتوري المؤقــت بتنصيــص التوافــق مــع األقليــات فــي القضايــا المتعلقــة بهــم عــن التصويت 
داخــل الهيئــة التأسيســية ولكــن لألســف مــا حــدث هــو تجاهــل المؤتمــر الوطنــي العــام لهــذه 
المالحظــة ولــم يُعــدل اإلعــالن الدســتوري كمــا تــم اإلتفــاق عليــه داخــل لجنــة مشــكلة لقانــون 

اإلنتخــاب.

• إنتخابات الهيئة التأسيسية ورفض دخول التبو المشاركة فيه	
بعــد إصــدار قانــون 17 لســنة 2013 بشــأن إنتخــاب الهيئــة التأسيســية مــن قبــل المؤتمــر 
ــن  ــق بي ــص تواف ــود ن ــم وج ــات رغ ــع األقلي ــق م ــرة التواف ــه فق ــاف إلي ــم يض ــث ل ــي، حي الوطن
ــأن  ــت بش ــتوري المؤق ــالن الدس ــدل اإلع ــم يُع ــزان( ول ــس، وف ــة، طرابل ــالث )برق ــق الث المناط

ــات.  ــع األقلي ــق م التواف
ــس كل  ــي طرابل ــترك ف ــان مش ــي بي ــات ف ــو األقلي ــن ممثل ــن 2013 أعل ــو م ــي 17  يولي ف
مــن التجمــع الوطنــي التبــاوي الممثــل لتبــو والمجلــس األعلــى ألمازيــغ ليبيــا  والمجلــس األعلــى 
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للطــوارق، مقاطعتهــم إلنتخابــات اللجنــة التأسيســية ترشــحًا وإنتخابًــا علــى أن يقــوم كل أعضــاء 
ممثليــن لشــعوب األصليــة باإلنســحاب مــن المؤتمــر الوطنــي العــام وجــاء فــي الفقــرة األخيــرة 

مــن البيــان: »عليــه فأنهــم يعلنــون األتــي:

مقاطعة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي ترشحًا وإنتخابًا.  .1

2.  تعليق عضوية أعضاء المؤتمر الوطني من األمازيغ و التبو والتوارق.

3.  دعــوة المؤتمــر الوطنــي إلــى تطبيــق النصــوص المنصــوص عليهــا فــي 
ــات. ــوص األقلي ــة بخص ــق الدولي المواثي

تمهــل مكونــات الشــعب الليبــي المؤتمــر الوطنــي العــام إلــى مســاء الثالثــاء الموافــق 
ــي  ــوارق ف ــو والت ــغ والتب ــل األمازي ــك يدخ ــد ذل ــتوري وبع ــالن الدس ــل اإلع 23/7/2013 لتعدي

ــك« ــد ذل ــاع بع ــه األوض ــؤول إلي ــي ت ــج الت ــل النتائ ــر تحم ــى المؤتم ــي وعل ــان مدن عصي

• تعديل اإلعالن الدستوري المؤقت و إلتحاق التبو والتوارق	
ــي  ــا ف ــحًا وإنتخابً ــة ترش ــة كامل ــت مقاطع ــية حدث ــة التأسيس ــات الهيئ ــوة إلنتخاب ــد دع بع
ــوارق حيــث تــم تســجيل الناخبيــن والمرشــحين  ــو والت ــغ، إال أن فــي مناطــق التب مناطــق األمازي
علــى أمــل يتــم تعديــل اإلعــالن الدســتوري المؤقــت مــن قبــل المؤتمــر الوطنــي العــام، بحيــث 
ــا األقليــات فــي مــادة 30 المختصــة فــي آليــة تصويــت  يتــم تضميــن مبــدأ التوافــق فــي قضاي
ــر 2014  ــي 20 فبراي ــات ف ــية اإلنتخاب ــى عش ــدث حت ــم يح ــن ل ــية، ولك ــة التأسيس ــل الهيئ داخ
ــث  ــات حي ــوارق لإلنتخاب ــو والت ــة التب ــن مقاطع ــأ الليبيي ــغ تفاج ــة لألمازي ــة الكامل ــع المقاطع وم
شــّلت وُقفلــت كل مراكــز اإلنتخابــات فــي مناطــق التبــو والتــوارق فــي كل مــن أوبــاري وضواحيهــا 
إلــى وادي عتبــة ومــرزق وتراغــن وأم األرانــب وزويلــة والقطــرون وأمــا فــي الكفــرة وربيانــة تــم 

مقاطعــة فــي دوائــر التبــو فقــط.
ــى  ــة حت ــرة الثاني ــة للم ــررت المقاطع ــتور وتك ــة الدس ــارج لجن ــات خ ــون كل األقلي ــك يك بذل
بعــد التمديــد إلنتخــاب مــدة أخــرى وبعــد هــذا ضغــط علــى المؤتمــر الوطنــي العــام بالمقاطعــة 
ــأن  ــابع ب ــا الس ــي تعديله ــارس 2014 ف ــهر م ــي ش ــت ف ــتوري المؤق ــالن الدس ــل اإلع ــم تعدي ت
ــع  ــد م ــد واح ــن زاي ــتور بثلثي ــروع الدس ــة مش ــية لصياغ ــة التأسيس ــل الهيئ ــت داخ ــم تصوي يت
وجــوب التوافــق مــع مكونــات ذات الخصوصيــة الثقافيــة واللغويــة. )األمازيــغ، والتبــو، والتــوارق( 
فــي قضايــا المتعلقــة بهــم وبهــذا التعديــل يكــون الدســتور مشــكل لصيــغ مــن توافقــات بيــن 
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ــات  ــي إنتخاب ــوارق ف ــو والت ــن التب ــب كل م ــك أنتخ ــات وبذل ــع األقلي ــا وم ــا بينه ــات فيم األغلبي
ــتجاب  ــم يس ــم ل ــغ، ألن مطلبه ــة األمازي ــتمرار مقاطع ــع إس ــل 2014 م ــي 26 أبري ــة ف تكميلي
وذلــك بتحديــد القضايــا المتعلقــة باألقليــات بنــص وعــدم اإلكتفــاء بجملــة »القضايــا المتعلقــة 
بهــم« ومواضيــع يريدهــا األمازيــغ تحديــد فــي النــص الدســتوري هــي اللغــة، والعلــم، والنشــيد، 
ــي  ــص ف ــرد تنصي ــوارق بمج ــو والت ــه التب ــل في ــذي قب ــت ال ــي الوق ــة، ف ــم الدول ــة، وإس والهوي
اإلعــالن الدســتوري بوجــوب التوافــق األغلبيــة مــع األقليــة خاصــة فــي قضاياهــم المتعلقــة بهــم.
إلتحــق التبــو والتــوارق إلــى الهيئــة التأسيســية لصياغــة الدســتور فــي شــهر مايــو عــام 2014 
وبــدأت اللجنــة عملهــا فــي إعــداد نظامهــا الداخلــي وتفاصيــل التصويــت ونصــاب داخــل الهيئــة 
ونصــت فــي مســألة  التوافــق فــي مــادة 60 مــن الالئحــة الداخليــة ونصــت فــي أخــر فقــرة مــن 
ــة  ــة الثقافي ــي ذات الخصوصي ــع الليب ــات المجتم ــي مكون ــع ممثل ــق م ــى التواف ــادة »ويراع الم
ــة بتشــكيل  ــرار مــن الهيئ ــة فــي أحــكام المتعلقــة بهــم ويصــدر ق ــة مــن أعضــاء الهيئ واللغوي

لجنــة تتولــى تحديــد مفهــوم وآليــة التوافــق المشــار إليهــا« 
ــم  مــن هــذه الفقــرة بــدأت مشــكلة التوافــق حيــث إلتفــاف األخــر علــى مفهــوم التوافــق ول
يشــكل لجنــة بالخصــوص إلــى أن إنتهــت لجــان النوعيــة فــي صياغــة مــواد أوليــة للدســتور ألن 
تصويــت داخــل الهيئــة لــم تبــدأ بعــد وعنــد إنتهــاء مــن عمــل اللجــان شــّكلت الهيئــة لجنــة مــن 
8 أعضــاء لتفســير مبــدأ التوافــق، رغــم اعتــراض األقليــات التبــو التــوارق بســبب تشــكيل اللجنــة 
ولكــن تــم تشــكيل اللجنــة وكانــت هنــاك عــدة محــاوالت وضــع تفاســير ليــس لهــا عالقــة بتوافــق 
وذلــك بغيــة تفريــغ التوافــق مــن مضمــون وقصــد المُشــرّع فــي مبــدأ التوافــق ولكــن لــم تصــل 
ــة  ــب عليهــا أي ــدون أن يترت ــك إنفضــت عــن عملهــا ب ــق، بذل ــى تفســير واحــد للتواف ــة إل اللجن

نتيجــة.

• لجنة العمل ومخرجاتها هي قشة التي قصمت ظهر البعير 	
إتفقــت الهيئــة التأسيســية علــى تشــكيل لجنــة عمــل حيــث تعمــل علــى جمــع كل عمــل لجــان 
ــادة  ــي إع ــق ف ــا الح ــدة وله ــودة واح ــي مس ــتور ف ــة لدس ــواب المختلف ــت أب ــي كتب ــة الت النوعي
صياغــة وترتيــب وكتابــة مــواد جديــدة وتــم إقتــراح بــأن يكــون تشــكيل اللجنــة مــن 13 عضــوًا 
وتضــم فــي عضويتهــا 4 مــن كل إقليــم مــن األقاليــم الثالثــة، وواحــد مــن األقليــات ولقــد رفضــت 
ــد  ــوارق مقع ــد وللط ــو مقع ــون للتب ــب أن يك ــة يج ــة، بحج ــي اللجن ــد ف ــد الواح ــات المقع األقلي
ويكــون إجمالــي مقاعــد لجنــة العمــل 14 مقعــد، قوبــل هــذا المقتــرح برفــض مــن األغلبيــة وتــم 
إنتخــاب 12 عضــوًا للجنــة العمــل ودخــل التبــو والتــوارق فــي مقاطعــة للهيئــة التأسيســية مــن 
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هــذا التاريــخ وأعلــن فــي بيــان مشــترك فــي 28 يونيــو 2015  مقاطعــة لجنــة العمــل ومــن ثــم 
الهيئــة التأسيســية.

• إنشاء تنسقيه بين التبو و األمازيغ والتوارق في طرابلس 	
ــن  ــا لتكوي ــع جهوده ــل تجمي ــن أج ــر 2016 م ــي 30 يناي ــس ف ــي طرابل ــات ف ــع األقلي إجتم
ــم يتــم  جبهــة فــي مواجهــة مخرجــات لجنــة الدســتور ورفضهــا وعــدم اإلعتــراف بــأي دســتور ل
التوافــق فيــه بيــن أبنــاء األمــة الليبيــة مــن التبــو، واألمازيــغ، والتــوارق، والعــرب وتــم تشــكيل 

ــد جهودهــا. ــات لتوحي ــن األقلي تنســقيه بي

• مفاوضات دستورية وجها لوجه وألول مرة في سلطة عمان	
 مــن بدايــة عمــل الهيئــة التأسيســية إلــى مقاطعــة التبــو والتــوارق لــم يتــم مناقشــة جديــة 
بيــن األقليــات واألغلبيــة داخــل قبــة برلمــان الهيئــة فــي مســتوى نصــوص  دســتورية وكيفيــة 

معالجــة قضايــا جوهريــة بخــص الشــعوب األصليــة.
ــات  ــن األقلي ــات بي ــات إلدارة مفاوض ــدة باألقلي ــم المتح ــت األم ــس إتصل ــان طرابل ــد بي بع
وباقــي أعضــاء الهيئــة التأسيســية وكان إجتمــاع فــي تونــس وتقــرر أن تكــون المفاوضــات خــارج 
ليبيــا وُأختيــر أن تكــون فــي ســلطنة عُمــان فــي مدينــة الصاللــة وإلتقــت مجموعــة مــن أعضــاء 

الهيئــة مــن األغلبيــة مــع ممثلــي التبــو والتــوارق فــي مــارس 2016.
أســتمرت النقاشــات لعــدة أيــام حــول قضايــا مختلــف عليهــا، مــن بينهــا العاصمــة والســلطة 
ــة  ــود معارض ــبب وج ــة بس ــاء الهيئ ــن أعض ــا بي ــة.. فيم ــة الثاني ــات الغرف ــريعية وصالحي التش

ــات. ــا األقلي ــى قضاي ــة إل ــا، وباإلضاف ــر مــن القضاي ــة فــي كثي وإنقســام داخــل الهيئ
بعــد عــدة مفاوضــات وتقديــم نصــوص دســتورية متبادلــة بيــن الطرفيــن لــم تصــل الهيئــة 
التأسيســية إلــى أي توافقــات مــع التبــو فــي الوقــت الــذي وافــق التــوارق فيــه عنــد نقطــة معينــة 

مــن نصــوص الــواردة مــن الهيئــة.
ــل  ــية وتمثي ــاركة السياس ــة والمش ــة واللغ ــول الهوي ــدور ح ــت ت ــة كان ــا المطروح والقضاي
األقليــات فــي مؤسســات الدولــة والجنســية والعدالــة اإلنتقاليــة عــن المظالــم فــي العهد الســابق.
وإنتهــت المفاوضــات بقبــول التــوارق بالمســودة ورفــض التبــو وأعلنــوا فــي بيــان لهــم عــن 
ــم  ــا ل ــة م ــات للهيئ ــن مخرج ــأي م ــراف ب ــول أو اإلعت ــدم القب ــة وع ــابق بالمقاطع ــم الس موقفه

يكونــوا جــزءًا مــن التوافــق معهــا.
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األقليات وعوائق دسترة حقوقها     

 فــي البــدء كان هنــاك نكــران لوجــود األقليــات وعــدم إهتمــام بوجوبيــة دســترة حقــوق لهــا 
ــك  ــول ذل ــة ال تق ــاتير المقارن ــة والدس ــق الدولي ــت والمواثي ــتوري المؤق ــالن الدس ــم أن اإلع رغ
ولكــن ليبيــا القديمــة مازالــت فــي ذهــن البعــض وكان ذلــك الســد األول لعرقلــة دســترة حقــوق 

األقليــات.
مــن أكبــر العوائــق فــي الهيئــة هــو عنــد ورود كلمــة األقليــات يتناهــى إلــى ســمع األغلبيــة 
كلمــة األمــن القومــي للبــالد وضــرورة صونــه، مــا ال يعلمــه هــوالء أن صــون حقــوق األقليــات هــي 
ــا ضــد أي أمــالءات خارجيــة ســواء كانــت مــع األقليــات أو ضدهــا، عليــه  التــي تضــع ســدًا منيعً
يجــب أن يكــون التوافــق واإلتفــاق مــن أجــل اإلســتقرار. ألن مســاهمة األقليــات هــي مســاهمة 

فــي إســتقرار البــالد سياســيًا وأمنيًــا.
يجــب أن نــرى القوميــات أو األقليــات أجســامًا تعاضديــة قائمــة بيــن الفــرد والدولــة، والبــد 

مــن اإلعتــراف بهــا للحفــاظ علــى وحــدة الــدول المتعــددة القوميــات واألعــراق.
وكذلــك مــا يعقــد مســألة األقليــات هــو عــدم وجــود توافــق بيــن النخــب السياســية وعــدم 
توافــر ثقافــة سياســية تقبــل التســويات والتوافقــات والتنــازالت مــن أجــل مصلحــة عامــة كبــرى.
جــزء مــن أزمــة األقليــات فــي ليبيــا الــذي أدى إلــى رفضهــا للدســتور هــو عــدم محاولــة وجــود 
ــلطة  ــي الس ــاركة ف ــة والمش ــل والتنمي ــي التمثي ــر ف ــاوت الكبي ــردم التف ــة ل ــن الهيئ ــة م جدي
لألقليــات والــذي جعلهــا تريــد حقوقهــا كاملــة غيــر منقوصــة، وفــي جانــب آخــر إعتــراض علــى 
مــا تــم دســترته، كان المطلــب هــو وجــوب دقــة النــص بطريقــو غيــر قابلــة لتأويــل األغلبيــة فــي 
المســتقبل إلرجاعهــم إلــى المربــع األول مــن بــاب المراوغــة القانونيــة فــي البرلمــان وبمعنــى 

آخــر ترحيــل القضيــة.
بعــد فبرايــر كان لظهــور التبــو القــوي فــي الســاحة السياســية والعســكرية غير مســبوق والذي 
جعــل مــن الكثيــر يضــع عــدة مخــاوف إتجــاه التبــو، األمــر الــذي وضــع هواجــس فــي مطالــب التبــو 
فــي الدســتور مثــاًل فــي قضيــة اللغــة ورســميته مــن عدمــه، وكذلــك الهويــة والحكــم المحلــي 
الــذي أثيــر حولهــا الكثيــر مــن اللغــط بــأن قيــل أن التبــو يريــدون دولــة داخــل الدولــة، وكذلــك 

المشــاركة السياســية فــي كل مؤسســات الدولــة مشــاركة فاعلــة وحقيقيــة.
ومــن ضمــن اإلشــكاليات التــي تطــرح بشــكل ســري وغيــر علنــي هــو ســحب الجنســية مــن 
ــص  ــتقرار، وأن ين ــل اإلس ــن أج ــي م ــاق وطن ــي إال بإتف ــر ال ينته ــذا األم ــم أوزو، ه ــكان إقلي س
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صراحــة بحــق الشــعب فــي الجنســية وإنهــا ال تســقط عــن المواطــن بغــرض تصفيــة حســابات 
سياســية، ألن بعــض القضايــا قــد ال تنصــص فــي الدســتور، ولكــن فــي نفــس الوقــت يجــب أن ال 

ينصــص بنــد يســحب الجنســية بقــوة الدســتور.
بذلــك يجــب تكــون هنــاك ديمقراطيــة توافقيــة ترتكــز علــى ديمقراطيــة مــن جهــة واإلعتراف 
دســتوريًا بوجــود األقليــات وضــرورة إشــراكها فــي صنــع القــرار وعــدم إســتفراد األكثريــة 

ــة بالحكــم مــن جهــة أخــرى. الديموغرافي

حلـــــــول:
يجــب أن يكــون هنــاك ميثــاق وطنــي يلتــزم بــه الليبييــن ويكــون ضمــن الدســتور أو شــارح لــه 

يعتمــد عنــد المحكمــة الدســتورية والبرلمــان القــادم.
ــوع  ــرم التن ــة تحت ــة مدني ــاء دول ــا لبن ــن أساسً ــا الليبيي ــق عليه ــة يتف ــت جامع ــع ثواب وض
والمســاواة وعــدم التمييــز والديمقراطيــة التوافقيــة هــو الحــل الــذي يجــب أن يســير عليــه 
ــرائح  ــات وش ــع الفئ ــن جمي ــا بي ــروة أفقيً ــلطة والث ــي الس ــاركة ف ــه المش ــون في ــن، تك الليبيي

المجتمــع.
أمــا فيمــا يتعلــق بآليــات تمثيــل ومشــاركة األقليــات فهــي كثيــرة وتختلــف مــن دولــة وأخــرى 
ــع  ــة هــو الرف ــة بالتجــارب الدولي ــة مــن المقارن ــي مشــروع الدســتور، والغاي ــاء ف ــا ج ــس كم ولي
مــن شــان األقليــات التــي ُظلمــت لعهــود مضــت، ومنهــا مــا هــو مؤقــت ومــا هــو دائــم وتســمى 

ــة لذلــك  باإلجــراءات الخاصــة Special Measures أو تدابيــر مؤقتــة  نذكــر أمثل
1 .Affirmative Action في واليات المتحدة تسمى األجراء التوكيدي
2 .، »Positive Discrimination في أوربا تسمي »التمييز اإليجابي

وهــي إجــراءات لمســاندة الجماعــات المضطهــدة والمهشــمة حتــى إنتهــاء اإلضطهــاد 
والتهميــش واإلرتقــاء بوضعهــا ليماثــل وضــع األغلبيــة.

