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اِء الَمناِطِق الِف�دراِلّ�ة
َ

ُ إ�ش  َمَعاي��
 
K الدولة عH عدة مستBCات  

=L ةMاسMه السلطة السMتتوزع ف KUدراMتطبيق نظام ف Uاء إ _̀ = والخ ينظر العدbد من األdادbمي?<
̀< متجاpسة. إال أن واعدة لحل طBCل األمد   عH أنه أداة K مجتمعات غ

=L ةBCأو اللغtة وMuة والديMة والثقافMاعات العرق = =̀ لل
b Kجب أن يتخذها النظام الفMدراKU للوصول إU هذا الغرض. و{ش}ل خاص  

� حول الهM}لMة المثالMة ال�
�
ا >̀  كب

�
هناك خالفا

K إpشاء وحدات حكومMة
=L عتمد

ُ
ت b Kجب أن 

�̀< ال� ̀< ال�ساؤل حول المعاي دون وطنMة (عH س�Mل المثال الوالbات أو  يث
 .
�
  األقالMم) جداً� حادا

  
المناهضة   الفMدرالMة  بها:  الخاصة  والسلبMات  اإلbجابMات  مع  الوالbات  إلpشاء  مختلفة  نماذج  أر�عة   KHb فMما  ونعرض 

انب هذە األنماط األساسMة األر�عة،  للعرقMة، الفMدرالMة اإلقلMمMة، الفMدرالMة العرقMة والفMدرالMة العرقMة اإلقلMمMة. إU ج
K و£نما عH المجتمعات المحلMة ("الفMدرالMة الشخصMة" أو 

�̀< مبMuة عH أساس االنتماء المناط¤ هناك نماذج فMدرالMة غ
حق   (مثل  مجتمعMة  لفئة  و£نما  محددة  لمنطقة  معينة   K

�ذا§ ح}م  حقوق  منح 
ُ
ت ال  حMث  المجتمعMة")،  "الفMدرالMة 

 ثقافMة). االستقاللMة ال
  
  

 . الف�درال�ة المناهضة للعرق�ة ١
 

سMم الحدود، عH نحو   �̀ ±س° الفMدرالMة المناهضة للعرقMة أثناء إpشاء األقالMمtالوالbات إU تحقيق هدف رئ¬»K يتمثل ب
K أي وحد

=L ةMل أغلبMات من ±شكMمنع األقل KUو�التا ،
�
ة حكومMة  يؤدي إU "تقسMم" األقلMات العرقMة المتمركزة جغرافMا

  دون وطنMة وتحجMم السلطة السMاسMة وقدرة التعبئة السMاسMة لدى األقلMات العرقMة. 
  

ال توجد عH أرض الواقع أbة فMدرالMة، bمكن أن توصف ¸فMدرالMة مناهضة للعرقMة ·ش}ل قاطع، ل¶ن هناك ممارسات  
 للعرقMة خالل إpشاء الوالbات (أو ال¹لدbات). ح

�
 مناهضا

�
K  ت�بع منطقا

=L ةMم حدود الدوائر االنتخابMمكن وصف ترسb ثM
K الوالbات المتحدة األم½BكMة ¸أنه مناهض للعرقMة، فقد تم ±شكMل هذە الدوائر عH نحوº حال دون  

=L ةM�Cات جنbعدة وال
Bن.   K أي دائرة انتخابMة واستمر ذلك ح�� ثمانÀنMات القرن الع¿¾

=L ةMة أغلبMقB½من أصول أف = وتعد مدينة  ±شكMل األم½Bكي?<
أف½BقMة Âش}لون pس¹ة   = أفضل مثال عH ذلك، فقد Ãان األم½Bكيون من أصول  =̀ أورلي K عام   ٥٥نيو 

=L المئة من س}انها¸
= وُضمت إÃ Uل دائرة المناطق ١٩٨٠ = انتخابÀت?< سمت المدينة إU دائرت?<

ُ
لغMت الدوائر االنتخابMة القدbمة وق

È
، و�ناء علMه أ

Mطة بها. ف}انت الن�Mس¹ة المحp ةMقB½كيون من أصول أفB½ش}ل فيهما األم = = انتخابÀت?< ٪ ¸المئة  ٤٤¸المئة و  ٣٠جة دائرت?<
K ال¶ونغرس، وBُعد  

