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وتقدير شكر

ثمانينيات أواخر منذ الزمن، من طويلة مدىفرتة الكتابعىل هذا يف املقدَّمة األفكار تشكَّلت
أنني بيد وبلورتها، آرائي تشكيل يف ساهم من كل أشكر أن يل يتسنَّى وال العرشين. القرن
أنثيوس، وفلويا براون، بهائي عيل ياسمني من: كل إىل الخاص بالشكر أتوجه أن أود
وستيوارت وجاجديشجوندارا، جيدنز، وأنتوني وجيمسدونالد، كوهني، وفيل برا، وأفتار
وآن باريك، وبيكو ُمرجي، وكريم مولينو، وماكسني مودود، وطارق هيلد، وديفيد هول،
يوفال ونريا تومبسون، وجراهام سليرت، وديفيد روز، ونيكوالس فينيكس، وآن فيليبس،
أيًضا أفكارهم. عىل إطالعي وعىل بسخاء وقتهم من اقتطعوه ما عىل زبيدة، وسامي ديفيز
أكن لم شوبنا، ولوال بثمن. يُقدَّر ال دعًما سيتي جامعة مكتبة من َمنتون شيال قدمت

إنهائه. عىل القوة وال الكتاب يف البدء شجاعة ألستجمع





مقدمة

ر يوفِّ أن املجتمعية، النزعة من رقيقة بقرشة تزيَّن مهما الفردي، للخيار يمكن ال
باعتبارنا معنى حياتنا تعطي التي والتواصل باملثل واملعاملة التقدير روابط
املجتمعية الثقافات حق إطالق لنا يجوز ال آخر صعيد وعىل اجتماعية. كائنات
الناحية من — ذاته الوقت يف ع نوسِّ أن دون األفراد عىل معايريها فرض يف
عن االنشقاق لحق كحاملني األفراد حق نطاق — فحسب املثالية وليس العملية

األمر. لزم إذا ومعارضتها عنها والخروج األصلية مجتمعاتهم

(۲۰۰۰ هول، (ستيوارت

األسبقية تنال أن أبًدا يصح ال لكن التقدير، املختلفة الثقافات تنال أن من بد ال
األساسية. اإلنسان حقوق عىل

(۲۰۰۰ براون، بهائي عيل (ياسمني

نقًدا — واالختالف» والثقافة «الِعْرق كتاب —يف العرشين القرن تسعينيات أوائل يف نرشُت
املتحدة، اململكة يف آنذاك تمارسان كانتا كما العنرصية ومناهضة الثقافية التعددية من لكل
الثقافات إىل ينظرون الثقافية التعددية أنصار أن إىل وأرشُت التعليم. مجال يف سيما ال
وجوهرية، وأساسية ثابتة خصائص وذات متجانسة أنها عىل تبسيطية نظرة العرقية
منفصلة عرقية ثقافات تحتويعىل َسلطة» «آنية الثقافاتهي متعددة املجتمعات أن ورأوا
باعتبارها للعنرصية إشكالية تعريفات بموجب أيًضا عملوا وقد األخريات. إحداها تمس ال
حسبما «األخرى» الثقافات عن التثقيف خالل من عليه القضاء يمكن عقالني غري تحيًُّزا



الثقافية التعددية

الذين — العنرصية مناهيض أن إال واألزياء. الطهي فنون مثل خصائصسطحية تُعرِّفها
املتأصلة العنرصية معالجة إىل يتطرَّق ال األخرى الثقافات التثقيفعن أن إىل صوابًا أشاروا
نتاج باعتبارها للعنرصية اختزالية نظرة بموجب العمل إىل نزعوا — األغلبية ثقافة لدى
نوع نتاج — الثقافية التعددية أنصار رأى مثلما — وباعتبارها الطبقي، التفاوت أوجه

الزائف». «الوعي من
من هائل نحو عىل يُسَحب أن إىل سبيله يف البساط كان العملية، الناحية من لكن
السيدة حكومة يد عىل العنرصية ومناهضة الثقافية التعددية من كل أنصار أقدام تحت
بعضسياسات استهلَّ قد كان الذي ،۱۹٨٦ عام الكربى لندن مجلس بإلغاء وذلك تاترش،
ما إىل إضافًة املجاالت، من وغريه التعليم مجال يف العنرصية ومناهضة الثقافية التعددية
ردة كانت األثناء، تلك ويف األهداف. هذه من اإلعالم بعضوسائل سخرية من ذلك صاحب
يف الثقافية، التعددية من الخاصة صيغتها ضد هولندا يف بالفعل نشأت قد عنيفة فعل
ملا رسميٍّا ظهورهم يديرون — والعلمانية بالجمهورية بالتزامهم — الفرنسيون ظل حني
أُجريَت التي التجارب إطار يف أمريكية) أنجلو (أي ساكسونية» «أنجلو تجاوزات اعتربوه

متعددة. وأديان بعرقيات العلني واالعرتاف الثقافية التعددية ميدانَي يف
فحسب، بريطانيا يف ليس الثقافية التعددية عىل أعلِّق أن الكتاب هذا يف حاولت وقد
من الرغم عىل ذلك. ر توفِّ حيثما أوروبا أنحاء من وغريهما وفرنسا هولندا يف أيًضا وإنما
بعض وحتى وأسرتاليا األمريكية املتحدة والواليات كندا يف أيًضا مهمة تطورات حدوث
عىل باألساس يركز الكتاب فهذا شديد. بإيجاز إال عليها أعلق لم فإنني اآلسيوية، البلدان

الغربية. أوروبا
يف بعيد حد إىل منفصلني يصريان كادا مجالني بني الجسور مد هي نيتي كانت
عىل قضايا ويتناول السياسية، النظرية عىل األول يرتكز الثقافية: التعددية دراسة إطار
والدور — الجماعية الهويات عىل بتأكيدها — الثقافية التعددية بني التوفيق كيفية غرار
الدول دساتري عماد تمثِّل التي الليربالية إطار يف الفردية الحقوق به تضطلع الذي الرئييس
عىل ويركِّز السياسات، ودراسات االجتماعية العلوم مجال يف اآلخر ويقع الغربية. القومية
وعىل أرضالواقع، عىل املوجودة الجماعات انتماءات من وغريها العرقية االنتماءات طبيعة
التي السياسات ومجموعة العرقية، الجماعات بني القائمة للتفاعالت املميِّزة الفعلية السمة

وإدارته. الغربية املجتمعات لدى املتنامي الثقايف التنوع استيعاب بهدف َرت ُطوِّ
االعتبار القوانني تويل أن من لها بد ال فالسياسات املجاالن؛ يتداخل أرضالواقع، عىل
املتعلقة األفكار تكرِّس التي التعبري، بحرية املعنية القوانني املثال سبيل عىل الواجب؛
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التعبري حرية مبادئ بني القائمة والرصاعات التوترات كانت ما وكثريًا الفردية. بالحرية
ملتهبة مناطق إىل تتحول أخرى ناحية من وحساسياتها الجماعية والهويات ناحية من
شيطانية»، «آيات كتابه نرش لدى رشدي سلمان بشأن ثار الذي الجدل يف كما بحق،
للنبي الدنماركية الكرتونية الرسوم نرش ويف هولندا، يف جوخ فان ثيو املخرج اغتيال ويف
يتناول كان فصل حذف تعنيَّ فقد صارمة؛ قيوًدا فرض الكتاب هذا ِقَرص أن إال محمد.
الفالسفة أبرز من وهم تايلور، وتشارلز باريك وبيكو كيمليكا وويل باري براين عمل
حول الصلة ذات القضايا بعض تناولت لكنني القضايا، هذه عالجوا الذين السياسيني
الكتاب. هذا من عدة فصول يف الجماعية بالهويات واالعرتاف الفردية الحريات بني التوفيق
متعلِّق كبري فهم سوء ثمة كان أوًال: رئيسيتني؛ نقطتني يف حاليٍّا نفيس سأحرص
االستثناءات املثال، سبيل عىل األفراد. وحقوق الجماعات حقوق بني املفرتض بالتناقض
رضوب من رضبًا ليست الواقية الخوذات من بدًال العمامات بارتداء للسيخ تسمح التي
الحق إن بل األفراد، حقوق عىل تنترص أن الجماعات لحقوق تتيح التي الخاصة املعاملة
يحق وال أفراًدا، بصفتهم األفراد يمارسه الواقية الخوذات من بدًال العمامات ارتداء يف
حقوًقا تُعَط لم فالجماعة العمامة؛ ارتداء عىل سيخي فرد أي تجرب أن ككل للجماعة
بها استهللت التي املقتبَسة للعبارات اختياري من يتضح كما وثانيًا: أفرادها. عىل تميزها
له يُسَمح أن يجوز ال تقليدية ثقافية ممارسات يكون أن يُفرتَض ما أن أرى املقدمة، هذه
االنشقاق عىل عرقية جماعة أي أعضاء وقدرة األساسية اإلنسان حقوق اعتبارات بإلغاء
خاص نحو عىل القضية هذه وتتصدَّر العرقية. لجماعاتهم املفرتَضة الثقافية التقاليد عن
للنسبية مجال ال أنه ذلك ويتبع الثاني. الفصل يف الثقافية والتعددية النوع لقضية تناويل
أنصار كتابات يف ن تمعُّ أي أن والواقع الثقافية، التعددية إطار يف األركان مكتملة الثقافية
التي الشاملة الثقافية بالنسبية مدان منهم أحد من ما أنه يكشف سوف الثقافية التعددية

بها. يُتهمون ما كثريًا
أقل عىل — األخرية السنوات يف سلبية بدعاية حظيت الثقافية التعددية أن ريب ال
القرن ثمانينيات من بدايًة عليها ُشنَّت التي الهجمات أذرع اآلن امتدت وقد — تقدير
أوروبا أنحاء جميع إىل هولندا يف العرشين القرن وتسعينيات بريطانيا يف العرشين
وتقيِّم الثقافية، للتعددية الفعيل املعنى الكتاب لهذا املتعددة الفصول وتعرِّف الغربية.
هة املوجَّ االتهامات أغلب أن إىل لُت توصَّ وقد املتاحة. األدلة مقابل ضدها املقدََّمة الشكاوى
حينما فيها مباَلغ أو مضلَّلة إما العامة النقاشات يف تُعرض كما الثقافية التعددية إىل

13



الثقافية التعددية

التي وتلك االجتماع علماء يجريها التي األبحاث من املستَمدَّة األدلة مواجهة يف توَضع
الحكومية. التحقيقات ألغراض تُجرى

يف نتجت الثقافية التعددية إىل تُعَزى التي النقائص من العديد أن أيًضا جليٍّا صار
الدولة تفكك يف: االنتقال هذا ويتمثل بسببه، تفاقمت أو ثالثيٍّا»، «انتقاًال أسميه عما الواقع
مثل سبق فيما بالوداعة اتسمت التي للدولة، الخاضعة الوطنية األقليات َدْفع إثر القومية
بمطالب إسبانيا، يف والكاتالونيني والباسكيني املتحدة، اململكة يف والويلزيني االسكتلنديني
العاملية. واملؤسسات األوروبي االتحاد ملصلحة سلطتها أيًضا الدولة تفقد يفحني انفصالية،
من الحرضية املناطق يف السابقة التحويلية الصناعات معاقل يف التصنيع عن واالبتعاد
العاملية الحرب بعد ما حقبة يف األوائل املهاجرون استقر حيث الكربى، األوروبية املدن
التي االجتماعية الرعاية مخصصات وتقليص االقتصادي. التوسع ملطالب تلبيًة الثانية
التصنيع عن االبتعاد مسألة أن من الرغم وعىل السابق. يف بسخاء تمنحها الدولة كانت
النقالت هذه عىل للتعليق الكتاب هذا يف حيز يل يتوافر فال املناقشة، ببعض فعًال تحظى
باعتبارها دائًما الحسبان يف الثالث النقالت أخذ ينبغي أنه إال التفصيل، من قدر بأي

ومعاناتها. الثقافية التعددية روايات إطارها يف دارت التي األساسية الخلفية
بتقليص يتعلق فيما وتداعياتها ،۲۰۰٨ عام بدأت التي العاملية املالية األزمة تغذِّي
االرتياح بعدم تشعر شعوب لدى أكرب مخاوف البطالة، معدل وارتفاع العامة الخدمات
يف الرسعة بالغ التغيري معدل عن الناشئة الرسعة، املتزايدة االختالالت دوامة ظل يف بالفعل
أن إال والغرب. أوروبا إىل بالنسبة الحداثة» بعد «ما فرتة األحيان من كثري يف يُسمى ما ظل
والترشذم االقتصادي، األمن انعدام حالة تزايد عن الناجمة املخاوف من للغاية كبريًا ا كمٍّ
خالل الثقافية» «التعددية وتحولَّت الهجرة، قضايا عىل به أُلِقَي شموًال، األكثر االجتماعي
التي مخاوفها، الغربية أوروبا دول فيه تصب الذي الوعاء إىل يبدو فيما العملية هذه
بعيد حد إىل نطاًقا أوسع واقتصادية اجتماعية تغريات يف األحيان أغلب يف منابعها تكمن

الثقافية. التعددية وسياسات الهجرة عن الناشئة التغريات من
ال عيوبًا تعاني الثقافية التعددية أن أيًضا أرى أُقدمها، سوف وألسباب أنني، إال
إطار يف الثقايف»، «التواصل أي رقيٍّا؛ أكثر مرحلة إىل االنتقال دون معالجتها يمكن
به تتسم الذي فريتوفيك، سماه كما الفائق» «التنوع أو الجديدة، العرقية التعددية إدارة
االنتقال سياق يف اآلن، القومية الدول تلك تواجه وال الراهن. الوقت يف الغربية املجتمعات
التي السابقة مستعمراتها من الهجرة عىل املرتتبة اآلثار العاملية، املالية واألزمة الثالثي
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بل فحسب، اقتصادي توسع من تالها وما مبارشًة الثانية العاملية الحرب نهاية أعقبت
أيًضا وهناك األهلية. والحروب املتفككة الدول من النازحة السكانية املجموعات كذلك
حقبة يف املالية القطاعات وتوسع املستجدة، املعرفة سوق من تتدفق التي العمل طلبات
العمالة انتقال حرية وتزايد املواليد، معدالت وانخفاض العاملية، بالتدفقات تتسم جديدة

السوفييتي. االتحاد وانهيار األوروبي االتحاد توسيع عن الناشئة
الثقايف، التواصل عىل القائم الحكم من ومساواتية ديمقراطية أكثر صور وبدون
فرص أمام منيعة عقبة يمثل طوفان إىل املتطرف لليمني املتصاعد املد يتحول قد
املتزايدة، البطالة ومعدالت املايل، التقشف حقبة يف املتعددة العرقيات بني املهذَّب التعامل
وقد أعتابها. عىل اآلن نقف التي العامة الخدمات مجال يف للنفقات الحاد والتخفيض
مرحلة لتخطِّي الالزمة النظر إلعادة مبدئي رسم وضع من الكتاب خاتمة يف تمكَّنُت
بالفعل األوىل معاملها تتضح الالزمة الجديدة السياسات بعض وبدأْت الثقافية. التعددية
األخرية، و«االندماج» املجتمعي» «الرتابط سياسات أعقاب يف نشأت مبادرات صورة يف
إىل األحيان من كثري يف الجديدة السياسات وتستند تشوبها. التي النقص أوجه كانت أيٍّا
«النزعة وفلسفة االجتماعي» املال «رأس نظرية بني ترتاوح صحتها، يف مشكوك أسس
تفتقر وطنية هويات أو مشرتكة» «قيم ب والتمسك بالوالء املطالبة إىل إضافًة املجتمعية»،
السياسات صنع يتضمن عرصجديد بذور عىل سنرى—تحتوي —كما لكنها التحديد. إىل
الحوار من قدر إقامة تتطلب التي الثقايف التواصل فلسفة إىل يستند مالءمة، أكثر نحو عىل

الثقافية. التعددية صور معظم تطلبته ما يفوق العرقيات بني والتفاعل
تقليل إىل الرامية السياسات تحتاج أيًضا، مناقشتي تؤكد وكما ذاته، الوقت ويف
محاولة كل تشجيع من أيًضا بد وال قبل، من فعالية أكثر تصبح أْن إىل العرقي الحرمان
الدول داخل الجنسني وبني الطبقات بني األشمل التفاوت أوجه جماح كبح سبيل يف تُبذَل
التي العالم، دول بني املساوة عدم أوجه معالجة تشجيع سبيل ويف األوروبية، القومية
إال املالذ أو العمل توفري عن اإلحجام دائم شمال إىل والرشق الجنوب سكان تدفع ستظل

الظروف. أقىس ظل يف
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األول الفصل

الثقافية؟ التعددية ما

اآلونة يف الثقافية التعددية حول العامة النقاشات به تتسم ما أوضح يكون ربما
فتعريف بها، املتصلة الرئيسية باملصطلحات يتعلق فيما للوضوح االفتقار هو األخرية
مثل املقرتحة البدائل وظلت املنال، صعب أمًرا دائًما كان مقبوًال تعريًفا الثقافية التعددية
التاريخية املقدمات ببعض البدء األصوب فمن لذا بدورها؛ األخرى هي مبهمة «االندماج»

الكتاب. من عدة مواضع يف املناقشة إليها ستعود التي املوجزة واالصطالحية

الثقافية والتعددية الثقايف التنوع (1)

السبعينيات وأوائل الستينيات أواخر يف العامة الخطابات يف الثقافية» «التعددية ظهرت
وإنَّ لها. بتأييدها الترصيح يف وكندا أسرتاليا من كل بدأت عندما العرشين، القرن من
إعالن وإىل الثقافات» «متعددة الهوية تبنِّي إىل بالحاجة آنئٍذ البلدين هذين شعور يف
املصطلحني. لهذين ني العامَّ والداللة املغزى عىل مهمة أدلة الثقافية للتعددية تأييدهما

جديدة بهجرة السماح يف رشعتا قد وكندا أسرتاليا فيها كانت التي الفرتة هي تلك
كانت الحني، ذلك فحتى األمتني، هاتني عىل اآلسيوية» الصبغة «تضفي حينها راحت
لعام الهجرة تقييد قانون لنص طبًقا البيض عىل الهجرة تقِرص سياسة تطبِّق أسرتاليا
۱۹۷۱ عام ويف لالستيعاب. قابلني غري السواء حد عىل واليهود اآلسيويون واعتُِرب ،۱۹۰۱
مما الثقافات»، «متعدد مجتمع تكوين يف املساعدة إىل بالحاجة رسمي اعرتاف ثمة كان

.۱۹۷۳ عام «العنرصية» للرشوط تام إلغاء أمام الطريق د َمهَّ
أي لالستيعاب؛ بالخضوع مطالبتهم من بدًال «االندماج» عىل املهاجرون ُحثَّ وقد
جمعيات واعتُِربت الوطنية»، «ثقافتهم ببعضمكونات االحتفاظ مقدورهم يف أصبح إنهم

لالندماج. ا مهمٍّ وسيًطا العرقية الجاليات



الثقافية التعددية

ذلك وسأفعل الثقافية، التعددية إطار يف االندماج عنرص عىل الضوء سلطُت وقد
والعزل، الفصل عىل بالتشجيع قط تتعلق لم الثقافية التعددية أن عىل تأكيًدا بعد، فيما
منصفة مشاركًة العرقية واألقليات املهاجرون فيها يشارك كيانات تشكيل نت تضمَّ وإنما
أمر الثقايف التنوع وبأن ثقافاتهم، من بجوانب االحتفاظ يف رغبتهم بمعقولية اإلقرار مع
فضًال — الثقافية وللتعددية عدة. نواٍح من األمة عىل بالنفع ويعود ذاته حد يف مستحسن
ما غالبًا الذي التمييز، ومناهضة الفرص تكافؤ إىل يدعو جانب — سنرى كما ذلك، عن

وفاعليتها. الثقافية التعددية بمعنى املتعلقة النقاشات تغفله
باإلنجليزية الناطقني اإلقليمني بني املضطربة بالعالقات النقاش بدأ كندا، يف
وثنائية اللغة بثنائية معنية َمَلكية لجنة فأوصت العرشين، القرن ستينيات يف والفرنسية
الثقافة ثنائية قانون أن إال رسميتني، لغتني والفرنسية اإلنجليزية اعتبار برضورة الثقافة
التوصية واعتُِمدت كندا، يف األخرى األقليات مسألة أيًضا أثار ۱۹٦٩ لعام اللغة وثنائية
الكندية الهوية يف الثقافية التعددية نطاق توسيع إىلرضورة الداعية امللكية للجنة األخرى
اإلنجليزية اللغتني يشمل اللغة ثنائي إطار يف البداية يف مقبوًال هذا وكان رسمية، كسياسة
رشوط نطاق ع وسَّ الثقافية للتعددية قانون صدر ۱٩٨٨ عام بحلول لكن والفرنسية،

التضمني.
البحر وبنجالديشوجزر وباكستان الهند من املهاجرين السكان وصول فإنَّ وبامِلثل،
أفريقيا شمال من املهاجرين العمال من املتزايدة األعداد إىل إضافًة بريطانيا، إىل الكاريبي
مسائل َوَضع الثانية، العاملية الحرب بعد الغربية أوروبا من أخرى وبقاع فرنسا إىل
املهاجرين جاليات بدأت إذ البقاع؛ لتلك العام األعمال جدول عىل الثقافية» «التعددية
سياسة أي خاصة بصفة فرنسا رفضت حني ويف دائم، شبه أو دائًما وجوًدا تشكِّل
الداخلية وزير — جنكينز روي ألقاه بيان وضع رسميٍّا، اعرتاًفا الُجُدد املهاجرين تمنح
دمجها بل الجدد، املهاجرين جاليات لتضمني ا عامٍّ إطاًرا ۱۹٦٦ عام — آنئٍذ الربيطاني

لربيطانيا: القومي السيايس والتكوين الثقافة يف

فقدان تعني أراها ال فأنا بعيد؛ حد إىل فضفاضة االندماج لفظة تكون ربما
إىل بحاجة البلد هذا يف أظننا وال القومية، وثقافتهم لخصائصهم املهاجرين
كربونية نسخ من سلسلة ضمن كنسخة قالبمشرتك، يف فرد كل تَُشكِّل «بوتقة»
ليس االندماج أُعرِّف فأنا لذا النمطي. اإلنجليزي الرجل عن خاطئ تََصوُّر من
الذي الثقايف، التنوع إىل بل التجانس، إىل تهدف تسطيحية عملية أنه عىل
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أن لنا كان وإن املتبادل. التسامح من مناخ ظل يف الفرص تكافؤ يصحبه
املتحرضة باملعيشة يتعلَّق فيما املرموقة العاملية املكانة من نوع بأي نحتفظ
ما كثرًيا يفوق بقدر االندماج تحقيق من نقرتب أن فعلينا االجتماعي، والرتابط

الحايل. الوقت يف الحال عليه

الفرص. وتكافؤ الثقايف التنوع من كلٍّ عىل التأكيد تالحظ أن ولك

العرقية الصبغة وإضفاء الثقافية التعددية (2)

الفعل رد أن إىل التنويه الرضوري فمن جنكينز، بيان عليها جاء التي الصيغة من بالرغم
كان وكندا، أسرتاليا عن فضًال الغربية، أوروبا أنحاء جميع إىل الوافدين السكان تجاه
البيض، السكان أغلبية عن «عرقيٍّا» مختلفون أنهم عىل املهاجرين إىل عامة بصفة النظر
اعرتاض محل فعليٍّا أصبحت قد «الِعرق» فكرة مرشوعية كانت حينئذ أنه من الرغم عىل
وتستمد نشأتها. منذ «العرقية» بالصبغة الثقافية التعددية قضية اتسمت وقد جاد.
سابًقا أقامت التي للشعوب االستجابة من — بعيد حد إىل — جذورها الثقافية التعددية
بطبيعتها. ُدنيا أعراق أنها عىل إليها النظر عىل العادة جرت التي أوروبا مستعمرات يف

األعراق» «متعدد مصطلَحْي استخدام — بريطانيا يف سيما ال — الشائع من زال وما
الكابوس أدى أملانيا يف أنه من الرغم عىل متبادلني، وصفني باعتبارهما الثقافات» و«متعدد
— رسميٍّا األقل عىل — القضايا ناقش عام خطاب إىل النازية الفرتة يف املتمثل العنرصي

«األجنبي». منطلق من
أوروبا يف سيما —ال الثقافية التعددية حول الدائرة النقاشات معظم الِعرقيف ويكون
هي العنرصية تكون ما وعادة عنها. الطرف الجميع يغض التي الكبرية املشكلة هو —
يصاحب ما عادة والذي ذكره، يمكن ال للكثريين بالنسبة الذي املذكور غري املخيف الشبح
الشعبية اإلعالم وسائل يف الثقافية» «التعددية نقد إن حتى الثقافية، التعددية عىل الهجوم
و«املهاجرين امللوَّنني» «هجرة ملعاداة ُملطَّف تعبري مقام يقوم ما كثريًا الشعبية والثقافة
والرتكية. أفريقية والشمال األفريقية والكاريبية آسيوية الجنوب األصول ذوي امللوَّنني»
الكبرية املشكلَة العاملي الصعيد عىل املساواة لعدم الرسوخ شديد الكيان اعتبار ويمكن
الهجرة وراء الدافع هو هذا املساواة عدم كان فقد عنها؛ الطرف يغضالجميع التي الثانية

الغربية. أوروبا إىل
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نقاشات أصول ترجع العرقية، الصبغة إضفاء نتيجة ما حدٍّ إىل جاء ما وهو أيًضا،
ثقافات يف األحدث الجاليات هذه «استيعاب» يف امُلدَرَكة الصعوبات إىل الثقافية التعددية

املضيفة. الدول
الخصوصية أسباب: لثالثة — مستحيًال يكن لم وإن — صعبًا «االستيعاب» واعتُِرب
البرشة، لون مثل سطحية فسيولوجية باختالفات الواقع يف تعلقت التي املفرتضة، العرقية
به فسينتهي ق اخُرتِ وإن تخطيه، يستحيل وثقايف بيولوجي حاجز عن ة معربِّ بدت لكنها
السكان أبداه الذي الواضح العداء وثانيًا: بالكامل. الوطنية الشخصية تغيري إىل األمر
للتخيل ذاتها املهاجرين جاليات استعداد عدم وأخريًا: «امللوَّنني». إزاء املضيفون «البيض»
— والدين اللغة املثال: سبيل عىل — الثقافية خصوصيتها أوجه جميع عن ببساطة

الثقافية. النواحي جميع يف بأخرى أو بطريقة املضيفة الشعوب ومضاهاة
القبول وهو الثقافية، التعددية ر تطوُّ د عضَّ آخر وثقايف سيايس اتجاه ثمة كان وقد
الحفاظ يف العرقية األقليات بأحقية الغربية الليربالية الديمقراطية الدول داخل املتنامي
الدائر الجدل تصدَّر وقد معينة. حدود ضمن دائًما ذلك كان وإن املميّزة، ثقافاتها عىل
بالتعددية املتعلقة النقاشات من العديد بالضبط الحدود تلك عليه تكون أن ينبغي ما حول
تتعلق أكرب قصة من جزءًا — سنرى كما — الثقافية» «الحقوق فكرة وتشكِّل الثقافية.

اإلنسان. لحقوق دولية أجندة بنشأة
العنرصية التفرقة ضد األفارقة األمريكيني معركة تحوَّلت املتحدة، الواليات ففي
احرتام وحسِّ السواد عىل ثقافية سمة إضفاء عىل بإرصارهم أيًضا، ثقايف نضال إىل
من األمريكيون كذلك طالب ما ورسعان جميل». «األسود شعار دهما جسَّ مميََّزين للذات
الهنود من األصليون والسكان إسباني»، أصل من «األمريكيني من وغريهم مكسيكي أصل
إىل وصل قد أنه كولومبوس من ظنٍّا ً خطأ بذلك وا ُسمُّ (الذين قهرهم طال الذين األمريكيني
املزيج عن منفصلة مميَّزة جاليات بوصفهم معلنًا ثقافيٍّا اعرتاًفا بمنحهم الهندية) الجزر
التعددية تدخل ولم األمريكية. الهوية يحدد بات الذي السائد األبيض أوروبي األنجلو
بمطالبات مصحوبًة العرشين القرن تسعينيات يف إال العام املفردات قاموس الثقافية
والجامعات. املدارس مناهج يف بها الثقايف باالعرتاف البيضاء غري العرقية الجماعات هذه
يف — أهمية األكثر املركز وأحيانًا — ا مهمٍّ مركًزا العرقية القضايا احتلت فقد ثم، ومن

الثقافية. التعددية حول املتحدة بالواليات الدائرة النقاشات
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أوَّيل تقدير الثقافية: التعددية معنى (3)

بحلول الثقافية» «التعددية اكتسبته الذي السائد املعنى يشري أن يف للدهشة مجال ال إذن
لعلم هاربركولينز قاموس يف جاء كما — العرشين القرن من والتسعينيات الثمانينيات

إىل: — املثال سبيل عىل ،۱۹۹۱ عام االجتماع

الثقايف بالتنوع تحتفي الثقافية فالتعددية … وتعزيزه الثقايف التعدد إدراك
يف تركِّز وهي األقليات. لغات تشجيع املثال: سبيل عىل تعزيزه، إىل وتسعى

السائدة. والثقافات األقلية بني املتكافئة غري العالقة عىل ذاته الوقت

بإضفاء املتعلقة القضايا عن فضًال نَلَحظها مهمة أخرى نقاط كذلك لدينا إذن
باالحتفاء كذلك ترتبط الثقافية التعددية فمسائل االستيعاب، وقضايا العرقية الصبغة
وهذه واألقليات. األغلبيات بني املساواة عدم أوجه وبمعالجة الثقافيَّني، والتعدد بالتنوع

الحديثة. القومية الدول يف «العرقية» واألقليات باألغلبيات تتعلق مسائل
املركزية الدول تضعها التي السياسات إىل تشري ما عادة الثقافية فالتعددية إذن
السكان وجود أحدثها التي الجديدة العرقية التعددية وإدارة لتنظيم املحلية والسلطات
«متعدِّد مصطلح أن الحرية يسبب ومما الثانية. العاملية الحرب البيضبعد غري املهاجرين
إال العرقيات، متعددة املجتمعات إىل لإلشارة أيًضا، وصفيٍّا استخداًما يُستخَدم الثقافات»
السياسية االستجابة أي الثقافية؛ بالتعددية تتعلق الكتاب هذا يف املطروحة النقاشات أن

باطِّراد. عرقية) (تعدديًة ثقافية تعدديًة تزداد مجتمعات لدى الناشئ للتنوع

الثقافية التعددية مفهوم توسيع (4)

عدة إىل الثقافية» التعددية إىل ل «التحوُّ تسميته يمكن عما الحديث معِرض يف أرشُت
مطالبها — األحيان أغلب يف — وكذلك ونموها، وجودها أدى التي األقليات من أنواع
إىل تناولت وقد الحديثة، الغربية القومية الدول يف الثقافية التعددية نشأة إىل ودعاواها،
أملانيا، يف األتراك مثل جماعات تتضمن التي — األول املقام يف «املهاجرة» األقليات اآلن
عليها يطلق ما إىل إضافًة — املتحدة اململكة يف األفارقة والكاريبيني آسيويني والجنوب
الفرنسيني، الكنديني أو كيبيك، مقاطعة سكان مثل الدولة» مستوى دون قومية «أقلية
سكانية فئة وإنما الدولة، مستوى دون قومية أقلية ليسوا وهم األفارقة، األمريكيون وكذلك
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فأصولها ولذا األمريكية، القومية الدولة مولد بالفعل عارصت عرقية بصبغة تتسم متفرقة
إىل وإضافًة الشمالية. أمريكا أو الغربية أوروبا إىل املهاجرين عن بعيد حد إىل تختلف
الثقافية، التعددية صوب العام ل بالتحوُّ أيًضا صلة ذات األقليات من أخرى أنواع ثمة ذلك
كندا، يف األوىل واألمم واإلنويت نيوزيلندا، يف املاوري مثل األصلية» «الشعوب سيما وال

املتحدة. الواليات يف األوىل واألمم أسرتاليا، يف األصليني والسكان
إىل حديثًا باملهاجرين الثقافية بالتعددية املتعلقة النقاشات آخر ُعِنَي حني ففي لذا،
حد إىل األفارقة واألمريكيني — األول املقام يف األمريكية املتحدة والواليات الغربية أوروبا
أيًضا النقاشات بتلك الدولة مستوى دون واألقليات األصلية الشعوب ارتباط يدل — ما
من بد ال واألقلية األغلبية بني العالقات تتضمن بأنها الثقافية التعددية وصف أن عىل

الحقيقي. تشابكها يعكس لكي تفصيله
إىل يتباينان ومطالبها املختلفة العرقية» «األقليات أنواع تاريخ أن ذلك من أقصد
يف كيبيك مقاطعة سكان مثل الدولة مستوى دون الوطنية األقليات فمطالب بعيد؛ حد
إسبانيا، يف والباسكيني والكاتالونيني املتحدة، اململكة يف والويلزيني واالسكتلنديني كندا،
املهاجرين مطالب عن تختلف سابًقا، املذكورة األصلية والشعوب بلجيكا، يف والفلمنكيني
األتراك أو هولندا، يف املغاربة أو املتحدة، اململكة يف والبنغال الباكستانيني مثل حديثًا
الذاتي الحكم أقاليم بشأن إليها التوصل تم التي الوطنية التسويات وتختلف أملانيا. يف
يتعلق فيما ذلك وغري املنفصلة والتعليمية القانونية والنظم باألرايض املتعلقة والحقوق
حديثًا املهاجرة األقليات استيعاب طرق عن أوجه، عدة من الدولة، مستوى دون باألقليات

وكندا. وأسرتاليا الغربية أوروبا لدى
أمريكا وتاريخ الغربية أوروبا تاريخ بني البنيِّ واالختالف — املساحة لقيود ونظًرا
ارتحلوا الذين باملهاجرين املتعلقة والنقاشات بالقضايا األول املقام يف سأُعنَى — الشمالية
التسوية رشوط استتبعت وقد العرشين. القرن من الثاني النصف يف الغربية أوروبا إىل
أُُطر تكوين يف القومية الدولة يف األقدم والعرقية الدينية السكان رشائح بها أُِرشَكت التي
تأثري لها كان التي واملؤسسية، والقانونية الثقافية املجاالت يف لألقليات مختلفة وطنية
تلك أسفرت وقد واستيعابهم، معهم والتعامل نسبيٍّا، حديثًا املهاجرين استقبال عىل باٍق
ويف الثقافية. التعددية من ما حد إىل متباينة صور تَشكُّل عن املتفرقة الوطنية املسارات
الثقافية، للتعددية االختالف تامة قومية» «نماذج إىل اإلشارة املالئم من ليس أنه حني
تحظى الشمالية أمريكا ويف األوروبية الدول مختلف يف الثقافية التعددية تسويات فإنَّ

مميزة. مؤسسية برتتيبات
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اإلنسان لحقوق الدولية واألجندة الثقافية التعددية (5)

مستوى دون الوطنية واألقليات األصلية الشعوب كفاح به يضطلع الذي الدور يشري
التعددية بتطور مرتبط أكرب تراث أهمية إىل أيًضا الثقافية التعددية نقاشات يف الدولة
أجل من نطاًقا أوسع كفاح ضمن الثقافية التعددية أصول رؤية املمكن فمن الثقافية،
وجه عىل كيمليكا أشار كما الثانية، العاملية الحرب نهاية عقب البرش بني املساواة تحقيق

الخصوص.
نَأَت جديدة حقبة ۱۹٤٨ عام الصادر اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن استهلَّ وقد
النواحي من والدونية بالتفوق املتعلقة ۱۹٤٥ عام قبل ما أفكار عن املبدأ حيث من بنفسها
قاتلهم الذين النازيون خاص— نحو عىل بها وارتبط — دها جسَّ التي والقومية، العرقية

هتلر. حكم تحت أملانيا ضد حربهم يف الغربيون الحلفاء
عام ففي بحق؛ جديد البرش بني باملساواة املتعلق املبدأ هذا بأن اإلقرار وينبغي
األمم، عصبة عهد يف البرش بني باملساواة تتعلق عبارة إدخال اليابان حاولت حني ،۱۹۱۹
األوروبيون، كان فقد الدهشة؛ يثري ما ذلك يف وليس الفور. عىل الغربية الدول رفضته
ترتكز وأفريقيا آسيا من كبرية أجزاءً تحتل إمرباطوريات حماية يف ضالعني حال، أي عىل

األخرى. «األعراق» عىل متفوقني البيض تعترب عنرصية مبادئ عىل علنًا
كان السلسلة، هذه ضمن العنرصية عن كتابي يف التفصيل ببعض ذكرُت وكما
والثالثينيات العرشينيات يف الحربني بني ما فرتة يف بدأ قد العنرصية األفكار تقويض
عملية وهي — األمريكيني األنثروبولوجيا علماء يد عىل سيما وال — العرشين القرن من
قوة — الجينات علم سيما وال — األحياء علوم مجال يف تمت التي االكتشافات أكسبتها
لأليديولوجيات كبريًا رمزيٍّا تغريًا مثَّل اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن أن إال هائلة، دفع

العنرصية. للسياسات املنارصة للحركات عامليٍّا سياسيٍّا ا وصدٍّ العنرصية
لم البرش بني واملساواة اإلنسان حقوق مع متعاطف دويل ثقايف مناخ تهيئة أن إال
سكان فيها بما الخاضعة، الجماعات مختََلف قادتها مستمرة معارك َعِقب إال تتحقق

األوروبية. املستعمرات
حرص ال بعدد زخرت العرشين القرن ستينيات منذ املمتدة الفرتة أن يف ريب وال
الثقافة يف األثر عميق خلَّفت التي الدعائية الحمالت ومعارك االجتماعية الحركات من له
املعنية والحملة النسائية الحركة تالقت فقد الغربية؛ للديمقراطيات واملدنية السياسية
مع — الحرص ال املثال سبيل عىل — املتزايدة البيئية والحماية املثليني أوضاع بتغيري
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التحديد وجه عىل نقادها سماه ما لتشكيل الثقافية والتعددية العنرصية مناهضة اتجاَهْي
الكفاح ت أتَمَّ تكون قد التي الثقايف، االعرتاف مطالب وُرِفَعت الهوية»، «سياسات فرتة
طاقاته، واستنزفت تجاوزته أو الثروة، توزيع إعادة أجل من السابق والليربايل اليساري

الحق. وقت يف باملناقشة نتناولها التي املختلفة، النظر وجهات حسب

الثقافية التعددية أنواع (6)

وهو — الثقافية للتعددية متباينة وطنية «نماذج» عن الحديث مالءمة عدم من الرغم عىل
دراسة مدروسة قومية تباينات وجود من الحديث هذا عليه ينطوي ما إىل جزئيٍّا يرجع ما
تباينت املختلفة البلدان يف الثقافية التعددية سلكتها التي املسارات أن فالواقع — وافية
أن أيًضا املهم من التباين، ألوجه موجز عرض يف نرشع أن وقبل األسباب، من للعديد
سياسات بأنها عادًة تَُعرَّف التي بالسياسات قائمة وضع طريق عن للمقارنة أساًسا نبني
تحديد يف مفيًدا حًرصا معه املشرتكون واملؤلفون كيمليكا أجرى وقد الثقافية. التعددية
الثقافية. التعددية لسياسات تبنِّيها مدى أي الثقافات»؛ «متعددة البلدان اعتبار درجة

مبدأين تتضمن الثقافية التعددية سياسات أن أساس عىل القائمة تلك تشكَّلت وقد
مجيء يتزايد حتى عرقيٍّا، محايدة إليها الدخول رشوط تكون أن ينبغي أوًال: رئيسيني؛
غري بلدان ومن أوروبية غري بلدان من الثقافية للتعددية املنارصة البلدان إىل املهاجرين
للمهاجرين يكون وثانيًا: مسلمة. أغلبيتها بلدان من وحتًما األحيان، أغلب يف مسيحية
مثل العامة املؤسسات تلتزم ثَمَّ ومن عنها، وا يعربِّ وأن العرقية بهوياتهم يحتفظوا أن
االجتماعية الرعاية وخدمات واملستشفيات واملتاحف اإلعالم ووسائل واملدارس الرشطة
ثماني املبادئ هذه أفرزت وقد العرقية. الهويات تلك بمراعاة إجماًال، املحلية والسلطات

املختلفة: البلدان يف متفاوتة بدرجات اعتُِمَدت الثقافية للتعددية سياسات

املستويني عىل الثقافية التعددية عىل الربملاني أو الترشيعي أو الدستوري التأكيد (١)
البلديات. مستوى وعىل أيهما، أو واإلقليمي، املركزي
املدريس. املنهج يف الثقافية التعددية تبنِّي (٢)

أو العامة اإلعالم وسائل مهام إطار يف ومراعاتها العرقية األقليات تمثيل إدراج (٣)
لها. الرتاخيص إصدار
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العمامات بارتداء للسيخ السماح املثال: سبيل عىل — امللبس قواعد من اإلعفاء (٤)
االتجار تمنع التي القوانني من واإلعفاء — املدرسية القبعات أو الواقية الخوذات من بدًال

ذلك. إىل وما اآلحاد أيام
الجنسية. بازدواجية السماح (٥)

الثقافية. األنشطة تشجيع أجل من العرقية الجماعات تنظيمات تمويل (٦)
األم. باللغة التعليم أو اللغة ثنائي التعليم تمويل (٧)

املحرومة. الجماعات ملصلحة إيجابية إجراءات اتخاذ (٨)

أصوب: بمسمى األخري البند تسمية باألخصِّ وينبغي اتفاق، محل القائمة هذه ليست
قوانني املسماة الربيطانية القوانني سلسلة غرار عىل للعنرصية، مناهضة ترشيعات صياغة
التوظيف يف «امللوَّنة» األقليات ضد التمييز متزايد نحو عىل َجرَّمت التي العنرصية العالقات
الراحة وسبل املوارد من ذلك غري عىل والحصول واملطاعم، الحانات ودخول واإلسكان

والرتفيه.
التزامها قوة حيث من املختلفة البلدان بني معقولة مقارنة القائمة تتيح ذلك، ومع
معه املشرتكون واملؤلفون كيمليكا يذهب األساس، هذا وعىل الثقافية، التعددية بسياسات
«القوي» التبني ضمن الثماني السياسات من ٦ يتبنون الذين أولئك تصنيف ينبغي أنه إىل
نصف (تشري درجة و٥٫٥ ۳ بني ما يحققون الذين يُعتََرب حني يف الثقافية، للتعددية
«املتوسط»، التبني ضمن صورية) أكثر تطبيًقا وتطبيقها السياسات تبني إىل الدرجة

الثقافية. التعددية لسياسات «الضعيف» التبني ضمن درجات ۳ عن يقلُّون والذين
اآلتي: الرتتيب التصنيف هذا من وينبثق

وكندا. أسرتاليا قوي:
املتحدة والواليات املتحدة واململكة والسويد ونيوزيلندا وهولندا بلجيكا متوسط:

األمريكية.
والربتغال والنرويج وإيطاليا وأيرلندا واليونان وأملانيا وفنلندا والدنمارك النمسا ضعيف:

وسويرسا. وإسبانيا
الدول عن الصادرة االستجابات إىل اإليجاز بالغة إشارة سوى تشري ال القائمة أن إال
تحجب — التحديد وجه عىل — فهي األحدث؛ العرقية أقلياتها تجاه املختلفة القومية
التصنيفات، وبني الواحد التصنيف داخل الدول سياسات بني مهمة مؤسسية اختالفات
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فالقائمة ثم ومن الثقافية، للتعددية املختلفة التاريخية املسارات عىل الضوء تلقي ال وكذلك
ذات — التباينات تلك وأسباب — واالختالفات االختالفات. لتفسري كأساس أيًضا تصلح ال
يف الثقافية للتعددية املختلفة األنماط ر تطوُّ يف الرئيسيان املؤثران كان وقد مهمة. داللة
«نُُظم َي ُسمِّ وما والدولة، الكنيسة بني القائمة العالقات هما: األوروبية القومية الدول

سنرى. كما املواطنة»،
ا عمَّ بحثهما إىل وكندا أسرتاليا يف الثقافية للتعددية انتشاًرا األوسع التبنِّي ويُعَزى
تصور يف مثًال واملوجود األنحاء، سائر يف املتوافر النوع من تأسيسية» «أسطورة يُدعى
جزءًا تشكِّل التي والدينية العرقية الهويات أو املهاجرين، من ة كأُمَّ لذاتها املتحدة الواليات
هذا واستتبَع والسويد. وهولندا املتحدة اململكة مثل أخرى لدول الوطني الرتاث من كبريًا
ليمثِّل األكيد والثقايف العرقي التعدد ذات األمة مفهوم وأسرتاليا كندا يف ي نُمِّ أن أيًضا
الدول معظم لدى الثقافية التعددية كانت ذلك، من النقيض وعىل بأرسه. البلد هوية
جزءًا باعتبارها العرقية األقليات دمج إىل األحيان أغلب يف األول باملقام ترمي األوروبية
بال ذلك يكون البلدان، بعض ويف القومي. الرتاث من — الثانوية شديد وأحيانًا — تابًعا
رعايا بني القائمة الوثيقة العالقة من الرغم عىل — لطاملا استعماري تراث من جزءًا شك
دور من فيه انتُِقص — الَحَرضيَّة القومية الدولة تكوين يف الكربى واملدن املستعمرات
بالًغا، انتقاًصا وغريهما الثقافة ويف الرئيسية الحروب يف ودورها االقتصادي املستعمرات

إليه. العودة أنوي ما وهو
— وهولندا بريطانيا يف الثقافية للتعددية املختلفة التاريخية املسارات دراسة وإنَّ
من الثاني النصف يف إليهما الهجرة قبل منهما كلٍّ تاريخ سياق يف — املثال سبيل عىل
بينهما، لالختالفات سليم استيعاب إتاحة سبيل يف األهمية غاية يف َألمر العرشين القرن
للتعددية «املتوسط» باملتبنِّي ببساطة منهما كلٍّ تلقيب يحجبها التي االختالفات تلك
يجريه. أن آخرين، ضمن كيمليكا، حاول الذي التصنيفي التمرين يف جاء كما الثقافية،

واالندماج واالستقطاب العمودي» «التقسيم هولندا: (7)

من جاءت التي — األحدث العرقية األقليات فيه ُمِنَحت نظاًما الهولنديون أسس
استقالًال — واملغرب تركيا عن فضًال وسورينام إندونيسيا يف السابقة املستعمرات
عام وبحلول الثقافية. هوياتهم عىل الحفاظ لهم تتيح وموارد باالعتبار، جديًرا ثقافيٍّا
من ٪١٧ أبَوْي أحد وكان بالخارج، مولودين السكان من ٪٩ من يقرب ما كان ،۲۰۰۰
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أغلبية أن بالفعل اتضح قد كان ۱۹٨۰ عام وبحلول بالخارج. مولوًدا األقل عىل السكان
يعودوا أن يمكن زائرين» اًال «عمَّ كونهم يف األمل مخيِّبني البقاء، ينوون املهاجرين
«األقليات سياسات برنامج سمته ما الهولندية الحكومة ووضعت األمر، نهاية يف لديارهم
طريق عن وثقافاتها األم لغاتها عىل للحفاظ املوارد من املزيد األقليات وُمِنَحت العرقية».
دربًا يسلكون بذلك الهولنديون وكان بها. خاصة تليفزيونية وقنوات صحف إنشاء دعم
هيكل لديهم وكان الدولة، داخل املختلفة الثقافية الجماعات حكم يف مطروًقا وطنيٍّا
القرن منذ أتاح — منفصلة ثقافية دوائر ن يتضمَّ — بالفعل س مؤسَّ عمودي» «تقسيم
— السياسية امليول مختلفة والجماعات واليهود والكاثوليك للربوتستانت عرش التاسع
من األدنى الحد إطار يف لكن سالم، يف مًعا يتعايشوا أن — واالشرتاكيني الليرباليني
فقد قد العمودي التقسيم كان العرشين، القرن ستينيات بحلول أنه عىل بينهم. االتصال
بسبب وأيًضا تحديًدا، الَعْلَمنَة ُقَوى بسبب — إنتسينجر أشار كما — أهميته من الكثري
فحتى التعليم؛ مجال يف القوة بالغ ظل أثره لكن الفردية، مراعاة صوب العام االتجاه
بقية وتخضع الهولندية، االبتدائية املدراس ثلث سوى الدولة يتبع ال الراهن الوقت يف

محددة. تعليمية رؤى ذات جماعات أو دينية، لجماعات إما خاصة؛ إلدارة املدارس
عام من بدءًا املستجدة العرقية األقليات تجاه وضوًحا األكثر السياسة استهدفت وقد
— هولندا يف األقليات إىل املنتمني األفراد جميع فيه يحظى مجتمع «إنشاء فصاعًدا ۱۹٨۳
شاعت ما أو الكاملة»، التطور وفرص باملساواة — جماعات ضمن أم أفراًدا أكانوا سواء

بالهوية». االحتفاظ مع «االندماج تسميته
األقليات سياسة أن عىل ذاته حد يف يدل هولندا يف العمودي» «التقسيم تاريخ أن بيْد
األقليات بإعطاء البلدان، من غريها يف مما أكثر رسمي مؤسيس فصل إىل بالفعل أدت
وجمعياتها وإذاعاتها وُصُحفها الخاصة مدارسها إلنشاء واملوارد الحرية من أكرب قدًرا

الثقافية.
ما وهو الثقافات»، «متعددة بوصفها سياساتهم إىل الهولنديون يشري ما نادًرا
القرن ثمانينيات يف حتى إنتسينجر. هان املميز الباحث مع الخاص حديثي أكَّده
األحدث، باألقليات يتعلق فيما رصاحة أكثر نحو عىل التعددية عىل التشجيع ومع العرشين،
«التعددية سياسات بوصف إليها يَُرش ولم العرقية»، «األقليات سياسات املبادرات يت ُسمِّ
الصيغة أن املفارقات ومن هولندا. خارج من األحيان أغلب ويف رجعي، بأثر إال الثقافية»
التقسيم أو التوافقية الديمقراطية عىل القائم السابق بتاريخها بقوة تأثرت التي الهولندية
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تُتَّهم أن يمكن التي كافة األوروبية الثقافية التعددية ِصيَغ ضمن الوحيدة هي العمودي،
توجيهه عىل العادة جرت الذي االتِّهام وهو العرقية، الجماعات بني الفصل بتعزيز حق عن

األيام. هذه الثقافية التعددية أشكال جميع إىل
يف العرقية األقليات سياسات ضد هولندا يف العنيف الفعل رد شكل تنبأ وقد
األخرى؛ األوروبية البلدان يف الفعل رد عليها جاء التي بالصورة العرشين القرن تسعينيات
من سواء العرقية األقليات دمج عن لعجزها عامة بصفة السياسات تلك انتُِقَدت فقد
واالفتقار الهولندية للغة الكافية اإلجادة عدم أن واستُشِعر الثقافية، أو االقتصادية الناحية
أْن ذلك واستتبع الخصوص، وجه عىل منيعتني عقبتني كانا الهولندي باملجتمع املعرفة إىل
رشوطها صارت املدني، واالندماج اللغة يف جديدة دورات أخذ الجدد املهاجرين عىل كان
الخاصة، نفقتهم عىل الدورات بتمويل املهاجرين بإلزام الجديد؛ القرن يف ًفا تعسُّ أكثر
يف — أنه إال أنفسهم، املهاجرين تجاه ِحدَّة أكثر نحو عىل االندماج مسئولية وتحويل
الثقافات. متعدد ومجتمع هجرة كبلد بهولندا رسمي اعرتاف ثمة كان — ذاته الوقت

جديدة» «واقعية يَُعدُّ بات ما — وساهارسو برينز أشار كما — أيًضا اد النقَّ استهلَّ
شاسع فرق وجود افرتض منظور وفق الجديدة الواقعية تلك وصيَغت حينها، يف جاءت
تمارسه الذي والكبت والعلمانية، التعبري حرية إىل الداعية بمبادئها الغربية، الليربالية بني
هولندا، خارج وقعت بأحداث جزئيٍّا هذا تأثَّر وقد خاصًة. اإلسالمية األقليات ثقافات
إن القائل االتهام االستقطاب ذلك وصاَحب بريطانيا. يف رشدي سلمان قضية سيما ال
وهي — الهولندي املجتمع عموم عن االنفصال لها أتاح األقليات ثقافات مع التساهل
الرعاية عىل اعتماًدا أكثر أيًضا وجعلتها — أوروبا أنحاء أكثر يف بعد فيما ترددت مرثاة

االجتماعية.
األنحاء سائر يف كما — قواه العرقية األقليات لسياسة املضاد الفعل رد استجمع وقد
البداية يف ا خاصٍّ زخًما اكتسب هولندا، ويف .٢٠٠١ سبتمرب الحاديعرشمن أحداث بعد —
الرفاه دولة عىل شنَّها التي والهجمات للعيش» القابلة «هولندا ُفوْرتُوين بيم حزب بصعود
للمزيد املستمر والتوافد الكنيسة وليربالية الليربايل والتسامح واإلسالم األوروبية والوحدة
تدخالت أشعلتها التي الجدل نريان تأججت بعد وفيما اللجوء. وطالبي املهاجرين من
بعد) فيما له (سنتعرَّض جوخ فان ثيو للمخرج املسلمني أحد باغتيال الشهرية ُفوْرتُوين
الفيلم ُصنع يف رشيكته عيل حريس أيان إىل هة املوجَّ والتهديدات ،۲۰۰٤ عام نوفمرب يف

لإلسالم. رشسة وناقدة مسلمة مهاجرة ذاتها وهي الربملان، ونائبة الوثائقي
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وظهرت ،۲۰۰۷ عام منذ تها حدَّ ت خفَّ واإلسالم للهجرة املعادي الخطاب لهجة أن إال
وهيومن األوروبي املجلس بتنديد شك بال تأثرت اللجوء، طالبي تجاه تعاطًفا أكثر سياسة
«حزب صعود أن إال واملهاجرين، اللجوء طالبي حقوق النتهاكها بهولندا ووتش رايتس
مزعزعة أخرى ديناميكية الهولندية السياسة عىل أدخل لإلسالم املعاداة شديد الحرية»

لالستقرار.

لالعرتاف املتغرية والسياسة و«الجوهرية» «الِعرق» املتحدة: اململكة (8)

املهاجرين عاَمل البلد هذا أن إىل ح تلمِّ رسدها يكثر مخترصة رواية ثمة بريطانيا، حالة يف
مستعمراته تزال ال كانت مما العديد ومن — السابقة مستعمراته من ۱۹٤٥ عام بعد إليه
يف «مواطنني» كانوا عندما عاملهم مثلما تقريبًا — العرشين القرن ستينيات حتى

فافل: قول حد فعىل املستعمرات.

