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 أن تشملها؟الفيدرالية التي ينبغي للدولة ألاقاليم ما عدد 
 

 نيكول توبرفاين
 

 الفيدرالية:
ل األقاليم خو  في الدولة الفيدرالية ت  فالحق المكفول دستوريا لمحكم الذاتي والحكم المشترك. عمى أنيا يمكن تعريف الفيدرالية  

بالصبلحيات والموارد البلزمة التخاذ قراراتيا بنفسيا بشأن قضايا معينة ولتنفيذ القرارات التي اتخذتيا )الحكم الذاتي(، وكذلك 
-لمبرلمان عمى سبيل المثال من خبلل التمثيل في الغرفة الثانية  –ة بالمشاركة في صنع القرار عمى مستوى الدولة المركزي

)الحكم المشترك(. ويكفل الدستور الحق في الحكم الذاتي والحكم المشترك حرصا  – االستشاري؛ مجمس العمومالمجمس  -
العديد  تدفعاألسباب التي عمى بناء حالة من االستقرار والشفافية، وكذلك لتجنب القيام بالتغييرات من جانب واحد. وتختمف 

العامة لمبمد  رالية أداة لتحقيق التوازن بين المصالحتبن ي الفيدرالية، إذ يتمثل أحد ىذه األسباب في كون الفيدإلى من البمدان 
الفدرالية لرفع مستوى الكفاءة  استخداميمكن كما . مختمفة في البمدأو األمة مع المصالح الخاصة بمناطق أو مجموعات 

لديمقراطية عمى عدة لتعزيز اكذلك ، و مفيوم زيادة االنتاج لخفض الكمفة االقتصاديةوالفعالية في أداء الدولة بما يتماشى مع 
 مستويات ولتعزيز التكامل بين مختمف الفئات أو المناطق داخل الدولة.

 
 :العددالمعايير و  –األقاليم  تشكيل

ر األكثر إثارة لمجدل، إذ و األم منعند أي نقاش حول تطبيق الفيدرالية عادة ما تكون قضية العدد والحدود الخاصة باألقاليم 
ستفيد تس تياألطراف ال –تباعًا لذلك  –شكل سكان اإلقميم و تس تييحدد األطراف ال األمر األقاليم في نياية تشكيلأن 

داخل الدولة.  العامة ىاألقاليم تأثير ىام عمى ميزان القو  تشكيلكما أن ل 1بشكل مباشر من الحكم الذاتي والحكم المشترك،
ن تضع في دائرة الضوء المصالح المختمفة والرؤى المتباينة حول الببلد، األقاليم أ تشكيليمكن كذلك لممناقشات بشأن و 

عمى عدد  –في نياية األمر  –األقاليم و  تشكيلفي وىذا من شأنو أيضا أن يؤثر عمى المعايير المقترحة والمستخدمة 
ل  التركيز سينصب عمى قدرة إن ج  . فعمى سبيل المثال إذا تم إعطاء األولوية لتعزيز الكفاءة والفعالية فالناتجة األقاليم

بين  اإلندماجالفيدرالية لتعزيز  تستخدماألقاليم، وفي معظم الحاالت ينتج عن ىذا عدد محدود من األقاليم، أما إذا ا  
مختمف المناطق والفئات فقد تسيطر عمى النقاش بعض المعايير مثل اليوية اإلقميمية واألنماط السكانية الموجودة مسبقًا، إذ 

"األقاليم الخاصة بيا". أما إذا كان الحصول عمى أن المناطق والمجموعات التي لدييا الوعي بوجودىا ستميل إلى طمب 
ما إذا كانت  مسألةىو الغرض الرئيسي من الفيدرالية فسيعتمد ذلك عمى  المفيوم الذاتي لدى األشخاص حول ىويتيمتعديل 

 أو صغير من األقاليم.قضية اليوية سوف تؤدي إلى تشكيل عدد كبير 
 

 األقاليم:عدد كبير من 
ترجم إلى طمب تشكيل العديد من األقاليم، داخل البمد يمكن أن ي   الحريصة عمى ىويتياإن وجود العديد من المجموعات 

