
1 
 

  

 

 

 

 

 عدد العرقي الت

 من التنازع الي التناغم

 

 .النموذج الماليزي، النموذج األمريكي 

 

 محمد محمود عبد العال/ للباحث                                     

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 : مقدمة

حياة الشعوب واألمم عبر التاريخ، وقد كانت لها مظاهرها الالعب المهم في ظاهرة األقليات  لطالما كانت

االيجابية المتمثلة في تعاون الجماعات العرقية فيما بينها علي المستوي االقتصادي من خالل التبادل 

التجاري، أو علي المستوي العسكري من خالل االتحاد، بهدف الدفاع عن االقليم ضد الغزو الخارجي أو 

ير ذلك، وكانت له أيضا مظاهره السلبية، والتي بدت واضحة من خالل الحروب التي تصارعت فيها غ

 .الجماعات العرقية المتنافسة

إن ظاهرة األقليات العرقية والمشكالت الناتجة عنها ليست مقصورة علي منطقة دون األخري، فمعظم دول 

ل ان ظاهرة االقليات اصبحت قارية الطابع مطروحة  ب العالم تعيش فيها أقليات عرقية أو دينية أو لغوية

بسبب التمايزات الدينية، الثقافية، اللغوية  واالثنية مع  على اجندات كافة الدول شماال وجنوبا فقيرة و غنية 

ينما تنوع البشر و اختلفوا قد تنشأ إباالساس ظاهرة ذات طابع بشري فبعضها البعض، فظاهرة األقليات 

 . كبرأاني من مشكالت و تسبب هي االخرى مشكالت قليات قد تعأ

للدراسة والبحث واستطاعت العديد من الدول أن  مجاالوعليه فقد أصبحت هذه الظاهرة منذ وقت مبكر 

 .تراكم كماً علمياً ومعرفياً عن أسباب تحريك هذه األقليات ومظاهر ومداخل معالجة مشكالتها

علي مباشراً خطراً  وهو ما يمثلاألقليات واالقتصادية التي تقع علي وتكمن األزمة في التمايزات السياسية 

كي يكون  عالجهاحتواءه بل تصبح األقليات غير المندمجة خطراً ينبغي وبالتالي ، ألي دولة األمن القومي

 .قوة دفع وتنمية للبالد

ية أو العقائدية من أهم مصادر عدم اندماج األقليات العرقية أو الدينية أو اللغوالالتعايش، ووقد تعد قضايا 

تهديد األمن القومي، لما يمكن أن يترتب عليها من استثمار للمصادر الرئيسية للتهديد، وما يمكن أن تؤدي 

 .اليه من هدر للقدرات الوطنية والقومية

اسات تكفل في نجاح الحكومات في اتخاذ سيأو الدينية أو اللغوية ويكمن الحل األمثل لقضية األقليات العرقية 

وذلك بتحقيق أعلي موجة ممكنة من المساواة وعدم  ،دمج األقليات دمجاً قومياً في إطار مفهوم األمة الواحدة

ولعل هذا يتوقف علي مدي ما يتوفر لدي وبث قيم المواطنة والتعايش والتنوع في إطار الوحدة، التميز، 

لقدرات وغيرها من الموارد، ومدي ما تشعر به الدولة من قدرات، ومدي ما تملكه من آليات توزيع لهذه ا

، كما يتوقف علي النخب السياسية والفكرية والثقافية ومدي ما  كافة األقليات العرقية بالمساواه مع غيرها

 .تشرذميةانفصالية أو إنقسامية تجميعية تبثه من قيم وأفكار وحدوية 

متعدد األعراق المتنوع اللية في إدارة المجتمع تعمد هذه الدراسة الي إلقاء الضوء علي التجارب الدوو 

باعتبارهم دول استطاعت أن تجابه المسألة العرقية بشكل أكثر عقالنية وعدالة وفاعلية، وتهدف الدراسة الي 

                                                             
 
 . نفس الدراسه 2  صراجع جدول االثنيات و االقليات للمرشحة العمال حق تقرير المصير العرقي و االنفصالي في العالم  - 
 
، 002 مجموعة من المؤلفين، األقليات في المنطقة العربية وتأثيرها علي األمن القومي العربي، مصر، وزارة الدفاع، إدارة المطبوعات والنشر،  - 

 . 2 ص 
 .25، ص 822 األدبيات والمفاهيم، مجلة العلوم االجتماعية، العدد الثالث، خريف : اإلثنية المسيسة" شفيق الغبرا : انظر ايضا



3 
 

بل هي عامل قوة إثبات أن ظاهرة التنوع والتعدد العرقي في حد ذاتها ال تمثل خطراً علي األمن القومي، 

فظاهرة التعدد العرقي هي ظاهرة طبيعية موجودة لدي كثير من اء فكري وبشري، للدولة، ومصدر ثر

وتدمير الكيانات الوطنية، الشعوب واألمم، ولكن التعدد ليس دائما سبباً لالنقسام ونشوب الصراعات المسلحة 

وتجذير فالكثير من األمم التي نجحت في إرساء قواعد النظام السياسي الحديث وبناء الوحدة القومية 

الخطر في شعور األقليات بعدم األمن علي حياتها ومستقبلها  يكمنهي مجتمعات متعددة عرقياً، والمواطنة 

في تقديم حلول فعالة لمشكالت األقليات العرقية فيها، وفي هذه الحالة  سياسيم الاوذاتيتها، وإخفاق النظ

 .تصبح األقليات غير المندمجة خطراً ينبغي عالجه

لمعضلة التي تواجهها األقطار العربية ال تكمن فقط في عدم قدرتها علي مجابهة محاوالت تهميش وبما أن ا

وحدتها الوطنية يسبب تفرقها وتناحرها السياسي، وإنما في استمرار الممارسة الخاطئة لبعض النظم العربية 

ليات أو الجماعات بشتي وتخندق بعض هذه األق،  تجاه بعض الجماعات أو األقليات دون رغبة في التغيير

وهذا ما يفتح الباب واسعاً أنواعها وراء والءات تحتيه بدالً من أن يكون والئها الرئيسي للدولة أو للوطن، 

 .الستمرار المشكلة واستمرار إمكانية التدخل إلثارتها

تلك القضية  ،واإلثني والديني واللغوي قضية التعدد العرقي نعكاشف تأتي هذه الدراسة ك بابمن هذا ال

طرية ذاته، التي بدت آثارها تتجلي ليس علي صعيد األمن القومي العربي، وإنما علي مستقبل الدولة الق  

 .والتي بدت في كثير من الحاالت عاجزة عن ضمان استمرارية وجودها

قوة  وكيف يساهم هذا فيالتجارب الناجحة في ضوء إدارة التعدد العرقي بحث وعليه تأتي هذه الدراسة ل

 عبر، في إدارة المجتمع متعدد األعراق، والةاألمريكيالتجربة  التجربة الماليزية، وب مسترشداً الدولة، 

، فالتعددية العرقية في العالم العربي إذا توافرت لها الفرصه السياسية المناسبة همة للعرب والمسلمينالم

في ظل توافر العديد من العوامل السياسية  علي وحدة وأمن الدولة، وباألخصستفضي الي ايجابيات تنعكس 

الخ التي تدفع الجماعات العرقية الستغالل الفرصة السياسية المتوافرة من أجل ...واالقتصادية واالجتماعية

فرص متكافئة تحقق لها ، وأن تحصل علي تمييز واالضطهاد واالستبعاد التي تعاني منهالقضاء علي ال

أبناء جنباً الي جنب مع  تحديثضور والتفاعل والمساهمة في التنمية والالوجود واالعتراف ومن ثم الح

 .الوطن الواحد

 :إشكالية الدراسة

مشكلة التعدد العرقي من أهم المشكالت التي تعاني منها دول العالم بصفة عامة والمنطقة العربية  أصحبت

ينية والمذهبية واللغوية نتيجة لتفاعالت بصفه خاصة، فالمنطقة العربية بها العديد من األقليات العرقية والد

العديد من المؤثرات التاريخية والحضارية، التي أفرزت جماعات سياسية وأخري ثقافية مكونة من عرقيات 

 . تحقق مصالحها طبقاً لوجهة نظرهالها مطالب خاصة 
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هن التي تمس وضعاً مما ال شك فيه أن االضطرابات التي تحدثها العرقيات في المنطقة خالل الوقت الرا

مقلقاً إنما ترجع الي عوامل داخلية نتيجة المعالجة الخاطئة للقضية فضال عن العوامل الخارجية حيث 

مصالح الدول األجنبية التي تسعي لتغذية تمرد العرقيات بهدف تقسيم المنطقة الي دويالت ليسهل السيطرة 

 .عليها

الي التجارب الناجحة في إدارة التعدد العرقي، وقد جائت هذه وعليه فقد ارتأت الدراسة أنه البد من النظر 

التي هي إحدي المجتمعات التي استطاعت أن تدير المجتمع متعدد األعراق الدراسة لتعرض هذه التجارب، 

ولذلك تسعي الدراسة الي دراسة العوامل وأن يساهم هذا في قوة الدولة ونجاحها وتقدمها، بشكل أكثر فاعلية 

ي إدارة المجتمع متعدد األعراق، وتتمثل المشكلة البحثية ب التي قادت هذه الدول الي هذا النجاح فواألسبا

 : في اإلجابة علي التساؤل التالي

في إدارة المجتمع المتعدد األعراق بشكل ولغويا وإثنيا كيف نجحت هذه الدول وهي الدول المتعددة عرقيا 

 ؟ ادة من هذه التجارب في هذا المجالوما هي أهم الدروس المستف سلمي وفعال؟

 : ومن خالل هذا التساؤل الرئيسي تتفرع عدة تساؤالت تهدف الدراسة لإلجابة عنها وهي

إدارة المجتمعات هي االساليب المستخدمة في ما المقصود بالعرقية؟ وما الجماعة العرقية؟ وما  - 

  المتعددة األعراق؟

 

 ية؟ اإلثن ووما الفرق بين مفهوم العرقية  - 

 

  و خالفها من المفاهيم المتداخلة كالعرق و القبلية؟ما الفرق بين مفهوم العرق  -5

 

 

 الجماعات العرقية؟ ما هي أهم تصنيفات  -4

 

  : أهمية الدراسة

تبدو أهمية هذه الدراسة من كونها من الدراسات القليلة التي تناولت هذا الموضوع وهو من األهمية بمكان 

مة والمنطقة العربية بصفة خاصة، أال وهي ظاهرة التعدد العرقي وما يترتب عليها في دول العالم بصفة عا

الكثير من الحكومات علي من انقسامات تهدد وحدة واستقرار الدولة، فقد لوحظ في اآلونة األخيرة عدم قدرة 

ت العرقية قدر المؤسسات السياسية القائمة علي استيعاب الجماعاتطوير شرعية لنظمها، وبرامجها وعدم 

 . مما أدي الي انتشار االضطرابات
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وجميع الصراعات المسلحة في العالم تدور حول قضايا عرقية داخلية، فيما عدا الغزو  842 منذ عام ف

ميلون نسمه،  6 قد أودت بحوالي حياة  842 العراقي للكويت، والواقع أن الصراعات العرقية منذ عام 

 .الء الذين لقوا حتفهم في حروب ما بين الدولوهو مايزيد أضعافاً مضاعفة عن هؤ

حوالي ستة حروب ونضال )وعندما نقارن في منطقتنا العربية بين ضحايا الصراع العربي االسرائيلي 

ألف شخص خالل أربعين  00 الذي أزهق أرواح نحو ( فلسطيني ولبناني مستمر ضد االحتالل االسرائيلي

ية، فإن الصراعات العرقية خالل نفس الفترة قد أودت بحياة أشخاص عاما، وبين الصراعات اإلثنية والعرق

وحدها ( 880  -892 )يزيدون علي ذلك أضعافاً مضاعفة، وقد بلغ عدد ضحايا الحرب األهلية اللبنانية 

التي تنشب بين الحين )ما يمثل ضحايا جميع الحروب العربية االسرئيلية، أما الحرب األهلية السودانية 

، فإن عدد الضحايا يبلغ علي األقل خمس أضعاف جميع الحروب العربية (826 نذ عام واآلخر م

االسرائيلية، وتنطبق نفس التكاليف النسبية فيما يتعلق بنزوح السكان والدمار المادي واالنفاق المالي، ومن 

الصراعات فيما المتوقع أن الصراعات المسلحة في المنطقة خالل التسعينات ستكون خالل الدولة أكثر من 

  .بين دولة وأخري

وعلي الرغم من شيوع الصراعات العرقية في العالم العربي فإن علماء االجتماع والمتحزبين السياسيين 

العرب علي السواء لم يولوا هذه الظاهرة ما تستحقه من االهتمام وكان آخر كتاب ألفه باحث عربي معاصر 

عاماً، وقد مال الماركسيون  42، أي منذ حوالي 849 عام  "ألبير حوراني"هو ذلك الذي وضعه 

والوطنيون واالسالميون الي تجاهل المسألة العرقية ونبذها باعتبارها من المخلفات وطرح العامل األجنبي 

كتفسير عام يكمن وراء معظم الصراعات العرقية في العالم ( مثل االمبرياليين والصهاينة)أو الخارجي 

من أن هذا العامل ال يمكن استبعاده فإن هناك جيل جديد من علماء االجتماع العرب وعلي الرغم  ،العربي

  .يذهب اآلن الي ما هو أبعد من مثل هذه التفسيرات التآمرية للصراع العرقي

السياسية  النخبة بالدور الذي البد أن تتطلع بهموضوعاً يتعلق  تناولهاهذه الدراسة من خالل  تبدو أهميةكما 

واحتوائها للتمايزات والخالفات العرقية واالثنية والدينية كي تكون حافزاً  ة المجتمع متعدد األعراقإدار في

 نجاح القيادة السياسية في إدارة مجتمع متعدد األعراق وبالتالي فإن، علي التقدم ودفع عجلة التنمية لألمام

المدي الطويل، ومحاولة االستفادة ستيعاب الصراعات العرقية علي يعبر عن مدي قدرتها علي الصمود وا

لمنطقة ويمكن لاألعراق متعدد  سياسة االدارة الناجحة للمجتمع تطبيق نماذج التي نجحت بالفعل فيمن ال

  .5بوصفها من الدول التي تعاني من االختالفات االثنية والعرقية والدينية والمذهبية واللغوية العربية
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   .، حيث نشبت صراعات أهلية أخري بعد هذا التاريخ882 ، مع مالحظة أن هذه الدراسة كتبت في العام 02  – 05  ص يونيه،

 
 .02 المرجع السابق، ص  - 
 .نفس الدراسه 2  صجدول االثنيات و االقليات للمرشحة العمال حق تقرير المصير العرقي و االنفصالي في العالم : راجع - 5



6 
 

 : أهداف الدراسة

في التفاعالت الذاتية داخل التعدد العرقي  أبعاد وضوابط مالحظةدة لهذه الدراسة وهي في هناك أهداف عدي

الدول والتعرض ألسبابها، ومكوناتها كي يمكننا أن نرصد تصوراً عاماً التجاه الظاهرة في التفاعالت 

علي ضوء نا إلقاء الذلك يمكنفي و، السابق االشارة اليها وإمكانية االستفادة القصوي منها في مصلحة الدول

الستخالص األدوات والسياسات التي يمكن  التجارب العالمية الناجحة في إدارة المجتمع متعدد األعراق

، كما تساهم في إلقاء الضوء علي األوضاع تفعليها من أجل عمليات االستيعاب واالستفادة من االختالف

إدارة المجتمع متعدد األعراق، كما تأتي الدراسة  والتطورات التي تعيشها الدول والتي أدت الي نجاحها في

كمحاولة إلبراز مدي خطورة ظاهرة التعدد العرقي وأثرها علي عدم االستقرار السياسي في المنطقة 

إيجاد حلول لمشكالت األقليات العرقية في المنطقة العربية علي ضوء التجارب ، كما تسعي الي العربية

 .عدد األعراقالدولية في إدارة المجتمع مت

 

 : فرضيات الدراسة

تقوم الدراسة بشكل أساسي علي التحقق من فرضية قدرة النخبة السياسية علي تفعيل سياسات وقوانين 

وقواعد وأسس وأطر قانونية ودستورية ومجتمعية من شأنها التعامل الجاد والمتفاعل والمستوعب لظاهرة 

و لغوياً أو دينياً أو مذهبياً مع األخذ في االعتبار كافة الظروف أياً كان شكلها إثنياً أو عرقياً أالتعددية 

المجتمعية والسياسية واالقتصادية التي تشكل البيئة التي ستفعل فيها هذه السياسات من أجل الوصول الي 

 نوع من االستقرار بدالً من التميز والمفاضلة واإلرتكاز علي تحليل ظاهرة التعدد والبعد عن اتهام ظاهرة

التعدد اإلثني أو اللغوي أو العرقي أو الديني علي أنها المسبب في حالة الفوضي، فال يوجد بالضرورة 

 .ارتباط شرطي بين التعددية وعدم االستقرار السياسي

 

 : منهج الدراسة

أكثر مالئمة لموضوع الدراسة،  دهذه الدراسة علي منهج دراسة الحالة، وذلك ألن هذا المنهج يعاعتمدت 

على دراسة المنهج ينصب وا يعتبر من أكثر المناهج الوصفية التي استخدمت في العلوم االجتماعية، كم

 . وحدة معينة، فردا كان أو وحدة اجتماعية، ويرتبط باختبارات ومقاييس خاصة

وعليه تكون دراسة هذه الحالة بشكل مستفيض ووافي، تتناول كافة المتغيرات والظواهر المرتبطة بها 

اولها بالوصف الكامل والتحليل، وينطبق هذا المنهج علي الدراسة حيث إنه يقوم بدراسة حالة ويتن

المجتمعات متعددة األعراق، إذا فإن الهدف من استخدام المنهج هو دراسة الحاالت المعنية وليس الهدف من 

 .استخدام هذا المنهج التعميم
                                                             

 
: راجع موقع - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A#.D8.AA.D8.B
5.D9.86.D9.8A.D9.81_.D9.85.D9.86.D8.A7.D9.87.D8.AC_.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.AD.D8.AB 
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سة المجتمعات متعددة األعراق بشكل يتناول كافة حيث إن منهج دراسة الحالة يتم االستعانة به لدرا

المتغيرات والظواهر التي تساعد بعد تنظيمها وظبطها علي معرفة نمو وتطور الحالة، وحقيقة هذه الحالة 

 . في الواقع الفعلي وكيفية االستفادة منها في المنطقة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
وفاء لطفي حسين عبدالواحد، التجربة الماليزية في إدارة المجتمع متعدد األعراق والدروس المستفادة للمنطقة العربية، دراسة لحالتي : راجع -  

 .008 ، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 2األفارقة الزنوج في جنوب السودان واألكراد في العراق، رسالة ماجستير، منشورة، ص 
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 : تقسيم الدراسة

 .ما يتصل بهالعرقية وفهوم قراءة في م: الفصل األول

 

 .وأخواتها من المفاهيم ،العرقيةمعني : المبحث األول

 

 .تعريف معني العرقية: أوال

 .مفهوم العرقية وأخواتها من المفاهيم األخري: ثانيا

 .كيف يمكن لنا أن نصنف الجماعات العرقية؟: ثالثا

 

 . اقأدوات وسياسات إدارة المجتمع متعدد األعر: المبحث الثاني

 

 .أدوات وسياسات إدارة التعدد العرقي: أوال

 .سياسات منع الخالفات والصراعات العرقية: ثانيا

 

 .في التعايش والتنوع النموذج الماليزي: الفصل الثاني

 

 .خريطة المجتمع الماليزي عرقياً : المبحث األول

 .عرقياً  المجتمع الماليزيتاريخ  :المبحث الثاني

 .التجربة الماليزية وثمارها علي الدولة والمجتمع حصاد: المبحث الثالث

 

 .األمريكي في تقرير الحقوقالنموذج : ل الثالثصالف

 .ة التعددية في المجتمع االمريكيخصوصي: المبحث االول 

 .النظام الكونفدرالي ودوره في تفعيل االندماج: المبحث الثاني 
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 :الفصل األول

 ل بهما يتصالعرقية وقراءة في مفهوم 

 

 

 .معني العرقية، وأخواتها من المفاهيم: المبحث األول

 

 .تعريف معني العرقية: أوال

 .مفهوم العرقية وأخواتها من المفاهيم األخري: ثانيا

 .كيف يمكن لنا أن نصنف الجماعات العرقية؟: ثالثا
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هوم العرقية، وقد كان األساس في منذ سبعينات القرن الماضي، بدأت أدبيات العلوم االجتماعية في تناول مف

تناول هذا المصطلح هو تحليل االختالف بين الجماعات البشرية، وليس االختالفات الطبقية الموجودة بين 

 .جماعتين عرقيتين في عالقة تعاون أو صراع

عرقية، ، بيان المقصود بالعرق، العرقية، الجماعة العرقية، تصنيف الجماعات المن هنا تحاول هذه الدراسة

التميز بينها وبين المفاهيم المتداخلة معها سعيا نحو إزالة الغموض الذي شاب هذه المفاهيم والتوصل الي 

 .جوهر كل مفهوم

 Ethnicityالعرقية عني متعريف : أوال

 – Ethnicityيستخدم بشكل متزايد في األدبيات العربية ليقابل التعبير االنجليزي  " العرقية"أصبح تعبير 

بمعني شعب أو أمة أو جنس وتعني لدي اليونانيين جماعة بشرية   Ethnosشتق من األصل اليوناني الم

  .ينحدر أفرادها من ذات األصل

 

وقد شهد المصطلح تطوراً كبيراً في القرن العشرين، خاصة منذ الحرب العالمية األولي، بحيث أصبح 

تمايز هويتها وفقا للخصائص العضوية كأجناس أو ينطوي علي أساليب ومعايير تصنيف الكيانات البشرية و

  .سالالت وكذلك وفقاً للخصائص الثقافية وطرائق المعيشة

الي االرتباط بين السمات الجسمانية والبيئية الثقافية  Racism" العنصرية"ويشير مفهوم العرقية 

 5.واالجتماعية وانعكاساتها علي تفوق بعض السالالت األخري

، 4علي أنه كل مصطف من طير وخيل ونحو ذلك والجمع أعراق" العرق" "مصباح المنيرال"ويعرف معجم 

العرق هو أصل كل شيء، كل مصطف من طير " ويذهب معجم الوسيط الي نفس المعني حيث يقول إن 

  2.وخيل ونحو ذلك،  ومن معانية مذلك الجبل الغليظ الذي ال ترتقي لصعوبته

هو ذو : ، صار عريقا في الشرف، واألعرق(عرق الرجل)أعراقا  -أعرق" المنجد" ويقصد به معجم 

، 6األصل، يقال هو أعرق منك في كذا، أي أأصل منك والجمع عروق،  وأعراق وهي أصل كل شيء

                                                             
1- Walker connor, “A nation is A nation, is A state is An Ethnic Group”, in John Hutchinson Anthony And D. 

Smith, Nationalism (New York: Oxford University Press, 1994), p.43. 
 
، 000 ، 28إدارة الصراعات العرقية في أفريقيا، مجلة الدراسات اإلفريقية، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، العدد محمود أبو العنين، : راجع - 

 .2ص 
هالة جمال ثابت، إدارة الصراع العرقي في كوت ديفوار، رسالة دكتوراه في العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة : انظر - 5

 .  ، ص 002 القاهرة، 
القاهرة، مركز ابن خلدون للدراسات االنمائية، دار األمين ) هموم األقليات في الوطن العربي : سعد الدين إبراهيم، الملل والنحل واألعراق: راجع - 4

 .9 ، ص (884 للنشر والتوزيع، 
2
 .2 6 -9 6، من 822 المعجم الوسيط، معجم اللغة العربية، القاهرة، : راجع - 
 .9 سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص : راجع - 6
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مصطلح يطلق علي مجموعة من البشر " ويذهب معجم المصطلحات السياسية الي تعريف العرق بأنه 

 . "أو الفيزيائية علي فرض أنهم يمتلكون موروثات جينية واحدة يشتركون في عدد من الصفات الجسمانية

يطلق علي مجموعة سكانية تتميز بصفات بيولوجية مشتركة " علي أنه اصطالح " دينكن ميشيل"ويعرفه 

،  "تقررها العوامل الوراثية، لكنه ال توجد عوامل وراثية تفصل الجماعات العنصرية الواحدة عن األخري

العرق علي أنه مصطلح بيولوجي، ولكن مع انتقاله الي فروع العلوم "لمورد ليعرف ويذهب قاموس ا

 .5"االجتماعية األخري تسبب في الخلط واالختالط حول مضمونه

 

 :  4علي معتقدات محورية وهي  Biological Raceوتقوم فكرة العرق البيولوجي 

 .ابطةأن المجال اإلنساني مقسم الي فئات صغيرة ومميزة وغير متر -

 .أن هذه الفئات قديمة وثابتة -

 .أن سلوك الفرد وتكوينة البيولوجي يمكن تفسيره عن طريق العرق الذي ينتمي له -

 .أن األعراق في ترتيب هيراكي -

الي أن العرقية تعد أحد النتائج العديدة لتفاعل الجماعة التي " رونالد كوهين"ويشير عالم االنثروبولوجيا 

لسلطة بين الجماعات األغلبية واألقلية ومن هذا المنظور تعتبر العرقية أحد جوانب تمكن فيه خالفات حول ا

  2.وهي ليست مشكلة في حد ذاتهاالطبقية 

 Ethnic Groupالجماعة العرقية  -1

للدراسات االجتماعية وال سيما االنثروبولوجيا منها فيما يتصل بمدلول عبارة هناك اختالف بين المشتغلين 

فثمة من يقول بأن الجماعة العرقية هي ذاتها الجماعة الساللية  Ethnic Groupة الجماعة العرقي

Racial Group وثمة من يستخدم مفهوم الجماعة العرقية كمرادف لمفهوم األمة ،Nation وذلك فضال ،

بارة عن أن فريقا يعتد به من الباحثين في دروب الظواهر االجتماعية ال يري ثمة تباينا في المدلول بين ع

، غير أن الخالف علي أشدة بين باحثي هذا الفريق، ال بصدد  Minorityالجماعة العرقية لفظة األقلية 

تعريف األقلية فحسب وإنما كذلك بخصوص تسميتها فثمه من يكتفي بلفظة األقلية للداللة عليها، و ثمة من 

يستخدم عبارة األقلية العرقية  في حين أن ثمة من  National Minorityيطلق عليها األقلية القومية 

Ethnic Minority  6.كي يشير اليها 

                                                             
 
 .2  ، ص (884 القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، ) ، معجم المصطلحات السياسية "محرران" علي الدين هالل، نفين مسعد : انظر - 
 
، (885 مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولي، : تبيرو) عبدالسالم إبراهيم البغدادي، الوحدة الوطنية ومشكلة األقيات في إفريقيا : راجع - 

 .20 ص 
 .  5، ص (828 بيروت، دار العلم للماليين، ) منير البعلبكي، المورد، : راجع - 5

4
 - Benjamin B.Ringer and Elinor R. Lawless, Race, Ethnicity and Society. (New York: Routledge, 1989), p 61.  

2
، ص (005 المجلس االعلي للثقافة، : القاهرة) ، الشرق االوسط المعاصر محاولة للفهم (مترجم)، أحمد عبدالحميد (محرر)ج، جيرنر ديبورا - 

452. 
عة دار الجام: االسكندرية) دراسة في األقليات والجماعات والحركات العرقية، : أحمد وهبان، الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر: راجع - 6

 . 9، ص ( 00 الجديدة للنشر، 
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علي أنها مجموعة " المجموعة العرقية"فتذهب الجمعية االنثروبولوجية الملكية في بريطانيا لتعرف 

  .بيولوجية تشترك في عدد محدد من الصفات الوراثية تتميز به عن غيرها من المجموعات

جماعة من الناس تعيش في مجتمع أشمل، وتعتقد الجماعة بوجود " علي أنها  –ن ويعرفها محمود أبو العيني

روابط مشتركة تربط أفرادها بعضهم ببعض، وتتمثل هذه الروابط في االعتقاد بانحدارهم من أصل مشترك، 

  ".فضال عن اشتراكهم في خصائص ثقافية مشتركة كاللغة أو الدين أو التقاليد

 : 5فهوم، ان ثمة ثالثة عناصر لتحديد مصطلح الجماعة العرقية وهيويتضح من خالل هذا الم

وجود مجموعة مركبة من العناصر تتألف فيما بينها لتشكيل هوية الجماعة وتميزها عن غيرها من  -

الجماعات، وفي الغالب تكون هذه العناصر المركبة مشتملة علي عناصر بيولوجية، أو عناصر 

 .رك الذي يمثل الحيز المكاني الذي تعيش عليه الجماعة في أغلبهاثقافية، إضافة لإلقليم المشت

  Communityتوفير قدر من التضامن بين أفراد الجماعة، بمعني وجود حياه جماعية مشتركة  -

 .تلعب فيها االعتبارات االقتصادية دورا في تنشيط هذا التعاون

كل، األمر الذي يسمح بظهور توفير قدر من االتصال بين الجماعة العرقية وبين المجتمع ك -

 .االختالفات والتمايزات

عبارة عن تجمع لعدد من الصفات القياسية "ويذهب محمد أحمد بيومي في تعريفه للجماعة العرقية علي أنها 

  4".والوراثية، وأن هذا التجمع مؤقت ومرتبط بإقيلم جغرافي

ة عن تجمع بشري يشترك أفراده في بعض كما يذهب آخرون في تعريفهم الجماعة العرقية علي أنها عبار

كوحدة اللغة أو الدين أو التاريخ أو غيرها من المقومات ) أو الثقافية ( كوحدة األصل)المقومات الفيزيقية 

 2(.الثقافية

 

 :األقليات العرقية أو العنصرية -2

ين في أمريكا الشمالية والهنود الحمر والصينيين واليابانيينحدر مظهرها األقلي من لونها أو عرقها كالسود 

كالسود )والجنوبية والسود في أفريقيا الشمالية، وقد يكون الفرق الجذري بين عرق األقلية وعرق األكثرية 

 6.، عامالً ظاهراً في عدم تمثيل واندماج األقلية في األكثرية سببا من أسباب إذكاء الصراع بينهما(والبيض

                                                             
 
 .20 عبدالسالم إبراهيم البغدادي، مرجع سابق، ص : راجع - 
 محمود أبو العينين، حق تقرير المصير مع دراسة مقارنة لقضيتي أرتيريا والصحراء الغربية، رسالة دكتوراه في الدراسات اإلفريقية، معهد: انظر -  

 .9  -2 ، ص من 829 القاهرة،  البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة
5
 .2  -2 أحمد وهبان، مرجع سابق، من ص  - 
4
 .62 ، ص (825 الدار الجامعية، : بيروت) محمد أحمد بيومي، اإلنثروبولوجيا الثقافية : راجع - 

5
 - Anthony Richmond, Reading in Race and Ethnic Relations, oxford, pergamon Press, 1972, p 199. 

 .5  ص ( 006 دار المعرفة الجامعية، : االسكندرية) التغير االجتماعي والتنمية في الوطن العربي : عادل مختار الهواري: راجع - 6
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وهي شعوب متركزة إقليمياً وكبيرة ذات  القومية العرقيةمصطلحات،  وفي هذا االطار يمكن التفرقة بين ثالث

وهي شعوب متميزة عرقيا  واألجناس العرقية،  تاريخ في االستقالل الذاتي المنظم ولها أهداف إنفصالية

 الحركة العرقية،،  وثقافيا وتنحدر من المهاجرين ولهم أدوار اقتصادية خاصة ومكانتهم تكاد تكون منخفضة

غالبا ما تكون ) عبارة عن حركة سياسية اجتماعية منظمة تنشأ في إطار جماعة عرقية غير مسيطرة  وهي

 5(.أقلية

 

 :مفهوم العرقية وأخواتها من المفاهيم األخري: ثانيا

تتعدد المفاهيم والتعريفات المتداخله مع مفهوم العرقية مثل اإلثنية، األمة، القبلية، األقلية، مما يتطب تميزاً 

 :التالية لها عن هذا المفهوم كما يتضح في السطور

 Ethnicityواإلثنية  Raceالعرق  -1

المفاهيم تداخالً واختالطاً علي نحو ما تكشف عنه تعريفات البعض إن المفهومين من أكثر يمكن القول 

لعرق أو لمفهوم اإلثنية، وقد استخدم عدد كبير من الباحثين اإلثنية كمفهوم مرادف أو مطابق لمفهوم ا

 4.الجماعة العرقية، كما نجد أيضا أن معظم القواميس العربية للغة االنجليزية قد ذهبت نفس المنحني

 

 ـ:اإلثنية.أ

بلورة مفهوم ديناميكي لإلثنية، فاإلثنية من أوائل المساهمين في   Frederic Barthبارث يعتبر فريدريك 

علي ) أعضائها يتغيرون تجمعات بشرية غير ثابتة، في نظره ال تعبر عن مجموعات جامدة وثابته بل هي 

، وذلك ألن عضويتها وحدودها مرتبطة بالتغيرات التي تطرأ علي األوضاع (المدي الزمني البعيد

أن الهوية اإلثنية تولد وتؤكد وتنتقل في نطاق التفاعل والتعامل بين صناع " Barth"ة، وأكد االجتماعي

 2.القرار والفرد

ليصف جماعات تشترك  Ethnicأثنية : سميث الكلمة الفرنسية. يولوجي البريطاني أنتوني دويستخدم السوس

في أساطير معينة عن أصلها ومنحدرها، كما أنها ترتبط برقعة أرض معينة، وتمتاز في األقل ببعض 

رك هو ما العناصر الثقافية المشتركة وبوجود إحساس بالتضامن بين معظم أفرادها، والوعي باالنتماء المشت

                                                             
 .560، ص (882 ،  مكتبة مدبولي، ط : القاهرة)أقلية في دراسة إحصائية وسياسية واجتماعية،  50 : تيد روبرت جار، أقليات في خطر: انظر -  
 
 .59مرجع السابق، ص ال - 
5
 .9  أحمد وهبان، مرجع سابق، ص  - 
4
 .2 ، ص (004 ،  أكاديمة الفكر الجماهيري، ط: القاهرة) محمد مهدي عاشور، التعددية اإلثنية في جنوب إفريقا، : راجع  - 

5 - Frederic Barth (ed.), Ethnic Groups and Boundaries, Boston, Little Brown, 1969, p 9-11. 
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يميز اإلثنية عن القوم، فالقوم جماعة ذات ثقافة مشتركة وأساطير مشتركة عن االصل، لكنها تفتقر الي 

  .التضامن كما تفتقر الي النزوع المقصود للحفاظ علي حدودها المميزة

محدودة أو  المعطي النابع من والدة الفرد الي جماعة دينية تتكلم لغة"علي أنها " كليفورد غيرتز"ويعرفها 

  .حتي لهجة من لغة وتتبع ممارسات اجتماعية محددة

والتي تعني كلمة أمة،   Ethnosمشتقة من كلمة   Ethnicityأن اإلثنية Panikos كما يقول بانيكوس 

وأنه ال يوجد اختالف بين الجماعة االثنية واألمة، ويقصد بها جماعة من األفراد لهم سمات مشتركة، وقد 

لتساوي مع المهاجرين واألقليات والجماعات المشتتة التي تشارك نفس خصائص تركزهم يرتبط هذا با

الجغرافي، والزواج من أعضاء جماعتهم وبالتالي يتم تخليد اإلثنية الخاصة بهذه الجماعات بانتقالها من جيل 

 5.الي جيل

أفرادها في العادات، من خالل ما سبق يتضح أن مصطلح اإلثنية، إنما يشير الي جماعة بشرية يشترك 

 4.التقاليد، اللغة، الدين وأي سمات أخري بما فيها المالمح الفيزيقية للمجتمع والدولة مع جماعات أخري

 ـ:سيسةالم   اإلثنية. ب

عبارة عن جماعة يتوفر لديها إحساس خاص بالتضامن ولديها أيضا إدارك "علي أنها يعرفها أنتوني سميث 

متلك شعوراً باالعتزاز بالذات ومجموعة من القيم والرموز المشتركة وهدفها لوجودها وخصوصياتها كما ت

كمجموعة إثنية لها طابع سياسي، ويدور حول الدولة وإذا كانت قد عبرت عن نفسها عن طريق الدين، 

اللغة، االنتماء لألرض، العلمانية، العرق، الطبقة، أو أي مركب من عذه العوامل فإنها كلها حسب سميث 

 2.ل من أشكال اإلثنية المسيسةشك

وتختلف اإلثنية المسيسة، في مسبباتها كما تختلف في مطالبها، وغاياتها، وتختلف في حدتها ودرجة 

احتقانها، فبينما يسعي األكراد مثال التجاه االنفصال ال تسعي الهوية السوداء في الواليات المتحدة األمريكية 

 6.حقوقها ضمن شرعية الدولةسوي تحسين وضعها العام والدفاع عن 

 

 ـ:الجماعة اإلثنية.ج

كل قطاع من المجتمع يتمايز عن اآلخرين بواسطة الثقافة أو اللغة أو " يعرفها اليونسكو علي أنها 

  ".الخصائص الطبيعية

                                                             
 
معهد الدراسات االستراتيجية، الفرات للنشر : بغداد)حفريات سوسيولوجية في االثنيات والطوائف والطبقات، : مجموعة مؤلفين، المجتمع العراقي - 

 . 2 ، ص(006 ،  والتوزيع، ط
 .44شفيق الغبرا، مرجع سابق، ص  -  

3 -Panikos Panayi, An Ethnic History Of Europe Since 1945, (London: Longman, 2000), P 101.  
4
 - Cyntia H.Enloe, Varieties Of Ethricity Conflict and Political Development, (Lamham University: Press of America, 

1986), P 15- 29. 
2
 .42شفيق الغبرا، مرجع سابق، ص  - 
 .48 -42المرجع السابق، ص  - 6
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وتعرفها الموسوعة البريطانية علي أنها جماعة اجتماعية أو فئة من األفراد في إطار مجتمع أكبر تجمعهم 

  .ابط مشتركة من العرق، اللغة، والقومية أو الثقافةرو

من البشر تتسم بالتفاعل واالتصال فيما بين أفرادها، ووجود جماعة " ليعرفها علي أنها " Barth"ويذهب 

ثقافة مشتركة مميزة لها عن باقي الجماعات، ويقوم هذا التميز علي عدة أسس عرقية، دينية، تاريخية، هذا 

 5.جود وعي بأهداف الجماعة وأيضا وجود اتصال بين أفرادهاباإلضافة الي و

قسم فرعي داخل المجتمع ولديها : علي أنها علي عبارة عن   Schermerhornويعرفها شيرمير هون 

سلسلة نسب مشتركة مزعومة أو حقيقية وتاريخ وذكريات مشتركة عن الماضي وتركيز ثقافي علي واحدة 

   People Hood.4العرقية كصورة مصغرة لألخوة الشعبية  أو أكثر من المحددات الرمزية

أن الجماعة اإلثنية ليست واحدة ألنها تتميز بوجود مستوي من " Everett Hughesهوجس " ويقول 

 فرادواألوهي جماعة أثنية ألن الناس فيها : االختالف المالحظ أو القابل للقياس عن الجماعات األخري

وأن من هم في الداخل والخارج يتحدثون ويشعرون ويتصرفون كما لو كانت  خارجها يعرفون أنها واحدة

جماعة منفصلة وهذا يمكن أن يتحقق فقط في رايه، إذا وجدت طريقة الختبار من ينتمي للجماعة ومن ال 

  2.ينتمي اليها، أما إذا كان من السهل االستقالة منها فهي إذا ليست جماعة إثنية حقيقية

الشعوب الفرعية " علي الجماعة اإلثنية مصطلح " Turnerوترنر  Aguirreأجوري "مان وقد أطلق العال

Subpopulation   الجماعة االثنية  " بدال منEthnic Group وعنيا به مجتمعاً يمكن أن يتميز ،

 .بتاريخه، سلوكه، تنظيماته وثقافته المميزة

في خصائص ثقافية معينة مثل اللغة أو الدين  وهناك من يعرفها علي أنها عبارة عن جماعة بشرية تشترك

كالجنس الفرنسي أو الجنس اليهودي، وهي تختلف عن الجماعات األخري التي تقوم علي خصائص 

عضوية طبيعية غير قابلة للتغيير، وترتبط تلك الخصائص ارتباطاً جوهريا بالقدرات أو الكفاءات الذهنية أو 

 6.اجتماعيا علي أساس ثقافيضوية التي يمكن تحديدها الفعلية وغيرها من القدرات غير الع

 

عد الدين إبراهيم علي أنها عبارة عن جماعة بشرية يشترك أفرادها في العادات، التقاليد، اللغة، ويعرفها س

 9.الدين، وأي سمات أخري مميزة بما في ذلك األصل والمالمح الفيزيقية الجسمانية

                                                                                                                                                                                                    
1 - UNICCO, Deux Etudes Surles Relations Entere Groupes Ethniques en Afrique, Senega Republique Unie De 
Tanzanie, (Paris: Editions De Junesco, 1973), P5. 
2 - The New Encyclopedia Britannic Chicago: Encyclopedia Virtannica, 5th Edition, Vol.4, 1992. 
3 - Frederic Barth (ed.),I bid, P 187. 
4 - Richard A. schermerhorn, Comparative Ethnic Relation: A frame Work for Theory and Research, (New York: 
Random House, 1970), p 12- 14. 
5
 - Everett Hughes, on Work, Race and sociological Imagination, (Chicago: University of Chicago Press, 1994), P 91. 

