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تغلب على ال�شيا�شة العربية املعا�رشة النق�شامات 

اجلماعاتية )الطائفية( املت�شكلة على امتداد خطوط 

طائفية وعرقية وقبلية. وتقوم اأحدث موجة نزاعات 

طائفية عنيفة يف الدول العربية يف ال�رشق الأو�شط 

– مثل النزاع القائم يف �شوريا بني الطائفتني ال�شني 
والعلوي –  باإثارة الت�شاوؤل حول ما اإذا كان باإمكان 

الدول الوطنية اأن تبقى مزدهرة مبوؤ�ش�شاتها احلالية 

اأم اأن ثمة حاجة اإىل تغيريات كربى. ترتبط اإجابة 

هذا ال�شوؤال ارتباًطا مبا�رًشا ب�شيا�شة ما بعد الربيع 

العربي، حيث يبدو اأن الإ�شلحات ال�شيا�شية التي 

األهمتها اآراء ليربالية قد ف�شلت يف اإحداث تغريات 

تقدمية. اإّن عوامل كالنق�س يف م�رشوعية الدولة 

وغياب تقا�شم ال�شلطة فيما يت�شل باحُلكم بال�شكل 

املنا�شب تعد اأ�شبابا اأ�شا�شية لهذا الإخفاق يف حتقيق 

الدميقراطية.

يظهر من النت�شار املوؤّخر لظاهرة النق�شامات 

الطائفية يف ال�ّشيا�شة على امتداد ال�رشق الأو�شط، 

اأن احلراك العام والتفاعلت احلزبّية مع الدولة 

تت�شكل على امتداد خطوط الإنتماءات اجلماعاتية. 

فالإنتماءات اجلماعاتية املهيمنة قد ت�شكلت على اأ�شا�س 

ديني، مثل النق�شام اإىل �شنة و�شيعة وم�شيحيني، 

اأو من منطلق عرقي، كالنق�شام اإىل عرب واأكراد 

وُفر�س، اأو اأخر قبيلي، مثل احلوثيني وقبيلة الأحمر 

يف اليمن، اأو بح�شب املنطقة، مثل �شكان ال�شاحل 

واملناطق الريفية يف تون�س.

اإن عدم قدرة الدول الوطنية يف مرحلة ما بعد 

ال�شتقلل على ا�شتيعاب التنوع املجتمعي يف احُلكم قد 

عّمقت من اأزمات امل�رشوعية الوطنية ومن اخللفات 

جمتمعية الأ�شل يف املنطقة، ما اأدى اإىل ا�شتنزاف 

جهود الإ�شلح والتحول الدميقراطي. واإىل حد 

ما، فاإن املحاولت الليربالية للتحول الدميقراطي 

عن طريق اإدخال اإ�شلحات على الدولة، قد فاقتها 

دعوات حملية لبناء الأمة واإعادة الإعمار يف عامل 

ما بعد الربيع العربي. وقد �شاهمت اإعادة ت�شكيل 

الأولويات الوطنية هذه بالّت�شديد باإطراد على اإدماج 

الطوائف املختلفة وال�شعي لتحقيق الإجماع من اأجل 

اإ�شفاء امل�رشوعية على الدولة. من ثم، فاإن اإعادة 

التفكري يف ماهية الدولة قد �شلطت ال�شوء على ق�شايا 

الإدماج الوطني والتما�شك وال�شتيعاب، ومنها 

املراجعات الد�شتورية والنظم النتخابية وت�شارك 

ال�شلطة.

يف ما �شبق، كان الفكر الليربايل التقليدي يق�شي باأن 

الندماج يف النظام العاملي والتنمية القت�شادية هما 

حمددان لعملية التحول الدميقراطي الوطنية. اإّل 

اأّن الربيع العربي فكك هذه الفرتا�شات التقليدية 

حول النماذج الوطنية والتحولت ال�شيا�شية احلتمية 

املرتبطة بها. فت�شارع عجلة عمليات العوملة قد كّثف 

من العتماد املتبادل بني الأ· وبني املجتمعات. 

