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 1الثقافة

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 ثيديمة حمد الحارترجمة: 
 مراجعة: سيرين الحاج حسين

 
 
 
 

منشور على )موسوعة ستانفورد ؛  ق األقليات الثقافية، وحقوتعريف الثقافة مدخل فلسفي شامل حول  

للفلسفة(. ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة، والتي قد يطرأ عليها التعديل من منذ  

تتمة هذه الترجمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد على تعاونهم واعتمادهم للترجمة 

 .والنشر على مجلة حكمة

 

 

 

 
1 Lenard, Patti Tamara, "Culture", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2020 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/culture/>. 
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،  وجهات النظرألداين والثقافات واألعراق و يف ا شاملة  تتسم اجملتمعات الدميقراطية ابلتعددية الغالباً ما  
اباللتزام مبعاملة  أيضاً  دوهلم. وتتسم الدول الدميقراطية  ل   مطالبات يقوم املواطنون بتقدمي  على أساسها  واليت  

املواطنني   و ابلتساويمجيع  عادلة  سبل  إىل  حتتاج  فإهنا  وابلتايل  املطالبات    مع   تعامل لل  منصفة،  هذه 
 .املطالبات الثقافيةابلتحديد  املدخلهذا  تناول. ويتجاوب معهاوال

 

السياسية والقانونية. ال يقوم األفراد واجلماعات    االت يف اجملعلى نطاق واسع  الثقافية  املطالبات    تكون
ولكن    -سياسيال قانوين أو  ال  االستيعاب  من أجلغالًبا  واليت تكون  -لدولة  ل فقط بتقدمي مطالبات ثقافية  

حبماية جوانب معينة من ثقافتها. سيبحث هذا املدخل أوالً    اليت تتعلقغالًبا ما تشرح الدولة خياراهتا  
جمموعة شاملة،  ابعتبارها  "الثقافة": الثقافة  الفالسفة السياسيني واألخالقيني  ف  عر   ي    من خالهلا  الطرق اليت

الثقافة  كالثقافة   الثقافة  يةسردكتكوين اجتماعي،  التحدي    خاللهوية.  ك،  املناقشة، سيتم تقدمي  هذه 
  ف هلا، وابلتايل معر   كللثقافة بعض اخلصائص األساسية لتلك الثقافة    اهويامل  يعامل السرد ":  اهوي"امل

 )للمزيد انظر  ينتمون إليها  أعضاءك  ي عاَملواحىت  مسات أساسية معينة    أن يشرتكوا يفعلى مجيع أعضائها  
2010Phillips   .) املدخل  و اخلصوص  يتابع  وجه  األاعلى  املفاهيم  أن  إىل  لثقافة  ل   وىلإلشارة 

ثقافة بطرق تتجنب  للحماوالت إعادة صياغة    تأخرةاملفاهيم املت عترب  ، و ماهوية  أبهنانتقد  ت  مجموعة شاملة  ك
 .اهوياملالتحدي 

 

)وإن  من املطالبات الثقافية  تقييم أنواع مميزة  لبعد توضيح هذه الطرق الرئيسية لفهم الثقافة  املدخل    نتقلي
الدولة: مطالبات اإلعفاء،    علىاألقليات  ضغط  ت  من خالهلا  اليتو كانت متداخلة يف بعض األحيان(  
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)واملطالبات    احملافظة ، ومطالبات  االعرتاف  ، مطالباتها بنفسهامطالبات املساعدة، مطالبات تقرير مصي 
القانونية، ومطالبات االستخدام احلصري  ضاع  لثقافة(، واملطالبات الدفاعية يف األو لالقسرية  اخلسارة    عدمب

  تعتمد ، وغالًبا ما  عليهاواعرتاضات    املطالباتهلذه  مربرات    يوجد )املطالبات ضد االستيالء الثقايف(.  
على  يف كثي من احلاالت    املطالباتهذه  إمكانية تربير  اخلالفات حول  عتمد  على كيفية فهم "الثقافة". ت

،  اً وضح أدانه. أخي سي، كما  ئهاألعضادى أمهيتها  ملاهية الثقافة، وعلى وجه اخلصوص  مل  ضارباملت  فهمال
اإلجراءات،  اختاذ  بتقييم احلاالت اليت يقدم فيها جمتمع األغلبية مطالبات ثقافية لتربير    اختتام املدخلسيتم  

،  املهاجرين احملتملني مجيعاً يف سياق السيطرة على اهلجرة، ويف بعض احلاالت، رفض دخول  السيما  
، وجمموعة املربرات  ص ر ح هلم ابلدخول للدولةلذين  ا  أولئك جتاه    تتخذ   اليتفضالً عن املطالب الثقافية  

واالعرتاضات املقدمة يف هذه احلاالت. يتناول هذا القسم حمتوى ثقافة األغلبية، اليت ي طلب من الوافدين  
 ذلك. ب لاللتزام اجلدد االلتزام هبا، ابإلضافة إىل كيفية "مطالبتهم" ابلقوة 

 

 تعريف الثقافة •
o الثقافة ابعتبارها جمموعة شاملة  ١.١ 
o اجتماعي الثقافة تكوين  ٢.١ 
o سردية الثقافة  ٣.١ 
o الثقافة هوية )أو هوية بداًل من ثقافة(   ٤.١ 

 قليات لألثقافية قوق ال.  مطالبات احل٢ •
o اإلعفاء  حقوق ١.٢ 
o املساعدة  حقوق ٢.٢ 
o حقوق تقرير مصريها بنفسها  ٣.٢ 
o حقوق االعرتاف  ٤.٢ 
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o الثقافة فاظ علىحقوق احل ٥.٢ 
o لثقافةاخسارة  عدم   حقوق ٦.٢ 
o ثقافة  العن لدفاع احقوق  ٧.٢ 
o احلصري )أو حقوق ضد االستيالء الثقايف( الثقايف حقوق االستخدام ٨.٢ 

 مطالبات احلقوق الثقافية لألغلبية . ٣ •
o االستبعادحقوق االستمرارية الثقافية و  ١.٣ 
o االندماج   فرضو  حقوق االستمرارية الثقافية ٢.٣ 

 اخلامتة . ٤ •
 املراجع  •
 األدوات األكادميية   •
 مصادر أخرى من االنرتنت   •
 مدخالت ذات صلة   •

 

 

 

 . تعريف الثقافة١

"  فضفاضاشتهر أبنه  : فقد مت وصفه على أنه "مفهوم  ابلغ الصعوبة  يعد تعريف مصطلح "الثقافة" أمراً 
(Song 2009: 177" و )  مبهماشتهر أبنه  مفهوم( "Eisenberg 2009: 7  .)فهو ي ستخدم  

، ميكن ملصطلح "الثقافة" أن يشي إىل  وسعسيستمر يف النظر بشكل أدخل  ألن امل  بعدة طرق: نظراً 
جمتمعات  اإلشارة إىل أن    مثل واملمارسات والقيم اليت متيز جمموعات األقليات واألغلبية،    عرافجمموعة األ
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اليهودية متارس يف نيويورك "ثقافة" فريدة من نوعها، أو وصف الثقافة اإليطالية أو السنغالية.    احلسيدمي
هيبيسرت" أو ثقافة "  ،(bro)"برو"  إلشارة إىل ثقافة  ا بطرق أخرى، مثل    اً أيض  املصطلح  ستخدمولكن ي  

(hipster).الربيطانيني القدم  ثقافة مشجعي كرة  أو  عدة  ل  بينتسميكن ألي شخص أن    كذلك  ، 
مدينة  يف الثقافة الكندية، وثقافة    !( أن يكون عضواً هذه السطور  ميكن لشخص )مثل كاتب، إذ  ثقافات

  عراف األ  ترابط  أواتوا، والثقافة اليهودية، والثقافة األكادميية يف نفس الوقت. ستشرح االعتبارات السياقية
كل من هذه الثقافات يف حلظة معينة. عالوة على ذلك، فإن بعض هذه    ف عر   واملمارسات والقيم اليت ت

 دخل.  حمور هذا امل، وهي  الثقافات فقط هلا أمهية سياسية وقانونية

 

التوسع يف  حول ماهية الثقافة، ويركز القسم التايل على  يف اجملاالت السياسية والقانونية    شائعخالف    مثة
امل  توضيح اآلراء  عنهذه  مهما  ا  تباينة  أنه  على  اتفاق كبي  هناك  ذلك  ومع  ، ماهيتهاكانت  لثقافة. 

إن مل    -  قيمتها  من بني أهم أسباب  وهذا للناس واملعىن والقيمة اليت توفرها حلياة األفراد  الثقافة مهمة  ف
للدفاع عنها ومحايتها يف اجملاالت القانونية والسياسية. هذه القيمة هي السبب يف أنه من   - كن أمههاي

محايتها يف   جيب هم حماولة اكتشاف ماهية الثقافة، وأي جوانب منها على وجه اخلصوص جيب أو ال امل
قيمة للناس، وأهنا يف الواقع تضيف قيمة    تشكلاملالحظة القائلة أبن الثقافات    إدراك.  وملاذا  ةالعام   ياةاحل

  سرد أي  جيب أن أيخذ  كلها جيدة.  تعترب  القول أبن املمارسات الثقافية الفردية    عن يال    ،إىل حياة األفراد
ا  الثقافة بشكل عام  لثقافة  دفاعي عن  الدفاع عن مجيع أشكاهلا.  على حممل اجلد  أمهية    ت ر س   ف  دون 

وار  احل  منظورمن  و   ،تكوين اجتماعي  ابعتبارهاو جمموعة شاملة،  ابعتبارها  ربع طرق رئيسية:  أبالثقافة  
 واهلوية. 

 

 الثقافة ابعتبارها جمموعة شاملة  ١.١
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  تتحمل   قدكل أو معظم أبعاد حياتنا.    مشك  لةً   ؛شامل  كل  اعتبارها  لتفكي يف الثقافة هي  اطرق    أحد
التفكي   عن استحداثة األكرب يتمعية املسئولاجمل لثقافة ل( Will Kymlicka)صياغة ويل كيمليكا 

 طبيعة الثقافة هبذه الطريقة. توفر الثقافة اجملتمعية  فهم اجلاد يف  

ذات مغزى للحياة عرب جمموعة كاملة من األنشطة البشرية، مبا يف    ألعضائها طرقاً 
ذلك احلياة االجتماعية والتعليمية والدينية والرتفيهية واالقتصادية، واليت تشمل  

 .(Kymlicka 1996: 76) اجملاالت العامة واخلاصة
 

لالختيار"، أي أهنا توفر املوارد اليت يعتمد    ابحلياة "سياقاً   فعمة لثقافة اجملتمعية املتوفي  كيمليكا    بني ي 
وصف الدول القومية على أهنا  ت  ،  اذهعلى    استناداً عليها األفراد لفهم عاملهم واخليارات اليت يقدمها.  

نيون  و لاالكتمثل  )  داخل الدولة تتمتع بثقافة جمتمعية، مثل جمموعات السكان األصليني واألقليات القومية  
أو التبتيون(؛ جمموعات املهاجرين اليت حتافظ على جمموعة من املمارسات واألعراف الثقافية حىت عندما  

 . نهاختتلف عتندمج يف "ثقافة جمتمعية" أكرب  

 

 (Michael Walzer)  يقدم مايكل والزرإذ    ،شاماًل للثقافة  قدم وصفاً ي  من  كيمليكا وحدهليس  
  ؤها "جمتمعات ذات شخصية"، حيث يرتبط أعضا  كـ أننا نفهم اجملتمعات السياسية    ، مقرتحاً وصفاً مماثالً 

أفيشاي مارغاليت    كاًل من   يصف  أيضاً   و  .(Walzer 1983: 28) "بـ "عامل من املعاين املشرتكة
(Avishai Margalit  )  وجوزيف راز(Joseph Raz  )"حيث   ما يسمى ابجملموعات "الشاملة  

   أعضاؤها اجيد فيه

 



12/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 7

 

تحديد هويتهم  ل  ركيزة هلم  ثقافة تشكل إىل حد كبي أذواقهم وفرصهم، وتوفر  
 Margalit & Raz جهد   دون بذل وسالمة االنتماء اآلمنالذاتية  

1990: 448)).    

 

عن جمموعة شاملة إن ثقافتها  (  Moshe Halbertal)يقول أفيشاي مارغاليت وموشيه هالبياتل  
مهمة   جوانب  احلياة"و "تغطي  من  القول    ويقدمان  .خمتلفة  األرثوذكسية  هبذا  اليهودية  الثقافة  كمثال 

 املتطرفة: 

 

الثقافة األرثوذكسية املتطرفة(،  أنشطة األشخاص )مثل دراسة التوراة يف    دد حتهنا  إ
العالقات املهمة )مثل الزواج(. إهنا تؤثر على    تعر  ف(، و ني املهنة )مثل اخلتان  تقررو 

التقاليد األدبية   اللغة املشرتكة،  املعماري،  الطبخ، األسلوب  الناس:  كل ما يفعله 
العادات،  املوسيقى،  املهرجاانت،    والفنية،  تؤثو اللباس،   ... الثقافة  االحتفاالت  ر 

، واخلصائص اليت يعتربوهنا  اهاوأنواع اخليارات املتاحة هلم ومعن  ،أعضائهاعلى ذوق  
 :Margalit & Halbertal 1994)  مهمة يف تقييمهم ألنفسهم ولآلخرين

498 .)   

 

ثقافة جمتمعية   توفرها  اليت  احلرية    يتناوالن ، فإن مارغاليت وهالرباتل  متينةيف حني يؤكد كيمليكا على 
ألعضا شخصية"  "هوية  أتمني  يف  )دورها  ،  (Margalit & Halbertal 1994: 502ئها 

لرغم من أن هؤالء العلماء يربرون محاية ثقافة  ابعن أمهيتها يف تشكيل "الوعي اجلمعي". و   والزرتحدث  يو 
األساسية    القيم  منظومة توفي    يف األساس أسباب، فإهنم يتفقون على أن ما تقوم به الثقافة  عدة  ل  متينة
  شكال ساعد األعضاء على االختيار بني اخليارات وتفسي قيمتهم، مبا يف ذلك مثال ما يتعلق أباليت ت
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والزر الطريقة اليت خترب هبا الثقافة    عكسأو التعليم أو هيكل األسرة وتربية األطفال. وي  توظيفمعينة من ال
 :أبسط األمورحىت فهم   يةكيف

 

معاين   -الغذاء    مثل -ضرورية  اليت دائماً ما تكون سلعة ضرورية واحدة، و حتمل 
رمز السبت،  و جسد املسيح، و احلياة،   وقود اخلبز يعترب خمتلفة يف أماكن خمتلفة. 

