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 السياسية تخصص استراتيجيةفي العلوم  الستكمال شهادة الماجستيرمذكرة مقدمة 

 وعالقات دولية

 

 اشراؾ:  اعداد:

 أ د عبد الناصر جندلً                                                        الطالبة فوزٌة لبادي 

 

 

  أعضاء اللجنة المناقشة 

 أستاذ محاضر الدكتور بن صؽٌر عبد العظٌم
 -أ -

 ربٌسا علوم سٌاسٌة
 بومرداسجامعة 

 التعلٌمأستاذ  الدكتور جندلً عبد الناصر
 العالً

 مشرفا ومقررا علوم سٌاسٌة
 -بسكرة –جامعة محمد خٌضر 

 أستاذ محاضر ور الدٌنفوزي نالدكتور 
 -أ -

 ممتحنا علوم سٌاسٌة
 -بسكرة –جامعة محمد خٌضر 

 أستاذ محاضر أسعٌد مصطفىالدكتور 
 -أ -

 ممتحنا علوم سٌاسٌة
 -بسكرة –جامعة محمد خٌضر 

 

 

 

  5102ـ 5102الموسم الجامعً :

        إشكالية إدارة التنوع اإلثني )العرقي( في العالم العربي منذ نهاية 

 راقالحرب الباردة دراسة حالتي السودان والع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلىداء
 

ة  التي انتظرت بف ارغ الصبر  الى شعلة الحنان التي انطف أت  ... الى روح أمي الطاىر 
اكمال ىذا البحث وحضور مناقشتو ولكن لم يشأ القدر ليا ذلك وانتق لت الى رحمة اهلل  

 5192جانفي    91يوم  

 الى أبي الغالي الذي ترعرت تحت جناحو .... أخي عيسى

الى سندي في ىذه الحياة  الذي طالما دفعني الى تحقيق النجاح  والى الذين أعيش  
 من أجليم

 زوجي مصطفى وأوالدي : أن                  س وأك                          رم

 إلى  اللواتي تتغذى روح              ي منين  شقيق اتي

 . والى كل أفراد ع    ائلتي كبيرا وصغيرا أىدي ىذا البحث

 

 

 لبادي فوزية      

 

 

 

 



 شكر وتقدير
 

 أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى :

 

تور عبد الناصر جندلي الذي أشرف على بحثي ىذا والذي لم يبخل  الدك

 . علي بتوجيياتو ومالحظاتو القيمة , رغم انشغاالتو الكثيرة

 

كما أشكر كل من قدم لي يد المساعدة من أجل إتمام ىذا البحث من قريب  
 . أو بعيد

 . وإلى جميع أعضاء اللجنة الذين سيناقشون ىذا البحث

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــة البــــــــــــــــــــــحثخطـــــ

  مقدمة 

  ربيػػػػػػػػػي في العالـ العػػػػػنػػػػػػاالطار المفاىيمي الدارة التنكع اإلث الفصل األول :

  دراسة مفاىيمية الدارة التنكع اإلثني  المبحث األول :

  المطمب األكؿ:قراءة في مفيكـ اإلثنية كالتنكع اإلثني

   المطمب الثاني :مفيـك إدارة التنكع اإلثني ك استراتيجياتو

 المطمب الثالث: مفيـك الػػػػػعالـ العربي كأىـ سماتو

 كالتفسير ػ محاكلة لمفيـ ,طبيعة كخصكصية التنكع اإلثني في العالـ العربي  المبحث الثاني:

 المطمب األكؿ: طبيعة التنكع في العالـ العربي

 يطة المجتمع العربي عرقيا كالمككنات اإلثنية كالدينية لدكلوالمطمب الثاني: خر 

  المطمب الثالث: الخصكصية اإلثنية في العالـ العربي

  المقػػاربات النػػظرية إلدارة التػػنكع اإلثنػػي المبحث الثالث:

 المطمب األكؿ: المقاربة الميػػػبرالية كادارة التنكع اإلثني

دارة التنكع اإلثنيالمطمب الثاني: المقاربة الك   ظيػػفية كا 

  المطمب الثالث: المقاربة اإلثنكاقعية كادارة التنكع اإلثني

 المطمب الرابع: المقػػػػاربة البنائية كادارة التنكع اإلثني

 خالصة الفصل األول 

إدارة التنكع اإلثني في العالـ العربي بيف متطمبات الداخؿ كضغكطات الخارج الفصل الثاني:
 . 



 ي كتفاعبلت األنظمة السياسية معو: تصاعد الكعي اإلثني في العالـ العربث االولالمبح

 سويالعكامؿ المؤدية لزيادة الكعي اإلثني في العالـ العربي كسبؿ تسي المطمب االكؿ:

 المطمب الثاني :بيف مطمب كحؽ الجماعة اإلثنية كطريقة استجابة النظاـ السياسي 

  اعبلت اإلثنيػػػػػػة في العالـ العربيالمطمب الثالث: انمػػاط التف

االليات المتبعة الدارة التنكع اإلثني في العالـ العربي كاثر ثكرات الربيع  المبحث الثاني:
  العربي في فعاليتيا

   المطمب االكؿ:االستراتيجيات العربيةإلدارة التنكع اإلثنػػػػػػي

  يع العربيالمطمب الثاني:ادارة التنكع اإلثني بعد ثكرات الرب

  المطمب الثالث:األليات المسطرة في ادارة التنكع بيف الفشؿ كالنجاح

  ادارة التنكع اإلثني في العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ العربي كآفاقيا المبحث الثالث:

  المطمب االكؿ:معكقات ادارة التنكع في العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ العربي

  ة جديدة إلدارة التنكع اإلثني في العالـ العربيالمطمب الثاني:نحك رؤي

  خالصة الفصل الثاني 

دراسة حالتي السكداف كالعراؽ لكيفية إدارتيما  لمتنكع اإلثني بعد الحرب  الفصل الثالث:
  الباردة

  ادارة التنكع اإلثني في الحالة السكدانبة المبحث األول:

   اـ الية اليمقراطية التكافقية المطمب األكؿ: ادارة التنكع االثني باستخد 

  فيدراليةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمطمب الثاني:ادارة التنكع االثني باستخداـ الية ال



   كع االثني عف طريؽ االنفصاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمطمب الثالث:ادارة التن

  ادارة التنكع اإلثني في الحالة العراقية :المبحث الثاني

  المطمب األكؿ: ادارة التنكع االثني باستخداـ الية الديمقراطية التكافقية

  المطمب الثاني: ممارسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الفيدرالية في العراؽ

 المطمب الثالث: التحريض عمى االنفصاؿ في العػػػراؽ

  رة التنكع االثني في حالتي السكداف كالعراؽ تقييـ اليات ادا المبحث الثالث :

  المطمب االكؿ :مدل تطبيؽ الديمقراطية التكافقية في كؿ مف السكداف كالعراؽ

  المطمب الثاني :مدل ممارسة الفيدرالية في كؿ مف السكداف كالعراؽ

  المطمب الثالث :االنفصاؿ كالية الدارة التنكع في السكداف كالعراؽ

  لثالثخالصة الفصل ا

  الخاتمة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمة:

يعتبر التنكع اإلثني )العرقي( ظاىرة ككنية عيدتيا المجتمعات االنسانية المتقدمة         

بعد الحرب الباردة كأخذ يحظى بأىمية  ااألزمنة, كزادت أىميتي منيا كالمتخمفة عمى مر

طرحو ا لفائقة في ظؿ منظرا لمحساسية ا ,خاصة مف قبؿ العديد مف الباحثيف كالدارسيف

التنكع اإلثني مف صراعات كنزاعات داخمية التي شيدتيا المجتمعات المتخمفة عمى مستكل 

دكؿ العالـ ,كمف تحديات ألنماط إدارة التنكعات كما ينجـ عنيا مف قبكؿ كرفض في ىذه 

 المجتمعات .

تتسـ أغمب حيث  , بكاقع العالـ الثالث التصاقاكتعد ظاىرة التنكع اإلثني أكثر 

مف جماعة عرقية كاحدة ,األمر الذم يصاحبو  عراقيا كانطكائيا عمى أكثرأمجتمعاتيا بتعدد 

اإلثنيات في  غياب فكرة المكاطنة بيف األفراد كالجماعات المشكمة لممجتمع, كيعتبر كجكد

باإلضافة إلى  الكطف العربي أمرا طبيعيا في ظؿ كجكد مساحة عظيمة مترامية األطراؼ ,

إلى ىجرات كافدة مف مناطؽ أخرل خارج حدكدىا عبر تاريخيا الطكيؿ,  رض ىذه المنطقةتع

كلكف مع تطكر المجتمعات العربية  كاتجاىيا نحك مزيد مف الديمقراطية سعت ىذه 

الجماعات اإلثنية إلى المطالبة كاإلعتراؼ بكجكدىا المستقبمي لغكيا كعرقيا كثقافيا كدينيا 

لعربي بعض الدكؿ المتعددة األعراؽ كالديانات كاأللسنة كاأللكاف, ,حيث نجد في العالـ ا

ليذا التنكع كالتبايف كظمت الثقافة الكاحدة تسكد كتييمف ليبمغ  كاليزاؿ فييا حالة إنكار مستمر

 حد المطالبة األمر



 

 

شعاؿ  باالنفصاؿ  قصاء كؿ الثقافات كا  ,كىػذا راجع لغياب إدارة التعدد كتيميش كا 

 إحبلؿ ثقافة الحكار كالتقبؿ . الحركب بدؿ

مف سكاف الدكؿ العربية يعتبركف المغة العربية لغتيـ   % 88عمى الرغـ مف أف حكالي 

منيـ مسممكف كأغمبيـ سنيكف إال  أف  % 91كعمى الرغـ مف أف  , األساسية كثقافتيـ األكلى

إثنية كلغكية كدينية  البمداف العربية تعرؼ درجات متفاكتة لظاىرة  التعدد كالتنكع عمى أسس

كمذىبية , كفي بعض الحاالت تتفجر مشكبلت األقميات اإلثنية بشكؿ ييدد الكياف 

الذم ركز عمى تعميؽ االنقسامات  االستعماركربما ترجع األسباب إلى عمؿ  ,االجتماعي

قد مثمت د( , ك س  ؽ ت  ر  السبللية كالمغكية كالدينية كاالقميمية لممستعمرات العربية منيا )منطؽ ف  

كما مثمت مسالؾ , األقميات اإلثنية في العالـ العربي قنكات لتدخؿ بعض القكل الخارجية 

لتحريؾ العنؼ فيما بيف النظـ العربية , كالتدخؿ في شؤكف بعضيا مثمما فعمت ليبيا في 

فترات عندما ساندت حركة التمرد بجنكب السكداف , كقاـ العراؽ بمساندة القكل السنية 

ة لمنظاـ السكرم ,كدعمت الجزائر جبية البكليزاريك ضد النظاـ الممكي المغربي المعارض

كغيرىا مف التدخبلت.  كيعد التنكع اإلثني في العالـ العربي مف مسببات الصراع داخؿ 

أخطرىا ألنو قد يؤدم النييار بعض الدكؿ أك كقكع حركب طكيمة ك تغيير أنظمة  الدكلة ك

عمى الدكؿ العربية  عديدة ,كمف ىذا المنطمؽ كانقساماتكتكترات سياسية أك حتى إلى أزمات 

 إلدارة التنكع اإلثني بترسيخ فكرة المكاطنة كالكحدة الكطنية  استراتيجيةفكر أف ت



 

                                                                                                                                                                      ة.ػػػػػػػػػػػبلنيػػػػػػالعق ىػػػػػػػػػعم ةػػػػػػػػػػػػػالمبني دةػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػالرش كاإلدارة

 مجال الدراسة :

تسػػػػػعى ىػػػػػذه الدراسػػػػػة إلػػػػػى محاكلػػػػػة فيػػػػػـ كتفسػػػػػير كيفيػػػػػة إدارة العػػػػػالـ العربػػػػػي لمتنػػػػػكع اإلثنػػػػػي 

كلكػػػػػف ىػػػػػذا ال يمنػػػػػع إف , ايػػػػػة الحػػػػػرب البػػػػػاردة إلػػػػػى يكمنػػػػػا ىػػػػػذادة منػػػػػذ نيخػػػػػبلؿ الفتػػػػػرة الممتػػػػػ

 .اقتضت الضركرة مف التطرؽ لمفترة السابقة لنياية الحرب الباردة

 :أىمية الموضوع 

لـ تسير بالطريقة  قضية التنكع اإلثني مف المسائؿ ذات األىمية الخاصة فإذا ما أغفمت أك

كىذا ما نبلحظو في كثير مف البمداف العربية   ار ,فإنيا ستنفجر دكف سابؽ إنذ ,السميمة 

ت المسمميف في العراؽ كسكريا كلبناف , كالمسألة األمازيغية ق  ر  حيث نجد أف المسألة الكردية أ

 كالتي تتمحكر حكؿ القيمة العممية لمدراسةت منطقة المغرب العربي, كمف ىنا جاءت ق  ر  أ

كيفية إدارة التنكع اإلثني في , ك  في العالـ العربيمعرفة التكزيع الجغرافي ككاقع اإلثنيات 

ك محاكلة معرفة اآلليات المناسبة إلدارتو خصكصا منذ نياية الحرب الباردة,  ,العالـ العربي

, كىؿ ىي آليات مفعمة كناجحة تستجيب لمطالب الفئات المختمفة المككنة لممجتمع العربي 

ل لقضايا اليامة التي يجب تسميط الضكء عمييا فالتنكع اإلثني في المنطقة العربية مف إحد

,اما القيمة العممية فتركز عمى ايجاد الحمكؿ المبلئمة إلشكالية إدارة التنكع اإلثني كتقديـ 

 رؤية جديدة لمعالجة ىذه المسألة.



 

 :تحقيػػؽ جممػػة مػػف األىػػداؼ يمكػػف إجماليػػا  يػػدؼ ىػػذه الدراسػػة إلػػىت أىددداا الموضددوع

 مي:ي ما في النقاط التالية

كاديميػػػػا لئلثنيػػػػات ك األقميػػػػات المتنكعػػػػة كخصكصػػػػيتيا ألتجاىػػػػؿ العربػػػػي  لفػػػػت االنتبػػػػاه -   

 .ا كاقصائيا بدؿ دمجيا كاستيعابياالثقافية كالقياـ بتيميشي

إعػادة النظػػر فػي التنػػكع اإلثنػي لػػيس كعامػؿ فػػي تػأجيد الصػػراعات الداخميػة بػػؿ النظػػر  -

مػػػع إمكانيػػػة , إثػػػراء الثقافػػػة داخػػػؿ الػػػكطفاىـ فػػػي إلػػػى التنػػػكع اإلثنػػػي نظػػػرة إيجابيػػػة تسػػػ

 ثنيات الكطف الكاحد .إالتعايش السممي بيف 

ثنػي فػي كما تأتي الدراسة كمحاكلة إليجاد الخطكات أك اآلليات الكفيمة إلدارة التنكع اإل -

 العالـ العربي لمكصكؿ  إلى دكؿ آمنة كمستقرة خالية مف النزاعات الداخمية .

عػػػػػػف االنقسػػػػػػامات االجتماعيػػػػػػة بحيػػػػػػث ال تكػػػػػػكف طرفػػػػػػا المؤسسػػػػػػات الكطنيػػػػػػة  إبعػػػػػػاد -

سػػػػػمبيا يغػػػػػذم ىػػػػػذه االختبلفػػػػػات , كضػػػػػركرة تأديتيػػػػػا لكظيفتيػػػػػا عمػػػػػى قاعػػػػػدة المكاطنػػػػػة 

 الجامعة النتماءات المكاطنيف ليا داخؿ في ذلؾ .

 العمؿ الجاد في بناء رؤية كطنية متكاممة إلدارة التنكع . -

     .النتماء إلى األرض بدؿ العرؽإعادة رسـ آليات تعامؿ جديدة , كغرس فكرة ا -

 

 

 



 

 : ثمة عكامؿ ذاتية كأخرل مكضكعية دفعتنا إلى إختيار  أسباب اختيار الموضوع

 المكضكع اىميا : 

 األسباب الذاتية : -أ      

فع الػػػػػػذم يحػػػػػػتـ عمينػػػػػػا دراسػػػػػػة القضػػػػػػايا اإف االنتمػػػػػػاء لمعػػػػػػالـ العربػػػػػػي ىػػػػػػك الػػػػػػد  -1       

 كؿ إلى حمكؿ ليا .التي يعاني منيا كمحاكلة الكص

  الشػػػػػػعكر بأىميػػػػػػة المكضػػػػػػكع كضػػػػػػركرة البحػػػػػػث كخصكصػػػػػػا أف عالمانػػػػػػا العربػػػػػػي  -2       

بقائػػػػو ضػػػػعيفا عػػػػف طريػػػػؽ إنعػػػػاش كتحريػػػػؾ اليكيػػػػات  لتجزئتػػػػوعميػػػػو الػػػػدكؿ القكيػػػػة  تترصػػػػد كا 

الفرعيػػػػػػػة فيػػػػػػػو )خصكصػػػػػػػا بعػػػػػػػد انفصػػػػػػػاؿ السػػػػػػػكداف( كىػػػػػػػذا التحريػػػػػػػؾ سػػػػػػػكؼ يتضػػػػػػػرر منػػػػػػػو 

 االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي . العالـ العربي عمى المستكل

الرغبػػػػػة فػػػػػي إحيػػػػػاء كتػػػػػرميـ اليكيػػػػػة الكطنيػػػػػة القػػػػػادرة عمػػػػػى التعبيػػػػػر عػػػػػف جميػػػػػع  -3       

 فئات الشعب دكف تمييز .

الرغبػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػػريس مفيػػػػػػػػػـك الكحػػػػػػػػػدة الكطنيػػػػػػػػػػة كنبػػػػػػػػػذ الخبلفػػػػػػػػػات العرقيػػػػػػػػػػة  -4        

مػػػػػػػف أسػػػػػػػباب التشػػػػػػػتت كالقضػػػػػػػاء عمػػػػػػػى النزاعػػػػػػػات الدينيػػػػػػػة كالتعصػػػػػػػب المػػػػػػػذىبي , كغيرىػػػػػػػا 

 كالتفرقة .

 

 



 

  األسباب الموضوعية : -ب        

ثنيات إلى السطح كسكء تعتبر دكؿ العالـ العربي مف الدكؿ التي طفت فييا ظاىرة اإل -1

إدارتيا أدل استفحاؿ الحركب ككثرة المشاكؿ الداخمية كضخامة الضحايا مما أدل إلى تراجع 

 كلية دكر العالـ العربي عمى الساحة الد

فشؿ إدارة التنكع االثني في العديد مف الدكؿ العربية أدل بعضيا إلى االنفصاؿ كالتفكؾ  -2 

. 

  البعد االستراتيجي لممكضكع كالذم يفتح اآلفاؽ أماـ البحكث في نفس المجاؿ . -3 

 االشكالية :

عمكمػػػػػػا كدكلتػػػػػػي السػػػػػكداف كالعػػػػػػراؽ خصكصػػػػػػا مػػػػػػف إلػػػػػى أم مػػػػػػدل تمكنػػػػػػت الدكلػػػػػة العربيػػػػػػة 

 ؟إلثني منذ نياية الحرب الباردة لتنكع الجتيا مسألة امعا

 كتندرج تحت ىذه اإلشكالية مجمكعة مف األسئمة :

 ؟ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػقصػػػػػػػػػػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػػػػػػػإدارة التنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع اإلثنػػػػػي -

 ؟ ألة التنكع اإلثنيىي المقاربات النظرية األنسب لمعالجة مسما  -

ىؿ ىناؾ آليات ناجعة إلدارة التنكع اإلثني في العالـ العربي عمكما كدكلت ي العراؽ  -

 كالسكداف خصكصا؟

 



 

  : الفرضيات 

كمما أثر ذلؾ سمبا عمى ،  العربيةكمما تنكعت التركيبة اإلثنية داخؿ الدكؿ  الفرضية االولى :

 إختيار آلية اإلدارة المثمى .

كظيفتيا عمى قاعدة المكاطنة الجامعة  العمكمية كمما أدت المؤسسات انية :الفرضية الث

كالعراؽ  السكدافاإلثنية في الدكؿ العربية عمكما كدكلتي  مبتعدة عف انتماءات المكاطنيف

 .العربيةكمما أدل ذلؾ إلى إدارة رشيدة لمتنكع اإلثني داخؿ الدكؿ  خصكصا,

كلة في إدارة التنكع اإلثني في كؿ مف السكداف كالعراؽ الدكر السمبي لمد الفرضية الثالثة :

 عمى حساب المكاطنة . العرقية ينعش اليكيات الفرعية كيزيد تماسكيا بانتماءاتيا

تعتبر الديمقراطية التكافقية أفضؿ ميكانيـز إلدارة التنكع اإلثني في العالـ  الفرضية الرابعة :

 . كصاعمكما كدكلتي السكداف كالعراؽ خص العربي

 

 

 

 

 

 



 

 : المقاربة المنيجية 

حتى تمكف البحث مف الكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد كمحاكلة اإلجابة عمى اإلشكالية يجب 

اف يككف عممو متبعا بخطكات البحث العممي القائـ عمى استعماؿ المناىد حيث أف المنيد 

إلى ذلؾ ىك طريؽ اإلقتراب مف الظاىرة , كىك المسمؾ الذم نتبعو في سبيؿ الكصكؿ 

مناىد تظافرت فيما بينيا لتشكؿ ما يسمى بالتكامؿ  أربعةستعنا بإاليدؼ تعدد مسبقا لذلؾ 

 المنيجي .

 المنيج التاريخي : -01

كىك الذم يستخدـ لمحصكؿ عمى أنكاع مف المعرفة عف طريؽ الماضي بقصد دراسة كتحميؿ 

ما يصعب عمينا فيـ حاضر  بعض المشكبلت اإلنسانية كالعمميات الحاضرة كذلؾ ألنو كثيرا

 الشيء دكف الرجكع إلى ماضيو .

استخداـ ىذا المنيد لفيـ ماضي كحاضر التنكع اإلثني في العالـ العربي منذ  ارتأيناكلذلؾ 

 نياية الحرب الباردة كآليات إدارتو .

فيذا المنيد يقدـ لنا المادة التاريخية التي تكشؼ عف العبلقات كالعكامؿ التي ساىمت في 

تشكيؿ الظاىرة كارتباطيا بظركؼ أك كقائع معينة كمف ىنا فإف أىميتو تستند إلى فرضية 

مؤداىا أف معرفة الماضي تؤدم بنا إلى معرفة الحاضر كالتنبؤ بالمستقبؿ كسيحدث فيو , 

 فالتاريخ ترجمة لحياة الشعكب .

 



 

 دراسة حالة :منيج  -02

ية المختمفة بأية كاحدة سكاء أكانت فردا أك كىك المنيد الذم يتجو عمى جمع البيانات العمم

مؤسسة أك  نظاما اجتماعيا أك مجتمعا محميا أك عاما , كىك يقـك عمى أساس التعمؽ في 

دراسة مرحمة معينة مف تاريخ الكحدة أك دراسة جميع المراحؿ التي مرت بو كذلؾ بقصد 

كيغيرىا مف الكحدات الكصكؿ إلى تعميمات عممية متعمقة بالكحدة الكطنية المدركسة 

 المشابية ليا , كفي ىذه الدراسة تطرقنا إلى حالة  كؿ مف السكداف كالعراؽ .

 المنيج اإلحصائي : -03

المنيد اإلحصائي فرع مف الدراسات الرياضية التي تعتمد عمى جمع المعمكمات كالبيانات 

يا رياضيا كاستخبلص لظاىرة معينة كتنظيميا كتبكيبيا كعرضيا جدكليا أك بيانيا ثـ تحميم

 النتائد بشأنيا كالعمؿ عمى تفسيرىا كما أنو منيد منطقي استقرائي .

ككما أشرنا آنفا أف المنيد اإلحصائي منيد يعتمد عمى المنطؽ الرياضي الدقيؽ النتائد فإف 

استخدامو في دراسة الظكاىر السياسية يساعد عمى إعطاء الصيغة العممية لمدراسات 

 استخدمنا ىذا المنيد في الكثير مف محطات الدراسة . السياسية , كقد

 

 



 

كذلؾ مف أجؿ استقراء كاستنباط كاقع التنكع اإلثني في العالـ  المنيج االستقرائي : -04

العربي كالمدل الذم كصمت إليو ىذه الدكؿ في إدارتو بالطريقة السميمة كآثار ىذه اإلدارة 

 عمى الجماعات اإلثنية .

 ية:المقاربات النظر 

بيدؼ الكشؼ كتفسير الجكانب المتعددة  البنائية  لقد كظفنا النظرية البنائية : المقاربة

 لظاىرة إدارة التنكع اإلثني في العالـ العربي كاإلحاطة بيا .

 : استخدمنا ركائز ىذه النظرية كمنطمؽ لحؿ مشكمة إدارة التنكع االثني . المقاربة الوظيفية

 خطة الدراسة : -

ا خطة الدراسة إلى ثبلثة فصكؿ حيث يتناكؿ الفصؿ األكؿ اإلطار المفاىيمي لقد قسمن

المبحث  كىك بدكره ينقسـ إلى ثبلثة مباحث ك  ,كالنظرم إلدارة التنكع اإلثني في العالـ العربي

عة يكالمبحث الثاني ينطكم عمى طب ,األكؿ خصصناه لمدراسة المفاىيمية إلدارة التنكع اإلثني

أما المبحث الثالث  ,اإلثني في العالـ العربي كمحاكلة لمفيـ كالتفسير كخصكصية التنكع

 فيتناكؿ المقاربات النظرية إلدارة التنكع اإلثني .

كفي الفصؿ الثاني فقد تطرقنا إلى إدارة التنكع اإلثني في العالـ العربي بيف متطمبات الداخؿ 

 اعد الكعيكضغكطات الخارج , فتحدثنا في المبحث األكؿ عف كيفية تص

 



 

كفي المبحث الثاني تكممنا عف  , اإلثني في العالـ العربي كتفاعبلت األنظمة السياسية معو 

اآلليات المتبعة إلدارة التنكع اإلثني في العالـ العربي كأثر ثكرات الربيع العربي في فعاليتيا , 

لنظـ العربية في باعتبارىا الحدث األىـ منذ نياية الحرب الباردة كالمسبب لتغير ذىنية ا

 إدارتيا لمتنكع اإلثني .

كالحالة العراقية في كيفية إدارتيما  قنا إلى دراسة الحالة السكدانية أما في الفصؿ الثالث فتطر 

لمتنكع اإلثني , كمدل تطبيقيما استراتيجيات ىذه اإلدارة كتدرجيما في إختيار الحمكؿ مف 

 نفصاؿ .الديمقراطية التكافقية إلى الفيدرالية ثـ اإل

 : الدراسات السابقة 

حظي مكضكع التنكع اإلثني كآليات إدارتو باىتماـ العديد مف الدراسات المتخصصة    

 أىميا :

المركز  الصراعات كاستراتيجيات التسكية التعددية اإلثنية , إدارة , محمد ميدم عاشكر -1

 ـ. 2002العممي لمدراسات , 

د العبلقة بيف التعددية اإلثنية كالنظاـ السياسي حيث يحاكؿ ىذا الكتاب اإلحاطة بأبعا

كالتحقؽ مف مجمكعة األذكار كاإلقتراحات في ىذا المجاؿ مثؿ العبلقة بيف مطالب الجماعة 

اإلثنية كأكضاعيا السياسية كاإلقتصادية كاإلجتماعية كما يعرؼ اإلثنية كاتجاىات تحميميا 

 ؤسساتيا كسياساتيا .كيعرؼ استراتيجيات إدارة التعددية اإلثنية كم



 

اىر سعد : مسألة األقميات كسبؿ تخفيؼ التكترات الدينية كاإلثنية في الشرؽ , شاسكندر  -2

 .ربي لمدراسات االستراتيجيةالمركز الع

الكطف العربي سعد الديف ابراىيـ : كىك يعتبر مف المتخصصيف في شؤكف األقميات في  -3

, كالذم تناكؿ فيو  1995ربي , دراسات استراتيجية ثنية في الكطف العككتابو التعددية اإل

أقميات الكطف العربي التركيبة اإلثنية كالدينية لممجتمع العربي باإلضافة إلى دراسة نماذج مف 

 .دراسة معمقة

التنكع في أنظمة الحكـ العربية , إطار نظرم عمى الكاقع  إدارة:  ةأنطكاف نصرم مسر  -4

 26/03/1989-24سياسية في الكطف العربي , العربي في ندكة التعددية ال

ككؿ ىذه الدراسات تناكلت مكضكع الجماعات اإلثنية بعمكمياتيا أما ىذه الدراسة فقد ركزت 

عمى مسألة إدارة التنكع اإلثني عمى مستكل كافة الدكؿ العربية كخاصة السكداف كالعراؽ مع 

 تقديـ رؤية جديدة لمعالجة ىذه المسألة .

 كىي:ؿ البحث في ىذا المكضكع يسب اعترضتعدة صعكبات  ىناؾدراسة : صعوبات ال -

( عدـ كجكد مراكز متخصصة في ىذا المكضكع )التنكع اإلثني ( بالجزائر لمرجكع إلييا 1

 كقت الحاجة .

 



 

( صعكبة الحصكؿ عمى خرائط دقيقة كجديدة تكضح أماكف تكاجد األقميات اإلثنية في 2

 العالـ العربي .

الحصكؿ عمى إحصائيات كنسب دقيقة عف حجـ المككنات اإلثنية لمعالـ العربي صعكبة  (3

, فبل تكجد إحصائيات حديثة مف مصادر مكثكقة فمجمميا تقريبي كقديـ كمختمؼ لدرجة 

 كأغمبيا محصؿ عميو مف االنترنت . ,التناقض 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم األول    :  

اإلطار انمفاهيمي واننظري إلدارة 

 انتنىع االثني في انعانم انعربي



 

 ي العالم العربي المبحث األول : دراسة مفاىيمية إلدارة التنوع اإلثني ف

فيما بينيا ليذا سنحاكؿ في ىذا  تيناتعددت التعريفات بشأف مفيكـ التنكع اإلثني أك اإلثنية كتب

بجممة مف المصطمحات لنصؿ في  توالمبحث أف نستظير ىذا المفيـك كنبيف ارتباطو كعبلق

 األخير إلى تعريؼ إجرائي يخدـ أىداؼ البحث مف خبلؿ المطالب الثبلثة :

 مب األكؿ : قراءة في مفيـك اإلثنية كالتنكع اإلثني المط

 المطمب الثاني : مفيكـ إدارة التنكع اإلثني كاستراتيجياتو 

 المطمب الثالث : مفيـك العالـ العربي كأىـ سماتو

 المطمب األكؿ : قراءة في مفيـك اإلثنية كالتنكع اإلثني  .

 الفرع األكؿ : مفيـك اإلثنية : 

كما أشارت إليو كثيقة إعبلف حقكؽ  1909معاصر لمصطمح اإلثنية كاف عاـ إف أكؿ استعماؿ 

ضمف المبادئ النظرية التي تنظـ  1917شعكب ركسيا الذم أعمنتو الثكرة البمشفية عاـ 

حيث كردت إشارة إلى المجمكعات  ,العبلقات بيف القكميات المختمفة في اإلتحاد السكفياتي

مع العمـ أف ىناؾ إختبلفا كبيرا بيف الباحثيف حكؿ , (1)القكمية  اإلثنية تمييزا ليا عف األقميات

تحديد مفيكـ اإلثنية كداللتيا . فقد استخدمت بمعنى األقمية أحيانا , كبمعنى العرؽ أحيانا أخرل 

كما عرفت عمى انيا مجرد مصطمح أك تسمية لمتمييز بيف جماعة بشرية كأخرل كفقا لمقكماتيا 

                                                           

مركز دراسات الكحدة العربية , سمسمة :كمشكمة األقميات في إفريقيا , بيركت عبد السبلـ إبراىيـ بغدادم , الكحدة الكطنية (1)
 .96, ص   2000, الطبعة الثانية ,  63أطركحات الدكتكراه , 



 

لديف أك العرؽ أك المكف أك القكمية أك القبيمة بغض النظر عف عدد أفرادىا الطبيعية كالمغة أك ا

 كليذا سنحاكؿ أف تستجمي دالالتيا حتى نصؿ إلى المفيـك العاـ لئلثنية :,أك حجميا النسبي 

 يـك األقمية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكال : عبلقة مفيـك اإلثنية بمف

 ة مفيـك اإلثنية بمفيـك األمة أك الشعب ثانيا : عبلق

 يةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـك القكمػػػػػػػػػػثالثا : عبلقة مفيـك اإلثنية بمف

 عرؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـك الػػػػػػرابعا : عبلقة مفيـك اإلثنية بمف

 ية ػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ لمفيكـ اإلثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخامسا : المدلكؿ الع

 أوال : عالقة مفيوم اإلثنية بمفيوم األقمية : 

 –حسبو  –لقد رأل الباحث شفيؽ غبرا أف اإلثنية ىي الكممة المقابمة لكممة األقمية , فاإلثنية 

تمثؿ مجمكعة األقمية ضمف أم جماعة كطنية قائمة سكاء أكانت ىذه األقمية قائمة عمى معيار 

كيضيؼ ىنا أف اإلثنية قد تككف جماعة األغمبية أك جماعة األقمية العرؽ أك الديف أك غيرىما , 

 أك بمعنى تمايز الجماعات التي تتككف منيا الجماعة الكطنية ضمف إطار الجماعة الكطنية أم

 الدكلة بعضيا عف البعض اآلخر بغض النظر عف ككنيا تمثؿ تمثؿ األقمية أك األغمبية العددية

 .  (1)في الدكلة

                                                           
 .97عبد السبلـ إبراىيـ بغدادم ,المرجع السابؽ , ص  (1) 



 

غميكف , فيرل أف اليكية اإلثنية إنما تخص األقميات التي تدير العبلقات بيف أما برىاف 

 (1)تقؼ بكجو الدكلة  التي المجمكعات كاألفراد داخؿ الجماعة اإلثنية لؤلقمية

كىذا ما يذىب إليو أيضا قامكس عمـ اإلجتماع , حيث يعتبر اإلثنية جماعة فرعية أم بمعنى 

ماعة ذات تقاليد مشتركة تتيح ليا شخصية متميزة كجماعة فرعية أقمية , كيرل أف اإلثنية ىي ج

في المجتمع األكبر , كليذا يختمؼ أعضاؤىا مف حيث خصائصيـ الثقافية عف األعضاء 

 (2)اآلخريف في المجتمع باإلضافة إلمتبلكيـ لغة خاصة كديف خاص كأعراؼ مميزة 

بة تحديد ىذا المفيـك نظرا لعدـ كجكد في حيف إذا أردنا تعريؼ األقمية , نجد أنو لمف الصعك 

 إتفاؽ بيف الباحثيف حكؿ ذلؾ كنظرا لنسبية ىذا المفيكـ كديناميتو ألنو عرضة لمتغير بإستمرار .

 كسنعتمد ىنا عمى ثبلث تكجيات رئيسية في تحديد مفيـك األقمية .

فراد المنتميف إلييا : يرل أنصار ىذا اإلتجاه أف مفيـك األقمية مرتبط بعدد األ اإلتجاه العددي

 كالذيف تجمعيـ ركابط مشتركة كتميزىـ عف غيرىا داخؿ المجتمع المشكؿ لمدكلة الكاحدة .

فالمكسكعة األمريكية ترل أف العدد العامؿ الكحيد الذم يقرر كضع الجماعة بالنسبة إلى بقية 

 (3)الجماعات األخرل في المجتمع 

عف الجماعة األكبر في سمة مف السمات اإلثنية إذف فاألقمية ىي جماعة مف السكاف تختمؼ 

 كالمغة , الثقافة , الديف , كينتد عف ذلؾ معاممة تفضيمية لصالح الجماعة األكبر .
                                                           

 .119, ص  1982جانفي  17برىاف غميكف ندكة , اليكية ىؿ ىي تعمة ؟ , الفكر العربي المعاصر , العدد  (1)
 .163, ص  1979الييئة المصرية العامة لمكتاب ,  :محمد عاطؼ , قامكس عمـ اإلجتماع , القاىرة  (2)

(3) Encyclopedia American (new York . American corporation (1) 1980 vole 19)p 207. 



 

كقد إعتمدت كذلؾ المكسكعات العربية عمى معيار العدد بشكؿ كاضح , ففي المكسكعة العربية 

لة تنتمي بجنسيا أك بمغتيا أك بدينيا الميسرة , ترل أف األقمية ىي  جماعة مف بيف رعايا الدك 

إلى غير ما تنتمي إليو غالبية الرعايا .فاألقمية إذف ىي مجمكعة مف الناس , قميمة العدد 

بالنسبة لباقي سكاف دكلة ما كالتي تمتمؾ خصائص مجمكعات سكاف الدكلة كتتميز بتمؾ 

ة عمى كؿ أشكاؿ تميزىا عف الخصائص إثنية دينية لغكية , كليا اإلرادة كالرغبة في المحافظ

 (1)اآلخريف  

: يرل أنصار ىذا المعيار أف األكضاع السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية  إتجاه الفاعمية -2

ىي العنصر المحدد لمفيـك األقمية كىي حسبيـ كؿ جماعة عرقية مستضعفة  أك مقيكرة أك 

 (2)ـ قمة مغمكب عمى أمرىا بغض النظر عف عدد أفرادىا كثرة كانكا أ

نما ىي الجماعة األقؿ أىمية ,  ففي ىذا االتجاه األقمية ال تعني الجماعة األقؿ عددا , كا 

فالجماعة التي تتمتع بكضع اجتماعي كاقتصادم كسياسي مرمكؽ , ال تعد في سياؽ األقميات 

ف كانت قميمة العدد كالعكس صحيح , فاألغمبية العددية إذا كانت محركمة مف أبسط  حتى كا 

بأف  "مقكمات الحياة , فإنيا تعد كفؽ المعيار في كضع األقمية . كىنا يقكؿ بيتر ككرسمي : 

                                                           
(1) Nicolas Schmit , Protection des Minorités , fédéralisme et Democratic de Concordance tout Etat Lie ,(Institue du 
Fédéralisme Université de Fribourg (Suisse) , Conférence sur le Burundi ,Genève, 17-19 Avril ,1996) ,p5 

ات العرقية , االسكندرية دراسة في األقميات كالجماعات كالحرك :أحمد كىباف , الصراعات العرقية كاستقرار العالـ المعاصر  (2)
 .104ص  . 2007,  5, الحضرم لمطباعة كالنشر الطبعة 



 

أقمية عرقية أك غيرىا ليست كمية , بؿ مفيكما نكعيا كسياسيا إنيا  تعبر عف التدني كالتفكؽ 

 (1)  "كليس عف العدد 

و ال يمكف األخذ بو , كعمى الرغـ مف اىمية ىذا المعيار ككاقعيتو في بعض الحاالت , إال أن

كذلؾ ألف القاعدة المتعارؼ عمييا عف كضع األقميات في العالـ ىك كضع متدف اجتماعيا  

 كاقتصاديا أك ىك في المرتبة األدنى بالنسبة إلى البناء السياسي أك كضع غير مسيطر .

لؤلقمية : "  , كتعريؼ 1985كىذا ما تبنيو المجنة الفرعية لمنع التمييز كحماية األقميات عاـ 

ىي جماعة مف المكاطنيف في دكلة ما يشكمكف أقمية عددية , كيككنكف في كضع غير مسيطر 

في ىده الدكلة كليـ خصائص عرقية أك دينية أك لغكية تختمؼ عف خصائص أغمبية السكاف , 

 كيككف لدييـ شعكر بالتضامف فيما بينيـ يشجعو كجكد إرادة جماعية في البقاء حالة متميزة ,

  (2)كىدفيـ ىك تحقيؽ المساكاة مع األغمبية في الكاقع كالقانكف "

أما عبد السبلـ ابراىيـ بغدادم يرل أف تعريؼ األقمية حسب المكسكعة األمريكية بأنو شامؿ 

حيث : " األقمية ىي جماعة تمثؿ كضعا اجتماعيا أدنى مف اآلخريف ضمف المجتمع نفسو كما 

يبة كتتمتع بحقكؽ أقؿ قياسا بالجماعات المسيطرة في المجتمع كما أنيا تفتقر إلى السمطة أك الي

أنيا تشعر بكحدانيتيا كخضكعيا بمعاممة تمييزية مف طرؼ األغمبية العددية بسمات بيكلكجية 

  (3)أك ثقافية مدعكمة أك بسبب إختبلفات ذات طابع إجتماعي "

                                                           
 .83عبد السبلـ ابراىيـ بغدادم , المرجع السابؽ , ص  (1)
 .1985 – 35المجنة الفرعية لمنع التمييز كحماية األقميات , الدكرة  (2)
 .85عبد السبلـ ابراىيـ بغدادم , المرجع السابؽ , ص  (3)



 

"جماعة مف الناس منفصمة كىناؾ مف يعرؼ األقمية عمى أساس ىذا المعيار كيرل بأنيا 

بخصائصيا العضكية أك الثقافية عف بقية المجتمع الذم تعيش فيو , كتعاني معاممة غير 

 (1)أفراد المجتمع كعميو فيي تحس بالتفرقة كالتمييز . يمتساكية مع باق

فإنو يعرؼ  األقمية بأنيا  مجمكعة مف الناس يعاممكف معاممة غير عادلة     L.Wirthأما كيرث 

كمعرضكف لئلضطياد كمنعزلكف عف المشاركة في إدارة المجتمع كذلؾ بسبب الخصائص 

 (2)الفيزيكلكجية كالثقافية التي تميزىـ عف باقي الجماعة . 

لقد اعتمدت مجمكعة مف الدارسيف عمى المعياريف معا في  :إتجاه الفاعمية والعدد معا -3

تزامف بيف قمة العدد كدكنية الكضع السياسي تعريؼ األقمية كتتمحكر تعريفاتيـ بيف الجمع الم

 كاإلجتماعي كاإلقتصادم كمف بيف تعاريفيـ نجد : 

األقمية : " ىي مجمكعة مف مكاطني دكلة ما تختمؼ عف أغمبية المكاطنيف في الجنس أك الديف 

أك المغة , أك الثقافة مع شعكرىا بالتيميش كاالستيداؼ مف غيرىا ال تتمتع بأية ىيمنة عمى 

 (3)المجمكعات األخرل مما يكجب حماية القانكف الدكلي ليا .." 

األقمية ىي مجمكعة مف السكاف ليـ عادة جنسية الدكلة غير أنيـ يعيشكف بذاتيتيـ كيختمفكف 

 (4)عف غالبية المكاطنيف في الجنس كالمغة كالعقيدة كالثقافة كالتاريخ كالعادات " 

                                                           
 .10ص  ,1982مكتبة اإلنجمك مصرية ,  :مصر ,رة بحر, المدخؿ لدراسة األقميات سمي (1)
(2) L.Wirth the Problem of Minority group in linton ,R editor the science of Man in World Crisis (New York 

Columbia University Press ,1976),P8 
 .106أحمد كىباف , المرجع السابؽ , ص  (3)
 .109المرجع نفسو , ص  (4)



 

نصر الجنسية في األقمية مما يعني ضركرة الكالء كالمبلحظ في ىذا التعريؼ ىك اشتراط ع

لمدكلة التي تتمتع ام مجمكعة بجنسيتيا كىذا ما يتيح لمباحثيف إمكانية التفريؽ بيف مجمكعات 

المياجريف أك البلجئيف المتكاجديف عمى إقميـ أم دكلة كبيف بقية األقميات مف السكاف 

 .األصمييف

ابت كتقاليد دينية كلغكية كىي الصفات التي تختمؼ األقمية ىي كؿ جماعة ليا أصؿ عرقي ث

بصفة كاضحة عف بقية الشعب الذم تعيش فيو , كيجب أف يككف عددىا كافيا لممحافظة عمى 

 (1)تمؾ التقاليد كالخصائص كما يجب أف تديف بالكالء لمدكلة التي تتمتع بجنسيتيا " 

ف المفيـك ذك دالالت دينامية كبيذا نستنتد بأنو ال يمكف اإلنطبلؽ مف مفيـك ثابت أل

كنسبية كلكف في العمـك فإف معيار العدد ىك األساس في تحديد الجماعة التي تكصؼ 

فالمعيار العددم ىك الطاغي مف طرؼ عمماء ,باألقمية دكف إىماؿ لممعايير األخرل 

اإلجتماع اك دراسة البشرية أك حتى مف طرؼ االمـ المتحدة مف خبلؿ مقررىا الخاص 

لدراسة حقكؽ األفراد الذيف ينتمكف إلى أقمية عرقية أك دينية أك  Caportoleكرتكلي كاب

لغكية , كالذم عرؼ األقمية بأنيا مجمكعة عددىا أقؿ عف باقي سكاف الدكلة كىـ في 

كضعية غير مييمنة كيممؾ أفادىا الخصائص العرقية كالدينية أك المغكية التي تختمؼ عف 

 (2)ي التضامف المكجو نحك المحافظة عمى الثقافة كالديف كالمغة .باقي السكاف كتتمسؾ بكع

 كمما سبؽ يمكف استنتاج العناصر األساسية التي تضمنيا التعريؼ : 
                                                           

,  1ليبيا , الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع كالطباعة , ط,محمكد أبك العينيف , إدارة كحؿ الصراعات العرقية في إفريقيا  (1)
 .15ص  ,2008

(2) Nations Unis , peparement de l'Information (N°5 New York ,1995)  



 

 عدد قميؿ مقارنة ببقية السكاف  (1

قتصادم ثانكم بمعنى في كضع غير مسيطر  (2  ىي في ضع سياسي كا 

 ليا خصائص لغكية كدينية تختمؼ عف باقي السكاف  (3

 ا إدراؾ ككعي بيكيتيا كالعمؿ عمى المحافظة عمييا .عندى (4

 ككتعريؼ إجرائي لؤلقمية : 

"فيي الجماعة الفرعية ذات الكـ البشرم األقؿ في مجتمعيا كالتي يشترؾ أفرادىا بكاحدة أك أكثر 

مف المقكمات الطبيعية كالمغة أك الديف أك الديف أك العرؽ أك القبيمة أك اإلنتماء إلى قكمية 

كساعيف دكما لمحفاظ عمى تميزىـ كمدركيف بما يميزىـ عف األغمبية العددية في الدكلة  خاصة

لو كغالبا ما تككف ىذه الجماعات في كضع غير مسيطر في ذلؾ المجتمع مما ينشأ عنو 

 إختبلؼ في كضعيـ اإلجتماعي كاإلقتصادم كالسياسي .

قكلنا األقمية اإلثنية حيث أف كممة أقمية كيمتقي مفيـك االثنية مع األقمية في تصنيفاتيا ...مثؿ 

ال تعني شيء دكنما إضافتيا إلى كممة أخرل تؤدم  ألنياىي كممة نكرة حتى لك عرفت )بأؿ( 

مصطمح االقمية في الدراسات  اعتمادفمقد رفض العديد مف الباحثيف , المعنى المراد قصده

مح أك الكممة التي يضاؼ إلييا مثؿ فمصطمح األقمية يأخذ معناه مف المصط,(1)العممية الجادة 

 : أقمية دينية , أقمية كطنية , أقمية قكمية ....إلخ 

                                                           
 http://aljazeera talk.net/fourm /chow thread 04/05/2014طف العربي , مسعكد الظاىر , االقميات في الك  (1)

php ?=3869  



 

كبناء عمى ذلؾ , فيناؾ أقمية إثنية التي يعرفيا البعض بانيا : "مجمكعة أفراد يتمتعكف بيكية 

تختمؼ عف ىكية باقي المجمكعات داخؿ الدكلة متجذرة في الكجداف التاريخي كليـ أصؿ عرقي 

حد كيتمتعكف بكعي تاـ بكاقعيـ مبني عمى عناصر الديف كالمغة كالثقافة كالتقاليد التي تفاعمت كا

كلقد تعددت اآلراء حكؿ المعايير الكاجب إعتمادىا في تصنيؼ   (1)عمى إقميـ معيف عبر الزمف 

 األقميات اإلثنية , كسنعتمد أىـ رأييف كىما :

سب المقكمات األساسية الذاتية مف عرؽ كلغة كديف الرأم األكؿ : تصنيؼ االقميات اإلثنية ح

 كنجد :

األقميات السبللية : كىي الجماعات التي ترتبط فيما بينيا بأصؿ عرقي مشترؾ يتبمكر  (1

 في سمات فيزيكلكجية كالمكف كشكؿ العيكف .

األقميات المغكية : ىي كؿ جماعة يتحدث أفرادىا لغة تختمؼ عف لغة األقميات األخرل  (2

 تمع .في المج

األقميات الدينية : ىي كؿ جماعة يشكؿ الديف أكبر مقكماتيا كأبرز ما يميزىا عف غيرىا  (3

  (2)مف الجماعات 

الرأم الثاني : تصنيؼ األقميات اإلثنية عمى أساس مكقعيا السياسي كاإلقتصادم كاإلجتماعي 

 إلى :

                                                           
(1) Françoise Fonval ,Problemes des minoritiés Ethniques et Culturelles en vue de l'Elaboration d'Indicateurs 

Sociaux ,Unisco ,55-82 , conf -815,col,pp,5.6 
 .122, 121مد كىباف , المرجع السابؽ , ص ص أح (2)



 

السياسي كاإلقتصادم األقميات اإلثنية المسيطرة : ىي األقميات التي تييمف عمى المشيد  (1

 كاالجتماعي كتسيطر عمى عممية صنع القرار في مجتمعيا .

األقميات اإلثنية غير المسيطرة : كىي عمى النقيض مف األقمية المسيطرة إذ ال تييمف  (2

 (1)عمى أم مف نكاحي الحياة السياسية كاإلقتصادية كاإلجتماعية 

ايير التي يجب تكافرىا في األقمية ىي نتاجو في ىذا السياؽ ىك أف أىـ المعستكما يمكف ا

كمنو فإف كؿ أقمية ىي إثنية , لكف ال تغدك كؿ إثنية أقمية نظرا لتبلقي شرط ,معيار العدد 

 العدد.

 ثانيا : عالقة مفيوم اإلثنية بمفيوم األمة والشعب : 

نما ىي يشير ككرسمي إلى أف أثنكس أك اثينا , إنما تفتقر إلى كممة مقابمة في اإلنجميزية  كا 

مشتقة مف    Ethnicityأف اإلثنية  Panikosكأما بانيككس  ,في رأيو إغريقية كتعني األمة

كالتي تعني كممة أمة كأنو ال يكجد إختبلؼ بيف الجماعة اإلثنية كاألمة  Ethnosكممة 

كيقصد بيا جماعة مف األفراد ليـ سمت مشتركة كقد يرتبط ىذا بالتساكم مع المياجريف 

ت كالجماعات المشتتة الني نشارؾ نفس خصائص تركزىـ الجغرافي , الزكاج مف كاالقميا

أعضاء جماعتيـ بالتالي يتـ تخميد اإلثنية الخاصة بيذه الجماعات بانتقاليا مف جيؿ إلى 

 .  (2)جيؿ 
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أما أبك يكسؼ سيؼ , مع بعض أصحاب المادية التاريخية الذم يقترب مف مفيـك اإلثنية 

لشعب , كىناؾ منيـ مف يضيؼ إلى القسمات المميزة لئلثنية عامؿ عندىـ مف مفيكـ ا

   (1)األرض أك التنظيـ السياسي الدكلتي

عمى الجماعة االثنية مصطمح  Turner, كترنر Aguirréكقد اطمؽ العالماف أجكرم 

بدال مف الجماعة اإلثنية كعنيا بو مجتمعا يمكف أف   Subpopulationالشعكب الفرعية 

  (2)ريخو , سمككو , تنظيماتو كثقافتو المميزة يتميز بتا

أما سعد الديف إبراىيـ فيعرؼ الجماعة اإلثنية عمى أنيا جماعة بشرية يشترؾ أفرادىا في 

العادات كالتقاليد المغة كالديف كأم سمات أخرل مميزة , بما في ذلؾ األصؿ كالمبلمح 

عبارة عف شعب إثني يتككف مف األفراد  كعميو فالجماعة اإلثنية ىي,(3)كالفيزيقية الجسمانية 

الذيف يكصفكف كيصنفكف في فئات مف قبؿ الشعب عامة كعادة مف قبؿ أعضاء الجماعة 

أنفسيـ عمى أنيا إثنية ذات طابع محدد تظير تاريخا فريدا ككذلؾ سمككا مميزا كخصائص 

 أك سمات تنظيمية كثقافية تعمؿ نتيجة لذلؾ بطريقة مختمفة عف اآلخريف .

ذا أردنا الكقكؼ عمى مفيـك األمة كالشعب نجد أف مصطمح  مشتقة مف الكممة   Nationكا 

كالتي تعني الكالدة كتشمؿ أيضا عبلقة    Natusكىي بدكرىا مشتقة مف   Natioاإلغريقية 

األمة ظيرت كتطكرت عبر المراحؿ المختمفة لمشعكب كبرزت بشكؿ كاضح ,دمكية مشتركة

                                                           
 .100عبد السبلـ إبراىيـ بغدادم , المرجع السابؽ , ص  (1)
 .أحمد , المرجع السابؽ  محمكد (2)
, أفربؿ , 1, العدد  قضايا عربيةسعد الديف ابراىيـ , نحك دراسة سكسيكلكجية لمكحدة العربية , األقميات في العالـ العربي ,  (3)

 .17, ص  1976سبتمبر 



 

كاألمريكية كالشيء الذم يمكف مبلحظتو في تمؾ الفترة ىك داللة أثناء الثكرة الفرنسية 

كىناؾ مف يعرؼ األمة بأنيا لفظ مدلكلو إجتماعي أكثر منو ,مصطمح األمة بمعنى الشعب 

سياسي فيك يطمؽ عمى مجمكعة مف الناس تقكـ بينيـ ركح الترابط كاإلتحاد كتجمعيـ الرغبة 

ف العكامؿ كقد يككنكف سكاف إقميـ معيف أك عدد في العيش المشترؾ نتيجة لتظافر عديد م

مف األقاليـ كتتنكع العكامؿ المككنة لدكلة ما مف لغة كديف مشترؾ كمصالح إقتصادية 

قميـ كما يتفرع مف تبلقي ىذه العكامؿ مف كحدة المشاعر كاآلالـ المشتركة كالسمكؾ  كعرقية كا 

فيا الكبرل كأىدافيا اإلنسانية الجكىرية كالمكاقؼ الكبرل فالجماعة تككف أمة حيف تتكحد مكاق

 (1)كقد تتكافر المقكمات المككنة ألمة في شعب دكلة ما تتككف أمة كاحدة 

كقد اختمفت نظريات األمة حكؿ مككناتيا كلكف ىناؾ إجماعا عمى مككف رئيسي كىك اإلقميـ 

غة مشتركة أك األرض ككما نبلحظ في التعريؼ السابؽ أنو ذكر مجمكعة مف العناصر مف ل

أك تاريخ كثقافة مشتركة أك اإلنتماء إلى نفس السبللة أك العرقيات الفرعية أك بيف مزج 

كما يمكننا قكلو أنو ال تكجد أمة تتكافر فييا كؿ ىذه ,بعضيا أك كؿ ىذه الخصائص 

 العناصر كليذا يكفي فقط تكافر ميزة أك ميزتيف حتى يمكف إطبلؽ عمييا مصطمح أمة .

: " كىي جممة مف األفراد الذيف يككنكف كحدة سياسية كتجمع بينيـ كحدة   Nationاألمة 

كتمتقي األمة مع اإلثنية في أف األمة مصطمح ,(2)الكطف كالتراب كالمشاعر مف آالـ كآماؿ "

                                                           
 عمى : 06/05/2014, "سبلـ مفيـك )الشعب كاألمة كالجنسية ( كأبعاده الحضرية في اإل "عبد اهلل ابراىيـ , زيد الكيبلني , (1)
 http://www.Afak center /ibid .htm   
مجمع المغة العربية , الييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية ,  :تكفيؽ الطكيؿ , سعيد زايد , المعجـ الفمسفي , مصر  (2)

 .23( , ص  1983



 

كلقد لعبت ,(1)يدؿ كيشير إلى عرقية أك اثنية مشتركة كىكية ثقافية يتقاسميا شعب كاحد 

 باالعتمادكبيرا في ظيكر األمة أك األمـ خاصة األمـ األكركبية كذلؾ المجمكعة اإلثنية دكرا 

عمى عنصر المغة أك األصؿ أك الديف مما نتد عنو ظيكر دكؿ جديدة بعد الحرب العالمية 

األكلى كيشترط في بناء األمـ عمى أسس إثنية عرقية أال تككف داخؿ األمة ممارسات 

تفرقة تؤدم إلى اختبلؿ التكازف العرقي داخؿ تمييزية بيف مجمكعة عرقية كأخرل ألف ل

ثـ إف مف أىـ المميزات الخاصة باألمة ىي ارتباطيا باإلثنية العرقية كىذا ما كضحو .األمة

 راسمكسف في نقطتيف : 

بأنيا عبلقة إفتراضية مشتركة أك مسمـ بيا , عبلقة األمـ باألعضاء كيمكف أف تككف رابطة  -1

 نبط مف الخياؿ .الدـ حقيقية لكف عدة ما تست

ميراث ثقافي مشترؾ , ىذا الميراث الثقافي يشكؿ القكمية لؤلمة كينسجـ مع القيـ العاطفية  -2

 إلى درجة أف أم إعتداء عمييا ينجـ عنو رد فعؿ عنيؼ .

 مما سبؽ نستطيع القكؿ أف أىـ المعايير التي يجب تكافرىا في األمة ىي عنصر اإلقميـ   

 ثنية بمفيوم القومية : ثالثا : عالقة مفيوم اإل 

فباسيؿ يكسؼ يرل أف  ,ىناؾ مجمكعة مف الباحثيف مف استخدـ مفيـك اإلثنية بمعنى القكمية

ىذا ما ذىب إليو أيضا جكف ستكف عند , (2)في األقمية اإلثنية مفيكما مرادفا لؤلقمية القكمية 

                                                           
(1) Stephen Rayan ,nationalism and ethenic vonflict in world politic in world politic ,Brian white ,richard little Michal 

Smith editors ,(Maccnillan press 1997) p p ,158-     
,  1981باسػػػػػيؿ يكسػػػػػؼ , حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف فػػػػػي فكػػػػػر حػػػػػزب البعػػػػػث العربػػػػػي االشػػػػػتراكي , دراسػػػػػة مقارنػػػػػة : دار الحريػػػػػة  (2)
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كلى لمداللة عمى التبايف حديثة عف ظيكر بعض الدكؿ األكركبية الحديثة بعد الحرب العالمية األ

بيف الجماعات كالذم أدل إلى ظيكر تمؾ الدكؿ التي لـ تكف مكجكدة مف قبؿ مثؿ بمغارياكألبانيا 

كفنمندا كغيرىا فيك يطمؽ عمى ىذا التبايف االثني بيف ىذه الجماعات الذم أدل إلى ظيكر ىذه 

 Ethnic nationalis   (1)الدكؿ بالقكمية اإلثنية

ذىب إليو أنتكني سميث في كتابو " الصحكة اإلثنية " حيث يصنؼ اإلثنية كال كنفس الشيء 

سيما المسيسة منيا كظاىرة قكمية فيؤكد بأنيا مرتبطة بقكة مع قبكؿ االيديكلكجيات القكمية في 

 (2)العالـ الحديث مرتبطة بنمك حركات قكمية كاعية لذاتيا . 

ال يكجد إتفاؽ حكؿ مفيكميا , ألنيا تتككف مف عدة في حيف إذا أردنا تعريؼ القكمية , نجد انو 

, كلكف استعماليا لـ  1798عناصر تشكمت عبر أزمنة مختمفة , كقد ظيرت في األدبيات سنة 

كالمصدر المغكم لمقكمية مف كممة قـك أم جماعة تجمع (3)يكف شائعا إال في العصر الحديث .

يرتبط مفيكـ القكمية بمفيكـ األمة مف حيث , كفي الداللة السياسية  (4)بينيـ رابطة معينة 

اإلنتماء إلى أمة محددة فاألمة ىي شعكر باالنتماء إلى كياف كاحد دكف أف يتعدل ذلؾ  إلى 

الرغبة في تككيف إطار سياسي ينظمو , فالقكمية بذلؾ ىي حركة سياسية كفكرية تسعى لجمع 

 ة تشمؿ االمة كالعكس غير صحيح .األمة في كحدة سياسية , عمى خبلؼ األمة إذا , فالقكمي

                                                           
(1) John stone "Ethenicity versus the dual clains of state coherence and ethenic self – 
Determination " in : rothchild and olorunsola , eds , state versus ethenic clains africain 
policy dilemmas p85 
(2) Anthony D.Smith .The Ethnic revival , Themes in the Social sciences (cambridage 
:cambridage University Press , 1981 ) p 18 

 42أحمد كىباف , المرجع السابؽ , ص  (3)
 .205, ص 2, مد  1973دار الكتاب المبناني ,  :بيركت جميؿ صميبا,المعجـ الفمسفي,(4)



 

حساس باالنتماء إلى تراث مشترؾ كتضامف بيف مككنات األمة  القكمية " ىي إدراؾ كشعكر كا 

مف أجؿ تحقيؽ كحدة سياسية . كالتراث المشترؾ , كقد يشمؿ االعتقاد باألصؿ الكاحد , المغة , 

القكمي الذم يدفع إلى بناء األمة عف الديف , الثقافة كالقكمية إيديكلكجية سياسية قكاميا الشعكر 

طريؽ إعتقادىـ بأنيـ مجمكعة بشرية متميزة عف غيرىا مف الجماعات ليا كيانيا الذاتي 

كتطمعاتيا القكمية , كما أف ليا الحؽ في االنضكاء في كحدة سياسية مستقمة عف غيرىا كأف 

 . (1)قؽ ليا شخصيتيا القكمية تنظـ كيانيا القكمي تنظيما اجتماعيا كسياسيا كاقتصاديا مما يح

جماعة بشرية كاحدة لكطف  انتماءإف القكمية ىي Johwspy Matziny  نيأما جكيسبي ماتزي

 كاحد شريطة أف يجمعيا تاريخ مشترؾ كلغة كاحدة في أرض ىذا الكطف .

ر , كحدة الثقافة النابعة مف كحدة المغة ككحدة مصاد Hirderكقد أضاؼ العالـ األلماني ىيردر 

أما الماركسيكف , فقد أضافكا أسسا أخرل لمقكمية أىميا كحدة ,التأثير الركحي النابعة مف الديف

 kOHNالتككيف النفسي ككحدة السكؽ اإلقتصادية .كلكف الدارسيف المحدثيف أمثاؿ ككىف 

كغيرىما  يكتفكف عادة بكحدة المغة التي تنبع منيا كحدة الثقافة كالتككيف   kaminaككامينا

نفسي ثـ التاريخ المشترؾ الذم يخمؽ اإلنتماء ألرض كاحدة كمؤسسات إجتماعية كقضايا ال

 .(2)مشتركة 

كتمتقي اإلثنية مع القكمية في القكمية اإلثنية كالتي ظيرت بعد إنييار النظاـ الشيكعي فإحياء 

ية لمتجنيد القكمية منذ نياية الحرب الباردة كانت لو خاصية عرقية ألنيا الكسيمة األكثر فاعم
                                                           

(1) Paul Roe ,The Intrastate secuirity dilemma .Ethenic Conflict as a Strategy ,( Journal of 
Peace Rerearch ,v°36 ,n°32,March 1999) , P6 

 http://ar.wikipedia .org/wikiعمى  21/05/2014المكسكعة الحرة , كيكبيديا , "القكمية"  (2)



 

فقد ساىمت القكمية اإلثنية في ظيكر ألمانيا كدكلة فالقكمية األلمانية ,(1)اإلجتماعي كالسياسي 

اعتمدت عمى المكاطنة في ألمانيا كانت منسية عمى أسس عرقية كليذا فالكعي العرقي كاف 

العرقية إحساس المجمكعة  كمبني عمى رابطة الدـ فالقكمية اإلثنية )العرقية ( : ىي شعكر 

فاإلثنية ىي حركة , باالصؿ المشترؾ كىي أىـ عامؿ مؤثر في العبلقات الدكلية كاستقرار الدكؿ

قكمية إذا تجاكزت بشعكرىا بالكحدة إلى الرغبة في الرغبة في التجمع داخؿ دكلة مستقمة أك 

 اإلنضماـ إلى الدكلة االـ .

تنشأ مف إشراؾ أفراد مجتمع معيف  كىناؾ مف يعرؼ القكمية : " أنيا صمة اجتماعية كعاطفية

في كؿ أك بعض الخصائص كيشعر أكلئؾ األفراد بأنيـ يمثمكف كحدة إجتماعية كيرغبكف في 

 (2)تحقيؽ أىدافيـ كغاياتيـ المشتركة في ظؿ إحساس عاـ بكحدة المصير 

شترؾ كمما سبؽ يمكف أف نستنتد أف أىـ المعايير التي يجب تكافرىا في القكمية ىي األصؿ الم

 الذم يميز شخصا عف آخر أم بيف نحف كىـ .

 : رابعا : عالقة مفيوم اإلثنية بمفيوم العرقية

مف اإلنجميزية إلى العربية عمى أنيا  Ethnicكممة  تترجم الىذىب قامكس المكرد  -

عمى أنيا   Ethnocentricعمى أنيا تعني العرؽ ك    Ethnoتعني عرقي ككممة 

                                                           
(1) Ethenicity /Aconceptual analysis , commitee on conceptual terminologicial analysis (cocta) of 

the international association on the study of ethenicity .August 1978 ,p15. 
, معيد  تحميؿ أبعاد ظاىرة " نزاعات األقميات , دراسة نمكذج القضية الكردية , رسالة ماجيستيرعبد الحكيـ عمكش ,  (2)

 .8, ص  1994العمـك السياسية كالعبلقات الدكلية , جامعة الجزائر , 



 

لعرؽ بكصفو غاية الغايات ) أم أف عرقو أسمى مف ستعرؼ بمعنى متمركز حكؿ ا

 (1)عمى أنو عمـ نشكء األعراؽ  Ethnogenyسائر العركؽ كأف مصطمح 

كنجد الكثير مف الباحثيف مف استخدـ مصطمح اإلثنية كمفيكـ مرادؼ أك مطابؽ لمفيكـ  -

 العرقية أك الجماعة العرقية كمف بينيـ :

ة كممة اإلثنية عمى أنيا تعني العرقية , كالشيء عبد الغني سعكدم : فقد ذىب إلى ترجم -

عمى أنيا تعني    lothnosنفسو ذىب إليو المترجـ سامي الرزاز حيث استخدـ كممة 

 (2)العرؽ 

عكني فرسخ : الذم يرل بأف مفيكـ اإلثنية إنما يعني التركيب البشرم أم العرقي اك  -

ربية تكاد جميعا تستخدـ كيمكف أف نضيؼ في الصحؼ كالدكريات الع, (3)السبللة 

 مفيكـ اإلثنية أك األقميات اإلثنية لمداللة عمى األقميات العرقية .

مفيكـ العرقية : إذا أردنا تعريؼ العرقية , نجد أنيا حديثة االستعماؿ في العمـك  -

االجتماعية كلـ تظير في القكاميس إال في بداية السبعينيات في المنجد اإلنجميزم 

 (4). 1972سنة  Oxford Dictionnaryأككسفكرد 

                                                           
 .85, ص  1981,  15نجميزم عربي , بيركت : دار العمـ لممبلييف , ط منير بعميكي , المكرد , قامكس ا (1)
الككيت : المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب , , 3, سمسمة عالـ المعرفة محمد عبد الغني سعكدم , قضايا إفريقية ,  (2)

 .294, ص  1980
, ص 1985دار المستقبؿ العربي  :صر , القاىرة عكني فرسخ , مخطط التفتيت , التحدم االمبريالي الصييكني المعا (3)

43. 
(4) N.Ghazer and D.PMoynihan ,Ethnicity theory and Experience (Massachussets :Harvard 

University press 1975) P02 



 

بترجمتيف حيث ترجمت حرفيا  Ethnosأما في المغة العربية , فقد نقمت الكممة األجنبية  -

كيقؿ استعماؿ مصطمح اإلثنية مف طرؼ الباحثيف    إلى اإلثنية كدالليا إلى عرقية , 

ى إل Ethnicityالعرب عكس مصطمح العرقية حيث أف أغمب القكاميس العربية تترجـ 

 Ethnosعرقية بدال مف إثنية .كيعكد األصؿ المغكم لمكممة إلى المفظة اليكنانية القديمة 

اعة بشرية ينحدر  أفرادىا مف ذات األصؿ ففي العصكر الكسطى كاف مكقكاميا ج 

 ,  (1)األكركبيكف يطمقكف لفظة عرقية عمى مف ىـ ليسكا مسيحييف اك ييكد 

المفيكـ تدريجيا لبلشارة الى خصائص السبللة  بدأ يستعمؿ19اما في بداية القرف   -

      العرقية 

, عمى أنو كؿ مصطؼ مف طير كخيؿ  -العرؽ  –كيعرؼ معجـ المصباح المنير  -

حيث يقكؿ أف العرؽ  المعنىكنحك  ذلؾ كالجمع أعراؽ كيذىب معجـ الكسيط إلى نفس 

 ىك أصؿ كؿ شيء 

  التعاريا التي ترتكز عمى اإلنتماء أو األصل : 

ىناؾ عدة تعاريؼ تركز عمى األصؿ كعنصر أساسي كعامؿ ميـ كمحدد لتعريؼ العرقية كمف 

أف مفيكـ   Race ,Nature and cultureفي كتابو :   peter wedبينيا نجد: بيتركيد :

 (2) العرؽ يرتكز عمى الجانب الجسماني كالطبيعي البيكلكجي كالجيني .
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ك العرقي المشترؾ فيي تعبر عف شعب أك قبيمة بغض فالعرقية قائمة عمى األصؿ السبللي أ

النظر عف الثقافة كالمعتقدات فالعرؽ ىك مصطمح بيكلكجي جاء لتكصيؼ جماعة مف البشر 

يطكركف تشابيات كراثية بيف بعضيـ البعض , كيكرسكف اإلختبلفات في الشعكب بغية تأسيس 

عة مف البشر يشترككف في عدد عرؽ منفصؿ .أما القامكس السياسي فيعرؼ العرؽ بأنو مجمك 

 مف الصفات الجسمانية أك الفيزيائية عمى فرض أنيـ يمتمككف مكرثات جينية كاحدة 

أما دينكف ميشاؿ فيعرفو عمى أنو مصطمح يطمؽ عمى مجمكعة سكانية تتميز بصفات بيكلكجية 

 مشتركة تقدرىا العكامؿ الكراثية .