6
 .9، ص ( 82 مكتبة االنجلو المصرية، : القاهرة) راجع سميرة بحر، المدخل لدراسة األقليات  -
 .6  -5 ، ص ( 88 دار الصباح : الكويت) سعد الدين إبراهيم، تأمالت في مسألة األقليات : راجع - 9
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يتكون من  Ethnic Populationهي عبارة عن شعب إثني  Ethnic Groupوعليه فالجماعة اإلثنية 

األفراد الذين يوصفون ويصنفون في فئات من قبل الشعب عامة وعادة من قبل أعضاء الجماعة أنفسهم علي 

أنها أثنية ذات طابع محدد، تظهر تاريخاً فريداً وكذلك سلوكاً مميزاً وخصائص أو سمات تنظيمية وثقافية، 

 .عن اآلخرين ذلك بطريقة مختلفةوتعمل نتيجة ل

 

 ـ:الخصائص االجتماعية للجماعة اإلثنية. د

إلخ باإلضافة ...تتميز الجماعة اإلثنية عن غيرها في متغيرات اللغة، الدين، أو الساللة أو األصل القومي 

 ـ: الي خاصتين

اد الجماعة بمعني أن أفر" غير تطوعية" وهي أن عضوية الجماعة اإلثنية ـ :الخاصية األولي -

يولدون فيها ويرثون خواصها اإلثنية مثل الدين أو اللغة أو لون البشرة، وبالتدرج يكتسبون بقية 

 .خواصها الثقافية والمزاجية أيضا

 

، فاألغلبية العظمي من أفرادها ينتهي الحال بها الي الزواج "التزاوج الداخلي"ـ وهي :الخاصية الثانية -

ية من الجنس اآلخر، مع العلم أن هذه الخاصية ليست بصرامة الخاصية من أفراد نفس الجماعة اإلثن

األولي، فمن الممكن أن يحدث التزواج بين أفراد ينتمون الي جماعات إثنية مختلفة ولكن الشواهد 

 .الميدانية تشير الي أن ذلك هو االستثناء عن القاعدة العامة

 

والجماعة اإلثنية في نوع التمايز الذي تتسم به الجماعة،  وعليه يكمن الفارق األساسي بين الجماعة العرقية

، (مثل لون الجلد، الشعر، الوجه أو الجسد)فأساس تكوين الجماعة العرقية هو التمايز في الصفات الجسمانية 

بينما أساس تكوين الجماعة اإلثنية هو الروابط االجتماعية من حيث وجود لغة مشتركة أو معتقدات دينية أو 

  .ص ثقافية أخري ودون النظر الي التمايز الجسماني بين الجماعة وباقي أفراد المجتمعخصائ

كمفهوم " اإلثنية" وعلي الرغم من وجود فارق بين العرقية واإلثنية إال أن هناك الكثير ممن استخدم مفهوم 

 : أو الجماعة العرقية مثل  Racialمرادف أو مطابق لمفهوم العرقية 

 

 ـ (:UNESCO)العالمية للتربية والثقافة والعلوم تعريف المنظمة -

اجتماعي ويرتبط  والثانيويرادف العرق، طبيعي  األولاليونسكو بين تعريفين لمفهوم اإلثنية، تميز 

وقد يتطابق االستخدام األول لمفهوم االثنية الذي أخذت به اليونسكو مع ما أشارت اليه  .بالتكوينات الطبقية

" ة، فطالما أصبح العرق معياراً في تكوين الجماعات فإن البعض أخذ يستخدم مصطلح الموسوعة البريطاني

                                                             
 
 .2 المرجع السابق، ص  - 
 .  هالة جمال ثابت، مرجع سابق، ص  -  
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للداللة علي التميز الحاصل بين جماعة عرقية وأخري، " األقليات"بدال من مصطلح " الجماعات االثنية

مريكيين ولكن الموسوعة البريطانية تضيف علي ذلك بعداً أخر للمفهوم باإلشارة الي أن بعض الباحثين األ

طوروا مصطلح الجماعة االثنية، ليطلق علي الجماعات الوافدة أو المهاجرة خاصة الي الواليات المتحدة 

األمريكية ألن الموسوعة هنا تشير الي الواقع األمريكي والتي تختلف عن الجماعة األصلية في اللغة أو 

تيعاب أو انصهاره المجموعة األصل القومي ولكن دون أن تختلف عنها في العرق، وهي تري أن اس

األخيرة يكون سهالً، السيما إذا رغبوا في ذلك ألن مالمحهم الطبيعية تساعدهم علي ذلك، بعكس الجماعة 

    .، مثال حيث تبقي مالمحهم تميزهم عن األغلبية"الزنوج" التي تنتمي الي عرق أو آخر 

، "عرقي" ة الي العربية علي أنها تعني من االنجليزي" Ethnic"ـ ترجمه كلمة :تعريف قاموس المورد

علي أنها مستغرق بمعني " Ethnocentric"علي أنها بادئة معناها عرق، وكلمة " Ethno"وكلمة 

  .متمركز حول العرق بوصفه مؤمن بأن عرقه أسمي من سائر العروق

فهوم مرادف أو مطابق كم" االثنية" كما تجدر اإلشارة الي أن هناك العديد من الباحثين استخدموا مفهوم 

 : 5، مثل Racialلمفهوم العرقية 

بمعني اإلثنية فعندما يتحدث مثال عن الطبقية أو التمايز " العرق"حيث استعمل   ـ:تعريف محمد السيد سعيد

، وكذلك (Ethnic Stratification)االجتماعي المبني علي العرقية، فإنه قد يضع قبالتها هذا المصطلح 

 (.Ethnic Situation)عن الموقف العرقي، حيث وضع بالمقابل  فعل عندما تحدث

إنما يعني التركيب البشري أي العرق أو الساللة، فهو عندما " اإلثنية"يري أن مفهوم  ـ :تعريف عوني فرسخ

 يتحدث عن األقليات في المنطقة العربية، نري أنه يميز بين األقليات الطائفية وبين األقليات اإلثنية حيث أنه

يري أن األقليات الطائفية هي جزء من التركيب البشري العربي الغالب، تشارك األكثرية كل مقومات 

أما األقليات . الوجود القومي العربي، وال تختلف عنها بشيء متصل بالسمات القومية والخصائص القطرية

 .اإلثنية في رايه فهي قد تعربت حضارة، ولم تتعرب كتركيب بشري

مصطلح يطلق لوصف الواقع الثقافي لمجموعة بشرية، وهو  Ethnicاإلثني  ـ:زيز هاديتعريف رياض ع

الخ، ويستعمل استعماالت عديدة ...يستخدم لوصف مفاهيم تنطبق علي العرق، الحضارة، الشعب، القبيلة

نيجيريا وغير دقيقة أحيانا وقد يكون المقصود به مجموعة لغوية، كما هو الحال بالنسبة لقبائل الهوسا في 

والنيجر، أو مجموعة عرقية وهو ينطبق علي سكان أفريقيا من غير أبنائها األصليين، وقد تكون قبلياً كقبيلة 

الكيكويو في كينيا، ولكن هذا يبقي وصفا يتسم بالمرونة للجماعات البشرية التي تتميز ثقافيا عن غيرها، 

 .بقيمها الثقافية ولغتها المشتركة

 

 

                                                             
 
 .00 هاله جمال ثابت، مرجع سابق، ص  :راجع - 
 
 . 0 -00 عبدالسالم بغدادي، مرجع سابق، ص  - 
 . 0  -89المرجع السابق، ص  - 5
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 . (العرقية، القومية اإلثنية،)الهوية  - 

تركز علي ساللة مشتركة، وعلي إرث ثقافي مشترك سببه الساللة المشتركة أكثر من  ـ:الهوية اإلثنية -*

 .تركيزها علي المصالح السياسية لبلوغ استقالل ذاتي

يمثل وهذا الطابو نفسه )ـ والتي تعتبر تصوراً طوباوياً، عمليا في الخطاب األمريكي :الهوية العرقية -*

، والتي تركز علي الساللة المشتركة واإلرث الثقافي مثل (ظاهرة من الهوية في حاجة الي مسائلة ومناقشة

، علي أنها تتعارض "الهوية السوداء" وعلي نطاق أكبر  –الهوية اإلثنية، لكن علي سبيل المثال، تتصور 

 .Wolofمع هوية ولوف 

اسية واالستقالل الذاتي الذي غالبا ما يسوغ بحجج تتمحور حول ـ تركز علي الحدود السي:الهوية القومية -*

 .اإلرث الثقافي المشترك

 Minorityواألقلية  Raceالعرق  -3

تختلف الجماعات العرقية عن األقلية في أن األخيرة تتميز عن غيرها في أنها تخضع للمعيار العددي وتتميز 

و التقاليد أواإلنتماء للوطن األصلي، ويحدد مفهومها القانون بعناصر التميز الثقافي أساسا كالدين أو اللغة أ

 .الدولي وفقاً لاللتزامات المبنية علي حقوق اإلنسان وحماية اإلنسان وحماية األقليات

جماعة من األفراد يتميزون عن بقية أفراد المجتمع  "وتعرفها الموسوعة الدولية للعلوم االجتماعية علي أنها 

جماعة من "وتذهب الموسوعة البريطانية لنفس المعني حيث تعرفها علي أنها ،  "أو لغوياً  عرقياً أو دينياً 

 .5"األفراد يتمايزون عرقياً أو دينياً أو لغوياً أو قومياً عن بقية األفراد في المجتمع الذي يعيشون فيه

مجتمع أقل من وضع جماعات لها وضع اجتماعي داخل ال"وتعرف الموسوعة األمريكية األقليات علي أنهم 

الجماعات المسيطرة في المجتمع نفسه، وتمتلك قدرا أقل من القوة والنفوذ وتمارس عدداً أقل من الحقوق 

المسيطرة في المجتمع، وغالبا ما يحرم أفراد األقليات من االستمتاع الكافي بإمتيازات مقارنة بالجماعات 

 .4"مواطني الدرجة األولي

جماعة عددها أقل من تعداد بقية سكان "ألوروبية لحماية األقليات، األقلية علي أنها وتصف مسودة االتفاقية ا

الدولة، ويتميز أبناؤها عرقياً أو لغوياً أو دينياً عن بقية أعضاء المجتمع، ويحرصون علي استمرار ثقافتهم 

 .2"أو تقاليدهم أو ديانتهم أو لغتهم

                                                             
 
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عالم : الكويت) دينية  –إثنية  -، اللغة والهوية قومية(مترجم)جون جوزيف، عبدالنور خراقي - 

 . 0  ، ص (009  المعرفة، أغسطس
 :سيف الدين قاطع، حقوق معلنة وواقع ملتبس يدعو للتغير، جريدة الصباح االلكترونية، علي الرابط التالي -  

www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=39071. 
5
 .005  -9-  ، بتاريخ 240سليم نجيب، األقليات وحقوق المواطنة، مجلة الحوار المتمدن االلكترونية، العدد  - 

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=8535 
4
 - www.federalism.ch/files/documents//Gupta%20Freiburg.ppt. 

5 -www.colisee.org/article.php?id_article=443. 
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جماعات متوطنة في "ة لألمم المتحدة األقليات علي أنها وتعرف اللجنة الفرعية لحقوق االنسان التابع

المجتمع، تتمتع بتقاليد خاصة وخصائص أثنية أو دينية أو لغوية معينة تختلف بشكل واضح عن تلك 

  . "هاالموجودة لدي بقية السكان في مجتمع ما وترغب في دوام المحافظة علي

جماعات قابعة داخل : ددة حيث تعرفها علي أنها عبارة عنوتذهب لجنة األقليات التابعة لمنظمة األمم المتح

شعب معين، تتمتع بتقاليد وخصائص أثنية أو دينية أو لغوية معينة تختلف بشكل واضح عن تلك التقاليد 

 .والخصائص لدي بقية السكان وترغب في استمرار المحافظة عليها

أقلية، يعني أن يكون أقل أهمية من الناحية  أن يكون البعض في وضع" كما تعرفها موسوعة الروس بالقول 

 . "العددية بحيث ال يكون لهم إال القليل من األصوات

عبارة عن مجموعة عرقية أو دينية قليلة العدد في مجتمع معين، "ويعرفها محمد جابر األنصاري علي أنها 

 .5"تبعاً لخصوصياتها الثقافية

عددية واجتماعية في نفس الوقت وتختلف أشكال األقليات  عبارة عن أقلية"وهناك من يعرفها علي أنها 

باختالف األساس الظاهر الذي تقوم عليه أو بشكل مظهرها المشترك وهي الدين، العرق والجنسية أو اإلثنية 

 .4"أو القومية، واللغة والثقافة

وجودة داخل جماعة جماعة فرعية م"الجماعة األقلية بأنها " فيرتشالد"ويعرف عالم االجتماع األمريكي 

يرتبطان معاً ببعض روابط خاصة تتعلق بهما هي في المألوف، العرق ( هي في المعتاد مجتمع)أوسع منها 

 2.والجنسية والدين أو بعض صالت النسب الثقافية األخري

أو  واألقلية هي أساساً ظاهرة ثقافية يشترك أفرادها في واحد أو أكثر من مقومات التاريخ، اللغة، والدين

العرق فنكون بصدد أقلية لغوية أو دينية أو عرقية وقد يشتركون في هذه العوامل كلها، إذاً نحن إزاء أقلية 

تلك الخصوصية الثقافية في أطر تنظيمية وأنماط متمايزة للتفاعالت قومية وفي كلتا الحالتين تنعكس 

 6.الداخلية

وكيات التي تؤدي الي تميزهم عن األفراد خارج وقد يتبني أفراد األقلية مجموعة من االتجاهات والسل

الجماعة وتعزلهم ذاتياً نحو الداخل وذلك نتيجة إلقصاء األقلية علي مصادر السلطة والقوة وخضوعها للتميز 

 .والتفرقة من جانب باقي جماعات المجتمع

                                                             
 
نية ولغوية، الصادر من الجمعية العامة لألمم المتحدة في ودي( أو عرقية)حقوق األشخاص المنتمين الي أقليات قومية : إعالن األمم المتحدة حول -

 .www.un/org/6k (.52 / 49القرار رقم )   88 ديسمبر  2 دورتها السابعة واألربعين بجلستها العامة في يوم 
 

2- Encyclopedia: Grand LarousseParis, LibrairieParis Larousse, 1978, p38. 
،  مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بيروت) ، النزاعات األهلية العربية، العوامل الداخلية والخارجية (وآخرون)ي محمد جابر األنصار: انظر - 5

 .49  -46 ، ص (889 
4
 .   ، ص (005 دار المعرفة الجامعية، : االسكندرية) عادل مختار الهواري، التغير االجتماعي والتنمية في الوطن العربي : راجع - 
2
 .0  ع السابق، ص المرج - 

6 -Michael Benton, the Idea of Race, Boulder, Colorado, west view Press Inc, 1978.p.9. 
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في ظل أغلبية سكانية  المهمشة أو الضعيفة التي تعيشـ هي تلك الجماعات :واألقليات في االستخدام الدولي

ذات أيديولوجيا ثقافية مختلفة، وقد تشترك هذه الجماعات في أنساق ومصادر تقدير الذات التي غالبا ما 

  .تستقي من مصادر مختلفة تماماً عن مصادر ثقافة األغلبية

جنسية طائفه من الناس تجمعهم رابطة اللغة أو الدين أو ال" ويعرف جبران مسعود األقلية علي أنها 

 ".ويعيشون مع طائفة أخري أعظم شأناً وأكثر عدداً 

ومما الشك فيه إنه كلما قلت مستويات االندماج برزت في المجتمع مسألة األقليات وتداعياتها السياسية، 

االجتماعية، والثقافية بمعني أن وجود األقليات في أي فضاء اجتماعي يتحول الي مشكلة حينما يفشل هذا 

 . "ل سياسية، اجتماعية، وثقافية عديدة في تكريس قيم التسامح واحترام اآلخرالفضاء وعوام

مما سبق يتضح أن مفهوم األقلية إنما يشترك مع مفهوم الجماعة العرقية في وجود روابط واحدة منها اللغة 

 5.والثقافة الواحدة التي تجمع بين أفراد الجماعة وسط شعب يختلف عنها في بعض من هذه الروابط

 ـ: Tribe ةقبيلوال Raceالعرق  .4

، التي تعتبر عالقة اجتماعية مستندة الي رابطة الدم Kinshipالقبيلة في األساس تقوم علي رابطة القرابة 

، واألفخاذ Clansوالقبيلة تتفرع لتعريفات منها العشائر ( بالزواج أو المصاهرة) الحقيقية أو المكتسبة 

Lineages4.نات والفضائل واإلرهاص واألسر وغيرها، والبطون والعمائر والب 

والقبيلة عبارة عن وحدة سياسية مستقلة تقوم علي فكرة االنتماء لجسد مشترك يعمل أفرادها في ظل حكومة 

واحدة تحكمهم وذلك بهدف تحقيق أهداف مشتركة توحدهم في حاالت الحرب أو التعرض للتهديد تحت 

رة أو جماعة محلية، وتختلف الجماعات العرقية، بهذا المعني عن إدارة مركزية موحدة سواء عائلة أو عشي

  2.القبيلة التي تكاد تنعزل عن جيرانها وال تميل الي التوحد والتفاعل معهم

الي الوالء ( للعشيرة والقبيلة)تتحول القبيلة الي دولة بالمعني السياسي عندما يتحول والء أفرادها من الوالء 

 .، ومن هنا فهي تتوسط في األهمية بين الجماعات العرقية واألمة(األمة ككل)ي للوحدة السياسية الكبر

 

                                                             
 .22، ص 889 جابر عصفور، التنوع البشري الخالق، تقرير اللجنة العالمية للثقافة والتنمية، المجلس األعلي للثقافة، : انظر -  
 .22، ص 006 ، يوليو 5 قضايا الديمقراطية في العالم العربي، مجلة الديمقراطية، السنة السادسة، العدد محمود محفوظ، األقليات و: راجع -  

3 - Encyclopedia Britannica, Chicago, London, Toronto: Encyclopedia Britannica Inc, William Benton Publisher, 
vol.22, 1999, pp., 640- 641. 

4
 .8  الهواري، مرجع سابق، ص  عادل مختار: انظر - 

5
 -K. Kaunda, “The future of nationalism”, in Gideon Cyrus m. Matiso & S.W. Rohio, Reading- in Africa Political 

Thought, (London: Heineman, 1975),p 468> 
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مما سبق يتضح أن الفارق األساسي بين مفهومي العرقية والقبيلة، في أن األول يركز علي اشتراك أفراد 

اعي الجماعة في مؤشرات عرقية واحدة بينما يركز مفهوم القبيلة علي مرحلة من مراحل التنظيم االجتم

  .تحت القومي

 ـ:Nationواألمة  Raceالعرق  .2

، ويقصد به جماعة من الناس ولدوا في نفس المكان "يولد"بمعني   Nasciاألمة مشتقة من الفعل االتيني 

 .تربطهم مجموعة من الروابط المشتركة، يطغي والء أفرادها لها علي أي والء آخر

حديث الشريف حيث يكشف المعني اللغوي للفظ عن وقد تكرر ذكر كلمة األمة في القرآن الكريم وال

األصل المشترك، وحدة الهدف والغاية، عنصر الزمان ) مجموعة من السمات التي يتسم بها المفهوم، وهي 

، كما يتبين من المفهوم القرآني والحديث الشريف إمكانية تعدد (والمكان، الدين، النخبة، جماعة العلماء

  .وتفرق وتشعب األمم

يشترط تواجد أفراد األمة علي إقليم جغرافي معين، حيث توجد األمة رغم التباعد الجغرافي بين أجزائها  وال

 5.مثل الصين

وهكذا يشترك مفهوم الجماعة العرقية مع مفهوم األمة في أنها تضم مجموعة من األفراد تعيش حياة مستقرة 

و سياسي واحد، وترتبط بين أفرادها رغبات وتجمعها الرغبة في العيش معاً، وذلك في نطاق اجتماعي أ

 4.وآمال مشتركة توحد بينها

 

 .كيف يمكن لنا أن نصنف الجماعات العرقية؟: ثالثا

سؤال  ؟من الكتابات والتصنيفات والتقسيمات الكموسط هذا  كيف يمكن لنا أن نصنف الجماعات العرقية

 .تصعب االجابة عليه بصورة مباشرة إال أننا سنحاول

اتجاهات عديدة متباينة بصدد تصنيف الجماعات العرقية، ويرجع هذا الي اختالف األسس التي يرتكز ثمة 

 : 2عليها الباحثون في التصنيف، وعلي أية حال فإن أظهر هذه االتجاهات تتمثل في اتجاهين

ألصل يستند أنصاره في تصنيفهم للجماعات العرقية الي المقومات الذاتية للجماعة كوحدة ا: األول -

 .أو الساللة أو الدين

 

                                                             
 .9هالة جمال ثابت، مرجع سابق، ص -  
 .40 -58ص (  00 المركز العلمي للدراسات السياسية، : عمان) ت واستراتيجيات التسوية محمد مهدي عاشور، إدارة الصراعا: راجع -  
5
 .0  -8هالة جمال ثابت، مرجع سابق، ص - 
4
 .   ، مرجع سابق، ص (محرران)علي الدين هالل، نفين مسعد : انظر - 
2
دار الجامعة : االسكندرية) األقليات والجماعات والحركات العرقية، دراسة في : أحمد وهبان، الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر: راجع - 

 .0  ، ص ( 00 الجديدة للنشر، 
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يصنف أنصاره الجماعات العرقية أستنادا الي مواقعها السياسية واالجتماعية واالقتصادية : الثاني -

 .في مجتمعاتها

 ـ يصنف الجماعات العرقية حسب مقومات ذاتيتها:االتجاه األول

من خالل رابطة األصل وهي عبارة عن جماعة عرقية يرتبط أفرادها فيما بينهم : الجماعة الساللية - 

، علي اعتبار أن هذه الرابطة بمثابة الم قوم (وحدة السمات الفيزيقية كلون البشرة)المشترك أو 

 .صيل لتمايز جماعاتهم إزاء غيرها من الجماعات التي يتشكل منها مجتمعهمألا

 

 .احدةوهي عبارة عن كل جماعة عرقية يشترك أفرادها في التحدث بلغة و: الجماعة اللغوية - 

 

المقوم الرئيسي لذاتيتها وتميزها " الدين"وهي عبارة عن كل جماعة عرقية يمثل : الجماعة الدينية -5

 .عن غيرها من الجماعات التي تشاركها في نفس المجتمع

 

 ـ يصنف الجماعات العرقية حسب موقعها السياسي واالجتماعي واالقتصادي:االتجاه الثاني

هي تلك الجماعة التي تهيمن علي مقاليد السلطة في مجتمعها، والتي و: الجماعات العرقية المسيطرة - 

يتقلد أفرادها أرقي المواقع االجتماعية، كما أنهم يشلكون الفئة األكثر ثراء والذي ي عد تعبير عن 

 .هوياتهم

 

بمنأي عن السلطة، والتي يحتل هي تلك الجماعات التي تكون : الجماعة العرقية غير المسيطرة - 

رادها مواقع اجتماعية غير رسمية، كما يشكل أغلبهم الفئة األقل ثراء في مجتمعهم الذي أغلب أف

 . تهيمن علي مقاليد األمور فيه جماعة مغايرة تعتبر بمثابة تجسيد لهوياتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

وفاء لطفي حسين عبدالواحد، التجربة الماليزية في إدارة المجتمع متعدد األعراق والدروس المستفادة للمنطقة العربية، دراسة لحالتي : راجع -  

 .008 ، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 59ن واألكراد في العراق، رسالة ماجستير، منشورة، ص األفارقة الزنوج في جنوب السودا
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 :المبحث الثاني

 .أدوات وسياسات إدارة المجتمع متعدد األعراق

 

 

 .ة التعدد العرقيأدوات وسياسات إدار: أوال

 .سياسات منع الخالفات والصراعات العرقية: ثانيا
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  أدوات وسياسات إدارة المجتمع متعدد األعراق

وموقفها من التعددية العرقية، أهم مؤشرات حدة الصراع في المجتمع، في دور النظم السياسية  قد تكمن أحد

دم حياده بين أطراف الصراع، حيث يري البعض، أن وذلك من خالل التعرف علي مدي حياد النظام أو ع

وقد توظف النظم الحاكمة . العرقية تصبح مشكلة سياسية عندما تتبلور الجماعات في صورة أقطاب

السياسات العامة كأدوات لتحقيق العديد من األهداف، وبدون قدرة النظام علي تعبئة الموارد العامة 

لن يقدر له الحفاظ علي استمراريته وذاتيته في ظل ما تطرحة النخب واستخدامها في حفظ االستقرار فإنه 

البديلة من مطالب وتحديات لممارسات النظام واألسس التي يقوم عليها، األمر الذي يزيد من ضرورة سعي 

 .النظم الي توظيف ما تملكه من موارد مادية وغير مادية، لتحقيق أهدافها وحفظ استقرارها

السياسية دوراً كبيراً في عملية إدارة التعددية العرقية، حيث تقوم هذه المؤسسات  كما تلعب المؤسسات

بعمليه تحويل من جانب المدخالت الي جانب المخرجات، وتقوم أيضا بطرح الرموز العامة في المجتمع مما 

ماعات في يساهم في تحقيق االندماج، وإدارة التفاعل بين عرقيات المجتمع لتقليل حدة الصراع بين الج

 . المجتمع

إدارة التعدد العرقي، سياسات إزالة  أدواتأو  سياساتالدراسة في هذا الجزء من البحث لوعليه، تعرض 

 .أسباب الخالفات أو الصراعات العرقية

   ـ:أدوات وسياسات إدارة التعدد العرقي: أوال

أكثر االفتراضات شيوعاً إلدارة  يعد استخدام الهيمنة من قبل الدولة، أحدـ  :استرتيجية هيمنة الدولة - 

الصراعات العرقية في تاريخ دول العالم، وهيمنة الدولة تعني علي حد تعريف تشيستر كروكر 

  ".بناء مؤسسات ذات تحكم حكومي كفؤ، وفي الوقت نفسه إقامة ما يضمن حماية األقليات"

في أن  control Hegemonicوزميله المقصود بهيمنة الدولة وتحكمها  Megarryويعرف كل من 

تتخذ الحكومة في الدولة من اإلجراءات ما يجعل من إمكانية قيام الجماعات العرقية بالنضال والصراع 

 .العلني العنيف أمراً ال يمكن التفكير فيه أو القيام به في األساس

في إطار عدد من ولعل استراتيجية هيمنة الدولة ال تقتصر فقط علي النظم السلطوية، بل إنه يمارس أيضا 

النظم الديمقراطية الليبرالية، وفي كلتا الحالتين يشكل استراتيجية ناجحة بمعيار جعل التحدي العرقي للدولة 

فالنظم الشيوعية، ركزت علي سحق الخالفات . أو نشوب الصراعات بين الجماعات أمر غير ممكن القيام به

اسب مع هوية نبار أن العرقية ظاهرة غير مناسبة وال تتالعرقية أمال في بناء هوية فوقية جديدة، علي اعت

الناس كمواطنين، لكن في الوقت نفسه نري أن بعض النظم الديمقراطية الليبرالية تمارس أسلوب الهيمنة 

علي النشاط العرقي، وباألخص عندما تسيطر جماعة أقلية علي الدولة، مثل البيض في جنوب أفريقيا أو 

                                                             
 
وفاء لطفي حسين عبدالواحد، التجربة الماليزية في إدارة المجتمع متعدد األعراق والدروس المستفادة للمنطقة العربية، دراسة لحالتي : راجع - 

 .008 ، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 52جنوب السودان واألكراد في العراق، رسالة ماجستير، منشورة، ص األفارقة الزنوج في 
 
 .52محمود أبوالعينين، إدارة الصراعات العرقية في أفريقيا، مرجع سابق، ص : راجع -  
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من السيطرة االستيطانية علي الجماعات العرقية األخري، ولكنهم احتفظوا في الوقت  روديسيا، أسسوا نظماً 

 .نفسه بقواعد الديمقراطية الليبرالية داخل جماعتهم هم فقط

وقد ال تقتصر النظم المهيمنة عموما علي مقاومة مطالب الجماعات العرقية، ليس هذا فحسب بل إنها أيضا 

  :  طرتها علي المجتمعين وتستخدم في سبيل ذلك عدة آليات من بينهاتطور مطالب مضادة من خالل سي

 Subjection  سياسة اإلخضاع . أ

، في تقرير مستقبل (أقلية أو أغلبية) وتكون باستخدام إجراءات قصرية وذلك لتأكيد حق الجماعة الحاكمة 

 .البالد، دون السماح بأية تنازالت للجماعات العرقية

 Isolationمناضلة سياسة عزل الجماعات ال . ب

حيث تلجأ الدول المهيمنة لعزل الجماعات العرقية المناضلة في أطر سياسية متميزة منفصلة، ربما يكون 

 (.قبرص)، والحكم الذاتي بها أو التقسيم الواقعي ل (ليونيتا في أنجوال) هذا هو ما حدث بالفعل بالنسبة 

 Avoidanceجتناب سياسة عزل اال . ج

واحتواء الصراع العرقي، وذلك عن طريق إبعاد الدولة عن المواجهات المباشرة بين والتي تكون بتطويق 

وعليه، تفسر استراتيجية هيمنة . الجماعات، مثال لذلك فرض نظام الحزب الواحد، أو النظام الالحزبي

من الدولة، علي أنها استراتيجية دفاعية بمعني أنها ضرورية لبديل آخر، وهو الحرب العرقية والخوف 

إندالع الصراع، وهذا التفسير إذا ما أخذ به قد يفضي للدفاع عن النظم السلطوية أو الديكتاتورية كاالتحاد 

 .السوفيتي السابق، رابطة الشيوعيين اليوغسالف في االتحاد اليوغسالفي السابق، أو نظام الحزب الواحد

اً ما تكون موزعه فقط بين الهيمنة مما يذكر في هذا الخصوص أن البدائل في الصراعات العرقية نادر

والحرب العرقية حيث أن هناك الكثير من االختيارات كالفيدرالية، الحكم الذاتي، التصالحية، وغيرها من 

البدائل التي يمكن أن تطور، مما يحقق نجاحاً في استقرار المجتمعات، هذا باالضافة الي أنه في ظل 

الجماعة المخضعة لتدويل الصراع ضد نظام الحكم الديكتاتوري استمرار نظم وإجراءات الهيمنة، تلجأ 

المستند الي الجماعة المسيطرة أو الحزب الواحد المسيطر ومن ثم يتعرض استقرار النظام للخطر، وربما 

 .استقرار الجماعة الدولية ككل

 ـ  :الفيدرالية والكميونات العرقيةاسترتيجية  - 

ستراتيجيات التي تستند عليها الدولة لفض االشتباكات بين الجماعات أو تمثل هذه االستراتيجية أحد أهم اال

لمركزية، وذلك عن طريق عدة اختيارات أهمها الفيدرالية والكميونات بين هذه الجماعات وبين السلطة ا

توزيع السلطات عن طريق تقسيم الحيز اإلقليمي الي واليات أو  هنا، 5ويقصد بالفيدرالية،  العرقية

                                                             
 . 4 -40المرجع السابق، ص  -  
 
 . 4 -40ع سابق، ص محمود أبو العنين، مرج: راجع - 

، ويكون (األقاليم، الواليات)و ووحدات حكومية أصغر  ركزيةحكومة مبين  دستورياً فيه مقسمة  السلطاتتكون  الحكمدرالية شكل من أشكال يالف - 5

أما ما يخص األقاليم والواليات فهي تعتبر وحدات . الدولةفي  السيادةكال المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على اآلخر وتتقاسمان 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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ت، قد تكون متوافقة أو غير متوافقة مع االنقسامات العرقية، وكل والية يصبح لها قدر متماثل من مقاطعا

 .السلطة بحكم نظام المجلسين

والدولة الفيدرالية هي دولة واحدة تتضمن كيانات دستورية متعددة لكل منها نظامها القانوني الخاص 

باره المنشيء لها والمنظم لبنائها القانوني والسياسي، واستقاللها الذاتي، وتخضع للدستور الفيدرالي باعت

وهي بذلك عبارة عن نظام دستوري مركب، وعليه فالدستور الفيدرالي جانبا، فهو القانون األساسي للدولة 

  .الفيدرالية من جانب، وهو عقد سياسي بين الواليات األعضاء من جانب آخر

مالئما وأيضا فعاالً إذا ما حدث تطابق ما بين التقسيم االقليمي من  ومما الشك فيه أن الفيدرالية تعتبر مدخالً 

جانب والتقسيم العرقي من جانب آخر، بمعني أنه في المجتمع الفيدرالي العرقي، تكون الفيدرالية أداة فعالة 

لتنظيم وضبط الصراعات العرقية خاصة وأنها تساهم في تفكيك ساحة الصراع الي ساحات صغيرة يمكن 

  .رتهاإدا

للتسوية والتوفيق بين الجماعات في قدرتها الالمتناهية  Burgessوتكمن عبقرية الفيدرالية كما قال 

وقد تفترض ، 5المتنافسة والمتنوعة وأحيانا المتسارعة في الحصول علي التنفيس السياسي داخل الدولة

نظر بعض الباحثين أن الفيدرالية هي الفيدرالية أخطاراً ضمنية ألنها تجعل السياسة أكثر تجزئة، ومن وجهة 

شرعية  Nation- Statehoodsالخطوة االولي تجاه االنفصال حيث أنها تكسب رابطة الدولة القومية 

 4.الخ...من خالل حماية اللغة والثقافة والدين مثل وجود دستور خاص بها وحكومة ومورد وعلم

عن إقامة فهي عبارة   Communizationالعرقية أو الكميونات   Contoization إما بالنسبة للكنتونات

أقاليم أو كميونات عرقية كتلك القاعدة للكميونات في سويسرا، بمعني تفويض السلطة علي أساس قاعدة 

إقليمية عرقية، لكل منها شكل مصغر من أشكال السيادة يسمح بقدر غير متساوي من العالقات بين 

 .2ةالكنتونات المختلفة والحكومة المركزي

 :  وتجدر اإلشارة الي عدد من المالحظات المهمة بصدد العالقة بين هذه االستراتيجية والعرقية أهمها

أال نبالغ في قدرة هذه االستراتيجية علي حل التوترات العرقية، فنادراً ما يتم تخطيط الحدود العرقية  . أ

أخري تتمثل في أن  بشكل دقيق وواضح، وتلك مسألة تتعلق بالتطبيق، يضاف الي هذا مشكلة

 .الوحدات الجديدة غالبا ما تكون متعددة عرقيا هي األخري مما يخلق مشاكل متجددة

 

                                                                                                                                                                                                    
وأقرب الدول لتطبيق هذا المصطلح على المستوى العربي هي  القضائيةو  والتنفيذيه التشريعيةدستورية لكل منها نظامها األساسي الذي يحدد سلطاتها 

 .دولةالواليات المتحدة األمريكيةأما على المستوى العالمي فهي  اإلمارات العربية المتحدةدولة 
 
 
 .2، ص002 ، السنة األولي، أكتوبر 0 محاولة لبلورة تطورات جارية، العدد " قضايا"درالية والنظم االتحادية، مجلة حازم اليوسفي، الفي - 
 . 4محمود أبو العنين، مرجع سابق، ص : راجع -  

3 - Osaghae Eghosae, Federalism and the ethnic Question in Africa, In: John Mukum Mbaku and Others. 
4 - (eds.), Ethnicity and Governance in The Third World ,Ashgatem UK, 2001, PP 36- 37. 

2
وفاء لطفي حسين عبدالواحد، التجربة الماليزية في إدارة المجتمع متعدد األعراق والدروس المستفادة للمنطقة العربية، دراسة لحالتي : راجع - 

 .008 ، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،  4في العراق، رسالة ماجستير، منشورة، ص  األفارقة الزنوج في جنوب السودان واألكراد
 .44محمود أبو العنين، المرجع السابق، ص  - 6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
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ال يمكن االكتفاء بوجة نظر الدولة في تحديد الجماعة العرقية، فالمسألة قد تحتاج الي معرفة وجهة  . ب

 .وحة لها ترضيها أم النظر الجماعات في إقليمها وما إذا كان التقسيم اإلقليمي أو السلطات الممن

 

أن اإلنتماء للجماعات العرقية مسألة ليست صارمة، وليس لها معيار أو مستوي ثابت، وال يمكن  . ت

تصور أن منظومة الوالءات مسألة سهلة، بل هي معقدة، فاإلنتماء لجماعة ربما يكون اقتصادياً أو 

تنجح إال إذا أجبر كل فرد علي تحديد ثقافيا أو سالليا أو أيديولوجيا أو دينيا، ولذلك ال يمكن أن 

 .إنتماءه العرقي وبشكل واضح

 

 ـ  :1استراتيجية الديمقراطية التوافقية وتقاسم السلطة -3

الكلية إلدارة الصراع العرقي سواء علي المستوي المركزي للسلطة في الدولة تعتبر إحدي االقترابات 

 .أو كذلك علي المستويات الفرعية أو المحلية

توافقية علي قبول التعددية العرقية مع ضمان الحقوق والحريات والهويات م الديمقراطية الوقد تقو

والفرص بالنسبة لكل الجماعات، هذا فضال عن خلق المؤسسات السياسية واالجتماعية لتلك الجماعات 

 .التي تتمتع بمزايا المساواه بدون الحاجة لالستيعاب القهري

 : ية التوافقيةالمكونات الرئيسية للديمقراط -

 

 .حكومة ائتالفية موسعة تضم األحزاب السياسية التي تمثل األقسام الرئيسية للمجتمع التعددي - 

 .حكم ذاتي للجماعات وفق قواعد محددة بحيث تختص كل منها بمعظم شؤنها الخاصة - 

 .تمثيل نسبي وقواعد للتوظيف واالتفاق يطبق من قبل مؤسسة الدولة -5

 .اض دستورياحق األقليات في االعتر -4

 :وثمة ثالث شروط أساسية مطلوبة لكي يعمل النموذج التوفيقي

أال تكون الجماعات المتناحرة لديها خطة بدمج اآلخرين أو استيعابهم بفرض بناء أمة،  : الشرط األول

 .حيث أن صراع القوميات في مثل هذه الظروف يمثل مباراه صفرية، ال مجال فيها للتوافق

لي القادة السياسيين، أن يتبنوا نوعا من الفكر يقوم علي االلتزام باالستقرار السياسي ع :الشرط الثاني

 .واالقتصادي لبالدهم وأقاليمهم دونما حاجة لسيطرة أو هيمنة الدولة

علي قادة الجماعات التحلي بثقافة وتفهم مزايا الحكم الذاتي، والقدرة علي التوفيق  :الشرط الثالث

 . والمساومة

                                                             
 
دراسة لحالتي  وفاء لطفي حسين عبدالواحد، التجربة الماليزية في إدارة المجتمع متعدد األعراق والدروس المستفادة للمنطقة العربية،: راجع - 

 .008 ، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،  4األفارقة الزنوج في جنوب السودان واألكراد في العراق، رسالة ماجستير، منشورة، ص 
 
 .45،  4ص : وفاء لطفي حسين عبدالواحد، المرجع السابق -  
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 :  سياسات منع الخالفات والصراعات العرقية :ثانيا

 : Genocideاإلبادة الجماعية  - 

، لكن في سياق التطور  Genus, race))في األصل يقصد باإلبادة الجماعية قتل العنصر أو الساللة 

 هذه الجماعة بشكل عملية قتل منظمة لجماعة عرقية ما أيا كان مفهومها، أو تدمير"أصبح المفهوم يشير الي 

غير مباشر من خالل القضاء المدروس علي المقومات التي تسمح بإعادة نموها وتكوينها بيولوجيا 

  .  "واجتماعيا

التدمير المتعمد للجماعات القومية او : إطار عام يشير إلى أن المراد من االصطالح هوو الثابت ان هناك ا

بادة الجماعية كما نصت عليها اتفاقية منع إبادة العرقية او الدينية او االثنية هو االطار العام لجريمة اإل

واقترن مصطلح جريمة ( قتل الجماعة ) في اللغة الالتينية   genocideويراد بمصطلح  .األجناس البشرية

االبادة بالنازية اوال، وإن كانت هناك جرائم أخرى تنطبق عليها هذه المحددات في التاريخ البشري عموما، 

كسها التصور النازي أعاد قضية القتل الجماعي إلى واجهة دراسات االبادة، حيث جرى لكن الصورة التي ع

قتل ماليين البشر بسبب دينهم او اصلهم العرقي وأعتبرت الجريمة من نمط الجرائم التي ترتكب لتدمير 

 .جماعة ما

صد التدمير الكلي او وذهب خبراء القانون الدولي وأصحاب الشرعة الدولية إلى أن أرتكاب هذه الجريمة يق

الجزئي لجماعات قومية او اثـنية او عنصرية او دينية عبر صور متعددة وسواء أكانت الجريمة بصورة 
 .مباشرة ام بالتحريض عليها ام بالتامر على ارتكابها وسواء اثناء السلم ام الحرب، هي جرائم ضد الجماعة 

 :  5تفاقية تعني باالبادة الجماعية ايا من االفعال التاليةهذه اال: منع االبادة إلى أن   واشار نص اتفاقية
 
 .قتل اعضاء من الجماعة.  
 .الحاق اذى جسدي او روحي خطير باعضاء من الجماعة.    
 . اخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا او جزئيا . 5 
   

سباب الصراع، خاصة وأن ما تخلفه هذه أها، بمعني إزالة وال تنجح اإلبادة الجماعية في تحقيق أهداف 

األحداث في الضحايا تبقي عالقة في األذهان جيال بعد جيل، بل إن أحد النتائح تعرض جماعة معينة لإلبادة، 

 .4هو ارتفاع معدل المواليد بشكل ملحوظ في تلك الجماعة، حتي يلتقف الجيل الثاني خيوط الصراع السياسي

                                                             
 .5 أفريقيا، مرجع سابق ص  محمود أبوالعنين، إدارة الصراعات العرقية في: راجع -  
 
( اإلبادة الجماعية ) معاهدة حول تدارك ومنع   :842  ديسمبر من العام/كانون األول 8هي اتفاقية األمم المتحدة في  :االتفاقية المشار اليها - 

وحقق هذا المفهوم انتشارا . المدنيين العزل ومعاقبتها، دخلت هذه العبارة في الخطاب الشائع للداللة على الشر المطلق وأقصى أشكال التدمير في حق
، إذ تمت االشارة من خالله إلى النزاعات كافة 844 عام ( رافايل ليمكين ) متزايدا في االستخدام الدولي بعدما وضعه قيد التداول الحقوقي البولوني 

حقاً من كمبوديا إلى الشيشان مرورا ببوروندي ورواندا في النصف الثاني من القرن العشرين التي أوقعت عددا كبيرا من الضحايا المدنيين ال
كما اطلقت التسمية وبأثر رجعي على المذبحة التي تعرض لها سكان ميلوس على يد . وغواتيماال وكولومبيا والعراق والبوسنة والسودان وغيرها