=L = =̀ من الس}ان. وقد ضمن نظام االنتخاب ¸األغلبMة استمرار تمثMل نواب بMض لمصالح مدينة نيو أورلي
K ت�سم ¸التعددbة العرقMة الحجة

�K المجتمعات ال�
=L ب كهذە.  حفظ االستقرارMر أسالB _̀ b Kمكن استخدامها لت

�  الوحMدة ال�
  

̀< من الحجج لرفض هذا النموذج. إذ ال¸د من ط½ح السؤال عما إذا Ãان إpشاء والbات ذات   K الوقت ذاته هناك عدد كب
=L

، عندما تكون السMطرة عH األقلMةt األقلMات KÑ الهدف
�
 مجدbا

�
K دول متعددة األعراق أمرا

=L ةMاسMات سMمن ذلك،    صالح
الشكوك    Uإ ¸اإلضافة   . _̀ Òأ ¸فعالMة  الهدف  هذا  bحقق  قد  العرقMة  األغلبMة  تح}مه  مركزي وحدوي  نظام  إقامة  أن  إذ 
 فإن الفMدرالMة المناهضة للعرقMة  

�
ا >̀ الMة. وأخ _̀ المتعلقة ¸مدى توافق الفMدرالMة المناهضة للعرقMة مع الدbمقراطMات اللي

Mعة عرقMجوهرها ذات طب K
=L KÑ (اتMأقل أقلMة (أو عدة   Hة عMة عرقMمنة أغلبMه Uالمطاف إ نهاbة   K

=L تهدف KÔة، ف
 عرقMة. 

 
 

 . الف�درال�ة اإلقل�م�ة ٢
  

bجري الحدbث عن الفMدرالMة اإلقلMمMة، عندما bكون الهدف الرئ¬»K من إpشاء الوالbاتtاألقالMم هو تقسMم المناطق  
ة من الو  >̀  إU أعداد كب

�
K ·ش}ل حتKÕ إpشاء وحدات حكومMة  المتجاpسة عرقMا

حدات الحكومMة األصغر. إال أن هذا ال bع�=
تفعMل    Uإ  _̀ Òأ ¸درجة  يهدف  و£نما  المختلفة  العرقMة  الجماعات  تمثMل  pس¹ة  فيها  ت�ساوى  اإلم}ان  قدر  مختلطة 

المتجاpسة العرقMة  للمناطق  المتعمدة  التجزئة  لهذە  ُيراد  الواحد.  العرق  داخل  عات  االنقسامات  = =̀ ال ¸جعل  ±ساهم  أن 
  = ب?< تجري  أن  من  ¸دً�   K

الوط�= دون  المستوى   Hوع الواحدة  العرقMة  الجماعات  ضمن   Hأع ¸درجة  تجري  السMاسMة 
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  >̀  ¸الس°K إU تحقMقه ألن التعامل مع عدد كب
�
K وBعد هذا األمر جديرا

الجماعات العرقMة المختلفة عH المستوى الوط�=
  >̀ ة الغ >̀ مبMuة عH خطوط الصدع العرقMة أسهل من التعامل مع الخالفات العمMقة ذات األساس  من الخالفات الصغ

= أغلبMة عرقMة وأقلMة عرقMة).  K (عH س�Mل المثال نزاع ب?<
K تجري عH المستوى الوط�=

�K ال�
�Lالعر  

  
Bا عند استقاللها مكونة   >̀ Bا الحالMة الدولة األقرب للنموذج اإلقلKÕM للفMدرالMة عH أرض الواقع. لقد Ãانت نMج >̀ تعد نMج
K وجماعة االbجبو  

من ثالثة أقالMم ُحددت ·ش}ل رئ¬»K عH أساس الجماعات العرقMة الثالث: جماعة الهاوسا والفوال§=
Mان نظام نÃ KUس  وجماعة اليور�ا و�التاpالرغم من عدم وجود تجا Hة آنذاك. وعMة العرقMدرالMالف  ̧

�
 جدا

�
Bا السMاKÙ متأثرا >̀ ج

الثالثة   ال¹الد إU جانب األعراق   K
=L ة األخرىMuاألث الجماعات  العدbد من  الثالثة ووجود  األقالMم  إقلMم من  K أي 

