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ــر الواقــع السياســي واإلجتماعــي العربــي عــن إحــدى أصعــب  يعب
ــوع املجتمعــي يف  ــة، فمســألة التن ــخ املنطق ــة يف تاري املراحــل االنتقالي
الوطــن العربــي أصبحــت عقبــة أمــام إكمــال مشــروع املرحلــة االنتقاليــة 
الــذي يصبــو إلرســاء الدميقراطيــة وحتقيــق اإلســتقرار السياســي 

واإلجتماعــي.

إذ تتســابق النظــم العربيــة اليــوم مــن أجــل احلفــاظ على اإلســتقرار 
والقضــاء علــى بــؤر التوتــر واالنقســام، وينطبــق هــذا التوصيــف بكثــرة 
علــى الــدول الّتــي حصلــت فيهــا موجــات التغييــر اإلجتماعــي منــذ 
نهايــة عــام 2010، إذ ال زالــت تعانــي مــن صعوبــات إعــادة إدمــاج 
العديــد مــن اإلثنيــات واجلماعــات الفرعيــة التــي مت وأدهــا لســنوات 

عديــدة مــن قبــل األنظمــة الســابقة.

فقــد يكــون مــن أبــرز مالمــح املرحلــة الراهنــة االحتقــان اإلجتماعي 
ــرز املناطــق  ــا. ومــن أب ــا أو قبلي ــا، مذهبي ــات املتنوعــة اثني يف املجتمع
الســاخنة يف الســاحة العربيــة، منطقــة املشــرق العربــي التــي تركتهــا 
ــام  ــا أم ــدة، جتعله ــات جدي ــام حتدي ــرة أم التحــوالت السياســية األخي
تعيــد التفكيــر يف اآلليــات الكفيلــة بتحويــل هــذا التنــوع إلــى عامــل قــوة 
وليــس عامــل ضعــف للدولــة لتفــادي ســيناريوهات إعــادة رســم خريطة 
نظــام سياســي  لبنــاء  املالئمــة  الظــروف  وتوليــد  العربــي،  املشــرق 

متماســك ومســتقر قــادر علــى إدمــاج اجلميــع يف وطــن موحــد.

إشــكاليات  عــن  اإلجابــة  الدراســة  هــذه  خــالل  مــن  وســنحاول 
عديــدة تتمثــل يف: مــا هــي خريطــة التنوعــات اإلثنيــة والدينيــة يف 
املشــرق العربــي؟ مــا هــي أهــم إشــكاليات التنــوع املجتمعــي بهــذه 
الــدول؟ ومــا هــي أهــم اآلليــات الفعالــة إلدارة التنــوع املجتمعــي بــدول 
ــوع  ــاء الدميقراطــي وإدارة التن ــي؟ مــا العالقــة بــن البن املشــرق العرب
املجتمعــي بــدول املشــرق العربــي؟ هــل التنــوع املجتمعــي بالضــرورة هــو 

شــقاق مجتمعــي؟ 

املقـــدمــــة
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 ـــــــــــــــــــ القسم األول ـــــــــــــــــــ
اخلطوط األساسية للدراسة:

يرجــع جتــدد احلديــث عــن التنوعــات املجتمعيــة وآثارهــا على اســتقرار النظم العربية إلــى التصعيدات 
التــي عرفتهــا املرحلــة االنتقاليــة الراهنــة، وإنــه ملــن الضــروري التحكــم يف اخلطــوط األساســية للدراســة 

مــن أجــل حتليــل وتفســير األنســاق اجلديــدة البــارزة علــى الســاحة العربيــة.

1. إدارة التنوعات املجتمعية بالوطن العربي: املفهوم واألهداف

عــرف العالــم منــذ 1988 العديــد مــن النزاعــات والصراعــات التــي لعــب فيهــا العامــل االثنــي الــدول 
الرئيســي يف اشــتعالها، حيــث أن النزاعــات اإلثنيــة تســببت يف إزهــاق قرابــة عشــرون ألــف إنســان منــذ 
1945 وال يــزال العــداد يرصــد هــذه األرقــام املخيفــة، لكــن اليــوم أضحــت األعــداد نتيجــة نزاعــات وأزمات 
داخليــة قائمــة علــى أســس إثنيــة علــى وجــه اخلصــوص وأقــرب مثــال للذهــن مجــازر الصومــال، إنقســام 

الســودان، احلــرب األهليــة يف ســوريا، العــراق، اليمــن، ليبيــا باإلضافــة للعديــد مــن الــدول العربيــة.

مفهوم إدارة التنوع املجتمعي:
تتميــز املنطقــة العربيــة بســمة مركزيــة تتمثــل يف أنــه كيــان مركــب تتنــوع فيــه االنتمــاءات والكيانــات 
multicultural�  املتعــددة األبعــاد، فهــي تصويــر واقعــي ملــا يســمى بالتنــوع املجتمعــي أو التنــوع الثقــايف

ism، وهــو يعنــي تعــدد الكيانــات اإلثنيــة، اللغويــة، الدينيــة، الثقافيــة داخــل املجتمــع الواحــد.

وقــد بــرز هــذا املصطلــح يف أواخــر الســتينات وأوائــل الســبعينات مــن القــرن العشــرين يف كل مــن كنــدا 
ــة(؛ باإلعــالن عــن حاجــة  ــة والثقافي ــر أقطــاب التنوعــات املجتمعي ــران مــن أكب ــان تعتب وأســتراليا؛ )اللت
البلديــن إلــى تبنــي هويــة متعــددة الثقافــات الســتيعاب املهاجريــن اجلــدد وتكويــن مجتمــع مســتقر متعــدد 
ــر ضــروري  ــايف أم ــوع الثق ــى أن التن ــد عل ــة والتأكي ــم األصلي ــات هوياته ــى مكون ــاظ عل ــات باحلف الثقاف

يســاعد علــى اســتقرار الدولــة. )راتانســي، 2013، ص 18(.

وقــد ســاهمت فلســفة التعايــش بــن الثقافــات إلــى وقــت مــا يف حتقيــق مســتويات عالية من اإلســتقرار 
واألمــن املجتمعــي، إال أن هــذه اآلليــة غــدت تقليديــة نظــرا لتشــابك العالقــات بــن املجتمعــات وظهــور 
ــة  ــة واللغوي ــة )الطائفي ــروز االنتمــاءات اجلزئي ــدة لب ــرة للحــدود مفســحة مســاحات جدي مجتمعــات عاب

واإلثنيــة(؛ ومحدثــة زلــزاال يف مرحلــة التغيــر االجتماعــي الراهنــة.

ونتيجــة لتصاعــد حــدة الصراعــات اإلقليميــة يف املنطقــة اليــوم حتــت وطــأة املرحلــة االنتقاليــة؛ إذ أّن 
الشــارع العربــي يعيــش تراكمــات فشــل عمليــات دمــج اإلثنيــات والهويــات املختلفــة حتــت ســلطة مركزيــة 
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يف ظــل حكــم األنظمــة الســابقة، فظاهــرة مــن هــذا النــوع تســتدعي مــن الســلطة السياســية إعــادة النظــر 
يف إدارة التنوعــات املجتمعيــة بشــكل يتــالءم مــع متطلبــات املرحلــة.

أهداف إدارة التنوع املجتمعي:
حتتــاج الســلطات السياســية والكيانــات املجتمعيــة إلــى إدارة التنــوع املجتمعــي بشــكل أكثــر فعاليــة مــن 

أجــل حتقيــق مجموعــة مــن األهــداف، والتــي ميكــن رصــد أهمهــا كمــا يلــي:

 محاربة منابع ومظاهر األفكار االنقسامية يف شتى مناحي احلياة اإلجتماعية.

