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 المناطق الفيدرالية   إنشاء معايير  :  ٦ملف الموضوعات  
 

 
رالي تتوزع فيه السلطة السياسية في الدولة على عدة مستويات على  يين والخبراء إلى تطبيق نظام فيدمن األكاديم  العديدينظر  
األمد  لحل    واعدة أداةأنه   هناك    اللغويةو/أو    والدينية  والثقافية  العرقية  للنزاعاتطويل  أن  إال  في مجتمعات غير متجانسة. 
المثالية  حول  ا  كبير  ا  خالف يتخذه  التي  الهيكلية  أن  الفيد  ايجب  الغرضرالي  النظام  هذا  إلى  وللوصول  خاص  .  ثير  يبشكل 

المعايير أن  التي    التساؤل حول  إنشاء  يجب  في  ) حكومية  وحداتت عتمد  المثالدون وطنية   ( قاليماألأو    والياتال  على سبيل 
 جداال  حادا . 

 
مناهضة للعرقية،  الفيدرالية  ال:  الخاصة بها  مع اإليجابيات والسلبيات  واليات النماذج مختلفة إلنشاء  أربعة  يلي    فيما   نعرضو
وال فيدرالية  الة،  قليمياإلفيدرالية  ال األ  .قليميةاإلعرقية  الفيدرالية  العرقية  هذه  جانب  األ إلى  نماذج  نماط  هناك  األربعة،  ساسية 

غير  فيدر أساس  الية  على  المناطقيمبنية  على  إو  االنتماء  المحليةنما  أو  )"الفيدرالية    المجتمعات  الفيدرالية  " الشخصية" 
 ح حقوق حكم ذاتي معينة لمنطقة محددة وإنما لفئة مجتمعية )مثل حق االستقاللية الثقافية(.حيث ال ت من ،المجتمعية"(

 
 

 لفيدرالية المناهضة للعرقية ا .١
 

نحو يؤدي  على  الحدود،    يتمثل بترسيمرئيسي  إلى تحقيق هدف    األقاليم/الوالياتتسعى الفيدرالية المناهضة للعرقية أثناء إنشاء  
 طنيةدون وحكومية  غلبية في أي وحدة  من تشكيل أمنع األقليات  وبالتالي  ركزة جغرافيا ،  ميات العرقية المتاألقل"  تقسيم" إلى  

   ألقليات العرقية.ادى وقدرة التعبئة السياسية لالسلطة السياسية  وتحجيم
 

، لكن هناك ممارسات تتبع  قاطع صف بفيدرالية مناهضة للعرقية بشكل  وال توجد على أرض الواقع أية فيدرالية، يمكن أن ت
حيث يمكن وصف ترسيم حدود الدوائر االنتخابية في عدة واليات    )أو البلديات(.الواليات  للعرقية خالل إنشاء    ا  مناهض  ا  منطق

 يناألمريكي   تشكيل  حال دون   تم تشكيل هذه الدوائر على نحو    فقد للعرقية،    مناهضأنه  ب  في الواليات المتحدة األمريكيةجنوبية  
ز أفضل  وتعد مدينة نيو أورلينات القرن العشرين.  نيواستمر ذلك حتى ثماني   في أي دائرة انتخابية  من أصول أفريقية أغلبية

  عليه أٌلغيتبناء  و  ،١٩٨٠في عام    من سكانها   ئةبالم  ٥٥فقد كان األمريكيون من أصول أفريقية يشكلون نسبة    ،مثال على ذلك
 . فكانت النتيجةمحيطة بهاالمناطق  الكل دائرة    إلى  توض م  المدينة إلى دائرتين انتخابيتينق سمت  الدوائر االنتخابية القديمة و

األمريكيون  شكل    انتخابيتيندائرتين   نسبة  فيهما  أفريقية  أصول  السكان.   ئةبالم  ٪٤٤و  ئةبالم  ٣٠من  نظام  ضمن  وقد    من 
االستقرار في المجتمعات  وي عد حفظ  ،  في الكونغرس  مصالح مدينة نيو أورلينزلنواب بيض    استمرار تمثيلاألغلبية  االنتخاب ب

 التي تتسم بالتعددية العرقية الحجة الوحيدة التي يمكن استخدامها لتبرير أساليب كهذه.
 

