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التنوع والحوار واألمن الثقايف
يحيى يخلف
 فلسطني-ال شك أن إعالن اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف الصادر عن مؤمترها العام يف دورته الحادية
والثالثني (ترشين الثاين  /نوفمرب  )2001يعترب من أبرز وأهم الوثائق الدولية التي أجمعت عليها
دول العامل ،ملواجهة تحديات العوملة ،واألصولية ،واإلنغالق ،والرؤى ذات البعد الواحد ،ولفتح آفاق
تعزز منظومة القيم املرتبطة بالدميقراطية ،والحريات العامة ,والحوار ،والتنمية ،وحقوق االنسان.
جاء هذا االعالن يف وقت تفاقمت فيه مامرسات االصولية والتعصب ،وضاقت به مساحة التعددية،
والتسامح ،والعدالة االجتامعية ،والخصوصية ،يف مطلع قرن جديد يتعني ان تنتقل فيه البرشية اىل
مرحلة جديدة من التعاون ،والتعايش ،والتسامح والحوار.
وقد عرب املدير العام لليونسكو آنذاك السيد كواشريو ماتسورا عن أمله يف ان يكتسب هذا االعالن
القوة نفسها التي اكتسبها االعالن العاملي لحقوق االنسان)1(.
حدد هذا االعالن مفهوم التنوع كسمة مميزة للبرشية :يعزز طاقاتها ،وقيمها االنسانية ،ويحفز عىل
تعميق الدميقراطية ،والتعددية الثقافية ،وتعدد الهويات ،وأشكال التعبري ،والخصوصيات ،والتداول
الحر لألفكار واالنتفاع املنصف للثقافة ،واالنفتاح عىل ثقافات الغري ،واحرتام الذاتيات الثقافية يف
كنف التعددية ،واعتبار كل ثقافات العامل ملكاً للبرشية جمعاء ,وأكد عىل اهمية ورضورة الدفاع
وتوفري الحامية للثقافات املهددة باالندثار او املعرضة للخطر بسبب الحروب او التعصب.
لقد استقبل املشاركون يف الدورة الحادية والثالثني  2ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2001االعالن العاملي
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للتنوع بالتصفيق والهتاف نظرا ملا تحمله ديباجة االعالن من قيم مثينة ،وازداد التفاؤل بدور أكرب
للثقافة التنويرية العاملية يف حياة البرش لنرش قيم املساواة والتسامح والتعددية والدميقراطية
والتنمية البرشية وحامية الرتاث ووضع املنتج االبداعي السمعي والبرصي يف املكان العايل الذي
يستحق .ولكن مل ميض وقت طويل حتى واجه هذا االعالن عقبات خطرية تهدد بتفريغه من
مضامينه عندما قررت اليونسكو تحويل االعالن اىل ترشيعات عاملية اذ انقسم املجتمع الدويل
آنذاك اىل رؤيتني :رؤية ترى رضورة خصخصة الثقافة واعتبارها سلعة يتعني ان تخضع لرشوط
منظمة التجارة العاملية ،وتطالب باقصاء الدولة عن التدخل بشأنها ومتويلها.
ورؤية ثانية تعترب الثقافة قيمة عليا من القيم االنسانية وانها ليست سلعة خاضعة للعرض والطلب
وان االنتفاع بها حق من حقوق االنسان)2(.
وقد تزعمت الواليات املتحدة وبعض حلفائها الرؤية االوىل كام تزعمت فرنسا وبعض الدول
االوروبية الرؤية الثانية.
وكاتب هذه السطور ،شارك يف العديد من الندوات يف فرنسا واسبانيا عندما كان وزيرا للثقافة
خالل االعوام  ،2006-2003ندوات ناقشت الثقافة كحق من حقوق االنسان وانحازت اىل مقولة
ان الثقافة قيمة وليست سلعة.
