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_ٍخؤَّأل َخ�ش
مكجاري جون بقلم

في البحوث الكندية قسم رئيس مكجاري هو  جون
كندا كوينز، جامعة والدميقراطية في  .القومية

فإذا السؤال. ھذا لھا توجھ التي الجھة على تعتمد اإلجابة إن
ستكون سویسرا، و و كندا، في الھند، المواطنین معظم سألت

وأوروبا أفریقیا، في دول أخرى كثیرین في ولكن نعم. إجابتھم
اإلثنیة المجموعات مع فكرة التكیف یعارضون وآسیا الشرقیة،
الفدرالیة إن فدرالیة. مؤسسات خالل من ومساعدتھا والقومیة

قبحًا. األشد الدول ھي الكلمة لھذه بالنسبة

من معادیًا موقفًا الغربیة، أوروبا في أیضًا، الفرنسیون ویتخذ
یعیشون الذین األمیركیون، وحتى الفدرالیة.

عمرًا، نجدھم واألطول فدرالي نظام أول في
معارضة إلى یمیلون ولكنھم بالفدرالیة معجبین
جماعات منح أجل من الفدرالي النظام تطبیق

رسموا، لقد ذاتیًا. حكمًا البشر من معینة
لنظامھم الداخلیة الحدود تمامًا، واعیة بصورة

واآلن، األمر. ھذا تجنب أجل من الفدرالي
الدولیین الخبراء من العدید یقترح عندما

مثل أخرى، دول في الفدرالي النظام اتباع
یستند ال نموذجًا أیضًا یعنون فإنھم العراق،

فیھ فدرالي تتقاطع اتحاد اإلثنیة: إلى الفوارق
تتطابق أن من والقومیة بدًال االثنیة الحدود مع الداخلیة الحدود

معھا.

الشيوعي النظام أعقبت التي االنقسامات

(أو القومیات للفدرالیة متعددة االنتشار واسعة المعارضة ترتبط
ویعتقد ینجح. لن النظام ھذا أن القائل بالرأي متعددة االثنیات)
سوف البشر من معینة لمجموعات الذاتي الحكم منح أن البعض

انھیار إلى مما سیؤدي الحكم المركزي إلى إزالة تسعى قوى یفجر
وحدات صغیرة. إلى انقسامھا الدولة أو

اإلشارة، في القومیات متعدد الفدرالي النظام منتقدو ویرغب
النظام انھیار أعقاب في الشرقیة أوروبا تجربة إلى خاص، بشكل

أحادیة أوروبا الشرقیة الشیوعیة جمیع دول حین أن ففي الشیوعي.
الدول أن نجد محافظة على وحدتھا بعد ١٩٨٩، بقیت القومیة

ویوغسالفیا، السوفیاتي، (االتحاد القومیات متعددة الفدرالیة الثالث
واجھت كما دول. عدة إلى جمیعھا انقسمت قد وتشیكوسلوفاكیا)
أحادیة الدول من عنفًا أشد انتقالیة مراحل الفدرالیة األنظمة ھذه

القومیة.

االتحاد انھیار سبقت التي الفترة أن كما
مسار شاھدًا على كانت السوفیاتي أیضًا

متعددة الفدرالیة األنظمة بھ مرت للغایة مریع
انتھاء أثر على قد تشكلت كانت التي القومیات
األنظمة ھذه انھارت لقد الحقبة االستعماریة.
الكاریبي في منطقة عدة أجزاء إلى وانقسمت

شرق أفریقیا وفي الغربیة)؛ (فدرالیة الھند
جنوب وفي أفریقیا وأثیوبیا)؛ شرق (فدرالیة

نیاساالند)؛ رودیسیا و (شمال وجنوب أفریقیا
وقد ماالیا). واتحاد (باكستان وفي آسیا

ولكن وحدتھ، على في نیجیریا المحافظة الفدرالي النظام استطاع
الدكتاتوري الحكم من السنین وعشرات دامیة أھلیة حرب بعد

العسكري.

