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المقدمة

تنقسسساألمم سساألماليةماىلسسوألم ألمهسساألمأل اسسدألمم سساألماليةماىلسسوألقممألماالىلاسسوألماقا ىلسسوألمااموسسيتأل ملسسدألم دمهىلسسدأل ماا سسدمألم سسيتأل

م كسسىلوأل ها سسدأل وىلس ألأل س ق ألممأل سةمصألماقا ىلسسوألم ة قلسسوألالألياتقسسوأل موسسيتأل أل قسسالأل سسةألماسسسهدألما لة سسوألماقا ىلسسوأليسسمأل س أل
ممألةمصألم ة قلو)أل مم األماليةماىلسوألقممألما نسارألماقسا ثأل ملسدألرا سسةمأل ماقسةمصأل لنسيمأل يقوىلكسدأل ة رسىلد....ألمحبثأل سد طأل ملنسدأل
نسسدأللةمرسسوألألام سسدأل دمهسسوأل رسسقاألمالسسيةماىلدمألقممألما قسسيلألماقسسا ثأل الألتقسسوألماسساأل كسساعألما قسسىلاألمالسسيةم أل سسد األ لمة سسدأل ىلهسسدأل
ألقىألاردثأل ا ثأل ت)ثأل ةهاألمعألمحلي ألثدةألالملةأل سةأل سةتألوساطألمو سدطأل ىلسدظأل سدمألا ألا سداىلاأل يةماىلسوألالألماقسةمصألألقسىأل
اردثألطسد لثأل قسىلاألماارس أل مبنساإلثألمم قسىلاألماسسع)ألا ألألقسىألارسدثأل نسدطقثأل قسىلاألماا سةت)ألم ألمعأل م ساألمحلسدطأل لسيألمعأل
ما قس سىلاألمالسسيةم ألمااوىلسسيألالألماق سةمصألوداىلسسدأل سساألقاسسوألماقسسد األألقسسىألارسسدثأل سسا ثأل سساأل ق سىلاأللاةلر س دعأل ألقسسىألماسسةهاأل سسةألمعأل
ماكساةلأل أل ق س عأل س مألم قسىلاألود سسدألاكسسدألمينسسدوألماقا ىلسسوألماكاةل سوألالألماقسةمصأل ألقسسىألماسسةهاأل سسةألاعأليقىلسسوألماقا ىلسسدمألالألماقسةمصأل
ىلاأل
سساألماقسسةإلأل ماال سسدعأل لقسسيأل اخلسساة مثأل...ألمحبأل أل نسسداامألا سسداىلاأل يةماىلسسوأليدرسساأل ا ىلسسد األحلسسيألم ع)ثأل أل س مألم سةمةألم ق س أل
لاةلر دعألمه ىلووأل ةمةأللر اةأل يةم ألألدظ.أليدألجدوألم ةمةأليد قىلاألالألمهلس ألمايرس اةألم رس ألاقن سدظألمالسيةم ألالألماقسةمصثأل
ل عألماليةماىلوألجسدومألتقاىلسوأل سةمةألماارساألماكساةللألمبي سيأليقسيأل2003ألالملسةأل سةأللا سدألرىلسدةمألمسمألأل ساظألماي اسوألماقةم ىلسوأل
مألدلتأليند هدأليقيأل .2003أل
أل
ألتكسسدلألألق سساألل اسسوألأل قسسيلتألماقا ىلسسدمأل سسةأل ش سسدلدأل ات سسدمألمألار س هدألالألتدةمهسسدأل ل سسدلمألمعأل سسيل دأليد ىل سسدةأل
م مهقسسسدظثألاكسسةألماسسي طأل قسسيلتألماقا ىلسسدمألتكسساعألألةرسسوأليشسسكدألال س ألاي ىلسسدةألم ألالألوداسسوألألقىلهسسدألألسسةألماي قةمطىلسسوثأل و س أل
مأل ند هسسدألاق اسسياألمالسسيةم ألاسسةأل كسساعألألدت س دألةسسدأل سسةألما ل سستألالألوداسسوألرقسساأل ةي هسسدأل سسةألمر س أل امألسسيأل مدةرسسدمألمان سسدظأل
ماي قةمطثأل اندألالأل د وألماليةماىل مألماسا ىل ىلوأل ماىلاهسي ىلوألرساأللاىلسدألألقسىألقاسو.أل داي قةمطىلسوألتقسعتألماشسقاةأليدم سدعأل تاقسيأل
شدألةألماقققألما دةمىلوأل ةألمر امقألمم اىألألقىألممرقاأل ممهقاىلوألألقىألمململة وثأل هبس ألمارة قسوألت مسامأل ق ساألا سدأل ألسوأل

لىلايىلوألريألممهل دطأل هاألألةألل اسوأللنسيمألةهساألم ساألل قىلسوأل يثسوأليدالةمهسسىلوأللسدمهامأللم سدأل شسقة عأليسدماشأل ماققسقأل سةأل
تسق ألممهقاىلوألم يثوأليد جنقىلع وألالألل ا هاثألل دألامههأليداةهاأل ةألمعألم شدلدأل دألتماتأل د وألالأليقوىلكدأليمألماامااعأل أل
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أل
ماليمهيةتألم ألاعأل جالأل رد دألما قااأل ما ن ىلاألماي قةمطىلوأل ثأل سدألوسدطألل عألتشس ثأل تل ستأليقوىلكسدأل ساأل سدألم قسيمألماىلسهأل
ماقي وأليمألما شىلوأل ماسقا دضألالألل اوألتشىلكارقا يلىلدألمااألمتا تألم عألجعومأل ةألما دة خ .أل
ه سسةأل ملن سسدأل س س مألمه سسارألم ش سسدلدأل ماق سسد دمألما سساأل مجه سستأل و سسيتألمم سسوألماسا س سسة وألي هي سسيألم مهقس سسدظأل ما شس س ثأل
ما ل تثأل لىلاأل مجهتأل

ألمم وألتقوألما ي دمأل تغقاتألألقىلهدثأل دألتماتأل د وأل عل ةتأل أل اي أل ندضأل دأل س ةألماققسقأل

مماشأل ةألم س قادألألقىأل وي دأل لىلد د .أل
ألتق سسةألمهساموثألما شسسديهأليسسمألما سسة مأل ألا سساطألما وسةتم)ألالألرا سسةمأل ماقسةمصألألقسسىألما نسسارألماقسسا ثأل سس ثأليسسدأل
مص)أل
قسسداألمااقسسيمعأل سسةألألقسسي ألم ر س يشألمارسسد لثأل يسسمألما تس س دمهتأل ماكدثااىلسسوألالألرا س سةمأل يسسمألماش سىلقوأل ماسسسنوألالألماق سة أل
ل دأل قاألمااقيمعألالألمتاعأل ندطقأللدمهتألم أل دألتماتأليس ةتألاق سةمألدمأل محلسة إلألم قىل ىلسوأل ا ةيسدألماغةيىلسوألالألمان ساألمم طأل سةأل
ماقسسةعألماقشسسة ةأل ماشسسةصألمم رس ألالألمان سساألماملسسداأل سسةألمهلس ألماقسسةعأل وس أل ا نسسدأل س م)ثألل سسدألاعألمااقسسي ةأل ق س معأل سسةألمااقسسيمعأل
ماغنىلسسوأل را س سةمألينشسسددألاينسسدو أل ماق سةمصأل) سامةل ألماراىلقىلسسو)ثأل ك س مألالىألتقسسيلألا جسسهألماشسساهأل س ألم أل جسسالألألام سسدأل شسسالوأل
اير س قةمةألا ألمايمر س قةمةألالأل ةيسسوألمااقسسي ةأل هسسةألاعألألام سسدألمايمر س قةمةألالألما وةيسسوألماليةماىلسسوألماقةم ىلسسوأل سسثألمهلس سهدألألام سسدأل
اير قةمةألالألرا سةمأليقيألألكسهدأل

ألماقام دأل ث :أل

-

م ق وألم شالوألالألمااقدوألالألل اوأل مويت .أل

-

ممةملتألم شالوأليمألماقا ىلدمألاقاقدوأل قدألةهاأللدألما ة ش.

