
ع نحو ُمواطََنة حاضنة للتنوُّ

تشــر كلمــة »التنــوع« إىل التعــدد واالختــاف، وهــا ســمة الحيــاة عــى كوكــب األرض؛ فالكائنــات 

ــة للتنــوع واالختــاف، ومــن ثــم ال ميكــن تصــوُّر  ــة واألعــراق والثقافــات مجــاالت حيويَّ ــم البيئيَّ والنُّظُ

الحيــاة بــدون التنــوع. فالتنــوع طبيعــي وأصيــل، فقــط يجــب رؤيتــه واالعــراف بــه وصيانتــه. وهكــذا 

بــرز االهتــام بالتنــوع الحيــوي Bio-diversity كــرط الســتمرار الحيــاة عــى الكوكــب، وبــرز االهتــام 

ق وكضانــٍة للعيــش  بالتنــوع الثقــايف Cultural diversity للحفــاظ عــى اإلرث اإلنســاين املبــدع والخــاَّ

ــألًة  ــه مس ــوع بوصف ــي بالتن ــن الوع ــم، ولك ــم واختافَه َعه ــُر تنوُّ ــدم أدرك الب ــذ الق ــام. ومن يف س

ــور إال يف العــر الحديــث، اســتناًدا إىل الوعــي بحــق الجاعــات  ــًة وإنســانيًَّة وسياســيًَّة مل يتبل أخاقيَّ

ٌق وبــه  واألعــراق املختلفــة يف التعبــر عــن ثقافاتهــا بصــورة ســلميَّة، ومــن إدراك حقيقــة أن التنــوع خــاَّ

ترتقــي الحيــاُة اإلنســانيَُّة بالتفاعــل والتواصــل واإلبــداع اإلنســايّن يف كافــة املجــاالت، كــا أنَّ االعــراف 

ع رشٌط حاســٌم لضــان ســامة املجتمعــات ومتاســكها يف مواجهــة كافــة أشــكال التمييــز واإلقصــاء  بالتنــوُّ

والعنريــة.

ع الثقايفّ ع البيولوجّي إىل التنوُّ من التنوُّ

يَُعــدُّ الوعــي بالتنــوع الثقافــي امتــداًدا للوعــي بالتنــوع الحيــوّي أو البيولوجــّي، فالثقافــة كالطبيعــة 

تعــدُّ مجــااًل حيويًّــا يتســم بالثــراء والتنــوع واالختــاف. وقد اهتــم المجتمــُع الدولــيُّ بالتنــوع البيولوجّي 

ــة التنــوع  للحفــاظ علــى الحيــاة علــى الكوكــب؛ حيــث أصــدرت األمــم المتحــدة عــام )1992( اتفاقيَّ

ــة  ــن كاف ة م ــة الُمســتََمدَّ ــة الحيَّ ــات العضويَّ ــن الكائن ــه: »تباي ــوع بأن ــت التن ــي َعرَّف ــّي، والت البيولوج

ــة  ــاء المائي المصــادر، بمــا فيهــا -ضمــن أمــور أخــرى- النظــم اإليكولوجيــة األرضيــة والبحريــة واألحي

والمركَّبــات اإليكولوجيــة التــي تعــد جــزًءا منهــا، وذلــك يتضمــن التنــوع داخــل األنــواع وبيــن األنــواع 

والنظــم اإليكولوجيــة«. وأصبــح الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــّي أحــد الشــواغل الكبــرى فــي التنميــة 

صــت »أهداف  اإلنســانية والمســتدامة ومــن أجــل الحفــاظ علــى الحياة علــى كوكــب األرض، وهكذا خصَّ

ــا لحمايــة التنــوع الحيــوي )رقــم 15( لهــذا الغــرض وهــو: »حمايــة النظــم  التنميــة المســتدامة« هدفً

اإليكولوجيــة البريــة ومكافحــة التصحــر ووقــف تدهــور األراضــي وفقــدان التنــوع«.