رؼ عمماء األنثركبكلكجيا كالجينات كذلؾ أصبح مرفكضا مف ط األصؿكلكف اإلعتماد عمى 

لعدة أسباب إذ ال تكجد عرقية تشكؿ عنصرا نقيا بفضؿ اليجرات كالتنقؿ عبر الحدكد  الجغرافية 

المختمفة كالتزاكج كخبلؿ حقب تاريخية متكالية حدث نكع مف التداخؿ كاإلختبلط بيف األجناس 

شكائب اإلختبلط باألجناس بغيره مف إلى درجة ال نستطيع أف نقكؿ بكجكد عنصر يخمك مف 

ثـ إف إقتصار التعريفات السابقة عمى العكامؿ البيكلكجية كالكراثية فقط  (1)العناصر كالقكميات 

أنتد الخمط بيف مفيكـ العرقية كمفيكـ السبللة أك مفيـك الجماعة العرقية كالجماعة السبللية 

غالبيتيـ مبلمح فيزيقية سبللية مشتركة  فالجماعة السبللية ىي جماعة مف الناس يمتمككف في
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 .98, ص1985, 4الطبعة 



 

الفيزيقية التي  السماتحاؿ لكف الجمد كشكؿ الرأس كمبلمح الكجو كطكؿ القامة كغيرىا مف 

 (1)تميز الجماعة عف غيرىا مف الجماعات السبللية .

إذف الفرؽ بيف الجماعة السبللية كالجماعة العرقية يتمثؿ في أف الجماعة السبللية تشير إلى 

بينما الجماعة العرقية يشترؾ أفرادىا ,جماعة التي يشترؾ أفرادىا في السمات الفيزيقية فحسب ال

 مف خبلؿ ركابط ثقافية مشتركة ككحدة المغة أك الثقافة .

 ا المعايير أو الروابط الثقافية :ضيالتعاريا التي ت-2

ؾ أفرادىا في كمف بيف ىذه التعاريؼ نجد :المجمكعة العرقية : " ىي جماعة بشرية يشتر 

التاريخ كالعادات  أك المغة اك الديف أك أم سمات أخرل مميزة بما في ذلؾ األصؿ كالمبلمح 

الفيزيقية الجسمانية كما يككف ىؤالء األفراد مدركيف لتبايف الجماعة عف غيرىا في أم مف 

 (2)ىذه السمات عمى نحك يخمؽ لدييـ الشعكر باإلنتماء كؿ لجماعتو 

ا : " مجمكعة مف االفراد يعيشكف في مجتمع أكبر ليـ سمؼ مشترؾ أك كىناؾ مف يعرفي

يجمع بينيـ صمة القرابة أك الجكار أك كحدة السمات الفيزيقية أك المغة أك الميجة الكاحدة أك 

 .3الرابطة القبمية ) اإلتحاد القبمي ( أك اإلنتماء الديني أك أم تركيب مف ىذه العناصر معا 

نيف : فيعرفيا بأنيا مجمكعة مف الناس تعيش في مجتمع أشمؿ كتعتقد أما محمكد أبك العي

الجماعة بكجكد ركابط مشتركة تربط أفرادىا بعضيـ ببعض كتشمؿ ىذه الركابط في اإلعتقاد 
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3
 Williams H.Arris and Jlevey ,the New Encylopedia(new york) ,Columbia University Press ,1975 )p898 



 

بانحدارىـ مف أصؿ مشترؾ فضبل عف اشتراكيـ في خصائص ثقافية مشتركة كالمغة أك 

 (1)الديف أك التقاليد .

: عرؼ الجماعة العرقية بأنيا تجمع كبير لمرجاؿ Yves lacoste أما ايؼ الككست

كالنساء ليـ خصائص مشتركة أىميا المغكية كالثقافية , ألف العرقيات المختمفة الحجـ , 

كما يمكف مبلحظتو في (2)يمكف أف تتككف مف مئات مف اآلالؼ أك عدة مبلييف مف األفراد 

)بمعنى كجكد عدد كبير مف السكاف كشرط ىذا التعريؼ أنو اعتمد عمى المعيار الكمي 

لتعريؼ المجمكعة العرقية حتى يككف ليا كزف كبذلؾ تتمكف مف التأثير في الحياة السياسية 

كاإلجتماعية في الدكؿ .أما مكسكعة ككلكمبيا الجديدة : فقد ركزت عمى الثقافة كأىـ معيار 

ندىا "ىي مجمكعة أك صنؼ يميز المجمكعات العرقية عف بعضيا , فالمجمكعة العرقية ع

 (3)مف الشعب أيف تختمؼ ثقافتو عادة عف أغمبية المجتمع 

كأىـ تعريؼ لممجمكعة العرقية , ىك ما قدمو عالـ اإلجتماع البريطاني أنطكني سميث 

Anthony    Smith    كالذم عرؼ العرقية بأنيا مجمكعة مف السكاف ليا أسطكرة

(Myth)  يات تاريخية كليا عناصر ثقافية كمرتبطة بإقميـ األصؿ المشترؾ كتتقاسـ ذكر

كما نبلحظو في ىذا التعريؼ أنو ذكر مجمكعة مف العناصر في ,(4)خاص كمتضامنة 

 :تعريؼ المجمكعة العرقية
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(2) Yves lacoste ,dictionnaire de geopolitics ,( Paris :Elammarion 1994) , P623 
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 كجكد مجمكعة مف السكاف ذات كـ معتبر  -1

 األصؿ المشترؾ كىك الدعامة الرئيسية لممجمكعة العرقية  -2

 اص أم كجكد بمد تقطنو المجمكعة العرقية اإلرتباط بإقميـ خ -3

 التضامف كالتبلحـ كشرط ضركرم لممجمكعة العرقية . -4

كقد كضع أحمد كىباف مجمكعة مف المقكمات كالمعايير لممجمكعة العرقية كقسميا إلى : 

 (1)مقكمات بيكلكجية كأخرل ثقافية .

ة أك األصؿ الذم ينحدر المقكمات البيكلكجية :كتتمثؿ ىذه المقكمات في كحدة السبلل .1

منو أفراد الجماعة كاشتراكيـ في سمات بيكلكجية ناتجة عف الكراثة كىي سمات مف 

شأنيا أف تظؿ ثابتة نسبيا خبلؿ األجياؿ المتعاقبة مثؿ لكف البشرة كشكؿ الشعر 

 كلكنو كلكف العينيف كثنيتيا كشكؿ الشفاه كغيرىا .

 المغة كالثقافة كالمغة كالديفالمقكمات الثقافية : كالمتمثمة في كحدة  .2

كما يمكف مبلحظتو أف المجمكعة العرقية تعتمد عمى جممة مف العناصر كالخصائص حتى 

معايير  ستة نستطيع أف نطمؽ عمييا مصطمح مجمكعة عرقية .كلقد لخصيا أنطكني سميث في

 (2)يجب تكافرىا في ىذا المكضع : 

 ية كتطكير اليكية المشتركة يجب أف تحتكم المجمكعة العرقية عمى اسـ شرق (1
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unesco,2000),p8 



 

 يجب أف يتشارؾ سكاف المجمكعة العرقية في األساطير كالذكريات التاريخية  (2

 يجب أف يؤمف سكاف المجمكعة باألصؿ المشترؾ (3

ال بد مف شعكر المجمكعة العرقية بنفس الثقافة المبنية عمى المغة كالديف كالعادات  (4

 كالتقاليد كالقكانيف كالمؤسسات .

 أف تدرؾ كتعي بعرقيتيا . يجب عمييا (5

كنظرا لتشكيو مصطمح العرؽ كتعرضو لسكء اإلستخداـ عبأ العمماء لميجـك عميو كعمى 

 La)كالذم أكصى باستبداؿ مفيـك العرؽ  (Ashly Montagu)رأسيـ أشمي مكنتياغك 

Race)  بمفيـك الجماعة اإلثنية(Group Ethenique) (1) 

كتابا عف منظمة اليكنيسكك  1952اع في كما أصدرت مجمكعة مف عمماء اإلجتم

حيث استفاد الكتاب مف تكصيات مكنتياغك  (The Statement on Race)بعنكاف 

(Montagu)   في كجكب اسقاط مصطمح العرؽ الذم أسيء استخدامو بمصطمح

المجمكعة االثنية , كفي ىذا السياؽ أشار الكتاب إلى أف العرؽ كمصطمح بيكلكجي 

الفرؽ في الخصائص الثقافية بشأف الديف كالقكمية كالمغة كالسمكؾ ىي  يعطي انطباعا أف

فركؽ فردية كغير قابمة لمتغيير , أما مصطمح الجماعة اإلثنية , فيتضمف أف ىذه 

 (2)الفركؽ ليست مكركثة بؿ مكتسبة 
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فقد ذىبا إلى أف  (Bell Achcroft , Helen Tevny)أما بيؿ أشكركفت ك ىيميف تفني 

اإلثنية كالعرقية يتمثؿ في أف اإلثنية تنشأ عندما تختار مجمكعة إثنية أف تنفرد  الفرؽ بيف

بنفسيا كتحصف في فضاء ىكيتيا التي ال يمكف ألحد أف ينكرىا كيأخذه منيا . أما 

 (1)العرقية , فيي تظير كطريقة لتأسيس التقسيـ كتحديد الناس كفقا لمعيار جيني ثابت 

ما لو صمة باألمكر الفطرية .أما اإلثنية , فتقـك عمى ما أم أف العرؽ ينطكم عمى كؿ 

 ىك مكتسب مف البيئة المحيطة بالفرد .

إف الكثير مف التعريفات استبدلت البعد البيكلكجي لمعرؽ بأبعاد ثقافية كاجتماعية , لتخمؽ 

 التمايز بيف البشر كتحكـ سمككيـ كتجاىمت الجانب الجسماني كالطبيعي ليـ .

الجيكد لـ تنجح في تصكيب المفاىيـ المتعارؼ عنيا حكؿ العرؽ  كلكف كؿ ىذه

كالتخفيؼ مف المكاقؼ العرقية مف اإلستعبلء العرقي , التمييز العرقي , كسمك أصؿ 

ال استطاعت أف تكضح المعاني األصمية لمعرؽ , فالكثير مف ك عف أصؿ آخر .

ضارب اآلراء المتعمقة بتحديد التشكيش المرافؽ لمعاني التمييز العرقي , ينبع أساسا مف ت

مفيكـ العرؽ الذم يظير بأف ىنالؾ إختبلفا في المفاىيـ بيف الشعكب حكؿ تحديد 

 طبيعتو كتعريفو .

 خامسا : المدلول العام لمفيوم اإلثنية :

إف مفيكـ اإلثنية منذ شيكعو كاستخدامو إلى اليـك ال يزاؿ أكثر المفاىيـ إثارة لمخبلؼ 

اه حيث نجد أنو استخدـ لداللة عمى عدة مفاىيـ كما رأينا سابقا .. حكؿ مضامينو كمحتك 
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فما الذم نعنيو باإلثنية ؟ كما ىي أىـ المعايير التي تميز ىذا المصطمح عف بقية 

 المفاىيـ التي حددت آنفا ؟

 أكال : مف الناحية المغكية : 

كتعني   (ethnos)مشتقة مف المغة اليكنانية القديمة  (ethnecity)إف لفظ اإلثنية 

كما تعني األفراد المبعدكف عف ثقافتيـ كغير  (polis)الشعكب غير المنظميف في المدف 

 (1)مشمكليف داخؿ دكلة المدينة ك يقصد باالثنييف مجمكعة األشخاص غير المسيحييف 

د استعمؿ مصطمح اإلثنية لمداللة عمى االشكاليات : لق ثانيا : مف الناحية اإلصطبلحية 

 Hummaines sur l'egalité de)في كتابو :  Gobinanاعية ككردت في دراسات اإلجتم

races )  لمداللة عمى إختبلط األعراؽ .كقد ظير ىذا المصطمح في المعجـ العممي عاـ

مؤلؼ كتاب التصنيفات اإلجتماعية   ( vacher de la pouge) عند فاشي دكالباج 1896

 (2)لعرؽ كاألمة كقد إقترح ىذا المصطمح لمتفريؽ بيف ا

فقد اعتبره البعض أكؿ مف استعمؿ   (George Montandon)أما جكرج مكنتكندكف 

اإلثنية التي يعتبرىا تجمعا  طبيعيا , يتضمف كؿ الخصائص اإلنسانية كقد ميز بيف 

عمى تطكير المصطمح   (loiyd wagner)اإلثنية ك القكمية , فيما عمؿ ليكد كاغنير 

                                                           
(1) François Gaulame , question d'ethenies,Politique Africaine,N°68,Kharthala,Paris,1997) P P,121-    
(2) Anais Leblon ,le ulakuu Bilan Critique des Etudes de l'Identite Paule en Afrique de l'Ousst ,Rahia ,Collection 
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تناكؿ مفيكـ اإلثنية مف خبلؿ كجكب تكفرىا عمى مجمكعة مف  كقد تـ,(1) 1941سنة 

 العناصر كالخصائص التي تميزىا , كفيما يمي مجمكعة مف ىذه التعاريؼ : 

: يعرفيا عمى أنيا المعطى التابع مف كالدة الفرد إلى  Kilford Gurtezكيمفكرد غيرتز 

ممارسات إجتماعية جماعة دينية تتكمـ لغة محدكدة أك حتى ليجة مف لغة كتتبع 

محدكدة .كما نبلحظو عمى ىذا التعريؼ أنو مركز عمى المغة كمعيار لتعريؼ االثنية , 

كلكف قد أشار العديد مف العمماء إلى انو عندما يككف ىناؾ عضك ال يتكمـ المغة 

األصمية لممجمكعة ال يعني ىنا إقصاءه منيا فغياب خاصية مف الخصائص المشتركة  

 فيذا التعريؼ ناقص ألنو ال يتكفر إال عمى خاصية .,مف الجماعة  ال يقصي الفرد

أما جكرج قـر : فيعرؼ اإلثنية بأنيا : " جماعة بشرية تؤكد عمى مستكل محدد أفرادىا 

نكعية خاصة مكقكفة عمييا دكف غيرىا مف الجماعات كأىـ نقطتيف في النكعية اإلثنية , 

أمثؿ بيف أعضاء اإلثنية كىذا بشرط أف يككف  ىما الديف كالمغة ألنيما تكفبلف تكاصبل

 (2)ىذاف العنصراف نكعييف فعبل كال تشاطرىما فييما جماعات اجتماعية أخرل "

: فيعتبر مف األكائؿ المساىميف في بمكرة مفيـك   (frederic Barth)أما فريدريؾ بارث 

تة بؿ ىي تجمعات ديناميكي لئلثنية , فاإلثنية بنظره ال تعبر عف مجمكعات جامدة كثاب

بشرية غير ثابتة أعضاؤىا يتغيركف عمى المدل الزمني البعيد , كذلؾ ألف عضكيتيا 
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 11, ص  1978سبتمبر 



 

أف   Barthكحدكدىا مرتبطة بالتغيرات التي تطرأ عمى األكضاع اإلجتماعية كأكد بارث 

 (1)اليكية اإلثنية تكلد كاؤكد كتنتقؿ في نطاؽ التفاعؿ كالتعامؿ بيف صناع القرار كالفرد 

كالذم تناكؿ اإلثنية بنفس  ( Antony Smith)ستطيع أف نضيؼ ىنا أنتكني سميث كن

مفيكـ العرقية كما ىك مذككر سابقا , حيث يعرؼ اإلثنية بأنيا جماعة تشترؾ في 

أساطير معينة كتمتاز عمى األقؿ ببعض العناصر الثقافية المشتركة بكجكد إحساس 

ماء المشترؾ , كمنو فإف أنتكني سميث يرل بالتضامف بيف معظـ أفرادىا كالكعي باإلنت

أف ىناؾ ست معايير تتيح لنا الدخكؿ إلى اليكية اإلثنية كىي : ) االسـ , التاريخ , 

 2الماضي , المشترؾ , الثقافة , اإلقميـ , التضامف بيف األفراد ( 

ستر فيرل أف السمة اإلثنية إنما ىي السمة اإلثنية إنما ىي السمة بأما قامكس كي

الطبيعية التي تتسـ بيا جماعة ما إزاء غيرىا , داخؿ المجتمع الكاحد كىذه السمة قد 

 (3)تككف : المغة , الثقافة , الديف 

كمما سبؽ , يتضح أف مصطمح اإلثنية إنما يشير إلى جماعة بشرية يشترؾ أفرادىا في 

لفيزيقية لممجتمع العادات كالتقاليد , المغة كالديف ,كأم سمات أخرل بما فييا المبلمح ا

 كالدكلة مع جماعات أخرل .

                                                           
(1) Frederic Barth ,Ethenic group and boundaries,Boston Mass :Little , Brown 1969.P50. 

2
 Christian Geiser ,les Approches theorique sur les Conflits et les Réligiés ,19/11/1998 ,P7 sur  :  

http://www.paiscblanks.org/contrubutiongeiser.parantbosnie  
(3) Webster's third new international dictionary of the english languague (spring field,mass grant C,Meriam 1976) 

,P1440. 
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اإلثنية مف منظكر سياسي : كنقصد بيا مدل إرتباطيا بالعامؿ السياسي كالتسييس كقد 

أطمؽ عمى ىذا المستكل مف اإلثنية العديد مف التسميات منيا : الكعي اإلثني , 

ني سميث : اإلثنية التسييس اإلثني , اإلدراؾ اإلثني , الكطنية اإلثنية , كقد عرؼ أنتك 

المسيسة : بأنيا عبارة عف جماعة يتكفر لدييا إحساس خاص بالتضامف كلدييا أيضا 

إدراؾ بكجكدىا كخصكصيتيا كما تمتمؾ شعكرا باإلعتزاز بالذات , كليا مجمكعة مف 

ف  القيـ كالرمكز المشتركة كىدفيا كمجمكعة إثنية ليا طابع سياسي كيدكر حكؿ الدكلة كا 

رت عف نفسيا عف طريؽ الديف , المغة , اإلنتماء لؤلرض , العممانية , كانت قد عب

 (1)العرؽ , الطبقة أك أم مركب مف ىذه العكامؿ .

كما أف أىداؼ اإلثنية المسيسة تتراكح ما بيف اإلنفصاؿ أك الحكـ الذاتي أك المطالبة 

 بتحسيف أكضاعيا العامة , ضمف إطار الدكلة كشرعيتيا .

سة إذف تختمؼ في مسبباتيا , كما تختمؼ في مطالبيا كغاياتيا بؿ فاإلثنية المسي

فمثبل يسعى األكراد بإتجاه اإلنفصاؿ , كال تسعى ,2)كتختمؼ في حدتيا كدرجة إحتقانيا 

اليكية السكداء في الكاليات المتحدة سكل لتحسيف كضعيا العاـ كالدفاع عف حقكقيا 

 ضمف شرعية الدكلة .

يا بأنيا صحكة تيدد بخمؽ كحدات سياسية جديدة باإلضافة إلى أما شفيؽ غبرة : فيعرف

نقسامات , إذ أف الكثير مف المجمكعات كالكحدات الصغرل المسماة إثنية  تحالفات كا 

بالمجتمعات البشرية كالكحدات القائمة عمى الديف كاإلنتماء القبمي بدأت بتقكية  عبلقاتيا 
                                                           

(1) Anthony Smith ,Opcit ,P 65 . 
 .47, ص  1988,  03, العدد  مجمة العمـك االجتماعيةالغبر , االثنية المسيسة , األدبيات كالمفاىيـ ,  شقيؽ (2)



 

قرارات الحككمات ككجكد الحككمات مرتبط الداخمية مؤكدة كجكدىا كمؤثر في سياسات ك 

 (1)بالتكجيات السياسية ليذه الكحدات اإلجتماعية 

 الجماعة اإلثنية : 

يتمايز عف اآلخريف بكاسطة  عيعرفيا اليكنيسكك : "عمى أنيا كؿ قطاع مف المجتم

أما المكسكعة البريطانية فترل أنيا جماعة ,الثقافية أك المغة أك الخصائص الطبيعية 

جتماعية أك فئة مف األفراد في إطار مجتمع أكبر تجمعيـ ركابط مشتركة مف العرؽ , إ

 (2)المغة كالقكمية كالثقافة .

أما المكسكعة األمريكية : فتعرؼ الجماعة اإلثنية عمى أنيا جماعة تتميز عف غيرىا إما 

دكلة أك كافدا بالعرؽ أك القكمية أك الديف أك المغة أك المكلد ) سكاء كاف مكلكد داخؿ ال

نما بكاحدة مف ىذه  إلييا ( , كبذلؾ فيي ال تحصر الجماعة اإلثنية بسمة كاحدة فقط كا 

أك أكثر كما أنيا ال تضع شرطا عدديا ليا , بمعنى عدـ إقتراف الجماعة اإلثنية بسمة 

نما ىي جماعة بشرية تتسـ بصفات معينة دكف أف يككف لمعدد دكر  األقمية أك األغمبية كا 

 (3)حديدىا " في ت

يعرفيا عمى أنيا عبارة عف قسـ فرعي داخؿ   Shermerhonأما شير ميرىكف  

المجتمع كلدييا سمسمة نسب مشتركة مزعكمة أك حقيقية كتاريخ كذكريات مشتركة عف 

 الماضي كتركيز ثقافي عمى كاحدة أك أكثر مف المحددات الرمزية العرقية .
                                                           

 44شفيؽ غبرة , المرجع نفسو , ص  (1)
(2) The new Encyclopedia Britannica in 30 Volumes,vol12,edited by Encyclopedia Britanica,15 

th ed.(chicago,i11:Encyclopaedia,1978 .P262. 
(3) Encyclopedian Americana ,vol ,P208 



 

رم لو أسمكب حياة مميز يربط أفراده بركابط كىناؾ مف يعرفيا : " بأنيا مجتمع بش

اإلنتماء لو إطاره الثقافي كالحضارم المتمثؿ في اليكية الثقافية المميزة كيشعر ىذا 

الكياف البشرم بذاتيتو إزاء الجماعات األخرل , كأفراد الجماعة كاعكف بمقكمات ذاتيتيـ 

الجماعة , كىك شعكر العرقية عمى نحك يييء بخمؽ شعكر كحدة اليكية داخؿ نطاؽ 

ينبع مف التقارب في الخصائص الفكرية لمجماعة كتكفر ركح الجماعة بيف أفرادىا , 

األمر الذم يؤدم إلى الكالء كاإلنتماء كبالتالي تماسؾ الجماعة ككحدتيا , حيث يتكلد 

الكعي اإلثني لدل أفراد الجماعة مف ثنايا تفاعميا مع الجماعات اإلثنية األخرل التي 

 (1)كاجد معيا في ذات المجتمع تت

 كمف خبلؿ ما سبؽ نخمص إلى تعريؼ شامؿ مستخمص مف عدة تعاريؼ : 

أف الجماعة اإلثنية ىي جماعة إجتماعية يتقاسـ كيتشارؾ أفرادىا في ىكية جماعية 

كثقافة مشتركة كضعت لضماف حياتيـ كعيشيـ مف جيؿ إلى آخر , تتميز عف باقي 

القكؿ بأف الجماعات اإلثنية جماعات بشرية تتميز بسماتيا كيمكف ,الجماعات األخرل

الطبيعية مف المغة , الديف , القكمية , العرؽ , القبيمة , كالثقافة , عف غيرىا مف 

الجماعات البشرية األخرل داخؿ الدكلة الكاحدة بغض النظر عف حجميا أك عددىا 

 مبية .فالجماعة اإلثنية قد تككف أقمية في عددىا كقد تككف أغ

                                                           
,  2008مؤسسة شباب الجامعة , , معالـ الدكلة القكمية الحديثة , رؤية معاصرة ,االسكندرية : ىشاـ محمكد األقداحي  (1)

 .84ص 



 

 كالسبللةكمف خبلؿ ما تـ عرضو سابقا , يتضح لنا أف المغة كالديف كاألصؿ المشترؾ 

كالعدد متغيرات متداخمة في تركيب المفاىيـ مثؿ : العرقية , السبللة , األقميات ,  

 القكمية , األمة كاإلثنية .

يسي لكؿ كليذا يجب حسـ تمؾ المصطمحات في الجدكؿ اآلتي الذم يحدد المتغير الرئ

حسب   (1)مف المفاىيـ السابقة دكف أف يعني ذلؾ أف بقية المتغيرات األخرل غير ميمة 

 الجدكؿ التالي : 

 : العبلقة بيف المفاىيـ كمتغيراتيا الرئيسية :  01الجدكؿ رقـ 

 المفاىيـ 

 المتغيرات

 األمة القكمية األقمية  اإلثنية العرقية السبللة

المغة 

 )الثقافة(

 ميـ / / ميـ / /

 ميـ ميـ / / / / الديف

 / / / / ميـ ميـ األصؿ

 / / / / / ميـ المكف

العدد نسبة 

إلى 

 / / ميـ / / //

                                                           
 في,  الدكتكراه درجة لنيؿ مقدمة أطركحة" ,  ككسكفك حالة دراسة"  الدكؿ استقرار عمى العرقية المجمكعة أثر"رابح مرابط  (1)

 .(2009. 2008 السياسية كالعمـك الحقكؽ كمية(  باتنة,  لخضر الحاج جامعة)  الدكلية العبلقات فرع,  السياسية العمـك



 

 السكاف 

المصدر : رابح مرابط : "أثر المجمكعة العرقية عمى استقرار الدكؿ " دراسة حالة ككسكفك " , أطركحة مقدمة لنيؿ 

فرع العبلقات الدكلية ) جامعة الحاج لخضر , باتنة ( كمية الحقكؽ كالعمـك  درجة الدكتكراء , في العمـك السياسية ,

 ( 2009. 2008السياسية 

 كيمكف أف نستنتد مف خبلؿ الجدكؿ ما تـ عرضو آنفا , ما يمي : 

 .أف اإلثنية تختمؼ عف العرؽ , ألنيا تتعمؽ بكؿ ما ىك مكسب مف البيئة بدرجة معيف -

ككنيا ال تخضع لممعيار العددم فمكـ في الغثنية ال يؤخذ  تختمؼ اإلثنية عف األقمية في -

 بعيف اإلعتبار .

كتصبح اإلثنية قكمية إذا ما كانت ليا الرغبة في الكحدة كتككيف كياف سياسي مستقؿ أك  -

 ما يسمى بالنزعة اإلنفصالية .

كفي األخير فإف العكامؿ المغكية كالدينية ككحدة األصؿ تشكؿ أىـ عناصر الجماعة  -

 ثنية  باإلضافة إلى الثقافة كالمكركث المشترؾ .اإل

كعميو نعتقد أف استخداـ مصطمح األقمية اإلثنية أك الجماعة اإلثنية أك الجماعة العرقية ىي 

 مصطمحات متقاربة في مفيكميا , إف لـ نقؿ أنيا تؤدم إلى نفس المعنى .

 الفرع الثاني  : مفيوم التنوع اإلثني : 

مف أىـ مبلمح المجتمعات الحديثة التي تضـ مجتمعات متنكعة ثقافيا كدينيا ثني يعد التنكع اال

حيث أصبح ,كعرقيا كقد اتخذت أبعادا جديدة في ظؿ كؿ التطكرات منذ مطمع التسعينيات 

 الحديث عف الكحدة مف خبلؿ التنكع ىك الخطاب السائد بدؿ الكحدة مف خبلؿ الصير .



 

 فما ىك مفيكـ التنكع اإلثني ؟

 :  فيوم التنوع اإلثنيم -1

التنكع : إف مفيـك التنكع يشمؿ القبكؿ كاإلحتراـ كىك يعني معرفة أف كؿ شخص متفرد في  -أ

ذاتو ك إدراؾ إختبلفاتنا الفردية , كيمكف أف يككف لذلؾ أبعاد كبيرة فيما يتعمؽ بالسبللة أك 

أنو حدكث المعجـ الكسيط : يع, اماالعرؽ أك المعتقدات الدينية أك الثقافية  رؼ التنكع عمى  

 فركؽ بيف الجماعات كالعركؽ بتأثير عكامؿ مختمفة .

معجـ المغة العربية المعاصر : يعرؼ التنكع عمى أنو اإلختبلؼ .تنكع الصكر بمعنى إختبلؼ 

إف مفيـك التنكع كاإلختبلؼ ىي مرادفات تحمؿ معاني مشابية (1)ألكانيا كأحجاميا كأشكاليا .

كؿ مظاىر الحياة كلذلؾ الحديث عف اإلختبلؼ كالتنكع يقترب كثيرا مف لمعنى التعدد في 

 الحديث عف التعددية إف لـ تكف ىذه المفردات ىي بعينيا مف مرادفات التعددية .

كيصح أف يقاؿ لمجمكعة معينة أنيا متعددة أك متنكعة فالتنكع يرادؼ التعدد ككبلىما يرادؼ 

التعدد في الشيء أك الفكر لككف االختبلؼ ضد االختبلؼ مف حيث أف اإلختبلؼ يقتضي 

االتفاؽ فإذا اتفؽ الشيء مع الشيء في الخصكصيات كميا ال يقاؿ حينئذ أنيما متعدداف أك 

 كليذا سنستخدـ مفيـك التنكع كمرادؼ لمفيكـ التعدد .,متنكعاف "

مف الناحية التنكع اإلثني :يعرؼ معجـ المصطمحات السياسية التنكع أك التعدد عمى أنو  -ب

اإلجتماعية يعني كجكد مؤسسات كجماعات غير متجانسة في المجتمع المعاصر يككف ليا 

                                                           
 www.almaany.com/home.php?languague.arabic             ,"التنكع",معجـ المعاني الجامع (1)



 

أما مف الناحية السياسية فتصؼ مجتمعا  ,اىتمامات دينية كاقتصادية كاثنسة كثقافية متنكعة

تككف القكة فيو مكزعة بصكرة كاسعة عمى جماعات محددة مرتبة في أنماط متنكعة لمصراع أك 

 نافسة اك التعاكف .الم

أما المكسكعة البريطانية : فيي تعرؼ التعددية أك التنكع بأنيا اإلستقبللية التي تحظى بيا 

 كرافكرد يكنغ : " أف التعدد ىك التفاعؿ بيف(1)جماعات معينة في المجتمع مثؿ األقميات العرقية 

أصكليا العرقية أك المغكية  الجماعات المختمفة التي يتشكؿ منيا المجتمع كالتي تتبايف مف حيث

 (2)كاإلقتصادية كمفاىيميا السياسية " أك الطائفية كمف حيث أكضاعيا اإلجتماعية

فالتنكع اإلثني : ىك المجتمع المتبايف مف الناحية العرقية أك الطائفية أك الثقافية أك المغكية أك  

أك المغكية أك الجيكية اك الثقافية جزء بفعؿ اإلنقسامات الدينية أك اإليديكلكجية مذلؾ المجتمع ال

كىناؾ مف يعرؼ التنكع اإلثني  بأنو مجتمع مككف مف عدة طكائؼ في إطار ,أك العرقية 

 (3)سياسي كاحد .

                                                           
(1) The new Encyclopaedia Britainica vol (4) opcit.p1403 
لطائفية عكض , مفيـك التعددية في األدبيات المعاصرة , مراجعة نقدية )بحث مقدـ لندكة التعددية الحزبية كاجابر سعيد  (2)

 .54(ص 1983كالعرقية في العالـ العربي )الككيت :كزارة األكقاؼ كالشؤكف االسبلمية , 
مكانية تطبيقيا في العراؽ مكلكد , الفمحمد عمر  (3)  .370, ص 2003,العراؽ : مؤسسة مككدياني لمطباعة كالنشر, يدرالية كا 



 

فالمجتمع المتعدد حسب ليفر نيفاؿ : يتككف مف جماعات ثقافية مغمقة تشمؿ كؿ منيا ىكية 

الجماعات إال في السكؽ كألغراض خاصة كتتسـ بانيا جماعات مغمقة حيث ال تمتقي تمؾ 

 (1)إقتصادية غير شخصية 

فالتنكع اإلثني إذف : ىك كؿ مجتمع أك دكلة تحكم عمى مزيد مف الجماعات التي تعيش داخؿ 

يعني اإلعتراؼ بكجكد  اككحدة سياسية كاحدة تتمسؾ كؿ منيا بثقافتيا كدينيا كلغتيا كأفكارىا .

كتختمؼ ,دكائر انتماء فيو ضمف ىكية كاحدة إختبلؼ في مجتمع ما بفضؿ كجكد عدة 

 اإلنتماءات مف دكلة إلى أخرل مما يؤدم إلى تنكعات مختمفة تنكع ثقافي تنكع طائفي كمذىبي

 تنكع ديني 

التنكع الثقافي : يعتبر التنكع الثقافي قيمة عظيمة في الحضارة اإلنسانية باعتباره صيغة  -1

ف خبلؿ القبكؿ العاـ بالتعددية الثقافية سكاء داخؿ لمتعايش كالتكاصؿ الحضرم اإلنساني م

الحضارة الكاحدة أك مع غيرىا مف الحضارات كالثقافات االخرل كمف ىنا يعتبر بعض عمماء 

فالتنكع مصدر غنى ثقافي كحضارم ,أف المجتمعات االكثر تنكعا ىي االكثر تقدما  االجتماع

يطمؽ عمى بعض المجتمعات   Cultural Pluralismكاتصالي .مصطمح التعددية الثقافية 

 (2)التي تتعايش فييا الحضارات بأكثر مف ثقافة ضمف الحضارة الكاحدة 

                                                           
إدارة الصراعات كاستراتيجيات التسكية )عماف : المركز العالمي , التعددية اإلثنية إدارة اإلثنية ,  محمد ميدم عاشكر (1)

 .22( ص  2002لمدراسات السياسية , 
, عمى :  31/05/2014, "التعددية الثقافية " ,  مركز آفاؽ (2)

  http://www.aafaqcenter.com/index.php/post/12  
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كيستخدـ اإلنثركبكلكجيكف مفيـك التعددية الثقافية لمداللة عمى جماعات تختمؼ أنماط الحياة 

تعبير عمى لدل كؿ منيا اختبلفا شاسعا عف غيرىا .أما في العمـك السياسية فيستعمؿ ىذا ال

جماعات ذات فركقات كمميزات ممحكظة تعيش في مناطؽ جغرافية محددة كتشكؿ ىذه 

 المميزات الممحكظة قاعدة لقكتيا السياسية 

أما في عمـ اإلجتماع فيي رغبة بعض الجماعات  في المحافظة عمى أكجو الشبو بيف أفرادىا 

مصدر شعكر االفراد بالفخر كالثقة العتقادىـ أف الصفات كالقيـ كالمعتقدات المشتركة نشكؿ 

 Culturalكىناؾ مف يرل أف مصطمح التنكع الثقافي (1)بالنفس كالصحة العقمية كالتماسؾ .

Variation   يشير عمكما لئلختبلفات القائمة بيف المجتمعات اإلنسانية في األنماط الثقافية

 السائدة فييا . 

ذىبي في إطار الديف الكاحد يعني اإلعتراؼ :إف التعدد الم الطائفي والمذىبيالتنوع   -2

بكجكد تنكع في اإلنتماء المذىبي في مجتمع أك دكلة كاحدة مع قبكؿ ما يترتب عمى ىذا التنكع 

مف خبلؼ في الفركع كغيرىا مع الحيمكلة دكف نشكب صراعات مذىبية تيدد سبلمة المجتمع 

في جميع األدياف السماكية كالكضعية كيجب التأكيد عمى أف تعدد الفرؽ كالمذاىب سمة بارزة ,

أما داخؿ الديف اإلسبلمي فقد بدأت المذاىب اإلسبلمية في التككف منذ بداية القرف االكؿ ,

اليجرم كيحكي لنا التاريخ عف نشكء الكثير مف المذاىب كالفرؽ كالمدارس الفقيية كلكف بعضيا 

                                                           
 01/06/2014,  2003,  1989, "التنكع الثقافي في السكداف في الفترة  كماؿ محمد جاه اهلل (1)
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تفائيا , أما الذيف تأصمت مذاىبيـ لـ ينتشر كلـ يكثر اتباعيا مما أدل إلى إنقراضيا أك إخ

 كبقيت إلى يكمنا ىذا ... أىميا :

 السنة بمذاىبيا األربعة : الحنفي , الشافعي , المالكي , الحنفي  -1

 الشيعة بطكائفيا الثبلث : اإلمامية اإلثني عشرية , الزيدية , االسماعيمية  -2

 (1)الخكارج كالمعركؼ منيـ حاليا : اإلباضية  -3

مف يرل أنو ال يمكف إلغاء ىذه المذاىب كلكف مف الممكف اإلتفاؽ عمى القكاسـ  كىناؾ

المشتركة التي تجمع بيف المذاىب اإلسبلمية المتعددة كالتسامح في شتى الفركع الفقيية 

كما يمكننا قكلو أف تعدد المذاىب كخصكصا في الديف فمف ,ككجيات النظر المذىبية األخرل

ضعاؼ الركح المعنكية كخمؽ الفتف  يؤدم إال لتمزيؽ األمة كتفتيت كحدة المجتمع المسمـ كا 

 كالصراعات كالمعارؾ الجدلية كالحركب العبثية كىي عممية ىدـ لكياف األمة كمو .

 :  الديني/ التنكع 3

كىي تعني اإلعتراؼ بكجكد تنكع في اإلنتماء الديني في مجتمع كاحد مع إحتراـ ىذا التنكع 

يجاد صيغ مبلئمة لمتعبير عف ذلؾ في إطار مناسب كقبكؿ ما يترتب عم يو مف إختبلؼ كا 

لمجميع كلعؿ الحضارة االسبلمية كانت مضرب االمثاؿ عمى مدار التاريخ اإلنساني كمو في 

كىناؾ مف يعرؼ التعددية الدينية بأنيا " تختص  بالتعدد في ,استيعاب كاحتراـ التعددية الدينية 

                                                           
 02/06/2014" , , "مفيـك التعددية في فكر اإلماـ الشيرازم يكسؼ العبد اهلل أحمد  (1)
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المناىد المتصمة بو , كما تعني اإلعتراؼ بكجكد تنكع في اإلنتماء الديف كالعقائد كالشرائع ك 

الديني في مجتمع كاحد أك دكلة تضـ مجتمعا أك أكثر مع إحتراـ ىذا التنكع كقبكؿ ما يترتب 

عميو مف خبلؼ في العقائد بالشكؿ الذم يحكؿ دكف نشكب صراع ديني ييدد سبلمة المجتمع 
ينية اإلقرار بمبدأ أف أحدا ال يستطيع نفي اآلخر كبمبدأ كما يتضمف مفيـك التعددية الد(1)

جتناب  المساكاة في ظؿ سيادة القانكف كىك يمتـز بمبدأ حرية التفكير كالتنظيـ كاعتماد الحكار كا 

اإلكراه .ففي ظؿ اإلسبلـ ال تمغى الديانات األخرل كال يحظر كجكد سائر المبادئ كالممؿ , بؿ 

ترؼ بكجكدىـ كتاركا ليـ حرية اإلختيار .يقكؿ اهلل تعالى : " لكـ يخاطبيـ القرآف الكريـ  مع

كىذا ما قاـ بو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لما ظفر بأىؿ بدر ككانكا (2)دينكـ كلي ديف "

مشتركيف لـ يقتميـ بؿ أخذ منيـ الفداء كتركيـ عمى شركيـ فمـ يجبرىـ عمى اإلسبلـ , ككذلؾ 

: "اذىبكا فأنتـ الطمقاء " كلـ يجبرىـ عمى اإلسبلـ ككذلؾ صنع  فعؿ بأىؿ مكة عندما قاؿ ليـ

بأىؿ حنيف .كطكاؿ التاريخ االسبلمي فإف جميع مف يدينكف بديانات أخرل كانكا يعيشكف في 

كيزخر العالـ العربي بالعديد مف الديانات منيا : الييكدية (3)كنؼ الحككمات االسبلمية بسبلـ .

 لديانات كما سيأتي الحقا .كالمسيحية ... كغيرىا مف ا

كنستطيع أف نضيؼ أف التنكع اإلثني في دكلة ما قد يككف تنكعا إيجابيا كقد يككف تنكعا 

التنكع اإلثني اإليجابي : كىك التنكع الذم تعيش في ظمو المجتمعات كتتعايش في فسمبيا .

ىي المجتمعات األكثر إطار التعدد كالتنكع , كتدير ىذا التنكع في إطار المكاطنة كالمساكاة ك 

                                                           
 .نفس المرجع (1)
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نتاجا كتطكرا بعكس المجتمعات المغمقة التي ال تسمح لمتنكع كالتعدد بأف يأخذ حقو  حيكية كا 

 (1)في تحريؾ مسارات الحياة كدفعيا في إتجاه التطكر كالرقي .

التنكع اإلثني السمبي : كىك اإلتجاه الذم ينظر لمظاىرة اإلثنية عمى أنيا مشكمة في حد 

يا مشكمة سياسية تيدد الكحدة الكطنية بحيث تكصؼ بأنيا ال تنحصر فقط في ذاتيا أك أن

الدكؿ المتخمفة فعمى الرغـ مف الحداثة فإف التعدد اإلثني ظاىرة عالمية , كىي تعد تقريبا 

السمة المميزة لدكؿ العالـ كفي سياؽ تصعيدىا لمطالبيا قد تتسبب األقميات في أشكاؿ مف 

 لكحدة الكطنية كاستقرار األكضاع الداخمية .العنؼ السياسي كتيدد ا

كىناؾ مف رجاؿ السياسة مف يعتبر اإلثنية عمى أنيا قابمة ألف تككف قكة انسانية محررة 

 كخبلقة أك تككف مدمرة كعشكائية كذلؾ أف اإلثنية ليست مشكمة بذاتيا إال أف المشكمة تبرز

تتحكؿ إلى سبلح مدمر كخطير  إلى السطح حيث يشاء استخداـ المشاعر اإلثنية كحينيا

 (2)ييدد االستقرار السياسي كربما يعصؼ بمؤسسة الدكلة نفسيا .

كقد يستخدـ البعد االثني ككسيمة لمضغط الخارجي عمى الدكلة التي يعرؼ مجتمعيا تنكعا 

إثنيا مف خبلؿ المطالبة بتحسيف ظركؼ اإلثنيات كتحقيؽ العدالة كالمساكاة بيف كافة 

مع ككذلؾ يمكف أف تمثؿ اإلثنيات مشكمة سياسية في حالة ما إذا كاف ىناؾ مككنات المجت

 غياب في النصكص القانكنية الدستكرية القادرة عمى حماية حقكقيـ الثقافية .
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كقد يسبب التنكع اإلثني السمبي العديد مف الصراعات كالنزاعات االثنية الداخمية بسبب 

عض الحككمات كالتفرقة بينيـ عمى أساس الديف أك السياسات التمييزية التي تمجأ إلييا ب

 المغة أك العرؽ كالتصنيؼ عمييـ في سكؽ العمؿ كالكظائؼ .

 لمطمب الثاني : مفيوم إدارة التنوع اإلثني واستراتيجياتو :ا

تعتبر ظاىرة التنكع اإلثني مف إحدل القضايا اليامة التي طغت إلى السطح في الساحة 

ألخيرة كذلؾ بسبب تزايد نسبيا كتسييسيا كبذلؾ زاد تنافسيا أك تنازعيا الدكلية خبلؿ العقكد ا

حكؿ العديد مف المطالب اإلقتصادية كالسياسية كاإلجتماعية كالثقافية كبذلؾ كجبت إدارتيا 

إدارة ذكية كحميا بأساليب معينة إلحتكائيا لكي تمنع الدكلة النزاع أك تفجر األكضاع بطريقة 

كؿ معرفة في ىذا المطمب ماىية إدارة التنكع اإلثني كما ىي كلذلؾ سنحا,مفاجئة 

 استراتيجيات ىذه اإلدارة ؟ كذلؾ مف خبلؿ فرعيف : 

 الفرع األكؿ : المقاربة المفاىيمية كالمنيجية إلدارة التنكع اإلثني 

 الفرع الثاني : استراتيجيات إدارة التنكع اإلثني 

 : نيجية إلدارة التنوع اإلثنيالفرع األول : المقاربة المفاىيمية والم

يتفؽ أغمب الباحثيف عمى اف إدارة التنكع تعني مجمكعة مف اإلجراءات كالتقنيات كالطرؽ 

التي تستخدـ لمتحكـ بالتنكع اإلثني المكجكد داخؿ الدكلة الكاحدة لمنع كصكؿ ىذا األخير 

البديؿ لمنزاع مف خبلؿ فاإلدارة ىي الحؿ ,لحالة مف النزاع باستخداـ قنكات ككسائؿ قانكنية

كقد ظمت مسألة التنكع تعالد بطرؽ فردية انطبلقا مف قاعدة ,الميارات المستعممة ميدانيا 



 

عامؿ كما تعامؿ كمف خبلؿ النص الدستكرم العمكمي " الناس سكاسية في الحقكؽ 

كالكاجبات إنطبلقا مف منيجية الدمد كاالستيعاب التي سادت  في التعامؿ مع التنكعات 

لبشرية في حيف أغفمت ىذه المقاربة كظيفة الدكلة في حفظ تمؾ الحقكؽ كرعايتيا مف جية ا

كتكظيؼ التنكع في تقكية الفضاء العمكمي لمدكلة مع ما يمثمو ذلؾ مف إبتعاد عف أسطكرة 

مع كجكب إدراؾ مسألة التنكع ,الدكلة المتجانسة قكميا كاجتماعيا كسياسيا مف جية ثانية 

 ارسات العممية كاألطر التفاعمية بجانب إدراكيا قانكنيا كىيكميا .ضمف مسار المم

كيأخذنا مصطمح التنكع اإلثني إلى كجكد تفاعؿ مجمكعة مف الخيرات كالرؤل تنشأ عادة عف 

اإلختبلفات في األصكؿ العرقية أك في الثقافة كالديف أك النكع البيكلكجي كاليكية الجنسية 

رم كلمعالجة ىذا الكـ اليائؿ مف التنكعات مف منظكر كغيرىا مف خصائص التنكع البش

الدكلة لمنع نشكب مظالـ يؤدم إغفاليا إلى نشكء صراعات داخؿ اليكية الكطنية الجامعة 

  (1)فيي تؤدم إلى خمخمة المجاؿ العمكمي كتقكية المجاالت الخاصة بفئات التنكع المختمفة 

أك قانكنية غير كاؼ فغالبا ما   ت دستكرية كاإلكتفاء بالجانب الييكمي المتمثؿ في منظكما

 عمميا . ةتككف ىذه المنظكمة غير مفعم

 الفرع الثاني : استراتيجيات إدارة التنوع اإلثني :

ىناؾ عدة استراتيجيات تتضمف أدكات كسياسات أك آليات لمتعامؿ مع التنكع اإلثني في 

في إدارة اإلختبلؼ فنكعية المطالب  إطار الدكلة الكاحدة , كعمى الدكؿ أف تختار ما يناسبيا
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ىي التي تحدد اآلليات البلـز اتخاذىا لمنع تحكؿ التنكع إلى مصدر لمتكترات ...فما ىي 

 ىذه اإلستراتيجيات ؟.

 : أوال : استراتيجية ىيمنة الدولة

حيث يعد استخداـ الييمنة مف قبؿ الدكلة أحد أكثر األدكات شيكعا إلدارة التنكع لمنع 

ت العرقية في تاريخ دكؿ العالـ كيعرؼ تشيستر كرككر ىيمنة الدكلة بأنيا : " بناء الصراعا

 (1)مؤسسات ذات تحكـ حككمي كفؤ , كفي الكقت نفسو إقامة ما يضمف حماية األقميات "

 كتستخدـ الدكلة في ىيمنتيا العديد مف اآلليات مف بينيا :

جراءات قصرية كذلؾ لتأكيد حؽ كتككف باستخداـ ا  Subjectionسياسة اإلخضاع :  -1

الجماعة الحاكمة سكاء أكانت أقمية أك أغمبية , في تقرير مستقبؿ الببلد , دكف السماح بأية 

 تنازالت لمجماعات العرقية .

: حيث تمجأ الدكؿ المييمنة لعزؿ   Isolutionسياسة عزؿ الجماعات المناضمة :  -2

متميزة منفصمة كربما ىذا ما حدث بالفعؿ الجماعات العرقية المناضمة في أطر سياسية 

 بالنسبة ) ليكنيتا في أنغكال ( 

حتكاء التنكع المؤدم لمصراع  Avoidanceسياسة عزؿ اإلجتناب :  التي تككف بتطكيؽ كا 

العرقي كذلؾ عف طريؽ  إبعاد الدكلة عف المكاجيات المباشرة بيف الجماعات مثؿ فرض 
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زبي , كليذا تفسر استراتيجية ىيمنة الدكلة بأنيا نظاـ الحزب الكاحد أك النظاـ البلح

 استراتيجية دفاعية .

 ثانيا : استراتيجية الفيدرالية والكميونات العرقية : 

تمثؿ ىذه اإلستراتيجية أحد أىـ االستراتيجيات المعتمد عمييا لفض االشتباكات بيف 

فيدرالية نظاـ سياسي يقـك الجماعات أك بيف ىذه الجماعات كبيف السمطة المركزية .كتعتبر ال

عمى إتحاد مركزم عمى أساس جغرافي أك إثني بيف مقاطعتيف أك إقميميف أك أكثر , حبل 

لبعض المشكبلت المرتبطة بكجكد أعراؽ  كقكميات كطكائؼ متباينة األىداؼ كالمصالح 

 داخؿ الدكلة الكاحدة .فيي تحفظ مف جية كحدة الدكلة ككيانيا السياسي كمف جية أخرل

تمنع المقاطعات أك األقاليـ نصيبيا مف السمطة كالثركة كالتمثيؿ السياسي كاألقاليـ تشارؾ 

 (1)بقسطيا في الحككمة المركزية , كما تضمف الفيديرالية االحتراـ التاـ لمتنكع اإلثني 

كالدكلة الفيديرالية ىي دكلة كاحدة ,كبالتالي تقطع الطريؽ عمى قياـ حككمات استبدادية 

كيانات دستكرية متعددة لكؿ منيا نظاميا القانكني الخاص كاستقبلليا الذاتي ,  تتضمف

 (2)كتخضع لمدستكر الفيديرالي باعتباره المنشئ بيا كالمنظـ لبنائيا القانكني كالسياسي 

الفيدرالية عمى أخطار ضمنية ألنيا تجعؿ السياسة أكثر تجزئة مف كجية نظر  تتضمف كقد

ديرالية ىي الخطكة األكلى نحك اإلنفصاؿ , حيث أنيا تكسب رابطة بعض الباحثيف أف الفي
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( , 2005أكتكبر 10, )محاكلة لبمكرة تطكرات جارية , العدد  مجمة قضايا, "الفيدرالية كالنظـ االتحادية , حاـز اليكسفي (2)

 .8ص



 

, شرعية مف خبلؿ حماية المغة كالثقافة كالديف  Nation State Hoodsالدكلة القكمية 

 (1)مثؿ كجكد دستكر خاص بيا كحككمة أك مكرد كعمـ 

كتمؾ : فيي عبارة عف إقامة أقاليـ عرقية  Communizationالكميكنات العرقية :  -2

القاعدة لمكميكنات في سكيسرا بمعنى تفكيض السمطة عمى أساس قاعدة إقميمية عرقية لكؿ 

الكنتكنات  منيا شكؿ مصغر مف أشكاؿ السيادة كيسمح بقدر غير متساكم مف العبلقات بيف

 .(2)المختمفة  كالحككمة المركزية 

 ثالثا : استراتيجية الديمقراطية التوافقية وتقاسم السمطة :

عتبر إحدل اإلقترابات الكمية إلدارة الصراع العرقي سكاء عمى المستكل المركزم لمسمطة كت

في الدكلة أك عمى المستكيات الفرعية أك المحمية كتقكـ الديمقراطية التكافقية عمى قبكؿ 

التنكع اإلثني مع ضماف الحقكؽ كالحريات كاليكيات كالفرص بالنسبة لمجميع ىذا فضبل عف 

ت السياسية كاإلجتماعية لتمؾ الجماعات التي تتمتع بمزايا المساكاة بدكف خمؽ المؤسسا

المككنات الرئيسية لمديمقراطية التكافقية : حككمة ائتبلفية ك الحاجة لئلستيعاب القيرم .

حكـ ذاتي ,مكسعة تضـ األحزاب السياسية التي تمثؿ األقساـ الرئيسية لممجتمع التعددم 

بحيث تختص كؿ منيا بمعظـ شؤكنيا الخاصة .تمثيؿ نسبي  لمجماعات كفؽ قكاعد محددة

                                                           
(1) ethenicity and governance in the third World.ashgatem.UK.2001,P P 37-     
التجربة الماليزية في إدارة المجتمع متعدد األعراؽ كالدركس المستفادة لممنطقة العربية , , حسيف عبد الكاحد , كفاء لطفي  (2)

رة , كمية االقتصاد كالعمـك السياسية , مذكرة ماجيستير , جامعة القاى دراسة لحالتي :الزنكج في السكداف كاألكراد في العراؽ
 . 41, ص 2009,



 

كقكاعد لمتكظيؼ كاإلتفاؽ يطبؽ مف قبؿ مؤسسة الدكلة .حؽ األقميات في اإلعتراض 

 :  (1)دستكريا . كثمة ثبلثة شركط أساسية لكي يعمؿ النمكذج التكفيقي 

فرض بناء أمة أال تككف الجماعات المتناحرة لدييا خطة بدمد اآلخريف أك استيعابيـ ب .1

حيث أف صراع القكميات في مثؿ ىذه الظركؼ يمثؿ مباراة صفرية , ال مجاؿ فييا 

 لمتكافؽ .

عمى القادة السياسييف أف يتبنكا نكعا مف الفكر , يقـك عمى اإللتزاـ باالستقرار السياسي  .2

 كاإلقتصادم لببلدىـ كأقاليميـ دكف حاجة لسيطرة كىيمنة الدكلة .

ت التحمي بثقافة كتفيـ مزايا الحكـ الذاتي كالقدرة عمى التكفيؽ عمى قادة الجماعا .3

 كالمساكمة .

 سياسات منع الخالفات والصراعات العرقية في المجتمع المتنوع أو المتعدد :

 :  Genocideاإلبادة الجماعية : -1

ر يقصد باإلبادة الجماعية قتؿ العنصر أك السبللة لكف في سياؽ التطكر أصبح المفيكـ يشي

إلى عممية قتؿ منظمة لجماعة عرقية ما أم كاف مفيكميا ,أك تدمير ىذه الجماعة بشكؿ 

غير مباشر مف خبلؿ القضاء المدركس عمى المقكمات التي تسمح بإعادة نمكىا كتككينيا 

جتماعيا . كقد ذىب خبراء القانكف الدكلي إلى أف ارتكاب ىذه الجريمة سكاء (2)بيكلكجيا كا 

رة مباشرة اـ بالتحريض عمييا أـ بالتآمر عمى ارتكابيا سكاء أثناء السمـ أكانت جريمة بصك 

                                                           
 42.43المرجع نفسو ص ص  (1)
 23محمكد أبك العينيف , المرجع السابؽ , ص  (2)



 

 09أـ الحرب ىي جرائـ ضد الجماعة كأشار نص  اتفاقية منع الغبادة األمـ المتحدة 

 : نعني باإلبادة الجماعية أم مف األفعاؿ التالية :  1948ديسمبر 

 ,بأعضاء الجماعة  إلحاؽ أذل جسمي أك ركحي خطير,قتؿ أعضاء مف الجماعة  -

 ,إخضاع الجماعة عمدا لظركؼ معيشية يراد تدميرىا المادم كميا أك جزئيا  -

كعادة ال تنجح اإلبادة الجماعية في تحقيؽ أىدافيا ألف ما تخمفو ىذه األحداث مف  -

  (1)الضحايا تبقى عالقة , في األذىاف عبر عدة أجياؿ 

اعة عرقية كاممة مف مكطنيا األصمي النقؿ اإلجبارم لمسكاف : كيقصد بيا نقؿ جم -2

لتعيش في مكاف آخر , كتعتبر عمميات النقؿ اإلجبارم لمسكاف في الغالب جزءا مف 

سياسات تكسعية أك ردا عمى إدراؾ الدكلة لمتيديد بالصراع العرقي كمخاطره أك رغبة إعادة 

نيي الصراع العرقي إال تشكيؿ الديمغرافيا السكانية في المنطقة , إف استخداـ ىذه االداة ال ي

مؤقتا , كمف األمثمة التي استخدمت فييا ىذه األداة كانت في األراضي الفمسطينية المحتمة 

 حيث ال تزاؿ قضية حؽ عكدة البلجئيف مكضكعا مؤجبل .

تقرير المصير : ) التقسيـ أك اإلنفصاؿ ( : يسمح لمجماعات باإلنفصاؿ إذا كصمت  -3

ايش في إطار الدكلة الكاحدة .كعمكما يعتبر حؽ تقرير المصير إلى درجة مف استحالة التع

لؤلمـ كالشعكب بمثابة المرجعية السياسية كالقانكنية لعمميات التقسيـ كاإلنفصاؿ كيعني مبدأ 

حؽ تقرير المصير لؤلمـ كالشعكب بمثابة المرجعية السياسية كالقانكنية لعمميات التقسيـ 

                                                           
"التعدد العرقي مف التنازع إلى التناغـ )النمكذج الماليزم , النمكذج األمريكي " مركز التنكع  محمكد محمكد عبد العاؿ (1)
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المصير , حؽ الجماعة اإلقميمية في تقرير كضعيا كاإلنفصاؿ كيعيف مبدأ حؽ تقرير 

السياسي داخميا كخارجيا ككذلؾ متابعة تطكرىا اإلجتماعي كاإلقتصادم بحرية تامة دكف 

فيك مف الحمكؿ السياسية لتكفير الحرية , (1)تدخؿ خارجي أك إكراه مف جانب أم قكة أخرل 

تمثؿ باإلستقبلؿ , الحكـ الذاتي لمشعب المضطيد انطبلقا مف مبدأ حؽ تقرير المصير كالم

 .أك الفيدرالية بكؿ أشكاليا اإلدارية كالقكمية 

يعتبر اإلندماج    Integration and assimlationاإلندماج كاالستيعاب :  -4

كاالستيعاب إحدل أدكات إدارة التنكع اإلثني فيما يسعياف إلذابة الخبلفات كاستيعابيا حيث 

أما االستيعاب فيستخدـ ,مؽ ىكية كطنية مشتركة لممجتمع كالدكلةيستخدـ اإلندماج أساسا لخ

في األساس عند الحديث عف خمؽ ىكية ثقافية مشتركة مف خبلؿ استخداـ بكتقة العصر 

Melting  حيث تتبناه الجماعات القكية تجاه الجماعات الفرعية أك الضعيفة الستيعابيا

ثؿ : االستيعاب الثقافي كالمؤسسي كالمادم كىناؾ عدة أنماط لسياسة االستيعاب كالدمد , م
 كىذا الجدكؿ يكضح ما سبؽ كأشرنا إليو : (2)

 : جدكؿ أنماط سياسة اإلستيعاب : 02الجدكؿ رقـ 

 أنمػػػػػػػػػػاط سياسػػػػػػػػػػة االستيػػػػػػعاب

 استيعاب مؤسسي  استيعاب مادم استيعاب ثقافي 

                                                           
, ص  1994, العدد الخاص "  مجمة الدراسات االفريقية, التعددية العرقية كمستقبؿ الدكلة االثيكبية "  محمكد أبك العينيف (1)

 201-199ص 
 , المرجع السابؽ .محمكد محمكد عبد العاؿ (2)
 



 

كيقصد بو تذكيب الثقافات 

إطار الثقافة المتميزة في 

الخاصة بالجماعة السائدة ففي 

الغالب يفضؿ مؤيدك ىذه 

السياسة خفض حجـ 

االختبلفات بيف الكيانات العرقية 

مؤكديف عمى أف النظاـ يمتمؾ 

مف األدكات ما يؤىمو لتحقيؽ 

 ذلؾ النمط مف االستيعاب 

كالذم ييدؼ إلى صير اليكيات 

العرقية داخؿ ىكية قائمة بالفعؿ 

ديدة كقد يرل بعض أك ىكية ج

الباحثيف في ىذا الصدد أف أحد 

مؤشرات نجاح ىذا النمط ىك 

ازدياد التزاكج بيف الجماعات 

العرقية بعضيا البعض عمى 

نحك يؤدم إلى تآكؿ الحدكد بيف 

 ىذه الجماعات كمف ثـ زكاليا .

كالذم يقصد بو إنشاء مؤسسات 

سياسية كأيضا إجتماعية يتشارؾ 

مختمؼ فييا كؿ االفراد مف 

الجماعات عمى أسس غير 

 عرقية 

, 1المصدر : محمد ميدم عاشكر , التعددية اإلثنية في جنكب إفريقيا , )القاىرة : مكتبة أكاديمية الفكر الجماىيرم , ط 
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 : جدكؿ يكضح سياسات الدكلة تجاه دمد األقميات العرقية : 03الجدكؿ رقـ 

 السياسات  اداإلقتص الثقافة  اإلتجاه العاـ

 االمتصاص 

 

 

اندماج اجتماعي كسكني طبقا  -

 لمطبقات 

تعميـ اصبلحي لمغة كالثقافة  -

 السائدة.

 سيكلة الكصكؿ لمتعميـ الجامعي  -

 اعتماد مالية لمتطكير  -

 برامد صحية كترفييية  -

 تدريب في العمؿ  -

 القكانيف المضادة لمتميز  -

حقكؽ مدنية كسياسية  -

 مضمكنة 

زاب تعزيز انتقائي لبلح -

السائدة كالمناصب 

 الحككمية 

مصالح مجمكعات  -

 االقميات .



 

 التعددية

 

 

 

حماية االختبلفات الثقافية  -

 كالدينية 

 التعميـ كاالعبلـ بعدة لغات  -

تأىيؿ اجتماعي كاقتصادم  -

 لممجمكعة 

تمثيؿ لممجمكعة في  -

الكظائؼ الخاصة كالعامة 

. 

مجمكعة االحزاب السياسية  -

 كالمجمكعات المستفيدة 

مثيؿ المجمكعات في ت -

المجالس الشرعية 

 كاالئتبلفات الحاكمة .

 المشاركة في السمطة 

 

 

 

 

 فصؿ سكني كاجتماع  -

 مدارس كاعبلـ منفصؿ 

 مدارس كاعبلـ منفصؿ  -

معاىد عممية منفصمة أك تحديد  -

أعداد المقبميف مف المجمكعات 

 الككمينكنية 

األنشطة االقتصادية تنظـ  -

 ككميكنا 

خؿ الخدمات تككف دا -

 الككميكف 

أعداد محددة لممجمكعات  -

في الكظائؼ العامة 

 كالخاصة

األحزاب السياسية  -

لممجمكعة كالمجمكعات 

 المستفيدة

ضماف المشاركة في  -

 جيات اتخاذ القرار 

حؽ الفيتك لمكميكف عمى  -

السياسات المؤثرة عمى 

 المجمكعة .

استقبلؿ بالمياـ االدارية  -

الخاصة بالخدمات العامة 

. 

: محمكد محمد عبد العاؿ , التعدد العرقي مف التنازع إلى التناغـ ) النمكذج الماليزم , النمكذج األمريكي (مركز المصدر 

 التنكع لمدراسات 

 المطمب الثالث : مفيوم العالم العربي وأىم سماتو : 

 الفرع األكؿ :مفيـك العالـ العربي 

رات المتتالية لمعرب مف شبو الجزيرة ىك ذلؾ الكياف البشرم الذم كضعت لبناتو األكلى اليج

العربية إلى المناطؽ المحيطة بيا كذلؾ نتيجة تغير الظركؼ المناخية كلما جاء الفتح 

اإلسبلمي أعطى مكجات اليجرة دفعة قكية كمف بيف العكامؿ التي ساعدت عمى ظيكر 



 

لى امتزاج في المغة العالـ العربي ىك التزاكج بيف الكافديف كسكاف الببلد األصمييف مما أدل إ

كعربية كسكمرية  المتمازجة عبر التاريخ مف سامية كحامية (1)كالديف كالعادات كالتقاليد 

فريقية كآسيكية كقد تمت  كبابمية كآشكرية كفينيقية ككمدانية كأكادية كآمكرية ككنعانية كبربرية كا 

ف شبو الجزيرة العربية بفعؿ ىجرات متعددة خبلؿ جميع العصكر بيف أقاليـ العالـ العربي فم

,  (2)إلى الشاـ كمصر كالسكداف كشماؿ إفريقيا كبذلؾ نشأت اقاليـ ليا مزاياىا الخاصة 

 9.95مميكف كمـ مربع منيا حكالي  1336كتقدر المساحة التي يستقر فييا العرب حكالي 

كتقـك عمى ىذه  (3)في جنكب غرب قارة آسيا  3.73في شماؿ ككسط قارة افريقيا ك 

( في قارة %31.9مميكف نسمة ) 260.2دكلة مستقمة كيقطنيا حكالي  22مساحة حكالي ال

 (4)( في إفريقيا . كيتميز بعدة خصائص يمكف إجماليا في النقاط التالية : %68.1آسيا ك )

المكقع الجغرافي االستراتيجي حيث يجعؿ دكلو حاكمة عمى مياه اقميمية كشكاطئ طكيمة  -

لجنكبي كالشرقي لمبحر األبيض المتكسط , كجميع السكاحؿ تمتد عمى طكؿ الجانب ا

إلى أجزاء مف سكاحؿ  باإلضافةالمحيطة بالبحر األحمر كالساحؿ الغربي لمخميد العربي 

 المحيط اليندم كبحر العرب .

                                                           
نظـ السياسة العربية , قضايا االستمرار كالتغير , بيركت:مركز دراسات الكحدة العربية , , نيفيف مسعد , عمي الديف ىبلؿ (1)

 . 34الطبعة الرابعة , ص
مركز دراسات الكحدة العربية , طبعة أكلى  :, المجتمع العربي المعاصر , بحث استطبلعي اجتماعي ,بيركت  حميـ بركات (2)
 . 28ص 1984,
 .15, ص  1984طف العربي , دراسة جغرافية ,االسكندرية : منشػأة المعارؼ , , الك  صبلح الديف الشامي (3)
, األمف العربي  المقكمات كالمعكقات , الرياض : أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية , الطبعة  محمد األميف البشرم (4)

 .13, ص2000األكلى ,



 

سيطرة العالـ العربي عمى الكثير مف المضايؽ البحرية كالخمجاف منيا :قناة السكيس ,  -

بؿ طارؽ , مضيؽ ىرمز , خميد العقبة , خميد البحريف , باب المندب , مضيؽ ج

يحتضف عدد مف أكبر االنيار ذات المياه العذبة الغنية كالصالحة لمشرب , خميد عماف 

يممؾ العالـ ,كالنقؿ كالزراعة كتكليد الطاقة , نير النيؿ , دجمة كالفرات , نير األردف 

تتكفر لدييا ,ألؼ كمـ مربع  700 العربي أراضي صالحة لمزراعة ال تقؿ مساحتيا عف

مياه الرم المطرم كالنيرم كالجكفي , مما يجعمو قادرا عمى تكفير غذاء لجميع سكاف 

يتميز بالتنكع المناخي كالزراعي ككفرة المياه  ,العالـ مف المنتجات الزراعية كالحيكانية

ثركات معدنية كالمراعي الطبيعية كالثركات الحيكانية .تختزف أراضي العالـ العربي 

( مميكف طف كيبمغ إحتياطي 10600كنفطية كبيرة إذ يقدر إحتياطي الحديد حكالي )

مف احتياطي  % 53.2ألؼ مميكف برميؿ أم ما يعادؿ  400النفط المكتشؼ حكالي 

 النفط العالمي .

 :  الفرع الثاني : أىم سمات العالم العربي

 لعناصر المشتركة أىميا : تشترؾ الدكؿ العربية في مجمكعات مف السمات كا

الخبرة االستعمارية : فما عدا حاالت معدكدة خضعت معظـ الدكؿ العربية لمختمؼ  -1

أنكاع السيطرة االستعمارية كأساليبيا كما انيا تعد حديثة العيد بالتخمص مف تمؾ السيطرة 

لسمبية عمى مف الناحية الرسمية , كقد تركت ىذه الخبرة االستعمارية العديد مف اآلثار ا



 

فالقكل االستعمارية كانت سببا في تقكية , (1)الصعيد السياسي كاإلقتصادم كالثقافي 

االنتماءات الفرعية حيث قاـ االستعمار قبؿ االستعمار قبؿ انسحابو مف الدكؿ التي احتميا 

 برسـ الحدكد بيف تمؾ الدكؿ دكف مراعاة التركيبة اإلثنية كما قاـ بتسميـ السمطة إلى نخب

اثنية أقمية مما سبب الصراع بيف المجمكعات العرقية المختمفة التي رأت أف ذلؾ اجحاؼ 

في حقيا كنكع مف التكاطؤ مع المستعمر إذ تحكلت تمؾ النخب إلى ما يشبو مستعمر جديد 
(2) 

التبعية : كىك مفيكـ حديث ظير بعد انقضاء العبلقات االستعمارية في صكرتيا  -2

 لتبعية مفيكما ذا شقيف :أكليما : شؽ العبلقات : حيث تصير التبعية ىيالتقميدية , كتعد ا

 المكقؼ الذم تككف فيو اقتصاديات مجمكعة معينة مف الدكؿ مشركطة بنمك كتكسع اقتصاد 

ثانييما : شؽ المؤسسات : حيث تصير التبعية إلى تكييؼ البناء الداخمي لمجتمع معيف 

فمعظـ الدكؿ , (3)يكية القتصادات قكمية محددة أخرل بحيث يعاد تشكيمو كفقا المكانات بن

العربية ىي دكؿ تابعة لمغرب اقتصاديا كحتى المدخؿ الثقافي مدخبل مناسبا لخمؽ عبلقة 

فأغمب الدكؿ العربية ىي دكلة محددة المكارد أك ,محدكدية المكارد  ,التبعية ثـ تكريسيا 

اردىا كىي تتكزع عمى مجمكعات بتعبير أدؽ ىي دكؿ محدكدة القدرة عمى تكظيؼ مك 

مجمكعة الدكؿ المصدرة لمنفط : كىي دكؿ يعتمد إقتصادىا إعتمادا شبو كمي  -أساسية :أ
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عمى مكرد ىك بطبيعتو قابؿ لمنفاذ مما يجعميا عرضة ليزات عنيفة في حالة التأثر بتذبذب 

 ؿ أزمة لككيربي األسعار العالمية لممادة الخاـ كمف بينيا دكؿ الخميد العربي كليبيا قب

مجمكع الدكؿ متكسطة التطكر : كالمتنكعة اليياكؿ االنتاجية كالصادرات كالمدينة في  -ب

الكقت نفسو كتتميز ىذه الدكؿ باعتمادىا أساسا عمى القطاع الزراعي , مع كجكد قطاع 

صناعي قكامو تصنيع المكاد الغذائية كالمبلبس مف دكف المعدات كآالت النقؿ التي تعد 

فمثبل ارتفعت نسبة صادرات تكنس مف (1)شرا ميما مف مؤشرات التقدـ اإلقتصادم .مؤ 

 مف إجمالي صادراتيا . % 9إلى  %0المعدات كآالت النقؿ مف 

كما تعاني دكؿ ىذه المجمكعة مف المديكنية الخارجية كأف الدكؿ العربية المنضكية في 

بمغت مديكنية كؿ مف مصر 1995إطارىا ىي مف أعمى الدكؿ العربية مديكنية ففي عاـ 

مميار  223147مميار دكالر,  32مميار دكالر , 343116كالجزائر كالمغرب عمى التكالي :

مجمكعة الدكؿ الميمشة : التي تعتمد عمى تصدير المكاد األكلية الزراعية  -ج,(2)دكالر 

الدكؿ مف  الصكماؿ كتنبع المعضمة التي تكاجييا ىذه –كمف نماذج ىذه الدكؿ : السكداف 

اضطرارىا بمضاعفة المعركض مف انتاجيا لمكاجية احتياجاتيا مف العممة الصعبة في 

 الكقت الذم يتراجع فيو الطمب عمى المكاد األكلية الزراعية 

فالدكؿ العربية ال زالت تجتاز مرحمة مف  ,المعاناة مف مشكبلت المرحمة اإلنتقالية كأزماتيا  

يعبر عنو بالمرحمة اإلنتقالية تكاجو في عضكنيا مختمؼ مراحؿ تطكرىا السياسي الذم 
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أزمات التنمية السياسية فيناؾ أزمة اليكية , بمعنى التشرذـ الثقافي كالعجز عف التكامؿ 

كأزمة التغمغؿ : بمعنى قصكر الدكلة عف فرض سيطرتيا المادية , الكطني في إطار كاحد 

اركة : بمعنى عدـ إنخراط قطاعات عريضة أزمة المش,كتطبيؽ قكانينيا في مختمؼ أنحائيا 

 مف المكاطنيف في اإلسياـ في عممية صنع القرار لنقص في المؤسسات أك لعدـ فعاليتيا .