 دعــم قيــم التســامح والتعــاون والتعايــش يف األجيــال الصاعــدة والتــي أثبتت يف العديد من املناســبات 
قــدرة الشــباب علــى إيجــاد مناطــق رماديــة مشــتركة للحــوار بعيــدا عــن ذهنيــة األجيــال الســابقة 

القائمــة علــى األســود واألبيــض وال مــكان فيــه للوســطية.

 بنــاء اجلماعــة الوطنيــة والعمــل مــن أجــل جتــاوز الــوالءات الضيقــة للعمــل معــا حتــت هــدف مشــترك 
وهــو ضمــان اإلســتقرار وتطويــر البلد )لكرينــي، 2013(.

ــر و اســتخدام  ــرأي و التعبي ــاد، و ال ــة االعتق ــي تشــمل حري ــة الت ــة الفردي ــن احلري ــدر م ــان ق  ضم
ــة. ــدون رقاب ــت ب اإلنترن

 حريــة األقليــات اإلثنيــة والدينيــة واألقليــات املقصيــة تاريخيــا يف ممارســة دينهــا وثقافتهــا واملشــاركة 
بشــكل متســاٍو يف احليــاة السياســية واإلجتماعيــة )داميوند، 2014(.

 احلــد مــن انتشــار ثقافــة الكراهيــة اإلثنيــة بطريقــة تســتبدل فكــر صــراع األضــداد بــن "نحــن" و 
ــة  ــة والعدال ــة والتنمي ــى الدميقراطي ــات إل ــي تشــاركي حلاجــة هــذه املجتمع ــى فكــر تفاعل "هــم" إل

ــة ومؤسســاتها. ــم املواطن وترســيخ قي

 احترام التنوع وقبول ما يترتب عليه من خالف أو اختالف يف القيم.

 تقدمي فرص متساوية للتعليم والوظائف لكافة اجلماعات. )لطفي، 2012(
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2. خريطة التنوعات اإلثنية والدينية يف الوطن العربي:

مــن املعــروف عــن املنطقــة العربيــة أنهــا مــن بــن أكثــر األقاليــم املتفتتــة إثنيــا ودينيــا ولغويــا وثقافيــا، 
وأكثرهــا عرضــة للتفتــت سياســيا كذلــك، خاصــة وأن االنتمــاءات القبليــة واإلثنيــة لعبــت دورهــا احلاســم 
يف التحــوالت الراهنــة باملنطقــة خاصــة باملشــرق العربــي إذ أن معــدل األقليــات يف الدولــة العربيــة 
الواحــدة نســبة 3.68 ٪ )عبــد احلــي، 2013، ص62( حيــث توضــح الدراســات التاريخيــة أن العــرب 
تفاعلــوا بنجاعــة مــع احمليــط اجلغــرايف بشــكل مــرن أتــاح لهــم اإلنفتــاح علــى اآلخــر والتفاعــل بــن 

الشــعوب واحلضــارات.

ومــع األحــداث البــارزة بــكل مــن اليمــن وســوريا والعــراق واحلــرب علــى التنظيــم املتطــرف املســمى 
بالدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام العابــر للحــدود واالنتمــاءات، أصبــح مــن الضــروري وضــع بعــض 
ــى تفســير ســبب  ــك يســاعد عل ــة يف املنطقــة؛ لعــل ذل ــة والديني ــات خلريطــة التنوعــات اإلثني اإلحصائي

تنامــي النزاعــات الداخليــة والتوجهــات اجلديــدة لهــذه اجلماعــات.

اجلدول )1(: التركيبة اإلثنية للدول العربية:

 التنوع اللغوي
 التنوع الطائفي التنوع الديني)عبد احلي، 2013، ص 66(

) POLLING AND ANALYSIS ,2009(

80٪ عرب

17.4 ٪ )أمازيغ – أكراد – أرمن 
– آراميون – تركمان – أتراك 
– إيرانيون – نوبيون- طوارق 
– لهجات إفريقية أخرى - 

حاميون(

 jewish virtual( 93 ٪ مسلمن
)Library, 2014

7.6٪ مسيحين ويهود وأديان 
أخرى )عبد احلي، ص 66(

90٪-87 سنة

8.8 ٪ الشيعة اإلثناعشر 
- زيديون – علويون – 

اإلسماعيليون – الدروز – 
اخلوارج

مــن خــالل اجلــدول الســابق جنــد أن نســبة املســلمن العــرب الســنة هــي التــي حتتــل حصــة األســد، 
يف حــن جنــد أن باقــي اجلماعــات حتتــل نســبا تتــراوح بــن 17 ٪ إلــى 10 ٪ وهــي نســب قليلــة مقارنــة 
بنســب الفئــة املهيمنــة، إال أن هــذه النســب غيــر متكافئــة يف كل الــدول، خاصــة وأن توزيــع األقليــات يف 
الوطــن العربــي هــو نتــاج لظلــم تاريخــي اســتعماري، حيــث لعــب املســتعمر دورا محوريــا يف إعــادة تقســيم 
ــى اجلماعــات  ــرن العشــرين عل ــه أحــداث الق ــا خلفت ــكاس مل ــة هــي انع ــة احلالي ــة اإلثني ــة. فالبني املنطق

اإلثنيــة املختلفــة أهمهــا:

- إعــادة رســم خريطــة العالــم العربــي وفقــا للمخططــات اإلســتعمارية التــي فرقــت العديــد مــن 
ــات الوحــدة  ــد خطاب ــر تزاي ــم ذات اإلنتمــاء املشــترك، إذ أن التدخــل الغربــي يف املنطقــة إث األقالي
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العربيــة حــال دون حتقيقهــا علــى أرض الواقــع، و ذلــك مــن خــالل وعــد بلفــور الــذي غــرس الكيــان 
املتواجــدة علــى  لــدى األقليــات  اإلســرائيلي يف املنطقــة باإلضافــة لنشــر األفــكار اإلنقســامية 
الســاحة العربيــة )األمازيــغ يف شــمال إفريقيــا، الــدروز والعلويــن يف ســوريا، األكــراد يف العــراق(. 

)BARAKAT,1993,p5(

- أصبحــت املنطقــة ملجــأ للعديــد مــن النازحــن والالجئــن مــن إثنيــات مختلفة عن املوجــودة باملنطقة 
)كاألرمــن، األكــراد( ممــا أبــرز الهويــات القائمــة علــى أســاس عرقي. )هالل، مســعد، 2000(

ــات اإلثنيــة  ــع الكيان - احلــرب العربيــة - اإلســرائيلية ســنة 1948 التــي شــتتت الفلســطينين )بجمي
)Minority Rights , 2012( .)والدينيــة

- احلــرب البــاردة بــن القطبــن العظميــن والنظــام العاملــي اجلديــد التــي أفــرزت جماعــات إرهابيــة 
متــارس نشــاطاتها يف املنطقــة العربيــة مســتغلة وجــود أزمــة إختــراق بــن األعلــى واألســفل.

- املرحلــة االنتقاليــة احلاليــة وتداعياتهــا حلــد الســاعة علــى النظــم العربيــة مــن احلــرب علــى تنظيــم 
الدولــة اإلســالمية يف العــراق وســوريا )داعــش( إلــى التحالفــات الدوليــة حملاربــة احلوثيــن يف 

اليمــن.