  .( Walzer 1983: 8ا )الضيافة، وهلم جر  سبل  أحدو 
 

  سبب ، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص  من اجلوانبالكثي  الضوء على  لثقافة  ل  الشروحاتهذه  تلقي  
يؤكده كيمليكا،   ما وهو  على توفي السياق لالختيار    أقل قدرةقد تكون  ة  زف الثقافات اجملتمعية املستنأن  
ضعفت النظم التعليمية أو السياسية  إذا أ  أنه  للمخاطر: و قد تتعرض ابلتايل  "هوية الشخصية"  أن    سببأو  

  لكي يعرفوا العامل، وخيتاروا بني خيارات   أعضائهاأو االقتصادية جملموعة ثقافية ما، فإن قدرهتا على دعم 
لذلك، تضعف  عدة ثقافات    تقويض وضح اخلطأ يف  ت  الشروحات فإن هذا    ابإلضافة إىل ذلك .  تبعاً 

مالحظة  ابلتايل. وبوسعنا    ألعضائها اخليارات املتاحة    فسوف تتقلص   ما،  اآلخرين: فإذا ما قوضت ثقافة
حمو ثقافة الشعوب    الدول : حيث حاولت  الدولبثقافة الشعوب األصلية يف العديد من    علقفيما يت  ذلك 

ذلك  ،  بفاعلية  األصلية عن  و   تفككنتج  حاد  اليت    عزلةاجتماعي  األصلية  سياق أ  الشعوب    ضعف 
 .بشكل ملموسلديها االختيار 

 

ا يسمى  مل  صيغا عبارة عن  معظمهفهم الثقافة، و يف  اعرتاضات على هذه الطريقة    ظهرت عدةولكن  
.  ماهوية أن اآلراء املوصوفة أعاله ال يعتقد أصحاهبا أهنا    ة الحظ در م "؛ غي أنه جياهويابالعرتاض "امل

سوف حيملون نفس اجملموعة   ما  ثقافة  ءأعضاما يعتربه افرتاضاً مفاده أن  املاهوي  ويستهدف االعرتاض  
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يقول   إذ ،غي صحيح. ولكن هذا االفرتاض ذاته  لقدر واب،  ذات األمهيةوالقيم   عراف من املمارسات واأل
حتماً  ، بل و اً خمتلفة  عر  فاملوأعرافها  مارساهتا  مب   هائأعضا  كون التزام سوف ي  واقعيةيف أي ثقافة  أن  :  النقاد

على    -  املاهوياالعرتاض    ينص.  أصالً   عر  فهااليت ت  ممارساهتا ومعاييها  حتديدسيكون هناك خالف حول  
أحد األشياء التالية:  إىل    ة خاطئ  بطريقة يؤدي    اعتبارها شاملة أن معاملة الثقافة على    -   وجه التقريب 

حتت طائلة    ، وابلتايل غي قابلة للتغييالثقافة  تلك من صميم    هي  ما   أن بعض مسات ثقافة   إعالن (  ١)
لذلكو ،  (Eisenberg 2009: 120حل الثقافة )   حمددةمقيَدة و الثقافات ابلضرورة    تعترب ،  تبعاً 

السمات  حتديد وبعد  ( ٢، )(Moore 2019; Patten 2014: 38)  تقلب و ع ا نز حمل وليست  
ولكنهم ال    تلك الثقافة   أعضاء يف ستبعد أولئك الذين يعتقدون أهنم  ت  إهنافصلب الثقافة،  يف    اليت تعترب

السمات أو ي هب  لتزموني تتجاهل   (٣و )(  Parvin  2008: 318–19)  أو حيرتموهنا  ظهروهناذه 
  ت هويتهم من تعدد األدوار واجملتمعات احمللية والعضواي  ددونحقيقة أن معظم الناس يف جمتمع ليربايل "حي

اليت ميكن أن تكون ذات أمهية اجتماعية  و ،  ( Parvin 2008: 321)  "ت من األوقاتيف أي وق
بشكل   السياق،  حسب  وأحياانً متفاوتة  الثقافية  اهلوايت  عن   Moore)  معها  تزامن ابل  مستقل 

على خطر    ألعضائهاملاهية الثقافة ابلنسبة    موليةش مفرط ال  شرح    ينطوي أي:  وخالصة القول(.  2019
أي    بدو عليهمها ال يؤ ن أعضاما لو أ، وكمتغيةالتعامل مع حدود الثقافة كما لو كانت حمددة وغي  

 .هلا ة عر  فممارساهتا امليف اختالف )ورمبا ال يستطيعون إظهار االختالف( يف التزامهم ابلثقافة ككل و 

 

  الرد على إىل    -   على األقل ء منها  جز أو    -   أدانه   اقشتنسالبديلة للثقافة اليت    الشروحاتمجيع  هتدف  
اذا يعن  م  لتايلواب  ،ملاهية الثقافة منطقي  شرح  نتاجإ  الشروحات تلك   هدف  . مبعىن أناهويلتحدي املا

القانونية    من أجل فهم  استخدامهاميكن    جمموعة ثقافية معينة  يف   عضواً أن تكون   منطقي للخالفات 
بينه امل  اخلضوع ا دون  موالسياسية، والفصل املثايل  : البد من فهم وجهات نظر  نبيه. تاهويللتحدي 
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ية اختالفها  فهم مساهتا الرئيسية، وكيف  حىت يتسىن  " اط منوذجيةيتم تناوهلا أدانه على أهنا "أمنسالثقافة اليت  
 .اهوياملتقديرها( للتحدي   حسبضحية ) سبب عدم وقوعهاوجهات النظر األخرى، و  عن

 

 اجتماعي تكوين كالثقافة   ٢.١

، ولكنها حتتفظ  اهوياملتستجيب للتحدي  بطريقة  الثقافة    يف  إعادة النظرإن إحدى احملاوالت الرامية إىل  
بني  شاملة إىل حد كبي، تقرتح تعريف الثقافات من خالل اخلربة املشرتكة    على أهنانظر إىل الثقافة  لاب

"النسب االجتماعي"   شرح أساس (. وعلى Patten 2014: 39االجتماعي ) تكوينيف ال أعضائها
التكوينية اليت ختتلف    ظروف"جملموعة من ال خضوع أعضائها    ما ثقافة هو  للثقافة، فإن ما جيعل ثقافة

جتربة اخلضوع ملؤسسات  إن  (.  Patten 2014: 51على اآلخرين" )فروضة  التكوينية امل  ظروفالعن  
اإلعالم فضال    لأهنا تشمل جماالت تعليمية مشرتكة واللغات ووسائ  موماً فهم منها عاليت ي  و   -  مشرتكة

لدى    شكل شعوراً ت   -  وما إىل ذلك   املتداخلة  األسرية   كوانتاملو عن التقاليد والقصص التارخيية املشرتكة  
اليت ميتلكوهنا  رؤية العامل، وأن بعض االفرتاضات  يف  أفراد اجملموعة الثقافية أبهنم يتشاركون طريقة مميزة  

ويؤكد هذا الرأي على املسار التارخيي للثقافة، ولكنه ال  وهنا. أو على األقل يفهممعهم آخرون يتقامسها 
 :. بل على العكسمرور الوقتمع  غي متغية هلاة فر   عاملوقيمها وممارساهتا   أعرافهايتطلب أن تكون 

 

تباين داخلي ألن اخلضوع جملموعة مشرتكة من التأثيات التكوينية ال  ميكن وجود 
  يعن أن الناس سينتهي هبم املطاف مبجموعة متجانسة من املعتقدات أو القيم

(Patten 2014: 52 .) 
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ا يكفي من  مب  هويتداولو   فهمهمعلى    عرتضواميكن فيها لألعضاء أن ي  ضعموا   نتيجة لذلك  فالثقافات 
  لع ط  هبا العامل لكي يتعرف كل منهم على اآلخر على أنه م  سيشرتكة عن الطريقة اليت ياملفرتاضات  اال

 .  يف نفس املشروع معه

 

أهنم على األقل  حبيث  عن املؤسسات اليت خيضع هلا أعضاء اجملموعة الثقافية    (Patten)  وكتب ابتن
"معزولون إىل حد ما عن املؤسسات واملمارسات اليت تعمل على إضفاء الطابع االجتماعي على الغرابء"  

(Patten 2014: 52  ،)  ينصب تركيز  على هذا الرأي،    استناداً متييز ثقافة عن أخرى. و مما يسهم يف
ما  املؤسسات اليت تشكل تكوين األعضاء: أي أن    زمام األمور يف تلكعلى من يسيطر على    شديد

حىت يتمكنوا من   خيضعون هلا،أبنفسهم  هم  أن يكون األعضاء مسيطرين على املؤسسات اليت    يهم هو
نكر  ما ت  ن. حياً أساسي  تشكيالً ، وجتربة األعضاء األصغر سناً  معقوالً   تشكيالً تشكيل جتربتهم االجتماعية  

من  فإنه ، ايً قسر إنكاراً نكر ت  أفراد الثقافة؛ وعندما بذلك يتضرر السيطرة على هذا التكوين االجتماعي، 
 .التدارك  تاجحيأن يكون هناك ظلم   املرجح جداً 

 

القائل  االهتام    الشرحلرتكيز على اخلربة املشرتكة يف اخلضوع للمؤسسات الثقافية املشرتكة، يتجنب هذا  واب
وجهة النظر هذه  ب وقيمها األساسية على مر الزمن: فالثقافة    أعرافهاالثقافة هو استقرار    عر  ف ن ما يأب

الثقافية يعتقدون أهنم أعضاء يف جمموعة ثقافية،  اجلماعات    أعضاءهو أن    بل املهم ليست كياانً جامداً.  
  مركزية املمارسات احملددة اليت تعترب    منجتربة املؤسسات الثقافية املشرتكة، وليس    منهذا االعتقاد    شأنيو 

الثقافية  جذرايً   ن هذه املمارسات املركزية أن تتغي تغياً امكإبابلنسبة للجماعة. و ، دون حل اجملموعة 
من أن أولئك الذين يسيطرون    شونضع النتقاد العلماء الذين خيختوجهة النظر هذه  نفسها. بيد أن  

من ذلك  Phillips 2018التشكيل ال ميثلون آراء مجيع األعضاء )زمام أمور  على   (، وأهنم بدالً 
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)أو لن   ظىاليت ال حت ملمارسات الثقافية وا  عرافاأل فرض يستخدمون مواقعهم النسبية يف السلطة خللق و 
   .واسع نطاق تفاق علىاب( - دون إكراه   -  ظىحت

 

 ر الثقافة حوا ٣.١

بعض    -   وليس مجيعهم   ا نتاج بعض أعضائه  يعترب وهو أن ما يسمى بثقافة    - االعرتاض األخي  يدفع  و 
تفاعلهم بني  خالل احلوار بني األعضاء و بىن هبا من  الطرق اليت ت    انحية الثقافة من    عريف عادة تإلالعلماء  

  أعرافها ثقافة هم مصدر ممارساهتا وقيمها و أي  . والغرض من التأكيد على أن أعضاء  بعضهم البعض
غي قابل   اثبتاً  كياانً   اعتبارهاب -  جهة عليا" ألعضائها من نحلتأكيد على أن الثقافة ال "مت  لالرئيسية هو 

  (James Tully)  مؤلفوها. وهنا يشرح جيمس تويل  اً بل إن أعضاء أي ثقافة هم أساس  -  للتغيي
 :  الثقافات أبن

،  بشأهناوالتفاوض  غييهاوت اتشكيله ةعاد إا و هختيليتم  و  ،ابستمرارعليها نازع ي ت
 :Tully 1995) من خالل تفاعالهتم مع اآلخرين  سواء من أعضائها أو 

11)  . 

 

على اجلانب السردي للثقافات،    (Seyla Benhabib)حبيب    يال بن شتشدد  رار ذلك  على غو 
 مشية إىل أن املطلعني داخلها 

تقاليدهم وقصصهم وطقوسهم ورموزهم وأدواهتم وظروفهم املعيشية املادية   جيربون
  جدل مشرتكة وإن كانت موضع خالف و سردية من خالل رواايت 
(Benhabib 2002: 5 .) 
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يقلل من أمهيتها    الرئيسية قيد التفاوض املستمر، الها  عناصر   كون، و الثقافة  بني أعضاءصراع  إن وجود  
حم  ابلنسبة يبدو  قد  ما  ولعل  واملتغية  اليت  فكرة  الهو    ياً ألعضائها.  عليها  املتنازع  الثقافة  أن  مفادها 

  ياً عاصطناالثقافة    هلا  تتعرضتعن احلماية وقف التغيات الطبيعية اليت    قدابستمرار تستدعي احلماية؛ و 
ضمان    على هيئةاملدافعني عن هذا الرأي ابحلماية  ولكن يطالب  ما.    مرحلة  عن طريق محاية عناصرها يف  

ودون تدخل    ،وشاملةً   قويةً   استدامةً ونقلها    مشاركتهاو استدامة احملافل اليت يتم فيها التفاوض على الثقافة  
، ينصب  اً الثقافة ابعتبارها تكوين  شرحعن الثقافة. وكما هو احلال يف    أجنبيةغي مرغوب فيه من قوى  

أ قدرة  على  على    ءا عضالرتكيز  امل   عرافاأل  تشكيلاجملموعة  على  ركزيةواملمارسات  وليس    عراف األ، 
 . ذاهتاحبد واملمارسات 

 

  عترب ي؟  ماداخل جمموعة ثقافية   املتكافئللقلق بشأن توزيع القوة غي    هذه  النظر   ةه وجستجيب  تكيف  
الرتكيز على الطرق اليت يتم هبا حتديد اخلصائص املركزية للثقافة من خالل التفاوض بني األعضاء حماولة  

الضوء الالسلطة    أجهزة  على  لتسليط  األقليات    يف  سموعاملصوت  ذات  ثقافات  املفاوضات يف  هذه 
  -   كانت األصوات املهيمنة اترخيياً يف العديد من الثقافاتلطاملا  (.  Dhamoon 2006واألغلبية )

نظرة  ال  هي  اآلاثر املرتتبة على ذلك عموماً   ىحدإ  تكان قد  ، و من الذكور  -  بل ورمبا يف أغلب الثقافات
أدى إىل تقليص حقوق املرأة )وغيها من    مماأفضل السبل لتنظيم احلياة الثقافية،    ديد يف حتنسانية  اجل

وابلنسبة للبعض،  م.  وضد إرادهت  صاحلهم، وكثياً ما كان ذلك يف غي  حتصى  تعد والاألقليات( بطرق ال  
  اً يولد على األقل شكاً جزئي  زمام األمور  تولونمن ق َبل أولئك الذين يضعف  فإن اضطهاد األعضاء األ

قيمة محاية أو استيعاب الثقافة يف الدول الليربالية الدميقراطية، وخاصة يف احلاالت اليت قد يبدو فيها   يف
  فال جيب التغاضي عن (. وبناًء على هذا الرأي،  Okin 1999" )نساءأن "التعددية الثقافية سيئة لل 

 .الدميقراطيةالليربالية املرأة )وغيها من األقليات( يف الدول حقوق  تنتقص من املمارسات الثقافية اليت 
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الثقافية   املمارسات  من  العديد  االعرتاف أبن  يدفع كافة    جمحفةإن  ال  األقليات(  من  )وغيها  للمرأة 
جتاهها يف كل احلاالت. وابلنسبة للبعض، فإهنا فرصة لرؤية   مشكك املنظرين السياسيني إىل تبن موقف 

