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 :قال اهلل تعالى

 

 "ِمينَ َوِمْن آَياِتِه َخْلُق السََّمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَياٍت لِّْلَعالِ  "

 

 صدق اهلل العظيم

 .11اآلية  -الرومسورة 

 

 

 

 



 

 

 
 

 املرشف اذـــلل ست اجلزيل ابلشكر أ توجه أ ن ادلراسة هذه مس هتليف  يفوتين ال     

ذ، مذكريت عىل االإرشاف بولبق   رشفين اذلي ورعبد العظمي بن الصغريـادلكت  عيل يبخل مل اإ

ىل بشكري أ تقدم كام، القمية توجهياته و ونصاحئه بوقته  العلوم لكية يف احملرتمني أ ساتذيت اإ

ال ساتذة ال فاضل  وأ خص ابذلكر ،جبامعة محمد خيرض بسكرة ادلولية والعالقات الس ياس ية

 من املساعدة العون و يد يل قدم من لكىل اإ  واذلين رشفوان ابلتدريس يف الس نة النظرية، 

ىل والعرفان ابلشكر أ توجه كام  ،ادلراسة هذه الإمتام بعيد و منأ  قريب   ال فاضل ال ساتذة اإ

 .وحيمكوهنا املذكرة هذه يناقشون سوف اذلين

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ىل من   .فتقده ومل متههل ادلنيا ل رتوي من حنانهأ  اإ

 أ يب

ىل من علمتين وعانت الصعاب  ..من أ جيل واإ

 أ يم

 كامل هذا العملاإ مشاق معي  ملتىل زوجيت الكرمية اليت حتاإ 

 ىل بنايت لينة ، مروة ، أ ية ، روميسةاإ 

 خويت وأ خوايت وأ بناهئماإ ىل مجيع اإ 

 ىل مجيع أ قاريباإ 

 .واملهيناذلين عرفهتم طيةل مشواري ادلرايس  وال صدقاء ىل لك الزمالءاإ 
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 أ
 

 :مقدمة 

 خصوصا في الربع الدولة الوطنيةوحدة إلثنية على لقد برزت خطورة ظاهرة التعددية ا    
اس إثني ــــأسة على ــــــنزاعات الداخليت الكثير من الـــــندلعا، أين نـــــرن العشريـــــر من القـــاألخي

ثير من المآسي والمجازر في حق لى خارجها، وأسفرت عن الكإمتدت او في العديد من الدول 
في تنامي الشعور بعدم  مما تسبب ،تطهير العرقي واإلبادة الجماعيةنسانية نتيجة أعمال الاإل
ذا ــــ، وها  ــــثنيإ المختلفرف اآلخر ـــــن الطوف مـــــة والخـــستقرار وتزايد مشاعر الكراهيمن واالاأل
 . لى دويالت صغيرة إك العديد من الدول ـــتفكأدى إلى ما 

من مصادر الثراء  يجابية ومصدرا  ون التعدد اإلثني ظاهرة طبيعية و ن يكأيمكن و     
لمناسبة إلدارته تبعت اآلليات واإلستراتيجيات ااذا أ   واإلقتصادي للدولة ،والثقافي ،اعياإلجتم

نتيجة ضعف نظامها السياسي  قاء الدولة ككللى معضلة حقيقية تهدد بإويمكن أن يتحول 
ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــأو رفضها تماما ألسباب إيديولوجي ،ةــــــة مختلف المطالب اإلثنيــــه على تلبيـــــــوعدم قدرت

جماعة تهدد  طرفا على ذلك النظام و قمعها أليأكثر تأولسيطرة مجموعة إثنية  ،عقائديةأو 
تي تكون في الغالب مصدرا أساسيا لى التدخالت الخارجية الإإضافة  ،مركزها القيادي في الدولة

 .لتطور الصراع وذلك بدعم طرف معين على اآلخر بما يخدم مصالحها 

تهدد كيان الدولة الوطنية   لى صراعات عنيفةإار ظاهرة الحراك اإلثني وتحولها ستمر اإن     
بسبب فشل  الثالث خاصة في دول العالمو  ،كثير من الدول المتعددة اإلثنياتهو السمة المميزة ل
وال عرفت كيف ك في المقابل دلن هناأفي التعامل مع هذه الظاهرة، إال أنظمتها السياسية 

على سس لمجتمع متعدد يقوم على أسس التعايش السلمي الذي يرتكز ؤ تتعامل معها، وأن ت
ة ـــة دينيــــذه الخصوصيـــ، سواء كانت هرــــة اآلخـــــرام خصوصيـــحتاالتكامل والتعاون والتالحم و 

حساس متزايد  ،و ثقافيةألغوية  وأ مما يساهم في تحقيق درجات عالية من اإلندماج الوطني وا 
 ة الميادينــوالمصير المشترك، وينعكس باإليجاب على مسيرة التنمية في كافبروح المواطنة 

 . على التجربة الماليزية إلدارة التنوع اإلثني وهذا ما ينطبق أساسا  
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ب  
 

سياسات الليات و توليفة من اآلتباع ا م إلى 9191سنة  لقد سارعت ماليزيا منذ استقاللها     
 تنطلق أساسا   ،ان واللغاتــــــــواألدي راقــــــاألع ةمعقدة ومتعدد ةــــــمجتمعية ــــــتركيب ة إلدارةــمتزنال

خاصة  ،واألمنيةواإلقتصادية والثقافية  ،من إستراتيجيات تعمل على مختلف المسارات السياسية
الي و اإلثنية ابين أغلبية السكان األصليين من إثنية الم 9191بعد أحداث العنف العرقية لسنة 

 يالاالم خوف مدى عن وعّبرت ضحايا من الجانبين،سقوط سفرت عن أوافدة، والتي الصينية ال
قتصاد، لتضع النظام السياسي االا  على تهمسيطر و الصينيين  تزايد نفوذ ظل في مستقبلهم على

ول ــــر الدخـــالد من خطــــإلنقاذ الب رفـــــة وعقالنية التصــتتطلب سرع ،أمام تحديات كبيرة جدا
 .في صراعات عرقية قد تهدد بقاء الدولة ككل 

ن هذه األحداث شكلت المنعطف الحاسم في تاريخ ماليزيا، والمنطلق األساسي إومن هنا ف    
 التحالف يعوتوس الماليزية السياسية التركيبة لتنميتها، فعلى إثر تلك األحداث تمت إعادة تشكيل

 صالبة أكثر إئتالفي حكم قاعدة لتشكل  "Barisan National"الوطنية الجبهة" لبتشكي الحاكم
ومشاركة الجميع  جتماعي بين مختلف المكونات لدعم أسس التعايشاال واستقرار ا، وتطوير العقد

 .في بناء الدولة 
متزنة ومدركة  رؤية ذاتو  ،معترفة بالتنوع واعيةوطنية  سياسية وجود قيادات ساهم لقد    

ول ـــــفي الوص عــــالمجتم اتـــــمكون ات بينـوالخدم الدخل مستويات في كبيرة إختالالت لوجود
 فكرة جوهر وقد كان .وتدريجي وواقعي هادئ إلى صيغ توافقية لمعالجة عناصر التوتر بشكل

ي بين مختلف السلم دعم التعايش أساس على مبني ا النموذج الماليزي إلدارة التعددية اإلثنية
 زيادةمن خالل  المحرومين مشكلةعالج و  ،شتراك في تقاسم المسؤوليةاالاإلثنيات عن طريق 

 التضييق أو اآلخرين حقوق مصادرة خالل من وليس حقوقها، الفئات وحفظ جميع أنصبة
 .عليها التنازع أساس على وليس  " الكعكة تكبير" أساس على مبنية الفكرة أن أي، عليهم

 :ختيار الموضوع اأسباب  -2
 .ذاتيةن أي موضوع يتطلب في تقديمه مبررات موضوعية وأخرى أشك  ال    
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ت  
 

 :المبررات  الموضوعية  -
تزايد النزاعات الداخلية في العديد من الدول بسبب تنامي ظاهرة التنوع العرقي المتعصب  -

وهذا ما  ستقرار السياسي،من اال ستثناء، حتى التي تعرف نوعا  ابدون الذي يهدد مختلف الدول 
 .لى آليات مناسبة إلدارة و حل هذه النزاعات قبل تفاقمها إيدعو إلى حتمية الوصول 

ري ـــــوى النظــــــي على المستــــــدد اإلثنــــــــة للتعـــــــــت اإلدارة اإليجابيــــــات التي تناولـــــة الدراســـــقل -
ة ـة، وتحقيق التنميـــــناء الدوله في مجال بــــأن تقدم ة، وما يمكنـــأو على مستوى النماذج القائم

 . ستقرار الوطني واإلقليمي والدولي و اال
بالرغم من أنه يمثل  ،النموذج الماليزيالذي يعرفه قتصادي اإلنمو السياسي و الستقرار اإل -

التي تعاني  الة للدولعّ أكبر درجات التنوع و اإلختالف المجتمعي، مع إمكانية تقديمه كوصفة ف
ن تتعرض لهذه الصراعات أو التي يمكن ألداخلي بسبب الصراعات اإلثنية، ستقرار امن عدم اإل

 .سبب موضوعي إلختيار هذا الموضوع هو  .وخاصة في إقليمنا العربي واإلسالمي
 : المبررات الذاتية  -

 لدراسة نموذج إسالمي هو الدافع الكبير الدواعي الذاتية إلختيار دراسة النموذج الماليزيو     
ويالت  تعان وقد ستقاللن ماليزيا دولة حديثة العهد باالأرة التعدد اإلثني، وخاصة و افي إد

ت عرقية مرشحة في ستينيات القرن الماضي بأن تدخل في صراعا كانتو  ،التخلف والفقر
الرؤية ، لكن ونظرا لغياب دول أخرى كانت في أحسن وضع منها كطاحنة، وفي المقابل هنا

ستراتيجية لقادتها في تسيير التنوع العرقي فيها، دخلت في اضطرابات وصراعات داخلية االا 
 .ساهمت في تفكك الكثير منها 

 :أهمية الموضوع  -1
 :العلميةاألهمية  -أ

ي عرفتها عقد الظواهر التأرتباطها بظاهرة من اا الدراسة في  تكمن األهمية العلمية لهذه    
وى الوطني واإلقليمي ـــــد على المستـــــــه من تهديــــــبسبب ما تشكل ،ماضيرن الــــــفي الق ةــــــالبشري

وحتى الدولي، مما أسفر على بروز العديد من النظريات والمقاربات التي حاولت تفسير خطورة 
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ما تذهب  د من خطورتها، وهذاــــــللح هاــهذه الظاهرة، ومن ثم طرح آليات وحلول يمكن تطبيق
إثراء البحث العلمي عن طريق المساهمة في ليه هذه الدراسة التي يحاول الباحث من خاللها إ

لى كيفية بناء الدولة الوطنية متعددة اإلثنيات، عبر إيجاد التوليفة المناسبة من اآلليات إالتطرق 
 .والسياسات التي تساعد في اإلدارة االيجابية للتعدد 

 : األهمية العملية  -ب

ن يساهم هذا البحث في تقديم حلول لصناع القرار في عالمنا العربي واإلسالمي أيمكن     
حول اآلليات واإلستراتيجيات المناسبة إلدارة التنوع المجتمعي، وذلك من أجل إختصار محطات 

 .بناء الدولة وتفادي اإلنزالقات غير محمودة الجوانب التي يمكن ان تؤدي إلى تفكك الدولة 
 :أهداف الموضوع  -3

  بكل  هاالتعرف على ظاهرة التعدد اإلثني وأهم المقاربات النظرية التي تساعد في تفسير
 .أبعادها وتأثيراتها على مستوى الدولة 

 يجابية للتعدد اإلثني ت والسياسات المناسبة لإلدارة اإلالوصول الى إستنتاج أهم اآلليا
على الخروج من المعضالت اإلثنية التي داخل الدولة، والتي تساهم في المساعدة 

 .تعانيها الدولة بسبب غياب الرؤية المتزنة الواعية لقادتها
 التي ساهمت في نجاح يجابية في إدارة التعدد اإلثني تسليط الضوء على التجارب اإل

ستفادة منها، وهذا ما ينطبق على وبالتالي تقديمها كنماذج يمكن اإلبناء الدولة، 
تبع د كنموذج ومثال ي  ع  ختالف اإلثني، الذي يمكن أن ي  إلدارة اإلاليزي النموذج الم

خاصة في منطقتنا العربية واإلسالمية المليئة بالمعضالت األمنية والطائفية، وعلى 
حظى بالقدر الكافي من اإلهتمام على صعيد المكتبة الرغم من ذلك فهذا النموذج لم ي  

 .العربية وحتى األجنبية 
 :ات السابقة الدراس -4

 :في مايلي يمكن تلخيصها نجاز هذا البحث على جملة من الدراسات عتمد الباحث إلالقد     
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ستراتيجيات ا  دارة الصراعات و إ: التعددية اإلثنية :بعنوان محمد عاشور مهدي لدراسة  -
ثنية ومطالبها وأهم المفاهيم المتعلقة بالتعددية اإل لى أهمإالباحث  اتطرق فيهالتسوية، 
اد على مرورا بتأثير ظاهرة الفس  ،ة الصراعات اإلثنيةواإلستراتيجيات المتبعة في إدار السياسات 

مع التركيز على تقديم األمثلة من الدول اإلفريقية التي تعاني  ،ثنيةمؤسسات إدارة التعددية اإل
 . ظاهرةمن سوء إدارة هذه ال

التعدد “المتخصص فى العلوم السياسية بعنوان  عبد العالمحمد محمود : الباحث ل دراسة  -
 “العرقي من التنازع الى التناغم النموذج الماليزي و النموذج ألمريكي

لى إلقاء الضوء على التجارب الدولية في إدارة المجتمع المتنوع إوتعمد هذه الدراسة      
المتعدد األعراق، باعتبارها دول استطاعت أن تجابه المسألة العرقية بشكل أكثر عقالنية وعدالة 

ال تمثل خطرا  على األمن وفاعلية، وتهدف الدراسة إلى إثبات أن ظاهرة التنوع والتعدد العرقي 
 بل هي ظاهرة طبيعية يمكن أن تكون عامل قوة  ومصدر ثراء فكري لدى في حد ذاتها،القومي 

ن التعدد ليس دائما سببا  لإلنقسام ونشوب الصراعات إكثير من الشعوب واألمم، ولهذا ف
نما اإلالمسلحة وتدمير الكيانات الوطنية  بإدارة ذلك التنوع وكيفية التصرفشكالية تتعلق ، وا 

فالكثير من األمم نجحت في إرساء قواعد النظام السياسي الحديث وبناء الوحدة القومية   ،معه
تجذير المواطنة بالرغم من أنها مجتمعات متعددة عرقيا ، وفي المقابل اذا أخفق النظام  و

تصبح األقليات غير المندمجة هنا السياسي في تقديم حلول فعالة لمشكالت األقليات العرقية، 
 . ينبغي عالجه خطرا  

في مؤلفه الديمقراطية في المجتمعات المنقسمة ، يتحدث عن كيفية   Horowitzيضا نجدأ -
نقسام وذلك عن طريق بناء ثنيات وشديدة اإلتعددة اإلرساء الديمقراطية في المجتمعات مإ

نتخابي شتراك في السلطة والنظام اإلدرالي واإليعلى الحكم الف ساسا  أ، ترتكز مؤسسات توافقية
، هذه الدراسة ركزت على إعطاء حق التمثيل لمختلف المجموعات اإلثنية (التمثيل التناسبي)

لى ضعف الحكومات إولو كانت صغيرة، وهذا ما يحقق مبادئ الديمقراطية ولكنه قد يؤدي 
  .بسبب هشاشة التحالفات مما ينعكس بالسلب على اإلستقرار السياسي



 مقدمــــــــــــــــــــــــــة

ح  
 

التعدد الثقافي في : بعنوان" "Roxane Harvey Gudeman غودمانروكسان هارفي  لدراسة  -
 Multiculturalism in Malaysia: Individual إنسجام األفراد وتوتر المجموعات :ماليزيا

Harmony, Group Tension ،  إلى خلق هوية يبرز من خاللها الباحث سعي الدولة الماليزية
التدريجي عبر الثقافي ستيعاب من خالل محاولة اإل ،لمختلف المجموعات اإلثنيةجامعة  ةوطني

فراد على مستوى األنسجام من اإل امما ولد نوع ،واإلقتصادية برامج التعليم واألنشطة الثقافية
ولكن في المقابل هناك توتر على  ،ندمجو في عالقات تعاونية في مختلف المجاالتإالذين 

بسبب القوانيين  ،وبنظرتها للدولة ككل البعضثنية ببعضها مستوى عالقات الجماعات اإل
قوانين بالرغم من أن  ،وخوف الجماعات الوافدة من اإلستيعابثنية الماالي إالتفضيلية لصالح 

  .عن طريق الزواج لمسلمين بغير المسلمين المادي لندماج اإلسالمية تحد من الشريعة اإل
أهم اآلليات والسياسات التي تساعد في لمناقشة وسيسعى الباحث من خالل هذه الدراسة     

لضمان تحقيق  ،تحقيق التوازن بين تمثيل المكونات اإلثنية الرئيسية في مؤسسات الدولة
 . من خالل دراسة النموذج الماليزي  نجاح بناء الدولةإجل أاإلستقرار السياسي من 

  :اإلشكاليــــــــــــــــــــــــــــــة -1

اإلثنية من التحديات الكبيرة التي تواجه بناء الدولة، وتستوجب حسن اإلدارة  تعتبر التعددية    
والتدبير لتحقيق التكامل المجتمعي و اإلستقرار السياسي والثقافي واإلجتماعي، وهذا ما يتطلب 
إختيار اآلليات ورسم اإلستراتيجيات المناسبة إلدارتها بدقة من إجل تفادي الدخول في 

مع بداية بعد إستقاللها وخاصة لى تطبيقه ماليزيا إتنتهي، وهذا ما سعت  معضالت أمنية ال
عقاب األحداث العرقية التي نشبت بين السكان أ فترة السبعينيات من القرن الماضي، في

 :لى طرح اإلشكالية التالية إوهذا ما يقودنا الصيني، والوافدين من األصل الماالي األصليين 

على بناء ذلك  نعكاساو اإلثنية  واإلستراتيجيات المتبعة في إدراة التعدديةماهي اآلليات  -
 ؟الدولة من خالل دراسة النموذج الماليزي 

 :وتتفرع عن اإلشكالية الرئيسية األسئلة الفرعية التالية 



 مقدمــــــــــــــــــــــــــة

خ  
 

 ؟ ثني وبناء الدولةما المقصود بالتعدد اإل 
 ؟ستراتيجيات المناسبة إلدارة التعددية اإلثنية في بناء الدولة كيف تساهم عملية رسم اإل 
  ؟حتواء الخالفات اإلثنية وتفادي تعثر  بناء الدولة إكيف ساهمت النخب الماليزية في 
 في تحقيق اإلستقرار والتنمية والتعايش  ةـــــة الماليزيـــــاب نجاح التجربـماهي أسب

 ؟عي من خالل اآلليات والسياسات المطبقة في إدارة التعدد اإلثني ــــــالمجتم

 :ات ــــــــــالفرضي -6

  بناء الدولة نجاح إختيار اآلليات المناسبة إلدارة التعددية اإلثنية يساهم في تحقيق. 
  يرجع عدم تماسك وحدة الدولة إلى سوء إدارة التعددية اإلثنية. 
  نجاح إدارة التعدد اإلثني يتطلب وجود نخب سياسية قوية واعية وذات رؤية متوازنة . 
  تباع إين مكوناتها المجتمعية إلى ستقرار والتعايش بتحقيق الدولة الماليزية لإليرجع

 .توليفة مركبة من مختلف اآلليات والسياسات المناسبة إلدارة التعددية اإلثنية 

 :ة ــــــــال الدراســـمج -7

هو دولة إتحاد ماليزيا التي تقع في جنوب شرق آسيا، باعتبارها دولة  :المجال المكاني  -
 .متعددة اإلثنيات 

م  9191تمتد الدراسة في الفترة الزمنية المحصورة بين إستقالل ماليزيا  :المجال الزماني  -
 .إلى اليوم 

  :ةـــــمناهج الدراس -8

نة بمنهجية ستعا، تفرض على الباحث اإلالسياسية وتداخل متغيراتهان حركية الظواهر إ    
لى إجل الوصول أمن  لى الحقائقإللوصول  ضياتختبار الفر ا  سئلة و مركبة لإلجابة على األ

 : تم اإلعتماد على المناهج التالية .ختبار مدى نجاح النموذج الماليزي إلدارة التعدد اإلثنيإ
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 :منهج دراسة الحالة  -

ألنه يساعد في اإللمام بجميع  منهج دراسة الحالةعتمد الباحث في هذه الدراسة على إلقد     
جوانب الظاهرة المطروحة ومدى إرتباطها بالوحدة محل الدراسة، حيث يتيح هذا المنهج التعمق 
في دراسة المعلومات الخاصة بمرحلة معينة من تاريخ هذه الوحدة، بغرض الوصول إلى 

لمية يمكن إسقاطها على الوحدات المشابهة ، حيث تم من خالل هذا المنهج دراسة تعميمات ع
من ( دولة ماليزيا ) ظاهرة التعددية اإلثنية بمختلف تعقيداتها ومدى تمكن الوحدة المدروسة 

 .إيجاد اآلليات المناسبة إلدارتها 

من أجل تتبع مراحل  ، وذلكخطوات المنهج التاريخيكما إقتضت الضرورة اإلستعانة ببعض  -
ام السياسي مع الوقائع ـالتغير التاريخي للتركيبة السكانية في ماليزيا، ومعرفة كيفية تفاعل النظ

 .واألحداث التي ساهمت في بروز الحراك اإلثني 

، وذلك David Easton  تم االستعانة بالمقترب النظمي لدافيد استون:  إقتراب دراسة النظم -
 .ثنية والضغوط الخارجية سي الماليزي مع مختلف المطالب اإلالنظام السيالدراسة مدى تفاعل 

يجابي بين يجاد عالقات التفاعل اإلإاسية في لتحليل دور القادة والنخب السي :مقترب النخبة  -
 .ستغالل الفرص في محيطها الخارجي إنساق الداخلية للدولة ومدى األ

من أجل تحليل وتفسير أهم القرارات والسياسات العامة التي كان لها  : مقترب صنع القرار -
 .الدور اإليجابي في مسار إدارة التعدد اإلثني وبناء الدولة في ماليزيا 

 :تبرير الخطة -9
خطة من إعتمد الباحث على لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة ومناقشة مختلف متغيراتها    

 : ثالثة فصول

على مستوى  ظاهرة التعدد اإلثنيلحيث تم التطرق لدراسة اإلطار النظري و المفاهيمي     
، ألن تحليل أي ظاهرة يتطلب التعمق في محاولة فهمها لغويا في الفصل األول الدولة الوطنية
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صطالحا والتعرف على أهم المفاهيم المتداخلة معها وأهم المقاربات التي تفسرها، وهذا ما تم او 
والمفاهيم  ،الذي تم التركيز فيه على دراسة مفهوم التعددية اإلثنية من خالل المبحث األول

المشابهة لها، والمبحث الثاني على مفهوم عملية بناء الدولة متعددة اإلثنيات و متطلباتها وأخيرا 
لتعدد تم الوقوف على أهم المقاربات النظرية التي تحلل وتفسر الحراكات الناجمة عن ظاهرة ا

 .اإلثني على مستوى الدولة الوطنية في المبحث الثالث 

وقد تمحور الفصل الثاني على دراسة أهم اإلستراتيجيات الالزمة إلدارة الحراكات الناتجة     
وكيف تساهم في بناء الدولة، وهذا ما يقتضي التعرف على تصنيف  ،تزايد المطالب اإلثنيةعن 

ألول، و أهم مطالبها في المبحث الثاني، ثم التطرق الى مجمل الجماعات اإلثنية في المبحث ا
اآلليات والسياسات التي تمكن من اإلدارة اإليجابية لتلك المطالب بما يحقق االستقرار السياسي 

 . ويحافظ على وحدة وتماسك الدولة الوطنية 

النموذج محل  أما الفصل الثالث فيرتكز على إسقاط خالصة الفصلين األول والثاني على    
ومدى نجاحه في إيجاد اآلليات  الدراسة، والمتعلق بالنموذج الماليزي إلدارة التنوع و اإلختالف

وهذا إنطالقا من اإلشارة إلى  والسياسات المناسبة إلدارة التعددية اإلثنية من أجل بناء الدولة،
أهم المحددات إبراز لى إاألهمية الجيو ستراتيجية لدولة ماليزيا في المبحث األول، مرورا 

لى عرض أهم إثني في المبحث الثاني ، ووصوال لب التي ساهمت في بروز الحراك اإلوالمطا
ثنية وكيفية مساهمتها في بناء اإلاآلليات والسياسات التي اتبعتها ماليزيا في إدارة التعددية 

و أالعامة التي تؤكد  لى جملة من اإلستنتاجاتإ، وقد خلصت الدراسة في المبحث الثالث الدولة
 .تنفي الفرضيات المختبرة 

 :صعوبات الدراسة  -20
 :  منها صعوبات عدة الباحث واجهت

اإلدارة اإليجابية للتعدد اإلثني، ومدى مساهمتها في بناء الدولة، ألن  حول قلة الدارسات -
معظم الدراسات ركزت على التعدد اإلثني كظاهرة سلبية مهددة إلستقرار الدولة وبناءها، وندرة 
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في النموذج محل  آليات اداة التعدد اإلثني وبناء الدولةدور  متغيري بين ربطت التي البحوث
 .(الماليزي النموذج)الدراسة 

لى اللغة العربية ألنها إنجليزية في ترجمة النصوص من اللغة اإلصعوبات واجهت الباحث  -
 .تتطلب الكثير من التمعن والتركيز 



 

 

 

 

 ـــــــل األولالفصــــ

اإلطار النظري و المفاهيمي للتعددية 
 اإلثنية وبناء الدولة
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  :تمهيد   

 ف متغيراتهاــــــمعمقا لمختل اـــــــــــدراك  إتطلب ية ـــــــي ظاهرة في العلوم السياسيأن دراسة إ      
لى عملية إوال التي حللتها ووص النظرية هم مصطلحاتها، مرورا باألطرأمن دراسة  انطالقإ
لسليم لها لى زاوية معينة من الفهم والتشخيص اإجل الوصول أ، وذلك من سقاطها على الواقعإ

اإلثنية  من خالل التعرف على مصطلحات التعدديةفي هذا الفصل ليه إوهذا ما سيتم التطرق 
الوطنية متعددة اإلثنيات بناء الدولة ثم التطرق إلى متطلبات  ،وأهم المفاهيم المتداخلة معها

 .الحراك اإلثني على مستوى الدولة ظاهرة  اربات النظرية المساعدة على فهمالمقأهم و 

إاّل إن بروزها كمتغير  ،بالرغم من أن ظاهرة التعددية اإلثنية هي ظاهرة قديمة قدم اإلنسان    
والذي صاحبه تفكك العديد  ،رئيسي على مسرح األحداث الدولية كان مع نهاية الحرب الباردة

 .من الدول بسبب بروز النعرات االنفصالية التي أججتها الخطابات التحرضية السائدة فيها 

االستمرارية والمرونة والرشادة وتقوية المركز تطلب تثنيات بناء الدولة متعددة اإلنجاح ن إ   
االندماج الوطني تحقيق دولة العدالة والقانون و والعمل على  ،وتفعيل التنمية والشرعية السياسية

ذابة الحدود بين مختلف المكونات المجتمعية عبر  من أجل تفادي تنمية القواسم المشتركة وا 
  .ثني على استمرارية ونجاح عملية البناء التأثيرات السلبية لسوء إدارة التعدد اإل
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 مفهوم التعددية اإلثنية والمفاهيم المشابهة لها :ولالمبحث األ 

لى الزواية إعطاء تعريف موحد لمفهوم اإلثنية، وذلك يرجع إلى حد كبير في إختلف لقد أ      
خرى المصطلحات األه مع للى جانب تداخإالتي ينظر من خاللها كل باحث لهذا المصطلح، 

  .  المشابهة له

 التعدديةمفهوم  :ولالمطلب األ 

 : لغـــــــــــــة تعريف التعددية -أ

" ع دَّد "و وأحصى،والتي تعني حسب " ع دَّ "التعددية للداللة على كلمة كلمة يعود أصل       
 عدد تذا تصار "  ت عّددت  " و. بعضا   ، وت ع اد القوم يعني عدَّ بعضهمالشيء جعله ذا عدد  

في العدد، ويتضح من المعاني السابقة  و بالغ  هي الحصة والنصيب و ع دادا  فاخر ة  والعديد
  1.أن الكلمة تعني عدم التفرد، كما تحمل مضامين قيمية متمثلة في التفاخر 

والواضح من هذه المعاني سالفة الذكر، أن المعنى اللغوي يحمل في طياته بعض المالمح     
لوصفية لحقيقة التعددية، من حيث أنها تعني عدم الواحدية، أو التفرد ، وذلك ألن أصل العد ا

وجود الشيء القابل لإلحصاء سواء قل أو كثر، بما يعني أن هذا الشيء ليس منفردا أو وحيدا 
ال ما قبل العد واإلحصاء صل اللغوي بعض المضامين ممثلة في ، وتحمل مشتقات األوا 

 2.خر التي تتسم بها المجتمعات التعددية عمليات التفا

أن هناك تعددا   ،«Pluralism»حيث تعني كلمة  اإلنجليزية، يختلف األمر في اللغة ال و    
 .المختلفةحادية في األصعدة األوعدم 

 

                                                           
 . 908، ص  9189،  وفست الشرقيةاألشركة  : القاهرة.2ـ ج ،2ط الوسيط،المعجم  العربية،مجمع اللغة  - 1
 المركز العالمي للدراسات: عمان. إدارة الصراعات واستراتيجيات التسوية: اإلثنية التعددية  محمد مهدي عاشور، - 2

 .20، ص 2002 ،السياسية
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 :صطالحا إتعريف التعددية  -ب 

 :يليلى البعض منها فيما إتعددت التعريفات المقدمة لمفهوم التعددية، و يمكن التطرق لقد    

جتماعية في عدد أشكال الروح اإلت:" نها تعنيأب ،جتماعيةاإلمعجم المصطلحات حيث يعرفها    
  1" .  نطاق كل جماعة، وتعدد الجماعات داخل المجتمع وتعدد الجماعات نفسها

تعني وجود مؤسسات  :، فيعرف التعددية على أنهاالمصطلحات السياسيةأما معجم     
ة ــــاقتصادية إثنيو ة ــــهتمامات دينيإون لها ــــكـتوجماعات غير متجانسة في المجتمع المعاصر، 

و ثقافية متنوعة، والتعددية من الناحية السياسية تصف مجتمعا تكون القوة فيه موزعة بصورة 
 .افسة أو التعاون واسعة على جماعات متعددة مرتبة في أنماط متنوعة للصراع أو المن

ستقاللية التي تحظى بها جماعات معينة اإل" التعددية، بأنها  الموسوعة البريطانيةوتعرف     
  2" .تحادات العمالية واألقليات العرقية ، اإلالكنيسة، النقابات المهنية: في إطار المجتمع مثل 

فيعرف التعددية على أنها  جتماعيةطلحات السياسية واالقتصادية و اإلقاموس المصأما     
ختالف في ، تحترم وجود التنوع واإلتنظيم حياة المجتمع وفق قواعد عامة مشتركة" عبارة عن 

المجتمعات الحديثة حيث تختلط  تجاهات السكان في المجتمعات ذات األطر الواسعة، وخاصةإ
  3" .يديولوجية والفلسفية و الدينية تجاهات اإلاإل

هو أول من  Frederick James Furnivall فيرنيفال جيمس فريدريكقتصادي ويعتبر اإل    
صاغ مفهوم التعددية والمجتمع المتعدد في النصف األول من القرن العشرين، ثم طور عالم 

التعددية " وحاول صياغة نظرية عامة عن "  فيرنيفال " ما بدأه  "  سميث. ج.م"االجتماع  
 .الثقافية

                                                           
 .791، ص9189مكتبة لبنان،  :بيروت  .2ط االجتماعية،معجم مصطلحات العلوم  بدوي،أحمد زكي  1

2 -  Encyclopedia Britanica,Vol 8 ,p51.  
 9110ر،ـب والنشـــــس للكتـــــاض الريـــري:  لندن. ةــــة واالجتماعيـــــة واالقتصاديــــات السياسيــــالمصطلحوس ــــقامسامي ذبيان ،  -3

 .971 -978ص ص 
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ركز البعض على أن مفهوم التعددية، مفهوم ليبرالي ينظر إلى المجتمع على أنه يتكون  وقد    
من روابط سياسية وغير سياسية متعددة ذات مصالح متباينة ومشروعة ومتفرقة بما يحول دون 

 1.المنافعتمركز الحكم ويحقق المشاركة في 

التعددية، فإنها تكشف عن تباين  المعاصرة التي تناولت مفهوم ومن خالل متابعة األدبيات    
حيث  اريف التعدديةــــختالف وتنوع تعإلى إدى أالنظرية للمفهوم، وهذا ما  واضح في االتجاهات

رد ـــــك به الفــــذي يتمســـوع الــــد التنــــما يوجــــد حيثــــجــة تو ــــــالتعددي أن "ت ـــه البوانـــروجي" ى ر ــــي
قي ــــو طبأفي ـــو فلسأدي ـــعقائ وأواء كان ديني ـــــل الذي يتخذه ســــان الشكــــك ة أيا  ــــــأو الجماع
 التعددية وبهذه الصورة يتغير معنى التعددية بتغير الموضوع ذاته، ومن ثم قد تكون ،أو حزبي

جتماعية اإل ختالف القيم أو الظروفإة، وذلك بسبب ظاهرة إيجابية مقبولة أو سلبية مرفوض
المعتقدات الدينية ختالف إحترام إوجوب موضوع التنوع أو التعدد في كل حالة، فقد يكون و 
 . خرى أ، وغير ذلك في مجتمعات لزامي في مجتمعات معينةإ

القانون والدولة، فالدولة قد تضفي  بمجال" جان إيفز كاليفز"كما يرى  وقد تتعلق التعددية    
وتضعها جانبا من خالل التقنين  ع تعددي معين، أو قد ترفضهاالشرعية وتبررها على وض

  . األداة القانونية باستخدام

فهو يربط بين التعددية وحدود التفاعل بين الدولة ونظامها السياسي من  "كرافورد يونغ"ما أ   
 العرقية جهة و الجماعات المختلفة التي يتشكل منها المجتمع، والتي تتباين من حيث أصولها

ومفاهيمها السياسية   قتصادية،جتماعية واإل، ومن حيث أوضاعها اإلأو اللغوية أو الطائفية
 .2 بغض النظر عن طبيعة هذا التفاعل

                                                           
رؤية منهجية في فكر الشوامخ، بحث مقدم في ندوة : مفهوم التعددية في الفكر السياسي اإلسالميمصطفى منجود،  -1

 .4ص ،9117 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، :الكويت .والعرقية في العالم العربيالتعددية الحزبية والطائفية 
بحث مقدم في ندوة التعددية الحزبية والطائفية  ،ةـــمراجعة نقدي:م التعددية في األدبيات المعاصرةمفهو جابر سعيد عوض،  - 2

 .994 ، ص9117 ةـــــن اإلسالميؤو اف والشـــــوقوزارة األ :تــــالكوي .والعرقية في العالم العربي
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ستحالة فهم الحقيقة عن إتعريف فلسفي للتعددية، حيث يؤكد على " وأوليري دنليفي"ويقدم      
 عتقاد السائد بأن هناك أو ينبغيو من ثم فإن التعددية هنا هي اإل مبدأ واحد، طريق جوهر أو

 ضـــقيـــلى النـــا عـــنهأ، أي اتـــات والمجتمعــــــدات والمؤسســــدد في المعتقـــــــــون هناك تعــــأن يك
 1. من الواحدية 

 :هماإجمال التعريفات المختلفة التي قدمت لمفهوم التعددية في مجموعتين أساسيتين  يمكنو 

 : المجموعة األولى -

تتمثل في التعاريف الشكلية التي حاولت رسم حدود للمفهوم وبيان معالمه بوجه عام     
قة بين الدور ختالف، وبين مجال القانون والدولة، والتفر الربط بين التعددية والتنوع واإل وحاولت

احترام معتقداتها في مواجهة تعسف  ادف لتبرير مطالب جماعة معينة فيالتحرري اله
 .ستغالل والتمييز ضد جماعة معينة الدور السلبي المستخدم لتبرير اإلالجماعات األخرى و 

  :المجموعة الثانية -

التعاريف الموضوعية و التي حاولت أن تنفذ لصميم الظاهرة وبالتالي تنوعت بحسب     
 موضوع التعددية وربطت بين مفهوم التعددية وبين عملية التفاعل بين كتلتين سياسيتين

نعكاسا إالسياسية يمكن أن تكون هي ذاتها ين أو أكثر، وفي المقابل فإن التعددية تواجتماعي
 2.ماعية جتللتعددية اإل

" التعددية " ختالف كمفاهيم وبين لى التفرقة بين التعدد واإلإسياق شارة في هذا الوتجدر اإل    
وم يرادف التنوع كمصطلح سياسي في علم السياسة الغربي الليبرالي السائد تحديدا، فالتعدد كمفه

ام سياسي له خلفية ـــنظي هي ســح سياـــــكمصطل" التعددية "الف، في حين أن ـختوالتفاوت و اإل
العقد بل وطبيعة اإلنسان وصيغ  ،الدولة وطبيعة المواطنة ترتبط بإدراك دور ،تاريخية وفلسفية

                                                           
 .99، ص 9110للكتاب، الهيئة المصرية العامة  :، القاهرةالتعددية السياسية: أحمد ثابت -1
مكانية تطبيقها في العراقمحمد عمر مولود،  -2  .1-9، ص ص2007مؤسسة موكدياني للطباعة والنشر،: بغداد ،الفيدرالية وا 
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ية ثابتة متفق اتجتماعي وقضاياه ونظامه االقتصادي ، كما أن لذاك النظام مالمح مؤسساإل
الفصل بين الدين قتصادي واجتماعي محدد، ومناخ ثقافي يقوم على إعليها، ويقترن بتطور 

جتماعي الممتد دون مرجعية فكرية واحدة تجمع األفراد ، ويهدف إلى إدارة الصراع اإلوالدولة
جراءات إدارت مع تنامي الهويات الناشئة خصوصا ه ــــــوالجماعات، سوى مبدأ قبول التعدد ذاته وا 
 . و المصطنعة في مواجهة مرجعيات سائدة أو تاريخية

كمصطلح تعبر عن شكل الممارسة الليبرالية، التي ترتكز على الديمقراطية " التعددية " و    
 دادــة وعدم االستبــــــعلى السلط داولــــة، التي تمكن من التـــــة السياسيــــــاس التعدديــــــسأالتي هي 

حد أيات العامة، وهي ختالفات السياسية والعرقية، وصيانة للحقوق والحر ووسيلة إلدارة اإل
والرقابة  ،والتعبير عن الرأي ،والحرية ،األدوات التي مكنت المجتمعات الغربية لضمان المساواة

 .على السلطة الحاكمة 

  ةـالحكومي   ةــــــالسلط   لتوزيع   ةـــخاص   ةـــــياتمؤسس   اتــــترتيب   بأنها "  كاريل   هنرى"    اــــحيث يعرفه    
فيها، حيث يشير هذا التعريف إلى مشروعية تعدد القوى واآلراء السياسية وحقها فى    المشاركةو  

وهى إقرار  ،التعايش والتعبير عن نفسها والمشاركة فى التأثير على القرار السياسى فى مجتمعها
ون يات، وتكو هتمامات واألولالمصالح واإل ختالف إعليه  يترتب الذي واعتراف بوجود التنوع 

لى صراع يهدد سالمة  إول يتح ال  حتى  ، ختالفطارا مقننا للتعامل مع هذا اإلإ   بهذا التعددية 
  .1 و بقاء الدولة  المجتمع

 : نمطين رئيسيينتنقسم التعددية إلى  :  أنماط التعددية  -ج

   :   الصراع   نمط -2

تختلط مكونة وحدة سياسية  مزيجا من الجماعات" فيرنيفال"  يتضمن فيه المجتمع حسب و   
واحدة دون أن تتحد أو تتماسك، كل فئة متمسكة بديانتها وثقافتها ولغتها وأفكارها وأساليبها 

                                                           
 :م من موقع  22/09/2094هبة رؤوف عزت، التعددية ومعضلة العقل السياسي العربي ، متحصل عليه بتاريخ  - 1

 http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2002/03/article1.shtml. 

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2002/03/article1.shtml
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ومن هنا تفرض التعددية الثقافية نمط  الخاصة، غير أن التعامل بينها يتم من خالل السوق، 
تلفة ، وتفرض لمخصراعي، يرتكز على سيطرة إحدى الجماعات الثقافية على الجماعات ا

 .للعالقات بين الجماعات  يتنظيما غير ديمقراط

 : نمط التوازن - 1

بين الجماعات المكونة للمجتمع، وفق عالقات متناغمة والتوافق  كامليقوم على الت     
التعددية الثقافية "في مقالته  " سميـــث" وفق قوانين الضبط والتنظيم ، حيث بين  و ومنسجمة 

التى   ، خصائص المجتمعات التعددية"   Social and Cultural Pluralismجتماعيةواإل
جتماعى فى إطار نظرى أكثر دقة و وضوح ، وأهم ما يميز نقسام اإلتتسم بالتنوع الثقافى واإل

الضبط    فى واألخرى   ، التكامل   فى   األولى يفرق بين آليتين رئيسيتين ، تتمثل   أنه هذا اإلطار 
توزيع المعا ضمن نفس المجتمع حيث أن    المتنافسة ومن خاللهما تتعايش الجماعات   ، والتنظيم 

حتكار السلطة  ، ويمكن توضيح إالمتوازن للقوى بين الجماعات ، يشكل وضعا مناسبا لتقييد 
  : نمط الصراع والتوازن في المجتمعات التعددية من خالل الجدول التالي

 نموذج التوازن نموذج الصراع وجه المقارنةأ

هيكل هش من الجماعات غير  أساس المجتمع
المستقرة يضم مزيجا  من الجماعات 

ل وحدة سياسية واحدة التي تعيش داخ
 ها بثقافتها ولغتها ودينها نتتماسك كل م

هيكل قوي من الجماعات المستقرة والمستقلة 
 .والوسيطة بين الفرد والدولة

 

تعدد ثقافي وتباينات لغوية أو عرقية  السمة الرئيسية
أو طائفية أو لها حدود مرسومة تتميز 

  .بالثبات

القيم والمعتقدات  تجانس ثقافي على صعيد
رتبطة وتباينات متحركة م علياالسياسية ال

 .نتخابيةبالرأي العام والعملية اإل

نمط العالقات 
 االجتماعية

نظام تدريجي جامد للعالقات بين 
يقوم على التنافس المحض الجماعات 

دون ضوابط وال يؤمن بالمشاركة أو 
 .، أي تنظيم غير ديمقراطي بالمساواة

عالقات تعاون وانسجام وتوازن مستقر بين 
في السلطة وفي الجماعات نتيجة المشاركة 

تنظيم ديمقراطي  يصياغة القرارات أ
 .للعالقات االجتماعية
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في أيدي جماعة أو فئة  كزةتمر  طبيعة السلطة
  .محدودة

ين الجماعات والقوى منتشرة وموزعة ب
 .جتماعيةالسياسية واإل

وتفرض بعض  ،تعلو فوق المجتمع وضع الدولة
اإلجراءات لتنظيم العالقات بين 
الجماعات المكونة حتى ال تصبح 

  عالقات عدائية بحته

الروابط والعالقات بين الجماعات في 
ليست سوى  ،كيان سياسياألساس والدولة ك

 .تعبير عن هذه العالقات التكاملية

ليس طواعية بل مفروضا  نظرا  لغياب  أساس التكامل
القيم المشتركة واإلحساس باالنتماء 
المجتمعي سواء بين النخب أو 

 .المواطنين

نتماء ام بالقيم المشتركة واإلحساس باإللتز إلا
 المجتمعي بين النخب واحترام حكم القانون

 .لتزام بالعمل التدريجيواأل

آلية الحفاظ 
 على النظام

القسر واإلكراه وضبط الصراع بواسطة 
  .الجماعة السائدة

جتماعي الذي ينبع من التكامل والتماسك اإل
 .تفاق والرضااإل

ير أسلوب تغي
نمط العالقات 

جتماعية اإل
 السائدة

رض جتماعي تفالتغيرات في الهيكل اإل
التي تتم دائما  التغيرات السياسية

 .باستخدام العنف

التغيير يتم باستخدام الوسائل السلمية 
 .القانونية مثل االنتخابات

 .يبين مقارنة بين نموذج الصراع ونموذج التوازن في المجتمعات التعددية   :2جدول 

. واالستراتيجيةللدراسات الحضارية المشرق العربي  مركز ، "التعددية المجتمعية"وفاء لطفي، :  المصدر
 :  من موقع 09/2094/ 01متحصل عليه بتاريخ   .99 ص 2092، ماي 2 :القاهرة

 .www.asharqalarabi.org.uk/markaz/t-02052012.doc 

تساعد على التعرف التي يعرض الجدول السابق مقارنة بين نموذجي الصراع و التوازن     
ذات التعدد  ن عملية تحول المجتمعاتإفيه ف، ومما ال شك هم الفروق الجوهرية بينهماأعلى 

جتماعي إلى مجتمعات تتسم بالتجانس الثقافي واالتفاق والرضا ليست سهلة الثقافي والتمايز اإل
تباع استراتيجيات مرحلية حكيمة، تضمن إو بسيطة، فهي عملية معقدة ومتشعبة تتطلب أ
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التعددية المتوازنة، التي ترتكز على  التحول التدريجي من نموذج التعددية الصراعية إلى نموذج
 .التكامل القومي القادر على تحقيق متطلبات التنمية في مختلف مجاالتها 

 وهي  .يقتضي التعرف على عناصرها األصلية الخمسة التعددية،وعليه فإن تحليل ظاهرة     

والعنصر الثاني هو . الذي حكم علية بالتعددية وهو الذي يشمله اإلحصاء والحصر" المتعدد "
والمعتد به  ،ختالف حولهلى الموضوع الذي يكون التعدد واإلوهو مناط الحكم ع "المتعدد فيه"

وهو األدوات والوسائل والعوامل التي قادت إلى التعدد وتسببت فيه، والمتعدد له وهو بيان 
والعنصر  ،جتماعيةإيتمحور حولها التعدد والتي أدت إلى ترسيخه كحقيقة  األهداف التي

لى اإلطار الحضاري للتعددية والذي يرتبط بالزمان إالخامس واألخير هو المعتد عليه، ويشير 
   1.  والمكان في بيئة معينة

 مفهوم  اإلثنية  :المطلب الثاني 

 : تعريف اإلثنية لغة -أ

والتي  Ethnosلى اللفظة اليونانية القديمة إ  Ethnicité إثنيةصل اللغوي للفظة يرجع األ    
وقد كان  2.صل الواحد، وهي جماعة بشرية ذات األ  Nationمة أتعني عند اليونان لفظة 

و يهود في العصور أعلى من ليسو مسيحيين  Ethnoثنية إوروبيون يطلقون لفظة األ
  3.الوسطى

  Ethnicما مع بداية القرن العشرون فقد ترجم هذا اللفظ للعديد من اللغات كاالنجليزية أ    

وفي ،  " "ETHNISHواأللمانية  Ethnicoوااليطالية   Ethniaواالسبانية   Ethniqueوالفرنسية 
اللغة العربية استعمل مصطلح االثنية كمرادف مطابق لمفهوم العرقية بالرغم من ان مفهوم 

                                                           
  .99ص ،المرجعنفس  لطفي،وفاء  - 1
 .11ص  ـــــر،ــــللنش الجديدة ةـــــــالطبع دار :سكندرية اإل. الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر حمد وهبان ،أ - 2
 .72ص ، 9112 دار سعاد الصباح ، :الكويت  . قلياتفي مسالة األ تأمالت سعد الدين ابراهيم ، - 3
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ة في جوهره يقوم على صالت الدم والساللة ، في حين تحتل الهوية والثقافة جوهر العرقي
 1.العالقات االثنية  

 التي Ethnos كلمة من مشتقة " Ethnicity " اإلثنية أن  "Panikos "بانيكوس يقولحيث     
 ةـــــــجماع بها ويقصد ة،ـــاألم اإلثنية و الجماعة بين الفــختإ يوجد ال وأنه ة،ـــأم ةـــكلم يــتعن
 والجماعات واألقليات المهاجرين مع بالتساوي هذا يرتبط وقد مشتركة، سمات لهم األفراد من

 جماعتهم أعضاء من والزواج الجغرافي، ركزمتوال خصائصال نفس تشاركت التي المشتتة
 2. جيل ىلإ جيل من نتقالهاإب الجماعات بهذه الخاصة اإلثنية تخليد يتم وبالتالي

 : تعريف اإلثنية إصطالحا -ب 

لكل  نأنطالقا من إ، وهذا من زوايا مختلفة اإلثنيةتناولت العديد من الدراسات واألبحاث مفهوم  
 : اتجاه مبرراته

نها السمة الطبيعية التي تتسم بها جماعة ما ازاء غيرها  أب"  قاموس ويبسترحيث يعرفها     
 3.قد تكون اللغة ، الثقافة ، الدين  داخل المجتمع الواحد ، وهذه السمة

م   9111، الصادر عن الهيئة المصرية للكتاب سنة  قاموس علم االجتماعكما يعرفها     
ميزة كجماعة فرعية من المجتمع بأنها جماعات ذات تقاليد مشتركة ، تتيح لها شخصية مت

 4.كبراأل

 إطار في األفراد من فئة أو اجتماعية جماعة أنها على البريطانية، الموسوعة وتعرفها    
 . الثقافة أو والقومية اللغة، العرق، من مشتركة روابط، تجمعهم أكبر مجتمع

                                                           
. " 9191منذ  االثنية دراسة حالة النزاع في اقليم الباسك باسبانيا التعددية إلدارةاالليات المؤسساتية "حنان بن عبد الرزاق  - 1

 2ص ، ( 2001قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية  :جامعة بسكرة ). رسالة ماجستير
2 - Panikos Panayi, An Ethnic History Of Europe Since 1945, London: Longman, 2000, P 101. 

 2008 ،مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر : ربيلأ .االتجاهات التعصبية بين الجماعات العرقية ،هيوا حاجي ديلويي - 3
 .94ص

 .719ص ،2004،دار مجدالوي  : عمان.  موسوعة علم السياسة ،ناظم عبد الواحد الجاسور  - 4
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 ديناميكي مفهوم بلورة في المساهمين أوائل من " Frederic Barth بارث فريدريك  "ويعتبر    
 غير بشرية تجمعات هي بل و ثابتة،ا جامدة مجموعات عن تعبر ال نظره في فاإلثنية لإلثنية ،
 مرتبطة وحدودها عضويتها ألن وذلك ،)البعيد الزمني المدي علي ( يتغيرون أعضائها ثابتة ،

  1.االجتماعية األوضاع علي تطرأ التي بالتغيرات

 فالقبيلة نجليزاإل عند أما مرادفين، القبيلة و الفرنسية اإلثنية نثربولوجيااأل ن عندأكما نجد     
 ناتجا تجمعا تعني Erikson" " ريكسونإ حسبواالثنية  سياسي جزئي، تنظيم نمط إلى تشير
 من أفكار نمط ولديها ، التاريخية األحداث لتأثير نظرا ، األعراق مختلفة عناصر مجموع عن

 2. مشتركة تجمعها  ثقافية لديهم مميزات الذين الجماعات أو األشخاص بين العالقات

 ليصف  Ethnic  :الفرنسية الكلمة "سميث .أنتوني "البريطاني السوسيولوجي ويستخدم    
  معينة أرض برقعة ترتبط أنها كما ومنحدرها ، أصلها عن معينة أساطير في تشترك جماعات
 معظم بين بالتضامن إحساس وجودبو  المشتركة الثقافية العناصر ببعض األقل على وتمتاز

 ثقافة ذات جماعة فالقوم القوم ، عن اإلثنية يميز ما وهذا، المشترك نتماءباإل والوعي أفرادها ،
 النزوع ىال تفتقر كما ،التضامن ىلإ تفتقر لكنها األصل، عن مشتركة وأساطير مشتركة
 3.المميزة  حدودها ىعل للحفاظ المقصود

 نوعية أفرادها ،محدد مستوى على تؤكد بشرية اإلثنية جماعة " بقوله قرم جورج ويتناولها    
 الدين هما اإلثنية النوعية في نقطتين وأهم ،الجماعات من غيرها دون عليها موقوفة خاصة

                                                           
1 - Frederic Barth (ed.)", Ethnic Groups and Boundaries" , Boston : Little Brown, 1969 , p 11. 
2 -  Victor realite shale , Ethnic conflict in the horn of Africa , the electoral institute of southern Africa , April 2004, 
p 2  : obtenu le 02/06/2014 on parcourant le site: 
http://www.content.eisa.org.za/pdf/OP19.pdf.  

 الفرات االستراتيجية، الدراسات معهد :غدادب .والطبقات والطوائف ثنياتاإل في سوسيولوجية حفريات مؤلفين، مجموعة - 3
  . 202 ص ، 2009 ، والتوزيع للنشر
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 العنصران هذان يكون أن بشرط وهذا ثنية،اإل أعضاء بين أمثل تواصال تكفالن مانهأل ،واللغة
 1.  "ىأخر  جتماعيةإ جماعات فيهما تشاطرهما وال ، فعال نوعيين

 :لى عنصرينإ تعريف اإلثنية في ختالف الدارسينإرجاع إويمكن     

 تكون أن تعدو ال أم فعال موجدة هي طبيعتها، هل حول ختالفاإلهو : ول العنصر األ 
 ؟ سيكولوجية وحدة
  عليها اإلثنية، والتي ترجع إلى تقوم التي المعايير تحديد حول ختالفإ: العنصر الثاني 
 :  عتبارينإ

 :الحاالت باقي ىعل ثم التعميم ة ،محدود حاالت على لتعاريفهم الباحثين بناء -9

همال اللغة، أو الدين، أو الجنس، عامل على عتمادكاإل      ما وهذا العوامل األخرى ، باقي وا 
 هذه أخذ يتطلب وتشابهها في معظم الحاالتالظاهرة  نسجامإن عدم ضيقا، أل يجعل التعريف

 أيرلندا والهند  في العرقي النزاع في أساسي يكون عامل الدين فقد .عتباراإل ختالفات بعيناإل
 تتداخل وقد الخ،…بكندا الكيبكية الحركة في إفريقيا واللغة وجنوب أ.م.الو في الجنس وعامل
 باستثناء العوامل كل تجتمع أين قبرص في أو في الهند ، واللغة الدين نجد ، فمثال العوامل هذه

 .الفيزيولوجي العامل

  :محضة سياسية عتباراتإ لىإ ختالفن يرجع اإلأيمكن  -2

 إقليم من يجعل الذي العامل حول والفرنسيين، الباحثين األلمان بين دار الذي كالجدل    
 "دوكوالنج فوستل " الفرنسي المؤرخ حيث يقول دولة، حق أي من آنذاك عليه المتنازع األلزاس

 المفكرون يؤكد حين في ،  "والمشيئة بالنزعة ولكنهم فرنسيون باللغة ألمانا األلزاسيون يكون قد
 وعيهم فقدوا قد األلزاسيون يكون ربما" مرمسن يقول حيث ،والتاريخ اللغة عامل على األلمان

                                                           
 سبتمبر ،11العدد :بيروت . عربية دراسات مجلة ،"اللبناني المجتمع في الهوية وصراعات اإليديولوجيا إنتاج" قرم، جورج - 1

 11. ، ص 1978
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 من هؤالء نوقظ أن واجبنا من بل األلمان نحن حقنا فمن ،ألمانا باللغة يزالون ال لكنهم القومي
 1. "بقوميتهم شعورهم ونحي وعيهم إليهم ونعيد سباتهم

همال العامل الفيزيولوجي تعريف إالثقافة والدين مع  عاملي علىومن التعاريف التي تركز     
Will Moore"  "عن يميزها مشترك ودين وتاريخ بلغة تمتاز جماعة" : الذي عرفها بأنها 

  القبيلة واألمة اإلثنية تضم  فقد جعل OXFORD ما قاموسأ ،من خاللهم تتميز أو اآلخرين
 2.تميزها  ثقافية تقاليد أو ثقافة تمتلك التيو 

غرار تعريف  على الفيزيولوجي و الثقافي العامل بين أخرى تعاريف تدمج حين في   
Richmond Anthony"" بعض  في أفراده يشترك بشري تجمع" اإلثنية هي أن يرى الذي

المقومات  من وغيرها التاريخو  الدينو  اللغةك ،ةي، والثقافاألصل كوحدة  الفيزيولوجية المقومات
 3 " . المادية غير

 :مايلي ستنتاجإ يمكن التعاريف هذه خالل من

 ثنيةتعريف اإل في أساسيان معيارين هناكن أ:  

 .التقاليد و العادات اللغة التاريخ يضم الذي :الثقافي المعيار -

  البشرة األصل ، ولون الجنس ، يضم الذي:  الفيزيولوجي المعيار -

 ونـــنك من نعرف ال نـــــــنح  "هانتغتون ولـيق وسع، حيثأ أرحب و مجتمع في العيش 
 أن بالضرورة ليس نهأمع  .من ضد نحن نعرف عندما غالبا يتم وذلك ،عرفنا غيرنا إذا إال

                                                           
  .71 -78 ص ص ،مرجع سابق وهبان، أحمد - 1

2 - Moore H.Will , Ethnic minority and foreign policy, Sais review, Volxxii  ، no° 2, summer fall  ، 2002، p77. 
Obtained it on 14/07/2014  ،  from a site: 

 http://garnet.acns.fsu.edu/~whmoore/research/moore2002.pdf. 

 .99، صمرجع سابق  وهبان، أحمد - 3
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ن يكون أ، حيث يمكن سم إثنيةإجماعة معينة، لكي يطلق عليها  في المعايير هذه كل تتحقق
 1. فقط و فيزيولوجيأو لغوي أساس ديني أختالف عن اآلخر في المجتمع الواحد على اإل
 التمييز  يساعد وقد ،متميزة وحدة لتشكيل كشرط ختالفباإل واعية تكون اإلثنية أن يجب

 باقي عن يشعرون بتمايزهم سالمية الالدول األ في السود فمثال ذلك، في كثيرا العنصري
 خرىفي مواجهة الجماعات األ جماعة شكل في التكتل إلى يدفعهم ال الذي المجتمع، األمر

 .فريقيا إو في جنوب أالمتحدة  الواليات في غرار السود على

 :جرائي التاليستنتاج التعريف األإمما سبق يمكن و    

 اداتــــالعك ة،ـــمشترك اتــــكبر تجمعهم سمأع ــــطار مجتمإاألفراد في  من جماعةهي  :اإلثنية 
والتي تساعدها في التميز و المحافظة على هويتها  الفيزيقية المالمحو  ،الدين و اللغة التقاليد،و 

 .و في التعايش معهاأ ىخر األ جماعاتالومصالحها في مواجهة 

جتماعية  إ اتثنية وعرقية مختلفة ومتعددة، ذات هويإوجود جماعات هي  : التعددية اإلثنية
ثقافية، عقائدية، وبيولوجية متنوعة، ولها نمط من العالقات المتوازنة أو الصراعية فيما بينها 

 . قليم الدولة الواحدةإداخل 

 ثنية والمفاهيم المتداخلة معها اإل   :المطلب الثالث

 : تتعدد المفاهيم التي تتداخل مع مفهوم االثنية ومن ابرز تلك المفاهيم   

  Nationalisme والقومية ،Minority واألقلية ،Racismالعرقية مفهوم 

 :Racisme العرقية -2

 فــــتكش ما نحو على ،ا  ــختالطاو  تداخال   مـالمفاهي أكثر من نــــالمفهومي إن القول يمكن     
 ومــــــــكمفه اإلثنية الباحثين من رـــكبي عدد دمـــــستخا وقد ة،ـــــــاإلثني لمفهوم البعض تعريفات هـــعن

                                                           
1 - Pasic Amir, Culture, Identity and security, Rockefeller: Brothers fund, 1998, p7. 
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 العربية القواميس معظم أن أيضا نجد كما العرقية، الجماعة أو العرق لمفهوم مطابق أو مرادف
ن مصطلح العرق موجود ألى إ، وهذا راجع تجاهاإل نفس ذهبت في  قد ،نجليزيةللغة اإل

فهو مأخوذ من اللفظة اليونانية  اإلثنيةصلي في اللغة العربية، بينما مصطلح أكمصطلح 
Ethnos  . 