3. خصوصيــة طــرح قضيــة التنــوع املجتمعــي يف العالــم العربــي وجتلياتهــا يف 
ــة. املنطق

أخــذ التنــوع املجتمعــي أبعــاداً جديــدة يف ظــل التطــورات الداخليــة واإلقليميــة والدوليــة التــي طرأت يف 
اآلونــة األخيــرة؛ التــي أحدثــت تعقــدا يف نســق املجتمعــات وتكوينهــا، إذ أصبــح مــن الضــروري اإلعتــراف 
باإلختالفــات الثقافيــة واملجتمعيــة بــن الــدول مــن جهــة، واإلقــرار أن إســتيعاب هــذه اخلالفــات يحــول 
دون وقــوع املشــاكل السياســية مــن جهــة أخــرى. )ســليم ، 2003(، حتــى وإن ســعت معظــم النظــم - 
املســتبدة منهــا - علــى فــرض هويــة وطنيــة مــن األعلــى فإنهــا لــم تســتطع التعبيــر عــن الكينونــة احلقيقيــة 

للمجتمعــات العربيــة.

ــددة تشــّكل كل واحــدة  ــة متع ــات فرعي ــي الراهــن يصطــدم بوجــود كيان ــب للشــأن العرب إذ أن املراق
منهــا فضــاء قائًمــا بذاتــه، تتصــارع فيمــا بينهــا لتحقيــق ذاتهــا علــى حســاب اآلخــر؛ نتيجــة لفشــل مشــروع 
اإلندمــاج السياســي واإلجتماعــي الصطدامــه باجلهويــة وقــوة الــوالءات الفرعيــة، ممــا يعمــق مــن املشــاكل 
التــي متــر بهــا هــذه النظــم ويزيــد مــن الفرقــة التــي تعرفهــا هــذه املجتمعــات يف املرحلــة احلاليــة الشــائكة.

فمــن املالحــظ علــى الوضــع العربــي الســابق واحلالــي عــدم قدرة الــدول العربية على تبنــي دميقراطية 
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تعدديــة بهــدف التصالــح مــع التعدديــة املجتمعيــة العربيــة، و ذلــك عبــر صهــر اجلماعــات املقصــاة تاريخيــا 
يف بوتقــة املواطنــة واالنتمــاء الوجدانــي للوطــن املشــترك )بــن كادي ، 108، 2007(. إذ يشــير املفكــر 
العربــي عزمــي بشــارة إلــى أنــه مــن الضــروري علــى النخــب العربيــة بنــاء نظــم عربيــة قائمــة علــى 
الدميقراطيــة واملواطنــة وتعــدد الهويــات بــدال مــن تأجيــج الصراعــات اإلثنيــة والهوياتيــة )احلبيــب، 183، 
2014(؛ كمــا كان املتعــارف عليــه يف مراحــل مــا قبــل التغييــر إذ تراجعــت لــدى الشــعوب مشــاعر اإلنتمــاء 
واملواطنــة والــوالء للوطــن علــى خلفيــة إخفــاق النخــب ذات التوجهــات القوميــة يف إجنــاح مشــاريع القوميــة 
العربيــة ممــا ولــد نوعــا مــن الصدمــة لــدى الشــعوب الباحثــة عــن نضــال صــادق نابــع مــن القيــم القوميــة 
وليــس علــى املصالــح الشــخصية، وهــو مــا كان نتيجــة فشــل مشــروع الوحــدة مــا بــن ســوريا ومصــر 1961 
إضافــة للحــرب العراقيــة - اإليرانيــة )1988-1980( ليتلــوه الغــزو العراقــي علــى الكويــت 1990، ممــا وتــر 

األجــواء اإلقليميــة وهــز مشــاعر اإلنتمــاء القوميــة. )بعلبكــي، 164، 2013(.

إن هــذه التحــوالت اإليديولوجيــة أتاحــت الفرصــة لظهور الوالءات الضيقة لتشــكل القبلية والعشــائرية 
أحــد الوحــدات السياســية واإلجتماعيــة التــي متلــك ســلطة األمــر والنهــي علــى حســاب الدولــة املركزيــة 
، ويف دراســة ميدانيــة أجراهــا أحمــد جمــال ظاهــر حــول القيــم اإلجتماعيــة والسياســية التــي تكرســها 
إجتاهــات التنشــئة اإلجتماعيــة؛ )بعلبكــي، 167، 2013( وصــل إلــى سلســلة مــن أولويــات الــوالء واإلنتمــاء 
يف املجتمعــات العربيــة، حيــث جنــد أن أولويــات اإلنتمــاء يف املجتمعــات العربيــة تنطــوي يف الــوالء للقبيلــة 
أو العائلــة أوال، لتتــراوح درجــات اإلنتمــاء مــن اإلنتمــاء إلــى نفــس الديــن أو الطائفــة، ثــم اإلنتمــاء للعــرب 
ــى الوطــن آخــر درجــة يف الســلم، ممــا يشــكل  ــاء إل ــل اإلنتم ــي، ليحت ــة ذوي اللســان العرب ــون األكثري لك

تهــددا للهويــة املشــتركة والــوالء للوطــن.

إال أنــه مــن املتعــارف عليــه أن التنــوع الدينــي والطائفــي واالثنــي واللغــوي ليــس عامــال مــن عوامــل 
الشــقاق والنــزاع، لكــن يف حــال التهميــش واإلدارة الســيئة لهــذا التنــوع مــن قبــل النخــب االجتماعيــة 
وعــدم  التوتــر  مــن  جديــدة  مســتويات  ســيفرز  واالقتصاديــة  السياســية  الصراعــات  والسياســية يف 
االســتقرار. )لطفــي ، 2012(. فالكيانــات ذات اإلنتمــاءات الفرعيــة البــارزة علــى الســاحة العربيــة اليــوم، 

رسم يوضح درجات االنتامء يف الوطن العريب )بعلبيك ، 167 ، 2013 (
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قامــت علــى أعتــاب تــآكل ســيادة الــدول وزيــادة الدعــم الغربــي لهــذه الكيانــات عــن طريــق التعبئــة مــن أجل 
احلصــول علــى حقوقهــم املســلوبة حتــت حكــم األغلبيــة اإلثنيــة املغايــرة، و هــو مــا حصــل يف العــراق بعــد 
احلــرب األمريكيــة علــى نظــام صــدام حســن الســني الــذي قــام علــى أعتابــه حكــم شــيعي إســتبد باألقليــة 

الســنية مؤسســا النشــقاق عنيــف بالدولــة. )عــارف، 2014(.

كمــا أن احلــال مــع تنظيــم الدولــة اإلســالمية بالعــراق والشــام اإلرهابــي هــو نتيجــة حتميــة للتراكمــات 
املذهبيــة والطائفيــة التــي خلفتهــا حكومــة املالكــي يف العــراق ومــا خلفتــه مــن أحقــاد علــى باقــي األقليــات 
واجلماعــات اإلثنيــة املغايــرة، وهــو التنظيــم األكثــر خطــورة علــى املشــرق العربــي نتيجــة لألجنــدة الواســعة 

التــي يرصدهــا التنظيــم لالمتــداد بعيــدا عــن ســوريا والعــراق ليشــمل األردن ولبنــان. )زيــدان، 2015(.