معينة بأنيا لن يمكنيا االستفادة من الفيدرالية ما لم يكن لدييا  ةأن يول د الخوف لدى مجموع تشكيلويمكن لمنقاش حول ال
إقميميا الخاص وأغمبية داخل اإلقميم وأن حقوقيا يمكن أن تيضم إذا كانت مجرد أقمية في اإلقميم، وىذا يمكن أن يؤدي إلى 

متعارضة حول مساحات مطالب بعممية ديناميكية تطالب كل فئة فييا بإقميميا الخاص وقد تسبب في بعض األحيان 
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 األقالٌم داخل السٌاسٌة المناصب لملء الالزمة األغلبٌة للحصول على الفرص أفضل الدٌهاألطراف التً  ٌحدد األقالٌم ترسٌم فإن بمعنى آخر  

 .السٌاسٌة المؤسسات فً القرارات ائجنت تحدٌدلو
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نظر لمغاية، وي   ممكن أو قد يكون مكمفاً  إدارتيا أمرًا غيرأراضي األقاليم. كما أن وجود العديد من األقاليم الصغيرة قد يجعل 
إليو في بعض األحيان عمى أنو أمر متعارض مع المصمحة الوطنية العميا، وتتمثل الحجج المعارضة لوجود األقاليم الكثيرة 

 ساسية في مسائل الكفاءة والفعالية.بصورة أ
 

 األقاليم:عدد صغير من 
ىويات إقميمية قوية أو إذا كان ىناك اثنين أو ثبلث من المجموعات العرقية الرئيسية، ففي ىذه الحالة بالذات قد  عند وجود

وعة في حالة مقاومة ضد ىذه المنطقة أو المجم مثل تقوم منطقة أو مجموعة كبيرة بطمب لتشكيل إقميم خاص، وربما تكون
نظر من الممكن أن ي  فمحاوالت تقسيميا إلى أقاليم مختمفة وخاصة إذا كانت لدييا تجارب/إدراك بالتيميش في وقت سابق، 

إلى أن اليدف من إنشاء عدة أقاليم داخل المنطقة أو في نطاق حدودىا ينطوي عمى إضعاف نفوذىم وىويتيم. ولكن ىناك 
المعارضة لتشكيل أقاليم قميمة جدا، وتتعمق ىذه الحجج أساسا بقضية تماسك ووحدة الببلد وتنشأ أحيانا أيضا بعض الحجج 

 نتيجة لديناميكيات سياسية.
 

 من األقاليم: صغيرتشكيل عدد 
ر في ما يمي سينصب التركيز عمى مسألة تشكيل عدد قميل من األقاليم، فمن ناحية المبدأ لدى البمدان الحرية في إختيا

"، رادة الشعب ىي مناط سمطة الحكومة( من اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان، "إن إ3)21ووفقا لممادة  ا،كيفية تنظيم أنفسي
كما أن القانون الدولي ينص  عمى توجييات محدودة جدا حول كيفية تشكيل األقاليم. وفي ما يمي أيضا ستتم اإلشارة إلى 

مة لميمن ولكنيا يمكن أن تبي ن ما ألتزمت بو البمدان األخرى، إذ يبدو أن الوثائق بعض الوثائق الدولية التي ليست ممز 
إحداث الدولية تفترض بأن الوحدات الحكومية البلمركزية )األقاليم( موجودة ومقبولة بالفعل، وتتعمق األحكام فييا أساسا ب

 .األقاليم حدودتغييرات عند ترسيم 
 يشمل الميثاق األوروبي لمحكم الذاتي المحمي أحد المواد بشأن  ت السكان المحميين.يتطمب القانون الدولي احترام رغبا

تغيير الحدود، ووفقا ليذه المادة "ال يجوز إجراء تغييرات في حدود السمطة المحمية دون تشاور مسبق مع المجتمعات 
وعمى الرغم من أن صياغة ىذه المادة تمت  2المحمية المعنية، ربما عن طريق االستفتاء إذا سمحت التشريعات بذلك".

