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مكتبة

ويل كيمليكا
أوديسا التعددية الثقافية: سبر السياسات الدولية اجلديدة في التنوع

ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام
الناشر: عالم املعرفة، الكويت 2011

 )Multiculturalism( الثقافي���ة التعددي���ة 
منظومة فكرية ونظرية للتعامل مع املجتمعات 
غير املتجانس���ة، منظوم���ة فكري���ة تبنتها دول 
وتي���ارات سياس���ية - فكرية للتعام���ل مع واقع 
وج���ود أقليات لغوي���ة، قومية، عرقي���ة ودينية 
في مجتم���ع األغلبية. وه���ي منظومة أكادميية 
والسياس���ية  االجتم���اع  علم���اء  يس���تعملها 
عالق���ات  حتلي���ل  ف���ي  السياس���ية  والفلس���فة 
األغلبية املسيطرة والدولة القومية مع األقليات 

واجلماعات املهّمشة. 
ظل موضوع األقليات في العالم العربي موضوعا 
هامش���يا ف���ي اخلط���اب السياس���ي العربي، ومت 
التعام���ل معه من خالل املنظور االس���تعماري، 
أو اخلوف من الوقوع في الش���رك االستشراقي، 
وكأن احلدي���ث ع���ن موضوعة األقلي���ات جزء 

من منظومة اس���تعمارية لتفتيت عضد الدولة 
العربية القطرية، أو جزء من خطاب استشراقي 
يفضل التعامل مع املجتمعات العربية من خالل 
املنظومة االنثروبولوجية وليس السوسيولوجية.

 إال أن ه���ذا اإلهمال ملوضوعة األقليات من 
خالل العزوف عن التعاطي معها فكريا ونظريا 
وسياسيا، ساهم في عدم اكتمال مشروع الدولة 
الوطنية واملواطنة العربي���ة احلديثة. واعتقد أن 
ترجمة الكتاب ميثل مس���اهمة فكرية هامة من 
قبل »عالم املعرفة« في إحياء موضوع األقليات 
ف���ي العالم العربي، ليس م���ن اجل تعميق عدم 
االستقرار السياسي، بل على العكس من اجل 
ترس���يخ االس���تقرار ومفهوم املواطنة واملس���اواة 
بني املواطنني ف���ي الدولة العربي���ة احلديثة. وال 
اقصد فقط األقليات اللغوية، العرقية، القومية 
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في الدولة العربية فحس���ب، ب���ل أيضا أقليات 
املهاجرين وهي أقليات مس���تحدثة في اجلسم 

العربي وحتتاج إلى تعامل سياساتي جديد.
للوهل���ة األول���ى يب���دو أنن���ا نتح���دث عن 
منظومة واح���دة للتعددية الثقافي���ة، أو تأويل 
وتطبي���ق واحد لهذه املنظومة، إال انه في الواقع 
هنال���ك تنظير ملنظوم���ات مختلف���ة للتعددية 
الثقافي���ة، وتأويل متعدد لها حس���ب املرجعية 
السياس���ية والفكرية لصاحب التأويل، هنالك 
تأويل من طرف الدول���ة القومية، أو من طرف 
األقلي���ة، وأي من���ط م���ن األقلي���ات؟ فهنال���ك 
تأويالت كثيرة للتعددية الثقافية حس���ب منط 

األقليات، أقلية أصلية أو أقلية مهاجرة. 
وي���ل كيملي���كا، هو أح���د أه���م املنظرين 
والفالس���فة الذي���ن س���اهموا في إث���راء النقاش 
والتنظي���ر ح���ول التعددي���ة الثقافي���ة، وكتاب���ه 
احلالي »أوديسا التعددية الثقافية« يعتبر كتابا 
تتويجيا، إن صح التعبير، ملش���روعه الفلس���في 
ح���ول التعددي���ة الثقافي���ة، طبع���ا ل���م يقصد 
كيملي���كا أن يكون كتاب���ه كذلك، ولكن من 
يقرأ إنتاج���ه األكادميي والعلمي حول املوضوع 
يج���د أن ه���ذا الكت���اب نت���اج وخالص���ة هذا 
املش���روع، وترجم���ة هذا الكتاب للغ���ة العربية 
هي خطوة ايجابية في استحضار هذه املنظومة 
الفكري���ة عل���ى الواق���ع العرب���ي، رغ���م أن هذا 
الكتاب ليس أهم م���ا كتبه كيمليكا، فأعتقد 

