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مهند مصطفى

:سياسة االعتراف والحرية
نظري تحت طائلة الراهن العربي
سجال وإطار
ّ
Politics of Recognition and Liberty:

Debate and Theoretical Framework in the Current Arab Context
 والتي نتج عنها حقوال.، يرمي هذا البحث إلى نقاش نقدي لمنظومة سياسة االعتراف:ملخص
 يقترح البحث الحالي.،الثقافية
بالتعددية
المعرفي الــذي ُيعنى
 أهمها الحقل،معرفية عــديــدة
ّ
ّ
ّ
، وبـيــن مــا ُيـمـكــن أن ُيـطـلــق عليه سـيــاســات االخـتــاف،ض ــرورة الـتـفــريــق بـيــن سـيــاســات االع ـتــراف
 بين مفهوم االعتراف الذي يضمن تكامل، ضمن معايير محددة،ميز
ّ بحيث يحاول البحث أن ُي
 وب ـيــن سـيــاســات،عـمـلـيــة ب ـنــاء األم ــة ضـمــن تـعــدديــة ثـقــافـيــة فــي إط ــار الــدولــة الــوطـنـيــة والـمــواطـنـيــة
 ويقترح البحث في النهاية إطارا..االختالف التي تؤدي إلى تفتيت األمة وحتى تفكيك الدولة
 وذلــك بناء على العرض،نظريا في السياق العربي وخاصة في المجتمعات المنقسمة داخليا
.والقراءة الناقدة للسجال النظري في هذا الحقل
 الدولة الوطنية، المواطنة، الحرية، التعددية الثقافية، سياسات االعتراف:كلمات مفتاحية

Abstract: This paper presents a critical discussion of the perspective of the policy
of ‘recognition.’ This concept has given rise to many fields of knowledge, most
importantly that concerned with multiculturalism. The study suggests that a need
exists to differentiate between policies of recognition and what might be termed
‘policies of difference.’ The study attempts, within defined criteria, to distinguish
between the concept of recognition that guarantees the completion of the process of
nation building via multiculturalism (in the context of the nation and citizen state),
and policies of difference that lead to the fragmentation of the nation and even the
disintegration of the state. The paper puts forward a theoretical framework stemming
from the Arab context and internally divided societies more broadly. The study is
based on on a critical review and reading of the theoretical records in the field.
Keywords: Politics of Recognition, Multiculturalism, Liberty, Citizenship,
Nation State
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مقدمة
يمثّل االعتراف المؤسساتي والدستوري ُبهوية المجموعات الثقافية أحد أهم تجليات النضال
من أجل الحرية في صفوف هذه المجموعات .طورت سياسات االعتراف مفهوم حق تقرير
منحصرا في النضال القومي من أجــل الحرية واالستقالل ،إلــى حق تقرير المصير
المصير الــذي ظل
ً
بصفته حقو ًقا جماعية تمر عبر سياسة االعتراف والتعددية الثقافية في الدولة القومية اإلثنية من جهة
وفي دولة المواطنين الليبرالية من جهة ثانية.
يقترح هذا البحث تجاوز سياسة االختالف التي تسعى لتسييس النزعة الجماعاتية بأشكالها المختلفة
(طائفية ،مذهبية ،لغوية ،قبلية ،وإثنية) ،وجعلها فــوق المواطنة المدنية وحتى الــدولــة ،إلــى االعتراف
يتعين على الــدولــة العربية أن تبتعد عن
بها ضمن دولــة المواطنين وفــي إطــارهــا .فــي الجهة المقابلةّ ،
سياسات االحتقار أو االزدراء ،كما ّ
نظر لها األلماني أكسيل هونيث ،وهي السياسات التي تنطلق من
ً
شكل من أشكال الحرية((( .إن سياسات االخـتــاف ،التي تقودها
االزدراء بالتعددية الثقافية بوصفها
النزعات الجماعاتية ،من جهة ،وسياسات االزدراء من جهة ثانية ،ال تساهم في إعــادة بناء األمــة في
السياق العربي ،بل إن الدمج بين سياسات االعتراف في إطار دولة المواطنين كفيل بالخروج من حالة
التشظي والتشرذم في الحالة العربية.
تنطلق سـيــاســة االع ـتــراف بــزعــم أن الخصوصية الثقافية الجماعية للمجموعات الثقافية هــي جــزء من
تطويرا لمفهوم الحرية الفردية في المدرسة الليبرالية .برز
الحرية الليبرالية؛ فالحقوق الجماعية تُعتبر
ً
معرفيا (علوم سياسية ،علم اجتماع ،فلسفة) بسياسات االعتراف،
االهتمام النظري والبحثي المتعدد
ً
فــي أعـقــاب صـعــود الـمـطــالــب الـجـمــاعـيــة لـلـمـجـمــوعــات الـثـقــافـيــة ،كـجــزء مــن الـحـفــاظ عـلــى الخصوصية
والهوية في إطــار الدولة القومية ذات الهيمنة الثقافية األحــاديــة في المجال العمومي ،وانحياز الدولة
ُ
(((
إلى المجموعة المهيمنة  .لذلك ،كان صعود سياسات االعتراف استئنا ًفا النحياز المجال العمومي
والدولة م ًعا لمصلحة مجموعة واحدة.

الم ّ
شكلة للمجتمع المدني
تعمل سياسات االعتراف على استحضار الخصوصية الثقافية للمجموعات ُ
بالهوية الثقافية للمجموعات فيها من جهة أخرى .وقد
في المجال العمومي من جهة ،واعتراف الدولة ُ
ارتبطت التعددية الثقافية بمسألة المواطنة ً
مهما من مركّ بات الدولة المواطنية التي
أيضا باعتبارها مر ّك ًبا ً
تعترف بالثقافات المختلفة بغية تعزيز قيم المواطنية في صفوف أبناء هذه المجموعات ،وكجزء من
تعبر عن نفسها إال
تطوي ٍر للحرية يفترض أن ُ
الهوية مركّ ب من مركّ بات الحرية الفردية التي ال يمكن أن ّ
في إطار مجموعة ثقافية.
ط ـ ــور وي ـ ــل ك ـي ـم ـل ـي ـكــا م ـن ـظ ــوم ــة الـ ـتـ ـع ــددي ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ت ـع ـب ـي ـ ًـرا عـ ــن ه ـ ــذا الـ ــدمـ ــج ب ـي ــن ال ـ ُـه ــوي ــة
الـ ـف ــردي ــة كـ ـج ــزء مـ ــن الـ ـح ــري ــات الـ ـف ــردي ــة ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ،واالعـ ـ ـت ـ ــراف ب ـث ـق ــاف ــة ال ـم ـج ـم ــوع ــة كـ ــإطـ ــار يـحـمــي
((( أكسيل هونيث ،ازدراء ومنح االعتراف (تل أبيب :منشورات هكيبوتس هموآحد( .)2008 ،بالعبرية)

