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 معضلة اجلماعات االثنية يف الوطن العريب

 املشكلة أبعاداملفهوم و 
 

 قدمة:امل*
ثنية يه ظاهرة اترخيية تعرب عن هوية اجامتعية  ر مشرتك وشعو  ل واترخيتستند اإىل ممارسات ثقافية معينة ومعتقدات متفردة والاعتقاد بأ صالإ

وية للت اللغل عىل ادلوقد ظهر هذا املفهوم يف ال ساس للتحاي ابلنامتء اإىل جامعة تؤكد هوية أ فرادها يف تفاعلهم مع بعضهم ومع الآخرين.

ية يف الرتاث الغريب اإىل مفهوم ولو بطريقة ل شعور لعددية، وكذكل عىل مرياثه التارخيي اذلي يشريملفهوم ال قلية اليت تشري اإىل القةل ا املبارشة

  .من ميثل ال صل القويم والمتيزي ضد من ل ميثهل والتشكيك من مث يف صدق انامتئه التعصب العنرصي مبعىن اإعالء شأ ن

ثنية ل ول مرة يف عام  نه صار أ حد ،1909ومنذ اس تخدام مفهوم امجلاعة الإ ني التعبري عن جامعة بأ كرث املفاهمي خالفية حيث تردد مضمونه  فاإ

ن مل  ميكل لك خصائص والتعبري عن جامعة أ ساس ية أ و أ مة أ و امجلع بني املعنيني ابعتبار أ ن من الشعوب من فرعية أ و أ قلية، ال مة ومقوماهتا واإ

أ مما بذاهتا  حقيقهتا اإل ل ليست يفليواننية والإيطالية يف اجملمتع ال مرييك عىل سبيل املثاال يرلندية وا تكن هل دولته املس تقةل فامجلاعات الفرعية

ن مل يعرتف اجملمتع لها حبقها يف الامتيز عنه من منطلق    استيعابه خملتلف ال قليات وصهرمه يف بوتقه واحدة  واإ

 املشكلة البحثية: *
ثنية أ مهية خاصة بسبب وقد  ، وأ دت اإىل اء العاملكوهنا وراء الرصاعات اليت تشهدها جممتعات ودول كثرية يف خمتلف أ حناكتسبت التعددية الإ

، أ و اإىل بورونديو اهنيار دول مثل الصومال وليبرياي، أ و اإىل حروب طويةل وتغيري أ نظمة س ياس ية يف دول مثل الكونغو والسودان ورواندا 

س ب ندونيس يا واإ  انيا والولايت املتحدة ودول أ مرياك الالتينية.أ زمات وتوترات وانقسامات س ياس ية مثل اإ

نه ل حاجة لنا اإىل  قد قال"وعىل الرمغ من أ ن عامل الاجامتع ماكس فيرب  وم ن هذا املفه، الا اتحليل الس يايسالثنية يف ال مفهوم  ذات يوم اإ

 فرضه عىل ، متكنت أ طراف كثرية من أ ي أ ننا أ مام مفهوم نظري ".اإىل حاجة ماسة، دلى ال طراف مجيعا -بفضل اجلدل الس يايس-حتول 

ثنيةبه. وهذا هو السبب الرئييس و راء تسيس هذا املفهوم .للقبول  رىالواقع، واضطرت أ طراف أ خ  وىقف متكنت كي حيث يبني مفهوم الإ

لباس ليت اذا ات املتومهة ن العالماعىل ال رض، مستندة اإىل مجةل مواقع خمرتع، وحتويهل اتليا اإىل حقيقة مادية  الإختالفات الإثنية القوميني من اإ

قاط مسة التهو « ثنيةال  »هوم ف ف حللهنا عىل اتساع ل تعلو عن كوهنا فروق عادية بني خمتلف البرش ، لرتفعها اتليا اإىل مصاف الوقائع التارخيية. 

هذه السمة  . غري أ نرئيس ية مع أآخرين يعيشون يف اجملال اجلغرايف ذاتهممزية أ صلية أ ساس ية دلى جامعة من البرش، هبدف جعلها وس يةل تضاد 

نزال لبنات أ خرى ذات سامت اثنوية، حول هذه السمة امل ا، أ و التأ كيد علهيو ركزية، قد ل تنفع يف التعبئة الس ياس ية ملواهجة أآخرين، وذلكل يمت اإ

 تركيهبا من أ جل همام التعبئة الس ياس ية.
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عىل رأ سها  ليت تقفخرا ليكون ساحة اختبار ملدى التناحر الشديد بني الوحد القومية و بني التفرعات الالجوهرية اانضم الوطن العريب مؤ 

ومية الوحدة الق حسب عىلو هذه التقس اميت الثنية مل يأ ثر  الثنيات ادلاخلية اليت اصبحت تأ لك البنية القومية لدلول احلديثة . كام ان ظهور

ى التحدي ويج أ حضو التكنول و الس يايس الاقتصادي تقدمالثنيات فبدل من التفرغ لتحقيق ال  اادلول اليت توجد هببل غري كذكل أ ولوايت 

ل بواطنني مالاول هو حتقيق مطالب الثنيات دلرجة وصلت اإىل حتول هذه الثنيات اإىل دوهل داخل دوةل فال جمال للحديث عن مطالب 

مطالب  اإىل ادورهبحول الثنية و حولوا الثنية  واتمتحورف ، جدوا يف أ نفسهم ما ميزيمه عن غريمهوعة من ال شخاص و نتحدث عن مطالب مجم

 الاس تقالل بعض ال حيان اإىل حد املطالبه الانفصال وس ياس ية و صلت هبم يف

طن يف الو  وميةوةل القوحدة ادلىل و تأ ثريه ع ، ما هو و ما معاانه و كيف نشأ  مما س بق اكن و لبد من افراد دراسه ملفهوم امجلاعات الثنية

دأ ت تس تعر با حديثة النشأ ه الا اهنا لن نتقول اهن -العريب و خاصة ل ن هذه املشلكه حاةل و متجسده يف عدد من البؤر يف الوطن العريب 

لهبم عيل نوا مطاابلتجربة اليت ب  خالل العقد ال خري بصفة ملحة قد تكون عدوى من منازج قريبه حققت جناحا فأ هلمت الاقليات و امدهتم

ني ثنية بق الب الفوار ي مل يس تطع ان يذو و اذل، كام اهنا قد تكون نتيجة طبيعية حلاةل عدم الاس تقرار الس يايس املوجود يف املنطقة  هداها

و الاولية أ  لتحتية ولءات اعن ال، و حتويلها بعيدا املواطنة و قمي املشاركة الس ياس ية اليت تعرب عن املساواه تدعمي امجلاعات من خالل

Primitive Loyalties  يعدوا لقت ابذلات رات يف هذا الو اإىل القول بأ ن استيقاظ هذه النع اإىل ولء لدلوةل القومية ، كام جتاوز البعض 

للبناين ج اابلمنوذ ني قوهلمية ، دامعو الثن للتدخالت اخلارجية يف صياغة مقدرات املنطقة العربية و دمع قمي الفرقة و الطائفية عن كونة ذريعة 

 . ، والطائفياإىل ظهور دوةل عىل الاساس ادليينج اذلي أ دى احلرب ال هلية وهو المنوذ اابن 

ل أ ن مصداقية التحليل الس يايس ذا نلن  اذلي يأ خذ يف اعتبارة العوامل التارخيية و اجلغرافية و الساكنية  اإ ارج شلكة من اخلظران للم تتأ ىت اإ

ذا اعمتدان النظرة اخلارجية س تكون النتيجة حتيد لك ما هو داخيل و من احملمتل أ ن ي ،فقط دلوةل لثنية يف اداءات ادي اإىل تصاعد النؤ ل ننا اإ

نية اث  لتوزيع جتاهاعداةل  القومية  ، مبعىن أ ن هناك العديد من الاس باب ادلاخليه ايل قد تكون مسوغا جادا لظهور الزنعات الثنية فثال غياب

ن معانون أ كرث يثري و ن من الك مومعينه قد تكون سببا يف اس تقواء الزنعات الثنية كام يف منوذج السودان فالساكن اجملودون يف اجلنوب حمرو

 د التطهريحصل اإىل ساكن اجلنوب ، كذكل الاستبداد الس يايس اذلي قد متارسة ادلوةل يف بعض الاحيان جتاه جامعة اثنية بعيهنا اذلي قد ي

 .العريق و الاابدات امجلاعية كام حدث يف منوذج العراق جتاه الاقلية الكردية يف الشامل

ريب النقطة ال كرث أ مهية اليت نفرد هذه ادلراسة من اجلها يه طبيعة امللف الثين يف املنطقة العربية ، أ و مبعىن أآخر هل يضفي الواقع الع

، أ م أ نه ل توجد ؟الكثري من اخلصوصية عىل امللف الثين  هذه احلقبة الزمنية عىل وجه التحديد يفو ابملتغريات احلاصةل فيه داخليا و خارجيا 

تواجة املنطقة العربية يف الوقت الراهن  اس تعراض مجمل التحدايت اليت الاجابة عليه يف ضوء و نود كثريا طرح هذا السؤال  ؟مثة عالقة بيهنام

الس ياس ية و غياب احلرية و ادلميقراطية و القهر الس يايس ، و عدم الاس تقرار ادلاخيل و غياب املشاركة و اليت اييت عىل رأ سها أ زمة النظم 

حىت الس ياس ية و غياب جممتع مدين ابملعىن الناجض ابلضافة اإىل ازمة احلراك الاجامتعي و التمنية ، غياب النخبة احلامكة و حتول لك النظم 

ة مقعية قامئة عىل التوريث دلرجة حتولت فهيا النظم الس ياس ية العربية اإىل س يف مسلط عىل رقاب الشعوب النظم امجلهورية اإىل نظم دكتاتوري

 ل ممثال لها.
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 منهج الدراسة : *
ثنية اتتناسب مع طبيعة املوضوع اذلي تتناوةل ادلراسة و هو معضةل امجلاعات  سوف يعمتد هذا البحث مجةل متعدة من املناجه  الوطن يفلإ

ثنية ابلنظر اإىل التطور التارخيي و ال العريب يد أ مه املعاير مفهوم و حتدلغوي لل ال بعاد و املشلكة ، فالبد من دراسة املعىن املفاهميي للجامعات الإ

 :يأ يت عىل رأ سها  ،، و كذكل اخلصوصية العربية و ما به من تأ ثري عىل امجلاعات الإثنية يف املنطقةاحملددة للثنيات 

 

 فهتتوم احلتتايل ، كتتاماذلي سيستت تخدم يف تتبتتع مستتار مفهتتوم الثنيتتة وصتتول اإىل امل : التننار  الوصننف  املنننهج  -1

ثنية يف الوطن العريب ، حتواهئتا أ و او كذا طبيعة  الهوايت القوميات العربيتة و متدى  سيس تخدم يف تتبع اترخي امجلاعات الإ

ثنية.    اخرتاقها للمعضةل الإ

ثنيتة يف التوطن العتريب لنضتعيف تناول  :املنهج التحليل   -2 روق ايتدينا عتىل الفت طبيعة وأ بعاد و حقيقتة املعضتةل الإ

ثنية ، من خالل حتليل مفتردات اخلصوصتية العر  ها بيتة و انعاكست التحليلية اليت يفرضها الواقع العريب بتالبيبه عىل املعضةل الإ

 عىل البحث موضوع ادلراسة.

ثنية ، فتالالعربية املقرتحة من أ جل حل املعضةل –العربية  : يف وضع السيناريوهات املنهج اإلستشنرايف -3  يوجتد  الإ

ثنية ، ما دامت الثانية رافدا من ال وىل و طاملا ظلت ال   ااي وىل وعتاءا حتو مثة تعارض جوهري بني الهوية القومية و الهوية الإ

 للثانية .

 :تقسيم الدراسة  *
 س تكون ادلراسة يف ثالث فصول :

 .  ومدى تعارضه أ و اتساقه مع الهوية القوميةالفصل ال ول : سيناقش مفهوم الثنية  .1

ثنية  الفصل الثاين : طبيعة .2 لابلنظر اإىل احلاهل الكردية كمنوذج للم يف املنطقة العربيةو أ بعاد املعضهل الإ   ثنية.عضهل اإ

 العربية.مشاريع مقرتحة حلل املعضةل الإثنية يف املنطقة لثالث: االفصل  .3
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 الفصل األول

 مفهوم اإلثنية .. التعارض و االتساق مع اهلوايت القومية

 

و اليت تعين شعب أ و قبلية ، و قد مت اس تخدام thnoE(1)من اللكمة اليواننية  Ethnicity ةجاءات لكمة اثنية او كام يطلق علهيا ابلإجنلزييى

جيدر الاشارة  ،2هذه اللكمة ل ول مرة يف اللغة الإجنلزيية يف القرن الرابع عرش و ظلت تس تخدم لالشارة  اإىل ال فراد املهمشني أ و املكروهون 

و قد اس تخدمت هذه  وارين و بين ارسائيل .ة بني احل)الاجنيل( و ذكل للتفرق أ يضا اإىل أ ن لكمة الثنية قد اس تخدمة يف كتاابت العهد اجلديد

ثنية يف ال دبيات  ،يف ال دبيات ال مريكية لوصف املهاجرين اإىل ال رض اجلديدة 1935اللكمة يف ال دبيات احلديثة س نة  و اس تخدم مفهوم الإ

و اذلي اكن يرتكز يف ال ساس  امتداد التارخي ال ورويباملد القويم عىل حيث  ال وروبية لتحليل أ س باب قيام احلرب العاملبة ال وةل و الثانية

ثنية مثل النازية ال ملانية و نظرايت التفوق العريق اليت درجت ي تكل الفرتة  ثنية ، عىل املقومات الإ و قد اكن لظهور هذه النظرايت القومية الإ

Ethnic Nationalism ال مر اذلي أ سفر عن قيام ادلول 1939و 1914 عايم ال يديولوجية القومية يف اندلع احلربني العامليتني يف ،

ثنية ال وروبية بنبذ القومية ، و نس يان الامتيزات العرقية ، حيث مت تدشني الاحتاد ال ورويبعىل أ ثر ذكل، وتوهجها حنو عرص ما بعد القومية الإ

 ادلينيةو كذكل التارخيية.

ثنية  1972قدم قاموس أ كسفرد عام    و خالفها من ال فعال اليت متزي  مبعىن امجلاعات املمزية بسبب ادلين أ و العرق أ و السلوك امجلاعات الإ

و ميكننا الاجامل بأ ن مفهوم الإثنيات هو من أ شهر املفاهمي اس تخدامل يف العلوم الاجامتعية يف العقود ال خرية . اإل أ ن هذا املفهوم ال فراد. 

 جمال الاقتصاد الس يايس ، عندما بدأ  ادلارسون يف التحقق من جدوى العالقة بني الثنيات و حتول ليكون أ كرث املفاهمي جدليةو خاصة يف

ثنية يف ادلول القومية هنا ك  و احلروب ال هلية و تطور املؤسسات الاقتصادسة يف دول العامل الثالث و توزيع ااثروات وعالقته ابمجلاعات الإ

ثنية بطريقة علمية ، و لعل السبب يف خاصة يف مرحةل ما بعد الاس تعامر،غري أ ن هذ ه ادلراسا ت مل تسهم يف ازاةل اجلدل القامئ حول ماهية الإ

نظم العزل رية من املفاهمي اخلاصة ابلعرق و ذكل يرجع اإىل جتاوز الباحثني وضع تعريف جامع مانع لهذا املفهوم ، فبدأ  املفهوم خيتلط مع غ

فوصلنا اإىل مفهوم يعاين من التشعب و غياب الوحدة املفاهميية و البنية فات مثل الهند و الصني ، ض الثقاالاجامتعي اليت اكنت موجودة يف بع

يفات و التعريفية احلامسة  مما أ دى اإىل التصاق بعض العيوب الإجرائية اخلاصة ابلتعريف ابملفهوم ، فثال مفهوم الثنية يعاين من تعدد التعر 

جامع مانع هل ، كام أ نه مفهوم خمتلط مع غرية من املفاهمي ال خرى مثل القومية والعرق. كام ان هذا  كذكل احملددات، فال جند تعريف واحد

                                                 
1- Arend Lijphart For a development of this idea, P200-250- see, , 

Democracy in Plural Societies (New Haven: Yale University Press, 

1977) 

 
2- Alexander J. C., 1980, Core solidarity, ethnic outgroup and social 

differentiation: a multidimensional model of inclusion in modern 

societies, in J. Dofny e A. Akiwowo (eds.), National and ethnic 

movements, Sage, London, 1980, pp.5-28. 
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يف دراسة ادلول يف العامل الثالث ، فقد بدأ  خيتلط مرة أ خرى مبفاهمي اكرث تعقيدا مل تسهم يف حتديد املفهوم  فهوم قد ذاد اتساعا بعد اس تخدامهمل ا

ثنية ابلطابع ال وريب يف بل ذادتة تشعبا و اتساعا م  ثل مفهوم القبيةل ، والعشائر ، و ابلتايل فقد فشلت ال دبيات الغربية يف اس تخدام مفهوم الإ

ية لالفراد دراسة ادلول النامية او دول اجلنوب ، ففي أ وراب ل تتواجد مثل هذه التقس اميت الإجامتعية اليت لها تأ ثري واسع عىل الطبيعة ال جامتع 

 لقومية.يف ادلول ا

ادية ة والاقتصالظواهر الس ياس ي ميكن اس تخدامة يف دراسة "مفهوم عاملي"لتعامل مع مفهوم الإثنية عىل أ نه ابو بعدما بدأ  ادلارسون 

يل لتفع صاحبة ارخيية املمعان النظر يف اخلصوصيات الثقافية و التاإ الصيحات برضورة  اجملامتعات احلديثة ، بدأ ت تتعاىلالاجامتعية يف اكفة و

ءات مثل الانامت ل ساس يةاهذا املفهوم يف ادلراسات الاجامتعية ، فثال ظاهرة مثل ظاهرة العصبيات الاجامتعية الناجتة عن عدد من الانامتءت 

ثنية يف اجملمتعات العربية يف الوقت اذلي خيلو فيه  تطور ية ذي ال ثن فهوم الإ م القبلية و العشائرية ل ميكن عزلها عن فهم طبيعة الظواهر الإ

البناء  مة اقاال وريب من مثيهل و ابلتايل فاإن هناك عدد من احملددات اليت ميكن تعددها و ل ميكن حرصها، و يف نفس الوقت تسهم يف

ثنية فقد  ثنية من عدة زوااي اكلسالةل أ و العنرص أ و اللغة والثقافة، أ والنظري ملفهوم الإ نف أ يضا وفقا الطائفة، وتص و ادلين  تصنف امجلاعات الإ

ثنية ظاهرة .اكلصهيونية والنازية الاندماجية والانفصالية والاس تعالئية ملطالهبا  والسعي يف  ة يتطلب حتليلهامعقدة ومركبة وقدمي انسانية فالإ

ة طابعها املمزي ودوافع قيام عالبيئة اخلاصة ابلظاهرة واليت متنح لك جام فهمها رضورة الإحاطة ابل بعاد املادية والنفس ية والاجامتعية اليت متثل

ل أ ن الثابت يف مما جيعل من الثنية ظاهرة ل تامتىش مع القولبة النظرية .الإثنية وتبلورهاات امجلاع تتقدم عات ل مع أ ن هذه امجلااالغالب  . اإ

ليه، ومن هذه املطالب تأ كيد اذلي تعيش يف ظهل طالب خاصة بأ بناهئا تتعلق ابلنظام الس يايسمب يف ها هويهتا واحرتاهما بمتثيل  واجملمتع اذلي تنمتي اإ

. س ياس يةاكسب ال كنوع من التخصيص التعوييض عن غياب امل أ و منحها وضعا خاصا يف البالد الهيئات الترشيعية و التنفيذية و القضائية.

ثنية و ، مبعىن ان قو المتع تزداد نزعهتا اإىل المترد والانفصوهويهتا ومتثيلها يف اجمل  ولكام تباينت قمي امجلاعة الإثنية ليت اشعب الهوايت ت ة امجلاعة الإ

قلمي ا نفصال عن اإ   العراقيفثل ال كراد دلوةل م جتمع بني أ فردها يصل هبا اإىل مرحةل من التنظمي يف الغالب ما يؤدي اإىل حاةل تقرير املصري أ و الإ

 و لكيان القويما عىل اة و الاحتاد السوفييت السايق و هذه لكها مناذج حية للتجربة الثنية و انعاكسهو نيجرياي و جنوب السودان و البوس ن

 . الس يايس املسمى اصطالحا ابدلوهل 

ن يف حيادة ة و تطعو لتتفادي احلساس ية النظرية اليت قد تفقد البحث مصداقيت و عىل سبيل توحيد املدخل دلراسة مثل هذا املفهوم اجلديل

 :سنس تقر عىلف 

 صنف امجلاعات الإثنية من عدة زوااي اكلسالةل أ و العنرص أ و اللغة والثقافة، أ و ادلين والطائفة، ان ن  -1

ومركبة  ظاهرة معقدة لإثنيةأ يضا وفقا لغاايهتا: الاندماجية والانفصالية والاس تعالئية اكلصهيونية والنازية.فا نصنف امجلاعات الثنية -2

 .وقدمية 

 لبيئة اخلاصةليت متثل اارضورة الإحاطة ابل بعاد املادية والنفس ية والاجامتعية اإىل والسعي يف فهمها  الظاهرة الثنيةحتليل يتطلب  -3

ثنية وتبلورها.   ابلظاهرة واليت متنح لك جامعة طابعها املمزي ودوافع قيام امجلاعة الإ
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تطرح امجلاعات الإثنية مطالب خاصة  ية و عدم التحديد اكليت:أ ود ان أ رتكز عىل حماور حمدده دلراسة هذا املفهوم للبعد عن اجلدل  -4

ليه، ومن هذه املطالب تأ كيد هويهتا واحرتاهما بمتثيلها يف  بأ بناهئا تتعلق ابلنظام الس يايس اذلي تعيش يف ظهل واجملمتع اذلي تنمتي اإ

ثنية وهويهتا ومتثيلها يف اجملمتع تزداد نزعهتا اإىل المترد النظام الس يايس أ و منحها وضعا خاصا يف البالد. ولكام تباينت قمي امجلاعة الإ 

ثنية وقد متتد اإىل النش يد  والانفصال. وعادة ما تكون اللغة وادلين والعادات والتقاليد أ كرث املوضوعات حضورا يف املطالب الإ

 .3الوطين لدلوةل وأ سامء املدن والرموز اخملتلفة يف ادلوةل

 اللغة 

لبة ابعرتاف د مطاتعترب ماكنة اللغة يف النظام الس يايس اإحدى أ دوات الهمينة والس يادة، واملطالبة بوضع رمسي للغة ما يف البال

ذارمسي بأ ن امجلاعة املتحدثة بتكل اللغة ذات رشعية أ كرب، وقد تكون املطالب بأ ولوية لغة أ و ابلتعددية اللغو  ة اكنت امجلاع ية اإ

ثنية أ قلية. ولل . ومن أ مثةل ارجيةغة دور يف احلراك الاجامتعي الطبقي والكفاءة الإدارية وشغل املناصب وعالقات ادلوةل اخلالإ

يف جنوب  لتعريباملطالب اللغوية مطالب ال مازيغ يف اجلزائر بتدريس لغهتم يف اجلامعات واعتبارها لغة رمسية اثنية، ورفض ا

 نوب أ فريقيا بعد انهتاء احلقبة العنرصية. السودان، والاعرتاف ابللغات ال فريقية يف ج 

 ادلين  

ن الرمسي، و ادلييس تخدم ادلين للتعبئة واحلشد لصاحل أ و ضد النظام الس يايس، وتنادي امجلاعات ذات ال غلبية ابعتبار ديهنا ه

ثنية ال قل تطالب عادة ابلعلامنية وفصل ادلين عن ادلوةل كام يف السودان ونيجرياي.   والإ

  والتقاليدالعادات  

ثنية ابحرتام عاداهتا والسامح ل بناهئا مبامرسة هذه العادات، مثل مطالب الس    امتالنساء املسليني و يخ الربيطان تطالب امجلاعات الإ

 الربيطانيات اذلين خيدمون يف اجليش وال من ابرتداء لباسهم حسب التعالمي ادلينية أ و العادات والتقاليد.

  املطالب الس ياس ية 

 :ثنية املتعلقة ابلنظام الس يايس ابلنفصال لإقامة كيان س يايس جديد مس تق الانفصال ميور ت ل مثل تكون مطالب امجلاعات الإ

قلمي  ندونيس يا، وبعض ال كراد يف العراق وتركيا، وجزيرة أ جنوان يف جزر القمر، واإ س بانيا، يفلباسك االرشقية اليت انفصلت عن اإ  اإ

قلمي أ وغادين اذلي يطالب ابلنفصال والانضامم اإىل الصومالأ و الانفصال لالنضامم اإىل   اليت ، وكشمريكيان س يايس أآخر مثل اإ

 تطالب ابلنفصال عن الهند والانضامم اإىل ابكس تان )عىل اختالف بني امجلاعات الكشمريية(. 

 ثنيات ابلنفصال ولكن ابلعرتاف خبصوصية هذه امجلاعة ك ن حتصل عىل  4:الاس تقالل الإداري يف بعض احلالت ل تطالب الإ

داري أ و حمك ذايت مضن فدرالية أ و خمصصات ل جل احلصول عىل خمصصات مالية أ و الاعرتاف بقمية امجلاعة ومتزيها يف  اس تقالل اإ

منا ابس تقالل اإداري مضن اجملمتع. ومن ال مثةل يف هذا اجملال نيجرياي وبعض أ ك راد العراق اذلين ل يطالبون ابلنفصال عن العراق واإ

 ادلوةل العراقية. 

                                                 
الناشر معهد الدراسات  ، 2006األولى/ لطبعة:،ترجمة: عبد اإلله النعيمي، تحرير: فالح عبد الجبار وهشام داود،ريد هاليداي وآخرون(، إلثنية والدولة)األكراد في العراق وإيران وتركيا - 3

 . 50ص  اإلثنية والسلطة والدين واللغةاالستراتيجية في العراق ،الفصل الثاني ،
 30.-10، ص المركز العلمي للدراسات السياسية، األردن ،2002،محمد مهدي عاشور ،الطبعة االولى التعددية اإلثنية: إدارة الصراعات وإستراتيجيات التسوية - 4
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 :ثنية عادة من أ جل الس يطرة عىل هجاز اخلدمة املدنية والوظائف الرئيس ي املناصب العامة دلوةل، ومن ة يف اتتنافس امجلاعات الإ

يف املغرب  الرببرو يبو يف نيجرياي واللوزي يف زامبيا والهوتو يف بوروندي أ مثةل ذكل مطالبة جامعة الكيوري يف موريتانيا والإ 

ثيوبيا، والبيض يف زميبابوي اذلين نص ادلس تور عىل ختصيص  % من مقاعد 20واجلزائر، وال ورومو والس يدامو والصوماليني يف اإ

 اكن. % من الس5% من مقاعد جملس الش يوخ هلم برمغ أ ن نسبهتم ل تتجاوز 25الربملان و

 ميكل البيض يف زميبابوي نصف أ رايض البالد ويه معظم ال رايض املروية أ و اليت حتوي عىل منامج للمعادن، مسأ ةل ال رض :

عادة توزيع ال رايض عىل حنو أ كرث عداةل، ذلا قامت مجموعات من املواطنني ال صليني ابلستيالء عىل أ راض  وحتاول ال غلبية اإ

فسه ينطبق عىل كينيا وجنوب أ فريقيا، حيث متكل ال قلية البيضاء مساحات شاسعة من ال رايض تفوق وممتلاكت ابلقوة. والوضع ن 

 كثريا نسبهتا العددية.

 5 مربرات املطالب الإثنية 

دارية ملطالهبا ك ن تكون أ كرث تعلامي وكفاءة وخربة.. وتستند املطالبة التارخيية اإىل حيازة ال رض تقدم امجلاعات  أ و الإثنية عادة مربرات اترخيية أ و اإ

ضا الإقلمي قبل التحولت الس ياس ية اليت خلقت الواقع اجلديد اكلس تعامر اذلي غري كثريا أ وضاع الإثنيات، ويف مرحةل ما بعد الاس تعامر أ ي

ثنية مثل اجملموعات اليت اكن لها دور نضايل يف التحرر والاس تقالل.  تعقدت املطالب الإ

اتحة الفرصة لتمتكن من حتقيق توازن يف الفرص واملوارد مع جامعات أ خرى مثل  ومثة مربرات متعلقة ابجلدارة والكفاءة، فمثة مجموعات تطالب ابإ

لية ل هنا متتكل خربات تؤهلها أ و أ هنا تطالب ابملساواة وترك املسائل للجدارة والكفاءة اجلنوبيني يف السودان، وتطالب جامعات أ خرى بأ فض 

ىل النظام الس يايس، فن العوامل املتعلقة ابمجلاعة  لشغل املناصب والاس تفادة من الفرص. ثنية اإىل امجلاعة نفسها واإ تعود فاعلية املطالب الإ

ثنية وجحم ثنية: طبيعة هيلك اجملمتعات الإ ثنية يف  الإ امجلاعة ومدى متاسكها والرتكز الإقلميي وطبيعة الإقلمي ودور النخبة الس ياس ية للجامعة الإ

ومن العوامل املتعلقة ابلنظام الس يايس ومؤسساته وس ياساته: درجة التوافق القامئ يف اجملمتع بشأ ن قواعد  تعبئة مطالهبا وطرهحا وادلفاع عهنا.

اإن  املؤسسات والقوى الاجامتعية، والإجراءات املتبعة للحفاظ عىل النظام وحل اخلالفات واختيار القادة. اللعبة الس ياس ية، والعالقة بني

ثنية معينة أ و عدم اعرتافه هبا أ و جعز مؤسسات النظام عن استيعاب املطالب املتصاعدة ابملشاركة  جتاهل النظام الس يايس ملطالب جامعة اإ

مثة أ ربع أ مناط    تشدد امجلاعات املستبعدة وجلوهئا اإىل وسائل غري مرشوعة للحصول عىل مطالهبا.الس ياس ية، يؤدي يف معظم ال حوال اإىل

 ممكنة ويه:

الهبا أ و اهل مطجتوتطالب عادة بتوزيع نس يب لوظائف اخلدمة املدنية والنفقات العامة، وقد يؤدي  جامعة متخلفة يف اإقلمي فقري: .1

. بكرة ومتكررةرحةل م مرفضها اإىل املطالبة ابلنفصال رمغ التلكفة الاقتصادية املرتتبة عىل ذكل، وغالبا ما تكون هذه املطالب يف 

ثيوبيا، والهوسا يف نيجرياي. ومن أ مثةل هذه احلاةل مملكة التورو يف أ وغندا،   وأ وغادين وأ ورومو يف اإ

قلمي فقري: .2 وتطالب بعدم المتيزي وعدم التوزيع النس يب أ و جحز الفرص واحلصص وأ ن يرتك اختيار الوظائف  جامعة متقدمة يف اإ

الب ابلنفصال يف والتسهيالت حسب الكفاءة وعىل أ ساس املساواة، وتعاين عادة من عنف يس هتدفها من امجلاعات ال خرى، وتط

                                                 
 30.-10، ص المركز العلمي للدراسات السياسية، األردن ،2002،محمد مهدي عاشور ،الطبعة االولى اإلثنية: إدارة الصراعات وإستراتيجيات التسويةالتعددية - 5

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0AAF4397-8344-491E-A928-F1E4D777871C.htm#TOP#TOP
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حال مواهجة أ عباء البقاء يف اإطار الوحدة أ و يف حال تعاظم فوائد الانفصال، وتكون مطالهبا عادة يف مرحةل متأ خرة. ومن أ مثةل 

قلمي اكتنغا ابلكونغو.   هذه احلاةل جامعات الساكن ال صليني يف القارة ال مريكية وأ سرتاليا، والساكن ال صليون يف اإ

قلمي غينجامعة متقدمة  .3 نفاق وتوزيع الفرص، وتعاين من متيزي وعنف، وي يف اإ طالب ندر أ ن ت: تطالب عادة بعدم المتيزي يف الإ

ذا اكن ذكل ل يلكفها كثريا، ومن أ مثةل هذه احلاةل جامعة اللوزي يف زامبيا، وج رياي، لإيبو يف نيجامعة اابلنفصال، وقد تطالب به اإ

 والبالواي يف الكونغو. 

قلمي غين:جامعات مت .4 نفاق وتعاين من جتاهل مطالهبا ورفضها واستبعاد من املناصب وقد  خلفة يف اإ تطالب بنس بة يف الوظائف والإ

يكون الاستبعاد مرده اإىل أ س باب موضوعية، وتطالب عادة ابلنفصال بغض النظر عن الفوائد واخلسائر املرتتبة عىل ذكل، ومن 

 .اجرياي، والباغاندا يف أ وغندا، والكيكويو يف كينيأ مثةل هذه احلاةل جامعة اليورواب يف ني

 :اخلربات التارخيي مفهوم الإثنيةتطور واكن ل بد من تسجيل املالحظات ال تية عىل

الاس تخدام احلديث للكمة "اثنية" لميكن فصهل عن املواهجات الرشسة اليت واهجهتا ادلول الصناعية احلديثة فور تكوهنا من  اإن -1

امجلاعات التابعة لها من املهاجرين وراعااي الاس تعامر اذلين شلكوا حتدي التجانس الاجامتعي ، و من هنا اصبحت لك ال دبيات 

ثنية ... عىل اعتبار ان ابناء الثنيات خمتلفون ثقافيا و دينيا و عرقيا عن  6"عىل أ هنا مضاد "للقومية " العلمية تس تخدم لكمة "اإ

ثنية يشري  ل أ هنم بسب الهجرة أ و الاحتالل أ صبحوا رعااي لهذه ادلوةل القومية . وابلتايل أ صبح مصطلح امجلاعات الإ ادلوةل القومية اإ

مة يف البقعة اجلغرافية نفسها مثال ختلق روابط واحدة بني البرش تدفعهم لتكريس اإىل أ ن اللغة املشرتكة، وادلين، والإقا

اصبح التعريف  1909. و منذ القرن التاسع عرش و خاصة عام 7الاختالفات عن الشعوب ال خرى بغية تأ سيس هوية منفصةل

ثنية يعتربها  ثقافية معينة ومعتقدات متفردة والاعتقاد بأ صل  ظاهرة اترخيية تعرب عن هوية اجامتعية تستند اإىل ممارساتادلارج لالإ

" و ابلتايل فقد قدم هذا املفهوم واترخي مشرتك وشعور ابلنامتء اإىل جامعة تؤكد هوية أ فرادها يف تفاعلهم مع بعضهم ومع الآخرين

من هنا نالحظ أ نه حىت التعريف و ملفهوم ال قلية اليت تشري اإىل القةل العددية،  عىل ادلللت املبارشة نوعا من التحايل اللغوي

                                                 
6 - For more info on this paradox, review , Redefining Ethnicity, 
Elliott D. Green, Development Studies Institute, London School of 

Economics, Houghton Street, London  

Paper prepared for presentation at the 47th Annual International 

Studies Association Convention, San Diego, CA, March 2006. 

 

7- Alexander J. C., 1980, Core solidarity, ethnic outgroup and social 

differentiation: a multidimensional model of inclusion in modern 

societies, in J. Dofny e A. Akiwowo (eds.), National and ethnic 

movements, Sage, London, 1980,p122- p200 
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اذلي قدم للجامعات الثنية مل يكن أ بدا تعريفا صدقيا أ و موضوعيا بل العكس بل اكن تعريف متحزي ، غري اكمل قامئ ابلساس 

 .8عىل تسيس هذه امجلاعات حىت يقرتن وجودها عىل ادلوم بتفكك ادلوةل و هدم كياهنا مما جيعلها ظاهرة سلبية عىل ادلوام

ثنية، بل عىل العكس همدت الطريق حنو حتول  -عقب احلرب العاملية الثانية- تسفر هزمية النظام النازي مل  -2 هناء القومية الإ عن اإ

أآخر يف مسار القومية الإثنية، حيث قرر "ترششل" و"روزفلت" و"س تالني" طرد ال ملان من ادلول غري ال ملانية، كرشط مبديئ 

حلرب العاملية الثانية، فامي مثل "أ كرب حركة هتجري قرسي عىل امتداد التارخي ال ورويب"، حيث مت لإجياد نظام مس تقر فامي بعد ا

ماليني أ ملاين من رشق أ ورواب اإىل غرهبا،  5ماليني أ ملاين من يوغوسالفيا وبولندا وتش يكوسلوفاكيا، ابلإضافة اإىل نزوح  7طرد 

من غري ال ملان، ليعاد توطيهنم بعد احلرب العاملية الثانية؛ نتيجًة لتحرك  هراب من اجليش ال محر.فضال عن طرد ماليني الالجئني

وابلتايل أ صبحت لك  احلدود السوفيتية غراب حنو ما اكن يسمى بولندا، وحترك احلدود البولندية غراب حنو ما اكن يسمى أ ملانيا.

ثنية واحدة، فامي عدا الاحتاد الس وفييت وتش يكوسلوفاكيا ويوغوسالفيا، وازداد هذا دوةل يف أ ورواب حتمك شعبا ذا قومية اإ

ثنية املتبقية يف أ وطان غري أ وطاهنا اإىل موطهنا 1989الاس تقطاب الإثين بعد سقوط الش يوعية يف عام  ، حيث عادت امجلاعات الإ

 روس يا، وعاد ال ملان ال صيل، لتؤكد عدم تأ قلمها مع بالد املهجر، حىت بعد مرور عقود من الزمان، فعادت ال قليات الروس ية اإىل

ثنية يف أ ورواب احلديثة. -طبقا ملوللر-املتبقون يف روس يا اإىل أ ملانيا، وهو ال مر اذلي يعكس  ومل خيتلف ال مر  انتصار القومية الإ

اد " كثرًيا يف العامل النايم عن نظريه ال ورويب، فقد اكنت حراكت الاس تقالل اليت شهدهتا ادلول النامية سببا أ ساس يا يف اإجي

، وطرد الهيود من ال رايض العربية يف عام 1947الترشذم الإثين" وسط الشعوب النامية، مثل انفصال الهند عن ابكس تان يف عام 

و ابلتايل ميكن التأ كيد عىل أ ن امه اس باب انتشار ظاهرة امجلاعات  ، وطرد العرب من ال رايض الهيودية يف نفس العام.91948

ملية الثانية اليت قسمت العامل الغريب عىل اساس اثين عريق ، و املد الش يوعي اذلي فسم العامل الغريب عىل الثنية يه احلرب العا

 اساس اثين ايديولويج و مع سقوط الك المنوذجيني اكن احلاصل هو فوىض مطالب جامعات قومية أ و أ يديولوجية .

 س ية، مع رضوخوالفرن  الاحتالل الربيطانيةلوضع كثريا فقد قامت قوى أ ما عن ظاهرة القومية الثنية يف العامل العريب فمل خيتلف ا -3

ثنيات  حكومات "الاس تقالل"، برمس خرائط ادلول النامية قبل مغادرهتا اإايها، فقسمت وفصلت ورشذمت الشعوب والإ

منامل يكن حركة اس تقالل، أ و طردا لل قل  1948الواحدة، كام أ ن طرد الهيود من ال رايض العربية يف عام  اكن رد عدوان  يات، اإ

 ،هيودي صهيوين اإرسائييل عىل ال رايض الفلسطينية

ثين طوعي عرب الهجرات الطوعية حنو شامل وغريب أ ورواب ابذلات، خاصًة فرنسا هذا أ يضا  فقد تزامن أ ما  -4 مع معلية خلط اإ

آس يا واملنطقة  فريقيا وأ وبريطانيا، حيث هاجر نصف مليون بولندي طوعيا اإىل بريطانيا، هذا فضال عن الهجرات الطوعية من اإ

                                                 

8 - A. Mourant, Blood Relation: blood groups and Anthropology) New 

york Oxford Transplant Revew 22, 1975 3-43 A. Slejgaardetal, HLA and 

Disease Association- a survey" (University press, 1983).   

 
9 -William R. kellylor, the twentieth century world, an international edition , 2001, oxford university 

press, p 100-234. 
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ويف حني جنح املهاجرون الهنود والهندوس يف   زيان الإثين ال ورويب.العربية يف العقود ال خرية؛ مما أ فىض اإىل حتول دراماتييك يف امل

ثبات ذاهتم يف بريطانيا، فقد فشل املهاجرون املسلمون يف حتقيق ذكل، ويرجع موللر ذكل اإىل س ياسات المتيزي اليت تنهتجها  اإ

ل أ ن  احلكومات ال وروبية حيال املسلمني. داخل اجملمتعات ال وروبية س يقود اإىل أ حد فشل املهاجرين املسلمني يف الاندماج  اإ

ثنية املسلمة يف ادلول ال وروبية، أ و نشوء هوية أ وروبية جديدة تتفق مع مبادئ  ما نشوء حصوة للهوايت القومية الإ احامتلني: اإ

  الاحتاد ال ورويب.انضامم تركيا اإىل -وبشدة-الإسالم، ويثري الك الاحامتلني خماوف الكثري من ال وروبيني اذلين ابتوا يقاومون 

ثنية "املذمومة".فبيامن تعين ال وىل كام أ ن هناك -5 اإدراج مجيع من يعيشون  فارق شاسع بني القومية )املدنية( "احملمودة"، والقومية الإ

وتعين الثانية: تعريف الشعوب  يف ظل حدود دوةل واحدة مضن شعب واحد، بغض النظر عن جذورمه الإثنية والعرقية وادلينية.

ثنيًة واحدة، ورابطة دم واحدة.م فقد انترش الفكر  ن قبل اإرهثا املشرتك، واذلي يتضمن لغًة واحدة، ودينا واحدا، وجذورا اإ

ل أ نه قد متت حماربة هذا الفكر يف ال خرية، عرب تعديل قانون الهجرة  القويم الإثين يف أ ورواب والولايت املتحدة عىل السواء، اإ

يث مت القضاء عىل "نظام نس بة اجلذور الوطنية" اذلي اكن يقرص املهاجرين عىل ال وروبيني الرشقيني ، ح 1965ال مرييك يف عام 

ثنية  املدنية احملمودةأ ما ابلنس بة ل ورواب، فقد حتققت القومية  واجلنوبيني. يف اجلزء الغريب من القارة ال وروبية أ ول، مث اجتهت اإىل الإ

مرباطورية "هابس بورج  –نظام الإمرباطورايت يف رشق أ ورواب  تدرجييا لكام انتقلنا رشقا، حيث اإن " )اليت متثل Habsburgاإ

الآن المنسا وتش يكوسلوفاكيا وسلوفاكيا وأ جزاًء من البوس نة وكرواتيا ورومانيا وأ وكرانيا(، والإمرباطورية الرومانية، والإمرباطورية 

ثنية، وذكل عىل عكس نظام ادلوةل القومية اذلي اكن معمول به يف غريب  العامثنية، قد مسح بوجود عدد هائل من امجلاعات الإ

 .10أ ورواب

يرنست جلرن   Ernestمن هنا اكن ل بد من التأ كيد عىل رفض الاس تخدام العاملي لهذا املفهوم. و اس تدعاء مقوةل عامل الاجامتع الشهري اإ

Gellner":مناعندما قال ثنية مل تكن خطا اترخييا، واإ فهناك عدد كبري من ال س باب اكنت ظاهرة مدفوعة عىل يد احلداثة"،  اإن القومية الإ

وراء ش يوع تكل الظاهرة بعد احلرب العاملية ال وىل، ويه أ س باب ارتبط معظمها بواقع ادلوةل القومية احلديثة وجتلياهتا، اليت وقفت 

نسانيةفهناك أ س باب س ياس ية دولية، وهناك أ س باب اقتصادية، وهناك أ س باب اجامتعية    .11اإ

  فقد متثلت يف الرصاعات التنافس ية العسكرية بني ادلول القومية احلديثة اليت أ سفرت عن لك من  ال س باب الس ياس ية ادلولية:أ ما

زايدة الطلب عىل توس يع الرثوات، ومن مث زايدة الطلب عىل الامنء الاقتصادي، ال مر اذلي أ دى اإىل بلورة س ياسات هتدف اإىل 

الت والتعلمي واللغة املشرتكة بني الشعوب اخملتلفة، مما أ وجد اخرتاقا لتكل الشعوب، ومن مث شلك خطرا عىل تيسري س بل التص

                                                 
10 - Banton M., 1983, Racial and Ethnic Competition, Cambridge UP, 

Cambridge U.K. Becker G., 1957, The Economics of Discrimination, 

University of Chicago Press, Chicago. Hechter M., 1978, available at 

www.allacademic.com/index/isa06. 

 

 
11 - http:// www.Ethnic nationalism\Wikipedia, \the free encyclopedia.mht, definition of ethnic 

nationalism , مترجم من االنجليزية 

http://www.allacademic.com/index/isa06


 12 

براز خصوصيهتا،  هوايهتا وثقافاهتا اليت ترتكز أ ساسا عىل اللغة، واكنت النتيجة الطبيعية واملنطقية يه استنفار تكل الشعوب حنو اإ

ثنية املالذ وامللجأ .والتأ كيد علهيا، فوجدت يف القومية ا  لإ

 واليت ادلنيا""يف همينة جنس يات معينة عىل الاقتصاد، مما أ دى اإىل تذمر وتضايق اجلنس يات  بيامن متثلت ال س باب الاقتصادية ،

اكن البولنديون  –اليت سادت أ ورواب حىت احلرب العاملية ال وىل  –اكنت حترم من ذكل، ففي عصور الإمرباطورايت 

نيون ملان واليوانرمن وال  ماكٌن اإل يف احلقل، بيامن اكن ال  وال وكرانيون والسلوفاكيون يشلكون اجلنس يات "ادلنيا" اليت مل يكن لها 

لع تكل يه تط والهيود يشلكون اجلنس يات "العليا" اليت متسك ابلقتصاد، وكذكل ابحلمك، واكنت النتيجة الطبيعية واملنطقية

ثنية متثلهم، حيث يصريون فهيا مه احلاكم وال   تجار.اجلنس يات "ادلنيا" حنو جتمعهم يف دول قومية اإ

 يف غياب الروابط التقليدية اجملمتعية، واذلي أ دى اإىل طرح القومية الإثنية كحل أ مثل :  وتركزت ال س باب الاجامتعية الإنسانية

لتعويض مثل هذا الغياب، حيث سامه صعود ادلوةل القومية احلديثة يف اإضعاف وتغييب الروابط التقليدية اليت تربط بني الفرد 

عية اليت تمتثل يف: ال رسة والقبيةل والعشرية والكنيسة، مما أ وجد "فراغا عاطفيا"، مت ملؤه بأ شاكل جديدة من وبني الوحدات الاجامت

 .12الهوية، اكنت اخلطوط الإثنية من أ مهها

ت شتلك ال قليتات  فكام أ ن لوجود أ غلبية ثقافية أ و دينية متجانسة دورا كبتريا يف خلتق شتعور ابلست تقرار والاست مترارية والثبتات عترب التتارخي،

بتداعات والابتتاكرات التقنيتة  كريتة، العلميتة والفو املنفتحة ابس مترار عىل اخلارج، والعتابرة عتادة حلتدود التبدلان، انقتال مثاليتا للمكتست بات والإ

 املسؤوةل والقومية يه ذهبيةوابلتايل حامال رئيس يا دليناميكية التفاعل والتواصل بني الثقافات واحلضارات.ليست التعددية ادلينية والطائفية وامل

من توتر  ة والعقائديةعن أ ي نزاع من الزناعات اليت تعرفها اجملمتعات العربية. وليس لوجودها أ ي نصيب يف ما تعاين منه ادلوةل واحلياة الس ياس ي

لرصتاعات الس ياستت ية ومتتزق واضتطراب.اإن املستتؤول عتن لك ذكل هتو استت تغالل التعدديتة، أ ي توظيفهتا متتن قبتل النختب الاجامتعيتتة يف ا

 ة.نية املتساكنوالاقتصادية. ويدخل هذا الاس تغالل مبارشة يف حقل الس ياسة ل يف حقل املعتقدات أ و الاختالفات القومية أ و امجلاعات الإت 

 هو اذلي يؤدي اإىل اخنراط الثنيات يف نزاعات من أ جل البقاء . 

 

 

 

 

                                                 
  52-10، ص  التعددية الثقافية/القومية: الداخلي )العربي( والخارجي )الدستوري( د. مروان دويري،  -12
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 القومية و االثنية الضوابط و القيود

أ و الوطنية يشري اإىل ايديولوجية مس متدة من الثقافة و احلراكت الاجامتعية اليت تمتحور حول القومية و الوطن،وقد  13الهوية القوميةاإن مفهوم 

ومية ظهر هذا املفهوم يف أ وراب كنوع من أ نواع حراكت التحرر الوطين ، و يعترب هذا املفهوم من أ مه املفاهمي و اكرثها التصاقا ابدلوةل الق

اإىل أ ن  يثة، جيمع ادلارسني عىل ان البداية التارخيية لهذا املفهوم ميكن ارجاعها اإىل الثورة الفرنس ية يف هناية القرن الثامن عرش، ابلضافةاحلد

التطور دلرجة انه  ال دبيات ال وروبية اعترباهتا احد امه ال س باب اليت أ دت اإىل اندلع احلربني العامليتيني ال وىل و الثانية. و بدأ  هذا املفهوم يف

ن أ صبح احد أ مه أ راكن الرشعية الس ياس ية لقيام ادلوةل القومية احلديثة و احتل مبدا تقرير املصري امهية عاملية، ادت اإىل قيام العديد م

 حرراكت التحرر الوطين يف أ رجاء العامل.