أن أه���م كتاب كتبه كيملي���كا حول املوضوع 
 ،»Multicultural Citizenship« هو كتاب���ه

في بداية التسعينيات. 
إن اس���تخدام مصطلح »أوديس���ا«، يحمل 
بذاته داللة رمزية كبيرة، األوديسا هي امللحمة 
الثانية للشاعر اليوناني هوميروس، وهي تصف 
الرحلة الصعبة، التي اس���تمرت عشر سنوات، 
للقائد اليوناني أوديس���يوس خالل رجوعه من 
طروادة إل���ى اليونان، ومير بطريق���ه بالكثير من 
الصعاب واألهوال حتى يس���تقر به احلال أخيرا 
في ب���الده. إن اس���تعمال كيمليكا لألوديس���ا 
لوصف مس���يرة التعددي���ة الثقافية يحمل هذه 
الداللة، من حيث صيرورة املصطلح واملنظومة 
واملراح���ل الت���ي م���رت به���ا والصع���اب الت���ي 
تواجهه���ا، حت���ى أصبحت منظوم���ة هامة في 

الفكر واملمارسة السياسية.
ال يخف���ى على من يق���رأ أدبيات كيمليكا 
وآخره���ا ه���ذا الكت���اب أن كيملي���كا ينظ���ر 
للتعددية الثقافية الليبرالي���ة، بوصفها محاولة 
تنظيري���ة للدمج بني احلقوق اجلماعية واحلقوق 
الفردي���ة، الدمج ب���ني الفرداني���ة واجلمعية، بني 
الدولة الليبرالي���ة والدولة اجلمهورية. هل حقا 
ميك���ن احلديث ع���ن تعددية ثقافي���ة ليبرالية، 
اعتق���د أن ه���ذا ه���و التحدي األساس���ي الذي 
يواجه كيملي���كا في إنتاجه املعرف���ي، كما انه 
التح���دي الفكري األساس���ي للذي���ن ينظرون 
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للتعددي���ة الثقافي���ة ف���ي التعاط���ي م���ع ه���ذه 
املنظومة. ما يحاول كيمليكا أن يدعيه هو أن 
التعددي���ة الثقافية ال ميك���ن أن تضمن حقوق 
األف���راد إال إذا انتظم���ت حتت كن���ف املنظومة 
الليبرالي���ة. الن التعددي���ة الثقافي���ة في غياب 
الس���قف الليبرالي ق���د تضطهد األف���راد. وقد 
تخرج املجموعة على الفرد كشخص وككيان 
باسم احلفاظ على اخلصوصية الثقافية، وهو ما 

يخشاه دعاة التعددية الثقافية الليبرالية. 
ص���در الكت���اب باللغة االجنليزي���ة في العام 
2007، ومتت ترجمته ف���ي العام 2011، في 
هذا العام بالذات تكّلم أكثر من زعيم أوروبي 
عن فش���ل سياس���ة التعددي���ة الثقافي���ة، دافيد 
كاميرون رئيس وزراء بريطانيا قال: »سياس���ية 
التعددية الثقافية فش���لت، ولم تقرب الشباب 
املس���لم من مواق���ف ليبرالية«. قب���ل كاميرون 
أب���دى كل من س���اركوزي الرئيس الفرنس���ي، 
وميركل املستش���ارة األملانية هذا العام حتفظهم 
عل���ى التعددي���ة الثقافي���ة، ال ب���ل أن كاميرون 
ذه���ب بعي���دا وطال���ب بتطبيق توج���ه ليبرالي 

متشدد.
 تبن���ت بريطانيا سياس���ات تعددية ثقافية 
في سنوات الستينات، إال أنها لم تنجح، كما 
يقول كاميرون، في تربية أبناء املجموعات على 
القيم الدميقراطية والليبرالية ودمجهم بالشكل 
الصحي���ح وبن���اء هوي���ة واح���دة حتت���رم حقوق 