ويف الوقت نف�شه عّمقت هذه العمليات من ال�شقاق 

واخللفات بني الطوائف املجتمعية. على �شبيل 

املثال، فالعلقات ال�شيعّية على �شعيد الدول الوطنية 

زادت من قوتها الن�شبية مقارنة بالطوائف ال�شنية 

يف العراق و�شوريا ولبنان  واليمن، و�شمحت 

لها باملطالبة باأن�شبة اأكرب من ال�شلطة يف الدولة، 

يف �شتى اأنحاء املنطقة. لذا، فاإن انت�شار احلركات 

املجتمعية العابرة حلدود الدول يف اأنحاء ال�رشق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا، مثل الطوائف ال�شنية 
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لظاهرة النق�سامات الطائفية 

يف ال�ّسيا�سة على امتداد 

ال�شق الأو�سط، اأن ا◊راك 

العام والتفاعالت ا◊زبّية 

مع الدولة تت�سكل على 

امتداد خطوط الإنتماءات 

اجلماعاتية.

الدولة العربية اجلماعاتية
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 اإذ فقدت حدود الدول 

اأهميتها كاآليات للعزل ؛ 

لأن املجتمعات املختلفة 

تكت�سف روابط ثقافية 

انتقالّية وعابرة للحدود. 

ال�شلفية، والإخوان امل�شلمني، وفيلق القد�س ال�شيعي 

التابع لولية الفقيه، قد اأملى متطلبات جديدة 

مل�رشوعية الدولة والتغيري، قوامهما نزعتان تبدوان 

مت�شاربتني، هما الندماج يف املجتمع الدويل، 

وا�شتيعاب املجتمعات املحلية وتقبلها. يقدم هذا املوجز 

ا باحلركات املجتمعية  )الطوائف( املتزايدة  ا�شتعرا�شً

والعابرة حلدود الّدول يف ال�رشق الأو�شط، وي�شف 

طبيعة الدولة املكونة من اجلماعات خمتلفة، ويقدم 

مقرتًحا باعتبار التعددية اجلماعاتية حًل حمتمًل 

للنزاعات ال�شيا�شية القائمة يف الدول العربية.

 الدولة الوطنية يف مواجهة 
مد اجلماعات العابرة للحدود

تعر�شت جميع اجلمهوريات القومية العربية، 

تقريًبا، والدول ذات الفئات والّطوائف املتعّددة- يف 

حقبة ما بعد الربيع العربي – اإىل تزايد النزاعات 

ال�شيا�شية التي غذت نريانها مطالب ومطامح 

الطوائف املختلفة. وقد مهد العراق الطريق يف مطلع 

الت�شعينيات عندما اأدى غ�شب الأكراد وال�شيعة من 

نظام البعث اإىل اأزمة �رشعية دولة عميقة اأعقبتها 

تدخلت دولية ومواجهات دموية. وتعر�شت 

كل من ليبيا وال�شودان واليمن ولبنان والبحرين 

و�شوريا مل�شائر م�شابهة، مع حدوث ت�رشذم طائفي 

وانق�شام على خطوط مذهبية وقبلية وجهوية خلل 

ال�شنوات من بعد 2010.

على �شبيل املثال، �شهد الن�شيج املجتمعي العرقي-

املذهبي ال�شوري عنًفا غري م�شبوق داخل املجتمعات 

ويف ما بينها، على ماآل ال�شلطة ال�شيا�شية وطبيعتها. 

فال�شنة والعلويون وامل�شيحيون والدروز والأكراد 

والرتكمان والأ�شوريون يتنازعون حالًيا، لي�س 

ا على طبيعة  فح�شب على النظام الوطني، اإمنا اأي�شً

الدولة ال�شورية، كونها عربية اأو اإ�شلمية اأو علمانية 

ا  اأو فيدرالية. تعك�س هذه النزاعات املتداخلة اأي�شً

مدى ُقرب الأطراف الدولية املختلفة من النزاع 

ال�شوري، مثل تركيا واإيران وال�شعودية ورو�شيا 

واأوروبا والوليات املتحدة. لذا، يبدو اأن القومية 

التي عفا عليها الزمن، التي كانت ت�شعى اإىل قمع 

الهويات املجتمعية/الطائفية من اأجل بناء هوية وطنية 

موحدة، قد انتهى اأمرها.