ــس  ــي المجال ــادل ف ــا الع ــو تمثيله ــات ه ــوق األقلي ــد حق ــان وتأكي ــبيل لضم ــل س إن أفض
التشــريعية، وتواجدهــا بشــكل عــادل فــي كافــة أجهــزة الدولــة علــى أســاس مبــدأ »المســاواة فــي 

ــة«. ــية والوظيفي ــدارة السياس ــرص«، »والج الف
ــاج   ــب إدم ــان يج ــرم اإلنس ــة تحت ــة مدني ــام دول ــة وقي ــة حقيق ــاك ديمقراطي ــت هن إذا كان
األقليــات بشــكل فاعــل وعــادل فــي العمليــة السياســية والتمثيــل فــي الســلطة التشــريعية، وأمــا 

ــات فــي البرلمــان. ــل األقلي ــرة لتمثي ــاك طــرق كثي ــم الوســيلة فهن ــة ال نعل فــي الكيفي
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ــا  ــي غرفته ــان ف ــي البرلم ــل ف ــال: التمثي ــتور، مث ــروع الدس ــي مش ــاء ف ــا ج ــى م ــا عل وتعقيبً
األولــى أي »مجلــس النــواب« لــم يوضــح فيــه الحــد األدنــى ولــم يعطــي نســبة واضحــة، وهــذا 
إشــكال مؤجــل، وكذلــك التمثيــل فــي مؤسســات الدولــة غيــر مذكــور إال فــي المجلــس الوطنــي 

ــة المــوروث الثقافــي واللغــوي. ــي لحماي لحقــوق اإلنســان والمجلــس الوطن
وإذا صدقــت النوايــا يجــب ضــرورة رفــع تهميــش مناطــق وأراضــي الشــعوب األصليــة 
ــي  ــن الوطن ــى األم ــردود عل ــن م ــا م ــا له ــة لم ــق الحدودي ــة للمناط ــة المحاذي ــا وخاص وتنميته

ــتور. ــروع الدس ــي مش ــراه ف ــم ن ــا ل ــذا م ــدود وه ــة الح وحماي

الخالصــــــة
ــة  ــف األنظم ــتواجهها مختل ــي س ــات الت ــم التحدي ــن أه ــات م ــا األقلي ــة قضاي ــر معالج تُعتب
ــرق  ــة الش ــهدها منطق ــي تش ــة الت ــورات الحالي ــتفرزها التط ــي س ــة الت ــي المنطق ــية ف السياس
ــع  ــى الوض ــر عل ــا المباش ــتلقي بأثره ــرات س ــذه التغي ــد إّن ه ــا بالتأكي ــمال إفريقي ــط وش األوس
القانونــي لألقليــات وهنــا يتوجــب علــى هــذه األنظمــة أن تعمل علــى إشــراك األقليات فــي العملية 
السياســية وإحتــرام حقوقهــا الثقافيــة واإلجتماعيــة ومشــاركتها فــي الحيــاة السياســية حتــى يتــم 
المســاهمة فــي إندماجهــم بمجتمعاتهــم علــى أســاس مــن المســاواة التامــة، وبالتالــي تحقيــق 
نهضــة المجتمــع وتجــاوزه لمشــاكل األقليــات بمــا فيهــا التدخــالت الخارجيــة ونزعــة اإلنفصــال، 

وفــي هــذا فائــدة ليــس فقــط لهــذه األقليــات إنمــا أيضًــا لجميــع أبنــاء الوطــن.
إن المتابــع لتطــوّر األوضــاع الدســتورية فــي ليبيــا والتــي شــهدت تغييــرًا عميًقــا فــي نظــام 
الحكــم والثقافــة السياســية يالحــظ التناقــض بيــن حقــوق الشــعوب المنتفضــة ســنة 2011 فــي 
العيــش فــي مجتمــع تســوده الحريــة والكرامــة والمســاواة والعدالــة اإلجتماعيــة، وبيــن نقاشــات 
ــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور، واإلعــالم الليبــي  ــة السياســية والفكريــة والهيئ النخب
ومخرجاتهــا ونتائجهــا هــي بالتأكيــد أدنــى مــن التطلعــات الشــعبية وخاصــة فــي التنصيــص علــى 

إحتــرام حقــوق اإلنســان.
كمــا أن غيــاب التنصيــص علــى حقــوق األقليــات بشــكل صريــح بــدون مواربــة  إلــى حــد اآلن 
هــو مؤشــر علــى عــدم الوعــي بــدور الدســتور كوثيقــة عامــة وشــاملة فــي حمايــة الحقــوق، وأن 
أدنــي تطلعــات التبــو هــي دســتور يزيــل اإلقصــاء الممنهــج لينقــل األقليــات إلــى فضــاء المواطنــة 

الحّقــة.
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األقليات الجنسية في تونس: 
مجتمع الميم نموذجًا

بقلم محمد صالح قويدر 1

ــات  ــوق والحري ــرام الحق ــال إحت ــي مج ــة فـ ــات هام ــورة 2011 تقدم ــذ ث ــس من ــت تون حقق
وكرســتها بإعتمــاد دســتور 27 جانفــي 2014  لكــن عكــسّ التقدمــات المنجــزة في مجــال الحقوق 
والحريــات العامــة مثــل حريــة التنّظــم فــي جمعيــات وحريــة التّعبيــر... تشــهد الحريــات الفرديــة 
تراجعًــا ملحوًظــا مــع إرتفــاع بالــغ فــي اإلنتهــاكات المســجلة ومنهــا وضعيــة المثليــات والمثلييــن 

و مزدوجــي الميــل الجنســي وعابــري الهويــة الجندريــة.
هــذه الحقــوق والحريــات ال تــزال غيــر مفهومــة وغيــر مقبولــة فــي مجتمــع تعتبــر فيــه  
المســائل الجنســية مــن المواضيــع التــي تثيــر الجــدل و تقتضــي الســكوت عنهــا بمــا أن المجــال 
ــتبدادي  ــاخ اإلس ــا  أن المن ــة. كم ــة تقليدي ــرة ديني ــة بنظ ــود طويل ــا لعق ــل محكومً ــي ظ الجنس
الــذي عاشــته بلدنــا زاد المســألة تعقيــدًا مــن خــالل منــع جميــع أشــكال التعدديــة ســواء كانــت 

ــة. ــية أو ديني ــة أو جنس ــية أو ثقافي سياس
ــو  ــث تعل ــية حي ــات الجنس ــائل األقلي ــرح مس ــر بط ــق األم ــا تعل ــا كلم ــة نالحظه ــذه النزع ه

ــع. ــك المجتم ــى تماس ــاظ عل ــوب الحف ــة بوج ــة منادي ــوات المحافظ األص
هــذا الطــرح تدعمــه مجموعــة هامــة مــن النصــوص القانونيــة الســابقة لدســتور 27 جانفــي 

2014 والتــي مازالــت نافــذة كالمجلــة الجزائيــة الصــادرة ســنة  1913.

اإلطار التشريعي : منظومة قانونية غير متناسقة
إن إحــالل دولــة القانــون يقتضــي مالئمــة كل التشــريعات مــع دســتور 2014 ومختلــف 
المعاهــدات الدوليــة الموقعــة عليهــا تونــس وهــي خطــوة ضروريــة إلســتكمال االنتقــال 

الديمقراطــي.
 1 االستاذ محمد صالح قويدر هو طالب مرحلة ثالثة يف القانون العام و عضو جمعية دمج للعدالة و املساواة
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رغــم مــرور أكثــر مــن أربــع ســنوات علــى صــدور دســتور الجمهوريــة الثانيــة إال أن الســلطات 
ــة  ــوص القانوني ــن النص ــانة م ــاس ترس ــى أس ــخاص عل ــع األش ــوم بتتب ــت تق ــية مازال التونس

ــر. ــلوك أو التمظه ــاة أو الس ــط الحي ــار نم ــة إختي ــى حري ــدي عل ــي تعت ــرة الت الجائ
هــذا وتعتمــد الدولــة التونســية أساسًــا علــى الفصــل 230 مــن المجلــة الجزائيــة الــذي ينــص 
علــى أن »اللــواط والمســاحقة .. يعاقــب مرتكبــه بالســجن مــدة 3 ســنوات«. يدعــو تطبيــق هــذا 
ــن  ــل 21 م ــع الفص ــارض م ــا يتع ــو م ــي وه ــه الجنس ــاس التوج ــى أس ــز عل ــى التميي ــل إل الفص
الدســتور الــذي جــاء فيــه أن »المواطنيــن والمواطنــات متســاوون فـــي الحقــوق والواجبــات، وهــم 

ســواء أمــام القانــون مـــن دون تمييــز«.
كمــا ينطبــق الفصــل 230 علــى العالقــات الرضائيــة مــن نفــس الجنــس فــي إطــار حياتهــم 
الخاصــة بينمــا نــص الفصــل 24 مــن دســتور 2014 أنــه »تحمــي الدولــة الحيــاة الخاصــة، وحرمــة 

المســكن، وســرية المراســالت واإلتصــاالت والمعطيــات الشــخصية«.
كمــا تنــص المــادة 12 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان والمــادة 17 من العهــد الدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية-المصادق عليهــم مــن قبــل الدولــة التونســية - علــى إنــه 
»ال يجــوز تعريــض أي شــخص علــى نحــو تعســفي لتدخــل فــي خصوصياتــه أو شــؤون أســرته أو 
بيتــه أو مراســالته...« و بالرجــوع للفصــل 23 مــن الدســتور نالحــظ تأكيــده ان »الدولــة تحمــي 

كرامــة الــذات البشــرية و حرمــة الجســد و تمنــع التعذيــب المعنــوي و المــادي«. 
لكــن إلثبــات الممارســات المثليــة و إلدانــة األفــراد علــى معنــى الفصــل 230 تلتجــأ الدولــة 
التونســية للقيــام بالفحــص الشــرجي وهــي ممارســة صنفتهــا اللجنــة الدوليــة لمناهضــة 
التعذيــب التابعــة لألمــم المتحــدة كمعاملــة وحشــية تدخــل فــي بــاب ممارســات التعذيــب وهــي 
تتعــارض مــع الفصــل 5 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان وكذلــك الفصــل 7 مــن العهــد 
الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي ينــص علــــى أنه ال يجـــوز إخضـــاع أحـــد للتعذيب وال 
ــي وجــه الخصــوص، ال  ــة بالكرامــة وعلـ ــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو الحاطـ للمعامل

يجــوز إجــراء أيـــة تجربــة طبيـــة أو علميــة علــي أحــد دون رضــاه الحــر.
يتــم تطبيــق الفحــص الشــرجي فــي ظــروف وحشــية وبضغــط بوليســي وفــي أغلــب األحيــان 
بحضــور أعــوان األمــن داخــل قاعــة اإلختبــار وهــو مــا يتعــارض مــع أخالقيــات وأدبيــات المهنــة 

الطبيــة.
ــاء  ــة األطب ــي لهيئ ــس الوطن ــر المجلـ ــوم 28 ســبتمبر 2015 عُب ــان نشــر للعمــوم ي ــي بي فـ
ــى  ــادًا عل ــواط إعتم ــة الل ــي بتهم ــن تونس ــة مواط ــاه إدان ــق تج ــه العمي ــن قلق ــيين ع التّونس
معاينــة طبيــة وأكــد أن المجلــس بصفتــــه الضّامــن إلحتــرام األخاّلقيــات الطبيــة يديــن بشــدّة 
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أي فحــص طبــي شــرعي غيــر مبــرر يمــارس دون رضــا المعنــي ومــن شــأنه أن يمــس بالكرامــة أو 
ــيّ .. ــخصّ  المعن ــة للش ــدية أو الذهني ــة الجس بالحرم

إضافــة إلــى الفصــل 230 توظــف الدولــة الفصــول 226 و 226 مكــرر مــن المجلــة الجزائيــة 
المتعلقــة باإلعتــداء علــى األخــالق الحميــدة و228 حــول اإلعتــداء بفعــل الفاحشــة والفصــل 231 
ــات ومزدوجــي  ــن والمثلي ــة األشــخاص المثليي ــث تســتخدم إلدان ــاء .. حي الخــاص بتعاطــي الخن
الميــل ومختلــف الهويــات الجندريــة غيــر النمطيــة. وتبــرز خطــورة هــذه الفصــول فــي إعتمادهــا 
ــة  ــش اآلداب العام ــر بفح ــدة التجاه ــالق الحمي ــة »األخ ــارات الفضفاض ــن العب ــة م ــى مجموع عل
خــدش الحيــاء..« إذ يصعــب تحديدهــا وضبطهــا كمــا أن فهمهــا قــد يختلــف مــن مــكان إلــى آخــر 
ــاء اليــوم قــد ال يصبــح كذلــك غــدًا.. وهــو مــا يفتــح البــاب أمــام ضــرب  ــا للحي ومــا كان خادشً
الحقــوق والحريــات بنــاًءا علــى تقديــرات وأهــواء شــخصية تقــود إلــي جعــل كل مــا هــو مختلــف 

ــا. وخــارج الصــور النمطيــة مجرمً
حســب اإلئتــالف المدنــي مــن أجــل الحريــات الفرديــة بلــغ عــدد  المحكوميــن علــى أســاس 
الفصــل 230 فــي ســنة 2017 حوالــي 70 حالــة دون إعتبــار الموقوفيــن واللذيــن تــم إعتقالهــم 

ثــم إطــالق ســبيلهم...
ــاء العــرض الــدوري الشــامل  تجــدر اإلشــارة إلــى أن تونــس تعرضــت إلنتقــادات شــديدة أثن
أمــام مجلــس حقــوق االنســان بجنيــف علــى خلفيــة إجــراء الفحــص الشــرجي ممــا إضطرهــا إلــي 
ــع ســنوات للتوقــف عــن  ــوري وحــددت أجــل أرب ــم يكــن ف ــاء ل ــه لكــن هــذا اإللغ ــزام بإلغائ اإللت

ممارســة هــذا اإلجــراء.
رغـــم المكتســبات التــي تحصــل عليهــا التّونســيون والتّونســيات بإعتمـــاد دســتور 27 جانفي 
2014 يواصـــل المثليـــون والمثليات ومزدوجـــو الميل الجنســي والعابرين/ت جنسيا نضاالتهــــم 
للتمتّــــع بمواطنــة كاملــة مثــل غيرهــم مــن المواطنيــن فبســبب النصــوص القانونيـــة اّلماســة 
ــز  ــم والتّميي ــون للوص ــث يتعرض ــة حيـ ــم اليومي ــؤالء معاناته ــل ه ــة يواص ــاة الخاص ــن الحي م
والعنــف وهــو مــا يشــّكل عائًقــا أساســيًا لمبــادئ الحريــة والمســاواة والكرامــة التــي نــادى بهــا 

التّونســـيون والتّونســيات فــي ثــورة 2011  

اإلطار التنظيمي : كسر حاجز الصمت 
يعتبــر المرســوم عــدد 88 المــؤرخ فــي 24 ســبتمبر 2011 المتعلــق بتنظيــم الجمعيــات إطــارًا 
ــة فــي مجــال تأســيس وتمويــل  ــر الدولي مناســبًا لتجمــع النشــطاء بمــا أنــه تبنــى أهــم المعايي
منظمــات المجتمــع المدنــي. ينــص الفصــل 3 مــن المرســوم علــى ضــرورة إحتــرام الجمعيــات فــي 
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نظامهــا األساســي وفــي نشــاطها و تمويلهــا مبــادئ دولــة القانــون والديمقراطيــة والتعدديــة 
والشــفافية والمســاواة وحقــوق اإلنســان كمــا يحجــر الفصــل 4 مــن نفــس المرســوم علــى 
ــية  ــة او جنس ــس ديني ــى أس ــز عل ــب والتميي ــة والتعص ــف والكراهي ــى العن ــوة إل ــات الدع الجمعي
أو جهويــة.  إســتفادت منظمــات عديــدة مــن هــذا اإلطــار القانونــي وشــهدنا منــذ 2011 ظهــور 
جمعيــات مدافعــة علــى األقليــات الجنســية بدايــة بمنظمــة 'دمــج' الجمعيــة التونســية للعدالــة 

والمســاواة وهــي تهــدف إلــى حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان بالنســبة لمجتمــع الميــم.
ــة تناضــل مــن أجــل  ــن' للمســاواة وهــي جمعي ــادرة 'موجودي ــي ســنة 2014 تأسســت مب ف

ــم. ــوق مجتمــع المي المســاواة ودعــم حق
ــة تعمــل مــن أجــل مكافحــة رهــاب  ــة 'شــمس' وهــي جمعي ــت جمعي فــي ســنة 2015 تكون

ــي المجتمــع.  ــة الجنســية ف ــدء مناقشــة موضــوع المثلي ــة وب المثلي
هــذا إضافــة الــى جمعيــة 'شــوف' التــي تاسســت فــي 2016 وهــي منظمــة نســوية تدافــع على 

الحقــوق الجســدية والجنســية للنســاء وتعزيــز قــدرات النســاء المنتميــات إلــى األقليات الجنســية.
ــذ 14 جانفــي  لئــن تأسســت مختلــف هــذه المنظمــات فــي ســياق اإلنتقــال الديمقراطــي من
2011 إال أن الحــراك المثلــي أنطلــق قبــل ذلــك لكــن محــاوالت تأســيس جمعيــات تعنــى باألقليات 
ــي  ــمس الت ــة ش ــتثناء جمعي ــه بإس ــارة إن ــدر اإلش ــض. تج ــت بالرف ــورة جوبه ــل الث ــية قب الجنس
أعلنــت صراحــة عــن دفاعهــا عــن األقليــات الجنســية فــان جمعيــات دمــج شــوف وموجوديــن أقــرت 
فــي أنظمتهــا األساســية أهداًفــا عامــة تتعلــق بالدفــاع عــن حقــوق االنســان والحريــات الفرديــة.

تســعى اليــوم مختلــف تلــك الجمعيــات لتوفيــر فضــاءات بديلــة آمنــة يجتمــع فيهــا النشــطاء 
ــع  ــك م ــي ذل ــل ف ــة وتتعام ــية والصحي ــة والنفس ــاعدة القانوني ــم المس ــم وتقدي ــة قدراته لتنمي
شــبكة مــن المحامييــن واإلخصائييــن النفســانيين واألطبــاء كمــا توجــه هــذه الجمعيــات 
مجهوداتهــا إلــى المناصــرة والحشــد مــن أجــل إلغــاء تجريــم المثليــة الجنســية وبالتالــي إيقــاف 
العمــل بالفحــص الشــرجي معتمــدة علــى شــبكة عالقــات تجمعهــا مــع بقيــة منظمــات المجتمــع 
المدنــي وهــو مــا تجســد مــن خــالل إنشــاء اإلئتــالف المدنــي مــن أجــل الحريــات الفرديــة فــي 
جانفــي 2016 والــذي يضــم أكثــر مــن 34 جمعيــة مثــل الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق 
ــات  ــاء الديمقراطي ــة النس ــة وجمعي ــات الفردي ــن الحري ــاع ع ــية للدف ــة التونس ــان والجمعي االنس

ــة بيتــي.. وجمعي
تتعــرض هــذه الجمعيــات للعديــد مــن المضايقــات أثنــاء آدائهــا لعملهــا لعــل آخــر مثــال لذلك 
مــا شــهدته جمعيــة شــمس مــن محــاوالت مــن أجــل إيقــاف بــث إذاعــة شــمس واب وقــد صــدر 
بتاريــخ 14 فيفــري 2018 قــرار إســتعجالي عــن المحكمــة اإلبتدائيــة بتونــس برفــض المطلــب 
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المقــدم مــن طــرف المجلــس النقابــي لالئمــة وإطــارات المســاجد الرامــي لحجــب بــث اإلذاعــة. 
بذلــك يكــون  القضــاء قــد أعلــى مــن شــأن الحريــة ســواء كانــت حريــة التنظــم أو حريــة التعبيــر 

واإلعــالم وأكــد بذلــك دوره الدســتوري فــي حمايــة الحريــات مــن أي إنتهــاك.
ــة  ــريعية والقانوني ــات التش ــي التحدي ــام ف ــي دور ه ــع المدن ــب المجتم ــر أن يلع ــن المنتظ م
ــى  ــهر عل ــتتكفل بالس ــي س ــتورية الت ــة الدس ــز المحكم ــق بتركي ــا يتعل ــي م ــة ف ــة خاص القادم
ــالل  ــن خ ــة م ــات المجتمعي ــى التحدي ــة إل ــة إضاف ــات الفردي ــرام الحري ــن وإحت ــتورية القواني دس
العمــل علــى نشــر ثقافــة اإلختــالف وقبــول التعدديــة دون تمييــز علــى أســاس ميــول جنســية أو 

ــر..  ــد أو فك ــي أو معتق ــاء عرق ــة أو إنتم ــة جندري هوي

	برز اإلنتهــــاكات 
اإليقافات:- 
• ــب عمــره 22 ســنة بمركــز الشــرطة 	 ــاف مــروان وهــو طال ــم إيق ــي ســبتمبر 2015 ت ف

بواليــة سوســة وتــم إجبــاره علــى الخضــوع للفحــص الشــرجي وحكــم عليــه بســنة ســجن نافــذة.
• ــص 	 ــوا للفح ــي وتعرض ــم دون أذن قضائ ــر إقامته ــروان بمق ــي القي ــبان ف ــاف 6 ش  إيق

الشــرجي اإلجبــاري كمــا صــدر بحقهــم حكــم بالســجن 3 ســنوات فــي القضيــة عــدد 6782 بتاريــخ 
10 ديســمبر 2015.