(2) Will Kymlicka, «Multicultural States and Intercultural Citizens,» Theory and Research in Education 1, no. 2 (July 2003), 147-169.
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حـ ــريـ ــة ال ـ ـف ـ ــرد ال ـ ـفـ ــرديـ ــة والـ ـثـ ـقـ ــافـ ـيـ ــة ،ويـ ـحـ ـق ــق ذاتـ ـ ـ ــه وحـ ــريـ ـتـ ــه ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ال ـت ــي
ينتمي إليها(((.
ُيـعـتـبــر تـشــارلــز تـيـلــور مــن الـمـنـ ّـظــريــن الـبــارزيــن بـشــأن سـيــاســات االع ـتــراف؛ فـهــو ينطلق فــي أبـحــاثــه مــن أن
الـ ُـهــويــة تتبلور فــي جــزء منها مــن خــال االعـتــراف بها أو تغييبها .وفــي حــالــة تغييبها ،تعاني المجموعة
الثقافية الشعور باالضطهاد والقمع بسبب غياب االعتراف بها والتقدير لها .ويعتقد تيلور أن سياسات
االعتراف تسعى بالذات لالعتراف بتلك الجماعات التي عانت ضروب االضطهاد التاريخي والتغييب
واإلنكار ،الناتجة من صيرورات تاريخية وسياسية رافقت إقامة الدولة القومية الحديثة.
تفترض سـيــاســات االعـتــراف إ ًذا أن مفهومي الـعــدالــة والـحــريــة ال يتحققان بالشكل الليبرالي الصحيح
البعد الثقافي الجماعي فيهما ،من خالل تحقيق مطالب االعتراف للمجموعات
من دون استحضار ُ
غيب الحقوق الثقافية الجماعية للمجموعات الثقافية،
الثقافية؛ فمفهوم العدالة الذي طوره جون رولز ّ
والمفهوم الرولزي (نسبة إلى رولز) للعدالة ينطلق من اعتبار أن هنالك منظومة واحدة للعدالة تنسجم
مفهوم الحرية في سياسات االعتراف
تصورا واحدً ا وأحاد ًيا .في المقابل ،يتجاوز
مع تصور المجتمع
ُ
ً
مفهوم الحرية في المنظومة الليبرالية التي تطورت في الفلسفة السياسية الليبرالية ،من جون لوك إلى
جون ستيوارت ِمل ،إلى محاولة تطويرها بحيث تشمل الحقوق الجماعية .تهدف سياسات االعتراف
إلى تطوير مفهو َمي العدالة والحرية بما يتجاوز المفهوم الليبرالي التقليدي ولكنه ال يستأنف ضد هذا
اإلطار ،بل يحاول تطويره من الداخل.
ال ينطلق بحثنا هذا من دراسة إمبريقية للواقع العربي الحالي والتاريخي ،وال يستشهد بحاالت دراسية
من السياق العربي ،بل يسعى في هذه المرحلة الستعراض األدبيات النظرية ومناقشتها ومقاربتها نظر ًيا
مقترحا لتوليفة سياسات االعـتــراف ضمن
ـارا
ً
مــع الــواقــع العربي ،بحيث تستعرض خالصة البحث إطـ ً
دولة المواطنين الديمقراطية .وهو ال يزعم أن سياسة االعتراف بديل من دولة المواطنين ،بل عليها أن
تكون مركّ ًبا عضو ًيا فيها ،ضمن روايــة مدنية واحــدة ُمهيمنة في المجال العمومي ،تستوعب التعددية
الثقافية وتنظمها في الفضاء الـعــام ،بما يستدعي الحقًا تعريف مفهوم الثقافة المقصودة في البحث،
وهذا ما سنتطرق إليه في خالصة البحث.
يشتمل البحث الحالي على مقدمة ومبحثين وخالصة .تستعرض المقدمة باقتضاب السياق التاريخي
الـعــربــي لـنـقــاش سـيــاســة االع ـتــراف ،بينما يـتـطــرق المبحث األول لمفهوم سـيــاســات االع ـتــراف ،ويناقش
الـسـجــال الـنـظــري الــدائــر حــولــه .ويـتـنــاول المبحث الـثــانــي الـعــاقــة بـيــن سـيــاســة االع ـتــراف والــديـمـقــراطـيــة،
وأخيرا تقترح الخالصة اإلطــار النظري المقترح في السياق العربي نحو توسيع مفهوم الحرية ،حيث
ً
يعترف البحث مسبقًا بأنه بحاجة إلى دراسات مستقبلية ذات طابع إمبريقي تعتمد على اإلطار النظري
المقترح بالبحث.
(3) Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford Political Theory (Oxford:
Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1995).
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سياسة االعتراف في سياق اللحظة التاريخية العربية الراهنة
كشفت الثورات العربية ،في سعيها لتحقيق الديمقراطية في الدول التسلطية العربية ،عن فشل الدولة
ْ
القطرية العربية في بناء أمة من المواطنين .وربما ُيشكل هذا الفشل (أو كشفه) أحد أهم إفرازات الربيع
العربي؛ فحالة االستقرار المجتمعي النسبي التي سادت غالبية مجتمعات المشرق العربي كانت نتاج
الـقـمــع الـسـلـطــوي ،ولـيــس نتيجة انـصـهــار األف ــراد والـمـجـمــوعــات فــي بــوتـقــة واح ــدة مــن الـســرديــة الوطنية
والمدنية نتج منها حالة من االستقرار السياسي والسلم األهلي .فالنظام السلطوي لم يقمع الحريات
الفردية فحسب ،بل قمع التعددية الثقافية في هذه المجتمعات ً
أيضا ،في كونها جز ًءا من حرية الفرد في
التعبير عن هويته الخاصة ،الدينية والمذهبية واللغوية واإلثنية .وتزداد وعورة هذا القمع في حقيقة أن
الدولة التسلطية العربية فشلت في بناء هوية وطنية جامعة تذوب فيها هذه التعددية وتنصهر ،في إطار
بناء أمة مواطنين تستوعب هذه التعددية؛ فالدولة ْ
القطرية فشلت حتى في منطق الدولة القومية الحديثة
التي هدفت إلى بناء ثقافة وهوية وطنية مهيمنة في المجال العمومي ،وفي السردية التاريخية والمدنية؛
فالهوية الوطنية الـتــي هيمنت على المجال العمومي لــم تتشكل نتيج َة صهر أو تعاقد اجتماعي ،بل
نتيجة قـمــع الـحــريــات الـفــرديــة والـجـمــاعـيــة ،وذلــك بـصــرف الـنـظــر عــن جــوهــر هــذه الـهــويــة وتـلــك الـســرديــة
وماهيتهما ومشروعيتهما.
لــم يـسـتـحـضــر الــربـيــع الـعــربــي وث ــورات ــه س ــؤال الــديـمـقــراطـيــة فـحـســب ،بــل اسـتـحـضــر أيـ ًـضــا س ــؤال الـهــويــة
الوطنية والتعددية المجتمعية ،وطرح بقوةٍ سؤال دولة المواطنين .ويستوجب ذلك طرح مفهوم الحرية
بمفهومها الـجـمــاعــي ،إن صــح التعبير ،إلــى جــانــب مفهومها الـفــردي الـلـيـبــرالــي .تب ّنت الـثــورات العربية
شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» واالنتقال إلى النظام الديمقراطي ،ولكن سرعان ما انكشف ظهر
ال ـثــورات الـعــربـيــة فــي صـعــود مـهـمــات أخ ــرى لـلــربـيــع الـعــربــي غـيــر مـنـحـصــرة فــي س ــؤال الـنـظــام السياسي
وإنما متعدية إلى سؤال المجال العمومي .وظهر ذلك في حالة التشرذم السياسي في مصر ،والتشرذم
الـطــائـفــي والـمــذهـبــي فــي ســوريــة وال ـعــراق والـيـمــن ،وب ــروز الـمـســألــة الـكــرديــة مـســألــة قــومـيــة إثـنـيــة ولـغــويــة،
وكـيـفـيــة الـتـعــامــل مـعـهــاِ ،أم ــن خــال حــق تـقــريــر الـمـصـيــر عـبــر إقــامــة دول ــة كــرديــة أم مــن خــال حــق تقرير
المصير عبر إقامة أتونوميا ثقافية وإدارية؟ وظهر سؤال المجال العمومي في الصراع على ماهيته :هل
هــي أحــاديــة أم تـعــدديــة؟ ومــن يحق لــه التمثيل فــي الـمـجــال الـعـمــومــي؟ وفــي ظــل هــذه الـصــراعــات كلها
تغيب السردية المدنية الجامعة ،التي تستوعب الجميع وتعطيهم الحق فــي عملية بناء األمــة والــدولــة
الوطنية المواطنية.
يـمـكــن الــديـمـقــراطـيــة الـلـيـبــرالـيــة أن تـتـعــاطــى مــع س ــؤال الـنـظــام الـسـيــاســي وال ـحــريــات ال ـفــرديــة ،ول ـكــن ال
يـمـكــن أن تـتـعــاطــى ،بـنـجــاح كـبـيــر ،مــع س ــؤال الـتـعــدديــة الـثـقــافـيــة والـمـجــال الـعـمــومــي فــي الـسـيــاق الـعــربــي
ال ــراه ــن .عـ ــاوة ع ـلــى ذلـ ــك ،ال تـسـتــوعــب الـلـحـظــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـعــرب ـيــة ال ـحــال ـيــة ،ال ـتــي تـتـمـيــز بــالـتـشــرذم
والـتـشـظــي وتـسـيـيــس الـهــويــات ،اكـتـمــال مـشــروع الــديـمـقــراطـيــة الـلـيـبــرالـيــة ثــم االنـتـقــال إلــى س ــؤال الـمـجــال
الـعـمــومــي والـتـعــدديــة واالع ـت ــراف ،وه ــو مــا مـيــز الـتـجــربــة األوروب ـي ــة ،وتـمــر بــه حــالـ ًـيــا ،وإن بـبــطء شــديــد،
التجربة األميركية ،بل عليها مواجهة السؤالين م ًعا :ســؤال النظام السياسي وســؤال المجال العمومي،
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وهــو مــا يـجـعــل الـلـحـظــة الـتــاريـخـيــة الــديـمـقــراطـيــة الـعــربـيــة تـحـمــل عـبـ ًئــا أكـبــر مــن عــبء الـلـحـظــة الـتــاريـخـيــة
الديمقراطية والثورية التي مرت بها أوروبا وأميركا ،خاصة أن الفضاء العمومي ليس الفضاء العمومي
الـغــربــي ذاتــه الــذي نـشــأت فـيــه الــديـمـقــراطـيــات األوروب ـيــة ،أي الـفـضــاء الـبــرجــوازي الـغــربــي الـمـغـلــق ،كما
وصفه هابرماس.
تعاملت التجربة السياسية مــع الـتـشــرذم الــداخـلــي ،فــي ظــل غـيــاب مـشــروع دولــة الـمــواطـنـيــن ،مــن خالل
تــوجــه دوغ ـمــائــي ي ـقــع ف ــي طــرفــه األول تـفـكـيــك ال ــدول ــة الــوط ـن ـيــة ال ـمــواط ـن ـيــة م ــن خ ــال تـسـيـيــس الـنــزعــة
الـجـمــاعــاتـيــة ،أو تـعــزيــز الــدولــة الــوطـنـيــة التسلطية المهيمنة مــن خــال قـمــع الـهــويــات الـثـقــافـيــة والـفــرديــة.
فــي الـطــرف األول هــذا تقع تجربة المحاصصة السياسية الطائفية فــي لبنان بعد اتـفــاق الـطــائــف ،وهي
تجربة ال تبني دولــة مواطنين مدنية بل دويــات طائفية ،تتقاسم الـمــوارد العامة على شكل محاصصة
سـيــاسـيــة فــي الـمـنــاصــب الــرسـمـيــة .وفــي الـمـحــور الـمـقــابــل ،تـظـهــر الـتـجــربــة الـتـسـلـطـيــة ،الـتــي عـمـلــت على
قمع الـحــريــات الـفــرديــة والثقافية للمجموعات المختلفة .وفــي كلتا التجربتين لــم ُتـبـ َـن دولــة مواطنين،
وإنـمــا ُقـمـعــت خ ـيــارات الـفــرد بــاســم الـطــائـفــة والـمـجـمــوعــة فــي الـتـجــربــة األول ــى ،وبــواسـطــة التسلطية في
التجربة الثانية.
تستدعي اللحظة التاريخية العربية الراهنة الـخــروج من هــذا التوجه الدوغمائي إلــى توجه وسطي ،ال
ـوجــه يجمع حفظ الخصوصية الثقافية للمجموعات
بمعنى نقطة الــوســط بين التوجهين ،بــل بمعنى تـ ّ
المختلفة فــي المجتمعات الـعــربـيــة وتمثيلها فــي الـمـجــال الـعـمــومــي وفــي الـســرديــة الـمــدنـيــة لـلــدولــة ،من
جهة ،وبناء دولــة المواطنين التي تشدد على الحريات الفردية والمواطنة المتساوية ،من جهة أخرى،
وهذه إشكالية نظرية ّ
تشكل موضوع المبحث التالي.
سياسات االعتراف :مقاربة سجالية نظرية