… طريق عن إياهم مهذِّبة كانوا، كما املواطنني تاركة بريطانيا حكمت
الثقافة يف القائمة لتلك لة معدَّ ِصيًَغا األحيان من كثري يف … كانت مؤسسات
الربيطانية للحضارة ملكوتًا إمرباطوريتها ترى بريطانيا وكانت … الوطنية
ال التي الشمس تحت تزدهر أن العالم حضارات لجميع فيه يمكن الجامعة

تغيب.

سياسات عن الكثري تعلَّمت بريطانيا أن أيًضا أضافوا تشكًُّكا األكثر املعلِّقني أن إال
إخضاع بغية املحلية القيادات استمالة مزايا وعن وأفريقيا، الهند غزو يف تَُسد فرِّق
استوردتهم الذين بعدها وما االستعمار مرحلة مهاجري ترويض ثم املستعَمرة، الشعوب
اإلمرباطورية ت نمَّ ذلك، إىل وإضافًة الحرب. بعد اإلعمار إعادة مرحلة يف العمل لقوة تعزيًزا
به آمن ما وهو األم»، «البلد أنها عىل بريطانيا صوَّرت التي املفاهيم أيًضا الربيطانية
«إس سفينة ركوبهم عند تحديًدا الغربية الهند جزر مواطني من العديد ساذًجا إيمانًا
— املاهرة غري العمالة وظائف لشغل السفن من غريها ثُمَّ ،۱۹٤٨ عام أوًال ويندَرش» إس
يتهرَّبون بدءوا البيضقد الربيطانيون كان التي — املتدهورة الصناعات مجال يف سيما ال

أعىل. مهارة وتتطلَّب إجهاًدا وأقل راتبًا أعىل وظائف أجل من منها
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«قانون بصدور صحته ثبتت الخارج يف بأبنائها ترحب ا أُمٍّ بريطانيا ر تصوُّ أن وبدا
املستعمرات القادمنيمن لجميع الدخول وحرية املواطنة منح الذي ،۱۹٤٨ لعام الجنسية»
وكندا. ونيوزيلندا أسرتاليا وهي: الذاتي، بالحكم املتمتعة البيضاء الكومنولث وواليات

لم ا»، جدٍّ قصرية مقدمة «العنرصية: كتابي يف ببعضالتفصيل أيًضا ذكرُت كما لكن،
لعام الجنسية قانون أن ِجالت السِّ من اآلن نعلم فنحن الظاهر؛ يف تبدو مثلما األمور تكن
واليات من للبيض يتيح كي الواقع يف ُوِضَع الدخول، وحرية املواطنة كفل الذي ،۱۹٤٨
أن أحد بخلد يَُدر ولم رغبتهم، حسب وإيابًا ذهابًا السفر أو واالستقرار املجيء الكومنولث
وحاولت وباكستان. والهند الغربية الهند جزر من «ملوَّنون» هم الفرصة سيقتنص من
السياسة ألن اإلبحار؛ من ويندَرش» إس «إس منع الربيطانية العمال حزب حكومة
النازحني. البيض الرشقيني األوروبيني من وغريهم البولنديني توظيف كانت لة املفضَّ
إىل املستعمرات وزارة من عموميون موظفون أُرِسل حال، أي عىل السفينة أبحرت وعندما
محاولة يف وسٌع يُدََّخر ولم إضافية، هجرات أي يوقفوا حتى والهند الغربية الهند جزر

بريطانيا. يف وظائف وجود بعدم املستَقبَليني املهاجرين إقناع

1.۱۹٥٦ عام بلندن فيكتوريا محطة يِصلون الغربية الهند جزر مهاجرو :1-1 شكل

بلندن املواصالت وإدارة الحجم املتنامية الوطنية الصحية الخدمات هيئة لكن
الصناعات أصحاب واقتنص والهند، الغربية الهند بجزر توظيف حمالت بدأتا ما رسعان
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إىل أدَّى مما أيًضا، املهاجرين العمال ولندن وميدالندز الشمال يف املتلهفون التحويلية
عن وباكستان والهند الغربية الهند جزر إىل أنباء وصول لدى الهجرات من «سلسلة»
االستعمارية املرحلة يف املشابهة الهجرات إىل بالنسبة الحال هو وكما عمل. فرص وجود
غري العمالة بوظائف القبول إىل اضُطرُّوا امَلَهَرة العمال حتى وفرنسا، هولندا إىل بعدها وما
العمال استطاع والتي ليلية، عمل نوبات وتتضمن والخطورة، بالقذارة تتسم التي املاهرة
عىل «امللوَّنون» املهاجرون وعثر مزدهر. اقتصاد ظل يف يهجروها أن البيض الربيطانيون
إرسال يف والرغبة بالدخل خياراتهم تَُقيَّد لم حيث األفقر، األحياء يف الرخيص السكن
العقارات ك مالَّ مارسه الذي املبارش بالتمييز أيًضا وإنما فحسب، بالدهم إىل النقود

ضدهم. العامة والسلطات الخاصة
عن ناهيك — املتحدة اململكة يف و«أسود» ن» «ملوَّ لوصَفْي الشائع االستخدام يدل
أو أفريقي أصل من امُللوَّنني عىل يُطلق (الذي «ووج» لفظ مثل إهانًة األكثر اإلشارات
واألساليب املفردات عىل رصاحة أكثر إضفاءً العرقية الصبغة إضفاء عىل — آسيوي)
طاملا التي لهولندا، وخالًفا أوروبا. أنحاء بسائر مقارنة األحدث، األقليات بها ُحِكَمت التي
«العالقات منطلق من القضايا تلك الربيطانيون صاغ عرقية، أقليات سياسة عندها كان
«اللون هو: خالًفا، يلَق لم عنوان تحت لروز مهم تقرير صدر ۱۹٦٩ عام ويف العرقية».
األعراق» «متعدد صفتا زالت وما الربيطانية». العرقية العالقات بشأن تقرير واملواطنة:

املرتادفات. استخدام تُستخَدمان الثقافات» و«متعدد
املؤسف األثر عليه يرتتب الذي — العام الخطاب عىل العرقية الصبغة إضفاء أن غري
املجال يفسح والذي صحتها، يف تماًما املشكوك «العرق» لفكرة الرشعية بمنح املتعلق
— مقربة عىل للبيض الطبيعي بالتفوق القائلة الِعرقية األيديولوجية مخلَّفات بقاء أمام
العرقية العالقات قوانني باسم ُعِرَفت التمييز، ضد القوة متزايدة تدابري أيًضا صحبته
وكان خطوات، بعدة أوروبا أنحاء سائر يف مثيالتها سبقت ،(۱۹٦٥ عام صدر (أوَّلها
غري التمييز بحاجة أقرَّ الذي ،۱۹۷٦ لعام الِعرقية العالقات قانون القوانني تلك أهم أحد
ثمة ليس بأنه علًما — فيه شك ال ومما واملعالجة. اإلصالح إىل املبارش وغري املقصود
فيما مستعصية معضالت يواجه للعنرصية املناهض الترشيع أن — لألعراق فعيل وجود
معارك تأثري تحت — أنه إىل اإلشارة ويجدر العرقية»، «الجماعات تعريف بكيفية يتعلق
للعنرصية املناهضون الناشطون تبنَّى — األمريكية املتحدة الواليات يف املدنية الحقوق
الجنوب من كلٍّ لتوحيد العرقية الصبغة ذي «األسود» تصنيف تردد دون بريطانيا يف
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التوظيف يف التمييز محاربة أجل من مشرتك كفاح إطار يف األفارقة والكاريبيني آسيويني
عدًدا اآلسيويني بإنشاء النهاية يف انهارت اسرتاتيجية وهي العامة، الخدمات مجال ويف
الخدمات وتوفري بالهجرة املتعلِّقة القضايا وتناُولهم العرقية، الجمعيات من له حرص ال

أكرب. نحو عىل تشغلهم كانت التي
عام من بدءًا «امللونني» هجرة تقييد بشأن بحثها طال التي الخطط أخريًا ذَت نُفِّ
بالجنسية املعني والترشيع الكومنولث من الهجرة قوانني بصدور فصاعًدا، ۱۹٦۲
شمل جمع عدا فيما — أخرى هجرات ألي حدٍّا وضعت التي القوانني تلك واملواطنة؛
القادمني «امللوَّنني» بني األساس يف هذا وميَّز املزعوم. الجديد الكومنولث من — األَُرس
وكان وكندا. ونيوزيلندا أسرتاليا الكومنولث؛ واليات من والبيض السابقة املستعمرات من
الجنسية منح أي األرض»؛ «حق ممارسة إللغائه كذلك ا مهمٍّ ۱٩٨۱ لعام الجنسية قانون

مواطنني. غري آلباء املتحدة اململكة يف املولودين لألطفال تلقائيٍّا
جمع االزدواجية واضح نهج عىل انطوت ما دائًما الربيطانية الثقافية التعددية إذن
من مزيد عىل صارمة قيود ووضع بالفعل البلد داخل املوجودين املهاجرين «اندماج» بني

«امللونني». هجرة
معارضة أبيض عنرصي مضمون عىل تنطوي الربيطانية الهوية بأن القول َلِقي
رجال من وحتى — الثقافية للتعددية أصًال املعادية — الرئيسية اإلعالم وسائل من عنيفة
الثقافية. التعددية مبادرات مع عامة بصفة واملتعاطفني الَوَسط ليسار املنتمني السياسة
عن باريك تقرير يف ذلك إىل اإلشارة مجرد بشأن ثار الذي العام السخط يف هذا وتجىلَّ
يف تكمن مهمة حقيقة ثمة لكن ،۲۰۰۰ عام نُِرش الذي العرقيات» متعددة «بريطانيا
واالسكتلنديني اإلنجليز د توحِّ التي — القوميات املتعددة بريطانيا فدولة املعلومة؛ هذه
ما دائًما — اإلنجليزية الثقافية الهيمنة مظلة تحت الشماليني واأليرلنديني والويلزيني
الشمايل» «األيرلندي أو «الويلزي» أو «االسكتلندي» أو «اإلنجليزي» مكانة منح استصعبت
الربيطانية» «الهوية إطار يف ما هوية عن البحث إىل يُضطرون الذين البيض، غري ملواطنيها
عىل الربيطانيون األفارقة والكاريبيون الربيطانيون اآلسيويون ويبقى املعالم. محددة غري
أو السمراء البرشة ذو الشخص يواجهه الذي السؤال خالل من الرفض بهذا تام وعي
أسالفك؟» جاء أين «من أو الواقع/األصل؟» يف جئت أين من «لكن روتينية: بصفة الداكنة
األصول ذوي الربيطانيني املواطنني عىل تُطلق (التي «الباكي» أو «الزنجي» هويُة وتُبِطل
بانتماء القائلة االدعاءات وفظٍّا منتظًما بطالنًا الهندية) القارة وشبه آسيا جنوب إىل املمتدة
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«متعدد بني الخلط ويعني حقيقيٍّا، انتماءً واألفريقية اآلسيوية األصول ذوي األشخاص
يف والهجرة املهاجرين معارضة عن يُعربَّ بريطانيا يف أن الثقافات» و«متعدد العرقيات»

الثقافية». «التعددية معارضة خالل من األحيان من كثري
ووصول املدارس، يف العنرصية ومناهضة الثقافية التعددية مبادرات وجود بدأ لكن
— العرقية لألقليات أهلية جمعيات بإنشاء مصحوبًا باألخص، املحلية السلطات خدمات
معه تعاطفت منها والعديد األقليات، تلك من جزئي أو كيل تمويل عىل حصلت ما كثريًا
تكون ربما مهمة ثقافية تحوالت أن إىل يشري — املباني إياه مانحًة املحلية السلطات
بشأن رامبتون بتقرير بدأ ما ل تحوَّ الوطني، الصعيد فعىل جذورها. مد إىل سبيلها يف
۱٩٨۲ لعام سوان تقرير إىل املدارس يف الغربية الهند جزر مهاجري تحصيل ضعف
املناطق اضطرابات وضعت وقد الجميع. عىل الثقافات متعدد التعليم أوىصبتطبيق الذي
العرشين القرن ثمانينيات إبَّان وميدالندز لندن يف ود السُّ الشباب فيها َضَلَع التي الَحَرضيَّة
تحصيلهم وضعف السود بها يقطن التي املحرومة الحضارية باملناطق املتعلقة القضايا
باللوم ألقى لندن يف بريكستون اضطرابات عن سكارمن تقرير أن سيما وال وبطالتهم،
الرشطة أفراد بني املؤسسية العنرصية ال — عامة بصفة املساواة عدم وأوجه الحرمان عىل

األسود. الشباب لدى والغضب اإلحباط إلثارتهما — الهيئات من وغريها
حكومة ظل يف قاصمة لرضبات الثقافية للتعددية الجدِّي التطور آمال تعرَّضت وقد
وطني» وُفِرض«منهج سوان، تقرير توصيات أُرِجئت إذ ۱٩۷٩؛ عام انتُِخبَت التي تاترش
املتكرر الهجوم وأسفر املسيحية. املبادئ األبيضوعىل الربيطاني التاريخ عىل بشدة يركِّز
ذات العمال لحزب التابعة املحلية السلطات عىل اإلعالم ووسائل املركزية الحكومة من
حظيت ما عادًة التي — لندن يف سيما ال — الثقافية بالتعددية الَقوي املعَلن االلتزام
الوطني الوعي يف الخرقاء» اليسار «مجالس عبارة خ ترسُّ عن يسارية ميول ذات بقيادات
حتى األدبية»، «اللياقة أشكال َفْرض تبتغي مجنونة مقرتحات كونه يفرتض ا عمَّ تعبريًا
مثل قصًصا نََسَجت — الحًقا اإلعالميون الباحثون ذكر كما — الصفراء الصحف إن
األطفال أغنية أو السوداء» القمامة «أكياس عبارة منع باقرتاحات املتعلقة القصص

األسود». «الخروف
الثقايف التعدد مبادرات ضد اتُِّخذت خطوة أقوى أن رمزية، أهمية عىل ينطوي ومما
اليساري الكربى لندن ملجلس ۱٩٨٦ عام تاترش حكومة إلغاء كانت العنرصية ومناهضة
للعنرصية مناهضة مبادئ رسميٍّا وضع قد كان الذي ليفينجستون، كني برئاسة االتجاه
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مجال يف سيما ال — املساواة تعزيز إىل الرامية الراديكالية بأجندته الصدارة مركز يف
رصامة أكثر املساواتية من وبصيغة النسائية بالحركة متأثِّرة بمبادرات مقرتنًة — التعليم

الطَّبَقي. بالتفاوت يتعلق فيما
الكربى لندن مجلس اعتمدها التي العنرصية ملناهضة راديكالية األكثر الصيغة أن إال
«مناهيضالعنرصية» أنفسهم يدعون بنيمن وحدثشقاق الليرباليني، تنفري يف أيًضا بدأت
النظر وجهات يف أخرى مرة جليٍّا ظهر الثقافية»، التعددية «أنصار هازئني يسمونهم ومن
يُقَرنون ما غالبًا الذين — العنرصية مناهضو وشكَّك املدارس. يف التدخل بشأن املتضاربة
املتعلقة الثقافية للتعددية الليربالية السياسة قدرة مدى يف — العرقية العالقات بمعهد
العنرصية واملمارسات لألساليب املبارش ال الفعَّ التصدي عىل األخرى» «الثقافات بتدريس
ثقافة يف الكامنة العنرصية قضية تعالج ال األقليات بثقافات املعرفة أن مضيفني ما، يوًما
األقليات بثقافات املتعلق التدريس كان — اد النقَّ يذهب وكما — حال أي وعىل األغلبية.
واألزياء واملوسيقى الطهي بفنون البيض األطفال تعريف عىل برتكيزه وسطحيٍّا، باليًا
والسمبوسة «الساري بمتالزمة يُعرف صار ما وهو الغربية، الهند وجزر الهند يف السائدة

تضلييل. نشاط مجرَّد هذا يعتربون العنرصية مناهضو وكان الفوالذي». والطبل
الثقافية التعددية إلدخال املبكِّرة املحاوالت تلك نقاد أشار وكما — ذلك إىل إضافًة

«الجوهرية». من مقبول غري قدر عىل ارتكزت فقد —
من واحدة الثقافية الجوهرية أن اآلن يدركون الثقافية التعددية داريس معظم بات
صنع كذلك تعيق وهي الثقافية، التعددية بشأن بنَّاء نقاش إقامة أمام الكربى العقبات
الثقافية التعددية صور من الكثري سلكت ولقد وتطبيقها. الثقافية التعددية سياسات
الخدمات توفري مجال ويف الربيطانية املدارس يف تنشأ كانت التي تلك فيها بما —
وميٍل العرقية األقليات لثقافات طة مبَسَّ ِصيَغ وفق أي «جوهريٍّا»؛ منًحى — االجتماعية
ُمحَكمة كيانات واعتبارها الثابتة، الرئيسية الخصائص من قليل بعدد تتسم العتبارها
العنرصية مناهضو وكان البلياردو». كرة «متالزمة لقب عليه أُطلق ما وهو الحدود،
أخرى، ناحية ومن القصور. هذا إبراز يف الصواب من كبري جانب عىل النقاد من وغريهم
للهوية جوهرية ِصيٍَغ وفق استيعابية أكثر نظر وجهة تبنَّوا الذين املحافظون النقاد عمل
الفصل يف نتناولها قضية وهي فيها، املهاجرين املفرتضاستيعاب من كان التي الربيطانية

باألساس. الخامس
العنرصية ومناهضة الثقافية التعددية مبادرات صدُّ استمر وطني، صعيٍد وعىل
بريطانيا. يف السلطة بزمام املحافظني إمساك إبَّان العرشين القرن تسعينيات فرتة طوال
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االتحاد خطط عىل ميجور جون حكومة اعرتضت ۱٩٩۷ لعام يناير يف املثال: سبيل عىل
السنة بدء ل سيسجِّ كان األجانب، وكراهية العنرصية لرصد أوروبي مركز إلنشاء األوروبي
العام من الحق وقت يف العمال حزب حكومة مجيء وتزامن العنرصية. ملكافحة األوروبية
كذلك لربيطانيا الجديدة الحكومة وسمحت القضايا. تلك إزاء م التقدُّ بعض إحراز مع
مقتل يف التحقيق وَفتْح أوروبيٍّا، عليها مواَفق اإلنسان بحقوق متعلِّقة ترشيعات بإصدار
لة متأصِّ عنرصية وممارسات ثقافات عن كشف الذي لورنس، ستيِفن األسود املراهق
املحاكمة. من باإلفالت للَقتََلة سمحت قد كانت التي لندن العاصمة رشطة هيئة داخل

تحقق لم حني ففي متعددة؛ محلية مستويات عىل مختلًفا كان املوقف أن إال
سنوات إبان الثقافية بالتعددية يتعلق فيما الكثري إنجلرتا شمال يف املدن من العديد
التي االضطرابات أعقاب يف جليٍّا انكشف ما رسعان إهمال وهو — املحافظني حكم
طاقاتها استثمار ليسرت مثل مدن واصلت — ۲۰۰۱ عام يَّة الَحَرضِ املناطق يف انترشت
اإلعجاب مثار اآلن أصبحت واملجتمعية املدرسية التدابري من واسعة ِحزمة اتخاذ يف بهدوء
تدابري اتخاذ يف أيًضا لندن بلديات من العديد واستمرت به، يُحتَذى نموذًجا باعتبارها
العرقي»، «الوعي َي ُسمِّ ما ومواصلة لغات، بعدة النرشات طباعة مثل الثقافية؛ التعددية
بعض بأن تفيد أدلة وثمة «التنوع». عىل والخدمات الصحة مرافق يف العمال تدريب أو
— التحديد وجه عىل — وليدز وبرمنجهام لندن يف العمال لحزب التابعة املحلية السلطات
األقليات تلك وأن االنتخابات، يف ألصواتها ضمانًا األقليات إىل مجتمعية موارد تقدِّم كانت
داخل االنقسامات ترسيخ إىل أيًضا ذلك وأدَّى واستغلته، االنتخابي بثَِقلها دراية عىل كانت
بصفتهم أسباب لعدة ُقِبلوا الذين ألولئك مفرطة محسوبية سلطة وأعطى املجتمعات،
وَحَسن ماِلك مثل — بريطانيا يف الثقافية التعددية اد نقَّ سلَّط وقد املحيل». املجتمع «قادة
باعتبارها تها برمَّ الثقافية التعددية تقويض محاولني املتفاوتة العملية هذه عىل الضوء —
أوجه من وغريه العرقي التفاوت معالجة إىل الرامية الحقيقية املعارك عن االنتباه ترصف
متقطًِّعا، كان وإن حقيقي، التزام ثمة كان أنه أيًضا الواضح من لكن األشمل، التفاوت
املزدهرة املحلية الجمعيات عرب العرقية األقليات ودمج العرقي الحرمان معالجة بكفالة
االعرتاف» «سياسات تايلور تشارلز البارز الَكنَدي الفيلسوف سماه ما أشكال من وغريها

.۱٩٩۲ عام يف
العنرصية مناهيض من العديد أوساط يف بالجوهرية املتعلقة املخاوف اقرتنت
أبَلغ يكون ربما الذي بالنقد األحيان من كثري يف العامة املساواتية ِفْكر إىل واملنتمني
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التعددية إقامة أجل من الدفع إنَّ القائل جيتلني، تُود األمريكي الكاتب هو عنه عربَّ َمن
النسائية الحركة مثل أخرى جديدة» اجتماعية «حركات بظهور مصحوبًا — الثقافية
من نوع ظهور إىل أدَّى — البيئة وحماية الحيوان وحقوق املثليني حقوق وحركات
من الحدِّ يف املتمثلة «الحقيقية» املعركة عن والطاقات االنتباه َفت َرصَ الهوية» «سياسة
االتهام طريق عن قليًال مختلفة بلغة يُدار الحوار كان وأحيانًا الطَّبَقي. التفاوت أوجه
التعددية أن ومفاده — فريزر نانيس هي أخرى أمريكية هه وجَّ من أشهر كان الذي —
األول، املقام يف الثقايف» «االعرتاف أجل من معركتني كانتا العنرصية ومناهضة الثقافية
تعارض أو املادية املوارد توزيع إعادة أجل من للقتال إلحاًحا األكثر الحاجة قوَّض مما
االتهامني كال أن إال مالك. مثل معلِّقني لسان عىل بريطانيا يف ترددت مخاوف وهي معها،
الرصاع حتى أنه فكرة استيعاب عن تعجز لم جيتلني رأي نوعية من فاالنتقادات ُمَضلِّل؛
ثمة كان أنه استيعاب عن أيًضا بل فحسب، اجتماعية هويات عىل ينطوي الطبقي
والحياة بالنوع املتعلقة املساواة عدم أوجه حساب عىل املايضبالطبقات يف ُمفِرط اهتمام
رسعة تتطلَّب وإنما تافهة، جانبية قضايا ليست تلك وأن العرقي، واالنتماء الجنسية
عىل القائمة االجتماعية والعالقات الديمقراطية من املزيد تَُولِّد أن شأنها من وأن املعالجة
باريك يكون ربما — املعلِّقني من العديد أشار كما ذاته، الوقت ويف عامة. بصفة املساواة
متشابكان هما بل النقيض، طريف عىل ليسا واالعرتاف التوزيع إعادة فإن — بالغة أكثرهم
من املزيد بتحقيق املتعلقة الشاملة األهداف لتعزيز اآلخر منهما كلٌّ ويلزم بطبيعتهما،

والتنوع. الثقايف التعبري من أوسع ونطاق االقتصادية املساواة
يف أرشُت كما — الربيطانيني العنرصية مناهيض أنفسهم يدعون من أفرط أيًضا
عدم أوجه اختزال عىل االعتماد يف — العرشين القرن تسعينيات أوائل يف كتبتها مقالة
صورها، بمختلف الطبقات مسألة يف العنرصية واختزال العرقية الصبغة ذات املساواة
أيًضا بد ال كان الجوهرية، إىل هوه وجَّ الذي النقد رجاحة من الرغم عىل أنه ذلك وَمفاد
أكثر اسرتاتيجيات نستبدل أن لنا كان إذا الطبقي لالختزال نزعتهم عن االبتعاد من
ومناهيض الثقافية التعددية أنصار معسكَرْي بني وقعت التي الضارة باالنقسامات رقيٍّا
قضايا ذلك يف بما — بالنوع املتعلقة القضايا تناول ينبغي إنه أيًضا وقلُت العنرصية.
۱٩٨٩ عام تقرير وكان النسائية. الحركات اهتمامات إدراج طريق عن — الذكورة
مانشسرت يف الثانوية ِبرنيج بمدرسة اآلسيوي املدرسة طالب مقتل يف التحقيق بشأن
باملدرسة الخاصة العنرصية مناهضة سياسة انتُِقَدت وفيه االنتقادات، تلك ببعض إيذانًا

36



الثقافية؟ التعددية ما

العاملة الطبقة من البيض األمور أولياء إرشاك وإغفالها مفرطة، أخالقية بنزعة لتحلِّيها
يف أسهم ذلك وكل املتفشية، الذكورية العنف لثقافة التصدي عن وعجزها سياساتها، يف
بالغ سخط عن عامة البيضبصفة إرشاك عدم أسفر وقد القتل. عن أسفر موقف تشكيل
عىل واآلسيويني للسود تُمنَح امتيازات بمنزلة الثقافية التعددية اعتُِربَت إذ األمر، نهاية يف
العرقي واالجتماعي االقتصادي الِحْرمان ملحاربة محاولة كونها من بدًال البيض، حساب

لألمة. الذاتية الهوية من الثقايف اإلقصاء عن فضًال
نقطة ۲۰۰۱ عام إنجلرتا شمال مدن يف النطاق واسعة العنف أعمال اندالع مثَّل
أُوالها انتُخبت التي املتوالية، العمال حزب حكومات عىل األثر عظيم له وكان تحول،
الثقافية التعددية عاتق عىل بعيد حد إىل االضطرابات عن املسئولية وأُلِقيَت .۱٩٩۷ عام

متوازية». «معايش تسلك بأْن العرقية لألقليات السماح حيث من املفرتضة وآثارها
جوانب عدة من مشابهة جديدة، إدماجية نزعة متزايد نحو عىل بريطانيا وسادت
«الرتابط من جديدة حقبة وبدأت سابًقا، له تعرضنا الذي الكامل الهولندي ل للتحوُّ
معاِلمها، تتضح — الثقافية التعددية من النقيض عىل يكون أن املفرتض — املجتمعي»

التفصيل. ببعض الرابع الفصل يف له سأتعرَّض ما وهو
صور كانت وبريطانيا هولندا من كلٍّ يف أنه إىل اإلشارة يجدر الحايل، الوقت يف
القاعدة، إىل القمة من هًة مَوجَّ الربجماتية فائقَة تكويناٍت نشأت التي الثقافية التعددية
ليربالية ذكورية فمثَّلت األقليات، أو األغلبية ومشاركة الحقيقي العام الحوار إىل وتفتقر
َرة املتفجِّ الجماهريي السخط موجات مواجهة يف ومذعورة ضائعة نفسها وجدت ما كثريًا
التهكُّمي التعليق يف الحقيقة من كبري قدر وثمة القاعدة. من النابعة بالظلم، اإلحساس أو

براون: بهائي عيل ياسمني عن الصادر

لم إذ التاريخ؛ مدى عىل البيض الربيطانيني السياسية النخبُة خذلِت لقد
متضاربة آراءٌ عنها تصدر زالت وما الحرب، بعد جاءت التي ات للتغريُّ تُعدَّهم
يف الناس ن يَُلقَّ فتارة األمة. لهذه محمود أمر الهجرة هل بمسألة يتعلق فيما
من تهذيب عن إلهية مسئولية لوا ُحمِّ الذين االستعماريون السادة أنهم بريطانيا
مقصف يف واآلسيويني السود أولئك يجدون أخرى وتارة َهَمج، من يحكمون
الهجرة البيضإن للربيطانيني وقيل املساواة. قدم عىل باملعاملة مطالبني العمل
بمعاملة تعليمات وا تََلقَّ الوقت نفس يف لكن تهديد، مصدر واآلسيوية السوداء

املساواة. قدم عىل بالفعل املوجودين املهاجرين
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الواقع بحكم الثقافية والتعددية والهجرة العلمانية فرنسا: (9)

النهج إزاء متصلِّبة بعدائية املحلية وُسْلطاتها الفرنسية للدولة املعلنة الواجهة تتسم
أن يُفَرتَض الذي ساكسوني»، «األنجلو النهج — وغريبة خاطئة تسمية — ى املسمَّ
العرقية، باألقليات املعلن باالعرتاف واملتعلق وبريطانيا، األمريكية املتحدة الواليات ده تَُجسِّ
العرقية. والتعددية الثقايف بالتنوع عموًما واالحتفاء األقليات، ثقافات بتنمية وااللتزام

العلمانية شهدت وقد العلمانية، عن بمفهومه بعيد حد إىل الفرنيس النهج ويتأثر
بصدور ا مهمٍّ تقنينًا — والدولة الكنيسة بني الرسمي الفصل ن تتضمَّ التي — الفرنسية
التي العْلَمنَة عملية خاضتها ملتوية مسرية بعد ۱۹۰٥ لعام الشهري الفصل» «قانون
عىل العامة، اآلثار عىل دينية عالمة» أو «رمز أي وضع َمنََعت وإْن العبادة، حرية َكَفَلت
تباينت ولطاملا والسجون. املدارس يف القساوسة مكاتب تمويل الدولة قبول من الرغم
للتعبري املؤسسية واألساليب — العلمانية صور كجميع — الفرنسية العلمانية تأويالت
يف سادتا اللتني «املتساهلة» والصيغة «املتشددة» الصيغة بني وسوِبر فيتزر فيميِّز عنها،
فطبًقا والساسة، والرتبويني الدين رجال وبني املختلفة الدولة قطاعات ويف مختلفة فرتات
و«اليسار النسائية والحركات املعلِّمني نقابات بتأييد تحظى التي — املتشددة للصيغة
يف معيَّنة أطِعمة تناول عن واالمتناع الَعَلن يف الصالة من كلٌّ يُعتَرب — الجمهوري»
الصيغة أما للعلمانية. انتهاًكا ديني طابع ذات ُحِيلٍّ أو مالبس وارتداء املدرسة مقصف
وناشطي الثقافية» للتعددية املنارصين «اليساريني أوساط يف السائدة — تساهًال األكثر
الدولة تمويل فتدعم — واملسلمني واليهود املسيحيني الزعماء من والعديد اإلنسان حقوق
الطالب حرية وتنارص األديان، بني الحوار إقامة ع وتَُشجِّ العقائدية، أو الدينية للمدارس
أيًضا ويذهب األديان. تعدد يحرتمون داموا ما املدارس يف الدينية هوياتهم عن التعبري يف
الدوليني والعهدين الدويل القانون تنتهك املتشددة نظريتها أن إىل الصيغة هذه مؤيدو

اإلنسان. بحقوق الخاصني
الضوء، دائرة يف الفرنسية للعلمانية املختلفة يَغ الصِّ وضعت األخرية السنوات ويف
التفصيل ببعض سأتناوله ما وهو اإلسالمي، بالحجاب املتعلقة الخالفات إطار يف وذلك

القادم. الفصل يف
وإيطاليا بولندا مثل أخرى أوروبية بلدان من مرتفعة هجرة معدالت فرنسا شهدت
شجعت بل الثانية، العاملية الحرب نهاية عىل السابقة الفرتة طوال والربتغال وإسبانيا
الوافدة الهجرة تدفقات عن ميَّزتاها بسمتني الهجرة من املوجات تلك واتََّسَمت عليها،
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تُلصق لم أوًال: ۱۹٤٥؛ عام بعد أفريقيا شمال يف السابقة الفرنسية املستعمرات من
يتعلق فيما مشكالت ألي مسبِّبني يُعتََربوا لم ولذا األوروبيني؛ باملهاجرين العرقية الصبغة
دوًرا الهجرة فيها تلعب ال دولة نفسها اعتبار يف تستمر أن لفرنسا ذلك وأتاح باالستيعاب،
التابعة الية العمَّ والنقابات الشيوعي» «الحزب اضطلع وثانيًا: الذاتية. هويتها تكوين يف
عرقية عات تَجمُّ تشكيل بذلك ًعا ُمَشجِّ ودمجهم؛ املهاجرين صفوف تنظيم يف مهم بدور له
الثانية. العاملية الحرب نهاية بعد حتى طويًال َصَمَدت عرقية سياسية وآليات منفصلة

العربي املغرب مستعمرات من املسيحيني وغري األوروبيني غري املهاجرين أن إال
أوىص وقد لالستيعاب. قابلني غري بأخرى أو وبطريقة عرقيٍّا مختلفني باعتبارهم ُعوِملوا
عام هو — ببعيد ليس وقت يف واالجتماعي» االقتصادي «املجلس إىل امُلَقدَّم كالفيه تقرير
العربي املغرب من القادمني ال الُعمَّ مع ف تترصَّ أن الدولة عىل ينبغي بأنه — ۱۹٦۹
بد ال وأنه فحسب، العمل لسوق معيَّنة باحتياجات مرتبطني تني» «مؤقَّ عماًال باعتبارهم
إىل وإضافًة املنشأ. بلد مع رسميٍّا تعاونًا ن تتضمَّ عملية خالل من دخولهم يف التحكُّم من
األوروبيني املهاجرين تعامل كانت التي — الشيوعي للحزب التابعة البلديات نظرت ذلك،
من بد ال مؤقتون سكان أنهم عىل الُجُدد املهاجرين إىل — التضامن» «تقاليد وفق سابًقا
— وغريهما وتشني هارجريفز أشار كما — ذلك وامتدَّ أوطانهم، إىل العودة عىل تشجيعهم
الشمال األصول لذوي واملدارس املساكن بتخصيصحصصمن املتعلقة املمارسة ليشمل
باعتبارهم املهاجرين يعاملون الشيوعيون ظلَّ — تشني قول حد عىل — إذن أفريقية.
عىل «مهاجر» مصطلح وانطبق املرة. هذه إقصائيٍّا» «أسلوبًا متبعون لكنهم واحدة، كتلة
اتفاقات خالل من املدارس يف العربية اللغة لتعليم حصص وأُِعدَّت وحدهم، البيض غري
املجموعة خارج من الهجرات جميع أُوِقَفت ۱۹۷٤ عام يونيو ويف املنشأ. بلدان مع ُعِقَدت
املتحدة. اململكة يف امُلتََّخذة التقييدية التدابري يف كما األَُرس شمل بجمع ُسِمَح وإْن األوروبية،
الدولة إلرشاك «اليسار» بها قام التي املحاوالت لطََّفته املهاجرين إزاء العداء أن إال
لكن العرشين. القرن ثمانينيات يف العرقية التعبئة ويف العرقية بالجماعات االعرتاف يف
هي ذلك عىل املرتتبة النتائج إحدى وكانت عامة، بصفة قائًما ظل الجمهوري النموذج
عىل السكان تعداد إحصاءات يف رسميٍّا، اعرتاًفا العرقية األقليات منح عدم سياسة بقاء

املثال. سبيل
مقيَّدين أنفسهم فوجدوا مسلمني، العربي املغرب من الوافدين من األعظم السواد كان
تقليد للفرنسيني كان وكذلك عرقية، صبغة عليهم الفرنسيون أضفى فقد مضاعًفا؛ تقييًدا
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مع تعارض ما وهو الدينية، الهوية عن الرصيح التعبري إزاء والعداء التناقض من قوي
اإلسالم. يف العلنية التديُّن ممارسات

الثقافية» «التعددية أشكال من شكًال بدورها مارست عمليٍّا الفرنسية الدولة أن عىل
َرَفع ۱۹٨۱ عام ففي املصطلح. لذلك بُغضها مدى عن النظر برصف الواقع، بحكم
رابطات تأسيس من تمنعهم كانت التي أفريقيا شمال مهاجري عن القيود القوانني أحد
أواخر وبحلول التنظيمات، تلك فانترشت األوروبيني، املهاجرين نهج عىل سريًا عرقية
لدى الوسيط مقام تقوم منها، آالف ٣ عن يقل ال ما ثمة كان العرشين القرن ثمانينيات
تلك من ألف عن يقل ال ما وكان السياسية، واألحزاب املحلية والسلطات العمالية النقابات
راسيزم» إس أو «إس مثل — األخرى التنظيمات واتسمت رصيًحا، إسالميٍّا التنظيمات
يَّة الَحَرضِ املناطق يف تعليمية أولوية ذات مناطق كذلك الدولة وأنشأت أوسع، بقاعدة —
فيها االستقرار إىل املهاجرون اضُطرَّ — وغريهما وبريطانيا هولندا يف كما — التي األفقر
الثمانينيات يف املهاجرين من شبابًا االضطراباتشملت من سلسلة فيها قامت والتي أيًضا،

العرشين. القرن من والتسعينيات
الثقافية التعددية ومعارضة للعاملية الداعي العام الخطاب بني التناقض— يبُد ولم
هت ُوجِّ التي الدعوة يف مما أوضح — أخرى ناحية من للدولة الفعلية واملمارسة ناحية من
اإلسالم مستقبل بشأن تشاوري مجلس لتشكيل اإلسالمية املنظمات ممثيل إىل ۱۹۹۰ عام
إسالم لتهيئة محاولة يف لألئمة تدريبية معاهد إلنشاء الحكومة تمويل ذلك وتال فرنسا، يف
ذو مركزي إسالمي مجلس تأسس ۲۰۰۳ عام ويف الخارجية. املؤثرات من متحرر فرنيس

اإلسالمية». للديانة الفرنيس «املجلس هو وطني؛ تمثيل
الشعبية الثقافة إطار يف القائم التوتر إىل «الحجاب» مسألة حول الدائر الجدل ويشري
من العلني التديُّن ومظاهر العرقي لالنتماء املَقدَّمة الربجماتية التنازالت بني الفرنسية
إال أخرى، ناحية من الجاكوبي» الجمهوري «النظام تقاليد َصْون يف والرغبة ناحية
القرن يف الحرضية املناطق يف االضطرابات وانتشار املتشدد الدويل اإلسالم صعود أن
مسلم وأغلبه — أفريقيا شمال مهاجري ساللة من الشباب نة متضمِّ والعرشين الحادي
من بمزيد سنتناولها التي — الغاشمة للقوة الرشطة واستخدام البطالة عىل احتجاًجا —
أبقى ذلك كل املزدهرة، العرقية بالرابطات االتصال إىل والحاجة — بعد فيما التفصيل

الحياة. قيد عىل الواقع» «بحكم القائمة الثقافية التعددية من أشكال عدة
أمام سبيل أفضل أن إىل َخلَُصت و«اليمني» «اليسار» من كلٍّ حكومات أن جليٍّا ويبدو
الجمهوري «النظام وتقاليد الثقايف بالتباين االعرتاف بني للجمع وسيلة إيجاد هو فرنسا
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السكان، تعداد يف عرقية أسئلة طرح ن يتَضمَّ ال زال ما التنازل ذلك أن غري الفرنيس»،
ويظل املدروس. التخمني رهن العرقية األقليات من للمواطنني الحقيقي العدد زال وما
يف قاق للشِّ مثريًا سؤاًال االجتماعية السياسة لوضع صالًحا أساًسا يشكِّل ذلك هل السؤال

الفرنسية. العامة الحياة
مكتب أصدر إذ أهمية؛ ذا يكون أن املحتمل من تطوًرا ۲۰۱۰ لعام نوفمرب شهد وقد
بني التوظيف أنماط يف باختالالت تتعلق رسمية أرقام أول الفرنيس الوطنية اإلحصاءات
تعيني نسبة فبلغت الفرنسيني؛ اآلباء ذوي وأولئك املهاجرين، من آلباء الفرنسيني املواطنني
اآلباء لذوي ٪٨٦ بنسبة مقارنًة ٪٦٥ العربي املغرب من قادمني آلباء الفرنسيني الرجال
بأنَّه اإلحصاءات مكتب وأقرَّ و٪۷٤. ٪٥٦ النساء لدى املقابلة النسب وبلغت الفرنسيني،
ال خطوة ويف الَفْرق. ذلك إحداث يف كبري بدور اضطلع قد التمييز يكون أن املحتمل من
بأنها ُمِقرٍّا الوطنية»، والهوية الهجرة «وزارة إلغاء ساركوزي الرئيس أعلن أهمية، تقل
من وغريهم املؤرِّخني نقد مثار الوزارة تلك إنشاء وكان الفهم»، وسوء «التوتر إىل أدت
األجانب اآلباء ذوي املواطنني أن إىل وتشري املهاجرين تِصم ألنها واليساريني— فني— املثقَّ
إقرار من وجيزة فرتة بعد الخطوة هذه جاءت وقد الدولة. عىل التهديد من نوًعا يمثِّلون

العامة. األماكن جميع يف النقاب يمنع ترشيع

املواطنة ملطالب ترضخ «عرقية» أمة أملانيا: (10)

الوحشية «العضوية» الوطنية عن أكرب حد وإىل عرش، التاسع القرن أوائل عن أملانيا ورثت
ال أنه مفادهما أشَمل، ثقايف حس عن فضًال الرسمية للمواطنة ًرا تصوُّ النازية، للفرتة
الفرتة وطوال خالص. أملاني أصل من ينحدر من سوى األمة إىل حقيقيٍّا انتماءً ينتمي
فيه توافد الذي الوقت يف العرشين، القرن من السبعينيات وأوائل الخمسينيات بني ما
أملانيا، إىل ويوغوسالفيا وتركيا والربتغال واليونان إيطاليا من األجانب العمال ماليني
من املاليني أن يعني هذا وكان الدم»، «حق بمبدأ أخذها يف صارمة املواطنة سياسة ظلت
لم حني يف تلقائيٍّا، املواطنة حقوق ُمِنحوا العالم أنحاء جميع يف األملانية» األصول «ذوي
سياسة بسبب مشينة سمعة أملانيا واكتسبت املواطنة، إىل سبيل من األجانب ال للعمَّ يَُكن
متطلبات حسب وذهابًا جيئًة األجانب العمال تسفري يف تبنَّتها التي الزائرة» «العمالة
أعقاب يف مليونًا ۱۱ حوايل رحل ،۱۹۷۳ عام زائر» «عامل مليون ۱٤ أصل فمن السوق.
املحاكم بمساعدة — وتمكَّنوا بقوا تركي عامل ماليني ۳ حوايل لكن والركود، النفط أزمة

41



الثقافية التعددية

سبعة حوايل اآلن أملانيا يف ويقيم إليهم. لينضموا أَُرسهم إحضار من — والدولية األملانية
مليونًا و۱٤ — السكان من ٪٩ أي — أجنبي أصل من شخص مليون ونصف ماليني

التقديرات. لبعض وفًقا
العرشين، القرن تسعينيات يف املواطنة قانون يف املبدئية بعضالتغيريات إحداث وبدأ
هجرة، بلد ليست بأنها زعمها عن التخيل أملانيا عىل بأنَّ متأخًرا جاء باعرتاف مصحوبًة
تغيريات ۲۰۰٥ لعام الهجرة وقانون ۲۰۰۰ عام باملواطنة الخاص الترشيع أحدث وقد

أملانًا. الزائرين العمال باعتبار رصاحة أكثر قبوًال مسجلني جوهرية، أكثر
دعم وال صادق رسمي بتأييد قط تحَظ لم الثقافية التعددية أن املستغرب من ليس
دعا ما فكثريًا القوي؛ العرقي الذاتي التصور هذا بمثل تتمتع أمة لدى بال ذي شعبي
لكن بالتنوع، واالحتفاء الثقافية التعددية تجاه أوسع خطوات اتخاذ إىل األملان األتراك
يبدو، فيما الفكرة لتلك ظهورهم أداروا — البداية يف تعاطفوا الذين — «الُخْرض» حتى
املستشارة َحت َرصَّ ۲۰۱۰ عام أكتوبر ويف والتنوع. الهجرة بمزايا ون يحتجُّ ظلوا وإْن
إىل يدعو أمر وهو ذريع»، بفشل «ُمنيت الثقافية التعددية بأن مريكل أنجيال األملانية

تُْختََرب. تََكد لم الثقافية التعددية سياسات أن اعتبار عىل السخرية،
سيما وال املحلية، للظروف استجابًة الواقع، أرض عىل ُقدَِّمت التنازالت بعض أن إال
أصول من ينحدرون السكان من الكثري حيث وشتوتجارت، فرانكفورت مثل مدن يف
عام منذ الثقافية التعددية بشئون مختص بمكتب فرانكفورت حظيت فقد مهاجرة.
الحمالت وقاد املحلية، السلطات لدى للتمييز املناهضة للتدابري النصري مقام قام ،۱۹٨۹
وعىل النزاعات. وحل الوساطة مجال يف خدماته وقدَّم التنوع، وقبول للتسامح تروج التي
األصول ذوي لألطفال التعليمي األداء تحسني إىل ترمي تدابري اتُِّخذَت الدولة، صعيد
ما لألقليات األم باللغة التدريس أن إال األملانية، اللغة تعلُّم تيسري سيما وال املهاجرة،
الدينية للحرية الدستوري الضمان أتاح وقد التعليم. نظام إطار يف هامشيٍّا مرشوًعا زال
وارتداء املساجد بناء كان وإْن السياسات، يف التباين لبعض حيًِّزا الفيدرايل والهيكل
كارين مثل املعلِّقون ويعترب واملعارضة. العداء مشاعر يثريان زاال ما الحجاب املسلمات
٪۱٦ بلغت التي — األجنبية الجنسيات حاميل من األملان زواج نسبة زيادة ُشونفيلدر
نشأة يف عامة بصفة األمل عىل يبعث مؤًرشا — ۱۹٦۰ عام ٪٤ بنسبة مقارنًة ۲۰۰۰ عام

القمة. تجاه القاعدة من نابع الثقايف بالتنوع قبول
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كثريًا يفوق — أملانيا يف الرواج من قدًرا الثقايف» «التواصل مفهوم اكتسب وقد
واألغلبية، األقليات بني والحوار التفاعل لتشجيع محاوالت ظهور مع — الثقافية التعددية

الكتاب. هذا خاتمة يف أكثر عنه الحديث أعتزم تطور وهو
والسويد والدنمارك النمسا بني للمقارنة مواد لتقديم املساحة هنا يل تتوافر ال
لفريتوفيك الثقافية» التعددية ضد العنيف الفعل «رد فمجموعة وإسبانيا، وإيطاليا

البلدان. هذه عن املعلومات تقديمها حيث من كبرية فائدة ذات وفيسيندورف

االستنتاجات (11)

يف الغربية أوروبا يف الثقافية والتعددية للهجرة ُمطَِّلعة دراسة أي من استنتاجات عدة تربز
هي للكثريين، بالنسبة واملزعجة، الصارخة فالحقيقة العرشين. القرن من الثاني النصف
حالية مستعمرات ومعظمها — العالم يف فقًرا األكثر املناطق البيضمن غري املهاجرين أن
فحكومة وفادة؛ حسن ترحابوال موضع يكونوا لم — الغربية االستعمارية للقوى وسابقة
،۱۹٤٥ عام بريطانيا يف انتُِخبَت التي األمر، هذا عدا فيما بالراديكالية املتسمة العمال حزب
حاملة بريطانيا، إىل ويندَرش» إس «إس سفينة إبحار بقرب الصادرة األنباء من انزعجت
من قاتلوا ممن فعًال العديد الغربية، الهند جزر من القادمني الركاب ضمن متنها، عىل
إىل الرسائل وأُرِسَلت اإلبحار، من ملنعها جهيدة محاوالت فبُِذَلت الحرب. يف بريطانيا أجل
وظائف توافر بعدم إلبالغهم االستقالل، حديثتَي وباكستان الهند وإىل املستعمرات، بقية
عمالة باعتبارهم أفريقيا شمال مهاجري معاملة فحاولوا الفرنسيون أما بريطانيا. يف
نظاًما — بالفعل القائمة العرقية القيود ذات املواطنة بقوانني — األملان وابتكر زائرة،
لو األغلب عىل يودون والهولنديون والربيطانيون الفرنسيون كان الزائرة للعمالة صارًما
املهاجرين تُبقي أْن لهولندا العمودي» «التقسيم تقليد أتاح حال، أي وعىل إنشاؤه. أمكنهم
وقطاعات الغربية أوروبا حكومات وأَِمَلت الهولندي، املجتمع عموم عن بمنأى البيض غري

قصرية. فرتة سوى املهاجرون يبقى أال يف البيض سكانها من عريضة
قطاعا سيما ال — العامة والقطاعات الغربية بأوروبا التحويلية الصناعات تجاهلت
من بكثافة العمال وَوظََّفت للعمالة، متعطِّشة كانت إذ حكوماتها؛ — والصحة النقل
—برصف الثاني االستنتاج هو وهذا — العمال هؤالء أن إال والسابقة، الحالية املستعمرات
الوظائف يف يعملون أنفسهم وجدوا واملهنية، التعليمية مؤهالتهم مستوى عن النظر
ظل يف نبذها البيض العمال استطاع التي فيها املرغوب وغري مهارة تتطلب ال التي
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العامة العقارات ك مالَّ جانب من ضدهم للتمييز تعرَّضوا وإذ املزدهرة. اقتصاداتهم
وقد فقًرا، األكثر الحرضية املناطق يف خانقة مستأجرة مساكن عىل عثروا والخاصة،
جزء انتماء الهندية القارة وشبه العربية البلدان يف األوروبي االستعماري التورُّط استتبع

أهمية. ذا آنئٍذ يبُد لم ذلك أن مع مسلمة، أصول إىل املهاجرين من كبري
تركة من جزءًا كانت التي العرقية الصبغة إلضفاء املتأصلة الفكرة ذلك من واألهم
االختالف بيِّنة املعاملة عليها ترتب والتي الغربية، أوروبا مجتمعات ورثتها التي االستعمار
الذين وبولندا والربتغال وإسبانيا إيطاليا من األوروبيني املهاجرين عن «امللوَّنني» للعمال
وشبه بدونيتهم االنتشار واسع شعوًرا األوروبيني غري وَلِقَي سابًقا. العمل أسواق غذوا
أواسط بحلول املماثلة العمالة هجرة من املزيد أمام األبواب وأُغِلَقت استيعابهم، استحالة

العرشين. القرن سبعينيات
لتأسيس محاولة يف املطاف نهاية يف نشأت التي الثقافية، التعددية عىل كان ثالثًا:
أن به، واالحتفاء الجديدة العرقية التعددية أوجدته الذي الثقايف التنوع قبول مبادئ
األوروبيون استضاف وقد للعنرصية. االستعماري الرتاث ضد مستمرة معارك تخوض
مضض. عىل الثقافية التعددية أيًضا وتبنُّوا مضض، البيضعىل غري املهاجرين الغربيون
عىل بعيد، حد إىل القاعدة إىل القمة من ًها موجَّ مرشوًعا الثقافية التعددية كانت رابًعا:
والتنظيمات السياسية األحزاب ونشطاء العمالية النقابات من العديد محاولة من الرغم
أجل من يضغطون فتئوا وما الشعبي، املستوى عىل بالتعبئة القيام للعنرصية املناهضة
من املوجه النهج وتسبب الجديد، الثقايف التنوع بمزايا والتوعية املنصفة املعاملة تحقيق

البيض. من عنيف فعل رد إىل بدوره أدَّى مما السخط، إثارة يف القاعدة إىل القمة
ذكرُت، فكما فحسب؛ املحافظني القوميني عن الثقافية التعددية نقد يصدر ولم
وسياساتها الثقافية التعددية ِفكر إن قائلة اليساريني من العديد أصوات ارتفعت
الجوهرية ك َرشَ يف وقعا وأنهما مبارشة، بصورة العنرصية معالجة يف الفشل أضعفهما
أجل من العام املساواتية كفاح إىل الئق نحو عىل االنضمام عن وعجزا التبسيطية، العرقية

االقتصادي. االجتماعي للتفاوت التصدي
والنمسا وإيطاليا وأملانيا فرنسا مثل بلدان يف والشعبية الرسمية املعارضة وتدل
وقد باملرة. منتظم غري زال ما الغربية أوروبا يف الثقافية التعددية تطور أن عىل والدنمارك
يجدر أنه إال الثقافية، التعددية ضد عنيف فعل رد نشأة والعرشون الحادي القرن شهد
املنافية الشائعة الترصيحات من العديد من بالرغم — الثقافية التعددية أن إىل االنتباه
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واألغلبية، العرقية األقليات بني املنفصلة التنمية تشجيع قط مفادها يُكن لم — لذلك
الثقايف االندماج إىل تؤدي تمييزية وغري منِصَفة سبل تهيئة هو دائًما الهدف كان وإنما

االقتصادي. واالجتماعي
سماه ما وظهور للهجرة الجديدة األنماط مع تتواءم أن اآلن الثقافية التعددية عىل
توسيع مع للعمالة حرية األكثر الحركة عن نتجت التي الفائقة»، «التعددية فريتوفيك
الدول من الهاربني اللجوء طالبي ووصول السوفييتي، االتحاد وانهيار األوروبي، االتحاد
القطاعات وطلب األوسط، الرشق يف الغربية التدخالت وآثار األهلية، والحروب املفككة
املواليد. معدالت وتراجع الكفاءة، من عالية درجة عىل لعمال الجديدة واملالية املعرفية

يلقي اليوناني السواحل حرس .۲۰۰۹ أغسطس باليونان، ساموس جزيرة :2-1 شكل
الرشقية وأوروبا وإيران والعراق أفغانستان من آٍت معظمهم لجوء، طالبي عىل القبض

وفلسطني.2 واملغرب والجزائر

السويد يف املتطرِّف اليمني من برملانيني نواب انتخاب يؤكِّد الكتاب، هذا أكتب وأنا
عىل يسري التحررية اللجوء وسياسات االجتماعية للديمقراطية املالذ هذا حتى أنه عىل
عن املبتعدة املدن يف الهجرة من الجديدة الصور إزاء العداء شديد األوروبي النمط نهج
دفع قوة الثقافية التعددية ضد العنيفة الفعل ردة اكتسبت فقد ماملو. مثل التصنيع

جديدة.
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مؤسيس وإطار فكري كنموذج الثقافية التعددية أن إىل أشريُ الكتاب خاتمة ويف
الوضع مع تتأقلم أن لها كان إْن الثقايف التواصل أشكال نحو ُقُدًما امليض إىل بحاجة
للخدمات املتاحة املوارد بتخفيض — الحاد املايل ف التقشُّ من املقبلة الفرتة أن إال الجديد،
حتى قاسيًا تحديًا ستمثِّل — املساواة عدم ومستويات البطالة معدالت ورفع العامة
تبدو التي التوزيع إعادة وتوصيات الثقايف التواصل يف املتمثلة رقيٍّا األكثر للصورة

رضورية.