بأسموب عام لمغاية وغير محدد إال أنيا تشير إلى الحاجة إلى بعض الدعم الديمقراطي إلحداث التغييرات في الحدود، 
 أو بمعنى آخر إلى اآلليات التي تكفل التعبير عن رغبات السكان عند ترسيم الحدود.

 تتعامل بعض  األقاليم بما من شأنه التقميل من إمكانية الحكم الذاتي.تحديد  غيال ينب هيشير القانون الدولي إلى أن
المواد التشريعية الواردة في الوثائق الدولية مع الحدود بحسب الدوائر االنتخابية، إال أن القضايا المتعمقة بالحدود بين 

مع ذلك ففي كثير من الحاالت تعد  األقاليم إلى حد ما، و  مع بعضيا األقاليم والحدود بين الدوائر االنتخابية تختمف
أيضا بمثابة الدوائر االنتخابية بحيث تكون حدود اإلقميم متطابقة مع حدود الدوائر االنتخابية الخاصة بو، وليذا يبدو 

ية في من الممكن أيضا تبرير إستخدام بعض المواد التشريعية المتعمقة بحدود الدوائر االنتخابية بمثابة النقاط المرجع
 Framework Convention forاتفاقية إطار العمل لحماية األقميات القومية )عمومًا فتحديد الحدود بين األقاليم. 

the Protection of National Minorities تحظر بشكل صريح إجراء أي تعديبلت  16في المادة  1994( لعام
ناء عمى ىذا ال ينبغي رسم الحدود بما من شأنو التقميل من وب 3عمى الحدود لغرض تمييع أو استبعاد تمثيل األقميات،

                                                 
2
 .1 المادة ،5891 أكتوبر 51 ،المحلً الذاتً للحكم األوروبً المٌثاق  

3
ٌّن (Lund Recommendations) لوند توصٌات فإن على نفس المنوالو    حدود رسم عند" أنه 51 مقالمالحظة ر فً تفسٌريال الجزء فً تب

 ..." القرار صنع هٌئات فً تمثٌلها ضمان بغٌة القومٌة األقلٌات ومصالح هموم االعتبار فً تؤخذ أن ٌنبغً االنتخابٌة الدوائر
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أو مجموعة الاألقمية / الحجة فإن مصالح مع ىذه  ياً إمكانية الحكم الذاتي لؤلقميات / المجموعات / المناطق، وتمش  
 م الحدود.يرستاإلقميمية ينبغي أن تؤخذ في االعتبار عند  المصالح

أن  –أم ال  سواء كان ممزماً  –يمكن لمقانون الدولي  العممية.حول يقتصر القانون الدولي أساسا عمى تقديم المشورة 
يعمل بمثابة المرجع لكنو يترك نطاقا واسعا من الحرية التنظيمية لكل دولة، فمن بين العديد من األمور ال يوجد فيو إال 

وعدد األقاليم التي يمكن تشكيميا، كما أنو أيضا يقترح معايير معينة لعممية  ةستخدمممعايير الالإجابات محدودة حول 
االتفاق بشأن تشكيل األقاليم، فبقدر اإلمكان يجب أن تكون ىذه العمميات تشاركية لكي تتمكن من األخذ في الحسبان 

ي عمى سبيل المثال من خبلل لمصالح المختمفة ويجب أن تتضمن آلية لضمان الشرعية الديمقراطية لترسيم الحدود، أا
 استفتاء أو إجراءات ديمقراطية أخرى )بما في ذلك اإلجراء الرامي إلى تبن ي دستور خاص(.