اواألرمن . ، أو تعرض له هنود أميركا الشمالية 985 الفرنسية  عام  (الفانديه ) اليونانيين في القرن الخامس قبل الميالد ، أو ما حدث لسكان مقاطعة 
إضافة إلى المجاعة التي ضربت أوكرانيا والى تهجير عدد من القوميات في االتحاد السوفياتي السابق إبان العهد الستاليني وإبادة  2 8 في العام 

 .نابل الذرية االميركيةاليهود األوروبيين والغجر وأيضا قصف هيروشيما وناغازاكي بالق
5
 - http://www.iraqmemory.org/inp/view_printer.asp?ID=5 
 .4 المرجع السابق، ص  - 4
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  Forced mass-population Transferجباري للسكان النقل اإل - 

يقصد بها، نقل جماعة عرقية كاملة من موطنها األصلي لتعيش في مكان آخر، لقد استخدم الصرب في هذا 

، وتعتبر عمليات النقل  Ethnic cleansinالسياق اصطالحاً قريبا من هذا المعني وهو التنظيف العرقي 

لب جزءاً من سياسات توسعية، أو رداً علي إدراك الدولة للتهديد بالصراع العرقي اإلجباري للسكان، في الغا

يصعب أو يستحيل  وهي في األساس  اعادة تشكيل الديمغرافيا السكانية في المنطقة،ومخاطرة، أو رغبة 

سها ال تنهي وبوجه عام ال توجد مزايا أخالقية من جراء استخدام هذه األداة، كما أن هذه األداه نف. تغييرها

و من االمثلة  . الصراع العرقي إال مؤقتا، فالشعب غالبا ما ينسي موطنه وال يسمح ببقاء مستوطنين عليه

، حيث ال تزال قضية التي استخدمت فيها هذه السياسة بشكل واضح كانت في االراضي الفلسطينية المحتلة

 .  حق عودة الالجئين موضوعا مؤجال ألجل غير مسمى

 

  Self-determination( التقسيم أو االنفصال) لمصير تقرير ا -5

يعد كل من التقسيم أو االنفصال من أكثر السياسات المتبعة إلزالة الخالفات أو الصراعات العرقية خصوصا 

لدي الحكومات والدول، أيا كان لونها األيديولوجي، ليبرالية أو اشتراكية، وقد يسمح هذا المدخل التقسيمي أو 

ي بحل الصراعات العرقية وذلك بتقسيم الدول المتعددة األعراق، والسماح للجماعات باإلنفصال اإلنفصال

وبوجه عام، يعتبر ، 5، في إطار دولة واحدة"استحالة التعايش معها" حينما تكون وصلت الي درجة من 

قسيم واالنفصال، بمثابة المرجعية السياسية والقانونية لعمليات الت" حق تقرير المصير لألمم والشعوب"

ويعني مبدأ حق تقرير المصير، بوجه عام، حق الجماعة اإلقليمية في تقرير وضعها السياسي داخلياً 

وخارجياً وكذلك متابعة تطورها االجتماعي واالقتصادي بحرية تامة دون تدخل خارجي أو إكراه من جانب 

 . 4أي قوة أو جماعة أخري

جعة إلى أن االضطهاد القومي يحتكر التاريخ واألدب والثقافة ويهمش تكون استحالة التعايش في األساس را

 2وكذلك هو من المسببات الرئيسية لبث الفرقة و الكراهية بين الشعوب، الن القومية .االقليات المخالفة

المسيطرة نتيجة لالمتيازات التي تحصل عليها تغرق في االفكار الشوفينية وفي حاالت من الفساد 

وفي مثل   واالقتصادي واألخالقي، لذلك قيل ان شعبا يضطهد شعبا اخر ال يمكن ان يكون حرا االجتماعي

هذه االحوال تظهرا الصدمات وتشتد أالزمات والحروب والمواجهات بين الشعب المسيطر والشعب 

ب وفي سبيل درء مثل هذه النزعات ومن اجل ايجاد االمن واالستقرار طرحت وتطرح وحس المسيطر عليه،

                                                             
 
 .2 المرجع السابق، ص  - 
خل شمعون بيريز رفضه عودة الالجئين الفلسطينيين الى دا جدد الرئيس االسرائيلي، فقد  008 -02-5 و كالة االنباء القطرية في :نقال عن  -  

راجع . وقال انه يحق لهم العودة الى الدولة الفلسطينية حال قيامها فيما سيتم تعويض الفلسطينيين الذين ال يتمكنون من العودة.. 42فلسطين 
http://www.qnaol.net/QNAAr/News_bulletin/News/Pages/09-08-23-1229_437_0031.aspx 

5
 .6 المرجع السابق، ص  - 
4
 . 0  -88 ، ص 884 نين، التعددية العرقية ومستقبل الدولة اإلثيوبية، مجلة الدراسات اإلفريقية، العدد الخاص محمود أبو العي - 

5  
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لتوفير الحرية للشعب المضطهد انطالقا من  ظروف الزمان والمكان واإلمكانيات المتاحة الحلول السياسية 

و  الحكم الذاتي او الفيدرالية بكل اشكالها اإلدارية والقومية،  والمتمثل باالستقالل،  حق تقرير المصير مبدأ

مبادئ العامة لحقوق االنسان، وبقية القوانين ذلك على ضوء قائمة طويلة عناوينها الرئيسية مستمدة من ال

 . والمقررات الدولية المدونة

  

                                                             
 http://www.alahwaz.info/main/index.php?option=com_content&task=view&id=1480&Itemid=2 :انظر-  
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  الجماعات واألقاليم المرشحة ألعمال حق تقرير المصير العرقي واإلنفصالي في العالم

  جدول رقم 

 

  

                                                             
 .8 أفريقيا، مرجع سابق، ص محمود أبو العينين، إدارة الصراعات العرقية في : راجع  -  

 الدولة القارة
الجماعة أو اإلقليم 
 المرشح لإلنفصال

 الدولة القارة
الجماعة أو اإلقليم 

 نفصالالمرشح لإل

 أوروبا

 بريطانيا
 
 
 أسبانيا
 

 فرنسا

االسكنلندين البروتستانت 
أمريكا  في أيرلندا الشمالية

 الشمالية

 أمريكا
 السود االنفصاليون
 الهنود األصليين

 كندا Catalansإلباسك و 
 بورتوريكو

 كوبيك وغيرهم

 الكورسيكيين وغيرهم

 أفريقيا

 السودان
أو جنوب ) الدينكا 

 (السودان

 الصوماليون، العفر دول القرن األفريقي Juraحورا  سويسرا

 نيجيريا الفليمنج بلجيكا

أورومو، تيجراي، شمال 
نيجيريا، أو جماعات 

مختلفة منذ محاولة اإليبو 
 في بيافرا

 اإليوي توجو وغانا Tyralجنوب تيرول  إيطاليا

 الهوتو رواندا وبورندي الشيشان وغيرهم روسيا

 كاتنجا الكونغو الديمقراطية كشمير، ناجاسي، السيخ نداله

 أندونيسيا
 Nalluccansالملقيين 

 وغيرهم
 Maoresالماورز  كومورو

 آسيا

 Luoليو  كينيا األكراد العراق

 األكراد، األرمينيون تركيا

 التبت الصين

 ناجورنو كاراباخ آزربيجان

 South Ossetia جورجيا

 مياكري أوكرانيا

 التاميلز سيريالنكا

 المسلمين الفلبين
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 assimilationواالستيعاب  intrgrationاالندماج  -4

وعلي الرغم أن هناك مفاهيم . يعتبر االندماج واالستيعاب، إحدي أدوات الخالفات والصراعات العرقية

و احتوائها من خالل  الفاتيشتركان في أنهما يسعيان إلذابة الخمختلفة لكل من المصطلحين، لكن كالهما 

التركيز على القواسم المشتركة و اعطائها قيمة نسبية تفوق االختالفات وبالتالي نجد اننا في موقف واحد و 

مجتمع واحد و مع استمرار االستيعاب تظهر طقات االندماج البناءه و ينتقل المجتمع نقلة نوعية محورية 

 .يختلفان في الطريقة واألسلوب قد نهماأال ا، يركز فيها على التقدم و التنمية

حيث يستخدم االندماج أساساً لخلق هوية وطنية مشتركة للمجتمع والدولة، أما االستيعاب فيستخدم في 

، حيث Melting Potاألساس عند الحديث عن خلق هوية ثقافية مشتركة من خالل استخدام بوتقة الصهر 

  .لفرعية أو الضعيفة الستيعابهاتتبناه الجماعات القوية تجاه الجماعات ا

هذا وقد يشير البعض الي أن هناك عدة أنماط لسياسة االستيعاب والدمج مثل االستيعاب الثقافي والمادي،  

  .والمؤسسي، وسوف نتناول كل منها بشيء من التفصيل

 

عاب والدمجيأنماط سياسة االست  

 استيعاب ثقافي استيعاب مادي استيعاب مؤسسي

قصد به إنشاء مؤسسات والذي ي
سياسية وأيضا اجتماعية، يشارك 
فيها كل األفراد من مختلف 
الجماعات علي أسس غير 

.3عرقية  

والذي يهدف الي صهر الهويات 
العرقية، داخل هوية قائمة بالفعل 
أو هوية جديدة وقد يري بعض 
الباحثين في هذا الصدد أن أحد 
مؤشرات نجاح هذا النمط هو 

بين الجماعات  ازدياد التزاوج
العرقية بعضها البعض علي نحو 
يؤدي الي تآكل الحدود بين هذه 

.الجماعات ومن ثم زوالها  

ويقصد به تذويب الثقافات 
المتميزة في إطار الثقافة الخاصة 
بالجماعة السائدة، ففي الغالب 

يفضل مؤيدو هذه السياسة خفض 
حجم االختالفات بين الكيانات 

النظام  العرقية مؤكدين علي أن
يمتلك من األدوات ما يؤهله 
 .لتحقيق ذالك النمط من االستيعاب

 

                                                             
 .92محمد مهدي عاشور، التعددية اإلثنية في جنوب إفريقيا، مرجع سابق، ص  -  
 
 .98 -92المرجع السابق، ص  - 
لتي وفاء لطفي حسين عبدالواحد، التجربة الماليزية في إدارة المجتمع متعدد األعراق والدروس المستفادة للمنطقة العربية، دراسة لحا: راجع - 5

 .008 ، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 46األفارقة الزنوج في جنوب السودان واألكراد في العراق، رسالة ماجستير، منشورة، ص 
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  جدول يوضح سياسات الدولة تجاه دمج األقليات العرقية

 

الي  مما سبق يتضح أن هذه االستراتيجية، إنما تهدف الي إلغاء االختالفات داخل الدولة من خالل السعي

دمج واستيعاب الجماعة العرقية الموجودة في إطار الهوية العامة المراد لها الوجود والسيطرة، والتي تمثل 

  .في العادة هوية الجماعة المسيطرة في المجتمع

سواء عن طريق السماح   كما أن هناك سياسات عامة تنتهجها الدول تجاه دمج األقليات العرقية بطرق شتي

 .االمتصاص أو عن طريق المشاركة في السلطة، وهو ما يتضح من الجدول التاليبالتعددية أو 

                                                             
 
 .590 -568المرجع السابق، ص  - 
 . 59تيد روبرت جار، مرجع سابق، ص : راجع -  

 السياسات االقتصاد الثقافة االتجاه العام

 االمتصاص

اندماج اجتماعي وسكني  -
 .طبقا للطبقات

تعليم إصالحي للغة والثقافة  -
 .السائدة

سهولة الوصول للتعليم  -
 .الجامعي

 .اعتماد مالية للتطوير -
صحية  برامج -

 .وترفيهية
 .تدريب في العمل -
القوانين المضادة  -

 .للتميز
 

حقوق مدنية وسياسية ـ 
 .مضمونة

تعزيز انتقائي لالحزاب ـ 
السائدة والمناصب 

 .الحكومية
مصالح مجموعات ـ 

 .االقليات

 التعددية

حماية االختالفات الثقافية ـ 
 .والدينية

 .ـ التعليم واالعالم بعدة لغات

تماعي تأهيل اجـ 
 .واقتصادي للمجموعة
ـ تمثيل للمجموعة في 

الوظائف الخاصة 
 .والعامة

 

مجموعة األحزاب ـ 
السياسية والمجموعات 

 .المستفيدة
تمثيل المجموعات في ـ 

المجالس الشرعية 
 .واالئتالفات الحاكمة

 

المشاركة في 
 السلطة

 .ـ فصل سكني واجتماعي
 .ـ مدارس وإعالم منفصل

فصلة أو ـ معاهد علمية من
تحديد أعداد المقبولين، من 

 .المجموعات الكومنيونية

ـ األنشطة االقتصادية 
 .تنظم كوميونياً 

ـ الخدمات تكون داخل 
 .الكوميون

ـ أعداد محددة 
للمجموعات في الوظائف 

 .العامة والخاصة

ـ األحزاب السياسية 
للمجموعة، والمجموعات 

 .المستفيدة
ـ ضمان المشاركة في 

 .القرارجهات اتخاذ 
ـ حق الفيتو للكميون علي 
السياسات المؤثرة علي 

 .المجموعة
ـ استقالل بالمهام اإلدارية 
 الخاصة بالخدمات العامة
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تجمع بشري يرتبط أفراده فيما بينهم من خالل روابط فيزيقية من خالل ما تقدم تبين أن الجماعة العرقية هي 

ذا التجمع في ويعيش ه( وحدة اللغة أو الدين أو الثقافة)أو ثقافية ( كوحدة األصل أو الساللة)أو بيولوجية 

ظل مجتمع سياسي أرحب، مشكال إلطار ثقافي حضاري مغاير لإلطار الثقافي الحضاري لباقي المجتمع، 

ويكون أفراد هذا التجمع مدركين لتمايز مقومات هويتهم وذاتيتهم، عاملين دوما من اجل الحفاظ علي هذه 

 .المقومات في مواجهة عوامل الضعف والتحلل

 

كوحدة الساللة أو السمات الفيزيقية )رقية ال تقتصر علي المقومات الفيزيقية أو البيولوجية مقومات الذاتية الع

 ..وإنما تتضمن مقومات ثقافية كوحدة الدين أو اللغة أو الثقافة( المشتركة

 

 : ويتضح من خالل هذا المفهوم، أن ثمة ثالثة عناصر لتحديد مصطلح الجماعة العرقية وهي

من العناصر تتألف فيما بينها لتشكيل هوية الجماعة، وتميزها عن غيرها وجود مجموعة مركبة  - 

 .من الجماعات

 .توفير قدر من التضامن بين أفراد الجماعة - 

توفير قدر من االتصال بين الجماعة العرقية وبين المجتمع ككل، األمر الذي يسمح بظهور  -5

 .االختالفات والتمايزات

الساس على عملية التأريخ االنفصالي بمعنى انه يؤرخ لكل يالحظ ايضا ان هذا التعريف يقوم با -4

. السوابق السيئة التي مورست ضد االقليات و يضعها نصب عينه ليوثق كره النظام السياسي

 .وهذا بالتالي يركز على البعد االنفصالي مما يؤدي الى زعزعة االستقرار السياسي

 .و محدد لالقليات  جامع مانع في النهاية يمكن ان نقول انه ال يوجد تعريف واحد -2

أن تعريف ظاهرة االقليات و كما وضحنا تتقاطع فيه كال من مفهوم القبلية والعرقية و الهوية  -6

   .القومية

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
 .االمريكي حيث يثبت الباحث انه نموذج يعتمد على االندماج و االستيعاب راجع الفصل الثالث من هذه الدراسة النموذج -  
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 .في التعايش والتنوع النموذج الماليزي: الفصل الثاني

 

 

 .خريطة المجتمع الماليزي عرقياً : المبحث األول

 .عرقياً  المجتمع الماليزيريخ تا :المبحث الثاني

 .حصاد التجربة الماليزية وثمارها علي الدولة والمجتمع: المبحث الثالث
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 : مقدمة

على  تايلنداو تجاور  المحيط الهنديتقع على  آسيا لقارةماليزيا هي دولة إسالمية في الجنوب الشرقي 

" اتحاد ماليزيا"اسمها الرسمي  كوااللمبورعلى جنوبها، عاصمتها  سنغافورةو  إندونيسياشمالها و 

 (.ڤرساتوان تانه مليسيا)

السفن غير المسلمة تمنع   تجارة الغرب كانت متمركزة في مصر ومنعوا، في بداية القرن السادس عشر 

لهذا بدا األوربيون بالبحث عن طرق وأسواق خاصة بهم ليصل والى الهند   من اإلرساء في موانئهم

 Alfonso deتغالي بقيادة الفانسو تحرك األسطول البحري البر   2 وفي سنة .والشرق األقصى

Albuquerque  قام البرتغاليون ببناء حصن هائل . وأطبق سيطرته على المدينة بالقوة   نحو ميناء ماالكا

أطبق الدانمركيون أيديهم على ماالكا   64 بعد وهاء القرن وفي سنة .Formosa أسموه الفورموسا

 . ة وسيطروا على المدينة والتجارة وخطوط التجار

شركة برتش ايست . سلم الدانمركيون المدينة إلى البريطانيين بعدما غزت فرنسا هولندا 982 في سنة 

قامت بإقناع سلطان كيداه للسماح لهم ببناء حصن لهم في   British East India Companyانيديا 

كحطة   ليؤسس Sir Williamالسير وليام   بينانج وقد راق للبريطانيين هذا الميناء األمين وقد بعثوا

 .Straits Settlementsتجارية في سنغافورة وبنانج ومالكا وسميت هذه ب 

 294 العديد من السالطين خاضوا حربا أهلية مما دفعهم إلى توقيع اتفاقية سالم في سنة  260 في سنة 

زيرة الماالوية وهذا ما ثبت موطئ قدم البريطانيون وسيطروا على مصادر المطاط والقصدير في شبة الج

عندما غزا اليابانيون الماليو واجبروا البريطانيون على   84 واستمروا على هذا المنوال لحد سنة .

 .842 وانتهت حقبة السيطرة البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية في سنة .االستسالم 

ستقاللية الماالوية وتحالفت على الحرية واالستقالل بعد الحرب وقد اجتمعت الحركات اال  حصلت مااليا 

في  829 سنة   تحت قيادة تنك عبد الرحمن في بداية الخمسينات وقد منحت بريطانيا االستقالل مااليا

 (.مرداكا سكوير ) كوااللمبور في ساحة االستقالل 

 .في للمااليا  وأصبح تنك عبد الرحمن أول رئيس وزراء

تنك عبد الرحمن بإقناع سنغافورة وساباه وسرواك لالنضمام  تم انبثاق ماليزيا بعدما نجح  86 في سنة 

 .سلميا من الفدرالية  انسحبت سنغافورة 862 إلى فدرالية مع المااليا وفي سنة 

ماليزيا كانت ومازالت خليط متجانس من األعراق واألجناس والشعوب والديانات ولكن الماليو هم األكثرية 

رأس الدولة وأصبح اإلسالم هو الدين الرسمي واللغة الماليو هي اللغة  وهذا ما أعطاهم الحق ليكونوا على

 .الرسمية 

                                                             
 http://www.cureontour.com/Malaysia_History.html?set_lang=AE: انظر -  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1
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منذ أن نالت ماليزيا استقاللها وهي تخطو خطوات سريعة وناجحة في طريق االزدهار والتقدم حيث 

 أصبحت من أكثر الدول تطورا في أسيا والعالم وتمتلك أالن واحد من أرقى المطارات دوليا ولديها شبكة

أما التعليم فقد ارتفعت نسبة التعليم . مواصالت واتصاالت ميزة جدا وتقود ماليزيا حكومة علمانية ديمقراطية

األجنبية  شجعت رؤوس األموال  لكل هذه األسباب . بين فئات الشعب وارتفعت مستويات نظم التعليم

 .اريا وسياحيالالستثمار في ماليزيا صناعيا وتجاريا وعق

، باإلضافة الي قبائل (سكان البالد األصليين)إحدي الدول متعددة األعراق، تتكون من الماليو تعد ماليزيا 

السارواك وصباح، ساللة المهاجرين الصينيين والهنود الذين بدءوا يأتون الي واليات الماليو منذ أكثر من 

 . عام، قبل االستعمار األوروبي 600

المطاط، وخالل  كعمالة باالتفاق مع البريطانيين للعمل في إقطاعات وقد تم استقدام الصينيين والهنود آنذاك

فترة االستعمار، احتفظ البريطانيون بانفصال كل عرق جسدياً، وقد منع ذلك أي أزمات عرقية، ولكنه حفظ 

 .أيضاً ثقافات المجموعات العرقية المختلفة تقريباً كما هي

اليزيا من الماليو، وكان حكم البريطانيين في واليات بان زمن صراعات االستقالل كان أغلب سكان مإو

الماليو عن طريق معاهدات مع سالطين الماليو، إذ كان لزاماً أن تعود ماليزيا المستقلة الي حكم الماليو، 

العرقيات  ولن يصبح للهنود والصينيين أي وضع قانوني في ماليزيا، لكن الماليو قرووا أن يشركوا معهم

نود والصينيين وأيضا اآلخرين من غير الماليو في السلطة السياسية، ككل شيء آخر، إذ األخري من اله

 .كانت مقاربة ماليزيا تجاه العالقات العرقية غير تقليدية

اعتقد الماليو أنه من السهل االندماج مع العرقيات األخري، ولكن هذه العرقيات األخري كانت قوية وأيضا 

سماح بحدوث مثل ذلك، هذا باإلضافة الي أنه كان لدي الصينيون قوة اقتصادية كثيرة العدد بدرجة تفوق ال

 (.السكان األصليين للبالد) سمحت لهم بمعادلة القوة السياسية لدي الماليو 

كما مثلت االختالفات في ديانات األعراق الثالثة المختلفة ضد االندماج، ولم تلق مالحقات جعل ثقافة 

نجاحاً كبيراً، وفي النهاية تم قبول تحفظ األعراق المختلفة كل بثقافته، ولكن تبقي سمية الماليو الثقافية الر

 .ثقافة الماليو بمثابة الثقافة الرسمية للبالد

ومن ثم أصبحت اللغة الرسمية للبالد هي لغة الماليو، مع حفظ اللغات واستخدامها كأداة تعليمية في 

لرسمية للبالد فضال عن إمكانية ممارسة أو تعلم األديان األخري المدارس، وأصبح االسالم هو الديانة ا

 . بدون إعاقة، إذ حفظت الثقافة المختلفة لألعراق

وعليه أصبحت ثقافات غير الماليو جزءاً من الثقافة الوطنية، وأصبحت ثقافة الماليو هي األخري جزءاً من 

بحيث تظل مختلفة بدرجة تفرقها عن بعضها  ثقافات غير الماليو، فقد حفظت ثقافات األعراق الثالثة،

                                                             
، دراسة لحالتي وفاء لطفي حسين عبدالواحد، التجربة الماليزية في إدارة المجتمع متعدد األعراق والدروس المستفادة للمنطقة العربية: راجع -  

 .008 ، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 20األفارقة الزنوج في جنوب السودان واألكراد في العراق، رسالة ماجستير، منشورة، ص 
 
 .20وفاء لطفي حسين عبدالواحد، مصدر سابق، ص : راجع -  
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 البعض، وفي الوقت ذاته تفرقها عن ثقافات بالدها األصلية، هكذا طعمت الصينية المتحدث بها في ماليزيا

بينما يستخدم الماليو كلمات صينية ألشياء محددة ونفس الحال مع الهنود، وعليه بكلمات من الماليو، 

ألعراق المختلفة بحيث يحق لماليزيا أن تدعي أنها آسيا بحق، إذ أنك أصبحت االختالفات في ثقافات ا

، بما في ذلك أكالتهم (الماليو، اإلندونيسية، الصينية، الهندية) تستطيع أن تري كل الثقافات في ماليزيا 

 .المحلية

لعملية والجدية إن ما يمكن تلك الثقافات المختلفة في ماليزيا من أن تستمر وتتعايش هو روح من التسامح وا

التي تظهرها كافة األعراق، وفي هذا الصدد يقول محاضير محمد إننا في ماليزيا نعتقد أنه من األفضل أن 

 .يكون لك قطعة من كعكة تكبر بعد ذلك تدريجياً، عن أن يكون لك كعكة تنكمش بعد ذلك

ستقرة، ولهذا أصبح النمو فقد أدي احترام وتسامح الكل لثقافة اآلخر الي أن تصبح ماليزيا آمنة وم

االقتصادي سريعاً وارتفع نصيب العرقيات أكثر بكثير من ثروة البالد االقتصادية األصلية، وألنه من غير 

الممكن تتبع التجربة الماليزية في إدارة المجتمع متعدد األعراق دون استعراض خريطة التكوين العرقي 

العرقية، وعليه  وين أوال، ثم نتطرق لمراحل تطور العالقاتللمجتمع الماليزي، فالبد من تناول هذا التك

، وأسباب هذا التكوين، عرقيا لمجتمع الماليزيلخريطة اينقسم هذا الفصل الي مبحثين، تطرق المبحث األول 

 . تاريخ المجتمع الماليزي عرقياً أيضاوركز المبحث الثاني علي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
ة في إدارة المجتمع متعدد األعراق والدروس المستفادة للمنطقة العربية، دراسة لحالتي وفاء لطفي حسين عبدالواحد، التجربة الماليزي: راجع - 

، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،  2-20األفارقة الزنوج في جنوب السودان واألكراد في العراق، رسالة ماجستير، منشورة، ص 
 008. 
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 :المبحث األول

 يزي عرقياً خريطة المجتمع المال

الماليزي من جماعات  غدت ماليزيا نموذجا للمجتمع متعدد األعراق واألديان، إذ يتكون المجتمع

األورانج آصلي، والماالي وجماعات ) وهم السكان األصليون للبالد، وتضم Bumiputra  البوميبوترا

لصينيون، الهنود، ا)والتي تضم  Bumiputra –، وجماعات من غير البوميبوترا (بوميبوترا أخري

 . (Eurasiansاألوراسيون 

ويتسم التكوين العرقي للمجتمع الماليزي بدرجة عالية من التنوع دينياً وعرقياً ولغوياً، وذلك فيما بين سكان 

، مقارنة 0025 سبتمبر  /مليون نسمة تقريبا وفقا لتقديرات يوليو" 9.95 "ماليزيا البالغ عددهم بحوالي 

 2. 5، هذا ويتوقع أن يصل تعداد السكان الي 000 مليون وفقا لتقديرات عام " 0.000 2.  "بحوالي 

 .0 0 بحلول عام 

من أجمالي سكان الدولة في حين يمثل الصينيون %"  .62"يمثل المااليا السكان االصليين للبالد حوالي 

من التايالنديين،  للمجموعات العرقية األخري%"  . "، هذا الي جانب %"9.9"، ويمثل الهنود %"6 "

، واالستراليين واألوروبيين باإلضافة الي األعراق الصغيرة مثل الكادزان واألبيان التي تقطن واالندونيسيين

 .واليتي صباح وسارواك

، إال أن الدستور الماليزي نص علي 4فقط من الماليزيين يدينون بالدين االسالمي% 60وعلي الرغم من أن 

معتنقي الديانات األخري، وجميع لن الرسمي للدولة، وهو يكفل حرية العبادة االسالم هو الدي" أن  

، حيث يدين بالبوذية 2"المؤسسات الدينية في ماليزيا لها الحق في إمتالك وإدارة منظماتها الخاصة بها

من سكان البالد معظمهم من الصينيين، ومعظم الهنود يدينون بالهندوسية بنسبة %"  .8 "حوالي 

من أتباع %" 6. " يدينون بالمسيحية%" 0 .8"، وحوالي "السيخ"مع وجود نسبة محدودة من " 6.5%"

، أصحاب معتقدات أخري مثل %"2. "وحوالي  ،الكونفوشية والتاوية ومعتقدات صينية تقليدية أخري

 .6والشامانية، والسيخية والبهائية وغيرها Animismالمذهب الروحي 

                                                             
األرض أو التربة أو أمراء األرض وذلك لتميز السكان األصلين وغالبيتهم من الماالي أو األعراق المرتبطة  يقصد به أبناء" البوميبوترا "مصطلح  -  

الماالي، األورانج أصلي وجماعات السكان األصليين األخري في شبة جزيرة ماليزيا، باإلضافة الي جماعات السكان  البوميبوترا بهم، وتضم جماعات
 .ي صباح وسارواكاألصليين في شرق ماليزيا ف

 
جامعة )جابر سعيد عوض، محاضير محمد وقضية التعددية العرقية في المجتمع الماليزي، في الفكر السياسي لمحاضير محمد : انظر - 

 .95 ، ص (006 برتامج الدراسات الماليزية، :القاهرة
3- Department of statistics Malaysia official website> www. Statistics.gov.my/38k 

4
 .6  ، ص ( 002 ، دار الكتاب العربي، ط:دمشق) من شاب متمرد الي بطل إسالمي : عادل الجوجري، مهاتير محمد، النمر اآلسيوي: انظر - 
مارس،  4  التجربة الماليزية، خطبة ألقيت في مؤتمر الشوري العربي السادس بجدة، السعودية،: التغيير( ديناميات)محاضير محمد،آليات : انظر - 2

 .86، ص (009 ، يناير  دار الشروق، ط:القاهرة)، خطابات محاضير محمد (مترجم)، في عمر الرفاعي 004 
عين للدراسات والبحوث االنسانية :القاهرة)، آسيا في التاريخ الحديث والمعاصر (محرران)رأفت غنيمي الشيخ، محمد رفعت عبدالعزيز : انظر أيضا

 .06 ، ص ( 00 ،  واالجتماعية، ط
6
جامعة القاهرة، برنامج الدراسات الماليزية، كلية : القاهرة)، األطلس الماليزي (محررون)كمال المنوفي، جابر سعيد عوض، هدي متكيس : انظر - 

 . 8 -25 ، ص (006 االقتصاد والعلوم السياسية، 
 :انظر أيضا إدارة اإلحصاء الماليزية، علي الرابط التالي

www. Statistics.gov.my/English/frameset_census.php?file=pressdemo 
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% 88فقط من تعداد السكان، لقد كانت تلك النسبة في الماضي % 60ن نحو في ماليزيا، يمثل المسلمو"

، برفضهم أن (البريطاني)ولكن المسلمين لم يعدلوا أو يديروا التغيرات التي جاء بها االستعمار الغربي 

 يتواءموا مع االحتياجات التنموية للمستعمرين، تراجع المسلمون وعزلوا أنفسهم وتم تهميشهم، بينما لبي

الوافدون الصينيون والهنود احتياجات دولة غمسها البريطانيون في عملية تطوير الستغالل ثرواتهم في 

مرحلة ما أصبح الماليو أقلية داخل بلدهم لحسن الحظ قللت أحداث خارجية من نسبة الوافدين، ليصبح 

 . "هم األغلبية وإن كان الفارق ضئيل -عند االستقالل –الماليو 

، توجد عدة لغات (اللغة الرسمية للبالد)اللغات واللهجات في ماليزيا فباإلضافة الي لغة البهاس كذلك تتعدد 

تربط بالجماعات المختلفة المتعايشة في المجتمع الماليزي، من أهمها اللغات  ولهجات آسيوية أخري

، ولغات (لتيوتشو، الهاينانالكانتونية، المانداراين، الهوكيين، الهاكا، وا)واللهجات الصينية المختلفة مثل 

كما أن الهنود عادة يجيدون لغتي الماالي ( األميل، والتلوجو، والمااليا الم) ولهجات مرتبطة بالهنود مثل 

 .ةواالنجليزي

كما يوجد لغات ولهجات مرتبطة بالجماعات األخري مثل اللغات واللهجات المحلية في شرق ماليزيا والتي 

، وهناك أيضا لغات ولهجات أخري مثل التاوية "البابيا كريستانج"، ولغة "األبيان"من أكثرها انتشاراً لغة 

 . وغيرها من اللغات واللهجات التي يتحدث بها األعراق في ماليزيا

وعلي الرغم من التناقضات الواسعة في التركيبة الدينية والعرقية للبالد، إال أن ماليزيا تمكنت في عهد 

نظام حكم ديمقراطي مستقر الي حد بعيد، يتناسب ومتطلبات المرحلة ومقتضيات محاضير محمد من إرساء 

حماية المصالح الوطنية، وذلك مقارنة بالتحديات التي واجهت الحكومة الماليزية علي مدي السنوات 

 .5الماضية، وباألخص بعد األزمات االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي انتابت البالد

 ـ:لتكوين العرقي للمجتمع الماليزيخريطة ا: أوال

بدأت مالمح الشكل الديمغرافي للمجتمع المتعدد األعراق في التغير إبان فترة االستعمار البريطاني علي 

البالد، حيث قام البريطانيون آنذاك بالتوسع في صناعة القصدير ثم المطاط، ومن ثم تزايد استقبال العمالة 

العرقية الصينية والعرقية الهندية، باإلضافة الي : مجموعتان عرقيتان أال وهماالمهاجرة، إذ قدم الي البالد 

 4(.السكان األصليين للبالد)العرقية الماليوية 

باإلضافة الي قبائل السرواك وصباح، ( الماليو) ماليزيا دولة متعددة األعراق مكونة من السكان األصليين" 

عام، قبل االستعمار  600أتون الي واليات الماليو منذ أكثر من ساللة المهاجرين الصينيين الذين بدءوا ي

األوروبي، ولقد تم استقدام الصينيين كعمالة باالتفاق مع البريطانيين للعمل في قطاعات المطاط، في مرحلة 

ما، زاد عدد الصينيين عن عدد السكان األصليين، ولوال التراجع االقتصادي في عشرينيات القرن العشرين 

                                                             
 .84التجربة الماليزية، مصدر سابق، ص : التغيير( ديناميات)محاضير محمد، آليات : راجع -  
 .22  - 2 المرجع السابق، ص  -  
5
 .6، ص(005 ،  دار اإلحسان، ط سالنجور،: ماليزيا)عبدالرحيم عبدالواحد، الدكتور محاضير محمد بعيون عربية وإسالمية : انظر - 
، النموذج الماليزي للتنمية، (محرران)خلفية متعددة األبعاد، كمال المنوفي، جابر عوض : نفين عبدالخالق، تحديات التنمية في ماليزيا: راجع - 4

 .9، ص (002 جامعة القاهرة، برنامج الدراسات الماليزية، :القاهرة)
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ما رجع كثير من المهاجرين الي بالدهم، ألصبحت ماليزيا دولة ذات غالبية صينية مثل سنغافورا، خالل عند

فترة االستعمار، احتفظ البريطانيون بانفصال كل عرق جسدياً، منع ذلك أي أزمات عرقية ولكنه حفظ أيضا 

 . "ثقافات المجموعات العرقية المختلفة كما هي تقريبا

 ـ:م السكان في المجتمع الماليزي الي فئتين عريضتين وهماوعليه يمكننا تقسي

 Bumiputraالسكان األصليين للبالد  - 

جماعات البوميبوترا، وهم يمثلون العمود الفقري للتعدد الثقافي، إذ يمثلون النسبة المئوية األكبر من مجموع 

 (.بوميبوترا أخري األورانج آصلي، الماالي، جماعات)السكان، وتضم ثالث مجموعات عرقية وهي 

ـ هي عبارة عن جماعة صغيرة العدد، أطلقت الحكومة عليها هذا المسمي في أوائل :األورانج آصلي . أ

ألفا، يتوزعون ثقافيا  85الخمسينات وال يزال مستخدماً حتي وقتنا هذا، و ال يتجاوز عدد أفرادها 

ألقزام، الزنجانيين اآلسيويين جماعة إثنية ينقسمون الي ثالث مجموعات، البدو، ا 8 ولغويا بين 

Nomadic Negritos  يقطنون المناطق الشمالية والوسطي، السيناو أشباه البدو ويقطنون في

المنطقة الوسطي ويمارسون نمطاً من الزراعة المتنقلة، الجاكون يقطنون المنطقة الجنوبية 

 . ويمارسون نمط الزراعة المقيمة

 

عرقية في شبة جزيرة ماليزيا، هذا باإلضافة الي وجود أقلية كبيرة تمثل أكبر الجماعات ال ـ:الماالي . ب

من سكان البالد وأقلية أخري أصغر في صباح حوالي % 5 نسبياً من الماالي في سارواك 

، وتوجد جماعات أخري استقرت في شبه جزيرة الماالي منذ منتصف القرن التاسع عشر 2.5% 

، (تشينيين، المينانج كابو، المادوريين، السوندانيين، البنجاريينالجاوين، البويانين، البوجين، اال)مثل 

البهاس "ولكل جماعة من هذه الجماعات لهجاتها ولغتها الخاصة التي تندرج تحت اللغة األم 

 ".ماليو

 

ـ علي الرغم من أنها تظل جماعات أقلية علي المستوي القومي، إال أنها :جماعات بوميبوترا أخري . ت

، ففي والية صباح يطلق عليهم اسم (صباح وسارواك)األغلبية في كل من واليتي  تمثل الجماعات

Anaknegri الكادازان أو الكاداز )جماعة إثنية تشمل  58، ويندرج تحت هذا المسمي حوالي

، وتمثل جماعة الكاداز اندوسون (اندووسون، المورت، الباجور وغيرها من الجماعات اإلثنية

من سكان الوالية ويليها بعد ذلك الباجو % 2.4 بر حجما في والية صباح الجماعة اإلثنية األك

، أما في سارواك فيشار اليهم بمسمي الداياك، ويطلق هذا المصطلح علي حوالي مليون 9.5% 

 .5من سكان والية سارواك% 44شخص، ويمثلون حوالي 

 

                                                             
، في عمر 004 سبتمبر  9، مصر، االسكندرية، (STAFA) لتكامل الثقافي، في منتدي جمعية محبي صالح طاهر خطبة محاضير محمد، بعنوان ا -  

 .42، ص (009 ، يناير  دار الشروق، ط:القاهرة)، خطابات محاضير محمد (مترجم)الرفاعي 
 
 .92 ، األطلس الماليزي، مرجع سابق، (محرران)كمال المنوفي، جابر سعيد عوض، هدي متكيس  - 
 www. Statistics.gov.my/English/frameset_census.php?file=pressdemo: ، أنظر أيضا99  -96 المرجع السابق، ص  - 5
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 ـ :Non- Bumiputraالسكان غير االصليين للبالد  - 

ات باألساس من الصينيون الماليزيون، والهنود الماليزيون، وغالبا ما ينتشرون في الغرب تتكون هذه الجماع

، وسنتناول كال منهما بشيء من (صباح وسارواك)وشرق ماليزيا ( شبه جزيرة ماليزيا)من ماليزيا 

 .التفصيل

الماالي،  ـ هم ثاني أكبر الجماعات العرقية في البالد من حيث الحجم بعد:الصينيون الماليزيون . أ

، جاءوا 002 وفق تقديرات % 6 وأول الجماعات العرقية من غير البوميبوترا، يتراوح عددهم 

منذ البداية، هربا من الفقر والمجاعات والكوارث الطبيعية التي انتابت الصين آنذاك، وباعتبارهم 

ا بينهم، ومن ثم غرباء عن أرض الماليو، فقد كانت لديهم قدرة فائقة علي التنظيم والتماسك فيم

التكيف مع معطيات الواقع، ومنذ ذلك الحين أصبح الصينيون جماعة حضرية سادت منطاق التمدين 

فقد الذين كانوا يعيشون آنذاك في جماعات ريفية متخلفة، وعليه  والمدن الجديدة، علي عكس الماليو

حماية مصالحهم، وظهر هذا خلقت هذه األوضاع االقتصادية للصينين وعيا فيما بينهم أنه البد من 

بوضوح بعد حصول البالد علي االستقالل، ومما يذكر في هذا الخصوص، أن العالقات بين الماليو 

والصينيين، كانت علي العكس تماماً بين الماليو والهنود، ليس بسبب أن الهنود يمثلون النسبة األقل 

 . لون قاع السلم االقتصاديمن تعداد السكان، ولكن ألنهم مثل الماليو كانوا يحت% 0 

 

كان عددهم يقدر بحوالي  829 تزاديت أعداد الصينيين خالل النصف الثاني من القرن العشرين، ففي 

من إجمالي سكان % 6 أي ما يعادل  94 . 6.29، نحو 002 نسمة، وأصبحت في  555.926. 