الثقافات ميكن أن حتظى ابلتقدير حىت مم ي  أن  يعملون من    إن كانوامضطهدين، حىت و عرف أبهنم  ن 
أنه عادًة ما    على سبيل املثال، ورغمف.  وممارسات أقل قمعاً   أعرافو  الداخل للتأثي على اجتاه ثقافتهم ن 

تخلي  دفعهن إىل عدم الي  ممارن ثقافاهتن  ، فإهنن يقد  يف السلطة  ن همش العديد من النساء من مراكز هت  
 Deveauxمن الداخل )  عدم املساواة  أعرافيف عمليات إصالح ممارسات و االخنراط  إىل  ، بل  عنها

الطريقة    يحتتفو (.  2007 الثقافة وحمتوايهتا  منهذه  الدميقراطي" على    بـ  التفكي يف  الطابع  "إضفاء 
 يه،عل  تشجعو   والقيم واملمارسات الرئيسية للمجموعة الثقافية،  عرافاأل  تبناآلليات اليت يتم من خالهلا  
 (.  Lenard 2012)تعدد األصوات على اليت تكون منفتحة  وتدافع عن الثقافات العامة 

 

، إبنكار أن السمات  اهويللتحدي امل  اً جيد  تصدىالسردي أو احلواري للثقافة ي  الشرحفإن هذا    من مثو 
ى  عل  جيبجلميع أعضاء اجملموعة الثقافية. ولكن  ذات قيمة مماثلة  للثقافة جيب أن تكون اثبتة و ة  عر  فامل

  شرح أي  (. وإذا كان  Moore 2019)  فردانيةلتحدي آخر، وهو حتدي ال  تصدى يأن    الشرح هذا  
  عتباراال  مزيد منيف  مبا يكفي لتحديد الكياانت اليت ينبغي أن يكون هلا احلق    الثقافة سيكون قوايً يتناول  

مبا يف ذلك ما يتعلق ابحلماية اإلضافية للحقوق أو االستثناءات من   -  بطرق خمتلفةقانوين السياسي و ال
على حتديد حدود    اً قادر   الشرح هذا  كون  يجيب أن    أيضاً   فإنه  -   القانونية والسياسية  املتطلبات بعض  
احرتام املطالبات السياسية والقانونية    هبدف فيها    ، ومن يعترب بصورة مشروعة عضواً دةمتفر و معينة  ثقافة  

 يصعب إجنازه.   حتدايً  هذا  مكن أن يكونمن امل نتيجة لذلك. ولكن  قدَّمة امل
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الثقافات من    شرحأتمل  علينا  ملعرفة السبب   ،  يخارجمنظور  بن حبيب للطرق اليت يتم هبا مالحظة 
اليت تتم هبا   الثقافات ممارسوالطريقة  املراقب مسؤول    بن حبيب   وتقول .  يداخلمنظور  من    ة تلك  إن 

 من الداخل  اعن فرض "الوحدة واالتساق على الثقافات"، يف حني أن املشاركني فيه ة كبي مسؤولية  

وأدواهتم وظروفهم املعيشية   تقاليدهم وقصصهم وطقوسهم ورموزهم يقومون بتجربة 
جدل  مشرتكة وإن كانت موضع خالف و سردية  رواايتاملادية من خالل 

(Benhabib 2002: 5 .) 
 

  هم بعمق ابلقيم املركزية وارتياح  دعاهتاالعديد من    متسك  يف  ويتمثل أحد آاثر فهم الثقافة هبذه الطريقة  
املركزية،  اب   بالغال الثقافية  التقاليد  يف  من و كثي   نو آخر تذبذب  ي  بينماملشاركة  االلتزام   ء عضااأل  ن    يف 
يف أي  اء  عضاأل  حتساباا املركزية. وابلتايل فإن  أعرافهتارون بني قيمها و نتقون وخيمارساهتا املركزية ويمب

  يقال إن العضوية متنح حقوقاً   مبا أنهمشكلة    يسبب ، وهذا الغموض قد  ةغي واضح   عملية   تعترب  ثقافة
  متفرداً طابعاً  الثقافات    منح ال مفر منه بني احلاجة إىل   تعارض لغي األعضاء. وهناك  ال تتاح  وامتيازات  

الذي  الشيء الوحيد  . والسياق هو  ابلضرورة  اً ضعيف   رمسة ترسيماً ألسباب سياسية وحدود الثقافات املهلا  
 نتيجة لذلك.   سيمكننا من حل املسائل السياسية اليت ستظهر 

 

 )أو هوية بداًل من ثقافة(  الثقافة ابعتبارها هوية  ٤.١

الذايت    كون وملواجهة التحدي املتمثل يف كيفية حتديد الثقافة وأعضائها، يركز أحد املقرتحات على امل
 Margaret)  . ولنأخذ هذا املثال الذي وصفته مارجريت مورما  املرتبط ابالنتماء إىل مجاعة ثقافية

Moore) الشمالية بني الكاثوليك والربوتستانت، فإن   إيرلنداميق يف  ع انقسام وجود : على الرغم من
بتفسيات   يتعلق  ليست دينية )الصراع ال  الدينية    متمايزةاالختالفات  غي  لنص دين، والشخصيات 
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الدراسات االستقصائية للقيم الثقافية لكال الطائفتني عن تكشف ، حيث ة وال ثقافي لعنف(مستهدفة اب
تقول  لكنها  (. و Moore 1999: 35)  نات املتنافسن  االطائفت  تمسك هباتاليت  تداخل كبي بني القيم  

الرتكيز على اهلوايت املشرتكة بني اجملموعات املتنافسة.    هو ابألحرى    جيعل الصراع أكثر منطقيةما    إن
أو جزئياً على اهلوية أن أحد األبعاد الرئيسية للثقافة هو الطريقة    اً كبي   تركيزاً وتربز وجهة النظر اليت تركز  

وجهة النظر هذه الضوء على أن الثقافة شيء  تسلط   الثقافية. كما  ةهبا هوية أعضاء اجلماع شكل اليت ت
وجهة النظر  ول.  ممي زة طرق متعددة و بهلم    معر  فةتكون  ، ولكنها سارتباطاً هاماً   لعديد من الناس بها  تبطسي 

مرتبطني  األفراد    سبب بقاءاليت تركز على اهلوية مزااي واضحة: فهي على سبيل املثال تستطيع أن تفسر 
  يتفاعلوا مع مل    نمركزايً تتغي اترخيياً مبرور الوقت، وحىت إ   تعريفاً هلا  املعر  فة  بثقافة ما رغم أن مساهتا    إمسياً 

 .بعض جوانبها األكثر تقليدية 

 

اليت ال   قادرة على استيعاب اهلوايت  اهلوية  املركزة على  النظرة  قائمة وابإلضافة إىل ذلك، فإن    تكون 
 Eisenberg)(  LGBTQجمتمع امليم ) هوايت على سبيل املثال  ثقافة، مبا يف ذلك    على بوضوح  

 Ghosh، انظر  جمتمع امليم ؛ لالطالع على مناقشة املطالبات الثقافية/اهلوية يف سياق20 :2009
2018: chapter 4 صعوبة حتديد    تفاديوجهة النظر اليت تركز على اهلوية إىل  هتدف  الواقع  يف  (. و

يالحظ علماء ثقافات  كثياً ما  ذات طابع ثقايف. وكما ذ كر أعاله،    مواد شرعياً  اليت تعترب    املعينة   واد امل
ف هذه  عرَّ اليت تقدمها طائفة واسعة من اجملموعات، وت    املطالباتاألقليات أن هناك طائفة واسعة من  

وية  والدين واهل  ثنيةطائفة اإلمبا يف ذلك العرق وال  اليت متيزهاتنوع يف اخلصائص  المن خالل  اجملموعات  
 الرتكيز على اهلوية وليس على الثقافة ألن فضل من األ قد يكون  هأنن عنها و املدافع  يقول. ةاجلنسي

أرضية أكرب مبعىن أنه ميكن أن يشي إىل األبعاد الدينية    يغطيمصطلح اهلوية  
  الذات واللغوية واجلنسانية واألبعاد املتعلقة ابلشعوب األصلية وغيها من أبعاد فهم  

(Eisenberg 2009: 2 .) 
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 مطالبات احلقوق الثقافية لألقليات . ٢

لدولة.  لالثقافية اليت يقدمها األفراد واجلماعات    طالباتامل عن  آراء الثقافة األربعة املذكورة أعاله    وتنبئ
األفراد واجلماعات   اصة التهديدات اخل  تعد يواجهها  من    -   اليت  نوعاً  تتطلب  متميزة    -   احلمايةواليت 
 Eisenbergللمطالبات اليت يقدمها األفراد واجلماعات )   الدول استجابةً   تكون لدىاليت قد    ردودالك

  مجيع أعضاء جمموعة ما   تيعاب سامن أجل  (. ويف بعض احلاالت، ت قدَّم مطالبات  21–20 :2009
.  هممعينني؛ وقد تكون هناك صلة بينمطالبات بشأن أفراد  ت قدَّم  ؛ ويف حاالت أخرى  جمموعة  مبوصفه

فعلى سبيل املثال، قد تطالب مجاعة ما بسياسات حلماية اللغة، أو قد يطالب فرد ما ابحلق يف التحدث  
  يف بعض احلاالت   هذه احلقوق ببعضها البعض، وقد تكون ترتبط  األم يف اإلجراءات القانونية. و   ها/بلغته

األسباب اليت جتعل للفرد احلق يف التحدث بلغته األم يف  وقد يكون أحد  مستمدة من بعضها البعض:  
  اتبعة  لغة رمسية من لغات الدولة، أو لوالية قضائية  هذه  اإلجراءات القانونية هو أن الدولة اعرتفت بلغته  

و مثالً لدولة  ل مل.  فاالستيعابسألة  ابلنسبة  املهم  يلي  ي، سيكون من    طالبات املتكون    مىت مالحظة  ما 
على اجملموعات؛ وعلى الرغم    االستيعابنطبق  ي  مىتعلى األفراد و   تنطبق  االستيعاب من أجل    املقدمة

فهم على أهنا حقوق  من األفضل أن ت  من حرص بعض الفالسفة على تقييم ما إذا كانت احلقوق الثقافية  
هنا  أب  من االفرتاضالتحليل الوارد أدانه  ينطلق  ف   ،(Casals 2006)مجاعية    على أهنا حقوق   فردية أو

 (. Levy 2000: 125اتباعاً لـ ) كالمهاميكن أن تكون  

 

شمل جمموعة  ت امعة اليتاجل أنواع املصطلحات " هو نوع من االستيعاب كذلك أبن مصطلح "  الحظو 
الفرد أو اجلماعة   الثقافة. وقد حاول    استناداً علىدولة  للواسعة من املطالبات اليت ميكن أن يقدمها 

. والواقع أن العديد من  هابني هذه املزاعم بطرق ال حصر هلا من أجل فهم  فريقالفالسفة السياسيون الت
من الدولة من    معني   استيعابهذه احلقوق تطالب هبا مجاعات املهاجرين )عادة( الدولة، اليت حتتاج إىل  
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ش األوسع نطاقاً حول قيمة التعددية الثقافية، يدور نقاش  اندماج يف تلك الدولة. ويف النقحتسني االأجل  
،  منهم  املميزين ثقافياً خاصة اجلدد الوافدين ماج يشجع على إد االستيعابحول أي نوع من   مستفيض

 Sniderman  :يسمح أو حىت يشجع على انفصاهلم عن اجملتمع األكرب )على سبيل املثالأي منها  و 
& Hagendoorn 2007  .)  كما يقلق بعض العلماء من أن الرتكيز على أفضل السبل الستيعاب

إعادة توزيع أولئك  كملسائل األكثر أمهية  ا عمداً(  يكون  جتاهل )رمبا    معقل  تنتجمموعات األقليات الثقافية  
عموماً على    يةالثقاف  التعدديةمنظري  لكن يتفق  (.  Barry 2001; Fraser 1995األقل حظاً )

دعم دمج األقليات بوجه عام  تعندما    دفاعاً شديداً الدفاع عنها  تربيرها و ميكن    االستيعاب أن حقوق  
أوجه عدم املساواة بني األغلبية  استمرار  اجلدد بوجه خاص، وكذلك عندما تستهدف معاجلة    الوافدينو 

 .  واألقليات

 

مصدر للمطالبات  ك "الثقافة"    وجوب التعامل مععلى  بسهولة  ال يتفق  أن اجلميع  ابلذكر  ر  يدمن اجل
إىل أن ما يسمى    ( Sarah Song)  القانونية والسياسية املميزة. فعلى سبيل املثال تشي سارة سونغ 

ما تكون يف الواقع مطالبات ابستيعاب طائفة واسعة من اجملموعات،   " غالباً يةالثقاف التعددية مبطالبات "
العرقية والدينية واإلثنية. ويبدو أن العديد من املنظرين السياسيني للحقوق الثقافية  اجملموعات  مبا يف ذلك  

ء  هؤال   عتمديبينما    قدم مطالبات ثقافية مميزة،تيعتقدون أن هناك جمموعات ثقافية متميزة ومعرتف هبا  
ثنية  طائفة اإلعلى "جمموعة واسعة من األمثلة اليت تشمل الدين واللغة وال   لألمثلة   هم يف تقدمي   وناملنظر 

مة  املقدَّ واندراً ما تكون "الثقافة" وحدها أساس املطالبة  (.  Song 2009: 177)واجلنسية والعرق"  
مطالب بسلع  هي غالباً يف احلقيقة    -   قول سونغتكما    -  لدولة. بل إن ما يسمى ابملطالبات الثقافية ل

يتم  دين، و ال  االستيعاب. وتتلخص أغلب هذه املطالب يف  مربرةجيداً و فهماً  دميقراطية أخرى مفهومة  
مطالب    عبارةمن املطالب  ؛ والبعض اآلخر  عتقدحرية املاملعتادة عن    ةليرباليال دفاعات  الدفاع عنها وفق ال

  من أجل   أخرى  مطالب  هناك؛ و التمييز اإلجيايب  وتتخذ شكلابلتعويض عن األخطاء السابقة واجلارية  

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
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  قصاء اإلدماج الدميقراطي، وغالبا ما تكون جذورها متأصلة يف اتريخ ينطوي على إشكالية أخالقية من اإل 
ميكن    أسباابً   يف الغالب املتعمد. ومبجرد الكشف بوضوح عن أسباب هذه املطالب "الثقافية" سنجد  

احرتامها واستيعاهبا دون احلاجة إىل اللجوء إىل االعتماد على الثقافة بوصفها  من أجل  دميقراطياً  تربيرها
هي أنه ميكن يف    نتيجة ذلكو  .جمموعة متميزة من املطالبات ابحلقوق ظهور يؤدي إىل، مما متميزاً  كياانً 