كمــا أن األزمــة يف اليمــن نشــأت بحثــا عــن نظــام سياســي أكثــر اســتيعابا للجميــع، حيــث تكثــر الفئــات 
املهمشــة يف املجتمــع اليمنــي إضافــة لقــوة النظــام القبلــي كعقبــة أمــام حتقيــق اندمــاج اجتماعــي حقيقــي، 
إذ لعبــت النخــب احلاكمــة دورا رئيســيا يف اســتغالل تنــوع املجتمــع وجــره إلــى الصــراع مــن أجــل حتقيــق 

أهدافهــا اخلاصــة. )املغلــس، 2014(.

ــن  ــن خــالل الســماح بتكوي ــة م ــدم نحــو الدميقراطي ــان حــاول النظــام التق ــة أخــرى يف لبن ــن جه وم
األحــزاب املعبــرة عــن إهتمامــات الشــعب إال أنهــا لــم تســتطع تفكيــك التركيبيــة الطائفيــة للمجتمــع بــل 
وتشــكلت هــذه األحــزاب كذلــك علــى أســاس طائفــي، ممــا ســاهم يف تفاقــم مــن األزمــة وصّعــب الســير 

ــم. )لطفــي، 2012( ــوع املجتمعــي القائ ــة يف ظــل التن نحــو الدميقراطي
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 ـــــــــــــــــــ القسم الثاني ـــــــــــــــــــ
إدارة التنوع املجتمعي يف املراحل اإلنتقالية لدول املشرق العربي

1. حتديات التنوع املجتمعي بدور املشرق العربي يف ظل حتوالت املنطقة.

صحيــح أن التحديــات التــي تواجههــا دول املشــرق العربــي بعضهــا مرتبــط بطبيعــة املرحلــة االنتقاليــة 
بشــكل عــام، غيــر أن أبرزهــا مرتبــط باخلصوصيــة املجتمعيــة املتنوعــة لــدول املنطقــة، حيــث ميكــن رصــد 

ثــالث حتديــات رئيســية والتــي ميكــن رصدهــا بالشــكل التالــي:

  تصعيــدات أزمــة الهويــة: تشــهد العديــد مــن الــدول العربيــة حاليــا أزمــة هويــة ترجــع أســبابها إلــى 
تزايــد التباينــات العرقيــة التــي أفرزتهــا تزايــد ظواهــر التهجيــر القســري والالجئــن خاصــة باملناطــق 
الواقعــة حتــت ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العــراق وســوريا، وتداعياتــه علــى البلــدان 
ــة  ــواء األزمــات الداخلي ــد 2011 يف احت ــا بع ــة م ــد فشــل النظــم احلاكمــة ملرحل ــك بع املجــاورة، وذل
واحلفــاظ علــى احلــدود السياســية للدولــة، خاصــة يف ظــل التدعيــم املســتمر مــن املؤسســات الدوليــة 
لألقليــات يف العالــم العربــي، ممــا أضعــف صلــة الــوالءات القوميــة وتزايــد الــوالءات الطائفيــة علــى 
ــم  ــوم، أو تدعي ــرز تقســيم الســودان الي ــن يف الســودان ممــا أف ــم اإلنفصالي ــال: تدعي حســابها. مث
األكــراد يف العــراق وســوريا مــن أجــل اإلســتقالل وإقتطــاع مســاحات واســعة مــن البلديــن. ومــن 
جهــة أخــرى ســاعد بــروز منابــر جديــدة للتعبيــر عــن اإلنتمــاءات اخلاصــة والصغيــرة يف ظــل التطــور 
التكنولوجــي الدائــم )كالقنــوات التابعــة ألقليــات أو طوائــف معينــة عبــر اإلعــالم التقليــدي أو اإلعــالم 
اجلديــد بفضــل شــبكة اإلنترنــت، ممــا أتــاح الفرصــة لألقليــات للمنــاداة باإلســتقالل علــى حســاب 
تعزيــز الــوالء للوطــن املشــترك(. كمــا ســجل تراجــع كبيــر لــدور الديــن كمرجعيــة للســلوكيات يف ظــل 
تزايــد اإلشــهار الســيئ الــذي يرســله تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام، ومــا صاحبــه مــن 
أعمــال عنــف باســم الديــن والشــريعة اإلســالمية، وهــذا ليــس بجديــد علــى اإلســالماوين حيــث لعبــوا 
ســلبا بإســم الديــن يف مراحــل زمنيــة ســابقة مثــل مــا حــدث يف اجلزائــر يف التســعينات، إضافــة للمــد 

واجلــزر بــن اإلخــوان والســلطة يف مصــر علــى العديــد مــن الفتــرات الزمنيــة.

  حتــدي إعــادة تشــكيل املنطقــة العربيــة: وهــو أبــرز التحديــات اإلســتراتيجية واألمنيــة الراهنــة 
التــي تتغــذى علــى النزعــات الدينيــة والقبليــة املتطرفــة، خاصــة بعــد إنقســام الســودان ألســباب 
غيــاب العدالــة اإلجتماعيــة واملســاواة بــن املجموعــات اإلثنيــة، وهــي الظاهــرة التــي ميكــن إنتظارهــا 
يف غمــرة نشــاط تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف دول املشــرق، الــذي جعــل الشــرق األوســط أكثــر 
عرضــة لالنقســام عــن ذي قبــل يف ظــل القبضــة احلديديــة لهــذا التنظيــم املســلح واملشــبع إديولوجيــا 
بالفكــر الدينــي املتطــرف الــذي إســتطاع مــن خاللــه إحــراج العديــد مــن الــدول، ونشــر قواعــده علــى 

مســاحات واســعة بســوريا، العــراق وتطلعاتــه اإلســتراتيجية لتركيــا لبنــان واألردن.
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  حتــدي التهجيــر القســري: تعــد قضيــة الالجئــن والتهجيــر القســري الداخلــي واخلارجــي واحــدة 
مــن أبــرز القضايــا التــي تركــت صداهــا وبشــدة يف األيــام القليلــة املاضيــة علــى أوروبا خاصــة والعالم 
الغربــي ككل، خاصــة مــع اضطــرار العديــد مــن العائــالت بســوريا والعــراق للفــرار مــن بلدانهــم 
ألســباب متعــددة منهــا: احلــرب الداخليــة يف ســوريا، إمتــداد ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســالمية 
يف العــراق والشــام وطــرد األقليــات الدينيــة الكرديــة والزيديــن. فقــد قــام العديــد منهــم بعبــور 
ــد منهــم ممــن يعيشــون داخــل  ــن. أمــا العدي ــدان املجــاورة كالجئ ــة للعيــش يف البل احلــدود الوطني
حــدود بالدهــم فــال يزالــون يف تعــداد املهجريــن داخلًيــا. لكــن الغالبيــة العظمــى منهــم كالفلســطينين 
)الذيــن يعتبــرون مــن أطــول املهجريــن معانــاة( يعيشــون علــى مــدى العديــد مــن األعــوام كالجئــن يف 

.)Ferris،2009 ،ــا )عمــر بــالد أخــرى أو مهجريــن داخلًي

هــذه الظاهــرة هــي ظاهــرة ضــارة بالدولــة األصليــة والدولــة املســتقبلة علــى حــد ســواء، إذ أن كثــرة 
توافــد الالجئــن واملهجريــن علــى دول اجلــوار تضــر باإلقتصــاد والتنميــة، باإلضافــة إلــى أن معظم أوضاع 
الــدول العربيــة املســتقبلة للمهاجريــن ليســت بأحســن مــن الدولــة األصليــة، بالتالــي يعيــش الالجئــون يف 
الفقــر، واألزمــات الصحيــة باإلضافــة لســوء األوضــاع املعيشــية والبطالــة، وهــو مــا جعــل معظــم الــدول 
ترفــض إســتقبال الالجئــن املتزايــد أعدادهــم يومــا بعــد يــوم، فتركيــا جتــد نفســها عاجــزة عــن إحتــواء 
كل الالجئــن الســورين يف غيــاب املســاعدات الدوليــة الكافيــة، مــا عــدا دور اإلمــارات والســعودية واألمم 
املتحــدة. ومــن جهــة أخــرى ال تــزال باقــي الــدول العربيــة يف حتديــات ضمــان اإلســتقرار الداخلــي وليســت 

يف حاجــة إلــى املزيــد مــن املشــاكل اإلقليميــة كمصــر أو لبنــان مثــال.