النظام القول بأن األدلة، ھذه ضوء على الصعب، من یكون سوف
واألصول القومیات متعددة للدول السحري العالج ھو الفدرالي
بعض الجماعات القومیة منح أن الواضح أنھ من كما االثنیة. 

التي الموارد لھا یوفر سوف فدرالي نظام ضمن بھا الخاص كیانھا
انفصالیة. حركات شن أجل من أرادت، إذا تستعملھا، أن یمكن

یقترح بعض النقاد، إلى كما أیضًا، األدلة ھذه تشیر ھل ولكن
كانت مھما ناجحًا یكون لن القومیات متعدد الفدرالي النظام أن

الظروف؟

ال. ھو ببساطة، الجواب،

الفدرالیة، األنظمة ....
االتحاد ذلك في بما
وتشیكوسلوفاكیا السوفیاتي
ونیجیریا، ویوغوسالفیا
فدرالیات مجرد عملیًا كانت

. شكلیة
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[﴿جل عرئو“مآل ة,ألرًآل ةئ جمًٌحمجل[ج
ولكن الفشل، على أدلة إلى النقاد یشیر

ھامة. أیضًا قصص نجاح ھناك

في الفدرالیة األنظمة من أقدم إن دولتین
وبنجاح، تمنحان، وسویسرا، كندا العالم،
واللغویة االثنیة للمجموعات ذاتیًا حكمًا

قررت كما فیھا. الرئیسیة والقومیة
فدرالیة بأنھا مؤخرًا االقرار بلجیكا

من عددًا تتخذ اسبانیا أیضًا وبدأت إثنیة،
أن كما االثنیة. متعددة السمات الفدرالیة
الدیمقراطیة وھي الھند، األبرز، المثال
بعد ما فترة في العالم في نجاحًا األكثر

ھي حجمًا، واألكبر االستعماریة، الحقبة
االثنیات. متعددة فدرالیة دولة أیضًا

حقاً، فدرالية ليست أنظمة
دميقراطية وغير اقتصادياً وضعيفة

ناقدي الفدرالیة أن ھو یثیر الدھشة ما إن
عادة یستطیعون ال القومیات متعددة

في الرئیسیة الفشل حاالت أن مالحظة
ذلك االتحاد في األنظمة الفدرالیة، بما

یوغوسالفیا و وتشیكوسلوفاكیا السوفیاتي
ونیجیریا، كانت عملیًا مجرد فدرالیات

من الحاالت العدید شكلیة. وفي
االستمرار على بالقوة مكرھة كانت
على األغلب عملیًا، معًا. وكانت،

تفتقر مركزیة متشددة. وكانت دوًال
وحدھا الحقیقة وھذه الدیمقراطیة. إلى
األنظمة ھذه حكومات أن تعني كانت

ھناك یكن لم وأنھ شعوبھا، تمثل تكن لم
بین فیما أو التعاون للحوار فرصة أي

لیس المختلفة. القومیة مجموعاتھا
قررت أقلیاتھا أن إذًا، المستغرب، من

عندما الحریة وراء سعیًا االنفصال
المناسبة. الفرصة الحت

الفدرالیة األنظمة جمیع كانت لقد
أعقاب في تشكلت التي وتلك الشیوعیة
فیما انھارت االستعماریة والتي الحقبة

تكن لم اقتصادي. ضعف من تعاني بعد
بسبب أو الفساد بسبب إما األنظمة، ھذه
االقتصادي التخطیط في الضعف عوامل

مستوى توفیر على قادرة المركزي،
للنمو. أو قابل لسكانھا معقول معیشة

نشاطا من األكثر وجدت المناطق وقد
مثل الدول، ھذه في التجاریة الناحیة

صعوبة البلطیق، جمھوریات أو سلوفینیا

فورَم. الدورية طاقم معه املقابلة أجرى أرنولد كوللر:

الشعب السویسري لقد كان الفیدرالي.  النظام بدون أن توجد سویسرا من الممكن كان ما
األربع وثقافاته األربع وبلغاته الصغیر، بحجمه سویسرا، مثل بلدًا بأن اللحظة، حتى مقتنعًا،