نتتامتء املط  ،14فالوطنيتتة أ و البتتاتريوتزم متتتالك مشتتاعر احلتتب والإختتالص والفختتر جتاهتته ، يه مفهتتوم المتستتك ابلتتوطن ، التتولء والإ لتتق هل. اإ

والإس تعداد للتضحية من أ جهل. تطور هذا املفهوم يف أ واخر عرص الهنضة ، بعد أ ن ظهترت يف القتاموس الست يايس مفتاهمي ، تتدل عتىل القتمي 

باط ابل رض والعادات والتقاليتد وعنتاا الإفتختار ادلميقراطية والإشرتاكية والإنسانية. وتوسع تعريف الوطنية ليشمل العالقات ابلناس ، والإرت 

نتامتء الإجامتعتي اذلي  والإعزتاز بتأ رخي الوطن. ويشرتط البعض ابلوطين أ ن يكون خملصًا لدلوةل واحلكومتة أ يضتًا. أ متا القوميتة ، فهتهي مفهتوم الإ

، وأ حيتااًن ادليتن. وختضتع املشتاعر القوميتة اإىل العوامتل  تكّون وترامك عرب ال جيال ، دلى مجموعة من الناس تشعر بروابط ادلم واللغتة والثقافتة

رى. السايكولوجية ، أ كرث من احلساابت الواقعية امللموسة. ويعتقد القوميتتون يف مجيت ع احلتالت، أ ن قتوميهتم ممتتزية عتن مجيتع القوميتات ال خت

يف - 15ويف مرص و العراق و سوراي خصوصتا-وسط معومًا ، ويمكن رس دميومة ال حزاب القومية ، العربية وغري العربية ، يف منطقة الرشق ال  

تباعها ال فاكر واملبادئ  تبعه هتلر وست تالني مهنجتًا يف  القوميةخارج السلطة أ و داخلها ، يف اإ الرادياكلية والإس تعالئية ، بنفس ال سلوب اذلي اإ

اليت اختذت هنجا ايديولوجيا رادياكليا ادى اىل قيام احلرب العاملية الثانية هبدف خدمة أ هداف ادلوةل القوميتة و حتتت شتعار  الس يطرة املطلقة

ليت اس تخدمت الايديولوجيات الرادياكلية متن أ جتل رفعتة التوطن او عىل نطاق املنطقة العريبة اكنت هناك أ يضا عدد من التيارات ، الوطنية 

القويم النااي  تيارال  وصول، واجملمتع. ومع ، و السلطة  ىل الاس تعامر و الفساد اترة أ خر يف بوتقة الوطنية والزنعات القومية اترة و القضاء ع

ات عية ذات الزن الس ياس   ،. وأ صبحت اخلطاابت 1963لعراقية يف عام السلطة ا اإىل، وشبهيه حزب البعث  1954 السلطة املرصية يف عام اإىل

، أ سرتاتيجية اثبتتة لهتذين احلتزبني ، وغتريهام متن ال حتزاب القوميتة  .تعيل من الانامتء و حتقيق املاكسب للمنمتني اىل هذه القوميةاليت القومية 

اذلي حتدى فيه قوى الاس تعامر أآن ذاك و اعلن تتأ ممي قنتاة  1954و اليت اكن من أ مهها خطاب الزعمي املرصي جامل عبد الناا عام  ال خرى

بناء السد العايل اذلي اطلق عليه لقب "املرشوع القويم "، و مهنا أ يضا اخلطاابت الس ياس ية لصدام حسني و اذلي حشن و  السويس هبدف

                                                 
13 - http:// www.Ethnic nationalism\Wikipedia, \the free encyclopedia.mht, definition of ethnic 

nationalism , مترجم من االنجليزية 
14 - Is Ethnic Conflict Inevitable, Parting Ways Over Nationalism and Separatism, James 

Habyarimana, Macartan Humphreys, Daniel Posner, Jeremy Weinstein, Richard Rosecrans, 
Arthur Stein, and Jerry Z. Muller, July /August 2008, foreign affairs ,p1-2. 

 
على اساس الراديكالية القومية  التخصيص في هذه الفقرة بالنسبة لمصر و العراق و سوريا النها تعتبر من أكثر البلدان العربية التي شهدات قيام أحزاب و التيارات  - 15

رأسها  لكية و اتي علىابان االحتالل و خالل الملمصرية مستند إلى دواعي التحرير الوطني من االحتالل االنجليزي و الفرنسي مثل االحزاب ا -راديكالي  -أيديولوجي

لمسلمين التي يم االخوان ايضا تنظحزب مصر الفتا و الوفد اللذان مثال التيار اللبرالي الحر و الحزب االشتراكي الذي تبنى المبادئ االشتراكية في مسعاه للتحرير و ا
   .ثزب البعو العراق برز ح حزب البعث العربي والحزب اإلشتراكي العربي في سوريا قامت على اساس ديني و تبنت ايضا قضايا التحرير ، و في سوريا

http://www.foreignaffairs.com/author/james-habyarimana
http://www.foreignaffairs.com/author/james-habyarimana
http://www.foreignaffairs.com/author/macartan-humphreys
http://www.foreignaffairs.com/author/daniel-posner
http://www.foreignaffairs.com/author/jeremy-weinstein
http://www.foreignaffairs.com/author/richard-rosecrance
http://www.foreignaffairs.com/author/arthur-stein
http://www.foreignaffairs.com/author/jerry-z-muller
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يران ووصفها اهنا حرب قومية ل بد من الانتصار فهيا   عتىل أ شتالء  و ابلتايل قامت مثل هذه التنظم العربيتة . دشن هبا احلرب العراقية عىل اإ

، و اجزتبوا بذكل القاعده العريضة من املثقفني و اأ بنتاء الطبقتة من لك ال طياف الس ياس ية  ا من انصار املس تعمر و امللكيةاذلين اكنو خصوهمم 

امتة و املتوسطة و الطبقات ادلنيا من الفالحني و العامل و البسطاء ل ن طرهحم لل فاكر الرادياكلية يف رداء قويم مثتل هلتم حتمل الرفعتة و الكر 

 اعتتربالإضطهاد الس يايس والإجامتعي والإقتصادي. وصارت تنتدم  تتدرجييًا ابلطبقتات املعدمتة. يف حتني  فقد حتت وطأ ة اذلل واس تعادة ما 

منحومه  و املواطنيني اذليناكفة القوميات ل مه فلول املايض اليت و جب التضحية هبا من اجل اثبات حسن النية  لل غنياء أ ن احلاكم القوميون

 مهنم حلفاء طبيعيني للنظام القويم.  ادلمع ، وجعلوا

الفرنس ية ذات الشعار الشتهري:  1789يف البداية اكن الشعور القويم نوعًا من الزنوع اإىل التحرر والعداةل. وتعد ثورة الرابع عرش من متوز عام 

نطلقتت القوميتة مبفهوهمتا احلت ديث لتنترشت يف أ وراب والعتامل. ومعتروف "حرية ، مساواة ، أ خوة " بداية الشعور القويم احلديث. ومن فرنستا اإ

. ومتع تنتايم تأ رخييًا ، أ ن القومية العربية اليت ظهرت يف الساحة ، بعد سقوط ادلوةل العامثنية ، قد اإختذت لها من المنوذج القويم الفرنيس مثتالً 

نية ، ضد العديد متن دول وشتعوب العتامل ، تعتززت يف حركة الإشرتاكية القومية ال ملانية ، أ ي النازية ، اليت اإختذت لها شعارات قومية وعدوا

نتذكر عتىل ستبيل املنطقة العربية منظامت وحراكت قومية عربية ، متأ ثرة ومتحالفة مع النازية ال ملانية والفاش ية الإيطالية وال س بانية والربتغاليتة. و 

العريب يف سوراي. ، وحركة رشت يد عتايل الكتيالين القوميتة  يف املثال ، منظمة مرص الفتاة يف مرص ، وحزب البعث العريب واحلزب الإشرتايك 

العراق ، اليت جنحت يف الإستيالء عىل السلطة هناك يف ثالثينيات القترن املتايض. ومتن رواد القتوميني العترب ، نتذكر عتىل ستبيل املثتال ، 

سب و الوطن واللغة وادلين. وشتددا عتىل الصتةل الوثيقتة ساطع احلرصي ، وعبد الرمحن الكواكيب ، الذلين عدا العرب أ مة واحدة ، جيمعها الن 

آختر ،. وقتد ظتل نفتو  ذ بني الإسالم والقومية العربية. وقال أ ن الإسالم قام وازدهر ابلعرب ، وأ ن ل قومية عربية بدون الإسالم. متن جانتب أ

وحزب البعث السوري، وامجلهوريتة  16امل عبد الناااحلراكت القومية يف منطقة الرشق ال وسط ، فشمل امجلهورية العربية املتحدة بزعامة ج

س ناد من ادلوائر ال جنبية صاحبة القرار ، منذ عام  س تطاع البعثيون حمك العراق ، ابإ  دخولحىت  1963العراقية بزعامة عبد السالم عارف. واإ

 . 2003ال مرياكن عام 

ىل طتراز معيشتة معينتة يفضتلهام عتىل ستائر ال مكنتة وطترق احليتاة يف معناها احلقيقي  وبيامن تعرب الوطنية  نامتء املواطن اإىل ماكن بعينه واإ عن اإ

ن الغترض الهنتايئ للقتوميني املتطترفني ، هتو  التستلط عتىل ال خرى ، جتسد القومية كسلوك ومشاعر فرديتة، الرغبتة يف التستلط والست يادة. اإ

معارضني داخل صفوفها ، عىل خالف ذكل ، تعد الوطنية الرأ ي اخملتلف أ و املعارض عتاماًل  ، ل تسمح القومية بوجودالآخرين!. ويف ال غلب

حمفزًا حيواًي ورضوراًي للتطور الإجامتعي الوطين. ويف حني يعتقد القوميون أ هنم يكس بون فقط عندما خيرس الآخرون ، يكرس الوطنيتون لك 

ىل حاميتة مرتكتزات احلتمك. نشاطاهتم الإجامتعية والس ياس ية يف خدمة اجملمتع وال وطن كلك. يتبىن القوميون خطتاابت تتدعو اإىل الإنضتباط ، واإ

نرص أ خاك  ويرفعون شعارات تتبىن تكل اخلطاابت ، مثل: شعارات "مع ال مة عندما ختطأ  أ و تصيب" ، أ و "أ ان وأ بن معي عىل الغريب" أ و "اإ

ود اخلالقة للمواطنني ، وتبارك الإجهتاد الفردي وتسعى لضامن احلرايت الفكرية. ظاملًا أ و مظلومًا" ، اإخل. عىل خالف ذكل تشحذ الوطنية اجله

اإىل أ ن النتيجة اليت حدثت عىل أ رض الواقتع مل تكتن ممتا  متد عقيتاه فعتىل  .بعبارة أ خرى: الوطنية تكسب القلوب ذلكل فههي ختاطب الروح

                                                 
16 - for more details about third world nationalism review , William Tradoff, governments and politics, 

in Africa, fourth edition , 2002, Palgograue Macmilan.  
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عربية اليت اختتذت متن القوميتة العربيتة نرباستا لهتا ابلضتافة اىل القبتول امجلتاهريي الرمغ من الطاقة الاستيعابية الهائةل اليت اتسمت هبا النظم ال

حدث نوع من أ نتواع التشتتت و الترشتزم ، فتثال متع اعتالن الترئيس الراحتل عبتد عىل الصعيدين الوطين والقويم ،  الواسع املدى  اإىل أ نه 

ثتر هتذها القترار حترب عتاك الناا تأ ممي قناة السويس و طرد الادارة ال جنبية قامت عىل  و التيت عرفتت ابلعتدوان التثالث حيتث  1956اإ

اشرتكت الك من فرنسا و بريطانيا و اإرسائيل بشن احلرب عىل النظام الثوري اذلي هنض من مصته و اعلن حتت شعار القومية ختليتة الستافر 

الرئيس الراحل عبد الناا مبستاندة حتراكت احلترر التوطين يف عن بقااي الس يطرة الاس تعامرية . مما هدد الامن القويم املرصي، وكذكل قرار 

يران اليت وصفت عىل اهنا حرب العرب ضد الفرس حرب اس تعادة الست يطرة العربيتة  البدلان العربية و الافريقية و مهنا أ يضا حرب العراق و اإ

حيتث أ هنتا صتنفت تفتيتت للشتمل التوطين ، لقوميتة   الآنفة  ، و عىل الصعيد ادلاخيل فقد استفر أ يضتا تبتين هتذه الاجنتدات الرادياكليتة ا

 -تيتارات استالمية اشترتاكية أ و لرباليتة -املواطنني اإىل صنفني الصنف ال ول مؤيدون للنظام القويم و الصنف الثتاين متع اختتالف اطيافتة متن

مثتل التصتفيات التيت قتام هبتا  ه كياانت معادية  معادين للنظام بل بلغ التطرف حد ان القوميون أ و ممثيل النظم القوميه طالبوا بتصفية ما اعترب 

حزب البعث الستوري و العترايق و سلستةل الاعتقتالت التيت قتام هبتا النظتام املرصتي النتااي ض الاختوان املستلمون و الاشترتاكيون و 

يقة الانامتءات الوطنية القوميتة و هذه املامرسات بدأ  من هتلر و س تالني مرورا بناا و ال سد وصدام ل تعكس ابلرضورة حق  ،  الش يوعيون

آنية مل يكتب ملعظمها الاس مترار ،بل  عىل خالف ذكل ، تعد الوطنية و امنا قامت ابس تعارة الاطار العام لها مث قامت بتسيسها خلدمة مصاحل أ

القوميون أ هنم يكس بون فقط عنتدما خيرست الرأ ي اخملتلف أ و املعارض عاماًل حمفزًا حيواًي ورضوراًي للتطور الإجامتعي الوطين. ويف حني يعتقد 

الآخرون ، يكرس الوطنيون لك نشاطاهتم الإجامتعية والس ياس ية يف خدمة اجملمتع والوطن كلك. يتبىن القوميون خطاابت تدعو اإىل الإنضباط 

ىل حامية مرتكزات احلمك. ويرفعون شعارات تتبىن تكل اخلطاابت ، مثل: شعارات "مع ال مة عندما ختط أ  أ و تصيب" ، أ و "أ ان وأ بن معتي ، واإ

نرص أ خاك ظاملًا أ و مظلومًا" ، اإخل. عىل خالف ذكل تشحذ الوطنية اجلهود اخلالقة للمواطنني ، وتبتارك الإجهتتاد الفتر  دي عىل الغريب" أ و "اإ

تتجته صتوب العقتول والنظتام  وتسعى لضامن احلرايت الفكرية. بعبارة أ خرى: الوطنية تكسب القلوب ذلكل فههي ختاطب الروح ، بيامن القومية

 لو للوطنيني والإنضباط. ويرص القوميون عىل منح قادهتم أ لقااًب مثل: "قائد ال مة العربية" أ و "زعمي العروبة" أ و "بطل القومية العربية" ، بيامن 

بتن الشتعب البتار" أ و "التزعمي العترايق" ، دون الإشتارة اإىل القوميتة أ و ادليتن. وقتد  أ ن يطلقوا عىل زعامءمه أ سامء وأ لقااًب متجد الوطن مثتل: "اإ

سالت ختالل القترن املتايض ، دمتاء غزيترة عتىل أ رض العتراق ، بستبب الزناعتات املستلحة ، بتحتريض متن دعتاة الهمينتة القوميتة ، أ و غتالة 

لرشاستة العنتاا القوميتة وادلينيتة ، الإسالميني الطائفيني. ومل يفلح الوطنيون املعتدلون والليرباليون ، يف حقتن تتكل ادلمتاء العزيتزة ، نظترًا 

حرتام حقوق الإنسان ، بغض النظر عن قوميته أ و دينه أ و عقيدته  .وتعطشها لدلماء ، وكرهها للحوار احلضاري القامئ عىل أ سس التعددية ، واإ

هناف  دد من دول  مبس تقبل ع وثيقاً تتصل اتصالً  سأ ةل التنوع الثقايف يف املنطقة العربية. وتكتسب هذه املسأ ةل طابعًا ابلغ الامهية اليوم حيث اإ

ليه ادلوةل ا  لغوي. و أ ساس ثقايفهلقومية املنطقة العربية وغري العربية. فادلوةل القومية يه أ ساس النظام ادلويل الراهن. وال ساس اذلي تس ند اإ

 املنطقة لثقايف يفاخاصة، مسؤولية طمس التنوع واستناداً اإىل هذا ال ساس حتمل أ طراف متعددة الفكرة القومية، والقومية العربية بصورة 

ثنية والقومية حرايهتا وحقوقها املرشوعة.  وحرمان ال قليات ادلينية واملذهبية والإ

نزوع قسم من هذه الفئات وال قليات اإىل املطالبة بدوةل خاصة هبا، أ ي  كذكل حتمل هذه ال طراف أ و البعض مهنا القومية العربية مسؤولية



 16 

هنا مارست هذه  ادلول العربية القامئة. ويف هذا التحليل فاإن القومية العربية ليست طاردة حفسب عن بعضالانفصال  التنوع الثقايف، بل اإ

محلت املعتقدات القومية العربية حمكت ثالث دول عربية رئيس ية يه مرص والعراق  الس ياسة بصورة فعلية ل ن النخب الس ياس ية اليت

وس ياس ية لعدد أآخر من ال نظمة الس ياس ية  ن القومية العربية شلكت منذ نشوء النظام العريب احلايل مرجعية فكريةفضاًل عن ذكل فاإ  .وسوراي

اناكر التنوع  قومية عربية. من هذه الزاوية فاإن انقدي القومية العربية يعتربون أ ن مسؤوليهتا عن العربية اليت مل حتمكها أ حزاب أ و زعامات

الواسع اذلي اكتسبته عىل النطاق الإقلميي ولعدة عقود من الزمن. ويقدم  من مزياته وفوائده تتساوى مع جحم التأ ثريالثقايف وحرمان املنطقة 

 :17واملعيارية مهنا ما ييل بني القومية العربية، من هجة، وغياب التنوع الثقايف، عددًا من ادلعامات املعرفية اذلين يربطون

 

ن القومية اليت انترشت يف املنط  تعددية و  التنوع الثقايف ل هنا اكنت عربية. فالتنوع الثقايف ل ينشأ  ويرتعرع اإل يف ظل أ نظمة قة قضت عىلاإ

العرب مل يعرفوا  .تعترب أ ن حامية ال قليات يه ركن أ سايس من منظومهتا الفكرية ليست ابلرضورة دميقراطية أ و اشرتاكية أ ولربالية أ و رأ ساملية 

  لهنا لت الليرباليةادلميقراطية ول 

 

 ، القامئة عىل اساس التعددية: القومية، من هجة، وادلميقراطية ال ول، هو الاعتقاد بأ ن هناك حداً فاصاًل بني

اذلي يتخذه  املؤيد بصورة خاصة يف املوقف السليب اذلي يتخذه القوميون جتاه التنوع الثقايف، واملوقف وأ ن هذا احلد الفاصل يظهر

الفكر  اد يف بالد املنشأ . واكن أ عالمالعالقة بني ادلميقراطية والقومية مل تكن عالقة تض ون والليرباليون جتاه التنوع الثقايف. واحلقيقة أ نادلميقراطي

يرون أ نه من لثقايف بل اكنوا ميل ولوك مل يكونوا مؤيدين للتنوع ا الس يايس يف ادلميقراطيات القدمية ليرباليني وقوميني معًا. وكثريون مهنم مثل

يوم نرى أ ن هذا املوقف النازيون. وحنن ال  اجملمتع وصهره ولكن عن طريق التعلمي والرتبية وليس عرب ال فران اذلرية كام فعل الرضوري توحيد

 هلم نظرة نتلغرب اكاومتنوعًا يف أآن واحد، ولكن بعض رواد الفكر ادلميقراطي والليربايل يف دول  خاطئ ل ن اجملمتع ميكن أ ن يكون موحداً 

 . خمتلفة

 

 . :العربية عرفت خط السلبية املس تقمي ضد فكرة التنوع الثقايف الثاين، هو الاعتقاد بأ ن احلراكت وال حزاب القومية

ابحرتام العامثين عىل أ ساس املطالبة  هممة من اترخي هذه احلراكت يه احلقبة التأ سيس ية. فالتيار العرويب نشأ  يف العهد وهذه نظرة تتجاهل حقبة

عدة  متعددة القوميات. وعرب العروبيون ال وائل عن هذه النظرة ابملسامهة الفعاةل يف تأ سيس التنوع الثقايف وبتحويل الامرباطورية اإىل دوةل

حزب احلرية  والثنية املتنوعة. واكن من بني هذه امجلعيات مجعيات وأ حزاب عامثنية اكنت تدعو اإىل احرتام حقوق ال قليات وامجلاعات ادلينية

قامة حمك الالمركزية. وحىت عندما أ سس العروبيون حراكت مس تقةل أ خذوا يطالبون والئتالف اذلي طالب ابلتعددية القومية داخل  ابإ

ابريس ويف نداءات امجلعيات الإصالحية العربية اليت انطلقت من بريوت ويف  الامرباطورية ما نالحظه يف مقررات املؤمتر العريب ال ول يف

ىل احرت  امجلعيات الرسية والعلنية العربية. ولقد دعت مجيع هذه احلراكت وامجلعيات اإىل احلفاظ عدد من ام التنوع عىل الامرباطورية العامثنية واإ

                                                 
 .2007 مؤمتر املعرفة األول الذي نظمته مؤسسة الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم يف ديب خالل هناية شهر أكتوبر/ تشرين األولورقة مقدمة يف   ،القومية ومسألة التنوع الثقايف رغيد الصاحل ، - 17
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 .فهيا الثين والقويم وادلي

 

ن القومية العربية يه القومية الوحيدة يف املنطقة. هبذا املعيار  ملون مساوئ الفكر القويم وسائر املامرساتفاإن القوميني العرب مه وحدمه يتح اإ

العربية اكنت ول تزال تزخر حبراكت وأ نظمة قومية كثرية  والتطبيقات النامجة عن هذه املساوئ. ولقد جتاهل أ حصاب هذه النظرة أ ن املنطقة

ال حزاب العربية اعتنقت  عل ذكل. فأ كرثوال نظمة اعتنق فكرة القومية العربية، ولكن البعض الآخر مهنا مل يف ومتعددة، بعض هذه احلراكت

وحزب جهبة التحرير اجلزائرية هو حزب قويم جزائري، واحلزب الوطين  القومية احمللية. حزب الاس تقالل املغريب هو حزب قويم مغريب،

ب قويم ميين. ولنئ قادت حز  يوليو/ متوز، وحزب املؤمتر يف المين هو 23حزب قويم مرصي رمغ صلته التارخيية بثورة  احلامك يف مرص هو

العريب لنضالها الس يايس، فاإن املنطقة تزخر بأ حزاب قومية أ خرى مناهضة  هذه ال حزاب خنب ثقافية س ياس ية تأ خذ بعني الاعتبار البعد

 اإن مل يكن معاداًي عرقية اختذت موقفًا سلبياً  العربية وما هو ينطبق عىل العديد من ال حزاب اليت شلكهتا جامعات اثنية أ و دينية أ و للقومية

جتاه التنوع الثقايف  من هذه الزاوية فاإن ال حزاب القومية العربية ل تتحمل وحدها مسؤولية النظرة السلبية .وشديد العداء جتاه القومية العربية

 .الس ياس ية العربية بل يه مسؤولية تتوزع عىل عدد كبري من ال حزاب واحلراكت

 

فكرة تقليدية، بل فكرة حديثة. القومية جامعة متخيةل. ولكهنا ليست متخيةل من ل يشء، بل من  ال ساس يني ليستالفكرة القومية بعنرصهيا ف

ن عناا قامئة يف الواقع مثل اللغة والثقافة وعناا التارخي املشرتك )الإثنية يه ختيل أ صل مشرتك(. واحلداثة يه اليت توفر ال دوات، م

نشوء الطبقة الوسطى، الالزمة لتحويل هذه العناا الثقافية والتارخيية القامئة اإىل جامعة متخيةل تسعى عرب  الطباعة ووسائل التصال وحىت

قامة الإنسان ودل به أ ومل يودلفالوطن   احلركة والإيديولوجية القومية اإىل التحول اإىل أ مة ذات س يادة. فلك من اس تقر مقامه بأ رض ، حمل اإ

املعىن العام ختصص معناه العالقات الس ياس ية  وتوطهنا بغض النظر عن دينه أ و أ صهل أ و جنسه أ و لونه ، وهذاوطنه ل نه ارتضاها أ رضا  فههي

الوطن يف الفكر الس يايس اذلي يرى أ ن الوطن هو ال مة،فال رض  وهذا املعين يقرتب من معىن . وادلساتري اليوم ، يف ظل الظروف والقوانني

ل رض هبذا الوصف فههي  يه الوطن ماداموا متفاعلني مع هذه ال رض لغة واترخيا وعادات فلك من انمتى مس تقرين اليت علهيا أ مة من الناس

  .18وطنه

  

                                                 
، مقال منشور حازم علي ماهر العرب و مشكلة الدولة، - 18
 http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/03/article01.shtml 
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  : واملواطنة معىن الوطنية

ليه، واس تعداده للتضحية من أ جهل فالو  الوطنية" : تشري اإىل شعور الفرد حببه جملمتعه ووطنه،"  ينطنية شعور قليب ووجداواعزتازه ابلنامتء اإ

فيشري اإىل  : "مفهو م "املواطنة أ ما. اذلي يس هتدف رفعة الوطن يرُتمج يف احملبة والولء وامليل والاجتاه الإجيايب وادلافعية اذلاتية للعمل اخلالق

، اجملمتع وقميه وقوانينهبادئ مب وواجباته جتاه جممتعه ووطنه، والزتامه  اجلانب السلويك الظاهر املمتثل يف املامرسات احلية اليت تعكس حقوق الفرد

مفهويم الوطنية  ويف ضوء هذا التفريق بني .مكتس باته الفعاةل يف ال نشطة وال عامل اليت تس هتدف ريق الوطن واحملافظة عىل واملشاركة

 . هم. وميكن وضعهم يف فئاتوك حبسب تربيهتم وثقافهتم وتأ ثري التعمل يف سل واملواطنة، فاإن املواطنني يامتيزون فامي بيهنم يف وطنيهتم ومواطنهتم

 هذا وطنيته، و  نمت يفتقّل دليه صفات الوطنية واملواطنة اإىل حد وصفه بأ نه سليب يف مواطنته وغري م  الفئة ال وىل : املواطن اذلي

 . يلزتم بسلوك امجلاعة السوي الصنف من الناس ل يقدم اخلري ل مته، ول يشجع من يعمل اخلري، ول

 ل أ ن انامتءه وحبه للوطن منخفض، فهو ل واطنالفئة الثانية : امل ل يظهر حمبته لوط  اذلي يرتفع دليه مس توى سلوك املواطنة، اإ نه اإ

ما رغبة أ و رهبة أ نه يف الغالب يتقيد بأ نظمة الوطن ويؤدي ما عليه من حقوق  .وواجبات جتاه وطنه اإ

 ل أ ن  الفئة الثالثة : املواطن وحبه للوطن  ئهسلوك املواطنة عنده منخفض، فهو يشعر ابنامتاذلي يرتفع دليه مس توى الوطنية اإ

نني اليت يقرها ويل كام أ نه ل يلزتم ابلسلوك والقوا ويعزت بذكل، لكنه قد يقرّص يف أ داء ما عليه من حقوق وواجبات جتاه وطنه،

  .ال مر أ و ترتضهيا امجلاعة

 وك املواطنة )السل ىية )الانامتء للوطن( كام يرتفع عندمه أ يضا مس تو اذلين يرتفع دلهيم مس توى الوطن  الفئة الرابعة : املواطنون

ليه، ممتسك ابلسلوك السوي للمواطنة،  الإجيايب يف خدمة الوطن(، فاملواطن يف هذه الفئة معزت بوطنه، منمت نه يعرف حب اإ يث اإ

 ذلي يش تغليعمل فهيا، أ و مصنعه ا حقوقه يف مدرس ته أ و جامعته أ ودائرته أ و مؤسس ته اليت واجباته وحقوقه، ويدخل يف ذكل

ن أ داءها. وهذه حقوق ينتظرون من الآخري فيه. كام يعرف الفرد من هذه الفئة حقوق غريه من فئات اجملمتع ، وغري ذكل ممن هلم

 تنشئته ال مم هتدف اإىل ال فضل، وهو ما تسعى اإىل تكوينه مناجه الرتبية الوطنية، وما الفئة من املواطنني مه اذلين ميثلون المنوذج

لهيا لك  .ال مم والشعوب، وهو الورقة الراحبة يف منظومة التمنية والتطوير اليت هتدف اإ

 نامتء للوطن الا شاذة لكيًا عن أ وصاف الفئات السابقة. وهذه الفئة يوصف ال فراد فهيا ليس بنقص الفئة اخلامسة : ويه فئة

اطنة، بل يكتفون بعدم ممارسة السلوك الصحيح للمو  الوطن، كام أ هنم لحفسب بل مبا هو أ كرث سلبية، وهو بغض وكره ذكل 

ل، الضالّ  هابيوناملواطنة والسلوك املدين بعامة، ومثال تكل الفئة املفسدون يف ال رض والإر  يسلكون س بال ختريبية تنقض سلوك

عزت يوهيدمون ما  م يسعون يف ال رض فسادًا،كام أ هن فهم يبغضون امجلاعة اليت يه محلة الوطن وخيرجون علهيا وعىل ولة ال مر،

جنازات، ل أ ن يوصفوا  الوطن به من مكتس بات واإ  الوطن.  ابعداءفمل يبق هلم من وصف الوطنية واملواطنة يشء، وليس هلم اإ

 ية وحبا قلبيا طواع  صنفان : ال ول : هو الصنف اذلي يؤدي فيه املواطن اكمل الزتامات الوطن واملواطنة واذلي يظهر أ ن املواطنة

ولكنه سليب يف أ داء الزتاماته طوعا وابلشلك املطلوب مقابل  . والثاين : هو الصنف اذلي يشعر فيه املواطن مبواطنته ووطنيته
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ومن يعادى  تفاعهل مع قضاايه . وأ ما من عدا هذين الصنفني ممن ل يشعر مبواطنتة ول حبه لوطنه ، حقوقه ، كام أ نه سليب يف

 . فهو خارج عن حدون الوطنية  ومواطنيه دولته ووطنه

الولء  طرف بواجبه يتعذر أ ن يعطى حقه اكماًل ، فادلوةل صاحبة الس يادة يربطها وشعهبا عقد اإن لك حق يقابهل واجب ، وما مل يقم لك

اية مواطنهيا ، ومن هو مقمي عىل ودنيامه ، فواجب ادلوةل رع والس يادة ، وهو يف الرشيعة كام قال املاوردي : س ياسة الناس يف أ مور ديهنم

  .19وقانون توفري س بل العيش الكرمي ، من وظيفة ومسكن ، وحياة كرمية ، وينظم هذه العالقة دس تور أ رضها ، والرعاية تعين

لعمل الإجيايب يف ، وا والقوانني ادلوةل حقوق لها عىل مواطنهيا ومن يقمي عىل أ رضها ، وهو الالزتام ابحرتام النظم ويقابل هذا الواجب عىل

 ن أ مه أ س باب تفككمما يعكر صفاء العالقات ، ويورث اخلالف والفرقة ، وهام سبب م غرس مفاهمي الوطنية ، ونبذ العصبية أ اًي اكن نوعها

وتعاوهنم يف سبيل ادها تأ لف أ فر  فاإن محلة اجملمتعات وسداها. اجملمتعات ، ومن مث الاضطراابت والانقسامات ، وهام أ رسع طريق لهنيار ادلول

حلقوق تتفرع العالقات ، ومقابلهتا اب ومن هذا امجلع بني الواجبات. وقانون ودس تور واحد هنضة وطهنم وتوحيد انامتهئم وهويهتم يف دوةل واحدة

ولعل  هذه العالقات ، والوطن ، أ و بني الشعب واحلكومة أ و السلطة ، ولبد من توضيح معامل وتبىن اجلسور النظامية والعاطفية بني املواطن

 : أ مه مضاميهنا ما يأ يت

   :عىل الهوية أ ولً : احلفاظ

والتخبط يف  ، الاختالف يف حتديد الهوية يعين ضياعها ، مث السري بال هدف ، ويعين ضياع اجلهود ول ينبغي الاختالف يف ذكل ، فاإن

ن مما ل خالف فيه أ ن هوي ة بال ام مفهومني متباينني ، بل العربية يه العروبة والإسالم ، ول أ صنفه داناملسري ؛ ل نه مسري ل اإىل هدف ، واإ

الإسالم هو اذلي يشلك فيكن أ غلهبم ،  بل قل اإهنام متالحامن ، فالعروبة الانامتء للعرب ، والإسالم دين العرب لكهم اإن مل هام متاكمالن ،

ن  مل م م عنواهنم بلك مايعين الآخر ، فهو بعدمه التارخيي واحلضاري ، فالإسالبأ حد الوهجني  هوية العرب ، وعرفهم العامل به ، فاكن التعبري

غريمه ، ويتوحدون يف ل بل مه مواطنون هلم من احلقوق ما ل مفاهمي وتعالمي وعقائد ، ول يعين هذا انتفاء مواطنة العرب غري املسلمني ،

ين قام عىل احرتام د الف ادلين مل يكن سبب الفرقة يف اترخي املسلمني ؛ ل نهالواجبات ما عىل غريمه ، واخت ولهئم لدلوةل ، وعلهيم من

دين ادلوةل الإسالم ، يه  الهوية الغالبة اليت تعمل ادلساتري اليت تنص عىل أ ن املعتقدات ، فاللك مواطنون هلم ماهلم وعلهيم ما علهيم ، لكن

قوانني املنظمة للعالقات والفضيةل ، واحرتام ال من احرتام الآخر ، وبث روح الإخاء الإسالمية ، اليت حتمل املعاين اخلرية املشرتكة الهوية

 . احملددة للحقوق والواجبات

لوقت ذاته أ ن يتحملوا مقابل اواملقميني يف  ادلوةل يف نظمها وقوانيهنا وسلطاهتا الثالث متاكمةل ، مث هو شأ ن املواطنني احلفاظ عىل الهوية شأ ن

 . والتقاليد والعادات امحليدة اليت يه من سامت هويهتم الوطنية واخللقية والامتثال واحرتام ادلين ذكل يف الولء ،

  

                                                 
19 - Nationalism as Group solidarity, "ERS". vol. 10, n. 4, 415-426. Shelling T. C., 1972,  
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   :ابلنامتء اثنيًا : الشعور

، عابراً  يتلقاها درساً  ى ، أ ومبناها شعور املواطن ابلنامتء لوطنه ، هذا الشعور ليس مادة توهب أ و تشرت  العالقة املتبادةل بني الوطن واملواطن

منا يه معلية ترامكية تنشأ  مع الفرد منذ ولدته عىل هذه  بيتة أ رسايً يف مراحل تر  ،ال رض ، ومش يه املتدرج عىل أ رضها طفاًل فشااًب فرجاًل  اإ

ابن ذكل يغذى ونت هل فيه يه ، وتكف حبب هذا الوطن اذلي عاش وترىب  ومدرس يًا وجممتعيًا يمنو هذا الشعور بمنوه يف مراحل حياته لكها ، واإ

 . ذكرايت ومواقف

وجة وربة بيت ، ز وامرأ ة ،  الشعور عوامل من أ مهها ادلين ، ويتفاعل معها طفاًل وشااًب ورجاًل ، وطفةل وشابة ومن جانب أآخر يغذي هذا

ء الانامت ذكل تتكون محلة موعوالعادات والتقاليد ، أ و قل الرتاث القدمي واحلارض ، ومبج كام يغذي هذا الشعور اإىل جانب ادلين اللغة والثقافة

غي أ ن أ و هكذا ينب ،فيخلص يف معهل بقدر اإخالص حبه وولئه  لل رض أ و الوطن اذلي يعيشه ، وهبذا الشعور تمنو دليه الإجيابية اذلاتية ،

و ، وهذا ه كرايتل واذلالنفس حني يفارق وطنه اإىل بدل مل يتكون هل فيه رصيد من املعايشة والتفاع هذا الشعور هو اذلي جتيش به. يكون

م . وهذا الشعور يمنو وحصبه الكرا r أ قول وفعال ومواقف النيب املعىن اذلي سرناه قريبًا يف تأ صيل هذه املعاين يف الآايت الواحضات ، ويف

، ى يف نفسه وماهل ودينهويؤذ،  السلبية اليت قد تواج ه املرء يف بدله ، فقد يطرد من بدله طرداً ، وقد تصادر أ مواهل بغض النظر عن املواقف

 ميهل وحبه اإىل بيته أ و خيتار جنس ية ادلوةل الىت اس تقر فهيا مقامه ، ومع ذكل فاإن ومع ذكل فهذا الشعور ل خيفت ول خيبو ، بل قد يضطر

  . ال ول بعد قواي جياشا

متع الزراعي، وكرس احتاكر رجال الكهنوت للثقافتة، وتعمتمي تقدم سوس يولوجيا القومية حتلياًل مغايرًا يؤكد أ ن حتطمي تقس مي العمل الثابت يف اجمل 

ن ثقتايف الثقافة العليا عرب نظم التعلمي واللغة احمللية، اكن مس تحياًل من دون الإصالح ادليين. بتعبري أآخر، اإن الإصتالح ادليتين، وادليتن مككتو

ذا اكنت الاس تنتاجات ال وىل املضادة . . هذا هو حتليل ورأ ي غيلرنومكؤسسة، يعد جحر الزاوية يف الوحدة الس ياس ية اجلديدة: ادلوةل القومية اإ

لصاق جوهر اثبتت ابل داين ،للكنيسة  حصيحة سواء بسواء، فاإن الاس تنباط الوحيد املتبقي لنا من مجع هذين الضدين هو أ نه من املس تحيل اإ

ارها، يف ذاهتتا وذلاهتتا، معجتاًل أ و عائقتًا لنشتوء ادلوةل القوميتة. بلكمتة ابعتب (العاملية التوحيدية، وابذلات ابملس يحية )والإسالم أ يضًا كام نعتقد

رجاع هذا ادلور اإىل جوهر حمدد ومعطى نه ل ميكن اإ  . 20أ خرى، اإن دور ادلين يف مسأ ةل نشوء ادلوةل القومية ليس اثبتًا ول موحدًا، واإ

بناء ادلوةل/ ال متة، أ و ادلوةل القوميتة، وتنطتوي الثقافتة عتىل مكتوانت اإن توحيد الثقافة )عرب نظم التعلمي( يشلك عنرصًا أ ساس يًا من عناا 

 . دينية ابلنس بة اىل العديد من الشعوب اليت انتقلت اإىل بناء ادلوةل القومية انطالقًا من نقاط ما قبل اجملمتع الصناعي

ختذ روست يا ال رثوذكست ية مقابتل  .وعنرص متاثتل داخليتًا لهتا يشلك ادلين، يف اندماجه ابملكوانت الثقافية، عنرص متايز خارجيًا للقومية املعينة،

  .أ ورواب الغربية الاكثوليكية مثال

ال ورويب( جنتد أ ن الالهتوت املعقلتن، أ ي الإصتالح ادليتين،  -ويف املراحل ال وىل من نشوء ادلول القومية يف أ ورواب الغربية )المنوذج املركزي

ل اء اللغتة غتأ سهم يف خلق كنائس قومية، متحداًي السلطة الكونية، فوق القومية، للكنيسة الاكثوليكية، وانقاًل هذا التحدي اإىل امليدان الثقايف: اإ

                                                 
20 - Schopflin, George 'Aspects of Language and Ethnicity in Central 

and Eastern Europe', Transition Vol.2, no.24 (29 November 1996), 

pp.6-10 
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 . زيية، ال ملانية، اإخل(، هذا الوس يط ال سايس لتوحيد الثقافة القومية ذاهتالجن)الاالالتينية، وترمجة الكتاب املقدس اإىل اللغات القومية 

ه وظيفتة متتايز. وعىل أ ية حال، فاإن ادلور اذلي تؤديه الثقافة، أ اًي اكن الشلك اذلي نراها به، هو وظيفة متاثل وجمانسة، وتشلك يف الوقت ذات

الامتثل( بتعبري أآخر، اإن التحديد )= .اإن الامتثل يقوم عىل تعيني هوية موحدة، وتعيني الهوية مجلاعة معينة يعادل تفريقها عن هوية جامعات أ خرى

آ وليس ب عىل سبيل املثال،  ني يصف املرء شيئًا بأ نه ليس أ بيض )ليس ب(،حف هو أ يضًا نفي )= متايز(، أ و عىل غرار املنطق الشلكي أآ يه أ

فال يرتتب عىل ذكل أ ن هذا اليشء أ محر، أ و أ زرق، أ و أ بيض، أ و أ خرض، لكن تعيني هوية اليشتء بأ نته استود، متثاًل، ستينفي مطلقتًا ستائر 

ة واللون ت ال بيض هنا ت ملن يزنجعون من املامثةل بني الامتيز القويم أ و الهوية القومي(الصفات املمكنة يف الطيف اللوين نفيًا قاطعًا )اس تخدم غيلزن

لكمة ل نواع متباينة متن البيتاض. هتذا يتتيح احلتديث  15حسبنا أ ن نذكر أ ن لغة ال سكميو، خالفًا للغات عديدة، تنفرد بوجود ما ل يقل عن 

    ال مة = عن الامتيزات ال خرى داخل ال بيض

ني اذلين  ددون الامتيز بأ سلوب مقلوب، أ ي يؤسسون اجلتوهر القتويم عتىل نورد هذا التفصيل ابتغاء الإشارة اإىل حمنة أ ولئك املنّظرين القومي

 سبيل النفي )ل أ بيض(، وهو تعيني هاليم، 

ل ومن هنا ميكن القول أ ن فكرة الهوية القومية يف حد ذاهتا ل تأ خذ من قبيل املسلامت حيث تتدخل عوامل متعددة يف صتياغهتا مهنتا، العوامت

كام تلعب املؤسسات الس يادية دورا كبريا يف رمس مالمح هذه الهوية القومية ، و قد أ سهم تطور ال دبيات املعااة اإىل  الثقافية و الاجامتعية ،

الطبقتات الاجامتعيتة و امجلاعتات عدة حتول  Approachesامعان النظر يف حمددات هذا املفهوم فقد قدم عمل الاجامتع نظرايت و اقرتاابت 

نستان. وتفرعتت تقس اميت اجملمتع و اليت و  أ ثرت مفهوم الهوية القومية واكدت عىل حقيقة وحيدة صادقة و يه أ مهية الانامتء و الهوية ابلنس بة لالإ

 ميكننا عن هذه ادلراسات عدد من املفاهمي ال خرى اليت اصلت للهوية القومية و اسهمت يف تطورها و اليت مهنا  املواطنة و اجملمتع املدين، و ل

ات التمنية يف دول اجلنوب و اليت بدورها ركزت عىل لفت الانتباه للجامعات املهمشة ، و املستبعدة أ و اليت ميارس علهيا أ ي كذكل جتاهل ادبي

ثنيت ة يه نوع من أ نواع المتزي بسسب انامتهئا اإىل رش ة معينة أ و طائفة أ و عرق، لك هذه احلقائق اليت تعرضنا لها أ كتدت عتىل أ ن التعدديتة الإ

جيابيتة متن التفتاعالت جتمتع بتني العنتاا املتباينتة التيت تكتون مصدر ثراء ث قايف و اإجامتعي، و هذا الرثاء يف معظم ال حوال يعرب عن مجموعة اإ

ثنية و التفكتك الست يايس أ و غيتاب التتوازانت الإقتصتادية م و كتام ثنية عىل رأ سها ، فال جمال للربط الرشطي بني امجلاعات الإ أ نته  امجلاعات الإ

ثنية بعيهنا و الإنامتء اإىل ادلوةل القومية، بل العكس هو الصحيح اإن هوية ادلوةل القومية احلديثة لبتد ليس مسة  و أ ن تعارض بني الإنامتء مجلاعة اإ

ثنية اليت تشلك عامل الامتيز بني مواطنهيا حيث أ ن هذا يعترب من أ مه أ راكن ادلميقراطية اليت اصبحت  طلبا م ترتكز بشلك كبري عىل الهوايت الإ

 .21عامليا يصبوا اليه امجليع

    

 

 

                                                 
21 - More on development and disadvantaged groups review, William Tradoff, governments and 

politics, in Africa, fourth edition, 2002, Palgograue Macmilan.  
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 الفصل الثاين
 

 أبعاد املعضله اإلثنية يف املنطقة العربية   

 احلاله الكردية كنموذج للمعضله إالثنية
 

  : املعضله اإلثنية يف املنطقة العربيةتوصيف 

. ل ن ادلوةل وةل احلديثةل مه لدلفكرة ادلوةل القومية، اليت يه الصورة ايعترب جتانس ال مة العريق وادليين واحدًا من أ برز ال ساطري اليت أ فرزهتا 

انس دلوةل جتالقومية احلديثة هنضت عىل أ ساس الس يادة عىل ال رض والشعب، ومتايه ال مة مع مؤسسة ادلوةل، فقد استبطن تصور هذه ا

ض ةل مبهمة فر ضت ادلوهنيف المنوذج ال ملاين للقومية يفرتض وجود أ صل عريق واحد للشعب ال ملاين لكه، ويف المنوذج الفرنيس  ال مة الاكمل.

 التجانس اللغوي والثقايف عىل الشعب مس تخدمة لك الوسائل املمكنة. 

أ ن  ياُلَحظ يةل )وقدابلتدرجي مضن معلية اترخيية طو ودلت ادلوةل احلديثة منذ منتصف القرن السابع عرش، ولكهنا اكتسبت مالحمها املمزية 

غلب وروبية مث أ  احة ال  هذه العملية ما زالت مس مترة(. ولكن الفكرة القومية احتاجت مائة عام أ خرى لتبدأ  يف التبلور، ولتجتاح ابلتايل الس

دول  ن عىل ولدةذا الزمهالفكرة القومية، فبعد مرور لك مناطق العامل. وبغض النظر عن قبول التفاق أ و الامتيز بني مؤسسة ادلوةل احلديثة و 

كرة ل ال مة يه ف ة جتانسمس تقرة ومعيقة اجلذور اكدلولتني الفرنس ية والربيطانية بل لك ادلول ال وروبية الغربية ال خرى تقريبًا جند أ ن فكر 

 أ ساس لها.

ىل اإجنلزي وأ سكوتل  يرلنديني شامليني؛ هذا اإن غضضنينقسم الربيطانيون اإىل اكثوليك وبروتس تانت، واإ عن التنوع  ا النظرنديني وويلزيني واإ

آس يوية وأ فريقية واكريبية.  العريق وادليين اذلي جنم عن جهرات أ وروبية وأ

 أ بناء ضافة اإىلأ ما ال مة الفرنس ية فتتكون من خليط من الباسك الفرنس يني الربيتانيني الكورس يكيني، والاكثوليك وغري الاكثوليك، اإ 

 س تعمرات السابقة يف شامل وغرب أ فريقيا. امل 
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 أ ملانيا ها ينطبق عىلبه لنفس وما ينطبق عىل هاتني ادلولتني/ال متني العريقتني اللتني تركتا ال ثر ال وسع وال معق عىل ثقافة العامل ورؤية شعو 

يطاليا وبلجياك وسويرسا وغريها.  وروس يا واإ

الإسالمية. ففي هذا اجملال القاري الكبري املمتد من جبال  الإثين وادليين كام تعرفه املنطقة العربيةبيد أ ن أ ي منطقة من العامل مل تعرف التنوع 

 الكرد اإىل جبال أ طلس يشلك العرب ال كرثية، وهتمين الثقافة العربية الإسالمية.

ثين واحد، قه دماء يف عرو بل اإن الكثري مهنم جتري ولكن هذا ليس أ كرث من جانب واحد من الصورة. فالعرب أ نفسهم ل ينمتون اإىل أ صل اإ

ثنية أ و تكل ممن اس توطن أ و هاجر أ و مر هبذه املنطقة الوس يطة من العامل القدمي.   تعود لهذه اجملموعة الإ

ويف ائف. فة الطو والعرب ابلرمغ من ال غلبية الإسالمية السنية يف أ وساطهم بيهنم مسلمون ش يعة وعليون ودروزم فضال عن مس يحيني من اك

يت ة ال صغر اللإسالميجنبات ال كرثية العربية مثة أ كراد وبربر وتركامن ورساين وأ شوريون ومرصيون أ قباط وأ فارقة، وغريمه من اجملموعات ا

ىل جانب املنطقة العربية تقع دول اإسالمية كربى اكإيران وتركيا اس توطنت املنطقة خالل احلقبة العامثنية الطويةل. ملنطقة ان تنوعًا ع ، ل تقلواإ

يران تعترب واحدة من أ كرث بدلان العامل تنوعًا عىل الإطالق، سواء نظران اإىل ادلميغرافيا الإيرا ن اإ لطائفة أ و من ة ادلين واهجنية من العربية. بل اإ

ثنية. الرتكامن اإىل  الفرس، ومن لعرب اإىلالعب التنوع الإثين دورًا كبريًا يف احملافظة عىل اس مترار التجربة التارخيية الإسالمية، من وقد  اجلهة الإ

 السالجقة، ومن العامثنيني اإىل القبائل الرببرية. 

ثنية دوراً ل يقل أ مهية يف صناعة احلضارة وتطور ثقافة ابلغة الرثاء  راط ال قباط يف قة، منذ اخن املنطيفكام لعبت اجملموعات ادلينية أ و ادلينية/الإ

قايف والتجاري ل رمين الثاوانين و اجلهود البحرية الإسالمية املبكرة، اإىل تعهد الرساين والهيود الرتمجة من اليواننية اإىل العربية، اإىل النشاط الي

 الواسع خالل الفرتة العامثنية، اإىل دور املس يحيني العرب املشارقة يف الإحياء الهنضوي العريب احلديث. 

