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Abstract

The topic area of that’s paper dealing with Ethnic Conflict as concept
and variety forms of that’s concept, the main thesis of paper based
upon main controversial question that’s question dealing with how the
ethnic diversity can produce different forms of ethnic conflicts, that’s
conflict may be limited to deprivation of different group from
participate in power of any privileges as citizens, while other form may
be represent to armed conflict, by the papers many of ethnic conflicts
trigger at first with political dimension, marches, sanctions, and press,
then turn if its failed to armed conflicts.

 مفهوم الصراع-1
 الصراعات االثنية-2
 اشكال الصراع االثني-3
يتناوؿ البحث مفيوـ الصراع والصراع االثني واشكاؿ الصراع التي تتخذ ضمف النزاعات
والصراعات االثنية ويستند ىذا البحث عمى فرضية اساسية وىي اف مفيوـ الصراع قد اتخذ
اشكاالً حديثة وجديدة في العقود الماضية وىو االمر الذي ادى الى تنوع المفاىيـ واالشكاؿ
 وتشكؿ مادة الصراع االثني مادة خصبة ومتنوعة وذلؾ الف ما مف بمد يشكؿ،الخاصة بو
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التنوع العراقي والديني والمذىبي مممحاً اساسيا مف مالمحو وتكوينو اال ويشيد نوعا مف
الصراع المحتدـ حينا والخافت حيناً بيف مكوناتو االثنية ،وقد ال يكوف ىنالؾ ضرورة اف
يكوف الصراع االثني مرتك از عمى اعماؿ عنؼ مسمح بؿ قد يتضمف ابعادا تقوـ عمى
االستبعاد والتيميش لمكونات اثنية بطرؽ تعتمد وسائؿ اقتصادية وثقافية واجتماعية تفرز
وضعاً يؤدي الى حرماف ىذه االثنية او ذلؾ العرؽ مف حقوقو المشروعة في التعمـ وممارسة
النشاط االقتصادي الذي يرتضيو او المشاركة في السمطة بمختمؼ مستوياتيا.
وعمى الرغـ مف اف التنوع الثقافي والذي يمثمو وجود اعراؽ وأثنيات مختمفة ومتميزة يعد عامؿ
غنى واثراء لميوية الثقافية والحضارية ألي شعب مف الشعوب بؿ ىو ضرورة لمحياة كما ىو
التنوع البيولوجي بالنسبة لمكائنات الحية اال اف تعمد بعض االنظمة السياسية واأليدولوجيات
الشمولية التنكر لمثؿ ىذا التنوع واالختالؼ او محاولة طمس معالمو يفضي الى تعزيز
وجوده وامتداده باليات وادوات تقوـ عمى العنؼ ،اي اف اساليبيا الخاصة بوأد التنوع العرقي
تعني تعزيز التعصب العرقي واحتماؿ تحولو لصراع يقوـ عمى لعبة صفرية بدال مف اف
يكوف عامؿ قوة ومنعة في بناء أي دولة أو مجتمع.

وليذا جاء البحث ليقدـ نوعا مف االضافة في المفاىيـ التي يتشكؿ منيا الصراع،
والصراعات االثنية واالشكاؿ التي اتخذتيا الصراعات االثنية في اكثر مف مكاف في العالـ
مع تبياف اوجو الشبو واالختالؼ بيف الحاالت الخاصة بالصراعات االثنية والتي يمكف اف
تشكؿ في بعض االحياف بمثابة قوانيف عامة يمكف تعميميا في حالة وجود تنوع اثني وعرقي
في بمد معيف.

المبحث االول
مفهوم الصراع:
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اء واضحاً فيما تقدمو مف تعريفات لمفيوـ الصراع ،كما تتعدد أيضاً
تعكس أدبيات الصراع ثر ً
بؤر االىتماـ ،ونقاط التركيز التي يولييا المتخصصوف أىمية كبيرة عند تناوليـ لممفيوـ
بالدراسة والتحميؿ .وفى إطار استعراض بعض التعريفات المغوية التى تقدميا دوائر المعارؼ
والقواميس المغوية لمفيوـ الصراع ،فإف دائرة المعارؼ األمريكية تعرؼ الصراع بأنو عادة ما
يشير إلى "حالة مف عدـ االرتياح أو الضغط النفسي الناتج عف التعارض أو عدـ التوافؽ
بيف رغبتيف أو حاجتيف أو أكثر مف رغبات الفرد أو حاجاتو" . 1أما دائرة معارؼ العموـ
االجتماعية فإف اىتماميا ينصرؼ إلى إبراز الطبيعة المعقدة لمفيوـ الصراع ،والتعريؼ
بالمعاني والدالالت المختمفة لممفيوـ فى أبعاده المتنوعة .فمف المنظور النفسى ،يشير مفيوـ
الصراع إلى "موقؼ يكوف لدى الفرد فيو دافعُ لمتورط أو الدخوؿ فى نشاطيف أو أكثر ،ليما
طبيعة متضادة تماما" ،وىنا يؤكد موراى عمى أىمية مفيوـ الصراع فى فيـ الموضوعات

المتعمقة بقدرة الفرد عمى التكيؼ اإلنسانى وعمميات االختالؿ العقمى أيض ًا .2أما فى بعده
السياسى ،فإف الصراع يشير إلى موقؼ تنافسى خاص ،يكوف طرفاه أو أطرافو ،عمى دراية
بعدـ التوافؽ فى المواقؼ المستقبمية المحتممة ،والتى يكوف كؿ منيما أو منيـ ،مضط اًر فييا
إلى تبنى أو اتخاذ موقؼ ال يتوافؽ مع المصالح المحتممة لمطرؼ الثانى أو األطراؼ
األخرى.
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واما الصراع في بعد االنثروبولوجي فيعني التنافس بيف طرفيف وىذيف الطرفيف قد يكونا
فرديف او اسرتيف او ذريتيف او جنسيف مف االجناس البشرية ،او مجتمع كامؿ ،وقد يكوف
الصراع بيف طبقتيف اجتماعيتيف او فك ار سياسياً او ديناً.
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وامػػا الجماعػػة االثنيػػة أو العرقيػػة فيػػي الجماعػػة التػػي تتميػػز بجممػػة مػػف الخصػػائص البيولوجيػػة و
المغوية والنفسية والتي تجعميا بمثابة جماعة متميزة عف الجماعػات االخػرى ،ولعػؿ ىنالػؾ ضػرورة