كذلك فبل تقدم الدروس المستفادة من التجارب الدولية سوى بعض التوجييات  الدروس المستفادة من التجارب المقارنة.
 ا.المحدودة بشأن معايير تشكيل األقاليم وعددى

 
 .حدود األقاليم،  رسيملقد استخدمت الدول مجموعة متنوعة من المعايير لت الخبرة الدولية بشأن معايير تشكيل األقاليم

ج تحولت الوحدات الموجودة من قبل إلى أقاليم. ادمنالفيدرالية التي جاءت إلى الوجود عن طريق اإل ففي جميع الدول
حل الحقة كما حدث عمى سبيل المثال في ألمانيا. واستخدمت البمدان األخرى الكن ىذا ال يستبعد تعديل الحدود في مر 

مجموعة متنوعة من المعايير، بما في ذلك القدرات واليياكل اإلدارية القائمة والجغرافيا والتاريخ واليوية، حتى أن بعض 
 أو إثيوبيا. سويسرا أو اليند  فيمثبل ،الدساتير تنص عمى إجراءات خاصة بتغيير حدود األقاليم

 .إقميمين تحتوي عمىما منيا يختمف عدد األقاليم في الدول الفيدرالية اختبلفا كبيرا،  الخبرة الدولية بشأن عدد األقاليم 
)في روسيا( )انظر المرفقات(، إذ ال توجد قاعدة عامة حول العدد  إقميماً  81 منيا ما تحوي)في البوسنة واليرسك( و 
الما كان مقبوال لدى طياية األمر من المحتمل أن يكون أي عدد وأي ترسيم لمحدود مناسبا المثالي لؤلقاليم، ففي ن

. ومع ذلك ثم ة قاعدة عامة مؤكدة مفادىا أن السكان عمى النحو الذي تم عميو، بما في ذلك األغمبية واألقميات
% من 50ضم أحد األقاليم أكثر من  المشاكل يمكن أن تنشأ عندما ال يكون ىناك سوى اثنين أو ثبلثة أقاليم أو إذا

من واقع التجارب الفاشمة عمى الفيدرالية في بعض الدول مثل  استنباطياالسكان، وىذه القاعدة المؤكدة تم 
 جنوب السودان(. -تشيكوسموفاكيا، وصربيا والجبل األسود، وسينيجامبيا والسودان )السودان 

  في الوقت الحاضر ال توجد إال دولتان فيدراليتان قائمتان حتى اآلن  .أقاليم ثالثةالقميمين أو اإلالدول الفيدرالية ذات
وىما البوسنة واليرسك، وسانت كيتس ونيفيس. ويرى الكثيرون أن البوسنة واليرسك عبارة  –عمى أساس إقميمين فقط 

ل المجتمع  عن اتحاد ىش لمغاية ويفتقر جدًا إلى الفعالية من الناحية العممية، ويعتمد بقاؤه بشكل رئيسي عمى تدخ 
. ويرى رونالد فك اإلرتباطالدولي. أما سانت كيتس ونيفيس فيي عبارة عن دولة فيدرالية صغيرة تناقش حاليا قضية 

المكون من اتحاد ثبلث جزر باعتبارىا أقاليم ليس إال اتحاد من الظاىر ألنو  أرخبيل جزر القمرواتس بأن إتحاد 
ضافة إلى ىشاشة الدولة نفسيا في جزر القمر، فكما قال روالند واتس: "عمى ىذا باإل 4،يحوي بعض العناصر اليجينة

الرغم من وجود اليدف ... لتحقيق الوحدة مع قدر من الحكم الذاتي لكل جزيرة فإن الدولة الفيدرالية تعاني من وجود 
 5رار عموما".الحركات االنفصالية والعديد من االنقبلبات العسكرية العنيفة وعدم االستق

  من إجمالي عدد السكان. "لطالما عاشت ىذه الدول 50الدول الفيدرالية التي فييا أحد األقاليم يضم أكثر من %
أحد الوحدات/األقاليم أكثر من نصف سكان الدولة الفيدرالية، مما  ضم تالفيدرالية في حالة شد وجذب السيما إذا 

                                                 
4
 .8119 ،مونتلاير ،كوٌنز-ماكغٌل جامعة مطبعة ،الثالثة الطبعه الفدرالٌة، األنظمة مقارنة رونالد، واتس  