ل ولكن ظاهرة التنوع يف الاجامتع العريب الإساليم تشهد وضعًا متأ زمًا منذ أ كرث من قرن من الزمان، وقد ازدادت هذه ال زمة تفامقًا خال

اجملمتعات الهيودية اليت عاشت قرواًن طويةل وسط الاجامتع العريب الإساليم اختفت أ و اكدت منذ عقود. ومثة  القليةل ال خرية. الس نوات

يران وابكس تان.ما يغيب عن  أ زمة طائفية سنية ش يعية، متتد من العراق ولبنان ورشق اململكة العربية السعودية اإىل بعض من دول اخللي  واإ

لشعوب املنطقة وثقافهتا املعااة هو أ ن الهوايت ليست اكئنات أ صيةل واترخيية ودامئة ابلرضورة، وأ هنا تودل وتمنو وختتفي أ و  الوعي امجلعي

نشائية ل وليدة جينات موروثة. يف ظروف ما قد يتصاعد ف ترتاجع بفعل عوامل اترخيية وظروف موضوعية. الهوايت يه نتاج معلية اإ

ية أ و املذهبية اإىل حد الصدام املسلح، ويف أ حيان أ خرى يغلب اجلامع الوطين أ و القويم عىل قوى التشظي الإحساس ابلهوية الطائف 

والانقسام. وليس هناك من شك يف أ ن التنوع ادليين والإثين هو نعمة ونقمة يف الوقت نفسه، هو نعمة عندما يصب يف اجتاه الوحدة 

 نقمة عندما يس تجيب حملفزات التشظي والانقسام والرصاع.والاس تقرار والإثراء الثقايف واحلضاري، وهو 

 ميكن تقس مي ادلول العربية من حيث درجة تنوعها الإثين اإىل ثالثة مجموعات طبقًا دلرجة تنوعها الإثين حبيتث نأ ختذ درجتة مئويتة أ وستع قلتيالً و 

% وك هنا متثل درجة متوسطة من التجانس الإثين وتبعأ  ذلكل تكون ال قطار اليت يقتل فهيتا جحتم  25 -15لقياس درجة التنوع الإثين ويه من 
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ثنية عن ال   ثنية يف مقابل ال قطار اليت يزيد فهيا جحم هذه ال قليتات 15قليات الإ % من اإجاميل ساكهنا أ قل تنوعًا أ و أ شد جتانسًا من الناحية الإ

ثنية أ متا ال قطتار التيت يترتاوح فهيتا جحتم ال قليتات بتني 25عىل  فهتهي % 25-15% ويه هبذا املنظور أ كرث تنوعًا أ و أ قل جتانسًا من الناحية الإ

 متوسطة التنوع أ و التجانس

.  

   ادلول ال شد جتانساً  -1

   :الغالبية العظمى من مواطين هذه ادلول مه عرب لغة وثقافة ومسلمون دينًا سنيون مذهبًا وساميون حاميون سالةل وهذه ادلول يه

نستمة ويشتلك الوافتدون نست بة أ قتل متن  مليتون 23اإىل أ ن ساكن السعودية بلغوا حوايل  2007تشري اإحصائيات س نة  : السعودية وقطر -

قد أ شارت  1995واكنت اإحصائيات س نة  أ لف نسمة  793.391حوايل  2007أ ما قطر فقد بلغ عدد ساكهنا س نه . % من مجموع الساكن37

ون املذهب % من مواطين السعودية وقطر مه عرب مسلمون وسنيون يتبع90وحوايل  % من الساكن. 74.8اإيل أ ن نس بة الوافدين تشلك 

 . % فقط مه عرب مسلمون ش يعة10احلنبيل بيامن 

% رشكتس ومه 3% مست يحيون و11% متن املتواطنني مقابتل 70ماليني نسمة ( يشتلك العترب املستلمون الست نة حتوايل  6ال ردن : )  -

 .  مسلمون متعربون

( مليتون 4.5% ) حتوايل 8% وال قبتاط 90 مليون نستمة يشتلك العترب املستلمون 80ما يزيد عىل  2007مرص : بلغ ساكن مرص س نة  -

 .  22% ابلإضافة اإىل جامعات مس يحية وهيودية ل يتجاوز أ فرادها بضعة الاف1والنوبيون 

س تثناء عدة أ لف من املسلمني الرببر ) الطوارق ( يف اجلنوب واجلنوب الغريب فتاإن بقيتة الستاكن مه عترب  6.3ليبيا : )  - ماليني نسمة ( ابإ

 . مسلمون س نة

مليون نسمة ( ياكد يكون لك املواطنني عرب مسلمون س نة مع وجود بعتض امجلاعتات الرببريتة وال ابضتية وعتدة أ لف متن 10.1تونس: )  -

 .  املس يحني والهيود

ثنية حيث أ ن  مليون نسمة،و 9.1تعداده  الصومال : - ون دينتا % من ساكنه مه مستلم95يعد من أ كرث البدلان العربية جتانسًا من الناحية الإ

ثنية صغرية خمتلفة عن أ غلبية الساكن مهنا جامعات قبلية من  و  digil البانتو ومه عبيد ستابقون وادلجيتيصوماليون لغة ابلإضافة اإىل جامعات اإ

ذ يعاين الصومال حاليًا من حرب . الراهــانومني ثنية بقدر مايه قبلية وعشائرية اإ أ هلية بتني قبتائهل لكن حماور التوتر والرصاع ابلصومال ليست اإ

   .اليت أ صبح للك مهنا ميليشات مسلحة

ثنيًا ل يعين يف نظران غياب مصادر التوتر الإجامتعي والست يايس ، ذكل أ ن الستعودية  متثاًل غري أ ن تصنيفنا لهذه ادلول بأ هنا شديدة التجانس اإ

الذلين يغذهيام غياب املشاركة الس ياس ية والعداةل الإجامتعية  بدأ ت تعيش يف الس نوات ال خرية قدرًا من الإحتقان الس يايس والرصاع الإجامتعي

ال مر اذلي وجد تعبريا عنه يف صورتني اإحداهام ادلعوات الإصالحية املتكررة من قبتل بعتض الفعاليتات املدنيتة بيتامن اكنتت الصتورة ال خترى 

نطالقتًا متن املنظتور ادليتين ويبتدو أ ن الرصتاع بتني هتذه أ عنف و أ خطتر ويه املمتتثةل يف اجملموعتات املستلحة الهادفتة اإيل تقتويض الستلطة اإ 

                                                 
 الجزء األول. –وزارة التخطيط والتعاون الدولي وكذلك تقرير التنمية اإلنسانية العربية: القسم الثاني  0042-2008أنظر تقرير التنمية البشرية  - 22
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ذ أ ن لك مهنام مصمم عىل اإستئصتال الآختر والضتحية يه الستمل املتدين والإست تقرار الإجامتعتي  اجملموعات والسلطة قد دخل مرحةل الالعودة اإ

   .والس يايس يف ذكل البدل

س ياس ية عليا وقد حدثت بعض الصدامات الطائفية اليت اكنتو طرفتًا فهيتا ، ويف مرص يعتقد ال قباط أ هنم ل  ظون مبا يس تحقونة من مناصب 

أ ما ليبيا فاإن التوتر ذو مصادر قبلية وهجوية حيتث العصتبيات القبليتة واجلهويتة لزالتت قويتة وخصوصتًا يف برقتة وفتزان ، ويف تتونس تتتجىل 

  .ال منية –غيري والسلطة ذات املرجعية العسكرية مصادر التوتر يف الرصاع بني القوى الس ياس ية والإجامتعية املتطلعة للت 

ل أ ن تركيبتتتة ادلميغرافيتتة الهشتتة بستتبب أ ن نصتتف ستتاكنه مه لجئتتون  ثنيتتة اإ أ متتا ال ردن واذلي ل يعتتاين يف الوقتتت احلتتارض متتن ااعتتات اإ

  .فلسطينيون ميكن أ ن تكون مصدرا لبعض التوترات الس ياس ية والإجامتعية

 

    التجانسادلول املتوسطة  -2

ثنية فهيا ما بني  % من مجمتوع الستاكن أ ي يف حتدود املتوستط العتام يف التوطن العتريب كتلك  25-15يه ادلول اليت تبلغ نس بة التكوينات الإ

  :وتضم هذه اجملموعة الك من

أ صول ثقافية عربية ونصتفهم % ش يعة نصفهم من 20% مقابل 80مليون نسمة ( توجد هبا أ غلبية عربية مسلمة سنية حوايل  3الكويت : )  -

ش تعال احلرب العراقية ا يرانية بدأ ت بذور التوتر تظهر بني اجلانبني الس ين والش يعي خاصة بعد اإ ثر الثورة الإ يرانيتة من أ صول ايرانية وافدة واإ لإ

ن ظلت التوترات دامئا يف حدود يمت اإحتواءها بواسطة ادلوةل واملعتدلني من الك اجلانبني  .  واإ

من اإجاميل الستاكن ويشتلك الشت يعة مايقتارب  75.6وميثل الوافدون نس بة  ماليني نسمة، 4من ت : بلغ عدد ساكن الإمارات  أ كرث الإمارا -

% من مجموع املواطينن اذلين ميثلون أ قلية ابلنس بة جملموع الساكن ول يشلك الش يعة 20نصف ساكن ديب كام يشغلون يف ادلوةل معومًا حدود 

ن اكنتت الآاثر الستلبية لوجتود يف الإمارات أ و ال عامةل ال جنبية مصدرًا ظاهرًا للتوتر والرصاع مع ال غلبية العربية السنية متن متواطين التبالد واإ

 . ي أ عداد خضمة من الوافدين بدأ ت تظهر مشلكة خطرًا عىل مس تقبل الهوية القومية وادلينية والثقافية يف دوةل الإمارات وغريها من دول اخلل 

% وتوجتد 20% مه عرب مسلمون أ ابضيون مقابل أ قلية عربية مسلمة ستنية حتوايل 70مليون نسمة( أ غلبية الساكن حوايل  3.3) عامن : -

ن اكن 10أ قلية مسلمة ش يعية  عرب وايرانيني أ قل من  %( ، غري أ ن التنوع الإثين يف عامن ل يشلك مصدرًا هاما للتوتر يف الوقت احلارض واإ

 .  ن يكون كذكلذكل ل يعين عدم قابليتة ل  

( مقابتل ال غلبيتة مليتون نستمة  12% ) أ ي 22ويشتلك الرببتر حتوايل  2007حسب تقديرات ال مم املتحدة س نة مليون نسمة  36اجلزائر -

ثر س ياسات التعريب تشلكت احلساس ية الثقافية عند الرببتر تتكل احلساست ية التيت عتربت عتن 75العربية اليت متثل  %  ، وبعد الإس تقالل واإ

صدامات بني السلطة وبعض أ بناء  2001كام شهدت س نة  1980عنيفة مثل تكل اليت حدثت يف تزيي أ وزو عام  سها أ حيااًن يف اإضطراابتنف 

مس ال قلية الرببرية منطقة القبائل اذلين يرفعون مطالب    .ثقافية وس ياس ية ابإ

متكن  -عىل ال قل  -دة جامعات حتتفظ هبوايهتا اخلاصة ولكن بعضها اإن ادلول العربية املتوسطة التجانس تعترب ذات جممتع تعددي يتكون من ع
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ن اكنتت هتذه ادلول تعتاين بتني فترتة وأ خترى متن أ زمتات  من اإجياد صيغة تأ لف بني الهوية اخلاصة والعامة ومن التفامه حول بعض ال سس. واإ

ثنية ملراكز  .23القوة والرثوة داخلية بسبب التدخالت اخلارجية أ و بسبب اإحتاكر اإحدى امجلاعات الإ

    ادلول ال كرث تنوعا وال قل جتانساً    -3  

% من اإجاميل عدد الستاكن ، ويف بعضتها ل توجتد أ غلبيتة مطلقتة ل ي مجموعتة 25ويه تكل ادلول اليت يصل فهيا جحم ال قليات اإىل أ كرث من 

ثنية ) العراق   –التمين  –ال خرية اكن العامتل الإثتين أ حتد أ ست باهبا ) العتراق لبنان ( كام أ ن أ ربعة مهنا شهدت ااعات مسلحة يف العقود  –اإ

 .   لبنان –السودان 

ثنية ذات يتتأ لف متن عتدة جامعتات تغلتب هوايهتتا اخلاصتة عتىل الهويتة العامتة  " جممتع فس يفستايئ " وتعترب ادلول ال كرث تنوعًا من الناحية الإ

تفتاق حتول ال ستسوتتصف العالقات فامي بيهنا ابلزتاوج بني معلييت  دراج ادلول العربيتة التاليتة . التعايش والزناع وعدم القدرة عتىل الإ وميكتن اإ

ثنية    :مضن قامئة ادلول ال كرث تنوعًا من الناحية الإ

قلية لغوية ثقافية % ( اإىل جانهبا أ  80مليون نسمة ( : عىل احملور اللغوي الثقايف توجد ابلعراق أ غلبية عربية لغة وثقافة ) حوايل  23العراق: )  -

وعىل احملور ادليتين توجتد  %.2% وجيوب قليةل من الرتكامن والإيرانني والآشوريني وال رمن لكها ل تتجاوز أ كرث من 18رئيس ية كردية حوايل 

ىل جانهبا أ قلية مس يحية تصل اإىل حوايل 95أ غلبية عربية مسلمة حوايل  الصتابئة والهيتود % ومجموعات ضئيةل من الزييدين واملانتديني و 4% واإ

  . %1تشلك يف مجموعها حوايل 

% ( ومتن الناحيتة 48% ( والشت يعة مه ) حتوايل 48أ ما عىل احملور املذهيب فنجد مجموعتني متساويتني يف احلجم تقريبًا وهام الس نة ) حوايل 

 . احلامية أ و البحر متوسطية –الساللية فلك العراقيني ينمتون اإىل السالةل السامية 

هذه التعددية جتعل احلفاظ عىل متاسك ووحدة اجملمتع العرايق ومن مث ادلوةل العراقية هممة صتعبة وحساستة وأ دإ اإختتالل يتؤدي اإىل اإن مثل 

ثتر هزميتة النظتام العترا ش تعل المترد الكردي املسلح يف شامل العراق واإ يق مشالكت كبرية كام حدث يف العقود الثالثة من القرن العرشين حني اإ

آمترياك يف حرب اخل  لي  ال ويل نشب متردان ش يعي يف اجلنوب وكردي يف الشامل تعامل معهام النظتام ابلقتوة ولكتن القتوى ال جنبيتة ممتتثةل يف أ

آنذاك معطيات عىل ال رض تنتقص من الست يادة العراقيتة فتامي عترف ابملنتاطق احملظتورة عتىل الطتريان  وبريطانيا فرضت عىل احلكومة العراقية أ

حتالل العتراق ول وقد لع . العرايق بت القوى الكردية والش يعية دورًا هامًا يف مساعدة أ مرياك يف احلرب ال خرية اليت أ دت اإىل سقوط النظام واإ

 شك أ ن هذه القوى جتد يف الواقع الس يايس اذلي فرضه احملتل فرصة ل تريد التفريط فهيا من أ جل احملافظة عىل مواقعها وقد معلت يف ستبيل

ثنية ك ساس لتوزيع املناصب واملاكسب مماهيدد كيان ادلوةل العراقية ذكل عىل اعامتد   .الورقة الإ

ثنية يه العرب الست نة حتوايل  ( أ لف نسمة 656البحرين : )حوايل  - % متن اإجتاميل الستاكن والعترب الشت يعة 45توجد هبا ثالث جامعات اإ

يرانية % اإىل جانب العامةل الوافدة45حوايل  حتركت يف نفتوس الشت يعة بتذور الستخط عتىل ال رسة احلامكتة كتام شتهدت  .وبعد تفجر الثورة الإ

عتقالت يف صفوف تكل القوى وبعد التطتورات  التسعينيات من القرن العرشين مصادمات بني السلطة وبعض القوى الش يعية نت  عهنا مقع واإ

نفتاح الس يايس خفف من حدة ا   .لتوترات النامجة عن املشلك الإثينال خرية داخل ال رسة احلامكة شهدت البحرين بعض الإ

% 8% واملس يحيون مبختلف طتوائفهم 12%( والعلويني 65مليون نسمة ( توجد هبا أ غلبية عربية سنية ) أ كرث من  17.5سوراي : ) حوايل -

                                                 
 الجزء األول -المرجع السابق  - 23
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ثنية صغرية لك مهنا يشمل عتدة أ لف وتشتمل الشت يعة الإثن3% وال رمن 3% وادلروز 8وال كراد  أ لتف ( 55اعرشتية ) % كام توجد جيوب اإ

 . أ لف 300أ لف ( وبقااي الطائفة الهيودية حوايل  )110الف ( والزييدية 66والش يعة الإسامعيلية ) 

 وقد أ دت همينة أ بناء اإحدى ال قليات ) العلويني( عىل السلطة يف سوراي اإىل تربم ال غلبية السنية مما أ دى اإىل أ حتداث عنتف وصتلت مقهتتا يف

نيات، وكام يف عراق صدام حسني وجزائر احلزب الواحد سابقًا خيتلط التربم الطائفي والثقايف ابلسخط العام عىل تسلط أ حداث حامه يف الامثني 

   .احلزب احلامك الواحد ذو القيادة الطائفية يف سوراي

ثنية فعىل احمل 24مليون نسمة( .63لبنان : ) -   51.5ور ادليين ينقسم لبنان اإىل مستلمني )هو أ كرث ال قطار العربية تنوعًا وتعددًا من الناحية الإ

% ولك من املسلمني واملس يحيني توجد هبم طوائف مذهبية ل تشلك أ ي مهنا أ غلبية عددية حيث ينقستم املستلمون 49.5% ( ومس يحيني 

روم أ رثتوذكس % و 20% ومه مجيعًا عرب لغتة وثقافتة ، أ متا املست يحيون فينقستمون اإىل متارونيني 7% ودروز 20% وس نة 25اإىل ش يعة 

بروتوس تانت ول تني اكثوليك وسوريون أ رثوذكس ، ومجيع هذه الطوائف عرب لغة عتىل ال قتل  % للك من1% و 7% و روم اكثوليك 11

ن اكن البعض خاصة املوارنة ينكر هويتة العربية حيامن تتوتر عالقتة ببقية الطوائف ابلإضافة اإىل ال رمن ومه غري عرب لغة وافدون  ومه وثقافة واإ

  %7حوايل  وميثلون وثقافهتم ال رمنية ويدينون ابملس يحية

ثنية وقد أ عطتت هتذه الرتكيبتة احلساستة جمتال واستعًا لتتدخل القتوى  واترخي لبنان احلديث هو اترخي التعايش والرصاع بني هذه اجملموعات الإ

رتتيبتات التيت تضتمن احلتد ال دإ متن مصتاحل لك طائفتة وقتدرًا متن ال جنبية الإقلميية وادلولية يف شؤون لبنان ، وقد صاغ اللبنانيون بعض ال

حتني نشتبت احلترب ال هليتة اللبنانيتة  1975اذلي أ س متر الإلزتام به حتىت عتام  1943الإس تقرار الس يايس مثل ما عرف ابمليثاق الوطين عام 

ة اليت تلت امليثاق حيث أ صبح املسلمون كلك أ كرث متن واليت اكن وراءها من بني عوامل أ خرى التغري الساكين اذلي حصل يف العقود الثالث

نصف الساكن واملس يحيون كلك أ قل من نصف الساكن كام تبتدل الوضتع النست يب لعتدد متن الطوائتف ال متر اذلي يقتيضت مراجعتة الرتكيبتة 

طوائتف التيت تعتترب مثتل تتكل الرتكيبتة الس ياس ية،ولكن تلك  النخبة احلامكة يف الإس تجابة لهذه املتغريات أ دى اإىل زايدة السخط بتني بعتض ال

نفجر الوضع ونشبت حرب أ هلية عام  قلميية ودولية فاإ ل بعد ما مت تنفيتذ  1975الس ياس ية ظاملة لها وتفاعل ذكل مع عوامل داخلية اإ مل تتوقف اإ

تفاق الطائف اذلي اكنت القوى   .1989اللبنانية قد اتفقت عليه عام اإ

ثنيتني هام الش يعة الزيدية والس نة الشافعية ) مليون نس 18.8المين : ) حوايل    ( ابلإضتافة ة متهناملتلك واحتد %49مة( ينقسم اإيل جامعتني اإ

%. ورمبا تلعب حمتاور الإست تقطاب 58اإىل جيوب صغرية من ال ابضية والهيود ، وبعد الوحدة تغريت املعادةل الساكنية ليصبح الس نة أ كرث من 

عتن هتذا الإست تقطاب القتبيل واجلهتوي بتني  1994أ مهيتة متن حمتاور الرصتاع املتذهيب وقتد كشتفت عتام  اجلهوي والقبيل يف المين دورًا أ كرب

شرتاكية عند اجلنوبيني   .ال طراف املتصارعة رمغ الشعارات اليت رفعها الطرفان من وحدوية عند الشامليني واإ

ثين يف السودان هو بني ال غلبيتة مليون نسمة ، 40  السودان : - نقسام اإ (  %25% ( و أ قليتة زجنيتة )68العربيتة أ و املعربتة ) حتوايل  أ مه اإ

وتعتيش الغالبيتة العربيتة املستلمة الستنية يف شتامل  .% متن هتذه ال قليتة مه مست يحيون اكثوليتك وأ غلهبتا ذو دايانت وثنيتة بدائيتة15وحوايل 

س تقل السودان حىت اندلع  ن اإ تفتاق أ ديتس ااباب السودان بيامن تعيش ال قلية الزجنية يف اجلنوب ، وما اإ  1972مترد يف اجلنوب توقتف مبقتىضت اإ

  .1983لتندلع بعد ذكل حرب أ هلية يف اجلنوب أ يضًا عام 

                                                 
الحرب و كثرة الهجرات الخارجية . و بالتالي التعدداد المبين في الدراسة هو على ال يوجد تعداد حديث لسكان لبنان بسبب حال   - 24
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ثنية يف جنوب السودان بفعل ختلف اجلنوب والرصاع بني العسكر والقوى املدنية يف اخلرطتوم عتىل الستلطة ابلإضتافة  وقد تفامقت املشلكة الإ

بيق الرشيعة الإسالمية يف السودان وهو أ مر يتوجس منه اجلنوبيون ، وقد خلفت احلرب ال هلية يف جنتوب اإىل مطالبة القوى الإسالمية بتط 

ت السودان خسائر كبرية بني اجلانبني وأ عاقت هجود التمنية وشلكت نزاعًا مزمنا من أ طول الزناعات داخل القتارة الإفريقيتة ، وشتهدت الست نوا

تفتاق نتريويب بتني احلكومتة الستودانية وحركتة المتترد الرئيست ية يف ال خرية مفاوضات شاقة ظلت بني شد وجذ ب حىت مت التوقيع أ ختريًا عتىل اإ

اجلنوب بقيادة جون قرنق اذلي تويف لحقا يف حادث حتطم طائرته ومل تتضح بعد لك مالبسات موته الاأ ن خليفته سلفاكري قد واصل تنفيتذ 

ذا ما قدر لهذا الإتفاق أ ن يظل  نه ميكن جلرح خطتري يف ادلوةل الستودانية أ ن يتوقتف عتن الزنيتف ، ولكتن املشتلكة اتفاق نريويب واإ صامدا فاإ

قلمي دارفور متت ماكنية حل مشلكة اجلنوب حىت شهد الغرب السوداين و ابلتحديد اإ ثنية يف السودان معقدة اإىل درجة كبرية فا أ ن لحت اإ ردًا الإ

ساكن هذه املنطقة منذ الإس تقالل وال خطر يف املوضتوع أ ن هتذا التزناع بتدأ  يتجتة حنتو مسلحًا يتغذى من الهتميش والتخلف اذلي عاإ منه 

 .  التدويل وبدأ  السودان يتعرض بفعهل لضغوط دولية شديدة قد تؤدي اإىل خروج هذا ال قلمي عن س يادة ادلوةل السودانية

التيت ترتكتز يف غترب  " ال نصتار " أ و " املهديتة " هتاموهناك حماور أ خرى للتتوتر يف الستودان حيتث توجتد طريقتتان صتوفيتان متنافست تان 

وقد همد الرصتاع  " احلزب الإحتادي " اليت ترتكز يف شامل السودان ولها حزهبا "اخلمتية "حزب ال مة ، و السودان ولها حزهبا اخلاص هبا وهو

نقالابت العسكرية اليت طبعت التارخي الس يايس السوداين احلدي    . 1989ث واليت اكن أآخرها عام بني احلزبني دامئا لالإ

ثين عىل احملور اللغوي الثقتايف : أ غلبيتة عربيتة حتوايل  مليون وأ ربعة وس بعون أ لفا،33بلغ عدد الساكن  املغرب: - % 66ويوجد ابملغرب تنوع اإ

ومل يكتن الإختتالف الإثتين  .سالةلال  –املذهب  -ادلين  : ويشرتك الرببر مع العرب يف املغرب يف املتغريات الثالث%33وأ قلية بربرية حوايل 

هنا مل تنجح مثلام بني العرب والرببر ذا دور كبري يف التأ ثري عىل العالقة بني اجملموعتني اترخييًا وحىت عندمًا حاولت فرنسا أ ن ختلق شقاقًا بيهنام فاإ 

ست تغ الل الورقتة الرببريت ة ضتد املعارضتة الست ياس ية مل تنجح يف اجلزائر .ولكن السلطة احلامكة بعد الإس تقالل قد قامتت بتني فترتة وأ خترى ابإ

ثنيتة يف املنطقتة العربيتة ، تتكل التعدديتة التيت . وكذكل ضد اجلتتزائر لكام توترت العالقة بني ادلولتني تكل بعض التفاصيل املتعلقة ابلتعددية الإ

رار الس يايس والسمل الإجامتعي . وبذكل ينضتاف العامتل تفرض حتدايت عديدة عىل ادلوةل العربية املعااة مبا ترتكه من أ ثر سليب عىل الإس تق

ثنيتة وبيامن ينظتر التبعض . املعااة الإثين اإىل العوامل التارخيية اليت سامهت يف التأ سيس ل زمة ادلوةل العربية  القبليتة والعشتائريةللقوميتات الإ

بوصفهام عاملني أ ساس يني يف تكوين الهوية الس ياس ية للمجمتعتات العربيتة، يترى فتهيام التبعض الآختر مثترة لتالعتب القتوى ال جنبيتة وجتست يدا 

  نشأ تلإرادهتا الرسية والعلنية يف تقس مي البدلان العربية وتفكيك ادلول اإىل دويالت غري قابةل للحياة. وقد جعلت أ غلب احلراكت الوطنية اليت

يف بداية القرن العرشين متن الكفتاح ضتد الطائفيتة والعشتائرية شتعارا رئيست يا متن شتعاراهتا، ونظترت بعتداء شتديد ل ي شتلك متن أ شتاكل 

 التعبريات الطائفية.

دلول واجملمتعتات تفستري ال زمتة الطاحنتة التيت تواهجهتا معظتم ال  -ينالإتين وادلي-ويف وقتنا الراهن كثريا ما يركز احملللون عىل الانقسام الطائفي 

ريتة ل فتاكر التحر ول يزال الكفاح ضد الطائفية يشلك حمتور ا العربية يف مساعهيا لإقامة نظم دميقراطية أ و حىت لتجنب خماطر احلرب ال هلية.

 اليت تنادي هبا احلراكت القومية واليسارية اليت ترى يف اس مترار وجودها عائقا رئيس يا أ مام تطور الولءات الوطنية.
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اذج حية من، يف نظرمه، قدم الوضع القامئ يف لبنان والعراق والمين، والزناعات العنيفة اليت شهدهتا هذه اجملمتعات وجممتعات عربية عديدة أ خرىوي

ة قتدام احلركتلدلور السليب اذلي تلعبه الطائفية يف قطع الطريق عىل نشوء ادلوةل القومية، ويف المتكني لالحتالل وحسب البستاط متن حتتت أ  

 الوطنية، وفشل التحولت ادلميقراطية.

ثنياتلقد حتولت  س ياس ية التقدمية العربية من ظاهرة اترخيية اجامتعية متحوةل اإىل لعنة أ بدية وعاهة جممتعيتة يف اللغة ال  -واعهاعىل خمتلف أ ن- الإ

ست ية ناقشتة الس يااهتتا احملتمتةل عقبتة أ متام تطتور امل ل يعرف أ حد كيف ميكن احتواء تأ ثرياهتا السلبية ول التخلص مهنا. وأ صبح اخلوف من تفجر 

طالقا  يقاظا ملعوان لها واإ ل اإ  منة. رباكيهنا الاكلنفسها، فههي فتنة انمئة ل س يطرة لنا علهيا، واحلديث فهيا بأ ي شلك جاء ل ميكن أ ن يكون اإ

ف متن يتة، ستوى اخلتو رية والميينيتة، الاستتبدادية وادلميقراط ول يعادل الكره اذلي ترامكه الثقافة الس ياس ية العربية ضدها بتلك تياراهتتا اليستا

زاءهتا، فنجتد اإ التأ مل املوضوعي فهيا ويف أ س باب بقاهئا وانتشارها. وذلكل اس تقر السلوك العريب عىل نوع من الانفصام يف السلوك الست يايس 

دانة  ثنيةالفرد اذلي ل يكف عن اإ فاع يف نوهنتا، والانتديرتدد يف أ غلب ال حيان يف الانصياع لقاوالعشائرية والتربؤ من رشورها ل  الولءات الإ

رادةابإ -أ حيان أ خرى  ثنية راء رهاانت وتالعبات وحساابت و  -رادته وأ حياان من دون اإ  ل حدود لها.و ماكسب اإ

تفرض علهيا الانقسام بني عصبيات  خيلق احلديث املتكرر عن الطائفية وعيا شقيا دلى اجملمتعات العربية اليت تشعر بأ هنا حضية أ لية معياء جبارة

ئتف اخملتلفتة وبقدر ما يدمر هذا الشعور الثقة املتبادةل بتني أ بنتاء الطوا متنافرة، وتغلق أ ماهما أ بواب التحولت الس ياس ية ادلميقراطية والوطنية.

ماكنية التعتايش دا خفاء النوااي والرهاانت الطائفية، يزرع الشك واليأ س عند اجملمتع بأ مكهل يف اإ ختل التوطن اليت تتبارى يف اهتام بعضها البعض ابإ

ماكنية بناء مثل هذا الوطن اذلي يفرتض التضامن والتاكفل والتعاون بني مجيتع أ فتراده، بقتدر متا جيمعهتم  حتتت ستقف واحتد الواحد، بل يف اإ

درأاك خملتاطر حقيقيتة وحمتيتة،  ويفرض علهيم مصريا مشرتاك. والواقع أ ن الرتكزي عىل الطائفية والبنيتات العشتائرية يف التبدلان العربيتة ل يعكتس اإ

ضتفاء يف ستعيه لإقامتة دوةل وطنيتة -بقدر ما يعرب عن الكسل والبتؤس اذليتن اتستم هبتام الفكتر القتويم والتوطين احملتيل اذلي اجتته  حديثتة واإ

اإىل الرتكزي عىل مسأ ةل الهوية والتجانس والاندماج بدل بناء مفهوم املواطنية، والتأ كيد عىل واجتب ادلوةل احلديثتة  -املرشوعية الس ياس ية علهيا

 يف تأ مني رشوط املامرسة القانونية لها، وابلتايل ضامن حرية أ بناهئا ومساواهتم. 

ض عن غياب برانم  بناء املواطنية يف مرشوعها، أ ي عن غياب مرشوع ادلوةل الوطنيتة احلديثتة ابلفعتل، فقد سعت ادلوةل احمللية اإىل التعوي

العصتبية بتضخمي احلديث عن الهوية والانامتءات الثقافية والتارخيية ال حادية.اكنت النتيجة توليد نزعة وطنية انصهارية صتامء تتطتابق متع مفهتوم 

لهيتة  -ادليين والإتين-فكرة وطنية وخشصية س ياس ية حقيقية. هكذا أ صبح التعدد الطائفي الطبيعية أ كرث مما تعرب عن نشوء  يظهر عىل أ نه نقمة اإ

كرثوة وطنية. وأ صتبح الوضتع الاعتيتادي اذلي عرفتته جممتعاتنتا  -كام اكن عليه احلال دامئا يف اجملمتعات القدمية-أ و اكرثة طبيعية، بدل أ ن يعاش 

ظمها ال خالقية الرئيس ية، مبا جتسده من قمي التعايش والتسامح التارخيية اليت مزيت اجملمتعات العربية والإسالمية، منذ قرون، وبنت من حوهل ن 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1075C0C4-0DC5-458C-920A-E7853603EC95.htm##
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متعتات حاةل شاذة أ و تعبريا عام يش به اخلطيئة ال صلية، بل كعاهة ولدية تعاين مهنتا جممتعاتنتا منتذ نشتأ هتا، متزيهتا عتن غريهتا وتفصتلها عتن اجمل 

 . 25، وحتط من قدرها وقميها ال خالقية اجلوهريةال خرى الطبيعية

ثنيةوالقصد.. ليس تعدُد الطوائف ول اس مترار البنيات  الوطنية العربية، ول هو املسؤول عن تعرث  القومية ادلوةل  هو السبب يف ختلف بنية الإ

ي لعنتة أ بديتة أ و اترخييتة.عميع اجملمتعتات مكونتة متن مشاريع الاندماج الوطين، وعدم تقدم مشاريع التحويل ادلميقراطتي. ول يشتلك الكهتام أ  

لريفيتة وغريهتا. جامعات متعددة، وميكن ختفيضها مجيعا اإىل مجموعة لهنائية من ال قليات الثقافية وادلينية والعرقية واملهنية واجلنسانية واحلرضية وا

متعات العربية. وما تمتتزي بته جممتعتات الصتني والهنتد وغريهتا متن اجملمتعتات واجملمتعات الصناعية املتقدمة أ كرث تعددية اليوم طائفيا وعرقيا من اجمل 

ويعرب هذا . الآس يوية معوما، يفوق مبا ل يقاس ما تعرفه اجملمتعات العربية اليت تبدو يف هذا املنظور جممتعات شديدة التجانس وال حادية الثقافية

عن درجة الازدهار احلضاري اذلي عرفته هذه اجملمتعات يف املايض.فهتذا الازدهتار  -بعكس ما هو شائع-التعدد الواسع يف اجملمتعات الآس يوية 

ماكنيات التفاعل والتبادل  والتواصل بتني الثقافتات، ومتا يفترزه متن حترايت فرديتة ل ينفصل عن منو قمي التسامح والتعايش، وما يتيحه من اإ

فبقدر ما يدفع اإىل تكريس التعددية ومنو القمي الإنسانية، يؤسس ملفهوم التنوع الإجيايب واملرثي داختل اجملمتتع الواحتد، و تث مجموعتات  ومجعية.

 .26الرأ ي والثقافة عىل التعايش وقبول الآخر

يرافقه من انتشار التسامح وال لفة بني البرش، يفتتح عقتل ال فتراد وأ فتق تفكتريمه، ويشتجع أ حصتاب الطمتوح وهذا القبول ابلتنوع والتعدد وما 

وهتذا متا جيعتل  والعقول النرية يف املناطق ال خرى املغلقة بل "املتوحشة" عىل القدوم والاستامثر البرشي واملادي يف أ رض احلضارة واملدنيتة.

ماكن مبجمتعات التعدد والتعايش والتنوع الثقايف والقويم. ل حاجة لذلهتاب بعيتدا ملعاينتة هتذه ادليناميكيتة بالد احلضارة مرتبطة يف لك زمان و 

، ستواء أ اكنتت جامعتات دينيتة أ م جامعتات 27التارخيية احلضارية، فالعامل العريب هو اليوم أ كرب منطقة طاردة للجامعات ال قلية املمتتزية أ و املغتايرة

 ثقافة س ياس ية ومعارضة. عرقية أ م جامعات رأ ي و 

                                                 
 2005،مقال منشور ، مايو احمد محمود ولد محمد / باحث فى علم االجتماع السياسى، التعددية اإلثنية فى المنطقة العربية - 25

 http://www.invisionpower.com 

 http://usinfo.state.gov/arabic/mena/0122rich.htm ، 2006، مقال منشور ، المتغيرات الداخلية وسيناريوهات المستقبل العراقي نيفين مسعد، - 26

 
 وهناك عدد كثير من الدراسات العربية التي أشارت إلى هذه الحقيقة و نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر : - 27

 ،23/  6/  2006 - 1590: العدد -الحوار المتمدن صالح عبد العاطي، االقليات وحقوق االنسان في المجتمع العربي  

 م1991، 5محمد عابد الجابري: تكوين العقـل العربي، )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية( ط. 
  75برهان غليون واخرون، حقوق االنسان العربي، مركز دراسات الوحدة العربي، بيروت، ص 

 1996دراسات الوحدة العرية، بيروت،  سعد الدين ابراهيم، واخرون، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مركز،. 

  ،2002دهمام العزاوي، األقليات واألمن القومي العربي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان  

 حيدر علي، وميالد حنا، أزمة األقليات في الوطن العربي، دار الفكر، دمشق، سوريا. 

   

لى انتشار ما يسمى ع، و الذي أكد UNDP، الصادر من برنامج التنمية الخاص باالمم المتحدة 2007كما يشير أيضا تقرير التنمية البشرية لعام 

اعية و الثقافية  لحالة االجتماا على بالمهمشين و ثقافة العشوائيات في الدول النامية أو ما أشار ألية التقرير " دول الجنوب" ، و ان هذه الثقافة وتأثيره

ن المناطق علومات فراد من هذه النطقة أمال في الحصول على مقومات معيشية أفضل لالطالع على المذيد من المعاالقتصادية تؤدي إلى طرد اال

  www.undp.org/en/media/hdr_20072008_AR_cover_PDFالطاردة انظر

http://www.invisionpower.com/
http://usinfo.state.gov/arabic/mena/0122rich.htm
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ا احلضتارية مبت ومجيع هؤلء يقصدون ادلول الصناعية الكربى املتقدمة، حيث يسود التسامح واحلرايت ادلينية والفكرية، ويعززون متن قتدراهتا

 -ىعات املتأ خرة ال ختر ثلها مثل اجملمتم - ملونه معهم من رؤى وأ فاكر وتطلعات وطموحات خاصة، يف الوقت اذلي تنحو فيه اجملمتعات العربية 

لطائفتة أ و اإىل الانغالق وتقديس التجانس ادليين والقويم بأ ي مثن، وكبت الاختالف، واخلوف من التعدد والتبتاين يف الترأ ي، حتىت داختل ا

تنية أ و العرقية الواحدة. وليس هذا من عالمات التقدم احلضاري ول التشلك الوطين ول التسايم ادليين بأ ي  عرب . وابلعكس، يحالامجلاعة الإ

يامن يعرب طرد الاس مترار، ب اس تقبال املهاجرين وامجلاعات املغايرة عن ثقة اجملمتعات التعددية بنفسها، أ ي بثقافهتا ومس تقبلها وقدراهتا عىل ادلم  و

 ن استبداد القلق والشك وغياب الثقة ابلنفس عند اجملمتعات.ع -صورة واعية أ و غري واعيةب-ال قليات 

 شتلك ال قليتاتت أ ن لوجود أ غلبية ثقافية أ و دينية متجانسة دورا كبتريا يف خلتق شتعور ابلست تقرار والاست مترارية والثبتات عترب التتارخي، فكام 

بتداعات والابتتاكرات التقنيتة  كريتة، العلميتة والفو املنفتحة ابس مترار عىل اخلارج، والعتابرة عتادة حلتدود التبدلان، انقتال مثاليتا للمكتست بات والإ

 يهيتة والقوميتة ليستت التعدديتة ادلينيتة والطائفيتة واملذهب  لتايل حامال رئيست يا دليناميكيتة التفاعتل والتواصتل بتني الثقافتات واحلضتارات.واب

ة الس ياست ية املسؤوةل عن أ ي نتزاع متن الزناعتات التيت تعرفهتا اجملمتعتات العربيتة. ولتيس لوجودهتا أ ي نصتيب يف متا تعتاين منته ادلوةل واحليتا

 اإن املستتؤول عتتن لك ذكل هتتو استت تغالل التعدديتتة، أ ي توظيفهتتا متتن قبتتل النختتب الاجامتعيتتة يف ئديتتة متتن تتتوتر ومتتتزق واضتتطراب.والعقا

ة أ و الرصاعات الس ياس ية والاقتصادية. ويدخل هتذا الاست تغالل مبتارشة يف حقتل الس ياستة ل يف حقتل املعتقتدات أ و الاختالفتات القوميت

تنية املتساكنة  .امجلاعات الإ

 

 متعدد الانامتءات :جملمتع العريب جممتع ا -1

قلميية ومحولية وغريها.  بعض هذه اإن  اجملمتع العريب متعدد الانامتءات حبيث يتكون من دوائر انامتء خمتلفة: قومية ومدنية وس ياس ية وطائفية واإ

وش يوعيا ومسلام وابنا لهذه القرية ولتكل  د ك ن يكون مثال عربيا ادلوائر تتقاطع، مما جيعل الفرد ينمتي اإىل دوائر انامتء خمتلفة يف أآن واح

. ذلكل فاإن هذه ادلوائر تشلك، ابلنس بة للفرد الواحد، رشاحئ يف تكوين هويته يكون ترتيهبا من حيث ال مهية خمتلف من فرد اإىل 28امحلوةل

 أآخر. 

نامتءات ىل بقية الاعلقومية نقوم، بوعي وبغري وعي، مبحاوةل تغليب الهوية ا مع تعرض وجودان القويم وهويتنا القومية للهتديد اكن من الطبيعي أ ن

منا موقف  فية. من هناد والتص الطائفية وامحلولية بل والتنكر لهذه الإنامتءات عىل اعتبار أ هنا تتعارض وتضعف الانامتء القويم اذلي يتعرض للهتدي

آفة جيب حماربهتا  آفة؟ وهمعادي لهذه الانامتءات ويعتربها أ  فالنامتء اإىل قتالعها.ال ميكن أ صال أ و اقتالعها من صفوف وقلوب الناس. أ حقا يه أ

ملس تعربة وما ظهر يف العهد اأ و  الاحندار لقبائل يعربية أ م حقطانية وهذا ما عرف عند ابحيث التارخي ابلقبائل العاربة من القيبةل يدعوا للتفاخر

 ادلاخيل يف الرصاع القيس ية وان اكنت امحلية القبلية اكنت تعلو عىل الانامتء القويم لامينية أ والاموي يف توزع القبائل العربية بني ا

                                                 
ففي األصل اللغوي هي مشتقة من حمولة الشيئ اي ملؤه و  كلمة حمولية : تعي اي انه يمكن تحميلها أكثر من معنى و يمكن ان يتم تكيفها على اكثر من صعيد ، - 28

غيرها من  وفي و جغرافي ديمغرا محتواه. فإذا قلنا أن الهوية العربية هوية حمولية فهذا يعني انها محملة بأكثر من معنى و أكثر من اتجاه ديني و ثقافي و تاريخي و
 جهاتها و ترسم سماتها و صفاتها األساسية .االتجاهات التي من شأنها ان تؤثر على الهوية و تحدد تو



 32 

 كحرب داحس والغرباء هذه الاربعني عاماً  حيث افرز الانامتء القبيل العديد من احلروب ادلموية الطويةل امتد بعضها ما يقارب بني تكل القبائل

ل ان الهوية القومية نراها تربز من خالل التوحد القبيل مبا فهي القويماحلروب اكنت تعلو عىل الانامتء  خلطر اخلاريج ااملتصارعة أ مام  االواحد . اإ

  كام جرى يف حرب ذي قار .

ة يف كة الانباط خاصمس تقةل يه ممل يف تشلك الهوية العربية : ظهر يف اشاكل من النظم الس ياس ية ما قبل الاسالم يف دوةل الاجتاه الثاين

بالد الشام بعدها ما قبل امليالد بعد الغزو الروماين ل  04ولكهنا اهنارت يف عام  عهد احلارث الثالث اذلي جعل من دمشق عامصة دلولته

ما للروم أ و الفرس كدوليت الغساس نة واملناذرة للك مهنام اس تقالل ذايت ظهرت وحىت يف حميطها اجلغرايف  وحمك عىل القبائل العربية دول اتبعة اإ

  . ةاكنت اتبعة للروم اإل يف س نوات قليةل ظهرت يف انتفاضة زنوبيا ضد الهمينة الروماني ادلوةل التدمرية اليت س بقهتام

لهوية العربية يف تكل املرحةل عىل الانامتء ل  اكان يشالكن الارهاصات الاوىل لظهور الهوية العربية وان اكن الانامتء القبيل يغلب الك الاجتاهني

 ية ومما عزز ظهور تكل زمن  العربية اكرث وضوحًا يف ظهور الاسالم حىت اكدت تتغلب عىل الانامتء القبيل يف مراحل بدأ ت الهوية التارخي . من

آن الكرمي -1 مما عزز  يباذلي نزل من الرمحن عزوجل بلسان عريب مبني وذكرت بعض الآايت الكرمية بأ نه قرأآن عر القرأ

قية اللهجات اليت قريشومبرور الوقت ذابت ب  للعرب اكرب اجناز لغوي حني وحد اللغة يف لهجة ماكنة اللغة العربية وقدم

اكنت تعاا  منع اللغة من الانقراض والانداثر كام حدث للغات قدمية اكنت سائدة يف اجلزيرة العربية واختفت مما

  اكللغة الالتينية اليت تفتت اىل لغات متعددة يف اوراب . اللغة العربية

آن الكرمي وبرش به اكن عربيًا النسب واللغة والشعور وهو محمد صىل الرسول اذلي -2 عليه وسمل مما  هللا انزل عليه القرأ

  اعطى الهوية العربية ماكنة اس مترت اىل يومنا هذا .

وعًا نفسه مرش  تاىل انه دين لاكفة البرشية جاء لعبادة هللا الواحد الاحد ويهنهي الرشك اكن يف الوق الاسالم اضافة -3

بل اهنهى ق دوةل ومؤسسات افتقدوها من  عربيًا فوحد العرب لول مرة يف التارخي من احمليط اىل اخللي  جعل هلم

  دوةل من اعظم دول العامل يف العصور الوسطى . الرصاعات القبلية عىل اللك  واملاء ليحوهلم اىل

عهم عىل مفاصل ترب  ت يف العقود الاوىل من ظهور الاسالم ومعمحةل الرساةل ومادهتا وعىل اكتافهم انترش  العرب اكنوا -4

هويته لكام  العنرص العريب كعنرص س يادي تعززت ادلوةل ومؤسساهتا املدنية والعسكرية انترشت اللغة العربية وبرز

  اكنوا اقوايء .

العربية عىل ادلوةل الاسالمية  وس يادة العناا غرياصاب العرب واملسلمني بظهور العصور احلديثة واخراهجم من الاندلس  بعد الضعف اذلي

للهوية العربية يظهر يف  الظهور اجلديد لعدة قرون وحىت منتصف القرن التاسع عرش . من مماليك وترك بدأ ت الهوية العربية يف الضعف اس متر

ر ادلول القومية وتنايم القومية الطورانية يف الفكر القويم يف اوراب وظهو  منتصف القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين بسبب ظهور

حادًا جتىل ابحتقار الامم الاخرى اليت اكنت تنضوي  العامثنية عىل حساب الانامتء العامثين الاساليم واكن لهذا الانامتء شالًك تعصبياً  ادلوةل

الثاين وتويل مجعية  عىل السلطان عبد امحليد 8091 عام هذا الاس تعالء القويم الرتيك بعد الانقالب الرتيك حتت راية ادلوةل العامثنية واش تد
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 . لبقية القوميات اليت بدأ ت تواجه الزنعة القومية الرتكية ومهنا القومية العربية الاحتاد والرتيق الشوفينية مقاليد السلطة وما تبع ذكل من اضطهاد

  وما نت  عهنا . 1691واكن من نتيجهتا الثورة العربية عام 

مس الهوية العربية وخاصة فرنسا وبريطانيا ط الاس تعامرية الاوربية : حاولت القوى الاس تعامرية اليت س يطرت عىل ادلول العربية املرحةل

 منظامت س ياس ية أ نشأ تخبطوط سايكس بيكو من اجل خلق هوية قطرية بدًل من الهوية العربية الواحدة ف وتفتيهتا وفق ما مت تقس ميه جغرافياً 

بعض مهنا من قال مث اوجدت دساتري قطرية تكرس القطرية حىت ال  قطرية اوجدت قوانني متنع التواصل بني الاقطار العربية ومنذات اهداف 

  مس تقةل وانه ليس من امة عربية مت جتزئنهتا . ان الشعب يف القطر امة

عرب منظامت قومية وشعور  ملرحةل ابندفاع قويالقويم احلديث : من منتصف الاربعينات وحىت التسعينات بدأ ت هذه ا مرحةل الاندفاع

حياء الهوية العربية اس متر اندفاع التيار القويم حىت  زايرةلتيار يتدرج هبوطًا فاكنت حيث بدأ  الرتاجع ل  6791نكسة حزيران عام  شعيب ابإ

و اليت شلكت مرحةل هممة من مراحل تطور الرصاع العريب الارسائييل ، مك اهنا أ لقت بظاللها عىل القومية  1977  السادات للقدس عام 

  . 29العربية و الهوية العربية بشلك عام 

وعربه وتداعيات  واوسلو اتفاقيات اكمب ديفيد معاانة الانسان العريب بسبب ازمة الهوية بعد النكسة القومية اخلطرة اليت اعقبت واليوم تش تد

يفرزه  ن وماالكويت وحصار العراق واحتالهل والازمات املتتالية عىل فلسطني والسودان ولبنا حرب لبنان وحرب العراق وايران وغزو

متناحرة  عشائر ومجموعاتوتفتيت اجملمتع العريب اىل طوائف و  املرشوع الامرييك الصهيوين املسلح س ياس يًا وعسكراًي من تدمري للهوية العربية

ىل وجود الانسان االازمة  من اجل اعادة تركيبه وفق اجندة صهيونية امريكية . كام تعود هذه« الفوىض اخلالقة  » مبا يسميه املرشوع بت

  ية .ىل ادلين والقوم تبدأ  ابلقبلية والطائفة مرورًا ابلقلميية والقطرية مث ا العريب يف ظل كياانت س ياس ية واجامتعية متعددة ومتعارضة

احمللية الولءات الوطنية ابلولءات  معقد تتادخل فيه عناا الولءات 30كام تشري بعض ادلراسات العربية بأ نه كيان مركب والوطن العريب

اين ادلاخيل المتزق الوجد الانامتء وتناقضاته تؤدي اىل حاةل من الانشطار يف الهوية الاجامتعية واىل حاةل من ان تعددية الطائفية واملذهبية .