وأسفر الجدل بني الرؤيتني عن الوصول اىل منتصف املسافة ،اذ جمعت الترشيعات بني الثقافة
والسلعة ،وان كانت قد اكدت عىل ان السلعة تنقل ما تحمله الثقافة من ابعاد انسانية.
وعىل الرغم من مرور اثني عرش عاما عىل هذا االعالن ،فانه يبدو كام لو أنه (فلسفة اخالقية)
يرتدد صداها يف احاديث الخرباء ،ويف أروقة اليونسكو ،وترفع بعض مضامينه كشعارات ،وخاصة
يف الندوات املتخصصة بالسياسات الثقافية او الحديث عن التنمية ،او حوار الحضارات ،وحوار
الثقافات ..الخ ،غري ان صدى الحديث من قبل خرباء او مفكرين يجري يف قاعات مغلقة ،وال يجد
صدى ،او تطبيقا عمليا يف املشهد العاملي او السياسة الدولية.
بل ان الواليات املتحدة وبعض دول الغرب ،والتي وقعت عىل بيان التنوع الثقايف العاملي وقفت
برضاوة ضد طلب فلسطني الحصول عىل العضوية الكاملة يف منظمة اليونسكو ،مام يعني حرمان
الشعب الفلسطيني من حقوقه الثقافية والرتبوية والعلمية ،ولكن أغلبية عظمى من الدول التي
تلتزم بالقانون الدويل ،واالخالقيات العاملية صوتت اىل جانب حق الشعب الفلسطيني يف االنتفاع
بالثقافة واملشاركة فيها.
ومام يدعو اىل االستغراب ،ان الواليات املتحدة أوقفت التزاماتها ودعمها املايل ملنظمة اليونسكو
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عقاباً لها لقبول العضوية الكاملة لفلسطني.
يف العقد االخري من تاريخ املجتمعات البرشية ،تفاقمت الرصاعات والحروب ،واالزمات االقتصادية،
وازدادت الفجوات املعرفية يف دول العامل الثالث ،وتراجعت الحريات العامة ،وازداد الفقر
والبطالة ،وازداد االنغالق والتعصب واالرهاب ،ومل تعد القيم او الفلسفة االخالقية هي التي تجد
الحلول يف فوىض عمت العديد من اقطار العامل ،ومنها االقطار العربية .وبقيت القضية املركزية
لألمة العربية ،القضية الفلسطينية دون حل عادل ،وظل الشعب الفلسطيني يرزح تحت االحتالل.
وعىل الرغم من ذلك ،يتعني علينا وعىل كل أولئك الذين يتسمون بالحكمة ويدافعون عن قيم
الحرية والدميقراطية واملساواة والتسامح والتعددية والحوار ،يتعني علينا جميعاً اال نفقد األمل واال
نتنازل عن القوة االخالقية للفكر االنساين.
وال شك ان انعقاد مثل هذه الندوة يف مهرجان عاملي ،مثل مهرجان أصيلة املصنف يف صدارة
املنتديات العاملية ،يحتم علينا ان نؤكد عىل قوة الثقافة يف السياسة والدعوة اىل تحويل مبادئ حوار
الثقافات واحرتام التنوع وحامية الثقافات املهددة اىل شعارات قابلة للتطبيق ،وأهمية نرش وتعميم
مبادئها ونتائجها من خالل كل وسائل االعالم وان يكون يوم  21أيار  /مايو من كل عام يوما وطنيا
يف جميع دول العامل وهو اليوم الذي قررته األمم املتحدة ليكون اليوم العاملي للتنوع الثقايف)3(.