ظـهــر خـطــاب سـيــاســات االع ـتــراف كــاسـتـئـنــاف لـسـيــاســات الــدولــة الـقــومـيــة الـحــديـثــة مــن جـهــة ،وسـيــاســات
دولة المواطنين الليبرالية من جهة ثانيةُ .يشكل خطاب االعتراف أهم المساهمات النظرية في العلوم
االجتماعية في العقود األخيرة لــدوره في الربط بين العدالة االجتماعية  -االقتصادية والعدالة الثقافية
ومـفـهـمــة ال ـحــريــة وال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي .و ُيـعـتـبــر ك ـ ٌّـل م ــن ت ـشــارلــز تـيـلــور ف ــي نـصــه «س ـيــاســات االع ـت ــراف»،
وأكسيل هونيث في كتابه باللغة األلمانية الـصــراع مــن أجــل االعـتــراف ،ونانسي فريزر في مقالها حول
«ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة فــي زم ــن سـيــاســات ال ـهــويــة» ،بــاإلضــافــة إل ــى وي ــل كـيـمـلـيـكــا فــي مـســاهـمـتــه المهمة
كثيرا في تطوير هذا الحقل المعرفي في
بشأن التعددية الثقافية الليبرالية ،من المثقفين الذي ساهموا ً
العلوم االجتماعية.
ظـهــر خـطــاب سـيــاســة االع ـت ــراف والـتـعــدديــة الـثـقــافـيــة ر ًّدا عـلــى سـيــاســات الــدولــة الـقــومـيــة الـتــي سـعــت إلــى
ب ـنــاء ال ـهــويــة الـقــومـيــة والـثـقــافـيــة لـمـجـمــوعــة األغـلـبـيــة الـمـهـيـمـنــة ،وإق ـص ــاء ثـقــافــة األق ـل ـيــة وتـهـمـيـشـهــا سـيــاسـ ًـيــا
واقتصاد ًيا .وتشتمل هــذه السياسات ،كما أوردهــا كيمليكا ،علىً ،
أول :تب ّني قوانين اللغة الرسمية التي
تعترف بلغة المجموعة المسيطرة على أنها اللغة القومية الرسمية الوحيدة ،وبذلك فقط هي اللغة التي
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تُستعمل فــي الـمـجــال الـعـمــومــي؛ ثــانـ ًـيــا :بـنــاء نـظــام قــومــي للتعليم اإللــزامــي ينحصر فــي الـســرديــة التاريخية
والقومية للمجموعة المسيطرة؛ ثالثًا :مركزية القوة السياسية ،واستبعاد أشكال السيادة والحكم الذاتي
الـلــذيــن تـمـتـعــت بـهـمــا جـمــاعــات األقـلـيــات تــاريـخـ ًـيــا؛ راب ـ ًع ــا :نـشــر لـغــة الـمـجـمــوعــة الـمـسـيـطــرة وثـقــافـتـهــا من
خــال الـمــؤسـســات الـثـقــافـيــة الـقــومـيــة ،بـمــا فــي ذلــك وســائــل اإلع ــام الـقــومـيــة والـمـتــاحــف الـعــامــة؛ خــامـ ًـســا:
ـادســا :إنـشــاء نـظــام قــانــونــي وقـضــائــي مــوحــد،
تـبـ ّنــي رمــوز الــدولــة واالحـتـفــال بـتــاريــخ الـجـمــاعــة الـمـسـيـطــرة؛ سـ ً
يعمل مــن خــال لـغــة المجموعة المسيطرة وتــراثـهــا الـقــانــونــي؛ ســابـ ًعــا :تـبـ ّنــي سـيــاســات اسـتـيـطــان وإسـكــان
لمصلحة الجماعة القومية المسيطرة؛ ثــامـ ًنــا :تب ّني سياسات الهجرة التي تتطلب معرفة باللغة والتاريخ
القوميين كشرط للحصول على المواطنة؛ تاس ًعا :االستيالء على المجال العمومي الــذي كــان السكان
األصليون يملكونه(((.
استوحى تيلور وهونيث من الفلسفة الهيغلية إطارهما النظري واألخالقي لسياسات االعتراف((( ،وذلك
بناء على تصور تاريخي يعتبر أن المجتمعات تحافظ على استقرارها من خالل صراع المجموعات فيها
يعرفه هونيث بأنه «االحـتــرام المتبادل للمكانة المتساوية والفريدة لآلخرين»(((،
حــول االعـتــراف الــذي ّ
(((
يعرفه تيلور بأنه «اإلقــرار بالتباينات ما بين الجماعات وخصوصيات كل منها بصورة رسمية» .
بينما ّ
ويتفق هونيث وتــايـلــور على أن االعـتــراف حــاجــة أســاسـيــة لتقدير اإلنـســان لــذاتــه ورفــاهـيـتــه وقــدرتــه على
بحرية في المجتمع((( ،بينما شددت نانسي فريزر على االعتراف المؤسساتي وتكافؤ الفرص
التصرف ّ
والمكانة االجتماعية؛ ففي حين أشار هونيث وتيلور إلى االعتراف الذاتي التاريخي والثقافي ،شددت
فريزر على االعتراف المؤسساتي(((.
يعتقد موريسون أن االعتراف الذاتي جوهري لالعتراف المؤسساتي؛ فهو ّ
يشكل «حارس البوابة» إلنجاز
االعـتــراف الـمــؤسـســاتــي كـمــا طــرحـتــه فــريــزر ،وإللـغــاء اإلقـصــاء االقـتـصــادي – االجـتـمــاعــي ،وتحقيق الـعــدالــة
التوجه األهلي ()Communitarian
االجتماعية( .((1يتضح من قراءة نص تيلور أنه يضع نفسه بين توجهين،
ّ
ـوجــه الـفــردانـيــة الليبرالية الـتــي تهضم الجماعة
الــذي يــركــز على الجماعية مــن دون حفظ حـقــوق الـفــرد ،وتـ ّ
حقوقها الثقافية والهوياتية ،وهي بذلك تضطهد ،من حيث ال تدري ،حقوق الفرد في احترام هويته الثقافية.
((( ويل كيمليكا ،أوديسا التعددية الثقافية :سبر السياسات الدولية الجديدة في التنوع ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،عالم المعرفة؛
 ،377ج ( 1الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2011 ،ص .84-83

(5) Wendy Martineau, Nasar Meer and Simon Thompson, «Theory and Practice in the Politics of Recognition and
Misrecognition,» Res Publica 18, no. 1 (2012), 1-9.
(6) Axel Honneth, «Recognition or Redistribution? Changing Perspectives on the Moral Order of Society,» Theory,
Culture and Society 18, nos. 2-3 (2001), 45.

((( حـســام الدين علي مجيد ،إشكالية التعددية الثقافية فــي الفكر السياسي المعاصر :جدلية االنــدمــاج والتنوع ،سلسلة أطروحات
الدكتوراه؛ ( 85بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2010 ،ص .109
(8) Charles Taylor, «The Politics of Recognition,» in Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, by
Charles Taylor [et al.]: Edited and Introduced by Amy Gutmann (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994).
(9) Nancy Fraser, «Rethinking Recognition,» New Left Review 3 (May-June 2000), 107-120.
(10) Zoe Morrison, On Dignity: Social Inclusion and the Politics of Recognition, Social Policy Working Paper; no. 12
(Melbourne: Brotherhood of St Laurence; Centre for Public Policy, 2010).
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تحدت سياسات االعـتــراف مفهوم الـمـســاواة الليبرالي كــإطــار لتوزيع الـمــوارد فــي المجتمع ،وخرجت
ثقافيا ،وأعماها اتجاه االنـتـمــاءات الثقافية للمجموعات واألفــراد .وليس
ضد حيادية الــدولــة الليبرالية
ً
م ــن قـبـيــل ال ـم ـصــادفــة أن ي ـخــرج م ـنـ ّـظــرو س ـيــاســات االع ـت ــراف م ــن رح ــم الـلـيـبــرالـيــة ال ـم ـســاوات ـيــة ،بــاعـتـبــار
األخ ـي ــرة م ـجــرد غ ـطــاء عـلــى الـظـلــم ال ـتــاري ـخــي لـمـجـمــوعــات مـهـ َّـمـشــة لــم تـكــن قـ ــادرة عـلــى ال ـن ـهــوض في
اإلطـ ــار الـلـيـبــرالــي الــرأس ـمــالــي ال ـف ــردي .وت ـق ـتــرح س ـيــاســات االع ـت ــراف ت ـعــامـ ًـا مـتـبــايـ ًنــا مــع الـمـجـمــوعــات
ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـم ـك ـ ِّـون ــة ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ،ب ـه ــدف ال ـن ـه ــوض ومـ ـسـ ــاواة ال ـم ـج ـمــوعــات ال ـم ـهـ َّـم ـشــة ث ـقــافـ ًـيــا وس ـيــاسـ ًـيــا
واق ـت ـصــاد ًيــا مــع الـمـجـمــوعــات ال ـقــويــة .ت ـهــدف س ـيــاســات االع ـت ــراف إل ــى ال ـم ـس ــاواة ،ول ـكــن أدوات ـه ــا غير
مــأخــوذة مــن مـخــزن األدوات الـلـيـبــرالـيــة الـفــرديــة الـمـســاواتـيــة .وال ـمــوارد الـتــي تـسـعــى سـيــاســات االعـتــراف
المهمشة تشمل مــوارد ثقافية جماعية ،مثل السردية التاريخية ،وتمثيل ثقافتها
لتحقيقها للمجموعات
َّ
ف ــي ال ـم ـجــال ال ـع ـمــومــي ،وال ـح ـفــاظ عـلــى أن ـم ــاط حـيــاتـهــا ال ـخــاصــة ،وإعـ ــادة االع ـت ـبــار إلـيـهــا ف ــي الـســرديــة
المدنية للدولة.
ج ــاءت سـيــاســات االع ـتــراف فــي جــزء مـنـهــا نــاقــدة لـلـتــوجــه الـلـيـبــرالــي الــرولــزي ال ــذي شـيــد إط ــاره الـنـظــري
للعدالة على التوجهات الليبرالية الـفــردانـيــة .وكــان فــان دييك أول الباحثين الــذيــن أشــاروا إلــى أعطاب
معتبرا
التوجه الرولزي للعدالة( ،((1حيث إن رولز أهمل التوجهات الثقافية الجماعية كجزء من العدالة،
ً
أن معايير العدالة واحــدة فــي جميع المجتمعات ،وبالتالي ينطوي هــذا التوجه الــذي ينتمي إليه رولــز
عـلــى عـطــب نـظــري بـسـبــب تغييبه الـجـمــاعــات كـمــا تـنـ ّـظــر لـهــا سـيــاســة االع ـت ــراف؛ فـهــو ذو تـصــور أحــادي
معا ،وهو في رأي هابرماس ،يهتم بالوصول إلى إجماع على نمط واحد مع العدالة
وإقصائي في آن ً
(((1
معين من أشكال المجتمع .
في شكل ّ

يـعـتـقــد تـيـلــور أن الـسـيــاســة الـمـعــاصــرة بــاتــت تـتـشـكــل مــن خــال مـطــالـبــة األف ــراد والـمـجـمــوعــات المقموعة
معتبرا االعتراف حاجة إنسانية جوهرية .في المقابل يزعم هونيث أن لالعتراف
أو المهمشة باالعتراف،
ً
دورا كـبـيـ ًـرا فــي تـشـكـيــل الـهــويــة اإلن ـســان ـيــة ،ويـشـيــر إل ــى ث ــاث ح ــاالت مــن االع ـت ــراف :ال ـحــب واالح ـتــرام
ً
والتقدير؛ فالحب هو اعتراف دائرة الناس القريبة من اإلنسان ،وهو يميز المجتمعات القديمة ،واالحترام
هــو اعـتــراف جماعة المواطنين بحقوق اإلنـســان ،وهــو يميز المجتمعات المدنية الحديثة .أمــا التقدير،
فهو االعتراف بمساهمة الفرد أو الجماعة في إنجاز أهداف المجتمع الجماعية .وهونيث ينقل في كتابه
المشار إليه (أي الصراع من أجل االعتراف) الصراع من مفهومه البدائي من أجل الوجود إلى الصراع من
أجل االعتراف ،ويعتقد أن المجتمعات المعاصرة تصارع من أجل نيل االعتراف واالحترام والتقدير.