-

م وامظألم ادلطأليمألماقا ىلدمألالألماي اوألماامويتألم اتىلد دأل ةهاد د.
أل

رنقاظألالأل مألماا

أليارساأل ةرسىلوألاردرسىلوأل سثألمعألمانقسددألماسمليسألماسسديقوألرس كاعأل)ملديسوألألام سدألمرس قةمةألملأل

يةماىلوأل قيلتألماقا ىلدمأل معألهىلدإلأل

ألمانقددألرىلكاعأل)ملديسوأل اممهساأل رس قةمةأل س ألماسن األ رسن د طألمثاسدمأل س ألمالةرسىلوأل

ةألريطألم قدةمهوأليمأل ةياألرا سةمأل ماقةمص .أل
ت

سساةأل ش سسكقوألماا س س ألم ردر س سىلوألالأل س سىلوألمر س س قةمةألما سسن األماليةماىل سسوأل ق سسيلتألماقا ىل سسدمأل لىللىل سسوأل قىل سسقأل س س مأل

م ر قةمةثأل ألمردطألمعأل ندضألمه د دألرىلدرىلدأل ه سدألتقسيلمألمخلسكداهأل م ي اااجىلدتسهأل أل نشسيألم رس قةمةأللهسيشألا سىأل اوسيأل
ت

اةألوااهألمجىلاألم مه وألالألماقد  .أل
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سسيألاألمأل سسدلألم سسنهرألما سسدةمثألالألم رقس ألماملسسداأل سسةألم ا س ألمم طأل سسنهرألما قىلسسدألماسىلدرسسثألالألم رقاسسمألمم اسسمأل
ةألم ا ملمألمم طأل ماملداأل ىل سدألمرس ةيظأل سع رأل سةألم سنهرألما سدةمثأل ما قىلسدألماسىلدرسثألالألم رقس ألماملسداأل سةألم ا س ألماملسداأل
ي اوألمهكاعأل يألمل قندأل مألماا

 .أل

أل
أل

ألالمبحث األول :التجربتين الفدراليتين في العراق وسويسرا

المطلب األول :التجربة الفدرالية في العراق

ق سسالألت سسدة خألماي ا سسوألماقةم ىل سسوألمحلي مل سسوألم أل ىل سسدظألمان سسدظألم قك سسثألأل سسدظأل1921ألما س لألارس سسهألما ر سدمهىلاعألالألماق سةمصأل ث سسةأل

مرسسرةميدمألثسساةتألماقشسسة ةأل محلةلسسوألماكاةل سسوأليقىلسسدلتألماش سىلخألل سسالألمحللىلسسيألالألجسسدطألماق سةمصثأل ماسساألاألين ىلو هسسدألت سسا رألم قسسوأل
ىل سدألم ةقسسارألألسسةألألسسةجألرسساة دأل قكسسدألألقسسىألماق سةمصأليقسسيألاعألو سسدألألقسسىألت ىلسسيألماشسسق ألماقةم سسثثأل ماسساألمرسسرةألألقسسىألمثة سسدأل
ا ا ىلسساألم تلد ىلسسوألم قة سسوألماسساألت س ةأل سسد ألما ر سدمهىلم .)1أل سسيأل سسةمألماي اسسوألماقةم ىلسسوألي سسة شألتسسقاوألج سةموألمانش س تألمال ىلسسوأل
مبي سسيتأل ماقسساىألماي اىلسسوأل م قىل ىلسسوألماردلسسوألاقس سىلرةتألألقسسىأل امةل سسدأل مةىل نسسوألألقسسىألرىلدرسسد دألمايمرقىلسسوأل ممدةجىلسسو )2ثأل ممه هسسىأل
قاسسوألم ألما س سقىلاأليداسسىلرةتألما ردمهىلسسوثأل سسيألرسسدأليألألقسسىألقاسسوألني األسسوأل سسةألماسىلدر سىلمأل ما سساددألما س ةأللسدمهامأل سسة عألرسسة ةتأل
مةتاسسددألماق سةمصألي ردمهىلسسدألولد سسدألألقسسىأل سسدحلهاأل

سسد ألماقسةمصألل سسدألمأل قسسي مثأل خلسسوقامأل ىل ن هسسدألألقسسىألم

سسدل أل رىلدر س هثأل

األني األوأل ةألماسدروأل ما اددألم ثة ةأليد ني إلألماسد ثألما رداأليارثأللسال ألماس لأللسدعأل ملسدألم سد ألما ردمهىلسوألالأل
ماقةمصثأل ةألتأل دوأل مألما ىلدةألم األألايم اهأل مهاةلألرقىليأل تد ألج أل مهدجثألخلالتأل ها ا  .)3أل
الألماقسسد أل1932ألمهسسدطألماق سةمصألمر س قياهأل سسةألرسسيطأللرااسسهألأل سساوألمم سساأليقسسيألم تلسسدصأل سساألما رسدمهىلمألألسسدظأل1930أل
ثألم تلد ىلوألماساألرس نتألم سد ألما ردمهىلسوأل رسة رألماقسةمصأل سةألم مه سيمإلأل مرس قياهثألاكسةألما غىلساألماس لألطسةاألألقسىألماقسةمصأل
يقيأللرااهأل ن وألأل اوألمم ساأللسدعألخلسكقىلدأليسسا أل ىلسالألم قد سيتأليسمألية ردمهىلسدأل ماقسةمصثأل يقسيأل سدتألم قسوأل ىل سدأل تن سىل أل
اسسي ألم قسسوألهسسدتلألرقلسسدألاسسهثألخلسسهيمأل سساتألوك سسهألمرسسرةميدمأل تغ ساممأل قسسيلتألالألماسسايلألممه هسستألم أل ىلسسدظألم طألممهق سسيإلأل
ألسسسكةلألالألتسسدة خألماقسةمصأل م نرقسسوألألسسدظأل1936أل سسدألألسسيظألماةرسسدأل د سسدأل سسةألماشسسق ألوس ألرسسقادألمان سسدظألم قكسسثأليسدمهقيإلأل
ارسسةألالأل1958أل تاماسستألم مهقييسسدمألوس ألنيسسثوألمه سسدظألتسسيمظألوسسسمألألسسدظأل1979ثأللرسسدألماق سةمصألريةسسدألمهلقسسدأل ق سسدأل سسةأل

)1ألألأل تشدةاعألتة ثأل تل دمأل ةألتدة خألماقةم ثألم قدتة)ثألتةمجوألت نوألجديةألملة ثألمايمةألماقةيىلوألاقققاظثأليا مثأل2006ثألح.92
)2ألألايمجملىليأللد دألما كة األ م ن األالألتدة خألماقةمصألم قدتة)ثأليغيملثأل2000ثألحأل.41
)3ألالألماام سساأل أل ش س ألرىلدرسسثألالألماقهسسيألم قكسسثألألسسةألم سسدعأليعألد سسوألية ردمهىلسسدألم ألمهسسدلةمأل)سسدأل سىلهاألا ا سسوألما س ةأللسدمهامأل اتسسلاعأليسسة ملألم سسد أل
مااطعأل ملدأل درمألمةدجثأل ةخلىليلألألد ألماكىلياأل ها اثأل...ألمحبأل
( ) 68
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محلسة إلألمايمرقىلسوأل ممدةجىلسوألم سي ةتألممه هستألارسامأليسسقادألمان سسدظأل موس يطألماقسةمصأل سةأل اسدألماا سدمألم سيتألم ة كىلسوألألسسدظأل
2003ألألقىأل يألم ة كىلم  )1أل
يقىلتألم نرقوألماقسكة وألتقق ألماي ةألماة ىلسثألالألتشكىلدأل تكا ةألماي اسوألماقةم ىلسوألوس ألماقسدظأل2003أل تشسكىلدألا طأل
وكا سسوألألةم ىلسسوأل ن ةاسسوألألسسدظأل2005أليقسسيألل ديسسوألماير س اةألألقسسىألمعأل كسساعألخلسسكدألماي اسسوألماقةم ىلسسوألل اسسوألية دمهىلسسوأل يةماىلسسوألطاقسسدأل
اير اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل .2005أل
األألم كدطأل ه وألألل ديوأل سالتألماير اةألماقةم ثأل)اج أل دمهاعأل لمةتألماي اسوألم ألمب قىلسوألمااطنىلسوألم ن ةاسوثأل قألاخلسدةمأل
مالقس س سسةتأل ا)أل س س سسةألم س س سسدلتأل )61أل س س سسةألماق س س سدمهاعألم ألمعألألق س س سسىألمب قىلس س سسوألمااطنىل س س سسوألل دي س س سسوألماير س س س اةألما س س سسيم األالأل األ س س سسيألا س س سسد أل
)2 2005/8/15يندومألألقسىألقاسوألخلسكقتألمب قىلسوألمااطنىلسوألبنسوأل سةأل )55ألأل سامألا سىلدهوأل سسالتألمايرس اةأل رسد وأل )15أل
أل سامألاتسىليأل ألسسيلمأل سسةألممأل سسدوألم ر شسسدة مأل سسةألماقسساىألألم قدطقسسوألايمه ةديسسدمألامهس مضأل سساألماسسنموألماقسسةإلأل  )3يقسسيألل ديسسوأل
ماير س اةألاألألةرسسهأل سسةألرسسيطألمر س ل دوألخلسسقوألألسسدظألألقسسىألماشسسق أل مهسسدطألململة سسوألمت ساممألماق سةم ىلمأل ق س أل س مألماير س اةألا طأل
لر اةألألةم ثألية داأل ىليةم أليقيأل جةموألما قي يمألألقىأليقضأل امل  .أل
واقع الفيدرالية في الدستور العراقي لعام 5002
ن ألمرقددألمان دظألماسيل دتاةلألالألماقسةمصألألسدظأل2003ثألقاسوألمان سدظألماس لألمأل سيأللملسامألألقسىأل ةلع سوألماي اسوألما سدة وأل
الألتسسيألىلاألمه سسدظألوك سسهثألمتسسا ألماالىلسسعألألقسسىألمر ىلسسدةألمه سسدظألرىلدرسسثأل قغسسثأل د ىلسسدألماالىلسسعألألقسسىألألسسالتألمايل دتاة سسوألحلكسساألماسسايلأل
سسا ةألم ط نسسدعألاقشسسق ألماقةم سسثأل سسسدألي ألالأليقسساةتألثقد سسوألرىلدرسىلوألتقسساظألألقسسىألم شسسدةلوألماسىلدرسىلوأليد أل سسدلألألقسسىألماارسسد دأل
ماي قةمطىلوألل رسدثأل ر ىلسدةألماراقسوألمحلدل سوثأل اقسدألتراىلسقألمه سدظأل سيةم ألل قةمطسثأل شسكدألرس دمهوألملىلسيتثأل س للألم أل د سوأل
ني سساألوسسةأل سساأليداقيماسسوثأل س مأل سسدألالسسي أل مرسسقثألماير س اةألماقةم سسثألاقسسدظأل2005ألالأل د سسوألل ادج سسهألماسساألمه سستألألقسسىألمعأل
خلق ألماقةمصألما لألاطألألقىألألمهلسهأليكدأل كامهدتهأل اطىلد هألمعأل قةةأل ة هأل مر ىلدة ألم دلألينلسسهثأل معأل س قلألاغسي ألي سسه)أل