ــا  ــخ وعيً ع البيولوجــّي؛ فقــد شــهد التاري ــوُّ ــوع الثقــايّف مجــرََّد صــدى للتن ومل يكــن الوعــي بالتن

ــة. وكــا شــهد تاريــُخ البــر أشــكااًل  ــة والدينيَّ ع األعــراق واالنتــاءات الثقافيَّ باختــاف البــر وتنــوُّ

مــن التعايــش والتفاعــل بــن الثقافــات واألعــراق، فقــد شــهد كذلــك أشــكااًل عديــدًة مــن الســيطرة 

ــون واألصــل. وبشــكٍل  واإلقصــاء واالســتعباد، وتصنيــف البــر إىل درجــات عــى أســاس العــرق والل

عــام مل يتــم الوعــي بــرورة االعــراف بالتنــوع وإدارتــه إال يف منتصــف القــرن العريــن، وتحديــدا 

د األعــراق  يف املجتمعــات التــي شــهدت هجــرات واســعة يف العــر الحديــث، فصــارت مجــااًل لتعــدُّ

والثقافــات. ومــن أجــل الحفــاظ عــى الســام االجتاعــي وضــان التعايــش يف ظــل الدولــة القوميــة، 

كانــت االســتجابة السياســيَّة مــن خــال احتضــان التنــوع والحفــاظ عليــه تحــت مظلــة مواطنــة رحبــة 

تســتوعب التنــوع العرقــي والدينــي والثقــايف، ومؤسســية تديــر هــذا التنــوع مــن خــال قوانــن تُحــرم 

ــلم االجتاعــي باملواطنــة كُهويــٍة جامعة  ع والسِّ مــن قبــل الجميــع. وهكــذا اقــرن الحفــاظ عــى التنــوُّ

ع، وهــو مــا يُعــرَف بنظــام »التعدديــة الثقافيــة«. وحاضنــة للتنــوُّ

دية الثقافيَّة من التنوع الثقايفّ إىل التعدُّ

ــرن  ــف الق ــكو( يف منتص ــة )اليونس ــم والثقاف ــة والعل ــدة للربي ــم املتح ــة األم ــت منظم اهتم

الهيئة القبطية اإلجنيلية للخدمات االجتماعية
منتدى حوار الثقافات

إعداد يرسي مصطفى



العريــن، بالــراث اإلنســاين ومختلــف أشــكال التعبــر الثقــايف، ولكــن االهتــام بالتنــوع الثقــايف كمســألة إنســانية وحقوقيــة وتنمويــة، 

تــم التعبــر عنــه بوضــوح مــع األلفيــة الجديــدة بصــدور اإلعــان العاملــي بشــأن التنــوع الثقــايف الــذي اعتمدتــه اليونســكو عــام 2001، 

وىف هــذا اإلعــان تــم التأكيــد عــى أن الثقافــة تتخــذ أشــكااًل متنوعــة عــر املــكان والزمــان، وســمتها التنــوع الــذى يتجــى ».. يف أصالــة 

د الهويــات املميــزة للمجموعــات واملجتمعــات التــي تتألــف منهــا اإلنســانية. والتنــوع الثقــايف، بوصفــه مصــدًرا للتبــادل والتجديــد  وتعــدُّ

ــة. وبهــذا املعنــى، فــإن التنــوع الثقــايف هــو  واإلبــداع، هــو رضوري للجنــس البــري رضورة التنــوع البيولوجــي بالنســبة للكائنــات الحيَّ

ــال الحــارض واملســتقبل« )املــادة األوىل(.  ــح أجي ــه لصال ــد علي ــه والتأكي ــراث املشــرك لإلنســانية، وينبغــي االعــراف ب ال

وإلــى جانــب ضــرورات إدراك التنــوع واالعتــراف بــه، فــإن العيــش المشــترك فــي ظــلِّ 

ــة  ديَّ ــق مــن خــال نظــام »التعدُّ ــات، وهــو مــا يتحقَّ ــوع يتطلــب إرادًة وإدارًة وضمان التن