هوامش

(1) Haywood Magee/Getty Images.
(2) Patrick Zachmann/Magnum Photos.
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باملرأة؟ ة ضارَّ الثقافية التعددية هل

يف اإلنسان حقوق ثورة إىل وصوًال الثقافية التعددية أصول تتبُّع املمكن من كان إذا
تقدُّمية اجتماعية حركات نشأة من أعقبها وما العرشين القرن من الثاني النصف
أن احتمال إىل يُشار أن األوىل للوهلة ُمستَغَربًا يبدو فقد النسائية، الحركة تضمنت
املطالبة حركات كانت إن إال غريبًا يكون ال لكنه باملرأة، ضارَّة الثقافية التعددية تكون
متجانًسا. ُكالٍّ ُمَكوِّنة مًعا، تتناغم ما دائًما التوزيع وإعادة والدمج واالعرتاف بالحقوق
الجماعات عن نيابًة بالحقوق املطالبات تتعارض أال يحتم سبب من ما الواقع، يف
بسبب جزئيٍّا ظهرت ذاتها النسائية فالحركة حال، أي وعىل بعض. مع بعضها املختلفة
التي العرشين القرن ستينيات لفرتة البديلة الثقافية والحركات اليسار عن الرضا عدم
التبعية إدراك يف أخفقت لكنها الجديدة، الشباب وثقافات العاملة الطبقة مصالح دعمت
والحركات اليسار ممارسات يف بها ومسلًَّما راسخة أيًضا كانت التي للمرأة، املجتمعية

لها. التصدي ويف البديلة، الثقافية
ملقبولية حاسًما اختباًرا يشبه الثقافية التعددية أُُطر من إطار أي يف املرأة وضع بات
الذين — والسياسيني االجتماعيني املحافظني حتى أنه املفارقة ومن الثقافية، التعددية
منهم العديد استغل ما كثريًا — بها والنهوض املرأة حقوق مع تعاطفهم عنهم يُعرف لم

الثقافية. التعددية مواجهة يف موقفه تعضيد يف النوع قضية
إن الَقول يمكن ما بقدر أنه إىل — املعلِّقني بعض أشار كما — األمر وصل وقد

ذلك. يف املرأة جسد يُستغل ما عادًة أزمة، يف الثقافية التعددية
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باملرأة؟ ضارة الثقافية التعددية تكون أن يمكن كيف (1)

الثقافية التعددية كانت فإذا املحك، عىل املوضوعة الرئيسية القضية توضيح يسهل
يف التقاليد تلك كانت وإذا وتقاليدها، العرقية األقليات ثقافات بقاء دعم ن تتضمَّ
ينبغي وال باملرأة ترض الثقافية التعددية أن إذن الواضح فمن باملرأة، مجحفة حقيقتها

والرجل. املرأة بني باملساواة يؤمن شخص أي بتأييد تحظى أن
املرأة بني الرسمية املساواة عىل ارتكازها من الرغم عىل — الغربية القومية والدول
إىل وما والتعليم السياسية واملجالس والتنظيمات الوظائف العام: املجال يف والرجل
والوضع الدخل بقياسات يؤخذ حني املساواة عن تكون ما أبعد الواقع يف هي — ذلك
الحركات أن والواقع الحسبان. يف املؤرشات من وغريها النيابية املجالس وعضوية املهني
املساواة عدم أوجه عىل الضوء تسليط عىل حق عن عاكفة الغرب يف واملساواتية النسائية
كثريًا الثقافية التعددية بانتقادات النوع مسألة ربط لكن ضدها، الحمالت وشنِّ هذه،
الغربية غري األصول ذات العرقية األقليات مجتمعات ممارسات عىل الرتكيز إىل نََزع ما
ويرجع الغربية. غري املجتمعات يف املرأة تبعية وعىل الغربية، القومية الدول يف اآلن املقيمة
الرسمية املساواة حتى تقبل ال — منها أجزاءً أو — املجتمعات تلك من العديد أن إىل ذلك

والرجل. املرأة بني
واسًعا، جدًال وأثار الضوء دائرة يف الغربية غري املمارسات من عدد دخل وقد
يف املتمثلة واملمارسات الثياب، من وغريهما والنقاب الحجاب املسلمات ارتداء أبرزها:
أو لإلناث التناسلية األعضاء وتشويه الزوجات، وتعدد القرسي، والزواج املدبَّر الزواج

الفصل. هذا يف بالدراسة املمارسات تلك جميع نتناول وسوف منها. أجزاء برت
النظر كيفية بشأن أخرى جوهرية قضايا أيًضا النوع قضية تثري سنرى، وكما
بني والعالقة األحيان، من كثري يف وجوهري نمطي منطلق من األقليات، «ثقافات» إىل

ثقافاتهم. مواجهة يف األفراد وحقوق واألفراد، الثقافات

الشديد التنافر فرضية (2)

عرضته الثقافية والتعددية املرأة حقوق بني جوهريٍّا توتًرا ثمة إن القائل االفرتاض إن
والوضوح اإلقناع شديد عرًضا أوكني مولر سوزان الراحلة األمريكية السياسة عاملة
«هل الفصل: لهذا عنوانًا عنوانه واستخدمُت النطاق، واسعة بمناقشة حظي مقال يف
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مجلة يف مرة ألول ت نُِرشَ مقالة يف مولر سألْت كذا باملرأة؟» ضارة الثقافية التعددية
خففْت قد كانت وإن قاطعة، شبه «نعم» إجابتها وكانت ،۱۹۹۷ عام ريفيو» «بوسطن

الشديد». التنافر «فرضية سميتُه ملا املبدئية منارصتها من بعد فيما
ومن النسائية، الحركات أنصار من العديد لدى واسٌع صدى الفرتاضاتها كان
التعددية لسياسات عرصيٍّا حماًسا اعتربوه ما عىل ظات تحفُّ لديهم كان الذين الليرباليني
من بدءًا الغربية القومية الدول من العديد تبنَّتها التي ومبادئها وممارساتها الثقافية

الحكمة. إىل مفتقر حماس لكنه فصاعًدا، العرشين القرن سبعينيات
لصيًقا اعتربته الذي — الجماعات حقوق منح سمته ما بأن قناعة عىل أوكني وكانت
العرقية لألقليات الذكورية الثقافات يف املرأة وضع سوء من زاد — الثقافية بالتعددية
مع املزعوم تعاملها خالل من الثقافية التعددية فسياسات الغربية؛ القومية الدول يف
بني الداخلية القوى تباينات تجاهلها ثم ومن واحد»، «كيان أنها عىل األقليات ثقافات
للحياة الخاصة الدائرة يف تدخل أي اعتبار خالل من ذلك من أكثر بل والرجل، املرأة
استمرار عىل ساعدت — الجماعة حياة أسلوب عىل والحفاظ يتوافق ال واملنزلية األرسية

املجتمعات. تلك يف املرأة تبعية
جماعات لدى الذات واحرتام الحرية إن القائلة الثقافية التعددية ألفكار معارضة ويف
املرأة أن إىل أوكني تشري الخاصة، ثقافاتها عىل الحفاظ عىل قدرتها يف يكمنان األقليات

األقليات: ثقافات يف

(حتى كنفها يف نشأت التي الثقافات انقرضت إْن بكثري أفضل حالها يكون قد
النوع)، أساس عىل التفرقة يف األقل بهم املحيطة الثقافة يف أعضاؤها يندمج
املساواة، يف املرأة حق دعم بغية طبيعتها من التغيري عىل عت ُشجِّ إن حبذا أو
يف (التوكيد القيمة. بتلك األقلية ثقافة تتمسك عندها التي بالدرجة األقل عىل

األصيل.) النص

يثري ما وكثريًا به يُستشهد ما كثريًا الذي االستنتاج هذا إىل أوكني لت توصَّ وقد
سيادة عىل الضوء فيها ألقت األقليات، ثقافات عن أجرتها دراسة أساس عىل الجدل
وتتسبب بالغ، نحو عىل بها وترض باملرأة تجحف التي املمارسات من متنوعة مجموعة

للرجل. املستمرة وتبعيتها معاناتها يف
ثمانينيات إبَّان الفرنسيني سماح إىل باإلشارة أوكني تكتِف لم الزوجات: تعدد أوًال:
يفوق ما وجود إىل أدَّى مما زوجة، من أكثر بصحبة بالهجرة للعديدين العرشين القرن
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بل العرشين، القرن تسعينيات أواخر بحلول باريس يف الزوجات متعددة أرسة ألف ۲۰۰
الرجل مصالح تغليب عىل واضح مثال هو الزوجات تعدد أن إىل بالتأكيد أيًضا أشارت
إىل الهجرات منها تخرج التي البلدان من أدلة وساقت املرأة، لدى مثيالتها عىل ورغباته
وسيلة يعتربه الرجل أن وأيًضا الزوجات، تعدد يستسغن ال هناك النساء أن عىل فرنسا

أخرى. بمجيء تهديدها يمكن زوجٌة ف» الترصُّ «أساءت فإن املرأة؛ لتأديب
أمريكا ففي زواج؛ إىل املفيض االغتصاب يف املتمثلة املمارسة عىل الضوء ألقت ثانيًا:
قانونيٍّا املغتِصب تربئة يمكن أفريقيا، وغرب آسيا رشق جنوب أنحاء وبعض الالتينية

الضحية. تزوج إذا الجريمة من
املحاكم يف ثقافيٍّا» «دفاًعا األمريكية املتحدة الواليات يف َي ُسمِّ ما إىل تشري ثالثًا:
التقليدية ممارساتهم عن الدفاع األسلوب بهذا الهمونج حاول املثال: سبيل فعىل الجنائية؛
األخرى الثقايف» «الدفاع ممارسات إحدى وتتعلق واألرس». «الخطف طريق عن للزواج
وحاوْلَن أبناءهن َقتَْلَن الالئي والصينية اليابانية األصول ذوات باألمهات بها تستشهد التي

«الزوج». خيانة عار إثر أنفسهن قتل أيًضا
يف أيًضا إليها يشار التي البظر، استئصال يف املتمثلة املمارسة إىل تشري وأخريًا:
بعض وسط تجري التي اإلناث، ختان أو لإلناث التناسلية األعضاء تشويه باسم املعتاد
ورشقها. أفريقيا غرب إىل أصولها تمتد التي تلك سيما ال الغرب، يف العرقية األقليات
مصالح مع التعارض بيِّنَة املمارسة تلك بخصوص املَقدَّمة التربيرات إن أوكني وتقول
ثَم ومن املرأة، لدى الجنسية املتعة من الحد بهدف يُجَرى البظر فاستئصال املرأة؛
التي املرأة أن الظن فأغلب الزواج. بعد الجنيس واإلخالص الزواج قبل العذرية تشجيع
ستلتزم — البظر استئصال عملية تربير يذهب كما — الِجماع من متعة تستشعر ال

والزوجة. والطاهية األم بأدوار
العرقية األقليات نساء من العديد بأن إدراًكا أبدت أوكني أن فيه شك ال ومما
ترى لكنها املرأة، تقهر التي املمارسات تلك بقاء يف إرادتهن بمحض أيًضا يشارْكَن
يف يتوارى الجنيس التمييز من كبريًا قدًرا أن حقيقة إغفال يعني الدفاع بهذا األخذ أن
أدواًرا املرأة يف الثقافة» «تغرس حيث — األرسة محيط سيما ال — الخاصة املحيطات

عليها. و«تفرضها» معينة اجتماعية
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أوكني اد نقَّ (3)

عادًة الثقافية التعددية أنصار إن القائل برأيها علًما — نفسها أوكني أن املفارقات ومن
للنقد تعرَّضت — العرقية األقليات مجتمعات لدى الداخلية القوى تباينات يغفلون ما
فأوكني داخيل. تشابك من املجتمعات به تتسم ما فاته املجتمعات لتلك تناولها إن القائل
تبعية عىل أساًسا تقوم داخليٍّا، ومندمجة االنفصال تامة كوحدات املجتمعات تلك ترى
الذين حسن، مثل األحدث الثقافية التعددية نقاد لدى أيًضا ظاهرة نزعة (وهي املرأة
وال — العرقية األقليات ثقافات يَعِرضون ثم لجوهريتها، الثقافية التعددية يهاجمون

ونََمطي). كاريكاتريي منطلق من — اآلسيوية الثقافات سيما
تحرص تكاد — الجوهرية من النوع بهذا بتمسكها — أوكني أن إىل النقاد ويشري
األعضاء تشويه مثل: جنسيٍّا، إليها واإلساءة املرأة تبعية من متطرفة حاالت عىل تركيزها
األقليات مجتمعات َقْوَلبَة فخ يف تقع ثم ومن والقتل، واالغتصاب لإلناث التناسلية
إىل باعتبارها العرقية األقليات يف «املرأة» أيًضا تَُقْولِب بذلك وهي وعقيم، جاف بأسلوب

سلبية. ضحية بعيد حد
وهو — أوكني طريقة عىل العرقية األقليات مجتمعات تصوير عىل أيًضا ويرتتب
واملضلِّل املؤسف األثر — الثقافية للتعددية املعارضة االنتقادات يف شائع َملمح بدوره
الغرب بتمثيل عداه؛ وما الغرب بني الصلب الثنائي التعارض من نوع بتكوين املتعلق
«آخر» أنه عىل («هم») عداه ما ر يَُصوَّ بينما واملساواة، للحرية محب أنه عىل «نحن») (أو

وحقوقها. املرأة لكرامة يُذَكر احرتاًما يِكنُّ ال وهمجي متحرضِّ غري
العرقية األقليات وناشطات النسائية الحركة أنصار من األنثروبولوجيا علماء ويرسم
الثقافات يف وفعاليتها املرأة ملواقف دقة أكثر األشخاص—صورة نفس يكونون أحيانًا —

أوكني. أدانتها التي

لإلناث التناسلية األعضاء تشويه (4)

البلدان عدد يتضح وال اإلناث، ختان صور ممارسة فرتة طول حول كبري اتفاق يوجد ال
تُماَرس كانت أنها يبدو املايض يف لكن الحايل، الوقت يف املمارسة هذه فيها تشيع التي
املتحدة والواليات وإنجلرتا فرنسا يف الحدوث نادرة تكن ولم القديمة، مرص يف فعليٍّا
خمسينيات حتى ممارستها إىل األدلة بعض (وتشري عرش التاسع القرن إبان األمريكية
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والجنون و«السحاق» «الهسترييا» لعالج البظر استئصال ُوِصَف حيث العرشين)، القرن
بعض يف شيوًعا أكثر الحارض الوقت يف وهو نجاح). دون األرجح (عىل ع َ والرصَّ
ورسيالنكا والهند األوسط الرشق أنحاء بعض يف ما حد إىل أيًضا لكن األفريقية، البلدان

وماليزيا. وإندونيسيا
محظور اآلن وهو الغربية، البلدان كافة لدى بالًغا اشمئزاًزا اإلناث ختان ويثري
األعضاء تشويه بشأن قراًرا األوروبي الربملان أصدر ۲۰۰۱ عام سبتمرب ففي كافة؛ فيها
يرتكب مقيم أي مالحقة األوروبي االتحاد يف األعضاء الدول إىل طلب لإلناث، التناسلية
وطلب األوروبي، االتحاد خارج ارتكبها إن حتى ومعاقبته، عليه والتحفظ الجريمة تلك
ويَُجرَّم التناسلية. أعضائها تشويه لخطر امُلَعرَّضة والفتاة للمرأة اللجوء حق إقرار إليها
والنرويج والدنمارك بلجيكا يف التحديد وجه عىل لإلناث التناسلية األعضاء تشويه
ترشيعات ضمن فرنسا مثل أخرى بلدان وتتناوله املتحدة، واململكة والسويد وإسبانيا
تسمح لم لكن األمريكية. املتحدة والواليات ونيوزيلندا وكندا أسرتاليا أيًضا وتحظره أَعمَّ،
لإلناث التناسلية األعضاء تشويه من الخشية بقبول األمريكية املتحدة الواليات سوى

اللجوء. لطلب سببًا
إجراء للنساء تتيح قانونية أحكام الغربية البلدان يف تتوافر األحيان من كثري يف
وعادًة بالًغا، نفسيٍّا أمًلا لهن يسبب التناسلية أعضائهن شكل كان إذا تناسلية جراحات
— فحسب واليهود للمسلمني وليس — الغربية البلدان جميع يف الذكور ختان يُتاح ما
الجنسية. املتعة عىل املحتملة أرضاره أو الصحية فوائده حول االتفاق عدم من الرغم عىل
لدى واسًعا استنكاًرا لإلناث التناسلية األعضاء من أجزاء برت عادة تَْلَقى حني ويف
تحت تندرج التي املختلفة املمارسات ألنواع الشعبي االستيعاب مدى يتضح ال الغرب،
البظر. وطرف القلَفة إزالة تتضمن وإرضاًرا عدوانيًة األقل فالصورة العام؛ العنوان هذا
دام ما أنه البعض ذلك ويرى الذكور، ختان عن هذا يختلف ال البعض إىل وبالنسبة

به. السماح فينبغي مالئمة، طبية ظروف وفق يُجَرى
البظر، استئصال ففي عنًفا؛ أكثر جراحيني لني تَدخُّ أخريان صورتان وتتضمن
التخييطي الختان ويتألَّف برمتهما، يزاالن أو الصغريين، الشفرين من وجزء البظر يُزال
الصغريين والشفرين البظر إزالة من — الفرعوني» «الختان باسم أيًضا يُعرف الذي —

الَفْرج. جانبي تخييط إىل إضافًة الكبريين، الشفرين من وجزء
من أجزاء برت صور من صورة أي عن حقيقي دفاع أي نجد أن املعتاد غري ومن
األعضاء «تشويه ملصطلح الشائع االستخدام يف وإنَّ الغرب، يف لإلناث التناسلية األعضاء
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املمارسة. هذه صور لجميع النطاق واسعة املعارضة عىل لداللة لإلناث» التناسلية
التناسلية األعضاء تشويه موضوع يستخدمون النقاد يظل أن النفاق قبيل فمن لذا
للنسبية الخِطرين املتبنِّني بمظهر وتصويرهم الثقافية التعددية أنصار للوم مربًرا لإلناث
من تحرُّجهم بسبب للخطر وحياتها املرأة لتعريضصحة استعداد لديهم الذين الثقافية

مهمة. «تقاليد» أنه يُفَرتَض فيما التشكيك
۱۳۰ إىل مليون ۱۰۰ حوايل خضعت العاملي الصعيد عىل أنه إىل التقديرات وتشري
مليونا تقريبًا يُختن عام كل وأنه اإلجراء، ذلك صور من أخرى أو لصورة امرأة مليون
مجهول عدد ويُؤَخذ الغرب. يف قانونية غري بصورة يُختَنَّ منهن والعديد وامرأة، فتاة

لها. املصاحبة واملراسم العملية إلجراء البالد خارج الفتيات من
األبحاث وغريه شويدر ريتشارد األمريكي الثقافية األنثروبولوجيا عالم استطلع وقد
وأن فيها، مباَلغ الصحية املخاطر إن وقالوا لإلناث، التناسلية األعضاء بتشويه املتعلقة
الرغم عىل الجنسية املتعة استشعار يف النساء استمرار عىل بها يستهان ال أدلة ثمة
القائمة املجتمعات عىل الغربية الجمالية املعايري لفرض مربر من ما وأنه الختان، من
منها، القادمة واملجتمعات ومايل وتشاد والصومال السودان يف — املثال سبيل عىل —
أنه إىل يذهبون فهم األنثوية. التناسلية لألعضاء انسيابية» «أكثر شكًال ل تفضِّ التي
السماح كذلك فينبغي الغربيني، لدى مقبوًال بحتة تجميلية ألسباب الثدي زرع كان إذا

إرادتهن. بمحض إجراءها اخرتن الالئي للنساء الشفرية بالجراحات
تلك جراء من موقفهم يهتز الغربيني الثقافية التعددية أنصار من القليل لكن
كذلك تبنيِّ بعبارات اإلناث، لختان والقطع الحزم بالغ باريك رفض لننظر الحجج.
الثقافية: التعددية أنصار من العديد بها يُتََّهم التي الثقافية النسبية ال بالعاملية التزامه

إضافًة األساسية، العاملية أو اإلنسانية القيم بعض مع املمارسة هذه تتعارض
قابل غري بدنيٍّا رضًرا تلحق فهي الليربايل؛ املجتمع يف السارية العامة القيم إىل
قرارات وتتخذ الطفلة، سالمة وتنتهك جوهرها، يف جنسيٍّا متحيِّزة وهي للرد،
الَحْظر تستحق فهي لذا للمتعة؛ ا مهمٍّ مصدًرا وتزيل عنها، نيابًة فيها رجعة ال

فداحتها. تعادل مقنعة أسبابًا أنصارها يقدِّم لم ما

يتضمن وال القرآن، يف ذكرها يَِرد لم إذ لها؛ ديني سند وجود عدم إىل كذلك ويشري
لها. وعابر مبهم ذكر سوى «الحديث»
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كعادة اإلناث ختان رسوخ درجة يف التشكيك أيًضا يمكن الحاالت من كثري ويف
األعضاء من أجزاء برت ضد ناجحة حملة ُشنَّت السنغال ففي «التقليدية»؛ الثقافات يف
السبب أن — محلية حكومية غري منظمة — «توستان» أدركت عندما لإلناث التناسلية
شبه عهم توقُّ كان وخطرية مؤملة أنها يعلمون بممارسة القرى أهل ك تمسُّ وراء الرئييس
تمتنع التي الوحيدة األرسة أصبحوا إْن للزواج صالحات غري سيرصن بناتهم أن املؤكَّد
أهل تخيلِّ َكَفل جماعيٍّا تعهًدا «توستان» منظمة من نساء فأطلقت بناتها. ختان عن
اكتسب ما رسعان العهد ذلك أن ويبدو محدد. تاريخ يف املمارسة هذه عن جميًعا القرى
تمكنَت ۱۹۹۹ عام ويف ،۱۹۹۷ عام بعد اإلناث ختان عن القرى من املزيد فتخلَّت زخًما؛

لإلناث. التناسلية األعضاء من أجزاء برت ممارسة يحظر ترشيع سنِّ من الحكومة
«التقليدية» املجتمعات التزام ع توقُّ يف املبالغة سهولة ح يوضِّ املثال هذا أن حني ويف
األعضاء من أجزاء برت دعم أن إىل فيليبس آن تذهب ثم ومن — النوع هذا من بممارسة
فال — الثقايف االختالف بشأن خاصة نظرية صياغة يتطلب ال الحالة هذه يف التناسلية
متعددة. أفريقية عرقية جماعات نساء بني قوي بدعم فعًال يحظى اإلناث ختان أن شك
يردن الالتي الغرب يف املقيمات البالغات للنساء السماح ينبغي هل مسألة: هذا يثري
منهم وآخرون، شويدر ويستشهد يجرينها؟ بأن األصلية بلدانهن يف العملية تلك إجراء
أصول ذوات الثقافة من عالية درجة عىل نساء فيها حرصت عديدة بحاالت باريك،
الزواج. بعد سيما ال ، يُختنَّ أن عىل أوروبا أو األمريكية املتحدة بالواليات ويُِقمَن أفريقية
تحت ختان إجراء من بريطانية ومواطنة األصل كينية عاقلة بالغة امرأة منع ينبغي فهل

كينيا؟ يف سليم إرشاف
دوًرا تؤدي ال أنها وافرتضنا الوكالة، املرأة منح ننوي كنا إذا أننا إىل التنويه ويجدر
وفًقا — الحالة تلك ويف االحرتام، تستحق اختياراتها تكون أن يجب وعي، دون ثقافيٍّا
يف ترغب التي العاقلة البالغة للمرأة السماح رضورة يرتئي أْن للمرء ينبغي — لباريك

تجريها. بأن األصيل بلدها يف العملية تلك مثل إجراء
الغربية. البلدان يف مقيمة بصفتها قانونًا ذلك لها يجوز ال لكن

به املتأثرات النساء ذلك يف بما — البعض إىل يوِعز قد الَحظر، ذلك وجود أن إال
ال متصلِّب نهج اتباع وإنما باملرأة، الضارة هي ليست الثقافية التعددية إن بالقول —
تؤذي بأن العاقلة للبالغة السماح يمكن درجة أي إىل لكن الثقافية. االعتبارات إىل يلتفت
الناتج األذى درجة من التثبُّت يمكننا أنه بافرتاض هذا «الثقافة»، مسمى تحت نفسها

اإلناث؟ ختان أشكال من معنيَّ شكل عن
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توافًقا ثمة أن فيبدو املعضلة، هذه مواجهة يف املرء يقدِّمها قد التي اإلجابة كانت أيٍّا
املعتادة ممارسته بطريقة لإلناث التناسلية األعضاء من أجزاء برت أن عىل متناميًا دوليٍّا
املمارسة تلك ُحِظَرت وقد اإلنسان. لحقوق وانتهاًكا الصحة عىل محقًقا خطًرا يشكِّل
وغانا ومرص وتشاد فاسو وبوركينا ِبنني منها: األفريقية، البلدان من العديد يف مؤخًرا
يف قضائية دعاوى وُرِفَعت وتوجو، وتنزانيا والسنغال ونيجرييا والنيجر وكينيا وغينيا
الختان أي — فحسب تطرًُّفا األكثر الشكل يُحظر السودان، ويف البلدان. هذه من العديد

بعيد. حد إىل متاًحا زال ما أنه إىل تشري أدلة ثمة كان وإن — التخييطي
لإلناث، التناسلية األعضاء من أجزاء ببرت يسمح أوروبي بلد ثمة ليس ألنه ونظًرا
التعددية كانت إْن فإنه املمارسة، تلك تؤيِّد الثقافية التعددية أنصار من قليلة قلة وأنَّ
األعضاء تشويه مع منها تعاطف أي بسبب ذلك يكون فلن باملرأة، ضارة الثقافية
األسس. من غريها أم الثقافية النسبية أساس عىل يستند أكان سواء لإلناث، التناسلية

الرشف» عن «دفاًعا والقتل القرسي الزواج (5)

عام الدنماركي الترشيع نصَّ عندما بعيد حد إىل املأل عىل القرسي الزواج قضية ظهرت
مواطني أن عىل — األقليات مجتمعات بني القرسي الزواج منع استهدف الذي — ۲۰۰۲
بلغا قد الطرفان كان إذا إال ذلك لهم يجوز ال أجانب من الزواج يف الراغبني الدنمارك
صلتهم من أقوى بالدنمارك صلتهم أن يثبتوا أْن كذلك عليهم وكان العمر. من عاًما ۲٤
األجندة مع القرسي الزواج مسألة تداخل كيفية أوضح ما وهو البلدان، من بغريها

الثقافية. التعددية ضد العنيف الفعل رد مع وكذلك للهجرة، املعادية
بني تمييز ألي جديٍّا تناوًال يبدو ما عىل تتضمن ال الدنماركية النقاشات أن إال
يف واسع نطاق عىل يُماَرس الذي املدبر، فالزواج «القرسي»؛ والزواج «املدبر» الزواج
والبنغال والباكستان الهنود — آسيا جنوب إىل أصولها تمتد التي األقليات مجتمعات
بني الجمع يف كبريًا دوًرا األرستني كلتا فيها تلعب توافقية ممارسات عادًة يتضمن —
أغلب يف يماَرس الذي الرسمي غري الضغط درجة ندرك أن املهم من أنه إال الزوجني،
إىل اإلشارة وتجدر املدبَّرة، الزيجات إطار يف املحتملني الزوجني من كلٍّ عىل األحيان
بالضغط متأثر اتجاه وهو مبكًِّرا، يتزوجون ما عادًة آسيويني الجنوب الربيطانيني أن

و«املجتمعي». الذكوري
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بلدان يف مولودات مراهقات استدراج األحيان أغلب يف فيتضمن القرسي الزواج أما
تزويجهن ثم إجازة، قضاء ذريعة تحت البقاع من غريها أو باكستان إىل غربية أوروبية
إليها ينتمي قرية أو بعشرية الصلة ذوي من غريهم أو عمومتهن أبناء أحد من قًرسا
خارج إىل الفتيات وتُحَمل رصيح، اختطاف ثمة يكون الحاالت بعض ويف الفتاة. أهل
أنحاء من وغريها املتحدة اململكة يف أيًضا م تُتَمَّ زيجات وثمة إرادتهن. عن رغًما البالد
األحيان أغلب يف ذلك ويصحب إرادتها، دون ببساطة الفتاة ج تَُزوَّ حيث الغربية، أوروبا

العائلة». «رشف بَصْون وتذرُّعات العنف باستخدام دات تَوَعُّ
— الحدوث مؤكَّد كان وإن — القرسي الزواج أن إىل املتاحة األدلة جميع وتشري
الثقافيني زعمائها من واسًعا استنكاًرا ويلقى العرقية، األقليات ضمن قلَّة إال تمارسه ال
لألقليات النسائية الجمعيات كانت — املثال سبيل عىل — املتحدة اململكة ويف والدينيني.
ساوثول «أخوات منظمات شنَّت فقد املمارسة؛ تلك ضد الكفاح طليعة يف العرقية
و«خط للنساء» نيوهام و«مرشوع — ۱۹۷۹ عام منذ تأسست التي — السوداوات»
ضد والعنف القرسي الزواج ممارستَي عىل رشسة حمالت املسلمات» النساء مساعدة
أو املساعدة طلب من تَمكنَّ الالتي النساء من املئات إىل واملشورة الحماية وقدَّمت املرأة،

بقضيتهن. املنظمات تلك اضطلعت الالتي
عام القرسي بالزواج معنية عمل مجموعة الربيطانية الداخلية وزارة شكََّلت وقد
۲۰۰٥ عام ويف السوداوات. ساوثول أخوات منظمة من بارًزا عضًوا نت تضمَّ ۱۹۹۹
مع بالتعاون أنه ويبدو القرسي. الزواج وحدة إىل املجتمعي االتصال وحدة تحوَّلت
يُعاد وبنجالديش، وباكستان الهند يف الرشطة وقوات الربيطانية السامية املفوضية
وُرِفع الزواج. بغرض أخذته قد أرسته كانت أْن بعد وطنه إىل فرد ۲۰۰ حوايل سنويٍّا

الزوجني. لكال عاًما ۱٨ إىل الخارج يف الزواج لسن األدنى الحد كذلك
لندن ملدرسة التابع النوع شئون معهد من فيليبس، وآن داستن مويرا وتسلِّط
تحولت أوًال: األنشطة؛ لهذه املهمة السمات من العديد عىل الضوء االقتصادية، للعلوم
دعم إىل املحيل املجتمع وقادة األرسة أفراد وساطة عىل السابق االعتماد من املمارسة هذه
ملن العون من الكثري تقديم اإلمكان يف ليس أنه وثانيًا: كأفراد. الشابات للنساء أكرب
يعني الخارج يف تتم التي الزيجات عىل الرتكيز أن وثالثًا: املتحدة. اململكة يف قًرسا ُزوِّجَن
املتََّخذة التدابري ضمن إدراجها من بدًال بالهجرة املتعلقة املسائل مع القضية تداخل
ن مَكوَّ نظام بتأسيس أنه ورابًعا: األَُرسي. بالعنف املتعلقة األشمل القضية مع للتعامل
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ينتظرن أن األوروبي االتحاد خارج يتزوجن من عىل إال بمقتضاه يتحتَّم ال مستويني من
نمطي قالب إعمال استمرار عىل بهذا القوانني تساعد قد العمر، من عاًما ۱٨ بلوغ حتى
عىل واألبناء بالفطرة، لإلكراه استخداًما أكثر أنهم عىل [األقليات] من اآلباء ر «يصوِّ ضار
أو استقالليتهم ممارسة عىل األغلبيات إىل املنتمني أولئك من بالفطرة قدرًة أقل أنهم

الخاصة.» قراراتهم اتخاذ
مذنبة معها املتعاطفة املشاعر أو الثقافية التعددية سياسات كانت درجة أي فإىل

اد؟ النقَّ من العديد ادَّعى كما القرسي الزواج ممارسة يف بالتورط
األحكام ميل عىل العرشين القرن من والسبعينيات الستينيات أواخر يف أدلة ثمة
محكمة ألغت فقد ما؛ حد إىل الثقافية النسبية نحو املتحدة اململكة يف الصادرة القضائية
عام يف وذلك عاًما، ۱۳ العمر من تبلغ نيجريية فتاة بحق صدر رعاية أمر االستئناف
مثل أن أساس عىل عاًما، ۲٦ العمر من يبلغ رجل من زواجها من الرغم عىل ،۱۹٦٩
من كان حدث ما أن مع القران، ُعِقد حيث نيجرييا يف تماًما» «طبيعية الزيجات تلك
۱٩۷٥ عام ويف الغربي». حياتنا وأسلوب إنجليزية فتاة «أي لدى االشمئزاز يثري أن شأنه
معاش عىل الحصول يف زوجات» عدة ن تضمَّ «ربما نكاح من األرامل ية بأحقِّ حكم صدر
تلك ويف الربيطاني، القانون يف بها معَرتًَفا يَُكن لم الزيجات تلك أن من الرغم عىل األرامل

املرأة. ملصلحة عملت الثقافية النسبية إن القول يمكن األخرية الحالة
كأخوات النسائية الجمعيات شنَّتها التي الحمالت نجاح من يتضح كما لكن
تلك عىل املوازين انقلبت فقد القرسي، الزواج وحدة ونشاطات السوداوات ساوثول

املسئولة. غري الثقافية النسبية
استعدادها ل تحوَّ فقد كالنرويج؛ األخرى، الغربية األوروبية البلدان عىل ذلك ويرسي
إزاء حزًما أكثر أفعال ردود إىل الثقايف» «الدفاع قضايا َي ُسمِّ ما مع للتعاطف السابق
الالتي العرقية األقليات أصول من وغريها الرتكية األصول ذوات الفتيات استغاثات

القرسي. الزواج يخشني
أبرزها البلدان، من العديد يف — عمًدا القرسي الزواج قضية استُغلت املقابل، يف
للهجرة؛ املعادية األجندات مع يتالءم بما — أيًضا املتحدة اململكة يف ما وبدرجة الدنمارك،
تقييد إىل املواطنة اختبارات وطرح املحتملني األزواج عىل العمرية القيود وضع أدَّى إذ
نزعت الشعبية، املخيِّلة لدى أنه ريب وال األوروبي. االتحاد خارج من سيما ال الهجرة،
الصحافة طريق عن سيما ال — القرسي الزواج قضية عن الواردة التهويلية الروايات
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غري األقليات مجتمعات إىل النظرة تعزيز إىل — اإلعالم وسائل من وغريها الصفراء
بمسألة العارفون بريطانيا فسكان لالندماج. قابلة وغري الرجعية ثابتة أنها عىل الغربية
سبيل عىل — السوداوات ساوثول أخوات بوجود العارفني من بكثري أكثر القرسي الزواج
سياسات يف التأثري وعىل املمارسة تلك محاربة يف ا خاصٍّ دوًرا لعبن الالئي — املثال

الدولة.
مصلحة يف يأتي الذي — الثقايف بالدفاع للسماح املتزايد األوروبية الدول رفض إن
ما صون تذرُّعات مواجهة يف األفراد دعم تجاه بها ب مَرحَّ خطوة لهو — القرسي الزواج
مشكوك «تقاليد» عىل فيهم مشكوك أوصياء بها يدفع وعادات ثقافيٍّا تراثًا كونه يفرتَض

العرقية. األقليات مجتمعات داخل قليلة قلَّة تمارسها ما عادًة بدورها، فيها
بالقتل املتعلِّقة املروعة املمارسة عىل أيًضا يرسي القرسي الزواج عىل يرسي وما
أغلب يف د (املتعمَّ الشابات قتل عن كنايًة يستخَدم مصطلح وهو الرشف»، عن «دفاًعا
عىل املتحدة، اململكة ويف أَُرسهن. رشف عىل «العار» َجَلبَْن أنَّهنَّ يُفَرتَض الالتي األحيان)
العاصمة رشطة هيئة تنشئ لم ،۱٩٩٩ عام الرسمية الحكومية املبادرات بدء من الرغم
عام إال الرشف» عن دفاًعا بالقتل املعني القتل جرائم ملنع االسرتاتيجية العمل «مجموعة
يف املشاركني املوظفني لتدريب برنامًجا — أخرى أمور ضمن — بدأت التي ،۲۰۰۳

التحقيقات.
بتدخالت اللصيقة املعضالت إىل وفيليبس داستن مثل املتفكِّرون املعلِّقون أشار وقد
صور عن منفصلة أنها عىل «الرشف» جرائم عوِمَلت فإذا الهيئات؛ من وغريها الرشطة
أكثر باعتبارها األقليات مجتمعات قولبة يف يكمن خطر ثمة األخرى، األَُرسي العنف
وجرائم للرشق امُلَميِّزة «الرشف» جرائم بني عقيم تمييز يَُكرَّس وقد األرسي، للعنف تقبًُّال
عىل األقليات إىل املنتمني األفراد إىل النظر أيًضا ذلك ويشوب بالغرب، املرتبطة العاطفة
الفردية. لالنحرافات ُعرَضًة أنهم عىل األغلبية إىل واملنتمني «بالثقافة» تقيًدا أكثر أنهم
مجتمعات يف واإلساءة األرسي العنف نماذج جميع تصوير احتمال يف آخر خطر ويكمن

«رشف». جرائم أنها عىل مضلًِّال تصويًرا األقليات
قد متخصصة وحدة يف والتدريب االطالع من جيدة درجة عىل موظفني وجود أن إال
ودون املحدق، الخطر إدراك دون النمطية الثقافية القوالب تَُحول أال األرجح عىل يضمن
أن بحقيقة االستهانة بالرضورة ذلك يعني وال للحماية. طلبًا الفتيات عات ترضُّ سماع
امرأتان تلقى املتوسط، ففي األقليات؛ عىل تقترص ال ممارسة املرأة ضد الذكوري العنف
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تلك ومعظم سابق، أو حايل زوج أو رفيق يد عىل املتحدة اململكة يف أسبوعيٍّا حتفهما
السبب يكون األحيان من كثري ويف بالطبع، األغلبية مجتمعات من رجال يرتكبها الجرائم

مفَرتَض. جنيس سلوك سوء
األخرى. اإلصالح ألنواع الرضر تسبب أن يمكن الدولة تدخالت جميع أن املؤكَّد ومن
والدنمارك النرويج يف — الرتكيز سمح سيم، وبريتا شايا هيج مثل باحثون اكتشف فكما
بتهميش لإلناث التناسلية األعضاء وتشويه القرسي والزواج «الرشف» جرائم عىل — مثًال
آنًفا، ذكرنا وكما كالربملان، العامة الهيئات يف العرقية لألقليات املحدود التمثيل مسألة
الهجرة. ضد حمالته تعضيد يف بالنوع املرتبطة املخاوف الراديكايل اليمني استغلَّ فقد
إىل ساهارسو وساويرتي برينز باوكييه مثل االجتماعيون الباحثون يذهب هولندا، ويف
املرأة سيما وال — األقليات يف املرأة اعتبار إىل العام الخطاب نزوع من الرغم عىل أنه
ثمة فعمليٍّا «الرشف»، جرائم قبيل من ممارسات مع ومتواطئة سلبية ضحية — املسلمة
اقتصادية أبعاد عىل تنطوي وإنما فحسب، «ثقافية» ليست النوع قضايا بأن أكرب وعي

واجتماعية.
الثقافية التعددية عن التخيل نتيجة إال يظهر لم تطوًرا األكثر النهج هذا إن يقال
أكثر نحو عىل تجمع مرحلة الثقافية، للتعددية ُرِقيٍّا أكثر مرحلة يمثِّل لكنه هولندا، يف
فقر من بها، الصلة ذات بالقضايا والوعي الثقافية التعددية حساسيات بني برجماتية

«االندماج». عىل والتشديد وبطالة
عند الثقافية للتعددية املفرتضة التجاوزات تهويل بمكان السهولة من حال، أي وعىل
مجتمعات لدى املرأة ضد بالعنف يتعلق فيما الثقافية بالنسبية االتهامات عن الحديث
املزعوم الثقايف» «الدفاع تََقبُّل درجة عن دراستها فيليبس آن وتختتم العرقية. األقليات

اآلتية: النظر بوجهة العرقية األقليات يف املرأة ضد املرتَكبَة الجرائم إطار يف

للمحاكم ثقافية تعدديًة ى يَُسمَّ ما تشجيع عىل األدلة من الكثري أرى … ال أنا
ضد عنف أعمال ارتكابهم عند ثقافية أقليات إىل املنتمني الرجال تربئة عىل

املرأة.

الجماعات مختلف من الرجال مع التساهل إىل نََزَعت املحاكم أن إىل تذهب إنها بل
اعتدوا الالتي رفيقاتهم ألن نظًرا العقوبة؛ تخفيف التماسهم عند — األغلبية فيها بما —

العالقة. إنهاء أََرْدَن ببساطة أنهن أو آخرين، نساءً أو رجاًال ضاَجْعَن قد عليهن
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الفرنسية الحجاب حروب (6)

بارتداء األحيان من كثري يف أيًضا يمتزج الذي والنقاب، و«الُربُقع» الرأس، حجاب إنَّ
لعدم ترمز أنها عىل إليها يُنَظر كلُّها بأكمله، الجسد يسرت الذي الرداء أي «الجلباب»؛
الفرنسية والتقاليد تتفق ال ثم ومن اإلسالم، ظل يف املرأة لها تتعرض التي املساواة

الجنسني. بني باملساواة املتعلقة
ترتدي األصل مغربية المرأة الجنسية منح فرنسا رفضت ۲۰۰٨ لعام يوليو ويف
املساواة لعدم تقبُّلها عىل تدلُّ لإلسالم «الراديكالية» ممارستها أن أساس عىل «الربقع»
نبذت أنها يُفَرتَض إذ الكايف؛ بالقدر «تُستَوَعب» لم أنها بدوره يعني مما الجنسني؛ بني
إىل الحالة هذه يف «الربقع» (يشري الجنسني. بني باملساواة تتعلق جوهرية فرنسية قيمة
استئناٍف ويف مرئيتني.) فحسب العينني تاركة والجسد والوجه الرأس تكسو التي الثياب
إال تُعَرف ال — عاًما ۳۲ العمر من تبلغ امرأة ت احتجَّ ،۲۰۰٥ عام مشابه لحكم
أطفال ثالثة ولديها فرنيس، مواطن من ومتزوجة الفرنسية، اللغة تجيد إم، فايزة بلقب
تكن لم إنها وقالت الدينية، الحرية يف الفرنيس الدستوري بالحق — بفرنسا مولودون
ظل يف «تعيش بأنها أفادت الفرنسية االجتماعية الخدمات لكن املغرب، يف النقاب ترتدي
األماكن يف النقاب ارتداء ُحِظر ۲۰۱۰ عام أكتوبر ويف الذكور». ألقاربها تامٍّ خضوٍع

العامة.
الدائرة النقاشات ر تتصدَّ التي املحورية القضايا من عدًدا الفرنسية القرارات تطرح
سيما ال — والدين الوطنية والهوية الثقافية والتعددية املرأة بني القائمة العالقات حول
خالًفا — الفرنسيون كان الفصل. لهذا الرئيسية املوضوعات شكَّلت والتي — اإلسالم
بقوة معارضني أيًضا وكانوا العلمانية، شديدي — وغريهم والهولنديني للربيطانيني
رموز هي الحجاب شاكلة عىل الثياب أن يؤكِّدون فتئوا ما فهم الثقافية، للتعددية
يُسَمح البالغات النساء أن من الرغم عىل املدارس، يف ارتداؤها يمكن ال للدين ظاهرية
عامة، مؤسسة يف للدين ظاهرية رموز إىل تَُرتَجم فهي املبدأ؛ حيث من بارتدائها لهن
كيفية إىل بإشارتها أيًضا يقال وإنما فحسب، الفرنيس العلمانية تقليد تخالف ال وهي
الحاجبة. الثياب تلك بارتداء لهن تسمح التي الفتيات قهر يف الثقافية التعددية ضلوع
الذي بالقدر ليس لكن أخرى، أوروبية بلدان يف إشكالية الحجاب مسألة مثَّلت وقد
ألنها الفرنسية الحالة عىل مناقشاتي وتركِّز األشكال. من شكل بأي فرنسا يف بلغته
املتعلقة النقاشات حولها تتمحور التي األعم والتناقضات املفارقات بعض عن تكشف
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نفسه الوقت يف وهي املرأة، يخص فيما وتبعاتهما االستيعاب ومذهب الثقافية بالتعددية
لرعايا بمقتضاها السماح يمكن التي والرشوط بالكيفية املتعلقة األشمل املسألة من جزء
الدول قدرة وبمدى القبول، تمام مقبولني أوروبيني يصريوا بأن السابقة املستعمرات
ثقافاتها، تشوِّه التي املستديمة العنرصية مقوِّمات تستوعب أْن عىل األوروبية القومية

اها. تتحدَّ أْن وعىل
تُمنَح تعد فلم بالفعل، الجنسية قواعد وا غريَّ قد الفرنسيون كان ۱٩٩۳ عام بحلول
من املقيمني هؤالء عىل صار بل أجنبيني، ألبوين فرنسا يف املولودين لألطفال تلقائيٍّا
عن بمقتضاها ون يعربِّ الجنسية، عىل للحصول رسمية بطلبات يتقدَّموا أن الثاني الجيل

كافة. الطائفية الوالءات وراءهم تاركني اجتماعي، عقد دخول يف «الفردية» رغبتهم
الذين — والعرب املسلمني وقوع مدى كشفت ۱٩٩۳ لعام املواطنة قواعد أن إال
عربًا، الفرنسيني املسلمني جميع يُكن لم أنه من الرغم عىل مرتادفون أنهم عىل إليهم يُنظر
باتت التي الصارمة املزدوجة الثنائيات من عدد ضحية — مسلمني العرب جميع كان وال
املواطنني بخصوصوضع الفرنسية املناقشات ضمنه دارت الذي اإلطار من جزءًا تشكِّل
الهوية ، والتحرضُّ الهمجية والحداثة، التقاليد ضمنها: من والعربية، املسلمة األصول ذوي
األصولية (الفرنسية)، الجنسني بني واملساواة (اإلسالمي) الذكوري النظام واملساواة،
قابلية الوطنية، والوحدة الثقافية التعددية والفردية، الطائفي االنتماء والعلمانية، الدينية

قابليته. وعدم االستيعاب
الفرنسية للحوارات القوي االستقطاب من الرغم عىل أنه ننىس أال الرضوري ومن
األوروبية البلدان جميع يف لها صدى نلقى أن املمكن فمن تلك، التعارض أوجه حول
املسلمني. وضع سيما وال الثقافية، التعددية أرَّقتها التي — املتحدة اململكة فيها بما —
زيٍّا كان الذي البسيط، الحجاب أصبح فقد بوين، جون األمريكي الباحث يشري وكما
يزال وما العرشين، القرن خمسينيات من كبرية فرتة خالل األوروبيات لدى فعًال شائًعا
«رصاع يتضمن بكثري أشمل لتخوُّف القوة فائق رمًزا الفرنسية، املرأة لباس من جزءًا
أغطية مسألة أبًدا ليست «املسألة بوين: قول حد وعىل واإلسالم. الغرب بني حضارات»
فرنسا يف تستقر الشمالية األفريقية األصول ذوات النساء رشعت فحينما فحسب.» رأس
بعضهن كون حول كبري جدل يثُر لم العرشين، القرن من والسبعينيات الستينيات إبَّان
زيِّ عن كثريًا يختلف وال املتوسط، البحر منطقة يف شائع «زيٌّ فهو حجابًا، يرتدين

ذاتها». وفرنسا وإسبانيا إيطاليا جنوب يف الكاثوليكيات النساء
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يف الحوارات َكبََّلت التي البسيطة التعارض أوجه أفرطت عادًة، الحال هو وكما
النساء هويات بصدد سيما ال وَحرََّفتها، الواقع أرض عىل الثقافية الحقائق تبسيط
تمكَّن فقد سكوت، جوان قالت وكما االجتماعية. ومكانتهن ودوافعهن املسلمات
املساواة بعدم الخاصة ة واملِلحَّ الحقيقية القضايا عن االنتباه رصف من بذلك الفرنسيون
الذكر سابقي مواطنيها تواجه التي واالقتصادي االجتماعي والتهميش العنرصي والتمييز
يف بدوا — بوين يرى كما — الفرنسيني أن أو النساء، ذلك يف بمن العرقية، األقليات من
تتضمن التي الفرنسية، املشكالت من كبري عدد عىل الحجاب «يلومون» وكأنهم الواقع
وانهيار الضواحي، يف االنعزال إىل النزعة وتنامي اإلسالمية، واألصولية السامية، معاداة

املدرسية. الفصول داخل النظام
والتداخل، بالتشابك حولها الخالفات انتظمت التي الثقافية الثنائيات اتسمت وقد
حولها مناقشة أي تتناول أن رضورة أيًضا يعني ما وهو الشعبية، قوتها نشأت ثَم ومن

األوقات. من وقت أي يف مًعا منها العديد
لتمسك رمًزا أصبح الحجاب أن نجد الحداثة، مقابل التقاليد مسألة فبتناولنا
بثقافة كذلك وإنما فحسب، الحداثة مقابل يف بالتقاليد ليس الفرنسيني املسلمني السكان
التي املقبولة غري ذكوريتها هو رجعيتها عىل الدالئل أحد وكان ة، متحرضِّ غري رجعية

الحجاب. ارتداء عىل والنساء الفتيات أرغمت أنها يفرتَض
عام أكتوبر يف مرة ألول عام جدل صورة يف املشتعلة الحجاب قضية رت تفجَّ وقد
حوايل بعد عىل — كريل يف اإلعدادية مدرستهن من تلميذات ثالث ُفِصَلت عندما ،۱٩٨٩
كانت املدرسة أن إىل التنويه ويجدر الحجاب. خلع لرفضهن — باريس من كيلومرتًا ٤٨
الخاصة، التعليمية األولوية ذات املناطق من العرقيات ومختلطة محرومة منطقة يف تقع
«َسلة بأنها — األنتيل جزر إىل أصوله تمتد أسود فرنيس وهو — املدرسة ناظر ووصفها

اجتماعية». مهمالت
دينية تقاليد ملصلحة ذكورية) سلطة (فرضته موقًفا الفتيات اتخذت هل لكن
سماه مما جزءًا ذلك كان وهل الحديثة؟ الفرنسية العلمانية حساب عىل أصولية إسالمية
رغبة الفتيات ُدفعت هل ماكًرا»؟ «جهاًدا بعد فيما — شينيري يوجني — املدرسة ناظر
النفي هي األسئلة تلك إجابات أن يبدو اإليرانية؟ الطريقة عىل إسالمية ثورة إحداث يف

القاطع.
الحجاب ارتداء اخرتن أنهن أنفسهن الفتيات أصوات أخريًا ُسِمَعت عندما اتضح وقد
املغرب ملك تدخل عقب إال الفصل يف بخلعه منهن اثنتان تقتنع ولم ذويهن. رغبة «ضد»
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لحملهن الفتيات عىل الفرنسيني املسلمني املحيل املجتمع قادة ضغط إثر جاء الذي
أفادت ذلك، إىل وإضافًة الفرنسية. «العلمانية» املعايري مسايرة ملطالب االمتثال عىل
سوى «الحجاب» ترتِد لم سنوات، عرش من أكثر مرور بعد حتى بأنه االستطالعات
إنهن أغلبهن قول من بالرغم و١٥٪، ٪١٠ بني ما تقع املسلمات النساء من قليلة قلَّة

نشطة. بصورة دينهن شعائر يمارسن
من عليهن مفروضة أنها عىل الفتيات خيارات تأويل إذن العسري من يكن لم
وإنما فحسب، ومجتمعاتهن أَُرسهن يف الرجال ومن التقليدية اإلسالمية الذكورية الثقافة
املسلمات من ا جدٍّ قليلة قلة عىل تقترص ممارسة هو الحجاب ارتداء أن أيًضا جليٍّا صار
العام النقاش كان ما عادًة — ُكثُر معلِّقون أشار وكما — ذلك من الرغم وعىل الفرنسيات.
الفرنسيني املسلمني جميع من ًما معمَّ رفًضا الفتيات فات ترصُّ يف يرى فرنسا يف الدائر
قضية حتى الجنسني، بني باملساواة الخاص الفرنيس وللتقليد الفرنسية العلمانية للُمثُل
معارضة من بالرغم ۲۰۰۳ عام اإلسالم اعتنقتا اللتني — اليهوديتني» ليفي «األختني
عن السائدة النمطية القوالب يف كبريًا فارًقا تُحِدث لم — اليساريني وَجدَّتهما والديهما

للحجاب. املسلمات الفتيات ارتداء سبب
وبعض الكاثوليكيون الزعماء ذهب فقد معارضة؛ فرنسية أصوات ثمة كان بالطبع
بالكامل، الديني التعبري إخراس تعني ال العلمانية أن إىل واليهود الربوتستانتيني الزعماء
تضاهي بأنها املسلمات الفتيات مختلف فات ترصُّ ُروي أوليفييه االجتماع عاِلم وفرسَّ
ُمفِرط زمن يف الروحانية إىل يسعون الذي املسلمني غري الشباب من نظرائهن ترصفات
أنه عىل الحايل اإلسالم صعود إىل روي ينظر وغريه املنطلق هذا ومن واملادية. العلمانية
اجتماع علماء رأى وكذلك «التقاليد». إىل ة ِردَّ مجرد ال له، فعل وردة التغريب نتاج
املجموعات سبيل باعتباره الدين إىل وأشاروا األجيال، بني فجوة آخرون فرنسيون
اإلسالمية بالسياسة ملتزمات َلسن الفتيات أن عىل وأجمعوا هويتها، تأكيد إىل شة املهمَّ
يف (كما الفرنسيني املسلمني من أقلية بدعم إال حال أي عىل تحَظ لم التي الراديكالية،

أوروبا). أنحاء باقي
مبادئ مع تماشيًا بأنه الجمهورية» «العلمانية تقريرها يف ستازي» «لجنة أوصت
مثل — «الظاهرة» الديني االنتماء عالمات من أي ارتداء يجوز ال الفرنسية العلمانية
الحكومية، املدارس يف — السيخية والعمامة اليهودية والطاقية والقلنسوة الحجاب
أوصت بل الدينية، للشعائر شمولية أكثر عام نهج اتِّباع إىل نفسه الوقت يف وَدَعت
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الخنزير للحم وبدائل والسجون، املستشفيات يف اإلسالمي الدين لرجال مكاتب بتوفري
الغفران عيد وبإقرار الُجَمع، أيام واملستشفيات والسجون املدارس مقاصف يف والسمك
الوحيدة التوصية أن حدث ما وكان رسميتني. كإجازتني الكبري والعيد كيبور) (يوم
من وغريه الحجاب بحظر املتعلقة كانت ۲۰۰٥ عام جديد ترشيع من جزءًا شكََّلت التي
مجموعة تقديم بشأن سابًقا برجماتية مفاوضات إجراء من الرغم عىل الجليَّة، املظاهر

الكتفني. عىل اإليشارب وضع غرار عىل التنازالت من
األخرى البلدان يف دارت التي النقاشات إطار يف األَُرسي العنف َ ُفرسِّ مثلما وتماًما
يف كذلك الثقافة، وليد «الرشف» عن دفاًعا القتل اعتُِربَ حني يف فردي انحراف أنه عىل
للموضة، الثقافية بالضغوط يرتبط ال فرديٍّا قراًرا القصرية التنورة ارتداء اعتُِربَ فرنسا
إسالمية ثقافة عن ناجمة ظاهرة بل ثقافية، ظاهرة أنه عىل يَُفرسَّ الحجاب أصبح لكن
عليه ينطوي الذي الهائل التنوع وأُغِفل باستمرار. النساء الشهوانيون الرجال فيها يقَهر
موجة ِخَضمِّ يف قليلة، ِقلَّة إال تمارسه لم املزعوم «التحجيب» أن حقيقة وأُغِفلت اإلسالم،