=L K
�Lعر

ع = =̀ Ã Kل إقلMم. Ãادت ال
=L ة واضحةMة عرقMان هناك أغلبÃ ،ةMن األساسB K خمسÀنMات القرن الع¿¾

=L اB >̀ K نMج
=L ةMاسMات الس

K تجلت من خالل األقالMم  
�K واالbجبو واليور�ا، وال�

= الهوسا والفال§= أن تكون مبMuة ¸الÚامل عH خطوط الصدع العرقMة ب?<
اتخ  Uة، أدت إBCة دمMدات ¸حرب أهلbالتهد لتuتKÔ هذە   ،

�
¸االنفصال مرارا إقلMم منهم  لم  الثالثة. هدد Ãل  اذ إجراءات 

تقتÛ عH إعادة ترسMم حدود األقالMم فحسب و£نما إU إعادة تقسMم األقالMم الموجودة إU وحدات حكومMة أصغر. 
Bا تضم   >̀ . و�Àنما ت�سم ¸عض هذە الوالbات ¸أغلبMة عرقMة واضحة، bغلب  ١٩٩٦والbة منذ عام    ٣٦وهكذا أص¹حت نMج

K ·شدة عH والbات  
�Lات هو عدم امتالك طابع الت¹اين العرbشاء الوالpار األهم، المعتمد عند إMان المعÃ ة أخرى.  لقد >̀ كث

̀< ذلك ¸أن   ، وقد تجH تأث K
�Lه "وطن" عرMطلق علb جبو واليور�ا ماbواال K

أي من األعراق الثالثة األساسMة الهوسا والفال§=
= األعرا K ال¹الد لم تعد مبMuة عH خطوط الصدع ب?<

=L ةMاسMاعات الس = =̀ Ã Kان Ãل منها  ال
�K ال¹الد، وال�

=L ة الثالثةMق األساس
Ǜ إU خطوط   Òفأ Ǜ Òات أbلة الوال{Mة ¸عد إعادة هMاسMمه. لقد توجهت الخالفات السMة ضمن إقلMاسMحتكر السلطة السb

K والعقMدة، األمر الذي ساهم ·ش}ل ملحوظ ¸استق ̀< عرقMة، مثل الط¹قة االجتماعMة واالنتماء الحز§_ اع الغ = =̀   رار ال¹الد.  ال
  

 ول¶ن رافق هذا النموذج من الفMدرالMة اإلقلMمMة العدbد من المشاdل، حMث تقدم عملMة إpشاء والbات جدbدة عH الدوام 
K عام  

=L اتbث ¸لغ عدد الوالMشاء. حpات الحديثة اإلbالوال K
=L ة خاصة بهاbقامة والßات لتطالب ¸دورها بMات لألقلB½مغ

̀< من    ٣٦والbة، وارتفع عددها لMصل إU    ١٢األوU ¸عد إعادة الهM}لة   ١٩٦٧ . ل¶ن اعتماد عدد كب KUالوقت الحا K
=L ةbوال

 وKÑ تعتمد  
�
= عH الذات عH المستوى االقتصادي واإلداري محدود أو b}اد bكون معدوما هذە الوالbات الـستة والثالث?<

K ٩٠·شدة عH الدولة المركBâة، حMث ±ش}ل مساعدات الدولة المركBâة  
=Lعض الحاالت. و¸ K

=L اتbة هذە الوالMان = >̀ ٪ من م
  Hما أن اإلنفاق عÃ .ةMوآخر أخ¹ار عن فضائح فساد مرت¹طة بهذە المساعدات المال = = ح?< حكومة    ٣٦هذا السMاق تتوارد ب?<

K توزBــــع الوظائف الحكومMة الشاغرة. 
=L ةM�Cعزز دور ش¹}ات المحسb الوقت ذاته K

=Lة، وbة أمر م}لف للغاMمحل  
  
  

 . الف�درال�ة العرق�ة ٣
  

K حالة الفMدرالMة العرقMة، و±شمل هذە الفئة جميع األنظمة  
=L م الدولةMالسمة الحاسمة لتنظ = bعد االنتماء إU عرق مع?<

