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في یقع الفدرالیة االتحادات
بعض ویعیش كندا. أوتاوا،

أوتاوا العمل عبر نھر زمالء
حین في كیبیك مقاطعة في
مقاطعة آخرون في یعیش

قیادة رخصة إن أونتاریو.
أحملھا وبطاقة السیارة التي

من صادرتان الصحي التأمین
أن حین في أونتاریو، مقاطعة
نفس یحملون اآلخرین زمالئي
مقاطعة من صادرة البطاقات

ندفع إننا جمیعًا كیبیك.
للحكومة نفسھا الدخل ضریبة

الكندیة، الفدرالیة/المركزیة
ندفع ضرائب ولكننا أیضًا
أونتاریو من كل تحتفظ كما مقاطعاتنا. لحكومات ومختلفة، منفصلة،

لھا أیضًا الكبرى ولكن المدن بھا، شرطة/بولیس خاص بجھاز وكیبیك
الفدرالیة، الشرطة جھاز البلدیة. وھناك أیضًا شرطة من الخاص جھازھا

Royal Canadian Mounted الملكیة الكندیة الخیالة الشرطة
استعراض الخیالة في سوى یركبون الخیل اآلن إنھم ال ال، – Police

وتعمل تعرف مسئولیاتھا جمیعًا األجھزة وھذه المشھور. الموسیقي
أما خدمات المطلقة.  الفدرالیة الحكومة مسئولیة فھو أما الجیش سویًا. 

أیضًا فإننا االقتراع، حق المقاطعات. وعندما نمارس فھي مسئولیة التعلیم
مسئولیاتھا. مجال في فعلتھ ما على حكوماتنا نحاسب

باللغة تصدر فدرالیة اتحادات دوریة من األولى الطبعة ھذه ھي إن
من المقاالت تقدم مجموعة مختارة أجل أن صممت من وقد العربیة. 

الدول على خاص القاريء العربي، مع التركیز بشكل تھم قد التي
من أعداد سابقة المقاالت في ھذه من عدد نشر وقد الناشئة. الفدرالیة

الدوریة. ھذه في قبل من نشره یسبق لم وبعضھا فدرالیة اتحادات دوریة

وشكاواكم،  تعلیقاتكم، في مشاركتنا إلى دائمًا، نفعل كما ندعوكم،  إننا
مفیدًا. وجدتموه بما لنا.  أخبرونا وانتقاداتكم ومناقشاتكم

العنوان: االلكتروني على البرید خالل: من ذلك یمكنكم
.٢ الصفحة على المذكور العنوان أو stieren@forumfed.org

المحرر ...

دولة ٢٥ العالم الیوم حوالي في یوجد
٤٠ بالمائة مجموعھا في فدرالیة، تمثل
ھذه الدول وتضم العالم. عدد سكان من

العالم في الدیمقراطیة الدول أكبر من عددًا
المتحدة، والوالیات الھند، – تعقیدًا وأكثرھا

أدى لقد والمكسیك. وألمانیا، والبرازیل،
من الرغم الدول، على في ھذه الحكم نظام

تصبح بعض أن إلى أحیانًا، كونھ معقدًا
دول أكثر بین من الفدرالیة ھذه األنظمة

الخدمات تتوفر حیث وثروة ازدھارًا العالم
لقد المستویات. أعلى على الحكومیة

الناحیة من الفدرالیة، األنظمة معظم كانت
سابقًا منفصلة كیانات نتیجة التاریخیة،

عشر، األمیركیة الثالثة المستعمرات –
بعضھا مع اتحدت – السویسریة والكانتونات

الكیانات ببعض ھذه احتفظت وقد فدرالیة. حكومة البعض لتشكل
المركزیة الحكومة مع اندمجت األخرى ولكن الكیانات لنفسھا السلطات
مثل – األحادیة/المركزیة الدول بعض مؤخرًا، تبنت، كما للبلد الجدید.
كوسیلة لالحتفاظ الفدرالیة الھیكلیة – أفریقیا وجنوب اسبانیا، وبلجیكا،
الوقت نفس وفي المھمات ببعض للقیام المشتركة المركزیة بالحكومة

إن أخرى. بمھمات للقیام االقلیمیة من السلطة للحكومات المزید إعطاء
األصول، متعددة المجتمعات من العدید في یسمح، فدرالي حكومة نظام
الوقت. نفس في المشتركة والھویة وبالمصالح التعددیة بھذه باالعتراف

وسط تعمالن، ھما دولتان والسودان العراق نجد أن ھذا، وفي یومنا
والعمل دیمقراطیة حكومات لبناء أیضًا، وعنف ومخاطر بالغة، صعوبات

مع احتیاجات جوھري بشكل یتالءم الفدرالیة من شكل تطبیق على
الیوم یوجد ال فإنھ بھ، الخاصة میزاتھ لھ بلد كل أن وحیث بلدیھما.

ولكننا، السودان. أو العراق احتیاجات تلبیة یستطیع واحد فدرالي نظام
ونجد المعرفة في نتشارك أن نستطیع العالم، في الفدرالیة الدول بین فیما
األسالیب ھذه تحققھ مما ویمكننا، التحدیات. مع للتعامل مختلفة أسالیب

على العمل أجل من الكثیر نتعلم أن سواء، حد على وفشل نجاح من
المستقبل. في الفدرالیة الحكومات إنجاح

أن یعتبرون كندا، مثل دول فدرالیة، في یعیشون ممن منا البعض إن
أمر طبیعي كما المقاطعة ھو مستوى على وجود حكومة مركزیة وأخرى

الرئیسي لمنتدى المكتب كندا بلد فدرالي، كما أن إن األشجار والطیور.

العالم مختلف أنحاء في الفدرالي النظام هو اجلديد في ما
[ ,حب[ز“[ئوخبخت[ئُّّ
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العدد: هذا في

العالم مختلف أنحاء في الفدرالي النظام هو اجلديد في ما

٢٠٠٥ / خریف خاص ٥، عدد المجلد

[ ,حب[ز“[ئوخبخت[ئُّّ

٣................................................................... وقصورھا مرونتھا مبادئھا، الفدرالیة:
أوكلير سيلني بقلم

التعددية؟ استيعاب ميكنه وكيف الفدرالية خصائص يكتسب سياسياً نظاماً يجعل الذي ما

الھند؟............................................................................٧ فى الفدرالیة كیف نجحت
روي نارين آش بقلم

عقود. خمسة من أكثر طوال الفدرالي النظام نجاح تضمن أن الھند استطاعت كیف

١١............................................................................... إلى الفدرالیة عودة أثیوبیا
باتز توم بقلم

الفدرالي. مختلفة في نظامھا مجموعة عرقیة ٨٢ أثیوبیا في ضم نجحت كیف

جدیًدا ...............................................١٥ مساًرا یرسم فلیبیني سیاسي املمارس: صفحة
االبن فينيسيا، دي خوسيه بقلم

العالمي. المستقبل وجھة أنھا على الفدرالیة یرى الفلیبین في النواب مجلس رئیس

١٧........................ والقومیة؟ اإلثنیة التعددیة إدارة على المساعدة الفدرالي النظام ھل یستطیع
جون مكجاري بقلم

واحدة. عرقیة مجموعة أو واحدة لغة من أكثر على تحتوي عندما الفدرالیة األنظمة تفعل ماذا

١٨ ،١٢ ،٨ ................................................... وسویسرا كندا بلجیكا، من فدرالیة نماذج
دول فدرالیة ثالث خبراء من مقابالت مع من مقتطفات

٢١................................................................................ یوغوسالفیا؟ لماذا فشلت
جوزينا ديجان بقلم

العام ٢٠٠٠؟ حتى في البقاء سابقة، في فترة مزدھرًا فدرالي، كان نظام لماذا فشل

www.forumfed.org
Forum of Federations الفدرالیة االتحادات منتدى عن تصدر

Dalhousie, Ottawa, Ontario K1N 7G2 Canada 700-325
Tel.: (613) 244-3360, Fax: (613) 244-3372 * forum@forumfed.org

شامبین ریتا إداري: ماھالیا ھافارد؛ مساعد مساعد: كارل ستیرین؛ محرر محرر: التحریر: ھیئة
األمم من صورة صفحة ١١: فیروت؛ بي، / العالمیة الصحة من منظمة ھندیة طقوس دینیة صورة -:٧ صفحة تورونتو؛ ایمیجز، سي بي الغالف: تصویر:

.١٩٥٠ نیویورك تایمز، صحیفة من تیتو، حضره مھرجان ٢١: صورة دیبیبي؛ صفحة إسكندر تصویر زیناوین میلیس یظھر فیھا المتحدة
كندا، داخل السنة في كندي دوالر ٢٠ االشتراك: رسوم منتدى االتحادات الفدرالیة. عن السنة في مرات أربع Federations فدرالیة اتحادات دوریة تصدر

االتحادات دوریة منتدى أعاله. المذكورة العناوین على بالمحررین االتصال الرجاء بمقاالتكم. نرحب العالم. أنحاء مختلف في في السنة أمیركي دوالر ٢٠
علیھا. الموافقة تتم ال التي المخطوطات إعادة تضمن ال الفدرالیة

.Fédérations – Le fédéralisme de par le monde, quoi de neuf الفرنسیة:  باللغة أخرى: طبعات
الروسیة: باللغة

.Federaciones: Lo nuevo del federalismo en el mundo باللغة االسبانیة:
.
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[ئوخبخت[ئُّّج
ؤد,حبطإل,إ“ؤجلْألرإل,“ْينبًختإل,

أوكلير سيلني بقلم

ل _ْةئ٤ جمّئف _ئيرَ“[كئوُّ ؤآل“﴿�,ذ يردخم ؤ� [كي,ئ إلحت[
م,ال“تببتب [ئوئّدف ل يخب م� ؤقجل

السیاسیة و”النظم الفدرالیة” “النظم بین الناس یقارن ما عادة
ویرى المركزیة، للسلطة الواحد المصدر ذات النظم – المركزیة”
“الفدرالیة والالمركزیة” أو “الفدرالیة بین ضئیلة اختالفات البعض

“الفدرالیة والتبعیة”. األطراف” أو المركز إلى من السلطة ونقل
أنھ یجب إال جمیًعا، المفاھیم ھذه بین التشابھات بعض وجود ورغم

بینھا. الخلط عدم

المسمى  الشامل المصطلح تحت الممكنة التكوینات من العدید  یوجد
االتحادات ھو التكوینات الفدرالي”، وأشھر ھذه السیاسي “النظام

نشیر فإننا فدرالي، اتحاد عن نتكلم وعندما والكونفدرالیة. الفدرالیة
فالحكومة السلطة. في المشاركة من نوًعا یشمل سیاسي نظام إلى
وكذلك فدرالیة أو مركزیة حكومة األقل: على نظامین تتألف من
وكل المقاطعات والوالیات. مثل لھا نة الوحدات الُمكوِّ حكومات
المالیة الموارد حصة من األنظمة الحكومیة ینال من ھذه نظام

في بعض البلدیات، تشكل وقد المعینة. لمتطلباتھا طبًقا التي ُتحدد
یعترف و الحكومي. النظام ممیزًا في مستوى أیضًا، األحیان

المركزیة أو الفدرالیة الفدرالیة بالحكومة الدول جمیع في الدستور
ھذه من كل ویمارس حكومي النظام من ثان مستوى إلى باإلضافة

الخاصة. سلطاتھ النظم

من  كندا تتكون الفدرالیة، الحكومة إلى باإلضافة المثال، سبیل على
والوالیات الندر، من وألمانیا كانتونات؛ من مقاطعات؛ وسویسرا
وأسبانیا جمھوریات؛ من یوغوسالفیا مختلفة؛ والیات المتحدة من

الكیانات ھذه كل فإن االسم، كان أًیا ذاتي. بالحكم مناطق تتمتع من
اختصاصاتھا لھا – الحكومات الفدرالیة مثل ذلك في مثلھا –

السیادیة االختصاصات ھذه ویتم تحدید علیھا. السیادیة المقصورة

الفدرالیة): (االتحادات الفدرالیة الحكومات خصائص -١

مباشًرا مع اتصاًال منھما كل یتصل حكومة ١. نظاما
 مواطنیھ؛

التشریعیة والتنفیذیة للسلطات ودستوریة مشاركة رسمیة .٢
الحكومة،  نظامي بین العوائد مصادر في  ومشاركة
فیھا  یتمتع معینة قطاعات لدیھ منھما كل أن  لضمان

الحقیقي؛ باالستقالل
مؤسسات داخل المعینة اإلقلیمیة لآلراء محدد تمثیل .٣

الھیكلیة  یضمنھا ما الفدرالیة، التي عادة القرار  صناعة
؛ الفدرالي النواب لمجلس  المحددة

واحد جانب من یمكن تعدیلھ ال مكتوب دستور أعلى .٤
االتحاد  أعضاء من كبیرة نسبة موافقة یتطلب  ولكنھ

 الفدرالي؛
لحل استفتاءات) أو محاكم شكل (على تحكیم آلیة .٥

 النزاعات بین الحكومات؛
بین التعاون لتسھیل المصممة والمؤسسات اإلجراءات .٦

مجاالت  مجال من في المشاركة حاالت في الحكومات
یمكن تجنبھ.  ال الذي المسئولیات تداخل أو  السلطة

(٨  (واتس، ٢٠٠٢، صفحة

لذلك ال ونتیجة آخر. حكومي مستوى أي في ولیس في الدستور
لھا نة الُمكوِّ المختلفة المناطق حكومات الفدرالیة وال الحكومة تعتبر
كل نظام بانتخاب الشعب یقوم كما البعض، لبعضھا تابعة دستورًیا

مباشًرا. انتخاًبا حكومي

قائمًة  كندا كوین في جامعة واتس" من البروفیسور "رونالد  وضع
الفدرالیة. لالتحادات الممیزة الھیكلیة بالخصائص

الفدرالية االحتادات منتدى رئيس نائبة هي أوكلیر سیلین
على درجة حاصلة وهي مؤسسيه. وكانت إحدى

جنيف، من جامعة الدولية العالقات في الدكتوراه
تظلمات مكتب رئيس نائب منصب وشغلت بسويسرا.