إضافــة إلــى أن زعمــاء أوروبــا يعتبــرون )علــى الرغــم مــن املبــادرة األخيــرة لقبول العديد مــن الالجيئن 
الســورين بعــد أزمــة إيــالن( أنــه ليــس بحــل جــذري للمشــكلة، فاحلــل يجــب أن يكــون مــن الداخــل. إضافــة 
أن هــذا احلــل يقــوم علــى تفريــغ البلــدان مــن الســكان األصليــن وجعــل البلــد عرضــة للمزيــد مــن 

الهجومــات اخلارجيــة واإلســتعمار والضعــف.

2. اآلليات الواجب رصدها إلدارة التنوع املجتمعي بدول املشرق العربي.

حتمــل املرحلــة الراهنــة يف طياتهــا حتديــات كبيــرة، تفــرض قــدرا كبيــرا مــن اليقظــة يف التعامــل 
مــع إحداثياتهــا، فمــن الضــروري اآلن اإلعتــراف بخطــورة التنــوع املجتمعــي الســلبي؛ واإلقــرار بأهميــة 
البحــث عــن آليــات كفيلــة بــإدارة هــذا التنــوع املجتمعــي لصالــح حتقيــق الوحــدة والتكامــل عبــر حتويــل 
اجلماعــات القائمــة علــى أســس دينيــة أو قبليــة أو غيرهــا إلــى مجتمــع متجانــس ثقافيــاً، حيــث تنطلــق 
هــذه العمليــة بــاإلدارة الرشــيدة للتنــوع وحتويلــه إلــى عامــل قــوة وليــس عامــال مثبطــا ألداء النظــام 
السياســي واملجتمعــي؛ ومــن خــالل مــا ســيأتي ســنحاول عــرض أهــم هــذه اآلليــات بإيجــاز يف النقــاط 

ــة: التالي
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- اإلقــرار بالتنــوع وتبنــي مبــدأ احلــوار الســلمي، والعمــل علــى محاربــة منابــع األفــكار االنقســامية 
وحواضنهــا خاصــة اإلعالميــة والدينيــة، مــن خــالل إســتغالل الشــخصيات الكاريزميــة وكل مــن لــه 

ــة احلاكمــة. ــدى النخب ــة وكســب صوتهــا ل ــى العقــل اجلمعــي داخــل اجلماعــات الفرعي ــر عل تأثي

- العمل على حتقيق املساواة السياسية واالقتصادية والثقافية.

- ضــرورة االجتــاه إلــى الفيدراليــة والالمركزيــة ملــا ميكــن أن تعمــل عليــه مــن تدعيم للمشــاركة واإلســهام 
يف عمليــة اتخــاذ القــرار، وتعــدد مراكــزه )لطفي، 2012(

- تقــدمي فــرص متســاوية للتعليــم والوظائــف لكافــة اجلماعــات، وبنــاء نظــام قائــم علــى حكــم األكفــأ 
Meritocracy كمــا هــو معمــول بــه يف مختلــف الــدول املتنوعــة إثنيــا )كنــدا، أســتراليا، اململكــة 

املتحــدة وســنغافورة(.

- العمــل علــى حتقيــق املشــاركة لكافــة األفــراد واجلماعــات. عبــر النــداء بفلســفة بنــاء اجلماعــة الوطنية 
ذات الهــدف املشــترك وليــس مبنطــق األغلبيــة السياســية الهــادف إلكتســاب احلظــوة يف البرملانات.

- تشــجيع املبــادرات املشــتركة العابــرة لإلنتمــاءات الفرعيــة التــي تعبــر عــن املكونــات االجتماعيــة 
والسياســية والثقافيــة يف الوطــن، متجاوزيــن اإلختالفــات الصغيــرة والســعي للمصلحــة املشــتركة 
)الغربــاوي، 2013(، و تشــجيع الــزواج املختلــط اإلثنيــات multiethnic marriages لبنــاء جيــل 

ــوة. )اجلباعــي ،2014(. ــا كعامــل ق ــى إســتيعاب اإلختالفــات وتبنيه ــادر عل ــد ق جدي

ــة  ــوق املدني ــم، والتســاوي يف احلق ــة يف القي ــؤ اجلماعــات اإلثني ــز تكاف ــة و تعزي ــة حــس املواطن - تنمي
ــا. ــراد كل منه ــة بغــض النظــر عــن عــدد أف ــة والثقافي ــة واإلقتصادي والسياســية واإلجتماعي

- تقويــة منظمــات املجتمــع املدنــي يف العالــم العربــي مــن أجــل أن تلعــب دور املعــاون )Facilitator( يف 
الربــط مــا بــن اجلماعــات اإلثنيــة والنظــام احلاكــم، مــن أجــل نقــل اهتماماتهــم وتوعيتهــم بضــرورة 

االنطــواء حتــت مظلــة الوطــن املشــترك.

القيــم  تكريــس  طريــق  عــن  وخصوصياتهــا،  يتناســب  مبــا  العربيــة  السياســية  النظــم  دمقرطــة   -
ــة تشــاركية  ــي مقارب ــم، وتبن ــات ومطالبه ــوق األقلي ــراف بحق ــى اإلعت ــي تؤســس إل ــة الت الدميقراطي
والتــي أثبتــت جناعتهــا يف مختلــف التجــارب العامليــة يف التصــدي للشــروخات اإلجتماعيــة. خاصــة 
ــة النشــاطات  ــر واملشــاركة يف كاف ــع يف التعبي ــح الفرصــة للجمي ــذي يتي ــع التطــور التكنولوجــي ال م
السياســية واإلجتماعيــة، فــال ميكــن ألي مجتمــع دميقراطــي أن يتأســس علــى فكــر أحــادي يــرى يف 
ــه مــن الضــروري اإلشــارة أن  ــر أن ــه وانســجامه. غي ــًدا لوحدت ــة تهدي ــة أو أقلي ــة محلي كل خصوصي
املقاربــة التشــاركية ميكــن أن تتعــرض للتعطيــل يف حــال غيــاب الوعــي والثقافــة السياســية الراجحــة 

.)Ibrahim, 1999( .القابلــة للتأقلــم مــع التغييــر
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 ـــــــــــــــــــ القسم الثالث ـــــــــــــــــــ
مستقبل املنطقة العربية يف ظل التنوع املجتمعي

يف ظــل مــا تشــهده األنظمــة العربيــة مــن صراعــات وأزمــات داخليــة ومــا رافقــه مــن تصاعــد 
الســيناريوهات  مــن  العديــد  يحمــل  املســتقبل  يــزال  ال  والدينيــة؛  واملذهبيــة  اإلثنيــة  اخلصوصيــات 
ــك يأتــي الــكالم عــن املســتقبل يف شــكل ســيناريوهن  والتوجهــات املســتقبلية للمنطقــة املشــرقية. لذل

أساســين يحــاوالن التنبــؤ مبســتقبل املنطقــة يف ظــل التنــوع املجتمعــي.