أن یعني وهذا فیدرالي. نظام بدون اآلن ناجحة كما هو معًا بسالم وبصورة العیش یستطیع لن
أمتنا. منها تتكون التي القومیة المجموعات لمختلف الذاتي الحكم من كبیرة مساحة نترك

وباللغة الفرنسیة، األلمانیة، باللغة الناطقة المجموعة قومیة: مجموعات أربع سویسرا تضم
في سویسرا وتوجد (الغجر). الروما لغة تتكلم التي الصغیرة والمجموعة اإلیطالیة، وباللغة

فإنها الحدودیة المناطق أما وأخرى تتكلم الفرنسیة. رئیسي بشكل األلمانیة منطقة تتكلم
ثالث واحد تسوده وكانتون اللغة، ثنائیة كانتونات ثالث وهناك كبیر. حد إلى مختلطة

یتكلمون الفرنسیة الجمیع حیث  Biel/Bienne المدن، مثل بعض هناك كما توجد لغات،
واأللمانیة.

الحكم من ممكن حد أكبر المختلفة المجموعات تلك یعطي أساسًا، السویسري، الدستور إن
والكانتونات، الكونفدرالیة، مستوى على – الذاتي الحكم هذا فعًال، الجمیع، ویحترم الذاتي.
دستوري بل بناء مجرد یعتبر ال الفدرالي النظام أن أقول دائمًا وأنا مواطن سویسري. وكل

قائم أساسي موقف أنها على الفدرالیة نتعلم أن علینا یجب الجذور. عمیقة ثقافة أیضًا هو
نقوم ما بالفعل هو هذا أعتقد أن إني والوحدة. التنوع خالل من والتعایش اآلخر على احترام

في بلدي. به
إدارة األسهل بكثیر – فمن نوعه من معقد ألنها نظام فرید الفدرالیة نظام أن ربما تقول

– بل غالیًا یكلف الفدرالي النظام أن القائل المبدأ على أوافق ولكنني ال المركزیة، شدید بلد
احتیاجات إن كبیر.  حد والشعب إلى السیاسة بین المسافة الفدرالیة تقلص تمامًا، إن العكس
كانتون احتیاجات عن تمامًا تختلف أبینزل – - أعیش فیه الذي الكانتون مثل ریفي كانتون

الجمیع على أساس معاملة إلى دائمًا یمیل المركزي النظام أن وأعتقد مدیني مثل جنیف.
كل احتیاجات فعًال مع تتكیف حلول إیجاد إمكانیة تمنحنا الفدرالیة أن في حین المساواة

عدد سكانها ویبلغ في سویسرا أصغر كانتون هي أعیش فیها، المنطقة التي أبینزل، كانتون. 
العمود السیاحة وتشكل المزارع، من العدید وهناك تمامًا. ریفیة منطقة وهي فقط. ألفًا ١٥

التاریخ. عمیقة تقالید ولها جدًا قدیم كانتون أیضًا ولكنها القتصادنا، الفقري
المتحدة الوالیات بعد – سویسرا إن .١٨٤٨ العام في فدیرالي دستور أول على حصلنا لقد

دستورنا. وقد على تعدیًال جزئیًا ١٤٠ حوالي أجرینا وقد العالم، في فدرالي نظام أقدم هي –
تحدیثه على اآلن كما عملنا أشیاء". بما فیها من تفیض بأنه "خزانة األشخاص أحد وصفه

الكونفدرالي. لسلوكنا القواعد بعض نضع لكي الجدیدة التعدیالت بعض أدخلنا أننا قد وأعتقد
بإضافة لدینا ٢٣ واآلن كانتونًا، ٢٢ كان لدینا سویسرا في الفدرالي النظام تأسس عندما

لقد الكانتونات]. أنصاف أضفت إذا ٢٦ یصبح المجموع [المحرر: جورا. الجدید، الكانتون
الناطق بیرن كانتون داخل في الفرنسیة باللغة ناطقة منطقة البدایة في جورا كانتون كان

بالتصویت أن تقوم البلدیات جدید، كانتون تشكیل أجل من أوًال، البد وكان باللغة األلمانیة.
التصویت. – الجدید جورا بیرن وكانتون – هذین الكانتونین على یتعین ثم األمر. هذا على

الشعب غالبیة كانت وقد األمر، هذا على بأكملها سویسرا تصوت یجب أن واخیرًا،
مثاًال كان ذلك أن وأعتقد القرار.  الكانتون، مؤیدة لهذا للسكان في السویسري، باإلضافة

في أیة دولة أساسي مبدأ هو أن التسامح أیضًا الشعب، وأعتقد أفراد بین جیدًا على التسامح
فیدرالیة.