وعملت ١٩٩٨ -١٩٩٧ عامي بني والهرسك البوسنة
البوسنة في السامي املندوب ملكتب مستشارة

.١٩٩٧ -١٩٩٦ عامي بني والهرسك

السلطات؟ توزيع يجري كيف

تنتقل أن یجب التي لتحدید السلطات بديهية صیغة توجد ال
فقد المحلیة. السلطات إلى ینتقل أن یجب وأیھا الفدرالیة للسلطة

(١٩٨٥) استرالیا عام لجنة دستوریة في دراسة أجرتھا توصلت
الدولیة والسیاسة الدفاع مثل السیادیة االختصاصات بعض أن إلى
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إدارة تتطلب الضرائب فرض مجاالت وبعض المالیة والسیاسة
األخرى السیادیة االختصاصات منح یمكن بینما قویة، فدرالیة
على أكبر بشكل وتعتمد فیھا، المشاركة أو المحلیة للحكومات

الخ. مناطقھا، وقوة دولة: ھیكل سكانھا لكل الممیزة الخصائص

اتجاھات ثالثة أن ثمة یبدو التنوع، وجود ھذا من الرغم على
السلطات: لتوزیع

مع  الفدرالیة، للحكومة الحصریة السلطات من قائمة • منح
(باكستان).  لھا المكونة المتبقیة للوالیات السلطات ترك  

الفدرالیة بالوالیات المتعلقة السلطات من قائمة تحدید •
تنص  فقرة إضافة مع على التوالي، لھا المكونة والوالیات  
(كندا  الفدرالیة للحكومة المتبقیة السلطات تخصیص   على

وبلجیكا).  
واختصاصات فدرالیة سیادیة اختصاصات قائمتین: وضع •
ُتترك  المتبقیة السلطات وجمیع مختلفتین. لسلطتین   سیادیة
سویسرا، أسترالیا،  المتحدة األمریكیة، (الوالیات للوالیات

النمسا). ألمانیا،  

القانونیة  السلطات بعض المتبقیة السلطات تمنح أخرى ناحیة  من
تظھر بین ال األمور التي لجمیع بالنسبة نظامي الحكم ألحد

للسلطات الھدف األساسي أما الدستور. العناصر المدرجة في
الشئون الجدیدة مسئولة عن تكون ما تحدید سلطة المتبقیة فھو
اتحاد فدرالي ینشأ وعندما سیادي، اختصاص لھا لم یحدد التي

لقائمة أیًضا یمكن سابًقا، مستقلة كانت مجتمعات یضم تكوین من
تدعم للمناطق أن المخصصة المتبقیة السلطات تحتوي على ما
للوحدات المتبقیة السلطات وبمنح اإلقلیمیة. استقالل الحكومة

السیادیة ُینظر إلى مجاالت االختصاصات فلن المكونة للحكومة
أن ُتمركز من خاللھا الحكومة تستطیع أنھا وسائل على الجدیدة

استقاللھا،. تھدد وبذلك سلطاتھا

مجاالت  الدستور یحدد العملیة، عندما ال الناحیة ومن
مالئمة، الحكومات أكثر إلى إسنادھا یتم السیادیة، االختصاصات

أو علیا تصدره محكمة ما عادة قضائي، ذلك بحكم تحدید ویتم
دستوریة. محكمة

مجاالت  لھ یكون ما عادة الحكم نظم من نظام كل أن ورغم
ممارسة من الحكم یمنع نظامي ال شيء اختصاصاتھ السیادیة،

األمر اسم ھذا على ویطلق مشترك. بشكل معینة سلطة
معظم إن بل المتزامنة. أو المشتركة السیادیة االختصاصات

المتزامنة، السیادیة لالختصاصات تضع نصوًصا الفدرالیة الدول
على في ذلك، عجب وال التشریعیة. بالشئون یتعلق فیما وبالتحدید

یمثالن أمرًا الحكومة نظم بین المتبادل واالعتماد التعاون أن اعتبار
تعارض الفدرالي. وفي حالة الحكم أشكال ألي شكل من جوھریًا
الغلبة. لھ سیكون الذي الحكومة نظام الدستور یحدد التشریعات،

في  المزایا من العدید المتزامنة السیادیة االختصاصات وتوفر
في واإلبداع المرونة من درجة توفر فھي الفدرالي، الھیكل

الفدرالیة ربما تقوم الحكومة على سبیل المثال، السلطات. توزیع
وجود في النھایة تتطلب قد منطقة في ممارسة سلطاتھا بتأخیر

للدولة المتزامنة السیادیة االختصاصات تسمح كما فدرالي قوي.
الفترة في بھا سیاساتھا الخاصة تضع اإلقلیمیة بأن الحكومات أو

قومیة معاییر الفدرالیة وضع الحكومة تقرر وربما أیًضا االنتقالیة،
لتقدیم الفرصة األقالیم أو الوالیات منح مع المجاالت، بعض في

كما منطقة. لكل الھویة الفریدة تناسب المثلي التي بالطریقة خدماتھا
تشغل أن الفدرالیة للحكومة المتزامنة السیادیة تسمح االختصاصات
الوالیة ھذه تستطیع ال للوالیة عندما السیادیة االختصاصات مؤقًتا

(٢٠٠٢ (واتس، معینة. خدمة تقدم أن

والتشريعي؟ القانوني اإلطار هو ما

والتنفیذیة التشریعیة السلطات ُتمنح ما عادة البرلمانیة، األنظمة في
السلطة منھا تتكون التي التشریعیة، الھیئة وھي أال المؤسسة، لنفس

یوفر الحكومة أشكال من الشكل ھذا الوزراء. مجلس أو التنفیذیة
لتنفیذ علیھ ویعتمد مسئوًال كونھ میزة – تنفیذیة نظر وجھة من –

التشریعیة السلطات ُتمنح الرئاسیة، األنظمة في الخاصة. تشریعاتھ
تختار التي الرئاسة، وھي أال مختلفة، لمؤسسة والتنفیذیة عادة

الھیئة التشریعیة. في أعضاًء لیسوا أناس من بین وزرائھا

ولھا  متساویة المكونة الوحدات ُتعتبر الفدرالیة، النظم معظم  في
بعض فإن دساتیر ذلك، من الرغم وعلى السلطات التشریعیة، نفس

تعكس للسلطات لكي غیر متماثل تقدم تقسیم االتحادات الفدرالیة
االختالفات ھذه تكون لھا. وقد الوحدات المكونة بین االختالفات

إقلیمیة أو سكانیة أو لغویة أو ثقافیة أو دینیة.

یشمل  المتماثل غیر الفدرالي االتحاد مناھج منھج من أشھر إن
من االستقالل، المزید الوالیات من أو العدید واحدة والیة منح

المنھج. ھذا على األمثلة أفضل أحد ھو المالیزي النظام ویعتبر
بدرجة الحكم مركزیة فیھ تظھر نظام تعتبر مالیزیا أن ورغم

التي السلطات بعض وساراواك سباه والیتا منحت فإنھا قد كبیرة،
ویتمثل الفدرالیة. السیادیة نطاق االختصاصات ضمن عادة تقع
للوالیتین الممیزة الخصائص حمایة في المنھج ھذا من الھدف

ومصالحھما.

قانونیة علیا  أداة الدستور یعتبر المتبع، المنھج عن  وبغض النظر
إن حیث واحد؛ طرف من تعدیلھ یمكن فدرالي، وال اتحاد في أي
لالتحاد المكونة المناطق من كبیر عدد موافقة یتطلب تعدیل أي
أغلبیة السكان. موافقة یتطلب قد الحاالت بعض وفي الفدرالي

لحل النزاعات  السلطة لھا علیا تحكیم ھیئة عادة یوفر الدستور  كما
السلطات تخص التقاضي التي حاالت في وإصدار األحكام

الدستوریة للحكومة.

وآلیات  مؤسسات الفدرالیة االتحادات معظم یكون لدى ما عادة
ألن معظم المختلفة، الحكومیة األنظمة بین العالقات لتنسیق قائمة

متزامنة. سلطات لھا االتحادات ھذه

تشترك أن العرقية أو الدينية اجلماعات تستطيع كيف
السلطة؟ في

الیوم  العالم في تحدث التي الصراعات من العظمى الغالبیة  إن
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إلى تحتاج التي وتضم الجماعات القومیة محلیة صراعات تعتبر
الخاصة بھم؛ والیاتھم في الذاتي الحكم من والمزید أفضل تمثیل
تعتبر اتحاًدا والبالغة ٢٥ العالم في االتحادات الفدرالیة أن فنجد
القومیة الجماعات أي دوًال تحتاج – القومیات اتحادات متعددة

الحكم الذاتي. من والمزید بھا االعتراف من المزید إلى فیھا
تخفیف حدة في أحیاًنا نجحت للحكم قد كنظام الفدرالیة ورغم أن

تلبي أن دائًما تستطع لم أنھا إال وحدة الدولة، والحفاظ على التوتر
قدر تحتاج إلى الفدرالیة فاالتحادات القومیة، الجماعات احتیاجات

حقیقًیا. سیاسًیا میداًنا توفر لكي المرونة من أكبر

متماثل غیر تكون شكًال أن إلى تنزع االتحادات الفدرالیة بعض إن
حكمًا القومیة الجماعات بعض تمنح وبذلك الفدرالیة، أشكال من
ألخرى ویكون دولة من ھذا التماثل عدم ویختلف حقیقیًا. ذاتیًا

اتحاد. لكل الحقائق الواقعیة قائًما على السلطات توزیع

أیًضا اتبعت االتحادات الفدرالیة األخرى فإن أخرى، ناحیة من
المناھج ھذه أحد تواجھھا. ویتكون التحدیات التي على تقوم مناھج
من االحترام المزید إعطاء أجل من حدود الوالیات رسم إعادة من
نیجیریا، كانت علیھ الذي الحال ھو ھذا لكل والیة. العرقي للتكوین

والیة. وثالثین ست إلى والیات ثالث من تدریجًیا تحولت التي
أما جورا، كانتون عندما أنشأت منھًجا مشابًھا سویسرا اتبعت وقد
أرض اقتطعتھا من جدیدة ثالث والیات أنشأت فقد الھند جمھوریة

الوالیات األصلیة.

بمسألة تلبیة الواقع في معنًیا یكون األمر ال األحیان بعض في
األمر یكون بل الجماعات القومیة، أكثر من أو جماعة احتیاجات

كافة. القومیة األقلیات حمایة حقوق ضمان بمسألة أكثر معني

البوسنة صرب حصل المثال، سبیل على والھرسك البوسنة ففي
على والكروات البوسنیون وحصل صربسكا، جمھوریة على

األغلبیة، فیھا یمثلون والكروات البوسنیین من كل كان كانتونات
تستطیع ذلك، لن مع مختلطة. ظلت بعض الكانتونات أن رغم

الناحیة من نقیة أصبحت البلدیات أو المناطق أن تعلن أن السلطات
مكتب إنشاء مسئولیة ُمنحت الفدرالیة الحكومة فإن وبذلك العرقیة،

احترام الفدرالي لضمان البرلمان أمام مسئوال یكون للتظلمات
مع قرب عن یعمل الذي المكتب، ھذا القومیة. األقلیات حقوق
حقوق احترام ضمان عن مسئوًال یعتبر اإلنسان، حقوق غرفة

إقامتھم. مكان عن النظر بغض البوسنیة، األقلیات

من على مجموعة الدستور أن ینص وھو أال آخر، منھج وھناك
في حدث ما وھذا بتطبیقھا، المحاكم تقوم الحقوق المدنیة األساسیة

میثاق ووضعت دستورھا بتعدیل قامت عندما ١٩٨٢ عام كندا
إصالحیة صیغة كندا تبنت الوقت نفس في والحریات. الحقوق

من المستقبلیة التعدیالت تصدیق على السلطة للدستور ونقلت جدیدة
كندا. إلى بریطانیا

الصراعات؟ مع التعامل يتم كيف

القومیة، الجماعات استیعاب عن فكرة الیوم تخلوا قد الناس أن یبدو
دائًما أقوى قومیة جماعة إلى باالنتماء الشعور أن التاریخ أظھر فقد

العدید كافح التي إلى األمة؛ نتیجة لذلك أصبحت األمة االنتماء من
أمام الطریق الماضیة تفسح القلیلة القرون على مدى بنائھا أجل من

القومیات. متعددة الدولة

المطالب لمزایا القومیات متعددة الدول ھذه حكومات إدراك ویزداد
– تدرك أنھا كما الثقافیة، أو الدینیة أو اللغویة بالحمایة المتعلقة

بعض إلى ممیزة سلطات منح أن – الدولة استقرار تھدید عن بعیًدا
ھذا االجتماعي. السالم زیادة إلى بالفعل یؤدي قد القومیة الجماعات

التعامل یتم سوف بل تماًما، والمفاوضات الصراعات تنتھي ولن
یسودھا ظروف في حدوثھا من بدًال دستورًیا بأنماط مقررة معھا

التوتر.

في بالكامل تنجح لم الفدرالیة الھیاكل أن المراقبین من العدید ویشیر
تنجح نھائًیا في لن أنھا المحتمل ومن االنفصالیة الحركات سحق

في منصب على للحصول االنفصالیة الحركات ویناور ممثلو ذلك.
الكیانات، قامت بعض وقد ھذا االنتخابات. أثناء السیاسي المسرح
انتخابات أو بإجراء كیتس-نیفیس وسانت وكیبیك ریكو مثل بورتو

أن ننسى أال یجب ذلك، مع موضوع االنفصال. على استفتاءات
موجودة تكون أال المحتمل من كان وأسبانیا وبلجیكا كندا مثل دوًال
السلطات في طرًقا للمشاركة ابتكرت قد لم تكن إذا الحالي بشكلھا

القومیة. جماعاتھا مع

تمنحان  اإلقلیمي الذاتي الحكم زیادة أو السلطة في فالمشاركة
ھذه كانت إذا تتعاظم ربما التي الثقة، من المزید القومیة الجماعات
ضمانات على یحصلون وبذلك دستورًیا، شریًكا لتصبح الجماعات
على تتعلق بالحفاظ أمور في الذاتي الحكم من وعلى المزید قانونیة

تمایزھم.

بأسلوب دیموقراطي حقًا تطبیقھا حال في ویمكن للفدرالیة –
اإلقلیمي االستقالل لضمان المطلوب السیاسي المیدان توفر أن –

االنفصال. تؤدي إلى أن بدًال من الحقیقي،

متواصلة عملية

عملیة فھي أیًضا نظام للحكم؛ مجرد أكثر من الفدرالیة تعتبر إن
التسویة على یقوم ومنھج الصراعات، لحل وفن متواصلة، تفاوض

والتعاون.

یجب حلول المشكالت على نحو مطلق، ألن یتأسس ال شيء
سلطة تفرضھا أن ال الدستوریین الشركاء بشأنھا بین التفاوض

الفدرالیة. أعظم مزایا واحدة من ھذه المرونة ھي واحدة. مركزیة

وأخیًرا أوًال الفدرالي الھیكل على یجب المثالي؟ عن النموذج ماذا
لھ المكونة والمناطق الجماعات خصائص ویعكس مرًنا یكون أن

ولم اتباعھا. یجب معینة توجد أنماط فال جمیع األطراف، إلرضاء
إنشاء دستور اختارت التي والعشرین الخمس الدول أي من تحظ

مع فدرالي”. “أفضل اتحاد جائزة مجازًا أن نعتبره یمكن لما فدرالي
ونتعلم نجاحاتھم، نتعلم من تأكید، بكل نتعلم منھم أن یمكننا ذلك،

أخطائھم. من
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خ:َجل_ ي خؤيجلجمخؤ غضس ئة
التعامل مع في الهند النظام الفدرالي لقد استطاع

عاماً. ٥٠ من خالل أكثر العديد من التحديات

روي نارين آش بقلم

ما أبعد ھو الھند في الفدرالي النظام إن
یوجد وفي الواقع، ال یكون عن الكمال. –

ومازالت كامل. فدرالي نظام أي ھناك
الناجمة مثل االضطرابات أحداثُا مفاجئة
العبادة، أماكن وھدم الطبقات، نظام عن
تستھدف جماعات التي وعملیات القتل

في آسام األخیرة والحمالت معینة، إثنیة
الناطقة البیھاریة الطائفة ضد ومھاراشترا
لم رئیسیة مشاكل إلى تشیر الھندیة باللغة

من في الھند الفدرالي بعد النظام یتمكن
حلھا.