ي العاصمة كوااللمبور والواليات البالد، فالصينيين يتركزون في واليات وسط القطاع الغربي للماليو ف

وأيضا في منطقة بينانج، حيث تسجل أعلي نسبة بين السكان في الوالية المحيطة بها علي ساحل خليج ملقا، 

 . علي التوالي% 45.2، %46.5 كوااللمبور مع العاصمة

ة من الجماعات غير ـ يمثل الهنود الجماعة العرقية الثالثة، والجماعة العرقية الثاني:الهنود الماليزيون . ب

من مجموع سكان البالد، ومن بين الجماعات التي تندرج % 9.9البوميبوترا، إذ يمثلون حوالي 

أو أكثر من إجمالي الهنود في ماليزيا، الجوجرتين، % 22التأميل، والتي تمثل )تحت هذه الفئة 

 .5(الماالويون، الينجايبين

ة لكن بنسب متفاوتة، فالنسبة األكبر من الهنود تستقر في شبه فالهنود ينتشرون في سائر األقاليم الماليزي

في ماليزيا الغربية، وباألخص علي سواحلها الغربية حيث %  .88جزيرة الماليو حيث تصل الي 

مراكز الثقل خاصة في واليات القطاع األوسط من الساحل، وتقل نسبة الهنود في ماليزيا الشرقية حيث 

من %  .6 الكثافة األكبر للهنود في أقاليم أو واليات نيجري سيمالن ، إذ تظهر % .0تصل الي 

، بينانج 4.  ، كوااللمبور % .5 ، بيراك %4.4 جملة السكان فيها، ثم تأتي بعد ذلك سيل نجور 

                                                             
 
 . 4جابر سعيد عوض، دور الدولة الماليزية في التنمية، في النموذج الماليزي للتنمية، مرجع سابق، ص : انظر - 
 
 . 4المرجع السابق، ص  - 
 .20  – 98 ، األطلس الماليزي، مرجع سابق، ص (محرران)في، جابر سعيد عوض، هدي متكيس كمال المنو - 5
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بوجه عام وفي  ، وقد تمثل هذه الواليات أكثر المناطق كثافة في توزيع الهنود في ماليزيا0.2% 

وجه خاص، إذ تليها واليات أخري في أقصي الشمال والجنوب مثل والية قدح في المنطقة الغربية ب

الشمال ثم تأتي بعد ذلك والية ملقا في الجنوب، ثم تأتي والية ترنجانو التي تمثل أقل نسبة وهي 

0. .% 

 مما سبق يتضح أن الغالبية العظمي للهنود تتركز علي الساحل الغربي المااليو حول كوااللمبور فهي

بمثابة النواة لمجموعات الصينيين والهنود فضال عن كونها محور التركز السكاني في ماليزيا بوجه 

 .عام

ممن قدموا الي شبه جزيرة الماالي منذ القرن التاسع " األوربيين"ـ ترجع أصولهم الي :األوراسيون . ث

البايبا "غالية ألفا، يتحدثون باللغة البرت 8 عشر، ويتركزون في والية ملقا، ويبلغ عددهم 

  ".كريستانج

 

 (2002 – 1111)تطور نسب المجموعات العرقية في المجتمع الماليزي في الفترة 

 

 بوميبوترا الصينيين الهنود المجموع

النسبة 
المئوية 
)%( 

 العدد
النسبة 
المئوية 
)%( 

 العدد
النسبة 
المئوية 
)%( 

 العدد
النسبة المئوية 

)%( 
 السنة العدد

 00  .900.000  4 592.000 52 842.000 48.   .5 2.000  8   

 00  .809.000  2.  458.000 58.4 226.000 24  .268.000  8   

 00 5.922.000  2.  29 .000 55.8  . 22.000 48.   .264.000  85  

 00 2.200.000  4 990.000 45  .562.000 4   . 22.000  84  

 00 4.802.000  0.2 25 .000 52.4  .222.000 48.2  .4 2.000  849 

 00 6. 92.922   .08 686. 26 59. 9  .555.926 48.92 5.  2.494  829 

 00 2.920.9 2  0.65 855. 20 52.2  5.  9.286 25.   4.665.424  890 

 00  5.942.000 2.22  . 92.096 5 .   4.4 4.222 48.0  6.952.08   820 

 00  9.920.000 9.84  .4 0.000  2. 2 2.0 0.00 60.42  0.950.000  88  

 00  8.520.000 9.94  .200.000  9.5 2. 80.000 6 .66   .200.000  882 

 00   .2 0.000 9.42  .6 0.000  6.05 2.600.000 65. 4  5.6 0.000  000 

 00  5.825. 56 8  . 22.92  5  9.4 2.49  22  5.28 .2 2 * 002  

 00  9.950.000 9.9  . 52.  0  6 9. 08.200 62.   2.02 . 50 ** 002 

 

 . 40األطلس الماليزي، ص  -*

**- Department of statistics Malaysia official website> www. Statistics.gov.my/38k 

، يأتون في المرتبة األولي من حيث عدد (سكان البالد األصليين)الجدول السابق يتضح أن الماالي  من

في المرتبة الثانية الصينيون من حيث العدد، إذ عدد سكان ماليزيا، ويأتي  السكان، إذ يمثلون أكثر من نصف

                                                             
 .20 جابر سعيد عوض، دور الدولة الماليزية في التنمية، في النموذج الماليزي للتنمية، مرجع سابق، ص : انظر -  
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تصل نسبتهم الي أكثر قليالً من ربع سكان الدولة، وهم بذلك يشكلون مكونا رئيسياً بين السكان بعد الماليو، 

المجتمع الماليزي، ويأتي في المرتبة الثالثة الهنود، ثم  4/2حيث يشكلون الي جانب الماليو ما يقرب من 

، والتي تنتمي الي مجتمعات الدول المجاورة مثل (غير موضحة بالجدول)األقليات األخري تأتي بعد ذلك 

 .اإلندونيسيين والتايلنديين واالسترالين، باإلضافة الي الجماعات األوروبية التي قدمت خالل فترة االستعمار

 

السكان األصليين )اليو ، فإنها تشير الي زيادة في نسبة الم002 وبمالحظة نسب التركيب العرقي في عام 

تقريبا، من نسبة سكان البالد، في المقابل ظلت نسبة الصينيين % 62، حيث وصلت نسبتهم الي (للبالد

والهنود كما هي تقريبا، ومن ثم فالزيادة في أعداد الماالويين جاءت علي حساب األقليات العرقية األخري 

، عن نسبتهم 002 تقريبا وفقا لتعداد %  . سبتهم الي من سكان الدول المجاورة لماليزيا والتي انخفضت ن

 %.4 والتي كانت  889 في 

مما سبق يتضح أن نسبة كل من الصينيين والهنود ظلت في الفترة األخيرة كما هي تقريبا مما يشير الي 

ولعل  شيء من التحول في هذا حتي ولو كان ثبات أعداد العرقيات القادمة أو المهاجرة اليها من الخارج،

ذلك كله يرجع الي سياسة محاضير محمد وانتهاء سياسات المستعمر، بالرغم من بقاء األسباب القوية وراء 

وراء هجرات الصينيين والهنود الي الخارج خاصة الي دول جنوب شرق آسيا ومن بينهم ماليزيا، ولعل 

 . امنة وراء هذه الهجرةارتفاع الكثافة السكانية في كل من الهند والصين من أبرز األسباب الك

 :أسباب التكوين العرقي: ثانيا

 :وهي ثمة عدد من العوامل لعبت دورا محورياً في رسم خريطة التكوين العرقي في ماليزيا

، حيث السهول  وتتمثل في طبيعة المااليو الغنية بوفرة المياة والمحاصيل ـ:العوامل الطبيعية - 

مناخ من أمطار ونباتات طبيعية، والظروف المناسبة لإلنتاج الساحلية، األنهار، التربة، وعوامل ال

، وقد كان هذا سبباً في جذب 5الزراعي لكل من المطاط ونخيل الزيت في المناطق المرتفعة والجبلية

السكانية العالية كالصين والهند، باإلضافة الي العديد من الهجرات من األقاليم المجاورة ذات الكثافة 

 .4سلمين واألوربيينهجرات العرب الم

 

وتتمثل في الهجرات البشرية الكبري التي شهدتها البالد باندماج المهاجرين  ـ:العوامل التاريخية - 

إن هذه " معضلة الماليو"األوائل في النسيج المجتمعي لدولة ماليزيا ويقول محاضير محمد في كتابه 

االجتماعي وأيضا اللغوي لسكان البالد الهجرات لعبت دوراً هاما في التأثير علي النسيج الثقافي و

األصليين، وعلي الرغم من ذلك إال أن للسكان األصليين ظلوا هم أصحاب الثقافة الرئيسية كما 

                                                             
متعدد األعراق والدروس المستفادة للمنطقة العربية، دراسة لحالتي وفاء لطفي حسين عبدالواحد، التجربة الماليزية في إدارة المجتمع : راجع -  

 .008 ، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 64األفارقة الزنوج في جنوب السودان واألكراد في العراق، رسالة ماجستير، منشورة، ص 
 
 .95 في المجتمع الماليزي، مرجع سابق، ص جابر سعيد عوض، محاضير محمد وقضية التعددية العرقية : راجع - 
5
 .8 ، األطلس الماليزي، مرجع سابق، ص (محرران)كمال المنوفي، جابر سعيد عوض، هدي متكيس  - 
 .8 المرجع السابق، ص  - 4
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أصبحوا هم االقدر علي وضع الثوابت الفكرية والعقائدية لبالدهم، ونتيجة لذلك نجح المهاجرون 

الماليو في تعاملتهم اليومية، مما أدي الي حدوث األوائل في استيعاب الثقافة الماالوية وقبول لغة 

 .سالم اجتماعي ووجود نوع من التفاهم القائم بين المااليا وغيرهم من العرقيات األخري

 

وبالرغم من أن االستقرار الصيني نتيجة الهجرات القديمة كان أسبق من وصول البريطانيين الي مدن 

ن الفيض الحقيقي لهجرة الصينيين الي هذا االقليم بدأ ينساب منذ المضايق في غرب شبة جزيرة الماليو إال أ

 – 220 بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر واستمر حتي أواخر العشرينات من القرن الحالي 

، ففي الوقت الذي كان االستعمار البريطاني يشجع المالويين الريفيين علي استمرار كسب عيشهم 850 

التقليدية كان المهاجرين الصينيون والهنود يحولون الثلث الغربي من شبه جزيرة الماليو  بطرقهم الزراعية

في كل ( نطاق القصدير والمطاط)من أدغال معقدة الي إقليم من أكثر أقاليم االستغالل االقتصادي الكثيف 

استمرت سيطرة ، إذ  جنوبي شرقي آسيا، ولقد لعب المهاجرون الصينيون الدور الحاسم في هذا الخصوص

الصينيين علي مقاليد الحركة الصناعية والتجارية دون إتاحة الفرصة للمااليو الدخول في مجال إدارة 

 .األعمال والمشروعات الصناعية وأيضا التجارية ذات الثقل

وفي هذا الخصوص انتقد مهاتير أو محاضير محمد البريطانيين ووجه اليهم سهام النقد واالتهام حيث يري 

هم المسئولون الرئيسيون عن المعضلة الماالوية، إذ فتح البريطانيون الباب واسعاً أمام الهجرة الجماعية أن

أثناء الفترة االستعمارية، بهدف خدمة المصالح الخاصة ( والهنود بدرجة أقل)التي قام بها الصينيون 

 .للبريطانيين

 

يو، إذ لعب دوراً مهما في الحركة التجارية وتتمثل في الموقع الجغرافي للمال ـ:العوامل االقتصادية -5

ليس بين دول جنوب شرق آسيا فحسب، بل بينهما وبين منطقة الشرق األقصي من ناحية، وبين 

العالم العربي وأوروبا من ناحية أخري، وكان ذلك من خالل ملقا وسنغافورا، حيث كانت ملقا علي 

،  2  سنغافورة التي يقال أنها تحطمت في  ، وأيضا 8  درجة كبيرة من األهمية حتي قبل سنة 

وتم نقل سكانها كالجئين الي ملقا، التي تحولت الي أحد أهم المراكز التجارية البحرية الماليوية 

والتي ارتبطت بعالقات تجارية مباشرة مع أهم مركزين لتجارتي األخشاب والقصدير، وغيرهما 

االيو، كما أصبحت مركزاً الستيراد الذهب والفضة من المنتجات التي كانت تنتجها شبه جزيرة الم

والحرير والمالبس وغير ذلك، ومع تزايد الطلب علي التوابل في أوروبا تحولت ملقا الي مستودع 

للقرنفل وجوز الطيب الفلفل الذي كان يأتيها من جزر التوابل، هذا اإلضافة الي الذهب والقصدير 

ا أصبحت أغني سوق تجاري لتخزين البضائع القادمة من الهند الذي كانت نتيجة واليات الماليو، كم

والصين ومينمار، وسيام وكمبوديا، وقد عرفت ملقا آنذاك في أوروبا، حتي أن األوروبين حددوها 

في خرائطهم بأنها تغطي نقطة جنوبي شبه جزيرة الماليو، وباإلضافة الي ملقا كانت جوهور 

تي كانت تتخصص في تصدير العاج والقصدير، ونتيجة لذلك ، وال(الوالية الجنوبية بالماليو)

                                                             
 .5 ، ص 868 ، يناير 2 محمد محمد سطيحة، الوجود الصيني في جنوب شرق آسيا، مجلة السياسة الدولية، العدد : انظر -  
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أصبحت الماليو مركزاً تجارياً مهما في جنوب شرق آسيا، لم يقصده التجار الصينيون والهنود 

 . باعتبارهم التجار األساسين في المياه اآلسيوية فحسب، بل أصبح يقصده المسلمون والتجار العرب
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 :انيالمبحث الث

 تاريخ المجتمع الماليزي عرقياً 

ثمة عدد من المراحل مرت بها العالقات العرقية في المجتمع الماليزي متعدد األعراق، إذ تم تقسيمهم الي 

أربعة مراحل، األولي ونتناول فيها العالقات العرقية قبل االحتالل البريطاني أو قبل التحول الي مجتمع 

ية فسوف نتحدث عن العالقات العرقية في ظل االحتالل البريطاني وبداية تعددي، أما في المرحلة الثان

تكوين المجتمع متعدد األعراق ونذهب في المرحلة الثالثة للتطرق الي العالقات العرقية منذ حصول ماليزيا 

والتي كانت  868 االضطرابات العرقية التي انتابت البالد في وحتي حدوث  829 علي استقاللها في 

بر نقطة تحول في تاريخ الدولة الماليزية، ثم نركز في المرحلة الرابعة علي الطرق التي انتهجتها الدولة تعت

 .لمعالجة االختالالت بين الجماعات العرقية المكونة للمجتمع الماليزي

 

 العالقات العرقية قبل االحتالل البريطاني: المرحلة األولي

وضوح منذ بداية القرن الرابع عشر، عندما تأسست سلطنة ملقا في وفيها بدأت صورة تاريخ ماليزيا في ال

، وكانت تشمل شبه جزيرة الماليو والساحل الشرقي لسومطرة، وقد امتدت سيطرتها علي واليات  40 

وأيضا نقطة  أخري مثل بانانج، جوهر وبيراك، وتكتسب سلطنة ملقا قوة نتيجة لموقعها كمركز تجاري

كما ارتبط ازدهارها كمركز تجاري بشهودها نوع من التفاعل بين الثقافات وغربها، التقاء بين شرق آسيا 

، إذ ساعد الموقع الجغرافي علي أن تلعب دوراً مهما في الحركة التجارية ليس بين دول جنوب  المتعددة

،  آخرشرق آسيا فحسب بل بينها وبين منطقة الشرق األقصي من جانب، والعالم العربي وأوروبا من جانب 

فقد مثلت المدن التجارية مراكز جذب للتجار والوفود العربية، الصينية، الهندية، هذا باإلضافة الي عناصر 

قبلية مختلفة وبعض المسيحيين، وأيضا ظهر تواجد صيني، ونتيجة لالنفتاح الثقافي الذي شهدته سلطنة ملقا، 

 .5بول التعدديةأصبح هناك أساساً لنوع من اإلثنية المرنة واالستعداد لق

 العالقات العرقية في ظل االستعمار البريطاني: المرحلة الثانية

احتلت بريطانيا شبه جزيرة الماليو، إذ بدأ االستعمار البريطاني للماليو عن طريق شركة الهند  286 في 

زو وفي منتصف القرن التاسع عشر الميالدي بدأ الغ  60 الشرقية البريطانية التي نشطت منذ عام 

االقتصادي في شبه جزيرة الماليو، وتدفقت رؤؤس األموال عقب تولي أعداد كبيرة من العمال الصينيين 

 .4الذين كانوا يعملون في مناجم القصدير

وفي إطار سياسات المستعمر البريطاني تم استقدام عدداً كبيراً من الصينيين للعمل في مجال استخراج 

اب البالد للصينيين الباحثين عن الفرص االقتصادية، فاشتغل الكثيرون القصدير، هذا باإلضافة الي اجتذ
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منهم بالتجارة واألنشطة االقتصادية، باإلضافة الي عوامل الطرد السكاني التي أتسمت بها الصين آنذاك من 

ة ، ونتيجة لذلك تشكلت الغالبيزيادة سكانية وكوارث طبيعية والرغبة في الهروب من استغالل مالك األرض

 . العظمي من المهاجرين الصينيين

وفي أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تواصلت الهجرات الصينية والهندية علي الماليو، إذ 

، وبالرغم من أن الهجرة تراجعت إبان 90.000 وحدها    8 وصل عدد المهاجرين الصينيين في 

فعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية حتي ارتفع عدد الحرب العالمية الثانية، إال أنها سرعان ما ارت

 .استقروا في ملقا وحدها 859 مهاجر في  405.000الي  8 8 في  560.000المهاجرين الصينيين من 

وبينما كانت بريطانيا تعمل علي تغيير الطبوغرافيا االجتماعية للماليو، فقد قامت بإجراء تنمية اقتصادية 

ها من استغالل الموقع االستراتيجي والموارد االقتصادية لشبه جزيرة الماليو، إذ لكي تمكنكبيرة هناك، 

 (.800  -294 )شهدت جزيرة الماليو عملية تنمية اقتصادية في الفترة من 

وفي ظل هذا التيار الجارف من الهجرة علي شبه جزيرة الماليو، تأثر التركيب السكاني للبالد، حتي أن 

من جملة سكان البالد، ووصلت نسبة % 45.2حوالي  849 ن للبالد بلغت في نسبة السكان األصليي

، وعندما استقلت الماليو عن بريطانيا، هبطت نسبة السكان األصليين %0.5 والهنود % 44.9الصينيين 

، واألقلية الهندية % .44من إجمالي عدد سكان البالد، في حين وصلت نسبة األقلية الصينية % 8. 4الي 

 .أقليات عرقية أخري% 5. ، هذا باالضافة الي 0.6% 

وعليه فقد غير االحتالل البريطاني من التكوين الديموغرافي لسكان شبه جزيرة الماالي، وذلك باستقدام 

أعداد كبيرة من الهنود والصينيين، كما قام بتقيسم األنشطة االقتصادية علي أساس عرقي، إضافة الي تبني 

ة كرست التفاوت في بنيان المجتمع الماليزي وغيرت من هيكل هذا المجتمع نفسه سياسات تعليمية وإداري

 . ومكوناته مما ولد إشكاليات ورثها النظام الماليزي بعد االستقالل

زادت بعد االستقالل، إذ وصل عدد سكان الماليو ( الماليو)ويتضح أن نسبة السكان األصليين للبالد 

، بينما قلت نسبة الصينيين حيث 849 في % 48.2قارنة بنسبة من إجمالي عدد السكان م% 48.92

، في حين ارتفعت نسبة الهنود حيث وصلت الي 849 في % 52.4مقارنة بنسبة % 9 .59وصلت الي 

 .849 في % 0.2 مقارنة بنسبة % 08.  

ل الذي أفقد الماليو فالسياسة البريطانية لعبت دوراً هاماً في إعادة صياغة التركيبة العرقية للماليو، بالشك

األغلبية الكبيرة في البالد، ومن ثم تحولت ماليزيا الي مجتمع متنوع الثقافات، وعليه قامت بريطانيا بدعم 

أسس المجتمع التعددي في البالد، إذ قامت بتقسيم األنشطة االقتصادية بين الفئات علي أساس عرقي 

الستعمارية، ومن ثم سيطر الصينيون والهنود بدرجة أقل ومحدودية االتصال بين العرقيات لتحقيق أهدافها ا

 .5علي إنتاج القصدير والمطاط وأيضا األنشطة المالية، في حين تركز الماالي في قطاع زراعة األرز
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ومن هذا المنطلق، تشير بعض التحليالت الي أن السياسات االقتصادية واالجتماعية وأيضا التعليمية التي 

هدفت الي جعل الماالي مزارعين يوفرون الموارد الغذائية للعمال الوافدين في مناجم  انتهجتها بريطانيا،

كل جماعة عرقية علي نفسها، وقد تذهب بعض  القصدير ومزارع المطاط، هذا باالضافة الي جعل انغالق

تاج، وعدم التحليالت الي أن الهدف من هذا التقسيم العرقي، العمل علي تحقيق المزيد من الكفاءة في االن

قدرة الجماعات المختلفة في البالد علي االتحاد في ظل وجود االنقسام العرقي والوظيفي والطبقي فيما 

 .بينهما

وعليه فقد أثرت تلك الهجرات القادمة من جنوب وشرق آسيا في التكوين الديمغرافي للمجتمع الماليزي، إذ 

ا صاروا يمثلون الفئة األقل حظاً في توزيع الثروة صار المااليو يمثلون النصف فقط من سكان البالد، كم

داخل المجتمع الماليزي، مما أدي الي خلق جوا من العداء العرقي عانت منه ماليزيا علي مدي تاريخها، 

وفي هذا الخصوص يقول محاضير محمد أن البريطانيين هم المسؤلون عن عدم تحقيق االنسجام العرقي بين 

 . (الصينيون والهنود)، والعرقيات الرئيسية األخري (المااليو)سكان البالد األصليين 

وقعت أحداث دامية كثيرة بين الماليو والصينيون، في الوقت الذي كان فيه الهنود مستغرقين في النضال من 

أجل استقالل الهند، إذ بقوا خارج الحركة السياسية في الماليو، وكأنهم غير موجودين بالمرة، وقد كان 

اح البريطاني في ظل هذه الظروف إعطاء وضع شرعي متساو لكل الجماعات في مستعمرة بريطانية االقتر

، عمل فقط علي تعميق "لندن -وايت هول "تسمي اتحاد الماليو، هذا االقتراح الذي كان من بنات أفكار 

وكانوا كلهم )وعيون االنقسام العرقي وزيادة التوتر في شبه الجزيرة، ثم زادت األمور سوءا عندما شن الشي

 . حرب عصابات النتزاع السلطة من البريطانيين( من الصينيين

 

 .868 ، وحتي حدوث االضطرابات العرقية في 829 العالقات العرقية منذ االستقالل : المرحلة الثالثة

ية الغنية من العوامل الرئيسية التي أخرت منح المااليا االستقالل من البريطانيين، كانت العوامل الطبيع

للبالد، ومن ثم إثارة الخالفات المستمرة بين العرقيات الماالوية والصينية والهندية لكي يبقوا سيطرتهم علي 

 . المصادر الغنية للمااليا

قاد تونكو عبدالرحمن رئيس الوزراء األول، معركة استقالل فريدة بدعوته " حيث نجد محاضير محمد يقول 

ثة في ماليزيا المتعددة األعراق للمشاركة واالشتراك في جني ثمار االستقالل، للمجتمعات الرئيسية الثال

السكان األصليين للبالد، أن ينفردوا بالمسيرة بالنظر الي أن )أقول إنه شيء فريد ألنه كان يمكن للماليو 

إذ أنه لم يكن  أي سالطنة الماليو،االتفاقات التي وقعوها مع البريطانيين اقتصرت علي قادة الماليو فقط، 
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للصينيون والهنود وضع أو حقوق شرعية كمواطنين باستثناء مستعمرات مضايق بينانج وملقا، والتي تم 

 . "تسليمها الي البريطانيين

حصلت ماليزيا علي استقاللها من االمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس،  829 أغسطس  /آب  5في 

 .الكثير أنها لن تتمتع باالستقرار ولن تحقق تنمية اقتصادية وعندما حصلت علي االستقالل توقع لها

منذ البداية عندما حققنا استقاللنا قرر قادة ماليزيا أن االستقالل لن يكون له معني "حيث نجد محاضير يقول 

مالم نستطع تحقيق النمو في بالدنا بحيث تصبح البالد أفضل من وضعنا في ظل االستعمار البريطاني، إذن 

أ قادة ماليزيا بوضع الخطط لتطوير البلد وعندما جاء دوري الستالم السلطة كان هناك تقدما ال يستهان به بد

وربما أنا دفعت خطط التنمية بسرعة وبوتيرة أسرع من ذي قبل ألنه كانت لدي خبرات معينة حول تحقيقي 

 . "بعض األمور

بإنشاء اتحاد ماليزيا، وكانت ( ء األول لماليزيارئيس الوزرا)جاء اقتراح تنكو عبدالرحمن   86 وفي عام 

وجهة نظر السلطات الحاكمة في كوااللمبور أن خلق هذه الولدة االتحادية الجديدة كان ضرورة تفرضها عدة 

اعتبارات استراتيجية، ومن جهة أخري كانت الوسيلة إلدماج سنغافورة في هذا الكيان اإلقليمي الجديد مع 

 .5نفسه تفوق العنصر الماالوي فيهاالحتفاظ في الوقت 

ومما يذكر في هذا الخصوص أن اتحاد ماليزيا قد ظهر وسط ضجة هائلة من جانب أندونيسيا والفلبين، 

، ولكن األحزاب  86 وبسببه انسحبت اندونيسيا من األمم المتحدة، إذ ظهرت فكة االتحاد في عام 

،  86 ت مؤتمراً كبيرا في كوااللمبور في يناير االشتراكية في المنطقة عارضته معارضة شديدة وعقد

هاجمت فيه االتحاد واتهمته بأنه موالي لبريطانيا، وقالت في بيان أصدرته أن شعوب المنطقة يجب أن تقرر 

مصيرها بنفسها، وأن االتحاد في حقيقته محاولة بريطانية للمحافظة علي القواعد العسكرية في سنغافورة 

 865 سبتمبر  6 وفي ، 4بواسطة معاهدة الدفاع المشترك مع الماليورق آسيا، والسيطرة علي جنوب ش

أعلن قيام اتحاد ماليزيا، وكان االتحاد يضم الي جانب الماليو وسنغافورة الممتلكات البريطانية في جزيرة 

اليزيا، بورنيو وساراواك وبروني، وقد كان قصد تنكو عبدالرحمن من وراء إدخال هذا اإلقليم في اتحاد م

هو ضمان عدم اختالل التوازن العنصري بين المالويين والصينيين والهنود، نظراً الي أن هذه األقاليم كانت 

 . 2أكثر عناصر سكانه من بين الماليويين، ويتمتع الصينيون بالتفوق االقتصادي والتجاري

وأندونيسيا قيام هذه الدولة انفصلت سنغافورة عن االتحاد، وعارض كالً من الفلبين  862 أغسطس  8وفي 

، أما الثانية فقد 866 يونيو  5حيث قطعت األولي العالقات الدبلوماسية معها، لكن عادت الي طبيعتها في 

عقد  866 الي أن شهد شهر يونيو  866 اتخذت معارضتها شكل المواجهة، ولكن خفت حدتها في بداية 

جبها المواجهة بين الطرفين وأعيدت العالقات الدبلوماسية بين معاهدة سالم بين اندونيسيا وماليزيا انتهت بمو
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انفصال سنغافورة مؤشراً علي ارتباط الترتيبات ، وقد أعطي  869 أغسطس   5أندونيسيا وماليزيا في 

المتعلقة بالعالقات بين الجماعات العرقية في ماليزيا عقب االستقالل باستمرار التفوق العددي للماالي 

 .صليينوالسكان األ

وثمة اختالف حول ما إذا كانت هذه الترتيبات استهدفت فقط تركيز السياسة واالدارة في يد الماالي مع تولي 

الصينيين األنشطة االقتصادية، أم أن هذه الترتيبات كانت ستؤدي بالضرورة الي التفاوض بين ممثلي كل 

ياً الي التقارب في المستويات االجتماعية جماعة بهدف الحفاظ بداية علي الوضع القائم ثم الوصول تدريج

 . بين العرقيات

 : وثمة عدد من األبعاد والمحددات التي لعبت دوراً محورياً في حدوث األزمة العرقية نحددهم في التالي 

 .المحور السياسي.  .                                        المحور التاريخي . 

 .المحوري القيمي. 4                                       .المحور االقتصادي. 5 

 

 ـ:المحور التاريخي: أوال

في نهاية القرن التاسع عشر انتقلت سيطرة النفوذ األوروبي علي ملقا من البرتغاليين الي الهولنديين الي أن 

 5.أصبحت الواليات الماالوية بمثابة محميات بريطانية

اليابان قد فرضت سيطرتها علي الماليو وبورنيو التي كانت تسيطر  كانت 842  –  84 وفي الفترة من 

كان السكان   84 علي واليتي صباح وسرواك، وعندما احتل اليابانيون شبة الجزيرة الماليزية في عام 

هما أبناء الماليو األصليون، والصينيون، والهنود، : مقسمين بالفعل وبشكل ثابت الي ثالث جماعات رئيسية

ن الوحدة هي المفتقدة بين هذه الجماعات فحسب بل إن العالقات بينهما كانت ضعيفة لدرجة أنهم ولم تك

 .4كانوا يتحولون الي أعداء بسهولة شديدة، وكل ما فعله الحكم الياباني هو توسيع الهوة بين هذه الجماعات

ل الياباني للمااليو إبان ومن هذا المنطلق فقد رآه محاضير محمد في كتابه معضلة المااليو أن االحتال

الحرب العالمية الثانية، يعد أحد أهم األسباب التي أدت الي حدوث االضطرابات العرقية، حيث إن المعارك 

التي كانت بين اليابان والصين أثناء الحرب العالمية الثانية أدت الي تعميق الكراهية التاريخية المتبادلة بين 

قاوم األقلية الصينية االستعمار الياباني بشدة في حين اتخذ المااليا موقفا محايدا الشعبين لذا لم يكن غريبا أن ت

من اليابانيين، وهذا هو األمر الذي وجد له انعكاسا في سياسة المستعمر الياباني، حيث تم تفصيل المااليا 

تها اإلدارة اليابانية علي غيرهم في شغل المناصب العامة واستغالل الفرص االقتصادية والتعليمية التي أتاح

، وهذه هي الفجوة التي أدت آنذاك، وقد أدي ذلك بدوره الي تكريس الفجوة بين الماالي والصينيون في البالد

                                                             
 .04 رأفت غنيمي الشيخ، مرجع سابق، ص : راجع -  
 .64 سعيد عوض، مرجع سابق، ص  كمال المنوفي، جابر: انظر -  
5
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الي قيام الصينيين بانقالب شيوعي أسوة بما كان يحدث في وطنهم األم علي يد الجماعات الشيوعية 

ي الماليو تطورت الي حرب عصابات واسعة حدثت ثورة شيوعية ف 824 المسلحة، ففي يونيو عام 

النطاق، وكان زعماؤها من الشيوعيين الصينيين الذين رأوا أن الفرصه كانت سانحة إلقامة نظام شيوعي 

في الماليو، وقد تدخلت بريطانيا آنذاك بالقوة المسلحة لتعيد األمور الي نصابها، واستغرقت عملية تصفية 

لجأت بعدها بريطانيا الي إعادة توطين الصينيين في قري خاصة بهم من المقاومة الشيوعية عدة سنوات 

أجل عزلهم عن االتصال بالشيوعيين والحيلولة دون تجدد مثل هذه االضطرابات التي تهدد المصالح 

، وبالرغم من أن هناك قلة من الماليو حاربوا الشيوعيين إال أن  االستراتيجية لبريطانيا في المنطقة

وتستند وقفة الماليويين المناهضة للشيوعيين الي عقيدتهم، ،  كانوا ضد الشيوعيين بوجه عام الماليويين

فتعاليم االسالم ضد المفاهيم والفكر الشيوعي علي طول الخط، وبعد حصول البالد علي االستقالل في 

حيث ، 5الداستمرت هذه الجماعات في نشاطها ضد الحكومة أمالً في الوصول الي حكم شيوعي للب 829 

، قرر الحزب الشيوعي وخطط لحشد الدعم من أبناء 860 ونتيجة لهزيمته في " يقول محاضير محمد 

المااليو عندما قام بمحاولة جديدة، ولو كان قد نجح في الحصول علي تأييدهم، لكان هناك احتمال كبير ألن 

 .4"يستولي الشيوعيون علي السلطة في ماليزيا

تهدد استقرار البالد بسبب قيامها بعمليات إرهابية في شبه جزيرة ماليزيا في الفترة  وقد ظلت تلك الجماعات

 842 والتي تم إخماد البقية الباقية من هذه االنتفاضة التي قامت في المااليو في ، 2(892  -896 )من 

ح مع ، عندما سلم الحزب الشيوعي في الماليو بدون قيد أو شرط ووقع معاهدة صل828 في ديسمبر 

حكومتي ماليزيا وتايالند، حيث ترك األلف ومائتين من رجال حرب العصابات الجبال التي يحتمون بها 

 .6علي الحدود الماليزية والتايلندية وعادوا لإلنخراط في الحياة المدنية

ل وبالرغم من أن كل االسباب داعية الي وجود أزمة ثقة بين المااليو واألقلية الصينية في البالد قب

االستقالل، إال أن المصلحة السياسية المشتركة بين العرقيات في التخلص من نيران االحتالل البريطاني 

إذ كانت الواليات في ، 9والحصول علي االستقالل، لعبت دوراً كبيراً في تقريب هوة التباين بين العرقيات

طلب االستقالل كانت المشكالت تفاقمت شبه الجزيرة الماليزية غير مستقرة ومملؤة بالمشكالت، فعند تقديم 

 .2وأصبحت أكثر خطورة، كما كانت تلك المشكالت متصلة ببعضها

وقد كان حزب التحالف الوطني هو المنظمة التي قادت البالد الي استقاللها بزعامة تنكو عبدالرحمن، إذ 

روته بحصول البالد علي ذ( المااليو، الصينيون، الهنود)وصل التعاون السياسي بين األعراق الثالثة 

 .829 استقاللها عن بريطانيا في 
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حيث كان يمكن للماليو أن )تنكو عبدالرحمن هو أول رئيس وزراء لماليزيا، قاد معركة استقالل فريدة 

ينفردوا بالمسيرة بالنظر الي االتفاقات التي وقعوها مع البريطانيين والتي اقتصرت علي قادة الماليو فقط، 

ينيين والهنود حقوق شرعية كمواطنين بإستثناء في مستعمرات مضايق بينانج وملقا، والتي ولم يكن للص

، وقد دعا تنكو عبدالرحمن المجتمعات الرئيسية في ماليزيا المتعددة األعراق للمشاركة (تسليمها للبريطانيين

، وذلك خالل قيام تحالف إذ قرروا أن يتحالفوا لصون استقالل البالد،  واالشتراك في جني ثمار االستقالل

 .المنظمات الممثلة لهم في الماليو

اندمجت المنظمة القومية التحاد الماالويين مع رابطة الصينيين المالويين، وتكون حزب   82 ففي 

  .التحالف الذي انضم اليه بعد ذلك حزب المؤتمر الهندي المالوي

، عناصر الطبقة العليا االنكليزية (الة الطارئةالح)في ذروة   82 وقد شكل هذا التحالف الذي أنشأه في 

انضم الهنود الذين لم يكونوا قد قرروا الطريق الذي يسلكونه بعد )الثقافية في المجتمعين المالوي والصيني 

 . 5االمثلة علي الممارسة الناحجة لفن المستحيل في مجال سياسات الدول الجديدةأحد أبرز  (سنة او اثنين

و عبدالرحمن، رئيس الوزراء آنذاك، أن يجمع هذه الشعوب الثالثة في جبهة واحدة كصيغة فقد استطاع تنك

واقعية لحفظ التوازن السياسي في البالد وكون حزب االتحاد الذي أصبح يضم الحزب المالوي الذي كان 

االتحاد آنذاك حزب يرأسه هو قبل قيام االتحاد، والجمعية الصينية الماليزية وحزب المؤتمر الهندي، وقام 

 : 4علي مجموعة من المباديء في مقدمتها

 .اإليمان بالديمقراطية الغربية كنظام سياسي . أ

 .التعاون مع الغرب والكومنولث البريطاني بوجه خاص . ب

 .التعاون بين العرقيات الثالثة باعتباره وسيلة وحيدة الستمرار حياه اتحاد ماليزيا . ت

العمل الداخلي، وقد وضعت الحكومة آنذاك أول خطة  ضرورة االعتماد علي التخطيط في مجاالت . ث

 .890 لتستمر حتي  66للتنمية في عام 

 

 ـ :المحور السياسي: ثانيا

من االمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس بدون إراقة نقطة  829 لقد حصلت ماليزيا علي استقاللها في 

ميزت بمشاهد االحتفاالت والمرح مما دعي رئيس من الدماء، ومنذ ذلك الحين أصبحت ماليزيا بلداً آمنة وت

الوزراء تنكو عبدالرحمن أن يعلن أنه أسعد رئيس وزراء في العالم، ولكن أعمال الشغب العنصرية التي 
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بطبيعة الحال صدمت رئيس  868 مايو / اندلعت بعد فترة وجيزة من االنتخابات العامة التي جرت في أيار

 .الوزراء وهزت األمة

م من قيام تعاون سياسي بين مختلف عرقيات الشعب الماليزي وباألخص المااليا والصينيين، الذي وبالرغ

إال أن ذلك ال يمنع من ظهور المتاعب علي  829 كان له أكبر األثر في حصول ماليزيا علي استقاللها في 

ثل الرئيسي للمااليا في المم) سطح العالقات العرقية في البالد، إذ اعترض الصينيون علي انفراد األمنو 

 . بقيادة التحالف الوطني الحاكم وتوجيه دفة السياسة الماليزية الداخلية والخارجية( الحياة السياسية

 :  من هذا المنطلق يمكن تصنيف أو تقيسم هذه المشكالت كما حددها محاضير محمد الي أربعة نقاط

 .جماعات شديدة التوترمشاعر االنتماء للجماعة كانت قوية والعالقات بين ال . أ

كانت العصابات التزال نشطة، ولم تكن في حاجة الي قيادات أكفاء فقط بل كانت مكلفة ماديا  . ب

 .وتحتاج الي طاقة، بالرغم من المعونات البريطانية التي كانت موجودة

 اقتصاد البالد كان ضعيفا، وكان من الصعب انعاشة بسبب عدم توفر الظروف السلمية، نظراً لعدم . ت

لم تكن قد ( القصدير، المطاط)وجود مصانع، فضال عن أن الصناعات التقليدية نفسها مثل صناعة 

عادت للعمل بالكامل، كما أن أعمال االستيراد والتصدير وغير ذلك من أشكال التجارة كانت في 

 .بدايتها، ولم تحقق شيئاً للحكومة سواء علي شكل عائدات أو ضرائب

 .في الحكومة كان ضئيال، وال توجد أمامهم فرص لشغل مراكز مهمة عدد العاملين المحليين . ث

) وعليه ارتفعت المطالب الماالوية بالمساواه االقتصادية مع الصينيين فلم يكن منطقياً أن يحوز المااليو 

، في حين يحوز الصينيين علي أكثر من ثلث ثروة فقط من ثروة البالد% 4. علي ( السكان األصليين للبالد

 .بالدال

 : 5مما سبق يتضح أن طبيعة ومدي مشكلة االختالالت العرقية إنما يرجع الي

، مقارنة بغيرهم من العرقيات األخري (سكان البالد األصليين)انخفاض في مستوي المعيشة للماليو  - 

 (.الصينيين علي وجه التحديد)

 .وجود نسب كبيرة من الماليو في المناطق الريفية - 

 .واليات الفقيرة، ومن ثم يعملون أيضا في المهن الفقيرةوجود الماليو في ال -5

 .عمل الماليو في قطاعات الزراعة ذات االنتاجية المنخفضة -4

 .أن المااليو يحتلون الوظائف األدني في مختلف الصناعات والمشاريع -2

 .تقليل القدرة االنتاجية للماليو في كثير من األنشطة، مقارنة بغيرهم من العرقيات -6

 .نصيب الماليو في رأس المال الصناعي والتجاريمحدودية  -9
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  ـ:المحور االقتصادي :ثالثا

البالد في أواخر خمسينيات القرن العشرين كان شعب الماليو وغيره من مجموعات السكان عند استقالل 

ن متخلفين كثيراً عن األقلية الصينية في المجال االقتصادي رغم أنهم يشكلو( البوميبوترا) األصليين 

فقط من ثروة البالد، وتحوز % 4. علي ( السكان األصليين للبالد)، إذ يحوز المااليا  األغلبية العددية

األقلية الصينية علي ما يزيد علي ثلث الثروة في ماليزيا، هذا هو األمر الذي رفضه المااليا بشدة، وكان 

 .السبب األساسي في حدوث االضطرابات العرقية فيما بعد

ماليزيا منذ استقاللها صعوداً متنامياً لكل من الجاليات الصينية والهندية في كافة مجاالت التعليم فقد شهدت 

والتشغيل والحياة االقتصادية، في المقابل فشل الماالي في الحصول علي فرص توظيف متساوية لفرص 

ثم عدم الرضا عن السياسات التوظيف المقدمة لغير الماالي، مما أدي الي إصابة العديد منهم باإلحباط ومن 

 .الحكومية إلدارة تونكو عبدالرحمن

زادت ضغوط الجماعات التعليمية الصينية علي الحكومة الماليزية من أجل إقامة جامعة  869 وفي عام 

عديدة من الماالي بتنفيذ مواد صينية تدرس موادها باللغة الصينية، علي الجانب اآلخر طالبت جماعات 

ة لتطبيق استخدام الماالي كلغة رسمية للبالد، هذا هو المطلب الذي أرجأت حكومة تنكو الدستور الداعم

 .عبدالرحمن تنفيذه خوفاً من إندالع صراع عرقي في ماليزيا

، وفيها حصلت أحزاب 868 مايو  0 وفي ظل هذه األجواء أجريت االنتخابات العامة في البالد في 

مقعد في البرلمان، هذا باإلضافة الي حصول المعارضة علي  04 مقعداً من أصل  40المعارضة علي 

األغلبية في أربع برلمانات من الواليات في البالد، األمر الذي هدد تفرد المااليا بصنع القرار السياسي وولد 

 .لدي األغلبية الماالوية إحساس بإمكانية تهمشهم من العملية السياسية فضال عن التهميش االقتصادي

رت االنتخابات عن نتيجة غير متوقعة من أحد، حيث إن نتيجة االنتخابات األولي التي جرت في ولقد أسف

حزب  –مقعد  04 مقعداً من  28حصل الحزب علي ) كانت تمثل تفوقاً ساحقاً لالتحاد الحاكم  864 عام 

 ، أما في انتخابات(الجبهة االشتراكية مقعدين -حزب الشعب القومي مقعدين –العمل الديمقراطي مقعد واحد 

مقعدا فقط  9 مقعداً في البرلمان الفيدرالي وحصل علي    خسر حزب االتحاد الحاكم  868 مايو  0 

مقعداً، وحزب    مقعداً وحصل الحزب اإلسالمي المالوي علي  9 وبذلك ارتفعت مقاعد المعارضة الي 

مقاعد، وبعد  4زب الشعب القومي علي ، وحصل ح(ميوله صينية)مقاعد  2الحركة الشعبية الماليزية علي 

إعالن هذه النتائج تجمع أنصار حزب العمل والحركة الشعبية في مظاهرات ابتهاج بالنصر الذي تحقق لها 

 . وانطلقت هتافات الصينيين تستفز المالويين الذين خرجوا في مظاهرات أخري ترد وتقاوم

 

الفريقين، وفي غضون ساعات قليلة انتشرت أعمال فاندلعت أعمال العنف العرقية من قتل وتخريب بين 

حدثت أعمال شغب في  868 في عام "العنف في كافة أنحاء البالد، حيث نري محاضير محمد يقول 