1. تداعيات سيناريوهات اإلنفصال واإلنقسام على خريطة املشرق العربي.

ــة  ــدول املنطق ــل ل ــى أن املســتقبل يحم ــي تشــير إل ــا املشــرق العرب ــي يعرفه ــل التطــورات الت إن مجم
ســيناريوهات قامتــة حتمــل يف طياتهــا إعــادة رســم خريطــة املنطقــة واحتمــال بــروز ثــالث ســيناريوهات 

ســلبية علــى الشــكل التالــي:

  ســيناريو قيــام دولــة كردســتان: هــذا الســيناريو يعــد األقــرب للحــدوث علــى أرض الواقــع نظــرا 
للضعــف احلاصــل داخــل الدولــة العراقيــة ، إضافــة للتطــورات األخيــرة لألكــراد الذيــن يعانــون يف 
تركيــا ، ممــا يؤهلهــم للبحــث عــن الوطــن يف دولــة جديــدة حتمــي حقوقهــم و تعبــر عــن هويتهــم و 
ــات  ــا أقلي ــرون فيه ــي يعتب ــدان الت ــف البل ــدا عــن تشــرذمهم يف مختل ــة بعي ــم اجلمعي حتفــظ ثقافته
مســتضعفة )صاغيــة ، 2014(. و اجلديــر بالذكــر أن األكــراد الذيــن تفرقــوا يف العديــد مــن الــدول 
نتيجــة ظلــم تاريخــي بعــد ســقوط اإلمبراطوريــة العثمانيــة ؛ يحاولــون االســتقالل بدولــة خاصــة بهــم 
بعيــدا عــن الظلــم اإلثنــي الذيــن يعانونــه يف هاتــه الــدول احلاضنــة يف ظــل الصراعــات املســلحة مــا 

)Crane, Simon, Martini, 23,2013( . ــا ــراق و تركي ــدول خاصــة الع ــك ال ــن تل ــم و ب بينه

  ســيناريو اإلنهيــار الكامــل حلــدود العــراق: يبــرز هــذا الســيناريو خاصــة بعــد الصعــود املفاجــئ 
لتنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام، حيــث أضــر كثيــرا ببنيــة النظــام السياســي العراقــي، 
فالتنظيــم يتبنــى سياســة عنيفــة للقضــاء علــى كافــة اجلماعــات املختلفــة عنــه يف الفكــر املتطــرف 
)غيــر املســلمن، الطوائــف املختلفــة، املســلمن الســنة غيــر امللتزمــن( ســواء عــن طريــق التصفيــة 
العرقيــة أو التهجيــر القســري، خاصــة يف ظــل العجــز الدميقراطــي املصاحــب للحالــة العراقيــة مــع 
تزايــد التوتــر الطائفــي الشيعي-الســني، إضافــة لتزايــد التغلغــل اإليرانــي يف املنطقــة؛ فضــال عــن 
صــراع احلكومــة العراقيــة مــع إقليــم كردســتان، وهــي كلــه عوامــل تؤســس لتفتــت الدولــة العراقيــة مــا 
بــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة املســيطرة علــى النفــط العراقــي، إختــراق إيــران للشــيعة العراقيــة، 
و اإلنفصــال التــام إلقليــم كردســتان عــن العــراق، و مــا تبقــى مــن األرض فهــو حتــت ســيطرة تنظيــم 
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الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام اإلرهابــي. )الزيــات ، 2014(.

  ســيناريو االضطــراب والتوتــر: يرتبــط هــذا الســيناريو باخلصــوص بــكل مــن اليمــن ولبنــان، فاملجتمــع 
اليمنــي مرشــح لتعمــق االنقســامات اإلجتماعيــة وتزايــد مســتويات التدخــل اخلارجــي يف املنطقــة 
ــة تزعــزع  ــدات اجتماعي ــن ممــا سيســبب تصعي ــى احلوثي ــة للقضــاء عل ــات الدولي يف ظــل التحالف
اإلســتقرار وتعيــق املشــروعات التنمويــة وتؤســس لتعميــق الفقــر واإلضــرار باملواطــن اليمنــي مهمــا 
كانــت قبيلتــه )املغلــس ، 2014(. يف حــن ال يــزال لبنــان يف ذروة االحتقــان الطائفــي خاصــة حتــت 
تأثيــر األوضــاع اإلقليميــة يف ســوريا والعــراق بــن الشــيعة والســنة، فمــن املعــروف أن مســتقبل 
النظــام اللبنانــي مرهــون بالقوتــن الســورية والعراقيــة، ويف حالــة تــأزم الوضــع فيهمــا ســيتهدد 
ــة قــد  ــات القــوى فيــه متعلقــة باخلــارج، كمــا أن الالجئــن وانتماءاتهــم الطائفي ــد توازن اســتقرار بل

تكــون فتيــال لصــراع داخلــي علــى مســتوى أشــد )الزيــات ،2014(.

2. التنوع املجتمعي وفرص اإلندماج واإلستقرار:

صحيــح أن التنــوع املجتمعــي يف الوطــن العربــي فــرض منطــا معينــا مــن األزمــات باملنطقــة؛ خاصــة 
يف ظــل حالــة الضعــف الراهــن للــدول، كمــا أن املســتقبل ال يبــدو براقــا للعديــد مــن النظــم احلاكمــة لكــن 
ال ميكــن اإلدعــاء أنــه مــن املســتحيل إيجــاد فرصــة لتحقيــق اإلندمــاج وإســتيعاب اإلختالفــات القائمــة، 
خاصــة وأن هنــاك العديــد مــن اآلليــات الناجعــة التــي مــن املمكــن بلورتهــا لبنــاء مقومــات التعايــش 

اإلجتماعــي املشــترك لفائــدة الوحــدة الوطنيــة واحلــوار الســلمي بــن كافــة اجلماعــات.

ــدا لكــن  ــدو بعي ــذي قــد يب ــة: األمــر ال ــة التفاعلي ــا التشــاركية واملواطن ــة قوامه ــة دميقراطي ــام دول قي
ليــس مســتحيال يف حــال توافــر إرادة سياســية وخريطــة طريــق عربيــة ترســم إصالحــات واســعة سياســيا 
وإقتصاديــا وإجتماعيــة، مــع اإلبقــاء علــى عوامــل التماســك وإســتيعاب املتغيــرات الداخليــة واإلقليميــة 
تصديــا للمخططــات اخلارجيــة، ويف هــذا الســيناريو يبــدو األردن األقــرب إلــى حتقيــق مثــل هــذه املعادلــة 
يف ظــل الدعــم األمريكــي والســعودي للبــالد، إضافــة لقــدرة األردن علــى التعامــل الدبلوماســي مــع كافــة 

الالعبــن احملوريــن يف الســاحة السياســية واإلجتماعيــة علــى حــد ســواء.

3. التسويات املجتمعية وإعادة ترتيب الالعبني:

هــذا الســيناريو قــد يكــون أقــرب للحــدوث، خاصــة وأنــه يقــوم علــى فكــرة توصــل اجلماعــات اإلثنيــة 
والطائفيــة واملذهبيــة لتســويات مــع النظــم احلاكمــة ملواجهــة اخلطــر املشــترك، واملتمثــل يف خطــر تنظيــم 

الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام اإلرهابــي الــذي يهــدف لتغييــر خريطــة املنطقــة.