• فــي جانفــي 2017 يقــع إيقــاف شــابيين بحمــام سوســة بمقــر ســكنهم وســالح الجريمــة 	
هــو العثــور علــى »مالبــس نســائية« وحكــم عليهــم بشــهرين ســجن علــى أســاس الفصــل 226 

مكــرر .
• مــارس 2017 إيقــاف طالــب فــي الجامعــة مــع ممثــل ســينمائي بتهمــة المثلية الجنســية 	

بمنطقــة ضفــاف البحيــرة بتونــس العاصمــة. أودع المتهمــان الســجن المدنــي بالمرناقيــة حتــى 
قبــل التصريــح بنتائــج الفحــص الشــرجي الــذي ســلط عليهمــا.

• ــات« 	 ــي اإلنترن ــة ف ــور عاري ــال ص ــة »إرس ــن بتهم ــن بتطاوي ــاف رجلي ــل 2017 إيق أفري
ــة. ــة الجزائي ــن المجل ــول 226 و 230 م ــق الفص ــجن بتطبي ــنتين س ــم س والحك
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جرائم قتل بسبب ُكره / رها	 المثلية- 
• جويلية 2017: إهانة متحول جنسيًا واالعتداء عليه بالضرب في مركز للشرطة.	
• جويليــة 2017: مدينــة قابــس: تعذيــب وحــرق وقتــل شــاب أّكــد أصدقــاؤه فيمــا بعــد 	

التعمــد المُســبق بدافــع كراهيــة المثليــن.
• ســبتمبر 2017: جريمــة قتــل بســبب كراهيــة المثليــن بتونــس )منطقــة العمــران 	

ــاة  ــة أودت بحي ــبتمبر 2017 : جريم ــة.. س ــع الجريم ــه بداف ــد إيقاف ــل بع ــرف القات ــى(، إعت األعل
ــن. ــاه المثليي ــره تُج ــع الك ــكاف والداف ــاّلق بال ح

حمالت التشويه - 
تعاطــي إعالمــي قائــم علــى التحريــض والكراهيــة وهــو مــا جعــل الهيئــة العليــا ـ المســتقلة 
ــاة  ــى قن ــه إل ــالغ موج ــر ب ــا عب ــر 2015 تنبيهــ ــخ 26 أكتوب ــري بتاري ــمعي والبص ــال الس لإلتّص
ــي حــال  ــة أنــه فـ ــن وأضافــت الهيئ تلفزيــة بســبب إســتخدامها لخطــاب تهكمــي علــى المثلييـ

ــة أشــد. العــود ســتكون العقوب

التوصيات 
قــام اإلئتــالف التّونســـي لحقــوق المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل الجنســي والعابريــن 
جنســيًا بمناســبة العــرض الــدوري الشــامل لتونــس أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان بتقديــم تقريــر 

مــوازي تضمــن جملــة مــن التوصيــات و التــي تمحــورت حــول:
• اإللغاء الفوري للفصل 230ّ  من المجلة الجزائية.	
• منع ممارسة الفحص الشرجي إلثبات الممارسات  المثلية	
• مالئمــة المجلــة الجزائيــة ومجلــة اإلجــراءات الجزائيــة مــع دســتور ســنة 2014 ومختلــف 	

المعاهــدات واإلتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا الدولــة التّونســية.
• ــز بمــا 	 ــات دون تميي ــن والمواطن ــع المواطني ــة لجمي ــاذ للمنظومــة العدلي ضمــان النّف

فــي ذلــك التّمييــز المبنــي علــى التوجــه الجنســي والهويــة الجنســية.
• اإلعتــراف بجرائــم الكراهيــة تجــاه مجتمــع الميــم فــي تونــس وإعتبارهــا ظــروف تشــديد 	

عنــد إصــدار األحــكام.
• ــق دون 	 ــل الالئ ــي العم ــق ف ــد والح ــم الجي ــة والتعلي ــات الصحي ــاذ للخدم ــان النف ضم
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ــة. ــة الجندري ــي او الهوي ــه الجنس ــاس التوج ــى أس ــز عل تميي
• ــة 	 ــي تعــزز ثقاف ــة الجنســية الدامجــة فــي البرامــج المدرســية الرســمية الت إدراج التربي

ــول االختــالف. قب

	هم المــــــراجع 
 دستور 27 جانفي 2014	

 المجلة الجزائية 	

 اإلعالن العالمي لحقوق االنسان 	

 العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية  	

 تقريــر االئتــالف التونســي للدفــاع عــن المثلييــن و المثليــات و مزدوجــي/ات الميــل الجنســي و 	
عابــري/ات الهويــة الجندريــة بمناســبة االســتعراض الــدوري الشــامل 

 دراســة حــول الجمعيــات الناشــطة فــي مجــال حقــوق المثلييــن و المثليــات و مزدوجــي/ات الميــل 	
الجنســي و عابــري/ات الهويــة الجندريــة فــي تونــس ) الجمعيــة التونســية للدفــاع عــن الحريــات الفرديــة ( 

 تقرير االئتالف المدني من اجل الحريات الفردية 2017	
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ورقة بحثية حول األقلية التارقية في ليبيا
بقلم فاتن محمد1

يتواجــد التــوارق فــي الواحــات والوديــان التــي تشــق جبــال تاســيلي غــات - جانــت - والهقــار 
ــة  ــي منطق ــش ف ــوارق يعي ــن الت ــر م ــزء األكب ــدال( أي أن الج ــاغ )كي ــدز( - وأضغ ــت )أق - تمتغس
الســهول والمرعــى الفســيحة التــي تســمى بأســم أزوغ الممتــدة مــن أعالــي نهــر الســنغال 
ــًا،  ــافانا جنوب ــات الس ــى غاب ــة إل ــة الرملي ــراف المنطق ــن أط ــرًقا وم ــاد ش ــرة تش ــى بحي ــا إل غربً
ــي وشــمال  ــرى مابيــن حــدود الســودان مــرورًا بشــمال مال ــوارق فــي الصحــراء الكب وينتشــر الت
تشــاد وجنــوب غــرب ليبيــا وجنــوب شــرق الجزائــر، كمــا تنتشــر مجموعــات منهــم فــي بوركينــا 
ــى  ــا، إل ــي ليبي ــس ودرج ف ــة غدام ــن مدين ــراء م ــط الصح ــول أن وس ــتطيع أن نق ــا ونس ونيجيري
ــى  ــار عل ــر، وجانــت وتيماســنفس وتيمياويــن وبــرج المخت ــى تمتغســت بالجزائ ــاري وغــات إل أوب
الحــدود  مــع مالــي، إلــى تنبكــت بمالــي إلــى طــاوة بالنيجــر، واقيقمــي علــى بحيــرة تشــاد وايشــه 
ــة  ــرة والقل ــن الكث ــاوت بي ــي هــذه  الصحــراء وتتف ــوارق ف ــل الت ــرت قبائ ــي شــرق تشــاد،  تناث ف
حســب تواجدهــا2 ويعتبــر التــوارق مــن أقــدم ســكان ليبيــا  ويعتقــد وجــود صِــالت بيــن التــوارق 
الحالييــن وبيــن الجرمنتييــن تقــرب بيــن الواقــع ووجهــة نظرنــا فــي إفتراضنــا القائــل بــأن شــعب 
الجرمنــت هــو نفــس شــعب التــوارق الحالــي أنهــم هــم أحفادهــم اليــوم. وإنمــا نقــول ذلــك ونحــن 
مســتندين إلــى هــذه األمــور كأدلــة مــن شــأنها أنهــا ذات إهتمــام عنــد ذوي التعليــم العالــي فــي 

هــذا الخصــوص، مــن ذلــك أيضًــا:
إســتخدام الجرمنــت لغــة البربــر »تماهــق« التــي يتكلمهــا ويكتــب بهــا التــوارق اليــوم . 1

ــمالها  ــى ش ــة  إل ــراء الواقع ــزان والصح ــي ف ــم ف ــع  لحكمه ــي تخض ــق الت ــع المناط ــاملة جمي ش
وجنوبهــا إلــى نهــر النيجــر.

ــة . 2 ــي المنطق ــة ف ــة اإلعتباري ــن ذات األهمي ــا األماك ــرف به ــي تع ــرة الت ــماء الكثي األس
ــا علــى  فهــذه القــرى والمــزارع التــي تطلــق عليهــا أســماء باللغــة التارقيــة الخالصــة دليــاًل قويً

  1    األستاذة فاتن محمد هي حقوقية ليبية و عضوة مؤسسة يف منظمة شباب التوارق للحوار واملناظرة و ناشطة يف املجتمع املدين.

 2 الشاوي الاللة البكاي ,مخطوطة التوارق عرب العصور ,املرجع الثاين ص 30 -31 
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هــذا اإلحتمــال.
ونعرض نموذج من هذه األسماء كمثال الحصر وهي:

تين تيسمت: ذات الملح 
تاكنين:  تاكين، التي خدموها

وانزريك: وان زريي، أسم لمن يتدخل فيما اليعنيه
برقن: إبرجن، بيت من الشعر »مركن« 

ــس -  ــا التنف ــن وظائفه ــة م ــة - رئ ــجرة معروف ــة، ش ــوالت ثالث ــا مدل ــاروت، له ــارون:  ت ت
القيلولــة

أبراك: لها مدلولين، أحواض مجمع الماء - حفر
دبدب: ما أرتفع فوق سطح األرض وقيس بصخرى 

الزيغن: الزاغن، يقيمون ومستقرون 
تمنهنت: تماناهت ورسوة- مرساة 

تمسان: تيموسان، حب الشباب 
تنهضان: تين هضان، ذات الحمير 

واد يبدرن : والديبدران، الواصل فجاة 
أغفنجين: أغف نيج، رأس مرتفع فوق سطح األرض - مجرى 

تنكروش: تيداكاوش، ذات القط
تاميرا: تميرا، مفتوحة - أو هي واسعة

تيرغت: تارغت، الصفراء 
تيليسلت: تليسلست، الحرة - أو ساحة األرض

تيجيدا: تجيدا - أغواد رملية
تيفجاج: تيهد أفجاج، ذات خشبة من النخل

تينغع: تيهد اغف، ذات الرأس 
تناظي: ارناظئ، ملئ - أو معبئة

تاغمرت: تاغمرت، زاوية - أو مرفق
تيرامت: تايد ادا مو، ذات الفروع - أي يشرب منها بالكروع
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	ما ما كان منها شمال وشمال غر	 فزان فاآلتي:

وارفال: وارفال، مرتكزة فوق أو في العلو
تاغرمين: تيغر مين، قرى أو قصور

ســيناون: اســيهداون: أقــدم أصعــد المعــروف أن البلــد األول هــو »قصــر لوطانــي« وهــو مقــام 
علــي مرتفــع جبلــي فالبــد مــن صعــود القــادم إلــي ســاكنه.

ــة ذات  ــة حجري ــي قم ــة عل ــة مبني ــوم أن القري ــة ومعل ــة حجري ــت، صفح ــن لفل ــت: تي تفلفل
ــوظ. ــع  ملح ــداد واس إمت

جنتور: اجنتور، واد صغير أو شعبة 
تينبزن: تبن ابازن، ذات إندفاعات وهي عين جارية بمرج

تفرفوا: تافرفرا، األسماك المتوسطة الحجم - قسم من أقسام بلدة غراس
تموجار: تيدمورجار ، ذات البعير »الجمال«

انفوجاس: اندفو غاس، قبيلة من التوارق معروفة في غدامس وغيرها
تيارت: تايارت، مساحة حجرية محاطة بكثبان رملية

تيفست: زريعة
غمدان: أغمدان، ملقطه3

وظهــور موميــاء »وان موهــي جــاج« فــي المنطقــة التــي يقطنهــا التــوارق منــذ 5500 ســنة 
يعــد هــذا إضافــة إلــى الحضــارة التارقيــة.

ويكمٌــن ســر ذلــك فــي أن هــذا التاريــخ يســبق بنحــو 1500 عــام زمــن التحنيــط المســجل فــي 
الحضــارة المصريــة القديمــة الــذي ترجــع بداياتــه إلــى )2250 – 2750( قبــل الميــالد، مــا دفــع 
العلمــاء إلــى أعــادة النظــر فــي اإلعتقــاد الــذي كان ســائدًا بــأن التحنيــط فــي القــارة اإلفريقيــة 
بــدأ فــي مصــر، والدفــع بفرضيــة جديــدة ترجــح أن يكــون مصــدره إحــدى الحضــارات الســابقة 

المجهولــة التــي نشــأت فــي المنطقــة المعروفــة اآلن بليبيــا علــى مــدى 20000 عــام.
موميــاء »وان موهــي جــاج« أو الموميــاء الســوداء، عثــرت عليهــا بعثــة آثــار إيطاليــة برئاســة 
فابريزيــو مــوري عــام 1958 أثنــاء التنقيــب فــي كهــف صخــري صغيــر يقــع فــي وادي »تشــوينت« 
فــي سلســلة جبــال »أكاكــوس« جنــوب مدينــة »غــات« الليبيــة القريبــة مــن الحــدود الجزائريــة.

  3 الشاوي الاللة البكاي ,مخطوطة التوارق عرب العصور ص45,46,47
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وهــذه الموميــاء الفريــدة المحفوظــة اآلن بمتحــف الســرايا الحمــراء بالعاصمــة طرابلــس تعود 
لطفــل صغيــر أســمر البشــرة، يقــدر عمــره بعاميــن ونصــف العــام، ُلفــت جثتــه بعنايــة فــي جلــد 
ظبــي، وقــد إتخــذت وضــع الجنيــن، ونزعــت أحشــاؤها وُغلفــت بأعشــاب بريــة بغــرض حمايتهــا 

مــن التعفــن والتحلــل.
واألمــر الــذي أدهــش الجميــع أن تحليــل الكربــون 14 المشــع حينهــا أظهــر أن عمــر الموميــاء 

يتراوح ما بين 5400 – 5600 عام. 
والجديــر بالذكــر أن المختصيــن يشــددون علــى أن عمليــة تحنيــط دقيقــة جــرت لهــذا الطفل، 
مشــيرين إلــى أن وجــود شــق علــى طــول البطــن والصــدر إســتخرجت مــن خاللــه جميــع األحشــاء 
واألعضــاء الداخليــة، مرجحيــن أن تكــون قــد أضيفــت مــواد عضويــة فــي داخــل الجثــة لحمايتهــا 

مــن التعفــن.
كمــا يُشــار إلــى إكتشــاف نقــوش ورســوم لحيوانــات مختلفــة تمثــل تماســيح وزرافــات وأبقــار 

وأغنــام علــى بعــد 30 متــرًا مــن المــكان الــذي عُثــر فيــه علــى الموميــاء.
ــار ٌاســتخدم  ــاء دائــري مــن الصخــور بقطــر 3 أمت ــار، بن ــا علــى بعــد أمت وتــم اكتشــاف، أيضً
ــارة  ــود حض ــى وج ــا يشــير إل ــب، م ــح قري ــى مذب ــة إل ــن، إضاف ــه القرابي ــدم في ــار تق ــد للن كموق
بطقــوس متكاملــة. ويتعيــن القــول أن منطقــة الصحــراء الكبــرى لــم تكــن كذلــك فــي األزمنــة 
الغابــرة، إذ تؤكــد الرســومات التــي تركهــا اإلنســان القديــم علــى صخــور أكاكــوس، إضافــة إلــى 
شــواهد عديــدة أخــرى مــن بينهــا صــور األقمــار اإلصطناعيــة، أن المنطقــة كانــت خضــراء رطبــة 
ــوب  ــي جن ــوم ف ــا الي ــي نراه ــك الت ــل تل ــة مث ــاة البري ــج بالحي ــار وتعج ــرات واألنه ــة بالبحي مليئ

ــا. ــوي أو تنزاني ــا أو زمباب ــا أو كيني إفريقي
ويؤكــد العلمــاء المختصــون أن الطريــق ال تــزال طويلــة للخــروج بنتائــج محــددة تجيــب علــى 

الســؤال الملــح بشــأن إنتقــال فــن التحنيــط إلــى مصــر أو نشــأته هنــاك بطريقــة منعزلــة.
وينشــغل هــؤالء، بطبيعــة الحــال، بمحاولــة العمــل إلكتشــاف المزيــد مــن األدلــة الحضاريــة 
ــبب  ــدًا بس ــير ج ــر العس ــو األم ــوس، وه ــول أكاك ــرى ح ــراء الكب ــي الصح ــي فياف ــابهة ف المش
تضاريــس المنطقــة القاســية ومجاهلهــا الصعبــة، ناهيــك عــن األوضــاع األمنيــة المترديــة فــي 

ــرة4. ــنوات األخي ــالل الس ــالد خ الب

 https://ar.rt.com/hdp4 24.07.2017:4 املومياء التي سبقت الفراعنة! موقع روسيا اليوم: تاريخ النرش: 12.02.2016 آخر تحديث  



                     81 

وتتكون بالد التوارق من ثمان سلطات وهي:

 سلطة أزجر. 1
سلطنة تاقريقرايت. 2
سلطنة اهقار. 3
سلطنة أضاغ. 4
سلطنة تامزقدا. 5
سلطنة اولمدن كيل أترام. 6
سلطنة كيل اقرس. 7
سلطنة آير 5. 8

ونخــص بالذكــر هنــا ســلطنة أزجــر التــي يقــع أغلبهــا داخــل ليبيــا وتمثــل تــوارق ليبيــا وهــذا 
ــهول  ــاق س ــن نط ــر ضم ــر أو االزج ــلطنة االزق ــع س ــة، تق ــة البحثي ــي الورق ــه ف ــنتحدث عن ــا س م
ووديــان وواحــات جبــال تاســيلي وتتربــع علــى مســاحة شاســعة تمتــد مــن غدامــس ومــرزق إلــى 
ــا  ــم قبائله ــات وأه ــة غ ــا مدين ــر وعاصمته ــرقي للجزائ ــوب الش ــي الجن ــزي ف ــت والي ــة جان مدين
ــل  ــذه القبائ ــت له ــن وليس ــى امقرغس ــان وكل ول ــن وآمن ــاس المتي ــاتن وافوغ ــن  ومنغس اوراغ
أراضــي محــدودة بــل هــي تتداخــل فيمــا بينهــا مــن قبائــل عربيــة أخــري بالمنطقــة 6. فــي ليبيــا 
الحديثــة، يتألفــون مــن مجموعتيــن األولــى تعــود أوصولهــا إلــى مئــات الســنين األســرالقديمة 
التــي عاشــت علــى طــول الحــدود مــع الجزائــر .وتتألــف الثانيــة مــن الوافديــن حديثــا نســبيًا. وقــد 
فــر هــؤالء  التــوارق مــن القمــع والجفــاف والفقــر فــي مالــي والنيجــر بــدًءا مــن الســبعينيات مــن 

القــرن الماضــي7.