فبالرغم من جهود منظامت دولية كمنظمة االمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ،وجهود مفكرين
وكتاب ونخب سياسية ،فان الثقافة املعرفية الخاصة بالتنوع مبعناه وتفاصيله ،مل تنترش بعد بالقدر
الكايف ،ومل تصبح سياسة يف العديد من دول العامل ،سواء ما يسمى بالعامل الثالث أو دول االطراف،
او يف ما يسمى بدول املركز ،فام زال هناك تعصب وانغالق نحو ثقافات املهاجرين وعدم احرتام
ذاتياتهم وتوفري الحامية لهم يف الدول العريقة التي تنتهج الدميقراطية ،وما زالت الحروب يف بعض
دول افريقيا تتخذ بعدا ً قبلياً وإثنياً ومعتقدياً ،كام ان ما سميناه بالربيع العريب ،الذي من املفرتض
ان يأيت للشعوب العربية بالحرية والدميقراطية والكرامة االنسانية ،ما زال يشهد بوادر اندالع عنف
طائفي ،وتهديد للسلم االهيل ،بل ويتهدد تراثاً عريقاً بالتدمري من قبل اصوليات منغلقة.
ويف فلسطني يتعرض تراث فريد للعبث واالنتحال والتدمري عىل ايادي سلطات االحتالل االرسائيلية
يف عموم االرايض الفلسطينية املحتلة ،وبشكل خاص يف مدينة القدس ،اذ تتعرض املدينة اىل عملية
تهويد وتغيري طابعها الحضاري واالنساين ،وتأيت هذه االجراءات من دولة احتالل تصنف نفسها
ضمن الدول التي تنتهج النظام الدميقراطي علامً ان االحتالل واالستيطان يتنافيان مع القانون
الدويل ،والدميقراطية ،واالخالقيات العاملية.
إن ثقافة التنوع البرشي الخالق ترتبط ارتباطا وثيقا بالدميقراطية ،الدميقراطية الحقة وليس الدميقراطية

197

التنوع والحوار واألمن الثقايف

ذات البعد الواحد ،فالدميقراطية عىل الصعيد العاملي ما زالت بحاجة اىل ان يكون التنوع جزءا من
مضمونها ،وعدم االكتفاء مبعناها التقليدي الذي يحدد عنارصها بفصل السلطات ،واالحتكام اىل صندوق
االقرتاع ،وحامية الحريات العامة ,وحرية الصحافة..الخ .ويتعني ان يصبح االعالن العاملي الذي اطلقته
اليونسكو حول التنوع الثقايف مبضامينه كافة السمة البارزة لتجليات الدميقراطيات العاملية.
والحديث عن بروز ظاهرة االصوليات املتعصبة واملنغلقة التي تس ّيس الدين ،وتوظفه توظيفا خاطئا،
وتجرده من قيمه العليا كالتسامح ،واملساواة ،وحامية حقوق االنسان ،وسائر القيم ،وتجرده من
الوسطية واالعتدال ،وتشوه صورته كام تفعل القاعدة التي متارس االرهاب باسم الدين ،الحديث
عن هذا يدفعنا ايضاً اىل محاوالت الحركات االسالمية التي ركبت موجة ما سميناه بالربيع العريب،
وما تفرع عنها من سلفيني وتكفرييني ،من تسييس الدين وتوظيفه ،ومن الوصول اىل الحكم عرب
دميقراطية صندوق االقرتاع ثم الهيمنة عىل الدولة ،وتحويلها اىل دولة دينية تخضع لدستورهم
ورؤيتهم االحادية للرشيعة واستعامل الدميقراطية ملرة واحدة ،وتأثري ذلك عىل القيم الثقافية وعىل
الرتاث الحضاري واالنساين .كل ذلك يدفعنا اىل القول ان تسييس الدين يتناقض مع القيم العليا التي
جاءت بها االديان ،ويتناقض بالتأكيد مع التنوع الثقايف وثقافة التسامح واالعتدال واملواطنة.