ومــن املمكــن القــول بــأن التحالفــات الهجينــة احلاصلــة اليــوم بــن روســيا والواليــات املتحــدة األمريكيــة 
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يف احلــرب علــى التنظيــم اإلرهابــي تعتبــر بدايــة جديــدة تدخــل يف ســياق املؤثــرات السياســية واألمنيــة 
للتفاعــالت الراهنــة يف املشــرق العربــي، حيــث يســتطيع كل مــن )التكتــل الســني لــكل مــن الســعودية + 
تركيــا( باإلضافــة )التكتــل الشــيعي لــكل مــن إيــران + العــراق + ســوريا + لبنــان(، جنبــا إلــى جنــب مــع 
ــق  ــى قطــع الطري ــر طريقــة اللعــب مــن أجــل ضمــان اإلســتقرار يف املنطقــة، والتوافــق عل ــراد لتغيي األك
أمــام التدخــل اخلارجــي، وخصوصــاً األميركي/الروســي الــذي زاد مــن تــأزم األوضــاع بــدال مــن حلهــا. 

ــح، 2015(. )صال

ومــن الضــروري القبــول ببعــض التنــازالت املتبادلــة كجــزء مــن التســوية مــن أجــل املبــادرة يف التغييــر 
واخلــروج عــن اإلنغــالق يف الرؤيــة مــن أجــل اإلنتقــال إلــى قضيــة األمــة العربيــة 'القضيــة الفلســطينية' 

بعيــدا عــن اإلنغمــاس يف أســباب التشــتت واإلنقســام.

دولــة فيدراليــة بســوريا: وهــذا الســيناريو ميكــن أن يتحقــق بالتأســيس لتوافقــات سياســية واجتماعيــة 
ــم  ــة لألقالي ــات محوري ــازل النظــام عــن ســلطات وصالحي ــك بتن ــة، وذل ــى وحــدة الدول ــب اإلبقــاء عل تغل
املؤتلفــة، مــن أجــل اســتيعاب االنقســامات واحليلولــة دون تفــكك الدولــة. )عبــد احلفيــظ محمــد، 2014(، 
ــة  ــم الدول ــوار وتنظي ــح الث ــأن مناطــق ســيطرته تتالشــى لصال ويحــدث هــذا يف ظــل إســتيعاب األســد ب
اإلســالمية اإلرهابــي، ليجــد نفســه مضطــرا يف اجللــوس لطاولــة احلــوار مــع الثــوار حفاظــا علــى الوطــن 

يف وجــه تنظيــم الدولــة اإلســالمية اإلرهابــي.
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إستنتاجات :

مما سبق وأن تطرقت إليه الدراسة، يجدر التأكيد على بعض النقاط األساسية حول املوضوع:

ضــرورة بنــاء ثقافــة سياســية قائمــة علــى التنــوع املجتمعــي مــع مراعــاة خصوصية األقليــات ومتكينها   •
يف املشــاركة مبختلــف املنابــر السياســية واإلجتماعيــة كداللــة علــى التســامح والتعايــش الســلمي بــن 

اجلماعــات املختلفــة.

إن تنــوع اجلماعــات اإلثنيــة املتواجــدة بالوطــن العربــي ال يجعــل منهــا قنبلــة موقوتــة تتحــن الفرصــة   •
لضــرب إســتقرار البــالد، فــال ميكــن اجلــزم بــأن كل تنــوع مجتمعــي هــو شــقاق مجتمعــي، فانخــراط 
الفــرد يف الهويــة اإلثنيــة ليــس أمــًرا ســلبّيًا دائًمــا ســواء بالنســبة إلســتقرار الدولــة أو البنــاء 
ــق اإلســتقرار  ــي جنحــت يف حتقي ــات الت ــدول املتنوعــة اإلثني ــن ال ــد م ــاك العدي الدميقراطــي، وهن

ــة. ــر اإلرادة السياســية الالزم ــة تواف ــك يف حال وذل

صحيــح أن العالــم العربــي يحمــل يف طياتــه كل معالــم اإلنقســام والتغيــر اجلغــرايف للمنطقــة، إال أن   •
هنــاك إمكانيــة ملعاجلــة األوضــاع واإلســراع بإيجــاد حلــول لألزمــة، خاصــة مــع توافــر العــدو املشــترك 
الــذي يهــدد اإلســتقرار )تنظيــم الدولــة اإلســالمية( والــذي ميكــن أن يعتبــر عامــال إيجابيــا يف إعــادة 
توحيــد اجلبهــات املتصارعــة إذا مــا توفــرت القليــل مــن اإلرادة السياســية الصادقــة، والــوالء التــام 

للوطــن املشــترك.

إن العالقــات املجتمعيــة بــن اجلماعــات املتنوعــة إثنيــا ميكنهــا، يف حــال اإلدارة اجليــدة لهــذه   •
الديناميكيــة. الثقافيــة  للتبــادالت  نتيجــة  والتنميــة  العالقــة، أن تصبــح مفتاحــا لألمــن واإلســتقرار 



17

مراجع باللغة العربية:

• الكتب:
ــة:  ــي املعاصــر". مركــز دراســات الوحــدة العربي ــة وقضاياهــا يف الوعــي العرب 1. بعلبكــي، أحمــد. وأخــرون. 2013."الهوي

بيــروت، لبنــان.
ــورات العربيــة مقدمــات يف إســتئناف املشــروع  2. احلبيــب، ســهيل. 2014. "املفاهيــم اإلديولوجيــة يف مجــرى حــراك الث

ــا العربيــة املعاصرة".املركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات: بيــروت، لبنــان. النقــدي لإلديولويجي
3. داميونــد، الري. 2014."روح الدميقراطيــة: الكفــاح مــن أجــل بنــاء مجتمعــات حــرة"، ترجمــة عبــد النــور اخلراقــي 

،الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر: بيــروت، لبنــان.
ــداوي  ــى عمــاد تركــي، مؤسســة هن ــرة جــدا"، ترجمــة لبن ــة: مقدمــة قصي ــة الثقافي ــي. )2013(."التعددي 4. راتانســي، عل

ــم والثقافــة: القاهــرة، مصــر. للتعلي
5. لطفي، وفاء. )2012(. "التعددية املجتمعية"، مركز الشرق العربي للدراسات احلضارية واإلستراتيجية: )د م ن(.

6. هــالل، علــي الديــن. مســعد، نيفــن. )2000(. "النظــم السياســية العربيــة: قضايــا اإلســتمرار والتغييــر". مركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة: بيــروت، لبنان.

• املقاالت و الدوريات :
1. ســليم، جيهــان. )2003(. "عوملــة الثقافــة وإســتراتيجيات التعامــل معهــا يف ظــل العوملــة"، ملــف العوملــة وآفــاق املســتقبل 

يف الوطــن العربيــة. مجلــة املســتقبل العربــي، )293( الســنة السادســة والعشــرون، )-118 136(.
ــة يف ضــوء إشــكالية العالقــة بــن الداخــل  ــة العربي ــة الوطني ــد احلفيــظ محمــد، عــالء. )2014(. "مســتقبل الدول 2. عب

واخلــارج". مجلــة املســتقبل العربــي )429(، 7-19.
ــوم  ــة عمــران للعل ــي"، مجل ــة لألقليــات يف الوطــن العرب 3. عبــد احلــي، وليــد )2013(. "منــوذج قيــاس النزعــة اإلنفصالي

اإلجتماعيــة واإلنســانية )4(، 49-73.
4. محمــد عــارف، نصــر. )2014(."الدويــالت: التحــول مــن عصبيــة الدولــة إلــى عصبــة الدولــة يف املنطقــة العربيــة"، مجلــة 

إجتاهــات األحداث )2(، 9-16.