“International Encyclopedia of the Social Sciences, (Later refferd to as IESS) . 1
edited by David L. Sills, The Macmillan Company and the Free Press, 1968, Vol. 3 .,
.pp.220-242
“ The Encyclopedia Americana International Edition, “ Danbury ,
.2
.Connecticut: Gerolier Incorporated , 1992: 537
“International Encyclopedia of the Social Sciences., op.cit,pp:232-233 3
Ibid, p:234 4
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ماسة لفيـ التمايز واالختالؼ بيف الجماعات العرقية المختمفػة دوف اف تكػوف ىنالػؾ رغبػة بػإعالء
قيمة ومكانة عرؽ او اثنية عمى حساب الجماعات العرقية االخرى.
يترسخ وجود الجماعة العرقية او االثنية والصراع االثني العرقي في اي دولة او مجتمع
عندما تؤمف الجماعة العرقية او االثنية باف ىنالؾ ضرورة الف تكوف جماعتيـ العرقية
تحظى بتقدير ومكانة عالية وقد يسعوف ىـ بالمقابؿ لمحصوؿ عمى اعتراؼ دولي اي اف
ىنالؾ تالزـ طردي بيف المكانة الدولية واالقميمية لمكياف االقميمي وبيف مكانة الشعب الذي
ينتمي ليذا الكياف ويجسد ىويتو العرقية بما تحممو مف رموز ثقافية ودينية .ومف المعروؼ اف
الصراعات االثنية تعمؿ عمى تقسيـ المجتمعات سيما تمؾ التي تتكوف مف مجموعة مف
االعراؽ والمجموعات االثنية والدينية والمذىبية الى مجموعة مف اليويات المتناثرة والمتنافرة.
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والبد مف التأكيد عمى الدور الذي يمعبو االعتراؼ السياسي في بمورة اليوية العرقية وابرازىا
لموجود سيما في بمداف العالـ الثالث عمى صعيد العالقات بيف الدولة والجماعة العرقية
الموجودة عمى اراضييا سيما اذا كانت ىذه الجماعة تشكؿ اقمية عددية في المجتمع ،ومف
خالؿ االعتراؼ السياسي تحظى الجماعة العرقية بيوية عرقية متوائمة ومتجانسة ،وقد تكوف
عممية بناء اليوية الجمعية عممية جامعة او مقتصرة عمى فئة محددة ،وقد تدعي بعض
الجماعات االثنية او الدينية باف بمدا او اقميما معيناً ىو بمثابة االرث التاريخي او الموطف
االصمي ليذه الجماعة وبالتالي فاف عمى المؤسسات السياسية اف تعكس واقع التجانس
القومي في مثؿ ىذا البمد .وفي مقابؿ ذلؾ تطالب بعض الجماعات العرقية بالحؽ في اف
تمثؿ ضمف البمد في وجود جماعة عرقية اكبر وبشكؿ متساو مف ناحية توزيع الثروات او
المشاركة في اليات الحكـ ،وبطبيعة الحاؿ فاف مثؿ ىذا االختالؼ بيف ما تحدده الجماعة
العرقية االكبر ومطالب الجماعات العرقية االقؿ عددا قد يؤدي إلى حالة مف الصراع
السياسي والتي تؤدي إلى ىيمنة تامة مف لدف الجماعة االكبر وايجاد صيغة دستورية تفضي
إلى ارساء قاعدة مف المساواة في الحقوؽ بيف مختمؼ الجماعات العرقية.
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J.Okamura,Sittuational ethnicity,Ethnic and Racial Studies,Volume, 4,ni.4,1981, . 5
pp:452-465
Horowitz, Ehnic Groups in Conflict, Berkeley, California, University of California . 6
Press, 1985, pp:55-92
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والبد من التذكير بحقيقة اساسية وىي اف فكرة ضـ او عزؿ جماعة عرقية معينة ال يعتمد
عمى النزاعات او الخالفات ضمف الجماعة االثنية في االطار النفسي اي في اطار عالقة
الفرد المنتمي لجماعة عرقية صغيرة مع المجموع بؿ يعتمد عمى درجة االنسجاـ الموجود بيف
الجماعة العرقية والمحيط االجتماعي الذي تتواجد فيو وحينما ينتمي االنساف القميـ معيف
فيذا يوفر لو شعور بالراحة واالطمئناف النفسي كونو منتـ لوطف وارض يعيش عمييا كما
عاش عمييا اجداده.
والبد من القول اف ىنالؾ عامميف اساسييف يرتبطاف باليوية العرقية وىما وجود مشاعر مف
العداء والبغضاء مستفحمة ومتقدة ،بيف مختمؼ الجماعات العرقية واالثنية وحينما تسعى
الجماعات العرقية إلى تعزيز ىويتيا المميزة فيي تتخذ جممة مف الخطوات المكممة التي
تؤدي إلى االنفصاؿ عف المجموع ،وىو االمر الذي يترؾ تأثي اًر كبي اًر عمى العمؿ السياسي
في البالد ،وحينما تتواجد جماعة غريبة تختمؼ في سماتيا العرقية والدينية عف الجماعة
االصمية الموجودة في البالد ،ينشأ قدر كبير مف التناقض والصراع مع الجماعة العرقية
االصمية وىو ما يولد الرغبة الحثيثة بتأكيد اليوية العرقية المتمايزة والمختمفة ،ويعد التجانس
العرقي واحداً مف اىـ االسباب التي تفضي لحالة مف االنسجاـ وتقمؿ مف مخاطر الصراع
والتنافس بيف العرقيات المختمفة والمتنافرة.
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وحينما تعاني جماعة عرقية مف اي اضطياد او اي شكؿ مف اشكاؿ التمييز فانيا ىنا تعمؿ
عمى المطالبة بحقوقيا عمى نحو شرعي ،وبالتالي فاف ما تسعى لتحقيقو جية او جماعة
معينة سوؼ يفضي الى فقداف االمتيازات التي كانت تتمتع بيا جماعة اخرى .كما اف سعي
الجماعات العرقية إليجاد حالة مف الشرعية لنضاليا السياسي يؤدي إلى ابراز ىويتيا
القومية ،ولعؿ مف السمات غير الواضحة لمصراع العرقي او االثني سعي جماعة عرقية
معينة لمييمنة عمى بمد متعدد االعراؽ ،وفرض مشروع ايدلوجي يرتبط بيذه الييمنة وبالتالي
اتخاذ الصراع االثني ابعاداً ال تتحدد بالصراع االثني او العرقي بؿ بالسياسة العامة لمبالد.

Tonkin .Macdonald and Champan(eds),History and Ethnicity,ASA Monographs, . 7
27, London,Routledge,1989,pp:78
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والبد مف التذكير باف مفيوـ سياسات االثنية او العرقية قد ظير في الواليات المتحدة في
حقبة كانت فيو المطالب االثنية والعرقية ىاجعة ولـ تكف بارزة لمعياف بالشكؿ الذي ظيرت
عميو فيما بعد ،وكانت سياسات االثنية تتمحور حوؿ سؤاؿ اساسي اال وىو (مف ىو؟ وما
يريد) ولقد طرحت النظريات الخاصة بالصراع االثني فكرة اساسية وىي اف تقوـ الييئة
الحاكمة بإيجاد حالة مف االقناع لدى المواطنيف باف ىنالؾ سياسة عامة عادلة وغير منحازة
لجية عمى حساب جية اخرى ،وعف طريؽ اتباع ىذه السياسة تتقمص ولحد كبير المطالب
الخاصة بالوصوؿ لمسمطة مف اجؿ تغيير واقع االثنيات التي تحس بكونيا مظطيدة8.لعؿ
مف الضروري فيـ طبيعة السمطة مف اجؿ فيـ واقع مطالب الجماعات االثنية والعرقية التي
تسعى لموصوؿ الييا مف اجؿ تغيير واقعيا ،إذ اف السمطة تعد بمثابة وسيمة واداة لضماف
رفاىية وسالمة الجماعة العرقية ،وىنا يصبح السعي لمسمطة بمثابة وسيمة وىدؼ بحد ذاتو،
وحينما يكوف النظاـ السياسي القائـ نظاما شموليا وسمطويا البعد الحدود وال يقر او يعترؼ
بحقوؽ الجماعات االثنية تصبح المطالبة بالحقوؽ الثقافية والسياسية الخاصة بالجماعات
االثنية منطوية عمى قدر كبير مف الصراع العسكري التي تخوضو الجماعة العرقية مف اجؿ
المطالبة بحقوقيا.اف السمطة قد تكوف مطموبة بحد ذاتيا ليس بسبب النتائج المترتبة عمى
الوجود بالسمطة والتي يمكف الحصوؿ عمييا خالؿ المدى القصير بؿ لألىداؼ الكبيرة
المتوخاة مف البقاء ولحقبة طويمة في ىرـ السمطة.
ان السلطة تعني فيما تعنيو وجود مكاسب يمتمكيا القابض عمى السمطة ووجود عوامؿ تيديد
متأتية مف القوى التي تسعى لالستيالء عمى السمطة وبطبيعة فاف مثؿ ىذا الصراع يأخذ
ابعاداً تقوـ عمى العنؼ والعنؼ الدموي في معظـ بمداف العالـ الثالث ،وتتكرس السياسات
االثنية حينما تقوـ السمطة بمنح جماعة عرقية معينة قد ار كبي ار مف االمتيازات التي تصبح
جزءا مف السياسة اليومية لبمد معيف ،وترتبط بالسياسة االثنية جممة مف القضايا منيا النظاـ
االنتخابي واعتماد لغة رسمية معينة في البالد واىماؿ او عدـ االعتراؼ بالمغات المحكية
االخرى ،وكذلؾ اىماؿ اي جوانب تنموية في اقميـ معيف يضـ مجموعة عرقية مختمفة او
متمايزة عف المجموع وىو ما يولد شعو ار لدى ابناء ىذه الفئة بالحرماف واالجحاؼ وبالتالي