وتتجىل املامرسات اليمينية واألصولية املنافية للدميقراطية والقيم االنسانية ،وللتنوع بشكل خاص
يف سياسات وأفعال الحكومات االرسائيلية املتعاقبة ،خصوصاً حكومة بنيامني نتنياهو الحالية التي
يسيطر عليها املستوطنون واملتطرفون االصوليون الذين يقودون ارسائيل اىل مزيد من التطرف
واالنغالق ،ويتمثل ذلك يف امليض قدماً يف التوسع االستيطاين يف االرايض الفلسطينية ،واطالق يد
املستوطنني يف مصادرة االرايض ،والقيام بأعامل ارهابية لرتويع أهايل القرى الفلسطينية واقتالع
أشجارهم ,وحرق محاصيلهم ،وتدنيس مساجدهم ،وقطع طرق مواصالتهم.
كذلك يصدر الكنيست (الربملان) املزيد من القوانني العنرصية املوجهة ملحارصة االقلية العربية
الفلسطينية داخل ارسائيل.
ومن جهة أخرى ترص ارسائيل عىل ان تعرتف السلطة الفلسطينية بارسائيل كدولة يهودية ،وتهدف
من وراء ذلك ،املس بالوجود العريب داخل ارسائيل ،والغاء حق العودة لالجئني الفلسطينيني الذين
يعيشون يف مخيامت الداخل ومخيامت اللجوء والشتات.
ان فكرة يهودية الدولة جاءت لتقطع الطريق عىل استئناف املفاوضات ،وتخريب جهود وزير
الخارجية االمريكية بهذا الصدد ،ورضب فكرة التنوع والحوار ومبادئ املواطنة ،بل وايجاد غطاء
من اجل ترحيل من تبقى من العرب داخل ارسائيل يف ما يسمى بسياسة (الرتانسفري).
ان مبادئ وقيم التنوع ال تنسجم مع فكرة (يهودية الدولة) ،ألن دول العامل هي دول كل مواطنيها
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عىل تنوع عقائدهم ومذاهبهم ،وال متييز بينهم بسبب الدين او اللون او الجنس.
ان التطرف واالصولية تقود يف نهاية املطاف اىل الدولة العنرصية)4(.
من جهة اخرى ال بد ونحن نتحدث يف هذا املنتدى عن األمن الثقايف ،من ان نتحدث ايضاً عن
قضية ذات صلة ،وهي قضية االمن الغذايئ ومكافحة الجوع والفقر كرشط من رشوط إنجاز االمن
الثقايف ،فنحن نرى ان هناك ارتباطا ما بني االمن الذي يوفر الطأمنينة والعدالة كاألمن الغذايئ وما
بني قضيتنا الهامة املتعلقة باألمن الثقايف.
ان انعدام االمن الشخيص واالنساين وعدم توفري فرص العمل او مكافحة الفقر واملرض والبطالة
وتفاقم ظاهرة انعدام االمن الغذايئ وقوت االنسان امنا يشكل عقبة أمام نرش وتعميم املعرفة ،وما
تزخر به من قيم التنوع والتعددية والتنمية.
وعىل سبيل املثال ال الحرص وفيام يتعلق ببلدي فلسطني املحتلة ،واثناء اعدادي لهذه الورقة ،أعلنت
مديرة برنامج االغذية العاملي (ارتارين كوسني) ان ثلث السكان الفلسطينيني يعانون انعدام االمن
الغذايئ وهي – حسب تعبريها – نسبة مرشحة لالزدياد.
واضافت السيدة كوسني :ال ميكن ان نتحدث عن السالم من دون توفري االمن الغذايئ)5(.
فكيف اذا ً ميكن ان نتحدث عن قيم التنوع والتعددية لهذا االنسان الجائع ،وجوعه ناجم ألسباب
عديدة أهمها سياسات االحتالل.
فال بد ان نؤكد هنا اذا ً ،أ ّن انهاء ما تبقى من احتالالت يف العامل ،ويف املقدمة االحتالل االرسائييل
لدولة فلسطني ,ومكافحة الجوع واملرض والفقر متثل رشوط نجاحنا يف تحقيق االمن الثقايف لالبداع
والرتاث واآلداب والفنون.
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