فــي مـقــابــل أط ــر ال ـحــب واالح ـت ــرام وال ـت ـقــديــر ال ـتــي طــرحـهــا هــون ـيــث ،يـعـتـقــد تـيـلــور أن سـيــاســة االع ـتــراف
جــاءت نتيجة تـحـ ّـولـيــن فــي المجتمع الـغــربــي ،أولـهـمــا االنـتـقــال مــن مـفـهــوم الـشــرف إلــى الـكــرامــة ،حيث
(11) Vernon Van Dyke, «Justice as Fairness: For Groups?,» American Political Science Review 69, no. 2 (June 1975),
607-614.
(12) Jurgen Habermas, «Reconciliation Through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls’s Political
Liberalism,» Journal of Philosophy 92, no. 3 (March 1995), 109-131.
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تشدد األخـيــرة على المساواة بين المواطنين وتنفي الترابية واألفضلية بينهم في الحقوق والواجبات،
وثانيهما تطور مفهوم الهوية في المجتمعات الحديثة ،وحاجة الفرد والمجموعة إلى التقدير واالحترام
فــي إطــار الثقافة والهوية المهيمنة لمجموعة األكـثــريــة .وللتحول األخـيــر دور فــي ازديــاد شعور األفــراد
والـجـمــاعــات ،ال بالحرمان والتمييز االقـتـصــادي والسياسي واالجتماعي فحسب ،وإنـمــا ب ــازدراء ذاتــي
ً
أيضا نابع من تهميشهم ودونيتهم.
تعود الحاجة إلى االعتراف إلى الحاجة إلى الحرية ،وذلك من خالل فكرة مفادها أن «هوياتنا ت َّ
ُشكل
وغالبا ما تتشكل بفعل ســوء اعـتــراف اآلخــريــن .لذلك ،فإن
إلــى حد ما باالعتراف أو بعدم االعـتــراف،
ً
كون الناس أو المجتمع المحيط بهم
حقيقيا وتشوي ًها
ضررا
شخصا أو جماعة ما ستعاني
ً
ً
خطيرا إذا ما ّ
ً
ً
صورة مختزلة أو ُمهينة أو ُمزرية عنهم ونقلها إليهم في الوقت ذاته .تب ًعا لذلك ،من الممكن أن يسبب
ً
شكل من أشكال االضطهاد ،وذلك بجعل المرء
نفسيا ،فيتخذ
عدم االعتراف أو سوء االعتراف أذى
ً
ومشوه ومختزل»(.((1
حبيس نمط للذات زائف
َّ
ال يشير تيلور إلى سياسات الهوية داخل الجماعة من دون عالقة بدولة المواطنين ،بل ِّ
ينظر لسياسة
االع ـتــراف؛ فـلـيــس لــإنـســان أو الـمـجـمــوعــة هــويــة مــن دون اع ـتــراف اآلخــريــن بـهــا .لــذلــك ،يـمــارس الـفــرد
والمجموعة «السياسة» من أجل االعتراف بالهوية ودور المجموعة في تحديد المصلحة العامة ،ومن
أجل الوصول إلى القوة في اإلطار السياسي القائم .ينسجم توجه تيلور مع توجه هابرماس الناقد لفكرة
فوكو بشأن القوة المطلقة ،فاإلنسان الحديث يحتاج إلى اعتراف اآلخرين بدوره في المجال العمومي
وتحديد المصلحة العامة(.((1
ي ــأخ ــذ ج ـي ـمــس ت ــول ــي ف ـك ــرة س ـي ــاس ــة االع ـ ـتـ ــراف ،ك ـم ــا ط ــرح ـه ــا ه ــون ـي ــث وت ـي ـل ــور ،وي ـف ـح ـص ـهــا ف ــي ال ـس ـيــاق
التطبيقي فــي الــدول الــديـمـقــراطـيــة ،معتقدً ا أن سـيــاســات الــدول الديمقراطية تتجه نحو تب ّني منظومة من
سـيــاســة االع ـت ــراف بــالـتـعــدديــة الـثـقــافـيــة واالب ـت ـعــاد عــن س ـيــاســات االح ـت ـكــار الـثـقــافــي لـلـمـجـمــوعــة الـمـهـيـمـنــة
فــي ال ـم ـجــال الـعـمــومــي ،بـجـعــل ال ــدول ــة م ـحــايــدة ثـقــافـ ًـيــا ،وداع ـم ــة فــي الــوقــت نـفـســه لـلـخـصــوصـيــة الـثـقــافـيــة
للمجموعات الثقافية.
ي ـش ـيــر ت ــول ــي إلـ ــى س ـت ــة ت ــوج ـه ــات ل ـس ـي ــاس ــات االع ـ ـت ـ ــراف :االع ـ ـتـ ــراف ب ــاألق ـل ـي ــات ال ـق ــوم ـي ــة؛ االعـ ـت ــراف
ب ــال ـم ـج ـم ــوع ــات اإلثـ ـنـ ـي ــة؛ االع ـ ـتـ ــراف ب ــال ـم ـه ــاج ــري ــن؛ االع ـ ـتـ ــراف ب ــال ـت ــوج ـه ــات ال ـج ـن ــدري ــة أو ال ـن ـس ــوي ــة؛
االعـ ـت ــراف بــال ـم ـج ـمــوعــات األص ـل ـي ــة أو األص ــان ـي ــة؛ االعـ ـت ــراف بــال ـم ـج ـمــوعــات ف ــوق ال ـقــوم ـيــة .ويــزعــم
أن ل ـهــذه ال ـتــوج ـهــات م ـم ـيــزات ثــاثــة :الـمـطــالـبــة بـ ــإدارة ذات ـيــة لـلـمـجـمــوعــة الـثـقــافـيــة؛ تـحـقـيــق ال ـعــدالــة من
خـ ــال إص ــاح ــات دسـ ـت ــوري ــة؛ االعـ ـتـ ــراف ب ـك ــون ال ـث ـق ــاف ــة جـ ـ ــز ًءا ال ي ـت ـج ــزأ م ــن ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،أو
(الترجمة بتصرف من :مجيد ،ص .)109

(13) Taylor, «The Politics of Recognition,» 75-76.

( ((1نسيم كالدرون ،تعدديون رغما عنهم (تل أبيب[ :د .ن( .)2000 ،].بالعبرية)