أن هذا    إال.  على الوجه الصحيحالثقافات وحتديد أعضائها    عريفجتنب اجلدل املرتبط بت كثية  حاالت
الدينية    املطالباتالتحليل قد جيعل من الصعب معاجلة احلاالت اليت يتفاعل شيء يسمى "الثقافة" مع  

 . العرقية أو يكملهاواإلثنية و 

 

املساجد يف سويسرا. وقد    فوقاملآذن  بناء  استفتاء حظر    من خاللالذي مت    االختيار  قضيةتناول  ولن
موضوع احلظر  عن  الدفاع  إمكانية  نقاط    للتداول   اً كانت  إحدى  وكانت  السياسيني،  الفالسفة  بني 

وإىل أي مدى. ويقرتح العديد  اإلسالم  يف دينياً   يعترب واجباً املآذن بناء اخلالف الرئيسية هي ما إذا كان 
اختيار    ؤسفمن املأنه نظراً ألن املآذن ليست إلزامية وفقاً للشروط الدينية اإلسالمية، ف   فسرينمن امل

ال ينتهك احلرية الدينية    احلظر  لإلسالم يف سويسرا(، ولكن  ةكن العام ا معن األ  تقولهحظرها )بسبب ما  
(.  Miller 2016فهو مسموح به )لذلك  يف سويسرا، و الذين ميارسون شعائرهم الدينية  مسلمني  لل

الثقافة    ةوبدون االعرتاف مبكان .  هو األمهية الثقافية للمآذن  املطالبة  ههذ  يفومع ذلك، فإن ما يتم جتاهله  
. وميكن مالحظة نفس التحدي  املآذنيف بعض املطالبات، ال ميكن التوصل إىل فهم كامل لقضية    ةاملتميز 

يف األماكن    ها السماح للمرأة املسلمة ابرتداء غطاء وجهحول ما إذا كان ينبغي  اجلارية  يف املداوالت  
تطلب  يبدو أهنا  العامة. ويشي بعض املعلقني إىل أن النصوص اإلسالمية )وفقاً لبعض التفسيات( ال  

انتهاك حريتها   املرأة من احلق يف االخنراط يف هذه املمارسة، دون  املمكن حرمان  الوجه، ومن  تغطية 
ه احلجة، يالحظ املدافعون عنها أن اختيار تغطية الوجه يشكل يف واقع األمر  الدينية. وعند طرح هذ

تفسي ثقايف للمتطلبات اإلسالمية، كما يتضح من حقيقة مفادها أن بعض الطوائف اليت متارس  )جمرد(  
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فصل بني املطالب  المن الضروري ابلنسبة لبعض العلماء    i. اإلسالم هي وحدها اليت متارس هذه املمارسة
ابعتبارها مسائل    جبدية ابلغة الدينية واملطالبات الثقافية ــ أتخذ الدول الدميقراطية الليربالية املزاعم الدينية  

، وهلا اتريخ طويل يف محاية احلرية الدينية حبماس. وعلى هذا فبعد أن قرر هؤالء العلماء أن  أخالقية
قدون أهنم قادرون على رفض طلب اإلذن بتغطية  املطالبة ليست مطالبة تتعلق ابحلرية الدينية، فإهنم يعت

أو معاملتها كما لو   -. ومع ذلك، فإن جتاهل األبعاد الثقافية للمطالبة  رحييةالوجه يف األماكن العامة أب
.  معاجلًة صحيحةال يعاجل القضية    -  كامنة وراءهاأقل أمهية من املطالبة الدينية الأنه من الواضح أهنا  

تفسيات ثقافية، وأن  على  نه ال أيخذ على حممل اجلد أن االلتزامات الدينية تنطوي ابلضرورة  أ  السيما
هناك حاجة  سوف يكون  بذلك  االعرتاف بتفسياهتا الثقافية، و   يستلزماالعرتاف الكامل ابحلرية الدينية  

 . (لتزام الدين)لال  الثقايف القانوين والسياسي االستيعابتحقيق ل

 

سيتبني كما  الرئيسية. و لدولة  اؤسسات  ملمن املطالبات الثقافية املقدمة    مميزةيف أنواع  فيما يلي  وسيتم النظر  
على    سيسلط التحليل الضوء حيثما اقتضى األمر  مجاعات. و   واترةأفراد    اترة  يقدمها  هذه املطالبات فإن  

اجتماعي،    نتكويك ابعتبارها جمموعة شاملة، الثقافة  هو الثقافة    ذي سيد ذكرهالما إذا كان مفهوم الثقافة  
يف بعض احلاالت دفاعات  هناك  ستكون  مرتباً، إذ  التحليل دائما  لن يكون  .  هويةكسرد، الثقافة  كالثقافة  

 .للثقافة خمتلف   فهمعلى  مستندةً  ما متعددة عن حق ثقايف 

 

 حقوق اإلعفاء  ١.٢

شكل طلب إعفاء من القواعد    على   تكونلدولة  ل  قدم اليت ت  ولعل أكثر أنواع املطالبات الثقافية شيوعاً  
من  ي قصد  ابلفعل  على مجيع املواطنني. وتستجيب حقوق اإلعفاء حلقيقة أنه    ةً واللوائح اليت تنطبق عاد

بعض    تشكل ، ولكن  متساويةمعاملة  يف الدميقراطيات الليربالية معاملة مجيع املواطنني  قوانني واملمارسات  ال
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. والقلق الذي يتعني حله هو أن  دون قصد  ضرراً على بعض األقليات   ةض و فر القوانني واملمارسات امل
(، Levy 2000: 130اد لبعض القوانني )تعابلتطبيق املدون قصد  أو  قصد  مواطن األقليات مثقلون ب

من بعض القوانني واملمارسات  ابإلعفاء  معاملة غي عادلة، واليت ميكن حلها  تهم  معامليؤدي إىل    على نو 
(. ومن مث ي فهم توسيع نطاق حقوق اإلعفاء  Quong 2006; Gutmann 2003)ة  ادتعامل

 :على أنه

لعدم إثقال كاهل ثقافة األقلية أو دينها   حماولةَ ابعتباره بذلك االختالف،  اعرتاف  
 (.  Levy 2000: 130) يف طريق حتقيق األهداف املشروعة للقوانني   داعدون  

 

من القوانني اليت تشرتط ارتداء خوذات الدراجات النارية    هم إعفاءعلى سبيل املثال  يطلب بعض السيخ  
 أبنهلعمامة  ا ن السيخ يصفون شرط ارتدائهم  إال أ،  اً دينتعترب  مواقع البناء. ورغم أن السيخية  خوذات  أو  

عن هويتهم  غي  شرط   تعبياً  السيخ، فضاًل عن كونه  بقيم  والتزامهم  لعقيدهتم  إنه رمز  بل  دين متاماً، 
من هذه    عفاءإاإلنرتنت األخرى(. وبدون    صادرم قسم  السيخ يف    اعتقادعن  جتدون األسئلة الشائعة  )

جلميع املواطنني   متاحة  من املفرتض أن تكون ي ستثىن السيخ من االستفادة من الفرص اليت  سالقوانني،  
طلبوا إعفاءات من  الذين    جمتمعات السكان األصليني ذاته على    مرينطبق األ. و أساس متكافئعلى  

  ختلوصيد األمساك، موضحني أن مثل هذه القيود  الربي  عموماً واليت حتد من الصيد    عمول هباالقوانني امل
التقليدي، أو جتعل من الصعب عليهم )أو من املستحيل( إعالة أنفسهم )أب  Levyسلوب حياهتم 

ايت املتحدة، كانت األقليات  وقبل التخلي عن قوانني إغالق األحد يف كندا والوال(.  128 :2000
إعفاءات منها. ويف هذه احلاالت، وكما ورد أعاله وبدون إعفاءات منصوص عليها   أحياانً نح الدينية مت  

الناس )األقليات املشاركة يف الفرص  عادة  قانوانً، يتعني على    من املفرتض أن تكون اليت  ( أن خيتاروا 
 .دينهمعليهم  ميليهأو احرتام فهمهم )الثقايف( ملا   ،أساس متكافئجلميع املواطنني على  متاحة
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كما    -  ني، فإن طلبات اإلعفاء هي تببني طلب اإلعفاء وطلب تعديل القواعد. وكما    طفيف  فرق مثةو 
الشروط    -   بدوت بعض  من  األفراد  إلعفاء  املفرتض اليت  طلبات  املواطنني   من  مجيع  على  تنطبق  أن 

استيعاب  من أجل  غلبية  لأل؛ وتطلب طلبات التعديل إدخال تغييات على املمارسات القائمة  ابلتساوي
من القوانني    مهئيف بعض األحيان إعفا   السيخ  طلب ي أخرى من ممارسات األقليات. و معينة  ممارسات  

حاالت أخرى إدخال    يطلبون يفعلى النحو السالف الذكر؛ و  مائمهمع خبلع  ماليت من شأهنا أن تلزمه
الرأس املتاحة للذين يضطلعون    أغطية  أحدعلى أهنا  العمائم  عامل  ، حبيث ت  الزي الرمسي  علىتعديالت  

طلبات تعديل الزي الرمسي اليت تقدمها النساء املسلمات الاليت  ينطبق األمر ذاته على  و .  عني بدور م
اليمول يرتدون  الذين  اليهود  أو رؤوسهن، والرجال  الرمسي  ي، حيث  كاتيغطني وجوههن  الزي  تطلب 

  وضع معينة )كما هو ال بطريقة  رأس  الفيها تغطية    ون طلبيأو يف احلاالت اليت  ،  كاشفاً   أو وجهاً   رأساً   عادةً 
عندما    غرار ذلكطلبات للحصول على إعفاءات(. وعلى    عرضها على أهناميكن  و يف حالة السيخ،  
للصالة يف أوقات حمددة من اليوم، أو    أايم العمل قصية يف    أوقات اسرتاحة  مللتزمون يطلب املسلمون ا 

  املتعلقة بطعام   )الستيعاب التزامات  طعام عندما يطلب الطالب اليهود واملسلمون تغييات يف توفي ال
 .إعفاء  ت تعديل وليس ات تعترب طلباتالطلب هذهالل( يف املقاصف املدرسية، فالكوشر واحل 

 

  ء منها عفا اإليكون اإلخفاق املبكر للقانون الشرعي يف تعديل ممارسات جديدة أو   ويف معظم احلاالت
، بل اعتمدت  اءن االستثبغرض    عن قصد مل تعتمد  سارية  أن القوانني أو املمارسات ال  مبعىن.  تعمدغي م  أمراً 

نو عت    نطاق ة الافرتاض أهنا تعامل السكان احلاليني معاملة عادلة. غي أن اهلجرة واسع على  ابألحرى  
ب و ملموسةطرق  بلدان كثية  سكان  تكون    غالباً .  ال  وقواعد  مبمارسات  املهاجرون  يسافر  عند  -ما 
نتيجة لذلك من الدول تعديل قوانني معينة،  طلب  ي  ، و فيها  قيمونيساليت  مألوفًة يف الدول    - وصوهلم
أسباب عامة مشروعة    يكون فيها حاالت    توجدأخرى. وقد  قوانني معينة  اجلدد من  الوافدين  وإعفاء  

كما أن  اجلدد.    لوافديناب  تلحقها  يتال  رارض إىل االستمرار يف تطبيق قوانني معينة على الرغم من األ  ؤديت
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بطاعة   املطالبة  على  الدول  فيها  تصر  حاالت  تضر  اهناك  أهنا  الواضح  من  اليت  واملمارسات  لقوانني 
جيدة تربر االستمرار يف    ة فف خماجلدد الذين حياولون االندماج، ولكن ال توجد فيها عوامل    لوافدين اب

مع    ابلتساويعندما أقرت مدينة راندرز الدمناركية قانوانً يشرتط تقدمي حلم اخلنزير "  مثالً )  الضررفرض  
االستبعادي للقوانني    املدرسية(. ويف هذه احلاالت األخية، مل يعد األثراملقاصف  األغذية األخرى" يف  

االستبعاد غي الضروري وغي املربر من    هنا تكرسأل  عموماً   اإلدانةهذه القوانني  غي مقصود، وتستحق  
 .اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 

، ولكن هذا  إعفاء وتعديل  منحبقوق ثقافية    دائماً يطالب   من   -   أو مجاعات  اً أفراد  -   ن و املهاجر وليس  
بعض    كما تطلبها  اتعفاءإلابهو احلال يف كثي من األحيان. وتطالب جمتمعات السكان األصليني  

األرثوذكسية. وست   الدينية  الالطوائف  أدانه يف  يركز على احلفاظ على    قسم ناقش هذه احلاالت  الذي 
 .  الثقافة

 

 املساعدة  حقوق ٢.٢

حلفاظ على الظروف اليت ميكن أن تستمر فيها خمتلف عناصر الثقافة  ابطلبات املساعدة الدولة    ناشدت
تعزيز ومحاية اجلمعيات الثقافية بطرق خمتلفة، مبا يف ذلك  بأو    -  ال سيما لغات األقليات   - بل وتزدهر  

توفي املوارد الالزمة إلاتحة إنتاج  بذه اجملموعات الثقافية، أو  الذين ينتمون هلتقدمي الدعم املايل للفنانني  
بلغة   طلبات  الذي وراء    ذاتهحقوق املساعدة هو    واملربر وراء اإلثنية.  الطائفة  وتوزيع وسائط اإلعالم 

اليت من املفرتض أن تكون   نافعىل احلقوق أو املإ  وصوليف ال  الظلمهو منع استمرار  و عفاء والتعديل:  اإل
  تصل . ويف حالة حقوق املساعدة، جتادل األقليات الثقافية أبن األغلبية  يابلتساو متاحة جلميع املواطنني  

  هم فولذلك  عالم،  اإل  وسائلالوصول إىل  لغة قوية أو    تعلم، على سبيل املثال  املنافعهذه  ىل  إابلفعل  
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مع املربر املقدم  هنا  املربر    لألقليات الثقافية أيضاً. وبينما يتداخل  املنافعتأمني هذه  بيطلبون موارد الدولة  
طلب هذه    ا يقوم عليهيتفإن فهم الثقافة ال  -اإلنصاف    تحقيقل  -للدفاع عن حقوق اإلعفاء والتعديل  

، يف حني أنه  اً . وعادة ما تعامل مطالبات اإلعفاء والتعديل الثقافة ابعتبارها هوية أو حوار خيتلفاحلقوق  
  بوصفها   اً أواجتماعي  اً تكوين  ابعتبارها  غالباً يف حالة مطالبات املساعدة، يكون الفهم األساسي للثقافة  

حلماية كل جزء من أجزائها املركزية، لكي   تطلب مساعدةً ي كل    على أهناعامل الثقافة ؛ وت  جمموعة شاملة
 اً.  جيد  تشكيالً تؤدي مهمة تشكيل األعضاء 

 

 حقوق تقرير مصريها بنفسها  ٣.٢ 

سيطرة كبية على إقليم    داخل الدولة   حملية قضائية    والايتحقوق تقرير املصي هي احلقوق اليت متنح  
هو   يقرر مصيه بنفسهمعني، ال سيما احلق يف إدارة املؤسسات الرئيسية يف ذلك اإلقليم. إن أي جمتمع 