معأل م ا سعمظألهب س مألماير س اةأل لسسلألاقق سةمصألم سسدل ألمحلسسةألخلسسقادأل اةرسسدأل ر سىلدلتأل .)4أل اكسسةأل ىلسسدظأل جنسسديألماليةماىلسسوأل رق س ألت سام ةأل
خلةطمألاردرىلم :أل
 -1أل جالألا سداىلاألا أل سدمألألسيتألز سدتألألسةألها سدأل سةألمم سداىلاأليداقسدلممأل ما قداىلسيأل ماملسة ممأل ماقغسدمثأل ساأل جسالأل امرساأل
شالوأل ودجدمألاردرىلوألاكدأل قىلاأل ألت ققأل أليدمأليعألألةأللىلدعأل اوي  .)5أل

( )1ماىلقدتةأليقالثألراددألمبىلشألالألماسىلدروأل مجمل األماقةيبثألتةمجوألييةألماة دألثثألم ك اوألماملقد ىلوثأليا مثأل1992ثألح .243أل
لعأللاةلر دعألاقيةمردمألم رامتىلوىلوثماسقىل دمهىلوثأل2004ثحأل.209
( )2ة يألارسةلأل م س اوألماكةل وأليقيأل دمهاعأل لمةتألماي اوألماقةم ىلو)ثأل ة أل
( )3اة دعأللسةألألقثأل ماير اةألمالىليةم )ثأل ةلعأللاةلر دعألاقيةمردمألم رامتىلوىلوثألماسقىل دمهىلوثأل2009ثألحأل.39
( )4ل ادجوثأللر اةألمجهاة وألماقةمصأل.2005
( )5م األجادةألماسدأليلأل مارة قألم ألماليةماىلو)ألنيقوألا ةمصألألةم ىلوثألماقيلأل2ثألمهىلسدعثأل2005ثألحأل.45
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 -2ألمعأل األتقدراألماسقردمأليمألمةىل دمألمحلكا ىلسوأل ماقا ىلسوألمرس ندلمألم ألرسقروأل دمهامهىلسوألم أللرس اة وأل سس ققوثألمعألماي اسوأل
ماليةماىلوألتس اج ألتات األماسقردمأليمألماسقروألم دل وأل مم داىلا .أل
كيفية توزيع االختصاصات في دستور جمهورية العراق لسنة 5002

معألخل سسكدألماي ا سسوألماقةم ىل سسوألاأل ي سسي ألالألم سسدلتألمم أل سةألمايرس س اةألا أل سسثألمجهاة سسوألماقس سةمصألل ا سسوألم دل سسوأل مو سسيتأل

س ققوثألقممألرىلدلتأللد قوثألمه دظألمحلكاأل ىلهدألمجهاةلألمهىلديبأل ية دا)ألل قةمطثثأل مألماير اةألرد ةألااويتألماقةمص  .)1أل
لثأل ألم دلتألاألما رةصألم ألتىلغوأللىللىلوألمدةروألمحلكساأل مهاألىلسوألمحلكساأل لس اوألم خلسدةتألم ألمعألمه سدظألمحلكساألية سداأل
ل قةمطس سسثثأل ناغس سسثألم خلس سسدةتألم ألمعألماي قةمطىلس سسوألةهس سساألم س سسدألمتس سسا تأل رقاس سسدأل لقس سسدألألقىلس سسهأليس سسمألمجىلس سساألما ىلس سسدةممأل ممو س سعمإلأل

ماسىلدرسىلو )2ثألم ألمعألم نسدلمتأليداي قةمطىلسسوألخلسثوأل ما راىلسقألخلسسثوألارسةأل داي قةمطىلسسوأل أل كسةألتةرسىلةهدألم أل سسةألرسيطألم دةرسسوأل
ر ساموألرىلدر سىلدألا ألألق سسىأل س س اىألمجمل سساألم سسياثألاك سسةألم و سعمإلألم اج سسالتألألق سسىألماس سسدووألماقةم ىل سسوأل ألتك سسةألل قةمطىل سسوأل ألالأل
اردرهدألم ي اااجثأل ألالألمدةرد دألمدألجيقدألجنديألماي قةمطىلوألطة قدألطا يأل ألةمأل تك نلهألما قايدمألالألماقةمص .أل
الألمهل س ألم سسدلتألاأل ي سسيألمه سسدظألمحلكسساأل مان سسدظألماسىلدرسسثأل ىلهسسدثألمقأل كسساعألمان سسدظألم سسدللألماقةم سسثأل سسةألألدت س وأل
ا سسداىلاأل لد سسدمأل ةلع سسوأل ل س اوأل لمةممأللقىلسسوثأل سسيألا سسةألماير س اةأليسسط قىلاأللاةلر س دعأل رسسقردتهألماقد سسوأللسسط قىلاألم سسدللثأل
لس اوألا سةأليطمهشسسدوألا سداىلاألجي سيتأل قسسدألموكسدظأل سدمهاعأل سسسنهألنيقس ألمانسامإلألةس مألماغسةخأليدمهقاىلسوألمااسسىلروألمأل سدوألنيقس أل
مانامإلألمحلدرة ة  .)3أل
سسةألوسسقأللسسدأل ق سىلاأل رسساأللر س اةألرسسدحأليسسهثأل سسن األماسسسقردمألما شسسة قىلوأل ما نلىل سسوأل ماق سسد ىلوأل ىلسسهثأل سسقألا ق سىلاأل
مدةرسوألمر دتسسدتهألل سسدأل سسثأل يةجسسوألالألم ساملألمايرس اة وأل سدألألسسيمألم ر دتسسدمألمحل سسة وألاق كا سسوألم دل سسوأل ماسساألجسسدومأل
الألم سسدلتأل110أل س سسةألماير س س اةألم س سسدللثأل لس سسدألقا سسوألالأل طس سسدةأل س س سىليألألقا سسوألماير س س اةألم س سسدللألألق سسىأللرس سسدتاأل س ساممهمأل
مم داىلا  .)4أل
لس اوأل نداسسوأليقسسضألم ساملألقممألم ر سسدحألم شسساضأليسمألمحلكا سسوألم دل سسوأل وكا سسوألمم داىلسسا )5ثأل )سسدألمعأل ىلعممهىلسسوأل
ماقسةمصأل انىلسوأليدايةجسسوألمم ألألقسىألت سي ةألمانل س أل سي لأل)%95ثألاس اوألتنسد طألماير س اةأللىللىلسوألما قد سدأل ساألتقسوألماملسة تألالأل
املألردتوألةهاأل جالأليقضألماغ اخأل ىلهد )6ثأل أل

)1ألألألم دلتألمم أل ةألماير اةألماقةم ثألاسنوأل.2005
)2ألألراماي ةألوسىل ثأل س قادألماقةمصثم و يطثألم قد وثما ة ةأل ماي قةمطىلو)ث ةلعأللةمردمألمااويتألماقةيىلوثيا مث2004ثحأل.209
)3ألأل ن ةألم ألم املأل116ثأل117ثأل118ثأل169ثأل170أل ةأللر اةألمجهاة وألماقةم ثألاسنوأل.2005
)4ألألمالقةتأل )1أل ةألم دلتأل )121أل ةأللر اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل.2005
)5ألألم دلتأل )114أل ةأللر اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل.2005
)6ألألألم دلتأل )111ثأل )112أل ةأللر اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل.2005
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ملس سسدألقاس سسوأل س س سىليألما ن س سىلاألماير س س اةلألا ات س سساألم ر دتس سسدمأل س سسةألرس سسيطألم ر دتس سسدمألمحل س سسة وأل م شس سسالوأل
م اقىلو  .)1أل
واختصاصات الحكومة االتحادية هي:

 -1ألةراألماسىلدروألممدةجىلوأل ما ملىلدألماي اقا درثأل ما لد خأليش عألم قد يمم .أل
 -2أل راألرىلدروألمم ةألمااطعثألممهشدوألماقاممألم سق وأل لمة د .أل
 -3ألةراألماسىلدروألم داىلوألماك ةلىلوألثأل تيمةألماق قوثأل تن ىلاألماسىلدروألما ودة و .أل
 -4ألتن ىلاألا اةألم قد ىل أل م كد ىلدأل مم تمع .أل
-5
-6
-7
-8