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
فارتعالا ةساي
يبرعلا نهارلا ةلئاط تحت ّيرظن راطإو لاجس :ةّيرحلاو
س
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الــربــط بـيــن الـثـقــافــي وال ـس ـيــاســي .ويـخـتــم تــولــي زع ـمــه ب ــادع ــاء أن ه ــذه الـمـطــالــب ج ــزء مــن ال ـن ـضــال من
أجل الحرية(.((1
فــي هــذا الـسـيــاق ،ال بــد مــن اسـتـحـضــار التمييز الــذي قــام بــه م فالتسر وإمــي غــوتـمــان ويــولــي تـمـيــر ،كـ ٌّـل
بـطــريـقـتــه ،ب ـيــن س ـيــاســة ج ـمــاعــات ال ـم ـصــالــح وس ـيــاســة االع ـت ــراف داخـ ــل اإلطـ ــار ال ـل ـي ـبــرالــي؛ فـجـمــاعــات
الـمـصــالــح هــي ،بـحـســب غــوتـمــان ،إط ــار جـمــاعــي يـعـمــل فــي إط ــار الــديـمـقــراطـيــة الـلـيـبــرالـيــة مــن أجــل دفــع
مصالح خاصة بالمجموعة .وما يجمعها هو المصلحة والمنفعة المشتركة ،من دون الحاجة إلى إيجاد
القواسم الهوياتية المشتركة بين أفرادها ،في حين أن ما يجمع الجماعات في إطار سياسات االعتراف
هو الهوية الجماعية حول ميزات اجتماعية ،مثل القومية أو اللغة وغير ذلــك( .((1و ُيطلق فالتسر على
سـيــاســات جـمــاعــات المصالح اســم الليبرالية رقــم  ،1أي مـمــارســات ثقافية ضمن الــدولــة الليبرالية بين
مجموعات ذات توجهات ليبرالية ،تتحول سياساتها الثقافية إلى نوع من سياسات جماعات المصالح
(على عكس الليبرالية رقــم  ،2التي تتحول فيها ممارسات االعـتــراف والتعددية إلــى سياسات تعددية
ثـقــافـيــة تـجــاه جـمــاعــات غـيــر لـيـبــرالـيــة)( .((1و ُتـطـلــق عليها تـمـيــر اســم تـعــدديــة ثـقــافـيــة رقـيـقــة ( ،)Thinتصل
خاللها الجماعات الثقافية الليبرالية إلى تسويات مؤسساتية مت َفق عليها وقابلة للصمود ،على عكس
التعددية الثقافية الغليظة (.((1()Thick
إلــى جــانــب تـيـلــور وهــونـيــثُ ،تـشـكــل نـصــوص يــانــغ مـســاهـمــة نـظــريــة مـهـمــة فــي دراس ــة سـيــاســة االع ـتــراف
ـارا ن ـظــر ًيــا ح ــول م ـكــانــة ال ـم ـج ـمــوعــات ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي الـمـجــال
وح ـق ــوق ال ـم ـج ـمــوعــات؛ ف ـيــانــغ ت ـق ـتــرح إط ـ ـ ً
ال ـع ـمــومــي ،وتـنـطـلــق م ــن ن ـقــد ال ـتــوج ـهــات الـعــالـمـيــة الـقـيـمـيــة األح ــادي ــة ال ـتــي ت ـح ــاول ،م ــن ج ـهــة ،اح ـتــواء
مجموعات ثقافية متعددة بداخلها ،وتـحــاول ،مــن جهة أخــرى ،إقـصــاء ثقافتها وخصوصيتها .وتقترح
عالميا يضم الجماعات الثقافية المختلفة من دون إقصاء خصوصيتها وضمان
إطارا
يانغ في المقابل ً
ً
مساهمتها في الحياة العمومية .وتُطلق على إطارها النظري اسم المواطنة التفاضلية (Differentiated
 ،)Citizenshipلـتـشـيــر إلــى الـحــاجــة إلــى أن تــؤخــذ بـعـيــن االعـتـبــار االخ ـتــافــات الـثـقــافـيــة والـتـعــدديــة في
وتميز يانغ في المواطنة التفاضلية بين التعميم واالحتواء؛ فالتعميم يعمل على
بلورة مفهوم المواطنةّ .
بلورة مواطنة تستند إلــى مفهوم المساواة الــذي تفترض التجانس بين األفــراد والمجموعات ،ويقصي
خصوصيتهم الثقافية ،وهي في جوهرها مواطنة تراتبية تبلورت على أســاس الهيمنة لمجموعة ثقافية
معينة .أما االحتواء ،فيأخذ بعين االعتبار مصالح األفراد والمجموعات .وتعمل المواطنة التراتبية (وهو
مـسـمــى أطـلـقــه كــاتــب الـبـحــث لــإطــار ال ــذي تـنـتـقــده يــانــغ) عـلــى بـنــاء مـجــال عـمــومــي مـهـيـمــن يـنـسـجــم مع
(15) James Tully, Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity, John Robert Seeley Lectures
(Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1995).
(16) Charles Taylor [et al.], Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, Edited and Introduced by Amy
Gutmann (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), 13.
(17) Michael Walzer, «Liberalism and the Art of Separation,» Political Theory 12, no. 3 (August 1984), 315-330.
(18) Yael Tamir, «Two Concepts of Multiculturalism,» Journal of Philosophy of Education 29, no. 2 (July 1995), 161-172.
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المجموعة المهيمنة ،بينما تعمل المواطنة التفاضلية على بناء مجال عمومي مهيمن ولكنه مشترك لكل
المجموعات الثقافية(.((1
إلى جانب مساهمة يانغ ،طورت فريزر سياسة االعتراف باتجاه تحقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية
ولـيــس الثقافية فـقــط .وطــرحــت سياسات االعـتــراف كـجــزء مــن الـعــدالــة االجتماعية ،إلــى جــانــب العدالة
الـتــوزيـعـيــة ،أو إع ــادة تــوزيــع ال ـمــوارد .وبــذلــك طــورت مصطلح الـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة وعــاقـتــه بــاالعـتــراف
م ــن خـ ــال ال ــرب ــط ب ـي ــن ال ـع ــدال ــة ال ـث ـقــاف ـيــة (االع ـ ـت ـ ــراف) والـ ـع ــدال ــة االق ـت ـص ــادي ــة (إع ـ ـ ــادة ت ــوزي ــع الـ ـم ــوارد
االق ـت ـصــاديــة) .كـمــا أنـهــا أك ــدت أن الـهــويــة الـجـمــاعـيــة حـلــت مـحــل الـمـكــانــة الـطـبـقـيــة لـلـفــرد والـمـجـمــوعــة
ك ــأداة تـجـنـيــد س ـيــاســي( .((2فــي مـقــابــل فــريــزر ،تـقـتــرح يــانــغ أن االع ـتــراف هــو الــوسـيـلــة لـلـحــريــة والـمـســاواة
االجتماعية واالقتصادية.
جاء نقد فريزر بسبب تغييب الفوارق االقتصادية في سياسة االعتراف؛ ً
فمثل ،ركز كيمليكا في كتاباته
وفرغ منها الفوارق االقتصادية واالجتماعية بين المجموعات المختلفة،
على الحقوق الثقافية الجماعيةّ ،
واعتبر أن خيارات الفرد تتعلق بخياراته الثقافية فقط .غير أن فريزر تنتقد اختزال النقاش حول سياسة
االعـتــراف إلــى ُبعده الثقافي وإقـصــاء الجوانب المتعلقة بتوزيع الـمــوارد االقتصادية ،وتقترح الربط بين
ال ـصــراع عـلــى االع ـتــراف وال ـصــراع عـلــى تــوزيــع ال ـمــوارد ،وتـعـتـقــد أن ال اع ـتــراف بــا إع ــادة تــوزيــع الـمــوارد
( .((2()No Recognition without Redistributionيـحـمــل مــوقـفـهــا هــذا كـثـيـ ًـرا مــن الــوجــاهــة الـنـظــريــة
دورا فــي تـكــريــس الـفــوارق االقـتـصــاديــة واسـتـمــرار التمييز في
والتطبيقية؛ فــربـمــا تــؤدي سـيــاســة االعـتــراف ً
توزيع الموارد بين المجموعات المختلفة ،فيشكل االعتراف بذلك ً
ً
تعويضا
بديل من المساواة أو حتى
عـنـهــا .لــذلــك سـعــت فــريــزر إل ــى تـطــويــر إط ــار نـظــري لـلـعــدالــة يـجـمــع بـيــن تــوزيــع ال ـم ــوارد واالعـ ـت ــراف(.((2
وه ــي تـشـيــر إل ــى مـفـهــوم قـلــة االع ـت ــراف أو غـيــابــه ( )Misrecognitionبــالـنـسـبــة إل ــى ال ـهــويــات الـثـقــافـيــة،
وال ــذي ُيـشـكــل غـيــا ًبــا لـلـعــدالــة .يشمل مـفـهــوم غـيــاب االعـتــراف عـلــى ثــاثــة مــر ّكـبــات :سـيـطــرة ثقافية تتعلق
ب ـع ــداء لـثـقــافــة ال ـم ـج ـمــوعــة وإخ ـضــاع ـهــا ل ـت ـف ـس ـيــرات ال ـث ـقــافــة الـمـهـيـمـنــة؛ ع ــدم االعـ ـت ــراف الـ ــذي يـشـيــر إلــى
عــدم حـضــور الـثـقــافــة بــواسـطــة أدوات سـلـطــويــة مـتـعــددة؛ قـلــة االح ـتــرام الـتــي تـسـبــب مــواقــف نمطية سلبية
من ثقافة المجموعة.
تختلف فريزر عن سابقيها من ّ
منظري االعتراف والتعددية الثقافية في أنها خرجت عن اإلطار الليبرالي
الذي نظم السجال النظري حول حرية الفرد والمجموعة في منظومة سياسة االعتراف ،فحرصت في
جميع نصوصها على الربط بين االقتصاد والثقافة ودراسة العالقة بينهما.
(19) Iris Marion Young, «Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship,» Ethics 99, no.
2 (January 1989), 251-274.
(20) Nancy Fraser, Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996).
(21) Fraser, «From Redistribution to Recognition?,» 72.
(22) Nancy Fraser, «A Rejoinder to Iris Young,» New Left Review 223 (May-June 1997), 126-129.

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
فارتعالا ةساي
يبرعلا نهارلا ةلئاط تحت ّيرظن راطإو لاجس :ةّيرحلاو
س
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إلــى جانب النقد الــذي وجهته فريزر إلــى سياسات االعـتــراف ،وهــو نقد ال ينفي االعـتــراف كما ّ
نظر له
قاصرا من دون إعادة توزيع الموارد إلى جانب االعتراف ،ظهر نقد يحاول الخروج
تيلور ،ولكنه يعتبره
ً
كليا على سياسات االعتراف ،ويعتبرها هادمة ألمة المواطنين بواسطة تعزيز الجوية ()Sectarianism؛
ً
متأثرا بالتجربة األميركية فــي عملية بناء األمــة ،أن الحفاظ
فمثال اعتبر الباحث األميركي تــود غيتلين،
ً
(((2
عـلــى الــوحــدة ( )Commonalityأهــم كـثـيـ ًـرا مــن االخ ـت ــاف  .ويـتـفــق مــع غـيـتـلـيــن الـبــاحـ ُـث الـمـعــروف
وج ــه ن ـق ــدً ا ش ــدي ــدً ا إل ــى س ـيــاســة االع ـت ــراف وال ـت ـعــدديــة ال ـث ـقــاف ـيــة ،م ــن خ ــال اإلط ــار
ب ــري ــان بـ ــاري ،ال ــذي ّ
الليبرالي للمساواة .يقول باري« :لم تكن الثقافة هي المشكلة  ...في كثير من الحاالت ،ليست هناك
مشكلة فــي المقام األول ،لذلك ليس هنالك حــل مطلوب ،فبقدر مــا يتعلق األمــر بمعظم الجماعات
ـارا مــن الـقــوانـيــن الـلـيـبــرالـيــة الـمـســاواتـيــة يـتــرك لـهــم الـحــريــة فــي السعي
الـمـتـمــايــزة ثـقــافـ ًـيــا ،نـجــد أن هـنــاك إط ـ ً
وراء أهــدافـهــم ،س ــواء بـصــورة فــرديــة أو بــاشـتــراك بعضهم مــع بـعــض ،وأن ـصــار الـتـعــدديــة الـثـقــافـيــة هــم من
يخترعون المشكلة مــن ال شــيء بافتراضهم أن المعاملة المتساوية لألقليات هــي مجرد نقطة تعسفية
عـلــى سـلـسـلــة مـتـصـلــة بـيــن الـمـعــامـلــة الـسـيـئــة الـخــاصــة والـمـعــامـلــة التفضيلية الـخــاصــة ،ولـيــس لـلـحـيــاد أي
صلة باألمر»(.((2
ـراعــا مــاز ًمــا لـهــا؛ فـمــن جـهــة ،يـحـتــاج االسـتـقــرار االجـتـمــاعــي إلــى االعـتــراف
ُتـنـتــج سـيــاســات االعـتــراف صـ ً
بالمجموعات الثقافية المهمشة فــي المجتمع الـتـعــددي ،ويـحـتــاج مــن جهة أخــرى إلــى الـحــرص على
الـحـفــاظ على الـحـقــوق الـفــرديــة الـتــي قــد تُنتهك جــراء سـيــاســات االعـتــراف فــي مجموعات ثقافية تتب ّنى
ّ
المنظرين اإلجابة عنه ،وال يزال ،في اعتقادنا ،يحتاج
سلوكيات قامعة للفرد ،وهو صراع حاول كثير من
إلى مزيد من البحث والدراسة النظرية والتطبيقية.
الديمقراطية وسياسات االعتراف

ي ـب ـقــى ه ـنــالــك ح ــاج ــة إلـ ــى ن ـق ــاش م ـســألــة ال ـع ــاق ــة ب ـيــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة واالع ـ ـتـ ــراف ،وهـ ــو ي ـن ـح ـصــر ع ــادة
فــي ضـمــان الـتـمـثـيــل الـسـيــاســي لـلـمـجـمــوعــات الـثـقــافـيــة الـمـخـتـلـفــة فــي نـظــام الـحـكــم ،إمــا مــن خــال نـظــام
المحاصصة ،على غــرار النظام اللبناني ،وإمــا من خــال نظام التحصين البرلماني داخــل األحــزاب أو
الـبــرلـمــان ،على غــرار نـظــام الـكــوتــا لــأقـبــاط فــي مـصــر ،أو تحصين تمثيل الـمــرأة على غــرار المعمول به
فــي الـبــرلـمــان األردن ــي .وتُعتبر أشـكــال الـعــاقــة بين االعـتــراف والديمقراطية تـعــزيـ ًزا لتمثيل جميع فئات
المجتمع في نظام الحكم ،بما يضمن استقراره وتعزيز شرعيته وزيــادة الثقة فيه .ويشير جيمس تولي
إلى أن الدساتير الغربية باتت تتب ّنى توجهات تعددية تحمل في طياتها سياسات اعتراف بالتعددية في
المجتمع وتبتعد عن األحادية الثقافية القومية التي ميزت الدولة القومية الحديثة في بداية عهدها(.((2
(23) Todd Gitlin, The Twilight of Common Dreams: Why America Is Wracked by Culture Wars (New York: Henry Holt
and Company, 1996), 34.