لى حد بعيد ومتداخلة مع مفهوم إغلب التعريفات الخاصة بمفهوم العرقية قريبة أن إلذلك ف    
رتقاء وسمو عرق إلى فكرة عنصرية، وهي إحيانا أ ختالف في كون العرقية تشيرمع اإل ةاإلثني

 :لى مفهوم العرقية إخرى، ومن هذه التعاريف التي تطرقت جناس األمعين على األ

 طير من مصطف كل شيء، كل أصل هو العرق " إن يقول حيث ،الوسيط تعريف المعجم -
 1.لصعوبته رتقىي   ال الذي الغليظ الجبل معانيه كذلك ومن ذلك، ونحو وخيل

: في الشرف واألعراقصار عريقا  ( عرق الرجل)أعراقا  -أعرق" ويقصد به معجم المنجد  -
أي أصل منك والجمع عروق وأعراق وهى أصل " هو ذو األصل، يقال هو أعرق منك في كذا 

 2.كل شيء 

 على يطلق مصطلح"  بأنه العرق تعريف لىإ السياسية المصطلحات معجم ويذهب    
الفيزيائية، مع فرضية  أو الجسمانية الصفات من عدد في يشتركون البشر من مجموعة

 3. "واحدة  جينية متالكهم لموروثاتإ

األولى  ةـــــــالعالمي ربــــــــالح منذ ةــــــخاص العشرين، القرن في تطورا كبيرا المصطلح شهد وقد    
 وفقا هاـــهويت وتمايز ،البشرية اتــــالكيان فـــتصني ومعايير أساليب على ينطوي أصبح حيث 

                                                           
 .998 ص ،9189مجمع اللغة العربية،  : القاهرة .  العربية اللغة معجم ، الوسيط المعجم - 1
 9114دار األمين للنشر والتوزيع، : القاهرة. هموم األقليات في الوطن العربي: الملل والنحل واألعراقسعد الدين إبراهيم،  - 2

 . 21ص
 السياسية والدراسات البحوث مركز :القاهرة  .السياسية المصطلحات معجم ،"محرران  "مسعد نفين هالل، الدين علي - 3

 . 299ص ،9119
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 العرقية لى ارتباط مفهومإ هذا ما يشيرو  ،متفوقة سالالت أو كأجناس العضوية للخصائص
 جتماعيةواإل الثقافيةو  والبيئية الجسمانية التي تبرز السمات "Racism " العنصرية بمصطلح

 1.األخرى  السالالت بعض حساسها بالتفوق علىإومدى  ،لبعض السالالت

 بصفات تتميز سكانية مجموعة على يطلق"  صطالحإ على أنه ميشيل دينكن ويعرفه    
 محددة  وراثية عوامل توجد في المقابل ال لكنه الوراثية، العوامل مشتركة، تقررها بيولوجية
 2. " األخرى عن الواحدة العنصرية الجماعات تفصل

 ةـــــــجماع  نهإفي  اإلثنيةمع مفهوم  شتراكهإلى جانب إن مفهوم العرقية أوخالصة القول     
ة ـــــاللغ ،دــــالعادات، التقاليك ة،ــــــمشترك اتــــر تجمعهم سمــــــكبأع ــمجتمطار إاألفراد في  من
ها ــــها ومصالحـــــة على هويتــــــــز و المحافظــــــالتي تساعدها في التمي الفيزيقية المالمحو  نـــــالدي

عتقاد برقي وسمو تضمن كذلك اإلي و، فهو في التعايش معهاأخرى األ جماعاتالفي مواجهة 
ه ــــكثر منأة ــــــلى المواجهإؤدي ـــــوهذا ما ي ،دــــخرى داخل المجتمع الواحعلى أعراق بعض األ

 .ندماج لى التعايش واإلإ

 : Minority  يةاألقل   -1

لى جانب إ ،العدد قلة لمعيار تخضع نهافي كو  ية عن مفهوم اإلثنيةمفهوم األقلّ  يختلف    
 .ةالثقافيالفيزيقية و مميزاتها 

 ددـــــــالع قليلة دينية أو عرقية ةــــــمجموع عن عبارة :اـــــأنهب يعرفها اريـــــاألنص جابر محمدف    
 1. الثقافية لخصوصياتها معين تبعا   مجتمع في

                                                           
  2008 ،اعةــــع والطبـــروالتوزيــــدار الجامعية للنشــــال :ا ــــليبي. اــــأفريقي في العرقية الصراعات لــــوح إدارة العنين، أبو محمود - 1

 .28ص 
 9117 العربية دةــــالوح دراسات مركز  :روتـــبي .إفريقيا في اتـــاألقي ةــومشكل الوطنية الوحدة البغدادي، إبراهيم عبدالسالم -  2

 .980 ص
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 أقل يكون أن يعني أقلية، وضع في البعض يكون أن " بالقول الروس موسوعة تعرفها كما    
 2. "األصوات  من القليل إال لهم يكون ال بحيث العددية الناحية من أهمية

المقرر الخاص للجنة الفرعية المكلفة بمكافحة  " "Asbjorn Eideأما السيد اسبيرون ايديى     
عرقية أو مجموعة من الناس يعرفون بمحددات  :التمييز وحماية األقليات فقد عرفها بأنها  

  3."الثقافة أو الدين  ،وطنية 

 نعزالهم ذاتيا نتيجةإ لىإ تؤدي والسلوكيات تجاهاتاإل من مجموعة األقلية أفراد يتبنى وقد    
 جماعات باقي جانب من والتفرقة للتميز وخضوعهم ،والقوة السلطة عن مصادر إلقصائهم

قلية ث عرف األـــــــ، حيةــــــــوالتنمي ةــــــللثقاف العالمية اللجنة المجتمع، وهذا ما يؤكد عليه تقرير
 ذات سكانية أغلبية ظل في تعيش التي الضعيفة أو المهمشة الجماعات تلك نهاأعلى "

 الذات تقدير ومصادر اقـــــــأنس في اتــــــــــالجماع هذه ركــــــــــتشت وقد مختلفة، ثقافية أيديولوجيا
 4". األغلبية  ثقافة مصادر عن تماما مختلفة مصادر من تستقى ما غالبا التي

دون ـــــــة يوجـــــان الدولــــــة مع باقي سكـــــــة عدديــــــقليأمجموعة تمثل "  وهناك من عرفها بأنها    
 عضاؤها الذين هم من مواطني تلك الدولة من الناحية العرقيةأفي وضعية غير مسيطرة، يتمتع 

رة مختلفة عن تلك التي يحملها باقي السكان ويظهرون ولو بصو اللغوية، بخصائص و الدينية،و 
 5". دينهم ولغتهم  و تقاليدهمو حتفاظ  بثقافتهم،ضمنية شعورا بالتضامن تجاه اإل

 : بقولهلى تدعيم هذا التعريف إJuls Deshenes "  "جيل ديشان وقد ذهب     
                                                                                                                                                                                           

 الوحدة دراسات مركز  :بيروت  .والخارجية الداخلية العوامل: العربية األهلية النزاعات ،)وآخرون (األنصاري جابر محمد - 1
 .941 -949 ص - ص ،9111العربية،

2 - Encyclopedia ,Grand Larousse, Paris: Librairie Paris Larousse, 1978, p38. 
 .92ص 2090،مارس  90،العدد  :الجزائر. مجلة دراسات استراتيجية ، "األقليات المسلمة وآليات حمايتها" ،سالم برقوق - 3
المركز  :القاهرة  . للثقافة األعلي المجلس ، والتنمية للثقافة العالمية اللجنة تقرير ، الخالق البشري التنوع عصفور، جابر - 4

 .98ص ، 9111 ، القومي للترجمة
رسالة  ." ستقرار النظم السياسة في الشرق االوسط دراسة حالة لبنانإقليات على األ ثيرأت "حسان بن النوي ، - 5

 . 12، ص( 2009قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، : بسكرةجامعة ).ماجستير
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في وضعية غير مسيطرة داخل تلك قلية عددية وتوجد أقلية مجموعة مواطني دولة، تمثل األ    
غلبية من السكان يتضامنون مع و لغوية مختلفة عن األأ، دينية ، تتمتع بخصائص عرقيةالدولة

مساواة الفعلية والقانونية مع ويسعون لتحقيق ال رادة مشتركة للبقاء،إ، تدفعهم بعضهم البعض
 1".غلبية األ

 األقليات مسألة المجتمع في برزت ندماجاإل مستويات قلت نه كلماأ فيه الشك ومما    
 جتماعيإ فضاء أي في األقليات وجود أن والثقافية، بمعني جتماعيةالسياسية اإل وتداعياتها

 اآللياتاآلخر، وفق  واحترام التسامح قيم تكريس في هذا الفضاء يفشل حينما مشكلة لىإ يتحول
لذلك فقد عرفت البشرية عبر مختلف الحقب التاريخية أبادة  2. و الثقافية  جتماعيةاإلو السياسية 

كليا أوجماعية لألقليات برزت اكثر مع نهاية الحرب الباردة مما جعل المجتمع الدولي يتحرك 
لوضع قوانين تحمي األقليات وتعطيه الحق في التدخل لحمايتها اذا رأى أنها تتعرض لعملية 

 3.اإلبادة 

فراد مقارنة مع تلك اإلثنية قليلة العدد من األقلية هي األ: ن أ تنتجن نسأمن هنا يمكن و     
قلية هي عبارة أن كل أولهذا يمكن القول ب ،غلبيةالذين يمثلون األ لسكانلجمالي العدد اإل

غلبية من األ ثنية هي اقلية، فهناك إثنيات قد تشكلإن كل أولكن ال يمكن القول ب ثنيةإعن 
 .السكان في دول معينة 

 : Nationalismeالقومية  -3

ون ــــالقومية لغة  مشتقة من كلمة قوم، وهم الجماعة من الناس الذين تجمعهم جامعة يقوم   
قاربه ومن يكونون بمنزلتهم، و القومة هي النهضة يقال قامو قومة واحدة  أوقوم الرجل  ،لها

                                                           
 .92،  ص المرجع السابقنفس  - 1
 27دالعد السادسة، السنة :القاهرة الديمقراطية، مجلة ،العربي العالم في الديمقراطية وقضايا األقليات ، محفوظ محمود - 2

 .88ص ، 2006يوليو
 .99ص ،مرجع سابق  ،سالم برقوق - 3
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ولى ة األــــ، السمهذا المعنىن هناك سمتين تميزان أيستنتج  والمتمعن في هذا المعنى اللغوي
ركة ــــل والحــــالفعبرتباط القومية بالقيام إة هي ـــــة الثانيــــــ، والسمقامةرتباط القوم بمكان اإلإهي 
جل تحقيق هدف معين، وهما السمتان اللتان تميزان هذا المفهوم عن بقية المفاهيم أمن 

  1.المشابهة له 

 Nationمة أ  مشتقة من كلمة  (Nationalisme)قومية  " ن كلمةإنجليزية فوفي اللغة اإل    
د ــالذي يقص to be bornوالذي يعني فعل الوالدة ،  "" Naxi  وهي مشتقة من الفعل الالتيني

 2". رض ر المولودين في رقعة معينة من األبه مجموعة من البش

ة ـــمختلف ايامفهوم القومية من زو لى إن التعاريف التي تطرقت صطالحا فهناك العديد موا    
 فقد ورد في تعريف موسوعة السياسة لمفهوم القومية، بأنها جماعة تجمع بينهم روابط موضوعية

 3. اللغة ، العقيدة و الحضارة  : خر مثلتختلف من شعب آل وروحية متعددة

يصبح والء القومية هي حالة عقلية في ظلها : " حيث يقول " Hinsley"هنسلي ويعرفها     
ضح بصورة دقيقة هذا التعريف يتميز بالعمومية حيث لم يو   ،4 "مته الفرد السياسي متجها أل  

رك ــــــصل المشتاأل مأن ــــم الديأ، هل هي اللغة ةـــرة في القوميــة المؤثــــساسيط األـــة الروابــــطبيع
 .كل هذه العناصر م يجب توفر أ

برز المفهوم ، حيث ي  جتماعي واآلخر سياسيإحدهما أن للقومية مفهومين، أوثمة من يقول     
فراده في التاريخ أيتحد  كيانبجتماعي إكائن كعتبارها رابطة تربط الفرد جتماعي القومية بااإل

المفهوم السياسي للقومية ما أ، مةجتماعي هو األ، وهذا الكائن اإلوالثقافة والمصالح المشتركة
 ةـــــماء األــــبنأع ـــي الذي يدفـــور القومـــة قوامها الشعـــــدة سياسيــــاه، فهي عقيـــــب هذا االتجــحس

                                                           
للدراسات السياسية المركز العلمي : عمان. التعددية االثنية ادراة الصراع واستراتيجية التسويةمهدي محمد عاشور،  - 1

 .49ص ،2002
 .9ص ،سابقمرجع  الرزاق،حنان بن عبد  - 2
 . 879، ص 9110المؤسسة العربية للدراسات والنشر  :بيروت .2ط ،4،الجزء  موسوعة السياسةعبد الوهاب الكياللي، ال - 3
 . 49، ص المرجع السابقنفس  - 4



  ثنية وبناء الدولةطار النظري و المفاهيمي للتعددية اإل  اإل: ولالفصـــل األ 

39 

 

الذاتي عتقاد بأنهم مجموعة بشرية متمايزة عن غيرها من الجماعات، لها كيانها لى اإلإ
 1. ن تنتظم في وحدة سياسية مستقلة عن غيرها أن لها الحق في أوتطلعاتها القومية، كما 

و شعورا باالنتماء الى جماعة أومية بمفهومها العام، تعني ميال ن القأوهناك من يرى     
حساس افي ظل  حضارية معينة، ورغبة في التجمع والترابط لتحقيق غايات وأهداف مشتركة 

جل تحقيق أالتجمع من  هي قوميةف الاهدأن أ بيني هذا التعريف يتفعام بوحدة المصير، ف
 2 .خرى ى المصالح في مواجهة القوميات األالبقاء والحفاظ عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .49، ص  مرجع سابقاحمد وهبان ،  - 1
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 :مفهوم عملية بناء الدولة   المبحث الثاني

سسها أالتي تستمد  ن عملية بناء الدولة هي تلك العملية الذاتية المتشعبة والمستمرةإ    
قوة هيكلة  لى جانبإ، ودينامكية الفاعلين السياسيين في الدولةومتطلباتها من طموح وعقالنية 

وقد ارتبطت  ،نسجامها وتناسقها مع مطالب ورغبات مكوناتها المجتمعية إمؤسساتها ومدى 
التعاريف الحديثة لمفهم بناء الدولة بكيفية بناء الدول بعد موجة االستقالل التي عرفــــها العالم 

إظافة إلى إعادة بناء الدول المنهارة خاصة بعد نهاية  ،لقرن الماضي في فترة الخمسينيات من ا
 . الحرب الباردة 

 مفهوم بنــــــــــــــــاء الدولة : ولالمطلب األ 

 : بد من المرور بتعريف الدولة ومقوماتها لى مفهوم بناء الدولة، الإقبل التطرق     

 : مفهوم الدولة  -2

  :لغة -أ

ع ـــــوض، فــموق الذي يعني  "Status"ل الالتيني ـــــصدر من األـــــتنح State""دولة ة ــــــن كلمإ   
نه ثابت أ، ويدرك على عادة تنطبق على شيء ما يكون قد تم تأسيسه Statusو ظرف، وكلمة أ

والتي تعني جامد ، "SATIC"نجليزية ، وهذا ما تعبر عليه الكلمة اإلودائم في وضعية معينة
ن كلمة دولة في اللغة إفحاليا أما  .، والتي تعني مستقر" "STABLEو الكلمة الفرنسية أوثابت 

 Etat". 1" وفي اللغة الفرنسية تعني ""Stateنجليزية تعني اإل

العربية، فهو عكس معناه في اللغات األجنبية  اللغة في "دولة" اللغوي لكلمة  الجانبأما    
 ، ودالت دولةي دارت وتبدلتأيام دالت األ: حيث يقال وانتقاله،فهي تعبر عن دوران الحال 

                                                           
 .74ص 2001  دار الرواد، : طرابلس ليبيا. 2ط  ،(مالك ابو شهيوة و محمود خلف :تر)، نظريات الدولةندرو فنسنت، أ - 1



  ثنية وبناء الدولةطار النظري و المفاهيمي للتعددية اإل  اإل: ولالفصـــل األ 

41 

 

نتقال والتعاقب في أمور الدنيا بضم الدال باال" الدولة" وتختص  .ي ذهبت وجاء غيرهاأفالن 
 1 .فئةاالنتقال في الحرب كأن ينتقل النصر من فئة إلى  بالفتح تعنى" الدولة " ما أ، كالمال

 : صطالحاإ -ب 

حوالي مئة  "بهجت قرني"حصى ألى مفهوم الدولة، فقد إت تعددت التعاريف التي تطرق    
لمة حديثة تجاه معين، وكلمة الدولة هي كإف الدولة من لدولة، كال منها يعرّ وخمسون تعريفا ل

 نطالقا من عصر النهضة، وتحديدا في القرن السابع عشرإا برو أو نسبيا حيث استعملت في 
ما قديما فقد أ، الكيان المجرد الذي يستخدم كإطار وسند للسلطة السياسيةذلك لى إلتشير 

(   Civatus-republique)ستعملو والرومان اا  (  (polis- Citeستعمل اليونان تعبير المدينة اا 
لى إ( 9919)لفه كتب الجمهورية الستة شار جون بودان في مؤ أوفي القرن السادس عشر 

ة ـــستعمل مصطلح الدولول من اا أميكافيلي  ، ويعتبر نيكوالاليوم الدولةالتي تسمى  الجمهورية
 : لى بعض هذه التعاريف فيما يليإويمكن التطرق  ،( 9999)مير مؤلفه األ في

فراد بأنها مجموعة من األ Carre de Mailbagكاري دي مالبيرج  حيث عرفها الفرنسي     
يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليا تتمتع باألمر ، قليم معين تحت تنظيم خاصإفي  تستقر

 .واإلكراه 

راد ـــــفط بها األــة يرتبـــــة سياسيــــها مؤسســنأب "Bartheleyبارتلي "ي ــا الفرنســيضأها ـــوعرف    
 2".من خالل تنظيمات متطورة 

، هي مجموعة  (J-Freeman)وجون فريمان ( (R-Duvallوالدولة كما عرفها ريموند فال     
ة تتكون ــــــن الحكوم، وهي تختلف عن الحكومة ألدارية التي تمثل كيانا متسقاجهزة اإلمن األ

المركزية، ويكون بيدهم  على المناصب في السلطةأشخاص الذين يحتلون من مجموعة من األ
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البيروقراطي ن الجهاز ما الدولة فهي تجمع بيأ، صدار القرار داخل النظام السياسيإسلطة 
ة ـــــزة الطوعيــــــات واألجهـــــــة من الكيانـــــد، والدولة ليست مجموعــواح داري في كلّ والجهاز اإل
رتباطا قتصاد والمجتمع اا ط باإلــــناء االجتماعي، ولكنها ترتبة عن البـــــد مستقلــــــالتي توج

ي جتماعبادئ التي يقوم عليها التنظيم اإلكس المجهزة الفوقية التي تعفهي مجموعة األ ،اــــتاريخي
بناء هداف وقدرات وتوقعات الدولة، فكلها نواتج تاريخية للأوالتي تعمل على تحقيق  ،للمجتمع

 1.جتماعية التي يقوم عليها المجتمع جتماعي ولألسس االاال

رف ـــــــة معتـــــسياسي قانوني ذو سلطة -ي ــــة كيان سياســن الدولأ براهيمإويرى سعد الدين     
ركان الدولة أية معينة، هذا التعريف يركز على محددة، على مجموعة بشر  ةفي رقعة جغرافيبها 

 .السياسيةالسلطة  -الشعب  -قليم المتمثلة في اإل

حيث نشأت عدة حاالت على أساس زيادة الوعي  ،لقد تكونت الدول الحديثة بطرق متعددة     
على غرار بروز الدولة االيطالية وااللمانية في القرن التاسع  ،الوطني القومي في غرب أوروبا 

 دول جديدة  ةألى نشإدت صيرورة جالء االستعمار بعد الحرب العالمية الثانية أثم  ،عشر 
صة بالنظر إلى مشكلة الحدود الموروثة عن ولكنها كانت نشأة ناق ،وخاصة دول العالم الثالث 

وقد استمرت نشأة الدول  ،االستعمار والتي تسببت في الكثير من الصراعات والحروب البينية 
الحديثة خصوصا بعد انهيار االتحاد السوفياتي واليوغسالفي وانفصال العديد من المناطق في 

 2.مختلف انحاء العالم 

 :ركان الدولة أ -

 : الشعب -وال أ

، وال يمكن كبيرة من الناس تجمعهم الرغبة في العيش المشترك يتكون الشعب من مجموعة    
كان ربع دول األمم المتحدة  9180ففي سنة ، و أقصى لعدد أفراد الشعبأتحديد حد أدنى 
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أن كثرة  إال 1.وأكثر من نصفها يضم أقل من خمسة ماليين نسمة ،يضم أقل من مليون نسمة 
ذا تزامنت مع القوة إخاصة  ،وعلو شأنها ،في قوة الدولة تعتبر عامال هاما عدد السكان

ون ـــقد يتكة ـــــفشعب الدول .هاــــف عنــــقتصادية، وقد يتطابق تعريف الشعب مع األمة وقد يختلاال
كالشعب الجزائري فهو جزء  امنه او الياباني وقد يكون جزءأاني ـــلمب األـــة واحدة كالشعـــــمن أم
تي السابق، اتحاد السوفيالدولة من عدة أمم كشعب دولة اإل مة العربية، وقد يتكون شعبمن األ

باشتراك  ما األمة فهي إلى جانب ذلك تتميزفالشعب مجموعة من األفراد تقطن أرضا معينة، أ
أو االحساس الوجداني بالمصير  ،دة عناصر كاللغة والدين واألصلــــرادها في عنصر أو عـأف

ختالف يكمن في أن األمة هي جماعة من األفراد أما بالنسبة لألمة والدولة فاإل المشترك،
ي ــة فهـــا، أما الدولـــــش معـــة في العيبــة ورغــــتجمعهم روابط موضوعية وذكريات وآمال مشترك

ذا  ةــــــافــــإض ،ةيــة وضعـة قانونيـدة سياسيـــوح إلى أن الدولة هي عنصر من عناصر األمة، وا 
كانت الدولة واألمة تشتركان في عنصر الشعب واإلقليم، فإن الدولة تتميز عن األمة بالحكومة 
التي تعد ركنا من أركان الدولة، ومن وظائف الدولة إخفاء التناقضات الداخلية بين أعضائها 

ضفاء صفة المشروعية  أو الشرعية على السلطة الممارسة أو من صراع سياسي وطبقي وا 
 2.المفروضة من طرف مجموعة أو فئة أو طبقة على األغلبية

 :قليماإل -ثانيا 

ة كبيرة أو صغيرة  ــــت هذه األرض ذات مساحــــيستقر الشعب على أرض معينة سواء كان   
ل اليابسة ــــالذي يشمالث تسمى باإلقليم ــــاصر الدولة الثــــوقد أصبحت األرض كعنصر من عن

و المسطحات المائية والفضاء الذي يعلو األرض والبحار الخاضعة للدولة، ووفقا لقواعد السلوك 
الدولي، فإن حق الدولة على إقليمها هو عبارة عن حق عيني نظامي يتحدد مضمونه بممارسة 

دارة   . لشؤون العامةاالسيادة العامة متمثلة في إجراءات الرقابة وا 
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 : السلطة السياسية -ثالثا 

ال يكفي أن يكون هناك شعب يقيم على مساحة من األرض لقيام الدولة، بل البد من وجود     
قوة أو سلطة أو حكومة تفرض سلطتها على ذلك الشعب، وأن تعمل هذه الحكومة في اطار 

ذا الشعب القوانين المتفق عليها، على تنظيم أمور مختلف الجماعات التي يتكون منها ه
وتستمد السلطة في أية دولة شرعيتها من رضا الشعب  .وتحقيق مصالحها والدفاع عن سيادتها

مهما فإن السلطة تصبح فعلية ولكنها ليست شرعية  نتفى هذا الرضا والقبولاا ، فإذا وقبوله لها
ا هـا السلطة في أعمالو قيود على المحكومين، فالشرعية هي صفة تكنى بهأفرضت من نفوذ 

عمالها مع الدستور والقوانين التي صادقت عليها مؤسسات الدولة المنتخبة بطريقة أإذا تطابقت 
 1. ديمقراطية

  State-Building: الدولة  بنــــــاءمفهوم  -1

 الحرب بعد ما فترة في ساد التقليدي الذي بالمفهوم الدولة بناء عملية هومرتبط مفلقد اا     
ستقالل التي عرفتها الكثير مع موجة االا  تزامن والذي الباردة، الحرب نهاية وحتى الثانية العالمية

قتصادية قامة مؤسسات مستقرة تستهدف تحقيق التنمية االا إا وكان يراد به  من دول العالم الثالث،
من وصياغة دساتير ، وتحقيق األستعمار الجديدجتماعية والثقافية والتحرر من التبعية واالا واالا 

 .سياسية تقود عملية التنمية وهياكل 

عادة إعلى  ساسا  أرتكز ستخدامه بعد الحرب الباردة، اا ن مفهوم بناء الدولة الذي شاع اا أإال     
ي ـي والدولــــقليمستقرار اإلمن والسلم واالا صبحت مصدرا لتهديد األأشلة، التي بناء الدول الفا
نسان واألقليات وحقوق واحترام حقوق اإلياب الديمقراطية يضا تعاني من غأوهذه الدول 
دول ــفراد، وهذا ما صاحبه انهيار الكثير من القية المبنية على المساواة بين األالمواطنة الحقي

م هتمام المتحدة والدول الديمقراطية لالا مسفر عن تدخل األمما أ، من العالم في مناطق متعددة

                                                           
 .70 -21ص ص  ،هالمرجع نفس - 1



  ثنية وبناء الدولةطار النظري و المفاهيمي للتعددية اإل  اإل: ولالفصـــل األ 

45 

 

وانطالقا من  1.سس صحيحةأاء مكوناتها على عادة بنإجل أبشؤون هذه الدول ومساعدتها من 
 فرانسيستعريف  :منها  لى مفهوم بناء الدولةإالعديد من التعاريف التي تطرقت  ذلك هناك
تقوية المؤسسات القائمة  " :الذي يعرف بناء الدولة بأنه "Fukuyama"   Francisفوكوياما

بناء الدولة هو  نأ، مما يعني الذاتي وبناء مؤسسات جديدة فاعلة وقادرة على البقاء واالكتفاء
 2. "النقيض لتحجيم الدولة وتقليص قدراتها

ن عملية بناء الدولة هي عملية ديناميكية مستمرة غير أساس أالتعريف يرتكز على هذا     
تخص تقوية  الخارجية، وهذه العملية ن تتكيف مع المدخـالت الداخلية وأ، ويجب منتهية

مما يساهم في نجاح  .وخلق مؤسسات جديدة تساير الواقع وتتكيف معهالمؤسسات الموجودة 
 .وبالتالي الزيادة في قوتها وتماسك مؤسساتها  ،بناء الدولة

 ةــــمنبثق ةــــــقانوني رــــأط لىإ هاـــــوأجهزت ةـــــــالدول اتــــــــمؤسس اءـــبن يحيل عملية المعنى وهذا    
 عـوتوزي ومشاركة والتزام وتكامل ووالء تغلغل م، منلنظال التطورية بالوظائف للقيام ع ـــالواق من
مكونات المجتمع بمختلف  وبين مختلف والمحكومين من جهة، الحاكم بين الفجوة ةــــــــــزالإ و

 3.السياسي  ستقراراال لتحقيق تركيباته

 إقامة منظمات عملية: " أنها على الدولة بناء  (Charles Tilly)ي لتي تشارلزويعرف     
 الهيمنة على سلطة وتمتلك أقاليمها، على السيطرة سلطة لها ،ومتمايزة مستقلة مركزية

 4.  " المستقلة شبه التنظيمات

                                                           
1-Béatrice Pouligny, “ State Building et Sécurité International “ . Critique International , n° 28 ، Juillet Septembre 
2005, p–p. 119 – 69. 

2
 مجاب :تر (،العشرين و الحادي القرن في اإلدارة و الحكم مشكلة و العالميم  النظا الدولة بناء ،كوياما فو نسيس ار ف - 

 . 74-99ص  ص ، 2001 لنشر،ل .العبيكان:الرياض (اإلمام
 جامعة).ماجستير رسالة" . المقارنة السياسة أدبيات وفق إبستيومولوجية دراسة الدولة بناء مشكلة" ، جياللي بن أمين محمد - 3

 . 71، ص(  2097، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية : تلمسان  بلقايد بكر أبي
 .40ص ، نفس المرجع - 4
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قامة مؤسسات إساسا على ألدولة ترتكز ن عملية بناء اأحسب هذا التعريف نستشف ب    
 خرى، وفي نفس الوقتتعاملها مع المؤسسات األاتها عند ستقاللية في قرار باالا  مركزية تتميز

ن تميزت بنوع من ا  قليمية حتى و فهي تمتلك سلطة القرار والهيمنة على التنظيمات اإل
 .ستقالليةاالا 

رتكازه على بناء الدولة ذات السلطات هي اا  والمآخذ التي يمكن تسجيلها على هذا التعريف    
وخاصة الدول ذات التنوع  ،ذات السلطات الالمركزيةهماله لكيفية بناء الدولة ا  و  ،المركزية

هماله للدول المركبة إي باألحرى أ ،ثني والعرقياإل  .رتكازه على بناء الدول البسيطة وا 

 والوطنية الدولية طرافاأل تتداولها التي جراءاتإلإلى ا الدولة بناء عملية كذلك وتشير   
صالح إلنشاء الفاعلة  السياسية يتعلق بالعملية مصطلح وهو ،الدولة مؤسسات تعزيز أو وا 

 التي العالقة وطبيعة  ،جهة من والمواطن الدولة بين المتبادلة المطالب حول الة للتفاوضالفعّ 
 . أخرى  جهة من الدولة والمجتمع تربط

 لتعزيز ذاتية عملية": بأنها  الدولة بناء والتنمية قتصادياالا  التعاون ف مؤسسةكذلك تعرّ     
هذا التعريف يبدو  1 ."بالمجتمع الدولة عالقات خالل من الدولة وشرعية قدرات ومؤسسات

نطالق من الرغبة الذاتية ساس بناء الدولة هو االا أن أل ،لى المفهوم الحقيقي لبناء الدولةإقريب 
وفي نفس الوقت  اتهاــــوية مؤسســتقل ن الوطنيينـــــمختلف الفاعليالتي تكمن لدى  .رــــــفي التغيي

 يهلوع .ستقرار السياسيمما ينعكس باإليجاب على االا ، تقوية عالقة هذه المؤسسات بالمجتمع
 تتميز ( State-building) processesالدولة بناء عملية أن السابقة خالل المفاهيم من يتضح

 :هيالخصائص  من بمجموعة

                                                           
 بعد ما خالل مرحلة الدولة بناء عملية في االجتماعي النوع إدماج اجل النساء تعمل من دولة بناء " كاستليليو، كلير  - 1

. 9ص ، 2099 فرايد، مؤسسة  ،في سياق بناء الدول النساء مواطنة تعزيز : بعنوان حول مشروع مقدمةعمل  ورقة ،" الصراع
 :، من موقع 92/04/2094متحصل عليه بتاريخ 

http://iknowpolitics.org/sites/default/files/womenstatehoodarabic.pdf 
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 نها عملية أ(process) :  رحلة م يستل لدولةا ناءب عمليةألن(Stage)  قط، ف احدةو
لى مجموعة التطورات والتغيرات إالتي تشير  بل هي مجموعة من المراحل المستمرة والمتناسقة

 لسياسيةا األنماطو  التفاعالتو  ،لمختلفةا لسياسيةا التي تحدث في هيكل ووظائف األبنية
  .هاب لمرتبطةا
 وجود تقتضي فهي عندها، تنتهي نقطة ألنها ال تعرف :دينامي مفهوم الدولة بناء عملية 
السياسي  النظام تطويرقصد  . السياسيةواألبنية  من طرف الهياكل دائمة وحركية ستمراريةا

 .لكي يتكيف مع التغيرات الجديدة 
 اتئــالبي نـــبتباي ةـــمتباين نــمضامي تكتسب هاـــكون :نسبي مفهوم ةــــالدول اءــــبن ةـــعملي 

 ولكنها فراغ، في تتم ال كعملية الدولة بناء نأل السائدة، وذلك ونسق القيم الحضاريةو  الثقافية
 .ثقافي و وحضاري تاريخي إطار ضمن

 الذي السياسي أو الشكل األخالقية داللته حيث محايد من مفهوم الدولة بناء عملية 
 . يتخذه

 المجتمعات كلفي  تحدث العملية هذه أن بمعنى عالمي، مفهوم الدولة بناء عملية 
خاصــــة بدول أو منطقــــة معينة دون غيرها من  ، وليستةــــــمختلف ة وبأشكالـــــالسياسي والنظم

عملية أن  إعتبار على مترتبة نتيجة تصبح العالمية صفةف ومن جهة أخرى. من جهة المناطـــــــق
 واألكثر المتطورة إلى الدول الدول النامية من اإلنجاز ودرجة الوتيرة حيث من تتفاوت البناء
   1تطورا

مستمرة ومتشعبة ومتناسقة  اتيةذ هي عملية :لدولةا ناءب ن عمليةأتاج بستناعليه يمكن  و    
 .ي تفاعلها مع المجتمعف درات وشرعية مؤسساتهاق عزيزت لى تحديث وإتهدف 

 

 
                                                           

 .42ص  ، مرجع سابق ، جياللي بن أمين محمد - 1
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 متطلبات بناء الدولة الحديثة متعددة اإلثنيات : لمطلب الثاني ا

 و قدرات وشرعية مؤسساتها تعزيز من خالل الحديثة متعددة اإلثنيات بناء الدولةإن إنجاح     
 :ساسية تتمثل في أمر عبر تحقيق عدة متطلبات ي ،تفعيل عالقاتها بالمجتمع

 :   Capacity  Buildingنجاز لتنظيم واإل زيادة قدرات ا -9

  فاعلية بأكثر نجازالتنظيم واإل على دولةلل الذاتية القدرةتحسين  تعني زيادة قدرات الدولة    
األدوار  عـــــعادة توزيإة من خالل ـلدولة لوظائفها بشكل أكثر فعاليتحسين أداء ابح ـمما يسم

صالحهاا  و  وتفعيل المحاسبة والمسائلة ، 1 ر فاعلية وكفاءةثكألتصبح  عادة بناء المؤسسات وا 
قوم الدولة من خالل حيث ت ،بين الدولة والمجتمعيجابية متبادلة إعالقـات جل خلق أوذلك من 

، وتحسين الظروف بتوفير مختلف الخدمات لشعبها، كتوفير اآلمن، العدالة هذه العالقات
 ن للمجتمع واجبات تجاه الدولة إفي المقابل ف ،والخدمات العمومية، كالتعليم و الصحة المعيشية

 2. القانون في إطار  ةحريالو بالقيود على  اإلكراهلقوة القبـول باحتكـار الدولة و  كدفع الضرائب

 من خالل عملية مؤسساتها وتعزيزهاعادة بناء إتتطلب  الدولة ن عملية بناءإومنه ف    
 -التكيف  خصائصها ، برزأمن خالل  المأسسة مستوى المأسسة  ويمكن التعرف على

 .الترابط  -ستقالل الذاتي االا 

عادة بنائها في هذا الصدد بشكل ملح، الجهاز ا  صالحها و إومن المؤسسات الواجب     
ا ـــــواقعي مضمونا للدولة العامة ةـــــللسياس يعطي التنفيذي الذي ازـــالجه البيروقراطي باعتباره

الدولة  ظهور صاحبت جتماعيةاا   ن البيروقراطية هي ظاهرةألى إ "فيبر ماكس"شار أحيث 
 3. اإلدارية  بدون وجود الحد األدنى من القدرةألنه ال يمكن بناء الدولة  ،الحديثة

                                                           
 .48، ص  السابقنفس المرجع  - 1
جامعة . )رسالة دكتوراه ."من واالستقرار فيها ة في افريقيا وانعكاساتها على األقصور متطلبات بناء الدول" علي مدوني،  - 2

 .21ص ،( 2097قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية  :بسكرة
 .222 ص ،  2008، والتوزيع نشرلل البصائر دار :الجزائر 2 .ط ،اإلدارة  علم في الحديثة إلتجاىاتا بوحوش، عمار - 3
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 :تفعـــيل التنمية السياسية  - 1

من متطلبات بناء الدولة وجوب تفعيل التنمية السياسية الشاملة التي تتمحور حول تطوير     
تحقيق المزيد من جل أ، من قدرات مؤسسات الدولة على التعامل مع بيئتها الداخلية والخارجية

كبر قدر ممكن من الديمقراطية أتمكن الدولة من تحقيق  السياسية الديمقراطية والتنمية، فالتنمية
والمشاركة السياسية التي تفعل الحوار الوطني، وتهيئ الظروف المناسبة للتنمية التي تساعد في 

جل أ من المعتقدات تغييروتساهم في  ساسية للمجتمع ككل،وفير القيم المادية والمعنوية األت
 اإلندماج جل تحقيقأوالمواطنة من المساواة  معاييرالقائم على  لى المجتمع الحديثإالتحول 
 1.والعصبية  والعشائرية القبلية، البعيد عن مظاهر  Integration Nationalالوطني 

  :ستقرار السياسي بناء الثقة لدعم الشرعية وتحقيق االِ  -3

ـاء ـــــلمواصلة عملية البنـ ةــــالشعبي الثقة من أدنى حد إلى اجــــة تحتــــالديمقراطيالدولة  نإ    
 بأنهم شعبية قناعة هناككانت  إذا ،ضلأف بصورة أن يعملوا يمكن السياسيين أن القادة حيث

 فالثقة ن ثمةوم معينة في المجتمع، و إثنيةأ فئة لخدمة لخدمة المصلحة العامة وليس يعملون
 ثقةزادت  فكلما قبل المواطنين نم النظام السياسي، وبتأييده بشرعية كبيرة بدرجة ترتبط

الشعبية فيه فقد شرعيته مما يؤدي  الثقة نعدمتاا  اــــوكلم المواطنين فيه، كلما ارتفعت شرعيته
 .وبالتالي تعثر بناء الدولة  ستقرار السياسيلى زعزعة االا إ

فراد أبين  الثقة نخفاضالنظام السياسي سينعكس حتما على اا  نعدام الثقة فين اا أكما     
لى عزوفهم عن إيؤدي مما  بعضهم البعض،بين فراد ثقة األنقص  أي ،ومكوناتهالمجتمع 
 وضع أو القومية الموارد تعبئة قادرة على غير هشة دولة يخلقو  العامة، الحياة في المشاركة

 .سلطة ومجتمع  ،الثقة المتبادلة بين مختلف األطراف بسبب اانعدامالوطنية  للتنمية شاملة خطة
                                                                                                                                                                                           

 
 :القاهرة . اإلسالمي الحضاري المنظور ضوء في نقديةدراسة   :المعاصرة السياسية التنمية نظريات عارف، محمد نصر - 1

 .294، ص 9117  العربي، القارئ دار
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 :سباب منها أعدة إلى لثقة في النظام السياسي نعدام اإويرجع     

 يؤدي اإلقتصادي األداء فتدهور كبيرة، بدرجة الثقة مستوى تحدد اإلقتصادية األوضاع نإ -
 . صحيح  والعكس السياسية الثقة إلى إنخفاض

 المحددة العوامل من مؤسساتها أداء وتقييم الحكومة أداء وتوقعات السياسيين القادة تصرفات -
  .فيها لمدى الثقة

 يتسببالمواطنين  الجماعات و بين المداخيل توزيع في التفاوت معدالت وتزايد الفقر إنتشار -
 .الدولةفي  الثقة تزايد أزمة في

 .المجتمع في الفساد وتفشي السياسية الفضائح إنتشار -

 إلى يفضي لها الفعلي األداء وبين الحكومة ألداء المواطنين توقعات بين فجوة وجود -
 1.الثقة فيها  انخفاض

 :والمرونةستمرارية اإل -4

لتسيير التطلعات  العامة السياسيةو و شرعية النظام السياسي،  القدرة التنظيمية والمؤسساتية    
ي ـــارجــــوى الداخلي والخــــة على المستـــــــة الدولــــــــــــلتنمية مرونة ـــــمور حاسمأا ــــــ، كلهةــــالشعبي

ئم مع تطلعات المكونات تالتعلى حد سواء، فلكي تكون الدولة قادرة على تنفيذ وظائفها التي 
فعالها على مختلف المطالب، أي تكون أهم أن تكون الدولة مرنة في ردود من الم ،المجتمعية
المطالبة مام مختلف التحديات الداخلية والخارجية أوالصمود  إدارة عملية التغيير قادرة على

التي هي شرط  ستمراريةدون اللجوء إلى العنف، وهذا ما يساهم في تحقيق االا و بوجوب التغيير 
 2.نجاح عملية بناء الدولة من شروط إ

 
                                                           

 .98، ص مرجع سابقجياللي،  بن محمد أمين  - 1
 .700ص ،سابقمرجع  مدوني،علي  - 2
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 :المركزتقوية  -1

ة ــضرورة ملحة لكل مجتمع، وخاصوتقويته المركز  بناء إن "شيمس إدوارد" يرى الباحث    
ة الجهاز يستدعي ضرورة العمل على تقوي ما وهذا ،عراقذا كانت هذه الدولة متنوعة األإ

تستطيع التحكم  ،ةقوي اتنشاء حكومالذي يساهم في إ وفروعه الوطنية اإلداري المركزي للدولة
متماسكــــة دولة تكوين على بالتالي وهذا ماسينعكس  ،ةـوعات العرقيــفي مختلف اآلقاليم والمجم

 . قويةو 

 ألنها تقود ،ضرورية ن هذه العمليةإف   "Bertrand Badie "بادي برتارند األستاذ حسبو     
حالة من تعدد  الذي يعيش للمجتمع العام نظامال على الحفاظ في اهمتست قوية مؤسسا بناء إلى

 1. المختلفة مكوناته وضعف التنسيق يبن (  (Atomisation du  pouvoirمراكز القرار

 كضرورة لتحقيق اإلندماج الوطنيالوطنية الحديثة بناء الدولة  :  المطلب الثالث

نظام ك م9948ا سنة ـــــر وستفاليــــفي مؤتم  nation stateة ــــظهر مفهوم الدولة الوطني    
وتحوالت كثيرة قبل أن يفرض نفسه في القرن التاسع وقد مّر بمراحل ، اوروبأ رتهبتكسياسي إ

وقد تعايش في البداية مع أشكال أخرى من األنظمة  ،عشر الميالدي على مستوى أوروبا كلها
وبقية ثم امتد بعد ذلك إلى القارة األمريكية  ،...( والبابويات  ،االمبراطوريات ،المدن)السياسية 

فريقيا بعد  ستنساخا للنموذج السياسي إ وهذا ،موجات التحرر الوطنيانحاء العالم في آسيا وا 
 2الغربي 

ساسية وهي أدة على ثالثة مكونات ــــمعتم والدولة الوطنية بهذا المعنى هي هيئة مصطنعة    
ريق تفويض ، يبنيها شعبها وحكومتها، عن ط( حكومة )وسيادة ( مةأ)وشعب ( الوطن )قليم اإل

ح ألي قوة ـــــتسم ، والقليمهاإة على ـر السيادة وممارسة السلطلتحتك الشعب للسلطة السياسية

                                                           
 .41، ص مرجع سابقجياللي ،  بن محمد أمين - 1
 .999ص ، مرجع سابق ،سعيد الصديقي - 2
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 "ماكس فيبر"ن تمارس السلطة على مواطنيها، وهذا ما ينطبق مع تعريف أخارجية بة ــــداخلي
ستخدام الشرعي للقوة المادية على السكان الخاضعين بأنها جهاز يحتكر االا  :حيث عرفها للدولة

كتمال نجاح بناء الدولة جل اا أمن ن ذلك يتطلب قبول الشعب لهذه السلطة أغير  1 .لسيادتها
  2.  جهاز لتحقيق فكرة : الدولة بأنها جورج بوردولذلك وصف 

يتطلب  ،ندماج الوطني بين مختلف المكونات المجتمعيةنجاح فكرة االا إن تحقيق و إومنه ف    
المستوى  ،على عدة مستويات شاملة ومتكاملة عملية بناء الدولة الوطنية وفق عملية مخططة

 :التاليةليها في العناصر إيمكن التطرق  والتي االقتصاديو  ،الثقافي ،االجتماعي ،السياسي

 :البناء السياسي للدولة  -

جماع إيجسد ( دستور توافقي ) جتماعي يقوم البناء السياسي للدولة على تأسيس عقد اا     
ؤ الفرص ـــــاواة وتكافـــــ، ويكفل المسةـــــة السياسيــــــد اللعبــالسياسي وقواعالمواطنين حول النظام 

العامة  لى مواقع صنع القرار والسلطة، وعدالة توزيع الموارد بما يحقق المصلحةإفي الوصول 
، وبناء والتمييز الواضح بين الملكية الخاصة والعامة والسيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية

ستخدام الشرعي ستقاللية، يكون لها الحق في االا طر الديمقراطية واالا مؤسسات فاعلة وفق األ
ذلك، ووضع قواعد اللعب في المجتمع وتشكيل قنوات ربط بين الدولة لمر ذا لزم األإللقوة 

بعيدا عن توسط النخب التقليدية  ،والمواطن، تؤسس لعالقة سياسية مباشرة بين الدولة والفرد
 3.نقسام داخل المجتمع بما يخدم مصالحها الضيقة ذكاء عناصر االا إقد تعمل على  التي

 

                                                           
1 - Max Weber," politics as a Vocation" ,in Hans Gerth and C.Wright mills (eds)from Max Weber.Essays in 
Sociology , New York : Oxford University Press,1946 , p78. 

 .20ص  ،9189المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : بيروت(. تر سليم حداد) ، الدولة ،جورج بوردو 2 -
3 - Joel S,Migdal  , "Strong Societies and Weak States :Soceity relations and State Capabilities in the Third World". 
Princeton , University Press , 1988 ,p14. 
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 :جتماعي والثقافي للدولة البناء االِ  -

يرتكز بناء الدولة على المستوى االجتماعي والثقافي على تجريد القرابة من وظائفها     
والعشائرية والطائفية والمذهبية ولية القبلية ضعاف الوالءات األإ، والعمل على السياسية

تقوم على المصالح المشتركة والتعايش بين مختلف تركيبات المجتمع  ،واستبدالها بروابط نفعية
 انـــــاط السكـــــوسأع في ـــاق واســــارها على نطــــة وانتشـــــولرة الدـــغل فكـــل على تغلــــدون العمـــفب
وعلى الدولة  ،ستجد صعوبات في االستمرارية والتكيف مع بيئتها ن مؤسسات الدولة وأجهزتهاإف
ابي، بعيدا ــــل ايجــــاعي والثقافي بشكـــــراك االجتمـعداد سياسات عامة تعمل على تفعيل الحإ

قصاء والتهميش، التي قد تطال بعض مكونات المجتمع من طرف الفئة المسيطرة على ثقافة اإل
فراد واستقالليتهم، مما يساهم ساهم في تكريس التعددية وحرية األد يعلى الحكم، هذا الحراك ق

الهويات ووالئها لصالح ندماج مختلف إفي روابط حديثة، تساهم في تحقيق  في تنظيم المواطنين
ق ذلك هو المجتمع الديمقراطي يساسي لتحقالوالء للوطن الجامع، فالشرط األم، وهي الهوية األ

 .العدالة االجتماعيةالقائم على المساواة و 

 :البناء االقتصادي للدولة  -

ي ـــــــــــاد الريعي والمعيشــــــــــــول من االقتصــــــــــادي ينبغي التحـــــــوى االقتصـــــــــعلى المست    
ر المبني ـــــلى اقتصاد السوق الحإساليب التقليدية لخلق الثروة، البدائي، الذي يعتمد على األ

ي ــــار، ويكون مبنــــدخة قدرات االا ـوتنمي ،ستثمارات الخارجيةوجلب االا  ،على تكنولوجيا المعرفة
حتكار، و يساهم في خلق القيمة وجه االا أيفة والنزيهة البعيدة عن سس المنافسة الشر أعلى 

 ن تساهم فيأ، التي يمكن المضافة و يعمل على تثمين مختلف القدرات والخبرات والمعارف
 1.زدهار وتطور المجتمع اا 

                                                           
المركز العربي لالبحاث ودراسة  :الدوحة. مةفي اليمن توحيد النخبة وتفكيك األبناء الدولة الرعوية ، عادل مجاهد الشرجبي - 1

 .9ص، 2097 السياسات،
 



  ثنية وبناء الدولةطار النظري و المفاهيمي للتعددية اإل  اإل: ولالفصـــل األ 

54 

 

 اإلثني الحراك لتفسير النظرية لمقارباتا:  المبحث الثالث

الهامة التي تثير الكثير من الجدل على مستوى  القضايا إحدى التعددية اإلثنية ظاهرةتعتبر     
التي تفرضها على الكثير من دول  رىراجع للتحديات والتهديدات الكبوهذا  العالقات الدولية،

ة ـــلى مجموعإوا ـــــن الذين توصلـــــالباحثي من دـــــالعدي قبل من ةــدراس لـــها محــم، مما جعلــالعال
الحراكات  الصراعات و أسباب معرفة التي حاولوا من خاللها طر و المقاربات النظريةمن األ
 في دراسة المختصين راتـــــتفسي ر من ــــالكثي نتدرجالدول، وتان ــــدة وكيــتهدد وح، التي اإلثنية
 : اآلتية  الرؤى الفكرية من واحدة ضمن ثنياإل الحراك

 .اإلثنو واقعية  البنائية ، و المقاربة أو النشوئية، التفاعلية ، المقاربة األولية

 (Primordialism ) النشوئية  المقاربة :ول المطلب األ  -

وقوة  األسر تماثل والقرابة همية أحول  دوري محوري مفهوم على النشوئية المقاربة تقوم    
 بــــــط وحســــــــالرواب ة، هذهـــاعة اإلثنيــــــــاعة في تحديد هوية الجمــــــالجم أفراد بين طـــــــــالرواب
ر ــــــخود اآلــــفي وج بالتفكير اتــــــالجماع لهذه حـــــتسم  Donald horwitzهوروفيتز دونالد
 فتراضيةاالا  في وجود الحدود اإلثني حسب هذه المقاربة النزاع سبب يكمن وعليه  ،لفــــــالمخت
  1.بينها  و روابط قرابة وجود عدم نتيجة الجماعات هذهبين 

 Walker كرـــوال ،Shills  شيلز ، Greetzغريتس: هم الباحثين من مجموعة وحسب    
 ةــــــمتالزم في ىليتج الذي ةــــالهوي في الفـــتـخاالا  هو زاعـــنـال اســـأس إنــف  Conner ورــكون
 بوجود اإلحساس مقيعتو  وعيفي تنمية ال المشاعر دورو   أهمية على يؤكدالذي و  ضدهم، نحن
ط ــــوة الروابــن قإ، فWong "غ ــوون و  "Shaw "وـــش ، وحسبةـــثنيات اإلـــبين الجماع دودـالح

                                                           
1 - Donald Horowitz, Structure and strategy in Ethnic conflict, the world bank, April 1998, p 5 on ٫ Obtained it on 
16/07/2014  ،  from a site : 
www.worldbank.org/html/readabcd/horwitz-pdf .  
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 وكــــــوالسل ةــــــاألناني رمحـــــــــــت ـــدقواع ودجـــو  عن ةـــة اإلثنية، ناتجــــــفراد الجماعأبين  رــــــالمشاعو 
   1.الجماعة  مع احترام أولوية الفردي

 ة ـالتعددية الثقافيبعنوان  م 9199في مقال له سنة "  "kellenكالنوقد ذهب المفكر    
فراد تتقاسم نفس أ، بأنها جماعة الواحدة اإلثنيةحيث فسر من خالله التجانس الذي يجمع 

 2.سالف رث الثقافي عن طريق األلى تقاسم اإلإضافة إ .الصفات الوراثية والبيولوجية

  الحضارات صدام كتابه خالل من(Samuel huntington) هانتغتون  صامويل يعتبر و     
 زاعـــــــالن أساس أن أي ة،ـــــــالسياسي الوحدات بين الحضاري ختالفاالا  هو النزاعات أساس أن
 3 . الثقافة  هو

 القائلة جالحج إطار في Coler, Pits، Kasfirوكاسفير  وبيتس كولير من ، كالا وقد ذهب     
 سلوك نّ أكيد على أإلى التّ  ،والحروب زاعاتنّ لل جذور ذاته حدّ  في هو اإلثني جانسالتّ  عدم بأن

 النزاع أن يعتبرون المقاربة هذه أنصار فإن لذلك ، اإلثنية األحاسيس تحدده اإلثنية الجماعة
 في و التاميل السنهاليين حالة مثل القرون، عبر والكراهية األحقاد تراكم نتيجة اإلثني هو
 .سريالنكا

 مصمّ  مشروع بحثي هي النشوئية ن المقاربةإف" "Vanhanen فانهانن البروفيسور  وحسب    
 البعض بعضهم عن يختلفون والذين إثنيا، المنقسمين بين السكانحتمال تزايد النزاع اا  ختبارالا 
 من جزء يشعرون بأنهم المواطنين ألن ستقرارااا  أكثر هي المتجانسة الدول وأن القيم، حيث من

 .الكل  مجموعة

                                                           
1 - William.G. Cunningham. Theoritical Framework for conflict resolution, The University of Auckland, 1998. 
Obtained it on 11/07/2014  ٫  from a site: http://cain.ulst.ac.uk/conflict/cunningham.htm 

 .27ص ،  مرجع سابق ،حنان بن عبد الرزاق - 2
 ." نموذجا الديمقراطية الكونغو جمهورية فيها الديمقراطية على مسار وتأثيرها إفريقيا في االثنية النزاعات "سمية بلعيد  - 3

 . 29، ص(  2001 الدولية والعالقات السياسية العلوم قسم الحقوق كلية :قسنطينة  متنوري جامعة).رسالة ماجستير
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 حيث  التنوع لمعيار وفقا الدول درجة لتصنيف 200 - 0 من مؤشرا فانهانن وضع وقد    
 أعلى وكانت والبرتغال، لليابان (2 ) و (0 ) العالمة أدنى على الشمالية كوريا حصلتت

 .112 والهرسك  البوسنةو  ، 124 والسودان  144ب  لتشادل الدرجات

العنف  ومستوى نوع شمل حيث اإلثني للنزاع- 200  0من  آخر مؤشر بوضع وقام    
 200و لكرواتيا160 و بوروندي،الو  ورواندا السودان من لكل 180 كالتالي، النتائج وكانت

 زاد كلما أنه واستخلص ، 1996و 1990 مابين كانت االختبار مدة ألن للبوسنة والهرسك،
 .النزاع اإلثني زاد احتمال وقوع كلما التنوع

رغم وجود  موريشيوس دولة في ثنيةاإل لى عدم وجود النزاعاتإشار أوفي المقابل فقد     
في مختلف  اإلثنية المجموعات تمثيل في توازن لوجود نظرا وذلك ،فيها اإلثنيالتباين 

 1 . المؤسسات

 وجود هو(  األولية)النشؤوية  المقاربة حسب النزاع سبب ستنتاج بأنومن هنا يمكن االا     
 اتــــــاإلثني بين فيماة ـت حتمياـــــختالفاا  دوثـــــيتسبب في ح ذيــــة الــــل الدولـــاإلثني داخ وعــــــالتن

 تعصبا مما سيولد ،المركز نحو وتراجعه القبيلة نحو بالوالء الشعور منزيد ست ختالفاتهذه االا 
النزاع، ولكن مع هذا يمكن نقد هذه المقاربة بكثير من حاالت  حدوث وبالتالي ،اآلخر نحو

 ــــانوع تعرف فهي ذاــــــــ، ومع هةــــــــالمختلف ةــــــــثنير من التركيبات اإلـــــــالكثيتي تتضمن الدول ال
اإلثنية  المجموعات تمثيل في توازن لوجود نظرا ،ثنياتهذه اإل ستقرار والتعايش فيما بيناالا  من

ية والسياسية همال هذه المقاربة لدور العوامل االقتصادإلى جانب إ، في المؤسسات السياسية
 كايسينفي حيث  ،واالجتماعية في تحقيق التوافق والتعايش بين مختلف الجماعات داخل الدولة

keyes""  ساس أسالف الذي يعد تحاد وتماثل األإن أطالقا من فكرة مفادها نهذه الفرضية اا

                                                           
 . 21ص  ، المرجع نفسه ،سمية بلعيد  - 1
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االقتصادي ندماج ختالط والتزواج واالا قد يختفي بمرور الوقت نتيجة االا  .الروابط النشوؤية
  1.واالجتماعي 

  Approache intractionalism التفاعلية المقاربة : المطلب الثاني -

ة ــــــــالقائم ة النشوئيةـــــها المقاربــــت عليـــسس التي قاماألة لرفض ــجاءت المقاربة التفاعلي    
ة مع ــــفتراضيدود االا ـــــدة، التي تحقق الحــــة الواحـــــثنيع اإلــــرق الذي يجمــــل والعـــــصعلى وحدة األ
قليم إذكاء الكثير من النزاعات بين الجماعات اإلثنية داخل امما يساهم في  خرى،الجماعات األ

ن وجود التفاعل بين مختلف أساس أقاربة التفاعلية على الدولة الواحدة، بحيث ارتكزت الم
يساهم بشكل كبير في تراجع حدة الصراع داخل  احدة،قليم الدولة الو إالجماعات اإلثنية داخل 

لى تأكيده معظم إ، وهذا ما ذهب لى تأجيج الصراعاتإوانعدام هذا التفاعل يؤدي  ،المجتمع
  :مثالأساللية من المختصين البريطانيين في العالقات ال

DOUGLAS - LYMAN - BERTH - CHEZ JOHN - RESC      

حصاء مجموعة من العناصر  ن معنى اإلثنيةإ، فوحسب المقاربة التفاعلية     هو جرد وا 
وبالتالي  ،عــــــاإلثني داخل المجتم ددــــــــار التعـــــــطإفراد في اعة من األـــــــــالمتماثلة والمميزة لجم

مكونات المجتمع مع طار عالقات التفاعل بين مختلف إفي  ساسيأثنية تبرز كعنصر ن اإلإف
 .بعضها البعض 

يرتكز باألساس حول  ،ثني داخل المجتمع حسب هذه المقاربةن تجنب النزاع اإلإلذلك ف    
لتفاعل بين مختلف الجماعات اإلثنية، مع ضرورة محافظة كل جماعة لعالقات إيجاد وجوب 

خرى وخاصة ألو تهميش للجماعات اأقصاء على خصوصيتها وشعورها بالكينونة، دونما اا 
يجابي بين الجماعات داخل الدولة تتطلب ن عالقات التفاعل االا إفي المقابل فو المسيطرة منها، 

ات ـــــاعـــفضل لهذه الجمها تحقيق األــــنأة التي من شـــــراتيجيستختيارات التكتيكية واالا وضع االا 

                                                           
 .29 ص ،سابقمرجع  ،الرزاقحنان بن عبد  - 1



  ثنية وبناء الدولةطار النظري و المفاهيمي للتعددية اإل  اإل: ولالفصـــل األ 

58 

 

ؤدي ــــات التي تــنزالقف االا ــــادي مختلــــابي وتفــيجل االا ـــــع بالشكــــــاء المجتمـــــاهم في بنــــمما يس
المتبعة حسب هذه المقاربة سيادة التناوب في التمثيل لى الصراعات، ومن بين هذه التكتيكات إ

 1.بين الجماعات 

يجب على ، عراقد األع المتعدـــــــها داخل المجتمـــــكيان اإلثنيةاعة ــــــــق الجمــه ولكي تحقـــــنـوم    
ل يكون مختلفا عن ـــــــبشك( الشعور بالكينونة )وعي ــن يطوروا  مفاهيم الوعي النأعضاءها أ

مختلف والشعور بالنوع  حسب هذه المقاربة يكون من خالل التفاعل مع  .خرىالجماعات األ
 .الدولة الجماعات داخل 

حقيق درجة جتماعي الذي يساهم في  تهمية كبرى للترابط االا ألذلك فهذه المقاربة تعطي     
ون تعصب ودونما عراق في مجتمع موحد دفراد الجماعات المختلفة األأعالية من التضامن بين 

 يظافإثني عامل المقاربة تعتبر ظاهرة التنوع اإل هذهفإن و عرقية، ومنه أقلية أي قصاء ألاا 
 2. يجابي لديناميكية المجتمع وبناء الدولة إ

، بين وضعيتين اـــــحد المختصين في دراسة السالالت البشرية في بريطانيأ ""Smith زــــــميو     
 :للجماعة اإلثنية 

ثنية التي ات اإلــــة بين الجماعــــات التالزميـــالقود فيها نوع من العــــسي التي : الوضعية التفاعلية -
ض من ـــــلى التخفيإ، حيث تسعى المتحضرة ةـــــتلعب دورا مميزا في الحياة االجتماعية المدني

نتماءات الطبقية التي تساهم في دعم حالة ، وبالتالي التقليل من االا خطار داخل الدولةنسبة األ
 . الخطر

                                                           
1 - Domian  Moore ;" Ethnicité et politique de la ville". Paris : l’harmattan ٫ 2001٫ p 43. 

 .21ص ،  سابقمرجع  ،حنان بن عبد الرزاق - 2
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افس العنيف ــــج من التنـــجرام الذي ينتترتبط هذه الوضعية بعامل اإل :وضعية مناهضة الواقع -
اهم ســــحقاد التي ت، مما يولد الكثير من األةـــــول النفوذ داخل الدولـــــح اإلثنيةات ـــبين  الجماع

 .ثنية في تفجر الصراعات اإل

ثني الكالسيكي نطالقا من رفضه للمنطق اإلاا على تطوير هذه المقاربة  " "Berthوقد عمل    
المفرط للجماعة وثيقا بالتمسك  رتباطا  ثنية مرتبط اا ستقرار الجماعة اإلن اا أالذي يرتكز على 
ي ـتصال ثقافلى ضرورة وجود اا إلى درجة التعصب، حيث دعا في المقابل إبثقافتها الخاصة 

ر ــبين الجماعات المكونة للدولة لتنمية روح المجتمع بما يخدم مصالح الجميع، في حين يص
المميزة، وذلك عن طريق في نفس الوقت على وجوب استمرار الجماعة كوحدة لها خصائصها 

ثنية اإل ن التفاعل بين الجماعاتإف عليهو  ،الحفاظ على الحدود بين الجماعات المكونة للمجتمع
ة  ـــــثنيود تفاعل بين الجماعات اإلــــــلورة وجاهم في بـــــيعد مركز تحليل هذه المقاربة، حيث يس

مكانخر ن معرفة اآل، ألدودهاـاظ على حـــــمع الحف ثبات التميز وخاصة إيساهم في  ياته وقدراتهوا 
 1.الة في المواقف الفعّ 

 (Approache Ethno-Réalisme )المقاربة اإلثنوواقعية  : المطلب الثالث -

، وخاصة بعد ةــــمتداد للنظرية الواقعية المفسرة للعالقات الدولياواقعية كجاءت المقاربة اإلثنو     
عقاب نهاية أنهيار العديد من الدول في عقبت اا أحداث التي باألخيرة في التنبأ فشل هذه األ

نتج عنه تفجر الكثير من الصراعات داخل الدول بين مختلف اإلثنيات مما الحرب الباردة، 
ات ــــواستمرار الصراعها د منــــة العديـلى تجزئإفي نهاية المطاف  ىأداألمر الذي  ،والقوميات

التي هي ن الدولة أهو فتت به هذه المقاربة أما الجديد الذي أ، لى اليومإخر في البعض اآل
ساسية في النظرية الواقعية، لم تعد الفاعل الوحيد في العالقات الدولية بعد وحدة التحليل األ

ل ــــة الفصــــمكانيإب عدم ــــلى جانإة، ـــــرة اإلثنيــــــالفت للظاه اك بروزـــــهناردة بل ــــرب البـــــالح

                                                           
1 - Domian  Moore ; op.cit .p 46 .  
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خل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول دبين السياسة الداخلية والخارجية للدول، بسبب الت
  1. بادة قليات المهددة باإلا ، بحجة حماية األالمنهارة

ساسيين يساهمان في تفعيل الحراك اإلثني أناك عاملين ن هأويرى مؤيدو هذه المقاربة     
 . الالأمنو  الخوف ،  :وهما

 " "David Lakeدافيد الك ن من الخوف حسب اهناك نوع : الخوف -2

 المجتمع داخل اآلخر وهيمنة ستيعابلالا  التعرض من الخوف : (التماثل)الخوف من التجانس  -أ
، وكذلك الخوف من سيطرة ثقافة األنجلزة من الكيبك بكندا مثل خوف سكان منطقة ،الواحد

 . قليلة العدد ، مما ينجر عنه تآكل ثقافة الجماعة اإلثنية غلبيةاأل

التهميش و  ويـــاللغ أو الديني أو العرقي التمييز من ساسا  أينتج  : الخوف على الحياة والبقاء -ب
نتهاك  لـــــــكك اءـــــوالبق اةــــــالحي على القضاءوف من ــــالذي يؤدي إلى الشعور بالخ ،الحقوق وا 

 2.اإلثنية داخل الدولة الواحدةالجماعات  اإلنسجام بين غياب حالة فييبرز أكثر  الخوف وهذا

 : الالأمن -1

ال يمكن لألفراد والمجموعات تحقيق  " :بقوله  األمن  Barry Buzan " "باري بوزان  يعرف    
من لى األإظر ذا ن  إذلك إال  خرين منه، وال يتحققرمان اآلاألمن المستقر إال اذا إمتنعو عن ح

 3  .نه عملية تحررأعلى 

ن تفاقم أ، و لى العنفإن يقود أن الخوف من اآلخر يمكن بإ " "Kaufmanويؤكد كوفمان    
منها، وقد تتضاعف ألحماية  ن يحثها على الهجوم بدل الدفاعأمن شأنه  الخوف بين الجماعات

                                                           
المؤسسة الجماعية ( .وليد عبد الحي :تر)، النظريات المتضاربة في العالقات الدولية ، روبرت بالستغراف، جيمس دورتي - 1

 .92، ص  9189،للكتاب 
2 - Lake David. A, Rotchild Donald, ”The international spread of Ethnic conflict:fear,diffusion,and Escalation. 
Princeton, N.J, Princeton university press,1998,p.08.  

3
 .494ص ،2004 ،( مركز الخليج لألبحاث : تر). عولمة السياسة العالميةستيف سميث  ،جون بيليس  - 
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 رها الوالءــات التي ال تشاطــــقلياأل ل قاس تجاهـــة برد فعــوم الدولـتقات عندما ــمخاوف الجماع
 1. منيةندماج وتفاقم المعضلة األايش واالا لى تراجع فرص التعإمما يؤدي 

 اتــــالنزاع ندالعاا  اســـأس هي ةـــاألمني ةــــالمعضل أن رىــــت ةـــة اإلثنو واقعيـــفالمقارب ومنه    
 راــــعاب ونــــيك ال ةـــاإلثني اتــــالنزاع في والءــــال ألن ول،ــــالحل ادـــــإيج في ةــــالرئيسي ةــــالعقب وهي
 ويصعب األمنية المعضلة يفاقم ما وهذا عمقا، أكثر رــــمشاع على تنطوي اإلثنية الهوية ألن
الفصل  في يكمن اإلثنو واقعيين حسب للتطبيق القابل الوحيد الحل فإن وعليه ،ولالحل إيجاد من

(Séparation) ،األمني المأزق حدة وتخفيف حتكاكاالا  فرص لتقليص بين المجموعات.  