ألتن ىلاألم اةألمبنسىلوأل ما ون  .أل
ألتن ىلاألرىلدروألمااللممألمااملىلو .أل
أل راأل شة رألم امتمهوألماقد وأل م ر مل دة و .أل
ألألرىل ألماسىلدردمألم قققوأل) دلةألم ىلد أل ةألردةرألماقةمص .أل

 -9ألم و دوأل ما قيملألماقدظألاقسكدع .أل
ىل سسدأل ققسسقأليدمهشسسدوألماق ساممألم سسسق وأل ساممألمم سسةألماسسيمرقثأل ممجهسسعتألمم نىلسسوثألت كسساعأل س ألماق ساممأل سسةألمجىلسساأل
كامهسسدمألماشسسق ألماقةم سسثأليسسي عألمر س ملندوألطد لسسوألا أل كسساعأل سسةألماشسسق ألماقةم سسثألل سسدألجسسدوألالألماير س اةأل ألقسسىألارسسدثأل د سسوأل
ما سامتعألماقة سسثأل مارسسد لثألالألتش سكىليمألماق ساممألم سسسق وأل مم سسةألماسسيمرقثثألو س ألتقسساظألتقسسوألماق ساممألي سساةتأل هنىلسسوألي س لموأل
هد هسسدألياجسسهألجىل سسيأل وسسسة .)2أل ر سسد وألم ألقاسسوألأل س مألرسسقردمألمألم سسداىلاألي سسطلمةتألخل س دألممدت سوأل ت سساأليدا سسيوىلدمأل
ا شكىلدأل اممألوةثألمم قىلاأل مم ةألمايمرقثثأل مااأل ألت قدةخأل األ ادللألماير اة  .)3أل
السلطة التشريعية

ت كساعألماسسقروألما شسة قىلوألم دل سوأل سةألنيقس ألمانسامإلأل نيقس ألم سدل )4ثألزسدةثألماسسقروألما شسة قىلوألتسيوىلد دأل قسسدأل
اسياألمال سدأليسمألماسسسقردمأل وسس ألطاىلقسوألمان سدظألماسىلدرسسثألالألماقسةمصثأل سيألارس ألمايرس اةألماقةم سثألين سدظألمجملقسسمأليسسسا ألأل
لامههألمه د دأل يةماىلدألملأل جالألنيق ألمانسامإلأل نيقس ألم سدلثأل اكسةأل أل س األممهشسدوألنيقس ألم سدل )5ثأل ماس لأللسدعأل لساخألمعأل
األمملقمألألةألم داىلاأل محملد سدمألهساألم ن سوأليسد قىلاأليقسدمهاعأل سسنهألنيقس ألمانسامإلألي هقاىلسوألثقملسثألمأل سد هأل اسىل أليدمه ةسدإلأل
ادخلسسةأل سسةأل اسسدألماشسسق ثأل سساألقاسسوألت جسسدألتش سكىلدألنيق س ألم سسدلألم ألمخلسسقدةألارسسةأل قاسسوألاقسسيظألتش سكىلدألم سسداىلاأليقسسيألالأل
ماقةمصأل مألرةصألاقير اةألماقةم ث)ثأليد رد وألم ألأليظألتملاىلتأل ي يألألي هأل)وق ألمانامإلألالألماير اةثألل اسياألما ملىلسدأل
)1ألألم دلتأل )115أل ةأللر اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل.2005
)2ألألم دلتأل )9أل–ألا أل-ألا-أل ةأللر اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل.2005
)3ألألم دلتأل -)121ألرد سدأل ةأللر اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل.2005
)4ألألألم دلتأل )48أل ةأللر اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل.2005
)5ألألم دلتأل )65أل ةأللر اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل.2005
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م سس سسد لألا س سداىلاألالألمجملق س س أل ز قس سسهأليس سسد ةلعألماق س سدمهااأل ماير س س اةلألجملق س س ألمان س سامإلثأل جقس سسدألماير س س اةألمجىلس سساألما س سسيوىلدمأل
م ر دتسسدمألجملق س ألمان سامإلأل س مأل ق س أل سساةأل سسةأل اسسدألم شسسةرألماقةم سسثأل سسد ألمجملق س ألم سسدلل )1ثألمم سسةألما س لأل شسسكدأل
مريطأليدا امتعألالألما يوىلدمأل م ر دتدمأليمألماسقروألم دل وأل ألرقروألمم قىلاألالألماي اوألماقةم ىلو .أل
ا سسدأليدانسسساوألا كسسا ةألماسسسقروألما نلىل سسوثأل ققسسيألجسسدوألالألماير س اةألم سسدألت كسساعأل سسةألة سىل ألمب هاة سسوثأل نيق س ألماسساتةموثأل
زدةثألتيوىلد دأل قدألاقير اةأل ماقدمهاع  .)2أل
ملسسدألة سىل ألمب هة سسوألر سىلدلتألماي اسسوأل ق سسدألمجسسدألمحللسسدذألألقسسىألر سىلدلتألماي اسسوأل مر س قيطألماق سةمصأل وسسيتأل رسسي وأل
اةمر سىلهأل قسسدألموكسسدظألماير س اةثأل كسساعألنيق س ألماة درسسوأل سسةألماسسة ىل أل مهسسد امألاسسهثأل ن ةاسساعأل سسةأل اسسدألنيق س ألمان سامإلألي هقاىلسسوأل

ماملقمل سسمثأل وس س س ألماق س سام األمال سسد عتألالألم مه ةدي سسدمثأل م ألمةر سسدوألمو سسيألم كامه سسدمألالألمجمل سساألماقةم سسثألم سسدأل مل سسدألرة سسدألار سسةأل
اقيرس اة)ثأل سسةألا سساألم ر دتسسدمألماسساأل دةرسسهدألنيقس ألماة درسسوأل سساألوسسقألم ألسامخألألقسسىألماقساممهمأل ماقسةمةممألما سسدلةتألألسسةأل
نيقس ألمانسامإلثأل الألوداسسوألرسسةألماقساممهمأل ماقسةمةممأل سسةأل اسسدألنيقس ألمانسامإلثأل دمهسسهأل س األمةرسسدةدألم ألنيقس ألماة درسسوأل رسسيطأل سسيتأل
ألشسسةتألا سسدظأل اجس ألم سسدل وألألقىلهسسدثأل الألوداسسوألألسسيظألم سسدل وألرسسيطأل س ألم سيتأل قسسدلألم ألنيق س ألمانسامإلألاقن سسةأل ىلسسهأل ألةرسسهأل
ألقىألما ا تأل مةتألارةىأل مةرداهألم ألنيق ألماة دروثأل الألوداوألأليظألأل دل وألنيق ألماة درسوألألقىلسهأل قسدلأل سةتألثدمهىلسوألم ألنيقس أل
مانامإلثأل الأل ألم ةتأل ةألوسقألنيقس ألمانسامإلألزة سة أليدا سا تألألقىلسهأليمليثسوألا سدثألألسيلألاأل سدو أل ق س ألمحل ساطألألقسىأل س مأل
ماقيلأل ةألممتاممألتقادألالأل دألما ةشألماسىلدرثألماقسد اثألاس مأل كسةألماقساطأليس عألنيقس ألماة درسوأليط كدمهسهألتقرىلسدألماقسدمهاعألا أل

ماق سةمةألمقمألةاىألممهسسهألا سىل أل سسةألتسسد ألماشسسق ألماقةم سسث )3ثأل ل س اوأل نداسسوألتسسيوىلدمألارسسةىألجملق س ألماة درسسوأل دةرسسهدألماسسة ىل أل
مهاميه .أل
ا سدأليدانسسساوألجملقس ألماساتةموثأل ىلقسساظألة سىل ألمب هاة سسوألي كقىلساألماك قسسوألمانىلديىلسسوألمململسسةألألسيلمألالألنيقس ألمانسامإلألي شسكىلدأل
نيق ألمااتةموألرسيطألثيثسمأل ا سدأل سةألتس ة خألتكقىللسهثألتقساظأل س ألماك قسوألرسيطأل س ألمالساتأليطألسيملأل د سوأل سةألماساتةموأل م نهسدرأل

ماسساتمةل )4ثأل قسساظألة سىل ألماسساتةموأليارسساأل نهدجسسهألماسسيمرقثأل قسسدألاق اسسدل ألماسساأل قسسقألم شسسدةلوألالألمألسسدقألماقسةمةممأل م سس اىلدمأل
ممرس أل)اسسياألما ملىلسسدألماقسسدلطألاق كامهسسدمأل ما ام قسسدمألماسىلدرسىلوأل تارسىلاأللم سسةتألم خلسامضألالألماق قىلسسوألماسىلدر سىلوألاغسسةخألمخل سةمضأل
م داىلاألالألتكا ةألنيق ألمااتةموثأل األ يو سوألممهسهأل أل س األتشسكىلدألم سداىلاألالألماقسةمصأليدرس ملندوأل قسىلاأللاةلرس دعثأل أل ساأل جسالأل
ل اوأل يةماىلوأل أليلأللااأل ةألماقا ىلدمأل مم قىلدمألالأل
أل
أل