يف عامل معومل ب�شكل مطرد، مل تعد اجلغرافيا عامًل 

كافًيا لتحديد الهوية. اإذ فقدت حدود الدول اأهميتها 

كاآليات للعزل ؛ لأن املجتمعات املختلفة تكت�شف 

روابط ثقافية انتقالّية وعابرة للحدود. اإّن ت�شاعد 

املطالبات املذهبية والعرقية من طوائف ال�رشق 

الأو�شط، باأرا�ٍس تّدعي اأنها كانت تخ�شها، تزيد 

اأهميتها يف �شفوف جماعات مثل ال�شنة وال�شيعة 

وامل�شيحيني والأكراد والرتكمان واحلوثيني 

والأمازيغ، وهي املجموعات التي تكت�شف مزايا 

 .)2017 Salamey( الرتباطات العابرة للحدود

على �شبيل املثال، فاإن دعم اإيران لل�شيعة يف العراق 

ودعم ال�شعودية للحكومة ال�شنية املناه�شة للحوثي يف 

اليمن، هو اأمر ُيظهر هذا الرتابط العابر للحدود، 

الآخذ يف التزايد.

ويك�شف الواقع ال�شيا�شي املعا�رش عن زيادة مطردة 

يف حتدي التفاقات الوطنية-الطائفية التي حكمت 

املجتمعات متعددة الطوائف على امتداد فرتة ما بعد 

احلرب العاملية الثانية وما بعد ال�شتقلل يف العامل 

العربي. ويبدو اأن اإعادة �شياغة هذه التفاقات 

يتطلب اإعادة بناء جوهرّية لأ�ش�س الدولة ذاتها. ولقد 

اأ�شبح هذا �رشورًيا مع �شعي اجلماعات التي زاد 

متكينها داخل حدود الدول موؤخًرا اإىل اإعادة �شبط 

توازن �شلطتها يف �شياق ت�شكيل الدولة، ومثال على 

هذا م�شاعي اجلماعات ال�شيعية اإىل اإعادة ت�شكيل 

الدولة يف كل من لبنان والعراق واليمن والبحرين.

وهناك حتّد يواجه اإعادة ت�شكيل النظام ال�شيا�شي، 

يتخذ هيئة تزايد العتماد املتبادل بني الدول. فهذا 

الرتابط ال�شيا�شي البيني قد يعّقد من ال�شاأن املحلي، 

مبا اأن املجتمعات املحلية ميكنها تعزيز قدرتها على 

التفاو�س املحلي بالعتماد على التحالفات العابرة 

حلدود الدولة، والّدعم خارجي الآتي من دول 

اأخرى. يبدو اأن ال�شيا�شة يف مرحلة ما بعد الربيع 

العربي تت�شم بوجود هذه امل�شالح املتبادلة بني 

املجتمعات الدولية، حيث ت�شكل بنى جديدة لل�شلطة، 

 .)2018 Salamey and Rizk( اإقليمية وحملية

على �شبيل املثال فاإن احلزب الرتكي احلاكم، حزب 

العدالة والتنمية الإ�شلمي، لعب دوًرا حمورًيا يف 

دعم جماعات ال�شنة الإ�شلمية يف خمتلف الدول 

العربية، يف م�شعى لتهيئة نظام اإقليمي جديد يحقق 

م�شاحله. كما ا�شتفادت بع�س النخب املحلية – مثل 

حزب النه�شة يف تون�س واجلي�س ال�شوري احلر 

يف �شوريا – من الدعم الرتكي، يف تعزيز قدرتها 

التفاو�شية يف مواجهة اخل�شوم املحليني.

ومن الظواهر الأكرث حتٍد ل�شيا�شة اجلماعات التي 

نحن ب�شددها هنا، هو انت�شار الفاعلني امل�شلحني 

العابرين للدول، غري التابعني لدول، كالقاعدة 

الدولة الوطنية يف مواجهة 
مد اجلماعات العابرة للحدود
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ويف الدول متعددة 

الطوائف – مثل �سوريا 

واليمن – فقد يكون من 

ال�شوري اإلغاء ال�ّشوط 

الدينية للمنا�سب العامة، 

على �سبيل املثال، لأجل 

الو�سول اإىل �سالم دائم، 

ف�سالاً عن مزج الدوائر 

النتخابية وحتقيق التمثيل 

ال�سيا�سي التنا�سبي. 