كأزمة التكزيع : بمعنى انتقاء العدالة في تقسيـ منافع التنمية كأعبائيا سكاء بيف  -

تي كمحصمة لمختمؼ أزمة الشرعية : التي تأ المكاطنيف أكبيف األقاليـ , كىناؾ أخيرا

رفض المحككميف لئلنصياع الطكعي ألكامر السمطة ف األزمات السابقة كتعبر ع

 (1)السياسية .

 المبحث الثاني : طبيعة وخصوصية التنوع اإلثني في العالم العربي محاولة لمفيم والتفسير :

الجنكب إلى  إف العالـ العربي الممتد مف البحريف شرقا كحتى المغرب غربا كمف السكداف في

سكريا في الشماؿ يحتكم مجمكعة كبيرة كمتنكعة مف القكميات كالطكائؼ كاألدياف كاإلثنيات 

فديننا يقسـ سكاف المنطقة إلى مسمميف غالبيتيـ مف السنة ,عمكما منذ فجر التاريخ 

يف باضية كاإلسماعيمية كالعمكييف كالبيائيضافة إلى طكائؼ الشيعة كالدركز كالزيدية كاإلباإل

كأتباع ديانات أخرل , كينقسـ ىؤالء بدكرىـ إلى مسيحييف بمختمؼ طكائفيـ كييكد كصائبة 

أما قكميا : فينقسـ السكاف إلى ,كأيزيدية كزرادشتية كديانات قبمية زنجية في جنكب السكداف 

يرانييف كأمازيغ كأكراد كييكد كقبائؿ زنجية كآرمف كآرامييف كسرياف كتركماف كشركس  عرب كا 
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(1)تراؾ كنكبييف .كا
( منيـ مف    كمف المعركؼ أف غالبية سكاف العالـ العربي كحكالي )، 

إال أف النسبة ,الناطقيف بالمغة العربية كيدينكف باالسبلـ دينا كيتخذكف مف السنة مذىبا 

( تضـ في ثناياىا قكميات كأدياف كطكائؼ ميمة بعضيا يشكؿ غالبية عمى %20المتبقية )

لمكجكدة فيو مثؿ الشيعة في كؿ مف العراؽ كالبحريف , كبعضيا أقميات ميمة مستكل البمد ا

كمؤثرة مثؿ األمازيغ في بعض دكؿ المغرب العربي , كاألكراد في العراؽ كالشيعة في لبناف 

فما ىك كاقع التنكع اإلثني في العالـ كما ىي طبيعتو كأىـ , كالقبائؿ الزنجية في السكداف 

سنحاكؿ في ىذا المبحث التطرؽ بشكؿ مفصؿ إلى كاقع ىذا التنكع  خصكصياتو ؟ كلئلجابة

 اإلثني الكبيرفي العالـ العربي مف خبلؿ ثبلث مطالب : 

 المطمب األكؿ : طبيعة التنكع اإلثني في العالـ العربي 

 المطمب الثاني : خريطة المجتمع العربي عرقيا كالمككنات الدينية كاإلثنية لدكلو 

 الخصكصية اإلثنية في العالـ العربي. المطمب الثالث :

 : المطمب األول : طبيعة التنوع اإلثني في العالم العربي

 تنقسـ األقطار العربية مف حيث درجة التنكع اإلثني إلى ثبلثة أقساـ :

 % 15( األقطار األشد تجانسا : كىي األقطار التي تقؿ فييا نسبة الجماعات اإلثنية عف 1

 طر , السعكدية , االردف , مصر , ليبيا , تكنس ( كىي ستة أقطار : )ق
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فالغالبية العظمى مف السكاف شديدة التجانس إثنيا فيـ عرب لغة كثقافة , مسممكف دينيا , 

 سنيكف مذىبا كساميكف , حاميكف السبللة .

(  األقطار األقؿ تجانسا األكثر تنكعا : كىي األقطار التي تزيد فييا نسبة الجماعات 2

مف مجمكع السكاف األصمييف كتشمؿ : لبناف , العراؽ , اليمف , مكريتانيا  %25ة عف اإلثني

 (1), السكداف , المغرب , فمسطيف ( 

التقسيـ الثاني : كىناؾ مف يصنؼ العالـ العربي مف حيث الكحدة أك التنكع المذىبي 

 كالعرقي فنجد : 

زائر , المغرب , تكنس , ليبيا , : مثؿ الج البمدان التي بيا وحدة مذىبية وتنوع عرقي -1

مكريتانيا , كغيرىا .. حيث ال تكاد تجد مذىبا غير أىؿ السنة, إال أف الغرب يدفع كيشجع 

المطالب العرقية الف تمؾ المجتمعات متعددة عرقيا , كعمى رأسيا المطالب األمازيغية 

جتمع المكريتاني , أك كالبربرية في الجزائر كالمغرب كتكنس كليبيا أك مطالب السكد في الم

مطالب أىؿ سيناء , الذيف يكادكف يعتبركف أنفسيـ شعب سيناء كينظركف باستقبللية متزايدة 

 عف مصر األـ .

: كىي دكؿ الخميد العربي ) الككيت ,  البمدان التي بيا وحدة عرقية وتنوع مذىبي -2

تأجيجا لمخبلفات   البحريف , السعكدية , العراؽ ( حيث نجد انو في السنكات األخيرة

المذىبية كتصعيدا لممطالب الحقكقية السياسية كلعؿ اإلصطداـ النسبي الشيعي ىك األبرز 
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في ىذا الصراع الطائفي أك اإلصطداـ االسبلمي ك المسيحي , في مصر بيف المسيحييف 

 كاألقباط 

ي بيا تقريبا العراؽ , الت –لبناف  –: نجد سكريا  البمدان التي بيا تنوع مذىبي وعرقي -3

جميع الطكائؼ المذىبية مف شيعة كسنة كعمكية كدركز كمسيحييف كأرثذككس كأرمف كأتراؾ 

كأكراد كلعؿ صكرة الحرب االىمية التي دمرت لبناف , ىي أقرب صكرة لؤلذىاف حكؿ مآؿ 

 (1)االمكر لك انفجرت كؿ تمؾ التكتبلت الطائفية كالعرقية في أم مجتمع عربي .

 : خريطة المجتمع العربي عرقيا والمكونات الدينية واإلثنية لدولو : المطمب الثاني

تنقسـ خريطة المجتمع العربي عرقيا كدينيا إلى عدة طكائؼ كأقميات تختمؼ عف الغالبية 

العربية المسممة السنية مذىبا كسامية حامية السبللة كىناؾ جماعات لغكية غير عربية 

ت أك طكائؼ اسبلمية غير سنية , كأقميات متعددة كأقميات دينية غير إسبلمية كأقميا

 كلكي نأخذ نظرة عميقة عف ىذا العنصر سنتناكلو مف خبلؿ فرعيف ,اإلختبلؼ مع األغمبية 

 الفرع األكؿ : خريطة المجتمع العربي عرقيا كدينيا .

 الفرع الثاني : المككنات الدينية كاإلثنية لدكؿ العالـ العربي .

 ة المجتمع العربي عرقيا ودينيا .الفرع األول : خريط

 يتككف العالـ العربي مف عدة مجمكعا ت يمكف حصرىا في مايمي:
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 الجماعات المغوية غير العربية :  -(1

مف مجمؿ سكاف الكطف العربي مثؿ األكراد  % 13يبمغ حجـ ىذه الجماعات المغكية حكالي 

كغيرىـ , منيـ مف تكاجد قبؿ الفتح كاسرائيؿ كالبربر كالقبائؿ الزنجية كالتركماف كالشركس 

االسبلمي العربي مثؿ األكراد كاآلشكرييف , كالسرياف  الذيف لـ يتـ تعريبيـ  كىناؾ جماعات 

كفدت إلى العالـ العربي في القرنيف التاسع عشر كالعشريف مثؿ الشركس كاآلرمف كالييكد 

 (1)الغربييف كسنتناكؿ ىذه الجماعات بشيء مف التفصيؿ . 

األكراد : كىـ مسممكف سنيكف , أقمية منيـ شيعية , يسكنكف شرؽ ىضبة األناضكؿ ,ال  -1

يكجد عدد دقيؽ لحجميـ السكاني لكف تشير الدراسات أف ثمثي األكراد , يعيشكف في الكطف 

األرمف : كىـ أقمية لغكية دينية كافدة لمكطف العربي , تنتمي  -,(2)العربي )سكريا , العراؽ ( 

ى المغات اليندكأكركبية , مكطف األرمف األصمي , أرمينيا جنكب القكقاز , يعيش لغاتيـ إل

األرمف في سكريا , لبناف , العراؽ , فمسطيف , األردف , مصر , يتحدث األرمف العربية كمغة 

األراميكف كالسرياف : ىذه جماعات أصمية في الكطف العربي السريانية مف  -,ثانية كثالثة .

ة كاألرامية شكؿ مف أشكاؿ المغة السريانية , انحسرت ىذه المغة بعد عمميات المغات السامي

 األسممة كالتعريب كأصبحت مقتصرة عمى الكنائس الشرقية يعيشكف في سكرا كالعراؽ .
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التركماف كالشركس : كىـ جماعات كافدة مكطنيا االصمي الحدكد : الركسية , التركية ,  

األتراؾ : ىـ  -(1)طراؼ الصحراكية لببلد الشاـ كشرؽ األردف كطنتيـ الدكلة العثمانية في األ

اإليرانيكف : يتحدثكف المغة  -مف بقايا الدكلة العثمانية كليس ليـ كزف إثني في العالـ العربي 

الييكد الغربيكف : ىـ أقمية كافدة ك أكثرية في  -الفارسية يتكاجدكف في الككيت كالبحريف .

القبائؿ الزنجية : تتركز ىذه القبائؿ في السكداف كمكريتانيا  -.فمسطيف يتكممكف العبرية 

النكبيكف : يسكنكف في جنكب مصر كىـ مسممكف كلكف لـ يتـ  -يتحدثكف ليجات محمية .

البربر : مف أكبر الجماعات المغكية غير العربية يسكنكف ببلد المغرب يتحدثكف  -تعريبيـ .

  (2)رة العربية اإلسبلمية األمازيغية كليـ إسياـ فعاؿ في الحضا

 الجماعات الدينية غير االسالمية :  -(2

مجمكعات رئيسية كتنقسـ ىذه  4المسيحيكف : ينقسـ المسيحيكف في الببلد العربية إلى  -

 –المجمكعات إلى جماعات فرعية كىي :اليكناف الرـك األرثذككس : نجدىـ في : فمسطيف 

ساطرة :مكجكديف في العراؽ كسكريا .الكاثكليكية العراؽ .الن –مصر  –األردف  –لبناف 

 الييكد : ىـ أقمية عددية في الببلد العربية كلكنيـ أكثرية في فمسطيف . -المنتسبة .

  الديانات التكفقية غير السماكية : الصائبة : طائفة ييكدية نصرانية يمارسكف سنة

نية أصكليـ كردية كيستخدمكف المعمكدية متكاجدكف في العراؽ .اليزيدية : طائفة دينية كث
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البيائية : ىي ديانة تكليفية بيف الديانات  ,العربية في عبادتيـ متكاجدكف في العراؽ 

 السماكية كاليندية كالفارسية كالكحي لدييـ مستمر يسكنكف في فمسطيف كلبناف كالعراؽ .

سخ أركاح األجداد كيمثؿ الديانات القبمية الزنجية : كلدييـ لكؿ قبيمة إلو أعظـ كيؤمنكف بتنا -

 الزعيـ السياسي لمقبيمة الزعيـ الديني كتنتيي سمطتو بانتياء قبيمتو .

الشيعة : كىـ المشايعكف لعمي بف أبي طالب خبلفيـ الطوائا اإلسالمية غير السنية : 

األساسي مع السنة في مسألة اإلمامة كاختمفكا في العبادات كالطقكس الدينية عف السنة 

العراؽ كلبناف كاليمف كأقطار الخميد العربي . الزيدية : ىذه الفرقة تعترؼ بأربعة  نجدىـ في

أئمة مف أئمة الشيعة كىك زيد بف عمي زيف العابديف )صاحب مقكلة الميدم المنتظر ( 

اإلسماعيمية : كيعتبركف  ,ـ 1962كبعد مقتمو أقاـ أتباعو إمامة زيدية في اليمف حتى 

 مف أخيو األصغر مكسى الكاظـ كاسماعيؿ ىك آخر أئمتيـ .اسماعيؿ أحؽ بالغمامة 

الدركز : ىـ فرع مف الطائفة اإلسماعيمية ظيركا في عيد الخميفة الفاطمي الحاكـ بأمر اهلل 

في مصر كيعتبركف الحاكـ ىك تجسيد لمذات االليية كىك خالد ال يمكت . العمكيكف ) 

معتقدات دخيمة عمى االسبلـ مثؿ الثالكث النصيرية ( : انشقكا عف الفرؽ الشيعية لدييـ 

المقدس كالدكرة السبعية كتناسخ األركاح كالمعرفة الظاىرة كالباطنة آليات القرآف , كطقكسيـ 

مسيحية ال تكجد عند الطكائؼ اإلسبلمية . الخكارج ) اإلباضية( : نسبة إلى عبد اهلل بف 

ف حاربكا جماعة عمي كمعاكية( أباض , كيركف أف التحكيـ خطيئة في حؽ الديف ) كىـ م

 كال يحتكمكف إال لمقرآف كيؤمنكف بفكر المساكاة المطمقة بيف المسمميف . كغيرىا مف المبادئ.



 

: ىناؾ أقميات اثنية تختمؼ عف الغالبية في  األقميات المتعددة اإلختالا عن األغمبية -(3

كال سنية المذىب كال سامية  أكثر مف متغير  مثؿ القبائؿ الزنجية فيي ال عربية كال مسممة

حامية السبللة كالييكد في فمسطيف كذلؾ فيـ يختمفكف في المغة كالديف كالمذىب , أما 

 (1)االقمية اإليرانية فيي تختمؼ بالمغة كالمذىب 

 الفرع الثاني : المكونات اإلثنية والدينية لدول العالم العربي :

عربي , تختمؼ مف دكلة إلى أخرل كسنتطرؽ إلييا إف التركيبة اإلثنية كالدينية في العالـ ال

 في الفرع مف خبلؿ أربعة عناصر :

التنكع اإلثني كالديني في منطقة كادم النيؿ كالقرف اإلفريقي :) مصر , السكداف , الصكماؿ , جزر 

 القمر , جيبكتي (

 مغرب , مكريتانيا (التنكع اإلثني كالديني في منطقة شماؿ إفرقيا : )ليبيا , تكنس , الجزائر , ال

 التنكع اإلثني كالديني في منطقة اليبلؿ الخصيب :) العراؽ , سكريا , األردف , لبناف , فمسطيف (

التنكع اإلثني كالديني في شبو الجزيرة العربية كدكؿ الخميد العربي : ) المممكة العربية السعكدية , اليمف 

 (لككيت, عماف , اإلمارات العربية , قطر , البحريف , ا

 التنوع اإلثني والديني في منطقة وادي النيل والقرن اإلفريقي : -3

 :أوال : مصر 
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مف السكاف كيييمنكف عمى الحياة االجتماعية كالثقافية     السنة : يمثمكف حكالي  -1

 كيعتبر المذىب الحنفي ىك السائد بيف الناس . ,كالسياسية في مصر 

ي عشر غير معركفة كتتفاكت التقديرات مما ال يزيد عف الشيعة : إف نسبة الشيعة االثن -2

آالؼ إلى حكالي المميكف ككفؽ بعض المحمميف يخفي العديد مف الشيعييف المصرييف  5

 (1)ىكيتيـ الحقيقية خكفا مف التمييز كاالضطياد 

المسيحيكف ) األقباط (:  يشكؿ المسيحيكف األقباط األقمية األكبر في مصر كلكف ليس  -3

كفي  %6يمثؿ األقباط  1998ؾ إحصاءات رسمية حديثة لتعدادىـ , ككفقا لتقديرات ىنا

.كيفكؽ كزنيـ االقتصادم إلى حد كبير % 5.9تقديرات رفيؽ البستاني يشكؿ األقباط 

 (2)  %40كيبمغ كزنيـ اإلقتصادم  % 6نسبتيـ العددية  تتجاكزنسبتيـ العددية , فبينما ال 

يكف لزاما عمى المكاطنيف ذكر ديانتيـ عمى االستبيانات إال  ككفقا إلحصائيات أخيرة لـ -

 8أف الكنيسة القبطية األرثكذكسية في مصر كالتي مقرىا االسكندرية تقدر األقباط بنسبة 

منالسكاف مما يجعؿ مصر مكطنا ألكبر عدد مف السكاف المسيحييف في  10% - %

 (3)منطقة الشرؽ االكسط .

                                                           
http :fank   14/09/2014ية كالدينية في مصر , الفنؾ , التركيبة االثن (1)

com/ar/countries/egypt/population/minorities. 
 .23-22, ص ص 2001مركز دراسات الكحدة العربية :جماؿ الديف محمد عطية , نحك فقو جديد األقميات بيركت  (2)
 147عبد السبلـ ابراىيـ بغدادم , مرجع سابؽ , ص  (3)



 

 

 تكاجد االقباط في مصر ( أماكف 2الخريطة رقـ )

المصدر : عبد السبلـ ابراىيـ بغدادم ,الكحدة الكطنية كمشكمة االقميات في إفريقيا , بيركت : مركز الدراسات العربية , 

 146.ص  2000الطبعة الثالثة , 

 البيائيكف : رغـ عدـ تكافر أرقاـ رسمية فيناؾ بضعة آالؼ مف البيائييف في مصر . -4



 

 1956, كأزمة السكيس في  1948عد الحرب االسرائيمية العربية األكلة سنة , فب:الييكد -5

 100-70يقدر بػػ  ماك بقي ىناؾ  1967, لـ يعد الييكد مرغكبا فييـ خاصة بعد حرب 

.ييكدم في مصر لمجالية الييكدية  في معابر بالقاىرة كاالسكندرية ال تزاؿ قيد لؼأ

الي عدد سكاف مصر  مف أقميات دينية كعرقية , مف إجم %20كيتألؼ حكالي , االستخداـ 

 (1)مثؿ البدك , النكبييف , البربر , كأرمينية كأكركبية , )معظميـ مف إيطاليا كفرنسا ( 

البدك : يقطف معظـ البدك في شبو جزيرة سيناء كمع أعداد أقؿ في الصحراء الغربية كيعتقد 

النكبيكف : تنحدر , مف المسمميف  قبيمة مف البدك في سيناء كىـ 50أف ىناؾ أكثر مف 

األقمية النكبية في مصر مف األراضي الكاقعة بيف العاصمة السكدانية الخرطـك كمدينة 

الؼ نسمة مف البربر كىي  25البربر: تعتبر كاحة سيكة مكطنا لحكالي ,أسكاف المصرية 

بالسيكم البجا:  البربر المحميكف لغة متميزة تعرؼ .مجمكعة عرقية مف أصكؿ شماؿ إفريقية 

تعيش أعداد صغيرة مف البجا في أقصى جنكب مصر , كمعظميـ في الصحراء الشرقية 

 (2)نحك ساحؿ البحر األحمر.

  كما ىك مكضح في الشكؿ التالي 

:ىناؾ اختبلؼ في كصؼ التنكع العرقي في السكداف فمف جية تشير  ثانيا : السودان

جماعة فرعية يمكف مف خبلليا تحديد  597لى جماعة اثنية تنقسـ إ 56دراسات إلى كجكد 

ىكية امجمكعات الفرعية استنادا إلى مناطؽ إقامتيا مثؿ البجة كالنكبا , كىناؾ جماعات 

                                                           
 الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا , مرجع سابؽ  ثداح"الفنؾ " , أ (1)
 الفنؾ , المرجع نفسو . (2)



 

كمف جية أخرل ىناؾ مف يتحدث عف أكثر مف خمس ,(1)تتداخؿ مثؿ العرب كالدارفكرييف 

سب البعد الديني , مجمكعة فرعية, كينقسـ ىؤالء ح 590مجمكعات عرقية تشمؿ أكثر مف 

مسيحيكف مف إجمالي السكاف  %8أدياف محمية ك  %17, %73إلى أغمبية مسممة بنسبة 

, كتتنكع المجمكعات اإلثنية في السكداف ما بيف العرب كاألفارقة كلكؿ مف ىذه المجمكعات 

تقدر نسبة المسمميف  2009كحسب آخر إحصائيات ,(2)مناطؽ خاصة تقيـ كتتجمع بيا 

بينما تصؿ نسبة معتنقي المعتقدات غير السماكية  %5نسبة المسيحييف فتقدر بػ أما  70%

 /مف جممة السكاف . % 25

 36ص)كالشكؿ التالي يكضح نسبة الجماعات الدينية في المجتمع السكداني (

 كىناؾ العديد مف القبائؿ في المجتمع السكدني )عربية كافريقية( نذكر منيا :

مف إجمالي السكاف , كينتشركف في الشماؿ مف األراضي  % 3النكبيكف : كيمثمكف  -1

السكدانية كمناطؽ جباؿ النكبة كينقسـ النكبة إلى خمس مجمكعات , ثبلث مجمكعات منيـ 

تعيشاف في األراضي تاف يقطنكف بالسكداف كىـ )الدناقمة , المحس , السككت( كمجمكع

 (3)المصرية ىما )الفرجة كالكنكز(

                                                           
دارة التنكع اإلثني , دراسة حالة السكداف, محمد األميف بف عكدة (1) , مذكرة الماجيستير في العمـك السياسية  النظاـ الفيدرالي كا 

 .31( , ص 2011-2010عمـك السياسية )كالعبلقات الدكلية , كرقمة , جامعة قاصدم مرباح , كمية الحقكؽ كال
 التنكع الثقافي كآثاره عمى الخيار السياسي في السكداف  دراسة حالة جنكب السكداف, عبد الرحماف زرد ,  ىبة لبيب (2)
 . 105-104, ص 2007جامع القاىرة , –( مذكرة لنيؿ ماجيستير في العمـك السياسية غير منشكرة 1989-2005)
 .32, المرجع السابؽ , ص  بف عكدةمحمد األميف  (3)



 

مف إجمالي سكاف السكداف كينقسمكف إلى عدة  %6: كيمثمكف نسبة  البجا )البدا( -2

مجمكعات نجد البشارية كالعبابدة في الشماؿ كبني عامر كالحباب في جنكب شرؽ المنطقة 

 .كاألمرار في شماؿ كسط المنطقة 

,  2009حسب آخر تقكيـ سنة % 52الجماعات اإلثنية العربية : كيمثمكف نسبة  3 -

 ي الشماؿ كينقسمكف إلى ثبلث مجمكعات رئيسية :كيقطف أغمبيا ف

الجعميكف : ىـ مف أصؿ ىاشمي عباسي تمتد أكطانيـ مف دنقمة شماال إلى ببلد الدنكا جنكبا , 

عمى ضفاؼ النيؿ كليـ جماعات في كردفاف أىميا الكامعة , في شماؿ كشرؽ النيؿ كجماعات 

(1)البطاحيف في شماؿ البطانية  العديدات كالبربرية  في جنكب النيؿ األبيض كجماعة
 

الجيينيكف : كلـ تشيد ىذه الجماعة نسبة اختبلط تذكر بالعرقيات كالقبائؿ األخرل , بؿ حافظكا 

عمى كحدتيـ كنقاء عرقيـ كلـ يستقركا في منطقة محددة , فإلى جانب تكاجدىـ بالغرب فيـ 

ات العربية عدد ينتسبكف إلى الككاىمة : كىي أقؿ الجماع,متكاجدكف بالشرؽ السكداني أيضا 

كامؿ ابف أسد إبف خزيمة , يقطنكف  بالساحؿ السكداني لمبحر األحمر , كقد ساىمكا في نشر 

جماعات الفكر : يعيشكف غرب السكداف في مديرية دارفكر يمثمكف  ,االسبلـ كالثقافة العربية 

 . الزنجيةا التقاطيع كىي أكبر الجماعات االثنية في إقميـ دارفكر كيغمب عميي %13نسبة 

في منطقة أعالي  % 25منيـ في منطقة بحر الغزاؿ ك  % 70قبائؿ الدنكا : يعيش حكالي  

النيؿ كيعتبر الدنكا أكبر القبائؿ الجنكبية اختبلطا بالعرب الشمالييف , كيعتقدكف المعتقدات 

                                                           
,  2003الجغرافية كالسكانية في السكداف : الخرطـك , مركز دراسات الشرؽ األكسط كافريقيا ,أحمد مكي محمد , التركيبة  (1)

 .29ص



 

ؿ المرتبة الثانية مف قبائؿ النكير : تحت ,(1)الكثنية , كما أف االسبلـ قد تغمغؿ فييـ أيضا .

مميكف /ف حسب تقدير  1.6حيث عدد السكاف في الجنكب حيث يصؿ عددىا إلى حكالي 

, كيعيشكف في إقميـ المستنقعات , كالسدكد عمى جانبي البحر األدنى كبحر الغزاؿ  1996

 (2) (Primitive)األدنى يعتنقكف المعتقدات الكثنية كالمسيحية كيعتبركف نمكذجا لمقبائؿ البدائية 

قبائؿ الشمؾ : يسكنكف في سمسمة قرل متجاكرة , تمتد عمى شريط ضيؽ عمى النيؿ طكلو  

 كمـ , ليـ مؤسسة حاكمة تقكـ عمى ممؾ اإللو كىك نظاـ غني بالطقكس الكثنية . 160.93

ألؼ نسمة , كيعدكف  755, يصؿ عددىـ إلى حكالي  1993قبائؿ البارم : طبقا لتقديرات  

لمياجرة مف مرتفعات اثيكبيا , كيعيشكف عمى ضفاؼ بحر الجبا الشرقية كالغربية  مف الشعكب ا

قبائؿ الراندم : مف الجماعات االثنية ذات القكة كالثركة,كىي ثالث قبيمة في الجنكب السكداني 

 مف حيث تعداد سكانيا .

مف أكبر : يشكؿ الصكماليكف كحدة سبللية كاحدة كيمثمكف قكمية كاحدة  ثالثا : الصومال

القكميات المتماسكة في العالـ العربي , فيـ متجانسكف إلى حد كبير إذ تصؿ نسبة التجانس 

كرغـ كحدة السبللة في الصكماؿ فإف ذلؾ لـ يمنع مف انقساـ الشعب  % 92االثني , حكالي 

 الصكمالي إلى عدة قبائؿ تتفرع إلى عشائر كبطكف كيمكف تقسيميا إلى مجمكعتيف كبيرتيف ىما 

الصكماؿ : كيشكمكف غالبية السكاف كيشكؿ اسميا يشمؿ مجمكعة الساب كينقسمكف إلى  -

مف  %11مف إجمالي عدد السكاف ,االسحاؽ : كيمثمكف  %23أربعة أقساـ :الدير : كتمثؿ 
                                                           

 .57.58, ص 1986, الحكـ كاإلدارة في السكداف :القاىرة : دار المستقبؿ العربي , عمي حسيف عبد اهلل (1)
 مختار مكسى  عبده (2)



 

 % 33مف إجمالي عدد السكاف,لداركد : كيمثمكف  %35إجمالي عدد السكاف ,الياكية : تمثؿ 

 ف .)ككميـ مف الرعاة المتنقميف(  الساب : كينقسمكف بدكرىـ إلى : مف إجمالي عدد السكا

 مف إجمالي السكاف  %7الديجؿ                     كيمثبلف 

 1الركحاليكف                 كيقيمكف بيف نيرم جكبا كشيمي 

 مسيحي كمعظميـ مف البانتك . 1000اما المسيحيكف فيناؾ ما يقارب 

:تعد جزر القمر مف الدكؿ التي تتميز بقمة عدد السكاف إذ يبمغ أقؿ مف  رابعا : جزر القمر

كأغمب االصكؿ في جزر القمر  %34بمغت نسبة السكاف الحضر  2001مميكف نسمة كفي 

,كأقمية مف  %98ىي أصكؿ افريقية عربية كيمثؿ االسبلـ الديف الغالب في الدكلة بنحك 

ركا بالثقافة الفرنسية كىناؾ أيضا بعض االقميات المكاطنيف الكاثكليؾ في مايكت الذيف تأث

 الماالجاشية  كاليندية كبعض االقميات الناطقة بالكاريكلية كبعض الصينييف .

: تتككف الجماعة الكطنية في جيبكتي مف قبيمتيف ىما الصكماليكف كأغمبيـ  خامسا : جيبوتي

ف األغمبية كيتكزعكف عمى أربعة مف قبائؿ العيسى كالعفريكف أك الداناكؿ إذ يشكؿ الصكماليك 

 قبائؿ ىي : )العيسى , الداركد, االباؾ , الغارايكرسي (أما العفريكف فيتكزعكف عمى قبيمتيف ىما 

االدكباسرة كاألسايمرة كتكجد إلى جانب ذلؾ مجمكعات أخرل أىميا المياجركف مف الجزيرة 

لكؿ مجمكعة يشكمكف ثمثي  العربية كخاصة مف اليمف كمف الصعكبة معرفة العدد الحقيقي

 السكاف , في حيف يشكؿ العفريكف الثمث اآلخر كىناؾ مف يعطي النسب التالية :

                                                           
1
 . 26،ص 0792لوٌجً بستالوزا ، الثورة الصومالٌة ، ترجمة ابراهٌم العرٌس ، بٌروت : دار ابن خلدون ،  



 

,كىناؾ الفرنسيكف كالعرب كاالثيكبيكف %35,كالعفريكف يمثمكف   %60الصكماليكف يمثمكف 

 .%5كااليطاليكف كيشكمكف 

 ( التنوع االثني والديني في شمال افريقيا :2

: عمى الصعيد الديمغرافي سكاف ليبيا أكثر تجانسا مف سكاف باقي دكؿ شماؿ  أوال : ليبيا

أصكؿ عربية كأغمبيـ مف السنة ,االمازيغ البربر   % 92افريقيا كمعظـ المصادر تشير إلى اف 

   %10مف إجمالي عدد السكاف كىناؾ إحصائيات ترل بانيـ يشكمكف  %5كيشكمكف 

ؽ األمازيغ عمى جنكب غرب الصحراء الكبرل كيتحدثكف الطكارؽ كالتبك : يييمف الطكار  -2

المغة التماشقية اما التبك فتنقسـ ىذه الجماعة فئتيف فرعيتيف :التايدا في الشماؿ كالدازا أكبرعددا 

 1مف المسيحييف كالكاثكليؾ كاألقباط األرثذككس كليـ أماكف عبادة خاصة .

فغف سكاف مكريتانيا ال يشكمكف جماعة كاحدة  كفؽ مقاييس الدراسة العرقيةثانيا : موريتانيا :

متحدة , فيـ مزيد لجماعات مختمفة االصكؿ كمتنكعة الصفات حيث ينقسـ الشعب المكريتاني 

الى قسميف رئيسيف ىما : البيضاف :: كىـ المكريتانييف الذيف يتكممكف الميجة الحسانية 

مف السكاف كينقسمكف الى ثبلثة  %20كيشكمكف أغمبية السكاف ,الزنكج )لككر(, كيمثمكف نسبة 

غير أف الجميع تكحد  2فركع كىي التكارير , السراككؿ , كالكلؼ( كلكؿ منيا لغتيا الخاصة 

 تحت راية االسبلـ ككفؽ المذىب المالكي .

                                                           
1
  http://www.ar.wikipedia.org/wiki/ubi.htm،  52/12/5106موسوعة وٌكبٌدٌا الحرة ، لٌبٌا ، 
2
 .79-72، ص ص 5111محمد نجٌب بو طالب ، سوسٌولوجٌا القبٌلة فً المؽرب العربً ، بٌروت : مركز دراسات الوحدة العربٌة ،  

http://www.ar.wikipedia.org/wiki/ubi.htm


 

ساد المجتمع المكريتاني تقسيـ فئكم كذلؾ حسب المينة لكؿ التركيبة القبمية في موريتانيا : 

, كينقسـ المجتمع المكريتاني إلى  1عمى أساس تخصص حرفي مغمؽ كمتكارث فئة كالفئة تقـك 

ثبلث فئات ىي :  فئة الزكايا : كىي معنية بالعمـ كالتعمـ كتمعب دكرا ميما في صنع القرار ,فئة 

المحاربيف : كىـ قبائؿ بني ىبلؿ حيث كانت ىذه الفئة تتكلى الدفاع عف مكريتانيا مف أم غزك 

 امية كالتابعية : كىي في الغالب بعيدة عف الممارسة االجتماعية كالسياسية .محتمؿ ,فئة الع

تتألؼ الجماعة اإلثنية الرئيسية مف السكاف مف الشعكب الناطقة بالبربرية ثالثا : الجزائر : 

( يعيش معظميـ في منطقة القبائؿ كجباؿ االكراس ككادم مزاب حكؿ مدينة 30%-25%)

ة , نزح عدد كبير منيـ إلى المدف في الجزائر أك ىاجركا إلى فرنسا غرداية كالصحراء الجنكبي

كينتشر البربر ’كدكؿ أخرل , كلقد انخرط القبائميكف في الحياة السياسية كاالقتصادية في الببلد 

منطقة القبائؿ : كىي المنطقة الكاقعة شماؿ الجزائر كيبمغ  ،2في الجزائر في مناطؽ كثيرة 

–البكيرة –بكمرداس  –بجاية  –كالتي تضـ كؿ مف كاليات )تيزم كزك ـ/ف  15عددىـ حكالي 

منطقة الشاكية : يبمغ تعدادىـ  -جزء مف كالية سطيؼ ( المدية , البميدة , الجزائر العاصمة (,

ـ/ف متكاجديف في كاليات) باتنة , خنشمة , اـ البكاقي , تبسة (, بنك مزاب : 6.5قرابة 

ألؼ , الطكارؽ :كيتكاجدكف في الكاليات 100يبمغ تعدادىـ حكالي كيتركزكف في كالية غرداية ك 

التالية : تمنراست , إليزم , أدرار, بشار, يبمغ عددىـ نصؼ مميكف نسمة , الشناكية : 

الشمحة : يتكاجدكف في كالية  ،ألؼ /ف. 600يتكاجدكف في كالية تيبازة كيبمغ عددىـ حكالي 

ألؼ/ف كأصؿ  13المغربية كيبمغ تعدادىـ حكالي   تممساف كالبيض عمى الحدكد الجزائرية
                                                           

1
 5112،  64، معهد البحوث والدراسات العربٌة ، العدد  مجلة البحوث والدراسات العربٌةأحمد محفوظ بٌه ، التجربة الدٌمقراطٌة فً مورٌتانٌا ،  

 .462ص
2
 لفنك ، المرجع السابق .ا 



 

أمازيغ المنطقة مف قبيمة زناتة كىناؾ أقميات صغيرة مف المسيحييف كالييكد كحسب تقديرات  

 %2, يبمغ 2009

 

 

 

 

 

 

 

 : مناطؽ تكاجد البربر في المغرب العربي . 04الخريطة رقـ 

كمشكمة االقميات في إفريقيا , بيركت : مركز الدراسات العربية , الطبعة  المصدر : عبد السبلـ ابراىيـ بغدادم ,الكحدة الكطنية

 136.ص  2000الثالثة , 

 1" :يكضح النسب التقريبية لمجماعات االثنية في الجزائر 04الجدكؿ رقـ "

 النسبة  االثنية

 %1أقؿ مف  المسيحيكف العرب

                                                           
1
                          . 7242 العدد 5112 أفرٌل،  األوسط الشرق جرٌدة، العربً فً الوطن االقلٌات خرٌطة،  الظاهر مسعود 



 

 %26 الشمكح( –القبائؿ  –البربر)السنة:الشاكية 

 %1 مف أقؿ االباضيكف )المزابيكف(البربر 

 %0.5أقؿ مف  البربر السنة)الطكارؽ(

 %1 مف أقؿ المسيحيكف البربر

                   .(9635 العدد 2005 أفريؿ,  األكسط الشرؽ جريدة) العربي الكطف في االقميات خريطة,  الظاىر مسعكد المصدر :

كأغمبيـ مف السنة  %99مكف في المغرب حكالي :كفؽ االحصائيات يشكؿ المسم رابعا : المغرب

مف السكاف ىـ مف  %99آالؼ نسمة ك  6مف السكاف كعدد الييكد  %1كالمسيحيكف يشكمكف 

مف اجمالي السكاف يتكزعكف في جباؿ االطمس  %45العرب البربر , كيشكؿ البربر قرابة 

.. كيتكزعكف عمى ثبلث مناطؽ كمنطقة الريؼ كقد احتفظكا بمبلمحيـ التقميدية اجتماعيا كثقافيا

الؼ كـ  كيسكنيا  50منطقة الشماؿ كالشرؽ : كتمتد عمى مساحة  1جغرافية كاسعة كىي : 

الناطقكف بالريفية كالزناتية, منطقة االطمس المتكسط : )كافراف كخنيفرة كأمكزار, مرمكشة ( كىي 

سعة, كتنتشر في ىذه منطقة كاسعة كمتنكعة  جغرافيا ,منطقة سيؿ السكس : كىي مناطؽ كا

 2تاسكسيت( كتشير الدراسات أف عددىـ يصؿ إلى سبعة مبلييف نسمة  –المناطؽ )تاشمحيت 

مف إجمالي السكاف الذم يبمغ  %5البربر : كيشكؿ أمازيغ تكنس حكالي  -خامسا : تونس 

مبلييف نسمة االمر الذم جعميـ ال يشكمكف قكة سياسية معارضة أك ذات مطالب تثير  10

                                                           
1
 موسوعة وٌكٌبٌدٌا ، األمازٌػ ، مرجع سابق . 
2
 .042عبد السالم ابراهٌم بؽدادي ، المرجع السابق ، ص  



 

تماـ الدكلة, كينتشر االمازيغ في مطماطة تطاكيف , جزيرة جربة , قفصة القصريف , كتكركنة  اى

 1كالكاؼ.

 : ( التنوع الإلثني والديني في اليالل الخصيب3

مف عدد السكاف إلى  %40أكال : سكريا :تشكؿ األقميات االثنية كالدينية في سكريا ما نسبتو 

ذاىب المسمميف غير السنة كالمسيحييف كقكميات تتبايف جانب العرب السنة كتتألؼ مف شتى م

ثقافاتيا مع العرب, , كيكجد في سكريا تنكع سكاني كعرقي منيـ  اآلرمف : كيدينكف بالديانة 

المسيحية كقد اعتبرت سكريا مبلذا لآلرمف الذيف فرك مف الحركب كاالضطياد , مثؿ اإلبادة 

ألؼ أرمني في سكريا  150رمني يقدر أف ىناؾ الجماعية لآلرمف كفقا لمنظمات الشتات األ

 2ألؼ ببمدة كبس عمى الحدكد التركية . 100

الشركس كىـ )األديغا , األستيف , الداغستاف , الشيشاف , اإلباضة , الشابكغ( كالشركس  

مندمجكف في المجتمع السكرم بكؿ أطيافو., ك البيت الشركسي ىك المدرسة األمثؿ لتعميـ المغة 

اآلشكريكف : يعتبر  (3)مف الشركس في سكريا يتكممكف بمغتيـ األـ . % 80ء كمازاؿ لؤلبنا

كفي ظؿ غياب احصائيات  -السرياف( إحدل األقميات الدينية اليامة -اآلشكريكف )الكمداف

ألؼ /ف في سكريا  350إلى  250رسمية تشير مصادر آشكرية إلى أف تعدادىـ يتراكح بيف 

التركماف :ىـ يتكزعكف في سكريا  ,يرة السكرية كحمب كحمص كدمشؽ يتكزعكف بيف مناطؽ الجز 

في منطقة الفرات كالجزيرة كما يتكاجدكف في منطقة حكض نير العاصي كناطر ككذلؾ في 

                                                           
1
  htm-http://www.wikipedia/amazik.31.45ا ، "االمازٌػ" موسوعة وٌكٌبٌدٌ 
2
 .5101،  02: األردن ، العدد  مجلة الٌمامةسعد الحمٌدانً ، األقلٌات فً العالم العربً روافد تنوع أم قنابل موقوتة ، 
 المرجع نفسو  (3)
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األكراد : كىـ أكبر أقمية عرقية في سكريا, يعيش معظميـ في شماؿ شرؽ ,القسـ الشمالي 

كمعظميـ مف المسمميف السنة , كىناؾ نسبة مف مف سكاف الببلد  % 14سكريا كيشكمكف نسبة 

(1)اليزيدييف كعدد قميؿ مف المسيحييف كالعمكييف األكراد 
مف السكرييف  % 87السنة : ينتمي  

مف عدد  % 74إلى الديف االسبلمي كالمسممكف السنة ىـ المجمكعة االكبر إذ تقدر نسبتيـ 

العمكيكف : كيأتكف في المرتبة الثانية ,( 2012السكاف ) حسب ككاالت االستخبارات االمريكية

إلى  12كما تنتمي العائمة الحاكمة إلى الطائفة العمكية كتختمؼ النسب مف , % 10بنسبة 

20% (2)
ألؼ /ف كيعتبر كادم  400ألؼ ك  300االسماعيميكف : كىي طائفة تقدر بيف ،

رأس الطائفة العاصي مكطف االسماعيمييف , كىي تعتبر فرعا منشقا عف الشيعة ك يت

 اآلغا خاف  –االسماعيمية 

مف السكاف ) حسب ككالة االستخبارات األمريكية  % 10المسيحيكف : كيشكمكف ما نسبتو 

( كالطائفة األكبر ىي الرـك األرثكذكس , أما الطكائؼ المسيحية األخرل فيي األرمف 2012

السرياف  –األرمف الكاثكليؾ  –المكارنة  –األرثكذكس , الرـك الكاثكليؾ , السرياف األرثكذكس 

مف عدد  % 3الشيعة : يشكمكف نسبة .كالكمداف  –اآلشكريكف  –البركتستانت  –الكاثكليؾ 

دركز تختمؼ التقديرات حكؿ نسبة الدركز في سكريا مابيف ) أما ال السكاف , كلكنيـ في تنامي

) جبؿ العرب ( ( كيتركزكف بشكؿ أساسي في المنطقة الجنكبية في جبؿ الدركز %3ك 1%

 كالمجاة كالجكالف .كالجدكؿ التالي يكضح نسب ىذه الجماعات :

                                                           
 , المرجع السابؽ .سعد الحميداني  (1)
  www.fanak.com 201432015الفنؾ , التركيبة السكانية في سكريا  (2)

http://www.fanak.com/


 

: نسب الجماعة  االثنية في  6: نسب الجماعات                          الجدكؿ رقـ  05الجدكؿ رقـ 

 االثنية في سكريا                                   سكريا              

                        

       

 مصدر : مسعكد الظاىر , خريطة االقميات في الكطف    المصدر : األقميات كالطكائؼ السكرية انقساـ في الكالء لمنظاـ أـال 

 الرابط : 02/08/2014(                          لمكطف  9635العدد  2005في الكطف العربي )جريدة الشرؽ األكسط , أفريؿ 

www.albawba.com                                                                                                   

كما نبلحظو أف ىذه النسب مختمفة لدرجة التناقض, كذلؾ نظرا لعدـ كجكد مصادر مكثكقة  

 يمكف االعتماد عمييا .

كما يشتمؿ  %90مف العرب كأغمبيتيـ مف المسمميف السنة يعتبر سكاف األردف  ثانيا : األردن

ألؼ, كىـ مف المسمميف السنة كقد اندمجكا بشكؿ  190عمى الشراكس : يبمغ عددىـ حكالي 

 كيتمتعكف بالمكاطنة الكاممة كحقكؽ سياسية متساكية . ,كامؿ في المجتمع األردني 

ف فييـ الذيف جاؤكا مف فمسطيف الؼ كردم بم 30االكراد : كتشير االحصائيات إلى كجكد 

 ( كأغمبيتيـ مف السنة .1967-1949-1948كبلجئيف في السنكات )

 بة النس الجماعات االثنية

 العمكيكف

 الدركز

 االسماعيميكف

 المسيحيكف غير العرب

 االكراد

 الترؾ

 األرمف

 التركماف

10% 

4% 

7% 

3% 

 %14مصدر آخر   4

1% 

0.5% 

0.12% 

 النسبة  الجماعات االثنية 

 العمكيكف 

 السنة

 المسيحيكف

 الدركز

 الزيدية 

 األكراد

12% 

75 

10 

3 

- 

9 
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 (1)ألؼ كىـ مف السنة  25, ال يتجاكز عددىـ (التركماف : ينتمي التركماف )قرة ككالي

 ألؼ . 15الشيشاف : كىـ مف السنة كمعظميـ مف أتباع الطريقة النقشبندية , يقدر عددىـ بػػ 

            ألؼ نسمة يعيش معظميـ في منطقة األزرؽ  15: يقدر عددىـ حكالي الدركز

 مف المسيحييف  يـفي االردف كأغمب األرمفآالؼ , كقد اندمد  4اآلرمف : كانخفض عددىـ إلى 

,   %4-3, تبمغ نسبة المسيحييف في األردف ما بيف  2009المسيحيكف : كفؽ التقديرات لعاـ 

الرـك كىـ مف ي مدينتي عجمكف كالحصف في الشماؿ كمادبا كالفحيص كيعيشكف بشكؿ خاص ف

 مف المسيحييف   %6, فيناؾ  2001االرثكذكس.أما إحصائيات 

 يكضح نسب التككيف العرقي كالتككيف الديني في األردف :  :07كالجدكؿ رقـ

 النسبة  التككيف الديني  النسبة  التككيف العرقي

 العرب 

 الشركس 

 اآلرمف 

98% 

1% 

1% 

 اسبلـ سني 

 مسيحية 

 ديانات أخرل

92% 

 6%  

2 % 

مف السكاف مكزعيف  %58يمثؿ لبناف نمكذجا فريدا آخر حيث يشكؿ المسممكف ثالثا : لبنان : 

ألؼ( كيشكؿ المسيحيكف  225ألؼ /ف( كالدركز ) 800ألؼ/ف(  كالشعة ) 650بيف السنة )

ألؼ نسمة(الرـك األرثكذكس  650رنة )مف السكاف مكزعيف بيف عدة طكائؼ , المكا  % 42

آالؼ(  10ألؼ /ف(كالكمداف الكاثكليؾ  250ألؼ/ف( كالرـك الممكيكف الكاثكليؾ ) 350)

مف السكاف  % 70ألؼ/ف(ككفقا لتقدير آخر :يمثؿ المسممكف  210كاألرمف الكاثكليؾ )
                                                           

 المرجع نفسو  (1)



 

يف )النصرييف( كيشمؿ المسممكف إلى جانب الشيعة كالسنة كالدركز العمكي % 30كالمسيحيكف 

كاثكليؾ , ككاحدة بركتستانية (  6أرثذككس, 4طائفة ) 11كاالسماعيمية كيشمؿ المسيحيكف 

, كالبيائية كالبكذية كاليندكسية , تمارس بحرية رغـ االعتراؼ  18كالييكد بما يجعؿ الطكائؼ 

 (1). %1د كاألكرا % 6مف السكاف كاألرمف  % 93بيا أما مف الناحية العرقية  فيمثؿ العرب 

مميكف  10.97كفؽ الجياز المركزم لبلحصاء الفمسطيني كاف ىناؾ رابعا : فمسطين :

   % 37.5مميكف(  فمسطيني يعيشكف  4.11في جميع أنحاء العالـ ) 2010فمسطيني عاـ 

( في الدكؿ  % 16.3( في األردف , مميكف )%29.8مميكف ) 3.24( في اسرائيؿ 12.4%

 ( في بقية العالـ .%5.7) 800.626في لبناف كسكريا ك  العربية األخرل ال سيما

 مف إجمالي السكاف  % 10كىناؾ اليـك حكالي أربعة مبلييف فمسطيني يعيشكف في فمسطيف 

في  %99.3( في الضفة الغربية ك%75الغالبية العظمى في فمسطيف ىـ مف المسمميف السنة )

 كية .قطاع غزة حسب ككالة االستخبارات المركزية األمري

آالؼ  3ألؼ منيـ في الضفة الغربية ك 47ألؼ / ف ,  50حكالي  يقدر عددىـالمسيحيكف : 

في قطاع  % 0.7مف سكاف الضفة الغربية  ك % 8في قطاع غزة كيشكمكف عمى ىذا النحك 

 .(2)غزة كقد انخفضت نسبة المسيحييف الفمسطينييف في السنكات األخيرة 

كيبمغ عدد الطائفية االرمينية اليكـ في , (1في مدينة القدساألرمف :كىـ المسيحيكف يعيشكف 

 آالؼ كيعيش أغمبيتيـ في القدس .  10فمسطيف حكالي 
                                                           

 .19جماؿ الديف محمد عطية , المرجع السابؽ ص  (1)
  http://fanak.com/ar/countries/palestine/population/religionالفنؾ , التركيبة العرقية كاالثنية في فمسطيف   (2)

http://fanak.com/ar/countries/palestine/population/religion


 

السامريكف : كىـ يعيشكف في منطقة )السامرة( كيتمركزكف في منطقة نابمس حيث يكجد جبؿ 

 جرزيـ كىك أىـ مكاف مقدس عندىـ .

رة مف الييكد المتدينيف عمى كجكدىا في القدس الييكد المتدينكف : حافظت المجتمعات الصغي

 كالخميؿ كأماكف اخرل في فمسطيف , 

مف السكاف كيتككف مف ثبلثة مذاىب  %97المسمميف في العراؽ يمثمكف : خامسا :العراق

رئيسية ىي الحنفية كالشافعية كالحنبمية , أما تكزيع األدياف األخرل فيك كما يمي :المسيحيكف 

ككاف  %0.25ألؼ نسمة كىي ما تعادؿ  18حكالي  2001كانكا عاـ  كالصائبة % 2.14

كىناؾ أعداد غفيرة مف مذاىب كديانات  % 0.51نسمة , كتعادؿ نسبتيـ  400الييكد حكالي 

 إلى جانب ىؤالء مف اليزيدية , كالكاكئية كالشبؾ 

 كيتكزعكف بيف العرب كاألكراد  %47( السنة : كتبمغ نسبتيـ حسب االحصائيات 1

( الشيعة : كيمثؿ الشيعة أكثر مف نصؼ سكاف العراؽ , أغمبيـ مف العرب كبعضيـ مف 2

 (2)األكراد الفيمية كالتركماف كالفرس 

ألؼ/ف( أغمبيـ )كمدف ,  650) 2001( المسيحية : قدر عدد المسيحييف في العراؽ عاـ 3

 سبتيكف كالرـك الكاثكليؾ (.كاثكليؾ , كالبلتيف الكاثكليؾ كاآلرمف الكاثكليؾ كالبركتستانت كال

                                                                                                                                                                                           
 المرجع نفسو . (1)
مذكرة ماجيستير في العمـك  األقميات كأثرىا في استقرار الدكلة القكمية )أكراد العراؽ نمكذجا (فايز عبد اهلل العساؼ ,  (2)

 .29-28( ص ص 2009/2010)جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا , كمية اآلداب , قسـ العمـك السياسية .  السياسية



 

يتكزعكف عمى بغداد  1950الييكدية : كاف الييكد بعد الحرب العالمية األكلى حتى عاـ  

 ف  450ألفا لـ يبؽ إال حكالي  120حكالي  1947كبمغ عددىـ عاـ  ,كالبصرة كييكد كردستاف

 2001ادىـ قبؿ بمغ عاـ تعد كاليزيدية : نسبة إلى يزيد بف معاكية كىـ متأثريف كثيرا بالصكفية 

 ألؼ/ف . 150أكثر مف 

الكاكانية : كىي خميط مف األدياف كالمذاىب كالمكطف الرئيسي ليـ ىك كرككؾ كعمى ضفاؼ 

 (1)نير الزاب الكبير في منطقة الحدكد العراقية االيرانية 

لى القزلباش كالتركماف كال يزاؿ  الشبؾ : الشبكيكف ينتسبكف إلى قبيمة الشبؾ الكردية, كينسبكا 

االختبلؼ قائما عف أصكليـ العرقية كبعضيـ سنة شافعيكف كبعضيـ شيعة اثف عشريكف 

ألؼ نسمة , كاعتبركا في االحصاء الرسمي لذلؾ العاـ  90حكالي  2001 فيكقدبمغ عددىـ 

 (2)مف العرب 

األكراد : يعتبر الشعب الكردم نفسو الشعب األصمي لمنطقة كردستاف كالتي تشكؿ أجزاء 

إيراف كسكريا كما يعتبركف مف إحدل أكبر القكميات التي ال  –تركيا  –متجاكرة مف العراؽ 

 تممؾ كطنا أك كيانا سياسيا مكحدا معترفا بو عالمي

كطكز , فكرماتك كقرة تبة ىـ مف –التركماف : تركماف العراؽ يعيشكف في تمعفر , كداقكؽ  

رككؾ كآلتكف ككبرم ككفرم ىـ مف السنة , , الشيعة في حيف أف الغالبية الذيف يعيشكف في ك
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كىناؾ بعض األقميات قميمة العدد كىي : اآلشكرييف , ,(1)ألؼ نسمة  150كيقدر تعدادىـ بػػػ : 

 كاآلرمف كالفجر كالشركس كالفرس كاألقميات الشيشانية كالييكد 

 

 

 : مناطؽ تكاجد األكراد 05خريطة رقـ 

 الجزيرة العربية ودول الخميج العربي : التنوع اإلثني والديني في شبو  -4

أكال : الككيت : تناكؿ تقرير الديمغرافيا الدينية في الككيت كحسب تقديرات الحككمة األمريكية 

مميكف ككفقا لمييئة العامة لممعمكمات المدنية فيناؾ  2.7( تشير أف عدد السكاف 2013)يكليك 

ر التقديرات المستمدة مف سجبلت مف غير المكاطنيف كتشي 2.6مميكف مكاطف ك  1.2

مف المكاطنيف بما في ذلؾ االسرة  % 70التصكيت ككثائؽ األحكاؿ الشخصية إلى ما يقارب 

                                                           
 32333المرجع نفسو , ص  (1)



 

المتبقية مف المكاطنيف ىـ مف المسمميف الشيعة  %30الحاكمة ينتمكف إلى االسبلـ السني 

 كىناؾ بضع مئات قميمة مف المسيحييف كبعض البيائييف بيف المكاطنيف .

كىناؾ مف بيف غير المكاطنيف ما ,ألفا مف الشيعة نسبيا  150أما بيف المقيميف فيناؾ ما يقرب 

 10ألؼ بكذم ك  100ألؼ مف المسيحييف كنحك  450ألؼ ىندكسي كنحك  600يقدر بػػ 

 (1)مف البيائييف  400آالؼ مف اليسخ ك

مف سكاف اإلمارات العربية  % 76يمثؿ المسممكف حكالي ثانيا : اإلمارات العربية المتحدة : 

مف المغتربيف , كمف بيف المكاطنيف اإلماراتييف   % 55المتحدة )جميع المكاطنيف , إضافة إلى 

 شيعة ) اثني عشرية ( الفرع الرئيسي مف الشيعة . %15سنة ك  % 85حكالي 

ف م % 55ال تتكفر أرقاـ رسمية دقيقة كلكف التقديرات تشير إلى اف المغتربيف يشكمكف 

مف  %5مف المسيحييف ك %10مف اليندكس ك  % 25المسمميف ) معظميـ مف السنة ك 

مف ديانات أخرل بما فييا البارسية كالبيائية كالسيخ كتؤكد ىذه التقديرات  %5البكذييف ,ك 

مف المسمميف  % 76, كخمصت أف : 2003البيانات الكاردة في تقرير كزارة التخطيط لعاـ 

 مف ديانات أخرل  %15,مف المسيحييف  %9,

 السنة : يتمتع السنة بمزيد مف الثركة كالسمطة بالمقارنة مع الشيعة  -ثالثا : البحرين :

كيتبع آؿ خميفة المذىب المالكي مف الشريعة االسبلمية السنية .كاليـك أصبح حمفاء العائمة 

ر السنية فيـ يشكمكف الحاكمة في المناطؽ الحضرية التقميدية أقكل بكثير مف حمفائيـ مف العشائ
                                                           

,  25/09/2014, التركيبة السكانية كاالثنية لئلمارات العربية المتحدة , الفنؾ  (1)
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جكىر حكـ األقمية مف التجار الذيف يكفركف الدعـ المالي كالمشكرة اليامة لمشاريع النظاـ 

اليكلة أك )العرب الفرس( األكثر  -الصناعية كالتجارية كتتككف ىذه المجمكعة مف عنصريف :أ

تؿ أفراد مف عائبلت عددا كتأثيرا كىـ أحفاد التجار السنة الذيف عاشكا عمى جانبي الخميد كيح

اليكلة مثؿ الشيراكم كفخرك عددا مف المراتب العميا في البيركقراطية المركزية كالمناصب 

العائبلت النجدية : مثؿ القصيبي كيزاؿ بعض النجدييف في البحريف يحتفظكف  -الكزارية .ب

رغـ الخبلفات لمممكة العربية السعكدية كيحمؿ بعضيـ جكازات سفر مزدكجة , ك  (1)ببعض الكالء

الشيعة :غالبية سكاف البحريف مف الشيعة كآخر إحصاء تـ  -فيـ يعتبركف مف حمفاء آؿ خميفة 

مف سكاف البحريف كال  % 5135, كقد كانكا يشكمكف  1941تسجيؿ فيو االنتماء الطائفي عاـ 

 يس الشيعة يزالكف يشكمكف األغمبية , رغـ قياـ الحككمة بتجنيس الكثير مف السنة العرب كلكف ل

الييكد : كجدت جالية ييكدية صغيرة في البحريف منذ زمف الرسكؿ )ص( , كما شيدت في 

( تدفؽ ييكد العراؽ كيقيـ الييكد في البحريف في فصؿ الصيؼ فقط أم خبلؿ مكسـ 20القرف )

, كقد طردكا مف  1967,  1948اصطياد المؤلؤ , كقد ىاجر العديد منيـ إلى اسرائيؿ عاـ 

ف عف طريؽ المظاىرات المحمية المعادية لمييكد كسياسة الحككمة العنصرية , كنيب البحري

منازؿ الييكد كالكنيس الييكدم الكحيد في الببلد غير مستخدـ حاليا.ك األفارقة : ينحدر الكثير 

مف البحرينييف مف العبيد األفارقة الذيف عادة ما جاؤكا مف إقميـ زنجبار العماني , كيحتمكف 

اجتماعية كاقتصادية متدنية كقد أخذت المكسيقى كالرقص البحريني كالخميجي شكميا مف  مكانة

التقاليد التي جمبيا العبيد مف إفريقيا .اما األجانب )كغير المكاطنيف( فقبؿ الطفرة النفطية في 
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( مف عماف , ثـ الينكد %30( الذيف يعيشكف في البحريف عمى نحك )20سبعينات القرف )

( , كقد ارتفع عدد غير %8( كالبريطانيكف )%14( , ثـ اإليرانيكف )%25يكف )الباكستان

 2001( كفي عاـ %17.5المكاطنيف بشكؿ كبير منذ منتصؼ السبعينات حيث كانكا يشكمكف )

ثـ  2010,كفي تعداد %53فقد أصبحكا يشكمكف  2010أما تعداد عاـ  %37.6, أصبحكا 

البحريف كاآلسكييف ,كثاني أكبر مجمكعة المقيميف  مف األجانب المقيميف في %65إدراج : 

 (1)مف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي األخرل  %1العرب اآلخريف ,كأقؿ 

لمقبيمة أىمية كبيرة في اليمف , تديف القبائؿ باالسبلـ السني ) الشافعي ( أك رابعا : اليمن :

 اء المياجريف الجدد كاألخداـ .الشيعي )الزيدم( كجمع اليمنييف قبميكف بدرجات متفاكتة باستثن

الشيعة : سيطرة الطائفة الزيدية مف المسمميف الشيعة عمى سياسات اليمف لفترة طكيمة كقد 

كتضاءؿ نفكذىا كتحكلت العديد مف القبائؿ إلى السنة  1962انتيت اإلمامة الزيدية نتيجة ثكرة 

يقة كلكف خبلؿ ثبلثة عقكد , انخفض الشافعية أك السمفية الكىابية المتشددة .كرغـ عدـ أرقاـ دق

( كتتسامح الحككمة الحالية مع ىذا التحكؿ إلى %25( إلى )%50عدد السكاف الزيدييف مف )

السمفية بؿ حتى تدعمو أحيانا ألنو يضعؼ نفكذ الممكييف خصكميـ السابقيف في ثكرة الستينات 

ارتبطت مع الحكثييف , التي , كبمغت ثكرة الزيدييف ذركتيا في حرب عصابات كاسعة النطاؽ ك 

(2) 2004ثارت حكؿ صعدة منذعاـ 
السنة : ديف الدكلة في اليمف ىك االسبلـ كيتبع عدد ، 

متزايد االسبلـ الكىابي اآلف , نظرا لمفرص المغرية التي يعرضيا أتباعو مف التعميـ كالخدمات 

كؿ القبيمة معو , كيعتقد أف الطبية كفرص العمؿ كعندما يتحكؿ شيخ القبيمة إلى الكىابية تتحكؿ 
                                                           

(1)
 المرجع نفسه  

(2)
 /yamen/population/minoritiesFanak.com/ar/countries / 52/17/5106ثنٌة والدٌنٌة للٌمن "، الفنك ، "التركٌبة اال 



 

نسبة السنة قد زادت مف النصؼ إلى أكثر مف ثبلثة أرباع . االسماعيميكف : يمثؿ 

( فقط كيسمكف أنفسيـ بالطيبيف ككذلؾ يعرفكف %2إلى  %1االسماعيميكف في اليمف ما بيف )

ألؼ  80ي )كاف في اليمف حكال 20بػػ : "البيرة" كتعني التجار . الييكد : في بداية القرف 

جالية معظميـ في المناطؽ الزيدية , , كبعد إقامة دكلة اسائيؿ  1050ييكدم( مكزعيف عمى 

بكاسطة طائرات  1950تزايد االىتماـ بالييكد فانتقمكا إلى اسرائيؿ بعممية البساط السحرم عاـ 

رب أمريكية كبريطانية , كاستمرت ىجرة الييكد اليمنييف عمى مر السنيف كلكف نتيجة لح

 الحكثييف , ثـ طرد ما تبقى مف الييكد في مدينة صعدة كضكاحييا .

مميكف نسمة )  4.017.806يبمغ عدد السكاف في سمطنة عماف خامسة : سمطنة عمان :

مف الكافديف  1.771.742( كيتضمف ىذا العدد  2014المركز الكطني لئلحصاء كالمعمكمات 

ير العمانييف مف العماؿ المياجريف , كالسكاد ( مف إجمالي عدد السكاف كمعظـ غ% 44.1أك )

يراف كسيريبلنكا كالفيميبيف كمصر كاألردف .  األعظـ منيـ مف اليند كباكستاف , كبنغبلديش كا 

فكفؽ مكسكعة اكسفكرد لمعالـ االسبلمي الحديث , يتراكح عدد السكاف االباضييف ما بيف 

سمميف السنة كال يزيد عدد الشيعة عف (  , كىناؾ أقمية ال يستياف بيا مف الم%45ك  40%)

( %65كيشكؿ العرب األغمبية العظمى في عماف كمعظـ االحصائيات تقدرىـ بػػ : )(1) ( .2%)

مف السكاف العمانييف )بمف فييـ المكاطنيف األصمييف كغير األصمييف ( كما تكجد اختبلفات 

ف كالعرب الجبمييف . كىناؾ أقمية عرقية بيف السكاف العرب , كما ىك الحاؿ بيف العرب الساحميي

( كأقمية أخرل يطمؽ عمييا %3عربية صغيرة مف أصؿ يمني تدعى 'ميرة' تشكؿ )أقؿ مف 
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,كىناؾ أيضا جماعة الخكجة مف أصكؿ ىندية , كيتمركزكف في (1)( . %2-1'شيارة' مف )

 منطقة مطرح كالمكاتية .باإلضافة إلى العمانيكف المنحدركف مف زنجبار, 

 ا : قطر سادس

(حكالي 2010يبمغ عدد سكاف قطر كفقا لجياز االحصاء القطرم ) احصائيات يكليك 

( مف القطرييف األصمييف ك %20نسمة , حيث يتألؼ العدد الحالي لمسكاف مف ) 1.696.000

( , %20( مف العمالة المياجرة , أغمبيـ مف الذككر , كمعظميـ مف اليند )%80في حيف )

( , كالباقي مف العرب %5( , كسيريبلنكا )%7( كباكستاف )%10لفيميبيف )( كا%13كالنيباؿ )

 ( مف مصر كاألراضي الفمسطينية المحتمة كاألردف كلبناف كسكريا  كاليمف.20%)

أك  2004ألؼ مسيحي في قطر عاـ  163المسيحيكف : حسب اإلحصائيات كاف ىنا 

ألؼ مسيحي (  150ير إلى كجكد )( مف إجمالي السكاف , إال أف االعبلـ المحمي يش8.5%)

سمحت الحككمة القطرية ببناء الكنائس لممسيحييف بكؿ  2001يعيشكف في قطر , كمنذ عاـ 

طكائفيـ في الصراع خارج الدكحة عمى أراضي خصصيا األمير ليذا الغرض , كيبمغ عدد 

 ( %14أك ) 1043426أبناء الديانات األخرل , مف غير المسمميف أك المسيحييف بحكالي 

 : سابعا : المممكة العربية السعودية 

( مف السكاف المحمييف في المممكة العربية السعكدية ىـ مف %90االغمبية الساحقة أم )

( مف %10العرب, كبعض السعكدييف مف أصكؿ عرقية مختمطة تركية أك إيرانية حكالي )

                                                           
(1)

 المرجع نفسه  



 

حجاج كسكنكا منطقة أصكؿ إفريقية أك آسيكية )أندكنيسية أك ىندية ( , ىاجر معظميـ ك

 % 90-75الحجاز عمى طكؿ ساحؿ البحر األحمر ,العماؿ في المممكة العربية السعكدية )

  (1)بالمذىب الكىابي .

 (2)كالجدكالف التالياف يكضحاف نسب الجماعات االثنية كالدينية في دكؿ الخميد العربي 

 ؿ الخميد العربي .: يكضح نسبة األجانب كالتعددية الدينية في دك  09الجدكؿ رقـ 

نسبة السكاف  الدكلة 

 األجانب 

 نسبة الييكد  نسبة المسيحية  نسبة الشيعة 

 االمارات 

 الككيت

 قطر 

 السعكدية 

 البحريف 

 س.عماف

81% 

51.5% 

75% 

20.2% 

33% 

18% 

 

16% 

30% 

16% 

(15-20%) 

(  -   ) 

10% 

 

 %5أقؿ مف 

5% 

8.5% 

- 

9% 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 بضع عائبلت

- 

 

 : محمد صادؽ اسماعيؿ , 'األقميات في دكؿ الخميد العربي '  المصدر

05.ht-11-08-08-    -region/100355-opinions/arab-http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis  
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 محمد صادق اسماعٌل ، األقلٌات فً دول الخلٌج العربً  
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 : يكضح التعددية العرقية في دكؿ الخميد العربي .10الجدكؿ رقـ 

 األفارقة اآلسيكيكف االيرانيكف  الدكلة 

 االمارات 

 الككيت

 قطر 

 السعكدية 

 البحريف 

 س.عماف

12% 

4% 

10% 

 %4أقؿ مف 

10% 

- 

 

50% 

9% 

40% 

4% 

17% 

17% 

 

1% 

1% 

2% 

5% 

1% 

2% 

 

 ادؽ اسماعيؿ , 'األقميات في دكؿ الخميد العربي ' المصدر : محمد ص

11ht-105 -  -  -    -region/100355-opinions/arab-http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis  

 المطمب الثالث :الخصوصية اإلثنية في العالم العربي .    