اإلنس���ان. إذا كان���ت التعددي���ة الثقافي���ة كما 
يق���ول كاميرون تهدف إل���ى حتقيق كل ذلك، 
فإنه���ا إذاً أداة س���يطرة على األقليات وليس���ت 
أداة للحفاظ على الهوية الثقافية، وعلى الرغم 
من أن نتائجها كانت معاكس���ة كما يحذر من 
ذلك كاميرون. كيف رغبت الدولة البريطانية 
إنتاج هوية واحدة )ليبرالية بطبيعة احلال( في 

ظل تطبيق التعددية الثقافية؟ 
تنطل���ق التعددي���ة الثقافية م���ن االختالف 
بني الهوي���ات املختلفة للمجموع���ات الثقافية 
وأفراده���ا. وإذا اس���تحضرنا إنت���اج كيملي���كا 
فان���ه يعتقد بضرورة إنت���اج هوية مدنية واحدة 
تعتم���د عل���ى القي���م الدميقراطي���ة، وذلك من 
خ���الل مناهج التعلي���م للمواطن���ة، وليس بناء 
هوي���ة ليبرالية أحادية. على كل حال، يعترف 
كيملي���كا بعدم امتالكه لنظرية متكاملة حول 

التعددية الثقافية الليبرالية، يقول:
»ولسوء احلظ، أنا ال اعتقد أننا منلك بالفعل 
نظرية ميك���ن العمل بها للتسلس���ل املناس���ب 
للتعددية الثقافي���ة الليبرالية، والواقع ال اعتقد 
أن لدينا األس���اس العملي املطل���وب لبناء مثل 
تلك النظرية، ونحن ببساطة ال نعرف الشروط 
املس���بقة الت���ي نحت���اج إليها لتمك���ني العملية 
الناجح���ة ذات اجلوان���ب املختلفة من التعددية 
الثقافي���ة الليبرالية من أجل أن���واع مختلفة من 

جماعات األقلية« )ج2، ص:169(.
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أهم تصريح قاله كاميرون كان »إن بريطانيا 
حتت���اج إلى هوية قومية قوي���ة«، مقولة حاولت 
التعددي���ة الثقافي���ة أن تتحداه���ا. م���ن خالل 
االدع���اء أن الدولة القومية الت���ي أرادت إقصاء 
)في الكتاب يستعمل املترجم كلمة استبعاد( 
أو صهر )املترجم يس���تعمل كلمة استيعاب( 
األقلي���ات قد س���اهمت في غياب اس���تقرارها 

السياسي واالجتماعي. 
يقس���م الكتاب إل���ى ثالثة أب���واب، يعالج 
الدول���ة  عالق���ة  تدوي���ل  إع���ادة  األول  الب���اب 
باألقلي���ات، وتش���مل املدخ���ل، أم���ا الفص���ل 
الثان���ي فيعال���ج الس���ياق الدول���ي املتغي���ر: من 
حق���وق اإلنس���ان الش���املة فيم���ا بع���د احلرب 
العاملي���ة الثانية إلى حقوق األقليات بعد احلرب 
الب���اردة. أما الباب الثاني وه���و باعتقادي أهم 
ب���اب ف���ي الكت���اب فيعال���ج مفه���وم التعددية 
الثقافي���ة الليبرالي���ة، ويب���دأ الفص���ل الثال���ث 
بنقاش أشكال التعددية الثقافية اللببرالية، أما 
الفصل الرابع فيعالج أص���ول التعددية الثقافية 
الليبرالية واملصادر والشروط املسبقة، والفصل 
اخلام���س واألخي���ر في ه���ذا الباب يق���وم على 
تقيي���م التعددية الثقافي���ة الليبرالية من الناحية 

العملية.
 ف���ي اجل���زء الثاني من الكت���اب باب واحد 
بعنوان مفارقات في االنتش���ار العاملي للتعددية 
الثقافي���ة الليبرالي���ة، حي���ث يتع���رض الفصل 

السادس إلى التجربة األوروبية، ويتطرق الفصل 
السابع إلى التحدي العاملي، ويستعرض الفصل 
الثام���ن اخلالصة والطريق إل���ى األمام، وفيه يقر 
كيمليكا بغي���اب نظرية حول مفهوم التعددية 