  اجامتعية متعارضة ومتنافرة يف خمتلف املس توايت . عند الانسان العريب اذلي تتخاطفه يف أآن واحلد مشاعر انامتء

                                                 
 و يذكر من ذلك التأثير حالة التشرزم التاريخية بين الدول العربية و منها موقف بعض الدول العربية و على رأسها العراق بمقاطعة مصر و -29

 .مطالبتهم بنقل مقر جامعة الدول العربية 
 :التي اصبحت من أهم الخصائص المميزة للوطن العربي و على رأسهموقد أشارت عدد من الدراسات إلى هذه الحقيقة  -30

  و  "لعربيتحت عنوان " تكلفة الصراعات المذهبية و الطائفية في الوطن ا 2009دراسة الدكتورة نيفين مسعد عام

 . 2009المنشورة في مجلة المستقبل العربي عدد يونيو 

 ورة أيضا سة منشو هناك أيضا دراسة لمأمون شحادة ، تحت عنوان " البطريركية الجديدة في المجتمع العربي " و هي درا

 .2549العدد رقم  في مجلة الحوار المتمدين للدراسات 

   الثنية النزاعات ا" ، الباحث في مركز آفاق للدراسات و البحوث و المنشورة تحت عنوانجعفر الشايبو دراسة للباحث

منشور ، 11/01/2009 "في الدول العربية بعد احتالل العراق،

http://www.aafaqcenter.com/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=2

43   
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 نه أ  ثريون ينظرون اىل الانامتء عىلتتحمك يف عالئقية اجملمتع بأ فراده ،ومازال الك  يعد الانامتء حمورًا مفصليًا يكشف الكثري عن ال لية النفس ية اليت

أ نه مجموعة متاكمةل  ) : نوعرفه ابحثو) والثقافية والاجامتعية  خيص اجلانب الس يايس وجتلياته ،يف حني أ نه يتجذر يف اكفة اجلوانب الاقتصادية

 الهواء يتنفسهسوس ك نه حم الفرد فيحيا هبا وحتيا به .حىت تتحول اىل وجود غري  من ال فاكر والقمي وال عراف والتقاليد اليت تتغلغل يف أ عامق

تشد  الروابط اليت  مجموعةالهوية الاجامتعية والكينونة الاجامتعية ومن مث الاجابة من حنن ؟ كام يشلك فالنامتء جذر الإنسان وهو ل يراه( .

ملني متاك فقًا ملعيارين أ ساس ينيو يف عمل الاجامتع اىل حتديد الانامتء الاجامتعي للفرد  مييل الباحثون الفرد ايل جامعة أ و عقيدة أ و فلسفة معينة .

 هام :

  عقيدة حمددة . العامل الثقايف اذلايت اذلي يأ خذ صورة مجلاعة معينة أ و حزب أ و .1

  مجلاعة .االفعيل للفرد أ و  املوضوعي: اذلي يمتثل يف معطيات الواقع الاجامتعي اذلي  يط ابلفرد أ ي الانامتء لعاملا .2

وايضا   ،لفرد وجامعة الانامتءا اذلايت يف مسأ ةل الانامتء ،ويعرب عن أ قىص حدود للمشاركة الوجدانية والشعورية بني هو اجلانب -التتتتتتتتولءف

و حزب أ و أ مة أ و من أ  أ رسة أ و من جامعة  دم  بني اذلات الفردية يف ذات أ وسع مهنا وأ مشل ،ليصبح الفرد هبذا ادلم  جزءًا من الولء حاةل

نه قد عشرية حمددة ،ولك  ابلرضورة اىل عشرية ،ولكنه ليشعر ابلولء لها .وعىل خالف ذكل لينمتي فرد اىل ينمتي الفرد قد الانسانية مجعاء .

  يكون عشائراًي مبفاهميه وتصوراته .

ين ،قد يكون املرء عربيًا رص التطابق بني العن الفعيل يفرض نفسه ،ويتجاوز حدود وأ بعاد العامل اذلايت ،وذكل لكه مع اعتبار اإماكنية فالنامتء-

سالمه يف الآن الواحد ،هذه حاةل جند فهيا تطابقًا بني الانامتء والولء . ومؤمنًا بعروبته ،أ و مسلامً مؤمناً    ابإ

يتلكم اللغة العربية  لتطابق جتد عربياً مثاًل يف حاةل ا. كونه البعد الثقايف واملوضوعي لهذا الانامتء قد يتطابق وقد يتنافر مع الانامتء أ ما الولء -

العربية ويعيش عىل ال رض  اللغة ،ويشعر ابلنامتء التام ل مته العربية .أ ما يف حةل التنافر جتد عربيًا أآخر يتلكم ،ويعيش عىل ال رض العربية

مة  العربية،ولكن ولءه وترصفاته وسلوكه مع مجموعة أ و   العربية.فكر أ و جامعة أ و دوةل معادية لل 

 

 الانامتء القبيل قوي واثبت عرب التارخي العريب:  -2

يتبني أ ن الانامتء القبيل، مبعناه الواسع )القبيل، العشائري، امحلويل، العائيل(، اكن وما زال أ قوى الانامتءات من دراسة اجملمتع العريب 

ابد اجلابري أ ن ادلوةل العربية الإسالمية بنيت عىل وأ ثبهتا عرب العصور التارخيية منذ اجلاهلية وحىت الآن. يقول الباحث املغريب محمد ع

أ ساس قبيل واكنت مبثابة "نظام كونفدرايل" وّحد القبائل حتت رايته دون أ ن يفككها. الانامتء لالإسالم أ صال، حسب رأ يه، جرى بشلك 

ش اكنت عىل أ ساس قبيل وهكذا اس متر قبيل وليس فردي خاصة يف املراحل الالحقة لنتشار الإسالم. توزيع النفوذ واملال وقيادة اجلي

ال مر حىت اهنيار هذه ادلوةل. يف عرص الاحنطاط اذلي تال اهنيار ادلوةل، اس مترت القبلية بطبيعة احلال لتكون الانامتء ال قوى. مع 

ربية عىل أ ساس قبيل تأ سيس ال قطار العربية احلديثة يف أ عقاب اتفاقية سايكس بيكو مل تتالىش القبلية، بل وبنيت معظم ادلول الع
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عشائرية نالحظ أ ن -عشائري كام هو احلال يف السعودية ودول اخللي  وال ردن واملغرب وغريها. وحىت يف ادلول اليت ل تبدو قبلية

 .31تقامس النفوذ وانتقال احلمك جيري وفقا لنسق قبيل كام هو احلال يف سوراي والعراق وغريها

فاغلب اجملمتعات العربية  مبس توايته اخملتلفة القبيل ادى اىل ولدة موجة عارمة من مشاعر الولء والتعصبالانامتء الطائفي و  ان تنايم مشاعر

عربية احليةل ال ثقايف يفوالمتيزي الطائفي والاقلميي والعشائري والعريق اذلي ينخر عظام الوجود ال  تعيش حتت تأ ثري موجة من القمي التعصبية

  املعااة .

 : تعريف القبيةل

تنظمي ال ساس ية يف اجملمتعات القبيل وحدة ال  يقوم عىل روابط ادلم والقرابة وروابط العادات والتقاليد املتوراثة ،ويعد الانامتء تكوين اجامتعي

 ،والقمي املعيشةسلوب تربط أ عضاءها صالت ادلم والقرابة ،ومنط الانتاج والوزيع والاس هتالك ،وأ   العربية . وعرفها أ محد الصبيحي : )جامعة

  ،ومعايري السلوك املشرتكة وهيلك السلطة ادلاخلية (.

  تعريف الطائفة

هنا وجود اجامتعي يقوم عىل أ ساس الانامتء دلين تكوين اجامتعي   ةل مذهبية .أ و مذهب أ و م ديين عىل منط حمدد للامرسة ادلينية ،اإ

كتسب مع الوقت طابعًا ت ديين ،ولكهنا  دينيًا بوسائل وطرق وفنون معينة ،واهنا جتمعنصار: جامعة من الناس ميارسون معتقدًا  ويعرفها انصيف

ساليم يشمل طوائف الا عقائدية تمتزي بطابع الشمول ،فادلين يشمل عددًا من الطوائف ادلينية ،فادلين ادلين حاةل اجامتعيًا وس ياس يًا (

  عديدة وكذكل ادلين املس يحي .

قضااي الفكرية والاجامتعية املسأ ةل مع منظومة ال بني القضااي الساخنة يف اجملمتع العريب املعاا وتتداخل حدود هذهالولء تطرح  اإشاكلية -

  احليوية للمجمتعات العربية .

؟ هل للوطن الانامتء ومن مث الولء الولء والانامتء من خالل مايمت طرحه من تساؤلت قدمية ومتجددة مثل : ملن يكون هذا تبدأ  اإشاكلية -

قلمي أ م العشرية ؟ هل  لل مة ؟ هل يتطابق أ م يتنافر الولء مع الانامتء للحزب أ و احلي أ و املدينة أ و أ م للعشرية ؟ للحزب أ م للعشرية ؟ لالإ

                                                 

 اإللكترونية، العدد السابع،  تشرين ثاني مروان دويدار, التعددية الثقافية داخل الوطن العربي ، الداخلي و الخارجي و الدستوري، مقال منشور مجلة عدالة - 31

2004 ، www.Adalamagazine.net 

 

 

http://www.adalamagazine.net/
http://www.adalamagazine.net/


 36 

درأاكً ملفهوم املواطنة ؟.. اخل من ال س ئةل املتكررة أ سيس صورة موضوعية منذ قرون من الزمن اىل يومنا هذا .واليت تبحث لت وصلتنا تطبيقًا واإ

  . 32،واليت ستنعكس عىل الوجود الاجامتعي والس يايس والثقايف للهوية العربية

 يف غياب خدمات ادلوةل تقوم القبيةل بوظيفة بقائية: -3

ه الفرد كياان أ صبح في Individualismيف القرون ال خرية تراجعت الانامتءات القبلية يف أ ورواب وشامل أ مرياك وبدأ  عرص الفردية 

فقط يف  تعبري.مس تقال معرتف به وحباجاته ورأ يه وقميه. فقط يف هذه املرحةل بدأ  احلديث عن حقوق املواطن وحرية الرأ ي وحرية ال 

ةل  قبييفد عضو "الشخصية" مبفهوهمام املعاا اإذ أ ن الفرد قبل عرص الفردية اكن جمر  بدأ  اس تعامل مصطلحات "اذلات" وهذه املرحةل

اجامتعي  جزء من تطورلغرب كيعّرف ابنامتئه القبيل أ و ابلوظيفة أ و احلرفة اليت يقوم هبا. من املهم الإشارة هنا اإىل أ ن الفردية نشأ ت يف ا

( ا أ و ظاهراي)فعلي وس يايس واقتصادي اكن يف مركزه التصنيع والتسويق الرأ ساميل من هجة ونشوء ادلوةل القومية اليت أ خذت عىل عاتقها

رعاية شؤون وحاجات مواطنهيا من هجة أ خرى. فقط بعد أ ن وفرت هذه ادلول من خالل مؤسساهتا واقتصادها مصدر الرزق 

قي، وعندها ابع طبللمواطنني ووفرت هلم معظم حاجاهتم البقائية تراجع الانامتء القبيل يف أ ورواب وأ صبح الاصطفاف الاجامتعي ذات ط

 ي ميثل مصاحل هذه الطبقات يف اجملمتع.أ صبحت ال حزاب مبثابة النظام اذل

نظاما يتالءم مع هذا 33يف نظام فردي يعرتف ابلفرد وحباجاته وحبريته وحبقه يف حتقيق ذاته والتعبري عن رأ يه تبدو قمي ادلميقراطية 

ذ أ نه وفر للفرد الشعور ابحلرية والشعور بقدرته عىل التأ ثري )احلقيقي أ و الومهي(  التطور، بل رمبا نظاما رضوراي لتكريس هذا التطور اإ

من خالل ال لية ادلميقراطية، لكن يف نفس الوقت وفر ملراكز القوى الاقتصادية أ ليات س يطرة غري مرئية عىل املواطنني وعىل عقوهلم. 

 .من  لل طبيعة النظم الغربية يدرك مدى س يطرة رأ س املال عىل احلمك وعىل البناء الاجامتعي والثقايف 

 ا زالت تفتقرمد لظهور الفردية يف الغرب مل  صل يف بقية املناطق يف العامل. ادلول العربية س يايس اذلي هم-اقتصادي-اجامتعيالتطور 

ء القبيل يبقي الانامتو لعريب للتصنيع وبعيدة لك البعد عن دوةل املواطنني ال مر اذلي جيعل الفردية وقميها الليربالية أ مر غريب يف العامل ا

عل جيملرصي مثال الصعيد امك كونه الكيان اذلي يوفر الرعاية وادلمع اذلي مل توفره ادلوةل بعد. غياب التصنيع وخدمات ادلوةل يف اثبتا حب

و أ  السعوديني  واطننيالانامتء القبيل هناك مبثابة "ادلوةل" اليت توفر احلاجات البقائية للناس هناك. هكذا هو ال مر دلى ماليني امل

لهيم خدمات ادلوةل مما يبقهيم يعولون عىل قبائلهم يف بقاهئم. ليتو الليبيني خارج املدن ااملغربيني أ   مغ أ ن ، فرلكذكل اإرسائي ل تصل اإ

ل أ هن-كام تصنف اإرسائيل -املواطنني العرب يعيشون يف دوةل دميقراطية  اخلدمات عىل م بسبب المتيزي ضدمه ل يعمتدون يف كثري من، اإ

ا ة الإساكن ممو وزار أ  الش باب العرب عىل عائالهتم املوسعة يف توفري معل ومسكن أ كرث مما يعولون عىل ماكتب العمل  ادلوةل. فثال يعول

 ة أ خرى.الفردية من هج-جيعل الانامتء امحلويل قواي واثبتا ياكد يضايه الانامتء القويم من هجة ويضايه الهوية الشخصية

  4- الهوايت القومية وادلينية محولية:

                                                 
النشر ،االحد مقال منشور ، جريدة الفرات،مؤسسة الوحدة للطباعة و ،تاريخيـــــــــــة البدايات االولى لظهور الهوية العربية  نبــــــــــــذةزبير سلطان،  - 32

18\3\2007. 
الضمنى أو العلني بأنه النظام  المقصود بالديمقراطية في هذه المقطع هو إشارة الى النموذج الغربي السياسي القائم على حكم األغلبية و هذا ال يعني بأي حال اعترافنا- 33

 .  السياسي األمثل
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حتني جيتري  لقوميتة تكمتتلتقوم بوظيفة بقائية هامة نسأ ل وماذا عن الهوية القويم؟ برأ يي أ ن الهوية ا الزنعات القبلية و ادلينية بعد أ ن رأ ينا أ ن

قيتق حت  ني ل يتمتحجتس يدها وممارس هتا يف اإطار دوةل قومية ترعى شؤون مواطنهيا وحاجاهتم عندها يشعر املواطنون ابنامتء محميي لدلوةل، أ ما 

ة لكفتايح للهويتذكل فتبقى الهوية القومية ذات طابع كفايح. من هنا فالهوية القومية تتكون من مركب كفايح ومركب انتامتيئ. يكتون املركتب ا

لقوميتة فيتربز ا يئ للهويتةالقومية ابرزا يف املرحةل اليت يدافع فهيا شعب ما عن هويته وبقائه أ مام معتد ينهتك احلقوق القومية. أ ما املركب الانامت

ل ب بح مبثابتة "احني تتجسد الهوية القومية يف دوةل قومية حتمي أ حصاهبا وترعامه، عنتدها يشتعر املتواطن ابنتامتء قتويم لهتذه ادلوةل التيت تصت 

 وال م" لهذا املواطن. 

ذا كنا نعرتف حبق الاختالف، وهو أ مر رضوري يف داخل اجملمتع الواحد، كام هو حق   أ ننا ل ، اإلا وف ل خروج عن املأ لو فطرة و طبيعة اإ

ىل خارج اإ الف يقودها هو اخت جند يف الاختالف ادلائر بني التيارات الثقافية العربية، حول الهوية الثقافية العربية، اختالفًا داخل الوحدة، بل

ذا مل تكن الثقافة عاماًل أ ساس يًا يف توحيد اجملمتع العريب، فلن تكون ثقافة لها  اجملمتع العريب  ل عىل متزيققافة تعمثهويهتا العربية، ولك الوحدة. واإ

حدات و  بناء من ادلعوة اإىل غري وحدة س ياس ية عربية، فههي ليست ثقافة قومية، بل يه ثقافة تكتسب هوية مرشوعها الس يايس الطامح اإىل

 .أ خرى عىل حساب الوحدة القومية العربية

ذا كنا منزّيز بني الاس تفادة من لك فكر هم مرشوعها و لثقافة ام اكنت منابعه وبني أ هدافه الس ياس ية، نرى أ ن هناك عالقة بني هوية اواإ

 .الإيديولويج، وابلتايل الس يايس

 :وهنا ترتفع يف وهجنا أ س ئةل وتساؤلت عن أ نواع الثقافات اليت تسود يف جممتعنا العريب، مثل

 .واحدةالثقافة القطرية مبعىن تسويغ بناء أ مم قطرية داخل ال مة ال- .1

ناء دول ب يت تعمل عىل مبعىن ثقافة التيارات ادلينية الس ياس ية اليت تتجاوز أ هدافها حدود ال مة اإىل خارهجا تكل ال :والثقافة ادلينية- .2

 ،دينية أ و مذهبية دينية ترتبط مبرشوع أ ممية دينية

ول الاختالف ح ة هو أ نكعرب. ففهومنا لل زمة حول الهوي ل تعاين أ مة عىل وجه الكرة ال رضية من أ زمة هوية ثقافية شبهية مبا نعاين مهنا

ن عيقنا عي حتديدها يؤدي اإىل اختالف عىل ش ىت جوانب احلياة، سواٌء أ اكنت س ياس ية أ م اقتصادية أ م أ منية وعسكرية، بل اإىل خالف 

يولوجيات والإيد من اختالفات يف الرؤى مواهجة خمططات اخلارج مبهن  واحد واجتاهات واحدة ووسائل واحدة ويد واحدة. وما نشهده اليوم

 .موحد حولها ل مفهومحول هويتنا، يرتبط مبا نشهده من ضعف يف املواهجة يف ش ىت القضااي العربية الساخنة، بل هو نتيجة لغياب التفاق حو 

أ ي منذ اهنيار أآخر حمل أ ممي اإساليم مل تكن الهوية أ زمة حديثة بل لها جذورها التارخيية اليت متتد اإىل معق تكويهنا الفكري والس يايس، 

بسقوط الإمرباطورية العامثنية الإسالمية، وما شاب تطورهام من متغريات، واختالفات عقائدية وجغرافية، وأ حداث س ياس ية. وما انقسام 

لا مظهر واحض من مظاهر ال زمة  .34املشاريع الإيديولوجية اإىل قومية وأ ممية دينية اإ

لا بعد ااع طويل، اكنت قوميتنا عرضة ملتغريات متواصةل مل نستمثرها ابلوهجة ولهذا، ومكثل لك القوم  يات احلديثة اليت مل تعرف الاس تقرار اإ

                                                 

-32، نص الدراسة المقدمة لمؤتمر عمان،القومية، أزمة أساسية تعيق طريق حركة التحرر العربياالختالف حول الهوية الثقافية والهوية ،حسن خليل غريب  - 34
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 .الصحيحة وعىل قواعد حصيحة، بل اكنت ال حداث الس ياس ية والعسكرية يه املؤثر ال سايس اليت تشلك جعينة ثقافتنا كام تشاء وكيفام تشاء

، يف تقديران،  ًا يف ذكل. فة، سبباكنت أ س باب الانتشار والتوسع، ابملفهوم الإمرباطوري، اذلي طبع ال حداث التارخيية للبرشية اكولعلا

عرب سسها الأ  الانتشار الإمرباطوري ادلويل، اذلي انتعش يف اترخينا احلديث واملعاا، اكن قد أ سهم يف تقويض اإمرباطورية عاملية 

سة ل الس ياب، ومعلوا عىل تقويضها من أ جل القضاء عىل لك حمل ابلوحدة. وقد اس تخدموا لك عواماملسلمون، واملسلمون من غري العر 

 .واجلغرافيا والفكر ووسائل املعرفة من أ جل ذكل

يديولوجيان: أ حدهام قويم حديث، واثنهيام أ ممي قدمي مل يتغري يقوده فكر ديين  ى عس ياس ية يس و أ غراضذتكل ال زمة يديرها اليوم، اجتاهان اإ

لهية، وأ ممي حديث تقوده فلسفة مادية تسعى لبناء دوةل هتا من تس متد سلطا عاملية لبناء دوةل دينية عاملية تس متد سلطاهتا مما تزمعه ترشيعات اإ

ة عند شعوب يستند املرشوع القويم احلديث اإىل فكر غريب حديث النشأ ة، اس تطاع أ ن  ل أ كرث ال زمات حد .ترشيعات اقتصادية وضعية

لغرب هو اأ يت من يواب، وتكل النظرية الفكرية، من هذا اجلانب، ميكن أ ن تكون قد تواهجت بردود فعل سلبية عىل قاعدة احلمك بأ ن ما أ ور

ما غزو جيب رفضه لكه، أ و اإشعاع جيب أ خذه من دون نقد أ و متحيص   .أ حد حمكني )اإ

خيي مرشداً لواقع التار تاخذ ارص بوصةل هيتدي هبا. والقدمي ال ممي الإساليم ي فالقويم احلديث واملعاا يُبىن عىل أ سس اترخيية يتاخذ حقائق الع

آفاقه ومهنجه الاشرتايك، يتخذ موقع الرصاع يف مواهجة ال ط أ جل بناء  أ ساملية، منامع الر هل متناس يًا حقائق العرص ومتغرياته. وال ممي احلديث، بأ

  .دوةل أ ممية

ن أ هداف تكل التيارات تقع عىل حدود يلها، حتت يمت جته و متناقضة ال مر اذلي يضع بعضها يف مواهجة البعض الآخر، فتضيع هوية الثقافة،  اإ

 :مطارق الزنعات ال ممية. وتكل التيارات يه

 .تيار الثقافة القومية العربية اليت تعمل ملصلحة بناء دوةل قومية- .1

 .نية عامليةتيار الثقافة ادلينية الس ياس ية اليت تعمل ملصلحة بناء دوةل دي - .2

  .تيار الثقافة املادية الرصفة اليت تعمل لبناء دوةل مدنية عاملية- .3

نتاج ثقايف ابللغة العربية يمت اس هتالكه  ، وتنعكس هضمه عربياً ربيًا و عول ن تكل التيارات متثل رشاحئ برشية عربية واسعة، وتعمل عىل التبشري ابإ

. لعريب أ يضاً المجمتع ل حفسب، بل عىل مس توى الانقسام الفكري عىل البنية البرشية التحتية  تفاعالته انقسامًا حاداً ليس عىل مس توى النخبة

عت اإىل هوايت متعددة تتصارع عىل حساب مواهجة الغزو الإمرباطوري ادلويل قوده ت اذلي وقعت هوية الثقافة العربية يف أ زمة، وتوزا

 .الولايت املتحدة ال مريكية

ذا اكن ات مية والتيار ات القو يعمل لالستيالء عىل منطقتنا من اخلارج، فهناك اإجامع من التيار هناك نوع من الطموح التوسعي الامرباييل ، واإ

لا أ ن قطة نجامع يبقى هذا الإ  ال ممية، بشقهيا، عىل مواهجته. ولكن يقود لك تيار وسائل املواهجة عىل طريقته ومهنجه العقيدي والس يايس، اإ

ية ول حتديد هو حلثالثة ااس ية يعود سبهبا اإىل أ ن املواهجة مع اخلارج ترتافق مع انتشار املواهجات املوضعية اليت تدور بني التيارات ضعف أ س

 للعرب. أ هوية عربية يه؟ أ م هوية اإسالمية تتجاوز حدود ال مة؟ أ م هوية أ ممية مادية هتدف اإىل بناء دوةل عاملية؟

 فينا القول: بزينطية تتعرض للعدوان وأ هلها يتلهون جبنس هويتنا. ال مر اذلي يدفع بنا اإىل معاجلة مسأ لتني ومبثل هذا اجلدل ادلاخيل صا 
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 :مركزيتني، وهام

 ال وىل: اإشاكلية تعريف الهوية الثقافية نتيجة لإشاكلية الاختالف حول هوية ال مة-

لا نتيجة ل زمة التفاق  البناء ق، والبحث و الانطال هول هوية أ متنا القومية، ومن السبب املؤسس ميكننااإن وقوع الهوية الثقافية بأ زمة ليس اإ

 ىق اإىل درجةا لن تروتوصيف املعاجلات واحللول. وحنن نرى أ ن الإشاكلية املطروحة ليست ابلسهةل القريبة عىل املنال بقدرة حسرية، ولكهن

هيئات وقوى زااًب و بة تتصدى للمسؤولية فهيا احلركة القومية العربية، أ حاملس تحيل، بل جيب أ ن تبقى احلمل ال سايس املاثل يف حركة دؤو

رى ذات ات ال خوخشصيات معنوية ومفكرين قوميني، تعمل عىل توحيد هجدها أ وًل كمتهيد ل بدا منه حلركة حوار جدي مدروس مع التيار 

 .الاجتاهات ال ممية الس ياس ية

 مسؤولية التيارات القوميةالثانية: تقوية جدران مصود الفكر القويم 

ذ بغريه انزلق اخلطاب ال راهن اإىل قويم الومن أ جل لك ذكل، يتطلب ال مر ورشة معل فكري، تستند اإىل نتاجئ البحث ال اكدميي الصارم، اإ

صة مهنا لس ياس ية، خااراكت حلاحملاابة واجملامةل والتنازل عن كثري من ثوابته، أ و عىل ال قل جعل تكل الثوابت واهنة تنوء حتت أ ثقال ما تزمعه ا

  .اليت تستند اإىل حركة فكرية، صعوبة املواهجة مع الثقافة الشعبية السائدة

ن هنام عليه أ  مة، ومن وعىل ش ىت ال حوال يطرح هذا ال مر اإشاكلية ترتيب ال ولوايت: بني أ ولوية اخلطاب الس يايس أ م أ ولوية النظرية الفكري

 .يصّوزب الاجتاهات للآخر

، يف التغيري ال سايس يطرح البحث عن الإشاكليتني: أ زمة هوية ال مة، وأ زمة هوية الثقافة، اإشاكلية عىل غاية من ال مهية تشلك املدخلكام 

 ديولوجيا؟ة والإيويه اإىل مىت يس متر انكفاء ال حزاب الس ياس ية، العقائدية مهنا عىل وجه التحديد، عن النظر اإىل املصاحلة بني الفلسف

 عريف هوية الثقافةأ وًل: ت

 35 :مفهوم الثقافة1-

عات تطور اجملمت عوامل يفالرتاث الثقايف هو مجموعة الامنذج الثقافية اليت يتلقاها جيل من ال جيال عن ال جيال السابقة، وهو من أ مه ال»اإن 

تجديد ء اإىل ال ذكل الإرث يصل العلامالبرشية، ل نه هو اذلي يدفع اجملمتع اإىل السري خطوة جديدة يف سبيل التطور، فعن طريق دراسة 

نساين ل تنحرص أ مهيته ابل مة صاحبة الرتاث حفسب، بل تس تفيد مهنا املعر «. والابتاكر ل هنا  انية أ يضًا،فة الإنسواملسأ ةل الرتاثية يه هاجس اإ

ين ل نه ال قدم رتاث الإنساهذا ال و جزء من أ مه أ جزاءعبارة عن ترامكية املعارف يف الرتاث الإنساين حبضاراته املتعاقبة اخملتلفة. وتراثنا العريب ه

 .وال عرق يف التارخي

هنا تنتقل من جيل اإىل جيل، أ و من وسط اجامتعي اإىل وسط أآخر. نسانية، واإ هنا اإ هنا قابةل فالثقافة تمتزي بثالث خصائص رئيس ية: اإ ل لتعديل  واإ

 .والتغيري، وفق ما  يط ابلإنسان من ظروف خاصة جديدة

 :م الثقافة العربيةمفهو 2-

                                                 
 35-30،ص نفس المرجع السابق  - 35
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لغة وحدها ل هل البهنا يس تحرضان التساؤل التايل: هل لك من كتب بلغة عربية، حىت لو سكن ال رض العربية، يعرّبز عن الثقافة العربية، 

بةكتنت ال يه اليت تعطي للثقافة هويهتا؟ وهذا يس تتبع التساؤل التايل: لو اكنت لغة التأ ليف يه اليت حتدد هوية الثقافة، لاك من  ب املعرا

 .العوامل اليت تسهم يف حتديد هوية الثقافة العربية

 فهل الثقافة ادلينية ذات ال هداف ال ممية تسهم يف تعريف هوية الثقافة العربية؟

 وهل الثقافة العلامنية ذات ال هداف ال ممية تسهم يف تعريف هوية الثقافة العربية؟ 

 .جملمتعامتع القويم، ول هتدف اإىل خدمة هذا اجملمتع، فههي لن تنتسب اإىل ثقافة هذا اإن لك ثقافة ل تستند اإىل خصوصيات اجمل 

ن الثقافة الإسالمية، اكنت ذات نشأ ة عربية، بلغة عربية، وعىل أ رض عربية، ويف جممتع ش به اجلزيرة العربية، ومن أ    يري يف البىنجل التغ اإ

ذا انزتعنا مهنا خصوصياهتا، ووظفناجملمتعية العربية، يه ثقافة عربية، خلصوصية أ هداف  حة ال مة ها لغري مصلا تأ ثري ها وأ دواهتا ووسائلها. لكن اإ

 العربية، فهل تبقى عىل صةل وثيقة ابلثقافة العربية؟

لا حملاربة ا ، من أ و جزءاً الًك  لإسالم،وهذا يس تتبع التساؤل التايل: هل متثل ادلعوات الإسالمية اليت تؤمن بأ ن القومية العربية ما وجدت اإ

 الثقافة العربية؟

نية لعربية شوفي القومية اكام أ ن دعاة الفلسفة املاركس ية ممن يسكنون ال رض العربية، ويتلكمون ابللغة العربية ويكتبون هبا، لكهنم يعتربون 

ل يرتبط تايل: ها التساؤل ال املضمون وال هداف، ويدعون اإىل جتاوزها وحماربهتا، ويبرشون ويناضلون من أ جل وحدة أ ممية، يفرضون علين

 اإجناز املاركس يني العرب وكتاابهتم وتنظرياهتم، بأ ي رابط مع الثقافة العربية؟

ية حركة أ  ة فكرية أ و ية حركجوااًب عىل لك ذكل، نعترب أ ن هوية الثقافة العربية ترتبط ارتباطًا وثيقًا مبضمون املرشوع الثقايف الإيديولويج ل  

ل يعرّبز عن  لعربية ل نهاثقافية وع ثقايف  مل مضمواًن س ياس يًا أ مميًا، دينيًا اكن أ م علامنيًا، يقع خارج تعريف الهوية ال فكرية س ياس ية. فلك مرش 

 .خصوصياهتا

لرتامكية يه اة. فاحلاةل ا ال مهبوفق هذه ال سس ميكن المتيزي بني الثقافة القومية كحاةل ترامكية للمعارف الإنسانية، وبني ثقافة مرحةل معينة متر 

لهيام. عىل  اعدانسهذا ال مر ي  نقل ثقافة مرحةل لحقة عن ثقافة مرحةل سابقة جبدلية ترفض السليب وتبين عىل الإجيايب وتضيف شيئًا جديدًا اإ

ي تفاعلت فيه  جديل اترخيمك لرتاتعريف ال مة وثقافهتا، وجيعلنا نتساءل: هل الثقافة العربية اكنت نتاجًا لثقافة اإسالمية فقط؟ أ م أ هنا اكنت نس يجاً 

 ثقافات سابقة لشعوب عاشت يف أ ماكن جغرافية جماورة للجزيرة العربية؟

نت اترخييًا بشلك ترامكي بلغت أ وهجا يف الإمربا طورية هذا ال مر جنده مدخاًل ملعاجلة الالتباس احلاصل يف مفهوم ال مة العربية كحاةل تكوا

ءًا مهنا. ومنه مجعت ال مة العربية بني حضارات الشعوب اليت تشلك الآن جزءًا مهنا، تكل احلضارات الإسالمية اليت اكن العرب ميثلون جز 

ن العامل تفاعلت بشلك جديل أ نت  ثقافة عربية متثل املرحةل الإسالمية أ مه مراحلها. هذا التفاعل أ ضفى عىل مفهوم ال مة العربية تعريفًا أ وسع م

لا أ ن  العريق، ومن العامل ادليين، ومن ذ أ صبح يعنهيا لكها، اإ اسع أ كرث من وعاء ثقافة واحدة، اإ العامل اللغوي، ومن العامل اجلغرايف البييئ، وات

 عامل اللغة أ سهم بشلك جدي وواحض يف انصهار لك تكل العوامل يف وحدة جديدة ُعرفت ابلثقافة العربية الواحدة. الثقافة اليت جيد لك عرق

، كام جيد هل مصلحة يف احملافظة علهيا وحاميهتا. كام جتد لك ثقافة دينية، قبل تزنيل ادلعوات الساموية وبعدها، حصة يف من أ عراقها حصة هل فهيا
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لها تكوين الثقافة العربية سواٌء أ اكنت هذه احلصة كبرية أ م اكنت صغرية. هذا ال مر يدفعنا اإىل القول بأ ن لك ثقافة فرعية لها خصوصيهتا و 

اجلسد الوحدوي، مبا يغرس الاطمئنان يف نفوس التجمعات املتعددة يف اجملمتع العريب، وجيد هل حامية ابحملافظة عىل الوحدة احرتاهما داخل 

 .املركزية اليت وحدها تضمن لها حامية معتقداهتا ومصاحلها

منا هذا ادلور كام نعت ذا كنا حنفظ ادلور ال كرب للمرحةل الإسالمية يف التارخي العريب، فاإ عروفًا قبل ميق كام اكن مل العرقد ل يستند اإىل العاواإ

لزام رويح اإساليم للك تنوعات ال مة الروحي يجران س  ذا الإلزام هة، ل ن انطالقة ادلعوة الإسالمية يف ش به اجلزيرة العربية. كام ل يستند اإىل اإ

ا بني ماماًل بالد شلعربية، اادلعوة الإسالمية خارج ش به اجلزيرة أ يضًا اإىل الاختالف حول مذهبية هذا الالزتام.تكل الوقائع التارخيية: انتشار 

ة عامل القومي رمس مالهنرين رشقًا، أ ي ما يُسمى بسورية الطبيعية، وشواطئ احمليط ال طليس غراًب، والسودان جنواًب، أ سهمت بشلك واحض يف

 .العربية، وتشلكت من تفاعلها معامل الثقافة العربية

فلعب عامل  لعربية.ارباطورية الإسالمية حاز عىل رشوط احلد ال دإ من الثقافة الإسالمية املوحدة عرب اكتساب اللغة هذا اجلزء من الإم

ت ضارية اكتسبحس بنية اللغة عند الشعوب وال عراق، اليت أ صبحت رعااي لدلوةل الإسالمية، دورًا كبريًا يف اكتساب الثقافة الإسالمية، وأ س

 .دة متاكمةل مع خصائص البىن احلضارية للشعوب وال عراق ال خرىخصائص الثقافة اجلدي

فاعل  تس تطع التربية، ملوجتدر الإشارة هنا اإىل أ ن الشعوب ال خرى، اليت اكنت من رعااي الإمرباطورية الإسالمية، واليت مل تكتسب اللغة الع

د اهنيار السابقة بع أ دايهناائع عودة تكل الشعوب اإىل أ حضان قومياهتا و مع ادلعوة الإسالمية، وابلتايل مع ادلوةل الإسالمية، وهذا ما تؤكده وق

 .ادلوةل الإسالمية الواحدة

ذا اكنت احلضارات اليت عرفهتا دويالت املرشق العريب، دويالت سورية الطبيعية، من أ قدم احلضارات يف العامل، قد  ها مرحةل بق اترخي س  واإ

لا أ ن هذا ل يعين أ ن املرحةل الإسالم  س يادة الإسالم، فاإن الإسالم شلكا مرحةل حيد يف العامل الو  ية اكنتمن أ مه مراحل التارخي العريب، اإ

 .تكوين الهوية العربية، بل اكن للك حقبة زمنية منذ أ لف الس نني دور يف تكوين تكل الهوية

ذا اكنت الثقافة القومية نتاجًا للك املراحل، ول نس تثين ادلعوات الساموية مهن  اكنت ادلعوةو بقهتا، ا، ل ن لك واحدة أ خذت عن اليت س  واإ

 يل من دلئلىل القل الساموية ال وىل قد أ خذت عن املراحل احلضارية والثقافية اليت س بقهتا. ويكفي يف هذه ادلراسة املتواضعة أ ن نشري اإ 

فية  حقيقة معر لإشارة اإىلو ل بد هنا من ا. وال دةل  نياحلضارات اليت س بقت احلضارة العربية الإسالمية، ومهنا نس تدل عىل الكثري من الرباه

لهيا، لاكن العامل لكه قد ثبت عند حدود ا  نه لو مجادان لك واقعة يف التارخي عند احلدود اليت وصلت اإ ن عىل لقبائل، ولاكاعات ااثبتة تقول اإ

طبع أ هداف ي ذلي اكن االاس تقرار عند مرحةل الغزو املتبادل املرحةل القبلية اليت طبعت اترخينا العريب أ ن تبقى اثبتة، ولاكن جيب علينا 

. واكن م من مرصالزحف البابيل القادم من بالد الرافدين ابجتاه سورية ولبنان وال ردن وفلسطني، وكذكل أ هداف الزحف الفرعوين القاد

 ...جيب علينا تثبيت مماكل س بأ ، وتدمر، وغريها وغريها

ًا عىل أ ممية الكنيسة واس تغالل الشعوب ال وروبية حتت س تار التلكيف املا اكن الفكر القويم قد نشأ   ن احليلوةل دو لإلههي، و يف أ ورواب ردا

ظالم اإىل ة من عرص الل وروبياتطوير العمل حبجة خمالفهتا للتعالمي الإلهية، فقد اس تطاع، حىت ولو مبفاهميه الشوفينية والفوقية، أ ن ينقل ال مم 

 .والتجديد الفكري والس يايس والعلمي واحلضاريعصور التنوير والتطور 
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 وهل اكن حال ادلوةل ادلينية يف التارخي العريب الإساليم أ قل قسوة من دوةل الكنيسة؟

نت اكمان وماكن، ح للك ز عن ذكل، حتت ذريعة أ ممية ادلوةل الإسالمية ورسالهتا الإلهية، ورشائعها الثابتة، اليت يعتقد الإسالميون أ هنا تصل

نقليون ترص فهيا ال فري، ان عالقة السلفيني الإسالميني مبحاولت التجديد والتطوير اليت بذلها الفالسفة واملفكرون الإسالميون عالقة ااع وتك

 .عىل العقليني، فأ حرقوا الكتب وحامكوا املتنورين اذلين اندوا بسلطان للعقل عىل النقل

ننا لو أ خضعنا تكل الوقائع حملامكة عقلية  كن أ ن تكون فة جديدة ميه ل معر تستند اإىل مبدأ  التفكري احلر غري املقياد، وعىل قاعدة تستند اإىل أ نواإ

لهيا املفكرون الإ  ل اإ  .ن السلفيونسالميومقطوعة اجلذور عن املراحل املعرفية اليت س بقهتا، خللصنا اإىل نتاجئ مغايرة عن تكل اليت توصا

 يف املنطقة يت عاشتوف عىل معرفة املراحل التارخيية اليت مرت هبا خمتلف امجلاعات واجملمتعات الاإن البحث عن تكل النتاجئ تس تدعي الوق

 .اليت رست فهيا مراكب ال مة العربية وفق املفاهمي احلديثة واملعااة اليت يه علهيا اليوم

ية ممتزية عن ية برزت كهو مية العرب ا هام انامتئيتان. الهوية القو هام هويتان كفاحيتان أ كرث مم و ادلينيةالهوية القومية العربية ونس تطيع القول بأ ن  

صوات أ  يب" انطلقت ري العرالهوية الإسالمية يف أ وخر العهد العامثين. يف أ واخر ذكل العهد حني شعر العرب بأ هنم يعانون ظمل احلامك "املسمل وغ

ويتان هد أ ن اكنتا مية بعالقومية العربية تنفصل وتامتيز عن الهوية الإسال القوميني العرب لتدعو اإىل حقوق العرب. يف تكل الفرتة بدأ ت الهوية

لعربية عىل همينة اش به متطابقتني عىل مدى قرون عديدة )عدا فرتات حمددة كفرتة ظهور الشعوبية اليت حاول املسلمون غري العرب التصدي لل 

 ادلوةل الإسالمية(. 

اةل انامتء حعيش يف ض بني الهوايت ليس حمتي، فال ميكن ختيل أ ن هناك شعب يف العامل املعاا ي و نس تطيع أ ن نقرر بنوع من التأ كيد التناق

نساين عام ولو أ نه تتغلب، يف ظرف معني، هوية ما عىل غريها من الهواي مي ، ورمغ تفهت. ذلكلأ حادي. تعدد دوائر الانامتء والهوايت هو أ مر اإ

ل أ ن يف املبالغة يف هذا املسكل أ مر غريللرفض ادلفاعي لهوايتنا امحلولية والطائف  نساين ية حفاظا عىل هويتنا القومية، اإ  حمك الواقع. ل يصمد يف اإ

ضا أ ن نرى لكن ميكن أ يولية، و يف قراءة للمسرية النضالية لشعبنا ميكن أ ن نرى ادلور الرجعي ورمبا اخلياين اذلي لعبته الانامتءات الطائفية وامحل

ركبة الصورة امل رها مضننامتءات. ذلكل فعلينا حتايش التقيمي املبسط دلور هذه الانامتءات الفئوية بل علينا قراءة دو ادلور الوطين لهذه الا

 ملسريتنا النضالية. 

 يه مثال تنظمي ذات طابع طائفي ومع هذا، أ ل يعترب تنظامي وطنيا أ يضا؟ تنظاميت البدو يف النقب وجلان اإقرث وبرمع 36جلنة املبادرة ادلرزية

قلميية ومع هذا فههي تقع يف املعسكر الوطين املواجه لالضطهاد والمتيزي. هناكل خشصيات دينية اكن لها دور وطين الفلسطيين  تنظاميت فئوية واإ

حشادة هام ابتداء من محمد عبده ورفاعة الطهطاوي ومرورا بعز ادلين القسام واحلاج أ مني احلسيين واملطران كبويش ووصول اإىل القس حشادة 

                                                 

األسباب التي برئاسة الشيخ فرهود فرهود من قرية الرامة الجليلية، أما  1972:لجنة المبادرة الدرزية تأسست عام لجنة المبادرة الدرذية - 36

 اري، ومن اجلد اإلجبدفعت إلى اإلعالن عن تأسيس اللجنة فهو النضال ضد سياسة التبديد القومي والعدمية القومية عبر النضال من اجل رفض التجني

 . التعبير عن الهوية العربية الفلسطينية للطائفية الدرزية وانتمائها للشعب العربي الفلسطيني
 

عليهم  مية المفروضةج التعليفي النضال ضد التدخل السلطوي في الشؤون الوطنية العربية والدينية للطائفة الدرزية والتصدي للبراموتتلخص أهداف اللجنة 

 ي العربية ضداألراض من وزارة المعارف اإلسرائيلية وتعزيز االنتماء الوطني الفلسطيني للشباب الدروز ، كما تناضل اللجنة ضمن لجنة الدفاع عن

 . درة األراضي وإرجاع األراضي التي صودرت ومن اجل المساواة التامةمصا

الطائفي عن هويتهم  و هذا يبين االنسالخ. ويتمحور نضال اللجنة بشكل مركزي على إقناع اكبر عدد ممكن من الشباب الدرزي برفض الخدمة العسكرية

 رب. كع
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 والش يخ رائد صالح وغريمه من الشخصيات ادلينية الوطنية. ومن هجة أ خرى فاإن مجيع ال حزاب الوطنية تأ خذ يف اعتبارها الرتكيبة الطائفية

 اإىل أ ن وامحلائلية أ ثناء تشكيل قوامئها الانتخابية، حماوةل بذكل تطويع أ و توظيف هذه الانامتءات يف املعركة الوطنية. لك هذه القراءات تشري

ليت هذه الانامتءات الفئوية ميكن أ ن تكون معادية للتيار القويم أ و أ ن تنسجم معه وتدور يف فلكه. وهنا تأ يت أ مهية التعددية هنجا وقامي ا

 ابس تطاعهتا جعل هذه الانامتءات يف حاةل تاكمل بداخل ادلائرة القومية بدل حاةل المتزق والرشذمة.
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 للمعضله إالثنية احلاله الكردية كنموذج

 اترخي ال كراد

آرية) كردية لكمة كردس تان  أ ربعتة متن فرعتاً  الإستالم قبل اكن أآري لشعب تسمية ويه مالشجاع أ و البطل وتعين (كرد) مقطعني من مؤلفة (أ

يرانية الشعوب مجموعها يف تشلك فروع  زاغتروس جبتال ستفوح يف القتدم منتذ ال كتراد ظهتر وقد.  اجليلو  ادليمل،و  الفرس،و  الكرد، ومه الإ

 التيت تتكل الستابقة منتاطقهم يف اليتوم حتىت يعيشتون وليزال موال رمن موالعيالميني موالآشوريني موالفرس ماكلعرب معديدة شعوابً  جماورين

لهيا هاجروا  والستكن ال رض فتعتين( ست تان) أ متا . عديتدة دول بتني ووزعت أ رضهم اغتصبتكام مأ خرى لشعوب نفوذ مناطق يف ودخلوا اإ

 كرجست تان، أ رمنيست تان، مكردست تان . نقولمثلام  وبالدمهم الكرد موطن عىل تدل ههيف  مال بطال أ رض أ و مال كراد أ رض تعنيان معاً  واللكمتان

 التيت املنتاطق أ و الكترد ملتوطن اجلغرافية التسمية يه مكردس تان فاللكمة وهكذا وبلوجس تان وأ فغانس تان، هندس تان، ،عربس تان، تركس تان

 وترجتع مأ قتدهما يكتن مل اإن ال رض وجته عتىل الشعوب اقدم من ال كراد أ ن الباحثني بعد ويعتقد . القدم يف موغةل عصور منذ فهيا ينترشون

 البدلييست ختان رشف يترمس حتني يف هتذا .امليالد قبل عام أ لف أ ربعة اىل اترخيهم يعود اذلين مزاغروس جبال ساكن الغوتيني اىل أ صوهلم

 مالعترب يتوستط موقتع يف ماملتوستط البحتر ستواحل وحتىت هرمتز خلتي  أ و العتريب اخللتي  ستواحل متن بدءاً  أ راضيه و دد الكرد حدود

 . 37(الرتك)والروم موال رمن موالفرس

يتران وتركيتة والقوقتاز فتارس أ رايض مضتن يعيشتون ال كتراد بأ ن : مينورسيك الكبري الرويس العامل ويقول  أ ن بتذكل يقصتد وهتو موالعتراق واإ

 متتتد التيت تتكل ال كتراد أ رض فيعتتربون الإسالم صدر مؤرخو أ ما .وحدها سورية يذكر مل أ نه ويالحظ مادلول هذه بني قسمت قد أ راضهيم

 اكردونياس، ممثل عديدة بتسميات مالوقت ذكل يفاليت اكنت تعرف و  .( لوين ابن)و( تكفور) موطن أ و املتوسط البحر وحىت مهدان من

 ال رض متن أ جتزاءاقترصتت التستمية عتىل  بتل مبكردس تان يعرف لوطن ذكر يبق ملف مالساساين العهد يف . أ ما خبتوخي اكرادوخان، اردا،قاب

 وبتني بيتهنم طاحنة حروب ووقعت كردس تان اىل املسلمون دخل الوقت هذا ويف . كردية تسميات ولها ال كراد بساكهنا تعرف املدن وبعض

 مهو كوردكت مثتلم أ ستامء مهنتا فبقيتت أ يضتًام وخوزست تان واجلبتال واملوصتل واجلزيرة أ رمينيا ويف ال ذربيجانيني مع اليشء ذاته جرى . وال كراد

 س نانداج، كرمنشاه، جبال من جزء اقتطاع مت للهجرة اخلامسة املئة خالل ويف .الإسالمية الفرتة تكل حىت متداوةل موكورداك مال كراد وحصن

 جتداً  غنيتة متن بتالد ال كتراد املقاطعتة هذه واكنت معلهيا حاكامً  هو أ صبحو  مكردس تان ومسيت (السلجويق سلامين)  الشاه يد عىل مشهرزور

 ستلامين الشتاه وليتة بدايتة واكنتت ماذلهبيتة النقتود متن نمليتوان الشاه هذا عهد يف هذه تبلغ كردس تان مزيانية اكنت بل محضارايً  ومتقدمة

 38ةجهري( 511) س نة يه السلجويق

                                                 
37 - Entessar, Nader, Kurdish Ethno nationalism, Boulder, CO, Lynne Rienner Publishers, 1992., P23-25. 
38 - Ahmed Kamal Madhar, the Kurdish problem in Iraq and Lebanon, common wealth office , 1992 , 

p34-50 , the history of Kurdistan.   
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 يعود الكرد يف الكرد قطامن ابيق اىل التسمية انترشت ومهنا /كردس تان /بت  لها اجملاورة طقاواملن ديرمس مسوا فقد العامثنيون ال تراك أ ما

ملليئة البالد أ صوهلم عىل ال رحج اإىل الشعوب الفارس ية، وختتلف ادلراسات يف أ صوهلم ولبد أ ن شعواب أ خرى قد اختلطت هبم يف تكل ا

، ويق س نجرالسلج ابلشعوب املهاجرة املتحاربة، وقد ظهر امس كردس تان أ ي بالد الكرد يف القرن الثاين عرش امليالدي خالل حمك السلطان

يران وتركيا والعرا ن ية وأ ذربيجاق وسوروقبل ذكل اكنت بالدمه تسمى داير بكر أ و اجلزيرة، ومتتد مناطق ال كراد اليوم يف س بع دول يه: اإ

نه يقال اإن الكردي واجلبل ل ينفصل أ حدهام عن الآخر،  لسهلا وحيامث يبدأ   وأ رمينيا وجورجيا، وتغلب عىل بالدمه الطبيعة اجلبلية، حىت اإ

 يل الكردي املاكن للعرب أ و الرتك أ و الفرس، وبقدر عدد الساكن ال كراد اليوم بأ ربعني مليون نسمة. خي

لزراعة، لرعي واوتبدو حياهتم كام يصورها املؤلف يف الثالثينات يغلب علهيا البداوة والارحتال الصيفي والش توي، وجيمعون بني ا

 وبعضهم يقمي يف قرى ومدن حرضية لكهنا مراكز للقبائل الرعوية. 