بالفخر السكان فیھا یشعر أمة الھند إن
داخل في ذلك أنھ ھویاتھم المتعددة. بسبب
القومیة، للمواطنة الرسمي الجماعي الكیان
قائمة أخرى ھویات جماعیة توجد تزال ما

والدین، واللغة، أساس الطبقات، على
والمنطقة االثنیة، واألصول

في الجغرافیة. وتبدأ المشاكل
"سیاسات تعمل حیث الظھور

الھویات. ھذه زیادة حدة االنتخابي" على الصوت

طریقة توفر الفدرالیة أن الھندیة تشیر إلى التجربة فإن ذلك، ومع
في والوالءات الھویات من العدید مع للتعامل ودائمة مستقرة

عن التعبیر خاللھ من یمكن إطارًا توفر إذ واحد موحد بلد داخل
في توتر وحل نزاعات ونقاط األشكال متعددة مجموعات طموحات

متنوع. مجتمع داخل

للدميقراطية مرتفعة نقاط تسجيل
والفدرالية؟ –

الدیمقراطیة. تعزیز المستقلة ھو حققتھ الھند إنجاز أھم كان لقد
الھند على لقد حافظت الكاتب البریطاني برنارد لفین، وكما یقول
العالم في الظالم السائد من الرغم على متوقدة الدیمقراطیة "شعلة

أنھ یقترح عندما ذلك من إلى أبعد لفین ویذھب بھا". المحیط
ذاتھا بحد الدیمقراطیة نھایة فإن الھند، في الدیمقراطیة فشلت "إذا

المدیح نقول مالحظات أن نستطیع ال وربما ستكون قریبة." 
في الھند الفدرالي النظام كان لقد الھند. في عن الفدرالیة ھذه

فدرالي "اتحاد "شبھ فدرالیة" إلى ما بین شتى بأوصاف یوصف
ھذا، ومع غیر المتساویة". الوالیات "اتحاد و بدون فدرالیة"

فیھ وقت تعرض في عالیًا الفدرالیة رایة على حافظت الھند فقد
السوفیاتي االتحاد وھما – فدرالیة) أشباه (ربما فدرالیان نظامان
خطأ الھند في الفدرالیة أثبتت االنھیار.لقد إلى یوغوسالفیا – و

بلد أنھا على باحتقار الھند تصف كانت التي العدیدة الشؤم تنبؤات
تمرد". "الملیون

.٢٠٠٤ مارس/آذار ،١ المجلد ٤، العدد ، Federations من المقال ھذا طبع إعادة تمت

الدراسات منسقاً لدى قسم نارین روي  آش يعمل
نيودلهي. االجتماعية، العلوم معهد الدولية في

الزال الديني الصراع بويا. اسمها الهندوس بركة على يحصل مومباي في رجل
الهندية. الفدرالية في مشكلة ميثل
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شدید فدرالیًا نظامًا البدایة، في الھند، كانت لقد
األحزاب االقلیمیة صعود ولكن المركزیة.
یعط لم الفدرالیة التحالف حكومات ونجاح

بل فحسب، جدیدًا معنى الھندي الفدرالي النظام
والحیویة. للقوة جدیدًا مقیاسًا أیضًا

الدیمقراطي نظامھا النجاح في الھند صنعت لقد
حد إلى ذلك، في الفضل ویعود والفدرالي،

علیھ، تحسد الذي الدیمقراطي سجلھا إلى كبیر،
السیاسیة وثقافتھا القوي، المدني ومجتمعھا

أن على مبدأ الفدرالیة الھند لقد ساعد الحیویة.
داخلھا. في الفوارق الملحوظة مع بسالم تعیش
سنوات منذ غالبریث، كینیث جون وصف لقد
أنھا "فوضى على الھندیة عدیدة، الدیمقراطیة
یمكن وصف مشابھ، وبتعبیر تعمل بنجاح".

ودیة. فوضى أنھ في الھند على الفدرالي النظام

المعمورة أنحاء في مختلف الناس یتطلع وعندما
إلدارة أشكال مربكة من مثالي نموذج إلى

فإن – والثقافیة واللغویة، الدینیة، – التعددیة
ینظروا إلى الھند. األجدى بھم أن

بني الطوائف: العنف
القاعدة وليس االستثناء

نصیبھا لدیھا الھند لیس بالطبع أن الیعني ھذا
في بابري مسجد تدمیر إن المتاعب. من

في كوجورات في المأساویة والمذابح أیودیا
في الناس أذھان في عالقة مازالت ٢٠٠٢ العام
كوجورات في المسلمین ضد المذابح إن الھند.
العلمانیة في صفحة على لطخة تعتبر تلك السنة

الھند.
یكن مجرد لم كوجورات شھدتھ والیة ما إن

الوحشیة، طائفیة اتخذت طابع اضرابات
المسلمین تستھدف منظمة محاولة إنھا بل

رئیس حكومة تكتف ولم معیشتھم. ومصادر
مودي، بعدم نارندرا وزراء كوجورات،

لضحایا الوقت المطلوب المساعدات في تقدیم
على التأثیر أیضًا حاولت إنھا بل االضطرابات،
العلیا اضطرت المحكمة المحاكمات. وقد سیر

من في عشرة المحاكمات وقف الھند إلى في
ھذه ونقل باالضطرابات، المتعلقة أھم القضایا

كوجورات. إلى خارج والیة المحاكمات

إلى ذلك العلیا في استجابت المحكمة لفد
االنسان حقوق لجنة بھا تقدمت عریضة

في الممكن، غیر من أنھ ذكرت التي الوطنیة
ویحاول عادلة. محاكمة ضمان الوالیة، تلك

السیاسة صیاغة الھنود إعادة األصولیین بعض

[ئوخبخت[ئُّّ عً [ئر�ًخت دئشّى,ج
Forum طاقم بوارييه، مقابلة مع يوهان

وكأن یحدث التغییر فجأة ولم فدرالي. لنظام مخططًا البدایة، لدى بلجیكا، في یكن لم
بصورة ذلك تم لقد الفدرالي. إلى النظام بلجیكا علیھم تحویل أن ما، یومًا قرروا، السیاسیین

تقریبًاً. عامًا ٣٠ إلى امتدت فترة خالل تدریجیة

یفقد أن المؤكد فدرالي، فإنھ من نظام إلى واحدة وحدة من بتحویل دولة مكونة تقوم وعندما
في المشاركة الفدرالي یعني النظام والمكانة المرموقة ألن السلطة من معینًا حدًا البعض

ھذا خشي البعض أن لقد لھذا القرار.  المقاومة من وجود شيء السبب في وھذا ھو السلطة. 
االنشقاق. أو الفوضى یؤدي إلى دولة فدرالیة سوف أحادیة إلى دولة من التحویل

السكان من ٪٦٠ حوالي ویقیم نسمة. ملیون ١٠ سكانھ عدد یتجاوز ال بلجیكا بلد صغیر إن
ولكن الجنوب. في ٪٣٠ حوالي ویعیش الفالمنكیة. أو الھولندیة باللغة الناطقة المنطقة في
صغیرة محاطة من جمیع مساحة عن إنھا عبارة تعقیدًا – أكثر الوضع في مدینة بروكسیل

بروكسیل غالبیة السكان في وتتكلم لغویًا. المختلفة الجماعات وتضم العدید من الجھات
كبیر. إلى حد الثقافي بالتعدد یتمیز مجتمع ولكنھا اللغة الفرنسیة، اآلن

تاریخھ السیطرة األجنبیة طوال معظم تحت واقعًا كان بلد للغایة، إنھا معقد بلجیكا مجتمع
متعددًا خلیطا تتكلم الحین في ذلك السكان غالبیة وكانت  .١٨٣٠ في إال االستقالل ینل ولم
كانت كما الفرنسیة تتكلم كانت النخبة ولكن الھولندیة، باللغة شبیھة الفالمنكیة، اللھجات من

لقد المركزیة. كونھا شدیدة إلى باإلضافة الفرنسي بآخر النمط أو بشكل تتبع المؤسسات
الحقیقیة. أما عن جذورھا النظر بغض الفرنسیة تتكلم سیطرة نخبة تحت كانت الحكومة
الحقیقة. ھذه تعكس تكن لم الدولة مؤسسات ولكن الفالمنكیة، تتكلم فكانت السكان غالبیة

اللغة تستعمل التي االعتراف بالمؤسسات أجل من تدریجیًا وبدأت الضغوط ُتمارس
ھذا وأدى البلد.  في التعددیة واقع المركزیة المؤسسات تعكس أن أجل الفالمنكیة ومن

التي المؤسسات اعتراف ببعض حدث لقد األحادیة. الدولة داخل في التحوالت إلى بعض
أدى وقد كافیًا. لیس وحده ھذا أن تدریجیًا، یدرك، الجمیع بدأ ثم الفالمنكیة، اللغة تستعمل
مشاركة یعني وھذا الفدرالي، بالطابع أكثر یتسم بناء في البلد تركیب إعادة إلى بدوره ھذا

ویتم مختلفة. مھمات عن مسئولة تكون التي الحكومة، مستویات مختلف بین السلطات
دیمقراطیة بقاعدة تحظى بحیث مباشرة المختلفة المستویات لھذه الشعب ممثلي انتخاب

دیمقراطیة. وشرعیة

جعل في تتمثل بلجیكا في للمواطنین بالنسبة الفدرالي النظام في الرئیسیة النقطة كانت لقد
یعني إتاحة وھذا معقد. مجتمع داخل في یریدونھ عما تعبیرًا أكثر من القرارات عدد

اھتمامات ومتابعة مختلفة، لغات الستعمال والفرنسیة الفالمنكیة المجموعات أمام الفرصة
منھا. لكل تعلیمي خاص نظام مختلفة ومتابعة ثقافیة

ممارسة السلطة، من معین، حد وإلى أكثر، اقترابھم للمواطنین، بالنسبة ھذا یعني، وكان
وأن الخاص برلمانھا لھا یكون أن بلجیكا في الصغیرة للمجموعة األلمانیة مثًال والسماح
وآخر الفالمنكیة للمجموعة برلمان وھناك أیضًا والتعلیم.  الثقافة مجال في تتخذ قرارات

للفرنسیین.

وھم فیھ. مواطن كل إلى ونافذًا المجتمع داخل متغلغًال اآلن لقد أصبح مفھوم الفدرالیة
فالمنكیة، محلیة حیث توجد حكومة السلطة، اقتسام على في نظام قائم یعیشون أنھم یدركون

فدرالیة. وحكومة فرنسیة، محلیة وحكومة

.٢٠٠٤ ٤، العدد ١، مارس/آذار المجلد الفدراليات، دوریة من المقال نشر یعاد

في الحرة الجامعة العام، القانون الدستور في مركز قضایا في محامیة بوارییھ یوھان
ما بین الحكومات. والشؤون المقارن الفدرالي النظام في بروكسیل. وھي متخصصة
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في بعض النجاح حققوا لقد خطر. "طائفي" في قالب الھندیة
في إلى أنھم فشلوا كلھا تشیر األخرى المعطیات ولكن كوجورات. 
ما زالت العلمانیة إن آخر.  مكان في أي كوجورات تكرار تجربة
والقضاء، وما زالت مؤسسات الدولة، في الھند.  وقائمة متماسكة

تبدو العلمانیة إن العظم. حتى علمانیًا المدني والمجتمع والصحافة
المعلن. مصیر الھند أنھا على

االثني. من حاالت النزاع العدید ھناك بالطبع زالت ولكن، ما

قطاعات ھنا، الشرقیة. الشمالیة المنطقة ھي الحاالت ھذه إحدى
التطور مسار نتیجة االھمال ضحیة أنھا تشعر السكان مختلفة من
وذلك الھندیة بالدولة ثقتھا عدم عن أعلنت فقد وبالتالي المنطقة في
المنطقة في تركت المشاكل وقد حركات مسلحة. إنشاء خالل من
وكشمیر لتتفاعل مثل جامو أخرى وفي مناطق الشمالیة الشرقیة
التبعیة ضد نظام أساسًا بدأ التمرد الذي إن طویًال. وتتفاقم زمنًا

نموذج تنمیة من األمل والسیاسات الباھتة وخیبة القدم، في الموغل
والتدخل الحكومة المركزیة ارتباك بسبب قد تفاقم عن األداء عاجز

جانب قوات خارجیة. من

صراع یبدو على أنھ ال كشمیر في والباكستان الھند بین النزاع إن
تمامًا من مختلفین نموذجین بین صراع ھو ما بقدر األرض على

حكومة مقابل الدین رجال لسلطة خاضعة حكومة الحاكمة: األنظمة
العام كشمیر في جرت في التي االنتخابات قطعت لقد علمانیة. 
األجانب، المراقبین باعتراف وعادلة حرة كانت والتي ،٢٠٠٢
السیاسي. ولكن بالنظام الناس ثقة استعادة باتجاه مسافة طویلة

في المشاكل العالقة تحل سوف وحدھا االنتخابات بأن التخیل مجرد
السذاجة. بالغ أمرًا یعتبر كشمیر

اللغة في انسجام

إیجابیة، بل أكثر اللغویة مشكلتھا حل في الھند تجربة لقد كانت
في اللغة مشكلة ھددت فقد والتعلم. للعبرة مصدرًا اعتبارھا ویمكن

الوطني النسیج بتمزیق القرن الماضي من والستینات الخمسینات
اللغة. بسبب أھلیة حرب حافة على وكأنھا البلد وبدت الھند. في

نادو تامیل في منطقة حركة انفصالیة واضحة أول نشأت وقد
ولكن الھندیة. اللغة لفرض محاولة البعض اعتبره ما على كرد

األقالیم وأظھرت في المحلیة اللغات بأھمیة اقرت الھندیة، الحكومة
إعادة تنظیم تم وعندما اللغویة. القومیة المشاعر حساسیة تجاه

ذلك یؤدي أن یخشى البعض كان اللغة أساس على الھندیة الوالیات
ال واآلن أبدًا. صحتھا تثبت لم المخاوف ھذه ولكن الھند. انھیار إلى

مشتعلة. اللغة، بشكل عام، قضیة تعتبر

لم ولكنھا للمحاكمة. خاضعًا مازال بالطبع، الفدرالي، النظام إن
بالنار. محاكمة تعد

ذلك على لیس الھند في الفدرالي النظام أن إلى تشیر التجارب إن
عھد لقد انتھى البعض یعتقد. كما كان من السطحیة المستوى

حزب المؤتمر". یعرف بـ "نظام أو ما كان الحزب الواحد سیطرة
على المشھد ضخم كتمثال سیطر الذي المؤتمر، حزب اآلن فقد لقد
السلطة، الكثیر عن مركزیة مسئوًال كان والذي الھند في السیاسي

سلطتھ. لتثبیت علیھا یعتمد التي كان وشعبیتھ الحزبیة القاعدة من
فیھا جرت الخمسة التي الوالیات أربعة من في وأدت خسارتھ
٢٠٠٣ الثاني نوفمبر/تشرین في المحلیة للبرلمانات انتخابات

وتشاتیسغارث برادش، وماذیا وراجستان، ودلھي، میزورام، –
والقدیم، العظیم الھند حزب یتمكن بأن آمال أیة تحطیم إلى –

للبرلمان االنتخابات لوحده في استالم السلطة من المؤتمر، حزب
خاضع نظام من الھند ٢٠٠٤. وقد أدى تحول العام في الفدرالي

الفدرالیة. تقویة إلى األحزاب متعدد نظام إلى واحد حزب لسیطرة
تمكن وقد حقیقة دائمة. اآلن االئتالف طریق الحكم عن أصبح لقد

بھاراتیا جاناتا حزب الدیمقراطي، الذي یقوده التحالف الوطني
بفضل االنتخابات تلك في ساحق نجاح تحقیق من الھندي، الوطني

٢٠ حوالي مع واسع على تشكیل تحالف كبیر، حد إلى قدرتھ،
الصغیرة. األحزاب من حزب

المتذبذب تجاه موقفھ نتیجة الھائلة المؤتمر حزب وكانت خسارة
إن لوحده. االنتخابات خوض على وإصراره ائتالفیة حكومة
بحد ذاتھا. وتعكس ائتالفا تعتبر القارة، بحجم بلد الھند، وھي

فیھا المستویات متعدد التنوع أفضل، بشكل االئتالفیة، الحكومات
وطموحاتھا المتنوعة.