على اختاذ وفرض القرارات من    -  بسبب السيطرة على املؤسسات الكربى يف إقليم ما   -  جمتمع قادر
(. ويستند  I.M. Yung 2004)  تعددة ات املسياسال  جماالتيف    أطراف خارجيةدون تدخل من  

املثال  عتربير حقوق تقرير املصي يف بعض األحيان   التصحيحية، على سبيل  العدالة  أو  التعويض  لى 
نفسها  مصيها بقدرة جمموعة ثقافية معينة على تقرير    قد قوضت   الدولة السابقة   إجراءاتتكون    عندما

فإن املطالبة بتقرير املصي هلا ما يربرها    ،(. ويف حاالت أخرىSong 2009: 184)  من األساس 
شؤوهنا ، أي قدرهتا على إدارة  ثقافياً   ةميز امل   ةاحمللي   ئيةقضاال  والايتال فيما يتعلق أبمهية محاية استقالل  

على  الثقافية. ويعتمد احلق يف تقرير املصي عادة على فهم الثقافة    تفضيالهتامع    نسجماخلاصة بطرق ت
أو  أهنا   اعتبار  جمموعة شاملة،  أنه بدون سيطرة كبية على    يدل على، مما  اً اجتماعي  اً تكوينأهنا  على 

 .بنفسهامصيها  املؤسسات الرئيسية اليت حتكم حياة املواطنني، لن تكون اجملموعة املعنية قادرة على حتديد  
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يف مستوى  يعزى احلق يف تقرير املصي عادة إىل الدول، ولذلك فإن معناه يف سياق األقليات اليت تعمل  
، كثيا ما  احمللية داخل الدولةالقضائية    الوالايت الدولة ليس واضحاً دائماً. ومن بني    مستوى دون    حملي 

لباسك  ا  إقليم  سكانمثل    داخل الدولة  قوميةالاجلماعات  و تطالب هبذا احلق مجاعات السكان األصليني  
تعترب  اجملتمعية لألغلبية. و ، الذين ختتلف "ثقافتهم اجملتمعية" بشكل واضح عن الثقافة  واألسكتلنديني 

ا السلطات  هب  بشأن كيفية تعليم األطفال، واللغة اليت تتحدث  قرارات ابختاذ    املطالبة بتقرير املصي مطالبةً 
ـ  ١، وهي:  الب به ثالثة مظاهر على األقل. وللحق املطَ ةالعام  األماكن، وكيفية تنظيم  املختصةالسياسية  

  يف "احلفاظ على أسلوب حياة شامل داخل اجملتمع األوسع دون تدخل"؛  - على أقل تقدير  - احلق  
من قبل األغلبية لدعم أسلوب   ةالنشط  ساندةاحلق يف امل -٣ ألغلبية أبسلوب حياهتاا اعرتاف  حق  -٢

(.  Margalit & Halbertal 1994: 498)  "حىت "تزدهر الثقافة  اً إجيابي  دعماً احلياة ذي الصلة  
عدم التدخل إىل املشاركة    ترتاوح من مطلب بسيط مثل لدولة،  لالثالث مطالب مميزة  املظاهر  هذه    قدمتو 

تقييم مدى  مهمة  لدولة يف بعض األحيان  اب  نتيجة لذلك  يناطظروف تقرير املصي. و   إدامةالنشطة يف  
كان هناك تقرير املصي، مع الرتكيز على ما إذا    من طلبات  رغبتها يف توجيه مواردها لدعم طلب معني 

 .أدانهفيها سينظر  ، واليت ما يربر املطالبات املرتبطة ابحلفاظ على الثقافة

 

 حقوق االعرتاف  ٤.٢

ما ينتقل طلب االعرتاف الرمسي يف الواثئق القانونية والسياسية مع طلب تقرير املصي، ويستند   اً وكثي 
 Mcbride)  التزامها ابالحرتام الكامل واملتساوي لألقلية الثقافية   تعرب عن األغلبية    جعل لى الرغبة يف  ع

"جمتمع     لديها ف هبم أمةً من أجل االعرتا  كيبيك طويالً   سكان مدينةويف احلالة الكندية، كافح  (.  2009
  عريضةً مميز". وقد فشلت حماوالت االعرتاف بوضع كيبيك يف الدستور الكندي مراراً، على الرغم من أن  

ابلرغم  )  ا داخل كندا املوحدة" قد متت املوافقة عليه  أمةً شكل  ت"أن يعرتف هذا اجمللس أبن كيبيك    انصه



12/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 26

 

املطالبة ابالعرتاف يف هذه  تعد  . و 2006العموم يف عام  ( من قبل جملس  املصاحب هلاكبي  ال  اجلدل  من
 .لدولة الكنديةا أتسيسيف  و  ساتم  اً قومي  اً شريك  هذه األمة بوصفابالحرتام  احلالة مطالبةً 

 

املطالبة مبمارسة السلطة    غالباً ويف حالة جمتمعات السكان األصليني أيضاً، ال يشمل احلق يف تقرير املصي  
على    -  تمعاتهذه اجملتسعى  فعلى والايت قضائية حمددة فحسب، بل يشمل أيضاً االعرتاف هبا.  

أمم يف حد ذاهتا،  على أهنا  ن لدولة معينة، أو  و السكان األصلي  أهناعلى  إىل االعرتاف هبا    -  سبيل املثال
انتهاك املعاهدات املبكرة املربمة بينهما، فضال   منها ن و املستعمر  قام هباضحية جلرائم خمتلفة  على أهنا أو 

ويف كثي من احلاالت    ،اجملتمعات احمللية  ستدامةاحملافظة على ا  دعملدولة من أجل  لتقدم    اتعن طلب
يف    أصبح على سبيل املثال و .  اً نشط  تدمياً ن  ستيطااال/ستعماراليت دمرهتا حكومات اال  بناء تلك إعادة  

)مبا يف ذلك    فعالياترة من الشائع قراءة بياانت االعرتاف ابألرض قبل الكندا وغيها من الدول املستعم  
أبن األحداث واإلجراءات    اليت تعرتفدراسي(،  اليوم  الاية  كجزء من "اإلعالانت" اليت ت قرأ يف بدقراءهتا  

طاملا طالبت  على نو مماثل لو  .رةاملستعم  للدولة   اليت مل يتنازلوا عنهاالسكان األصليني ري على أرض جت
وقع  بل واملتَ فإن األمل  يف الدستور األسرتايل.  هبم  جمتمعات السكان األصليني األسرتالية ابالعرتاف الرمسي  

هو أن يؤدي االعرتاف الرمسي إىل مزيد من احلقوق    من منظور جمتمعات السكان األصليني األسرتالية 
ال الت والفوائد، مثل زايدة  أمل يف احلصول على  يوجد  . و ةالسياس  إىل  األقلية أفراد    ووصول  يةتيصو قوة 

على سبيل املثال مل يكن  فاالعرتاف )  مطالبات   -   ولكن ليس يف كل  -حقوق ومنافع إضافية يف بعض 
 (. كيبيك  مدينةموجوداً إىل حد كبي يف حالة هذا 

 

اليت يقصد هبا أتكيد  و وأييت االعرتاف أبشكال أخرى تتجاوز االعرتاف يف الواثئق القانونية والسياسية، 
بلغات األقليات    دولبعض العرتف  تاحرتام األقليات. و  سويسرا  تعرتف  لغات وطنية.    على أهنارمسياً 

وطنية، على الرغم من أن املتحدثني هبا يشكلون أقل من    لغةً انية  ابللغة الروماش  على سبيل املثال رمسياً 
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الرتكية    ٪١ القوانني  ذلك كانت  من  النقيض  وعلى  البالد.  الحت من جمموع سكان    ابللغة حدث  تظر 
  أ لغي هذا القانون أخياً  حلرمان أقلية قومية من االعرتاف )  حماولةً واليت تعترب  الكردية يف األماكن العامة  

هذه    ظهرتمة،  االعرتاف الرمسي يف الواثئق الدستورية امللز    اتهو احلال ابلنسبة لطلب(. وكما  ١٩٩١عام  
االلتزام مبعاملته   األقليات فضالً جمتمعات  األنواع من االعرتاف احرتام   أعضاء كاملي    على أهنم  م عن 

 .كربالعضوية ومتساوين يف الدولة األ 

 

 حقوق احلفاظ على الثقافة ٥.٢

  جمموعة   احملافظة على   أمراً أساسياً يف عات أهنا  مو الثقافة هي احلقوق اليت تدعي اجمل حقوق احلفاظ على 
و بوصفها  ثقافية   ثقافية.  احلق  جمموعة  هذا  "بقاء شعب  يوصف  يف  أبنه حق  األحيان  بعض  ذو  يف 

إىل االدعاء    يف بعض احلاالت  يستند التربيرو (.  Gutmann 2003: 75" )مواصفات ثقافية خاصة
ثقافة يقدرها    اضمحاللواملشاركة معه ستؤدي إىل   جملتمع األوسع نطاقاً اب  حتكاكأبن بعض أشكال اال 

، كما يف احلاالت اليت وافقت فيها اجلماعات الدينية  اً اترخيي  اً أخرى مربر يكون املربر يف حاالت  أعضاؤه. و 
أراض جديدة يف كندا والوالايت املتحدة    استيطانمن االضطهاد الدين يف أورواب على    ة ر  افال  األرثوذكسية 

يستحق  و   اً مقي  يعترب  أن التنوع الثقايف    يف  أخرى حاالت    مقابل احلرية الدينية. ويتلخص املربر الرئيسي يف 
يف بعض احلاالت حبقوق احلفاظ على الثقافة    ي طالب(. )و Parekh 2000)  د ذاتهحب  احلفاظ عليه

احلفاظ    طلباتتعترب  . و (أدانه يف هذه املطالبة على حدة  نظروي  تعويضات عن أخطاء املاضي؛    على أهنا
  يد التفصيل فيها غي ليربالية، كما س  جمموعات أكثر األمور إاثرة للجدل حيث تقوم هبا    منعلى الثقافة  

 .قريباً 
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عن احلفاظ على  تطريقتني لتفسي احلفاظ على الثقافة: فقد   وجودلنالحظ    توقف قليالً ا الوجيدر بنا هن
عتقد يف وقت  عن احلفاظ على بعض املمارسات والقيم اليت ي  تجمموعة ما ابعتبارها كياانً ثقافياً مميزاً أو قد  

  طلبات شكال متعددة مبا يف ذلك  أبحقوق احلفاظ على الثقافة  أتيت  ما أهنا تشكل أمهية مركزية للثقافة.  
  ابلدرجة اإلعفاء، واستقالل الوالدين الذايت، واحرتام آليات حل النزاعات الداخلية )يف قانون األسرة  

فيما يتعلق ابحلفاظ على الثقافة، وعادة ما  ذه احلقوق ما يربرها  هل(، والسيطرة على العضوية. و األوىل
فهم   على  شاملةالثقافة  تعتمد  تكوين  أو  ابعتبارها جمموعة  متاماً اً اجتماعي  اً ابعتبارها  احلال    ،  هو  كما 

 .معهنتقل  ما ي ابلنسبة للحق األعم يف تقرير املصي الذي كثياً 

 

-Spinner)  حبقوق التحرمي ضد الدولة اليت تعيش فيهاالعديد من األقليات غي الليربالية إال  ال تطالب  
Halev 2000   .) وشأهنارتك  ، قد تسمح الدولة جملموعة ثقافية غي ليربالية أبن "ت  ستجابًة لذلكا و ،"

ما دامت قادرة على االستمرار دون دعم من الدولة من أي نوع. ومع    جيوز هلا ذلك  على أساس أنه
 .املزيد للحفاظ على الثقافة ذلتبطلب من الدولة أن ذلك قد ي  

 

طلب  ت  أفراد جمتمع حملي من بعض الشروط اليت  إعفاء  الدولة    من طلب  ي  فعلى سبيل املثال، ميكن أن  
تعيش  ولنتأمل هذا املثال:  . املواطنني، مبا يف ذلك التعليم اإللزامي وقوانني عمل األطفال  عادة من مجيع 

  ، حياة معزولة إىل حد كبي عن اجملتمع األوسع نطاقاً   شمياألرثوذوكس األ  ة طائفجمتمعات  لعديد من  ا
، وكيف ينتجون  م أطفاهل  ون ، وكيف يربونمن يتزوج  يهمميلي عل  فهم يعيشون أسلوب حياة منظم دينياً 

دعم  زيد من الامل  وال  االعرتاف ال يطلبون    احلاالتيف أغلب  أسلوب حياهتم. و   استمرار   يسمح  اقتصاداً 
وطلبت بعض    .فقط  طالبوا يف السابق بعدم التدخل   قد املايل من أجل محاية أسلوب حياة جمتمعاهتا. و 

احلق يف سحب أطفاهلم من التعليم اإللزامي يف    القرن املاضي   يف سبعيناتجمتمعات األميش األمريكية  
لب فيها من أطفاهلم البقاء يف  أبنه يف احلاالت اليت ط    حمتجني ،  -  وكان هلم ذلك   -   الرابعة عشر سن  
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سن   حىت  عشراملدرسة  للخروج  واكان  السادسة  عرضة  جمتمع  أكثر  معدل   هممن  أن  وزعموا    احمللي. 
 Burttعلى مر الزمن )األميش  أسلوب حياة    استمرار  عدم من شأنه أن يؤدي إىل    هذا  املرتفع   خروجهم
وسع  من الطلب األ  مستمداً   -  يف هذه احلالة  - (. كان حق اإلعفاء الذي طالب به األميش  1994

 .الثقافة نفسهاقد تتالشى من دون اإلعفاء  إنهقالوا ثقافة؛ و العلى الذايت احلفاظ   وهونطاقاً 

 

يف جمال  لعل أكثرها يكون سلطة القانونية، و لل  معينة  الدولة أن حترتم جماالت  منطلب وميكن أيضا أن ي  
السلطة    من الطالق، وتطلب  و ما تنظم األقليات شروط الزواج وحضانة األطفال    غالباً قانون األسرة. و 

القضائية يف  ب  تقومالقانونية أن   الوالية  القانونية جلماعات األقليات ملمارسة  ذلك. إن احرتام السلطة 
ما يزعج منتقدي حقوق األقليات الثقافية، وذلك ألنه قد    عادةً الطلب الذي    ذاتقانون األسرة هو  

ا ترسيخ  إىل  احلضانة اب  الجحافيؤدي  اتفاقيات  أو  الطالق  تسوايت  يف  املثال    ملرأة،  سبيل  على 
(Shachar 2001; Bakht 2007  .) الدول اليت تعرتف ابلسلطة القانونية  تطالب    عامةً   إذاً و

جلماعات األقليات يف جمال قانون األسرة أيضاً أولئك الذين يشاركون يف هذه اإلجراءات القضائية أبن  
إلذن  ابيف كثي من األحيان    لنفسها   اتاألغلبي  ذات  دول ال حتتفظ  يفعلوا ذلك عن طيب خاطر؛ ولذلك  