5
 .15 ،8119 ،مونتلاير ،كوٌنز-ماكغٌل جامعة مطبعة ،الثالثة الطبعه الفدرالٌة، األنظمة مقارنة رونالد، واتس 
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من  –يشمل  لمفيدرالية وىذا الصنف من بين األصناف األخرى 6الستقرار."يشكل في كل الحاالت تقريبا مصدرا لعدم ا
جميع الدول الفيدرالية ذات اإلقميمين، ففي حالة الدول ذات اإلقميمين عادة ما يكون أحد اإلقميمين أكبر من  –جديد 

 عمى اآلخر ليماقاأل% من السكان. وىناك عدد كبير من األمثمة عمى ىيمنة أحد 50اآلخر وبالتالي يضم أكثر من 
جامايكا )اتحاد جزر اليند الغربية( وشرق باكستان قبل االنفصال  ما حدث فيتوترات خطيرة، مثم نشوب مما أدى إلى

وروسيا أثناء اتحاد الجميوريات االشتراكية السوفياتية وجميورية التشيك ضمن تشيكوسموفاكيا وصربيا ضمن صربيا 
لة سانت كيتس ونيفيس واإلتحاد الفيدرالي لمبوسنة والكروات في البوسنة واليرسك والجبل األسود وسانت كيتس في حا

 ميكرونيزيا. ضمنوالتشووك 
 .التوترات في الدول الفيدرالية المكونة من إقميمين أو ثبلثة وكذلك  نشوبثم ة بعض الحجج بشأن النزعة نحو  الحجج

ىذه الحجج أساسا رتبط % من إجمالي عدد السكان، وت50في الدول الفيدرالية التي يضم فييا أحد األقاليم أكثر من 
 بميزان القوى و تأثيره عمى عمميات الحوكمة.

o لفيدرالية تحقيق التوازن بين المصالح العامة لمبمد وبين من المفترض عمى المؤسسات السياسية داخل الدولة ا
مصالح األقاليم المختمفة، وكما طرح رونالد واتس فإن "قدرة المؤسسات الفيدرالية عمى توليد بعض الشعور 

ة جدا ففي الدول الفيدرالية ذات األقاليم القميم 7باإلجماع اإليجابي لآلراء تعد أمرًا حيويًا الستمرارىا في العمل".
التي فييا فروق شاسعة في عدد سكان تفشل المؤسسات في المركز غالبا في توليد مثل ىذا األقاليم  ذات أو

أحد األقاليم، دى ل ةيجابي، بل في أكثر األحيان تؤدي عمميات الحوكمة ىذه إلى الشعور بالعزلاالاإلجماع 
 دوى استمرار الدولة الفيدرالية.التشكيك في جبومع مرور الوقت قد يبدأ ىذا اإلقميم المعزول 

o  مشتركة، فاستنادا إلى ىذا المبدأ يتعين عمى الالتحدي الرئيسي لمدولة الفيدرالية بمبدأ السيادة يرتبط
في االعتبار عند صنع القرار المركزي، وفي قد أ خذت أن مصالح األقاليم بضمن أن تالمؤسسات في المركز 

من األقاليم يمكن أن يؤدي ىذا إلى آثار غير مرغوب فييا. في العادة  جداً  الدول الفيدرالية ذات العدد القميل
الغرفة األولى فيو تمث ل الشعب بشكل  ،يكون ضمان وجود السيادة المشتركة من خبلل برلمان ذي غرفتين

قرارات التي عمى ال –كحد أدنى  –لؤلقاليم المختمفة في الدولة الفيدرالية، ويجب  )الغرفة الثانية( عام واألخرى
ر عبر ىذين المجمسين في البرلمان. أما في حالة الدولة مر  تعتبر حيوية لؤلقاليم في الدولة الفيدرالية أن ت  

% من سكان الدولة الفيدرالية وبالتالي فمن 50سيضم أكثر من  اإلقميمين الفيدرالية ذات اإلقميمين فإن أحد
والسيما إذا كانت األحزاب السياسية مبنية بشكل غير مباشر  غرفة األولىباألغمبية داخل ال المرجح أن يحض  