ربما والتي الصامتة، الثورة بتجربة السنین، عبر الھند، مرت لقد
الرئیسیون الالعبون الجدد أصبح لقد الحد. ھذا إلى صامتة تكن لم

"المنبوذون"، سابقًا تسمى كانت التي الوضیعة، الطبقات ھم اآلن
اآلن وتشارك االقلیمیة. واألحزاب والفالحون والطبقات الوسطیة،

اآلن وبرزت الوطنیة. الثروة (كعكة) في كلھا المجموعات ھذه
ملحقة) كطبقات الدستور الھندي في (یشار إلیھا "الدالیت" طبقات
السیاسة في والقوي أنھا العامل المستقل على المھمشة والجماعات

السابق الھند وزراء رئیس تعبیر بحسب الوضع، وھذا الھندیة.
السیاسة الھندیة". صلب تركیب تغییرًا في سینغ "یشكل ف.ب.

السياسية األحزاب جديد من نوع
النظام  تحویل إلى االقلیمیة لألحزاب الجدید النفوذ لقد أدى

االقلیمیة، األحزاب لقد أصبحت تحویًال جذریًا. الفدرالي الھندي
قوى االنھیار أنھا على السابق بازدراء في إلیھا كان ینظر التي
اآلن تلعب المألوف، عن وشذوذ انحراف أنھا على أو والتفسخ

البرلمانیة االنتخابات أدت لقد الھندي. الحكم نظام في جدیدًا دورًا
النظرة تغییر إلى -١٩٩٩ و ١٩٩٨ ،١٩٩٦ – الثالث األخیرة

في رئیسي العب إلى تحولت بعد أن األحزاب االقلیمیة بشأن
نیودلھي. متعددة األطیاف في االئتالف حكومات عملیة تشكیل

(١٩٩٨ الفدرالیة (١٩٩٦ – الموحدة جاءت حكومة الجبھة لقد
السلطة القوى بین عالقات في الجذري التحول معالم لتحدد

قائم مختلف حكم نظام إلى الھند.  ودعت في والوالیات الفدرالیة
للقانون والخضوع والمسئولیة، والالمركزیة، الفدرالیة، على

الحكم إعطاء من للمزید الطریق مھدت لقد االجتماعیة. والعدالة
للوالیات. والسلطة الذاتي

نیودلھي في الدیمقراطي الوطني التحالف ائتالف لم یدفع ربما
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حث حققھ الذي النجاح األمام، ولكن إلى بعیدًا الفدرالي بالبرنامج
الحدیث على الفدرالي النظام تمارس التي واألطراف المحللین

مرن)"، (أو ضعیف ومركز قویة، والیات یتألف من "تركیب عن
ھذه تعاونیة". و"فدرالیة مالیة"، "فدرالیة حقیقیة"، "فدرالیة

السیاسي الحوار في أصبحت متداولة ومثیالتھا االصطالحات
الوطني.

یبھت بدأ نفوذھا ولكن قویة، فدرالیة حكومة ھناك زالت ما
على اآلن التفاوض علیھا ویتوجب في االنكماش. آخذة وسلطتھا
وأصبحت اآلن بالقوة.  فیھا رأیھا تفرض في السابق أمور كانت

مراكز ومومباي وحیدرأباد، بنغالور، مثل الوالیات، عواصم بعض
العالم زعماء ولم یعد المركزیة. تمامًا للعاصمة موازیة قوى

برنامج من ھذه العواصم استثناء على الھند قادرین یزورون الذین
رئیس نایدو، تشاندرا بابو مثل زعماء أن الرسمیة. كما زیارتھم

الحاضرین بین من اآلن أصبحوا برادیش، أنذرا والیة وزراء
دافوس. في العالمي منبر االقتصاد الدائمین في

للجماهير السلطة
الممارسة في األخیرة الفترة في أھمیة األكثر كان التطور لقد

یسمى ما الحكم، من مستوى ثالث نشوء الفدرالي ھو للنظام الھندیة
توسیع إلى نسبیًا الحدیثة المؤسسة ھذه أدت لقد محلیة. بانشایات

كبیرًا. توسیعًا الدیمقراطیة القاعدة إطار

سنوات كل خمسة الھند في نسمة مالیین انتخاب ثالثة یتم والیوم،
حسب مخصصة مقعد ملیون بینھا من البانشایات مقاعد إلى

التي الجماعات من كبیرًا عددًا أن یعني وھذا للنساء. الدستور

ھیئات صنع جزءًا من تشكل أصبحت اآلن مستثناة حتى كانت
فدرالیة وحدة ما، بشكل والیة، كل أصبحت الھند. لقد في القرار

والكتلة، – المقاطعة، الحكم من ممیزة ثالثة أنظمة داخلھا في تضم
والقریة.

ما والمقاطعة والكتلة القریة، مستوى على المحلیة الھیئات ھذه إن
غیرت ولكنھا الذاتي، للحكم مؤسسات تصبح أن عن بعیدة زالت

في األكبر تأثیرھا وكان الھندیة. للسیاسة الكیماوي التركیب
(التعبیر راج البانشایات مرحلة قدوم إن الحكم. ممارسة أسلوب

لنقل الحكم المجال أتاح المحلیة") الحكومات "سلطة الھندي لـ
لقد الوالیة. وحكومة المركزیة للحكومة المطلقة السیطرة من
یتجاوز الحكومات. ما إلى الواقع، في سلطة الحكومة، انتقلت
شموًال وأكثر أعمق الھند في ممارسة الحكم اآلن أصبحت لقد

النظام سابق. وبالتالي، أصبح وقت أي علیھ في مما كانت وترابطًا
ارتباط مع للقانون، أكثر شفافیة وخضوعًا اآلن الھند في الفدرالي

وتحسینھ. وإدارتھ لتشغیلھ بھ الناس من العدید

مصدر ثم األنظار، خافیًا عن البدایة التحول، في كان ھذا لقد
بدأت لقد االنھیار. سبب مفاجيء وبشكل وأخیرًا الواضحة الشقوق
السیطرة تأثیرات كل، یكن بعض إن لم اتجاه عكس في البانشایات
الوالیات الھندیة تقلیدیًا، تمارسھا، كانت التي القاعدة إلى القمة من

القویة.

یمتلك فدرالیًا دیمقراطیًا نظامًا فإن النموذج الھندي، أظھر وكما
المتعددة، وضغوطات المطالب أعباء على مواجھة المالیة القدرة

یكن لم الفدرالي، النظام بدون الھند، إن أحیانًا. والمتنافسة بل
اآلن. علیھ ھي ما تصبح أن بإمكانھا
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خؤيجلجمخؤ ذق خشَّرخ هَّختط
األقليات يعزز حقوق املتجدد قد الفدرالية بيت

ولغاتها

توم باتز بقلم

مایو/أیار شھر في العامة في أثیوبیا االنتخابات جرت لقد
"للمرة االنتخابات أنھ في تقریره بعد كارتر مركز ٢٠٠٥. وذكر

من الخیارات عدد الناخبین یتوفر لدى أثیوبیا في تاریخ األولى
إلى أشاروا أیضًا ولكنھم إلى صنادیق االقتراع". توجھوا عندما
فیھا. حققوا التي االقتراع مراكز من في عدد ومخالفات مشاكل
٢٦٣ مقعدًا على االننتخابات، بنتیجة الحاكم، الحزب حصل وقد

رئیس وقام لألغلبیة المطلقة. الالزم العدد من أقل ١١مقعدًا أي –
زعماء بلقاء یولیة/تموز، أواخر في زیناوي، میلیس الوزراء،

تطالب المعارضة االنتخابات. وكانت األولى منذ للمرة المعارضة
وكان مرشحو انتخابیًا. ٣٠٠ مركزًا حوالي في االنتخابات بإعادة
خاضوا قد ،٢٠٠٠ مایو/أیار في السابقة، االنتخابات الحكومة، في

المقاطعات من في ٥٠٪ المعارضة من أي منافس بدون االنتخابات
النواب. لمجلس االنتخابیة

خطوة تقدمت أثیوبیا ٢٠٠٥ أن نتیجة انتخابات مایو/أیار من وكان
دستورھا. ذلك أنھ تطبیق نحو الطریق على إلى األمام أخرى

دیمقراطي، على فدرالي دستور أثیوبیا لدى كان ١٩٩٤ ومنذ العام

أشبھ بنظام كان جدًا، قریبة فترة وحتى الواقع، ولكن الورق. 
الوزراء. رئیس مكتب في السلطة فیھ تتمركز أوتوقراطي، مركزي

المستوى القومي على مفاوضات نتیجة ١٩٩٤ جاء دستور لقد
الدامیة الوحشیة األھلیة الحرب من قرن ربع تتجاوز فترة أعقبت
المناطق جمیع المفاوضات تلك في وشارك الدكتاتوري. والحكم
الجمیع. ضم مفتوح مسار في أثیوبیا عبر المختلفة االثنیة والفئات

جھدًا تعكس المفاوضات تلك عن تمخضت التي النتیجة وكانت
البالغ عددھا أثیوبیا، في المختلفة العرقیة المجموعات صادقًا لدمج
وجزءًا الدستور تركیب صمیم داخل البلد، ذلك في مجموعة ٨٢

منھ. یتجزأ ال

وسلطة قویة إقلیمیة حكومات لتشكیل المجال الدستور أتاح لقد
أو الشیوخ، مجلس سیكون مجلسین، حیث من فدرالیة تشریعیة
المربع (انظر لدى المركز. صوت المناطق ھو الفدرالیة، بیت

خطوة في الدستور، ھذا تضمن كما الفدرالية). بيت بعنوان:
بأغلبیة وذلك االنفصال، في دستوریًا، الوالیات، مألوفة، حق غیر
في البسیطة التشریعي واألغلبیة الوالیة مجلس في األصوات ثلثي

الفدرالیة. الحكومة تنظمھ استفتاء

قررت االنفصال في عندما أریتریا فعلتھ ما ھذا بالضبط كان لقد
في العام ١٩٩٤. أثیوبیا دستور اعتماد قبل العام ١٩٩٣، وذلك

عنھا عبر التي أفضل النوایا بین كبیرة ما كانت الفجوة ولكن
في الشعب تحریر جبھة كانت لقد العملیة. والممارسات الدستور

الدیمقراطیة لشعوب الجبھة ائتالف في القائد الحزب وھي تیجري،
الواحد. الحزب بحكم نظامًا أشبھ أسست قد أثیوبیا،

نشر الذي األصلي المقال عن نشره وإعادة المقال ھذا تمت مراجعة
٢٠٠٤ مارس/آذار العدد ١، ،٤ ، المجلد Federations في

التعاون مع "جمعیة مشروع كمدیر في أثیوبیا باتز توم عمل
األلمانیة. منظمة دولیة للتنمیة تابعة للحكومة وھي التقني"

السياسة في وتغيير انشقاق

وقد الحاكم. الحزب انشقاق في داخل ٢٠٠١ العام في حدث
ھیئة مقابلة مع في ھذا االنشقاق، زیناوي الحكومة رئیس وصف

قائال: البریطانیة، اإلذاعة

على قد عملنا كنا ما إذا بمسألة... االنقسامات تتعلق كانت لقد "
وما ال، أم البلد، ھذا في كاف بشكل الدیمقراطیة الحكومة مأسسة

ھذا واالصالح في االقتصادي النمو لتعزیز یكفي ما فعلنا قد كنا إذا
"... البلد

وزراء رئیس
میلیس أثیوبیا،
(إلى زیناوي
یوقع الیمین)

معاھدة السالم
أثیوبیا بین

١٢ في وأریتریا
دیسمبر/كانون
٢٠٠٠ األول،

الجزائر. في
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الفدرالية بيت
الفدرالیة لبیت الدستور تفسیر سلطة أعطیت لقد

دستوریة. محكمة وجود عدم بسبب وذلك
األحكام الفدرالیة بیت یصدر ذلك، إلى وباإلضافة

األمم بـ "حقوق تتعلق من القضایا عدد بشأن
تقریر المصیر"، حق في والجنسیات والشعوب

[ھذه وحدة "تعزیز عن مسئوًال یعتبر أنھ كما
موافقتھا إلى استنادًا وترسیخھا المجموعات]

أیضًا بیت الفدرالیة إلى كما أسندت المتبادلة".
حاالت سوء أو للنزاعات الحلول إیجاد مھمة

كما المختلفة.  الوالیات بین تنشأ قد التي الفھم
من المستمدة الدولة موارد اقتسام بشأن یقرر

الفدرالي واالتحاد للوالیة مشتركة ضریبیة مصادر
الفدرالیة الحكومة تقدمھا التي الدعم أموال ویحدد

إصدار بسلطة البیت ھذا یتمتع واخیرًا، للوالیات.
"إذا الفدرالیة جانب السلطة من للتدخل األوامر

الدستور، ھذا ألحكام خالفًا والیة، أیة قامت
للخطر." الدستوري النظام بتعریض

للجمیع. ومفتوح واضح الفدرالیة بیت تركیب إن
أو المباشر األعضاء باالقتراع اختیار ویمكن

مجالس إلى ذلك في القرار ویعود – المباشر غیر
التقالید والعادات قبول ذلك في الوالیات، بما

وانتخابھم. االثنیین الممثلین ترشیح في المحلیة
ما تقرر أن تستطیع الوالیة فإن مجالس وھكذا،
بنفسھا الفدرالیة أعضاء بیت ستنتخب كانت إذا
وباإلضافة انتخابات لھذا الغرض. ستجرى أم

على قومیة" أو "أمة كل تحصل سوف ذلك، إلى
ویوجد سكانھا. من نسمة ملیون لكل واحد مندوب

٧١ منھم في بیت الفدرالیة، عضوًا ١١٢ حالیًا
حین في الوالیات، من قبل تعیینھم یتم عضوًا

عدد عضوًا، بحسب ٤١ الباقي، توزیع العدد یتم
السكان.