5  الشاوي الاللة البكاي ,مخطوطة التوارق عرب العصور , ص70

6 عبد  القادر جامي ,من طرابلس الغرب اىل الصحراء الكربى ,ص 166

7 ورقة إحاطة ,حول زعزعة االستقرار يف الجنوب الليبي ريبيكا موراي  ,صندوق رقم 1  
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المقدمة  

التعداد السكاني للطوارق  
مــن الصعــب التأكــد مــن حجــم ســكان التــوارق فــي ليبيــا، ليــس فقــط نتيجــة لنمــط حياتهــم 
ــا  ــي تصدره ــة الت ــجالت الهوي ــى س ــم إل ــار آالف منه ــبب إفتق ــا بس ــن أيضً ــع، ولك ــي المجتم ف
الحكومــة. وتتــراوح تقديــرات عــدد التــوارق فــي ليبيــا مــا بيــن )60,000 إلــى 250,000 شــخص(. 
ويرتكــز معظمهــا فــي العوينــات وغــات وســبها و أوبــاري، وكذلــك فــي أوال ودرج. وقبــل ثــورة عام 
2011، كانــوا يشــكلون جــزًءا كبيــرًا مــن ســكان غدامــس، .علــى الحــدود مــع الجزائــر وتونــس، 

ولكــن الوضــع مــع الجريــان العــرب فــي عــام 2011 دفعهــم إلــى الفــرار.8

العلم والمعرفة عند التوارق   
ــة، إذ ال  ــم الخاص ــاس تجاربه ــى أس ــا عل ــد بنوه ــوا ق ــوارق كان ــع الت ــوم مجتم ــة وعل إن ثقاف
ــه تجاربهــم للوصــول  ــى مــا حولهــم فــي صحرائهــم وقراهــم إال وأجــروا علي تقــع أبصارهــم عل
إلــى معرفــة إيجابياتــه وســلبياته. فهــذه النباتــات  مــن األشــجار وأوراقهــا وعروقهــا أجــروا عليهــا 
تجاربهــم، وتلــك األشــجار الملقــاة فــوق األرض وتحــت طبقاتهــا تمكنــوا مــن معرفــة خصائصهــا 
مــن منافعهــا ومضارهــا لإلســتفادة بالنافــع منهــا ولتجنــب الضــار منهــا، ونتيجــة ذلــك أدركــوا 
ــا كان  ــن م ــاء ســليمًا ســعيدًا وبي ــح لحياتهــم وبقائهــم بق ــد والصال ــن المفي ــارق الواســع بي الف

مضــرًا ينطــوي علــى متاعبهــم فــي الوجــود.
وهــذه التجــارب الشــاملة لمــا حولهــم هي األســس المتينــة التي أقامــوا عليها صــرح معارفهم، 
والــذي يتعالــى اإلرتفــاع عليــه بإســتمرار حتــى اآلن وهــم يفكــرون ويميــزون بيــن الغــث والســمين 
ــرون  ــى مــدى ق ــة خــالل وحدتهــم وإســتقاللهم عل فــي حــدود تجاربهــم، وممارســاتهم الطويل
طويلــة معتمديــن علــى ذاتهــم وأفكارهــم الخاصــة تعلمــوا كيــف يتعاملــون مــع ظــروف بالدهــم 
الواســعة والقاســية تــارة والهشــة تــارة أخــرى مكونيــن علــى أســاس تلــك التجــارب ثقافــة نابعــة 
ــى ذاتهــم  ــاة وبأفكارهــا وإعتمادهــم عل ــع أوجــه الحي ــات أوضاعهــم الشــاملة لجمي مــن مقتضي
فــي عزلتهــم توصلــوا إلــى ابتــداع أداة للمخاطبــة الخطيــة والتــي تتمثــل فــي أبجديتهــم التــي 
تســتثنى عندهــم »تيفينــاغ« وال شــك فــي إنهــا مــن إبداعهــم الخــاص، والمجــرد مــن كل تبعيــة، 

وعــن أي إشــتقاق مــن خطــوط أي أمــة أخــرى9.

  8 ورقة إحاطة ,حول زعزعة االستقرار يف الجنوب الليبي ريبيكا موراي 

  9 الشاوي الاللة البكاي ومخطوطة التوارق عرب العصور ص 232
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صورة لحروف اللغة التارقية »تيفيناغ« من مخطوطة التوارق عبر العصور، لي الشاوي الاللة البكاي

الشباب وهجرة العقول وضياع الهوية التارقية  
رغــم تاريــخ التــوارق الضــارب فــي القــدم ورغــم حضــارة التــوارق العظيمــة والمليئــة 
باإلكتشــافات ورغــم تواجدهــم الحديــث فــي المــدن وإثبــات وجودهــم بجــدارة فــي شــتى 
ــة عددهــم داخــل  ــواب رغــم قل ــة الســتين ومجلــس الن ــوزارات ولجن المجــاالت والمؤسســات وال
هــذه المؤسســات نســبة لعــدد المكــون التارقــي داخــل ليبيــا وتواجدهــم فــي المجــاالت الفنيــة  
والجامعــات والبلديــات والقضــاء، والمجــاالت الطبيــة واألدبــاء وغيرهــا مــن المناصــب والمجــاالت، 
إال أن بعــض المجتمعــات تنظــر الــى التــوارق علــى أنهــم مجتمعــات غنــاء ورقــص ولبــاس 
ــة ورقصــة  ــون أن كل أغني ــل فقــط وهــم موجــودون لعــرض ثراتهــم فقــط يجهل ــدي جمي تقلي
ــى اآلن  ــري حت ــت تج ــرت ومازال ــة ج ــداث تاريخي ــن أح ــر ع ــن ويعب ــى معي ــه معن ــي ل ــن تارق ولح
فــي المجتمــع التارقــي والمجتمعــات األخــرى مــن معانــاة وأفــراح وإنجــازات وحــروب والمناســبات 
اإلجتماعيــة وهــذه مــن طــرق التوثيــق عنــد التــوارق. وينظــر بعــض المجتمعــات األخــرى للتــوارق 
ــة  ــى البني ــر إل ــوائية تفتق ــاء عش ــل أحي ــم داخ ــد بعضه ــبب تواج ــة بس ــات متخلف ــم مجتمع أنه
ــز وأنهــم  التحتيــة  والمدنيــة والطــرق وغيرهــا ممــا يســبب فــي النظــر إليهــم بعنصريــة وتميي

ــا. ــات داخــل ليبي ــا عــن باقــي المكون ــا م متأخــرون نوع
ــم   ــم  ومناطقه ــن قراه ــروج م ــى الخ ــوارق إل ــالت الت ــباب  وعائ ــن ش ــر م ــع الكثي ــذا مادف ه
تاركيــن أرضهــم وثراتهــم وحضارتهــم العظيمــة والتوجــه إلــى المــدن لكــي تتــاح لهــم فــرص 
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التعليــم الجيــدة والتطويــر مــن ذواتهــم  فــي المجــاالت التــي درســوا فيهــا أو مازالــوا يدرســون 
فيهــا أو لتحقيــق أحالمهــم وطموحاتهــم فاريــن مــن نظــرة الــذل والمهانــة والعنصريــة التــي منذ 
أن خلقــوا وهــي ترافقهــم إلــى حــد اآلن وللبحــث علــى فــرص عمــل أحســن  تســاعد علــى إعالــة 
أســرهم وإثبــات ذواتهــم داخــل الدولــة الذيــن هــم جــزًءا اليتجــزأ منهــا. وهنــا يواجــه المجتمــع 
التارقــي مشــكلة هجــرة العقــول التــي نتجــت عــن خــروج عــدد كبيــر مــن شــبابها إلــى مــدن أخــرى 
ــي  ــة فــي المناطــق الت ــن مــن ســوء األوضــاع المعيشــية والحياتي ــا  فاري أو خروجهــم خــارج ليبي
يقطنوهــا حيــث ســببت هــذه الهجــرات نوعًــا مــا إلــى إندثــار الهويــة التارقيــة وضيــاع موروثهــم 
الثقافــي وذوبانهــم داخــل المجتمعــات األخــرى ونســياهم لغتهــم األم وذلــك بســبب المفهــوم  
ــوارق  ــاء الت ــات األخــرى داخــل أبن ــن  مــن بعــض المكون ــذي زرعــه بعــض العنصريي الخاطــئ ال
حــول أن الهويــة التارقيــة واللغــة التارقيــة دليــل علــى الجهــل والتخلــف واإلختــالف الغيــر محبــذ 
عنــد هــذه المكونــات، ويجهلــون أن اإلختــالف الثقافــي فــي المجتمعــات يعــد رأس مــال إجتماعــي 
يجــب اإلســتفادة منــه وهنــا يحــاول أبنــاء التــوارق إثبــات أنهــم ليســوا جهلــة بتحدثهــم باللغــة 
العربيــة داخــل المــدن التــي إنتقلــوا إليهــا وتتالشــي اللغــة األم العظيمــة اللغــة التارقيــة، وهنــا ال 
أعتبــر أن تعلــم أبنائنــا اللغــة العربيــة بالشــيء الســيئ بــل تعــد تلــك إضافــة ألي تارقــي وشــيء 
ــات  ــر مــن المكون ــة وهــذا مايفتقــده الكثي ــن بطالق ــه يتحــدث لغتي ــره بأن ــر عــن غي ــزه أكث يمي
األخــرى، ولكــن هجــرة شــبابنا وإنصهارهــم فــي المجتمعــات األخــرى، وتعــد تلــك خســارة ليســت 
خســارة نفــط أو ثــروات فقــط إنمــا خســارة األفــراد والعقــول التارقيــة بعــد هجرتهــم ونزوحهــم 

خــارج مناطقهــم الــى المــدن.
وهنــاك مــن شــباب التــوارق الــذي لــم تأثــر فيهــم نظــرة العنصريــة وهاجــروا ليتعلمــوا وبقــوا 
ــا   ــروا إليه ــي هاج ــدول الت ــق وال ــى المناط ــم إل ــوا ثقافته ــث نقل ــم حي ــى موروثه ــن عل محافظي
وحصــدوا الكثيــر مــن الجوائــز وأبدعــوا فــي العديــد مــن المجــاالت ســواء داخــل ليبيــا أو خارجهــا، 
فــال ننكــر  جهــود بعــض هــؤالء الشــباب فــي تطويــر مجتمعاتهــم وتثقيــف أقرانهــم فــي مجــاالت 
متعــددة، مثــال علــى ذلــك مجــال الحــوار والمناظــرة حيــث تعــد تلــك الثقافــة شــيء جديــد علــى 
ــد  ــاري بع ــن اوب ــن م ــوارق النازحي ــابات الت ــباب والش ــن ش ــة م ــام مجموع ــي فق ــا التارق مجتمعن
الحــرب إلــى طرابلــس ومــن وغــات والعوينــات وأوال جمعهــم حبهــم لتطويــر مجتمعاتهــم فــي 
هــذا المجــال، تــدرب هــؤالء الشــباب فــي طرابلــس ومصراتــة علــى فــن المناظــرة وقــرروا نقــل 
هــذا العلــم الــى مناطقهــم فقامــوا  بتأســيس منظمــة  أطلقــوا عليهــا »منظمــة شــباب التــوارق 
للحــوار والمناظــرة« مقرهــا طرابلــس. وهــي منظمــة حديثــة الــوالدة تأسســت فــي عــام 2017 
م ويقــول رئيــس الجمعيــة العموميــة الســيد عيســى مدركــو هــو مــن مدينــة اوبــاري:10 أن مــن 

  10 لقاء اجري مع  السيد رئيس الجمعية العمومية ملنظمة شباب التوارق  للحوار واملناظرة يف مدينة طرابلس 
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ــوارق«  ــاغ  »الت ــة  إيموه ــف بهوي ــر والتعري ــى نش ــل عل ــو العم ــية ه ــة األساس ــداف المنظم أه
وثاقفـــتهم داخــل وخــارج ليبيــا ودعــم وتشــجيع الشــباب التارقــي للوصــول إلــى مراكــز صنــع القرار 
ــع  أشــكال  ــة والمســاواة ونبــذ جمي والكفــاح مــن أجــل مجتمــع مثقــف قائــم علــى أســس العدال

التفرقــة والعنصريــة وزرع ثقافــة تقبــل اآلخــر. 
ــة واإلعــالم  ــوارق فــي مجــال الصحاف ــد مــن شــباب الت ــز العدي ــا فــي مجــال اإلعــالم فتمي أم
المســموع والتلفــاز والتصويــر والمونتــاج واإلخــراج وكان لهــم قنــاة تلفزيونية خاصة »توماســت« 

ولكــن لألســف لــم تســتمر.
ويقــول يوســف ســليمان الشــريف11 وهــو إعالمــي ومديــر راديــو البركــت أن اإلعالمييــن 
ــة  ــوات ليبي ــن ومراســلين قن ــد مصوري ــة ويوج ــر لديهــم خمــس محطــات إذاعي ــات تتوف ــي غ ف
ــاالت  ــذه المج ــي ه ــن  ف ــن المتخصصي ــوا م ــالم وليس ــواة اإلع ــن ه ــاء م ــلي وكاالت أنب ومراس
ــالم،  ــي اإلع ــري ف ــب النظ ــر والجان ــب والتطوي ــة التدري ــذه الفئ ــص ه ــن وينق ــوا أكاديميي وليس
وال يتوفــر هــذا فــي غــات فنضطــر إلــى الســفر إلــى طرابلــس أو اإللتحــاق بالــدورات المقامــة فــي 

ــس. تون
وهــذا حــال اإلعالمييــن التــوارق بصفــة عامــة داخــل ليبيــا ويفتقــد اإلعالمييــن التــوارق إلــى 
ــم  ــن حقوقه ــم وع ــر عنه ــوارق تعب ــة بالت ــة خاص ــاة  تلفزيوني ــى قن ــم وإل ــد يضمه ــم واح جس
ــل  ــوم بتوصي ــة القديمــة وتق ــي والحضــارة التارقي ــي التارق ــي نشــر المــوروث الثقاف وتســاهم ف
صــوت التــوارق وحقوقهــم ومطالبهــم ومشــاكلهم إلــى المســؤولين وصنــاع القــرار وهــذا 

ــه. ــح  إلي مانطم

المرأة في المجتمع التارقي   
إن المــرأة فــي المجتمــع التارقــي تحظــى بقــدر عالــي مــن اإلحتــرام والحريــة والتقديــر وهــي 
ــرة،  ــة، الوزي ــة، الطبيب ــي األم، المعلم ــرى فه ــات األخ ــل المجتمع ــراة داخ ــن أي إم ــف ع ال تختل
الجامعيــة المثقفــة، ومنخرطــة فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي واألعمــال التطوعيــة داخــل ليبيــا 
مــع قلــة اإلمكانيــات المتوفــرة لهــن إال أنهــن يســعين إلــى  تطويــر أنفســهن ليكونــوا فاعــالت 

وقياديــات ورائــدات فــي ليبيــا.
تحتــاج المــرأة التارقيــة إلــى التدريــب والتطويــر لكــي تقــود مجتمعاتهــا ولكــن الكثيــر منهــن 
ــم  ــة رغ ــة والمعنوي ــة والمادي ــن الثفافي ــق أهدافه ــرص تحقي ــم  وف ــرص التعلي ــن ف ــن م حرم
تمتعهــن بقــدرات هائلــة فــي العديــد مــن المجــاالت األدبيــة والفنيــة والثقافيــة والعلميــة وذلــك 
لســبب ســلف ذكــره وهــو ســوء البنيــة التحتيــة لألماكــن التــي يقطــن فيهــا وبٌعدهــا عــن أماكــن 

11  لقاء اجري مع السيد يوسف سليامن  مدير راديو الربكت عرب االنرتنت  
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ــن  ــزة وم ــب المجه ــر والتدري ــن التطوي ــى أماك ــوارق إل ــاء الت ــار أحي ــدن وإفتق ــرار والم ــع الق صن
حقــوق المــرأة التارقيــة التــي تطمــح إلــى تحقيقهــا، ولــو بأبســط اإلمكانيــات:

• تطوير ذاتها	
• الدراســة األكاديميــة  واإلبتعــاث إلســتكمال دراســتها  والحصــول علــى درجة الماجســتير 	

والدكتوراة
• نشر الوعي في جميع الجوانب في مجتمعاتها	
• إنشاء مراكز دائمة ف أحياءها ومناطقها	
• المحافظــة علــى هويتهــا مــن التالشــي والذوبــان فــي بقيــة المجتمعــات )بإنشــاء مراكــز 	

وأنديــة خاصــة للمحافظــة علــى المــوروث الثقافــي(
• منــع هجــرة الشــباب والعقــول وتفــرغ المجتمعــات التارقيــة مــن شــبابها ورجالهــا  	

ــب ــذا الجان ــي ه ــباب ف ــة الش وتوعي
• إنشاء أماكن لإلهتمام بالطفل وتنمية مهاراته واإلهتمام بالطفل المبتكر والمبدع	

وتقــول عائشــة أحمــد إســماعيل:12 مــن مدينــة أوبــاري إنــه علــى المــرأة بصفــة عامــة 
والتارقيــة بصفــة خاصــة أن تتســلح بالمعرفــة فالمعرفــة قــوة وتطويــر الــذات والثقــة بالنفــس 
)وتحديــد الهــدف واإلصــرار علــى اإلنجــاز وتحقيــق الهــدف( بدايــة الطريــق، فقــد كنــت أتمنــى أن 
أصبــح إمــرأة فعالــة ومؤثــرة ببلــدي ومجتمعــي وخاصــة التارقيــة ألغيــر نظــرة بقيــة المجتمعــات 
لمجتمعــي العزيــز الــذي أفخــر إلنتمائــي إليــه ولــم أعــرف الطريــق إلــى ذلــك إال بعدمــا وجــدت 
مــا يٌعيننــي علــى ذلــك وهــو التعليــم والتدريــب وتطويــر الــذات باإلطــالع والــدورات التدريبيــة 
وورش العمــل التــي توفــرت لــي وإلتحقــت بهــا بعــد التهجيــر والنــزوح وإنتقالــي للعاصمــة )رب 

ضــارة نافعــة(. 
فالمــرأة التارقيــة رغــم قــوة شــخصيتها وثقتهــا بنفســها إال أنهــا تحتــاج إلــى الدعــم والتطويــر 
والتدريــب ألنهــا تعيــش فــي ظــروف صعبــة فــي مناطقهــا المهشــمة وخاصــة فــي هــذه الظــروف 
الراهنــة مــن قلــة األمــن والتهجيــر والنــزوح والحصــار وقطــع الســبل للوصــول للمــدن المــكان 
الــذي تتوفــر فيــه ســبل التطويــر والتدريــب والتعلــم، تحتــاج لمــن ينقــل إليهــا هــذه الســبل إلــى 
ــد  ــك القــدرة والمهــارة للوصــول لمــا تري ــة تمتل مــكان تواجدهــا بــدل التنقــل، فالمــرأة التارقي
ــق  ــن المناط ــوادر م ــباب والك ــرة الش ــن هج ــي م ــك تعان ــيلة لذل ــى الوس ــر إل ــا تفتق ــن ربم ولك
ــم  ــبب ذوبانه ــا س ــل مم ــة والعم ــل للدراس ــرص أفض ــن ف ــث ع ــرى بح ــى أخ ــا إل ــي تقطنه الت
فــي بقيــة المجتمعــات تاركيــن المــرأة تعانــي الفــراغ والمســؤوليات كمســؤولية اإلندمــاج فــي 
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بقيــة المجتمعــات مــع الحفــاظ علــى هويتهــا وثقافتهــا. كنــت مــن أول التارقيــات فــي منطقتــي 
أتيحــت لــي فرصــة إكمــال دراســتي وتحصلــت والحمــد هلل علــى مؤهــل معلمــة بعــد إصــرار مــن 
والــدي للحصــول علــى شــهادة وإســتكمال الدراســة التــي حرمــت منهــا أختايــا اللتــان تكبراننــي 
وكثيــر مــن الفتيــات التارقيــات إمــا بســبب الــزواج المبكــر أو بســبب تعرضهــن للتمييــز، وأنهيــت 