ـ  ̧ÕسÂ ه، أي ما  ̧
�
 خاصا

�
 أو إقلMما

ً
K تمنح Ãل عرق من أهم األعراق والbة

�K الدول المتعددة األعراق، ال�
=L ةMدرالMالفhomeland  

.  أ K
�Lأساس االنتماء العر Hة عMة العرقMدرالMالف K

=L اتbم حدود الوالMه يتم ترسMو�ناء عل . K
�Lي "الوطن" العر  

 
 K
�Lأساس عر Hات عbشاء والpر النظري إلB _̀ K الدول المتعددة   الت

=L ةMث تحصل الفئات العرقMح : K
�تعلMل واضح ومنط¤

K وBمكنها  
�K  األعراق عH قدر من الح}م الذا§

=L ةMانة والشؤون الثقافbم، اللغة، الدMة مثل التعلMاسMالتح}م ¸مجاالت س
 >̀ هذا    .واليتها. و�ــهذە الط½Bقة bمكن ·ش}ل خاص مراعاة مطالب األقلMات العرقMة ¸مBâد من االستقاللMة وتق½Bر المص

ال ¸النواKä األساسMة للحMاة  الخاصة  القرارات  اتخاذ   Hة قادرة عMالعرق الفئات  يومMة بنفسها واالستجا¸ة ·ش}ل  bجعل 
، ¸أن التخKH عن  K

�Lأساس عر Hة القائمة عMدرالMع من الفCدو هذا النBåاجات معينة خاصة بواليتها. يزعم مMمالئم الحت
اعات   = =̀ b Kضعف ال

�Lأساس عر Hُمحدد ع K
مركBâة الصالحMات بنقلها من مستوى الدولة المركBâة إU مستوى دون وط�=

= الس  K الدول المتعددة األعراق، ألنه Âسلب األقلMات العرقMة حجة الت¹عMة. ذات المضام?<
=L ةMاسM 

  
̀< عدد النماذج الناجحة K أخفقت bفوق ¸كث

�ون إU أن عدد الفMدرالMات العرقMة ال� >̀ K الفMدرالMة العرقMة Âش
=æل¶ن معار.  

جزر الهند الغ½�Mة. توجد النماذج الوحMدة    ومثال عH ذلك يوغسالفMا السا¸قة و±شMكوسلوفاMÒا والتج½�ة الفاشلة التحاد 
  Kçمقراbد  >̀ غ إثيM�Cا   K

=L الح}م  ¸أن   
�
علما والهرسك،  البوسنة  وجمهورBة  إثيM�Cا   K

=L  
�
حالMا الخالصة  العرقMة  للفMدرالMة 

̀< معروف. bمكن تلخMص ثالث نقاط انتقاد رئ¬سMة للفMدرالMة العرقMة:  K البوسنة غ
=L KUدراMومستق¹ل النموذج الف  
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K العادة عH أرض الواقع، ألن  
=L خفقb ةMأساس وجهات نظر عرق Hات عbم الواضح للحدود بهدف خلق والMس �̀ إن ال

الحاالت يؤدي   أغلب   K
=Lح. وCتعرفيها بوض bمكن  مناطق   K

=L ان ال تع¬ش ·ش}ل مركزMاألح أغلب   K
=L المختلفة  األعراق 

K إU خلق أقلMات جدbدة عH م
�Lأساس عر Hم الحدود عMشاء  ترسpل المثال إMس� Hإذا أردنا ع . K

ستوى حكوKê دون وط�=
ل ع¬ش   ُّ¹

َ
ق

َ
K جميع السÀنارBوهات المحتملة ت

=L كون عليناb فسوف ،
�
K العراق تفصل السنة عن الشMعة جغرافMا

=L اتbوال
 K
=L �. ح� K

�Lأساس عر Hع = = المعرفت?< = الجدbدت?< Ã Kلتا الواليت?<
=L لة تا¸عة للعرق المغايرMíة ل¬ست ¸ضMتضم  أقل K

� ال¹لدان ال�
Bة   =Ûز الحÒالعاصمة والمرا K

=L ممكن، وخاصة >̀ لجMكMا فإن الفصل "التام" غ  مثل̧ 
î
 جماعات عرقMة متمركزة جغرافMا

�
pس�Mا

  . K
�Lالت¹اين العر¸ 

�
  األخرى حMث ي�سم الس}ان فيها غال¹ا

  
K ترافقها. فهناك  تتعلق نقطة االنتقاد الثانMة ¸ط½Bقة عمل الفMدرالMة المبMuة عH االنتماء ا