العالقات مسألة إلى أیضًا االنقسامات تلك وامتدت
مع أریتریا. والعالقات الخارجیة

الحاكم، الحزب داخل في ھذا القوى صراع ونتیجة
السلطات من الحاكمة بإعطاء المزید الفئة قامت

وعملوا الفدرالیة. بیت أثیوبیا، في التشریعي للمجلس
وتزوید الحكومة، رئیس مكتب سلطات تقلیص على
من الفئات من التكنوقراط والقلیل الحكومة بالمزید

الحزب داخل بالنقاشات وسمحوا السابقة، المتصارعة
لحمایة أكبر الوالیات مساحة متكرر، وأعطوا بشكل

مصالحھا الخاصة.

أصالة أكثر الفدرالي بشكل ممارسة الحكم أتاحت لقد

[يئّ,ز ظؤ,ٌُّ خت٥ّر,آل ةألخب[ج“ئهر,آل
Forum طاقم مع مقابلة رميالر، جيل

لإلدارة العامة في الوطنية الكلية في أستاذ رمیالر جیل
بني ما لشؤون العالقات كيبيك في وكان وزيراً مونتريال،

في عضو وهو كيبيك. في وزير العدل أيضاً كان كما احلكومات،
. Forum of Federations إدارة مجلس

ومجموعتان السكان صغیر من وعدد شاسعة الحجم، مساحة ھائل بلد كندا
كیبیك، في األكثریة وھم الفرنسیة، باللغة الناطقون القومیة: األقلیات من
األقلیة وھم االنكلیزیة، باللغة والناطقون كندا، أنحاء بقیة في ولكنھم أقلیة

ھو الحال كندا كلھا. ھذا مقاطعات بقیة في األكثریة كیبیك، ولكنھم في ھنا
"آباء – قرر مؤسسو كندا ١٨٦٧عندما في ھو الحال أیضًا وكان اآلن،

بلد خلق ھو أمامھم وكان التحدي ھذا البلد. تأسیس – الكونفدرالیة"
للمجموعات المتنوعة المصالح الستیعاب یكفي حد إلى بالالمركزیة یتمتع

فقط لیس الفرصة تتھیأ أمامھم بحیث األقلیات، وحقوق المحلیة المختلفة
جدید. فدرالي نظام في لإلزدھار أیضًا بل الحیاة قید على للبقاء

وكانت األقلیات. حقوق لحمایة معینة إجراءات ١٨٦٧ العام في اتخذنا لقد
أیضًا وبالتالي لغویة، أقلیة بشكل أو بآخر، تعني، العام ذلك في أقلیة كلمة

الفرنسیة، ینطقون باللغة غالبیتھم في الكاثولیك السكان لقد كان دینیة. أقلیة
البروتستانت العام ١٨٦٧، وكان بعد كندا االرلندیین جاءوا إلى أن حیث

تتعلق فقرات ١٨٦٧ دستور تضمن لقد االنكلیزیة. اللغة یتكلمون
إلى باإلضافة كیبیك في بالفرنسیة للناطقین حقوقًا أعطى مما باألقلیات،

كیبیك. خارج أیضًا بالفرنسیة الناطقین

حقوقًا ویضم ١٨٦٧ دستور بدأه ما أخیرًا، یتمم، لكي ١٩٨٢ دستور وجاء
یتكون كندا بلد أن ،١٩٨٢ خالل دستور العام من لقد أدركنا، لألقلیات. 
وذلك – والناطقون باالنكلیزیة بالفرنسیة الناطقون قومیتین – أقلیتین من

والفرنسیة. االنكلیزیة – كندا في رسمیتین لغتین بوجود اعترفنا عندما
مثل حقوقًا ١٩٨٢ دستور على أن یتضمن اللحظة تلك منذ حرصنا وقد

والسلطات العامة الدوائر في موظفین بتعیین تسمح التي – األقلیات حقوق
غیر الفرنسیة – األم اللغة بطالقة یتكلمون مختلف أنحاء كندا في الفدرالیة

تضمنھ ما أھم لذلك. وكان كافیة حاجة ھناك إذا كانت االنكلیزیة، أو
في على التعلیم الحصول حق بالفرنسیة الناطقین منحھ ١٩٨٢، ھو دستور
وذلك كندا، أنحاء مختلف في الخاصة بلغتھم والثانویة االبتدائیة المرحلتین

المدارس. ھذه مثل تبرر وجود أعداد كافیة ھناك تكون عندما

منھم ٪٨٠ حوالي ویتكلم نسمة. مالیین سبعة كیبیك یبلغ عدد سكان
االنكلیزیة، باللغة الناطقون ھناك ثم األم، اللغة باعتبارھا الفرنسیة اللغة

مختلفة. لغات تتكلم التي المجموعات االثنیة العدید من باإلضافة إلى
موجودة بشكل أیضًا العربیة الجالیة أن كما جدًا، كبیرة إیطالیة فھناك جالیة

قانونًا نسمیھ األكثریة، لغة ھي الفرنسیة حیث كیبیك، في ویوجد بارز. 
في اللغة الرسمیة أنھا على الفرنسیة یحدد وھو اللغة الفرنسیة، میثاق

مكان كل في الفرنسي الحضور ترى سوف فإنك لذلك، ونتیجة كیبیك.
١٣ على الصفحة البقية
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احلديث تاريخها – اثيوبيا
أثیوبیا تغزو إیطالیا – ١٩٣٥

یستعید عرشھ ھیال سیالسي االمبراطور – ١٩٤١
بین فدرالي اتحاد بإنشاء قرارًا تصدر المتحدة األمم – ١٩٥٢

 أثیوبیا وأریتریا
أریتریا یقوم بضم سیالسي – ھیال ١٩٦٢

بھیال سیالسي یطیحون الماركسیون – الثوار ١٩٧٤
أثیوبیا في الشعبیة الثوریة الدیمقراطیة الجبھة – ١٩٩١

الحكم على  تستولي
استقاللھا تنال أریتریا – ١٩٩٣

الفدرالیة أثیوبیا لدولة جدید دستور مسودة وضع – ١٩٩٤
أریتریا مع الحرب – ١٩٩٩

أریتریا مع اتفاقیة سالم – ٢٠٠٠
أریتریا مع بشأن الحدود اتفاق – ٢٠٠٢

أثریة عمرھا قطع إرجاع على توافق إیطالیا – ٢٠٠٣
أثیوبیا إلى سنة ٢٠٠٠ 

وبین وبینھا جھة، الوالیات من بین فیما الصراعات حل فرصة
بالثقة بالنفس االحساس ھذا وأدى ثانیة.  جھة من الفدرالیة الحكومة

الصراعات تتناول مفتوحة نقاشات إلى لذاتھا الوالیات وتأكید
التشریعات على كالخالف واالقلیمیة] الحكومات [الفدرالیة بین

الفوارق بشأن نقاشات ھناك وكانت الواردات. وتوزیع الدستوریة

الخالفات لبعض حلول إلى باإلضافة والدینیة، واللغویة، الثقافیة،
وقام الحكومات. بین بمشاورات القیام عدم بسبب نشأت التي

ومجموعات عمل، خاصة، لجان بإقامة الفدرالیة بیت أعضاء من
التعددیة". خالل من إدارة "الوحدة أجل من تنسیق وآلیات

الثقة بالذات نتیجة یكتسب نفوذًا ملحوظًا الفدرالیة بدأ بیت لقد
بیت الفدرالیة الحكومة للوالیات.  ومنحت الجدیدة والمتطلبات

یولیة/ في خاص إعالن خالل مالیة كافیة وتدابیر قانونیة من موارد
یصنع أن إلى طریقھ في الفدرالي البیت أصبح لقد .٢٠٠١ تموز

أثیوبیا. في الوطني مسار البناء صلب في مؤسسة نفسھ من

القومية املبادرة مماثلة من نسخة تطبق إحدى الواليات

الفدرالي بالنظام العھد حدیث الفدرالیة الحكومة التزام وجد لقد
والیات، تسع من إحدى فقد اقامت الوالیة.  لھ على مستوى صدى

الجنوبیة" والقومیات للشعوب الشعبیة اإلقلیمیة "الوالیة وھي
نصًا الوالیة وأضافت ھذه الفدرالیة. من بیت الخاص نموذجھا

نوفمبر/تشرین في القومیات" "مجلس إلنشاء دستورھا على خاصًا
لكل األقل واحدًا على ممثًال المجلس ھذا ویضم  .٢٠٠١ الثاني

"تفسیر سلطة المجلس أعطي في الوالیة. كما وشعب وقومیة أمة
وإصدار الدستوري، التحقیق مجلس وتنظیم الوالیة، دستور

أوالقومیات باألمم، یتعلق فیما القضایا (ببعض) الخاصة القرارات
من "السعي صالحیات أیضًا المجلس أعطي كما أو الشعوب".

النظر". وجھات في الخالفات أو للنزاعات إلى حلول التوصل أجل

[يئّ,ز ظؤ,ٌُّ خت٥ّر,آل ةألخب[ج“ئهر,آل

١٢ الصفحة من تابع

لھا مونتریال إن مونتریال. شوارع في اآلن تسیر عندما
تزال ما ولكنھا معروف دولیًا أیضًا طابع ولھا فرنسي، طابع

ھذا ان القول وأستطیع فیھا. الفرنسي الحضور على تحافظ
الثالثین السنوات األساسیة في النجاح من قصص واحدًا یعتبر

لحظة األخرى، في المقاطعات جمیع واجھت لقد األخیرة.
اآلخرین مشاركة ضرورة كندا، في الفدرالیة تاریخ من ما
البقیة. ولكن أفضل من وضع في مقاطعة ما عندما تكون

اجتماعیة أو اقتصادیة وألسباب األحیان، الممكن، بعض من
أو المقاطعات إحدى تشعر أن – الثقافة التاریخ، اللغة، –

لیس الذاتي الحكم من النوع ھذا بأن القول إلى بالمیل المناطق
سیادة ذات دولة نصبح أن "یجب البعض: یقول وقد كافیًا.

كندا. في وخاصة نفھمھ، أن یجب أمر وھذا اآلن".

أن یظھروا بالنظام الفدرالي الذین یؤمنون على أولئك یجب
االنفصال وأولئك الذین یرغبون في یرغبون الذین لألشخاص
الفدرالي أن الفدرالیة نظامھم داخل من التعبیر عن أنفسھم في
تفاھم على أساس عن ألنھا عبارة المرونة من كاف بحد تتمتع

حكومة إلقامة یكفي حد إلى قویة أیضًا أنھا كما الوسط الحل
ومع أنھم، لھم نبرھن أن نرغب في أیضًا ولكننا مركزیة.

الفائدة إلى باإلضافة اقتصادیًا یستفیدون الوقت، سوف مرور
من كجزء أفضل في وضع یكونون وأنھم سوف االجتماعیة،
مع المستقلة دولتھم بإقامة قرار اتخاذ من بدًال الفدرالي النظام

دولیة. انعكاسات من ذلك علیھ ینطوي ما كل

إننا، السھل. باألمر لیس النوع ھذا من توازن احترام إن
السھل. لقد أن ذلك لیس باألمر نعرف كشعب كندي،

عشنا، لقد ھذا التوازن. مع السنین، تجارب لعشرات خضنا،
١٩٨٠) كیبیك في االنفصال على االستفتاء تجارب بالتأكید،

في اقتصادیة ھامة أزمات شاھدنا أیضًا ١٩٩٥)، ولكننا و
عندما قررت ألبرتا النفط في خالل أزمة ١٩٧٥ و١٩٧٦ العام

مصالحھا تضع أن شيء كل من الرغم على ألبرتا، مقاطعة
لالتحاد أفضل من أجل التوصل إلى وضع جانبًا الخاصة

بأكملھ. الفدرالي

الثقافات، احترام تعني إنھا الثقافیة؟ بالتعددیة المقصود ھو ما
من باعتبارنا جزء أن نحترمھا، یجب التي األمور واحترام

مجرد االندماج. بل الكل، في الذوبان إلى بدون الحاجة الكل،
غایة یعتبر في اآلخرین مع بین الذوبان واالندماج الفرق إن

في ما أھم وھذا ھو الفدرالیة.  عندما نتحدث عن األھمیة
تسببت إذا ولكن، االندماج. إلى تؤدي الموضوع. الفدرالیة

كبیرة. مشكلة أمام یعني أننا فإن ذلك الكل في الذوبان في
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واحدة بشكل مجموعة عرقیة من أكثر أخرى تضم والیات وتنظر
والمبتكر. الفرید المؤسساتي الترتیب ھذا أمر في جدي

التي واللوجستیة والتقنیة، والقانونیة، المؤسساتیة، التحدیات إن
بین للغایة. فالحدود كثیرة ھذه السریع بعملیة التحول ترتبط

بین مجموعات العنیفة والخالفات بعد. رسمھا لم یتم الوالیات
أن من الرغم على شائعًا، أمرًا مازالت مختلفة والیات اثنیة من
أجل من وذلك الحدودیة النزاعات لحل مكتبًا أقامت قد والیة كل
ھي أساس الدین على القائمة النزاعات إن ھذه النزاعات. تسویة
أدت وقد الماضي. في الحال علیھ كان ما عكس على تزاید، في
جماعة – والوھابیین البروتستانت جانب من النشیطة الحمالت
عنیفة. وتتأثر مواجھات أساسي إلى بشكل – إسالمیة أصولیة

في السیاسي النظام لتحقیق المزید من التطور في المحاوالت جمیع
وباء نتیجة الھائل الوفیات معدل و البالد في الفقر بمستوى أثیوبیا
إلى األمة، ھذه أمام ھناك الكثیر وما زال / اإلیدز. المناعة نقص

وحدتھا. على المحافظة جانب

الغذاء واحتياطي الدميقراطي تسديد العجز

[بیت الثاني التشریعي للمجلس الممنوحة السلطات تعتبر ھل
كافیة حتى اآلن تحققت التي الدیمقراطیة تطبیق الفدرالیة] وعملیة
ھذه ستكون ھل كذلك، كان األمر وإذا حقیقیة؟  دیمقراطیة لتحقیق

الشحیحة، الزراعیة المحاصیل مع التعاطي على قادرة الدیمقراطیة
١٩٨٥؟ ١٩٨٤ و العامین في حصل كما المجاعة والجفاف وتھدید

العام مجاعة بتغطیة قام الذي بیورك، مایكل الصحافي أوضح لقد
ینایر/كانون اإلذاعة البریطانیة في ھیئة مع لھ مقابلة في ،١٩٨٤
أقل أمرًا المجاعة ھذه مثل تكرار من تجعل التي األسباب الثاني،

الیوم. احتماًال

الناس تعزل ھؤالء كانت التي األھلیة الحروب انتھت لقد "أوًال،
بالغ أمرًا إلیھم األغذیة نقل عملیة وتجعل ١٩٨٥ و ١٩٨٤ في

الصعوبة.

بحیث التطور، غایة إقامة نظام إنذار مبكر في تمت لقد ثانیًا،
أنھ أي القرى، في یحدث وما إلخ، الطعام أسعار مراقبة یستطیعون
صالحیة، على حكومة أكثر وثالثًا، لدیھم اآلن إنذار مبكر. جھاز

في ١٩٨٤." قائمًا كان األقل، مما

كما السیئة، األخبار أیضًا ھناك ولكن الجیدة. األخبار ھي ھذه
قائًال: بیورك یتابع

في ازدیاد، السكان عدد تدھور – التحتیة في األحوال إن ...."