دراســتي وأنــا أحمــل معــي ذلــك الشــعور المؤلــم.
ــذي  ــز ال ــض التميي ــدي ورف ــا التح ــي منه ــي والت ــد أهداف ــواري وتحدي ــدأ مش ــا ب ــن هن وم
ــي مــن مجتمــع  ــي بأنن ــى إللتحاقــي بالدراســة ونظــرة مــن حول ــذ الســنة األول ــه من أحسســت ب
ــا نعيــش  يرمــز للتخلــف والجهــل. كنــت أخــاف وأكــره أن يعــرف زمالئــي إننــي تارقيــة ورغــم إنن
فــي نفــس المنطقــة ونفــس الظــروف المعيشــية وأتكلــم باإلضافــة إلــى التارقيــة العربيــة بطالقة 
عكــس بقيــة أقاربــي وكونــت صداقــات ســريعة مــع أقرانــي وزمالئــي وبقيــة األطفــال والمعلميــن 
لصعوبــة التواصــل بســبب اللغــة ألن والــداي ســكنوا العاصمــة طرابلــس فــي فتــرة مــن الفتــرات 
ــز  ــاس بالتمي ــذا اإلحس ــا، ه ــن غيرن ــل م ــكل أفض ــك وبش ــي ذل ــى إخوت ــا وعل ــهل علي ــا س مم
والغربــة وعــدم القبــول مؤلــم لطفلــة صغيــرة تعجــز حتــى عــن البــوح بــه، فمــا بالــك بالدفــاع عــن 
نفســها وهويتهــا وكان اإلحســاس باأللــم والشــعور بإنهــا غيــر مرغــوب فيهــا وغيــر مرحــب بهــا 
مؤلــم ويشــتت فكــري أحيانًــا كثيــرة عــن الدراســة والتفــوق شــأني شــأن كل التالميــذ والطلبــة 
ــرة،  ــك الفت ــرًا منهــم وتركــو مقاعــد الدراســة مبكــرًا فــي تل ــوارق الذيــن استســلم كثي مــن الت
وبعــد تلــك الفتــرة لســنوات عديــدة لعــدم وجــود مــن يهتــم لهــذه المشــكلة ســواء مــن األهــل 
أو المــدارس إليجــاد طريقــة إلحتــواء المشــكلة وإدمــاج التالميــذ. وأســتمر هــذا الضغــط عليــا فــي 
كل مراحــل دراســتي وكان شــغلي الشــاغل كيــف أتخلــص مــن هــذه المشــكلة وهــذا اإلحســاس؟، 
كيــف أنقــل نفســي ومجتمعــي مــن هــذه الدائــرة؟، كيــف أنقــل الصــورة الحقيقيــة والمشــرقة لهذا 
المجتمــع الرائــع الســاحر الراقــي المســالم المحــب لغيرنــا مــن المجتمعــات؟، كيــف أحمــي أبناءنــا 
ــة  ــوارق بهــذه الحضــارة العريق ــن صــورة الت ــف أبي مــن هــذا اإلحســاس والشــعور المدمــر؟، كي
ــم الضــارب فــي القــدم بثقافتهــم وهويتهــم ومورثوهــم وحبهــم لتعايــش مــع  ــخ العظي والتاري
الغيــر فــي ســالم وأمــان وقبــول اآلخــر بطيبتهــم وســماحتهم وســالمة ســريرتهم وحبهــم للحيــاة 

والعطــاء.
واليــوم أنــا أفتخــر جــدًا بهويتــي التارقيــة وال أخفــي ذلــك أينمــا ذهبــت وحللــت، ٌأحــب التــوارق 
ــة  ــي تارقي ــن كون ــوة ع ــع وبق ــدي، وأداف ــع لبل ــيج الرائ ــرى النس ــات األخ ــم وكل المكون ــا ه كم
ــري مــن النســاء مــن كل  ــر نفســي وأســعى لمســاعدة غي ــوارق بتطوي وإنــي أنتمــي لمجتمــع الت
ــي  ــم ف ــعور المؤل ــذا الش ــا ه ــش أطفالن ــذي ال يعي ــوم ال ــك الي ــي ذل ــى أن يأت ــات وأتمن المكون

ــكان.  ــات وكل م ــدارس والطرق الم
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التــــوارق في أوبــــاري    
ــبها  ــه س ــن مدين ــر م ــو مت ــد 200 كيل ــى بع ــي عل ــوب الليب ــي الجن ــاري ف ــة أوب ــع بلدي تق
وتعتبــر العاصمــة الثانيــة للجنــوب  وتعــد مدينــة أوبــاري مدينــة ســياحية توجــد بهــا البحيــرات 
ــوارق  ــوع الســكاني يعيــش بهــا الت ــا بالتن ــع أيضً ــة وتتمت ــة الجميل والرمــال المناظــر الصحراوي
الليبييــن وممــن يحملــون الرقــم اإلداري والتبــو واألهالــي ويعتبــر أكبــر تجمــع للتــوارق مــن قبيلــة 
ومنغســاتن، امقرغســن، كيــل تينــا لكــم، أبطنتــن، اورغــان، تبلــغ مســاحة بلديــة أوبــاري المكونــة 
ــدد  ــغ ع ــم13 ويبل ــار 1004000/14000 ك ــة« بالهكت ــة، والحطي ــز، والديس ــاري المرك ــن »أوب م
ســكان أوبــاري بالكامــل مــا يقــارب 84,000 شــخص ممــن يحملــون الرقــم الوطنــي واإلداري14.

يعيــش أهالــي أوبــاري  فــي إنســجام منــذ نشــأتها الــى أن أندلعــت شــرارة الفتنــة بيــن التبــو 
والتــوارق داخــل أوبــاري كان لتداعيــات الثــورة وإنهيــار األجهــزة األمنيــة للنظــام وتدهــور صناعــة 
الســياحة أثــر وخســائر إقتصاديــة مدمــرة لســكان أوبــاري. نتيجــة لذلــك، إزدادت المنافســة 
المحليــة علــى الســلطة، واألصــول، وســبل العيــش البديلــة، ممــا أثــار الســخط بيــن أبنــاء 
المجتمعــات الفقيــرة والمحرومــة فــي البلــدة وفــي الوقــت نفســه، إزداد التهريــب عبــر الحــدود. 
وفــي هــذا الســياق، إندلعــت المعركــة فــي أوبــاري نجمــت عــن نــزاع بيــن مهربــي الوقــود مــن 
التــوارق والتبــو فــي ســبتمبر 2014 )وأســتمر الصــراع حتــى وقــف إطــالق النــار فــي فبرايــر 2016، 
ــط  ــر  وس ــخص، وتدمي ــن 2000 ش ــر م ــة أكت ــي، وإصاب ــل ومدن ــاة 300 مقات ــده لحي ــد حص بع
ــى  ــكان عل ــف الس ــن نص ــر م ــال أكث ــم القت ــا( وأرغ ــة ومنازله ــا التجاري ــاري ومحالته ــة أوب مدين
الفــرار إلــى أماكــن مثــل العوينــات، وغــات، ومــرزق، وضواحــي ســبها فــي الطيــوري، وإلــى أبعــد 
مــن ذلــك أيضًــا وكثيــر مــن أولئــك الذيــن بقــوا فــي المدينــة إمــا كانــوا عاجزيــن عــن المغــادرة 
ــد  ــزاع ق ــاه، أن الن ــن أدن ــو ميب ــا ه ــل. وكم ــة التنق ــون تكلف ــن ال يملك ــن الذي ــن المعدومي أو م
خــرج عــن نطــاق الســيطرة حيــث أن الســكان المحلييــن قامــوا بحشــد عشــائرهم فــي المناطــق 
ــا  ــي ليبي ــات العســكرية المتنافســة ف ــم اإلئتالف ــك دع ــم يتأخــر كذل ــر الحــدود. ل المحيطــة وعب
للقــوات المقاتلــة بالوكالــة فــي أوبــاري، ممــا زاد مــن تعقيــد مهمــة وســطاء الســالم المحلييــن 
ــاري  ــكان أوب ــزال س ــالق النــار، ال ي ــف إط ــام علــى وق ــن ع ــر م ــرور أكث ــن. وبعــد م واإلقليميي
المعــوزون، والمدججــون يراقبــون الهدنــة وفــي الوقــت الــذي يواصــل فيــه الســكان المنهكــون 
العــودة إلــى منازلهــم المتضــررة، تقــوم قــوات حفــظ الســالم مــن الحســاونة بعمليــات تفتيــش 
فــي المدينــة، ونــزع الســالح مــن الســكان الذيــن يحملــون أســلحة، ويقللــون مــن مخاطــر حــدوث 

  13 دراسة ميدانية أجراها األستاذ إبراهيم أحمد إسامعيل ليسانس جغرافيا

  14 إحصائية مسندة اىل السجل املدين اوباري 



                     89 

اإلشــتباكات. بشــكل عــام ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن المشــاكل فــي  أوبــاري مــا زالت عالقــة إلى 
حــد كبيــر ممــا يزيــد مــن خطــر تجــدد أعمــال العنــف. وال يــزال الكثيــر مــن وســط مدينــة أوبــاري 
فــي حالــة خــراب  أو تدميــر ممــا يعقــد عمليــة تقديــم الخدمــات األساســية المتقطعــة  مســبًقا، 
مثــل الكهربــاء، وتغطيــة الهاتــف الخلــوي، والميــاه، وجمــع القمامــة. وعلــى الرغــم مــن تقييــم 
ــا وصــل مــن المســاعدات  ــي لألضــرار، إال أن م ــاري وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائ ــة أوب بلدي
يعــد قليــاًل إلصــالح المستشــفى أو المــدارس أو المســاكن أو إعــادة الخدمــات وعــالوة علــى ذلــك، 
ــن  ــي م ــفى يعان ــا أن المستش ــز، كم ــي العج ــة وتعان ــدة مكتظ ــي البل ــة ف ــدارس القليل ــإن الم ف
نقــص حــاد فــي األطبــاء والممرضــات والمعــدات واألدويــة. وفــي الوقــت ذاتــه، إنتشــار إنضمــام 
ــد  ــول أح ــم. ويق ــة له ــدودة المتاح ــل المح ــرص العم ــل ف ــي ظ ــلحة ف ــات المس ــباب للجماع الش
شــباب التــوارق »اآلن وفــي ظــل هــذه الظــروف عليــك إمــا اإلنضمــام الــى الجيــش أو الشــرطة أو 
الذهــاب إلــى طرابلــس للعمــل وإال ســتصبح مجرمًــا، أي شــخص ممكــن أن يعطــي الشــباب شــيئًا 

ســيئاً للقيــام بــه«15.

التـــــوارق المحرومون من الجنسية     
إن التــوارق الذيــن عاشــوا فــي ليبيــا لمــدة قــرن علــى األقــل يمتلكون »ســجالت عائليــة«، وهو 
مــا يقتضيــه قانــون المواطنــة لعــام 1954ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن الذيــن جــاءوا فــي العقــود 
التاليــة كانــوا يفتقــرون إلــي الوثائــق المطلوبــة للمواطنــة، وبالتالــي منعــوا مــن الســفر وكذلــك 
ــة16  ــروض المصرفي ــى الق ــول عل ــات والحص ــاق بالجامع ــف واإللتح ــى الوظائ ــول عل ــن الحص م
فكانــوا قبــل ثــورة  17 فبرايــر أغلــب التــوارق الوافديــن مــن مالــي والنيجــر بوركينــا فاســو  ضمــن 
الكتائــب الليبيــة حيــث تــم إســتغاللهم مــن قبــل النظــام الســابق  فأعطيــت الجنســية لألفــراد 
ــن  ــة م ــذه فئ ــاكل له ــي المش ــبب ف ــا تس ــذا م ــم  وه ــط دون عائالته ــب فق ــن للكتائ المنضمي
ــر وبعــد تفعيــل الرقــم الوطنــي  ــوارق الوافديــن مــن عشــرات الســنين وبعــد ثــورة 17 فبراي الت
لليبييــن تــم إصــدار رقــم إداري للذيــن ال يحملــون الجنســية كنــوع مــن المجاملــة مــع  العلــم أن 
الرقــم اإلداري ال يعمــل بــه فــي جميــع المؤسســات وتســبب هــذا فــي عــدم تمكنهــم الحصــول 
علــى وظائــف وال الســفر خــارج ليبيــا للعــالج أو الدراســة  وأماكــن تواجــد بعــض مــن هــذه الفئــة 
فــي غــات، أوبــاري »حــي تيلقيــن، وبعضهــم فــي حــي الشــارب«، ســبها »حــي الطيــوري«، وفــي 

آوال عائــالت قليلــة.

  15 ورقة إحاطة ,حول زعزعة االستقرار يف الجنوب الليبي ريبيكا موراي 

  16  ورقة إحاطة ,حول زعزعة االستقرار يف الجنوب ليبيا  ريبيكا موراي
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ويقــول ميمــون يوســف17 وهــو ناشــط مدنــي مــن مدينــة ســبها »حــي الطيــوري« أن عــدد 
ــه  ــم ب ــذي يقي ــي ال ــل الح ــخص داخ ــم 20,000 ش ــات توطينه ــم إجرائ ــم تت ــن ل ــوارق الذي الت
ويعانــي هــذا الحــي مــن ضعــف البنيــة التحتيــة والتهميــش والتمييــز العنصــري مــن قبــل أهالــي 
المدينــة فقــط إلــى اآلن إجــراءات توطينهــم لــم تكتمــل حيــث تنتشــر البطالــة داخــل هــذا الحــي 
لعــدم توفــر وظائــف لهــم وهــذا مــا تســبب فــي ضيــاع نســبة كبيــرة مــن شــبابهم فمنهــم مــن 
ــي  ــتغل ف ــن ٌأس ــم م ــة، ومنه ــات اإلرهابي ــى العصاب ــم إل ــن  إنض ــم  م ــب ومنه ــن التهري إمته
المليشــيات القتاليــة المنتشــرة فــي ليبيــا مــن بعــد 2011 فنــرى األخ يقــف فــي وجــه أخيــه فــي 
الحــروب والمعــارك الدائــرة بيــن المليشــيات المتناحــرة فقــط لضمــان لقمــة العيــش. كمــا أنــه 
أيضــًا ليــس لهــم أيضًــا الحــق فــي اإلنتخابــات فــال يمكنهــم التســجيل فيهــا. وهــذا مــا زاد مــن 
نبــذ المجتمــع لهــده الفئــة المهشــمة مــن قبــل الدولــة والتــي يــزداد عددهــا كل يــوم فــي غيــاب 

تــام مــن الدولــة.
وهنــا نتســائل هــل منــح الجنســية لهــذه الفئــة يحــل المشــاكل التــي عانــوا ومازالــوا يعانــوا 

منهــا؟
ويــرد ميمــون: منــح الجنســية يحــل بعــض المشــاكل فقــط ليــس حــل لــكل المشــاكل والحــل 

مــن رأيــه هــوا اإلســتفتاء علــى الدســتور لضمــان حقوقهــم كفئــة مهمشــة داخــل ليبيــا.
وأعــرض هنــا تجــارب شــخصية لبعــض التــوارق الذيــن أثــرت مســألة الجنســية علــى مســيرة 
ــة  ــا مــع المجتمــع بصف ــي: قصتن ــر ليب ــوارق المتزوجــة مــن غي حياتهــم  تقــول إحــدى نســاء الت
عامــة والقبيلــة بصفــة خاصــة كونــي متزوجــة مــن رجــل غيــر ليبــي فهــو فــي نظرهــم غريــب، 
بالنســبة للمجتمــع فنحــن محرومــون مــن حقوقنــا فــي وطننــا كأفــراد نعيــش فــوق ترابــه. مــن 

بيــن هــذه الحقــوق:

حقنا في الجمعيات اإلستهالكية.. 1
حق أطفالنا في الجنسية.. 2
حقنا في ثروات مجتمعنا.. 3

فالمجتمــع أعطــى الحــق للرجــل المتــزوج بأجنبيــة وألوالده بالتمتــع بــكل تلــك الحقــوق، إال 
أنــه منعهــا عــن المــرأة المتزوجــة مــن أجنبــي فقــد حرمهــا هــب وأوالدهــا مــن كل هــذه الحقــوق، 

التــي مــن المفــروض أن نتمتــع بهــا ســواء  بســواء مــع الرجــل.
ــزواج  ــة فبمجــرد ال ــكاد أن تكــون عنصري ــي ت ــة الت ــق التهميــش، والتفرق ــى نفــس طري وعل

  17 لقاء اجري مع السيد ميمون ناشط مدين من سبها يف طرابلس
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ــا إال  ــا مــن كوكــب ثانــي حتــى فــي المناســبات ال يتذكرونن ــا وكأنن بأجنبــي يصبــح التعامــل معن
مــا قــد نــذر.

ــا، وهــو مــا يــؤدي بهــم إلــى الرذيلــة واإلنحــراف ويصبحــون  أمــا األطفــال فهــم غربــاء أيضً
فريســة ســهلة لــدى بعــض الجماعــات المتطرفــة والعصابــات اإلجراميــة بمختلــف أفكارهــا 
وإهتماماتهــا. فنجــد بعــض أشــخاص مــن يعاملــون األطفــال بســوء ودونيــة فقــط ألنهــم أبنــاء 

ــة. رجــل ال يحمــل الجنســية الليبي
ويقــول أحــد شــباب التــوارق الــذي لــم تتــم إجــراءات جنســيته وهــو موقــوف عــن العمــل منــذ 
مايقــارب أربــع ســنوات وكان يعمــل موظــف فــي الســجل المدنــي وإلنــه ال يملــك الرقــم الوطنــي 
ويمتلــك فقــط الرقــم اإلداري الــذي ال تعتــرف بــه معظــم المؤسســات الليبيــة تــم إيقافــه عــن 
العمــل منــذ ذلــك الحيــن، وقــد أضطــر هــذا الشــاب إلــى العمــل فــي مجــال األعمــال الحــرة لكــي 

يؤمــن قوتــه وقــوت عائلتــه الــذي هــو مســؤول عنهــا.
وهنــاك شــبابًا طموحيــن مــن خريجــي كليــة النفــط زوارة وقــد أمضــوا ســنين طويلــة فــي 
الدراســة والمثابــرة وهــم بعيديــن عــن أهلهــم وهاهــم قــد تخرجــوا أخيــرًا ليجــدوا الوظائــف التي 
ــى  ــموها تتالش ــي رس ــي الت ــالم واألمان ــوح واألح ــم والطم ــد عنه ــدة كل البع ــا بعي ــون به يحلم
وتضيــع فــي مهــب الريــح وذلــك بســبب عــدم إتمــام إجــراءات الجنســية لهــم. وهــذه النمــاذج 

تعبــر عــن القليــل مــن الكثيــر مــن المعانــاة التــي تعانيهــا هــذه الفئــة.