�K والتداعMات العملMة ال�
�Lلعر

اعات السMاسMة. تكون  = =̀ ̀< من ال ز الشخصMات القMادbة إلضفاء الص¹غة العرقMة عH ال¶ث
ّ
حف

ُ
انتقاد ¸أن "األوطان" العرقMة ت

زاbد عH ¸عضها ال
ُ
¹عض من خالل  ن�Mجتها عملMة مزاbدة عرقMة، تحاول فيها الجماعات المختلفة داخل العرق الواحد أن ت

= الجماعات العرقMة المختلفة عH مستوى    لل�سBCات، و�التاKU فإن إbجاد حلول توافقMة ب?<
�
 ورفضا

�
Ǜ ±شددا Òمواقف أ

 وt أو نزاعات. 
�
 سMاسMا

�
 ¸ل ش¹ه مستحMل، لتكون الن�Mجة جمودا

�
 صع¹ا

�
  الدولة المركBâة bصبح أمرا

  
K انتق

=L ة واألهم >̀ �يح الموارد المؤسساتMة (عH س�Mل المثال الحكومة  ينقلنا هذا إU النقطة األخ
ُ
اد الفMدرالMة العرقMة. ت

التهدbد   إم}انMة  العرقMة  الفMدرالMة  لوالbات  المركBâة)  السMاسMة  ¸المجاالت  والتح}م  اإلداري  والجهاز  الذاتMة  اإلقلMمMة 
K هذا السMاق ذكر االتحاد 

=L شوب الخالفات. يتكررp ة عندMا    ¸االنفصال ¸مصداقMÒكوسلوفاMا و±شMوغسالفBو K
�السوفي�

Bن  K ±سعيMuات القرن الع¿¾
=L تف}كت ، K

�Lأساس عر Hة عMuات مبMدرالMانت هذە ال¹لدان الثالثة فÃ ثMة، حMأمثلة سلبÃ
  ·سðب انفصال الدول األعضاء فيها. 

 
  

 . الف�درال�ة العرق�ة اإلقل�م�ة ٤
 

K ال bمكن  
�وصفها ¸العرقMة الواضحة وال ¸اإلقلMمMة، مثل الهند و£س¹انMا وكندا. ت�سم توجد ¸عض األنظمة الفMدرالMة ال�

  
�
K تع¬ش متمركزة جغرافMا

�K هذا النموذج األقلMةt األقلMات ال�
=L منح

ُ
خرى عرقMة.  ت

ñ
أنظمة هذە ال¹الد ¸خاصMات إقلMمMة وأ

Mة العرقMنما توزع األغلبÀة، بMة العرقMدرالMلنموذج الف 
�
 وفقا

�
 عرقMا

�
 عH الوالbات المختلفة. صحيح  وطنا

�
ة المهMمنة عددbا

̀_ السمة الحاسمة. يوزع النظام    من مكونات النظام عند ات¹اع هذا األسلوب ول¶نه ال bعت
�
 هاما

�
b Kعد مكونا

�Lأن االنتماء العر¸
 Mة الس}انMل المثال األغلبMس� Hة عMة دون الوطنBCات اللغBCاله اللغة الهندbة  الفMدراKU الهندي، المتأثر ·شدة̧  ة المتحدثة̧ 

  KUة (العدد اإلجماbات اتحادbسع وال± H٢٩ع   Hة) عB = >̀ K كندا األغلبMة األنجلوفونMة (الناطقة ¸اإلنجل
=L ما تتوزعÃ .(ةbوال

K كي¹ك. إن الحجة  
=L بوطن خاص بها (ةMسpالناطقة ¸الفر) ةMة الفرانكوفونMنما تتمتع األقلÀة، ب ±سع من المقاطعات الع¿¾

"والbة عرقMة رئ¬سMة" وKÑ وحدة    أيcore ethnic region اسMة لبناء دولة فMدرالMة عرقMة KÑ تجنب إقامة ما bدò ¸ـاألس
الدول    K

=L ةMدرالMالف تمتلك األنظمة  K دولة متعددة األعراق. و�الفعل 
=L الشعب حكومMة دون وطنMة متجاpسة ألغلبMة 

̀_ لل¹قاء، عندما   Òحقق ات¹اع هذا  متعددة األعراق فرصة أb .ات مختلفةbوال Hال¹الد ع K
=L ةMجماعة عرق _̀ Òــــع أBيتم توز