                                                 
 http://www.mideastweb.org/briefhistory.htm  - مراجع الخرائط ،39
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عني اإىل من أ رب م، فهم يتجمعون يف مجموعاتويظهر كتاب "الراعي الكردي" ملؤلفه الكردي "عرب مشو" بعضا من أ مناط حياهتم ومعاشه

ذا ية املنخفضة ال ودمثانني عائةل ويعملون عىل حنو تعاوين يف الرعي والإدارة واحلراسة والرتحال، فميضون الش تاء يف القرى الواقعة يف ، فاإ

 جيال.مدى ال   اذلهاب والإايب عىل حل الربيع ينتقلون اإىل اجلبال املرتفعة ويقميون يف اخليام، ويتحركون يف خط رحالت منتظم يف

يتوافر ابلتاكثر و  يش تبدأ  و تفي ال كراد ابلربيع ابحتفالت تصحب الاس تعداد للرحيل اإىل اجلبال ويعدون الولمئ لس تقبال املومس فاملوا

 يل عىل هيئةن الرح لطعام، ويكواحلليب ومعه الطعام وفرص البيع واملبادةل، وينهتهي الش تاء ومعه الانتظار الشبيه ابحلبس والربد وحش ا

ك زماره فتتحر ة عىل مقافةل يقودها كبري القوم "ال وابيش" يتبعه أ كرب وأ مجل كبش يف القطعان "نريي" ويف رقبته جرس، ويعزف كبري الرعا

يقاع العزف، ويف أ واخر اخلريف تعود اجملموعة اإىل القرية.  القافةل عىل اإ

لطعام الية لتوفري عة احلق قتصادية، فههي توفر الطعام واللباس والنقل وادلفاع، ويعملون أ يضا ابلزراوتشلك تربية املوايش أ ساس احلياة الا

 صناعة لربية يفوالعلف، ويف بعض مناطق ال كراد توجد زراعة متقدمة، ودلهيم خربة متقدمة يف الري، ويس تخدمون الغاابت وال عشاب ا

 امدية. ون الثل  من املرتفعات ويبيعونه يف الصيف ل هل مدينيت املوصل والعال اثث ومجع احلطب والتداوي والصباغة، وجيمع

ع حاجهتم لبي ةل برمغومن صناعاهتم اليدوية النس ي  والسجاد واخلناجر وصناعات اجللود واملعادن وال خشاب، ولكن خربهتم ابلتجارة قلي

 .منتوجاهتم وتأ مني احتياجاهتم ال ساس ية من السالح والقامش والطعام

وشهدت كردس تان يف القرن التاسع عرش فرتة من الازدهار الاقتصادي فاكنت تصدر اإىل املناطق اجملاورة املوايش والعفص املس تخرج 

 .40من الغاابت واحلبة اخلرضاء الالزمة لصناعة الصابون والصوف والعسل واحلرير واجللود

 

 

 عادات و تقاليد ال كراد

 ل كراد، وقداريمه من غوابدية الشام ومابني الهنرين المنوذج ال مثل للكرد لحتفاظهم بأ صالهتم أ كرث من يعترب الكرد يف مناطق طوروس 

الثلوج ر الشديد و ارص واحلتكونت طبائع ال كراد كام مجيع ال مم من خالل الطبيعة واملناخ والرصاع مع العدو، ففي مناطقهم يتتابع الربد الق

 بال، وهذا يس تدعي قوة الإرادة والاحامتل واخليال الواسع.وال مطار وال عاصري ووعورة اجل 

                                                 
40 - Bakry H.J and Graham E. Fuller, Kurdish Question, Lanham, Rowman and Littlefield 1998,P230-

244. 
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يطرة عىل تعلميهم الس  فردية ب و ب ال كراد القتال واحلرية، وعلمهتم احلياة أ ن "العامل مكل الشجاع" والنظام العشائري يوازن هذه الزنعة ال

نه ل يرمح خصمه أ يضا، وقانون الاالنفس والتضحية وأ داء الواجب جتاه اجملموع، وكام أ ن الطبيعة ل ترمح الكر  ي لثأ ر هو اذلخذ ابدي فاإ

  مك الصالت بني العشائر، ورسيرة الكردي مس تقمية وهذا مايبعده متاما عن عامل التجارة.

دارية أ خرى اإضافة اإىل الفصل بني مع  س يقر ابلتتن العشائ واكن بعض أ مراء ال كراد يتولون همامت احلراسة وال من للطرق والقوافل وهمام اإ

 ية.ادلوةل العامثنية وهذا أ دى اإىل قيام جتمعات كردية حرضية وتنظاميت عسكرية أ قرب اإىل امليليش يات أ و الفرق العسكر 

ن الرشق" ب "فرسايقول الباحث ال رمين هو أ بوفيان )وبني ال كراد وال رمن عداوة ومنافسة تقليدية( نس تطيع أ ن نطلق عىل الكرد لق

 للقتال  ادلامئىن فامي لو عاشوا حياة أ كرث حترضا ذكل أ ن الصفات املشرتكة لهذا الشعب تتلخص يف اس تعدادمهبلك مايف اللكمة من مع

خالصهم املطلق ل مراهئم والزتاهمم ادلقيق بالكهمم وحسن ضيافهتم والثأ ر لدلم املهدور والع  عىل قبلية والصربداوة ال واس تقامهتم وأ دهبم واإ

 غري احملدود للنساء. السلب وقطع الطريق واحرتاهمم

 اللباس و الطعام 

يلبس ال كراد مالبس بس يطة واسعة تتناسب مع متطلبات معلهم، وتمن عن ذوق غزير التعبري، ويمتنطقون ابخلناجر واملسدسات 

والرثاء واجلاه، ويضعون البنادق عىل أ كتافهم ويف أ حزمهتم الرصاص واخلراطيش، وختتلف التفاصيل يف اللباس حسب القبائل واملناطق 

ل قليال،  ول ختفي النساء وجوههن. ويس متد أ غلب طعاهمم من احلليب اكجلنب والزبدة واللنب اخمليض والرائب، ول يس هتلكون من اللحم اإ

ه يف قربة ويعدون طعاهمم من خزب ادلقيق مع اذلرة والرز والتوابل واجلوز، وخيزنون اللحم بطريقة "القاورما" حبمسه ابدلهن والاحتفاظ ب

 لس هتالكة يف الش تاء وعند احلاجة.

عداد يعترب الكرد أ كرث الشعوب تفتحا يف موقفهم من املرأ ة، وتساعد املرأ ة يف ال عامل املمكةل مثل معاجلة احلليب لس تخراج ا لزبدة واإ

بغاء اجلنب، وجلب املاء ونقهل اإىل املراعي ومجع احلطب والعناية ابل طفال. وتشارك النساء يف جمالس الرجال ويس متع اإىل رأ هين، ول وجود لل 

فالت، ويندر بني الكرد، حىت اإن اللكمة غري موجودة أ بدا يف اللغة الكردية، ويتعارف الفتيان والفتيات قبل الزواج يف العمل ويف الاحت

 .41تعدد الزوجات يف اجملمتعات الكردية، وتزمعت النساء يف حالت كثرية القبائل

ولل كراد رقصة خاصة هبم تدعى جويب يشتبك فهيا الرجال ابل ذرع ويقفزون يف الهواء ويقودمه أ حدمه وبيده منديل يلوح به ويف حلقات 

يقاع املوس يقى. ومن وسائل اللهو دلهيم اإضافة اإىل الغناء والرقص املصارعة أ خرى للرقص ميسك الرجال بأ يدي النساء ويرقصون عىل  اإ

 والريم والفروس ية وتنظمي املصارعة بني الثريان والكباش.

 لكردي التقس مي الطبقى داخل اجملمتع ا

                                                 
41 - Izady Mehrdad R., the Kurds, Washington, DC, Taylor&Francis, 1992.P98-120 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/42EA3A19-9020-49E2-B8A8-9A6A8DD8FD00.htm#TOP
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عشرية حد أ بناء ال رأ سها أ  تتكون العشرية من مجموعة من ال رس يتعترب العشرية يه املكون ال ول و جحر لزاوية يف تكوين اجملمتع الكردي ،و 

عية دفاهي منظمة فسه، فه ويساعده جملس من الكبار يلتقي يوميا يف بيت الزعمي أ و خميته، وتعترب العشرية الكردية عاملا خاصا منطواي عىل ن 

 ن ال كراد منويتكو .ومؤسسة تقليدية وحمافظة، ولهذا التجمع شعور ابل فضلية عىل ماسواه، وحتافظ عىل العادات والتقاليد وطريقة العيش

اإىل  دم ومه أ قربون واخلطبقتني، اإحداهام النبالء واحملاربون ومالكو ال رايض واملوايش، والطبقة الثانية يه الفالحون أ و العامل الزراعي

   مخس فئات:نبيةل اإىلوتقسم الطبقة ال  العبيد ومه عىل ال غلب من غري ال كراد ولعلهم من الشعوب ال صلية اذلين تغلبوا علهيم وخسرومه.

 ومه العلامء وأ بناؤمه وأ حفادمه. : املال زاده 

 رجال ادلين وش يوخ الطرق الصوفية. : ش يخ زاده 

 ال مراء والباشوات وأ بناء ال رس العريقة. : بيك زاده 

  :رؤساء العشائرأ غا زاده . 

 أ فراد ال رس : زيوه دار 

دارية ويوق لفني ت عىل اخملاع عقوابوينسب أ مراء القبائل غالبا اإىل أ صول عربية من أ ل البيت والصحابة.. ويمتتع الزعمي بسلطة قضائية واإ

 .لطرد من العشرية ويلهيا هنب املمتلاكت ومصادرهتا مث الغرامة املاليةواجملرمني أ قساها عند ال كراد يه النفي وا

 وتقسم القبائل الكردية اإىل أ ربعة فروع رئيس ية يه:

 الكرماجني  .1

 اللكهر  .2

 الكوران  .3

 42اللر  .4

 ورمبا يكون من ال فضل تقس ميهم جغرافيا حسب البدلان: 

 أ كراد تركيا يف مناطق بدليس وداير بكر وهنر الزاب وحبرية وان  .1

 أ كراد أ رمينيا  .2

                                                 
42 - Ibid 
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 أ كراد العراق ومن أ مه قبائلهم الباابن واهلموند  .3

يران ومن أ مه قبائلهم مكري عىل ضفاف حبرية وريم، وأ ردلن وجاف والكهلر. .4  أ كراد اإ

مارات حم  ن مل تشمظل ال كراد جزءا من ال مة الإسالمية واكنوا يقميون اإ أ مه  ل كراد، ومنال مجيع لية وبعضها أ قرب اإىل ادلول املس تقةل واإ

مارة داير بكر، وابلطبع فاإن  مارة املروانيني يف القرن الرابع الهجري، واإ مارة الشداديني واإ ماراهتم املس تقةل اإ مارة كردمه وأ شهأ  اإ ية يه ر اإ

 العراق والشام ومرص. ال يوبيني اليت أ سسها صالح ادلين ال يويب واكن سلطاهنا يشمل

 وهام كراد بيهنامتوزع ال  ي وقد بدأ ت ال مة الكردية تتبلور مع قيام ادلوةل احلديثة وعندما تكونت دولتان اإسالميتان مس تقلتان ومتنافس تان 

يران بسبب الشعور الوطين والا يران، وبدأ ت احلركة الوطنية ابلظهور، وقامت ثورات كردية عدة ضد تركيا واإ ي المتيزي اذلطهاد و ض تركيا واإ

يران ضد ال كراد، ومن أ مه ثوراهتم: ثورة عبدالرمحن ابشا ابابن عام   1818ثورة بلباس عام و ضد تركيا،  1806اكنت متارسه لك من تركيا واإ

يران، وثورة بدر ادلين خان اذلي نفته تركيا اإىل جزيرة كريت حىت تويف فهيا عام   1855و  1853ايم ع، وثورة يزدان شري بني 1818ضد اإ

 .1880وثورة الش يخ عبيد هللا الهنري عام 

مث تبلورت احلركة الوطنية الكردية يف أ حزاب وتنظاميت س ياس ية وحصف تعرب عن املسأ ةل الكردية، ومن حصفهم يف القرن التاسع عرش 

ت ثورات الكرد وأ نشطهتم حصيفة كردس تان اليت اكنت تصدر يف جنيف مث يف القاهرة، وحصيفة مشس الكرد )هة دي كورد( وتواصل

 الس ياس ية بال انقطاع ولكهنم مل  صلوا عىل دوةل مس تقةل أ و حىت حمك ذايت مضن ادلول اليت يعيشون فهيا.

د هيود ال كرا وبعضهم ش يعة، وبيهنم أ قليات يزيدية وعلوية ومس يحية ونسطورية، ويعيش بني يغلبت عىل ال كراد الإسالم ومه س نة،

رديين أ حد م املايش تغلون ابلتجارة واحلرف.. ومن علامهئم املشهورين حميي ادلين اخلالط يف القرن الثاين عرش امليالدي، وعبد السال

 أ ساتذة ال زهر.

، در اجليالينبد القاع حلادي عرش امليالدي واكنت بدايهتا صوفية عىل يد الش يخ عدي أ حد تالميذ نشأ ت الزييدية بني ال كراد يف القرن ا

حية واملس ي  مث حولها أ تباعه بعد أ كرث من مائة س نة اإىل مذهب أ قرب اإىل داينة جديدة مس متدة من الإسالم والزرادشتية والوثنية

مامة ي بليس، ولعلهم مل يكالنسطورية، ومن أ مه مبادهئا قداسة الش يخ عدي، واإ عادة الاعتبار اإىل اإ أ و  لمني ابتداءونوا مسزيد بن معاوية واإ

 حديثو عهد ابلإسالم.

الوثنية  راد بقية منني الاكبوأ ما العلويون فيعتقدون بأ لوهية اخلليفة الراشد الرابع عيل بن أ يب طالب، ويؤمنون بتناخس ال رواح.. ومازالت 

 أ ساطري وس.. ودلى ال كراد معتقدات وأ ساطري حول الشمس والقمر والسحر ل ختتلف كثريا عنتقدس الثعبان واحليواانت والطاو 

 .العرب

وميتكل ال كراد حياة ثقافية ثرية مس متدة من الفللكور والتارخي وال داين وترااث أ دبيا من الشعر والقصص، ويلخص الالوك )الشعر 

 نبل والفروس ية.الكردي( مزاج ال كراد املعجب ابلعشق والبطوةل وال 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/42EA3A19-9020-49E2-B8A8-9A6A8DD8FD00.htm#TOP
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ومن رواد ال دب الكردي املال أ محد اجلزيري يف القرن العارش الهجري، والشاعر أ محد اخلاين مؤلف أ رىق منظومة ملحمية كردية ويه 

( مؤسس عمل صناعة الشعر الكردي وهو من أ عظم انظمي الشعر الغنايئ وتعد أ شعاره مبرتية 1652 - 1591"مم وزين" ويعترب اخلاين )

الش يخ جالل ادلين الرويم أ حد أ مه مؤسيس ورواد الصوفية، ويبدو أ ن اخلاين قد تأ ثر كثريا ابلرويم، وقد أ عد قاموس عروض  أ شعار

مقفى يؤسس لعمل صناعة الشعر الكردي، ومن شعراء القرن التاسع عرش انيل )املال خرض بن أ محد الاكييل( واكن ينظم ابلكردية 

فى بيك بن محمود صاحب قران( وسامل )عبد الرمحن بن محمود صاحب قران( وماهور )املال أ محد بن والفارس ية والعربية، وكردي )مصط

 عامثن البلخي(.

 اترخي ري الكبري يفها الثان الطبيعة اجلغرافية ل  كاميه ومتكررا من حيث احداثه.يعترب اترخي كردس تان اترخيا متنوعا من حيث املسامهني ف 

جاء هنا حروب التفن الناحية العسكرية اكنت الوقائع واحلروب حمكومة جبغرافية وطوبوغرافية البدل فثال اكنت احلروب تمتزي اب  كردس تان

. عامل ادلوةلهو احد مادى اىل ضعف التنظمي العسكرى اخلاصض ابجليوش النظامية و اىل القالع واجلبال واكنت املعارك املفتوحة قليةل مما 

هند اصةل بني ال يةل الو كام ان وعورة املنطقة القت بظلها عىل الفعاليات التجارية فعىل الرمغ من حقيقة ان كردس تان يه احد املعابر القل 

يق جتاري ل اىل طر وافريقيا لوالغرب من هجة الغرب فان كردس تان مل تتحو والصني وايران واس يا الوسطى من هجة الرشق والعراق والشام 

اصال  موجودة ذي شأ ن بل اكنت ابلحرى معربا للجيوش وجهرات الشعوب مما اضفى علهيا حاةل عدم الاس تقرار، تكل احلاةل اليت اكنت

ود تكل يعة اجلغرافية هذا يف الادوار اليت شهدت وجزئة البدل اىل عدد من الامارات واليت بدورها اكنت احدى نتاجئ الطب جت  بسبب

 الامارات. من هنا فان اترخي كردس تان ملئ ابلحداث املتكررة فالتارخي يكرر نفسه يف كردس تان ابس مترار.

 كريت وانهت شهدت اول اتصال بني الفاحتني املسلمني و الكرد اى بعد فتح حلوان وت18حسب بعض املؤرخني املسلمني فان س نة 

ابيه  روى عن اكن هناك اتصال اس بق بني الكرد و الاسالم حيث ان احد الصحابة اكن امسه جاابن الكردي وابنه اكن يدعى مميون وقد

د رس يزدجر اس توىل اجليش الاساليم عىل حلوان حيث يعتقد انه اكن اول اتصال بينه وبني الكرد واكن املكل الفا بعض الاحاديث.

و وجه امري  هت ثالثة جيوشًا لفتح اجلزيرة . 18كريت ارسل سعد بن اىب وقاص ابمر من معر بن خطاب س نة معسكرا هبا، وبعد فتح ت

هت 18ل شديد.وبني م( جيشًا حنو شهرزور مل ينجح يف مسعاه فوجه الهيا جيشًا أآخر متكن من فتحها بعد قتا642هت )21املؤمنني معر س نة 

 هت اشرتك الكرد مع الفرس يف ادلفاع عن أ لحواز وغريها . 23و 

والعباس ية يطول ذكرها كام نشاءت يف الادوار املتاخرة للعرص هذا وقد حصلت ثورات اايم اخلالفة الراشدة و اخلالفتني الاموية 

وهذا وقد اصاب كردس تان ما اصاب ابيق العامل الاساليم من الويالت عىل يد  العباىس امارت مس تقةل أ و ش به مس تقةل يف كردس تان.

سادها س نني عديدة و اخلوارزميون م( واس مترت يف ف 1037 –هت 429املغول ومن قبلهم قبائل الغّز اليت عاثت يف الارض فسادًا )

م( عىل كردس تان مث اكن 1231-هت 628م( اذلين اهلكوا احلرث والنسل من قبل قائدمه جالل ادلين خوارزم شاه س نة )1217-هت 614)

من  م( كام غزوا منطقة داير بكر، وبعد ذكل و اايم هولكو اكبدت كردس تان1247-هت 645الغزو املغويل اذلي دمر شهرزور س نة )

ويالت املغول واصيبت بنكبات شديدة وبعد قرن ونصف من الزمان اجتاحت كردس تان و بقية بالد تكل أ ل رجاء موجة جديدة من املغول 

م. وقد عاا تميور لنك الامري الكردي رشف ادلين  1401 -هت 804بقادة تميورلنك ارتكبت فهيا فضاحئ كثرية ومن ذكل مما حصل عام 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/42EA3A19-9020-49E2-B8A8-9A6A8DD8FD00.htm#TOP
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اكنت هناك دوًل أ خرى مهنا دولتان تركامنيتان هام  تاب الشهري )رشفنامة( اذلي يعترب اول كتاب يف تأ رخي ال كراد.البدليىس صاحب الك 

الآق قوينلو )اخلروف ال بيض( والقرة قوينلو )اخلروف أ ل سود( قامت الثانية ابلقضاء عىل الامارات الكردية واكن اخلالف املذهيب بني 

 وينلو الش يعية من أ ل س باب الرئيس ية.الكرد الس نة ودوةل القرة ق

لكرد الشاه و ااس تطاع الشاه اسامعيل الصفوي الانتصار عىل دوةل أ لق قوينلو وسلهبم ممتلاكهتم وبسبب من اخلالف املذهيب بني 

 نت قلعة مناكعد ان ب اصاب الكرد ظمل شديد عىل ايديه ومن اجلدير ابذلكر ان الشاه املذكور هو اذلي قام بتحويل ايران اىل دوةل ش يعية

 لصفوية.دلوةل اقالع الس نة وىف الطرف الآخر اكنت دوةل فتية اخرى يه ادلوةل العامثنية يف غرب الاانضول يه املنافس املس تقبيل ل

 م( بني 1514 –هت  920)س نة  Chalderanحتولت كردس تان مرة اخرى اىل مرسح للقتال بني قوتني واكنت املعركة الشهرية تشادليران 

 الإمارات لقضاء عىلاكنت س ياسة الصفويني وعىل ما يقول املؤرخ الكردي )امني زىك( ترتكز يف ا ادلولتني بداية تقس مي كردس تان بيهنام.

  كبرياً بدلييس دوراً مري ال الكردية واحالل حاكم من القزلباش الش يعة ماكن حاكهما احملليني اما ادلوةل العامثنية فاتبعت س ياسة اخرى اكن لل  

 فهيا الا وىه ابقاء ال مراء يف مناصهبم و وضع انظمة ادراية تتفق مع رغبة الاهاىل.

كرب فهيا ارس أ ل  ان تقس مي كردس تان ووضع احلدود بني ادلولتني مل يوقف احلروب بل اس مترت احلروب جساًل بيهنام اكنت كردس تان اخل

نية من وةل العامثبعد قرن من الومان غريت ادل اع بني قوتني متنازعتني.وحلقها ادلمار اذلي يلحق بلك البالد اليت تكون مرسحا للرص 

حياة  خرية منويف الادوار أ ل   س ياس هتا بعد امنت رش الصفويني فبدأ ت حركة لتطبيق س ياسة مركزية و القضاء عىل الامارات الكردية.

ب مما اكن بيع املناص والرشوة ابعة للعامثنيني تعاين من الابزتاز و ادلوةل العامثنية وبسبب من انتشار الفساد الإداري فهيا اكنت الولايت الت

عامثنيني ا عن اليشعل انر الثورة بني شعوب املنطقة وذلكل اكنت الثورات متكررة كام اكنت حماولت انشاء الامارات و الاس تقالل هب

م و انهتت س نة 1880–هت  1297دية، بدأ ت س نة مس مترة و من ذكل ثورة الش يخ عبيد هللا الهنري وهو من ش يوخ الطريقة النقشبن

الامارات الكردية امارة بواتن )اجلزيرة(  م، ومن 1864 -هت 1281م وحركة عز ادلين شري البواتإ اليت انهتت س نة 1883 –هت 1300

م لطاعته ره لعادهتحيث بسبب من عصيان النساطرة و اضطرا 1848الىت اعلن اس تقاللها أ مري حمنك هو بدرخان ابشا و اهنارت س نة 

د امللقب مريها محمكام شهدت منطقة رواندوز امارة سوران القوية اليت اش هترت اايم ا تاكلبت عليه اوراب وتدخلت دلى العامثنيني ضده.

نيني م وسقطت بأ يدى العامث1810–هت 1225ابل عور واكن امرياً حازما وطبق الرشيعة الاسالمية اايم حمكه، تأ سست تكل الامارة عام 

ع رت يف التوسو اس مت بعد اربعة عقود من الزمان ومن الامارات املشهورة الامارة االباابنية اليت تأ سست به القرن السادس عرش امليالدى

 وطًا.ارات سقحىت اصبحت حتمك ما يقابل اليوم حمافظة السلامينية ومعرت حىت هناايت القرت التاسع عرش امليالدى فاكنت اخر الام

لغاء اخلالفة الاسالمية عام ويف القر  ضد السلطات الكاملية و  Peeranقامت ثورة الش يخ سعيد بريان  1924ن العرشين امليالدى وبعد اإ

عادة اخلالفة الاسالمية وان اكن الهدف القويم املمتثل يف اخلالص من الظمل و القهر موجودًا أ يضا الا ان الثورة اخفقت  اكنت هدفها اإ

د من اتباعه هذا وقد اتبع كامل مصطفى س ياسة اذابة الاكراد و عدم الاعرتاف بوجودمه القويم ومت تسميهتم ابكراد ومت اعدام الش يخ وعد

حيث ان اس مترار املقاومة السلحة اليت بدأ ت هناية س بعينيات  1991اجلبال واس متر احلال عىل هذا املنوال حىت حرب اخللي  الثانية 
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ديدة اجربت السلطات الرتكية عىل الاعرتاف بوجود الاكراد ورفع احلرض عن اس تخدام اللغة الكردية القرن العرشين الظروف ادلولية اجل

 اخل لكن قرارات العلامنية الكاملية هذه حماطة ابل لوف من القيود واحملظورات.…يف التخاطب يف ال ماكن العامة

تني وزالت لكزي مر كومته املس تقةل فوقع القتال بينه وبني الإنويف كردس تان العرق اعلن الش يخ محمود بعد احلرب العاملية ال وىل ح

ان يتطور بعد م اىل اعطاء احلمك اذلايت يف قسم من كردس تان ميكن ا1920وقد اشارت معاهدة س يفر ادلولية س نة  حكومته من الوجود.

ن ة من كردس تازاء كبري مس تقةل كبرية مضت الهيا اجالعديد من القيود والتشديدات اىل اس تقالل فامي نصت املعاهدة عىل انشاء دوةل ارمنية 

س تان ت يف كرداس مترت الثورا الا ان تركيا افشلت املعاهدة وحلت معاهدة لوزان بدلها و الىت قضت عىل اية ابرقة امل دلى الكرد.

كرب من لقسم ال  اانية حيث خضع العراق ، بدأ ت اول مع ثورات البارزانيني يف ال ربعينيات من القرن واس مترت لغاية حرب اخللي  الث

دارة حملية س نة  ل و ماتزا1994س نة  حتولت اىل حكومة فيدرالية الا ان القتال نشب بني احلزبني املتنافسني 1991كردس تان العراق اىل اإ

 ذيول القتال مس مترة.

آغا )مسكو( من قبيةل )شاكك( فشلت كسا 1922اما كردس تان ايران فقد شهدت س نة   ئدها، هذا وقدبقاهتا رمغ براعة قاحركة اسامعيل أ

وى  تعمر سملمجهورية يف اقسام من كردس تان ايران عرفت جبمهورية كردس تان ومجهورية هماابد بقيادة القايض محمد  1946قامت س نة 

بسط  نحصلت مصادمات بني أ ل حزاب الكردية و السلطات الايرانية اسفرت ع 1978س نة واحدة. وبعد الاطاحة بنظام الشاه س نة 

حية ىه الض  الس يطرة الاكمةل لل خرية عىل كردس تان وهكذا فان تأ رخي كردس تان ملئ ابحلروب، حروب ادلول املتصارعة حيث كردس تان

هتم ويمل مع ش تاجيمنذ زمن طويل وال كراد  لمون بوطن قويم كومات وااع الاكراد ضد الاكراد ،الرئيس ية فهيا وااع الاكراد ضد احل

ليت يوجد قبل ادلول ا. ومل ت والتقاليد والتارخي وغريها من املظاهر الثنية جتعل ال كراد يرغبون يف تأ سيس دولهتم اخلاصة هبم مشلهم، فاللغة

يران.  فهيا أ قلية كردية بذكل سواء يف تركيا أ و العراق أ و سوراي أ و يف اإ

ذ اس تطاعوا أ ن  ققوا يف "املالذ الآمن" اذلي وفرته حامية أ صبح ل كراد العراق وضعا خاصا هب 1991لكنه وبعد حرب اخللي  الثانية عام  م اإ

ديد، الطريان ال مرييك والربيطاين "كياان خاصا ابل كراد".طبع الانقسام التقليدي اذلي تعيشه الساحة الكردية العراقية "الكيان الكردي" اجل

الوطين الكردس تاين، اذلي يزتمعه جالل الطالباين، ويرتأ سها ادلكتور فتوجد هناك "حكومتان" رئيسيتان اإحداهام يف السلامينية اتبعة لالحتاد 

يران  .43برمه صاحل ولها عالقات متينة مع اإ

سعود والثانية اتبعة للحزب ادلميقراطي الكردس تاين ويه يف أ ربيل وقريبة يف حتالفاهتا من تركيا ومن احلكومة املركزية يف بغداد ويزتمعها م 

حسب موظفهيا من لك الإدارات العامةل يف كردس تان  1991قررت بغداد يف أ كتوبر/ترشين ال ول  نيرشوان برزاين. الربزاين ويرتأ س حكومهتا

، وقد اس تغل احلزابن 36العراق بعد حظر الولايت املتحدة ال مريكية عىل الطريان العرايق التحليق فوق املنطقة الواقعة شاميل خط عرض 

قام  1991ويف مايو/أ اير  ن أ مور املنطقة بأ نفسهم ابلتعاون مع املنظامت ادلولية وحتت حامية الطائرات الغربية.التقليداين الوضع فأ صبحوا يديرو

                                                 

 .2814/ربيع الثاني/17- 7200/آيار 6ااالحد  -سيد يوسف ، المستقبل العربي من منظور غربي ، شبكة النبأ المعلوماتية - 43
http://www.annabaa.org/index.htm  
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جراء انتخاابت لتشكيل برملان هلم وتناصف احلزابن الرئيس يان مقاعد هذا الربملان، وأ علن عن تشكيل حكومة يف يوليو/متوز  . 1991ال كراد ابإ

 .  احلزبني ما لبث أ ن تالىش وحل حمهل التناحر والاقتتالبيد أ ن التنس يق بني 

قبل حرب اخللي  الثانية اكنت املناطق الكردية تعيش حاةل من عدم الاس تقرار بسبب الاشتبأاكت املسلحة اليت اكنت تندلع بني احلني 

ما دب اخلالف بني أ كرب فصيلني س ياس يني كرديني مل يتغري الوضع كثريا اإذ رسعان  1991والآخر مع احلكومة املركزية يف بغداد، وبعد عام 

حزب العامل الكردس تاين واحلزب ادلميقراطي الكردس تاين اس تعان أ حدهام ابلطرف العرايق وحاول الآخر الاس تعانة بأ طراف خارجية. واكنت 

 أ برز حمطات الرصاع بيهنام عىل الوجه التايل: 

  د تصاعد بني احلزبني )حزب العامل الكردس تاين واحلزب ادلميقراطي الكردس تاين( بع 1994اندلع قتال رشس يف مايو/أ اير

 اخلالفات بيهنام. 

  تدخل اجليش العرايق فلىب طلبه ووجه رضابت شديدة لقوات الطالباين.  1996طلب مسعود الربزاين يف أ غسطس/أآب 

 ون يف شهر ومل ينجح كذكل وقف اإطالق النار املقرر أ ن يك 1996يف أ كتوبر/ترشين ال ول  تعرث اإعالن التفاق بني احلزبني

 رمغ الرعاية ال مريكية والربيطانية والرتكية للمبادرة.  1996نوفرب/ترشين الثاين 

  م اتفاقية جديدة. 1998وقع الطرفان وبوساطة أ مريكية يف سبمترب/أ يلول 

 هم من قتياًل معظم  40اس مترت لعدة أ ايم وأ دت اإىل سقوط  2000زبني يف يوليو/متوز نشبت مصادمات مسلحة بني قوات احل

 مقاتيل حزب العامل الكردس تاين. 

  يهنا قلعة اس متر بصورة متقطعة عىل مدى أ س بوعني يف عدة مناطق، من ب  2000نشب قتال أآخر بيهنام يف منتصف سبمترب/أ يلول

 بني مصارعهم. ديزة ورانية وزييل. ولقي العرشات من اجلان 

  احد. عندما أ علن حزب العامل الكردس تاين وقف اإطالق النار من جانب و  2000أ كتوبر/ترشين ال ول  4توقف القتال يوم 

  حملاوةل  2002تعرض ادلكتور برمه صاحل رئيس احلكومة الكردية ابلسلامينية وعضو احلزب ادلميقراطي الكردس تاين يف أ بريل/نيسان

  أ نصار الإسالم الكردية بتدبريها وقد نفت ذكل.اغتيال اهتمت جامعة 

تهتم منظامت حقوق الإنسان ادلولية بغداد ابلهتجري القرسي لل كراد والرتكامنيني من كركوك وخانقني ومخمور وس نجار وطوز 

عراقية قد خورماتو وغريها من املناطق يف اإطار برانم  "التعريب" اذلي تطبقه. وتذهب هذه املنظامت اإىل أ ن السلطات ال

اس تولت عىل ممتلاكهتم وأ مواهلم، وُجرد اذلين مت هتجريمه اإىل املناطق اخلاضعة لس يطرة قوات املعارضة الكردية من لك ممتلاكهتم 

 .44وحسبت مهنم بطاقاهتم المتوينية، كام تذكر منظامت حقوق الإنسان

                                                 
 2009،شباط  82-25مركز العروبة للدراسات االستراتيجية ، ورقة بحثية القيت في مؤتمرمستقبل العروبة في القرن الواحد و العشرين ، فالح عبد الجبار، - 44
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من رمح الإمرباطورية العامثنية املقدسة. وتقاطعت مصائرمه  الكهام قد خرجا العرب والكردومن هذا الاس تعراض التارخيي ميكننا القول بأ ن 

 القومية الس ياس ية والإقلميية والثقافية بفعل الانتقال من الإمرباطورية العلية، هذا الشلك الس يايس فوق القويم، بل ما قبل القويم، اإىل ادلوةل

ثنيات أ خرىاحلديثة اليت مجعهتم قرساً )يف اإطار العراق وتركيا(  ذاً، حىت تكتيس الفوارق يف املذهب لك هذه القوة . مع اإ ما اذلي حصل، اإ

ليه، ويف  التدمريية يف الإقصاء، ولك هذه القدرة عىل توليد الغضب والقتل عىل الهوية ليست املشلكة يف الاختالف، بل يف طريقة النظر اإ

 . بقميه وعقهل -تأ ويهل، ويف حامهل الاجامتعي 

بس بٍل ش ىّت، وأ ن الثقافة يه أ داة هذا التحديد. ولعل  االسوس يولوجية عن القوميات أ ن امجلاعات حتدد نفسها ومعىن وجوده ادلراساتاإن 

صةل “من بني أ قدم أ شاكل التنظمي الاجامتعي هو القبيةل اليت تقوم ثقافهتا عىل أ يديولوجيا النسب ال بوي )أ و ال مويم عند الطوارق(، وأ ن 

، وأ ن هذا النسب هو ما ميزّي جامعًة عن أ خرى، عىل رمغ معرفة ”قبيةل“هام من أ قدم تعيينات امجلاعة املنغلقة املسامة ” دلمصةل ا“و ” الّرمح

ما حقيقية أ و متخيةل ما يكون اجلوار، أ و التصاهر، وس يةًل خللق جامعٍة  فغالباً  :ال نرثوبولوجيني، بعد دراسات مس تفيضة، أ ن القرابة يه اإ

ولعل ال داين يه الشلك الالحق لالنتساب، وتعيني الهوية. ول يقترص ادلين عىل متيزي جامعة املؤمنني  در من نسٍب مشرتكجديدٍة ل تتح

”. ش يعًا ومذاهب“عن جامعة أ خرى تنمتي اإىل حقٍل ديين أآخر، بل اإن ادلين الواحد ينقسم بفعل تطوره اإىل مدارس نسمهيا يف العربية ادلارجة 

 . من هذه الانقسامات القامئة عىل تنوّع التأ ويل، وتنوع الرؤى واملصاحل واملشارب وليس مثة دين خيلو

محلت  ولقد تأ سست اإمرباطورايت املايض عىل الهوية ادلينية العابرة للقبائل وال قوام )جتمعات غري قبلية(. فالإمرباطورية الرومانية املقدسة

وأ رثوذكس ية )الطريق القومي(، مث لحقًا  (نقسمت املس يحية اإىل اكثوليكية )عقيدة التثليثشعةل املس يحية وانقسمت لحقًا اإىل شطرين، مثلام ا

   .اإىل بروتس تانتية )احتجاجية( واكثوليكية. ومل تتوقف الانشطارات حىت اللحظة

مرباطورايت عدة عىل أ ساس الإسالم، اكن أآخرها الإمرباطورية العامثنية، السنّية احلنفية، املتساحمة مع املذاهب السنّية ال خرى  نشأ ت اإ

ته، )املالكية، الشافعية، احلنبلية(. ويف هذه الإمرباطورايت يقوم التنظمي الاجامتعي عىل هرمية )تراتب معودي( يقف املسلمون الس نّة يف مق 

و دفع العشور من املسمل، واجلزية والفيصل ال سايس بني املسمل وغري املسمل ه .يلهيم املسلمون الش يعة، فاملس يحيون، فالهيود، فبقية ال داين

ّمي. وقد حتّول هذا النظام، تدرجييًا، بعد الإصالحات العامثنية )بني عايم  (، اإىل ما يُعرف بنظام املزلل، حيث تعيش لك 1870و  1840من اذّلز

لعرايق ال ول ببعض هذه التنظاميت جلهة متثيل جامعة دينية )عدا املسلمني( وفقًا لقانوهنا، وختتار ممثلهيا دلى الباب العايل. واحتفظ ادلس تور ا

املس يحيني )النصارى حبسب ادلس تور( والهيود )املوسويون حبسب تعبري دس تور عهد ذاك(. لكن الانتقال من عرص الإمرباطورية املقدسة 

اواة أ ي فرٍد مع أ ي فرٍد أآخر، مسلامً أ و ذميًا. اإىل ادلوةل القومية احلديثة جاء مرباكً وعائيًا؛ فادلوةل احلديثة تقوم عىل مبدأ  املواطنة، أ ي مس

 .حسبنا الإشارة اإىل أ ن كرثة من الإسالميني ما يزالون يمتسكون مببدأ  أ هل اذلمة، أ ي الهرمية القدمية اليت تلغي املساواة

ملذاهب، أ ي املسلمني. فادلوةل العامثنية يصح أ يضًا عىل العالئق بني أ هل ا "وما يصح عىل العالئق بني الرعااي املسلمني والرعااي من "أ هل اذلمة

   .اكنت تستبعد من الإدارة واجليش لّك من ل يتحدر حتدرًا سنّياً 

يف ظل الانتداب، اكنت البريوقراطية واجلهاز العسكري  (1921)ورثت ادلوةل العراقية الوليدة هذه املشلكة. فلحظة تأ سيس ادلوةل العراقية 

واحلديث هنا عن املدن ت فاكنوا أ هل جتارة وأ عامل، شأ ن املوسويني. وقد رفض املسلمون فكرة املساواة:  من أ هل الس نّة. أ ما الش يعة ت

، فش يوخ العشائر وال رشاف، مثاًل، اكنوا يرفضون املساواة مع أ تباعهم من الفالحني، أ و أ بناء احلرفيني. ومعروف أ ن أ ول رئيس وزراء عرايق

عرتة الكيالنية )أ رشاف(، اكن  تقر الضباط العراقيني من اجليش العامثين ل هنم اكنوا "بال أ صل"، أ ي الش يخ عبد الرمحن النقيب، وهو من 
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وهبذا املعىن، فاإن القمي ادلينية، والقمي الاجامتعية، اكنت مياةل اإىل الانغالق واملفاضةل والتفريق، ل اإىل الانفتاح واملساواة . أ بناء فقراء املدن

برزت احلاجة اإىل أ يديولوجيا أ و نظامز قمٍي جديد، هو القومية )أ و الوطنية(، اليت تعيل شأ ن ال مة )القوم(، أ و الوطن، والتوحيد. ومن هنا 

رساء مبدأ  املواطنة. ويشلك  . الوعاء املادي للجامعة أ دت ال يديولوجيات القومية هذا ادلور يف خلق امجلاعة القومية، بتقويض مبدأ  الرعااي، واإ

. أ مل يكن شعار الثورة الفرنس ية: "حرية، اإخاء، 45من جممتع الرتاتب الهريم )العمودي( اإىل جممتع التجاور املساوايت )ال فقي( هذا انتقالً 

 . "مساواة؟

ودلت الوطنية العراقية خالل ثورة العرشين يف املدن الكربى، وخباصة بغداد، عىل يد عدد من جتار املدن، وعىل رأ سهم التاجر الش يعي 

من ساكن البالد(، فاإهنا اضطلعت بدور صانع ال فاكر،  %24بو المتن، مؤسس احلزب الوطين. وعىل رمغ أ ن املدن اكنت ضعيفة جعفر أ  

وحمّرك المتّردات عىل سلطة الانتداب. وقد نّظم جعفر أ بو المتن وأ قرانه أ ول تظاهرات حديثة عىل شلك مودل نبوي )طقس س يّن( وموكب 

يذااًن بولدة الوطنية العراقية وسط عرب املدن)عًا، فاكن هذا الطقس اجلديد حسيين )طقس ش يعي( يف أآن م   .املودل ت املوكب( اإ

راق ت مبوازاة ذكل اكن الضباط الرشيفيون ت ومه الضباط العراقيون اذلين تركوا اجليش العامثين والتحقوا ابل مري فيصل مكل سوراي، فلوك الع

نشاء دوةل عربية كربى. واكنوا، يف جانب من معلهم ونشاطهم، يعززون اس تقالل العراق ميّالني اإىل الفكرة القومية العرب  ية، متطلعني اإىل اإ

)النشاط الوطين( ويعملون يف جانب أآخر عىل جتاوز ذكل ابجتاه كيان عرويب أ وسع. هنا تمكن نقطة أ خرى من املشألك املقبةل عىل العراق 

( والقويم )العريب(. ذكل أ ن العراق، كام رمست حدوده الإدارة الكولونيالية الربيطانية، اكن يضم بني اجلديد، ويه التقاطع بني الوطين )العرايق

توحيده  دفّتيه أ قوامًا عدة: كردية، أآشورية، تركامنية، اإىل جانب القومية ال كرب عددًا: العربية. وهو يضم مجموعة أ داين وطوائف ومذاهب. واكن

قص  .اء ربع ساكنه. أ ما توحيده عىل ال ساس ادليين ت املذهيب، فيعين تقس ميه اإىل نصفنيعىل ال ساس العرويب يعين اإ

قلميية تبحث عن أ مة، ل أ مًة )جامعة قومية( تبحث عن دوةل، وبوسعي اجملازفة ابلقول اإن أ زمة حبثه عن هوية عام  ل  1921اكن العراق دوةل اإ

   .تقل حدة عن أ زمة حبثه عن هوية حالياً 

، املندوب السايم الربيطاين، (Cox) ما دار بني ال مري فيصل )قبل تتوجيه( والسري برييس كوكس 1921عبري عن أ زمة الهوية عام لعل أ برز ت 

دوةل عراقية واحلامك الفعيل للعراق. رشح كوكس للمكل املقبل فكرة التنظمي الس يايس اجلديد يف املنطقة: دوةل تركية شامًل، ودوةل كردية جماورة، و 

ابن رب العراق(. اعرتض فيصل بدبلوماس ية قائاًل:أ نت تعطيين دوةًل حماطًة ابل عداء. فمثة الرتك )اذلين حاربنامه( شامًل، والسعودية )أ و )لع

ين(، وأ ن أ غلبية عرب العراق من الش يعة؛ فاإن ذهب ال كراد يف دوةل، وفقًا ملبدأ    سعود احملارب( جنواًب. وأ وحض فيصل أ نه عريب شافعي )س ُ

وهبذا الرتتيب ابت العراق  .فاإن فيصل س يجلس عىل عرش مملكٍة ذات أ غلبية ش يعية لن تس تقمي هل. وافق كوكس عىل ذكل الرأ ي،لقوميات ا

نة مقابل  45دوةًل متعددة القوميات، وذات وزن س ين ماكئف تقريبًا للش يعة ) .)يف املئة لبقية املكوانت 3يف املئة للش يعة، و 52يف املئة للس ُّ

  

مةول عن طريق اعادة النظر يف مسببات و موانع الاندماج داخل الكيان  كن اكن عىل ادلوةل اجلديدة أ ن حتل مشلكة الاندماج الصانع لل 

 :أ ل و هو ادلوةل العراقية اكلآيتالقويم الواحد 
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  قضااي الاندماج والمتزق أ ول :

تنمتي اإىل حقل الطبيعة، بل اإىل ميدان التنظمي الثقايف ت الاجامتعي، ويه تتأ سس ل تمنو ال مم والقوميات يف احلقول أ و عىل ال جشار، فههي ل 

يطاليا وأ مرياك، فدول  .بأ شاكٍل عدة دخل العامل عرص القوميات منذ الثورة الفرنس ية أ واخر القرن الثامن عرش. مث تبع فرنسا لك من أ ملانيا واإ

آس يا وأ فريقيا   .أ مرياك الالتينيةم وأ

جود هجاز س يايس مركزي، ووجود نظام اتصال ثقايف موحد )اللغة، اجلرائد، الكتب، اجلامعات( ونظام اتصال مادي )طرق تنشأ  ال مم من و 

وات وجتارة وأ سواق(، متداخةل، متاكمةل، متفاعةل، يف اإطار رقعة جغرافية حمددة. العراق مّر هبذه املرحةل التأ سيس ية بشلٍك أ ويل خالل الس ن

سع عرش ومطلع القرن العرشين، بفضل الإصالحات العامثنية اليت أ دخلت سكك احلديد، وخطوط التلغراف، واملدارس ال خرية من القرن التا

اكان أ كرث الرشدية، واخلدمة العسكرية ادلامئة، وتوحيد هجاز الإدارة يف بالد الرافدين ومركزته يف بغداد. اإل أ ن فرتة الانتداب والعهد املليك 

املشاركة الس ياس ية )يف الوزارات  :توحيد واملركزة. ولعل أ مه عنرص يف معلية الاندماج هو مشاركة الساكن، ونعين بذكلعنفوااًن يف ميدان ال 

النفطي(،  والربملان والانتخاابت(، واملشاركة الإدارية )يف ادلوائر املدنية والقضائية لدلوةل(م واملشاركة الاقتصادية )يف عقود ادلوةل والريع

ين أ دى دوراً طاغيًا يف اجملال العسكري  (.ثقافية )يف التعلمي والإعالم واملعلوماتواملشاركة ال  ذا قلنا اإن العنرص الكردي العريب الس ُّ ل نغايل اإ

الش يعية ة والس يايس والإداري، بيامن أ دى العرب الش يعة واملوسويون دورًا طاغيًا يف اجملال التجاري وال عامل احلرة. وهبذا املعىن اكنت املشارك

يف اجملال الس يايس )الوزارات، رئاسة الوزارة(، ويف الوظائف مضن اجلهاز الإداري، ويف الربملان )بشقيه جملس النواب وجملس ال عيان( 

د مل تربز شاكوى أ و اعرتاضات عىل هذا المتثيل يف العهو .ضعيفة وحمدودة. ومل تأ خذ هذه املشاركة يف التحسن اإل يف أ واخر العهد املليك

واهّتم عهد ”. قُطريهتا“امجلهوري ال ول، أ و امجلهورية ال وىل لعبد الكرمي قامس، عىل رمغ أ هنا مل حتظ بشعبية تذكر يف العامل العريب بسبب 

ةل والعشرية، ابلحنياز، بل ابلتحامل الطائفي. أ ما امجلهورية الرابعة )عهد البعث(، فُتعّد مجهورية العائ (امجلهورية الثالثة )عبد السالم عارف

  .مجهورية موٍز من طراٍز خاص

ففي هذه الفرتة تدّإ المتثيل الس يايس للش يعة بسبب طغيان العسكر، وبسبب افتقار املؤسسة العسكرية اإىل مشاركة ش يعية ملحوظة 

ابية ملقاليد احلمك يف )لعوامل كثرية قرسية وطوعية(، هذا عىل الرمغ من وجود مؤسسات متثيلية )جملس وطين(، بسبب احتاكر خنبة قر 

وملا اكنت ادلوةل العراقية دوةًل ريعيًة ”. جملس ال من القويم“أ و ” جملس الوزراء“أ و ” القيادة القطرية“و ” جملس قيادة الثورة“هيئاٍت مثل 

ن الفوارق الاقتص ادية بني املناطق أ خطر من نفطية، فاإن توزيع الرثوة، عرب ادلوةل، اكن ينحى املنحى الاحتاكري نفسه. ول أ دري من قال اإ

ذ من شأ هنا أ ن هتز أ راكن النظام الس يايس ت الاجامتعي، ومتّزق النس ي  الوطين   .46هذه الفوارق بني الطبقات، اإ

  

هناك عدة رؤى. فرجال ال عامل، مثاًل، ينس بون هذا احلرمان اإىل الطابع "الاشرتايك"، أ ي ادلوليت لالقتصاد، وهو اقتصاد أ وامري، قرسي، 

أ ي اقتصاد سوٍق حرٌّ مفتوح. وهناك تفسريات يسارية وليربالية ترى أ ن املشلكة تمكن يف الطابع التسلطي أ و التواتليتاري للنظام الس يايس،  ل

ك نانظام احلزب الواحد وال يديولوجيا الواحدية. ومييل حنا بطاطو، أ كرب مؤرخ لتارخي الطبقات الاجامتعية يف العراق، اإىل هذا التأ ويل. وه 

تأ ويل اثلث ينرش وسط طبقة رجال ادلين، ويتأ صل يف احلراكت الإسالمية الش يعية، ينسب احلرماانت اإىل وجود طائفيٍة س ياس يٍة مقصودة، 

                                                 
46 - Vali,Abbas, Modernity and the Stateless: The Kurdish Question in, Iraq, Iran and London, I.B. 

