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مقالـة مـن اقتباســات منشــوراتنا مــن لكــم اخترنــا
تقريـر فـي قــراءة الثقافـات متعـددة الديمقراطيــة »رهانـات
عالمنــا فــي الثقافيــة الحريــة 2004 البشــرية التنميــة
المصــري الباحــث مصطفــى يســري للدكتــور 7 المتنــوع«
المقالــة تمثــل والتــي االنسـان وحقــوق الثقافـة شــؤون فــي
حــول األول عددهــا فــي دعــم دوريــة ملــف فــي األولــى

لالقليــات. الكلمــة الثقافــي... والتنــوع الديمقراطيــة
والمصطلحــات المفاهيــم لتشــعب نظــرًا الواقــع فــي
ســيما وال الثقافــي التعــدد موضــوع ــك فل فــي تســبح ــي الت
عنــد التوقــف بدايــة إرتأينــا بالديمقراطيــة، عالقتــه فــي
المصــري ــر المفك ــا خالله ــن م ــا لن ــدم ق ــية قاموس ــة محط
فــي الجوهريــة بعــضالمفاهيـم مصطفــى يسـري الدكتــور

الموضــوع.
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»الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع«

كبيــرا جــدال الثقافيــة والتعدديــة الهويــة قضايــا عرفــت
أنهــا إذ اآلن إلــى العشــرين القــرن منتصــف منــذ حولهــا
ألســباب الواقــع فرضهـا لمتطلبــات انعكاســا تمثـل أصبحـت
ضــرورة تعنــي البشــر وهجــرة الهجــرة موجــات أهمهــا عديــدة

ــات. الثقاف ــرة هج

ــة أنظم لتأســيس ــة ملح ــة الحاج ــرت ظه الســياق ــذا ه ــي ف
والهويــات الثقافــات كل تحتــوي أن الممكــن مــن تعدديــة

أحيانــا. والمتباينــة المتنوعــة

التنـــــوع الثقافي

عــن ناتجــة وهــى الحديثــة، بالمجتمعــات تتعلــق ظاهــرة هــو
فى حريتهــم وكذلــك االعتقــاد، فــى األفــراد بحريــة االعتــراف
تيــارات المجتمـع فــى تتشـكل وهكـذا أرائهــم. عـن التعبيــر
وتيــارات واالشــتراكية، الليبراليــة بيــن تتنــوع سياســية
هــذه وتضــم . والروحيــة الماديــة بيــن تتــراوح فكريــة
وطبقاتــه، المجتمــع فئــات كل مــن أفـرادا بداخلهــا التيــارات

ــراء. وفق ــاًء أغني ونســاًء، رجــااًل

مصــدر التنــوع هــذا أن التاريخيــة التجــارب بينــت ولقــد
يواجــه فكــرى رصيــد بمثابــة يكــون ألنــه للمجتمــع قــوة
موضوعيــة، ظــروف تســببها التــي األزمــات المجتمــع بــه
التنــوع ــز تمي ســمة وأهــم أحــد. مــن ــار اختي دون وتفرضهــا

ــراد. األف ــن م ــر ح ــار اختي ــن ع ــج نات ــه أن ــو ه ــي الثقاف

ســمة الثقافــي والتنــوع ومتنــوع، األلــوان متعــدد لعالــم
للحضارة حافــزا كونــه عن فضــال اإلنســاني، للمجتمــع مميــزة
والنظـم والثقافـة التاريـخ احتـرام الضــروري ومـن والتقـدم.
بتنـوع واالعتــراف بلـد كل فـي التنميـة ونمـوذج االجتماعيـة

العالــم.

المتكافئـة غيـر الثقافيـة التقاليـد علــى الحفـاظ ينبغـي كمـا
لشــعوب ويمكــن البلــدان، لمختلــف االجتماعــي والهيــكل
أن والمقارنــة المنافســة عمليــة فــي المختلفــة البلــدان
ليــس الثقافــي التنــوع ان البعــض. بعضهــا مــن تســتفيد
أنمــاط فــي التنــوع هــذا ان بــل فحســب. عرقــي تنــوع مجــرد

مــن الثقافيــة واالتجاهــات الثقافيــة والتوجهــات الحيــاة،
ــوازي المت ــود الوج ــي ف ــون تتك ال ــة الثقافي ــة التعددي ــث حي
كال ــي يعن ــا مم ــا، تفاعله ــي ف ولكــن المســتقلة، ــات” “للهوي

ــادل. المتب ــول والتح ــادل المتب ــراق االخت ــن م

سياســــات الهويـــة

األفــراد مــن مجموعــة عــن للتعبيــر المصطلــح يســتخدم
أو سياسـية أو دينيــة تكـون قـد مــا هويـة إلـى تنتمــي التــي

ــة. اجتماعي ــة خلفي ــن م أو ــة جندري أو ــة إثني

الـذات؛ تبجيـل حـول مبنـيّ للهويّــة الحديـث المفهـوم »إّن
يُبخَّــسقدرها خفيّة ذواتــًا لدينــا بــأّن الفكــرة تلــك علــى أي
واالمتعــاض الغضــب شــعور ــب يجل ــا م ــن، اآلخري ــل قب مــن