                                                             
 
 .90، ص 004 تقرير التنمية البشرية، البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، سنة : راجع - 
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كوااللمبور، قامت عصابات من الماليو بالهجوم علي المدينة التي كانت في ذلك الوقت تكاد تكون صينية 

بمقاعد  -الصينية باألساس –نتخابات العامة، حيث فازت المعارضة بالكامل، كان ذلك غضباً من نتيجة اال

أكثر من المتوقع، بدا أن الصينيين قد لفظوا الحزب الصيني في االئتالف ولم يدعموا مرشحي ائتالف 

 . "واقعأ بين حزب الماليو القومي وبين الحزب المسمي بالحزب االسالمي الماليو، حيث كان التنافس

 ـ:القيمي المحور: رابعا

ثمة عددا من العوامل التي لعبت دورا محوريا في ترسيخ أبعاد الخالفات القيمية والسلوكية بين المااليا من 

 :جانب والصينيون والهنود من جانب آخر أال وهي

الدور السلبي الذي لعبه االستعمار البريطاني، والذي أدي الي توسيع هوة االنفصال االجتماعي  ( 

عراق المختلفة في البالد، وعدم تكوين رابط والئي قوي للوطن الماليزي الواحد، إذ والثقافي بين األ

، والنظامين التعليميين الهندي (الذي يستخدم اللغة الماالوية)تم فصل النظام التعليمي للمااليا 

 .والصيني الذي استخدم اللغات الصينية والهندية

 

نة بغيرهم من غير المااليا، وفي هذا الخصوص التخلف االقتصادي واالجتماعي للمااليا مقار ( 

 حدثت بسبب عدم إدارك 868 أن اضطرابات " معضلة الماالي"أوضح محاضير محمد في كتابه 

حكومة تنكو عبدالرحمن للتغير القيمي الذي طرأ علي الماالي ويتعارض مع الفكرة الشائعة التي 

ماالي وغير الماالي يقوم علي أساس اهتمام سيطرت علي السياسين الماليزيين بوجود تفاهم بين ال

الصينيين بقطاع األعمال وتكوين الثروات بينما يرغب الماالي فقط في العمل لدي الحكومة، إذ بدأ 

يتولد اإلحساس لدي الماالي بتخلف أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية مقارنة بغيرهم من العرقيات 

رابات ضد غير الماالي، وقد ارجع محاضير محمد األخري، مما تسبب في قيامهم بهذه االضط

أسباب تخلف الماالي الي الطبيعة الجغرافية ألرض الماالي والتي تتمثل في وفرة األرض 

الزراعية، ومن ثم عدم شعور الماالي بالحاجة الي العمل الشاق والمغامرة مثل الصينيين والهنود، 

فضال عن القيم المتوارثة عن البيئة الريفية للماالي  مما أدي الي غلبة الطابع الريفي علي الماالي،

والتي تتمثل في وجود فكرة محدودة للغاية لدي الماالي عن الثروة واالستثمار بخالف الصينيين 

 . والهنود مما أدي الي فقرهم في مجال األعمال الخاصة والتجارة

 

في التنشئة الثقافية واالجتماعية  فقد لعب االسالم دورا كبيراالفهم الخاطيء لمباديء االسالم،  (5

للماليو، وعلي الرغم من تعلم أبناء الماليو للقرآن الكريم، عبر االحتكاك المباشر بالتجار العرب 

وتعلمهم اللغة العربية والعلوم والفلسفة االسالمية، إال أنهم لم يتعلموا روح الثقافة والقيم االسالمية 

لمباديء االسالم الصحيحة هو انتظارهم دائما لحسن العاقبة  الصحيحة، ولعل من مظاهر سوء الفهم
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بعد الموت دون االهتمام بالعمل واالرتقاء بالذات في الحياة الدنيا، وهو ما يمثل تعارضاً لدعوة 

 . القرآن للمسلمين أن يعملوا ويعمروا األرض

 

 ـ:معالجة االختالالت بين الجماعات العرقية: المرحلة الرابعة

االضطرابات العرقية التي انتابت البالد، لم تكن الحكومة قد تكونت رسمياً ولكن تم تكوين  عند حدوث

حكومة طواريء معلنة حالة الطواريء، وسرعان ما جعلت األمور تحت السيطرة ولكن استرجاع القانون 

وفي ذلك الوقت  كان ال بد من عمل شيء لمنع تكرار مثل هذه االضطرابات العرقية، .والنظام لم يكن كافياً 

كان العالم قد اعتبر ماليزيا رهاناً خاسراً، ولن تعود ماليزيا مستقرة سياسياً، وبالتالي لن تكون قادرة علي 

التطور والنمو، ومن ثم ينتاب البالد الفوضي والفقر، مثل كثير من المستعمرات السابقة لألوروبيين، ولكن 

حيث رفض العرقي والحكومة متعددة األعراق ولم يتخلوا عنها،  تمسك قادة األعراق المختلفة بفكرة التعاون

وكان ذلك ممكنا ألن عدد أعضاء ) الماليو اقتراحات بتكوين حكومة من الماليو فقط وتوليها زمام األمور 

، بدالً من ذلك، تم تكوين (البرلمان الماليو في االئتالف باالضافة الي من هم في المعارضة كان يمثل أغلبية

بمشاركة سياسين من أحزاب االئتالف أسباب الشغب وليقدم استراتيجيات ( NOC)لس العمليات الوطنية مج

  .جديدة لتقليل إن لم يكن إنهاء االضطرابات العرقية

وعليه أعطت هذه األحداث التي انتابت البالد مؤشراً قوياً علي ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة 

والعمل علي استيعابها، إذ كشفت االضطرابات العرقية عن مدي هشاشة السالم تصاعد التوترات العرقية 

حكومة تونكو عبدالرحمن في إرضاء  ، فلم تفلح829 االجتماعي الذي عاشته البالد منذ االستقالل في 

العرقيات المااليو من جانب والصينيون والهنود من جانب آخر، إذ ظن تنكو عبدالرحمن أن كل ما يرضي 

، هو الحصول علي الوظائف الحكومية والسيطرة علي الحزب الحاكم للبالد (سكان البالد األصليين)اليا الما

(UMNO) يرضي الصينيون هو تحقيق أكبر قدر ممكن ، وعلي الجانب اآلخر ظن تنكو عبدالرحمن أن ما

فشلت الحكومة في في إذ من الربح، وعلي أثر االضطرابات العرقية تزايدت االنتقادات لسياسات الحكومة، 

تفادي األزمة العرقية قبل حدوثها، هذا باإلضافة الي عدم اتخاذ االجراءات الكافية لتهدئة التوتر العرقي 

ونتيجة لكل هذه االنتقادات، قام تنكو التي شهدتها البالد،  868 السابق علي االضطرابات العرقية 

، (رئيس الوزراء الثاني لماليزيا) تون عبدالرحمن  ، ليأتي بعد ذلك890 عبدالرحمن بتقدم استقالته في 

 5.برؤية طموحة لوضع حد للتمايز االقتصادي بين المااليا والصينيين والهنود

بسرعة تم وقف الشغب العرقي، واجتمع أعضاء االئتالف وحددوا األسباب " حيث يقول محاضير محمد 

ان األصليين، وبين غيرهم، اتفق الجميع علي ضرورة الجذرية بأنها الفروقات االقتصادية الواسعة بين السك

، اتفقوا علي أنه يجب أن يكون توزيع الثروة أكثر عدالً، لكن علي أال تضييق الفجوة، إن لم يكن سدها تماماً 

يتم ذلك بسرقة زيد إلعطاء عمرو، قامت الخطة علي أنه يجب السماح للصينيين بزيادة ثرواتهم، ولكن يجب 
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التي كانوا يملكونها في %  وليس % 50أن يحصل الماليو علي نسبة أكبر من االقتصاد،  في الوقت نفسه

 . "890 عام 

 The Nationalإذ كانت أول التحركات الرئيسية لتون عبدالرازق كمدير لمجلس العمليات الوطني 

Operation Council (NOC)ة للماليو ، هو العودة للعقد الدستوري، لدعم وتنفيذ األولوية السياسي

بشكل أكثر صرامة، وبهذه الطريقة فقد هدأت القوي القومية الماالوية، ولمسالمة غير الماليو، أقر بحقوقهم 

التي كانت في نظام " التجاوزات الديمقراطية"في المواطنة ومشاركتهم في االقتصاد واإلدارة ولكنه حذر من 

المااليويين بتحدي العقد الدستوري، وفي الوقت  تونكو عبدالرحمن، وأنه البد من ضبطها وأن يسمح لغير

نفسه يمنح المااليو كامل  مساعدة الحكومة لكي يتحقق االندماج والتكامل االجتماعي واالقتصادي، ولن 

أو ما يطلق عليه )تكون هناك أية محاوالت أخري تعددية أو إجراءات توازنية للتوافق والحلول الوسط 

 (.د وهاتمتطرفوا المااليو سياسات خ

 بدأ تون عبدالرازق كما لو كان يتبع سياسات متعارضة تماماً باسترضاء عرق ومن ثم استغضاب األخر

بدت هذه االستراتيجيات تحقق االنسجام العنصري واالندماج الوطني واالستقرار  896 لكنه حتي وفاته في 

 .السياسي

ستجابة لمصالح الجماعات العرقية ضرورة مراجعة كيفية اال 868 مايو  5 وعليه، فرضت أحداث 

المختلفة في المجتمع الماليزي متعدد األعراق، ومن ثم ضرورة تأصيل سبل التعامل بين الجماعات العرقية 

تم رسم الخطوط العريضة للسياسة االقتصادية الجديدة  890 مارس  2 المختلفة حول هذه المطالب، وفي 

تعزيز الوحدة الوطنية : ة، وحددة األولويات االقتصادية لها فيفي ورقة بحثية أعدها قسم الوحدة الوطني

، وتم تمريرها علي االقتصاديين آنذاك، وبعد والتكامل، خلق فرص عمل، تعزيز النمو االقتصادي الكلي

مناقشات تمت الموافقة عليها وإدماج الرؤي المختلفة إليها لكن كتابة المسودة استغرقت عاماً آخر قبل أن 

، ومن هذا المنطلق  89 تقرير الي خطة ماليزيا الثانية التي قدمت في البرلمان، ووافق عليها في يذهب ال

 890 تم طرح السياسة االقتصادية كإطار لخطط التنمية يتم تنفيذه علي مدار عشرين عام في الفترة من 

 .، لتحقيق مجموعة من األهداف880 وحتي 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
استخدام المساواة االجتماعية كقاطرة لنمو األعمال، خطاب أما الغرفة التجارية والصناعية الفلبينية في : محاضير محمد، تجربة ماليزيا،: انظر -  

 .26 سابق، ص  عمر الرفاعي، مرجع: ، في 004 أكتوبر  2 مانيال بالفلبين، في 



59 
 

 المبحث الثالث

 .الماليزية وثمارها علي الدولة والمجتمع حصاد التجربة 

لكي تتصدي الدولة الماليزية لمشكالتها العرقية دون التفريط في قيمها الثقافية واالجتماعية، قامت بدور مهم 

في تخطيط وتنفيذ عملية التنمية، حيث استطاعت أن تقدم نموذجاً تنموياً ناجحاً يجمع بين أصالة التراث 

تكنولوجيا المعاصرة، وعلي الرغم من التعدد العرقي والديني الذي يزخر به المجتمع وحداثة ال الماليزي

مثلما اتضح  –عجيب تختلط فيه األعراق والديانات " موزاييك" الماليزي، فقد يتكون المجتمع الماليزي من

فهوم الدولة إال أنها استطاعت أن تحقق طفرة تنموية هائلة، وذلك من خالل انتهاجها لم -من خالل ماسبق

التنموية، بحيث صارت التجربة التنموية الماليزية نموذجاً يحتذي به في كيفية إدارة التنمية في المجتمع 

المتعدد األعراق، حيث كان للقيادة السياسية دور كبير في تحقيق أهداف عملية التنمية في البالد، وهذا هو ما 

حيث جمع بين الفكر والحركة، فقد كانت رؤيته  تجلي بوضوح في الدور الذي قام به محاضير محمد،

الخاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية ووسائل تنفيذها، والدور الذي تلعبه القيم اآلسيوية في هذا السياق، ناهيك 

 . عن خصائص الشخصية القيادية، والمتمثلة في الريادة والقوة والنظرة المستقبلية والمرونة

ليزية استراتيجيات تنموية حولت الدولة الماليزية من دولة تعتمد باالساس علي وعليه، انتهجت الدولة الما

تصدير المواد الخام الي دولة صناعية تعتمد علي التكنولوجيا الحديثة في العملية االنتاجية، فمنذ بداية 

د األعراق ال السبعينات أدركت الدولة أن التعامل مع أزمة سوء توزيع الثروة داخل المجتمع الماليزي متعد

يجب أن تتم من خالل تقديم إعانات للمتبطلين مثل المجتمعات الغربية ألن الثقافة اآلسيوية تشجع عموما 

 .علي العمل واالجتهاد

وقد نجحت الحكومة الماليزية في تجنب الدولة العديد من العواصف التي تعرضت لها بلدان جنوب شرق 

ي كبير في إقامة دولة قوية رغم تعدد األعراق والديانات فيها، ولم آسيا، إذ ساهمت في تحقيق استقرار داخل

تكن مهمة محاضير محمد باألمر السهل، حيث ورث مجتمعاً متعدد األعراق والثقافات، أبرزها المسلمون 

والصينيون والهنود، فعمل علي تحقيق التوازن السكاني والعرقي خاصة في ظل أكثرية من أعراق الماليو 

مؤثرة مما دفعه الي السعي لتعزيز نفوذهم في كافة نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية وإنقاذهم دون قوة 

باالسالم باعتباره  من البؤس والفقر والتخلف، وفي الوقت نفسه يعتقد بان التركيبة العرقية والدينية والتزامها

رسات الماليزية في التعامل مع القضايا الدين الرسمي للدولة يلعب الدور البارز في فهم التصورات والمما

 . القومية المصيرية

القيمة الكبري في تجربة حكومة محاضير محمد في انتشال المجتمع الماليزي من الفقر ومن ثم فقد تكمن 

، وألنه من فاق دولة حديثة، ديمقراطية، فيها قدر كبير من العدالةآوالجهل والمرض والصراع العرقي الي 

تتبع دور الدولة في إدارة المجتمع الماليزي متعدد األعراق دون الحديث عن أهم السياسات غير الممكن 
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التي قادت حركة التنمية في المجتمع الماليزي، مع التركيز علي فترة محاضير محمد، فلقد صار لزاما تناول 

 . هذا أوال

 

  :2رؤية محاضير محمد إلدارة المجتمع الماليزي متعدد األعراق

فترة الدكتور محاضير محمد من أزهي الفترات في تاريخ ماليزيا، فقد حققت ماليزيا في عهده  تعتبر

مستويات عالية من التنمية االقتصادية واالستقرار االجتماعي، حيث استطاع نقل ماليزيا من دولة فقيرة 

و، بالرغم من تعاني من مشاكل عرقية واجتماعية الي دولة قادرة علي تحقيق معدالت عادلة من النم

 .االختالفات الدينية والعرقية والثقافية واللغوية والتباينات االقتصادية

تولي منصبه، وتجددت واليته   82 ، في 829 محاضير هو رابع رئيس وزراء لماليزيا منذ االستقالل 

اً رفيعاً ، مقدماً نموذج005 خمس مرات نتيجة انتخابات ديمقراطية حتي أنه اختار أن يترك السلطة في 

النتقال السلطة سلميا في إحدي دول العالم االسالمي، إذ غادر السلطة وهو يتمتع بأغلبية حزبية في 

دولته نقلة نوعية من دولة زراعية متخلفة اقتصاديا الي دولة البرلمان، في احتفال رفيع المستوي بعد أن نقل 

 .تأتي في مقدمة النمور اآلسيوية

تنكو عبدالرحمن، تون : لي رئاسة الوزراء في ماليزيا خمسة قادة وهم علي التواليوللعلم فإنه قد تعاقب ع

 .رئيس وزراء ماليزيا الحالي –عبدالرازق، حسين عون، محاضير محمد، وأخيراً عبدهللا بدوي 

 

 جدول يوضح رؤساء وزراء ماليزيا منذ االستقالل وحتي اآلن

 الفترة التاريخ رئيس الوزراء

 نتنكو عبدالرحم
 سنتين 829  -822 

 خمسة عشر سنة 890  - 829 

 ست سنوات 896  - 890  تون عبدالرازق حسين

 خمس سنوات  82  - 896  تون حسين عون

 ثالثة وعشرون سنة 005  -  82  داتو محاضير محمد العسكري

 - وحتي اآلن – 005  داتو عبدهللا أحمد بدوي
 

 

 

                                                             
 
 .22المرجع السابق، ص  - 
 .28المرجع السابق ص  -  
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 : نضال السياسيلامسيرة التغيير و

،  ، في بلدة آلور سيتار عاصمة والية قدح في شمال ماليزيا2 8  ديسمبر  0 محاضير محمد في ولد 
وولدت في مدينة ، ينتمي من ناحية والده الي أصول هندية تعود الي إقليم كيراال، أما والدته فهي من الماالي

التسع، نشأ في أسرة ريفية  خواتههو أصغر أقدح، ويعتبر محاضير محمد نفسه منتمياً الي قومية الماالي، 
فقيرة، تلقي تعليمه في مدرسة السلطان عبدالحميد الثاني في بلدة آلور سيتار، انغمس في السياسة منذ عام 

، وشارك في 846 بمجرد إنشائه في ( UMNO)، "التنظيم القومي الماالي المتحد"، إذ دخل حزب 846 
في كلية الملك إدوارد السابع الطبية  849 حة دراسية في أنشطة الحزب في والية قدح، ثم حصل علي من

وبعد عودته الي آلور ، 825 في سنغافورة التي كانت آنذاك جزء من اتحاد الماالي، وتخرج منها في 
ترك الخدمة الحكومية لينشيء عيادة طبية خاصة به،  829 سيتار، التحق بوظيفة حكومية كطبيب، وفي 

الحزبي بعد عودته الي آلور سيتار، حيث  ة ألبناء عرقيته، وقد استمر في نشاطهقدم من خاللها خدمات طبي
وصل الي منصب رئيس اللجنة السياسية، ورئيس الحزب في الوالية بعد ذلك، وفي االنتخابات التي جرت 

، انتخب محاضير عضواً في البرلمان عن دوائر جنوب آلور سيتار محققاً نصراً علي مرشح 864 في 
 .، وفي البرلمان ناضل للدفاع عن مصالح الماالي% .60االسالمي الماليزي بأغلبية  الحزب

 

                                                             
 0 ، وبكن بعض المصادر األخري تؤرخ لمولده بيوم 2 8 يوليو  0 ال يعرف علي وجه الدقة تاريخ مولده، فبعض المصادر تقول إنه ولد في  -  

 جويلية/ يونيو 0 ولد في "( محاضر محمد"ويكتب أسمه أحيانا بالعربية )مهاتير محمد األرخير هو األرجح، ، وإن كان التاريخ 2 8 ديسمبر 
وقد ارتبط مهاتير بالعرق الماليزي وأصبح مناصرا قويا لألقلية الهندية في ، ولد مهاتير ألب من أصول هندية اشتغل بالتدريس وأم ماليزية، 2 8 
ويقال  ،ثانية، كان مهاتير يبيع فطائر الموز وبعض األطعمة األخرى ليدعم دخل أسرته خالل االحتالل الياباني للماليووخالل الحرب العالمية ال. ماليزيا

وفي عام ، ، كان مهاتير يقوم بلصق بعض ملصقات مناهضة لبريطانيا في الليل846 إنه في ذروة المعارضة الماليزية التحاد ماليو في منتصف عام 
عاما إلى كلية الملك إدوارد    على منحة من الحكومة الفيدرالية لدراسة الطب، ذهب مهاتير الذي كان يبلغ من العمر آنذاك ، بعد أن حصل 849 

وفي مدينته األم ألور ستار، كان مهاتير أول طبيب ماليزي يمتلك عيادة، وكانت سيارته أكبر سيارة يمتلكها ماليزي،  ،السابع بجامعة ماليو بسنغافورة
وكشخص ثوري، دعا مهاتير الموهوبين إلى شغل صفوف المرشحين السياسيين، وقد . ولديه سبعة أطفال وعشرة أحفاد ،أنه استأجر سائقا صينياكما 

إلى   82 في الفترة من  ماليزياكان رئيس وزراء  ،تمكن من أسر قلوب الماليزيين برفضه لإلسراف والمظهر غير اإلسالمي للمسؤولين الحكوميين
له دور رئيسي في تقدم ماليزيا بشكل كبير، إذ تحولت من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد األولية إلى دولة صناعية متقدمة ، 005 

من اجمالي الصادرات، % 22من الناتج المحلي االجمالي، وتبلغ نسبة صادرات السلع المصنعة % 80فيها بنحو يساهم قطاعي الصناعة والخدمات 
 .من السيارات التي تسير في الشوارع الماليزية% 20وتنتج 

 

، اي أكثر من نصفهم، إلى 890 من اجمالي السكان في عام %  2كانت النتيجة الطبيعية لهذا التطور ان انخفضت نسبة السكان تحت خط الفقر من 
، اي ان دخل  00 دوالرا في عام   226إلى  890 دوالرا في عام  49  ، وارتفع متوسط دخل المواطن الماليزي من  00 فقط في عام % 2

ا ضد مناوئيه، ومع هذا اتخذ مهاتير موقفا صارم، %5المواطن زاد الكثر من سبعة امثال ما كان عليه منذ ثالثين عاما، وانخفضت نسبة البطالة إلى 

ويرجع له الفضل في النمو االقتصادي في ماليزيا، ويعد االقتصاد الماليزي أحد أكبر االقتصادات في جنوب  ،فقد ساد الرخاء في ماليزيا تحت حكمه

شرين مرة، كما تم القضاء على في المائة، وارتفع مستوى المعيشة ع 81، بلغ معدل النمو في المتوسط 8881حتى  8811ففي الفترة من . شرق آسيا

، بعد أن كانت 8891ومنذ أن استقلت ماليزيا عام  ،الفقر تقريبا وكانت معدالت األمية والوفيات بين األطفال تضاهي نظيراتها في الدول المتقدمة
 80311نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بين أكثر الدول التجارية في العالم، حيث بلغ  81مستعمرة بريطانية، تمكنت ماليزيا من احتالل المركز 

ويرى البعض أن التنمية االقتصادية في ماليزيا ترجع لسياسة مهاتير التي تمثلت في دفع الماليزيين كي يحذو حذو اليابان وكوريا . دوالر أميركي

واالتصاالت عن طريق سياسات اقتصادية تعتمد على وخالل فترة حكمه، تمكن مهاتير من تحويل ماليزيا إلى محور للصناعات المتقدمة  ،الجنوبية

وتحويل زراعة أشجار زيت النخيل ( برجي بتروناس)وكانت لديه مشاريع قوية لتعزيز الكبرياء القومية، منها أطول مبنى في العالم  ،القومية المؤسساتية

قد تمكنت ماليزيا من الحفاظ على اقتصادها بعد األزمة المالية التي وقعت و ،بكاليفورنيا "سيليكون فالي"بالقرب من العاصمة الماليزية إلى منافس قوي لـ

عندما تحدى مهاتير صندوق النقد الدولي، وفرض ضوابط على العملة أثارت الكثير من الجدل، وتسببت في عزل ماليزيا عن االقتصاد  8881عام 

 .العالمي

 فليكن الصينيون تجارا وليكن الماليزيون رجال "، والقائل أيضا "اليابانذهب إلى أردت العلم فسأذا إو ،مكةذهب إلى أذا اردت الصالة فسإ"وهو القائل 
 ".سياسة

. 
 .5 ، ص (004 ،  القاهرة، دار الكتاب المصري، ط)آسيا، : موسوعة الدكتور محاضير محمد، الكتاب الثالث بعنوان: انظر -  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=20_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88/_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1925
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
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هزم محاضير أمام المرشح االسالمي بأغلبية بسيطة  868 وفي االنتخابات البرلمانية التي أجريت في 
، (قدح وكان قد ارتكب خطأ في تلك االنتخابات حين أعلن أنه ليس بحاجة الي أصوات الصينيين في والية)

 . التفاهم مع العرقيات األخريدرساً مهماً ظل في مخيلته أال وهو ضرورة  وقد تعلم من تلك الهزيمة
 

بعث محاضير برسالة الي تنكو عبدالرحمن، رئيس  868 مايو  5 عند حدوث االضطرابات العرقية في 
 من ،868  يوليو    في طرد لكلذ ونتيجة ،الوزراء آنذاك، ينتقد فيها سياساته االجتماعية تجاه العرقيات

 في محاضير بدء الفترة هذه وفي ،"األمنو حزب" من طرد 868  سبتمبر 6  وفي ،"لألمنو األعلي المجلس"

  .عرقيته ألبناء االجتماعية المشكالت تأمل
 

 الواضحة لإلشارات الحكومة تفهم عدم في عبدالرحمن تنكو لحكومة محمد محاضير انتقادات تركزت وقد

 اتخاذ وعدم حدوثها، قبل العرقية األزمة فتيل نزع في وفشلها البالد، في عنف أعمال اندالع إمكانية علي الةالد

 شهدتها التي والتخريب العنف وأعمال االضطرابات علي السابق العرقي التوتر لتهدئة الكافية اإلجراءات

 .البالد
 

 بتعظيم الخاصة الصينية العرقية مطالب وراء انقاد عبدالرحمن تنكو إن :محاضير يقول الخصوص هذا وفي

 قاطرة باعتبارهم الصينيين الي النظر من انطالقا المااليا، من الفقيرة الغالبية حساب علي االقتصادية مكاسبها

 .البالد في التنمية
 

 إذ راء،للوز رئيساً  يصبح أن قبل الماليزي المجتمع في العرقي التعدد بقضية انشغل محاضير أن يتضح وعليه
 فيه حاول والذي ،"المااليا معضلة" :بعنوان األول كتابه نشر 890  عام ففي كتاباته، خالل من جلياً  هذا ظهر

 أسباب وأيضا كوااللمبور، في 868  مايو 5  في البالد انتابت التي العرقية االضطرابات أسباب يشرح أن

 -سياسيا حالً  محاضير واقترح البالد، في األخري اتالعرقي باقي عن (للبالد األصليين السكان) الماالي تخلف
 الكتاب نشر وعندما والبيئية، الوراثية العوامل االعتبار في أخذاً  للماالي البناءة الحماية شكل يأخذ اقتصادياً 

 سرعان ولكن ماليزيا في التداول من منعه عبدالرحمن، تنكو االستقالل منذ لماليزيا األول  الوزراء رئيس قرر

 والتي الكتاب، هذا في الواردة األفكار تطبيق في لماليزيا وزراء رئيس ثاني عبدالرازق، تون خليفته، بدأ ام

 التغلب ثم ومن اقتصاديا الماالي ترقية  علي تركز كانت والتي ،"الجديدة االقتصادية السياسة" إطار في ظهرت

 .5المجتمع في األخري والعرقيات الماالي بين التكافؤ عدم علي
 
 

 :الي للمااليا والتعليمية والثقافية االقتصادية األوضاع تخلف وراء والعوامل األسباب يرجع محاضير كان وقد
 
 كان وقد لألفراد، الشخصية للصفات المحددة هي الوراثية الجينات أن يقول إذ والبيئة، الوراثة عاملي ـ:أوال 

 عدم الي أدي مما للمااليا، الوراثية الجينات تطور في األكبر األثر عرقيتهم، داخل من الزواج المااليو العتياد

 أنه علي للزواج عرقيته أبناء نظرة بشدة محاضير ينتقد إذ البشرية، األعراق كباقي الطبيعي بالشكل تطورهم

 جيل خلق الي أدي ما هو وهذا والعاجز، والغبي الضعيف يتزوج أن ذلك شأن فمن وفتاه، شاب كل علي واجب

 تكوين في السلبي ودوره الرطب الحار المناخ الي باإلضافة هذا واالرتقاء، التطور علي قادر غير مااليوال من

                                                             
 ، الفكر السياسي لمحاضير(محرر)محمد السيد سليم : محمد السيد سليم، رجاء إبراهيم سليم، التكوين الفكري السياسي لمحاضير محمد، في : انظر -  

 . 4- ، ص (006 جامعة القاهرة، برنامج الدراسات الماليزية، )محمد، 
 
 .2-4المرجع السابق، ص  - 
 .2محمد السيد سليم، مرجع سابق، ص  - 5
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 التي الطفيلية األمراض توطين علي وساعد والخمول الكسل طابع عليهم أضفي حيث المااليو، أبناء شخصية

 حيويتهم المااليو أفقدت ثم ومن المختلفة، األجيال عبر بالوراثة وانتقلت الفرد وحيوية بصحة أضرت

 .ونشاطهم
 
 

 فاإلسالم غيره، عن البشري العرق وخصائص صفات تحديد في كبير دور لعبت والتي الثقافية، العوامل  ـ:ثانيا

 الكريم للقرآن الماليو أبناء تعلم من الرغم علي ولكن للماليو، واالجتماعية الثقافية التنشئة في كبيراً  دوراً  لعب

 روح يتعلموا لم أنهم إال االسالمية والفلسفة والعلوم العربية اللغة وتعلمهم العرب بالتجار المباشر كاالحتكا عبر

 دائما انتظارهم هو الصحيحة االسالم لمباديء الفهم سوء مظاهر من ولعل الصحيحة، االسالمية والقيم الثقافة

 تعارضا يمثل ما هو وهذا الدنيا، الحياة في بالذات واالرتقاء بالعمل االهتمام دون الموت بعد العاقبة لحسن

 مع الماليو أبناء لدي والتسامح الكرم الي باالضافة هذا األرض، في ويعمروا يعملوا أن للمسلمين القرآن لدعوة

 والقيمية الثقافية العوامل لعبت فقد وعليه ، بسهولة االستغاللهم األخري العرقيات قاد والذي األخري العرقيات

 بطبيعة الريفي فالشخص والصيد، الزراعة وامتهان الريف حياة الي ميال أكثر المااليو جعل في مامه دورا

 .المجتمع في الحضاري والتطور التحديث مواكبة علي قدرة وأقل بساطة أكثر الحال
 

 ،(والهنود الصينيون ) المااليو غير من األخري العرقيات تعاون عدم أي األعراق بين فيما التعاون عدم ـ:ثالثا
 . االقتصادي النشاط في للمشاركة الماليو أبناء مع
 
 
 ويعني الثورة، ،األولي الماالوية، المعضلة لمواجهة أساسيتين آليتين محمد محاضير قدم المنطلق، هذا ومن 

 ال طبيعية عملية فهو التطور، ،والثانية المجتمع، إصالح الي تؤدي وتدريجية وخالقة منظمة إصالح ثورة بها
 .أهدافها أو سرعتها في التحكم يمكن

 

 آليات مواجهة معضلة المااليو
 الثورة التطور

 5الماليو معضلة لمواجهة محاضير وضعها التي اآلليات يوضح شكل
 

 مكتسبات علي سلباً  تؤثر أن دون الماليو أوضاع إلصالح ثورة هي محمد محاضير بها ينادي التي فالثورة

 بين بيرةك اختالفات فهناك الماليوية، المعضلة جوانب إصالح الثورة لهذه يمكن كوبذل األخري، العرقيات

 وبيئية، وراثية لعوامل المااليو تعرض إذ آخر، جانب من األخري والعرقيات جانب من الماليو عرقية

  :4كالتالي وهي بدائل عدة محاضير وضع األثر هذا ولتقليص
 

                                                             
 .24  - 2 جابر سعيد عوض، محاضير محمد وقضية التعددية العرقية في المجتمع الماليزي، مرجع سابق، ص  -  
الواحد، التجربة الماليزية في إدارة المجتمع متعدد األعراق والدروس المستفادة للمنطقة العربية، دراسة لحالتي وفاء لطفي حسين عبد: راجع - -  

 .008 ، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،  8األفارقة الزنوج في جنوب السودان واألكراد في العراق، رسالة ماجستير، منشورة، ص 
 
5
طفي حسين عبدالواحد، التجربة الماليزية في إدارة المجتمع متعدد األعراق والدروس المستفادة للمنطقة العربية، دراسة لحالتي وفاء ل: راجع - 

 .008 ، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 85األفارقة الزنوج في جنوب السودان واألكراد في العراق، رسالة ماجستير، منشورة، ص 
 
 .26 ، مرجع سابق، ص ...جابر سعيد عوض، محاضير محمد وقضية التعددية - 4
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 ويري) للماليو، المطلقة التفضيلية الحماية من نوع إضفاءب المتعاقبة الماليزية الحكومات قيام ( 

 يفقدون ثم ومن التنمية، عملية في أنفسهم علي المااليو اعتماد عدم الي سيؤدي البديل هذا أن محاضير

 (.بيئتهم مع الحقيقي التعامل علي القدرة
 
 قانون إعمال الي محاضير نظر وجهة من البديل هذا يؤدي وقد ) للمااليو، تفضيلية معاملة أي إلغاء ( 

 من واألصلح األقوي علي اإلبقاء في بعمله يقوم حتي السنين آالف الي يحتاج والذي الطبيعي االنتخاب

 (.المااليو عرقية
 

 أبعاد حول دقيقة علمية دراسة علي تقوم بناءة  ADVANTAGE GROUPS  تفضيلية حماية إضفاء (5

 للشخصية والنفسية والجمسانية الفكرية الجوانب  وينتك في والبيئة الوراثة به تقوم الذي الدور

 (.البديل هذا بشدة محمد محاضير أيد وقد ) الماالوية
 

 يختاروا أن المااليو علي أنه محاضير يري الماليزي، المجتمع عرقيات بين توزيعية عدالة وجود لعدم ونظراً 

 وإما بالموارد، الغني مجتمعهم في فقراء يكونوا بأن يرضوا أن أي الواقع، باألمر يرضوا ان إما :بديلين إحدي

 .جهودهم ثمار وجني بالدهم مستقبل صنع ثم ومن االقتصادية، الحياة مجال في يدخلوا أن
 

 وخاصة األخري العرقيات من غيرهم مع أكبر بصورة يحتكوا بأن عرقيته أبناء محاضير دعا وعليه

 جانب من والتجارة العمل مهارات المااليو واكتساب جانب نم العرقيتين بين النفسي الحاجز لكسر الصينيين،

 طريق في األولي الخطوة بمثابة ت عد ،(NEP) الجديدة االقتصادية السياسة أن عتبرا المنطلق، هذا ومن آخر،

 ال والتقدم فالتنمية االقتصادية العدالة تحقيق من البد إنه يقول إذ البالد، في العرقي والتجانس السالم تحقيق
 بعد ماليزيا، وزراء رئاسة محمد محاضير تولي  82  يوليو 0  وفي العرقية، العدالة غياب ظل في يحدثان

 . الوزراء رئيس ثم الوزراء رئيس نائب ثم وزير الي برلمان عضو من سياسية مناصب عدة في تدرج أن
 

 إذ السياسي، فكره في مهم وربد اضطلعت محمد لمحاضير العلمية السياسية الخبرة  أن الي االشارة وتجدر
 فقد للوزراء، رئيسيا يصبح أن قبل والخارجي الداخلي المستويين علي البالد في العلمية السياسة غمار دخل

 منظمة منصب تولية عن فضال هذا والصناعة، للتجارة وزيراً  ثم للتعليم، وزيراً  ثم البرلمان في عضواً  كان

 استيعاب المناصب هذه خالل من تمكن وقد ،864  عام منذ ماليزيا في اآلسيوية – األفريقية الشعوب تضامن

 القيادات من كثير مع التفاعل فرصه التضامن منظمة له أتاحت إذ الدولية، السياسة وفي داخلها، من المشكالت

 .العالم ضاياوبق بالده بمشكالت عارفاً  كان الحكم، الي جاء فعندما األفريفية، وأيضا اآلسيوية الدول في الشعبية
 

 عرقيته، أبناء بالمااليا االرتقاء كيفية في محمد محاضير بال تشغل كانت التي المشكالت أهم تكمن كانت وقد

 ماليزيا حققت فقد الخصوصية، من نوعاً  البالد في العرقي التنوع مع محمد محاضير تعامل طريقة تمثلت وقد

 المؤشرين هذين بين الترابط يأتي وقد االقتصادية والتنمية االجتماعي االستقرار من عالية مستويات عهده في

 وليس الماليزي، المجتمع عرقيات بين للثورة عادل توزيع بدون استقرار وال سالم ال بأنه محاضير إيمان من

 .أخري عرقية إلعطاء عرقية من باألخذ
 

                                                             
 .6 راجع المرجع السابق ص  -  
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 فينا، والقوة الضعف نقاط رصد من البد االقتصادية، التنمية نحقق لكي محمد محاضير يقول الصدد هذا وفي

 الي يفتقدوا ولكنهم كبيرة، سكانية كثافة لديه اآلخر والبعض صغيرة، عاملة قوة ولديه ماديا ثري منا فالبعض

  .المال رأس
 

 من الفترة في عبدالرازق تون حكومة وضعتها التي ،(NEP) الجديدة االقتصادية السياسة انتهاء وفور وعليه

 ألهداف استمرار بمثابة كانت جديدة، سياسة تبني في محمد محاضير حكومة رعتش ،880  الي  89 

 اإلضرار دون المجاالت كافة في المااليو دعم استكمال علي تقوم والتي ،"الجديدة االقتصادية السياسة"

 للتنمية السادسة الخطة خالل من للتنمية جديدة سياسة  باستحداث محمد محاضير بادر إذ  ، األخري بالعرقيات

 والتي التالية عاماً  العشرين خالل ستستمر التي الخطة تلك وهي "القومية التنمية سياسة" ب عرفت والتي

 الخطة نجحت أن بعد التالية التنموية للمرحلة محاضير رؤية مجملها في تعكس والتي ،0 0  برؤية عرفت

 .5للماالي االقتصادي بالمستوي االرتقاء في السابعة
 

 نظر بوجهة الجميع اقتناع بسبب جاء الماليزي المجتمع عرقيات بين الوثيق التعاون أن فيه شك ال ومما  

 الماالي بين التعاون  ضرورة ثم ومن العرقيات، بين الصراع نبذ ضرورة علي تؤكد والتي محمد، محاضير

 العولمة عملية من لمكاسبا وتعظيم الخسائر تقليص يتم لكي والثقافي، االقتصادي المجالين في الماالي وغير

 رجال من الكثير مد العرقيات بين االقتصادي التعاون عن تعبير أبرز ولعل الليبرالي، االقتصادي والتحول

 الماليزي للمجتمع الحقيقي النسيج عن تعبر مشتركة استثمارية مشروعات في والمااليا الصينيين األعمال

 فهم ماليزيا، في استقروا الذين للصينيين بشيء مدينون نحن" الصدد هذا في محمد محاضير ويقول الواحد،

 وسبل العمل نحو مفاهيمنا من الكثير بتغيير ساهمنا نحن وكذلك البلد تنمية في كثيرا   وساهموا ماليزيون،

التنمية
 
 شهدت إذ الصينيون، وباألخص الماالي وغير الماالي بين الثقة فجوة لسد الساعية للسياسات ونتيجة ،

 بين والمشاركة التعاون بضرورة المجتمع في المختلفة العرقيات إدارك نتيجة جاء وثيقا تعاونا العرقية القاتالع

  .الواحد لوطنهم والتقدم التنمية تحقيق في المشتركة المصلحة تحقيق أجل من الجميع

 المااليو طبيعة نتيجة  جراتاله من العديد اليهم جاءات فقد األصليون المااليو سكان هم المااليا أن حقيقة رغم

 العرقية األزمة في تسببوا البريطانيين أن كما والصيد، الزراعة وإمكانيات والمحاصيل المياه بوفرة الغنية

 استمرت هنا ومن ، عادة المستعمر يفعل كما مصالحهم لخدمة للصينيين الهجرة أبواب فتحوا حيث الماليزية

 وخاصة األخرى العرقيات من لغيرهم اإلتاحة دون والتجارية الصناعية الحركة مقاليد على الصينيين سيطرة

 الى ادى الذي االمر .الكبيرة والتجارية الصناعية المشروعات وتملك األعمال إدارة مجال في للدخول المااليا

 . 9معالمجت داخل التنمية و االجتماعية االبعاد على اثرت ممتدة طويله فترة العرقي التجانس عدم استمرار

 هو وإنما ماليزيا، في الصينيين أو الهنود ضد ليس إنه قائال العرقية القضية حول رؤيته بتغيير مهاتير صرح وقد

 الحواجز إذابة على مهاتير سياسة اعتمدت فقد .البالد ثروات في عادلة مشاركة إلى يصلوا حتى المااليا مع

 والهنود، الصينيين من نظرائهم مع جنب إلى جنبا ماالياال طالب تضم التي القومية المدارس خالل من العرقية

                                                             
 
ر محاضير محمد، شبكات أعمال عالمية بين الدول االسالمية، خطاب ألقاه في منتدي األعمال الدولي في مؤتمر المسياد التجاري الدولي العاش - 

(MUSIAD ) 59 عمر الرفاعي، مرجع سابق، ص : ، في004 سبتمبر  2 في استانبول، تركيا، في. 
 .84 ، مرجع سابق، ص ...جابر سعيد عوض، محاضير محمد وقضية التعددية -  
 .94محمد السيد سليم، مرجع سابق، ص : هدي ميتكيس، رؤية محاضير محمد للتنمية، في - 5
4
 . 00  -9 -9 ناة الجزيرة بتاريخ ، ق(رئيس الوزراء األسبق)لقاء تلفزيوني مع محاضير محمد  - 

مقال عن مهاتير  http://www.biblioislam.net/ar/Scholar/Card.aspx?ID=8&UICollectionID=19مذيد من المعلومات طالع  -2 

 .محمد و سياياته التنموية

http://www.biblioislam.net/ar/Scholar/Card.aspx?ID=8&UICollectionID=19
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 سياسة تلتها التي الجديدة االقتصادية السياسة وتبنى والتكنولوجيا، الطبيعة علوم تعلم على المااليا شعب وتحفيز

 ككل فماليزيا األخرى؛ بالعرقيات اإلضرار دون المجاالت كافة في المااليا دعم على تقوم التي القومية التنمية