في المقام األول عمى أساس إقميمي، وفي حال شعر أعضاء البرلمان الممثمين لئلقميم بالقمق حيال قرارات 
 غرفة الثانية. وبالنسبة لمغرفة األولىمعينة فيمكنيم توقيف صدور القرارات من خبلل جمسات التصويت في ال

إلقميم إما أن تكون لديو أيضا أغمبية )عمى أساس الثقل في التمثيل( والتي في واقع الحال تبطل فاعمية فيذا ا
التمثيل الخاص باإلقميم اآلخر وىكذا تول د شعورًا باإلحباط داخل اإلقميم اآلخر من الدولة الفيدرالية، أو أن 

غرفة التصويت داخل المن الجمود عند حالة يكون لدى اإلقميمين عدد متساو من المقاعد مما قد يؤدي إلى 
أو كان لئلقميم اآلخر  الثانية الغرفةأقمية داخل ب ممثَّبل. أما إذا كان اإلقميم الذي لديو عدد السكان أكثر الثانية

 الثانية الغرفةو  األولى الغرفةبين  تظير حالة الجمودحق النقض في حالة القرارات الحيوية فمن المحتمل أن 
رلمان. وفي جميع الحاالت ثم ة خطر في أن تتحول عممية صنع القرار إلى مفاوضات غير منتيية في الب
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ييدد أحدىما اآلخر عمى الدوام بتوقيف القرارات. ففي حالة الدولة الفيدرالية ثنائية القطب إذ  ،بين اإلقميمين
 يمكن لمبدأ الحكم المشترك أن يزيد من االنقسامات بدال من تميينيا.

o  ال يمكن  –السكان لكل إقميم  حجمبحسب  -حالة وجود ثبلثة أقاليم فإن الديناميكيات ستتغير قميبل ألنو في
، ومع ذلك ال تزال ىناك بشكل غير مباشر األولى الغرفةباألغمبية في  إلقميم واحد أن يحض  بالضرورة 

بسيولة إلى مبدأ إقميمين ضد اإلقميم ، فالسياسة قد تتحول الثانية الغرفةمخاطر تبن ي سياسة المواجية داخل 
 الثالث )أي اثنان ضد واحد(.

o  األولى الغرفةفي الدول الفيدرالية ذات أقاليم أكثر ثم ة ديناميكيات مختمفة ألن االئتبلفات بين األقاليم في 
يمكن تجنب لمقضايا المطروحة، ومن خبلل تغيير التحالفات واألغمبيات  يمكن أن تتغير تبعاً  الثانية الغرفةو 

 التباينات القوية في التصويت.
o  في حالة الدول الفيدرالية ثنائية القطب يمكن لمبدأ السيادة المشتركة أن يسيم في خمق ديناميكية سمبية، فيو

مما يقو ض فاعمية الدولة الفيدرالية أو أن يقود إلى عزل اإلقميم األكبر أو  إلى الجمود المستمرإما أن يؤدي 
من خبلل مبدأ الحكم  –إمتمكت األقاليم بالفعل فمقد أكثر عرضة لمرضوخ لسمطة اآلخر.  األصغر أييما

ذا ن ظر إلى الدولة  مؤسسات –الذاتي  سياسية خاصة بيا ونمت خبراتيا الخاصة بسمطات صنع القرار، وا 
بالتشكيك في  الفيدرالية عمى أنيا غير فعالة أو أنيا تسعى إلى حماية مصالح خاصة فقد تتول د اإلغراءات

 جدوى استمرار وجود الدولة الفيدرالية.
 

عند وجود مطالب قوية لعمل ترتيبات ثنائية القطب ففي ىذه الحالة بالذات يكون السؤال الذي يطرح نفسو ىو  البدائل.
 مضي قدما".ال ية"كيف
  اخبير الدستور ياشغمثل  –فالبعض( يYashGhai )–  أنواع التنظيم، مثل وضع أقترح أن يتم اختيار نوع آخر من

بدال من الفيدرالية الكاممة. )وبغض النظر عن نوع  8(Federacyالترتيبات لمحكم الذاتي أو تبن ي منيجية الفدرلة )
 تسمية النظام عمى أنو فيدرالي(. –ألسباب سياسية  –النظام الذي يتم تبن يو فبل يزال من الممكن 