 ةــــاألمني ةـــالمعضل صــــتتقل حتى هيــتنت أن نــــيمك الة ــــب هذه المقاربـــحس اتــــفالصراع    
 اإلثنيات ادةـــــستعلى اا إول التي تهدف ــفالحل المتنافسة، الجماعات بين المادي عن طريق الفصل

عادة السلطة تقاسمعن طريق  ةــحياتها السياسي المتعددة الهوية  هيكلة إعادة أو ،الدولة بناء وا 
 وألن األمنية، المعضلة لكبح شيئا تقدمال ألنها فعالة، اج غيرــــندمق التعايش واالا ـــــبهدف تحقي
ها ــــول التي طرحتـــالحل ادــــنتقإا يمكن ومع هذ ،الحروبنتيجة  يداز تت اإلثنية واألحقاد المخاوف

   :ثنو واقعية النهاء الصراعات االثنية داخل الدولة عن طريق التساؤالت التاليةاربة اإلــــالمق

 لى اين؟ا  ؟ و  بتهجيرها ستسمح التي اإلثنية الجماعات ماهي -

 ؟ معهم صدامات في الوقوع دون أشخاص نقل يمكن هل -

 2 .؟ لذلك مالئما   الوقت يكون متى -

 

 
                                                           

1 - Christian geiser ; Les approches théoriques sur les conflits ethniques et les réfugiés,19.11.1998 ٫ obtenu le 
02/06/2014 on parcourant le site: 
www. Paix balkans . org / contrubution / geiser- parant bosnie .pdf.p30. 
2 - Ibid, pp 36 -37 . 
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   (Approache Constructivism )المقاربة البنائية  : المطلب الثالث -

 بنية الثنائية طرفي بين المتبادل التأثير عالقة تشريح على البنائي يقوم التصور    
(Structure) وـــــــوعض(Agent) ةـــــكبني دولةــــــــال على التصور ذاـــــــــاط هــــــــــــــــــــإسق كنـــــيم حيث  

 النظرية من فيه كل تميل كانت الذي الوقت ففي وحدات، أو كأعضاء اإلثنية والمجموعات
 رـــــتأثي على تركز البنائية المقاربة نإف ،المادية العوامل على التركيز إلى والليبرالية الواقعية
 ذاته الوقت في ويشكل يعكس ألنه المجتمع، في السائد للخطاب أهمية كبيرة تولي و األفكار

 .والمصالح  المعتقدات

 متلكتاا  البنائية، ألنها النظريات على الشرعية إضفاء في الباردة ساهمت نهاية الحرب لقد    
 البنائية فالنظريات ،ذلك في والليبرالية الواقعية إخفاق ظل في الحدث تفسير هذا على القدرة

 االتصاالت أن فهناك اتجاه يعتبر ،الدولة مستقبل حول موحدا لتوقعاتها تصورا تقدم الو  متعددة
 لدعائم التدريجي التقويضلى إسيؤدي  ،عاتو مبين المج المدنية القيم وتقاسم عبرالوطنية
 .ثنية التقليدية اإل الوالءات

فإن التصور البنائي يقوم على تفكيك النمط الثنائي الذي يسير المناهج  على ذلك وبناء      
( البنية والعضو)ويقوم بتشريح عالقة التأثير المتبادل بين طرفي الثنائية  ،الوضعية العقالنية

ستقطاب األطراف كونها وينسحب هذا التحليل على الهوية التي تمثل المتغير الحاسم في اا 
ة ــــــفتراضات البنائيدق االا ـــتي، وفي هذه النقطة بالذات يتبين مدى صتؤطر العمل المجموعا

مستمر  ، بل هي بناءالتي تقضي بأن الهوية وكغيرها من الظواهر ال تعتبر معطى مسبق
دة الحراكات فقد تصاعدت ح .ةـــــاعي مع الوحدات ذات الصلــمل االجتــــــر التفاعــــالتشكل عب

فترة بالتي تتمحور حول متغير الهوية لفترة ما بعد الحرب الباردة بشكل مميز مقارنة  ةـــــاإلثني
عندما ف .ة حسب التحليل البنائي تتحدد بشكل مرتبط بالهويةـــــالحرب الباردة، ذلك أن المصلح

فإنهم  ،تخفق الدولة في أن تكون بمثابة اإلطار لهوية مشتركة تؤطر شخصية جميع مواطنيها
 تفاعل  عالقاتوهذا مايمكن أن يخلق  ،للقبيلة والعشيرةنتماء القرابة واالا كإلى أطر بديلة  يلجئون
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ؤدي إلى نشوء المأزق األمني المجتمعي، بسبب التي تبين مختلف المجموعات اإلثنية سلبية 
 .إعادة صياغة مفهوم الهوية بشكل يضفي الطابع األمني على العالقات مع اآلخر

لى الضغائن واألحقاد إرجع النزاع اإلثني التي ت    primordialistsاربة النشوئية وبخالف المق    
التاريخية التي ترسخت في ذاكرة األفراد، فإن البنائيين يرون أن التوجه التنازعي للهوية اإلثنية 

ة االجتماعية ــــــاألنظمأو ( تجاه الوسائلياالا )ادة ـــــي يديره القـــــ، بل تحكماــــــى مسبقــــــس معطــــلي
أن بناء الهوية على أسس تنازعية تتحكم فيه  ""Fearonأو الظروف، وفي هذا الصدد يقول 

 : ثالثة عوامل 

 .السائدالمنطق الخطابي  -

 .تجاهات أو الميول النخبوية والكيفية التي يتم بها تفسير العمل الجماهيري اال -

 .األخرى طبيعة التفاعل مع المجموعات  -

ة ــــــــب اإلثنيـــوتقوم هذه العوامل كلها على القوة في شقها المعرفي، والتي تتحكم بها النخ    
على اإلطار اإلثني، ألنه سهل التنسيق عتماد من خالل االا  التي تسعى لتحقيق مصالح خاصة

م النخب تفاقات، وعلى هذا األساس تقو تميز بانخفاض تكاليف عقد الصفقات وفرض االا وم
 حتكاك السلبي مع اآلخراالا من زيد و ي ،عمق االختالفات اإلثنية بإعادة بناء الهوية بشكل يبرز

اعتمادا على كيف ما تشاء وهكذا فإن الهوية تعتبر سالح إيديولوجي في أيدي النخب تشكلها 
 .أساطير تؤسس لعالقات تنازعية مع اآلخر
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يقوم  ،يتشكل باستمرار عبر الخطابات االجتماعية النافذة فالهوية التي تعتبر بناء اجتماعي    
عادة تفسير حقائق  عادة صياغة المفاهيم، وا  سابقة المنظمون بالتحكم بها باستدعاء األساطير وا 

 1 .نظرهموحتى تلفيق قصص خيالية يدعمون بها وجهات  بل

ا منها القضايا األمنية  لقد اهتم البنائيون عموما بدراسة وتحليل الظواهر الدولية، خصوص    
 ديناميكية سيكولوجيةهي ظاهرة يرون أن أزمة الهوية ذ والنزاعات الداخلية المتعلقة بالهوية، إ

ي ــــولوجــاب السيكــــعلى الخط اء  ـبن ،ةــــــة اإلثنيـــــة الهويـــــاج لهشاشــــــة هي نتـــــات الداخليــــــلنزاعاو 
سياسيين، فلكي تحدث أزمة الهوية يجب توفر مجموعة من الظروف  –واالديولوجي لقادة إثنو

 :في ثالثة أزمات هي  "hualt François "المساعدة على انفجار النزاع، والتي يلخصها 

 :قتصاديةاال –األزمة االجتماعية  -2

نسبة الفقر يزيد من درجة التوتر نعدام الرفاهية وتدني مستوى معيشة السكان، وارتفاع إإن     
، مما يدفع لتحريك المطالب داخل المجتمع ويعزز الالمساواة و التهميش ،وعدم االستقرار

االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ويمهد لظهور النزاع وتصعيده سعيا لتحقيق الذات والبقاء 
 .للجماعات اإلثنية داخل المجتمع ككل 

 : أزمة الدولة  –1

 ع تقلد وظائفها الدوالتيةيتستطالتي ال هناك أزمة دولة، فالدولة إذا كان أزمة الهوية قد تنتج     
أقليات أو جماعات  ةخدموتعمل على  قف عاجزة عن تلبية أبسط الحاجات،تو ، بشكل فّعال

ضعيفة وهشة يسيطر هذا ماسيخلق دولة  (شخصنة الدولة ) معينة تحتكر السلطة والثروة 
توصلت حيث  ،نزاع الهوية لق التمييز بين الجماعات اإلثنيةفغالبا ما يخ .العامل اإلثنيعليها 

  السياسية ينبثق في األساس من سياسات  الدراسات في هذه المجال إلى أن المطالبة بالحقوق

                                                           
1

. رسالة ماجستير. " تحليل النزاعات الدولية المعاصرة في ضوء مكونات البعد الثقافي في العالقات الدولية "  كرام بركان،إ - 
 . 94ص ، ( 2001قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ، :باتنة جامعة )
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ضد مختلف  التهميش والتمييز واإلقصاء التي يمارسها النظام السياسي أو الطبقة الحاكمة
 . األقليات 

 : ثقافي  –أزمة التجانس الداخلي اإلثنو -3

بين مكوناتها  التجانس الداخليفقدان زمة الهوية على مستوى الدولة بعامل أبروز رتبط ي    
وجود جار داخلي مختلفة تعتقد ب وجود أقليات أو إثنياتوهذا انطالقا  من فرضية ، اإلثنية
ويخلق  ،الجغرافيفي نفس المجال على نفسها يجعل اإلثنيات تعيش منغلقة ما هذا و  ،عدواني
، كما تنقسم إلى أهل " هم " و " نحن  "م الجماعات المختلفة الهوية إلى  يتقستعمل على فجوة 

كلما زادت منه ، و " خارج الجماعة " ومن هم " داخل الجماعة " البلد  و الغرباء، ومن هم 
 تنمو م التجانس الداخلي اعدنواالتفاهم عدم الفوارق بين الجماعات اإلثنية، كلما اتسعت هوة 

 . إلى العنفؤدي التي تاألحقاد 

ات ــــــل النزاعـــــة في تحليــــــالهويعنصـــــــر زون على ـــــــن يركيـــــــم من أن البنيويــــــــبالرغو     
ي ـــر األساســــر العنصـــــــال تعتب( النشوئي الطرح ) ة ـــــــالهوية اإلثني اختـــــالف ة، إال أنـــــــاإلثني

نما يتعلــــــــة في نظرهـــــــات اإلثنيــــــــفي النزاع  اباتــطـــــالخ و اتـــــــف التصرفـــق األمر بمختلــــــم، وا 
فأزمة الهوية ماهي إال ابتكار للنخب  .أفرادها في أذهان التصورات القائمةو  اإلدراكاتو 

وكسب  ،مظاهر ثقافة الجماعة التي تمثلها للحفاظ على وجودهاإبراز تعمل على  التي كمةالحا
ظاهرة طبيعية، ليست مصدرا للعنف كاإلثنية هوية الامتيازات سياسية واقتصادية، وهذا يعني أن 

نما طريقة استخدامها من قبل الق  ياسيينالس ادة ــــــوالصراعات اإلثنية حسب الطرح البنائي، وا 
سياسيون -، إذ يقوم القادة اإلثنوأزمة الهوية داخل المجتمع هو السبب الرئيس في حدوث

ثارة الو األوضاع المتردية للدولة ومؤسساتها باستغالل   عنف أوقات التوتر والفوضى للتحريض وا 
  .مستخدمين الرموز اإلثنية لتعبئة الدعم الشعبي
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خالدة النها ة تتميز بامتدادها في الزمن الطويل أزمات الهويأن "  François Thual" يرىو     
نبثاق نزاعات إثنية دامية تدافع وتتجسد من خالل اا  ،ومغروسة في أعماق الخيال االجتماعي

 .فيها الجماعات أو أطراف النزاع عن ثقافتها وهويتها الخاصة قد تصل إلى حد االنفصال 

كثر برامج إدارة تقديم أهذا التشريح العميق للنزاعات اإلثنية ساعد الطروحات البنائية على     
بأن هويتها  ذلك عبر إقناع اإلثنيات المتعددةوهو اإلدارة بتحويل النزاع، و  ،النزاعات طموحا

ل ــــن قبقناع الجميع في البوسنة ولو نسبيا بأنهم أوربيو إتتحدد وفق انتماءات واسعة، حيث تم 
أن يكونوا مسلمين أو كروات أو صرب، غير أن المشكلة تتمثل في صعوبة إعادة توجيه 

ها ـــــاد النداءات المسالمة لطريقــــــول دون إيجـــة تحــــــــاة اليوميـــــــبالنظر إلى أن المعان ،الوالءات
ولو بشكل  إقرار السالم تبني ولهذا فإن تدخل الطرف الثالث في مهمة تتضمن ،نحو التجسيد

ايش ـــــمؤقت سيسمح لألجنحة المسالمة بإعادة بناء تصور المجموعات نحو تبني عقلية التع
عبر إبعاد الهوية اإلثنية التي تقوم على إقصاء اآلخر، واستبدالها بهوية مدنية إدماجية تحتوي 

 1.اآلخر 

 سبابأن تركيز مختلف المقاربات النظرية على جانب معين في تفسير إومع هذا ف    
خرى يجعل منها مقاربات قاصرة في عملية همالها للجوانب األإالحراكات والنزاعات اإلثنية، و 

وحدة  في ختالفيكون بسبب االا  ن النزاعأعلى ولية ركزت ، فالمقاربة األالتفسير والتحليل
 تترسخ التي التاريخية بسبب األحقاد ضدهم نحن متالزمة في يتجلى الهوية، الذي صل واأل
نية في انعدام عالقات سباب النزاعات اإلثأوالمقاربة التفاعلية التي حصرت  ،األفراد ذاكرة في
ة ـــة المجتمعيـــــــمنية األـــد المعضلـــــــن يولأن ـــــــذي يمكــــ، والاتــــــن اإلثنيــــي بيـــابـــــيجل اإلــــــاعــــالتف
 حسب المقاربة اإلثنو واقعية، وحتى المقاربة البنائية التي حاولت التوفيق ( وف والالأمن ـالخ) 

                                                           
 لنمط المنتمية النظرية المداخل واسهامات افتراضات فحص ، اإلثنية التراعات في الثالث الطرف تدخل ، زقاغ عادل - 1

  :الموقع على 28 -21 ،ص ص والبنائي، المؤسساتي العقالني التحليل
www.geocities.com/adelzeggagh /irapproches-intervention.html. 
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 رىـــــاألخ هي مـــــتسل اإلثني، لم النزاع لتفسير قــــمتناس بمفهوم روجـــــوالختجاهات بين مختلف االا 
 هل في الحراك االثني، التابع والفاعل األساسي للفاعل هاوذلك بسبب عدم تحديد ادــــــنتقاالا  من
ومع ذلك تكمن قيمة المقاربة البنائية ، العرقية الجماعة خارجيا أم الدول أو النخب داخليا هو
 التحليل ومستوى الفاعل فتحديد .العرقية الظاهرة انسجام عدم يراعي مفتوح، كونها نموذج  في

 الدور فيها الخارجية الفواعل تلعب عرقية نزاعات فهناك المدروسة، بالحالة أساسا يرتبط
 الدور الداخلية الفواعل تلعبما  وهناك ياز أبخا و كشمير في العرقي غرار النزاع على الرئيسي
 1.الخ… كيببكالو  الباسك و أيرلندا في العرقي النزاع مثل فيه األساسي

حيثيات الظاهرة اإلثنية التي تتميز بشدة التعقيد  بمختلف اإلحاطة لذلك ومن أجل التحليل و     
لى جانب إحوي االتجاهات السابقة الذكر ي عجامو  شامليمكن االستناد إلى منظور مقارباتي 

 : منها يمكن أن نذكر والتي فسرت الظاهرة اإلثنية من زوايا مختلفة خرى أمقاربات 

 :األساسية مقاربة الحاجات -

 النزاعات وأن إلشباعها، أساسية يسعون حتياجاتاا  لديهم البشر جميع أن إفتراض على تقوم    
 آخرين هناك أن إشباعها، أو يمكن ال األساسية إحتياجاته أن اإلنسان يجد عندما وتتفاقم تحدث
 ي كالسكن والوظيفة وتحسين مستوى المعيشةماد هو ما إشباعها، وتشمل اإلحتياجات يعوقون

 2.والديمقراطية  للحرية والعدالة كالحاجة معنوي هو وما

 :النسبي مقاربة الحرمان -

 معينة إثنية أو مجموعة هناك تكون حين كبيرة، تكون والتمرد النزاع ن نسبةأالتي ترى     
 الحروب من لكثير سبب الوقت نفس وهو و السياسي، اإلجتماعي و اإلقتصادي الحرمان تعاني

                                                           
بستيمولوجي، متحصل عليه بتاريخ  نظري إطار :الدولية العالقات في اإلثنية النزاعات الغاني، عبد دندان - 1 وا 

 : من موقع  29/92/2094
download.mrkzy.com/do.php?down=786207 

قسم العلوم  7جامعة الجزائر .)رسالة ماجستير. " دراسة حالة مالي : التعددية االثنية واالمن المجتمعي" يدابير احمد ، إ - 2
 . 909، ص(  2099السياسية والعالقات الدولية 
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 مقارنة النسبي بالحرمان والشعور ،اإلثنية المجموعات بين فالتفاوت الراهن، الوقت في الداخلية
 النسبي الحرمان مفهوم ستخدما   قد و . األوضاع إنفجار إلى تؤدي السائدة العامة بالوضعية

 The American األمريكي ديـقبل مؤلفي كتاب الجن من ،العشرين القرن أربعينات في مرة أول

  Solidier يعتقد جيدة ظروف إلى أو ،ما مركز إلى رـــــــــيفتق الفرد الذي اعرـــــــمش على للداللة 
 1 .له تتوفر أن يجب أنه

  :المجتمعيمن مقاربة األ -

 المعضلة في يتمثل المجتمعي أمن الال مصادر أكبر أحد أن "كوبنهاغن" مدرسة  ترى    
على حساب  المجتمعي أمنها زيادة ثنية معينةإجماعة  الناتجة من محاولة المجتمعية، األمنية

لى زيادة إالتي تسعى كذلك  الثانية الجماعة فعل رد في خرى، وهذا ما قد يتسببالجماعات األ
منية األ المعضلة حدوث فيوهذا ما يتسبب ، ولىحافظة على التوازن مع الجماعة األمنها للمأ

ة ــــــثنيإحساس مجموعة إج من ـــــــالنات األمني أزقـــــبالم  "B.Buzan "باري بوزان" اوالتي يسميه
 .قليماإلتشاركها نفس  التي المجموعات أو اإلقليمية السلطة إزاء أمن ما بالال  

 ةــــثنياإل المجموعة قدرةبعدم   " Muller " مولر ساسا حسبأ مرتبط المجتمعي األمن فغياب    
 القائمة والتهديدات المتغيرةالظروف  ظل في خصوصياتها، على في المحافظة اإلستمرار على

 ودين وثقافة لغة من هويتها بمكونات مساس بوجود المجموعة إحساس خالل من خاصة
من ن غياب األإومنه ف ،من المجتمعي مرادف للبقاء الهوياتيوهذا ما يجعل من األ .وغيرها

 .الماضي يوغسالفيا في تسعينيات القرن لكما حدث الدولة المجتمعي قد يتسبب في تفكك 

المجتمعي  واألمن القومي األمن : أساسيين شقين في "بوزان" تصنيف" وايفر" لخصقد و    
 األمن على بتركيزه ، والمجتمع وبقاء الهوية يخص ثانيوال النظام وبقاء يعني به السيادة فاألول

ساس األوعلى هذا  ،لى المجتمعإ الدولة من المرجعي الموضوع نقل  "وايفر" إقترح مجتمعي ال
                                                           

، 2003لألبحاث ،  الخليج مركز : دبي(.  لألبحاث الخليج مركز : ترجمة)؟، البشر يتمرد لماذاجير،  روبرت تيد - 1
 .98ص
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 يدور الذي الدولة أمن بين يمزج لألمن،  "ثنائي" فهم ترتكز على تبني ن المقاربات األمنيةإف
 حمايتها في يختصر دولة ألي بالنسبة فالبقاء بالهوية، المتعلق المجتمعي واألمن السيادة حول

 1.بمختلف مكوناته الهوياتية  المجتمعهوية المحافظة على  وفي نفس الوقتلسيادتها، 

 :اإلنسانيمقاربة األمن  -

من ، فقد ظهرت مقاربة األساس بأمن الفردن األمن في المجتمع مرتبط في األأبما     
ـر الـذي ــــــب تعريف التقريــــحس " وف والوقاية من الحاجةــــرر من الخـــالتح" عني ت التي نسانياإل

التقريـر سـبع  د  وقد عـدَّ  ،م1994فـي  المسـتدامةاإلنسـانية  أصـدره برنامج األمم المتحدة للتنمية
 األمن ،الغذائي األمن االقتصادي، األمن :كلها محتوى األمن اإلنساني وهي لمسـتويات تشـك

 2.  المجتمعي، واألمن السياسي األمن ،الصـحي، األمـن البيئـي، األمـن الشخصـي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .89 80، ص ص  نفس المرجع السابق - 1
 .11ص.،مرجع سابقعلي مدوني ،  - 2
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 : ولخالصة الفصل األ 

نسان، يتطلب تحليلها والسعي ثنية ظاهرة تاريخية قديمة قدم اإلاإل نأ نستخلص مما سبق    
التي تمثل البيئة الخاصة  ،لفهمها، ضرورة اإلحاطة بأبعادها المادية والنفسية واالجتماعية

ة عن ـــــها، وتتميز الرابطة اإلثنيـــــها المميز ودوافع قيامـــثنية طابعإتمنح كل جماعة  بالظاهرة، و
من الروابط االجتماعية، فى كونها وراثية وليست مكتسبة وتعتمد الروابط اإلثنية على  ما عداها

ن تتالءم مع المواقف والصياغات المتنوعة أريس استمرارها وبقائها، ويمكنها عوامل بيولوجية لتك
 . والمعقدة بحكم ما تنطوى عليه من والءات فرعية متعددة

ثنية وعرقية مختلفة إاإلثني هو ظاهرة تعبر عن وجود جماعات ن التعدد إفلى جانب ذلك إ    
د ــــــدة، وكل جماعة تستنـــــة الواحـــــــقليم الدولإوعة داخل ـــــة متنـــاجتماعي اتومتعددة، ذات هوي

نتماء عتقاد بأصل وتاريخ مشترك وشعور باالا لى ممارسات ثقافية معينة، ومعتقدات متفردة، واالا إ
 .خرين ادها فى تفاعلهم مع بعضهم ومع اآلفر أعة تؤكد هوية لى جماإ

عتقاد في االا وجود فرق مع  ،لى درجة الترادفإمفهوم اإلثنية مع مفهوم العرقية تداخل يو     
ن اإلثنية  قد تكون ألى جانب إخر، اآلالبعض عراق على بارتباط مفهوم العرق بسمو بعض األ

 جل تأسيس الدولة القومية المستقلة أمن  ،خالله الحركة اإلثنيةحرك من مثل الذي تتألالوعاء ا
ثنية معينة وبالتالي إمتميز بالقلة و الذي يميز جماعة لى المعيار العددي الإقلية فتشير ما األأ

 .شعورها بالتهميش داخل الدولة 

ن ـــــعلى السواء، بنوعية ـــــع والدولـــــوتتميز العالقات بين المجموعات اإلثنية داخل المجتم    
حتكار السلطة من طرف مجموعة من العالقات، عالقات متناغمة ومنسجمة تساعد في تقييد اا 

والعناصر  لتزام بالقيم نها تعطي الفرصة لممارسة الحقوق الفردية واالا ألى جانب إ، عرقية معينة
ر ـــــــــــقد تج متينة وعالقات تنافسيةس ــسأها وفق ئة وبنالفي استقرار الدو  دـــة، وتساعـــالمشترك

ليات المناسبة إلدارتها ذا لم تفعل اآلإك الدولة وزوالها، لى تفكإلى الصراع العنيف الذي يؤدي إ
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لذلك فعملية بناء الدولة هي عملية معقدة ومتشعبة، ترتكز على عدة متطلبات منها االستمرارية 
 .سس شرعية أؤسسات على ، وبناء المواالستقرار السياسي والمرونة

 دـــــعلى العدي، ةــــــداخل الدول اإلثنيراك ـــــــرة لظاهرة الحــــــة المفســـــــر النظريــــــــطز األــوترتك    
ثني داخل الدولة وهي ارتباط الحراك اإل( النشوئية ) ولية من المقاربات، منها المقاربة األ

ل ــصل المتمثفراد تتقاسم نفس األأألنها جماعة  ،اإلثنية الواحدةبعنصر التجانس الذي يجمع 
لى تقاسم نفس اإلرث الثقافي إضافة إسالف اثية والبيولوجية الموروثة من األفي الصفات الور 
ياد لذاتها من خالل ازد اإلثنيةكتشاف الجماعة إقاربة التفاعلية التي ترتكز على والتاريخي، والم

ومنه السعي إليجاد  ،داخل الدولة خرىنتيجة تفاعلهم مع الجماعات األ ،فرادهاأالوعي بين 
اعي ــــــــــرى للترابط االجتمـــــــــهمية كبأ، لذلك فهذه المقاربة تعطي هاالمكانة المناسبة لهم داخل

راق ــــــــعة األـــــات مختلفــــفراد الجماعأة من التضامن بين ـــــة عاليـــــحقيق درجالذي يساهم في  ت
 هذه المقاربةفإن و عرقية، ومنه أقلية أقصاء ألي إ، دون تعصب ودونما في مجتمع موحد

ما المقاربة أ، يجابي لديناميكية المجتمع وبناء الدولةإضافة إتعتبر ظاهر التنوع اإلثني عامل 
ر ــــــــخدراك الطرف اآلإة ـــــــي، المرتبط بعملوفــــــر الخـــــــزت على عنصـــــــة فقد ركـــاإلثنو واقعي

منية، وأخيرا تذهب من وتفاقم المعضلة األألى الال إ، وهذا ما يؤدي نه تهديد فعلي ووشيكأعلى 
عبر التفاعل االجتماعي   ،ن الهوية تعتبر بناء مستمر التشكلأب لى اإلقرارإفتراضات البنائية اإل

ة ـــــــة، فعندما تخفق الدولــــــدد بشكل مرتبط بالهويــتتح ذلك أن المصلحة حسب التحليل البنائي
فإنهم يلجئون إلى أطر ، في أن تكون بمثابة إطار لهوية مشتركة تؤطر شخصية جميع مواطنيها

ثني والحراكات ومع هذا فإن تفسير ظاهرة التعدد اإل ،بديلة قد تدعو للعنف وعدم العقالنية
المقاربات النظرية التي وضعت من طرف الباحثين وعدم  يتطلب اإللمام بمختلف ،االناجمة عنه

 .اإلقتصار على إتجاه واحد وذلك بسبب تعقد الظاهرة االثنية 
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 مؤسساتلى بناء إذاتية تهدف  عمليةهي ، عراقعملية بناء الدولة متعددة األن إمنه ف و    
في تعاملها و تفاعلها مع مختلف مكونات قدراتها الديمقراطية  تعزيزو شرعية بطرق  الدولة

 .المجتمع
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 :تمهيد

 جلأ من متزايدة على الدولة، ضغوطاوضعت  رئيسية كمشكلةعدد اإلثني الت قد برزل      
 لـــوهياكم ــــــوالقيوارد ــــــالم تقاسم وي ــــالثقاف اعي وـــــاالجتم الـــالمج صياغة في رـــــالنظ إعادة

تباع اليات و آوضع حتمية ا من ــــــوهذا انطالق ،رار المجتمعيـــــــة على االستقــــــالحكم  للمحافظ
  .ستقرار الدولة واستمرارية عملية بنائهاإلى تحقيق إتهدف رشيدة سياسات 

التعرف يتطلب  ،إن إيجاد ووضع اآلليات المناسبة إلدارة التعدد اإلثني على مستوى الدولة    
التعامـــــل آليات ألن  ،لى تحقيقهاإأهم المطالب التي تسعى و  الجماعات اإلثنيةنوع وطبيعة  على

امل مع الجماعات التي تسعى إلى اإلندماج داخل الدولة سيختلف بالضروررة على كيفية التع
 .مع الجماعات التي تسعى إلى االنفصال 

تختلف الدول في طرق إدارتها للتعدد االثني حسب ضروفها المكانية والزمانية وعموما     
فهناك من الدول من تلجا إلى آلية  ،وحسب فلسفة نظامها السياسي ومعتقداته الفكرية والقيمية

السلطة بين مختلف مكوناتها اإلثنية ومنها  االستيعاب بمختلف أشكاله ومنها من تلجأ إلى تقاسم
توليفة مركبة من مختلف هذه وهناك من يختار  ،من يلجا إلى األساليب القصرية العنيفة

  .اآلليات
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  ثنيةسس تصنيف الجماعات اإل أ :ول المبحث األ 

لى األسس إالف ــــــــــــ، ويرجع ذلك االختتصنيف الجماعات اإلثنيةلقد اختلفت األراء في     
 ائصــــــات ترتكز على الخصـــــز عليهـا الباحثون في عملية التصنيف، فهناك تصنيفــالتي يرتك

 وضع االجتماعيبالمكانة وال مرتبطة وتصنيفات أخرى واللغة، والدين ة كالساللةــــــالذاتي
داف ـــــــــهأخرى مرتبطة بأات ـــــــــــــــتصنيفانب وجود ــــــــــــــــلى جإ، واالقتصادي للجماعة والسياسي

ل ـــــــتجاهات رئيسية، تتمثإثنية وفق ثالثة يمكن تصنيف الجماعات اإلهذه الجماعات، ومنه 
 :  فيما يلي

 مقوماتها الذاتية    ثنية وفقتصنيف الجماعات اإل  :ولالمطلب األ 

للجماعة   الذاتية المقومات إلى اإلثنية للجماعات تصنيفهم في تجاهأنصار هذا اإل ويستند    
 .الدين أووالثقافة   اللغة أو الساللة كوحدة

 :الساللة -2

يعتمد هذا التصنيف على التباين الساللي بين الجماعات العرقية، التي يتكون منها المجتمع     
المكونة ختالف ظاهر في السمات والمالمح الجسمانية بين المجموعات إويقوم على وجود 
ليها طويال في تصنيف الجماعات عتمد عأ  ون البشرة في مقدمة السمات التي للمجتمع، ويأتي ل

 ةـــالجماعات البشريبين  ود نقاء سالليــــــعتقاد بوجوم هذا التصنيف على االا ــــــــة، حيث يقــــثنياإل
ختالفات قيمية تتعلق إلى إالتي تؤدي بدورها  ،فرادختالفات الفيزيقية بين األيرتكز على اإل
عتقاد اا اهم في ــــــــ، مما يسا وكفاءتهمــــــــــــفرادهأة ذكاء ــــــنضباط الجماعة ودرجابدرجة النشاط و 

 1.خرى اعات بسموها عن بقية الجماعات األهذه الجم
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 :والثقافةاللغة  -1

ة يــــــــــــثنف الجماعات اإلــــــــــــة في تصنيــــــــــــل المساهمبرز العوامأا من يمثل هذا العامل واحد      
ة ـــــــــــن وحدة اللغة والثقافــــأن من ش، وذلك ألبرز العواملألى اعتباره إ "كارتلون هيز"يذهب اذ 
نها تساهم في المحافظة أكما  ،فراد التجمع البشريأتصال بين ر عملية االا يلى تيسإؤدي ـــــن تأ

مما يساعد على  ،فكارخالق والقيم والتقاليد و االدب و األالتراث الالمادي المتمثل في األ ىعل
  1.ثنية ذات اللغة الواحدة  فراد الجماعة اإلأخلق شعور بالتجانس والتجاوب بين 

قوى عوامل نمو أيضا من أسب، بل هي خرين فحفاللغة ليست وسيلة للتخاطب مع اآل    
راث ـــــــــــزن للتــــــــط للتفكير ومخـــــوعاء للثقافة ونم رهااـــــعلى اعتب ،والجماعيةالشخصية الفردية 
يشتركون في المواريث الثقافية والحضارية  ،صليةأن من يتكلمون لغة واحدة أوهذا ما يدل على 

  Mother longueحيان، اللغة األم التي يطلق عليها في كثير من األ التي تحملها تلك اللغة

م تمثل دعامة فاللغة األ، خرى التي يمكن اكتسابها في مراحل عمرية تاليةتميزا عن اللغات األ
 2.يهالسلوك السائدة ففراد الجماعة، وتعكس نسق القيم وقواعد اأساسية في تنشئة أ

 الدين  -3

 اختلفتن ا  و  حتى الشعوب، توحيد إلى تؤدي التي العوامل الروابط و أهم من الدين عدي    
 كاإلسالم الديانات العالميةبأن  :تقول "مسعد نيفين " مثل البعض جعل الذي األمر سالالتهم،

 األقوام، فالجماعة تجمع مختلف التي الدينية األممية تمهد لخلق مؤقتة مرحلة القوميات تعتبر
 ا عنـــوتمايزه هاــلذاتيت يــــالرئيس ومــــــــالمق الرابط و الدين يمثل إثنية ةــــــــجماع كل هي ةــــــــــالديني
 3. المجتمع  ذات تشاركها التي اإلثنية الجماعات من اــــغيره
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 انـــــــديددة األـــــات المتعـــات في المجتمعـــجماعن الــــاين بيــــــويبرز الدين كأحد معايير التب    
ن ـــــــــــخريفراد اآلل األـــــــــــــمتميزين مقاب افراد  أم ــــــنفسهأرون ـــلى دين واحد يعتبإون ــــــفالذين ينتم
ن الدين أيرى  "دوركايم"ن إلى جانب ذلك فإ، خر في نفس المجتمعآين لى دإون ــالذين ينتم

عطاء سلطة مطلقة ومقدسة يدعم البناء االجتماعي للجماعة عن طريق منع االا  نحراف، وا 
ن يوجد تجانس ديني تام في أي من أدر نــي و 1.ثنية ة اإلـــــداخل الجماعة ــالثابتللقواعد والقيم 

ة رئيسية ــــات دينيــــــتوجد جماعنه أات، فالغالب ـــــدة جماعة من عــــــة المتكونـــــــالمجتمعات البشري
ة ـــــفرادها لديانأكثر ينتمي أو أة ــــــلى جوارها جماعا  و  ،عـــليها القطاع الغالب من المجتمإي ـــــينتم

 2. خرآو مذهب أ

  هدافالجماعات اإلثنية وفقا لطبيعة األتصنيف  : المطلب الثاني

ها ـــــة اإلثنية في عالقاتــــــعها الجماعـــــهداف التي تضة األـــــــذا التصنيف من طبيعــينطلق ه    
ساس وعلى هذا األ ،الوحدة السياسيةنفس  التي تتعايش معها داخل ،خرىمع الجماعات األ
 : شكال الجماعات التاليةأيمكن التمييز بين 

 :جماعات إنصهارية  -2

فر حيث تس، نصهار هو نوع من الذوبان تحققه الجماعة اإلثنية داخل المجتمع الكلياإل    
لصالح  فراد هذه الجماعة عن خصائصهم ومقوماتهم الذاتيةأهذه العملية على تخلي 

ة ـــــــــــــــــــــعلى مكانأة المنصهرة ـــــالتي تعتبرها الجماع ،ةـــالخصائص الهيكلية للجماعة المهيمن
ة ـــــفراد الجماعة اإلثنيأل ــــــــــالط وتفاعـــــــختزالة العوائق التي تمنع االا إوهذا يكون بهدف  ،هاـــمن

زمنية  نصهار عبر فتراتن تتم عملية االا حيامن األ، وفي كثير مع باقي مكونات المجتمع

                                                           
 .49، ص مرجع سابقمهدي محمد عاشور،  - 1
 .74ص ، مرجع سابقم ، ـــــــسعد الدين ابراهي - 2



 استراتيجية إدارة المطالب اإلثنية ودورها في بناء الدولة : لثاني الفصـــل ا

78 

 

ن تندثر كافة سمات الجماعة أنه من النادر إ، ومع هذا فطويلة وبصورة تلقائية وتدريجية
 1. المنصهرة

 :جماعات إندماجية  -1

ذا كانت إ ، خصوصارىــــخلى التقارب مع الجماعات األإة ـــــندماجيات االا ــــــدف الجماعـــــته    
 فرادأالتزاوج بين  عالقات تفعيل ،بينهاهم آليات االندماج أ، ومن بالدونية تجاهها ال تشعر
 دــــلح المشتركة والمصير الواححساس بوجود المصا، وهذا انطالقا من اإلالجماعات مختلف
متقاربة في السلطة والمكانة الجماعات الداخلة فيه بأن تكون ندماج تفرض ن عملية االا أغير 

ندماج االا  خرى، ويسفرترفع واالستعالء على الجماعات األيكون الشعور إلحداها بالحيث ال 
 2. ن جماعة جديدة تحمل خصائص وسمات الجماعات المندمجةيبين الجماعات على تكو 

 :الجماعات التعددية  -3

ثنية داخل المجتمع، مع المطالبة ات على المحافظة على خصوصيتها اإلتعمل هذه الجماع   
بالمساواة مع الجماعات المختلفة في الحقوق والواجبات السياسية والمدنية، وينطلق عمل 

نصهار في الجماعات واالا  من رفضها الذوبان "Groupe pluralisme" الجماعات التعددية
مع المطالبة باحترام الخصوصية اإلثنية والتنوع الحضاري في ظل وحدة المجتمع  ،خرىاأل

ذا فشل غلبية عتراف من طرف األاا الجماعات اإلثنية في الحصول على ت تلك السياسي، وا 
ام القائم ــــــــتباع العنف ضد النظاعالن التمرد والعصيان و إلى إ، فأنها قد تلجا بمشروعية التنوع

  3 .نفصال و المطالبة باالا أعتراف بالتنوع اإلثني جل تحقيق االا أمن 
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 :نفصالية الجماعات اإل  -4

ال ـــــنفصة باالا ــــــول هو المطالبدف األـــــ، الهدافــــــــهأات ثالثة ـــــط من الجماعــــــذا النمـــــــهل    
اني ـــــة، والثــــــدة السياسيـــــــعن الحكومة المركزية والتمتع بقدر من االستقالل الذاتي داخل الوح

ما الهدف أ، تماما عن الكيان السياسي القائمنفصال وتكوين وحدة سياسية مستقلة هو السعي لإل
  1.خرآلى كيان سياسي إنضمام نفصال التام واالا هو االا فالثالث 

ن استمرار تعايشها مع غيرها في نفس أالعتقاد الجماعة اإلثنية  نفصالوترجع الرغبة في االا    
لى االضرار بمصالحها وامتيازاتها إبل يؤدي ، ال يلبي طموحاتها ومطالبها المجتمع السياسي

ام ـــــــــال سواء التـــــــــــــنفصة باالا ـــــــــــالبـلمطلة اإلثنية ـــــــــــــــــراد تلك الجماعـــــــفأوهذا ما يولد نزعة لدى 
 2.و بالحكم الذاتي أ

 :ستعالئية الجماعات اإل -1

ات ــــــوق على غيرها من الجماعــــــتاد بالسمو والتفـــــــعتقتقوم هذه الجماعات على فكرة االا     
خرى مع الجماعات األدراكها بضرورة تعايشها إها في نفس المجتمع، وبالرغم من التي تعيش مع

نها تعمل في نفس الوقت على تنمية وترسيخ شعور التفوق إ، فطار مجتمع سياسي واحدإفي 
ار ـــــستئثاالا كخرى بكافة الوسائل المتاحة ات األالجماع فرادها في مواجهةأستعالء لدى واالا 

كار حتريرات التي تجيز هذا االا ـــــف التبــــــها مع تقديم مختلــــــغراضأة ــــــة وتسخيرها لخدمـــــــبالسلط
لعنصرية والتبريرات ا....( لهي، الشعب المختار، الوعد السماوي الحق اإل)كالتبريرات الدينية 

سبقية التواجد في أو أاد ـــــو التاريخية كالتاريخ الحافل باألمجأبيض، عرقية كتفوق العنصر األال
قليم و االقتصادية المتعلقة باإلسهام االقتصادي في قوة الوحدة السياسية والكفاءة والجدارة األ

 3. االقتصادية 

                                                           
 .91، ص مرجع سابقمهدي محمد عاشور،  - 1
 .91، ص  مرجع سابقحنان بن عبد الرزاق ،  - 2
 .91، ص ع سابقــــــــمرجمهدي محمد عاشور،  - 3
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والتميز عن غيرها من الجماعات لى التفرد إستعالئية وبالرغم من سعيها ن الجماعات االا إ    
ة، ولكنها ــــلى االنفصال عن الوحدة السياسيإان ــــــحيي ال تسعى في الكثير من األـــهخرى، فاأل

  1.ال تقبل بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات السياسية والمدنية 

 واالجتماعية السياسية مواقعهال ثنية وفقاتصنيف الجماعات اإل  : المطلب الثالث
 :واالقتصادية

 وفقا للعالقات التراتبية داخل المجتمع حسب اإلثنية المجموعات آخرون باحثون يصنف    
 لــــــــــــــــــــأفض ةـــــــــــمجموعات إثني هناكف واالجتماعي لكل جماعة، واالقتصادي السياسي الوضع

يمكن  ،السياسية المشاركة مستوى حيث من أو ،المعيشي المستوى حيث من غيرها من
 . غير مسيطرةلى جماعات مسيطرة وأخرى إها ــــــــتقسيم

 :المسيطرة الجماعات -2

 أفرادها يتبوأ والتي مجتمعها، في السلطة مقاليد على تهيمن التي اإلثنية الجماعة تلك هي     
 تعبيرا يعد بمثابة الذي المجتمع ذلك في ثراء األكثر الفئة يشكلون كما االجتماعية، المواقع أرقى
ساس هرمية العالقة بين الجماعات القائمة داخل أ، ويقوم هذا التصنيف على هويتهم عن

وذ ــــتستحمرموق اعي ــــجتماز ـــــــة تتمتع بمركــــــثنيإة ــــــــــ، ففي حالة وجود جماعالمجتمع الواحد
مام جماعة أ، نكون خرىعلى من الجماعات األأعلى مقومات القوة والثروة بدرجة ه ـــــمن خالل
 2.مسيطرة 

 

 
                                                           

الدار المصرية  : القاهرة. 2ط ، قضايا االقليات بين العزل واالندماج : علم االجتماع السياسي ،شعبان الطاهر االسود  - 1
  .78ص  ، 2007 ،اللبنانية

2 - David Mason , ethnicity and politics٫ in Mary Hawkesworth and Murice Kogan (eds) Encyclopedia Of 
Government And Politic ٫Vol 2. London : Routledge , 1992 , p 577. 
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 :المسيطرة غير الجماعات -1

 مواقع أفرادها غلبأ يحتل التي السلطة عن بمنأى تكون التي الجماعات أو الجماعة هي    
الذي ينتمون المجتمع السياسي  في ثراء األقل الفئة أغلبهم يشكل كما رئيسية، غير اجتماعية

 رةــــــــــالمسيط غير ةــــــــــاإلثني الجماعات من ركثيال خرى، وهناكأ اتجماع عليه تهيمنو  ليه،إ
 ه يمكن أن توجد أن غير ،رةـالمسيط الجماعات من التمييز و ضطهاداالا  من تعانيالتي 

في بعض الدول  المسيطرة الجماعات مع بالمساواة تتمتع ولكنها مسيطرة غير ةــإثني جماعات
  1 .الذاتي بالحكم تتمتع مسيطرة غير جماعات وجود عن فضال ذلك

يمكن   رةــــــمسيط غير اتـــــــوجماع رةـــــمسيط اتــــــــجماع إلى ةـــــــاإلثني الجماعات تصنيف نإ    
 المسيطرة الجماعات نأب ذلك أقلية، وجماعات أغلبية جماعات إلى تصنيفها مع ن يتطابقأ

 اتــــــجماع تشكل األقليات أغلب أن حين في مجتمعاتها في أغلبية جماعات تكون ما غالبا
فأقلية  مسيطرة، غير جماعات بالضرورة ليست فاألقليات اإلثنية ذلك ومع مسيطرة، غير

نها كانت أال إ، من الهوتو %10من السكان في مقابل  % 90التوتسي في رواندا كانت تشكل 
 2. تتمتع بدرجة عالية من السيطرة على دولة رواندا 

  1876 عامففي  مجتمعاتها، في مسيطر بوضع تمتعت يثبت أن هناك أقليات  والتاريخ    
 غربي : قسمين إلى  " Habsbourg empire "الهابسبرج إمبراطورية " نقساماا  إثر وعلى

 الشرقي القسم فية قليأ يشكلون كانوا المجريين أن من الرغم وعلى( مجري) وشرقي( نمساوي)
 دةـــــالوحي الرسمية اللغة هي همـــلغت كانت كما المسيطرة، األغلبية موقع يتبوءون كانوا أنهم إال
معينة  بدرجة يتمتع كان الذي ،السلوفيني الكرواتي اإلقليم ماعدا الشرقي القطاع أقاليم شتى في
 .  الذاتي الحكم درجات من

                                                           
العربية  للمنطقة المستفادة والدروس األعراق متعدد المجتمع إدارة في الماليزية التجربة "الواحد، عبد حسين لطفي وفاء - 1

 والعلوم االقتصاد رة، كليةھالقا جامعة. )ماجستير  رسالة". العراق  في واألكراد السودان جنوب في الزنوج األفارقة لحالتي دراسة
  .71، ص (2001،  السياسية

 .40، ص مرجع سابق ،أحمد إيدابير  - 2
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 .ثنيةالمطالب اإل  نواعأ:  المبحث الثاني 

 ة ــإن مطالب الجماعات اإلثنية تتعدد وتتباين بدرجة كبيرة قد تغطي كافة الحياة السياسي    
وقد تطالب  ،فقد تقتصر الجماعة اإلثنية على المطالبة بنصيب من موارد البالد وثرواتها

لى دولة إو االنضمام أ، مستقلة خاصة بها ستقالل التام عن الدولة القائمة وتشكيل دولةباالا 
ز ـــــــنه غالبا ما ترتكأال إة، ــــــــــر في المطالب اإلثنيـــــــــــــلسالف الذكخرى، وبالرغم من التعدد اإ

والمطالبة بالمساواة  ،مطالب الرمزية المتعلقة بالهوية وشكل وسياسات الدولة ومؤسساتهاالعلى 
 .االجتماعية بين مختلف الجماعات 

د يؤدي ـــــها قـن تجاهلأ ، فيهمية وجوب مراعاة المطالب اإلثنية من طرف الدولةأوتكمن    
قامة كيان مستقل خاص بها ىلإ نضمام و االا أ، سعي تلك الجماعات لالنفصال عن الدولة وا 
نصافا إر ـــكثأهويتها و كثر تعبيرا عن أون ــــنها ستكأة اإلثنية ــــد الجماعـــــخرى تعتقألى دولة إ

 . على الصعيد المادي 

 المطالب اإلثنية المتعلقة بالهوية:  المطلب األول

االعتراف على ترتكز المطالب اإلثنية الخاصة بالهوية على حمل الدولة والمجتمع ككل     
ال يتجزأ من القيم  أ، واعتبارها جز للجماعةألخالقي بالقيم الرمزية المتعلقة بالجانب المعنوي وا

بناء أإلتفاف العامة للدولة، وتعمل الجماعة لتحقيق هذا المطالب عن طريق العمل على ضمان 
تسع الخطاب اا كلما و ، ن تلك المطالبأبش هامكانية الخالف داخلإ والحد من الجماعة خلفها

 هـــحتوائاوالت اا ــــــومقاومة مح نصار حولهجمع األلتأويل كلما كان اقدر على الرمزي واحتمل ا
لمجتمع لثنية مع الهوية العامة قيم وهوية الجماعة اإلوانسجام زاد اتساق  نه كلماألى جانب إ

هوية المجتمع زاد ميل الجماعة وكلما زاد تبيان قيمها وهويتها عن قيم و  .زاد اندماجها فيهكلما 
للمطالب الرمزية المتعلقة  اوتتنوع المجاالت التي تكون موضوعثنية للخروج والتمرد عليه، اإل
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و بالدين والثقافة والعادات أو بالنشيد الوطني أف بلغة الجماعة عترافقد ترتكز على االا . بالهوية
 1. والتقاليد 

 : اللغة -2

عتراف ومنه يشكل االا ، المتعلقة بالهويةساسي للمطالب اإلثنية عامل اللغة المحرك األيعتبر     
 ةـــــــمؤشرا هاما على مكانة الجماعة وموقعها داخل الدول بلغة الجماعة كلغة رسمية في الدولة

 2.خرى داخل المجتمع همية من مواقع الجماعات األأكثر أ اكبر و موقعأن لها شرعية أو 

حسب وزن الجماعة في الدولة، حيث  ثنية المتعلقة باللغةوتختلف مطالب الجماعات اإل    
تكون المطالب عالية بالنسبة للجماعات السائدة والغالبة، وقد تتعلق بالمطالبة بان تصبح لغتها 

ر ــــــــــــــخرى ، ليس لها تأثين لغات الجماعات األألى إ ، وهذا استنادهي اللغة الرسمية للدولة
ن إ، ومع هذا فتها للعصر لعدم اكتمال قواعدهاوتتميز بتخلفها وعدم مواكبأعلى نطاق واسع 

الرغم الجماعات قليلة العدد ال تستسلم بل تعمل دون هوادة على تحقيق المكاسب وتغيير الواقع ب
ة على مستوى ـــــق التعددية اللغويــــــتحقيلها، وهذا سعيا منها ـــــــحيانا بتخلف لغتأاعها ــقتناا من 

لى تبني لغة المستعمر كلغة رسمية إ ثنياإنقسام كثير من الدول شديدة االا الدولة، لذلك لجأت ال
جم بين اإلثنيات ات التي قد تنـــة، وهذا تفاديا للصراعـــــالت الرسميــــــدريس والمعامــفي اإلدارة والت

 3.لة اللغة أحول مس

 : الدين -1

عليها الجماعات اإلثنية في تفعيل هم المتغيرات التي ترتكز أيعتبر متغير الدين من     
و مع النظام السياسي القائم، وغالبا أيستخدم كأداة للحشد والتعبئة ضد ، ألنه كثير ما مطالبها

ار ديانتها ـــــــــــــة الكبيرة منها، على إعتبـــــــــــــات اإلثنية وخاصـمطالب الدينية للجماعالما ترتكز 
                                                           

 .80 - 11ص  ص ،سابقمرجع مهدي محمد عاشور،  - 1
 .287ص ،9118 ،دار الساقي :بيروت. السياسي في الشرق االوسطالثورة االثنية واالندماج ، إليا حريق - 2

3 - Donald٫ Horowitz٫ Ethnic group in conflict .London: Uneiversity of California Press ٫2000٫ pp  223 - 224 . 
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لمانية وهي قل وزنا على تبني العوعلى العكس تطالب الجماعات األ، هي الديانة الرسمية للدولة
 1.و المساواة بين مختلف الديانات والمذاهب  فصل الدين على الدولة

 :والتقاليدعتراف بالثقافة والعادات االِ  -3

ل ـــــالب التي تعمـــــهم المطأات اإلثنية واحدة من ـــــاليد الجماععتراف بثقافة وتقيشكل االا      
 اارها جزءـــــة بتلك القيم واعتبــــــــــــعتراف الدولن اا ، ألةـــــــــهذه الجماعات على تحقيقها داخل الدول

ن يزيد من قيمة المجموعة اإلثنية داخل أنه أ، من شال يتجزأ من التراث الحضاري للدولة ككل
لدولة، ويدخل في هذا الباب الدولة ويكسبها مزيدا من الثقة وفرض الوجود القيمي داخل ا

دخالها في االا  ،ورموزها وشعاراتهاعتراف بلغة الجماعة وأعيادها ومختلف طقوسها االا  حتفاالت وا 
واعتبارها  ،عتراف بالقيادات والشخصيات التاريخية للجماعةلى جانب ذلك االا إالرسمية للدولة 

 2. من التاريخ الجماعي للدولة ككل  جزأ  

 المطالب اإلثنية المتعلقة بشكل الدولة : المطلب الثاني

ثنية داخل هو سعي بعض الجماعات اإل الهدف من المطالب اإلثنية المتعلقة بشكل الدولة     
ستقالل و تحقيق االا أ ،خرىداري عن الجماعات اإلثنية األستقالل اإللى تحقيق االا إالدولة 

رتباط المزدوج بين المطالب وهذا انطالقا من االا  ،خرلة عند البعض اآلنفصال التام عن الدو واالا 
 .المعنوية والمادية 

  :داريستقالل اإلمطالب االِ  -2

و قدر من الحكم أ داريستقالل اإلعتراف باالا لى المطالبة باالا إتذهب الجماعات اإلثنية     
داري ستقالل اإلفاالا دولة موحدة بسيطة،  وأطار دولة فيدرالية إكان ذلك في  ، سواءالذاتي

ع ـــــاعة وتميزها في المجتمـــــة الجمـعتراف بقيماا ، عالوة على ما يتضمنه من للجماعة اإلثنية

                                                           
 .87 ص ،سابقمرجع  عاشورمهدي محمد  - 1
 .84، ص نفس المرجع السابق - 2
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ة من الوظائف من المخصصات المالية من موازنة الدولة، ويخلق مجموع انه يتيح لها قدر إف
رتقاء بالخدمات إذلك من  لى جانب ما يشكلهإقليم الذي تقطنه تلك الجماعة، دارية ألبناء اإلاإل

لى تحويل إما يفسر سعي العديد من الجماعات هذا و  وتقديم المزيد من المشاريع لإلقليم،
 1.دارية مستقلة ذات تسيير ال مركزي إلى وحدات إها ــــقاليمأ

 : مطالب االستقالل واإلنفصال -1

الهوية الخاصة ومعبر عن ، قامة كيان سياسي مستقلإتعبر هذه المطالب عن الرغبة في     
م ـــــ، وذلك على الرغةـة جماعة معينــــــص من هيمنـــــة في التخلــــــــو الرغبأة ــــــة اإلثنيـــــــبالجماع
ر القدرات من صعوبات ناجمة من عدم توف، نفصال تلكستقالل واالا يصادف عملية االا مما قد 

 .نفصال قليم الساعي لعملية االا ة مستقلة في االا الالزمة لقيام دول االقتصادية والتنظيمية

م ة كيان مستقل تماما عن الدولة األقامإولهما أحد الشكلين، أنفصالية وقد تتخذ المطالب االا     
لى دولة إنضمام ، والشكل الثاني هو السعي لإلندونيسياأكما حدث إلقليم تيمور الشرقية في 

ؤخرا في شبه مالها ومصالحها كما حدث مآقدر على تحقيق نها األأخرى تعتقد الجماعة اإلثنية أ
 .وكرانية جزيرة القــــرم األ

ا ـــنه غالبألى إع ــــــ، وهذا راجةــــــدد بقاء الدولــــــدا فعليا يهــنفصالية تشكل تهدين المطالب االا إ    
القســـــــــــرية، بدأ  من المظاهرات دوات لى تحقيقها عن طريق األإما تلجأ الجماعات اإلثنية 

شاعة االا  ــلى العنف المسلح ضد النظام القائم بمختلف رموزه ومؤسساتإضطرابات وصوال وا  ه ــ
خرى لى مطالبة الجماعات األإستقالل ثنية معينة في تحقيق هدف االا إوقد يؤدي نجاح جماعة 

ات يلدولة يوغوسالفيا في فترة التسعينلى تفكك الدولة كما حدث إما قد يؤدي م، بنفس المطلب
 2.من القرن الماضي 

                                                           
  7العدد :القاهرة . دراسات المستقبل االفريقي ،"نيجريا نموذجا  :االندماج الوطني في افريقيا " ،براهيم احمد نصر الدين إ - 1

 .94ص  ،9118
 .81 -88ص  ص ،سابقمرجع مهدي محمد عاشور،  - 2
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 المطالب اإلثنية المتعلقة بسياسات النظام ومؤسساته : المطلب الثالث

وارد ــــــع المـــــه على قضية توزيـــــات النظام ومؤسساتــثنية المتعلقة بسياسترتكز المطالب اإل    
ن ـــــــــممك رر قدـــــكبأادة من ـــــــــستفالا لة ـــــثنيإاعة ــــــــتسعى كل جمث ـــــ، حيةــثنيبين الجماعات اإل

عى ـــــسف الجماعات، حيث تــجهزة صنع السياسات العامة هدفا لمختلأولهذا تصبح  ،من الموارد
ن ـــيـن دائمـــــود ممثليـــــــــان وجـــل ضمـــــقعلى األ وأ، زةـــــجهرة على تلك األــــــة للسيطــــــــكل جماع

ول يتعلق بمطالب حق ، الجانب األويمكن التطرق لهذه المطالب في ثالثة جوانب ،داخلها
الثاني يتعلق بالمطالب الخاصة بنصيب الجماعة و ، التمثيل في المؤسسات والمناصب العامة

  .بحق األرضيتعلق بالمطالب الخاصة فما الجانب الثالث أ نفاق العام،من االا 

 : التمثيل في المؤسسات والمناصب العامة -2

ن عدم التمثيل ، ألن تكون ممثلة تمثيال فعليا في السلطةتسعى مختلف الجماعات اإلثنية أل    
ة لها ـــــــــــــــخرى وتابعأي فهي خاضعة لجماعة ـــ، وبالتالهاة خارجـــن الجماعأفي السلطة يعني 

ر ــــــــــالكثي متنوعةات الــــــمن المجتمعالعديد شهد ير، لذلك ــــــــخآم ـــقليإقليمها يحكمه حاكم إن أو 
من التنافس والصراعات السياسية بين مختلف الجماعات، حول التمثيل في مؤسسات الدولة 

مام مطالب أ، وهذا ما يجعل النظام وما يمثله ذلك من مكاسب مادية ورمزية للجماعة المسيطرة
ان ـــــك إذاة ــ، خاصمــــــــاظ على الوضع القائــــــعى للحفــــــات تســـاك جماعــــــــــــمتعارضة، حيث هن

 .خرى ناقمة وساخطة على التوزيع القائم للمناصب والوظائف أوجماعات  في صالحها 

المنافسة العامة على شغل وظائف قل قدرة على األ ا عادة ما تلجا الجماعات اإلثنيةوعموم    
تباع سياسات الى المطالبة بإ، بسبب ضعف قدراتها التعليمية المؤهلة الخدمة المدنية

جهزة الحكومية ، مما يضمن التمثيل في األالتخصيص والحصص اإلثنية في تولية الوظائف
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ءة هي القاعدة في لى جعل المهارة والكفاإكثر تعليما وتأهيال وفي المقابل تميل الجماعات األ
 1. تولي المناصب العمومية

  :العامنفاق نصيب الجماعة في اإل  -1

وارد ــــــدة في عملية توزيعها للمـــــــوبات المعقـــــــد من الصعـــــــة العديـنظمة السياسيتواجه األ    
من خطورة تلك الصعوبات ضعف الموارد والتخلف  زيد، ويثنيةعلى مختلف الجماعات اإل

االقتصادي الذي تعاني منه الكثير من الدول، وتتعلق مطالب الجماعات اإلثنية الخاصة 
والمنطقة  ،نفاق العام، بالمطالبة بزيادة المخصصات المالية الخاصة بالجماعةاإل بنصيبها من
وعموما تحرص الجماعات اإلثنية  .ريةستثماومشاريع البنية القاعدية و االا  ،التي تقطنها

المسيطرة داخل الدولة على المحافظة على مكانتها ووضعها المتميز داخل منظومة المجتمع  
ادة نصيبها ــــــــة بزيـــــــــــلى المطالبإة ـــــقل نفوذا داخل هذه المنظومعات األفي حين تسعى الجما

نشاء المدارس والمعاهد والجامعات إعليمية في صورة بزيادة الفرص التوذلك نفاق العام في اإل
سكان والمياه الصالحة وتوفير اإل وكذلك المطالبة بتحسين الخدمات الصحية ،في منطقتها

قدرة االقتصادية لألنظمة السياسية على تلبية الكثير من هذه الولكن مع عدم   ،للشرب والطاقة
ول ـــــــذي يجعلها تتحمر التجاهل الكثيرمنها، األيؤدي الى المطالب خاصة في الدول النامية، 

ة ــــــــالب عنيفـــــــــــلى مطإ، (Négociableتفاوضية ) ة ـــــــــحوال من مطالب سلمير من األــــــفي الكثي
ا مضطرة ، تجد من خاللها الجماعات اإلثنية المهمشة نفسه( Nonnegotiableغير تفاوضية )

 2. نفصال التام و االا ألى المطالبة بالحكم الذاتي إارسات عبر سلسلة من المم

 

 

                                                           
1- Jacques Maquet, power and society in Africa, translated: by Jeannte kupferman .London: World University 
library, pp 1971, 117. 

 .19 ص ،سابقمرجع مهدي محمد عاشور،  - 2
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 : المطالب الخاصة باألرض -3

روب ـــــــارية والحــــــــستعمات الظاهرة االا ــلى مخلفإثنية الخاصة باألرض ترجع المطالب اإل    
ر ــــــر على الكثيــــــــاهـــــــــو ذه الظـــسفرت هأحيث ، مــــــق في العالــــــــــف المناطـــــــــالتي شهدتها مختل

راضي أدد على ـــفي سيطرت فئات قليلة الع ، تمثلتحديثا من المعضالت للدول المستقلة
لى جانب زرع جماعات إ، رضجماعات كبيرة من حقها في األة وفي المقابل حرمت ــــشاسع

عرقية د الكثير من النزاعات الوهذا ما ول، خرىضي غيرها من الجماعات األار أعرقية في 
ة ــــوخاص ،ستقاللد باالا ــــــة العهـــــدول الحديثــرض في مختلف الوالمطالب التي تخص قضية األ

صالحة راضي المن األ%  90سيطر البيض على حوالي ففي زيمبابوي  .افريقيإفي قارة 
وهذا ما جعل الحكومة  ،جمالي عدد السكانإمن %  9من  كثرأللزراعة في حين ال يمثلون 

راضي، في حين هددت الجماعات إلعادة توزيع األ صليينواجه مطالب متزايدة من السكان األت
لمساس بمصالحها، وقد تسببت ذا ما تم اإد عمالها ومغادرة البالأبتصفية  البيضاء المسيطرة 

عادة ي البـــــراضأم ـــــلتأمي ويـــــزيمبابات دولة ــــسياس  صليينان األــــــــــــها على السكــــــــــــتوزيعيض وا 
ات ــــــض الجماعـــــــستيالء بعاا ة بعد ــــــخاص ،ا بريطانياـوروبية عليها والسيمتأليب القوى األفي 

 1. 9118صليين على المئات من مزارع البيض بقوة السالح وخاصة بعد سنة من السكان األ

 للحصول ـةمشروع غير إلى وسائل لجوئها و المستبعدة الجماعات ويرجع عموما تشدد    
 النظام مؤسسات عجز أو عترافه بهاإ عدمو لمطالبها  السياسي النظام لى تجاهلإمطالبها،  على
التأكيد لى إدد ـــفي هذا الص "غليون برهان" ويذهب .المتصاعدة المطالب كل ستيعاباا  عن

 عندما إال الوطنية و الحياة الديمقراطية تهدد مشكلة إلى اإلثنية ال تتحول التعددية نأعلى 
 هـــمع ازعــــيتن أو يمحوه أو ،ةـــــــة الوطنيــــللجماع نتماءاالا  على العشيرة وأ للطائفة نتماءاالا  يتغلب

 وعطب نقص ةـــــنتيج إال ذلك لـــــوال يحص ،امنـــللتض الوحيد ارـــــهو اإلط حـــــيصب اــــعندم أو 
 والقبلي الطائفي التمايز اإلثنية السائدة على شحن النخب تساعدو  .العام السياسي النظام في

                                                           
1 -  New African٫ "Land Issue: the Legal History since 1980٫ Why MOGAABE HAS waited till now ". New African٫ 
No 386٫ June 2000، p20. 
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 اإلطار غياب نإف وبالتالي ،السلطة على النزاع فيتستخدمه  و سياسية ومدلوالت بمفاعيل
العودة  إلى اتـبالجماع يؤدي اـــوقانوني ايسياس همدـحيو و  األفراد بين يجمع الذي الحقـيقي الوطني

 لذلك تعبر العشائرية أو الطائفية ،األهلية التضامنات قائمة على كانت التي التقليدية نظمها إلى
 رادـــــــــــاألف يجمع الوطني الذي امنــــــــــــالتض نهياراا  عن ةــــــالعشائري و الطائفية الوالءات عودة
 هاــنفس الدولة ضعف عن نفس الوقتفي  يعبر الدولة و صعيد هو شملأ و أعلى صعيد على

  1.فعلية  وطنية رابطة تكوين في قصورها و
 أربعة الدولة، فهناك في مركزها من نطالقااا  مطالبها نوعية في اإلثنية الجماعات و تختلف    

ن الجماعة أ لىإ شارةمع اإل الدولة، في وضعها من نطالقااا  اإلثنية الجماعة مطالب تبين أنماط
ة ــــرص ومخصصات الدولــــستفادة من توزيع الفإر ـــكثات األـد بها تلك الجماعصــ، يقمتقدمةال

تلك ن الجماعة الفقيرة هي إالعكس من ذلك ف في مختلف المجاالت المادية والمعنوية، على
عتمادات  المخصصاتالجماعات التي لم تحظى بالنصيب الكافي من هذه    .واالا

 :فقير إقليم في متخلفة جماعة -
 تجاهل قد يؤدي و العامة، والنفقات المدنية الخدمة لوظائف نسبي بتوزيع عادة تطالب    
  ذلك على ةـــــاالقتصادية المترتب ةــــــالتكلف رغم نفصال،باالا  ةـــــــالمطالب إلى هاـــــرفض أو هاــــمطالب
الطوارق في  الحالة هذه أمثلة من متكررة، و و مبكرة مرحلة في المطالب هذه تكون ام اوغالب

 و "إثيوبيا" في" أمورومو" و ،"أوغادين" ، و "أوغندا"، "التوروني" مملكة شمال مالي والنيجر و 
 2 .نيجيريا  في الهوسا

 :فقير إقليم في متقدمة جماعة -
 والتسهيالت الوظائف ختياراا  ن يتركأ، و و الحصص في توزيع الفرص التمييز بعدم تطالب    
 هاــــــــــالذي يستهدف العنف من ادةـــــــــات عــــــــالمساواة، وتعاني هذه الجماع و الكفاءة أساس على
 إطار في البقاء أعباء حال مواجهة في نفصالباالا  حياناأ وقد تطالب األخرى، الجماعات من

                                                           
 . 90، ص  1988 للنشر، سيناء :القاهرة  .األقليات ومشكلة الطائفية المسالة ، ليونغ برهان - 1
 . 19، صسابق مرجع محمد، عاشور مهدي - 2
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 رة، ومنـــــــمتأخ مرحلة في ادةـــــــع ال، وتكون مطالبهاــاالنفص فوائد تعاظم حال في أو الوحدة
 نياألصلي ستراليا، والسكانأ  و  األمريكية القارة األصليين في السكان جماعات الحالة هذه ةــــــأمثل
 .بالكونغو "كاتنغا" إقليم في
 :غني إقليم في متقدمة جماعة -

ومع ذلك تمييز ال من انيــــــوتعالفرص،  عــــوتوزي نفاقاإل في زـــــــــالتميي بعدم ادةـــــــــع البـــتط    
  الحالة هذه كثيرا ومن أمثلة يكلفها ال ذلك كان إذا به تطالب نفصال، وقدباالا  تطالب ما نادرا
 وجماعة زامبيا، في "اللوزي الصينية في ماليزيا ، والجماعة البيضاء في زيمبابوي و"  جماعةال
 .الكونغو في " والبالويا " ، نيجيريا في "اإليبو "
 :غني إقليم في متخلفة جماعة -

اد ـــــــواستبع ورفضها هاــــــــمطالب تجاهل من وتعاني اقـــــــواإلنف فـــــــالوظائ ةـــــــبنسبي البـــــــتط    
 نفصالعادة باالا  وتطالب موضوعية، أسباب إلى مرده ستبعاداالا  يكون المناصب، وقد من

 " اليوروبا " جماعة هذه الحالة أمثلة ذلك، ومن على المترتبة والخسائر الفوائد عن النظر بغض
  1. في كينيا "الكيكويو "و أوغندا، في " الباغندا" و نيجيريا، في
 اتـيـالتسعين فترة في خاصة العرقي، زدياد النشاطإ نيوالمراقب الكتاب من العديد رجعأ وقد    
 2 . االتحاد السوفيتي وتفكك القطبية الثنائية نهيارإ .عديدة منها أسباب إلى الماضي القرن من

  : ثنية حسب نمط الجماعة في الجدول التالينواع المطالب اإلألى إويمكن التطرق 
 
 
 
 
 

                                                           
 .20ص  ،سابق مرجع محمد،مهدي عاشور  - 1
 .24 ، ص 2008 للنشر والتوزيع، الجامعية الدار :رةھالقا.إفريقيا في العرقية الصراعات وحل إدارة محمود، العينين أبو - 2
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 نمط الجماعة

 قليمثنية واإلاإل 
المطالب ومعدل توقيت  ةـــــار المترتبــــــــــثاأل  والترسبات السابقة حداثاأل ساسيةالب األـــــــــالمط

 تكرارها
 
 

 متخلفة جماعة
 في

 قليم فقيرإ

ي ــــــــــــــــــع نسبــــــــــــتوزي
ة ـــــــــف الخدمــــــــــــــــــلوظائ
ات ـــــة والنققـــــــــــــــــالمدني

 العامة 

ض مطالب ــــــــــــــل ورفــــــــــــــتجاه
الجماعة فيما يتعلق بالخدمة 

ام ـــــــــــب النظــــــالمدنية من جان
مدنية الخدمة الوتدفق موظفي 

رى ـــــــــــــــخات األــــــــمن الجماع
اوب ـــــــــــــدم التجــــــــــــــــواستمرار ع

 مطالبها مع 

المطالبة باالنفصال 
ة ـــــــــــــــــــــــــم التكلفـــــــــــــــرغ

المترتبة  ةــــاالقتصادي
 .على ذلك

غالبا ما تكون المطالب 
رة ــــــــــة مبكــــــــــــاالنفصالي
 .ومتكررة

 
 جماعة متقدمة

 في
 اقليم فقير

ز وعدم ـــــــــــــــــــعدم التميي
التوزيع النسبي ورفض 

ف ــــــــــفكرة حجز الوظائ
 .والحصص

ة ــــــــــــــتمييز شديد ضد الجماع
تجاهها وعودة وعنف متكرر 

م في ـــــبناء االقليأة من ــــجماعي
رى ونهب ــــــــــــــــخم األــــــــــــــــــقالياأل

 رواحهمإممتلكاتهم وتهديد 

المطالبة باالنفصال 
م ــــة تعاظـــــــــــفي حال

فوائد االنفصال في 
مواجهة اعباء البقاء 

 .في اطار الوحدة 

 
ولكنها متكررة  خرةأمت

 غالبا

 
 جماعة متقدمة

 في
 اقليم غني 

، وانفاق عدم التمييز 
قليم على إعوائد كل 

قليم، عدم هل اإلأ
التوزيع النسبي للفرص 

  .والموارد

د ــــــف ضــــــــــــعن ،تمييز شديد
بناء الجماعة أالجماعة تهديد 

رزاقهم ممثلة أرواحهم و أفي 
عمال والوظائف في األ

والممتلكات في االقاليم 
 .االخرى

المطالبة باالنفصال 
اض ـــــــــــال انخفـــــــــــــــــح

التكلفة المترتبة على 
 .ذلك

 
 

 .متاخرة ونادرة الحدوث 

 
 جماعة متخلفة

 في
 اقليم غني

ة في وظائف ــــــــــــــنسب
ة ـــــــــــــــة العامــــــــــــالخدم
، انفاق عوائد متخلفة

ل ــــــــــــــهأم على ــــــــــــقلياال
 .قليماإل

اعة ــــــــالب الجمـــــــــــــــــتجاهل مط
اء ــــــــاد ابنـــــــــ، واستبعورفضها
سس أولو على  -ة ـــــــالجماع

موضوعية من المناصب 
 .الرئيسية في البالد

نفصال باإل ةــــالمطالب
ر عن ــــــــبصرف النظ

العوائد او الخسائر 
 المترتبة 

، ولكنها نادرة رةــــــــــــــمبك
دد ــــــة عـــــــــــــــالحدوث لقل

م ـــــــــــة باالقليــــــــــــــالجماع
م ـــــــــــــف قدراتهـــــــــــوضع

 .السياسية والعسكرية 
 .قليم نمط الجماعة واإلثنية حسب الب اإلنواع المطأيوضح  : 1جدول 

 927ص  ،سابق مرجع محمد،مهدي عاشور  : المصدر
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 ثنية على بناء الدولةالتعددية اإل  إدارةليات وسياسات آتطبيق  رثأ :المبحث الثالث

ت مؤسساتية سلمية لياآالدول من تتبع فهناك من ، فيها لتنوع اإلثنيل الدول دارةإتختلف      
وتتمثل  و رفضهاأهذه المطالب جل ضبط والتحكم في أليات قصرية عنيفة من آومنها من يتبع 

 : فيما يلي  ليات والسياسات هذه اآل

  Assimilation mechanisms ستيعابيةاالِ ليات اآل :ولاأل المطلب 

جل توحيد المجتمع أمن  اإلثنية، للتعدديةدارتها إليات الدولة في آإحدى  ستيعابيعتبر اال    
لغاء  المشتركة القواسم على التركيز خالل من واحتوائها الخالفات ختالفات داخلها إلذابةاالا  وا 

 ندماجاالا  طبقات تظهر ستيعاباالا نجاح عملية تواصل  ومع .واحد جل تكوين مجتمعأوذلك من 
 لخلق ستيعاب أساسا  االا  يستخدم حيث. والتنمية التقدم لى بناءإ المجتمعبذلك  وينتقل البناءة،
الذي ،   melting potالصهر بوتقة ستخدامطريق اا  للمجتمع، عنمشتركة  وطنية ثقافية هوية
 .هاــــالستيعاب الضعيفة أو الفرعية الجماعات  تجاه القوية الجماعات تتبناه

عن طريق ة ــــــاألصلي هويتها من امعين جزءا ام مجموعة فقدان به دــــيقص ابــستيعفاالا    
لغاء إلى إلية تهدف هذه اآلفإن  عليهو  ،هاــــــوثقافت ةــــــــاألكثري ةــلغ عتماداا  على هاـــــــتشجيع

طار الهوية العامة إج الجماعات اإلثنية الموجودة في لى دمإتالفات من خالل السعي خاإل
 :المراد تحقيقها عبر سياسات تتمثل في

 .للدولة أنها اللغة الرسمية الوحيدة للمجموعة المسيطرة على تبني قانون اللغة الرسمية -

 .ةيقدم الرواية التاريخية والقومية للمجموعة المسيطر  بناء نظام قومي للتعليم اإللزامي -

  .ستبعاد أشكال السيادة والحكم الذاتياو  مركزية القوة السياسية -

 .نشر ثقافة المجموعة المسيطرة من خالل المؤسسات الثقافية واإلعالمية القومية  -

 .حتفال بتاريخ الجماعة المسيطرةتبني رموز الدولة واالا  -
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 .إنشاء نظام قضائي يعمل من خالل لغة الجماعة المسيطرة وتراثها القانوني -