ذات الوقت  كبيرهناك    ه في  الحجج    عدد  هذامن  كان  إذ الالنموذج.    لرفض  إذا  السؤال عما   ات ذ  والياتإنشاء  بد من طرح 
  إذ   السيطرة على األقلية/ األقليات هي الهدف من ذلك،كون  ، عندما ت أمرا  مجديا    في دول متعددة األعراقسياسية  صالحيات  
باإلضافة إلى الشكوك المتعلقة بمدى   قد يحقق هذا الهدف بفعالية أكبر.األغلبية العرقية    تحكمهنظام مركزي وحدوي  أن إقامة  

في جوهرها ذات  يرا  فإن الفيدرالية المناهضة للعرقية هي  وأخ  عرقية مع الديمقراطيات الليبرالية.توافق الفيدرالية المناهضة لل
 عدة أقليات( عرقية.   يمنة أغلبية عرقية على أقلية )أو، فهي تهدف في نهاية المطاف إلى هطبيعة عرقية

 
 

 فيدرالية اإلقليمية . ال٢
 
المتجانسة المناطق  هو تقسيم    األقاليم/والياتالالحديث عن الفيدرالية اإلقليمية، عندما يكون الهدف الرئيسي من إنشاء    جريي

مختلطة قدر  حكومية  إنشاء وحدات    بشكل حتمي  يعنيإال أن هذا ال    .األصغرحكومية  الوحدات  ال  أعداد كبيرة من  عرقيا  إلى
ت نسبة  فيها  تتساوى  المختلفة مثيل  اإلمكان  العرقية  يهدف  و  الجماعات  أكبر  إنما  العرق    االنقساماتتفعيل  إلى  بدرجة  داخل 

  تجري بدرجة أعلى ضمن   ةالسياسي  النزعاتبجعل    أن تساهم المتجانسةمناطق العرقية  المتعمدة لل  تجزئةالهذه  ل  ي راد.  الواحد
العرقية   أن  الجماعات  من  بدال   الوطني  دون  المستوى  وعلى  المستوى الواحدة  على  المختلفة  العرقية  الجماعات  بين  تجري 

  الغير مبنية على خطوط من الخالفات الصغيرة    عدد كبيربالسعي إلى تحقيقه ألن التعامل مع    جديرا  األمر  ويعد هذا    الوطني
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على سبيل )  التي تجري على المستوى الوطني  ذات األساس العرقيالعميقة  مع الخالفات    من التعاملأسهل    ع العرقيةالصد
 عرقية(. بين أغلبية عرقية وأقلية  نزاعالمثال 

 
. لقد كانت نيجيريا عند استقاللها مكونة من على أرض الواقع   نموذج اإلقليمي للفيدراليةللقرب  األالدولة    الحاليةتعد نيجيريا  

الجم  أقاليم  ةثالث ددت بشكل رئيسي على أساس  العرقية الثالثاح  وجماعة    االيجبوجماعة  جماعة الهاوسا والفوالني و  :عات 
الرغم من عدم وجود تجانس عرقي في  على و .نذاكآ متأثرا  جدا  بالفيدرالية العرقيةوبالتالي كان نظام نيجيريا السياسي  اباليور
كان لثالثة األساسية،  إلى جانب األعراق افي البالد  من الجماعات األثنية األخرى    العديد  ووجودالثالثة    األقاليممن    إقليمأي  

مبنية   في خمسينيات القرن العشرين أن تكونالسياسية في نيجيريا    النزعات  كادت  .إقليم  هناك أغلبية عرقية واضحة في كل
كل    . هددةالثالث  قاليم األ  من خاللتجلت    تيالوواليوربا،    وااليجبوالهوسا والفالني  بين    على خطوط الصدع العرقيةبالكامل  

ترسيم  إعادة  على    إجراءات لم تقتصر  اتخاذأهلية دموية، أدت إلى    ، لتنتهي هذه التهديدات بحربمرارا    باالنفصالمنهم    إقليم
 ٣٦يريا تضم  أصبحت نيج  وهكذا  .أصغرحكومية  إلى وحدات  الموجودة    األقاليمحسب وإنما إلى إعادة تقسيم  ف  األقاليمحدود  
على واليات طابع التباين العرقي بشدة  يغلب    ، واضحةعرقية  تتسم بعض هذه الواليات بأغلبية    وبينما.  ١٩٩٦منذ عام    والية

الهوسا   إنشاء الواليات هو عدم امتالك أي من األعراق الثالثة األساسيةالمعتمد عند  ،  األهملقد كان المعيار      كثيرة أخرى.
تعد مبنية لم  السياسية في البالد  نزاعات  ال  نأب  تأثير ذلك  جلىقد ت و،  واليوربا ما يطلق عليه "وطن" عرقي  وااليجبووالفالني  