الثقافية الليبرالية.
يف���ارق كيملي���كا ب���ني خط���اب حق���وق 
اإلنسان وخطاب حقوق األقليات، ويعتقد أن 
خطاب حقوق اإلنس���ان الذي جاء بعد احلرب 
العاملية الثانية كان يهدف باألس���اس إلى حتييد 
خطاب حقوق األقليات الذي كان مهيمنا قبل 
احلرب العاملية الثانية، ويعتقد بوجود مصلحة 
آنذاك لتغيي���ب خطاب حق���وق األقليات ألنه 
س���اهم في غياب االس���تقرار في الدول القومية 
وأدى مث���ال إلى اندالع احل���رب العاملية األولى. 
ع���اد خطاب حق���وق األقليات م���ن جديد في 
الثمانين���ات، باألس���اس نتيج���ة انهي���ار االحتاد 
الس���وفييتي واخلوف من عودة عدم االس���تقرار 
ف���ي حالة عدم إعطاء حقوق جماعية لألقليات 
التي عاش���ت حتت كنف االحتاد الس���وفييتي. 
ولك���ن، هذه امل���رة، ظهر بق���وة خطاب حقوق 
األقلي���ات األصلي���ة، حي���ث أدرج���ت حقوق 
الس���كان األصليني في مواثيق وبنود العشرات 
من املنظم���ات الدولية، واإلقليمي���ة، واحمللية، 
وهذا كداللة على التفريق بني حقوق األقليات 

عموما، وبني حقوق األقليات األصلية.
قبل نشوء التعددية الثقافية كانت سياسات 
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الدولة القومية ته���دف إلى بناء الهوية القومية 
والثقافي���ة ملجموع���ة األغلبي���ة وإقص���اء ثقافة 
األقلية وتهميشها سياسيا واقتصاديا.وتشمل 

هذه السياسات )ج1، ص:84-83(:
أوال: تبن���ي قوان���ني اللغ���ة الرس���مية والتي 
تعترف بلغة املجموعة املسيطرة على أنها اللغة 
القومية الرس���مية الوحيدة، وبذلك فهي اللغة 

الوحيدة التي تستعمل في احليز العام.
ثاني���ا: بناء نظ���ام قومي للتعلي���م اإللزامي 
يقدم الرواي���ة التاريخية والقومي���ة للمجموعة 

املسيطرة.
ثالثا: مركزية القوة السياس���ية، واس���تبعاد 
أش���كال الس���يادة واحلكم الذاتي التي متتعت 
بها جماع���ات األقليات تاريخيا. رابعا: نش���ر 
لغ���ة املجموعة املس���يطرة وثقافته���ا من خالل 
املؤسسات الثقافية القومية، مبا في ذلك وسائل 

اإلعالم القومية واملتاحف العامة. 
خامس���ا: تبن���ي رم���وز الدول���ة واالحتفال 
بتاريخ اجلماعة املس���يطرة. سادسا: إنشاء نظام 
قانون���ي وقضائي موح���د، يعمل من خالل لغة 
املجموعة املس���يطرة وتراثها القانوني.س���ابعا: 
تبني سياسات استيطان لصالح اجلماعة القومية 
املس���يطرة. ثامنا: تبني سياس���ات الهجرة التي 
تتطلب معرفة باللغة والتاريخ القوميني كشرط 
للحصول على املواطنة. تاسعا: االستيالء على 
احليز العام التي كان ميلكه السكان األصليون.

