
 76دراسات                                                                       الفدرالية
 

1 

 

 

 ممخص الكتاب

 ةـدراليـالف

 الفكرة وتداعيات تطبيقيا في الوطن العربي
 

أبرز أشكال ، وليذا يحسن بنا أن نبدأ بمقدمة نمخص بيا (1)الفدراليةمفيوم الكتاب  تناول ىذاي
الشةةعب واليمةةيم والحكومةةة والعناصةةر التةةي تعةةد مةةن مكوناتيةةا ك ،التةةاري كمةةا تطةةورت عبةةر الدولةةة 
 ووظيفتيةةةةا الدولةةةةةا لمفيةةةةوم ، والنظريةةةةات الفمسةةةةفية التةةةةي يةةةةدمت تصةةةةور  ف الةةةةدولياالعتةةةةراو  والسةةةةيادة
 ونظرية العقد االجتماعي. ،ونظرية القوة ،الثيويراطية ةكالنظري
مبراطورية لمدينة ودولة المرت الدولة بعدة مراحل، يذكر الكتاب منيا دولة القبيمة ودولة القد 
، لينتقةةل 1441فةي أوروبةا عةام  "الياتفوسةة"ظيورىةا بمعاىةدة إلة  الدولةة القوميةة التةةي ارتةبط  وصةوال  

 بعدىا لمحديث عن أنواع الدولة من بسيطة ومركبة.
التي سيقت  مبرراتاليتحدث الكتاب بعد تمك المقدمة عن دوافع نشوء االتحادات بشكٍل عام و و 

والثقافية والرغبة فةي  منيا الشعور بالتقارب والدوافع السياسية وااليتصاديةو ، لتبرير تمك االتحادات
 ت.اتجاوز سمبيات مركزية الدولة في مجاالت سن القوانين وتفادي تمركز السمطة والتفرد بالقرار 

درالي يركةةةز مةةةن بينيةةةا عمةةة  الفةةةن كةةةان ا  و يشةةةير الكتةةةاب إلةةة  وجةةةود عةةةدة أشةةةكال ل تحةةةادات، و 
مع احتفاظ  اا موحد  خارجي   و اتحادات لتكتسب تمثي   درالي تتحد دول أففي االتحاد الف .والكونفدرالي

الواليةةةات المتحةةةدة تعةةةد و  .بخصوصةةةية داخميةةةة يحةةةددىا الدسةةةتور المتفةةة  عميةةةودولةةةة أو اتحةةةاد كةةةل 
وجةةود ورغةم ذلةك فةةلن الكتةاب يمفةت النظةر إلة   .عمة  ىةذا النةةوع مةن االتحةاد ا بةارز  األمريكيةة مثةاال  

 يةاانفصةمت الواليةات المنيةوية في وأخةر  ،حاالت انقمبت فيو الدولة االتحاديةة إلة  بسةيطة مركزيةة
 . ومسارات أخر أخذت أشكاال  ، وثالثة ابعي   درالي عن بعييااتحاد ففي 

لعةل درالي إال أن الكتةاب يككةد وجةود عةدد مةن الثوةرات والعيةوب، وبالرغم من مزايا االتحاد الف
س طائفيةةة أو   النزعةةات عمةة  أسةةيوترسةة ،يفةةتا المجةةال الزدواج السةةمطةيةةد  االتحةةاد أنمةةن أبرزىةةا 

 فةي جيةة، تعارض بين توجيات االتحاد يو ذلك منيكدي إل . ىذا ناىيك عما يدعريية أو مناطقية
 .في جية أخر  فيو كثروتوجيات طرف أو أ
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حيةث أما االتحاد الكونفدرالي فتكون مجاالت االتحاد فيو محدودة يائمة عم  مصالا مشةتركة 
كما أنو دولة جديدة،    ىذا االتحاد  ينشأ بناء  عمف ؛تمتمك الدول المنيوية تحتو خصوصية أكبر