اإلسالم. مع مواجهة يف الفرنسية الجمهورية وضعت التي املشاعر
أحادية نظرة إضفاء من الدقيقة الفروقات جميع بتجاهلهم الفرنسيون يتمكَّن ولم
الثقافة َوحدة وحوَّلوا ذاته، علمانيتهم تاريخ تحريف من أيًضا وإنما فحسب، اإلسالم عىل
الكنيسة بني الرسمي الفصل من الرغم فعىل أسطورة. إىل وتقدميتها الفرنسية الوطنية
كاثوليكية مؤسسات — سابق فصل يف أرشُت كما — الفرنسية الدولة دعمت والدولة،
بغرض رسمية معونات ُقدِّمت وكذلك املدارس، ومنها وموَّلتها، ويهودية وبروتستانتية
املسلمني رغبة مثَّلته الذي التحدي إن القول ويمكن للمسلمني. واملقابر املساجد تشييد
سيادة يف َظَهر الذي التناقض مفاقمة يف إال يسهم لم والعام الخاص بني الفصل إذابة يف
الرغم عىل ذلك، إىل وإضافًة علمانية. أنَّها يُفَرتَض ثقافة إطار يف الكاثوليكي املذهب
«تقليدية» فرنسية جمهورية قيمة يخالف أنه يُفَرتَض املسلمات الفتيات حجاب أن من
من ذاته الرتكيز أن حقيقة االفرتاض ذلك أغفل فقد الجنسني، بني باملساواة تتعلق
حتى التصويت حق اكتساب من فعليٍّا النساء منع امُلَجرَّد املواطن عىل الجمهوري النظام

.۱٩٤٥ عام
نحو عىل ُطرحتا اللتني الجنسني بني واملساواة العلمانية قضيتَي إىل وباإلضافة
الدور يف يبدو ما عىل الحجاب حول الدائرة املتعددة الخالفات أهمية تكمن مضلِّل،
التحديات ويف أيًضا، الجمهورية الفرنسية الثقافة تكوين إطار يف املدرسة به ُكلَِّفت الذي
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ثمانينيات من بدءًا واضح نحو عىل ظهرت التي الفرنسية الوطنية الثقافة أمام امللحوظة
األوروبي االتحاد اندماج زيادة عقب الوطنية السيادة تقلُّص سيما ال العرشين، القرن
والقلق باإلنجليزية)، الناطقة ثم (ومن األمريكية الهيمنة ظل يف للعوملة املتسارع واملعدل
كل وشاب الفرنسية. الحدود وداخل العاملي الصعيد عىل الراديكايل اإلسالم إزاء املتزايد
يف يشارك الذي الشباب تجاه ب بالتعصُّ اتسمت ما غالبًا عرقية صبغة ذات عدائية ذلك
الفرنسية. للمدن املحرومة الضواحي يف واملتواصلة املنتظمة واالضطرابات االحتجاجات
يرمز التي الفرنسية اإلسالمية الهوية تأكيد بمقاومتهم أنهم الفرنسيون افرتض
الفرنسية الوطنية الهوية عىل الطائفية االنتماءات إضفاء وقف بصدد كانوا الحجاب، إليها
الفرنسيني، االجتماع علماء أن إال اإلسالم، بتأثري الفرنسيون ألصقه ما وهو وتفتيتها،
العلمانية شديدي ومؤرخني فالسفة آراء ملصلحة أصواتهم ستازي لجنة تجاهلت الذين
بالسكان املرتبَطني والتفتت االنعزال أن إىل مرة من أكثر أشاروا — بوين أوضح كما —
باإلسالم. التباين) (شديد بالتزامهم تذكر عالقة لهما ليس فرنسا يف املسلمني املهاجرين
الفرنسية الحكومة سياسة يف يكمن — رأينا كما — االنعزال وراء الحقيقي فالسبب
بعد فرنسا إىل املجيء عىل تحثُّهم كانت الذين املهاجرين العمال تسكني د بتعمُّ املتعلقة
تُبذل لم محصورة صناعية مناطق يف أو فقرية كبرية أحياء يف الثانية العاملية الحرب
لتعليم واٍع جهد بُِذل الواقع ويف السائدة. الفرنسية الثقافة يف إلرشاكهم محاولة أي فيها
األصلية؛ بلدانهم إىل املرتقبة عودتهم تيسري بغرض األصلية» وثقافاتهم «لغاتهم األطفال
السمة تأكيد عىل وترتب االستيعاب. دون للحيلولة دة متعمَّ محاولة ثمة كان إنه أي
يكن لم أنه الجاليات تلك مصري حول لإلحصاءات رسمي َجْمع أي منع الذي الفردية
العنرصية الصبغة ذي والحرمان الجسيم، العنرصي للتمييز رسمي إدراك أو ضبط من

للمدن. الخارجية األطراف يف الراسَخني عليه، املرتتب
اململكة يف الدائرة النقاشات عىل مرتتبة األهمية بالغة نتيجة إىل االنتباه ويجدر
التفتيت: إحداث يف املفرتض ودورها الثقافية التعددية بشأن البالد من وغريها املتحدة
مجتمعات تكوين وراء الحقيقية الدفع قوة تكن لم تحديًدا، فرنسا حالة يف يظهر فكما
السياسات دته عضَّ الذي العنرصي، التمييز وإنما الثقافية»، «التعددية هي منفصلة
الحًقا. إليها الرجوع أعتزم قضية وهي قوة. من أوتِيَت ما بكل عليه وحرَّضت الرسمية
أن إىل ضمني نحو عىل وغريها سكوت لجوان السند ُمحَكمة التحليالت وتشري
الفرنسيني املواطنني عىل مزدوًجا قيًْدا َشكََّلت لإلسالم املعادية الشديدة العنرصية
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املتصلة الرسمية االستيعابية لأليديولوجية مسايرًة — ناحيٍة فمن األصل؛ املسلمي
األصول ذات الجاليات لتمتع الوحيد السبيل يتأتَّى — الفرنيس الجمهوري بالنظام
الفرنسية، الثقافة يف الكامل االندماج طريق عن فرنسا يف رشعية بمكانة الهجرة حديثة
يتزحزح ال جوهريٍّا تعارًضا يتعارض أنَّه عىل أخرى، ناحية من إليه، يُنَظر اإلسالم أن إال
بني املساواة عدم عىل ظاهر دليل أنه عىل الحجاب (ويَُفرسَّ الجنسني بني املساواة مع
(عىل للعلمانية برفضه باملرة فرنيس غري أنه عىل أيًضا اإلسالم إىل ويُنَظر الجنسني).
لصور النطاق واسع والقبول القائمة العلمانية اإلسالمية الدول مختلف وجود من الرغم
سيظل اإلسالم بأن قويٍّا افرتاًضا أيًضا ذلك ن ويتضمَّ الفرنسيني)، املسلمني لدى العلمانية
غري نصاب يف بالتبعية الفرد يضع باإلسالم ك تمسُّ «أي» فإن لذا ُدنيا. حضارة دائًما
الثقافة يف وكامل تام نحو عىل يندمج أو يُستَوَعب أن عىل أبًدا القادر وغري الفرنيس

الفرنسية.
علماء إليه ل توصَّ ما تهميش إىل نََزَعت الفرنسية النقاشات أن بوضوح ويُالَحظ
من فعليٍّا للحجاب املرتدية األقلية قدمتها التي األسباب أن من الفرنسيون االجتماع
قبول أو الراديكايل لإلسالم والء رموز أنها عىل تأويلها يصعب الفرنسيات التلميذات
بارتداء ذلك إثبات الفرنسيات التلميذات بعض حاولت وقد املتدنية. املرأة بمكانة سلبي
الفرنيس الجمهوري اإلعالن من أكثر أو وكلمة الثالث الفرنيس الَعَلم ألوان يضم حجاب
تعقيًدا أكثر عملية من جزء الحجاب ارتداء أن والحقيقة واإلخاء». واملساواة «الحرية
حقيقية واقتصادية اجتماعية فرص إتاحة عن املعارصة فرنسا عجز فيها لعب بمراحل،
التي العملية من جزء كذلك وهو ا. مهمٍّ دوًرا املسلمني سكانها لدى باالنتماء وإحساس
املسلمة األصول ذوات الفرنسيات النساء من والثالث الثاني الجيالن بمقتضاها يحاول
الثقافة إىل االنتماء يف قوة تقل ال التي رغبتهن مع لإلسالم والئهن ملواءمة ُسبُل إيجاد

الفرنسية.
والهوية الثقافة وإضعاف االجتماعي، التفتت بمخاوف املتعلقة القضايا أن ريب ال
األدلة فكل فرنسا، عىل ِحكًرا ليست الراديكايل، اإلسالم تنامي من والتخوُّف الوطنيتنَي،
أنحاء من وغريها وهولندا وأملانيا املتحدة اململكة يف الحجاب ارتداء أن إىل تشري املتاحة
من أكثر عىل ينطويان تجاهه، األكرب السكانية والرشيحة السلطات أفعال وردود أوروبا،
ملجتمعات واالقتصادي االجتماعي الوضع وآلثار ذاتها، الوطنية للمخاوف صدى مجرد
معظم يف لكن لالنتماء، جديدة صور عن ورجاًال نساءً املسلمني السكان وبحث األقليات،
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التزامهنَّ عن حجابُهن ويعلُن الشوارع، يف يتظاهرن فرنسيات مسلمات تلميذات :1-2 شكل
واإلسالم.1 الفرنسية الهوية من بكلٍّ

الثقافية والتقاليد املسلمة املرأة حجاب بني املواءمة كانت األخرى األوروبية البلدان
إشكاليًة. أقل مسألة الوطنية

الفتني مثالني يف الحجاب يرتدين الالئي املسلمات الشابات هويات تشابك د ويَتََجسَّ
لكنهن الحجاب يرتدين الالئي بريطانيا يف وصديقاتها عيل ريمونا حالة أوًال: للنظر؛
ويلقني — جويف وبون ميوز إىل تو ويو زيبلني ليد من بدءًا — الروك بموسيقى معجبات
لكنها املحجبات»، النساء تتفهمه ما وهو االنتماء، عدم هموم «عن تعبريًا املوسيقى يف
الحميد عبد أسماء أيًضا نجد ثم «بريطانيتهن». يف ثقًة أكثر يجعلهن ذلك أن تضيف
بمجلس ونائبة محجبة، وهي عاًما، وعرشين ثمانية العمر من تبلغ التي الدنمارك، يف
أصدقاء ولديها واالشرتاكية، والديمقراطية النسائية بمنارصة نفسها وتصف املدينة،
إحدى تصفها كما — فهي اإلجهاض. يف الحق وتؤيد اإلعدام عقوبة وتعاِرض مثليون،
ألسباب الرجال مصافحة ترفض لكنها متسامحة»، وأوروبية «إسكندنافية — الصحف
لعبت ،۲۰۱۱ لعام األوسط الرشق يف وديمقراطية علمانية الحركات أكثر ويف دينية.
والتمثيل السياسية بالحريات املطالبة يف بارًزا دوًرا األعمار جميع من املحجبات النساء

كثرية. استفهام عالمات يثري ألمٌر إنه يقولون: فكما الشعبي.
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هوامش

(1) Charles Platiau/Corbis.
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الثالث الفصل

أحياءً الثقافية التعددية أوجدت هل
لألقلياتو«معايشمتوازية»؟

بعدها وما ۲۰۰۱ وإرهاب: وتقارير شغب أعمال (1)

يف رضبة بمنزلة كانا أنهما البعض يرى وقد مصرييَّنْي، وخريفها ۲۰۰۱ صيف كان
ويونيو مايو أشهر شهدت فقد أوروبا؛ أنحاء وباقي بريطانيا يف الثقافية للتعددية مقتل
يَت (ُسمِّ إنجلرتا بشمال املصانع» «مدن يف عنيفة مدنيَّة اضطرابات ۲۰۰۱ لعام ويوليو
وأولدهام برينيل مدن وهي املايض) يف مزدهرة نسيج مصانع بها كانت ألنها بهذا
من معظمهم بريطانيني؛ آسيويني شباب بني الشوارع حروب فاندلعت وبرادفورد،
الحزب إىل املنتمني من أكثرهم بيض؛ وشباب الجنوبية، اآلسيوية األصول وذوي املسلمني
كان عدة، بنايات الحارقة القنابل َرت ودمَّ والرشطة، املتشدد، اليميني الربيطاني الوطني
عن فضًال يعش»، غريك ودع «ِعش املفارقة سبيل عىل املسماة الحانة أولدهام يف منها

اآلسيوي. البلدية رئيس نائب منزل
يف الرسمية التحقيقات من سلسلة بإجراء فوًرا الربيطانية الحكومة فأمرت
وتنسيق التحريات، ملتابعة الداخلية لوزارة تابعة خاصة لجنة وأنشأت االضطرابات
رشعت فقد برادفورد أما االستشاري. الجهاز وظيفة وتأدية منها املستخلصة النتائج
االضطرابات، وقوع قبل أَْوسييل هريمان سري إدارة تحت الخاصة تحرياتها يف بالفعل
،۲۰۰۱ صيف يف أوًال، أوسييل تقرير نُِرش وقد .۱۹۹٥ عام يف الضطرابات لتعرُّضها نظًرا
األرجح عىل خلَّفت منها املستخَلَصة والنتائج تحرياته حيثيات أن رأيي يف استتبع مما
املجموعة إزاء املركزية الحكومة نَْهج وعىل األخرى التحريات إطار عىل له داعي ال تأثريًا
لتقرير مقدمته يف أوسييل أشار فكما االضطرابات. عن نشأت التي القضايا من الكاملة
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عن بالتحري تعليمات أوسييل قاده الذي العرقية» «املراجعة فريق ى تلقَّ فقد برادفورد،
برادفورد؛ يف والدينية» والعرقية والثقافية االجتماعية الناحية من املجتمع «تفتُّت سبب
جادَّة، تحقيقات أي يف فعليٍّا الرشوع قبل بالفعل تحددت قد كانت «املشكلة» إن أي
وُعرِّف املجتمع». «تمزُّق مع بالتبادل استُخدم مصطلح وهو املجتمع»، «تفتت وهي:
فريق إىل وُطِلب التحقيق. بدء قبل رئيسيٍّا ُمَسبِّبًا عامًال باعتباره بدوره الذاتي» «االنعزال
تكافؤ وتعزيز العنرصي التمييز معالجة بصدد املشورة يقدِّم أن أيًضا العرقية املراجعة
مستقلة مراجعة إىل إضافة — وبرينيل بأولدهام املعنية التحريات من كان وما الفرص.
واالستنتاجات برادفورد تقرير معطيات اعتبارها يف تضع أن إال — كانتل تيد بقيادة
تحت تعمل األخرى التحريات وسائر برادفورد تحريات كانت وكذلك إليها، ل توصَّ التي
لندن جنوب يف لورنس ستيفن األسود املراهق باغتيال املعني ماكفريسون تقرير مظلة
التوصيات من حزمة وأصدر الرشطة، لدى املتأصلة املؤسسية العنرصية كشف الذي

بها. املتصلة والقضايا العنرصية معالجة أجل من النطاق واسعة
من ُمَركَّبَة مجموعة تواجه بأنها كاملة دراية عىل أيًضا كانت املحققني ِفَرق أن إال
ظهرت التوكيد، مدى يف الحتمية التباينات بعض من بالرغم عامة، وبصفة الظروف.
والدوافع الجوهرية الخلفيات إبراز الفرق تلك محاوالت يف مشرتكة رئيسية أفكار عدة
بعد فيما القضايا تلك من العديد َشت ُهمِّ سنرى، وكما باالضطرابات، التصاًقا األكثر
يف اضطرابات وقوع دون للحيلولة اسرتاتيجية صياغة يف املركزية الحكومة َرشَعت حني

املستقبل.
نقد تكوين أمام الطريق تمهيد يف محورية باالضطرابات املتعلقة التقارير كانت
دراستها املهم فمن لذا ضدها؛ العنيف الفعل رد بدء بمجرد الثقافية للتعددية مستدام
طفقا إذ الشعبي؛ والفكر الحكومية السياسات تطور ومتابعة التفصيل، من بمزيد
التعددية عىل هجمة صورة يف ويعدِّالنها انها ويفرسِّ وتوصياتها التقارير نتائج يستوعبان

الثقافية.
عىل التصنيع عن االبتعاد خلَّفه الذي املدمر األثر إىل التقارير جميع أشارت
اآلسيوية والفقر البطالة مستويات ارتفاع مع االقتصادية، والفرص التوظيف مستويات
السلطات تتبعها التي املمنهجة السياسات قلة إىل منه جزء يف يُعزى الذي خاصة، بصفة
وقوع يف جزئيٍّا النسيج صناعة ضياع ساهم وقد العرقية. األقليات توظيف بهدف املحلية
األكثر ٪٢٠ ال نسبة ضمن املدنية لالضطرابات تعرضت التي (األحياء) الدوائر جميع
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عن فاالبتعاد .٪١ أفقر ضمن وبرينيل بأولدهام املناطق بعض ووقعت البالد، يف حرمانًا
األقلية مجتمعات وتعرَّضت واآلسيويني، البيض لدى مشرتك حرمان عن أسفر التصنيع
من مؤسسية وعنرصية البيض، جريانها من مطَّردة شخصية لعنرصية أيًضا اآلسيوية
بعينها سكنية مناطق يف وعزلتهم اآلسيويني ضد ميَّزت التي الحاكمة الَحَرضية املجالس
تسعينيات إبان العرقية املساواة لجنة أجرته تحقيق (أدان املساكن من محددة وأشكال
الجبهة وتحرُّش عنرصية)، باعتبارها اإلسكانية أولدهام مجلس سياسات العرشين القرن
«ارتحال يف املحليون العقاريون الوكالء أسهم ما وكثريًا بهم. املتشددة اليمينية الوطنية
يف اآلسيويني بدء لدى املناطق من االنتقال عىل وحملهم قلوبهم يف الذعر ببث البيض»
السكنية املناطق كانت لذا املساكن؛ أسعار هبوط مخاوف مؤججني بها، مساكن رشاء

تماًما. آسيوية أو تماًما بيضاء إىل إما التحول يف آخذة واملدارس
من لديهم يعد لم السكان أن املحلية العرقية املساواة مجالس زوال استتبع وقد
العالقات لتحسني حثيث جهد يُبذَل ولم التمييز، بشأن املشورة ألخذ طلبًا إليه يلجئون
عن أسفر مما الذاتي»، «االنعزال إىل املجتمَعني كال عمد فقد للتقارير، ووفًقا املجتمعية.
خلَّف وقد بينهما، للتعامل كبريًا مجاًال يدع لم والبيض، اآلسيويني بني حاد ثقايف انقسام
كان خاصة وبصفة اآلخر. تجاه منهما كلٍّ لدى فيها مبالًغا ومخاوف جهًال بدوره ذلك
اآلسيويون وعادًة — البيض أو اآلسيويني بحصول تتعلق ومؤذية متواترة خرافات ثمة
األحيان أغلب يف الخرافات تلك وجاءت املحلية. الحكومة موارد من جائرة حصة عىل —
مما بعض، مواجهة يف بعضها املجتمعات بموجبها ُوِضَعت تنافسية مزايدة عملية نتيجة

حتمية. استياء مشاعر ولَّد
املجتمعات بني املكانية التقسيمات معزِّزًة املناطق، عىل قائمة املزايدة عملية كانت
توفر مناطق إىل سابقة، هجرة عمليات عن ناجمة استقرار أنماط نتيجة تطورت، التي
الثقافية. التعددية رات تصوُّ نشأة قبل وذلك الوافدة، العرقية لألقليات والسكن الوظائف
املجحف الرتكيز إىل بنزوعها سوءًا املوقف زادت اإلعالم وسائل أن إىل التقارير وتشري
ملناطق املمنوحة األموال شأن من التقليل مع اآلسيوية للمناطق املخصص التمويل عىل
مشاعر من املزيد بث يف الوطنية الجبهة دت عضَّ انتقائية تغطية وهي البيضاء، األغلبية
سيما ال جائرة، باعتبارها تخوينًا الرشطة والقت البيض، السكان لدى والعدائية االستياء
باإلفالت لهم يُسَمح كان اآلسيويني أن شعروا الذين البيض لدى وأيًضا اآلسيويني، لدى
الرشطة. تكبِّل كانت العرقية العالقات ترشيعات ألن املخالفات؛ ارتكاب عند العقاب من
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ما كثريًا األحيان، من كثري يف اإلعالم وسائل مع بالتواطؤ الرشطة، أن إىل التقارير وأملحت
العنف عن وإبعاده البيض عىل اآلسيويني هجمات عىل الضوء بتسليط التوترات فاقمت
الفناء يف القمامة إلقاء املثال: سبيل (عىل اآلسيويني ضد َهنْي امُلَوجَّ الروتيني والتحرش

الحدوث). شائع كان ما وهو لآلسيويني، الخلفي
الخلفية، هذه من انطالًقا وقعت التي الفعلية، االضطرابات فإن للتقارير، ووفًقا
أجرة سيارة سائق ضد العنف استخدام مثل املحلية؛ األحداث من مجموعة استدعتها
الوطنية للجبهة فعلية مسريات أو وشيك باقتحام متعلقة شائعات إطالق أو آسيوي،
املتناحرة واآلسيوية البيضاء العصابات بني املزعومة املنافسات أو اآلسيوية، املناطق داخل
االضطرابات يف املشاركني أن منه املفروغ ومن ذلك. إىل وما املخدرات، تجارة يف الضالعة
الذي الجيلُّ الدور كان وإن والبيض، والبنغال باكستان مجتمعات من شبابًا كانوا
باملرَّة. التقارير يف ذكره يَِرد لم العنف عىل التحريض يف الذكورة أشكال به اضطلعت

ونصحت باألحداث املحيطة األسباب تعددية بوضوح التقارير أدركت بينما إذن
الرئيسية القضية املحلية املجتمعات تمزيق اعتربت والتحقيق، البحث من املزيد بإجراء
كانتل تقرير سماه ما آنئٍذ والبيض اآلسيويون َسَلك أْن عليها ترتب التي نة املتضمَّ
العداء من والكثري املجتمعي الحوار من القليل عىل إال تنطوي ال متوازية»، «معايش
وقيادات املجالس جانب من املالئمة املحلية القيادة انعدام بسبب تفاقم الذي املجتمعي

املحيل. املجتمع
لدى سيما ال — اإلنجليزية اللغة إلجادة الالئقة غري املستويات التقارير وذكرت
وبرادفورد أولدهام تقريَرْي أن إال عوائق، باعتبارها — سنٍّا األكرب والجيل الجدد العرائس
املجتمعات بني تفاعًال نَت تضمَّ مرشوعات مهن لتزعُّ الشابات اآلسيويات عىل كذلك أثنيا

للخربات. وتبادًال

مؤكد أمر هذا الشغب؛ وأعمال االنعزال يف تتسبب لم الثقافية» «التعددية (2)
رسميٍّا

الثقافية التعددية إخفاق عىل دليًال ۲۰۰۱ لصيف املدنية االضطرابات سيَقت لطاملا
تفجريات يف بريطانيني آسيويني جنوب مسلمني ضلوع عزَّزه حكم وهو بريطانيا، يف

.۲۰۰٥ عام يوليو يف بلندن إرهابية
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الشوارع.1 يف يحتجُّ آسيوي بريطاني شباب :1-3 شكل

الحكومية والسياسات الشعبية املخيلة لدى اآلن الراسخ االنطباع من النقيض وعىل
العكس فإن الحكم، ذلك أيَّدت ۲۰۰۱ اضطرابات بشأن الصادرة الرسمية التقارير بأن
املتََّخذ املوقف تقييم إعادة رضورة إىل كثب عن التقارير قراءة تشري حيث الصحيح، هو

الثقافية. التعددية ضد الحًقا
وبرينيل؛ أولدهام تقريَرْي يف تقريبًا ذكرها يَِرد لم الثقافية التعددية أن والواقع
«أنشطة غياب عىل تحرسَّ حيث برينيل تقرير يف جاء املصطلح لهذا املبارش فاالستخدام
عىل أسفها هو التقارير بتلك يتعلق فيما بوضوح للنظر والالفت الثقافية». التعددية
يف خاصة بصفة منها، املزيد تحقيق إىل ودعوتها الثقافية للتعددية الكامل شبه الغياب
واملمارسات اإلعالمية، والتغطيات املحلية، السلطة ممارسات يف أيًضا لكن التعليم، مجال

الرتفيهية. واملرافق الوظيفية،
الذي — القومي للمنهج رصيًحا نقًدا العرقية للمراجعة برادفورد فريق ه وجَّ وقد
إىل ترمي متعمدة كاسرتاتيجية ۱۹۹۷ عام قبل ما فرتة يف املحافظ الحزب إدارات ابتكرته
واملعتقدات «الثقافات تدريس يف لفشله املدارس— يف الثقافية التعددية مبادرات تهميش
أدلة الفريق وساق الثقافات». وتعدد بالتنوع املتسمة مجتمعاتنا بني القائمة املختلفة

تعليمهم. يف واضًحا قصوًرا ذلك اعتربوا الشباب أن تفيد نقاشاته من
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بتنوع «االحتفاء سبيل يف الجهد من واملزيد املزيد بذل يف أولدهام تقرير ب رغَّ
يف واالقتصادية االجتماعية للحياة املختلفة املهاجرين جماعات «إثراء وكيفية املدينة»
أهايل لدى «االحرتام» غرس من بد ال أنه إىل أيًضا وذهب فيها»، وإسهامهم أولدهام
مجال يف التثقيف من «باملزيد مصحوبًا نظرهم»، ووجهات اآلخرين «لتقاليد أولدهام
بتحقيق ة مِلحَّ مطالب فهذه اآلخر». الرأي إىل لإلصغاء و«االستعداد الثقافية» التوعية
املهاجرين، بإسهامات واإلقرار الثقايف، التنوع تقييم تتضمن الثقافية، التعددية من املزيد

العرقية. املجتمعات مختلف بني التعاطف وبث
من املكوَّنة باملدن الخاص التشخيص لعبه الذي الرئييس الدور إىل واستناًدا
بتحقيق أوصت التقارير جميع أن يف الدهشة عىل يبعث ما يوجد ال ممزقة، مجتمعات
لكن الراسخة. والتعليمي السكني االنعزال أنماط لتصحيح وذلك االختالط، من املزيد

املمزقة. واملجتمعات االنعزال نشأة عن املسئولة ليست الثقافية التعددية
فكرة واألبيض— اآلسيوي — املجتمَعني من كل لدى «الذاتي» االنعزال فكرة تشكِّل
عىل حريصني املجتمعات جميع يف أناس وجود عىل التقارير وأكََّدت أيًضا، متكررة قوية
أدلة ثمة أن فيه شك ال ومما الطوائف. بني واالختالط التفاعل من أكرب قدر تحقيق
أن عىل — مالك كنان روايات شاكلة عىل الصحفية الروايات من سيما ال — مستقلة
تكريس من فعًال زاد قد املحلية، الجماعات به تطالب الذي العقيدة، عىل القائم التمويل
املدن، من وغريهما وبرمنجهام، برادفورد يف الواقع أرض عىل أصًال القائمة االنقسامات
لعمليات صورة عن أيًضا تكشف وباك وسولوموس لفارار منهجية األكثر األبحاث لكن
توجيه خالل من مالحظته يمكن مما تعقيًدا أكثر السياسيتني التعبئة التفاوضوعمليات

املجتمع. طوائف بني انقسامات حدوث عىل الثقافية» «للتعددية ساذج لوم أي
العنرصية أن التقارير إليها توصلت التي النتائج عىل االطالع يكشف ذلك، إىل إضافًة
وعنرصية املساكن، تخصيص يف املجالس بتمييز مصحوبة البيض، السكان لدى
املعادية االنتقائية املحلية اإلعالمية والتغطية العقاريني، الوكالء وأنشطة العمل، أصحاب
مقاومة به اضطلعت مما االنعزال نشأة يف كثريًا أكرب بدور اضطلعت لآلسيويني،
السكنية ألحيائهم الضيقة الحدود ضمن للعيش الثقايف والتفضيل لالندماج اآلسيويني
البيض. ال اآلسيويني جانب من واالختالط التفاعل يف الرغبة أكثر جاءت وقد الخاصة.

«برضورة وأوىص البيض لدى عنرصية من اكتشفه بما أولدهام فريق «ُصِدم» وقد
االختالط، مقاومة وعن ممكنة». بأقىصرسعة … العنرصية واملواقف العنرصية معالجة
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للمجلس التابعة العقارات يف والبيضاء اآلسيوية األرس بني املزج «محاوالت إنَّ قال:
من (التوكيد الوافدة» باألرساآلسيوية العنرصي اإلرضار بسبب محقق، بفشل باءت

املؤلف).
يتقبَّلوا لم البيض من الفقرية األحياء ساكني أن عىل أيًضا برادفورد تقرير ويشدِّد
«الهوية عن بأنفسهم نأوا وأنهم باملدينة، موضع للمسلمني يكون أن يبدو ما عىل
املجال يف العنرصية التفرقة إزاء كبرية مخاوف عن كذلك التقرير وأعرب الربادفوردية».

الوظيفي.

لألقليات؟ أحياء عىل بريطانيا تحتوي هل االنعزال»: نحو نياًما «السائرون (3)
الثقافية؟ التعددية عن األحياء هذه نتجت وهل

الثقافية التعدديَة ۲۰۰۱ عام اضطرابات بشأن الصادرة التقارير من أيٌّ ل تَُحمِّ ال
بَذر إىل أدت والتي عليها، تنطوي التي االجتماعية العوامل أو األحداث عن املسئوليَة
«أحياء مصطلح منها أيٌّ يستخدم لم وقطًعا املجتمعات. بني والعدائية االنقسامات
يقل ال ومما املدن. تلك أهل عنها أخربهم التي العرقية «التجمعات» وصف يف األقليات»
يف القائمة االنعزال لدرجة قياسات وجود بعدم اعرتاًفا نت تضمَّ التقارير أن لالنتباه لفتًا
املمنهجة األبحاث من املزيد إجراء إىل التقارير دعت لذا الحني، ذلك حتى املصانع» «مدن

املجتمعات. بني القائم االنعزال ظاهرة صحة مدى لتحديد والوافية
ن املتكوِّ الخطري للنفور كمسبِّب سيما ال العرقية، «األحياء» من البالد تخوف يرجع
العرقية املساواة لجنة رئيس — فيليبس تريفور إىل منه جزء يف املسلمني، الشباب لدى
تفجريات عقب أخرى تعليقات وإىل كبرية، بدعاية َحِظي ألقاه خطاب يف جاء ملا — آنئٍذ
معرَّضة بريطانيا أن من فحذَّر بلندن، آسيويني شباب عدة ذها نفَّ التي ۲۰۰٥ يوليو
أحياء إىل للتحول طريقها يف األحياء «بعض وأن االنعزال، نحو نومها» يف «السري لخطر
ذلك وربط ورهبة». خوف دون أحد يطؤها ال سوداء ثقوب األركان، مكتملة أقليات
أحداث توابع «تضطرنا بقوله: الداخل من النابع اإلسالمي اإلرهاب بمخاطر تحديًدا
عن بعضنا أغرابًا نصري أن إىل سبيلنا يف فنحن … وضعنا تقييم إىل يوليو من السابع
والوفاء السلوك «قواعد إىل أعضائها نظر يتزايد منعزلة» «مجتمعات عن وتحدَّث بعض.»
إىل ل توصَّ وقد الزمن». عليه عفى أمر أنها عىل بها مسلًَّما بقيَّتنا يتخذها التي واالحرتام
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الثقايف والرصاع املحرَّمة واملناطق الجريمة ذلك: يتبع ما «نعلم املشئومة: النتيجة هذه
إننا: إذ اللوم؛ من كبريًا جزءًا تتحمل أن الثقافية التعددية عىل يجب إنه وقال املزمن.»

املشرتكة الثقافة عىل وليس «التعددية» عىل األخرية السنوات يف كثريًا ركَّزنا
متحوًال يشتد بأن التنوع لقبول وسمحنا … يفرِّقنا ما وأبرزنا الكايف. بالقدر
عليهم ترسي أن رضورة فيها املقيمني بعض يرى للمجتمعات، فعلية ُعزلة إىل

منفصلة. قيم

ببعض بعضهم متصلني واإلرهاب والعنف واالنعزال الثقافية التعددية صارت وقد
الرتابطية السلسلة تلك تحديًدا اليمينية اإلعالم وسائل بدأت إذ الشعبية؛ املخيلة يف بالفعل
قد ستاين مارك كان تلجراف، الداييل ويف الزخم. من املزيد فيليبس تعليقات وأكسبتها
الحقيقي االنتحاري «التفجري أن بادعائه فيليبس إليها ل توصَّ التي بالنتيجة بالفعل أنذر

.(۲۰۰٥ يوليو ۱۹) الثقافية» التعددية هو
علماء أجراها جادة دراسة بالفعل ألهمت قد كانت ۲۰۰۱ عام تقارير أن إال
ديبورا مثل: الربيطانية، بالجامعات الحرضيني واالجتماع والديموغرافيا الجغرافيا
مانشسرت، يف فيني ا ونيسَّ سيمبسون ولودي أكسفورد، يف بيتش وسريي ليدز، يف فيليبس
بفرتة االضطرابات وقوع قبل أيًضا القضايا تلك يف يبحثون كانوا وأكثرهم وغريهم،

طويلة.
«االنعزال» بصدد ۲۰۰۱ عام تقارير يف الواردة التأكيدات جميع أن تقريبًا اتضح
األدلة ثم ومن — الحكومة عن صادرة أخرى سياسات ووثائق تقارير يف تكررت التي —
وفًقا خرافات مجرد الثقافية، التعددية عىل الالحقة الهجمات إليها تستند التي املفرتضة
ذات االستنتاجات بعض ييل وفيما وسيمبسون. فيني به خرج الذي املمنهج لالستنتاج

األبحاث: من وغريها أبحاثهما أدلة من اها استمدَّ التي الصلة

قدًرا تفرز السكان وتحركات بريطانيا، يف باألقليات خاصة ألحياء وجود ال •
نومها يف «تسري ال فربيطانيا أقل. قدًرا ال املحلية املناطق يف التنوع من أكرب
هي االنعزال، مخاوف أوىل عن إزاءها أُعِرب التي وبرادفورد، االنعزال». نحو
الكاريبية والجزر آسيا جنوب مهاجرو استقر حيث البالد، لسائر نمطي نموذج
من ٪۲٥ من أكثر يكون آسيويًة، املناطق أكثر يف فحتى املهاجرين. من وغريهم

بيًضا. السكان
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يمثلون التي الدوائر داخل األقليات من للسكان تزايد ثمة كان أنه حني ويف •
الجديدة. الهجرة ال الطبيعي النمو عن ذلك نتج فقد أغلبيتها،

متجهني السابقة، هيمنتهم دوائر من الخروج يف آخذون األقليات من السكان •
من أكثر الخارجني األقليات من فالسكان املتحدة؛ اململكة من أخرى مناطق إىل
وأفريقيا الرشقية أوروبا مهاجري وصول ويضفي الدوائر. تلك إىل الداخلني

اآلسيوية. السيطرة تنخفض إذ املناطق؛ عىل أكرب تنوًعا
دأب فقد أيًضا. خرافة نجده أطول، زمني إطار يف البيض» «ارتحال بوضع •
وبرادفورد ليسرت يف األقليات تركز مناطق إىل االنتقال عىل البيض السكان
السكان أخذ حني يف املناطق، من وغريها ومانشسرت وولفرهامبتون والمبث
تنتقل عامة بصفة ذلك، إىل وإضافًة منها. الخروج يف العرقية األقليات من
إىل الكساد تعاني التي الصناعية املدن من الوقت بمرور كلها الجماعات

املناطق. من غريها يف األفضل السكن أو الوظائف
بأن علًما الدهشة، يثري ما هذا يف وليس عرقي، تركُّز نسبة بأعىل البيض يتمتع •
األبيض فالشخص البيض. من يكونون بريطانيا يف مقيمني سبعة كل من ستة
الباكستاني يقطن املقابل، ويف منها، ٪٩٠ البيض يمثِّل دائرة يف يقطن العادي

منها. ٪١٧ الباكستانيون يمثل دائرة يف بريطانيا يف العادي
التي املناطق يف أعىل ليست إرهابية جرائم بارتكاب املتهمني املسلمني نسبة •
منهم. القليل عىل تحتوي التي باملناطق مقارنًة املسلمني من العديد عيل تحتوي
مع العيش إىل ويميلون منعزلون الراديكاليني املسلمني إنَّ القائل فاملفهوم إذن

صحيًحا. ليس معهم والدراسة املسلمني من غريهم
يغلب العرقية، األقليات من كبرية أعداًدا املدارس من العديد تتضمن حني يف •
غالبية يشكِّلون البيض ألن ببساطة وذلك قطًعا؛ املدراس تلك أكثر عىل البيض
ظهر حني ويف االنعزال. يزيد املدرسة اختيار أن عىل أدلة توجد وال السكان.
من السكان عدد زيادة إىل ذلك يعزى املناطق، بعض يف متزايد عرقي انعزال
االنتماء فعل مما أكرب االنعزال يف زيادًة الدخل أحدث وقد العرقية. األقليات

العرقي.
عن يعربون العرقية األقليات من اآلباء أن األبحاث ح توضِّ ذلك، إىل إضافًة •
اآلسيويات والشابات عرقيٍّا. املختلطة باملدارس أطفالهم إلحاق تفضيلهم
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ومحاولًة مختلطة، مناطق يف أطفالهن تنشئة عىل بعيد حد إىل حريصات
الضواحي. يف املنازل رشاء إىل يِمْلَن ذلك، ضمان منهن

تقيُّد بزيادة القائل الكثريون به يؤمن الذي الرأي املتوافرة األدلة تُناِقض •
وتحديًدا واحدة. عرقية بجماعة الشباب إليها ينتمي التي األصدقاء جماعات
املولد. الربيطانية العرقية األقليات بني األصدقاء لجماعات متزايد اختالط ثمة
ميًال تكشف التي «املختلطة»، الجماعة هي نموٍّا األرسع العرقية األقليات إحدى •
التزاوج إىل العرقية االنتماءات مختلف من الربيطانيني املواطنني لدى مميًزا
والهندوس والسيخ اآلسيويني املسلمني أن الدهشة إىل يدعو ومما بينهم.

البيض. املسيحيني معدَّل بنفس مجموعاتهم خارج من يتزوجون
بصفة — اآلراء استطالعات تؤكده ما وهو — ۲۰۰۱ عام تقارير أشارت وكما •
بها واالختالط العرقية األقليات مع لالنخراط استحسانًا أقل البيض يكون عامة
عىل التأكيد زيادة إىل الدعوة تنشأ ثم ومن العكس، عن فعليٍّا معها و«االندماج»

بالتنوع. االحتفاء
«من أنَّه مفادها وسيمبسون فيني إليها توصل التي الرئيسية النتائج إحدى •
األقليات عىل االندماج عن املسئولية تقرص استيعابية أجندة تبني أن الواضح
لغالبية العام املنحى بالضبط هو هذا أن من الرغم عىل مقبوًال»، خياًرا ليس

بعد). فيما عنها (املزيد األخرية الحكومية املبادرات

فمن الربيطانية. املدن يف العرقي االنعزال تنامي فكرة يف تشكك األدلة أن ويبدو
األساس. يف يحدث لم يشء عىل الثقافية التعددية تُالم أن إطالًقا يُعقل ال أنه منه املفروغ
فيني إليها توصل التي النتائج جوانب بعض انتقدا فيليبس، وكذلك كارلينج، أن إال
االنعزال مفهوم تماًما حساباتنا من نسِقط أال ينبغي أننا إىل األول فيشري وسيمبسون؛
تدفعها التي الباكستانية، األصول ذات آسيوية الجنوب برادفورد جاليات لدى الذاتي
القربى، وروابط والتسوق، املساجد، ارتياد فرص وانتهاز الصالت، عىل اإلبقاء يف الرغبة
«ارتحال عملية أن إىل كذلك ويشري تستمر. أن ما حد إىل ع يُتََوقَّ عملية وهي وهكذا،
االبتعاد يف الرغبة عن فضًال الوسطى الطبقة بتطلعات اختلطت وإن حقيقية، البيض»
الوسطى، الطبقة من آسيويٍّا ارتحاًال ثمة أن فيليبس ديبورا وتوضح «املهاجرين». عن
والهندوس السيخ ينتقل ما كثريًا وأيًضا الضواحي، إىل كبرية أعداد انتقال عىل ينطوي
عىل الضواحي، يف بذاتها قائمة محصورة مناطق ُمَكوِّنني مختلفة، مناطق إىل واملسلمون
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بأي التمييزية العمليات بهذه الثقافية التعددية ارتباط عىل أدلة وجود عدم من الرغم
األشكال. من شكل

أحياء وجدت سواء مستمرة مسألة والبيض آسيويني الجنوب بني فالفصل إذن
نوعية عن املعلومات من القليل سوى لنا يتوافر وال ال، أم الحريف باملعنى األقليات
درجة نعلم ال اآلخر، من مقربة عىل أحدهما يعيش حينما حتى املجتمعني، بني العالقات
— مؤخًرا الرواج بعض اكتسب مصطلح وهو — و«الِعرشة» الجوار وحسن التفاعل
للتحول ا وُمعدٍّ القاعدة، هو مضض عىل التعايش يكون درجة أي وإىل بينهما، القائمة

ري. تصوُّ أو حقيقي استفزاز أي ظل يف مواجهة إىل
السارية املبادرات من العديد إىل كارلينج إشارة فهو أكثر، التفاؤل إىل يدعو ما أما
وسوف بنَّاء، نحو عىل مًعا املختلفة املجتمعات تقريب عىل تعمل التي برادفورد يف حاليٍّا

القادم. الفصل يف باملناقشة لبعضها أتعرَّض
اإلسكان قضايا تناول من وفيني سيمبسون طرف من املفضلة السياسات تتألف
يحتل املادِّي الحرمان عىل القضاء أن فرض عىل املجتمعات، جميع لدى العمل وفرص

األهمية. من مرتبة أعىل
للدهشة؛ املثرية بالسذاجة وفيني سيمبسون اتهام يمكن تحديًدا، الحالة هذه يف
مبارش ارتباط ثمة وليس مركَّبة، عالقة هي والعنرصية املادي الحرمان بني فالعالقة
الربيطاني الوطني للحزب صوتوا ممن العديد أن إىل كذلك كارلينج ويشري بينهما،

الحال. ميسورة مناطق من جاءوا برادفورد يف العنرصية الرصيح
يبدو بها، يستهان ال بقوة وفيني سيمبسون حجج من العديد تحظى حني ويف
عالقات باعتبارها العرقية العالقات مع السياسات تعامل إىل الحاجة بقدر ا استخفَّ أنهما
أن بمكان السهولة فمن املادي، والحرمان املساواة بعدم تتعلق مسائل مجرد ال عرقية
تختفي لن لكنها ثقافية»، اعتبارات «مجرد بوصفها االعتبارات تلك عن الطرف يَُغضَّ
للغاية. مستحسنًا أمًرا ذلك كان وإن كافة، املجتمعات لدى املعيشة فرص تحسني بمجرد
وما ۲۰۰۱ عام تقارير تشري تثار، قد التي االعرتاضات عن النظر برصف لكن
البيض السكان لدى يتوافر موقًفا بريطانيا يف اآلن نواجه أننا إىل أدلة من تالها وما سبقها
وهم حياتها، وأسلوب العرقية األقليات ملعتقدات املتوسط يف ضئيل استيعاب تحديًدا فيه
زالوا وما املتشدد، واليمني الشعبية اإلعالم وسائل تروِّجها التي بالخرافات التأثر سهلو
أن ح املرجَّ ومن معها. واالنخراط العرقية باألقليات االختالط من تحرًجا أكثر فعليٍّا
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يف الحياة أن إال العرقية، األقليات أوساط يف البيض السكان بشأن خرافات تُتداول
الربيطانية، الشعبية الثقافة يف واالنخراط ، بريطانيٍّ تعليٍم ي وتََلقِّ بريطاني، مجتمع
يستتبع ببعض، متصل وبعضها وتعددية، وتوفيقية ومركَّبَة مختلطة هويات وتطوير
أبيض». «بريطاني هو ما لكل والجاهل الساذج الرفض احتمال ضآلة — سنرى كما —
وهو الشباب، لدى سيما ال بدورها، ل التحوُّ طور يف البيضاء الربيطانية الهويات وإنَّ
معانيها بأشمل الثقافية» «التعددية مجال يف جديدة مبادرات أي أن شك بال يعني ما
عن كثريًا تختلف التي القائمة الثقايف التنوع أشكال حسبانها يف تأخذ أن عليها سيتعني

العرشين. القرن تسعينيات فرتة
األحياء وتكوين االجتماعية، الطبقات انعزال فإن القادم، الفصل يف سنرى وكما
ترابط يف تؤثر مهمة عوامل كلها االجتماعي، الحراك وتعطيل نفسها، عىل املنغلقة

املحلية. املجتمعات
يف فإننا الثقافية، التعددية بمستقبل املحيطة العسرية للمسائل التصدي قبل أنه إال

األوروبية. القارة يف الثقافية للتعددية يجري كان ما إىل انتباهنا توجيه إىل حاجة

وهولندا فرنسا من املستفادة الدروس مقاَرن: منظور من الثقافية التعددية (4)

يف املثقفني من — فرنسا يف البعض كان العرشين، القرن تسعينيات أواخر بحلول
البالد، يف السائد االستيعابي النموذج يف التفكري بإعادة يطالبون بدءوا قد — األساس
باملطالب اعرتاف أي فعليٍّا رفض الذي النموذج ذلك املهاجرين؛ «دمج» يتضمن الذي
مجموعة ضمن واحًدا تورين آالن كان عرقية». «أقليات وجود يتقبَّل لم ثم ومن الثقافية،
عنارص بعض الستعارة حاجة يف الفرنسيني إن قالت الحجم، متنامية كانت وإن صغرية،

الشمالية. وأمريكا بريطانيا يف السائدة الثقافية التعددية
عىل املطالب، تلك ضالل أظهرت وكأنها بدا بريطانيا يف ۲۰۰۱ عام اضطرابات لكن
الثقافية للتعددية الذريع الفشل عىل دليًال فرنسا يف الكثريون اعتربها فقد تقدير؛ أقل
احتواء يف فرنسا يف السائد الدمج ألسلوب البالغ التفوق وعىل ساكسونية» «األنجلو
من السابع وأحداث سبتمرب من عرش الحادي أحداث ومثَّلت األوروبيني. غري املهاجرين
فرنسا، يف الثقافية التعددية مطالب نعش يف إضافية مسامري بريطانيا يف (۲۰۰٥) يوليو
وطفقوا االجتماعي»، «الرتابط النعدام بالذعر يشعرون أنفسهم الربيطانيون بدأ حني

الثقايف. بالتعدد السابق التزامهم أوجه عن بحماس يرتاجعون
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شهدت حني ،۲۰۰٥ خريف أحداث بها أَخلَّت ما رسعان الفرنسية الطمأنينة أن إال
القائمني أغلب كان خطرية، شغب أعمال أخرى بلدة ۲٥۰ عىل يربو وما باريس ضواحي
بني ما الفرتة ففي األوىل، املرة هي تلك تكن ولم مهاجرة، أصول إىل ينتسبون شبابًا بها
أكثر أكرب، أو أصغر مشابهة اضطرابات الفرنسية البلدات شهدت و۲۰۰۳، ۱۹٨۱ عاَمْي
هو عادة معها املواجهات أو الرشطة مضايقات من االستياء وكان مرة. عرشة اثنتي من
تضمنت رسمية، مباٍن عىل والهجوم السيارات إحراق من لياٍل عن وأسفرت لها، املحرِّك
امُلستَشَعر للعداء مؤًرشا كان مما البلدية، ومباني رياضية وصاالت مدارس ۲۰۰٥ يف
فرنسا شهدتها التي االضطرابات أسوأ تلك وكانت الرسمية. الفرنسية املؤسسات تجاه

.۱۹٦٨ ملايو الشهرية األحداث منذ
وقعت التي االضطرابات عىل بغطرسة الثقافية التعددية يلومون كانوا بمن فإذا
لم — رأينا كما — ففرنسا حقيقية؛ معضلة أمام أنفسهم يجدون الربيطانية املدن يف
التعددية سياسات رسميٍّا تبنَّت أن لها يسبق ولم عرقية»، «أقليات رسميٍّا لديها يكن
العالقات أو العرق عن أبًدا رصاحًة تتحدث ال العامة الحوارات وتكاد قط، الثقافية
«مشكالت إىل بساطة بكل الفرنيس العام الخطاب وأشار العنرصية، مسألة أو العرقية
شبابًا بوضوح كانوا االضطرابات يف األساسيني املتورطني أن إال الَحَرضية»، املناطق يف
الكربى، الصحراء جنوب من أفريقية أو أفريقية شمال أصول من ينحدر املولد، فرنيس
األقليات شباب بعيد حد إىل بريطانيا اضطرابات تضمنت مثلما تماًما بشدة، ُمضَطَهًدا

معهم). وقتال املتشدد اليميني األبيض الشباب من استفزاز (إثر العرقية
أساس عىل اإلحصاءات جمع تتجنَّب ما دائًما كانت الفرنسية الدولة أن حني ويف
إىل املنتسبني املهاجرين ضد للتمييز رسمي رصد ثمة يكن لم وأنه العرقي، االنتماء
نبَّهتهم عندما سيما ال — وغريهم االجتماع علماء دأب فقد وذرياتهم، أوروبية غري أصول
أبحاث إجراء عىل — العرشين القرن تسعينيات مدار عىل االضطرابات من سلسلة
األخرى واالضطرابات ،۲۰۰٥ خريف أعقاب ويف تحديًدا. املسائل تلك بشأن منتظمة

اآلن. للعامة متاًحا الصلة ذات املعلومات من الكثري صار و۲۰۰۹، ۲۰۰۷ لعاَمْي
املجمعات شباب ،۲۰۰٥ يف للداخلية وزيًرا كان حني ساركوزي، نيكوال أسقط وقد
أنَّها عىل االضطرابات إىل ونظر حثالة، باعتبارهم حسابه من الضواحي يف السكنية
الفرنيس الداخلية االستخبارات جهاز ألقى صارخ، تناقض ويف إجرامي. سلوك مجرد

واإلقصاء. االجتماعي التفاوت عاتق عىل االضطرابات بمسئولية
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بجميع لحق الذي التصنيع عن االبتعاد أحدث العرشين، القرن ثمانينيات ومنذ
بمراكز بالًغا رضًرا — الربيطانية املصانع» «مدن ذلك يف بما — الغربية األوروبية املدن
للبطالة الثقيل العبء بمقتضاه وأبناؤهم املهاجرون ل تحمَّ أيًضا، الفرنسية الصناعة
معدالت وكانت الخارجية. الضواحي يف الَحَرضية واملرافق السكن ظروف وتدهور
مقلقة، بصورة االرتفاع يف آخذة أفريقية الشمال األصول ذوي الشباب وسط البطالة
العرشين القرن تسعينيات أوائل يف رائدة دراسة كانت هارجريفز، أليك أشار وكما
الجيل لدى البطالة معدل أن بالفعل كشفت قد االجتماعي) واالندماج الجغرايف (الحراك
مذهلة، نسبة بلغت عاًما و۲۹ ۲۰ بني ما العمر من البالغني الجزائريني من الثاني
البطالة ارتفعت العرشين، القرن تسعينيات مدار وعىل للنساء. و٤٠٪ للرجال ٪٤٢ هي
تمثيًال فيها العرقية األقليات تَُمثَّل التي الحساسة»، يَّة الَحَرضِ «املناطق َي ُسمِّ فيما أكثر
يف التمييز الختبار دراسة يف باريس، جامعة من باحثون أرسل ،۲۰۰٤ عام ويف مفرًطا.
صاحب ۲۰۰ من أكثر إىل وهميني عمل طلبات مقدِّمي من ذاتية ِسرَيًا التوظيف، مجال
خمسة من أكثر الكالسيكية الفرنسية األسماء ذات الذاتية السري فلقيت فرنيس، عمل
من الرغم عىل أفريقية، الشمال األسماء ذات نظرياتها لقيتها التي اإليجابية الردود أمثال

هارجريفز: قول فحسب متطابقة. مؤهالت أدرج كلتيهما أن

الظاهرة األقليات من الشباب بطالة بلغت الزمان، من عقد عن كثريًا يربو ِلما
العربي املغرب من أصولهم تنحدر الذين — الشباب من العديد أفقد ارتفاًعا
األمل — الكاريبية والجزر الكربى الصحراء جنوب وأفريقيا أفريقيا] [شمال

يوًما. ثابتة وظائف عىل العثور يف

عدة، مرات السيطرة نطاق عن التمييز، من بغضبهم مصحوبًا سخطهم، خرج وقد
.۲۰۰٥ عام خريف يف كان للنظر لفتًا أكثرها لكن

االندماج نموذج يف يشككون األوروبية غري املهاجرة األصول من الشباب يكن لم
معهم أجراها التي املقابالت فجميع االستيعابي، الجمهوري املواطنة نموذج أو الفرنيس
طالبوا ما أن أكَّدت وغريهم وموشييل وهارجريفز دوبريه ذكرها والتي االجتماع علماء
املواطنة، عن الفرنسية الفكرة تضمنتها التي املعاملة يف املساواة بوعود الوفاء كان به
من االستفزازي والتحرُّش العمل سوق يف السافر التمييز بسبب منها ُحِرموا والتي
للتعددية رشسني منارصين يكونوا لم األحداث يف املتورطون فالشباب الرشطة. جانب
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أن فالواقع الثقافية، بهويتهم االعرتاف عدم أغضبهم إسالميني جهاديني وال الثقافية،
أنفسهم يعرِّفون أنهم تؤكِّد فتئت ما الفرنيس الشباب أولئك عىل أُجريَت التي األبحاث
منها هاجر التي للبلدان الوالء من الكثري يكنُّون وال وأخريًا، أوًال فرنسيني، بوصفهم
الشمال األصول ذوي من قليلة نسبة سوى فعًال العربية يتحدث (ال وأجدادهم آباؤهم
اإلقرار ويرفض «الَعَرب» بوصف إليهم يشري واليومي العام الخطاب كان وإْن أفريقية،
هدف، بال التدمري عىل عاكفني عقل فاقدي مجرمني يكونوا لم وقطًعا بفرنسيتهم)،
يعانيها التي البطالة مستوى ِضعف يعانون الذين الخريجني هم كانوا منهم فالعديد