ااعة مقابل في الطعام أثيوبيا:
ملیون نسمة حوالي تقتل الجفاف بسبب المجاعة – ١٩٨٤

بوب غیلدوف یقیمھا Live Aid موسیقیة – حفالت ١٩٨٥
لمكافحة  أمیركي ٦٠ ملیون دوالر حوالي  تحقق

 المجاعة
تشھد محصوًال سنوات ثالث من األولى السنة – ١٩٩٩

 وافرًا
ملیون دوالر ٢٥٠ تحقق القھوة صادرات – ٢٠٠٠

 أمیركي
لشؤون االنترنت المتحدة عبر األمم أشارت شبكة – ٢٠٠١

تقریرھا في UNPAN والمالیة العامة اإلدارة
األعوام بین ما المحلي الناتج إجمالي نمو إلى

سنویًا. ٪٦ بمعدل ٢٠٠١ إلى ١٩٩٢ 
١٠٠ للفرد الواحد الدخل الوطني بلغ إجمالي – ٢٠٠٢

٧٠٠ المحلي الناتج إجمالي وبلغ أمیركي، دوالر
الواحد. أمیركي للفرد دوالر

بھا لجمع الخاصة الموسیقیة حفلتھا تقیم أثیوبیا – ٢٠٠٣
مواطن" واحد لكل "بر عنوان:  المساعدات تحت

أمیركي. وتحقق ملیون دوالر
تراجع ولكن محصول جید، إلى – التنبؤات تشیر ٢٠٠٤

تخلق صعوبات  أسعار القھوة
للعام الناتج المحلي إجمالي نمو یتجاوز أال یتوقع – ٢٠٠٤

بالمائة. ١,٥ إلى صفر معدل ٢٠٠٣ 

الوضع – وھذا تراجع في إطعامھم على وقدرة األرض الزراعیة
حقیقي بشكل ظرفًا صعبًا آخر إلى عام یخلق من بدأ المتدھور
في توصیل الطعام لھم الصعب من یكون من الممكن أن بحیث

المناسب." الوقت

ووسیلة فدرالیة حقیقیة حكومة تملك ،٢٠٠٤ في العام أثیوبیا، إن
٨٢ عددھا فیھا والبالغ المختلفة االثنیة المجموعات  لتمثیل

البریطانیة، اإلذاعة ھیئة مع حدیثھ في بیورك قال وكما مجموعة.
علیھ كان بما مقارنة "حمیدة" حكومة األقل على لدیھا أثیوبیا فإن

متعدد دیمقراطي فدرالي نظام وجود إن الماضي. في الحال
لتحقیق التنمیة ومسبقًا ضروریًا شرطًا یعتبر القومیات ربما

الدیمقراطي الفدرالي النظام ولكن البلد. لموارد العادل والتوزیع
فرد خالل لكل المائدة على طعام تأمین ضمان یستطیع ال وحده

أو فشل المحاصیل الزراعیة. جفاف قادمة أزمة

احن ققغنو ن,غنغ جت_, نإذك�ا؛غإذ؛ك ت؛ك_� كب؛ق “ن خيمي “لم؛�خبخ, يفقو ـخن�:قع_خ:قنه نلمخخ �خلأ�“
آأمش�دن؛د؛ب نإشكل ... “د؛د؛أل��كذ؛خ “نش؛أل��نخجي؛ :قع_خ:قنه�مه ـل :جبفنكه�:مب]إقعه.  كذإنن؛ب

كزفه.� كز؛فق كزفه�از=ل غخ:خ:ب ن:ض؛ح كزفه
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النظام من – دستوري ندرس إجراء تغییر الفلیبین في اآلن نحن
واحد– ومن الدولة مجلس تشریعي برلماني ذي الرئاسي إلى نظام

الفدرالیة. الدولة إلى المركزیة
التفكیر دون الجوهري التغییر في هذا نخوض أن نرید ال وبالطبع فإننا

حضرت فقد وبناء علیه الوطني. المجتمع على تبعاته المحتملة جمیع في
واقع في نیتي في ولیس في بروكسل للفدرالیة المنعقد الدولي المؤتمر إلى

لدیكم التي والمعرفة الجمعیة الحكمة من ألتعلم ولكن أناقش األمر أن
في راسخة أقدام لها فدرالیة بصفتكم قادة دول المتراكمة، خبراتكم وكذلك

الصدد. هذا
غیر بشكل جزیرة متناثرة ٧٠٠٠ من یتكون عن أرخبیل عبارة الفلیبین
عدد سكان ویبلغ وإندونیسیا. الصین بین آسیا، شرق ساحل منتظم قبالة

التنوع والثراء ٨٥ ملیون نسمة. وینعكس یقرب من ما الفلیبین الیوم
البالغ الشائعة غیر واللهجات اللغات عدد في لدینا والثقافي والدیني العرقي

مختلفة. ولهجة لغة ١٦٠
١١٧ تضم إقلیًما ٧٩ إلى الفلیبین أرخبیل ینقسم اإلداریة، ومن الناحیة

قریة. ٤١٩٠٠ عن یزید وما بلدیة و١٥٠١ مدینة
رئیس الوطني المستوى العامة یدیرها على المؤسسات هذه وألن

المستوى ویدیرها على مستقل؛ وقضاء مجلسین مكون من وكونجرس
مجالسهم على عالوة وقرى، وبلدات مدن ورؤساء محافظون المحلي

یمكن الذي التعقید مدى تتخیلوا أن فلكم بهم، الخاصة التشریعیة ولجانهم
المركزیة. الفلیبین دولة إدارة یكتنف أن

التعددية من بالقومية إحساس خلق

أمر بالقومیة الشعور لیجعال وجغرافیته المكان تاریخ كل من لقد تضافر
والخصبة الواسعة الدلتا مناطق فعلى شعبنا. أبناء بین غرسه یصعب

إمبراطوریات نشأت جاوة، وجزیرة آسیا شرق جنوبي الرئیسیة لألرض
على ضفاف ولكن آسیا. قارة تاریخ من القدیمة الفترات عظیمة أثناء

تنشأ لم الفلیبین، أرخبیل في الضیقة الساحلیة والمناطق القصیرة األنهار
بصورة ما متساوین رؤساء قبائل حكمها الالمركزیة التي الوالیات سوى

والنفوذ.  القوة من حیث

المطلق الفردي هذه المناطق الصغیرة الخاضعة للحكم من الكثیر وحافظت
الفلیبین وطأتها رزحت تحت االستعمار التي طوال فترة وجودها على
األساس حجر اآلن تشكل المناطق حتى والزالت هذه لمدة ٣٧٤ عاًما.

هذه أن إلى الصدد هذا في ونشیر السیاسیة. ألحزابنا والقوة الدافعة
المباشرة– مصالحها على للحصول سعیها أثناء – المحلیة المجموعات

في الوطنیة الحكومة التي تبذلها ضد القوى تعمل مركزي طرد قوة تنشئ
المركزیة. لتكریس مانیال

االنفصالية ضد وقائي كتدبير الفدرالية
االنفصالیة التمرد عملیات ظهرت بعض الماضي، الجیل مدار وعلى

"االستبدادیة"، مانیال ضد والظلم اإلحباط مشاعر من التي تولدت المحلیة
إهمالها المحلیة وبسبب الشئون أدق إدارة في على التدخل عملها بسبب

والسماح الرضوخ على مانیال أعمال التمرد هذه أجبرت وبالفعل لألقالیم.
لوزون في جبال األصلیین أحدهما للسكان إقلیمین – في الذاتي بقیام الحكم
في مینداناو ووسط سولو أرخبیل في المسلمة للمجتمعات واآلخر الشمالیة

االستفتاء العام. في أخفق األول أن رغم الجنوب،
حدة تزید من قد الفدرالیة أن من یتخوف قد منا البعض وبالطبع فإن

بأن أؤمن ولكنني بلدنا؛ أوصال تمزق حتى – االنفصالیة هذه النزعات
الحركات ضد الوقائي بمثابة التدبیر قد تكون لبلدنا بالنسبة الفدرالیة

أن من وتمكنها المتنوعة مجتمعاتنا هویات تحمي سوف ألنها االنفصالیة،
أیدیها. في مستقبلها بزمام تمسك

أجریتها مع التي المعلنة غیر المفاوضات سلسلة أثناء أنه ذلك، وما یؤكد
الفدرالیة أن وتكراًرا مراًرا أكد قادتها لي المسلمة، االنفصالیة الجماعات

تطبیق فیها یستطیعون بهم، خاصة دولة بإنشاء مطالبهم تلبي سوف
اإلسالمیة. الشریعة

احملدود؟ الذاتي ينجح احلكم لم ملاذا
الذي المحلیة الحكومة قانون ١٩٨٩ عام في الفلیبیني الكونجرس أقر

وخاصة في – المحلي الحكم وحدات إلى الوزاریة المهام من نقل العدید
أن بالذكر الجدیر ومن الصحیة. والرعایة والتعلیم الزراعة مجاالت

أن تخرج واألقالیم المدن لبعض أتاح قد محدوًدا كونه رغم الذاتي الحكم
مانیال ولكن ألن الذاتي. واالكتفاء الذات في بالثقة یتمتعون قادة مهرة

ؤآل [دآلإ هّألّحمّ,إ حبٍ ﴿ًجمَّ [-٣ال [ئحمّخب
قإلًختٌُّ“[ئوئّدف

د,مرد,ختإل,“ْشإلُّ [ج“[ئوخبخت[ئُّّ [“شخبٌخب� ؤحم,خت� ٌجلجمال هئّدّ؛ جمّ,جمِ
[ئن,كِ [كحمريدئ

الكاس- "حزب ورئيس الفليبني، بجمهورية رئيس مجلس النواب االبن، فینیسیا دي خوسیھ المحترم السید
باجناسينان. إقليم في الرابعة عن املقاطعة ونائب الفليبني في الدميقراطيني املسيحيني والدميقراطيني املسلمني"

آذار/ شهر في بروكسل ببلجيكا في عقد الذي ٢٠٠٥ للفدرالية الدولي املؤمتر التي ألقاها في الكلمة املقال هو هذا
.٢٠٠٥ عام مارس

ىليض

خلآلخجمحي
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الذاتي الحكم فإن المالیة، النواحي على سیطرتها إحكام في مستمرة
الحكومة التي نقلتها الحكومة دوائر مهمات حرم من أنه أكثر یفعل لم

مانیال إدارتها تواصل التي من األموال المحلیة الحكومات إلى المركزیة
فیه. والتحكم

في خلقت ثقافة التواكل العامة على األموال مانیال سیطرة فإن وبالفعل
تمیل التي التوجهات هذه مجابهة یمكن ال أنه وأعتقد المحلیة، حكوماتنا

الفدرالیة. خالل من سوى االستجداء إلى

حالة الفليبني؟ تنجح الفدرالية في ميكن أن كيف
الذي النوع من – "متماسكة" فدرالیة تكون سوف الفلیبین في الفدرالیة إن
یوغوسالفیا. في فشال ذریًعا فشل ولكنه بلجیكا، في هنا نجاًحا كبیًرا نجح

یتعین كفاءة، أكثر بشكل المتنوعة المجتمعات من القائم اتحادنا یعمل فحتى
المحلیة. وطبًقا الحكومات إلى سلطاتها من بعض المركزیة تنقل الدولة أن
األربع عشرة فإن وإحكاًما، تفصیًال المقدمة العمل عروض إطارات ألكثر
ومد االقتصادي التخطیط منها الدولة (ألغراض تتكون إداریة التي منطقة
أثناء الفترة أولیة" "والیات ١٠ في دمجها یتم سوف الوزاریة) السیطرة

سنوات. إلى ١٠ ستصل االنتقالیة التي
اجتماعي كیان األولیة" من هذه "الوالیات من كل والیة وستتكون
الخاص دستورها منها لكل ویكون واحد بقدر اإلمكان، واقتصادي

األموال وتحصیل لفرض الضرائب التي تكفیها والسلطات وعاصمتها
معنى. ذات عملیة الالمركزیة واالقتراض لجعل

الفدرالية؟ ستبدو الفليبني كيف
أیة نقیصة دون تنجح سوف الفدرالیة بأن تتوهم التي هي من بیننا قلة

هناك أتنبأ بها، التي العملیة من المشكالت العدید ضمن فمن دولتنا. في
معظم أن هي األولى المشكلة معهما. التعامل یصعب مشكلتان كبیرتان

مختلفة، لغات یتحدثون بین أناس تظل مشتركة سوف األولیة" "والیاتنا
من المستحیل أنه لدرجة عدیدة الفلیبین في واإلثنیة اللغویة فالتجمعات

السیاسي الذي تریده. من االستقالل القدر الكامل منها كل إعطاء
الفلیبینیة األقالیم التنمیة بین مقدار تفاوت أن األخرى هي األساسیة المشكلة

المثال سبیل على ٢٠٠٠ عام ففي استثنائیة؛ بدرجة خطیًرا أمًرا یعتبر
منه مرات أعلى خمس في الفلیبین منطقة إداریة أغنى الفرد في دخل كان

الفدرالیة الفلیبینیة السلطة بأن یتكهن أن للمرء السهل ومن منطقة. أفقر في
داخل العدالة توزیع من كاٍف قدر ضمان في شدیدة صعوبة تواجه سوف

بعًضا. بعضها بین وفیما الفرعیة وحداتها
انتشار استمرار حقیقة هذه التنمیة تفاوت بمشكلة ترتبط التي الحقائق ومن

ثقافة المواطنة نمو دون حال مما الفلیبینیین – بین كبیر إلى حد الفقر
أن المواطنة یجب ثقافة أن إال النیابیة. للدیموقراطیة ازدهار ألي الالزمة
یدینوا أن مواطنیها على یجب الفدرالیة التي الدولة ضرورات أحد تكون

واحدة. لسلطة ولیس عامتین لسلطتین السیاسیة بااللتزامات
الفدرالیة سوف سوى شيء ال بأن أؤمن ذلك، الزلت طرحت كل أن وبعد

بتعدد نحتفظ الوقت نفس وفي قومیة قویة هویة لخلق احتیاجاتنا یلبي
صوًتا المحلیة یمنح المشاعر سوف الفدرالیة شيء سوى ال لدینا. الثقافات
ال شيء سوى إلیه. االستماع المركزیة السلطة في المسئولین على یفرض

یمكن ألنفسها كیف تقرر أن من المحلیة مجتمعاتنا یمكِّن سوف الفدرالیة
الفدرالیة شيء سوى من. ال ولمصلحة وألیة أغراض المجتمع؛ تنظیم

والبلدات والمدن األقالیم اإلنتاجیة لدمج الوفرة اقتصادیات أن یوفر یمكن
الصغیرة.