ألماي اوألمحلي ملوألما كا ة.أل أل

)1ألألاة دعأللسةألألقثثأل يةألراقألقلة ثألحأل.170
)2ألألألم دلتأل66ثأل ةأللر اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل.2005
)3ألألم دلتأل73ثأل ةألماير اةألماقةم ثألاسنوأل.2005
)4ألألاة دعأللسةألألقثثأل يةألراقألقلة ثألحأل.220
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أل
المطلب الثاني :التجربة الفدرالية في سويسرا

تسس ىألماي اسسوألماسا سسسة وألة ىلسسدأليداكامهليةماىلسسوألماسا سسسة وأل ةهسساألم سسدألل اسسوأل يةماىلسسوأل اسىل أللامهليةماىلسسو)أل سسثألمجهاة سسوأل
ية دمهىل س س سسوأل يةماىل س س سسوألت ك س س ساعأل س س سسةألر س س س وأل ألش س س سسة ةألل س س سدمه اعألم أل ق س س سىلاأل س س سسيةم أل س س سساألي س س سساعأللقدت س س س وأل يةماىل س س سسوأل تس س س س ىألي س س سساعأل

مااامهير دم)(Bundesstadtثأل قند دألم ي نوألماليةماىلو )1ثأل تقاألرا سةمألالألهةإلأل رس ألا ةيسدأل سي دألم رداىلسدألجنايسدأل ةمهسسدأل
هةيدأل م دمهىلسدألجسد أل ل اساألمان سسدأل اىلنةشس د ةألخلسة دأل سثألتق س ألل اسوأل دة سوألالألم سدألاىلسستأل رقسوألألقسىألالأل سةأل اقس ألمهلساثأل
را سس سةمألوس سام ألمامل سسدعأل ي سسمألمهسس س وأل قس س أل تق س س أل سسي ن دألت سساة خأل جنىل سساأل سسةألا سساأل سسي د )2ثأل ق سسالألت رس سىل ألماي ا سسوألأل
ماسا سة وألم ألألدظأل1291أل األتدة خألم و لدطألمااطعألالألرا سةمأللدألألدظأل مم طأل ةألاإل)أل تق ألرا سةمأل ةألم سيظألل طأل
ماقد ألالألألوىلدل دثأل قالألقاوألم ارارألم ألما رىل ألمحلي ألاي اوألرا سةمألالأل زةأل ىلنسدألماس لألمألقس ألوسة إلألمهسديقىلاعألالأل
1815ألو ألم دأل ألتن ساألا ساألم سيتألوس ألألسدظأل2002ألرا سدأل سةألمعأل س ثةألوىلدل سدألهبس مألم مه س دظ )3ثأل ساألقاسوأل قسيأل
اقاتألماي اوألماسا سة وألل ةمأل ه دألالألماسىلدروألماي اىلوأل رىل دألألقىألتقىليأللألاألأل قىلدمألينسدوألماسسيظألالألاجسعموألألي سيتأل سةأل
ماقسد أل سسيأللدمهستألةهسساألألسيظألممه دو سسدألم قسةألمم ةيبألاي سساألم سيتألل سسدألمعأل ساطةأل سسوألما سقىل ألمم سسةألماي اىلسوأل سسثألجسسعوأل
سسةأل نرقسسوألماش سىلنغةألSchengenأل نرقسسوألماغسسدوألج سامتممألماسسسلةأليسسمأل سامطعألم ةيسسد)ألةهسساألمعألرا س سةمألاىلسسستألأل سامأليد سسدلأل
مم ةيبأل أليد نرقوألم دل وألمم ةيىلو .)4أل أل
س س س سسالألرا س س س س سةمألألق س س س سسىألاةيس س س سساألاغس س س سسدمأل ثقد س س س سسدمألة ىلس س س س سىلوألالأللمرقه س س س سسدأل س س س سسثألم دمهىلس س س سسوأل مالةمهس س س س سىلوأل م رداىل س س س سسوأل
ماة دمهشىلو)(Romanshأل ثألماقغوألمااأل كق هسدألرسكدعأللسدمه اعألهةم يامهسيعألGraubundenألالألجنساإلألخلسةصألرا سسةمأل سيألاأل
م ألامشألهبد لقغوألة ىلوأل ن ألألدظأل1938أل لقغوأل طنىلوألةميقوأل ن ألألدظأل .)5 )1996أل
مأل دألجيقدألمم وألماسا سة وألت كئألألقىأل درىلهدأل تدةمهدألم شاضألململةأل ةألمأل دل دألألقىألألد دألماقغسوألم ألماقن ألسةأل
لاد ثألا األماقد ثأل دألجيققهدألمان اقرألم ملد أل ارارألمم وأل قيلتألماقا ىلدمأل يألوققستألرا سسةمألماقي سيأل سةألم جنسدتممألالأل
المو سسدألماسىلدرسسثأل هسسثأل سسةأليسسمألاألقسسىألوكا سسدمألماقسسد ألخلسسلد ىلوأل الألمحلة سسدمألم يمهىلسسوأل مان سساألم سسدللأل ما ن ىلسسوألمااشسسة وأل
)1ألألمعأللق سسوألرا سسةمألSwitzerlandأل شس قوأل سسةألمرسساألخلسام عألSchwyzأل سساألمرسساأل ي نسسوأل لسدمه اعألألقسسىألوسسيألرساموأل سسةألم سسامقمألألقسسىأل ثىلقسسوأل
ت رسىل ألرا سسةمأل م سس دتأل)و األسسوأل ماير س دتةألWaldstattenأل اتسسا ألمرسساأل س مألماكسدمه اعألاقاسسدألاكسسدألماسا سسسة مأل نس ألمحلسسةإلألماس ساميىلوأل
1499أل يألممه تألياعألاي دلألماسا سةلألالأل1353أل منتألا ا ألألدت وألم دلأليقيأل زةأل ىلندثألاق ع يألممه ة :أل
Annette Danglade (Early Days in Switzerland County) Indiana Magazine of History, Indiana University Department of
History, Bloomington, Vol. 13, No. 2, June 1917, P. 154.
(2) Karl W. Deutsch and Herman Weilenmann (The Swiss City Canton: A Political
Invention) Comparative Studies in Society and History, Cambridge University Press,
Cambridge, Vol. 7, No. 4, July 1965, P. 398.
(3) Urs Loeffel (Swiss Neutrality and Collective Security: The League of Nations and the
United Nations) Naval
Postgraduate School, Monterey, 2010, P. 22.
(4) European Commission Welcomes Switzerland to the Schengen Area) European
Commission, Press Release Database.
Europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1955_en.htm
(5) Isobel Leybold-Johnson (Official Romansh Still has Some Way to go) SWI,
September 2006,
www.swissinfo.ch/eng/offical-romansh-still-has-some-way-to-go/5440928
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اسسي هدألاألقسسىأللرسسدأل سسةللألوسس أل د سسوألتسسني صألمانقسسيألماسسي ألل سسدألمتسسا تأل سسي دأل ملسسدألجنىلسساأل ت سساة خأل يسساعأل سسةألاألقسسىأل
يعألماقد ألالأل س اىألم قىلشو .)1ألأل أل
سسيألت رسسستألماليةماىلسسوألماسا سسسة وألاردرسسدأل سسةأل سسدااأليسسمألني األسسوأل سسةألماقسسةىألالأل ر س أل نرقسسوألمما س أل سسدظأل س مأل
ما سسدااأليسسطلمةتألم سسد ألم شسسالوألاسسسكدمههأل رس دعألرسسي وألطسسةصألم امتسسيمأل ما وسسدةتثأل مأل س ألم ىلملسسدصألمالسسيةم ألاقسسدظأل1291أل

يسمألم ةلألUriألوشوويز Schwyzأل ممها داسيعألUntrwaldenأل ساألمم سسيظ .)2أل الألألسدظأل1353ألممه س تألماىله سدألت زألZugأل هسسية ثأل
Glarusأل اسسالااألLucerneأل ت سساة خألZurichأل ي نسسوأليسساعأل د سستأليس اوألل اسسوأل سسدأل قسسةشأليداكامهليةماىلسسوألماقي سسو)(Confederacyأل
تألماليةماىلسسوألتس سىلرةألألقسسىأل ق سساأل
أل
سسةأل س ألمامل سسدعأل قدطقسسدمألو س أل د سسوألماقسسةعألممسسد ألألشسسةأل قسساطألألسسدظأل1460ألمتسسا
م نرقوألجناإلأل هةإلألماةم ةأل جاسدطألجساةمألJuraأليقسيألم مه سدةممألألقسىألارسةتأل ديسسااةزأل ماساأللدمهستأل كساألم مطاة سوأل مرسقوأل
قة دأل ىلند)أل ألقىألتشدةاعألل صألياةهني دألالألراقىلندمألماقسةعألممسد ألألشسةألاكسةألممه سدةألرا سسةمألماقي سوألالألمحلسةإلألماسساميىلوأل
ألقسسىألماةميرسسوألماسساميىلوأليقىلسسدلتألم مطسساةأل دلسس قىلدعألمم طأل سساأل سسدأل ن هسسدألمرس قي أل م قىلسسدأل)(defactoألرس ةأل سسدأللسسدعأل قسسةشأل
يد مطاة وألماة دمهىلوألم قيروألألدظأل)3 1499ثأل يألوسدتمألماكامهليةماىلسوألماسا سسة وألماقي سوأل قسوألوةيىلسوألم سدتتأليل سدألقاسوأل