الحروب وتأثيرها على الشباب التارقي
للحــروب تأثيــر بشــكل عــام علــى جميــع أفــراد المجتمــع، ولكــن لهــا تأثيــر أكبــر علــى األقليــات 
ــم تكتمــل إجــراءات  ــوارق )األفــراد الذيــن ل ــات المســتضعفة مــن المجتمــع، بالنســبة للت أو الفئ
ــر ومشــاركتهم مــع القذافــي فــي الدفــاع عــن ثورتــه فــكان  ــورة فبراي ــة ث توطينهــم( مــن بداي
لهــم دور كبيــر فــي هــذه الحــرب وكان  القذافــي مســتعد لهــذه الحــرب حيــث حشــد مــن هــذه 
ــع  ــذي يجم ــث ال ــي المثل ــم« ف ــرق منه ــاع الط ــن أو قط ــر والمقاتلي ــي والنيج ــوارق مال ــة »ت الفئ
حــدود ليبيــا والجزائــر والنيجــر حيــث شــكل لهــم كتيبــة فــي أوبــاري وأطلــق عليهــا اســم كتيبــة 
»المغاويــر« وقبــل تشــكل هــذه الكتيبــة أقــام القذافــي إجتمــاع فــي منطقــة أوبــاري »مشــروع 
الديســة الزراعــي« بيــن قبيلــة التــوارق وكان أغلــب الحضــور مــن المذكوريــن فــي األعلــى الفئــات 
المســتضعفة وبعدهــا تــم تشــكيل هــذه الكتيبــة حيــث أعطــى لــكل عائلــة كتيــب عائلــة ليبــي 
ولكــن لــم يــدرج بــه رقــم القيــد العائلــي، وكانــت خطــة تأميــن الرقــم الوطنــي معتمــدة علــى 
ــة  ــآت مادي ــرف مكاف ــم ص ــرة ت ــة بفت ــذه الكتيب ــكيل ه ــد تش ــد«، وبع ــم القي ــم »رق ــذه الرق ه
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ومركبــات آليــة بإصــدارات حديثــة فــي ذلــك الوقــت، وبعدهــا فــي ثــورة 17 فبرايــر إعتمــد عليهــم 
بشــكل كبيــر حيــث شــارك العديــد منهــم بــل أغلبهــم فــي هــذه الحــرب مــن بعدهــا مــا عــرف 
عنهــم مــدى شــجاعتهم فــي الحــروب ومــدى وفائهــم، ومــن بعدهــا تــم إســتغاللهم فــي الحــرب 
بعــد نجــاح ثــورة 17 فبرايــر مــن قبــل المليشــيات وكان الســبب الرئيســي هــو أنــه بعــد ثــورة 17 
فبرايــر ٌإتخــذ قــرارًا بعــدم صــرف أي مرتــب شــهري إال بالرقــم الوطنــي ولــدى هــذه الفئــة عائــالت 
ــرب  ــي ح ــتغاللهم ف ــم إس ــة. فت ــتلزماتهم اليومي ــر مس ــم وتوفي ــى إعالته ــن عل ــال مجبري وأطف
مطــار طرابلــس الدولــي حيــث كان فــي الصفيــن المتقاتليــن مــن هــذه الفئــة »التــوارق« وفــي 
حــروب التــي إندلعــت فــي الشــرق والغــرب وجنــوب البــالد بمقابــل مبالــغ ماديــة تدفــع كاش فــي 
اليــد وبعــد ضغــط مؤسســات المجتمــع المدنــي تــم صــرف لهــم بمــا يســمى »بالرقــم اإلداري«.
لألســف الشــديد الكثيــر منهــم اليــوم منتســبين إلــى المليشــيات الغيــر قانونيــة ألن أي 
وظيفــة تحتــاج إلــى الرقــم الوطنــي المحروميــن منــه حاليــًا بالرغــم مــن أن البعــض منهــم ولــد 
وكبــر وعــاش فــي ليبيــا  واليعــرف ســواها، أصدقــاء طفولتــه ليبيــن ومســقط رأســه ليبيــا، وبعــد 
ثــورة 17 فبرايــر وجــد نفســه غريــب فــي البلــد الــذي عــاش فيــه وهــذا ســبب رئيســي فــي إنحــراف 
هــؤالء الشــباب وتورطــه فــي جماعــات إرهابيــة، واإلرهــاب يســتهدف هــذه الفئــات بالرغــم مــن أن 
أغلبهــم ُأنــاس فعاليــن فــي المجتمــع يوجــد منهــم مدرســين وأطبــاء ومهندســين والكثيــر منهــم 

متفوقيــن فــي المــدارس.
ــو  ــا ه ــه فم ــع بأكمل ــط المجتم ــت ضغ ــه تح ــد نفس ــال يج ــبا	 الفع ــؤالء الش ــل ه مث

ــم؟! ــع منه المتوق
ــع  ــورط م ــدد والت ــار التش ــن وتي ــروب كمقاتلي ــار الح ــى تي ــر إل ــم ينج ــم ل ــزء منه ــد ج يوج
الجماعــات اإلرهابيــة قــرر أن يهــرب مــن هــذا الواقــع المريــر إلــى بحــر الظلمــات والهجــرة غيــر 

ــي18. قانون

التوارق في صحراء تادرارت    
التــوارق فــي صحــراء تــادرارت إمتــداد للتــوارق فــي مدينــة العوينــات وهــم مــن أصــول ليبيــة 
ــراء  ــون صح ــادرارت وتتك ــراء ت ــل صح ــر داخ ــة تنتش ــن 35 - 40 عائل ــا بي ــم م ــراوح أعداده تت
ــش  ــالت العي ــذه العائ ــارت ه ــارب 120 وادي. إخت ــا يق ــا م ــعة وبه ــاحات شاس ــن مس ــادرارت م ت
عيشــة البــدو والترحــال وعاشــوا فــي بعــد عــن التمــدن  وأمتهنــوا الرعــي، وتبعــد »تــادرارت« عــن 

»غــات« علــى حســب الطريــق المســلوك حوالــي 80- 120 كيلــوا متــرًا.

  18 رأي احد شباب التوارق من مدينة أوباري
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حيــث  يذهــب التــوارق إلــى غــات للتــزود بأشــيائهم الضروريــة مــن بنزيــن وغــذاء وأدويــة 
مســكنة ومراهــم للحــروق ومــا إلــى ذلــك مــن الضروريــات التــي التتوفــر فــي أماكــن ســكنهم  
وال تتوفــر أماكــن للعــالج والتعليــم فــال توجــد مــدارس وال مستشــفى فيضطــرون إلــى الذهــاب 
إلــى غــات للحصــول علــى عــالج جيــد ويقــوم مركــز الرعايــة الصحيــة بمديــة غــات بزيــارة تــوارق 
تــادرارت  وتقديــم التطعيمــات االزمــة لهــم وتقــوم القوافــل الطبيــة القادمــة إلــى غــات بزيــارة 

إلــى تــوارق  تــادرارت.
ــي  ــن أهال ــوح أمته ــف مفت ــا متح ــال عنه ــا يق ــاز كم ــياحية بإمتي ــة س ــادرارت منطق ــر ت وتعتب
تــادرارت مهنــة المرشــد الســياحي داخــل صحــراء تــادرارت التــي يعرفــون شــعابها جيــدًا فكانــوا 
يعملــون مــع شــركات الســياحة التــي أتــت وأســتقرت فــي صحــراء تــادرارت  وتعتبــر الســياحة دخــل 
لتلــك العائــالت فيمــا فــات فكانــت توجــد شــركات ســياحية أجنبيــة مقيمــة فــي صحــراء تــادرارت 
كانــت توفــر الدخــل للســكان وكل إحتياجاتهــم ولكــن تلــك الشــركات الســياحية غــادرت ليبيــا فــي 
بدايــة ثــورة 17 فبرايــر، وعندمــا عــادت ونشــطت الســياحة الداخليــة فأصبحــت تأتــي أفــواج مــن 
الســواح  الليبييــن مــن الشــمال والشــرق وأيضًــا مــن الجنــوب وذلــك فــي األخــص خــالل موســم 
الســياحة فــي فصــل الشــتاء باإلضافــة إلــى أن معظمهــم كانــوا فــي الجيــش الليبــي بإعتبــار أن 
ــى  ــاه عل ــار للمي ــدول ســابًقا لهــم آب ــرت ال ــر فوف ــى حــدود الجزائ ــة عل ــة حدودي ــادرارت منطق ت
مقربــة مــن ســكن العائــالت باإلضافــة الــى مولــدات للكهربــاء لتوفيــر حاجتهــم مــن الكهربــاء 

والمــاء. 
إمــا مســألة الحقــوق المدنيــة والخدميــة لســكان تــادرارت بالنســبة للحقــوق المدنيــة تشــمل 
حــق المواطنــة حــق التوكيــل السياســي وليســوا محروميــن مــن اإلنتخــاب أو الترشــح، ومــا إلــى 
ــة  ــا أن الدول ــاء غيره ــالت والكهرب ــي المواص ــم ف ــل حقه ــة مث ــوق الخدمي ــبة للحق ــك بالنس ذل
تواجــه مشــكلة فــي توفيــر الكهربــاء إلن هــذه العائــالت منتشــرة فــي مســاحة تبلــغ 200 كيلــو 
متــرًا ومــن الصعــب إنشــاء  محطــات بنزيــن مثــاًل أو جمعيــات إســتهالكية، كمــا أن هــذه العائــالت 

رٌحــل وليســوا مســتقرين ممــا يضعــف  شــروط التنميــة واإلســتقرار فــي تلــك المنطقــة.
المــر	ة فــي صحــراء تــادرارت لهــا إحتياجاتهــا أيضًــا مــن صحــة وتعليــم وتطويــر وال يتوفــر 
ــى  ــات إل ــاء التارقي ــن النس ــا م ــادرارت كغيره ــي ت ــة ف ــرأة التارقي ــاج الم ــادرارت تحت ــي ت ــك ف ذل
ــات  ــر فــي عــدة مجــاالت كمــا ســبق وذكــر مثــل اإلســعافات األوليــة وغيرهــا مــن التدريب التأطي
التــي يمكنهــا اإلســتفادة منهــا فــي بيئتهــا إمــا األطفــال فــي تــادرارت محروميــن مــن التعليــم 
لألســف لبعــد المــدارس عنهــم وقريبًــا قامــت إحــدى الشــركات بالتبــرع لألطفــال تــادرارت بفصــل 

دراســي متنقــل يســاعدهم فــي العمليــة التعليميــة حتــى أن رحلــوا مــن مــكان إلــى آخــر19.
  19 لقاء اجري مع السيد يوسف الرشيف مدير راديو الربكت بر االنرتنت
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جمال  الجهة الشمالية من صحراء تادرارت تصوير المصور المبدع »يوسف سليمان الشريف« من مدينة غات )5(

جمال  الجهة الشمالية من صحراء تادرارت تصوير المصور المبدع »يوسف سليمان الشريف« من مدينة غات)6(

التوارق المهجرون من غدامس »توارق آوال«:  

فــي عــام 2012 بعــد ثــورة 17 فبرايــر تــم تهجيــر تــوارق غدامــس بالكامــل حيــث إندلعــت 
حــرب بينهــم وبيــن أهالــي المدينــة مابيــن مؤيــدي ومعارضــي القذافــي. وبعــد ســقوط نظــام 
ــم  ــى بيوته ــم عل ــم التهج ــن فت ــة أو مجرمي ــم خون ــوارق وكأنه ــع الت ــل م ــم التعام ــي ت القذاف
ونســائهم وأحرقــت البيــوت والممتلــكات وأســر مــن الرجــال مــن أســر وقتــل مــن قتــل وفــر مــن 
فــر مــن همجيــة أهالــي المنطقــة فــي ذلــك الحيــن، فتــم التنكيــل بهــم وإســتباحة ممتلكاتهــم 
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ــة بالكامــل منهــم  ــوارق، هٌجــرت القبيل ليــس ألنهــم مــن أنصــار القذافــي فقــط بــل ألنهــم ت
ــة مــن غدامــس، ومنهــم  ــة التــي كانــت قريب ــة الليبي ــر الحــدود الجزائري ــر عب مــن هاجــر الجزائ
مــن هجــر إلــى درج وأوبــاري وجبــل نفوســة وطرابلــس، وقــد عانــوا شــديد المعانــاة خــالل تلــك 
الفتــرة مــن غــالء األســعار وإراتفــاع قيمــة اإليجــارات وســوء الوضــع المــادي والنفســي فقــرر شــيخ 
قبيلــة »وافوغــاس« التارقيــة التــي تقطــن غدامــس الذهــاب إلــى الصحــراء الواقعــة بيــن مدينــة 
غدامــس ودرج وتســمى هــذه الصحــراء ب »	وال و	وال« فــي اللغــة التارقيــة تعنــي الحديــث حيــث 
ــة  ــة، كمــا قــام شــيخ القبيل ــاة تــوارق غدامــس فــي غيــاب الدول تحدثــت هــذه األرض عــن معان
بنصــب خيمتــه فــي الصحــراء هــو وعائلتــه وســرعان مــا إلتفــت معــه باقــي العائــالت وهنــا كانــت 
بدايــة »	وال 	ول« مدينــة للتــوارق خاصــة ويمتلــك أي تارقــي حــق العيــش فيهــا معــززًا مكرمــًا 
ــب الصحــراء بهــا مدرســتين  ــة ســكنية فــي قل ــارة عــن مدين ــه واآلن أوال عب ــه وأخوات ــن أهل بي
تعليــم إبتدائــي وثانــوي ومركــز ثقافــي ومســاجد، مــن خــالل تضامــن وتعــاون أبنــاء المدينــة مــع 

بعضهم البعض والجهود الذاتية.  
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صور من  	وال في بدايتها وقبل إعمارها                            صورة لـ 	وال بعد إعمارها

ويقــول موســى وانتيتــي: وهــو ناشــط مدنــي  ورئيــس جمعيــة جســور الثقافيــة و اإلعالميــة 
مــن آوال إن العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي للتــوارق فــي غدامــس منــذ قبــل 2011 
وكانــت لهــا مســاهمة قويــة فــي المشــهد الثقافــي  مــن كان لهــا دور كبيــر فــي الجانــب الثقافــي 
واإلجتماعــي وشــاركت بقــوة فــي محافــل المهرجانــات فــي غدامــس وعلــى مســتوى ليبيــا وشــمال 
ــرت،  ــة تينغ ــون، فرق ــداء للفن ــة البي ــي - فرق ــي الرياض ــاري الثقاف ــادي المه إفريقيــا أيضًــا )ن
ــة  ــف وقل ــن الضع ــا يعاني م ــن أغلبه ــدة ولك ــات جدي ــدت مؤسس ــورة وج ــد الث ــى بع ــخ( وحت إل

اإلمكانيــات وحتــى المعرفــة الجيــدة بالعمــل المجتمعــي.
فكــرة تأســيس جمعيــة )جســور الثقافيــة واإلعالميــة –آوال( بــدأت منــذ 2015 وتــم تســجيلها 
ــون  ــن أن يك ــطين المدنيي ــن الناش ــة م ــرر مجموع ــث ق ــر 2016، حي ــي أو أخ ــمي ف ــكل رس بش
ــاء  ــة وبإنتق ــس علمي ــى أس ــي عل ــل المبن ــواة العم ــة ن ــون الجمعي ــا، ولتك ــر تنظيمً ــم أكث عمله
ــتاد  ــدرس واألس ــب والم ــم الطبي ــع فمنه ــي المجتم ــن ف ــن والفاعلي ــاء المميزي ــار األعض وإختي
الجامعــي والطالــب وربــة المنــزل وهــاوي التصويــر والفنــان وعضــو المجلــس إلــخ.. بــل وتضــم 
ــك  ــل ذل ــات )ويدخ ــس اإلهتمام ــم نف ــن لديه ــوارق مم ــون الت ــارج مك ــن خ ــباب م ــض الش بع
فــي إطــار التبــادل والتشــارك الثقافــي(. ومــن أهدافهــا  المســاهمة فــي رفــع المســتوى الثقافــي 

ــة. ــي المنطق ــدرات الشــبابية ف ــة الق والعلمــي وتشــجيع المواهــب وتنمي
وذلــك مــن خــالل العمــل علــى إثــراء العمــل الثقافــي واإلعالمــي بالمنطقــة وتطويــره حســب 

اإلمكانيــات
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ــة وإقامــة ورش العمــل  ــي بالمنطق ــراث الثقافــي المحل ــى الت ــة المحافظــة عل ــرة بغي  المتوف
النشــرات  وإصــدار  المختلفــة،  الثقافيــة  األنشــطة  فــي  والمشــاركة  والمعــارض  والنــدوات 
ــه  ــا في ــة بم ــة المختلف ــي األنشــطة اإلنســانية واإلجتماعي ــة والمســاهمة ف ــات الدوري والمطبوع
مصلحــة المجتمــع، كذلــك المســاهمة فــي مجهــودات المصالحــة المحليــة والوطنيــة فــي ســبيل 

ــن20. ــي الوط ــتقرار ف ــش واإلس ــق التعاي تحقي

النتائج:
نســتنتج مــن هــذه الورقــة أن المجتمــع التارقــي مجتمــع متحضــر ومثقــف ومبــادر وأنهــم رواد 
ــة  ــذه الفئ ــص ه ــا، وينق ــات ليبي ــن مكون ــون م ــن أي مك ــل م ــوا أق ــاالت وليس ــع المج ــي جمي ف
التطويــر والتدريــب وذلــك بتوفيــر مراكــز للتنميــة والتطويــر والتدريــب داخــل مناطــق التــوارق 
للمحافظــة علــى هويتهــم ومورثوهــم الثقافــي وتاريخهــم العظيــم مــن أن يندثــر ويضيــع بيــن 
ثقافــات المجتمعــات األخــرى. وأن إســتغالل فئــة مــن شــباب التــوارق الذيــن لــم تكتمــل إجــراءات 
توطينهــم مســتغلين حاجتهــم الماديــة والــزج بهــم فــي المعــارك والصراعــات متناســين أنهــم 
بشــر يعتبــر نــوع مــن اإلتجــار بهــم وصــورة مــن االســترقاق، وهــذا منافــي لمــا جــاء فــي اإلعــالن 

العالمــي لحقــوق اإلنســان المــادة رقــم4.

التوصيات
الحفــاظ علــى الهويــة والمــوروث التارقيــة مــن قبــل التــوارق وجميــع مكونــات ليبيــا ألن . 1

هــذا المــوروث اليخــص التــوارق فقــط بــل إنــه مــوروث لليبييــن بصفــة عامــة.

حمايــة شــباب التــوارق وعــدم الــزج بهــم فــي الحــروب والنزاعــات وضمــان حــق العيــش . 2
الكريــم والتمتــع بجميــع حقوقهــم وحرياتهــم وعــدم إســتغالل التــوارق ومناطقهــم فــي النزاعــات.

ــم . 3 ــل والتعلي ــرص العم ــر ف ــي توفي ــم ف ــوارد مناطقه ــن م ــوارق م ــاء الت ــتفادة أبن إس
والصحــة والتدريــب والتطويــر وتحســين الظــروف المعيشــية وتطويــر أحيائهــم، وتدريبهــم 
للوصــول إلــى أماكــن صنــع القــرار  وإدارة شــؤون البــالد وهــذا حــق مــن الحقــوق المذكــور فــي 

ــم 21. ــادة رق ــان الم ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العالم اإلع

ــتثمار . 4 ــاريع واإلس ــم المش ــارج ودع ــل والخ ــي الداخ ــا ف ــات العلي ــرص للدراس ــر ف توفي
الداخلــي والخارجــي ألبنــاء التــوارق.

 20  لقاء مع السيد موسى وانتيتي  رئيس جمعية جسور الثقافية واإلعالمية  عبر االنترنت



                                                                                                               98   

إنشــاء مراكــز مجهــزة للتدريــب والتطويــر فــي أحيــاء التــوارق توفيــر المواصــالت فــي . 5
المناطــق النائيــة ليتمكــن ســكانها مــن الوصــول الــى أماكــن تعليمهــم وعملهــم.

التمتــع بحــق التعليــم والصحــة والحقــوق المدنيــة والخدميــة والترفيــه لألطفــال . 6
والعائــالت التارقيــة القاطنيــن فــي المناطــق النائيــة مثــل صحــراء تــادرارت.

إنشــاء مراكــز للدعــم النفســي وإعــادة التأهيــل إلســتقطاب الشــباب التــوارق الذيــن تــم . 7
إســتغاللهم فــي الحــروب 

المراجع 
مــوراي , ريبيــكا هــي باحثــة ميدانيــة وصحفيــة مســتقلة تغطــي الشــرق األوســط وأفريقيــا وتركز . 1

باألســاس علــى ليبيــا منــذ ثــورة عــام 2011 .قدمــت وقائــع إلــى وســائل ومنابــر إعالميــة مثــل الجزيــرة 
اإلنجليزيــة، وإم ســي كالتشــي ، وفايــس نيــوس، وأجــرت بحوثــا لــدى »مشــروع مســح االســلحه  الصغيرة« 
ــا (  ــة وتداعياته ــورة الليبي ــاب الث ــف كت ــي تألي ــاهمت ف ــد س ــات المتحــدة للســالم«. وق ــد الوالي و »معه
هورســت وجامعــة أكســفورد، 2015 ،( وحاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي الشــؤون الدوليــة مــن جامعــة 

نيــو ســكول فــي نيويــورك.