السیطرة، من المزید المحلیین للسكان الفدرالیة تمنح سوف عملي، وبشكل
أجهزة و عیشهم سبل على أیًضا ولكن الخاصة مواردهم على فقط لیس

أبنائهم. ومدارس لدیهم البولیس/الشرطة
الحكومة المركزیة یضمن أن سوف سوى الفدرالیة شيء ال وباختصار،

تلك على یتعین سیًدا علیها. ولیس للحكومات المحلیة شریًكا ستصبح
منفعة وهي المحلیة، الحكومات بین التنافس على تحض أن أیًضا الفدرالیة

الوالیات نهنئ وال یسعنا إال أن بها. التمتع نتوقع أن أیًضا یمكن فرعیة
من والعدید ومالیزیا وأسبانیا وسویسرا وألمانیا وبلجیكا وكندا المتحدة

الفدرالیة. للحكومة ناجحة نماذج تمثل التي األخرى الدول
آسيا شرق أمم" "احتاد

لالنخراط في الفلیبینیین الشامل بمفهومها المحلیة الفدرالیة ُتعد سوف
أن حیث – آسیا دول شرق المحتمل أن ُتقیمه الذي من "اتحاد األمم"

(منظمة اآلسیان منظمة في بالفعل المتحدة العشرة آسیا شرق جنوب دول
في "التجمع مع الصین والیابان وكوریا آسیا) ستتحد جنوب شرق أمم

آسیا". لشرق االقتصادي
منطقة شكل على العام الماضي لهذا االتحاد الكبیر المبدئیة المرحلة بدأت

بحلول تكتمل وسوف العشرة، ودول اآلسیان الصین بین تجارة حرة
على تنافسیتنا تدعیم على آسیوي الشرق التجمع هذا سیعمل .٢٠١٠ عام

الوفرة اقتصادیات وتعظیم سوقنا المحلیة توسیع طریق عن العالم مستوى
شعار ترفع التي األوربي فدرالیة االتحاد الحال مع هو كما لدینا، اإلنتاجیة

مًعا". "نتحد
األوروبي االتحاد بها أدخل التي الطریقة وبنفس السیاسیة، الناحیة ومن
آسیا شرق دول یجمع اتحاد فسوف األوروبي لألبد، ألمانیا إلى المجتمع

توجیهها. على وكوریا ویعمل والیابان الصین النشطة في الشعوب طاقات
مثلث االعتماد في الثالث الضلع آسیا شرق دول یصبح اتحاد سوف
االتحاد هما اآلخران بالطبع والضلعان العالم، مستوى على المتبادل

مما (NAFTA الشمالیة بأمریكا الحرة التجارة (اتفاقیة والنافتا األوربي
السالم من جدیًدا فجًرا یشهد سوف والعشرون الحادي القرن أن سیضمن

والرخاء.

مطلقاً حالً ليست الفدرالية
الحكم مشكالت لجمیع المطلق الحل هي الفدرالیة تكون أن أتوقع ال

سوف تساعدنا أنها أرى ولكنني الفلیبین. في المعقدة االقتصادیة والتنمیة
السكان وبطرق یدعمها الكفاءة من بمزید المشكالت تلك مع التعامل على
حل هذه المشكالت. صناعة قرارات في لهم دور المحلیین، حیث سیكون
والزلنا – كنا نحن الفلیبینیین – ألننا الفدرالي مستقبلنا حیال متفائل وأنا

الحیاة من كجزء التغییر دائًما – الفلیبینیین نحن – ونقبل مرنًا. شعبًا
الوطنیة.

حدیًثا المحررة الشعوب ألن المستقبل، وجهة ستغدو الفدرالیة أن أتصور
على الحدیثة، والحفاظ الدولة مطالب ضد استقاللها على للحفاظ تجاهد
"البوب" لثقافة (homogenizing) التجنیسیة التأثیرات ضد تفردها

الحدیثة. االتصاالت تقنیات خالل اآلن من تنتشر التي الدولیة
مائتین وخمسین منذ مونتسكیو، الفرنسي السیاسي طرح الفیلسوف لقد
من قدر الشعب أكبر الذي یمنح الحكم شكل "ما هو عاًما، سؤًال هاًما:

ربما أعیننا، الظاهر نصب العالمي للنظام الشخصیة؟" وبالنسبة الحریات
الفدرالیة والدول االتحادات له في اإلجابة النهائیة القدیم السؤال هذا یجد

"مختبرات اسم األمریكیین الرؤساء أحد علیها یطلق والتي لها– سة الُمؤسِّ
الدیموقراطیة".
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خؤيجلجمخؤٌّ خؤَنخإل ُّخنس�ه ًال
ُّذختخجمطـخؤسهجلخت خلخنخهجلطـهال

_ٍ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

.٢٠٠٤ مارس/آذار ،١ العدد ،٤ المجلد ، Federations دوریة: في بتصرف المقال ھذا نشر
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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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.٢٠٠٤ مارس/آذار ،١ رقم ،٤ المجلد دورية “الفدرالیات”، من المقال ھذا طبع إعادة تمت

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
ل“[ئن,� [ئوخبخت[ئُّّ [ئخبْئ

حبْئُّ ثت جمًٌّ [ئن,�“[ئًّال ل “ًٌشخب _ألَ ختنال
ٌخنىئًآل [ئوخبخت[ئُّّ [ئخبْئ ؤً[مح؛ _آل خ هخبخت[ئُّّإ

[ئن,�ب جمى,آل ؤآل د,ك,طُّ بت ألحمدُّ

_سًّدّ, •
[ختشألرف •
_جمد,ألّ, •
_جم٣[ئّ, •
_ك,ألّ, •

[كرصخبَّ [ئنجلدُّّ [ؤ,خت[ز •
د,ةحمر,آل •

[ئ٢[حلٌئ •
دئشّى, •

ْ[٧جلجم [ئدًجمألُّ •
شخلخت“[ئيؤجل •

_هجلٌيّ, شألًذ •

ختْجمّ, •

ألّوّخم ةّرخمْ جم,ألز •

جمًٌحمجل[ •

[جمًحب ْ[طدئ خيجلدّ, •

ٌْهألخل •

ةألخب[ •

ؤ,ئّخلٌ, •

[كىحمّ •
ؤّىجلْألّخلٌ, •

[ئألؤحم, •
ألّش٤ٌ, •

[٧ألخب •
[ؤجلٌىُّّ [كرصخبَّ [ئًٌ,ز •
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جوزينا ديجان بقلم

هخنئز“ًٌنًجمهّ,] ك,جت[

استخدام خالل من یوغسالفیا إنھیار تجنب الممكن كان من ھل
السؤال ھذا على اإلجابة الفدرالیة؟ النظم أشكال من مختلف شكل

بموجب البالد علیھ كانت الذي الھیكل ولكن أبًدا، نعرفھا لن
بذور وضع تیتو الرئیس عھد في ١٩٧٤ عام الیوغسالفي الدستور
راسًخا مؤسسًیا إطاًرا أن یضع حاول تیتو لقد النزاع واالنفصال.
األسس عملت وفاتھ بعد ولكن والوحدة”، الداعیة “لألخوة لسیاستھ
وھو: أال تماًما، االتجاه المعاكس تبني على بیوغسالفیا الدستوریة

عرقیة. مجموعات إلى الیوغسالفي انقسام الشعب

الفدرالي النظام ینجح لم لماذا
األساسي العیب كان الیوغسالفي؟
على قدرتھ عدم ھو النظام ھذا في
العرقیة بین المتناقضة العالقة حل

المبدءان وھما واالشتراكیة،
متعدد اشتراكیًا بلدًا لحكم المتناقضان

الیوغسالفي الدستور ویعتبر القومیات.
مثال أفضل عام ١٩٧٤ ھو في الصادر

لھذا الدافع و.كان المفارقة. ھذه على
الحرس بھا قام أخرى بمحاولة الدستور

تیتو وحلیفھ -بقیادة الشیوعي القدیم
إدوارد ثقتھ كل یولیھ الذي الفكري

ظھرتا اللتین المشكلتین لحل كاردیلي-
السبعینیات: مطلع في

و البالد، في القومیة ظھور عودة •
سیاسیة. أجل القیام بإصالحات الضغوط من زیادة •

بإجراء الضغوط المطالبة -وھي المشكلة الثانیة نتجت وقد
للطبقة المتزایدة والتوقعات السریع التحدیث عن اإلصالحات-
الحرب. بعد یوغسالفیا في المدن سكان من الناشئة المتوسطة

الفاشالن اإلجراءان

إجراءین: الوقت من ذلك في الناشئة األزمة على تیتو رد تألف
في الالمركزیة إلى والتحول التطھیر حمالت من مجموعة

وقد المصنع، مستوى اإلدارة الذاتیة على العاملین بمنح االقتصاد
كارثیة. تبعات اإلجراءین ھذین لكل من كان

وكان شيء آخر، یدانیھا ال السوء من درجة التطھیر حمالت بلغت
التطھیر من حمالت مجموعة ھو تیتو بھ قام األول الذي اإلجراء
الحزب في اإلصالح السیاسي لدعاة
بدأ وقد الدولة بأسرھا. مستوى على
علیھا كان یطلق الحركة التي بسحق

Croatian) كرواتیا" "ربیع اسم
تابع ثم ١٩٧١ عام في (Spring

خالل اإلطاحة من بعام ذلك بعد
الصربي الشیوعي الحزب برئیس

كانوا الذین وأتباعھ نیكیزیتش ماركو
في اللیبرالي االتجاه بدعمھم معروفین

قلة من وبالرغم والدولة. االقتصاد
التطھیر حملة عن الغرب في قیل ما
الكرواتیة الصحفیة فإن ھذه، الثانیة

ألمع من لوفریتش وھي واحدة جیلینا
یوغسالفیا أوضاع تناولوا الذین الكتاب

كان ربما األمر ھذا إن تقول السابقة
من یوغسالفیا بمستقبل ضرًرا أكثر

الكرواتیین. الوطنیین" "باألحرار اإلطاحة

المؤسسات في شخًصا وظائفھم ٦٠٠٠ أكثر من فقَد صربیا، وفي
،١٩٧٢ عام بعد والثقافیة واإلعالمیة واالقتصادیة السیاسیة

للقیم الموالون الشیوعي الحزب أعضاء أماكنھم شغل ما وسریًعا
للحزب، الثوري الدور وھي :(apparachiks) القدیمة الشیوعیة

بخط وااللتزام والتماسك، البشر، بین المساواة إلى والدعوة
ذلك. إلى وما بالمؤاخاة والوحدة المنمق المنادي والكالم الحزب،

الوجھ ذات "االشتراكیة نحو حقیقیة تحدیث حركة أنھ على بدأ فما
الثورة الثقافیة الصینیة، من صربیة نسخة في شكل اإلنساني" انتھى

السياسية العلوم أستاذ مساعد بقسم هو جوزینا دیجان
كن ووترلو، مبدينة لورييه ويلفريد في جامعة

في بیتروفیتش عام مھرجان تیتو على تطغي صورة
الشمال في كم ٦٥ بعد على تقع مدینة وھي ،١٩٦٠

بلغراد. من الغربي
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للیبرالیة مناھض قوي شعبي خیار لنمو المسرح أعد النھایة وفي
الثمانینیات. في صربیا في

في لتیتو التحرك الثاني االقتصادیة، فقد تمثل التغیرات ثم ظھرت
تتمثل الفكرة وكانت لیوغسالفیا. جدید فدرالي اقتصادي ھیكل خلق

أن ُمحّسن ذاتیة إدارة نظام باستطاعة أنھ في
الالمركزیة بینما عالیة، نمو معدالت یحقق
للتحرر المتزایدة بالمتطلبات تفي أن یمكنھا
وفاعل أقوى إقلیمي وصوت للنظام الحقیقي
البرنامج ھذا القرار. واتضح أن صناعة في

في تماًما الحزب فشل حیث كارثة. بمثابة
من جدیدة نوعیة لمرحلة االقتصاد إعداد

القومیة واستمرت الثمانینیات. في التحدیث
لوجودھا ودعم أساس اكتساب في العرقیة
المنع متمثًال في الوحید "النجاح" بینما كان

الدیموقراطیة الحركات لظھور الفعال
الحدود اإلقلیمية. تعبر ربما االجتماعیة التي

تيتو إصالحات فشلت ملاذا

سیادة مزدوجة على الجدید الدستور تأسس نظرًیا، حدث ذلك؟ كیف
والقومیات. األمم وسیادة – العاملة الطبقة – العمال سیادة وھي أال

الحجم كبیرة األقلیات القومیة إلى إشارة كانت "القومیات" كلمة
مثل األقالیم الصربیة في یعیشون الذین واأللبان المجریین مثل

العمال على التي كان ُیفترض وكوسوفو. لكن القنوات فوجفودینا
الھیاكل في إطار تعمل كانت بحقوقھم خاللھا من یتمتعوا أن

سلطة أصبحت أن ذلك نتیجة وكانت األقالیم. وھیاكل الجمھوریة
اآلخذ الفدرالیة المؤسسات حساب على مضاعفة تقریًبا الھیاكل ھذه
مباشرة بمجموعة الذاتیة اإلدارة ربط أدى وقد التضاؤل. في دورھا

شبھ تدمیر إلى واألقالیم – الجمھوریات – والقومیات الشعوب
حقوق العمال. على في التأكید دورھا

الجمھوریین في من للصفوة الدستوریة الترتیبات ھذه وقد أعطت
ھذا وجوھرھما. السیاسیة والقوة القومي الوجود شكل یوغسالفیا

على یوغسالفیا في الفرص ھیكل في الناتجة التغییرات وقد عملت
جذرًیا. تقویًضا الفدرالیة والسلطة الجمھوریین بین الروابط تقویض
جھاز من داخل االرتقاء وراء للسعي سبًبا المناطق قادة لدى یكن لم

قوى وغیاب متعدد األحزاب نظام وجود المركزیة، لعدم الحكومة
في خلقوا فرًصا جدیدة ذلك من وبدًال التكاملیة. السوق اقتصادیات

وفي بھم. الخاصة في إطار عرقیاتھم ومقاطعاتھم، جمھوریاتھم
متزاید بشكل إلیھا ینظر الفدرالیة التعیینات أصبحت الوقت نفس

دعم المصالح في یتمثل دورھا كان "خارجیة"، أنھا وظائف على
المعنية. واألقالیم للجمھوریات "الدبلوماسیة"

الثمانينيات في االقتصاد انهيار

قسمتھ عالم في الدولیة یوغسالفیا ومكانة تیتو من سلطة كل كانت
في المركزیة المتزایدة الطاردة للقوى الكابح الباردة بمثابة الحرب

تلتھا والتي ١٩٨٠ عام ولكن وفاة تیتو في یوغسالفیا، جمھوریات
العنان التالي، أطلقت في العام وانھیار مالي اقتصادیة طاحنة أزمة
الیوغسالفي. الدستوري النظام في االنفصالیة النھایة للنزعات في

وانتھى الفاشل. التحدیث سیاسات تأثیر تقدیر في نبالغ أن یمكننا وال
السبعینیات نھایة المعیشة في ارتفاع مستوى
یوغسالفیا عرفت عندما ١٩٨١ عام مفاجئة

اقتصادھا. حقیقة أخیرًا

١٩٧٤ عامي بین یوغسالفیا اقترضت
و١٩٨٠ حوالي ١٦٤٣٣ ملیون دوالر

الدولي، النقد صندوق من أمریكي
البنوك من كبیر وعدد الغربیة والحكومات
إلى التضخم معدل وصل الغربیة. التجاریة
البطالة عدد وارتفع سنوًیا بالمائة ٤٥ نسبة
العاطلین عن عدد ٨٠٠٠٠٠. وبخالف إلى