منبر مجلس عضو أنه أيضاً كما سويسرا. لدولة رئيس سابق هو كوللر أرنولد
.Forum of Federations الفدرالية
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األوضاع. ھذه مع التعامل في كبیرة

االثنیات متعددة یحظى ناقدو الفدرالیة أن الممكن من كان لقد
الفاشلة الفدرالیات من أن أیًا استطاعوا إثبات أنھم لو أقوى بموقف

مشابھ أو االثنیة أحادي دیمقراطي حكم نظام اتباع بإمكانھا كان
ھذا مثل لدعم كافیة تتوفر أدلة ال األمیركي. ولكن، للنموذج

متعددة الفدرالیة بقوة یعارض كان الذي نفسھ، لینین إن بل الرأي.
الوحید للمحافظة الطریق ھو النظام بھذا القبول بأن االثنیات، أدرك
لتبني مضطرًا أیضًا تیتو وكان واحدة. كتلة السوفیاتي االتحاد على

البدایة. في یفضلھ كان لما خالفًا یوغوسالفیا النظام الفدرالي في

في التي انھارت ھي فقط الفدرالیة األنظمة أن من الرغم وعلى
وھي جوھریة أكثر یخفي حقیقة القول أن ھذا الشرقیة، إال أوروبا

القومیة. الناحیة من تعددیة األكثر أیضًا كانت األنظمة ھذه أن
إن كونھا أساسًا أنظمة فدرالیة.  األمر، سبب نھایة في یفسر، وھذا
ھو، تعددیة قومیاتھا إلى یرجع األنظمة ھذه استقرار عدم بأن القول
على مؤسساتھا بنیة عن ناجم بأنھ القول معقولیة بنفس األقل، على

فدرالي. إثني أساس

أكثرية واحدة مجموعة ذات أنظمة فدرالية

مجموعة إلى تفتقر كلھا أیضًا، الفاشلة، الفدرالیة األنظمة كانت لقد
الفدرالي النظام سكان من الساحقة األكثریة تشكل مسیطرة إثنیة

في الفدرالیة وحدة أجزاء أن تحافظ على بإمكانھا، ربما، كان والتي
محتملة. أزمة أیة مواجھة

أكثریة حول فدرالي، نظام أقدم وھي المتحدة، الوالیات تشكلت
البروتستانت. ویمكن ساكسون األنجلو- البیض السكان من مسیطرة
لالنشقاق ومقاومة استقرارًا أكثر الروسیة الفدرالیة أن أیضًا القول
داخل ٪ ٨١,٥ أكثریة یشكلون الروس ألن السوفیاتي االتحاد من

من فقط ٪٥١ كانوا یشكلون أنھم حین الروسیة؛ في الفدرالیة
السوفیاتي. االتحاد

المصیر بالضرورة الفشل لیس أن كلھا تظھر الممیزات ھذه إن
بعض الشروط ھناك ولكن القومیات. متعددة المحتوم للفدرالیة

على تحقیق نجاحھا. قد تساعد أكثر التي

ببعض المیزات: یتمتع مسیطرة عرقیة بمجموعة نظامًا فدرالیًا إن
مقاومة على القوة لدیھا تكون النوع ھذا من أكثریة أن ذلك

یسمح حد إلى باألمان تشعر أنھا قد كما االنفصال. محاوالت
متعددة إن الفدرالیات األخرى. للمجموعات تنازالت بتقدیم لھا

أكثر أحیانًا تكون قد قویة واحدة مجموعة إلى تفتقر والتي القومیات
داخلھا تكون أشد األخرى في الشعوب ألن االستقرار لعدم عرضة
نستطیع ال أننا وھذا یعني السیطرة. تستطیع بأنھا قد لالعتقاد میًال