تتميز الجماعات اإلثنية في العالـ العربي بالعديد مف الخصائص كالمزايا , فبعض 

الجماعات تتميز بتنكعيا الطائفي كالمذىبي كىذا ما جعؿ مف أكلكيتيا انتمائيا لطائفتيا 

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/arab-region/100355-2007-08-08-1105-11ht
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/arab-region/100355-2007-08-08-1105-11ht


 

ات في العالـ العربي مف كالء ديني إلى كالء طائفي , اك حسب انتمائيا لمدكلة كتتعدد الكالء

 كالء قبمي ؟ فما ىي السمات أك الخصكصيات اإلثنية في العالـ العربي ؟

: لقد أسيـ االسبلـ في تككف األمة العربية حيث انو كحد العرب كحمميـ   ( الوالء الديني1

ع اإلجتماعي في عدد مف البمداف رسالة كاعطاىـ قاعدة فكرية كبو ككنكا دكلة إال أف الكاق

العربية كخاصة المشرؽ العربي فقد حكؿ الكاقع الديني إلى كاقع طائفي عمى صعيد ديني حيث 

 %10نجد اف غالبية سكاف العالـ العربي مسممكف كال تزيد نسبة غير المسمميف عف 

لمطائفة فيتكزع  اما عمى الصعيد الطائفي نجد الكالء في العديد مف الدكؿ العربية ىك كالء 

المسممكف إلى سنية كشيعة كعمكييف كدركز كشافعية كزيدية , كما يتكزع غمى طرؽ كالميدية 

 .(1)كالختمية في السكداف كمذاىب كمدارس مما يتعارض مع الكالء الديني كالكالء القكمي 

جات كال يقتصر ىذا الكضع الطائفي عمى لبناف كمجتمعات الخميد العربي بؿ ىك منتشر بدر 

متفاكتة في العراؽ كسكريا كاليمف كالسكداف كمصر كغيرىا , كعمكما يميؿ العربي تقميدا 

لبلرتباط بطائفة رغـ محاكلتو لمتحرر منيا كلكف البنى كالمؤسسات تعرقؿ تحرره منيا مصرة 

 عمى انتمائو التقميدم , سنيا أك شيعيا أك درزيا أكثر مما تعتبر مكاطنا بالدرجة األكلى .

: تعتبر الكالءات القبمية كالعشائرية ,العائمية مف أكثر الكالءات التقميدية رسكخا  الوالء القبمي( 2

في المجتمع العربي , كقد تعارضت ىذه اإلنتماءات في بمداف المغرب العربي كالسكداف , 

كالجزيرة العربية بشكؿ خاص مع االنتماءات القكمية المعاصرة .. ألف السمطات المركزية 
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كنت مف احتكاء القبائؿ كادخاليا في النظاـ كمؤسساتو , كال يمكننا أف نستنتد أف الكالءات تم

القبمية قد انتيت كاف األنظمة القبمية ستتخمى عنيا ,أما في الجزيرة العربية فالسمطة مستمدة مف 

عكدية في الكالء القبمي كال يمكف الفصؿ بيف سمطة الدكلة كسمطة العائبلت الحاكمة كالتشكخ فالس

 النظاـ بعد عدة مكاجيات .

كرغـ ذلؾ ال تزاؿ القبمية مف اىـ ركائز الحكـ في الجزيرة العربية ألف ىناؾ عائبلت حاكمة مع 

أف الدكلة تتقرب مف الشعب عف طريؽ الخدمات االجتماعية الجديدة , إال أف ىناؾ استمرارا 

ة كيمكف كصؼ إدارة الدكلة في مجتمعات لمعبلقة التقميدية بيف سمطة الشيكخ كالعائبلت التجاري

الخميد الحديثة بأنيا إدارة 'بدكقراطية' أم انيا تستخدـ المفاىيـ التقميدية القديمة في اإلدارات 

 الحديثة .

كنقصد ىنا كالءات األقميات اإلثنية المغكية كالثقافية في عدد مف البمداف  ( الوالء اإلثني :3

عراؽ كالخميد ,ففي المغرب يشكؿ البربر عنصرا ميما في تركيب العربية كالمغرب كالسكداف كال

 في الجزائر .%30في المغرب كحكالي %40المجتمع حيث تبمغ نسبتيـ 

كقد استفاد االستعمار الفرنسي مف ىذه االنقسامات حتى سعى النشاء دكلة بربرية , كما سعى 

كمسيحية(,أما في السكداف فيتميز إلنشاء دكلة طائفية في المشرؽ العربي )دكلة درزية كعمكية 

قبيمة في السكداف ليا  597بتنكع قبمي كاثني ىائؿ حيث تشير الدراسات أف ىناؾ حكالي 

امتداداتيا كانتماءاتيا كما تحتكم عمى التنكع الطائفي أيضا كتتكمـ الجماعات اإلثنية لغات 

ماؿ كالجنكب كقد تعاممكا مختمفة ,كقد استخدـ االنجميز الفركقات المتنكعة كخصكصا بيف الش



 

مع الجنكب عمى انو كياف منفرد ففرضكا عميو المغة االنجميزية كشجعكا االرساليات المسيحية 

كبعد االستقبلؿ تعاممت الحككمات المتعاقبة عمى أف الجنكب مكضكع أمني أكثر مما ىك 

مة , كىناؾ مشكمة اجتماعية كاقتصادية مما أدل إلى كقكع الكثير مف التمردات ضد الحكك 

 العديد مف األمثمة مثؿ األكراد في العراؽ كاألقميات الكافدة في الخميد .

كما نبلحظو في العالـ العربي أف ىذه االنتماءات التقميدية مستمرة بسبب استمرار الظركؼ التي 

ي خمقتيا كالتي مف بينيا التخمؼ كالرؤية الغيبية كالسمطكية السياسية , كالترتيب الطبقي اليرم

 لؤلفراد كالجماعات الطائفية العشائرية االثنية كتتمتع بعضيا بالغنى كبعضيا بالنفكذ كالجاه .

 المبحث الثالث : المقاربات النظرية إلدارة التنوع اإلثني :

ىناؾ عدة مقاربات نظرية حاكلت اقتراح آلية أك مجمكعة مف اآلليات لغدارة التنكع اإلثني 

قدمت حمكال لكيفية إدارة التنكع إدارة سميمة , فما ىي أىـ اآلليات  كسننتقي مجمكعة منيا كالتي

 التي تقترحيا المقاربات النظرية الدارسة لمتنكع اإلثني لمنع كصكليا لحد النزاع ؟

فإف إدارة التنكع بكصفيا محاكلة لئلحتكاء كالحد مف   Stefen Wolfفحسب ستيفاف ككلؼ 

د عمى أف نكعية المطالب ىي التي تحدد في نياية المطاؼ اآلثار المباشرة لمنزاع اإلثني كيؤك

( كالتي خمص Gevorkter Gabrielianآلية اإلدارة , كىناؾ دراسة لجكفكر كتير غابرلياف )

فييا :اف استراتيجيات الدكؿ في التعامؿ مع التنكع االثني الذم أصبح سببا لمنزاع إلى نكعيف 

يات االيكاء كتكمف استراتيجية المكاجية : في ككنيا ىما : استراتيجيات المكاجية كاستراتيج

محاكلة لتنفيذ فكرة " أمة كاحدة دكلة كاحدة " كمحاكلة لمضغط عمى الجماعات االثنية , كىنا 



 

تصبح ىذه الجماعات مضطرة الستخداـ لغة المجمكعة المسيطرة مع حظر استخداـ لغات 

صالح انتسابيا ليكية الجماعة المسيطرة ) أخرل كالعمؿ عمى افقاد الجماعة االثنية ىكيتيا ل

 حالة تثاقؼ( أك إبادة الثقافة أم تحكيؿ كؿ ما ىك ثقافي لصالح الجماعة المسيطرة.

فيي نادرة نسبيا في استراتيجيات الدكؿ في االستجابة  Settlementأما استراتيجية االيكاء : 

ىذا في الديمقراطية االتحادية لمطالب المجمكعة االثنية بمجرد كجكدىا داخؿ حدكدىا كنجد 

(Consociationalism democratic كالتي طبقت في اليند , حيث يعتقد ليبيارت )

(Lyphart أف إقامة حككمة ديمقراطية أمر ممكف في المجتمع المتنكع أك المتعدد االثنيات )

 كتتمثؿ مبادئيا في :

 جماعات االثنية الرئيسية .ائتبلؼ كبير مف الزعماء السياسييف عمى أف يمثؿ كؿ ال -1

 حؽ النقض لجميع اإلثنيات عمى التشريعات التي تؤثر عمى مصالحيا الحيكية . -2

 درجة عالية مف الحكـ الذاتي مف الناحية الداخمية . -3

التناسب مف حيث البرلماف ك الحككمة عمى أساس عدد أفراد الجماعات كلكف ما يعاب  -4

صنع القرار , باإلضافة إلى كجكد دكؿ ضعيفة لدرجة أنيا عمى ىذا النمط ىك بطء عممية 

 ليست ليا القدرة عمى فرض حمكؿ مكحدة لجميع المجمكعات .

دارة التنوع اإلثني    المطمب األول : المقاربة الميبرالية وا 



 

استكحى الميبيراليكف أذكارىـ مف كانط كركسك الذيف لدييما نظرة أكثر ايجابية حكؿ االنسانية 

يراليكف ال يريدكف فيـ العالـ كلكف محاكلة تغييره , كىذا يتطمب حسبيـ احتراـ حقكؽ فالميب

 االنساف , ضماف كتدفؽ الرفاه االقتصادم , كتعزيز العدالة االجتماعية .

 كيمكف تمخيص أفكار الميبرالية في ثبلث عناصر تشكؿ المحاكر األساسية ليذا التيار الفكرم :

 اطية ىي مصدر السبلـ االعتقاد بأف الديمقر  -1

الدكر الجكىرم كاألساسي لئلقتصاد ) التطكر اإلقتصادم يسمح بظيكر طبقة متكسطة  -2

 قكية مف شأنيا المساىمة في العممية الديمقراطية (

 أىمية المؤسسات الدكلية )جيات فاعمة لحفظ السبلـ الدكلي ( -3

ساف , التمثيؿ الديمقراطي , سكؼ تفسر فالميبيراليكف يعتقدكف أف القيـ مثؿ احتراـ حقكؽ االن

التكجيات السممية لمدكؿ الديمقراطية كبيذا فالدكؿ الديمقراطية ىي أقؿ ميبل لمنزاع , كأف غياب 

مثؿ ىذه القيـ يؤدم إلى النزاع , كىي تقترح حمكال مممكسة كصياغة آليات لمعالجة ىذه 

 ي كالتي تتمثؿ فيما يمي :التجاكزات التي تؤدم إلى النزاعات بسبب التنكع اإلثن

 تمثيؿ سياسي كاقتساـ السمطة مف قبؿ المجمكعات االثنية  -1

 حؽ الشعكب في كجكد حككمة ديمقراطية  -2

 اقناع األطراؼ المتنافسة لتسكية خبلفاتيا بالطرؽ السممية . -3

 كىناؾ معايير تسمح بترسيخ السمـ منيا : -



 

 السبلح .التخمي عف استخداـ العنؼ مف خبلؿ نزع  -1

 الكعي بضماف احتراـ حقكؽ األقميات كالتشجيع عمى ذلؾ  -2

 تعميـ تاريخ البلدعائي )يتضمف فكرة التنكع االثني في المجتمع ( -3

 تبني اقتصاد السكؽ  -4

 قبكؿ الحدكد بطرؽ سممية . -5

دارة التنوع االثني   المطمب الثاني : النظرية الوظيفية وا 

الثنية بالنظرية الكظيفية كذلؾ مف خبلؿ بركز االثنية في مجاليف ىناؾ مف يربط بيف مفيـك ا

حيكييف : المجاؿ األكؿ يفترض كجكد مجمكعة ليا ركابط تاريخية متخيمة أك حقيقية ليا مكقع 

 جغرافي محدد كما ليا معتقدات كقيـ مشتركة تعرؼ بيا نفسيا كيعرفيا اآلخركف مف خبلليا .

يفة التي يؤدييا ىذا الكياف فتعني الحصكؿ عمى قكة الدكلة مف أما المجاؿ الثاني : فيك الكظ

أجؿ الحصكؿ عمى مكاردىا االقتصادية أك الدفاع عف مصالح المجمكعة اإلثنية المنتمية ليذا 

 الكظيفية  فمفيـك االثنية في ىذه الحالة كمفيـك القبمية لو عبلقة كطيدة بالنظرية (1)الكياف .

 فتحيؿ لمكؿ تؤدييا كظائؼ ليا.  كاممة نسؽ أك أعضاء كحدات نياأ عمى الكيانات تصكر التي

 ىذه. األخرل الكيانات عف مختمؼ الكقت نفس كفي كمتماسؾ متكامؿ كياف إلى   كمو؟ الكياف

 أنيا عمى اختراعيا ثـ القبيمة في الحاؿ ىك كما ثابتة قيـ عمى تقـك أف يكضع الكظيفي التصكر
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 ال جماعة أعضاء بيف رابطة كجكد تعني بأنيا:  الكظيفي االندماج سياسية كتعرؼ 1جماعة

 الجماعة أعضاء كيككف باألساس مشتركة مصمحة كجكد إلى مستندة  باؿ كلكنيا تستند

    القادة إلى نضرتيـ أف كما.  بفعالية كظائفيا تؤدم مادامت.  القائمة المؤسسات لقبكؿ مستعديف

  مشتركتيف ىكية أك ثقافة كجكد إلى ضركرة السياسييف

 . الكظائؼ ىذه أداء عمى قدرتيـ إلى تستند,  فاسديف أك صالحيف بإعتبارىـ

 بالدفاع متعمؽ,  اإلثنية كخمؽ إختراع خبلؿ مف كضيفي ىدؼ بكجكد يرل إتجاه كىناؾ -

 تكزيع ماتـ إذا خاصة.  ثابتة ظاىرة تككف ال اإلثنية اإلقتصادية الدكلة مكارد عمى حصكؿ أك

 لكؿ الفعالة المشاركة بجانب إقميميا المجتمع في عادلة بصكرة  كالخدمات تصاديةاإلق المكارد

 تشكيميا يمكف أك متخيؿ تصكر اإلثنية كانت كلما ديمقراطي نضاـ ضبلؿ مف المكاطنيف

 المعايشة التاريخية الظركؼ حسب إلغائيا أك تشكيميا تعديؿ الممكف مف أيضا يككف بالتالي

 في الخبلقة كالثقافية كالفكرية السياسية القيادات فإف  كبالتالي 2.التشكيؿ بذلؾ تقكـ التي لمفئة

منو  تعاني الذم كالتيميش بالغبف اإلحساس مف التقميؿ أك اإلنياء نستطيع,  المجتمع

 : خبلؿ مف ذلؾ ء األفراد منو يعاني أك الميمشة  اإلثنية المجمكعات

  لممجتمع  اإلجتماعي النسؽ في عيازر  يمكف التي األخر كتحمؿ التسامح قيـ نشر -

شراكيا األقاليـ بيف لمثركة العادؿ التكزيع -   السياسية العممية في كا 
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 كبناء لمديمقراطية اإلجتماعية القيـ نشر خبلؿ مف المجتمع  دمقرطة عممية تصبح كبيذا -

 المجتمع ارإستقر  ضركريات أىـ مف المغايرة السياسية النضر كجيات كقبكؿ الديمقراطي النظاـ

 1 التعددم

 مثابة اإلثنية الظاىرة مف يجعؿ الكظيفية  كالنظرية اإلثنية مفيكـ بيف الرابط ىذا إف -

 اإلرث الخصكص معيف أسطكرم تصكر كضع خبلؿ مف محددة جماعة أم إليو تسعى ىدؼ

, نيةاإلث المككنات مف كغيرىا كتقاليد عادات كديف لغة مف الجماعة ىذه بيف المشترؾ الثقافي

 حقكقيـ ليـ تحفظ إدارية ك سياسية بنضـ تطالب أف تمؾ أك الجماعة ليذه يتيح الذم األمر

. ليذا كيككف,   المعنية لمدكلة اإلقتصادية المكارد مف قسط عمى الحصكؿ مف كتمكنيـ  الثقافية

 .    مكتسباتيـ عف كتدافع تمثميـ كىيئات أعضاء خبلؿ مف يؤدكنيا كضيفة الجماعة

دارة واقعية اإلثنو المقاربة: الثالث المطمب  :اإلثني التنوع وا 

 العقبة كىي النزاعات اإلندالع أساسي أمر ىي األمنية المعضمة أف ترل كاقعية اإلنثك -

 اآلف عابرا يككف ال  اإلثنية النزعات في الكالء اإلف. اإلدارة أسمكب أك الحؿ إيجاد في الرئيسية

,  اليكية ىذه كتدعـ تقكم اإلنثية الحركب كاآلف عمقا أكثر رمشاع عمى تنطكم اإلثنية اليكية

 . الحؿ إيجاد مف كيصعب األمنية المفضمة يفاقـ ما كىذا

 (: séparation:)الفصؿ في يكمف عندىـ لمتطبيؽ القابؿ كالحؿ* 

 . األمني المأزؽ حدة كتخفيؼ االحتكاؾ قرص لتقميص,  المتنكعة المجمكعات بيف
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 المتنافسة الجماعات بيف.  اليادم بالفصؿ األمنية المعضمة تتقمص حتى يتنتي ال لحرب فا -

عادة السمطة كتقاسـ,  السياسية حياتيا المتعددة اإلثنيات استعادة بيدؼ القائمة لحمكؿ فا,   كا 

 كألف,  األمنية المعضمة لكبح شيئا تفعؿ ال ألنيا فعالة غير اليكية ىيكمة إعادة أك الدكلة بناء

 ال اإلثنيات المتعددة المجتمعات إلنعاش المكجية كالتدابير الحركب جراء تزيد اإلثنية  األحقاد

 . األمني المأزؽ عمى التجيب ألنيا تكضؼ أف يمكف

دارة البنائية المقاربة: الرابع المطمب  : اإلثني التنوع وا 

  ؼأدني نيككالس ككاف الماضي القرف مف الثمانيات نياية في البنائية مصطمح ظير -

(Nicolas.onuf )صنعنا مف عالـ في المصطمح أستعمؿ مف أكؿ     (world of our  

macking )الدكلييف الفكاعؿ السمكؾ إرشاد في ىاما دكرا تمعب,  كالمعايير القكاعد أف كأشار 

 كؿ مف اإلستفادة إلى ييدؼ جديد إتجاه ىي , كالبنائية1 عاـ بشكؿ الدكلية الحياة كبناء

 .  الدكلية العبلقات في متكاممة نظرية لبناء نظريةال المساىمات

 في التحكؿ لفترات بفيـ تزكيدنا عمى قدرتيا حيث مف البنائية لممقاربة األساسية القكة كتكمف

 2كالعضك البنية بيف المتبادؿ التأثير   دراسة اإلفتراحيا كذلؾ الدكلية العبلقات

( كالعضك البنية)  الثنائية طرفي بيف المتبادؿ يرالتأث  عبلقة تشريع عمى يقـك البنائي فالتصكر

 أك أعضاء المتضمنة اإلثنية كالمجمكعات كبنية الدكلة عمى التصكر ىذا إسقاط يمكف بحيث. 

  ألنو المجتمع في السائد لمخطاب كبيرة أىمية تكلي كىي األفكار تأثير عمى تركز فيي كحدات
                                                           

1
 Audie Koltez et cecelia ,le Constructirisme dans la Théorie des Relations Internationales ,traduction:(Rechel 
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 في الباردة الحرب نياية ساىمت كلقد لح يعكس كيشكؿ في الكقت ذاتو المعتقدات كالمصا

 إخفاؽ ضؿ في األحداث تفسير عمى القدرة إمتمكت ألنيا البنائية النظريات عمى الشرعية إطفاء

 لتكقعاتيا.  مكجكدا تصكرا   لنا تقدـ ال كىي متعددة البنائية  لنظريات فا كالميبرالية الكاقعية

 أف كيعتبر,  الدكلة مستقبؿ عمى ركزي إتجاه فيناؾ,  المطركحة قضايا مف أم حكؿ

 الكطنية الءات الك دعائـ تفكيض إلى أدل,  المدنية القيـ كتقاسـ الكطنية عبر االتصاالت

 بشكؿ.  ىكية حكؿ المتحكرة بالقضايا  االىتماـ تزايد الباردة الحرب بعد ما فترة ففي 1 التقميدية

 البنائي االتجاه يركز مع تزامف كالذم.  الثقافة بتصكر منيااالىتماـ أسباب لعدة كذلؾ مميز

 تصاعد عمى فعؿ ردة منو الجانب في يعتبر كالذم كالضكابط األفكار أىمية عمى يركز الذم

 البنائي التحميؿ حسب المصمحة أف كذلؾ السكفياتي اإلتحاد إنييار منو اإلثنية النزاعات حدة

 مشتركة ليكية إطار بمثابة تككف أف في الدكلة تخطيء فعندما.  باليكية مرتبط بشكؿ تتحدد

 إطار فإف المستكل ىذا كعمى بديمة أطر إلى يمجؤكف فإنيـ مكاطنييا جميع شخصية تؤطر

 بيف ما التفاعؿ اف اال فعالية كاألكثر تكمفة األقؿ البديؿ يعتبر اإلنثي اإلنتماء ك القرابة

أنغرست ىك رغبة الجماعة  كالنزاع اإلثني حسب جكف2. النزاع إلى يؤدم اإلثنية الجماعات

كيرجع سبب النزاع االثني  3اإلثنية في االنفصاؿ كلكف ليست كؿ جماعة ترغب في االنفصاؿ "

إلى  (Greetz Shills Isaccs Walker conner)حسب العديد مف الباحثيف أمثاؿ 

 االختبلؼ في اليكية كعدـ تقبؿ اآلخر مقابؿ االنا مما يؤدم إلى تعميؽ االحساس بكجكد

حدكدية الجماعات كمنو تطكر السمكؾ العنفكاني ,كلكف االختبلؼ الثقافي كاالثني , قد يؤدم 
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إلى التعايش السممي بيف الجماعات االثنية , لذلؾ يعتبر بارم بكزاف االختبلؼ كسبب لمنزاع 

 االثني ىي اسطكرة استراتيجية .

 

 : األكؿ الفصؿ خبلصة*

 عناصر أىـ األصؿ ككحدة كالدينية المغكية العكامؿ تشكؿك  كمبيـ مطمؽ مفيـك اإلثنية مفيـك -

  المشترؾ كالمكركث الثقافة إلى باإلضافة اإلثنية الجماعة

 فييا تعيش العالـ دكؿ فمعظـ األخرل دكف منطقة عمى مقصكرة ليست اإلثني التنكع ظاىرة -

 كافة أجندات عمى مطرحة - الطابع قارية ظاىرة أصبحت إنيا حيث  االثنية الجماعات ىذه

 كخصكصا العربية الدكؿ

 سياسات اتخاذ اليات ك في الحككمات نجاح في اإلثنيات الظاىرة الحؿ استراتيجيات تكمف -

 المساكاة مف درجة أعمى بتحقيؽ كذلؾ الكاحد الكطف إطار في قكميا دمجا األقميات دمد تكفؿ

  الكحدة  إطار في كالتعايش المكاطنة قيـ كبث التمييز كعدـ

 لما نظرا.. العالـ دكؿ عميو تتيافت التي اإلستراتيجية المناطؽ أىـ مف العربي العالـ يعد -

 المجاالت. جميع في ثراء مف يحتكيو

مكجكدة رغـ عدـ  التي تشكؿ مجتمعاتياالمتنكعة في العالـ العربي  كالدينية اإلثنية _المككنات

  االعتراؼ بيا



 

  ك التكافقية الديمقراطية بيف فتراكح التنكع إلحتكاء حمكؿ مف مجمكعة النظرية المقاربات قدمت -

 . الحمكؿ كأخر االنفصاؿ أك..   الفيدرالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الثاني :

إدارة التنكع اإلثني في العالـ العربي بيف متطمبات 
 الداخؿ كضغكطات الخارج

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعتبر مسألة دارة التنكع بأشكالو الثقافية كالدينية كاالثنية مف مسؤكلية الدكلة كالحككمات مف

رية كقانكنية كغيرىا مف االجراءات التي ترمي خبلؿ ما تتبناه مف سياسات عامة كترتيبات دستك 

الى تحقيؽ المساكات بيف المكاطنيف كضماف عدـ اقصاء أم مف مككنات المجتمع في الفضاء 

 العاـ .



 

كسنتناكؿ كاقع ادارة التنكع في عدد مف الدكؿ العربية كاىـ االشكاليات كالمعكقات كتحديات التي 

 تطرحيا قضية ادارة التنكع اإلثني 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 معو .تصاعد الوعي اإلثني في العالم العربي وتفاعالت األنظمة السياسية  األول:المبحث 

فترة صحكة ككعي كتفعيؿ لدكر األقميات اإلثنية في  مف القرف العشريف التسعينات عقدتعتبر 

العالـ العربي بحكـ ظيكر متغير جديد عمى مسرح األحداث الدكلية كاف أىميا جميعا تفكؾ 

المنظكمة االشتراكية كسقكط جدار برليف كرغـ تغييب النظـ العربية ليذا الكعي أك إلغائو بسبب 



 

لـ الكثير مف النكبات الداخمية مف منطمؽ اعتبار أف مككنات المجتمع ىي نسيد كاحد كىذا ما 

أرض الكاقع حيث طغت أغمب المككنات الفرعية أك األقميات إلى السطح بسبب  ينعكس عمى

المتزايد ليذه المجمكعات بحقكقيا , كسنحاكؿ في ىذا المبحث معرفة حقيقة كأسباب ىذا  الكعي

 العربية مف خبلؿ ىذه المطالب : السياسية  الكعي الذم أدل إلى كقكع أزمات في األنظمة

 المطمب األكؿ : العكامؿ المؤدية إلى زيادة الكعي اإلثني في العالـ العربي كسبؿ تسييسو. -

 ني : بيف مطمب كحؽ الجماعة اإلثنية كطريقة استجابة النظاـ السياسي .المطمب الثا -

 المطمب الثالث : أنماط التفاعبلت اإلثنية في العالـ العربي . -

         المطمب األول : العوامل المؤدية إلى زيادة الوعي اإلثني العربي وسبل تسييسو :

  والخارجية والوسطيةالفرع األول :العوامل الداخمية 

عمى الرغـ مف الكجكد التاريخي لمجماعات اإلثنية في العالـ العربي فإنيا لـ تفكر في مكاجية 

 ,إال في فترات محدكدة كيمكف إرجاع ذلؾ إلى كجكد عكامؿ داخمية كخارجية ,العربية غمبيةاأل

ي يمكف إجماليا ف ,أدت إلى تحكؿ بعض األقميات اإلثنية لتشكؿ تيديدا لؤلمف القكمي العربي

 التالي :

   الداخمية:                                                                العوامل  1

إحساس األقميات اإلثنية بكجكد فجكة بيف حجـ إسياميا في العممية االجتماعية ككؿ كبيف 

د طاقة نصيبيا منيا , األمر الذم يؤدم إلى تكلد مشاعر اإلحباط لدل ىذه الجماعة , مما يكل



 

عدكانية لدل الجماعة فتظير أكال في شكؿ تكترات ثـ تنفجر في النياية كتأخذ شكؿ الصراع 

  (1)المسمح 

/ عدـ مراعاة جماعة األغمبية ألكضاع كمصالح جماعة األقمية اإلثنية بحيث تدرؾ ىذه 2

 2 استخداما براغماتيااألخيرة أف األغمبية تستخدميا 

نية دكرا مضادا لكجكد كمصالح األغمبية إذا أدركت ىذه األخيرة أف / يمعب أبناء األقمية اإلث3

فيمارس ضدىا اضطيادات في الفرص المناسبة  خارجية ضدىااألقمية قد تحالفت مع عناصر 

 .3مف قبؿ األغمبية 

/ كجكد جماعة إثنية كبيرة نسبيا , كتركزت في منطقة جغرافية معينة كاحدة , تتحكؿ مف 4

لسكانية إلى كثافة اجتماعية خصكصا إذا كانت تعيش في مناطؽ حدكدية خبلليا الكثافة ا

فيسيؿ إرساؿ المؤامرات العسكرية منيا إلى الجماعة اإلثنية أثناء صراعيا مع األغمبية كالتي 

 4ة عادة ما تككف الدكل

 العكامؿ الخارجية : -1

طف العربي بحكـ مكقعو تبرز فاعمية العكامؿ الخارجية مع طبيعة مكانة المجتمع العربي , فالك 

الجغرافي االستراتيجي كثركاتو اليائمة , كاف كالزاؿ مطمعا لكؿ القكل الدكلية العظمى , كالقكل 
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2
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3
 Christopher hevitt.Majorities and minories: acomparative survey of ethnik violence, annals, vole, 433(sptemper 

1977)p 89. 
4
 Ibid,p90. 



 

ضعافو كاست افو  مف خبلؿ نز اإلقميمية الصاعدة التي تريد الييمنة عميو عف طريؽ اختراقو كا 

 ا كمف أمثمة ذلؾ .األقميات كذلؾ بيدؼ تكجيو األنظمة السياسية العربية كفرض تبعيتي

حينما استعمرت فرنسا المغرب العربي نجد أنيا حاكلت مف أجؿ إحكاـ السيطرة عمى مكريتانيا 

% إلى 15كىـ يمثمكف ما بيف  سينغاليةبذر الشككؾ بيف القبائؿ الزنجية التي تنحدر مف أصكؿ 

 )رب كالزنكجالع(% مف سكاف مكريتانيا كبسبب ىذه الشككؾ التي غرستيا فرنسا بينيما  20

 (1) فبدأت تظير مظاىر التكتر كالصراع .

كقد حاكلت فرنسا نفس  األمر مع أقطار المغرب العربي بيف البربر كالعرب كزرعت الفتنة 

 بينيما كلكف الجماعتاف قاكمتا األمر بشدة .

كلعبت فرنسا نفس الدكر في سكريا كلبناف بسياسة فرؽ تسد االستعمارية حيث قامت سمطات 

ماية الفرنسية بتقسيـ سكريا إلى خمس دكيبلت أحدىا عادية كالثانية درزية كالثالثة سنية في الح

حمب كالرابعة سنية في دمشؽ كالخامسة مسيحية في لبناف كلكف لـ يكتب ليا النجاح إال لدكلة 

لبناف ككاف اليدؼ مف كراء ىذا المسعى أف يتـ خمؽ دكيبلت صغيرة  مف السيؿ السيطرة عمييا 

 2ضافة إلى عدـ خمؽ دكلة قكية في ىذه المنطقة التي تشكؿ معبرا بيف الشرؽ كالغرب إ
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كما أف أمريكا كبريطانيا سعت أيضا إلى استغبلؿ األقميات بيدؼ السيطرة عمى المجتمع العربي 

يطاليا مستغمة أطراؼ إقميمية عديدة لتقديـ المساعدات إلى القبائؿ  , فقد تظافرت جيكد أمريكا كا 

 (1) نجية في جنكب السكداف في صراعيا المسمح ضد الشماؿ مف أجؿ االنفصاؿ آنذاؾالز 

ككذلؾ قد أمريكا يد العكف العسكرم كالمالي كاالستخبارات  لمحركة الكركية  ضد حككمة العراؽ 

 في شماؿ العراؽ كتقـك بنفس الدكر فيما يتعمؽ بجنكب العراؽ الذم تسكنو أقمية شيعية .

 ة :العكامؿ الكسطي

 كىذه العكامؿ ىي التي تقمؿ أك تعظـ فاعمية العكامؿ المكضكعية , كمنيا :

االنتكاسة التي تحث لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية , تؤدم إلى صراع بيف اإلثنيات كالدكلة 

ألف ضعؼ التنمية مف شأنو أف يضعؼ التماسؾ كالكحدة االجتماعية األمر الذم يشكؿ ظرفا 

 2راعات اإلثنية .مبلئما لتفجر الص

كما يعتبر صغر حجـ األقمية مف العكامؿ التي تساعد عمى تزايد التكترات اإلثنية فكمما كاف 

المجتمع كبيرا . كمما امتمؾ قدرا أكبر مف المكارد , كمف ثـ كاف في إمكانو إشباع الحاجات 

ئؿ القكة البلزمة األساسية لمبشر عمى أساس مد قاعدة المد االجتماعي.إضافة إلى امتبلكو مسا

 3لمكاجية أم خركج عمى  السبلـ االجتماعي بيف األغمبية كاألقمية 
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كما تشكؿ شرعية النظاـ السياسي أيضا عمبل رئيسيا لمكاجية التكترات اإلثنية ذلؾ ألنو إذا كاف 

النظاـ السياسي ضعيؼ الشرعية , فإف قدرتو عمى مكاجية التكترات اإلثنية , تككف محدكدة 

   11ة , كذلؾ الفتقاده . دعـ األقمية كاألغمبية عمى السكاء .لمغاي

 : تسييس مسألة األقميات اإلثنية في العالـ العربي :  02الفرع 

يرجع أغمب الباحثيف الغربييف ازدياد اإلىتماـ بظاىرة األقميات اإلثنية إلى مطمع القرف التاسع 

نصكصا تدعك إلى الحرية الدينية  ) 1815-1814عشر , حيث تضمنت إتفاقيات فيينا    )

كالمساكاة السياسية , ثـ تطكر ذلؾ اإلىتماـ بتكثيؼ نشاط الحركة الييكدية في الربع األكؿ مف 

القرف العشريف , لحماية األقميات عامة كالييكدية منيا خاصة , كمنحيا المساكاة في الحقكؽ 

لحقكؽ كتزايد ىذا اإلىتماـ بمناداة المدنية كالسياسية في الدكؿ التي كانت تفكر عمييا ىذه ا

 . 1918الحركة اإلشتراكية العالمية بحؽ تقرير المصير عاـ 

في إطار عصبة األمـ , إلى  ) 1920-1919)كبعد ذلؾ أشارت اتفاقيات السبلـ في مرسام 

الحقكؽ الثقافية كالقكمية لؤلقميات , ثـ كضعت األمـ المتحدة إعبلف حقكؽ اإلنساف 

, كالعكدة إلى ىذه المعاىدات كالمكاثيؽ تؤكد أف مسألة األقميات كانت   ) 1948312310)

مندرجة دكما في النزاعات المحمية كاإلقميمية كالدكلية سكاء في محاكالت إذكاء ىذه النزاعات في 

 (2)محاكالت إخمادىا 
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لرأسمالي بيد أف تسييس مسألة األقميات اإلثنية في العالـ العربي يرجع إلى بدايات التكسع ا

فقد أ<ل ضعؼ مبدأ األقميات " "الغربي في اإلمبراطكرية العثمانية , كفرض نظاـ اإلمتيازات ك 

الدكلة العثمانية  التي قامت عمى المركزية العسكرية , كالبلمركزية العسكرية , كالبلمركزية 

كبييف مف تحكيؿ اإلدارية , كالتي كانت مخترقة بنظاـ الممؿ كنظاـ اإلمتيازات إلى تمكيف األكر 

 حماية األقميات""نظاـ الممؿ , إلى مسألة األقميات مستفيديف مف اإلمتيازات الممنكحة ليـ في 

فقد اقتسمت الدكؿ الكبرل الممؿ كراعت مصالحيا كعمدت إلى تعزيز الركابط التقميدية التي 

ـ خط كمخانة  1839كقد تنبيت السمطة العثمانية لمخاطر الحماية فأصدرت عاـ , 1اتربطيا بي

الذم نص عمى المساكاة بيف الرعية أماـ القانكف , بغض النظر عف الديف أك المذىب عمى أف 

تتحمؿ جميع أعباء المكاطنة العثمانية فيما يتعمؽ بالضرائب كالجندية , إال أنيا لـ تفمح في 

 2ـ 1914إلغاء ىذا النظاـ إال عاـ 

األكلى كخضكع البمداف العربية لئلستعمار المباشر  ثـ تنامي  ىذا اإلتجاه بعد الحرب العالمية

إثر معاىدة سايكس بيكك التي جرل فييا تكزيع جرل فييا تكزيع كتقسيـ اإلمبراطكرية العثمانية 

كبمغ تسييس ىذه المسألة  (3)بيف المنتصريف عمى نحك يمكنيـ التدخؿ في أكضاع ىذه البمداف 

قامة ا لدكلة عمى مبدأ التكازف الطائفي القمؽ , ثـ إقامة دكلة طركتو بعد فصؿ لبناف عف سكريا كا 

إسرائيؿ عمى جزء مف أرض فمسطيف فغدت مسألة األقميات أحد المحاكر االستراتيجية ليذا 
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كفي العالـ العربي تظافرت العكامؿ الخارجية كالتأخر التاريخي كاالستبداد السياسي في ,الكياف 

ندالع النز  اعات المحمية كالحركب األىمية التي أسفرت بيف عامي إنفجار مسألة األقميات كا 

مبلييف كثبلث مائة ألؼ شخص ,  7ضحية كتشريد  1230000عف مقتؿ  1956-1991

  1كىدر مئة مميار دكال

 في إثارة منطق األقميات اإلثنية الفواعل المختمفة الفرع الثالث : دور 

اإلثني في المنطقة العربية , منيا منظمات تقـك األطراؼ الخارجية أدكارا ميمة في زيادة الكعي 

حككمية كأخرل غير حككمية بتكعية المكاطنيف العرب بحقكقيـ كافة .. مف أجؿ المطالبة بيا 

 .. كزيادة الضغط عمى أنظمتيا السياسية كسنتناكؿ بعضا مف ىذه األطراؼ كمنيا :

 دكر منظمة ىيئة األمـ المتحدة -1

 دكر المنظمات غير الحككمية  -2

 منيا معيد القانكف الدكلي كحقكؽ اإلنساف  –المعاىد  بعض -3

 في اثارة االقميات االثنية في العالـ العربي  دكر اسرائيؿ -4

 دور منظمة ىيئة األمم المتحدة في زيادة الوعي من خالل الحماية الدولية لحقوق األقميات :

مـ المتحدة عاـ إف مصطمح األقميات لـ يتـ تداكلو بشكؿ كاضح إال بعد إعبلف ميثاؽ األ

الذم تـ إعتباره بداية عالـ جديد مني عمى اإلحتراـ المتبادؿ إلرادة الشعكب كرغبتيا في  1954

السبلـ كاإلستقرار جاء بعد ىذا الميثاؽ مصطح األقميات في العديد مف كثائؽ األمـ المتحدة مف 
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كؽ اإلقتصادية كالثقافية أىميا :المعيديف الدكلييف الخاصيف بالحقكؽ المدنية كالسياسية كالخق

, كمف ثـ تـ اإلعبلف العالمي لحقكؽ األشخاص المنتميف إلى أقميات قكمية أك  1966عاـ 

إف  "الذم جاء بديباجتو : 1992إثنية أك أقميات قكمية أك إثنية أك أقميات دينية كلغكية عاـ 

لى  أقميات دينية كلغكية تعزيز كحماية حقكؽ األشخاص المنتميف إلى أقمية قكمية أك إثنية كا 

 (1)بينيما في اإلستقرار السياسي كاإلجتماعي لمدكؿ التي يعيشكف فييا ..

كالذم يعتبر مف أشير كثائؽ األمـ المتحدة التي تناكلت األقميات كحقكقيا في كثيقة منفصمة 

مف المعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ  27ككاف ىذا اإلعبلف قد استند بشكؿ مباشر عمى المادة 

لمدنية كالسياسية التي تنص : " ال يجكز في الدكؿ التي تكجد فييا أقميات إثنية أك دينية أك ا

لغكية أف تحـر األشخاص المنتميف األقميات المذككرة مف حؽ التمتع بثقافتيـ الخاصة ك 

قامة شعائرىـ كاستخداـ لغتيـ باإلشتراؾ مع األعضاء اآلخريف في جماعتيـ  .المجاىرة بدينيـ كا 

عتبر ىذا اإلعبلف ىك الذم أمف التكازف بيف حقكؽ األشخاص الممنتميف إلى أقميات دينية كي

كلغكية في الحفاظ عمى ىكيتيـ كتنميتيا كبيف االلتزامات المناظرة المناظرة لمدكؿ كيكفؿ السبلمة 

 اإلقميمية كاالستقبلؿ السياسي لؤلمة كيمنحيـ ىذا اإلعبلف ما يمي :

عبلف كممارسة دينيـ الخاص كاستخداـ لغتيـ الخاصة الحؽ في التمتع بثقاف -1 تيـ الخاصة كا 

 كعبلنية.لغتيـ الخاصة سرا 

 كالعامة.الحؽ في المشاركة في الحياة الثقافية كالدينية كاالجتماعية كاالقتصادية  -2

 كاإلقميمي.الحؽ في المشاركة في القرارات التي تمسيـ عمى الصعيديف الكطني  -3
                                                           

 1992اإلعبلف العالمي لحقكؽ األشخاص المنتميف إلى أقميات قكمية أك إثنية أك أقميات دينية كلغكية عاـ  (1)



 

 عمييا.ت الخاصة بيـ كالحفاظ الحؽ في إنشاء الرابطا -4

الحؽ في إقامة اتصاالت سممية كمكاصمتيا مع سائر أفراد جماعتيـ كمع أشخاص ينتمكف إلى  -5

 السكاء.أقميات أخرل داخؿ حدكد بمدانيـ كعبر الحدكد عمى 

حرية ممارسة حقكقيـ بصفة فردية ككذلؾ باالشتراؾ مع سائر أفراد جماعتيـ دكف تمييز ,  -6

تحمي كتعزز حقكؽ األقميات كاتخاذ التدابير لتييئة الظركؼ المكاتية لتمكينيـ  كعمى الدكؿ أف

 مف التعبير عف خصائصيـ كتطكير ثقافتيـ كلغتيـ كتقاليدىـ كعاداتيـ .

اتاحة فرص كافية لتعمـ لغتيـ األـ كتمقي الدركس بيا ك تشجيعيـ بمعرفة تاريخ األقميات  -7

ككضع برامد كطنية كالتعاكف  االقتصاديةالتقدـ كالتنمية المكجكدة داخؿ أراضييا كمشاركتيـ في 

 (1)كالمساعدة لتعزيز المصالح المشركعة لؤلقميات .

 دور المنظمات غير الحكومية في زيادة الوعي اإلثني :

تمارس المنظمات الدكلية غير الحككمية دكرا ميما في مجاؿ حقكؽ اإلنساف حيث تقـك بمراقبة 

ى حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ المداخبلت التي يقكـ بيا لدل السمطة المعنية االنتياكات الكاقعة عم

فيي تقـك بدكر المراقب  االنتياكاتكلدل الرأم العاـ المحمي كالدكلي بيدؼ كضع حد ليذه 

عمى حقكؽ المجتمع كأفراده مف تصرفات ظالمة كىي تبذؿ كؿ جيدىا م الدفاع عف كؿ فرد 

عترؼ بيا , كلقد أضحت المنظمات الدكلية غير الحككمية في المجتمع ليتمتع بحقكقو , الم

أكثر نفكذا في تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف كعمى نحك متزايد كتمعب دكر الحارس في حالة 
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كمف بينيا منظمة العفك الدكلية التي تعمؿ عمى تشجيع  (1)عدـ تفعيؿ صككؾ حقكؽ اإلنساف 

ات كمؤسسات المجتمع المدني عمى إعتناؽ المكاطنيف العادييف كقادة الحككمات كالمجمكع

كقد قامت ىذه  (2)األفكار كاتباع السياسات الكفيمة لحماية جميع حقكؽ اإلنساف في أنحاء العالـ 

 األخيرة بالتنبيو لحقكؽ الجماعات اإلثنية في العالـ العربي كمنيا :

مييز ضد المرأة أكدت منظمة العفك الدكلية عمى أف السمطات السعكدية تمارس سياسة الت

كاألقميات حيث تقيد حرية األقميات الدينية كالعرقية كعدـ السماح ليـ ببناء أماكف خاصة 

بعبادتيـ كممارسة طقكسيـ , مكضحة أف األقميات الدينية أمثاؿ الشيعة . كمجاميع األحمدية 

لمياجريف مف المسمميف ما يزالكف يكاجيكف ممارسات تمييز حادة كينطبؽ الحاؿ عمى العماؿ ا

كما أكدت المنظمة عمى أف " السعكدية معاندة في االستجابة ليذه ,مف الديانة المسيحية 

المطالب , كأف ىذا العناد تجسد أيضا برفضيا المصادقة عمى المعاىدة الدكلية لمحقكؽ المدنية 

كؿ المعاىدة كالثقافية , كبركتكك كاالجتماعية االقتصاديةكالسياسية , كالمعاىدة الدكلية لمحقكؽ 

ضد أعماؿ التعذيب كالممارسات الكحشية األخرل التي تمارس ضد اإلنساف منيا المعاممة 

 الميينة كالعقكبات مع رفض المصادقة عمى معاىدة إزالة جميع أنكاع التمييز ضد المرأة 
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جامعة القاىرة : كمية اإلقتصاد كالعمـك السياسية , برنامد الماجيستير كالدكتكراه , قسـ العمـك السياسية  العربية لحقكؽ اإلنساف
 .2, ص  2010/2011

, مذكرة ماجيستير,  الحماية الدكلية كاالقميمية لحقكؽ االنساف في ضكء المتغيرات الدكليةالزكبعي , شياب طالب ( 2)
 .109, ص2008ككبنياغف: االكاديمية العربية في الدانمارؾ , كمية القانكف كالسياسة ,



 

كلفتت المنظمة أنو ليس ىناؾ في السعكدية منظمات مستقمة لحقكؽ اإلنساف إذ أف السمطات 

عكدية ترفض التكصيات لتفعيؿ كتطبيؽ قانكف مؤسسات المنظمات غير الحككمية , إلتاحة الس

 (1)المجاؿ ليا لمعمؿ بشكؿ قانكني كمف دكف مضايقات كتدخؿ السمطات الحككمية 

 

 /المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف :2

العالـ مقرىا القاىرة لمدفاع عف حقكؽ اإلنساف في  1983ىي منظمة غير حككمية تأسست 

 العربي كتتمتع بالصفة اإلستشارية بالمجمس اإلقتصادم كاإلجتماعي باألمـ المتحدة .

كتيدؼ ىذه المنظمة إلى تحقيؽ العمؿ عمى إحتراـ كتعزيز حقكؽ اإلنساف كالشعكب كالحريات 

األساسية في الكطف العربي لجميع المكاطنيف كاألشخاص المكجكديف عمى أرضو طبقا لما 

ف العالمي لحقكؽ اإلنساف ككافة المكاثيؽ كاإلعبلنات الدكلية األخرل كذلؾ تضمنو اإلعبل

بالدفاع عف كافة األفراد كالجماعات الذيف تتعرض أم مف حقكقيـ لئلنتياؾ كذلؾ بالكسائؿ 

السممية المشركعة كتقديـ الدعـ المادم كالمعنكم ليؤالء األفراد , كالتنسيؽ مع المجاف الكطنية 

اإلنساف كاتحاد المحاميف العرب مف أجؿ الدفاع عف حقكؽ اإلنساف لزيادة الكعي  العربية لحقكؽ

بيا باإلضافة إلى العمؿ عمى غنشاء لجاف قطرية لحقكؽ اإلنساف في األقطار العربية التي ال 
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كقد استمرت المنظمة في القياـ بجيكد كبيرة لتكعية المكاطف , (1)تكجد بيا مثؿ ىذه المجاف 

مف خبلؿ تنظيـ العديد مف الحمقات النقاشية شارؾ فييا عدد مف الكتاب  2و العربي بحقكق

كالمفكريف اإلسبلمييف كالمسيحييف , كما ساىمت في عدد مف البرامد التمفزيكنية حكؿ القضية 

ذاتيا كشاركت في العديد مف الندكات العربية كالدكلية , كأكلت المنظمة قضية التدخؿ اإلنساني 

ضافة إلى إصدار المنظمة تقريرا سنكيا عف حالة حقكؽ اإلنساف العربي كالذم إ, أىمية خاصة 

مثؿ ( يرصد كؿ معاناة عشرات المبلييف مف المكاطنيف العرب في مناطؽ تراكـ األزمات 

فضبل عف مبلييف المياجريف  )اليمف  كالصكماؿ  –السكداف  –الجكالف  –العراؽ  –فمسطيف 

 2009/2010ففي التقرير السنكم لعاـ , (3) لنزاعات المسمحة كالمتشرديف جراء اإلحتبلؿ كا

رصد التقرير استمرار تجريد المكاطنيف كالمقيميف في العالـ العربي مف الضمانات التي تكفميا 

الدساتير الكطنية كتمؾ النابعة مف التزاماتيا القانكنية الدكلية مف خبلؿ قككانيف الطكارئ كقكانيف 

مميكف شخص  250تقاعست الحككمات عف تعيداتيا , كظؿ أكثر مف  مكافحة اإلرىاب كلكف

في العالـ العربي يعيشكف ظركفا استثنائية تفكض ضمانات حقكقيـ في الحرية كاألماف 

 الشخصي كالخصكصية كالمحاكمة العادلة 

: كىي منظمة دكلية غير حككمية مقرىا لندف MRGمنظمة جماعة حقوق األقميات الدولية 

ر استشارم لدل المجمس اإلجتماعي كصفة مراقب لدل المجنة اإلفريقية لحقكؽ تتمتع بمق

عاما مف أجؿ  40كتيمؿ منذ  ECOSOCاإلنساف كالشعكب كاألمـ المتحدة اإلقتصادية ك 
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دعـ الجماعات العرقية كالدينية غير المييمنة عمى مستكل العالـ حيث قامت ىذه المنظمة بعقد 

ناقشة التكصيات المبدئية لممنظمة . فيما يتعمؽ بحقكؽ األقميات لم 2013مائدة حكار أكتكبر 

في الدستكر المصرم في ضكء المسكدة األكلية لمدستكر كقد أكد مارؾ التيمير  رئيس المنظمة  

أف الحكار يأتي مع أفراد المجتمع ذاتو مؤكدا عمى دكر المنظمة في التكاصؿ مع األقميات 

ككانت ىناؾ محاكالت مف , 1ؽ التعايش بينيا كبيف المجتمعالدينية كالعرقية في مصر لتحقي

المنظمات الدكلية كحتى المدنية في العراؽ المعنية باألقميات اإلثنية لتكعية ىذه األخيرة بحقكقيا 

فقد أخذت بعض المنظمات كالمعاىد الحقكقية العالمية تنظـ الكرش كالندكات الحكارية في 

مي كاإلنساني فيما يخص تعديؿ القكانيف كتفعيؿ بنكد الدستكر العراؽ لخمؽ مناسب لمنقاش العم

التي تحمي األقميات .حيث أكد السيد كيمياـ سبينسر , المدير التنفيذم لمعيد القانكف الدكلي 

كحقكؽ اإلنساف أف المعيد أخذ يعقد الكرش كينظـ الندكات الحكارية في المدف العراقية بمساعدة 

ساف كبعض الحقكقييف كالبرلمانييف كالسياسييف كالمثقفيف كاألساتذة كمشاركة منظمات حقكؽ اإلن

األكاديمييف كطمبة الجامعة إلدامة الحكار المشترؾ بخطر الصكت المتعصب , لبعض 

الجماعات الخارجية عف القانكف كالتي تفتعؿ خمؽ األزمات بإثارة النعرات الطائفية كالدينية لذلؾ 

قيؼ كتكعية تشمؿ حتى األطفاؿ كطمبة المدارس لضماف سبلمة كانت الحكارات تتبنى برامد تث

األقميات كتأمميف حرياتيـ كالتأكيد عمى حقكقيـ المشركعة , مف خبلؿ الدفع بإتجاه تنبيو الدكلة 
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لضركرة إعادة النظر بالقكانيف الخاصة باألقميات اإلثنية كتفعيؿ تنفيذىا بما يخدـ الصالح العاـ 
(1). 

 ثارة األقميات اإلثنية في العالم العربي :دور اسرائيل في إ

مف خبلؿ تأممنا لطبيعة القكل العالمية كاإلقميمية التي تسعى دائما إلختراؽ األمف العربي فإننا 

نجد إسرائيؿ ىي العنصر الحاضر كالمستعد دائما كيرجع العضك الدائـ إلسرائيؿ إلى العكامؿ 

 (2)التالية:

ي إختراؽ األمف العربي كتيديده ىك جزء مف ممارسة الدكلة / أف سعي إسرائيؿ لممساىمة ف1

الطكؽ في الصراع العربي اإلسرائيمي حيث تحاكؿ خمؽ الظركؼ المبلئمة لمساعدة األطراؼ 

العالمية لكسر اإلرادة العربية في الصراع كمف ثـ فمدخؿ األقميات اإلثنية يعتبر مف أىـ 

 المداخؿ 

ألة اإلثنية إلى إعتبار ىذا السعي كسيمة كغاية كمبدأ فإلى / سعي اسرائيؿ في استغبلؿ المس2

جانب اإلضعاؼ كاإلستنزاؼ كالتفتت إلى األقطار العربية المعينة , كيتمثؿ المبدأ اإلسمي في 

كيتمثؿ العامؿ األساسي  –الشرؽ أكسطية  –أساس مشركع لقياـ الدكلة  اإلثنيةإرساء القاعدة 

ظيفة اإلقميمية ألم دكلة أخرل في المنطقة , كإلنجاز ذلؾ , إلى انتزاع الك  إسرائيؿفي سعي 

بالمجتمعات الفسيفسائية , كتذىب ىذه النظرية إلى أف (تبنت النظرية االستشراقية المعركفة 
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الشرؽ األكسط عبارة عف مجمكعة دينية كطائفية  كعرقية كلغكية تتعايشو بحكـ التاريخ 

 1ديني  قكمي اكأم رباط كطني أك كالضركرة , كلكف ال يربط بينيـ جميعا 

اليدؼ البعيد السرائيؿ مف تركيد مثؿ ىذه الطركحات , كىك تفتيت المنطقة إلى مجمكعة ال 

حد ليا مف الدكيبلت الطائفية كالعرقية كىي بذلؾ تضفي عمى نفسيا شرعية مف ناحية , 

خرة مف ناحية كتضمف ىيمنتيا عمى ىذه الدكيبلت التي ستككف بالطبع صغيرة كضعيفة كمتأ

أخرل , كمف ىنا حرصت اسرائيؿ عمى التدخؿ في كؿ الخبلفات اإلثنية الممكنة في العالـ 

العربي كمحاكلة إذكائيا إلى تكاترات ثـ تصعيدىا إؿ صراعات مسمحة ثـ اإلبقاء عمى إبقائيا 

 (2)مشتغمة ألطكؿ مدة ممكنة .

 :ة استجابة النظام السياسي المطمب الثاني : بين مطمب وحق الجماعة اإلثنية وطريق

تعاني بعض الجماعات اإلثنية في العالـ العربي مف حقكؽ ميضكمة كمطالب غير محققة مف 

أنظمتيا السياسية دفعيا إلى القياـ ببعض اإلنتفاضات ضدىا مما سبب تصادما بينيما أدت 

مطمب أف إلى كقكع الكثير مف األزمات ك المشاكؿ التي يصعب حميا كسنحاكؿ في ىذا ال

نكشؼ عف أسباب ىذا التصادـ كنتطرؽ إلى طبيعة مطالب ىذه الجماعات اإلثنية كحقكقيا مف 

 خبلؿ فرعيف :

           الفرع األكؿ : أسباب التصادـ بيف الجماعات اإلثنية كاألنظمة السياسية العربية .

 كاقع كالقانكفالفرع الثاني : طبيعة مطالب الجماعات اإلثنية كحقكقيا المشركعة بيف ال
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  الفرع األول : أسباب التصادم بين األنظمة السياسية والجماعات اإلثنية في العالم العربي

ترجع أسباب التصادـ بيف األنظمة السياسية القائمة كالجماعات اإلثنية المنضكية تحتيا إلى 

 مجمكعة مف النقاط يمكف حصرىا في اآلتي :

رة مع الجماعات اإلثنية المكجكدة داخؿ إقميميا , كبالتالي / عدـ ثقة األنظمة العربية المعاص1

 .11تعتبرىا خطرا عمى النظاـ السياسي القائـ 

/ خكؼ الدكلة القطرية العربية مف إنفراد الكحدة الكطنية كالمس بسيادتيا المطمقة عف طريؽ 2

 22المطالبة بالحكـ الذاتي كتقرير المصير ك اإلستقكاء بالخارج.

رية كالديمقراطية عف أنظمة الحكـ العربية كجعميا تضع مسألة اإلثنيات في / غياب الح3

ثبلجات شديدة التجمد أك إخفائيا مف خبلؿ تدابير أمنية مشددة , كلكف ما إف يتغير أسمكب 

,  2003الحكـ حتى تصبح قضية األقميات مطمبا سريعا كحيكيا كىذا ما حدث في العراؽ بعد 

 . إثر سقكط نظاـ صداـ حسيف

/ تذىب أنظمة الحكـ العربية بأنو مجرد طرح قضية اإلثنيات لمنقاش يضعؼ الشعكر 4

بالمكاطنة ,كىذا يجعميا تطالب باالستقبلؿ , مما يزيد مف عزلتيـ عف بقية المجتمع كيزيد مف 

 تغذية الشككؾ الطائفية كالعرقية المكجكدة بيف الجماعات اإلثنية كاألغمبية .
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ثنية إلى التحالؼ مع القكل الخارجية بيدؼ تحقيؽ اإلنفصاؿ عف الكطف / تذىب األقميات اإل5

األـ كاألكراد عندما تحالفكا مع الكاليات المتحدة األمريكية ضد العراؽ كاألقمية المسيحية التي 

 تحالفت مع أكغندا ضد السكداف .

صكصا إذا كانت / تعتبر الجماعات اإلثنية ذات النزعة اإلنفصالية خطرا ييدد أمف الدكلة خ6

الجماعات اإلثنية ذات كـ عددم كبير كتمتمؾ مكارد إقتصادية كبيرة , مما يدعـ نزعتيا 

اإلنفصالية  , كىنا تفقد الدكلة جزء ال يستياف بو مف أرضيا , كتككف عدة لمشاكؿ مستقبمية 

 11تسمى فيما بعد حرب تصفية الحسابات .

زرع في قمبو المشاكؿ الداخمية كجعمتو عرضة  / إف اإلستعمار خرج مف الدكؿ العربية كقد7

 لمحركب كالصراعات الداخمية  بفضؿ زراعة الكره بيف األقميات كالدكلة القطرية .

/ ظيكر التعبئة غير المشركعة لقطاعات معينة مف الجماعات اإلثنية مف قبؿ بعض قياداتيا 8

 ة .المتطرفة كتبنييا لمطالب غير عقبلنية , تخؿ بالكحدة الكطني

/ محاكلة إرضاء الغالبية السنية الدينية كالمؤسسات الدينية اإلسبلمية كرجاليا إلضفاء مزيد 9

 .(2)مف الشرعية عمى الدكلة الجديدة 

قياـ معظـ أنظمة الحكـ العربية غداة اإلستقبلؿ عف نظـ تسمطية ال يتيح لمتعددية العرقية 

 الحكـ كاإلدارة . مقاليدسمـ  كالدينية الفرصة لممنافسة الشريفة كالعادلة عمى
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حاذركا (اختبلؼ مفيـك الكحدة الكطنية مع مفيكـ النمطية كما يقكؿ برياف كايتيكر في بحثو 

, كيأتي مف ىنا قمع اإلختبلفات أك التظاىر بعدـ كجكدىا إال أف الكحدة )(1)الديمقراطية الفكرية 

يا تتحقؽ مف خبلؿ اإلنفتاح كمنع الكطنية الحقيقية ال تعتمد عمى نمطية صنع اإليماف , إن

 التمييز ضد األقميات اإلثنية في المقاـ األكؿ .

 :انونالفرع الثاني : طبيعة مطالب اإلثنيات وحقوقيا المشروعة بين الواقع والق

مف أجؿ اإلعتراؼ بخصكصيتيا  )العرقية (منذ نياية الحرب الباردة إزدادت المطالب اإلثنية 

بعد إنييار اإلتحاد السكفياتي حيث شاىدنا إنتعاشا كبيرا لمعرقيات كتعدد كتميزىا الثقافي خاصة 

المطالب اإلثنية في العالـ العربي بتعدد الجماعات مف حيث طبيعتيا كدرجة قكتيا فيناؾ 

مطالب تتعمؽ باليكية كشكؿ الدكلة كسياسات النظاـ الحاكـ أك يمكف تسميتو بالمطالب الرمزية 

جماعة اإلثنية كمكانتيا في المجتمع , كىناؾ المطالب المادية كالتي ترتبط ةالتي تتعمؽ بيكية ال

  (2)بالقدرات اإلجتماعية لمجماعة في أرض الكاقع كمدل المساكاة بيف الجماعات المختمفة 

ككثيرا ما يؤدم تجاىؿ مطالب الجماعات اإلثنية إلى سعي تمؾ الجماعات لئلنفصاؿ عف 

قامة كياف مستقؿ س  ياسيا أك اإلنضماـ إلى دكلة أخرل .الدكلة كا 
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كمما زاد مف حدة الكضع ىك حالة القير كالتيميش الذم تعاني منو المككنات الكطنية الصغيرة 

باإلضافة إلى التغييب المقصكد الذم تعاممت بو معظـ الحككمات في المنطقة  )اإلثنيات(

 :(1)ت محاكر التيميش  إلىالعربية معيا كتفاقـ أكضاع الجماعات إقتصاديا كثقافيا كتفاك 

التيميش اإلقتصادم مثؿ رعاة دارفكر , التيميش الثقافي شيعة الخميد , التيميش أقباط مصر 

, كالتيميش السياسي اإلقتصادم مثؿ سنة العراؽ بعد اإلستقبلؿ كالتيميش الثقافي كالسياسي 

 كاالقتصادم ,زنكج مكريتانيا 

لب الجماعات كنستطيع تقسيـ ىذه المطالب في العالـ كمف نتائد ىذا التيميش ىك ازدياد مطا

 العربي إلى :

 / المطالب الثقافية :1

 كىي المطالب التي تخص المغة كالديف ككضع العادات كالقيادات اإلثنية التقميدية :

/ المغة : إف مكانة المغة في إطار النظاـ السياسي تعتبر مؤشرا ىاما عمى مكانة  1     

ة كمكقعيا داخؿ النظاـ , فالمغة تعتبر أحد أدكات الييمنة كالسيادة كتعتبر الجماعة اإلثني

المطالبة بكضع رسمي لمغة ما في الببلد مطالبة بإعتراؼ رسمي أف الجماعة المتحدثة بتمؾ 

  (2)المغة ذات شرعية كأىمية كأكبر مف غيرىا مف الجماعات األخرل في المجتمع 
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الـ العربي , المتعمقة بالمطالب المغكية لمجماعات اإلثنية كمف كىناؾ العديد مف األمثمة في الع

 ذلؾ مطالبة البربر في المغرب العربي بإعتبار لغتيـ لغة رسمية في الببلد .

, كتعديبلتو المتكررة كصكال إلى دستكر  1962أما بربر المغرب , ينتقدكف خمك دستكرىـ عاـ 

ككف ثاف مف مككنات اليكية المغربية , في حيف الخالي مف أم إشارة إلى األمازيغية كم 1996

فريقيتو بؿ كعالميتو أيضا كقد شكمت تمؾ  1996يشير دستكر  إلى إسبلـ المغرب كعركبيتو كا 

الخمفية البيئة لنمك حركات ثقافية أمازيغية منذ السبعينيات كقد تبمكرت مطالبيا في كثيقتيف ىما 

, كمف بيف ما شممت عميو  2000رس في , كبياف ما 05/08/1991:/ ميثاؽ أغادير في 

 الكثيقتاف ما يمي :

 تضميف الدستكر نصا يعترؼ باألمازيغية لغة كطنية إلى جانب العربية  -

 إنشاء معاىد لمدراسات كاألبحاث األمازيغية  -

 إدماج تعميـ المغة كالثقافة األمازيغيتيف في البرامد التعميمية الرسمية  -

عطاء الثقافة االمازيغية حقيا في اإلعبلـ تكحيد خط الكتابة بالمغة األ - مازيغية , كا 

  (1)المسمكع كالمرئي .

خرج إلى الكجكد الحب الديمقراطي األمازيغي لينتقؿ بأداة  2005جكاف  31كفي  -

 (2)المطالبة بإنصاؼ الثقافة األمازيغية مف المستكل الثقافي إلى المستكل السياسي .
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تتعامؿ بذكاء مع المسألة األمازيغية فأبدت مركنة  كلكف استطاعت القيادة المغربية أف -

في التجاكب مع بعض مطالبيا مف قبؿ .تدريس المغة األمازيغية لكف في المرحمة 

مدرسة , ككذلؾ إنشاء محمد السادس  300اإلبتدائية , كأدخؿ حيز التطبيؽ عمى 

"أحمد أغادير  المعيد الممكي لمثقافة األمازيغية كترأس ىذا المعيد أحد محررم ميثاؽ

 بكككس "

 كاعتمد الممؾ محمد السادس حرؼ التيفناغ رسميا كحرؼ لمكتابة األمازيغية  -

كمنو نستنتد أف قضية المطالب الثقافية قد شكمت في كؿ مف الجزائر كالمغرب محكرا  -

لمتجاذب بيف العرب كالبربر , كلكف ىناؾ نكع مف اإلنصاؼ لمثقافة األمازيغية مف خبلؿ 

, كاآلخر عاـ  1996الذيف دخبل عمى الدستكر الجزائرم األكؿ في عاـ  التعديميف

, كالذم إعترؼ في األكؿ باألمازيغية كمككف مف مككنات اليكية الجزائرية جنبا  2002

مف الدستكر كالتي      إلى جنب مع اإلسبلـ كالعركبة , كأضاؼ التعديؿ الثاني لممادة

نية كالرسمية , نصا يعتبر تمازيغت كذلؾ لغة تقكؿ أف المغة العربية ىي المغة الكط

 (1)كطنية تعمؿ الدكلة لترقيتيا كتطكيرىا بكؿ تنكعاتيا المسانية عبر التراب الكطني 

كىنا تبدك المفارقة في أف الجزائر تأخرت عف المغرب في إقرارىا بالحقكؽ الثقافية لمبربر  -

مطمبا لمحركة األمازيغية في المغرب  , تجاكزتيا بيذيف التعديميف الدستكرييف المذيف مثبل 

 الديف :
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يعتبر الديف متغيرا ميما يتصؿ بيكية الجماعة اإلثنية , كلذا فإنو كثيرا ما يستخدـ كأداة لمتعبئة 

كالحشد لصالح أك ضد الظاـ السياسي كعمكما فإف مطالب الجماعات المتعمقة بالديف , تذىب 

ا اإلثنية األقؿ فتطالب عادة بالعممانية كفصؿ الديف عف بإعتبار ديانتيا الديف الرسمي لمببلد أم

 .كسنفصؿ ذلؾ الحقا في مكضع آخر  ,(1)الدكلة كما في السكداف

 / العادات كالتقاليد : 3

 حيث تطالب الجماعات بإحتراـ عاداتيا كالسماح ألبنائيا بممارسة ىذه العادات 

 :  المطالب السياسية /2

الجماعات اإلثنية متعمقة بالنظاـ السياسي كذلؾ  اإلنفصاؿ : كىنا تككف مطالب -1

باإلنفصاؿ إلقامة كياف سياسي جديد كىذا ما حدث فعبل في السكداف بعد صراع طكيؿ 

بيف الشماؿ كالجنكب .. انتيى بانفصاؿ ىذا األخير نظرا لمتنكع اإلثني كالعرقي الكبير 

 في ىذه الدكلة .

ت أف اإلثنيات ال تطالب باإلنفصاؿ كلكف اإلستقبلؿ اإلدارم : كيكجد في بعض الحاال -2

باإلعتراؼ بخصكصية ىذه الجماعات كأف تحصؿ عمى استقبلؿ إدارم أك حكـ ذاتي 

ضمف فيديرالية أك مخصصات ألجؿ الحصكؿ عمى منح عالية أك اإلعتراؼ بقيمة 
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ية كمف أمثمة المطالبة باإلستقبلؿ اإلدارم ضمف فيديرال (1)الجماعة كتميزىا في المجتمع

 نجد العراؽ .. كما سنفصؿ الحقا .. في الفصؿ الثالث .

المناصب  العامة : حيث تتنافس الجماعات اإلثنية عادة مف أجؿ السيطرة عمى جياز  -3

الخدمة المدنية كالكظائؼ الرسمية في الدكلة .. ككمثاؿ عمى ذلؾ نجد مطالب الشيعة 

أطمؽ برنامجا  1999عاـ  في البحريف , عندما اعتمى أمير البحريف الجديد العرش

طمكحا لئلصبلح السياسي , فقد تكقع البحارنة الشيعة إنخفاض التمييز ضد طائفتيـ , 

كلكف سرعاف ما تبددت اآلماؿ , ففي السنكات المكالية خرج أفراد الطبقات اإلجتماعية 

 الدنيا إلى الشكارع لئلحتجاج عمى عدـ المساكاة اإلجتماعية كالتمييز الطائفي كقمع

الشرطة في بعض األحياف كقد كادت اإلحتجاجات تتحكؿ إلى عنؼ حيث في ديسمبر 

 1998تكفي أحد المتظاىريف نتيجة استنشاؽ الغاز المسيؿ لمدمكع كفي عاـ  1997

, كأصبح التمييز  2011قتؿ شرطي في قرية كرزكاف كانطمقت اضطرابات كاسعة عاـ 

ظر الشيعة البحرينيكف فترة أطكؿ لمحصكؿ في البحريف أكثر مؤسساتية حيث دائما ما ينت

عمى االسكاف المدعـك مف قبؿ الحككمة بالمقارنة مع المكاطنيف السنة , كغالبا ما تككف 

المناصب العميا في الحككمة كالمناصب اإلدارية في الخدمات المدنية محجكزة لممكاطنيف 

طة كقكات األمف بينما السنة كتسيطر األقمية السنية عمى كؿ مف الدفاع الكطني كالشر 

,  )العراؽ  –اليمف  –السعكدية (يعتقد بأف الحككمة تقـك بتجييش أجانبا مف السنة مثؿ 

لتعزيز صفكؼ ىذه المؤسسات األمنية كغالبا ما يتـ رفض طمبات الشيعة المقدمة 
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حيث يميؿ الشيعة إلى إحتبلؿ الكظائؼ ذات  1لكظائؼ األمف في القطاع الخاص 

فضة , كالتي ال تتطمب الميارة ,  كىـ يشكمكف األغمبية الساحقة مف طمبة األجكر المنخ

كما نبلحظو عمى طبيعة المطالب  , (2)الجامعات كاألقمية مف أعضاء ىيئة التدريس 

التي تقدميا الطائفة الشيعية في البحريف أنيا ركزت عمى الدعكة لئلصبلح السياسي 

كالتعددية أماـ فئات  المجتمع كالمساكاة في  كاإلقتصادم كفتح باب المشاركة السياسية

تكزيع المكارد السياسية كاإلقتصادية , كلـ تبرز أم دعكة إلى تبني  مشاريع الحكـ 

 الذاتي أك اإلنفصاؿ لعدـ قابمية ىذه المشاريع لمتنفيذ .