ما سسدة خألامه س مض )4ثألمثألجسسدومأل سساتألم تسسيودمألماي نىلسسوألماسساأل سسدلمألم طألمه سعمرأللمرقسسثألالألرا س سةمأليسسمألممأل سامظأل-1529
1531أل سسثألماسساأل سستأل سسة إلأللديسسدألKappelأل )5ثأل الأل قد سسيتأل ر س لداىلدأل1638ألاألم أل سامشألة ىلسسدأليدر س قيطألرا س سةمأل
م ةمةألوىلدل د )6ثألاكةألم ررةميدمألماي نىلوأل م ج دألىلوأل دلمأل ع يأل سةألما سةمألدمألمايمرقىلسوأليسمألما رس دمهتأل ماكدثااىلسوأل
أليس سسمألماليةوس سسمأل م رس سسدرألل س سسدألو س سسدألالألوس سسةإلألألماليوس سسمألألس سسدظأل1657أل ق س سسدةضأل ىلق س سساهةألVillmergenألالأل1656أل
)7 1712ثألاكسسةألممهقرد سسوألهسساأل ا قسسوألوسسيثتألالألتسسدة خألماي اسسوألماسا سسسة وألألنسسي دألهسسعمألمحلكا سسوألمالةمهس سىلوأل سسدأليقسسيألماملسساةتأل
را سةمألالأل1798أل دةروألألقىلهدألخلكيأل ةلع دألجي يأل ردواوألتيوىلدمألماكدمه امهدمأل ةألريطأللر اةألجي يأل سيألألة ستأل
ماي اسسوألمبي سسيتأليدب هاة سسوألمةقل ىلسسو)(Helvertic Republicأل )8ثأل أل ةو س ألماسا سسسة اعألهب س مألما غىلسساألا سىل ألممهسسهألهسساأل رسسديقأل
ا سسدةمهاألأل خلة سىل هاأل سس ثأليسسدألممهسسهألم سسدأللسسدعألمه ىلوسسوألمرس ق دةألرسسدةجثأل ةمهسسسث)ألمسسدألملىألاقىلسسدظألممه لدرسسوألمهي داسسي ةأل
(1) Thomas Fleiner (Recent Developments of Swiss Fedralism) Publius, Oxford University Press, Oxford, Vol.. 32, No. 2,
Spring 2002, P. 123.
(2) Clive Church and Randolph Head (A Concise History of Switzerland) Cambridge University Press, Cambridge, 2013,
P. 11.
(3) Ibid, P. 5 1.

)4ألألاقسسيألممه هسستأل س ألماسس قوألهبع سسوألمبسىلشألماا سسسةلألالأل قةلسسوأل دة غسدمهاألMariganoألالأل1515ألا سسدظأل ةمهسسسدألرس ةألوسسةإلأل سسدأللسسدعأل سس ىأل
يةميروأللد ملألألKambraiثألممه ة:أل.... Ibid, P. 38
(5) Ib id, P. 80.
(6) Ibid, P. 86.
(7) Ibid, P. 73.

)8ألألألتقسسالأللق سسوأل ىلقل سسوألHelveticألم ألني األسسوأل سسدااأل اد سسدألمةىلقلسساألHelvetiiألماغداىلسسوألأل ماسساأللدمهسستألتقرسسةألمبسسعوألمملس أل سسةألرا س سةمألالأل
ماقةعألمم طأل ادألم ىليلأل يألمر ةيظأل مألم راأللند وألألةألرا سةمأليداقغوألمايتىلنىلوأل ن ألماقةعألماسدياألألشةثأل ا اوأل دعألمهديقىلاعألي ق ىل هأل
ألما س ىلوأللدعأل ة يأل دألمأل ألميقدلمألاق س ىلوألقممألم تاطألمبة دمهىلوأل را سةم)أل مويطألما س ىلوألمايتىلنىلوأللقهدثألممه ة :أل
Gabriel Vital-Durand (The Eye of the Cyclone at the Fall of the XVIIIth Century: The Ill-Fated Helvetic Republic 17981803) Military Subjects: Battles and Campaigns.
www.napoleon-sevies.org/military/battles/switzerland/c-switzerland.html
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Nidwaldenألالأل1798ثأل ة سسضألماسا سسسة اعأل وقسسدألماا سساشألالألمحلسسةإلأل سساأل ةمهسسسدألرسسيألة ر سىلدأل مان سسسدألمسسدألجقسسدألمهسسديقىلاعأل
سدظأل
سيألاألماسدرسوأل سنهاألاق لسد خألالأليسدة ألمسدألملىأل تسيمةأل سدمهاعألماارسدطوألAct of Mediationألالأل1803أل ماس لألممهس رألمه أل
لامهلسسيةم ألجي سسيألالألتسسسقوألألشسسةأللسدمه اع )1أل الأل س زةأل ىلنسسدأل1815ألاألم سةمةألمرس قيطألرا سسةمأل سسةألجي سسيأل رس دعألوىلدل سسدأل
سسةأل اسسدألمجىلسساألماسسي طألممرسسةىثألا س اوألتق س ألماي اسسوألماسا سسسة وألمحلداىلسسوأليسسيم هدأل ن س أل س زةأل ىلنسسدألم س لاةأل ةهسساألمعألرا س سةمأل

خلهيمألواملسألتد هوأل ةألما يم دمألمايمرقىلوأليسا ألماق ىلوألمارد لىلوأليقيأل س مألما سدة خ )2ثألم ألمعألمثسةأل س ألمحلساملسأللسدعأل
لاسامألألقسىألتسدة خألينسدوألمجمل ساألماسا سسسةلثألمعألطاىلقسوألماسا سسة مألم نسوأل م سسد وألم نقسستأليقسيأل س مأليسدعألمااوسيتأل ما سسد ةأل
اسسدألمارة سسقألمااوىلسسيألاق لسسدذألألقسسىألا سسنهاأل سسدحلهاألالأل رس ألما سةمألدمألمحلد قسسوألالألا ةيسسدألماقسسةعألما درسساألألشسسةثأل كس مأل سسدظأل
ماسا س سسة اعأليدت سسيمةأللرس س اة األم سس س قىأل سسةأل ةي سسوألمايرس س اةألم ة ك سسثثأل سسدظأل س س مألمايرس س اةألاردر سسدألا ي سسيألماس سسقردمأل
ماليةماىلوأل ق أليىلن دألتةضأليقىلوألما يوىلدمأل ةألألرقروألماكدمه امهدمأل كس مألت رسستألماسسقروألما شسة قىلوألالألرا سسةمأل مب قىلسوأل
ماقد و) )3أل دأليمألمجملق ألممألقى )4أل مجملق ألماسا سةلألاقا دم) 5أل)أل مجملق ألمملىن )6أل مجملقس ألماساطعألاسا سسةم) )7أل تقسةةأل
اعأل ألأل كاعأل ندضألملألتقي دألألقىأل مألمايرس اةألم أل سةألرسيطألمرس ل دوألألسدظأل ادخلسة )8ثأل ا سدألنيقس ألماا سدمأل)(Standeratأل
هسساألمجملقس ألم تسسغةألالألمب قىلسسوألماليةماىلسسوألاسا سسةمأل سسالألألقسسىأل46ألأل سساأل ملسسدألألشسسة ةأللسدمه اعألالأل س مألمجملقس أليق سسا ةأل
يىلن سسدأل ملسسدألأل سساأل موسسيأللسسيأل سسةألماكدمه امهسسدمألماسس وألم سس دتأل مه سساأللدمه امهسسدم) )9ثأل مسسيظألماق سساأل سساتألممه ةديىلسسوألز سسيأل ةيسساأل
رناممأل اضألمر ىلدةألمان دظألم مه ةديبألاكدأللدمه اعأل أل قىلوألممه ةدهباأل ةلأليدا عم ةأل األممه ةديدمألمجملق ألم رة )10ث أل
أل
أل
(1) Domitille Balzeau and Catherine A. Kunz (Switzerland) in Renate Dendorfer-Ditges
(ed.) (Mediation in 16 Jurisdictions World Wide) Law Business Research Ltd, Lond, l2012, P. 93.