باريس. جامعة أجرتها دراسة وفق الصميمة، الفرنسية األسماء حاملو
الضواحي «بتطهري وتهديده «بالحثالة» إياهم ساركوزي نعت كان ثم ومن
االستجابة جانب وقد واالستفزاز، اإلهانة بالَغي بالضغط» الغسيل مضخات باستخدام
الرشطة ممارسات تغليظ نت تضمَّ إذ القدر؛ بذات الصواب الفرنسية للدولة السياسية
املساهمة تضمنت املايض يف رائدة تجارب عن بذلك متخليَّة — بالفعل قمعية كانت التي
بالفعل عملها بدأ للهجرة، رصامة أكثر قواعد وطرح — الرشطة أعمال يف املجتمعية
الجبهة ملكاسب ما حد إىل استجابًة العرشين، القرن من والتسعينيات الثمانينيات إبان

للمهاجرين. املعاداة شديدة القومية
قوانني ساركوزي الرئيس طرح أوروبا، أنحاء باقي يف أصداؤها ترددت خطوة ويف
يحافظوا أن تََطلَّب الذي للمهاجرين واالندماج» الرتحيب «عقد تتضمن جديدة، «دمج»
مستوى إىل واستناًدا ومدنية. لغوية َدَوَرات يحرضوا وأن وقيمها»، فرنسا «قوانني عىل
اللوائح تلك تبدو الضواحي، يف املقيمني أولئك لدى بالفعل املتحقق الثقايف االندماج

بعيد. حد إىل الئقة غري املتحدة، اململكة يف كمثيالتها الجديدة،
التعددية من املزيد اتجاه يف َوِجَلة خطوات اتخاذ يف بدورهم الفرنسينيرشعوا أن إال
واكتسبت الفرنيس. العام الخطاب يف ُمَحرًَّما املصطلح ذاك بقاء من بالرغم الثقافية،
بإجراء العرشين القرن تسعينيات يف الباحثني من وغريهم االجتماع علماء مطالبات
التمييز ب لتعقُّ العرقي الرصد من صور وتوفري العرقية األقليات عن رسمية إحصاءات
،۱۹۹٨ عام للدمج» األعىل «املجلس تقرير بصدور إضافيٍّا زخًما الظاهرة» «األقليات ضد
للمساواة الربيطانية اللجنة غرار عىل الدولة من ُمَموَّلة وكالة بإنشاء فعليٍّا أوىص الذي
الرسمي األمر أدَّى وقد العنرصي. التمييز حاالت تََقيصِّ مقدورها يف يكون العرقية
أجهزة بإنشاء األعضاء الدول جميع مطالبًا ۲۰۰۰ عام األوروبي االتحاد عن الصادر
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وإن التمييز»، ومكافحة للمساواة العليا «الهيئة تأسيس إىل للتمييز مناهضة مستقلة
حاليٍّا). (املنحلَّة العرقية املساواة لجنة من بكثري أقل وموارد بسلطات حظيت

سائر فعن إدانة؛ حكم هو األخرية الفرنسية املبادرات عىل هارجريفز حكم أن إال
الحديث محل اآلن حلت التي الفرص» و«تكافؤ «التنوع» بشأن الجديدة العامة الخطابات

إنَّه: يقول «االندماج»، عن مصداقيته يف املطعون

كانت ،۱۹۹۷ عام منذ تدريجيٍّا املتزايدة التغيريات ضمن اتُِّخذَت خطوة كل يف
واليمني اليسار حكومات من كلٌّ اتخذتها التي للتمييز املناهضة املبادرات

فاترة. البعض نظر وجهة ويف املعاِلم، مكتملة غري الوسطي

معدالت تبنيِّ ألرقام ۲۰۱۰ عام نوفمرب يف رسميٍّا الوطنية اإلحصاءات إدارة نرش وإنَّ
اضطلع قد التمييز بأنَّ وإقرارها العربي، املغرب من آلباء الفرنسيني لدى أعىل بطالة
محتمل َلتطوٌر املهاجرة، األصول ذوو يعانيه الذي الحرمان يف كبري بدور يبدو فيما

املستقبلية. السياسات عىل أثره بعد يتَِّضح لم األهمية
إىل واالتجاه طة املبسَّ االندماج مفاهيم عن االبتعاد إىل الفرنسيني اضطرار أن بَيْد
كبرية. داللة ذو ألمٌر مهمني ني عامَّ هدفني باعتبارهما الفرص وتكافؤ بالتنوع االعرتاف
قصرية فرتة بعد ۲۰۱۰ عام نوفمرب يف الوطنية والهوية الهجرة وزارة أُلِغيَت وقد
املعارضة عن أكيد تحوٌل لكنه مخففة» ثقافية «تعددية ذلك يكون وربما إنشائها. من
العرقية باألقليات يتعلق فيما ساكسونية» «األنجلو االجتماعية للنماذج السابق يف املتشددة

الفرنسية. االجتماعية املؤسسات يف ومكانتها
كانت التي الفرنسية الخطوات وال ،۲۰۰۱ عام املصانع» «مدن اضطرابات تشري وال
الرصد حتي وال الفرص»، و«تكافؤ الثقايف» «بالتنوع االعرتاف تجاه أكيدة لكن مرتددة
مبالغة وثمة االجتماعي. التفكك عن املسئولة هي الثقافية التعددية أن إىل العرقي،
بعض أن والحقيقة البلدين. كال يف املتحقق االجتماعي التفكك مدى تقدير يف مفرطة
من املزيد إىل الدعوة مجرد من مالءمة أكثر استجابة ر توفِّ قد الثقافية التعددية أوجه

«االندماج».
التعددية عىل يظل قد أنه إىل يشري الثقافية التعددية عن الهولندي الرتاجع أن إال

االجتماعي. بالتفكك نذير بأنها اتهامها عىل الرد الثقافية
يُشار ال كانت وإن — الهولندية الثقافية التعددية ظهرت األول، الفصل يف رأينا كما
األقليات»، «سياسة صورة يف العرشين القرن ثمانينيات يف — املسمى بهذا أبًدا إليها
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العمودي التقسيم نموذج بني الجمع فيهما أَْفَرز الزمان، من عقدين يقارب ما عقب
ال «عمَّ مجرد كانوا التخصيص وجه عىل األوروبيني غري املهاجرين أن ع وتوقُّ الهولندي
استحثَّ يكون يكاد نظاًما نسبيٍّا، قصرية فرتة بعد «ديارهم» إىل العودة مصريهم زائرين»
الخاصة، بلغاتهم ومرئية مسموعة وإذاعات بصحف املهاجرون فيها حظي ثقافيًة ُعزَلًة

املدارس. يف األم اللغات وبتدريس
ل سهَّ الثقافية التعددية سياسات إىل الزائرة العمالة سياسات من االنتقال أن ومع
بالفعل، الثقافات متعددة تحتية بنية لوجود نظًرا االستيعابية األولويات من التحوُّل من
الثقافية؛ التعددية بدورها عرقلت الهولندية الحالة خصوصية إن أيًضا القول يمكن فإنه
النقصان أو بالزيادة ًا وتغريُّ بالتنوع، احتفاءً الثقافية التعددية تتضمن ما بقدر إنه أي
بتكافؤ وااللتزام االندماج نحو عام ه بتوجُّ متأثًرا التاريخ، عرب ألمة الذاتي التصور يف
عىل بقوة املهاجرة األقليات ع َشجَّ الذي الهولندي فالنهج التمييز، مناهضة عرب الفرص
تقليدي نموذج أو استيعابي نموذج يف ليحدث يكن لم ما وهو — بوطنها االرتباط
تنتمي ال األقليات بأن قويٍّا إحساًسا واألغلبية األقلية بداخل كّرس — الثقافية للتعددية

تنتمي. أن تحاول أن لها ينبغي وال
إنجاز أيًضا استتبع االندماج عدم عىل األكيد التشجيع ذلك أن منه املفروغ ومن
للتمييز مناِهضة وسياسات ثقافات تطوير مجال يف التحضريية األعمال من ا جدٍّ القليل
واملرافق والتعليم االجتماعية الخدمات مجاالت ويف والخاص، العام العمل أصحاب لدى

الرتفيهية.
،۱۹۹٤ عام سوى املتحدة اململكة طريقة عىل للتمييز مناهض ترشيع يُطَرح ولم
أصدر قد الحكومة لسياسات العلمي املجلس كان املعاملة. يف املساواة قانون بصدور
التحصيل ومستويات االرتفاع بالغة البطالة مستويات من محذًِّرا ۱۹٨۹ عام ا مهمٍّ تقريًرا
ذات فاألقليات أوروبية؛ غري مهاجرة أصول إىل املنتسبة األقليات لدى املنخفضة التعليمي
العمالة لدى ٪٦ بمعدل مقارنًة ٪٣٠ بلغ بطالة معدل عانت واملغربية الرتكية األصول
مهارة تتطلب التي الوظائف كانت الغربية، أوروبا أنحاء باقي يف وكما األصل. الهولندية

برسعة. االختفاء يف آخذًة فيها املهاجرون العمال ُوظِّف التي منخفضة
الثقافية للتعددية الهولندية الصيغة وهي — الرسمية األقليات» «سياسة تحوَّلت
الهولندية اللغة دورات أصبحت ،۱۹۹۷ عام فبحلول ُمعَلنة؛ اندماج» «سياسة إىل —
أخرى أوروبية دول استعارتها مبادرة وهي الجدد، للوافدين إجبارية املدني واالندماج
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بني محتمل صدام حول جديد بنقاش مدفوعة جاءت الخطوة وتلك واسع. نطاق عىل
تلك أن والغريب قمعية. ليربالية غري إسالمية قيم أنها اعتُِقَد وما الليربالية الهولندية القيم
بريطانيا يف رشدي لقضية نتيجة وإنما هولندا، يف وقعت أحداث إزاء تُثَر لم الحوارات
سنيدرمان بول أجراها التي األبحاث أن وبدا فرنسا. يف الحجاب بشأن الدائر والجدل
القلق تفيشِّ تؤكِّد — ۲۰۰۷ عام إال تُنَرش لم وإن — ۱۹۹۷ عام هاخندورن ولوك
فأسلوب حد؛ أقىص إىل معيبة الدراسة كانت وإن الهولنديني، لدى اإلسالمية القيم حيال
بوضع استقطابي، منطلق من التفكري عىل عليها املجيبني ع شجَّ االستبيانات تصميم
نمطي بأسلوب الغربية» «األوروبية القيم مواجهة يف «اإلسالمية» والقيم «املسلمني» قيم
لغياب نظًرا تها حدَّ هدأت ما رسعان العرشين القرن تسعينيات حوارات أن إال جاف،
فشل عىل الشامل الهجوم بذور إن القول يمكن كان وإن حينئٍذ، محدد هولندي صدى
من بالرغم العرشين، القرن تسعينيات ويف ُزِرَعت. قد كانت الهولندية الثقافية التعددية
األصول ذوي من العديد لدى القوي االرتباط استمرار اعتُِرب الزائرة، العمالة نظام انتهاء
عىل ع يشجِّ الذي الهولندي النموذج «نجاح» عىل دليًال األصلية ببلدانهم واملغربية الرتكية

الثقايف. الرتاث عىل املحافظة
كشفت فقد بدورها؛ التغري يف آخذة كانت املهاجرة األصول ذات األقليات أن بيد
،۲۰۰۰ عام ت نُِرشَ روتردام، يف وغريه إنتسينجر هان مثل اجتماع علماء أجراها أبحاث
لإلسالم الخاصة صيغهم تطوير بصدد كانوا والرتكية املغربية األصول ذوي الشباب أن
األفراد. بني واملساواة الفردية الحرية مثل مبادئ بقوة أيَّدوا فقد الغربي؛ الطابع ذي
مستواهم «بارتفاع أنهم األبحاث يف ورشكاؤه هو اكتشف فقد إنتسينجر، أشار وكما
الهولندي الشباب عن اختالفاتهم تختفي وتكاد ليربالية أكثر أفكارهم تصبح التعليمي،

ذاتها». التعليمية باملؤهالت يحظى الذي
السياسية النخبة من قطاعات وسط تداولها بدأ قد كان مغايرة رواية أن إال
املهاجرة، األقليات من أصلها هولندية دنيا طبقة بنشأة تعلََّقت الهولندية، والثقافية
الحياة الرواية تلك وبثت لالندماج، مستعدة وغري الهولنديني والثقافة املجتمع من نافرة
غري واألقليات الهولنديني بني «حضاري» رصاع نشأة من السابق التخوف إىل جديد من
عن سبتمرب من عرش الحادي أحداث وأسفرت لديهم، املقيمة األصل املسلمة األوروبية
بيم واستغلها الهولندية، اإلعالم وسائل غذَّتها للهجرة، املعادية املشاعر يف هائلة قفزة
االنتخابات يف كبريًا نجاًحا للمهاجرين املعادي حزبه لقي من وهو برباعة، فورتوين

ائتالفية. حكومة يف ودخل ۲۰۰۲ لعام الربملانية
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اغتيال أن ومع نفوذه، وتزداد للمهاجرين معاٍد جديد خطاب معالم تتضح وبدأت
حزبه، أوضاع تََردِّي إىل املطاف نهاية يف أدى لفورتوين الحيوان حقوق مجال يف ناشط
الجنسية للمثلية كارهة سيما وال للديمقراطية، معادية ثقافة انتشار من مخاوفه فإن
إزاء الجديدة الهولندية السياسات يف جذورها رضبت قد أدنى، مرتبة يف املرأة وتضع
عاًما ۲٦ العمر من يبلغ األصل مغربي شاب اغتيال أن وبدا وساللتهم. املهاجرين
أيان مع صناعته يف ساهم الذي — «الخضوع» فيلم عرض إثر جوخ فان ثيو للمخرج
قرآنية آيات فيه ظهرت والذي األصل، الصومالية الهولندي الربملان عضو عيل حريس
ع يشجِّ القرآن إن القائل الرأي إبراز بقصد محجبة عارية امرأة جسد عىل معروضة
باعتبارهما واإلسالم املسلمني إزاء املخاوف أكد أن إال منه كان ما — املرأة ضد العنف

الليربالية. الهولندية الثقافة عىل خطًرا
متزايد أمًرا — األول الفصل يف أرشُت كما — الهولندية الجنسية اكتساب أصبح وقد
دخول من بد وال نفقاتها، ل تحمُّ من بد ال اآلن «االندماج» فَدَوَرات والصعوبة؛ التكلفة
حال يف غرامات وتُفَرض هولندا، يف االستقرار من سنوات خمس غضون يف امتحان
دورات بأخذ فعًال املستقرين القدامى» «الوافدين إىل مقرتحات وُقدَِّمت اجتيازه. عدم
البلدان من غريها يف وكما فيها. اإلخفاق عن جزاءً املخالفات فرض مع امتحانات، ودخول
التزامهم يُظِهروا أن اآلن املهاجرين عىل أصبح الهولنديني، حذو حذت التي األوروبية،

الهولندية». واملعايري «بالقيم
بدت إذن؟ هولندا يف تأسست كما الثقافية التعددية من املستفادة الدروس فما
التعددية تَبُؤ لم الغربية: أوروبا أنحاء وباقي وبريطانيا هولندا يف للعيان ظاهرة اإلجابة
تنطوي عامة بصفة الثقافية التعددية أن اتضح وإنما فحسب، بالفشل الهولندية الثقافية
أهمية ذا يُعتََرب الثقافية التعددية عن الهولندي الرتاجع أن والحقيقة جليَّة. عيوب عىل
التعددية سياسات عن مفهومها يف حماًسا األكثر ربما اعتُِربَت هولندا بأن علًما خاصة،

لها. وتنفيذها الثقافية
ولنبدأ دقة، أكثر رأي تكوين املهم من أنه إال مزاياه، له التأويل ذلك أن حني يف لكن
املتعلقة «املفارقة لدينا قوله، فحسب الهولندية: الحالة عىل الساخر إنتسينجر بحكم
عىل اآلن يُالمون الخاصة بهوياتهم االحتفاظ عىل البداية يف عوا ُشجِّ الذين املهاجرين بأنَّ
«فسياسات أهمية؛ لذو إنتسينجر قصد وإنَّ الهولندية». بالثقافة ارتباطهم كفاية عدم
القرن من والتسعينيات الثمانينيات فرتة سادت التي ثقافية تعدديًة األكثر األقليات»
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إبقاء فيها د يُتََعمَّ كان طويًال استمرت العمودي التقسيم من فرتة بعد جاءت العرشين
اعتبار عدم عىل أكيًدا وتشجيًعا علنيٍّا دعًما ت وتلقَّ الهولندية، الثقافة عن بمنأى األقليات
يتسم االندماج أشكال من شكل لتحقيق املتأخرة املحاوالت عىل وكان «وطنها». هولندا
أن — الثقايف بالتنوع وطني احتفاء عىل بالتبعية يشتمل — بحقٍّ الثقافية بالتعددية
بوجود تحظى ال باعتبارها املهاجرة لألقليات زمن منذ راسخة وطنية رؤية عكس تسري

الهولنديني. والثقافة املجتمع يف األجل طويل
التكريس للتمييز املناهضة السياسات تبني يف التأخر استتبع ذلك، إىل وإضافًة
العدول وصعوبة واقتصاديٍّا اجتماعيٍّا وذريتهم األوروبيني غري املهاجرين لتهميش القوي
أصول إىل منتسبة دنيا» «طبقة لنشأة الثقافية التعددية نلوم أن الحماقة فمن عنه.
ضمن العنرصية، مناهضة عن ناهيك الفرص، بتكافؤ املتعلق الجزء أن حني يف مهاجرة

للغاية. متأخًرا جاء الثقافية بالتعددية الخاصة التسوية
سابقة بمنزلة — جوخ فان ثيو قاتل — ِبي محمد حياة قصة أصبحت وقد
إخفاق الكثريين، عند د، يجسِّ فهو الثقافية؛ التعددية بشأن الهولندية النقاشات يف
اإلسالم اعتناق إىل ل وتحوَّ الثانوية املدرسة من ب مترسِّ فهو الهولندية؛ الثقافية التعددية
هولندا، يف ُولِد فقد وغموًضا؛ تعقيًدا أكثر بي محمد قصة أن اتضح لكن الراديكايل،
مرشًدا وكان االجتماعي، والعمل املحاسبة ودرس الثانوية، املدرسة يف حسنًا بالءً وأبىل
بها عاش التي املنطقة يف بالشباب خاص عمل برنامج يف نشًطا متطوًعا اجتماعيٍّا
التفصيل، ببعض محمد لحياة دراستها بعد كورتيفيج، آنا أشارت وكما أمسرتدام، يف
الرغم عىل تعليمهم مواصلة عىل األصل املغربي الشباب من غريه َحثَّ محمد عمل تضمن

الثانوية. املرحلة عىل التالية دراساته يكمل لم نفسه هو أنه من
بي محمد إن القائلة الفكرة عىل إنجيلني إيفالد الهولندي االجتماع عالم َردَّ وقد
من متطوًعا، عامًال كان بي فمحمد الثقافية؛ التعددية إلخفاق صارًخا نموذًجا يمثِّل
إىل فبالنسبة االجتماعي. الضمان إعانة ى ويتَلقَّ العمل عن عاطًال كان الفعلية الناحية
فهي و«ناقصة»؛ معيبة ثقافية لتعددية نموذجيٍّا مثاًال بي محمد مصري يشكِّل إنجيلني،
ملناهضة فعالة سياسة غياب ظل يف «لكن الثقافية حقوقها الجماعات منحت اسرتاتيجية

: أنَّ هي إليها خلص التي النتيجة كانت وقد العمل». سوق دخول مجال يف التمييز

الهولندية الثقافية التعددية أن عىل واضح برهان بمنزلة ليست بي محمد قضية
ومن كافية. تكن لم هولندا يف الثقافية التعددية أن عىل بل … كثريًا تمادت قد
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املفروض االستيعاب بني الجمع أن هو املستفاد الدرس يكون أن أيًضا املمكن
فورتوين بيم صعود منذ الهولنديون سلكه الذي الطريق غرار عىل بالقوة،
هو واالقتصادي، االجتماعي املجال يف الخبيث واإلهمال ،۲۰۰۲ عام وسقوطه

األصيل.) النص يف (التوكيد الراديكايل. لإلسالم أكيدة وصفة

صمود يمكن ال أنه هو سواء حد عىل وهولندا فرنسا من املستفاد الدرس أن والواقع
يسريون طفقوا فالفرنسيون الشامل؛ الثقافية» «التعددية إخفاق عن ط مبسَّ رسد أي
ويذهب املحيل. الصعيد عىل سيما ال ِصيَغها، إحدى تجاه الثبات ببعض لكن ببطء،
صوب فيه مبالغ شعبي فعل رد ثمة كان أنه إىل الهولندية الحالة داريس من العديد
ضبط إعادة تكون قد األنجح االسرتاتيجية أن حني يف االستيعاب، من متشددة أشكال
لألمة الثقافية التعددية فيه أُقِحَمت الذي العمودي للتقسيم الشاذ الهولندي النموذج

إقحاًما.
يمكن ناحية فمن استخالصها؛ يمكن عمومية أكثر أخرى استنتاجات ثمة لكن
املتحدة اململكة يف الثقافية التعددية عن الرتاجع إىل الداعي ل املتعجِّ الخطاب إن القول
فعىل هولندا. يف إنجيلني َميََّزه الذي ذاته العيب يعاني الغربية أوروبا أصقاع من وغريها
عدم إىل ۲۰۰۱ عام اإلنجليزية االضطرابات بشأن الصادرة التقارير ذهبت حال، أي
األخرى باملدن املتعلق التفصييل الرسد ح ويوضِّ الثقافية. التعددية من كاٍف قدر توافر
يف أنه كيف — عنها بحوثًا وباك سولوموس أجرى التي برمنجهام، املثال سبيل عىل —
ومن الواقع، يف الفرص تكافؤ سياسات عن تراجع ثمة كان العرشين القرن تسعينيات

الَحَرضية. املناطق يف العرقي الحرمان معالجة عن عْجٌز ثم

(اململكة ۲۰۰۱ ألحداث الرسمية التفسريات الشغب: أعمال يف النظر إعادة (5)
الثقافية التعددية ضد العنيف الفعل ورد (فرنسا) و۲۰۰٥ املتحدة)

إنجلرتا يف ۲۰۰۱ عام املصانع» «مدن باضطرابات املتعلقة الروايات جميع من يتضح
فيها املتورطني العرقية األقليات شباب أن الفرنسية الضواحي يف ۲۰۰٥ عام وأحداث
السائدة «التقاليد» عىل الحفاظ أو لجماعاتهم الثقافية بالحقوق يطالبون يكونوا لم
القوميتني الدولتني ضمن الكامل باحتوائهم الواقع يف طالبوا وإنما آبائهم، أوطان يف
املشاركة وبحقوق متكافئة بفرص يتمتعون مواطنني باعتبارهم والفرنسية الربيطانية

األمة. يف واملساهمة
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الربيطاني الوطني الحزب اقتحامات شكَّلت املصانع»، «مدن أحداث حالة ويف
وتكشف وسالمتها. آسيوية الجنوب الجاليات أمن عىل حقيقيٍّا تهديًدا املتشدد اليميني
برادفورد اضطرابات بصدد حسني وياسمني باجويل بول أجراها التي التفصيلية الدراسة
من بالتهديد األصل الباكستاني الشباب لدى واملرشوع الحقيقي الشعور مبلغ حيٍّا كشًفا

وشخصه. بممتلكاته وإرضاره الربيطاني الوطني الحزب مسريات
متضاربة؛ بصياغة ۲۰۰۱ تقارير صدرت فقد أيًضا، وحسني باجويل أشار كما لكن
معينة خصائص عاتق عىل كامًال االضطرابات وقوع لوم يُلَقى بحيث قراءتها يمكن لذا
الجنوب بالجاليات خلًال» «وجدت التقارير عنارص إن أي ذاتها؛ العرقية األقليات لدى
تلك داخل إحداثها من بد ال الرئيسية التغيريات إن تقول بأن للحكومة وسمحت آسيوية،
لوقت الجاليات لتلك سمحت أنها يُفرتض التي الثقافية التعددية سياسات ويف الجاليات،
وال الئق إرشاف دون مختلَّة اجتماعية عادات وتنشئ نفسها تعزل أن الالزم من أطول

واملركزية. املحلية السلطات من ضغط
املسببة العوامل من بمجموعة قائمة رسد إىل التقارير تلك نزعت التحديد، وجه وعىل
االبتعاد — املثال سبيل عىل — َشكَّله الذي الثقل تحديد عىل القدرة دون بساطة بكل
تلك رغبة مقابل والتوظيف، اإلسكان مجاَيل يف العنرصي والتمييز والبطالة التصنيع عن
عىل قياس له يتوافر لم الذي االنعزال خلق يف نفسها، عىل منغلقة العيش يف الجاليات
لألحداث الرسمية استجابتها إطار يف للحكومة تسنَّى أنه هذا معنى وكان حال. أي
السياسية الخيارات تصوغ وأن «الشغب»، وراء املفرتضة املسببات تنتقي أن والتقارير،

لة. املفضَّ الخاصة أجندتها أساس عىل
الثقافية، التعددية عن التخيل إىل داعية حملة من جزءًا ۲۰۰۱ أحداث صارت وهكذا
الحرمان قضايا دور وتهميش منها، بدًال املجتمعي» و«الرتابط «االندماج» بثِّ بهدف
يف املحلية والسياسات املتشدد اليمني عن الصادرة والعنرصية االقتصادي االجتماعي

األقليات. حياة إفساد
توحيد إىل الرامية املشرتكة والقيم االندماج أفكار باتت وغريهما، وهولندا فرنسا ويف
فرنسا يف أنه إال الجديدة، املواطنة سياسات يف الزاوية حجر تشكِّل واألغلبيات األقليات
والهوية الهجرة وزارة حديثًا ساركوزي الرئيس ألغى — األول الفصل يف أرشت كما —
ضمن مهيمنًا موضوًعا «االندماج» يظل لكن النطاق، واسع نقد محل كانت التي الوطنية
البدائل تلك مالءمة مدى لتقييم اآلن الوقت حان وقد الثقافية، للتعددية الجديدة البدائل
الحارض. الوقت يف العرقيات املتعددة األوروبية القومية الدول تواجهها التي للقضايا
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هوامش

(1) Simon Barber/Guzelian.
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الرابع الفصل

و«الرتابط الطبقي والتفاوت «االندماج»
املجتمعي»

«االندماج» محلها حل الثقافية، للتعددية املضاد العنيف الفعل رد وترية تسارع مع
جميع يف العرقية األقليات إزاء هة املَوجَّ واملحلية الوطنية للسياسات رئييس كموضوع
االجتماعي» و«التالحم املجتمعي» «الرتابط أفكار حظيت ذلك إىل وإضافًة أوروبا. أنحاء
باعتبارها — املتحدة اململكة يف سيما ال — املسبقة الدعاية من كبري بقدر و«املواطنة»
السيايس التكوين يف العرقية األقليات احتواء مسألة إدارة يف قدًما للميض الجديد الطريق
والتماسك، لالندماج ولجنة للمجتمعات، وزراء اآلن لديها الربيطانية فالحكومة الوطني.
عىل مستجد تركيز ثمة كان الغربية، أوروبا أنحاء جميع ويف جديدة. حكومية وإدارات
عىل الوطنية الثقافات يف العرقية األقليات دمج بهدف الوطنية» «الهوية معنى توضيح
— جديدة أوروبية حضارية رسالة ثمة إنه القول للمتشككني يحلو وقد أفضل. نحو

يبدو. ما عىل انطلقت قد — رسميٍّا عنها يعلن لم وإن
جدًال أثار عنها تنبثق التي والسياسات األفكار تلك من املنشود املغزى أن بيد
حاليٍّا، يجري محتدم نقاش فثمة الثقافية؛ التعددية مؤيدو يتالَش لم وكذلك حتميٍّا،
يف يوجدون حاليٍّا الثقافية التعددية عن الوحيدين املدافعني أن أحيانًا يبدو قد أنه مع

العرقية. واألقليات الناشطني معاقل وبعض األكاديمية األوساط

«االندماج» ِرشاك (1)

يف األقليات فشل يف تكمن العرقية العالقات يف الرئيسية املشكلة إن القائلة الفكرة إنَّ
ضمن أساسية نمطية فكرة هي إليها هاجروا التي األوروبية املجتمعات يف «االندماج»
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خط وجود يظهر ال — رأينا كما — أنه إال الثقافية، التعددية محل حلَّ الذي الجديد النَّهج
التفجريات أو اإلرهاب أو املدنية باالضطرابات الثقافية التعددية سياسات يربط واضح
االنفصال درجة بشأن املتاحة األدلة حول اتفاق يوجد ال ذلك، إىل وإضافًة االنتحارية.
بريطانيا، جانب إىل وفرنسا، هولندا يف وحتى بريطانيا. يف األقل عىل القائمة، واالنعزال
بالقدر الضوء، عليها سلَّط التي هي الثقافية للتعددية والفاترة الناقصة السمة كانت
الحقيقية. املشكلة باعتبارها االطالع، حسنو ُكثُر ومعلِّقون باحثون الرجاحة، من ذاته
يمكن من وال كامًال، اندماًجا يَُعدُّ الذي ما االجتماعية الحياة يف أبًدا يتضح ال
ويف الرغبة. حسب تغيريها يمكن فاألهداف كامًال؛ اندماًجا مندمج بأنه عليه الحكم
تيبيت نورمان املحافظ السياسة عالم ابتكر بريطانيا، يف العرشين القرن ثمانينيات
بريطانيا عوا يشجِّ حتى االندماج يدَّعوا أن لألقليات يمكن ال وبموجبه الكريكيت، اختبار
تخوضها التي الكريكيت مباريات يف الغربية الهند جزر أو باكستان أو الهند من بدًال
وزير بالنكيت ديفيد قرر والعرشين، الحادي القرن أوائل ويف البلدان. تلك ضد إنجلرتا
هو املنزل يف اإلنجليزية اللغة األقليات تحدُّث أنَّ الجديد العمل حزب حكومة داخلية

عليه. الرئيسية املؤرشات أحد كونه عن فضًال لالندماج السبيل
إحدى وتتضمن بالضبط؟ ماذا يف االندماج املرء: يتساءل أن للغاية ح املرجَّ فمن لذا
املحورية، الوطنية القيم فكرة األوروبية الحكومات من العديد بها أتت التي اإلجابات
إال املثال. سبيل عىل الفرنسية، الوطنية الهوية أو الربيطانية» «السمة عليها يُطلق التي
املستعصية. املشكالت بعض تعرتضطريقه — سنرى كما — التفكري من النوع ذلك أن
االجتماعية، الحياة عىل يُطبَّق عندما االندماج أن إىل االجتماع علماء ذهب لطاملا
واحد مقياس يوجد فال األبعاد؛ متعدد مفهوًما يكون الهجرة، عمليات عىل سيما وال
األنماط املثال: سبيل (عىل املكانية املستويات عىل يتم أن لالندماج ويمكن العملية. لتلك
العمل) وسوق التعليم مجال يف املثال: سبيل (عىل الهيكلية واملستويات السكنية)
ال ذلك إىل وإضافًة املشرتكة). بالقيم ك التمسُّ يف املثال: سبيل (عىل الثقافية واملستويات
مختلفة قيًما يتبنوا أن للجريان يمكن بحيث الثالثة، املستويات بني رضورية عالقة توجد
يف الوجود من بالرغم كبرية ومهنية تعليمية إنجازات ق تُحقَّ أن الجائز ومن للغاية،

وهكذا. منفصلة، أماكن
وتعددية االندماج لعمليات االستثنائي التعقد من املتحدة اململكة حكومة ُحذِّرت وقد
املراكز أصدرتها وثيقة يف وذلك ،۲۰۰۱ اضطرابات عىل قصرية فرتة مرور بعد أبعادها
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التي الالجئني، ودراسات والسياسات بالهجرة املعنية أكسفورد، لجامعة التابعة البحثية
جاء املوضوع، ذلك عن استشاري تقرير بتقديم املتحدة اململكة داخلية وزارة كلَّفتها

.(۲۰۰۲) الساحة» تخطيط «االندماج: عنوان: تحت

املجتمعي» «الرتابط صعود تواصل (2)

وهو بريطانيا، يف االندماج مفهوم عىل املجتمعي» «الرتابط خطاب طغى ما رسعان
النقاشات يف ظهر والذي عنه، اختلف وإن املجتمعي الرتابط مع تداخل الذي الخطاب
عن الوارَدين ودينام كانتل تقريَرْي يف ذكره جاء إذ تقريبًا؛ ذاته الوقت يف الربيطانية
هو: رصيح، عنوان تحت دينام تقرير وجاء ،(۲۰۰۲ ،۲۰۰۱) الربيطانية الداخلية وزارة

مرتابطة». مجتمعات «بناء
الثقافية، بالتعددية االلتزام عن فأكثر أكثر األعمال جدول التغيري ذلك أبعد وقد
أن إىل سبيلها يف لالستيعاب بالخضوع سبق فيما املهاجرين مطالبة أصداء أن وبدا
،(۱۹۹٨) اإلنسان حقوق قانون مثل مهمة تدابري تنافس ورشعت السطح، عىل تطفو
بشأن الصادر ماكفريسون تقرير أوىص كما املؤسسية العنرصية محاربة عىل والتشديد
األسود املراهق قتل جريمة أعقاب يف إخفاقاتها عن اللثام إماطة بعد الرشطة ممارسات

.(۲۰۰۰) العرقية العالقات لقانون املعدِّل والقانون لورنس، ستيفن
الحكومية السياسات لدى الصدارة مركز املجتمعي» «الرتابط مسألة احتلَّت وقد
املجتمعي الرتابط مفهوم مصادر أتناول وسوف .۲۰۰۱ أحداث أعقاب يف املتحدة للمملكة
الفكرة دراسة قبل جانب، كل اجتذبها التي االنتقادات بعض إىل منوًِّها بالدراسة، الثالثة

عنها. املنبثقة والسياسات ككل

املجتمعي» «الرتابط مصادر (3)

املجتمعية النزعة (1-3)

«الطريق منظور من كنوع العرشين القرن تسعينيات يف نشأت قد املجتمعية النزعة كانت
االجتماعي» «التماسك إلضعافهما الجديدين واليسار اليمني من كالٍّ ينتقد الذي الثالث»،
تجاوزات عىل اللوم األول ى فتلقَّ ككل، واملجتمع املحلية املناطق وحدة عىل يُبقي كان الذي
عىل ساعدتا واللتني الحر، السوق بهما يتسم اللتني التحررية والنزعة الفردية النزعة
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دواء ده جسَّ ما وهو باملثل، املعاملة وقواعد االجتماعية املسئولية أخالقيات تقويض
عىل توبيًخا اليسار ى وتلقَّ املجتمع.» ى يسمَّ ما يوجد «ال داء: لكل الشهري تاترش السيدة
وما املحلية، املجتمعات من السلطة تسحب التي املفرطة البريوقراطية املركزية تبنِّيه
كما املستقلة االجتماعية الشبكات مساندة عن عجزت اجتماعية رعاية نظم من صحبها

األرسة. ملؤسسة العون من القليل سوى تقدِّم ولم ينبغي
— وتكراًرا مراًرا واألنثروبولوجيا االجتماع علماء أشار كما — املجتمع مفهوم أن إال
فمتى الدقة. من قدر بأي يَُعرَّف أن بمكان الصعوبة ومن للدهشة. مثرية بصورة مبهم
تبديها؟ أن ينبغي التي الوحدة مقدار وما حقيقيٍّا؟ «مجتمًعا» ما اجتماعية جماعة تُشكِّل
«مجتمعات» تشكِّل اإلنرتنت شبكات كانت إذا عما التساؤل ويسلط خصائصها؟ وما
يكون متى عن التساؤل ويحاكي بوضوح. املسألة تلك يف نة املتضمَّ الصعوبات عىل الضوء
ا حقٍّ اندماًجا مندمجة الجماعة تكون متى تحديد يف املتضمنة املشكالت مجتمًعا املجتمع
«املجتمعات مفهوم يف كما — مًعا الفكرتني إعمال وعند داخلها. يف أو أخرى جماعة مع
هنا املسألة وترتبط الصعوبات. تتفاقم — املجتمعي الرتابط بمفهوم اللصيق املتكاملة»،
أن بمكان السهولة فمن سابًقا؛ للمناقشة خضعت التي الجوهرية النزعة بمشكلة أيًضا

الحدود. ومحكمة متجانسة املجتمعات أن نفرتض
بحيث القضايا، عن العرقية الصبغة إبعاد أتاح «املجتمع» خطاب إن أيًضا قيل وقد
«بريطانية» حياة سلوكها عدم األقليات مجتمعات عىل ويُعاب العنرصية، ذكر يرد ال
ويندر إليها الوصول يتعرسَّ ما كثريًا اللغة تعلُّم منشآت بأن أيًضا اإلقرار دون سليمة
َحَظنْي والثالث الثاني الجيلني من األقليات نساء بأنَّ اإلقرار ذاته الوقت ويف توافرها،
يشكِّالن والتحرُّش العنرصي التمييز وأنَّ واملهني، التعليمي املجالني يف متزايد بنجاح

األصلية. استقرارها مناطق يف مًعا البقاء يف األقليات الستمرار مهمني سببني
«الرتابط حالة يف لكنه الكفاية، فيه بما باهت مفهوم هو «املجتمع» مفهوم إن أي
الفئات حق يف ومجحفة الصواب عن منحرفة أوصاًفا يواري ما كثريًا املجتمعي»،

العرقية. األقليات إىل املنتمية االجتماعية

االجتماعي» املال «رأس نظرية (2-3)

عنوان تحت ۲۰۰۰ عام هارفرد، بجامعة السياسة عالم بوتنام، روبرت كتاب نرش كان
الدفع عىل ساعد ما هو وصحوته» األمريكي املجتمع انهيار منفرًدا: البولينج «لعب
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أن له وأتاح الجاد، العاملي النقاش ساحة يف أصًال املؤثر االجتماعي املال رأس بمفهوم
طريق عن سيما ال العالم، من عدة أنحاء عرب االجتماعية السياسة يف ا مهمٍّ أثًرا يخلِّف

املفهوم. لذلك الدويل البنك مثل دولية هيئات تبنِّي
املجتمعية، النزعة فكر مع جيًدا وينسجم اإلطار، هذا يف محوري «املجتمع» ومفهوم

املجتمعي. الرتابط أجندة يف االجتماعي املال رأس مفهوم إدراج سهولة ذلك ويتيح
الشبكات األفراد؛ بني القائمة «الصالت بأنه: االجتماعي املال رأس بوتنام ويعرِّف
ارتفاع أن ويؤكد واملصداقية»، باملثل املعاملة قواعد من عنها ينبثق وما االجتماعية
بعضهم يثق أن املزدحمة الشبكات يف للمشاركني يتيح االجتماعي املال رأس مستوى
من قائم، تمييز وثمة وتحقيقها. املشرتكة األهداف تتبع يف يتضافروا وأن ببعض،
«التواصيل»؛ االجتماعي املال ورأس «الرتابطي» االجتماعي املال رأس بني املبدأ، حيث
بني يجمع فهو محددة؛ مجتمعات «داخل» التالحم بخلق يتعلَّق «الرتابطي» املال فرأس
العرقي االنتماء أو بالطبقة يتعلق فيما سواء بعًضا»، بعضهم «يشبه الذين األشخاص
شبكات تكوين عملية من جزءًا فيشكِّل «التواصيل» املال رأس أما العمر، أو النوع أو
بعضهم يشبه ال الذين األشخاص بني يجمع بحيث بعينها، مجتمعات «بني» متداخلة
ينطوي قد الرتابطي املال رأس من كبري قدر توافر أن وأتباعه بوتنام ويدرك بعًضا.
و«اآلخرين» بالداخل املوجودين بني منيعة حدود إقامة يف يسهم إذ «مظلم»؛ جانب عىل
عنرص هو التواصيل املال فرأس لذا للوصم؛ يتعرَّضون وقد الطريقة بتلك يُقَصون الذين

أوسع. نطاق عىل اجتماعي ترابط تحقيق املمكن من كان إذا حيوي
الثقايف فاالختالف أيًضا؛ أهمية املشرتكة» «القيم فكرة تكتسب السياق هذا ويف
من منخفضة ملستويات مؤديًا يُعترب ما وهو القيم، وحدة من أقل قدًرا يعني املفرط

التواصيل. املال رأس
التاريخ يف مثالية يوًما كانت فرتة النقضاء طويلة مرثاة بوتنام قدَّمه الذي والرسد
يُفرتض العرشين، القرن وعرشينيات عرش التاسع القرن تسعينيات بني تقع األمريكي،
املدنية املشاركة من مرتفعة ومستويات متينة، مدنية بروابط إبَّانها اتسم املجتمع أن

الثقة. من عالية ودرجات والسياسية،
التلفاز، الحايل: الوقت يف خلًال يراه ما عىل تطورات ثالثة يلوم أنَّه الجدل يثري ومما
إيقاف أجل من قدَّمها التي والتوصية العمراني. والزحف األبوان، فيها يعمل التي واألرس
املدنية، الصحوة من جديدة فرتة بدء هي األمريكية املتحدة الواليات يف املجتمع تدهور
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صوًرا ينشئ ما وهو والسياسية، املدنية واملشاركة األهلية الجمعيات بتنمية مصحوبة
أن يمكنها التواصيل االجتماعي املال ورأس الرتابطي االجتماعي املال رأس من جديدة

كاِرثي. نحو عىل «التمزُّق» لخطر معرَّضة أمة عنارص بني تؤلِّف
واضعي نظر يف و«الحل» التشخيص هذا جاذبية سبب وضوح املفرتض من
األقليات «مشكلة من بكل يتعلق فيما القصيد بيت بأن املقتنعني الربيطانيني السياسات
املجتمعية. العالقات تمزُّق هو بريطانيا تواجه التي األشمل االجتماعية والقضايا العرقية»
املال رأس بناء فكرة خت وترسَّ الربيطانية، الحكومة مقر يف ندوات بوتنام أقام وقد
للتعددية كبديل الحكومية السياسات يف ثابتًا ًخا ترسُّ الربيطانية املدن يف االجتماعي

وتشجيعه. «بالتنوع» واالحتفاء الثقافية
يسهم العرقي التنوع أن إىل وخلص العرقي، التنوع عىل بوتنام عمل بعض ركَّز
تواصيل مال رأس بناء إىل ة ُمِلحَّ حاجة ثمة أن إىل ذهب وقد الثقة، تدهور يف عموًما
األكثر الرتابطي املال رأس بناء من أصعب هذا بأن كذلك ويقرُّ املتباينة، املجتمعات بني
املال رأس أن إىل وبلفاست، بالبوسنة مستشهًدا بوتنام، ويذهب نفسه. عىل انغالًقا

والتنوع». الديمقراطية بني «التوفيق أجل من رضوري التواصيل
ألطروحة بوتنام قدَّمها التي الصيغة عن املتولد النطاق واسع التأثري ويتناقض
مع املعارصة وتحليالته التاريخية تحليالته يف إعمالها وطريقة االجتماعي املال رأس
بعض وتتجىلَّ والتجريبية. واملنهجية املفاهيمية الناحية من يعرتيها الذي الحاد القصور
عن الواردة كفاءة األكثر االجتماعية األبحاث وضع عند بوضوح القصور ذلك أوجه
شديد أمًرا املتحدة اململكة إىل بوتنام أطروحة نقل يجعل مما االعتبار، يف املتحدة اململكة

باملرة. مالئم وغري اإلشكالية
يف ويُعمله بوتنام يعرِّفه كما االجتماعي املال رأس يظهر املفاهيمية، الناحية فمن
باملثل، واملعاملة الثقة قضايا عىل الضوء تسليط يف تسهم وفعالة محايدة فكرة هيئة
من العديد إليه أشار ما يتجاهل يُعمله الذي املعنى لكن اجتماعيٍّا، مفيدة قضايا وهي
مال «رأس شكل يف أيًضا يوجد االجتماعي املال رأس أن من اآلخرين، االجتماع علماء
سيما ال االمتيازات، من وسلسلة حرصية شبكات تنشئ أن العليا للطبقات يتيح ثقايف»
املوارد. من ذلك غري إىل والوصول الفرص خلق عملية باحتكار تسمح التعليمي، النجاح
حد وإىل بأوروبا، العاملة الطبقات يف العرقية لألقليات املفرط التمثيل عامل وبإضافة
النتيجة تكون األفارقة، األمريكيني إىل بالنسبة سيما ال األمريكية، املتحدة الواليات يف ما
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محايد مورد مجرد أنه عىل االجتماعي املال رأس إىل النظر يمكن ال واضحة: املستخلصة
بأكمله. املجتمع مصلحة يف يصب

املال رأس ألطروحة بوتنام قدَّمها التي للصيغة أخريان خصوصيتان وثمة
والنزعة الود مثل نوعيتها، ال العالقات َكمِّ عىل باألساس ينصبُّ فالرتكيز االجتماعي،
التعامل عن يعجز ثم ومن واسًعا، تاريخيٍّا نطاًقا يتناول فهو ذلك، إىل وإضافًة املساواتية،
االجتماعية والذكريات والتقاليد واألحياء املحلية للمناطق التاريخية الخصوصية مع
بني العالقات نوعية عىل تؤثِّر التي والسيايس واالقتصادي االجتماعي التفاوت وأوجه

االجتماعية. الساحات مختلف يف االجتماعية الفئات مختلف
صلة تتناقص ثم ومن مهمة، اجتماعية تغريات من حدث ما بوتنام تحليل ويغفل
أشارت وكما بالواقع. التواصيل املال ورأس الرتابطي املال لرأس وقياساته مؤرشاته
من وغريها التقليدية السياسية األحزاب يف املشاركة يقيس بوتنام فتئ فما أرنيل، باربرا
األكثر واألشكال البديلة السياسة صعود يتجاهل مما التقليدية، واملؤسسات الجماعات
السياسية والجماعات النسائية، كالرياضات النشاطات مثل: الثقافية، للمشاركة مرونة
ذلك إخالل بكيفية إقرار أي دون بوتنام تحليل يف محوريٍّا دوًرا املرأة (تلعب النسائية
اختالط أساليب من كاملة ومجموعة وتوصياته)، بوتنام إليها توصل التي بالنتائج
التي العرشين، القرن نهايات يف األمريكية املتحدة الواليات يف الجماعات وتقاُرب األفراد
بشأن ومرثاته بوتنام أجراها التي املقارنة أساس تمثِّل التي الفرتة عن كثريًا تختلف

املجتمع. تدهور
الرقيِّ من بمزيد نقلها، عند بوتنام إليها توصل التي النتائج صحة تثبت وال
للدراسات هول بيرت تحليل ويكشف الربيطاني. السياق إىل والتاريخي، املفاهيمي
وجود عدم إىل هول يخلص بريطانيا، إىل فبالنسبة مختلفة؛ صورة عن الربيطانية
أدلة وجود عدم ثم ومن الجمعيات، يف املشاركة معدالت يف األجيال بني يُذكر اختالف
املدنية املشاركة تضاعفت املرأة، حالة ويف االجتماعي. املال رأس تدهور عىل تُذكر
أحد ويرجع العرشين. القرن من والتسعينيات السبعينيات بني ما الفرتة يف والسياسية
خربات عىل طرأت التي للتغريات الكاملة هول مراعاة إىل النتائج لتباين الرئيسية األسباب
عام بحلول الربيطانيات، من ٪۱٤ كانت هول، أوضح فكما التعليمية، وإنجازاتها املرأة
بالكاد بلغت بنسبة مقارنًة الثانوية، املرحلة عقب التعليم بعض عىل حصلن قد ،۱۹۹۰
تعليم عىل طرأ الذي التغري آثار حساباته من بوتنام تحليل ويُسقط .۱۹٥۹ عام ٪١
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ومن الثانوية)، املرحلة بعد التعليمية الخربات يف ٪١٢ بنسبة (زيادة األمريكية املرأة
جسيًما. استخفاًفا االجتماعي املال رأس ويف مشاركتها معدالت يف بالزيادة يستخف ثم
زيادة يف مهم بدور تضطلعان التعليمية وسياساتها الدولة أن إىل هول تحليل ويلمح

والسياسية. املدنية املشاركة
مقارنًة هول أجراها التي الدراسة يف املتضمنة الجمعيات أنواع اختالف وإنَّ
األحدث، الفرتات إىل بالنسبة هول، فيدرج بدوره. أهمية لذو بوتنام دراسة يف باملتضمنة
ويف نسائية، وجماعات َكنَسية، غري دينية وجمعيات بيئية حركات يف املشاركة بشأن نتائج
الفقر مثل بقضايا املعنية املحلية األهلية الجمعيات عن فضًال الرتفيه، وُسبُل الرياضات
والسياسية املدنية املشاركة بتقييم ارتباًطا أوثق وجميعها العرقية، واملساواة واإلسكان
قديمة والسياسية الَكنَسية التنظيمات من العرشين القرن ستينيات بعد ما أجيال لدى
ارتباًطا أكثر معلومات تناولوا الذين أولئك أن والواقع بوتنام. عليها ركَّز التي الطراز
حقوق مجاَيلْ يف كاالنخراط األمريكية، املتحدة الواليات إىل بالنسبة املشاركة عن بالواقع

بوتنام. أطروحة بدورهم انتقدوا — واثنو مثل — البيئة حماية وأنشطة اإلنسان
يقوم التي االنتقائية لنوع قويٍّا مؤًرشا بوتنام تحليل يف املهمة اإلغفاالت أحد ويعطي
عن الكثري يقل لم لكنه الثقة، يف العام التدهور عىل يركِّز فبوتنام برمته؛ عمله عليها
ومثيالتها الحظوة ذات الجماعات من كلٌّ يبديها التي املدنية الثقة يف الكبرية الفروقات
واألمريكيني البيض بني الثقة مقدار يف هائل فرق وجود إىل األبحاث فتشري شة. املهمَّ
مقارنًة فحسب، ٪١٧ كلها الفرتة عرب السود لدى الثقة نسبة متوسط فيبلغ األفارقة؛
الباحثون إليها خلص التي االستنتاجات أحد أن والواقع البيض. لدى ٪٤٥ بنسبة
العرشين السنوات يف الثقة يف ا عامٍّ تدهوًرا بوتنام يعتربه مما الكثري أن يف تتمثل اآلخرون
الثقة مستويات تدهور ه يفرسِّ األمريكية املتحدة الواليات يف العرشين القرن من املنرصمة
التفاوت ظروف ظل يف سيما ال أمنًا، وأقل صعوبة أكثر حياتهم صارت الذين أولئك لدى

املتنامي. االجتماعي
بني الثقة يف كبرية فجوة عن هول تحليل يكشف املتحدة، اململكة إىل وبالنسبة
األفضل فاألشخاص الصلة؛ ذات الربيطانية الدراسات يف والعاملة الوسطى الطبقتني
وذوي املنخفضة الدخول وذوي العمل عن العاطلني من أعىل ثقة مستويات يُبدون حاًال
وقد األوضاع. ية املرتدِّ املحرومة األحياء يف عامة بصفة واملقيمني املضمونة غري الوظائف
فقدان من شيئًا العرقي التنوع حول وويلز إنجلرتا من لبيانات ليتكي تحليل وجد
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لألحياء العامة واالقتصادية االجتماعية السمة أن يبنيِّ لكنه العرقية، الجماعات بني الثقة
الجريان. بني السلبية واملواقف التفاعالت إحداث يف األكرب اإلسهام لها كان السكنية

جودهارت ديفيد ادعاء حول الدائرة بالنقاشات أيًضا االرتباط وثيقة النتيجة وهذه
البيضاء»، العاملة الطبقة بشأن الدائر و«النقاش الرفاه، دولة تأييد يقوِّض التنوع بأن

القادم. القسم يف بالنقاش نتناولهما واللذين
فيها يعمل التي األرس سيما ال بوتنام، اختارها التي املشكلة أسباب تفسري ويمكن
املجتمعات تكوين إلعادة عملية من جزءًا باعتبارها للغاية مختلًفا تفسريًا والتلفاز، األبوان
وإنما االجتماعي»، املال و«رأس «باملجتمع» الكلمة بمعنى ضارة حتًما ليست املعارصة
املتعلقة القديمة لألنماط جديًدا وتكوينًا االجتماعية الشبكات من مختلفة أشكاًال تنشئ

الشبابية. واألنشطة الثقايف واإلذعان الذكور بسيادة
إىل الحنني إىل بدورها، األوروبية الحكومات ومخاوف بوتنام، مخاوف وتستند
الرتكيز يف اإلفراط إىل يؤدي مما املجتمعية، بالوحدة اتسم ما حد إىل خرايف ذهبي عرص
مقرتحات دراسة عند ا مهمٍّ اعتباًرا ذلك يمثِّل أخرى، ومرة املشرتكة. الثقافية القيم عىل

املجتمعي. الرتابط بشأن املتحدة اململكة حكومة
تكوين عمليات عن وزمالؤه زيرت روجر أجراها التي املحلية األبحاث وتوضح
التباين عرض مجرد َكون يف السبب بريطانيا يف الجدد املهاجرين أوساط يف املجتمعات
استجابة األول، عن املهاجرين وإثناء التواصيل، املال ورأس الرتابطي املال رأس بني القائم
إطار يف املجتمعات مختلف بني «الرتابط» عىل الحثِّ مجرد إن أي ُمرضية؛ غري سياساتية
املهاجرين جماعات من العديد أن يغفل ذلك إىل وما باملثل املعاملة وقواعد املشرتكة القيم
االجتماعية الرعاية موارد إىل الوصول لها يتاح بحيث نفسها تنظيم إىل بحاجة زالت ما
أو الرومانية — املشرتكة العرقية أو الوطنية األصول فتصبح العمل. وفرص املحلية
حيث سيما ال وللتنظيم، التواصل شبكات إلقامة حتمية شبه أسًسا — مثًال الكردية
وتفضيالت احتياجات عن التعبري إيل الحاجة تُستَشَعر وحني العنرصية، العدائية توجد

والدين. والتعليم الصحية الرعاية مجاالت يف مميزة ثقافية
لندن، بشمال توتنهام يف وزمالؤها هدسون ماريا أجرتها التي األبحاث كذلك وتبنيِّ
ن تكوِّ أن الصوماليني مثل لجماعات فحسب ا مهمٍّ ليس أنه كيف بمانشسرت، سايد وموس
النسائية للجماعات املفاجئ الظهور سبب معرفة أيًضا املهم لكن منفصلة، تنظيمات
انتقلت حيث الصوماليات، النساء اندماج نطاق توسيع يف الفعيل وإسهامها الصومالية
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الكرنفال يف مشاركتهن تنظيم إىل خصوصية األكثر االهتمامات حيز من النساء بعض
يخلِّف الرتابطي» املال «رأس أشكال من شكًال ليس هذا أن للعيان الظاهر ومن املحيل.
ليسا أيرلندا» و«شمال «فالبوسنة» املجتمعي؛ أو االجتماعي الرتابط عىل وخيمة عواقب
من األشكال تلك بنشأة السماح من حتمي نحو عىل ينبعان اللذين بالسيناريوهني