شخص حوالي ملیونا أصبح ھناك العمل،
تراجع ،١٩٨٤ وبحلول عام "الفائض التكنولوجي". مسمى تحت
وفي الستینیات. في علیھ كان الذي المستوى إلى المعیشة مستوى

اللوم إلقاء في الجمھوریون القادة شرع الظروف، ھذه كل ظل
لھا السیاسات تعرضت التي اإلخفاقات بسبب بعًضا بعضھم على
استھداف بذلك واستطاعوا واالجتماعیة الیوغسالفیة. االقتصادیة
حیث كونفدرالیا)، اآلن أصبح (الذي الفدرالي الدستوري اإلطار

یسعوا عملًیا أن سمحت لھم (الفیتو) في الرفض حقوقھم الفردیة إن
الجمھوریات مصالح ضد الشخصیة مصالحھم على للحصول

تبعات. أیة من الخوف دون والمقاطعات األخرى

كل جانب من ُیفھم بعد فیما أصبح الفیتو حق أن عجًبا ولیس
المسألة عن نوع النظر حًقا أساسًیا، بغض أنھ فدرالیة على وحدة

شرعیة على خطیرة وكان لذلك نتائج مطروحة. كانت التي
ألن – الوزراء الیوغسالفي مجلس – الفدرالي التنفیذي المجلس

القرار صنع عملیات أصبحت تعتمد على القرار صنع سلطات
ھذه عملت الثمانینیات، نھایة في الجمھوري. المستوى على

مؤیدة یوغسالفیة حكومة أخر حرمان على اإلقلیمیة الترتیبات
من قدرتھا ماركوفیتش أنتي برئاسة الیوغسالفي الفدرالي لالتحاد

ماركوفیتش حكومة تمتع ورغم شرعیة. صفة بأي العمل على
أنھا إال وكرواتیا، وصربیا والھرسك البوسنة في كبیرة بشعبیة
في الجمھوریین الصفوة من منظمة لحملة فریسة سریًعا وقعت

االقتصادي اإلصالح ببرنامج لإلطاحة وكرواتیا وسلوفانیا صربیا
منظمة حملة آخر ھي ھذه كانت الحكومة. تتبناه الذي والسیاسي

كرواتیا مع نفس الجانب تجد نفسھا في فیھا أن صربیا استطاعت
بالحكومة المشتركة إطاحتھم أن بالذكر الجدیر ومن وسلوفانیا.

نفسھ. الدستور لھم التي منحھا باستخدام السلطات تمت الیوغسالفیة
في واقع أنھا بل ُتقتل، لم إن یوغسالفیا یقول أن للمرء ویمكن

قد انتحرت. األمر

القومية العرقية

مقسمة بالفعل أصبحت قد التسعینیات، بدایة في البلد، كانت لقد

هّؤ, [ئوّرً صي _خيدص
ش,ألذ ؤآل ٌ�وإلال دنخب
مئ هّخبخت[ئُّّ ْصخبَّ ةئ
دهمن _جم,جمّ�,إ , صي� _ألَ
[ئ: [كحمحئُّ ألًن مآل [ئألمجل

ؤ�جلْصُّ. ة,ألز
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كانت وسائل والعرقیة، واالقتصادیة اإلقلیمیة المستویات على تماًما
المحلیة التلیفزیون محطات وخاصة – القویة الجمھوریة اإلعالم

الیوغسالفیین لقبول المواطنین "ُتؤِھل" – الیومیة والصحف
تتحدى شرعیة كانت والتي الحائط كتابات تشبھ شعارات سیاسیة

"روح دولتي"، "سلوفانیا كوسوفو"، "جمھوریة كدولة: یوغسالفیا
من عام "ألف صربیة"، أرض على الصرب "جمیع البوسنة"،

فوجفودینیة". و "ھویة الكرواتیة"، الدولة

على تتنافس نماذج كاملة ثالث إلى الشعارات ھذه أدت ما وسرعان
تمثل الواقع في النماذج ھذه كانت في البالد. الدستوریة األزمة حل

النماذج كانت سیادة. ذات مستقلة دوًال إلنشاء مقَّنعة مشروعات
ھي: یوغسالفیا أمام المتاحة

وكرواتیا؛ سلوفانیا اقترحتھ – كونفدرالي اتحاد •
األسود؛ و والجبل صربیا اقترحتھ – فدرالي اتحاد •

والھرسك. – اقترحتھ مقدونیا والبوسنة وسًطا نموذًجا •

عبر عن من أول ھم سلوفانیا كان ممثلو
یوغسالفي، اتحاد كونفدرالي إلنشاء رؤیتھم
غیر إلنشاء "اتحاد فدرالي عرضھم فأصبح

"الكونفدرالي" النموذج باسم معروًفا متماثل"
عندما ١٩٩٠ الثاني من عام النصف في
رفض ھذا تدعمھ. وقد قررت كرواتیا أن

عدد سیطرة بسبب األغلبیة تصویت النموذج
من وبدًال یوغسالفیا، في الصرب السكان

عن باستماتة المعروض النموذج دافع ذلك،
دستور في علیھا المنصوص المصیر تقریر وحقوق اإلجماع مبدأ

من العدید وجود المستند كان ھذا الغریب في واألمر .١٩٧٤
إلى إشارات أیة غیاب مع األوربي أوروبا والمجتمع إلى اإلشارات

یوغسالفیا.

تصور أن أي فكرة على قائًما األسود والجبل الصرب موقف كان
للدولة، كامل تفكك إلى لیقود كان الكونفدرالیة یوغسالفیا عن

والبوسنة كرواتیا في صربي یعیشون ملیوني من أكثر وُیحّول
لذلك قومیة. أقلیة یصبحون فیھ موقف غامض إلى قصًرا والھرسك

التصویت مبادئ على أكد فدرالیة یوغسالفیا إلنشاء عرضھم فإن
عرض لم یأخذ األقلیة. المواطنین ولیس حقوق وحقوق باألغلبیة
واالختالفات التعقیدات الثقافیة اعتباره األسود في والجبل صربیا
مًعا یعیشون الصرب ظل إذا للجمھوریات الیوغسالفیة التاریخیة

دیموقراطیة صیاغة العرض ذلك كلمات صیاغة من -بالرغم
لغیر بمثابة لعنة جعلھ األغلبیة لمبدأ فرضھ أن إال واضحة-

األخرى، مصالح فوق ألمة ممیزة مصالح إلى دعا الصرب. كما
وسلوفانيا. كرواتیا عرض في الحال ھو مثلما

اجلميع موافقة على في احلصول الثالث" "الطريق فشل

وكیرو بیجوفیتش عزت علي ومقدونیا البوسنة رئیسا قدم
الحروب اندالع عشیة الیوغسالفي" "لشعب عرضیھما جلیجوروف

شدید ھذا الوضع وفي .١٩٩١ یونیو في سلوفانیا وكرواتیا في

برنامجھما "كطریق ثالث" یقدما أن المستغرب یكن من التوتر لم
على بناًء یوغسالفیا. لدولة والكونفدرالي الفدرالي بین التصورین
یوغسالفیا" مجتمع مستقبل السیاسي حول "برنامجھما كان ذلك،
وسیادة الجمھوریات سیادة – المزدوجة السیادة فكرة على قائًما

المحددة الوظائف لتلك مشابھة وظائف لدیھ الذي الفدرالي المركز
وتضمن واحدة، تضمن سوًقا المبادئ كانت ھذه .١٩٧٤ دستور في

وتحتفظ بأسرھا، یوغسالفیا في األقلیات وحقوق البشر حقوق
أقرب عرضھم كان الواقع، في مشتركة. ودفاعیة خارجیة بسیاسة

الحق واضح بشكل قصر إنھ وكرواتیا حیث سلوفانیا نموذج إلى
كانت منظمة التي الشعوب تلك على المصیر تقریر القومي في

الشعوب كانت قائمة. فدرالیة یوغسالفیة وحدات إطار بالفعل في
الصرب تضم باألساس (التي الجمھوریة عبر الحدود تعیش التي

البوسنة في الموجودین والكروات والصرب كرواتیا في الموجودین
ستصبح واأللبان) المقدونیین مثل األخرى الجمھوریات أو داخل –

من لكل الكونفدرالي النموذج في الحال ھو كما قومیة، أقلیات
وكرواتیا. سلوفانیا

١٩٩١ عام وفي عام ١٩٩٠ نھایة ففي لذلك
وصلت قد یوغوسالفیا أن الواضح من بات

كان فبینما الدستور. بشأن مسدود طریق إلى
یبدو "الكونفدرالي" والنموذج الثالث" "الخیار

إلى یؤدي الصرب على أنھ طریق للممثلین
"الفدرالیة" یوغسالفیا الجمیع رفض االنفصال،

المركزیة المحتملة. بسبب تھدیداتھا أیًضا
بطرق النھایة في الدستوري المأزق ھذا وانتھى

سلس انتقال حدوث من الممكن الحظ لیس فلسوء دستوریة، غیر
القومیات متعدد لالتحاد الفدرالي سلمي وانفصال الدیموقراطیة نحو
والجمھوري. القومي تقریر المصیر كل من ویتفق یتالقى عندما إال

سلوفانیا في إال الموقف یحدث ھذه السابقة، لم حالة یوغسالفیا في
الدولة. العرقیة في الناحیة تجانًسا من أكثر الجمھوریات بصفتھا
في لیفشل الحزب أحادیة الدولة تفكك یكن لم أخرى، في حاالت
سیؤدي كان ولكنھ فحسب، الدیموقراطي التحول أمام الباب فتح
كان الجغرافي فحیزھا نفسھا. لیوغسالفیا دمویة نھایة إلى أیضًا
ضیق على فھم عرقي ھویاتھا تؤسس بین دول صغیرة سیقسم

الجمعیة الحقوق أنھا على المواطنة حقوق ترى التي للقومیة األفق
المجتمع. فرد في لكل ولیست حقوًقا تمنح عرقیة معینة، لجماعة

من أجل املستقبل دروس

كان یوغسالفیا؟ تجربة من نتعلمھا أن یمكن التي الدروس ھي ما
في الفدرالي حدث لالتحاد الذي طرحھ للدمار یمكن الذي الحل

في والھرسك یتمثل البوسنة اندلعت في التي یوغسالفیا والحرب
والھرسك، البوسنة بین الفدرالي االتحاد آخر، ھو اتحاد إنشاء
السلطة تقاسم أشكل من معین لشكل الدولي المجتمع وفرض

من للعدید بالنسبة یبدو ذلك كان وكوسوفو. مقدونیا حكومة في
ولكن البنزین فوقھا، بإلقاء النار إطفاء محاولة الیوغسالفیین مثل

المجتمع أدرك فقد النار. من شيء ما إلنقاذ وقت ھناك الزال ربما

[كححلة إلحت[ ألرإل]ْ
[ئألإل,ٌُّ ل [ئخبجمرًختٍ
حبجمرًختٌُّ ن٤ د�جلة
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الفدرالیة شخصیتھا تكن لم یوغسالفیا مشكلة في النھایة أن الدولي
التي وتقالیدھا السلطوي ھیكلھا السیاسي ولكن العرقیة تعددیتھا أو

یوغسالفیا مشكالت حل كان فقد وبذلك الدیموقراطیة. على تقوم ال
السیاسي النظام تحریر وھو المتناول – أال في دائًما الماضي في

لیوغسالفیا السابقة بالنسبة الدیموقراطیة. بالصبغة وصبغھ الفدرالي
أمام زالت سانحة الفرصة ال تكون أن ولكننا نأمل فات األوان،

مقدونیا. ودولة والھرسك البوسنة دولة

العرقي الصراع إلدارة كأداة استخدمت قد أن الفدرالیة رغم
یمكن مدى أي إلى مؤكًدا لیس القومیات، متعددة الدول في

األخرى واألشكال القومیات متعددة الفدرالیة االتحادات تطبیق
تزال ال المنطقة. وربما في والسیاسیة اإلقلیمیة من الالمركزیة

الدولي الدعم رغم المنطقة، في مستقبل بدون الفدرالیة االتحادات
أساس مبادئ على مقدونیا ودولة والھرسك البوسنة الحالي لدولة
العاثرة التبعات أحد العرقیة. المجتمعات بین والتسویة الفدرالیة
الكامل الرفض كانت السابقة یوغسالفیا اندلعت في التي للحرب

اللیبرالي للنموذج فقط لیس السابقة یوغسالفیا في الشعب قبل من
لالمركزیة اعتداًال األكثر لألشكال أیًضا ولكن الفدرالي لالتحاد

كرواتیا في األخیرة االنتخابات أن ویبدو اإلقلیمیة والسیاسیة.
األحزاب والزالت االدعاء، ھذا تؤید وصربیا والھرسك والبوسنة
بدیًال تمثل تظل وبذلك السكان عدد من كبیرة نسبة تجذب القومیة

المنطقة. في الدیموقراطیة لألحزاب قوًیا

اجلديدة؟ الفدرالية االقتراحات ستنجح هل

تختلف مدى أي وھو "إلى أال المسألة؛ بھذه آخر مرتبط سؤال ثمة

آخر مكان أي وفي والھرسك البوسنة في الموجودة المؤسسات
یوغسالفیا في قائمة كانت التي المؤسسات تلك عن المنطقة في

اتفاقیة في محدد كما ھو في البوسنة الھیكل الفدرالي إن السابقة؟"
نوفمبر/تشرین ٢١ في أوھایو بوالیة دایتون في أبرمت التي السالم

الذي من الھیكل بالمخاطر محفوف بشكل ١٩٩٥، یقترب الثاني
واحد واضح اختالف وجود یوغسالفیا السابقة مع في كان موجوًدا
المؤسسات الرسمیة للدیموقراطیة على وھو التأكید البلیغ أال – فقط

ھذا على األمر ظل إذا االشتراكیة. ولیس على مبادئ اللیبرالیة
اإلقلیمیة الترتیبات في األخیرة التجربة تنجح لن عندئذ الحال،

تنجح ال الفدرالیة قد التجارب ھذه أن كما البوسنة والھرسك، في
وأفغانستان مقدونیا مثل العرقیات متعددة األخرى الدول في أیًضا
البوسنة والھرسك في حالًیا تجري التي الالمركزیة إن والعراق.
تظل تسمح للعرقیة بأن فھي وبذلك اإلقلیمي، المستوى تتعدى ال

في الدولة. ودون المواطن لھویة أھمیة األكثر الواحدة الصفة
األشكال المحلیة متزامن على وتأكید لھذه المناطق كاملة المركزیة
الناتج أن یكون المحتمل من المدني، المجتمع الذاتي وتنمیة للحكم

أن یتمثل المقصود یمكن غیر والناتج عكس المرغوب فیھ. ھو
المفترض من التي العرقیة على المؤسسات تعدي من المزید في

تحولت إلى التي القومیات متعددة للدول دیموقراطیة أنھا مؤسسات
رجعة بال – تضیع سوف یحدث ذلك، وما إن حدیًثا. الدیموقراطیة
في الدول التعددیة إلدارة وعادلة صحیحة كأداة الفدرالیة سمعة –

الدول. تلك لسكان بالنسبة القومیات متعددة