جاءت التعددية الثقافي���ة وخطاب حقوق 
األقليات إلعط���اء األقليات وخصوصا األصلية 
منه���ا حقوقا هضمتها الدول���ة القومية احلديثة 
الت���ي متاه���ت م���ع املجموعة املس���يطرة. وكما 
يش���ير كيمليكا فان خطاب حق���وق األقليات 
أعي���د إحياؤه في الثمانين���ات بعد انهار االحتاد 
الس���وفييتي حتدي���دا وب���روز املس���ألة العرقي���ة 
والقومية للش���عوب التي عاش���ت حتت سيطرة 
اإلمبراطوري���ة الس���وفييتية. وقد نش���أ اهتمام 
اوروب���ي خاص ف���ي موضوع حق���وق األقليات 
بس���بب التأثي���رات املمكن���ة لهذه املس���ألة في 
ش���رق أوروب���ا وروس���يا عل���ى ال���دول الغربية، 
وعمل���ت املنظم���ات األوروبي���ة عل���ى حتس���ني 
العالق���ات ب���ني الدول���ة واألقليات ف���ي بالد ما 
بع���د الش���يوعية ف���ي ثالث���ة مس���ارات، أوال: 
تعميم أفضل املمارس���ات، وعلى رأسها إعطاء 
حك���م ذاتي إقليمي لألقليات وبالذات أقليات 
الوطن )ج2، ص:24(، ثانيا: تش���كيل احلد 
األدن���ى م���ن املعايي���ر، وذلك من خ���الل وضع 
معايير ومقاييس قانونية واضحة قانونية وش���به 
قانوني���ة، والتي م���ن املتوقع أن تلت���زم بها دول 
م���ا بعد الش���يوعية وتتولى مراقب���ة تنفيذ هذه 
املعايي���ر العديد م���ن الهيئ���ات الدولية )ج2، 
ص: 39(. ثالث���ا: التدخل في حاالت معينة. 
وينطل���ق مب���دأ التدخ���ل م���ن خ���الل محاولة 
لتدويل قضايا األقليات، ويش���ير كيمليكا إلى 
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عمليتني متوازيتني لتدويل عالقات الدولة مع 
األقلي���ة: األولى مراقبة دول ما بعد الش���يوعية 
م���ن حي���ث قبوله���ا ملعايي���ر حق���وق األقلي���ة، 
والثانية مراقبة دول ما بعد الشيوعية من حيث 
تهديداتها احملتملة لالستقرار اإلقليمي )ج2، 

ص: 82(.
إن نق���دي األساس���ي إلنت���اج كيمليكا في 
اوديسيته يتعلق في تفريقه بني ثالثة أمناط من 
األقلي���ات، األقليات األصلي���ة، األقليات التي 
يس���ميها األقليات القومية الثانوية، واألقليات 
املهاج���رة. يحص���ر الكات���ب مفه���وم األقلي���ة 
األصلية بأقليات على منط الهنود واالنويني في 
كندا، أو السكان األصليني في استراليا والهنود 
ف���ي أمريكا. أما األقليات القومية الثانوية فهي 
»مجموعة إقليمية متميزة تتصور نفس���ها أمة 
داخ���ل دول���ة اكب���ر، وتتحرك خل���ف األحزاب 
االعت���راف  حتق���ق  لك���ي  القومي���ة  السياس���ية 
بكيانه���ا كأمة، إما في ش���كل دولة مس���تقلة، 
أو من خ���الل حكم ذاتي إقليمي داخل الدولة 

الكبرى«)ج1، ص: 90(.
 أم���ا اجلماع���ات املهاج���رة والت���ي اتخذت 
الدولة نحوها في البداية منهج االستيعاب على 
أمل أن تندمج في املجتمع القائم، فقد حتولت 
إلى منهج اقرب إل���ى التعددية الثقافية منه إلى 

التكامل االستيعابي )ج1، ص: 94(.
مالحظتي النقدية الرئيس���ة لهذه املنظومة 

املعرفي���ة م���ن التصني���ف ترتبط أيض���ا مبوقعي 
كاب���ن لألقلي���ة الفلس���طينية الت���ي بقي���ت في 
وطنه���ا داخل اخل���ط األخضر، تعي���ش األقلية 
الفلس���طينية داخل الدولة اليهودية التي متارس 
كل سياسات اإلقصاء التي ذكرها كيمليكا في 
صفحات كتابه، ال بل إذا أخذنا س���لم مطالب 
األقلية التي وضعها كيمليكا من رقم 1 والذي 
ميثل أعل���ى درجات املطالب وه���و االنفصال، 
إلى رقم 9 ومتثل قب���ول األغلبية بوضع الفتات 
الشوارع بلغة األقلية )ج2، ص:36(، تترنح 
األقلية الفلس���طينية داخ���ل اخلط األخضر، بني 