. اآلخريـن(«8 )عـن واالحتجـاب

كتشــابكات الهويــات إلـى النظــر فــان اآلراء مـن عـدد ووفــق
يجعلنـا واالنتمـاءات التكوينــات مـن العديــد بيـن وتقاطعـات

مسـتقرة. هويـة وجـود فــي نشـكك

الحقيقيــة الحريــة تأميــن يســتطيع ال الــذي المجتمــع إّن
الحيــاة فــي ومســاهمين مســئولين كمواطنيــن لألفــراد،
مــن هــشٍّ شــكٍل ســوى للجماعــات يقــدّم لــن العامــة،
ــب للتالع أداة ــح يصب ــا م ــا وغالبً ــا، بخصوصياته ــراف االعت
والســلطة. الحكــم أهــل مصالــح تالقــي وفــق بهــا، السياســي
ــات للحري ــارًا معي ــة الثقافي ــة التعددي ــح تصب ــى المعن ــذا به
الكثيــرون. يظــن مــا خــالف علــى والعكــسصحيــح، الفرديــة،
ــة الحري أن ــا كم ــة، للحري ــة األرضالخصب يشــكل ــوّع فالتن

أشــكاله. ــف بمختل ــوّع للتن ــع منب هــي

سياسات االعتراف ورهانـــات الديمقراطية

عندمــا الهويــات أزمــة لحــل المفتــاح »االعتــراف« كلمــة تمثــل
المطالبــة وأصبحــت واإلقصــاء لإلنــكار المقابــل تكــون
الديمقراطيــة بقيــم ربطـه تــم لقــد بــل مقبولــة باالعتــراف

ــة. الثقافي ــة والتعددي

ــة الديمقراطي ــى عل ــون يراهن ــة الثقافي ــة التعددي أنصــار إن
8  حوار مع فوكوياما هل ميكن للدميقراطيات الليربالية أن تنجو من سياسات الهوية
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سياســات بمنظومــة اســتكمالها بشــرط كإطــار الليبراليــة
ينبغــي ال ولكـن الثقافـات متعــددة ديمقراطيــة تصبـح لكــي
الكيانــات علــى الدولــة اعتمــاد مســالة عــن نتغافــل ان
ينصــف لــم الــذي ديمقراطيــة الغيــر األنظمــة فــي الجماعيــة
ــا بعضه ــة هيمن ــى إل ــؤدي ي ــو ه ــب الغال ــي ف ــل ب ــات الهوي

ــرى. األخ وخضــوع

سياســـات المشاركة السياسية

االعتــراف علــى عرفــي كمفهــوم المشــاركة تتأســس
شــؤونهم إدارة فــي واألفــراد للجماعــات المتســاوية بالحقــوق
واعتبــاره باآلخــر القبــول وعلــى , بمصائرهــم والتحكــم
الجنــس عــن النظــر بصــرف واإلنســانية األهليــة كامــل
المشــاركة مفهــوم ويشــمل اللــون… أو العــرق أو الديــن أو
علــى التأثيــر إلـى تهـدف التـي النشــاطات مجمــل السياسـية
والتنفيذيــة التشــريعية كالســلطة ( السياســي القــرار صانعــي
ــذه ه ــي ف السياســية المشــاركة ــة أهمي ــي وتأت ) ــزاب واألح
التأثيـر ومواقـع القـرار صنــع مواقـع فـي المختلفـة األشـكال
حقوقهــم علــى الحصــول مــن النــاس تمكــن كونهــا فــي
فــي يعطيهــم الــذي ،األمــر عنهــا الدفــاع أو ومصالحهــم
فــي والمســاهمة حياتهــم بأمــور للتحكــم قــدرة النهايــة

. ــام ع ــكل بش ــع المجتم ــاة حي ــه توجي

سياســـات خاصة بالدين واألعراف الدينية

تواجــه التــي اإلشــكاليات أكثــر الدينيــة الهويــات تمثــل
هــو مــا كل ــى عل ــة المبني ــات الهوي الن ــة الثقافي ــة التعددي
األحــوال مــن حــال بــأي يمكــن وال بالحساســية مقــدستتســم
اضطهـاد فيـه يقـع منـاخ فــي ثقافيــة تعدديــة عـن الحديـث

ــا. ديني ــف المختل األخــر

وال مقدســة تكــون أن يجــب واالعتقــاد الضميــر حريــة إن
عــن ــاد االبتع ــع م ــة الحديث ــات المجتمع ــي ف ــا تغافله ــوز يج
التناقــض يكمــن وهنــا والهويــات للديــن السياســي التوظيــف

ــة. الجماعي ــوق والحق ــة الفردي ــوق الحق ــن بي

سياســات خاصــة بقانــون األعـراف وبالتعدديــة 
القانونيــة

ــدأ بمب السياســات ــن م النمــط يمــسهــذا أن ــن الممك ــن م
قبـول يسـاهم أن الممكـن مـن ولكـن القانـون أمـا المسـاواة
األصلييــن الســكان حقــوق حمايــة فــي األعــراف قانــون
ــا م ــو وه ــون للقان ــا إنصاف ــر أكث ــق تطبي ــان ضم ــي وبالتال
فــي االندمــاج فــي والثقافــات ــات الهوي ــف مختل يســاعد قــد
مــن األعــراف قانــون عــن ينتــج أن يمكــن مــا رغــم المجتمــع

ــة. القانوني ــة للمنظوم ــد تهدي