 .آخر إلى عرق من متباينة بصورة ولكن مرتفعة اقتصادي نمو معدالت تحقق أن ينبغي

 االقتصادي النشاط في الماالي إدماج الماليزية الحكومة استطاعت الحديثة التكنولوجيا على والتدريب فبالتعليم

 بشأن الحكومة قرار أن اكم .وسليم صحي اقتصادي مناخ في للعمل وتسعى اآلخر تتقبل جديدة بثقافة للدولة

 حيث للمااليا كبيرة دفعة يعد الماضي القرن ثمانينيات في الكبرى االقتصادية المشروعات بعض خصخصة

 عدة الحكومة تبنت للمااليا والحصص األصول بقاء ولضمان وإدارتها، المشروعات تلك ملكية في شاركوا

 .أيديهم في األسهم تلك لبقاء آليات

 تعاونا العرقية العالقات شهدت األعراق من وغيرهم المااليا بين الفجوة لسد الساعية محاضير لسياسات ونتيجة

 وتعظيم الخسائر تقليص حول والتركيز العرقية الصراعات قضية نبذ ضرورة العرقيات إدراك نتيجة وثيقا

 .الليبرالي االقتصادي والتحول العولمة عملية من المكاسب

 

 المجتمع داخل األعراق بين فيما المختلفة بجوانبه العدل تحقيق ضرورة علي محمد محاضير شدد هنا من

 ،(االقتصادية السياسية، االجتماعية، ) المختلفة بصورها العدالة تحقيق ضرورة علي أكد إذ الماليزي،
 قضائية، نظم ينتأم الي تصل أن الي المدقع الفقر علي التام القضاء من يمتد واسعاً  داخلياً  تحدياً  تمثل واعتبرها

 إنسان كل" موحي أسلوب في قرر كما أو دولته داخل مواطن كل أهمية من انطالقا والمساواه، القانون، وحكم

 ".نظرنا في العالم هو بلدنا في
 

  :ماليزيا نهضة الي أدت التي محمد محاضير شخصية في أبعاد عدة نحدد أن يمكننا وعليه،
 

 تحت السكان أغلبية ظلت إذا التنمية في أمل ال وأنه ماليزيا، لنهضة السحري الباب هو التعليم  ( 

 للتعليم، وزيراً  وعين ،894  في البرلمان بعضوية محاضير فاز فعندما الفقر، خط مستوي

 قادرين الماليزيون يكون لكي االنجليزية تعليم علي ركز وفيها جديدة، تعليمية سياسة طبق

 و العرقية الحواجز ازابة في اولهما هامان وراند يلعب التعليم ان حيث .المنافسة علي
 ان شأنه من الذ الفرص في التكافء من نوع اتاحة في ثانيا و المجتمعية و الطائفية الحتميات

 SOCIAL MOBILIY المجتمع داخل   االجتماعي للحراك عادال بعدا يضيف
 

 تؤيد أن من البدف  بالتالي و به تحظى الذي االجتماعي التأيد بقاعدة اشرط مرتبط التنمية عجلة دفع نإ  ( 

 في نجاحة أن محاضير استنتج فقد مشروعاته، وتحمي تدعمه اجتماعية وطبقة سياسي تيار  قبل من

 ولكن فقط، جديدة تعليمية سياسة تبني في وال الفقراء أوساط في التنمية بأحداث فقط يرتبط ال السلطة

 التيارات مع والتعاطف للبالد، األغلبية تشكل والتي اليها ينتمي التي العرقية مع واصلبالت أيضا

 بين العالقة علي تأكيدا يتضمن لكي السياسي خطابه تغيير الي أدي ما وهو عنها، تعبر التي االسالمية

 بعض نأ إال سياسته، لوصف األسلمة شعار يستخدم لم محاضير أن من وبالرغم والتنمية، االسالم

 الكتساب أداة تكون أن هو منها الهدف أن يقولون إذ ،"األسلمة ببرامج" سياسته يصفون الباحثين

 .الشرعية
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 الدوائر بعض قبل من وصف أنه من وبالرغم الماليزي، للمجتمع المكونة العرقيات بين التوازن تحقيق (5

 تفوق مواجهة في لمااليا عن المدافعين أكثر من كان حيث عرقيته، ألبناء والتسلط بالتعصب

 عادلة بمعاملة طائفته أبناء يحظي أن التعصب هذا وراء من يقصد كان أنه إال وامتيازاتهم، الصينيين

 استطاع فقد المالويين، لحساب الصينيين ضد قرار أي محاضير يتخذ فلم األخري، العرقيات مع

 واالقصاء التهميش أن محاضير راعتب حيث سياسيا المتنافسة العرقيات بين التوازن علي الحفاظ

 ومن السياسي، الصراع أو القلق مصادر إحدي التوزيع عدالة عدم عن الناشيء االقتصادي والحرمان

 .عادل بشكل الثروة تلك توزيع عادةإ علي العمل الضروري من فإنه ثم
 

 الثروة أو القومي الناتج ونوع حجم زيادة نحو السعي :األول :أساسين عنصرين بذلك ويقصد  (4

 األغنياء، ثروة مصادرة بدون الناتج هذا من أكبر نصيبا المحرومة الفئات إعطاء والثاني االقتصادية،

 الضريبة طريق عن وذلك األغنياء، حساب علي للفقراء والمساعدة الحماية توفير الي باالضافة هذا

 (.الفرد ثروة الي استنادا تفرض الضريبة) التصاعدية
 

 
 
 

  :األعراق متعدد المجتمع إدارة في الماليزية التجربة واجهت يالت التحديات
 

 تمتع من الرغم فعلي ،868  مايو آيار 5  اضطرابات منها الماليزية، التجربة واجهت تحديات عدة ثمة

 رحب الذي البريطاني االحتالل فترة في البالد علي والهنود الصينيين توافد منذ االستقرار من بنوع ماليزيا

 إال الماالوي، العرق من األصيلين السكان من المطاط ومزارع القصدير استخراج مناطق في للعمل مهمبقدو

 بقدر الماالويين وحيازة الماالوي، للعرق االقتصادي الوضع تدني مع الصيني للعرق االقتصادية الهيمنة أن

 الرضا، عدم من حالة أشاع ذلك كل االقتصادية، القوة من مساوي قدر يقابلها ال السياسية، السلطة من كبير

 واالتجاه العرفية األحكام فرض علي الماليزية الحكومة حملت اضطرابات صورة في 868  في تفجرت حيث

 زمنية خطة شكل أخذت والتي ،"الجديدة االقتصادية السياسية" اسمته ما أولها كان جديدة سياسات تبني نحو

     . (880  –  89 ) عام بعشرين حددت
 
 

 بين االقتصادية الثروة في والفروقات العرقي، التجانس علي الحفاظ مشكلة دائما هناك كانت فقد وعليه،

 التحديات تلك علي التغلب في بدأت إذا إال التحرك تستطيع لن أنها تعلم الحكومة كانت وقد ، المختلفة األعراق

 تم والثقافية، واالجتماعية السياسية وملحقاتها "دةالجدي االقتصادية السياسة" حققته الذي النجاح فبعد القاسية،
 الدكتور يقول هذا وفي م880  عام في ،م0 0  برؤية تعرف جديدة استراتيجية خطة بميالد االحتفال

 ".متقدمة صناعية دولة ستكون م0 0  عام بحلول ماليزيا أن تعني 0 0  الرؤية مرتكزات إن" :محاضير
 

                                                             
 
 .8، النموذج الماليزي في التنمية، مرجع سابق، ص (محرران)كمال المنوفي، جابر سعيد عوض،  - - 
، 004 أغسطس  4 محاضير محمد، ماليزيا، تحديات وتوقعات، خطاب ألقي في أكاديمية بيرق، في بانجونان بيرق دار الرضوان، في : راجع  -  

 .44  -56 عمرو الرفاعي، مرجع سابق، ص : في
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 يجملها استراتيجية، تحديات عدة علي وشعباً  حكومة الماليزيين تفوق تضييق الوطني الحلم هذا وتحقيق

  : يلي فيما
 

 :األول التحدي
 ماليزية دولة تأسيس كان ،829  عام في االستقالل علي حصولها بعد ماليزيا واجهت التي التحديات أهم من

 حرة، العرقية، الطوائف ضمت متكاملة عادلة وشراكة توافق في وتعيش الداخلي، بالسالم تنعم متحدة،

 أن وجدوا كما والثراء، التنافس فرص يتيح ديناميكا البناء يكون أن فقرر متقدمة، علمية، آمنة، ديمقراطية،

 سريع واالقتصادي االجتماعي النمو لتحقيق المثلي الوسائل هي المعلومات وتكنولوجيا اإلداري االصالح

  . الخطي
 

 :الثاني التحدي
 

 مستويات أسمي وتحكمه وقيمهم دينهم في أقوياء المواطنون فيها يكون والقيم، األخالق تسوده مجتمع بناء كيفية

 .األخالق
 

 علي اإلصرار :مفرداتها معادلة خالل من االسالم بقيم بالتمسك ينادي محمد محاضير كان المنطلق هذا ومن

 بين يوازن الذي للتنمية االسالمي المفهوم اسأس علي االسالمية األيديولوجية مع المتناغمة الصناعية التنمية

  .5الفردية والمبادرات الخاص القطاع ودور الدولة دور
 

  :الثالث التحدي
 

 متماسك انجازه، تم وبما بوضعه وفخور بنفسه، واثق االيمان وقوي ومتطور وآمن متحرر مجتمع بناء كيفية

 .الصعوبات مواجهة علي قدرة لديه يكون لكي
 

 :لرابعا التحدي
 

 والتي لمتطلباته والملبية المجتمع من النابعة الديمقراطية أنواع من نوعاً  يمارس ديمقراطياً  ناضج مجتمع بناء

 .4النامية الدول به تحتذي نموجاً  تكون ألن تصلح
 

 :الخامس التحدي
 

 بين االئتالف فكرة تعد فقد المساواه، قدم علي العرقيات فيه تكون ومتسامح متحرر ناضج مجتمع إقامة كيفية

 كل عليها يحصل التي االقتصادية ماليزيا ثروة قطع من قطعة كل فإن والنمو، التقدم مفتاح المجتمع عرقيات

 2.االستقالل عند بأكملها االقتصادية ماليزيا ثروة من بكثير أكبر هي عرق

                                                             
، 889 في بيتالينج جايا، في ماليزيا عام  0 0 الطريق لألمام، ورقة مقدمة في المؤتمر الوطني، ورؤية عام  0 0 محاضير محمد، رؤية عام  -  

 .05  - 0 ، ص 004 ،  دار الكتاب المصري، ط: موسوعة محاضير محمد للكتاب الخامس، ماليزيا، القاهرة: في
 .46  -42 عادل الجوجري، مرجع سابق ص  -  
 . 45 - 4آسيا، مرجع سابق، ص : موسوعة الدكتور محاضير محمد، الكتاب الثالث بعنوان: انظر - 5
4
 .45المرجع السابق، ص  - 
، 004 في بنجالدش، في ديسمبر  004 ، من الرؤية الي الواقع، خطاب ألقاه في منتدي بنجالدش، ماليزيا في دكا 0 0 محاضير محمد، ماليزيا  - 2

 .68 عمرو الرفاعي، مرجع سابق، ص : في 
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  :السادس التحدي

 
 . األمام ليا دائما يتطلع االبتكار علي قادر تقدمي علمي مجتمع بناء
 

  :السابع التحدي
 

 أو دولة ليست للناس رفاهية محور فيه ويكون الفرد، قبل المجتمع فيه يأتي باآلخرين يهتم مجتمع بناء كيفية
   . الفرد

 
  :الثامن التحدي
 .االجتماعي والتوازن الكفاءة قاعدة علي الوطني العائد توزيع في بالعدالة يتسم مجتمع وجود ضمان

 
 الثروة تقسيم ماليزيا في والرخاء االزدهار لتحقيق سبيل أفضل أن محمد محاضير رأي فقد هذا وبخصوص 

 علي االقتصادية، الكعكة إنماء علي العمل إنما الفقراء، إعطاء هو األغنياء من األخذ هذا واليعني بالتساوي،

 السكان أو البوميبوترا وهم ملكالي من علي أكبر حصص لتوزيع النمو في الزيادة من واالستفادة تعبيره، حد

 عام ماليزيا طالت التي الماليزية العملة فيها وبما اآلسيوية العمالت علي الهجمة عقب وحتي األصليين،

 األجناس بين النزاع وغياب االستقرار وبسبب عرقية شغب أحداث أو اضطرابات تحدث لم فإنه م،889 

 اتخذت الحكومة أن الي هذا ويرجع عافيته، االقتصاد ةالستعاد خطط وضع الماليزية الحكومة استطاعت

 .5تساويا أكثر بشكل الجميع علي الثروة لتوزيع البداية من الالزمة االجراءات
 

  :التاسع التحدي
 

 ونشطاً  الحرة المنافسة علي قادراً  فيه االقتصاد يكون الرفاهيةن تسوده وناجح، مزدهر مجتمع إنشاء في يتجلي

 .4التكيف علي القابلية وله ناً،ومر ديناميكياً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
 .  عادل الجوجري، مرجع سابق ص  - 
 
 .4 المرجع السابق، ص  - 
5
 .لقاء تلفزيوني مع محاضير محمد، مرجع سابق - 
 .5   -88 موسوعة الدكتور محاضير محمد، الكتاب الخامس، ماليزيا، مرجع سابق، ص  - 4
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 :األعراق متعدد المجتمع إدارة في الماليزية االستراتيجيات
 

 ببعض تقوم زراعية دولة من ماليزيا تحولت ،(فقط عام  2) من أي االستقالل، علي ماليزيا حصول منذ

 من الفرد دخل مستوي فيها عارتف مصنعة، منتجات صادراتها من % 2 صناعية دولة الي للقصدير التعدين

 مليون 9  الي مالين 2 من سكانها تعداد زيادة مع أمريكي دوالر 4000 علي مايزيد الي أمريكي دوالر 500

 الدولة، بناء عملية في توقف دون االستقالل علي حصولها منذ ماليزيا انشغلت فقد ،002  لتقديرات وفقا

 الماليو، علي دائما ينصب الوطني التركيز كان دولة تصبح ألن محتط البالد كانت ما وبقدر تعزيزها، وكيفية

 الدكتور حكومة فترة وتعد  ، والسياسات القوانيين من عدد في الماليو مكانة أولوية كرس الدستور أن كما

 في نحج حيث ،للتنمية التنموي النموذج انطالقة شهدت الي الفترة هي ،(005  - 82  ) محمد محاضير

 (.الثقافية االجتماعية، االقتصادية، السياسية، ) األبعاد كل شملت بحيث للتنمية، المعالم واضحة ةرؤي بلورة
 
 محمد محاضير أكد كما ، القوي االقتصاد دعائم إرساء له أتاح مما االقتصادية للتنمية متكامالً  تصوراً  قدم إذ

 خصوصية علي محاضير أكد ياسي،الس الصعيد فعلي االقتصادية، التنمية في الدولة دور أهمية علي

 التي اآلسيوية القيم من ممارساتها تستقي ما بقدر الغربية القيمية المنظومة الي تستند التي الماليزية الديمقراطية

 االستقرار تحقيق أولوية علي أكد السياق هذا وفي الغربية، الديمقراطية مع مفرداتها من كثير في تتعارض

 .السياسية ساتالممار بعض علي السياسي
 

 الماليزي، المجتمع في الثقافية التعددية عبر تبددت التي الثقافية التحررية أهمية علي أكد الثقافي الصعيد وعلي

 وعليه البالد، في األخري العرقية األقليات لغات يغفل لم ،(للبالد األصليين السكان ) الماالي لغة جانب فإلي

 االضطرابات حدوث فمنذ األعراق، متعدد المجتمع مع التعامل في الماليزية الدولة اتخذتها استراتيجيات فثمة

 خالل من الماليزي المجتمع هيكلة بإعادة الحكومة قامت ،868  مايو 5  في بالبالد عصفت التي العرقية

 .سياسات لعدة اتباعها
 
 :وهي الماليزي مجتمعال أعراق كافة بين تجمع التي الرابطة تمثل المباديء من مجموعة بوضع قامت إذ
 ،(المتبادل واالحترام المشترك، والتقدير القانون سيادة الدستور، احترام والوطن، الملك احترام ، باهلل االيمان)

 مقدمتها في جائت البالد، في التنمية لخطط أساسية ركيزة تشكل التي السياسات من مجموعة بوضع قامت كما

 االجتماعي التنموي التقدم تحقيق ثم ومن المجتمع هكيلة إلعادة أساسية كسياسة الجديدة االقتصادية السياسة

 بصفة والمااليا األصليين للسكان أفضل وضع بتحسين ترتبط عرقية أسس من انطلقت قد كانت وإن االقتصادي

 وبين جانب من (األصليين السكان ) المااليو بين االقتصادي الوضع في كبيرة فروق هناك كان إذا خاصة،

  .آخر جانب من والهنود الصينيون
 

 التي السياسات ألهم نعرض السطورالتالية وفي الخلل هذا لتصحيح السياسات، من مجموعة صياغة تم لذا،

 .5األعراق متعدد الماليزي المجتمع في التنمية حركة قادت
 األعراق متعدد الماليزي المجتمع في التنمية حركة قادت التي السياسات أهم
 

                                                             
 
،  بيروت، دار الساقي، ط)، التعدد وتحديات االختالف للمجتمعات المنقسمة وكيف تستقر، (مترجم)وبي دانيال برومبرغ، عمر سعيد األي: راجع - 

 . 56، ص ( 88 
 
 .005 نوفمبر  6 ، 9  عبدالمنعم سعيد، مرة أخري عملية اختراق ماليزيا، جريدة األهرام، السنة : انظر - 
5
ية في إدارة المجتمع متعدد األعراق والدروس المستفادة للمنطقة العربية، دراسة لحالتي وفاء لطفي حسين عبدالواحد، التجربة الماليز: راجع - 

، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 05 األفارقة الزنوج في جنوب السودان واألكراد في العراق، رسالة ماجستير، منشورة، ص 
 008. 
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 صغيرة الصناعات وتنمية الريفية بالتنمية تنادي سياسة مباشرة، االستقالل علي حصولها بعد ماليزيا اعتنقت

 والخطة ،(860  -826  ) الفترة في األولي الخمسية الخطة في السياسة هذه مالمح حددت إذ الحجم،

 ثمار تؤتي الريفية نميةالت سياسة بدأت سنوات عشر مرور وبعد ،(869  -862 ) الفترة في الثانية الخمسية

 .الواردات محل االحالل علي القائمة الصناعات محل تحت للتصدير الموجهة الصناعات وبدأت ايجابية،
 محل إحالل صناعات من التحول أسس الثالثة الخمسية الخطة وضعت ،(890  -866 ) الفترة وفي

 لمدة الجديدة االقتصادية السياسة فيذوتن رسم ذلك بعد بها ولحق للتصدير، الموجهة للصناعات الواردات

 والتي ،(892  - 89 ) الرابعة الماليزية الخطة تنفيذ بدء مع تزامنت والتي ،(880  - 89 ) عام عشرين

 وإعادة الفقر، علي القضاء تحقيق خالل من وذلك الوطنية، الوحدة استمرار ضمان منها األساسي الهدف كان

 حتي والخارجي الداخلي المال رأس علي الماليزي االقتصاد اعتمد السياسة هذه تطبيق ومع ، المجتمع هيكلة
  880. 
 

 NEW ECONOMIC POLICY (NEP) الجديدة االقتصادية السياسة . 
 
 معالجة علي والعمل عامة الماليزية االقتصادية األوضاع تحسين علي ،868  مايو /آيار 5  أحداث أكدت فقد

 جاء وعليه ،5والسياسية واالجتماعية االقتصادية أوضاعهم لتحسين لمااليول األولوية إعطاء مع الفقر قضية

 العرقيات بين االقتصادي للتمايز حد لوضع الطموحة برؤيته (السابق ماليزيا وزراء رئيس ) عبدالرازق تون

 NEW ECONOMIC POLICY الجديدة االقتصادية السياسة عليها أطلق ،(الهنود الصينيين، الماالي،) الثالث

(NEP). 
 

 سلطة الحكومة أعطت التي االقتصادية السياسة بصياغة ماليزيا حكومة قامت" محمد محاضير يقول حيث

 لصالح ايجابية تفرقة هناك للتساوي، أقرب هو بما االقتصادية والفرص الثروة لتوزيع االقتصاد تشكيل إعادة

 4".األخري األصليين كانالس أعراق ولصالح الماليو الغالب في اقتصاديا األضعف العرق
 
 إطار في توسعت ثم ،(892  –  89  ) الثانية الماليزية الخطة في شملها وتم ،890  في إعالنها تم إذ

 .الثانية الماليزية بالخطة الخاص االستعراض ضمن ،(880  - 89 ) من الفترة في المنظورة الخطة
 

 امتلك بينما للبالد، االقتصادية الثروة من فقط %  حوالي الجديدة االقتصادية السياسة قبل الماليو امتلك

 بنسبة التوزيع تم الجديدة، االقتصادية السياسة تطبيق ومع لألجانب، الباقي وكان ،%50 والهنود الصينيون

 الصد هذا وفي لألجانب، %50 ونسبة والهنود، للصينيين %40 وبنسبة ،(األصليين السكان ) للماليو 50%

 %9 بنسبة آنذاك نما قد الدولة اقتصاد ألن ذلك من أكبر الزيادة تكون أن يجب كان أنه محمد محاضير يقول
 هذه التوزيع إعادة تكون أن لزاماً  كان لذا " يقول نراه حيث األصلية الخطة في الموضوعة الفترة خالل سنويا

 القطعة نمو معدل يادةوز االقتصاد كعكة بتضخيم ولكن للماليو والصينييون الهنود ثروة من باألخذ ليست

 ديناميكية أكثر والصينيين الهنود أن االعتبار في باألخذ ،الماليو غيرل النمو معدل من أسرع مرة بمائة للماليو

 ".معجزة الي الهدف هذا احتاج األعمال، في

                                                             
 .85 ، مرجع سابق، ص ( محرران)ع في ماليزيا، في كمال المنوفي، جابر سعيد عوض بازم عثمان، استراتيجية التصني: راجع -  
 
النموذج الماليزي، مرجع سابق، ص ( محرران)هدي متكيس، العالقة بين التنمية والديمقراطية في ماليزيا، في كمال المنوفي، جابر سعيد عوص  - 

  2. 
5
 .6   -2  مرجع سابق، ص  - 
استخدام المساواه االجتماعية كقاطرة لنمو األعمال، خطاب أمام غرفة التجارة والصناعة الفلبينية في مانيال : ربة ماليزيامحاضير محمد، تج - 4

 .60 عمرو الرفاعي، مرجع سابق، ص : ، في 004 أكتوبر  2بالفلبين، في 
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 كل تفادةاس ثم ومن التنمية، دعائم إرساء الي الجديدة االقتصادية السياسة عبر الدولة توصلت فقد وعليه،

 الفجوة تقريب في كبير دور لها كان إذ ،(NEP) الجديدة االقتصادية السياسة من الماليزي المجتمع عرقيات

 من المتحصلة المكاسب توزيع خالل من آخر جانب من والهنود والصينيين جانب من الماليا بين االقتصادية

 للماليا اتجهت المكاسب كل أن ذلك يعني وال لماليا،ا لمصلحة المختلفة العرقيات بين االقتصادية التنمية عملية

 السياسة هذه حققت فقد وعليه  ، متفاوتة بدرجات ولكن استفاد الكل أن ذلك يعني وإنما السياسة هذه خالل من

 بمستوي معين عرق ارتباط انهاء ما حد الي استطاعت أنها من الرغم علي ولكن الرئيسية، أهدافها من الكثير

 (.المدقع الفقر علي القضاء ) اآلخر هدفها تحقق لم أنها إال عين،م اقتصادي
 

 بتوفير ارتبط للماليا، االقتصادي الوضع وتحسين اقتصاديا المجتمع هيكلة إعادة عليه أن يتضح سبق مما

 العرقية الجماعات بين التوافق من درجة توفير الي باالضافة هذا للماليا، المتاحة والتعليم التدريب فرص

 في التجانس من درجة تحقيق الي باإلضافة هذا تنفيذها، وآليات السياسات هذه أهداف علي ماليزيا في المختلفة

 .واالقتصادية واالدارية السياسية األبعاد بين تجمع والتي ،(UMNO ) القائد الحزب منظومة أداء
 

 NATIINAL DEVELOPMENT POLICY  (NDP)القومية التنمية سياسة . 
 

 للتنمية جديدة سياسة استحداث في محمد محاضير بادر ،880  عام الجديدة االقتصادية السياسة اءانته بعد

 السياسة وغايات ألهداف استمرار بمثابة السياسة هذه كانت وقد  ، "القومية التنمية سياسة "ب عرفت

 اقتصادها بناء تعيد ماليزيا كانت ،890  عام منذ " محمد محاضير يقول حيث عليها، السابقة االقتصادية

 عام منذ "الجديدة االقتصادية السياسة" وضع وتم البالد، ثروة من عادالً  نصيباً  مجتمع كل تعطي حتي بنشاط

 تعزيز هذه القومية التنمية سياسة من الغرض وكان ،880  عام في القومية التنمية سياسة واتبعت ،890 

 .5"الكم ثم أوال كيف علي المرة هذه التركيز مع مختلفة،ال للمجتمعات الجديدة االقتصادية الحالة توازن
 

 المجلس اجتماع افتتاح خالل محمد محاضير وضعه الذي الطموح القومي التوجه إطار في (NDP) جائت فقد

 الي بماليزيا االنتقال الي تهدف والتي ،0 0  رؤية شعار تحت ، 88  فبرايل 2  في الماليزي التجاري

 تحدد ال سنة لثالثين خطة هي 0 0  رؤية" يقول محاضير نري حيث ،0 0  بحلول مةالمتقد الدول مصاف

 تحول بالطبع هي 0 0  رؤية...لتحقيقه اتخاذها يجب التي والخطوات االستراتيجيات أيضا ولكن الهدف فقط

 ولالد تصنيع وبقدر ثراء بقدر تصبح أن اي ،0 0  عام حلول قبل بطريقتها متقدمة دولة الي ماليزيا

 .4"الديني إيماننا أو ثقافتنا أو األخالقية شخصيتنا من أي خسارة وبدون المتقدمة، الصناعية
 

 في للمااليو تفضيلية معاملة استمرار مع مرتفعة نمو معدالت تحقيق الي تهدف كانت القومية التنمية فسياسة

 مع الثانوية المرحلة حتي يمالتعل علي الماليزيين جميع حصول ضمان الي تهدف كما االقتصادي، المجال

 الماليزية التنمية لعملية الرئيسي المحرك الماليزي، للشباب يتسني حتي باستمرار، التعليمية المناهج تحديث

 .ماليزيا لدولة االقتصادي التقدم تحقيق عرقياته، لجميع
 

                                                             
 .59 -56موسوعة دكتور محاضير محمد، الكتاب الخامس، مرجع سابق، ص  -  
 .   جوجري، مرجع سابق، ص عادل ال -  
5
 .5 موسوعة دكتور محاضير محمد، الكتاب الخامس، مرجع سابق، ص  - 
يناير  2 االقتصاد والتنمية والوصفة الماليزية، خطبة ألقيت في منتدي جدة االقتصادي، جدة السعودية، : 0 0 محاضير محمد، رؤية لعام  - 4

 .26عمر الرفاعي، مرجع سابق، ص : ، في004 
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 فبرايل في عنها أعلن يالت الرؤية في ماليزيا، في التنمية استراتيجية بشأن تصور محمد محاضير قدم وقد

  : وهي أربع في عناصرها حدد والتي ،"NISION 0 0  " عنوان تحت  88 
  

 لكي المجتمع، في األعراق جميع لدي الماليزية، بالدولة الشعور تقوية علي تقوم التي الماليزية القومية ( 

 .الماليزي المجتمع عرقيات بين المشترك للعيش واحد وعي حول الجميع يلتقي
 
 األجنبي االستثمار جذب الي يسعي ثم ومن الخاصة، المشروعات يشجع رأسمالية لتنمية نموذج قديمت ( 

 من االستفادة يمكنا لكي شرقاً  للتحرك ويسعي المعلومات، تكنولوجيا وتطوير التصنيع الي ويتجه

 .أيضا والكورية اليابانية الخبرات
 

 كمحطة الجنوبية وكوريا اليابان باتجاه الشرق اختيار الي اماليزي دفعت التي األسباب أن الي اإلشارة وتجدر 

 الماليزي الشعب من جديد جيل خلق هو ، 88  حتي  82  عام من ابتداء التنموية خططها في استراتيجية

 واتباع العمل لقيمة المهنية باألخالقيات االلتزام خالل من الحديثة، الصناعية التطورات مواكبة علي قادر

 سياسات وضع نفسه، الوقت وفي متميزة متطورة، اقتصادية كفاءات وايجاد التصنيع في لمنهجيةا السياسة

 من تحقيقه أمكن ذلك كل .المجاالت كافة في الماليزية الظروف خصوصية تراعي واقتصادية ونقدية مالية

 مواجهة في قهاحقو عن القوي والمدافع آسيا شرق جنوب لدول الروحي األب بمثابة اليابان اعتبار خالل

 حقبة خالل اليابان في االقتصادية الحياة أصاب الذي واالنهيار الفشل من وبالرغم واألمريكية، الغربية المواقف

 مع والتكنولوجي االقتصادي التواصل من ماليزيا يمنع لم ذلك أن إال الزجاجة، عنق عليها نطلق أن يمكن ما،

 لتكون يؤهلها مما المؤسسات، نظام وفق العمل سياسة تعتمد ةدول األخيرة أن :أهمها العتبارات اليابان

 . األساسية والمحطة المرجعية
 

 القيادة جهد نتاج ماهي بقدر فراغ من واالقتصادية والتكنولوجية الحضارية ماليزيا تجربة تأت لم وعليه،

 تبني علي يحرص شعب محمد محاضير عند فاليابانيين محمد، محاضير الدكتور رأسها وعلي الماليزية،

 في وجدت التي واليابان ماليزيا بين مشتركة المصالح كانت ثم ومن المختلفة، بصورها العمل قيم وحماية

 تحقيق في قدم موطء علي الحصول ماليزيا تهدف كانت فيما الرخيصة العاملة األيدي استغالل فرصه األولي

 نهضة يقدم أن استطاع الذي محمد محاضير سياسة بفضل ذلك كان وبالفعل الطويل، المدي علي صناعية نقلة

 المفاهيم تطبيق رفض مع الشاملة، االسالمية والقيم عصرية تطورات بين الخلط اعتمدت متميزة تنموية

 اإليمان مع لماليزيا والدينية واالجتماعية االقتصادية الظروف وخصوصية تتماشي ال التي الغربية التنموية

 الي شرقاً  االتجاه سياسة فكانت الفعالة، الحقيقية التنمية الماليزي للمجتمع يحقق أن يمكن ما استنساخ بضرورة

 جميع ومع األزمات كافة في اليابان تلعبه الذي المهم الدور علي التأكيد دائم كان محاضير نجد لذلك اليابان،

 .5األساسية ميةالتن مراحل ماليزيا فيها تجاوزت التي األوقات هذه في حتي واألجناس التيارات
 

 بين التعايش تحقيق صياغة الي والوصول ماليزيا في للتنمية دفع قوة باعتباره االسالم بدور االهتمام (5

 .اسالمية وتعليمية اقتصادية مؤسسات بناء تشجيع طريق عن المعاصرة والتكنولوجيا االسالم

                                                             
 
 .  - 0 ، النموذج الماليزي في التنمية، مرجع سابق، ص (محرران)كمال المنوفي، جابر سعيد عوض،  - 
 
وفاء لطفي حسين عبدالواحد، التجربة الماليزية في إدارة المجتمع متعدد األعراق والدروس المستفادة للمنطقة العربية، دراسة لحالتي : راجع - 

، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 08 واألكراد في العراق، رسالة ماجستير، منشورة، ص  األفارقة الزنوج في جنوب السودان
 008. 
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 الدولة إنسحاب عنده، تعني ال فالخصخصة والسياسة، االقتصاد في للدولة القومي الدور علي التركيز (4

 ارتبط إذ التخطيط، علي القادرة الرشيدة الدولة لتكون الدولة دور تحول تعني ولكنها العام النشاط من

 الدول تضطلع المفهوم هذا وحسب ،"DEVELOPMENTAL STATE" التنموية الدولة بمفهوم ذلك

 .التنمية بقضية بااللتزام يقترن فعال بدرو
 

 % .8 بلغ سنوي نمو معدل تحقيق القومية التنمية سياسة خالل من الماليزي االقتصاد ستطاعا قد وعليه،
 والثمانينيات، السبعينيات عقدي خالل النمو معدل فاق الذي المعدل وهو ،889  وحتي 880  من الفترة خالل

 مستويات وانخفاض الفرد دخل متوسط في حقيقية وزيادة التضخم معدل في انخفاض النمو عملية صاحب وقد

    .الماليزي المجتمع في لألفراد المعيشة مستوي رفع الي أدي الذي األمر الفقر،
 

 المؤشرات توضح إذ المدقع، الفقر علي تقضي لكي الجهود من المزيد تواجه الماليزية والدولة التسعينات فمنذ

 أن الحكومة بها قامت التي الدراسات خالل من اتضح وقد كبيرة، بصورة االنخفاض الي يتجة الفقر مستوي أن

 الذين عدد نسبة انخفضت إذ الفقر معدالت تراجع في ساهما المتزايد االقتصادي والنمو السريعة التنمية

 األكبر األفراد من هم فقراً  الماليزيين أكثر أن أيضا واتضح ،%9  الي %48.5 من الفقر خط تحت يعيشون

 .آخر جانب من التنمية برامج من تستفيد ال التي ناطقالم في يقيمون وممن جانب، من سناً 
 

 1111 -1110 الفترة في الفقر علي للقضاء الحكومة حققتها التي االنجازات يوضح جدول
2 

 

 1111 1110 البيان

 اإلجمالي الريف  الحضر اإلجمالي الريف  الحضر 

 9.2 4.   5.4 6.2   .    .9  )%( الفقر نسبة

  . 52 64.5  26.2 294.2 2. 48  2 المنازل مالكي من الفقراء

 4.  4.  0.2 5.8 2.  5.  )%( المدقع الفقر نسبة

 مالكي من المدقعين الفقراء

 المنازل
 2.2    6  59.   5.2 20.6 64.  

 2. 4.62 55.2 .  242.0.  5.426.6 559.5.  48.5 .  المنازل لمالكي االجمالي العدد

 
 الريف في بلغت حيث ،888  -880  من الفترة الحضر في الفقر نسبة انخفاض ولالجد هذا خالل من يتضح

 معدالت تراجعت ذلك من وبالرغم ،%6.2  والحضر للريف الكلي المعدل بلغ كما الحضر، نسبة أمثال ثالثة

 %4.   بنسبة الريف في كبيرة فجوة هناك ظلت إذ ،888  ألرقام طبقا والحضر الريف من كل في الفقر
 .فقط %5.4 بنسبة الحضر يوف
 

 انخفضت بينما  :6 بلغت حيث ،880  في الحضر عن الريف في المنازل مالكي من الفقر نسبة ارتفعت كما

 في عنها الريف في المنازل مالكي من المدقعين الفقراء عدد ارتفاع الي باالضافة هذا ،888  عام في  :5 الي

                                                             
 
 .44 ، األطلس الماليزي، مرجع سابق، ص (محرران)كمال المنوفي، جابر سعيد عوض،  - 
، النموذج الماليزي للتنمية، (محرران)كمال المنوفي، جابر سعيد عوض : لماليزي للتنمية، فيماجدة علي صالح، البعد االجتماعي في النموذج ا -  

 .95  - 9 مرجع سابق، ص 
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 في  :4 الي وصلت حيث النسبة هذه تضائلت بينما 880  في  :2  الي وصلت إذ كبيرة، بنسبة الحضر

 888. 
 رافض دولي إطار في وجودها رغم منها، المرجو الهدف حققت القومية التنمية سياسة أن يتضح سبق مما

 تحت – الدولة استطاعت إذ الذات، علي اعتمادا التنمية لعملية ليبرالية غير توجهات ذات إسالمية دولة لتطبيق

 من تعتبر 886  – 829  من الفترة في %20 بلغت مرتفعة نمو معدالت تحقيق – محمد اضيرمح قيادة

 عند التضخم معدل بقاء االعتبار في وضعنا إذا خاصة الفترة تلك في العالمي المستوي علي النمو معدالت أعلي

 . منخفضة مستويات
 

 المتقدمة الدول مرتبة الي ماليزيا ولوص كيفية حول محمد محاضير برؤية القومية التنمية سياسة ارتبطت

 في الجديدة، االقتصادية السياسة وبين القومية التنمية سياسة بين األساسي االختالف يمثل وقد ،(0 0  رؤية)

 هدف لصالح عرقي أساس علي واقتصادياً، اجتماعياً  المجتمع تشكيل علي األولي في نسبياً  التركيز تراجع

 وضع تحسين عن التخلي عدم مع والتنمية النمو العتبارات األولوية إعطاء تم إذ الوطنية، الوحدة تحقيق

 .الماالي
 

 بين الموازنة ثم ومن للدولة، المالي المركز تقوية الي سياساته إطار وفي محمد، محاضير عمل وعليه،

 إذ بدولته، الخاصة التنموية المشروعات وبين الدولية المالية المؤسسات تفرضها التي الهيكلي التكيف سياسات
 وتسهيالت بإعفاءات ببيعها وقام الدولة، في المهمة واالقتصادية الصناعية القطاعات بخصخصة قام

 الدولة في جديدة مشروعات إقامة األجانب من المستثمرين يمانع لم لكنه لألجانب، بيعها ورفض للماليزيين،

 .الماليزية
 

 مثيرة نجاحات حقق الذي األعراق المتعدد للبلد نموذجا ماليزيا تعتبر ،004  لعام البشرية التنمية لتقرير وطبقا

 النمو حيث من العالم، مستوي علي دولة عاشر" أصبحت إذ الدولة، داخل التعدد صيغة وقادته لإلعجاب،

 التنمية خطة الماليزية الدولة خاللها طبقت التي السنوات وهي ،880  -890  عامي بين االقتصادي

 . الطموحة
 

 بصورة االقتصادي النمو زيادة بعد علي التسعينيات أوائل منذ الماليزية، للحكومة التنمية خطط أكدت وقد

 الي البوميبوترا" ملكية زيادة من به يرتبط وما الهيكلة إعادة هدف لتحقيق زمني سقف تحديد عدم مع واضحة

 ،0 0  لماليزيا محمد محاضير يةبرؤ المرتبطة ،(NDP) القومية التنمية سياسة في ذلك وظهر ،50%
 عام بحلول مرتفع دخل ذات متقدمة صناعية كدولة

5 0 0. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
 .82  -84 ، في الفكر السياسي لمحاضير محمد، مرجع سابق، ص ..جابر سعيد عوض، محاضير محمد وقضية التعددية - 
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 محاور ثالث في األعراق متعدد المجتمع إلدارة الدولة اتخذتها التي االستراتيجيات أهم حصر يمكن سبق مما

 :1رئيسية
 

 :الثقافي المحور :أوال
 

 مراعاه مع المسلمين، غير حقوق وحماية المسلمين حقوق حماية بين التوازن تحقيق الحكومة استطاعت فقد

 من العظمي الغالبية دين االسالم إن القول سبق وقد الماليزي، المجتمع في المتنوع الديني – العرقي التكوين

 حيث من بالكونفوشية، يدينون والصينيين بالهندوسية، للهنود العظمي الغالبية يدين حين في الماليزيين،

 الماالي لغة أهمية علي الحكومة أكدت كما دينية، معتقدات كونها من أكثر عيش وطريقة حياة، نظام برونهايعت

 القومية، للوحدة وأساس ماليزيا كلغة ماليو البهاس وضع لتعزيز وسياسات إجراءات تبني ثم ومن قومية، كلغة

 وخير البالد، في الماليوية غير واللهجات اللغات استمرار أمام تقف لم الحكومة أن إال ذلك، من الرغم وعلي

 هذا المظاهر، من وغيرها وهندية صينية صحف ووجود والتاميلية، الصينية المدارس استمرار ذلك، علي دليل

 وجهود االقتصادية، والتنمية الحضري، للتحول المحتملة السلبية اآلثار بمواجهة الحكومة قيام الي باإلضافة

 ركزت والتي ،(002  - 00 ) من الفترة في الثامنة الماليزية الخطة في ذلك ظهر إذ والعولمة، التحديث

 رؤية إطار في التنمية متطلبات من كجزء االيجابية األخالقية القيم وتعزيز االجتماعية القضايا مواجهة علي

 0 0. 
 