ــا  ــد فــي مجتمعاتن ــة مــن إعــان اليونســكو: »ال ب ــص المــادة الثاني ــة«، فحســب ن الثقافيَّ

-التــي تتزايــد تنوًعــا يوًمــا بعــد يــوم- مــن ضمــان التفاعــل المنســجم والرغبــة فــي العيــش 

ــة؛  ــة ودينامي ــددة ومتنوع ــة متع ــات ثقافي ــات ذوي هوي ــراد ومجموع ــن أف ــا بي ــا فيم مًع

فالسياســات التــي تشــجع علــى دمــج ومشــاركة كل المواطنين تضمــن التماســك االجتماعي 

وحيويــة المجتمــع المدنــي والســام. وبهــذا المعنــى تكــون التعدديــة الثقافيــة هــي الــرد 

السياســي علــى واقــع التنــوع الثقافــي. كمــا أن التعدديــة الثقافيــة التــي ال يمكــن فصلهــا 

عــن اإلطــار الديمقراطــّي، مواتيــة للتبــادل الثقافــي والزدهــار القــدرات اإلبداعيــة التــي تغــذي الحيــاة السياســية«. ولمزيــٍد مــن التأكيــد، 

فقــد نــصَّ اإلعــاُن علــى االرتبــاط الوثيــق بيــن الحفــاظ علــى التنــوع الثقافــّي واحتــرام حقــوق اإلنســان، وهكــذا مؤكِّــًدا علــى أن: »الدفــاع 

عــن التنــوع الثقافــي واجــٌب أخاقــيٌّ ال ينفصــل عــن احتــرام كرامــة األشــخاص. فهــو يفتــرض االلتــزام باحتــرام حقــوق اإلنســان والحريَّــات 

األساســيَّة«، كمــا »ال يجــوز ألحــد أن يســتند إلــى التنــوع الثقافــي لكــي ينتهــك حقــوق اإلنســان التــي يضمنهــا القانــون الدولــي أو لكــي 

يحــدَّ مــن نطاقهــا«. 

الدستور املرصي والتأكيد عىل الروافد الثقافية 

يؤســس الدســتور املــري ملبــدأ »التعدديَّــة الثقافيَّــة«؛ ففــي فصلــه الثالــث -والــذي يحمــل عنــوان »املقومــات الثقافيــة«- تــم التأكيــد 

عــى التــزام الدولــة »بالحفــاظ عــى الهويــة الثقافيــة املريــة بروافدهــا الحضاريــة املتنوعــة« مــادة )47(، كــا أكــد عــى أن الثقافــة حــق 

لــكل مواطــن مــادة )48(، وتجلــت قيمــة التنــوع الثقــايف يف املــادة )50( والتــي نصــت عــى أن: »تــراث مــر الحضــاري والثقــايف، املــادي 

واملعنــوي، بجميــع تنوعاتــه ومراحلــه الكــرى، املريــة القدميــة، والقبطيــة، واإلســامية، ثــروة قوميــة وإنســانية، تلتــزم الدولــة بالحفــاظ 

عليــه وصيانتــه، وكــذا الرصيــد الثقــايف املعــارص املعــاري واألديب والفنــي مبختلــف تنوعاتــه، واالعتــداء عــى أي مــن ذلــك جرميــة يعاقــب 

ــا بالحفــاظ عــى مكونــات التعدديــة الثقافيــة يف مــر«. عليهــا القانــون. وتــويل الدولــة اهتاًمــا خاصًّ

نحو مواطنة مرصية حاضنة للتنوع

إن الحفــاظ عــى التنــوع الثقــايف واحرامــه يتطلــب أُطـُـرًا مؤسســيًَّة داعمــًة ملبــادئ التعدديَّــة الثقافيَّــة، وانطاقـًـا مــن نصــوص الدســتور 