 : / المطالب اإلقتصادية3

مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بيف  كتتمثؿ عادة في المطالبة بالتكزيع العادؿ في الثركات عف طريؽ

  3الجماعات كمف أمثمة ذلؾ رعاة دارفكر في السكداف

كحيث تعتبر مثاال عف إنعداـ اإلرادة كالتحرؾ مف قبؿ الحككمة في مكاجية المحف فبعد 

استمرت السكداف في سياسة اإلىماؿ السابقة التي اعتمدتيا القكل نحك  1956استقبلليا عاـ 

العرب كاألفارقة يعيشكف كيزرعكف األرض , كلكحظ أف اإلختبلفات العرقية  دارفكر حيث الرعاة

مسيحيكف , (أك الدينية بيف األفارقة كالعرب لـ تكف مكجكدة في دارفكر حيث عاش الجميع 

كفي منتصؼ الثمانينيات , شيدت دارفكر فترة مف  4في سبلـ نسبي لقركف )كثنيكف كالمسممكف 
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اع بيف الجيات الرعكية كالسكاف المقيميف كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ الجفاؼ الشديد كاشتد النز 

عمى المكارد المتناقصة , بدأت األحزاب التي تكاجو المباالة الحككمة السكدانية كغياب المبادرة 

بتسميح نفسيا , إلى جانب إىماليا قامت حككمة الخرطـك بتأجيد الخبلؼ كتقميب الطرفيف عمى 

مصالحيا السياسية الخاصة كبسبب تناقص المكارد كانعداـ بعضيـ البعض كذلؾ لتحقيؽ 

التخطيط كطغياف اإلستغبلؿ السياسي أصبحت قضية العرؽ قضية ميمة في دارفكر كأدل ذلؾ 

  1إلى الحرب كالمجاعة , الذم أدل إلى تشريد المبلييف مف البلجئيف 

الحقكقي لمجماعات اإلثنية ب/ حقكؽ الجماعات اإلثنية بيف الكاقع كالقانكف : لقد ظؿ المدخؿ 

مغيبا لفترات طكيمة في العالـ العربي كلـ يبرز إلى الساحة إال مع ظيكر منظمات حقكقية 

أثارت مثؿ ىذه القضايا .. كالتي اتيمت بدكرىا بإثارة النعرات كتفكيؾ بنية الدكلة .. كلكف بدأت 

ىذه الجماعات مع دخكؿ لغة الحقكؽ تتداكؿ بشكؿ كاضح مما كجب بضركرة اإلعتراؼ بحقكؽ 

 الدكلة في أزمة لف يحميا إال إعادة ترتيب الساحة الداخمية حقكقيا .

كليذا سنحاكؿ معرفة كاقع حقكؽ الجماعات اإلثنية في العالـ العربي بيف النظرية كالتطبيؽ مف 

 خبلؿ :

 في العالـ العربي لمحة عف كاقع حقكؽ الجماعات اإلثنية  .1

 ي الدساتير العربية حقكؽ األقميات اإلثنية ف .2

 :  لمحة عن واقع حقوق الجماعات اإلثنية في العالم العربي/1

                                                           
1
 JULIE FLINT AND ALEX DE WAAL , DARFUR ; A NEW HISTORY OF A LONG WAR ( LANDON; NEW YORK : ZED BOOKS 

, 2008) PP58-27  



 

تعد حماية األقميات مشكمة معقدة في العالـ العربي ألف جزءا كبيرا مف المنطقة لديو تاريخ 

طكيؿ مف مختمؼ الجماعات العرقية كالدينية التي تعيش جنبا إلى جنب كاألقميات اإلثنية في 

حاالت يتعرضكف لمتمييز إما بمكجب القانكف أك الممارسة نظرا لعدـ اإلعتراؼ بيا كثير مف ال

 كعدـ التعامؿ معيا بجدية كتعرضيا لمتيميش 

ففي المممكة العربية السعكدية مثبل كصفت األقمية الشيعية بالمرتدة مف قبؿ السمطات السنية 

يات الحككمية فبل يكجد شيعة يعينكا العميا في الببلد كىناؾ تمييز ضد الشيعة عمى جميع المستك 

ككزراء فس الحككمة أك ضمف كبار الديبمكماسييف , أك ضمف كبار الجيش كال يسمح لمشيعة 

بأف يصبحكا قضاة في المحاكـ العادية أك يعيف القضاة السنة في بعض األحياف الشيكد الشيعة 

ا كال يمكف لمطبلب الشيعة عمى أساس دسنيـ كاتباع تعاليـ الشريعة حسب المذىب السني حصر 

عمكما أف يحصمكا عمى قبكؿ في األكاديميات العسكرية , حتى في المدارس يتـ تدريس التبلميذ 

 (1)بأف الشيعة زنادقة 

كلـ يتـ اضطياد األقميات المسيحية في ظؿ األنظمة العربية عمكما ألنيا نادرا ما تشكؿ خطرا 

كائؼ األخرل , كفي إطار ىذه االنظمة , لـ يتـ عؿ النخب الحاكمة , كمثميا مثؿ جميع الط

منح أية حقكؽ فردية كبيرة ليذه الجماعات كمع ذلؾ تـ منحيـ حؽ إدارة شؤكف أحكاليـ 

الشخصية مثؿ الزكاج كالطبلؽ كحضانة األطفاؿ كغيرىا . كقد منحت حرية الديف لؤلقميات 

ت كاف المسيحيكف قادريف المسيحية خصكصا في سكريا كاألردف كالعراؽ كفي بعض الحاال
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عمى الكصكؿ إلى المناصب العالية جدا مثؿ طارؽ عزيز الذم عيف كزيرا لمخارجية في عيد 

صداـ حسيف , ككذلؾ بطرس بطرس غالي كزير الدكلة المصرم لمشؤكف الخارجية في كقت 

 الحؽ كاألميف العاـ لؤلمـ المتحدة .

كح بيف المسمكعة كالميضكمة في بعض األحياف أما بربر المغرب العربي فقد كانت حقكقيا تترا

 ككف ىذه األخيرة تعتبر كميدد أمني لدكؿ المغرب 

كقد تككف ىذه األقميات خاضعة لممارسات تمييزية عمى الرغـ مف أنيا قد تتمتع بالحماية 

مف الدستكر حقكقا متساكية لجميع  40مثبل , تضمف المادة ر في مص ,1الدستكرية الكاممة

بعد الثكرة المصرية التي  2011ف كتحظر التمييز عمى أساس الديف ففي نيساف المكاطني

أطاحت بنظاـ مبارؾ كقعت احتجاجات كاسعة في محافظة قنا , ألف الحككمة قامت بتعييف 

قبطي مسيحي حاكما , قاـ اإلخكاف المسممكف كاألحزاب اإلسبلمية األخرل بالدعكة إلى يـك 

حتجاج ضد المسيحييف الذيف يشغمكف مناصب عميا في الحككمة , الكرامة في تظاىرة حاشدة لئل

ككانكا قد طالبكا في كقت سابؽ بفرض حضر عمى حؽ المرأة كالمسيحييف لمترشح لرئاسة 

الجميكرية في الكاقع إف التمييز ضد األقباط مسألة عميقة في المجتمع المصرم عمى الرغـ مف 

 (2)التنديد الرسمي. 

 اإلثنية في الدساتير العربية :ب/ حقكؽ األقميات 
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 احمدمحمد المرجع السابؽ. (2)



 

إف مكاد الدستكر في بعض الدكؿ العربية تختمؼ نظرتيا كتشريعاتيا حكؿ األقميات اإلثنية 

كالدينية فمنيا مف يعترؼ بيا كال يطبؽ ذلؾ في أرض الكاقع كمنيا مف ال يعترؼ بيا فمثبل مف 

نا مف قبؿ أتباع ديانات غير غير المسمكح في المممكة العربية السعكدية ممارسة الشعائر عمي

 1اسبلمية كتمنع انشاء كنائس أك معابد 

 أما في دكلة الككيت فتكجد فييا أقمية مسيحية صغيرة كمعترؼ بيا مف قبؿ الحككمة الككيتية 

كفي العراؽ كسكريا كمصر كاألردف كلبناف تتمتع األقميات الدينية بحرية العبادة كجميع حقكؽ 

الحياة السياسية العامة بنسب متفاكتة ككذلؾ األمر في بمداف شماؿ  المكاطنة كالمشاركة في

 إفريقيا 

 :(2)كسنتناكؿ النمكذج العراقي كمثاؿ ىنا 

 حقكؽ األقميات اإلثنية في الدستكر العراقي :

تضمف الدستكر العراقي العديد مف البنكد التي تبيف األسس السميمة لمحكـ الديمقراطي كحقكؽ 

كنات الشعب العراقي حيث أنصفيا كاعترؼ بيا كمككف أصمي ليذا فقد اإلنساف كحقكؽ مك

ثانيا مف الباب األكؿ ,  2ساكل بيف العراقييف في الحقكؽ كالكاجبات كما جاء في المادة 

المبادئ األساسية تنص : يضمف الدستكر الحفاظ عمى اليكية االسبلمية لمشعب العراقي , كما 
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,SAUDI ARABIA  
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ع األفراد في حرية العقيدة كالممارسة الدينية كالمسيحييف يضمف كامؿ الحقكؽ الدينية لجمي

 (1)ييف ئدانكاأليزيدييف كالصائبة كالم

العراقيكف متساككف أماـ القانكف دكف  (مف الباب الثاني الحقكؽ كالحريات  14كما نصت المادة 

المعتقد تمييز بسبب الجنس أك العرؽ أك القكمية أك األصؿ أك المكف أك الديف أك المذىب أك 

" العراقيكف أحرار مف الباب نفسو  41كذلؾ المادة  )كالرأم أك الكضع اإلقتصادم كاإلجتماعي 

 في اإللتزاـ بأحكاليـ الشخصية حسب ديانتيـ أك مذىبيـ أك معتقداتيـ أك اختياراتيـ :

ائر ذىب أحرار في ممارسة الشعفقد نصت الفقرة أكال منيا " أتباع كؿ ديف أك م 43أما المادة 

دارة األكقاؼ كشؤكنيا كمؤسساتيا الدينية , كالفقرة ثانيا مف نفس المادة تكفؿ الدكلة  الدينية كا 

 , كغيرىا مف المكاد (2)حرية العبادة " حماية أماكنيا "

كيقر الدستكر العراقي استخداـ المغات التي تتحدث بيا األقميات القكمية اك الدينية في 

" أكال : "حؽ العراقييف بتعميـ أبنائيـ المغة 4, إذ تنص المادة " المؤسسات الرسمية أك الخاصة

األـ كالتركمانية كالسريانية كاألرمنية في المؤسسات التعميمية الحككمية كفقا لمضكابط التربكية , 

 .(3)أك بأم لغة تربكية أخرل في المؤسسات الخاصة "
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مغة السريانية لغتاف رسميتاف في / رابعا , عمى أف المغة التركمانية كال 4كتضمف المادة 

 . (1)الكحدات اإلدارية , التي يشكمكف فييا كثافة سكانية " 

/ خامسا عمى أنو " لكؿ إقميـ أك محافظة إتحاد أم لغة محمية أخرل , لغة  4كتنص المادة 

.كىناؾ عدة دساتير عربية (2)رسمية , إضافية إذا أقرت غالبية السكاف ذلؾ باستفتاء عاـ " 

رت حقكؽ الجماعات اإلثنية كلككف ىناؾ فرؽ بيف ما ىك مصاغ في الدستكر كما ىك مطبؽ أق

ألنو في احياف كثيرة تأتي القكنيف في أرض الكاقع  ألف تعامؿ الدكؿ مع اإلثنيات مختمؼ تماما 

 3مقيدة لما أباحو الدستكر 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 المرجع نفسو (1)
 .303خميؿ حسيف , مرجع سابؽ ,ص (2)

 



 

 

 

 

 

 المطمب الثالث :

 ربي : أنماط التفاعبلت اإلثنية في العالـ الع

 (1)كيمكف تصنيؼ الدكؿ اعربية مف حيث تفاعبلتيا اإلثنية إلى ثبلث فئات رئيسية ىي :

اليمف كالمغرب (: التنكع في إطار التعايش السممي : كيمكف التمثيؿ ليذا النمط بنماذج  1الفرع 

  )كاألردف كمصر كسكريا كعماف 

, كالمذىبي في سمطنة عماف  كفي ىذه المجمكعة فإف التنكع يأخذ الشكؿ الديني في مصر

 كاليمف , كالمغكم في المغرب كالديني / الغكم / المذىبي في أردف كسكريا .

كقد ارتكزت ىذه الدكؿ في تعامميا مع قضية التنكع عمى تطبيقات متفاكتة لمبدأ المكاطنة الذم 

عمى ذلؾ يقـك عمى المساكاة بيف المكاطنيف بغض النظر عف انتماءاتيـ اإلثنية , كقد نص 

المبدأ دستكريا كعبرت عنو حزمة مف السياسات اإلجتماعية , اإلقتصادية المتنكعة أىميا 

 المساكاة في فرص التعميـ كالعمؿ .
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أما فيما يخص التمثيؿ السياسي فقد أخذت بعض ىذه الدكؿ بتخصيص نسبة لتمثيؿ اإلثنيات 

 2ك  8المسيحييف كالشركس مف  الرئيسية كما ىك الحاؿ في األردف , الذم ارتفع عنو تمثيؿ

عمى التكالي بعد أف كصؿ  3ك 9عضكا , إلى  80في مجمس النكاب حيف كاف عدد أعضائو 

 عضكا . 110عدد النكاب إلى 

كفي المقابؿ لـ تعتمد دكؿ أخرل عمى نسب محددة لمتمثيؿ , ففي مصر جرل العرؼ عمى 

رجح فقد كانت كزارة اليجرة مف أكثر تمثيؿ األقباط في الحككمات المتقاربة بكزيريف عمى األ

ف تنكع مجاؿ تكزيرىـ ليشمؿ كزارات التمكيف  الكزارات التي يعيد بيا لؤلقباط بعد الثكرة كا 

 كاإلقتصاد كالبيئة كالبحث العممي .

أعضاء بمجمس الشعب لتمثيؿ األقباط  10كما جرل العرؼ أف يستخدـ رخصتو في تعييف 

 البرلماف عف طريؽ اإلنتخاب . داخمو حيث يندر دخكؿ األقباط

كفي المغرب يشارؾ البربر في الحككمة كالبرلماف لكف كما ىك الحاؿ في مصر دكف نص 

دستكرم عمى التخصيص كيشكمكف أحزابا سياسية تمعب دكر رمانة الميزاف في النظاـ المغربي 

 .(1)كيمثمكف بكثافة في الجيش المغربي فيما يعكس درجة عالية مف الثقة بيـ 

كقد تككف ىناؾ تحفظات لبعض الجماعات اإلثنية عمى مستكل تمثيميا السياسي كعمى دكرىا 

العاـ في المجتمع , ففي حالة مصر ينتقد أقباطيا تيميشيـ في الكظائؼ اإلدارية العميا , كلكف 

 تمعب آليات أخرل دكرىا في تقميص حيز اإلختبلؼ كىي التمكيف اإلقتصادم لؤلقباط .
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النتشار الجغرافي لؤلقباط كتكزيعيـ عمى مختمؼ أنحاء مصر دكره في نسيد كشائد كما يمعب ا

 . (1)اجتماعية بينيـ كبيف المسمميف

أما في حاالت اإلختبلؼ المذىبي تساىـ في إطار الديف الكاحد عمميات التزاكج المختمط في 

بيف العرب ك التخفيؼ مف حدة االستقطاب داخؿ المجتمع , كىي ظاىرة تتكرر في األردف 

كفي  )كالدة محمد السادس أمازيغية األصؿ (الشركس , كفي المغرب بيف العرب كاألمازيغ 

عماف بيف اإلباضييف كالسنة , أما خارج ىذا النطاؽ فتظؿ حاالت الزكاج المختمط محصكرة في 

 أطر فردية كما ىك الحاؿ في مصر .

بيف الجماعات اإلثنية تبرز قضية الحقكؽ أما إذا كانت الثقافة متغيرا مف متغيرات اإلختبلؼ 

الثقافية لتمؾ الجماعات إلى الكاجية إال إذا تدخمت مجمكعة مف العكامؿ لمتخفيؼ مف حدة 

 2التفاعؿ عمى المستكل الثقافي 

ففي حالة أكراد سكريا مثبل فالمركزية الشديدة لمنظاـ السكرم قد حالت دكف تبمكر مسألتيـ 

األكلى التي سمط فييا الضكء عمى تمؾ المسألة بعيد احتبلؿ العراؽ  الثقافية , ككانت المرة

عندما تطكرت مشاجرة كركية بيف العرب كاألكراد إلى أعماؿ شغب رفعت مطالب التنمية 

ألؼ كردم ال يتمتعكف بالجنسية السكرية , كقد حـر اآلالؼ  225المتكازنة إلقميميـ , كتجنيس 
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ـ , كقد  1945كلـ يقيمكا بشكؿ متصؿ بالببلد منذ عاـ  منيا يدعكف أنيـ مف أكراد تركيا

 (1)أعادت الحككمة السكرية فحص ممفاتيـ بعد أحداث الشغب تمؾ .

كمنو نستنتد أف الدكؿ العربية , استخدمت عدة آليات في مكاجية التنكع الثقافي منيا المناكرة 

 السياسية , كالصير اإلجتماعي كالتسمط .

 بيف التعايش كالصراع :: التنكع ما  2الفرع 

ق \السعكدية كالككيت كالبحريف كالجزائر( كتنقسـ قكيمكننا التمثيؿ ليذا النمط بنماذج مف )

ما عمى المحكر المغكم فاالختبلؼ اإلثني بيف  المجمكعة إما عمى المحكر المذىبي كا 

عة أما ذىبي ما بيف سنة كشيالمجمكعات اإلثنية في الدكؿ الخميجية الثبلث ىك اختبلؼ م

 اإلختبلؼ في الجزائر فيك إختبلؼ لغكم ما بيف العرب كالبربر .

كىناؾ ما يربط بيف السعكدية كالجزائر في تفسير الشؽ الصراعي مف تفاعبلتيا اإلثنية حيث 

تبني المممكة العربية السعكدية شرعيتيا السياسية عمى أساس دكرىا في الدفاع عف اإلسبلـ في 

لؾ في تبنييا المذىب الكىابي المتشدد كرفضيا لكؿ المذاىب غير صكرتو النقية كتترجـ ذ

 السنية .

أما الجزائر فإف تأكيد سنيتيا كاف آلية أساسية إلثبات تمايزىا عف اإلحتبلؿ الفرنسي , كقد 

بدأت المسألة األمازيغية تتبمكر عندما شرع الرئيس ىكارم بكمديف في تعريب الجزائر إداريا 

, كلكف  1936ربية ىي المغة الكطنية خمفا لمفرنسية التي فرضتيا فرنسا منذ كتعميميا كجعؿ الع

                                                           
 27- 26المرجع السابؽ , ص  المنعـ مسعد , نيفيف عبد (1)



 

ما اعتبره الرئيس الجزائرم آلية دفاعية في مكاجية األثر اإلستعمارم , عده األمازيغ آلية لمقمع 

 .(1)الثقافي 

لغاء كيمكف تفسير أسباب تعقد المسألة اإلثنية في ىذه الدكؿ األربعة إلى أف الككيت تعرضت إل

كيانيا السياسي مف قبؿ دكلة يسيطر عمييا الشيعة حاليا عمى العممية السياسية , أما البحريف 

فيي تمثؿ ىدفا لمطالبات متكررة مف الدكؿ الشيعية ايراف , كىذا في حد ذاتو يزيد مف حساسية 

 اإلطار الذم يتفاعؿ فيو السنة كالشيعة .

ا بالتركز الجغرافي عمما بأف اإلقميـ الشرقي الذم يغمب أما في السعكدية كالجزائر فتتميز اثنياتي

 .(2)مف االحتياطي النفطي العالمي  % 25عمى سكانو التشييع في السعكدية يممؾ 

كما أف ىناؾ تشابكا بيف التيميش المذىبي لمشيعة , كالثقافي لمبربر إضافة إلى تيميشيـ 

لمطالبة بالحؽ في التنمية العادلة في كؿ اإلجتماعي كاإلقتصادم الذم أدل ذإلى رفع المطالب ا

 مف الجزائر كالسعكدية .

كأدل إختبلؼ أنظمة الحكـ في ىذه الدكؿ إلى إختبلؼ في تعامميا مع قضية التنكع اإلثني 

بدرجات متفاكتة مف التمثيؿ السياسي ففي السعكدية نجد اشراؾ الشيعة في السمطتيف التشريعية 

ف كانت اإلنتخابات المحمية الجزئية التي نظمتيا المممكة ألكؿ  كالتنفيذية يتخذ طابعا رمزيا , كا 

 (3), قد فتحت ليـ آفاقا جديدة لممشاركة  2005مرة عاـ 
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بتشكيؿ الجمعيات السياسية األمر الذم  2001أما في البحريف فقد سمح الميثاؽ الكطني عاـ 

طر الجبيكية مف مثؿ : الكفاؽ مكف مف إعادة بمكرة القكل الشيعية كانتظاميا في عديد مف األ

الكطني كالعمؿ اإلسبلمي , كاإلخبلء الكطني ... الخ كتمثؿ بعض تمؾ الجمعيات في مجمس 

مقعدا , كبالمثؿ فإف الشيعة في الككيت ليـ تعبيراتيـ  17بػ :  2006النكاب البحريني عاـ 

ي مجمس األمة لعاـ التنظيمية كمف أبرزىا اإلئتبلؼ اإلسبلمي الكطني كالذم مثمو عضكاف ف

 .(1)كما أنيـ يشارككف في الكزارات المتعاقبة  2006

أما في الجزائر فقد كصؿ البربر إلى مناصب ليا حساسيتيا األمنية كمنيا منصب رئيس 

 (2)األركاف كمدير غدارة المخابرات كمستشار ككزير الدفاع .

كالتجمع مف أجؿ الثقافة  كما يمتمؾ البربر حزباف رئيسياف ىما جبية القكل اإلشتراكية

كالديمقراطية فضبل عف تنسيقية العركش التي تشكمت مف كجياء القبائؿ تجاكزا لؤلطر الغربية 

 غير القادرة عمى استيعاب المطالب األمازيغية .

أيا كاف مستكل التمثيؿ السياسي فإف النظـ السياسية لمدكؿ األربعة تمتمؾ آليات بيف أيدييا 

ياسية منيا تغيير التركيبة الديمكغرافية يمنح جنسية الجماعة اإلثنية المسيطرة لضبط العممية الس

آلالؼ ممف تنطبؽ عمييـ بالضركرة شركط شركط التجنيس  سياسة البحريف مع العرب السنة , 

 كمنيا تفتيت الدكائر اإلنتخابية لتسييؿ شراء األصكات القانكف اإلنتخابي الككيتي .
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جي عمى التفاعبلت االثنية داخؿ الدكؿ األربعة الدكر الفرنسي في كقد أثر المتغير الخار 

احتضاف المسألة األمازيغية مف خبلؿ إصدارىا الظيير البربرم الذم خكؿ لمبربر االحتكاـ الى 

عاداتيـ بدال مف الشريعة اإلسبلمية كلكف كطنية البربر حالت دكف إنقاذ الظيير كعاكدت فرنسا 

نشأت في نياية الستينات األكاديمية البربرية بباريس منبرا لمدفاع عف الكرة بعد االستقبلؿ كأ

الخصكصية الثقافية األمازيغية باإلضافة إلى دكر المغرب في تكظيؼ التناقض العربي البربرم 

ثكرة في الجزائر أما دكؿ الخميد فقد ارتبط تفجر المسألة الشيعية إلى عامميف ىما انتصار ال

 كما تبلىا مف اضطرابات كصكال إلى محاكلة اغتياؿ أمير الككيت  1979االيرانية عاـ 

كعرفت ىذه الفترة بظاىرة الصعكد السياسي لمشيعة  2003كالعامؿ الثاني منذ احتبلؿ العراؽ 

مف خبلؿ تمكيف الجماعة اإلثنية األكبر عددا مف ممارسة الحكـ كانعكس ىذا الصعكد عمى 

 (1) يد .شيعة الخم

 : التنكع الذم يغمب عميو الصراع :  3الفرع 

 كيمكف أف تضمف في ىذه الفئة أربع دكال رئيسية ىي العراؽ كالسكداف كلبناف كالصكماؿ .

كفي ىذه المجمكعة يقدـ الصكماؿ صكرة مختمفة عف سابقاتيا فيك مف الناحية اإلثنية بمعناىا 

ألدياف أك الطكائؼ يتمتع بدرجة عالية مف التجانس الحرفي , الذم يشير الى تعدد المغات أك ا

فأغمبيتيـ السابقكف مسممكف سنة كلغتو األكثر انتشارا الصكمالية كالعربية عدا ليجات محمية , 

كلكف في الجانب اآلخر فإف خريطتو القبمية تتميز بتعقدىا , فبخبلؼ قبائمو الرئيسية األربعة 
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يمة عديد مف العشائر كالبطكف , كخطكط الصراع يكجد تحالؼ لمقبائؿ الصغيرة كلكؿ قب

 (1)السياسي تمتد أفقيا فيما بينيا كرأسيا داخميا 

كتشترؾ ىذه الدكؿ األربعة في أف صراعاتيا اإلثنية تتميز بالتكرار كفي حالة السكداف فيي 

ذا رجعنا إلى تاريخ الصراع اإلثني نجد أف الفترة الكاقع ة بيف تتميز باالستمرار لحد ما , كا 

 1983, كتطبيؽ النميرم ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية  1972اتفاقية الحكـ الذاتي لمجنكب عاـ 

, لـ يمؽ متمردك  2007إلى عاـ  2005ـ كالفترة الممتدة بيف اتفاقية السبلـ الشامؿ عاـ 

 الجنكب سبلحيـ .

كانت سببا في  بصدمات الدركز كالمكازنة كالتي 19أما في لبناف إلى الستينيات مف القرف 

, مع أكؿ تمرد  1930إعادة تشكيؿ الخريطة الجغرافية لمدكلة , كفي العراؽ يعكد إلى عاـ 

 . 1956لؤلكراد أم قبؿ استقبلؿ الدكلة كىك في السكداف يكاكب لحظة استقبلؿ الدكلة في 

مما كفي الصراع اإلثني في ىذه الدكؿ يمارس بالمعنى الحرفي لمفيـك الصراع المسمح بأكثر 

يمارس بالكسائؿ السياسية كاذا ما استثنينا حرب اليمف التي تخرج عف دائرة الحركب االثنية فإف 

كؿ الحركب األىمية التي اندلعت عمى مستكل العالـ العربي تركزت في ىذه الدكؿ األربعة اذا 

 12كما يجرم فييا أىك حرب أىمية أـ ىك صراع عنيؼ  2003ما استثنينا العراؽ منذ عاـ 

 كمف بيف العكامؿ المؤدية لمصراع نذكر :
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عامؿ التيميش : كقد يككف ىذا التيميش اقتصاديا كما كاف كضع شيعة لبناف خبلؿ  -1

, أك سياسيا كما كاف شأف قبيمة االسحاؽ في الصكماؿ بعد  1975الحرب األىمية عاـ 

أك  , 1991كسياسيا ثقافيا كما كاف حاؿ األكراد قبؿ  1978حرب األكجاديف عاـ 

, كبطبيعة الحاؿ  2005اقتصاديا سياسيا مركبا بالنسبة لمسكدانييف الجنكبييف قبؿ عاـ 

كمما تراكمت أبعاد التيميش تعقدت القضية ككمما تركزت جماعة في اقميـ كتمتعت 

 بحجـ كقيادة كتنظيـ معقكليف أمكف ليا قياـ صراع مف أجؿ التغيير .

لبناف بتنكيعاتيا المختمفة كما تنطبؽ عمى ىذه الدكؿ كىذا شأف الصراع في العراؽ كالسكداف ك 

نظرية الدكمينك إلى حد كبير عمى ىذه الدكؿ فالصراع في السكداف مثبل , اختزؿ طكيبل في 

 صراع شماؿ جنكب لـ يمب ثاف امتد الى الغرب كمنو الى الشرؽ .

كر قكل متشددة كمف ناحية أخرل فاف تاجيؿ حسـ الصراع االثني يؤدم بمركر الكقت الى ظي

تستفيد مف استمرار الصراع أك تتحفظ عمى طريقة تسكيتو ففي السكداف تأسس اتحاد األحزاب 

 .(1)االفريقية كالجبية الجنكبية الحديثة عمى خمفية المطالبة بانفصاؿ الجنكب 

 ؽ أما في العراؽ فقد غيرت بعض القكل مف مكاقفيا مف رفض الفيديرالية الجنكبية لتأييدىا المطم

كىذه النماذج األربعة مف دكؿ العالـ العربي التي طبقت بعض آليات تسكية النزاعات اإلثنية 

 مثؿ آليات الديمقراطية التكافقية كالحكـ الذاتي كالفيديرالية كالفصؿ .
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 1943فميناف كانت أكؿ نمكذج عربي لمديمقراطية التكافقية الذم أخذ بيا ميثاقو الكطني عاـ 

 ـ كما أشرنا سابقا . 1989طائؼ عاـ كطكرىا ميثاؽ ال

اما السكداف كالعراؽ كالصكماؿ فقد عرفت تطبيقات لمحكـ الذاتي كالفيدرالية كالديمقراطية 

 التكافقية مع مبلحظة أف الخبرة الصكمالية مع الحكـ الذاتي كالتكافؽ ال تزاؿ محدكدة .

رضة لتأثيرات العكامؿ الخارجية كمف بيف سائر الدكؿ العربية تعد دكؿ ىذه المجمكعة األكثر ع

سكاءا ألف تمؾ الدكؿ ىي المنطمؽ إلعادة رسـ خريطة الشرؽ األكسط أك لكقكعيا في مرمى 

التأثير المباشر إلسرائيؿ فضبل عف كافة دكؿ الجكار النظاـ العربي تركيا ايراف اثيكبيا , تشاد , 

ثير عمى المعادالت السياسية داخؿ كينيا , اريتريا أك لمخصكصية البعثية التي أسيمت في التأ

 العراؽ كأيضا داخؿ لبناف .

كقد يتخذ ىذا التدخؿ شكؿ العدكاف السافر كما في حالة اعتداء اسرائيؿ عمى لبناف في صيؼ 

عادة تشكيؿ المعادلة اإلثنية عمى  2006 بيدؼ تقكيض القكة العسكرية كالسياسية لحزب اهلل كا 

د السياسي كاإلقتصادم كاألمني المكثؼ كما في حالة ضكء ذلؾ , أك يتـ مف خبلؿ الكجك 

 الكجكد اإليراني بعد اإلحتبلؿ ... الخ .

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني :  اآلليات المتبعة الدارة التنوع في العالم العربي وأثر ثورات الربيع العربي في 

 فعاليتيا 

كالنظاـ السياسي بما يستتبع ذلؾ مف إف أدبيات ادارة التنكع االثني تنطمؽ ممف مسؤكلية الحكـ 

ضركرة بعد دستكرم كقانكني ينظـ العبلقات داخؿ المجتمع إضافة إلى مجمكعة مف السياسات 



 

في إطار دكلة  المكاطنيفالعامة التي تحافظ عمى السمـ األىمي كعمى إيجابية العبلقات بيف 

 المكاطنة .

سمبا التنكع كقضت عمدا عمى  التعايش بالرغـ مف أف ىناؾ بعض األنظمة السياسية استغمت 

السممي سكاءا بقصد سياسي أك بسبب إدارة التنكع كفقا لممحدد االمني فقط كحالة العراؽ , كما 

أف مكضكع ادارة التنكع مف أساسيات معايير الحكـ الرشيد فما ىي اآلليات المسطرة إلدارة 

تيجيات في المحافظة عمى مككنات التنكع اإلثني في العالـ العربي كىؿ نجحت ىذه االسترا

 المجتمع بعد ثكرات الربيع العربي ؟

 المطمب األكؿ : االستراتيجيات العربية إلدارة التنكع اإلثني .

 المطمب الثاني : ادارة التنكع اإلثني بعد ثكرات الربيع العربي .

 المطمب الثالث : اآلليات المسطرة في إدارة التنكع بيف الفشؿ كالنجاح.

 طمب األول : االستراتيجيات العربية إلدارة التنوع اإلثني :الم

لقد اعتمدت معظـ الدكؿ العربية كفي أغمب الفترات أسمكب اإللغاء كالتيميش كلـ تعترؼ 

باألقميات اإلثنية كشركاء كمتساكيف في الكطف العربي كفي اإلرث الثقافي كالتاريخي المشترؾ 

مفات لحضارات كأقكاـ سابقيف تكـر عمييـ المجتمع العربي بصكرة جدية كانما اعتبرتيـ مجرد مخ

كقد اتسـ تعامؿ األنظمة العربية عمكما مع مطالب األقميات بأشكاؿ غاية في التنكع , كحماىـ

 جمعت إلى جانب القسكة كالحـز كاساليب التذكب كالدمد اإلجبارم كمنيا :



 

 الفرع األكؿ : االستراتيجيات البلسممية :

 :1مي عمى أيدم األنظمة التسمطية بمختمؼ درجاتيا كمف أمثمة ذلؾ القمع الداخ

 نظاـ البعث العراقي ضد الشيعة كاألكراد 

 نظاـ البعث السكرم ضد السنة كالدركز 

 النظاـ العسكرم المصرم ضد األقباط 

 النظاـ الديني السكداني ضد المسيحييف كالكثنييف في الجنكب 

 لشيعة نظاـ آؿ خميفة في البحريف ضد ا

 (2)كالنظاـ السعكدم ضد الشيعة كاالسماعيمييف .

 االبادة الجماعية في السكداف دارفكر : 

كمف خبلؿ  2003مف المعمـك أف الصراع بيف سكاف دارفكر كالحككمة الخرطكـ بدأ عاـ 

مذكرة تكقيؼ  – ICCالممارسات التعسفية ضد السكاف أصدر قضاة محكمة الجنايات الدكلية 

 –الجنجكيد  –لؾ أحد فصائؿ ميميشيا \داخمية السابؽ لمسكداف أحمد ىاركف كؾضد كزير ال

صدر قرار مف  2008عمي قكيشب بتيمة ارتكابيما جرائـ حرب كجرائـ ضد االنسانية , كفي 

اتيامات تشمؿ جرائـ الحرب ضد الرئيس السكداني عمر البشير مع 10نفس المحكمة يتضمف 

ة االبادة الجماعية , كخمس جرائـ ضد االنسانية كاثنيف مف ثبلث فقرات اتيامية تخص الجريم
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لخطة تدمير جزء كبير لثبلث مجمكعات  \جرائـ القتؿ كتتضمف الئحة االتياـ بأنو المنؼ

 .(1)عشائرية في دارفكر بسبب انتمائيا القكمي 

نظاـ : كىي حمبلت التطيير العرقي التي نفذىا ال -األنفاؿ –االبادة الجماعية في العراؽ 

, عف ثماني مراحؿ حيث  (2)1988العراقي في عيد صداـ حسيف ضد الشعب الككردم عاـ 

أف ىذه الحمبلت نفذتيا الحككمة العراقية بتخطيط مسبؽ كتنفيذ كافة مستمزمات تنفيذىا مف 

حيث التحضير كاإلعداد العسكرم كالتييئة القانكنية كالسياسية , كىذا مف أجؿ التنفيذ الحؿ 

لمقضية الككردية حيث استخدمت جميع األسمحة البادة الشعب الكردم منيا استخداـ النيائي 

 السبلح الكيمياكم في مدينة حمبجة ككثير مف مناطؽ كردستاف .

في تقريرىا السنكم لعاـ  )  ىيرماف راتيس ككج (كقد ذكرت منظمة مراقبة حقكؽ االنساف 

 ي مدينة كقرية تعرضت لمقصؼ الكيميائ 250بأف  1993

ألؼ مكاطف مف  182قرية كازالتيا عف األرض كخسائر بشرية قدرت بػ:  2451حرؽ كتدمير 

 .3تمؾ المناطؽ بيف قتيؿ كمعدـ كمفقكد 

 الفرع الثاني : االستراتيجيات السممية : 

 اسمكب منح لغات األقميات االثنية كالحقكؽ الثقافية مكانة : 
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دارس رسمية كتسيؿ نكعا ما الى الخدمات حيث نمكؿ العديد مف الدكؿ العربية انشاء م

الحككمية بمغات األقميات الغثنية إما يكفر البعض منيا منشآت إذاعية كتمفزيكنية كيدعـ 

فمثبل  (1)المؤسسات اإلجتماعية كالثقافية التي أقاميا مف أجؿ مجمكعات األقميات الثقافية 

ى منح البربر مثؿ ىذه التسييبلت عممت السمطات في دكؿ المغرب العربي الجزائر كالمغرب عم

حيث قامت السمطات الجزائرية في عيدة اليميف زركاؿ بادخاؿ المغة األمازيغية لمتعميـ لمنطقة 

 القبائؿ , كما أنشئت المحافظة السامية لؤلمازيغية .

ضافة كما قاـ بإ (2)ثـ احداث نشرات اخبارية في التمفزيكف بالمغات الرئيسية , القبائمية كالشاكية 

البعد األمازيغي باعتباره أحد المقكمات األساسية لميكية الجزائرية إلى جانب االسبلـ كالعركبة 

 – 1996تعديؿ نكفمبر  –كادراجو في الدستكر 

أما في المغرب فقد قامت الحككمة بانشاء المجنة العميا لمحفاظ عمى األمازيغية كىي ىيئة تتبع 

الدكؿ التي تؤمف حقكؽ األقميات كتعتبر ىذه الحقكؽ  كىناؾ مف, رئيس الجميكرية مباشرة 

مضمكنة  قانكنيا أك دستكريا كمثاؿ ذلؾ نجد العراؽ حيث ضمنت ىذه الحقكؽ في دستكرىا كما 

 كضعنا ذلؾ سابقا .

 المشاركة االتحادية في السمطة أك التكافقية :
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ة مف أجؿ كضع البنكد كيستخدـ ىذا المصطمح لكصؼ الترتيبات التي تعتمد عمييا بنية سياسي

في الحككمة المركزية أك نظاـ  ةالشرطية البلزمة لدمد أعضاء مف المجمكعات اإلثنية المختمف

الحزب السياسي أك القطاع المدني , كغالبا ما يعتمد الخبراء مصطمح تكييؼ النخبة لتمييز ىذا 

رتيبات أم يضمنكا النكع مف التدابير مما يعني أف قادة المجمكعات يفاكضكف عمى تمؾ الت

ألنفسيـ نصيبا مف السمطة كالكظائؼ كالفرص التربكية كما شابو ذلؾ , إال أف ذلؾ ال يتسـ 

كمثاؿ ذلؾ نجد لبناف , حيث أف التكافقية تصمح كتدابير  (1)بطابع الرسمية في معظـ األحياف 

 ا .انتقائية في دكؿ متعددة الثقافات تفضي في النياية إلى كيانات أكثر انسجام

 الديمقراطية التكافقية في لبناف : 

كتعد لبناف مف أبرز نماذج الديمقراطية التكافقية في العالـ العربي كقد استمر ىذا النظاـ 

السياسي لعدة عقكد دكف أف ينيار عمى الرغـ مما يتخممو مف حركب كنزاعات كتعطيؿ لمحككمة 

 2مرات عديدة للفترات طكيمة ك 

كالحككمية مبنية عمى اتفاقات عديدة بيف مككنات المجتمع منيا قانكف كخارطة لبناف السياسية 

, كاتفاؽ الطائؼ كاتفاؽ الدكحة كقانكف االنتخابات المبناني الذم أقره 1960االنتخابات لسنة 

مف يكنيك  7كأجريت عمى أساسو االنتخابات التشريعية في  2008سبتمبر  29البرلماف في 

سياسية أف يككف رئيس الجميكرية مسيحيا ماركنيا كرئيس حيث صار مف الثكابت ال 2009

الكزراء مسمما سنيا , كرئيس مجمس النكاب مسمما شيعيا كخارطتو البرلمانية تستند إلى أرقاـ 
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نائبا مناصفة بيف  128ثابتة نمثؿ حجـ المككنات سكانيا فالبرلماف المبناني يتألؼ مف 

مقعدا كبأعداد ثابتة لكؿ مككف , إذ  24عمى المسسيحييف كالمسمميف حيث تحصؿ كؿ طائفة 

مقعدا , الرـك  14مقعدا , الرـك األرثكذكس  24تكزع مقاعد المسيحييف عمى الماركنييف 

 مقعدا. 1مقعدا , االنجيميكف  5مقاعد , األرمف األرثكذكس  8الكاثكليؾ 

 8قعدا كالدركز م 27مقعدا كالشيعة  271بينما تكزع المقاعد المخصصة لممسمميف عمى السنة 

مقعدا , كىذا يبيف أف التعددية البرلمانية في لبناف تعتمد عمى التنكع الديني  21مقاعد كالعمكييف 

, كالمذىبي كلكف الديمقراطية التكافقية في لبناف لدييا كجو سممي فإنيا لـ تستطع تطكير العممية 

حزبية كالسياسية فيو مما ادل السياسية فيو مما أدل إلى ترسيخ الخبلفات كنشكء الصراعات ال

إلى ترسيخ الخبلفات كنشكء الصراعات الحزبية كالسياسية بيف مككناتو المختمفة في مراحؿ 

مختمفة حيث أدت الديمقراطية التكافقية إلى تعطيؿ تشكيؿ الحككمة كما حصؿ في االنتخابات 

ع السياسي المبناني األخيرة لـ يستطع رئيس الكزراء آنذاؾ خمؽ التكافؽ بيف أطراؼ الصرا

 لتشكيؿ الحككمة إال بعد سعي متكاؿ استغرؽ عدة أشير .

 االستيعاب كالدمد : 

تسعى بعض الدكؿ العربية إلى التعامؿ مع كجكد األقميات اإلثنية مف خبلؿ تشجيعيا عمى 

 اعتماد لغة األكثرية كثقافتيا كارغاميا عمى ذلؾ كيقصد باالستيعاب فقداف مجمكعة معينة جزءا

ميما مف ىكيتيا األصمية السيما خبلؿ ظيكرىا بيف العامة كيدعي مؤيدكا عممية االستيعاب 

أحيانا أف دكافعيـ خيرية كتيدؼ إلى المنفعة العامة كما يحتجكف أنو مف الضركرم عمى أفراد 



 

المجتمع كميـ أف يتشارككا في لغة كثقافة عامتيف كي يشارككا جميعيـ في الحياة االقتصادية 

 جتماعية كالسياسية بشكؿ كامؿ ..كاال

أما سياسة الدمد تيدؼ إلى الحرص عمى مشاركة المجمكعات كافة في الحياة اإلجتماعية 

  (1)كالقتصادية كالسياسية مف دكف التضحية بيكيتيا المتميزة 

كىذا ما طبقتو السكداف في مرحمة معينة مف تاريخ ادارتيا لمتنكع االثني حيث يككف االستيعاب 

 (2)كافة الكسائؿ المتاحة التعميمية كالثقافية كغيرىا ب

كقد تجمى تطبيؽ سياسة االستيعاب في السكداف في فترة حكـ الفريؽ ابراىيـ عبكد عقب 

أف تبنت حككمتو العديد مف اإلجراءات التي مف شأنيا أف  )   1964-1958(االستقبلؿ 

ثنياتو في قالب قكمي كاحد كمف خبلؿ أدكات  تكصؿ إذابة المجتمع السكداني بكافة طكائفو كا 

عدة كتكحيد مناىد التعميـ , تشجيع المغة العربية في الجنكب , طرد المبشريف المسيحييف , 

 (3)إقامة المعاىد اإلسبلمية .

كلكف ىذه السياسات أدت إلى تأجيد الكضع الداخمي كحدكث صدمات عنيفة بيف الشماؿ 

مسمحة الرافضة لسياسة التعريب كالقكانيف المبنية عمى كالجنكب كتنامي الحركات الجنكبية ال

الشريعة االسبلمية ككذلؾ تيميش مطالبيـ الثقافية كحرية ممارسة متقداتيـ الدينية كبذلؾ لـ تؤد 
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سياسة االستيعاب اليدؼ المرجك منيا كذلؾ نتيجة إلىماؿ الجانب التعددم في الثقافة كالعرؽ 

 ر التنكع .كالديف كغيرىا مف األبعاد كمظاى

( تحت 1985-1969أما سياسة االندماج فقد طبقت في السكداف ابتداء مف الحكـ المايكم )

قيادة الرئيس جعفر النميرم مف خبلؿ تطبيؽ نظاـ الحكـ الذاتي الغقميمي الذم بمكجب إتفاقية 

  (1)بيف النظاـ الحاكـ كحركة تحرير جنكب السكداف  1972أديس أبابا لعاـ 

.. فقد طبقت في السكداف كالعراؽ كما سنفصؿ الحقا في الفصؿ الثالث باعتبارىا  الفيديرالية

 أحد أساليب إدارة التنكع اإلثني الذم يسمح بمراعاة خصكصيات مككنات المجتمع المختمفة .

كقد لجأت بعض األنظمة إلى اتباع أساليب تغيير التركيبة السكانية لزعزعة نفكذ االثنيات 

 األخرل كمنيا :

( نظاـ صداـ حسيف : قاـ بتغيير حدكد بعض المناطؽ كالمحافظات كنقؿ السكاف مف منطقة 1

 إلى أخرل إلضعاؼ األكراد .

( النظاـ البحريني :كقد قاـ ىذا النظاـ بجمب أعداد كبيرة مف السنة مف الخارج كتجنيسيـ عمى 2

 حساب الشيعة .

سكاف جنكب الببلد السنة )نجراف كعسير( ( المممكة العربية السعكدية : قامت بنقؿ أعداد مف 3

 .كأعادت تكطينيـ في المنطقة الشرقية إلنياء السيطرة الشيعية 

 المطمب الثاني : إدارة التنوع اإلثني بعد ثورات الربيع العربي 
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تختمؼ آليات إدارة التنكع باختبلؼ االحداث كالتطكرات السياسية كاإلقتصادية كالغجتماعية كقد 

مف المتغيرات في الساحة العربية أدت إلى التفكير في أساليب كطرؽ جديدة  طرأت العديد

لمتعامؿ مع قضية التنكع اإلثني .. كخصكصا بعد ثكرات الربيع العربي التي قمبت األمكر رأسا 

عمى عقب حيث انفصمت سيطرة الدكلة عمى مككناتيا االثنية نكعا ما كسنحاكؿ في ىذا 

 كيفية إدارة التنكع بعد ثكرات الربيع العربي :المطمب أف نسمط الضكء عمى 

 الفرع األكؿ : إدارة التنكع اإلثني بعد ثكرات الربيع العربي .

 الفرع الثاني : إدارة التنكع الغثني لدكؿ لـ يمسيا التغيير رغـ الربيع العربي .

 الفرع االول : إدارة التنوع بعد ثورات الربيع العربي :

عربي "مصر , تكنس , ليبيا , اليمف , سكريا " دكال بيا تشنجات اجتماعية تعتبر بمداف الربيع ال

حادة كمع حدكث الثكرات فييا كاسقاط األنظمة المستبدة كلكف مازالت إدارة التنكع اإلثني مشكمة 

فالثكرات ىدمت النظـ السياسية كلكنيا لـ تعالد الجركح التاريخية كالدينية كالطائفية  كالمغكية 

تيا تمؾ األنظمة بيف مككنات المجتمع , فمعظـ األنظمة استغمت التنكع االثني التي زرع

كااليديكلكجي كالجغرافي بشكؿ سافر إلحداث فتف طائفية كمجتمعية لصرؼ النظر عف 

كمع سقكط ىذه االنظمة بدأت تظير مطالب كؿ جماعة ,إخفاقاتيا االجتماعية كالسياسية 

الب بحقيا الدستكرم كالسياسي كاإلجتماعي بدكف ىمشت كتـ إقصاؤىا كخرجت لمشارع تط

خكؼ كىذه مشكمة تحتاج إلى حمكؿ جادة بدال مف إنكارىا كمحاكلة قمعيا كما فعمت األنظمة 

 كحقيقة ىناؾ اختبلؼ في معالجة قضية إدارة التنكع قبؿ كبعد الربيع العربي .,السابقة



 

كلة طكائؼ كيرجع أف اإلسبلمييف ففي حالة مصر فقد تتحكؿ الدكلة مف دكلة مكاطنة إلى د

يحبذكف ذلؾ حتى يتمكنكا مف التعامؿ مع طائفة محددة الجكانب كاألركاف كالعنكاف فتطييؼ 

المجتمع عمى أساس ديني يعتبر بالنسبة ليـ أكثر راحة مف ترؾ المجاؿ لؤلشكاؿ المختمفة مف 

 جتماعي .التنكع اإلقتصادم كاإل

مصر استمرت بنفس ذىنية النظاـ السابؽ , مف حيث تنحية  كعمكما فإدارة التنكع الديني في

القانكف , كالرككف إلى الحمكؿ العرفية , كعدـ التعامؿ بشفافية مع التكترات الدينية كاالكتفاء 

 بالحديث عف الفتنة بيف االسبلمييف كالمسيحييف .

 (1)كلكف ىناؾ بعض اإليجابيات طرأت في التعامؿ مع الشأف الديني كمنيا : 

ا المتعمقة بالمكاطنة , كالعبلقات االسبلمية المسيحية , أصبحت تتداكؿ عمى نطاؽ يالقضا -1

 كاسع كبمساحة أكثر مف الصراحة .

سنة إلى شأف سياسي  30تحكؿ العبلقات االسبلمية المسيحية لممرة األكلى منذ أكثر مف  -2

 ؿ االمني .تنظر في أمره مؤسسات سياسية بعد أف ظؿ لسنكات طكيمة رىف لمح

تشكؿ منتديات كلجاف مف "بيت العائمة" التي يرعاىا األزىر الشريؼ , إلى لجنة العدالة  -3

الكطنية , بمجمس الكزراء , كخبلفو كؿ ذلؾ يجعؿ ىناؾ نقاط كثيرة لبللتقاء عمى مستكيات 

 مختمفة لمنقاش حكؿ مشكبلت حقيقية .
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يا بناء كترميـ الكنائس مشكمة األحكاؿ الرغبة في التعامؿ مع المشكبلت القبطية , من -4

الشخصية , التضييؽ عمى المسيحييف في ممارسة شعائرىـ الدينية , الكتابات كالمخاطبات 

الرسمية التي تطعف في صميـ العقيدة المسيحية , كغياب الحقبة القبطية مف مناىد التعميـ , 

ية كالتمثيؿ السياسي في الييئات كالمظالـ التي يعاني منيا األقباط في شغؿ الكظائؼ اإلدار 

 1النيابية المنتخبة .

( في تعاممو مع األقباط 2001-1981كقد استند في عيد الرئيس السابؽ حسني مبارؾ )

بكصفيـ كتمة كاحدة اختزلت في مؤسسة الكنيسة , كاعتمد مبارؾ عمى سياسة التكازف في 

قباط في ظؿ سيادة المنطؽ األمني التعامؿ عمى مستكل الشأف الديني ما بيف المسمميف كاأل

كعندما تداعى نظاـ مبارؾ كانت المشكبلت القبطية في أكجيا كلـ يسيـ نظاـ ,كالتعامؿ معيا 

مبارؾ بأدائو البيركقراطي الرتيب كنظرتو األمنية الضيقة , في حؿ المشكبلت القبطية , بؿ 

 ازدادت كأخذت أبعادا جديدة كنذكر منيا: 

القكائـ االنتخابية بدعكل ضعؼ قدرتيـ عمى الفكز , كىنا يشار إلى  استبعاد االقباط مف -

الذم لـ يقدـ إال مرشحيف مف إجمالي  2011مكقؼ الحزب الكطني الحاكـ حتى عاـ 
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ة المرشحيف األقباط الذيف بادركا بالمشاركة بالفتكل الدينية , مف بعض عناصر بمحار  -

 (1)السبلـ السياسي التيار ا

كعمكما فإف إدارة الشاف الديني في مصر يمر أحيانا بحالة مف التكتر كالفتكر في أحياف  -

اخرل كالسبب يعكد الى تراكـ المشاكؿ كنقص الخياؿ االبداعي في التعامؿ مع معطيات 

ة الكاقع كاالصرار المتعمد عمى التعامؿ مع إدارة التنكع الديني بنفس االساليب القديم

 22التي جرت تجربتيا كتكرارىا كأثبتت عدـ جدكاىا .

–إلييا بمدا ببل طكائؼ تقريبا كمتجانس لغكيا كمذىبيا  ينظراما في حالة تكنس فقد كاف  -

كببل تعدد , كالنظاـ السياسي السابؽ كاف حريصا عمى إلغاء كؿ اليكيات تحت  -مالكي

عمى صكرتيا السابقة فالثكرة كشفت  راية الكطنية كبعد ثكرة الربيع العربي اختمفت تكنس

الغطاء عف أشكاؿ متعددة التنكع , فدينيا برزت كؿ أشكاؿ السمفية بتنكعاتيا العممية 

كالجيادية كالسممية كالعنفية , كاالسبلـ السياسي مف حركة النيضة كحزب التحرير , 

لكنائس ضريحا , كالشيعة كمسيحييف جدد يبنكف ا 87كحركة صكفية مستيدفة دمر ليا 

, كييكد يرغبكف في البقاء في تكنس كبيائييف رغـ أف كؿ ىذه التنكعات مازالت في 

 مرحمة التشكؿ .

حزبا سياسيا كتنامي لؤلمازيغية ,  140كقد شيدت تكنس بعد الربيع العربي تشكؿ  -

 كجمعياتيا كبركز الميؿ نحك العشائرية .
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كال فكرا خاصا بيا كليذا فمف  كمنو فإف ثكرات الربيع العربي لـ تنتد رمكزا فكرية -

 (1)الضركرم إحداث تكازف بيف النخب الجديدة كالقكل القديمة 

كنستنتد مف الحالة التكنسية عدـ كفاية زاكيتي التعايش االجتماعي كالحكـ الرشيد  -

كمقاربات إلدارة التنكع نظرا لتعسؼ السمطة كالمجتمع إزاء ىذا الممؼ كالحاجة إلى دكر 

مع المدني ككسيط بيف الدكلة كالمجتمع كداعـ كمكعي بقضايا التنكع فاعؿ في المجت

دارتو الرشيدة .  كا 

أما في الحالة الميبية , فقد كاف التنكع سائدا في ليبيا كلكف قمعو نظاـ القذافي  -

الديكتاتكرم ككاف تعاممو مع التنكع عف طريؽ محاباة قبائؿ ضد قبائؿ , ثـ معاداة مف 

يازية سياسية أك ألسباب غير منطقية , كما حرص عمى استبعاد قربو إليو ألسباب انت

 كؿ الشخصيات الكطنية كالقكمية .

أما بعد سقكط النظاـ .. فإف كؿ المككنات في المجتمع الميبي ممثمة في مؤسسات الثكرة  -

بما في ذلؾ األمازيغ كالطكارؽ كقبائؿ التبك , كما أف اإلعبلف الدستكرم المؤقت نص 

لمغات جزء مف المككنات الكطنية الميبية ككذلؾ كؿ الحضارات كالثقافات عمى أف كؿ ا

 عمى أرضيا .

كفي ظؿ التعايش الذم كاف ممارسا مف قبؿ النظاـ السابؽ عمى جيات بينيا في الشرؽ  -

كىك ما يفسر تنامي المطالبة بالفيديرالية .. التي ىي أداة إلدارة التنكع االثني في ليبيا 

 (1)بعد الثكرة .
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أما في الحالة السكرية فبل يكجد أم إعتراؼ رسمي مف قبؿ مؤسسات الدكلة السكرية  -

تاريخيا أك راىنا , بكجكد مثؿ ىذه المشكمة االثنية , بؿ ليس ىناؾ أم اعتراؼ بكجكد 

كتمة مف السكاف المتمايزيف سياسيا أك ثقافيا أك لغكيا يسمكف باألكراد السكرييف مف قبؿ 

ـ يعترفكف فقط بالصبغة كاليكية القكمية العربية لكافة المكاطنيف النظاـ السياسي , في

 كىك شيء مثبت في بنى مؤسسات الدكلة السكرية كافة .

ف كانت تعترؼ بكجكد طرؼ كردم  - كمف جية أخرل فإف قكل المعارضة السكرية كا 

م سكرم سياسيا كثقافيا إلنيا ال تجتمع عمى رؤية جامعة سياسيا كقانكنيا , لمشكؿ الذ

 (2)يجب أف يتمظير بو ىذا الكجكد في المستقبؿ المتطكر ليذه الببلد .

كلكف إذا تعمقنا إلى الداخؿ , فنجد أف سكريا ال تخمك مف اإلقتتاؿ الطائفي كالعرقي  -

كالشركخ االجتماعية التي تفرضيا الفسيفساء المجتمعية فيي سمة مف سمات المنطقة 

 (3)بلمح التي يجدر التكقؼ عندىا .كلكف سكء إدارتو أبرزت العديد مف الم

تشكيو آليات تشكؿ النخبة : حيث أف المكاطنة تؤمف األسس القانكنية كالعممية آلليات  -1

تشكؿ النخب حيث تتكافأ فرص المكاطنيف جميعا كيتساككف في الحقكؽ كالكاجبات فبل تتدخؿ 

مككيات النظاـ السكرم شكه عكامؿ تمييز عمى أساس االنتماء إلى ىذا المككف كغيره ,إال أف س

ىذه العممية سكاء عمى صعيد مؤسسات المجتمع المدني , أـ عمى مستكل أجيزة الدكلة كخاصة 
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المؤسسة األمنية )السمطة الحقيقية في البمد ( مما خمؽ لدل المككنات المستبعدة شعكرا 

 بالتيميش كاإلقصاء , كمف ثـ االنتفاض 

 القكمية :ازدكاجية اتعامؿ مع المككنات  -2

فتحظى المككنات المنحدرة مف ىجرات أقكامية مف خارج سكريا بشيء مف التسامح كالحرية مثؿ 

األرمف كالشراكسة , فيـ يستطيعكف استخداـ لغاتيـ في الطباعة كالكتابة كىناؾ مؤسسات دينية 

 كثقافية تعكد إلى األقمية .

كحرماف عشرات اآلالؼ منيـ مف  أما األقمية الكردية فقد عانت مف سياسة القمع القكمي

الجنسية السكرية , كما نقمت المكاطنيف األكراد المقيميف عمى طكؿ الحدكد مع تركيا إلى مناطؽ 

كـ في عمؽ األراضي الكردية , كاستبداليـ بمكاطنيف سكرييف عرب فيما عرؼ آنذاؾ  15تبعد 

ة إلحياء الثقافة الكردية الخاصة بمشركع الحزاـ العربي باإلضافة إلى القمع المستمر لكؿ مبادر 

بيـ , كيعكد السبب إلى اختبلؼ التعامؿ مع األقميات أف القكميات المياجرة ال يمكنيا أف تشكؿ 

في حيف أف ,(1)خطرا عمى كحدة األراضي السكرية ألف مرجعيتيا تقع خارج حدكد الكطف .

داخؿ احدكد كأم مبادرة قكمية المرجعية السياسية كالحضارية لؤلقميات القكمية المتأصمة تقع 

استقبللية قد تؤدم إلى المطالبة باالرض القكمية أم خطر االنفصاؿ كىذه االساليب تبرز 

 الفشؿ في صياغة كطف لكؿ مكاطنيو , كالفشؿ في إدارة التنكع .

 المحاصرة المستترة : -3

                                                           
 08المرجع نفسو , ص  (1)



 

كقد يرل فييا كتعتبر شكبل مف أشكاؿ التدخؿ الفكقي في تشكؿ النخب السياسية السكرية 

بعضيـ حبل سياسيا ناعما لتمثيمية المككنات المجتمعية في الدكلة كلكنيا في الحقيقة عممية 

تقـك عمى نظرة إلى المجتمع كمجمكعة مككنات , يجب مراضاتيا بتكفير تمثيؿ ليا في السمطة 

يـ يتناسب مع حجميا , بمعنى طائفية سياسية تمايز بيف المكاطنيف عمى أساس انتماءات

 الطائفية كالعرقية كليس عمى أساس مكاطنتيـ , بؿ ىي الشكؿ النقيض تماما لممكاطنة .

تكظيؼ التنكع : فمسألة التنكع تشكؿ كرقة رابحة لمنظاـ بشيرىا في سياقات مختمفة ليحقؽ  -4

منيا مكاسب مرجكة , فيك إف أظير بعض األحياف اىتماما بيذه المسألة فميس النو يتعامؿ 

نما كسمعة ليا قيمة اعتبارية في سكؽ المضاربات معيا كقض ية كطنية تحتاج إلى إدارة كاعية كا 

 السياسية .

 المرجعية األمنية :  -5

حيث تشكؿ األجيزة األمنية العمكد الفقرم لمنظاـ السكرم , فيناؾ مراكز متخصصة بقضايا 

اقبة  أماكف العبادة , الطكائؼ , كاألقميات القكمية تمعب دكر الضابط الميداني لمتنكع كمر 

 كخطب األئمة كعظات الرىباف , كمراقبة الحفبلت الشيعية ... الخ .

مف أجؿ احتكاء أشكاؿ التعبير ضمف حدكد ما يسمح بو المنطؽ االمني كبعد ثكرة الكرامة 

السكرية , فإف إدارة التنكع كأسمكب النظاـ السياسي شجع كعمؽ التصدعات المكجكدة أصبل في 

. كعمؿ عمى نقؿ االختبلفات مف كضع االحتقاف الكامؿ إلى الكضع المعمف المجتمع 

كالعسكرم أخطر ما في عممية النقؿ ىذه حيث بيف الحيف كاآلخر نسمع عف أحداث طائفة 



 

مسمحة , ناىيؾ عف الخطاب الطائفي الذم صار شائعا بيف الجميع كليذا كجب حمؿ الطائفية 

ع االثني في سكريا كي يتسنى لمسكرييف عيش تنكعاتيـ عمى التي تزايدت بسبب سكء إدارة التنك 

 (1) باآلخرأساس قيـ المساكاة كالتعايش كالقبكؿ 

 الفرع الثاني : إدارة التنوع االثني لدول لم يمسيا التغيير رغم الربيع العربي 

ب إدارة التغيير رغـ الربيع العربي لكف اسمك  تعتبر دكؿ الخميد العربي مف الدكؿ التي لـ يمسيا

التنكع االثني مازاؿ يعالد بالطريقة القديمة , أك سياسة االحتكاء الطائفي , كبحكـ أف ىذه الدكؿ 

ريعية فيي تقـك باحتكاء القكل المجتمعية عف طريؽ البذخ في تكزيع األجكر كاإلثماف , عمى 

 ف .الرغـ مف كجكد مجتمع مدني قكم كمعارضة قكية في بعض البمداف كالككيت كالبحري

ففي حالة الككيت ال زالت السمطة تممؾ القدرة عمى احتكاء التنكع بالطرؽ القديمة التي سبقت 

الدستكر الذم كفؿ مساكاة الجميع أماـ القانكف مف خبلؿ المكاطنة , فالسمطة بعد إقرار الدستكر 

أف الحالة لـ تعتـز إجراء إجراء أم اصبلحات سياسية ميمة كإقرار قانكف االحزاب السياسية , ك 

السياسية الفريدة التي جمعت السنة كالشيعة كالبدك كالحضر في تكتؿ سياسي )التكتؿ الشعبي ( 

 تمقت ضربة مكجعة مف قبؿ الحككمة جعمتيا غير قادرة عمى القياـ بعدىا .

كفي ظؿ غياب قانكف لؤلحزاب السياسية يصبح مف السيؿ عمى الحككمة أف تفرغ عممية 

 ف محتكاىا ليصبح عمؿ النائب مجرد كسيط بيف السمطة كالمكاطنيف .التشريع كالرقابة م

                                                           
 12حساف عباس , المرجع السابؽ , ص  (1)



 

فإنو الكضع تنشط فيو القكانيف غير المكتكبة التي  2011أما في الحالة البحرينية , بعد فيفرم 

تعزز التمييز كاالضطياد كاإلقصاء لمشيعة فيك مجتمع يييمف عميو العامؿ الطائفي كيرجع ذلؾ 

 (1)لعدة أسباب :

ؿ النظاـ السياسي عمى أسس فرز طائفي تضمف ىيمنة كتفكؽ المككف السني عمى تشك -1

مف المكاطنيف , فالنظاـ السياسي  % 60المككف الشيعي عمى الرغـ مف أف الشيعة يشكمكف 

 يعمؿ عمى بقاء عائمة آؿ خميفة في سدة الحكـ بعائمة حاكمة تممؾ صبلحيات مطمقة .

 المككف الشيعي لمدكلة شيكع منيجية التشكيؾ في كالء  -2

,  1979االرتباط السمبي بيف التغييرات االقميمية كالتفاعبلت الداخمية مثؿ الثكرة االيرانية  -3

التي قادتيا اسرائيؿ ضد لبناف  2006, تداعيات حرب  2003إنييار النظاـ العراقي البعثي 

 ف يككف لصراعات اقميمية كالتحدم ىنا يكمف في تكظيؼ التنكع المذىبي كالعرقي في البحريف أل

غياب اإلدارة الرشيدة لمتنكع الطائفي كغياب المقاربات الكفيمة بتقديـ حمكؿ كاقعية كمؤثرة  -4

 في االنقساـ الطائفي .

كعمكما فسياسات إدارة التنكع في البحريف اعتمدت مساريف متضاديف ىما المسار الييكمي 

 المتجو نحك البنية الدستكرية كالقانكنية .

كالمسار الثاني االستراتيجيات غير المكتكبة كالقائمة عمى أسس السمطانية مما أدل الف تككف 

سياسات إدارة التنكع الطائفي سببا رئيسيا إلثارة التكترات السياسية المستمرة حيث قادت تمؾ 
                                                           

 .12عباس المرشد , مرجع سابؽ , ص  (1)



 

السياسات مككنات المجتمع البحريني لمزيد مف التيميش كاالستبعاد كالتخكؼ مف معارضة 

 كتأييده يعني االصطفاؼ مع السنة . –ظاـ الف معارضتو تعني االصطفاؼ مع الشيعة الن

كأما في الحالة السعكدية في قضية إدارة التنكع فقد حرص مؤسس عبد العزيز آؿ سعكد عمى 

استقرار الحكـ في مرحمة التأسيس أممى عميو نيد اتسـ بااليجابية تجاه األطياؼ المذىبية 

مقابؿ ضماف الكالء السياسي لمدكلة , لكف إعادة بناء الدكلة السعكدية المتنكعة لممممكة 

كمؤسساتيا في الستينات تقاطعت مع ظيكر المد الشيكعي كاليسارم في المنطقة ليساىـ ذلؾ 

في تكظيؼ الديف مف قبؿ الدكلة ضمف ىذا الصراع فتـ تكريس دكر المؤسسة الدينية الرسمية 

 الفكرية المخالفة . المحافظة مقابؿ كؿ االتجاىات

كمع مركر الكقت تحكؿ التعامؿ مع أتباع مختمفة المذاىب إلى حالة مف التمييز أدل إلى 

 (1)تمسؾ ىذه المذاىب بمعتقداتيـ كعادتيـ عمى الرغـ مف عدـ إبرازىا .

شيدت المنطقة انتشارا لممد الشيعي مما أثار صراعا طائفيا  1979كبعد نجاح الثكرة االيرانية 

ء لنمكه , لمتيميش السياسي كاالجتماعي الذم عانى منو الشيعة منذ –ي )سن شيعي ( ىي 

 تأسيس الدكلة السعكدية .

سبتمبر إال أف ىناؾ نتائد إيجابية بيا في  11كعمى الرغـ مف سمبية اآلثار التي خمفتيا أحداث 

معنؼ كانتقاص حقكؽ السعكدية , فقد نتد عنو إدانة لمحالة المذىبية كالمكقؼ المتشدد الداعي ل

المخالفيف كارتفع صكت المطالبة بالتغيير , فقد تـ الدعكة إلى مبادرة الحكار الكطني كاستطاعت 
                                                           

, ص  2012ة االصبلح العربي , جكاف , مكقع مبادر "إدارة التنكع في العالـ العربي , حالة السعكدية "جعفر الشايب ,  (1)
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المبادرة أف تجمع النخب الكطنية الفاعمة مف مختمؼ األطياؼ الفكرية كالمذىبية , كتعزيز 

عدة تحديات منيا أف  االىتماـ بالشأف الكطني العاـ , كلكف إدارة التنكع في السعكدية تكاجو

تكصيات الحكار الكطني غير مفعمة ألنيا جياز غير رسمي كليست مؤسسة أىمية تقـك بإعداد 

دراسات كأبحاث عف قضايا المجتمع بصكرة حيادية كمكضكعية كتضعيا في متناكؿ المسؤكليف 

 إلصبلح الشأف العاـ .

 الكطنية  عدـ تبمكر مشركع سياسي كطني مشترؾ ييدؼ إلى تعزيز اليكية

عدـ تقنيف حرية التعبير عف الرأم في ظؿ انفبلت الخطاب الديني كالثقافي الذم أصبح مصدرا 

 لمتكتر كاالحتقاف بيف مختمؼ مككنات المجتمع .

أما بعد أحداث الربيع العربي .. فإف النظاـ السياسي السعكدم سيظؿ يستغؿ الكفكدات المالية 

منطقة بعد محاكلة قياـ انتفاضات في شرؽ السعكدية إال لديو الضعاؼ الحراؾ السياسي في ال

 (1)انيا خمدت .