أن حتاول   هنا على الدولة  بللذين قد ال يتمتعون حبماية كافية. وجي  لتدخل يف هذه اإلجراءات دعماً اب
على    ضمان محاية حقوقهم الدستوريةمن أجل  إجياد توازن بني تقدمي دعمها ألضعف أفراد األقليات )

املطالب املشروعة جلماعات األقليات ابالستمرار على مر الزمن،    يغفل عنوالتدخل الذي    ،(سبيل املثال
 .وذلك جزئياً من خالل ممارسة سلطتها يف اجملاالت الرئيسية

 

حق مجاعة ثقافية    وهو  األشكال الشائعة األخرى حلقوق احلفاظ على الثقافة  أحدحقوق االستبعاد  تعترب  
أكثر    قبول   شروطوجود  من أن    ختوفهم، بسبب  هلم  االنتسابأو  ألراضيهم  خرين  آلا   انضمام يف رفض  

بتقويضهاي  سخاءً  على  عملياً   ا ييعهمت  من خالل   هدد  السيطرة  املزعوم يف  الدول ابحلق  تتمتع  وكما   .
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  فإن   ،االنضمام(، ومن يستطيع أن يطالب حبقوق العضوية حىت بعد  ٣أدانه يف القسم    نوقش حدودها )
القضائية   الوالايت  الدولةبعض  االستبعاد مستشهدة أبمهية  كذلك  تزعم    داخل  املزدوج يف  احلق  هذا 

يف استبعاد األفراد    هاجمتمعات السكان األصليني حبقيف بعض األحيان  وقد طالبت    .احلفاظ على الثقافة
األصليني    شخاصأزواج األ   مثل )  اآلخرينيف استبعاد    ها غي األصليني من االستقرار على أراضيها أو حق

أن  احلق يف  مبا يف ذلك احلق يف التصويت )أو   ،عضويةمعينة يف الاألصليني( من مزااي  السكان  غي  من  
السلطة الشرعية للمجتمعات    البت يف   دولحماكم ال  من. ولقد ط لب  ونسيحكم  ملنيكون هلم رأي آخر(  

 (.  Song 2005األصلية الختاذ هذه القرارات )انظر  

 

الثقافة   تنتقادات اليتالاب  يرتبطاً  سي حقوق احلفاظ على الثقافة املوصوفة أعاله حتدايً عتشكل   عامل 
أي مطالبة ابحلفاظ على الثقافة ترتجم يف واقع األمر  إذ يقول بعض النقاد أن   ،جمموعة شاملةعلى أهنا 

اء  عضأتقييداً للنساء و أكثر    أيضاً   كونالسيطرة على األعضاء، واليت ت  فيما خيصإشكالية  ات  مطالبإىل  
غي الليربالية مثل    عات و مجملتطلب ما يسمى اب  عندما  ايً قو   فرضاً    يفرضحتدايً   هذايعترب  . و جمتمع امليم

تفرض هذه احلقوق )يف نظر النقاد( على األطفال ضد    عندماميش حبقوق احلفاظ على الثقافة، و األ
بعض القيم الليربالية الرئيسية مثل االستقالل    فض عات غي الليربالية هي تلك اليت تر و م إرادهتم. إن اجمل

نظم تعليمية تثبط عملية  من خالل  جملتمعات احمللية  دعم هذه ايف كثي من احلاالت    ويتمالذايت واملساواة؛  
من خالل  و جتنب تدريس املهارات والقدرات اليت متكنها عادة،  من خالل  ، و ستقالل يف اختاذ القراراتاال

جيدها مناصري فكر  بطرق    غيهم  لى بعض األعضاء ع  علي من قدررمي اليت ت  تسلسل اهل واعد الق   فرض 
جمموعة    هابعتبار ال يريد أن حيافظ على نفسه   احمللي أن اجملتمع يف    شكلة املتكمن و   .املساواة غي مرضية

للمنافسة    من التجانس الثقايف الذي ال يرتك جماالً   نوع    افظ على أن حي  ثقافية مميزة فحسب، بل يريد أيضاً 
املرأة عرضة لرجال  هذه  األخية    رمي تسلسل اهلال ما جتعل قواعد    أو معارضة قيمه وممارساته املركزية. وكثياً 

قوة قد يطلبون أشكال خمتلفة من اخلضوع اجلنسي هلم، ويعيدوهن أطفاهل  نأكثر  لرعاية  البيت  ،  نإىل 
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ا يسمى  هذه األنواع مم  تعترب عقوابت قاسية.    ى انتهاكها عل  يرتتب صارمة    يةسلوك  عدقوا  ن ويفرضون عليه
الثقافية"    بـ الذي جيعل أي شكل من أشكال دعم    من النوع   –نقاد  يف نظر بعض ال  -"املمارسات 

 (.  Okin 1999) يف الغالب تربيرهماية األقليات الثقافية أمراً ال ميكن حل الدولة 

 

أن املرأة قد    حفاظ على الثقافةللالكثية  قوق  احل   هذه  االعرتاضات علىتخلل  ومن دواعي القلق اليت ت
ال تكون راغبة يف املشاركة يف هذه الثقافات، وابلتايل فإن احرتام حقوق احلفاظ على الثقافة يودع املرأة  

من اخلطأ افرتاض أن  ابلنسبة لكثيين  ولكن    .منها  اهلرب يف حياة ال ختتارها وال تريدها وال تستطيع  
وحيرتمن    عميقاً   تقديراً هن احمللي  يقدرن جمتمع منهن  ، ألن كثيات  فقطالعضوات ال يتعرضن إال لإلكراه  

  يف هذه احلاالت   توجد . و ارفضن بعضهكن  يإىل محايتها، حىت وإن  اجملتمع  والقيم اليت يسعى    عرافاأل
إىل   الشمولية  منظورمن الثقافة  ملةحماولة لالنتقال من معا  -املنظرون السياسيون   فيها  بحث ي عندما -

والسرد.    منظورمن    ملتهامعا ابلنسبة  )  اتألقليل القمعية  ثقافات  الوحىت    - الثقافات  ختضع  احلوار 
  منون للتغيي، ورمبا يكون أفضل مصدر للتغيي هو األعضاء امللتزمني التزاماً عميقاً والذين يؤ   -لليرباليني(  

.  املرأة يف احلقوق   مساواةاليت ال حترتم  القيم  لقيم الرئيسية ويرفضون غيها، مبا يف ذلك تلك  ابطواعيًة  
يتناول    ، حيثاحلوارالثقافة من منظور  (  Deveaux  Monique)  مونيك ديفوكس  شرحيعامل  
اللوايت يقبلن بعض عناصر ثقافتهن،  و املشاركات البالغات يف الزواج العريف يف جنوب أفريقيا  هذا    شرحه

. (Deveaux 2007)  ى خر أ   عناصر   غييولكنهن يهدفن إىل احلصول على صوت على الطاولة لت 
الوقت    بل تتغي ابلفعل   تغي الثقافات ميكنها أن تأن  يف  هنا  احملفزة  الرئيسية  الفكرة    تكمن و  مع مرور 

  وفقاً هو مصدره. و أو ما  من    وإمناما يهم ليس التغيي نفسه  أن  ها، و فيأعضائها    اخنراط لكيفية    مستجيبةً 
  حتد  ذا  ه  ويعترب  –د ذاهتا  حبذا الرأي، فإن هدف حقوق احلفاظ على الثقافة ليس احلفاظ على الثقافة  هل

احلق يف محاية قدرة أعضاء اجملموعة على تشكيل    اهلدف هو بل    - قد يكون مستحيالً على أية حال  
 .ثقافتهم ومحايتها من مصادر التغيي غي املرغوب فيها
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  لكن تمي  -  صارمةثقافية    اتلطلب  نو خيضع أي أشخاص آخرون  و   -ويزعم آخرون أنه ما دامت النساء  
القدرة  )أو  فعلى  حق  اجملتمع،  من  اخلروج  األيجب  (  هذا  على  للبقاء  اختيارهن  مع    ساسالتعامل 

(Kukathas 1992  .) أمهية    ارس بشكل حقيقي مي  تشكل اجلهود الرامية إىل جعل احلق يف اخلروج  و
يكربى   الذين  )ب  عتقدونألولئك  هذه  النظر   Kukathas 2012; Holzleithnerوجهة 
(. وبذلك يتعني على الدولة أن ختتار املوارد اليت توفرها ألولئك األعضاء الذين قد يرغبون يف  2012

أنفسهم يف اجملتمع األوسع. ففي بعض الطوائف الدينية    بناءلوسائل الالزمة لاخلروج ولكنهم ال ميلكون ا 
مشرتكة وال ميلك األفراد أي ممتلكات أو موارد شخصية؛ ونتيجة  للممتلكات  األرثوذكسية تكون امللكية  

حلياهتم    أتسيسهميعتمدون عليه أثناء    ما  ذين يرغبون يف اخلروج من اجملتمع احملليلذلك ليس لدى ال
  احلياة خارج جمتمعاهتم وا  لفأي  ملو متدن  تعليم  ذوو  يكون األعضاء    ىخر جمتمعات حملية أيف  و اجلديدة.  

بوسع   إذاً . على إعالة أنفسهم يف اجملتمع األوسع يندر ا ق وهم غيمن جمتمعاهتم وابلتايل خيرجون ، احمللية
املستقبلة   احمللية  الدول  جمتمعاهتم  من  اخلارجني  تقدم  ألولئك  خمتلفة،  الدعم  هلم  أن  توفي    مثل بطرق 

حتقيق االكتفاء    الحقاً توفي التعليم حىت يتسىن هلن  فيها  املالجئ للنساء اخلارجات )والرجال( حيث يتم  
اخلارجني من جمتمعاهتم  . وقد يبدو أن اختيار دعم  العام للمجتمعنسيج  يف ال  ت الذايت بوصفهن عضوا

حقوق احلفاظ    إنكارعلى أنه  اخلارجني  دعم  ال ي فهم  . ولكن  ايقوض قدرة الثقافة على احلفاظ على ذاهت
كثر  اختيار القيام بذلك من التزام الدولة حبماية حقوق مجيع أعضائها مبن فيهم أ ينبع  على الثقافة؛ بل  

 .  ، على أفضل وجه ممكناً ضعفالفئات 

 

 لثقافةاخسارة  عدم حقوق   ٦.٢

بني أحد احلقوق املختلف عنه اختالفاً  وينبغي التمييز بني احلق يف احلفاظ على الثقافة املوصوف أعاله و 
ظ يف احلاالت اليت تكون فيها  االذي يركز على احلفو   ثقافةلل  القسريةق يف عدم اخلسارة  احلطفيفاً وهو  
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احملتملة انمج  ثقافية عاجزة نسبياً العة  و م فيها اجملتكون  و قوى خارجية  ممارس من  ة عن إكراه  اخلسارة 
أعاله   على النحو املبني  – بطريقة أو أبخرىال مفر منه  اً بطبيعة احلال أمر التغيي الثقايف  يكونف. اهءإزا
. بل إن  الواقع أبداً يف  اثبتة    غي ، فالثقافات  احلوار  منظور   نظر للثقافة من وال سيما إذا كان املرء ي  -

مركزية    معر  فةكوهنا  الثقافة يف وقت من األوقات قد تتوقف عن    تعر  فوالقيم اليت    عرافاملمارسات واأل
يف الواقع  إنه  لذا ف.  االقتصادي والبيئي والسياسي  منهاأسباب    عدةل  ذلك  يرجع ، و يوماً ما  لتلك الثقافة

يف بعض األحيان تكون  إذ أهنا  .  وهذا أيضا  ال يدعو لألسف دائماً ،  قدر مابال مفر من اخلسارة الثقافية  
موضع ترحيب ألن التغييات    أحياانً خارج سيطرة الثقافة، وتكون  تقع  لعوامل خارجية    طبيعيةً   استجابةً 

. وقد ختتار اجملموعة  وممارسات ثقافية أكثر مشوالً محاية حقوق اإلنسان أو إىل تقاليد  حتسني  تؤدي إىل  
وكما    -   لذلك للعوامل البيئية املتغية. و على سبيل املثال    الثقافية تغيي أساليب إنتاجها املركزية استجابةً 

صامو  شيفلرئزعم  تدعم  النظر وجهة  رفض    جيب  -(Samuel  Scheffler)  يل  قوايً    اليت  دعماً 
اافظة  احمل الثقافات    -لثقافة  على  التغيي  مجيععن    مبنأىأن تكون    جيبواليت مفادها أن    -   أشكال 
(Scheffler 2007  .) 

 

أهنا غي قادرة على    وهي  وجيهة   ةلب امطومع ذلك قد يكون لدى ثقافات األقليات يف بعض األحيان  
ابلتايل  وتية التغيي. و   التحكم يفمحاية نفسها من التغيي الثقايف غي املرغوب فيه أو أهنا غي قادرة على  

ملواتية  ملساعدهتم على هتيئة الظروف ا ذي تقدمه الدولة  الدعم ال    من قد حيق هلم احلصول على أشكال  
مقاومة التغيي الثقايف غي املرغوب فيه. فعندما تطلب األقليات اللغوية دعم الدولة    مبوجبها ليت ميكنهم  ا

  هو أحياان    هم لذلك على سبيل املثال، يكون تربير   األقليات حدى لغات  لالستمرار يف تعليم األطفال إب
 .  بيةلغة األغلتقان إأو  يف مواجهة الضغوط الرامية إىل اعتماد تلك اللغة من االضمحالل محاية 
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على تقويض ثقافات األقليات على مدى سنوات بل    شديداً   تركيزاً يف حاالت أخرى  تركز األغلبية  و 
الدول املستعمرة سياسات   السكان األصليني  جملماعية  اجلابدة  اإلوعقود. فقد اتبعت  على    -تمعات 

  يف إن أحد العوامل الرئيسية    هو تقويض قدرهتا على البقاء كشعوب مميزة. و   صريح   لغرض   -   سبيل املثال 
أن يكون  ليس ابلضرورة  و   ،على األقليات  قسرايً تقييم حاالت اخلسارة الثقافية هو ما إذا كان التحول  

تغيي الظروف البيئية أو االقتصادية، بل عن طريق وكالء يعتزمون تقويض الثقافة من خالل    من خالل
العمل عل قيمتها بصورة نشطة ومن مث  تقويض  جتريدها من    استمراراً ستمراريتها  الالزمة ال  ظروفال ى 

جتعل  ال    –  تلك العواململ يكن متوقعا لوال    -تولد تغياً ثقافياً  اليت    كيديةالعوامل اخلارجية الإن  .  راسخاً 
فيما يتعلق مبجتمعات السكان    مثالً   ،اتللتعويض  ة قضي  أيضاً   ولدبل ت  ،فحسبله  ؤسف  يأمراً  التغيي  من  

 :Phillips 2018)"  ضوعأو التمييز أو اخل  انتزاع امللكية من  األصليني حيث توجد "أدلة على اتريخ  
97  .) 