 وال إلى الشعور  الجمودل إلى ترتيبات الحكم المشترك التي ال تؤدي إلى وتشمل الخيارات األخرى المحاولة لمتوص
ليشمل أطراف أخرى بجانب األقاليم، أو  الثانية الغرفةباإلحباط لدى أحد األقاليم، مثبًل من خبلل توسيع التمثيل في 

في قيام أحد  الخطر متمثبلً  بتشجيع األحزاب عمى العمل تحت مظم ة وطنية بدال من األحزاب اإلقميمية. ومع ذلك يبقى
 بإعتبار مثل ىذه الترتيبات كمحاولة لمحد من نفوذه السياسي. –أو األحزاب السياسية  –األقاليم 

  أما البديل الثالث فيو السعي لتشكيل عدد أكبر من األقاليم، إال أن ىذا النيج أيضا ليس من السيل تقب مو بالضرورة
 القوى.ففي مثل ىذه الحالة سيتوجب عمى النظام العام إحداث توازن في  لدى جميع األطراف المعنية، وكذلك

 
ىناك بعض القضايا التي قد تساعد عمى قبول ترسيمات  كيف يمكن تميين مسألة الحدود؟ وكيف يمكن تقميل المخاطر؟

 الحدود حتى لو لم تكن متطابقة تماما مع الرغبات، عمى سبيل المثال:
 

                                                 
8
 ولكن أكبر، سٌاسً نظامب أصغر وحدات أو وحدة بطر التً فٌها ٌتم السٌاسٌة الترتٌبات إلى...  مصطلحال ٌشٌر: "(Federacy) الفدرلة  

 الو كبر،األ ةوحدال حكومةفً  األدنى الحد دورها إلى لكن ٌتقلصو ستقاللٌة،اال تظل محتفظة بحد كبٌر من صغراأل وحدات/الوحدةال
 جامعة مطبعة ،ة الثالثةالطبع الفدرالٌة، األنظمة مقارنة رونالد واتس، ."المتبادل االتفاق طرٌق عن إال بٌنهما العالقة حل ٌمكن

 .51 ،8119 مونتلاير ،زكوٌنز-ماكغٌل



 

 7 

  إن احتماالت تغيير الحدود في المستقبل قد تؤدي إلى طمأنة الناس بأنيم إذا شعروا  التغيير.إمكانيات إحداث
باإلستياء الشديد من الوضع الحالي لؤلقاليم فيمكنيم تغيير الحدود أو دمج األقاليم أو تقسيم األقاليم وفق اإلجراءات 

تخاذ القرار. وفي بعض الحاالت يكون من األسيل عمى الديمقراطية، فاإلجراءات الديمقراطية تعطي لمناس القدرة عمى ا
االتفاق عمى حدود معينة، ويمكن أن يتم تشكيل اإلجراء بحرص شديد مقارنة ب معي ن السياسيين االتفاق عمى إجراء

 بحيث يؤخذ في اإلعتبار وجود توازن لممصالح فيو.
 .أن  –عمى سبيل المثال في تقديم الخدمات وفي التعميم  – يمكن إلمكانيات التعاون فيما بين األقاليم المتجاورة التعاون

ن تم تقسيم المنطقة إلى عدة  تعمل عمى طمأنة الناس بقدرتيم عمى الحفاظ عمى اليوية الخاصة بيم وتعزيزىا حتى وا 
 عاون.ويمكن حتى وضع التصورات إلنشاء مؤسسات خاصة لتوفير الشرعية الديمقراطية لمثل ىذا الت 9أقاليم فيدرالية،

 في البرلمان يمكن أن يكون من المفيد "وجود" أكثر من إقميم  الثانية الغرفةولمتمثيل في  في البرلمان. الثانية الغرفة
 واحد ألن مثل ذلك قد يزيد من نسبة التمثيل في ىذه الغرفة.