اعات العرقMة الداخلMة ضمن الجماعة العرقMة المهMمنة، مما يؤدي   = =̀ K وقت واحد: تفعMل خطوط ال
=L = األسلوب هدف?<

K الوقت ذاته إU التنازل أما
=Lات وMمنة داخل دولة متعددة القومMاله Kòالحد من مسا Uإ  K

�م مطال¹ة األقلMات ¸ح}م ذا§
 ¸أن شعور هذە األقلMةt األقلMات ¸التهدbد من ق¹ل كتلة موحدة لألغلبMة العرقMة أقل مما هو علMه  

�
، علما K

�Lأساس عر Hع
K والbة واحدة. 

=L ةMة العرقMلو اتحدت هذە األغلب  
  

K ¸لد ما بتقسMمها إU وحدات حكومMة دون وطن
=L ةMة العرقMل¶ن قبول األغلب  Uة مختلفة أمر مشكوك ¸ه، ¸اإلضافة إM

b Kمكن ¸موج¹ه إجراء هذا التوزBــــع. bجب إbجاد حوافز للنخب اإلقلMمMة لألغلبMة  
�وجود عالمة استفهام حول األساس ال�

K الوقت نفسه  
=L .(ائب =Ûها من مصادر ال >̀  كهذا (عH س�Mل المثال التح}م ¸المواد الخام وغ

�
العرقMة لKó تدعم نموذجا

̀<  فإن   K الفMدرالMات العرقMة، حMث ت¤¹� مش}لة توف
=L تحدث K

�إpشاء "األوطان العرقMة" لألقلMات مرت¹ط ¸المشاdل ذاتها ال�
 .
�
K النظم العرقMة اإلقلMمMة أbضا

=L محلولة >̀  الموارد المؤسساتMة النفصال محتمل غ
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 . مالحظات ختام�ة  ٥
 

، bجب أن تتم الموازنة  KUمثا KUدراMئات الخاصة   ال يوجد نظام فÀالب tاقاتMإطار الس K
=L ات النماذجMات وسلبMجابbإ = ب?<

اتMجMات   �̀ K خMارات معينة عند إpشاء وحدات حكومMة دون وطنMة يتوقف ·شدة عH االس
لمختلف ال¹لدان. حMث أن تب�=

 الحد من شدة الخالفات حول الش 
�
K ال¹الد. bمكن أحMانا

=L تعتمدها األطراف الفاعلة K
�}ل الصحيح ل�شكMل  واألهداف ال�

 للسMاق 
�
= الحماbة لألقلMات ضمن األقلMات. ووفقا  و�ذلك تأم?<

�
الوالbة، من خالل حماbة الدستور الستقاللMة ال¹لدbات أbضا

̀< الحدود اإلقلMمMة إلتاحة عملMات إزاحة الحدود والدمج ·ش}ل   قد bكون من المجدي إقرار ±سBCة دستورBة خاصة بتغي
ما ¸ K أجواء 

=L . KÕالجماعات سل ما تنظر   
�
المختلفة، غال¹ا = األعراق  ب?< الثقة   قدر قلMل من 

�
Â Kسودها حتما

�ال� اع،  = =̀ ال عد 
K ¸ارزة عH أنه الخMار الوحMد الجدير ¸الس°K لتحقMقه من أجل 

�المختلفة إU تأس¬س أوطان عرقMة تتمتع ¸حقوق ح}م ذا§
ذلك  أن  إال  الجسد).  أمنة (سالمة  حMاة  هBCتها وضمان  لمساKò   حماbة  مؤسساتMة  قاعدة  يوفر  قد  ـ  حه  ¾õ ما سبقÃ ـ

  االنفصال المحتملة. 
  

: أ) هل bجب أن bكون   = K مرحلة إpشاء الوالbات عH سؤال?<
=L االهتمام = >̀ عات المستق¹لMة bجب ترك = =̀ ومن أجل تفادي ال

K الدستور bمن
=L أم أنه من المجدي إدخال بند 

�
وع دbموقراطMا K  للوالbات حق االنفصال الم¿¾

=°¹uف يMع االنفصال؟ ب) ك
K تطالب بوالbة خاصة بها؟  

�K مع األقلMات ال�
  التعامل عH المستوى دون الوط�=

  
  
  
  

  -النهاbة  -
  
 

 



 

 

 

 
 
 