وتنظيم الدولة الإ�شلمية )داع�س(، ف�شًل عن تواجد 

اأعداد كبرية من املقاتلني الأجانب يف �شفوف تلك 

احلركات. يف حني اأن ا�شتخدام القوة الع�شكرية 

لهزمية هذه اجلماعات قد يكون �شعًبا، فاإن دجمها 

يف املفاو�شات ال�شيا�شية غري الع�شكرية قد يكون 

م�شتحيًل. اإّل اأّن اتفاقات ت�شارك ال�شلطة بني 

اجلماعات تبدو هي البديل الأكرث واقعية، اإذا كان 

املراد هو تقوي�س جاذبية هذه احلركات املتطرفة. 

وُيعد ا�شتيعاب ال�شلطة اجلماعات املختلفة واحًدا من 

العوامل الأ�شا�شية ملقاومة الراديكالية والتطرف. 

فعندما يتم �شّم اجلماعات اإىل �شناعة ال�شيا�شات واإىل 

توزيع �شلطة الدولة، تتقل�س جاذبية الراديكالية. 

ومن ال�شحيح اأن ت�شارك ال�شلطة ميكن اأن ير�شخ من 

�شيا�شة الهوية واأن يعّمق من اخللفات املجتمعية، 

مثلما حدث يف دول توافقية كلبنان والعراق 

ا اإىل نظام  وبلجيكا. وقد يوؤدي ت�شارك ال�شلطة اأي�شً

حكم م�رشذم مع �شعف احلكومة، ما يوؤدي يف نهاية 

املطاف اإىل �شيا�شة التطرف. اإّل اأّن حتقيق ال�شلم يف 

ال�شياقات املعقدة – كما هو احلال يف �شوريا – رمبا 

ل يتاأّتى ب�شهولة. اإن و�شع �شيا�شات ق�شرية الأجل 

و�شيا�شات انتقالية لتخفيف النزاع تعود جذورها اإىل 

ا�شرتاتيجيات ت�شارك ال�شلطة، هي عملية ُملّحة كل 

الإحلاح، لأن النزاعات احلالية يحركها بالأ�شا�س 

التنازع على ال�شلطة ال�شيا�شية. ومن �شاأن الت�شدي 

لهذه الق�شايا اإيجاد عوامل حمفزة هامة للتفاو�س 

على الت�شوية ال�شلمية للنزاعات. وقد يوؤّدي وجود 

املفاو�شات النهائّية يف بيئة خالية من النزاع اىل 

حتبيذ قدر اأكرب من الدمج وقدر اأقل من الت�رشذم. 

ويف الدول متعددة الطوائف – مثل �شوريا واليمن 

– فقد يكون من ال�رشوري اإلغاء ال�رّشوط الدينية 
للمنا�شب العامة، على �شبيل املثال، لأجل الو�شول 

اإىل �شلم دائم ، ف�شًل عن مزج الدوائر النتخابية 

وحتقيق التمثيل ال�شيا�شي التنا�شبي. 

لذا، فمن اأجل حتقيق الأهداف طويلة الأجل اخلا�شة 

بالدولة امل�شتوعبة جلماعاتها، والتي تراعي احُلكم 

التعددي، على الدول العربية اأن تنخرط يف جهود 

�شادقة نحو اإ�شلحات متزج بني التعاي�س امل�شرتك 

وت�شارك ال�شلطة. وُتعد الإ�شلحات الأ�شا�شية يف 

ال�شيا�شات التي من �شاأنها تعزيز ا�شتجابة احلكومة 

لتلبية مقت�شيات ال�شبكات اجلماعاتية الراديكالية 

باملنطقة من بني الأولويات. اإّن احلركات النتقالّية 

الآخذة بالّت�شاعد ت�شّكل حتّديا رئي�شّيا يف وجه ت�شكيل 

دولة �شمولّية متعّددة ت�شتوعب كل الفئات. ويف حني 

قد ل حتقق دولة ما تطمح اإليه من امل�شاواة يف حقوق 

املواطنة بغ�س النظر عن النتماءات اجلماعاتية، 

فقد ميثل لها هذا الطموح اإطار عمل واقعي لإدارة 

النزاعات العرقية واملذهبية املطولة ونزع فتيلها.