 .بحرية بين األقاليم أن تعمبل التحرك مسألة الحق في اختيار مكان لمعيش و  ةمسأللقد يكون  حرية التنقل وعدم التمييز
عمى طمأنة الناس بأن حدود األقاليم ليست خطوط تقسيم. وبالمثل فالمساواة في الحقوق لجميع الناس الذين يعيشون 
داخل إقميم معين، والسيما الحقوق السياسية المتساوية، تعمل أيضا عمى طمأنة الناس بأنيم لن يكونوا مواطنين من 

 إلقميم الذي يعيشون فيو.الدرجة الثانية في ا
 .عمى سبيل المثال في اإلدارة والسياسات  –يمكن لمسياسات الرامية لزيادة الشمول في المركز  الشمول في المركز

 أن تعمق روح الوالء الوطني تجاه البمد بأكممو وتقمل من مشاعر اإلىمال والتيميش. –والجيش 
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Interjurassian.) 

 عدد وأنواع األقاليم البمد
  الفيدرالية لدييا أنواع مختمفة من الوحدات المكونة/األقاليم، والكثير من الدول بعض الدولة

التي تدار مركزيا والتي يمكن أن يكون لدييا قاليم واأل الفيدرالية ز بين األقاليمالفيدرالية تمي  
صبلحيات خاصة واسعة وربما تصبح أقاليم في مرحمة من الزمن )انظر عمى سبيل المثال 

 –كما بدأ أصبل في إسبانيا  –كذلك النقاش في كندا أو أستراليا(. ففي العراق فنزويبل، و 
صبح أقاليم تأن  تأن تقرر في أي وقت متى ما أرادلؤلقاليم التي تدار مركزيا يمكن 

 فيدرالية.
 مقاطعة 23 األرجنتين

 منطقة فيدرالية 1
 مناطق( 5)

 أستراليا
 

 واليات 6
 (العاصمةإقميم مركزي ) 1
 )البر الرئيسي( إقميم مركزي   1

 النمسا 
 

 واليات )مقاطعات( 9



 

 8 

 بمجيكا
 

 مناطق 3
 مجتمعات 3

 كيانات 2 البوسنة واليرسك
 منطقة 1

 والية 26 البرازيل
 منطقة فيدرالية 1

 كندا
 

 مقاطعات 10
 أقاليم مركزية  3

 إثيوبيا
 

 واليات أعضاء / الواليات اإلقميمية 9
 مدن بحكم ذاتي 2

 ألمانيا
 

 والية  16
 

 والية 28 اليند
 مركزيةأقاليم  7

 منطقة حكم ذاتي )وحدة فيدرالية( 1 العراق
 محافظة )وحدات المركزية( 18

 والية 13 ماليزيا
 أقاليم اتحادية 3

 المكسيك
 

 والية 31
 منطقة فيدرالية )العاصمة( 1

 نيجيريا
 

 والية 36
 إقميم مركزي  1

 روسيا
Russia 

 تأسيسية: وحدة 83
 جميورية 21
 منطقة )أوببلست( 46
 )كرايات(مركزية أقاليم  9
 حكم ذاتي )أوكروج( مناطق 4
 طق حكم ذاتيامن 1
  مدن فيدرالية 2

 مقاطعات 9 جنوب أفريقيا
 إسبانيا
Spain 

 حكم ذاتي مجتمعات 17
 حكم ذاتي غير متجاورة )تقع عمى الساحل الشمالي لممغرب( مجتمعات 2
 سيادية )قبالة سواحل المغرب(مناطق  3
  اإلمارة 1

 عبارة عن نصف كانتون( 6إقميم )كانتون(، ) 26 سويسرا
 والية 50 الواليات المتحدة األمريكية

 والية فيدرالية )منطقة العاصمة( 1
 (Federacies) مفدرلةمناطق  2



 

 9 

 
 
 
 

 واليات منتسبة 3
 أقاليم لمحكم الذاتي المحمي 3

 األمريكيين األصميينمنطقة لمسكان  130
 والية 23 فنزويبل

 منطقة فيدرالية )عاصمة الدولة( 1
 والية تابعة فيدراليا 1