 .  مسيطرةستيطان لصالح الجماعة القومية التبني سياسات هجرة واا  -

 1.كان يملكه السكان األصليون  ذيستيالء على الحيز العام الاالا  -

 : منها ستيعاباإل لسياسة أنماط عدة هناك أن إلى الباحثون ويشير    

 :  الثقافي اإلستيعاب -

ا ـــــغالبفدة ، ـــــــة السائــــــــطار الثقافة الخاصة بالجماعإالثقافات المتميزة في  يقوم على تذويب    
ة ـــــين الكيانات اإلثنيات بـــــــــختالفض حجم االا ـة تخفيــــــــــندماجيما يفضل المؤيدون للسياسات االا 

ط ـــــما يسمح لها من تحقيق هذا النم مكانيات و اآللياتة تمتلك من االا ن الدولأن على و ؤكدو ي
بنظام ومنهج تعليمي  اإلثنيات المختلفةبناء ألحاق إلية على وترتكز هذه اآل .ستيعابمن االا 

ختالفات الثقافية في قالب واحد يمثل واحد، بواسطة لغة واحدة، وصهر مختلف التنوعات واالا 
 .ثقافة الدولة 

  :ستيعاب المادياالِ  -

كبر هي هوية أهوية  ستيعاب على صهر الهويات اإلثنية داخليقوم هذا النوع من االا     
ة ـــــات المكونــــثنيف اإلــــاد اليوغسالفي لمختلــتحاب االا ــستيع، كمحاولة اا القائمة ةـــالمجتمع والدول

ة الوطنية ــــالهويهي تي في هوية جديدة اتحاد السوفيفي زمن الحرب الباردة، ومن قبله االا  له
نجاح هذا إن أون ـــويرى الباحثستعمار، االا مابعد لمعظم الدول في مرحلة التي كانت أيضا هدفا  

 .التزاوج بين الجماعات اإلثنية نسب زيادة يتطلب تفعيل و ستيعاب النوع من االا 

                                                           
  2011إمام عبد الفتاح إمام: ترجمة ، سبر السياسات الدولية الجديدة في التنوع: أوديسا التعددية الثقافية ويل كيمليكا - 1

 : من موقع 2094-92-09من متحصل عليه بتاريخ  271 :عالم المعرفة، الكويت: الناشر

http://www.alkarmelj.org/userfiles/pdfs/2-21.pdf. 
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 : مؤسسيالستيعاب االِ  -

سس أوسياسية يشارك فيها الجميع على  جتماعيةنشاء مؤسسات اا إترتكز هذه اآللية على     
  1.  هوية مدنية جديدةكتساب إلى فراد وموافقتهم على تحقيق رضا األإلتي تهدف او ، ثنيةإغير 

  : التالي لجدولاستيعاب في ليات االا آويمكن تمثيل     

 مؤسسي ستيعاباِ  مادي ستيعاباِ  ثقافي ستيعاباِ 
 اتــــــالثقاف تذويب به دــــيقص    
 ةــــــــالثقاف إطار في زةـــــــــالمتمي

 ففي السائدة، بالجماعة الخاصة
 هذه دوـــــــمؤي لـــــــيفض بــــــالغال
 مـــــــــحجض ـــــــــــــخف ةــــــــــاسـالسي
 اتــــــــالكيان بين اتـــــــــختالفاإل

 أن على نــــــــــمؤكدي ة،ـــــــــــــــالعرقي
 األدوات من كـــيمتل امــــــــــــالنظ
 طـالنم ذلك لتحقيق يؤهله ما
 .ستيعاباالا  من

 اتـــــــالهوي صهر إلى دفـــــيه    
 ةــــقائمال ةــــهويال لــــــداخ ةـــــــــالعرقي

  دةــــــجدي هويةكتســـاب من أجل اا 
 هذا في الباحثين بعض يرى وقد

 نجاح مؤشرات حدأ أن الصدد
 التزاوج ادــــزدياا  هو النمط هذا
 بعضها العرقية الجماعات بين
 ؤديـــــــــــــــي وــــــــــنح على ضــــالبع
 هذه بين الحدود كلآت إلى

 .زوالها مث ومن الجماعات

 اتـــــــمؤسس اءــــــــــإنش هــــب دــــــيقص    
 فيها يشارك اجتماعية وأيضا سياسة

 الجماعات مختلف من األفراد كل
 .عرقية غير أسس على

 ستيعاب االا  ليةآ أنماطيبين   :  3جدول 

 والدروس األعراق متعدد المجتمع إدارة في الماليزية التجربةعبد الواحد،  حسين لطفي وفاء : المصدر
 :القاهرة. العراق في واألكراد السودان جنوب في الزنوج األفارقة لحالتي دراسة العربية، للمنطقة المستفادة

 .46  ص ،2090 ،المكتبة المصرية للطباعية وللنشروالتوزيع

 

 

 

                                                           
 .970 -921ص ص  ، مرجع سابق ،محمد مهدي عاشور -  1
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  :التالي  الجدول من يتضح ما اإلثنيات وهذا لدمج الدول تنتهجها سياسات هناك أن كما    

اه ـــــــــــــاالتج
 امـــــــــــــــــــالع

 اتـــــــــــــــــــــــــالسياس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــقتصاالِ  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثقاف

 
 
 متصاص االِ 

 طبقا وسكني اجتماعي اجـــــندماا  -
 .للطبقات

 والثقافة للغة إصالحي تعليم -
 .السائدة

 
 مـــــللتعلي ولصــــلو ا ةـــــــــــــــــــــسهول -

 .الجامعي

 .رــــللتطوي مالية ادــــــــــاعتم -
 .ةــــــوترفيهي صحية جــبرام -
 .لــــــــــــــــــــــالعم في دريبــــــــــت -
 .للتميز المضادة وانينــــالق -

 .ةـــــــــــــمضمون ةيــــــوسياس ةــــــــــمدني حقوق -
 ائدةــــــــالس زابــــلالح ائيـــــــانتق زـــــــــتعزي -

 الحكومية والمناصب
 .االقليات مجموعات مصالح - 

 
 ةـــــــــــالتعددي

 الثقافية ختالفاتاالا  ةـــــــــــــــحماي -
 .والدينية

 .لغات بعدة عالمواإل مـــــــــالتعلي  -

 اجتماعي تأهيل-
 .للمجموعة واقتصادي

 في للمجموعة تمثيـــــــــــــــــــل -
 والعامة الخاصة الوظائف

 ةـــــــــــــــــالسياسي زابــــــــــــــــــــةاألحـــــــــــــمجموع -
  .المستفيدة والمجموعات

 المجالس في اتـــــــــالمجموع لـــــــــــــــــتمثي  -
 الحاكمة واالئتالفات الشرعية

 
 

 عـــــــــــــــــالمن

 زل االجتماعي السكني ـــــــــــــــــــــــالع -
و أة منفصلة ــــــــــمكانيات تعليمياا  -

 غير متساوية 
لى التعليم إد الوصول ــــــــــــــتقيي -

 .الجامعي 
 .ة ـــقيود على الممارسات الديني -

 .ةـــــــــــــــــــــــــــمكرهالة ــــــــــــــــــعم -
ة ــــــــقامود على اإلـــــــــــــــــــــقي -

 . والملكية 
 .السكنان ـــــــقيود على مك -
ات ــــــــــعلى تنظيمود ــــــــــــــــقي -

 .نشاطها  العمل و

ر ــــــوغيأدة ــــــــــــــة مقيـــــة سياسيــــــــــــمشارك -
  .ودةــــــــــموج
 .ةــــــــــــــــالسياسيات ــــــــــــــــــريم المنظمــــــــــــــتح -
 .ةـــــــــــــمنع اوتقييد شغل المناصب الهام -

 
 

 ة ــــــالمشارك
 في السلطة

 .اعيـــــــــــــواجتم سكني لـــــــــــــــــفص -
عالم دارســـــــــــــــــم -  .لـــــــــــــمنفص وا 
 ةــــــــــــمنفصل ةـــــــــــــعلمي اهدـــــــــــمع -

 المقبولين دادــــــــــــــــــــــأع دـــــــــــــــأو تحدي
 .الكومنيونية المجموعات من

 االقتصادية األنشطة -
 .كوميونيا   تنظم
 داخل تكون الخدمات -

 .الكوميون
 للمجموعات محددة عدادأ -
 العامة الوظائف في

 .والخاصة

 ةـــــــــــــــــــــــــللمجموع ةــــــــــــــــالسياسي زابــــاألح -
  .المستفيدة المجموعات و
 تخاذاا  جهات في المشاركة ضمان -

 .القرار
 السياسات ىعل للكميون الفيتو حق-

 .المجموعة على المؤثرة
 الخاصة ةــــــــــــــــاإلداري امــــــــبالمه ستقاللاا  -

 .العامة بالخدمات
 .العرقية  األقليات دمج تجاه الدولة سياسات يوضح:   4جدول 

 مكتبة :القاهرة. واجتماعية وسياسية إحصائية دراسة في أقلية  :خطر في أقليات جار، روبرت تيد : المصدر
 .210 - 291 صص  ،9119 مدبولي،
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ستيعابية التي تتبعها الدول ليات اإلاآل ختالفإ  "غار روبرت تيد" يوضح الجدول هذا من    
متصاص ستيعابية تنفذ عن طريق االا إ، فهناك سياسات لدمج االثنيات في النسيج العام للمجتمع

وأخرى تعمل على دعم التعدد اإلثني عن طريق تفعيل المشاركة السياسية   ،لإلثنياتالتدريجي 
 حــــــيتض سبق مماو  .ات المختلفةــــــستيعاب القصري للجماعلى االا إوسياسات المنع التي تهدف 

 دمج لىإ السعي اللـــــخ من ،ةـالدول داخل االختالفات إلغاء ىلإ تهدف اإلستراتيجية هذه أن
 التي رةـــالسيطو  ودــــالوج لها المراد العامة الهوية إطار في الموجودة العرقية تاالجماع واستيعاب

 1.المجتمع  في المسيطرة الجماعة هوية العادة في تمثل

 آليات تقاسم السلطة : المطلب الثاني

 السلميرساء ودعم عالقات التعايش إلى إ Power Sharingقتسام السلطة اا تهدف آليات     
ه ــــة كل مكون على هويتــــــــــح بمحافظـــــــطر مؤسساتية تسمأ، وفق بين مختلف مكونات المجتمع

ا ــــــساسأام السلطة تقوم قتسإ، لهذا فآليات خرىالتي تميزه عن بقية المكونات األ وخصائصه
غ ــــطر والصياألة من ـــي مجملها على مجموعفوترتكز عتراف بالتعددية اإلثنية، على اإل
حيث  ةـــــدراليية الفــــــار الدولــــــطإالتي تكون في  Intégratifة ــــــــــوالتكاملي Consociatif  التوافقية

 اإلثنية الجماعاتقاليم و مثل مختلف األي عريضة قاعدة ذي حاكم إئتالف على طروم هذه األـــــتق
ف ـــــــــــــة بين مختلــــلمتبادلة اـــــــــمن التعايش والثق او ـــــد جـــــــــــا يولـــــــــــــــمم، ةـــــــــــــــودة في الدولــالموج

حكومية  ئتالفاتإتبني  "م بأنه 1996 تقاسم السلطة سنة "   "Siskفوقد عرّ  ات،ــهذه المكون
 2 ".ثنية في المجتمع جل تنظيم الجماعات اإل أغلب من األفي شاملة 

ثنية هم الجماعات اإلأة حكم ذي قاعدة عريضة تحتوي على وذلك يعني تأسيس صيغ    
 حيث تحظى كل جماعة بنصيب من المشاركة في الحكم على نحو ،الموجودة في المجتمع

                                                           
  9119ولي،ـدبـم مكتبة :القاهرة .ةـــواجتماعي ةــــوسياسي إحصائية دراسة في ةــــأقلي : رـــخط في أقليات ،رجا رتـروب تيد - 1

 .59 ص
 .42ص  ،مرجع سابق ، حنان بن عبد الرزاق - 2
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، ويرى غلبية التعدديةلدائم في حالة تطبيق نظام حكم األستبعاد ايخفف من مخاوفها من االا 
 : قتسام السلطة كأداة إلدارة التعددية اإلثنية يتطلب ما يلياا ن تفعيل أالباحثون 

ندماج داخل جماعات ستيعاب واالا ثنية المتعددة مجبرة على االا أال تكون الجماعات اإل :والأ -
 .قليات ، وهذا يعني وجود قانون حماية األخرىأ

كاسب ن المأ، و للسلطةنفرادي حتكار االا ع القادة السياسيون بعدم جدوى االا ن يقتنأ :ثانيا -
 .كبر بكثير من تلك المترتبة من عدم وجودها أ، قتسام السلطةاا لية آوالمغانم المتأتية من 

حرية والصرامة  ثنية داخل الدولة بقدر من الكاريزمية والن يتمتع قادة الجماعات اإلأ :ثالثا  - 
مة لتقاسم بإجراء التسويات الالز ثناء مواجهتهم لجماعتهم، على نحو يسمح لهم أفي اتخاذ القرار 

 .خرى السلطة مع الجماعات األ

ن شدة ، ألنقساما  اا قل أتسام السلطة يتطلب وجود مجتمعات قن نجاح ترتيبات اا إ : رابعا -
 1.نقسام لية المناسبة إلدارة ذلك االا يجاد اآلإمكانية تؤثر بالسلب على اا  يداخلالنقسام االا 

 : فيالمتعلقة بإدارة التعددية االثنية قتسام السلطة ليات اا آوتتمثل     

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - D٫ Horowitz ٫ op cit ٫ p5.  
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  Décentralisation politique (درالية يالف (آلية الالمركزية السياسية  -2

 : دراليةيالف مفهوم -أوال

دارة التنوع الدولة إل عليها تعتمد اآلليات التي أهممن  Fédéralisme ()تعتبر الفدرالية      
 الفيدرالي حتواءاالا  أسلوب يأتيو  ، بين مختلف الجماعات اإلثنية حتواء الخالفاتاو ، العرقي
 ويقوم راق،ــــــــواألع الجماعات ضيمتن مبادئ ويؤيد يشجع فهو ،والهيمنة ألسلوبل كليا مخالفا
 المشترك للتقاسم واسعا مجاال يقدم فهو والوحدة، ولهذا الهوية بين الحوار أو التفاوض مبدأ على

 .بين مختلف المكونات  والفرص والثروات للسلطة

 اتــــــوالي إلى اإلقليمي زـــــــــــالحي مـــــــــــتقسي طريق عن السلطات على توزيع اآلليةهذه  وترتكز    
 حــــــــــــيصب والية وكل العرقية اتــــــــنقساماالا  مع متوافقة غير أو متوافقة تكون قد مقاطعات، أو
 المحلية السلطات تمكين خالل المجلسين، ومن نظام بحكم السلطة من متماثل قدر لها

 السياسي المركز في للنخب يمكن الذاتي الحكم سلطة من درجة على ستحواذاالا  من واإلقليمية
  1.  المحليين القادة بين الثقة تبعث أن

 بعض طورها التي المختلفة الفلسفية والمبادئ الفكرية المجهودات إلى فيدرالية كلمة تشيرو     
 السلطات و الوطنية الحكومة بين التوازن نوع من إيجاد عن بالبحث اهتموا الذين المفكرين

                                                           

()- درالية يفالالتينية   تدل الكلمةFoedus مجموعتان التوافقي الذي تشكل بموجبه  العمل على التاريخي أصلها في 
 عالقات محل التعاون عالقات بإحالل تتميز و للدول الدستورية األشكال أحد فهي مشتركا، سياسيا كيانا أكثر أو سياسيتان

 مشترك لجهاز سلطتها من جانب عن دولة كل فتتنازل اإلمكان، بقدر العالقات هذه من تحد األقل على أو التبعية والهيمنة 
دستور الفدرالية وتعتمد  يحددها التي المسائل في واستقاللها اتهبسلطا دولة كل تحتفظ أن على محدودة أو واسعة سلطات يخول

من اجل التوفيق بين مختلف الفروقات الدينية  الفدرالية عادة في الدول كبيرة الحجم او الدول متعددة االعراق والهويات وذلك
 .سياسية  ال مركزية -اتحادية   -تعهدية،   :مثل عدة تسميات الفدرالية مصطلح على أطلق والثقافية واللغوية البارزة وقد

  : المرجع
Ibrahim Najjar, Ahmed Zaki, Youssef Chellalah, Dictionnaire juridique, Français-Arabe . Liban: Edition Librairie du 
Liban  ٫  1983, P.137. 

جامعة .)رسالة ماجستير ."اليوغسالفي النموذج في دراسة :الفدرالية الدول في االنفصالية الحركات" حاجيات  رابحة - 1
 .77، ص(  2007قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية،  :الجزائر
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 les Communautés deالقاعدية والتجمعات (l’Etat central)المركزية  الدولة بين المحلية،

base للدولة التنظيمي البعد تتجاوز فالفدرالية ،واالختالف الوحدة بين واالستقاللية االندماج بين  
 .الثقافية  و االقتصادية اإلنسانية النشاطات االجتماعية و العالقات لتشمل تتعداه و

  ةـــــــــــــــــدرالييالف ريــــــــــــــــــــمنظ ارـــــــــــــــــكب من وهو " "Georges Scelleسيل جورج رىــــحيث ي    
 حتياجيناالا  بين يوفق البشرية تمعاتلمجا لتطور ثابت قانون عن عبارة() الفيدراليةأن 

 ةــــــــالرغب و جهة من ذاتيتها قــــــــــــــتحقي جلأ من ةــمجموع لدى والحرية ستقالليةلالا  المتكاملين
  . أخرى جهة من الجماعات بين األوسع التضامن لتحقيق ضرورية سلطة فرض في

 الفيدرالية حول نظرية طور من أول )Althusius" 9992 - 9978 "(الثوسيوس  يعتبرو     
 ذلك ددها بعدــــــــــــح و ،اعيــــــــــــــــــــاإلقط مـــــــــــــــالتنظي نمط تجاوز بغية الدولة تنظيم أنماط من كنمط

"   "A.Hamiltonونـــــــهاملت. أو  "J.Jay"  جاي. جو  "G.Madison" ماديسون. ج كل من 
 يجب كان التي ادئــــــــالمب  9188 -9181سنة   "The federalist"  :رــــــــالشهي مـــــــبهكتا في
  أمة-دولة تأسيس فكرة على هؤالء دافع حيث، الجديدة األمريكية الفيدرالية عليها تبنى أن

 1.قوية  مركزية بسلطة مزودة

                                                           

 ( )- لية مستقلة بذاتها آن الفدرالية هي أدرالية ، حيث يعتبرون يبعض الباحثين بين استراتيجية اقتسام السلطة والف ميزي
لى إستناده إدرالي ومدى ين طبيعة التقسيم الفأال أى ، أة ، ومع االعتراف بوجاهة هذا الر ليات اقتسام السلطآلية من آوليست 

غلب حاالت الدول أنه في ، ألليات اقتسام السلطةآلية من آدرالية يعتبار الفاي ف ساسثنية هو األعتراف بالكيانات األاأل
اقليم ، وهذا مايجعل  -عرق -دين  -لغة  : ثنية ، سواءا كانتحد العوامل اإلألى إدرالية مستندة يتي التقسيمات الفأ، تالفدرالية

 .ايضا اعتبار الفدرالية كآلية من اليات اقتسام السلطة له مبرارته  من
 .977ص  ،سابقمرجع  مهدي،محمد عاشور   : المرجع

 
 . 49ص ، مرجع سابق ، حاجيات رابحة - 1
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 دستوريين مستويين من مركبة دولة بأنها " Hugues Portelli" بورتيلي هيغاز ويعرفها    
 استقالل لها األخيرة هذه الدول الفدرالية، أو الوحدات الفدرالية واآلخر الدولة أحدهما : بارزين
 1" .العليا الغرفة عبر الدولة مستوى على ومشاركة ميدانها في تشريعي

 السلطة في المشاركة من نوعا يشمل سياسي نظام إلى يشير ،درالييف نظام عن الحديث إن    
 حصة الـــــــــــــين نظام وكل ،المقاطعات اتـــــــــــحكوم و مركزية حكومة نظامين من تتكون التي
 2.المعينة  لمتطلباتها طبقا تحدد التي المالية الموارد من

من سيادتها لصالح الدولة  هي تجمع لعدة دول تتخلى عن جزء:  الفيدراليةوعليه فإن     
عداد القوانين، وفق مبدأ المشاركة، مع إقليمية في ، والتي تشارك الواليات االِ الفيدرالية

 3. ا في نفس الوقت باستقالل ذاتي واسع يمكنها من تسوية مسائلها الخاصةــتمتعه

 :اإلثنيدراة التعدد إدرالية في يلية الفآدور  -ثانيا 

حيث  ،اإلثنيالناجحة للتعدد  اإلدارةليات التي تساهم في هم اآلألية الفدرالية من آتعتبر     
ينظر للفيدرالية عموما باعتبارها آلية أكثر فعالية في تسيير التنوع في السياقات المتعددة 

(  Bose  9119) -( Ghai 9118)  :مثالأكده العديد من الباحثين من أ ، وهذا ما 4األعراق 
( 1998 Young)  حيث يؤكد"Bose "نه من المفيد العمل معا الزدهار ديمقراطية تعددية أ

 . اإلثنياتدرالي والذي يعتبر حال تفاؤليا للدول المتعددة ي، وال يتأتى ذلك إال بإقامة نظام فقوية

                                                           
1 - Hugues Portelli, "Droits constitutionel ", Serie hupper cours, Normandi Roto IMP ٫ 3ème Ed . Paris٫ 1999, PP 
17-18.  

  2005خريف عدد ،  05عددال : ، كندا الفدرالية االتحادات مجلة ،"وقصورها مرونتها مبادئها، :الفدرالية " ، وكليرا سلين - 2
 . 7ص

3
  .241ص ،2004 ،مكتبة لبنان : بيروت .قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية، حمد سعيفان أ - 

4 - Daniel Rodrigues٫ Fédéralisme, conflit ethnique et sécessionnisme : Le fédéralisme comme instrument de 
sécession non-violente : obtenu le 02/10/2014 on parcourant le site: 

http://popups.ulg.ac.be/1374-3864/index.php?id=903 
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نسان ارتبطت بمبادئ الدفاع عن حقوق اإلدرالية ين الفألى إويذهب هؤالء الباحثون     
 دراليةيوالمحافظة على الهويات والخصوصيات التي تميز مختلف مكونات الدولة الف واألقليات،

درالي هو المجتمع التعددي السياسي الناتج عن مجموع المكونات العرقية الطائفية يفالمجتمع الف
قرار بالتعددية المجتمعية على أساس كونها تعددية فعندما يتم االا  .اإلثنية التي تشّكل الدولة

ألف ـــــا يتــــدراليييجاد مجتمعا  ففهذا يعني اا  ،ويعطي لكل مكّون مجتمعي إقليما سياسيا ،اتمكون
وبهذا . السلطة  -األرض  -اإلثنية : و يستند كل واحد منها إلى ثالثي  ،من مجموع مكوناته

( الهوية)زج بين األصل جتمع المجتمعات السياسية التي تميكون المجتمع الفدرالي هو م
لتشكل وحدات سياسية تامة وشبه سيادية، وهذا ما يساهم في تكوين الدولة  ،واألرض والسلطة

  1. درالييالتوافقية التي يوجبها المجتمع الف

وازن بين ــــــــــــق التـــــــــدرالي شبه السيادي وشبه المستقل يتطلب نظاما توافقيا يحقيفالمجتمع الف    
راف  وهي ــــــــــــــطافظ على مصالح جميع األـــــــــــويح ،ةـقليميو مكوناتها االا درالية يمركز الدولة الف

دارة يبتوزيع السلطة والثروة على مختلف المكونات المجتمعية للدولة الف تتم إالصيغة ال  درالية وا 
قيق هذا التنوع في العادة أفضل وأكثر فعالية في إطار الالمركزية السياسية التي تسمح بتح

قاليم تزم بتحقيق العدالة بين مختلف األيحترم الحقوق والحريات ويل ،مركز ديمقراطي عادل
  2. ثنياتاإلو 

دة و التنوع على أرض واحدة لية الفيدرالية تساهم في تحقيق التعايش بين الوحآن إلذلك ف    
الد ـــــــــــــــــلى تحقيق وحدة البإدف ــــــــــــــالوقت الذي ته لى جنب بصورة منسجمة، أي أنه فيإجنبا 

على أساس الخيارات الحرة للمواطنين، تعترف دون لبس بالخصوصيات األثنية سواءا اللغوية 
د ـــــــــــــــــاج األجزاء واستقاللها في آن واحــلى تحقيق إندمإدف ــــــــو الثقافية، فالفيدرالية تهأالدينية 

الح االقتصادية ـــــة للمصـــــــــة المناسبــــــــــــــــصوصيات، و توفير األرضيمن خالل اإلقرار بهذه الخ

                                                           
 .78ص  ،مرجع سابق حنان بن عبد الرزاق،  - 1
  .99ص ،2097مؤسسة فريدريش إيبرت،  : بغداد . العراقالفدرالية والالمركزية في  ورقة سياسات حمد،أعبد الجبار  - 2
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جل أدماج بين األقاليم و المناطق من و السياسية و االجتماعية المشتركة، لتسهيل عملية االن
 1. مواصلة بناء الدولة وتحقيق التنمية

 : مبادئء هيثالثة ثنية وخصوصياتها يقوم عل درالية كنظام يعترف بالتعددية اإلوالف    

 : مبدأ الوحدة -أ

 :تظهر هذه الفكرة بوضوح في كيان النظام الفيدرالي في شكل     

 .الشعب و الجيش و اإلقليم و الجنسية وحدة -

طبيعة العالقة بين الحكومة المركزية و حكومات األقـاليم األعضـاء، وكـذلك فـي السياسـة  -
 للدولة الفيدرالية، وتظهـر مظـاهر الوحدة فـي الهيئـات الدسـتورية العليـا للدولـة الفيدراليـة الخارجيـة

حيث تتمتع الدولة . كمـا تظهـر فـي بـروز الدولـة الفيدرالية كدولة واحدة على الصعيد الدولي
ـذه الوحـدة عـدم ومـن مظـاهر ه الفيدرالية بالسيادة الخارجية الكاملة وجزء من السيادة الداخلية

غلـب الدسـاتير الفيدراليـة علـى وحـدة كيـان الدولـة أ نفصـال، حيث تؤكدقـدرة الواليـات علـى االا 
 2.حتمال االنفصال الفيدراليـة و تمنـع اا 

 : مبدأ االستقالل الذاتي -ب

قي وبحقها ـــقاليم الدولة االتحادية باستقالل ذاتي حقيأرتكز هذا المبدأ على ضرورة تمتع ي    
 درالييالف ساسية للدستورية، ولكن بشرط احترام المبادئ األدارة شؤونها الداخلية بكل حر إفي 

قليم، وبالتالي إلخصوصيات الثقافية والدينية لكل حيث يتيح هذا المبدأ سن القوانين حسب ا

                                                           
1

من  92/90/2094متحصل عليه بتاريخ  تجسيد لتعايش مفهومي الوحدة و التنوع على سطح واحد،: الفيدراليةجبار قادر  - 
 : موقع

.http://www.alhiwartoday.net/node/6842 

نسان المنظمة العربية لحقوق اإل : القاهرة. لقيام الدولة المدنية في اليمن اھالفيدرالية وضرورات ،محمد عبد الرقيب نعمان  - 2
  : من موقع 99/90/2094بتاريخ متحصل عليه .  9ص ، 2092

 .http://www.hritc.net/cairo/hritc7.pdf 
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دارة إموعة اقليمية التي تتيح لكل مج درالية المناطقيةيالفصل بين الثقافة والسياسة من خالل الف
 1.خرى وعات األشؤونها الثقافية دون التعدي على شؤون المجم

 : مبدأ المشاركة -ج

 ة الفيدراليةــــالدول ـزة فـي تكـوين إرادةـــيمة مــــهو مشـاركة األقـاليم باعتبارهـا كيانات دسـتوري    
د ــــــــالذاتي، فضال عن ذلك يساع سـتقاللرتبـاط بـين مبـدأي الوحـدة و االا مما يحقـق التوافـق واالا 

دولـة الموحـدة، فالدولـة الفيدراليـة ال توجـد إال إذا سـاهمت الفي ظهور الدولة الفيدراليـة بمظهـر 
ستنادا إلـى الدسـتور ممثليها في إعداد القرارات والقوانين، اا  الجماعـات المشـتركة بواسـطة

ازن دقيـق بـين متطلبـات المصـلحة العامـة والمصـالح الذاتيـة الذي يعبـر عـن تـو  الفيـدرالي
اون ـــــــــــــاس التعــــــــالتوازن الذي يقوم على أس عتبر تجسيدا لهذات ن مشـاركة األقـاليمإ، فـلألقاليم

 2.بين المركز واإلطراف و لـيس التبعيـة 

 : المجتمعي في الدولةختالف دارة التنوع واالِ إدرالية في يدور آلية الف -

 إلدارة التعددية اإلثنية، حيث يؤكد اال  فعّ  و مالئما   مدخال تعتبر الفيدرالية أن فيه الشك مما   
توزيع  حدود مع تتوافق الفيدرالية قاليم الدولةأبين  الحدود كانت إذا نهأ على أنصار الفدرالية

 ال لضبطكجهاز فعّ  تعمل أن يمكن الفيدرالية نإف اللغوية، أو الدينية أو العرقية المجتمعات
  3. الصراعات 

                                                           
، ص  9111دار الساقي  : لبنان.  المجتمعات المنقسمة وكيف تستقر : التعدد وتحديات االختالف، دانيال برومبرغ  - 1

 .299- 290ص
  .1-9ص ص  ،سابقمرجع محمد عبد الرقيب نعمان  - 2
  2000 -9119 وتتارستان الشيشان تجاه الروسية للسياسة مقارنة دراسة العرقية، والجماعات الدولة ، احمد، الحافظ عبد - 3

 .48 ، ص2005 واإلستراتيجية ،  السياسية الدراسات مركز :رة ھالقا
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 قـــــــوالتوفي ةـــــــللتسوي ةـــــا الالمتناهيــــــقدرته في الفيدرالية عبقرية تكمن "Burgess" فحسب    
 1.الدولة  داخل السياسي التنفيس على الحصول في المتنافسة،و  المتنوعة الجماعات بين

 :النقاط التالية درالية فيييجابي آللية الفالدور االا  جمالإو يمكن     

ها ـــــبهويت شـــــــالعي في حقها و اــــبوجوده اـــــــدستوري اــــــعترافإ اتــــــة لألقليـــــــدرالييالف قـــــتحق -9
  Identity Politic.2 بالهوية السياسية  1994 سنة Gutman قوتمان عنها والتي عبر

تحادية الواحدة خصوصا هذه اآللية تمكن مختلف اإلثنيات من التعايش في كنف الدول االا  -2
يساهم  وهذا ما ،الدينية واللغوية لكل مجموعة ،حترام الخصائص الثقافيةإشاعة وجوب إمع 

 . لى تنمية شاملةإالذي يتحول تدريجيا  ستقرار السياسيشاعة االا إبدوره في 

الفيـدرالي علـى منـع حـدوث مـا يهـدد كيـان الدولـة، مـن جـراء المنازعـات يساعد إتباع النظـام  -7
 .المختلفةالتـي قـد تنشـب بـين المكونات 

يخفف إتباع النظام الفيدرالي من الواجبات الكثيرة المرهقة الملقات على عاتق الحكومة  -4
 .ياسـاتها الخاصـة التـي تراها مناسـبةالمركزية، حيث تسـمح هذه اآللية لألقـاليم إجـراء تجاربهـا وس

إن سـيطرة الحكومـة الفيدراليـة المركزيـة علـى المصـالح العامـة وتـرك المسـائل المحليـة  -9
 .، يؤدي إلى دعم الترابط والتفاعل بين األجزاء في الشـؤون الخارجيـة والقضاـيا الوطنيـة لألقاليم

حتالل مكانة إجل أقاليم، من التنـافس االيجابي بـين مختلف األتمكن هذه اآللية من خلـق  -9
 .محترمة داخل الدولة مما يساهم في تطور الدولة ككل 

في عزل الصراع اإلثنى عن تهديد الدولة بأكملها، حيث  قاليم الفيدراليةيساعد زيادة عدد األ -1
ة األولى ـــــــــــــالجمهوريأثناء  اـــــــــــفى نيجيريل حدود اإلقليم الفيدرالى، فمثال  ـــــــه داخـــيقوم بعزل

                                                           
 9 .ص  ،مرجع سابق محمود، العينين أبو - 1

2 - ARTHUR W. MCMAHON, Federalism Mature and Emergent, Double Day and Company, New York, 1995, P6. 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.healthgrades.com%2Fphysician%2Fdr-arthur-mcmahon-w2mb4&ei=ZDotVfzKEYfXauHHgPAF&usg=AFQjCNGDXVwgSyrRUnfDmJB57BIsuVdUYg&bvm=bv.90790515,d.d2s
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ون من ـــتتككانت البـــــالد عندما ة بأسرها ـــــكانت النزاعات اإلثنية تهدد الدول( 9199 – 9190)
زيادة عدد األقاليم الفيدرالية بعد و لكن فى الجمهورية الثانية والثالثة، و أقاليم فيدرالية،  ثالثة

، كمسألة تطبيق دون غيره ديد من القضايا اإلثنية مقصورة على إقليم فيدرالى واحدأصبحت الع
 . ألقاليم الشمالية فقط التي اقتصرت على ا الشريعة اإلسالمية  

ن هـذ النظـام ينمي االحساس بالمواطنة والوالء للدولة ككل، فإعطاء األقاليم حق المحافظة إ -8
تي تمثلهم على المستوى قاليم للدولة الوالء مواطني هذه األ، يقابله على الهوية الخاصة بها

 .نهم يحملون هويتها أنها تدافع عنهم بما الخارجي أل

اعات ـــــاعات وليس بين الجمــــــــــل الجمافس داخـــــــــــة على تفعيل التنـــــــــليتساعد هذه اآل -99
دارة االختـة التي يتطلبــــــــــــكلفمر الذي يوفر على الدولة الجهد والوقت والتاأل  الفـــــــــــها تسيير وا 
يقلل  ،مورها بعيدا على تدخالت المركزأتقالل لمختلف الجماعات في تسيير سعطاء االا ن اا أل

  1. نفصالو خطر االا أط المتواصل على السلطة المركزية حتماالت الضغمن اا 

 : لية الفدراليةآنقد  -

ي ــــــــــــدد اإلثنـــــــــــــدارة التعإاآللية في  هذــــــــــــــابي الكبير لهــــــــــــيجانب االا ـــــــم من الجــــعلى الرغ      
ما نفصال، نظرا لاالا  تجاه األولى الخطوة هي الباحثين بعض نظر وجهة منالفيدرالية  أن إال

 وموارد وحكومة دستور هويتها، مع وجود حمايةدرالية من استقاللية في يقاليم الفتتمتع به اآل
ركان، ويمكن ة األمكتمل Nation stateوهذا ما يجعلها دولة قومية مستقلة  بها، خاص وعلم

 :لية الفدرالية في النقاط التالية آخذ على آتسجيل بعض الم

 قدرتها في ثقة أكبر و المتميزة شعورا المجموعات تكسب لألقاليم المتزايدة االستقالليةن إ -
بطريقة  دراليةيالف تطبيق تم فإذا ،وتفوقها على الصعيدين المادي والمعنوي تميزها حماية على

على وحدة الدولة  اشكل خطر مما ياالنفصال، لى المطالبة بإ ؤديتقد  انهإ، ففعلية ديمقراطية
                                                           

1
 - Horowitz, Donald, "The many uses of Federalism", Duke law school legal studies, Durham, Vol 55, no 153, 

March 2008, p.p. 106 - 107. 
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 ةـــــــــــــفترة طويل إثر والمتعدد القوميات ثــالحدي الفدرالي مـاتحاده اإلثيوبيون اعتمد عندمالذلك 
 شرطية بنود إدراج على فقد حرصوا ،األهلية الحروب من وسلسلة الواحد الحزب ديكتاتورية من
 1.نفصال باالا  القانوني الحق حول الجديد الدستور في

على العكس ، هذه اآللية تصلح إلدارة الجماعات اإلثنية غير المتداخلة مع بعضها البعض -
مكانية إبسبب  قليمثنية المتداخلة في نفس اإللصعب تطبيقها إلدارة الجماعات اإلنه من اإف

حداث عنف أمما قد يتسبب في اندالع ، قليميقلية على المستوى اإلغلبية على األسيطرة األ
 2.شكاليات في التسيير إو ظهرت أذا قلت الموارد إخصوصا 

  :التوافقية القتسام السلطة  اآلليات -1

 لياترتكاز هذه اآلاخالل  فمن االثنية، دارة التعدديةإفي  تلعب اآلليات التوافقية دورا كبيرا    
 مجتمعيا البلدان المتنوعة في السلطة ممارسة أشكال من كشكل( )التوافقية  الديمقراطيةعلى 
 إشراك فعملية لذلك  .السياسية األزمات في وتواتر الوطنية، ضعف في الوحدة من تعاني التي

                                                           
1  -  BATKUS (V. O.), the Dynamic of Secession, Cambridge, Cambridge University Press, 1999٫ p 8 . 
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( )- الديمقراطية التوافقية. consensual democracy  : المكونة  الفئات بين عليها التوافق يتم للحكم صيغة هي
من التنافس  بدال النخب، مختلف بين والوفاق التعاون خالل من النزاعات إلدارة إستراتيجية هي بمنزلة الصيغة لألمة، هذه

 بين الفاعلين التعاون إلى تحتاج الصيغة وهذه األقلية موافقة بدون األغلبية من قرار يتخذ فال باألكثرية، القرارات واتخاذ
 .جماعية لصياغة قرارات السياسيين

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت. والدولية السياسية المصطلحات معجمر، ھحسين ظا :المرجع 
 .991، ص2099

 من واسع ائتالف : خصائص أربع إلى التوافقية استنادا الديمقراطية تعريف يمكن"ويقول أركانها خالل من ليبهارتيعرفها و  - 
 تستعمل المتراضية،التي األغلبية أو حكم المتبادل التعددي،والفيتو المجتمع في الهامة القطاعات كافة من السياسيين الزعماء
 شؤونه إدارة في قطاع لكل االستقالل من  عالية السياسي،درجة للتمثيل كمعيار الحيوية،النسبية األقلية لمصالح إضافية كحماية
 ." الخاصة الداخلية
  2009معهد الداسات االستراتيجية، : بيروت. (حسني زينة تر)الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد ارنت ليبهارت، :  المرجع
 .41ص 
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 القرار السياسي صنع في جماعات ضغط وأحزاب أو أكانت إثنيات  سواء مختلف المكونات
 .هلية ألى مواجهات وحروب إيعد ضمانة جيدة إلدارة هذا التنوع وتفادي االنزالق 

ة ـــــــنتخابيات والنظم االا ــــــة من اآلليـــالتوافقية لتقاسم السلطة على مجموعالمقاربة ترتكز  و    
  : شراك مختلف مكونات المجتمع في الحكم والمتمثلة فيإن من التي تمكّ 

تتيح فرص المشاركة في السلطة ألغلب  واسعةو  ))كبيرة ئتالفية إحكومة  يجادإ -9
 .المكونات المجتمعية في الدولة 

  .األكثرية قاعدة من بدالالنسبي التمثيل تعتمد على  2-

 ةــــــــــن المشارك، ألد قرارات األغلبيةـــــضات ـــــــــاألقلي لحماية كوسيلة المتبادل تتميز بالفيتو 3-
ات ــــــذه المجموعـــــــه لذلك تعطى ،اتــــــــــة مصالح األقليــــــــــتكفي وحدها لحماي ئتالف الاإل في
 .الحيوية األهمية الميادين ذات في النقض حق

ة ــــــة الثقافيـــــــالمحلي الشؤون في ةــثنيات اإلــــــــــة للمجموعــــــذاتي ات بإدارةـــــــــهذه اآلليح ــــــــــتسم 4-
 1(.االستقالل القطاعي)واالجتماعية واالقتصادية 

 : ثنية فيما يلياهم في إدارة التعددية اإلليات التوافقية التي تسهم اآلأوتتمثل     

 : Grand Coalition الكبير ئتالفآلية اإل  -أ

 "بقوله  ليبهارت عنه التوافقية، حيث عبر المقاربة في األساسية السمة  الكبير ئتالفاإل يعد    
 البلد، ومن لحكم واسع ائتالف في تتعاون التعددي المجتمع قطاعات لكل السياسيين الزعماء إن

                                                           

 - الزعماء إن"بقوله ليبهارت عنه التوافقية، وعبر الديمقراطية في األساسية السمة الكبير االئتالف يعد:  اإلئتالف الكبير 
 فيها ينقسم التي الديمقراطية ،والذي يقابله نمط البلد لحكم واسع ائتالف في تتعاون تمع التعدديلمجا قطاعات لكل السياسيين
 من لعل للمناقشة عدة قضايا تطرح الكبير اإلئتالف سياق وفي واسعة ومعارضة هزيلة أكثرية بتأييد تتمتع حكومة  إلى الزعماء
 .اإلئتالف وظيفة-  ج االئتالف شكل - ب  .االئتالف حجم-ا  :أهمها

ص  2009أرنت ليبهارت الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد تر حسني زينة بيروت معهد الداسات االستراتيجية  : المرجع
48 . 
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 أكثرية دـــــــبتأيي تتمتع حكومة إلى الزعماءه في ينقسم يذال الديمقراطية بنمط ذلك مقابلة الممكن
 1. "واسعة  بسيطة ومعارضة

  :أهمها من لعل للمناقشة عدة قضايا تطرح الكبير ئتالفاإل سياق وفي

 .ئتالفاإل وظيفة- ئتالف اإل شكل -ئتالف اإل حجم

 .ئتالفاإل  حجم -2

كبر أكلما كبر حجم االئتالف بظم ف دارة التعدد االثني،إ في اماه دور ئتالفاإل يلعب حجم    
ي ـــــــــــرار السياســــــــستقق االا ــــــــــــــم ذلك في تحقيــــــــــــــ، كلما ساهقدر ممكن من الجماعات المختلفة

 نظرية خالل من أهميته في الدولة، نتيجة تفعيل التعاون والشراكة بين هذة الجماعات، وتتضح
 يرون المباراة ال ،البعض بعضهم يعرفون ال اللذين اإلفراد نإف المبدأ لهذا تبعا المباراة، إذ

نما حصيلة  المجتمع في جدا عالية السياسية المخاطر إن مشترك، وبما عائد ذات صفرية، وا 
 حلول لىإ والتوافق للوصول العتداللقويا  حافزا تعد الحكم في ن توسيع المشاركةإالمتعدد، ف

  . طرافاألمن لجميع األ وسط وضمان

  :ئتالفاإل  شكل2- 

 شكالأ المتعدد، حيث هناكإلدارة المجتمع  الكبير ئتالفلإل واحد مؤسسي شكل هناك ليس    
 األحزاب يمثلون أعضاء سبع السويسري الفيدرالي يضم المجلس سويسرا ففي ،منهمختلفة 

ئتالفية اإل اللجنة داخل مةااله القراراتتتخذ  النمسا المختلفة، وفي واللغات الرئيسة والمناطق
 ن نفوذإهولندا ف شتراكيون، وفيواالا  الكاثوليك تمثيل فيها يتساوى التي الدستورية غير العليا

 اإلشارة ة، وتجدرــــالوظيفة االستشاريله دور حاسم يتجاوز  واالقتصادي االجتماعي المجلس
 مــــــــله دور حاس و ملكي،أرئاسي - ه برلمانيــــــــكون حيث من السياسي امـــالنظ طبيعة إن إلى
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 النظام من التوافقية للديمقراطية مالئمة قلأ الرئاسي الكبير، فالنظام ئتالفتكوين اإل عملية في
 . القطاعات كل بتمثيل يسمح وزراء منتخب مجلس لوجود البرلماني

 : ئتالفاإل  وظيفة3-

 : فيمايلي  أبرزها تحديد يمكن ةيدعد وظائف لالئتالف    

 وظيفة توضيح يمكن :بقوله ليبهارت إليه اإلجماع حيث أشار قاعدة على بالحكم القيام 
األكثرية، حيث يؤكد  باإلجماع وحكم الحكم هما متنافسين، مبدأين سياق في الواسع ئتالفاإل
 .حكم األكثرية من ديمقراطية أكثر المواطنين كافة بين الواسع تفاقاالا  إن
 والتوفيق بين مختلف اإلثنيات  حافز لالعتدال تشكيل الحكم و في تفعيل المشاركة. 
 زام مختلف اإلطراف الداخلة فيه بقطع صالتهالإالوطنية عن طريق  ضمان الوحدة 

 .وتحقيق اإلجماع الوطني التوافقية جل إنجاح العمليةأمن  بالخارج

ق النقض المتبادل ـــعضائه بحأئتالف كبير واسع يتمتع إوجود  بأن  " "LIJPHARTويرى    
من خالل تمكينها من صوت  ،ثنية الصغيرةحزاب والمجموعات اإلنه تفعيل عمل األأمن ش

 1.و الحكومة على السواء أافئ في المداوالت داخل البرلمان كتم

 :propositional représentationآلية نظام التمثيل النسبي  -ب

 نتخابي يضمن التمثيل النسبي للجماعات المختلفة في السلطة التشريعيةتقوم على نظام اا     
ة ــــــــــمجموعل ـــــكرف ـــــا من طــــل عليهـــــص المتحصــــام الحصـــــق نظـــــوف ،ةـــــف العامــــــــــوالوظائ

ودة ــــــثنية الموجاإل اتــــــــالمكون ة جميعــــــــــــة مشاركـتتيح هذه اآلليفي االنتخابات العامة، حيث 
في المؤسسات السياسية  واالجتماعي السياسي وثقله حجمه حسب كلّ  ،في الدولة وحتى خارجها

نما أخرى دون جهة على وتشكيل الحكومة الدولة قامة مؤسساتإتصر تق، فال للدولة  تكون وا 
 أن تبعد ةــــــالعملي هذه نأــــش ومن . اإلطراف بين واإلدارية الحكومية للوظائف محاصصة هناك
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 التمثيل نأ بيد يـــــــالسياس امــظالن أعباء من فــوالتخفي اكلـالمش من رــــــــالكثي عن رارـــــــالق عـــــــصن
 الرفض أو ولـــــــالقب لـــــــتحتم راراتــــــــن القأ إذ ر،ــــــأو التأثي وذـــالنف قــتحقي يضمن ال يـــــــالنسب
 .وخاسرين  رابحين وجود من مفر فال  إجماع ثمة يكن لم فإذا

( (List PRالنسبية،  القائمة نظام وهما النسبي، التمثيل نظم من رئيسيان نوعان وهناك    

 دوائر وجود النسبي التمثيل مانظ تنفيذ يتطلبحيث  (STV) المتحول الواحد الصوتونظام 
 واحدة انتخابية دائرة برمته البلد يشكل كهولندا البلدان بعض فيف التمثيل، متعددة انتخابية
 الـــــالبرتغ أو األرجنتين في اـــــكم أخرى، دانـــبل في االنتخابية الدوائر التمثيل، وتستند متعددة

 واحدة انتخابية دائرة المحافظات من واحدة كل تشكل القائمة، حيث اإلدارية التقسيمات إلى
 ةــــــــعالق ال األحجام ةـــــــــمتفاوت ةــــــــــــانتخابي دوائر هناك اــــــــــإندونيسي في اــــــالتمثيل، بينم متعددة

 : لية علىوترتكز هذه اآل  1. اإلدارية بالتقسيمات لها

 بمقعد الفوز لضمان الالزمة األصوات من األدنى الحدي تعني تال :QUOTA نظام الحصص  -
 هاري حصة من كل وتشمل النسبي، التمثيل نظم ظل في انتخابية دائرة كل في واحد تمثيلي
 2.إمبيريالي وحصة دروب وحصة

توفير بعض الحقوق والضمانات لمختلف المجموعات اإلثنية  : VITOحق النقض المتبادل  -
هي كلمة التينية  ، Veto الكبيرة وكلمةفي مواجهة المجموعات اإلثنيات وخاصة الصغيرة منها 

ع قد ال يكون ـرير أي قرار أو تشريــــــاض وعدم تمـــــجهإق في ـــــــوهو الح "سمحأأنا ال "وتعني 
ر ــــق تمريـــــن هذا الحــولكن في نفس الوقت ال يضم، في صالح الجماعة التي لها حق النقض

وتساهم آلية حق النقض المتبادل تأمين المصالح الحيوية لكل جماعة ، أو تبني مشروع معين
، وهذا ما يساهم في صنع غلبيةمام تصويت األأقلية من الصمود األوتمكن في نفس الوقت 

 .قلية منها وخاصة األي طرف قصاء ألأالقرار التوافقي الذي يخدم مصالح الجميع دون 
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 في هو كما رسمي وغير النمسا في هو كما رسميا يكون قد الفيتو أن إلى اإلشارة وتجدر    
 1. عليها دستوريا متفق قاعدة أو مكتوب غير عرفيا تفاهما يكون قد نهأ هولندا، كما

 : ساسيينأويتفرع نظام التمثيل النسبي بدوره الى نوعين 

  :نظام القائمة النسبية - والأ

 واحدة كل في المرشحين من لقائمة سياسي حزب كل تقديم على النسبية القائمة نظام يقوم    
 وزــــيف حيث األحزاب، لصالح قتراعباال الناخبون ويقوم التمثيل، متعددة االنتخابية الدوائر من
 الناخبين أصوات من حصته مع تتناسب االنتخابية الدائرة مقاعد من بحصة سياسي حزب كل

ة ـــالقائم على التسلسلي ترتيبهم بحسب وذلك ،األحزاب قوائم على المرشحون باالنتخاب ويفوز
على أنه السالح األخير المتوفر لألقليات في نظام اقتسام المتبادل وقد تم وصف حق النقض 

محافظة على مصالحها يوفر لها ضمانات متينة لل ، حيثالسلطة في المجتمعات المنقسمة إثنيا
 2. غلبية في مواجهة األ

 : STVآلية الصوت الواحد المتحول  -ثانيا 

 لـــالتمثي متعددة ةـــانتخابي رــدوائ ودـــوج أساس على ولـــالمتح الواحد الصوت نظام يقوم    
 ةـــــاألفضلي بــــحس بالتسلسل راعـــــــاالقت ورقة على نـــــــالمرشحي بترتيب الناخبون ومــــــيق ثـــحي

 كافة ترتيب الناخبين من يطلب ال اختيارية، حيث الترتيب عملية تكون غلب األحوالأ وفي
 تااألفضلي وعد فرز من االنتهاء بعدو  ،فقط واحد مرشح اختيار أرادوا إن ولهم ،المرشحين

 .الواحد المرشح النتخاب المطلوبة األصوات عدد تحديد يتم االقتراع، وراقأل األولى
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  (segmental Autonomy )القطاعي  ستقاللاالِ  -ج

ثني وع اإلــــدارة التنإرة في ـــــة كبيــــفاعلي اة ذـــــــــدراليية الفــــالل القطاعي في حالــــستقون االا ــيك    
إثنيـــــة  ةــــــــمجموع كل تركيز ة، بمعنىــــاإلثني االنقسامات مع القطاعية االنقسامات توافقت إذا
 في اـــــــلنفسه ةــاألقلي مــــــحك ذا يعنيــــــوه ،رىـــــــاألخ اتــــــالجماع عن اــــــوانفصاله نـــــمعي مــــــإقلي في

 ةــة واالجتماعيـــدارة شؤونها المحلية المتعلقة بالنواحي الثقافيإ، بواسطة ة التي تشغلهاـــــــالمنطق
ل ـــــــــتعم نهاي ألــــالقطاع اللــــــاالستق الـأشك من الـــشك اإلثنية ةــــدرالييالف ةــوتعد آلي ،واالقتصادية
 منحتو  ،اتـــــاإلثنيمختلـــــف ب مع توزيع ـــــتتناس ةـــــات جغرافيعـــــــقطا لىإة لـــــم الدو ــــعلى تقسي

 درالييالف البرلمان ناحية، وتضمن لها التمثيل النسبي في من الال في شؤونها الخاصةـــــستقاا لها 
  1 . أخرى ناحية من

و بتعبير آخر تقاسم السلطة التوافقي أحد أثني التوافقية إلدارة التنوع اإللقد كانت اآلليات     
دارة التنوع اإلثني غير أن هذا عتماد عليها إلستناد واالا كانيزمات التى تم االا يلنماذج و المأهم ا

 :فيمايليجمالها إلى مجموعة من االنتقادات يمكن إالنموذج تعرض 

 : ليات التوافقية لتقاسم السلطةنقد اآل -

 المعارضة غياب ذلك بسبب ديمقراطية الحقيقية، وال ليات التوافقية إلقتسام السلطةالتحققاآل -
 رــــالكبي الفــــــئتفاإل ةــالديمقراطي أركان من أساسي ي هي ركنتوال ،التوافقي النظام في الفاعلة

نما فاعلة، معارضة يتيح ال  .رسمية بصورة بهاغيا ربما أو ضعيفة وا 

 ةــــاالجتماعي اتـــــــالفئ من قليلة نخبة تسيطر الدكتاتورية، إذ ال تخلو اآلليات التوافقية من -
 .  توفيقية حلول إلى للوصول بعضال بعضهم  يساومون منهأل ،القرار صنع على

وألنها  ،التي تسبق اتخاذ القرارات المساوماتبسبب السياسي  ستقرارضمان االا  قد تعجز عن -
 .القيادات تعدد بسبب تتطلب الكثير من الوقت

                                                           
   . 978ص ،2090أكتوبر ،70العدد  :العراق . مجلة زانكوى سليماني ،" دراسة في السلوك السياسي العراقي: الديمقراطية التوافقية "رشيد عمارة،  - 1
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 وـــــالفيت حق اـــــاستعماله خالل نــــي مــــها الحقيقــحجم من رــأكث اتــــلألقلي اــــوزن يـــد تعطـــق -
 .حجمها من أكثر مكاسب على اآلراء، والحصول وفرض القرارات نها من تعطيليمكّ  الذي

 اتــــــــالقطاع كل ابــــستيعاا  في فشلت إذا ةـالدول تفكيك إلى تؤدي اآلليات التوافقية قد إن -
 الفدرالية تمنحه بما اقترنت ما إذا إقليميا، متمايزة قطاعات قيام إن "لنفعر نورد أرك "حيث يقول

 الذاتي اللـــــــاالستق من بمزيد للمطالبات إضافيا اندفاعا   أتاح ربما جزئي ذاتي استقالل من
 1.هلية والحرب اإل نفصالاإل ذلك يعقب فقد المطالبات هذه رفضت   وعندما

ذا بالنخب الدولة مصير نها تربطأ -  بوحدة المؤمنة النخب من النوع ذلك يتوفر لم السياسية، وا 
 .التقسيم لخطر الدولة يعرض ذلك نإف ومصيرها الدولة

 .المتبادل التمثيل النسبي والفيتو السيما األكثرية حكم عن نحرافاإ ليات التوافقيةتمثل اآل -

 اتــــــبين اإلثني تــــــمؤق مجرد تعايش نهاأل، ةــــــالديمقراطي قــــــلتحقي اـــــمثالي نظاما تــليس نهاأ -
 .وتقدمت المعارضة ذا تفكك التحالف إ،  مستقرة غير لى ديمقراطيةإقد يتحول 

 مسبقا محددة مع الديمقراطية، ألن األغلبية متناقضة أسس على تقوم اآلليات التوافقية نأ -
 عبر تمثل جماعاتفال ،منها كل وزن وفق توزع والمسؤوليات ،ثنية األكبراإل عن تعبر نهاأل

 االنتخابات سوى الديمقراطية وبالتالي ال يبقى من مدنية، أحزاب عبر ثنية وليسإ أحزاب
 2.السطحية  والحريات

دارة التنوع تطرح بديال  لتقاسم السلطة التوافقى لمعالجة تداعياته السلبية  إلذلك بدأت أدبيات     
 (.نظرية القوة الجاذبة )نموذج تقاسم السلطة التكاملي مثل هذا البديل في يو 

 

                                                           
1

  .80، ص مرجع سابقارنت ليبهارت ،  - 

 . 290 -241، ص ص  مرجع سابقكمال المنوفي ،  - 2
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  : لتقاسم السلطة( االندماجية) اآلليات التكاملية -3

نها ألفة ، إذ إلدارة التعدد اإلثني بمسميات مخت( ندماجية االا ) تعرف اآلليات التكاملية     
نه القاطرة أينظرون إلى المجتمع المدنى على  تعرف باقتراب دعاة المجتمع المدنى، نظرا  ألنهم

ها ـــنظرا  لسعي  ،كذلك بنظرية القوة الجاذبة ثني، كما تعرفى يتم من خاللها إدارة التعدد اإلالت
إلى هندسة مركز واحد تدور حوله التفاعالت السياسية، بطريقة تدفع األحزاب إلى االعتدال 

جها فى مؤسسات الدولة نقسامات المجتمعية، وذلك بتفادي إعادة إنتاللتوصل لحلول تعالج االا 
 Électoral)فضل إذا كانت الصيغ االنتخابية ستقرار السياسى سوف يتحقق بطريقة أحيث أن اإل
Formulas ) لإلثنية قبل  ، قد تم تصميمها بطريقة تشجع النواب للحصول على دعم عابر

 1.عتدالهم اا كافئهم على االنتخابات وت  

البيئة السياسية فى المجتمعات التعددية توفر حوافز قليلة لية من رفض كون تنطلق هذه اآل    
ر ـرون الكثيــــل ويخســـــاونى، وبأنهم سوف يكسبون القليـــوك تعـــــــراط فى سلـــــــنخن لالا ــــــــللسياسيي

مع أعدائهم، فهم يطرحون فكرة الهندسة المؤسساتية كأساس لآلليات  لو انخرطوا فى حوار
نتخابية خال نظم اا التكاملية إلدارة التعدد اإلثني، من خالل ضبط و تفعيل القواعد المؤسسية، بإد

لتوصل لحلول ل الحوار ززــــتشجع على اإلعتدال وتسهل عملية االتصال بين اإلثنيات وتع
  2. وسط

وتيموتى  (Donald Horowitz)دونالد هورويتز : وترتبط هذه المقاربة من الفكر بكتابات     
، حيث قام هذا األخير بجهد  (Benjamin Reilly)وبنجامين ريلى ( Timothy Sisk)سيسك 

دف ــــــالتي ته (Theory Of Centripetalism)ة ــــــوة الجاذبــــــة القــــــمنظم لتطوير وتفصيل نظري
                                                           

1 - Sisk, Timothy, Power sharing: beyond intractability, Conflict research consortium, September 2003, accessible 
Obtained it on 14/01/2015 from a site : 

http://www.beyondintractability.org/essay/power_sharing/ 
 
2 - Reilly, Benjamin, Democracy in divided societies: electoral engineering for conflict management, New York: 
Cambridge University press, 2nd edition: 2003, pp-9-10.  
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وات تصميم المؤسسات السياسية فى المجتمعات التعددية من خالل ثالث خطعادة إ لىإ
 :يمترابطة  ه

  من أجل دفعهم لجذب أصوات  ،نتخابيةاا بحمالت للقيام سياسيين الللفاعلين تقديم حوافز
 نـــــــيرشحتة للمـــف عن الخلفية اإلثنيـــــــــــن لجماعات إثنية تختلــــــن المنتميــــــالناخبي

 .السياسية مواقفالعتدال فى اإللى وهذا مايؤدي إ ،لالنتخابات
  ل ـــــة من أجل التوصـــــــــالتنفيذيفى البرلمان أو األجهزة والحوار خلق مساحات للمساومة

 .إلى صفقات لتجميع األصوات العابرة  لإلثنية 
 لحصول من أجل السعي لثنية إسس غير أئتالفات أو أحزاب سياسية معتدلة على إقامة إ

  1 .على دعم عابر لإلثنية

األغلبية ، وذلك من قتراب يشجع تأثير األقلية على آلية صنع القرار وفق أسلوب أن هذا االا     
 خالل القواعد االنتخابية التى تشجع القادة السياسيين للحصول على أصوات من إثنيات مختلفة

ة مثلى ـــــــــــــت المؤسسات بطريقـــــــــعملإذا ة، وبالتالى فإنه ــــــــــــة الطائفيـــــــــفهو يتميز بعدم مأسس
، وتتمثل أبرز الترتيبات المؤسسية التى يقوم عليها  2جيا  نقسامات الطائفية ستزول تدرياإلفإن 

 :قتراب على مايلىهذا االا 

  ةـــات عابرة للطائفيـــــــئتالفإتكوين. 
 ع اإلقليمىــرئيس منتخب بطريقة متطلبات التوزي. 
  عتدالنتخابية تدعم اإلنظم اا. 
 ةـــــــــة اإلداريــــــــــــــالفيدرالي. 

                                                           
1 - Wolff, Stefan, Electoral systems design and  power sharing Regimes, in: O'Flynn, Ian, and Russell, David 
(eds.), Power sharing: new challenges for divided societies, London: Pluto press, 1st edition: 2005, p. 60 
2 - Bogaards, Matthijs, Democracy and power sharing in multinational states: Thematic introduction, International 
Journal on Multicultural Societies, Vol 8, no 2, 2006, p 122. 
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 (:هندسة النظام الحزبى)ثنية  ئتالفات عابرة لل إتكوين  -2

ر، يضم ـــــــــــــن أو أكثيون من حزبــقد يتك( ئتالفإ)قامة نظام حزبى إلية على تقوم هذه اآل    
نقسامات تدلة، مما يساعد في عدم تسييس اإلفى عضويته إثنيات مختلفة ذات توجهات مع

 .ثنيةمتانة بين مختلف المجموعات اإلثر المجتمعية و يشجع على إقامة روابط أك

 :ئتالفشروط اإل  -

ئتالف العابر لإلثنية قد تشكل فى مرحلة ما قبل االنتخابات وليس بعدها اإليجب أن يكون  -
ئتالفات أ اإلــــــ، فيما تنشينقسام الطائفعابر لإل يــــم انتخابـوذلك من أجل الحصول على دع

 1 .نتخابات كأمر واقع يستند إلى نتائج االا نتخابات التى تتكون بعد االا 

على  هاستخدام القيود القانونية إلعاقة تكوينمنع األحزاب القائمة على أسس إثنية من خالل اا  -
 يابــــــنتخا االا ــــــة أو قانونهـــــــور الدولـــــــر فى دستــــــد هذا الحظــــــــن يوجأ، حيث يمكن أسس إثنية

ة ـــــة أو عرقيــــة أو لغويــــة على أسس إثنية أو دينيــحزاب السياسينشاء األإأو القوانين المتعلقة ب
وقد يمتد هذا الشرط لتسجيل الحزب  2.أو طائفية أو على أساس الوضع االجتماعى أو الجنس

وله أعضاء من مختلف   حيث يشترط أن يكون للحزب وجود مؤسسى عبر مختلف أقاليم الدولة
 3. هاأنحاء

وضع شروط لألحزاب من أجل جذب أصوات الناخبين على نطاق واسع من الجماعات     
 (Distribution requirement) اإلقليمي عيـرط التوز ـــــالل شــاإلثنية األخرى خارج جماعتهم من خ

                                                           
1 - Horowitz, Donald, Conciliatory institutions & constitutional process in post conflict states, Duke Law school 
legal studies research paper, Vol. 49, no. 195, May 2008, p 7. 
 
2 - Reilly, Benjamin and Per Nordland and Newman, Edward, Political parties in conflict prone societies: 
encouraging politics and  democratic development, Policy Brief (United Nation University), no. 2, 2008, p 3 

اكتوبر  :القاهرة .  مجلة الديمقراطية ،" تقاسم السلطة االندماجى: النظم االنتخابية"شادى أحمد محمد عبد الوهاب ،  - 3
 :من موقع . 07/09/2099متحصل عليه بتاريخ  ، 99العدد  ،2094

 democracy.ahram.org.eg/.../تقاسم-االنتخابية-النظم.  
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ه يجب ـــــــم بأن9111ة ـــــــــا، لسنــــــــــور نيجيريـــــمن دست( ب/9)الفقرة ( 227)حيث تنص المادة 
  أن تعكس الهيئة التنفيذية أو غيرها من األجهزة الحاكمة للحزب الطابع الفيدرالى لنيجيريا

ب أن يكونوا ـــــــزب يجـــــاء الجهاز التنفيذي بالحــــــن أعضأول ــــــــ، ذلك بالق( ب)ح الفقرة ـــوتوض
حزبا   72منع  تحاد الفيدرالى، ووفقا لهذا تمعدد واليات االا  يال تقل عن ثلث فةمن واليات مختل

روع ــــــــون له فــــــستيفاء هذا المعيار، وفى إندونيسيا فإن الحزب يجب أن يكاا لعدم قدرتهم على 
  1.من أجل أن يكون مؤهال لخوض االنتخابات على األقل  إقليم فيدرالي 94فى 

 : عتدالتدعم اإل نتخابيةإنظم  -2

نتخابية تشجع على تكوين إإتباع ترتيبات  دارة التنوع علىاآلليات التكاملية إل ترتكز    
 ونعتمديل السياسيين ــــــــتجع ،اتـــــــــقبل االنتخاب ات اإلثنيةـــــنقسامعابرة لإلنتخابية إتحالفات 

ختيار النظم االنتخابية إويتم هذا من خالل  2.خارج إثنيتهم على أصوات الطوائف األخرى
االنتخابية  نظام تجميع الدوائر ، (Alternative Vote)التالية، نظام التصويت البديل 

(Constituency Pooling) ، نظام الصوت الفردى القابل للتحويل(Single Transferable 
Vote . ) 

 : عتدالنظمة اإلأل  كمثال (Alternative Vote)نظام التصويت البديل   -

على  لو حصالطلب تيالذي أيد دونالد هورويتز هذا النظام الذي يعتمد على دوائر فردية،     
يقوم   وبموجب هذا النظام .نتخاباتاإلللفوز بمن األصوات ( 9+ ٪ 90)األغلبية المطلقة 

تيارهم الثانى خإل( 2)، ثم رقم (9)هم المفضل رقم هم، وتحديد مرشحيالناخبون بترتيب مرشح
( 9+ ٪ 90)ة ـــــح يحصل على األغلبية المطلقــــــمرش يث، وأـــــالـــــارهم الثــــــختيإل( 7)م ــــــورق

                                                           
1  - Bogaards, Matthijs ٫ op.cit. p 58 . 
2 - Reilly, Benjamin , Institutional design for diverse democracies: consociationalism, centripetalism and 
communalism compared , Center for democratic institutions: The Australian National University, accessible 
Obtained it on 16/01/2015 ٫  from a site : 
http://www.metropolis2009.org/Presentations/Reilly %20chapter.pdf.  
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ن ــــــــل أحد المترشحيـــــــزا ، أما إذا لم يحصـــيكون فائ( 9رقم )ل األول ـــــــوات التفضيـــــــن أصــــم
حتساب حذف المرشحين الذين حصلوا على أقل األصوات، ويتم اا يتم فعلى األغلبية المطلقة، 

ن ـــــالخيار الثانى لتلك األصوات الملغاة ، ويتم تكرار هذه العملية حتى يحصل أحد المرشحي
وراء  من ةــوتعد الحكم. على األغلبية المطلقة، أو حتى ال تبقى أى أصوات لم يتم احتسابها

( التفضيل األول)ه األول ـــــب مرشحـــــار الناخـــــه إذا اختــألن ،تحقيق االعتدال يه هذا الخيار
ث ــــل الثانى أو الثالــــاك ميل الختيار التفضيـــــون هنـــــا، فإنه قد يكــمن اإلثنية التى ينتمى إليه

 يدعمومن المالحظ أن هذا النظام  1.عتدالاالا  و من خارج إثنيتهم، إذا لمسوا فيهم الكفاءة
  2. و يعمل على تقليل التشرذم السياسى األحزاب الوطنية الكبيرة على حساب األحزاب الصغيرة

 :رئيس منتخب بطريقة متطلبات التوزيع اإلقليمى - 3

حيث ال يعد المرشح الرئاسى ناجحا  عندما يفوز باألغلبية، ولكن يشترط كذلك أن يحصل     
على نسبة مئوية محددة من األصوات فى عدد محدد من األقاليم، والتى غالبا  ما تكون كبيرة 

 9118نيجيريا فى فقد اتبعت   3.وليس عامال  لتقسيمها  رمزا  لوحدة الدولة هما يجعلمومتناثرة، 
ام انتخابى يشترط أال يكون الفائز فى االنتخابات حاصال  على أغلبية األصوات فقط ، ولكن نظ

ا ال يقل ــــن فيمــــوات الناخبيـــــــــل من أصـــــ٪ على األق29ة ــــــــأن يحصل على نسبيجب كذلك 
عابرة لإلثنية توجهات ذوي رؤساء  نتخابإلى إ ييؤد يالواليات النيجيرية، األمر الذ يعن ثلث

 4.ويجعل المنافسة أمرا  صعبا  على األحزاب الطائفية

 

 
                                                           

 . 87، ص  مرجع سابقرينولدز وآخرون،  أندرو - 1
2 - Reilly, Benjamin, "Political engineering in the Asia pacific", Journal of democracy, Vol 18, no 1, January 2007 
p. 62. 