 أو بتحولو إل  اتحاد فدرالي. ،ينتيي بانتياء سبب وجودهيد 
الكتةاب دور الفدراليةة فةي تحقية  المصةالا العميةا لمةدول العربيةة أو مةن فصل الثاني ويتناول ال

ا أمةةر  يعةةد دولةةة  22  ن االتحةةاد فةةي ظةةل تةةوزع العةةرب عمةةأاليةةرار بيةةا، حيةةث يشةةير الكتةةاب إلةة  
في  افدرالية يد يحمل في طياتو أطماع  أنو يقرر بأن تقسيم الكيانات القائمة إل  دول  غير، اإيجابي  

زيادة تشرذم تمك الدول وحرمانيا من استثمار ثرواتيا، إال أن ذلك ال ينفي يرورة توزيع شيء من 
 الص حيات لإلدارات المحمية في الدول القائمة والتخفيف من تمركز السمطة.

لرجةوع إلة  اراء أنصةار النظةام وير  الكتاب بعد استعراض تاري  نشةوء االتحةادات الفدراليةة وا
ويد أثبتت جدارتيا في كثير من الحاالت، إال أنو  ،، أن لمفدرالية إيجابيات ال يمكن إنكارىادراليالف

يعتبةةر أن األنظمةةةة الفدراليةةةة تمتعةةت بخصةةةائص بنيويةةةة تشةةكمت فةةةي ظةةةروف مختمفةةة تمامةةةا ، حيةةةث 
باليةةافة إلةة  كةةون السةةمطات  ،والرغبةةة فةةي المحافظةةة عمييةةا ،ووجةةود أسةةبابيا ،الحاجةةة إلةة  الوحةةدة

 ستند إل  سمطة يانونية أو دستورية مستقمة.تكل إيميم سكولة عن الم
أن الدولةةة الفدراليةةة ىةةي نتةةاج الجمةةع بةةين الوحةةدة والتنةةوع أو التةةوازن بةةين إلةة  ويخمةةص الكتةةاب 

 اا سةمبي  يةو يخمةص إلة  كةون الفدراليةة خيةار  تعبيةر الكتةاب، وبنةاء  عمحسةب يو  الجذب ويو  الطرد 
 .دراليمنيا في بوتقة اتحاد ف دال إذا كان يرمي إل  جمع تمك الدول أو عدفي حالة الدول العربية إ

الكتةةةاب يعةةةيش فةةةي عصةةةر االتحةةةادات الكبيةةةرة والمندمجةةةة، أمةةةا المزيةةةد مةةةن  كمةةةا يشةةةيرالعةةةالم إذ إن 
فيةو فةي حقيقةة األمةر العةائ  األبةرز أمةام اتحةاد  الية داخل الكيانات القائمةة أصة   النزعات االنفص

 ة بأي شكل من األشكال.الدول العربي
الكتاب أن الحل األنجع ألزمات الدول العربية وتفشي الطائفية والجيوية فييا ىو المزيد  وير 

مةةن االتحةةاد، ولكةةن عمةة  أسةةس صةةحيحة ومتوازنةةة وراسةةخة تمنةةع تحولةةو إلةة  سةةبب لإليةةرار فةةي 
المصالا الفئوية التي يد بالمصالا الوطنية العامة أو بفيما يتصل المستقبل القريب أو البعيد سواء  

 تقود الناس إل  "الكفر بالفدرالية" بتعبير الكتاب.
 ،أما فصل الكتةاب الثالةث فةيمخص مةا سةب  مةن مفيةوم الفدراليةة ونماذجيةا المعاصةرة والقديمةة

في ىذا الطار يتم تناول فرص و  .وفرص تطبيقيا في الدول العربية بما ليا وما عمييا من مخاطر
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دراليات كةةالعرا  والةةيمن ديث حةةول تحوليةةا إلةة  فةةحةالةةدول العربيةةة التةةي يةةدور الة فةةي تطبية  الفدراليةة
 وليبيا وسوريا، مع دراسة محاوالت الوحدة السابقة وتقييميا وفرصيا المستقبمية.

 

 

 
 