أما في حالة الجزائرية , فإدارة التنكع االثني مف قبؿ النظاـ السياسي الجزائرم تتأرجح بيف 

اتجاىيف , فتارة تعترؼ بالخصكصيات كتحاكؿ المحافظة عمييا مثؿ اعترافيا بالمغة األمازيغية 

رسمية كتـ تدريسيا بالمدارس كىناؾ قنكات تمفزيكنية مخصصة ليا , كتارة كمغة كطنية كليست 

أخرل تتبنى الكطنية المركزية كفكرة أساسية , كتعرقؿ االعتراؼ بالخصكصيات حتى لك كانت 

ايجابية ألف رغبة ىذه المككنات )عرب , كأمازيغ ( في االنصيار كاالندماج كلكف ما يشكؿ 
                                                           

 :يغكرم غكس , كيؼ اجتازت األنظمة الممكية في الشرؽ األكسط , عاصفة الربيع العربي , دراسة تحميمية , الدكحة غر (1)
 .7, ص  2013مركز برككنجز , 



 

لتي تعمؿ عمى إعادة انتاج التمايزات كخاصة الجيكية منيا تحديا ىك النخب السياسية ا

 (1)الستغبلليا في االنتخابات كخاصة الرئاسية أك لتساعدىا عمى إدارة الببلد بالطرؽ التقميدية 

أما بعد ثكرات الربيع كتكجس النظاـ مف عدـ االستقرار بالرغـ مف قياـ بعض االنتفاضات التي 

االزمات حيث تقـك بتكزيع بعض منافع النفط عمى قطاعات  خمدت بفضؿ سياسات النظاـ في

 اجتماعية مختمفة ليعزز مف شرعيتو .. فتتكارل حركات التغيير خمؼ جدرانيا .

كمف خبلؿ ما سبؽ نستنتد أف حاالت التنكع في المنطقة العربية تممؾ مشتركات في عمؽ 

يكجد بعض المبادرات االيجابية مشكمة التنكع كلكف بدرجات متفاكتة كبأشكاؿ مختمفة , كأنو 

التي قادتيا السمطة إلقرار التنكع دستكريا كما ىك الحاؿ في المغرب , كلكف ىناؾ دكؿ ال تزاؿ 

المشكمة قائمة بينيا كدكؿ الخميد التي لـ تخض ثكرات عنيفة بسبب الكفرات المالية المتاحة 

را في تشكيميا كالعامؿ الكحيد لدييا , كىي مجرد شكؿ حديث لمدكلة التي لعب االستعمار دك 

المعرؼ عنده كجكد األسر الحاكمة التي تريد الحفاظ عمى الكضع القائـ كال يمكنيا أف تفكر 

 بتغيير الكاقع .

كبديؿ  –بشكؿ كبير  –كما أف ثكرات الربيع العربي قد نشرت التعصب الديني كالتعبئة الطائفية 

لى أف ىذه الثكرات أسفرت عف تطييؼ المشيد عف مناقشتو البرامد السياسية , باإلضافة إ

السياسي الذم ليس لو عبلقة بالديف , كبركز كبير لميكيات المحمية الفرعية بنختمؼ تجمياتيا 

 كبصكرة منفمتة تستعصي عمى اإلدارة .

                                                           
( ص ص ,  2012)مكقع مبادرة االصبلح العربي , جكاف  ",إدارة التنكع في العالـ العربي , حالة الجزائر "ناصر الجابي , (1)
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 المطمب الثالث : األليات المسطرة في إدارة التنوع بين الفشل والنجاح 

ة عجزىا التاـ كعدـ قدرتيا عمى إدارة التنكع في مجتمعاتيا حيث لقد أثبتت بعض األنظمة العربي

أف األزمات المتتالية الناتجة عف ىذا الفشؿ تطؿ مف حيف إلى آخر كبصكر مختمفة كتتسبب 

 في إرتفاع حدة التكترات اإلجتماعية كتيدد بالتالي السمـ الكطني بشكؿ عاـ .

في المنطقة العربية كأكدكا عمى كجكد انسجاـ  كلكف ىناؾ الكثير ممف عاصركا األجياؿ السابقة

كألفة بيف مختمؼ مككنات المجتمع عمى الرغـ مف تنكع اتجاىاتيـ كمذاىبيـ كأعراقيـ , كمف ثـ 

 (1)فإف أيا مف ذلؾ التنكع لـ يكف يخمؽ بينيـ عداء أك تكترا .

كعداءات , كما أما في الكقت الحاضر , فإف نفس ىذه اإلختبلفات , تحكلت إلى مصادر تكتر 

نراه حاصبل بيف أتباع الديانات كالمذاىب أك أبناء القكميات كاإلثنيات المختمفة , ككما نشاىده 

 في العراؽ كالصكماؿ كمصر كالسكداف كفي بعض دكؿ منطقة الخميد كغيرىا .

ة كقد ساىمت المتغيرات الثقافية كاالجتماعية في خمؽ حالة التباعد بيف ىذه المككنات باإلضاف

 إلى تشكيؿ صكر عدائية عف بعضيا البعض .

كقد امتد األمر إلى قياـ بعض األنظمة السياسية بتكظيؼ ىذا التنكع بصكرة تسيـ فقط في 

بقائيا في السمطة , مما انعكس سمبا عمى كحدة النسيد االجتماعي كينطبؽ ذلؾ عف كؿ أشكاؿ 

كاال متنكعة مف اإلقصاء كالتمييز الحككمات في المنطقة العربية , التي مارست كال تزاؿ أش

شغاؿ الجميع في ىذه البمداف بخبلفات كىمية كىامشية  كاالصطفاؼ لفئة معينة دكف األخرل , كا 

                                                           
د (1)  .2011, ديسمبر   1213العدد  السعكدية ,, جريدة الشرؽ اليكميةارة التنكع , جعفر الشايب , األنظمة العربية كا 



 

ختبلؼ تكترات قد تؤدم إلى  ىدار لمفرص المتاحة , كا  قصاء بعض المككنات كتخكينيـ كا  كا 

ة سابقا , التي عممت عمى العنؼ , كمثاؿ ذلؾ ما تناقمتو االخبار في مصر عف كزارة الداخمي

إثارة الخبلؼ الديني مع األقباط بالتخطيط لتفجير إحدل الكنائس , ليتيـ بذلؾ االسبلميكف في 

إثارة الفتنة كتتكرر مثؿ ىذه االحداث في مختمؼ بمداف منطقتنا العربية دكف اعتبار لممصالح 

 1الكطنية كاستقرار مجتمعاتيا .

تي تثبت الفشؿ في إدارة التنكع كاإلختبلؼ في الساحة العربية كىناؾ العديد مف اإلحصائيات ال

 , كمنيا :

كؿ اإلنفجارات المسمحة في العالـ العربي في ربع القرف األخير معظميا كاف مرتبطا  -

بقضية العرقيات كالطكائؼ كالقكميات , كالحرب األىمية في السكداف كالتي استغرقت 

 ماؿ العراؽ , كالحرب األىمية في لبناف , كغيرىا قرابة ربع قرف , كالحرب األىمية في ش

خسائر المنطقة العربية في حركبيا الداخمية )الطائفة كالقكمية كالعرقية( تبمغ عشرة  -

أضعاؼ خسائرىا في حركبيا مجتمعة ضد اسرائيؿ كالصراعات بيف الدكؿ داخؿ العالـ 

يكف نسمة كالعنؼ مم 1.29( في مقتؿ ماال يقؿ عف 1991-1948العربي تسببت بيف )

, إلى أكبر مكجة نزكح في الشرؽ األكسط منذ إنشاء  2003في العراؽ أدل منذ عاـ 

, كعدد النازحيف في االشتباكات بيف الحككمة اليمينية كالحكثييف يزيد  1948اسرائيؿ 

 ألؼ مكاطف . 130عف 
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يد مف أنظمة أما الشعب الكردم في العراؽ فقد تعرض لمظمـ كالتشكيو كاإللغاء عبر العد -

الحكـ العراقية ككبدىا العديد مف الخسائر كالضحايا كمنيا مجازر كأنفاالت كحمبجة 

قرية كردية ناىيؾ عف خسارة أركاح المئات  450)القصؼ الكيماكم( كتدمير أكثر مف 

بعربو ككرده كأقمياتو االخرل , كحدث ما حدث ’ مف أبناء الشعب العراقي  (1)كااللكؼ 

 كر بالسكداف إذ تكبدت السكداف خسائر ىائمة .في إقميـ دارف

كلقد أثبتت التجربة التاريخية عقـ كفشؿ التعامؿ الصيركم أك االندماجي مع االقميات  -

كضركرة حؿ مشكمة األقميات بإفساح المجاؿ أماميا لممارسة ثقافتيا كحقكقيا 

كلة كالمجتمع , كخصكصيتيا ضمف الدكلة العربية , ككذلؾ المشاركة في الشأف العاـ لمد

غناء لمكاحة الديمغرافية كليس عاما مف تنافر كاقتتاؿ بيف  ألف التعدد بحد ذاتو إثراء كا 

 القكميات أك األدياف المتعايشة ضمف ىذه الدكلة .

كيخطئ النظاـ العربي إذا اعتقد بأنو بإلغاء االقميات اإلثنية يساىـ في حؿ مشكمتيا ,  -

إنو يساىـ في تآكؿ الدكلة عبر زيادة االحتقاف بؿ إنو يساىـ في حؿ مشكمتيا بؿ 

 (2)الداخمي .. بصكرة كاضحة . 

كمف مظاىر فشؿ الدكؿ العربية فإدارة التنكع .. ال نمتمس كجكد لمجماعات االثنية كاألقميات ال 

في المتداكؿ التربكم عبر مطبكعات كزارة التربية كالتعميـ كال في المتداكؿ الثقافي عبر منشكرات 

رة الثقافة كال حت المناخ االعبلمي عبر كسائؿ االعبلـ المقركءة كالمسمكعة كالمرئية , رغـ كزا

تكفر ىذه الجماعات عف مخزكف ثقافي كفمكمكر مميز إال أنو يتـ تجاىميا عمدا بسبب النظر 
                                                           

 .2011, فيفرم  15570العدد  ,السكداف , منبر الحريةحكس محمكد , األقميات في العالـ العربي  ,  (1)
 المرجع نفسو  (2)



 

 إلييا كحاالت سياسية كليس كحاالت تعددية كثقافية كتراثية كمناطقية , كىذا ما يؤدم إلى زيادة

 االحتقاف كالرغبة في الخركج عف الطكؽ .

تكظيؼ بعض االنظمة العربية أسمكب التحكيؿ الجغرافي مف اجؿ تطيير مناطؽ معينة مف ىذه 

األغمبية االثنية أك تمؾ بشكؿ تعسفي , كفي بعض األكقات نجدىا تمجأ إلى تقسيـ المحافظات 

العيب عف طريؽ تعبئة فضاءاتيا عمى نحك يضمف ليا خمط األكراؽ كقد تـ إنجاز مثؿ ىذه اال

 بمزيد مف اإلثنيات المختمفة قصد تفتيتيا .

 تكريس ثقافة تسييس التنكع االثني كتحكيمو إلى مخزكف مف الباركد القابؿ لمتفجير في أم كقت 

 دارة التنوع في العالم العربي وآفاقيا إالمبحث الثالث : معوقات 

لـ العربي تؤرؽ األنظمة السياسية .. بسبب بركزىا إلى إف مسألة إدارة التنكع االثني في العا

السطح .. كأف التعامؿ معيا بالكسائؿ العنيفة لـ تؤت ثمارىا كما أف اإلحتكاء السمبي ليا لـ 

كليذا نجد الكثير مف المعكقات تحيط بيذه المسألة كسنحاكؿ  بأصكليايزدىا إال ظيكرا كتمسكا 

المعكقات كندرج بعض الحمكؿ كالمعالجات ليا مف خبلؿ  في ىذا المبحث أف نتناكؿ مجمؿ ىذه

 رؤية جديدة ليا مف خبلؿ مطمبيف :

 المطمب األكؿ : معكقات إدارة التنكع في العالـ العربي 

 المطمب الثاني : نحك رؤية جديدة إلدارة التنكع االثني في العمـ العربي .

 



 

 

 

 

 

 

 

 االثنيالمطمب الثاني : معوقات إدارة التنوع 

ناؾ عدة عراقيؿ كمعكقات تحيط بمسألة إدارة التنكع في العالـ العربي يمكف إجماليا في ى

 :اآلتي

المعكؽ السياسي كعمؿ األنظمة كالنخب السياسية في تكظيؼ قضية التنكع ألىداؼ سياسية 

معينة كعجزىا عف الكصكؿ لحمكؿ جذرية كجادة تدمد المككنات الكطنية كتحسف إدارة القضية 

 كد مرجعيات أك استراتيجيات كاضحة .لعدـ كج

تغيب القانكف كاالستناد إلى حمكؿ عرفية مختمفة كتقديـ حمكؿ ارتجالية مؤقتة كقصيرة المدل 

 (1)غير مستندة لتشريع دستكرم أك قانكف .

                                                           
(1) Will kymlicka , "Multicultiralism : success ,Failure ,and the future " ontario ,queen's University 

February 2012 ,P36. 



 

كاستغبللو في  كاآلخرالسمبية عف الذات  ال فكارالدكر السمبي لئلعبلـ عبر تحريضو كنشره 

.عدـ ايجاد جيات مرجعية لقضايا التنكع كمعالجة اشكاالتو كمتابعة تنفيذ  التحريض الطائفي

مقترحات الحؿ مف قبؿ مؤسسات الدكلة عدـ التعامؿ مع جذكر مشكمة التنكع بؿ التعامؿ مع 

 مظاىرىا فقط .

االعتماد عمى الصيغة األمنية في التعامؿ مع إشكالية إدارة التنكع بينما يغيب عف األمف البعد 

ياسي كالثقافي لحؿ التكترات أك إدراؾ أسبابيا الكامنة التي قد تككف اجتماعية أك اقتصادية الس

 21بما يقع خارج نطاؽ اختصاصو االمني

 

  

 

 المطمب الثالث : نحو رؤية جديدة إلدارة التنوع اإلثني العربي :

ئؿ الحساسة في تعتبر مسألة الجماعات الغثنية بكؿ تنكعاتيا كعناكينيا كمسمياتيا مف المسا

الكاقع العربي تحتاج إلى بمكرة رؤية حضارية متكاممة في طريقة التعامؿ معيا ككيفية اندماجيا 

الطكعي كاالختيارم مع النسيد الكطني كالمجتمعي , ألف الكثير مف اإلنفجارات السياسية 

 كاإلجتماعية كاف مف جراء عدـ التصدم الجاد ليذه المسألة .
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 ANTHONY LADEN AND DAVID OWAN,MULTICULTURALISM AND POLITICAL TEORY, CAMBRIDGE,CAMBRID                



 

السميـ كالعادؿ مع كاقع الجماعات االثنية المتعددة عبر فسح المجاؿ ليـ  كليذا كجب التعامؿ

لمتعبير عف خصكصياتيـ العقائدية كالثقافية كالشعبية كصيانة مفيكـ الكحدة الكطنية عمى قاعدة 

 الحرية كاحتراـ حقكؽ االنساف كتكفير كؿ متطمبات العدالة السياسية كاالجتماعية كالثقافية .

فيـ الصحيح سيبقى العالـ العربي يعاني الكثير مف األزمات , جراء التعامؿ البعيد كبدكف ىذا ال

عف مقتضيات العدالة كالديمقراطية كالؤية التي نحاكؿ تقديميا ىنا ,تنبع مف ضركرة العدؿ في 

تصكر الحمكؿ كبطبيعة الحاؿ ال تعني تكحيد الحمكؿ لكؿ البمداف ألف االختبلؼ في الظركؼ 

 تبلؼ في الحمكؿ .يقابمو االخ

كىناؾ عدة اعتبارات يجب مراعاتيا عند بحث سبؿ حمكؿ أك إدارة التنكع لمجماعات االثنية 

 1كلعؿ مف اىميا ما يمي : 

عدد أفراد الجماعة أك الجماعات االثنية كنسبتيـ إلى العدد الكمي لمسكاف : فعمى سبيؿ  -1

 %42ددىـ المميكنيف كلكف ككنيـ يشكمكف المثاؿ يشكؿ المسيحيكف في لبناف أقمية ال يتجاكز ع

مف السكاف يجعمنا ىذا ال نستغرب الحقكؽ التي يتمتعكف بيا , حيث أف منيـ , رئيس جميكرية 

 كقائد الجيش .

 التركيز الجغرافي لمجماعة االثنية : -2

ذاتيا  فعدـ تركز الجماعة االثنية في اقميـ معيف يجعؿ التفكير في إعطائيـ إدارة محمية اك حكما

خاصا بيـ امرا مستبعدا كمثاؿ ذلؾ األقباط في مصر , بينما تركز الجماعة اإلثنية في اقميـ 
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معيف يجعؿ خيارات اإلدارة المحمية أك الحكـ الذاتي أك االستقبلؿ كاردة كىذا ما حصؿ في 

 جنكب السكداف إثر تركز الجماعات المسيحية ىناؾ .

 التمثيؿ النسبي :  -3

االنتخابات الفردية ال تسمح بكصكؿ ممثمي االقميات االثنية إلى المجالس إال في لما كانت نظـ 

 الدكائر التي يككف ليـ فييا أغمبية عددية فقد اتجو التفكير إلى كسائؿ أخرل مثؿ :

  القائمة نجحت إذا ييسرنجاحو القائمة ضمف اإلثنية ألقمية يككف حيث بالقائمة اإلنتخابات -( أ

 بحيث تسعة إنتخاب سكل الناخب مثبل عشرة الدائرة في نجاحيـ لمطمكبا يككف أف( ب -

 تسعة بعد األصكات أعمى عمى حصؿ مف العاشر لممقعد يؤخذ ثـ األغمبية يمثمكف تسعة ينجح

 . الفائزيف

 جمع جمع أك. مرشحيف عشرة بيف مثبل العشرة أصكاتو تكزيع حؽ لمناخب يككف أف( ج -

 .لو. أصكاتيا بتركيز األقمية مرشح لنجاح فرصة يتيح مما كاحد لمرشح العشرة األصكات

 االنتخاب نضاـ إتاحة عدـ عف يعكضيـ لؤلقمية ممثميف بتعييف الدكلة رئيس يقـك أف( د -

  تمثيميـ فرصة

 الجيات الى تكصياتيما  كترفع مشاكميـ فييا تدرس لؤلقميات استشارية مجالس عمؿ( ق -

   المختصة

  بشؤكنيـ تيتـ ؤلقمياتل كزارة أنشاء( د -



 

 فرص في  غبنيـ عدـ لضماف أدنى كحد لؤلقميات تحجز الكظائؼ مف نسبة تحديد( م -

  التكظيؼ

 معضـ اإلثنية الجماعة تمارس أف النسبي اإلندماج بحؿ ىنا كنقصد:  النسبي اإلندماج

 كنكجزىا الجماعة ىذه حقكؽ لحماية كاالمتيازات االستثناءات لبعض مع المكاطنة مقتضيات

  الجماعة أك الفرد يختاره الذم الديف اعتناؽ حرية:  العقيدة مجاؿ في يمي فيما

 ذلؾ الى كيضاؼ جماعة في أك منفردا كعبلنية سرا العبادة ممارسة حرية:  العبادة مجاؿ في

 أك مسيحية أك مسممة أغمبية فييا تتكافر التي كاألحياء المدف في الصبلة إلى الدعكة حرية

  يختاره الذم الزم ارتداء حرية. صبلتيـ في آلخرم الجماعات عمى التشكيش عدـ بشرط غيرىا

 إستعماؿ حرية.  بيا يقـك دينية كضيفة إلى أك معنية ديانة إلى إنتمائو عف تعبيرا الشخص

 . الدينية األعياد في كاإلحتفاالت الجماعية الطقكس كأداء الدينية   الشعارات ك الرمكز

 سف حتى لمطفؿ يقدـ الذم الديني التعميـ إختيار في الكالديف حؽ: الديني يـالتعم مجاؿ في

 التعميـ بتقديـ كيقـك عدمو أك الديني التعميـ متابعة في لمطفؿ اإلختيار بعدىا يصبح معينو

 الديانة نفس مف متخصصكف أساتذة الديني

 ترتيبات ظيكر إلى مثبل لبناف في التاريخية األكضاع أدت فقد:  الخاصة األكضاع في النظر*

 الشخصية األحكاؿ بمسائؿ طائفة كؿ استقبلؿ ىي الترتيبات ىذه كأىـ اإلثنية لؤلقميات خاصة

 كزراء كرئيس,  حاركني جميكرية رئيس)  مثبل السمطة مثبل السمطة اقتساـ ك,  بيا الخاصة



 

 مختمفةال ألكضاع خاصة ترتيبات كضع األفضؿ فمف(.بشيعي النكاب مجمس كرئيس,  سني

 .دكلة كؿ ثنيات إ تعيشيا التي

 ككياناتيا التقميدية  دكائرىا مف اإلثنية الجماعات ترتفع لكي:  الجامعة المكاطنة عمى التأكيد*

 في تساىـ كسياسية مكضكعية عكامؿ إلى بحاجة ىي الجامعة المكاطنة مستكل إلى الذاتية

 كليذا الجامعة المكاطنة مشركع يسقط مام كاالنعزاؿ االنكفاء إلى يدفعيا الكيانات ىذه إشراؾ

 إلغاء يعني ال الكطني فالمشترؾ,  الكحدة بناء في دكرىا تمارس لكي ليا الحرية تكفير يجب

نما الثقافية أك المذىبية أك الدينية   الخصكصيات  ليا لكي مجاؿ كفسح احتراميا يتطمب كا 

 كالنيد األحادية الرؤية تجاكزت حضارية لمضاميف الكحدة مفيـك إثراء في كضيفنيا تمارس

دارتو الكطف بناء في كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية الشراكة فمفيـك اإلقصائي  تقتضياف كا 

 عقد ككجكد العامة الشؤكف كتسيير اإلدارة في كالشفافية كالتمييز االقتصاد أشكاؿ كؿ إلغاء

    1 كالعمراف البناء مشركع في العبلقة ينضـ اجتماعي

 قدـ عمى الجميع يعامؿ أف القانكف عمى.  المكاقع في المكاطنة تجسيد أجؿ فكم -

 أم أك ثقافتيـ أك عرقيـ أك جنسيتيـ أك طبقتيـ أك القكمي إنتيائيـ عف النضر يصرؼ المساكاة

 2 كالجماعات األفراد بيف التنكع أكجو مف كجو

 قيـ تسد لـ إذا كاحد كطف ارإط في كميا التنكعات تتعايش أف يمكف ال:  العدالة قيـ سيادة

 كالنزعات الحركب لمنطؽ يؤسس أشكالو بكؿ لظمـ فا التنكعات ىذه تعيشو الذم الكاقع العدالة
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 أشكاؿ كؿ نبذ تعني التي ىي الحضارم التعايش سبيؿ تعتبرىا التي كالعدالة بينيا المفتكحة

  أمنة  طفالك  كحدة تيدد التي القضايا مف ىما اعتبار ك كاإلقتصاد التمييز

 بعدىا في العدالة مفيـك تحقؽ التي األساسية القيمة ىي الحرية إف:  الحرية مفيـك إرساء

 تشكيؿ حرية في تنجسد سياسية حرية بدكف حرية بدكف سياسية عدالة فبل كالثقافي السياسي

 تعط لـ إذ ثقافية عدالة ال أنو كما,  السمطة تداكؿ مفيكـ كتجذير السياسية كالتكتبلت األحزاب

 بتكافر  إال التتأتي فالعدالة,  الثقافية كخصكصيتيا ذاتيا عف تعتبر لكي القكل لكؿ الحرية

 ممارسة في الحرية. اإلثنية الجماعات بإعطاء كذلؾ كنكعي حقيقي نحك عمى العامة الحريات

 في الراىنة ثقافتيا كلمساىمة.  الثقافي لتاريخيا القانكني المجاؿ كفسح الدينية كطقكسيا شعائرىا

 1 الكطنية الكحدة مشركع في كاإلختيارم الطكعي اإلندماج سيتـ كبيذا الخاص كاقعيا صياغة

ستقبلؿ كرامة كيعزز يحمي أف القانكف كعمى حتراـ كا  ( الحقيقية) الضمانات يقدـ كأف,  األفراد كا 

 الشركط قياـ ضماف أيضا كعميو كالسياسية الدنية الحقكؽ عمى تعديات أم لمنع القانكنية

 أف مف األفراد يمكف أف القانكف عمى أف كما,  اإلنصاؼ لتحقيؽ كاإلقتصادية اإلجتماعية

 في الفعالة المشاركة مف يمكنيـ كأف,  حياتيـ في تؤثر التي القرارات اتخاذ في بفعالية يشارككا

 بدكف اعيةالك  فالمشاركة إلييا ينتسبكف التي المجتمعات في  السياسية القرارات إتخاذ عمميات

 أعمى الى بكفاءتو الكصكؿ الى مكاطف كؿ كقدرة الكطف شؤكف في ككصايات استثناءات

 . المكاطنة مفيـك يثرل الذم ىك كالمستكيات المناصب
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 تقديمو عدـ حالة في الديني التعميـ فييا يقدـ خاصة معاىد إنشاء في اإلثنية الجماعة حؽ( ب

  الديف لتدريس مؤىميف معمميف لتخريد عمميفم... إنشاءىا حؽ أك العامة المدارس في

 عدـ حالة في البمد خارج مف لمديف كمدرسيف كعاض إستقداـ في اإلثنية الجماعة حؽ( ج

 . الببلد خارج المركز الى المتخصصة الدينية لمدراسة بعثات إرساؿ في كحقيا,  محميا تكافرىـ

 المدارس في إتاحتيا عدـ حالة في القكمية لغتيـ أطفاليـ تعميـ في الكاديف حؽ مف:  المغة تعميـ

  العامة

 كال أراضييا عمى كالقضاء القانكف كحدة في دكلة كؿ حؽ ىك األصؿ:  األسرة تشريعات*

 الزكاج عقد النعقاد بالنسبة يطبؽ.الحدكد أيؽ في إال القانكف كحدة مبدأ عمى باالستثناء يسمح

 التقاضي بمد في العاـ لمنظاـ مخالفا يكف لـ ما لعقدا فيو تـ الذم البمد قانكف إنتيائو ك كأثاره

 مخالفا يكف لـ ما السفارة بمد لقانكف خاضعا ما دكلة سفارة أماـ يبـر الذم الزكاج عقد يعتبر

                                                                                                                         1 التقاضي بمد في العاـ لمنظاـ

أمف األقمية:  كتعتبر سمطات األمف في كؿ بمد مسؤكلة عف حماية األقميات األثنية المكجكدة  

بالبمد سكاء كانكا مكاطنيف اك أجانب اماالعمؿ تتخذ الدكلة التدابير البلزمة لضماف حؽ افراد 

كفي المؤسسات المممككة لؤلغمبية  االقميات في حصكؿ عمى العمؿ المناسب في كظائؼ الدكلة

كلضماف حؽ افراد االغمبية في الحصكؿ عمى العمؿ المناسب في كظائؼ المؤسسات المممككة 

لؤلقمية كالحقكؽ السياسية ينبغي اف تراعي قكانيف االنتخاب في الدكؿ التي بيا اقميات كاعتماد 
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المجالس النيابية بما يتناسب مع  نظـ التمثيؿ النسبي الكفيمة بإتاحة فرصة تمثيؿ األقمية في

 نسبتيـ العددية .

قميات اإلثنية عمى مدافف خاصة بمكتاىـ ,  حقكؽ أخرل : ينبغي أف تسيؿ الدكلة حصكؿ األ 

كحقيا في اإللتزاـ بتعاليـ دينيا فيما يتعمؽ بالذبائح كالحجاب كغيرىا , كعمى تيسيرىا ليـ بجمع 

 1التبرعات محميا كتمقييا مف الخارج .

الممارسة الفعمية لمحقكؽ : ينبغي تيسير اعتراؼ الدكلة باالقميات كخاصة تيسير شركط  -

عطاء القضاء دكرا فعاال في ىذا المجاؿ ككذا في حالة  االعتراؼ الرسمية كالفعمية , كا 

انتياؾ حقكؽ األقميات سكاء مف بؿ السمطات أك األفراد أك المؤسسات كيمثؿ نظاـ 

 نمكذجا في الرقابة كالمتابعة . 1986مد في السكيد سنة "األمبكدسماف" الذم اعت

العمؿ بمبادئ الديمقراطية التكاممية , مف أجؿ تجنب انتقادات كؿ مف الديمقراطية  -

 2التقميدية كالديمقراطية التكافقية كالمتمثمة في :

ال بسبب  اعتماد مبدأ المكاطنة كالمساكاة أماـ القانكف بدكف تمييز بيف جماعة اثنية كأخرل -1

 الديف كال المغة كال العرؽ كال الطائفة .

االلتزاـ بمجمكعة الحقكؽ المنصكص عمييا في المكاثيؽ الدكلية كأبرزىا : "العيد الدكلي  -2

عبلف حقكؽ األشخاص المنتميف إلى  1966لمحقكؽ المدنية كالسياسية في عاـ  , كا 
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كىي الحقكؽ التي تسمح  1992أقميات عمكمية أك إثنية أك أقميات دينية أك لغكية عاـ 

 لمجماعات المختمقة بالحفاظ عمى مككناتيا الثقافية كبالمشاركة في السمطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :      انثانثانفصم 

دراست حانتي انعراق وانسىدان نكيفيت 

 انحرب انباردة إدارتهم نهتنىع اإلثني بعد



 
 

 

 

 تمهٌد : 

تعد الدٌمقراطٌة التوافقٌة أحد النماذج المقترحة لمعالجة مسؤلة المشاركة فً السلطة 

التمثٌل السٌاسً للمكونات والفبات  بالنسبة للمجتمعات التعددٌة فهً تعتمد على

اإلجتماعٌة والمشاركة فً صنع القرار من أعلى هرمه إلى األسفل دون الخضوع 

 لسلطة األؼلبٌة .

وتعتبر الفٌدٌرالٌة تطوٌرا لنظام الحكم الذاتً من خالل زٌادة مساحة الحرٌة 

كز وبٌن للوحدات اإلقلٌمٌة فً تصرٌؾ شإونها وٌتم توزٌع الصالحٌات بٌن المر

الوالٌات أواألقالٌم الفٌدٌرالٌة أما اإلنفصال أو التقسٌم فٌعد هذا الحل األخٌر فً حال 

استحال التعاٌش بٌن الجماعات اإلثنٌة المختلفة وبمقتضاه تتم إعادة ترسٌم الحدود 

( وهذه اآللٌات الثالثة هً التً اعتمدتها كل من العراق Resizingالسٌاسٌة )

 تهما للتنوع اإلثنً والتً أضرت بالدولتٌن أكثر مما خدمتهما .والسودان فً ادار

  

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول : إدارة التنوع االثنً فً الحالة السودانٌة :

لقد اتبعت اإلدارة السودانٌة فً إدارتها للتنوع اإلثنً مجموعة من األسالٌب 

اآللٌات إلى أن واآللٌات كمحاولة منها إلحتواء التنوع وتدرجت فً استخدام هذه 

وصلت لحد استحالة التعاٌش بٌن مكونات مجتمعها وتمثلت هذه اآللٌات فً 



 
 

 

الدٌمقراطٌة التوافقٌة والفٌدٌرالٌة ثم أخٌرا االنفصال ، فإلى أي مدى وفقت فً ذلك 

 ؟

 وسندرس هذا المبحث وفق المطالب التالٌة :

 قراطٌة التوافقٌةإدارة التنوع اإلثنً بإستخدام آلٌة الدٌم المطلب األول :

 الثانً : إدارة التنوع اإلثنً بإستخدام آلٌة الفٌدرالٌة .المطلب 

 .إدارة التنوع اإلثنً عن طرٌق اإلنفصال: المطلب الثالث 

 األول : إدارة التنوع اإلثنً بإستخدام آلٌة الدٌمقراطٌة التوافقٌة : طلبالم

العالم العربًٌ وتعتبر كل من إن مصطلح الدٌمقراطٌة التوافقٌة حدٌث النشؤة فً  - 

العراق والسودان ولبنان من الدول التً عاشت هذه التجربة الحدٌثة ، حٌث طرحت 

هذه الفكرة كحل لمشكلة ممارسة السلطة وطرٌقة إدارة الحكم فً المجتمعات ذات 

التعددٌة المتنوعة إجتماعٌا ودٌنٌا وقومٌا من حالة عدم اإلستقرار والعنؾ السٌاسً 

 تمعً .والمج

ولقد تبلور مفهوم الدٌمقراطٌة التوافقٌة منذ عقود كنموذج بدٌل عن الدٌمقراطٌة  

التنافسٌة أو الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة والتً تعبر عن إكتمال الشروط القانونٌة والسٌاسٌة 

فً سٌاق تكون دول ومجتمعات تمتاز بقدر واسع من التالحم البشري واإلنصهار 

سٌاسً ومعززة بثقافة سٌاسٌة تكرس قواعد التنافس والتداول اإلثنً واإلستقرار ال

والتمثٌل ، فإن الدٌمقراطٌة التوافقٌة تختلؾ عنها تولد وتنبع من شروط ٌطبعها 

اإلنقسام المجتمعً والتباٌنات اإلثنٌة و العرقٌة والجهوٌة وضعؾ الوحدة الوطنٌة 

 عً .وصعوبة اإلستقرار السٌاسً وتواتر موجات العنؾ اإلجتما

اطٌة الحدٌثة التً تعالج ولذا فالدٌمقراطٌة التوافقٌة تعد من أبرز نماذج الدٌمقر 

 فً المجتمعات المتعددة اإلثنٌة . األزمات

 فهل ساهمت تجربة الدٌمقراطٌة التوافقٌة فً تحدٌد الهوٌة الوطنٌة والمواطنة فً  - 

 ؟ اآللٌة باستخدام هذه السودان ؟ ونجحت فً إدارة التنوع اإلثنً   

 

 

 



 
 

 

 الديمقراطية التوافقية في السودان. األسباب الداعية لألخذاألول :  الفرع

ن الدٌمقراطٌة التوافقٌة ٌمكن أن تساهم بصورة كبٌرة فً تجاوز محنة الحكم فً إ 

السودان التً تعانً من التشرذم اإلثنً والتنمٌة ؼٌر المتوزنة .و ذلك بتوفٌر 

من بٌن األسباب الداعٌة لألخذ وت منذ سطوة األؼلبٌة رٌة لألقلٌاالضمانات الضرو

بالدٌمقراطٌة التوافقٌـــــــــــــــــة فً الســـــــــودان هً : 
1 

بمطلوبات التداول السلمً للسلطة والخوؾ من انفراد حزب  االلتزامضعؾ  -0

 بتلك السلطة 

وٌتضح ذلك ومحاولة المحافظة علٌها بكل السبل المشروعة وؼٌر المشروعة ، 

 المحاصصة 

الحكومً التً  االبتالؾالحزبٌة الحادة حول توزٌع المقاعد الوزارٌة بٌن أحزاب 

 مرضٌة لكل األطراؾ . ال تكونلعدة أشهر قبل أن تفضً إلى تسوٌة ما قد 

ن الدٌمقراطٌة التوافقٌة تحول دون سٌطرة حزب على الحكومة. وتسمح فً ذات أ-5

األحزاب الممثلة فً البرلمان ، فإن تؽٌٌر الحكومة بعد  الوقت بالمشاركة فٌها لكل

انتخابات جدٌدة ال ٌقلب معادلة السلطة رأسا على عقب بل ٌجعل تداولها أمرا 

 وسٌكون لبرامج روتٌنٌا ال ٌحدث تؽٌٌرا كبٌرا فً تشكٌلة الحكومة أو سٌاساتها .

البرنامج التنفٌذي ألنها مجتمعة ستشكل جزءا من  االحزاب أثر أكبر على الناخبٌن

المتفق علٌه بٌن القوى المشاركــــة فً الحكومة وسٌضعؾ ذلك تدرٌجٌا النعرات 

 الطابفٌة والعرقٌة والعوامل الشخصٌة فً التصوٌت لهذا المرشح أو ذاك .

تسهم الدٌمقراطٌة التوافقٌة فً بناء التٌار الوسطً الؽالب ألهل السودان عبر  -4

 البرنامج 

ومة ، وتقارب بٌن اإلتجاهات السٌاسٌة والفكرٌة مما سٌدعم الشعور المشترك للحك

بالهوٌة القومٌة والذي بدوره ٌعمل على تؤسٌس قومٌة سودانٌة موحدة بٌن سكان 

األقالٌم من مختلؾ العرقٌات والطوابؾ .
2 
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تتٌح الدٌمقراطٌة التوافقٌة الفرصة إلضعاؾ الشعور بالتهمٌش فً بعض  -6

ة أو بٌن بعض شرابح المجتمع أو فباته المهنٌة ألنها ستكون جمٌعا المناطق الجؽرافٌ

ممثلة فً السلطة التشرٌعٌة وربما التنفٌذٌة ، وٌصعب على الحكومة تجاوزها مهما 

قل وزنها العددي ، ولٌس هناك سبب ٌدعو أبناء بعض المناطق لحمل السالح ضد 

 لطة والثروة .الحكومة المركزٌة إذا ما تحققت لهم المشاركة فً الس

ستإدي كل تلك العوامل إلى خلق مناخ سٌاسً معتدل تشارك فٌه كل القوى  -2

 السٌاسٌة الفاعلة فً بناء الدولة ، مما ٌسهم فً تحقٌق اإلستقرار السٌاسً .

 

 

 

 

 

 الفرع الثانً : صٌؽة الدٌمقراطٌة التوافقٌة فً السودان.

ة فً مجال الدٌمقراطٌة مضطربة ألنه ومنذ وتعتبـــــــــــــــــر التجربة السودانٌ - 

كانت عاجزة  عن تحقٌـــــــــــق استدامتها ، حٌث فشلت األحزاب فً  استقاللها

العسكرٌة المتتالٌة ، كما اتسمت األحزاب بالضعؾ   االنقالباتكتابة الدستور بسبب 

ة على لقٌامها على أسس طابفٌة وعشابرٌة ولٌس  على برنامج سٌاسً محدد ، عالو

تشكٌل أؼلب البرلمانات من رجال الدٌن وزعماء القبابل مع تهمٌش للمتعلمٌن ، 

لتتسم العملٌة السٌاسٌة حتى اآلن بتالزم النخبة السٌاسٌة المنظمة مع جموع 

الطوابؾ الدٌنٌة .
1 

ولكن من الممكن تمثٌل التعددٌة والتنوع من خالل التمثٌل النٌابً النسبً وتوزٌع  - 

نؾ للمناصب الحكومة والموارد ، حٌث وقع كل من الحكومة و جٌش عادل  ومص

التحرٌر الشعبً  السودانً اتفاق السالم الشامل من أجل إنهاء الصراع العرقً 

 والثقافً من الشمال  والجنوب .

ؼٌر أن التحالؾ الناتج والتمثٌل النسبً فً الحكومة والبرلمان وتقاسم الموارد  

السابقــــان ، واستبعد كثٌر من  د وافق علٌه الؽرٌقان كل منهما ق% ل61بنسبة 
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% فقط من 51الجماعات السٌاسٌة والثقافٌـــــــــة والعرقٌة  اذ خصصت نسبة 

تقاسم السلطة والثروة وهذا أمر ؼٌر عادل ، وعلى سبٌل  المثال ٌملك الحزبان  

لحة مع وهما حزب األمة وحزب اإلتحاد الدٌمقراطً فً حال حصول على  مصا

% فً حٌن أن حزب المإتمر الوطنً  الذي  51الحكومة المركزٌة حصة فً نسبة 

 % من السلطة والموارد .61ال ٌتمتع بشعبٌة الفرٌقٌن السابقٌن ٌمتلك 

وٌتعارض هذا األمر مع الخصابص الضرورٌة للدٌمقراطٌة التوافقٌة  وهً النسبٌة  

 والفٌتو المتبادل .

ٌر الدٌمقراطٌة فً سلوك األحزاب السودانٌة محاولة ومن نماذج الممارسات ؼ 

 حزب 

، وتعاطً األحزاب السٌاسٌة  0770البعث العربً اإلنقالب على نظام اإلنقاذ فً  

 . 5112مع نظام  اإلنقاذ بدرجات متفاوتة خاصة بعد إتفاقٌة السالم الشامل فً 

السٌطرة التامة  والتً سمعت بقدر البؤس به من التعددٌة الحزبٌة ، رؼم بقاء 

للحزب الحاكم  فً شمال البالد .
1

 

 :الفرع الثالث: فشل الديمقراطية التوافقية في السودان 

 وتعود أسباب فشل الدٌمقراطٌة التوافقٌة فً السودان إلى :  

 دٌة والثقافٌة التً ٌتطلبها نجاحعدم توفر الظروؾ اإلجتماعٌة واإلقتصا - 

 الدٌمقراطٌة

 لعام فً التكوٌن اإلجتماعً لألمة .عدم اإلنسجام ا -

قناعاتها بالدٌمقراطٌة فً عدم نضوج األحزاب السٌاسٌة وطبٌعة تكوٌنها وعدم  -

 وفً عالقاتها مع اآلخرٌن . داخلها

ؼٌاب األهداؾ القومٌة فً الصراع بٌن الكتل السٌاسٌة . -
2 

ن استطاعت أن وما ٌمكن استخالصه هنا أن آلٌة الدٌمقراطٌة التوافقٌة فً السودا

تخلق مناخا سٌاسٌا معتدال شاركت فٌه جمٌع القوى السٌاسٌة وأضعفت كل شعور 

بتهمٌش وذلك أن جمٌع فبات الشعب مثلث فً السلطة التشرٌعٌة وحتى التنفٌذٌة مما 

أدى إلى نوع من االستقرار السٌاسً فً تلك الفترة ، ولكن هذه اآللٌة لم تساهم 
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 .512، ص  5104حٌدر ابراهٌم علً ، الدٌمقراطٌة السودانٌة ، المفهوم ، التارٌخ ، الممارسة ، القاهرة : دار الحضانة للنشر ، 



 
 

 

ع والحروب االهلٌة ، ألن الهدؾ األقوى كان الرؼبة فً بشكل فعال فً إنهاء النزا

 االنفصال والؽاء مفهوم المواطنة .

 :  الثاني : إدارة التنوع اإلثني باستخدام آلية الفيدرالية طلبالم 

ٌذهب مفهوم الفٌدرالٌة إلى المشاركة السٌاسٌة واإلجتماعٌة فً السلطة وذلك من  - 

رقٌة أو تكوٌنات بشرٌة من أصول قومٌة وع خالل رابطة طوعٌة بٌن أمم وشعوب

ات أو ثقافات مختلفة وذلك فً نظام اتحادي ٌوحد بٌن كٌان نمختلفة أو لؽات أو أدٌا

سٌاسً واحد مع احتفاظ الكٌانات المتحدة بهوٌتها  منفصلة فً دولة واحدة أو نظام

والدٌن إلى  الخاصة من حٌث التكوٌن اإلجتماعً والحدود الجؽرافٌة واللؽة والثقافة

جانب مشاركتها الفعالة فً صٌاؼة وصنع السٌاسات والقرارات والقوانٌن الفٌدرالٌة 

اإلتفاق على توزٌع  ها وفق مبدأ الخٌار الطوعً ومبدأوالمحلٌة مع اإللتزام بتطبٌق

 السلطات والصالحٌات والوظابؾ كوسٌلة لتحقٌق المصالح المشتركة.

هو ممارسة مستوٌات من  هوم األساسً للفٌدرالٌةوللحفاظ على كٌان اإلتحاد والمف 

حٌانا نفس المجموعة البشرٌة عن طرق الخلط بٌن الحكم المشترك أ الحكم على

وذلك اإلحترام ، وتشجٌع التنوع فً إطار الوحدة  والحكم الذاتً أحٌانا أخرى

 السٌاسٌة األكبر .

رة التنوع اإلثنً والحٌلولة فهل نجحت الصٌؽة الفٌدرالٌة فً السودان .. كآلٌة إلدا - 

 دون قٌام إنقسامات ؟ 

 : 9191في ظل حكومة االنقاذ الوطني منذ االول : الفيدرالية في السودان  فرعال

كدولة موحدة لكنه وبسبب الصراعات مع حركة   0722استقل السودان فً العام  

التناوالت التّمرد فً الجنوب تدحرج لٌصبح فٌدرالٌة متحولة ، تتفاعل عنها بعض 

 0794باإلشارة إلٌها  كدولة فٌدرالٌة مع أنها إعتمدت األقالٌم فً دستورها منذ عام 

 0795، بعد أن وقعت الحكومة مع   المتمردٌن فً الجنوب إتفاقٌة أدٌس أبابا عام 

 0794والتً منحت بموجبها الجنوب الحكم   الذاتً اإلقلٌمً ، وقد نص دستور 

الدٌمقراطٌة دولة المركزٌة تنشؤ فٌها األقالٌم اآلتٌة )  على أن جمهورٌة السودان

اإلقلٌم الشمالً ، اإلقلٌم الشرقً ، اإلقلٌم األوسط ، إقلٌم كردخان ، إقلٌم دارفور ( 

(0. )
1
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( فً الفقرات )  0 3 5وٌحدد القانون حدود األقالٌم وعواصمها ونص فً المواد )  

ٌتولى السلطة التنفٌذٌة فً التشرٌعٌة جـ.د.هـ (  على أن ٌكون لكل اقلٌم حكم 

وٌعاونه نابب وعدد من الوزراء ، وٌكون لكل اقلٌم سلطة تشرٌعٌة تتكون من 

مجلس الشعب اإلقلٌمً لتتولى التشرٌع  وتتولى األجهزة اإلقلٌمٌة التشرٌعٌة 

والتنفٌذٌة حكم اإلقلٌم وحسن إدارته وحفظ أمنه وتنمٌته  ورعاٌة مصالحه ونظامها 

 م وفقا لما ٌحدده القانون . العا

م حٌث  0794الٌة منذ العام ومن ذلك ٌتضح أن السودان بدأ بإنتهاج نظام الفٌدر  - 

حال ٌمنح السودان األقالٌم ومنحتها سلطة تنفٌذٌة وتشرٌعٌة ولكن هذا لم ٌكن  أنشبت

 . 0734ما منح المتمردٌن الفرصة لتجدد الحرب فً  راإلستقرار بقد

 ة فً السودان فً ظل حكومة اإلنقاذ الوطنً : * الفٌدرالٌ 

أحد أهم المراحل معالجة لمسؤلة  0737تعتبر فترة حكومة اإلنقاذ الوطنً منذ   

التنوع األثنً بصفة عاّمة وحل مشكلة الجنوب بصفة خاصة وذلك إلعتمادها بشكل 

بٌسٌة أساسً على أسلوب  الحل السلمً التفاوضً فً سبٌل التوصل إلى أهدافها الر

 بالرؼم من وجود العدٌد  من اإلنتقادات .

وٌعد النظام الفٌدرالً أحد أهم مرتكزات حكومة اإلنقاذ الوطنً لحل مشكلة  

الجنوب بإعتباره  مطلبا أساسٌا منذ اإلستقالل وحل مشاكل باقً األقالٌم السودانٌة 

 األخرى مثل مشكلة اقلٌم دارفور الؽربً .

الفٌدرالً عبر العدٌد من األطر القانونٌة والتشرٌعٌة منذ  وقد تم التؤسٌس للنظام - 

نمٌز بٌن ثالثة مراحل وهً  تولً الربٌس البشٌر الحكم فً هذا اإلطار ٌمكن أن
1

 :

 مرحلة المراسٌم الدستورٌة المإسسة للنظام اإلتحادي السودانً خالل الفترة  -0

 ( أو ) مرحلة الشرعٌة الثورٌة ( . 0773 -0770) 

 ( فتتمثل فً إقرار دستور جمهورٌة5112- 0773مرحلة الثانٌة : )ال -5

 . 0773السودان الدابم سنة 

( فهً المتعلقة بالدستور السودانً اإلنتقالً 5100-5112المرحلة الثالثة : ) -4

، والذي تم إدخال العدٌد من التعدٌالت على طبٌعة نظام الحكم وشكل الدولة أو ما 

 لة الواحدة .عرؾ بنظامٌن داخل الدو
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( : وقد استندت الحكومة فً هذه المرحلة  0770/0773مرحلة الشرعٌة الثورٌة ) -

لبناء  مإسسات الدولة على المراسٌم الدستورٌة ، والتً أقرت النظام الفٌدرالً 

ونظمت آلٌات عمله ومن أهم هذه المراسٌم :
1

 

جة لتوصٌات والذي جاء نتٌ 0770* صدور المرسوم الدستوري الرابع فٌفري 

والذي عقدته حكومة اإلنقاذ  0737مإتمر الحوار الوطنً حول قضاٌا السلم أكتوبر 

 فً أول أٌام تولٌها الحكم.

وقانون  0795وبمقتضى هذا المرسوم تم إلؽاء قانون الحكم الذاتً اإلقلٌمً لسنة  -

سوم ، ونص المر 0734وقانون العاصمة القومٌة لسنة  0731الحكم  اإلقلٌمً لسنة 

(  على أن تدار الجمهورٌة على أساس الحكم اإلتحادي ، وبالتالً تم 6فً المادة )

 نقل السودان من الدولة  البسٌطة الموحدة إلى دولة ذات إتحاد فٌدرالً .

وقد قسم المرسوم الرابع جمهورٌة السودان إلى تسع والٌات ووزع الفصل الثالث  -

حادٌة ، وفٌما ٌخص السلطات المشتركة بٌن السلطات  بٌن الوالٌات واألجهزة اإلت

( من المرسوم وتتمثل فً 07الحكومة المركزٌة  والوالٌات ، فقد حددتها المادة )

كافة القضاٌا المتعلقة بالتخطٌط  العمرانً ، التصرؾ فً األراضً ـ اإلشراؾ على 

سات الخدمة العامة ، التخطٌط الثقافً واإلعالمً  ، إجراء اإلحصاء ، رسم سٌا

. لحماٌة البٌبة ، تنظٌم تجارة الحدود
2

 

صدر المرسوم الدستوري العاشر ، وتم بمقتضاه إعادة تقسٌم  0776وفً سنة  -  

والٌات ، وأصبح إقلٌم جنوب السودان  7والٌة بدال من  52جمهورٌة السودان إلى 

 والٌات وفقا للتقسٌم الجدٌد . 01مكون من 

اإلنتقالً المرسوم الدستوري الثانً عشر أجاز المجلس  0772أوت  7وفً  - 

والمتعلق بتنظٌم  عالقات الحكم اإلتحادي وتعدٌل نظم الوالٌات ، وقد نص فً بنده 

األول على النمط اإلتحادي  لجمهورٌة السودان ، وأعاد المرسوم تحدٌد أسماء 

 الوالٌات وعواصمها وألحق بخرٌطة  توضح الحدود اإلدارٌة لكل والٌة .

حدد المرسوم السلطات اإلتحادٌة والوالبٌة والسلطات المشتركة بٌنها  وقد - 

بوضوح كما قسم   المرسوم الثروة ومنح الوالٌات سلطة على ضرابب أرباح 

األعمال ورسوم اإلنتاج وضرٌبة  مبٌعات األراضً وإٌرادات الخدمات الوالبٌة ، 
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ٌبة اإلنتاج الزراعً كما منح المجلس المحلً ضرابب العقار  والمبٌعات ، و ضر

 والحٌوانً .

كما نص على أن ٌنشؤ وفق قانون إتحادي صندوق قومً لدعم الوالٌات األفقر  

.العادل للموارد  لضمان التوزٌع 
1

 

وقد تمٌزت هذه بإعادة هٌكلة النظام عدة مرات من أجل تفعٌل الكفاٌة المواردٌة  

سٌة سٌع قاعدة المشاركة السٌاالمالٌــــــــة والبشرٌة للوالٌات والمحلٌات وتو

وإستكمال البناء اإلتحادي فً ضوء مبادئ اإلنقاذ  والشراكة المجتمعٌة ، وتفعٌل

 المعلنة والمتؽٌرات البٌبٌة المحٌطة بالنظام  السٌاسً داخلٌا وخارجٌا .

وهدفت اإلصالحات فً هذه المرحلة إلى ترقٌة وتطوٌر العالقات البٌنٌة ألجهزة  

ادي  الجدٌد بتفعٌل عملٌات العالقات بٌن المإسسات اإلتحادٌة واألجهزة النظام اإلتح

اإلقلٌمٌة الوالبٌة والمحلٌة  عن طرٌق اإلتصال والتنسٌق واإلجتماعات الدورٌة 

للوالة والوزراء المختصٌن والقٌادات التنفٌذٌة الوالبٌة فً الشإون المشتركة 

 ألجهزة الدولة على كافة المستوٌات
2
. 

 إٌجابٌات ومزاٌا النظام الفٌدرالً فً هذه المرحلة ماٌلً :  * ومن 

إرساء الحكم الفٌدرالً على أسس واضحة لتوزٌع السلطة والثروة بموجب قوابم  - 

 لتوزٌع   السلطة إتحادٌا ووالبٌا وبٌان السلطات المشتركة .

 اريإعطاء الشخصٌة اإلعتبارٌة للمجالس المحلٌة فؤصبحت ذات إستقالل إد - 

 .0770قانون الحكم المحلً لعام   بومالً بموج

الوصول إلى وضع صٌػ متؽٌرة للسلطة والمسإولٌة والموارد من أجل تفعٌل  - 

 سٌاسات  التنمٌة المتوازنة والتً لعب صندوق دعم الوالٌات دورا كبٌرا فٌها . 

نقاذ ، تقدٌم حل إلشكالٌة الدٌن والدولة من خالل اإلستعداد األولً لحكومة اإل -

بإعطاء الجنوب  وباقً الوالٌات حق التشرٌع بما ٌناسب أعرافها وثقافتها األقلٌمٌة 

 والمحلٌة .

أما ما ٌعاب على النظام الفٌدرالً فً مرحلة الشرعٌة الثورٌة وجود عدة نقابض  -

 فً أداء هٌاكل  النظام اإلتحادي ألدوارها .
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بنفسها نتج عنه عدد كبٌر من كإشتراك الوالٌات فً أمر إنشاء المحافظات  - 

المحافظات ما ترتب علٌه عدم استقرار إداري فً القٌادات السٌاسٌة والتنفٌذٌة من 

محافظٌن ومدراء تنفٌذٌٌن ورإساء مجالس محلٌة ذات الشٌا على القوة العاملة 

 التنفٌذٌة .

لمالٌة كذلك فإن كثرة المحلٌات حتم المزٌد من عملٌات التنسٌق وأضعؾ المقدرة ا - 

التحصٌلٌة األمر الذي جعل السلطات واألجهزة المحلٌة تمٌل أكثر إلى الدعم المالً 

 اإلتحادي .

ة والمساءلة نتٌجة سرعة عدم إستقرار الهٌاكل التنظٌمٌة والوظٌفٌة كؤوعٌة للسلط - 

 ة خالل هذه الفترة األولٌة للحكماإلصالحٌة التً قامت بها الحكوم العملٌات

 .السودان اإلتحادي فً 

 ر إنشاء الوالٌات والمحلٌاتاختالل معاٌٌ -  
1

 

 : 0773* النظام الفٌدرالً وفق الدستور الدابم لسنة 

جاء فً الباب األول : أن السودان جمهورٌة اتحادٌة تحكم فً  0773أما دستور  

ٌا سلطاتها األعلى على أساي النظام اإلتحادي الذي ٌرسمه الدستور مركزا قوم

بالحكم المحلً وفق القانون وذلك تؤمٌنا للمشاركة  بٌة وتدار فً قاعدتهاوأطر وال

 فً اقتسام السلطة والثروة. الشورى والتعببة وتوفٌرا للعدالةالشعبٌة و

والٌة ، وحدد صالحٌات السلطات  52وقد قسم هذا الدستور السودان إلى  - 

 اإلتحادٌة والسلطات الوالبٌة اإلقلٌمٌة وذلك كالتالً : 

تمارس األجهزة الوالبٌة كل فً حدود الوالٌة السلطة تخطٌطا وتشرٌعا وإنفاذا  - 

ام )ب( ومنها حكم الوالٌة وحسن إدارتها ورعاٌة مصالحها وأمنها ونظامها الع

)ج( التجارة والتموٌن ، )د( األراضً والموارد الطبٌعٌة الموارد المالٌة الوالبٌة

.ة الوالبٌة والثروة الحٌوانٌة والبرٌ
2

 

 الطرق ، وسابل النقل ، والمواصالت واإلتصاالت الوالبٌة . -
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فً السودان نقلة نوعٌة فً  فً صٌاؼته للنظام اإلتحادي 0773لقد مثل دستور  - 

 ام الحكم واإلدارة فًالدستورٌة الوطنٌة من حٌث تحدٌد طبٌعة شكل نظ األطر

ٌه الحكمالسودان وٌعتبر من  أهم إنجازات نظام اإلنقاذ عند تول
1
. 

و أهم النقاط السلبٌة للنظام اإلتحادي فً هذه الفترة ماٌلً :  
2

 

 اآلداء التنفٌذي رؼم وجود اجهزة استمرار قبضة المركز بصورة مباشرة على - 

 والبٌة . تنفٌذٌة

 ؼٌاب صٌؽة المجلسٌن التشرٌعٌٌن كنموذج لتحقٌق المشاركة الفاعلة للوالٌات . - 

الواحدة التً كانت سارٌة ، دون أن ٌمسها التؽٌٌر الجوهري القوانٌن  استمرار - 

 وفقا 

 لخصابص وطبٌعة كل والٌة .  

ضعؾ األداء الوالبً الناتج عن سٌطرة الوظابؾ السٌاسٌة على الوظابؾ  - 

 التنفٌذٌة .

إعتماد المعٌار الجؽرافً الموروث عن النظام البرٌطانً السابق أساسا لتوزٌع  - 

 الوالٌات .

 التوسع ؼٌر المقنع فً إنشاء المحلٌات إستجابة لتوازنات قبلٌة جهوٌة .. - 

المٌة رؼم التعدد الدٌنً المعٌار التشرٌعً الواحد المعتمد على الشرٌعة اإلس - 

 السودانً . للمجتمع

 5112الفرع الثانً : النظام الفٌدٌرالً السودانً وفق الدستور اإلنتقالً 

سودانً تطورا نوعٌا من خالل الدستور اإلنتقالً لسنة لقد عرؾ النظام السٌاسً ال

والذي جاء نتٌجة لما نصت علٌه اتفاقٌة السالم الشامل بٌن الحكومة  5112

السودانٌة والحركة الشعبٌة لتحرٌر السودان بقٌادة "جون قرنق" وقد أفرز هذا 

مدٌر معهد  Steven Morissonالدستور دولة بنظامٌن وهً فكرة طرحها 

وذلك لما أسسه هذا  John Hobkenzاسات االستراتٌجٌة والدولٌة بجامعة الدر
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الدستور من مستوى حكم جدٌد متمثل فً حكومة جنوب السودان واعطابها كافة 

 صالحٌات حكومة الوحدة الوطنٌة على إقلٌم الجنوب .

 وأتاح الدستور االنتقالً حق تقرٌر المصٌر بشعب جنوب السودان بعد انتهاء الفترة

االنتقالٌة بعد اقرار اتفاقٌة نٌؽاشا للسالم الشامل وبذلك ٌكون الدستور االنتقالً قد 

أرسى شكال جدٌدا للدولة السودانٌة توزٌع السلطات وتقسٌم األقالٌم ، وإنهاء معظم 

مسببات الحرب األهلٌة السودانٌة والصراع الشمالً السودانً وأتاح الفرصة 

باالنفصال منذ نٌل السودان استقاللها لألطراؾ الجنوبٌة التً طالبت
1

 

االنتقالً فإن هٌكل النظام االتحادي السودانً مستوٌات  5112ومن خالل دستور 

 الحكم الالمركزي تتوزع على أربعة مستوٌات هً : 

مستوى الحكم القومً : والذي ٌمارس سلطاته وفق الدستور ٌحمً سٌادة  -

 فاهٌة شعبه .السودان الوطنٌة وسٌادة أراضٌه وٌعزز ر

مستوى الحكم فً جنوب السودان : والذي ٌمارس السلطة فٌما ٌتعلق بؤهل  -

 جنوب السودان ووالٌته 

مستوى الحكم الوالبً : الذي ٌمارس السلطة فً كل أنحاء السودان وٌقدم  -

 الخدمة العامة من خالل المستوى اأّلقرب إلى المواطنٌن 

لسودان كافة ، وكان لكل من مستوى الحكم المحلً : وٌكون فً أنحاء ا -

مناطق أبسً وجنوب كردفان والنٌل األزرق وضع خاص وقد اختار 

( فبقٌت المستوٌات االخر 5100ٌولٌو  00الجنوب االنفصال فً استفتاء )

مهددة 
2 

وما ٌمكن مالحظته فً هذه المرحلة ما ٌلً :  -
3 

فة عدم التفصٌل فً توضٌح الصالحٌات واالختصاصات الممنوحة لكا -0

السلطات الوالبٌة وأجهزة حكومة جنوب السودان وتركها لدساتٌر والبٌة 

تقرها مجالسها التشرٌعٌة وتقوم بتحدٌد كافة الصالحٌات الخاصة بالسلطات 

التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة الوالبٌة وحرص الدستور القومً االنتقالً 

القومً بالدرجة على أن تكون التشرٌعات الوالبٌة متناسقة مع الدستور 

 األولى ثم دستور جنوب السودان االنتقالً ثم دستور الوالٌة .

إعطاء إقلٌم جنوب السودان خصوصٌة معٌنة وذلك بداٌة باعتبارها أحد 

مستوٌات الحكم الالمركزي األساسٌة إلى جانب كل من مستوى الجكم 
                                                           

1
 72االمٌن بن عودة ، المرجع السابق ، ص محمد  
2
 69رٌاض األحمدي ، المرجع السابق ، ص 
3
 .016-014محمد االمٌن بن عودة ، المرجع السابق ، ص ص  



 
 

 

النزاع الدابر القومً و الوالبً والمحلً هذا األمر كان اٌجابٌا جدا فً اٌقاؾ 

بٌن الحكومة السودانٌة والحركة الشعبٌة لتحرٌر السودان وفً نفس الوقت 

 ساهم بشكل سلبً فً ظهور مطالب اقلٌمٌة جدٌدة أبرزها اقلٌم دارفور .

اعتماد النظام السٌاسً على صٌؽة التشاركٌة فً سلطات الحكم على 

ة الشعبٌة المستوى القومً بٌن كل من حزب المإتمر الوطنً والحرك

لتحرٌر السودان وتهمٌش العدٌد من األحزاب فً الشمال والجنوب ، أضعؾ 

التجربة الفٌدٌرالٌة من حٌث تمثٌل المجتمع السودانً واشراكه فً الحكم 

وزاد من قاعدة المعارضة الشمالٌة فً صورة خاصة ضد حكومة اإلنقاذ 

 الوطنً .

فصال جنوب السودان وذلك مناخا مناسبا إلن 5112شكل الدستور اإلنتقالً 

بإقراره حق تقرٌر المصٌر لشعب إقلٌم الجنوب 
1

 

 الفرع الثالث : اٌجابٌات الفٌدٌرالٌة كآلٌة إلدارة التنوع اإلثنً فً السودان 

توسٌع المشاركة فً الحكم : حٌث نالحظ أن حكومة االنقاذ ركزت على  -0

بر كافة أقالٌم السودان مسؤلة تدعٌم النظام الالمركزي وتبلٌػ الفٌدٌرالٌة ع

التً تتمٌز بقدر هابل  من التنوع اإلثنً والثقافً فمن حٌث التوزٌع 

( 0773-0722الجؽرافً اإلقلٌمً للحكومات المركزٌة فً السودان )

نستطٌع أن ندرك التحسن الواضح فً تمثٌل األقالٌم والوالٌات الجنوبٌة إبان 

حكم اإلنقاذ وذلك وفق الجدول التالً :
2

 

الحكم العسكري االول  القلٌما
(0723-0722) 

 (5دٌمقراطً)الحكم ال
(0722-0727) 

 ثانًالحكم العسكري ال
(0727-0732) 

حكومة اإلنقاذ الوطنً 
(0737-0773) 

 %26 09 %02 45 %71 66 %29 60 الخرطوم
 %22 42 %22 00 %44 02 %52 الشمالً

 %23 9 %93 5 %05 2 - أعالً النٌل 
 %59 6 %01 0 %61 5 -       االستوابٌة 

 %50 2 %92 1 %31 6 %09 6 بحر الؽزال 
 %26 2 %21 9 %31 6 - دارفور

الدار العربٌة :  المصدر : عبده مختار موسى ، دارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمى)بٌروت

 ،( 5117للعلوم ، ناشرون ومركز الجزٌرة للدراسات ، 
 . 

أن األقالٌم الجنوبٌة قد سجلت تمثٌال أحسن مقارنة ومن خالل الجدول نالحظ 

 بالحكومات الوطنٌة السابقة لحكم اإلنقاذ .

                                                           
1
 .016المرجع نفسه ، ص  
2
ز الجزٌرة عبدو مختار موسى ، دارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمى )بٌروت : الدار العربٌة للعلوم ، ناشرون ومرك 

 (20، ص  5117للدراسات ، 



 
 

 

تراجع تمثٌل اقلٌم  الخرطوم فً عهد االنقاذ مقارنة بالسابق داللة على التقلٌص من 

هٌمنة هذا اإلقلٌم الشمالً فً المشاركة بالحكم أما اقلٌم دارفور والذي كان مهمشا 

العسكري االول فؽنه لم ٌرق مستوى تمثٌله فً الحكومة المركزٌة إلى خالل الحكم 

حجم أهمٌة االقلٌم فً جمهورٌة السودان 
1

 

 فقد جاء كاآلتً : 0773أما النتماء القبلً للتشكٌل الوزاري لؽاٌة 

: بعض االنتماءات القبلٌة فً التشكٌل الوزاري للحكومات  04الجدول رقم 

  0773إلى ؼاٌة السودانٌة منذ االستقالل 

الحكم  االقلٌم
الدٌمقراطً 

االول 
(0722-

0723) 

  الحكم العسكري
-0723األول )

0722) 

الحكم 
الدٌمقراطً 

-0722الثانً )

0727) 

الحكم 
العسكري 

الثانً 
(0727-

0732) 

الحكم 
الدٌمقراطً 

-0732الثالث )

0737) 

حكومة 
اإلنقاذ 

الوطنً 
(0737-

0773) 

 %97 2 - %01 3 %31 6 %09 6 %01 محس

 %42 5 %52 2 %41 5 %05 2 - %01 بدٌرٌة

 %00 9 %30 9 %22 6 %05 2 - %7 دٌنكا 

 %49 5 %46 5 - - - %4 زاندي

المصدر : عبده مختار موسى ، دارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمى )بٌروت : الدار العربٌة 

 ،  5117للعلوم ، ناشرون ومركز الجزٌرة للدراسات ، 

. 

                                                           
1
 012محمد االمٌن بن عودة ، المرجع السابق ، ص  



 
 

 

زاندي( الجنوبٌة فً التمثٌل ضمن  -من خالل الجدول نالحظ تحسن لقبابل )دٌنكا

التشكٌالت الوزارٌة فً عهد االنقاذ ، فمثال قبٌلة الزاندي لم تحظ بتمثٌل وزاري 

( مع تحسن لتمثٌل قبٌلة دٌنكا أكبر القبابل 0732-0723طوال الفترة الممتدة بٌن )

 الجنوبٌة وذلك فً نفس الفترة .

ا فٌما ٌخص القضاٌا المتعلقة بالحرٌات الدٌنٌة والحقوق الثقافٌة حرصت الحكومة أم

السودانٌة على التقلٌل على التقرٌر من القٌود الدٌنٌة العقابدٌة فً بلد ذو تعدد دٌنً 

( ( ، لكل إنسان الحق فً حرٌة الوجدان 56) المادة ) 0773واسع ، فوفق دستور 

فً إظهار أو معتقده ونشره ، وال ٌكره أحد على عقٌدة  والعقٌدة الدٌنٌة ، وله الحق

ال ٌإمن بها أو شعابر أو عبادات ال ٌرضاها
1

 

                                                           
1
، مركز األهرام للدراسات السٌاسٌة  مجلة كراسات استراتٌجٌةأحمد شوقً محمود ، "القضٌة السودانٌة نحو حل فٌدٌرالً جدٌد "،  

 .05( ، ص 5110 012واالستراتٌجٌة ، القاهرة ، العدد 



 
 

 

بٌن الحكومة السودانٌة والحركة الشعبٌة  5112ووفق اتفاقٌة نٌفاشا للسالم الشامل 

لتحرٌر السودان ، نصت فً باب حقوق االنسان والحرٌات األساسٌة ٌحظر القانون 

كال التمٌٌز ، وٌكفل للجمٌع الحماٌة المتساوٌة والفعلٌة من التمٌٌز بؤي شكل من أش

بسبب العرق ، اللون ، الجنس ، اللؽة والدٌن 
1

 

وفً الجبهة الجنوبٌة فقد حققت حكومة اإلنقاذ ، نجاحا ممٌزا بالرؼم من أن النهاٌة 

ً جاءت بانفصال الجنوب ، إال أنه ٌحسب بحكومة اإلنقاذ وقؾ النزاع الدابر ف

 5112اإلقلٌم منذ عقود ، وتم التوصل إلى العدٌد من االتفاقٌات أهمها اتفاقٌة نٌفاشا 

، وفٌها بروتوكوالت عدٌدة أهمها بروتوكول تقاسم الثروة والسلطة ، والذي تم 

بمقتضاه االتفاق حول اقتسام العابدات النفطٌة من الحقول الجنوبٌة مناصفة بٌن 

على األقل إلى الوالٌات %5رٌر السودان بعد منح الحكومة والحركة الشعبٌة لتح

التً ٌتم استخراج النفط منها .
2

 

ولمعالجة أزمة اقلٌم دارفور التً تهدد وحدة السودان وسٌادته جراء التدخالت 

األجنبٌة المتكررة فقد قامت الحكومة السودانٌة بالعدٌد من المساعً لحل هذه األزمة 

43 5112اي ومن بٌنها اتفاق سالم دارفور م
والذي جاءت مبادبه شبٌهة التفاقٌة 

نٌفاشا للسالم مع الجنوب ، وتم من خالل هذا االتفاق انشاء ما سمً "إدارة دارفور 

االقلٌمٌة" تهدؾ أساسا إلى إعادة إعمار اإلقلٌم وتطبٌق المصالحة بٌن مختلؾ 

القبابل المتصارعة باإلقلٌم 
4

 

إدارة التنوع تخدم وترضً جمٌع االطراؾ  مما سبق ٌتضح أن آلٌة الفٌدٌرالٌة فً

المتنازعة فً السودان فقد استطاعت هذه اآللٌة أن تحسن االوضاع السابدة آنذاك 

ولفترة محددة وذلك بإعطاء اقلٌم جنوب السودان خصوصٌة معٌنة ، ولكن هذه 

اآللٌة لم تستطٌع تحقٌق الهدؾ المرجو منها والمحافظة على وحدوٌة السودان ، فقد 

أدت إلى مزٌد من اإلنقسامات 

                                                           
1
 .03ة نٌفاشا للسالم الشامل ، حقوق االنسان والحرٌات األساسٌة ، الحق فً الحماٌة من التمٌٌز ، ص اتفاقٌ 
2
، مركز األهرام للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة ،  مجلة السٌاسة الدولٌةبدر حسن شافعً ، اتفاق تقاسم الثروة فً السودان ،  

 .34، ص  5116أفرٌل  022القاهرة ، العدد 
3
 TED DAGN,THE CRISIS IN DARFUR AND STATUS OF THE NORTH –SOUTH PEACE AGREEMENT,CRS 

REPORT FOR CONGRESS.2011.P17. 
4
 .057فتح الرحمن عبد هللا الشٌخ ، مرجع سابق ، ص  



 

 

 

 المطلب الثالث : إدارة التنوع اإلثني عن طريق اإلنفصال 

تعتبر آلٌة االنفصال اآللٌة التً تجسد الفشل فً تحقٌق التعاٌش مع التنوع وٌمكن أن نمٌز هنا 

بٌن انفصال معلن الذي تحقق فً أرض السودان وبٌن انفصال مكتمل األركان دون اشهار 

 حالة العراق رسمً فً 

ونالحظ أن النظام الفٌدٌرالً فً السودان تحول إلى مشروع لدولة مستقلة لها مكاتب للتمثٌل 

بالخارج ، وتؤشٌرة دخول لؽٌر ابنابها ، ومإسساتها العسكرٌة ، ونظامها السٌاسً المختلؾ ، 

ورخصة التعاقد مع الشركات األجنبٌة دون العودة للمركز 
1

 

 ال ؟ فكٌؾ ٌتم هذا االنفص

 الفرع االول : مراحل انفصال جنوب السودان 

مثلت مشكلة الحرب االهلٌة فً جنوب السودان ، إحدى المشكالت منذ االستقالل سواء فً ظل 

الحكم العسكري االول أو الحكم العسكري الثانً بقٌادة الربٌس جعفر النمٌري ، ففً المرحلة 

لعربٌة االسالمٌة بالجنوب ببناء المعاهد األولى قام نظام الجنرال عبود بفرض الهوٌة ا

االسالمٌة وحظر عمل االرسالٌات المسٌحٌة ، ساهم فً بروز حركات جنوبٌة مسلحة كثٌرة 

 Anianiaأهمها االنٌانٌا 

أما المرحلة الثانٌة فبدأت منذ إعالن الربٌس جعفر النمٌري إلؽاء الحكم الذاتً اإلقلٌمً للجنوب 

م مما اعاد السودان إلى دابرة الحرب األهلٌة بعد  0734ة باإلقلٌم وتطبٌق الشرٌعة االسالمٌ

فترة من السالم 
2

 

، عقدت الحركة الشعبٌة لتحرٌر السودان ، مإتمر بمدٌنة تورٌت الجنوبٌة  0770وفً سبتمبر 

، على إثر سٌاسة الدفاع الشعبً لحكومة االنقاذ بحٌث تم االتفاق على تبنً مبدأ تقرٌر مصٌر 

 نوب ، كبدٌل لخٌار الوحدة فً إطار السودان الجدٌدشعب الج

أما اتفاقٌة نٌفاشا فقد قننت حق تقرٌر المصٌر لشعب جنوب السودان وقربت بذلك الحل النهابً 

 لملؾ جنوب السودان.