J.Edwards, Language Society and Identity, Oxford, Basil Blackwell,1985,pp:23-46. 8
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المطالبة بحقوقيـ والسعي الف يكونوا مواطنيف كاممي االىمية في بمد يفرض عمييـ جممة مف
الواجبات بدوف اف يحصموا عمى حقوقيـ كاممة.
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وترتبط قضية الرغبة والسعي مف اجؿ التفوؽ واالستعالء بقضية الصراع االثني سيما في
البمداف التي تتشكؿ مف قوميات او اعراؽ مختمفة يقطف كؿ واحد منيا في رقعة جغرافية
منفصمة او متميزة عف االخرى وتكوف القاعدة الخاصة بالحكـ في ظؿ وجود الصراع االثني
والقومي ىي اف وصوؿ شخص مف فئة اثنية او عرقية معينة لسدة الحكـ يعني اف جماعتو
االثنية او الدينية سوؼ تكوف متمتعة بكؿ منافع السمطة وامتيازاتيا ،ويالحظ اف مثؿ ىذه
المشكمة تحدث في البمداف التي تحررت مف االستعمار االنكميزي او الفرنسي في افريقيا
خالؿ عقد الستينات مف القرف العشريف ،وكاف السؤاؿ االساسي الذي يمي مرحمة االستقالؿ
ىو مف الذي سيتولى الحكـ ،وما ىي االليات التي ترافؽ مسألة انتقاؿ الحكـ واالدارة مف
الدولة المستعمرة الى الفئة االكبر عددا داخؿ المجتمع او الفئة التي تـ الترويج ليا بانيا
القادرة عمى ادارة دفة الحكـ بعدىا االكثر ثقافة وتعميما واالصح انيا االكثر ارتباطاً مع
االدارة االستعمارية السابقة.
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وتكاد تكوف االمثمة عديدة عمى الخشية حتى مف فكرة االستقالؿ بالنسبة لجماعات عرقية
أحست انيا سوؼ تستبدؿ باالستقالؿ استعما اًر خارجيا باخر داخمي ،ففي نيجيريا عمى سبيؿ
المثاؿ خشى المسمموف وىـ غالبية سكاف الشماؿ النيجيري مف اف مرحمة ما بعد االستقالؿ
سوؼ تشيد ىيمنة الجنوبييف عمى مقاليد الحكـ واالدارة النيـ االكثر ارتباطا بنظاـ االدارة
البريطاني ،وكانت مثؿ ىذه الخشية مف سكاف الجنوب حاف اًز البناء الشماؿ مف اجؿ تعزيز
ىويتيـ واحياءىا بنحو وصؿ لدرجة التعصب وعد االقميـ بمثابة الوطف النيائي لممسمميف.

11

J. Armstrong,Nations Before Nationalism (Chapel Hill, NC: University of North . 9
Carlonia Press, 1982, pp:201-240
The Nations invented, imagined, reconstructed? Millennium: Journal of . 10
International Studies, vol,20,no.3, Winter 1991,pp:353-368
 . 11للتفصيل انظر ،د .عبد الرزاق مطلك الفهد ،تاريخ العالم الثالث ،بغداد ،مطابع التعليم العالي والبحث
العلمي.9434،

9

وىنالؾ امثمة اخرى تماثؿ ما شعر بو المسمموف في نايجيريا قد تجمت في خوؼ وخشية
االقميات العرقية في زنجبار مف اف تؤدي الترتيبات السياسية بعد االستقالؿ لحالة مف اقصاء
العرب وغيرىـ وبالتالي ىيمنة فئة عرقية واحدة عمى شؤوف الحكـ.
واما في سيريالنكا فقد كاف البمد وال يزاؿ منقسماً بيف السنيالييف والتاميؿ وبمجرد انتقاؿ
السمطة مف يد االستعمار البريطاني الى السنيالييف برزت المخاوؼ لدى التاميؿ والذيف
احسوا اف السمطة ستغدو بيد السنيالييف وبالتالي سيتـ اعطاء اليوية السيريالنكية ىوية
سنيالية بحتة ويتـ التجاوز عمى اليويات االخرى او اىماليا.

12

وحينما تكوف العالقة بيف الجماعات العرقية المختمفة مبنية عمى الشؾ والتنافر مع وجود
عوامؿ مغذية نتيجة سياسات تـ تطبيقيا خالؿ الحقبة االستعمارية يتوفر لدى الجماعة
الميمشة طابع الخوؼ مف اي عالقة مع المركز الجديد حتى واف كاف مبنيا عمى دعوة
الشراكة السياسية.
ولعؿ المثؿ العربي االقرب لحالة قياـ فئة عرقية او مذىبية بمحاولة صبغ البمد بسماتيا
الخاصة ىو ما جرى عميو الحاؿ في لبناف إذ قاـ الموارنة بسعي حثيث مف اجؿ اف تكتسب
اليوية المبنانية الطابع الماروني الخاص وتعود مطالبتيـ ىذه إلى عوامؿ تاريخية منيا ما
تعمؽ بييمنتيـ عمى جبؿ لبناف في العيد العثماني ،وارتباطيـ باالدارة الفرنسية خالؿ عقد
العشرينات مف القرف المنصرـ وبالتالي سعوا القصاء المذاىب االخرى التي يتكوف منيا
لبناف ،وبالمقابؿ تبنى المسمموف الدعوة لمقومية العربية والفكر الوحدوي والذي جعميـ في
تماس مع الحركات الوحدوية في سوريا ومصر والعراؽ ،ولقد ادى مثؿ ىذا التنافر إلى
حدوث ازمات سياسية كثيرة في لبناف كاف مف محصمتيا اندالع الحرب االىمية(-5791
.)5775

13

وىنالؾ امثمة عديدة عمى وجود عوالـ مختمفة داخؿ البمد الواحد في اكثر مف بقعة في العالـ
كما ىو الحاؿ في السوداف والتنافر بيف شمالو وجنوبو والذي انتيى باالنفصاؿ وموريتانيا
والتنافر بيف العرب والصحراوييف ،وفي الجزائر بيف دعاة العروبة والبربر او االمازيغييف،
E.Gellener,Nations and Nationlism, Oxford,Basil Blackwell,1983,pp:132-133 . 12
13
 .للتفصيل عن الواقع التاريخي اللبناني والحرب االهلية اللبنانية انظر:

11

وكاف السؤاؿ االساسي الذي يطرحو ممثمو الجماعات العرقية عف مدى قياـ الدولة بتمثيؿ
مصالحيـ وىويتيـ وىؿ اف ىوية الدولة ىي ىوية عربية اسالمية او ىوية افريقية تراعي
االختالفات الموجودة في البنية المجتمعية لمبالد؟ وكاف السؤاؿ الذي يمي التساؤؿ حوؿ ىوية
الدولة يتجمى بالسؤاؿ حوؿ مف الذي يتولى الحكـ بعد االستقالؿ وشكؿ الحكـ والية انتقاؿ
السمطة ومف ىو االكثر تمثيالً في الجيش والذي يعد االداة االقوى مف اجيزة السمطة الحاكمة
والقادر عمى حسـ االمور والتدخؿ لصالح ىذه الفئة او تمؾ ونالحظ مثالً الدور الذي لعبو
الجيش في نيجيريا في تعبئة المشاعر التي غذت الصراع االثني والعرقي كونو جيش استحوذ
فيو ابناء قبيمة االيبو الجنوبية عمى معظـ مفاصؿ القرار فيو وبالتالي اضحى التمثيؿ غير
المتوازف في الجيش سببا مف اسباب الحرب االىمية التي اندلعت في نيجيريا في العاـ
.5711

14

وىنالؾ صراعات اثنية تبنى عمى الصراع حوؿ اليوية التاريخية لمبالد وتبياف احقية جماعة
اثنية او دينية بالبالد بعدىا ىي التي تمثؿ االصؿ في حيف اف االعراؽ االخرى ىي اعراؽ
وافدة ،حصؿ وىذا يحصؿ في العالقات بيف المسمميف واليندوس في اليند او بيف المسمميف
الماليو والصينييف في ماليزيا ،او بيف البوذييف والمسمميف في بورما ،وىنا تترادؼ مفاىيـ مثؿ
اليوية االصمية مع مفاىيـ مثؿ الييمنة السياسية التي تسعى لتحقيقيا فئة محددة قد تكوف
عرقية او اثنية وتعمؿ ىذه الجماعة العرقية عمى االستناد عمى مبررات تاريخية عمى وجودىا
منذ حقب بعيدة في ىذا البالد او تمؾ وبالتالي يحؽ ليا دوف غيرىا تولى الحكـ واالستئثار
بمفاصمو كافة.وال تكتفي ىذه الجماعة العرقية باالستئثار بشؤوف الحكـ بؿ محاولة عد ىويتيا
بمثابة اليوية الجامعة والشاممة مع ما تمثمو مف تناقض واختالؼ عف اليويات االخرى
الموجودة في البالد،ومما يالحظو المتتبع إف الصراعات والحروب االىمية التي نشبت في
اكثر مف بمد كا نت حوؿ االحقية التاريخية او االصؿ التاريخي لجماعة اثنية او دينية او
مذىبية،ومما الشؾ فيو اف ثيمة الييمنة السياسية التي تسعى لتحقيقيا جية او مكوف عرقي
او ديني عمى حساب الجماعات االخرى تبدو واضحة بشكؿ كبير في حقب االزمات

. 14للتفصيل عن الواقع السياسي في نايجيريا والصارعات التي تلت االستقالل ،انظر ،عمار حميد ياسين،
تحوالت النظام السياسي في نايجيريا ،رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لكلية العلوم السياسية.3002 ،
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السياسية وفي المراحؿ التي تمي االستقالؿ واثناء صياغة اي ترتيبات دستورية ترمي لرسـ
معالـ ىوية البالد.