3 - Bogaards, Matthijs, op.cit. p 55 .  
4 - Horowitz, Donald, Conciliatory institutions and constitutional process in post conflict states, op.cit. p 12. 
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  :الفيدرالية اإلدارية غير اإلثنية -

ل من تيموتى ــد كــــكأ، حيث ةــــللفيدرالي يــــل غير اإلثنــــة على تبني الشكـــــز هذه اآلليــــــترتك    
ة ــــــق العابر لإلثنيـا  مع المنطــــــــو بنجامين على هذا النوع من الفيدرالية، وذلك اتساق كــسيس
لى جانب إ أنهيرى  "رويتزدونالد هو "غير أن تقوم عليه المدرسة التكاملية لتقاسم السلطة،  يالذ

حدة  ذا زادتإ، يني إمكانية إقامتها على أساس إثنإثغير ساس أفيدرالية على الإقامة 
وذلك من م معين، ــــــقليإة على مستوى ـــــبين الجماعات اإلثنية المختلفوالصراعات ات ــــاالختالف
ات ـــــــــــل الجماعــــــلى تنافس داخإة ـــــــــــات المختلفـــــــات بين الجماعــل النزاعــــــزل وتحويــــــــعأجـــــل 

   1.تمثيل لها في السلطة المركزية ول على ـــــــــــمن أجل الحص

فى ظل العجز و بتزاز السياسى، غالبا إلى اإل ييؤدألنه تجاه الفيتو المتبادل يرفض هذا االا و     
عن الوصول إلى توافق، فإن الحكومة تصبح غير قادرة على صنع أو تنفيذ السياسات نتيجة 

 .فشل النظام ككل وتعثر بناء الدولةتزايد الخالفات بين األطراف، مما يؤدى فى النهاية إلى 

ل ذى يمثـــــــار الرئيس الـــــــختيإ، حيث يتم يام الرئاســــــا يفضل أنصار هذا االتجاه النظــكم    
  جنوب أفريقيا رئيــــــسا فى حالة ـــ، كميةعتدال والوسطيؤكد على اإل يكل الجماعات والذ

ال يكون أختيار نظام انتخابى يشترط إويمكن أن يتم ذلك من خالل  .ون مانديالــــنيلسالسابق 
الرئيس حاصل على األغلبية وحدها ليكون فائزا  فى االنتخابات، ولكن يشترط أن يكون حاصال  

 . كذلك على نسبة معينة من أصوات األقليات المختلفة 

 : نقد اآلليات التكاملية لتقاسم السلطة

ع ـــــة على آليات ونظم تشجــــــــــــلتقاسم السلط( ندماجيةاالا )ة ــــــالمقاربات التكامليعتماد ن اا إ - 
يتناقض مع فلسفة تقاسم السلطة ومبادئها التي ترتكز  ،على تجاوز واحتواء الخطوط االثنية

 . ثنية وعدم طمس الهوية عتراف بالتعددية اإلعلى االا 
                                                           

1 - Ipid; p 6. 
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بـــــــادة فـــــــالعنلى إت ـــــات التي تعرضــــقناع اإلثنيإليس من السهل  - اد ـــــتح، بالتعاون واالا واالا
ة ــــــرسمية، خاصة فى مرحلالمناصب لتقاسم ال لتوصل التفاقا لــــــجأر من ـــــخاآلمع الطــــرف 

ن ــــــالناخبيع أصوات ـــــام بعملية تعبئة وتجميــــــعنصر الثقة الالزم للقيألن ما بعد الصراعات، 
 1 .فى مرحلة ما بعد الصراعات اإلثنيةمختلفة غالبا  ما يكون غائبا  الطوائف المن 

 إن الخصائص المؤسسية األربع لنظرية تقاسم السلطة االندماجية لم تطبق معا  فى أية دولة -
إلدارة  اقاصر  ارض الواقع، يجعل منه نموذجأفإن غياب تطبيق هذا النموذج على ومن ثم 

 2 .التعدد اإلثني 

 نتقادات الموجهة آلليات تقاسم السلطةه على الرغم من هذه التحفظات واإلنأويمكن القول     
يمكن ة إلدارة التنوع، ـــــــتبنت أسلوب تقاسم السلط ية التــــــــة المختلفــــــراء األنظمــــستقإال أنه من اا 

( التوافقي والتكاملي)ة لكال النموذجين ــــات المؤسسيـــالترتيبنها لجأت إلى المزج بين أااستنتاج 
ختالف خصوصيات الدول إلنظرا  ،احد ال يكفي إلدارة هذا التنوعو عتماد على نموذج اإل نأل

 . انيةكوالجماعات والظروف الزم

 القصريةاآللــيات : المطلب الثالث 

ليات وأساليب قصرية إلدارة التعدد آتباع لى اا إبعض الدول وخاصة الشمولية منها  قد تلجا    
د التهديدات ــــعتقادا منها بأنه من السبل الناجعة لوقايتها من تصاعاا  ،اإلثني الموجود فيها

خصوصا مع عجز الدولة على تلبيتها ثنية شكلها ظاهرة تنامي المطالب اإلتالتي قد األمنية 
 :  مايلي ليات فيهم هذه اآلأوتتمثل 

 

 
                                                           

1
 .977ص ،مرجع سابق مهدي محمد عاشور، - 

2 - Wolff, Stefan, op.cit, p 70. 
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 :الدولة هيمنة آليات -2

 الدولة وهيمنة، اإلثنية إلدارة شيوعا لياتاآل أكثر أحد الدولة قبل من الهيمنة ستخداماا  يعد    
 تحكم مؤسسات ذات ، بناء "Chester Crocker"تشيستر كروكر   تعريف حد على تعني

  " control hegemonic" يضمن التحكم في األقليات ما إقامة الوقت وفي نفس كفؤ حكومي
 قيام إمكانية يجعل ما اإلجراءات ثنيات منالمتعددة اإل الدولة في عن طريق اتخاذ الحكومة

 رـــــتقتص و ال به، القيام أو التفكير نـــــيمك ال أمرا العنيف يــالعلن بالنضال الجماعات اإلثنية
 تسيطر عندما الديمقراطية طرف النظم من أيضا قد تمارس السلطوية، بل النظم هذه اآللية على

  نظاما الذين أسسوا ،إفريقيا جنوب في ضاءالبيقلية جماعة األمثل  الدولة، على أقلية جماعة
 السيطرةوفي المقابل العمل على  ،فقط جماعتهم داخل الديمقراطية الليبرالية قواعديرتكز على ال

 1. من الســــــود رىــــــاألخ ةــــــاإلثني الجماعاتعلى المبنيـــة على التمييز العنصـــــــري  ستيطانيةاالا 

 :نيمظهر على هيمنة الدولة وتقوم     

 بحيث ال  الوالءات، اب كافةـــــستقطاا  من خالله على تعمل الدولة:  ولمظهر األال
 تشجيع سياسة بواسطة المركزية الهيمنة تسويق ويتم ختالف،االا  عن تعبير بأي حــــتسم

  .الواحدة والثقافة اللغةالتعليم، 
 نما تمنع الدول التنوع واالختالف فقط ، ال:  المظهر الثاني ل على ــــتعم وا 

 من العديد أن ظـــــــحيث يالح وة والقهر،ــــــدام القـــــواستخ السيطرة خالل من اء عليه ــــــالقض
 ةـــالعسكري الحلول طبقت قد تصفية االستعمار، بعد ما عالم في ةــــالعسكري األنظمة
 العرقية الخالفات سحق على الشيوعية ركزت فالنظم  .اإلثني وعــالتن دياتـــتح لمواجهة

 2 .جديدة فوقية هوية بناء فيمنها  أمال

                                                           
 .47 -42 ،، ص صمرجع سابق أحمد إيدابير - 1
  اإلفريقية والدراسات البحوث معهد اإلفريقية، الدراسات مجلة ،"إفريقيا في العرقية الصراعات إدارة " محمود، العينين أبو -2

 .5 ص ،59 ، العدد 2000 :القاهرة 
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ة ــــخاص القصرية هاعن آلية االستيعاب في صورت ان نموذج الهيمنة يمكن اعتباره تعبير إ    
الجماعات المناوئة للسلطة، وعلى الرغم من دفاع الكثير في استخدام سياسة اخضاع و عزل 

ثنية ن الرضوخ لتزايد المطالب اإلأساس أية الهيمنة ومحاولة تبريرها على من السياسيين عن آل
ن لها يرتكزون ـــــن الرافضيأها، إال ــقوة الدولة واحتمال تفككضعاف إلى إيؤدي في النهاية س

ضفاء الشرعية إنظمة التسلطية للبقاء في السلطة من خالل نها آلية تتخذ من طرف األأعلى 
ة ـــــــــــة الكلية للدولــول آلية الهيمنــــــــــــن تتحأها، ومنه يمكن ـــــــــــد معارضيـــها ضـــــــارساتعلى مم

إبادة لى ترهيب وحتى إتسعى من خاللها  ،كثر عنفا  ألى آليات إاألثنية على مجموعاتها العرقية و 
 .ثني آليات التطهير اإلك ال تخضع لهيمنتها الجماعات التي

 : آليات التطهير االثني -1

ت التعامل مع مشكالت التعددية قدم سياساأعنف و أواحدة من  تمثل آليات التطهير العرقي    
فراد اء العمدي للتخلص من جماعة من األجر صد بسياسة التطهير العرقي ذلك اإلثنية، ويقاإل
 1.و اإلبادة الجماعية أر المرغوب فيهم عن طريق التهجير غي
 : آلية التهجير والتعديل السكانى -وال أ

آخر، وتقوم تلك السياسات  مكانلى إ األصلي موطنها من عرقية جماعة نقل بها ويقصد     
را ــــــقتالع جبواالا ة عن طريق الطرد ــــــثنية المستهدفات اإلــــــص من الجماعـــــاس التخلـــسأى عل

 2.و خارجها أللعيش في مكان آخر داخل الدولة  من مناطقها، ودفعها
، باسم سياسة سابقا الصرب في دولة يوغسالفيالية من طرف مت هذه اآلستخداا  ولقد    

 بــــــالغال ان فيــــــــــللسك اريـــــاإلجب النقل عمليات ، وتعتبر Cleansing Ethnicالتنظيف العرقي 
في تغيير  رغبة أو ثني،لمخاطر التنوع اإل الدولة إدراك نتعبيرا ع أو توسعية سياسات من جزءا

                                                           
 .971ص ، سابقمرجع مهدي محمد عاشور،  - 1
 .940ص ،نفسهمرجع ال - 2
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جماعات  وتركيا، وترحيل اليونان بين جرى ما ومثال ذلك التوازن الديمغرافي في منطقة معينة،
  1.الهوتو على السلطة   ةالمجاورة عند سيطر  الدول إلى روندا في التوتسي

 Destructionor extermination  الجماعية االستئصال  اإلبادة -ثانيا 

 الساللة اإلثنية عن طريق التدمير أو ستئصال العنصراا  () الجماعية باإلبادة يقصد    
 دينية، الثقافيةال حقاد العنصرية،األ بدافع جزئيا أو كليا تدميرا الناس من لجماعة الممنهج
 : نواع هي ألى عدة إالجماعية  اإلبادة وتنقسم ،2ستعمارية واالأ السياسية

 السامة عن طريق الغازات البشرية، وتعني القضاء على الجماعات: الجسدية اإلبادة - أ
  .وهم أحياء االشخاص دفن وحتى سلحةومختلف األ و القصف بالطائرات اإلعدامات الجماعية

جهاض الرجال تعقيم وتتم بعدة طرق منها:  البايلوجية اإلبادة - ب  على للقضاء النساء وا 
 .العنصر البشري 

الجماعة من خالل المنع وثقافة وعادات بعدة طرق منها محاصرة لغة  تتم :الثقافية اإلبادة -ج
 ارتكاب أن إلى الدولي القانون وقد ذهب خبراء داري،ئل االعالم والتعليم والتعامل اإلفي وسا

 رةـــــــمباش بصورة سواء ة،ــمعين ةـإثني لجماعات الجزئي أو الكلي التدمير بادة الثقافية، بقصداإل
 . نسانيةاإل ضد جرائم هيو  ،و الحربأ السلم و غير مباشرة  أثناءأ

                                                           
 .12 ، ص سابق مرجع ، محمود العينين أبو - 1

 - ()الدولي،  القانون يحظرها جريمة العنصر البشري ، إبادة99/92/9149 تاريخ 91 رقم هاقرار  في المتحدة األمم إعتبرت
،  1948 األول كانون 09 في المتحدة لألمم العامة الجمعية أقرتها دولية بشأنها اتفاقية وضعت اإلنسانية ضد جريمة وهي

مختلف  تعني   "بأنها ، اإلبادة جريمة االتفاقية ذهھ من الثانية المادة حيث عرفت بالمجرمين، العقوبات أقصى إلنزال ودعت
 آو معينة جماعة أفراد كقتل  :دينية أو عرقية أو قومية جماعة ألية الجزئية أو الكلية اإلبادة بغية تمارس التي األعمال
 إجراءات فرض عليهم، أو للقضاء معيشية ظروف وخلق عقلية أو جسدية أضرار إلحاق أو أمالكهم ، على واالستيالء مھتشريد
 .أخرى  جماعة إلى عنوة الجماعة من األطفال نقل إلى تؤدي األطفال، أو إنجاب دون تحول

 . 41، ص مرجع سابق أحمد ، إيدابير  : المرجع
 ( 2011والنشروالتوزيع،  للدراسات الجامعية المؤسسة مجد: بيروت ، والدولية السياسية المصطلحات معجمحسين،  ھرظا - 2

 .1ص 
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 تعرض نتائج حدأأهدافها، ألن  تحقيق في الجماعية حوال ال تنجح اإلبادةوفي معظم األ    
 توارث األجياللى جانب إملحوظ فيها  بشكل المواليد معدل رتفاعإ هو لإلبادة، معينة جماعة

 1. األذهان في لألحداث المأساوية التي حلت بآبائهم وبقائها عالقة
 : self-determination( اإلنفصال أو التقسيم)المصير  تقريرآلية  -3

ا حدث ـــــة لها كمــــــات المشكلــــــثنييعتبر تقرير المصير سواء بالتقسيم الكلي للدولة بين اإل    
ة ــــــــــة عنيفـــــــــــا السابقة بطريقــــــو في يوغسالفيأ، ةــــــفي دولة تشكوسلوفاكيا السابقة بطريقة سلمي

 السياسات أكثر من ندونيسيا،إما حدث إلقليم تيمور الشرقية في قاليم كانفصال بعض األ أو
 و السماحأاألعراق  المتعددة الدول بتقسيم وذلك اإلثنية، أو الصراعات الخالفات إلزالة المتبعة

 استحالة من درجة نفصال عند الوصول إلىطراف الدولة باإلألجماعة اإلثنية التي تتواجد على ل
   .واحدة دولة إطار في معها التعايش 

 التقسيم لعمليات السياسية والقانونية المرجعية بمثابة  المصير تقرير يعتبر حق عام وبوجه    
 وضعها تقرير ثنية فياإل الجماعة حق ،عام بوجه المصير تقرير حق مبدأ ويعني ، نفصاواإل

 تدخل دون تامة بحرية واالقتصادي االجتماعي متابعة تطورها وكذلك وخارجيا، داخليا السياسي
 2.أخرى  جماعة أو قوة أي من جانب إكراه أو خارجي

 
  في إدارة التعددية اإلثنيةدور السياسات العامة للدولة  :المطلب الرابع  -
دارة التعددية اإلثنية، إتنمية العامة التي تتبعها الدولة دورا اليستهان به في تلعب سياسات ال    

من كل وتحقيق االستقرار السياسي واألفي تحقيق تنمية المجتمع كفنجاح هذه السياسات 
، ويمكن ثنيع اإليجابية للتنو فة المكونات، يعبر عن اإلدارة اإلاالقتصادي واالجتماعي لكا

كيف تساهم  .شكالية التاليةت العامة للدولة وسياسات التنمية بتحليل اإللى السياساإالتطرق 
 ثني ؟دارة التعدد اإلإعامة للدولة وسياسات التنمية في السياسات ال
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 :السياسات العامة للدولة  -2
السياسات العامة للدولة هي مجموعة القرارات التي تتخذها الدولة في مختلف المجاالت     

االجتماعية واالقتصادية والثقافية، لتلبية المطالب الصادرة من مختلف المكونات المجتمعية  
 .برامج وخطط معينة عبر 
زاوية  .ن زاويتينومن أجل اإلحاطة بمفهوم السياسة العامة يمكن تناول هذا المفهوم م    

رار ــــــــها قـــاسة العامة على أنــــالتعاريف التي أرتكزت على الجانب التشريعي التي وصفت السي
وزاوية التعاريف التي ارتكزت على الجانب التطبيقي والتنفيذي  .أو مجموعة قرارات سياسية

 1.الذي ينظر للسياسة العامة كونها خطط وبرامج عمل تنفيذية 
 :عريف السياسة العامة في إطار التشريع  ت -أ

هنا و عرفت بأنها مجموعة قرارات يتخذها فاعلون معروفون بهدف تحقيق غرض عام ،     
هذه و  .تبدو اإلشارة إلى الفاعلين المعروفين بداللة المؤسسات التي تكون مهمتها اتخاذ القرارات

سن  التي تكون مهمتها األساسية هيالمسألة ترتبط باألجهزة العليا في النظام السياسي 
فالسياسة العامة هي اتخاذ العديد من القرارات التي تستلزم  .التشريعات كالسلطة التشريعية

و موقف معين، وبالتالي فهي تنبع من القوانين أاالختيار بين البدائل المطروحة لمواجهة مشكلة 
   2. والتشريعات الصادرة من المؤسسات التشريعية للدولة

 :تعريف السياسة العامة من الناحية التنفيذية والتطبيقية  -ب
الصادرة عن الهيئات عرفت السياسة العامة على أساس األداء الحكومي وتنفيذ القرارات    

تثير  ةأو قضي ةويرشد الفاعلين للتعامل مع مشكل ، بأنها برنامج عمل هادف يوجهالتشريعية
أيضا بأنها خطط أو برنامج أو أهداف عامة تبين عمل الحكومة لفترة زمنية  وعرفت .هتماماإل
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يعني أن السياسة العامة هي تعبير عن التوجيه ما حيث يكون لها مبرراتها، وهذا  ،معينة
 1.السلطوي لموارد الدولة

فالسياسة العامة تصاغ لتحقيق أهداف أو تأسيس قيم أو إشباع حاجات، وهي تشير  عليهو     
هذا الفعل يقوم على  تحديد أو تعريف المشكلة التي تواجه المجتمع  .إلى إطار عام للفعل

داية وصياغة الحلول لها، واتخاذ القرار وتطبيق البرنامج وتقييم نتائج األداء الحكومي منذ ب
والخارجية راعاة البيئة الداخلية ممع لخطط والموازنات والتنفيذ، عداد اإاتخاذ القرار مرورا بعملية 

ن إهمال تلك البيئة بما تحتويه من عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية يؤدي إلى فشل أل
 2 .هداف األالسياسة العامة في الوصول إلى تحقيق 

 :هيلى خمس سياسات إنقسم السياسات العامة في الدولة وت    
 :ستخراجية  السياسات اإل -أ

وهي تشير إلى قدرة النظام السياسي على تعبئة الموارد المادية والبشرية، واستخراج الموارد     
والخارجية، ومن أكثر السياسات اإلستخراجية شيوعا تفعيل تحصيل الضرائب  من البيئة الداخلية

ونجاح  . نشطة الصناعية و الفالحية و الخدماتيةلب الموارد واألموال من مختلف األوج
تباع سياسات اقتصادية فعالة تساهم في زيادة الناتج اياسات االستخراجية ال يكون إال بلسا

العام للدولة، فنجاح السياسة  القومي الخام الذي بدوره سينعكس باإليجاب على الوضع
حالل نتاج المحلي واإللب االستثمارات الخارجية ودعم اإلستخراجية يتطلب تحفيز وجاال

جل تحقيق تسريع النمو االقتصادي و خلق أ، وذلك من ت محل الوارداتالتدريجي للصادرا
 3. فرص العمل والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والعمل على ثبات األسعار 
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 : السياسات التوزيعية -ب
فالقيم  و المعنوية على مختلف مكونات المجتمعأعملية توزيع القيم سواء المادية ويقصد بها     

والقيم المعنوية  .عانات األموال والسلع والخدمات والمناصب والفرصإالمادية قد تتمثل في 
و أتخص السياسات التوزيعية األفراد تتمثل في التشريفات، الترقيات، الجوائز و األوسمة، و 

اعية الجماعات على حد السواء، ويمكن قياسها ومقارنتها حسب كمية ما وزع ، والشرائح االجتم
التي طالتها تلك المنافع ، والعالقة بين االحتياجات البشرية و التوزيعات الحكومية الرامية إلى 
تلبيه تلك الحاجات، وفي المقابل لن تتمكن الدولة من ايجاد الموارد الكافية لتوزيعها  إال من 

 1.خالل تفعيل برامج التنمية ونجاحها
  :التوزيععــــــــــــادة إ سياسات -ج
عادة توزيع الموارد والقيم على الجماعات األقل حظا في الدولة من خالل برامج إوتتمثل في     

 عادة التوزيع مختلف النواحي االقتصادية واالجتماعية والصحية إ، وتخص سياسات التنمية
نصيب جماعات معينة  لى االقتطاع منإعادة التوزيع إوفي نفس الوقت ال تهدف سياسات 

نما تهدف أاعة لصالح جم لى الجماعات التي لم تحظى إلى توسيع عملية توزيع القيم إخرى، وا 
مام تزايد أمطالب مما يجعلها في مأزق ولكن مع هذا قد تجر الدولة عليها تصاعد ال .باالهتمام

لى استعمال السبل القصرية إحيانا أ، مما يضطرها ذا كانت الموارد قليلةإالمطالب خصوصا 
 .المطالب للحد من تلك 

راضي من السياسات المتبعة في الدول التي تعرضت عادة توزيع األإوتعتبر سياسة     
ات واسعة ــــــلالستعمار، والتي بقيت فيها مجموعات قليلة من المستعمرين تسيطر على مساح

قدماء بإعادة توزيع العديد رض، حيث قامت الدولة في زيمبابوي وبضغط من المقاتلين المن األ
 . صليين بعد استعادتها من المعمرين البيض ي الزراعية على السكان األراضمن األ
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 : السياسات التنظيمية -د
النظام السياسي الرقابة على سلوك األفراد والجماعات في المجتمع، ويتم ربط  ةوهو ممارس    

التنظيم عادة بالجبرية القانونية أو التهديد بها، وقد اتسع النشاط التنظيمي للدولة في العصر 
حوادث المرور و تزايد المعارضة و الحديث بفعل المشاكل التي أفرزتها عمليتي التحديث والتنمية، 

 1 . الخ…مطالب اإلسكان واستغالل العمال البيئي و  التلوث والصناعي األمن و 
 :  السياسات الرمزية   -ه

ويقصد بها خلق واستخدام الرموز السياسية التي تدعم الشعور بالمواطنة الواعية، وتغذي     
ات والمصاعب وبذل كل ـــــل التضحيـــــــن إلى تقبـــــــــع المواطنيـــــاس بالوالء الوطني، وتدفــــاإلحس

 2.ما هو نفيس في سبيل رفعة الوطن
 :التنميةسياسات  -1

اد ــــبرزت سياسات التنمية بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية في مجال االقتصـ    
حيـث ارتكزت على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية فـي مجتمـع معـين بهدف 

القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضـمن التحسـن المتزايد في نوعية الحياة لكل  هإكساب
لى حقل السياسة، حيث ظهر كحقل منفرد يهتم إ ماضيانتقلت في ستينيات القرن ال ، ثمأفراده

وتطورت الحقا لترتبط بالعديد من المجاالت  ،بتطوير البلدان غير األوروبية تجاه الديمقراطية
و التنمية  ،صبح هناك مجال التنميـة الثقافية التي تسعي لرفع المستوى الثقافي في المجتمعأ ينأ

و التنمية  لى تطوير التفاعالت المجتمعية بين مكونات المجتمعإاالجتماعية التي تهدف 
 .إدارة قاعدة الموارد الطبيعية وصيانتهاالمستدامة التي ترتكز على 

 :التنميةمفهوم  -
 لتقدم المرسومة العملية أنها 1955 عام للتنمية المتحدة األمم هيئة تعريف في جاء لقد    

ويرى  ،ومبادراته المحلي المجتمع إشتراك على إعتمادا وثقافياواجتماعيا  إقتصادياكله  المجتمع
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 التقليدية السمات عن المتخلفة بتخلي المجتمعات تكون التنميةن أب " Rostow "والت روستو
 تغيير عملية أنها " شوداك " يرى بينما،  المتقدمة المجتمعات خصائص وتبني فيها، السائدة
 1 .غيرها أو ثقافية أو إجتماعية أو إقتصادية سواء مختلفة نواح من المجتمع في جذري

 نـــــيمك التي العملية تلك هاــــــأن على 9119ة ـــسن ستاورز و داربي ،أوبل ا كل منويعرفه    
مسؤولة  بطريقة قرارات باتخاذ معينة بيئة أو منطقة سكان من متزايدة أعداد تقوم خاللها أن من

 أمام بعض الحياة فرص مستوى رفع هو منها العائد يكون حيث القرارات، هذه وتنفيذ إجتماعيا
 الجوهرية من القضايا جملة التعريف هذا ويثير. خراآل البعض أمام هاتخفيض دون الناس
 2 .االجتماعية العدالة قضية منها التنمية لمفهوم

للدول  الحقيقي الدخل خاللها يزداد تفاعلية عملية التنمية ، أن" MEIER " ماير"ويذكر    
 التنمية ن تحقيقأضافة إمع "  BOULDOUIN " بولدوين" معه ويتفق معينة، زمنية فترة خالل
 3.  سياسيةالو  جتماعيةاإلو  قتصاديةاال قطاعاتال في النمو من عالية معدالت توافر يتطلب
ن التنمية الشاملة هي عملية تحول تاريخي متعدد األبعاد، يمس تطوير إمن هذا المنطلق ف    

الهياكل االقتصادية والسياسية واالجتماعية للمجتمع، وتكون هذه العملية مدفوعة بقوى داخلية 
وليست مجرد استجابة لرغبات قوى خارجية، وتجري في إطار مؤسسات سياسية تحظى بالقبول 

 4.ية العام وتسمح باستمرار التنم
 حسب مجلس عنيي الذي التنمية المستدامة هومظهر مفم التنمية يهاتطور مف في إطارو     

 وتوجيه وصيانتها الطبيعية الموارد قاعدة إدارة بأنهم ،  9188لسنة  والزراعة األغذية منظمة
 الحالية لألجيال البشرية االحتياجات تلبية تضمن بطريقة والمؤسسية التكنولوجية التغيرات

                                                           
1

 جامعة). راهو رسالة دكت. "  نظرية دراسة- الجزائر حالة: النامية بالمجتمعات والتنمية التصنيع استراتيجية" فكرون السعيد  - 
  . 41ص  ،( 2004، والديمغرافيا االجتماع علم قسم،  االجتماعية والعلوم اإلنسانية العلوم كلية : قسنطينة منتوري

  39 .ص ، 1979االجتماعية، للخدمة العالي المعهد :القاهرة. المحلية التنمية في دراسات ،اللطيف عبد عثمان سوسن - 2

 .99، ص مرجع سابقفكرون السعيد ،  - 3
 : من موقع  29/02/2099، متحصل عليه بتاريخ  الشاملة والتنمية البشريةالتنمية ، مصطفى العبد اهلل الكفري  - 4

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17430. 
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 التكنولوجية الناحية من مالئمة وتكون البيئة، المحافظة على مع شرط مستمرة، بصورة والمقبلة
 1.  االجتماعية الناحية من ومقبولة االقتصادية الناحية من وسليمة
تقرير التنمية البشرية لبرنامج االمم المتحدة االنمائي  عرفه ذيالوتاله مفهوم التنمية البشرية     

ار ـــــوهذا يعني االستثم، ة الناســـــبواسطو تنمية الناس من أجل الناس  بأنهم ،  1993لسنة 
حتى يمكنهم العمل على نحو منتج  ،في قدرات البشر، سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات

توزيعا  ثمار النمو اإلقتصادي الذي يحقق والتنمية من أجل الناس معناها كفالة توزيع .وخالق
 2.انسان حق المشاركة فيها واسع النطاق وعادال ، والتنمية بواسطة الناس معناها إعطاء كل 

هداف في المجالت حقيق جملة من األلى تإعملية التنمية الوطنية الشاملة، وتهدف     
 :الرئيسية التالية 

  :يةالمجاالت االقتصاد -2

العملية التي بمقتضاها يتم االنتقال من حالة التخلف إلى حالة " التنمية االقتصادية هي     
ادي ــــل االقتصــــالتقدم، وما تتطلبه من إحداث العديد من التغيرات الجذرية في البنيان والهيك

سط نطالق نحو النمو الذاتي و تحقيق زيادة في متو سمح بدخول االقتصاد مرحلة االالذي ي
وهي تحدث من خالل تغيرات في كل من هيكل اإلنتاج  .نصيب الفرد من الدخل الحقيقي

ونوعية السلع والخدمات المنتجة، شريطة أن تكون مصحوبة بإحداث تغيير في توزيع الدخل 
 :هدافها األساسية أ، ومن  3 " لصالح الفقراء

                                                           
 : م من موقع 27/09/2099، متحصل عليه بتاريخ  التنمية ومؤشرات العجالن ، أبعاد نورة  - 1

http://www.lahaonline.com/static/laha_filecenter/saudi_women/Dimensions_development.pdf.  
2

عليه بتاريخ متحصل  ،م  0209-0202في ظل برنلمج التنمية   التنمية البشرية في الجزائر وآفاقها ،نصيرة قوريش. - 

  :م من موقع  02/20/02002
http://www.univ-chlef.dz/ratsh/REACH_FR/Article_Revue_Academique_N_06_2011/article_05.pdf. 

دراسة تحليلية :  في الجزائر مقارنة بالدول العربية أثر النمو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل "كبداني سيدي أحمد ،  - 3
(  2092تخصص اقتصاد ،  ،والتسيير العلوم االقتصادية والعلوم التجاريةكلية : جامعة تلمسان ). مذكرة دكتوراه . "وقياسية 

  . 29ص 
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تغيير األهمية النسبية للقطاعات الرئيسة في االقتصاد الوطني عن طريق زيادة أهمية  -
 . والصناعات كثيفة العمالةقطاعات الصناعات التكنولوجيا الحديثة، والخدمات 

 .تحسين كفاءة العمال و أوضاعهم االجتماعية لزيادة إنتاجية العمل -
 .صدر أساسي  لالستثمارزيادة االعتماد على المدخرات المحلية كم -
 .ولية المواد األ التخفيض التدريجي لالعتماد على تصدير -
 .تنمية القدرة المحلية على توليد التكنولوجيا واستخدامها- 
 .زيادة نسبة الخبراء والفنيين والعلماء في القوى العاملة -
 .معالجة التفاوت في توزيع الدخل والثروة في المجتمع -
   :المجاالت االجتماعية -ثانيا  

 : هداف منها ى مجموعة من األترتكز التنمية في المجال االجتماعي عل    
  .تحسين مستويات التعليم و الصحة والرفاهية لكافة المواطنين -
 .زيادة االهتمام بالطبقة  الفقيرة و المهمشة -
  .مجاالت الحياة العامة زيادة مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي وفي -
 .الوطنيتعميم قيم التضامن  -
 .تنمية الثقافة الوطنية -
 .زيادة الترابط بين مكونات المجتمع عن طريق تفعيل القيم المشتركة  -

  :السياسية المجاالت -ثالثا

عملية سياسية متعددة الغايات، تستهدف ترسيخ فكرة المواطنة "ن التنمية السياسية هي إ    
وتحقيق التكامل واالستقرار داخل ربوع المجتمع، وزيادة معدالت مشاركة الجماهير في الحياة 
السياسية، وتدعيم قدرة الحكومة المركزية على إعمال قوانينها وسياساتها على سائر إقليم الدولة 

فضال  ،احةــــــة المتـــــديوارد االقتصاــــــم والمـــــــع القيــــــورفع كفاءة هذه الحكومة فيما يتصل بتوزي
عن إضفاء الشرعية على السلطة بحيث تستند على أساس قانوني فيما يتصل باعتالئها 

وم على كل ـــــحيث تق ،وممارستها وتداولها، مع مراعاة الفصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية



 استراتيجية إدارة المطالب اإلثنية ودورها في بناء الدولة : لثاني الفصـــل ا

132 

 

منهما على هيئة مستقلة عن األخرى، فضال عن إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة المتبادلة 
 :هداف العامة للتنمية السياسية في وتتمثل األ ، 1" بين الهيئتين 

 . في الدولة ري والقانونيم اإلدااتطوير النظ -
 .لشعبية تفعيل التعبئة والمشاركة ا -
 . المؤسسات وتطوير التنشئة السياسية دمقرطة بناء الديمقراطية عن طريق إقامة  -
 .التداول السلمي والمنتظم على السلطةضمان تحقيق االستقرار السياسي ب- 

ن نجاح التنمية السياسية يعني وجود دولة تتمتع بالفعالية في معالجة المطالب الداخلية إ     
لب الخارجية إلى جانب وجود مجتمع مدني قوي وواعي يراقب والتكيف المناسب مع المطا

 2 .المختلفةويتفاعل مع مسار التنمية في مجاالتها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .27ص  مرجع سابق،عباش عائشة ،  - 1

والتغير ، متحصل عليه بتاريخ  الثبات بين الجزائر، في الشاملة التنمية تحقيق في المدني المجتمع دورمريم ،   ، يحياوي محمود قرزيز  2 -
 : ، من موقع  21/02/2099

http://www.univ-chlef.dz/ar/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_14.pdf. 
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 : خالصة الفصل الثاني
يرجع لعدة  في تصنيف الجماعات االثنية اختالف الباحثينأن مما سبق نستخلص     

فهناك من يصنفها  ،إعتبارات تتعلق بطبيعة وأهداف ومكانة الجماعة في الدولة التي تتواجد فيها
ة ـــــن، الثقافــــالدي ،ساس المقومات الذاتية لكل جماعة، سواء كانت مقومات وحدة الساللةأعلى 

ات تسعى ـــــاك جماعــــث هنـــــهداف، حية األـــــا لطبيعـــــا وفقـــــر يصنفهـــــخض اآلــة، والبعــــــاللغو 
لى االندماج وهناك جماعات إنصهار داخل المجتمع الكلي، والبعض اآلخر يسعى لى االإ
ال لى االنفصإرى تسعى ـــــــثني، وأخدد اإلـــــــــــراف بالتعــــــــعتق اإلـــــــــــــــلى تحقيإعى ـــــــرى تســــــــــــــخأ
ها وضعها خرى، وهناك تصنيف آخر يصنفها طبقا لمكانتلى االستعالء على الجماعات األإو أ

ث هناك جماعات مسيطرة ، وجماعات قتصادي داخل الدولة ، حيالسياسي واالجتماعي واإل
 . خرى غير مسيطرة أ

فهناك مطالب ، ثنية وطبيعة أهدافهاثنية كذلك حسب نوع الجماعات اإلوتتنوع المطالب اإل     
وهناك  ،تتعلق بالهوية، متمثلة في المطالبة باالعتراف باللغة، الدين، الثقافة و العادات والتقاليد

 ةــــــة السياسيـــة تطالب بالالمركزيــــخرى تتعلق بشكل الدولة ، حيث هناك جماعات إثنيأب مطال
ذا كان موقعه الجغرافي إه وخاصة قليم الذي تقطنخرى تطالب بالحكم الذاتي لألأ، و (دراليةيالف)

خرى تطالب باالستقالل واالنفصال التام عن الدولة  أ، وهناك جماعات طراف الدولةأعلى 
ثنية تطالب إ، حيث هناك جماعات وهناك مطالب تتعلق بسياسات النظام السياسي ومؤسساته

تطالب  خرىأبحصص معينة لها في المؤسسات السياسية واالقتصادية، وهناك جماعات 
 .قليم رض واإلخرى تتعلق باألأنفاق العام للدولة وهناك مطالب بنصيبها من اال

سواء كانت ، هم اآلليات المتبعة من طرف الدول على اختالف طبيعتهاأما فيما يخص أ    
فقد تنوعت هذه اآلليات  .ثنيدارة ظاهرة التعدد اإلا  جل معالجة و أمن ، و شموليةأدول ديمقراطية 

والتدريجي لمختلف  دماج السلميلذي تعمل من خالله الدولة على اإلبين اإلستيعاب ا
المجموعات اإلثنية، عن طريق تلقينها لغة وثقافة وعادات الجماعة المسيطرة  بعدة طرق سواء 

ر ـــــكبة األـــــار الجماعــــــطإواوسع يتمثل في  لــــــشمأنمـــط ، مؤسساتية أوثقافية في ماديةكانت 
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( ة ــدرالييالف)ة ــــــــفي الدولة، وآليات تقاسم السلطة التي تتفرع بدورها الى آلية الالمركزية السياسي
غلب أئتالف كبير تتجسد فيه إس على تأسيس ساترتكز باأل التي وآليات توافقية لتقاسم السلطة

لنسبي الذي يسمح بتمثيل هذه المكونات في المؤسسات مكونات المجتمع الرئيسية، والتمثيل ا
األكثرية في الهيئات السياسية للدولة، وفيتو متبادل يكون وسيلة مساعدة لألقليات في مواجهة 

اس ــــــــسالتي ترتكز باألة ــــــــــم السلطــــــــــاآلليات التكاملية لتقاس ذلك هناك لى جانبإالتشريعية، 
ورئيس منتخب بطريقة  ئتالفات عابرة لآلثنيةإوتكوين  انتخابية تدعم االعتدال نظماتباع على 

 . متطلبات التوزيع اإلقليمى
د ــــــــــو للحأض ـــــ، لرفة منهايــــــة الشمولـــوخاص دولـــة التي تتبعها الــوهناك اآلليات القصري    

في مختلف الشؤون  الهيمنة المطلقة للدولةوالتي ترتكز باألساس على من المطالب اإلثنية 
صرت تلك أذا إخصوصا كثر عنفا، أآليات قصرية لى إن تتحول أ، ويمكن المادية والقيمية

 . الجماعات على التمادي في مطالبها
دارة التعدد اإلثني، يعتبر قاصرا مالم يرفق بسياسات اإلعتماد على اآلليات السابقة إل نإ    

تي تساهم في قوة في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية الللتنمية الشاملة 
 .في مواجهة مختلف المطالب و التحديات الداخلية والخارجية  الدولة وتماسكها

يجاد إ، تتطلب جل بناء الدولة الوطنيةأثني من ن عملية إدارة التعدد اإلألذلك يمكن القول     
تي تتالئم ات المؤسساتية وقوانين القصر والتنظيم والسياسات العامة الالتوليفة المناسبة من اآللي

نه اليوجد نموذج بعينه قابل للتعميم على جميع الحاالت نظرا مع خصوصيات كل دولة، أل
 .الختالف الزمان والمكان والظروف 
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 :تمهيد    

يات وسياسات مناسبة تسمح أل ختيار وتطبيقااإلثنيات يتطلب  ي مجتمع متعددأإن إدارة     
ن من تحقيق االستقرار السياسي ويساهم سس التماسك والتعايش االجتماعي الذي يمكّ أبتدعيم 

ن تراعي هذه اآلليات والسياسات الخصائص أ في تسريع عملية التنمية، وفي نفس الوقت يجب
دارتها إبيقه في عملية لة ماليزيا على تطوالمميزات العامة لمكونات المجتمع، وهذا ماعملت دو 

  .للتركيبة المجتمعية التي تكونها

تمتع به ماليزيا ووقوعها في ممر أحد أهم المحاور كان للموقع االستراتيجي الهام الذي ت    
ر ــــــدور الكبيــــــــة  الــــــاها بالثروات الطبيعيـــــب غنــلى جانإ ،مــــــة في العالــــكثر أهميالمالحية األ

 .إلى تغير تركيبتها السكانية  دىأمما  ،أن تكون منطقة جذب لمختلف اإلثنيات والقوميات في

لقد حرصت ماليزيا منذ السنوات األولى الستقاللــــــها على معالجــــة اإلختــــــالالت الناجمــــة     
وذلك من أجل تفـــــــادي الدخــــــول في معضالت أمنية قد تــــؤدي  ،ةـــــعن تغير تركيبتها السكاني

يجمع بين اآلليات اإلستيعابية  ،لذلك لجأت إلى إيجاد نموذج توليفي خاص بها ،إلى تفككها
اإلشكالية التالية، ماهي أهم ااختبار يمكن ولتحليل ذلك  ،وتقاسم السلطة وقوانين القصر والتنظيم

التي و تعددية اإلثنية وتحقيق التنمية، دارة الإية في ات التي اتبعتها الدولة الماليز اآلليات والسياس
 :من خالل المباحث التالية  ؟ساهمت في انجاح بناء الدولة 
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 دراسة جيوستراتيجية لدولة ماليزيا:  ولالمبحث األ 

 في منطقة العبور بين شرق آسيا وغربها الواقعلقد ساهم الموقع االستراتيجي لدولة ماليزيا     
، بأن تكون منطقة جذب طبيعيةمطارها وغناها بالثروات الألى جانب اعتدال مناخها وغزارة إ

 .والقوميات واإلثنيات التي وجدت فيها المكان المناسب لإلستقرار والعيش للعديد من التجار

 .الماليزيةوتاريخ الدولة  ةجغرافي :ولاأل المطلب 

ام ــــــجي الهـــها اإلستراتيــرة على ممر العصور بسبب موقعــهمية كبيأماليزيا  تلقد اكتسب    
ستقرار الكثير من القوميات ا  مما جعلها محطة لعبور و  ،سيا وغربهاآشرق  الذي يربط بين
  .زدهار مراكزها التجارية وا راضيها الخصبة الغنية بالثروات الطبيعية والتجار بسبب أ

  :ستراتيجيواالِ الموقع الجغرافي  -2

مربع  كم 330434مساحتها حوالي  آسيا، وتبلغ شرق جنوب في تقع ةدولة إسالمي ماليزيا    
 (و سرواك صباح)وماليزيا الشرقية( ماليزيا جزيرة شبه( الغربية  ماليزيا ،منطقتين إلى وتنقسم

 ســـبرلي  :هي والية 13 من وتتكون )مليسيا تانه ڤرساتوان( "ماليزيا تحادإ" الرسمي سمهاإ
 صباح جوهور، ملقا، سمبيالن ، نجري سالنجور، بهانج، ترنجاو، كلنتن، فيرق، بيننانج، قدح،

 إدارة ومركز كوااللمبور الدولة عاصمة ،درالية الثالثةيالف المقاطعات إلى باإلضافة. سرواك
 21,170,000البوان، ويبلغ عدد سكانها حوالي  وجزيرة بوتارجايا مدينة دراليةيالف الحكومة

 1 .م  2008 العام نسمة حسب إحصاء

ما ماليزيا الشرقية أ، ندونيسيااو  سنغافورة كل من جنوبا و تايالندا شماال الغربية ماليزيا وتحد    
بحر الصين يفصل بين شطري ماليزيا الرئيسيين ، و ندونيسيا جنوبااتحدها ف( بورنيو الماليزية)

                                                           
مركز التنوع  ،األمريكي النموذج الماليزي، النموذج التناغم ىال التنازع من العرقي التعدد العال، محمود عبد محمد -1

 : من موقع 92/99/2094بتاريخ متحصل عليه  للدراسات، 
www.tanaowa.com/wp-content/uploads/2013/02/التنوع-العرقي.PDF. 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
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لممرات ، وهو من أهم اسومطرةو  بين شبه جزيرة ماليزيا مضيق ملقايفصل فيما  ،الجنوبي
  .مضيق جوهور يفصلها عن سنغافورةو  المالحية في العالم

وعلى الرغم  ،هي عاصمة اإلدارة الفيدرالية بوتراجايا وهي العاصمة الرسمية  كوااللمبور    
تحادية قد انتقلت إلى هناك لتخفيف من أن العديد من الفروع التنفيذية والقضائية للحكومة االا 

تضم االزدحام المتزايد في كواال المبور، ال تزال كواال لمبور عاصمة ماليزيا التشريعية ألنها 
يبوه ا  اون و ـــــورج تــرى في ماليزيا، مدن جـــــرى األخـــــهم المدن الكبومن أ مقر البرلمان الماليزي،

الماليزية سهول  التضاريس وتتضمن .وميري وملقا، وكوتا كينابالو ،و كوتشينغ ،وجوهوربارو
ساحلية ترتفع في كثير من األحيان لتشكل تالال وجباال مغطاة بالغابات الكثيفة، حيث تتداخل 

مابين  رتفاعاتهاإ تتراوح الغربية، و الماليو جزيرة شبه في تايالندا جبال مع الجبلية السالسل
متر  4019.2اع ــوأعالها جبل كينابالو بارتف  البحر، سطح متر فوق - 4000 9000
 مساحةمن  60% من ما يقارب ةيــــالجبل السالسل لـــــ، وتشكوــــبورني ود في جزيرةـــــالموج
 كم 1930 ماليزيا، في ويبلغ طول الخط الساحلي النهرية، والمجاري لو السه تتخللها و ماليزيا

 . في سرواك وصباح كم ،  2253و جزيرة الماليو، شبه في

 ةـــعالي بــــبنس األمطار طـــــــقاستوت ،العام والــط رطب ارـــــح ستوائيإ مجمله في لمناخوا    
ة ــــيالغابوكثافة الثروة  نوعت مما ساهم في ،في العالمتساقطا  األقاليم أعلى من تعتبر حيث

ع على ــــــة، فهي تقـــــو الجوي ةـــــالبحري ةـــــللمالح ام بالنسبةــــي هــإستراتيج موقعماليـــــزيا ول
  1.األقصى  أوروبا وغرب آسيا والشرق بين ور الذي يربطــــــالمح

 

                                                           
1 - COUNTRY PROFILE : MALAYSIA ، pp 8-9 ،  Obtained it on 11/02/2015  from a site :  
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Malaysia.pdf. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%AC%D9%88%D9%87%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%A7_%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%88
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 يمثل خريطة دولة ماليزيا  :2شكل 

 malaysia.com-http://tours.daleel : المصدر

 :التاريخ السياسي لماليزيا -1

 كإتحاد م، وذلك 1963سبتمبر 16 لى تاريخإرسمي  بشكل ماليزيا الحديثة تأسيسيرجع     
 و سرواك صباح واليتي إلى باإلضافة ( (ماليا جزيرة شبه في الواقعة الواليات من مكون

                                                           

)) -  التاميل ، حيث يقول التفسير األكثر قبوال  أن الكلمة هي مزيج من كلمتين من لغة أو ماليا ماليو راء حول أصل كلمةأهناك عدة - 
الجغرافية  عندما بدأ المسافرون والتجار الهنود بتحديد المنطقة سمحيث تم تبني هذا اإل. ، وتعني مدينة التلة ( مدينة)واور ( تلة)ماالي  ،السنسكريتية
دار  التي برزت بين القرنين السابع والثالث عشر، في المنطقة حول MALAYواستعمل فيما بعد كتسمية لمملكة الماليو . دولة ماليزيا اليوم  فيما حول

 ، مما يجعل اسمMALAYSIAاليونانية الحقا ، لتصبح ماليزيا -من اللغة الالتينية   (SIA) سيا -و أضيفت لها كلمة . سومطرة ماسرايا الحالية في
، عندما انضمت لالتحاد كل من 9197حتى عام "( سي" بدون )مااليا  وقد حملت المنطقة القارية من البالد اسم ماليزيا يعني أرض شعب الماليو،

سم إلى تغير حدود البالد إلى ما ويشير تغيير اإل.  ماليزياواصبحت تسمى من ذلك الحين دولة  .بورنيو في الجزء الشمالي من جزيرة وساراواك صباح
 .شبه جزيرة الماليو وراء

 : المرجع
- Govind Chandra , Pande India's Interaction with Southeast Asia: History of Science, Philosophy and Culture in 
Indian Civilization , Vol 1, Part 3, Munshiram Manoharlal , 2005 , p266. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%28%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%28%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88
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باسم  تعرف ذلك قبل ، وكانت ماليزيا 9199سنغافورة سنة ذلك انفصلت  وسنغافورة  وبعد
  1948 .فيفري 9في  تأسيسه تم تحادإ وهو تحاد الماليوإ، ثم بماليا

 ماليا جزيرة شبه في ظهرت ماليزيا في األولى السياسية الواليات أن لىإ التاريخ يشيرو     
 القرن وفي ،فيجايان سريإلمبراطورية  ةـــــــخاضع الواليات ذهــه كانت حيث .م 900 سنة حوالي

 مبراطورية سريإل ــــمح وتايالندا ،وماجاباهيت ،اوهـــج ةـمبراطوريإمن  كل حلت م13ال
 .فيجايان

 كثر وضوحا وذلكأ ماليا جزيرة شبه في السياسية الصورة أصبحت م 14القرن ومع بداية    
 السياسية للماالي  للقوة الذهبي العصر خاللها من برز التي ،ملقامبراطورية إ عهد بظهور
حيث تم تحويل منطقة ملقا  .نتشار اإلسالم في منطقة جنوب شرق آسياإصادف فترة الذي 

وكان للدعوة اإلسالمية أثر كبير في تشكيل السمات الرئيسية لمجتمع  نفسها إلى منطقة إسالمية
 م 9999ا في عام ـــــن لملقـــالل البرتغالييــــبدأ الغزو األوروبي لشبه جزيرة ماليا باحتو  ،الماالي
م سيطرت  9824وفي عام  م، 9949استمر إلى أن سقطت في أيدي الهولنديين سنة الذي 
اجتماعي  حدث أي تغييرحتالل البرتغالي والهولندي لملقا لم ي  والمالحظ أن اإل .بريطانياعليها 

التي تعتبر  (بنكور)تفاقية إم تم التوقيع على  9814وفي عام  ،ملموس في مجتمع الماالي
ن ــث تم بموجبها تعييـــاالي، حيــــات المــــة في واليـــــة واإلداريــــرات السياسيـــــنقطة البداية للتغيي

ور ما عدا األمور ـــــة األمـــن في كافــن المالوييـــم النصح للسالطيــن بريطانيين لتقديـــمسؤولي
  .المتعلقة بالدين والعادات

اليا اون واليات المـــــل اليابانيـــــحتإة، ـــــة الثانيـــــرب العالميـــــاء الحـــأثن م و 1941ة ـــــوفي سن    
علنت أم 9149وفي عام  ،م9149ستسالمهم في سبتمبرإبعد حملة استمرت مدة شهرين حتى 

 دة ـــــفي دولة واح اليــــارة المـــــه جزيــليجمع شب "الماليواتحاد "نشاء إبريطانيا عن رغبتها في 
ر حفيظة السكان ثاأ،  وهذا ما الوية من الصينيين والهنودمع تجنيس كافة اإلثنيات غير الم

، الذين عارضو الفكرة، و قامو بتأسيس المنظمة الوطنية المتحدة للماليو ( الماالي) صليين األ
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توحيد التي نجحت في  ،"عون جعفر"ة ــبرئاس 9149ماي  99في (  UMNO -آمنو ) 
جبار البريطانيين على التخلي على مشروعهمالسكان األ وفي عام  .صليين في جبهة واحدة، وا 

ي تم بموجبها تعيين مندوب سامي بريطاني تماليا الالتحاد إتفاقية إم تم التوقيع على  9148
نشاء مجلس تشريعي فيدرالي ومنح حكومات وفي نفس العام شنت  .بعض السلطات اتالوالي وا 

ورة في الصين، مما أدى ـــــاح الثــوضاع، وهذا تأثرا بنجكة الشيوعية حملة تمرد لتغيير األالحر 
  م 9190ا في ـــــي عليهـــــاء التدريجــــــة القضــــــــرت إلى غايـــــوارئ التي استمـــــة الطــــلى إعالن حالإ

ن الماالويين في سنة عمال الصينيين المعتدلين لتأسيس جمعية الصينييحذا برجال األوهذا ما 
ح ــــافظة على المصالــــحلماالي لـــرك مع المـــــش المشتـــــم التعايــــــل دعـــــجأم من 9141

والهنود وفي لذلك فقد قبل الماالي باعطاء حقوق المواطنة للصينيين ، لهمرة ــية الكبـاالقتصادي
المقابل فقد قبلت االثنيات الوافدة بأن يكون اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة والمناصب 

 1 .(بهاسا ماليو)ة الماالي ـــــالد هي لغـــــة للبـــاالي واللغة الرسميـــالسياسية السامية في يد الم
 أمنو حزب قيادة انتقالبعد  1952لسنة كواال لمبور بلدية انتخابات في الحزبين تحالف ازـف وقد
د ــــور جديـــــضع دستو  م 9199وفي عام  2.دح ــــــق سلطنة وزراء رئيس نــــــالرحم عبد تنكو لىإ

المكون  المنتخبين، وقد فاز حزب التحالف نقل مسئولية إدارة الحكومة لممثلي الشعببموجبه تم 
، ((MCAوالحزب الصيني الماليزي  (UMNO)  أمنو من حزب منظمة اتحاد الماالي الوطني

مقعدا، وبالتالي أصبح رئيس  92مقعدا من بين  99ب ((DIPالماليزي الهندي المؤتمر وحزب 
الذي قاد وفدا  تحاد المااليالول رئيس للوزراء أ"  تونكو عبد الرحمن بوترا الحاج" حزب أمنو، 

تم عقد  حيث ،9199سنة  بريطانيا مع لتفاوضل الماليو وسالطينالحزبي  التحالف يمثل

                                                           
1 - Shamsul Haque Malaisie; rôle de l’État dans la gestion destensions ethniques. ALTERNATIVES SUD, VOL 17 
2010, p 40 .  

 
 ماراتاإل مركز : ظبي بوأ .االقتصادي التطور ومعالم الخلفيات في قراءة الماليزي النهوض ،صالح محمد محسن -2

 .99 -94ص ص ، 2008 االستراتيجية، والبحوث للدراسات
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ة إلعداد ــــة خاصــتمت الموافقة على إنشاء لجنو مؤتمر في لندن لمناقشة مسألة االستقالل 
 . عالن االستقاللإتم التوقيع على اتفاقية  م9191ة ــــــوت من سنأوفي شهر  ور،ــــمشروع دست

سكان والية صباح وسراواك حول إنشاء لجنة خاصة لدراسة أراء تم م 9199في جانفي و     
لى جانب دعوة إرئيس الوزراء تانكو عبد الرحمن  التي اقترحها " ماليزيا" فكرة تأسيس دولة 

لى االتحاد، وبعد موافقة السلطات التشريعية في شـمال بورنيو وسراواك إنضمام لى اإلإسنغافورا 
ضافة إلى صباح وسراواك إ، اليامكونة من واليات الم" ماليزيا " علنت دولة أ  ، وسنغافورا

نفصلت سنغافورة عن ماليزيا بعد خالفات تنظيمية لتصبح ام  9199اوت  1وسنغافورة ، وفي 
 1. دولة مستقلة

  التركيبة السكانية :المطلب الثاني 

 )األصليين البالد سكان( الماليو من تتكون حيث األعراق، متعددة الدول ىإحد ماليزيا تعد    
 توافدوني خذوأ الذين والهنود الصينيين المهاجرين ساللة و وصباح سارواك لى قبائلإ باإلضافة

وهذا ما جعل دولة ماليزيا اليوم تتكون من ثالثة  سنة، 600 من أكثر منذ الماليو واليات لىإ
 العرقية)ن اوافدت نتاعرقيو ( للبالد األصليين السكان( مجموعات رئيسية، اإلثنية المالوية

  .(الهندية والعرقية الصينية

 االستعمار فترة التغير إبان الماليزي في للمجتمع الديمغرافي الشكل مالمح وقد بدأت    
اط  ــــــــالمط و رــــــالقصدي صناعة في عــبالتوس ذاكـــآن البريطانيون امــق حيث للبالد، البريطاني

، وعملوا على فصلهم على السكان هافي للعمل والهنود مما جعلهم يجلبون الكثير من الصينيين
 .2مما جعل كل مجموعة تحافظ على ثقافتها  عرقية، أزمات أي األصليين لمنع

 

                                                           
 .99، ص  نفس المرجع السابق - 1
 .1، ص 2009برنامج الدراسات الماليزية، : القاهرة . النموذج الماليزي للتنميةكمال المنوفي، جابر سعيد عوض،  - 2
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  :الماليزي للمجتمع العرقية خريطةال -9

 زيـــــالمالي المجتمع ونـــــيتك إذ ان،ــــواألدي راقــــــاألع متعدد للمجتمع نموذجا تعتبر ماليزيا     
 األورانج والتي تضم للبالد، األصليون السكان وهم ( ) Bumiputraالبوميبوتراجماعات  من

 خرى تتمثل في األوراسيونأقليات ألى جانب إأخري،  و الماالي، وجماعات بوميبوترا آصلي،

Eurasians) )، للمجتمع العرقي التكوين يتسم و 1 .الهنودو  نيالصيني من و الجماعات الوافدة 
 .ولغويا وعرقيا دينيا التنوع من عالية بدرجة الماليزي

ون ـــالصيني يمثل حين في الدولة سكان أجمالي من 65,1% الماالي حوالي ثنيةإتمثل و     
 رىـــــــاألخ ةـــــــالعرقي اتـــــللمجموع 1,2% بـــــجان لىإ ذاـــــــه ،%71,ود ـــــالهن لـــــويمث ،% 29
 رةــــالصغي راقــــــاألع ىلإ باإلضافة واألوروبيين ستراليينواأل ندونيسيين،واإل  التايالنديين، من
ة ـويمكن تقسيم التركيبة السكاني  .2و سارواك صباح واليتي تقطن التي واألبيان الكادزان مثل

 : لى قسمين رئيسيينإفي ماليزيا 

 :   Bumiputra البوميبوترا  للبالد نواألصلي السكان -أوال 

 ثالث وتضم السكان، مجموع من األكبر المئوية النسبة ويمثلون البوميبوترا، جماعات    
 ) أخري بوميبوترا جماعات ، آصلي، األورانج،  الماالي)وهي  عرقية مجموعات

 

                                                           

))- البوميبوترا   " مصطلح" Bumiputra : األصلين السكان لتمييز وذلك ،األرض أمراء أو التربة أو األرض أبناء به يقصد 
 السكان وجماعات أصلي األورانج الماالي، ،البوميبوترا جماعات وتضم بهم، المرتبطة األعراق أو الماالي من وغالبيتهم
 صباح في ماليزيا شرق في األصليين السكان جماعات الى باإلضافة ماليزيا، جزيرة شبة في بوميبوترا أخري األصليين
 .وسارواك
 لمحاضير السياسي الفكر في الماليزي، المجتمع في العرقية التعددية وقضية محمد محاضير عوض، سعيد جابر : المرجع
 .917، ص2009الماليزية ،  الدراسات برنامج، القاهرة جامعة: القاهرة .   محمد

 .95 ص ، نفس المرجع السابق -1
2 - Juyum, Anak Jawan ، malaysia politics Government .Salangor : karisma Publications  ،2099 ،  p3. 
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  :الماالي -أ

 "MALAY"مصطلح الماالي من الدستور الفيدرالي الماليزي فإن  990بالرجوع إلى المادة     
ويتوافق مع عادات وأعراف  ،يعود إلى ذلك الشخص المسلم والذي عادة يتكلم لغة الماالي 

 لىإ باإلضافة هذا ماليزيا، جزيرة شبة في العرقية الجماعات أكبر الماالي مثلوي .1ية المااليإثن
 أخرى أصغر وأقلية البالد سكان من% 27 سارواك والية في همنسبيا من كبيرة أقلية وجود
 البوجين، البويانين، الجاوين،( مثل ىأخر  جماعات تفرع منهاوت، 15% حوالي صباح والية في
 الجماعات هذه من جماعة ولكل ،)البنجاريين السوندانيين، المادوريين كابو، المينانج تشينييناإل
 ."ماليو البهاس" األم اللغة تحت تندرج التي الخاصة ولغتها تهالهج

   :أخري بوميبوترا جماعات -ب

 الجماعات تمثل أنها إال القومي، المستوي على أقلية جماعات تظل أنها من الرغم على    
  Anaknegriسمإ عليهم يطلق صباح والية ففي ،)وسارواك صباح(واليتي من كل في األغلبية
 الباجو المورت، ،اندوسون الكاداز ( تشمل إثنية جماعة 71 حوالي المسمي هذا تحت ويندرج
 حجما األكبر اإلثنية الجماعة ندوسونأ الكاداز جماعة وتمثل ،)اإلثنية الجماعات من وغيرها

 والية في أما %7،91 الباجو ذلك بعد ويليها الوالية سكان من% 4،98صباح  والية في
 2. سارواك والية من سكان  44%حوالي ويمثلون ،الداياك بمسمي ليهمإ فيشار سارواك

   :آصلي األورانج -ج

 أوائل في ىالمسم هذا الحكومة عليها أطلقت العدد، صغيرة جماعة عن عبارة هي    
 يتوزعونو  ألفا 17 أفرادها عدد يتجاوز ال و ،الحالي قتى الو حت مستخدما   يزال وال الخمسينات

                                                           
1 - Julian Hopkins, Julian C.H.Lee, thinking through Malaysia : culture and identity in the 21st century. Solangor : 
Strategic Information and Research Development Centre, 2012, p17. 
2 - Fadzilah, Majid Cooke, Sumei Toh et Justine Vaz; Partenariats communautés-investisseurs: Leçons du 
secteur du palmier à huile en Malaisie orientale . London, Institut International pour l’Environnement et le 
Développement (IIED), 2012, p13. 
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 الزنجانيين األقزام، البدو، مجموعات، ثالثى لإ ينقسمون و إثنية جماعة 91 بين ولغويا ثقافيا
 والوسطى من شبه جزيرة الماالي الشمالية المناطق يقطنون  Nomadic Negritosاآلسيويين

 المتنقلة الزراعة من نمطا   الوسطى ويمارسون المنطقة في يقطنونف البدو السينا وأشباهأما 
 1.المقيمة  الزراعة نمط ويمارسون الجنوبية المنطقة يقطنون الجاكونو 

 Non- Bumiputra للبالد  صليين األ غير السكان -ثانيا 

   :نوالماليزي نوالصيني - أ

 عددهمبلغ ي .الماالي بعد الحجم حيث من البالد في العرقية الجماعات أكبر ثاني هم    
 اـــــهربرض الماالي أ إلى اجاءو د ـــوق ،2008تقديرات  وفقمن مجموع السكان  %21حوالي 

 مـــــوباعتباره ،ةـــــفي فترات معين نـــــالصيشهدتها  التي ةـــــالطبيعي والكوارث اتـــــوالمجاع الفقر من
 ثم ومن م،ــــــبينه فيما والتماسك مــــــالتنظي على ةــفائق قدرة لديهم كانت فقد ،البالد عن غرباء
 مناطق سادت حضرية جماعة الصينيون أصبح الحين ذلك ومنذ الواقع، معطيات مع فـــــالتكي
 ريفية جماعات في آنذاك يعيشون كانوا الذين الماليو عكس على .الجديدة والمدن صنيعالت

 من دـــــــــالب أنهب مــبينه فيما اـــوعي نـــــيللصيني ةــــاالقتصادي األوضاع هذه خلقت فقد وعليه .متخلفة
ممامكنهم  ،على االستقالل البالد حصول بعد بوضوحالوعي  هذا ظهرقد و  مصالحهم حماية

نشاء األصول  على قدر عالي من الكفاءة في االنتاجية االقتصادية بأن يكونو   .2وا 

 عام ففي العشرين، القرن من الثاني النصف الصينيين بشكل ملحوظ خالل عدد تزايدلقد     
 يقدر 2008وأصبح عددهم في سنة  ،نسمة 2,777,199بحوالي  يقدر عددهم كان 9191
، ويرتكزون في وسط شبه جزيرة الماالي وخاصة %29ي بنسبة أنسمة  9,919,214بحوالي 

                                                           
1

 الدراسات برنامج القاهرة، جامعة  :لقاهرةا.  الماليزي األطلس ،)محررون (متكيس ىهد عوض، سعيد جابر المنوفي، كمال - 
 .919، ص  2009،  السياسية و العلوم االقتصاد .كلية الماليزية،

2
  - Ahmad Bashri Sulaiman, Sensitive Truths in Malaysia a Critical Appraisal of the Malay Problem. Solangor : 

Strategic Information and Research Development Centre(SIRD), 2013, p12. 
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ان فيها ـــــــدد السكــــــجمالي عإمن %  49,7در بحوالي ـــــ، بنسبة تقهاـــفي كوااللمبور وضواحي
 1 %.47,9وفي منطقة بينانج بنسبة 

   :نوالماليزي الهنود -. ب

 البالد سكان مجموع من% 1,1 حوالي الثالثة، حيث يمثلون العرقية الجماعة الهنود يمثل    
، وتتواجد النسبة البنجابيين الجوجرتين، قلية منألى جانب إمنهم  % 89التاميل حوالي يشكل و 
 همفي منطقة الوسط وتقل نسبباألخص و شبه جزيرة الماالي لالغربية  سواحلالكبر منهم في األ

% 99,2كبر للهنود في والية نيجري سيمالن بنسبة توجد الكثافة األذ إ .يةشرقالواليات الفي 
 تليهاثم  ،%90,9وبينانج % 99,4، كوااللمبور % 97,9، بيراك % 94,4وسيل نجور بنسبة 

 وبــالجن في ملقا والية و الشمال في قدح والية مثل والجنوب الشمال أقصي في أخرى واليات
 2% .  0,9 ب ترنجانو والية في للهنود نسبة أقل تأتيو 

   :األوراسيون -ج 

 ويتركزون عشر، التاسع القرن فيلى المنطقة إ الذين قدموا بيينو األور  لىإ أصولهم ترجع    
ويمكن " كريستانج البايبا" البرتغالية اللغة يتحدثونو  ألف نسمة، 21 عددهم ويبلغ ملقا، والية في

 2008 و 9199 ا بينرة مــــــــــا في الفتـــــــــــت في ماليزياــــثنياإلد ـــــــــــتزايب ـــــور نســــح تطـــــتوضي
  : من خالل الجدول التالي

 

 

 

 
                                                           

 . 49، ص ص مرجع سابقكمال المنوفي، جابر سعيد عوض،  - 1

 .47 -42، ص ص  مرجع سابق،  العال محمود عبد محمد -2
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 المجموع الهنود الصنيين بوميبوترا 
 

 السنة
 
 العدد

النسبة 
المئوية 

% 

 
 العدد

النسبة 
المئوية 

% 

 
 العدد

النسبة 
المئوية 

% 

 
 العدد

9199 9,728,000 41,2 149,000 79 718,000 94 2,100,000 
9129 9,991,000 94 899,000 71,4 471,000 99,9 2,101,000 
9179 9,894,000 41,2 9,289,000 77,1 919,000 99,9 7,188,000 
9149 2,299,000 49 2,799,000 47 110,000 94 9,900,000 
9141 2,428,000 41,9 9,889,000 78,4 97,9000 90,8 4,108,000 
9191 7,929,414 41,18 2,777,199 71,91 919,989 99,01 9,218,198 
9110 4,997,484 97,99 7,991,819 79,99 177,290 90,97 8,180,128 
9180 9,178,012 41,02 4,494,988 72,92 9,919,019 8,99 97,149,000 
9119 90,170,000 90,49 9,020,000 28,28 9,490,000 1,14 91,190,000 
9119 99,900,000 99,99 9,210,000 21,7 9,900,000 1,14 91,780,000 
2000 97,990,000 97,24 9,900,000 29,07 9,990,000 1,48 29,920,000 
2009 97,812,898 98 1,429,412 79 2,999,182 1 27,197,979 
2008 98,092,270 99,9 1,201,800 29 2,979,290 1,1 21,170,000 

 ( 2008 -9199) ثنيات الرئيسية في ماليزيا بين سنوات يمثل نسب تزايد اإل:  1 جدول

 النموذج الماليزي، النموذج التناغم لىإ التنازع من العرقي العال، التعدد محمود عبد محمد:  المصدر
 : من موقع 92/09/2094متحصل عليه بتاريخ  ، مركز التنوع للدراسات ، األمريكي

www.tanaowa.com/wp-content/uploads/2013/02/التنوع-العرقي.PDF. 