الثاألخطوط الصدع بين  على   البالد  الثةعراق األساسية  السياسيةكل منها    التي كان و ،  في  السلطة  لقد  .  إقليمه  ضمن   يحتكر 
السياسية    توجهت الالخالفات  هيكلة  إعادة  فأكثر    والياتبعد  عرقية  النزاعخطوط    إلىأكثر  االغير  مثل  االجتماعية   لطبقة، 

   استقرار البالد.بساهم بشكل ملحوظ األمر الذي والعقيدة،  واالنتماء الحزبي
 

مغريات   على الدوام  إنشاء واليات جديدة  عملية، حيث تقدم  مشاكلال  من  العديدالنموذج من الفيدرالية اإلقليمية    ولكن رافق هذا
لتطالب   بهالألقليات  بإقامة والية خاصة  اإلنشاء  بدورها  الحديثة  الواليات  عام  في  في  الواليات  بلغ عدد  بعد    ١٩٦٧. حيث 

  هذه الواليات  من  عدد كبيراعتماد    لكن.  في الوقت الحالي  والية  ٣٦  ليصل إلى  رتفع عددها، واوالية  ١٢  األولى  هيكلةالإعادة  
المستوى االقتصادي واإلداري محدود أو يكاد يكون معدومين  ثثالالـستة وال الدولة  بشدة    هي تعتمدو  ا  على الذات على  على 

وفي هذا السياق تتوارد   في بعض الحاالت.  هذه الواليات٪ من ميزانية  ٩٠المركزية، حيث تشكل مساعدات الدولة المركزية  
المالية.  آبين حين و المساعدات  حكومة محلية أمر مكلف   ٣٦  على   أن اإلنفاقكما  خر أخبار عن فضائح فساد مرتبطة بهذه 

 الوظائف الحكومية الشاغرة.  ي توزيعفالمحسوبية شبكات  دور يعززوفي الوقت ذاته  ،للغاية
 
 

 الفيدرالية العرقية . ٣
 
  الفيدرالية جميع األنظمة الفئة  وتشمل هذه، ةة الفيدرالية العرقيالحاسمة لتنظيم الدولة في حال سمةإلى عرق معين ال االنتماء ديع

أي   homelandبه، أي ما يسمى بـ  ا  خاص  ا  إقليمأو    والية  األعراق  عرق من أهم    تمنح كل  ، التياألعراقمتعددة  الدول  في ال
   العرقي. االنتماءبناء عليه يتم ترسيم حدود الواليات في الفيدرالية العرقية على أساس و"الوطن" العرقي. 

 
إلنشاء  التبرير عرقي   واليات  النظري  أساس  ومنطقي: على  واضح  ال  حيث  تعليل  المتعددة   فئات تحصل  الدول  في  العرقية 

.  واليتهاالشؤون الثقافية في  التعليم، اللغة، الديانة وبمجاالت سياسية مثل  التحكم    يمكنهاومن الحكم الذاتي  قدر  األعراق على  
الطريقة يمكن العرقية بمراعاة  بشكل خاص    وبهذه  المصيرمزيد من  مطالب األقليات   الفئات هذا يجعل    .االستقاللية وتقرير 

معينة   الحتياجاتواالستجابة بشكل مالئم    حياة اليومية بنفسهالل النواحي األساسية  الخاصة باتخاذ القرارات    قادرة على العرقية  
بنقلها  الصالحيات    التخلي عن مركزيةعلى أساس عرقي، بأن    القائمةيزعم مؤيدو هذا النوع من الفيدرالية  .  خاصة بواليتها

سياسية في  المضامين  الذات  نزاعات  العلى أساس عرقي يضعف  دون وطني م حدد  الدولة المركزية إلى مستوى  مستوى    من
  .التبعيةاألقليات العرقية حجة  الدول المتعددة األعراق، ألنه يسلب 

 
ومثال    .عدد النماذج الناجحة  يفوق بكثيرالتي أخفقت  العرقية  إلى أن عدد الفيدراليات   نالفيدرالية العرقية يشيرو يلكن معارض
ذلك   الغربيةال  الفاشلة   تجربةالوتشيكوسلوفاكيا  والسابقة  يوغسالفيا  على  الهند  جزر  للفيدرالية  تو.  تحاد  الوحيدة  النماذج  جد 
مقراطي ومستقبل النموذج يثيوبيا غير دإثيوبيا وجمهورية البوسنة والهرسك، علما  بأن الحكم في  إفي  حاليا     الخالصة  العرقية

 الية العرقية: لفيدرلالفيدرالي في البوسنة غير معروف. يمكن تلخيص ثالث نقاط انتقاد رئيسية 
 