تقاسم السلطة  5115وقد خلقت اتفاقٌة نٌفاشا ، وقبلها اتفاق ماشاكوس االطاري وبروتوكول 

بالسودان وذلك للتحضٌر للمرحلة االنتقالٌة وما تحمله من تحدٌات  والثروة حركات سٌاسٌة

كبٌرة كالتعداد السكانً وتحدي إقرار مواثٌق حقوق االنسان وحرٌة الرأي فً الدولة السودانٌة 

                                                           
1
 .42ص  ، 5119، جوٌلٌة 49أمانً الطوٌل ، اتجاهات السودان ، الوحدة واإلنفصال ، أوراق الشرق األوسط ، العدد  
2
بدر حسن الشافعً " التطور التارٌخً للصراع بٌن شمال وجنوب السودان" ، مجلة السٌاسة الدولٌة ، مركز االهرام للدراسات السٌاسٌة  

 .092، ص  5100، جانفً  034واالستراتٌجٌة ، القاهرة العدد 



 

 

الجدٌدة 
1

 

  الفرع الثاني : نتائج استفتاء االنفصال

مصٌر عن طرٌق استفتاء وقد نصت االتفاقٌة على أن " شعب جنوب السودان له حق تقرٌر ال

 لتحدٌد وضعهم المستقبلً "

وٌتم االستفتاء بعد انتهاء الفترة االنتقالٌة والتً مدتها ستة سنوات ، بعد توقٌع االتفاقٌة أي 

( ، وذلك بتواجد رقابة دولٌة وبتنظٌم مشترك بٌن الحكومة السودانٌة والحركة 5100)جانفً 

 الشعبٌة لتحرٌر السودان .

، وفق قانون االستفتاء  5100جانفً 7تفتاء جنوب السودان لتقرٌر المصٌر بـ: وقد أجري اس

 . 5117دٌسمبر  57الذي أجازه المجلس الوطنً السودانً فً 

 5100فٌفري  19وقد أعلنت المفوضٌة العلٌا الستفتاء جنوب السودان على النتٌجة النهابٌة فً 

 Selvakirربٌس عمر البشٌر وواعلن كل من ال%34 73لصالح خٌار االنفصال بـت :

Mierdit  ربٌس الحركة الشعبٌة السودان ، قبولهما النتٌجة واحترام ارادة شعب اقلٌم جنوب ،

 السودان .

وٌذكر أن نتٌجة االستفتاء أظهرت أن النسبة العامة لإلنفصال فً الوالٌات الجنوبٌة بلؽت 

نما بلؽت النسبة لصالح خٌار بٌ %73وفً الخارج  %22 29فً الوالٌات الشمالٌة  29% 77

تعنً هذه النتابج  %62 0وفً الخارج  %42 65، وفً الشمال  %64 1الوحدة فً الجنوب 

02انفصال جنوب السودان عن الشمال نهابٌا .
 

ولكن االنفصال ال ٌعتبر حال للمشكلة المتعلقة بإدارة التنوع االثنً بل فشال ذرٌعا .. وسٌإدي 

فشبح االنفصال ال ٌزال ٌالحق شمال وجنوب السودان منفصلٌن كال  إلى مزٌد من اإلنقسامات

على حدى ، فالصراعات ال تزال تشتعل فً األقالٌم وال زال استهداؾ الدولة فً الشمال 

مستمرا وبطبٌعة الحال فؽن الدولة فً الجنوب ضعٌفة ، حٌث ورثت نظاما هشا سٌاسٌا 

وضعٌفا اقتصادٌا ومعقدا اجتماعٌا 
3

 

 

 بعض الحقابق ٌجدر اإلشارة الٌها ومنها : وهناك 

                                                           
1
،  السٌاسة الدولٌةالدٌمقراطً وانفجار االوضاع فً دارفور ، "مجلة هانً رسالن ، تفاعالت ما قبل اق السالم فً السودان بٌن ارهاصات التحول  

 .011، ص  5116.جانفً  022مركز األهرام للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة ، القاهرة ، العدد 
2
 69رٌاض األحمدي ، المرجع السابق ، ص  
 
3
 ANDREW S NATSIOSAND MICHAL ABRAMOWITZ,"SUDAN S SECESSION CRISIS",FOREIGN 

FOREIGN AFFAIRS.COM.HTPP;//WWWAFFAIRS.FEBRUARY2001. 



 

 

والتً  5ألؾ /كم 911تحول السودان إلى قطر أصؽر حٌث تبلػ مساحة الجنوب حوالً  -0

 من مساحة السودان الكلٌة . %53تمثل حوالً 

مالٌٌن ٌمثلون حوالً  3تقلص عدد سكان السودان ، حٌث ٌبلػ عدد سكان الجنوب حوالً  -5

 ان السودان .من مجمل عدد سك % 52

 تقلص عدد جٌران السودان بذهاب ٌوؼندا ، كٌنٌا والكونؽو الدٌمقراطٌة  -4

 تؽٌٌر التركٌبة الدٌمؽرافٌة للسكان . -6

 قٌام دولة جارة جدٌدة  -2

تؽٌر فً المناطق المناخٌة بانسحاب المناطق القرٌبة من خط االستواء مما ٌإثر على القدرة  -2

ي والزراعً وفقدان مراعً الماشٌة فً الجنوب بعد أن تجؾ الكامنة للنشاط االقتصاد

 المراعً فً الشمال فً فصل الصٌؾ .

 فقدان المٌزة المعنوٌات للسودان كؤكبر قطر افرٌقً وعربً  -9

 فقدان بعض المصادر الداخلٌة للمٌاه العذبة . -3

 وعً جدٌد بالهوٌة الوطنٌة فً الشمال والجنوب كل على حدى . -7

ل ما تقدم ٌتضح لنا أن آلٌات إدارة التنوع اإلثنً فً السودان المتبعة من طرؾ ومن خال

الحكومة السودانٌة لم تستطع أن ترسخ مفهوم المواطنة بٌن مكونات المجتمع ، بالرؼم من 

 تعدد وتنوع اآللٌات التً استخدمت والمحاوالت الكثٌرة لمنع انفصال جنوب السودان .

ل أن الؽدارة السودانٌة فشلت فً تحقً االبقاء على التنوع فً إطار وهذا ما ٌقودنا إلى القو

الوحدوٌة من خالل الممارسات الخاطبة فً إدارة التنوع دون إؼفال العامل الخارجً الذي 

 ساهم بشكل أو بآخر فً هذا الفشل 

 الفرع الثالث : سلبيات االنفصال على السودان :

فً دارفور ، وشرق السودان ، مما دفع باإلتجاه بروز مشكالت داخل معسكر الشمال نفسه 

 ؼلى التعددٌة بدال من الوحدوٌة .

قضٌة منطقة أبًٌ الؽنٌة بالنفط التً تعد من إحدى القضاٌا الشابكة بٌن شمال السودان وجنوبه 

 والتً ستإدي ال محالة إلى حرب أهلٌة أخرى ال تحمد عقباها .

ها من تشكٌل دولة فاعلة نظرا الفتقار الدولة الجدٌدة إخفاق بلوغ النخبة الجنوبٌة نضجا ٌمكن

 للبنٌة التحتٌة الالزمة بما كان ٌؤمل .



 

 

الجنوبٌة ذات طبٌعة حادة وممتدة وأن الشمال وحده كان ٌمثل مصدرا –أن النزاعات الجنوبٌة 

 للمجابهات بٌن التكوٌنات الجنوبٌة .

الخمسة المجاورة لها ستفضً إلى أن القبابل المشتركة فً التماس بٌن الجنوب والدول 

نزاعات كانت حكومة السودان سابقا بإمكاناتها الدٌبلوماسٌة والرسمٌة قادرة على إفراغ 

النزاعات 
1

 

 المبحث الثاني:ادارة التنوع االثني في الحالة العراقية

لفشل قً اعتمدت االدارة العراقٌة فً ادارتها للتنوع االثنً الٌات كثٌرة تراوحت بٌن النجاح وا

ظل ؼموض المشهد السٌاسً  العراقً وعدم رضىاالطراؾ المتنازعة فٌه فما هً االلٌات  

 المستخدمة فً ادارة التنوع ؟ وهل استطاعت ان تبقً على التنوع تحت مظلة الوحدوٌة؟

 :  المطلب األول : ادارة التنوع االثني باستخدام الية الديمقراطية التوافقية

طي عال  ا طي ع  عالمرا عرقل تا لعرمتع غييرعالنظقمعالايقا عالذيعجرىعع  عأخذعلفه معالتيلطرا

أثرعاإلح اللعالماكريعاأللريك علهع أحتثع غيراتععتةع  عالت ل ع اللج لعععاذعع9/4/3002

رتأعالحكمعاأللريك عاللرقشرعرقلجنرالعالل طقعتع)ج عغقرنر(عالذيع رأسعلك لعإعقتةعاإلعلقرع

ع66/5/3002إلرعع9/4/3002ي ع اا لرع  عالالط علخلا عأاقريععلاع اللاقعتاتعاإلناقن

 معع66/05/3002 كقاعيامرعإلرع شكيلعحك ل ععراقي علؤق  ع لكنهع شلع  علهل هع.ع   ع

اا رتالعالحكمعالماكريعرحقكمعلتن عالافيرع)ر لعرريلر(عالذيعع رأسعالط عاإلب الفعاللؤق  ع

. 

الذيععلثلعع62/07/3002سعالحكمعاإلن طقل عالمراق ع  عاذاعأعلاعر لعرريلرععاع أايسعلجلع

 أ لعلؤاا ع شريمي ع نفيذي عرمتع غييرعالنظقمعالايقا ع  عالمرا ع

    :  الفرع األول  : العوامل المساعدة في قيام الديمقراطية التوافقية في العراق

ا : هناك عدة عوامل ساعدت على قٌام الدٌمقراطٌة التوافقٌة فً العراق ومنه
2 

 

 سس طابفٌة ومذهبٌة وقومٌة ، وحتىاألؼلبٌة واألقلٌة فً العراق وؼٌر متؽٌرة على أ -0*  

أؼلبٌة  ق ٌقطنه أؼلبٌة كوردٌة ، والجنوبجؽرافٌة ، ونقول جؽرافٌة ألن الشمال الشرقً للعرا

                                                           
1
جانفً  56مصطفى عثمان ، الوضع فً السودان بعد انفصال الجنوب، ورقة قدمت إلى مجلس العالقات العربٌة والدولٌة ، اإلجتماع الخامس ،  

5100. 
2
 069، ص 5104، 23الدٌمقراطٌة التوافقٌة، مجلة دٌالً، العراق، العدد،اشكالٌات التحول الدٌمقراطً فً العراق :دراسة فً حسن تركً عمٌر 



 

 

الجدٌد  شٌعٌة ، والشمال الؽربً والوسط أؼلبٌة سنٌة . وأن واقع هذه اإلنقسامات وبناء العراق

 األخذ بهذا اللون من الدٌمقراطٌة . ٌستدعً

صناع القرار السٌاسً فً العراق ٌرون أن من الضروري إعتماد هذا الشكل من  -5*  

( 0الدٌمقراطٌة ألنها هً الكفٌلة لتوحٌد األطراؾ المتنازعة داخل العراق )
1 

ً هذا المشهد السٌاسً   وجود أكثر من ثالث أور بع فبات تمثل األطراؾ الربٌسٌة ف -4*   

التفرد واإلستبثار   الفبات بحٌث تشعر كل فبة ٌصعوبة العراقً ، ٌإدي إلى تقارب هذه

 بالسلطة .

تباٌنت المطالب السٌاسٌة بإعتماد اإلستحقاق اإلنتخابً بدال من  5101وقبل إنتخابات عام  -

عراقً السٌد : نوري المالكً الدٌمقراطٌة التوافقٌة ، وفً هذا اإلتجاه صرح ربٌس الوزراء ال

 معتبرا الدٌمقراطٌة التوافقٌة أحد أسباب مشاكل العراق وعقبة أمام بناء الدولة .

 ً  فً حال كان على وفق اإلستحقاقوأوضح أن النظام الرباسً أفضل من النظام البرلمان 

 الدٌمقراطٌة الذي ٌمنح األكثرٌة اإلنتخابً ، واستطرد قابال : " أإٌد مبدأ

إلنتخابٌة حق  تشكٌل الحكومة " .ا
2 

ومن جانب آخر  قال الربٌس العراقً السٌد : جالل طالبانً : " أن الدٌمقراطٌة التوافقٌة فً  - 

 لوطنً وسٌلة ناجحة لتوحٌد الصفوؾالعراق ماتزال مطلوبة وأضاؾ / أن ترسٌخ التوافق ا

 والواقع ماٌزال ٌتطلب التوافق " لألطٌاؾ المتنوعة فً البالد ، فالعراق ال ٌحكم باألؼلبٌة 

أما السٌد : أسامة النجٌفً ربٌس البرلمان العراقً فقال : " أن التوافق السٌاسً عطل تشرٌع  -

 الكثٌر من القوانٌن المهمة " 

ودعا إلى ضرورة اإللتزام بالدستور لحل اإلشكالٌات السٌاسٌة وفً مإتمر صحفً مشترك أكد 

أربٌل  ستور والشراكة الحقٌقٌة واتفاقٌةس اقلٌم كردستان " الدالسٌد )مسعود بارزانً( ربٌ

 أصبحت ضرورة حتمٌة بحل كافة األزمات والمضً فً بناء الدولة .

اختالفا واسعا فً وجهات النظر لرسم السٌاسة العامة للدولة وتحدٌد هوٌتها  نرى  ومن هنا -

الوطنٌة
3 

ٌة ٌتضح أن الدٌمقراطٌة فً العراق  وعلى مرور عدة أعوام على أول ممارسة إنتخاب - 

 طٌة توافقٌة ناشبة ولٌست مثالٌة مازالت محكومة بقدر من التوافق فهً دٌمقرا

 الفرع الثاني : صيغة الديمقراطية التوافقية في العراق :

                                                           
1
 .02، ص5104’ عبد الجبار احمد، الفٌدرالٌة والالمركزٌة فً العراق، بؽداد: مإسسة فرٌدٌرش اٌبرت، مكتب االردن والعراق 

2
 .021حسن تركً عمٌر ، المرجع السابق ص  
3
 .021المرجع نفسه ، ص 



 

 

(عالصقترععاعلجلسععاألل ع6482 اا لتعلجلسعالحكمعشرعي هعلاعالفطرةعال قام علاعالطرارع)

.33/05/300الت ل ع  ع  

نصهقع:عةعقيقمعالشملعالمراق عرلاقعتةعالالط ع رقلمللعلععالللثلعالخقصعرقأللمعالل حتةع   

ر ك ياعإتارةععراقي علؤق  عر صفهقعإتارةعإن طقبي عيايرهقعالمراقي اعإلرعأاعينشاعع  

شملعالمرا عحك ل عللثلهعلهعلم ر قعرهقعت ليقع   الرعإلرعلاؤليقتعالالط عةعع  

رارع جتتعاإلتارةعاأللريكي عرأاععليهقعإنشقءعإتارةععراقي علؤق  عرارع ع لععصت رعالطع

ل ظهرعللمراقيياعرأاعالط عاإلب الفعجقتةعرشأاعاإلصالحعالايقا ع لنحهمعلاؤ لي علركرةعع

عاعحكمعأنفاهمع يجلعأاع ك اعهذهعاإلتارةعللثل عللمراقيياعكق  ع عليهعأرلغع)رريلر(علجلسعع

6ر رةع  ايععلجلاهمعيشللعجليععالمراقيياعالطيقتةعالمراقي ععاعض
1
.  

 قتع صفع)رريلر(ع أايسعلجلسعالحكمعرط لهع:عةعلجلسعالحكمعه عالخط ةعاأل لرع  عرحل عع

نن طلع يهقعلمقعنح عهت نقعاللش ركعرحك ل ععراقي ع لثيلي ع اللجلسعاي ل ععرالط عحطيطي عع

 رتأعلجلسعالحكمعالال علاع اإلب الفعلا متعلللاقعتةعرأيعطريط ع لمقعاننجحعةع.ع

اإلج لقعقتعرحثعخاللهقعالنظقمعالتاخل علللجلسع اإلعتاتععللتا  رعالمراق عالتابمعقع  حتيـتع

عتتعلاع اراءع اإل فق ععلرعنظقمعالربقا عال تا ل عع رمتعشهرع نصفععلرع أايسعلجلسع

.ع6/9/3002الحكمعققمعاللجلسعر شكيلعأ لعحك ل ععراقي ع  ا طي عع  ع  

ع35 لطتعجقءع  عالنظقمعالتاخل علللجلسعأنهعين خلعربيسعلاعرياعاألعضقءعالرقلغععتتهمعع-ع

عض اعقع أاع ك اعربقا عهذاعاللجلسعت ري عشهري عقع حالعاألحرفعالهجقبي عألالقءع

أعضقءعلاععع5أعضقءعلاعالان ع عع5عض اعلاعالشيم ع عع62أعضقبهعقع لثلعاللجلسعلاع

)ع احتع ركلقن ع آخرعآش ري(ع.الكرتع عض ياعلاعاألقليقتع  

(ع6هذهعال شكيل عللجلسعالحكمعتليلععلرعال أايسعالفمل عللتيلطراطي عال  ا طي ع)ع  

 قتععتعلجلسعالحكمعالرتاي عالفملي عللمللي عالتيلطراطي عال  ا طي عاذعققمععلرعأاقسعال لثيلععع

 النار علكلعالط ابفع عالط ليقتع.

مراقي ع اا لرعالمللعرهعار تاءاعلاعحك ل عالتك  رعإيقتعالمال يع األتيقاع الط ىعالايقاي عالع

ع38/4/3005لر راعرحك ل عالتك  رعارراهيمعالجمفريعاإلن طقلي ع  عع6/6/3004اللؤق  ع  ع

                                                           
 04،ص 5112ضٌته فً العراق من اجل بناء افضل، ترجمة عمر اٌوب،بٌروت:دار الكتب العربٌة،بول برٌمر، عام ق 1



 

 

ثمعالحك ل ععع30/05/3006ثمعأعطر هقعالحك ل عال  ا يط عرربقا عالايتعن ريعاللقلك ع  ع

.3060كلتعرمتعاإلن خقرقتعالررللقني علمقمعال طني عال  ا طي عالثقني عال  ع ش  

(6500 قتعحظ علجلسعالحكمعر رحيلعت ل علاعقرلعلجلسعاأللاعالت ل عرطرارهعاللرقمع)ع-ع  

  عالذيع صفهعرـع:عةعخط ةعنح عقيقمعحك ل ععراقي ع لثلعالشملعالمراق عةعع64/8/3002  عع

رعرقا ثنقءعالت لعالمرري عال  عثمعأعطرهعاع رافعل  اصلعلاعت لعالمقلمع عرمضعت لعالج اع

رذريم عأنهع أاسع حتعاإلح اللعاألجنر ع.ععرطيتعل حفظ عأ عرا ض علللجلس  

أاهمعهذاعاإلع رافعر رايخعصيغ عال  ا  عاإلج لقع عالايقا عكشكلعللت ل عالمراقي علقعرمتع

ع(6)ع3002
1

.عع  

 إلدارة الفرع الثالث : إشكاليات وسلبيات الديمقراطية التوافقية كآلية 

 التنوع في العراق                 

: إشكالية الهوية الوطنية :  1 -*ع  

يلكاعالط لعأاعإشكقلي عاله ي عال طني ع متعإحتىعاشكقليقتععع  

المهتعالطتيمعالذيع رث هعالت ل عالمراقي عالحتيث عت اعأاع  لكاعلاع ضععالحل لعلهقعأ عععع

إلشكقلي عح رعرلغتعذر  هقع إنتلجتعلععاإلشكقليقتععال مقللعلمهقعرحكل ع لذلكع فققلتعهذهعا

األخرىع)عال طاع الشرعي ع(عقع هكذاع نقاععالل اطاعالمراق علععل اطن عالت لعالمرري عع

األخرىع  علاأل عاله ي عرثالثعه يقتععلرعاألقلعل نق ا ع يلقعرينهقعقعإاعلمع كاعل نققض عع

عن عأ عصريحعإلحتىعهذهعاله يقتعأاقرعضل)ق لي عقع طني عقعتيني ع(ع كقاعلاعشأنهعاخ ي

يحتثعلشكالتعتاخلي عأ عاقليلي عاذعإصطتلتعاله ي عالططري عال طني عرلشقعرعقطقععكريرعع

 لاعالل اطنياعالذياع..........عإلرعال  اصلع  عإطقرعأ اععكقألل عالمرري عأ عاألل عاإلااللي ع

غيرعالمرري عتاخلعالت ل عالمراقي ع.ع قصطتلتعاله ي عالمرري عرلشقعرعاللك نقتعالط لي عع

ععاعاصطتالهمعرقل  ءاتعاللذهري ع  صقتلتعاله ي عالتيني عرلشقعرعغيرعاللاللياع ضال

.2(6) الطقبفي عتاخلعالتياعال احتع  

لعاللصقلحعالفرتي ع ال  ءعالضي ع لمع ا طععالت ل عالمراقي عرنقءعه ي هقعال طني ع  عظع

له ي عال طني ع ضالععلرع غيلعال  ءاتعالثقن ي ع امرعإلرع رايخعإلنمتامعاللر كاعالايقا عل

عرحعال  ءعللحالع للنظقمعالايقا ال  ءعللحالعرت علاع رايخعالل اطن عللشملعقع أص
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عي معإاطقطعالجناي عالمراقي ععنهع شخصعالحقكمعأاقسعاإلن لقءعلل طاعقع لاعيشكع  ع  ءه

لهععتعالشملعالمراق ع)ط ابفع أقليقت( قعععلرعلك نق لطتعكقاع)عال هليشع اإلضطهقتعالذيع

عفعأ رقعهقعح لهقعقعللقعجملعلاعهذهاألثرعالكريرع  ع ط ي عرنقءعهذهعالط ابفع األقليقتع إل فق

 اله يقتعالفرعي علنق اقعلله ي عال طني عال  عكقاعيجلعأاع شكلعلظل عللجليععرصرفعالنظرع

أ ع هليشعاله يقتعالفرعي عجملعلنهقععقللعإلغقءعععاعأيعل غيرععرق عأ عتين عإذعأاعاهلقلع

للل اطن ع لاعثمعأصرحتعهذهعاله يقتع شكلعأاقاقع  عع اللعالفرق ع ال جاب علل طاع رمتع

أاقسعع(ع  ك ياعلجلسعالحكمعالمراق ععلر9/4/3002 غييرعالنظقمعالايقا عالمراق ع  ع)

ععالط ابفع الط ليقتع األتيقاعع  عإع لقتعالتيلطراطي عال  ا طي ع  ع شكيل هعرإش راكعجلي

3المللي عالايقاي عنجتعذلكعالمللعأضمفعاله ي عال طني ع.
1

 

للحتتعرشريح عإذعأاعالتيلطراطي عال  ا طي عذاتعالرنقءع اإلا ططقلع الخطقلعالايقا عاع

لمين عت اعاألخرىع هذاععلرعالمكسعلاعالتيلطراطيقتعالايقاي عالل رم ع إنهقع ميتععإج لقعي 

ه علقخل عحقل علاعيقءعالر ارطعاأل لي ع  مظلهقععلرعحاقلعالرارطعالجلم عال طن عإح

 غيّلعاللا  ىعال طن علاعاله ي عال طني ع جملهقعللاق عرياع  ءاتعل متتةععال لا عالطقبف 

. 

 هذاعلقيحتثععنتلقع ك اعايقا عالت ل عرميتةععاعر حعالل اطن ع لرني ععلرعإقصقءعاآلخرعع-ع

/ع لاعثمععلرعلاعيتع علله ي عال طني عأاعيمللعه عرذا هع  عرنقءهقع أاعي نقالعع إلغقءهعع 

عاععكثيرعلاعلطقلرهعالايقاي ع اإلق رالعلاعاآلخرعت اعال خ فعلاعالح ارعال طن ع أاع

2يجمل ععلاعالل اطن عالهتفعاألالرع
2.  

 

: إشكالية المواطنــــــة :  2 -*عع  

عالل اطن علاعخاللع أكيتهقل  ا طي عاللطرط ع  عالمرا ع ضمفعيلكاعالط لعأاعالتيلطراطي عاععع

علرعالثطق قتع اإلن لقءاتعالفرعي عقعالطقبفي ع الط لي عقع هذاعلقيصيلع حتةعاللج لععالايقا ع

رقل فككع يجملعلاعاإلن لقءاتعالفرعي عأا ارع اجاعالل اطن عقع لاعثمعالت ل عال طني عقعع عع

صفقتعالفرتعالطريم عكأاع ك اععرري عأ عكرتي عقعاني عقععأ عيج اعأاع  صفعرأيعصف علاع
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 األنظل ععرذا هقعقعأااتععلرعض بهقعالحت تعشيمي عقع قلت ل عال طني عحطيط عل ض عي عققبل 

  التاق يرع الحك لقتع أ جتتعه ي ع اضح عأع إن لقءعلحتتعقع علجقلعل جق اهع

 عأ عالل ض عي عرأيعشكلعلاعاألشكقلع ه ع نظرعأ عالطفاععلرعاا حطققق هعلاعالنقحي عالطقن نيع

6لجرتياعلاعجليععصفق همعالشرعي ع.إلرعاأل راتعرصف همعل اطنياعع
1

 

 ع

إذاعاللج لععال طليتيعالل أخرعالذيعاا نتتعاليهعالتيلطراطي عال  ا طي ع  عالمرا ع عيناجمعععع

 ع اللذهري عت راع اامقعطقبفي أخذتعلك نقتعالطرلي ع المشقبري ع العق طريم عاللج لععالحتيثع

ر صل هععالايقاي عرينلقعي ك اعاللج لععالحتيثعالذيعكقاعيجلعاإلنطال علنهع  ع  ع حتيتع

 حتيتعلاقرهعالايقا ععلاعأ راتعأحرارع لاعطرطقتعاج لقعي ع خ ر عجليععالرنرعال طليتي ع

لل علاعقع قلل اطن عه عجع  ميتع شكيلهقععلرعلرقتئععاللنفم عأ عاللصلح عأ عاإلع لقتعالل رقتل

مععنهقع اإلج لقعي ع الثطق ي عقع لاعالحريقتعاألاقاي عال  عينجعالحط  عاللتني ع الايقاي 

 اإلل القتعا جقهعل اطاعحرعه ععض ع  عالت ل عقع قلل اطن ععجليمقعجلل علاعاللاؤ ليقت

6إن لقءع لشقرك ع لياتعع لخقصص ع إق اقمعللالط ع الثر ةع.
2

 

 

جعللقع طتمعأاعالتيلطراطي عال  ا طي ع  عالمرا ع لثلعاإلن لقءاتعالفرعي عأ عاأل لي ع نا ن ع-ع عع 

لأل راتع)التيني عأ عاللذهري عأ عالط لي ع(عقع ليسعلذا هعقع ه ع لثيلعللقضيهع ليسعلحقضرهعع

ن ع اخ يقرهعللا طرلهعقعلذلكع ه ع ن ل عاإلن لقءاتعالفرعي ععلرعحاقلعاله ي عال طني ع الل اط

للفرتعالمراق ع.ع  

الل اطن عر صفهقعإلرعإضمقفعاله ي عال طني ع  غييلعإاع طري عالتيلطراطي عال  ا طي عأتىعع-ع 

 طني عع أحتعأاسعرنقءعالت ل عالحتيث عاللم لتةععلرعاللاق اةعرياعالل اطنياع رنقءعرلاي ع

هقعذاتعرنقءع اا ططقلععجلمي ع خ ر عجليععاإلن لقءاتعاللذهري ع األثني ع التيني عقع ذلكعألن

لج لم ععقل تيععلرعحاقلعالرارطعالجلم عال طن عقع  رل عإلرعتلجعالفرتعع  عالجلقع ع

 ت اعأاعيك اعلهعحري ع  عاإلخ يقرع.
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 قتع صرحعالتيلطراطي عال  ا طي ع ايل علاع اقبلع طايمعاللج لععالل متتعإلرععنقصرعأكثرععع

ه ةعرياعاللك نقتع ايقتةعال لقاكعتاخلعكلععلك اععلرعع جقناقع اا طاللي ع هذاعيمن عايقتةعال

حتةعقعللقعيضرعرقل حتةعال طني عقع عيصمتعلاعظقهرةعال لقياعرياعاللك نقتع.ع قللاق اةع  ع

ظلعال  ا  علياتعلاق اةعحطيطي ع  ع أخذعح عالفرتعرنظرعاإلع رقرعقعإذعينظرععإلرعاللاق اةع

.اق اةعرياعاأل راتععلرعأاقسعالجلقعقتع ليسععلرعااقسعالل  

  ععاعأصرح صرحعلرؤاقءعالك لع الط ابفعالذياع قلثطلعالكريرع  عالتيلطراطي عال  ا طي عأع

لجلسععالن العالمراق عرتيالععاعالالط عال شريمي عاللن خر عقع قخ صرعاللجلسعاللك اعلاع

عض اع  عالت رةعالحقلي ع.ع235عض اعع  عالت رةعاأل لرعقع اصرحعع375  

 ل عال  عأن ج هقعالتيلطراطي عال  ا طي ع لتتعضميف ع ذاتعقراراتعرطيب عقع عطلتعع قلحكع

عللي عصنععالطرارعأ عصت رع شريمقتع الط انياعقألنهقع خضععآللي عال  ا  ع ال رضي عع قتع

  جلتعالطراراتعإذع اجهتعلمقرض عك ل علقع.ع

 

: إشكالية رسم السياسة العامة :  3 -*عع  

 عع ععع

رعالالط عال شريمي عالل لثل ع  ع)عالررللقاعالمراق (علاعأهمعاللؤااقتعاللؤثرةع م رع-عع   عع 

صنععالطرارعالايقا عقع ه علاعاهمعالالطقتع  عالت ل علهل هقعاألاقسععللعالط انياععأيع

 شريععالط اعتعالمقل عال  ع نظمعلخ لفعأ جهعالحيقةعاإلج لقعي ع  عالت ل ع عليهع قلطقن اععلاع

الط عال شريمي ع)الررللقاع(عه عإق راحعالايقا عالمقل ع ي معذلكععاعطري عالن العععللعال

 الللثلياعللالط عال شريمي ع.

ع  ف عالنظري عالحتيث عيمتعالنقبلع  عاللؤاا عال شريمي عللثالعلجليععالشملع ليسعلنقخريهعع-ع

نظرععاعاللك نقتعع حتهمعأ ععلرعاألقلعللثالعلتابر هعاإلن خقري عال  عأ را هعرصرفعال

رلمنرععقءاتعاألثني ع التيني ع الطقبفي اإلج لقعي عاللك ن عل لكعالتابرةع رت اع ليياعرياعاإلن ل

لهعالحري ع  عطرحع جهقتعالنظرع  عاإل جقهعالذيعيم طتعأنهع يهعلصلح علل طاعت اععال طيتع

ي ع   ايععاللنقصلع لعع طريطهعالتيلطراطي عال  ا طع3002 المرا عرمتعع ر  جيهقتعحارهع.

 علرعأاقسعاللخقصص ع

ال  ا طي عقعيخرجعرنظقمعحكمعلؤقتعيم لتعالط اعتعالمقل ع  عالمللعالتيلطراط ع لضل نهع  ععع

الظقهرعققبمععلرعأاقسع  ايععاللنقصلعال ظيفي عرياعلك نقتعاللج لععقع نظقمعاللخقصص عع



 

 

رطقبف علمين ععلرعأاقسعالنالعععيط مععلرع  ايععاللنقصلعال ظيفي ع  طقعللميقرعاإلن لقء

6المتتي علللك اعالطقبف عالمقمع
1

قع علرعهذاعاألاقسع مع  ايععال ظقبفعالرالي عالايقا ع  عع

المرا ع  ا طيقعإذعيك اعالنقبلعللثالعلجلقع هعالطقبفي عأ التيني عأ عاألثني ع قليالعلقعنشقهتعنقبلعع

  هعاإلج لقعي عقع   عحقلعكقاعالنقبلعيطرحع جهقتعنظرعخقرجعإطقرعل قفعلنطط هعأ عجلقع

ا علجل ع عن العلتيهمع جهقتعنظرع نققضعالك ل عأ عالجلقع عاإلج لقعي ع إنهقع عرتعأاععع

 نالخععاعالرأيع ال ك لعالجلم عللجلقع عاإلج لقعي ع  شكلعجلقع ع رعي ع ع خرجعرأيع

6حقلععاعالايقققتعالجلمي عللجلقع عاإلج لقعي ع.
2

 

 
أاعلربيسعالجلقع عأ عالك ل عاإلج لقعي عص تعقتعياق يعأ عيف  عأص اتعن الععكلقعنالحظع

ك ل ع   عالررللقاعيك اعالجل سععلرعأاقسعجلقع عإج لقعي عقع   عال ص يتعين ظرعالجليععع

رأيعربيسعالك ل عقعلذلكعالطرارعال شريم ع رقل حتيتع  عالطراراتعاللهل ع ي مع   عققعتةعع

لعي معلاعخاللع  ا طقتعرياعققتةعالجلقعقتعأ عالط ابفعثمعرقل  اانقتععاغلري عاألص اتعقعر

 اإلا جقر عللصقلحعالجلقع عاإلج لقعي عرقل ص يتع   عققعتةعأغلري عن العاللجلسعال شريم ع

(ع.6) يك اع ص ي قع ح علل  ا طيقتعال  ع  معخقرجعققع عالررللقاعع  

 ع ل قتعقصيرعرلعإنهقع ح قجعإلرعلتةعط يل عإذعأاعال  ا طقتعالايقاي عال  ع   معراه لع

لل ص لععإلرع لكعال  ا طقتع هذهع ؤتيعإلرعاشكقلي ع  عرامعالايقا عالمقل عألنهقع مطلع

 الطرارعالايقا عع لاعثّمع ؤخرع شريععذلكعالطقن اعالذيعيؤثرععلرعالمللي عالايقاي ع  عالمرا ع

 

للك ن عللررللقاع عيمكسعرقلضر رةع ج تععإذعأاعإنمتامعال  اااعرياعالجلقعقتعالربياي عا

عطتةعرياعأرنقءعالشملعرطترعلقعيمكسععطتاعلععاللاؤ ل اععاعإ خقذعالطراراتعتاخلعالررللقاعع

 هذاعاللظهرعغيرعالل  اااعأخذعينمكسععلرعلا  ىعالخطقلعالايقا علهذهعاللجقليعععقع

قرض عرشكلعانفمقل ع رقللحصل ع  جتنقعك العررللقني ع   لرعخطقرق هقعرشكلع اقم ع أخرىعلم

النهقبي ع إاععتمعال  اااعأخذعينمكسع  عالطراراتعالنهقبي عال  ع صترعرل ا ط ع إجلقععهذهععع

الك لعتاخلعالررللقاعقع هذهعالطراراتعرق تع مقن علاعأالقتعل رتأعلاع  رةعصنععالطرارعع

   علجقلسعال اراءع.ع ح رععللي عاإلقرارعالنهقب عرصيغ هعال شريمي عقع ال صتي ععليه
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 هنقكععتةعع اللع أارقلع ت ععرخل عأال عللك لعالررللقني عإل خقذعالطراراتعيلكاع  ضيحهقعع

كقل قل ع:عع  

: األسباب السياسية :  1   

عيهقتعالطقبلياععلرعإتارةعالمللي  رضع اقععاإلح اللعاأللريك ععربقعثطيالعقيتعرل جرهع  ج     

ي ع.الايقاي ع حصرهقع  عنطق عض  

 قإلتارةعاأللريكي عغقلرقعلقع لقرسعالضغطععلرعالك لعالررللقني علاعأجلعال ص يتععلرع

الطراراتع الط انياعال  ع صلع  علصلح هقعضقلن علهذهعالك لعحلقي علكف ل عتاخلعالررللقاعع

علرعحاقلعالك لعاألخرىعقع   عال قتعنفاهع خل عحل علاع   رع   ضرع  ععللي ععا خقذع

 الطرارع.

تليلععلرععع3008 لملعال ص يتععلرعاإل فققي عاأللني عاللش رك عرياعالمرا ع ألريكقععقمعع

ررغمعلاعاللمقرض عالشتيتةععحجمعالضغطعالذيعل رسعتاخلعالررللقاعلاعأجلعإقراراهق

الك لعالررللقني عال  عققطمتعجلاقتعالررللقاعإح جقجقععلرععليل عإ خقذعالطرارع.عألغلل  

لت لعالج ارعال  عرق تع ؤثرع  عالطراراتعاللركاي عقع هذاعال أثيرعلا لرعع  عيخ لفعالحقلع

ع اتعاأللريكي ع  عالمرا علاععتلهلععإا لرارعلشم رعهذهعالت لعرقلخطرعلاعجراءعرطقءعالط

6 هذاعي لتعال مقرضعالتابمع  عكيفي ع كيفعالطراراتعلاعقرلعأعضقءعالررللقاع.
1

 

   عاظهقرععجاعالررللقاعععاعأتاءعلهقلهع لنهقع:ع هنقكعع اللع رعي عأخراىعاقهلتع

ع  قألغلري عالررللقني عاللايطرةععلرعالحك ل ع حتعلاعحيثعأعضقبهقععلرعالوالء الحربي :  -أع

إن طقءعالايقاقتعال نفيذي ع ليسعلاعاللفيتعلمض عاألغلري عال تقي ع  عأقرلعحلفقبهعالايقايياععع

لايقاي عال  ع لقراهقعقيقتاتعاألغلري ععلرعأعضقءععأ ع  عحارهعالخقصع ضالععاعالضغ طعا

الررللقاعرإل اامعالصلتعقعللقعأاهمعرإضمقفعت رعالررللقاعه عشل لعالحك ل ععلرعالك لعع

اللنط ي عكق  ع حتعقر عالررللقاعقع  حتعلالرعالحك ل عالشراك عال طني ع إنهقءعأيع

 لمقرض عررللقني ع.

ط عال شريمي ع حتهقعصقحر عالح ع  علراقر عأتاءعالالضآلة التعاون الحكومي :  –ب ع

الحك ل عععإذاع العيج اعلألخيرةع لكعال ظيف علاعخاللعاصتارع مليلقتعلقنم عحيثعصترع

(علاعربقا عال اراءعك قلعلاعالررللقاعيلنععع3060-ع3006خاللعالت رةععال شريمي ع)ع
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 .09ص’خضر عباس عطوان،المرجع السابق 



 

 

حيثعي معاا تعقءهعإلرععرل جرهعلحقار عأيعع ايرعاقر عأ ع ح ع ضالععاعأاعال ايرعق

6الررللقاع يجلععأمعيأخذعرأيعربيسعال اراءع  عالذهقلعإلرعالررللقاعلاععتلهع
1.  

   عأحيقاعكثيرةعيك اعالخيقرعالثقن عه عاألغللعللقعشجععرمضهمعرمتمعالذهقلعأ ع لرق ةععع

ج العال كالءعرت رعالررللقاعأ عاألكثرعلاعذلكعأصرحعال ايرعطرطقعل لكعال مليلقتعأاعيلنععإا 

إ عأنهقععتراءال ا ط هع ررغمعلاعإلغقءع لكعاإلج أصحقلعالترجقتعال ظيف عالخقص عت اعأخذع

لقاالتعاقري عاللفم لعقع لاعجقنلعآخرع إاععرلط عالرققر عالررللقني علاعجقنلعالالط عع

للقاعيش رطعال نفيذي عالل لثلعر اارةعالت ل علشؤ اعلجلسعالن العقع لععأاعالنظقمعالتاخل عللرر

.نقبرقع ل ا ط عربيسعالررللقاعع35علرعاإلا ج الع طتيمعطللعل قعععليهعع  

إنعدام الثقة بين الكتل البرلمانية :  -2   

شهتتعالك لعالررللقني عحقل ع راجععالثط ع يلقعرينهقع ال  عار تأتعلاعلرحل عاإلن خقرقتع  عععع

عح رعاآلاعهذهعاألل رعت متالتعآثقرهقعقع  فراعأال ع اع3060ل أ  عاإلن خقرقتعع3005عقمع

رلرم ثعاأللمعالل حتةعنفاهع  عالمرا ع)تيعلا  را(علل مريرععاعانمتمعالحك ل ع اللك نقتعع

 األاقاي ع.

األخرىع  عال مقللعلععج هرعالمللي عالتيلطراطي عرإع رقرهقعلاعالحط  عالطقبفي عال  ع عع

 خقرقتعطقبفيــــــــقعقعالرمضعلحقصرةعلرتأعاإلن من ععشيبقعآخرعا ىعاإلن خقرقتع إذاعار أين

علرعأاعال ح لعاللج لم عاإلعالاعرل تعالتيلطراطي عقع ي جتعإ فق عنار عظقهريقعع هذاعيمن 

اعرللقراقتعالك لعاألخرىعالخر جعلاعاألال عإ عااعرمضعالك لعالررللقني ع ع ؤلعه عر ار 

ش تعالذيعينمكسعرت رهععلرعلتعحقل علاعال  طفع  عجقنلعاللمقرض عاأللرعالذيعي عرلعأنهق

الط انياعال  ع خضععلل ص يتععليهقعتاخلعجلاقتعالررللقاع لاعثّمع فملعاألال ععلشقريع

 رصيغ هقع

6النهقبي عع
2.  

ارعال شريم ع الايقا عإاعشرطعال  ا  ع  عاللؤاا عال شريمي عيمتعآلي علمطل عللطرع

الرققر عقعكلقعيمتعصلقمعاأللقاعلاع مافعالالط عع   عال قتعنفاهعلمطالعللت رع)ال نفيذي(

ظقمعالتيلطراط عه ع ج تعال نفيذي عع  عالت ل عالتيلطراطي عقع ذلكعألاعأهمعلليااتعالن
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اعاللمنرع إاعالجه عالرققري عاللشقرك ع  عالمللعالايقا علاعخاللعالررللقاعقع رهذعاللمقرض 

عريهععلرعل اطاعالخللعإ عأاعنظقمط يلهع ال نالحك ل ع راقلع  ن طتعآتابهقع  مللععلرع ععلر

ع أشيرعأهمعإشكقليقتعرامعالايقا عاللخقصص عال  ا طي عألغرعت رعاللمقرض عالرققر عقع يلكا

3المقل ع  مطيلعالطرارعالايقا ع  عالنظقمعالايقا عال  ا ط ع  عالمرا علاعخاللعاآل  ع
1

:ع  

الحاري عقعللقعللشكالتعالمقل ع ذلكعرارلعإشكقلي ع حتيتع  مريفع  ضععالمعاأل ليقتعلع-6ع

لجق علإلج هقتع الرؤي ععالحك ل علرنيقععلرعاللحقرقةع ليسعالكفقءةع هذاعيف حعيجملعالجهقا

  الفب ي ععلرعحاقلعاللنهجعاللهن عالمطالن ع.عالحاري 

عل  ع  نققضعلاعخاللعرؤي عل نققض لم ققتع  عإعتاتعاللط رحقتع لشقريععالط انياعاع-3عع

اقرارعإلرعإخفق ع  عللصقلحعالفبقتع اللك نقتعاإلج لقعي ع ليسعك نهقعلشكل ععقل عقعلقيؤتيع

المقل ععاعطري علشقريععقراراتع لر عالغح يقجقتع حلعاللشكل عالمقل ع.الايقا ع  

ر صفعع عررنقءعاإلتارةعالمقل ع كفقء هعلم ققتععلرعلا  ىع نفيذعالايقا عالمقل عالل ملع-2ع

عحتيتعالخط طعاأل لي علايقا ععقل ل ع جهقاعالرير قراطي عاألتارةعاألاقسع  ع اإلتارةعالمق

عراجهقعإلرعالحياعالملل عقع ه علق   ع ضععال شريمقتع ال مليلقتعل ضععال نفيذعـع اخ

ي طللعأاع ك اعاإلتارةعالمقل علرني ععلرعأاقسعالكفقءةعكلميقرعل  ل عال ظقبفعالمقل ع رلقعأاعع

الغقللعع ع  عالنظقمعال  ا ط عه عاللميقر ال لثيلعاإلج لقعالمقل ع ال  ا طي عميقرعاللخقصص عل

عقرلعلميقرعالكفقءةع ال خصصعقع إاعاإلتارةعا ك اعضميف ع.

ع نفيذعالررنقلجلم ققتععلرع ط يمعآثقرعالايقا عالمقل ع لحقار عاللطصرياع ف علجقلعع-4ع

عالجقنلعاإلا ثلقريعقعنالحظعهنقلك ع  عالحك ل عرقل اارةعلثالعأ ع  علجقلع نفيذعالل اان

 رققعرياع طراتعالررنقلجع أر العالل اان ع رياعالل حط علنهقع  علشكالتعاأللاع الختلقتع

عر ظيف ع شريمي ع رققري عقعغيرعأا اللصقلح ع ا  جلع تخلعالررللقاعر صفهعالط ع  ل عع

عالمقل عرارلعال  ا طي ع  عالالط عهذهعال ظيف علمع كاع قعل عرترج عكق ي عل ط يمعآثقرعالايقا 

.ال شريمي عرقإلضق  عإلرعال  ا طي ع  عالالط عال نفيذي ع  
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 المطلب الثاني : إدارة التنوع اإلثني باستخدام آلية الفيديرالية 

ع64جقءتع يتيرالي عالمرا علاعخاللعلؤ لرعلنتاعالذيععطت هعأقطقلعاللمقرض عالمراقي ع  ع

لعالغا عاأللريك عرثالث عأشهرع كقاعررعقي عألريكي عكقلل ع أشرفعقعأيعقريع3003تيالررع

-3005عليهع رعقهعالافيرعاللقيعخليلعااتعقعالذيععللع حطقعافيرعألريكقع  عالمرا ع)

(عحيثعكقاعاهمعلقع معا  فق ععليهع  عذلكعاللؤ لرعنظقمعالحكمعالفيتيرال عرمتعالغا عع3007

الفيتيرال ع  عالمرا علاعخاللعققن اعإتارةعالت ل عاللؤقتعع قتع مع  ع قتعلركرعاع لقتعالنظقم

قع أقرهعع3002ن  لررعع66الذيع لتعصيقغ هعخاللع  رةعلجلسعالحكمعقع معاإلعالاععنهع  ع

قع ان طلتعالل اتعالخقص عرقلفيتيرالي عإلرعتا  رعع3004لقرسعع08لجلسعالحكمعر قريخع:ع

كقلل عع65/60/3005
1

 

 حقتيع)الفيتيرال ع(ع  عالمرا عأاقاقعاللامرعالكرتيععاللطقللعرقلنظقمع يم تعنش ءعالنظقمعاإل

ا  حقتيع لمتةعأارقلعايقاي علنهقع:ع
2

 

نجقحعاألكراتع  عإتارةعاقليمعكرتا قاعرمتعأاعظفر اعرقا طاللهمعالفمل ععاع-6  

   عظلعحلقي عت لي ع.ع3002الالط عاللركاي عالطقبل عقعقرلععقمع

(عقرارعالفيترالي عإلقليمعكرتا قاع60/04/6993معكرتا قاع  ع)إصتارعررللقاعإقليع-3

الل ضلاعإقرارعاإل حقتعالفيترال عقعضلاععرا عتيلطراط عررللقن ع متتيع ح رمع يهعحط  ع

الط لي عالكرتي ع   طقعلللمقهتاتع الل اثي عالت لي ع.
3

 

النظقمعالفيترال ع(ع  ع كريسع3002-6968ت رعاألحاالعاللمقرض عللنظقمعالفيترال علاع)ع-2

ضلاعاللفرتاتعال  ع  نق لعال ضععالطقن ن عإلقليمعكرتا قاعرمتعإاطقطعالنظقمعالتيك ق  ريع

  ال  ع لتعرمطتعالمتيتعلاعاللؤ لراتعالت لي عالخقص عرهذاعالشأاع.

  لنهعنالحظعأاعلطللعالنظقمعاإل حقتيع  عالمرا عار رطعرلطقلر عاألقلي ع ليسعاألكثري ع.

ول :األساس الدستوري للنظام اإلتحادي العراقي :الفرع األ  

صترعققن اعإتارةعالت ل علللرحل عا ن طقلي ع الذيعيمتعأ لعتا  رعع3002رمتعأحتاثععقمع

النق ذعحقليقع ا   لرعع3005يح ضاع كرةعالت ل عا  حقتي عكلقعحرصععلرعاح ضقنهقعتا  رع

 ريقاعلصقتي عهذهعالفكرةع  عهذياعالتا  رياع.
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: 2004: قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية أوال   

 قتع ضععحجرعاألاقسعع3004لقرسعع8صترعققن اعإتارةعالت ل علللرحل عا ن طقلي ع  ع

لللحق  تعاأل لرعإلنشقءعالنظقمعاإل حقتيع  عالمرا ع طتعجقءع  عاللقتةعالرارم علنهعرأاعنظقمع

.ل(عرمل ي ع36ط ع متتيع قضتعاللقتةع)الحكمع  عالمرا عجله ريعإ حقتيع يترال عتيلطرا

ال شريمقتعالصقترةعلاعالالط عال شريمي عالغ حقتي ععلرعال شريمقتعالصقترةعلاعالجهقتع

األخرىععنتعال مقرضعرقا ثنقءع طريطهقع  عإقليمعكرتا قاعقعإذعيج اعللررللقاع يهع متيلع لكع

قتي الط انياعإذاعلمع كاع  مل عرقإلخ صقصعالحصريعللالط عا  ح
1

     

رأاعالهتفعع53/جـ(عرققليمعكرتا قاع حك ل هعكلقعذكرتعاللقتةع52 هذاعرمتعاع رافعاللقتةع)

لاع أايسعهذاعالنظقمعه علنعع ركياعالالط ع  عالحك ل عاإل حقتي عرشكلعلشقرهعللقعكقاعققبلقع

   عظلعالنظقمعالاقر عقع لقعيلكاعلالحظ هعلاعخاللعنص صعهذاعالطقن اعلقعيل ع:ع

لاعاللغق ةعالط لعرأاعققن اعإتارةعالت ل عقتعأاسعالنظقمعالفيتيرال ع قلحطيط عأنهعحق لعع-6

 أاياهعرتليلعأنهعلمعيلضععلرعاألققليمعاللك ن علهعرقا ثنقءعاقليمعكرتا قاع الذيعكقاعققبلقعقرلع

/ج(ع52صت رهعقعكلقعأنهعأنقطعاأللرعرقللحق ظقتع لتىعرغر هقعر شكيلعاألققليمعرت ل ع)اللقتةع  

لطتعررطعاللشر ععالتا  ريع أايسعالنظقمعاإل حقتيعرضر رةعلنعع ركياعالالط عريتعع-3

ةعللقعيمن عأاعالهتفعلاعانشقءعهذاعالنظقمع53الحك ل عاللركاي ع هذاعلقعصرحعرهع  عاللقتةعة

 ه عالحتعلاعظقهرةع ركاعالالط ع.

اعالح ع  ع متيلع طري عالط انياعلنحعاللشرعع  عققن اعإتارةعالت ل عررللقاعإقليمعكرتا قع-2

/ل(ع رذلكعصرحعاللشرععررغر هع  عإضمقفعالالط عاللركاي عإلرع36اإل حقتي ع)اللقتةع

أقصرعحتعقعر غليرهعق انياعاألققليمععلرعالطقن اعاإل حقتيعقع للقع طتمعي ضحعااعالنظقمع

 ا  حقتيع  عرتاي هعكقاعيهتفعل حطي عغرضياع:

ط علركاي عق ي ع ظهرعلمهقعاح لقلي عقيقلهقعرقل مافعرقلحط  عالحيل ل عت اع ج تعالع-6

  الحريقتع.

إققل عنظقمعيكفلعال أثيرعرياعالط ليقتع اإلثنيقتع رق خصعالط لي عالكرتي ع.ع-3  

: 2005ثانيا : دستور عام   
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  5116/ب( من قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة لعام 26المادة ) 



 

 

اا كلق ععللحق ل ع أايسعالنظقمعاإل حقتيع  عالمرا عال  عظهرتعر اترهقع  عققن اعإتارةع

 عرطريط عتيلطراطي عخلمتععليهعصف عع3005ل عر صفهعتا  راعلؤق قعصترعتا  رعالت 

التيل ل عقع لهذاع  اععهذاعالتا  رع  عذكرعاألحكقمعالخقص عرقلنظقمعا  حقتيعر صفهعشكالع

للت ل عإذعنصتعاللقتةعاأل لرعلنهععلرعأنهع:عةعجله ري عالمرا عت ل عا حقتي ع احتةعلا طل ع

6ذاتعايقتةعكقلل ة
1

 

(ع أ رتعالنص صعالخقص ع2كلقع صفعالتا  رعالمرا عرأنهعرلتعالط ليقتع اللذاهلع)اللقتةع

(ع لقعرمتهقع اخ صقصعالالطقتعا  حقتي ع  عاللقتةع46رقلالطقتعا  حقتي علاعاللقتةع)

(عع663 ع666(ع لقعرمتهقع كيفي عاق اقمعالمقبتاتعالطريمي علاعنفطع غقاع  عاللقت ياع)609)

(ع  مقرضع664قتعاللش رك عرياعالالطقتعا  حقتي ع الطقتعاألققليمع)اللقتةع ا خ صقص

(ع إققل عالنظقمعاإل حقتيععلرعثالثعلا  يقتع  ع665ا خ صقصقتع  غللعاحتاهقعاللقتةع)

(عقع630(ع  ضععتا  رعلألققليمعاللقتةع)666األققليمع اللحق ظقتع ا تاراتعاللحلي ع)اللقتةع

(ع ضلقاعالتا  رعللحط  عع633حق ظقتعغيرعاللنظل عرإقليمع)اللقتةع ا حكقمعالخقص عرقلل

(ع لمقلج عقضي عكرك كع636اإلتاري ع الايقاي ع الثطق ي ع ال مليلي عللط ليقتعاللخ لف ع)اللقتةع

(علعع646اللقتةع)ع6993(ع ا ع رافعرط انياع قراراتعاقليمعكرتا قاعلنذععقمع640اللقتةع)

(عالخقص عرقللنقط ع58/أ(عالخقص عر ضععإقليمعكرتا قاع) اللقتةع52)عاإلرطقءععلرعنفقذعاللقتة

الل نقاعععليهقع
2

  

صالحيقتعالحك ل عاللركاي ع  علطقرلعع3005 لاعالنقحي عال فصيلي ع طتعحتتعتا  رع

صالحيقتعأخرىعلألققليمع لاعصالحيقتعالحك ل عاللركاي ع
3
رامعالايقا عالخقرجي عت اعع

خلي علإلقليمع لنهقعإنشقءعالط اتعاللالح علكنهقع خ صعرقلحت تع األلاعال تخلع  عالايقا عالتا

الخقرج عقع  ع  تخلعرشؤ اعاأللاعالتاخل ع هذاعلاعصالحيقتعحك ل عاإلقليمعركلعلقع  طلرهع
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الصالحيقتعاللش رك ع الصالحيقتعغيرعاللنص صععليهقعع
1
قعكلقعأشقرعالتا  رعإلرعأاعع

ع4الالط ععاعطري عا ن خقلعاللحل عكلععربيسعا قليمعه عاللحق ظعالذيعايأ  عإلرعرأس

ان اتعقعكلقعأعطرعح ع أايسعلكق لعلألققليمع اللحق ظقتع  عالافقراتع الرمثقتع

التيرل لقاي علل قرم عالشؤ اعالثطق ي ع ا ج لقعي ع ه ع لنحعاإلقليمعق ةعايقاي ع  مطيهعحررهع

قليمعايقايقع اق صقتيقع علليقع  ع ط ي عذا هعلاعخاللعإققل عالمالققتع اا ثلقرهقعلصقلحعا 
2

 

ألقع يلقعيخصعثر اتعالنفطع الغقاعقع نصعالتا  رعالمراق ععلرعأنهقعللكععقمعلشقععلكلع

الشملعالمراق ع  عكلعاألققليمع اللحق ظقتع  اعع ارتا هقعرشكلعلنصفعي نقالعلععال  ايعع

ظقتعاللن ج عح عاللشقرك عالاكقن ع  عجليععأنحقءعالرالتعقعكلقعكفلعلحك لقتعاألققليمع اللحق 

  عإتارةعالثر اتع رامعالايقاقتعا ا را يجي عالالال عل ط يرهقعقكلقعنصعالتا  رععلرع

ح عاإلقليمع  ع ك ياعق اهعاأللني عالتاخلي ع حراهعالخقرج عت اع تخلعلركايعقعكلقعأاع

ريمي علإلقليمعالح ع  ع ضععتا  رع ق انياعخقص عرهعقع حطهع  عللقرا عالالطقتعال ش

 ال نفيذي ع الطضقبي عقع أرنقءعاإلقليمعلهمعقضقؤهمع لحقكلهمعاللا طل عقع العيح عللالط ع

اللركاي علالحط عأ علتاهل عأ عاع طقلعأ علحقكل عأيععراق عقعخقرجعنطق عإقليلهع
3

 

رلعيح علالط عا قليمع متيلعالطقن اعا  حقتيعتاخلعحت تعا قليمع  عحقل ع ج تع نققضعأ ع

رينهع رياعققن اعا قليمعرخص صعلاأل ع ع تخلع  عا خ صقصقتعالحصري ع مقرضع

للالطقتعا  حقتي ع.
4

 

ولكن االشكال الذي تواجهه الفٌدرالٌة فً العراق هو أن األقالٌم ؼٌر موجودة باستثناء اقلٌم 

ل االحتالل كردستان الذي كان نواة الفٌدرالٌة بحكم اللؽة والقومٌة وتثبته الحكم الذاتً منذ ما قب

، لكنه أصبح الٌوم دولة شبه مستقلة لتمتعه بكافة خصابص أي دولة إضافة المتالكه جٌشا 

 إقلٌمٌا .
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 الفرع الثاني : مبررات ومواقف الخيار الفيدرالي في العراق 

المبررات : توجد عدة أسباب تبرر اعتماد الفٌدرالٌة كخٌار استراتٌجً لبناء نظام سٌاسً  -أ

 إلدارة التنوع فً العراق وتتمثل فٌما ٌلً :فاعل ، و

تنوع المجتمع العراقً : حٌث أن المجتمع العراقً ال ٌمثل طٌفا ثقافٌا واحدا بل هو عبارة  -0

عن فسٌفساء متعددة األلوان 
1
وقد تؤكدت هذه الحقٌقة فً اإلحصاءات المتكررة للسكان حسب  

 ما أوردنا سابقا .

 بٌن المكونات العراقٌة :وجود االستقطاب الثقافً  -5

تتمٌز مكونات المجتمع العراقً بوجود درجة عالٌة من االستقطاب الذاتً والرؼبة فً تؤكٌد 

الهوٌة الخاصة لكل منها وعدم حصول حرب أهلٌة شاملة تإكد هذا االستقطاب ٌعود طبعا إلى 

حالة االستقطاب  سطوة السلطة المركزٌة وانكارها العلنً للحقابق إال أن هذه السلطة عمقت

ورسختها وعزلت المكونات العراقٌة عن بعضها لتبدو على شكل جزر ثقافٌة منؽلقة على 

الذات فولد ذلك انعدام الثقة بٌن هذه المكونات وازدٌاد حالة التوتر 
2
. 

 موقؾ الطوابؾ الرشٌسٌة فً العراق من النظام الفٌدٌرالً : -ب

نة داخل اللجنة الدستورٌة هم من أشد المعارضٌن موقؾ العرب السنة : ممثلً العرب الس -0

 للنظام الفٌدٌرالً فً العراق بحجة أنه ٌهدد وحدة العراق ولكن األسباب 

الحقٌقٌة وراء رفض النظام الفٌدٌرالً هً : 
3

 

المناطق السنٌة العربٌة هً مناطق فقٌرة نسبٌا حٌث تتواجد منابع النفط أكثرها فً المناطق  -0

ردٌة وحتى من ناحٌة االمن الؽذابً فإن المناطق السنٌة أكثرها مناطق صحراوٌة الشٌعٌة والك

أو شبه صحراوٌة تفتقر إلى موارد المٌاه ما عدا الشرٌطٌن المحاذٌٌن لنهري دجلة والفرات ، 

لذلك فً حالة تشكٌل والٌة فٌدٌرالٌة سنٌة فإن هذه الوالٌة ستضطر إلى االعتماد اقتصادٌا على 

 لشٌعٌة والكردٌة مما ٌجعلها عرضة لإلستفزاز .الوالٌات ا

انتشار السنة العرب ال ٌقتصر فقط على المناطق السنٌة بل ٌمتد إلى الجنوب الشٌعً وحتى  -5

من  %61إلى كردستان فمثال نسبة السنة فً بعض المناطق الجنوبٌة كالبصرة تصل إلى 

ب فهناك خطر على وجود السنة السكان فً حالة تكوٌن والٌة أو والٌات شٌعٌة فً الجنو

كطابفة فً هذه المناطق أو ربما ٌإدي هذا إلى نزوح جماعً للسنة من هذه المناطق ، وهذا ما 

 ال تستطٌع المناطق السنٌة استٌعابه .
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الدول العربٌة المجاورة للعراق وتركٌا هً كلها دول ذات أكثرٌة سنٌة ال ترؼب أكثرها  -4

عراق ولذلك ٌؤتً موقؾ السنة الرافض للفٌدرالٌة تجاوبا مع مواقؾ فً النظام الفٌدرالً فً ال

 هذه الدول من الفٌدٌرالٌة .

الموقؾ الشٌعً : إن موقؾ الشٌعة مع النظام الفٌدٌرالً ٌتؤرجح ما بٌن المإٌد والمعارض 

وٌعود هذا الموقؾ إلى العوامل التالٌة : 
1

 

جاوز األكثرٌة المطلقة ولهذا فحسبهم ٌحق لهم الشٌعة ٌتمتعون بالتفوق العددي فً العراق ٌت -0

حكم البالد فً كل االحوال سواء كان العراق دولة فٌدرالٌة أو مركزٌة ولكنهم ٌفضلون 

النموذج المركزي على الفٌدرالً ألن النظام المركزي سوؾ ٌزٌد من نفوذهم فً كافة مناطق 

العراق كالمناطق كالمناطق السنٌة والكردٌة أٌضا 
2

 

قطة ضعؾ المناطق الشٌعٌة هً افتقارها إلى مصادر المٌاه الذاتٌة حٌث معدالت هطول ن -5

االمطار منخفضة جدا وأن األكراد والسنة ٌتحكمون فً مصادر المٌاه التً تمد الجنوب بالمٌاه 

كنهري دجلة والفرات وروافدهما وفً حالة تشكٌل والٌات سنٌة وكردٌة لها حق التصرؾ 

ة فإن هناك خطرا تعرض الجنوب إلى ضؽوط من قبل األكراد والسنة بمصادرها الطبٌعٌ

 ألؼراض سٌاسٌة فمثال : 

ٌستطٌع السنة استعمال مٌاه دجلة والفرات ألؼراض الري فً المناطق الصحراوٌة وتحرٌم 

الجنوب من القسم االكبر من هذه المٌاه ولذلك فإن انشاء دولة مركزٌة أو فٌدٌرالٌة ضعٌفة 

 شٌعة كؤكثرٌة ٌتحكمون فً هذه الموارد أٌضا .سوؾ ٌجعل ال

الموقؾ الكردي : ٌعتبر االكراد من أشد المتحمسٌن للنظام الفٌدٌرالً وأسباب هذا التحمس  -4

 ٌمكن تلخٌصها فً النقاط التالٌة :

وحتى سقوط النظام السابق من  0750كافح االكراد منذ تؤسٌس الدولة العراقٌة الحدٌثة عام  -0

قرٌر المصٌر والذي ٌعنً أٌضا تؤسٌس دولة قومٌة لهم ولكن الوضع الجٌوبولٌتٌكً أجل حق ت

لكردستان العراق ال ٌسمح اآلن بتشكٌل هذه الدولة ، ولذا تحاول األحزاب الكردٌة التً تمثل 

األكراد فً العراق الحصول على األقل على الحق الفٌدٌرالً لكردستان وعرضه على الشعب 

لة كردٌة أي أن والٌة إقلٌم كردستان الفٌدٌرالٌة ستكون تقلٌدا للدولة الكردٌة الكردي كبدٌل لدو

 من أكراد العراق حسب االستفتاءات ؼٌر الرسمٌة التً أجرٌت بٌنهم . % 73التً ٌرٌدها 

مطالبة األحزاب الكردٌة بالفٌدرالٌة ال تخلو من نزاعات أنانٌة ومصالح شخصٌة ، إذ أن  -5

كردٌة وخاصة قٌادات الحزبٌن الربٌسٌٌن ذاقوا طعم مرارة السلطة قٌادات األحزاب ال

واالنفراد بها والتمتع بامتٌازات اقتصادٌة هابلة وبطرق ؼٌر مشروعة ، ولهذا فإن هذه السلطة 
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واالمتٌازات ال ٌمكن االحتفاظ بها إال فً كٌان كردي فٌدرالً ال تتدخل فً شإونه الداخلٌة 

داد ، ولكن الدولة العراقٌة كدولة ذات سٌادة حسب القانون الدولً الحكومة الفٌدرالٌة فً بؽ

تضمن فً نفس الوقت حماٌتهم من تدخالت دول الجوار التً سوؾ تجهض تؤسٌس دولة 

 كردٌة فً أي وقت .

كردستان العراق تتمتع بثروات طبٌعٌة هابلة ترؼب العوابل الحاكمة فً هذا اإلقلٌم  -4

إلى أمالك شخصٌة كما فعلت مع الكثٌر من الملك العام لحد اآلن  االستٌالء علٌها وتحوٌلها

حٌث الفساد اإلداري والمالً وهذا ال ٌتم إال إذا حكمت هذه العوابل اقلٌم كردستان لوحدها كما 

هو الحال اآلن .
1

 

 الفرع الثالث : اٌجابٌات ومٌزات النظام الفٌدرالً فً العراق كآلٌة إلدارة التنوع اإلثنً:

لنظام الفٌدرالً هو عبارة عن نظام لإلدارة الالمركزٌة وهو ٌشكل القاعدة األساسٌة إن ا

لألنظمة القابمة على الفٌدٌرالٌة المبنٌة على األقالٌم أو إدارة الوالٌات فً المجتمعات 

الدٌمقراطٌة لتمٌزه بمبررات عدٌدة تساعد على إقامة حكومة تتسم بالشفافٌة واإلدارة الناجحة 

مطالب المجموعات السكانٌة الممثلة لها حسب مناطقها ووحداتها وأهم المٌزات التً لتحقٌق 

 ٌتسم بها النظام الفٌدرالً العراقً ما ٌلً : 

دعم الدٌمقراطٌة وضمان حقوق سكان الوحدات من خالل زٌادة دورهم فً المساهمة  -

ً تحولها بموجب فً إدارة مناطقهم وإٌصال حاجاتهم إلى المجالس المحلٌة المنتخبة الت

النظام الدٌمقراطً المتبع إلى سٌاسات واجراءات عملٌة بموجب خطة مناسبة بؽٌة 

 تنفٌذها .

التوازن بٌن المصلحة العامة ومصلحة المجموعات السكانٌة من خالل التعبٌر عن  -

رؼبتها فً اختٌار الممثلٌن ضمن عملٌة انتخابات دٌمقراطٌة للعمل على تلبٌة الحاجات 

ة للسكان وتقدٌم أفضل الخدمات لهم األساسٌ
2

. 