15

ولعؿ مف االشكاؿ الخاصة التي تتخذىا قضية الصراع االثني ىو قياـ الجماعات االثنية
التي تشعر بانيا سوؼ تتضرر في حالة اعالف استقالؿ بالدىا او تعمؿ عمى تييئة
الظروؼ العالف االنفصاؿ عف البمد االـ وذلؾ إلحساسيا باف الترتيبات الدستورية التي
سوؼ تمي االستقالؿ تعني فيما تعنيو تعرضيا لقدر كبير مف التمييز او الشعور بالدونية اذا
ما حصمت جماعة اثنية اخرى عمى حصة االسد في اي ترتيبات سياسية جديدة ،وبالتالي
يتخذ الصراع العرقي اشده إذا ما قامت السمطات االستعمارية بتقريب جماعة اثنية او ضماف
اف تقوـ ىذه الجماعة بذات الدور الذي قامت بو السمطات االستعمارية بعد نيؿ االستقالؿ،
واحيانا قد تتخذ ىذه الجماعات التي تشعر باحتمالية وقوع الضرر عمييا في حالة نيؿ
االستقالؿ بجيد حثيث مف اجؿ عرقمة الخطوات االستقاللية ،وىو االمر الذي يترؾ قد ار كبي ار
مف مشاعر الشؾ واالرتياب بيف الجماعات العرقية المختمفة التي يتكوف منيا بمد ما.

16

ويمكف ىنا الوصوؿ الستنتاج اساسي وىو انو في حالة وجود جماعة تشعر باف االستقالؿ سوؼ
يشكؿ ليا بيئة مالئمة لممارسة دور سياسي كبير في ظؿ االستقالؿ فيذا يعني سعييا لمتسريع
بالحصوؿ عمى االستقالؿ وبالمقابؿ فاف الجماعات االثنية التي تشعر بانيا سوؼ تفقد الكثير مف
امتيازاتيا حتى واف كانت االغمبية العددية لدييا فأنيا سوؼ تشعر باف االستقالؿ سوؼ يضر
بموقفيا ومصالحيا وبالتالي تسعى اما لتأخير االستقالؿ او الرغبة باالنفصاؿ بدولة مستقمة ،وقد
تسعى إلى طرح شعارات تقوـ عمى االسبقية التاريخية او رفع شعار الوطف االصمي ليذه
الجماعة وبالتالي يكوف ليا الحؽ دوف غيرىا باالستحواذ عمى السمطة.

17

ولقد دلت التجارب التاريخية اف الجماعات االثنية سواء كانت تتمتع بقدر عاؿ مف الثقافة او
العمـ او كانت متأخرة عف المحاؽ بالركب العممي ال ترغب في بداية االستقالؿ بالتعاوف مع

 . 15انظر مثال الجدل الذي حصل في العراق حول الديباجة الدستورية لدستور العام  3002والذي كان
مضمونه يحمل االشارة لصيغة االغلبية
Armstrong, Nations before Nationalism, op.cit, p: 245 . 16
J. Breuily, Nationalism and the State, Manchester, Manchester University Press, . 17
1982,pp: 1-41
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المستعمريف او الحصوؿ عمى ضمانات كافية منيـ ،وقد تسعى لطرح شعارات تقوـ عمى ضرورة
اجراء توازف عرقي اثني في مؤسسات الدولة مستقبال ،او تطبيؽ مثؿ ىذا االجراء كشرط اساسي
لمدخوؿ في عممية سياسية تمي مرحمة االستقالؿ ،وقد يدخؿ الصراع العرقي االثني مرحمة متأزمة
حينما يقوـ ممثمو الجماعة العرقية التي تشعر بانيا قد تضررت جراء نيؿ االستقالؿ بحمؿ
السالح مف اجؿ تغيير موازيف القوى او المطالبة بتمثيؿ اكبر في مؤسسات الدولة واالمثمة عديدة
عمى لجوء جماعات عرقية في اكثر مف مكاف في العالـ ليذا الخيار.

18

وتعكس قضية الكفاح مف اجؿ الييمنة او االستحواذ عمى مقاليد السمطة ومحاولة عرقمة الحصوؿ
عمى االستقالؿ والترتيبات الدستورية التي تجري في خضـ عممية الحصوؿ عمى االستقالؿ ،قد ار
كبي ار مف عدـ الثقة بيف المكونات االثنية والعرقية التي تتكوف منيا البالد ،كما تعكس موقؼ
الجيات التي تعد نفسيا غير مييئة لموصوؿ لمحكـ ،مف عممية بناء السمطة بعد االستقالؿ وىنا
قد تقوـ جممة مف ال قوى المييئة لالمساؾ بمقاليد السمطة او تمؾ التي تعد نفسيا بعيدة عف
المشاركة بعد القوى االستعمارية بمثابة قوة محايدة قادرة عمى اف تمعب دور الطرؼ الموازف في
الصراع االثني.

19

ونستطيع اف نستنتج مف تجارب كثير مف الدوؿ االسيوية واالفريقية اف ىنالؾ عدـ ثقة وشؾ في
المؤسسات السياسية القائمة سيما اذا كانت ممثمة لجماعة اثنية عرقية عمى حساب الجماعات
االخرى ويصبح ىنالؾ تشكيؾ وعدـ ثقة باالدوار التي يمارسيا السياسيوف وبالمؤسسات الدستورية
القائمة.
ولقد بيف ىذه الفكرة (مارفف روغرس) حينما أشار الى التجربة الماليزية بالقوؿ ":اف المالوييف
كانوا مييأيف نفسيا لتولي السمطة بعد االستقالؿ ،ولكنيـ بالمقابؿ لـ يكف لدييـ القدرة الكافية عمى

B.NeubergerNational Self Determination in Post Colonial Africa( Boulder, Co: . 18
Lynne Rienner Publishers, 1986, p: 187,
 . 19ويبدو ان مثل هذه النظرة تعكس ولحد كبير الجهد الذي تقوم به القوة االستعمارية في زرع مشاعر الشك
واالرتياب بين المكونات المجتمعية في مقابل تحسين الصورة التي يحملها المواطن تجاه القوة االستعمارية.
للتفصيل انظر:عبد الرزاق مطلك الفهد ،تاريخ العالم الثالث ،مصدر سبق ذكره ،ص342 :

13

ادارة مجتمع متعدد االثنيات واالعراؽ واقامة المؤسسات الديمقراطية الالزمة لمثؿ ىذا
المجتمع".

20

كما وصؼ ىدسوف الطوائؼ المبنانية والعالقة التي تقوـ بينيا بانيا عالقة قائمة عمى الشؾ
المتبادؿ وعدـ ثقة بالمؤسسات السياسية القائمة ،وذلؾ إليماف المبنانييف باف ىذه المؤسسات ال
تمتمؾ مف القوة والحيادية بحيث تكوف ممثمة لكؿ المبنانييف ومييئة لحماية مصالحيـ الخاصة.

21

واما روبرت ميمسوف فقد أشار إلى طبيعة العالقة بيف النيجيرييف والذيف غالباً ما يتكتموف لتأييد
ىذا السياسي او ذاؾ او يعمدوف إلى استبعاد سياسي ما تبعاً لعرقو او المنطقة التي ينتمي الييا،
وىذا ما يولد قد ار كبي ار مف االغتراب السياسي لدى المواطف العادي وابتعاده عف فكرة المواطنة
والمشاركة السياسية الكاممة.