نحو دول تراعي تعدد اجلماعات: 

الكميوقراطية

ُت�شمى الدولة دولة »كميوقراطية« اإذا كانت تعرّب عن 

�شلطتها عن طريق متثيل م�شالح جماعاتها. النظام 

الكميوقراطية قد يكون وحدوًيا، عندما ت�شيطر 

جماعة واحدة على �شلطة الدولة، علمانًيا عندما 

يكون الدين منف�شًل عن ال�شاأن العام، واحتادًيا/

فيدرالًيا عندما تتقا�شم اجلماعات ال�شلطة بناء على 

الأقاليم اجلغرافية وحتكم نف�شها بنف�شها، وكونفدرالًيا 

لدى وجود احتاد �شعيف يجمع بني جماعات م�شتقلة 

ومنف�شلة يف جملة حمددة من الحتادات ال�شيا�شية 

والقت�شادية، اأو توافقًيا عندما تت�شارك جماعات 

يف �شلطة �شيا�شية واحدة للدولة بغ�س النظر عن 

املخ�ش�شات اجلغرافية للجماعات املختلفة. وتختلف 

الكميوقراطية عن الدميقراطية يف اأمرين على 

الأقل. الأول هو اأن الكميوقراطية تن�ّس على نظام 

تعددي للحكم، ل لنظام حكم الأغلبية. الثاين هو 

اأن الكميوقراطية ت�شمح بـ »التعبري عن امل�شالح 

اجلماعاتية �شمن �شيا�شات الدولة« عو�شًا عن 

 Salamey( ح�رش الّتعبري مب�شالح الناخب الفرد

2017(. هذه املزايا تتبدى باأف�شل �شكل يف ترتيبات 

ال�شلطة امُلر�شية ملختلف اجلماعات املحت�شدة حول 

هويات دينية اأو جهوية اأو عرقية اأو لغوية. على 

�شبيل املثال، مع تخ�شي�س املنا�شب العامة ومقاعد 

الربملان بناء على التق�شيمات اجلماعاتية، ميكن 

لل�شا�شة والقادة مبجال ال�شيا�شات الدفع باجتاه 

ال�شيا�شات املراعية للجماعات، ومن ثم يكافئهم 

ناخبوهم بناء على جمهوداتهم تلك.

اإن التوافقية والفيدرالية والكونفدرالية والحتادات 

هي اأ�شكال من الكميوقراطية، مغرو�شة فيها اآليات 

دميقراطية )ُي�شار اإليها عادة مب�شمى دميقراطيات 

غري مبا�رشة(. للكميوقراطيات قدرات ا�شتثنائية 

ظاهرة، على اإدارة اخللفات املجتمعية يف �شتى 

اأنحاء العامل. على �شبيل املثال، فاإن بنيان الدولة 

اجلماعاتية يف الهند ي�شمن ت�شارك جمتمعاتها العرقية 

واجلهوية العديدة لل�شلطة يف الربملان، مع تخ�شي�س 

املقاعد الربملانية ملختلف الأقاليم، بناء على توزيع 



4

معهد بيكر التابع جلامعة راي�ص واملتخ�س�ص بال�سيا�سة العامة // تقرير موجز // 18/08/29

للدوائر ي�شتند اإىل حد بعيد على تق�شيمة اجلماعات 

العرقية واللغوية.