املــرّي واإلعــان بشــأن التنــوع الثقــايف، فــإن وحــدة الحــوار ســوف تســعى لدعــم مقومــات املواطنــة الحاضنــة للتنــوع الثقــايف، وتعزيــز 

الســام والتاســك االجتاعــي ومكافحــة كافــة أشــكال التمييــز واإلقصــاء، وذلــك مــن خــال نــر الوعــي، وتطويــر القــدرات، وتطويــر 

اقراحــات بسياســات مــن أجــل احــرام التنــوع الثقــايف وضــان بيئــات اجتاعيــة ومؤسســية آمنــة وخاقــة بالتعــاون مــع الــركاء وأصحاب 

املصلحــة، واالســتفادة مــن الفــرص املتاحــة عــى مســتوى الدولــة.

ــات  ــي أن املقوم ــا وه ــن تجاهله ــي ال ميك ــة الت ــن حقيق ــوار م ــدة الح ــق وح وتنطل

ــرات  ــى يف التعب ــاق يتج ــوع خ ــادي، تن ــايف وامل ــوع الثق ــرة بالتن ــة زاخ ــة املريَّ الثقافيَّ

الثقافيــة واالنتــاءات الدينيــة والفنــون واألزيــاء والــراث املعــاري، فالتنــوع إرث ورأســال 

ــال  ــه ألجي ــى عن ــا ال غن ــتثاًرا ثقافيًّ ــد اس ــه يُع ــن إدارت ــا أحس ــي إذا م ــي واجتاع تاريخ

ــتقبل.   ــارض واملس الح



Scientific and Cultural Organization (UNESCO) paid attention to human heritage and various forms 
of cultural expression. However, interest in cultural diversity as a human rights and development 
issue was clearly expressed in the new millennium by the issuance of the Universal Declaration 
on Cultural Diversity adopted by UNESCO in 2001. In this declaration, it was emphasized that 
culture takes various forms across space and time, and called it diversity that “…is embodied in 
the uniqueness and plurality of the identities of the groups and societies making up humankind. As 
a source of exchange, innovation and creativity, cultural diversity is as necessary for humankind 
as biodiversity is for nature. In this sense, it is the common heritage of humanity and should be 
recognized and affirmed for the benefit of present and future generations.” (Article I).

In addition to the necessities of perceiving and acknowledging 
diversity, coexistence under diversity requires willingness, 
management and guarantees, which are achieved through the 
system of «cultural pluralism». According to the text of Article 
2 of the UNESCO Declaration we read: «In our increasingly 
diverse societies, it is essential to ensure harmonious interaction 
among people and groups with plural, varied and dynamic cultural 
identities as well as their willingness to live together. Policies 
for the inclusion and participation of all citizens are guarantees 
of social cohesion, the vitality of civil society and peace. Thus 
defined, cultural pluralism gives policy expression to the reality of cultural diversity. Indissociable 
from a democratic framework, cultural pluralism is conducive to cultural exchange and to the 
flourishing of creative capacities that sustain public life.” For further emphasis, the declaration 
stipulated the close link between the preservation of cultural diversity and respect for human rights, 
thus stressing that: “The defense of cultural diversity is an ethical imperative, inseparable from 
respect for human dignity. It implies a commitment to human rights and fundamental freedoms.” 
Then added,”No one may invoke cultural diversity to infringe upon human rights guaranteed by 
international law, nor to limit their scope.”

The Egyptian Constitution and the Emphasis on Civilizational Origins
The Egyptian constitution establishes the principle of «Cultural Pluralism»; In its third 

Section - titled «Cultural Components» - The state commitment “to protecting Egyptian 
cultural identity with its diverse civilizational origins» was emphasized (Article 47). It was 
also emphasized that “culture is a right of every citizen” (Article 48), and the value of cultural 
diversity was manifested in Article (50), which stipulated that: “Egypt’s material and moral 
civilizational and cultural heritage of all types and from all of the Pharaonic, Coptic, Islamic, 
and modern periods are a national and human heritage that the state commits to protect and 
maintain. The same applies to the modern architectural, literary and artistic cultural stock. Any 
attack thereon is a crime punishable by law. The state gives special attention to maintain the 
components of cultural diversity.»