22

ولعؿ مف النتائج المترتبة عمى سيادة مشاعر الشؾ واالرتياب بيف االثنيات المختمفة ىو نمو
مشاعر الكراىية بيف العرقيات التي يتكوف منيا بمد ما ،وسوؼ يمعب عامؿ عدـ الثقة والشؾ دو ار
كبي ار في تغذية مشاعر الحقد والخوؼ المتبادؿ بيف ابناء العرقيات المختمفة .ولعؿ مف االمثمة
ال تي يمكف اف تطرح في ىذا المجاؿ ما فعمو الصراع العرقي الديني بيف التاميؿ والسنيالييف في
سيريالنكا اذ جعؿ السنيالييف يتيموف التربوييف التاميؿ بالسعي إلعطاء الطمبة التاميؿ درجات
كاممة في االختبارات الدراسية بدوف اف يكوف ىؤالء الطمبة مييأيف لمثؿ ىذه الدرجات وذلؾ سعياً
مف التاميؿ بإيجاد حالة مف التوازف بينيـ وبيف السنيالييف في نسبة الشيادات والخبرات الدراسية،
ويقوـ المالوييف بذات الشيء في ماليزيا بالنسبة لمطمبة المالوييف العتقادىـ باف االثنيات االخرى
تقوـ بذات الشيء بالنسبة لمطمبة الذيف ىـ مف ذات العرؽ فكؿ شخص في البمد يقوـ بتفضيؿ
ابناء عرقو او مذىبو ،وفي البمداف ذات االعراؽ واالثنيات او المذاىب المختمفة يسود االقتناع
وبنحو ال يتطرؽ اليو الشؾ باف الموظفيف او اولئؾ الذيف يتقمدوف وظائؼ عامة يعمموف في
االعـ االغمب لصالح الفئات او الجماعات االثنية التي ينتموف الييا وال يعمموف طبقا لمقتضيات
المصمحة العامة .كما تغيب في ظؿ المجتمعات المتعددة االعراؽ روح الحيادية والعمؿ بنحو
غير منحاز وينظر إلى المؤسسات العامة عمى انيا وسيمة لقياـ االثنية التي تييمف عمى
20

 . 21عادل مالك ،حرب السنتين وبعد ،بيروت ،دار ساتر المشرق،9431 ،ص52:
 . 22عمار حميد ياسين؛ مصدر سبق ذكره
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الوظائؼ العامة والمراكز الميمة بزيادة ثرواتيا وتمتيف مواقفيا في السمطة وبالتالي تصبح
المشاركة في العممية السياسية في مثؿ ىذه الحالة قضية ممحة ،ولف يعود مف السيؿ قياـ
المؤسسات السياسية بأداء مياميا بالطريقة التي تالئـ مطالب الجماعات العرقية المختمفة.

23

_ االحصاء السكاني شكل من اشكال الصراع االثني:
لعؿ مف المسائؿ المرتبطة بالصراع االثني والصراع حوؿ اليوية االختالؼ حوؿ اجراء او عدـ
اجراء االحصاء السكاني في البالد والذي ُيعد بمثابة الدليؿ الذي تتمسؾ بو كؿ جماعة اثنية

لتبرير ىيمنتيا واستحواذىا عمى السمطة ،وقد ُيعد االحصاء السكاني نوعاً مف انواع الصراع عمى

اليوية سيما اذا كاف لدى جماعة عرقية معينة زيادة في نسب االنجاب او تعتمد بشكؿ كامؿ
عمى ىجرة ابناء عرقيا إلقميـ معيف وبالتالي يزيدوف مف حجـ نسبتيـ السكانية ،كما ترتبط
المخاوؼ مف االحصاء السكاني بالمخاوؼ مف االنقراض او التيديد باإلبادة الجماعية ،وتعمد
بعض الجماعات العرقية إلى رفع االرقاـ واالحصائيات الخاصة بعدد السكاف رغبة منيا في

توسيع مديات مشاركتيا السياسية ،كما تعطي النتائج الخاصة باإلحصاء السكاني مؤش اًر حوؿ
ىوية البمد ومف الذي يشكؿ ىذه اليوية ويمارس الدور االكبر في البالد.
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وتخشى كؿ جماعة اثنية مف زيادة النسب العالية لدى الجماعات العرقية االخرى ،وبالتالي تصبح
الظروؼ والمالبسات الخاصة باإلحصاء السكاني سبباً مف اسباب زيادة التوتر بيف الجماعات
االثنية المختمفة .وبطبيعة الحاؿ تقدـ االثنيات المختمفة والمتصارعة في البمداف التي تشيد
صراعاً عرقياً جممة مف االدلة عمى تمتعيا باألغمبية العددية حتى واف اتت نتائج االحصاء
السكاني بمعطيات تناقض ما تذىب اليو الجماعة االثنية ،ونالحظ مثال اف الحكومة الموريتانية
قد أخفت النتائج الخاصة باإلحصاء السكاني في موريتانيا والذي جرى في العاـ 5791وذلؾ الف

Michael Brown, Causes and Regional Dimensions of International Conflict, in . 23
Michael Brown(editor), The International Dimensions of Internal Conflict,
Cambridge Mass Press, 1996,pp:571-401
B. Salawu and A. O Hassan, Ethnic politics and its implications for the survival of. 24
democracy in Nigeria , Journal of Public Administration and Policy Research Vol.
3(2) February 2011, pp. 28-33.
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االحصاء كشؼ عف تزايد نسبة الشعب الصحراوي القبائمي مقارنة بالعرب ،كما نالحظ ايضا اف
المشكمة االثنية لـ تحؿ في تنزانيا منذ االحصاء الذي جرى في العاـ  ،5791كما بقيت
الحكومات العراقية المتعاقبة ترفض ادراج بند القومية في اي احصاء سكاني جرى في البالد منذ
تأسيس الحكـ الوطني في العاـ 5795وذلؾ ألنيا تشعر باف االكراد يشكموف اغمبية عددية تفوؽ
ما تقوـ بادراجو البيانات الحكومية عف نسبيـ السكانية في العراؽ ،وىنالؾ مثؿ اخر يتجمى
بجميوريات البمقاف والمشاكؿ االثنية والعرقية الكامنة وراء اجراء تعداد سكاني سيما اذا كاف اجراء
مثؿ ىذا التعداد يؤدي إلى اثارة المشاكؿ العرقية واالثنية،كما تمتنع السمطات المبنانية عف اجراء
تعداد عاـ في لبناف منذ نيؿ االستقالؿ وذلؾ لما يثيره التغير الحاصؿ في نسب الطوائؼ التي
يتشكؿ منيا لبناف وبالتالي تغيير المعادلة السياسية التي يتكوف منيا البمد والتي استقرت عمى
حاليا منذ العاـ .5791
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وليس مف المستغرب اف يكشؼ االحصاء السكاني عف الطبيعة العرقية او المذىبية ألي فرد،
ولعؿ مف التجارب التاريخية التي رافقت قياـ مشاكؿ عرقية جراء المجوء إلحصاء سكاني ما جرى
في اليند قبؿ االستقالؿ اذ تـ اجراء احصاء سكاني في منطقة البنجاب وىي منطقة تضـ
المسمميف واليندوس واتباع الديانة السيخية ،iوكاف الصراع عمى اشده بيف اليندوس والسيخ حوؿ
نسبة تمثيؿ كؿ طائفة والكثافة السكانية البناء كؿ طائفة في منطقة البنجاب ،وكيفية الرد عمى
االسئمة التي وردت في االستبياف السكاني والتي اعطت لمسيخ حؽ المطالبة والدعوة النفصاؿ
اقميـ البنجاب واعالنو دولة مستقمة .وواجو المسمموف في اقميـ اساـ البنغالي ذات المشكمة حينما
اراد المسمميف بعد اجراء استفتاء سكاني اعالف المغة االسامية لغة رسمية وبالتالي التمييد
لالنفصاؿ عف اقميـ البنغاؿ ولكف نتائج االستفتاء جاءت بنتائج مخيبة ألماليـ ،وادت مطالبيـ
ىذه إلى رد فعؿ عنيؼ ف لدف السمطات الحكومية ولـ تتوقؼ اعماؿ العنؼ حتى تـ منح
االسامييف مقاعد اضافية في البرلماف اليندي.