( ((2بــريــان بــاري ،الثقافة والـمـســاواة :نقد مـســاواتــي للتعددية الثقافية ،ترجمة كمال المصري ،عالم المعرفة؛  ،383ج ( 2الكويت:
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2011 ،ص .268
(25) Tully, Strange Multiplicity.

88

العدد Issue 5 / 17
صيف  Summer 2016

فــي المقابل ،يعترف كيمليكا بعدم امتالكه نظرية متكاملة حــول التعددية الثقافية الليبرالية وتعبيراتها
المؤسساتية ،يـقــول« :ولـســوء الـحــظ ،أنــا ال أعتقد أننا نملك بالفعل نظرية يمكن العمل بها للتسلسل
الـمـنــاســب لـلـتـعــدديــة الـثـقــافـيــة الـلـيـبــرالـيــة ،وال ــواق ــع إنـنــي ال أعـتـقــد أنـنــا لــديـنــا األس ــاس الـعـمـلــي الـمـطـلــوب
ل ـب ـنــاء م ـثــل ت ـلــك ال ـن ـظــريــة ،ون ـحــن بـبـســاطــة ال ن ـعــرف أي ال ـش ــروط الـمـسـبـقــة ال ـتــي ن ـح ـتــاج إل ـي ـهــا لـتـمـكـيــن
العملية الـنــاجـحــة ذات الـجــوانــب المختلفة مــن الـتـعــدديــة الثقافية الليبرالية مــن أجــل أن ــواع مختلفة من
جماعات األقلية»(.((2
في جميع األحــوال ،يدفعنا نقاش العالقة بين سياسة االعتراف والديمقراطية إلى طرح سؤال المجال
ال ـع ـمــومــي والــدي ـم ـقــراط ـيــة ،بــاع ـت ـبــار أن ال ـت ـعــدديــة الـثـقــافـيــة وس ـيــاســة االع ـت ــراف ت ــزده ــران و ُت ـم ــا َرس ــان فــي
المجال العمومي.
الم ّ
نظر الحقيقي للعالقة بين المجال العمومي والديمقراطية.
ُيعتبر الفيلسوف األلماني يورغن هابرماس ُ
وقــد بحث في ُّ
تشكل الفضاء العمومي البرجوازي في القرن الثامن عشر والتاسع عشر ،وسبقته إلى
ذلك هانّا أرندت التي تؤكد أنه «ال وجود للحرية خارج هذا الغياب للفضاء العمومي ،ما دامت الحرية
هي أســاس هذا الفضاء ،بما هو فضاء عمومي مشترك يتحقق فيه االلتقاء واإلجماع والحرية بواسطة
القول والفعل .أي إن الفضاء العمومي هو شرط إمكان الحرية والحقيقة ونمط التفكير»(.((2
وجـهــت فــريــزر نـقــدً ا إلــى مفهوم الـمـجــال العمومي الــذي طــرحــه هــابــرمــاس ،وانـطـلــق نقدها مــن القاعدة
ّ
النظرية ذاتـهــا لسياسة االعـتــراف الـنــاقــدة للمفهوم الليبرالي الـفــردانــي .وهــي تعتقد أن مفهوم هابرماس
واقعيا في أعقاب التحوالت السياسية واالجتماعية في العقود األخيرة .تقول
للمجال العمومي ما عاد
ً
فريزر في هذا السياق:
لنأخذ ً
أول تأويل هابرماس للتحوالت البنيوية للفضاء العمومي كتجمع ألشخاص خصوصيين
يجتمعون للصراع حول المصلحة العمومية أو المصلحة المشتركة .تمتلك هذه الفكرة قوتها
وواقعيتها في بداية أوروبــا الحديثة مع تأسيس الفضاء العمومي البرجوازي الذي شكل القوة

النقيض والمعادية للدولة المطلقة .وفي المقابل فهي تفتقد ألية مصداقية في واقع اليوم ،ألن

أدوارا هامة في اللعبة
الجماهير العريضة غير المرتبطة بالبرجوازية هي التي صارت تلعب اليوم
ً
السياسية ،وهــي التي تحرص على الخدمة العمومية وتطالب بها حينما تفتقدها ،ناهيك عن

كــون الــدولــة المعاصرة قــد قننت العديد مــن الحاجيات الـتــي كــانــت مـجــرد مطالب فــي التاريخ
الحديث  ...وهؤالء العموم مدعوون لخدمة الوسيط بين المجتمع والدولة ورافضين أن تكون

الدولة مسؤولة أمام المجتمع بواسطة العمومية(.((2

( ((2ويل كيمليكا ،أوديسا التعددية الثقافية ،مصدر سبق ذكره ،ج ،2:ص.169 :

( ((2رش ـي ــد الـعـلــوي« ،الـفـضــاء الـعـمــومــي مــن هــابــرمــاس إلــى نــانـســي فــريــزر »،دل ـتــا ن ــون ،ال ـعــدد ( 2كــانــون الـثــانــي /يـنــايــر  ،)2015فــي:
http://bit.ly/2bhuY18.
( ((2مقتبس من :المصدر نفسه.

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
فارتعالا ةساي
يبرعلا نهارلا ةلئاط تحت ّيرظن راطإو لاجس :ةّيرحلاو
س
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ي ـحــاول ســايـمــون طــومـســون أن يـتــرجــم الـنـقــاش الـنـظــري الـمـطــروح ســابـ ًقــا إلــى أطــر إجــرائـيــة لـلـعــاقــة بين
سياسة االعـتــراف والـمـجــال العمومي والــديـمـقــراطـيــة .وفــي هــذا الـصــدد ،يـبــرز عــدد كبير مــن إشكاليات
هذه العالقة اإلجرائية بين سياسات االعتراف والديمقراطية ،فيركز طومسون بشأن هذه العالقة تحديدً ا
على سؤالين :هل تمثيل المجموعات في النظام السياسي يضمن ً
أيضا تمثيل المواطنين وخياراتهم
الفردية الحرة؟ وهل تضمن سياسات االعتراف ،في ما يتعلق بالتمثيل السياسي للجماعات المختلفة،
اإلنصاف في مخرجات النظام السياسي ،إلى جانب اإلنصاف في العملية اإلجرائية الديمقراطية التي
تتمثل في مجرد التمثيل السياسي لألفراد على أساس االنتماء الجماعي؟ وينجم عن هذين السؤالين
إشـكــال جديد فــي بحث العالقة بين االعـتــراف والديمقراطية ،وهــو :هــل للديمقراطية سلطان وأولــويــة
على االعتراف ،أم أن لالعتراف األفضلية على الديمقراطية؟
تـجــرنــا ه ــذه ال ـت ـس ــاؤالت إل ــى ط ــرح أسـئـلــة أخـ ــرى ،مـنـهــا :ه ــل اإلج ــرائ ـي ــة ف ــي الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ال ـتــي تـتـمـثــل
ف ــي االعـ ـت ــراف ،تـسـبــق جــوهــر الــدي ـم ـقــراط ـيــة وأس ــاس ـه ــا ال ـل ـي ـبــرالــي؟ وه ــل يـمـكــن إي ـج ــاد الـ ـت ــوازن بـيـنـهـمــا
م ــن دون ال ــوص ــول إلـ ــى ن ـق ـطــة صـ ــراع ي ـخ ـســر م ــن خــال ـهــا ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـس ـيــاســي ال ـم ــدن ــي الــدي ـم ـقــراط ـيــة
معا؟
واالعتراف ً
ُيظهر هذا اإلشكال إمكانات مختلفة حول العالقة بين االعتراف والديمقراطية ،يشير أحدها إلى أفضلية
(((2
ـوجــه ينطلق مــن مـقــولــة أن االع ـتــراف يـهــدد جــوهــر الديمقراطية
الــديـمـقــراطـيــة عـلــى االع ـت ــراف  ،وهــي تـ ُّ
الـلـيـبــرالـيــة الـتــي تـضــع الـفــرد فــي مــركــز الـفـكــر الـلـيـبــرالــي ،لــذلــك فــإن الـحـفــاظ عـلــى الـحــريــة والــديـمـقــراطـيــة
هــو أولــويــة عـلــى االع ـتــراف بــالـمـجـمــوعــات ،حـيــث إن كــل نـضــال ديـمـقــراطــي مــن أجــل االع ـتــراف يحمل
ف ــي ث ـنــايــاه خ ــر ًق ــا لــإج ـمــاع الــوط ـنــي وال ـع ــدال ــة .أم ــا ال ـتــوجــه ال ـثــانــي الـ ــذي يـمـثــل أول ــوي ــة االع ـت ــراف عـلــى
الديمقراطية ،فينطلق من اعتبار أن الديمقراطية تطمح إلى تحقيق االعتراف ،إذ ليس للديمقراطية قيمة
مـجــردة مستقلة بــذاتـهــا ،وإذا لــم تحقق مـبــدأ االع ـتــراف ،كقيمة جــوهــريــة ،فــإنـهــا تفقد جــوهــرهــا .وينطلق
هــذا الـتــوجــه مــن ادع ــاء أنــه لــم يـكــن لـلـعــاقــة بـيــن الــديـمـقــراطـيــة والـعــدالــة تــأصـيــل ســابــق أو تـمــاثــل بينهما،
ال بــل قــد تـظـهــر صــراعــات بـيـنـهـمــا .لــذلــك ،فــإن لــاعـتــراف لــدى هــذا الـتــوجــه أفـضـلـيــة عـلــى الــديـمـقــراطـيــة
لـتـحـقـيــق جــوهــرهــا ،وه ــو ال ـع ــدال ــة .وإذا اص ـطــدمــت الــديـمـقــراطـيــة بــال ـعــدالــة ،فــاألفـضـلـيــة ت ـكــون لــأخـيــرة
حـتــى لــو أدى ذلــك إلــى التضحية بــالــديـمـقــراطـيــة ،ألن الــديـمـقــراطـيــة لـيـســت الـقـيـمــة الـمـثــالـيــة بــل هــي أداة
لتحقيق العدالة(.((3
أم ــا الـتــوجــه الـثــالــث ،فـيـنـطـلــق مــن اعـتـبــار أن الــديـمـقــراطـيــة واالع ـت ــراف يـمـثــان الـقـيـمــة ذات ـهــا بــالـنـسـبــة إلــى
ال ـع ــدال ــة واإلنـ ـص ــاف وال ـح ــري ــة؛ ف ـم ـشــروع ـيــة االعـ ـت ــراف ال تـتـحـقــق إال م ــن خ ــال ص ـي ــرورة مـنـصـفــة مــن
الــديـمـقــراطـيــة الـتــداولـيــة ( .)Deliberative Democracyيـسـمــى هــذا الـتــوجــه «األح ـيــا َز الـمـنـفـصـلــة»(،((3
(29) James Tully, «Struggle Over Recognition and Distribution,» Constellations, vol. 7, no. 4 (2000), 469-482.
(30) Philippe Van Parijs, «Justice and Democracy: Are they Incompatible?,» Journal of Political Philosophy 4, no. 2
(June 1996), 101-117.
(31) Simon Thompson, «On the Circularity of Democratic Justice,» Philosophy and Social Criticism 35, no. 9
(November 2009), 1079-1098.
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وهــو ينطلق مــن مـقــوالت ثــاث :صـيــرورة منصفة للديمقراطية الـتــداولـيــة ال تـتــم إال مــن خــال تشكيل
ق ــواع ــد االعـ ـت ــراف؛ ق ــواع ــد االع ـت ــراف ال ت ـتــم إال م ــن خ ــال ص ـي ــرورة ديـمـقــراط ـيــة تــداول ـيــة مـنـصـفــة؛ بـنــاء
يتعين على العالقة بين االعـتــراف والديمقراطية أن تكون حميمية ومركّ بة
على المقولتين السابقتينّ ،
معا.
في آن ً
ال تعتقد يانغ أن ديمقراطية التعددية الثقافية تهدف إلــى تـشــرذم المجتمع ،بــل تهدف إلــى إنـتــاج ثقافة
مـشـتــركــة تـمـ ّثــل جـمـيــع الـمـجـمــوعــات فــي الـمـجــال الـعـمــومــي الـمـشـتــرك وتـتـمـيــز بــالـشــراكــة وال ـت ـعــدديــة في
الــوقــت ن ـف ـســه( .((3أمــا غــوتـمــان ،فـتـعـتـقــد أن الـمــوقــف مــن سـيــاســة االع ـتــراف حـيــن ُيـبـنــى إط ــار مــؤسـســاتــي
سـيــاســي يـتـعــاطــى مــع سـيــاســات االع ـت ــراف ،يـجــب ّأل يـكــون مــوقـ ًفــا قـيـمـ ًـيــا ،مــع ه ــذه الـسـيــاســة أو ضــدهــا
بــال ـم ـط ـلــق ،وإن ـم ــا ه ـنــالــك ح ــاج ــة إل ــى ف ـحــص ك ــل ح ــال ــة ب ـش ـكــل مـنـفـصــل ومـ ــدى تــأث ـيــرهــا ف ــي ال ـعــدالــة
والنظام الديمقراطي(.((3