التضامن.
يشكِّل — املجتمع مفهوم مثل مثله — االجتماعي املال رأس مفهوم أن يبدو وعامًة
عليه بناءً األجندة تتجاوز أساًسا ر يوفِّ أن له يمكن وال السياسات، لصنع واهيًا أساًسا

رضورية. أراها خطوة وهي الثقافية، التعددية صور

«اإلنصاف» ومشكلة البيضاء العاملة الطبقة (3-3)

املتحدة اململكة بحكومة املجتمعات وزير دينام، جون أعلن ،۲۰۰۹ عام أكتوبر ۱٤ يف
التي املناطق إىل هة مَوجَّ اسرتليني جنيه مليون ۱۲ قدره بتمويل خطة بدء آنذاك،
أيًضا املخطط من وكان البالد، من عدة أنحاء يف البيضاء العاملة الطبقة عليها تغلب
تلك ُوِضَعت وقد مظاملهم. رفع املحليني للسكان تتيح خاصة مجتمعية منتديات إنشاء
العاملة الطبقة تكنُّها التي السخط مشاعر تغذية دون للحيلولة رصاحًة والتدابري امِلنح
تلك لدى املتنامي لالتجاه باملهاجرين، مقارنًة معها املجحف التعامل بسبب البيضاء
عضوان كان فقد املتشدد، اليميني الربيطاني الوطني للحزب التصويت إزاء املجتمعات
يف عضوين — الحزب زعيم جريفني نيك أحدهما — بالفعل انتُخبا قد الحزب ذلك من

املحلية. املجالس انتخابات يف املقاعد من عدًدا الحزب وربح األوروبي، الربملان
الهجرة وطأة تفهمها لعدم الوسطى الطبقات دينام َوبَّخ ۲۰۰۹ عام ديسمرب ويف
كان لذا واملوارد؛ الوظائف عىل التنافس عن معزولة كانت ألنها نظًرا األفقر، العمال عىل
العاملة للطبقة املنتمني لكن الهجرة، عن متولًدا ثقافيٍّا» «إثراءً تستشعر أن بإمكانها
باإلجحاف» «شعور لديهم وتولَّد التدريب وفرص واملساكن الوظائف عىل الضغط عانوا

مه. تفهُّ يمكن
أن جميعها أبرزت ۲۰۰۱ اضطرابات بشأن الصادرة التقارير أن فيه شك ال ومما
دأبت — الفقراء وطبقة العاملة الطبقة سيما ال — الشمالية املدن يف البيضاء املجتمعات
األموال تخصيص يف إجحاًفا فيه ارتأت ما إزاء بالغضب عارم شعور عن التعبري عىل
للمجتمعات املخصصة باالعتمادات مقارنًة اآلسيوية الجاليات ملصلحة ملرشوعات العامة
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اإلنصاف تتحرَّى كانت أنها إىل مشريًة ذلك، املحلية السلطات جميع نفت وقد البيضاء،
امِلنَح. تخصيص طريقة يف

حيز البيضاء العاملة الطبقة لدى السخط مشاعر مسألة دخلت ۲۰۰۱ عام وبعد
كتبها مقالة عن املشاعر هذه انبثقت وقد بريطانيا، يف مختلًفا كان وإن صلة ذي نقاش
التي الوسطي اليساري التوجه ذات «بروسبكت» مجلة تحرير رئيس — جودهارت ديفيد
عىل األساس يف جودهارت واعتمد الالزم؟» من أكثر «متنوع عنوان: تحت — ثقلها لها
الثقافية) التعددية ثم (ومن العرقي والتنوع الهجرة أن اقرتحت التي األمريكية الحجج
كان الذي الجماعي التضامن من النوع ذاك ن تكوُّ منعا قد األمريكية املتحدة الواليات يف
أطروحة منطق بني التشابه ويبدو أوروبي. طابع ذات قوية رفاه دولة يفرز أن له
األمريكي للتاريخ التأويل ذلك جودهارت استقرأ فقد للعيان؛ ظاهًرا الحجة وهذه بوتنام
التي الثقافية التعددية ثم (ومن املتزايد والتنوع الهجرة أن مفاده استنتاج إىل خالًصا
كان الذي والتضامن والثقة املشرتكة الثقافة من النوع ذاك يقوِّضان بالتنوع) تحتفي

الربيطانية. الرفاه دولة دعامة ومثَّل املشاركة ثقافة بنشأة املايض يف سمح قد
ح املرجَّ من أنَّه يف جودهارت أطروحة عليه ترتكز الذي الرئييس االفرتاض ويتمثل
إعانات منْح — تحديًدا البيضاء العاملة الطبقة يقصد أنه وبدا — املواطنون يؤيد أال
فكلَّما الحياة. وأسلوب القيم حيث من لهم مشابهني يَبدون ملن إال االجتماعية الرعاية
وباملساهمة املشرتكني والكفاح بالتاريخ الشعور قلَّ وكلَّما جريانهم، ثقافة اختالف زاد
يكنُّها قد التي والتضامن والشفقة التعاطف مشاعر ضعفت الرفاه، دولة يف الجماعية

الدولة. بدعم يتعلق فيما وساللتهم للمهاجرين األصليون البيض السكان
بانتينج أشار كما خطرية، مشكالت عىل لجودهارت املبدئي الطرح وينطوي
افرتضجودهارت ناحية، فمن ُكثُر. باحثني من وغريهم جوبي وتايلور وباريك وكيمليكا
االجتماعي التضامن بني حتمية ميكانيكية مقايضة عملية وجود — بوتنام مثل —
القطعية العالقة تلك مثل وجود يُلَحظ لم أنه إال العرقي، والتنوع العام الوطني أو
إذا حتى لكن األمريكي، النموذج عىل األول املقام يف جودهارت ويعتمد التاريخ. عرب
الدول عىل تعميمها يمكن كان إذا أبًدا يتضح فال هناك، صالحة األطروحة تلك كانت
قوية وعمالية يسارية حركات وجود استتبع جوبي، تايلور أشار فكما األوروبية. القومية
الهجرة بداية مع تأسست أنها أو بالفعل، قائمة كانت الرفاه دولة أن وحقيقة نسبيٍّا،
الجماعات مكَّن الذي — أوروبا يف املتزايد العرقي التنوع أن الجماعية، األوروبية غري
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الرعاية وتحالفات العمالية التحالفات تقسيم من األمريكية املتحدة الواليات يف املعادية
األثر إحداث له يتأتَّ لم — اجتماعية رعاية نظم إقامة من يتمكنوا أن قبل االجتماعية
وقد الهجرة. من الرغم عىل األوروبية البلدان يف كبريًا الرفاه دولة تأييد زال فما ذاته،
— بريطانيا يف سيما ال — األوروبية غري املهاجرة العمالة أن إىل وباريك أنا أيًضا أرشُت
عهد يف الجديدة الليربالية صعود فرتة وكانت الرفاه، دولة إلقامة جوهريٍّا دعًما قدَّمت
أسوأ الرفاه دولة عانت حني الهجرة، عىل صارمة قيود وضع فرتة هي تاترش السيدة
أنحاء جميع يف لضغوط الرفاه دول تعرَّضت ذلك، إىل وإضافًة نفقاتها. يف تخفيضات
هجرة معدالت حازت سواء وتخفيضات هيكلة إلعادة جميعها تعرَّضت حيث أوروبا،

منخفضة. أو مرتفعة
كان وإن الثقافية، بالتعددية يتعلق فيما ما حد إىل الكالم عن جودهارت سكت
بانتينج أشار مثلما الثقافية، التعددية سياسات أن إال واضًحا، آرائه يف املتضمن املعنى
تخفف أن فبإمكانها العرقي، التنوع ملصلحة الدعم حشد عىل تساعد ما بقدر وكيمليكا،
بني حتمية مقايضة ثمة ليس أنه أخرى مرة يبنيِّ مما للهجرة، املحتملة الهدامة اآلثار من
والتأثري الثقايف والتنوع الهجرة عىل املرتتبة اآلثار تلطيف املمكن ومن والتضامن. التنوع
أكثر مناًخا تهيئ التي السياساتية واملبادرات السياسية املبادرات خالل من إيجابًا عليها
بندرة املتعلقة املحلية بالظروف بشدة أيًضا تتأثر وهي املضيفني، السكان لدى ترحابًا

والوظائف. واملدارس كاملساكن املوارد
حدوث سياق يف أخرى، مرة املعادلة يف البيضاء العاملة الطبقة مسألة تدخل وهنا
ما. حد إىل مغايرة بصورة الرفاه ودولة العرقي والتنوع الهجرة ميادين يف الرصاعات
بالفعل، به أنذرت قد ۲۰۰۱ عام تقارير كانت الذي الحوار، ذلك عاد املتحدة، اململكة ويف
منطقة بشأن واسًعا، وجدًال خالًفا أثارت دراسة لنرش مصاحبًا عارمة بقوة الظهور إىل
والِعرق القرابة الجديدة: إند «إيست عنوان: تحت بلندن، التغريُّ يف اآلخذة إند إيست

.۲۰۰٦ عام ونُِرشت يونج، ومايكل جافرون وكيت دنش جيف أجراها والرصاع»،
بريطانيا، يف لها حرص ال محلية مناطق يف تم سيناريو الدراسة هذه صرسد ويلخِّ
املجتمعي بالرتابط يتعلق فيما الحكومي التفكري عىل به يستهان ال تأثري له وكان
عن اإلعالن أثبته ما وهو البيضاء، العاملة الطبقة صوب هة املوجَّ الجديدة والسياسات

الِقسم. هذا تصدَّر والذي للمجتمعات وزير تعيني
و۲۰۰۱ ۱۹۷۱ عاَمْي بني كاآلتي: موجزها، يف هي، الجديدة» إند «إيست وقصة
إجمايل من ٪٣٠ إىل ٪٢ من البنغالية األصول ذوي هاملتس، تاور سكان نسبة ارتفعت
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نطاق عىل ونزوحهم البيض» «ارتحال أيًضا الفرتة تلك وشهدت البلدية. تلك سكان عدد
مناطق إىل البيضاء العاملة الطبقة من إند إيست سكان من متزايد عدد انتقل إذ واسع؛
من آخرون واضُطرَّ وساللتهم، املهاجرين عن االبتعاد بغية إسيكس؛ مقاطعة يف مجاورة
الرحيل إىل البيضاء العاملة الطبقة إىل ينتمون ممن سنٍّا، األصغر عادًة إند، إيست سكان
لينضموا التكلفة، املعقول الخاص اإلسكان أو الحكومي اإلسكان يف الحاد النقص بسبب
وإعادة اإلعمار إعادة مرحلة أعقاب يف إسيكس يف إسكانها أُعيد التي السابقة األجيال إىل

الثانية. العاملية الحرب عىل التالية التنمية
بالخيانة والشعور والسخط العداء ببالغ تتسم صورة عموًما، الدراسة، وترسم
فيه لُبِّيَت الذي الوقت يف حقهم، يف اإلجحاف شديدة معاملة فيه ارتأَْوا ملا البيض لدى
السكان أن الدراسة ُمِعدُّو يخربنا التحديد، وجه وعىل الجدد. الوافدين احتياجات جميع
الجديدتني واملمارسة الثقافة جرَّاء من غضبًا يستشيطون البيضاء العاملة الطبقة من
املحلية الثروة إىل امُلقدَّمة اإلسهامات ال الحاجة أساس عىل املبني باالستحقاق املتعلقتني
ملساهمته نسيانًا بدا ما إزاء القلق ساوره البيض من سنٍّا األكرب الجيل وكذلك والوطنية.
والوافدين باملهاجرين أكرب بقدر باالنشغال تتسم جديدة حقبة ظل يف الحربي املجهود يف
الرفاه. دولة سمات تغري شاهدت أنها البيضاء العاملة الطبقة استياء أثار ومما الجدد.
عىل الدور» «انتظار مناقب عىل يتغلَّب السكن، إىل الحاجة سيما ال الحاجة، مبدأ ورشع
السكان ألبناء كان بحيث العائلية، الروابط وكذلك يكافأ، عليه االنتظار طول كان ُسلَّم

األولوية. وبناتهم املقيمني
من وغريها السفن أرصفة مجال يف الوظائف انهيار أن إىل الدراسة و ُمِعدُّ ويلمح
قرار مع تزامن العرشين القرن من والثمانينيات السبعينيات إبَّان التحويلية الصناعات
الشمل لمِّ إىل وتلهًفا باكستان، مع الحرب أثناء عليهم خوًفا أُرسهم، جلب البنغال الرجال
ويف مستحيًال. تجعله حتى أو صعوبًة األمر للهجرة املقيدة الترشيعات تزيد أن قبل معهم
االحتياجات عىل القائم الجديد االجتماعية الرعاية تخصيص نظام بني ُجِمع ذاته، اآلِن
َغضَّ الذين الوسطى، الطبقة إىل املنتمني املحلية السلطة موظفي أيدي يف السلطة وتركيز
عنرصية. شكاوى مجرد باعتبارها العاملة الطبقة شكاوى عن الطرف منهم الكثري

بدوره يقع الذي — التجارية املنطقة — املايل املركز ع توسُّ أدى ذلك، إىل وإضافًة
مجرد من أكثر املنطقة لهم تعِن لم الذين املرتفني» «الشباب توافد إىل لندن، رشق يف
يربطهم ما ثمة يكن لم وإن األطوار، الغريبي والسكان األذواق العاملية لألطعمة ساحة
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مساكنهم تستهلك بينما شاءوا، ووقتما كيفما الرحيل ويمكنهم املحلية باملجتمعات
لدى املحلية والسخط الغضب مشاعر تأجيج يف وتمعن ثمينًا حيًزا الجديدة الفاخرة

بعيد. زمن منذ املقيمني البيضاء العاملة الطبقة إىل املنتمني األهايل
الربيطانيني البنغال األطفال من العديد أن — التعبري جاز إن — الجراح نكأ ومما
اللغة تعلُّم سبيل يف إضافيٍّا عونًا وا تلقَّ أن بعد والثالث، الثاني الجيلني إىل املنتمني
حسنًا بالءً يبلون بدءوا قد كانوا الربيطانية، الحياة يف أقدامهم وتوطيد اإلنجليزية
يف بكثري أفضل مساكن إىل وانتقلوا باملهن، والتحقوا الجامعات، وارتادوا املدارس، يف

الضواحي.
۱۹۹۳ عام يشهد أن يف الدهشة إىل يدعو ما يوجد ال أنه إىل الدراسة و ُمِعدُّ ويذهب
املناطق مجالس يف املتشدد اليميني الديمقراطي الوطني الحزب من لنواب انتخاب أول
النخب وبأن باملرارة شعرت التي البيضاء العاملة الطبقة من قطاعات له صوَّتت املحلية،

وخانتها. وتجاهلتها عنها تخلَّت قد الجديدة الحاكمة والطبقات السياسية
مضلًِّال رسًدا لتقديمها الذًعا نقًدا واجهت الجديدة» إند «إيست دراسة أن بيد
املنطقة عىل طرأت التي بالتغريات املحيطة األفعال وردود لألحداث التبسيط ومفرط
إىل تحديًدا حديثي يف أستند وهنا العرشين، القرن من والثمانينيات السبعينيات منذ
هاملتس، تاور يف محلية سلطات موظفي عملوا الذين أولئك هها وجَّ التي االنتقادات
أحد كان الذي — كيث مايكل سيما ال — ُكثُر وجغرافيني اجتماع علماء عن فضًال
كلية يف أستاذًا أيًضا كان ذاته الوقت ويف هاملتس، تاور بمجلس العمل حزب قيادات

لندن. بجامعة سميث جولد
ويونج، وجافرون دنش من مهمة سياقية ملعلومات خطري إغفال ثمة بدء، ذي بادئ
البيض األهايل فإن الزمان، من عقًدا غطَّت أجروها التي الدراسة أن من الرغم فعىل
فال واملكان. الزمان حيث من سليم نحو عىل وضعهم أبًدا د يَُحدَّ ال ذكرهم يأتي الذين
كتلة يف يجانسهم مما بتعليقاتهم، البيض األهايل يديل بالتحديد وأين متى إىل إشارة ترد
يف املرتكِّز املوارد نقص مثل — املحددة بالظروف بيان أي تقديم عن ويعجز واحدة

تعليقاتهم. أثارت التي — بعينها مناطق
مضلِّلة ناحية من البيضاء العاملة الطبقة مجانسة عن الناشئ الخطأ يضاعف وهذا
وبولندية أيرلندية أصول إىل ينتسبون الناس من خليط هم «البيض» أن فالواقع أخرى،
ذوي اإلنجليز بساللة ممتزجني تركية، وقربصية يونانية، وقربصية ويونانية، ومالطية
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والوافدين الرشقية، أوروبا من اليهود الالجئني ساللة من واملتبقني الريفية، األصول
يمكن بذاته منفرد بيضاء» عاملة طبقة «مجتمع يوجد وال األوروبي. االتحاد من الجدد

متمايز. غري بأسلوب عنها ومعربَّ دة مَوحَّ أنها عىل رؤاه مع التعامل
بنقص تأثًُّرا األكثر العاملة، الطبقة من األفقر القطاعات معاملة إىل أيًضا ميل وثمة
ككل. البيضاء العاملة للطبقة مرادفة أنها عىل املوارد، من وغريها والوظائف املساكن
الشعبية اإلعالم وسائل تغطية إىل بالنسبة عمومية أكثر نحو عىل أيًضا ذلك رسى وقد
ككل، العرقية باألقليات األحيان من كثري يف فقًرا البيض أكثر يُقاَرن حيث املسألة، لهذه
املثال: سبيل فعىل املجتمعات. من الفئتني هاتني داخل الطبقية التقسيمات تجاهل مع
جميًعا، الربيطانيني باآلسيويني فقًرا البيض أكثر يُقاَرن التعليمي، التحصيل مقارنة عند

جميًعا. العاملة الطبقة من الربيطانيني اآلسيويني أو
املضللة؛ األساليب من ذلك بغري األقليات الجديدة» إند «إيست دراسة د وتوحِّ
تلخيص يجوز وال وساللتهم. وأفريقيا الكاريبية الجزر من مهاجرون أيًضا بها فاملنطقة
إىل وإضافًة البنغال، مواجهة يف البيض وضع عىل يقترص رسد يف املحلية الديناميكيات
بطريقة بينهم وتميِّز األقليات من والسكان البيض تجمع متشابكة روابط ثمة ذلك،
وإنجيليني كاثوليكيني، عىل تحتوي املنطقة فتلك الدينية: النواحي من سيما ال دة، معقَّ

املسلمني. من عدة وأنواع ويهود، الربوتستانتيني، من وغريهم
يف والتعليم الخدمات مجاَيل عىل طرأ الذي امللحوظ ن التحسُّ ذكر كذلك يَِرد ولم
للخدمات املحلية باإلدارة الخاص االسرتاتيجية الرشاكة مخطط إن حتى هاملتس، تاور
الوطني الرقيب من كلٌّ وُمِنَح البالد»، يف «األفضل باعتباره الثناء نال قد كان االجتماعية
ميدان يف لتفوقهما جائزة هاملتس تاور والتطوير التحسني ووكالة املحلية السلطة عىل

املجتمعي». «الرتابط
ضد املحيل املجلس تمييز عىل دامغة أدلة إغفال كان ذلك من إرضاًرا واألكثر
ضد املقدَّمة الشكاوى أن والواقع املساكن. تخصيص يف سيما ال البنغال، املهاجرين
للبنغال، املساكن أسوأ تخصيص ذلك يف بما السابقة، التمييزية األعمال الرتكابه املجلس
۱۹٨۷ عام سبتمرب يف وإصدارها رسميٍّا، تحقيًقا العرقية املساواة لجنة َفتْح حد بلغت
،۱۹۹۱ عام ففي يُذَكر؛ تأثري لذلك يظهر ولم هاملتس، تاور ضد التمييز بعدم إخطاًرا
جرائم ذكر باملثل، َوَرد، وقد املجلس، ضد االمتثال بعدم إخطاًرا العليا املحكمة أصدرت
الطويل للكفاح جادة مناقشة أي صورة يف هذا يُرتَجم لم لكن للبنغال، عنرصية قتل
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من يسري بقدر هاملتس تاور شوارع يف السري من التمكُّن ملجرد البنغال خاضه الذي
األمان.

النقص من ا جدٍّ كبريًا جزءًا أن لحقيقة يُذكر اهتمام يُوَىل أال بحق املدهش ومن
بعيد حد إىل ارتبط — املحيل للرصاع الرئييس املسبب — للمجالس التابعة املساكن يف
التي تاترش، السيدة تبنَّتها التي الرشاء» «حق سياسة ظل يف الحكومية املساكن ببيع
املساكن. استئجار نَمط السياسة تلك بدَّلت فقد ۱۹٨۰؛ عام هاملتس تاور يف ُطِرَحت
التابعة للمساكن مستأجر ألف ٤۰ من يقرب ما ثمة كان العرشين، القرن سبعينيات يف
كان ،۲۰۰۰ عام وبحلول أخرى. أرسة ألف ۲۰ تصحبهم هاملتس، تاور يف للمجلس
رواية ويف ألًفا. ۲۰ إىل املجلس من املستأجرة املساكن عدد خفض قد الرشاء» «حق
دون به مسّلًما أمًرا العامة املوارد يف املتنامي النقص بهذا يؤخذ الجديدة»، إند «إيست

الحادة. الندرة تلك مثل وجود لسبب دراسة أي
سياسات واستتبعت البالد، أنحاء بجميع الجديدة» إند «إيست قصة تكررت لقد
مستوى ارتفع الوطني، الصعيد عىل أنه — جارنر ستيف أشار كما — الرشاء» «حق
نسبة أن إال ،٪٦٩ إىل ٪٤٩ من و۲۰۰۲ ۱۹۷۱ عامي بني ما الفرتة يف املنازل ملكية
عام ٪٣٤ بلغت مرتفعة نسبة من هبطت للمجالس التابعة املساكن تستأجر التي األَُرس
البالد من عدة أنحاء يف وزمالؤه جارنر أجراها التي األبحاث ورصدت ،٪١٤ إىل ۱۹٨۱
عند البيضاء العاملة الطبقات نفسها يف أخفته واإلجحاف والخيانة بالضياع قويٍّا شعوًرا
لكن اإلسكان، مجال يف خاصة بصفة الدولة، من املمنوحة النادرة املزايا عىل تنافسها

فحسب. اإلسكان مجال يف ليس
بصدد إليها يشريون اآلخرين املعلقني من عدد فتئ ما نقطة جارنر من وتصلنا
إند «إيست روايتَْي تنظر حني ففي البيضاء؛ العاملة الطبقة حول الكامل النقاش
املهاجرين، ملصلحة يخرسون أنهم عىل البيض إىل الربيطاني الوطني والحزب الجديدة»
تخرس العرقية واألقليات البيض من العاملة الطبقات أن إىل واآلخرون جارنر يذهب
ُمِعدِّي إحدى جافرون، كيت أن لالهتمام املثري ومن والوسطى. العليا الطبقات ملصلحة
حرمان بوجود القائلة ذاتها النظر بوجهة اآلن اقتنعت الجديدة»، إند «إيست دراسة
العاملة الطبقة لدى باإلجحاف الشعور أن إال الوسطى، بالطبقات مقارنة مشرتك
الحرمان حول اتزانًا األكثر الروايات م تَُعمَّ حتى كذلك وسيظل قائًما، زال ما البيضاء
أكثر تعميًما الوسطى بالطبقات مقارنة العرقية األقليات مجتمعات وبني بينها املشرتك

وإقناًعا. قوًة
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والحل؟ املشكلة هو املجتمعي الرتابط هل (4)

الرسمي الصعيد عىل املجتمعي الرتابط سياسات صنع إليها يستند التي واألدلة املبادئ إن
طيب. نحو عىل النقدي التمحيص تجتَز لم

فقدان إصالح يمكن وكيف املجتمعي؟ الرتابط تعريف حال أي عىل يمكن كيف لكن
عام العراق غزو عىل االحتجاجات جرَّاء من إلحاًحا ۲۰۰۱ عام تحديات زادت الرتابط؟
الدولة من الربيطانيني اآلسيويني املسلمني استياء إىل ما حد إىل نُسبت التي ،۲۰۰۳
ارتكبتها التي لندن يف ۲۰۰٥ يوليو تفجريات سيما وال لها، والئهم وعدم الربيطانية
اإلسالمية. الراديكالية النزعة ذي الربيطاني اآلسيوي املسلم الشباب من صغرية مجموعة
صدور من قصرية فرتة بعد الداخلية وزارة يف مجتمعي ترابط وحدة أُنشئت وقد
ملسارات كاشفة برامج وُوِضَعت ،٢٠٠٢ عام مرتابطة» مجتمعات «بناء ى املسمَّ التقرير
تحدد املجتمعي للرتابط خطًطا تُِعدَّ أن املحلية السلطات عىل وأصبح املجتمعي، الرتابط
بينها، القائمة الحواجز وتفكيك املختلفة املجتمعات بني الثقايف التواصل تعزيز كيفية
مؤسسة مثل وتطوعية خريية تنظيمات مع باالشرتاك صلة ذات بحثية مرشوعات وأُقيَمت

واليانصيب. الرتاث وصندوق تراست ورانيميد رونرتي جوزيف
تستند املجتمعي، للرتابط متداخلة عدة تعريفات الحكومية الهيئات شتى وقدَّمت
للسلطات حديث توجيه ويُدِرج وكرينز. فوِرست أجراها أكاديمية دراسات إىل األصل يف

املجتمعي: الرتابط تشكِّل باعتبارها التالية الثالثة املالمح (۲۰۰٦) املحلية

كلِّها. املجتمعات لدى باالنتماء وشعور مشرتكة رؤية وجود (١)
متشابهة. معيشية بفرص متشابهة خلفيات من القادمون يحظى (٢)

يف والظروف، الخلفيات مختلف من األشخاص بني وإيجابية قوية مشاعر تنمية (٣)
السكنية. األحياء وداخل واملدارس العمل أماكن

الفكر إزاء متشككني جميعهم، يكن لم وإن والباحثني، املعلِّقني من العديد زال وما
يف املرشوع التشكيك أن بالفعل رأينا وقد املجتمعي»، «الرتابط موضوع بصدد الرسمي

وارد. أمر املختلفة العرقية الجماعات بني القائمة واالنعزال االنفصال درجة
الحكومية، املقرتحات إليها تستند التي املجتمعية النزعة أن ثبت ذلك، عىل عالوة
الطبقة شعور ومرشوعية االجتماعي، املال رأس نظرية عىل املفرط الرسمي واالعتماد
املجتمعي. الرتابط أجندة لدعم كأسس بقوة فيها مشكوك باإلجحاف، البيضاء العاملة
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املجتمعي: الرتابط أجندة يف رئيسية ضعف مواطن ثالثة توجد ذلك، إىل وإضافًة
أنها الحكومية؛ السياسات إىل ه املوجَّ انتشاًرا األكثر النقد ذلك يكون وربما أوًال:
العرقية األقليات بني املشرتكة الطبقي التفاوت أوجه مسألة عن فقط بالكالم تكتفي
األقليات من شديدة جغرافية مقربة عىل تعيش التي البيضاء العاملة الطبقة ومجتمعات
املعيشية، الفرص تكافؤ ألهمية الحكومية الوثائق يف الدائم الذكر من الرغم وعىل العرقية.
جادة مقرتحات تَُقدَّم ولم الفرص، تكافؤ عدم عىل التغلُّب لكيفية كثريًا تتعرَّض ال فإنها

والدخل. للثروة الشامل التوزيع إعادة تستهدف
املال برأس املتعلقة بوتنام ألفكار استجابًة سيما ال األبحاث، جميع ح توضِّ وكما
األكثر املناطق يف الحكومة يف والثقة املجتمعات بني الثقة مستويات أدنى تقع االجتماعي،
العمل إىل بحاجة أنها الواضح من مفيدة، املحيل التجديد مخططات أن حني ويف فقًرا.
القرن ثمانينيات من بدءًا الفرتة بأن علًما التوزيع، إعادة تستهدف سياسات مع بالتوازي
الحراك معدالت يف وتباطًؤا والثروة الدخول تفاوت يف صارخة زيادًة شهدت العرشين

الصاعد. االجتماعي
املساحات من املزيد خصخصة وعىل التفاوت زيادة عىل الدالة املؤرشات أحد ويكمن
وسبل مساكن األغنياء يشيِّد إذ املسيَّجة؛ األحياء تكاثر يف لالخرتاق، القابلة الحرضية
الحقيقي االنعزال من املزيد ويكمن مشددة. خاصة أمنية تدابري تحميها فاخرة، ترفيه
الطبقة سيما ال — قطاعات من عداه وما األثرياء قطاع بني املتوازية» «املعايش وسلوك
االجتماعي الرتابط عىل وخيمة عواقب يخلِّف مما — العرقية االنتماءات جميع من العاملة

العرقية. االنتماءات جميع من العاملة الطبقات لدى باإلقصاء الشعور وتنامي
االجتماعي التفاوت أوجه مسألة يف جاد تقدم إحراز عدم عىل فعليٍّا ويرتتب
تُالم ما فعادًة املجتمعي. الرتابط سياسات «ثقفنة» يُدعى بات ما وجود واالقتصادي،
تتأرجح ذلك، إىل وإضافًة املجتمعي. الرتابط فقدان عىل والفقراء العرقية األقليات ثقافات
السكنية باألحياء ارتباط أنها عىل املشرتكة القواسم إىل النظر بني الحكومية الخطابات
النقاشات يف بدورها مهمة أصبحت التي املعالم محددة غري الربيطانية» «الهوية وبني
— سنرى كما — وحدها األقليات تتحمل أيًضا وهنا املجتمعي. الرتابط حول الدائرة

الوطنية. بالقيم كها تمسُّ بغية الخطاب يف التملُّق صور وطأة
إزاء التحول إىل بحاجة فإننا كبري، بثقل العامة االنتقادات تلك تتمتع حني ويف
املجتمعي الرتابط قضايا يف التحقيق فتحت التي تفصيًال األكثر البحثية املرشوعات
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صالحية لتقييم األدلة إىل يستند ثراءً أكثر أساًسا توفر فهي املحلية، املستويات عىل
الثقافية. التعددية يتجاوز ما إىل امليضِّ أجل من املتَّبَعة االسرتاتيجيات

مناطق يف بحثوا إذ املرشوعات؛ تلك أفضل أحد وزمالؤها هيكمان ماري ذت نفَّ وقد
باألهمية القائل الرأي بقوة بحثهم ويدعم واسكتلندية. وأيرلندية إنجليزية مدن يف تقع
الرتابط نشأة إىل بالنسبة و«الهيكلية» «الرتابطية» واملبادرات القضايا من لكل املحورية
معالجة عىل تقترص املسألة إن القائل الرأي خطأ واتضح املجتمعات، بني والتضامن
كما ذلك، إىل وما والفقر والبطالة املحلية املوارد نقص يف: يتمثل الذي الهيكيل، الحرمان
الحرمان بني مبارش اتصال يوجد فال املجتمعي. الرتابط سياسات نقاد من العديد أشار

املجتمعية. العالقات وضعف
واملهاجرون الجدد الوافدون يتعرَّض لم — املثال سبيل عىل — املناطق بعض ففي
ذات املحلية والثقافات الظروف كانت فقد العنرصيَّني؛ والتحرش االستقواء إىل القدامى
فكرة عىل قائم قوي محيل برتاث املناطق بعض حظيت ناحية، فمن محورية. أهمية
املحلية املناطق من غريها عكس (عىل ثقافيٍّا ومتجانسون «الجوار» من الجميع أن
مناطق ومن هنا من «أشخاًصا املنطقة ن تضمُّ عىل قائًما ًرا تصوُّ كوَّنت قد كانت التي
الجدد الوافدين مع ودِّية جرية عالقات تكوين ضد املحلية النزعة وعملت أخرى»).
عىل قدرة املنعزلة املحلية الثقافات تلك أظهرت أخرى، ناحية ومن عرقيٍّا. املختلفني
الهيئات اتخذتها بعناية ومدروسة حساسة مبادرات أعقاب يف وسلوكها مواقفها تحويل

املحلية.
الوافدين وصول صاحب حيثما أوًال: الشاكلة؛ تلك عىل مميزة عدة سياسات وثمة
املتَّخذة املواقف باتت املجتمعات، جميع عىل بالنفع عادت إضافية موارد توفري الجدد
توفري يف الجديدة املوارد واْستُِغلَّت لهم، استيعابًا وأكثر عدائية أقل املهاجرين من
املجتمعات. بني التمويل بفرق املتعلقة الخرافات» عىل «القضاء ويف أفضل معلومات
املساحات من وغريها ترفيهية مساحات أوجدت التي املحلية السلطات استطاعت وثانيًا:
التي — املحلية الهيئات وثالثًا: االجتماعية. العالقات ن تحسِّ أْن املجتمعات بني للتفاعل
بالنسبة املوارد إىل الوصول تحسني أجل من النساء مثل مجموعات مع بالعمل ت اختصَّ
عالقات إقامة اتجاه يف تغيريات وأحدثت العداء مشاعر هدَّأت — املجتمعات جميع إىل

الجدد. الجريان مع أفضل
حرية األكثر املناقشة إتاحة بغرض أُنشئت التي املنتديات أتاحت ذلك، إىل وإضافًة
أدَّى ليسرت، يف أكرب. بدرجة التوترات حدة خفض العرقيات بني القائمة الصعبة للمواقف
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واألهم املدينة، نطاق عىل يعمل الذي الثقافية للتعددية االستشاري الفريق الوظيفة هذه
واسعة املحلية والصحيفة ليسرت يف الربيطانية اإلذاعة هيئة فرع ن تضمَّ الجهاز هذا أن

مريكوري». «ليسرت االنتشار
أدَّى فقد املستجد؛ الفائق» «التنوع إدارة يف لالهتمام مثريًا نموذًجا ليسرت وتقدِّم
قد كانوا الذين األصل يف الوسطى الطبقة إىل عادًة املنتمني — الصوماليني وصول
العرقي التنوع ذات هايفيلدز منطقة إىل — البداية يف والدنمارك هولندا يف استقروا
ذوي بالفعل املستقرين والشباب الصومايل الشباب بني ظاهر عداء نشأة إىل الكبري
لكنَّ األنحاء، من وغريها ليسرت مدارس يف املبادرات وُعبِّئَت الكاريبية، األفريقية األصول
كبرية أعداًدا بالفعل وظَّف قد كان املحيل املجلس أن إىل يُعزى نجاحها من كبريًا جزءًا

الوسيط. بدور القيام عىل القدرة لديها كان التي العرقية األقليات من
يقترص فال البحث، تقرير عه شجَّ املنظور يف ا مهمٍّ تحوًُّال أيًضا النموذج هذا ويُربز
كانت وإنما الجديدة، الهجرات ضد سيما ال فحسب، أبيض» عنيف فعل «رد عىل األمر
الكاريبيون ذلك يف بما العرقية، الخلفيات جميع من طويل زمن منذ املستقرة الجاليات
يف كما سوًدا، أكانوا سواء الجدد، الوافدين عىل تحنق التي هي واآلسيويون، األفارقة
وغريها بولندا من الجدد األوروبيني املهاجرين حالة يف كما بيًضا، أم الصوماليني، حالة
البيض املهاجرين لدى عنرصية اتجاهات عن كشف البحث أن أيًضا والحظ البقاع. من
ليسرت، يف بدوره يعاَلج كان ما وهو واآلسيويني، السود إزاء الرشقية أوروبا من الجدد

املدرسة. صعيد عىل سيما ال
ناقدي عن الصادرة الكثرية الساخرة التعليقات ضوء يف لالهتمام، املثري ومن
مثل املشرتكة، الثقافية األنشطة من وغريها الثقافية املهرجانات غرار عىل املرشوعات
آثاًرا تخلِّف أنَّها ثبت املرشوعات تلك أن والنسيج، اليدوية الصناعات يف النساء تعاون
التمادي يمكن العرقية العالقات سياسات «ثقفنة» إىل ه املوجَّ فالنقد عامة. بصفة مفيدة

الالزم. من أكثر فيه
أن أود أنني إال البحثي، املرشوع ذلك نتائج يف قيمة ذات أخرى عديدة أمور ثمة
بخصائص تتسم محلية منطقة كل أن ومفاده الباحثون، إليه خلص الذي االستنتاج أكرر
فليسرت لذا لندن. يف باك ليز أجراها التي األبحاث أيًضا صحته أثبتت ما وهو متفرِّدة،
يف اتخذتها التي املبادرات نسخ من بد ال أنه بمعنى يُحتذَى، نموذًجا بالرضورة ليست
عرقية صبغة ذات باقية عدائية مشاعر هناك أن يف كذلك كبري شك يوجد وال مكان. كل

البحث. أقرَّه مما بكثري أكرب ليسرت يف
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كبرية صعوبات تواجه املجتمعات بني القائمة املرشوعات بأنَّ أيًضا التذكري ويجدر
مدى عىل قوتها ازدادت التي املتباينة والخربات عات والتوقُّ االحتياجات بني التوفيق يف
وقد النظر. بعيدة ورؤى صربًا املرشوعات تلك مثل وتتطلب الزمن، من طويلة فرتات
مجال يف تعمل التي جيلكريست أليسون مثل املرشوعات، تلك مثل يف املشاركون حذَّر

الرسيعة. والنتائج األهداف عىل القائمة الحكومية السياسات من املجتمعية، الخدمة
تقدم أن يمكنها املمارسات من وحزمة د موحَّ بسيط إطار يوجد ال أنه الواضح ومن
حيًزا ذاته للمفهوم العام الغموض ويرتك املجتمعي»، «الرتابط تنمية ملعضالت حلوًال

املحيل. واالرتجال للتنوع كبريًا
طفق وقد األخرية سنواته إبان الجديد العمل حزب فكر رؤية ع املشجِّ من كان
هيكمان أجرته الذي املحيل البحث إليها خلص التي االستنتاجات من النوع ذاك يتناول
املشرتك» «مستقبلنا تقرير يف تطوًرا أكثر رسمي نهج إيجاد يمكن ثم ومن وزمالؤها،
فقد ،۲۰۰٥ عام يوليو يف وقعت التي لندن لتفجريات استجابًة صدر الذي (۲۰۰۷)
وصف إمكانية عدم عىل مؤكِّدة املحلية، السياقات ألهمية ا جادٍّ ًما تفهُّ الوثيقة تلك أبدت
ارتباطية عالقة توجد ال ثم من أنه وعىل السكنية، األحياء لجميع واحدة اسرتاتيجية
املناطق لدى يكون ما فعادًة العرقيات؛ بني العدائية األعمال واندالع الحرمان بني تلقائية
الرتكيبة سيما ال تواجهها، متعددة قضايا الرصاع من مرتفعة مستويات تعاني التي
العمل فرص بانخفاض تتسم منطقة يف الجدد للعمال الرسيع التوافد من املكوَّنة
روابط مكوِّنني اآلن، األفراد يحملها التي الهويات بتعدد الوثيقة وترحب املساكن. ونقص

متشابكة.
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و«املسألة واالنتامء الوطنية اهلوية
اإلسالمية»

واملواطنة واالنتماء الوطنية الهوية (1)

تساؤل: يثار ما فدائًما أوروبا، يف الثقافية التعددية محل يحل «االندماج» كان إذا
املجتمعي»، «الرتابط عن الربيطانية بالفكرة يتعلق فيما أو بالضبط؟ ماذا يف االندماج
سبق فيما نوقشت التي املشكالت جانب وإىل تحديًدا؟ أساس أي إىل املستند الرتابط
كان إذا عما املتشككون تساءل لطاملا يتم، متى وتحديد االندماج قياس بكيفية واملتعلقة
إىل التطلُّع يعني — املثال سبيل عىل بريطانيا يف — املهاجرين إىل بالنسبة االندماج
التي — األجانب كراهية أو البدانة أو الكحوليات رشب يف اإلفراط ثقافة إىل االنضمام
فما إليها؟ ينضموا أْن يف والنجاح — بريطانيٍّا» املرء «َكْون من جزءًا بدورها تشكِّل

ذلك؟ غري أوروبي أي أو هولنديٍّا أو بريطانيٍّا املرء يصري ألن الفعيل املعنى
فلطاملا الوطنية»، «الهوية بفكرة ينفصم ال ارتباًطا مرتبطة باتت املسألة إن أي
االلتزام إىل الجدد واملهاجرين العرقية األقليات حاجة عىل والرتابط االندماج انطوى
الجوهر أو إليها، الدخول امتياز ُمِنحوا التي الدولة «أساس» يعتَرب ما بكل واالفتخار
بالدولة االهتمام وصار فيها. الكاملة العضوية ُمِنحوا املطاف نهاية يف والتي لها، املميِّز
العوملة، قوى عن الناشئة سالمتها عىل املركزي الطرد ضغوط بسبب محورية أكثر
التسويات احتوتها طاملا التي الداخلية القومية والنزعات األوروبي، االتحاد مع واملواءمة
املتحدة، اململكة وكانت األول. املقام يف البقاء عىل قادرة قومية دوًال أنشأت التي والتنازالت
من االستياء ازدياد تعاني رصيح نحو عىل القوميات متعددة دولة املثال، سبيل عىل

واأليرلندية. والويلزية االسكتلندية مكوناتها عىل اإلنجليزية الهيمنة
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أوروبا، أنحاء جميع يف النقاشات، من الكثري كانت اإلسالمية». «املسألة ذلك ويتبع
األقليات جانب من املفرتَضني الوطني والوالء االندماج انعدام حول بالقلق مدفوعة
اإلسالم وصعود سبتمرب، من عرش الحادي أحداث بالطبع أزكته الذي املهاجرة، املسلمة
املناطق يف وفرنسا بريطانيا يف حدثت التي واالضطرابات مدريد، وتفجريات الراديكايل،
األنشطة يف الربيطانيني املسلمني من هزيلة قلة وضلوع املسلمون، عليها يغلب التي

.۲۰۰٥ يوليو يف لندن تفجريات أبرزها القاعدة، تنظيم من املستلَهَمة
املهم فمن اآلن، أما الفصل. هذا من التايل القسم يف اإلسالمية املسألة أناقش سوف
النقاشات يف ظهرت التي ، محريِّ نحو عىل وامللتبسة املعقدة الجوانب بعض بني نفصل أن

الوطنية. والهوية االندماج حول الدائرة
الهوية مسألة ملناقشة شيوًعا األكثر السبيل هي األساسية» «القيم فكرة كانت
لدى املميِّز اإلطار إىل الدولة الفتقار كبرية حرسة عن أُعِرب بريطانيا، ففي الوطنية؛
األمريكيني، لدى األحرار» «أرض إطار أو واإلخاء»، واملساواة «الحرية وهو: الفرنسيني،
الخطابات يف قوالب، يرسيا أن التحديد وجه عىل براون وجوردون بلري توني حاول ولذا
الربيطانيني. تفرد معالم يحدد ما لتوصيف األساسية، بالقيم تتعلَّق املهمة، والوثائق

الخطابات أهم أحد أصبح فيما بلري، توني آنذاك الوزراء رئيس أصدر وقد
أال واحد، ملوضوع متباينة عدة صيًغا ،۲۰۰٦ عام ديسمرب يف الربيطانية للسمة املحدِّدة
للجميع، املعاملة يف واملساواة والتسامح، القانون، وسيادة بالديمقراطية، «اإليمان وهي:
«التسامح، السلمي»، والتعايش بالتقارب «التضامن، املشرتك»، وتراثه البلد هذا واحرتام
وبني للجميع املساواة وتحقيق والديني، الِعرقي الشقاق عرب التضامن جسور ومد
كامًال، استغناءً الثقافية التعددية عن تستغني ال القيم تلك أن عىل أيًضا وأرصَّ الجميع».
«واجب علينا لكن املختلفة»، الخاصة وعقائدنا وأجناسنا «أدياننا ب التمتُّع لنا فيحق

بيننا». تؤلِّف التي املشرتكة القيم مع تماًما يتَّسق بأسلوب خالف أي عن التعبري
نظر وجهة إىل التوصل عن املتعددة براون جوردون ترصيحات يف التدقيق ويسفر
عن االعتذار إىل بريطانيا اضطرار عهد وىلَّ «لقد أوًال: رئيسية؛ عنارص ثالثة من مكوَّنة
هويتنا محور هو فتاريخنا ماضينا؛ من كبري بشق نحتفي أن علينا وينبغي تاريخنا،
املتشابكة بريطانيا عالقات من استخالصها يمكن التي االستنتاجات وأحد الربيطانية»،
وثانيًا: والدولية». «االنفتاح سماتها ومن ه» التوجُّ «خارجية بريطانيا أن هو بالعالم
اعتبار وثالثًا: مميِّزة. بريطانية قيًما باعتبارها والتسامح واإلنصاف الحرية عىل التشديد

باقية. قيمة «الواجب»
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األصولية». يف عميًقا و«شكٍّا العميل»، و«املنطق التأقلم»، «قابلية أيًضا براون وذكر
الوسطيني واليساريني اليساريني املؤرخني مع حتى بوضوح تنسجم األخرية السمات وتلك
والرتكيبة العسكرية االنتصارات أهمية إىل كذلك يشري كولز أن إال وكولز، هوبسباوم مثل
الخارج». يف الربيطانية والسلطة الداخل يف اإلنجليزية «الحرية من املكوَّنة املتناقضة

بريطانية هوية تعريف تعرتي التي وأضخمها الصعوبات أوىل إحدى هنا ونقابل
يقترص فال ومتناقض، ومتشابك طويل تاريخ إيجابيات عىل تركيزها تقرص جامعة
تصديق يف أفرادها رغب مهما فحسب، اإليجابيات عىل األرض وجه عىل أمة أي مايض
أن إىل نوَّهت عندما الصواب إىل أقرب كويل ليندا املؤرخة وكانت ذلك. خالف هو ما
اعني طمَّ حرب ودعاة تجاًرا كانوا كافة واأليرلنديني واالسكتلنديني والويلزيني «اإلنجليز
اتسموا ما وكثريًا القهر، من والكثري العنف ويستخدمون وعدوانيني ومتطفلني، ولحوحني
اتسمت ما كثريًا التي واالستعمارية العنرصية ذكر عىل تأتي ال وهي والغدر». بالعجرفة
حديث وأي الربيطانية، للسمة أيًضا قبيح وجه «ثمة ماركاند: قول حد وعىل بالوحشية.

العبث.» قبيل من يكون لإلمرباطورية املظلم الجانب يغفل الربيطانية عن
و«التطرُّف» «املعارضة» أن من ُكثُر، آخرون إليها أشار التي الحقيقة إىل وإضافًة
والتسامح واملساواة الحريات إقامة يف بقوة ساهما وأنهما باقيتني، سمتني بدورهما كانا
نوع أي يقدِّما أن وبراون بلري طرحهما اللتني للصيغتني يمكن ال الحارض، الوقت يف
منه املفروغ ومن مواطن. كل عليه «يوقع» أن يمكن الذي املتَّسق املنفرد الرتاث من
يتفق أن بريطانيا يف ع يُتوقَّ أن ويصعب أمة، أي تاريخ يف كهذا تراث ثمة ليس أنه
الدينية التوجهات وذوو واملحافظون واالشرتاكيون والليرباليون والجمهوريون امللكيون
سبيل عىل — األُرسية» «القيم بفكرة واملؤمنون النسائية الحركة وأنصار واإلنسانيون
يف الفاصلة األيديولوجية الخطوط نطاق يف السائدة النظر وجهات ببعض التعريف
ومعرَّضة االبتذال يف مغرقة باهتة بدرجة إال مشرتك تراث عىل — الربيطانية الثقافة

بعينها. أحداث مجموعة أو محددة فرتة ألي الجادة املناقشة أمام للتفكك
ليس هذا بأن والَقبول بالخالف اإلقرار هو الواقع يف فعالية األكثر السبيل إن بل
كما أيًضا، األكيدة متطلباتها أحد وإنما فحسب، سليمة ديمقراطية أي قوة مواطن أحد

وأمني. وموف تويل مثل السياسيني املنظِّرين من العديد احتجَّ
الحالية؛ بصيغته الربيطانية السمة مرشوع تواجه أخرى خطرية أسئلة ثمة لكن
يفخرون (الذين الهولنديون ل توصَّ لقد القيم؟ بتلك يتعلَّق فيما تحديًدا «الربيطاني» فما
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تضع أن حاولت التي األمم من وغريهم الوطنية) الفضائل كإحدى بالتسامح بتمتعهم
التشابه. شديدة بنود إىل الجدد واملهاجرون العرقية األقليات عليها ع توقِّ أن يمكن قائمة
ليربالية قومية دولة أو ليربايل سيايس تكوين أي فيتوقع الدهشًة، يثري ما هذا يف وليس
واملساواة واإلنصاف التسامح من وبقدر بالديمقراطية مواطنيه التزام — أدنى كحد —
إلضفاء محاولة أي تجري وقتما مكان كل يف جدية خالفات نشأة من الرغم (عىل

نسبيٍّا). الجوفاء وامُلثُل األفكار عىل مضمون
عن والوطنية، للدولة، والوالء االنتماء مشاعر تُغَرس أن يمكن هل حال، أي عىل
لدى لة املفضَّ االبتكارات من أخرى حزمة تمثِّل التي ومراسمها، املواطنة اختبارات طريق
قد يكونون ربما الجدد املواطنني من العديد أن خصوًصا وهولندا؟ بريطانيا مثل بلدان
لذلك التعرُّض إىل سبيلهم يف يكونوا أن أو والتمييز، والرفض للعداء بالفعل تعرَّضوا
االنتماء مشاعر غرس إمكانية يف االجتماع وعلماء املؤرخني معظم شكك وقد قريبًا؟
القاعدة إىل القمة من موجهة وطنية تدابري خالل من ما بلد تجاه الحقيقيني واأللفة
من االعرتاض يثري ما يوجد وال الوطنية. واألناشيد والتعهدات الوطنية األعالم تشمل
املتحدة والواليات كندا يف موجودة فهي واملراسم، االختبارات تلك مثل يف املبدأ حيث
املعلومات بعض يكتسبون الجدد الوافدين إن القول ويجدر بعيد، زمن منذ األمريكية
املواطنة يف بالدخول الرمزي االحتفال وأنَّ إليها، هاجروا التي املجتمعات بشأن املفيدة
عىل املواطنة باشتمال الشعور يقوِّي مما باالحتفاء، جديرة مهمة نَقلة أنها عىل يدل

ومسئوليات. حقوق
يمكن ال حقيقية ارتباطات تكوين أجل من الرضوري العواطف إرشاك أن إال
والجديرة واملمتعة امُلرضية الخربات خالل من وتدريجية طبيعية بصورة إال يتأتَّى أن
واالنتماء األلفة مشاعر تنمية عىل تعمل التي املتواصلة االجتماعية والتفاعالت بالذكر
مثلما — التنوع وتقليل «التوافق» تعزيز أن إىل املتوافرة األدلة جميع وتشري وتقويتها.
أن يمكن ما لتكوين بالرضورة مطلوبني ليسا — االجتماعي املال رأس منظِّرو أوىص
أي أفراد لدى االجتماعي والتضامن باالنتماء الكفاية فيه بما جيًدا شعوًرا املرء يسميه

قومية. دولة
اململكة يف الحكومية املرشوعات من جزءًا بدورها تشكِّل التي األصوب، واالسرتاتيجية
تلك عن العرقي» الطابع و«إزالة القومي» الطابع «إزالة هي البقاع، من وغريها املتحدة
والحقوق باملواطنة املتعلقة العامة الخطابات إطار يف صياغتها طريق عن القضايا
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القيم وإقرار املدني االلتزام مع تتفق الهويات من العديد أن تدرك التي واملسئوليات،
من الهدف وليس ذلك. إىل وما القانون وسيادة واملساواة واإلنصاف للديمقراطية العامة
بريطانيا يف ناحية، فمن فحسب؛ الجدد واملهاجرين العرقية األقليات مراعاة هو ذلك
من ضئيًال قدًرا يكنُّون االسكتلنديني غالبية أن إىل األدلة جميع تشري املثال: سبيل عىل
ميَّزت التي اإلنجليزية الهيمنة من ا خاصٍّ واستياءً الربيطانية السمة بأفكار االرتباط
كما — ذلك إىل وإضافًة الربيطانية. السمة بشأن العاملية والتوقعات التقليدية التصورات
االنتماء يستهدف القومية النزعة عىل اعتماًدا أقل مرشوًعا فإن — حديثًا العديدون أدرك
وعالم حثيثة بخطى العوملة صوب يتَّجه عالم إىل بالنسبة بكثري مالءمًة أكثر املدني
الصناعية القومية الدول جميع لدى املتعطشة االقتصادات فيه وتشهد تتطلب سوف

املهارة. يف والنقص املرتاجعة املواليد معدالت زمن يف متواصلة هجرات املتقدمة
الوطني املنهج يف املواطنة تعليم املتحدة اململكة حكومة أدخلت ،۲۰۰۲ عام يف
بإدراج توصيات كذلك صحبته سنة، و۱٦ ۱۱ بني أعمارهم ترتاوح الذين الطالب لجميع
وتناول الديانات، من متنوعة ومجموعة العرقي، واالنتماء العنرصية حول موضوعات
من متباينتني فئتني أن إال اإلنجليزي، األدب إطار يف بالدراسة واآلسيويني السود املؤلفني
التي الصعوبة عىل بوضوح الضوء سلَّطتا الجديد الوطنية الرتبية منهج إىل ه املوجَّ النقد
ويف الربيطانية. األساسية والقيم الربيطاني للتاريخ متَّسق واحد تراث بناء عليها ينطوي
عدم من ۲۰۰۷ عام يناير يف أجيبجو كيث السري الحكومة بها كلَّفت مراجعة َشَكت حني
أستاذ واطسون، ديفيد السري ندَّد وتاريخها، املتحدة اململكة هوية عىل الرتكيز كفاية
املواطنة بدروس ۲۰۰۹ عام يناير يف لندن، بجامعة الرتبية معهد يف العايل التعليم إدارة
«الحساسيات ب الوعي من املزيد إىل داعيًا النزعة»، و«قومية «هشة» باعتبارها الحالية
ارتباًطا أقل تكون الجدد الجنسية لطالبي اختبار صيغة بوضع كذلك وأوىص الدولية»،
الوطنية، النزعة غرس أن املعهد أجراها دراسة رأت فقد التحديد، وجه وعىل بالثقافة.
بتعتيمه مفرط، أخالقي توجيه عىل ينطوي املدارس، يف املواطنة دروس تكرِّسها التي

أمة. أي تاريخ من جزءًا تشكِّل التي األخالقي» الغموض «أوجه عىل
يكون ما أبعد هو النزعة قومية غري مواطنة عملية مرشوع إقامة أن الواضح من
جاهدين نسعى أن يستحق رأيي يف لكنه املنال، صعب مثاليٍّا شيئًا يزال وال التحقق، عن
الوطنية؛ الهوية يف خطري تدهور وجود عىل األدلة إىل االفتقار أيًضا والحظ وراءه.
املواطنة حس ال الوطني باالنتماء الشعور هو التعزيز إىل يحتاج ما أن جليٍّا فليس
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هيث أجراها التي األبحاث وتذهب املدنية. املسئولية تنمية عىل القادرة التمكني وأشكال
منذ أُجريَت التي الدراسات إىل استناًدا أكسفورد، جامعة يف وغريهم وإلجينيوس ومارتن
بالسمة إحساس لديهم زال ما السكان أغلبية أن إىل اآلن، حتى العرشين القرن ستينيات
الربيطانية بالسمة اإلحساس بقاء بني وثيقة عالقة وزمالؤه هيث يجد لم لكن الربيطانية،
نحو أو املنرصمة واألربعني الخمس السنوات مدى عىل املدني الواجب أداء تجاه وامليل
االجتماعي والتضامن الوطني االنتماء حس بني مركَّبة عالقة ثمة أن يبدو لذا ذلك؛

الفاعلة. واملواطنة
األقل؛ عىل بهويتني يتمتع اآلن السكان من أكرب عدًدا أن هو طرأ الذي والتغريُّ
األبحاث جميع وتكشف وبريطانية. وويلزية وبريطانية، اسكتلندية املثال: سبيل عىل
والعابرة املتعددة االنتماءات فيضمن وجود عن أيًضا املستقرة العرقية باألقليات املتعلقة
دراستي أكدته ما وهذا بريطانية»، «بكونها التعلُّق من متفاوتة بدرجات الوطنية، للحدود

بريطانيا. يف العرقية األقليات هويات تبدُّل عىل املتاحة لألدلة املستفيضة
تتعلق فهي هنا، املعالجة تقتيض قضية ثمة كان إذا أنه إىل وغريه هيث ويذهب
شعوًرا األقل عىل خمسهم يِكنُّ الذين واألفريقية، الكاريبية األصول ذوي السود بالشباب
د املعقَّ بالتشابك ذلك ارتباط احتمال إىل األبحاث وتشري بريطانيا. إىل باالنتماء ضعيًفا
كون «فن قة الخالَّ دراستها يف أِلكساندر كلري كشفت وقد البرشة. وسواد الطبقة بني
برمنجهام مثل بمدن وثيقة محلية ارتباطات وجود ناحية، من ،(١٩٩٦) أسود» املرء
الربيدية الرموز حتى واآلن هاكني. املثال سبيل عىل داخلهما، محلية وبمناطق ولندن،
ألكساندر عمل أن إال األحيان، بعض يف خطري حد إىل واألقلمة، االنتماء من جزءًا صارت
وأن الوسطى الطبقة إىل منتميًا املرء يكون أن بني قائًما توتًرا ثمة أن كذلك يبنيِّ وغريها
يف االجتهاد ذلك يف بما — وتطلُّعاتها الوسطى الطبقة لهجات فرتتبط بسواده. يُعَرتَف
املبادئ بخيانة العاملة الطبقة إىل املنتمني السود من معلومة غري نسبة لدى — املدرسة

كالبيض». ف و«الترصُّ البيضاء» «الهوية ملصلحة
والهوية السوداء الهوية بني باملزاوجة يخلُّ أثًرا يخلِّف ذلك أن الواضح ومن
بلقب االستقصائية الدراسات يف يوَصفون الذين أولئك من ٪٢٠ نحو أن إال الربيطانية،
وفئة أبيض، أبويهم أحد «الكاريبيني» األطفال من و٤٠٪ أبيض، رشيك لهم «الكاريبيني»
هذا وكل بريطانيا. يف نموٍّا األرسع العرقية» «األقلية األرجح عىل هي املختلط» «الِعرق
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وباألخص — جميًعا بريطانيا سكان هويات أن وهي ناْرصتُها التي النظر وجهة يؤكِّد
ومتقلِّبة. مستقرة وغري مركَّبة هويات هي — العرقية األقليات هويات

التقسيمات أُلِحقت فقد تعقيًدا؛ أكثر فهي بريطانيا يف اآلسيوية األقليات هويات أما
من بأنماط االستعمار بعد ما مرحلة يف الجغرافية واألصول البلدان عىل جرت التي
االجتماعية والطبقات االجتماعية، والطبقة الدين، أسس عىل القائمة املركبة الهويات
الريفية/الحرضية واالختالفات املتنوعة، النسب جماعات رضوب من وغريها الفرعية،
ويشري باملخاطر. محفوفة عملية اآلسيويني بشأن التعميمات إصدار جعل مما واإلقليمية،
أن إىل بريطانيا يف آسيويني الجنوب عن املقاالت من مجموعة تقديمه يف باالرد روجر
فحسب، غريه عن مجتمع كل اختالف مدى ليس املجلد هذا يف فصل كل يوضحه ما
متزايد تنوع ذلك عن «وينتج املميزة: ديناميكيته يتبع مجتمع كل أن أيًضا يوضح وإنما
أو «باكستاني» أو «هندي» مجتمع حتى أو آسيوي مجتمع عن فالحديث باستمرار.

