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یوسف بن میر، إمیلي أوكسن، وكریستین أودونوغو
إن طبیعة البشر تقتضي تخلید ذكرى السلف حتى 

یحیط بھا الخلف من بعدھم. ھناك غریزة فطریة
تدفعنا لترك إرث أو دلیل ملموس على تواجدنا،
رموز تدوم لفترة تتجاوز عمرنا على ھذه البسیطة.
ھي نفس الرغبة التي تمأل مجموعات من األفراد
الذین یملكون ھویة مشتركة أمًال في حصد اعتراف
التاریخ بھم. ولقد ضاعت عدة تجارب بشریة
وإنجازات وتاریخ إنساني في طیات الزمن، أحیانًا
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بشكل منھجي نظًرا لعدم المساواة المؤسسیة، وأحیانًا
أخرى إثر أحداث مأساویة، نتیجة ال مفر منھا في
.كثیر من األحیان

وبالموازاة مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
وجب وضع قانون تنظیمي، في صیغة مقال جدید،
یؤكد ویضمن حق الجماعات واألقلیات في أن تخلد
ذكراھا تفادیًا لدفن وفتور حقبھم من خط زمن
المجتمع. وتنص بنود اإلعالن الثالثین على حق كل
فرد في التمتع بحریات شخصیة وتعاونیة معینة،
یتحتم على الجمیع حمایتھا واحترامھا. ومع ذلك،
فإن حق االعتراف باألفراد والثقافات، قبل وبعد
رحیلھم، وحق حبك وسرد روایاتھم كأفراد أو
.مجموعات مستقلة یظل غائبًا
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الحقیقة التي ال یمكن إنكارھا ھي أن ھذا الحق،
بطریقة أو بأخرى، ھو قمة جمیع الحقوق، فھو بادرة
غیر أنانیة لالعتراف بوجود كل شخص وتوفیر
معلومات لفائدة أولئك الذین یأتون من بعد لتعزیز
ُمضي وتطور البشریة المتواصل قُدًما. بناء على كل
ذلك، ینبغي إضافة ھذه المادة إلى اإلعالن العالمي
:لحقوق اإلنسان بالصیغة التالیة

یحق لجمیع األفراد واألشخاص الذین یملكون ھویة“
مشتركة أن یتم تخلید ذكراھم، وحمایة تراثھم الثقافي
والحفاظ علیھ، والتمتع باالستقاللیة فیما یتعلق
بصون تجربتھم الجماعیة، وتحفھم الثقافیة،
”.وتاریخھم الشفوي والمكتوب

وتقترح عیادة القانون الدولي لحقوق اإلنسان في
بیركلي تبني الحق في الھویة “الذي یحمي السمات
الشخصیة والعالقات االجتماعیة المھمة والمعروفة
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للفرد”. إضافة إلى ذلك، في ورقة تناقش تطور
مراحل اعتماد ھذا الحق، تم التأكید على أن “حق
اإلنسان الذي ھو ‘مجرد تكرار’ لمضمون باقي
الحقوق القائمة سلفا ال یرقى لمستوى التدوین”. غیر
أن المادة التي نسعى إلى تقنینھا ستعزز الحقوق
القائمة وتحول دون انقراض شعوب أو اضمحالل
.ثقافتھا