تشدد الدول الديمقراطية التي تتب ّنى سياسات االعتراف على التربية المعنية بالديمقراطية
في المجملّ ،
والـمــواطـنــة فــي مناهجها الــدراسـيــة ،بحيث تـكــون األخـيــرة مــوحــدة ومـشـتــركــة بـيــن جميع الـمـجـمــوعــات،
لتعزيز قيم الديمقراطية وثقافتها للمواطنين كــافــة .تهتم نظريات االعـتــراف وتوجهاته ،بشكل خــاص،
بالتربية الـمــواطـنـيــة ،وتـطـلــق عليها ،ع ــادة ،الـتــربـيــة لـلــديـمـقــراطـيــة؛ فـفــي أدبـيــات الـتـعــدديــة الـثـقــافـيــةّ ،
تشكل
التربية للديمقراطية نواة المنهاج التعليمي المشترك للجماعات الثقافية المختلفة في الدولة ،فالدولة إذ
تحرص على منح المجموعات الثقافية الحق في الثقافة ،تحرص ً
أيضا على فرض التربية للديمقراطية
ً
وموحدً ا بين المجموعات كلها ،وهو منهاج غير محايد ،ال من الناحية الثقافية بل من
مشتركا
منهاجا
ً
ّ
الناحية الديمقراطية ،حيث إنه يسعى لتعزيز القيم الديمقراطية والقيم المدنية المشتركة بين المجموعات
الثقافية المختلفة( ،((3وذلك في إطار سردية مدنية ديمقراطية مشتركة ،إلى جانب التعددية الثقافية.
ّ
تشكل التربية المدنية والتربية المواطنية ً
ً
مشتركا بين الدول الليبرالية ودول التعددية الثقافية؛ ففي
عامل
الحالتين ،تحرض الدول على فرضهما على األفراد والمجموعات الثقافية ،في حين أن الدول القومية
التقليدية التي لم تمر بصيرورة انتقال تعريف األمــة فيها من أمــة إثنية إلــى أمــة إقليمية -مواطنية ،تبقى
الدول الوحيدة التي تدمج بين التربية المواطنية والتربية الوطنية(.((3

خالصة :نموذج مقترح  -االعتراف في إطار المواطنة المدنية
اس ـت ـع ــرض ه ــذا ال ـب ـحــث ال ـس ـج ــال ال ـن ـظ ــري ح ــول س ـي ــاس ــات االعـ ـتـ ــراف ،وذلـ ــك ب ـه ــدف تــوس ـيــع مـفـهــوم
ال ـحــريــة ال ـم ـتــداول عــربـ ًـيــا مــن ُب ـعــده ال ـف ــردي الـسـيــاســي -االج ـت ـمــاعــي -االق ـت ـصــادي إل ــى ُب ـعــده الـجـمــاعــي
ال ـث ـقــافــي .وه ــو يـفـتــرض أن نـفــي الـسـيــاســة الـعــربـيــة س ـيــاســات االع ـت ــراف يـمــس بـحــريــة ال ـف ــرد .والـسـجــال
(32) Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990).
(33) Taylor [et al.], Multiculturalism.

( ((3انظر ،على سبيل المثال.Kymlicka, «Multicultural States,» 147 - 169 :