للخيال.» ترسيًخا األحيان من كثري يف يعني «بنغايل»
املسلمة، الجاليات عىل ينصبُّ الرسمية الجهات يقلق ما أكثر أن الواضح من أنَّه إال
أنحاء شتى يف املسلمون وكان .۲۰۰٥ يوليو يف لندن تفجريات إثر بوضوح ازداد الذي
واألوروبي. الوطني االنتماء حس ينقصه من أكثر باعتبارهم األنظار محط هم أوروبا
وباقي بريطانيا يف غريهم، قبل املسلمني واندماج املجتمعي الرتابط برامج واستهدفت
رد عامة، بصفة املجتمعي والرتابط الوطني االندماج يف كما شهدنا، فهل أوروبا. أنحاء

مفرًطا؟ فعل

اإلسالمية» «املسألة (2)

بناء حظر يستهدف استفتاء يف بأصواتهم السويرسيون أدىل ،۲۰۰۹ عام نهاية بحلول
مسلمني وسكان األبنية تلك من أربعة عىل يحتوي بلد يف اإلسالمية، املآذن من املزيد
القرار مؤيدي أبرز أحد فرنسا رئيس ساركوزي وكان نسمة. ألف ٤۰۰ عددهم يبلغ
لحقوق األوروبية لالتفاقية خرًقا باعتباره حال أي عىل إليه يُنظر الذي السويرسي،
منح الفرنسيون رفض ،۲۰۱۰ عام أوائل ويف بالتمييز. اإلسالم يختصُّ إذ اإلنسان،
ترشيع وصدر النقاب. ارتداء عىل زوجته يُكِره أنه بدا األصل مغربي لرجل الجنسية
ترتدي سيدة ۲۰۰۰ إىل ۱۰۰۰ حوايل ثمة إن (يقال العامة األماكن يف النقاب بحظر

فرنسا). يف مسلم ماليني ٦ ضمن النقاب
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«كراهية براثن بني واقعة أوروبا أن النقاد، من العديد نظر يف القرارات، هذه وتؤكِّد
ثالثينيات إبَّان أوروبا سادت التي السامية معاداة رضرها يف تعادل التي اإلسالم»
وإن باألخطاء امليلء هنتنجتون صامويل بكتاب مقتدين آخرون، ويرى العرشين. القرن
ضمن أخرية مناوشة مجرد تلك أن الحضارات»، «رصاع اسم يحمل الذي ثقل، ذا كان
الدول بني قامت التي واملعارك الباردة الحرب محل اآلن يحل الذي الحضارات» «رصاع
عالمة أنها القرارات تلك مؤيدو يرى وقد جديدة. عاملية معركة ساحة إطار يف القومية
مواليد ومعدالت املسلمني، هجرة أمام الوشيك لرتاجعها التصدي أوروبا بمواصلة ة مبرشِّ
أيام «آخر مثل: املطبوعات، من سيل به تنبأ الذي العاملي، والجهاد أوروبا، يف املسلمني
والغرب» واإلسالم الهجرة أوروبا: يف الثورة يف و«تأمالت الكور لوالرت (۲۰۰۷) أوروبا»

كالدويل. لكريستوفر (۲۰۰۹)
التشدد من بمزيد يتسم إسالٍم صعود قصة يف الرئيسية األحداث تكون أن آمل
«آيات حظر وحملة ،۱۹۷۹ عام إيران يف اإلسالمية الثورة قيام منذ العاملي والوعي
الشهرية الفتوى من هائًال زخًما ذاتها حد يف اكتسبت التي رشدي، لسلمان شيطانية»
إدراج يتطلَّب ال حد إىل معروفة رشدي، ضد — آنئٍذ اإليراني الزعيم — الخميني هللا آلية
شاملة مناقشة يعادل ما أقدِّم أن آمل أن إال كذلك يسعني وال هنا. لها ل مفصَّ رسد
النقاط بعض هناك لكن أوروبا، يف اإلسالم مسارات يف النظر عند تنشأ التي للقضايا
بالتعددية أوروبا يف املسلمني لعالقة موجز تحليل يف الرشوع قبل بالذكر الجديرة العامة

الثقافية:
سياق يف اإلسالمية» و«املسألة اإلسالم حول الدائرة العامة املناقشات األوىل: النقطة
عقيمة تكون ما كثريًا — املثال سبيل عىل هنتنجتون صامويل كتاب يف كما — عاملي
كديانة اإلسالم بني النزعة» «الثقافيَّي والخلط املزج روي أوليفييه يسميه ما بسبب
من يتألف كديانة فاإلسالم املسلمني). هويات أضيف أن (وأود اإلسالمية والثقافات
الخلط ينبغي وال اإلسالميون، الباحثون يقدِّمها التي منهما كل ورشوح والحديث القرآن
د تحدُّ افرتاض أو اإلسالمية، — «الحضارات» أو — الثقافات ومحتوى املكونات تلك بني
والعالقات والهياكل االجتماعية، التقاليد تشمل «الثقافة» ألن نظًرا بها، املحتوى ذلك
وكما ذلك. إىل وما السياسية، واملؤسسات الطهي، وفنون واألدب، والريفية، الحرضية
أن املفرط التضليل قبيل من فإنه — آخر مرموق باحث وهو — زبيدة سامي أشار
متجانسة غري مسلمة مجتمعات هو فعليٍّا املوجود أن حني يف مسلم» «مجتمع إىل نشري
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التقاليد من توليفة مع وتتعايش متباينة أدواًرا اإلسالمي الدين صور مختلف فيها تلعب
شتى، عرقية وانتماءات جنسيات ضمن يوجدون فاملسلمون العلمنة. وصور الثقافية
من النطاق واسعة مجموعة يف وينخرطون اللغات، من كبرية مجموعة ويتحدثون
بدءًا هوياتهم، يف هائل تباين عىل املسلمني مجتمعات وتنطوي الثقافية، املمارسات
سياسيٍّا والليرباليني اسًما، املتدينني إىل وصوًال سياسيٍّا، واملحافظني التديُّن شديدي من
اعتبارنا يف نضع أن قبل وهذا بينها. القائمة التوليفات أشكال وجميع ثقافيٍّا، واملصلحني

عنه. املتولِّدة املتشعبة الطائفية واملذاهب والشيعة الُسنَّة بني الكبري االنقسام
ومما وحده، «اإلسالم» يتخطَّى بما ومشكالتها املسلمني مجتمعات مسارات وتتأثر
سد يف ضلعت ما كثريًا وتونس مرص يف كما علمانية األكثر األنظمة أن ذلك يكشف
بالهوية تتسم التي القومية الدول فعلت مثلما تماًما الديمقراطي، اإلصالح أمام الطريق

السعودية. العربية اململكة أو إيران مثل رسمية أكثر نحو عىل اإلسالمية
املسلمني ثقافات من الهائل التنوع استيعاب لدى أكثر االختالفات هذه أهمية وتزداد

سنرى. كما أوروبا، مسلمي أوساط يف تطورها أثناء وهوياتهم
عكس عىل السيايس»، «اإلسالم أن هي بالذكر الجديرة الثانية التحذيرية والنقطة
السياسية فالحركات الرتاجع؛ إىل سبيله يف بالفعل يكون قد الشعبية، التصورات ترى ما
سوف كأنها بدت والتي ،۱۹۷۹ عام اإليرانية الثورة أعقاب يف نشأت التي اإلسالمية
يف نسبيٍّا ضئيل بدور ترىض أن إىل الواقع يف اضطرت طريقها، يعرتض ما كل تكتسح
صورة يف الحركات تلك وُطبَِّعت األنحاء، من وغريه األوسط الرشق يف املحلية السياسة
ووجدت — ذلك عىل جيد مثال الجزائر يف لإلنقاذ االسالمية والجبهة — سياسية أحزاب
اإلنسان، وحقوق الديمقراطي، التحول شعارات تحت الدعائية الحمالت تقيم نفسها
الغربي. السيايس الخطاب من استعارتها مفاهيم وكلها املدني»، «املجتمع وتنشيط

الوطنية. االنتخابات يف األصوات من ٪٢٠ عىل يربو ما يحصد منها والقليل
عن واقعيٍّا السيايس اإلسالم قوى صعود يسفر لم إيران يف حتى ذلك، إىل إضافًة
ارتفعت وقد األطفال، من الكبرية األعداد ذات املمتدة األرس أو األزواج تعدد إىل االرتداد
،۱۹۷۹ ثورة منذ كبرية بنسبة اإليرانيات النساء عند والكتابة بالقراءة اإلملام معدالت
بلد ويف النساء. من إيران يف الجامعات طالب وغالبية .٪٨٠ إىل ٪٣٠ عن تقل نسبة من
الفلبني من أقل أي ۲۰۰۰؛ عام يف ٢٫٦ الخصوبة مؤرش يتعدَّ لم إندونيسيا، مثل إسالمي

.٣٫٦ فيها املؤرش بلغ التي الكاثوليكية
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منهما؛ كل مجانسة خطأ يف تقع و«اإلسالم» «الغرب» بني عاملي رصاع فصياغة إذن
ودور اإلجهاض، مثل جوهرية قضايا مع التعامل يف صعوبة بدورها تجد الغربية فالبلدان
املحافظة، نظرياتها مقابل للدين الليربالية والتفسريات الوطنية، ومعنى واألرسة، املرأة
واملثليني النساء من قساوسة تعيني بشأن الدائرة النقاشات يف يتجىلَّ كما سيما ال
الدين تأثري تقدير يف وتمويله معتدل إسالم عىل بالعثور الغربي الَهَوس ويبالغ جنسيٍّا.
التي اإلسالمية األصولية داخل الواقعة االنقسامات فهم وييسء املجتمعات، تشكيل عىل

اتّحادها. يفرتَض
الجهادية الحركات من وغريه القاعدة لتنظيم العالم حول املسلمني تأييد عن ماذا
فقد الغرب، يف واملسلمني اإلسالم من املخاوف تفيشِّ من الرغم فعىل العنيفة؟ اإلسالمية
(۲۰۱۰ فرباير (يف املرموقة، األمريكية «نيوزويك» مجلة تحرير رئيس زكريا، فريد ح رصَّ
بن طريقة عىل الجهادي املذهب يؤيد فال الحضارات»؛ رصاع «خرس قد الدن بن بأنَّ
وبصفة األرضية». الكرة أنحاء عرب متفرِّقني بني متعصِّ «بضعة سوى ا حقٍّ تأييًدا الدن
يبدو فال اإلسالمي، العالم أنحاء شتى يف معزولون املتطرفني أن إىل زكريا يذهب عامة
الواضح و«من الجهادية، القوى قبضة يف الوقوع إىل سبيله يف أنه كبري بلد أي عىل
واسع بتأييد وتحظى اإلسالمي العالم عىل تسيطر ما حد إىل وعلمانية حديثة قوى أن
التفجريات ضد والفتاوى بالجهاد التنديدات تضاعفت كيف زكريا رواية وترسد فيه».
ومعلِّميه الدن بن مؤيدي إىل وصوًال القاهرة، يف األزهر جامعة من بدءًا االنتحارية،
دعًما البداية يف قدَّمت قد كانت التي الهند، يف ديوبند العلوم دار وحركة البارزين،

القاعدة. تنظيم إىل قويني وإلهاًما
االستقصائية الدراسات من العديد زكريا إليها خلص التي االستنتاجات يدعم
يتحدث «من بعنوان الدراسات تلك أحدث إحدى وكانت املسلمني، آراء عن بها املوثوق
من مستمدة العالم أنحاء جميع من املسلمني آلراء مهمة خالصة وهي اإلسالم؟» باسم
عدة من َعت ُجمِّ التي و۲۰۰۷، ۲۰۰۱ عامي بني الفرتة يف جالوب منظمة استفتاءات
ن يتضمَّ وبلًدا مسلًما بلًدا ۳٥ من أفراد مع ساعة منها الواحدة مدة حوارية مقابلة آالف

مسلمة. كبرية سكَّانية قطاعات
أكرب والغرب األمريكية املتحدة بالواليات اإلعجاب من قدر عن الدراسات وتكشف
رغبة وهناك تصديقه. إىل حياتنا» أسلوب يكرهون «إنهم شعار يدعونا قد مما بكثري
للمرأة واملساواة للفساد، والتصدي الديمقراطي، التحول من املزيد تحقيق يف كبرية
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أثبتته ذلك (وكل االقتصادية للتنمية قوي ف وتلهُّ السعودية)، العربية اململكة يف (حتى
واليمن). والبحرين وسوريا وليبيا وتونس مرص يف حديثًا بالديمقراطية املنادية الثورات
اعتبارهم يمكن العالم حول املسلمني من فقط ٪٧ فإن املستفيضة، الدراسة لتلك ووفًقا
من عرش الحادي هجمات إن القائل رأيهم إىل استناًدا «متطرِّفني»، أو «راديكاليني»
عنف، أي يف بالرضورة تشارك ال قد األقلية هذه حتى لكن أخالقيٍّا». «مربَّرة سبتمرب
أن تأكيد ويجدر األمريكية. املتحدة الواليات إىل العدائية شديدة نظرتها من الرغم عىل
وترى دينية. ال األول املقام يف سياسية كانت الهجمات لتأييد قدَّموها التي األسباب
اآلخرين أفكار عىل االنفتاح وعدم التطرُّف يف العالم يف املسلمني من العظمى الغالبية

مجتمعاتهم. يف يستنكرونها التي السمات أكثر
هناك أن حني يف أنه املالحظ فمن بالرشيعة، املتعلِّقة للجدل املثرية املسألة عن أما
عنارص بني شديًدا تباينًا هناك فإن الترشيعات، يف ما بدرجة الرشيعة إلدراج كبريًا دعًما
تكذِّب العنارص وهذه مناسبة، أنها عىل إليها ويُنظر بالتقدير تحظى التي الرشيعة
وهي السارقني، أيدي وقطع الزناة برجم املتعلقة للدماء املتعطِّشة النمطية الصورة

الحماس. من الكثري تلقى ال التي األمور
العالم يف للمسلمني النمطية والصور الحضارات رصاع خرافة عىل القضاء وينعكس
الجادة الدراسات جميع عىل كذلك اإلسالم؟» باسم يتحدَّث «من السؤال عن نشأ الذي

الغرب. يف املسلمني آراء واستطالعات األوروبيني للمسلمني
من ٪٤ يشكِّلون بأنهم أوروبا، يف املسلمني قضية يف النظر عند التذكري ويجدر
حجمها يف أوروبا عىل املسلمني استيالء مخاوف يضع مما األوروبي، االتحاد سكان تعداد
األوروبيني؛ املسلمني عىل يرسي العالم يف املسلمني عىل يرسي ما فإن وبالطبع الطبيعي.
إال غالبًا تحظى ال سكَّانية رشائح من يتكوَّنون وإنما متجانسة، جماعة ليسوا فهم
املثال: سبيل عىل — متباينة وعرقية قومية وبأصول املشرتكة، القواسم من بالقليل
— أملانيا يف وأتراك فرنسا، يف أفريقيون وشمال بريطانيا، يف باألساس آسيويون جنوب
بالوحدة والشعور الغربية، الثقافة تجاه واملواقف الديني، االلتزام من مختلفة وبدرجات
اللغات من كبرية مجموعة (وتحدُّث املسلمني غري املواطنني من نظرائهم مع الوطنية

األوىل).
أبحاث مركز عن صادر حديث تقرير يف يَِرد أن يف الدهشة يثري ما يوجد وال
عاًما ٥٥ العمر من يبلغون الذين الربيطانيني املسلمني من ٪٧١ أن إكستشينج بولييس
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تفوق بريطانيا يف املسلمني غري وبني بينهم املشرتكة القواسم أن يشعرون يزيد، أو
االستقصائية الدراسات فتئت وما الخارج. يف املسلمني وبني بينهم املشرتكة القواسم
اإلسالمية. الهويات مكونات كإحدى الربيطانية السمة مشاعر من مرتفعة درجات تكشف
۲۰۰٦ عام ربيع يف العام الرأي استطالعات ملركز الرابعة القناة عرضتها دراسة لت وسجَّ
بريطانيا، سكان تعداد من ٪٢٫٧ يمثِّلون الذين الربيطانيني، املسلمني من ٪٨٢ شعور

بريطانيا. إىل (٪٣٧) القوة» «معتدل أو (٪٤٥) ا» جدٍّ «قوي بانتماء
أجيال بني كبرية فروقات يظهر إكستشينج بولييس أبحاث مركز تقرير أن ويبدو
أعمارها ترتاوح التي الفئة إىل املنتمني من أقل عدد يشعر إذ الربيطانيني؛ املسلمني
٪٣٧) منهم أكرب عدد ويرغب سابًقا)، ورد (كما بريطانيون بأنهم عاًما و۲٤ ۱٦ بني
إسالمية، بمدارس أبنائه إلحاق يف عاًما) ٥٥ أعمارهم تفوق من لدى ٪١٩ بنسبة مقارنًة
أن تحتَّم وقد للرشيعة. تأييًدا يبدون من ِنَسب يف مشابهة فروقات ذلك ويصاحب
عىل الثقافية» «التعددية — املحافظ بموقفه علًما — إكستشينج بولييس مركز يلوم
املشاعر عت شجَّ الثقافية التعددية سياسات أن إىل خالًصا األجيال، بني الفروقات هذه

املسلمني. الشباب بني االنفصالية
معهد أجرى فقد أخرى؛ استقصائية دراسات من لذلك مناقضة دالالت ثمة لكن
التي النتائج ونرش أوروبية، غرب مدينة ۱۱ يف باملسلمني معنية دراسة املفتوح املجتمع
باالنتقادات الصلة وثيقة — النتائج تلك أهم وإحدى .۲۰۰۹ عام ديسمرب يف إليها ل توصَّ
بولييس مركز تقرير تضمنها التي النوعية من الثقافية التعددية سياسات إىل َهة املوجَّ
عىل أنفسهم يعرِّفون املتحدة اململكة مدن مسلمي من ٪۷٨ أن مفادها — إكستشينج
وشعر فرنسيني، أنفسهم يعتربون املسلمني من فحسب ٪٤٩ لكن بريطانيون، أنهم
املسلمني أشعرت الربيطانية الثقافية التعددية سياسات أن فيبدو أملان. أنهم فقط ٪٢٣
النتائج عكس وعىل الوطنية. بالهوية أكرب شعوًرا ت ونمَّ إزاءهم التقبُّل من بمزيد فعليٍّا
ما مستويات أن املفتوح املجتمع معهد وجد إكستشينج، بولييس تقرير إليها ل توصَّ التي

املسلمني. من الثاني الجيل لدى أعىل «الوطنية» التقرير عليه أطلق
مقارنًة واألملانية، الفرنسية الوطنيتني بالهويتني االرتباط مشاعر تدنِّي وينبع
لدى مقبولني غري بأنهم أقوى شعور من املسلمني أوساط يف الربيطانية، بالهوية
تسعينيات يف إال املواطنة حقوق األملان يَمنح لم إذ الدولة؛ ولدى املواطنني نظرائهم
القيم بني رصاع وجود عموًما روا وتصوَّ الحجاب الفرنسيون وَحَظر العرشين القرن

و«الفرنسية». «اإلسالمية»
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الهوية تعنيه ما استيعاب محاولة املهم من املتحدة، اململكة عىل الرتكيز عند أنه بيد
من والثالث الثاني الجيلني إىل بالنسبة واملواطنة، الربيطانية، السمة تعنيه وما الوطنية،
نظرائهم وبني بينهم الصدد هذا يف كبرية فروقات ثمة كان إذا وما الربيطانيني، املسلمني
بنظريه مقارنًة األبيض، الربيطاني الشباب أن إىل تشري التي األدلة بعض وثمة البيض.
أن من الرغم عىل املواطنة، من أكثر الوطنية الثقافة منطلق من هويته يرى املسلم،
باجويل خلص وكما الشباب. ذلك هوية ضمن بقوة بها املسلَّم العنارص أحد هو البياض
الجنوب الشباب إىل فبالنسبة ،۲۰۰۱ عام واضطرابات لربادفورد دراستهما يف وحسني
الربيطانية هويته تُصاغ — واإلسالمية الباكستانية األصول ذوو ذلك يف بما — آسيوي
غريه مع الحقوق يف املساواة ملفاهيم يكون للمواطنة، مدني إطار يف قوة أكثر نحو عىل
الوطنيني. والهوية باالنتماء شعوره يتخلل أساسيٍّا وجوًدا جميًعا بريطانيا يف املقيمني من
الثقافات من مزيج هي الشباب ذاك لدى الثقافية الهوية مشاعر أن الواضح ومن
بني تجمع مركَّبة كتكوينات عنها يُعربَّ أن املعتاد ومن الربيطانية. والثقافة الذكورية
ومتغرية متباينة بطريقة والربيطانية اإلسالمية والهندية والباكستانية اآلسيوية الهوية
«آسيوي قبيل من املصطلحات وإنَّ اليسري. التصنيف عىل تستعيص بالسياق ومرتبطة
كيفية يف الهائل التباين عىل الوقوف عن ببساطة تعجز بريطاني» «مسلم أو بريطاني»
بأكثر إال و«مختلطة»، جديدة» عرقية «انتماءات ى يسمَّ ملا والثالث الثاني الجيلني صياغة

سطحية. األساليب

املسلم الشباب راديكالية (3)

الهوية»، «فراغ منطلق من الشباب هويات ألسلمة للغاية الشائعة التفسريات أحد يُصاغ
والتسعينيات الثمانينيات يف شاعت وقد االجتماعية. األمراض أنواع من نوًعا هذا ويُعتَرب
مما ثقافتني»، بني «الوقوع ورطة عن ناجًما باعتباره إليه اإلشارة العرشين القرن من
بلدان يف الريفية بأصولها بعمق تأثرت — الحداثة قبل ما فرتة من ذكورية ثقافًة يضع
ذلك إىل وما والتدين القرسي، الزواج أو املدبر الزواج ممارستَي وتُربز باكستان، مثل
بالحريات سمحت التي الفردية، إىل والنازعة الحديثة «الغربية» الثقافة مواجهة يف —
هذه ويف الشبابية. الفرعية الثقافات يف الراسخة سيما ال الحياة، أساليب وتعددية
الثاني الجيل إىل نُِظر الثقافات»، بني «رصاع عن الجوهرية املفرطة السابقة الصياغة

الثقايف. النفيس االنهيار أنواع من نوًعا يعاني أنه عىل الحظ التِعس
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لكنها ثقايف، رصاع وجود بدورها التفسري من النوع لهذا الحالية الصيغة وتفرتض
اإلسالم عمل هوية» «فراغ هناك ما بقدر مريض انهيار ثمة ليس أنه إىل اآلن تذهب
الثاني، الجيل إىل املنتمني من العديدين إىل بالنسبة ملئه، عىل املتشدد األصويل الراديكايل
العيش يف والرغبة الرجال لدى املفرط والتدين للحجاب النساء اختيار يعكسه ما وهو

عاملي. إسالم قواعد وإرساء الرشيعة ظل يف
من النوع ذلك يقصده الذي باملعنى ليس األقل عىل هوية»، «فراغ ثمة ليس أنه إال
حرصلها، ال جديدة هويات صاغت أن كان أخرى مرة األحدث األجيال فعلته وما التفسري.
املوسيقية، واألذواق والشبابية، الطبقية والثقافات الديانات، من ًا محريِّ مزيًجا ن تتضمَّ
الالتي آنًفا، ذكرتهنَّ الالتي الربيطانيات املسلمات الشابات وتمثِّل املوضة. وصيحات
فئة املركَّب، تمرُّدهن عن تعربِّ التي الروك موسيقى يف كذلك وينغمسن الحجاب يرتدين
التنبؤ ويصعب ة ومتغريِّ متشابكة تركيبات من يتكوَّن واسع نطاق ضمن فقط واحدة
أنفسهم املسلمون الشباب وجد التي الثقافية املوارد عن نشأت التي الهويات من بها

األوروبية. املدن يف عليها يرتعرعون
التقليدية، السياسية العمليات من االنسحاب زيادة يف يكمن الفروقات أحد أن إال
املمكن ومن البيض. الشباب املواطنني من نظرائهم عن كثريًا ذلك يف يختلفوا لم وإن
يف بما — بريطانيا يف املسلم الشباب لدى واملركبة املتباينة للهويات جيد طرح إيجاد
فيليب أجراها التي تلك ن تتضمَّ الدراسات، من عدد يف — املخدرات عالم إىل ل التحوُّ ذلك
مساعدة «خط من لكل لويس مناقشة وتثري موندال، وأنشومان عالم، واي وإم لويس،
حرة لنقاشات رسد من تقدِّمه بما بعيد حد إىل االهتمام سريكل» و«سيتي املسلم» الشباب
اشتملت املوضوعات، من واسعة مجموعة حول املسلم الربيطاني الشباب بني ومفتوحة

وِمَهنيَّات. متعلِّمات مسلمات شابات من عديدة مساهمات عىل
يمثِّل املسلمني، الشباب بعض إىل بالنسبة املتشدد، اإلسالم أن ح يتضِّ أنه إال
النزعة هذه كانت ا، جدٍّ ضئيل عدد إىل وبالنسبة يواجهونها، التي املعضالت إىل االستجابة
التفجريات شكل ذلك أتَّخد سواء املسلَّح، النزاع نحو االنطالق نقطة هي اإلسالموية
العراق يف وأيًضا أفغانستان، يف القتال بغية السفر أم األوروبية املدن يف اإلرهابية
والهجوم. االحتالل تحت واقًعا اإلسالم فيها يُعتَرب التي الجبهات من وغريها والشيشان
۲۰۰۰ حوايل بأن الرسمي التقدير يفيد بريطانيا، ففي قليلة؛ املتضمنة واألعداد
لخطر معرَّضون أنهم عىل إليهم يُنظر الربيطانيني، املسلمني من ٪١ من أقل أي شخص؛
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حد إىل ذلك من نطاًقا أوسع املتشدد اإلسالم جاذبية إن عنف. أعمال يف الجدِّي التورُّط
الخارجية وزارة من بتكليف صدر مشرتك تقرير خلص وقد قياسها. يصعب أنه إال ما،
املعرَّضني املسلمني الشباب من نوعني ثمة أن إىل ۲۰۰٤ عام الربيطانية والكومنولث
معرَّضني يكونون وأحيانًا املتشددة، اإلسالمية الجماعات مع للتعاطف خاص نحو عىل

الجماعات: تلك جانب من الفعيل للتجنيد

التاليتني: الفئتني إحدى تحت املتطرفني الشباب معظم يندرج عامة بصفة
مهنية ومؤهالت علمية درجات عىل الحاصلني أو املثقفني الجامعات طالب
املتدني اإلنجاز ذوي األشخاص أو املعلومات، تكنولوجيا أو الهندسة يف فنية
إجرامية. خلفية من األحيان أكثر يف يأتون الذين املعدومة، أو القليلة واملؤهالت

متدينة غري ليربالية مسلمة أَُرس من يأتي منهم الكثري أن إىل أيًضا التقرير وينوِّه
النادر من ليس وأنه أبناؤهم، اتَّخذه الذي املتطرِّف املنحى أمام اآلباء فيها يحتار نسبيٍّا،
بريطانيني منهم قليلة أعداد وتكون البلوغ. بعد إال الراديكايل اإلسالم إىل االنتماء ينشأ أال
األصول ذوي ومن بيض) أمريكيني من عدة حاالت هناك (وبالطبع اإلسالم اعتنقوا بيًضا
اإلسالم إىل بعضهم وتحوَّل الغربية، الهند جزر يف نشئوا الذين األفريقية الكاريبية
اإلسالميني من غريهم لدى الشائعة املسارات أحد هذا ويشبه السجن. يف والراديكالية
خيبة من للخروج سبيًال ر يوفِّ حياة وأسلوب هوية اإلسالم يف يجدوا أن وهو: الشباب،
والجريمة. والكحوليات املخدرات يشمل ا خاصٍّ «غربيٍّا» ا فخٍّ يُعتَرب بما املرتبطة األمل
السابع تفجريات ذي منفِّ زعيم خان، صدِّيق محمد سرية يف خاص نحو عىل هذا ويظهر

يوليو. من
فراغ نموذج جانب إىل الظاهرة، تلك لفهم االختالف بيِّنتا طريقتان حاليٍّا ويوجد
من العديد تصف ناحية، فمن بالفعل؛ انتقدتُه الذي الثقايف النفيس واالنهيار الهوية
باملتعصبني املتورطني أولئك السياسة والتفسريات الشعبية اإلعالم وسائل تفسريات
«الخاص (الغربي) الحياة أسلوب تدمري عىل العزم عاقدي العقل، فاقدي واألصوليني
وتنظيمات بأيديولوجيات واملتأثرين «رشيرة»، كنماذج إال فهمهم يتعرسَّ الذين بنا»،
الشهرية. بوش عبارة يف الرش» «محور تشكِّل التي الدول بينها ق تنسِّ دول، ترعاها

ضدهم. اإلرهاب» عىل «حرب شنُّ هي املالئمة الوحيدة واالستجابة
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مثل اجتماع وعلماء مؤرخني عمل من مستمد بعيد، حد إىل مختلف إطار وينظر
وجابرييل جلني وسارة ويفيوركا وميشيل لنتني وأالنا فارار وماكس روي أوليفييه
الغرب يف املسلمني الشباب بني اإلسالمية الراديكالية ظاهرة إىل زبيدة، وسامي َمرانيش
وقطًعا دينية، استجابة مجرد ال مها، تفهُّ يمكن «سياسية» استجابة أنها عىل تحديًدا
يف النظر عند ما حد إىل صلة ذات املرضية املسائل تكون وقد مرض. أنها عىل ليس
التي النصيحة أن الحظ لكن بالفعل. االنتحارية التفجري بعمليات قاموا الذين أولئك ِسرَي
الدين ال أنه تؤكِّد فتئت ما والداخلية الخارجية وزارتَي إىل ۲۰۰٤ عام تقرير أسداها
من بدًال يشدد فالتقرير بحق؛ املهمة املحركات هي الفردية األمراض وال ذاته حد يف
غريهم يعانيه الذي البطالة مستوى أمثال ثالثة يعانون بريطانيا مسلمي أن عىل ذلك
يتعرَّضون وال البلد، يف حرمانًا األكثر املناطق يف يقطنون وأنَّهم بريطانيا، مواطني من
بني سائًدا غضبًا ثمة أن عدة مرات التقرير وذكر أيًضا. للتمييز وإنما فحسب للحرمان
فلسطني بمسألة يتعلَّق فيما سيما ال الغربية، الخارجية السياسة إزاء املسلمني الشباب

والعراق. وأفغانستان وإرسائيل،
عىل واألوروبيني الربيطانيني الشباب بني السائدة اإلسالموية النزعة تفسري وإن
أنها عىل الظاهرة هذه رؤية يمكن أنَّه يعني السياسية الراديكالية صور من صورة أنها
الشمالية وأمريكا أوروبا غرب يف للشباب اليساري الجناح دفع األقل، عىل جزئيٍّا تشبه،

تالها. وما العرشين القرن ستينيات إبان الراديكالية تجاه
سوى له يتوافر ال والثوري الراديكايل اليسار أن يف يكمن املرة هذه االختالف أن إال
الفرتة يف الشباب من الراديكاليني يجتذبان انفكا ما اللذين والتأثري الجاذبية من القليل
والعاملي املؤقَلم غري النقي» «اإلسالم جاذبية اليسارية باأليديولوجيات واستُبِدل املاضية.
الوطنية يَغ الصِّ بها تتسم التي السياسية والتنازالت الثقايف التوفيق نزعة تلوِّثه لم الذي
املساجد عن كذلك املسلم الشباب وانفصل ومرص، واملغرب باكستان مثل بلدان يف لإلسالم
التي للمعضالت م التفهُّ القلييل سنٍّا األكرب األجانب واألئمة الزعماء وعن بها، املعرتف

املسلمون. الربيطانيون الشباب يواجهها
إسالمية أمة تكوين إىل الرامية املحاولة لهذه بالقطع محوريٍّا اإلنرتنت ظهور كان
ومواعظ أيديولوجية نصوص من ذلك يصحب بما إسالمي، عاملي مجتمع أو جديدة،
إنشاء عاملية و«مجتمعات» شبكات تكوين ويتيح اآلن. بسهولة تتوافر تجنيدية ورشائط

ماضية. حقبة يف تخيُّلها املمكن من يكن لم والفعالية التنظيم من صور

130



اإلسالمية» و«املسألة واالنتماء الوطنية الهوية

۲۰۰۱ عام اضطرابات يف الضالع معظمه، يف املسلم الشباب إىل التطلُّع أيًضا ينبغي
مختلف، سياق إطار يف — الراديكايل اإلسالم إىل انجذابًا األكثر وغريه — بريطانيا يف
شبابًا تشمل التي العفوية والحركات األحداث من سلسلة ضمن جزءًا يشكِّل أنه عىل
ثمانينيات ففي العرقية. األقليات جماعات مختلف إىل ينتمون للمدن الفقرية األحياء من
معارك خاضوا الذين هم األفريقية الكاريبية األصول ذوو الشباب كان العرشين، القرن
القرن تسعينيات يف أما والحرمان، التمييز عىل برشاسة واحتجوا الرشطة ضد ضارية
من هم املسلمون الشباب كان فقد والعرشين، الحادي القرن من األول والعقد العرشين
أنها عىل املسلمني الشباب راديكالية لرؤية طريقة هذه أخرى، ومرة املعركة. خاضوا

الدينية. الدعائم بعض عىل ارتكزت وإن األول، املقام يف سياسية ظاهرة
يُحِدث اإلسالمية الحركات يف فاالنخراط االعتبار؛ يف بدورها الذكورة عنارص وتدخل
— يُدِرج إنه وحتى الواقع، من النابعة «الخشنة» التمرد صورة يف ثوريٍّا دينيٍّا تحوًُّال
من القوي «الفتى مثل املحلية الثقافية اإلشارات من املزيد — ماييس مثل لباحثني وفًقا
الراديكالية. اإلسالمية الشخصية توليفة ن يكوِّ الذي الخليط يف يوركشري» من أو الشمال
تذكِّر والرأسمالية لإلمربيالية عنارصمناهضة أيًضا اإلسالموية أيديولوجيات وتقدِّم
تجاه للشباب العام بالتحول بمقارنتها االقتناع يعزز مما السابقة، املاركسية باالنتقادات
التنديدات طريق عن اإلمربيالية مناهضة وتتأجج العرشين. القرن ستينيات يف الراديكالية
غزو وأحدثها األوسط، الرشق يف األحداث مجرى تشكيل يف وتدخالته الغرب بتورُّط
الغرب لدى املعايري ازدواجية إزاء املستمر الغضب طريق وعن والعراق، أفغانستان
تسلُّحها إدانة أو املتحدة األمم لقرارات انتهاكاتها عىل إرسائيل محاسبة عدم يف البادية
يتجىلَّ الذي االستهالكية للنزعة املوجه النقد مع الرأسمالية مناهضة وتتداخل النووي.
واملرأة — عموًما الشعبية للثقافة املتزايد االصطباغ من واالشمئزاز املتشدد التديُّن يف
وكما الجديدة. اإلسالموية النزعة يتصدر الذي الجنسية، السلعية بالصبغة — خصوًصا
من املثال، سبيل عىل الراديكالية، التحرير» «حزب جماعة تمكَّنت فقد لويس، يروي
ستوك يف اإلباحية الكتب لبيع محل افتتاح منع تستهدف محلية إسالمية حملة م تزعُّ
الرشكات انتقاد عىل أيًضا الرأسمالية ومناهضة اإلمربيالية مناهضة وأجمعت ترنت. أون
إنتاج يف كبنجالديش اإلسالمية البلدان يف للعمال املستغلة املصانع تستخدم التي الغربية

الغربية. األسواق أجل من بخسة بأسعار املوضة أزياء من كبرية كميات
االجتماعي الحرمان بني ومبارش بسيط اتصال ثمة ليس سابًقا، أكَّدُت كما أنه، إال
تمام الحكومية والهيئات الباحثون أدرك وكما اإلسالمية، والراديكالية واالقتصادي
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يف املنخرطني هم فقط العاملة الطبقة إىل املنتمون املسلمون الشباب ليس اإلدراك،
الطبقة إىل املنتمني املسلمني الشباب من مساٍو عدد يوجد أنه فيبدو الراديكايل، اإلسالم
طبية أو علمية خلفية من يكونون األحيان أكثر ويف جامعيٍّا، تعليًما تلقوا الذين الوسطى
حتى وحاليٍّا العربي العالم (ويف الغرب يف الراديكايل اإلسالم إىل ينجذبون هندسية، أو

نيجرييا). يف
كذلك تتمتع التحرير» «حزب مثل الراديكالية اإلسالمية الجماعات أن أيًضا الحظ
أكثر موقًفا عمد عن اتخذوا قد يكونون فربما املسلمات، السيدات لبعض جذب بعوامل
عىل الحصول يف ورغبتهن مدبرة، زيجات يف الدخول عن املسلمات عزوف من ليربالية
ومربرات لالحتجاج سبيًال أتاحت ثم ومن السياسة، يف املشاركة يف وبالطبع عاٍل، تعليم

تقليدية. غري حياة أساليب لسلوك بديلة إسالمية
عىل عالوًة السياسيني، وممثليهم األوروبية الشعوب من رشائح لدى القلق ويستمر
مستحيالن، رشيكان الليربالية والديمقراطية اإلسالم أن من وغريهم، والصحفيني املثقفني،
يتطلَّب الوطنية الديمقراطية واملؤسسات الغربية السياسية التكوينات يف االندماج وأنَّ
وتوجهاتهم حياتهم وأساليب بالذات املسلمني معتقدات يف شاملة تغيريات إحداث
واألقليات العرقية األقليات من لغريهم بالنسبة ذلك يتطلبه مما ما حد إىل أكثر السياسية،
املفرتض باالنفصال للمسلمني السماح مسئولية بالطبع الثقافية التعددية لت وُحمِّ الدينية.
عىل تشجيعهم ومسئولية منها، ونفورهم السائدة الليربالية واملعتقدات املؤسسات عن

ذلك.
أوروبا؟ بمسلمي املتعلقة املخاوف تلك ملثل منحه ينبغي الذي املصداقية مقدار فما

والديمقراطية والعلمانية األوروبيون املسلمون (4)

واملسلمني أوروبا مسلمي من ا جدٍّ ضئيلة أقلية — رأينا كما — الراديكايل اإلسالم يجتذب
أوروبا؟ يف املسلمني اندماج يف معينة مشكلة ذلك من الرغم عىل توجد هل لكن العالم، يف
تقبًال يبدو ما عىل يُظهرون ال املسلمني أن يف باإليجاب العديدين رد أسباب أحد يكمن
العلمانية؛ عن الحديثة الغربية الفكرة ر يتصدَّ الذي والخاص العام املجالني بني للتمييز
من لجماعتهم خاصة وحقوق خاص ثقايف باعرتاف يطالبون وكأنهم يبدون فاملسلمون
تقدير يف املبالغة تتبني كثب، عن النظر عند أنه إال ثقافيٍّا، محايدين عام ومجال دولة
يطالبون املسلمني إن قيل املثال: سبيل عىل الصلة. ذات واملشكالت املسألة هذه حجم
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رغبوا عندما أو املدارس، مطاعم يف الحالل اللحم بتوفري طالبوا عندما خاصة بمعاملة
منذ إقراره تم الذي بالتقسيم تخل املطالب هذه إن ويقال العمل. يف الحجاب ارتداء يف
نزوًعا أكثر خاص مجال وبني العاملية إىل ونازع ثقافيٍّا محايد عام مجال بني بعيد أمد
احتجت كما بالطبع، فحسب ظاهريٍّا محايد العام املجال أن إال الثقافية. الخصوصية إىل
املعايري أن األمر وحقيقة بنجاح، التوازي عىل جنسيٍّا املثليني وحركات النسائية الحركات

تماًما. هيكليٍّا وتنظِّمه تخرتقه املثليني تقيص التي
املجتمعات يف العامة الحياة أساس باعتباره «للفرد» الغربي املفهوم َدسَّ وقد
ال املثال: سبيل عىل التاريخ. عرب الفرد لخصائص كنموذج الذكر الليربالية الديمقراطية
أو الرضاعة أو الحمل مثل خاصة ظروف بعبء يبدو فيما أبًدا مثقًال الفرد ذلك يكون
الجنس مثليي الرشكاء قبول إن حتى القاعدة، هي الجنسية الغريية وكانت الطفل، رعاية
وبامِلثل، املثلية. بالعالقات القبول مجال يف ضخًما ثقافيٍّا تحوًُّال تطلَّب العامة الحياة يف
الغالب) يف (الربوتستانتي املسيحي الشخص معيار أساس عىل الفرد ذلك ُشكِّل ما فدائًما
أو املدارس، يف الغذائي النظام أو الدينية األسس ذات الرسمية باإلجازات يتعلَّق فيما
يف بالحق املسلمون طالب عندما أيًضا العمل. محل يف للصالة وأوقات أماكن توفري
يطلبون بذلك يكونوا لم األوروبية، الدول يف وطنية كديانة باإلسالم الرسمي االعرتاف
بذلك االعرتاف تم وقد والربوتستانتية. والكاثوليكية اليهودية بالديانات املساواة من أكثر
أنحاء من وغريها وهولندا وأملانيا فرنسا يف رسمية صفة اإلسالم وُمِنح أوروبا، يف مؤخًرا

أوروبا.
خاصة، ملعاملة طلبًا اإلسالمي الدين مدارس بإنشاء املطالبة يف يكن لم وبامِلثل،
وتشري وغريهم. واإلنجيليون والكاثوليك اليهود بها يتمتع التي بالحقوق للمساواة وإنما
امتثلت وبريطانيا فرنسا يف أنشئت التي اإلسالمي الدين مدارس معظم أن إىل األدلة
ومما محمودة. أكاديمية مستويات تحقيق من وتمكَّنت الصارمة الوطني املنهج لقوانني
قدَّم فرنسا، يف الدينية املدارس يف بحثًا أجرى الذي بوين، جون أن أيًضا االهتمام يثري
والسلوك الجوار وحسن التسامح تشمل حسنة مدنية قواعد غرس عىل األمثلة من العديد
إيجابية قاطرات املؤسسات تلك مثل يجعل مما اإلسالمية، املدارس يف بالقانون امللتزم
أجرته الذي البحث أن بيد السائد. االتجاه عن وفصلهم تنفريهم من بدًال املسلمني لدمج
أن إىل ل توصَّ املتحدة اململكة يف الدينية املدارس جميع عىل تراست رانيميد مؤسسة
لم وأنه تذكر، ال تكاد املجتمعي الرتابط أجندة نحو املوجهة املسئوليات يف املشاركة
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املسلمني» «مشكلة هذه تكن ولم األخرى. األديان مع الحقيقية الحوارات من الكثري تَُدر
إلغاء أن وبما الدينية. االنتماءات جميع من املدارس يف متأصلة مشكلة وإنما بالذات،
زيادة من بد فال فرنسا، يف حتى وال األعمال، جدول عىل مطروًحا ليس الدينية املدارس
بمعايري حقيقي التزام وغرس أشمل، ديني منهج تدريس لضمان املدارس تلك تنظيم

الليربالية. الديمقراطية املواطنة
املسيح» «آالم فيلم مثل األفالم حظر إىل تهدف مسيحية جماعات محاوالت وتسلط
األصولية الدينية الجماعات بني القائم التوتر أن فكرة عىل الضوء جيبسون مليل (٢٠٠٠)
الواضح من أنه إال املسلمني، عىل مقصوًرا ليس الفني التعبري لحرية الليربالية واملمارسات
التمثيل يبدو فيما تتقبل ال األوروبيني املسلمني السكان قطاعات بعض األقل عىل أن
ملتهبة مناطق ذلك يخلِّف أن ح املرجَّ ومن الفنون، صور يف اإلسالم أو للمسلمني الناقد
املخرج حالة يف كما القتل، إىل املفيض العنف حد تبلغ قد متعصبة، عنيفة أفعال وردود
الدنماركية الرسوم قضية من أخرى، ناحية من كذلك، ويتضح جوخ. فان ثيو الهولندي
غري االستفزاز يف الضلوع عىل العزم عقدوا األوروبيني الفكر أهل قطاعات بعض أن
الرسوم حالة ففي التعبري؛ لحرية محدد إسالمي تهديد من عام تخوف إنماء بغية املربر
صحيفة محرر أن بالذكر الجدير من املثال، سبيل عىل محمد، للنبي رة املصوِّ الدنماركية
كان ،۲۰۰٦ عام األصل يف املسيئة الرسوم نرشت التي الصحيفة وهي بوستن، يوالندس
املسيحيني. إىل تيسء قد أنها أساس عىل للمسيح رسوًما ينرش أن ۲۰۰۳ عام رفض قد
األخري العشاء ر تصوِّ ملصقات بإزالة ۲۰۰٥ عام أكتوبر يف فرنسية محكمة وأمرت
أوساط يف جائرة مزدوجة ملعايري فعليٍّا وجوًدا ثمة أن ويبدو مسيئة. اعتُِربَت بطريقة

املسلمني. دون املسيحيني حساسيات لحماية استعداد يوجد حيث متعددة؛
الحديثة األوروبية القومية فالدول نطاًقا؛ أوسع قضية هناك النقطة، هذه ويف
والعرقية، القومية األقليات ثم ومن الدين، حول املتفاوتة التنازالت من مجموعة تعكس
يف الكارثية الدينية الحروب أنهت التي ،۱٦٤٨ عام وستفاليا معاهدة بعد تطوَّرت التي
تلك بعض عن تدريجي نكوص مع أوروبا يف املتنامي املسلمني وجود وتزامن أوروبا.
تُعتَرب كانت صدوع فتح إىل — التحديد وجه عىل الدين مجال يف — وأدَّى التنازالت،
الدول أن الواضح ومن فيها. رجعة ال العلمانية من موجة تحت بعيد زمن منذ مدفونة
إىل سبيلها يف فعًال وأنها جديدة، مواءمات تتطلَّب انتقالية بمرحلة تمر الغربية القومية

تدريجيٍّا. ن التكوُّ
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حول األوروبيني املسلمني بني دائرة حيوية نقاشات ثمة أنَّه إىل التنويه ويجدر
أكثر وطنية ثقافات من املكوَّن الجديد السياق يف اإلسالمية املتطلبات تفسري كيفية
العام بني والتمييز الجنسني، بني واملساواة الديمقراطية، قضايا وإن وليربالية. علمانيًة
وتنمية تشدًدا)، األكثر اإلسالمي املنظور من (املحرَّمة الفوائد ذات والقروض والخاص،
واملواءمة التفكري إلعادة اآلن تخضع ذلك، إىل وما الدينية، للممارسات الفردية النزعة
احتياجات تلبِّي ذاته الوقت ويف اإلسالمية املعايري مع تتوافق لكي مبتكر نحو عىل
«مسلمني كونهم كيفية بشأن الوضوح من أكرب قدر تحقيق إىل الساعية الجديدة األجيال
الجنسني بني باملساواة االلتزام أيًضا يشكِّلها حياة عيشهم ذاته الوقت ويف صالحني»

الليربالية. القيم من وغريها
الشعب من ٪۷٤ أن إىل ۲۰۰٦ عام يف استقصائية دراسة لت توصَّ فرنسا، يف وحتى
يف يعيش وأن ورًعا مسلًما املرء يكون أن بني تنافر ثمة ليس أنه يظنون كله الفرنيس
من أكثر الوطنية هويتهم الفرنسيني املسلمني تأكيد أرجحية وتتساوى حديث، مجتمع
تلك وتتفوق بذلك، األمريكية املتحدة الواليات مسيحيي قيام أرجحية مع الدينية هويتهم

األوروبيني. املسلمني من غريهم لدى مثيالتها عىل األرجحية
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اخلامتة
الحدود وعبور الثقايف والتواصل الثقافية التعددية قدًما: املّيض

جديد عاملي عرص إطار يف الوطنية

الثقافية؟ التعددية فشلت هل (1)

أن ويبدو ، وىلَّ قد الثقافية التعددية عهد أن قررت األوروبية القومية الدول أن جليٍّا يبدو
التعددية إىل اآلن تنظر الوطنية الشعوب من كبرية وقطاعات املثقفة والنَُّخب الحكومات
هجرة إزاء الفعل رد يف خطريًا خاطئًا تحوًال األقل عىل أو كارثية، باعتبارها الثقافية
عام بعد ما فرتة يف األوروبية للقوى السابقة املستعمرات من عادًة البيض، غري السكان

الثانية. العاملية الحرب نهاية يف ۱۹٤٥
للتشكيك أسبابًا الكتاب هذا يف قدَّمت لقد الكاملة؟ الحقيقة هي فعًال هذه هل لكن
البداية. يف عليها تبدو قد التي بالدرجة مقنعة سابًقا املطروحة الرواية كانت إذا فيما
يصعب خطريًا انحراًفا برمتها كانت الثقافة التعددية حقبة إن القائلة النظر فوجهة
التي العيوب وحتى قدمتُها، التي املتاحة األدلة مواجهة يف تناولها عند بها القبول
حتى أو كارثة كانت الثقافية التعددية أن استنتاج إىل بالرضورة تسوقنا ال َفت تكشَّ
«ما ملرحلة األحدث العرقية األقليات استقرار تزامن عن ما حد إىل نتج وقد فادًحا. ً خطأ
انفصام — الثالثي» «االنتقال املقدمة يف سميته ما مع دواًما أكثر نحو عىل الحرب» بعد
التصنيع، بعد ما مرحلة وبدء الغربية، األوروبية القومية الدول بني القائمة الروابط عرى
الثقافية التعددية وسياسات املهاجرون أولئك ل ُحمِّ أْن — الرفاه دولة هيكلة وإعادة



الثقافية التعددية

الوطنية الثقافة تفتت عن الالزم من أكثر املسئوليَة لوجودهم استجابًة صدرت التي
الحرضية املناطق يف والبطالة الوطنية، الهوية عىل طرأت التي ات والتغريُّ عامة بصفة
العامة، الخدمات من وغريهما والصحة التعليم عىل والضغط املساكن، ونقص الفقرية،
الثالثي، االنتقال شكَّله الذي الضخم التحول عىل أكرب بقدر األمر واقع يف ترتبت التي
األهمية ومع الثقافية للتعددية وتريًة وأرسع أحدث صور مع ذاته حد يف تداخل الذي