البــكاي , الشــاوي ,الاللــة , مخطوطــة التــوارق عبــر العصــور  ,دراســة وتحقيــق  د إصــالح محمــد . 2
البخــاري حمــودة

ــى الصحــراء الكبــرى ترجمــة محمــد األســطى و . 3 ــد القــادر , مــن طرابلــس الغــرب ال جامــي ,عب
ــر 1974  ــة والنش ــي للطباع ــس و دار المصرات طرابل

ــوارق للحــوار . 4 ــة لمنظمــة شــباب الت ــة العمومي ــاء مــع الســيد عيســى مدركــو رئيــس الجمعي لق
ــي فــي طرابلــس  والمناظــرة  ناشــط فــي مؤسســات المجتمــع المدن

ــن . 5 ــد م ــي معتم ــت  ,اعالم ــو البرك ــر رادي ــريف  مدي ــليمان الش ــف س ــي  يوس ــع اإلعالم ــاء م لق
ــة  ــور فرق ــي ومص ــات ,إعالم ــو غ ــج برادي ــدم برام ــع ومق ــوب , مذي ــدم  بالجن ــرة الق ــي لك ــاد الليب االتح

ــي  ــل رياض ــق ومحل ــعبية ,معل ــون الش ــت للفن البرك

https://arabic.rt.com/news/810904-مومياء-قبل-الفراعنة/ . 6
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ــرض  ــة يفت ــي والديمقراطي ــدد الثقاف ــوع التع ــن موض ــث ع الحدي
ــي  ــا ف ــزل منهجيً ــي تتن ــة الت ــاؤالت الجوهري ــن التس ــة م ــرح جمل ط
مســاحة تتميــز بتنــوع المقاربــات و إختــالف الــرؤى إلــى حــد الصــدام 

ــا. أحيانً
ــه  ــارئ نفس ــور الق ــد الجمه ــى يج ــألة، وحت ــل للمس ــرح متكام لط
أمــام طــرح لمختلــف وجهــات النظــر، تــم إجــراء حواريــن لمفكريــن ذوي 
مســتوى فكــري متميــز ويمثــالن فــي ذات الوقــت توجهيــن مختلفيــن  

إزاء مســألة التنــوع والتعــدد الثقافــي.
الدكتــورة آمــال القرامــي، المفكــرة والباحثــة والجامعيــة التونســية 
التــي عملــت طويــاًل حــول مســألة اإلختــالف ســواء فــي أطروحتهــا أو في 
أعمالهــا التــي مــن أهمهــا »حريــة المعتقــد فــي اإلســالم« و »االختــالف 
ــذي  ــوار ال ــي الح ــاءلت ف ــى س ــالمية« و الت ــة اإلس ــة العربي ــي الثقاف ف
ــب  ــي تتطل ــي« الت ــالم السياس ــد اإلس ــا بع ــة »م ــا مرحل ــاه معه أنجزن
أدوات تحليــل مختلفــة وفهمــا مغايــرًا لألحــداث والدوافــع واضعــة 
ــي  ــات الت ــة والتحدي ــزب النهض ــية لح ــة التونس ــر التجرب ــت المجه تح

تواجههــا. 
ب«اإلســالم  وإســتبداله  السياســي  اإلســالم  عــن  التخلــي 
الديمقراطــي«، الــذي ينطلــق مــن مبــدأ  التوافــق المطلق بين اإلســالم 
والديمقراطيــة، ومــن ناحيــة ثانيــة مــن الدولــة الوطنيــة، هــو التصــور 
الــذي قدمــه الشــيخ راشــد الغنوشــي، المفكــر والكاتــب اإلســالمي 
التونســي ورئيــس حــزب حركــة النهضــة، لإلجابــة عــن ســؤال مســتقبل 
وآفــاق اإلســالم السياســي، فــي الحــوار الــذي اجرينــاه معــه. وقــد حــاول 
الشــيخ رأشــد الغنوشــي دائمًــا فــي مؤلفاتــه تأطيــر الديمقراطيــة 
ــوق  ــة وحق ــه »الديمقراطي داخــل الفكــر اإلســالمي ومــن أهــم مؤلفات
ــة اإلســالمية« ــي الدول ــات العامــة ف اإلنســان فــي اإلســالم« و »الحري
بيــن فرضيــة فاعليــة اإلســالم الديمقراطــي وبيــن التصــور القائــم 
التــي  علــى عــدم قدرتــه علــى التعامــل مــع التغيــرات واألحــداث 
تشــهدها المنطــق، تبقــى للقــارئ كل المجــال لصياغــة قراءتــه الخاصــة 

ــن. ــن الحواري ــى ضــوء هذي عل
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حوار مع الدكتورة
 آمال قرامي1

مركز دعم :هذا العدد من المجلة عن التعددية الثقافية، فما هو تعريفكم لهذا 
المصطلح؟

د. آمــال قرامــي: ليســت التعدديــة الثقافيــة شــعارًا يوشّــي بــه بعــض السياســيين الخطــاب 
مــن أجــل كســب األصــوات واألتبــاع فــي المســار اإلنتخابــي كمــا أنّهــا ليســت مصطلحــا يــردّده 
البعــض زمــن األزمــات إلقنــاع المحتجيــن بــأّن سياســة الدولــة إدماجيــة وتشــاركية ومنفتحــة على 
ــو  الجميــع. إّن التعدديــة الثقافيــة فــي تقديــري، مرئيــة  تتغلغــل فــي الواقــع المعيــش إذ ال يخل
  1آمــال قرامــي هــي أســتاذة جامعيــة تونســية متخصصــة يف الجنســيات يف اإلســالم، وتــدرس يف كليــة اآلداب والفنــون واإلنســانيات مبنوبــة بجامعــة 

. بة منو
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مجتمــع مــن وجــود مجموعــات تحتفــظ بثقافتهــا الخاصــة وتدافــع عــن حقوقهــا فــي التعبيــر عــن 
ــى  ــة عل ــة الثقافي ــل التعددي ــق تحي هويتهــا وممارســاتها وطقوســها وغيرهــا. مــن هــذا المنطل
مشــهد فسيفســائي ســمته الجوهريــة التنــوع واإلختــالف، وتشــير فــي ذات الوقــت، إلــى كيفيــة 
النظــر إلــى ’األقليــات« والتفاعــل معهــم، وإلــى طبيعــة العالقــة بيــن األفــراد ومختلــف الثقافــات، 
مــن جهــة، وشــكل التواصــل بيــن الثقافــة الســائدة وســائر الثقافــات األخــرى، مــن جهــة أخــرى.

وال يمكــن للتعدديــة الثقافيــة أن تتحــوّل إلــى قــوة فاعلــة ونمــوذج فكــري وإطــار مؤسســي 
ــات  ــق الجماع ــرام ح ــرام: إحت ــية اإلحت ــمته األساس ــاواتي س ــوازن ومس ــع مت ــل مجتم ــي ظ إاّل ف
المختلفــة فــي اإلحتفــاظ برأســمالها الثقافــي والمشــاركة فــي الحيــاة العامــة مــن موقــع يثــري 
العمــران ويحقــق اإلندمــاج اإليجابــي. ويمكــن القــول إّن التعدديــة الثقافيــة هــي نقيــض سياســة 
الهيمنــة الثقافيــة الســائدة فــي بعــض البلــدان التــي تريــد فــرض ثقافــة موحــدة علــى مختلــف 

الجماعــات مطالبــة إياهــا بالذوبــان واإلنصهــار واإلندمــاج القســري.

مركــز دعــم :كيــف يمكــن لكــم وصــف المجتمــع التونســي مــن منظــور التنــوع 
الثقافــي؟

د. آمــال قرامــي: ألقتضــت سياســات بنــاء دولــة اإلســتقالل الحــد مــن مظاهــر التنــوع الثقافــي 
ــة  ــس ثقاف ــى تكري ــل عل ــل العم ــي مقاب ــة ف ــات مختلف ــن كيان ــع ع ــي تداف ــوات الت ــم األص وكت
مهيمنــة تعكــس توجهــات »الزعيــم بورقيبــة« وتصوراتــه لمســتقبل تونــس. وكان المبــرر 
ــة  ــة ببني ــة قبلي ــة ذهني ــتبدال بني ــة وإس ــدة الوطني ــعب والوح ــة الش ــى لحم ــاظ عل ــذاك الحف آن
ذهنيــة تؤســس لبنــاء الفــرد المنصهــر فــي قيــم حداثيــة ومنظومــة ثقافيــة تضمــن طاعــة الجميع  
وخضوعهــم إلرادة الزعيــم/األب. ولذلــك مــا كان لألمازيــغ أن يجاهــروا بتمســكهم بخصوصياتهم 
الثقافيــة ومــا كان باإلمــكان لإلعــالم وال للمؤسســة التعليميــة والمؤسســة  الثقافيــة  أن تتحــدث 
عــن األقليــات كالســود واألمازيــغ واليهــود والمســيحيين والبهائييــن ... وتعــرّف بخصوصياتهــا 
ــرص  ــؤ الف ــان تكاف ــرورة ضم ــى ض ــيروا إل ــن أن يش ــف الفاعلي ــكان مختل ــا كان بإم ــة وم الثقافي
للجميــع علــى قاعــدة المواطنــة. وبنــاء علــى ذلــك البعــد التاريخــي السياســي أعتبــر أننــا اليــوم 
نعيــش واقعًــا يســمح بتغييــر السياســات ويتطلــب اإلصغــاء إلــى مختلــف األصــوات التــي حرمــت 
ــها  ــرّف بنفس ــى تع ــر حت ــذه العناص ــاحات له ــة ومس ــح أفضي ــذات وفت ــن ال ــر ع ــق التعبي ــن ح م
ــة  ــا المتصل وهــذا الســياق التاريخــي المفصلــي يفــرض فــي ذات الوقــت، مناقشــة هــذه القضاي
بالتعدديــة الثقافيــة. ونعتبــر أنــه مــا عــاد باإلمــكان فــرض سياســات الحجــب فالمواطنــة تقتضــي 
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ــا. اإلقــرار بحــق الجميــع فــي اإلحتفــاظ بخصوصياتهــم واإللتــزام بمبــدأ العيــش معً

ــي  ــراء 	و عنصــر 	زمــة ف ــي عنصــر إث ــوع الثقاف ــرون التن مركــز دعــم : هــل تعتب
ــس؟  تون

ــاج  ــة ونت ــد الحضاري ــة الرواف ــري، محصل ــي تقدي ــو ف ــي ه ــوع الثقاف ــي: ال التن ــال قرام د. آم
الشــعوب التــي رســمت تاريــخ تونــس ونحتــت معالمــه وهــو بالتأكيــد عنصــر ثــراء: لغــوي ،وعرقــي  
وفنــي وفكــري ودينــي ...وهــو خيــر وســيلة داحضــة لمــن يرومــون فــرض التنميــط علــى المجتمــع 
التونســي. ولكــن ال يمكــن للتعدديــة الثقافيــة أن تتجســد إال متــى وضعــت لهــا سياســات ناجحــة 
وٌأديــرت بحكمــة وإســتقاللية. فإختبــار التونســيين لمــدى قبولهــم للتنــوع فــي جميــع تجلياتــه هو 
شــأن محلــي وال يمكــن أن تتدخــل فيــه جهــات أجنبيــة وأن تملــي قراراتهــا علــى التونســيين أو أن 
تتالعــب بعقــول البعــض. وأرى أّن هــذا الملــف لــم يفتــح بعــد  للنقــاش الجــدي فــي تونــس بــل 
بقــي مــن المواضيــع التــي تــدرّس فــي البرامــج التعليميــة بإســتخفاف وســطحية، وتُتنــاول فــي 
وســائل اإلعــالم بشــكلية مفرطــة ويطــرح فــي الخطــاب السياســي بتبســيط مخــّل ينحــو منحــى 
اإلختــزال بــل أن التنــوع الثقافــي يتماهــى فــي نظــر عــدد مــن التونســيين، مــع »الفلكلــور« وال 

يتنــزل فــي إطــار حقوقــي ونعنــي بذلــك حقــوق اإلنســان.

ــة،  ــاء الديمقراطي ــوق بن ــكلة تع ــي مش ــوع الثقاف ــون التن ــى يك ــم: مت ــز دع مرك
ــا؟ ــا لبنائه ــون طريًق ــن 	ن يك ــف يمك وكي

ــى  ــة وتدعوهــا إل ــة بعــض الجماعــات الثقافي ــا تحــرك أطــراف خارجي د. آمــال قرامــي: لعندم
ــي  ــوع الثقاف ــح التن ــيين يصب ــن التونس ــة بي ــوام اللحم ــكل ق ــا يش ــى م ــروج عل ــال والخ اإلنفص
مثيــرًا لمشــاكل قــد تعــوق مســار بنــاء التحــول الديمقراطــي، وعندمــا يعكــس الحــوار حــول التنوع 
الثقافــي تشويشًــا إصطالحيــا وســوء فهــم يغــدو عامــاًل معرقــاًل لبنــاء الديمقراطيــة محفــزًا علــى  
التباغــض والعنــف، وعندمــا يســيء البعــض فهــم حريــة التعبيــر ويكــون وعيهــم مزيًفــا يتحــول 
التنــوع إلــى فوضــى، وعندمــا يســعى البعــض إلــى فــرض خياراتــه علــى اآلخريــن بالقــوة فإنــه ال 
مجــال للحديــث عــن التنــوع الثقافــي وال عــن التعدديــة الثقافيــة، وعندمــا يتطــرق اإلعــالم إلــى 
التنــوع الثقافــي علــى أنــه موضــوع للســخرية مــن اآلخــر وســبب لإلســتنقاص منــه وإقصائــه أو 
موضوعًــا لإلثــارة ’البــوز اإلعالمــي’’ فــإن ردود فعــل  الجماعــات تتحــول إلــى دفــاع شــرس عــن 
التنــوع بإعتبــاره عالمــة هوويــة وشــكاًل مــن أشــكال الحضــور والوجــود. إّن التنــوع الثقافــي متــى 
فهــم علــى أســاس أنــه قيمــة بنــاءة وإختبــار  للوجــود مــع اآلخــر المختلــف، وإنعــكاس لمقتضيــات 
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ــااًل  ــع مج ــح للجمي ــي تفس ــدد الت ــة والتج ــاة الديناميكي ــى الحي ــة عل ــح عالم ــه يصب ــة، فإن الغيري
للمشــاركة فــي الشــأن العــام علــى قــدم المســاواة دون تمييــز علــى أســاس جهــوي أو ثقافــي أو 
طبقــي أو عنصــري... وعمومًــا يمكــن القــول إّن تونــس تعيــش مرحلــة ’التحــوُّل إلــى التعدديــة 
الثقافيــة' الفعليــة وأمامهــا الكثيــر مــن الوقــت والجهــد حتــى تصــل إلــى مرحلــة اإلحتفــاء 
ــة  ــة واإلعالمي ــة والثقافي ــة والتعليمي ــات التربوي ــام المؤسس ــوع. أم ــة والتن ــة الثقافي بالتعددي
الكثيــر مــن العمــل مــن أجــل تغييــر العقليــات والممارســات ومقاومــة ''الجوهرانيــة الثقافيــة'' 

التــي تزعــم أنّهــا خيــر مدافعــة عــن »األصــل«.

مركــز دعــم: فــي ظــل الصراعــات التــي تشــهدها المنطقــة، إلــى 	ي مــدى يمكــن 
الســيطرة  علــى صراعــات  الهويــة فــي منطقــة مثقلــة بالهويــات المكبوتــة؟

د. آمــال قرامــي: األزمــات الهوويــة والصراعــات مــن أجــل الدفــاع عــن الهويــات تمثــل ســمة 
العصــر وهــي براديغــم جديــد ال بــد أن يؤخــذ فــي الحســبان عنــد تحليــل التحــوالت األخيــرة التــي 
مــرت بهــا المنطقــة بصفــة خاصــة، والعالــم بصفــة عامــة. وال أعتقــد أن الشــخصيات المعطوبــة 
واألنــوات التــي تبحــث عــن اإلعتــراف والــذوات الخائفــة تســتطيع أن تتجــاوز هــذه األزمــات بيســر. 

أمامنــا الكثيــر حتــى نصــل إلــى تطبيــق »سياســات اإلعتــراف''.

مركــز دعــم  :مــا هــو بر	يكــم مســتقبل اإلســالم السياســي، وهــل التجربــة 
التونســية تجعــل مــن اإلســالم السياســي 	كثــر إنفتاحًــا علــى التعدديــة الثقافيــة؟

د. آمــال قرامــي: بــات الحديــث اليــوم عــن ’البعديــات’’: مــا بعــد الحداثــة، مــا بعــد العلمنــة، 
مــا بعــد النســوية، ...وهــذا يعنــي أننــا إزاء مرحلــة »مــا بعــد اإلســالم السياســي« التــي تتطلــب 
ــة  ــق بالتجرب ــا يتعّل ــي م ــا ف ــع و... أم ــداث والدواف ــرًا لألح ــا مغاي ــة وفهم ــل مختلف أدوات تحلي
التونســية لحــزب النهضــة فإنهــا تمــر بإختبــار صعــب ولعــل أهــمّ محطاتــه هــي قضيــة الحريــات 
الفرديــة وخصوصًــا القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز فإلــى أي مــدى ســتكون »النهضــة« 
قــادرة علــى تغييــر مواقفهــا وترتيــب أولوياتهــا وتغييــر نظرتهــا إلــى الحيــاة وهــي التــي طالمــا 
ــاع  ــي طالمــا رفعــت شــعار الدف ــاة السياســية، وهــي الت ــدة مدخــل لفهــم الحي ــرت أن العقي اعتب
عــن المقدســات والهويــة العربيــة اإلســالمية؟ وشــتان بيــن إعتمــاد البراغماتيــة وســيلة للوصــول 
ــريعي أو  ــتوري أو التش ــد الدس ــل والتأكي ــى ح ــول إل ــاوض للوص ــتعداد للتف ــلطة واإلس ــى الس إل
البرلمانــي علــى التعدديــة الثقافيــة وبيــن اإلقتنــاع الفعلــي بمدنيــة الدولــة وحــق المواطنيــن فــي 
ممارســة حياتهــم علــى قاعــدة المواطنــة ال الديــن. إن التحــدي الحقيقــي هــو فــي الممارســات 
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وتغييــر الذهنيــات ال علــى مســتوى النخــب أي قيــادات النهضــة التــي يحــق لهــا وحدهــا الظهــور 
ــل  ــي توص ــو ف ــري، ه ــي تقدي ــي ف ــكال الحقيق ــدة. اإلش ــتوى القاع ــى مس ــل عل ــالم ب ــي اإلع ف
النهضــة إلــى إنتــزاع اإلعتــراف، وإكتســاب ثقــة التونســيين ال مــن خــالل العمــل السياســي 
فقــط بــل مــن خــالل المراجعــات التــي تتطلــب شــجاعة ومســؤولية وقــدرة علــى قبــول تطبيــق 
المســاءلة والمحاســبة علــى قياداتهــا وأتباعهــا الذيــن قامــوا بتجــاوزات زمــن تولــي »النهضــة« 
ــع ال  ــه وج ــور والكلمات...إنّ ــداث والص ــحونة باألح ــرة مش ــة بذاك ــألة مرتبط ــا مس ــم. إنّه الحك

يمكــن التغاضــي عــن أثــره فــي حيــاة التونســيين.
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          حوار مع الشيخ راشد الغنوشي1

حول موضوع الديمقراطية والتعددية الثقافية

مركــز دعــم: العــدد األول مــن دوريــة دعــم ســيكون حــول التعدديــة الثقافيــة 
ــة؟ ــة الثقافي ــح التعددي ــة، فمــا هــو تعريفكــم لمصطل والديمقراطي

الشــيخ راشــد الغنوشــي: الثقافــة هــي مــا يضيــف اإلنســان إلــى الطبيعــة ولذلــك اإلنســان هــو 
ــا ومعانــي و أفــكارًا تفلســف الطبيعــة  الكائــن الوحيــد المثقــف ألنــه يضيــف إلــى الطبيعــة قيمً

فيصنــع مــن ذلــك ثقافــة.
تتمايــز الشــعوب فيمــا بينهــا عــادة بالثقافــة أي بمــا يضيفــه كل شــعب إلــى الطبيعــة مــن 

  1 الشيخ راشد الغنويش، مفكر و كاتب تونيس و رئيس حزب حركة النهضة.



                     107 

ــف مــن  ــة تختل ــى آخــر لكــن الثقاف ــكان إل ــف مــن م ــوم ال تختل ــك العل ــان لذل ــم ومع ــكار وقي أف
مــكان إلــى آخــر.