االتحاد لتجربة استنادًا روسیا مستقبل علیھ سیكون بما التكھن
حدود الفدرالیة ضمن مجموعة واحدة – الروس - ألن السوفیاتي،

علیھ كان مما بكثیر أبعد حد إلى مسیطرة أكثریة یشكلون الروسیة،
السوفیاتي. االتحاد داخل في الحال

مسیطرة، أغلبیة ذات ما مجموعة سكانیة فدرالي نظام لدى توفر إذا
لمجموعات األقلیات؟ إن ممكنة حمایة توفیر أفضل كیف یمكن
البلد في الالمركزیة نظام تطبیق ضمان إلى یدعو األسالیب أحد

على األكثریة مجموعة توزیع إلى آخر أسلوب ویدعو الفدرالي.
الوحدات ببعض ھذا السیناریو یدفع وقد الفدرالیة.  وحدات من عدد

لمصالح مشابھة مصالح لھا تكون أن إلى المسیطرة األكثریة ذات
من وھذا األقل. على بعض القضایا في األقلیات الوحدات ذات

نتیجة أیة إلى تؤدي ال التي السیاسات تجنب یساعد على أن شأنھ
الدولة واألكثریة في األقلیة مجموعات أحیانًا بین والتي تحدث

فقط. وحدتین التي تضم الفدرالیة األنظمة أو األحادیة/المركزیة
عدد من مع بالتحالف عادة، كیبیك، مقاطعة تقوم كندا، مثًال، ففي
وھذا أونتاریو. وخاصة باالنكلیزیة، الناطقة التسع كندا مقاطعات

وراء استقرار كندا. أحد العوامل الھامة ھو

املركزية السلطة في املشاركة

یتمتع إن النظام الفدرالي آخر لتحقیق النجاح: ھام شرط ثمة
في ممثلة كلھا المجموعات االثنیة إذا كانت للبقاء أكبر بفرصة

االثنیات متعدد النظام الفدرالي مؤیدي إن الفدرالیة.  الحكومة داخل
لشعوب الذاتي الحكم إلعطاء السبیل أنھ على عادة عنھ یدافعون

محددة.

أنھ ھو النظام الفدرالي فضائل أحد أن البعض، أحیانًا، یناقش كما
بتولي نفسھا بتعزیة استثنائھا من المركز تم لمجموعات یسمح

أن حقیقة یتجاھل التفكیر من النمط ھذا مثل .إن االقلیمیة. السلطة
"الحكم یعني الحكم" بقدر ما الفدرالي یعني "المشاركة في النظام

إلى فیھا الھامة بالسلطات تعھد كلھا الفدرالیة األنظمة وأن الذاتي"
الحكومة خارج تجد نفسھا التي المجموعة الفدرالیة. إن الحكومة

أقل الفدرالیة بالمحافظة على تكون مصلحتھا سوف الفدرالیة
األنظمة جمیع من األدلة المتوفرة إن أكثر.  لالنشقاق وحوافزھا

المستوى على السلطة المشاركة في أن تشیر إلى الناجحة الفدرالیة
أن على األدلة تتوفر كما األھمیة، بالغ أمرًا تعتبر الفدرالي

السلطة. المشاركة في ممارسة إلى تفتقر كانت الفدرالیات الفاشلة

مختلف في التأیید لھا تجذب أن تستطیع أحزاب سیاسیة وجود إن
سویسرا من كل في ویوجد مساعدًا.  عامًال أیضًا یعتبر البلد أنحاء

األحرار، فحزب اللغات. متعددة أیضًا ھي وطنیة أحزاب وكندا
تنتظم أحزاب كلھا الجدد الدیمقراطیین وحزب المحافظین وحزب

باللغتین وتعمل مناطق كندا جمیع في الفدرالي  المستوى على
الحزب – الرئیسیة في سویسرا األحزاب أن كما الرسمیتین.
والحزب السویسري، الشعب وحزب االشتراكي، الدیمقراطي
الخضر وحزب الرادیكالي، والحزب الدیمقراطي، المسیحي