 االحيان من كثير في قوة عامل والطائفي العرقي التعدد من تجعل أن الماليزية الدولة استطاعت فقد وعليه،

 حين هذا، علي الحفاظ محمد محاضير استطاع فقد محددة، ضوابط وفق السياسي، وأيضا االجتماعي، للجسد

 .الماليزي للمجتمع المختلفة األعراق مع التعامل في التوازن بسياسة اليه العرقية األطراف شد سياسة اتبع
 

  : في تمثلت الماليزية للتجربة فيالثقا المحور ركائز أن يتضح سبق مما وعليه،
 

 القدر هذا جعل الدولة استطاعت فقد وعليه ماليزيا، قدر هو والطائفي، العرقي التعدد بأن االعتراف - 

 .ضعف عامل وليس قوة عامل
 

 هذا في كبيرا دوراً  الماليزية السياسية القيادة مارست إذ التنمية، قواعد إرساء في الحاكمة القيادة دور  - 

 لكي بهم االرتقاء علي  حرصه ورغم الماالويين، الي ينتمي محمد محاضير أن من الرغم فعلي

 أتاح فقد العرقيات، لكافة الفرص أتاح أنه إال والهنود، الصينيين من األخري العرقيات مع يتساوي

 .والهنود للصينين واالدارية االقتصادية والفرص للمااليا االقتصادية الفرص
 

 واالسالم الماليزيين ألغلبية والحضاري الثقافي المكون واليزال كان فاالسالم الم،االس مع التعايش -5

 ها،حقوق وصون األقليات واحترام االجتماعي والسالم البناء االيجابي والتغير والتقدم العلم يعني هنا

 روح هو وتتعايش تستمر أن من ماليزيا في المختلفة الثقافات يمكن ما " محمد محاضير يقول حيث

 تؤدي سوف واحدة ثقافة لفرض محاولة أي أن الماليزيون يعلم الجميع يظهرها التي والعملية التسامح

                                                             
 
 .96كمال المنوفي، مرجع سابق، ص : مصطفي محمود منجود، المتغير الثقافي والتنمية في ماليزيا، في: راجع - 
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 قادرة وغير مستقرة غير الحالة هذه في الدولة ستصبح عرقية مواجهة وربما تعاون وعدم ضيق الي

  ".النمو علي
 

 :السياسي المحور :ثانيا
 
 في بالبالد عصفت التي العرقية االضطرابات آثار علي المترتبة يةالسلب اآلثار باحتواء الحكومة قامت قد

 السياسي بالوضع االحتفاظ مع العرقيات متطلبات الي االستجابة علي قدرته النظام أثبت فقد وعليه ،868 

 ةالسلبي اآلثار تحجيم في المحوري الدور السياسية للقيادة كان إذ ،(UMNO) القائد والحزب للمااليا المتميز
 .البالد في العرقي للطابع

 
 للمجتمع المكونة العرقية الجماعات لمطالب االستجابة علي القيادة قدرة الماليزية التجربة تعكس وعليه،

 .اليزيالم
 

 :االقتصادي المحور :ثالثا
 

 وبين األحداث هذه بين الربط تم حيث باألساس، عرقي إطار في فسرت والتي ،868  مايو األحداث نتيجة

 آنذاك العرقية الجماعات بين االقتصادي التوازن غياب نتيجة المااليا، سخط ثم ومن المااليا، لدي الفقر تشاران

 الجديدة االقتصادية السياسة (عبدالرازق تون) بقيادة الماليزية الحكومة تبنت التحديات لهذه وكاستجابة

(NEP)   NEW ECONOMIC POLICY، عبر عليه القضاء ثم ومن فقر،ال تقليل الي تهدف كانت والتي 

 العرقية، االعتبارات عن النظر بغض الماليزيين، لجميع والتوظيف العمل، وفرص الدخول، مستويات زيادة

 للمجتمع المكونة العرقيات بين االقتصادية، االختالالت لمعالجة الماليزي المجتمع هيكلة عملية وإعادة

 .االقتصادي والدور العرقي االنتماء بين التالزم يضعف الذي النحو علي الماليزي،
 

 المرحلة االقتصادي، النمو من مراحل بثالث مر ماليزيا في االقتصادي التحول بأن القول يمكن سبق مما

 ماليزيا ظلت حيث البدائية، األولية السلع علي األساس في تعتمد كانت والتي ،868  وحتي 829  من األولي

 غير االستوائية واألخشاب والقصدير النخيل وزيت للمطاط العالم في ومصدر منتج بلد أكبر تعتبر طويلة ولمدة

 تتفوق المصنعة السلع وبدأت التصنيع بدأ حيث تقريبا، 880  وحتي 890  من الثانية المرحلة الصنوبرية،

 الزمن من بةالحق وهي بعدها، وما 880  من للنمو الثالثة المرحلة وفي ماليزيا، صادرات في السلع جميع علي

 هذه وستستمر ،0 0  في متقدمة دولة الي ماليزيا تحويل الي تهدف والتي 0 0  حتي الماليزيين لرؤية

 . التصنيع علي االعتماد في النمو من المرحلة
  

                                                             
 
 .48طاهر، مرجع سابق، ص  محاضير محمد، خطبة في منتدي صالح - 
 
الواليات المتحدة لتكنولوجيا المشاريع التجارية في  -أسطورة أم حقيقة، ورقة مقدمة في افتتاح منتدي ماليزيا: محاضير محمد، المعجزة اآلسيوية - 

ماليزيا، مرجع سابق، ص : بعنوان موسوعة الدكتور محاضير محمد، الكتاب الخامس: ، في886 مايو  0 سان فرانسيسكو بالواليات المتحدة، في 
 4 . 
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 الفصل الثالث

 األمريكي في تقرير الحقوقالنموذج 
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 :ع االمريكي خصوصية التعددية في المجتم: المبحث االول 

الواليات المتحدة األمريكية هى دولة في أمريكا الشمالية إلى الشمال من المكسيك وإلى الجنوب من كندا، 

هي ثالث دول العالم من حيث عدد السكان، وهي أعظم وأقوى دولة في العالم، ويعتمد اقتصاد العالم بشكل 

 .بشكل خاص IT ل عام وتكنولوجيا المعلوماتكبير جداً عليها، فهي الصانع الرئيسي للتكنولوجيا بشك

منهم، % 20يشكل البيض  ،نسمة 0،000،000 5م بنحو 002 قدر عدد سكان الواليات المتحدة عام 
وتضم  ،% والهنود الحمر % 5وتبلغ نسبة السكان المنحدرين من أصول آسيوية  ،%  ويشكل السود 

نسبة كبيرة من الشعب من أصول إسبانية، مثل  تنحدر ،الباقية أمريكيين من أصول مختلفة% 4نسبة 
األمريكيين المنحدرين من أصول مكسيكية وسكان بورتوريكو والمهاجرين من كوبا، إذ تبلغ نسبة هؤالء 

 . من الشعب األمريكي% 2جميعهم نحو 

أعلى  ويعد متوسط العمر المتوقع للمواطن األمريكي من ،%2، 2تبلغ نسبة اإلناث في المجتمع األمريكي 
عاًما منذ عام  62سنة، وقد ارتفعت نسبة الذين تزيد أعمارهم على  94،8المعدالت في العالم؛ إذ يصل 

من مجموع % 84بلغ نسبة األمريكيين الذين ولدوا في الواليات المتحدة نحو  %  إلى % 2م من 842 
الذين ولدوا خارج الواليات  وأهم الجاليات التي ما تزال نسبة كبيرة من أفرادها من. السكان الحاليين

تبلغ كثافة السكان في الواليات و ،المكسيكيون واأللمان والكنديون واإليطاليون واإلنجليز والكوبيون: المتحدة
 . إال أنها تختلف اختالًفا كبيًرا من مكان آلخر ،نسمة لكل كيلو متر مربع 29 المتحدة 

م تنوًعا من حيث أصولهم؛ إذ ينحدر أجدادهم من مختلف يعد سكان الواليات المتحدة من أكثر سكان العال
 الهنود الحمرأما السكان األصليون الذين كانوا يعيشون فيما يعرف اآلن بالواليات المتحدة فهم  ،أقطار العالم

وقد بدأت الهجرة األوروبية إلى  ،ترجع أصول معظم األمريكيين البيض إلى أوروبا .واإلسكيمو والهاواييون
. ما يعرف اآلن بالواليات المتحدة في القرن السادس عشر الميالدي، بوصول جماعة من المهاجرين اإلسبان

وكان معظم المهاجرين يتكونون  ،ابع عشر الميالدي زيادة كبيرةازدادت الهجرة األوروبية خالل القرن الس
ولكن سرعان ما اجتذبت أمريكا مهاجرين جدًدا من دول أخرى من غربي وشمالي . في البداية من اإلنجليز

ولم تبدأ موجات المهاجرين من دول جنوبي وشرقي أوروبا . أوروبا مثل فرنسا وألمانيا وأيرلندا وغيرها
أمريكا، إال في القرن التاسع عشر الميالدي؛ حيث قدمت هجرات متتالية من النمسا والمجر  بالتوجه إلى

 .5واليونان وإيطاليا وبولندا وروسيا

، وترجع أصول معظم األمريكيين السود أمريكا الالتينيةينحدر معظم األمريكيين ذوي األصل اإلسباني من 
ًقا خالل القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر ؛ حيث جلب أجدادهم إلى أمريكا رقيأفريقياإلى 

واجتذبت أمريكا خالل القرن التاسع عشر الميالدي عدًدا من المهاجرين  .الميالدية للعمل في المزارع
 . اآلسيويين، خاصة من الصين والهند والهند الصينية واليابان

هي فعلياً بمثابة  اللغة اإلنجليزيةمع ذلك فإن ليس للواليات المتحدة لغة رسمية على المستوى اإلتحادي، و
من السكان عند سن الخامسة فما %  2أي )مليون شخص  2  كان نحو   2003ففي عام . اللغة الوطنية

                                                             
1
 - http://www.marefa.org/index.php/ 

 
 /http://hdr.undp.org/enراجع دليل التنمية البشرية ،  - 
5
ناصر السعدون، المنظمة العربية للترجمة بيروت ص . ،انتول ليفين ، ترجمة دتشريح القومية األمريكية -أمريكا بين الحق والباطل  - 

  - 5 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
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. يتكلمون اإلنجليزية فقط في بيوتهم كما أن اإلنجليزية هي اللغة األكثر انتشاراً في المعامالت اليومية( فوق
جنسية وتعتبر معرفة اللغة اإلنجليزية أحد الشروط التي تطلب من المهاجرين الراغبين في الحصول على ال

ليس للواليات المتحدة لغة رسمية على المستوى اإلتحادي، ومع ذلك فإن الواليات الملونة و ،األمريكية

باللون
8
هي الواليات التي اعتمدت اللغة اإلنجليزية كلغة رسمية وحيدة فيها، بينما ( والية 59)األزرق القاتم  

ت التي اعتمدت اللغة اإلنجليزية كإحدى اللغات هي الواليا( واليات 3)الواليات الملونة باألزرق الفاتح 

 .في حين لم تعتمد باقي الواليات أي لغة رسمية ،الرسمية بالترافق مع لغات أخرى

وينتشر تعليمها كلغة ثانية في البالد لدى كثير . هي ثاني اللغات انتشاراً في الواليات المتحدة اللغة اإلسبانية
ويتركز الناطقون باللغة اإلسبانية على وجه الخصوص في الواليات الجنوبية حيث يوجد . من المدارس
كاملة ، وفي بعض تلك الواليات قد تجد أحياء نيو جيرسيو نيويوركو إلينويفضالً عن  الهسبانالكثير من 

يتكلمون اإلسبانية ( من السكان%    )مليون شخص  50ويقدر أن . تستخدم فيها أساساً اللغة اإلسبانية
كلغتهم األولى أو الثانية، وهو ما يجعل الواليات المتحدة خامس دول العالم من حيث عدد الناطقين فيها 

 . (على الترتيب األرجنتينو كولومبياو إسبانياو المكسيكبعد )باإلسبانية 

في حين  ،يةوال 2 ويطالب بعض األمريكيين باعتماد اللغة اإلنجليزية كلغة رسمية للبالد، وهو قانون أقرته 
اعتماد  هاوايمنحت ثالث واليات منزلة لغة إدارية للغات أخرى غير اإلنجليزية حيث أقر دستور والية 

كلغات  نيومكسيكوواللغة اإلسبانية في  لويزيانافي  اللغة الفرنسيةكلغة رسمية، كما اعتمدت  لغة هاواي
 .)وذلك دون اعتمادها كلغات رسمية)ة معززة تصونها العديد من القوانين التشريعي

، ويشيع استخدامها بين المواطنين من أصل اللغة الصينيةاللغة الثالثة في البالد من حيث انتشارها هي 
، ويقدر عدد الناطقين بها بمليوني كاليفورنيان الصينيين، ويتركز الناطقون بها في صيني وبين المهاجري

 .أكثر أشكال اللغة الصينية شيوعاً في الواليات المتحدة ماندرينشخص، وتعتبر ال

 .فرنسية -اللغة الرابعة انتشاراً هي اللغة الفرنسية وتنتشر في أوساط المنحدرين من أصول فرنسية أو كندية

، خاصًة وأن السكان من الساللة األلمانية يشكلون أكبر المجموعات اللغة األلمانيةوفي المرتبة الخامسة تحل 
 .العرقية في الواليات المتحدة

 وسيةالرو الكوريةو اإليطاليةو لغة المجريةو اللغة العبريةو  اللغة العربيةومن اللغات األخرى الشائعة هي 
 .، مع انتشار ملحوظ للغات أخرى من مختلف القارات بسبب الهجرةالبولنديةو

وقد  ،لغة أهلية محلية 176بينها  لغة يتحدث أو يشار بها في أمريكا، من 559وبشكل عام يقدر وجود 
 .5لغة كانت موجودة سابقاً في البالد  2انقرضت 

ولى، هو دين األغلبية حيث أنه يحتل الدرجة األ المسيحيليس للواليات المتحدة دين رسمي لكن الدين 
وتنتشر بشكل كبير الطوائف الكاثوليكية واالنجيلية واللوثرية والكالفينية والطوائف البروتستانتية الحديثة 

                                                             
 
  ناصر السعدون، المنظمة العربية للترجمة بيروت ، . ،انتول ليفين ، ترجمة دتشريح القومية األمريكية -أمريكا بين الحق والباطل  - 

50-46. 
 
 
 /http://hdr.undp.org/en راجع دليل التنمية البشرية، - 
 /http://hdr.undp.org/enالمرجع السابق  - 5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_%28%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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باالضافه إلى بعض الطوائف المنشقه والتي تسمت بالخطأ طوائف مسيحية مثل المرمون ومجيئيو اليوم 
حيث يبلغ عدد  اإلسالماألخرى مثل  وشهود يهوه ويوجد تمثيل للعديد من الديانات( االدفنتست)السابع 

 هندوسيةوال بوذيةوال يهوديةمليون نسمة تعيش في الواليات المتحدة وال 500صل أماليين من  2المسلمين 
ان المسيحية تعد الدين الرئيسي واألساسي للواليات المتحدة حيث وصلت  ،في المجتمع األمريكي سيخيةوال

 االرساليات البروتستانتية الي هناك منذ وجود الهنود الحمر فيها

 
سنة، وكّونوا ثقافات وشعوب عديدة، فالحون أو  0000 مريكا منذ عاش الهنود األمريكيون في قارة أقديما 

ولم يكن أول إنسان يصل إلى  ،وصل كولمبس إلى جزر بهاما ،صيادون حسب المكان الذي عاشوا فيه
قبله إلى شاطئ كندا على أمريكا وال أول من وصل إليها عن طريق المحيط األطلسي، فقد وصل الفايكينغ 

من أنشأ ارتباطات دائمة بين أمريكا والقارات األخرى، فتبعه آالف األوربيين، جنود  لكنه كان أول لاألق
وتجار وأساقفة وأشخاص عاديون، حتى تغير شكل القارة كلها كما ساعدت األمراض في اإلنتصار على 

  .السكان األصليين، فلم يكن لسكان أمريكا األصليين أي مناعة ضد أمراض و أسلحة أوروبا العديدة
 

في القرن السادس عشر لم يستعمر أي من الدول األوربية شمال أمريكا بشكل كبير، بل سافر إلى هناك 
أسس اإلسبان بعض البروج فيها بعد  صيادو السمك من أجل الصيد فقط وليس للسكنى، إال في فلوريدا، فقد

نجح كان اإلنجليز في وحاول البعض أن يأسسوا مدن جديدة في شمال أمريكا، لكن أول من . 5 2 عام 
  ." جيمزتاون"، وسميت 609 تأسيس مسكن على شاطئ والية فرجينيا الحالية عام 

 
. في أمريكا الجنوبية والوسطى أكتشف اإلسبان كميات ضخمة من الذهب، وأنتشر الخبر في كل أوروبا

وتوقفوا عن أي  فمعظم مستعمري جيمزتاون توقعوا الشيء نفسه وأخذوا يبحثون عن الذهب طوال اليوم
مجاعة عظيمة حتى عند الهنود األمريكيين، فهلك ثلثهم وعاش اآلخرون  609 وشهد العام  ،عمل آخر

بسبب قيادة شخص يسمى جون سميث، أمرهم بالعمل الدائم وعاقب من لم يطعه، وحالف قبيلة األمير 
، " من اليعمل اليأكل: "المشهور فساعدوه في البحث عن المأكوالت وكان قوله" باوهاتان"الهندي األمريكي 

وجدوا زراعة التبغ وهي نبتة أمريكية أصال كان الهنود األمريكيون يدخنوها منذ قرون    6 لكن عام 
وكانت زراعة التبغ تحتاج إلى . لكن التدخين أنتشر في أوروبا بسرعة، وحقق المتاجرون به أرباحا كبيرة

ليل، فبدأوا باستيراد العمال ومن ثم العبيد السود، مثل ما فعل أيد عاملة كثيرة، وكان عدد المستعمرين ق
كانت األرض واسعة في فرجينيا وزراعة التبغ تحتاج إلى مساحة كبيرة، فابتعد ، ملتزموا بحر الكاريب

ولم يكن  ،المستعمرون عن بعضهم البعض، والواحد قد يسكن مع عبيده أو خدمه على بعد أميال من جاره
وفي المسكن الثاني في شمال ، بالدين، فلهذه األسباب لم يكن المجتمع مترابطا إال قليال معظمهم يهتمون

 .أمريكا وهي نيو انغالند كان العكس تماما

 

لم يستمر الوفاق بين األمريكيين والبريطانيين طوياًل فقد صدرت قوانين بريطانية جديدة تثير الغضب 

يطانيا أرسلت قواتها إلى كل من بوسطن ونيويورك حيث قتلوا واإلستياء لدى االمريكيين إلى درجة أن بر

مي بمذبحة بوسطن التي رد عليها األمريكيون باإلحتجاج المعروف  ببوسطن تي "بعض المواطنين فيما س 
                                                             
1
 - DAVID J. KAHANE, Cultivating Liberal Virtue, Canadian Political Science Association and the Société 

québécoise de science,2001, http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp.  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
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فعاقبت بريطانيا المتمردين بإغالق ميناء بوسطن وزيادة سلطة الحاكم البريطاني وإجبار ". بارتي

ورد المستعمرون بتشكيل المجلس القاري األول بفيالدلفيا . وإطعام البريطانيينالمستعمرين على إيواء 

م أعلن 996 وفي يوليو . مستعمرة والذي أجبر بريطانيا على سحب القوانين القسرية 5 والذي يضم 

رب المجلس القاري الرابع اإلستقالل عن بريطانيا مكونا الواليات المتحدة األمريكية واستمرت بعد ذلك الح

ثم وقَّع . م في معركة يوركتاون بفرجينيا 92 الطاحنة بين أمريكا وبريطانيا حتى انتصر األمريكان في 

وقع  929 وفي عام . م وكانت بمثابة إعالن بنهاية الثورة األمريكية925 الطرفان معاهدة فرساي في 

 .م922 التصديق عليها في سنة  المندوبون من جميع الواليات المتحدة على اتفاقية دستور البالد التي تم

 :لعدة أسباب من ضمنها   2 قام األمريكان بإعالن الحرب على بريطانيا العظمى في عام 

 .تجنيد البحارة األمريكان في البحرية البريطانية .  

الغضب من المزاعم البريطانية عن عمليات دعم المقاتلين الهنود السكان األصليين ألمريكا للدفاع عن .  
 . ستيطان التي كانت تحدث من المهاجرين األمريكانمصالحهم القبلية من حالة اال

من أهم األحداث في ذلك الوقت هو حريق البيت األبيض وحريق عدد من البنية التحتية في واشنطن عام 
نتيجة هجوم القوات البريطانية، والذي سمي بحريق واشنطن مما حفز األمريكان على التطوع في  4 2 

  . لجيش األمريكي للتصدي للقوات البريطانيةا

في ما يلي نظرة عامة على و يعتز الشعب األميركي بتنوع وتعدد خلفياته الثقافية والقومية والعرقية والدينية
فقد . تتم حالياً ممارسة شعائر جميع ديانات العالم في الواليات المتحدة: األديان الرئيسية في الواليات المتحدة

يد التسامح الديني وضمانات الدستور األميركي لحرية العبادة الحياة الدينية في الواليات المتحدة من جعل تقل
شخص استطلع آراءهم  200ألفاً و 52بالمئة من حوالي  78وقد صنف . األكثر تنوعاً وحيوية في العالم

بالمئة من أتباع ديانات  2كان  حول الدين والحياة العامة أنفسهم كمسيحيين، في حين( بيو فورام)منتدى بيو 
 .بالمئة إنهم ال ينتمون إلى أي دين محدد 6 أخرى وقال 

، وتالهم (بالمئة 6 )وشكل أتباع الكنائس البروتستانتية اإلنجيلية أكبر مجموعة دينية في الواليات المتحدة  
 .  (بالمئة 2 )ثم البروتستانت التقليديين ( بالمئة 4 )الكاثوليك 

 
وتعود جذور الكنائس اإلنجيلية التبشيرية والمنتمون إليها إلى حركة النهضة  انت اإلنجيليون،البروتست

البروتستانتية في القرن الثامن عشر، وهي فترة تميزت بازدياد النشاط الديني، خاصة في الواليات المتحدة 
اها منتدى بيو حول الدين والحياة وقد جاء في الدراسة المسحية للساحة الدينية األميركية التي أجر. وبريطانيا
وطقوساً ( كالقناعة بأن تقبل المسيح هو الطريق الوحيد المؤدي إلى الخالص)هناك عقائد دينية “العامة أن 

بما في ذلك الحركات )وجذوراً ( كالتأكيد على هداية آخرين وإقناعهم باعتناق هذا النوع من البروتستانتية)
مشتركة بين الكنائس التي تنتمي إلى الحركة البروتستانتية ( نية الرئيسية األقدماالنفصالية عن المؤسسات الدي

ويؤكد اإلنجيليون التبشيريون على التجربة الدينية الشخصية واالهتداء الفردي ودراسة التوراة . اإلنجيلية
لدينية وضرورة ودور جمهور المؤمنين من غير رجال الدين في نشر المعتقدات ا( بعهديها القديم والجديد)

                                                             
1
 - American Religious demography , Brian Gay , Davaid Grim and David Masci, Journal of American Freedom of 

Faith, http://www.america.gov/st/peopleplace-english/2008/August/20080819121858cmretrop0.5310633.html 
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وأكبر الكنائس اإلنجيلية في الواليات . ممارسة األخالق الحميدة المرتكزة إلى العقيدة الدينية في الحياة العامة
 . المتحدة هي المعمدانية والَعنَصرية واإلنجيليين غير المنتمين إلى طائفة محددة

  
( بعد البرازيل والمكسيك)ي العالم وتعيش في الواليات المتحدة ثالث أضخم مجموعة من الكاثوليك ف

وجاء . والكاثوليكية هي ديانة معظم األميركيين الذين يعود أصلهم إلى دول أميركا الالتينية وإيرلندا وبولندا
نسبة الكاثوليك بين السكان األميركيين ظلت ثابتة بشكل عام في “في الدراسة المسحية للساحة الدينية أن 

وقال حوالى ثلث الذين استطلعت آراؤهم ممن تربوا على ” .بالمئة 2 وبلغت حوالى  العقود القليلة الماضية،
إال أن المهاجرين الكاثوليك، خاصة من . أنهم كاثوليك إنهم توقفوا عن ممارسة شعائر الكنيسة الكاثوليكية

لى المسيح والرسل وتعيد الكنيسة الكاثوليكية أصلها إ. أميركا الالتينية، عوضوا عن هذا التقلص في األعداد
ورسالة . وهي تعتبر أساقفة الكنيسة خلفاً للرسل، والبابا بشكل خاص خليفة للقديس بطرس. االثني عشر

الكنيسة الكاثوليكية األساسية هي نشر رسالة المسيح الواردة في األناجيل األربعة في العهد الجديد من 
والكنيسة الكاثوليكية هي أضخم (. كالقربان)لمقدسة التوراة، وإقامة الطقوس الكنسية المعروفة باألسرار ا

 .  الكنائس المسيحية في العالم حاليا
  

وفي سياق تأكيدها على تنوع البروتستانتية األميركية، الطوائف البروتستانتية التقليدية الرئيسية بأنها تتشارك 
وجاء في . قبول الشخصي للمسيحمن تأكيد اإلنجيليين الصارم على ال” مفهوم للخالص أقل استثنائية“في 

الدراسة أن لدى الكنائس البروتستانتية التقليدية، التي نشأت نتيجة لحركة اإلصالح الديني األوروبية في 
” .تؤكد بشدًة على اإلصالح االجتماعي”و” مؤسسات دينية مترسخة منذ زمن طويل“القرن السادس عشر، 

باعاً في الواليات المتحدة هي الميثودية واللوثرية والمشيخية التقليدية وأكثر الطوائف البروتستانتية التقليدية أت
( اإليمان بوحدة الكنائس المسيحية)وتميل هذه الكنائس إلى اعتناق الموقف المسكوني . والمعمدانية التقليدية

ائس وتشارك في الكثير من األحيان في منظمات تضم طوائف مسيحية مختلفة وأديان مختلفة كمجلس الكن
ويشكل الذين بلغوا الخمسين من العمر أو تجاوزوا ذلك حوالى نصف . القومي ومجلس الكنائس العالمي

 . أتباع الكنائس البروتستانتية األميركية التقليدية الرئيسية( بالمئة  2)
  

المسيحيون اإلفريقيون  -بعد إلغاء الرق في الواليات المتحدة في أواسط القرن التاسع عشر، بدأ األميركيون
في إقامة كنائسهم الخاصة لتعزيز مجتمعاتهم المحلية وتجنب التمييز وممارسة شعائرهم الدينية بطريقتهم 

وسرعان ما أصبحت هذه الكنائس المؤسسات االجتماعية والثقافية والسياسية . الثقافية الخاصة المميزة
والوعاظ السود، مثل مارتن لوثر كنغ وغيره، وقد لعب القساوسة . اإلفريقيين -الرئيسية للسكان األميركيين

وما زال الكثير من الكنائس . دوراً بارزاً خالل حركة الحقوق المدنية في الستينات من القرن الماضي
السوداء التقليدية يجمع اليوم بين الوظائف الدينية واالجتماعية ويمارس أسلوباً فريداً مميزاً في التعبد 

نائس األميركيين اإلفريقيين أتباعاً الكنائس المعمدانية السوداء المنتظمة في المؤتمر ومن أكثر ك. والروحانية
 . المعمداني القومي، يو إس إيه، والكنيسة الميثودية السوداء

 
 اليهود 

  
رغم أن اليهود بدأوا االستيطان في الواليات المتحدة منذ عهد االستعمار، إال أن معظمهم وفد إليها من ألمانيا 

أوروبا الشرقية في القرن التاسع عشر، حاماًل معه عادات وتقاليد دينية متنوعة تميز كل مجموعة منها عن و

                                                             
1
 -IBID,  
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وينتمي معظم اليهود األميركيين اليوم إلى اليهودية اإلصالحية التي نشأت وتطورت في الواليات . غيرها
ية هما اليهودية المحافظة واليهودية وهناك نوعان رئيسيان آخران من اليهود. المتحدة في القرن التاسع عشر

 40ويعيش أكثر من . األرثوذكسية، وهما تحتالن المرتبة الثانية والثالثة على التوالي من حيث عدد األتباع
بالمئة من األميركيين اليهود في المنطقة الشمالية الشرقية من الواليات المتحدة رغم وجود تجمعات سكانية 

 . وريدا وكاليفورنيا وفي معظم المراكز الحضرية األميركية الكبيرةمهمة أيضاَ في واليتي فل
 

 المورمون 
  

أ سست الكنيسة المورمونية، واسمها الرسمي كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة، في والية نيويورك 
تعاليم  وقال مؤسسها، جوزيف سميث، أن المالك موروني ترجم له ألواحاً ذهبية تضمنت. 250 في عام 

وبعد أن اغتال جمهور . مورمون، تشكل إلى جانب التوراة بعهديها القديم والجديد أساس الديانة المورمونية
، قاد أقرب أعوانه إليه، بريغهام يونغ، أتباع الكنيسة عبر الواليات المتحدة 244 من الرعاع سميث في عام 

وقد أصبح . الذي يقيم فيه أتباع الكنيسة المورمونيةيوتا، التي ما زالت تشكل المكان الرئيسي ( والية)إلى 
لهذه الكنيسة أتباع في جميع أنحاء الواليات المتحدة وخارجها نتيجة للجهود التبشيرية النشطة التي يبذلها 

 .  بالمئة من سكان الواليات المتحدة 9، بالمئة من سكان يوتا و  6ويشكل المورمون حوالى . أتباعها
 

 البوذيون 
  
عرف األميركيون على البوذية ألول مرة في أعقاب حمى البحث عن الذهب في كاليفورنيا، عندما بدأت ت

وتم بناء أول معبد بوذي في سان . أعداد كبيرة من المهاجرين من الصين تصل إلى الواليات المتحدة
من األميركيين اآلسيويين، أما اليوم، فما تزال البوذية الدين التقليدي لجزء كبير . 225 فرانسيسكو في عام 

وقد قام بدراستها عدد من . وإن كان قد اعتنقها اآلن أيضاً عدد ال يستهان به من األميركيين غير اآلسيويين
وما زال معظم البوذيين األميركيين يعيش اليوم في الغرب، خاصة . الفالسفة والكتاب والفنانين األميركيين

وثالثة أرباع البوذيين . دة مدارس وجامعات بوذية مشهورةعلى طول الساحل الغربي، حيث توجد ع
لدوا في الواليات المتحدة؛ والكثيرون منهم ممن تحولوا عن دينهم األصلي واعتنقوا البوذية . األميركيين و 

 .  بالمئة من مجمل عدد السكان 0،9وهم يشكلون 
 

 المسلمون
  

شمالية هو المستكشف اإلسباني الذي يعود أصله إلى لقد كان أول مسلم يوثق التاريخ وجوده في أميركا ال
وتظهر السجالت . ، إستيفانيكو الذي وصلها في أوائل القرن السادس عشر(البربر سابقا)قبائل األمازيغ 

وقد نما . التاريخية أن الكثير من العبيد األفارقة الذين تم إحضارهم إلى الواليات المتحدة ربما كانوا مسلمين
المسلمين في الواليات المتحدة بشكل مطرد خالل المئة عام األخيرة نتيجة للهجرة واعتناق أتباع عدد السكان 

                                                             
،صفحة أخبار و تقارير ، 002 مارس  6 ، االربعاء جريدة االتحاد ،الدينيــــة تقليــد مت ــــدةاألديان الرئيسية في الواليات المتحدة حريــــة العقي -  

 .e&sid=35874http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=articlمقال منشور ، الرابط االلكتروني 

، مقال 8 4 /ربيع االول/6  - 002 /آذار 4 االثنين -االلحاد الديني و التنقل بين األديان صفة المجتمع األمريكي ، شبكة النبأ المعلوماتية -  

 منشور 

 

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=35874
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وتشير اإلحصاءات إلى أن حوالي ثلث األميركيين المسلمين هم أميركيون . الديانات األخرى لإلسالم
ء في الدراسة وجا. إفريقيون تخلوا عن دينهم األصلي واعتنقوا اإلسالم ومعظم اآلخرين هم مهاجرون

. بالمئة تقريباً من مجمل عدد السكان الراشدين في الواليات المتحدة 0،6المسحية أن المسلمين يشكلون 
وتوصلت الدارسة إلى أن أتباع المذهب السني يشكلون نصف عدد المسلمين األميركيين في حين يشكل 

ويعيش معظم المسلمين األميركيين . آلخرالشيعة وأولئك الذين لم يحددوا انتماءهم إلى مذهب معين النصف ا
 . في جنوب وشمال شرق الواليات المتحدة

 
 
 الهندوس  
 

تقدير عدد المهاجرين الهندوس إلى لما ،  862 الهجرة والجنسية لعام ما باللنسبة للهندوس فلوال قانون 
معات سكانية هندوسية في جميع أما اليوم فهناك تج. الواليات المتحدة، إال أنه كان محدوداً جداً على األرجح

أنحاء الواليات المتحدة، كما يعيش العديد من الزعماء الروحيين الهندوس في الواليات المتحدة أو يقومون 
أما أول معبد هندوسي ش يد في أميركا الشمالية فهو معبد سري فنكاتسوارا في ضاحية بين هيلز، . بزيارتها

ويستقبل المعبد ما يصل إلى مئة ألف حاج في . 896 سه في عام إحدى ضواحي بيتسبيرغ، الذي تم تكري
قرب   82 ومن المعابد الهندوسية المشهورة األخرى معبد ماليبو الهندوسي، الذي شيد في عام . كل عام

وقد أصبحت بعض عناصر الهندوسية جزءاً من نسيج الثقافة األميركية، كاليوغا . ماليبو، بوالية كاليفورنيا
وغيرها من أساليب معرفة الذات وتحسين النفس التي تعود جذورها إلى الديانة الهندوسية والتي والتأمل 

بالمئة من مجمل سكان  0،4ويشكل الهندوس . تحظى بإقبال كبير على ممارستها في الواليات المتحدة
لدوا خارجها 26الواليات المتحدة، و  . بالمئة منهم هم ممن و 

   

القة بين الدين و السياسة في الواليات المتحدة االمريكية، مبنية في األساس  على و لهذا فإن عناصر الع

و لقد كان من أهم معاير الفصل بين الدين المتمثل في الكنيسة و السلطة . التسامح و حق ممارسة الشعائر

الديني تحت شعار  السياسية المتمثلة في الدولة هو ازاحة كافة القيود التي من شأنها أن تقيد  حرية الخطاب

 الواعي القادر على االختيار الحر، وعلى الرغم من االهتمام المعاصر Public Reason العقل العام 

بقيمة التعددية والديمقراطية اللبيرالية القادرة على مخاطبة عموم الناس و األديان و االعر اق، و تحقيق 

                                                             

تشرين  5في ( إليس بنيويوركفي جزيرة )عند قاعدة تمثال الحرية  862 ليندون جونسون عند توقيعه قانون الهجرة للعام ( الرئيس)شّدد  -  

فهو لن يؤثر في حياة ماليين . إن القانون الذي سنوقعه اليوم ليس قانونا ثوريا: "أكتوبر من ذلك العام على األهمية الرمزية الشاملة للقانون بقوله/األول
فإنه يظل واحدا من أهم القوانين التي أقرها هذا الكونغرس ومع ذلك . وهو لن يعيد تشكيل مجرى حياتنا اليومية، ولن يزيد ثروتنا أو قوتنا أهمية. الناس

لم يكن الرئيس القادم من تكساس متحليا بالتواضع ." وهذه الحكومة من حيث إنه يصحح خطأ قاسيا وطال وجوده في تصريف شؤون األمة األميركية
 .يقولبما " والخبراء"فقد كان جونسون يقول ما نصحه مستشاروه . إلى درجة غير معهودة

 862 الذي مر دون اهتمام يذكر آنذاك، وتجاهله المؤرخون عقودا من الزمن، يعتبر اآلن أحد ثالثة تشريعات صدرت في العام  862 وقانون العام 
فارقة في القانونان اآلخران هما قانون حقوق االنتخاب الذي طّبق حق األميركيين األ. )وشكلت ذروة التحرر األميركي في أواخر القرن العشرين

وتسبب قانون الهجرة في الدرجة (. التصويت، وقانون الرعاية والمساعدة الطبية الذي نص على تمويل الرعاية الصحية للمسنين األميركيين والفقراء
دمين من أميركا الالتينية األولى في طفرة هائلة في الهجرة في الثلث األخير من القرن العشرين، وعزز إلى حد كبير الوجود المتنامي لألميركيين القا

 .واآلسيويين في خليط الوافدين على الواليات المتحدة في العقود التي تلت
 
 
 هنا بمعنى حرية التقدير و التقرير لكل فرد : العقل العام   - 
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الدينية الموجودة في الواليات المتحدة األمريكية و وقد تجسدت هذه الحقائق في نموزج التعددية  ،مطالبهم

و من . التي جعلت منه نموزجا متفردا في التعددية الدينية و العرقية و التي انعكست في شكل التعايش الديني

التتبع التاريخي لتطور المجتمع األمريكي نالحظ أنه من البداية األولى لتكون المجتمع كانت على اساس 

ففي   ،862 منذ عام   ريقة ديناميكية كنتيجة مباشرة للهجرات الجديدة و التعدد الديني تعددي حدث بط

منتصف القرن التاسع عشر بدأت هجرات من اليابان و الصين للساحل الغربي، أماهجرات المسلمين من 

ول الزراعية أفريقيا فقد كانت اسبق على ذلك فقد تم احضارهم إلى الواليات المتحدة كعبيد للعمل في الحق

و تحديدا بعد عقد مؤتمر البرلمان الديني العالمي، جاءت إلى أمريكا جاء  285 و بعد عام . األمريكية

و هذا بالطبع للوجود المسيحي و اليهودي لكافة . لتعليم و نشر مبادئ ديانتهم 5الكثير من المعلمين الهندوس

تنوع الديني ظهر تيار من الالدينين الذين رفضو التيارات التي كانت موجودة في أوروبا و في ظل هذا ال

، كل هذه الحقائق كانت سببا في زيادة درجة التنوع 4Secularمبدأ الدين و صنفوا انفسهم كعلمانين أو

الديني في المجتمع األمريكي، و قد نتج عن هذا التنوع الشديد ثراءا اقتصاديا و اجتماعيا حيث ان هذه 

تماعية و التي شغلت مناصب شتى في الكيان األمريكي دفعت الحراك االجتماعي إلى التيارات الدينية و االج

مرحلة من النضج و التفاعل البناء القائم على مفهومي التعايش و الكفاءة كل حسب ما يملك و حسب ما 

يستطيع كل هذا التفاعل عمل على أدت إلى نوع من التفاعل االندماجي االجتماعي و هو ما يعرف 

، وقد كان و هذا التفاعل االندماجي هو الذي أدى إلى نجاح هذا النموذج assimilation 2حا اصطال

االجتماعي حيث ان هذه التعددية الدينية و االجتماعية جعلت لكل فرد مجالة و مكانته في المجتمع األمريكي 

الي فإن فهم تطور نموزج إال أن وسائل كانت متاحة، و بالت 6، و على الرغم من عدم سهولة هذه العملية 

التعددية األمريكي ال يمكن فهمة بعيدا عن محاوالت المهاجرين الجدد للحصول على حقوقهم كمواطنين 

بصرف النظر عن لونهم أو أصولهم طالما هم يحملون الجنسية األمريكية، و هو األمر الذي جعل من 

  9التعددية األيديولوجية االولى في الواليات المتحدة

أن بوتقة االنصهار كانت تترافق دائماً مع أنموذج ينافسها بحيث تحتفظ فيه كل مجموعة متتالية من  غير
دعا المفكر العام راندولف بورن . المهاجرين بجزء من صفاتها المميزة وت غني بها المجتمع األميركي ككل

لم "لمستوطنين اإلنكليز األوائل قال بورن إن ا". أميركا التي تتجاوز الحدود القومية"إلى قيام  2 8 سنة 
ولتحقيق ... لقد جاءوا لتأمين حرية العيش كما يرغبون ... يأتوا لالنصهار في بوتقة االنصهار األميركية

وأردف قائال إن المهاجرين الذين جاءوا الحقاً لم يتم انصهارهم في نوع من ". النجاح في بالد جديدة

مّيزة إلى المجتمع األوسع"ا وال لونال طعم له"األميركية المتجانسة التي   .، بل أضافوا مساهماتهم الم 
                                                             
1
 -  David W. Machacek, Department of Religious Studies, University of California Santa Barbara, Scta Barbara, CA 93106 

 
 و هو تاريخ صدور قانون الهجرة كما اشرنا اليه سابقا - 

3
 - Sociology of Religion, Vol. 64, No. 2 (Summer, 2003), pp. 145-161 Published by: Oxford University Press Stable URL: 

http://www.jstor.org/stable/3712368 
4
 .هم الالدينيون الذين يؤمنون بالماديات فقط و ال يولون سلطة الدين أي اهتمام ، انصرافهم للعقل فقط: Secularالتيار العلماني  - 

5
 - Assimilation: assimilation was never a culturally neutral, objective sociological process, but rather an ideological 

response to diversity stimulated by earlier waves of immigration. Fears about the impact of Eastern European Catho- lics and 
Jews earlier in the twentieth century gave rise to concerted efforts to assimilate immigrant newcomers to the "American 
way of life" - an imagined cultural consensus. The common school movement and urban missions 

6
ذب المقصود هنا عمليات االعتراف و الحصول على الحقوق في المجتمع االمريكي مثل قضايا السود و الملونين التي شهدت الكثير من الشد و الج - 

شهدنا اآلن وصول أول رئيس ملون إلى البيت األبيض من بداية الستينات حتى تم حلها و حصلوا على جميع حقوقهم مع منتصف السبعينات إلى أن 
 .فيما يعد نجاحا لنموزج االندماج االجتماعي في الحقوق و الواجبات 

7
 -  International Political Science Review (1996), Vol. 17, No. 3, 253-265 
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كان التوازن بين بوتقة االنصهار والمثل العليا المتجاوزة للحدود القومية يتفاوت مع الزمن والظروف، دون  
 على الرغم من ذلك، فما من شك أن األميركيين قد. أن يتمكن أي من النموذجين من تحقيق السيطرة التامة

انظر إلى األفالم الشعبية . أضفوا على أنفسهم صورة ذاتية تشمل طيفاً من األعراق، والمعتقدات، واأللوان
لقد أصبح ذلك كليشيه . التي تصف الجنود األميركيين خالل قيامهم بالقتال خالل الحرب العالمية الثانية

، ويهودي من بروكلين، وبولوني من هوليوودية مبتذلة حيث تضم كل فصيلة من الجنود فتى مزارع من آيوا
مصنع للحليب في شيكاغو، وحّطاب من جبال األّبالش، وأمثلة مختلفة أخرى من رجال منتصف القرن 

. يحاولون أوالً التغلب على فروقاتهم، لكنهم يترابطون جميعاً في نهاية الفيلم كأميركيين. العشرين في أميركا
، وليس أقلها ألن الجندي األفريقي األميركي ربما يكون قد خدم في وحدة قد تكون الحياة الفعلية أكثر تعقيداً 

ومهما يكن األمر، فقد وَصفت هذه األفالم هوية أميركية يؤمن بها، أو يرغب بها، . م نفصلة عنصرياً 
 .  األميركيون 

من الفرص لصنع أو  فإذا كانت الهوية األميركية تشمل كل أنواع الناس، فإنها تقدم لهم أيضاً تشكيلة واسعة
، مثل "مصادفة الوالدة"لقد احتقر األميركيون تقليدياً الجهود الرامية لالستفادة من . إعادة صنع أنفسهم

تحّظر المادة األولى من الدستور األميركي ف. الثروات الطائلة الموروثة أو المركز االجتماعي المرموق
صرفون بصورة فوقية إزاء زمالئهم األميركيين ي سَتَخف على الحكومة منح أي لقب نبالة، كما أن الذين يت

و هو ما جعل المجتمع االمريكي راغبا في بناء مجتمع على اساس تكافئ الفرص و هو االمر بهم بوجه عام 

ظهرت الواليات ف، الذي نشأ منذ بدايات تكوين الدولة الفدرالية لكي تحمي حقوق االقليات و المهمشين
على مسرح األحداث على أنها كونفدرالية، وحكمت البالد حكومة مركزية ضعيفة منذ المتحدة األمريكية 

م، وكان لكل والية صوت واحد في الكونغرس لكنه لم يكن قادرا على جمع 928 إلى سنة  925 سنة 
 . الضرائب لتفعيل عمل الحكومة المركزية

  

                                                             
1
 - David E. Campbell, ACTS OF FAITH: Churches and Political Engagement, June 2004, Pp.309-330. 