26

 . 25حول هذا الموضوع بالذات انظر:عالء عبد الرزاق ،ازمة الهوية واالندماح الوطني في الوطن العربي
العراق انموذجا ،بغداد ،الجامعة المستنصرية ،بحوث المؤتمر السنوي لكلية العلوم السياسية ،الجامعة
المستنصرية3095 ،
Kanchan Chandra,The Transformations of Ethnic Politics in India, The Journal of . 26
Asian Studies,Volume (59) number(1),pp:26-29
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وتؤشر الخالفات الخاصة باإلحصاء السكاني قدرة العرؽ او االثنية عمى تحشيد قدراتيا والى
امكانية انقساـ المجتمع بسبب االحصاء السكاني وشعور كؿ فئة عرقية او اثنية باف ىنالؾ
ضرورة الف تحصؿ ىذه الجماعة عمى نسبة عالية مف السكاف سواء كا ذلؾ واقعيا او مبنيا عمى
تزوير في االرقاـ واالحصائيات ،ويمكف استنتاج المعادلة التالية مف واقع اىمية االحصاء
السكاني في اي عممية سياسية وىي اف االنتخابات عبارة عف احصاء سكاني كما اف االحصاء
السكاني ىو في واقع االمر عممية انتخابية.

27

iعدم التماثل والتطابق في المطالب الخاصة بالجماعات االثنية
البد مف التأكيد عمى حقيقة اساسية وىي اف المطالب الخاصة بالجماعات االثنية غير متماثمة

وال يمكف اف تكوف متماثمة فبعض الجماعات االثنية تسعى إلى تحقيؽ ىيمنة سياسية في البمد

الذي تتواجد فيو ،وتسعى االخرى إلى استبعاد االطراؼ االخرى مف العممية السياسية او المشاركة
مع االطراؼ االخرى ،في حيف تسعى بعض الجماعات العرقية والدينية والمذىبية إلى تحقيؽ قدر

ٍ
متساو ومتوازف في
كبير مف المساواة في العممية السياسية اي انيا تسعى الف تمثؿ بشكؿ
العممية السياسية ،واذا ما سعت الجماعات االثنية لمتمثيؿ او المشاركة في العممية السياسية فيذا
يعني اف ىنالؾ قد ار كبي ار مف عدـ الثقة وامكانية لنمو مشاعر الشؾ والكراىية والتي تؤدي لمزيد

مف الصراعات االثنية والعرقية ،وبطبيعة الحاؿ فاف وجود نوع مف التضييؽ والعزؿ السياسي لفئة

معينة عمى اساس عرقي او ديني او مذىبي يعني اف ىنالؾ قد ار كبي ار مف مشاعر الشؾ

واالرتياب واالتيامات المتبادلة سوؼ تنمو بيف الجماعات العرقية التي يتكوف منيا بمد ما.

واذا ما اخذنا عمى سبيؿ المثاؿ حالة البشتوف او الباثاف في افغانستاف وىـ شعب عدائي
ومتعصب يشعر دائما بانو مؤىؿ لمحكـ ولكف لـ تتح لو الفرصة الكافية مف اجؿ اف يتمتع بيذا

ال حؽ ،وبالتالي لـ يكف مطمب المشاركة السياسية او ايجاد توازف في السمطة ىو ما سعى اليو
ممثموا الباشتوف بؿ السعي لمسمطة وبشكؿ كامؿ ،وىو ما يدؿ عمى ايمانيـ باف اي تساوي او
توازف بينيـ وبيف االخريف سوؼ يحوؿ دوف تحقيؽ مطامحيـ في الوصوؿ لمسمطة والتحكـ

بمفاصميا بشكؿ كامؿ.

والبد مف التأكيد باف الصراع االثني يقوـ عمى وجود لعبة صفرية ،ولكف ىذه المعبة الصفرية
التنتيي دائما بخسارة الفريقيف ،فمطالب االستبعاد التاـ مف السمطة قد ال تكوف مطمقة ،كما اف

مطالب المشاركة السياسية تبدأ او تتراوح مف المطالبة بالمساواة او المشاركة السياسية إلى الرغبة

Ibid, p: 34 . 27
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بالتفوؽ واالستعالء او الرغبة باالنفصاؿ واستبعاد الجماعات االخرى ،ولكف تبقى الحقيقة

االساسية ماثمة وىي انو ال يمكف الحصوؿ عمى قدر معيف مف المعاممة التفضيمية او التمييز
الذي تسعى لمحصوؿ عميو جماعة اثنية معينة اال في اطار مف المساواة السياسية.

اف ىرمية المطالب السياسية تكوف نسبية في احياف كثيرة وقد يكوف ما يشاىد او يالحظ ال يحمؿ

في طياتو قيمة مطمقة ولكف القيمة الخاصة بالمشاركة السياسية تتحدد احياناً مف خالؿ تقميؿ
النسبة الخاصة بالطرؼ االخر او الجية االخرى المشاركة في العممية السياسية.

وغالباً ما تصاغ المطالب السياسية في اطار مف النسبية ،كما يتـ تقميؿ الطروحات الخاصة

بامكانية منح كؿ المكونات االثنية او العرقية الموارد والعوائد الخاصة بالثروة الوطنية والتي تكوف

ذات تأثير نسبي عمييـ .وال يتـ التساؤؿ ىنا حوؿ (كـ حصمنا ،بؿ ما ىي الفوائد المادية التي

يمكف الحصوؿ عمييا جراء االنخراط في عممية تشاركية او قاعدة مشاركة في السمطة.

اف الموقؼ الخاص باي جماعة عرقية او مذىبية ابتداءا مف مطمب المساواة إلى مطمب التميز

او االنفصاؿ والتي ال يمكف اف تتحدد بشكؿ واضح بؿ قد تكوف متضمنة في ظؿ اكثر مف

مطمب وموقؼ .ونالحظ مثال بالنسبة لتاريخ استخداـ المغة في بمد مثؿ سيريالنكا والتي طرحت
فييا قضية اعالف لغة جديدة تعرؼ باسـ (ساوباشا) والتي تجمع بيف المفردات المشتركة في

المغتيف السنيالية والتاميمية ،وقد طرح ىذا المشروع في ذات الوقت الذي رفع فيو السنيالييف

شعار سيريالنكا لمسنيالييف فقط ،وبدا مشروع سياسي يسعى لصبغ اليوية السيريالنكية بصبغة
سنيالية بحتة.

ويمكف مالحظة حقيقة اساسية تتعمؽ بطبيعة نظاـ الحكـ وامكانية منح كؿ جماعة اثنية جممة

مف الحقوؽ واالمتيازات واحيانا قد تواجو الجماعة االثنية او المذىبية بجممة مف الكوابح والعوائؽ

والتي تمنعيا مف المشاركة الفعمية في السمطة ،وتمعب المنافع واالمتيازات والتي تمنحيا السمطة
لجماعة معينة او منع جماعة اخرى مف المشاركة في السمطة دو ار كبي ار في حجـ ونوع المطالب

التي ترفعيا ىذه الجماعة العرقية او تمؾ ويمكف االستدالؿ عمى ذلؾ بواقع القومية الكردية في
العراؽ قبؿ العاـ  9002وبعد ىذا العاـ وكيفية التحوؿ الذي جرى في مطمب االكراد.

والبد مف التأكيد باف الصراع االثني قد جرى احتوائو في البمداف الديمقراطية او تمؾ التي كانت

ذات باع طويؿ في المجوء لألساليب الديمقراطية وذلؾ عف طريؽ العممية االنتخابية وعممية توازف
القوى.
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االستبعاد السياسي وسيمة من وسائل الصراع االثني:
تعمل بعض االنظمة السياسية عمى تطبيؽ اليات العزؿ السياسي والذي يعني حرماف فئة عرقية
او مذىبية او دينية مف حقوقيا في المشاركة السياسية تحت ذرائع واسباب مختمفة لعؿ مف اىميا
السعي اليجاد قدر مف التماثؿ والتوائـ في البنية السياسية لمبالد ولما كاف الصراع االثني او

العرقي ال يقوـ عمى لعبة صفرية اي اف الصراع ال يفضي إلى اضمحالؿ عرؽ معيف او فنائو
ولكف قد يمكف دفعيـ لتقبؿ حالة معينة يجدوا فييا انفسيـ وقد استسمموا لحكـ فئة عرقية او اثنية

محددة وىنا يأتي دور التنشئة االجتماعية والسياسية التي تسعى لغرسيا الفئة الحاكمة والتي تبذر
فكرة ىيمنة فئة محددة عمى شؤوف الحكـ وبالتالي قد تدفع االطراؼ واالثنيات االخرى إلى تقبؿ

ىذه الييمنة وكانيا نوع مف القدر المحتوـ.