وتتوفر جمموعة من مناذج ت�شارك ال�شلطة للدول 

التي بها دوائر انتخابية ممتدة على خطوط تعدد 

اجلماعات. وهناك كميوقراطيات ترتكز اإىل دولة 

علمانية متعددة الطوائف، مثل اإ�رشائيل وبلجيكا 

و�شوي�رشا. تتطلب هذه الرتتيبات الإجماع بني 

خمتلف الطوائف املنف�شلة واملوزعة جغرافًيا على 

مناطق اأو اأقاليم. تنتج هذه الكميوقراطيات ترتيبات 

فيدرالية لمركزية حتافظ على التنوع يف اإطار 

النظام ال�شيا�شي الواحد متعدد اجلماعات. كما اأنها 

تبقي على الف�شل بني الدين والدولة، مع احلفاظ 

على ال�شتقللية الثقافية والإدارية للمجتمعات املحلية 

.)2017 Salamey(

وعندما تكون الطوائف املجتمعية خُمتلطة جغرافًيا 

يف ظل وجود اختلفات دائمة، ثقافية اأو دينية اأو 

عرقية، توفر ترتيبات ت�شارك ال�شلطة التوافقية 

خياًرا بديًل للنظام الوطني املوحد، كما يف لبنان 

وماليزيا. ال�شمة الأ�شا�شية للنظام التوافقي هي 

احلفاظ على التنوع الطائفي عن طريق التوزيع 

امُلخطط له ُم�شبًقا ل�شلطة الدولة. توّزع التوافقية 

ال�شلطة بني طوائف الهوية ل بني مناطق منف�شلة 

جغرافًيا، مبا يحفظ ال�شمات الأ�شا�شية للفيدرالية.

كما ُتعد اخليارات التوافقية جذابة للمجتمعات التي 

فيها تباين كبري يف اأحجام املجموعات العرقية-

الثقافية. على �شبيل املثال، فاإن ال�شّنة والأكراد يف 

اإيران، وال�شيعة والعلويون والدروز والرتكمان 

والأمازيغ يف الدول العربية، ميثلون اأقليات 

�شغرية. وقد فاقم التكوين الدميغرايف لل�شكان 

املحليني من اإح�شا�س احلرمان وزاد اخلوف من 

 Boie( ،هيمنة الطوائف الأكرب لدى هذه املجتمعات

and Rae 2015(. وعك�شت هذه املخاوف تقل�س 
ح�شور الأقليات، مثل امل�شيحيني يف العراق و�شوريا 

واليمن. تتيح الأ�شكال الإدماجية من الطائفية �شبًل 

لنزع فتيل هذه الأنواع من التوترات التي يحركها 

التوزيع الدميغرايف، عن طريق �شمان توفر كوتا 

متثيلية للطوائف يف توزيع �شلطة الدولة. وبالّتايل، 

فاإن امليزة الكبرية للتوافقية تكمن يف قدرتها على 

تخفيف حدة النزاعات املجتمعية، التي حتركها 

عوامل مت�شلة بالأر�س والدميغرافيا وال�شياق 

الدويل. هي اإذن ت�شمن احلفاظ على اجلماعات 

بغ�س النظر عن التوزيع املكاين اأو احلجم اأو 

.)2017 Salamey( الرتباطات العابرة للحدود

ف�شًل عن املذكور، فحقيقة اأن اأغلب الدول العربية 

قد تاأ�ش�شت يف مناطق جغرافية �شغرية ن�شبًيا 

وُمتنازع عليها، يف ظل وجود جمموعات �شكانية 

من جماعات متعددة تتجاوز احلدود الوطنية، فهذا 

�شبب اإ�شايف للفرتا�س باأن ت�شارك ال�شلطة توافقًيا 

قد يكون بديًل اأف�شل من القومية الكاملة. ولبنان 

والعراق هما اأول بلدان ي�شتفيدان من الرتتيبات 

التوافقية والفيدرالية يف املنطقة. ورغم بع�س مثالب 

هذه الرتتيبات، فاإن التوترات املتزايدة على خطوط 

اجلماعاتية ُتوحي باأن هذه الرتتيبات �شتكون بدائل 

ممكنة التحقيق للحكم يف موا�شع اأخرى باملنطقة، 

كما يف اليمن وال�شودان وليبيا وم�رش والبحرين 

وال�شومال.