لى حد إثنية الصينية اقتربت ن نسبة عدد سكان اإلأعاله أالمالحظ من خالل الجدول و     
، ولكن النسبة بين الجماعتين 9149سنة ( يترابالبوم)صليين ألكبير من التساوي مع السكان ا

يرجع  و لى اليومإ 9180من سنة  بتداءإصليين ح السكان األلتباين والتصاعد لصالخذت في اأ
 .الصينيين والهنود بعد االستقاللوفود لى توقف إذلك 
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 :في ماليزيا الدين واللغة -

 : الدين -أ

 % 90حيث يــــــــــدين  ة،ــــللدول الرسمي الدين هو االسالم أن على الماليزي ينص الدستور   
 وجميع ،األخـــــرى الديانات لمعتنقي العبادة حرية سالم، ويكفل الدستورباإل الماليزيين من

دارة متالكا في الحق لها ماليزيا في الدينية المؤسسات  بالبوذية يدين حيث .الخاصة منظماتها وا 
 بنسبة بالهندوسية الهنود ويدين معظم ،الصينيين من معظمهم البالد سكان من %91,2 حوالي
 ومعتقدات والتاوية الكونفوشيةويتبع كل من  %1,90حوالي  بالمسيحية يدين، في حين  9,7%

رى ـــخاأل معتقداتال أصحابمن % 2,9، وهناك حوالي %2,9 أخرى حوالي تقليدية صينية
 1.وغيرها والبهائية و الشامانية ، Animism الروحي المذهب مثل

 :   اللغة -ب

 إلى جانب ذلك الثانية، اللغة نجليزيةواإل للبالد الرسمية اللغة( البهاس)الماالي  لغةتعد     
 المجتمع في المتعايشة المختلفة بالجماعات تربط أخرى آسيوية ولهجات لغات عدة توجد

 الهاكا الهوكيين المانداراين، الكانتونية،(  الصينية واللهجات اللغاتهذه  أهم منو . الماليزي
  )والتلوجو األميل ، ( مثل بالهنود مرتبطة ولهجات ولغات ،)الهاينان والتيوتشو،

  اــــماليزي شرق في المحلية اللهجات مثل، األخرى بالجماعات مرتبطة لهجات يوجد كما    
 مثل أخرى ولهجات لغاتإلى جانب  ،"كريستانج البابيا"  ولغة ، انتشارا  األكثر   "األبيان"  لغةك

 2. التاوية

 

                                                           
 . 912 -987، ص ص،  نفس المرجع السابق - 1
.19ص ،2001 الشروق، دار :القاهرة(. الرفاعي عمر :تر) محمد محاضير خطاباتالرفاعي ،  عمر - 2
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  ةاإلثنيات الماليزيخصائص : المطلب الثالث

ل رئيسي ـــــألف بشكــة، التي تتــــالجماعة الساللية المنغوليلى إينتمي سكان ماليزيا عموما     
من سكان شمال ووسط آسيا وجنوب شرقها، وتضم الفيليبين وماليزيا وأقطار الهند الشرقية  

 والصينيون، والكوريون، والشعوباليابانيون، ): وأبرز الشعوب التي تمثل هذه الساللة هي
ل ــــــميترة ــبشأنـــها ذات  يـــــةالمنغولـة ــالساللــف ــــتصت، و (اــيـــالهماال ت وـــــل التيبـــــة، وأهـــالتركي
، ولدى معظمهم ثنية جلدية تغطي ر الرأس وسوادهــــول واسترسال شعــــطو  الصفرة قليال إلى

  1. زاوية العين الداخلية 

لى الجماعة الساللية إشبه جزيرة الماليو وشرقي سومطرة وتنتمي إثنية السياميون في     
ر الرأس من الخشن ـــــتنوع شعبا و ـرة أحيانـــــة إلى الصفـــــراء مائلــالزنجية، التي تتصف ببشرة سم

بخصل متناثرة، أما الرأس فيميل إلى االستطالة، واألنف في العادة عريضا الكثيف إلى المفروط 
ثنيات اآلسيوية تلف اإلبمنخرين واسعين وشفاه غليظة ومقلوبة، وقد قامت الشخصية القومية لمخ

لى الفكر إاري الذي ترجع جذوره ــــوق الحضـــــعلى إرث ثقافي يرتكز على نزعة الشعور بالتف
  2.الكونفوشيوسي

 :لى أهم خصائص اإلثنيات الماليزية فيما يلي إويمكن التطرق     

  : ثنية المااليإخصائص  -2

رخبيل أساسي في أويتواجدون بشكل سيا آن في جنوب شرق و صليهم السكان األ الماالي    
يو في العالم مليون من الماال 790لى جانب وجود حوالي إ( سيا يندونإماليزيا و ) الماالي 

 3.ادئـــسريالنكا و جزر المحيط اله و مريكا،أوجنوب ( مدغشقر ) فريقيا إيتوزعون على جنوب 

                                                           
المؤسسة العربية  :بيروت.  2ط( تر حسن أحمد بسام )الدحض العلمي ألسطورة التفوق العرقي أشيلي مونتاغيو،  - 1

 . 77ص ،9189للدراسات والنشر 
 .19 ، صالسابقنفس المرجع  - 2

3 - Asiapac Editoril; Gateway to MALAY CULTURE .SINGAPORE ٫ AsiaPac books pte ltd ،2010, p1. 
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يعتقد أنهم هاجروا حيث  ( (Austronesian Originلى العرق األسترونيزيإم ـــــصولهأع ـــــوترج
حسب ثالثة   ق م 9900و  2900إلى أرخبيل الماليو في سلسلة طويلة من الهجرات ما بين 

نهم بحارة أ، والفرضية الثانية تفترض بسيا الوسطىآنهم قدموا من أولى تفترض ، األفرضيات
ذ ــــمنن ـــــــالصينييوالفرس و  والعرب للتجار الهنود كمرشدينعملوا  متجولون على مسافات بعيدة

ما أ، مثم استقرو تدريجيا في هذه المناطق التي يتوزعون فيه اليو  سنة،  2000 ما يقرب من
لى الفلبيين و إسنة ق م ثم انتقلو  9000وان قبل نهم قدمو من جزيرة تايأالفرضية الثالثة فتقول 

 1.شبه جزيرة الماالى ثم إلى جزيرة بورنيو 

فهناك  ،، مع شعر متنوعلى السمرةإقامة متوسطة وبشرة تميل  ونهم ذو أو يتميز الماالي ب    
ن ما من الجانب السيكولوجي فيتميزو ألى السواد، إن وهناك األملس وكالهما يميل الشعر الخش

لى حياة الريف والزراعة   إ ا، وكانوا في السابق يميلون كثير 2خربالطبع الهادىء المتسامح مع اآل
رجع مهاتير أ ، وقدالمدنوهذا ما يفسر سيطرة الصينيين على معظم االقتصاد الماليزي في 

م ــــاب تخلفهم وتأخرهـــسبأ معضلة المااليه ـق في كتابـــزي السابــــس الوزراء الماليــــد رئيــــمحم
 :جملة من األسباب منها لى إعن اإلثنية الصينية 

 :والبيئة  الوراثة عاملي  -أ

 الزواجهم ادــــن إعتيعة ـالناتج ةـــــالوراثي اتـــــالجين بـــــان بسبـــتخلف الماالي ك أن يقول إذ    
 وهذا زـــوالعاج والغبي حتى على الضعيف أنه واجب على عرقيتهم التي تنظر للزواج داخل من
االستوائي  المناخ لىإواالرتقاء إظافة  التطور على قادر غير المااليو جيل من خلق لىإأدى  ما

 .والخمول الكسل طابع عليهم الذي أضفى الرطب الحار

                                                           
1 - Ethnic Malays  ٫  Obtained it on 22/02/2015  ،  from a site : 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_Malays. 
2  - Syed Amir Datin Noor Aini, Malaysian Customs & Etiquette: A Practical Handbook.Singapore :Marchall 
Cavendish, 2010, p12. 
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 :الثقافية العوامل -ب

 نتظارهماا  هوو الصحيحة،  سالماإل لمبادئ فهمهم كان من أسباب تأخر الماالي سوءلقد     
 ما وهذا الدنيا ، الحياة في بالذات واالرتقاء بالعمل االهتمام دون الموت بعد العاقبة دائما لحسن

 اـــمهم والقيمية دورا ةـــــالثقافي لـــــالعوام لعبت فقد وعليه للعمل بجد، القرآن تعارضا لدعوة يمثل
 أقل الريفي فالشخص . والصيد الزراعة وامتهان الريف حياة لىإ ميال أكثر الماالي جعل في
 . الحضاري والتطور التحديث مواكبةى عل قدرة

 :إنعدام عالقات التعاون بين األعراق  -ج

 اديـــــــاالقتص اطــــالنش في اونـــــدام التعـــــنعفي إ دورا كبيرا االستعمار البريطانيلعب د ــــــلق    
مستوى  تأخرإلى  ىدأمما  ،فصل بينهمالة بين الماالي والصينيين بسبب ــــخاص راقـاألع بين

 يحتكوا بأن عرقيته أبناء يرتاهم دعا وعليه فقد 1. خرىلماالي بالمقارنة مع اإلثنيات األتطور ا
 النفسي زـــــالحاج رــــــلكس ن،ــــــة الصينييـــــوخاص األخرى العرقيات من غيرهم مع أكبر بصورة

 2.جانب آخر من والتجارة العمل الماالي مهارات واكتساب جانب من العرقيتين بين

 :لغة الماالي  -1

بروناي كلغة رسمية في لغة الماالي هي واحدة من اللغات الرئيسية في العالم وتستعمل    
كوكوس  قليات تتحدث بها في تايالندا، وجزرأندونيسيا وسنغافورة، وهناك ا  وماليزيا و 

مليون شخص في جميع أنحاء أرخبيل  77وكريسماس، وسري النكا، ويتحدث بها حوالي 
  3.مليون شخص  220الماليو وتستخدم كلغة ثانية لحوالي 

                                                           

 دراسة العربية، للمنطقة المستفادة والدروس األعراق متعدد المجتمع إدارة في الماليزية التجربة عبدالواحد، لطفي حسين وفاء -1 
 .12، ص2001السياسية، والعلوم االقتصاد كلية :القاهرة جامعة ،العراق في واألكراد السودان جنوب في الزنوج األفارقة لحالتي

 .17، ص نفس المرجع السابق - 2
3 - Sneddon, James N, The Indonesian language: its history and role in modern society, University of New South 
Wales Press , 2003٫  p84. 



 مدى تطبيق ماليزيا آلليات وسياسات ادارة التعددية اإلثنية في مجال بناء الدولة :  الفصل الثالث

152 

 

البولينيزية، التي كان يتحدث  -مااليو -وتووينحدر أقدم شكل من لغة الماالي من اللغة بر     
تبر لغة الماليو القديمة تعالتي في جنوب شرق آسيا، و ( )األسترونيزيينبها أول المستوطنين 

لغات والديانات نواعها التي تطورت على نطاق واسع من خالل تدفق تدريجي للعديد من الأحد أ
 1. والمفردات الفارسيةسالم، حيث تأثرت بالعربية الهندية وقدوم اإل

 :والتقاليدالعادات  -3

هاري رايا عيد حتفال لمجتمع الماالي المسلم هو عيد الفطر أو المعروف محليا باسم أكبر ا    
، وبداية مهرجان  (رمضان)والذي يصادف نهاية شهر Aidilfitri  (Hari Ray) -الفطر 

  جـــــم الحـــــاء من موســــادف االنتهــــــذي يصـــال، (Hari Raya Aidiladha)ر هو ـــــي آخــــــرئيس
 في شهر جوان  Dayak Gawaiدياك قواييحتفل منذ قرون بمهرجان  سارواكوالية في  أما

 . وهو يصادف نهاية موسم زراعة األرز وبداية الموسم الجديد
  التقليديةتهم ثقاف لفهم من أفضل الطرق الماليو واحدة حفل زفاف وتعتبر المشاركة في    
يلبس المدعون  الزفاف في يومو  ،تقديم المهر للعروسو  برام عقد الزواجبإ زفافالحفل  يبدأ حيث

مالبس زاهية األلوان ويستقبلون العريس مع فرقة من الموسيقيين يعزفون على الطبول وتسمى 
                                                           

))- هي إحدى العائالت اللغوية الواسعة االنتشار في أجزاء كثيرة من جزر جنوب شرق آسيا وفي :  اللغات األسترونيزية
والنيجيرية  الهندو أوروبيةقف هذه اللغة على قدم المساواة مع اللغات  ، وتآسياوبأعداد ضئيلة في قارة  المحيط الهادئ

، وقد قام  فهي واحدة من أعرق العائالت اللغوية القديمة (Uralic) واألوراليةو األفرو آسيوية  (Niger–Congo) نغوليةالكو 
من كلمة   (austronesisch)باشتقاق كلمة أسترونيزي   (Wilhelm Schmidt) عالم ألماني يدعى ويلهلم شميت

وقد واختير هذا االسم "  جزيرة" وتعني  اليونانية nêsos مع كلمة نيسوس " الرياح الغربية"وتعني  الالتينية  austerأوستر
إذ يعيش أغلب المتحدثين باللغات األسترونيزية على الجزر، وبعض هذه اللغات يعد من  ،لغوية بعناية بالغةلتلك العائلة ال

إحدى اللغات  -ات تشاميك ، ويبلغ عدد المتحدثين بلغة الماليو في األراضي اآلسيوية مثل الماليو ولغ األصليةاللغات 
 .مليون شخص لتحتل المرتبة الثامنة بين أكثر اللغات انتشار ا في العالم  980األسترونيزية  

   :المرجع  

- Bellwood ،Peter. Prehistory of the Indo-Malaysian archipelago٫University of Hawai Press. (1997)،p 97. 

1 - Idem٫ p60. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ودج مصنوع ــــعلى ه ل العريســــحم، ويرددون بعض اآليات القرآنية واألدعية، وي  ( كومباق )
كفنون للدفاع  التغلب على بعض العقبات ومرافقيه العريسو قد يطلب من  ،من أشجار النخيل

و تطلب قريبات لهم بالدخول،  في بعض األحيان قبل أن يسمح لدعابةلروح عن النفس و 
غ ــــرضاها عن المبلرط ـــــإذا أراد رؤية زوجته بش الــــغ من المــــريس دفع مبلــالعروس من الع

الذي يقوم بدفعه، وعندما ينجح في رؤيتها يبدأ االحتفال فعليا، حيث يبدأ أقارب العروسين برش 
 نــالمسنيشخاص األويشارك  ،1العروسان لصالة الفرحالى غاية وصول األرز والماء المعطر 

والنكت  القصائد يتم تبادل حيث، berbalas pantunفيما يسمىالعريس هل العروس و أمن 
الزوجين في حفالت الزفاف الماليزية كملك  ة، وتتم معاملعلى الحفل المرح المسلية إلضفاء

بيت الزوجية وسط لى إن ال يتجه العروسلبسة التقليدية وبعد انتهاء الحف، حيث يرتديان األوملكة
 2.ودعوات المدعوين بالسعادة والهناء  غاني التقليدية ودق الطبولاأل

 :الديانة -4

 م، حيث أسلم ملك جزيرة ماالقا 9299سنة لى إسالم عند الماالي يرجع تاريخ انتشار اإل    
ه ــــه شعبــــوتبع ،"محمد شاه"سم إه ـدة ، وأطلق على نفســقادمين من جعلى يد تجار مسلمين 

ا جاورها ــاإلسالم فيم رـــــل على نشـــــفي اعتناق اإلسالم، وبذالك قامت أول دولة إسالمية تعم
اإلسالم على المناطق بيشع  مركزا( قالم)جزر، وفي غضون نصف قرن أصبحت من ال

 3.الماليو  جزيرة وجنوبي( باهانغ)المجاورة ، فأسلمت جزيرة 

 :ن ون الماليزيوثنية الصينيإخصائص  -1

٪ 29ون نحو ــــا، حيث يشكلــــــماليزية في ــــر مجموعة عرقيــــــم ثاني أكبــــــون وهـــــالصيني      
المهاجرين الصينيين الذين قدمو  ومعظمهم من ساللة م،2008حصاء سنة إحسب  من السكان

                                                           
1
 - Syed Amir Datin Noor Aini, op.cit. p53. 

2 - Malaysian Culture and Customs ٫ Obtained it on 14/02/2015  ،  from a site :  
http://www.dalat.org/pdf/malaysianculture.pdf. 
3 - Khoo Kay Kim ، Malay Society : Transformation et Democratisation  7 ، Edition   ، Selangor : 2001، p157. 
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ويتميز الصينيون بالنشاط والقدرة على التنظيم والعمل  .لى ماليزيا خالل القرن التاسع عشرإ
المتواصل، وقد ساهم ارتكازهم في المدن، وقوة العالقات الداخلية االجتماعية بينهم  وكثرة 

رة ـــالجمعيات السرية الناشطة في أوساطهم على سيطرتهم على معظم األعمال التجارية الصغي
االقتصادية بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والمتوسطة، وعلى العديد من القطاعات 

يعتبرون من العوامل الرئيسية في التقدم الماليزي بسبب قوة العمل فهم  لكومناجم القصدير، لذ
  1. والتنظيم لديهم 

 :نالماليزيون ولغة الصيني -

 ة األم وهمــــة الصينيــــثالث مجموعات فرعية، تتحدث لهجات متفرعة عن اللغينقسمون إلى     
ون في ـــون الذين يعيشــــــو الكانتوني" بينانغ"رة الشمالية ــــــون على الجزيــــالذين يعيش" نــــالهوكي"

الجنوبية ومع " جوهر"في والية  المجموعة المتكلمة بالمندرينيةتتواجد  و ،العاصمة كوااللمبور
لماندرين باعتبارها اللغة الرسمية في ذلك فإن اللغة المشتركة بين الصينيين في ماليزيا هي ا

 تمولها الحكومة ومدرسة ابتدائية وطنية   1287المدارس الصينية، حيث تستعمل في حوالي
 2 .ثانوية صينية يديرها القطاع الخاص وثالثة مؤسسات خاصة بالتعليم العالي 60

 :والعاداتالديانة  -

 :الديانة -أ 

لى التقاليد إالمعتقدات والممارسات التي تعود ثنية الصينية إلى مجموعة من ترجع ديانة اإل    
بتكارات المحلية، مع إدراج بعض المعتقدات الدينية االلى جانب إالدينية الصينية القديمة 

                                                           
دارة االختالف متحصل عليه بتاريخ  - 1  : من موقع  م 21/09/2099محسن صالح ، النموذج السياسي الماليزي وا 

studies.aljazeera.net/.../06/201262111235327448.htm .  
2 -Mohd Shuhaimi bin Haji Ishak، CULTURAL AND RELIGIOUS FESTIVALS: THE MALAYSIAN EXPERIENCE  
p101٫ Obtained it on 14/02/2015  ،  from a site : 
http://repository.um.edu.my/1002/1/Mohd%20Shuhaimi%20-
%20CULTURAL%20AND%20RELIGIOUS%20FESTIVALS%20THE%20MALAYSIAN%20EXPERIENCE.pdf. 
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المحلية والممارسات داخل النظام الديني، فهو يجمع بين الديانة الصينية القديمة، الممزوجة 
 .  والتقاليد البوذية وكذلك األخالق الكونفوشيوسيةبعناصر الطاوية 

  :والتقاليد العادات -ب 
تقوم عادات الصينيين الماليزيين على مجموعة من اإلحتفاالت والطقوس المرتبطة بالتاريخ     

  عياد وأكثرها شعبية عيد الربيعهم هذه األأجيال، ومن الصيني القديم والمتوارثة عبر األ
 ةــــــة القمرية الصينيـــــول من السنوم األــــــــ، والذي يأتي في اليالمرتبط بالسنة الصينية الجديدة

الجرذ الثور، النمر  ) باسم حيوان منها ثنى عشر شهرا يسمى كل شهرإلى التي تنقسم إ
وعادة ما يأتي  (ب والخنزيرـــاج، الكلــاألرنب، التنين، األفعى، الحصان، الخروف، القرد، الدج

زمن توحد العائالت الصينية هذا اليوم فيفري من السنة القمرية، ويصادف  91جانفي و 29بين 
Thien Nin Fan. 

قامةدة و ـــــس الجديـــداء المالبــــرتفي هذا اليوم إم ـــيتحيث      ا و ــــوات ووضع الهدايــــالصل ا 
ور والشموع في المعابد، ويتالقى أفراد األسرة واألصدقاء ليتم تبادل مختلف مظاهر ــــدان البخــــعي

ألنهم سيحصلون  ،وخاصة األطفال الذين يتطلعون إلى االحتفاالت بكل شوق ،والفرحاإلبتهاج 
ات وتستمر ــــرها من المفاجئـال وغيــــوي على بعض المــــــالتي تحت( العلبة الحمراء الصغيرة)على 
ينتهي المهرجان باالحتفال الختامي المسمى األخيرة ة ليللاوفي  ايوم 99الت لمدة ــــاالحتف

Chap Goh Meh يوم الحظ إليجاد  هحيث يعتقد الصينيون أن ،يراتالخاص بالفتيات الصغ
 1.شريك الحياة 

 :ثنية الهنود الماليزيين إخصائص   -3

ولكن استقرارهم بشكل جماعي بدأ مع بداية  سنة، 2000 كان الهنود يزورن ماليزيا منذ    
 ةــــــوى المعيشــــــاض مستـــر و إنخفـــ، حيث جاؤو من جنوب الهند فارين من الفق91ل القرن ا

لى ماليزياعمل الكثيرون منهم في مناجم القصدير وجمع المطاط، ويشكل الهنود إوعند وصولهم 

                                                           
1 - Ipid; p102. 
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عمال أدارة وكرجال ير منهم اليوم في اإليعمل الكثمن سكان ماليزيا، و %  90الماليزيين حوالي 
 1. صغار

 :الماليزيينلغة الهنود  -

المنتشرة في شمال  اللغات الدرافيديةيتحدث الهنود الماليزيين اللغة التاملية وهي إحدى     
لى جانب الهنود الماليزيين إو يتكلمها  ( تاميل نادو والية (الهندوشرقها وفي جنوب  سريالنكا
 وجنوب أفريقيا ترينيداد، ريونيون، فيجي،  موريشيوس،  سنغافورة، الهندفي  تاميليةأقليات 

 2.  مليون نسمة 80ويتحدث بها حوالي 

 :والتقاليد الديانة -

  :الديانة -أ

ات ـــــالديان من أقدم رــــتعتبالتي  ةـــــة الهندوسيـــتباع الديانأهم من  في ماليزيا الهنود غالبية    
تعتبر و ، الهندوس آداب والعادات و والفولكلور األساطير مع وثيقا وترتبط ارتباطا   في العالم،

لكن رغم هذا فإنه يوجد لها إله واحد  ،وال تتبع نبيا بعينهالهندوسية من الديانات متعددة اآللهة، 
يعتقد و ال يمكن ألي شخص أن يستدل عليه  مجهولفوق هذه اآللهة وهو البراهما، و هو كيان 

 :الهندوس أنه يوجد في ثالثة صور منفصلة هييعتقد ، و اقعيأنه يسكن كل جزء من العالم الو 
وتعني المهلك، وهذه الصور الثالثة  و شيفاوتعني الخالق  ، و براهماوتعني الحافظ فينشو

د الكثيرة لكل منها، فالهندوسية ال تؤمن بمفهوم يللبراهما معروفة أيضا من خالل صور التجس
 3. فلسفي واحد، وال تتبع نمطا موحدا للشعائر الدينية

 
                                                           

1
- R. Santhiram, Education of Minorities: The Case of Indians in Malaysia, Petaling Jaya: Child Information, 

Learning and Development Centre, 1999, p. 36.. 
2 -.Michael Wood ; A South Indian Journey: The Smile of Murugan : Obtained it on15/02/2015from a site:  
http://books.google.fr/books?id=sK4hIRAdIJ8C&dq=tamil+last+classical+civilization&hl=fr 
3 - Mohd Shuhaimi bin Haji Ishak; op cit   ، p102. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Wood%22
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  :والتقاليدالعادات  -ب

 Deepavali))ي ـــالــا، عيد ديبافـــدوس في ماليزيــــد الهنــــة عنـــــات أهميـــــر المناسبـــــكبأن ــــم    
  (Ravana) رافانا على الشيطان ((Krishna كريسنامهرجان األنوار ويعني انتصار الرب  وأ

ثنية الهندية بتزيين المنازل بأضواء مصابيح الزيت، ويبدأ ، تقوم اإلحتفال بهذه المناسبةولال
، حيث يعتقد الهندوس أن اإلستحمام  nallennaiاالحتفال بحمام زيت الزنجبيل حسب طقوس 

 .و يتبادلون الزيارات والهدايا  واتلى المعابد للقيام بالصلإيطهر من جميع الذنوب، ثم يتجهون 

الذي يدوم ثالثة  Thaipusam))حتفال إمن االحتفاالت األخرى المهمة بالنسبة للهندوس، و     
 (Murugan) مورغنأيام، ويصادف اليوم العاشر من التقويم الهندوسي، ويرمز لآلله المنتصر 

، حيث يبدأ موكب ضخم من عربات (Asuras) سوراسأ األرواح الشريرة  لهآالذي هزم 
تماثيل الرب سوبرامانيام إله الرخاء، يرافقه المحتفلون وهم يقرعون الطبول الفضة الرائعة تحمل 

ويرددون الدعوات لتحقيق الوعود بالخالص من الذنوب، حيث تحمل وجوههم وألسنتهم اإلبر 
خالص للرب وكل سنة يقوم حف على الزجاج المكسور إلظهار اإلالطويلة، ويقومون بالز 

باتو لتكريم وتقديم القرابين، حيث سجل أعلى رقم في عام  اآلالف من الهندوس بزيارة كهوف
 1.م بحوالي مليون زائر  2009

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 - ibid; pp ، 103 - 104.  
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 محددات الحراك اإلثني في ماليزيا : المبحث الثاني 

لقد كان لتغير التركيبة السكانية في ماليزيا وتحولها من أغلبية ماالوية في القرن الثالث     
د ـــالغ في إثارة العديــر البــ، األث20رن ـــع القــا مع مطلـــعرقيعشر الميالدي إلى مجتمع متنوع 
التي كانت نتيجة  ،م9191برزها في المواجهات الدامية لسنة أمن االضطرابات اإلثنية، تمثلت 

 : لمجموعة من العوامل المتمثلة فيمايلي 

 العوامل المؤثرة في تغير التركيبة السكانية : ول المطلب األ 

 :ساسية منها ألى عدة عوامل إير التركيبة اإلثنية في ماليزيا يرجع تغ    

 : ستراتيجي الموقع اال -2

والتي كانت تمثل دولة ماليزيا الحالية " ملقا "الجغرافي االستراتيجي لسلطنة الموقع ساعدلقد     
 جانب من األقصى الشرق منطقة وبين بينها التجارية الحركة في مهما دورا تلعب بأن تقريبا،
 للتجار جذب مراكز في ملقا التجارية المدن مثلت فقد آخر، جانب من وأوروبا العربي والعالم
اهم ــــس اريـــــتج ركزــــمكقوة  تــــواكتسب، ن األوروبيينيــــالهنود و المستكشف و ينالصينيو  العرب

 1. خراآل لقبول ستعدادواال التسامحروح شاعة ا  المتعددة و  الثقافات بين نفتاحفي دعم اال

   :الموارد الطبيعية و االقتصادية -2

 والظروف والمعادن، الزراعية المياه والمحاصيل بوفرة المنطقة الغنية طبيعة في وتتمثل    
ا ـــــسبب ذاــــه انــــك وقد ة،ـــالجبلي ةــالمرتفع المناطق في لــــالنخي زيت و إلنتاج المطاط المناسبة

 والهند كالصين العالية السكانية الكثافة ذات المجاورة األقاليم من الهجرات من جذب العديد في
 أهم لىإفي ذلك بتحولها  ساهمت ملقا واألوربيين، حيث المسلمين العرب لى هجراتإ باإلضافة
 شبه تنتجها كانت التي المنتجات ا منو القصدير وغيره األخشاب ةلتجار  التجارية المراكز

                                                           
 .917، ص سابق مرجع ،عوض سعيد جابر -1
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 البضائع وتخزين والمالبس والفضة والحرير الذهب الستيراد مركزا كانت كما المااليو، جزيرة
ددوها ــــح نـــاألوروبيي أن ىــــحت ا،ـــــو كمبودي امـــــوسي ار،ــــو مينم نـــــد والصيـــــالهن من ةـــــالقادم
 رض الماليوأ لذلك أصبحت ونتيجة ،سياآي جنوب شرق كمركز تجاري مهم ف خرائطهم في

 التجار والهنود باعتبارهم الصينيون التجار يقصده لم آسيا، شرق جنوب في مهما مركزا تجاريا
  . العرب والتجار المسلمون يقصده أصبح بل فحسب، اآلسيوية المياه في نياألساسي

 : وروبيدور اإلستعمار األ  -3

 الشرقية الهند شركة طريق عن 9819و سنة ــــالمالي رةــــجزي هـــــشب اـــبريطاني إحتلت    
 استقدام تم التوسع البريطاني سياسات إطار م ، وفي1601 سنة  منذ نشطت التي البريطانية
 ثم تحول الكثيرون منهم رــــراج القصديــــاستخ في لـــللعم والهنود نــــالصينيي من راـــــعددا كبي

 .االقتصادية  واألنشطة للعمل بالتجارة

 والهندية الصينية الهجرات تواصلت العشرين القرن ومطلع عشر التاسع القرن أواخر وفي    
 ألف 149 لى حواليإم 9199في سنة  الصينيين المهاجرين عدد وصل إذ لى المنطقة،إ

 ارتفعت ما سرعان أنها إال الثانية، العالمية إبان الحرب تراجعت الهجرة أن من وبالرغم ،شخص
لف أ 407لى إم 9121ألف شخص سنة  790جرين من مهاال عدد ارتفع حيث أعقابها، في

السكانية ألول  التركيبةاختلت  الهجرة من الجارف التيار هذا ظل وفي .م9178شخص سنة 
% 47,9مقابل حوالي  م،9148سنة من السكان  % 44,1مرة لصالح الصينيين الذين شكلوا 

 1. %90,7حوالي  وبلغت نسبة الهنودصليين البالد األ لسكان

لماليزيا وتكريس  العرقية التركيبة تغير في دورا هاما لعبت البريطانية السياسةن إوعليه ف    
 بتقسيم قامت إذ. ثنية الصينيةاالنقسام والمختل ماديا لصالح اإلالتعددي الشديد  المجتمع أسس

مختلف اإلثنيات  بينمع الحد من االتصال  عرقي أساس على الفئات بين االقتصادية األنشطة

                                                           
1

 21 ص ، سابق مرجع ،)محرران (متكيس ىهد عوض، سعيد جابر المنوفي، كمال - 
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دارية تعليمية سياسات تبني لىإ إضافة الماليزي، حيث قام  المجتمع بنيان في التفاوت كرست وا 
 روةــــن للثـــــن الساعيــــاني والمهاجرين الصينييـــتحالف مصلحي ضمني بين االستعمار البريط

 وبذلك ومكوناته، المجتمع هيكل من وغيرت ماالويةوهذا ما أثر سلبيا في الطبقة التجارية ال
 حين فيفي البالد،  المالية االقتصادية و على األنشطة أقل بدرجة والهنود الصينيون سيطر
مهاتير محمد رئيس صرح وقد التقليدية في المناطق الفقيرة،  الزراعة قطاعب المااليإكتفى 

تغير التركيبة اإلثنية التي مشبها  ،دةـاألمم المتحالوزراء الماليزي السابق في أحد خطاباته أمام 
ورثناها عن الماضي التي  قنبلةبال " ،خرجت بها ماليزيا بعد اإلستقالل عن بريطانيا

الماليزي  السياسي للنظام كبيرة سفر على إشكالياتأالمعقد إثنيا الوضع هذا و  1  "ستعمارياال
ينيين بين الماالي والص 9191العرقية لسنة كانت أحد صورها االضطرابات و بعد االستقالل، 

  2. سباب لى جملة من األإالتى ترجع 

 أسباب بروز الحراك اإلثني في ماليزيا : المطلب الثاني 

 : تتمثل في مايلي  سبابلى جملة من األإماليزيا في ثني الحراك اإلبروز يرجع     

 :  األسباب التاريخية - 1

 وكانت  رئيسية إثنية جماعات ثالث لىإيطاني لماليزيا تسبب في تقسيمها ن االحتالل البر إ    
شديدة ومع ذلك  بسهولة داءـــــأع لىإ ولونـــيتح أنهم كانوا ةـــــلدرج وهشة ضعيفة ابينه العالقات

خالل الحرص على فصل من  ات مؤقتاـــــن اإلدارة البريطانية استطاعت احتواء هذه الخالفإف
لى صراع عرقي إال في ظل إ عـور الوضــــ، فلم يتط3البعض ثنية على بعضها اإلالمجموعات 

                                                           
1 - David Camroux, "Un détour par l’extérieur: Unité nationale et politique étrangère en Malaisie". Les Cahiers du 
ceri, n° 11, 1994 ,  p 11.  

 ةــــة العامــــــــمنتدى السياس ها،ــــــها وخصائـــقراءة في أليات صنع: اــــزيالسياسات العامة في مالي، سعد علي حسين التميمي -2 
 :من موقع  92/02/2099متحصل عليه بتاريخ . 1ص 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50942. 
3 - Azly Rahman, Dark Spring: Essays on The Ideological Roots Of Malaysia's GE-13.Selangor: Strategic 
Information and Research Development Centre(SIRD), 2013, p20. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Azly%20Rahman&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
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االحتالل الياباني للبالد إبان الحرب العالمية الثانية، حيث ساهمت المعارك بين اليابان والصين 
أثناء هذه الحرب في تعميق الكراهية المتبادلة، بسبب مناهضة األقلية الصينية لالستعمار 

 ونـــل اليابانيــــما جع ذاــــدا منه، وهــلشبه جزيرة المااليو، بينما اتخذ الماالي موقفا محايالياباني 
 .ها للصينيينو االي لم يوفر ــــل للمـــــفضأة ــــة وتعليميــــا اقتصاديـــفرص ونر ـــيوف

لشيوعية ل ادعم ةــــة انقالبيــــيحاولون القيام بحرك 9148ة ــــسنهذا الوضع جعلهم وقد     
ألقلية الصينية اعن مدى طموح  ار يعبتواسعة النطاق  عصابات حرب لىإ ورتــــتطسرعان ما 
ة ـــراء الثورة الشيوعيها و ــــب انسياقـــــلى جانإ ةــــرة االقتصاديــــة بعد السيطـــــرة السياسيــــفي السيط

 لتصفية المقاومة المسلحة بالقوة آنذاك بريطانيا تدخلت وقد م الصين الشعبية،في وطنها األ
 االتصال عن عزلهم من أجل بهم قرى خاصة في الصينيين توطين الشيوعية، وقامت بإعادة

 .تهدد مصالحها االستراتيجية التي االضطرابات هذه مثل تجدد دون والحيلولة بالشيوعيين

اإلثنيات الثالثة للمطالبة باالستقالل ثناء تعاون أجعت حدة الخالفات اإلثنية نسبيا وقد ترا    
مكونا من حزب  ،م 9192عن بريطانيا، حيث تم تأسيس التحالف الوطني لنيل االستقالل عام 

افة ـــالد، باإلضــ، منظمة تحالف اتحاد المااليا، وهو الحزب األكبر في الب ( UMNO (اآلمنو
 كان ، وقد( DIP )الهندي  الماليزيالمؤتمر  و حزب( MCA ) الماليزية الصينية لى الجمعيةإ

 ةـبزعام 9191ة ـــــالل سنــــــــستقاال لىإ الدـــــــالب ادتــــق يـــالت ةــــــــــالمنظم وـــــه يــــــالوطن فــــالتحال
كصيغة  واحدة جبهة في الثالثة الشعوب هذه يجمع أن الذي استطاع " عبد الرحمن تنكو "

 : همها أالمبادئ  من مجموعة التحالف على وقد قام البالد، في السياسي التوازن لحفظ واقعية

 .سياسي  امــــــــكنظ الغربية بالديمقراطية اإليمان -

 .خاص  بوجه البريطاني والكومنولث الغرب مع التعاون -

 .ماليزيا اتحاد ةحيا الستمرار وحيدة وسيلة باعتباره الثالثة العرقيات بين التعاون -
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 أول آنذاك الحكومة وضعت وقد ،الداخلي العمل مجاالت في التخطيط على االعتماد ضرورة -
 1.م9110حتى  لتستمر م9199 عام في خطة للتنمية

 : األسباب السياسية -1

 مجاالت الحياة كافة في الهنديةقل أبدرجة و  الصينية للجالية كان للصعود المتنامي    
 فرصى عل الحصول في وعدم قدرتهمفقر الماالي  مقابل في والشغل، التعليم و االقتصادية

 الحكومية السياسات عن الرضا وعدم الدور الكبير في شعورهم باإلحباط لغيرهم مساوية توظيف
 إقامة جلأل م9191 عام الصينية الجماعاتات ضغوط حيث زادت، عبد الرحمن إلدارة تونكو

 الماالي من عديدة جماعات في المقابل طالبت الصينية، باللغة موادها تدرس صينية جامعة
 المطالبه هذ الدـــــللب رسمية كلغة االيـــــالم لغة استخدام قـــــــلتطبي الداعمة مواد الدستور بتنفيذ

 .ماليزيا في يــــعرق راعــــــــص دالعـــــــــإن من اـــــــــخوف اــــهتنفيذ عبد الرحمن تنكو رجأت حكومةأ

 م9191ماي  90 في الدــــــــــــالب في العامة اباتــــــــــاالنتخ أجريت واءــــــــــــاألج هذه لـظ وفي    
 انـــــــــــــالبرلم في دــــــــمقع 904 لـــأص من مقعدا   40 على المعارضة أحزاب فيها التي حصلت

 المعارضة فازت قليمية، حيثإ برلمانات أربع في األغلبية على حصولها لىإ باإلضافة هذا
شعور  الماالوية األغلبية لدى ولد الذي األمر ،المتوقع من أكثر بمقاعد باألساس الصينية
 راتــــت مظاهـــفاندلع .االقتصادي يشـــــالتهم عن فضال ةــــــــالسياسي التهميش في العملية بإمكانية

 2  .البالد أنحاء كافة في انتشرت الطرفين بين عنف أعمال و

 : االقتصاديةاألسباب  -3

 الماالي بين وباألخص ،الماليزي الشعب عرقيات مختلف بين سياسي تعاون قيام من بالرغم    
 ظهور من لم يمنع ذلك أن م، إال9191سنة الذي تحقق ستقالل على االا  والصينيين للحصول

                                                           
واسط  - التربية كلية مجلة". واستقراره السياسي نظامها تطور في ودورها ماليزيا في القوميات تعدد"  الحسيني،إسراء كاظم  -1

 .91، ص  2097، افريل 97، العدد 1السنة : العراق -كوت 
 .8، صمرجع سابق كمال المنوفي ، جابر سعيد عوض ،  - 2
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 حزب انفرادى عل ونـــــالصيني رضـــــاعت إذ الل،ـــــــالستقاد ــــة بعــــالعرقي اتــشكاليات في العالقإ
 وتوجيه الحاكم الوطني التحالف بقيادة  )السياسية الحياة في للمااليا الرئيسي الممثل ( وـــــاألمن

كثر من ثلث أعلى سيطرة الصينيين على  لماالياعترض االمقابل في و ، الماليزية السياسة
وهذا ما يدل على غياب  فقط من الثورة،%  2,4إال على هم االقتصاد في حين ال يحوزون 

 : هم مظاهره في أالذي تتمثل جتماعي بين األعراق التوازن اإل

 مراكز لــــلشغ وعدم وجود فرص )األصليين البالد سكان(  اليالما معيشة مستوى انخفاض -
كافة  على الذين سيطروا الصينيين، وخاصة األخرى العرقيات من بغيرهم مقارنة مةاه

 . الكبرى والمشاريع المالية المؤسساتو  رئيسيةالمؤسسات ال

 .ل ــــوالعم رةــــــالفقية ـــــوالمناطق الريفي اتـــالوالي في الياتركز الم -

  .مهن البدائية ذات المردود القليلوال الزراعة قطاع في الياالم عمل -

 .والمشاريع  الصناعات مختلف في األدنى الوظائف الماالييحتل  -

 . (والتجاري الصناعي (العام المال رأس في الياالم نصيب محدودية -

 1 .العرقيات من بغيرهم األنشطة مقارنة من كثير في الياللم االنتاجية القدرة قلة  -

 :األسباب القيمية -4

 ثنيةاإل الخالفات بروز في محوريا دورا  ةيزيثنيات المالاالختالفات القيمية بين اإل لعبت    
 :ها همأو 

ا  ــــــــة لماليزيـــــــوس بين مختلف اإلثنيات المكونــــــختالف اللغة والدين والعادات والتقاليد والطقاا  -
جعل منه األمر الذي  ،م9191 حداثأقبل  لتقريب بين مكوناتهال ةمحاول يأعدم اتخاذ الدولة و 

 .لالستقرار والتواصل المجتمعي  امهدد   عامال  
                                                           

 .47 ص ، سابق مرجع ، عوض سعيد جابر ،كمال المنوفي   -1
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االستعمار عمل  المختلفة، إذ األعراق بين والثقافي جتماعياالا  نفصالاالا  هوة توسع -
الماالوية  اللغة يستخدم الذي لمااليا للسكان األصليين التعليمي النظام فصلعلى  البريطاني

 .الهنديو  الصيني التعليميين النظامينعن 

 لدى ةـــــالشائع رةــــالفك مع ارضــــــــذي يتعـال الماالى رـــــــتفكي على رأــــــــط الذي يـــالقيم رـــــالتغي -
عمال مع ترك قطاع األ فقطالحكومة  لدى العمل في الماالي برغبة الماليزيين، السياسيين
 االقتصادية أوضاعهم بتخلفيهم لد اإلحساس يتولد بدأالثروات للصينيين، حيث  وتكوين

 دـــــمحم يرتاهم حـــــــــاط، حيث أوضـــــــعرون باإلحبــمما جعلهم يش ، بغيرهم مقارنة واالجتماعية
عبد  تنكو حكومة إدارك عدم بسبب حدثت 9191 اضطرابات أن  "الماالي معضلة"  كتابه في
 . ذهان الماالي إرحمن للتغير القيمي الذي حدث في ال

 الزراعية األراضي ووفرةخصوبة لى إالماالي  تخلف أسباببعض  محمد يرتاهم أرجع وقد    
 نـــــــــــالصينيي مثل رةــــدون المغامــــال يريو صحابها أم ـــــنهأساس أن بها على يـــــــمتمسكهم ما جعلم

 هذه عن ةـــــالمتوارث مـــــالقي عن فضال ،يهــــــمعل الريفي ابعـــــالط غلبة لىإ أدىوهذا ما  و الهنود،
 الصينيين بخالف الثروة واإلستثمار عن محدودة لديهم فكرة وجودالتي أدت إلى  الريفية ةبيئال

 1. والهنود

وبالرغم من مرور أكثر من خمسة عقود من استقالل ماليزيا ماتزال معضلة إدراك وتصور     
حيث اليزال الماالي يعتقدون باستمرارية سيطرة الصينيين على مقدرات  ،اآلخر مطروحة بحدة

في الجانب اآلخر اليزالون والصينيين  ،البالد االقتصادية وهم في المقابل مازالو محرومون منها
في  ،تقدون بفكرة أن الماالي ممثلون بقادة سياسيين يعرفون كيف يتالعبون بورقة اإلثنية يع

وهذا مايطرح معضلة تزايد قناعات  ،حين ان الهنود مقتنعون بفكرة استمرار تهميشهم ومعاناتهم 
 2.هذه المعتقدات لتنمية روح الوحدة الوطنية اإلثنيات الوافدة بوجوب تغيير 

                                                           
 . 982 ص ، سابق مرجع الماليزي، المجتمع في العرقية التعددية وقضية محمد محاضير عوض، سعيد جابر - 1

2 - Azly Rahman, po.cit. p19. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Azly%20Rahman&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
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 . وتفاعل النظام السياسي معها  2969اإلضطرابات العرقية لسنة : المطلب الثالث 

صليين واإلثنية الصينية الوافدة، بسبب ضطرابات عرقية بين السكان األشهدت ماليزيا اا     
م ــــــها ساــــــداث، ممــــــحرعة مع تلك األــــــام الماليزي بســـــالنظالعوامل سالفة الذكر، وقد تصرف 

 .عويصة ثنية إوتجنيب البالد الدخول في صراعات في السيطرة عليها 

 : م 2969ضطرابات العرقية لسنة اإل -2

ح في ـــــالل واضـختك اا لن هناأها تبين ـــــــستقاللوات من حصول ماليزيا على اا ـــــر سنـــبعد عش    
تعبير اإلثنية ز و بر تفقت عليه اإلثنيات الرئيسية في ماليزيا، من خالل اا مبدأ التعايش الذي 
ضافية لم تكن إرج جبهة االتحاد الحاكمة بمقاعد فوز ممثليها من خابالصينية باالبتهاج 

متوقعة، والذي دل على رفضها لسيطرة الماالي على المناحي السياسية للبالد، وفي المقابل 
را ـــــــــــن، تعبيــــــــزازات من قبل الصينييــاالستفهذه لى هذا االبتهاج و كان الرد العنيف للماالي ع

 ا ما ولد حالة من االحتقان العامعن رفضهم للوضعية المزرية والتهميش الذي كانوا عليه، وهذ
م 9191ماي  90 في الدـــــالب في ةـــــالعام اباتــــــاالنتخ هاــــــأجريت فيالتي  واءـــــــاألجت ــــــسبق
مقعدا  22ل الحاكم  االتحاد زبــــــح ارةــــــخست في ـــــتمثل متوقعة غير ةـــنتيج عن رتـــأسف التي
 الحزبكان نصيب  ،مقعدا 21لىإ المعارضة مقاعد رتفعتا في المقابلو  ،الفيدرالي البرلمان في

 مقاعد 8 ةــــــــول الصينيــــــــــالميذو  الشعبية الحركة وحزب مقعدا، 92منها  المالوي اإلسالمي
 جرت التي األولى االنتخابات وبالمقارنة مع نتيجة مقاعد، 4 على القومي الشعب حزب وحصل

 التحالف فيهاالتي تحصل  الحاكم ساحقا لجبهة االتحاد تفوقا   تمثل كانت التيو م 9194 عام في
 حزبو  واحد مقعدعلى  الديمقراطي العمل حزبوحصل  ،مقعد 904 من مقعدا 81 علىالحاكم 
فإن نتائج اإلنتخابات األخيرة تدل  .مقعدين االشتراكية على الجبهةو  مقعدين القومي على الشعب

 .  عن تأييد اإلئتالف الحاكم ( الصينية والهندية ) على تراجع واضح لإلثنيات الوافدة 
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 ابتهاج مظاهرات في شعبيةال والحركة العمل حزب أنصار تجمع النتائج هذه إعالن وبعد 
 أعمال مضادة، فإندلعت مظاهرات في خرجوا الذين المالويين تستفز الصينيين هتافات وانطلقت

من  29من الصينيين و  947ل ـــالبالد، وأدت إلى مقت أنحاء كافة في نتشرتإ عرقية عنف
 .مالك الصينيين أو إتالف المئات من من الطرفين الماالي، و آالف الجرحى 

 حيث ،العامة االنتخابات نتيجة الغضب منتعبيرا  عن لى جانب كونها إهذه المظاهرات ف    
ا ــــأنه رفض ع والذي يفسر علىــــــالمتوق من أكثر دــــبمقاع اســـــباألس الصينية المعارضة فازت

ان ــــــالحرم ح عن مدىـــــــــئتالف الحاكم، فهي في جوهرها تعبير واضلإل الصينيةثنية من اإل
  الدــــرات البـــــــة الوافدة بخيــــــفي مقابل تمتع اإلثنية الصيني نــان األصلييـــــه السكــــــــــالذي يعاني من

ومن ثم فقد اعتبر الماالي نتيجة االنتخابات واحتفال الصينيين بتلك الطريقة االستفزازية تنصال 
حداث د استمرت ارتدادات هذه األـنهم، وقي للتعايش بيواضحا منهم عن بنود العقد االجتماع

رفض عن ، حيث تجددت المواجهات في العاصمة كواال لمبور تعبيرا 9110لى غاية سنة إ
 .1الهيمنة الصينية على االقتصاد 

 :ضطرابات العرقية ت النظام السياسي لمواجهة هذه اإلجراءاإ -1

 األحكام فرض الماليزية بإعالن حالة الطوارئ و على أثر هذه االضطرابات قامت الحكومة    
ه ــــه، وخلفــــــــستقالتإالل الوطني ـــــــستقبو االأ نـــتنكو عبد الرحمالعرفية، وقدم رئيس الوزراء 

 امـــــالقانون والنظ اعــــــاسترج ولكن ،تمت السيطرة على األمور ما ، وسرعان "تون عبد الرزاق"
 ةــــالعرقي اتــــضطراباإل هذه لـــــمث تكرار جراءات لمنعإاذ ــــــــــاتخ من بد ا، اذ الـــــــكافي يكن لم

عراق الرئيسية بخيار وتمسك قادة األ ن تكون مختلف الرهانات خاسرة لوال وعيأوكان يمكن 
 لتولي فقط الياالم من حكومة بتكوين اقتراحات الياالمقادة رفض  حيث االتحاد والتعاون،

 ةــــباإلضاف الفـــــئتاإل في االيــــالم انـأعضاء البرلم عدد ألن ممكنا ذلك وكان األمور، زمام

                                                           

 .8ص  ،سابق مرجع سعد علي حسين التميمي ، - 1
 



 مدى تطبيق ماليزيا آلليات وسياسات ادارة التعددية اإلثنية في مجال بناء الدولة :  الفصل الثالث

167 

 

 العمليات تكوين مجلس تم ذلك من بدال   و أغلبية، يمثل كان المعارضة في هم من لىإ
الحلول  يجادإ الشغب و أسباب لتحديد اإلئتالف أحزاب من سياسيين ، بمشاركة NOCالوطنية
 .العرقية  ضطراباتاالا  إلنهاء

 اتــــــــالعملي لمجلس رــــكمدي" رازقــــعبد ال ونــــلت " الرئيسية وبدأت التحركات    
 الدستوري لدعم لى العقدإبالعودة  ،National Operation Council (NOC)  Theالوطني
التمييز "قرار سياسة إب ــــــــجانلى إ صرامة، أكثر الي بشكلاللم السياسية األولوية وتنفيذ
جل المحافظة على أ، من خرىلحاقهم بمستوى اإلثنيات األإجل أم من ـــــلصالحه "ابيـــااليج
لى جانب ا  و  .ةــالماالوي القومية القوى هدأت فقد الطريقة وبهذه. االجتماعي والتكامل ندماجاإل
ذر ـــــــــحيث ح ة،ــــــهم االقتصاديـــــان مصالحـــــوضم المواطنة حقوق غير الماالى في ارتم أقر  ذلك

ن ــــعبد الرحم وــــام تونكــــنظ ادتـــسالتي   "ةـــديمقراطيال غيرالتجاوزات " من رازقـــــعبد ال ونـــــــــت
 .الدستوري بين االثنيات  العقد علن بعدم السماح بتحديأو 

  New Economic Policy،"دةــــــالجدي ةـــقتصادياإل ةـــــــالسياسي"  نيـــاء تبـوقد ج    
لية لمعالجة كآ( 9110 -9110)عام  بعشرين زمنية، حددت خطة شكل أخذت التي

 الوحدة تعزيز ،قتصادي للجميعاإلختالالت الموجودة، وكان هدفها الرئيسي تحقيق تقدم اا 
 .والتغلب على الفقر للماالي الوطنية والتكامل، وتحسين الوضع االقتصادي المتردي

عادة تشكيل التركيبة السياسية الماليزية إعمل تون عبد الرزاق على  وتنفيذا لهذه السياسة    
حزب سياسي ، ليصبح تحت  94لى إحزاب أحالف الحاكم الذي كان يظم ثالثة حيث وسع الت

نية ة واإلثــــالسياسي ، تمثل مختلف االتجاهات "Barisan National "الجبهة الوطنية "مسمى 
، ثم سعى للتوفيق بين الهيئات افي أكثر صالبة واستقرار ئتالإفي البالد، لتشكل قاعدة حكم 

السياسية والطوائف المتصارعة ورسم الخطوط العريضة لسياسة اقتصاديه تؤمن خلق فرص 
رب ــــللغ ةدـــة المؤيــــل من السياســالعمل وتعزز مجاالت التنمية في ظل الوحدة الوطنية ، وانتق

ل قيادة جل احتواء الصراعات حو ألى سياسة مؤيدة للشيوعية من إفي عهد تنكو عبد الرحمن 
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التدخل في الشؤون عن جل ثنيها ألى الصين من إلى جانب التودد إحزب اآلمنو الذي يرأسه، 
 1. الداخلية للبالد

الدور الكبير إلعادة دعم العقد  داثحتخذت عقب هذه األلإلجراءات التي ا  ومنه فقد كان     
دراك الواعي لقادة الجماعات ين ساهم اإلأ . اإلثنية االجتماعي وتطويره بين مختلف المكونات

قرارهم بحتمية التعايش المشترك وبوجود اختالالت حقيقية في مستويات الدخل والتعليم  األثنية وا 
ختالالت بشكل هادئ وواقعي وتدريجي اإلنفجار وعالج فئات المجتمع على نزع فتائل اإل بين

رة مبنية على أساس زيادة أنصبه جميع الفئات ولو بدرجات متفاوتة وحل مشكلة ـــــوكانت الفك
، وليس "تكبير الكعكة " على أساس في االقتصاد عملية الزيادة والتوسع المحرومين من خالل 

 2. على أساس التنازع عليها 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دارة االختالفالنموذج ،  محسن صالح - 1   :م ، من موقع 21/09/2099، متحصل عليه بتاريخ  السياسي الماليزي وا 

http://studies.aljazeera.net/issues/2012/06/201262111235327448.htm .  

دارة االختالفهاجر ذياب ،  -2  : من موقع  02/02/2099، متحصل عليه بتاريخ  النموذج السياسي الماليزي وا 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=951649&eid=1226. 
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 أثر تطبيق ماليزيا آلليات وسياسات إدارة التعددية اإلثنية على بناء الدولة: المبحث الثالث 

حداث أخصوصا بعد  لقد ساهم الوضع اإلثني المعقد الذي ورثته ماليزيا بعد االستقالل    
ن ومن خالل نظرتهم الصائبة و الموقف، حيث شرع القادة الماليزيستشعار خطورة ا، في  9191

لى معضلة حقيقية يصعب إن يتحول أتراتيجية إلدارة هذا التنوع قبل آليات اسوالمتزنة في وضع 
نما ـــوذج واحــــا على نمـــماليزي لذلك لم يعتمد صناع القرار في .حلها ة ـــــإتبعو توليفة مركبد، وا 

، ولتحليل هذا المدخل يمكن  الخصوصية الماليزيةو ناسب من مجموعة من اآلليات التي تت
دارة التعددية اإلثنية إليات وسياسات الدولة الماليزية في آما هي أهم : إلشكالية التالية مناقشة ا

 وكيف ساهمت في بناء الدولة ؟

 تطبيق آلية  اإلستيعاب : ول المطلب األ 

ستيعاب ة االـــتطبيق آلي لعهد باالستقالل حديثة ا كغيرها من الدول ةحاولت الدولة الماليزي    
حدة  حيث كان الهدف منها الحد منالثقافية والمادية والمؤسساتية، في مختلف النواحي 

  .ثنية، ومحاولة تكوين هوية وطنية على المدى المتوسط والبعيداالختالفات بين الجماعات اإل

 تطبيق آلية اإلستيعاب الثقافي  -2

    اإلستيعاب من خالل البرامج التعليمية -أوال 

لى إتاحة فرص التعليم لجميع إقالل في وضع سياسة تعليمية تهدف بدأت الدولة بعد االست  
حيث نص  .ير التعليم بعد االستقاللأساس تطو ( ) رزاقوكانت توصيات تقرير  .أبناء الشعب

 :  مايلي  هذا التقرير على

                                                           

 ()- تحاد م، عن اللجنة التي كونها تنكو عبد الرحمن رئيس جبهة اإل 9199هو التقرير الذي صدر في عام  : تقرير رزاق
 ببحث أوضاع التعليم واقتراح أسسم ، والتي مهدت الستقالل ماليزيا ، حيث كلفت اللجنة   9199بعد فوزها بانتخابات سنة 

 .تطويره 
 :من موقع21/09/2099بتاريخ، ، متحصل عليهالتعليم في ماليزياالزهراني  مرضي: المصدر

http://uqu.edu.sa/page/ar/112902 

https://uqu.edu.sa/page/ar/112902
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 .يقوم على أسس استعمارية  يالماأن نظام التعليم في ال -9

 . تأخر شديد وأنها تحتاج إلى إصالح للوفاء برسالتها يأن المدارس الوطنية ف -2

 .ما تؤلف باللغة الوطنيةأن الكتب المدرسية وخاصة العلمية منها قلّ  -7

 . ن البالد تحتاج إلى إرسال بعثات علمية للخارج حتى تواكب الدول المتقدمةأ -4

الدولة على اعتبار لغة الماالي هي اللغة  عملتساس وبعد االستقالل وعلى هذا األ    
 إجراءات تبنى ثم ومن ،ولى في جميع المدارس العموميةأ، وتدرس كلغة الرسمية للبالد

نجليزية هي اللغة ، واللغة اإلالقومية للوحدة كأساس "ماليو البهاس "وضع لتعزيز وسياسات
ة ثنية الصينيالحكومية  وبضغوط من اإلوالمصالح دارة اعتبارها هي اللغة السائدة في اإلالثانية ب

كلغات وطنية ثالثة تدرس ( الصينية والهندية ) ثنية الرئيسية اعتبرت الدولة لغة الجماعات اإل
مينينغاه  سيكواله)وتستخدم المدارس الثانوية الوطنية  1.في المناهج التعليمية لهذه الجماعات

في تدريس كل المواد باستثناء المواد العلمية التي تدرس بالغة  لغة المالي( كيبانغسان
الل التخلي ـــــة من خـــة القوميـــــــة الوطنيــــقررت الدولة دعم الهوي 2092نجليزية، وفي سنة اإل

 2. ماليو بهاس والعودة إلى لغة  والعلوم الرياضياتعن اللغة اإلنجليزية في تدريس 

 :يات نحتفاالت والطقوس المشتركة بين اإلثب من خالل تفعيل اإلستيعااال -ثانيا 

لى تفعيل التنمية الثقافية عن طريق اإلستيعاب والتوليف الثقافي إسعت الدولة الماليزية     
 االستقطاب اإلثني داخل المجتمع، فالثقافة والقيم التقليدية تمارسجل الحد من حدة أوذلك من 

                                                           
 .974مكتبة األنجلو المصرية ، ص :القاهرة . المنهج في التربية المقارنةفهمي محمد سيف الدين،  -1

2  - In Malaysia, English Ban Raises Fears for Future   ، Obtenu le 01/02/2015  sur le site : 
http://www.nytimes.com/2009/07/10/world/asia/10iht-malay.html?ref=world 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88
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د دولة حد، بما يوحي بوجو أحتجاج من إو أزعاج إ، ودون من طرف مختلف اإلثنيات بكل حرية
 1. خر المختلفمتنوعة الثقافات تتقبل اآل

لق مهرجانات شاعة ثقافة التعايش بين اإلثنيات عن طريق خإوعملت الدولة الماليزية على     
ستيعاب حتفالية مشتركة بين مختلف اإلثنيات، حيث يكون الهدف الرئيسي منها هو االا اا 

ات ومن هذه ــل مختلف االتجاهـــــة موحدة تمثــــــــات في ثقافة وطنيـــــــــذه المجموعــــــــجي لهـــــــالتدري
م في ــــــــات التي تساهــــــــهم الملتقيأر من ــــــــيعتب، الذي "kongsi raya"ة ــــــــــاالحتفاالت الجماعي

سالم اإل م المعارضة المتزايدة لتيارتوطيد التماسك والتالحم بين مكونات الشعب الماليزي، ورغ
ن إسالمية فنها تهدد القيم اإلأساس أحتفاالت المشتركة على المحافظ الستمرار مثل هذه االا 

من السبل التي تساهم في تماسك المجتمع  اعلى استمرارها ألنه الحكومة الماليزية مصرة
 2 .لى بعضها البعضإالمجموعات العرقية  وتقريب

 :المؤسسيتطبيق آلية اإلستيعاب  -1

اعية وسياسية يشارك فيها نشاء مؤسسات اجتمإعلى  ارتكزت آلية االستيعاب المؤسسي    
وكان هدف الدولة تحقيق رضا ، ثنيةإسس غير أفراد من مختلف الجماعات على جميع األ

لى قيام مؤسسات إدت هذه اآللية أ، حيث فراد وموافقتهم على اكتساب هوية مدنية جديدةاأل
 .اجتماعية وسياسية وطنية في الكثير من الحاالت

مكونا من حزب اآلمنو، منظمة تحالف اتحاد  9192حيث تم تأسيس التحالف الوطني عام     
 و حزب الماليزية الصينية لى الجمعيةإزب األكبر في البالد ، باإلضافة ، وهو الحالمااليا 
تمثل  اسياسي احزب 94ر من كثأيضم لوقد توسع هذا التحالف المؤسساتي  الهندي، المؤتمر

                                                           
1

 02/02/2099من مرفق قرار مجلس حقوق االنسان ماليزيا متحصل عليه بتاريخ  (أ) 99تقرير وطني مقدم وفقا للفقرة  - 
 : من موقع 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session4/MY/A_HRC_WG6_4_MYS_1_A.PDF.  
 

2 - Government to continue celebrating "kongsi raya": Obtained it on 13/02/201 9   from a site : 
http://kudaranggi.blogspot.com/2006/06/government-to-continue-celebrating.html 
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لى جانب مختلف المؤسسات السياسية والثقافية إم 9191حداث أعراق بعد مختلف األ
 :هداف هذا التحالف تتمثل فيأوكانت واالجتماعية المتفرعة عن هذا التحالف ، 

 .حترام سيادة ماليزيا والدفاع عنهاإ -

 .حماية وتعضيد دستور ماليزيا -

 . ساس التعدد اإلثنيأة وتعضيد النظام الديمقراطي على حماي -

 .نسان واالعتراف بحقوق ومصالح كل المكونات المجتمعية اإلاإللتزام بحقوق  -

 . ومتحدة عراق لضمان التعايش السلمي وتكوين أمة قويـةتعزيز التجانس بين األ -

 .عراقـه أر على المجتمع المـاليزي بكافـة االعتبار المشاكل التي تؤثعين األخذ ب -

 . للبالد تعزيز التنمية االقتصادية -

 . عراق المكونة للمجتمع الماليزيات كل األاحترام لغ -

 1 .جتماعي واالقتصادي والسياسي لكل سكان الدولة بشكل عام دعم التعاون اال -

 هوو  (1Malaysia)  9برنامج ماليزيا ب 2090عام  سبتمبر 99وقد تدعمت هذه اآللية في     
والذي يرمز إلى ماليزيا واحدة  تون رزاق نجيب الماليزي رئيس الوزراء صممه برنامج مستمر

 وموظفي الخدمة المدنيةوالوكاالت الحكومية  مجلس الوزراءمن خالله دعو يبمختلف أعراقها 
من خالل  الالفعّ  والحكم والوحدة الوطنية العرقي االنسجامعلى  بقوةلتأكيد  أكثرالتقارب إلى 

                                                           
1
 - Boon Kheng Cheah, Malaysia٫ The Making of a Nation, Singapore٫ Institute of Southeast Asian Studies, 2002 

pp.162-163.  
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لتثقيف  التي ينشطها  السياسيين وقادة المجتمع المحلي ندواتالمجموعة واسعة من األنشطة و 
  1.الحاضر والمستقبل المدنيحول الموظفين المواطنين و 

 تطبيق آليات تقاسم السلطة في ماليزيا : المطلب الثاني

نموذج التوافقي سس الأرة التعدد اإلثني على اتباع بعض لقد عملت الدولة الماليزية إلدا    
 .غلبيةها على نظام انتخابي يدعم حكم األلى جانب اعتمادإلتقاسم السلطة، والتكاملي 

 (درالية يالف) تطبيق آلية الالمركزية السياسية  -أوال 

لية بعدة هذه اآل، وقد مر ظهور وتطبيق فدرالية أقاليم وثالثة والية 13 ماليزيا من تتكون    
 :مراحل

 :ماليزيا مراحل تطبيق آلية الفيدرالية في  -أ

لسنة  " الماليو إتحاد " تفاقيةإلى إدرالية في ماليزيا يولى لتطبيق آلية الفترجع المراحل األ    
 الفيدرالية الحكومة ثرها تكوينإحيث تم على  ،الفيدرالي للنظام وضعت كأساس التيم 9141
 .تنفيذي خاص بها  مجلس والية ولكل  منتخب رئيس مع الحكام مجلس وتأسيس

 م 9191سنة  ) ريد (قامت بريطانية بتشكيل لجنة جراءات االستقالل إكمال إجل أومن     
 (الماالي) حتفاظ بالموقع المتميز للماليزيينالعامة مع اإل عـراق بالمواطنـةقرت بوجود األأالتي 

وباكستان برئاسة اللورد  حيث تكونت اللجنة من مجموعة خبراء في القانون من استراليا والهنـد
ساسية أودة الدستور الماليزي على مبادئ واحتوت مس ،جل صياغة الدسـتور المـاليزيأمن " ريد"

 2: يمكن أجمالها بما يلي

 .تأسيس حكومة مركزية قوية مع وجود واليات تتمتع باستقالل ذاتي -

                                                           
1 - Zaharom Nain , Rhetorir and Realities , Critical Reflections on Malaysian Politics, Culture , and Education 
Salangor :  Strategic Information and Research Development Centre(SIRD),2013, pp 205-206. 

  .287 ص ، مرجع سابقوهدى ميتكس،  عوض سعيد جابر المنوفي، كمال - 2
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 .حماية وضع وكرامة الحكام -

 .ختيار ملك دستوري لالتحاد من بين حكام الوالياتإ -

 .تحادقومية عامة لكل اإل نشاءإ -

 .خرىن والمصالح الشرعية للمجتمعات األحماية وضع المالويي -

وتشكلت لجنة عمل من الحكومـة البريطانيـة ومجلـس الحكام  9191نشر تقرير اللجنة عام     
ظيم التن:  حزاب السياسية الرئيسية الثالثةاليزيين لدراسته، وبعد مناقشة األوالنواب السياسيين الم

والمؤتمر الماليزي   MCA مـع المـاليزي الـصينيجتوال UMNO  القومي للماالويين المتحـدين
وت أ 70الدسـتور الجديـد للـبالد في ووضع  اللجنة تمت الموافقة على مقترحات .MIC الهندي
 ولمدة الواليات سالطين بين من رئيسه ينتخب انتخابيا ملكيا بموجبه تحاداإل ، وأصبحم 9191
 yang dipetruanأغونغ دبارتوان يانغاألعلى للبالد  الحاكم باسم يلقب و سنوات خمس

agong ،  1957 سبتمبر في المتحدة األمم لى هيئةإ نظم االتحادقد إو. 