ــداع   ــى اإلب ــادرة عل ــرة ق ــات ح ــم كائن ــى أنه ــة بمعن ــات ثقافي ــم كائن ــزون بإنه ــر يتمي البش
ــى  ــادر عل ــر وق ــن ح ــان كائ ــار أن االنس ــدد بإعتب ــوع وتع ــك تن ــن ذل ــينتج ع ــال س ــة الح وبطبيع
اإلبــداع ومتميــز وبالتالــي يصنــع ثقافــة تختلــف عــن غيــره والمجموعــة التــي تعيــش مــع بعضهــا 
ــن  ــا ع ــز به ــزات تتمي ــع مي ــة، تصن ــع ثقاف ــا ألن تصن ــا أو يدفعه ــمح له ــترك يس ــها المش عيش

ــرى. ــات األخ المجموع
داخــل هــذه الثقافــة التــي تميــز مجموعــة هنــاك ثقافــات جزئيــة يعنــي ثقافــات عائليــة و كل 
عائلــة لهــا ثقافتهــا، ثقافــة إقتصاديــة متــى كانــت تعتمــد علــى التجــارة، و عائلــة أخــرى فالحيــة 
وأخــرى عائلــة صناعيــة. لذلــك تجــد العباقــرة ينتمــون إلــى عائــالت معينــة تتميــز بثقافــة جزئيــة 
ضمــن المجموعــة العامــة. اإلختــالف بيــن هــذه الثقافــات يرجــع إلــى إختــالف مســتويات الدخــل، 

إختــالف مســتويات التعليــم، إختــالف الديانــات...
ــي  ــدس الغب ــن المهن ــرق بي ــك فالف ــة لذل ــع الثقاف ــة يصن ــع الطبيع ــان م ــل اإلنس إذن تفاع
والنحلــة الذكيــة هــو  أن األول يبنــي البيــت فــي رأســه قبــل أن ينزلــه إلــى األرض بينمــا النحلــة 
مهمــا بلــغ ذكأؤهــا ال تملــك إال أن تكــرر بشــكل غريــزي نفــس نمــط البنــاء كمــا ورثتــه عــن مئــات 

مــن األجيــال.

مركــز دعــم: ننتقــل مــن العــام إلــى الخــاص كيــف يمكــن 	ن نصــف المجتمــع 
ــوع  الثقافــي؟ التونســي مــن منظــور التن

ــل  ــة جامعــة للتونســيين، ال نســتطيع ظبطهــا بالتفصي ــاك هوي الشــيخ راشــد الغنوشــي: هن
ولكــن بشــكل عــام  هنــاك أســلوب حيــاة عنــد التونســيين، هنــاك عــادات وتقاليــد، فــي إعــداد 
الطعــام وتقديــم الطعــام، فــي اللبــاس، فــي التعامــل مــع األفــراح، كيــف يفــرح التونســيون وكيــف 

يحزنــون، كيــف يتواصلــون، كيــف يتزوجــون، كيــف يتعاملــون مــع خالفاتهــم...

مركــز دعــم: فــي ظل اإلنتقــال الديمقراطــي، ظهور الطبقــات التي كانــت مكبوتة 
ــتضعفة..،  ــة والمس ــات المهمش ــب األقلياتوالفئ ــوف بجان ــل الوق ــس، مث ــي تون ف

كيــف تــرون هــذا التطــور؟
ــم  ــعوب إذا تفاق ــة. الش ــالك معين ــلك مس ــم تس ــعوب إزاء الظل ــي: الش ــد الغنوش ــيخ راش الش
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الظلــم لديهــا قــد تخــرج للجبــال مثلمــا هــو الحــال لــدى الجزائرييــن ألن الجبــال تعطــي حصانــة 
وتســمح بإعــادة توزيــع القــوى والتوازنــات ويصنــع ميــزان قــوى جديــد. التونســيون عندمــا يتفاقم 
الظلــم عندهــم وحســب ثقافتهــم يخرجــون كتــاًل كبيــرة إلــى الشــارع ويصنعــون جبــاًل فــي الشــارع 
ــز مــن 80  ــع ثمــن الخب ــة عندمــا رف ــال بورقيب ــى ســبيل المث ــوازن. عل ــدوا الت فــي الحقيقــة ليعي
مليــم الــى 180 مليــم فــي 1978، النــاس ضجــوا وخرجــوا إلــى الشــارع وصنعــوا جبــاًل حتــى أعــاد 
ــم  ــع الظل ــيين م ــل التونس ــي تعام ــي ف ــى الثقاف ــه. المعط ــت علي ــا كان ــى م ــور إل ــة األم بورقيب
ــة  ــة والطبيعي ــة واإلجتماعي ــم اإلقتصادي ــع أوضاعه ــب م ــلمية تتناس ــم س ــل ثورته ــا جع ــو م ه
وحتــى إســتقالل التونســيين حصلــوا عليــه بثمــن معقــول ليــس بثمــن باهــظ كمــا تمكنــوا مــن 
المواصلــة ولــم يكتفــوا بإشــعال فتيــل الديمقراطيــة وإنمــا حافظــوا عليهــا مــن خــالل أســلوب 
الحــوار، فــي حيــن أن شــعوبًا مماثلــة تعاملــت بطريقــة أخــرى إزاء أوضاعهــا. إذن نســتطيع مــن 
خــالل قــراءة ردود أفعــال الشــعب إزاء الظلــم، نســتطيع ان نكتشــف نوعيــة الثقافــة الســائدة فــي 

ذلــك المجتمــع.

ــه  ــة 	م ان ــر 	زم ــس عنص ــي تون ــي ف ــوع الثقاف ــرون التن ــل تعتب ــم: ه ــز دع مرك
ــة؟ ــي الديمقراطي ــه ف ــاء علي ــن البن ــر يمك عنص

الشــيخ راشــد الغنوشــي: يمكــن أن يكــون هــذا و ذاك، يمكــن أن يكــون هنــاك تنــوع ثقافــي 
ــرة  ــارات كثي ــواج حض ــا أم ــط وتضربه ــب المتوس ــي قل ــس ف ــرة فتون ــباب كثي ــس ألس ــي تون ف
والتونســيون يتلقــون مصــادر تأثيــر متنوعــة بعضهــا يأتــي مــن البــر وبعضهــا يأتــي مــن البحــر 
فنحــن شــعب قريــب مــن الغــرب ونحــن إمتــداد للعالــم العربــي ونتأثــر بمــا يحصــل فــي العالــم 
العربــي مــن تيــارات سياســية وفكريــة كمــا نتأثــر بأوروبــا ونتيجــة هــذا التأثيــر للتيــارات المختلفة 
ــى  ــم ال ــكالم وال يترج ــتوى ال ــب مس ــي الغال ــاوز ف ــراع ال يتج ــا الص ــا ثقافيً ــك تنوعً ــرى هنال ن
أحــزاب عنيفــة. العنــف ليــس جــزًءا مــن الثقافــة التونســية ولكنــه قــد يحصــل ألســباب إجتماعيــة 

وإقتصاديــة.
ــة  ــا المتنوع ــي بمصادره ــية فتغتن ــة التونس ــراًءا للثقاف ــون إث ــن أن يك ــي يمك ــوع الثقاف التن
ويمكــن أن يمثــل نوعًــا مــن الخطــر أو نوعًــا مــن اإلعاقــة عندمــا تتبلــور تيــارات إســتأصالية أو 
رادكاليــة ترفــض التعايــش فيمــا بينهــا وتمــارس سياســة اإلقصــاء واإلقصــاء هــو مشــروع عنــف.
ــة اإلســتقالل مــن محاكمــات  ــخ دول ــم يخــل ســنة مــن تاري ــث ل ــخ تونــس الحدي ــك تاري لذل
سياســية بســبب عقليــة اإلنفــراد واإلقصــاء ممــا يعنــي أن  فــي ثقافــة التونســيين هنــاك عناصــر 
إقصائيــة كمــا أن هنــاك عناصــر تســامح. لــذا إذا ًغلبنــا عناصــر التســامح  فــي الثقافــة التونســية 
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ــاء  ــارات اإلقص ــددًا بتي ــش مه ــذا التعاي ــل ه ــن يظ ــا، ولك ــعدوا جميعً ــيون وس ــش التونس تعاي
ورفــع شــعارات مثــل شــعار حريــة اإلعــدام.

ــك  ــة ألن الوطــن مل ــى أســاس رســوخ منطــق المواطن ــى إال عل ــة ال تٌبن ــة الديمقراطي الدول
ــة،  ــة كالحري ــا مــن مقومــات الوطني ــة ويحتكــر مقومً لســكانه بالتســاوي ال أحــد يحتكــر الوطني
كاإلســالم، والعروبــة. الوطنيــة ال يحتكرهــا طــرف ويقصيهــا مــن طــرف آخــر فاإلقصــاء هــو رهــان 

علــى ثقافــة العنــف.

ــات  ــد	ت كل الهوي ــراع، ب ــن ص ــة م ــه المنطق ــا تعيش ــل م ــي ظ ــم: ف ــز دع مرك
ــي  ــم ف ــن التحك ــم يمك ــب ر	يك ــدى حس ــى 	ي م ــورة، ال ــد الث ــر بع ــة تظه المكبوت

ــة؟ ــات المكبوت الهوي
ــعب  ــس. الش ــي تون ــنوات ف ــت لس ــاًل كبت ــالمية مث ــة اإلس ــي: الثقاف ــد الغنوش ــيخ راش الش
ــالمية  ــة اإلس ــة والثقاف ــعائر الديني ــت الش ــتقالل كبت ــة اإلس ــي دول ــلم وف ــعب مس ــي ش التونس
وصــودرت المؤسســات الدينيــة مثــل جامــع الزيتونــة وهمشــت المســاجد. لكــن فــي ظــروف معينة 
فــي الســبعينات عــاد الطلــب علــى اإلســالم ورجــع بقــوة وتكونــت جماعــات إســالمية كان يمكــن 
إســتيعابها فــي النظــام السياســي. لكــن النظــام السياســي كان نظامًــا مغلًقــا وفرديًــا فأصطــدم 
معهــا وعمــل علــى دفعهــا للعنــف واللجــوء إلــى الحــل األمنــي ولكــن مــا أن إنَهــار ســد المظالــم 
التــي أرتكبهــا النظــام الســابق حتــى رجعــت الميــاه إلــى مجاريهــا وأصبحــت الحركــة اإلســالمية أو 
مــا يســمونه باإلســالم السياســي الحــزب األول فــي البــالد وهــذا يــدل علــى أن هويــات الشــعوب 
أقــوى وأرســخ مــن ســياط الدولــة. الدولــة لهــا دور كبيــر لكــن الهويــات الثقافيــة أرســخ وأقــوى. 

أصطدمــت الهويــة فــي تونــس مــع الدولــة ولكــن فــي النهايــة انتصــرت هويــة الشــعوب. 

مركــز دعــم: فــي ظــل 	ن حركــة اإلســالم السياســي 	صبحــت اليــوم الحــز	 األول  
فــي تونــس بعــد مــا مــورس عليهــا مــن كبــت لربــع قــرن مــن الزمــان، مــا مــدى 
إســتعداد الحركــة اليــوم إلســتيعا	 الهويــات األخــرى المكبوتــة التــي بــد	ت تعبــر 

عــن نفســها اآلن؟ 
ــالم  ــتبدلناه 	«اإلس ــي وإس ــالم السياس ــن اإلس ــا ع ــن تخلين ــي: نح ــد الغنوش ــيخ راش الش
الديمقراطــي«، نحــن حــزب ديمقراطــي مســلم، والفــارق بينهمــا أن اإلســالم الديمقراطــي 
ينطلــق مــن مبــدأ  التوافــق المطلــق بيــن اإلســالم والديمقراطيــة، مــن ناحيــة ثانيــة ينطلــق مــن 
الدولــة الوطنيــة وليــس فــي مشــروعه بنــاء وهميــة أمــة إســالمية سياســية، فاألمــة اإلســالمية 
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موجــودة وهــي أمــة ثقافيــة روحيــة أيديولوجيــة ولكنهــا ليســت فــي أيامنــا أمــة بالمعنــى 
ــى الثقافــي. ــل هــي أمــة بالمعن السياســي ب

تونــس دولــة ونحــن نحتكــم إلــى قانــون هــذه الدولــة ونبنــي مشــروعنا علــى مبــدأ المواطنــة 
ــة  ــم الخاص ــم وهوياته ــن عقائده ــر ع ــع النظ ــاون بقط ــيون  متس ــة أي أن كل التونس للمواطن
ونحتكــم بالتالــي إلــى ســلطة الشــعب بإعتبــار أن آليــات الديمقراطيــة هــي أفضــل طريقــة 

ــي اإلســالم. تشــغيلية للشــورى ف

مركــز دعــم: اإلســالم الديمقراطــي  فــي تونــس هــو طبعــة 	خــرى مــن اإلســالم 
السياســي، يختلــف عــن مصــر، عــن ليبيــا، عــن الجزائر...هــل هــذا يجعــل النمــوذج 
التونســي نمــوذج اكثــر إنفتاحًــا علــى التعدديــة الثقافيــة؟ هــل تســعى الحركــة فــي 
تونــس إلــى تقديــم نمــوذج 	كثــر إنفتاحًــا علــى التعدديــة الثقافيــة فــي المنطقــة 	و 

هــي فقــط حريصــة علــى الوضــع الداخلــي التونســي؟ 
الشــيخ راشــد الغنوشــي: نحــن لســنا مهتميــن كثيــرًا بــأن نكــون أحســن مــن غيرنــا. همنــا 
األساســي هــو أن نكــون قادريــن علــى أن نفهــم اإلســالم بطريقــة تجعلــه عنصــرًا إيجابيًــا فــي 

تحقيــق أهــداف شــعبنا وأهــداف ثورتنــا وليــس عامــاًل ســلبيًا. 
اإلســالم بطبيعتــه ديــن منفتــح إعتــرف منــذ البــدأ بالديانــات كلهــا وبنــى دولــة علــى أســاس 
المواطنــة التــي إســتوعبت كل المكونــات المجتمعيــة والدينيــة فــي ذلــك المجتمــع وظلــت 
المجتمعــات اإلســالمية عبــر التاريــخ حافلــة بالتنــوع رغــم المظالــم حتــى أن أقــدم بيئــة حضاريــة 
إســالمية وهــي بيئــة العــراق التــي ظلــت عاصمــة اإلمبراطوريــة اإلســالمية لمــدة 500 أو 600 
ســنة ال تــزال إلــى اليــوم حافلــة بآثــار التعــدد الثقافــي حتــى يخيل لــك أن العــراق متحــف للديانات. 
هنالــك حضــارات ال توجــد خــارج العــراق كاليزيديــن والصبيــة، فهــذه وحــدات وديانــات صغيــرة أو 
مجموعــات مســيحية صغيــرة أبيــدت تحــت ســلطة الكنائــس الكبــرى فإلتجــأت إلــى أرض اإلســالم 
بإعتبارهــا أرض تعــدد دينــي وتســامح ثقافــي رغــم الفســاد فــي المســتوى السياســي ولكــن علــى 
ــوع داخــل اإلســالم.  ــة بالتن ــخ حافل ــر التاري ــت المجتمعــات اإلســالمية عب المســتوى الثقافــي ظل
اإلســالم لــم تحتكــره كنيســة وظــل اإلجتهــاد حــرًا والمجتمعــات حــرة. المجتمــع التونســي 
يتمذهــب بالمذهــب المالكــي بينمــا ســلطته كانــت الســلطة التركيــة المعتنقــة للمذهــب الحنفــي 
وليــس مثــل دولــة إنجلتــرا أيــن غيــر الحاكــم دينــه مــن الكاثولكيــة إلــى البرســتنتينية فتغيــرت 
إنجلتــرا كلهــا. فــي اإلســالم تفســير النصــوص حريــة متاحــة فظلــت المجتمعــات اإلســالمية بهــا 
ــدد  ــة سياســية لكــن التع ــم يكــن بهــا تعددي ــو ل ــى ل ــة حت ــة ثقافي ــوع حقيقــي وبهــا تعددي تن
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الثقافــي ظــل محترمًــا إلن مبــدأ ال إكــراه فــي الديــن مبــدأ ثابــت. عندمــا أقررنــا بحريــة الضميــر 
فــي دســتورنا ظــن البعــض أننــا نقلــد غيرنــا أو خضعنــا لمبــدأ الغــرب بينمــا هــذا مبدأنا األساســي 
فــي اإلســالم. حريــة المعتقــد تبنــى عليهــا كل النظــم والشــرائع فكلهــا تنطلــق مــن مبــدأ حريــة 

اإلعتقــاد.

مركــز دعــم: هــل تنجــح الديكتاتوريــة 	حيانًــا فــي 	ن تبــرز بشــكل ديكــوري بــأن 
هنــاك توافــق فــي الهويــات؟

الشــيخ راشــد الغنوشــي: يمكــن أن تنجــح لوقــت قصيــر فــي تحقيــق الوحــدة الوطنيــة وتشــرع 
لنفســها بــأن تحققهــا لكــن هــذا أمــر وهمــي ومؤقــت. الوحــدة ال تتــم تحــت الســياط فالوحــدة 
الحقيقيــة تقــوم علــى قناعــة المتعايشــين فــي أن يعيشــوا فــي وطــن واحــد. نحــن إنتقلنــا مــن 
وحــدة وطنيــة مفروضــة ب الحديــد و النــار إلــى وحــدة وطنيــة إختياريــة. نحــن مازلنــا نعيــش فــي 
مرحلــة إنتقاليــة و مراحــل اإلنتقــال الوحــدة والتــوازن فيهــا نســبي. إســتقرارنا فــي تونــس نســبي 
فنحــن شــعب يبحــث عــن صيغــة للمواطنــة والتقــدم اإلقتصــادي واإلجتماعــي توفــق بيــن الحريــة 
والوحــدة وبيــن الحريــة والعدالــة، يبحــث عــن صيغــة لضمــان هــذه القيــم التــي تبــدو متناقصــة 

منــذ زمــن قديــم.
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اصدرات مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان :

الحبس االحتياطي في مصر إجراء أم عقوبة  *

واالنتقــال  اإلنســان  بحقــوق  المتعلقــة  التشــريعات  و  السياســات  تطــور   *
وليبيــا تونــس  مصــر،  فــي  الديمقراطــي 

دليــل إرشــادي- إدمــاج مبــادئ حقــوق اإلنســان و مســاواة النــوع االجتماعــي فــي   *
ــا ــس وليبي ــي - تون ــال الحزب المج

الدســتور وحُقــوق اإلنســان فــي ِبلــدان الثــورات العَربيــة )تونــس، مصــر وليبيا(   *
ــا. نموذجً

إدمــاج ثقافــة حقــوق اإلنســان والنــوع االجتماعــي فــي المجــال السياســي: بيــن   *
خصوصيــة الســياق وأهميــة الرهانــات )ليبيــا(.

إدمــاج ثقافــة حقــوق اإلنســان والنــوع االجتماعــي فــي المجــال السياســي: بيــن   *
خصوصيــة الســياق وأهميــة الرهانــات )تونــس(.

ــلطة  ــع الس ــدام م ــن الص ــي م ــخ ال ينته ــر .. تاري ــي مص ــاء ف ــتقالل القض اس  *
لتنفيذيــة. ا

شرق ليبيا: الدولة المدنية بين مطرقة العسكر وسندان التشدد الديني.  *

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان »دعم«
ــى  ــدف إل ــام 2015، ته ــت ع ــة مســتقلة تأسس ــر حكومي ــه غي ــبه إقليمي ــة ش مؤسس
خلــق منــاخ مالئــم للتقــدم بالبنــاء الديمقراطــي المســتند إلــى مبــادئ حقــوق اإلنســان 
فــي تكاملهــا وشــموليتها. وتســعى إلــى دعــم وتعزيــز مســارات ومؤسســات ديمقراطيــة 
ــالل  ــن خ ــك م ــتدامة، وذل ــة المس ــاواة والتنمي ــة والمس ــس المدني ــى أس ــاركيه عل تش
تنميــة القــدرات ودعــم الجهــود الراميــة إلــى إصــالح السياســات والتشــريعات بمــا يالئــم 
مبــادئ الديمقراطيــة المرتكــزة علــى حقــوق اإلنســان واإلســهام فــى إنتــاج معرفــة حــول 
واقــع ومســارات التحــول الديمقراطــي فــي البلــدان المعنيــة. وتعمــل المؤسســة بالتعــاون 
ــة،  ــي المحلية،واإلقليمي ــع المدن ــات المجتم ــات وهيئ ــن منظم ــة م ــراف المعني ــع األط م

والدوليــة، والجهــات الحكوميــة والقــوى السياســية وناشــطين المجتمــع المدنــي.