وقد تكون التوافقية اأي�شا ذات نفع  يف ت�شوية النزاع 

يف �شوريا. فالنق�شامات املذهبية والعرقية – ف�شًل 

عن التدخلت الأجنبية – يف �شوريا تتطلب توزيًعا 

ا للمنا�شب ال�شيا�شية على العلويني وال�شنة  حري�شً

وامل�شيحيني والأكراد. ومن جوانب التوافقية التي 

قد تكون منا�شبة متاًما ل�شوريا، هي فر�س نظام 

املجل�شني الربملانيني، حيث يتم التعبري عن امل�شالح 

اجلماعاتية يف املجل�س الأعلى من الربملان، بينما يتم 

متثيل الناخبني يف املجل�س الأدنى. هذا التوزيع لن 

ي�شمن فح�شب ت�شارك اجلماعات يف ال�شلطة، اإمنا 

ا المركزية اجلماعتية واملناطقية. ي�شمن اأي�شً

وقد تكون التوافقية مفيدة يف اليمن كذلك، حيث 

توجد حاجة اإىل مزيج من ال�شلطة اجلماعاتية 

القبلية والطائفية، عن طريق فر�س توازن 

معني، كرتتيب �شيا�شي تقبله اجلماعات ال�شيا�شية 

املتناف�شة. وثمة نقطة للبدء يف اأية خطة لت�شارك 

ال�شلطة ال�شيا�شية يف اليمن، هي توزيع ال�شلطة بني 

احلوثيني والزيديني وال�شنة، مبا ي�شتوعب ويراعي 

كل قبائل ال�شمال واجلنوب. هذا التوزيع يعني 

تخ�شي�س املنا�شب العامة بناء على خطوط طائفية، 

ل �شيما املنا�شب الأعلى يف الدولة. من �شاأن النظام 

النتخابي الطائفي اأن يتيح التمثيل الن�شبي، مبا 

ي�شتوعب املجموعات املختلفة. هذا النظام الن�شبي 

يتيح ت�شارك الطوائف يف ال�شلطة مع �شمانه لوجود 

املناف�شة والتحالفات النتخابية داخل الطوائف، كما 

هو الو�شع يف لبنان.

اإن العامل بحاجة اإىل الرتاجع عن ت�شوراته حول 

التعددية اجلماعاتية ب�شفتها م�شدًرا لل�شعف 

والفرقة. ففي حني ت�شتفيد اأغلب دول العامل من 

ترتيبات ت�شارك ال�شلطة الر�شمية وغري الر�شمية، 

ومن جوانب التوافقية التي 

ا  قد تكون منا�سبة متاماً

ل�سوريا، هي فر�ص نظام 

املجل�سني الربملانيني، 

حيث يتم التعبري عن 

امل�سالح اجلماعاتية يف 

املجل�ص الأعلى درجة 

من الربملان، بينما يتم 

متثيل الناخبني يف املجل�ص 

الأدنى درجة منه. هذا 

التوزيع لن ي�سمن فح�سب 

ت�سارك اجلماعات يف 

ا  ال�سلطة، اإمنا ي�سمن اأي�ساً

الالمركزية اجلماعية 

املناطقية.
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اإن هذا التقرير املوجز هو 

جزء من م�شوع بحثّي دام 

لعامني ويتناول التعددية 

يف ال�شق الأو�سط ُبعيد 

الإنتفا�سة العربية.

وقد مت دعم امل�شوع ب�سخاء 

عرب منحة من قبل جمعية 

كارنيغي يف نيويورك.

ل ميكن للمنطقة العربية اأن ت�شتمر يف الإحجام عن 

هذه اخليارات امُلتاحة للُحكم. لذا، فقد بداأ ال�شعي 

اإىل ترتيبات وطنية جديدة يف املنطقة العربية  خلل 

فرتة ما بعد الربيع العربي. يرتهن ال�شتقرار 

الإقليمي ببناء الإجماع بني خمتلف اجلماعات. ول 

ميكن اأن يتحقق هذا اإل عن طريق ت�شارك ال�شلطة 

مبا يحفظ املطامح الأ�شا�شية ملختلف اجلماعات. قد 

تكون الكميوقراطية خياًرا مفيًدا للُحكم يف املنطقة، 

مبا يراعي ويحفظ التعددية املجتمعية يف زمن تزايد 

التكامل العاملي.
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