تندرج المتاحف تحت قائمة أھم مصادر الحفاظ على
ھذا اإلرث الثقافي ونشر الوعي بین مختلف الشعوب
والمجتمعات. لكن المتاحف الغربیة لھا تاریخ یشھد
باغتصاب ونھب ثقافات األقلیة من جمیع أنحاء
العالم. وفي حین أن المتاحف تلعب دوًرا حاسًما في
تعزیز مكانة وقدر مختلف الشعوب، فقد استحوذت
العدید من المتاحف على قطع أثریة ثقافیة مروًرا
.بقنوات االستغالل واالستعمار واإلمبریالیة
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ویذكرنا الباحث دان ھیكس في كتابھ “المتاحف
أن الظلم (The Brutish Museums) ”الھمجیة
لیس حدثًا ینفرد بھ ماضي البشریة، ولكنھ واقع
مستمر مع مرور الزمن، لن یتم تصحیحھ وتداركھ
إال من خالل إعادة كتابة التواریخ من وجھة نظر
الفئات الخاسرة، و”القضیة المستعجلة ھي مراجعة
واستعادة الثقافات األفریقیة … حیث سیقوم المتحف
بتفكیك، وإعادة توظیف، وتفریق، وإرجاع، وإعادة
تخیل، وإعادة بناء ھذا الموروث بشكل
مختلف”(14). یجب أن ال نغفل عن قیمة المتاحف
وقدرتھا الفریدة على إیواء ھذه العناصر، مع مراعاة
رفض خوصصة الموروث والتاریخ المقدس
لمجموعة األقلیات. ووفق ما نص علیھ إعالن
2004 بشأن أھمیة وقیمة المتاحف العالمیة، فإن
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“المتاحف عوامل أساسیة تساھم في تطور الثقافات،
وتتمثل مھمتھا في ترسیخ مصادر المعرفة من خالل
.”عملیة إعادة تفسیر الموروث التاریخي باستمرار

ومن خصائص بعض المجموعات أیًضا أنھا تمیل
إلى تحدید مواقع محددة كرموز لألیدیولوجیات
وتخلیدًا لذكرى مختلف التجارب المتراكمة، وتشكل
“مناظر طبیعیة ثقافیة” تعمل كأدوات أساسیة ینبني
علیھا فھم التاریخ الجماعي لشعوب معینة. معظم
ھذه المواقع ھي أماكن مرتبطة بأحاسیس وعواطف
مشتركة، مثل ساحات المعارك أو المعالم األثریة
التي تخلد لحظات شاھدة على نشأة شعوب مضت.
فضًال عن ذلك، فھي تعزز الھویة وتخلق شعوًرا
باالنتماء والوحدة والصمود. ومع ذلك، نجد أن
المناظر الطبیعیة الثقافیة غالبًا ما یتم تمویلھا من قبل
الحكومات أو المؤسسات التي تقرر وتفرض الطرق
.التي علینا أن نتذكر بھا بعض األشخاص واألحداث
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إن الذاكرة جزء أساسي من التجربة اإلنسانیة ألنھا
أصل التراث والثقافة وسر الحفاظ علیھما. لكن من
الواضح أن إنشاء الذاكرة والتاریخ عملیات معقدة
ومدروسة. فھي لعبة سیاسیة بشكل ال یمكن عزلھا
عن الحیز االجتماعي واالقتصادي للشعوب، حیث
تملك المجموعات المسیطرة الموارد واآللیات التي
.تخول لھا سرد روایات التاریخ على ھواھا

لذا، فمن شأن وضع قانون ینظم ویضمن الحق في
تخلید الذكرى أن یمنح المجموعات المھمشة القدرة
على سرد الروایة األصلیة من تاریخھا بدالً من تلك
المصممة للحفاظ على اتزان التسلسل الھرمي. وھذا
األمر كفیل بتفكیك أنظمة الھیمنة العالمیة التي تسكت
أفواه الناس عن طریق تفریق األیدیولوجیات السائدة
القائمة على العنصریة والسلطة األبویة. یجب أن
ندعم أصوات أولئك الذین أسكتھم جور التاریخ، أو
المنسیون منھم، بل وحتى الذین رحلوا عن ھذا
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العالم. وتحقیقًا منا لقیم العدالة، یستحق كل الناس
االحتفال بأفراحھم، والحزن على مآسیھم الجماعیة،
.وتذكر إرثھم الثقافي

الدكتور یوسف بن میر، رئیس مؤسسة األطلس
الكبیر، رئیس فرع برنامج نشاط األقلیات الدینیة
والعرقیة التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة في
المغرب. إمیلي أوكسن وكریستین أودونوغو،
طالبان في جامعة فیرجینیا ومتدربان في مؤسسة
.األطلس الكبیر

تنویھ: جمیع المقاالت المنشورة تمثل رأي كتابھا فقط