 

 الثقافة  عن حقوق الدفاع  ٧.٢

والقيم الثقافية لألقليات    عرافيف البيئات القانونية دفاعاً ثقافياً موضحني أن األأحياانً  املسيؤون    يستخدم
سببية يف تفسي السبب الذي دفعهم إىل ارتكاب    صلةذات    -وقيم األغلبية    أعرافمع    تتعارضاليت  و   -

يف حتديد العقوبة.    مهمعامل خمفف على أنه الدفاع الثقايف يف بعض األحيان   قد عوملهبذا  و خطأ ما. 
لنفس القيم    وفقاً   أبمهية االعرتاف أبن األقليات ال تعمل دائماً احلق يف تقدمي دفاع ثقايف عادة  ي ربر  و 

تستحق    عرافواأل االختالفات  وأن هذه  لألغلبية،  القانوين  النظام  فيها  املمثلة يف  اجملاالت  النظر  يف 
السابق  األحكامالقانونية. وقبلت   املثال    -تفسيات مفادها    القضائية يف  ما دفع  أن    -على سبيل 

على سبيل املثال  ف الثقافية.    عراف مزيج من العار والغضب املرتبطني ابأل  هو  اخلائنني شركائهم    لقتل الرجال  
ت ت قرُّه  كان  (فاطت خال ابأن الرجال الذين زعموا أن "االغتصاب اجلماعي" )املعروف ثقافياً ابسم الزواج  

شريكات متواطئات فحسب، بل  يث مل تكن النساء  حب  -   وسيلة لتأمني زوجةعلى أنه  مونج  اهلثقافة  
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بدفاع يف الدعاوى    نظو حي أهنم    اً بعد اآلنمل يعد مفهوم  -  كن يف الواقع شريكات راغبات يف ذلك
قوة التفسيات "الثقافية"    قد تناقصت(. ومع ذلك ف Song 2005ابالغتصاب )  م القانونية اليت تتهمه

من هذه الدفاعات  أن كثي  ترى    دولت اليف اجملاالت القانونية الرئيسية مع مرور الوقت، حيث أصبح
بعض األقليات أو يف اجملتمع    عنداليت ال تزال قائمة سواء  و تغطي يف الواقع املواقف األبوية واملسيئة للمرأة  

 .األوسع

 

كما  و متجانسة،    تلة اجلرمية مبثابة معاملة للثقافة كما لو كانت ك  عن"الثقافية"    دفاعاتالما تكون    غالباً و 
احرتام الثقافة اإلذعان لكل    عنال ميكن أن ي  ضحااي. ولكن "المن    بدالً تفسيها  ب  على ثقة  اجلناةأن  لو  

القائمة حقاً"   الثقافة  تراه سلطات  ذلك  (.  Gutmann 2003: 46)ما  من  فإنه  وعالوة على 
"احرتام الثقافة" يف اجملاالت القانونية االختالفات بني أنواع التوقعات    لـالضرورة العامة  املمكن أن تتجاهل  

عامل  ، واليت قد ي  الزمة عة واألفعال ال املسموح هبا واألفعال املشج  الثقافية واليت قد ترتاوح بني األفعال  
سمح  تأن    ميكن  وكذلك (.  Vitikainen 2015: 162قانونية )  أمهية  وبعضها فقط على أنه ذ 

شد الثقافة بطرق  حت قوالب منطية، وأن "  على أهناشجع متثيل ثقافات األقليات )وخاصة غي الغربية(  تو 
 Phillipsاملنتمني إىل جمموعات ثقافية معينة" )  شخاصاأل   عن ة  واسعالتعميمات العلى    بعبثيةتشجع  

معاملة الثقافة    يفللدفاع الثقايف    شروطاخلطر الذي ميثله القبول غي امليكمن  و   (.99 & 81 :2007
  قد عتولكن يتعامل أفرادها على أهنم غي قادرين على اختاذ قرارات مستقلة.  أهنا  ابعتبارها شاملة حبيث 
  -   انب العديد من العوامل األخرى جب  -   لثقافة لمن املمكن  ه  نإذ أ  بعدم صحتهمنتقدي الدفاع الثقايف  

تفسي   من  تشكل جزءاً  ولكن  ةاطئاخلل  اعماأل  ممارسةأن  عليها،  احلقيقة  أ"  جيب  يف  أبداً  ال ختطئ 
 (. Phillips 2007: 98" )ةالكامل

 

 (ضد االستيالء الثقايف)أو حقوق   احلصريالثقايف االستخدام حقوق  ٨.٢
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  التعبي أشكال  أو  القطع األثرية الثقافية  حق ثقايف أخي يطالب به البعض وهو احلق يف التحكم يف    مثة 
( عام  بشكل  الثقايف  احملتوى  استخدام  أو  و Matthes 2016الثقايف  احلق  احلق  هذا  يعترب  (.  هو 

اليت   األخية  اخلالفات  الثقايف،  ت املطروح يف  االستيالء  أنه  ويعرف ركز على  غي  من  قيام طرف    على 
 & Lenard)  عادة ما يكون رمزاً أو ممارسة لآلخرين"و قيمة ثقافية،    استخدام "شيء ذ اب  اءعضاأل

Balint 2020  .)جتديل هي  ابالستيالء على الثقافة  تهمة  ة على األفعال املشائعومن بني األمثلة ال  
زايء  األيف    لعمائم ا   رتداءوا  ( اهلالوين)  لعيد القديسني مالبس السكان األصليني    وارتداء   لشعرهم البيض  
بـ  يف مجيع هذه احلاالت  ي تهم غي األعضاء  و   .تعليم اليوغابنوب آسيا   ينتمون جلمدربني القيام  راقية و 

حصرية    . وبناء على هذا الرأي، فإن للثقافات حقوقاً هلمستيالء" على ممارسة أو رمز ثقايف معني ليس  اال"
هذه    ي عتقد أنيف كثي من األحيان    هألنتراها مناسبة، وذلك    حسبمايف استخدام "منتجاهتا" الثقافية  

أولئك الذين    اللجدل، وكثياً ما يسخر منه  ةمثي   ه ذه  تعترب وجهة النظر ويتها. و هل   ابلنسبة   حموريةاملمارسة  
والفنون    املأكوالت مبا يف ذلك يف    للممارسات والرموز الثقافية  مشاركةجمرد اختالط و هو  أن التاريخ    يرون

لثقافة  ا عتمد على فهم  ت  احلقوق على أهناب  املطالبة  هذه  هم تعامل سخريتواللباس واملمارسات الروحية؛ و 
ابملثل  غي مرغوب فيه. ومن األفضل   وأيضاً  تغي مبرور الزمن، وهو أمر غي دقيق اترخيياً تال  أبهنا اثبتة و 

الشعوب هي اليت جترب الفن    ليستتنتمي إىل "اإلنسانية": "أهنا  القطع األثرية الثقافية الرئيسية    فهم 
 (. Appiah 2009" )الرجال والنساء م إهنبل وتقدره: 

 

  عر فة امل لممارسات أو الرموز  لوهو االستخدام الكامل أو احلصري    - احلق املطالب به  رمبا ال تنفذ الدولة  و 
على أفضل وجه، على الرغم من أن الدول ميكن أن تشارك يف ممارسات هتتم ابألضرار اليت    - لثقافة  ل
منح إلنتاج    على هيئةعلى سبيل املثال ميكن للدعم املركزي للفنون  ف االستيالء الثقايف.    انجتة عن زعم أهنا  ي  

، وميكن أن يوجه التمويل إىل الفنانني وماذا سينتجمن يطلب الدعم   جتاه  فنية أن يكون حساساً   أعمال
  اً وجيه   اً م سببقد  ويرفض ابلتايل )ما مل ي    يهدفون إىل إنتاج منتجات حمددة ثقافياً و   ةليد معيناتقل  ينتمون
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 ;Rowell 1995خارجية إلنتاج فن "داخلي" )ثقافية  اليت تبذهلا جهات    اجلهود ( دعم   لذلكجداً 
J. O. Young 2008 ًعندما يكون جمتمع ثقايف معني    (. ويكون احلق املطالب به أقوى نسبيا

أن "ترتك" مجاعة األغلبية  عندما يكون اجملتمع الثقايف قد طلب صراحة    ة القو ن  يواز مضحية الختالل  
رمزاً ما  ممارسة   أفراد    وعندما،  معيناً   أو  استخدامجمتمع  يستفيد  من  املمارسة    هذا  األغلبية  أو  الرمز 

(Lenard & Balint 2020  ،وكما هو احلال يف حاالت أخرى .)احلق الذي تطالب به    يكون
وجمموعة    صاحبة املطالبة   بني األقليات  استمرار لعدم املساواة كون هناك  يأقوى عندما  ما  مجاعة ثقافية  

 .األغلبية

 

 . مطالبات احلقوق الثقافية لألغلبية ٣

األغلبية  جمموعات  . كما تقدم  عادة  يف مطالبات احلقوق الثقافية اليت تقدمها األقليات  الثاينحبث القسم  
ثقافية ال سيما   مبا ميكن أن  مطالبات  يتعلق  أراضيها وكذلك فيما  يتعلق ابستبعاد اآلخرين من  فيما 

 .قبوهلم الذين مت   أولئكب به يطال

 

 حقوق االستمرارية الثقافية واالستبعاد ١.٣

وأحد اجملاالت اليت تطالب فيها مجاعات األغلبية حبق ثقايف هو جمال اهلجرة. وابلنسبة للبعض، ميكن  
جمموعات حمددة  الدول يف تشكيل ثقافتها سبباً مشروعاً الستبعاد اآلخرين بشكل عام و أن يكون حق  

  السيطرة على ما يعزى هذا الرأي إىل مايكل والزر الذي يقول إن حق الدولة يف    أحياانً. وكثياً منهم  
 بقدرهتا على  وثيقاً  حدودها يرتبط ارتباطاً 

موعة من الناس امللتزمني ببعضهم  وسياسة وثقافة جم   يةالدفاع عن احلرية والرفاه
 .(Walzer 1983: 39)  البعض وحبياهتم املشرتكة
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يف  كما جاء فإن حق الدولة يف السيطرة على ثقافتها هو حق أساسي حلماية "وعيها اجلمعي"،  هلذا و 
 .قسم األولال

 

من الباحثني ألسباب متعددة. ويتمثل أحد األسباب يف أن    كثي من ال  معارضةً وقد واجه هذا االدعاء  
حماولة    -يف الواقع    -ما كان    االدعاء أبن الدولة قد تستبعد املهاجرين احملتملني ألسباب ثقافية كثياً 

قال إن معتقداهتم وممارساهتم تتعارض مع القيم  لسن تشريع متييزي يهدف إىل استبعاد املهاجرين الذين ي  
ثقافة األغلبية أو حىت تقوضها. وكثياً ما كان االستبعاد القائم على ما يسمى ابألسباب  ل  ةعر  ف امل  عرافواأل

واترخيياً  وعرقياً.    طائفياً و أبن الدولة تفضل أن تظل متجانسة ثقافياً ودينياً  مفادها    مطالبةالثقافية هو  
، مبا يف ذلك على سبيل املثال  املنبوذة حالياً يف هذه املمارسات التمييزية    اً حيصر اخنراطاً  اخنرطت الدول  

 .التاسع عشرقوانني االستبعاد اآلسيوي اليت كانت سارية يف أمريكا الشمالية يف أوائل القرن  صيغ

 

ظر املسلمني  حب نفس االهتام مثل تنفيذ ما يسمى    اليت حدثت مؤخراً العديد من القضااي  ستحق  تأيضاً  و 
( يف بعض  2015أثناء ذروة األزمة يف سوراي )   لطلبات املقدمةيف الوالايت املتحدة أو فيما يتصل اب

هناك رفض واسع  لكن  (. و Song 2018سيحيني على املسلمني )امللالجئني  البلدان إبعطاء األولوية  
  ، جرةيف جمال اهلبني املنظرين السياسيني للهجرة للسياسات التمييزية    -  اً أو ضمن  ةً ح اسواء صر   - النطاق  

حىت بني أولئك الذين يدافعون عن احلق العام للدول يف استبعاد املهاجرين والالجئني ألسباب عديدة  
 (. Miller 2005)من بينها احلفاظ على الثقافة 
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حىت ولو كانت قي مة حقاً ألعضائها    -يف أن ثقافة األغلبية    أعممن شك    معارضةللاملصدر الثاين    ثقوينب
  استعيت )  منهم اجني  تاستبعاد املهاجرين وخاصة احمل  توجب على أهنا تس  مبا يكفي عامل  أن ت    جيب  -

فإن العديد    ،. وحىت لو مت التسليم أبن الثقافة قي مة ابلنسبة لألغلبية(2018Songالضرورة من    صيغة
 .أو العيش  من أللاستبعاد من هم يف أمس احلاجة    تستوجبمن العلماء يعتقدون أن محايتها ال ميكن أن  

 

على    -  ساهميدافع عن وجهة النظر القائلة أبن الثقافة من املمكن أن ت  أن هناك من  على افرتاضولكن  
متتلك    على أهناالدولة    عاملت    هناك ما يدعو ألناستبعاد املهاجرين، ف   يف  -األقل يف بعض احلاالت  

احلق   ما يشبهإىل حد    طالب بههذا احلق امل  بدوي(. و Miller 2005احلق يف االستمرارية الثقافية )
أعاله، وهو ال يربز األبعاد العاطفية لتعلق   شار إليهاخسارة الثقافة( امل عدميف احلفاظ على الثقافة )أو 

ها  فعر   تواليت  األغلبية بثقافتها بقدر ما يربز تفسيها العملي. وبناًء على هذا الرأي، فإن أي دولة بعينها  
الثقة اليت تعتمد عليها الدول الدميقراطية يف السعي إىل    ززتع  فهي ألهنا مشرتكة  و   ،"ثقافة عامة مشرتكة"

ل ثقافة عامة  يف حد ذاهتا  قيمة خاصة    هناك   يسحتقيق أهداف سياسية واجتماعية مشرتكة.  تشكل 
امل،  مشرتكة القيم واأل  زج بل إن  اليت تنتج    ف ار ع بني جمموعة من  القي م  "ثقافتنا"واملمارسات    ، ويف هو 

بعض  ابلتايل  وكذلك  ؛  أعلىالثقة  تكون  ها  جودو  تتطلب  اليت  السياسات  لدعم  للتعاون  االستعداد 
خاصًة  على سبيل املثال االلتزام إبعادة توزيع السياسات االجتماعية اليت تعود ابلنفع    منهاالتضحية،  

(.  Gustavsson & Miller 2019)انظر على سبيل املثال مقاالت  شد حاجًة  على من هم أ
الدولة اليت تسعى إىل فرض السيطرة على القبول    ال تعترب  –  يدافعون عن هذه اآلراء   ملن وفقاً    -لذلك  و 

خاضع للرقابة )بدال من احلدود املغلقة(    قبولأبسباب "ثقافية" عنصرية وال متييزية، بل تسعى إىل    متذرعةً 
  ف ار عواألما يكفي من جمموعة القيم    تبنمن   -فرتة زمنية كافية  خالل -اجلدد   الوافدون حىت يتمكن  

الثقة اليت تقوم عليها السياسات اليت  عر  فواملمارسات امل هذه    ثل متة، ليتمكنوا من تربير وتوسيع نطاق 
 .السلع ذات القيمة املوضوعية 
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 االندماج   فرضحقوق االستمرارية الثقافية و  ٢.٣

دولة احلق يف  الالدول اليت تدافع عن حق االستمرارية الثقافية على مستوى القبول يف    تستخدموعادة ما  
وقيم األغلبية، حبجة    أعراف   تبن" اليت تشجع الوافدين اجلدد على  ندماجسياسات "اال   فرض اعتماد و 

التبن، كلما   الوافدين  من    االندماجسياسات    طلب القبول نفسه. وت  زادأنه كلما تسارعت وتية هذا 
سياسات    أعراف  تبناجلدد   تطلب  بينما  األغلبية،  استيعاب    االستيعابوممارسات  األغلبية  من 

ثقافة األغلبية. وبناًء على هذه النظرة التقليدية املتعددة الثقافات،    عر  ف املمارسات املميزة عن تلك اليت ت
إىل العضوية عبارة عن    هممث انضمام   لةأراضي الدو فإن العملية اليت يتم من خالهلا قبول املهاجرين يف  

اجتاهني "شارع   يتطلب تكيف  "ذو  املضيفة  الوافدين  كاًل من  ،  والدولة  البعض مع  هلم  اجلدد    بعضهم 
(Kymlicka 1998) . 