ا خلق  إن  بهدف  للحدود  الواضح  نظر    والياتلترسيم  وجهات  أساس  العادة    عرقيةعلى  في  الواقعيخفق  أرض  ألن  على   ،
ترسيم   . وفي أغلب الحاالت يؤدي يمكن تعرفيها بوضوحمناطق  في  بشكل مركز  ال تعيش  في أغلب األحيان  األعراق المختلفة  

 والياتعلى سبيل المثال إنشاء    أردناإذا    دون وطني.حكومي  قليات جديدة على مستوى  أ  إلى خلق  الحدود على أساس عرقي



 
 

5 

جغ الشيعة  عن  السنة  تفصل  العراق  علينافرافيا ،  في  يكون  المحتملة  في    سوف  السيناريوهات  ليست أقلية  عيش  ت ق بُّل  جميع 
للعرق    بضئيلة تضم    ينتالمعرفين  تالجديد  الواليتين  تاكلفي    المغايرتابعة  التي  البلدان  في  حتى  عرقي.  أساس  نسبيا  على 

مت عرقية  فإن  مجماعات  بلجيكيا  مثل  جغرافيا   " ركزة  ممكن،  التامالفصل  غير  في  و"  الحضرية  خاصة  والمراكز  العاصمة 
   بالتباين العرقي.فيها غالبا  يتسم السكان حيث  األخرى

 
الفيدرالية    الثانية  االنتقادنقطة    تتعلق العرقي وبطريقة عمل  انتقاد   فهناك.  التي ترافقها  العملية  التداعياتالمبنية على االنتماء 
القياديةالت حف ز    "األوطان" العرقية  بأن  نتيجتها  تكون  .نزاعات السياسيةلالكثير من ا  إلضفاء الصبغة العرقية على  شخصيات 

 أكثر  من خالل مواقف  على بعضها البعض  ت زايد الواحد أن    عملية مزايدة عرقية، تحاول فيها الجماعات المختلفة داخل العرق 
، وبالتالي فإن إيجاد حلول توافقية بين الجماعات العرقية المختلفة على مستوى الدولة المركزية يصبح  للتسويات ا  ورفض  ا  تشدد

   .نزاعاتو/ أو  ا  سياسي ا  لتكون النتيجة جمود ،شبه مستحيلأمرا  صعبا  بل 
 

 اإلقليمية حكومة العلى سبيل المثال  )  المؤسساتيةالموارد ت تيح    النقطة األخيرة واألهم في انتقاد الفيدرالية العرقية. إلى  هذا  ينقلنا  
 بمصداقية باالنفصال تهديدالإمكانية الفيدرالية العرقية  والياتل تحكم بالمجاالت السياسية المركزية(الداري واإلجهاز وال ذاتيةال

كأمثلة سلبية، حيث كانت هذه    وتشيكوسلوفاكيايوغسالفيا  يتكرر في هذا السياق ذكر االتحاد السوفيتي و  .عند نشوب الخالفات
 .فيها األعضاء دولالالبلدان الثالثة فيدراليات مبنية على أساس عرقي، تفككت في تسعينيات القرن العشرين بسبب انفصال 

 
 

 قليمية اإلعرقية الفيدرالية ال .٤
 

تتسم أنظمة   .سبانيا وكنداإوصفها بالعرقية الواضحة وال باإلقليمية، مثل الهند و  نظمة الفيدرالية التي ال يمكنتوجد بعض األ 
وطنا  عرقيا     جغرافيا    التي تعيش متمركزةاألقلية/ األقليات    في هذا النموذج  ت منحهذه البالد بخاصيات إقليمية وأ خرى عرقية.   

العرق األغلبية  توزع  بينما  العرقية،  الفيدرالية  لنموذج  الموفقا   ال  عدديا    هيمنةية  بأنالمختلفة.    والياتعلى    النتماء ا  صحيح 
مكونات    ا  هام  ا  مكونيعد  العرقي   األسلوب  النظام  من  هذا  اتباع  السمةه  ولكنعند  يعتبر  الفيدرالي    يوزع  .حاسمةال  ال  النظام 
الهندية  الهندي،   باللغة  المتحدثة  السكانية  األغلبية  المثال  سبيل  على  الوطنية  دون  اللغوية  بالهويات  بشدة  تسع   علىالمتأثر 

اإلجمالي   )العدد  اتحادية  األوالية(.    ٢٩واليات  األغلبية  كندا  في  تتوزع  تسعنجلوفونية  كما  على  باإلنجليزية(  من   )الناطقة 
بناء الحجة األساسية لإن    كيبك.بوطن خاص بها في    )الناطقة بالفرنسية(  ونيةتتمتع األقلية الفرانكوفرة، بينما  العش  المقاطعات