املطلب الثامن والتاسع.  
كم���ا ذكرت ف���ان نقدي األساس���ي يتمثل 
أوال في غياب ذكر لألقلية الفلسطينية في كل 
صفحات الكتاب، ذكر كيمليكا في صفحاته 
غالبي���ة األقلي���ات ف���ي العال���م عل���ى اختالفها 
األصلي���ة، القومية واملهاج���رة، ولم يتم التطرق 
إل���ى واحدة من أهم احلاالت الدراس���ية املميزة 
وهي األقلية الفلس���طينية في الدولة اليهودية، 
وهذا أمر ال أجد ما يفس���ره معرفيا على األقل، 

وأرجو أال يكون املانع سياسيًا. 
أما املأخذ الثاني وهو األكثر أهمية فيتعلق 
بحصر مفهوم األقلية األصلية في منط الس���كان 
األصليني مثل الهنود الذي رضخوا للمستعمر 
وتخل���وا عن حقوقهم القومية، وفي مركزه حق 
تقري���ر املصير، واكتفوا بالعي���ش في محميات 
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طبيعي���ة. اعتق���د أن األقلية األصلي���ة لها احلق 
ف���ي احلصول على حق���وق قومي���ة أيضا وعدم 
حصر هذا املطلب ف���ي األقليات القومية، التي 
يفصله���ا كيملي���كا ع���ن األقلي���ات األصلية، 
اعتقد انه ميكن أن تكون األقلية األصلية أقلية 
قومي���ة إذا أردنا اس���تعمال منظوم���ة كيمليكا 

التصنيفية. 
األقلي���ة الفلس���طينية داخل اخل���ط األخضر 
تتعام���ل مع ذاتها اجلماعي���ة كأقلية أصلية وفي 
نف���س الوق���ت كأقلي���ة قومية، له���ا مطالبها في 
احلقوق الثقافية واحلقوق القومية اجلماعية وهي 
مطال���ب تتكامل مع بعضها بعضًا، وال تنفصل 

إذ ال ميكن الفصل بينها.
القضي���ة األخرى، هي حصر حقوق األقلية 
القومية ف���ي حكم ذاتي إقليمي،  والتش���ديد 
هنا على إقليمي، مبعنى أن كيمليكا يربط بني 
تركز األقلية القومية في إقليم معني وبني قدرتها 
)إلى جانب حقها( على املطالبة بحكم ذاتي. 
ولك���ن ماذا عن األقليات القومية التي ال تتركز 
ف���ي إقليم واحد متصل جغرافيًا، بل تتوزع في 
أقالي���م متعددة بس���بب تبني الدول���ة القومية 
سياسات استيطان لصالح املجموعة املسيطرة، 
كم���ا ذكر الكاتب س���ابقا كأح���د أهم مميزات 
الدول���ة القومي���ة. اعتقد أن األقلي���ات القومية 
املبعث���رة جغرافي���ا ولك���ن املتح���دة ف���ي وعيها 
القومي تس���تحق أيض���ا احلص���ول على حكم 

ذاتي مؤسس���اتي وغير إقليمي، أو على حكم 
ذات���ي مؤسس���اتي وأقاليمي )جم���ع إقليم(، 
وليس بالض���رورة أن ترتك���ز األقلية في منطقة 
واح���دة حيث انه في ه���ذه احلالة تغلب عليها 
نزع���ة االنفص���ال وليس احلك���م الذاتي، مبعنى 
ح���ق تقرير املصي���ر خارج الدول���ة وليس داخل 
الدول���ة القومية، وإذا كان���ت األقلية مركزة في 
إقليم واح���د يحاذي الدول���ة األم تغلب عليها 
النزعة االس���تعادية )Irredentist( إلى الدولة 

األم القومية أكثر من نزعة احلكم الذاتي.
في املجمل فان كتاب ويل كيمليكا حول 
أوديس���ا التعددية الثقافي���ة عمل هام وجاد في 
فه���م سياس���ات التعددية الثقافي���ة، وهو جهد 
كبي���ر يحتاجه أصح���اب القرار قب���ل الباحثني 
واألكادميي���ني للتعاط���ي م���ع صع���ود خط���اب 

احلقوق اجلماعية وخطاب حقوق األقليات.
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