ولقد أشار عالـ السياسة االيطالي موسكا ليذه الحقيقة إذ بيف اف تغمب امة او قومية عمى قومية

اخرى سوؼ يثير قد اًر مف الصراع القومي بيف الجماعات االثنية وفي حالة وجود عرؽ او اثنية
ذات امتداد خارج البمد الذي تقطف فيو فيذا يعني اف الصراع االثني في الداخؿ سيكوف لو

تأثيرات

اقميمية)99(.

ولقد استنتج موسكا باف كؿ نمط اجتماعي محدد سوؼ يفرز نمطا معينا مف الصراع العرقي او

االثني والذي يمكف اف يتمحور في اطار برنامج سياسي محدد ،وىذا البرنامج السياسي قد يتمثؿ
برغبة احد طرفي الصراع العرقي بطرح مشاريع اعادة ترسيـ الحدود وصياغة مفيوـ جديد لالمة

والش عب يختزؿ بموجبو حؽ المواطنة الجديد لفئة عرقية معينة ليا اقميـ جغرافي محدد .ومما ال
يمكف اجتنابو ىو االتجاه نحو ايجاد قدر مف التجانس بيف الجماعات العرقية المختمفة الى الحد
الذي يصبح فيو الحديث عف تعايش مستقبمي ام ار مستحيال ،وتشعر معيا كؿ جماعة عرقية او

اثني ة باف مف االفضؿ ليا البحث عف تأسيس دولة مستقمة جديدة كمصير محتوـ بدال عف
االستمرار في الصراعات العرقية*.

(Pyt DumaPoverty, relative deprivation and political.)99
exclusion as drivers of violent conflict sub Saharan African ,Journal of World Affairs, Volume(2),
Number(2), 2006,p:59
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وبطبيعة الحاؿ يعكس الفشؿ الخاص باستمرار دولة متعددة االجناس واالعراؽ والمذاىب كدولة
واحدة متجانسة ،االخفاؽ في تطبيؽ سياسات متوازنة في التعامؿ مع ابناء ىذه االقميات واالعراؽ

فضال عف المجوء ألساليب دموية في حؿ اي صراع اثني او عرقي االمر الذي ولد ذكريات
مريرة لدى ابناء اثنية او مذىب معيف وفي ذات الوقت رسخ مفيوـ الفئة الحاكمة لدى فئة محددة

والتي تشعر باف اي تغيير سياسي سوؼ يضر بمصالحيا وترفض بأي شكؿ خضوعيا لحكـ
فئات كانت لحقب طويمة محكومة حتى واف كاف وصوؿ ىذه الفئات باألساليب الديمقراطية.
ولقد أتبعت بعض االنظمة السياسية أساليب عديدة في ايجاد قدر مف التجانس العرقي او االثني
في بمدانيا وبالتالي استبعاد فئات عرقية اخرى وعمى ىذا االساس قامت حكومة سيريالنكا عمى

سبيؿ المثاؿ بحرماف التاميؿ مف الجنسية السيريالنيكية في اعالـ  ،5797وقصرىا عمى
السنيال ييف فقط ،واتبعت الحكومة الماليزية ذات االمر في بداية مرحمة االستقالؿ اذ سعت
لحرماف الينود والصينييف مف الجنسية الماليزية وقصرىا عمى شعب الماليو فقط ،ولقد أدت
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السياسات التي سعت التباعيا سيريالنكا الى رغبتيا بترحيؿ التاميؿ وىـ بطبيعة الحاؿ مف اصؿ

ىندي الى اليند اذ تعدىا بمدىـ االصمي واسموب التيجير والترحيؿ واسقاط الجنسية اساليب
تتبعيا االنظمة ذات التوجو الفاشي والتي تسعى اليجاد مفيوـ يمكف اف يسمى بمفيوـ النقاء

العرقي ،وحصمت مثؿ ىذه الحالة بالنسبة لمصينييف في فيتناـ ،واالكراد المور في العراؽ،

والبنغالييف في بورما ومف ثـ المسمميف خالؿ السنوات االخيرة واالسيوييف مف اوغندا ،وبطبيعة

الحاؿ يرافؽ االبعاد حاالت مف االضطياد والقير ونزع االمواؿ والممتمكات.

وغالباً ما ترفع شعارات في اوقات االزمات العرقية والدينية تسعى إلى الربط بيف العنؼ والجيود
المبذولة مف اجؿ اجالء وابعاد جماعات معينة بمعنى اف ىنالؾ جيد اعالمي تتـ ممارستو ضد

جماعة عرقية معينة ويتـ احياناً اعادة كتابة التاريخ الرسمي بحيث يصبح ابناء اقمية عرقية او

دينية او مذىبية غرباء في وطنيـ او انيـ انتقموا اليو مف بمداف اخرى غالباً ما تكوف ىذه البمداف

ذات عداء تأريخي مع البمد االصمي ولقد حصمت مثؿ ىذه الحمالت االعالمية بالنسبة لتيجير

االكراد المور في العراؽ والمعروفيف بالفيمية والذيف نسبوا في اصوليـ اليراف في الوقت الذي كانوا
فيو مواطنيف عراقييف اصالء.

كما حصمت مثؿ ىذه الحمالت االعالمية بالنسبة لمبنغالييف والذيف رفضوا فرض المغة االسامية

عمييـ وتـ الترويج باف البنغالييف غرباء ومقيميف غير اصالء في البالد ،وبالنسبة لممسمميف في
اليند والذيف يواجيوف بيف الفينة واالخرى موجات مف العداء والكراىية وترفع ضدىـ شعارات

تنادي باف اليندوس لوحدىـ ىـ مواطني اليند االصمييف وبالتالي فاف المسمميف ىـ غرباء طارئيف

وغالباً ما يرفع شعار" اييا المسمموف اخرجوا مف اليند" وبطبيعة الحاؿ كاف رفع مثؿ ىذه

الشعارات مقروناً بموجات مف العنؼ والتيجير.

وتتبع الدوؿ ذات المكونات العرقية والدينية المتعددة جممة مف االساليب واالليات التي ترمي

لتقميص االختالفات االثنية والعرقية ،وذلؾ عف طريؽ فرض ىوية قومية واحدة عمى كؿ

المكونات واالعراؽ التي يتكوف منيا البمد واجبار االخريف عمى االعتراؼ باف ىذه اليوية ىي
ىوية لكؿ سكاف البالد اي يتـ االعتراؼ بتفوؽ وتميز اليوية الخاصة باألغمبية ،وفي ىذه الحالة

ُيعد المنتميف لألعراؽ والمكونات االخرى بمثابة ضيوؼ عمى السكاف االصمييف والذيف يمثموف
االغمبية ،وغالباً ما يستعمؿ لفظ الضيوؼ في مخاطبة الجماعات االثنية والتي يراد منيا اف
تغادر البالد وتبحث عف اوطاف بديمة .اف وجود حالة يكوف فييا المواطف ضيفاً عمى بالده والتي
قضى فييا ابائو عقود طويمة تدفع فيما بعد لبروز ازمة اقميمية او دولية تتمثؿ بوجود الجئيف

ومياجريف وليس الميـ بعد ذلؾ اف يخرجوا مف البالد بطريقة معينة او تحديد الوقت الالزـ

لخروجيـ.
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والواقع اف الرغبة في استئصاؿ اي نوع مف انواع االختالؼ والتمايز في اي بمد يبدو واضحاً
بشكؿ كبير في البمداف المتنوعة والتي تضـ اكبر عدد مف المجموعات العرقية واالثنية وتشعر

بعض الجماعات العرقية باف مف االفضؿ ليا اف تعيش في ظؿ وضع مريح ليا في حالة عدـ

وجود شعوب او جماعات اخرى غريبة عنيا ،وغالباً ما توصؼ المحاوالت الخاصة بفرض
التجانس القومي او المذىبي بانيا محاولة لمعودة إلى وضع سابؽ كاف فيو البمد متجانساً او

ساعياً لمحفاظ عمى وضع يكوف فيو قدر كبير مف التجانس والتماثؿ .وتشكؿ بعض الجماعات
العرقية او االثنية في واقع االمر جز اًر منفصمة عف المجموع السكاني لمبالد كما تسعى بعض

الجماعات الف تمتئـ في اطار جماعة متجانسة ومتالحمة اي تبحث عف وضع تفترض انو كاف

موجوداً في حقبة ما مف الماضي والواقع التاريخي يشيد اف ليس ىنالؾ بمد يتمتع بحالة مف
التماثؿ العرقي او الديني او المذىبي وبالتالي فاف اي بمد يسعى لفرض سياسة قسرية ترمي
لصير المكونات العرقية والدينية يرمي اليجاد وضع لـ يكف معروفا في تاريخو القريب او البعيد

حتى)91(.