)2ألأل ملدألودلثوأل1839أل مااألألة تأليدراألت ة ااتشألZuriputschأل مااألأللدمهتألألادةتألألةألأل ىلدعأل سق ألال وألمحملد مألريألمحلكاألماق م أل
الألت اة خأليد رد وألم أل دألاطققألألقىلهألماسا سة اعأليدحلةإلألمم قىلوأل)(Sonderbundألالأل1847ألوىل أل دظألماكدثااىلوأليد د وأل دااألريأل
ما تسدمهتأليسا أل دألمأل قيألممههألخلقاةأليداامجاألا دظألماقيلألم عم يأل ةألما تس دمهتألالألماي اوألمبي يتألاكةأل ألمحلةإلأل ألتيظألالملةأل ةأل
خلسسهةأل موسسيأل ألت س لألم ألم أل ق سسدأل د سسوألخلسسةمأل قس أل لسسدعأل ق هسساألين سامعألتسسي قوأل ةهسساألووسساأل س ألمحلةلسسدمألم ألمعألت ثا سسدألالألم سةمةأل
ماسقاأللدعألأل ىل دثألممه ة :أل
)William R. Keech (Linguistic Diversity and Political Conflict: Some Observations Based on Four Swiss Cantons
Comparative Politics, Ph.D Program in Political Science of the City University of New York, NY, Vol. 4, No. 3, April
1972, P. 392.
(3) General Assembly
(4) Upper House.
(5) Swiss Council of States.
(6) Lower House.
(7) National Council of Switzerland
(8) History of Switzerland. ww.nationsonline.org/oneworld/history/Switzerland-history.htm ,

)9ألألأل ثأللدمه امهدمألم يلدايعألObwaldenأل مهي دايعألNidwaldenأل يدرىلدألر دلمألBasil Stadtأل يدرىلدأل مهسيرد تألBasil-Landschaftأل مينسعطألم رسة ال ةأل Appenzell
Ausserhodenأل مينسسعطألممهة سسال ةألAppenzell Innerrhodenأل ةهسساألمعأل س ألما س سىلوألمت قسستألالألما قسسي دألمايرس اةلألاقسسدظأل1999ألم ألمعألووسساألما ملىلسسدألالألنيقس ألماا سسدمأليقسسثأل
ألقسىألوداسهثألممه سة:أل Sumaiya Almass (Mechanism of Federalism in Switzerland: An Obcerview) International Journal of
Research in Social Sciences, Vol. 4, Issue. 4, November 2014.
( )11ما عدي كانتوني وغ  Zugويبن ل ينرهودزن  ،Appenzell Innerhodenي نظر.Ibid :
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ألألل سسدألمعأل نسسدضأللاتسسدألمهسسسد ىلوألتاق س ألو سام ألألش سةتأل قدألسسيألزملسسدأل%22أل سسةألم أل سسدوثأل ت س األم ند شسسدمأللمرسسدألمجملق س أل
يداقغ مألم دمهىلوأل مالةمهسىلوألو ةمأل  .)1أل
ا دألمجملق ألمااطعأل)(Nationalratأل ىل الألألقىأل األأل األ األممه ةدهباألمةيساألرسناممألا سدأل ملسدأللسدأللسدمه اعألألسيلأل
ةألم ملقمألوس ألتقيملألركدمههأل ةألالملة دأل ملدألت اة خأل34ألأل ا)ألم ألا قهدأل ملدألم يلدايعأل مهي دايعأل هسية ثأل مينسعطأل

م رسسا ال ةأل مينسسعطألممها سسال ةألماسساألزقسسوأللسسيأل نهسسدألأل سامأل موسسيمأل ق س ألالألمجملق س ) )2ثأل س مأل ق س ألماير س اةألمالسسيةم ألاقسسدظأل
1848أل موسسيمأل سسةألا سسيظألمايرسسدتاألالألماقسسد ألةهسساألتقةرسسهألاق قسسي دألالأل1999أليشسسكدأللاسساألل عألم سسسدثأليدان سسدظألمالسسيةم ألأل
لهىلكسسدألألسسدظثأل هنسسدضأليد رسسد وألاقن سسدظألما سسداألماملنسسد ثأل)(Bicameralألمجملق س ألم سسدلل )3أل ما س لأل ملسسدألماسسسقروألما نلىل سسوأل أل
ن سسدضألمحملك سسوألم دل سسو )4ثأل ما سساألزمل سسدألماس سسقروألماق سسد ىلوأل ك سساعألمجملقس س ألم سسدللأل سسةألر سساقوألاأل سسدوأل ملق سساعألمحلكا سسوأل
ماسا سة وأل ملقاعأليشكدألمجسدألثأل ن س ألة سىل ألماي اسوأل لسدأل سنهاأل سرقاأل)سس ااىلوألتنلىل سوأل قىلنسو )5ثألأل س األممه ةسدهباأل سةأل
ادألمب قىلوألماقد وأل ةياألرناممألل سدألتس األ سةم ا هاأل سةأل اسدألمب قىلسوألم سدألل سدأل س األممه ةسدإلألة سىل ألمجملقس أل سةأليسمألماسساقوأل
ةأل ادألمب قىلوألماقد وألم دأل سيتألرسنوأل موسيتأل س أليقسي ألأل ساألارسةأليسنل ألمارة قسوأل ماس لأل ادخلسةأليسنل ألماا ستألم خلسةمشأل

ماقدظألألقىأل تمةتهألاكنهأل ر ألتىلغوأل دأل س ىأليدم طأليمألم ةممهه )6ثأل أل
الألممهسسهأل أل قسسوألتسسيوىلدمألم ألمهلسساقألململسسةأل سسةأليقىلسسوألا ةممهسسهألالألماسساتمةتألل سسدألممهسسهأل اقسسىألل س اوألة ىلسسسدألااتمةتسسهثأل مان سسدظأل
سدأل
محلسسعيبألالألرا س سةمألةيسسدألثأل قدرسساألماسسسقروأل نس أل .)7 1959تنقسسساألماي اسسوألماسا سسسة وألم ألرس وأل ألشسسة ةألل سدمه اع  )8ألاكس أل
ل سدمه اعأل ألرسساأللر س اةلألثديسستألرسسدحألهبسسدألل سسدألمعألةسسدألمر س قياىلوألردتسسوألي سسدألماير س اةألوىل س أل سساأللسسدألل سدمه اعأل)سسسد متأل
رققسوأل سساأليقىلسسوألماكدمه امهسدمأل كس مأل قكسسدأللسدمه اعأللرس اةمعأل رسسدحأل م سدلل)أل ية سسدعألرسسدحألهبسدأل لس اوألوكا سسوأل لك سسوأل
ةهسساألما لسسد مألماكاسساأليسسمألماكدمه امهسسدمألموىلدمهسسدألر ساموألالألم سسسدووألم ألماسسسكدعألوىل س ألمعأل نسسدضألرسساقوألألشسسةألل سدمه اعأل كق سساعأل

)(1) Christopher Pare (Swiss Council of States Approves Bill to Ban Seal Product Trade
HIS Worldwide, September 2014.
(2) Harold F. Gosnell (Popular Participation in Swiss National Council Elections) The American Political Science Review,
American Political Science Association, Washsington,
Vol. 24, Nod. 2, May 1930, PP. 426-439.
(3) Federal Council.
(4) Federal Court.

)5ألألأل هنسدضأل ققسسيألاة درسوأل تمةممألمااىل سسوأل مانقسدأل مارد سسوأل م ت سسد مأليشسكدأل اوسسيأل نسدضأل ققسسيألاقشس عألم داىلسسوأل ققسسيألاشس عألماسسي درأل محل د سوألم يمهىلسسوأل ماة درسوأل ققسسيألاقشس عأل
ممدةجىلوأل ققيألاش عألماقيماوأل مايمرقىلوأل ققيألاش عألماملقد وأل م دلأل ما ققىلاأل ماا أل ققيألاش عأل لمةتألماسكدعثألممه ة :أل
John Martin Vincent (State and Federal Government in Switzerland) Political Science Quarterly, The Academy of
Political Science, NY, Vo. 7, No. 1, Mars 2000, PP. 185-186.

(6) Primus inter pares.
)7ألأل ىلستأل س ألماالىلاسسوألماةيدألىلسسوأليدااتسسلوألماسس ة وأل)(Magic Formulaأل ت سساألألاوسعمإلألمحلسسعإلألماقس م أل ماسسي قةمطثألمحلسسةألرسسديقد)أل وسسعإلألماشسسق ألماسسي قةمطثألم سسىل ثأل محلسسعإلألماسسي قةمطثألم خلساملثأل وسسعإلأل
ماشسق ألماسا سسةلأل ماليوسمأل ما وسدةأل م سس ققمألرسديقد)ثألاق ع سيألممه سة:أل )Urs Altermatt (Conservatism: in Switzerland: A Study in Antimodernism
Journal of Contemporary History, Sage Publications Ltd, London, Vol. 14, No. 4, October 2000, P. 589.
)8ألألأل سسثألمةه سسد ألAargauأل مينع سسدألم ر سسا ال ةأل مينع سسدألممهة سسال ةأل يدر سىلدأل مه سسيرد تأل يدر سىلدألر س دلمأل ي سساعأل ةم ا ساةزألFriborgأل جنىل سساأل ه سسية ثأل هةم يامه سسيعألGraubondenأل ج سساةمألJuraأل ا سسالااأل
مهىلاخلسسدتىلدألNeuchartelأل مهي داسسي ةأل م يلداسسي ةأل خلسسةد ملهد تعألSchafthhausenأل خل سام عأل رسساااثاظألSolothumأل ر سدمهتألهسسدامألSt. Gallenأل ثاةهسسد ألThurgauأل تش سىلناألTicinoأل م ةلأل
سد