مرشحون بأكملھ ولدیھا البلد مستوى على أحزاب تعمل جمیعھا –
من ولكن، سویسرا.  في اللغویة الفئات مختلف لالنتخابات من

من تتمكن قد األحزاب أن بأنھ في حین ندرك أن أیضًا الضروري
أنھا المؤكد غیر من فإنھ بأكملھا، الفدرالیة مستوى على التنظیم

قائم مسبقًا. إجماع یتوفر لم تنجح ما سوف
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االختيار وحرية القانون وحكم الدميقراطية،

األنظمة من للنجاح قابلیة أكثر الحقیقیة الفدرالیة األنظمة تعتبر
لممثلي یسمح عادة حقیقیًا دیمقراطیًا فدرالیًا إن نظامًا الشكلیة.

بشأن ومقایضة حوار تساھم في فیھ بأن القومیة المجموعات
ھذا الحوار مثل إن وطموحاتھا. تذمرھا مصالحھا وأسباب

ھذه المجموعات. بین التعاون ممارسات مسبق لتنمیة ھوشرط

حكم على أیضًا الفدرالي الدیمقراطي الحقیقي النظام ویستند
حقوق واحترام بحسب الدستور توزیع السلطات على أي القانون،
الحاالت، في أفضل الفاشلة، الفدرالیة األنظمة كانت لقد األقلیات.
ھذه الحاالت، من أي تكن، في ولكنھا لم نحو الدیمقراطیة.  تسیر
الفدرالیة األنظمة أن یعني ال ھذا إن راسخة. دیمقراطیة أنظمة
أال یجب أننا إلى یشیر ولكنھ ناجحة. دائمًا ستكون الدیمقراطیة

تسیر كلھا وسویسرا سوف والھند، وبلجیكا، أن كندا، نفترض فورًا
الفاشلة. الفدرالیات اتجاه نفس في أوتوماتیكیة بصورة

فرصة لدیھا تكون طوعیة بصورة قامت التي الفدرالیة األنظمة إن
إن بالقوة. الفدرالي االتحاد علیھا فرض التي تلك أكثر من البقاء

بین مفاوضات نتیجة تأسست التي الطوعیة الفدرالیة األنظمة
یعتبرھا أن على أكبر بفرصة تتمتع المختلفة المجموعات قادة

قد كانت التي األنظمة الفدرالیة تلك من شرعیة سلطة المواطنون
تنمیة قدرة على أكثر أیضًا أنھا كما شعوبھا. فرضًا على فرضت

والتعایش. التسامح تقالید

ذلك  في القومیات، بما متعددة الفدرالیة األنظمة لقد نشأت
األنظمة معظم ولكن من اتفاقیات طوعیة. انطالقًا وبلجیكا، كندا

جمیع موافقة بدون بدأت أخرى، ناحیة من الفاشلة، الفدرالیة
بالخیر یبشر ال النوع فیھا. إن شرطًا من ھذا السكانیة المجموعات
اتفاقیات دایتون تكونت بفضل التي البوسنة والھرسك بالنسبة لدولة

الدولي. المجتمع فرضھا التي

تتمتع اقتصادیًا والمزدھرة القومیات متعددة الفدرالیة األنظمة إن
من التي تعاني بتلك مقارنة مشرق مستقبل أكبر لتحقیق بفرص
نبالغ أال یجب أننا الرغم من صعبة. وعلى أوضاع اقتصادیة

یواجھ الھویة موضوع یكون عندما االقتصادیة العوامل أھمیة في
الفدرالیة األنظمة واجھتھا التي المحن أن إال خطرًا، تھدیدًا
قد تفاقمت، االستعمار الفاشلة بعد ما دول وأنظمة الشیوعیة

المادیة االحتیاجات تأمین على قدرتھا عدم نتیجة بساطة، بكل
لمواطنیھا.

األنظمة أقدم من دولتین
العالم، في الفدرالیة
وسویسرا،   كندا

حكمًا ذاتیًا تمنحان، وبنجاح،
االثنیة واللغویة للمجموعات

فیھا. الرئیسیة والقومیة
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