2 -Roger Davaidson, About Federalism in USA, Mirland university press. 
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 :ماج في تفعيل االنده النظام الكونفديرالي ودور: المبحث الثاني 

هي شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة )يؤكد على انها    التعريف القانوني للفيدرالية إن 
، ويكون كال المستويين (األقاليم أو الواليات)دستورياً بين حكومة مركزية، ووحدات حكومية أصغر 

أما ما يخص األقاليم . لدولةالمذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على اآلخر وتتقاسمان السيادة في ا
والواليات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها األساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذيه و 

 (.القضائية

نظام سياسي من شانه قيام اتحاد مركزي بين دولتين أو مجموعة من الدول او : )وفي تعريف آخر
لية إال للحكومة المركزية مع إحتفاظ كل وحدة من الوحدات المكونة الدويالت، بحيث التكون الشخصية الدو

وقد تنشأ الدولة الفيدرالية بتفكيك دولة موحدة إلى واليات تربطها حكومة . لالتحاد ببعض االستقالل الداخلي
 (. البرازيل -مركزية، ومثل هذا النوع من الدول الفيدرالية 

الية، اليلغي أصالة نظم سياسية اعتمدت التعددية كنوع من التكامل إن محاولة تقديم مفهوما معاصرا للفيدر
السياسي، فالتعددية كمفهوم للنظام الفيدرالي قد شكل أحد أقدم النظم التي عرفتها الممالك واالمبراطوريات 
 القديمة، وهو أكثر االتجاهات رصانة وقدرة على التعامل الموضوعي مع مفردات الحياة بقيمها المتعددة،

وهي نظام   .فلو لم يكن لنظام الواليات هذه القوة الحقيقية لما كان يمثل نظاما للحكم االسالمي وحكما إلهيا
يفترض تنازل عدد من الدول أوالقوميات،الصغيرة في أغلب األحيان،عن بعض صالحياتها   سياسي

ولية وتكون مرجعها األخير في وامتيازاتها واستقالليتها لمصلحة سلطة عليا موحدة تمثلها على الساحة الد
 .كل ما يتعلق بالسيادة واألمن القومي والدفاع والسياسة الخارجية 

والفدرالية السمة األساسية في األنظمة الحديثة التي تعمل على حل مشكالتها القانونية والتنظيمية والسياسية 
يد الداخلي تسعى لتنظيم أمور الدولة فهي على الصع. التي تعقد بفعل التبدل االجتماعي والعالقات الدولية

الداخلية، بهدف تسيير العمل والوظائف وتوزيعها مابين السلطات المركزية والسلطات المحلية، بحيث 
المصالح الخاصة للقوى المؤلفة للدولة األم، ومقابل تنازلها عن صالحيات األمة  تحترم السلطة الفدرالـية

 .العامة 
 

جأ الدولة الفدرالية إلى رسم عالقاتها الدولية لصالح مجموع الوحدات والكيانات وعلى الصعيد الخارجي تل
فالفدرالية إذن تتعلق بالنظام السياسي وبالنظام اإلداري وبتقسيم صالحيات السلطة الحاكمة .التي تتكون منها 

رارات الدولة وتنظيم العالقات فيما بينها، وتأمين انسجامها لتمنع تغلب طرف على طرف آخر، فتحصر ق
الفدرالية المركزية بالقمة، وتترك األمور المحلّية للسلطات اإلقليمية ، والسلطات المحلية بدورها ال تخرج 
عن نطاق صالحياتها، فهي ال تشرع للقضايا التي تتعلق بالدولة المركزية، رغم أنها تشارك في المؤسسات 

لصالحيات وتوزعها بشكل يؤمن استقاللية الوحدات التي تعالج األمور القومية، وتنظم هذه المؤسسات ا
 .المكونة للسلطة الفدرالية ويضمن لها المشاركة الفعالة في القرارات المركزية والمصيرية

 
وفي القرن العشرين ارتبطت ظاهرة الفدرالية بمبادئ الدفاع عن حقوق األقليات واألثنيات القومية والدينية 

فتكثر األنظمة الفدرالية حيث يكثر التنوع القومي . فهوم الدولة المركزيةالصغيرة بالتوجه نحو إضعاف م

                                                             
 

1
 .008 -2-4، و ليد سعيد البياتي ، مركز النور للدراسات السياسية دراسة منشورة األشكال الحضارية في النظام الفيدرالي -
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فهي مطبقة في كل من الواليات المتحدة واألرجنتين والبرازيل والمكسيك وسويسرا . ثني والدينيواإل
ية وقد اختلف مفهوم الفدرال.واالتحاد السوفيتي ويوغسالفيا وأستراليا والهند واندنوسيا وغيرها من الدول 

نها مفهوم سياسي يتعلق بالنظام السياسي والسلطة، وبما أن أوبما . وكيفية تطبيقها من دولة إلى أخرى
الديمقراطية، والتمثيل السياسي وتقرير المصير، هي من المقومات األساسية للفدرالية فإنها بذلك دائماً 

ام المصالح والسيادة للدولة عرضة لسوء الفهم والتطبيق، ومعيارها الوحيد هو الديمقراطية واحتر
الدولة التي " في القرن الثامن عشر( جفرسون)ويكاد مفهوم الفدرالية يترادف مع قول الفيلسوف . والقوميات

 .فالتجاوب مع الحاجات القومية واإلقليمية، هو معيار آخر للفدرالية ،"تحكم جيداً هي التي تحكم أقل
 

ن النقيض لإلمبراطورية التي تتميز بمركزية شديدة وبسيطرة المركز ن الدول الفدرالية تكاد تكوإومن هنا ف
 . على األطراف 

 
ودرجات متفاوتة في األشكال والصيغ التطبيقية، إذ تتراوح ما بين وحدة مطلقة أو   والفدرالية على أنواع

 .لوتتمتع بحرية كبيرة تكاد تصل حتى حق االنفصا. االتحاد ما بين مجموعات متمايزة تماماً 
 

فبعض الفدراليات، بدأت من وجود مجموعات . ومسيرة تكّون الفدرالية نفسها تتبدل من دولة إلى أخرى
وقوميات سياسية متفرقة، تعاقدت على تبني سياسة مشتركة، فعقدت فيما بينها وحدة فدرالية لتتخذ قرارات 

إلى وحدات وقوميات متميزة بينما فدرالية أخرى بدأت كدولة مركزية موّحدة تفرقت . مصيرية مشتركة
 . ومنفصلة نسبياً سعياً إلى التمتع بحرية في قراراتها واكتفت بإقامة عالقة فدرالية مع مجموعاتها الموحدة

 
والتمثيل الشعبي في الدول الفدرالية يكون عادة على  ،وغالبية الدول الفدرالية تعتمد نظام فصل السلطات

 :الس التمثيلية مستويين يتجسدان في نوعين من المج
 

 .مجالس منتخبة مباشرة من الشعب، ومجالس أخرى لها صفات فدرالية موحدة
 

المجالس األولى تعكس المصالح ووجهات النظر المحلّية المختلفة للدول المؤلفة للكيان الفدرالي وللوحدات 
لكي ( طة الفدرالية المركزيةالممثل للسل)اإلقليمية السياسية وتسهر على القرارات التشريعية للمجلس الثاني 

واألمثلة كثيرة على الدول . تحمي كياناتها ومواطنيها ضد أية إجراءات فدرالية فوقية أو مضّرة بمصالحها
الفدرالية في العالم ويمكن االطالع على طريقة عملها وتنظيمها بالرجوع إلى النظام السياسي والدستوري 

 .ا  فيه

أصالة تاريخية وقانونية تشريعية تسعى للتأسيس لمنظومة حكم ( التعددي) من هنا يصبح للنظام الفيدرالي
تنظوي تحتها تعددية عرقية ومذهبية وقبلية على السواء، ولعل هذه الرؤية تمثل احد اهم المفاهيم في النظام 

ة الحياة الفيدرالية كمنظومة حكومية برؤيا مستقبلية تقود جماعات بشرية متعددة، وما ذلك أال نتاجا لقيم

                                                             
8
 www.fcdrs.com  ستراتيجيةمركز الفرات للتنمية والدراسات االعبد على محمد سوادي، . د، في العراق  الفيدرالية وإمكانية تطبيقها -

5
 ،6 4 /جمادى األولى/ 0  - 002 /حزيران/ 9 اإلثنين  -شبكة النبأ المعلوماتية  - 

http://www.annabaa.org/nbanews/48/158.htm 

 

http://www.fcdrs.com/
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ن الجمود موقف ارتدادي يقود إلى فهم سلبي أباعتبارها متعددة االشكال، ولكونها التقبل الجمود، باعتبار 
كانت الكونفدرالية تفتقر إلى سلطة تنفيذية عليا ولم حيث  الذي هو احد أهم مفردات التاريخ لقيمة االنسان

كان أن رفضت بعض الواليات تطبيق اتفاقيات يكن لها جسم مركزي يستطيع إخضاع األطراف لقوانينه، ف
م الخاصة بإنهاء الثورة األمريكية رغم أن الدستور الكونفدرالي يعطي الكونغرس حق 925 سنة   باريس

 .عقد االتفاقيات بالنيابة عن جميع الواليات

قتصاد وعلى الجانب االقتصادي وقف الكونغرس عاجزا عن الوقوف بوجه التنافس التجاري مما شل اال
الوطني، وزاد الطين بلة ما قامت به بعض الواليات حين فرضت ضرائب كبيرة على البضائع التي تأتي 

 .من الواليات المجاورة
 

لقد كانت األزمة االقتصادية الخانقة تهدد بالقضاء على أمريكا الفتية، ولم تكن هناك سلطة سياسية تستطيع 
: عن األزمة بقوله -الرئيس بعد ذلك-عبر جورج واشنطن أن تلقي على عاتقها مهمة إصالح الوضع، و

، كما اقترح مع غيره من السياسيين أن البالد تستطيع النجاة من وضعها (إن عجلة الحكومة متوقفة)
بإعطاء الحكومة المركزية سلطات أكثر لكنهم أرادوا أن ال تهدر حقوق الواليات في نفس الوقت، فعقد 

ت اجتماعا لمناقشة الدستور وتمخض عن ذلك االجتماع مبادئ الفدرالية رجال السياسة في ذلك الوق
  .الحديثة

 
في بادئ األمر أراد المجتمعون أن يدخلوا بعض التحسينات على القانون الكونفدرالي لكن ذلك بدا  

-ستور حيث قدم مؤيدو الد  مستحيال، فكتبوا وثيقة جديدة بدال منه هي دستور الواليات المتحدة األمريكية
 .رؤية مستقبلية لحكومة قومية فعالة -دعوا بالفدراليين

 
جاء الدستور األمريكي الجديد ليعطي الكونغرس صالحيات واسعة ومنها ما هو خاص به دون إشراك 
الواليات بشأنه، وعلى سبيل المثال فمن حق الكونغرس وحده إعالن الحرب، عقد االتفاقيات مع دول 

تحكم بالتجارة الداخلية والخارجية، وجعلت قوانين الحكومة القومية تعلو على العالم، صك النقود، وال
قوانين الواليات إذا حصل تعارض بينهما، وتذكر فقرة السيادة في المادة السادسة من الدستور األمريكي 

 ".القانون األعلى للبالد"بأن الدستور القومي وكل ما يؤسس عليه من قوانين واتفاقيات هو 
 

                                                             
 إبريل  9في  بريطانيا العظمىومع  1784 سنة  يناير  14الكنفدرالية في  الكونغرسمع  تبِرم  ,1783عام  سبتمبر  3وقعت في : إتفاقية باريس -  

وبعد ذلك إنتهت رسميا الثورة األمريكية بين مملكة بريطانيا العظمى و  1784سنة  مايو   في الوثائقموافقة على تبادل  باريسكانت  1784سنة 

 .كانت معها إتفاقيات منفصلة الدنماركو  أسبانياو  فرنساالتي قاتلت  1775ي عام التي بدأت ف الواليات المتحدة األمريكية

5
 حدة األمريكيةللواليات المتسة للحكومة الفيدرالية هو الوثيقة المؤس Constitution of the United States :تور الواليات المتحدة األمريكيةدس - 

يؤسس الدستور للحكومة الفيدرالية األمريكية ثالث سلطات  ال في العالممكتوب غير منقطع االستعم دستوراألعلى للبالد، وهو أقدم  القانونكما يشّكل 
وينّظم العالقات بينها، كما يحوي بنوداً تهدف لضمان حقوق األفراد في الحياة والملكية، وفي حرية العبادة  والقضائية والتنفيذية التشريعيةمنفصلة وهي 

على ضرورة وجود قيود لصالحيات كل من سلطات الحكم، إضافة إلى ومن أجل ضمان هذه الحريات، شدد واضعو الدستور األمريكي . والتعبير

 .كدولة علمانيهمساواة الجميع أمام القانون، و يضمن فصل الدين عن الدولة 

يتميز الدستور االتحادي، بأنه دستور مكتوب، كما أنه دستور جامد غير مرن إذ ال يجوز تعديله ؛ دستور الواليات المتحدة األمريكية دستور اتحادي
وكذلك حكومات ويرجع ذلك إلى األهمية الكبيرة لهذا الدستور، إذ أنه يتولى تحديد اختصاصات الحكومة المركزية والبرلمان االتحادي . بقانون عادي

يشترط موافقة ثالثة ارباع الواليات على التعديل، بعد ، الواليات، ولهذا فإن على جميع هذه الهيئات أن تحترم نصوصه من دون ارتكاب أدنى مخالفة له
 .تقديمه من ثلثي اعضاء الكونجرس

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1783
http://ar.wikipedia.org/wiki/1783
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1784
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1784
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1784
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1775
http://ar.wikipedia.org/wiki/1775
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87
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احتفظ الدستور للواليات ببعض السلطات فتشكل من ذلك ما دعاه الفدراليون أمثال جيمس ماديسون  كما 
، إذ تتشارك الواليات مع الحكومة القومية ببعض الصالحيات لكن يبقى لها بعض "بالجمهورية المركبة"

المجتمع، فرض الضرائب، اإلنفاق من أجل رفاهية : االستقاللية، ومن هذه الصالحيات المشتركة
 .االستدانة، االستمالك

 
قد ذكر التعديل العاشر للدستور األمريكي بأن الصالحيات الغير منصوص عليها بأنها خاصة للحكومة و

القومية إنما هي صالحيات للواليات، فالواليات تنظم المهن وتجري االنتخابات وتبني المدارس العامة 
تكوين الوحدات الحكومية المحلية في المحافظات والمدن وتحافظ على صحة المجتمع وأمنه، ولها سلطة 

والبلدات والمدارس وغيرها من البنى االجتماعية، والتي يقع على عاتقها تقديم العديد من الخدمات كبناء 
المدارس وشق الطرق وإجراء االنتخابات وإنشاء أجهزة الشرطة واإلطفاء، والعديد منها يمتلك سلطة 

 . فرض الضرائب
 
م ظهرت أسئلة حول تحديد الخط الفاصل بين السلطة القومية وسلطة 928 ذ أن تم تبني الدستور عام منو

لدعم  -كواليات -الوالية مما أدى إلى بروز العديد من النزاعات، وأرادت الواليات الجنوبية استعمال حقها 
إلغاء العبودية، وبوجود بعض  طروحاتها المدافعة عن وجود العبودية بينما كانت الواليات الشمالية تريد

والية من االتحاد خالل السنتين    المشادات السياسية واالقتصادية بين الواليات، تفاقم األمر إلى انسحاب 
م واندلعت الحرب األهلية األمريكية التي كان جزءا من أسبابها هذا الجدل حول الدور  26 -260 

 .األنسب للحكومة القومية وحكومات الواليات
 
م ازدادت بانتظام قدرة الكونغرس على وضع القوانين التي تؤثر 262 عام  عندما انتهت الحرب األهلية و

على الواليات وقضاياها المحلية، وأعطت المحكمة العليا الكونغرس سلطة متزايدة على الواليات باالستناد 
، وهذه الفقرة تعطي الحكومة الفدرالية إلى الفقرة التجارية في المادة األولى من القسم الثامن من الدستور

 .قوة السيطرة على التجارة الداخلية بين الواليات
   
وفي نهاية القرن التاسع عشر وسعت المحكمة العليا تفسير هذه السلطة مما سمح للكونغرس باتخاذ  

 .رة الداخليةإجراءات في مجاالت جودة األغذية وعمالة األطفال وغيرها من المشاكل التي تختص بالتجا
 

االتفاق )كما قامت المحكمة العليا بتكبير رقعة سلطة الكونغرس التي تتيحها الفقرة التجارية أثناء مرحلة 
هو مجموعة من اإلجراءات التي وضعها الرئيس ( االتفاق الجديد)في ثالثينات القرن الماضي، و( الجديد

الذي حدث حينها، وقد تضمنت هذه اإلجراءات فرانكلين روزفلت لمواجهة االنهيار االقتصادي الكبير 
قوانين امتد تأثيرها ليشمل كل بيت ومصنع في الواليات المتحدة، وقد أيدت المحكمة العليا كافة مبادرات 
روزفلت في ذلك والتي تضمنت قوانين عمل تنص على الحد األدنى في مجاالت شروط العمل وأجوره 

 .نتاج الزراعيوحماية النقابات العمالية وتنظيم اإل
 

                                                             
 
 .المرجع السابق  - 

 
 
" باالتحاديون"بين الحكومة الفيدرالية التي عرفت  الواليات المتحدة األمريكيةنشبت في  حرب أهلية (1865 - 1861)  :حرب األهلية األمريكيةال - 

يات عن باقي الوال انفصالهاو أعلنت  الواليات الكونفدرالية األمريكية أسست هذه الواليات ما سمي . بالعبوديةمتمسكة  والية جنوبيةمقابل أحدا عشر 

الذي  الحزب الجمهوريو  أبراهام لينكون، أما قوات االتحاد فكانت تحت قيادة الرئيس جيفرسون ديفيستسلم قيادة الواليات الجنوبية الرئيس . الشمالية 
  ،بالرغم من اسم الحرب األهلية فإن القوات الكونفدرالية الجنوبية. كان يعارض توسيع العبودية و يرفض أي إعالن باالنفصال للواليات الجنوبية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84_%28%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_%28%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%29
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عد يو(. م842 -858 )ظلت سلطة الحكومة الفيدرالية تنمو وتتصاعد إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية 
وقوف الكونغرس في وجه العزل العنصري أهم مظهر لتوسع السلطة القومية في فترة ما بعد الحرب، 

تور يعطيها الحق في اإلبقاء على حيث احتجت بعض الواليات الجنوبية بأن التعديل العاشر على الدس
العزل العنصري وأن الكونغرس ليست لديه سلطة التدخل في أمور شديدة المحلية كهذه، فقامت المحكمة 
العليا بالحكم بأنه مهما كانت الحقوق الممنوحة للواليات بموجب التعديل العاشر فإن الكونغرس يملك الحق 

 .حتمل على التجارة الداخليةفي منع العزل العنصري لما له من ضرر م
 

م حصلت الحكومة الفدرالية وحكومات الواليات على سلطات أكبر وحملت 928 منذ تبني الدستور عام 
على عاتقها أداء واجبات أكثر، وجاء هذا نتيجة لعدد السكان المتزايد ونمو المدن والبلدات وظهور 

 .اء سكك القطارات وشبكات االتصالالمصانع الكبيرة والحاجة المستمرة إلى شق الطرق وبن
 
والكثير يدافع عن القوة المتزايدة للحكومة الفدرالية في الواليات المتحدة األمريكية بالقول بأن المصلحة  

العامة تقتضي تدخل الحكومة الفدرالية في األمور التي تتجاوز نطاق الوالية الواحدة، ويتخوف بعض 
في السلطة الممنوحة للحكومة الفدرالية على القضايا القومية والمحلية  المختصين من أن االزدياد المضطرد

 .على حد سواء سيؤدي إلى الفشل وبروز مخاطر تركز القوة الكلية في يد السلطة الفدرالية
 

م بعد استقالل الواليات المتحدة عن انجلترا بنظام فريد وجديد 929 أتى الدستور االمريكي الصادر ثم 
ونظام الجمعية النيابية، أذ جعل الدستور  –سس التي قام عليها كل من النظام البرلماني يختلف في اال

االمريكي من ان رئيس الجمهورية يأتي الى السلطة عن طريق االنتخاب غير المباشر، لمدة اربعة اعوام 
 .ن الشعبقابلة للتجديد، وليس بواسطة الهيئة النيابية، لكي يتساوى مع الكونغرس في انتخابهما م

 

وقد نظم الدستور االمريكي . واحد وخمسين والية تضمالواليات المتحدة االمريكية  فينص الدستور على ان 
منه االختصاصات بين الحكومة المركزية االتحادية وحكومات الواليات بأسلوب حصر   في التعديل العاشر

ولقد اصبح . ة، اال ماتم منعه صراحةاالختصاص للحكومة المركزية وترك الباقي الى الواليات المتحد
للحكومة المركزية الفدرالية التي لها كيان قانوني على نطاق دولي الحق في اعالن الحرب والسلم وحق 

وقد نص الدستور االمريكي في المادة الثانية من الفصل الثاني، . التمثيل السياسي، وكذلك عقد المعاهدات
بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته في ان يعقد معاهدات شرط ان يوافق بأن الرئيس له االختصاص مستعيناً 
وله الحق في ان يرشح ويعين سفراء ووزراء عموميين وقناصل . عليها ثلثا مجلس الشيوخ الحاضرين

باألضافة الى االختصاص المتعلق بالحكومة المركزية، في كل المسائل الداخلية التي تخص الشعب في 
 .اما الشؤون ذات الطابع المحلي الصرف فقد اوكلت لدستور الوالية، وسلطاتها المحليةاالتحاد الفيدرالي، 

 :ويتكون النظام الفيدرالي من ثالث هيئات هي
 

ويتكون البرلمان الفيدرالي من مجلسين، مجلس النواب الذي يمثل مجموع الشعب في الدولة الفيدرالية، 
وهذا ما نصت عليه المادة االولى من الفقرة . ة متساويةومجلس الشيوخ، ويمثل الواليات المتحدة بصور

يتكون مجلس النواب من اعضاء منتخبين من قبل الشعب في الوالية ... الثانية من الدستور االمريكي بقولها

                                                             
ديالت الدستور االمريكي، راجع تع - 1 The Constitution of  the United Satates the fortenth and the seventhenth 

Amendments . 
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ونص في الفقرة الثالثة من المادة االولى، بأن يتكون مجلس الشيوخ االمريكي من شيخين عن كل . المعنية
 .لكل شيخ صوت واحدوالية ويكون 

ويتولى البرلمان في النظام الفيدرالي االتحادي العمل التشريعي وفقاً لنص المادة االولى من الفقرة السابعة 
بأن جميع مشروعات القوانين المالية تصدر من مجلس النواب ولكن لمجلس الشيوخ الحق في اقتراح )

 . (ادخال التعديالت على سائر مشروعات القوانين
 
ويتم  –الهيئة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية  –فقد خول الدستور الفيدرالي  –ا رئاسة الدولة االتحادية ام

ذلك باالنتخابات عن طريق تعيين كل والية ووفق دستورها عدد الناخبين يعادل مجموع عدد الشيوخ 
في العمل التشريعي، حيث له  وللرئيس دور رئيسي. والنواب الذين يحق للوالية ان يمثلوها في الكونغرس

وفي هذه الحالة الينفذ المشروع المعترض . الحق في االعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان االتحادي
 . عليه اال اذا أقره البرلمان مرة ثانية وبأغلبية ثلثي االعضاء

 
 

لهيئة التشريعية او بصورة ويحق للرئيس اقتراح القوانين بصورة مباشرة عن طريق توجيه الرسائل الى ا
وللرئيس في الواليات المتحدة االمريكية . غير مباشرة، وذلك عن طريق أحد مؤيديه من اعضاء المجلسين

 . الحق في رسم السياسة العامة وتعيين المساعدين والمستشارين وهم مسؤولون امامه عن اداء اعمالهم
 
لمان، نظراً ألختالف النظام االتحادي الرئاسي، عن نظام والمجال هنا للقول بمسؤولية الوزراء أمام البر 

ويمكن ايضاح مدى قوة السلطات المعطاة للرئيس في ظل هذا النظام بطبيعة الدور الذي . االتحاد البرلماني
يلعبه في رسم السياسات العامة للبالد واعطائه المرونة الكبيرة في صنع القرارات الهامة التي يرتكز عليها 

 .”ان مايعرف به النظام الرئاسي انه نظام ترجح فيه كفة الرئيس. نظامهذا ال
 

القضاء االتحادي اي المحاكم التي  –اما الهيئة الثالثة التي يتكون منها االتحاد فهي القضاء، ويقصد به 
التي وهي بخالف محاكم الواليات التي تتولى القضاء الخاص بالواليات ذاتها، و. تنشؤها الحكومة المركزية

 .ينتخب اعضاؤها من قبل شعب الواليات المتحدة
 

وتمتلك المحكمة االتحادية حق الفصل في المنازعات المتعلقة بالدستور والقوانين االتحادية والمعاهدات 
المبرمة، وكذلك الخالفات التي تنشأ بين الواليات من جانب، وبين الواليات والمواطنين من واليات مختلفة 

وتمتلك المحكمة االتحادية سلطة اعالن عدم دستورية القوانين االتحادية، وتحكم على مدى . من جانب آخر
وتكون الى جانب المحكمة الفيدرالية محاكم . صحة االجراءات التي يتخذها الرئيس او حكومة اي والية

  5.خاصة بكل والية تفصل في المنازعات بين االفراد داخل الوالية نفسها
 

ويظهر ذلك . ية في الواليات المتحدة االمريكية تتمتع بأستقالل تام عن السلطتين األخيرتينوالسلطة القضائ
فقد نص الدستور على انتخاب القضاة بواسطة الشعب مباشرة . االستقالل من حيث طريقة اختيار القضاة

فتتولى ” ة القانونحكوم“أو ” حكم القانون“وحيث يوجد . دون تدخل اي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية

                                                             
 . ص ، 82  ،بيروت ،الدار الجامعة ،مبادئ األنظمة السياسية  ،ابراهيم شيحا. د:انظر  -  
 .  ص 829 دار الفكر العربي  النظام السياسي، الدولة والحكومة، –الدكتور محمد كامل ليلة  -  
 .2  جامعة بغداد ص – 880 القانون الدستوري والنظام السياسي في العراق  –احسان المفرجي وآخرون  - 5
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أضف الى هذه المهمة مراقبة دستورية القوانين الصادرة عن المجالس . المحاكم حماية الحقوق الشخصية
 . التشريعية، ومنع السلطة من التعدي على اختصاصات السلطة األخرى

 
 .دير واالجاللوقد استطاع القضاء االمريكي ان يحافظ على هيبته ووقاره وظل دائماً موضع االحترام والتق

وللمحكمة العليا في النظام االمريكي أهمية خاصة نظراً لتركيبها واختصاصاتها، فهي تنظر في جميع 
القضايا الخاصة والعامة وحتى االدارية، وتتمتع بصالحيات واسعة، اذ انها التكتفي بدراسة المسائل 

لوقائع المادية خالف ماهو معمول به في البالد القانونية في القضايا المرفوعة اليها، انما لها حق النظر في ا
 .  التي توجد فيها محكمة نقض او ابرام أو تمييز، ويعود لها فقط النظر في الوقائع القانونية

 
واليستطيع البرلمان االمريكي ان يعدل نظام المحكمة العليا، اال بعد اتباع الطريقة الخاصة بتعديل الدستور 

 ذلك كله أن وصف بعض الفقهاء المحكمة العليا هذه بأنها هيئة سياسية  وقد ترتب على. االتحادي
 

 .بمثابة مجلس سياسي ثالث يقوم الى جانب مجلس الشيوخ والنواب
 

والذي يعتبر ثاني شخصية بعد رئيس ” Chief Justice“وتتألف المحكمة العليا من رئيس المحكمة 
يعينهم الرئيس بموافقة مجلس ” Associate Justice“ الواليات المتحدة االمريكية، ومن ثمانية اعضاء

وقد يرفض مجلس الشيوخ بعض التعيينات وخاصة اذا كانت االكثرية التنتمي الى . الشيوخ لمدى الحياة
ويتم اختيار القضاة في المحكمة العليا بدقة متناهية، لكونهم يمارسون . الحزب الذي ينتمي اليه الرئيس

من جهة، وألنهم غير قابلين للعزل، اال اذا حوكموا بأجراءات خاصة يطلق عليها وظائفهم بحرية مطلقة، 
“The Impeachment ”وبأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ بناء على اتهام اعضاء مجلس النواب. 

 .5والدور الرئيسي للمحكمة هو مراقبة دستورية القوانين، ومراقبة تصرفات السلطة التنفيذية
 

ر القانونية بأعمال الكونغرس تشير الى سلطة المحكمة بتقدير قانونية القوانين الصادرة عن ان اعادة النظ

الأعتقد بأن “حينما قال ” Holmesهولمس “السلطة التشريعية ومطابقتها للدستور، وهذا مااعتبره القاضي 

هذه . ن عمل الكونغرسالواليات المتحدة االمريكية ستشرف على النهاية اذا فقدنا قدرتنا على اعالن بطال

القدرة قد تتقلص في المسائل السياسية غير انه وفي اغلب االحيان تلجأ المحكمة الى اتباع التفسير الواسع 

و هو االمر الذي يضمن حقوقا متساوية للجميع مع  .لسلطتها مما يخولها حق تقرير المسائل السياسية

كامل عجيب يمثل قيمة التنوع االيجابية ن تلك االيجابية و اديانهم و اصولهم العرقية في ت اختالف الوانهم و

القوة التي وضعت أمريكا في مصاف الكبار بل كبيرة الكبار انفسهم في مجال العالقات الدولية و المجاالت 

 . 4العلمية و غيرها من المجاالت الصناعية و الحربية

                                                             
 
 .008 مارس  6هاتف االعرج ، طبيعة النظام السياسي االمريكي ، جريدة االتحاد ،  - 
 .06 ص 006 ن الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان النظم السياسية والقانو –الدكتور عبد الكريم علوان  -  
 
5
 . هاتف االعرج، مرجع سابق - 
بناء حيث يعتقد الباحث ان سبب االساسي ، الذي ادى الى اكتمال المنظومة االمريكية و تطورها الى الشكل الذي هي علية اآلن سببة االساسي ال - 4

فلوال المطالبات . ي عبر عن التنوع باشكالة االيجابية  اال انا هذه الرؤيا ال تعبر عن تقديسنا لهذا النموذجالتكويني التعددي للمجتمع االمريكي الذ
 بالحقوق بعد سنوات كثير من اضطهاد الملونين في الخمسينيات وخاصة السود و الصينيون ، و من ذلك كفاح مارتن لوثر كينج حتى يحصل السود

قانون المذنبون " منها ايضا القانون المتعسف الذي كان يعمل به في اعقاب الحرب العالمية الثانية و الذي اطلق علية على حقوقا مساوية للبيض ، و 
الذي بمقتضاه كانت االستخبارات االمريكية تعتقل كل من لهم اصول يابانية العتقادهم بامكانية تواطئهم مع منفذي  Guilty by Apperanceبالشكل 
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االنتماء إلى ارض الواليات المتحدة األمريكية  المواطنة ألنها قامت على أساسفنجد أن الدستور يرسخ قيمة 

وليس على أساس االنتماء إلى عرق محدد أو ديانة معينة ، وهذا ما ساعد على التفاعل بين سكان الواليات 

المتحدة التي تضم مجتمعا هو األكثر تنوعاً اثنيا و دينياً في العالم ومع ذلك فان هذه الدولة تحافظ على 

وليس هذا فحسب بل أصبحت أعظم قوة عالمية ، و مرد ذلك أنها إلى جانب الثقافة وحدتها وتماسكها 

االنكليزية السائدة سمحت بازدهار الثقافات الفرعية والمحلية لشعبها المتعدد األعراق فإلى جانب العنصر 

ين الذين يفدون األوروبي والسكان األصليين توجد العناصر األفريقية واآلسيوية واالقيانوسية هؤالء المهاجر

، عن طريق السفر، والبريد  إلى الواليات المتحدة يحافظون على روابط قوية مع أوطانهم األصلية

فقد آمن   اإللكتروني، والهواتف الخلوية، و الفضائيات ولكن ليس هناك ما يخيف أميركا من هذه الناحية

بهذا التنوع وال تنظر اإلدارة األمريكية إلى  المهاجرون األوائل كما المهاجرين الجدد  مواطنوها األوروبيين

هذا التنوع كمصدر خطر للصراعات العرقية بل وجدت فيه أسلوب ثري للتفاعل بين الشعوب و تمازج 

الحضارات ، فإذا بالنموذج األمريكي شكل مذهل وفريد من بين أشكال الدول الحديثة ، حيث نجح اآلباء 

د تضمنت الكلمات األولى من الدستور األمريكي عبارة ، نحن شعب في خلق مجتمع متجانس فق  المؤسسون

الواليات المتحدة ،، ليعطي فضاء رحب لمعنى الشعب متجاوزا المفهوم القومي أو العرقي لمصطلح األمة 

أو الشعب إلى مفهوم المواطنة فكل من يسكن ارض الواليات المتحدة هو من شعب أمريكا مهما كان انتمائه 

جماعة أهلية منضوية تحت التنظيم الواحد والمصالح المشتركة التي يجد كل   الديني ، فالجميع العرقي أو

  .  السياسي الراقي يوفر حقوق متساوية للجميع –أمريكي انه جزء منها كون هذا التنظيم االجتماعي 

  

                                                                                                                                                                                                    
و بالتالي فكان ال بد من التنويه عن هذه الحقائق التي ربما كانت القوى الدافعة و راء الحراك الذي دفع نحو ما . ارية في بيرل هاربلالعمليات االنتح
 .نراه قائما اآلن

 
 008 نيسان /أبريل 50، الخميس ، دراسة ميدانية، معهد الوارف للدراسات االنسانية،ة عصرية لمفهوم الدولةنحو صياغزاكاروس عثمان ، - 

 http://www.alwaref.org/arabic/2009-03-01-17-34-40/145-2009-04-30-01-21-24منشور في 
 المرجع السابق -  

http://www.alwaref.org/arabic/2009-03-01-17-34-40/145-2009-04-30-01-21-24
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 خاتمة 

عرقية و االثنية ففي عهد الدولة ننا كعرب لنا تاريخ حافل في احتواء االقليات الأو من الجدير بالمالحظة 

االسالمية وصلت حدودها الى الصين و عاشوا جميعا في كنف الدولة االسالمية التي اعطتهم حقوقا متساوية 

التعاون كطريق لتحسين ظروف البشرية عجمي، عاشوا في مجتمع متكافل اعتمد أفلم تفرق بين عربي و ال 

ثراء ال ية لديها ما تساهم به في مسيرة التقدم اإلنساني العريضة، وأنفرد وكل جماعة بشر على االعتقاد بأن كل

تعظيم الفائدة العائدة على الجميع، كما  الناتج عن تبادل الثقافات والمعارف واألفكار والتقاليد يمكن أن يؤدي إلى

أن نتخيل كم ستكون  وليس من الصعب علينا. خصبا وإمتاعا وتشويقا أن من شأنه أن يجعل الحياة اإلنسانية أكثر

الثقافة،  لهم نفس اللون والمالمح، كما لهم نفس: ومحدودة لو أن البشر جميعا كانوا متشابهين الحياة فقيرة ومملة

قد كانوا يتحدثون لغات عدة لم تفرقهم او تقسمهم بل انشأت .فيتحدثون نفس اللغة، ولهم نفس العادات والتقاليد

ء الذي ادى الى انتشار التراجمم من شتى العلوم و اآلدابنوعا من التبادل الثقافي البنا
 
 . 

  

العالقات بين الدول، وإنما تمتد لتشمل أيضا  وال تقتصر منافع التعامل مع التنوع عن طريق التعاون على

قيقة وفي الح. المختلفة سواء داخل الدولة الواحدة، أو عبر حدود الدول المختلفة العالقات بين الجماعات الثقافية

بذاتها، وليس لديها  ال يوجد ثقافة أو جماعة تستطيع أن تستغني عن مثل هذا التعاون، بدعوى أنها مكتفية فإنه

القول أن الشعوب والثقافات يمكنها أن  على العكس فإنه يمكن. حاجة لالستفادة من تجارب وخبرات اآلخرين

. لخالق واالقتباس من الثقافات األخرى في العالمالتفاعل ا تكتسب مكانة متميزة في العالم بقدر ما يمكنها

جماعة أو أمة معينة تجعلها مؤهلة إلبداع خاص في مجال من المجاالت ال تستطيعه  فالظروف التي تعيشها أي

ما تتيحه له  وجماعات أخرى، فيكون في اتصال األمم وتعارفها منفعة للجميع، يسهم كل منها فيها حسب أمم

إنما تفوت على نفسها فرصة التطور  من ذلك، فإن الثقافة التي تختار االنغالق على نفسهاعلى العكس . ظروفه

أو العائلة التي تفرض على أبنائها وبناتها الزواج من بعضهم  والنماء، فيكون حالها في هذا مشابهـا لحال القبيلة

 . الطرد والعزل هؤالء الذين يتجرأون على الزواج من خارج الجماعة البعض، بحيث يكون مصير

الوراثية،  الوراثة واألطباء أن مثل هذه الجماعات والقبائل تعاني من تدهور مستمر في صفاتها ويقول لنا علماء

بينما تسير البشرية سيرا مستمرا  ألن زواج األقارب يؤدي إلى زيادة فرصة ظهور الصفات السلبية، بحيث أنه

تتقدم باستمرار في اتجاه عكسي، ومثل هذا يكون حال  والقبائل نحو التقدم والرقي، فإن مثل هذه الجماعات

رافضة التعامل مع اآلخرين الجماعات التي تنغلق على نفسها
 
. 

المواطنة مفاهيم أن ندفع باتجاه قيم الحوار والتعايش والتسامح وقبول اآلخر و -كمثقفين وكتاب –وعلينا نحن 

هذا بخالف إشاعه جو التفائل بدالً من أجواء التشاحن والتنازع  التي يقف أمامها الجميع علي قدم المساواه،

فهمه أو والصراع وتكفير اآلخر وتبديعه وتفسيقه أو رفضه بناء علي عقيدته أو شكله أو لونه أو معتقده أو 

وال ننسي أن  وتطوير مفاهيم التعايش السلمي مع الذات واآلخر، .توجهه السياسي أو االيديولوجي أو ماشابه

وال  والتعصب والكراهية، األزمة الحضارية التي تعاني منها األمة أحد أسبابها الرئيسة هو سيادة قيم اإلقصاء

                                                             
 
عة الشباب عندما يكون التنوع مركز االهرام للدراسات السياسية و االستراتيجية ، موسو - 

 http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/YOUN36.HTMنعمة،
 المرجع السابق  -  
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ويمكن أن  جوهر التسامح يكمن في تكريس عدد من المفاهيم التي تساهم في البناء الحضاري الصحيحننسي أن 

نلخصها في األمور التالية
 
: 

 .وغيرها ةتكريس الحريات الدينية والسياسي  -

المذهبية أو القومية أو العرقية أو  إقرار بالتعددية في مجتمعاتنا العربية واإلسالمية سواء التعددية -

 .الثقافية أو الدينية

 .اإلنسان من دون تمييز احترام كافة حقوق -

 .المجتمع إشاعة مبدأ الحوار والتثاقف بين جميع أطياف -

 

  

ْم ِمْن َذَكٍر َوأ ْنَثى َوَجَعْلَناك ْم "ن اآلية الكريمة مبحكمة وربما و لعلى اختتم هذا البحث  ا َخلَْقَناك  اس  إِنَّ َها النَّ َيا أَيُّ

وًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرف وا "ش ع 
 

َنة وطبيعة للحياة البشرية لم يقتصر علىإ بل.   ن التنوع والتعدد الذي أراده هللا س 

 . لدين واإليمان باهللالثقافات وطرائق الحياة، وإنما امتد ليشمل ا

ْؤِمِنينَ  "يقول تعالى  ون وا م  اَس َحتَّى َيك  ْكِره  النَّ لُّه ْم َجِميًعا أََفأَْنَت ت  َك آَلََمَن َمْن ِفي اأْلَْرِض ك  "َولَْو َشاَء َربُّ
5
أكثر من  

َماَواِت َواأْلَْرِض َوِمْن آََياِتِه َخلْ "هذا فإن هللا اعتبر التنوع بين البشر من آيات قدرته، فيقول عز وجل  ق  السَّ
ْم  ْم َوأَْلَواِنك  "إِنَّ ِفي َذلَِك آَلََياٍت لِْلَعالِِمينَ َواْخِتاَلف  أَْلِسَنِتك 

4
هذا التنوع الرائع يتغافل عن آية  وكأن من يتغافل عن. 

 .إنما يريد أن يقضي على واحدة من آيات هللا من آيات هللا، أو كأن من يحب لهذا التنوع أن يختفي

                                                             
 http://albasaer.org/?rpt=452&sin: ، علي موقع"الحضارية واألزمة..قيم التسامح" مقالة : راجع -  
 
 (5 الحجرات ) - 

 (88 يونس)- 5
 (  الروم )- 4