Tauris, 2002, P203-299,ISBN: 1-86064-050-8 
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بقيت هذه الرؤى، الاقتصادية والس ياس ية وادلينية ت املذهبية، متجاورًة، يصادفها املرء يف النقاشات والسجالت، رسًا ، بل تدمريية أ يضا

ية. ولعل الواقع الفعيل هو مزجي متفاوت من هذه التفسريات لكها، خيتلف ابختالف املراحل. لكن الثّابت هو وجود تذمر ش يعي أ علن وعالن 

يف اإطار ما يعرف بت "الانتفاضة العراقية ضد حمك البعث" بعيد هزميته يف مغامرة  1991عن نفسه ااحًة وهجارًا خالل متّردات عام 

  .47الكويت

  منابع التوتر الطائفي اثنيا :

  :هناك عدة منابع

اذلي أ رىس حقوق اجلنس ية عىل أ ساس "التابعية العامثنية" اليت مل يكن لك  :،1924 أ  ت لعل أ قدم وأ كرب منبع هو قانون اجلنس ية العرايق للعام

فتسجل اتبعيهتا لإيران القاجارية، الغرمي ال كرب فثاًل اكنت عشائر وعوائل وبدلات كثرية تهترب من التجنيد الإجباري،  .الساكن يمتتعون هبا

  .للباب العايل يف اسطنبول

 .وقد ُطبق قانون اجلنس ية اجلديد بشلك س يايس ضد اجملهتدين الش يعة ممن عارضوا الاس تفتاء أ و أ فتوا بوجوب مقاطعة ادلوةل اجلديدة

نسانية يف عهد امجلهوريتني الثالثة )عارف( والرابعة )صّدام(، وخباصة خالل احلرب العراقية ت  48وجتدد تطبيق قانون اجلنس ية بطريقة لاإ

نسان، اقُتلعوا اقتالعًا، وُجردوا من جىن العمر، وأ هينوا يف أ معق أ عامق انامتهئم.  يرانية، وراح حضيته حنو ربع مليون اإ ولقد زرت معسكرات "الإ

 -أ كد الصحفي فاحل عبد اجلبار اذلي شهد بعينة حال هؤلء املواطنيني كام49" جدهتم يف غربة ثقافية عن اجملمتع الإيرايناملهجرين يف املنايف، فو 

واكنت تكل أ كرب  .بل هيتفون حبياة الرئيس العرايق اذلي طردمه أ مام أ نظار اخملابرات الإيرانية الإسالمية، طمعًا يف عفٍو وعودٍة اإىل ادلاير

  .التواتليتاري القبيلحامقات احلمك 

وقد جسل ادلارسون نس بًة عاليًة مهنم يف غرف التجارة، واحتاد الصناعيني،  :ب ت اكن الش يعة ينعمون مبجال واسع يف التجارة وال عامل

عن أ رديهتا وجاءت امليول التمنوية ادلولتية، برصف النظر .  واملقاولني. وهذا أ مر طبيعي يف ضوء اجتاه الس نّة حنو الإدارة واجليش

وذ ال يديولوجية، أ و نيات منفّذي هذه الس ياسات، لمتد س يطرة ادلوةل )تأ ماميً أ و حرمااًن( اإىل اجملال الاقتصادي، فأ دى ذكل اإىل تقويض نف

جازات الاس ترياد والتصدير أ دى اإىل احتاكر ضيٍق للمناف ع الاقتصادية التجار ورجال ال عامل الش يعة. كام أ ن احتاكر ادلوةل لتوزيع العقود واإ

  .اقترص عىل ش باكت القرابة والش باكت احلزبية املوالية لشخص الرئيس اخمللوع

، وخباصٍة طقوس عاشوراء، من جمالس عزاء ومواكب أ دت الإجراءات العلامنية املتشددة اإىل تضييق اخلناق عىل ممارسة الشعائر ادلينيةج ت 

 .وزايرات

وأ دى ذكل اإىل تدهور املاكنة العلمية للنجف، واىل  .(هتدين يف املدارس ادلينية )احلوزات العلميةومشلت القيود أ يضًا اس تضافة الطالب واجمل

  .اهنيار اقتصادها اذلي يعمتد عىل تدفّق الزوار اىل املراقد وتدفّق أ موال اخلُمس عىل الفقهاء

                                                 
للمذيد من المعلومات عن تاريخ هذه الثورة ،راجع كتاب تاريخ  كردستان  - 47

..ified=e58bbdb3http://www.4shared.com/file/46315552. 
، الذي أرسى حقوق الجنسية على أساس )التابعية العثمانية( التي لم يكن كل السكان يتمتعون بها. فمثالً كانت عشائر وعوائل 1924هو قانون الجنسية العراقي للعام  - 48

بشكل سياسي ضد  جنسية الجديدانون الر للباب العالي في اسطنبول. وقد ُطبق قوبلدات كثيرة تتهرب من التجنيد اإلجباري، فتسجل تابعيتها إليران القاجارية، الغريم األكب

ثالثة )عارف( جمهوريتين العهد ال المجتهدين الشيعة ممن عارضوا االستفتاء أو أفتوا بوجوب مقاطعة الدولة الجديدة. وتجدد تطبيق قانون الجنسية بطريقة ال إنسانية في

ق أعماق عمأوأهينوا في  راح ضحيته نحو ربع مليون إنسان، اقتُلعوا اقتالعاً، وُجردوا من جنى العمر،واإليرانية،  -لحرب العراقية والرابعة )صدّام(، وبخاصة خالل ا

ار أمام أنظردهم الذي ط انتمائهم. ولقد زرت معسكرات المهجرين في المنافي، فوجدتهم في غربة ثقافية عن المجتمع اإليراني، بل يهتفون بحياة الرئيس العراقي

 .المخابرات اإليرانية اإلسالمية، طمعاً في عفٍو وعودةٍ إلى الديار. وكانت تلك أكبر حماقات الحكم التوتاليتاري القبلي
 

، المنشور في جريدة المنار مدير المعهد العراقي للدراسات االستراتيجية فالح عبد الجبار الباحث السوسيولوجي،حوار مع  - 49
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ثيل يف القمة للمحافظات الش يعية )والكردية أ يضًا(. وهو ما بغياب أ ي مت  :د ت لعل احلرمان ال كرب هو ضعف املشاركة يف مقة القرار الس يايس

اثرة املشالكت والتوتّرات اليت بقيت ترتامك من دون تنفيس   .أ دى اإىل قطع لك قنوات مترير أ و اإ

اإىل متّزق النس ي  الوطين، النفطي للنخبة احلامكة )نظام البعث( : ت الس يايس اإىل تنايم الاحتاكرأ ّدت  اليت اقرتهحا النظام الس يايس : احللولاثلثا

آلك مرشوعيهّتا  اإىل متّزق ال واا ” الثورية“وجاء اهنيار ال يديولوجيات اجلامعة، مثل املاركس ية أ و الوطنية العراقية أ و القومية العربية، بعد تأ

ثنية، لك ّن العراق عاد القهقرى اإىل عام  اللوحة واحضًة لنا، حنن املش تغلني يف  ! واكنت هذه1921اجلامعة، واىل نشوء هوايت حملية، دينية واإ

شلكة جمال العلوم الاجامتعية، فقد كنا نرى ذكل ونلمسه ملس اليد من خالل ال حباث امليدانية اجلارية يف اخلفاء بعيدًا عن أ نظار العسس. امل 

لّ بعد الغزو ال مرييك للعراق عام   . 2003أ ّن العامل العريب مل يصُح عىل هذه احلقائق اإ

ّن  تشّظي الهوية العراقية اىل هواّيت حملية ما اكن ليكون سيّئًا لو أ ّن التعبري عن هذا التشّظي جرى يف اإطار أ حزاب مدنية، وبأ سلوب اإ

سلمي، أ ي عرب املؤسسات. املشلكة أ ّن صعود الهواّيت احمللية، الناجت من اترخي طويل من س ياسات صهٍر واحتقار محقاء، جرى حلظة اهنيار 

ته ال حزاب الإسالمية. واحلال أ ّن الإسالم الس يايس، ابلتعريف، تقس مييٌّ يف أ ّي بدل متعّدد ال يديولو  جيات العلامنية، ونشوء فراغ ثقايف مل 

ذا اكنت أ يديولوجيات احلزب املعين أ و ال حزاب املعنية دينيًة خالصةً    .ال داين أ و متعّدد املذاهب، اإ

بعًا طائفيًّا بسبب صعود ال حزاب الإسالمية عىل اجلانبني الس يّن والش يعي. كام أ ّن جانبًا من البعث وهبذا املعىن اكتست الهوايت احمللية طا

تعترب احلرب الطائفية مقدسة؛ ومن هنا جهوهما عىل الرموز  ”القاعدة“املهزوم اكن يقاتل حتت راية الطائفية بشلك موارب. مث اإن تنظاميت 

ت وهو نقطة التحّول حنو احلرب ال هلية الطائفية  2006قدين الرشيفني يف سامراء يف ش باط/فرباير ، ونسفها للمر (الش يعية )طقوس عاشوراء

  .ونادلائرة اليوم بني امليليش يات الش يعية )مثل جيش املهدي وفيلق بدر( وامليليش يات السنّية/البعثية. أ ما الضحااي فهم املواطنون العادي

ك الانتقال اإىل وضع الس يادة، أ ي الفاكك من الاحتالل؛ وهذا يتطلب اس تقراراً وبناء مؤسسات. اإن مشلكة العراق رابعية ال بعاد: فهنا

نسان صوت واحد(. مثلام أ ن هناك مشلكة قبول الفائزين بنظام تواف قّي وهناك مشلكة قبول املهزومني ابملشاركة عىل قاعدة ادلميقراطية )للك اإ

املفارقة مثاًل أ ّن  .ريان الاكرهني ل ّي أ فٍق دميقراطي حممتل، أ و ل ي تغيرٍي يف البنيان الس يايسيفتح الباب ملشاركة امجليع. وهناك مشلكة اجل

، أ ما ش يعة العراق فمييلون اإىل النظام ال كرثي، يف حني أ ن الس نّة ”حكومة وحدة وطنية“ش يعة لبنان يطالبون ابلنظام التوافقي حتت راية 

  .للبناينمييلون اىل توافقية عىل غرار املثال ا

ا هل أ جا  ال مرياكن خطوط الانقسام هذه؟ نعم ول. ل، ل ن ال مرياكن جيهلون تضاريس اجملمتع العرايق، ومل يصنعوا خطوط الانقسام ل هن

دارته ل تعد ول حتىص، وخباصة حّل  املؤسسات يف بدل اكنت قامئة وتتعمق منذ أ مد بعيد. ونعم، ل ن حامقات ال مرياكن يف احتالل العراق واإ

لن تزول الانقسامات الطائفية ت فههي اختالفات ثقافية ذات بعد اترخيي  .هتاوت فيه لك املؤسسات الاجامتعية وابت يعيش يف فراغ مدّمر

الهوية،  مديد. لكن ما ميكن أ ن يزول هو تس ييس املتعّصبني لهذه الاختالفات. املَخرج من عنق الزجاجة الطائفي اذلي بلغ حدود القتل عىل

ثنيات. اإن أ صوات هذه  هو الوسطية الس ياس ية، املزاج ال رأ س وسط الطبقات الوسطى املتعلمة، واملالكة، العابرة للمذاهب والطوائف والإ

 .50الوسطية خافتة الآن بسبب طغيان لغة السالح، لكهنا ليست خرساء
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 الفصل الثالث

 تصعيدني احلل و البإلثين لف ا... امللعربية.مشاريع مقرتحة حلل املعضلة اإلثنية يف املنطقة ا 
ء  حاةل انامتيعيش يف نس تطيع أ ن نقرر بنوع من التأ كيد أ ن التناقض بني الهوايت ليس حمتي، فال ميكن ختيل أ ن هناك شعب يف العامل املعاا

نساين عام ولو أ نه تتغلب، يف ظرف معني،  ، ورمغ ايت. ذلكلهوية ما عىل غريها من الهوأ حادي. تعدد دوائر الانامتء والهوايت هو أ مر اإ

ل أ ن يف املبالغة يف هذا املسكل  مد يف نساين ل يصاإ مر غري أ  تفهمي للرفض ادلفاعي لهوايتنا امحلولية والطائفية حفاظا عىل هويتنا القومية، اإ

 حمك الواقع.

ضا أ ن نرى لكن ميكن أ ي، و وميةو الق اذلي لعبته الانامتءات الطائفية يف قراءة للمسرية النضالية لشعبنا ميكن أ ن نرى ادلور الرجعي ورمبا اخلياين

ركبة ن الصورة املورها مضادلور الوطين لهذه الانامتءات. ذلكل فعلينا حتايش التقيمي املبسط دلور هذه الانامتءات الفئوية بل علينا قراءة د

من  ن تطرح نوعادل من أ  اليت تؤكد بدورها عىل الاختالف و أ مهيتة و متزية بملسريتنا النضالية، و البحث عن نوع من الغجراءات الإستيعابية 

 الضيق النوعي عىل تصنيفات البرش.

ننا جنده يشري اإىل جم  من  توي عىل عددمتع   عندما ننظر يف مصطلح التعددية الثقافية ، ويف معناه ال سايس ونس بيته الطبيعية احملايدة ، فاإ

ن عواب جلاكيف ميكننا  ،عندما نعّرف مثال مجموعة ثقافية ما ، استنادا اإىل العرق، أ و اجلنس أ و ادلين أ و اللغة  اجملموعات الثقافية . لكن

؟ . قافة ال كربظل الث السؤال التايل : هل تعين التعددية الثقافية ببساطة التعايش )سلميا أ و خالفه( بني اجملموعات الثقافية الصغرية يف

نه من املفيد معرفة ما ت  وللجواب عن هذا السؤال لثقافة" يف عنيه "ا، أ و عىل ال قل معرفة أ ين تدور رىح معركة التعددية الثقافية ، فاإ

واللغات  املواقفمصطلح "التعددية الثقافية" . فالثقافة ميكن أ ن تفهم عىل أ ساس أ هنا طريقة أ و أ سلوب احلياة ، اذلي يشمل ال فاكر و 

 ؟ثقافة" وأ ين حدودها يفتح مثل هذا التعريف الواسع للثقافة الطريق لسؤال هو: ما يه "ال  .سات ونظم القوةوالاعتقادات واملامرسات واملؤس 

ما اذلي بعيهنا ، و  د ثقافة. مث ينجر احلبل ل س ئةل ذات عالقة ابلسؤال ال ول ؛ يه: من يؤسس اجملمتع، أ و عىل أ ي ثقافة يُبىن ؟. وما اذلي  د

ن أ  ية ميكهنام سة ثقاف ات ال خرى ؟. ماذا عن الثقافات الصغرى مضن الثقافة ال كرب؟. مث أ ي أ سلوب حياة وأ ي ممار يفرقها أ و يربطها ابلثقاف

ذا ما وافقنا عىل أ ن التعددية الثقافية ، ميكن لها أ ن حُتد اجملمتعات  ا سلميا بنيث تعايشيؤسسا لثقافة ممتزية ؛ صغرية اكنت أ م كبرية ، خباصة اإ

عادة ت غة اجملمتأ يُّ مجموعة ثقافية يكون لها حق الاس تحواذ عىل القوة ؛ لتعمل من مث عىل صياد،  أ دق ، وكام أ وروال مم ؟. أ و بشلك شكيهل ع واإ

  ؟يف ميادين هممة اكلتعلمي ، والفنون ، واحلكومة ومؤسساهتا بشلك عام

 

ل اهنا تدفعنا للتقرير ب اإن ف،  وكام لحظ ها هنا .التعددية الثقافية ميكن أ ن يدور رحاأ ن معركة ابلطبع لن نسعى لالجابة عىل هذه الاس ئةل اإ

هنا منافسةقوة ، وعىل من  شدها وميارسها .التعددية الثقافية "تدل مضنيا عىل منافسة ضارية حول الاس تحواذ عىل ال  حول من جيين ضارية اإ

   .تأ ثرياهتا ونفوذ مؤسساهتا الضاربة
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ل  ن اإ ملتعاقبة عىل االبنيوية  يعود ابدلرجة ال ساس لفشل املدارس يف ادارة التعددية الثنية و الثقافية، احلديثةفشل مرشوع ادلوةل الوطنية اإ

مل تلعب التعددية الإثنية دورا يف حتطميية كام تدعي  الكثري من  والاقتصاد.. اخل. وهو فشل بنيوين السلطة والثقافة مك واملش تغةل يف ميادياحل

ل أ ن الواقع يؤكد أ ن ممارسات ادلوةل القومية العربي ة سعت اإىل ادلول أ لقاء اللوم عىل الإثنيات القومية يف متديد حاةل الا اس تقرارو الطوارئ،اإ

ىل جمرد جامعات متناحرة عىل املس توى الاجامتعي، حّطم مرتكزات بناء ادلوةل وحّولها اإىل جمرد سلطة متفرعنة عىل  املس توى الس يايس، واإ

ىل جمرد عصبيات وعصبوايت  قصاء املواطنة كوحدة بناء وولء  منغلقة عىل املس توى الثقايف.واإ يعود فشل مرشوع ادلوةل ابل ساس اإىل اإ

بدلً عن املواطنة يف تنظمي عالقة ادلوةل و القبلية ،ية واجلهوية للجامعة الس ياس ية املشلّكة لدلوةل، حيث مت اعامتد الوحدات العرقية والطائف 

فية والعرقية برعاايها وفامي بيهنم، ال مر اذلي أ دى اإىل فشل متاسك امجلاعة الس ياس ية املنتجة لدلوةل من خالل ارتداد املواطنني اإىل هوايهتم الطائ 

، فعندما تفشل ادلوةل ابلعرتاف القومية احلديثة يف املنطقة العربية  رشوع ادلوةلالضيقة وثقافاهتم الفرعية املنقطعة، وهو ما أ دى اإىل فشل م 

سريتدون اإىل الوراء للبحث عن الاعرتاف،.. وهو ما أ دى اإىل اإحياء الهوايت الفرعية عىل حساب الهوية الوطنية  مبواطنهيا عىل قدم املساواة

    .51اللكية

نسانية، وهو ما أ دى اإىل التضحية هبام معًا. اإنا املقاربة هنا تقول: اّن اإن فشل ادلوةل كجامعة س ياس ية، صاحبه واب لعمق فشل اجملمتع كجامعة اإ

والإختالف جوهري بني ما بناءا عىل نظرايت العقد الاجامتعي البدائية  سلطة، واجملموعات تُنت  سلطات،اجملمتع يُنت  دوةل، وامجلاعة تُنت  

نتاج ادلوةل يمكن يف تُنتجه هذه ال شاكل من س ياسة وثق نتاج جممتع. افة، وابلنتيجة من انامتء وولء، من هنا ميكن احلمك بأ نا الفشل ابإ الفشل ابإ

ّن مدارس نا نتاج جممتع مدين  52الفكرية والس ياس ية اإ نتاج  ،ومعرب عن مجيع مكوانته ورشاحئه متجانسمل تنجح ابإ فادلوةل نتاج جممتع، ول ميكن اإ

 طية والتعددية والسمل والتمنية وفق حزمة من قمي املساواة والتاكفؤ والعداةل واحلرية وعىل وفق مبادئ املواطنة وادلميقرااجملمتع الوطين اإلّ عىل

قرارها واحرتاهما وتفعيلها س ياس يًا وقانونيًا وثقافيًا تنت   الروح اللكية فهذه القمي واملبادئ يه ال سس القادرة عىل انتاج جممتع متوحد فّعال، وابإ

ابلتبع، وهو للمجمتع عىل تنوع مكوانته، وعىل أ رضية هذه الروح اللكية الناجتة عن اللك واحملققة ملصاحل امجليع تنت  الهوية واخلصوصية اجملمتعية 

 ما يشلّك ال ساس الطبيعي لقيام ادلوةل، ابعتبار أ ّن ادلوةل يه امجلاعة الس ياس ية الوطنية.

نتاج ذاته  فسيبقى جممتعًا تقليداًي يف بُنيته، يستند عىل مفهوم وثقافة وولء  نة والعداةل واملساواة والتعايشعىل أ سس املواط فامي لو فشل اجملمتع ابإ

لّ عن مصاحلها اذلاتية،.. وابلنتيج ة سيمت تغليب امجلاعة الإثنية والطائفية والعرقية واجلهوية الضيقة اليت ل ترى غري اإطارها اخلاص ول تدافع اإ

ىل اجملمتع مكفهوم واس تحقاق، وهو ما يؤدي ابلرضورة اإىل تغليب السلطة عىل ادلوةل، فالسلطة هنا مركز للحمك الضيق املستند اإىل امجلاعة ع

عرق معني أ و طائفة خاصة عىل حساب ابيق ال عراق والطوائف، وهو ما يؤسس لسلطة امجلاعة ل دوةل اجملمتع. ومع غياب ادلوةل حلساب 

ثنية والطائفية، مث تتعدد السلطات بتعدد مراكز القوة والنفوذ السلطة، وغياب اجمل  متع حلساب امجلاعة.. تتعدد مراكز السلطة بتعدد امجلاعات الإ

وهو ما س يؤدي ليس  خل امجلاعة الطائفية والعرقية،واملصاحل داخل امجلاعة الإثنية أ و الطائفية الواحدة، والناجت قيام سلطات بعدد اجملموعات دا

ىل تفكك ادلوةل وتاليش وحدة السلطة بل س يقود أ يضًا اإىل تكريس السلطات املتكرثة بكرثة اجملموعات اليت س تطغى لتبتلع اجملمتع كهيئة فقط اإ 

                                                 
51 - Winker, Margaret A. 2004. “Measuring Race and Ethnicity: Why and How?” Journal 

of the American Medical Association 292, 13: 1612-1614. 
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، ل يقيض فقط عىل ادلوةل كجامعة س ياس ية، بل عىل اجملمتع أ يضًا كجامعة 53ودور. اإن اهندام وتش يؤ اجملمتع بشقيه الإنساين والس يايس

نسانية،وس    و من أ مه هذه ال س باب:  متع الال دوةل ودوةل الال جممتعتكون احملصةل خلق جم اإ

نتاج اجملمتع وادلوةل.أ ول عادة اإ رادات ومشاريع اإ  : تضارب رؤى واإ

نتاج اجملمتع وادلوةل هويًة ونظاما، عىل مس توى فرقاء العملية الس يا أ ن هناك رادات ومشاريع اإ ، ن مه خارهجاس ية ومَ تضارب مريع يف رؤى واإ

طنية ضوعية، و ، ول س باب عديدة: اترخيية وراهنة، ذاتية ومو العريبوعىل مس توى رؤى ومشاريع ادلول ذات الصةل والتأ ثري عىل الواقع 

تناطح و ن أ خطاء أ و خطااي، عن وعي أ و هجل، نت  دلينا تضارب وتناقض مريع جراء حرب الرؤى وااع الإرادات وخارجية، انمجة ع

عادة بناء   ادلوةل القومية احلديثة. املشاريع، وما نعيشه هو دليل تزامح القوى وااع ال جندات يف اإ

اء الس يايس شاريع البنمب للبدء  ء فامي لو افتقدا وحدة التصور وتنامغ الإرادةل ميكن للمجمتع التوحد والاس تقرار ول ميكن لدلوةل الامتسك والبقا

 .ور والإرادةحدة التصوشلك النظام وطبيعة اجملمتع مع فقدان و  ع ل ميكن احلديث عن هوية ادلوةلوالاجامتعي والاقتصادي والثقايف، وابلتب

نتاج اجملمتاثنيا نعدام أ و ضعف احلواضن ال ساس لإعادة اإ  ع وادلوةل من بىن اقتصادية وخدمات وأ من.: اإ

 لدلوةل ثالث وظائف أ ساس ية لنجاهحا: الاعرتاف مبواطنهيا عىل قدم املساواة، وامحلاية هلم من خالل احتاكرها للقوة، وتوفري اخلدمات عىل

فامي لو اهنارت منظومات الاقتصاد واخلدمات  تنوعها، وفامي لو فشلت ادلوةل بأ ي من وظائفها فلن تامتسك. كام ليس للمجمتع من البقاء والتاكمل

، ابلتايل فاإن اهنيارها لن يكون راجعا ابل ساس اإىل الهوايت الإثنية املتعددة داخل وال من اليت هبا ومن خاللها تقوم وتتقوم احلياة عىل تنوعها

وأ ن تقدمة ادلوةل ملواطنهيا ،  قتصادي اذلي ل بدادلوةل، بل س يكون نتيجة فقدان الثقة يف ال مان الإجامتعي و النفيس و الس يايس و الا

ة ابلتايل ينفض املواطن برصف النظر عن انامتءته الس ياس ية عن ادلوةل ابعتبارها يف هذه احلاةل تنظمي اجامتعي ل  قق فائدة و عىل هاويو

ا من الفوائد ل فرادة. و يف هذا الس ياق ل بد و التداعي ، فيبدأ ون ابلبحث عن كيان أ خر عىل نقيض ادلوةل يبعث عىل الاحتواء و  قق قدر 

 واحضة توجد يف يف ادلوةل القومية العربية  س ياسة فال،أ ن نؤكد عىل أ ن الواقع املهنار لدلوةل القومية احلديثة يف الوطن العريب ل يدعوا احلاجة 

 أ قطاران للتاكمل بني قوية أ معدة لتأ سيس أ والمتهيد الوطنية، الوحدات بناء مرشوع يتجزأ  من ل جزءا جعلها أ جل من قضية الإثنيات خبصوص

ثنيات ذكل يعين فال الس ياسة هذه بعدم وجود أ قول عندما .دميوقراطي شلك وحدوي اإىل س يفيض مبا يف  مادية كحقيقة قامئة غري أ ن الإ

 .54الواقع القامئ عن الس ياسة ختلف جممتعاتنا، وابلتايل برتكيبة دولنا عدم انشغال جديد من يؤكد جّدا لقضية حساسة التجاهل هذا اإن .جممتعاتنا

ثنيات اإاثرة موضوع من تتخوف ببدلاننا ال نظمة احلامكة بأ ن ال وىل للوهةل ويبدو الهوايت  بناء معليات سلسةل أ و لنقل معلية، اإطار يف الإ

 الس ياس يةأ و ال حزاب يف سواء ادلراسات الإثنية يف املتخصصة املراكز نعرثعىل ل الس ياق هذا ويف .التغيريات والتطوير عىل املفتوحة الوطنية

                                                 
53 - Ibid,  
54 - Wallerstein, Immanuel. “The Construction of Peoplehood: Racism,Nationalism, Ethnicity.” Sociological Forum 2, 2: 373-

388 
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 القضية حيث هذه تتجاهل أ نواعها وختصصاهتا بلك الاعالمية املنابر حفىت.الثقافية وامجلعيات املهنية يف الاحتادات أ و العايل، التعلمي منظومة يف

حصاء حبثا الالئقة هبا املاكنة لها تعطي جندها ل  .الإثنياتملشاغل  وتتبعا واإ

نه  ثنيات صندوق قضية تعترب ال هجزة،الس ياس ية بأ ن القول من بد ل اإ  اإن .منه قرتابالا من مبارش غري مبارش،أ و بشلك حتذر حيث ابرود الإ

 الشأ ن مما هذا خبصوص السلطة مع خطاابت والاعالمية الثقافية ومتايه املؤسسات ببدلاننا الس يايس نض  العمل عدم يعكس املوقف هذا

فساح اجملال اإىل يؤدي يزال ول أ دى ثنيات لتس تعمل ورقة اخلارجية للقوى اإ نه حلد لبزتازها، ببدلاننا الإ  خريطة توجذ ل الساعة اإ

ثنيات من علمية وثقافية اترخييةوجغرافية  للنعرات تشجيع ىلاإ  أ ن يتحول ميكن النوع هذا من بعمل أ ن القيام بدعوى اخللي  اإىل احمليط لالإ

 عن الإثنيات هذه عبريعىل ت  تشجع اليت يه وتأ جيلها المنط، ومقعها، هذا من قضية تغطية أ ن تقدم ندرك ما ضوء وعىل .الانعزالية والانفصالية

ىل حينا، ال جنبية املنابر واملؤسسات اإىل تلجأ   أ و العنف، من ختلو بأ ساليب ل نفسها التشجيع  قىيل اذلي الرسي العمل الس يايس واإ

ثنيات ببدلاننا قضية جتاه ابلريبة أ ن الإحساس متاما الواحض من .الغرب وخاصة يف املغرضة القوى من والاحتضان  مصادر عدة عن ءانىش الإ

ثنية أ يضا مفهوم فهم وعدم الإنقالب الس يايس، وبني الإثنية بني مهنا اخللط  وتداول التعبري، ريةح التعويل عىل عدم فاإن ذكل عن وفضال .الإ

لصاق يف أ خرى تسامه عوامل ال طراف املتعدد احلمك، واحلوار  أ و لس يايسللنقاش ا الإثنيات مسأ ةل يطرح أ ن خشص  اول بلك الش هبة اإ

ثنية ل بأ ن القول اإىل أ صل أ ن أ ريد فرقا هناكل بأ ن وميكن التوضيح .أ قطاران يف العلمي  يفهم كام دهتا الس ياس يةوح يف للوطنية نقيضا تعين الإ

 أ حادي البعد منط اإىل لهويةا ختزتل الوطنية حيث اهنا للثقافة نفسها ل تعرب عن الروافد املتنوعة الإثنية لكمة فاإن الواقع ويف .أ قطاران يف ذكل

  .مية الكربىونوع من الانسالخ من املظةل القو , عرجاء لهويّة ممّا يؤسس واحدة، ساق عىل تقف ذاهتا وجيعلها البنية وخيلخل يعّري
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 إستشراف املستقبل 

 امللف اإلثين بني احلل و التصعيد 

الإسترتاتيجيات  اإن العرض السابق للتطورات النظرية و التارخييتة الواقعيتة التيت صتاحبت امللتف الإثتين يف املنطقتة العربيتة تؤكتد عتىل فشتل

، بتل والس ياستة ذاهتتا كتوعي وممارستة، يف 55وحةالس ياس ية الوطنية اليت طبقت يف بدلاننا، ومن وراء ذكل هشاشة املشاريع الس ياس ية املطر 

قصاء الرأ ي العام عن أ ي مشاركة، واحتاكر الرأ ي والسلطة معا،  من قبل جممتعات ل يزال أ ساس قيام احلمك والنظام العام فهيا هتميش اجملمتع واإ

غتري متؤهةل هل، ول متتكل للمجمتعتات التيت أ صتبحت  فئات ساقهتا ال قدار وتوازانت القوى ادلاخلية واخلارجية اإىل مركز القيادة والقترار، ويه

ثنيتة يف التوط و من هنا لبد من الاقرار بأ ن هناك خصوصية شديده يف رؤية ول مرشوعا. تتحمك مبصريها ن العتريب هتذه دراسة امجلاعتات الإ

اخلصوصية كام س بق و وصاغت نوعا من المتزي و جملمتعات اخلصوصية انبعة من عدد من اجلوانب الاجامتعية و التارخيية اليت أ سهمت يف تطور ا

 الرتكزي عىل تفعيل ال يت: من استرشاف املس تقبل عىل ضوء هذه اخلصوصية و التارخي و لهذا اكن لبد من  بينا ، و من هنا اكن و لبد

 عىل املس توى الس يايس القويم:أ ول :

 تفعيل اسرتاتيجيات اإدارة التعددية الإثنية: -1

ثنية  يقصد  دارة التعددايت الإ ثنيةمع امجلا الإسرتاتيجيات الفلسفات العامة الظاهرة واملس ترتة اليت تتبعها النظم يف التعاملابإ ومطالهبا.  عات الإ

يات عىل معل  تقوم معليات الاستيعاب وادلم  وأ مه هذه الإسرتاتيجيات: الاستيعاب وادلم ، واقتسام السلطة، والاستئصال والرتحيل.

ماية بتكوين ثقافة موحدة وأ نظمة تعلمي ومناجه وأ ساليب تربوية موحدة، ومعليات استيعاب مادية بصهر امجلاعات ببع ثقاف  حلاقها هب ضها اإ وية ابإ

نشاء مؤسسات يشارك فهيا مجيع ال ف تلف خم راد من امجلاعة الرئيس ية أ و بتكوين هوية جديدة. كام تقوم عىل معليات استيعاب مؤسيس ابإ

ثنية.امجلاعات ع  ىل أ سس غري اإ

ثنية يف اجملمتع النظام   تطوير هذا، وقد متوأ ما اإسرتاتيجية اقتسام السلطة فتقوم عىل ائتالف حامك ذي قاعدة عريضة حتتوي داخلها امجلاعات الإ

نيات ارسها الإث وعا، ومتش ي وتقم اإسرتاتيجية القرس عىل الهمينة ويه ال كرث بني الاكثوليك والربوتس تانت يف هولندا، وكذكل ال مر يف سويرسا.

تركيا وبني يوانن و الكربى وال قليات احلامكة. وقد تقوم ال نظمة الس ياس ية بعمليات تطهري عريق واستئصال وترحيل جربي، كام جرى بني ال 

 موريتانيا والس نغال، وترحيل جامعات التوتيس يف رواندا اإىل ادلول اجملاورة، مث حدث العكس عندما س يطر الهوتو.

                                                 
نموذج الحكم الذاتي الذي طرحة النظام العراقي في الثمانينات لحل مشكلة األكراد و كذلك  من قبل الدولة القومية ، المقصود بالمشاريع المطروحة - 55

ات جميعها تي باءو الحل تقسيم السلطة على اساس طائفي كما هو الحال في لبنان،و نموذج الحكومتين المطروح لحل أزمة الجنوب في السودان. 

الثني اتعال المعضل سبب اشبراد ، و الطوائف اللبنانية و جنوب السودان ال تزال مشتعلة حتى اآلن بالفشل ، و هنا يجوز التعميم حيث أن مشكلة األك

وضع العام ل على ذلك الالدلي فيها و فشل النماذج المطروحة في حلها و استعابها و كان الناتج عن ذلك هو التصعيد و احتقان الصراع الطائفي اإلثني و

ي حادث ل جون جرنج فاغتيا ار الدستور الجديد و كذلك الغتياالت المتعاقبة بين اطراف المعارضة السياسية في لبنان ولألكراد في العراق حتى في اط

 شل المشروعاتلشك بفلمريب في السودان و معاندة حكومة الشمال لمطالب الجنوبين و بالتالي يمكن من هذه المعطيات ، الجزم بما ال يدع مجاال 

 ة لحل و تذويب المكون اإلثني في البوتقة القومية العربية.القومية االستيعابي
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ثنية، ويه مؤسسات حكومية وأ خرى غري حكومية. ويف املؤسسات احلكومية تأ يت ام ك دارة التعددية الإ متثل املؤسسات أ مهية خاصة يف معلية اإ

وقد  املؤسسة الترشيعية واملؤسسة التنفيذية والقيادية واملؤسسة العسكرية. ويف املؤسسات غري احلكومية تأ يت ال حزاب وجامعات املصاحل. 

، وتؤدي معليات الهنب والرتهل اإىل زايدة 56الفساد الس يايس اإىل تأ جي  الرصاعات الإثنية واس تخداهما ل غراض منفعية ومصاحل خشصيةيؤدي 

 التوتر الاجامتعي والمترد وتأ خري الاندماج الوطين. 

دارة التعدديتعد الس ياسات أ دوات النظام يف الاس تجابة ملطالب امجلاعات وترمجهتا. ومن أ مه الس ياسات املت و  ثن بعة يف اإ ت ية: الس ياساة الإ

عادة التنظمي، والس ياسات الرمزية. عادة التوزيع، وس ياسة الضبط واإ اجية عىل الاس تخر  وتقوم الس ياسة الاس تخراجية والتوزيعية، وس ياسة اإ

لضبط اتقوم س ياسة قراره، و حفظا ل منه واس تحشد وتعبئة املوارد املادية والبرشية وتوزيع املوارد القامئة بصيغة جديدة يرى النظام أ هنا أ كرث 

 .أ هدافهء للنظام و ة والولعىل ممارسة الضبط ومراقبة سلوك ال فراد وامجلاعات داخل اجملمتع. وتس تخدم الس ياسات الرمزية دلمع الشعور ابملواطن

يزات ظرًا للامتنمتثل ال قليات بؤرة توتر ولعل من أ مه مبادئ حقوق الإنسان الباعثة عىل اس تتباب الالعنف هو احرتام ال قليات، حيث 

اطق ختلفًا،  أ كرث املنت غالباً الس ياس ية والاقتصادية وال ثنية اليت تضخم من درجة املعاانة. فاملالحظ يف الكثري من دول العامل أ ن مناطق ال قليا

 نفطية كام يفعية وال قهم تشلك مصادر للرثوات الطبي كام أ هنا حتوز عىل نصيب متدّنٍ من مزيانيات وخطط التمنية الوطنية برمغ أ ن بعض مناط 

يقي لشامل الإفر بر يف اجنوب السودان أ و مناطق ال كراد يف العراق أ و مناطق الش يعة يف السعودية، انهيك عن الامتيز الثقايف واللغوي اكلرب 

 والعراق.وال كراد يف العراق أ و ال قليات املس يحية والهيودية يف بالد الشام واملغرب العريب 

هتا، رمسية وأ هجز وةل الاإن هذا من شأ نه أ ن خيلق متيزيًا س ياس يًا ضدها حيث ل متثيل لها يف سلطة اختاذ القرار والنخب احلامكة ومؤسسات ادل

 من  الثقايفلظملايد وااإضافة اإىل تنايم املطالب الاقتصادية بعدم احلصول عىل نصيب عادل من الرثوة واخلدمة يف اجملمتع ويف ظل الغنب املزت 

ينية ويه دطائفية أ و  رقية أ وعدم المتكني يف التعبري عن اخلصوصيات الثقافية. هذه العوامل اكفية لمنو الولءات التحتية سواًء اكنت قبلية أ و ع

 .ادلوةل نمسأ ةل وثيقة الصةل ابلعنف الس يايس والاجامتعي وابعثة عىل خلق بؤر توتر أ و ادلعوة لنيل احلمك اذلايت والانفصال ع

حقام اإ لثقافية أ و ياهتم اوال خطر من ذكل حماوةل استيعاب واحتواء ال قليات بطريقة ادلم  القهري يف اجملمتع سواًء من خالل حماوةل حمو خصوص 

حراكهتم ب قمع لرض س ياسات جربية تفرض منطًا من التجهيل ورضب الهوية القومية وادلينية هلم، اإن مل تتطور لتصل اإىل اس تخدام القوة وال

 وأ نشطهتم أ و تفتيت وجودمه وخلق الرصاعات بيهنم ال مر اذلي  وهلم أ داة طيعة بيد احلاكم وأ حصاب القوة والسلطة.

 هم.ب اكفة حقوق دمه وسلضوقد يصل أ حيااًن اإىل خلق مثة هواجس وأ وهام ملفقة ابهتامات عدم الولء لدلوةل الوطنية، مما يربر ممارسة المتيزي 

قليات ميثل مبدًأ هامًا من مبادئ حقوق الإنسان من خالل املساواة يف احلقوق والواجبات بني مجيع املواطنني، والاجتاه خللق اإن احرتام ال  

ة س ياسات تمنوية متوازنة تزنع عن ال قليات الغنب واحليف وفتح اكفة منافذ احلياة العامة من توظيف وفصول ادلراسة ونيل املناصب القيادي

 57لمذهب أ و القومية أ و الطائفة أ و العرق خاصة يف ظل التعدد ال ثين يف لك بدل العامل وابخلصوص العامل العريبدون اعتبار ل

 

                                                 
 كما كان الحال في عراق صدام حسين و ما ذكر عنها من أحداث التطهير العرقي و االغتيال الجماعي لألكراد.  - 56

57 - Winker, Margaret A. 2004. “Measuring Race and Ethnicity: Why and How?” Journal 

of the American Medical Association 292, 13: 1612-1614. 
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 ك حد وسائل اإحتواء املعضل الإثين : ....التوافقية ادلميقراطيةو  التعددية -2

يل هو لليربااادلميقراطية أ و "حمك الشعب" ميكن أ ن متارس بعدة أ شاكل من بيهنا الشلك التعددي والشلك الليربايل. الشلك 

ش يوعية زاب ال الشلك ال كرث انتشارا يف اجملمتعات الفردية واليت تتشلك فهيا ال حزاب عىل أ ساس طبقي أ و أ يديولويج اكل ح

عض ادلول ني. هناكل بلمواطنة والقومية وغريها، واذلي يمت وفقه احلسم بناء عىل ال غلبية العددية لوالاشرتاكية والليربالية واحملافظ

ثنية( كسويرسا وكندا وبلجياك ب أ فريقيا  وجنو واهجت حقوق ال قليات أ و القوميات فهيا بواسطة انهتاج دميقراطية تعددية )أ و اإ

ثنية وحقوقها امجلاعية ذلكل فهوغريها من ادلول. يف هذه ادلول يعرتف نظام ادلوةل  راي يف ا وزان دس تو و يعطهيابل قليات القومية والإ

 معلية اختاذ القرارات للحفاظ عىل حقوقها رمغ كوهنا أ قلية عددية يف ادلوةل. 

عىل أ ساس قبيل  قبلية عديدة فاكنت النتيجة أ ن تكونت ال حزاب-اإىل جممتعات جامعية 58لقد جرت حماولت لنقل ادلميقراطية الليربالية 

)وليس طبقي أ و س يايس( وجرى التصويت بشلك قبيل أ يضا. يف المين مثال، اذلي هو جممتع ذات مبىن قبيل ممأ سس ومتجذر للك قبيةل فيه 

ل أ ن هذه العملية مل تفكك القبائل بل حول هتا اإىل قبائل اقتصادها وجيشها، أ قمي برملان وتشلكت أ حزاب مكحاوةل لتطبيق ادلميقراطية الليربالية اإ

ايديولويج أ ما حني -بلباس أ حزاب برملانية. حني يكون الاصطفاف الاجامتعي طبقيا كام هو يف الغرب تتكون ال حزاب عىل أ ساس طبقي

يكون الاصطفاف قبليا فتأ يت ال حزاب عىل أ ساس قبيل. يف لبنان اذلي خطى خطوات متقدمة حنو ادلميقراطية مل تس تطع ال حزاب تفكيك 

ية الطائفية للمجمتع بل تشلكت هذه ال حزاب عىل أ ساس طائفي. ويف داخل اإرسائيل أ يضا يغلب عىل سلوك املواطنني العرب الس يايس الرتك 

ها أ مر الطابع امحلائيل وأ حياان الطائفي خاصة يف الانتخاابت احمللية. لك هذه املشاهدات تدل عىل أ ن تفهم وظيفة هذه الانامتءات والتعامل مع 

آفة جيب اقتالعهال بد م   .59نه، وبأ نه من غري املمكن وغري املنصف أ ن نتجاهل أ و ننكر وجودها أ و أ ن نتعامل معها عىل أ هنا أ

 ذالقبيل واختا-مجلاعياأ عتقد أ ن مصلحتنا الوطنية وحفاظا عىل هويتنا القومية حتمت علينا قراءة واقعنا الاجامتعي بشلك حصيح وتفهم مبناه 

تلفة نامتءات اخمل وائر الاالتعددية هنجا وقامي حتافظ عىل هذا الفس يفساء الاجامتعي حتت مظةل قومية واحدة. التعددية تقبل وتتعامل مع وجود د

ويل( ي وامحلوتزيد من متاسك هذا الفس يفساء يف "لك" قويم وحتول دون رشذمته. التعددية تعين اإعطاء حزيا للآخر )الس يايس والطائف

ع ض عىل امجليذلي يفر ابداخل ادلائرة القومية وتعين أ ن حتل قمي التقبل والاحرتام املتبادل حمل قمي التعصب من هجة وهن  املوقف ال حادي 

عىل و شعبنا  ة أ خرى. هذا يعين أ ن يتعامل لك حزب س يايس مع احلزب الآخر عىل أ نه حزب يس متد رشعيته بكونه ميثل فئة من فئاتمن هج

يتجزأ   هنا جزءا لل عىل أ  أ ن معاداته تعين معاداة فئة من هذا الشعب. هذا يعين أ ن تتعامل لك طائفة ولك محوةل مع بقية الطوائف وبقية امحلائ

 القويم  ق هل احلظي حبصته وحزيه يف الفضاء القويم.   من النس ي 

حيان تكون أ ليٍة ادلميقراطية الليربالية تعرتف حبمُك ال غلبية العدديةز عىل ال قلية ول تعرتف ابحلقوق امجلاعية لل قليات، وابلتايل ففي كثري من ال  

غلبية حَق القرارز رشعيٍة لضطهاد ال قلياتز ابمس القانونز والرشعية. معظُم ال قلي ات يف العامل ترضرت من ادلميقراطية الليربالية اليت تعطي لل 

                                                 
ادلميقراطية أ و "حمك الشعب" ميكن أ ن متارس بعدة أ شاكل من بيهنا الشلك التعددي والشلك الليربايل. الشلك الليربايل الشلك ال كرث  :الديمقراطية اللبرالية - 58

ة وغريها، افظة والقوميية واحملزاب هو عىل أ ساس طبقي أ و أ يديولويج اكل حزاب الش يوعية والاشرتاكية والليربال انتشارا يف اجملمتعات الفردية واليت تتشلك فهيا ال ح

ثنية( طية تعددية )ج دميقراواذلي يمت وفقه احلسم بناء عىل ال غلبية العددية للمواطنني. هناكل بعض ادلول واهجت حقوق ال قليات أ و القوميات فهيا بواسطة انهتا أ و اإ

 كسويرسا وكندا وبلجياك وجنوب أ فريقيا وغريها من ادلول
59- Wallerstein, Immanuel. “The Construction of Peoplehood: Racism,Nationalism, Ethnicity.” Sociological Forum 2, 2: 373-
388. 
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ماكنية الس يطرة عىل ال قليات.  . هذه ادلميقراطية قادرة قض مع املصاحل امجلاعية لل قلياتادلميقراطية الليربالية املعمتدة يف ادلوةل تتنااإن املطلق واإ

 أ و ترانسفري ابمس القانون وحمك ال غلبية.  60يف ظروف معينة أ ن مترر قوانني اابرهتايد

نسانية  عيةز قانونز والرش مسز الابمن هنا نرى أ ن هذه ادلميقراطية يه أ داة لس يطرة ال غلبية عىل ال قلية وتقوم بدور الغطاء للمامرسات أ لال اإ

عطاءها فقط موادلميقراطية. من هنا جيب الانتباه اإىل أ ن ادلميقراطية ل تعين العدل، بل يه نظام حت قوق حل غلبية من اا تراه مك ابل قلية واإ

 بيوت أ مر غريهدم ال  وحرايت. وجب هذا التنبيه ل نه جيري اس تعامل لكمة ادلميقراطية يف حواران الس يايس عىل أ هنا مرادفة للعدل فيقال أ ن

 عت ال نظمةرش غالبية فعلني دميقراطيني طاملا أ ن الدميقراطي أ و اعتقال نشطاء س ياس يني أ مر مناف لدلميقراطية وهذا غري حصيح، ل ن الك ال

قلي والقوانني للقيام هبام. أ جل هذه يه ادلميقراطية الليربالية واليت ميكن أ ن تكون بعيدة لك البعد عن العدل ابلنس بة  ات. لل 

 عدديُة رشعيةً ي التة أ فراد، تعطالتعدديُة تعرتف ابجملموعات: خبالف ادلميقراطية الفردية اليت تتعامل مع الناس عىل أ هنم مجموع 

. لس يايس لدلوةلالنظام للمجموعات )الس ياس ية والثقافية والعرقية والقبلية والطائفية( وحلقها ابلبقاء وممارسة دورها مكجموعة يف ا

هنا "اتفاقية تعامل" بني مجموعات وليست بني أ فراد مس تقلني وغري منمتني.   اإ

 نفس  خر يفدية تنطلق من رؤية اذلات والآخر يف "لك" واحد وتدفع حنو موقف "يعطي" للآ التعدديُة حتفظ حقوق الآخر: التعد

بر. الآخر فليتد ، أ ماالوقت اذلي "يأ خذ" لذلات. أ ما ادلميقراطية الليربالية فتنطلق من مصاحل "اذلات"  الفردية أ و امجلاعية أ ول

 مجموعات معينة يف جممتعنا. ذلكل فالتعددية يه أ لية وقمية حتول دون اضطهاد أ و اس تقصاء

 تعايش داة مصاحلة و أ  ددية  التعددية أ داة مصاحلة وتعايش: ادلميقراطية  الفرديُة أ داة غلبة )تغليب ال كرثية عىل ال قلية( بيامن التع

الية يف الليرب  وفسح اجملال للآخر لينسجم يف فس يفساء اجملمتع الواحد ويسهم يف اإضفاء لون وطعم خاصني. اإن فرض ادلميقراطية

جع عن ن ترتاجممتع جامعي من شأ نه جعل مجموعات ال قلية املبعدة أ ن تلجأ  للسالح والعنف أ و جعل مجموعة السلطة املهددة أ  

 ادلميقراطية )كام حصل يف اجلزائر مثال(.