( ((3ناصيف نصار ،في التربية والسياسة :متى يصير الفرد في الدول العربية مواط ًنا؟ ،فلسفة ،ط ( 2بيروت :دار الطليعة ،)2005 ،ص .18-17
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ه ــذا ي ـج ــري ف ــي اإلط ـ ــار ال ـل ـي ـبــرالــي ل ـل ـحــريــة ال م ــن خ ــارج ــه ،وه ــو ن ــات ــج م ـنــه ول ـي ــس ضـ ــده .وال يـهــدف
الـسـجــال الـنـظــري حــول الـحـقــوق الـجـمــاعـيــة الـثـقــافـيــة إلــى تـصــديــع الـمــواطـنــة الـمــدنـيــة الـفــرديــة أو تقويض
دول ـ ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،ب ــل ي ــرم ــي إلـ ــى ت ــدع ـي ــم دول ـ ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،وخ ــاص ــة ف ــي ال ـم ـج ـت ـم ـعــات الـمـنـقـسـمــة
طائفيا.
دينيا -
َ
قوميا ً -
ثقافيا ً -
ً
صحيح أن السجال النظري وتعبيراته التطبيقية في الدساتير الغربية والسياسات العامة والجماهيرية
جاءا بعد تدعيم دولة المواطنين المدنية في السياق الغربي الديمقراطي عمو ًما واألوروبــي -األميركي
ـوصــا (ل ــذل ــك ،ل ـيــس م ـص ــادف ـ ًة م ـجــيء غــال ـب ـيــة م ـنـ ّـظــري س ـيــاســة االعـ ـت ــراف وال ـت ـعــدديــة م ــن الـجــانــب
خ ـصـ ً
الـشـمــالــي لـلـقــارة األم ـيــرك ـيــة) ،إال أن الـسـيــاق الـتــاريـخــي ال ــذي ُبـنـيــت فـيــه الــدولــة الـمــدنـيــة الـقــومـيــة سـيــاق
مختلف عن السياق التاريخي الحالي عمو ًما ،وال سيما في المنطقة العربية؛ فخطاب االعـتــراف وما
نتج منه مــن أطــر مختلفة للتعددية الثقافية لــم يكونا سـ ً
ـؤال حــاضـ ًـرا فــي سـيــاق ّ
تشكل دولــة المواطنين
المدنية ،وبالتالي لم يتعاط الفكر السياسي الحديث معه ،بل ركز على مفهوم العقد االجتماعي بين
المواطنين والــدولــة ،وعلى حقوق الـفــرد السياسية وبـنــاء الــدولــة الوطنية المدنية .ولــم يسطع نجم هذا
الـسـجــال إال فــي الـعـقــود الـتــي أعـقـبــت الـحــرب العالمية الـثــانـيــة ،وخــاصــة فــي الـعـقــود الـثــاثــة األخ ـيــرة ،ال
كـتــرف فـكــري نـظــري فـحـســب ،بــل كـحــاجــة أمـلـتـهــا الـتـحــديــات الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة لـلــدولــة الـحــديـثــة؛
ذلــك أن اإلن ـتــاج الـنـظــري فــي هــذا الـمــوضــوع لــم يـكــن نـتــاج تـطــور نـظــري فــي مـفـهــوم الـلـيـبــرالـيــة الـفــردانـيــة
فقط ،بل كان ً
أيضا نتاج سؤال فرضه السياق التاريخي حول حدود ومحدودية التوجهات المساواتية
للفكر الليبرالي.
اقترح البحث ضرورة التفريق بين سياسة االعتراف وسياسة االختالف ،بحيث تشكل األولى مركّ ًبا من
وتدعيما لها ،بينما يتم نفي الثانية بصفتها الجهوية التي ترمي إلى
دولــة المواطنين في الــدول العربية
ً
تصديع دولة المواطنين من الداخل.
ي ـح ــدد ال ـف ـي ـل ـســوف دري ـ ــدا م ـف ـه ــوم االخـ ـت ــاف ف ــي م ـع ـن ـي ـيــن :ال ـم ـخ ـت ـلــف ع ــن اآلخ ـ ــر ،واالب ـت ـع ــاد ع ـن ــه أو
رفـضــه .إن دمــج المعنيين ينتج ذا ًت ــا تتميز باختالفها وابـتـعــادهــا عــن الـمــركــز .وعـلــى الــرغــم مــن أن بعض
األدب ـيــات الـنـظــريــة ال تـفــرق بـيــن االخـتــاف واالع ـتــراف ،فــإن الـبـحــث يــزعــم أن االع ـتــراف يـهــدف إلــى بناء
خـصــوصـيــة لـلــذات الـفــرديــة والـجـمــاعـيــة ،هــدفـهــا االق ـتــراب مــن الـمــركــز والـمـشــاركــة فــي تـحــديــد المصلحة
العامة من خالل حضورها في المجال العمومي ،بينما تعمل سياسات االختالف على بناء خصوصية
ذات ـيــة وجـمــاعـيــة تـبـتـعــد عــن الـمــركــز وال ت ـشــارك فــي ب ـلــورة الـمـصـلـحــة الـعــامــة ،وتـخـلــق حــالــة مــن الـجـهــويــة
منسجمة مع سياسات االحتقار أو االزدراء التي تقوم بها الدولة من خالل إقصاء الحريات والحقوق
الجماعية والفردية.
فــي هــذا الـسـيــاق ،ال بــد مــن الـتـمـيـيــز بـيــن سـيــاســات االع ـت ــراف ،الـتــي تـتـلـخــص فــي مـطــالـبــة الـمـجـمــوعــات
ال ـث ـقــاف ـيــة ب ــاع ـت ــراف ال ــدول ــة بـخـصــوصـيـتـهــا ال ـث ـقــاف ـيــة وم ــا ي ـتــرتــب ع ـلــى ذل ــك م ــن تـخـصـيــص م ـ ــوارد الزم ــة
للتعبير عــن هــذه الـثـقــافــة فــي الـمـجــال الـعـمــومــي ،وسـيــاســات الـهــويــة الـتــي تـقــوم عـلــى تـسـيـيــس الـهــويــات
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ال ـتــي تــأتــي مــن حـيــث الـتــراتـبـيــة ف ــوق الـمــواطـنــة الـمـســاواتـيــة الـجــوهــريــة فــي الــدولــة الـمــدنـيــة .ويــزعــم هــذا
البحث أن سياسات الهوية مدخل مهم لسياسات االخـتــاف التي تــؤدي إلــى تصدع مفهوم المواطنة
والدولة الوطنية.
ً
سؤال بالغ األهمية :إذا
عربيا،
يطرح سجال سياسة االعتراف ،كمحاولة لتوسيع مفهوم الحرية المتداول ً
كانت سياسة االعتراف ترمي ،من بين ما ترمي إليه ،إلى االعتراف بالخصوصية الثقافية للمجموعات،
فهل المجتمعات العربية متعددة الثقافات المتباينة ،أم أن الثقافة العربية واحــدة؟ وهل يعني ذلك أن
لكل مجموعة مذهبية أو قومية أو لغوية أو إثنية في العالم العربي ثقافة منفصلة تحتاج إلى االعتراف
والـتـقــديــر؟ يــدفـعـنــا هــذا ال ـســؤال ،فــي سـيــاق طــرح سـيــاســة االع ـتــراف عــربـ ًـيــا ،إلــى اسـتــدعــاء س ــؤال الثقافة
ومفهومها ،وهــو ليس مــوضــوع هــذا الـبـحــث .ولكنني أزعــم أن على سياسة االعـتــراف عــربـ ًـيــا أن تحدد
موضوع االعتراف لكل مجموعة تنادي باالعتراف بها وتقديرها ،وهو ما ذهبت إليه ماريون يانغ ،في
أهمية فحص كل حالة على حدة في معرض التعاطي مع االعتراف للمجموعات المختلفة ،مع تأكيد
ـاســا ،فــي رأيـنــا ،إلــى استحضار المجموعة فــي الـمـجــال الـعـمــومــي ،كما
أن سياسة االعـتــراف تـهــدف أسـ ً
تشير إلى ذلك فريزر ،كجزء من أمة المواطنين .بكلمات أخــرى ،تعمل سياسة االعتراف على تدعيم
أمــة الـمــواطـنـيــن ال تـقــويـضـهــا ،وذلــك مــن خــال تمثيل الـمـجـمــوعــات المختلفة فــي الـمـجــال الـعـمــومــي.
لذلك ،فإن سياسات االعتراف تختلف في جوهرها بين مجموعة وأخرى ،ويجب الحفاظ على لغات
المجموعات اللغوية واالعـتــراف بها ،واالعـتــراف بمذاهب المجموعات المذهبية وتقديرها وضمان
حريتها ،وهكذا .فإن سياسة االعتراف ال ترمي إلى تصديع الثقافة العربية بل إلى تحويلها إلى دينامية،
بتعبير الفيلسوف األميركي رورتي( .((3ويحدد جوزيف راز( ((3جوهر الحق في الثقافة في ثالثة مر ّكبات:
الحق فــي ممارسة الثقافة فــي المجال العمومي مــن دون تقييد وتضييق وال المس بحقوق اآلخــريــن؛
االعـتــراف بالثقافة ومـمــارســاتـهــا فــي المجتمع الــواســع؛ تــوزيــع الـمــوارد ودعــم الثقافة بما يضمن بقاءها
وحيويتها في المجال العمومي.
نموذجا نظر ًيا يشمل أربعة مركّ بات:
بناء على ذلك ،يقترح البحث
ً
 االع ـت ــراف بــالـخـصــوصـيــة الـثـقــاف ـيــة ال ـتــي ت ــرى ك ــل مـجـمــوعــة أه ـم ـيــة ت ـقــديــرهــا واح ـتــرام ـهــا ف ــي الـمـجــالالعمومي ،كما نـ ّـظــر هونيث وتيلور وكيمليكا ،وهــو المجال الــذي يــأخــذ بعين االعـتـبــار الخصوصيات
ال ـث ـق ــاف ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة فـ ــي الـ ـكـ ـي ــان ال ـس ـي ــاس ــي .وي ـم ـث ــل ه ـ ــذا االع ـ ـت ـ ــراف الـ ـس ــردي ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـخ ــاص ــة
لكل مجموعة.
 بـلــورة رواي ــة مــدنـيــة مــواطـنـيــة تـمـ ّثــل جـمـيــع الـمــواطـنـيــن ،وتـعـتــرف بمساهمة الـمـجـمــوعــات كـلـهــا فــي بناءأيديولوجيا.
الدولة ،وموقعها في أمة المواطنين .تمثل هذه السردية رواية الدولة الجامعة والمحايدة
ً
(36) Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1989).
;(37) Joseph Raz, Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics (Oxford: Clarendon Press
New York: Oxford University Press, 1994).
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 إعـ ـ ــادة ت ــوزي ــع ال ـ ـمـ ــوارد ال ـع ــام ــة ف ــي الـ ــدولـ ــة ب ـن ــاء ع ـل ــى م ـعــاي ـيــر م ـ َّت ـ َف ــق ع ـل ـي ـهــا وت ـش ـك ــل إط ـ ــار ال ـع ــدال ــةاالقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ـي ــن األفـ ـ ـ ــراد وال ـم ـج ـم ــوع ــات ،ك ـم ــا أكـ ـ ــدت ذل ـ ــك فـ ــريـ ــزر فـ ــي رب ـط ـه ــا بـيــن
س ـي ــاس ــة االع ـ ـتـ ــراف وإع ـ ـ ــادة ت ــوزي ــع ال ـ ـمـ ــوارد ،ب ـم ــا ي ـض ـمــن ت ـح ـق ـيــق م ـف ـه ــوم ل ـل ـع ــدال ــة ال ـج ــوه ــري ــة ث ـقــافـ ًـيــا
اجتماعيا.
واقتصاد ًيا -
ً
 التربية المدنية المواطنية ،وذلــك عبر صــوغ مناهج تعليمية موحدة وواحــدة لتدريس التربية المدنيةوالمواطنة والديمقراطية للمجموعات كلها بال استثناء.
تتعدد التقسيمات النظرية لتدريس التربية المدنية والمواطنية ،حيث تندرج التربية المدنية في منظومة
رسميا للنظام السياسي ومعرفة حقوق
تعليما
التفسير األدنى ( ،)Minimal Interpretationوالتي تتضمن
ً
ً
المواطنين وواجباتهم ،وهو تفسير ذو ُبعد تعليمي محض ،مع حيز ضيق للفاعلية والمشاركة المدنية
والسياسية ،بينما تندرج التربية المواطنية في منظومة التفسير األقصى (،)Maximal Interpretation
وتحتوي على مركّ بات منهجية وغير منهجية للتربية للمواطنة ،مثل المشاركة المجتمعية والمناظرات
الـسـيــاسـيــة والـتـفـكـيــر الـنـقــدي ،وتــركــز عـلــى الـقـيــم الـمــواطـنـيــة ال عـلــى الـمـعــرفــة فـقــط ،كـمــا هــي ال ـحــال في
التربية المدنية(.((3
وف ــي الـسـيــاق نـفـســه ،يـمـيــز م ــاك الغـلـيــن ( )1992بـيــن ثــاثــة أن ـمــاط مــن الـتــربـيــة الـمــواطـنـيــة :الـتــربـيــة حــول
الـمــواطـنــة والـتــربـيــة مــن أجــل الـمــواطـنــة والـتــربـيــة مــن خــال الـمــواطـنــة؛ فالتربية حــول الـمــواطـنــة تــركــز على
إكـســاب الـطــاب المعرفة السياسية واإلحــاطــة بالتاريخ الوطني للنظام السياسي ومبنى الحكم ،وهي
تنسجم في مضمونها مع المنظومة الدنيا للتربية المدنية .والتربية من أجل المواطنة تُكسب الطالب
المعرفة من خالل ممارسة الفعل السياسي المحلي .أما التربية من خالل المواطنة ،فتشدد على دمج
مركّ بات المنظومتين التربويتين السابقتين ،أي الدمج بين المعرفة وممارسة المواطنة ،إذا استحضرنا في
هذا السياق مقولة إيزين  -نيلسين بشأن فعل المواطنة(.((3
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