التوازن بٌن مصلحة دولة األقالٌم ومصلحة الوحدات اإلدارٌة الصؽٌرة من خالل تنظٌم  -

عالقات بٌن المستوٌات اإلدارٌة المختلفة وتقسٌم الحقوق والواجبات فٌما بٌنها 

تكامل والصالحٌات ونمط العالقة بٌن األطراؾ المعنٌة وضمن إطار من التنسٌق وال

 والتعاون بٌن المستوٌات المختلفة .

االستؽالل االمثل للموارد المحلٌة البشرٌة والطبٌعٌة والمالٌة لصالح التنمٌة المتوازنة  -

 فً المنطقة المعنٌة لكل المكونات والوحدات اإلدارٌة لإلقلٌم أو المحافظة .
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قٌة تزٌد من أهمٌة تلبٌة حاجات السكان المحلٌٌن فً كل وحدة إدارٌة وخلؾ تنمٌة حقٌ -

االقلٌم والمساهمة فً زٌادة الدخل المحلً وتحقٌق مستوى معاشً مناسب للسكان 

 موازٌة للمستوى العام للبلد .

زٌادة القدرة والسرعة والمرونة فً إتخاذ القرارات ومتابعة نتابجها لتنمٌة الوحدة  -

ٌادة قدرتها ومرونتها اإلدارٌة المعنٌة ومنح السلطة والصالحٌات لها لمساعدتها على ز

فً إتخاذ القرارات المناسبة لتحقٌق أهداؾ التنمٌة وتوفٌر الخدمات والحاجات إلى 

 سكان الوحدة او المنطقة .

إزالة بإر النزاعات والتوتر بٌن الوحدات والمجموعات السكانٌة نتٌجة ألسباب إثنٌة أو  -

السكان وأخذ آرابهم  عرقٌة أو إجتماعٌة أو اقتصادٌة أو مذهبٌة من خالل إشراك

كحلول ضامنة إلزالة تلك المشاكل من خالل المعاٌشة المٌدانٌة للواقع دون تعقٌد ودون 

تؤزم المشكلة 
1
. 

تلبٌة حاجات المجموعة السكانٌة وفق أفضلٌات تتطلب توفٌرها وتقدٌمها لسكان تلك  -

كون على دراٌة المناطق واإلدارة المنتخبة والمتمتعة بالصالحٌات والسلطات الالزمة ت

 بهذه االحتٌاجات .

استمرارٌة التنمٌة والتطور اإلقتصادي واالجتماعً للمنطقة المعنٌة ضمن موجبات  -

استراتٌجٌة مدروسة قابمة على وضع اهداؾ وأولوٌات ٌحددها سكان المنطقة وفق 

 قاعدة المتاح من الموارد واالمكانٌات لتحقٌق المهام ضمن سٌاق التنمٌة .

موعات السكانٌة والوحدات الؽدارٌة المهمشة التً تعانً من نقص التطور تنشٌط المج -

والتنمٌة فً إطار البلد الواحد وما تسببه ذلك من مشاكل اقتصادٌة وسٌاسٌة واجتماعٌة 

، مما تتطلب الحاجة الفعلٌة فً تنشٌط اقتصادٌات هذه المناطق تنشٌط المجموعات 

لتً تعانً من نقص التطور والتنمٌة فً إطار السكانٌة والوحدات الؽدارٌة المهمشة ا

البلد الواحد وما تسببه ذلك من مشاكل اقتصادٌة وسٌاسٌة واجتماعٌة ، مما تتطلب 

 الحاجة الفعلٌة فً تنشٌط اقتصادٌات هذه المناطق .

 

 

 المطلب الثالث : التحريض على االنفصال في العراق 

  الفرع االول : جذور فكرة تقسيم العراق
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كتاب بعنوان "خنجر اسرابٌل" لمإلفه الهندي "ر.ك.كرانٌجٌا" والذي  0729شر عام تم ن

تضمن مخطط اسرابٌل لتقسٌم العراق على أن ٌبدأ التقسٌم بتشكٌل دولة كردٌة ، وفصلها ثم 

 اقتطاع دوٌلة شٌعٌة .

قدم مهندس السٌاسة األمرٌكٌة "هنري كٌسنجر" مشروعا تجدد الحدٌث عنه  0794وفً عام

ٌتضمن تقسٌم جمٌع دول المنطقة العربٌة على أسس طابفٌة ، ذلك فٌما كانت مجلة  0734م عا

خطط اسرابٌل لتقسٌم العراق ، واعتبرت  0735فٌفري  06كٌفونٌم االسرابٌلٌة قد نشرت فً 

المجلة أن العراق أشد خطرا على اسرابٌل من بقٌة الدول وأكدت أن أفضل طرٌقة لتمزٌقه هو 

 الدموي بٌن مكوناته. إثارة الصراع

ولكن ٌعتقد معظم الباحثٌن أن اإلرهاصات األولى لتقسٌم العراق قد بدأت عندما قرر مجلس 

االمن بضؽط أمرٌكً بتحدٌد مناطق حظر الطٌران تحت عنوان حماٌة الشٌعة واألكراد فً 

ٌخ الجنوب والشمال فً التسعٌنات من القرن الماضً مع حرص اإلعالم االمرٌكً على ترس

عبارة حماٌة االكراد والشٌعة 
1
وقبل حرب عاصفة الصحراء مطلع التسعٌنات دعا أستاذ  

القانون األمرٌكً والمستشار فً البٌت االبٌض "آالن توبول" من خالل موقع الكترونً تابع 

دولة ولٌست  074للجٌش األمرٌكً إلى اإلسراع بتقسٌم العراق قابال أن عددا دول العالم حالٌا 

 دوٌالت ناتجة من تقسٌم العراق . 4فً إشارة إلى  072إذا أصبحت  مشكلة

أن االستراتٌجٌة األمرٌكٌة بعٌدة المدى  5115بٌنما نشر مركز "ستراتفور " للدراسات سنة 

التً تعقب ؼزو الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة للعراق هً تقسٌم البلد إلى ثالث مناطق منفصلة ، 

إلى األردن ومنطقة كردٌة ضمنها الموصل وكركوك ، ومنطقة منطقة سنٌة فً الوسط تنضم 

 شٌعٌة فً الجنوب تنضم إلى الكوٌت أو إٌران .

، ذكرت صحٌفة "ٌدٌعوت أحرونوت" االسرابٌلٌة  5114وقبل الؽزو األمرٌكً للعراق سنة 

 أن أحد أهداؾ ؼزو العراق ، اقتطاع المحافظات السنٌة وضمها إلى األردن ، ثم عاد لتكرار

األمر نفسه الخبٌر االسرابٌلً لشإون االرهاب "اٌهود سبرٌنزاك " فً حدٌق للتلفزٌون 

" الذي قال أن مشروع تشكٌل المملكة األردنٌة الهاشمٌة  5115نوفمبر  56الروسً فً 

المتحدة ٌقؾ وراءه "دٌك تشٌنً" و"بول وولفوفٌتز " 
2
، هذا المخطط هو ما ترجم بعدها فً  

بدعم أمرٌكً الذي منح حق تقرٌر المصٌر لالكراد وحق تشكٌل االقالٌم ؼٌر الدستور العراقً 

اإلدارٌة فً إطار دولة فٌدٌرالٌة لتستكمل حلقات المشروع بعدها بموافقة الكونؽرس األمرٌكً 

لخطة ؼٌر ملزمة لتقسٌم العراق إلى ثالثة أقالٌم ، قدمها  5119وإقرار مجلس الشٌوخ فً 

لذي كان وقتها ٌشؽل منصب ربٌس لجنة العالقات الخارجٌة فً مجلس السٌناتور جوباٌدن ، ا

 الشٌوخ ، ثم أصبح ناببا للربٌس والمسإول المباشر عن الملؾ العراقً .

                                                           
1
 15/15/5102، األهرام الٌومًمحمد عبد القادر ، تقسٌم العراق بٌن التخطٌط والتنفٌذ ،  

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx/serial=1435599&eid=5303  
2
 نفس المرجع . 
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ٌوفر األرض الخصبة لزرع بذور  5112وٌعتبر إقرار قانون األقالٌم فً الستور العراقً لعام 

اثنٌة تعتمد المذهب والدٌانة ركابز أساسٌة فً التقسٌم والذهاب باتجاه أقالٌم ذات صبؽة طابفٌة 

 كٌنونة وجودها .

 الفرع الثانً :إنشاء األقالٌم كدعم لفكرة التقسٌم :

الحرٌة للمحافظات بإنشاء أقالٌم  5112لقد منح الدستور العراقً الذي صوت علٌه الشعب عام 

كن جوبه مشروع األقالٌم مستقلة تتمتع بامتٌازات كبٌرة بعٌدا عن رقابة السلطة المركزٌة ول

برفض شعبً من قبل ؼالبٌة المكونات السنٌة والشٌعٌة النه ٌسعى إلى تقسٌم البالد على أسس 

 طابفٌة وعرقٌة .

( 007وقد حدد الدستور اجراءات إلنشاء األقالٌم فً المادة )
1
عن طرٌق طلب ٌقدم إلى  

الناخبٌن فً المحافظة مجلس الوزراء من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو طلب من عشر 

التً تروم تكوٌن اإلقلٌم وكفل لإلقلٌم أن ٌضع دستورا ٌحدد هٌكل سلطاته وصالحٌاته وآلٌات 

ممارسة تلك الصالحٌات ، وتخصٌص حصة عادلة من اإلٌرادات المحصلة إتحادٌا ، تكفً 

، ونسبة  للقٌام باالعباء والمسإولٌات مع األخذ بعٌن اإلعتبار موارد المحافظة وحاجاتها

 السكان فٌها .

 وقد طرح جوباٌدن فكرة انشاء ثالثة أقالٌم مذهبٌة وعرقٌة حٌث أن :

 . ًمحافظات الوسط والجنوب تمثل اإلقلٌم الشٌع 

 . ًوالمحافظات الؽربٌة تمثل اإلقلٌم السن 

 . والمحافظات الكردٌة تمثل اإلقلٌم الكردي 

مما أثار حفٌظة أؼلب المكونات السٌاسٌة حٌنها 
2
، و أول شخص طرح فكرة تؤسٌس إقلٌم  

هو الزعٌم عبد العزٌز الحكٌم ولكن الدعوة لم تلق أي ترحٌب فً 5114الوسط والجنوب عام 

تلك الفترة 
3
 . 

أما عضو "التحالؾ الوطنً" عبد السالم المالكً ٌقول : "أن محافظات الوسط والجنوب ٌرتكز 

رتبط بعدة دول وتمتلك موانا وسٌاحة دٌنٌة ، علٌها اقتصاد البلد النها تحتوي على النفط وت

واجه تحدٌات كبٌرة بعد تزاٌد الخالفات السٌاسٌة  5114كما أن الوضع السٌاسً بعد عام 

وانهٌار الوضع األمنً وتنامً دور القوى المتطرفة هو ما أجل إعالن تؤسٌس اقلٌم الوسط 

 والجنوب الذي ٌضم عشر محافظات .

                                                           
1
 ( من الدستور العراقً 007المادة ) 
2
 .51، ص  5114،  0525، العدد  صحٌفة المحررأمل الشرقً ، "باٌدن وبلفور وبٌكو" ، التقسٌم ،  
3
 . 03، ص  5102جوٌلٌة  09، 329، العدد  الخلٌج الجدٌدزٌدان ، االقالٌم فً العراق ، شرعنة التقسٌم ، سالم  



 

 

رة ستلجؤ وحدها إلى إعالن اقلٌم مستقل ألنها عانت خالل الفترة وٌضٌؾ أن : محافظة البص

من االٌرادات النفطٌة الداخلة الى البلدمن   %3254الماضٌة التهمٌش واإلقصاء وخصوصا أن 

وتفتقر ؼلى البنى  % 41مصافً البصرة ، باإلضافة إلى أن البصرة تعانً نسبة فقر بنحو 

 التحتٌة .

روع إقلٌم البصرة بتنفٌذ االجراءات الرسمٌة إلقامته من خالل وقد بدأ القابمون على مش

حصولهم على تواقٌع عشر أبنابها كما أقر الدستور ، كما أن الحركات السٌاسٌة فً البصرة 

نظمت وفودا لزٌارة الزعامات الدٌنٌة والسٌاسٌة فً بؽداد والنجؾ بؽٌة الحصول على تؤٌٌدها 

 فً إقامة إقلٌم البصرة .

أبناء المحافظات الؽربٌة ) األنبار ، صالح الدٌن ، دبالً نٌنوي ( شعار تؤسٌس "  وقد رفع

بعد إلقاء القبض على  5105إقلٌم السنة " على نحو اساسً خالل تظاهراتهم التً انطلقت عام 

 فرٌق حماٌة وزٌر المالٌة رافع العٌساوي ، وأحمد العلوانً ، وعلً حاتم سلٌمان .

نة االقالٌم والمحافظات فً البرلمان العراقً مطشر السامرابً ، أن وهذا ما اكده عضو لج

أصبح فٌها شرخ كبٌر بسبب الشك والرٌبة التً ولدتها  5114البنٌة اإلجتماعٌة بعد عام 

الخالفات السٌاسٌة ولذلك فإن تؤسٌس االقلٌم السنً ٌعد حال لجمٌع األزمات التً حصلت فً 

الفترة الماضٌة 
1

 

رابً عضو اتحاد القوى العراقٌة ، أن انشاء األقالٌم سٌحافظ على وحدة العراق كما ٌرى السام

أدت إلى دمار المحافظات ونهب ثروات البالد ،  5114، ألن المركزٌة الشدٌدة بعد عام 

وٌشٌر إلى أن :"المحافظات السنٌة تعرضت للدمار بسبب الحرب على تنظٌم داعش ، ما 

مارها حتى لو أعلن االقلٌم السنً ، وقد أوضح أن الخالفات ٌتطلب من الحكومة المركزٌة اع

 من الدستور . 061التً ستولد بٌن المحافظات حول الحدود اإلدارٌة ستحل عن طرٌق المادة 

اما اإلقلٌم الكردي الذي أنشؤ فعلٌا خالل فترة النظام السابق وتوسعت مساحته على نحو كبٌر 

،  5114ٌإدي دورا مهما فً االحداث السٌاسٌة بعد عام  فً السنوات التً تلت التؽٌٌر فؤصبح

 وأسهم فً منع إقامة حكومة قوٌة فً بؽداد من أجل تمرٌر مصالحهم القومٌة .

وقد صرح النابب سروة عبد الواحد ، عن التحالؾ الكردستانً ، أن إنشاء االقالٌم ال ٌعنً 

ٌع المحافظات حرٌة إنشاء االقالٌم بالضرورة تقسٌم البالد على أسس طابفٌة والدستور منح جم

 ، وأن إنشاءها سٌسهم فً تطوٌر البنى التحتٌة للمحافظات كما حصل مع اقلٌم كردستان

العراق 
2
وٌشٌر إلى أن قضٌة محافظة كركوك والمناطق المتنازع علٌها ٌمكن حلها عن  

كومة االتحادٌة أو طرٌق تطبٌق مواد الدستور وجعل أبنابها ٌحددون مصٌرهم إما البقاء مع الح

 االلتحاق باقلٌم كردستان من خالل تطبٌق االستفتاء .

                                                           
1
 . 07المرجع نفسه ، ص  
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أما المحلل السٌاسً سالم ربٌعً فٌرى صعوبة إقامة هذه األقالٌم ومبرراته فً ذلك هً :
1

 

اإلقلٌم السنً : ٌرفض السنة إنشاء اقلٌمهم النهم سٌفقدون الكثٌر من االمتٌازات االقتصادٌة  -0

قهم إلى الثروات النفطٌة ، إضافة إلى أنهم سٌعلنون أنهم أقلٌة عددٌة أمام بسبب افتقاد مناط

الشٌعة وهذا ما لن ٌرضوا به ، وكذلك الشٌعة سترفض انشاء االقلٌم السنً ألنه ستترأسه 

قٌادات بعثٌة ومتطرفة وٌصبح حاضنة للمجامٌع االرهابٌة والمتطرفة ، مما ٌمثل تهدٌدا 

 لوجودهم فً العراق .

إلقلٌم الشٌعً : من الصعوبة انشاء االقلٌم الشٌعً ألن الحكومة العراقٌة بٌدهم منذ عام ا -5

، وفً حال انشاء أي محافظة اقلٌمٌا فإن ذلك سٌضعفها ، كما أن الشٌعة ٌسعون إلى  5114

 التمسك بالحكم حتى لو قدموا تنازالت إلى الكرد والسنة بشؤن موضوع تقرٌر مصٌرهم .

ردي : فهو ٌتصرؾ وكؤنه دولة مستقلة وهو تجاوز جمٌع الصالحٌات مما ولد الؽقلٌم الك -4

 مشاكل وتقاطعات كبٌرة مع الحكومة المركزٌة .

وقد بٌن أن االقلٌم الكردي ٌحمل نزعة تقسٌمه النه ٌحاول ضم مناطق عدة خارج حدوده ، مما 

ة ، كما أن قضٌة سٌشجع السنة والشٌعة على التناحر فً ما بٌنهم حول المناطق الفاصل

المناطق المتنازع علٌها ومنها محافظة كركوك ، ستإدي إلى اقتتال بٌن الطوابؾ العراقٌة إذا 

 أجري استفتاء ٌقرر مصٌرها ألنها ؼٌرت دٌموؼرافٌتها لمصلحة الكرد .

منه على أن بؽداد وحدودها البلدٌة ،  056قانون العاصمة : ٌنص الدستور العراقً فً المادة 

جمهورٌة العراق ، وتمثل بحدودها الؽدارٌة محافظة بؽداد، وتضٌؾ المادة فً بندها  عاصمة

الثانً "ٌنظم وضع العاصمة بقانون" مإكدة على أنه ال ٌجوز للعاصمة أن تنظم إلقلٌم 
2
. 

 

 الفرع الثالث : الخارطة المتوقعة لتقسيم العراق .

االقالٌم وطبقا للدستور العراقً فهذا إذا افترضنا أن العراق سٌقسم إلى عدد من الدوٌالت و

جابز خاصة مع حصول إقلٌم كردستان العراق علٌه ، وإقامة إقلٌم كردي داخل الفٌدٌرالٌة ، 

حٌث أكد الدستور على امكانٌة إقامة نظام فٌدٌرالً ومبدأ الالمركزٌة اإلدارٌة وتنشٌط دور 

والمحتملة التقسٌم على النحو التالً :  اإلدارات المحلٌة ، وهو ما ٌجعلنا نرسم خارطة المتوقعة
3

 

                                                           
1
 . الساعة التاسعة مساء.03/14/5104، ٌوم قناة العربية،، حصة سالم الربٌعً ، مقابلة تلفزٌونٌة  
2
 سابق .سالم زٌدان ، المرجع ال 
3
 17/15/5102، مروة وحٌد ، " سٌنارٌوهات األزمة العراقٌة من التقسٌم إلى رحٌل المالكً "  
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إقامة إقلٌم سنً : ٌبدأ من محافظة دٌالً فً الشرق وثالح الدٌن وانتهاء باالنبار فً الؽرب  -0

، وهو اإلقلٌم الذي زادت من فرص وجوده سٌطرة "داعش " على عدد من المدن العراقٌة 

ر ، عالوة على سٌطرة داعش على بدأتها بمدٌنة الموصل ، ثم تكرٌت وصوال للقابم وتلعف

المرافق الحٌوٌة فً المدن على عدد كبٌر من أسلحة القوات العراقٌة حتى أصبحت على 

مشارؾ العاصمة بؽداد ، كما استؽلت داعش شعور أهالً هذه المنطقة بالتهمٌش واإلقصاء 

كة ، لٌُشّن العدٌد من باإلضافة إلى استؽالل التنظٌم التوتر القابم بٌن القوات المركزٌة والبٌشمر

الهجمات على طول الخط المتنازع علٌه بٌن العرب واألكراد شمال العراق ، حتى استطاعت 

القوات الكردٌة إحكام السٌطرة على مدٌنة كركوك وتؤمٌنها من داعش ، عالوة على مناطق 

ستان جوالء وخابفٌن وهو ما دفع بوزٌر الخارجٌة االمرٌكً جون كٌري خالل زٌارته لكرد

العراق ، لحث القٌادات السٌاسٌة فً اإلقلٌم ، على عدم االنسحاب من العملٌة السٌاسٌة فً 

بؽداد ، بل والمشاركة فً الحكومة الجدٌدة فً بؽداد ، والسعً لتولً مناصب رفٌعة تتٌح لها 

 المشاركة فً القرارات المتعلقة بالثروة النفطٌة .

 لتقسٌم لإلقلٌم السنً ٌمكن أن نحددها فٌما ٌلً :ولكن هناك عدة عوابق تمنع سٌنارٌو ا

عدم وجود تماسك سٌاسً بٌن الفصابل السنٌة المختلفة وبٌنها وبٌن تنظٌم داعش وهو ما  -0

ظهر فً إعالن أسامة النجٌفً زعٌم كتلة متحدون وربٌس البرلمان ، وقوفه ضد تنظٌم الدولة 

كفٌري والدعوة ؼلى الفصل بٌن الحراك ومنهجه الت -داعش–االسالمٌة فً العراق والشام 

الشعبً الذي تشهده المحافظات الؽربٌة منذ عامٌن وبٌن تنظٌم داعش وؼٌره من التنظٌمات 

التكفٌرٌة ، فكال الطرفٌن الفصابل السنٌة وداعش مختلفان فً رإٌتهما لمستقبل الدولة العراقٌة 

عراق واألردن وسورٌا خاصة فً ظل اعالن داعش عن تشكٌل دولة اسالمٌة تشمل ال

والكوٌت وفلسطٌن ، وهنا ٌمكن اإلشارة إلى تؤٌٌد ومساندة بعض الفصابل لتنظٌم داعش ومنها 

الجٌش االسالمً وجٌش المجاهدٌن فً حٌن ٌهدؾ الحراك الشعبً السنً باألساس إلى 

ن معارضة ومواجهة سٌاسات المالكً الطابفٌة دون المساس بوحدة واستقرار الدولة ومن ضم

 هذه القوى كتابب ثورة العشرٌن بقٌادة حارث الضالً ورجال الطرٌقة النقشبندٌة.

التداخل المناطقً أو ما ٌطلق علٌه المناطق المتنازع علٌها وتقاسم الموارد وكٌفٌة إدارتها  -5

 وهو ما ٌتطلب توحٌد الصؾ السنً إلنجاح اإلقلٌم على ؼرار ما ٌحدث فً إقلٌم كردستان .

شٌعً : وٌتركز فً محافظات جنوب العراق ، والوسط والبصرة ، وهو اإلقلٌم الذي اإلقلٌم ال

تتركز فٌه المزارات والعتبات الشٌعٌة المقدسة وهً األماكن الذي ٌصعب على مقاتلً داعش 

السٌطرة علٌها ، وهو ما جعل قوات المالكً تتركز فً مدٌنة سامراء ، حٌث ٌوجد بها مرقد 

علً الهادي ، اإلمام العاشر وحسن العسكري ، اإلمام الحادي عشر لدى اإلمامٌن العسكرٌٌن 

الشٌعة اإلثنً عشرٌة ، مما دفع المالكً إلى زٌارتها واإلعالن منها عن بدء عملٌات تطهٌر 

البالد من داعش عالوة على تمركز أهم الحقول النفطٌة فً البالد ، فً البصرة ومٌسان وذي 

من إجمالً اإلحتٌاطً ، وعلى  %90لجنوبٌة على ما ٌقرب من قار ، كما تحتوي المنطقة ا



 

 

الرؼم من احتماالت وفرص قٌام هذا اإلقلٌم على األرض أقوى من إقامة اإلقلٌم السنً إال أن 

هذا ٌصعب تحقٌقه فً تلك المرحلة بالتحدٌد مع ظهور انقسام واضح فً صفوؾ المكون 

عالوة على  5106نتخابات البرلمانٌة أفرٌل الشٌعً ، وهو االنقسام الذي ظهر جلٌا فً اال

تحفظ الموقؾ اإلٌرانً من هذا التقسٌم . 
1
وانعكاسات ذلك على القوى السٌاسٌة الشٌعٌة  

 العراقٌة .

إقلٌم كردستان : ٌتركز فً دهوك وأربٌل و السلمانٌة وهو اإلقلٌم الوحٌد الذي أقٌم بالفعل 

وٌعد اإلقلٌم رمزا واضحا إلمكانٌة التعاٌش واستفاد بشكل واضح من الدستور العراقً ، 

الطابفً وإن كان قد مر االقلٌم بالعدٌد من الخالفات مع الحكومة المركزٌة خاصة فٌما ٌتعلق 

بمٌزانٌة الدولة وتصدٌر النفط والؽاز مما دفع الؽقلٌم وعلى لسان ربٌسه مسعود بارزانً إلى 

ومة المركزٌة ودعوة الجماعات االسالمٌة فً التفكٌر فً إعادة النظر فً العالقات مع  الحك

االقلٌم الى االعالن عن نٌتها فً تؤسٌس الدولة الكردٌة المستقلة وهو ما ناقشه برلمان أربٌل ، 

كما أن شسٌطرة القوات البشمركٌة على العدٌد من المناطق لصد داعش ومواجهتها ، من شؤنه 

ت حول الحدود بٌن األقالٌم العراقٌة فً المدى أن  ٌفتح المجال للعدٌد من الخالفات والصراعا

المنظور خاصة فٌما ٌتعلق بمدٌنة كركوك بخط أنابٌب كردي الذي ٌنقل الخام الى تركٌا .
2

         

 المبحث الثالث: تقييم اليات ادارة التنوع االثني في حالتي السودان والعراق

العراق محاولة جادة لإلبقاء على التنوع تعتبر الٌات ادارة التنوع االثنً فً كل من السودان و

فً اطار الدولة الواحدة بل تفكٌكها الى دوٌالت ولكن العامل الخارجً  ساهم بدرجة كبٌرة 

دون بلوغ هذا الهدؾ وفً هذا المبحث سندرس مجمل هذه االلٌات دراسة تقٌٌمٌة  ومعرفة 

 ن خالل المطالب التالٌة:مدى تطبٌق هذه االلٌات على ارض الواقع فً هاتٌن الدولتٌن م

 مدى تطبٌق الدٌمقراطٌة التوافقٌة فً كل من السودان والعراق :المطلب األول

 لسودان والعراق مدى ممارسة الفٌدرالٌة فً ا الثانً:المطلب 

 االنفصال كآلٌة إلدارة التنوع اإلثنً فً السودان والعراق الثالث:المطلب 

 

  طية التوافقية في كل من السودان والعراقالمطلب األول : مدى تطبيق الديمقرا

قي ع الا تان عالكثيرعلاعالغل ضعلطتعرا  عال جرر عال  ا طي علاعقرلعالنخلعالايقاي عالمرا    

رياعالنظري ع ال طري عك نهقعللقرا عجتيتةع  عالحيقةعالايقاي عقع علرعكق  عاألصمتةعا اءع

                                                           
1
   http://edution.CNN.com/2014/07/07/worldiraqthree so why not .CNN.july 2014 Timlister ,Iraq to split in  
2
 مروة وحٌد ، المرجع السابق  

http://edution.cnn.com/2014/07/07/worldiraq


 

 

شكلتعالحك ل عالمراقي عع  طقعع3005ان خقرقتعكقنتعاق صقتي عأ عاج لقعي عأ عثطق ي عقع رمتع

رقلحكمععرعأيعك ل عايقاي عاإلنفراتع ال  للتيلطراطي عال  ا طي ع ال  ع  عظلهقعلمعيكاعرلطت 

أيعلاعن صرعان قخريقعقع لاعثمعلمع ا طعع  هليشعالك لعاألخرىعلهلقعكقاعالطرفعالل

الطقبفي عأاقاقع  عالمللي عالايقاي عاألطرافعالفقباةع شكيلعالحك ل عرارلعاع لقتعاللخقصص ع

رقلرغمعلاعال الكعالمرا عشر طعاألغلري عالررللقني عإ عأاعال  ا  عالايقا عطغرععلرع

ال  ع اجههقعللتيلطراطي ع هذهعإحتىعاللشكالتععاإلا حطق عاإلن خقر عالذيعيمتعاللميقرعالحطيط 

.   ع3002المرا عرمتعال ح لعلذيعجرىععقمع
1

   

ستور العراقً واإلتفاقات السودانٌة فً افتقادهما لصفة التمثٌلٌة ،فالدستور العراقً ٌشترك الد-

مقتدى  عنه السنة وبعض فصابل من الشٌعة)تٌار هو محصلة وفاق كردي/شٌعً ، ؼاب

الصدر ، الشٌعة ، العروبٌون( ، كما أن اتفاق السالم الجنوبً اتفاق ثنابً بٌن الحركة الشعبٌة 

ة )الدٌنكا( .بقاعدتها القبلٌ
2

 

إنعدام التوازن بٌن الجماعات الربٌسٌة المكونة للبرلمان انعكس على اتخاذ القرارات داخل  -

 البرلمان فً كال البلدٌن .

،  ًبعة الربٌسٌة وهً الحكم اإلبتالفإن تطبٌق الدٌمقراطٌة التوافقٌة ٌعنً األخذ بالقواعد االر -

مكونات األحزاب والمكونات التً تشرك فً الحكومة التمثٌل النسبً ، الفٌتو المتبادل بٌن 

الفٌدرالٌة ، ونالحظ أن كال من العراق والسودان فعال ٌطبق هذه الشروط بحٌث ٌمكن القول 

الدٌمقراطً التوافقً .فالبلدان ٌطبقان فعال  نظام الحكم فٌها قرٌب من النموذجالقول أن 

ل واسع عن السلطة المركزٌة وهما أقرب من الصٌؽة الفٌدرالٌة ، شمال العراق ٌتمتع بإستقال

 إلى الصٌؽة الكنفدرالٌة منها إلى الفٌدرالٌة .

 وهذا الوضع كان ٌنطبق على شمال السودان وجنوبه ، وٌطبق البلدان صٌؽة الحكم 

اإلبتالفً على مستوى الرباسة ولكنها لٌست مطبقة بوضوح على صعٌد التركٌب الحكومً  

 انون اإلنتخاب مبدأ النسبٌة .كما ٌطبق العراق فً ق

 5112ٌعد مجلس الحكم وقانون إدارة الدولة للمرحلة اإلنتقالٌة والدستور العارقً الدابم لعام  -

 . 5112بداٌة التؤسٌس للدٌمقراطٌة التوافقٌة فً العراق والسودان بعد اتفاقٌة نٌفاشا 

                                                           
1
 067حسن تركً عمٌر ، المرجع السابق ص  
2
 47نٌفٌن مسعد ، المرجع السابق ، ص 



 

 

التً  األسباب السودانً ٌعد منالشعب العراقً و التنوع القومً والدٌنً والمذهبً لمكونات -

كآلٌة  الجمٌع فً صنع القرارات واتخاذهادفعت لألخذ بالدٌمقراطٌة التوافقٌة لضمان مشاركة 

 01إلدارة التنوع اإلثنً .

 التً أثرت بشكل أو بآخر على بناءأفرز تطبٌق الدٌمقراطٌة التوافقٌة العدٌد من اإلشكالٌات  -

بٌن  ة الحدٌثة المعتمدة على المساواةة بوصفهما أسس بناء الدولالهوٌة الوطنٌة وتؽٌٌب المواطن

 المواطنٌن وبناء رمزٌة وطنٌة جمعٌة تخترق الوالءات واإلنتماءات المذهبٌة والدٌنٌة. 

 عمودي تإكد على الروابط االولٌة الدٌمقراطٌة التوافقٌة ذات بناء واستقطاب مجتمعً  -   

الوطنً وترمً إلى دمج الفرد فً الجماعة األولٌة دون وتعظمها على حساب الرابط الجمعً 

 52أن ٌكون له حرٌة فً اإلختٌار .

ناصر عٌمكن أن تصبح الدٌمقراطٌة التوافقٌة وسٌلة من وسابل تقسٌم المجتمع التعددي إلى  -

الوطنٌة فً كل  وة بٌن المكونات مما ٌضر بالوحدةأكثر تجانسا واستقاللٌة وهذا ٌعنً زٌادة اله

 03البلدٌن . من

الحكومة التً تنتجها الدٌمقراطٌة التوافقٌة تكون ضعٌفة وذات قرارات بطٌبة ، وقد تجمد  -  

الهٌمنة بدل ذ أن البعض ٌتبع آلٌات السٌطرة وبعض القرارات اذ واجهت معارضة كتلة ما ، إ

54.ما حصل فعال فً السودان والعراق التعاون مع الشركاء ، وهذا
 

 المحاصصةهناك عّدة تفاصٌل تمٌز حالة عن أخرى ، فقد تم تضمٌن عناصر وبطبٌعة الحال 

(  0/5112اإلثنٌة أو الدٌمقراطٌة التوافقٌة داخل اإلتفاقٌات السودانٌة المتعاقبة ) نٌروبً 

بالنص على  5112( مقابل اإلكتفاء فً دستور العراق 01/5112( ، )أسمرا 2/5112)أبوجا 

 السلطة .المساواة والتمثٌل وتداول 

أو إنخراط ؼرب السودان وشرقه بعد جنوبه فً اإلطار الفٌدرالً على حٌن ٌربط دستور  - 

 العراق إنضمام أي محافظة للفٌدرالٌة بإستثناء تحكمه مواصفات وضوابط .

 تقرٌر مصٌرهم بعد ست سنوات وخلو نص إتفاق نٌروبً على استفتاء أهل الجنوب على - 

 من أي نص مشابه .الدستور العراقً المإقت 

                                                           
1
 .549ق،صمرجع ساباكرم الحكٌم ،  
2
 .26،ص مرجع سابق امل هندي الفزعلً ، 
3
 .49،ص مرجع سابق نٌفٌن مسعد ، 
4
 .030،ص مرجع سابقحسٌن تركً عمٌر ،  



 

 

 ة واألمن )حٌث تضمن اتفاق نٌروبًالتعقٌد فً اإلتفاقٌات السودانٌة حول الثروة والسلط - 

 بروتوكوالت ( . 2على 

وما ٌمكن استخالصه أن التجربة الدٌمقراطٌة التوافقٌة فً كل من السودان والعراق ساهمت 

حدودة حاولت إرضاء جمٌع األطراؾ بدرجة متفاوتة فً الحد من النزاعات االثنٌة ، ولفترة م

، وذلك بإشراكها فً العملٌة السٌاسٌة وعدم تهمٌشها وإلؽاء صوتها وهذا ما دفع هذه 

 الجماعات إلى طلب المزٌد وعدم اإلكتفاء بالدٌمقراطٌة التوافقٌة .

 

 لسودان والعراق المطلب الثاني : مدى ممارسة الفيدرالية في ا

عراق تطبٌقات للحكم الذاتً والفٌدٌرالٌة بالمخاصصة الطابفٌة أو لقد عرؾ كل من السودان وال

( وفً الثانٌة بٌن 0734و  0795الدٌمقراطٌة التوافقٌة ، ففً األولى طبق الحكم الذاتً بٌن )

 5114( كما ان الفٌدرالٌة التوافقٌة إن جاز التعبٌر طبقت فً العراق منذ 0796-5115)

نا نكون أمام تجربتٌن متشابهتٌن ، إذ لٌس من المصادفة أن وبالتالً فإن 5112والسودان منذ 

ٌكون الفارق بٌن تطبٌق الحكم الذاتً فً السودان ونظٌره فً العراق عام واحد وهو الفارق 

 نفسه بٌن فٌدرالٌة العراق ومن بعدها السودان .

والعراقٌة  وكما تشابهت االجهزة المنبثقة عن تجربتً الحكم الذاتً فً الحالتٌن السودانٌة

بصالحٌاتهما المحدودة وضعؾ مخصصاتهما فً مٌزانٌة الدولة ، كذلك تشابهت الترتٌبات 

النابعة من تجربتً الفٌدرالٌة فٌهما ، وٌكفً أن نقارن بٌن مإسسة الرباسة الثالثٌة فً العراق 

 و السودان و إزدواجٌة اللؽة الرسمٌة فً الحالتٌن .

 ش الشعبً للتحرٌر ، وعقدة كركوك مقابل عقدة أبًٌ.و البشمركة الكردٌة مقابل الجٌ

إن تطبٌق الفٌدٌرالٌة فً كل من البلدٌن لم ٌكن طوعٌا فً البداٌة ، فالصٌؽة الفٌدرالٌة فً 

العراق طبقت فً ظل االحتالل وبدون إرادة شعبٌة فجاءت مشوهة ، حٌث أنها لم تخلق نظاما 

جد سلطة مركزٌة تتبعها أقالٌم ، لكنها أنشؤت نظاما فٌدٌرالٌا بالمعنى المتعارؾ علٌه ، حٌث تو

مركزٌا برأسٌن االول فً بؽداد واآلخر فً أربٌل ، أما فً السودان لم ترافق تجربته 

الفٌدٌرالٌة إرادة سٌاسٌة وشعبٌة كافٌة واعتمدت األطراؾ المتنازعة كل التكتٌكات السٌاسٌة 

 الواقع السودانً . الممكنة حتى ال ٌستوفً هذا الخٌار دالالته فً



 

 

كما تبقى الممارسات تختلؾ جوهرٌا عما ٌصاغ فً االتفاقٌات ولم ٌتم تملٌك هذا الخٌار  -

 للنخب وال لعامة الشعب فً كال البلدٌن .

فشل كال التجربتٌن فً إدارتهما للتنوع االثنً نظرا لؽٌاب التفاوض والحوار المجتمعً  -

 ٌعٌشها البلدان .بشؤنها مما سبب الكثٌر من األزمات التً 

لم ٌثبت فً كل من السودان والعراق أن الفٌدٌرالٌة ٌمكن أن ٌجلب معها الدٌمقراطٌة أو  -

 الرفاهٌة للبلدٌن .

 ومن أبرز عوامل التطابق العامل الخارجً متمثال فً الكٌان الصهٌونً  -

 سوء االدارة من جانب الحكومة المركزٌة للبلدٌن وتنامً عامل الهوٌة . -

النفط( حٌث هٌمنت الرأسمالٌة  –المراعً  –النفط( والسودان (المزارع -)العراق -

الطفٌلٌة التً تمثلها النخبة الحاكمة على موارد البلدٌن الثابتة والمتحولة ورسختها فً 

المركز وعملت على تهمٌش األطراؾ ، "االهوار ، األكراد فً العراق ، وجنوب 

الخرطوم( فً قمة -ان المركز )بؽدادالسودان / السودان (، بٌنما كان ٌعٌش سك

 االستهالك الحضري، وقد كان سكان الهامش ٌصارعون من أجل البقاء .

لقد لعب كال النظامٌن دورا كبٌرا فً مفاقمة األوضاع البٌبٌة لسكان الهامش بتخرٌب  -

البٌبة ، واإلبادة والقتل والتشرٌد ، والتهجٌر القسري واالستبدال باثنٌات أخرى ، وبعد 

ظهور النفط فً السودان بدأت نزاعات الموارد والهوٌة ، فكان تجفٌؾ االهوار فً 

العراق ومؤساة األكراد فً الشمال وكذلك اندالع الحروب بٌن الرعاة والمزارعٌن 

ناجمة من استهالك االرض الزراعٌة بصورة مجحفة أدت إلى تدمٌر منطقة السافانا 

قد زحفت الرمال جنوبا لتضٌق الحٌاة على الؽنٌة فً الحزام األوسط للسودان ، و

الرعاة فً الشمال وتفجر الوضع المؤساوي فً دارفور حٌث قادت السٌاسات الهدامة 

 للنظامٌن الى بروز  كل النزاعات الظاهرٌة .

اما منظمات المجتمع المدنً فً كال البلدٌن ال تملك رإٌة واضحة فً القضاٌا  -

الجوهرٌة التً تخص أوطانها 
1
. 

                                                           
1
صالح الدٌن الجورشً ، "منظمات المجتمع المدنً ومعضلة التحول الدٌمقراطً فً العالم العربً  الشبكة الدولٌة للمعلومات "  

0052-http://etudiant.com/vb/uploaded/29139  

http://etudiant.com/vb/uploaded/29139-1126
http://etudiant.com/vb/uploaded/29139-1126


 

 

دور التنوٌري من اإلعالم كان معدوما من اجل توضٌح الرإٌة حول الهدؾ من وراء ال -

 الفٌدرالٌة هو االنفصال وتجزٌا كٌانات الدول العربٌة .

كما ال ٌملك عامة الشعب فكرة حول ماهٌة الفٌدٌرالٌة وسلبٌاتها كونها مطٌة ٌستخدمها  -

 دعاة االنفصال والتقسٌم .

فً كلتا التجربتٌن فً ظل التبعٌة ألمرٌكا حٌث اتخذت  الدور العربً لم ٌكن فاعال -

معظم الدول العربٌة موقفا سلبٌا اتجاه السودان بعد موقؾ حكومة اإلنقاذ المإٌد للعراق 

بعد قٌامه بؽزو الكوٌت ، مما أدى إلى توتر عالقات السودان بؤؼلب الدول العربٌة مما 

 للفدرالٌة .فرض طوقا من العزلة على نظام االنقاذ المطبق 

كما نالحظ ان مسودة الدستور العراقً تمنح األقالٌم صالحٌات على حساب المركز  -

 أكثر بكثٌر من تجربة السودان .

فمسودة الدستور العراقً تتضمن نصا ٌتقدم فٌه القانون االقلٌمً على القانون االتحادي  -

 . (000، وفً حالة الخالؾ بٌنهما حول الصالحٌات المشتركة )المادة 

ثانٌا( أن المسودة أسست لألقالٌم -009كما ٌمكن أن نالحظ نصا مقاربا فً ) -

رابعا( -009والمحافظات ، مكاتب فً السفارات والبعثات الدٌبلوماسٌة العراقٌة )المادة 

 فً إجراء ؼٌر مسبوق على مستوى كل التجارب الفٌدٌرالٌة .

إلى أبعد مما ٌجب فً تشظٌة  إذن فالفٌدٌرالٌة التً تبناها الدستور العراقً ذهبت -

السلطة ، كما انها أسست لنظام فٌدرالً ال ٌتفق مع المفهوم النظري المعروؾ 

للفٌدرالٌة وٌكاد ٌصل فً مالمحه العامة إلى حدود الكونفدرالٌة التً تعنً االتحاد بٌن 

 دول مستقلة وذات سٌادة وهذا ما لم ٌحدث فً السودان .

 5112تور جمهورٌة السودان الفٌدٌرالً اإلنتقالً لعام ( من دس555/5ضمنت المادة ) -

إمكانٌة إجراء استفتاء شعبً الستقالل السودان بعد الفترة المإقتة ، وهً عشر سنوات 

التفاقٌة السالم 
1
حٌث تقوم حكومة السودان خالل هذه الفترة بضمان مشاركة جنوب  

 الفٌدرالً فً السودان . السودان فً السلطة وتباشر خطوات متعلقة بتطبٌق النظام

                                                           
1
 . 5112من دستور جمهورٌة السودان الفٌدرالً االنتقالً لعام  555راجع المادة  



 

 

ونظرٌا تم تضمٌن حق االنفصال )تقرٌر المصٌر لجنوب السودان( فً دستورها  -

الفٌدرالً وٌشٌر بشكل صحٌح إلى ان أحد الخٌارٌن للناخبٌن فً جنوب السودان فً 

االستفتاء المذكور هو اختٌار االنفصال عن هذه الدولة ، بالرؼم من أنه ال ٌمكن القبول 

 ل ما لم ٌوجد نص دستوري ٌمنح هذا الحق .باالنفصا

وكذلك العدالة والمساواة فً  0795أما األكراد فهم ٌحظون باعتراؾ لهوٌتهم منذ عام  -

توزٌع الخدمات على مستوى الدولة وحصول األكراد على ما لم ٌحصلوا علٌه فً أي 

 دولة مجاورة .

 في السودان والعراق تنوع اإلثني المطلب الثالث : االنفصال كآلية إلدارة ال

إن االتجاه السابد فً أدبٌات النظم السٌاسٌة المقارنة ٌشٌر إلى أن التفكك أو االنفصال ٌحدث 

لدى أقلٌة أو جماعة فً منطقة جؽرافٌة متى توفرت المحفزات المإدٌة لذلك والتً تتمثل فً 

معٌنة ، ووجودها  خمسة عوامل ربٌسٌة هً التركٌز الدٌموؼرافً للجماعة فً منطقة جؽرافٌة

فً منطقة طرفٌة وتعرضها للتمٌٌز من قبل الدولة أو الجماعة السابدة ، وعدم حصولها على 

نصٌب عادل من الثروة الوطنٌة ووجود تحرٌض من الخارج لهذه األقلٌة أو الجماعة على 

االنفصال 
1

 

ع                                                              

انتقلنا من األبعاد النظرٌة إلى الحاالت العملٌة فسنجد أن السودان خلق آلٌة االنفصال وإذا 

وخرج بدولة جدٌدة هً جنوب السودان والتً حظٌت باإلعتراؾ الدولً نظرا الستحالة 

التعاٌش السلمً بٌن الشمال والجنوب وهناك عدة أسباب أدت إلى هذا االنفصال ومنها اختالل 

ٌة ، عدم التجانس الثقافً واالجتماعً حٌث ٌوجد اختالؾ كبٌر من حٌث القٌم التركٌبة السكان

والعادات والتقالٌد والطقوس وبالرؼم من محاوالت كثٌرة داعٌة للوحدة إال أن االنفصال 

أصاب الجنوبٌٌن والشمالٌٌن بالصدمة رؼم حدوث الفرحة الظاهرٌة المفتعلة ، فلٌس هناك من 

ل الجوهري وماذا بعد ، فال ٌوجد أي مشروع مستقبلً ال لدى الدولة ٌملك اإلجابة على السإا

الولٌدة ، وال عند الدولة الناقصة المتبقٌة 
2
. 

وقد كان االنفصال وتقسٌم السودان هو الحصاد المر والحتمً لسٌاسات االقصاء والتهمٌش 

 والتعصب التً مارستها النظم الحاكمة منذ االستقالل .

                                                           
1
 .051، ص5119فإاد ابراهٌم ، الشٌعة فً السعودٌة ، بٌروت: دار الساقً،  
2
 .54لسابق ، ص حٌدر ابراهٌم علً ، المرجع ا 



 

 

لسودانٌة فً الفترة األخٌرة بعالقة عكسٌة بٌن تنامً الشعور بالتنوع وقد تمٌزت الحالة ا

والتوفٌق فً إدارته ، فقد تناقض الشعور بالوالء واالنتماء إلى دولة قومٌة موحدة فالدولة التً 

مالت للهوٌة العربٌة االسالمٌة لم تنجح فً تقرٌب أو احتواء الجماعات المختلفة ثقافٌا ، بل 

ا ، فقد برزت حركة المطالب االقلٌمٌة والجهوٌة وتطورت فكرة الهامش حدث العكس تمام

والمركز لحد االستقطاب وبعدت هذه المجموعات عن اإلندماج ، مع التؤكٌد على التماٌز 

واالختالؾ الذي وصل فً حاالت كثٌرة إلى درجة الصراع والنزاع المسلح 
1
 . 

دم وساق لكً ٌنفصل كردستان ، حٌث نجد أن أما فً الحالة العراقٌة فالمساعً الزالت على ق

األكراد قد حسموا أمرهم محو االستقالل عنم العراق فهم ٌعٌشون فً اقلٌم شبه مستقل ولهم 

 امتٌازات فً عدة مجاالت ، إضافة إلى وجود قوة عسكرٌة منظمة وهً البشمركة .

 مٌة .كما استطاعوا أن ٌعقدوا اتفاقٌات لبٌع النفط وشراكات مع دول اقلٌ

ولقد لمح مسعود برزانً ربٌس اقلٌم كردستان إلى احتمال اجراء استفتاء لالستقالل، اجتمعت 

العدٌد من المإشرات السلبٌة فً العراق تظهر امكانٌة تقسٌم العراق وتفككه فالمٌلٌشٌات 

ض المدنٌة المسلحة تعٌد نشاطها والتفجٌرات االنتقامٌة تستهدؾ المساجد السنٌة والشٌعٌة وبع

القوات العسكرٌة العراقٌة بدأت تنهار وتنقسم إلى عناصر عرقٌة وطابفٌة كما بدأت قطاعات 

الشٌعة تتذمر بشؤن عدم قدرة  –األكراد والعرب ، السنة  –عدٌدة من الطٌؾ السٌاسً العراقً 

الحكومة على التعامل مع الظلم السٌاسً واالقتصادي وبدأت تتحدث بجدٌة عن التقسٌم واآلن 

الحكومة العراقٌة فً العدٌد من االخطاء فهً تقوم بعزل السنة واحتالل مجتمعاتهم مع  تقع

تبنً نهج عسكري قاس ال ٌمٌز بٌن المحاربٌن المتطرفٌن وجمهور المدنٌٌن المسالمٌن 
2

 

ولهذا فآلٌة االنفصال فً العراق جمٌع األطراؾ تمهد لها إال أن الفٌدرالٌة تستطٌع إنقاذ 

بالرؼم من انها توفر األرضٌة الخصبة لزرع بذور التقسٌم باتجاه أقالٌم ذات  الموقؾ لحد ما

 صبؽة طابفٌة إثنٌة .

 

 خالصة الفصل الثالث :

الدٌمقراطٌة التوافقٌة كآلٌة إلدارة التنوع اإلثنً إلى حد ما فً إدارة التنوع أو أنها لم تظهر  -0

العراق وٌعود ذلك إلى التركة الثقٌلة التً  بمظهر المنقذ للتجربة الدٌمقراطٌة بشكلها العام فً

ورثتها القوى السٌاسٌة من النظام السابق حٌث العقلٌة الشمولٌة واالقصابٌة إضافة إلى عدم 

 وجود ثقافة مجتمعٌة تإمن بالدٌمقراطٌة والتعددٌة 

                                                           
1
 . 54المرجع نفسه ، ص  
2
 .5104، أكتوبر  االهرام الٌومًمحمد عبد القادر ، "تقسٌم العراق بٌن التخطٌط والتنفٌذ" ،  



 

 

تطورا الفٌدرالٌة كآلٌة إلدارة التنوع اإلثنً ، ففً العراق تعتبر نظاما سٌاسٌا حدٌثا وم -5

ٌشتمل على محاسن عدٌدة ٌمكن استثمارها بشكل صحٌح ، عندما تتهٌؤ األجواء المناسبة 

لتطبٌقه ، وبعد تجاوز المشكالت المعرقلة لتنفٌذه فالفٌدرالٌة فً كال البلدٌن نجحت بدرجات 

متفاوتة ألنها استطاعت إٌقاؾ الحروب والنزاعات ولكنه فً السودان أعطت رسالة خاطبة 

 ر صمم للشمال كوحدة واحدة والجنوب كوحدة واحدة .فالدستو

االنفصال كآلٌة إلدارة التنوع االثنً ، ٌعتبر آخر الحلول فً حال استحالة التعاٌش بٌن  -4

مكونات المجتمع المختلفة وأن وجودها معا ٌإدي إلى العنؾ وكثرة الحروب كما ٌعتبر حال 

تعددٌة االثنٌة والعرقٌة والمذهبٌة والطابفٌة فهً فاشال فً اعتقادي ألنه ال تخلو أي دولة من ال

ظاهرة طبٌعٌة تتطلب إٌجاد نظام سٌاسً مالبم ٌحقق العدل والمساواة وٌحد من الصراعات ، 

  كما أن االنفصال ٌحرض بقٌة األطٌاؾ واألقلٌات األخرى فً المجتمع للمطالبة به .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الخاتمة: 

كن دول العالم ــــالدراسة فً إطار البحث عن إجابة على اإلشكالٌة فً مدى تم اندرجت

 فً اإلبقاء على ا، وهل نجحت فً جهوده أالثنًفً إدارتها لتنوع  مبادئالعربً من إرساء 

من  انطالقامتداد فصول ثالثة ا  علىتنوع فً إطار الوحدوٌة قد تمت معالجة هذه اإلشكالٌة  ال

نتابج هذه اختبار ذا سٌتم فً إطار هاذه الخاتمة على الفرضٌات الواردة بمقدمة البحث إ

 التوصل إلٌه من نتابج مع تقدٌم أفكار بمثابة أفاق للبحث . الفرضٌات وما تم

 الفرضيات :  اختبار

 ؾاختال التنوع اإلثنً  و الل ماتم استعراضه ٌتبٌن لنا بؤنالفرضٌة األولى : من خ  

اإلدارة المثلً حٌث أن   آلٌة اختٌارالتركٌبة اإلثنٌة داخل الدول العربٌة ٌإثر سلبا على 

التركٌبة اإلثنٌة  تختلؾ أٌضا مطالب الجماعات اإلثنٌة فمنها ما ٌكون بإ ختالؾ  

لتً تخص اللؽة والدٌن ووضع العادات والقٌادات اإلثنٌة التقلٌدٌة ومنها امطالب ثقافٌة و

ٌكون مطالب سٌاسٌة تتعلق مثال باالستقالل اإلداري  أو الرؼبة فً الحصول على ما 

الب ـــالمناصب العامة أو االنفصال إلقامة كٌان سٌاسً جدٌد ومنها  ما تكون مط

لثروات عن طرٌق مراعاة مبدأ تكافإ الفرص بٌن لاقتصادٌة تتعلق با لتوزٌع العدل 

فً دولة واحدة مثلما حدث فً السودان   طالب فإذا ما اجتمعت كل هذه المالجماعات 

فإختٌار األلٌة المناسبة إلدارة مطالب هذه الجماعة وؼٌرها سٌكون صعبا وٌشوش 

 فً حالة فوضى . االدولة وٌضعه

  الفرضٌة الثانٌة :نرى أن المإسسات الوطنٌة إذا أدت وضٌفتها على قاعدة المواطنة

أن إدارتها للتنوع إدارة  لالقو عن تهمٌش مواطنٌها على أسس أثنٌة نستطٌع وابتعدت

فإقرار التنوع دستورٌا وإحترامه ٌعد من الحكمة وتعمٌم ذلك على كافة   شٌدة ،ر

المإسسات الوطنٌة ٌعد إنجازا ، ولكن تبقى المشكلة الحقٌقٌة فً الممارسة ورإٌة ذلك 

 ٌة على أرض الواقع فً المجتمعات العرب

 : نعشٌٌمكننا القول أن الدور السلبً للدولة فً إدارة التنوع اإلثنً  الفرضٌة الثالثة 

على حساب المواطنة حٌث أن التعامل  مع  الهوٌات الفرعٌة وٌزٌد تمسكها بانتماءاتها



 

 

ما أن االحتواء السلبً لها لم ـــــالجماعات اإلثنٌة بالوسابل العنٌفة لم تإت ثمارها ك

وتمسكا بؤصولها فقد عملت األنظمة السٌاسٌة العربٌة فً توظٌؾ  ظهورا ٌزدها إال

التنوع ألهداؾ سٌاسٌة معٌنة وفً أوقات محددة أٌضا ، وكذلك االعتماد فقط على 

فهذا الدور السلبً هو ما ٌجعل  االثنًكلة التنوع ــــــالصٌؽة األمنٌة فً التعامل مع مش

والعمل على تؽٌٌب شعور المواطنة لدٌها نٌاتها جماعات تفضل اإلنضواء تحت لواء إثال

. 

  : ة أفضل مٌكانٌزم  ــــــــأن نقول أن الدٌمقراطٌة التوافقٌ نال ٌمك  الفرضٌة الرابعة

فً العالم العربً وأنها المفتاح الذي ننهً من خالله المشاكل  االثنًإلدارة التنوع 

ح   أكبر مساحة للحرٌات ــــــاألثنٌة ولكن إذا ما طبق هذا النمط فإنه سٌعمل على من

والحقوق ونوع من المشاركة السٌاسٌة فً صنع القرار الذي ٌخدم مختلؾ الفبات 

بٌق الدٌمقراطٌة التوافقٌة ٌإدي إلى المكونة للمجتمعات العربٌة ، ولكن بصفة عامة فتط

إضعاؾ الهوٌة الوطنٌة وتؽٌٌب المواطنة بوصفها إحدى أسس بناء الدولة الحدٌثة 

المعتمدة على المساواة بٌن المواطنٌن وبناء رمزٌة وطنٌة فالدٌمقراطٌة التوافقٌة تعمل 

مما ٌضر بٌن المكونات وزٌادة التمسك داخل كل مكون على حدى ، على زٌادة الهوة 

 تالتماٌز ،المكونا ظاهرةٌصعد من الوطنٌة و بالوحدة 

 الفرضٌة الخامسة:

 

 

 

 

 نتائج البحث : 

  من أصعب ، المشكالت التً تتطلب تكثٌؾ الجهود  ًناألثتعتبر عملٌة إدارة التنوع

من قبل األنظمة السٌاسٌة العربٌة.. لحلها وجعلها من أولوٌاتها فً أجنداتها السٌاسٌة 



 

 

، ألنه لٌؽلو أي مجتمع من ظاهرة التنوع و التعدد فقد أصبح التجانس هو الحالة 

 ولٌس تنوع. االستثنابٌة

  اإلثنً فً مجتمعاتها وٌتجلى ذلك  رة التنوعالعربٌة فشلت فً إدا األنظمةإن بعض

التوترات اإلجتماعٌة   فً األزمات المتتالٌة فً بلد انهممات ٌتسبب ارتفاع حدة 

التً تهدد السلم الوطنً بشكل عام فلم ٌنجح التعامل الصهروي مع الجماعات 

تعامل سواء أكان سلمً أو ال سلمً ففً ضل ؼٌاب مفهوم المواطنة اإلثنٌة وال أي 

 لم تستطع بعض الدول العربٌة إرساء مبادئ واضحة لملؾ إدارة التنوع اإلثنً 

  ًاعتمدت الدول العربٌة مجموعة من اآللٌات المختلفة اإلدارة التنوع المتمثلة ف

ن آللٌات المختلفة مما أوى المناورة  السٌاسٌة الصهر اإلجتماعً والتسلط وؼٌرها م

 إستراتٌجٌات واضحة إلدارة التنوع .إلى عدم وجود 

  الدٌمقراطٌة التكاملٌة المبنٌة على مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون بدون تمٌٌز

 بٌن الجماعات األثنٌة تعتبر هً الحل لإلبقاء على التنوع على فً إطار الوحدوٌة .

 امعة لكً ترتفع الجماعات  اإلثنٌة من دوابرها التقلٌدٌة التؤكٌد على المواطنة الج

تحسنة المواطنة فً الواقع وكٌاناتها  الذاتٌة إلى مستوى المواطنة الجامعة ومن أجل 

على القانون أن ٌعامل الجمٌع على قدم المساواة بصرؾ النضر على إنتها أتهم 

 اإلثنٌة .

  إدارة التنوع فً العالم  العربً وذلك وجود أثر للعامل الخارجً .. المسبب لفشل

 لجعل المنطقة العربٌة لإرة توثر وصراعات .

 فاق البحث : آ 

  تنا ولنا فً البحث مجموعة من اآللٌات اإلدارة التنوع اإلثنً فً المجتمعات العربٌة

،بالرؼم من نجاح بعض اآللٌات مثل  وتعمقنا فً صعوبة إٌجاد آلٌة ناجحة 

لٌات فً مجال إدارة التنوع ، المجتمعات الؽربٌة فمجموعة هذه اآلالفٌدرالٌة فً 

 ح المجال أمام دراسات أخرى مثل :ٌفت

 العربً بعد ثورات الربٌع العربً المطالبة بالفٌدرالٌة  فً العالم 

  ًالتقسٌمات الطابفٌة دراسة مستقبلٌة. باعتمادالخرٌطة الجدٌدة للعالم العرب 

 مل مع الجماعات اإلثنٌة.الصٌؽة األمنٌة فً التعا 
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 الممخص بالمغة العربية :

مف  العالـ العربي التي تعد دكؿ ثني فيادارة التنكع اال مسألة تنطمؽ الدراسة مف
 ,عية عمييا كالعمؿ عمى ايجاد حمكؿ ليار حقائؽ الكاقع التي يجب تقبميا كاضفاء الش

باعتبارىا دكال حاكلت تجاىؿ الجماعات  لمعالجتيا آليات كاضحةفي ظؿ غياب 
 أف تثبت كجكدىااستطاعت  الجماعاتكلكف ىذه  .االثنية المككنة لمجتمعاتيا 

كظيرت لمعمف كقكة في ظؿ اخفاؽ النظـ السياسية العربية في تقديـ حمكؿ لمشكمة 
 ياالعربية تجاى السياسية االثنية كاستمرار الممارسات الخاطئة لبعض النظـاألقميات 

 رغبة في التغيير .إبداء أية دكف 

 كمف ىذا المنطمؽ تطرح الدراسة تساؤال رئيسيا : 

عمكما كدكلتي السكداف كالعراؽ خصكصا مف تمكنت الدكؿ العربية  إلى أم مدل
 ؟الباردة نياية الحرب  ذمن لجماعاتيا اإلثنية ثنيإلا معالجتيا مسألة التنكع

 ة  كضعنا مجمكعة مف الفرضياتكلمحاكلة االجابة عمى ىذه االشكالي

 ، الفرضية االكلى: كمما تنكعت التركيبة اإلثنية داخؿ الدكؿ العربية 

 كمما أثر ذلؾ سمبا عمى إختيار آلية اإلدارة المثمى .

الفرضية الثانية : كمما أدت المؤسسات العمكمية كظيفتيا عمى قاعدة المكاطنة 

اإلثنية في الدكؿ العربية عمكما كدكلتي الجامعة مبتعدة عف انتماءات المكاطنيف 

السكداف كالعراؽ خصكصا, كمما أدل ذلؾ إلى إدارة رشيدة لمتنكع اإلثني داخؿ الدكلة 

الفرضية الثالثة : الدكر السمبي لمدكلة في إدارة التنكع اإلثني في كؿ مف  العربية. أما



 

 

ءاتيا العرقية عمى السكداف كالعراؽ ينعش اليكيات الفرعية كيزيد تماسكيا بانتما

 حساب المكاطنة .

الفرضية الرابعة : تعتبر الديمقراطية التكافقية أفضؿ ميكانيـز إلدارة التنكع اإلثني في 

 العالـ العربي عمكما كدكلتي السكداف كالعراؽ خصكصا .

الفرضية الخامسة : استيراد نماذج إدارة التنكع اإلثني الناجحة مف الخارج كما في 

 داف كالعراؽ سينجح عمى الكاقع العربي .حالتي السك 

كقد اعتمدنا المقاربة المنيجية المتككنة مف المنيد التاريخي كارتأينا استخداـ ىذا  

اية الحرب الباردة المنيد لفيـ ماضي كحاضر التنكع اإلثني في العالـ العربي منذ ني

شؼ عف العبلقات فيذا المنيد يقدـ لنا المادة التاريخية التي تك .كآليات إدارتو

كمف  ,كالعكامؿ التي ساىمت في تشكيؿ الظاىرة كارتباطيا بظركؼ أك كقائع معينة

ىنا فإف أىميتو تستند إلى فرضية مؤداىا أف معرفة الماضي تؤدم بنا إلى معرفة 

الحاضر كالتنبؤ بالمستقبؿ, فالتاريخ ترجمة لحياة الشعكب .كمنيد دراسة حالة كىك 

ى جمع البيانات العممية المختمفة بأية كاحدة سكاء أكانت فردا المنيد الذم يتجو عم

أك مؤسسة أك  نظاما اجتماعيا أك مجتمعا محميا أك عاما , كىك يقـك عمى أساس 

التعمؽ في دراسة مرحمة معينة مف تاريخ الكحدة أك دراسة جميع المراحؿ التي مرت 

حدة الكطنية المدركسة كذلؾ بقصد الكصكؿ إلى تعميمات عممية متعمقة بالك ,بو 

كيغيرىا مف الكحدات المشابية ليا , كفي ىذه الدراسة تطرقنا إلى حالة  كؿ مف 



 

 

يعتمد عمى المنطؽ الذم السكداف كالعراؽ .باإلضافة الى المنيد اإلحصائي 

فإف استخدامو في دراسة الظكاىر السياسية يساعد عمى  ,الرياضي الدقيؽ النتائد

إعطاء الصيغة العممية لمدراسات السياسية , كقد استخدمنا ىذا المنيد في الكثير مف 

كذلؾ مف أجؿ استقراء كاستنباط كاقع التنكع  المنيد االستقرائيك محطات الدراسة .

كؿ في إدارتو بالطريقة اإلثني في العالـ العربي كالمدل الذم كصمت إليو ىذه الد

المقاربة البنائية  بيدؼ كقد كظفنا السميمة كآثار ىذه اإلدارة عمى الجماعات اإلثنية .

الكشؼ كتفسير الجكانب المتعددة لظاىرة إدارة التنكع اإلثني في العالـ العربي 

كمنطمؽ لحؿ مشكمة إدارة التي استخدمنا ركائزىا  المقاربة الكظيفيةك كاإلحاطة بيا .

 التنكع االثني . 

ا إلى ثبلثة فصكؿ حيث يتناكؿ الفصؿ األكؿ اإلطار المفاىيمي اىقسمنفالدراسة أما 

كالنظرم إلدارة التنكع اإلثني في العالـ العربي, كىك بدكره ينقسـ إلى ثبلثة مباحث ك 

المبحث األكؿ خصصناه لمدراسة المفاىيمية إلدارة التنكع اإلثني, كالمبحث الثاني 

عمى طبيعة كخصكصية التنكع اإلثني في العالـ العربي كمحاكلة لمفيـ ينطكم 

 كالتفسير, أما المبحث الثالث فيتناكؿ المقاربات النظرية إلدارة التنكع اإلثني .

كفي الفصؿ الثاني فقد تطرقنا إلى إدارة التنكع اإلثني في العالـ العربي بيف متطمبات 

المبحث األكؿ عف كيفية تصاعد الكعي الداخؿ كضغكطات الخارج , فتحدثنا في 

اإلثني في العالـ العربي كتفاعبلت األنظمة السياسية معو , كفي المبحث الثاني 



 

 

تكممنا عف اآلليات المتبعة إلدارة التنكع اإلثني في العالـ العربي كأثر ثكرات الربيع 

كالمسبب لتغير  العربي في فعاليتيا , باعتبارىا الحدث األىـ منذ نياية الحرب الباردة

ذىنية النظـ العربية في إدارتيا لمتنكع اإلثني .أما في الفصؿ الثالث فتطرقنا إلى 

دراسة الحالة السكدانية  كالحالة العراقية في كيفية إدارتيما لمتنكع اإلثني , كمدل 

تطبيقيما استراتيجيات ىذه اإلدارة كتدرجيما في إختيار الحمكؿ مف الديمقراطية 

 إلى الفيدرالية ثـ اإلنفصاؿ . التكافقية

 خبلؿ الدراسة كالتحميؿ تكصؿ الباحث الى النتائد التالية :كمف 

تعتبر عممية إدارة التنكع األثني مف أصعب , المشكبلت التي تتطمب تكثيؼ  -
الجيكد مف قبؿ األنظمة السياسية العربية.. لحميا كجعميا مف أكلكياتيا في 

اليخمك أم مجتمع مف ظاىرة التنكع ك التعدد فقد أجنداتيا السياسية , ألنو 
 أصبح التجانس ىك الحالة االستثنائية كليس تنكع.

إف بعض األنظمة العربية فشمت في إدارة التنكع اإلثني في مجتمعاتيا  -
كيتجمى ذلؾ في األزمات المتتالية في بمد انيا مما يتسبب بارتفاع حدة   

مـ الكطني بشكؿ عاـ فمـ ينجح التعامؿ التكترات اإلجتماعية التي تيدد الس
الصيركم مع الجماعات اإلثنية كال أم تعامؿ سكاء أكاف سممي أك ال سممي 
ففي ضؿ غياب مفيكـ المكاطنة لـ تستطع بعض الدكؿ العربية إرساء مبادئ 

 كاضحة لممؼ إدارة التنكع اإلثني 
اعتمدت الدكؿ العربية مجمكعة مف اآلليات المختمفة اإلدارة التنكع المتمثمة  -

في المناكرة  السياسية الصير اإلجتماعي كالتسمط كغيرىا مف آلليات المختمفة 
 مما أكل إلى عدـ كجكد إستراتيجيات كاضحة إلدارة التنكع .



 

 

أماـ القانكف بدكف  الديمقراطية التكاممية المبنية عمى مبدأ المكاطنة كالمساكاة -
تمييز بيف الجماعات األثنية تعتبر ىي الحؿ لئلبقاء عمى التنكع عمى في 

 إطار الكحدكية .
التأكيد عمى المكاطنة الجامعة لكي ترتفع الجماعات  اإلثنية مف دكائرىا  -

التقميدية ككياناتيا  الذاتية إلى مستكل المكاطنة الجامعة كمف أجؿ تحسنة 
قع عمى القانكف أف يعامؿ الجميع عمى قدـ المساكاة بصرؼ المكاطنة في الكا

 النضر عمى إنتيا أتيـ اإلثنية .
كجكد أثر لمعامؿ الخارجي .. المسبب لفشؿ إدارة التنكع في العالـ  العربي  -

 كصراعات كذلؾ لجعؿ المنطقة العربية لؤرة تكثر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

The study runs from the problematic tool Ethnic diversity in the Arab world that realities Lahti should accepted  to 
the legitimacy of l to find a sweet her astray absence clear strategy  to this topic problematic these countries 
tried against the ethnic groups to his society  but recent this topic has been able Alanfelt from the grip of the 
state and go to the public strongly in lost failure Arab regimes assess effective solutions to the problem  The 
minorities without change  .   

 Who this starting point proposes the two study main inquiries. Will to any extent manage the Arab countries 
from creating of principles and harmonious mechanisms for despotic ran her for the ethnic diversity since end the 
cold war in her success in the dealing with the social formed inside of Qatar her especially in Sudan and Iraq. 
And through the study and the analysis is arrival research to the next results - absence of the rational 
administration for the ethnic diversity especially in light of the democratic rule that examples administration of the 
diversity in the world Arabic limited and other than complete and may fixed practical failure countries of the Arab 
World in administration of the ethnic diversity in proof do finished from time any other concentration countries of 
the Arab World on the external conspiracy as working disassembling for her countries about road of entrance 
ethnic and this not necessary in wisdoms that there interior heritable defect makes the change in the blood and 
not in the dialogue. As for in case each of Iraq and Sudan so he is import examples of successful from outside 
and her attempt of application on land the Arabic reality .w this what led to accumulation of the problems 
consideration from her solution depended the Arab countries different mechanisms in different degree in 
administration of the diversity the evident maneuver political and the political representation   and  Temporary 
solutions .     

    

 

 

 

 

 

 

 

 