   ص"  رث منن هناكل أ كالتعددية فكر ينبذ التعصب: بعكسز التعصب القبيل، التعددية  فكر وموقف تتثقف فهيا ال جيال عىل أ"

 (.  واحد وبأ ن حتقيق اذلات امجلاعية والفردية يمت مبوازاة مع ضامنز ذات الآخر وحقوقه امجلاعية )أ ان وأ نت معا

 مجلاعات من راد واالتعددية أ لية حتريك: التعددية ليست أ لية  تكريس للوضع القبيل القامئ بل يه أ ليَة تفاعل وحترك متكن ال ف

آخر. أ عتقد بأ ن احلوار الاجامتالتفاعل فامي  ائر يف جو عي ادلبيهنا بشلك حصي وابلتايل الانتقال والتطور دون تغليب طرف عىل أ

ا من شأ هنا وموقف تعددي يسمح ابلتغيري والتطور أ كرث من احلوار ادلائر يف أ جواء حرب تنفي رشعية الآخر. ذلكل فالتعددية هنجا

  حنو يشء جديد منبثق من ماضينا وتراثنا.أ ن تدفع ثقافتنا امجلاعية اإىل ال مامز 

يف دول  يواجه العامل جهمة رشسة ابمس ادلميقراطية والليربالية. الولايت املتحدة توظف وسائل اإعالهما واملنظامت ادلولية لتطويع أ نظمة احلمك 

رث من رد عريب عىل هذه الهجمة: أ ول رد ال نظمة عديدة ليك تدور بفلكها، لك هذا حتت غطاء نرش ادلميقراطية والليربالية. ميكن مالحظة أ ك

الهجمة  اليت تتباين يف مدى رضوخها لالإمالءات ال مريكية خوفا عىل بقاهئا، اثنيا الرد الإساليم اذلي يطرح ال صولية الإسالمية طريقا ملواهجة

                                                 
ء األبرتايد : هي مجموعة قوانين معاملة المواطنين في جنوب أفريقيا و التي قامت باالساس على معاملة المواطنين على اساس اللون، و اعطا - 60

صرية ، و نبارها دولة عو اعت االفضلية للمواطنين البيض الذين هم اغلبية ، و قد ترتب على تفعيل هذه القوانين الى مقاطعة العالم ككل لجنوب أفرقيا

 استجابة للضغوط الدولية  قامت دولة جنوب افريقيا بالغاء هذه القوانين العنصرية . 
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ت حماوةل بذكل حتقيق بعض املاكسب للمواطنني حىت ابلس تفادة ال مريكية، اثلثا رد القوى ادلميقراطية اليت تدعو اإىل تعميق ادلميقراطية واحلراي

 تعددية من الضغط الغريب. أ مام ال حادية الغربية ادلاعية اإىل عامل دميقراطي ليربايل جيب أ ن تندرج مجيع هذه الردود يف اإطار رد فويق يدعو اإىل

ايف وأ ن ختتار مسار تطورها. املسار الفردي الليربايل اذلي سار عليه العامل. من حق شعوب العامل أ ن ختتار هنجها الس يايس والاجامتعي والثق

آس يا )اكلياابن ومالزياي  الغرب وحقق ماكسب علمية وتكونولوجية واقتصادية هائةل ليس املسار الوحيد أ مام الشعوب. جتربة دول جنوب رشق أ

ي من خالل مسار ليس فردي ليربايل بل وابحملافظة عىل املبىن والصني وغريها( تشري أ نه ابلإماكن حتقيق تطور علمي وتكنولويج واقتصاد

لقوة امجلاعي للمجمتع. ومن هجة أ خرى جيب الانتباه اإىل أ ن قمي الليربالية واحلرية وادلميقراطية ليست حيادية يف عامل غري متاكئف من حيث ا

ضعيف اذلي خيىش عواقب ممارسة الطرف القوي حلريته. حني ورأ س املال. يف هذه احلاةل ختدم احلرية الطرف القوي ورمبا هتدد الطرف ال 

وملن ميكل احلجر تكون هذه احلرية هتديدا للطرف الضعيف وعندها رمبا يكون من ال فضل للطرف  16تعطى احلرية ملن ميكل طائرات اإف 

قمي احلرية وادلميقراطية الليربالية.  التعددية اليت الضعيف أ ن يمت ضبط هذه احلرية املطلقة. من هنا فقمي التعددية جيب أ ن تعلو يف العامل عىل 

لهيا ل تنحرص يف النظام الس يايس بل تتعداه لتكون موقفا اجامتعيا وقمييا وفلسفيا ينطلق من رؤية التعدد يف لك يشء، يف اجملمت ع أ دعو اإ

ددية أ مر خيص الآابء وال همات واملعلمني واملعلامت والطبيعة ويرى هبذا التعدد ثراء يتفاعل بشلك حصي يف "لك" شامل. وعليه فدعويت للتع

، و يه يف طرهحا اقرب ما تكون اإىل التعددية التوافقية وخيص مجيع املسامهني يف اخلطاب الرتبوي والثقايف وادليين والاجامتعي والس يايس

وامجلعيات التطوعية، عىل أ ساس الانقسامات املمزية اذلي تنتظم بداخهل ال حزاب الس ياس ية، ومجموعات املصاحل، ووسائل الإعالم واملدارس، 

 "هل

تناولهتا بعض النظم الس ياس ية مبا فهيا النظم «! ادلميقراطية»الس ياسة اىل التحريف واخللط فلكمة   تعرضت العديد من املصطلحات يف عامل     

آس يا  لقرن العرشون انتشارا لدلميقراطية شهد ا،صفة ادلميقراطية مالزمة لها ادليكتاتورية املستبدة وحرصت عىل أ ن تكون  خارج أ ورواب يف أ

ولكن  ,وأ فريقيا وأ مرياك الالتينية، بسبب فشل النظم الالدميقراطية، ومنو اقتصادايت السوق،والانتعاش الاقتصادي، وتطور الثقافة الس ياس ية

دة استبدادات ذلكل وجب التفكري يف اإجياد حل ففكر التجانس القويم ميثل القاعدة الشامةل للبدلان ادلميقراطية بل ظهرت ع مل يكن 

جياد حل وهو اس تخدام الفيدرالية أ و احلمك اذلايت والتجربة التوافقية اليت ظهرت بعد حرب العاملية الثانية لفشل ال نظمة   الس ياس يون ابإ

 .61ادلميقراطية اليت تعمتد عىل ال كرثية

المنسا،  ات الغري متجانسة من الناحية القومية مثل)متعميقراطية التوافقية" حلاجات اجمل ادل"بدأ ت مساعي بناء التوافق و الهنوض مبفهوم  

جاءت نظرية التوافقية، بعد التجربة وليس قبلها، اننا ل  ,بقةوكندا ( ومل تصدر هذه املساعي عن أ ي نظرية مس   سويرسابلجياك، هولندا، 

آرنت ليهبارت،  زاء النظرية التوافقية. حىت اكتسبت هذه النظرية شلكها امللموس عىل يد مفكرين س ياس يني ابرزين مهنم أ منكل أ ي تنظري اإ

 . من داريس هذه النظرية وغريهارد ملربوخ، علامً ان مثة عدد كبري 

آرنت  تعين النظام اذلي تتعدد فيه مصادر السلطة، ويكون أ قرب اىل النظم ادلميقراطية من   ادلميقراطية التوافقية"، ابهنا"  "ليهبارتيفرس "أ

آرنت"، فيتحقق حني يضمن  لهيا. أ ما الاس تقرار الس يايس اذلي يشلك رشطًا مفصليًا لدلميقراطية المتثيلية عند "أ دون المتكن من الوصول اإ

                                                 
 2007الثاني، ترجمة صبا النداوي، ايلول ، الفصل متعدد مجتمعالديمقراطية التوافقية في  ،ارنت ليبهارت - 61
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، ويكون قادراً عىل تقليص العنف املدين وترش يد (Efficacite) والفعالية (Legitimite) املدين، ويتأ سس عىل املرشوعيةالنظام السمل 

ليه ماكنيات اللجوء اإ  .اإ

 :عناا ادلميقراطية التوافقية 

دارة الا -1  شؤوهنا ادلاخلية .س تقاللية الفئوية: الفكرة مأ خوذة اإىل حد بعيد من النظام امليّل حيث تمتتع الطوائف ابإ

 لترشيعية. ا تطبق بصورة خاصة يف الانتخاابت العامة حيث تسمح ل كرب عدد من املواطنني ابختيار ممثلهيم اإىل السلطات النسبية اليت -2

 ق ممارسة الفيتو اذلي يعطى عادة اإىل ال طراف الرئيس ية يف البالد.ح -3

الئتالف لتعددي تتعاون يف ائتالف واسع حلمك البالد  ويضم هذا  متعامء القطاعات يف اجمل السمة الاساس ية لدلميقراطية التوافقية يه ان زع 

قامة  -كام يقول التوافقيون  -كام  يف نظم ادلميقراطية التوافقية أ برز وأ مه ال حزاب أ و امجلاعات الس ياس ية يف البالد، والغرض منه  ” اكرتل حامك“اإ

تكتالت نيابية قادرة  يوطد النظام ادلميقراطي والوحدة الرتابية للبالد. ويتطلب الئتالف الكبري قيام أ حزاب قوية ذات انتشار واسع، وقيام

طلب عىل تكوين أ كرثايت مس تقرة، ومتتكل برام  واحضة تشلك أ ساسًا للعالقة مع املواطنني ولإقامة التحالفات املزدهرة. والئتالف الكبري يت

 اعرتاف ال طراف الرئيس ية ببعضها بعضًا واتفاقها عىل أ ساس الربام  والتطلعات وال هداف املشرتكة.

وذكل لن قيام قطاعات مامتيزة اقلميية اذا مااقرتن مبا متنحه الفيدرالية من  62النظام الفدرايل عىل ادلميقراطية التوافقيةهناكل ختوف من 

ال اس تقالل ذايت  جزيئ رمبا ااتح اندفاعا اضافيا للمطالبات مبزيد من الاس تقالل اذلايت وعندما ترفض هذه املطالبات فقد يعقب ذكل الانفص

 هلية حسب رؤية نوردلينغر . مث احلرب الا

 ويرد عليه ابن هناك ثالثة انواع من احللول لهذه املشلكة :

 وتقليصه بصورة جوهرية عرب الاستيعاب  مجمتعازاةل الطابع التعددي لل       .1

 قسامات التعددية ابعتبارها لبنات البناء الاساس ية لنظام دميقراطي مس تقر ن احلل التوافقي اذلي يقبل ابل       .2

 قليص التعدد عرب تقس مي ادلوةل اىل دولتني منفصلتني متجانس تني او اكرثت       .3

  

                                                 
و اال أن هذا النظام يعد من أنجح أنظمة إدارة أزمة التعددية الثقافية و االثنية في المجتمعات الحديثة تأخذ به كال من سويسرا و كندا  - 62

 نايجيريا.
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 عىل املس توى ادلس توري و املؤسيس القنوين : ا :اثني

 

 املؤسساتية وتغري هيلك تداول السلطة : -5

و نامتئية( أ  ل ان الا)ال ان( اإىل حاةل )اللك( يف العمل احلضاري وتكريس العمل املؤسيس سوف يسامه يف ختفيض خطر )ا اإن الانتقال من حاةل

ة ة واخلدماتيت النفعيواملؤسسات يه ال حزاب الس ياس ية وجامعات املصاحل وامجلعيا التوجه ال وحد وابلتايل همينة الفكر ال وحد يف الساحة.

  جمالت معل متعددة.واملؤسسات املتخصصة يف

 واحلاةل املؤسساتية تسامه يف:

 : جتذير احلاةل القانونية مبعىن تعريف امجليع خبصوصياته -6

نزالها اإىل ساحة الواقع يف العمل املؤسيس يشلك خطوة أ وىل  اليت ينطلق من خاللها اإىل التفاعل مع احلياة. فوجود قانون ونظام ودس تور واإ

الالعنف ويوقف من نزيف الرسية والتكمت واملركزية يف العمل اذلي يسود يف السلطات القامئة أ و التيارات الإسالمية عىل صعيد التقدم حنو 

آاثر سلبية وخمية، والسبب كام  قصاهئم وما يشوهبا من أ والفكرية، وما أ دت من سلبيات مجة وااعات فتاكة انهيك عن طرد ال فراد واإ

ن النظم ال ساس ية واللواحئ الإدارية تعامل وك هنا رس من ال رسار .والنظم املؤطرة للعملوادلساتري  يالحظ غياب القوانني دون أ ن تطلع عىل  اإ

 63وليس مس تغراًب أ ن نعمل أ ن احلاةل النظام ال سايس اذلي  مكها جمرد اطالع دع عنك مناقش ته أ و مراجعته أ و اقرتاح التعديالت عليه

الف أ شاكلها ول ميكن أ ن تصمد حاةل الفوىض والالقانون يف وجه عامل يع  ابملؤسسات والتجمعات القانونية يه روح املؤسسات عىل اخت

آلك حاةل التفردوالتكتالت الكربى ما مل يوضع لها دس تور وقانون حبيث يكون هو احلامك الوحيد يف املؤسسة. ن أ خطر ما يواجه ، تأ اإ

يف اختاذ املواقف، فباملؤسس ية نس تطيع وقف س يطرة الفرد أ و القرار الفردي أ و احلاةل  املؤسسات هو س يطرة احلاةل الانفعالية والقرار الفردي

آلكها همم يف ظل وجو  د احلاةل ادليكتاتورية من أ ن تسود، خاصة وأ ن الهمينة القيادية خاضعة عادة لالنفعال وال هواء اليت جتذهبا وابلتايل فاإن تأ

 .64املؤسس ية وروح القرار املؤسيس

 

                                                 
63 - Tessa Brannan, Re-energizing Citizenship, strategies for civil renewal, Palgrave Macmilam, 2007, 

P29. 

 
64 - Gerry Stoker, Debating institutionalism, Manchester university press, December 2008, P 45-76. 
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 ، أ ليات وأ دوات سلمية للمعارضة أ و التغيري يف الساحةتكريس  -7

فراد ابلبحث عن س بل أ قدر عىل حتقيق الطموحات بعيداً عن الالتجاء  لزتمت لعنف وال فاملؤسسات س تصبح انفذة هممة يف اإاتحة اجملال لل 

دارة معلية التغيريم –ملؤسسات والنظام املنظم لها ا –والانعزال. يف الوقت ذاته متكن   بدرجة من املرونة حبيث تس تجيب للمطالب ن اإ

ن عية تبعدمه طر تنظمي أ  اجملمتعية فيقلل من احامتلت اخنراط بعض القوى الاجامتعية يف أ عامل عنف مضادة، كام  توي املهمشني من الفئات يف 

 ممارسة العنف خاصة وأ هنم مادة خام للعنف الس يايس. 

 :ية جامعية، من شأ نه زايدة اإماكنيات الاس تقراراإن نشأ ة أ مناط مؤسس ية وأ نشطة وعالقات قمي  -8

ذ يتجذر مفهوم املواطنة، وتضعف الامتيزات عىل أ ساس ديين أ و عريق أ و لغوي، وجيد امجليع قنوات رشعية وفعاةل لتو    م ومطالهبمصيل رغباهتاإ

ية الثقاف  ية التاكمل من خالل ال دواتوبذكل تقل احامتلت جلوهئم للعنف. ويستند هذا التصور اإىل افرتاض أ سايس قوامه جناح معل 

 والس ياس ية واملؤسس ية

احلامك  قة بنيوقد أ شارت دراسات متعددة اإىل أ ن العنف الس يايس ينخفض يف البدلان ادلميقراطية نظرًا لوجود مؤسسات وس يطة تنظم العال

 واحملكوم وتضبط الرصاع الاجامتعي.

 

 

 :ابلولءات التحتية والإقرار برشعيهتااإن املؤسس ية يه السبيل الوحيد لالعرتاف  -9

تقة يارات يف بو لقوى والت لواحرتام احلقوق الثقافية والس ياس ية وتوفري مقومات ال من والهوية للجامعات اكفة داخل ادلوةل، أ ما ادلم  القرسي  

أ كرث أ و  ل امتيازاً  أآخر انر والعنف ونقمة طرف عىلالقرار املركزي ترفع من وترية الانقسامات ال ثنية والعرقية وادلينية، مما يؤدي لربوز التوت

 اس توىل عىل ثروة وسلطة ونفوذ أ كرث وابلتايل يودل ااعًا بني امجلاعات والتيارات مث ااعًا بيهنام وبني السلطة.

عطاءها مضامني اقتصادية واجامتعية يؤدي اإىل ت عرتاف هبا ما الاأ  فجريها، واخلالصة أ ن تس ييس الانقسامات الساللية واللغوية وادلينية واإ

 والتسلمي برشعيهتا وحامية حقوقها فيكون مدخاًل لالس تقرار.

 اإن املؤسس ية ترسع من معلية متدن اجملمتع  -10

وتعجل من تاكمل وتمنوية املسرية الثقافية والاجامتعية، كام أ هنا ختفض من التأ ثريات السلبية اليت ميكن أ ن حتدث يف ظل تناقض وتفاوت  

آاثره التمنية ا لرسيعة والتحول اإىل خضم احلداثة بشلك رسيع وما يرافقها من عنف متودل من غربة التحول الرسيع عىل أ فراد اجملمتع ومس تحداثته وأ
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يس. املفاجئة، برشط أ ن يتوازى معدل المنو املؤسيس مع معلية التمنية الاقتصادية والاجامتعية، وأ ي خلل فهيام يفيض اإىل زايدة العنف الس يا

قصور التمنية الاقتصادية يف الاس تجابة للمطالب الشعبية وجعز املؤسسات الس ياس ية يف استيعاب املطالب يؤدي ابلرضورة اإىل شعور اإن 

املواطن ابلإحباط واحامتل اخنراطه يف العنف يزتايد. لكن العملية املؤسس ية تس تطيع أ ن تليب املطالب الشعبية وختفض من درجة الإحباط 

  تسري دورة المتدن والتحرض يف اجملمتع بكفاءة ل بأ س هبا.النفيس وابلتايل

ن أ داء النظام وفاعلية مؤسساته تعترب من العوامل ال ساس ية اليت حتد من أ عامل العنف الس يايس اليت مكن أ ن تنجم عن معلية التعبئة  اإ

بيرت وش نايدر يف دراسة يف عرش دول متقدمة خالل فرتتني  ويؤكد الباحثان أ ي التعبئة الناجتة عن التحول اإىل اجملمتع املدين. -الاجامتعية 

( اإىل أ ن التغري الاجامتعي الرسيع يؤدي اإىل العنف. ولكن يف ادلول اليت دلهيا مؤسسات س ياس ية 1968 -1959( و)1985-1984زمنيتني )

أ ما فريابند فيعتقد بوجود عالقة خط منحن معتدةل  .قادرة عىل التكيف، وموارد اقتصادية مالمئة، يقلل العنف النامج عن التغريات الاجامتعية(

(Liner Relationship Moderate Curve بني العنف الس يايس والتعبئة الاجامتعية. فالعنف الس يايس يزتايد خالل املراحل ال وىل من )

آاثر معلية التغيري معلية التعبئة الاجامتعية، ولكن بعد مرحةل معينة من التعبئة تكون قد تطورت خاللها مؤسسات وع القات حديثة تس توعب أ

 .65وتداعياهتا، يتجه معدل العنف الس يايس اإىل الاخنفاض، بيامن يس متر معدل التعبئة الاجامتعية يف الارتفاع

 عىل املس توى اجملمتعي : : اثلثا

 اجملمتع املدين و دورة يف حل املعضل ال ثين:   -1

الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية و الثقافية اليت تعمل يف مياديهنا اخملتلفة يف اس تقالل نس يب عن يعرف اجملمتع املدين بأ نه مجةل املؤسسات 

سلطة ادلوةل و عن ارابح الرشاكت يف القطاع اخلاص، اي ان اجملمتع املدين عبارة عن مؤسسات مدنية لمتارس السلطة و لتس هتدف أ رابح 

خارج املؤسسات الس ياس ية ولها غاايت نقابية اكدلفاع عن مصاحلها الاقتصادية والارتفاع اقتصادية ، حيث يسامه يف صياغة القرارات 

جامتعية مبس توى املهنة و التعبري عن مصاحل اعضاهئا، و مهنا أ غراض ثقافية كام يف احتادات الادابء و املثقفني وامجلعيات الثقافية والاندية الا

 . 66م مضن برانم  امجلعيةاليت هتدف اىل نرش الوعي وفقا ملا هو مرسو 

 

يف ذكل بقمي  اذن اجملمتع املدين هو مجموعة التنظاميت التطوعية احلرة اليت متالء اجملال العام بني الارسة و ادلوةل لتحقيق مصاحل افرادها ملزتمة

ا: الثقة و التسامح، احلوار السلمي، ومعاير الاحرتام والرتايض والتسامح والادارة السلمية للتنوع واخلالف. للمجمتع املدين نتاجات امهه

ية الفعالية الثقافة، واملرونة. و يعترب تبين هذه القمي واتباع السلوك اذلي يتوافق معها هو اضافة لرأ س املال الاجامتعي ، وهو ما يوفر يف الهنا

                                                 
65 - Tessa Brannan, Re-energizing Citizenship, strategies for civil renewal, Palgrave Macmilam, 2007, 

P109-115. 
66  - Ibid p234 
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 ي. 67للمجمتع املدن

 

حيث ان هذه القمي متثل جوهر ادلميقراطية، اذ يس تحيل بناء جممتع مدين دون توافر صيغة سلمية لدارة الاختالف والتنافس والرصاع طبقا 

لقواعد متفق علهيا بني الاطراف، ويس تحيل بناء جممتع مدين دون الاعرتاف ابحلقوق الاساس ية لالنسان خاصة حرية الاعتقاد والرأ ي 

تجمع والتنظمي، مع الاعرتاف واحرتام القمي السابقة وبذل لك اجلهود من اجل تطوير التجربة ادلميقراطية واحلفاظ عىل دميومهتا. والتعبري وال 

حيث ان بناء اجملمتع ادلميقراطي يتطلب معل دؤب و وقت طويل لنشاء لك ما هو ظروري من املؤسسات اليت تعترب جحر الزاوية يف بناء 

 طية. التجربة ادلميقرا

 

 عناا تكوين اجملمتع املدين

 

و من املمكن ان جند تعاريف عديدة للمجمتع املدين الا اهنا ل خترج عن توافر اربعة عناا اساس ية: ميثل العنرصالاول بفكرة "الطوعية" ا

تكوينات و بىن اجملمتع املدين عن ابيق بلكمة اخرى املشاركة الطوعية اليت يه ابلساس الفعل الاداري احلر او الطوعي، وهبذه الطريقة تمتزي 

 التكوينات الاجامتعية املفروضة او املتوارثة حتت اي اعتبار.

 

العنرص الثاين هو ان اجملمتع املدين منظم: وهو هبذا خيتلف عن اجملمتع التقليدي العام مبفهومه الالكس ييك. حيث يشري هذا الركن اىل 

 احلضارية تقريبا، واليت تشمل ااحلياة الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية و الثقافية. فكرة"املؤسس ية" اليت تطال مجمل احلياة

 

يه  العنرص الثالث يتعلق "ابلغاية" و "ادلور" ايل تقوم به هذه التنظاميت، والامهية الكربى لس تقاللها عن السلطة وهمينة ادلوةل. من حيث

 عالقات التضامن والامتسك او الرصاع والتنافس الاجامتعي. حيث ان اجملمتع املدين هو تنظاميت اجامتعية تعمل يف س ياق وروابط تشري اىل

جممتع اخاليق وسلويك ينطوي عىل قبول الاختالف والتنوع بني اذلات والاخرين، وعىل حق الاخرين يف ان يكونوا منظامت مدنية حتقق 

 ادارة اخلالف داخل وبني مؤسسات اجملمتع املدين وبيهنا، وبني ادلوةل ابلوسائل وحتمي وتدافع عن املصاحلهم املادية واملعنوية، والالزتام يف

 السلمية، ويف ضوء قمي الاحرتام والتسامح والتعاون والتنافس والرصاع السلمي. 

 

 مفاهمي مثل: الفردية، اخر هذه العناا يمكن يف ظرورة النظر اىل مفهوم اجملمتع املدين ابعتباره جزءا من منظومة مفامهية اوسع تشمل عىل

 املواطنة، حقوق الانسان، املشاركة الس ياس ية، والرشعية ادلس تورية...اخل.

 

 

                                                 
67 - Ibid, P260-280 
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 اجملمتع املدين و ادلوةل

 هناك تصورات عديدة لدلوةل الا انه الفكر الس يايس احلديث املمتد من هوبز اىل هيجل هل ثالثة تصورات رئيس ية لدلوةل: 

 .68وروسو( -مرحةل التطور البرشي اليت تس بق ادلوةل)هوبزاملعىن جتديد ابملقارنة مع • 

وادلوةل بوصفها حفظا وتنظامي للمجمتع الطبيعي، ويه وفقا لهذا التحليل ليست بديال عن املرحةل اليت س بقهتا فقط، بل سريورة تقوم • 

 اكنط(. -بتنش يطها واكاملها)لوك

الطبيعية وتتغلب علهيا. ويه هبذا واخريا ادلوةل ابعتبارها حفظا وتعاليا جملمتع ما قبل  ادلوةل الس ياس ية بوصفها نفيا رادياكليا تلغي السلطة• 

هوبز ادلوةل)هيجل. وذكل مبعىن ان ادلوةل برهة جديدة لتمكل الربهة اليت س بقهتا، ول تكون مؤسسة عىل النفي املطلق. و بيامن تستبعد دوةل 

املنظمة للمجمتع يف مرحلته الطبيعية، فان دوةل هيجل حتتوي عىل اجملمتع املدين. وهبذا تكون وروسو اىل حد كبري دوةل الطبيعة، اي السلطة 

 خمتلفة عن دوةل "لوك" ايضا اليت حتتوي اجملمتع املدين ل لتتعاىل به، وامنا لتسوغ وجوده واهدافه.

 

 ساس ية يف مذهب "ماركس" عند ادلوةل ويه:وابملقارنة مع مع العناا الثالثة املذكورة وعرب نقدها ميكن اش تقاق العناا الا

 ادلوةل بوصفها هجازا مقعيا )عنف مركز ومنظم يف اجملمتع(• 

 ادلوةل بوصفها وس يةل للطبقة املس يطرة وفقا للقول الشائع:)اإن ادلوةل يه أ داة س يطرة طبقة عىل طبقة أ خرى" • 

املدين. ووفقا لهذه الظاهرة، ليست ادلوةل يه اليت تكيف وتنظم اجملمتع املدين، بل ادلوةل بوصفها ظاهرة فرعية أ و اثنوية ابلعالقة مع اجملمتع • 

 ايس.اجملمتع املدين هو اذلي يكيف ادلوةل و ينظمها. و هذا ما دعاه غراميش "ادلوةل املوسعة" أ ي املنظومة الس ياس ية، بشقهيا املدين و الس ي

 

معارضا لها. يف احلاةل الاوىل يشلك اجلمتع املدين مصدر الرشعية عرب مشاركة منظامت  حيث ميكن ان يكون اجلمتع املدين مساندا لدلوةل او

تغري، فتبدو وفئاته الاجامتعية اخملتلفة يف صنع القرار. اما يف احلاةل الثانية اليت تتصدى فهيا ادلوةل جبهازها ومؤسساهتا القمعية للك اشاكل ال 

كس. لهذا فان مدى تطور اجملمتع املدين يرتبط مبدى تطورس ياسات وترشيعات ادلوةل يف مواهجة اجملمتع ادلوةل واكن اجملمتع وجد من اجلها ل الع

 .69املدين، ومدى توافر مرجعية قانونية مقبوةل ودور ادلوةل يف تسهيل او اعاقة الثقافة املدنية

 

الاسايس يف بناء اجلمتع املدين وقد يكون من املهم ايضا ارى من الظروري ان اشري اىل نقطة هممة جدا الا ويه ان املؤسس ية تعترب احلجر 

 لعمل املدين مكؤسسة ، وكتنظمي . تبيان الفارق بني ا

وقهم املؤسسة يه مجموعة قوانني راخسة يمت وضعها ملقابةل املصاحل امجلاعية، ويه تنظاميت تمتتع برشعية لش باع حاجات الناس و ادلفاع عن حق

تطويرها اييت يف اطار التغريات يف البنية الاجامتعية. اما تعريف املنظامت فههي وحدات اجامتعية ذات غرض ودور عرب الزمن. ومن هنا فان 

 حمدد داخل اطار مؤسيس اوسع، وان تطويرها ليؤدي ابلرضورة اىل التغريات يف البنية الاجامتعية. 
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لتغري الاجامتعي والس يايس ويف الاجتاه اذلي يؤدي اىل تصعيد مس توى اذن اجملمتع املدين يلعب دور فعال ، ويسهم يف التاثري عىل صنع ا

احلق العام و الوعي وغرس روح العمل امجلاعي والزتويد مبهارات الس ياس ية و العمل عىل تطوير القدرات و تبادل اخلربات يف جمال ادلفاع عن 

 70املنفعة امجلاعية .

اث التغري واتثري عىل مس توايت الوعي وقدرته عىل العمل امجلاعي. وهو ايضا س ند ان تطوير مؤسسات اجملمتع املدين س ند اسايس لحد

اسايس دلميومة النظام ادلميقراطي و تطويره حيث ان ادلميقراطية ليست هدف س يايس ميكن حتقيقه والوصول اليه ملرة واحة فقط وامنا يه 

 معلية حيوية جيب تمنيهتا واحلفاظ علهيا والاس متراريف تطويرها.

 ملفهوم، اإىللضبط ا يس متر اجلدل يف الساحة العربية حول مفهوم اجملمتع املدين. ويعود جزء من أ س باب الاختالف حول حتديد مقاييس مشرتكة

خيي بني لتار لالرتباط ا . ونظراحاةل اخملاض اليت ل يزال مير هبا اجملمتع املدين العريب يف س ياق التحولت املتسارعة واملس مترة منذ أ كرث من قرن

لتأ خر أ و التشويه وجه الآخر ل باره القيام اجملمتع املدين وبني تشلك ادلوةل احلديثة، فاإن عدم اكامتل تبلور اجملمتع املدين يف العامل العريب ميكن اعت 

نت امتدادا قدر اكبت اذلي أ صاب معلية تشلك ادلوةل يف هذه املنطقة. فادلول القامئة ليست دول القانون، ومل تعمتد عىل مبدأ  فصل السلطا

ىل بناء مع السعي اإ  ومتواز لنظام احلمك اذلي تشلك اترخييا، واذلي قام عىل الفرد و العصبية. هذا يعين أ ن بناء اجملمتع املدين هو هجد متواصل

  .دوةل دميقراطية حديثة

ن مراحل ريب مرحةل معامل العاجملمتع ال هيل ميكن اعتباره يف الورمغ أ ن البعض يعترب اجملمتع ال هيل من صلب اجملمتع املدين، هناك من يرى بأ ن 

لفقري بة العمود اية مبثااخملاض يف اجتاه التشلك الهنايئ للمجمتع املدين. لكن رمغ ذكل اخلالف هناك اتفاق حول اعتبار املنظامت غري احلكوم 

ن اكن اخلالف يبقى أ ساسا قامئا حول مدى اعتبار ال   نس بة ؟. أ ما ابل  رجة عنهحزاب الس ياس ية جزء من اجملمتع املدين أ و خاللمجمتع املدين، واإ

ن اكنت و ال هل، اإىل القطاع اخلاص فهو يعترب حبمك طابعه املصلحي طرفا مس تقال عن اجملمتع املدين، دون أ ن يشلك ابلرضورة طرفا مقاب اإ

  .ا اجملمتع املدينالاحتادات املهنية تعترب جزء ل يتجزأ  من الكتل ال ساس ية اليت يتشلك مهن

ذ اندرا متعا أ حادي يف دوةل جم  ما جند تضم معظم دول العامل عددا من الإثنيات اليت يه بطبيعهتا كبرية ومتنوعة بأ صولها أ و ثقافهتا أ و داينهتا، اإ

أ ذ أ ن  حرب أ هلية، بداية س ية واىلادلين واللغة. ول يؤدي وجود هذه الإثنيات  ادلينية أ و العرقية أ و املذهبية ابلرضورة اإىل قيام معضةل س يا

أ خرى أ كرث و ذلاتية هذه الإثنيات أ ما أ ن تعترب نشطة س ياس يا وأ خرى مس تكينة... تسعى اإىل الإبقاء عىل الشعور "الإثين " وعىل خشصيهتا ا

 يس"الس يا -اس تعدادا ملس توى عال من الاندماج الاجامتعي

رهن هبمينة هوية وطنية اندماجية، خاصة دلى صناع الس ياسات العامة، ترى ابلفرد  اإن ش يوع حاةل من الاس تقرار رمغ هذه الفس يفساء، هو

"مواطنا" متساواي يف احلقوق والواجبات حتت لك الظروف، وبلكامت أ خرى، تفرتض الولء  -أ اي اكن انامتؤه العريق أ و ادليين أ و املذهيب –

ا من قواعد ومبادئ وقمي تقمي توازان بني رضورات الامتثال ومتطلبات احلرية، للمجمتع أ و ال مة، وهذا الولء يقوم عىل الاقتناع، انطالق

جع وهتدف اإىل جتاوز التناقضات".وهكذا قد يتحول ما هو يف الغالب ال مع "عقبة" أ مام دمقرطة هذه اجملمتعات اإىل النقيض، ابعتباره فرصة تش

ذ أ ن الشلك ال ول للتعددية "العرقية أ و " اذلي جيرم الزنعة الاستبدادية )لن هذه ال خرية تفهم عىل أ هنا 71اللغوية أ و ادلينية عىل ادلميقراطية،  اإ

 -أ ول من خالل منطق ذرائعي، ومن مث من خالل دينامية أ كرث مثالية –تسلط جزء من اجملمتع عىل حساب ال جزاء ال خرى(، يفتح الطريق 

                                                 
70 - Jurge Habermas, Struktur och offentlighet , 1981, p 234- 254 
71 - Ibid, 123 
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ويس تخلص من ذكل اإن ادلمقرطة تتحقق اإىل حد كبري، ابلعرتاف هبذه التعددية العرقية  اإىل التعددية الس ياس ية القامئة عىل املنافسة املفتوحة،

ناكرهأ و ادلينية أ و   .72الثقافية بأ كرث ما تتحقق ابإ

ت  -ريوقراطي الضخمجبهازها الب -وتلعب ادلوةل دورا رئيس يا يف هذا اجملال، فههي  باع س ياسات تؤدي اإىل حروب أ هلية، وأ خرى من شأ هنا اإ

لها نتيجة ء اس تعامكس تشجع التعايش والاندماج. ولكن ادلوةل تتعرض أ حياان لتشّوهات خلقية خطرية حني تدخل حزي التنفيذ أ و يساعىل الع

فراغها أ و حتريفها جلهة الانفراد ابلسلطة واحتاكرها.. لشك أ ن هناك دولً   تس تمكل مليف العامل   عديدةاحلط من شأ ن املضامني املقررة لها، أ و اإ

وية داخل ة املنضط التكوين ادلوليت التامة، بفعل عوامل حملية ودولية، وهناك دول مازالت حدودها مل تتطابق متامًا مع حدود ال مرشو

ن مو متتكل قةل أ  بالكم أآخر، مازالت ادلوةل القومية، يف أ جزاء عديدة من العامل، يف طور التشلّك كوهنا تفتقد اإىل خشصية ممتزية،  حدودها. 

 ر الاكفية وأ ليات التاكمل والاندماج الس يايس  املصاد

ديدة من العامل زاء عجمازالت يف أ   كام أ ن الهوية الوطنية وتاكمل أ و احتاد ال قالمي، واليت عىل ضوهئا تمُني امجلاعات الإنسانية الإحساس ابلنامتء،

ري غة والعداةل ية للحريوالرشوط الرضورية لتحقيق القمي ال ساس  غري متبلورة أ و غري متجذرة، فاحملددات اخلارجية للتطلع الإنساين والرابطة 

 متوفرة

 

ء اجة لالنامتاس ابحلاإن هذا اجملهود ش به املعدوم من قبل الطبقة الس ياس ية يف خلق دوةل واحدة جملمتع متعدد، أ مات ل مد غري معلوم الإحس

عرقية ائفية و طنية داخل تشعبات ليست طبقية حفسب، بل دينية وطللوطن. فالعامالن القويم والإساليم ليسا قادرين عىل صناعة هوية و 

، أ دت وابلنتيجة .ا البدلوقبلية شديدة التنوع ومتضاربة املصاحل. وذلكل ارتبط هذا العامل مبجموعة ساكنية معينة ل ينمتي الهيا لك ساكن هذ

س تطيع ط اليت ل ي ى الروابمتاما، ومل يعد ما  ميه من عسف السلطة سو هذه احلاةل اإىل تقزمي خشصية احملكوم وانعدام هويته احلقوقية واملدنية 

 السلطان تأ مميها من عائلية وعشائرية وطائفية. 

ذا ما حتالفت معها، من شأ هنا أ ن تضعف التالمح الطبقي وتؤثر سلبا عىل  الإثنياتاإن عالقة  ات للتنظمي زوع الفئنابلسلطة احلامكة، خاصة اإ

ةل واملس تَغةل من انحية، وادلوةل من انحية أ خعىل أ ساس طبقي، وابل  ذا فة اإىل أ ن هرى، اإضاتايل عىل مزيان القوة ما بني اجملموعات املس تغز

 السلوك قد يقوض فرص الاندماج الاجامتعي. 

ل ساس قد اب ع املديناجملمت ممفهو  و هنا تربز احلاجة اإىل اجملمتع اجملين بوصفيه أ ليه أ حتوائية بعيدة عن املصاحل اخلاصة بفئة معينه ة حيث أ ن 

رتبط يف  دم املساواةام وعىل قابملشاركة ولعب دور هو الثنيات  فئات املهمشة مبا يف ذكل ال قلياتارتباطا وثيقا حبقوق الإنسان، ورغبة ال  اإ

ودللت ووظائف  عانم –من رواج يمتتع به  ما ابت مغر -اجملالت الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية والثقافية، رمغ انه ل يزال ميتكل 

 الطائفية أ و القرابية تسع عند البعض ليشمل التشكيالت الارثية سواءي   -ملرشوط اترخييا كذكلا -فهذا املصطلح  من قبل مس تخدميه. خمتلفة

هممة  عن ادلوةل بعد انسحاب ادلوةل، ويضيق عند البعض الاخر ليقترص عىل تويل وظيفة ابتت شاغرة أ و احمللية اليت حتمي الفرد من سلطة

 تقدمي خدمات أ ساس ية للمواطنني

 

                                                 
 b/219.htmlmeo.org/ar/we-http://www.boell،2004ندوة المجتمع المدني، بيروت تشرين أول ، مداخلة حول اشكالية مفهوم المجتمع المدني ،جميل هالل- 72



 77 

ملس تَغةل طبقات ا مل مفهوم "اجملمتع املدين" معنيني، فهو ساحة ااع بني قوى املعارضة والسلطة التعسفية، وأ داة ااع تس تعملها ال 

رادهتا امجلعية والتنظم يف شلك قوة، وابلنتيجة الهمينة هممة  ثاين، تتلخصنظور ال ووفق امل  من أ جل تغيري اجملمتع. واملضَطهدة من اجل حتديد اإ

رؤى يف اجملمتع وحق وال احلاجملمتع املدين يف حامية اجملمتع من استبدادية السلطة، اإضافة اإىل السعي لتكريس ادلميقراطية كتجس يد لتعددية املص

وهو ما يس تدعي  . الس يايس والاجامتعي والاقتصادي والثقايفأ جل التغيري ال حزاب والقوى اخملتلفة يف التنافس السلمي عىل السلطة، ومن

لها وفق ، ويعيد تشكي اليت رمبا تكون انفصالية  عد أ ن يزنع عهنا صبغهتا املاضيةب -اىل صفه و الثنيات و امجلاعت املهمشة  , كسب ال قليات

 توجيه طاقاهتا يف معركته ضد ادلوةل التعسفية. و  -رؤى طبقية ومصاحلية

 

يف تدبري  ركة الفعاةلن املشافاجملمتع املدين ينشط حني تصبح شؤون اجملمتع شأ ان شعبيا فال تقترص همامته عىل احلامك أ و ادلوةل، ويمتكن الشعب م

لنتيجة، واب تعسفية.سلطة ال شؤون اجملمتع وادلوةل من خالل مجموعة من احلراكت الاجامتعية اليت تقاوم همينة ادلوةل عىل اجملمتع وممارساهتا لل 

ما ابجتاه تكريس مفاهمي املواطنة و املساواة، بغض النظر عن اخللفية الثنية أ و ادليني لسعي ملنح ابذهبية، أ و ة أ و املتصب هجود اجملمتع املدين اإ

ل  ع املدين لمتاجمل  رفغياب دو ال قليات حقوقا ثقافية ومتثيال مؤسساتيا أ عىل، ورمبا كخطوة متقدمة احلق يف تقرير املصري مضن حمك ذايت.  يعين اإ

فراد، أ و اإىل مرتبة القومية الثني عب اجملمتع املدين قابل، فقد يلامل ات.ة مقابل ادلوةل متعددة القوميتدهور اجملمتع اإىل مرتبة الانامتءات العضوية لالإ

ق ، ابجتاه جممتع وطين مساوايت، أ و دورا رئيس يا يف بلورة وعي طوعي مدين، ل و س يايس  ليات، أ ي امليض حنو جممتعحنو "متيزي اجيايب" لل 

  تكر ال ان ويتقوقع داخلها، بل يوسع مفاهميه ليقبل ال خر ويعرتف حبقوقه.  

  



 78 

 

 

 مناذج النجاح يف ادارة الازمة:

عتقاد الربوفيسور ليا قرينفيدل نصهار حيث أ ن لك خشص، برصف النظر عن ثقافته  73عىل حسب اإ ان الشعب ال مرييك هو بوتقة عظمية لالإ

يت ما زالت وخلفيته العرقية، ميكن اإستيعابه يف جممتع موحد من خالل ثقافته وعرقيته املفرطة يف اجملمتع ال مرييك. النظام الإحتادي ال مرييك وال

قافة والعرقية لهذه اجملمتعات ولكهنا تعول تقريبًا عىل مفهوم أ حادية املدنية حيث ان احلمك الشخيص للك ابلطبع ل تعري اإهامتمًا ملوضوع الث -جتادل

  .فرد محميًا. ذلا جند أ ن احمللية جتاه اجملمتع ال مرييك ل تتجزأ  ول ترتك أ ي جمال ل زدواجية الولءات

 

ادل أ ن اجملمتع ال مرييك يتشلك من عرقيات وثقافات واسعة من اجملمتعات بعض العلامء مييلون اإىل تناقضات مثل هذه التحليالت أ غلهبم جي

ولكن حرايهتم حمدودة. وعىل حسب رأ هيم فاإن ادلوةل تعّرف تعيني أ و ختصيص الثقافات اخملتلفة يف عامل أ و جمال خاص مثاًل اإجامتعي، 

قتصادي، وأ س باب دينية، ولكن ثقافهتم كحق س يايس ميعدة وعىل ال ص فاإن  احلرايت الفردية تزداد اإىل احلد ال عىل بواسطة ادلوةل. بلكامت اإ

أ خرى فاإن احلرايت الفردية تعوض اجملمتعات بلغة احلقوق الس ياس ية.هذه يه النظم اليت تقود" للوحدة يف التنوع " خللق ولءات وطنية أ و 

طط الإحتادية ممتزية مع عالقاهتا مع املدنية. حيث دلهيم حق اخل -قومية أ و كام وحض ادلكتور ابدال " الوحدة الس ياس ية والتنوع الثقايف ".

متساٍو برصف النظر عن اإختالفاهتا متضمنة املواطنيني الطبيعيني. هذا السبب اذلي جيعل ادلس تور ال مرييك يبدأ  يف مقدمته" حنن شعب 

عتبار لعوائق الإنامتء الثقايف .الولايت املتحدة ......" واذلي يعين أ ن ال مرياكن يعّرزفون عضوية ال مة عىل أ س   اس املواطنة من غري اإ

 

نصهار أ و مكجمتع متعددالثقافات يريد أ ن يزيل التنوع من  ذا اكن شعهبا يدركها كبوتقة اإ س ياسات ما هيمنا هنا أ ن الإسرتاتيجية ال مريكية عام اإ

داةل،احلرية والفردية والقادة ال مريكيني الس ياس يني همام متثل خلفيهتم ادلوةل. اإن املصلحة العامة من اجملمتعات العرقية والثقافية معرف لسبب الع

عتقاد نيكول توبروين فاإن ادلوةل ال مريكية تفرق فرقًا واحضًا بني اجملال  الثقافية يعملون عىل قواعد من امللكية الس ياس ية. عىل حسب اإ

سامح مع لك ال نشطة ادلينية. ولكن يف ال خري تبعد أ ي اإعالن أ و الشخيص والإجامتعي حيث أ ن ادلوةل يف ا ملايض تبقي متعادةل حيث تت 

هنا تعرب عن هذه كت"معى الثقافة ظهار ثقايف أ و عريق.)اإ   ."اإ

 

ن عىل اإن ال ثر الس يايس ملثل هذه الإسرتاتيجية جتاه التنوع هو يف ال ول غري معيل واثنيًا سلبيًا. لقد أ عطي نيكول توبروين أ فرتاضية ليربه

عامة ى الثقافة. أ ولً ، الفرق بني امللكية الشخصية وامللكية العامة ليست معلية لكيًة مثاًل مع تأ ثري ادلين مثل أ ايم ال حد والعطالت الصعوبة مع

اليت و مع أ غلبية ذو ال صول املس يحية، حاةل الإهجاض واليت تعترب كقتل معد مبين عىل الإعتقاد ادليين.اثنيًا. قد يكون هناكل مجموعات معينة 

لغاء الثقافة عن احلقول الس ياسة ل هنا  –وما زالت  -تعين ابلعضوية القومية املبنية عىل املواطنة ولكهنا تعرتض عىل أ و تقاتل ضد فصل أ و اإ

 أ ن مثل هذه الفكرة قد جربت لفكرة غريبة أ و مرفوضة ليس فقط مكجمتع ولكهنا ك فراد كذكل. )الهوية الثقافية يه جزء من اذلاتية -ترص

                                                 
ً  عمر عوض هللا، - 73 الحوار  ر المتمدين، الحواسويسرا–أطروحة دكتوراة -الفيدرالية كآلية لحل الصراعات في المجتمعات المتعددة إثنياً وثقافيا
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 (الفردية

ذا اكن الفصل و الإلغاء موهجًا حنو الس ياسة العرقية ًً اإ اإن السودان يف حاجة  -.لتطبيق مثل هذا املفهوم دلى الفهم السوداين قد يكون بناًء

بعاد الثقافة من الس ياسة  ماسة، يف رأ يي ، ليلغي احلقوق العرقية والقبلية من السلطات الس ياس ية ولكن من احلقوق الثقافية تبدو مس تحيةل. اإ

ن أ ولئك اذلين  دلهيم تعين بلكمة بس يطة دوةل علامنية واليت لن تكون مقبوةل دلى اجملمتعات املسلمة. اإضافة لهذا املضمون لدلوةل العلامنية اإ

قصاء معييش من احلقل الس يايس لفرتة طويةل لن يقبلوا مثل هذا الع حىت  –مى الثقايف أ وضاع هامش ية نتيجة لهمينة ثقافة واحدة واذلين دلهيم اإ

قتسام المتثيل يف الإمتالك  يثبت أ و يقر أ ولئك اذلين أ وجدوا ال وضاع الهامش ية بشئ أآخر )مغاير( س يدافعون من أ جل مشاركة القوة واإ

  .74الس يايس عىل قاعدة ثقافهتم

 

عرتاف وتشجيع التنوع )سويرسا(.   س ياسة اإ

 

ن التنوع املعياري  كام هو عىل عكس الإسرتاتيجيات، فاإن سويرسا تتبىن مفهوم "التنوع املعياري" ليامتىش مع تعددها اللغوي وادليين املتجزئ. اإ

هَُل أ و حتدث تسوية فقط ولكن تقريبًا جيب أ ن يصان  و رتم. ذلا معّرف تعريفًا مناس بًا دلي نيكول توبروين أ ن التنوع جيب أ ن ل هٌيَُمُل أ و جٌيُ

نه قد طور اإحتادية  فاإن سويرسا تقبل واقعها ومتزيه وحىت تطلب أ ن حتث عىل التنوع الثقايف. ليك ينجز النظام الس يايس هذه ال هداف فاإ

.اإن ا ايه من ال مهية مباكن ذلاتيهتالتعدد الثقايف، من خالل البناء ادلس توري، سويرسا تعرب عن وحتمي خصوصيات اجلمتعات اخملتلفة واليت 

ن التنوع محمي من خالل مناطق خمصصة للحمك اذلايت  يف دلوةل السويرسية تعود تبايناهتا اإىل نظام منتظم بدقة من" الوحدة من خالل التنوع". اإ

الإحتادية  القطاعات اخلاصة من اجملمتعات وبذات الوقت حتافظ عىل الوحدة بيامن جند ن تكل اجملمتعات تعمل سواًي عىل أ ساس من رشاكة احلمك.

عىل ال ص فاإن قبول ال غلبية الناطقة ابل ملانية بأ هنا يه . هبذا الإحساس تعمل عىل تمنية التعريف القويم عىل الرمغ من كثري من الإختالفات 

 .75فقط اجملموعة ادلس تورية ، مبنية عىل احلمك اذلايت

مي( ليختار وانت)ال قالن الكنتمس ية، الإيطالية والرومانية( وترتكها للك واحدة فاإن ادلس تور السويرسي يذكر رمسيًا أ ربعة لغات )ال ملانية، الفرن  

رايت الفرد حعىل من أ  أ ي من هذه اللغات س يقر هبذه الطريقة فقد وحض ان التنوع قد مّت أ خذه جبدية من ادلوةل. ويبدو أ ن حرايت اجملمتعات 

يت ل مرييك والالشعب السويرسي أ يضًا يقرالتنوع كام يف حاةل مفهوم الفرنس يني و ذلكل يندر التصادم بيهنا. يندر هذ بسبب أ ن مفهوم الشعب ا

وحدات مكيوانت )ال أ و ال تعمتد عىل أ ساس حقوق املواطنة ولكن الفارق هنا أ  ن املواطنة حتقق للمواطن حقه كعضو يف اجملمتع. مثاًل يف الإقلمي

 الإدارية الصغرية(.