األوروبي. االتحاد مثل الوطنية للحدود العابرة للهياكل املتنامية
يف بكثري أعىل يكون الوطنيتني والهوية الثقافة عن باالغرتاب األقليات شعور وإن
الرسمية الجهات قاومت وحيث الزائرة» «العمالة نظام أعملت التي أملانيا مثل بلدان
غرس من — رأينا كما — فتمكنت فرنسا أما األمة. تراث يف الثقايف التنوع إدراج بشدة
باألقليات الجدِّي الرسمي االعرتاف غياب أن إال األقليات، يف الجمهورية املواطنة قيم
حاد استياء عنه تولَّد الفرص، تكافؤ لسياسات الفاترة الطبيعة ذلك يف بما العرقية،
بقطاعات الحجاب مثل الهوية لرموز الرسمية املقاومة حدت فيما املواطنة، حقوق باسم
تشدًدا. أكثر نحو عىل اإلسالمية الهويات إىل الرجوع إىل الكبرية املسلمة األقلية من كبرية
املسلمات. الشابات بني خاص نحو عىل ملحوظ الرجوع ذلك أن الواضحة املفارقة ومن
من أكرب أهمية املتنامية الطبقية والفروقات املتزايدة التفاوت ملستويات وكان
داخل االستياء مشاعر وتولُّد اجتماعية مسافات خلق يف الثقافية التعددية سياسات
املناطق عىل القائمة املزايدة عملية أن من الرغم عىل وبينها، العرقية الجماعات مختلف
التي واملحاوالت املتحدة، امللكة يف الحرضية املناطق مرشوعات تمويل استهدفت التي
القائمة املجتمعية املشاريع إىل خاصة بصفة التمويل توجيه بغية املحلية السلطات بذلتها
ترسيخ يف املضللة املحلية اإلعالمية والتغطية املساكن نقص مع تضافرت األديان، عىل

االستياء. مشاعر وتأجيج االنقسامات
يف للعمل الغربية األوروبية الدول جميع إىل ۱۹٤٥ عام بعد ما مهاجرو جاء
وارتفعت والنسيج، التحويلية الصناعات غرار عىل خطريًا تدهوًرا عانت التي الصناعات
االنهيار عبء أن والواقع املناطق. تلك يف هائًال ارتفاًعا والفقر البطالة مستويات
والفقر البطالة مستويات ارتفعت حيث العرقية؛ األقليات عاتق عىل وقع االقتصادي
ما عادًة بإنجلرتا، الشمالية واملدن الفرنسية الضواحي ففي وأكرب. أرسع ارتفاًعا لديهم
أو األغلبيات شباب لدى البطالة مستوى ِضعف يعانون بالذات املسلمون الشباب كان

مقلق. بمعدل الفقر برئ يف تسقط جاليتهم فتئت وما أمثاله، ثالثة
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عدم هي الثقافية التعددية تعرتي التي الرئيسية املشكالت إحدى إن قيل ما وكثريًا
اللذين والتمييز واالقتصادي االجتماعي الحرمان مواجهة يف كبري تقدم إحراز عىل قدرتها
مستويات وارتفاع التعليمي تحصيلها ضآلة يف يظهر ما وهو العرقية، األقليات تعانيهما
العرقية األقليات بني البطالة معدل ارتفاع وراء الرئييس السبب أن إال لديها، البطالة
التي الحرضية املراكز يف القديمة الصناعات انهيار يف يكمن — الشباب سيما وال —
التي ۲۰۰۱ عام تقارير رسمت وقد األصل. يف إليها هاجروا قد وأجدادهم آباؤهم كان
أحدثه الذي للدمار نسبيٍّا لة مفصَّ صورة الثالث الفصل يف التفصيل ببعض ناقشتُها
األقليات شباب عىل تأثريه سيما وال بربيطانيا، الشمالية املدن يف التصنيع عن االبتعاد
حددت — متعددة أخرى دراسات عن فضًال — التقارير تلك أن أيًضا تذكَّر العرقية.
يف املساهمة املهمة العوامل أحد باعتباره والخاص العام القطاعني يف العرقي التمييز

األقليات. لدى واإلسكان البطالة وضع
األقليات شباب بطالة من مرتفعة بمستويات الغربية األوروبية البلدان جميع تتسم
سياسات بتبنِّي ترتبط ال وهي تباينات، ثمة أن إال اإلجمالية، الفقر ومستويات العرقية
هولندا من أفضل بسجل والنمسا وأملانيا املتحدة اململكة فتحظى الثقافية، التعددية
ضمن هانسن راندل السياسة عالم أشار كما األقليات، ببطالة يتعلق فيما والسويد
الثقافية التعددية والسويد وهولندا املتحدة اململكة من كلٌّ تبنَّت فقد رأينا، وكما آخرين.
يف الثقافية التعددية إىل االفتقار ساهم فقد املطَّلعني، الباحثني ألغلبية ووفًقا أكرب. بدرجة
البطالة مستويات تكوين يف الفرص، تكافؤ تستهدف قوية سياسات صورة يف فرنسا،
وجمع العرقية باألقليات االعرتاف إزاء رسمي عداء وثمة األقليات، شباب لدى املرتفعة
األكثر الفرص وتكافؤ التمييز مناهضة تدابري أن ويبدو مصريها. بشأن اإلحصاءات
اململكة يف سيما ال السواء، حد عىل والخاص العام القطاعني يف اتُِّخذت التي فعالية
فيما أوروبا أنحاء باقي يف تحقق الذي من أفضل سجل تحقيق يف ساهمت قد املتحدة،
الهندية األصول ذوو الطالب ق تفوَّ املتحدة، اململكة ويف العرقية. األقليات ببطالة يتعلق
هذا لكن بالجامعات، وااللتحاق الدرايس التحصيل يف البيض أقرانهم عىل والصينية

الهجرة. قبل وتاريخها الرفيعة االجتماعية طبقتهم بأصل بعيد حد إىل يتعلَّق
الرشقية أوروبا من األحدث واملهاجرين والالجئني اللجوء طالبي وصول أن ويبدو
واملدارس اإلسكان عىل كبريًا عبئًا شكَّل قد الفائق» «التنوع ي ُسمِّ ما نشأة عن فضًال
إلزكاء املتطرف اليمني أمام الفرصة أتاح مما املناطق، بعض يف الصحية والخدمات
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منافع توزيع لتفاوت متناٍم إدراك ثمة بريطانيا، ويف للمهاجرين. املعادية املشاعر
زيادة عبء ومجتمعاتها العاملة الطبقة إقامة مناطق بعض تتحمل إذ وأعبائها؛ الهجرة
سوى األحيان أغلب يف املزايا يحصد وال الشحيحة، العامة واملوارد الوظائف عىل التنافس
بمقابل عقاراتها تجديد إمكانية لها تتوافر التي الوسطى الطبقة وأَُرس العمل أصحاب
يربط مما الكثري يوجد وال املنزليني. العمال من وغريهم نظافة عمال عىل والحصول زهيد
توارت الحاالت بعض يف أنه من الرغم عىل العمليات، تلك من بأي الثقافية التعددية
الهيئات بعض بذلتها محاوالت وراء املركزية والحكومة املحلية السلطات استعداد قلة
التدفقات تفرضها التي األعباء معالجة دون الناتج الثقايف» «التنوع لتمجيد الرسمية
لم «الحقة» ثقافية تعددية هذه أن إال املوارد. عىل الجدد املهاجرين من الوافدة الرسيعة
املوارد، من املزيد إتاحة يف الجوهرية املتطلبات أحد ويكمن فعليٍّا. املشكالت هذه تسبب
أسبابًا ر توفِّ التي الجديدة، التقشف حقبة ظل يف مستبعد أمر ذلك أن من الرغم عىل

للتشاؤم.
بعض يف أنه والواقع — فشلت قد الثقافية التعددية إن القول يجوز ال كان وإذا
أن أرى قدًما؟ امليض إىل حاجة من فهل — إلعمالها صادقة محاوالت تجِر لم الحاالت
اختتام أعتزم التي النقطة وهي اآلن، اليشء بعض مختلف طريق سلوك إىل حاجة ثمة

بها. حديثي
هناك التحديد، وجه وعىل الثقافية. بالتعددية وعالقتها الليربالية مسألة هناك أن إال
قاطع. حل لها يتوافر ال التي الفني التعبري وحرية التعبري بحرية الخاصة املعلَّقة املسألة
من — الثقافية التعددية نارصوا الذين جانب من حتى — املخاوف أهم أحد وينبع
جميع بإيالء املتعلقة عليها املرتتبة واملمارسة الثقافية، النسبية صور إحدى بأن إيمانهم
السياسية». «الكياسة من بدافع املفتوح الحوار وأد إىل أدَّت الكامل، االحرتام الثقافات

والضجة جوخ، فان ثيو الهولندي املخرج ومقتل رشدي، سلمان قضية وكانت
سيخي تأليف من مرسحية وسحب محمد، للنبي الدنماركية الرسومات حول ثارت التي
البؤر أشهر هي الذهبي، املعبد وهو السيخية، العبادة دور أحد يف تقع أحداثًا ر تصوِّ
فعلهم رد يف العجرفة بالغي كانوا وأعوانه رشدي إن القول ويمكن الحوار. لذلك الساخنة
بال مستفزين الدنماركية والرسوم جوخ فان ثيو فيلم وكان املسلمني، مخاوف إزاء األول
قدر عىل بمقتضاها املسيحيني حساسيات تحظى التي املزدوجة املعايري وإعمال مربر،

تخفيفية. كظروف إليه اإلشارة يمكن ذلك كل اإلساءة، من الحماية من أكرب
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الثقافية، للتعددية األساسية املبادئ مع املتعاطفني من العديد ومعي أرى أنني بيد
واملناقشة النقد تقبل عن العرقية األقليات من العديد عجز يف تتمثل حقيقية قضية
كان إن يتغري أن بد ال هذا أن منه املفروغ ومن متحرًرا، تقبًال الدين ألمور املفتوحة
وليربالية. علمانية األكثر الثقافية السياقات إىل أكثر تسرتيح أن الدينية الجاليات لتلك
داخلها يف النقاش من ا جدٍّ القليل سوى تُِدر لم األقليات مجتمعات إن القول ويمكن
واسع نطاق عىل ومناقشات جديٍّا اهتماًما يستحق، بل يتطلَّب، فاألمر املسائل؛ تلك حول
ميض رضورة أسباب أحد وهذا املجتمعات، تلك إطار يف حاليٍّا املتوافرة املنتديات يف

ذلك. تستلزم التي املجاالت وأحد قدًما، الثقافية التعددية
يف الذكي» و«التصميم الخلق نظرية تدريس مطالب أحرزته الذي التقدم أن بيْد
املحيطة الشائكة القضايا أن ح يوضِّ األمريكية املتحدة والواليات بربيطانيا املدارس منهج
املسلمني، عىل مقصورة ليست الدينية واملعتقدات الدين ووضع والتحرر بالعلمانية
عليها وتظهر باقية الدينية فاملدارس الثقافية. والتعددية العرقية، األقليات من وغريهم
للحوار املدارس تلك تعزيز تضمن محكمة قواعد وضع يف ونأمل االزدهار، دالالت جميع
وتعددية ليربالية مواءمة إحداث مزايا إزاء إيجابي نهج واتباع األديان بني الحقيقي

املجاالت. من وغريه الدين مجال بني وعلمانية

بالفعل؟ انقضت أنَّها أم النهائي الرتاجع طور يف الثقافية التعددية هل (2)

الثقافية»، «الحروب من بعقود مرورها من الرغم وعىل األمريكية، املتحدة الواليات يف
والرتاث التعليم مجال يف سيما ال اآلن، متأصًال الثقافية للتعددية العام املبدأ يبدو
العرقية، العالقات مجال يف املميزين املحافظني الدارسني أحد جليزر، فرسَّ وقد الوطني.

قائًال: اآلن» الثقافات متعددو «كلنا كتابه عنوان

والنساء لألقليات االنتباه من أكرب قدر إيالء نتقبل جميًعا رصنا أننا أقصد
االجتماعية الدراسات ميدان ويف األمريكي التاريخ يف لعبوه الذي والدور
العودة يف ترغب التي القلة لتلك يمكن وال املدارس، يف األدب وحصص
املتنوعة، الفرعية الثقافات تجاهل عىل انطوت حقبة إىل األمريكي بالتعليم
إحراز اآلن تتوقع أن ومنتهاها، الحضارة أوج تمثِّل أنها عىل أمريكا وتصوير

املدارس. يف تقدم أي
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أنحاء وباقي املتحدة اململكة يف العامة اإلعالم وسائل نقاشات بأنَّ التذكري ويجدر
فقد الثقافية، التعددية وأد يف الراغبون أولئك بالكامل عليها يهيمن لم الغربية أوروبا
إصدارات أهم — «اإليكونوميست» أحدها مستبَعدة، تبدو قد مصادر من التأييد أتى
ميل عليه أطلقت ملا ۲۰۰۷ عام القاطع برفضها — بريطانيا يف الوسط يمني اتجاه
أو الجدد» «املحافظني مثل ازدرائيٍّا مصطلًحا يصري أن إىل الثقافية» «التعددية مصطلح
من ساخرًة — باجوت اسم تحت بانتظام تصدر التي املقالة ذهبت فقد «االشرتاكيني».
املحدود الفصل أن إىل — الرشف وجرائم املدبر الزواج مثل السهلة األهداف انتقاء عادة
السياسات مجاالت عىل عنه املسئولية إلقاء بعيد حد إىل يمكن العرقية األقليات بني القائم
يف لكن الثقافية، التعددية سمات ببعض تحلَّت قد تكون ربما التي والتعليمية اإلسكانية
املقالة وتذهب عكسية. آثاًرا فيها ينتج أن القرسي االختالط شأن من كان ظروف ظل
ومستوى العرقية األقليات إىل املنتمني السكان من — متنامية قطاعات نجاح أن إىل أيًضا
إىل كذلك يشري — األوروبية البلدان من بغريها مقارنًة العرقية لألقليات بريطانيا دمج
إن تقول وهي نقمة. ال نعمة كان املتحدة اململكة يف الثقافية التعددية سياسات تبنِّي أن
األجيال بني القائم الرصاع عن نشأت الساخطني املسلمني الشباب من صغرية مجموعات
الكثري يوجد وال التصنيع؛ عن املبتعدة املناطق يف املرتفعة والحرمان البطالة ومستويات
الزواج من نسبيٍّا املرتفعة املعدالت وتشري االتجاهات. بتلك الثقافية التعددية يربط مما
سيما ال األخرى، البلدان يف مما أقل الثقايف االنفصال أن إىل كذلك والسود البيض بني

األمريكية. املتحدة الواليات
املساندين املفكرين كبار أحد جيدنز، أنتوني ِقبَل من مشابهة بحجج ُدفع وقد
للتعددية تأييده عن كذلك أعلن الذي الثالث»، «الطريق الجديد العمل حزب ملرشوع
أمور ضمن وقال، الجديد. العمل حزب ساسة من النقيض عىل ،۲۰۰٦ عام الثقافية
إىل ومستنًدا وجاهًال ا «فجٍّ كان الثقافية التعددية حول الدائر النقاش أكثر إن أخرى،
بغريها مقارنًة املتحدة اململكة يف املتطرف اليمني إخفاقات إىل مشريًا خاطئة»، مفاهيم
أن عىل دليًال باعتبارها وهولندا، وفرنسا وبلجيكا الدنمارك مثل: األوروبية؛ البلدان من
سائًرا — ودعا الثقايف، التنوع إدارة يف األوروبي االتحاد دول أنجح كانت بريطانيا
أصغر ال أكرب «قدر تحقيق إىل — إليها يِرش لم وإن ۲۰۰۱ عام تقارير ُخطى عىل
هولندا يف املطَّلعني املعلِّقني من العديد مشاعر يردد كان وبهذا الثقافية»، التعددية من

أرشُت. كما وفرنسا،
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عن التام الرسمي االبتعاد من الرغم عىل الليربالية، الحكومات ظلت ذلك، إىل إضافًة
عن النظر برصف الحال، عليه يبدو قد مما بها التزاًما أكثر الثقافية، التعددية حقبة

املواطنة. اختبارات
يحل إذ خطابي؛ االبتعاد ذلك أكثر أن إىل حق عن وفيسيندورف فريتوفيك أشار وقد
الثقافية التعددية إطار من كبري جزء زال وما الثقافية. التعددية محل اآلن «التنوع» تأييد
بسياسات االلتزام من انسحاب ثمة يكن ولم موضعه، يف ثابتًا سياساتها، وأغلب األصيل،
زال وما للتمييز. مناهض قائم ترشيع أي لتخفيف محاولة أي جرت وال الفرص، تكافؤ
يف املساجد بناء ومقاومة فرنسا يف الحجاب حظر وإنَّ خالفية، مسألة الثقايف االعرتاف
السابق، حده يتخطَّ لم الخالف ذلك إن القول يجدر لكن ذلك، عىل بارزة ألمثلة سويرسا
الرغم وعىل ضعًفا. فيها الثقافية التعددية عانت طاملا التي البلدان عىل مقتًرصا زال وما
فما االستيعابي؛ املذهب نحو شامل أو رصيح تدافع ثمة يكن لم الكثريين، مخاوف من
أكثر قيود إطار يف كان وإْن الثقافيني، والتنوع التعددية ملبادئ علني ترويج هناك زال
زالت ما االندماج تدابري أن إال اإلدماجية، النزعة بأشكال مرتبطة ما حد إىل إحكاًما
ال القومية اللغة بتعلُّم املواطنني مطالبة فإنَّ هانسن، راندل ذكر وكما نسبيٍّا. مخففة
األساسية الحقائق تعلُّم عىل يرسي ذاته والكالم الثقافية، للتعددية تهديًدا اعتباره يمكن
بعينها وقضايا حقائق أهمية حول الفارغ الجدل تنحية (مع الوطنية الثقافة بشأن

جانبًا).
من مدنًا أن وفيسيندورف فريتوفيك مجموعة تتضمنها التي املقاالت وتكشف
كرَّست ودبلن، وزيوريخ وفيينا وشتوتجارت كوبنهاجن منها أوروبا، أنحاء جميع
مع لكن الثقافة، التعددية ونجت وممارساتها، سياساتها يف بالتنوع الخاصة املبادئ
الزواج أو لإلناث التناسلية األعضاء تشويه شاكلة عىل املمارسات أن مفاده واضح مبدأ
التعددية لجنة توصيات من أيًضا اتضح ما وهو جائزة، غري ببساطة هي القرسي

باريك). تقرير باسم أكثر اشتهرت (التي ۲۰۰۰ عام بريطانيا يف العرقية
يُحدث لم الثقافية للتعددية املضاد العنيف» الفعل رد «خطاب أن يظن من يخطئ
ائتالف انتخاب يُظهر ذلك، عىل وعالوًة العرقيات. بني العالقات عىل سيما ال آثاًرا،
إىل بالنسبة الخطر عالمات بعض املتحدة اململكة يف الليرباليني والديمقراطيني املحافظني
إعادة يف رغبًة الحكومة يف املحافظون األعضاء يبدي ما بقدر الثقافية التعددية مستقبل
اإلمربيايل املايض عىل أكيد تعتيم يصاحبه قومية، أكثر اتجاه يف املدريس املنهج تشكيل

143



الثقافية التعددية

اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية إىل املستند اإلنسان حقوق قانون سحب ويف لربيطانيا،
قدَّمته ما كل ينجو أن كذلك ويُستبَعد فة. مخفَّ بريطانية حقوق بوثيقة عنه واالستعاضة
مواجهة يف سيما ال املجتمعي، الرتابط قضية إىل وتمويل مبادرات من العمل حزب حكومة

العامة. النفقات يف جذرية تخفيضات عىل ينطوي برنامج
املهاجرين االستحكاماتضد تضييق زيادة من الرغم وعىل للغاية، ح املرجَّ من أنَّه بيد
عىل «التنوع»، بمسألة عام بريطاني بالتزام يُحتََفظ أن األوروبي، االتحاد خارج من
األكثر الصور تستمر أن ح ويرجَّ التفسريات. ملختلف وُعرضة مائع مصطلح أنه من الرغم
إىل بالنسبة الفرص لتكافؤ العام والتأييد واألديان العرقيات بني التشاور من استقراًرا
وال أكثر. سيتناقص العام الخطاب يف الثقافية التعددية ذكر كان وإن العرقية، األقليات
بالنسبة الكبري» «املجتمع لفكرة االئتالف تأييد يعنيه ما السطور هذه كتابة وقت يتضح

العرقيات. بني العالقات إىل

الثقايف التواصل نحو (3)

وأيديولوجية سياسية نقلة أن — التحذيرات جميع عن النظر برصف — الواضح من
الثقافية؛ التعددية عن ابتعاًدا دائًما يمثِّل ال هذا لكن أوروبا، أنحاء جميع يف حدثت قد
ى يَُسمَّ أن يمكن ملا أشكال إىل وصوًال الثقافية التعددية ل التحوُّ ذلك يتخطَّى فأحيانا
رواًجا واكتسب الرسمية الخطابات يف بالفعل ظهر مصطلح وهو الثقايف»، «التواصل

أملانيا. يف ا خاصٍّ
التواصل عليه ينطوي الذي التأكيد يف االختالف إىل تشري التي العبارات إحدى تكمن
األوروبي االتحاد قائمة ضمن السابع املبدأ يف الثقافية، التعددية يتجاوز والذي الثقايف،
بني التفاعل كثرة «إن :(۲۰۰٤) املهاجرين» لدمج املشرتكة األساسية «املبادئ تضم التي
وتواصل االندماج.» إىل بالنسبة جوهرية آلية هي األعضاء الدول ومواطني املهاجرين
املهاجرين بشأن والتثقيف الثقافات، بني والحوار املشرتكة، «املحافل ذاكرًة العبارة

ذلك. إىل وما وثقافاتهم»،
والثقافات بالتنوع باالحتفاء االكتفاء عن عوًضا أنه يف هنا القصيد بيت ويكمن
يتعلَّق هنا األمر فإن الكالسيكية، الثقافية التعددية ِصيَغ بعض يف كما املختلفة
وإقامة والدينية العرقية الجماعات مختلف بني اللقاءات لتنظيم اإليجابي بالتشجيع
سياسات ه وجَّ الذي الفكر هو شك بال أيًضا هذا وكان املشرتكة. واألنشطة الحوارات
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املجالس عىل اقرتحت الربيطانية الحكومة إن حتى املتحدة. اململكة يف املجتمعي الرتابط
تقرص وأن واحًدا، مجتمًعا تخدم التي املرشوعات ل تموِّ أال األوقات من وقت يف املحلية
االقرتاح ذلك أن إال املجتمعات، بني تقرِّب التي املرشوعات عىل ذلك من بدًال مواردها تركيز
القرارات تلك مثل بأنَّ إقرار محله وحل الرصامة. مفرط يفرضرشًطا باعتباره استُبِعد
تلعب الواحد املجتمع منظمات وأن سيما ال املحيل، الصعيد عىل اتخاذها ينبغي التمويلية

املجتمعات. بني املشاركة ويف السائدة الثقافة يف املجتمعات دمج يف حيويٍّا دوًرا
يشكِّل لم الثقايف التواصل حوار أن إىل اإلشارة محمل عىل ذلك يؤخذ أن ينبغي وال
اآلن أكيًدا اعرتاًفا ثمة لكن سبق، فيما وممارستها الثقافية التعددية فلسفة من جزءًا
أنها عىل العرقية الثقافات تأويل رشك يف بسهولة سقطت الثقافية التعددية فكرة بأن
الداخلية املعارضة إىل وتفتقر ثابتة، جوهرية ومكونات بدقة، تعريفها يمكن حدود ذات
الالزم، من أكثر الجوهرية للنزعة عرضة كانت الثقافية التعددية إن أي للغاية؛ املهمة

بالرضورة. عليها تنص لم وإن
للحيز الالزم من أكرب حرية مساحة الثقافية التعددية يف «التعددية» مقطع يعطي
العرقية الثقافات بأن الظن إىل االنزالق يتيح بما الثقافية» «التعددية يف توافر طاملا الذي
ذلك من بدًال الثقايف التواصل مفهوم استخدام ويؤدي جامدة. بحدود تتسم والوطنية
طريق عن — بمفرده تماًما منعها يمكنه فال — الجوهرية النزعة هذه تقويض إىل
(وليس املختلفة العرقية الجماعات معتقدات وتداخل وتفاعل ترابط يتضمن ر تصوُّ بناء
دائمة الوطنية الثقافات من جزءًا باعتبارها حياتها، وأساليب وممارساتها املنفصلة)
التكنولوجية العوامل من كبرية مجموعة عن تنشأ لها حرص ال تغريات بسبب التقلُّب
أهم من عرقني املتسارعة والعوملة اإلنرتنت (وكانت والثقافية والسياسية واالقتصادية
عنارص بعض مع الصدد هذا يف مقرتحاتي وتشرتك املنرصم). العقد يف العوامل تلك
الثقافية التعددية األمريكية املتحدة الواليات تجاوز بكيفية املتعلقة هولينجر اقرتاحات

العرقية». بعد «ما منظور بتبنِّي
أال قصد، غري عن الثقافية التعددية شجعتها نزعة كذلك الثقايف» «التواصل يتجنَّب
الغربية وامُلثُل الثقافات مع تشرتك ال أنها عىل األوروبية غري الثقافات جميع معاملة وهي
ذلك، من النقيض وعىل رها، تطوُّ يف الغرب عن تماًما منفصلة وأنها القليل، النذر يف إال
بل — التاريخي بالرتابط واضح اعرتاٌف الثقايف التواصل أشكال من شكل أيَّ يتصدَّر
التي املشرتكة القيم عن فضًال العاملي، الصعيد عىل الثقافات بني — املعارص بالرتابط

الكوكب. هذا تاريخ من الثقافية الجغرافية الفرتات مختلف يف بذاتها كقائمة نشأت
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بني الوثيق التاريخي الرتابط ُطمس ما كثريًا الثقافية، التعددية روايات يف وحتى
هنتنجتون تصور سخافات أمام النهاية يف املجال يفسح ما وهو الغرب، وغري الغرب

املزعوم. الحضارات» «رصاع خالل من يتحدَّد، يزال وال تحدَّد، عاملي لنظام
أن يفرتض مضلِّل تاريخ عىل عداه» وما «الغرب بني الجامد التمييز ويرتكز
الثقافات من غريها عن معزل يف نشأت أنها يفرتض فريدة بسمات يتمتع الغرب
بل الحضارة، يف الغرب مساهمة من محوريٍّا جزءًا مثَّلت إنها ويُقال الغربية، غري
واالستعمار اإلمربيايل التوسع مرحلة إبان الغربية، الحضارية» «الرسالة من جزءًا شكَّلت
الرواية هذه وتؤكِّد املرحلة. تلك بعد وفيما األرضية الكرة من كبرية ألجزاء األوروبي
الوقت يف األمريكية املتحدة الواليات بقيادة املربرة)، العاملية (وسيطرته الغرب لصعود
والتصورات واملساواتية، القانون، وسيادة والحرية، والتسامح، الديمقراطية، أن الحايل،
وحتى اإلنسانية، والنزعة العلمية، والعقالنية الفردية، والنزعة اإلنسان، بحقوق املتعلقة
هذه وتذهب فريدة. غربية سمات جميعها الرومانيس، الحب وفكرة والجامعات، املدن
والرومان اإلغريق حضارتَي ن تضمَّ فريد تسلسل عرب نشأت السمات تلك أن إىل الحجة
وعرص الربوتستانتي)، اإلصالح سيما (ال واملسيحية القديمة)، الكالسيكية (العصور
الغربية الديمقراطية والحركات والصناعية، العلمية والثورات األوروبي، والتنوير النهضة
أنه عىل اإلسالم، ذلك يف بما «الرشق»، إىل يُنَظر ذلك، من العكس وعىل الحديثة.
واملفاهيم األقىص الرشق يف الكونفوشيوسية إىل خاصة بصفة ومستند بطبيعته، سلطوي
اإلسالمية واملعارضة الهندية، القارة شبه يف االجتماعية الطبقة عن الجامدة الهندوسية

العلمي. والبحث اإلنسانية والنزعة للعلمانية
الغطرسة لتلك التاريخي األساس أوروبا عىل تركيًزا األقل الروايات قوَّضت وقد
جاك عمل من املستخلصة النقاط بعض إىل النص، هذا ألغراض وسأشري، تقويض. أيَّما
سني وأمارتيا كامربيدج، بجامعة البارز املقارن والتاريخ األنثروبولوجيا عالم جودي،
هذه حتى أنه من الرغم عىل نوبل، جائزة عىل الحائز والفيلسوف االقتصادي الخبري
عن الغرب «إزاحة عملية يف غريهما الجادين الباحثني من كبري عدد ساهم اللحظة،

األحيان. بعض يف عليها يُطَلق كما املركز»،
ففي اإللهية؛ والذات الدين إزاء اإلنسانيني تنتاب التي الشكوك قضية أوًال لنتناول
وقت نفس يف امليالد، قبل السادس القرن يف اإللحادي الفكر مدارس ازدهرت الهند،
الرشق أنحاء من وغريها الصني عرب الطويلة مسريتها وبدأت الالأدرية، البوذية ظهور
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مثل األخرى الهندية الرئيسية النصوص بعض وتتضمن آسيا، رشق وجنوب األقىص
املوت، بعد والحياة اإللهية، والذات الدين، إزاء متشككة آراءً و«األوبنشاد» «الرامايانا»

الهندية. الفكر تقاليد يف تأثريها واستمر
عن أشوكا الهندي اإلمرباطور عربَّ فقد فريًدا، غربيٍّا مفهوًما أيًضا التسامح ليس
إسالمية شخصيات ثمة وكان امليالد، قبل الثالث القرن منذ بعناية مدروسة تسامح فكرة
القرن يف املغول إمرباطور «أكرب» تقبَّل فقد وتمارسه؛ التسامح إىل تدعو أيًضا بارزة
اعتناق ضد وكان الحقوق، تلك ع وشجَّ العبادة حرية مثل إنسانية حقوًقا عرش السادس
التسامح عىل خاصة بصفة شهري مثال املسلمة العثمانية واإلمرباطورية باإلكراه. اإلسالم
والياتها بموجب بالعيش الدينية للطوائف اتبعته الذي «امللة» نظام سمح إذ الديني؛
يف جنب إىل جنبًا ازدهار يف واملسلمون واليهود املسيحيون وتعايش الخاصة. القانونية

الوسطى. العصور يف اإلسالمية إلسبانيا الشهري الذهبي» «العرص ظل
التنوير، عرص بعد نشأ ر تطوُّ هو الحرية عن الغربية الفكرة بمنزلة اآلن يُعتَرب وما
والنساء العبيد بإقصاء — عليا طبقة حرية عن األرسطية األفكار عىل العثور ويمكن
التصورات ذلك يف بما اآلسيوية، التصورات من مجموعة يف — األخرى الفئات وبعض
حظيت حيث الصني ويف الرباهمة، حماية ن تضمَّ الذي االجتماعية الطبقات لنظام املؤيدة
التقليدية، األفريقية املجتمعات ويف بالحماية. (املاندرين) البريوقراطيني املوظفني حرية
والتابعني العبيد بمكانة جيلٌّ وعي فثمة «الحرية»، للفظ نظري يتوافر لم وإن حتى
عن مفرطة مبالغات نشأت وقد االستقاللية. من أكرب بقدر يتمتعون من ومكانة
الفهم إىل منها جزء يُعزى الثقافات، من وغريها الصينية الثقافة لدى السلطوية النزعة
إغفال عرب وأيًضا الكونفوشيوسية، داخل املختلفة لالتجاهات املركَّبة للطبيعة الخاطئ

املساواة. إىل نزوًعا األكثر البوذية الثقافية املكوِّنات أثر
توَصف أن األخرى، العديدة اإلنساني التاريخ سجل انتهاكات سياق يف يمكن، وال
املجتمعات يف وجودها ُحذف إذا إال غربية ابتكارات بأنها امللكية وحقوق القانون سيادة
ال عدد أشار مثلما ببساطة، العاملي التاريخ من الزراعية املجتمعات من وغريها الشفوية

واملؤرخني. األنثروبولوجيا علماء من يُحىص
يبتكروا لم بالتأكيد لكنهم «الديمقراطية»، لفظة ابتكروا من هم اإلغريق يكون ربما
ويف التمثيل، أشكال من شكل عىل الحصول يف «الرغبة أن إىل جودي فيشري ممارستها.
الثقافات من مجموعة إىل ويشري اإلنسانية»، بالحالة لصيقة هي املرء، صوت يُسَمع أن
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والسلطة القبائل شيوخ زعامة من بتحررها تستمتع التي األنحاء من وغريها أفريقيا يف
وضع إىل اضُطرَّت التاريخ عرب سلطوية الحكومات أكثر حتى أنَّه وذكر للدولة، املركزية
الشبه شديدة دويالت مدن الرافدين ببالد وكان اعتبارها. يف الشعبية واملطالب املشاعر
التاسع القرن حتى أكيًدا إيجابيٍّا تقييًما الديمقراطية تكتسب لم أوروبا ويف باإلغريقية،

عرش.
بالتقدمية يتسم ما لكل الفريد املنبع هو الغرب إن القائلة الفكرة تصديق يمكن وال
صحيحة غري بصورة الغربية للمؤسسات الحديثة يَغ الصِّ قراءة أُعيدت إذا إال السياسية
الكالسيكية للعصور استثنائي نحو عىل التبسيط ومفرطة انتقائية تأويالت إىل لتحويلها
املجتمعات بني الشبه أوجه تجاهل عن فضًال األوروبي، التاريخ عصور من وغريها القديمة

التقدمية. التطورات من وغريها بالديمقراطية يتعلق فيما الغربية وغري الغربية
الجوهري الرتابط تجاهل عىل كذلك عداه وما الغرب بني الشاملة التقسيمات تقوم

الغربية. غري الثقافات من الغرب يف الحادثة التطورات اقتباس ومدى الثقافات بني
والفلك املنطق وعلماء والفالسفة الرياضيني أن اآلن اتضح فقد تقدير أقل وعىل
قاموا والفارسيني والصينيني والعرب الهنود من وغريهم الطب مجال يف والباحثني
كانت بينما وأنه الغربية، للعلوم الالحق االزدهار إىل بالنسبة جوهرية كانت باكتشافات
يف والهندية الصينية والصناعات العلوم كانت الظالم، بعصور ُوِصف فيما غارقة أوروبا
أي عن بمراحل متقدمة الحرضيني واملعيشة التصميم عن فضًال الزراعة وكانت ازدهار،
حازت التنوير، عرص يف عرش، الثامن القرن أوروبا يف حتى أنه عجب وال الغرب. يف مما
ما فاقت واستساغة كبريًا إعجابًا والهندية والرتكية الصينية الحياة وأساليب الثقافات
األوروبية النهضة أن كذلك نعي اآلن ونحن األحيان. من كثري يف الغربية نظريتها حازته
اإلسالمية املجتمعات يف عملوا الذين للدارسني بالكثري تدين التنوير عرص سبقت التي
تخرج ولم إليها. وأضافوا وترجموها والعلمية، الفلسفية اإلغريق إنجازات وحفظوا
واملناطق الثقافات من بغريها ارتباطات دون النور إىل القديمة الكالسيكية العصور
قد التي لة املفصَّ االنتقادات كانت وأيٍّا القديمة. بمرص الخاصة سيما ال منها، واقتباسات
بقوة فيه شدد والذي واسًعا، جدًال أثار الذي السوداء» «أثينا برنال مارتن كتاب إىل ه تَُوجَّ
الكالسيكية اليونان ازدهار رؤية خطأ يف كبري شك ثمة ليس ملرص، االمتنان مسألة عىل
بالطبع. منفصلة «أوروبية» ظاهرة بالتأكيد وليس الداخل، من نابع ببساطة أنه عىل
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عامليٍّا إنسانيٍّا إنجاًزا الغرب، عىل حكًرا تُعتَرب ما كثريًا التي «العقالنية»، كانت
بقوة جودي إليها أشار نقطة وهي عداه، عما طويلة لفرتات الغرب فيه تخلَّف جماعيٍّا

الغرب». يف «الرشق هو: مالئم، بعنوان جاء الذي كتابه يف
املؤرخني من غريه أبحاث من وفري عدد إىل استناًدا — مقِنَعة حجة جودي ويسوق
عىل القائم والغرب السلطوي الرشق بني الجامدة الفواصل نصب من بدًال أنه مفادها —
الحضارة يف املزعومة الغربية» «املعجزة عن أسفرت التي الفردية والنزعة الالمركزية
األوراسية»، «املعجزة عن الحديث هو التاريخية الناحية من أكثر فاملنطقي الصناعية،
فريًدا ليس غربًا تتضمن لكنها الربونزي، العرص مرياث فيها املجتمعات تقاسمت التي
للغرب، وتأتَّى املتفوقة. والبحرية العسكرية التكنولوجيا طريق عن جزئيٍّا تميَّز تماًما
عىل يسيطر أن والثقافة، والعلوم التكنولوجيا مجاالت يف عداه مما الكثري اقتبس الذي
لقرون، والتكنولوجية االقتصادية الناحية من تقدًما أكثر كانت األرضية الكرة من أجزاء
ازدهار أتاحت التي واألخالقيات الزواج نظم مثل متعددة اجتماعية سمات يف مشارًكا
إن إذ االنتهاء؛ عىل اآلن الفرتة هذه وتشارف الرشق. يف التحويلية والصناعات التجارة
السيطرة نمط وتحويل األمور، مقاليد لتويلِّ متأهبًة اآلن تبدو الرشقية االقتصادات بعض

املايض. يف الحال عليه كان كما أكرب، بقدر الرشق تجاه والتفوق
عرش عرشوالتاسع الثامن القرنني يف الغربيَّني واالستعمار اإلمربيايل للتوسع كان وقد
مما العربي، األوسط الرشق ويف الهند مثل بلدان يف األثر عميق العرشين القرن وأوائل
واملؤسسات الحكم وأشكال واألدب اللغات فيها امتزجت عادية غري مختلطة ثقافات ن كوَّ
األوروبية، الحروب خوض استطاعت مجتمعات لتؤسس الحديثة، الجامعات مثل الغربية
توفري استطاعت ثم ومن املبارش، االستعماري الحكم من للتخلص النهاية يف وقاتلت
أوروبا القتصادات الرخاء تحقيق يف حيوية مساهمة قدَّمت التي الرخيصة العمالة

الثانية. العاملية الحرب بعد ما مرحلة يف الغربية
عميًقا تأثًرا تأثرت قد السابقة املستعمرات من القادمة السكانية املجموعات كانت
الحكومية املخاوف من الرغم عىل الغرب، مع السابقة التبادلية العمليات بتلك بالفعل
أصول «ذوو «ملونون» و«هم» . التحرضُّ عديمو البرشة» داكنو «أغراب أنهم من والشعبية
لكنها تماًما مختلفة ومؤسسات بقيم تتمتع حضارات إىل وفدوا أنهم يُفَرتَض عرقية»

عاملية. نزعة ذات وديمقراطية ليربالية
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شعوًرا يبث الذي الغربية، للهوية التكوين لهذا ن متمعِّ تحليل اآلن أُجِرَي وقد
يف سيما ال االختالف، تمام املختلف الغربي غري مقابل يف التحرضُّ الفريدة بشخصيتها
من محددة متعمقة رؤية إىل التوصل يُالَحظ أنه بيد االستعمار». بعد ما «دراسات مجال
العميق األوروبية القومية الدول تكوين تأثُّر كيفية أبرز فقد املزدهر؛ البحثي املجال هذا
— الشهري «الحكوماتية» لقب فوكو منحه فما واإلمربيالية. االستعمارية بمرشوعاتها
صلة، ذوي وخرباء خصوًصا، تُجَمع معلومات باستخدام نظامية، بصورة الشعوب ُحكم
ابتدأه الذي األصابع، بصمات استخدام ذلك يف بما باستمرار، تدقيًقا تزداد ومراقبة
املستعمرات. حكم أجل من َرت طوِّ طرق من أصوله يستمد — الهند يف الربيطانيون
العمالة توفري بغية والنخبة للعامة النظامي التعليم إتاحة إىل الحاجة أيًضا وترتبط
حتى بريطانيا ويف االستعمارية. باملرحلة املدنية الخدمة كوادر إىل إضافًة املنضبطة
يَُعد ولم الهند، يف أوًال ُجرَِّب و«التهذيب» التثقيف صور كأحد اإلنجليزي األدب استخدام

بعد. فيما إال تربوية كتقنية بريطانيا يف استرياده
املستعمرات، إىل الرجوع دون أوًال األوروبية الدول تشكَّلت أن يحدث لم آخر، بمعنى
الدول اتخذته الذي فالشكل املستعَمرة؛ املجتمعات عىل مؤسساتها فرضت فقط وبعدها
حكم لتويل البداية يف أنشئت بمؤسسات بشدة متأثًرا كان ذاته حد يف األوروبية القومية

املستعمرات.
«التواصل مفردات إىل الثقافية التعددية مفردات لتحويل اآلن ة ملحَّ حاجة ثمة
عىل الضوء تسلِّط والتي عليها يرتكز التي األسس إىل مشابهة نقلة تصحبه الثقايف»،
للتصورات «الحضارات» تقاسم كيفية وفهم الثقافات بني الوثيق التاريخي الرتابط
غري الثقافات تقديم كيفية سيما وال ذلك، إىل وما والعقالنية والحرية بالتسامح املتعلقة
فالحداثة لها. املالئمة املؤسسات وإنشاء األفكار هذه تطوير يف حيويٍّا إسهاًما الغربية

مشرتَك. أورايس إنجاز وإنما فريدة، غربية ظاهرة ليست
من جاءوا أشخاص من أكثر ليسوا أنهم عىل الغربيني غري املهاجرين إىل النظر وإنَّ
طريق يف كربى عقبة يشكِّل فريد، غربي حياة أسلوب إلضعاف الحداثة قبل ما عرص
الدول به تتسم الذي الفائق» «التنوع إلدارة مالءمًة أكثر ومؤسسات مبادئ تطوير
إىل بالنسبة الحوار محورية تتطلب وال والعرشين. الحادي القرن يف األوروبية القومية
بل باهتًا، احرتاًما األخرى» «الثقافات إيالء مجرد الثقايف للتواصل جديدة مبادئ تطوير
املشرتكة القواسم تلك بها توفر التي والكيفية بالفعل تقاسمه جرى ما ملقدار تفهًما

املشرتكة. التفاهمات من املزيد لتكوين أساًسا
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ر تصوُّ طريقة يف فروقات وجود استمرار درجة من ينتقص ما هذا يف وليس
وممارستها املدنية، واملسئوليات املدني والسلوك الجنسية والحياة والحقوق الحريات
بأن يَُسلَّم وقتما لكن الثقايف. التنوع ذات األوروبية القومية الدول مجتمعات شتَّى بني
نوعها من فريدة كونها يُفرتَض التي الغربية الصور وأن ومشرتَكة، مرتابطة التواريخ
املجتمعات جميع وأن الغربيني، وغري الغربيني بني مشرتكة إنجازات الواقع يف هي
للحقوق السليم التأويل بشأن نفسها عىل منقسمة العرقية األغلبية فيها بما العرقية
بخصوص املحافظني تحفظات يف (فكِّر املدني والسلوك الجنسية والحياة والحريات
العرقية الجماعات مختلف عرب ذلك وغري والقسيسات الجنسية واملثلية اإلجهاض قضايا
ِصيًَغا برسعة يطورون األوروبيني غري املهاجرين من األحدث األجيال وأنَّ واألديان)،
ثقافات وجود فكرة فإن املسيحية»، «أوروبا وثقافات آبائهم ثقافات من جديدة مختلطة

فأكثر. أكثر مالئمة غري تصبح «نحن» ثقافاتنا عن ومنفصلة مكتملة «أخرى»
تصبح التي ع التوسُّ دائمة الوطنية» للحدود «عبور حقبة من جزء اآلن نحن
عديد ويف تعقيًدا، أكثر السابقة و«أوطانهم» وأسالفهم املهاجرين بني الروابط فيها
تكلفًة، األرخص الهاتفية االتصاالت تطور رسعة بسبب االزدياد يف تأخذ األحيان من
العرقية، األقليات هويات عن فضًال الوطنية، والهويات واإلنرتنت. الجوية، والرحالت
أمًرا اآلن الهويات تعدد انتشار أصبح وقد حدة، األكثر للعوملة استجابًة التبدُّل يف آخذة
أفراد من العديد يصبح «العاملية» نحو جديد اتجاه ذلك ويالزم واسع. نطاق عىل موثًقا
الحياة وأساليب الثقافات بني التبديل يف براعًة أكثر ظله يف السكانية واألغلبيات األقليات
مثل عوامل عىل ومعتمدة متفاوتة العمليات تلك مثل تكون أن املحتم ومن واللغات.
أن متزايد نحو عىل جليٍّا صار فقد ذلك، ومع والعمر. والجنس الدخل ومستوى الطبقة
الرتابط من كثافة األكثر األنماط مع انسجاًما أكثر منظورات استبدال إىل حاجة ثمة

السابق. يف سادت التي القومية الدولة عىل املرتكزة باملنظورات العاملي
ثقايف تواصل إقامة يكون ال والعاملية، الوطنية للحدود العابرة املرحلة هذه ويف
حدوثه إمكانية تزداد أمر وإنما فحسب، رضوريٍّا أمًرا الدولة حدود داخل بحقٍّ حواري
كتابه يف قدَّمها التي الحوارية، الثقافية التعددية لفلسفة باريك صيغة وتوفر أيًضا.
مالءمًة، أكثر نحو عىل باريك ره طوَّ مبدئيٍّا، منربًا الثقافية» التعددية يف النظر «إعادة
املختلطة وهوياتها الجديدة والجاليات املرتابطة، بالتواريخ االعرتاف من املزيد أدرج كما
جديدة «سياسات كتابه يف القومية، الدول شعوب داخل للعاملية جديدة وصوًرا واملتعددة،

.(۲۰۰٨) الهوية» لتكوين
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ُقوِّض ما دائًما املجتمعي؟ والرتابط االندماج مثل ملفاهيم املتوقع املصري ما
فيه، املرء يندمج أن يُفَرتَض ما ملاهية السليم التحديد عن عجزه بسبب «االندماج»
هي التي ذلك، إىل وما والتسامح الحرية مثل الغربية بالقيم املتصل األوسع باملعنى إال
املدني. والسلوك امللموسة بالسياسات يتعلَّق فيما سيما ال وشكوك، جدل مثار الواقع يف
تتضمن واقعية غري حاالت يبدو ما عىل املجتمعي» و«الرتابط االندماج من كلٌّ ويطرح
ذات الديمقراطية الثقافات مع وغريهما، وأمني توليل أشار كما يتنافيان، وتوافًقا، ركوًدا
وجود من بالطبع بد ال أنه من الرغم وعىل بالحياة. النابضة السليمة والنقاشات التعددية
القواعد من كلٍّ ترك فيجب الخالفية، القضايا وحل واملشاركة للنقاش نسبيٍّا ثابتة قواعد
بني املواءمات تهيئة ذلك ويستهدف واملنطقي. املسبَّب االعرتاض أمام مفتوحة والحلول
بدًال «َوحدة» بوجود شعوًرا بدوره ينمي مما املجتمعات من وغريها العرقية الجماعات

و«هم». «نحن» مشاعر ترسيخ من
التمويل سيكون الثقافية، العدائية األعمال ل وتأصُّ املوارد ندرة ظروف ظل ويف
بناء ومواقع واإلسكان، املجتمعية، املرافق من وغريها والرياضة، الرتفيه، سبل إىل ه املوجَّ
معها التعامل يمكن ال لرصاعات ُعرضًة املعابد، من وغريها اليهودية واملعابد املساجد
يف والتنازل والوساطة الثقة عىل تقوم الوقت مرور مع عالقات ببناء إال بنَّاء نحو عىل
ُسبًُال ر توفِّ وغريها ليسرت مثل مدن يف عدة مبادرات ذكرُت وقد املناسبة. املناقشة محافل

الصدد. هذا يف األمام إىل للميض
مثل العامة بالقيم القبول إىل الحاجة بشأن شامل اتفاق إىل التوصل إمكانية وإنَّ
الثقايف والتواصل الرتابط نتيجة ذلك، إىل وما الفردية والحقوق الثقايف والتنوع التسامح
بني التام التنافر وإنَّ مقبولة. تنازالت إىل ل التوصُّ مهمة تيسري إىل يؤدي بالفعل، القائم
أجيال برتعرع أرجحيته وتتناقص نادر، أمر واملعاني القيم حيث من الثقافية الجماعات
جميع قبول يتطلَّب ال الثقايف التواصل أن إال العرقيات، متعددة خلفيات عىل جديدة
تاريخها حول منقسمة األمم جميع أن والواقع — األمة لتاريخ ذاتها بالرواية املواطنني
متعددة السياقات يف تنشأ التي العملية القضايا ألغلب املقدَّمة الحلول تحتاج وال —

املحكم. التوافق من النوع ذلك العرقيات
أيرلندا بني املسافات كبعد مسافات تفصلها مناطق من الدروس بعض تعلُّم يمكن
هيوستن أبحاث ح توضِّ كما — املدنية الجمعيات أُنشئت حيث وجوجارات، الشمالية
رأبًا أو منًعا املشرتك؛ باالنتماء كاٍف وشعور االختالط تعزيز بهدف — وفارشني
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أيًضا وتُبني والدينية. العرقية واملجتمعات السكنية األحياء بني تنشأ التي للصدوع
أن فانكوفر تتضمن الحرضية املراكز من مجموعة عىل أُجِريَت التي اإلثنوغرافية األبحاث
األلفة من صور بتكوين تسمح الجريان بني القاعدة من النابعة والصداقات املفاوضات
هذه كانت وإن املحيل»، املستوى عىل «العاملية هيربت سماها التي العرقيات متعددة
مدى عىل الزمن مرور مع أيًضا سماتها تتغري عملية وإنما البعد، أحادية عملية ليست

املتعاقبة. األجيال
تتضمن ال طبيعية» تفاعالت وليدة «عملية أنه عىل الثقايف التواصل إىل النظر ينبغي
بني الحوار وإقامة االختالط بأنَّ ثاقب وعي إىل املرشوع ويحتاج نهاية. نقطة بالرضورة
الرسمي االتصال وأنَّ القريب، املدي عىل الرصاع من املزيد عن أيًضا يسفر قد العرقيات
للرقابة تخضع التي بحذر لها امُلخطَّط السياقات يف أكثر ثماره يؤتي العرقيات بني
كل كانت وإن الحالة، دراسات من كبري عدد من دروس وتتوافر املستمرَّين. والتنظيم
ديمقراطيٍّا مقرََّرة وصوًرا محلية ومبادرات محلية معرفة وتتطلَّب نوعها من فريدة حالة
اتباع سيلزم أنه الواضح من آخر، صعيد وعىل العرقيات. بني واملناقشات األنشطة من
تحملها التي الهويات تعددية إزاء والوطني، املحيل املستويني عىل تسامًحا، أكثر نهج
مقنع سبب ثمة ليس التحديد، وجه وعىل الوطنية. للحدود عبوًرا أكثر عرص يف الشعوب

الوالءات. من غريه عىل املثال، سبيل عىل الرياضة يف الوطني، الوالء تغلُّب لرضورة
القضائية» الوالية اختيار «حرية مثل للتعميم قابلة مؤسسية وأشكال عمليات ثمة
نارصه الذي التنوع» نظم بني «الحوار واستمرار شاترش، إيليت لواءه رفعت الذي
الهندوس مطالبة مع املحلية والسلطات املحاكم تعامل طريقة األخري ويسوق جريللو.
وربما جيد، كمثال بريطانيا يف الجنائزية شعائرهم بعض تالئم محارق بتوفري والسيخ
لجميع مقبولة تنازالت عن العرقيات بني الحوار بها يسفر أن يمكن التي للكيفية نموذج،
يف حديثًا أُقيمت التي الثقايف التواصل مشاريع عىل لألمثلة مصدر وأفضل األطراف.
وود فيل تأليف من (۲۰۰٨) الثقايف» التواصل «مدينة كتاب هو الشمالية وأمريكا أوروبا
وأولدهام للشباب برينهام مرسح بني ما نوقشت التي املبادرات وترتاوح الندري. وتشارلز
لفانكوفر، املجتمعية واملراكز الدنماركية، واملكتبات املجتمعي، الرياضة برنامج يف يونيتي
«اإلدارة ى املسمَّ تورين ومرشوع بروتردام، املاس» نهر ضفاف عىل «االختالط ومرشوع
الشباب مع للعمل الشارع إىل الثقافات» بني «وسطاء أنزل الذي للرصاع» اإلبداعية
االتجاهات عىل الوقوف «بغية املستقرين والسكان الجدد والوافدين الجائلني والباعة
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املشرتكة». باملرشوعات والقيام املشرتكة األرضية وإيجاد الرصاعات، واستباق ة، املستجدَّ
الجزائر من تورين انتقاها عاملني ثمانية من مكوَّنة مجموعة أول أصول وانحدرت
املجموعة نوعية بالضبط وهي وإيطاليا، والربازيل وبريو ورصبيا واملغرب والكونغو
ويف أوروبا يف الجديدة املدن يميِّز الذي املستجد الفائق» «التنوع مع للتعامل الالزمة

بدورها. الشمالية أمريكا

املاس» نهر ضفاف عىل «االختالط مرشوع يف كما الناس، بني الحوار إقامة :1 شكل
الفاصلة.1 الحواجز كرس يف فعاًال يكون أن يمكن بروتردام،

الثقافية، التعددية اقتضت مثلما تماًما مالئًما، يقتيضتمويًال الثقايف التواصل أن إال
العرقية، األقليات تعانيها التي املساواة وعدم العنرصية قضايا بمفرده يعالج أن يمكنه وال
للتعامل حيوية أهمية تشكِّل التي الجنسني، وبني الطبقات بني األشمل املساواة عدم وال
مجتمعات يف السائدة االجتماعية الروابط عىل وللحفاظ املختلفة األعراق بني بكياسة
التصنيع، عن االبتعاد تحديات وتواجه االستهالكية والنزعة الخصخصة فيها تزداد
الدولة، مستوى دون الوطنية األقليات بها تدفع التي االنفصالية اإلقليمية واملطالب
أيًضا الثقايف التواصل ويتطلب (االجتماعية). الرعاية خدمات من الجذرية واالقتطاعات
واالهتمامات الهويات ومختلف والعمر للنوع املتداخلة النطاقات عرب التفاهم جسور مد
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والعقائدية العرقية االنتماءات يميز عالم عن بنفسه ينأى أن من له بد وال األخرى،
محرًكا تشكِّل التي العاملية التفاوتات يمس أن دون األخرى، االنتماء أشكال سائر عىل

الغرب. إىل الرشق ومن الشمال إىل الجنوب من األشخاص لهجرة أساسيٍّا

هوامش

(1) Photo courtesy of Welkom in Rotterdam.
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