حكومية دون دة  وحوهي  "  رئيسية  ةعرقي  والية"   أيcore ethnic region بـيدعى    ماإقامة  دولة فيدرالية عرقية هي تجنب  
فرصة  دول متعددة األعراق  ال األنظمة الفيدرالية في    تمتلكوبالفعل    . األعراقوطنية متجانسة ألغلبية الشعب في دولة متعددة  

البالد على واليات مختلفة أكبر جماعة عرقية في  يتم توزيع  للبقاء، عندما  هذا األسلوب    .أكبر  اتباع  ن في وقت  هدفييحقق 
الحد من مساعي الهيمنة داخل  مما يؤدي إلى  الجماعة العرقية المهيمنة،  الداخلية ضمن  النزاعات العرقية  خطوط  واحد: تفعيل  
 شعور هذهعرقي، علما  بأن  األقليات بحكم ذاتي على أساس    ة مطالب  أمام  التنازل  إلى  في الوقت ذاتهو  القومياتدولة متعددة  

األقليات قبل    األقلية/  من  أقل  ل  ةوحدم  كتلةبالتهديد  العرقية  عليه ألغلبية  هو  اتحدت  مما  العرقية    لو  األغلبية    واليةفي  هذه 
 .ةواحد
 
أمر مشكوك به، باإلضافة إلى وجود  دون وطنية مختلفة  حكومية  وحدات    بتقسيمها إلى  في بلد ماقبول األغلبية العرقية    لكن

لكي    لألغلبية العرقية اإلقليمية    إيجاد حوافز للنخب  يجب  إجراء هذا التوزيع.  هجبيمكن بموالتي    األساسعالمة استفهام حول  
المثال  )  كهذا  ا  نموذج  تدعم سبيل  الخام  الب  التحكمعلى  مصادرومواد  من  نفس  (.الضرائب  غيرها  الوقت  إنشاء    فإن   ه في 

العرقية"   بلألقليات  "األوطان  في  ذاتها  المشاكل  مرتبط  تحدث  العرقية،التي  مشكلة  الفيدراليات  تبقى    واردمال  ريتوف  حيث 
 . أيضا   في النظم العرقية اإلقليمية غير محلولة النفصال محتملية اتمؤسسال
 
 

 ختامية   . مالحظات٥
 

اصة لمختلف  الخ البيئات /سياقاتال إطارفي إيجابيات وسلبيات النماذج  بين موازنةال، يجب أن تتم مثالينظام فيدرالي ال يوجد 
  التياالستراتيجيات واألهداف  توقف بشدة على  يوطنية  دون  وحدات حكومية  تبني خيارات معينة عند إنشاء    حيث أن البلدان.  
، من خالل حماية  واليةحول الشكل الصحيح لتشكيل ال  الخالفاتالحد من شدة أحيانا   يمكن  في البالد.  األطراف الفاعلة    تعتمدها
البلدياتالالدستور   األقليات.    ستقاللية  لألقليات ضمن  الحماية  تأمين  وبذلك  قد  أيضا   للسياق  المجدي  ووفقا   من    إقرار يكون 
، النزاعما بعد  أجواء  . في  بشكل سلميالحدود والدمج    إزاحةبتغيير الحدود اإلقليمية إلتاحة عمليات  خاصة    دستورية  تسوية
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تمتع ت  تأسيس أوطان عرقيةإلى    الجماعات المختلفة  تنظرمن الثقة بين األعراق المختلفة، غالبا  ما    قدر قليل التي يسودها حتما   
الجدير    بارزة  ذاتيحكم  بحقوق   الوحيد  الخيار  أنه  حمايةتحقيقه  ل  بالسعيعلى  أجل  أمنة    هويتها  من  حياة  )سالمة وضمان 
 االنفصال المحتملة. لمساعي  قاعدة مؤسساتية يوفرقد ـ كما سبق شرحه ـ   ذلك  إال أن .الجسد(

 
تفادي   أجل  مرحلة  مستقبلية  ال  النزعاتومن  في  االهتمام  تركيز  اليجب  أ(  سؤالين  على   والياتإنشاء  أن  :  يجب    يكونهل 

اال  والياتلل دحق  المشروع  بند  هأن  مأقراطيا   ويمنفصال  إدخال  المجدي  الدستور  من  االنفصال  في  كيف  يمنع  ب(    ينبغي ؟ 
   بها؟ ةخاص  واليةالتي تطالب بمع األقليات التعامل على المستوى دون الوطني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -النهاية  -
 