من مجلسين أحدهما باالنتخاب  دولة فيدرالية وبرلمان مكون وقد نص الدستور على إقامة    
( م ــــالصينيين والهنود وغيره)ر الماالويين ــــالجنسية لغي مـنحخر بالتعيين، كما نص علـى واآل

لى المنح الدراسية ألبناء الخدمة المدنية والحصول ع ولوية في التعيين فـي وظـائفمع منح األ
 . النخفاض مـستواهم االقتـصاديً نظرا المالي

 لــــالتوص اــــلوزراء ماليزي رئيس أول انـــــالرحم عبد وـــــتنك رحــــــاقت 1961 مارس 27 وفي    
 تعاون جل إيجادأمن  ، وصباح و بروناي و سارواك سنغافورة بلدان و بريطانيا مع اتفاق إلى

 و بورنيو سنغافورة من كل في الزعماء تجاوب وقد وحدتها، إلى يؤدي بينها واقتصادي سياسي
 المشروع هذابعد تأييد   1962سبتمبر العام في تحاداالا  وأعلن قتراح ،األ هذا يجابيا معإ تجاوبا

 رفضت الدخول بروناي حكومة ولكن وسنغافورة، وصباح في سرواك التشريعية من المجالس
 وصباح و سرواك وسنغافورة المالي تحادإ بين ماليزيا تحادإنشاء إ تفاقإ وعقد االتحاد، هذا في
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 ادةـالسي انتقال على تفاقاإل هذا نص وقد .9197جويلية   09بتاريخ البريطانية الحكومة مع
 كما 1963 أوت 16 بتاريخ ماليزيا حكومة إلى بريطانيا وسنغافورة من و سارواك صباح في
 1963. سبتمبر 16 تاريخدولة ماليزيا ب وأعلنت الجديد، تحادسنغافورة واإل بين العالقة حوضّ 

م وذلك 9197ر ـــــسبتمب 9في  ولىكانت المرة األ .وقد عدل الدستور الماليزي عدة مرات    
تحـاد ورة من اإلـــــروج سنغافـــلكن خ ورة،ـوسنغاف ات صباح وسارواكل من واليــنضمام كإجل أمن 
 9114تعديلين عامي ً يضاألدستور مرة أخرى ، وشهد الدستور لى تعديل اإم أدى  9199سنة 
 م 9114ة ـــــــي سنــوف نـــــــقليمين فيدرالييإلى إالبوان ور و ـل واليتي كوال لمبـويمع تح م 9184و 
مجالس  راض علـى تـشريعاتـــــعتة في اإلــــــالدول ة رئيســد سلطــيقضي بتقييً اليل تعدــدخأ  

 1.السالطين 

 :الفدراليةمظاهر تطبيق آلية  -ب

في إدارة شؤونها المحلية مختلف األقاليم استقاللية درالية في يتتجلى مظاهر تطبيق آلية الف    
التشريعية المنتخبة محليـــــــا إلى جانب المؤسسات الفيدراليــــــة المؤسسات الخاصة عن طريق 

تعتبر ذ إ .التي تسير الدولة ككل وتعمل على التنسيق بين السلطة المركزية وحكومات األقاليم 
للرئيس الدولة غالبا بملك ماليزيا وهو  حيث يشار ،فيدراليةماليزيا اليوم دولة ملكية دستورية 

ن السالطين التسعة للواليات الحاكم العام ، ويتم انتخابه لفترة والية مدتها خمس سنوات من بي
سميين  فهي ال تشارك إالتي تمتلك حكاما  ما الواليات األربع األخرى أقدمية ، األ ساسأعلى 

 :التالية المهام في رادتهإ بمليءملك ماليزيا  يتصرف، و في االنتخاب 

 الوزراء رئيس تعيين. 
 البرلمان لحل طلب أي على رفض الموافقة. 
 الحكام لمؤتمر جتماعإ عقد طلب. 

                                                           
  .78ص ،  1993االسالمية، الدعوة كلية :طرابلس .الحاضر و الماضي بين :ماليزيا مسلمو كيا، الحاج بن الوهاب عبد -1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 :الحكمنظام  -

نظام الحكم في ماليزيا شبيه جدا  بنظام وستمنستر البرلماني، حيث تتمتع السلطة القضائية      
 القانون المشترك يستمد النظام القانوني من، و باستقاللية عن السلطات الشريعية و التنفيدية 

 حكام فلها و سرواك صباح و بينانج و ملقا، باستثناء سالطين والياتال لجميع، و  اإلنكليزي
 مناصبهم السالطين ينال و سنوات 4 لمدة ،( ملك ماليزيا)طرف الرئيس الفيدرالي  من يعينون

 والية نجري في عدا ما األب، وفاة بعد الحكم األكبر بناإل يرث حيث الوراثة طريق عن
 ثالث تتعاقب قابير  والية وفي ، المالكة العائلة أبناء جميع بين من ينتخب فالحاكم ، سمبيالن

 : ويتركز النظام السياسي الماليزي على المؤسسات التالية . بالترتيب الحكم على ملكية أسر

   :الحكام  مؤتمر -2

 التالية المهام ويمارس" راجا-راجا"يتشكل من سالطين وحكام الواليات التسع ويسمى     
ات ـــــــة االنتخابـــاستشارته في تعيين كل من القضاة ولجنوتجب ونائبه،  العام الحاكم انتخاب

 1.وفي تغيير حدود الواليات وفي حالة توسيع الفيدرالية والسياسة العامة 

 التشريعية  السلطة -1

 : بين المجالس التشريعية االتحادية و المحلية السلطة التشريعيةتنقسم     

 :هماتتألف من مجلسين  :االتحاديةالتشريعية  المجالس -أوال

 222اءه ــــــاب أعضــــــــب، ويتم انتخـــــــس الشعــــــمعناه مجلو : ) ديوان راكيات)  مجلس النواب -أ
 عضو من شبه 999منهم  من خالل الدوائر االنتخابية ذات الممثل الوحيد لمدة خمس سنوات،

 2.  صباح والية من 29 و سرواك من والية 28 و ماليزيا جزيرة

                                                           
 قسم :ورقلة ، مرباح قاصدي جامعة .) مذكرة ماجستير". ماليزيا حالة-عربيا  المستفادة والتجارب األقاليم إدارة" ،علي قوق - 1

 .19، ص( 2090الدولية ،  العالقات و السياسية العلوم
 .274ص ،سابقمرجع  الحسيني،سراء كاظم إ -2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
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و ــــعض 10 هاءـــعضأ، ويبلغ عدد س األمة ــــمعناه مجل:  ) ديوان نيغارا)  مجلس الشيوخ -ب
ثنان منطقة كواال لمبور االتحادية  إ، بينما يمثل  97مجالس الواليات منهم عن  29يتم انتخاب 

ية جميع المتبقين، وفترة والعضو  40، بينما يعين الملك بوتراجايا ووواحد عن كل من البوان 
 .أعضاء مجلس الشيوخ ثالث سنوات 

 :المجالس التشريعية المحلية -ثانيا 

ويتم انتخاب أعضائه  ،(ديوان أوندانغان نيغيري )لكل والية مجلس تشريعي خاص بها     
دة ــــمرة واحة على األقل ـــــري االنتخابات البرلمانيـــــل، تجـــــة وحيدة التمثيــــــرة االنتخابيــوفقا للدائ

  1. كل خمس سنوات 

 :السلطة التنفيذية -3

 :تنقسم السلطة التنفيذية بين المجالس التنفيذية االتحادية و المحلية    

 71ادة ـــالم يمثلها كل من الحاكم العام لالتحاد حيث أكدت  : السلطة التنفيذية االتحادية -أوال
 الحكومة من كل قرار يصدر نأو  الملك، بواسطة مقررة التنفيذية السلطة نأالدستور  من
السلطة التنفيذية  رئيس وزراءبرئاسة  مجلس الوزراءالملكية و  السلطة من ينطلق دراليةيالف

اء ــــعضأه ـــوزراء و وزراء حكومتـــــون رئيس الــــيكيجـــــب أن  هور بأنــــــ، وينص الدستاالتحادية
مامه، ويعين الحاكم العام رئيس الوزراء من الحزب الفائز في أفي البرلمان وهم مسئولون 

 2.االنتخابات البرلمانية 

 تتألفو  ،(الكيراجان)بمجلس تعرف التنفيذية المحلية  المجالس :السلطة التنفيذية المحلية -ثانيا 
 أعضاء ثالثة إلى باإلضافةالمحلية،  االنتخابات في الفائزة األحزاب من يختارون وزراء من

 س المجلسأالمالي، وير الوالية مسئول و القانوني الوالية ومستشار الوالية أمين هم موظفين
                                                           

1 - MALAYSIA Dewan Rakyat House of Representatives  ، Obtained by date 07/02/  2099،  ، of the cite :  
http://www.ipu.org/parline/reports/2197.htm. 

 .277، صنفس المرجعسراء كاظم الحسيني، إ -2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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االقاليم  أما سالطين، لها التي الواليات في (بيسار المنتيري )يسمى رئيس التنفيذي المحلي
 .، ويجب ان يكون الرئيس عضو في البرلمان المحلي ) منتيريو كيتوا) فيسمى األخرى األربع

 : السلطة القضائية -4

 :تتوزع السلطة القضائية بدورها على مستويين     

 والتصديق والبث النظر حق ولها صالحيات تفسير الدستور :  المحكمة الفيدرالية العليا -أوال
 ثـــبح في الحق لها أن اـــكم والية،  ألي التشريعي لســــالمج هـــيضع ونــــقان أي ةـــشرعي على
 ن لها حقأ، كما أخرى والية وبين بينها أو الفيدرالية الحكومة مع والية ينشأ بين أية نزاع أي

 العليا المحاكم و المحكمة العليا االتحادية من إليها المرفوعة االستثنائية القضايا في النظر
 (  صباح و سرواك)جزيرة برونيو  األول في  ،محكمة العليالل ينحيث يوجد مقر للواليات، 
 .في شبه جزيرة الماالي والثاني 

 :المحاكم المحلية -ثانيا

ة ــــبتدائياإل المحاكمبعدها ، وتأتي ةــــقليميا اإلــــم العليـــــاك المحاكـــى المحلي هنو ــــــعلى المست    
م في قضايا ــــة التي تختص في الحكــــانب محاكم الشريعـــــلى جإم العمدة ـــــومحاكة ـــــو االستثنائي
 والطالق الوصاية :مثل األسرة وشؤون الدينية الشؤون وتتناول الوالياتفي مختلف المسلمين 

 أمام الشريعة محاكم تصدرها التي األحكام ستئنافاا  يمكن وال فقط ، وهذا للمسلمين واإلرث
 1. المحاكم المدنية 

 يجوز أنه الماليزي الدستور من 73 المادة في جاء :والواليات االتحاد بين االختصاصات توزيع -
 يجوز كما وداخله، االتحاد حدود خارج الفاعلة القوانين من االتحاد جزء لكل يسن أن للبرلمان
 75 المادة نصت كما الوالية، تلك من جزء أو لكل القوانين أن تسن والية ألية التشريعية للهيئة

                                                           
متحصل عليه بتاريخ  ،واألجتماعية واألقتصادية السياسية األبعاد في دراسة الماليزية التنمية تجربة ، حسين علي سعد- 1
 : من موقع 99/09/2099

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50942. 
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 السائد هو االتحاد قانون يكون االتحاد، عندها قانون مع متوافق الوالية غير قانون كان إذا أنه
 صباح واليتي في التقاليد اإلسالمي أو بالدين خاص قانون أي سن في البرلمان يتدخل ال كما

 1.المعنية  الوالية أو الحكومة باستشارة إال وسارواك

ة ــــليار الفيد السلطة دـــــي في ونـــــتك ةـــــالمالي الصالحيات أن على الماليزي الدستور وينص     
ة ــــالمالي االختصاصات هذه ونـــــــوتك الواليات، لبعض المالية الصالحيات بعض ضمان مع

 الواليات مع المالية الموارد بعض دراليةيالسلطات الف تقاسم وجوب مع السكان حجم أساس على
لذلك هناك مجلس  الواليات، لهذه الساحلي الشريط داخل تقع التي وخاصة النفط كمداخيل
وتقديم االستشارة  التنسيق ضمان بهدف والواليات ليةار الفيد الحكومة ممثلي يضم للمالية وطني

  .القانونية 
 

 المشتركة االختصاصات والئية ختصاصاتإ ليةفيدرا ختصاصاتإ
 ةــــــــــالخارجي ؤونــــــــــــالش- 
 نــــــــــــــــواألم اعـــــــــــــــالدف- 
 والصناعة الخارجية التجارة -
 واالتصال والنقل المالحة -
 والقنوات المياه إمدادات- 
 بــــوالضرائ ةـــــــــــــــــالمالي- 
 ةـــــــــــــــوالصح مــــــــــــالتعلي- 
 والتأميم االجتماعية الحاجة- 
 .ةـــــــالعمومي الـــــــــــــــاألشغ- 

 يــالمـــــاإلس التشريع- 
 ارــقـــــــــــوالع راضياال  -
 اتــــــــــــوالغاب الزراعة -
مدادات الوالية أشغال-    وا 

  ةــــــــــــالمحلي المياه
 ةــــــالمحلي التنمية- 
 اليوــــــــالم شؤون- 
 .المحلية الحكومة- 

 االجتماعي الضمان -
 العمومية الصحة -
 دنــــــــــــالم تخطيط -
 طــــــــــــــالمحي تهيئة- 
 ةـــــــــــــالعمومي الحدائق -

  البرية والحظائروالحياة

 .والواليات حسب الدستور الماليزي االتحاد بين االختصاصات يبين توزيع :6جدول
 .11، صمرجع سابقعلي قوق،  - :المصدر

 

                                                           
1
 .19،  17، المواد لدستور الماليزيا - 
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 :ختيار النظام الفدرالي إدواعي  -

 :درالي في ماليزيا كان خيار إلزامي لعدة اعتبارات منها يتبني الخيار الفن أيتضح     

قاليم وجزر منفصلة عن بعضها أعراقه بين عدة أت مكونات الشعب الماليزي بمختلف تشت -
والغربية (  صباح وسرواك)ة ــم الشرقيـــــــــــقالية بين األــــــغ المسافــــــــث تبلدة، حيــــــض ومتباعــــــــالبع
 .كلم  9900حوالي ( شبه جزيرة الماالي ) 

 ةسلطبفقدانهم لله يهدد ــــــــندة ألـــــــــــة الموحــــــــــــوذج الدولــــــــلنم نيـــــــالماليزي نــــــــالسالطيرفض  -
بمزيد  يطالبون الذين المهاجرين من العرقية المجموعات تزايد ضغطوذلك بسبب  ،قاليمهمأعلى 
 .المواطنةحقوق  من

لى االتحاد، مع شرط إ 9197فورا في سنة اانظمام كل من واليات صباح وسرواك وسنغ -
نسب للجميع درالي هو األيكان الخيار الففقد هكذا  و .استقاللها القطاعي في الشؤون الداخلية 

  1 .الدولةساسية في سم السلطة بين مختلف المكونات األألنه يساهم في تقا

 :مدى تطبيق ماليزيا لآلليات التوافقية إلدارة التعدد االثني  -1

تمثلت  ،دارة التعدد االثنيآلليات التوافقية إللقد اعتمدت ماليزيا على بعض عناصر ا    
مكونات ئتالف الكبير، الذي يتيح فرص المشاركة في السلطة ألغلب الفي آلية اإلخصوصا 

المحلية لبعض  دارة الشؤونإتقالل القطاعي في سثنية ، واإلإسس أالمجتمعية في الدولة على 
نظام لى تطبيق نظام انتخابي تعددي يرتكز على إضافة إ، (الفيدرالية غير اإلثنية ) المناطق 
 . ثنياتيتو المتبادل ونظام الحصص بين اإلول، مع عدم االعتماد على آلية الفالفائز األ

 

 

                                                           
 .12، ص  مرجع سابق ،قوق  علي  -1
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 :ئتالف الكبير تطبيق آلية اإل  -أوال

  اللـــــة ما قبل االستقــــــلى مرحلإ اــــــــر في ماليزيـــــــــئتالف الكبيلية اإلآترجع مراحل تطبيق     
الل ــــجل تحقيق االستقأزيا من ــإلثنيات الرئيسية في ماليين اتحدت مختلف النخب المكونة لأ

مكونا من حزب  9192حيث تم تأسيس التحالف الوطني عام عن االستعمار البريطاني، 
 لى الجمعيةإاآلمنو منظمة تحالف اتحاد المااليا وهو الحزب األكبر في البالد ، باإلضافة 

االستقالل  لىإ البالد الوطني التحالف حزب قاد الهندي، وقد المؤتمر و حزب الماليزية الصينية
 جبهة في الثالثة الشعوب هذه يجمع أن عبد الرحمن الذي استطاع تنكو بزعامة 9191عام 
 .البالد  في السياسي التوازن لحفظ كصيغة واقعية واحدة

حزب سياسي ليصبح تحت  94ليضم م  توسعا 9191حداث أوقد عرف التحالف بعد     
ية ثنة واإلـــات السياسيــــاالتجاهضم مختلف ، لت Barisan National الجبهة الوطنية "مسمى 

كبر أن التحالف حقق اتقرارا ، ويالحظ ئتالفي أكثر صالبة واسإفي البالد ، وتشكل قاعدة حكم 
 :بسبب عدة عوامل  من الزمنالماضية على مدار خمسة عقود  تخاباتلفوز باالنلنسب 

( الماالي)ر ــــكبدة اإلثنية األـــــــاععلى ق هاز ـــــارتكو قوة حزب األمنو الممثل الرئيسي للماالي  -
ر له كل ـــــة حزب السلطة الذي توفــــــــــكسبه صفأ الل،ــــــــة في االستقـــــــاله الفعّ ـــمساهمتإلى جانب 

 .مكانيات للمحافظة عليها اإل
ده ــــي عها فـــــــــه ماليزيــــحققتوما  "دـمهاتير محم"بق رئيس الوزراء السال الشخصية الكاريزمية -

 .ساهم إلى حد بعيد في التصويت على اإلئتالف الحاكم  من قفزات كبيرة في التطور
ساهم في تحقيق التحالف  البسيطة، كثريةفي االنتخابات على نظام األ الفوز نظام استناد- 

 حزاباأل تقومحيث  دائرة  كل في فقط واحد مرشحا تقدم ألنها غلبية االنتخابات،أللفوز في 
 .لصالحه مجتمعة بالتصويت الجبهة الوطنية الحاكمة في المنضوية
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اتحادها في مواجهة االئتالف عدم و قلة تنظيمها مع  تشتت المعارضة بين عدة اتجاهات -
ع الكثير ـــــة ساهم في تضيــــــــرة االنتخابيـــــــن في نفس الدائـــــــــــدة مرشحيــــــــها لعــوتقديم ،م ــالحاك

  :التاليالجدول  من خالل بينتوهذا ما ي 1 . من االصوات لصالح االئتالف الحاكم

 
 .2004 -9191الحاكم مقابل المعارضة نتائج االنتخابات الماليزية للتحالف :  1جدول

دارة االختالف،  محسن صالح -:المصدر  ، 2092، مركز الجزيرة للدراسات ،  النموذج السياسي الماليزي وا 
 : م ، من موقع 29/1/2094متحصل عليه بتاريخ ، . 8ص

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2012/7/19/20127
19105046378734malaysian%20mpolitical%20model.pdf. 

                                                           
1 - Zakaria Haji Ahmad, Trends in Malaysia: Election Assessment, Singapore٫ Institute of South East 
AsianStudies٫ 2000, p.8. 

 الدورة

 االنتخابية
 السنة

 جماليإ المعارضة التحالف الحاكم
عدد  المقاعد

 المقاعد
نسبة 
 %المقاعد

االصوات  نسبة
% 

 عدد
 المقاعد

 نسبة
 %المقاعد

 نسبة
 %األصوات

2 2919 74 72.21 12.7 30 18.81 48.3 204 
1 2964 89 81.18 18.1 21 24.41 42.1 204 
3 2969 91 66 49.3 49 34 10.7 244 
4 2974 231 87.66 60.7 29 21.34 39.3 214 
1 2978 230 84.41 17.1 14 21.18 41.8 214 
6 2981 231 81.72 60.1 11 24.19 39.1 214 
7 2986 248 83.61 11.8 19 26.38 42.1 277 
8 2990 217 70.11 13.4 13 19.41 46.6 280 
9 2991 261 84.38 61.1 30 21.61 34.8 291 
20 2999 248 76.68 16.1 41 13.31 43.1 293 
22 1004 298 90.42 63.9 12 9.19 36.2 129 
21 1008 240 63.06 10.17 81 36.94 46.71 111 
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لى اليوم، بالرغم من الهزات االنتخابية إف الوطني الماليزي في سدة الحكم لاومازال التح    
فرت هذه االنتخابات عن واقع سأيث ح م ، 2097و  2008في انتخابات  التي تعرض لها

 انتخابية أول عملية منذ ماليزيا دولة التي حكمت السياسية التوازنات يوحي بإمكانية إنهاء جديد
طني ويقابله تقدم المعارضة يرجع م، هذا الواقع الذي يعبر عن تراجع التحالف الو  9191سنة 

 :يلي لى بعضها فيما إسباب، يمكن التطرق لى مجموعة من األإ

 : المعارضة  الجبهة وبروز التحالف تراجع إلى أدت التي األسباب -

 بدوي اهلل عبد وخلفه السابق محمد مهاتير الوزراء رئيس القيادية الواضحة بين الفروق - 9
 العديد يراه ما حسب محمد لمهاتير توفرت التي القيادية الشخصية لىإاألخير  حيث يفتقر هذا

 .اإلداري والفساد والبطالة والتضخم الفقر عالج مشاكل وخاصة في الماليزيين، من

 وعـــــن إلى اكمـــــــــــالح الفــــــــالتح تحت ةــــــالمنضوي والهندية الصينية األحزاب بعض تعرض -2
 الهتزازات التحالف في الرئيسي الهندي الحزب المصداقية، حيث تعرض التآكل وفقدان من

 .عاما 70 من ألكثر رئاسته في "ساميفيلو"الستمرار زعيمه  نتيجة كبيرة

 للمطالبة بحقها في العمل 2008المظاهرات التي قامت بها اإلثنية الهندية سنة  أسفرت -4
مقاعد  1مقاعده في البرلمان من  ئتالف، حيث تدنتلى تراجع حصة الحزب الهندي في اإلع
 .مقاعد  9لى إالواليات المجالس التشريعية في مقعد في  91فقط ، ومن مقاعد  7لى إ

 حزب الجديدة التي حاول الحزبية المعادلة طروحةأالنقاش حول  األعالم وسائل تكثيف -9
يكون  راقــاألع وطني متعدد حزب ترويجها، والتي ترتكز على تشكيل المعارض الوطنية العدالة

  1.للدولةوالوالء  للمواطنة معيارا ئتالف الحاكم ويكونبديل عن اإل
 
 

                                                           
1
  - Jayam Anak Jawan, Malaysian Politics and Government, Karisma Publications, Shah Alam-Malaysia, 2003 

p.110. 
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 نسبة المقاعد  عدد المقاعد  صوات األ حزاباأل
 03،63 240 17،10 ئتالف الحاكمحزاب اإل أ

 03،36 81 73،49 حزاب المعارضةأمجموعة 
 %200 111 %200 المجموع

 م 2008يوضح نتائج االنتخابات البرلمانية لسنة :  8دولـــج
 . 249، ص مرجع سابقسراء كاظم الحسيني ، إ  -:المصدر 

 
لى تناقص تأييد إلوطني الحاكم من مقاعد البرلمان ئتالف ارجاع تراجع حصة اإلإويمكن     
وذلك بسبب رفضها   ،حزاب الصينية في المعارضةئتالف الحاكم لصالح األثنية الصينية لإلاإل

النظام السياسي وضعه الذي   Affirmative action)) (التمييز االيجابي) المتزايد  لقانون
ضطرابات العرقية ، بعد اال( الماالي) صليين سكان األالمتردية للوضاع االالماليزي لتحسين 

سالمية على النظام السياسي بسبب تطبيق النظام حزاب اإللى جانب نقمة األإم ،  9191لسنة 
ثافة كئتالف الحاكم في المناطق ذات ال، حيث يالحظ تراجع حصص اإلالعلماني في الدولة

سالمية العارضة، وزيادتها في المناطق ين تتواجد التيارات اإلأالصينية وبعض المدن الكبرى 
ها ـــــل عليـــكثرية ماالوية ، والجدول التالي يبين نسبة المقاعد التي تحصأتتواجد حيث الريفية 
 : ئتالف الحاكم والمعارضة حسب الواليات ن اإلكل م

 
 
 

                                                           

()- أو التعليم أو األعمال  المهمشة  في التوظيف األقليات هي اعتماد مبدأ أفضلية التعامل مع: سياسة التمييز االيجابي
صالح قــــز الذي مورس ضدهم في السابـــــاء على التمييــــــي للقضـــــجل السعأوذلك من  ع  ـــــم في المجتمــــــاختالل توزيع القي وا 

  . وقد طبقت في الكثير من الدول
  :المرجع 

Robert Fullinwider  ، Affirmative action and fairness : Obtained in 02/12 / 2015 from the  site: 
http://stanford.library.usyd.edu.au/archives/sum2009/entries/affirmative-action/. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 المجموع المعارضة الحاكم االئتالف الواليات
 16 2 11 جوهور
 21 22 4 كيداه

 24 21 1 كيالنتان
 22 20 2 كوااللمبور
 2 صفر 2 البوان
 6 2 1 ملقا

 8 3 1 نيغري سيمبالن
 24 1 21 بهانج
 14 22 23 بيراك
 3 صفر 3 برليس
 23 22 1 بينانك
 2 صفر 2 بوتراجايا
 11 2 14 صباح
 32 2 30 سرواك

 11 27 1 سيالنجور
 8 2 7 تتراجانو
 111 81 240 المجموع

 .حسب الواليات  2008يوضح نتائج االنتخابات البرلمانية الماليزيا لسنة  :9جدول
  .299، ص مرجع سابق إسراء كاظم الحسيني ،  - : المصدر



 مدى تطبيق ماليزيا آلليات وسياسات ادارة التعددية اإلثنية في مجال بناء الدولة :  الفصل الثالث

186 

 

 
 .2008لسنة ت  الواليا حسب والمعارضة الحاكم ئتالفلإل النيابية للمقاعد الجغرافي التوزيع : 1الشكل 

 .292 ،مرجع سابق كاظم الحسيني،إسراء  :صدرــــــالم
 ( :ثنية الفدرالية غير اإل ) قالل القطاعي تطبيق آلية اإلست -ثانيا 
بسبب التداخل الكبير ، ثنيةإغير  سسأالفيدرالية في ماليزيا كان على  ن تطبيقأيالحظ     

درالية يوخاصة في القسم الغربي منها مع تطبيق نوع من الفبين اإلثنيات في مختلف الواليات، 
 ةــــــــــــدرالية الدولة المركزيــــــــــه فيـزي يطلق عليــــــــــوذج الماليــــــذا ما جعل من النمـــة، وهـــــــالمركزي

 يسمح بإدارةالذي حيث تم تطبيق هذه اآللية بطرقتين، فقد طبقت نوعا من االستقالل القطاعي 
قاليمها الشرقية، بمنحها أية و االجتماعية واالقتصادية في الثقاف المحلية و الشؤون ذاتية في

الضرائب  مجاالت خرى فياأل الواليات من وسع بكثيرأسلطات  "سارواك"و  "صباح" واليتي
ذلك  وغير السمك وصيد والمواصالت ، النقل المواطنين، التجارة ، وهجرة ، والرسوم الجمركية

لى الجزء إسفرهم كلما دخلوا  جوازات ماليزيا تقديم الغربي من الجزء حيث يستلزم على سكان
 .الشرقي منها
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( شبه جزيرة الماالي ) طبقت نوعا من المركزية الفيدرالية في ماليزيا الغربية في المقابل     
فيذية مجسدة في شخص رئيس راجع الى تقارب االقاليم فيها ، اضافة الى قوة السلطة التن وذلك

 السلطة دور تراجع مع العامة السياسات صنع فيالوزراء وخاصة في عهد مهاتير محمد 
 هذا في المدني المجتمع ومنظمات السياسية كاألحزاب غير الرسمية واألجهزة التشريعية

 ومعظم الفيدرالي البرلمان على االستقالل منذ الحاكم اإلئتالف لى جانب هيمنةإ، الخصوص
 ةــــــــالتنموي المشاريع توجيه على ةـــــــــــدرالييالف الحكومة قدرة من لــــــــسه مما ات،ــــــالوالي مجالس
ات ــــــعملت الدولة على اعطاء االستقاللية لإلثنيومع ذلك  1.الوطني محلي والمستوى ال على

لى جنب إا جنبالخاصة اتها ــــة مؤسســثنيإفي الشؤون االجتماعية والثقافية واالقتصادية، فلكل 
لى جانب ذلك فهي إ  2 .حترام المتبادل بينهامع شرط اإل مع المؤسسات المشتركة بين اإلثنيات

قامة عالقات اقتصادية خارجية بما يخدم مصالحها، حيث إلتمنح بعض الصالحيات للواليات 
 وفد ين يقومأ الكهربائية، الصناعة مجال في هامة صناعية قدرات Penangبينانغ  والية بنت
 تحفيزات يتحصلون على الذين المستثمرينلجذب  دولية اراتبزي الوالية من حكومي شبه

 3.أجانب  عمال واستقدام ضريبية

آلليات التوافقية والتكاملية بعض عناصر الذلك نستننج أن ماليزيا اتبعت عملية المزج بين     
في الشؤون ( االستقالل القطاعي)حيث إتبعت نوع من الفيدرالية اإلثنية  ،لتقاسم السلطة 

وهي آلية تنتمي إلى المقاربة التوافقية ( سارواك -صباح ) الداخلية في المناطق الشرقية 
األصلييـــــن غلــــــب السكــان في هذه المناطــــــق من السكـــــان أوذلك بسبــــــــب ان  ةـــــــم السلطــــلتقاس
في  (ةــــداريالفيدرالية اإل)ة غير اإلثنية ــــــالفيدرالي إعتمدت على آليةوفي نفس الوقت  ،(الماالي) 

                                                           
 .89، صمرجع سابقعلي قوق ،  -1

 م 92/99/2094ه بتاريخ ـــــــــل عليــــــة، متحصــــــــــالخيارات الفيدرالية وغيرها من الوسائل للتوفيق بين المجموعات المتنوع 2 -
 :من موقع 

http://www.forumfed.org/pubs/FederalOptionsandOtherMeansofAccommodatingDiversity-Arabic-Arabe.pdf. 
 .81، ص مرجع سابقوق، ــــــــعلي ق 3 - 
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مع ( الهنود -الصينيين  -الماالي ) بسبب التداخل الكبير بين االثنيات الثالثة قاليم الغربية األ
 ات التكاملية لتقاسم السلطة وهما من أسس اآللي ،رفض اتباع آلية الفيتو المتبادل 

 :ولاأل انتخاب تعددي قائم على الفائز تطبيق آلية نظام  -3
نظمة انتخابية ذات التمثيل النسبي أالتوافقية التي ترتكز على تطبيق على خالف المقاربة     

كثر مالئمة إلعطاء فرصة التمثيل الحقيقي األقل تعتبر من الناحية النظرية على األوالتي 
خرى قد تتسبب في عدم أ، ولكنها من جهة والعادل للجماعات الصغيرة في مؤسسات الدولة

 ـــــرىألحزاب الصغالذي يصدر من ااسي ـــــــزاز السيـــــــاستقرار النظام السياسي من خالل االبت
زية دركت النخب السياسية الماليأ، ومن هذا المنظور فقد آلليات الفيتو المتبادل هاتوظيفعند 

 ول في القائمةنظام انتخابي قائم على الفائز األن تطبيق أ، بالواعية بوحدة المصير المشترك
لبقاء التحالف بين المكونات الرئيسية في الدولة، وبالتالي استمرار التعايش   فّعالةل الالسبمن 

د خمس عقو وتحقيق االستقرار السياسي وتسريع مسارات التنمية، وهذا ما تحقق بالفعل طيلة ال
ول يعطي فرصا ، لذلك كان تبني نظام الفائز األس السلطةأمن تواجد التحالف الوطني على ر 

ألنه يقدم مترشح  ،بالمقعد الوحيد على مستوى الدائرة االنتخابية أكبر للتحالف الوطني في الفوز
 يتم حيث ،األغلبية/التعددية أنظمة أبسط األول الفائز نظام ويعد واحد في كل دائرة انتخابية

 رادـــــاألف المرشحين ولـح ورـــــيتمح امـــــنظ التمثيل وهو ةـــأحادي ةـــــانتخابي دوائر ضمن استخدامه
 ورقة االقتراع والمرشح على المدرجين المرشحين مجموع من فقط واحد الناخب باختيار يقوم إذ

 1. الناخبين  أصوات من أعلى عدد على الحاصل هو الفائز
 تطبيق اآلليات القصرية في ماليزيا : المطلب الثالث 

لى جانب التدخالت إثنية للمجتمع بعد االستقالل دة الماليزيين لتعقد التركيبة اإلدراك القاإن إ    
و الجماعات التي تحاول أفراد وضع قوانين أمنية صارمة ضد األ الخارجية، ساهم في تسريع

                                                           
 .1ص ، ابقـمرجع س ،صالح محسن -1
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ة ـــــالوطنية ومكونانتها المجتمعية ، وقد ساهمت هذه القوانين التي طبقت بصرامتهديد الوحدة 
ش السلمي ــــــع والتعايــــــــك المجتمــــس بتماســــــــو تمأمن القومي، ي محاولة لتهديد األأفي كبح 

تؤدي  نها جنبت البالد الدخول في صراعات عرقية عنيفة قدألى جانب إبين مختلف اإلثنيات ، 
وتدخل هذه . بادة والتهجير الجماعيكثر فتكا ودمارا، كاالليات القصرية األلى استعمال اآلإ

 .طار سياسات الضبط والتنظيم التي اتبعتها الدولة إلدارة التعدد اإلثني إالقوانين في 

 : L'Internal Security Act  (ISA)قانون االمن الداخلي    -

ها م ، بعد استقالل9190في سنة ( ISA)أصدرت الحكومة الماليزية قانون األمن الداخلي     
 941ادة ـــــها من قبل المــــطار تفويض السلطة الممنوحة لإم ، في  9191عن بريطانيا سنة 

من الدستور الماليزي، وقد كان قانون الحبس االحتياطي الذي مهد لظهور قانون األمن الداخلي 
 م 9148د تم تطبيقه ألول مرة في شبه جزيرة المااليا من قبل السلطات البريطانية في عام ق

، المندوب السامي البريطاني  "إدوارد جنت "طار قانون أنظمة الطوارئ التي سنها السير إفي 
واحدة بسبب لمواجهة تمرد الحزب الشيوعي، حيث سمحت باحتجاز األشخاص لمدة سنة 

 .ن تصدر عنهم أعمال العنف التي يمكن أ

صدار قانون إ، تم م بعد تراجع الخطر الشيوعي نسبيا، ورفع حالة الطوارئ9190وفي سنة     
ن الغرض من اصدار هذا أ "تنكو عبد الرحمن "، وضح رئيس وزراء ماليزياأمن الداخلى وقد األ

استخدام هذا القانون ضد المعارضة القانون هو ضد التهديد الشيوعي فقط ، حيث تعهد بعدم 
 1.اذا كانت ديمقراطية وال تهدد امن البالد 

ويجيز هذا القانون االحتجاز دون محاكمة أو تهمة جنائية ، حيث يسمح ألي ضابط     
 هاــــة من شأنــــــشرطة، باعتقال األفراد الذين يعتقد أنهم تصرفوا، أو على وشك التصرف بطريق

ة ودون شرط وجود مذكر   ،و الخدمات األساسية أو الحياة االقتصاديةأالوطني، أن تهدد األمن 
                                                           

1 - THE Internal Security Act  (ISA) of Malaysia ، pp 2-3 ، Obtained it on 12/02/201 9   ،  from a site : 
http://www.refworld.org/pdfid/3f1438bc4.pdf. 
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ديد إلى أجل يوما، وقد تصل إلى سنتين قابلة للتج 90ولى اعتقال، وتكون مدة االحتجاز األ
 . تهام ودون محاكمة اغير مسمى دون توجيه 

نقابيين وقادة الطلبة م، منهم 9190منذ سنة قد تم إلقاء القبض على آالف األشخاص و     
 سابو دــــمحمن ـــــال كال مــــق اعتقــــن، حيث سبــــوالناشطين السياسيين والحقوقيين واألكاديميي

 ليم كيت، والسياسي الصيني المعارض  (PAS)ماليزيا لعموم لى الحزب اإلسالميالذي ينتمي إ
العمل  حزبندس ليم غوان من والمحامي الهندي كاربال سينغ، والمه Lim Kit Siang سيانغ

ة ـــاعتقال جماعو  ، لى جانب نائب رئيس الوزراء السابق أنور إبراهيمإ ، (DAP) الديمقراطي
، التي تحتج ضد سياسات HINDRAFإلى مجموعة  الذين ينتمون من المتشددين الهندوس

 .ديةالهناإلثنية تجاه الماليزية  الحكومة
، ففي تقرير داخليا وخارجيالى الكثير من النقد إتعرضت ماليزيا بسبب هذا القانون قد و    

ن المعتقلين أ "المنظمة صرحت م،  2009صدر عن منظمة مراقبة حقوق اإلنسان في سبتمبر 
ويحرمون  ،تهام لهمإلمجرمين دون إدانة أو حتى توجيه بموجب هذا القانون يعاملون معاملة ا

إلثبات براءتهم، ويتعرضون خالل احتجازهم للتعذيب البدني  كمامن حق المثول أمام المح
اع ــــوى أو الدفـــــــوالنفسي واالعتداء الجنسي وتشويه السمعة دون أن تتاح أمامهم فرصة الشك

 1. "عن أنفسهم

 : قانون األمن الداخليلغاء إ -

 بعدبسبب تزايد االنتقادات الموجهة للحكومة في مجال حقوق االنسان، تم إلغاء هذا القانون     
قانون اكثر من خمسة عقود من التطبيق، حيث أعلن رئيس الوزراء نجيب رزاق اقتراح إلغاء 

، ألنها ضرورة لتحقيق الديمقراطية وتعزيز الحريات  2099سبتمبر  99في  األمن الداخلي

                                                           
1 - Malaysia ISA Detainees Beaten and Humiliated،. Human Rights Watch. Citied ، Obtained it on 12/02/2015 
from a site :  http://hrw.org/english/docs/2005/09/28/malays11788.htm . 
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عويضه بقانون الحفاظ على التناغم العرقي، وهكذا تم الغاء قانون االمن الداخلي، وتم تالمدنية و 
   1.قل صرامة منه التدابير الخاصة األ

 (SOSMA) قانون التدابير الخاصة بالجرائم الجنائية  -

 2092 وانـــــــن الداخلي في جــمحل قانون األم حل قانون التدابير الخاصة بالجرائم الجنائية    
ذا رأت إ، ساعة 48احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى الحق في ويمنح هذا القانون الشرطة  

يوما  28أنهم ضالعون في ارتكاب جرائم أمنية، كما يبيح احتجاز األشخاص لمدة تصل إلى 
  .دون إسناد التهم إليهم أو إحالتهم إلى المحكمة

ويخول قانون التدابير الخاصة السلطات صالحية التنصت على االتصاالت دون استصدار     
ن ــرد االعتقاد في أن األشخاص المعنييــــــــة، وذلك على أساس مجــــــــة من المحكمــــــــموافقة مسبق

معدلة القانون هو نسخة ن هذا أوالمالحظ  ،قد يكونون ضالعين في جرائم ذات صبغة أمنية
ولي نه خفض من االحتجاز األأساس أمن الداخلي مع بعض التخفيف، وذلك على لقانون األ

 2 .ساعة 48صال في مدة ال تتجاوز نه يتيح لألشخاص المحتجزين االتّ أيوم، كما  28لى إ

 قانون مكافحة التحريض  -

البريطاني، وكان يهدف في فترة االستعمار  9148لى سنة إيرجع قانون مكافحة التحريض     
ة ــــــــعلى الكراهياب يحرض ـــــــون كل خطـــــــــــرم القانـــــــــــللسيطرة على الخالفات العرقية، حيث يج

أو االزدراء أو السخط من الحكومة، والحديث الذي يمكن أن يسبب توترا عنصريا ويهدد 

                                                           
1 - Malaysian Premier Proposes Replacing Laws on Detention : Obtained it on 12/04/2014   ،  from a site : 
http://www.nytimes.com/2011/09/17/world/asia/malaysian-prime-minister-says-he-will-abolish-2-security-
laws.html . 
2 - laws of Malaysia   ) Act 740 ،Special Measures) ، Obtained it on 12/04/2014   ،  from a site : 
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputaktap/20120622_747_BI_Act%20747%20BI.pdf 



 مدى تطبيق ماليزيا آلليات وسياسات ادارة التعددية اإلثنية في مجال بناء الدولة :  الفصل الثالث

192 

 

ة ـــــــغرامبسنوات أو  7ن ــــــــدان بالتحريض بالسجـــــــــــالتماسك اإلثني، ويعاقب القانون الشخص الم
 1.ثنين معا أو اإل( دوالرا 9999)آالف رينغيت   9 ب مالية تقدر

في  2092سنة ون ــــــرزاق بإلغاء هذا القانـــــــــب عبد الــــــــوقد تعهد رئيس الوزراء الماليزي نجي    
االنفتاح الديمقراطي، لكنه تراجع عن ذلك بسبب تزايد إطار إصالحات تهدف إلى تعزيز 

إلى جانب تزايد نفوذ التيار اإلسالمي ارواك، ــــــال واليتي صباح و ســة بانفصبــوات المطالــالدع
األمـــــر  ،الذي يضغط من أجل إلغاء علمانية الدولة وتطبيــــــق قوانيــــــــن الشريعـــــة اإلسالميـــــة

ع ــــــــويفسر المنتقدون التراج ، 2تعتبره الحكومة تهديدا لتماســـك المجتمـــع المتعدد اإلثنياتالذي 
للتعامل بأكثر صرامة  (UMNO ) اآلمنو زبــــــــل حــــــبأنه رضوخ لدعوات من داخ عن اإللغاء

  3( . 2097-2008) مع المعارضة التي حققت مكاسب في االنتخابات برلمانية 
 

 في ماليزياثني ودورها في تحقيق التعايش اإل السياسات العامة : المطلب الرابع 

 الب والمعضالت التي تواجههاــــــة للمطـــــــــــة الفعليـــــــــــإن استمرارية الدولة مرهون باالستجاب    
الالزمة الة وشاملة، تتيح الحصول على الموارد ما يتطلب صياغة سياسات عامة رشيدة فعّ م

ن أة يمكن ــــــــــــة اإلثنيـــــالل دراسة النموذج الماليزي إلدارة التعدديــــلتلبية هذه المطالب، ومن خ
 :هم السياسات المتبعة إلدارة مختلف هذه المطالبأنستشف 

 :تطبيق السياسات العامة في ماليزيا  -أوال 
ة ــــاسات العاميتوظيف مجموعة من السمنذ االستقالل على  ماليزيةحرصت الدولة اللقد     

اء خمن الر كبير  تحقيق قدرومكنت من  تعدد اإلثني فيها ،االيجابية للإلدارة التي ساهمت في ا
                                                           

1 - the Malaysian Sedition Act ، 1948 by ARTICLE 19،    ، London : Global Campaign for Free Expression ، July 
2003 ، p 11.  ،  Obtained it on 14/02/2015  ،  from a site: 
 http://www.article19.org/data/files/pdfs/analysis/malaysia-sedit.03.pdf.  
2 - Jungers Jonathan, " Malaisie: Analyse sécuritaire d’un tigre asiatique" . Note d’Analyse, n° 19, mai 2012, p15.  
3 - Malaysia Backtracks on Sedition Law، The Sedition Act of 1948 will not be repealed in Malaysia ، Obtained it 
on 14/02/2015  ،  from a site : 
 http://thediplomat.com/2014/11/malaysia-backtracks-on-sedition-law/ 
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وتتمثـــــل  1.الم المجتمعيــــــايش اإلثني والســـــــالتعالذي انعكـــــس بااليــــــــــجاب على االقتصادي 
 :هذه السياسات فيما يلي 

 :السياسيات اإلستخراجية  -2
موال الالزمة على جلب الموارد و األ ن السياسات االستخراجية للدولة ترتكز باألساسأبما     

 إلدارة الدولة وتحقيق التنمية، فقد كان لتفعيل سياسة جلب االستثمارات الخارجية في مختلف
ات ــــــاح الشركــــــــربأة على ــــــــافس ونظام الضرائب المفروضالميادين ودعم القطاع الخاص المن

 للقطاع المساعدة تقديم على الماليزية الحكومة اعتمدتعلى المداخيل، حيث أجل تحقيق أمن 
الظروف  تحسين إلىوالذي يحول  و الحكومي زاد الريع أرباحا حقق كلما الذي الخاص

 .االجتماعية للمواطنين
 لمدة الضريبي اإلعفاء إستراتيجية التصنيع و االستثمار تشجيع جلأماليزيا من  لذلك تبنت    
 الفترة هذه في ةـــــــالصناعي اتــــــالمؤسس لــــــــتتحم ال ثـــــــبحي للمشاريع الصناعية، سنوات عشر
العمـــــــــل لى جانب إاألجنبية،  لألسواق تصدرها التي المنتجات على رسوم ال و ضرائب أي

لتوجيه  بتكاريةاال الصناعية التصميمات أصحاب البيروقراطية لجذب المعوقات من التقليلعلى 
( الصناعات االلكترونية) معينة  صناعات على تركيز هناك كانقد و  التصنيع، عملية مسار

ع ـــــتصني ةـــــخط تنفيذ اءـــــأثن اعاتــــــالصنذه ـــله الدعم تقديم على البنوك حث تم و ،خصوصا
 . التحتية رافق ذلك تحديث البنيةوقد 
 الشركات بين ، وساهم التداخلعلى البالد كبيرة استثمارات هذه السياسة تدفقتاحت ألقد     

 عـــــدسا ذيـــــــال األمر ،الحديثـةوالتكنولوجيا  المعرفة من الكثير في استيعاب واألجنبية المحلية
 مكـّـــــن، و 2المعلومات  اــــــــتكنولوجي مجال في ةــــــــالماليزي ةـالصناعي بالقدرة النهوضعملية في 
ة ــــوليواد األـــــدير المـــــول ماليزيا من دولة تعتمد في اقتصادها على استخراج وتصــــــــتحمن 

                                                           
 .29ص ،مرجع سابق كمال المنوفي ، جابر سعيد عوض، -1
جامعة ) مذكرة ماجستير":  اليوغسالفي النموذج في دراسة :الفدرالية الدول في االنفصالية الحركات" حاجيات،رابحة  -2

 .18-11ص ص ( . 2007،  الدولية العالقات و السياسية العلوم قسم اإلعالم و السياسية العلوم كلية :الجزائر
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%  89والي ــــــــــــة حــــــــواد المصنعـــــــــــل المــــــــلى دولة تشكإ( زيت النخيل -المطاط  -القصدير)
هم مراحل أراء ، لمجلس الوز  محمد مهاتيرمن صادراتها اليوم ، وقد شهدت مرحلة رئاسة 

 ولكنها االستعمار من تخلصت الماليزية األمة نفي أحد خطاباته بأحيث صرح  التقدم الماليزي،
الدولة الصناعية لى نمط إ الزراعية الدولة نمط ن الهدف هو التحول منأو  زراعيا، بلدا تظل

 الخبرة الخاصة بالتقنيات الدقيقةو  كتساب التكنولوجيا الحديثةا الــــــاه شرقــــــق االتجـــــــــــعن طري
 1. اليابان وكوريا الجنوبية لىإ علمية بعثات رسالإعبر 

  :التوزيعسياسات  -1

 Tha rural and الحجم صغيرة الصناعات اتبعت ماليزيا سياسة التنمية الريفية وتنمية    

Industrial Development Authority (RIDA)°  من خالل  م، 9191الستقالل سنة ابعد نيل
 ، وبعد( 9110-9191( لثانيةا الخمسية والخطة( 9190 -9191 (األولى الخمسية الخطة
 الموجهة الصناعاتأخذت و  ثمارها، تؤتى الريفية التنمية سياسة بدأت سنوات عشر مرور

ن هذه إولكن مع ذلك ف الواردات لـــــمح اللـــــاإلح على القائمة الصناعات محل تحل للتصدير
ادي بين مكونات المجتمع ـــــاعي واالقتصـــــوازن االجتمــــــق التـــــــتحقيفي  نجــــــحة لم تـــــــالسياس
على مصيرهم، وبحالة  ق بالغوهم األغلبية في البالد يشعرون بقل الياحيث كان الم ،الماليزي

في و من عدم الثقة بالصينيين الذين كانو يسيطرون على االقتصاد والتجارة والمدن الرئيسية، 
 %2هم في االقتصاد عن ــــنصيب دـــن يزيــــمهمشون في القرى واألرياف ولم يك و همالمقابل كان

 حد لوضع طموحة برؤية الثاني ماليزيا الوزراء رئيس الرازق عبد تون جاءومن هذا المنطلق 
تم الشروع ومنه  ،الهنودو  الصينيين ،االيـــــــــــالم ،الثــــــــــالث اتـــــــــالعرقي بين اديـــــاالقتص ايزــــللتم

 .عادة التوزيع إسياسة في تطبيق 

 
                                                           

 م 27/2/2099بتاريخ ، متحصل عليه  2090-2000العام  من ماليزيا في التنموية التجربة،  فضلي عباس فاضل نادية -1
 :  :من موقع

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76021. 
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 :التوزيععادة إسياسات  -3

عادة ترتيب التوازنات داخل إضرورة  م، 9191 دركت الحكومة الماليزية بعد أحداثأ    
 الفقر ةـــــقضي ةـــــــــز على معالجــــــــــبالتركي ةــــــــــاالجتماعي األوضاع نــــــــالمجتمع، عن طريق تحسي

نهم أبما  ،والسياسية للماالي واالجتماعية لتحسين االوضاع االقتصادية األولوية إعطاء مع
لسكان األصليين االقتصادي المتدني لنصيب الحيث تقرر محاولة رفع كثر فقرا في البالد األ

تم وضع خطة جديدة و ، 1م 9110في  70م إلى 9191ي فالتي كانت  9.9الماالي من 
 : عليها أطلق

 NEW ECONOMIC POLICY (NEP) :الجديدة االقتصادية السياسة -

عادة التوزيع الجديدة مسارا للتنمية  االقتصادية تضمنت السياسة     وسياسات للتوزيع وا 
الوطنية والتكامل، عن طريق  الوحدة ، بهدف تعزيز( 9110 - 9110)للعشرين سنة المقبلة 

 Growth and للثروةالعادل  تحقيق النمو والتوزيعبما يتناسب مع  االقتصاد إعادة تشكيل
Equitable Distribution  مع مراعاة اويللتس أقرب هو العمل واالقتصاد بما فرص خلقو ،

كثر فقرا وحرمانا، حيث و األ اقتصاديا األضعفنهم أفضلية الماالي في هذه الفرص بما أ
ذه السياسة على حقوق لصالحهم ، وفي نفس الوقت حافظت ه "التمييز االيجابي"سياسة  طبقت

  2. خرى اإلثنيات األ

اإلثنيات، عن طريق حفظ هو دعم التعايش السلمي بين  جوهر فكرة هذه السياسة وكان    
تاحة فرص المشاركة في المسؤولية إ، مع الجميع وعالج اإلختالالت ومشكلة المحرومين حقوق

خالل عملية التوسع  وفي برنامج التنمية وزيادة أنصبة جميع الفئات ولو بدرجات متفاوتة، من
اس ــــم، وهذا على أســـــــعليه قـــــــــن أو التضييــــــفي التنمية وليس من خالل مصادرة حقوق اآلخري

                                                           
1 - Edmund Terence Gomez, Johan Saravanamuttu, The New Economic Policy in Malaysia .Singapore : Nus 
Press, 2013, p88.  

 : م من موقع 22/2/2099، متحصل عليه بتاريخ  السياسات التنموية في ماليزياوفاء لطفي ،  - 2
 http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/d-01072012.pdf. 
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 win-win، انطالقا من مبدأ الكل يربح التنازع عليها وليس على أساس" تكبير الكعكة " 
Game  وترك اللعبة التي تقتضي رابح وخاسرwin-lose Game  .1 

 اليااإلستقرار السياسي و اإلجتماعي في البالد، يتطلب اتاحة الفرصة للمن تحقيق إ    
لهم ضمانات بأن قيادة النظام  عطىللحصول على حصة عادلة من ثروة بالدهم، وأن ت  

يكونوا يملكون إمكانات مادية ذاتية، فقد عمل نظام  السياسي ستكون بأيديهم، وألن الماالي لم
مزايا وحوافز في االقتصاد والتعليم والعمل الحكومي، تتيح لهم امتالك جزء  ئهمالحكم على إعطا

يكون بإضعاف  من االقتصاد مع مرور الوقت، مع التأكيد على أن تحسين أوضاعهم لن معقول
ضمانات المواطنة الكاملة للصينيين والهنود مع حرية  غيرهم، وفي الوقت نفسه قدم النظام

الخاصة  ثقافتهم وعاداتهم وأن تكون لهم مدارس خاصة يستخدمون فيها لغتهم المحافظة على
مانع من  من هذا المنطلق لم يعد لدى قيادات الصينيين والهنود. اليزيةإلى جانب اللغة الم

ة ـــالتنازل عن بعض المزايا والحوافز للماالي، ألنهم يعلمون أن استمرار االوضاع المزري
ن ـــــأبم أدركو ــــــوه، وألنهــــــــل ما بنــــــوضاع وسيدمر كلى تأزم األإؤدي ـــــسين ـــــــان األصلييـــللسك
و ــــــع والنمــــــة التوســمن االقتصاد سيكون ناتجا عن عملي الياذه المـــــالذي سيأخ بـــــالنصي
ما يعني ضمان المحافظة على امتيازاتهم وزيادة  ا من نصيبهم، وهذاــــادي وليس مقتطعـــــاالقتص
 .ثرواتهم

رأت حيث  ،ل هذه السياسة بطريقة واقعيةالوقت نفسه تصرفت القيادة الماليزية من خال وفي    
عدم  بالمال سيفسدهم، والذي سيضيع بسوء االستخدام أو قلة الخبرة أو يالاالم أن مجرد إثراء

بخطط زمنية هم االقتصادية واالجتماعية لذلك ربطت تحسين أوضاع و. مسؤوليةالشعور بال
 وتدريبهم، وتطوير كفاءتهم وقدرتهماالستثمار في تعليمهم ترتكز خاصة على المدى  طويلة
 .اتمرس   كثر خبرة وسية ليلتحقوا بمستوى الصينيين األالتناف

                                                           

، متحصل عليه بتاريخ  المنطلقات،الواقع و التحديات المستقبلية :النموذج التنموي الماليزي خديجة ، بوريب -1 
 :م من موقع 09/2/2099

http://draligalapy.blogspot.com/2008/09/2008.html. 
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م يجب ـــــالف الحاكــــئتد أن الخالفات بين األحزاب في اإلتقالي من هذا المنطلق تم تكريس    
ن تحل عن طريق التشاور للتوصل إلى الصفقات السياسية وتوزيع الحصص والمكاسب أ
فادي اإلثارة والتوتر العرقي، وقد نجحت هذه السياسة في تحقيق قدر كبير من االستقرار لت

 1.للتطور االقتصادي مالئمة السياسي واألمني، وتوفير بيئة 

ة في ــــــاسي للحكومــــبدور أس  9180-9110ولى تميزت هذه السياسة في مرحلتها األقد و     
م ـــكالتعلي ،اتيةــــوالتنظيمية لمختلف الهياكل االنتاجية و الخدمتوفير التمويل و البنية التحتية 

ة ــــات المحرومـــــم من الجماعــــراء وغيرهـــوالصحة والحماية االجتماعية و تقديم مساعدات للفق
عن طريق منظمات المجتمع المدني، مع زايدة نسبة المدارس العامة والخاصة والمستشفيات 

نو ــــاالي المحروميـــــها من المــــــــب ساكنيـــــــغلأن ، ألاالهتمام بالمناطق الريفيةإضافة الى تركيز 
ظهر ذلك في جهود بناء و تحسين الطرق، والجسور، و مكاتب البريد، و توفير الكهرباء و قد 

 2. المياه وخدمات الهاتف 

، فكان التركيز فيها على تشجيع استثمارات 9111 – 9180ما المرحلة الثانية منها أ    
إعادة الهيكلة و الخصخصة تم االعتماد على برامج القطاع الخاص في االقتصاد، حيث 

مع تقدم عمليات إعادة الهيكلة أدركت و كوسائل لتقليل العبء المالي على القطاع العام، 
الضرائب و الدين العام لكي تحافظ على مستوى الخدمات األساسية  الحكومة الحاجة إلى زيادة

ثرت كثيرا أ 9111نطقة في سنة زمة االقتصادية التي ضربت المولكن األ ،لمختلف المناطق
لى سياسة إدى أ، و نعكس على الوضع االجتماعي العام للبالدإ على مستوى االقتصاد مما

زمة بفضل ن تتجاوز هذه األأوقد استطاعت ماليزيا ، زمةلتقشف والمواجهة الذاتية لهذه األا
                                                           

دارة االختال ف ،  محسن صالح -1 ، متحصل عليه .9،ص 2092، ، مركز الجزيرة للدراسات النموذج السياسي الماليزي وا 
 :م من موقع  90/07/2099بتاريخ 

 studies.aljazeera.net/.../06/201262111235327448.htm. 
 28/07/2099التجربة الماليزية في التنمية اإلنسانية؛ أضواء و دروس ، متحصل عليه بتاريخ ،  ق جلبيعلي عبد الراز  -2

 :من موقع 
 draligalapy.blogspot.com/2008/09/2008.html 



 مدى تطبيق ماليزيا آلليات وسياسات ادارة التعددية اإلثنية في مجال بناء الدولة :  الفصل الثالث

198 

 

وتظامن ووطنية الشعب الماليزي الذي قدم  ،مهاتير محمد حنكة وخبرة رئيس الوزراء الماليزي 
 1.مدخراته لدعم االقتصاد والبنوك المنهارة 

  ( 1010رؤية )  NATIINAL DEVELOPMENT POLICy ( NDP )القومية التنمية سياسة -

 ))" مهاتير محمد" رئيس الوزراء الماليزي البارز في عهد 9110سنة بدأت هذه السياسة     
ة ــــلى المحافظإ هذه السياسة م، وتهدف 2020لى غاية إلتحقيقها يمتد  اسطر برنامجالذي 
 المتقدمة الدول مصاف إلى بماليزيا نتقالاالو ، للمجتمع الجديدة االقتصادية الحالة توازنعلى 

 :على أربعة عناصر )) ( 1010رؤية )المهاتيرية الرؤية وترتكز ، 2020بحلول 

 المجتمع في األعراق جميع لدى بالمواطنة الشعور عن طريق تقوية ،الماليزية تنمية القومية -9
 .دعم وحدة العيش المشتركجل أالماليزي، من 

 المعلومات تكنولوجيا وتطوير التصنيعيرتكز على تكثيف  الرأسمالية للتنمية نموذج تقديم -2
 جل االستفادةأمن  الخارجي واالتجاه شرقا وجذب االستثمار عن طريق دعم المشاريع الخاصة،

 دفعت التي األسباب أن إلى اإلشارة وتجدر .نظر لتشابه القيم  والكورية اليابانيه الخبرات من
                                                           

1
 .00ص  ،0222جوان  ،44العدد  :بيروت  ، اوراق اسيوية. "ماليزيا واالزمة المالية االسيوية " ،مهاتير محمد  - 

)(-  في والية  1925 يونيو  20، ولد في 2007إلى  9189في الفترة من  لماليزيا الرابع رئيس الوزراء: مهاتير محمد ،
 منذ انتخابه عضوا فيعاما  40قدح من أب من اصول هندية وأم ماالوية ، امتد نشاط مهاتير السياسي لما يقارب من 

، وكان لمهاتير محمد دور رئيسي في تقدم ماليزيا  2007حتى استقالته من منصبه في عام  9194البرلمان اإلتحادي عام 
صناعية متقدمة يساهم قطاعي  إذ تحولت من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد األولية إلى دولة بشكل كبير ،

من اجمالي %  89المحلي االجمالي ، وتبلغ نسبة صادرات السلع المصنعة  من الناتج%  10ا بنحو الصناعة والخدمات فيه
 . من السيارات التي تسير في الشوارع الماليزية%  80وتنتج  الصادرات ،

العربي للنشر والتوزيع ، : القاهرة . مهاتير محمد والصحوة االقتصادية: التجربة الماليزية محمد صادق اسماعيل ، :  المرجع
 .929، ص  2094
))- اتخاذها يجب التي والخطوات اإلستراتيجيات أيضا ولكن الهدف فقط تحدد ال ، سنة لثالثين خطة هي : 2020 رؤية 

 تصنيع وبقدر ثراء بقدر تصبح أن أي ، 2020 عام حلول قبل ،الخاصة  بطريقتها متقدمة دولة إلى ماليزيا تحول لتحقيق
  .ة الديني أو يةثقافوال األخالقية اهشخصيت من أي خسارة بدون المتقدمة، الصناعية الدول

 :من موقع  ،م 09/07/2099متحصل عليه بتاريخ  ،9ص ،السياسات التنموية في ماليزيا  وفاء لطفي ،:  المصدر
- http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/d-01082012.pdf. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1925
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 خططها في استراتيجية كمحطة " الجنوبيةوكوريا  اليابان"  ا شرقاإلتجاه  الختيار ماليزيا
 محاولة هو ،س الوزراءــــتاريخ تولي مهاتير محمد رئاسة مجل م 1981عام من ابتداء التنموية

 الصناعية التطورات مواكبة على القادرة متطورةالاالقتصادية  من الكفاءات جديد تكوين جيل
ثرا تأالتصنيع  في المنهجية السياسة وأتباع العمل قيمة أخالقياتب االلتزام خالل من الحديثة

نما  طــــقالمعرفة ف مــــلديه تـــــمحمد ليس رــــــمحاضي كما يقولفاليابانيون  ،بالتجربة اليابانية وا 
م ـهنكما أ منضبطون ويتقنون ما يعملونه،و فهم جادون في عملهم  ،يتمتعون بتقاليد عمل راقية

وكانت اليابان من األسباب التي ساهمت في يقظة وتوعية  ،هابلحسالون مـركة التي يعشـاء لليأوف
وع نـال م موظفونا هذالأردنا أن يتع لذلك  ،"وهم التفوق االوروبي "الشعوب اآلسيوية مما يسمى 

جدر اتباع هذه القيم كان األلذلك ، التنمية  نجاح سيساهم في هالتصرف ألنو االنضباط من 
 الظروف االقتصادية وخصوصية تتماشى ال القيم الغربية التيالشرقية واالبتعاد عن 

دد ـــــذا الصـــــفي ه" kojima"ما ـــــاني كوجيــــظر اليابـــــويؤكد المن 1.لبلدنا والدينية واالجتماعية
سيا كانت مكملة لالستثمارات الوطنية والسيما آارات اليابانية في دول جنوب شرق ن االستثمإب

االرباح في مجال نقل التقنية العالية، على العكس االستثمارات الغربية التي تعمل على تعظيم 
بعيدا عن نقل التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالصناعات  ملى دولها األإوالمكاسب وتهريبها 

  2. الدقيقة 

 ولـــــلوصل ة،ـــــللتنمية ـــــــضافيإ عـــــدف قوة الشاملة باعتبارها اإلسالميةتفعيل القيم ب هتماماإل -7
 مؤسسات بناء تشجيع طريق عن المعاصرة والتكنولوجيا اإلسالم بين التعايش تحقيق إلى

 .إسالمية  وتعليمية اقتصادية

 تعنى انسحاب ال فالخصخصة والسياسة، االقتصاد في للدولةي القو  الدور على التركيز -4
 .التخطيط الرشيد المراقبة والتوجيه و القدرة على  تعنى ولكنها العاماالقتصادي  النشاط من الدولة

                                                           
 .927ص ، مرجع سابق ،محمد صادق اسماعيل  - 1
 2092مركز دراسات الوحدة العربية ، : بيروت .  ، العرب والتجربة االسيوية شؤون اقتصاديةمحمود عبد الفضيل  -2

 .29ص
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إعطاء األفضليــة في  "التمييز االيجابي"سياسة وقد واصلت الدولة من خالل هذه الرؤية     
ن هذه السياسة أن احصائيات الحكومة دلت بأل لعناصر الماالي،العامة تملك المشاريع في 

تم اعتماد سياسة  فلوهدافها برفع نصيب الماالي من اقتصاد البالد، وبالتالي ألم تحقق مازالت 
فضل أنهم أبما  الهندي و الصيني مكونلكانت حكرا على ال يعالمشار  المزايدة في سعر شراء

 . األمني السياسي و االستقرار تهديدمكانية إتزايد  وبالتاليصليين مكانيات من السكان األإ

عطت الحكومة أورها في عملية التنمية الشاملة، منها ألهمية التنمية البشرية ود دراكا  او     
%  29 - 20ن ــــم ما بيـــــة التعليـــــحيث تشكل ميزاني والتدريب،الماليزية اهتماما كبيرا للتعليم 

للتعليم  وتعد هذه الميزانية من أعلى معدالت الميزانيات التي تمنح .للدولةمن الميزانية العامة 
دول أوروبا الغربية ، حيث  في العالم وهي تتقدم في هذا المجال على الواليات المتحدة ومعظم

ق ـــما ينف قراءة مقارنة، أن ما تنفقه ماليزيا على التعليم يبلغ عادة نحو ثالثة أضعاف تظهر
مليار  74.77نحو  2007 وعلى سبيل المثال بلغت ميزانية التعليم لسنة على الجيش والدفاع،

، فيما بلغ اإلنفاق على الدفاع والجيش نحو ( مليارات دوالر 10.1 حوالي)رنغت ماليزي 
 2099ة ـــــ، وارتفعت ميزانية التعليم لسن( مليارات دوالر 7.17حوالي )رنغت  مليار 97.79

فيما بلغ اإلنفاق على الدفاع  مليار دوالر، 97ي حوالي مليار رنغت أ 40.97لى نحو إ
 1 .مليار دوالر 4.99مليار رنغت أي حوالي  94.04والجيش نحو 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .9ص، مرجع سابق ،  محسن صالح - 
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 1002سنة 1000سنة  الخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 %9،61 %2،64 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعلي
 %1،7 %1،22 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصح

 %2،23 %8،20 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسكاإل
 %1،23 %6،23 رىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخأخدمات 

 200 200 ة ــــــــــــــــــــــــــجماليالنسبة اإل
يوضح النسب المئوية لنفقات الدولة الماليزية على بعض القطاعات االجتماعية االستراتيجية :  20جدول

 . 2009-2000لسنوات 

العربي : القاهرة . مهاتير محمد والصحوة االقتصادية: التجربة الماليزية محمد الصادق اسماعيل،  : المصدر
 . 911، ص2094للنشر والتوزيع ، 

 لـــــوالعم مـــــالتعلي في ةـــــمتكافئ فرص اثــــــنتاحة الفرص للجميع تم اعطاء اإلإوفي مجال     
 صـــــتن ،م 2009ام ـــــالع في زيــــــالمالي ورــــــالدست في اتـــاصالح ادخال تم فقد ،مع الذكور

 وزيرةك العليا المناصب بعض في نساء تعيين تم وقد الجنس، ساسأ على التفرقة حظر على
  .الجامعات لكليات وعميدات زي،كالمر  البنك ومديرة والصناعة التجارة

 

 1000 ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبي
 مليون 13 انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدد السك
 %3،49 جمالي السكان إناث من نسبة اإل 
 64%6 بتدائية ناث في المدارس اإلنسبة اإل 
 %8،61 ناث في المدارس الثانوية نسبة اإل 

 %9،42 ية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدارس الفن
 %9،14 نسبة االناث في الجامعات 

 .2000يوضح نسبة االناث في المدارس والجامعات سنة :  99جدول

 .989، صمرجع سابق ،  محسن صالح: المصدر 
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 :السياسات الرمزية  -4

إيجاد وحدة قومية في مجتمع الماليزية من خالل السياسات الرمزية على الدولة عملت     
رابطة  تطبق على الجميع وتمثل في الوقت ذاته متعدد العرقيات، وذلك بصياغة مبادئ محددة

  أي اإليديولوجية القومية "روكونجارا"المبادئ باسم  تجمع بين مختلف اإلثنيات ، وتعرف هذه
عالء كلمة الدستور هللأليمان باوتتلخص تلك المبادئ في ا  ، واإلخالص للملك والدولة، وا 

في ذلك سياسة الحوار المستمر مع كافة القوى السياسية  ةخالق الحميدة، متبعوسيادة قانون األ
من أجواء االستقرار االقتصادي ومعدالت النمو  ةمستفيدو  ة للمجتمع الماليزي ،المشكلواإلثنية 

 1.المرتفعة التي حققتها 

 : ثنية وتحقيق التنمية في ماليزيا في إدرة التعددية اإل  دور السياسات العامة -1

هداف األبين  المقارنة على يقوم بلد أي في العامة السياسة تقييم في المشترك ن القاسمأبما     
ساهمت ، الماليزية العامة ن السياساتأ، يتضح العامة بتنفيذ السياسة المحققة النتائجالمرسومة و 

لتعددية اإلثنية وتحقيق التنمية، وخاصة في فترة رئاسة اإليجابية لدارة اإلبعد الحدود في ألى إ
اح من خالل ـــــوتبرز مظاهر النجلمجلس الوزراء،  (زيـــــــزدهار المالياإلأبو ) مهاتير محمد 

 :النتائج المحققة في المجاالت التالية 

 :جتماعيالمجال اال -

ر ـــــالفق معدالت عــــتراج التنمية التي اتبعتها الدولة الماليزية فيلقد ساهمت برامج وخطط     
 Bumiputera راــــوتـــمبو بين ـــــصلييان األــــا والسكــــــــن عمومــــــن الماليزييــــــن المواطنيــــبي

%   91إلى 49 % ،3من  الفقر خط تحت يعيشون السكان الذين نسبة انخفضت إذ ،اــخصوص
 . 9111في سنة 

                                                           
1
 : م، من موقع 02/07/2099، متحصل عليه بتاريخ  2، ص الدروس المستفادة من التجربة الماليزياوفاء لطفي ،  - 

http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/d-01082012.pdf. 
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 بعدما كانت متدنية ،والتعليميةصليين المعيشية واالقتصادية وضاع السكان األأتحسن  -
%  41.7من رـــــــالفق خط تــــــتح ونـــــيعيش الذين عدد نسبة انخفضت إذ ،نسب الفقر وتراجع

 1 .م 9111بحلول سنة % 91 إلى

وتحسين نوعية التعليم بمختلف مستوياته وزيادة  ،والخدمات من ترقية وتطوير الصحة نتتمك -
 93.8% يـــــــــــــحوال م 2000ة ـــــــــــة في سنـــــوالكتاب القراءة رفونــــيع نــــــالذي ددـــــنسبه، حيث بلغ ع

 بتدائيةاإل المدارس تالميذ من %12وان  ، م 9110سنة  %97ب  مقارنة جمالي السكانا من
من خالل برامج  الثانوية ، وزاد اإلنفاق على الخدمات الصحية المراحل الدراسة في إلى انتقلوا

 94.1مليار دوالر بمعدل  9.9إلى  2009 – 2009التنمية الفيدرالية التي تزايدت خالل خطة 
 2.من إجمالي ميزانية التنمية %  9من ميزانية القطاع االجتماعي و% 

حيث انخفضت نسب البطالة  العرق، عن النظر بغض لكافة المواطنين العمل زيادة فرص -
اء ـــــظ أن حصة النســـــو قد لوح اورة،ـــــوأصبحت الدولة وجهة الستقبال العمالة من الدول المج

، ونسبة % 78حيث بلغت 2007في الوظائف في القطاع غير الزراعي ارتفعت خالل عام 
بلغت  2009في ( المقاعد البرلمانية ) دات في مراكز قيادية في الخدمة العامة النساء الموجو 

 3% .94، و وكإطارات سامية في الوزارات % 1.9

عراق وخاصة للسكان ختلف المهن واالختصاصات لجميع األارات في مزيادة عدد اإلط -
  :وهذا مايتبين من خالل الجدول التالي  "البوميبوترا"األصليين 

 
                                                           

قراءة في أليات صنعها وخصائصها ،منتدى السياسة العامة  : السياسات العامة في ماليزيا، سعد علي حسين التميمي - 1
 : ، من موقع  09/07/2099متحصل عليه بتاريخ 

https://www.facebook.com/ppf.iraq/posts/330615280416800:0. 
، متحصل عليه التجربة الماليزية في مجال التنمية البشرية ومقومات نجاحها  كتوش عاشور ، قورين حاج قويدر ، -2

 :، من موقع 99/02/2099بتاريخ ، 
http://site.iugaza.edu.ps/aelholy/files/2010/02/.pdf. 