يف أ حضان جبال ال لب عندما جتمعت  1291لها أ كرث من وجه، فههي دوةل قدمية عرفت أ ول أ شاكلها عام « التجربة السويرسية»واحلقيقة أ ن 

اكنتوان مهنم س تة  26، وهذه أ خذت يف الامتداد والانكامش عرب التارخي حىت أ صبحت «الكونفيدرالية السويرسية»ثالثة اكنتوانت لتكوين 

 7.5، وهذه يه ادلوةل اليت نعرفها الآن وعدد ساكهنا 1848الاكنتوانت، وهؤلء حتولوا اإىل النظام الفيدرايل اعتبارا من عام  تعرف بأ نصاف
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ويه من  مليون نسمة. وسويرسا أ يضا دوةل تعددية مركبة القوميات، فههي من انحية دلهيا أ ربع لغات: ال ملانية والفرنس ية والإيطالية والرومانية،

أ خرى تقوم عىل نظام فيدرايل يعطي للاكنتوانت لك السلطات اليت ل يمت النص علهيا قطعيا يف ادلس تور، وتمتثل هذه الاكنتوانت يف انحية 

عضوا ت القامئ عىل صوتني للك اكنتون وصوت واحد ل نصاف الاكنتوانت  46املؤسسات الفيدرالية من خالل جملس الولايت املكون من 

عضو يمت انتخاهبم من خالل القامئة النسبية. ويف نفس الوقت فاإن سويرسا تعترب دوةل دميقراطية  200طين املشلك من الست ت واجمللس الو 

ت أ ي جملس الولايت واجمللس الوطين ت من خالل « امجلعية الوطنية املتحدة»مبارشة، فللك مواطن احلق يف تعديل القوانني اليت تقرها 

ذا ما متكن امل يوم، بل وأ كرث من ذكل فاإن املواطن يس تطيع تعديل ادلس تور  100أ لف توقيع خالل  50واطن من احلصول عىل اس تفتاء عام اإ

ذا ما جنح يف مجع    76شهرا. 18أ لف توقيع خالل  100من خالل الاس تفتاء العام اإ

ويرسا رمغ ضغوط كثرية يف الوقوف وبقي بعد ذكل وهجان شائعان يف التجربة السويرسية أ وهلام ما يعرف ابحلياد السويرسي حيث جنحت س

ويرسية ليس عىل احلياد خالل احلربني العامليتني ال وىل والثانية، ويه جتربة أ هلهتا ليك تكون حمط املنظامت العاملية. والثاين جناح التجربة الس

به ال مثال يف العامل حىت بلغ متوسط دخل فقط يف التعامل مع جممتع متعدد ال عراق واللغات وامللل، بل أ يضا يف حتقيق جناح اقتصادي يرضب 

  أ لف دولر.  50الفرد يف سويرسا قرابة 

لتنوع وذلا اإن مقارنة احلل السويرسي ابلامنذج ال خري من أ ملانيا وفرنسا فاإن الواحد يؤكد أ ن اإسرتاتيجياهتم ليصنعوا الهوية القومية لههي ظاملة ل 

هوم املعياري للتنوع يبدو فقط مناس بًا لدلول اليت تمتتع بتعدد ثقايف يف العموم والمنوذج السوداين فاإن مشلكهتم الاكمنة لههي عالية جدًا. اإن املف 

قلمي )اكنتون  خاصة عىل الرمغ من هذا النجاح فاإن المنوذج السويرسي عىل غري حاةل السودان يرجع اإىل صغر مساحة سويرسا مع اإس تثناء اإ

نتيجة ذلكل فاإن الوضع ال سايس ليسهل احلل الفيدرايل لهو معرف رمسيًا ابلتنوع بدًلمن  جورا( حيث يتصادم التنوع مع بعضه لكام ذكر

 الإقصاء، التجاهل أ و التخلص من التنوع. وابلرمغ من ذكل ففي الصفحة التالية سأ انقش أ ن التنوع املعياري هو ليس مبهمة لدلوةل ولكن يف

  املقام ال ول هو مس ئولية أ و هممة اجملمتع.

 

متع هو معلوم فاإن املشألك القانونية تٌربط أ حيااًن بنقد جعز ادلوةل الوظيفي جتاه التنوع وذلا الإهامتم يشمل التعريف حبقو ق الطرفني اجمل كام 

ملكوانت وال فراد، أ ن امجلاعة والفرد أ نفسهم دلهيم دورمه يف هذه النقاط. أ مهية التكوين للس ياسات الهامة واملنظامت لتكفي الإحتياج والرغبة 

بناًء عىل الفهم لسلطة ادلوةل أ و احلكومة الفيدرالية  –اجملمتع. املكوانت وال جزاء اخملتلفة للمجمتع جيب أ ن تربهن رغبة أ كيدة لالإحرتام املتبادل 

 ولكن للمجمتع نفسه. ك لية تعرب عن طبيعة اجملمتع وترعى مصاحل لك مكوانت اجملمتع ووظيفة التنوع املعياري جيب أ ن ل تكون من همام ادلوةل

(  رتم 2( فاإن التعريف املتبادل بواسطة الوجود املقبول لل صول اخملتلفة يف داخل اجملمتع و 1مبعىن أآخر يف حاةل أ ن اجملمتع دليه القدرة الاكفية لت 

ازه . يف هذه احلاةل فاإن دور ادلوةل النتاجئ لهذه البياانت)قمي اإجامتعية وثقافية ، معتقدات وأ سلوب حياة( . اإن الإختالف الاكمن ميكن اإجن

                                                 

76 - Georges André Chevallaz. The Challenge of Neutrality: Diplomacy and the Defense of 

Switzerland. Lexington Books. 2001. 278pp.  
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من خالل النظم  77س يكون فقط جبلب الوسائل املقبوةل واليت تتيح للك اجملموعات العرقية لتتحمك أ ولً، هبذه التنوعات واثنيًا اإختالفاهتا

  .الفيدرالية الس ياس ية بطريقة سلمية

 

ذا اكن القصد هو خلق اي تقنية لتسكن وختفف حدة املشألك. والعكس ابلعكس فاإن اجملمتع ليس دليه  ذلا فاإن دور اجملمتع هو العامل احلامس اإ

حرتام الآخر واليت ميثلها الآخر ك رض يباب ل تنت  أ ي منتوج يذكر. أ ن مثل هذه املغالطات ل ختتلف كثريًا من مفهوم التن وع سعة تذكر واإ

ًل من اجملمتع، وبعد ذكل ينعكس عىل س ياسة ادلوةل الإسرتاتيجية. هذا ل نه ل املعياري ولكن ال ولوية للتنوع املعترب كقمية جيب أ ن يكون أ و

آنفًا يف الإعتبار يف ذا وضعنا النقاش أ  اإسرتاتيجية معىن للالكم عن اإسرتاتيجيات ادلوةل ما مل يكن التنوع قد عرف قباًل ومّت اإحرتامه من اجملمتع. اإ

بقاء وتوضيح مثل هذا ادلوةل خملاطبة التنوع وخلق اذلاتية القومية مي كن بعد ذكل أ ن نٌَعرزُف اجملمتعات ال ملانية والسويرسية كامنذج ممتازة لالإ

ب واحدة هل اإن اجملمتع ال ملاين ميكن أ ن ميثل منوذجًا ممتازاً لعدم التعصب دلور اجملمتع جتاه التنوع. أ هنم يعّرزفون أ نفسهم ك مة واحدة أ و كشع اجلدل.

ا مل يتاكملوا فس يكونون مقبولني ليس من قاعدة املساواة يف الإنامتء لل مة ولكن فقط كضيوف. يف هذا النص أ ن ثقافة واحدة. ذلا ، اإذ

ن الفيدرالية مكقرتح للمسامهة يف املشألك اليت خلقت ابلتنوع ل ميكهنا ان تكون ذات جدوى ل ن التنوع نفسه مل يعرف بعد. بلكامت أ خرى،  اإ

ملشألك يف اجملمتعات امجلعية )) املكونة من جممتعات(( ليست مناس بة ما مل يكن للمجمتع نفسه املقدرة وكذكل الرغبة الفيدرالية ك داة ملعاجلة ا

يف الس ياق العام ، اإن اجملمتعات ال مرييكة والفرنس ية ميكهنا أ يضًا أ ن متثل جعز احلاجة أ و الرغبة جتاه التنوع.  .ليعرف و رتم التباين والتنوع

اخريًا ضد الإسالم عىل ’لعصيب جتاه التنوع يف الولايت املتحدة يف رأ ي، هو الإحساس ابلتفوق للرجل ال بيض ضد السود اإن املوضوع ا

 الرمغ من املساواة الرمسية ابلقوانني الرمسية لدلوةل.

 

الولءات والهوايت املتعددة رمبا يفعل ذكل ليس بعيدًا عن هذه النقطة فاإن بورفيسور واتس يرى أ ن "اجملمتع اذلي ينكر أ و يلغي ويتجاهل 

ماكني ن العامل ال سايس املهم للثبات والنظام هو " قبول قمي التنوع ويف اإ ة حدوث عند خطرها او أ و اإحداث اخلطر. يف اجملمتع املتنوع، يقول، اإ

نشاء الوحدات التأ سيس ية من احلكومة مع الوحد ًٌ عهنا من خالل اإ ٌ ات املس تقةل حلمك نفسها بنفسها ل ن هذه ال مور الولءات املتنوعة معرّيٍ

  .هممة جدًا لهويهتا املمزية

 

ختالفات كبرية من انحية اللغ ة، ادلين، من انحية أ خرى فاإن اجملمتع السويرسي ليس كغري الآخرين ميثل ادلور البنايئ جتاه التنوع. أ ربع ثقافات ابإ

كسري أ و جوهر هذا التعايش  جانب يف سالم يف مقاطعة صغرية .تعيش حيثيًا اإىل طريقة احلياة والعادات واملتطلبات الس ياس ية لكها  ن اإ اإ

ية لست السلمي يف رأ يي ل ينشأ  فقط نتاجًا للنظام الس يايس ولكن أ ساسًا من الإعرتاف املتبادل والثقة والإحرتام بني البعض. الغالبية وال قل 

هنا تقريبًا حساب لتقدمي تناس يب. جد ير ابذلكر أ ن نيكول توبروين ركز عىل أ ن ال مة السويرسية مس تقةل الإرادة للمجموعات مصدرًا للغضب اإ

  اخملتلفة املكونة لها.

 

البينية بني  جدير ابملالحظة أ ن الإعرتاف املتبادل ليس وس يةل و هممة محمية للعالقة البيئية بني مكوانت اجملمتع، كام ختربان التجربة ان العالقات

                                                 
77 - Clive H. Church. The Politics and Government of Switzerland. Macmillan. 2004. 285pp. 
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ني ذو ال صول ال ملانية وأ ولئك ذوي ال صول الفرنس ية مثاًل مل يكونوا أ ولئك الودودين يف املنشأ  دلى تكوين الكونفيدرالية الساكن السويرسي

م. لكن مضنًا لتكل املرحةل اإن درجة الترصف عالية بدرجة اكفية لتوضيح الفعل الس يايس الإجيايب. وهنا يظهر دور النظام 1948السويرسية يف 

ويرسي واليت قبل لك شئ قد قدمت فرصًا أ فضل للك ثقافة لتظهر خصائصها، ومؤخرا،ً أ ختذت وأ قرت س ياسات خمتلفة واليت الفيدرايل الس

 مكنت لإمتصاص هذا التضاد) مسامهة اإقتصادية خمتلفة واليت تقود اإىل تعبئة وحتريك ثقافات خمتلفة وخدمة عسكرية( واليت خلقت بنجاح قاميً 

واليت كونت شعورًا محمييًا من امللحقات والتوابع للك جتاه الآخر. ذلا فاإن ادلور ال سايس حنو التنوع الاكمن لعبت فيه اإجامتعية وس ياسات عامة 

 .78مكوانت اجملمتع ادلور ال سايس واليت اكن علهيا أ ن حتدد من املس هتل اخلاريج الطريق خملاطبة التنوع

 

 :يف مالزياي و التمنية الاقتصادية شالتعايحتقيق 

لغريب يف تأ لقت مالزياي يف العقود ال خرية ابلهنضة الاقتصادية، وروجت لت"الإسالم احلضاري" يف أ هبهى ُحةل؛ اعامتًدا عىل السواعد املالزيية. ا

ذ ميثل "املاليو" )ومه الساكن ال صليون( 40ال مر أ ن   من اإجاميل ساكن مالزياي. واملاليو %60% من ساكن مالزياي من غري املسلمني؛ اإ

لقد توافقت بداية الامثنينيات من القرن  اي معادةل التعايش بني مواطنهيا.لكمة تطلق عىل "معتنق ادلاينة الإسالمية". فكيف حققت مالزي

)أ علن تنحيه عن  1981العرشين مع بداية انطالقة المنوذج املالزيي للتمنية، وخباصة عندما وصل حماضري بن محمد اإىل رئاسة الوزراء يف س نة 

وخلفه عبد هللا بدوي(، ويف تكل الآونة اكن مفهوم التمنية قد ختطى املعىن الاقتصادي الضيق اذلي اكن جيري  2003لسلطة يف أ كتوبر ا

 . 79مبقدار زايدة ادلخل القويم، وارتفاع متوسط ادلخل احلقيقي للفرد -غالبا–قياسه 

ا من ، وشطرً ًرا يف البعد الاقتصادي طيةل امخلس ينيات والس تينياتظل مفهوم التمنية مرادفًا ملعىن المنو، وظل هذا املعىن حمصو 

منوبة لالالس بعينيات. ولكن خربة تكل املرحةل اليت تصل اإىل ربع قرن كشفت عن أ ن التخلف ل يرجع فقط اإىل قةل ال موال املطل ا ستامثر، واإ

رجية امل خااحمللية )عىل مس توى لك قطر أ و بدل( وعو  يرجع اإىل عوامل أ خرى هممة تتلخص يف مجةل من العوائق الهيلكية واملؤسس ية

لتاكفؤ ا اتسم بعدم ام دويلتتعلق بمنط العالقات ادلولية اليت تربط البدلان النامية ابلبدلان املتقدمة، واليت بدورها نتاج اترخيي طويل لنظ

 والاس تغالل لصاحل املراكز الاس تعامرية القدمية. 

وال مه من ذكل هو أ ن خربة تكل املرحةل، كشفت عن أ ن هناك جوانب غري اقتصادية هممة جدا يف معلية التمنية، ويف مقدمهتا اجلانب 

ادئ الاجامتعي املرتبط بعداةل التوزيع، واجلانب الس يايس املرتبط ابحلرايت ودميقراطية نظام احلمك، واجلانب الثقايف ومنظومة القمي واملب

ذن مع صعود مفهوم التمنية تطرحه ال دبيات املتخصصة وتتبناه املؤسسات ادلولية املعنية السائدة  يف اجملمتع. دخلت مالزياي يف معلية التمنية اإ

الوقت هبذا اجملال، وهو مفهوم يؤكد عىل تعدد ال بعاد الاجامتعية والس ياس ية والإنسانية والثقافية للتمنية اإىل جانب بعدها الاقتصادي. ويف 

أآخذا يف التطور،  -كام طرحته ال دبيات والهيئات ادلولية-اذلي اس مترت فيه مالزياي ختطو بثبات عىل طريق التمنية، اكن مفهوم التمنية ذاته 

 حىت أ صبح منذ مطلع التسعينيات مرادفا ملفهوم التحرر الإنساين اذلي ابت يعين بصفة أ ساس ية: حترير الفرد واجملمتع من اجلهل ومن اخلوف
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79 -Challenging authoritarianism in Southeast Asia: comparing Indonesia and Malaysia 

edited by Ariel Heryanto and Sumit K. MandalPublisher: London : RoutledgeCurzon, 2003 

/d/person/heryanto_ariel.html
/d/person/mandal_sumit_kumar.html
/d/publisher/routledgecurzon.html


 83 

طالق قدرات البرش، وتوس يع جمالت الاختيار أ ماهمم، والانتفاع هبذه القدرات لصاحلهم،  واملرض والفقر، ومن ش ىت صنوف التبعية، واإ

  .ومتكني اجملمتع من الس يطرة عىل رشوط جتدده وتطوره

منا تعني علهيا أ ن تعمل يف ظروف أ زمة طاحنة للتمنية عىل  هذا هو معىن التمنية اذلي جاءت يف س ياقه التجربة املالزيية، ليس فقط، واإ

اكن عىل مس توى العامل يف الامثنينيات، وخاصة يف ادلول الصناعية، وأ حضى العامل املتقدم أ قل رفقًا ابلشعوب النامية وأ كرث ظلًما لها، ومن مث 

قهر الفقر وبناء الإنسان اجلديد: جهبة  خمططي هذا المنوذج املالزيي أ ن يسعوا اإىل حتقيق اإجنازات ملموسة عىل أ كرث من جهبة حىت ميكن

حالل الواردات، حىت  ش باع احلاجات ال ساس ية للمواطنني، والتوسع يف الصادرات واإ زايدة الإنتاج من السلع واخلدمات ذات القدرة عىل اإ

يف اجملمتع؛ بتوفري فرص أ فضل لتحقيق ميكن فعاًل الإسهام يف حترير الإنسان واجملمتع من قيود التخلف، وجهبة حتسني نوعية احلياة الإنسانية 

اذلات ومتكني أ كرب عدد ممكن من املواطنني من التعمل والعطاء والإبداع، وجهبة حترير الإنسان من عالقات الاس تغالل واملهانة؛ وذكل 

من عالقات الاس تغالل بتوس يع فرص ممارسة احلرايت واملشاركة يف اختاذ القرارات، ويف الوقت نفسه العمل عىل حترير اجملمتع لكه 

 . 80والاس تتباع للقوى اخلارجية، وتدعمي الاعامتد عىل اذلات

 ية حدود دلةل لغة ال رقام يف التمن  -1

ليه، فاإن تقيمي اإجنازات المنوذج املالزيي يف ه معه لغة  ياق ل تكفيذا الس  مع اتساع مفهوم التمنية وتعدد أ بعاده عىل هذا النحو اذلي أ رشان اإ

اإن  ل كرث حيوية.عي املعىن الإحصايئ البحت اذلي اهمت به أ غلب مقديم البحوث يف هذا املؤمتر، ول حىت مبفهوم الإحصاء الاجامتال رقام اب

ىن قق هذا املعحتة مدى املطلوب ملواكبة املفهوم الواسع للتمنية هو اس تخدام مجموعة من املؤرشات املتنوعة اليت متكننا من متابعة ومالحظ

 منية عىل أ رض الواقع. الواسع للت 

تفع خل الفرد ار توسط دم اس تدل الباحثون اذلين شاركوا يف املؤمتر مرات كثرية عىل جناح المنوذج املالزيي بلغة ال رقام، ومن ذكل مثال أ ن 

ارات ملي 5، وأ ن قمية الصادرات ارتفعت من أ قل من 2001رجنت( س نة  3.8رجنت )ادلولر=  10.000اإىل 1980رجنت س نة  600من 

ة ؤرشات الاجامتعية والإنسانياإىل بعض امل -يف معظمهم-... اإخل، ولكهنم مل يلتفتوا 2002مليار دولر عام  95.2من ادلولرات يف العام اإىل 

 يف اذلي معلت لتمنيةاليت ابتت عىل درجة كبرية من ال مهية يف احلمك عىل مدى كفاءة ال داء التمنوي. ومرة أ خرى نؤكد أ ن اتساع مفهوم ا

 هيا وحدها فالصار علظهل التجربة املالزيية يفرض الالتفات اإىل تكل املؤرشات غري الاقتصادية، دون اإغفال هذه ال خرية طبعا. أ ما الاقت

 يكفي، وذكل ل س باب كثرية مهنا: 

ذا اس تخدمت وحدها هكذا ل خترج عن نطاق مفهوم التمنية اذلي اكن  ت  امخلس ينياائدا يفسأ  ت أ ن دلةل مثل هذه ال رقام الواردة ابلبحث اإ

 والس تينيات، وهو مفهوم المنو الاقتصادي اذلي جتاوزته أ دبيات التمنية منذ س نوات عدة. 

عنه ال رقام والإحصاءات بدقة، ولكن ل حتدث تمنية ابملعىن الواسع لها؛ وذكل عندما ب ت أ نه من املمكن أ ن  دث منو اقتصادي رسيع تعرب 

كثرًيا  ينشأ  عدم توازن بني تطور الاقتصاد واحتياجات اجملمتع، فقد  دث مثاًل اختالل يف التكوين القطاعي للناجت القويم الإجاميل، بأ ن يزيد
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%، يف 42يته، وهو أ مر حادث يف التجربة املالزيية؛ حيث يصل نصيب اخلدمات اإىل نصيب اخلدمات عىل نصيب القطاع الزراعي رمغ أ مه 

 % من اإجاميل الناجت القويم الإجاميل. 12حني قطاع الزراعة ل يتجاوز 

، لإنسانج ت ميكن كذكل أ ن  دث منو اقتصادي ويكون مصحواب يف الوقت نفسه برتاجع املشاركة الشعبية، وتزايد خروقات حقوق ا

اإن رغد  الزيي.وع الفساد الفردي واملؤسيس. ومثل هذه اجلوانب يف حاجة اإىل مزيد من التدقيق وحنن بصدد احلديث عن المنوذج املوذي

ظيفة لنا عن مالحظة الصعود املوازي للفساد، وما يصاحبه من سلوكيات سلبية مثل اإساءة اس تخدام الو جيب أ ل يشغ  -النس يب-العيش 

 اًن يف ممارسة السلطة. العامة، والاحنراف أ حيا

تكشف عن درجة معينة من كفاءة المنوذج املالزيي يف الاس تجابة والتوافق  -ل جمال لالإسهاب فهيا هنا-ابلطبع مثة مؤرشات متوافرة أ خرى 

 ... اإخل. 81%6.8 ، واخنفاض نس بة الواقعني حتت خط الفقر اإىل2000% عام 3.5مع املفهوم الواسع للتمنية، مثل اخنفاض نس بة البطاةل اإىل 

 ت "املستبد العادل": كفاءة ال داء التمنوي أ م ادلميقراطية؟  2

ليت تصبح ادلميقراطية قيق امن النتاجئ املهمة اليت ركز علهيا أ حد البحوث اليت قدمت يف املؤمتر أ ن "كفاءة ال داء التمنوي لها أ ولوية عىل حت 

ى عىن حبوث أ خر ذا املنقةل نوعية يف احلياة الاقتصادية والاجامتعية"، وأ شارت اإىل ه ممكنة يف مرحةل اتلية عندما تنجح ادلوةل يف اإحداث

ت يف ضري محمد جتلنة حمابصيغة أ خرى يف معرض تناولها ملتغري القيادة وموقفها من ادلميقراطية والتعددية الس ياس ية، مع التأ كيد عىل أ ن مرو

ن ما أ ثري لس ياس ية"، وأ  يادة املمزية للثقافة الآس يوية اليت تعطي اهامتًما كبرًيا دلور الق "الانفتاح عىل ثقافة الآخر مع الاحتفاظ ابخلصائص ا

د عبده، ام محممن تناقضات حول وصف قيادة حماضري محمد يعيد اإىل اذلهن اجلدل الفكري حول قضية املستبد العادل اليت تناولها الإم

 ". حيث مزي بني الاستبداد املس هتجن والاستبداد املس تحسن

د محم معاا الإمام- ويف تصوري أ ننا ل بد أ ن نتجاوز مقوةل "املستبد العادل" ليس فقط ل هنا ابطةل منطقيا، كام أ كد عىل ذكل الكواكيب

منا ل هنا ابطةل اترخييا يف طبائع الا -عبده هنا طاليضا، ويبدأ  بأ  ستبداد؛ اإذ ذهب اإىل أ نه "ل استبداد مع العدل ول عدل مع الاستبداد"، واإ

تنة  من ف من أ بعد حلظة اترخيية سكت فهيا عندما شاع يف كتب احلمكة الس ياس ية ودلى طائفة من الفقهاء أ ن "السلطان الغشوم خري

لإجناز  قراطيةتدوم" واكن تربيرمه لغشمه هو أ نه "عادل"، وميتد هذا البطالن اإىل العرص احلديث عندما ارتفعت شعارات تأ جيل ادلمي

ف واغتصاب التخل رير ال رض املغتصبة، واذلي حدث يف مجيع احلالت هو أ ن الفتنة والسلطان الغشوم اس مترا مًعا، وأ نالتمنية، أ و لتح

 و الناس وجامهري املواطنني. ه -ال زمانو -ال رض اس مترا مًعا أ يًضا، وأ ن اخلارس ال كرب يف مجيع احلالت 

قد اكن يوم. لاملرجعية العربية القدمية ذكل املضمون السليب اذلي لها ال  ويضاف اإىل ما س بق أ ن لكمة "الاستبداد" مل يكن لها يف

 "الاستبداد" يعين احلزم وعدم الرتدد يف اختاذ القرار وتنفيذه. 

آراء متناقضة حول حماضري محمد ميكن أ ن يعيد مثل هذه املقوةل اإىل حياة اجلدل واخلالف ال اصة أ ن خفكري، ولست أ ظن أ ن ما أ ثري من أ

ا التحالف فاز فهي)ج املالزيي مل  قق خطوات لفتة عىل طريق التحول ادلميقراطي، رمغ أ ن هناك تعددا حزبيا، وانتخاابت دورية المنوذ

 (. 2004-3-21الوطين احلامك فوزا ساحقا يف 
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كام تؤكد -الصحيح ل"، و بداد العادكذكل قد يفهم مما ورد يف بعض حبوث املؤمتر أ ن مثة شيئا يف بنية الثقافة الآس يوية يزيك ما يسمى "الاست 

قباأ ن الثقافة  -دراسات كثرية آس يا أ مثال طاغور واإ ا ال مفعمة هبذلآس يوية ال صيةل تدعو حملاربته وعدم الاستسالم هل، وكتب كبار مفكري أ

 التوجه، وتدعو اإىل تنقية التقاليد الآس يوية من الطغيان والاضطهاد والظمل الاجامتعي. 

 املدين ت دور اجملمتع  3

اح المنوذج جنالإسهام يف  ية يفيف اجتاه تعميق قراءتنا للمنوذج املالزيي أ يضا علينا أ ن نتبني موقع اجملمتع املدين ومؤسساته ومنظومته القمي 

 املالزيي. 

 -ول يزال-قواي  دافعا وتشري الكتاابت املتوافرة هبذا اخلصوص اإىل أ ن "اجملمتع املدين" ازدهر يف ظل ازدهار معلية التمنية من هجة، واكن

جىل يف تت دين املالزييع املابجتاه تعميق ال بعاد الإنسانية لهذه التجربة من هجة أ خرى. ومن تكل الكتاابت نعرف أ يضا أ ن النواة الصلبة للمجمت

ن داةل يه الضامأ ن العمنظومة من املبادئ اليت تعيل من شأ ن الكرامة الإنسانية، والإقرار ابلتعددية )العرقية، وادلينية، والس ياس ية(، و 

ر ة عىل تطويالقدر  ال كرب لكرامة الإنسان، والعداةل كذكل يه القلب النابض للمجمتع املدين، واخلطر احملدق هبذا القلب يمتثل يف عدم

براهمي )رئيس وزراء ما نه الزياي مؤسسة قضائية فعاةل؛ حبيث تكون قادرة عىل فرض حمك القانون بطرقة عادةل، وكام يقول أ نور اإ ل س بق( اإ

 ة" ةل بطرقة ظاملالعاد "ل يكفي أ ن يكون القانون عادلً يف حد ذاته، بل ل بد أ ن يطبق بعداةل أ يضا، وليس هناك أ سوأ  من تطبيق القوانني

لقاء بعض الضوء عىل وضع اجملمتع املدين يف مالزياي وخصائصه سوف يسهم يف الكشف عن أ حد أ مه أ رسار هذه أ   ؛ ومثة لتجربةاتصور أ ن اإ

ن ل ع املدين ضدااجملمتشواهد تؤكد أ ن مضمون هذا املصطلح ل يتطابق مع نظريه الغريب املش تق من فلسفة التنوير يف أ وراب؛ فبيامن ادلين و 

عالياته وف بلك جتلياته - عاموالآس يوي بشلك-اإل ليفرتقا يف التصور الغريب، جند أ ن ادلين هو النواة الصلبة للمجمتع املدين املالزيي جيمتعان 

الشجاعة يف قوق، و الاجامتعية والس ياس ية، ولعل أ مه ما فيه هو أ نه مؤسس عىل ال خالق والقمي الرفيعة اليت حتض عىل زايدة الوعي ابحل

 ة هبا وادلفاع عهنا، والإتقان يف أ داء الواجب واملثابرة عىل العمل الشاق. املطالب

ومثة عالقة جدلية كام أ رشان بني وجود اقتصاد مزدهر ومتطور، والوصول اإىل جممتع مدين قوي وفعال، والكهام يتطلب توافر درجة عالية من 

ةل مبعناها الواسع )الاجامتعية والقانونية والإجرائية والس ياس ية( بدور الاس تقرار عىل املس تويني الاجامتعي والس يايس، وهنا تقوم العدا

املدين  حموري يف توفري رشوط هذا الاس تقرار. فاإىل أ ي مدى جنح المنوذج املالزيي يف اإجناز العداةل هبذا املعىن اذلي  يل اإىل فعالية اجملمتع

  .82وقوته

 ت العامل ال خاليق  4

دماج العنرص ال خاليق يف خمتلف جوانب المنوذج املالزيي هو أ حد عوامل جنما أ قوهل هنا عبارة عن افرت  كفاءته يف احه و اض مؤداه أ ن اإ

ذا هتعززت قدرة  -رهسع اذلي س يأ يت ذكابملعىن الوا-التغلب عىل املشالكت اليت واهجته، أ ول تزال تواهجه. وأ نه لكام قويت الزنعة ال خالقية 

ل المنوذج عىل التطور وحتقيق مز  اخللفيات  يه مضنيد من النجاح. وأ تصور أ ن هذا جانب أآخر عىل درجة كبرية من ال مهية جيب الالتفات اإ

 املتعددة للمنوذج املالزيي. 
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ة من قومي السلوك الفردي حىت ينضبط وفقًا ملنظومات من القمي واملعايري املس متدعىل كيفية ت -عادة–مثة معىن ضيق للعامل ال خاليق يقرصه 

عادة الت لهذا العامل -ه هناهو اذلي نقصد-اجملمتع ومرجعيته العليا اليت يؤمن هبا. ومثة معىن واسع ثوابت  وازن ميتد اإىل البحث يف كيفية اإ

نساين من سلوك الإ مي وتقومي ال  بتقيوالفاعلية اإىل منظومات القمي واملعايري الفردية وامجلاعية السائدة يف اجملمتع. ال خالق هبذا املعىن الواسع تعىن

الوازع  ىل قوةمنظور صواب ال فعال أ و خطهئا، جوازها أ و عدم جوازها، وهل يه خرية طيبة أ م رشيرة وفاسدة، وتعمتد أ ول ما تعمتد ع

 ادلاخيل اإىل جانب املناخ املالمئ والقانون العادل... اإخل. 

 املعياري عىلو لقميي أ ن كيفية معاجلة أ س باب ومظاهر اخللل اوحنن حباجة اإىل اكتشاف أ ليات هذا البعد ال خاليق يف التجربة املالزيية بش

ب من دد هذا اجلانثار بصمس توى السلوكيات والآداب املدنية وال خالقيات العملية واملهنية والطبائع الإنسانية. ومثة أ س ئةل هممة ميكن أ ن ت 

ووفقًا  ح ال خاليق؟الإصال قتصادية، فثاًل: من أ ين بدأ ت معليةحيث ارتباطه بعملية التمنية يف أ بعادها اخملتلفة الس ياس ية والاجامتعية والا

أ م  ريق التمنية؟عىل ط ل ي مرجعية معرفية؟ وهل الفساد ال خاليق اكن سببًا يف "التحلل الاجامتعي" اذلي ساد قبل مرحةل الإقالع املالزيي

جل الارتقاء ي من أ  ه احلاةل ماذا فعل خمططو المنوذج املالزي أ ن التحلل الاجامتعي هو السبب يف البعد عن ال خالقيات الصاحلة، ويف هذ

 مبس توايت ال داء والالزتام املهين واملدين؟ 

دمه جمدداإن مثل هذه التساؤلت حتتاج اإىل كثري من احلوار واملناقشة، وهو ما ل يتسع هل اجملال هنا. وما نود التأ كيد علي اج ا هو أ ن اإ

 زيية. ل وخلفيات المنوذج املالزيي يبدو أ نه قد احتل موقعا ابرزا يف فكر التمنية املالالإصالح ال خاليق يف خمتلف مداخ

نتو ادارة اجممتع متعدد العرقيا وأ خرًيا يبدو أ ن مالزياي قد جنحت ابلفعل يف تقدمي منوذج رشيق املالمح يف التمنية  دروس اكن أ حد أ مه ، واإ

 . الآخرين بوعي وبرؤية اثقبة هذا المنوذج هو التواضع والانفتاح عىل جتارب 

 

 يف الهند  ادلميقراطية الربملانية التعددية
 

 من  الهند، اكربيفتعترب الهند اثين دوةل يف العامل من حيث تعداد الساكن املسلمني بعد اندونيس يا. وبنفس القدر يعترب عدد الساكن الهندوس 

فاإن الهند  أ كرب من ساكن أ ي دوةل اخرى معرتف هبا كدوةل مس يحية. رمغ لك ذكل،أ ي دوةل اخرى يف العامل، كام ان ساكن الهند املس يحيني 

ذ اهنا تتبع للك هذه ادلايانت واملاليني من اتباع ادلايانت الاخرى   .ليست دوةل هندوس ية او اسالمية او مس يحية، اإ

لكن هناك جانبا أآخر يمتثل يف ان الهند تعترب منوذجا للوحدة من مضن املبادئ اليت متزي دوةل الهند املعااة. و « الوحدة يف التنوع»وبذكل، فاإن 

منا ميثتل املعقدة من خالل التنوع، أ ي اهنا متثل جممتعا، يعزز التنوع فيه روابط دولتنا احلديثة. فالتنوع يف الهند ل يتسم فقط ابلتعدد والوف رة، واإ

  .ة83عامل نشاط وحيوية وتأ كيد عىل الوحد

آرائه ويتابع حتقيق طموحاتتهفادلميقراطية الربملان  عتززت ادلميقراطيتة يف الهنتد متن  .ية التعددية يف الهند توفر اإطارا يعرب من خالهل الشعب عن أ

جذورها، وظلت تربهن، ابس مترار، عىل مرونهتا وسهوةل تكيفها بصورة مس مترة أ يضتا، بتل ابتتت اداة للمتثيتل ومتنح الستلطة والتفتويض. أ متا 

دتنا يف استيعاب خمتلف اشاكل التنوع عىل حنو سلمي ومن خالل التفاوض، فضال عن ان برام  وس ياسات توفري مرونة دس توران، فقد ساع
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ان الفرص املتاكفئة، اليت اصبحت جزءا ل يتجزأ  من نس ي  النظام ادلميقراطي الهندي، ابتت تعطي امال جديدا للقطاعات اليت تعاين من احلرم

لنساء. يسامه ما يزيد عىل مليون ممثل منتخب يف معلية حتول تنتظم املنتاطق الريفيتة، ابلضتافة اىل ان تكتوين يف اجملمتع الهندي، مبا يف ذكل ا

ولايت جديدة ساعد يف منع وقوع أ حداث توتر ونزاعات، اىل جانب بروز عنرصت غايتة يف الامهيتة يف ادارة خمتلتف اشتاكل التنتوع يف الهنتد 

عادة تشكيل   .جغرافيا الهند ادلاخلية والتعامل معها من خالل اإ

 حتدوث مثة نشاط وحركة اجامتعية هائةل حتدث يف خمتلف مناطق الهند يف الوقع التراهن، بيتد ان هتذه احلركتة تتؤدي يف بعتض احلتالت اىل

ل ان احلقيقة يه ان ال ن يتة العظمتى متغالب نزاعات، رمبا تظهر صورهتا من اخلارج مضخمة، كام يبدو ايضا ان الهند يف حاةل اضطراب مس متر. اإ

 الرمغ ة ومرونة، عىلالشعب الهندي تعيش يف انسجام وسالم. ل شك ابلطبع يف ان ادلميقراطية والعلامنية متثالن عاملني منحا اجملمتع الهندي قو 

دلبلومتايس لشتاعر وامن التوتر والضغوط املتنوعة، اذ تكوانن شتلكني متن اشتاكل التستامح املمكلتني لبعضتهام بعضتا كتام قتال اوكتتافيو ابز، ا

  .املكس ييك الراحل احلائز جائزة نوبل

سائد الاجامتعي ال الامر املثري لالهامتم هو ان ش باكت الإرهاب العاملية ل صةل لها مبسلمي الهند، ويعود سبب ذكل اىل ان الإطار الس يايس و

جتود بعتد و أ ن الاستالم والارهتاب ل ينفصتالن، متع جتاهتل يف الهند يس توعب التعددية بصورة واحضة. مثة انطباع منترش يف العامل حاليتا بت

 هتدف املستلمنياملنظامت الإرهابية اليت ينمتي اعضاؤها اىل اداين اخرى. الهند نفسها ظلت ابس مترار حضية لالرهاب العتابر للحتدود اذلي است 

ة لتدلوةل  يعملون عىل تنفيذ الس ياسة اخلارجيتوالهندوس عىل حد سواء، نتيجة ما  دث يف ولية جامو وكشمري، حيث اتضح ان الارهابيني

  .اجملاورة لنا من الغرب
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ون د اذلين يعملتمن اخلطأ  الاعتقاد ابن ادلين هو ادلافع، لكن ومع ذكل، جيب ان نوحض ان املواقف اليت تتبناها واخلطوات اليت تتخذها تساع

اثرة العداء الطائفي داخل الهند. هناك ايضا زعامء دينيون اثرة توتر ومشاعر الآ  عىل اإ   .خرينوس ياس يون يف اجلانبني يعملون عىل اإ

املشتهد الستت ياىس ىف الهنتد يمتتتزي بديناميكيتة تبتتدو ىف ظاهرهتا مكجموعتتة قنابتل موقوتتتة ميكهنتا الانفجتتار ىف ايتة حلظتتة تصتادم بتتني مكتتوانت 

العامص من هكتذا انفجتار حممتتل هتو الاطتار ادلميقراطتى اذلى ميتارس الفس يفساء العرقية وادلينية والاجامتعية والس ياس ية ابلغة التعقيد ولكن 

مصتة حتت سقفه امجليع لعبة الس ياسة والسلطة وىف الطريق الطويل من اقىص ش به القارة الهندية اىل )لوك صباح ( او الربملان ىف نيودلههى العا

ارسون شت ىت رضوب الاغتراء للحصتول عتىل اصتوات النتاخبني، ولكتن يتوك  النواب عىل خمتلف العىص الطائفية والقبلية والطبقية وادلاينة ومي

 حتت سقف الربملان  تمك امجليع اىل معايري راخسة من ادلميقراطية الامر اذلى جعل من الهند قلعتة متن قتالع ادلميقراطيتة التىت اكتستبت متن

ادلميقراطية وليس رداءها من موضة )وستت منسترت(، التجربتة عراقة املامرسة طابعها الهندى بشوائبه الطائفية والطبقية ومع احلفاظ عىل روح 

انني الهندية ىف ادلميقراطية وتشكيل املؤسسات الس ياس ية جديرة ابلتأ مل فالهند منذ اس تقاللها ىف هنايتة اربعينيتات القترن املتاىض مل تعترف قتو 

ل لس نوات معدودة ىف عهد انديرا غاندى ولكفهتا تكل القوانني غالياً   خفرست س ياس يًا قبل ان تفقتد حياهتتا ، دون هتذا الاست تثناء الطوارىء اإ

   .84القاتل مل تشهد الهند اى حتول قرسي يف السلطة

وصلت اىل الهند ىف السابع عرش من مايو املاىض حيث تزامن ذكل التارخي مع اعالن نتاجئ الانتخاابت الىت مرت خالل مخس مراحل وشارك 

( وىه دليل عىل سعى امجليع لتحمل املس ئولية ادلميقراطية ىف اختيار ممثلهيم ىف %60بة مشاركة بلغت )( مليون انخب بنس  714فهيا حواىل )

 الربملان واحلكومة ، وابعالن النتيجة مل يس تطع اى حزب ان يفوز ابلغلبية وابلتاىل تشكيل احلكومة واكن لبتد حلتزب متؤمتر الشتعب توست يع

املتحد( عىل حنو يسمح هل بتشكيل احلكومة ومن يقرأ  الصحافة الهنديتة بعيتد اعتالن النتيجتة يظتن ان مظةل حتالفه العريض )التحالف التقديم 

حرب داحس والغرباء بني الاحزاب عىل وشك الاندلع عىل النحو اذلى نراه ىف عدد من البدلان الافريقية، فلك حزب يسعى اىل ماكسب 

شكيل احلكومة ، واكنت اجواء س ياس ية ساخنة تتنامغ مع ارتفاع درجتات احلترارة ىف ويساوم حزب املؤمتر لدلخول ىف حتالف يضمن للحزب ت 

آتني من بتدلان افريقيتة )48الهند الىت تصل ىف بعض الاحيان اىل ) ( مشتاراكً ىف 19( درجة ، وهكذا يتجىل لنا املشهد مكراقبني من اخلارج وأ

طالع الصحافة الهندية املكتوبة ابلجنلزيية لن كربايت الصحف من حيث التوزيع وعندما ن« ( بدلان افريقية10دورة تدريبية عن الصحافة من )

يه املكتوبة ابللغات احمللية ناكد نرىخ الآذان لسامع دوى طلقات من معسكر ضتد الآختر ، ودلهشتتنا وىف غضتون يتومني أ علتن عتدد متن 

يح رئيس الوزراء مامنوهان سينغ املنهتية وليته اىل ولية جديدة ، وىه الاحزاب حتالفه غري املرشوط مع التحالف التقديم املتحد مما أ اتح ترش  

وزير مالية ستابق  -املرة الاوىل منذ عهد املهامتا غاندى ينتقل رئيس الوزراء اىل ولية اثنية بعد انهتاء امخلس س نوات وذكل لن ادلكتور س نغ 

ندى ، كيف ل والرجل يستيقظ ابكرًا و مل معه افطاره ويس تغل املركبات العامتة يمتتع ابحرتام الشعب اله  -وخبري اقتصادي من الطراز ال ول 

خمتلطًا مع الشعب ، الربملان الهندى هذه املرة جاء بعدد من الوجوه الشابة من بيهنا راهول غانتدي واست تطاع راهتول ان جيتذب الشت باب اىل 

من خالل املدوانت عىل الانرتنت ومن خالل رسائل عىل الهاتف اجلوال الانتخاابت من خالل اس تخدام وسائل تقنية حديثة جتذب الش باب 

ت بدل عن ،وميكن للمرء ان يتساءل ملاذا مل يمت اختيار رأ هول رئيسا للوزراء او وادلته سونيا غاندى طاملا ىه رئيسة احلزب الفائز ىف الانتخااب

يزال قامئتًا متن اماكنيتة اغتيتال اى واحتد متن ارسة غانتدى يصتل اىل رئاستة اعادة مامنوهان سينغ مرة اخرى؟ الاجابة تمكن ىف ان اخلوف ل 

مايو من هذا العام مع سقوط ابراهبا اكران زعتمي حركتة  12الوزراة كام حدث مع انديرا غاندى وراجيف غاندى اذلى تزامنت ذكرى رحيهل ىف 

                                                 
84 - Donald Eugene Smith, Nehru and Democracy: The Political Thought of an Asian Democrat,p25-30.   

http://www.questia.com/read/14122482?title=Nehru%20and%20Democracy%3a%20The%20Political%20Thought%20of%20an%20Asian%20Democrat


 89 

يالم( املتورط ىف اغتيال راجيف وقتل ال لف من  شتعبه ىف ستريلناك ومبقتتهل تنهتتهى حركتة التاميتل التىت ظلتت تقاتتل حترير منور التاميل )اإ

ادة احلكومة املركزية لكرث من عقدين من الزمتان، ووجتد خترب ستقوط ابراهبتا اكران اهامتمتًا كبتريًا متن الصتحافة الهنديتة التىت ل تعطتى ىف العت

طيع الصتحف القوميتة تغطيتة اخبارهتا فضتال عتن انتشتار الصتحف مساحات لالخبار والقضااي العاملية رمبا لن الهند ش به قتارة وابلتاكد تست ت 

الاقلميية ، وااثر مقتتل زعتمي منتور التاميتل جتدًل واستعًا حيتث شتككت بعتض اجلهتات السترييالكنية ىف روايتة احلكومتة املدعومتة ابلصتورة 

بعد ، واختريًا اعلنتت احلركتة مقتتل قائتدها واهنتا عتىل  التلفزيونية ونرشت عىل الانرتنت صورًا واخبارًا تؤكد ان المنر الاخري للتاميل مل يسقط

اس تعداد لدلخول ىف معلية سلمية دميقراطية مع احلكومة ، نعود اىل الهند حيث تشلكت احلكومة اجلديدة اكرث من ست بعني وزيترًا اغلتهبم متن 

كتزات احلتمك الرشت يد يف التبالد متن ختالل رفتع احلرس القدمي اذلى معل مع س نغ ىف الولية الاوىل ودعا سينغ حكومتته لتفعيتل وتطبيتق مرت

 . مس توى ال داء والارتقاء ابملس ئولية وبداية العمل الرمسي بشلك أ كرث قوة وجدية

واس تغرق تشتكيل احلكومتة وقتتًا طتوياًل وحمتاداثت ومستاومات وتستوايت عديتدة بتني الاحتزاب والتحالفتات والطريتف ىف الامتر ان احتد 

دد ابلنسحاب من اإتالف مامنوهان س نغ ىف الليةل الاخرية قبل اداء القسم للحكومة اجلديدة وطالتب بتزايدة الاحزاب ويسمى )دى ام ىك( ه

قعتد عدد مقاعد الوزراء اخملصص حلزبه اىل اكرث من مخسة وزراء واتضح لحقا انه خصص املقاعد امخلسة ل ولده وبناته واقرابئه و تاج اىل م

ل ان للطائفيتة  اواثنني لعضاء احلزب وهذا يعطى صورة اخرى بأ ن الهند رمغ التقدم املشتهود ىف جمتال ادلميقراطيتة وعراقتة التجربتة الربملانيتة اإ

ؤمتر راهول وجودًا ل س امي ىف الارايف والريف هو املعادةل احلامسة ىف الانتخاابت الهندية ذلا جلأ  اليه جنل سونيا غاندي وال مني العام حلزب امل

اذلى تعترض ىف الست نوات الاخترية لرضتابت متن حتزب  -عامتاً  125 -خض دماء احلياة ىف رشايني حزب املؤمتر العتيتق غاندي اذلى اس تطاع

)هباراتيا جاانات( حيث طاف غاندى الارايف احيااًن ىف جولت رسية بعيدًا عن الصحافة الىت ظلت تالحقه منذ عودته من خارج الهند ومتن 

ذلهاب اىل الارايف لعدم ضامن احلراسة وهو سليل ارسة انلت نصيبًا وافرًا من الاغتيتالت الس ياست ية حراسه اخلاصني اذلين نصحوه بعدم ا

نديرا غاندي ىف العام   1991ووادله راجيف غاندي ىف العام  1984الىت دمغت احلياة الس ياس ية الهندية بلون ادلم القاإ فقد مت اغتيال جدته اإ

 أ ن لراهول الفضل يف الفتوز الكبتري اذلي حققته حتزب املتؤمتر فبوصتفه ال متني العتام للحتزب، مل يكتن ويرى الكثريون من احملللني الس ياس يني

( جتمعتًا حتتدثت فهيتا وادلتته 75( جتمعًا يف خمتلف أ حناء الهند يف غضون س تة أ سابيع، مقابتل )125املسؤول ال سايس عن محلته حتدث يف )

ن سينغم ووصفه سوديب مازومدار ىف ملف خاص عنه مبجتةل )نيوزويتك( عتددها التاستع متن ( جتمعًا شارك فهيا رئيس الوزراء مامنوها50و)

يتديولوجيا يلقتي خطبتًا انريتة ول مليشتاواًي يشت  هر يونيو اجلارى ابلثوري الهادئ وقال هناك ثورة حتدث يف الهند. وليس الرجل اذلي يقودها اإ

حتتتدى العتتتائالت الس ياستتت ية ال شتتتهر يف نتتته ستتتليل اإ  .( عامتتتاً 38العتتتامل. الشتتتاب راهتتتول غانتتتدي، البتتتالغ متتتن العمتتتر ) الستتتالح. بتتتل اإ

مئًا راهول جنح ىف جذب الش باب اىل معرتك الس ياسة لنه اقرب الهيم وخياطهبم بلغهتم كام ان وسامته جذبت اليه عدد من الناخبات كام يقال دا

ذلى تعده وادلته سونيا هبدوء للقيام مبهتام حمتددة فبعتد اعتالن ، ويبدو ان املس تقبل ىف حزب املؤمتر والس ياسة الهندية س يكون لهذا الشاب ا

فوز احلزب رحشته الصحف ليتوىل عىل الاقل وزارة ان مل يكن رئاستة التوزارء ولكتن ستونيا ادخرتته للحتزب وتوقعتت الصتحافة مترة اخترى 

فعاًل تدخره سونيا لصالح احلزب أ م س تظل حتتفظ به اختياره رئيسًا للربملان ولكن سونيا رحشت ماراي كومار اكول امرأ ة ، ويبقى السؤال هل 

رمغ ان راهتول نفسته ختلتص متن ذكل املتاىض  -اى الاغتيتال الست ياىس -بعيدًا عن السلطة التنفيذية؟ رمبا محلايتته متن مصتري جدتته ووادله 

  .د85واخنرط ىف العمل العام والس ياىس دون ترد

                                                 
85 -Ibid,50-65 
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كوليتدج يف  العجتوز بتدأ  دراست ته اجلامعيتة يف هارفتارد وختترج يف هنايتة املطتاف متن روليتزن وراهول اذلى ميثل رهان املس تقبل حلزب املؤمتر

دلى  وات يف العملفلوريدا الامريكية . مث انل املاجس تري يف ادلراسات الإمنائية من جامعة اكمربيدج الربيطانية وبعد التخرج، أ مىض ثالث س ن

 م 2002ها معتتتالق الإدارة متتتايلك بتتتورتر، قبتتتل عودتتتته اإىل الهنتتتد العتتتام يف لنتتتدن، ويه رشكتتتة استشتتتارية أ سستتت « مونيتتتتور غتتتروب»

عرفتة لآن جلنتة املوفقًا لسام بيرتودا اذلي اكن مساعدًا لراجيف غاندي ويعتترب أ اًب لثتورة التصتالت الستلكية والالستلكية يف الهنتد، ويترأ س ا

نتته مهنجتتي وحتلتتييل ومتواضتتع ويعمتتل جبهتتدل يستتعى راهتتول اإىل حتقيتتق أ هتتداف قصتترية ال متتد. دليتته رؤيتتة »الوطنيتتة:   .«طتتويةل ال متتد. اإ
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 قامئة مراجع ادلراسة

  :املراجع العربية -1
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اجلزء  –لتخطيط والتعاون ادلويل وكذكل تقرير التمنية الإنسانية العربية: القسم الثاين وزارة ا 2004-2008تقرير التمنية البرشية  .2

 ال ول.
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http://www.annabaa.org/index.htm  

 

احد و قرن الو مركز العروبة لدلراسات الاسرتاتيجية ، ورقة حبثية القيت يف مؤمترمس تقبل العروبة يف ال فاحل عبد اجلبار،  .8

      2009،ش باط  28-25العرشين ،

 

ثنية املتخفّية ،، ليندا هتش يون .9  ،2008 -11 -26ترمجة: خصر احلاج حسني ، اترخي النرش:  الإ

 http://www.alawan.org/index.php?mode=article&id=389 
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