()91عالء عبد الرزاؽ ،مسممو بورما ،حرب ابادة وتحدي وجود ،ورقة بحثية مقدمة لقسـ ادارة االزمات ،مركز الدراسات االستراتيجية
جامعة بغداد ،نيساف9051،

والبد مف القوؿ اف المطالب التي تدفع الجماعات العرقية او االثنية لممطالبة بحقوقيا تستند عمى

معايير و ٍ
أسس اخالقية وتستند ىذه المعايير االخالقية عمى محاولة لمتذكير بمبادئ المساواة
الكاممة في الحقوؽ والواجبات في حالة االنحراؼ عف ىذا المبدأ وتطبيقاتو .اف االسس االخالقية
التي تكمف وراء مطالب الجماعات االثنية تكمف في بحث الشرعية اي السعي إليجاد مبررات

شرعية في االقميـ الذي يضـ الجماعة االثنية او العرقية ،وبطبيعة الحاؿ فاف ىذه االسس

ٍ
متساو في الوضع القانوني الخاص بجماعة اثنية في
الشرعية تتجسد في محاولة تغيير واقع غير

اقميـ معيف.

ومف اجؿ فيـ مصطمح شرعية الجماعات االثنية أو شرعية مطالبيا ىنالؾ ضرورة لربط مطالبيا

بالممكية او الرقعة الجغرافية التي تدعي امتالكيا فشرعية مطالب جماعة اثنية تنطمؽ أساساً مف
امتالكيا رقعة ارض تعد نفسيا مرتبطة بيا في بمد معيف ،وتتوائـ ىذه اليوية االثنية مع ىذا
االقميـ وارتباط االقميـ او االرض بالعرؽ او االثنية تدفع المنتميف ليذه العرقية لمخاطبة الغرباء

بالقوؿ ":اف اولئؾ الغرباء عنا في العرؽ والمغة ال يحؽ ليـ تممؾ ارضنا او المكوث فييا" وال تعد

االرض ىنا بمثابة رقعة جغرافية بإطارىا المادي فحسب بؿ تمثؿ مظي اًر لموجود القومي وميداناً
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لمبيئة االجتماعية التي تعيش عمييا االثنية او الجماعة العرقية وبالتالي تبحث الجماعات العرقية
او المذىبية عف شرعيتيا بمحاولة استبعاد اي جماعة عرقية اخرى تشاركيا العيش عمى ذات

االرض التي يقطف عمييا.

وىنالؾ وسائؿ اخرى تتعمؽ بالصراع االثني تتجمى بتطبيؽ بعض البمداف لسياسة تعرؼ باسـ
التخطيط االثني والذي يوصؼ في احياف كثيرة بانو الجانب االسوأ مف التخطيط والذي يقوـ عمى

اتباع نظاـ سياسي ما جممة مف االجراءات التي ترمي لتغيير الطابع السكاني في منطقة او

رقعة جغرافية محددة تقطنيا جماعة اثنية معينة فيتـ في احياف كثيرة التضييؽ عمى وجود ىذه
الجماعة ومنعيا مف التوسع المكاني او انشاء مراكز دينية او ثقافية او امتالؾ اراضي جديدة

وبالتالي تدفع ىذه االجراءات وامثاليا ابناء ىذه المجموعة االثنية الى اليجرة او المطالبة بتطبيؽ

اجراءات اكثر عدال في تطبيؽ سياسات تخطيط

المدف)97(.

( .)97اتبعت الحكومات العراقية وال سيما في الحقبة الممتدة بين العام  3002-8691سياسة التخطيط االثني اذ قامت باجالء
االكراد من مناطقهم وتوطين العرب بدال عنهم أو محاولة احاطة بغداد بحزام امن مكون من الجماعات التي تعد مؤيدة عشائريا
ومذهبيا لمنظام.

الخاتمة واالستنتاجات
يمكف القوؿ اف ىنالؾ ابعادا واشكاال مختمفة لمصراع االثني او العرقي وىذه االبعاد واالشكاؿ
تتنوع بحكـ تنوع المجتمعات االنسانية واالرث التاريخي الذي تنوء بحممو والبد مف تقرير حقيقة
أساسية وىي عدـ وجود مجتمع انساني متماثؿ ومتشابو في مختمؼ صنوفو واشكالو فاالختالؼ
والتمايز ميزة وصفة مالزمة لمطبيعة االنسانية ،عمى اف التعامؿ مع ىذا االختالؼ يختمؼ

بحسب البي ئة السياسية المتحكمة وبحسب الظروؼ التاريخية التي شكمت الوجود القومي والديني

لبعض الجماعات االثنية والدينية وال ننسى العامؿ الخارجي في تغذية عوامؿ الصراع والتي
تفضي إلى التعامؿ بمعايير مف التمييز والتفرقة بيف مكونات الشعب الواحد فيتـ افساح المجاؿ

لفئة محددة ومنحيا امتيازات عديدة تبدأ بالتعميـ وال تنتيي بالجيش وتسنـ مواقع قيادية في االدارة
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والمؤسسات السياسية وبالتالي تجد الفئات االخرى داخؿ البالد باف ىنالؾ عقبات كثيرة بعد
االستقالؿ تحوؿ بينيا وبيف تولى مناصب سياسية اف لـ تجد نفسيا محرومة كميا مف حقوؽ

المواطنة في بمدىا.

وتدفع جممة مف العوامؿ الفكرية إلى تعميؽ الصراع االثني وذلؾ عف طريؽ صياغة ىوية قد

تكوف مستعارة مف سرديات تاريخية تغرس في نفوس النشئ وتمقف مبادئ تقوـ عمى حصر تمثيؿ
اليوية الوطنية او القومية لبمد ما بفئة محددة ويتـ التعامؿ وفؽ مناىج دراسية وتربوية مع
االخريف عمى انيـ غرباء في بمدىـ وبالتالي يدفع ذلؾ باي بمد اما التباع سياسة التيجير القسري

أو الدخوؿ في اتوف صراع عسكري يدفع لمتقسيـ أو محاولة تغيير الطابع الدستوري لمبالد وذلؾ

عف طريؽ تغير النظاـ الواحدي لنظاـ فيدرالي او كونفدرالي اذا ما استحاؿ التعايش بيف

المكونات المجتمعية في المستقبؿ.

اف اشكاليات الصراع االثني تتعمؽ بدرجة كبيرة بالنسب السكانية لكؿ جماعة اثنية او مذىبية

وغالباً ما يتـ المجوء لإلحصائيات السكانية مف اجؿ كسب شرعية الصراع االثني ويجري في
بعض االحصائيات المبالغة في التعداد السكاني لجماعة دينية او عرقية تسعى لتضخيـ دورىا او

لتيميش الجماعات االخرى.

وال يمكف لمواجية اي نوع او شكؿ مف اشكاؿ الصراع االثني بالتشدد في مواجية مطالب
الجماعات االثنية او الدينية كما يفترض اف ال يتـ المجوء لمقوة الخارجية مف اجؿ تدعيـ مطالب
داخمية كما اف اعتماد اسموب تربوي يؤدي لقمع مشاعر االقميات او الجماعات االثنية عمى نحو

يكبت او يغمط مف مشاركتيا في الحياة الثقافية لمبالد يفضي لمزيد مف التعصب القومي وزيادة

في المطالب الخاصة بمنح االستقالؿ او االنفصاؿ لمجماعات العرقية المتنافرة.