• املؤمترات وامللتقيات العلمية:
1. اجلباعــي، جــاد الكــرمي. )2014(. "اإلندمــاج اإلجتماعــي يف بلــد واحــد مــن املجتمــع األهلــي إلــى املجتمــع املدنــي )مــن 
الرعويــة إلــى املواطنــة(". املؤمتــر الســنوي الثانــي حــول جدليــات اإلندمــاج اإلجتماعــي وبنــاء الدولــة يف الوطــن العربــي، 

الدوحــة.
2. املغلــس، هانــي عبــادي محمــد. ) 2014(. "اإلندمــاج اإلجتماعــي يف بلــد واحــد مــن املجتمــع األهلــي إلــى املجتمــع 
املدنــي )مــن الرعويــة إلــى املواطنــة(". املؤمتــر الســنوي الثانــي حــول جدليــات اإلندمــاج اإلجتماعــي وبنــاء الدولــة يف الوطــن 

العربــي، الدوحــة.
3. )بــن كادي، 108، 2007(، التنميــة السياســية يف الوطــن العربــي وآفاقهــا، دراســة حتليليــة ونقديــة يف شــروطها 
املوضوعيــة ومعوقاتهــا األساســية، العلــوم والعالقــات الدوليــة، كليــة احلقــوق والعلــوم السياســون، احلــاج خلضــر، مذكــرة 

ماجســتير التنظيــم السياســي واإلداريــة 2007-2008.



18

• املصادر اإللكترونية:
1. الزيــات، محمــد مجاهــد. )2014(. "تقســيم محتمــل: الســيناريوهات التاليــة يف منطقــة املشــرق العربــي". مت إســترجاعه 

 http://www.futurecenter.ae/analys.php?analys=206 :يف 2015-02-22 على الرابط
2. زيــدان، ســالم. )2015(. "التغييــر الدميغــرايف بدايــة للتقســيم علــى أســاس طائفــي" مت إســترجاعه يف 01-07-2015 

http://al-akhbar.com/node/223033 :ــى الرابــط عل
3. صاغيــة، حــازم. )2014(. "العــراق وســوريا: حــدود التفــكك احملتمــل". مت إســترجاعه يف 2014-08-02 علــى الرابــط: 

 http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=80259

ــى  ــم اإلســالمي". مت إســترجاعه يف 2015-06-12 عل ــر يف العال ــر، هــادي. Elizabeth,Ferris .2009. "التهجي 4. عم
 http://www.brookings.edu/ar/research/papers/2009/02/16-displacement-amr الرابــط: 

5. الغربــاوي، ياســر. )2013(. "ثــورات الربيــع العربــي وإســتراتيجية إدارة التنــوع واإلختــالف". مت إســترجاعه يف -25-04
 http://www.tanaowa.com/?p=1173 :2015 علــى الرابط

6. لكرينــي، إدريــس. )2013(. 'احلــراك العربــي ومعضلــة اإلنتقــال". مت إســترجاعه يف 2015-06-12 علــى الرابــط 
http://network-dar.org/?p=5417

http://www.minorityrights. الرابــط:  علــى   10-09-2015 يف  إســترجاعه  مت   .)2012( األقليــات.  حقــوق   .7
 org/3576/middle-east-overview/overview-of-middle-east.html

http://www.alzaytouna.net/perma- :8. صالــح، محســن. )2015(. مت إســترجاعه يف 2015-10-10 علــى الرابــط
link/86747.html

English
• Books:
1. BARAKAT, Halim .(1993).” The Arab World: Society, Culture, and State”. University of California 
Press: California, USA .

2. CRANE, Keith. & others. (2011). “Future Challenges for the Arab World the Implications of 
Demographic and Economic Trends”. The RAND Corporation: Santa Monica, CA.

• Conferences & Workshops:
1. Ibrahim .S.E.(1999). “Racism And Mismanagement Of Ethnic Diversity In The Arab World”. The 
International Council On Human Rights Policy, Racism: Trends and Patterns in Discrimination: 
Geneva.

• Electronic Media :
1. Jewish Virtual Library, (2014). “Islam: Muslim Population, Worldwide”. Retrieved September, 
08th, 2015, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/muslimpop1.html 

2. Polling And Analysis, (2009). “Mapping the Global Muslim Population“ . Retrieved September 
08th, 2015. http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/



19

مت اصدار هذه الورقة ضمن مسابقة بحثية عن بعض التحديات 
السياسية األكثر إحلاحا يف املنطقة وذلك ضمن مشروع تنمية قدرات 

مراكز البحث بالعالم العربي الذى نفذه  معهد نواة )املعهد العربي للبحوث 
والسياسات( بالتعاون مع  الصندوق الوطني للدميقراطيNED  وقد مت 
عرض هذه  الورقة فى املؤمتر األول – إدارة املراكز الفكرية يف العالم 

العربي_ يف احلمامات/ تونس، وذلك من 21-18 أيلول 2015.

الصندوق الوطني للدميقراطية 
)NED(

املعهد العربي للبحوث والسياسات 
)نواة(

لتحقيــق  ربحيــة مكرســة  غيــر  هــو مؤسســة خاصــة 
جميــع  يف  الدميقراطيــة  املؤسســات  وتعزيــز  النمــو 
ــي  ــدوق الوطن ــدم الصن ــم. ويف كل عــام، يق أنحــاء العال
للدميقراطيــة أكثــر مــن 1000 منحــة لدعــم مشــاريع 
اجلماعــات غيــر احلكوميــة يف اخلــارج والتــي تعمــل مــن 
أجــل األهــداف الدميقراطيــة يف أكثــر مــن 90 بلــًدا.

يف  الصنــدوق  ظــل   ،1983 عــام  يف  تأسيســه  ومنــذ 
طليعــة النضــال الدميقراطــي يف كل مــكان، مــع تطــوره 
يف الوقــت ذاتــه إلــى مؤسســة متعــددة اجلوانــب تعــد 
محــوًرا للنشــاط واملــوارد والتبــادل الفكــري للنشــطاء 
يف  الدميقراطيــة  مجــال  يف  والباحثــن  واملمارســن 

جميــع أنحــاء العالــم.

هــو شــبكة رســمية مــن مؤسســات الفكــر والــرأي ومراكــز 
دراســة السياســات يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا. تســعى الشــبكة الــى توســيع قاعــدة أعضائهــا 
وبنــاء قدراتهــم وتعزيــز التعــاون والشــراكة بــن مؤسســات 
الفكــر والــرأي يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. 
واحللــول  العامــة  السياســات  بحــوث  لشــبكة  تشــجعا 
اخلالقــة بشــأن قضايــا الدميقراطيــة، األمــن، النمــو 
االقتصــادي والتنميــة، الصحــة العامــة، وحقوق اإلنســان. 
العربــي  الربيــع  معهــد  باســم  ســابقا  تعــرف  كانــت 
)ASI(، لتصبــح يف معهــد نــواة )املعهــد العربــي للبحــوث 
والسياســات( يف عــام 2014 ولتصبــح شــبكة مســتقلة 
مــن مؤسســات الفكــر والــرأي الوليــدة يف جميــع أنحــاء 

ــا. ــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي منطق
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