 . نفس المرجع السابق عبد الرازق جلبي،علي   -3
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 2001 9110 المهــــــــن
 الهنود الصينيين راــــوتـــمبو بي الهنود الصينيين   راــــوتـــمبو بي

 4.1 19.4 27.9 1.1 99.4 9.8 المحاسبين
المهندسين 
 المعماريين

4.7 80.1 9.4 49.2 92.9 9.9 

 20.2 28.2 47.8 40.2 44.8 7.1 اءـــــــــــاألطب
أطبـــــــــــــــــــــــــاء 
 األسنـــــــــان

7.9 81.9 9.9 49.9 74.9 99.1 

 9.7 49 49.2 97.9 19 1.7 مهندسون
 22.9 74.9 47.7 99 70 40 رةــــــــبياط

 

 .2001-9110مقارنة  نسب توزيع المهن واالختصاصات حسب االثنيات  بين سنوات  يوضح:  92جدول

  :المصدر 

 - Edmund Terence Gomez, Johan Saravanamuttu , op.cit. p53. 

  :المجال الثقافي -

 مراعاة مع المسلمين، غير حقوق وحماية المسلمين الماالي حقوق حماية بين التوازن تحقيق -
 الماليزي المجتمع في المتنوع الديني - العرقي التكوين

 لتعزيز وضع وسياسات إجراءات تبنى ثم ومن قومية، كلغة الماالي لغة أهمية على التأكيد -
 .القومية  للوحدة وأساس ماليزيا كلغة ماليو البهاس

 والتاميلية، الصينية المدارسبواسطة  البالد في الماليوية غير واللهجات دعم اللغات -
 .والمجالت ووسائل االتصال ، واعتبراها جزء من الثقافة والهوية الوطنية  والصحف
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 متطلبات من كجزء وتنمية مشاعر التعاون بين االعراق  االيجابية األخالقية القيم تعزيز -
  1.ودعم الوحدة الوطنية بكل مكوناتهااالثنية  التنمية

 :المجال االقتصادي -

 إحداث الماضي ، إلى القرن سبعينات أوائل منذ االقتصاديةت للسياسا ماليزيا تطبيق أدى - 
 القصدير هما أوليتين لسلعتين التصدير على يقوم كان الذى البالد اقتصاد في جوهرى تحول

 المصنعة المواد حيث بلغت نسبة األول ، المقام في التصنيع على قائم اقتصاد إلى  والمطاط
 وأصبحت .منها %90لكترونية حوالي تشكل المواد اإلإجمالي الصادرات  من % 89من  أكثر

 2.بذلك من ضمن العشرين بلد األكثر تصديرا في العالم

 تزايد كما ،3 9119الى 9188سنوات بين  سنويا%  8ب يقدر  نمو متوسط ماليزيا حققت -
 في تجارة الدول أكثر بين عشر الثالثة المرتبة تحتل باتت حتى ةـــــــــــالدولي ارةــــــــــــالتج في نصيبها
 9199ة ــــــون دوالر في سنــــــــــــملي 420ار وـــــملي 2ومي من ــــــاجمالي الدخل القوارتفع ، العالم

 .4م 2099الف في 99 لىإدوالر  490رتفع دخل الفرد من م  وا2099مليار سنة  211لى إ

جحت السياسة ، حيث نالعرقيات بين االقتصادي االجتماعي و التفاوت تمكنت من عالج -
ثروة ارتفع حجم أين عادة توزيع حجم الثروة، إفي  (9110-9110)الجديدة االقتصادية 

إلى  % 21.2من ن ـــــيي، وثروة الصين% 91.2لى حوالي إ% 2.4من في نفس الفترة الماالي 
  29.4إلى % 97.4من قتصاد على اإلجانب األانخفضت نسبة سيطرة ، و % 49.9حوالي 

فيما انخفض   29.1م فقد ارتفع نصيب الماالي من االقتصاد إلى 2008سنة  في أما

                                                           
 .90، ص. مرجع سابقوفاء لطفي ، السياسات التنموية في ماليزيا ،  -1

2 - MALAISIE – COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DOCUMENT DE STRATÉGIE POUR LA PÉRIODE DE 2007-
2013 ٫p4. 

3 -Ahmad Bashri Sulaiman, op.cit. p266.  

 .89، ص2097روز اليوسف، : ، القاهرة لماليزيا العصريةرؤية رفعت خالد،  4 -
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  71.8لى إجنبية التي ارتفعت لصالح االستثمارات األ 74.1لى نصيب الصينيين قليال إ
ما أ 1. 9188عام %(  79)لى إ 9199عام %(  24)دخار المحلي من وارتفعت نسبة اإل

ن إف اوعموم 9188.2عام %(  29)لى إ 9190عام  (%14) ستثمار فقد ارتفعت مننسبة اال
الحكومة مازلت غير راضية بنسب امتالك الماالي للثروة بماأنهم هم السكان األصليين ويمثلون 

لذلك فهي ترى بضرورة استمرار سياسة التمييز االيجابي لصالحهم حتى  ،األغلبية من السكان
بالرغم من المعارضة الشديدة لإلثنيات األخرى  ،واالقتصادمتالك الثروة إمن  70بلوغ نسبة 

ويمكن  .وخاصة الصينيين والهنود الستمرار هذه السياسة والتي حسبهم أضرت بهم كثيرا 
( 2008-9191)من االقتصاد بين سنوات والقطاعات التعرف على نصيب مختلف االثنيات 

  :حسب الجدول التالي

 

29
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 29
70

 29
71

 29
80

 29
81

 29
90

 29
91

 29
99

 10
04

 10
06

 10
08

 

 12.9 29.4 28.9 29.2 10.6 29.1 29.2 21.1 9.1 1.4 2.1 االي ــــــــالم

 34.9 41.4 39 37.9 40.9 41.1 33.4 / / 17.1 11.8 الصينيين

 2.6 2.2 2.1 2.1 2.1 2 2.1 / / 2.2 0.9 ودــــــــالهن

 0.2 0.4 0.4 0.9 / / / / / / / أخرىإثنيات 

 / / / / 2 0.3 7.1 / / / 20.2 ةشركات محلي

 37.9 30.2 31.1 31.7 17.7 11.4 16 41.9 13.3 63.4 61.1 انبــــاألج

 

 .(2008-9191)نصيب مختلف اإلثنيات والقطاعات من االقتصاد بين سنوات  يوضح:  97جدول

  :المصدر 

 - Edmund Terence Gomez, Johan Saravanamuttu , op.cit. p89. 

                                                           
1 - Edmund Terence Gomez, Johan Saravanamuttu , op.cit. p p88- 89. 

  . مرجع السابقنفس ال، سعد علي حسين التميمي 2 -
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 : يالمجال السياس  -

بالرغم من النقائص التي تشوب النموذج الماليزي للتنمية في المجال السياسي، أين يذهب     
نها تجمع ي للحياة السياسية في ماليزيا، ألالكثير من الباحثين بالقول بعدم االكتمال الديمقراط

منطق  التسلطية التي يحركها غالبا   والقمعية األساليب الممارسات الديمقراطية و بين بعض 
دم ـــــــــج من عــــــــتنتقد  ،ةــــــــــرات عرقيــــــــــو توتأات ـاضطراب ة أيــن في مواجهـمة على األـــالمحافظ

التفضيليـــــــة ا كل من اإلثنية الصينية والهندية من استمرار سياسة التمييز االيجابي ـــــرض
من أسهم الشركات  70التي تعطي للماالي الحق في امتالك ن ـــــــصلييان األــــــالسكالح ــــــلص

ة، إال أنه تمكن من ــــــة المدنيـــــا في الخدمـــــب العليـــن في المناصـــــــو التعييأار ـــــعند االستثم
 1 .مية تحقيق قدر كبير من االستقرار السياسي الذي ساهم في انجاح عملية التن

 تستند التي الماليزية الديمقراطية خصوصية في هذا الصدد على محاضير محمد وقد أكد    
 ةـــــاآلسيوي مـــــالقي من هاـــــــممارسات ىــــتستقإلى جانـــــب أنها  ةـــالغربي المنظومة قيم بعض  إلى
 تحقيق أولوية على أكدلذا فقد الغربية،  الديمقراطية جوانبها مع من كثير في تتعارض التي

النتائج ، ويمكن تسجيل بعض الديمقراطية الغربية  الممارسات بعض على السياسي االستقرار
 :منها المجال السياسي االيجابية في 

ظ ـــــــن المجتمعي وحافــــــمساهمتة في تحقيق االستقرار السياسي الذي دعم التعايش واألم  -
 .بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه ،الوطنية على الوحدة

 ب السياسيـــــور في الجانــــــــــت على القصـــــنجاح عملية التنمية في جانبها االقتصادي غط -
 .يجابية األداء السياسي إظروفهم المعيشية حتما سيقتنعون بن الناس اذا تحسنت أل

ون ــــــــانة التي كانو يتمتعـــــديين من الحصاستطاع مهاتير محمد من حرمان السالطين التقلي -
حد المدربين أأجج الغضب الشعبي بسبب تعرض بها ضد المالحقة الجنائية، وذلك بعد ت

                                                           
 .98ص ، مرجع سابقكمال المنوفي ، جابر سعيد عوض ،  -1
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ون ــــدر مشروع قانــــحيث ص" جوهور"ان والية ـــــدي من طرف سلطــــــذاء الجســــــالرياضيين لالي
 .من حق الحصانة ضد المتابعة الجنائية  يقضي بحرمان السالطين ، 9117في جانفي 

 العرقي، وتحقيق بالتعدد المرتبطة المشكالت احتواءمن  واضح وبنجاح ماليزيا استطاعت -
 عقبتأ التي العرقي العنف حداثأ فباستثناء السياسي، من االستقرار وملحوظ مهم قدر

 1.لم تشهد ماليزيا صراعات عرقية كبيرة تذكر م ، 9191في سنة  العامة االنتخابات
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 خالصة الفصل الثالث 
لقد كان لتطبيق النظام الماليزي آلليات مؤسساتية وسياسات تنموية مناسبة إلدارة التعددية      

وهي معادلة قائمة " الكل يكسب" اإلثنية  الدور الكبير في انجاع عملية بناء الدولة وفق معادلة 
 على توفير شبكة أمان لكافة مكونات المجتمع، وعلى ضمان حرياتها وحقوقها السياسية

واالقتصادية واالجتماعية ، وتحقيق عدالة اجتماعية تراعي األوزان الديموغرافية لفئات المجتمع  
دون أن تهضم حقوق األقليات، كما تركز على المصالح المشتركة، وتعمل على تحييد عناصر 
التوتر االجتماعي و السياسي، هذه المعادلة قائمة على أن يتنازل الجميع عن بعض ما يرونه 

قوقا لهم ، في سبيل تحقيق مكاسب أكبر مرتبطة باالستقرار السياسي والشراكة في بناء الدولة ح
 .وفي مشاريع التنمية

، حيث تحالف أكبر إن االستقرار السياسي القائم على تحالف الالعبين الكبار وتعاونهم    
الف ليشكل مع أكبر حزب للصينيين مع أكبر حزب للهنود، وتطور هذا التح الياحزب للم

حزبا، بحيث ضمنت أغلبية مريحة دائمة في مجلس النواب   94الجبهة الوطنية التي اتسعت ل 
 ابعيداإلثنيــــــات التي تمثلــــها  اتـــــــخالفو  ل مشاكلــــــحل، التي جمعتـــــــها قــــالتواف فق عالقاتو 

 .التدخالت والتأثيرات الخارجيةو االبتزاز السياسي عن 
لسياسات يجاد التوليفة المناسبة من اآلليات واإجاح النظام السياسي الماليزي في لقد كان لن    

الدور الكبير في استيعاب االختالفات الدينية والعرقية  والتعامل إلدارة التعدد االثني،  الئمةالم
قد تكونت  و ،بواقعية مع االختالالت االقتصادية واالجتماعية السائدة في المجتمع الماليزي 

والثقافية والمادية من أجل بعاده المؤسساتية أبمختلف  آلية االستيعاب  من أساسا  هذه التوليفة 
وآليات تقاسم السلطة المتمثلة بشكل  ،مختلف اإلثنيات الماليزيةتجمع خلق هوية قومية جديدة 

 ا  ـــــنوع( سارواك وصباح) الشرقيــــة من ماليزيا عطت المناطق أية الفيدرالية التي آلخاص في 
وفي المقابل تم اعتمـــــاد نــــــوع المحلية واالقتصادية،  هاشؤونإدارة في القطاعي من االستقالل 

الثقافية والدينية واللغوية ضمان حرية ممارسة القيم من الفيدرالية المركزية في األقاليم الغربية مع 
السلطة والتكاملي لتقاسم ي ـــــوذج التوافقــــعناصر النمبعض قتصار على اإلانب إلى ج ثنيةإلكل 
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ونظام الحصص  ادلــــالفيتو المتبنظام تفادي مع وين اإلئتالف الكبير ــــفي تكأساسا  ةلــــالمتمثو 
 اهم في هشاشة االستقرار السياسيست انهأل ،السياسية وأنظمة االنتخاب ذات التمثيل النسبي

وفي المقابل تطبيق آليـــــة انتخــــــاب ترتكـــــز على نظام الفائز حزاب الصغرى بسبب ابتزاز األ
لى تفعيل بعض القوانين القصرية لظبط وتنظيم المجتمع، كقانون األمن الداخلي إظافة إ ،األول

 .وقانون منع التحريض

ة ــــاسي والتنميـــــتحقيق االستقرار السيان اإلدارة االيجابية للتعدد اإلثني والتي ساهمت في     
لى القدرات القيادية الكبيرة التي تميز بها القادة إاليزيا، ترجع في جانب كبير منها في م

ثراء لكافة المكونات إو من تحويل حالة التضاد والصراع الماليزيين، الذين تمكن لى حالة إغناء وا 
خبوي المتزن للسلم وحب الوطن، بفضل الخطاب النبالوعي والجنوح في نفس الوقت التي تحلت 

 . لى ذلك ابتعاد المؤسسة العسكرية عن التأثير في الحياة السياسية إظافة إالسائد في المجتمع، 

ذ ـــبسبب المآخن النظام الماليزي لم يكن مثاليا في إدارة التعدد اإلثني كما ينبغي، أالشك    
( الماالي )صليين يجابي لصاح السكان األين التمييز اإلحسب عليه بسبب قوانن تأالتي يمكن 

 ويعتبرون أنفسهم بسببها مواطنون من الدرجة الثانيةبشدة  والتي يرفضها الصينيون والهنود
راد ـــــفنين القصرية التي تحد من حرية األنتقادات المسجلة على مستوى القوالى ذلك اإلإضافة إ

االنتخابي ال يعطي حق التمثيل العادل لإلثنيات والجماعات ن النظام ألى جانب إعالم، واإل
 اديــــة المــــــوخاص ابــــــــــــات اإلستيعــــــعملي اتـــــــــوصعوبة، ــــــــــس المنتخبـــــرة في المجالــــالصغي

لة بينها إلزالة الحدود الفاصثنيات بتفعيل عالقات الزواج المختلط بين اإل الذي ينجح أساسا  
 . ختالف الديانة بين الماالي المسلمين والهنود والصينيين غير المسلمينإبسبب 

بما يكفي  ةناجح تكان ،فإن إدارة النظام السياسي الماليزي للتعددية اإلثنيةومع ذلك     
لتجنيب البالد األزمات السياسية والصراعات الدينية والعرقية، وتحقيق نسب تنموية واقتصادية 

  .عالية ساهمت بااليجاب في نجاح عملية بناء الدولة واستمرريتها
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  :الخاتمة

ن ظاهرة التعددية اإلثنية هي ظاهرة طبيعية تاريخية ألى إفي ختام هذه الدراسة نخلص     
ة بأبعادها المادية والنفسية يتطلب تحليلها والسعي لفهمها ضرورة اإلحاط .قديمة قدم اإلنسان

ثنية وعرقية مختلفة ومتعددة ذات إتعبر عن وجود جماعات لى جانب ذلك فهي إجتماعية، واإل
 .قليم الدولة الواحدة إجتماعية متنوعة داخل إ اتهوي

عتقاد ة معينة ومعتقدات متفردة، واإلافيلى ممارسات ثقإهي الجماعة التي تستند  أما اإلثنية    
فرادها فى تفاعلهم مع ألى جماعة تؤكد هوية إنتماء بيولوجي وتاريخ مشترك وشعور باإل بأصل

  :أساسيان ومع اآلخرين، وترتكز على معيارينالبعض بعضهم 

 والعيش الجغرافية ، الرقعة ، البشرة األصل، ولون الجنس، يضم الذي:  الفيزيولوجي المعيار -
 نكون من نعرف ال نحن  "ونــــهانتغت ولــــــيق ه، حيثــــــعن فــــــتختل وعــــومتن مجتمع واسع في
 .من ضد نحن نعرف عندما غالبا يتم وذلك عرفنا غيرنا إذا إال

 . ...التقاليد و العادات اللغة التاريخ يضم الذي :الثقافي المعيار -

 سم إثنية إجماعة معينة لكي يطلق عليها  في المعايير هذه كل وجودبالضرورة  ليس نهأكما     

  . و فيزيولوجي فقطأو لغوي أساس ديني أن يكون اإلختالف عن اآلخر على أحيث يمكن  

لى بناء إتهدف معقدة ومتشعبة ذاتية  عمليةفهي ، ما عملية بناء الدولة متعددة اإلثنياتأ    
 في تعاملها و تفاعلها مع مختلف مكونات المجتمعقدراتها الديمقراطية  تعزيزو  الدولة مؤسسات

ة ــــة من طرف جماعــــــار السلطــــــحتكإد ـــــــمتناغمة ومنسجمة تساعد في تقييإيجاد عالقات مع 
لتزام بالقيم إلانها تعطي الفرصة لممارسة الحقوق الفردية و أف هذا لى جانبإو شخص معين، أ
 .ستقرار السياسي الشرعية و اإلو ستمرارية والمرونة وفق متطلبات اإلالمشتركة والعناصر 
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شل إدارة ال تعتبر ظاهرة التعدد اإلثني معضلة في حد ذاتها، ولكن تكمن اإلشكالية في ف    
 لى صراعات إثنية تهدد وحدة الدولةإحيان ن يتحول في الكثير من األأذلك التعدد، الذي يمكن 

راكات الناجمة عنه داخل المقاربات النظرية في تفسير ظاهرة التعدد اإلثني والحا ختلفت إلذلك 
مع اإلثنية الواحدة لى وحدة األصل الذي يجإ( النشوئية ) المقاربة األولية الدولة، حيث ترجعه 

 ةــالوطنيلى غياب عالقات التجانس بين الجماعات اإلثنية على مستوى الدولة إوالذي يؤدي 
خوف مرتبط بعملية إدراك الطرف ، هذا الإثنيا المختلفظاهرة الخوف من اآلخر مما ينتج 

حسب  من وتفاقم المعضلة األمنيةألى الال إوهذا ما يؤدي  ،تهديد فعلي ووشيك نهأخر على اآل
 ةـــــتنتج من محاول ةـــــمجتمعي أمنية ةــن يتحول إلى معضلأواقعية والذي يمكن  اإلثنوالمقاربة 
ة البنائية ترى ـــــ، أما المقاربرىـــــــعلى حساب الجماعات األخ هاــــأمن زيادة ة معينةــــإثنيجماعة 

ة جميع ــر شخصيـــة تؤطـــة مشتركـــار لهويــة إطـــعندما تخفق الدولة في أن تكون بمثابنه أ
، لذلك ركزت المقاربة ة قد تدعو للعنف وعدم العقالنيةـــفإنهم يلجئون إلى أطر بديل، هاــمواطني

تحقيق درجات التفاعلية على وجوب تفعيل عالقات التفاعل والتقارب اإليجابي بين الجماعات ل
عتماد ن اإلإلى جانب ذلك فإ راق،ــــــعدد األــــــــــع المتعــــــــــفراد المجتمأمن بين عالية من التضا

جود مقاربات يعتبر قصور في حد ذاته، لو على مقاربة واحدة لتفسير ظاهرة الحراك اإلثني 
قاربة الحرمان ن تساهم في تحريك اإلثنيات، كمإبراز جوانب إضافية يمكن إخرى ركزت على أ

و أماعة ككل بالحرمان من قيم مادية ن المعضلة تبدأ من شعور الفرد والجأالنسبي التي ترى ب
من ن غياب األأاإلنساني التي ترى بقاربة األمن لى جانب مإنها من حقها، أمعنوية ترى 

ومنه ال يمكن تفسير الظاهرة اإلثنية . دارة الدولةإلى معضالت في إبمختلف أبعاده سيؤدي 
نما األمر يتطلب ب تجاهات التفسيرية طار مقارباتي جامع لمختلف اإلإيجاد إمقاربة واحدة وا 

عطاء الحلول لتفسير في يساعد لرة التعددية اإلثنية، لظاه مختلف المعضالت التي تواجه وا 
 .الدول متعددة اإلثنيات 
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، فهناك من صنفها على أساس المقومات الذاتية ثنيةصعيد تصنيف الجماعات اإلأما على     
األهداف  لكل جماعة كوحدة الساللة، الدين، الثقافة واللغة، والبعض اآلخر صنفها وفقا لطبيعة

اف عتر لى تحقيق اإلإ ثالثة، و ندماجلى اإلإ ىخر ألى اإلنصهار، و إحيث هناك جماعات تسعى 
خر آوهناك تصنيف  .يعلى اإلستعالء على الجمإو ألى اإلنفصال إورابعة بالتعدد اآلثني، 

جتماعي واإلقتصادي داخل الدولة، حيث هناك وضعها السياسي واإلو طبقا لمكانتها يصنفها 
 .  جماعات مسيطرة ، وجماعات أخرى غير مسيطرة

لب تتعلق بالهوية، كالمطالبة ، فهناك مطاوتتنوع المطالب اإلثنية حسب طبيعة األهداف     
بشكل الدولة   عتراف باللغة، الدين، الثقافة و العادات والتقاليد، وهناك مطالب أخرى تتعلقباإل
م الذاتي و أخرى ـحكـــبالوأخرى ( دراليةيالف) ةــــة السياسيـــالب بالالمركزيــثنية تطإهناك جماعات ف

اذ يوجد باإلنفصال التام عن الدولة، وهناك مطالب تتعلق بالسياسات العامة للنظام السياسي، 
جماعات إثنية تطالب بحصص معينة لها في المؤسسات السياسية واإلقتصادية والمناصب 

و جماعات أخرى تطالب بنصيبها من اإلنفاق العام للدولة وهناك مطالب أخرى تتعلق  ،العليا
 .باألرض واإلقليم 

سواء ا أما فيما يخص اآلليات والسياسات المتبعة من طرف الدول على إختالف طبيعته    
 :لى إفتنقسم  إلدارة تلك المطالب كانت دول ديمقراطية أو شمولية

وعات اإلثنية مل من خاللها الدولة على اإلدماج السلمي لمختلف المجمآليات إستيعابية تع -9
دة ـــــــمجسوى، ـــــــــر واألقــــــــــكبطار الجماعة األإشمل وأوسع يتمثل في أطار إالتي تحتويها داخل 

 . ي اتالثقافي والمؤسسو  اإلستيعاب الماديفي 
  :لىإقاسم السلطة التي تتفرع بدورها آليات ت -2
  .ة الفيدرالية التي تتوزع فيها السلطة بين الحكومة المركزية وحكومات الوالياتـــآلي -أ

ستقالل القطاعي في الشؤون جانب اإلآليات توافقية لتقاسم السلطة، ترتكز باألساس على  -ب
غلب مكونات المجتمع الرئيسية، و آلية التمثيل النسبي أمحلية، وتأسيس ائتالف كبير يمثل ال
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تي تسمح بتمثيل هذه المكونات في المؤسسات السياسية للدولة، وفيتو متبادل يكون وسيلة ال
 .مساعدة لألقليات في مواجهة األكثرية في الهيئات التشريعية

نتخابية تدعم إنظم تباع إعلى  آليات تكاملية لتقاسم السلطة، والتي ترتكز باألساس -ج
رئيس منتخب بطريقة متطلبات التوزيع اإلقليمى  و تكوين ائتالفات عابرة للطائفية و عتدالاإل

قامة الفيدرالية عل  .ثني إساس غير أى وا 
قد تصل ، و آليات قصرية تبدأ بالهيمنة المطلقة للدولة في مختلف الشؤون المادية والقيمية -7
و اإلبادة الجماعية أ مرغوب فيهاالالتهجير الجماعي لإلثنيات غير ك، كثر عنفا  لى اآلليات األإ

ادي ـــاعات على التمــصرت تلك الجمأخصوصا اذا نفصال وتفكك الدولة،  لى اإلإوقد تصل 
 . في مطالبها

سياسات عامة رشيدة ترتكز باألساس على تفعيل برامج التنمية التي تساعد في إستخراج  -4
عادة توزيعها على مختلف الموارد  والثروات من البيئة الداخلية والخارجية على حد السواء، وا 

و تفضيل مع وجوب مراعاة الفئات األكثر فقرا أف المكونات المجتمعية بدون تحيز مختل
 .وتهميشا 

بالرغم من طرح هذه اآلليات كنماذج جاهزة للتطبيق على المستوى النظري فومنه     
اإلعتماد على نوع واحد منها دون سقاطها على الواقع، ألن إن هناك صعوبة أإال  واألكاديمي

يجاد إي صعوبة خرى تتمثل فأهناك إشكالية فلى جانب ذلك إ غيرها يعتبر قاصرا في حد ذاته،
والتي تسمح ببناء التوليفة المناسبة من اآلليات التي تمكن من اإلدارة الجيدة للتعدد اإلثني، 

ل للتعميم و نموذج بعينه قابأألنه ال يوجد في الواقع توليفة  ،مناسب والمطلوبالدولة بالشكل ال
 .ختالف الخصائص والظروف المكانية و الزمانية لكل دولة على كافة الدول نظرا إل

م للتوفيق بين مكوناتها  9191 إعتمدت ماليزيا منذ المراحل التمهيدية الستقاللها سنة    
 :الماالي، الصينيين والهنود، على نموذج توليفي يرتكز علىثنية الرئيسية، اإل
 آلية الفيدرالية  -
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الفيدرالية اإلثنية لتقاسم السلطة، كاإلئتالف الكبير و والتكاملية بعض عناصر اآلليات التوافقية  -
ة خاصة في المناطق جتماعية والمحليقتصادية واإلفي بعض الشؤون اإل (ستقالل القطاعياإل)

غير اإلثنيـــة اع نوع من الفيدرالية ــــتبإ، مع بسبب كون أغلبية السكان من إثنية الماالي الشرقية
قوة السلطة التنفيذية تداخل اإلثنيات فيها و في المناطق الغربية بسبب ( المركزية الفيدرالية ) 

 .مع تفادي استخدام الفيتو المتبادل ألنه يتسبب في عدم االستقرار السياسي 
ئتالف الكبير للفوز باالنتخابات يساعد اإل ولقائم على الفائز األانتخابي تعددي  نظام -

  .التعايش لتحقيق االستقرار و
هوية قومية وطنية جل تكوين أفي الجانب الثقافي والمؤسسي من  اإلستيعاب التدريجي -

 .2020رؤية علن عنها الدكتور مهاتير محمد، في سياسة التنمية القومية في أجامعة، والتي 
اتي للتنمية من المحيط ستنساخ نموذج ذإتنموية عامة ترتكز باألساس على  سياسات -
 Theشرقا النظر شعار تحتوالكوري،  الياباني النموذج وهو وثقافيا قليمي القريب جغرافيااإل

Look Est الكل  "معادلة ختالف الخصائص والقيم ، وفق بتعاد على النموذج الغربي إل، واإل
ي ــــرار السياســــــــستقجتماعية بين اإلثنيات لتحقيق اإلقتصادية واإلللحد من الفروق اإل "يكسب
 .الدولة جل بناءأمن 

في نفس الوقت إجابة على تعد  لى جملة من اإلستنتاجاتإومما تقدم يمكن الوصول  
 :الفرضيات المطروحة 

ت ـــــة، مزجـــــليفة مركبختالف المجتمعي على تو موذج الماليزي إلدارة التنوع واإلرتكز النإ -9
لى جانب تفعيل برامج وسياسات إانين القصرية، ستيعابية وتقاسم السلطة والقو بين اآلليات اإل

يد صالة تقالأي الجنوبي مع وجوب المحافظة على التنمية على نمط النموذج الياباني والكور 
الكنفوشيوسية، مع تجنب القيم الغربية الختالف سالمية و المجتمع المنبثقة من القيم اإل

 .الخصائص 
لسياسات المناسبة التي تستوعب يجاد اآلليات واإجاح النظام السياسي الماليزي في ن -2
ختالفات الدينية والعرقية، وتتعامل بواقعية مع اإلختالالت االقتصادية واالجتماعية، وتحويل اإل



 :الخاتمة

217 

 

ثراء خاصة بعد لإالتنوع من حالة التضاد والصراع  ع ـــــم، يرج9191داث ــــحأى حالة إغناء وا 
تدخل عدم و  ،ن و لتي تميز بها القادة الماليزيلى القدرات القيادية الكبيرة اإساسي منه أفي جانب 

 . المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية 
األمن تنازل الجميع عن بعض ما يرونه حقوقا لهم لتحقيق مكاسب أكبر تتمثل في  -7

لى تركيبة عرقية متكونة أساسا من الماالي المسالمين إيعود  واإلستقرار السياسي و التنمية،
لى جانب إثنية صينية متسمة بالذكاء والوعي إبب تشبعهم بقيم اإلسالم السمحة، بطبعهم بس

 .اروالرغبة في اإلستقر  يوالتنظيم والخوف على مستقبلها، مما ساهم في الجنوح للتعايش السلم
يات الشك أن النموذج الماليزي إلدارة التعدد اإلثني اليعد مثاليا بما فيه الكفاية، نتيجة السلب -4

أول  منذ هــــــة التي حكمتــــالتحالفات السياسي لى إنهاءإؤدي ــــــــن تأالتي تحسب عليه، والتي يمكن 
 (الماالي)لصاح السكان األصليين يجابي بسبب قوانين التمييز اإل ،م9191سنة  نتخابيةإ عملية
، إضافة بشدة ويعتبرون أنفسهم معها مواطنين من الدرجة الثانية يرفضها الصينيون والهنودالتي 

عالم فراد واإلنين القصرية التي تحد من حرية األلى اإلنتقادات المسجلة على مستوى القواإ
د إلى جانب ـــــء السابق مهاتير محمس الوزراــــــفترة رئية بعد ــــــــخاص ،يــــــداء الحكومع األــــوتراج

ن النظام اإلنتخابي ال يعطي حق التمثيل العادل لإلثنيات والجماعات الصغيرة في المجالس أ
المــــادي الذي ينجح  الثقافي و عمليــــــات اإلستيعــــــــــــابالتي تواجه صعوبـــــــــات الو  .المنتخبة
بسبب إختالف  ،زالة الحدود الفاصلة بينهاإلفعيل عالقات الزواج المختلط بين اإلثنيات أساسا  بت

وتشبث كل إثنية بخصائصها  ،الديانة بين الماالي المسلمين والهنود والصينيين غير المسلمين
 .التي تميزها عن الطرف اآلخر

لتجنيب البالد األزمات  كان ناجحا بما يكفيليزي إلدارة التعدد اإلثني إن النموذج الما -9
 على السياسي اإلستقرار تحقيق أولوية تركيزه علىبسبب  ،السياسية والصراعات الدينية والعرقية

 ساهمالنموذج التنموي الذي  رتباطه بنجاحإلى جانب إالديمقراطية،  الممارسات حساب بعض
 . غطى على مختلف جوانب القصور فيهو  في نجاح بناء للدولة
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2008. 

 مؤسسة فريدريش إيبرت :بغداد. الفدرالية والالمركزية في العراق ورقة سياسات ، (عبد الجبار)حمد أ -2
2097. 

 وتتارستان الشيشان تجاه الروسية للسياسة مقارنة العرقية، دراسة والجماعات الدولة ، )الحافظ عبد)حمد أ -7
 . 2005،  واإلستراتيجية السياسية الدراسات مركز :رة ھالقا.  9119-2000

 .9111دار المسيرة، : عمان. (عامر الكبيسي: ترجمة )صنع السياسات العامة، ،  (جيمس)ندرسون أ -4
العربي للنشر : القاهرة. مهاتير محمد والصحوة االقتصادية: التجربة الماليزية ،  (محمد صادق)اسماعيل  -9

 .2094والتوزيع ، 
  :بيروت  .والخارجية الداخلية العوامل العربية، األهلية النزاعات ،)وآخرون ،جابر محمد)األنصاري  -9

  .9111، العربية الوحدة دراسات مركز

 : القاهرة. 2، ط قضايا االقليات بين العزل واالندماج :علم االجتماع السياسي،  (شعبان الطاهر)سود األ -1
 .2007،الدار المصرية اللبنانية

 دراسات مركز :بيروت .اـــــإفريقي في تاــــــــاألقلي ةــــــومشكل الوطنية الوحدة ، (مـــإبراهي معبد السال)البغدادي  -8
 .9117 ،العربية الوحدة

 .2004 دار مجدالوي ، :عمان.  موسوعة علم السياسة،  (ناظم عبد الواحد)الجاسور  -1
 

 .2001 روق،ـــــالش دار :رةــــــــالقاه(. الرفاعي عمر: تر) دـــــــمحم محاضير خطابات،  (رــــــــعم)الرفاعي  -90
 ب الحديث للنشرـــــــعالم الكت: االردن. اسي الدوليــــــــام السيــــــة والنظـــــــادارة الدول،  (نعيم ابراهيم)الظاهر  -99

 .2090والتوزيع، 
المركز  : الدوحة. بناء الدولة الرعوية في اليمن توحيد النخبة وتفكيك االمة،  (عادل مجاهد)الشرجبي  -92

 .2097العربي لالبحاث ودراسة السياسات ،
المؤسسة العربية للدراسات  :بيروت .2، ط4،الجزء  موسوعة السياسة، ال (عبد الوهاب)الكياللي  -97

 . 9110والنشر 
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 .229، ص 9189وكالة المطبوعات ،: الكويت .  السياسيةنظريات النظم ،  (كمال)المنوفي  -94
 قضايا منهجية: السياسة العامة وأداء النظام السياسي في تحليل السياسات العامة  ، (كمال)المنوفي  -99

 .9188دار النهضة المصرية : القاهرة 
 القاهرة جامعة  :القاهرة.  الماليزي األطلس ، متكيس هدى عوض، سعيد جابر ، (كمال)المنوفي  -99

 .2009السياسية ،  و العلوم االقتصاد .كلية الماليزية، الدراسات برنامج
برنامج الدراسات الماليزية : القاهرة .  النموذج الماليزي للتنمية، جابر سعيد عوض ،  (كمال)المنوفي  -91

2009 . 
  .9189مكتبة لبنان،  :بيروت.   2، طمعجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،  (أحمد زكي)بدوي  -98
 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع :بيروت(. تر سليم حداد)،  الدولة،  (جورج)بوردو  -91

9189 . 
دار  : لبنان.  المجتمعات المنقسمة وكيف تستقر :التعدد وتحديات االختالف،  (دانيال)برومبرغ  -20

 .9111الساقي 
 ع ــــــــــوالتوزي للنشر البصائر دار :الجزائر 2 .ط ،اإلدارة  علم في الحديثة اتهإلتجاا ،( عمار)بوحوش  -92

2008. 
مركز  :دبي.  (مركز الخليج لألبحاث :تر).  عولمة السياسة العالمية، ستيف سميث  (جون)بيليس  -22

  .2004 ،الخليج لالبحاث والنشر 
 .9111 الفالح،مكتبة  :القاهرة. السياسيعلم االجتماع ،  (محمد فايز)توهيل  -27
 .9110، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، التعددية السياسية ،(أحمد) ثابت -24

 مكتبة  :القاهرة.  واجتماعية وسياسية إحصائية دراسة في أقلية  :خطر في أقليات ، (روبرت تيد)جار  -92
 . 9119 مدبولي،

 الخليج مركز :دبي(.  لألبحاث الخليج مركز ترجمة)؟، البشر يتمرد لماذا،  (روبرت تيد) ارج -92
 .2003لألبحاث، 

 .9118 ،دار الساقي : بيروت.  الثورة االثنية واالندماج السياسي في الشرق االوسط،  (إليا)حريق  -21
 .9188 ، ذات السالسل: ، الكويتدراسة السياسة العامةخيري عبد القوي ،  -28
وليد عبد  :تر)، النظريات المتضاربة في العالقات الدولية، روبرت بالستغراف،  (جيمس) دورتي -21

 .9189 ،المؤسسة الجماعية للكتاب( .الحي
مؤسسة موكرياني للبحوث  : اربيل. االتجاهات التعصبية بين الجماعات العرقية،  (هيوا حاجي)ديلويي  -70

 . 2008والنشر، 
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رياض الريس للكتب :  لندن .قاموس المصطلحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية،  (سامي)ذبيان  -79
 .9110والنشر،

 .2001غرافيكس بولز: ستوكهولم(. أيوب  تر أيمن)وآخرون، أشكال النظم االنتخابية  (أندرو)رينولدز  -72
دار توبقال  :الدار البيضاء(.مصطفى الحسوني : تر)  ،الدولة والتعدد الثقافي ،( باتريك) سافيدان -77

 .2099للنشر 
 .9112اح، ــــــــــــدار سعاد الصب :الكويت.  اتــــــــــقليتأمالت في مسالة األ،  (ابراهيم)سعد الدين  -74
 دار األمين: رةـــــــــــــالقاه ،ن العربيـــــهموم األقليات في الوط: الملل والنحل واألعراقسعد الدين إبراهيم،   -79

 .9114للنشر والتوزيع، 
 .2004،مكتبة لبنان : بيروت. قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية،  (احمد)سعيفان  -79
 .974مكتبة األنجلو المصرية، ص :القاهرة . المنهج في التربية المقارنة،  (فهمي محمد)سيف الدين  -71
 : ظبي بوأ.  االقتصادي التطور ومعالم الخلفيات في قراءة الماليزي النهوض ، (محمد محسن) صالح -87

 .2008  ، االستراتيجية والبحوث للدراسات االمارات مركز
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات : بيروت. والدولية السياسية المصطلحات معجم،  (حسين)ر ھظا -17

 .2099والنشر والتوزيع، 
المركز : عمان. إدارة الصراعات واستراتيجيات التسوية: التعددية اإلثنية  ، (مهديمحمد )عاشور  -40

 .2002 العالمي للدراسات السياسية ،
 الحضاري المنظور ضوء في دراسة نقدية  :المعاصرة السياسية التنمية نظريات ، (محمد نصر)عارف  -94

 . 9117 العربي، القارئ دار : القاهرة . اإلسالمي
 قراءة في واقع الدول القطرية واستقرار: األبعاد السياسية لمفهوم التعددية،  (نيفين)عبد الخالق  -42

 ، الكويت، وزارة األوقاف بحث مقدم لندوة التعددية الحزبية والطائفية والعرقية في العالم العربي ،لمستقبلها
 .9117 والشئون اإلسالمية،

مركز دراسات الوحدة : بيروت . سيوية شؤون اقتصاديةوالتجربة اآل، العرب  (محمود)عبد الفضيل  -47
 .2092العربية ، 

 االجتماعية للخدمة العالي المعهد: القاهرة . المحلية التنمية في دراسات ،(سوسن)اللطيف  عبد عثمان -44
1979 . 

 ىاألعل المجلس ة ،ــــــوالتنمي ةــــــــــللثقاف العالمية ةـــــاللجن تقرير ، الخالق البشري التنوع ، (جابر)عصفور  -94
 .9111 ،للترجمةالمركز القومي  :القاهرة.للثقافة 

مراجعة نقدية، بحث مقدم لندوة التعددية  :مفهوم التعددية في األدبيات المعاصرة،  (جابر سعيد)عوض  -49
 .9117والشئون اإلسالمية، ، الكويت، وزارة األوقاف الحزبية والطائفية والعرقية في العالم العربي
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 الفكر في الماليزي، المجتمع في العرقية التعددية وقضية محمد محاضير ، )سعيد جابر)عوض  -14
 . 2009الماليزية ،  الدراسات برنامج، القاهرة جامعة: القاهرة .   محمد لمحاضير السياسي

 . 1988 للنشر، سيناء : رةھالقا. األقليات ومشكلة الطائفية لةأالمس ، (انھبر) غليون -84
 اديـــــالح قرنــــال في اإلدارة و الحكم ةـــــمشكل و العالميم  اــــــــالنظ ةــــالدول بناء ، (نسيس ار ف)ا ــكويام فو -14

 . 2001 لنشر،ل .العبيكان:الرياض (اإلمام مجاب :تر ( ،والعشرين
 الدعوة كلية :طرابلس.الحاضر و الماضي بين  :ماليزيا مسلمو،  (الحاج بن الوهاب عبد)كيا  -90

 . 1993 االسالمية،
 المستفادة والدروس األعراق متعدد المجتمع إدارة في الماليزية التجربة ،(الواحد عبد حسين وفاء) لطفي -99

المكتبة  :القاهرة . العراق في واألكراد السودان جنوب في الزنوج األفارقة لحالتي دراسة العربية، للمنطقة
 . 2090 ،المصرية للطباعية وللنشروالتوزيع

معهد الداسات : بيروت. (تر حسني زينة)الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد ،  (ارنت)ليبهارت  -92
 . 2009االستراتيجية ، 

دار  : طرابلس ليبيا. 2ط  ،(مالك ابو شهيوة و محمود خلف: تر)،  نظريات الدولة،  (اندرو)فنسنت  -97
 .2001  الرواد ،

 . 9189،  شركة االوفست الشرقية : ،  القاهرة 2، ج ـ 2، طالمعجم الوسيط  مجمع اللغة العربية ،  -94
 الدراسات معهد :غدادب . والطبقات والطوائف ثنياتاإل في سوسيولوجية حفريات مؤلفين، مجموعة -99

  . 2009والتوزيع،  للنشر الفرات ، االستراتيجية
 .9119المكتبة االكاديمية ،:  القاهرة. العالقات السياسية الدولية،  (اسماعيل صبري)مقلد  -99
 خــــــر الشوامــــــة في فكـــــة منهجيـــــــرؤي: مفهوم التعددية في الفكر السياسي اإلسالمي،  (مصطفى)منجود  -91

ون ــــــاف والشئــــــوزارة األوق: تــــ، الكويم العربيــــالعالبحث مقدم في ندوة التعددية الحزبية والطائفية والعرقية في 
 . 9117اإلسالمية،

مكانية تطبيقها في العراق ،(عمرمحمد )مولود  -98 مؤسسة موكدياني للطباعة والنشر   :بغداد . الفيدرالية وا 
2007 . 

المكتب الجامعي الحديث : االسكندرية. في نظرية الدولة والنظم السياسية ، (محمد نصر)مهنا  -91
 .2009 ،االزاريطة

 :بيروت. 2ط( تر حسن أحمد بسام )الدحض العلمي ألسطورة التفوق العرقي ،  (أشيلي)مونتاغيو  -90
 . 9189المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

ع ـللنشر والتوزيدار الهدى  : القاهرة.  العولمة وسيادة الدولة الوطنية،  (نادية)جبر  و (عثمان)هندي  -99
2009 .  
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 رــــللنش الجديدة الطبعة دار  :اإلسكندرية. المعاصر العالم واستقرار العرقية الصراعات ، (أحمد) وهبان -29
1997 . 

 :الدوريات -ب

 البحوث معهد اإلفريقية، الدراسات مجلة ،" إفريقيا  في العرقية الصراعات إدارة "، (محمود( العينين أبو -9
 .  2000 ، 59 العدد :القاهرة  . اإلفريقية والدراسات

  05عددال : ، كندا الفدرالية االتحادات مجلة ،"وقصورها مرونتها مبادئها، :درالية يالف"،  (سلين)وكلير أ -2
 .2005  خريف

  :بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية ، 2ط ،"العولمة والنظام الدولي الجديد" ،( سعيد)الصديقي  -7
 .2090نوفمبر  ، 78العدد

مارس  90،العدد :الجزائر. مجلة دراسات استراتيجية ،"األقليات المسلمة وآليات حمايتها" ، (سالم)برقوق  -4
2090. 

 .مجلة زانكوى سليماني ، "دراسة في السلوك السياسي العراقي: الديمقراطية التوافقية"،  (رشيد)عمارة  -9
 .2090اكتوبر ، 70العدد  :العراق 

 :بيروت. عربية دراسات مجلة ،"اللبناني المجتمع في الهوية وصراعات اإليديولوجيا إنتاج" ، (جورج)قرم  -9
 . 1978 سبتمبر ، 11العدد

 مجلة". واستقراره السياسي نظامها تطور في ودورها ماليزيا في القوميات تعدد"  ،(إسراء) كاظم الحسيني -1
 . 2097فريل أ، 97، العدد 1السنة : العراق -ت كو واسط،  - التربية كلية
 السنة :القاهرة  الديمقراطية، مجلة ،العربي العالم في الديمقراطية وقضايا األقليات ، (محمود)محفوظ  -8

 . 2006يوليو ، 27دالعد السادسة،
 . 2000، جوان 77العدد :  ، بيروت ةـــــسيويآوراق أ".ة ــسيويماليزيا واالزمة المالية األ"،  (محمد)مهاتير  -1

دراسات المستقبل ، "نيجريا نموذجا : االندماج الوطني في افريقيا"،  (ابراهيم احمد)نصر الدين  -90
 .9118، 7العدد : القاهرة. االفريقي

 
  :الرسميةالوثائق  -ج

 .19 ،17، المواد الدستور الماليزي -9
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 :الجامعيةالرسائل  -د

رسالة ".  نظرية دراسة- الجزائر حالة: النامية بالمجتمعات والتنمية التصنيع استراتيجية"  (السعيد)فكرون  -9
 والديمغرافيا االجتماع علم قسم، االجتماعية ومـوالعل اإلنسانية العلوم كلية: قسنطينة منتوري جامعة.) راهو دكت

2004 ). 
في الجزائر مقارنة بالدول  أثر النمو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل "،  (سيدي أحمد)كبداني  -2

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية: جامعة تلمسان .) مذكرة دكتوراه  ."دراسة تحليلية وقياسية : العربية
 .(  2092، تخصص اقتصاد ، والتسيير

 ."قصور متطلبات بناء الدولة في افريقيا وانعكاساتها على االمن واالستقرار فيها " ،  (علي)مدوني  -7
 .( 2097قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية  :بسكرةجامعة . )  رسالة دكتوراه

 جامعة.)رسالة ماجستير. " دراسة حالة مالي : التعددية االثنية واالمن المجتمعي" ، (احمد)يدابير إ -4
  .( 2099 ،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،7الجزائر 

تحليل النزاعات الدولية المعاصرة في ضوء مكونات البعد الثقافي في العالقات الدولية "  ، (كرامإ)بركان  -9
 .( 2001قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،: جامعة باتنة . )رسالة ماجستير" . 
 الكونغو فيها جمهورية الديمقراطية على مسار وتأثيرها إفريقيا في ثنيةاإل النزاعات " (سمية)بلعيد  -9

 السياسية العلوم الحقوق قسم كلية :قسنطينة  متنوري جامعة).رسالة ماجستير ".نموذجا  الديمقراطية
 .(  2001الدولية  والعالقات

قليم الباسك إة االثنية دراسة حالة النزاع في التعدديليات المؤسساتية إلدارة اآل"عبد الرزاق حنان  بن -1
 ( 2001قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية  :بسكرةجامعة ). رسالة ماجستير" . 9191باسبانيا منذ 

" تاثير االقليات على استقرار النظم السياسة في الشرق االوسط دراسة حالة لبنان "،  (حسان)بن النوي  -8
 .( 2009قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، : جامعة بسكرة .)ماجستيررسالة 

" المقارنة السياسة أدبيات إبستيومولوجية وفق دراسة الدولة بناء مشكلة" ،  (أمين محمد)جياللي  بن -1
 .(  2097، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية : تلمسان  بلقايد بكر أبي جامعة).رسالة ماجستير

رسالة  ".اليوغسالفي  النموذج في دراسة :الفدرالية الدول في االنفصالية الحركات"  (رابحة)حاجيات  -90
 (. 2007قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، : جامعة الجزائر .)ماجستير

 مذكرة ماجستير، " تونس نموذجا -العربي اشكالية التنمية السياسية في دول المغرب"عباش عائشة،  -99
كلية العلوم السياسية واالعالم ، قسم العلوم السياسية واالعالم، تخصص رسم السياسة : جامعة الجزائر)

 . (2001العامة، 
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 قاصدي جامعة.)  ماجستيررسالة " . ماليزيا حالة-عربيا  المستفادة والتجارب األقاليم إدارة"قوق،  علي -92
 . (2090الدولية ،  العالقات و السياسية العلوم قسم: ورقلةمرباح ، 

 المستفادة والدروس األعراق متعدد المجتمع إدارة في الماليزية التجربة"الواحد، عبد حسين لطفي وفاء -97
. ماجستير  رسالة". العراق  في واألكراد السودان جنوب في الزنوج األفارقة لحالتي العربية، دراسة للمنطقة

 (.2001،  السياسية والعلوم االقتصاد رة، كليةھالقا جامعة)
 :مواقع اإلنترنت  -ه

 واألقتصادية السياسية األبعاد في دراسة الماليزية التنمية تجربة ،) حسين علي سعد)التميمي  -9
 : من موقع 99/09/2099جتماعية متحصل عليه بتاريخ واال

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50942 

منتدى  ليات صنعها وخصائصها،آقراءة في : عامة في ماليزياالسياسات ال، سعد علي حسين  (التميمي) -2
 : ، من موقع 09/07/2099السياسة العامة، متحصل عليه بتاريخ 

https://www.facebook.com/ppf.iraq/posts/330615280416800:0. 
 29/02/2099، متحصل عليه بتاريخ  التنمية الشاملة والتنمية البشرية،  (مصطفى العبد اهلل(الكفري  -7

 : من موقع 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17430. 

 : م من موقع 27/09/2099، متحصل عليه بتاريخ  التنمية ومؤشرات ، أبعاد (نورة)العجالن   -4
http://www.lahaonline.com/static/laha_filecenter/saudi_women/Dimensions_devel
opment.pdf. 

ديسمبر  ،2198 العراق، الحوار المتمدن العدد  في التوافقية الديمقراطية ،) علي حسين)الحمداني  -9
 : من موقع 29/01/2094بتاريخ متحصل عليه  2008

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=125566 
الخيارات الفيدرالية وغيرها من الوسائل للتوفيق بين المجموعات المتنوعة، متحصل عليه بتاريخ  -9

 :م، من موقع  92/99/2094
http://www.forumfed.org/pubs/FederalOptionsandOtherMeansofAccommodatingDi
versity-Arabic-Arabe.pdf. 

، متحصل عليه  المنطلقات،الواقع و التحديات المستقبلية :النموذج التنموي الماليزي ، (خديجة) بوريب -1
 :م من موقع 09/2/2099بتاريخ 

http://draligalapy.blogspot.com/2008/09/2008.html. 
 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%D5%D8%DD%EC+%C7%E1%DA%C8%CF+%C7%E1%E1%E5+%C7%E1%DF%DD%D1%ED
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%D5%D8%DD%EC+%C7%E1%DA%C8%CF+%C7%E1%E1%E5+%C7%E1%DF%DD%D1%ED
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  :موقعمن متحصل عليه  ،رزاقتقرير  -8
http://uqu.edu.sa/page/ar/112902. 

ماليزيا متحصل عليه في نسان من مرفق قرار مجلس حقوق اإل (أ) 99تقرير وطني مقدم وفقا للفقرة  -1
 : من موقع  02/02/2099بتاريخ 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session4/MY/A_HRC_WG6_4_M
YS_1_A.PDF.  

أضواء و دروس، متحصل عليه  ،التجربة الماليزية في التنمية اإلنسانية،  (علي عبد الرازق)جلبي  -90
 : من موقع  28/07/2099بتاريخ 

draligalapy.blogspot.com/2008/09/2008.html 
 

بستيمولوجي ، متحصل عليه  نظري إطار :الدولية العالقات في اإلثنية النزاعات ،(الغاني عبد) دندان -99 وا 
 : م ، من موقع  29/92/2094بتاريخ 

download.mrkzy.com/do.php?down=786207. 
دارة االختالف،  (هاجر)ذياب  -92  02/02/2099، متحصل عليه بتاريخ  النموذج السياسي الماليزي وا 

 : من موقع 
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=951649&eid=1226 

 المداخل واسهامات افتراضات فحص ، اإلثنية التراعات في الثالث الطرف تدخل ، (عادل) زقاغ -97
  :موقعمتحصل عليه من  والبنائي، المؤسساتي العقالني التحليل لنمط المنتمية النظرية

www.geocities.com/adelzeggagh /irapproches-intervention.html. 
دارة االختالف،  (محسن)صالح  -94  21/09/2099، متحصل عليه بتاريخ  النموذج السياسي الماليزي وا 

 :من موقع 

http://studies.aljazeera.net/issues/2012/06/201262111235327448.htm .  

مركز المصري  : القاهرة.المدنيةح الدولة ـــــر مصطلـــفي تحري ، (أماني( الغنيعبد  ،(محمد)عبد الرازق  -99
 : من موقع 01/09/2094، متحصل عليه بتاريخ 7، ص2092للدراسات والمعلومات ،

http://media.wix.com/ugd/68b8d5_750796a5eb70e5966638f6ea06bddea9.pdf 
 وذجــــالنم زي،ــــــالمالي النموذج التناغم الي ازعـــــالتن من رقيـــالع التعدد، ) محمود محمد) العال عبد -99

 :، من موقع   90/07/2099األمريكي متحصل عليه بتاريخ 
www.tanaowa.com/wp-content/uploads/2013/02/التنوع-العرقي.pdf 
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.  مجلة الديمقراطية، " تقاسم السلطة االندماجى: النظم االنتخابية"،  (شادى أحمد محمد)عبد الوهاب  -91
 :من موقع . 07/09/2099، متحصل عليه بتاريخ 2094كتوبر أ 99، العدد: القاهرة 

 democracy.ahram.org.eg/.../تقاسم-االنتخابية-النظم 
  22/09/2094معضلة العقل السياسي العربي ، متحصل عليه بتاريخ .و.التعددية ،(رءوفهبة ) عزت -98

 :من موقع 
 http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2002/03/article1.shtml. 

، متحصل عليه  2090-2000العام  من ماليزيا في التنموية التجربة،  (عباس فاضل نادية) فضلي -91
 :  :من موقعم ،  27/2/2099بتاريخ 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76021. 
 بين الجزائر، في الشاملة التنمية تحقيق في المدني المجتمع دور مريم، ، يحياوي) محمود) قرزيز 20-
 : ، من موقع  21/02/2099والتغير ، متحصل عليه بتاريخ  الثبات

http://www.univ-
chlef.dz/ar/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_14.pdf. 

تجسيد لتعايش مفهومي الوحدة و التنوع على سطح واحد ، متحصل عليه : الفيدرالية ، (جبار)قادر  -29
  .http://www.alhiwartoday.net/node/6842                  : من موقع 92/90/2094بتاريخ 

م   2094-2090التنمية البشرية في الجزائر وآفاقها في ظل برنلمج التنمية  ،  (نصيرة)قوريش  -22
 : م من موقع  21/02/20990عليه بتاريخ متحصل 

http://www.univ-
chlef.dz/ratsh/REACH_FR/Article_Revue_Academique_N_06_2011/article_05.pdf 

التجربة الماليزية في مجال التنمية البشرية ومقومات نجاحها  ، (حاج قويدر)، قورين  (عاشور) كتوش -27
 :، من موقع 99/02/2099متحصل عليه بتاريخ ، 

http://site.iugaza.edu.ps/aelholy/files/2010/02/.pdf. 
إمام عبد الفتاح : ترجمة)سبر السياسات الدولية الجديدة في التنوع ، : التعددية الثقافية ، (ويل)كيمليكا  -24
 : من موقع 2094-92-09من متحصل عليه بتاريخ  271 :عالم المعرفة، الكويت: الناشر 2011 ، إمام

http://www.alkarmelj.org/userfiles/pdfs/2-21.pdf 
 الدولة بناء عملية في االجتماعي النوع إدماج جل النساءأ تعمل من دولة بناء " ، (كلير)كاستليليو  -29

في سياق بناء  النساء مواطنة تعزيز : بعنوان حول مشروع مقدمةعمل  ورقة ،" الصراع بعد ما خالل مرحلة
 :، من موقع 92/04/2094متحصل عليه بتاريخ . 9 ص ، 2099 فرايد، مؤسسة  ،الدول

http://iknowpolitics.org/sites/default/files/womenstatehoodarabic.pdf. 

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2002/03/article1.shtml
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  م02/07/2099ا، متحصل عليه بتاريخ ـــــة الماليزيــــــادة من التجربــــــالدروس المستف،  (وفاء)لطفي  -29
  :من موقع

http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/d-01082012.pdf. 
 09/07/2099ل عليه بتاريخ ــــ، متحص 2020 ةــــــرؤي، السياسات التنموية في ماليزيا  (وفاء)لطفي  -21

 pdf-http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/d.01082012                  .:من موقع 
 : م من موقع 22/2/2099متحصل عليه بتاريخ  السياسات التنموية في ماليزيا ،،  (وفاء)لطفي  -28

 http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/d-01072012.pdf. 
المنظمة  :القاهرة. ا لقيام الدولة المدنية في اليمنھالفيدرالية وضرورات ، (محمد عبد الرقيب)نعمان  -21

  : من موقع 99/90/2094بتاريخ متحصل عليه . 9، ص 2092،العربية لحقوق االنسان 
http://www.hritc.net/cairo/hritc7.pdf. 
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 :ملخص

ها المجتمعات اإلنسانية عبر تواحدة من أبرز الظواهر التي شهداإلثني التعدد تعد ظاهرة      
بعد بروزها على مسرح األحداث الدولية خالل الثلث  صوصا، وازدادت أهميتها خالعصور

تفرضها على مختلف  اصبحت التيواإلخطار التحديات  بحكم األخير من القرن العشرين،
جل من أ ،بدقة  ستراتيجيات المناسبة إلدارتهاسم اإلليات ور ختيار اآلب إيتطل وهذا ما ،الدول

بناء ويساعد في نجاح ستقرار السياسي تحقيق اإلالذي يساهم في تحقيق التكامل المجتمعي 
 .تنتهي ال منية قدالدولة و تفادي الدخول في معضلة أ

ت بين ـــالعرقية التي نشبحداث في أعقاب األو السبعينيات من القرن الماضي  مع بداية فترة    
ل ـــــصوالوافدين من األ ،رــــون التهميش والفقـــالماالي الذين كانوا يعيشن ــــصلييان األـــالسك

وذج توافقي ــــنميجاد من إماليزيا تمكنت  ،ادــــروع اإلقتصــــعلى مختلف ف نــــالمسيطرييالصيني 
انين صارمة للضبط و التنظيم تحاد فيدرالي و قو في إطار إ ،ثنيات المكونة لهابين مختلف اإل
نعكس إنموذج تنموي ناجح ساهم في تحقيق  جتماعيوا   سياسي ستقرارإ تحقيقمما مكنها من 

 .باإليجاب على عملية بناء الدولة 

زه ــــب القصور الذي يميـــــبسب ،اـــــدد اإلثني مثاليــــالنموذج الماليزي إلدارة التعيكون  قد ال    
درجات عالية من التقدم اإلقتصادي ل هتحقيق نإال أ ،رسة والتحول الديمقراطيعلى مستوى المما

زدهار حيث صرح أبو اإل. انب القصور تلكجتماعي غطت على جو واإلستقرار السياسي واإل
زوا ــــم ركــبأنه" ،ددــــفي هذا الص " دـر محمـمهاتي "ور ـــق الدكتـــوزراء السابـــس الـــرئي ،زيـــالمالي

ى حساب بعض الممارسات لع إلستقرار السياسي والتنمويفي ماليزيا على أولوية تحقيق ا
 . "الديمقراطية الغربية

 

 

 



 

 

 

Abstract : 

     The phenomenon of Multi-ethnic is one of the most famous one that happen 
within human societies٫ and it got more importance after it appeared on the 
international events during the third of the twentieth century٫ according to 
challenges and risks that become dominant on different countries٫ and that’s 
what demands choosing mechanisms and strategies to menage it accurately٫ for 
the sake of community integration that contributes in political stability and helps 
building a successful state and avoid getting in a security dilemma that couldn't 
be solved 

    At the beginning of seventies of the previous century during ethnic events that 
thrusted between original inhabitants " THE MALAY" who were living in poverty 
and chinese arrivals who were taking control over all different economic aspect  
Malaysia could find a consensual model between ethnicities ٫ under federation 
union and strict regulations that enabled it to achieve a political and social 
stability contributing in the fulfillment of a developed model reflecting positively on 
building a state  

    Malaysian model of managing multi- ethnic could de not perfect٫ because of 
the insufficiency that distinguished that the level of democratic practice and 
converting٫ nevertheless achieving high degree of economic progress and political 
social stability covered this shortcomings ٫the Malaysian father prosperity former 
prime minister " Mahathir Mohamad " said " we focused in Malaysia on the 
priority of achieving political stability and development over some western 
democratic practices " 

 

 



 

 

 

Résumé : 

    Le multi-ethnique est considéré comme l’un des phénomenes les plus 
importants dans la société humaine à travers plusieurs époque.Son importance 
accrue surtout après l’émergence sur la scène des évènements Internationaux 
pendant le dernier tiers de 20 ème siecle en raison des défis et dangers imposés 
sur divers pays, se qui a nécessite le choisi des mécanismes et de dessiner des 
stratégies approprieés pour gérer soigneusement afin de parvenir à l’intégration 
communautaire qui contribue à la stabilité politique et contribue à la réussite de la 
construction de l’etat et éviter d'entrer dans un dilemme sécuritaire qui n'en finit 
pas. 

     Au début de année 70 du siècle dernier, et après les évenements ethnique qui 
ont éclaté entre les habitants originaires "Malays" qui souffraient de la pauvreté et 
de la marginalisation et les arriviste d’origine chinois qui dominent  le contrôle sur 
les differentes branches de l'économie, La Malaisie a pu trouver un modèle 
d'entente entre les différentes éthnies qui la composent dans le cadre d’une 
union fédérale et les lois de contrôle strict et la régulation lui permettant de de 
parvenir à la stabilité politique et sociale contribué a la realisation d’un modele de 
developpement reussi  se reflète  positvement sur la construction le l’état . 

    Il se peu que le modèle Malaisien dans la maitrise de la multi - ethnique ne 
soit pas  idéal à cause de ce qui le caractérisé au niveau de la pratique et la 
chagement démocratique, néanmoins la realisation d’un grand pas dans le 
developpement économique et la stabilité politique et sociale a couvert sur ces  
lacunes  , L’ancien premier ministre Malaisien "Mahathir Mohamed " a déclaré 
qu’en malaisie, ils ont insiste sur la priorité de réaliser la stabilité politique et le 
developpement au détriment de certaines pratiques démocratiques occidentaux. 