 

؟ هل من املعقول أن نطلب من املهاجرين تبن  معقوالً   يعد طلباً الوافدين اجلدد ثقافياً  اندماج هل طلب 
االقتصادي    االندماج  عن  هنانغض النظر  ركزية للثقافة اليت انضموا إليها )ساملوالقيم واملمارسات    عرافاأل

بني  عادة  يتم التمييز    اهلجرة  دمج يف جمال    علم االجتماعالسياسة و أدبيات  الحظ أنه يف  نوالسياسي(؟  
زة من  دين اجلدد مبجموعات ممي  فاو ( عن االستيعاب، حيث يركز األول على الرتحيب ابل دماج )ثقافياً ناال
  يتبنواحيثما أمكن(، ويطلب األخي املهاجرين أبن   استيعاهبممعهم )وابلتايل    تنتقلوالقيم اليت    عرافاأل

؛ انظر  Brubaker 2001للمجتمع املضيف )ركزية  امل والقيم    عرافاألجمموعة  من  أكرب قدر ممكن  
النظرية السياسية بشأن التعددية الثقافية من املقبول  ولكن يف أدبيات  (.  Modood 2007  أيضاً 

  قدر  أن يتخلى  إشكالية )فهو يتطلب  معيارايً    عد على نطاق واسع أن الطلب على االستيعاب الكامل ي
من االنضمام إىل جمتمع جديد(، ولكن من    جزء  على أنهعن اترخيهم وهويتهم،    من املهاجرين   كبي  

 .ال التشجيع على االندماجشكل من أشك تقدمياملسموح به 
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على أمرين مرتابطني على األقل: األول  يستند ذلك  فمسموح هبا    ندماجاال  طلبات ولكن ما إذا كانت  
يتعلق مبضمون الثقافة العامة املشرتكة، والثاين يتعلق إبمكانية الوصول إىل األماكن اليت يتم فيها تداول  

  يتسم .  وواسع  متبلوراحليز الذي جيري فيه التداول بشأن ثقافة ما غي  يعترب  مضمون هذه الثقافة العامة.  
من    تبىني  وبعضها    ،: فبعضها اترخييهجوانب  بتعددواملمارسات والقيم الرئيسية    عرافمصدر األ عمداً 

استجابة للظروف الطارئة. واملطالبة أبن يدمج الوافدون    عرضياً   تبىني  خالل العمليات السياسية، وبعضها  
مطالبة ميكن  هي    -  على األقل  ةمعقول  بدرجةوممارسات ثقافة األغلبية    أعرافمبعىن اعتماد    -اجلدد  

أكرب يف احلاالت اليت تكون فيها إمكانية الوصول إىل األماكن اليت يتداولون فيها    دفاعاً الدفاع عنها  
األصواتتكون  وابلتايل    عمومية لكثي من  ليشكل  و   .مفتوحة  الدقيق  الوصول" إىل    ـ املعىن  "إمكانية 

. حتديد ماهيته يف  مراقبته بشكل رمسي، حتدايً ، والدخول إليها ال يتم رصده أو  واضحة املعاملأماكن غي  
بقدر ما ترحب أبصوات  أبهنا متاحة للجمهور    الثقافات  ميكن وصفولكن النقطة الرئيسية هنا هي أنه  

صلة بني شرعية    ابلتايل هناك  فت السياسية وما إىل ذلك ــ.   الا جديدة ــ يف وسائل اإلعالم العامة ويف اجمل
الوصول  بني  و   –   ندماججزء من عملية االابعتبارها    – وممارسات ثقافة األغلبية    عرافاباللتزام أبالطلب  

 .دين اجلدد إىل اجملاالت اليت يتداولون فيهافا و احلقيقي لل

 

  أدبيات من    - ألغلبية  ل   فيما يتصل مبضمون الثقافة العامة املشرتكة  -عند النظر يف السؤال الثاين  أستعي  و 
القومية   لغة  أن  أعتقد  أنن ال  للقومية )رغم  السياسية  لتقدير  يف حد  النظرية    أمهيتها يف ذاهتا ضرورية 

. وحيثما تكون الثقافات  بشكل أو آبخرمسات شاملة  من خالل  املناقشة هنا(. وميكن تعريف الثقافة  
،  ةالعرق املشرتك/ثنية التاريخ والدين واإلمبا يف ذلك    ةثنيتستخدم عادة لوصف األمم اإل  سماتحمددة ب

من  و   .النضمام إليها واالعرتاف هبم أعضاء كاملي العضويةان اجلدد ديفاو ال  على  من السهل  يكونلن  ف
تستخدم عادة لوصف األمم املدنية مبا يف ذلك    من خالل مساتف الثقافات  عرَّ ت  عندما  جهة أخرى  



12/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 42

 

  اً بيرحكون أكثر تااللتزام املشرتك ابملؤسسات السياسية وااللتزام عادة ابملبادئ الدميقراطية الليربالية، فإهنا ت
اللغة  فاو ابل الثقافات اليت ت  اليت سبق اعتمادها دين اجلدد. ويف  ها  ف عر   يف هذا املدخل، من األرجح أن 

مسات شاملة وتشدد على    تتبىنالثقافة على أهنا شاملة، يف حني أن الثقافات اليت  تعامل  ة  مسات حصري
مع  و   .احلوار أو اهلوية  منظورتداول حمتواها تعامل الثقافة من  يتم فيها  إمكانية الوصول إىل املنتدايت اليت  

  منظورمن  ن أولئك الذين يتعاملون مع الثقافة  ألليس من الضروري أن يكون هذا هو احلال،  ذلك فإنه  
أهنم    معشكل أمهية مركزية هلا )تاتريخ أو دين  من  قد يعتقدون مع ذلك أن العناصر الرئيسية  احلوار  

مركزية(،   عناصر  ابعتبارها  العناصر  هذه  مالءمة  مدى  للتداول حول  صياغة    ميكن وابملثل  مستعدون 
 .اهلوايت على أساس السمات االستبعادية

 

واملمارسات    عرافدين اجلدد على تبن األ فا و تعريف الشمولية على مدى قدرة اليف  طريقة أخرى  التركز  و 
(. واألمر األساسي هنا هو  Lenard 2019يقدرونه )ما  الرئيسية للثقافة من دون التخلي ع  والقيم 

يف متييزها عن    - يف الوقت نفسه    - فيد  ياملسموح هبا لثقافة شاملة ميكن أن    العامة طوط  حتديد اخلأن  
وإذا مل يتم تعريف الثقافات إال  ".  شكلة "اخلصوصيةمبما أمساه الفالسفة    عاجلبطرق ت  ثقافات األخرىال

، فإن أي شخص سيلتزم ابلضرورة أبي دولة  ثلهااباللتزام ابملبادئ الدميقراطية الليربالية واملؤسسات اليت مت
حقيقة مفادها أن العديد من املواطنني وضح  ال ي ولكن هذا االستنتاج    .على هذا النحو يتم تعريفها  

األساسية  الليربالية  الدميقراطية    املبادئ  واحرتام ودعم  بتفسي دولتهم هلذه القيم ــ حيث يتم تبن  رتبطونم
حدود احملتوى الثقايف املسموح به واليت    رسيمت  اَ بطريقة حمددة ثقافياً. ومن املهم إذخر  آ  عىنواجملردة، ومب

التارخيية الرئيسية أو احملاداثت السياسية أو ال الثقافية. وال    رموزميكن أن تشمل االعرتاف ابللحظات 
ديدة؛ ولكنها  اجل  دولتهم  نوالتزامهم العاطفي  توجيه  دين اجلدد بفا و المن  تستطيع أي دولة أن تطلب  

دين  فاو المعلومات عن العالمات الثقافية الرئيسية اليت ميكن تعلمها، وتشجع    نقاًل معقوالً ميكن أن تنقل  
املرتبطة هبا، وأتمل أن يتحول تعريفهم العاطفي مع مرور الوقت    عرافاملمارسات واأل  تبناجلدد على  
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ميكن للدولة املضيفة أن تشجع على  (. Carens 2005)  - على األقل   جزئياً   - إىل الدولة املضيفة  
معقول، وأن    بقدرأن يكون احملتوى الثقايف العام للدولة املضيفة متاحاً    شريطةدين اجلدد  فاو دماج الان

هذا احلق    لفهم  أمثل وجه  قد يكونأيضاً. و معقول    بقدرالتداول متاحة  فيها  تكون املنتدايت اليت جيري  
الدول فيما يتعلق ابهلجرة،    تطالب بهعلى أنه مشتق من احلق يف االستمرارية الثقافية الذي  فهمه    هو

 .الوصول املذكورة أعالهإمكانية إذا ما استوفيت شروط فقط املطالبة به    جيوزوالذي  

 

ه أبنالقائل  االقرتاح    رفضاً قاطعاً   بعضهميرفض  و   ، ال يتفق مجيع العلماء على هذه النقطةبطبيعة احلال  و 
لثقافة الدولة اليت انضموا إليها. إن هؤالء الذين يتبنون    تقدمي تنازالتاجلدد    من الوافدين  طلبميكن أن ي  

على نو    قمعيةمتجانسة و دائماً  متغيات بشأن وجهة النظر هذه يتعاملون مع ثقافة األغلبية ابعتبارها  
 أشكال  على األقل ابعتبارهابعض األبعاد    جبانباجلدد، ويتعاملون مع طلب االندماج    الوافدينال حيرتم  

التمييزية والعنصرية  من    متنوعة  "تنظيف" انتهجت يفسياسات اهلجرة   Abizadeh)  املاضي  اليت 
دول  من  القادمني  املهاجرين احملتملني  من  . عندما طلبت هولندا  اً حقيقي  اً قلق  هذا  شكل وي.  (2002

غالبية إسالمية مشاهدة شريط فيديو واجتياز اختبار جملرد الدخول إىل أراضيها ــ وهو فيديو أظهر  ذات 
ــ    لون بعضهم قبيرجال مثليني   الفيديو على نطاق واسع لقصده  ومت شجب هذا  وامرأة عارية الصدر 
الق  التمييزي، بدالً  يم الليربالية اليت  من أن يكون )كما ز عم( حماولة لضمان قدرة املهاجرين على تبن 

وتبن  آليات تشجيع تعلم    مدى معقولية  يف  إنعام النظرجيب  عموماً  هبا ثقافة البلد. و تتسم    يفرتض أن
العواقب املرتتبة على عدم القيام  و مبني أعاله،    كما هو قيم األغلبية الثقافية، ابإلضافة إىل حمتواها الفعلي  

العديد من  يف    أن  تعقيداً هو بسبب أكثر    ، وما جيعلهأمراً معقداً   عدبذلك. ومن املؤكد أن هذا التقييم ي
الدولة املضيفة:   أماماجلدد احملتملني يف حالة ضعف  الوافدينيكون حاالت اهلجرة )إن مل يكن أغلبها( 

، ولذلك فإهنم يف كثي من احلاالت سيقبلون  قوي جداً إىل الدولة  لدخول  إذن لواهتمامهم ابحلصول على  
 .على االندماج دون شكوى  اليت جتربهم  اجلائرة اوالت احمل
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 اخلامتة  . ٤

األغلبية أن  جمموعات  و مهاجرة(  جمموعات  العديد منها    يكوناألقليات )اليت  جمموعات  من    كل    زعموت
فهم  دخل بدراسة الطرق املتعددة اليت ت  . وقد بدأ هذا املشىتبطرق  تيعاب  س"الثقافة" مهمة وتستحق اال 

  اجلديرعند املطالبة حبقوق ثقافية حمددة. ومن    استخدامهاالثقافة، وذلك لتفكيك الطرق اليت يتم  هبا  
تطلب  ببعضها البعض:    تكون مرتبطةكثياً ما    -من كال اجلانبني    -الثقافية    املطالباتأن هذه    ةالحظ م

من خالل املطالبة حبق ثقايف خمتلف. ويف  مع هذا الطلب  األغلبية    تجاوبحبق ثقايف معني وت  ما   أقلية 
األثر الذي    يف إطارجتاهلها يصاغ    هبا أو   طالبكثي من احلاالت، فإن اختيار احرتام احلقوق الثقافية امل 

األغلبية،   ثقافة  ذلك على  القول أبنسيخلفه  ي طلب    مثل  معينة  ثقافة    استيعاهباممارسة  مع  تتعارض 
أمهية خاصة.   امعني يعتقد أنه ذ عرفمع ممارسة أو  على وجه التحديد أحياانً  أواألغلبية بشكل عام، 

حق الفرد يف    م نعــ    "قضية غطاء الرأس"يف فرنسا أثناء    ة األخي املطالبة    ق دمت هذهعلى سبيل املثال  ف
تزام  لاال  خيرتق  إذ اعت رب أنهتغطية رأسه ابعتباره مظهراً من مظاهر االلتزام الدين اإلسالمي )أو اليهودي(  

 (.  Laborde 2008; Benhabib 2004) ابلعلمانيةالفرنسي 

 

  على حممل اجلد الضرورية للفصل يف هذه الصراعات بطرق أتخذ  املصادر دخل توفي وقد حاول هذا امل
و الذين    أولئك الثقافية  ابحلقوق  النظرية    الذين   أولئك يطالبون  تستفيد  أن  وأنمل  احرتامها.  يقاومون 

 .الصراعات هذه  ة عند نشأمن هذا التصنيف لتحديد االستنتاجات املرضية  يف املستقبلالسياسية 
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