Towards an Egyptian Citizenship Embracing Diversity
Preserving and respecting cultural diversity requires institutional frameworks that support the 

principles of cultural pluralism, and based on the provisions of the Egyptian Constitution and the 
Declaration on Cultural Diversity, the Unit of Dialogue will seek to support the components of 
citizenship that embrace cultural diversity, promote peace and social cohesion, and combat all forms 
of discrimination and exclusion. This will be carried out through raising awareness, developing 
capacities, and proposing policies that respect cultural diversity, ensure safe and creative social 
and institutional environments in cooperation with partners and 
stakeholders, and take advantage of available opportunities at 
state level.

The unit of dialogue stems from the fact that cannot be 
ignored, which is that the Egyptian cultural components are 
rich of cultural and material diversity. This creative diversity 
is manifested in cultural expressions, religious affiliations, arts, 
fashion and architectural heritage. Diversity is a heritage and a 
historical and social credit that, if properly managed, is a crucial 
cultural investment for present and future generations.



Towards a Citizenship 
Embracing Diversity

The word «diversity» refers to the multiplicity and difference that are 
characteristics of life on planet Earth. Organisms, ecosystems, races and 
cultures are vital areas of diversity and variance, and therefore we cannot 
imagine life without diversity. Diversity is natural and authentic, it just 
has to be seen, recognized and preserved. Thus, interest in bio-diversity 
emerged as a condition for the continuation of life on the planet. Interest 
in cultural diversity emerged to preserve the creative and inventive human 
heritage and guarantee the living in peace. Since ancient times, people 
have been aware of their diversity and differences, but the awareness of 
diversity as a moral, human and political issue has only concretized in 
the modern era, based on the awareness of the right of different groups 
and races to express their cultures peacefully, and on realizing the fact 
that diversity is creative and that through diversity human life advances 
by interaction, communication and human creativity in all fields. The 
recognition of diversity is a key requirement for the safety and cohesion 
of societies to confront all forms of discrimination, exclusion and racism.

From Biological Diversity to Cultural Diversity
Awareness of cultural diversity is an extension of the biological diversity 

awareness. Culture, like nature, is a vital field characterized by richness, 
diversity and difference. The international community has paid attention to 
biological diversity to preserve life on the planet. The United Nations signed 
in (1992) the Convention on Biological Diversity, which defined diversity as: 
“The variability among living organisms from all sources including, inter alia, 
terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes 
of which they are part; this includes diversity within species, between species 
and of ecosystems.». The preservation of biological diversity has become 
one of the major concerns in human and sustainable development in order to 
preserve life on the planet, and thus the “Sustainable Development Goals” have 
included a goal to protect biodiversity (No. 15),”Protect, restore and promote 
sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat 
desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss”.

The awareness of cultural diversity was not just an echo of biological 
diversity; History has witnessed an awareness of the difference of human 
beings and the diversity of races, cultural and religious affiliations. Just as 
human history has known forms of coexistence and interaction between 
cultures and races, it has also known many forms of domination, exclusion 
and enslavement, and the human categorization based on race, color and 
origin. In general, awareness of the need to recognize and manage diversity 
was not demonstrated until the middle of the twentieth century, specifically 
in societies that have seen large migrations in the modern era, and became 
a field for multi-ethnicity and cultures. In order to maintain social peace 
and ensure coexistence under the nation-state, the political response was to 
embrace and preserve diversity under the umbrella of a broad citizenship. 
This broad citizenship accommodates ethnic, religious and cultural diversity, 
and an institutional citizenship that manages this diversity through laws that 
are respected by all. Thus, the preservation of diversity and social peace 
was associated with citizenship as a comprehensive identity that embraced 
diversity, which is known as the «multicultural» system.

From Cultural Diversity to Multiculturalism
In the middle of the twentieth century, the United Nations Educational, 
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