ساة خثألممه سة:أل Thomas Stuffer, Nicole Topperwin and Urs Thalmann-Torres (Switzerland, Swiss
ألValaisأل سد لألVaudأل ت زأل ت أل

Confederation) Hand book of Federal Countries, Forum of Federation, McGill-Queen's University Press, Baskerville,
2005, PP. 353-355.
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ماقغسسوألم دمهىلسسوألو سةمأل )1ثأل اةيقسسوأل نهسسدألتس قكاألمالةمهسسىلوألو سةمأل )2أل موسسيألم رسسد ألو سةمأل )3أل ثيثسسوألتشسساضألالألماقغ سسمألمالةمهسسىلوأل
م دمهىلسسو )4ثأل موسسيألتشسساضأل ىلسسهألماقغسسدمألم دمهىلسسوأل م رداىلسسوأل ماة دمهشسىلو .)5أل س مأل قسسعألمعأل نسسدضألاةيقسسوألأل ا ىلسسدمألتشسساضألالأل
را سسةمأل ىلسدتألرىلدرسىلوألم سدل وأل ثقد ىلسوأل مج دألىلسوأل موسيتأل سثأللسدأل سةألم سدعألماس ةأل شسكقاعأل65أل%ألأل سةألماسا سسة مأل
األ رققاعألألقىألامهلسهاألم دعألخلام عأل را سةم) )6ثألأليىلن دأل رققألمالةمهسىلاعثأل األماقا ىلوألماملدمهىلوألالألرا سةمألألقسىألامهلسسهاأل

مراألماة دمهي م )7ثأل دألمهسا هاألوام أل%18أل سةألماسسكدع.ألم سدألم رسداىلاألرا سسةمأل ىلسس اعألامهلسسهاألطقىلسدعألرا سسةم )8ثأل
األ شكقاعألوام أل%10أل ةألركدعألرا سةم.أل ارامأل هندضألماة دمهشثأل ما ةألمألاشألهباأللقا ىلوألةميقوألالألرا سسةمألألسدظأل
1938أل متسسا تألاغ س هاألاغسسوألة ىلسسوألةميقسسوأل ن س ألألسسدظأل1996أل سساأل سسسكناعأليشسسكدألاردرسسثألالألل سدمه اعألهةم يامهسسيعأل سساأل أل
شسسكقاعألالملسسةأل سسةأل%1أل ق س أل سسةألرسسكدعألرا س سةم )9ثأل ي س اوأل سسدعأل نسسدضألتسسسد دألتد سسدأل رققسسدأليسسمألمجىلسساألماقا ىلسسدمألالأل
را سةمألةهاألمالواممألماامرقوألالألوو هدألماسكداأل مبغةمال .أل

عوامل موانع نجاح الفدرالية متعددة القوميات

ندا سسوألأل سسيتألألام سسدأل سسيألتس س للألم ألم رس س قةمةألماسىلدر سسثألالألما سسي طألماليةماىل سسوألماقا ىل سسدمثأل رس سىل دألمقمأللدمه سستأل س س أل

ماقا ىلدمألمااألتقىلشألالألتقوألمااقيمعألراموأللدعألوو هدأللاامألا ألتغامألت ققىأللسدألم كدمهسدمألا قىلسقألمو ىلدجد سدألم ة قلسوأل
محللسسدذألألقسسىأللىلنامه هسسدأل قىلسقألقم سسدأللمرسسدألمطسسدةألماي اسسوألم اوسسيتثأل لسسدألقاسسوأل سسةألرسسيطأللرس اةألألق سسداألهسساأل ن سسدتألوىلس أل
ماكدألةاأل ةملتأل سق وألاانسدوألقاسوألمااقسيأل سقأل سدمهاعألت شسكدألينسال ألاردرسدألاسىلدرسدمألتقساظألألقسىألماا سدصألماساطعأل م وسامظأل
م اسسدلطأليسسمألمجىلسساألماقا ىلسسدمأل ممطىلسسدشثأل س مأل لسسيألألقسسىأل وسسيتألماشسسق أل سسيأل قسساظأل س مألمان سساقرألألقسسىألار س أل اسسدللوأل
نهد :أل
 -1ألاعأل س ةألاقو ىلسساألمعألما نسسارألماقة سسثأل ماسسي عأل ماملقسسدالأل ماقغسسالأل ملسسدألمث سةموألةسساثأل ملسسدألم رسسدثألمالكسسةلأل م ري سسثأل
ماة وثألاق و ا .أل
 -2ألاعأل دةثألمب ىلاألما قد شألية يألل قةمطىلوأل اعألتكاعأللدأل امىألمجمل األالألري وألم د ألم شالو .أل
 -3أل جالألما د ةأليمألماقا ىلدمألم ة قلوألمدأل للألم ألأل ويتألماشق  .أل
)1ألأل ثألت اة خأل اات ةعأل م ةلأل خلام عأل م يلدايعأل مهي دايعأل هية ثأل ت زأل راااثاةعأل يدرىلدألر د مأل يدرىلدأل مهيرد تأل خلةد هد تعأل
مينعطألم را ال ةأل مينعطألم نة ال ةأل ردمهتألهدامأل مةهد أل ثاةهد

ثألIbid.

)2ألأل ثأل د لأل مهىلاخلدتىلدأل جنىلاأل جاةمثأل.Ibid.
)3ألأل ثألتشىلناثأل.Ibid.
)4ألأل ثألياعأل ةم ااةزأل د

ثأل.Ibid

)5ألأل ثألهةم يامهي ةثأل.Ibid.
(6) Deutsche Schweiz
(7) La Romandie
(8) Svizzera Italiana
(9) World Language (Switzerland) www.worldlanguage.com/countries/switzerland.htm
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المبحث الثاني :موانع وعوامل االستقرار في الفدراليات متعددة القوميات
المطلب األول :موانع االستقرار

هسسةأل سسرق ألماليةماىلسسوأليقسسيألرسسقادألمان سسدظألماسسسديقألالألماق سةمصأليشسسكدأل مرسساأل ردتسسوألالأل ند شسسوألماير س اةألمبي سسيأل

اققةمصأليدأل ادة أل يأل كاعألماساىلدألم نرقسثألاقةسة رأل سةألات سوألمااقسيثأل قألاعأل نداسوألماقي سيأل سةألماسي طأل قسيلتألماقا ىلسدمأل ماساأل
تقسىلشألالأل سسدألمان سسدظألمالسسيةم أل تق س ألماا سسدمألم سسيتأل سسةألا سسيظألماسسي طألماليةماىلسسوأل ن س ألرسسنوأل1789أل يقسسي دألرا س سةمألرسسنوأل
سدأل
1848ثأل كنسسيمألرسسنوأل1867ثأل...ألمحبثأل ماس س مطأل سساأللىل ساألمر س ردألتأل س ألماسسي طألم قسسيلتألماقا ىلسسدمألاعألتق سىلشألالأل س أل
لىلدعألرىلدرثأل موي؟ أل
أل
يدا لىليأل نداوألأليلأل ةألممرادإلأل مااألمهند شهدألالأل

ألمااة وأل نهد :أل

أوالً  :المصالح المشتركة:

اق سسيألمأل ق سسيألماك سسدأليس س عألماقس سةمصأليق سسيألم مه ةدي سسدمألما ش سسة قىلوألالأللس سدمهاعألمم طألأل سسدظأل)1 2005أل يق سسيأل ش سسدةلوألمهقس س أل
اطىلدشألماشق ألماقةم ثأل ىلهسدأل يدرس ملندوألماسسنوألماس ةأل سدطقامألم مه ةديسدم)أل سيألرسدةألالألييم سوألممهاملسدصألوكا سوألمااوسيتألمااطنىلسوأل
رسساألوسسيأل سقسسسدألما لوساممأل محلسسيأل سسةألماقنسساأل م تسسريمظألمارسسد لثأل م قسسدشأل سسد ةألما رهسساألماقة سسثأل م س وأل ما هوسساأل
ماقسةلأل أل قىلدمألممراأل ماق دألألقىألمةا و )2ثأل اكةأليقسيألتشسكىلدألمحلكا سوأل محلكا سوألم مه قداىلسو)ألرسدإلأل سةألماقسةم ىلمأل قأل
تق قسستأل سامج ألممسساشأل ماققسسقأل سسةألماقسسدلظألمعألمحلكا سسوألينىلسستألألقسسىألارسسدثألطسسد لثألمر س ملدةلثأليقىلسسيمألألسسةألار س أل ة يأل
مااويتأل ما د ةأل تات األم ندت أل سقأل شسدةلوأل ق ساأل كامهسدمألمجمل ساألماقةم سثأل انىلسوألألقسىألارس ألماليةماىلسوألمحلقىلقىلسوأل ماساأل
تكسساعألماسسسقردمأل ىلهسسدأل قس س وأللر س اة دثأل قسساأل ر س أل أل ق سىلاأل موسسيأل سساأل ق سىلاأللاةلر س دعأل ما س لألجسسدوألتكا نسسهألالألمهسسمأل
ماير اةثأل األقاوأل قاألجيسةألتقدرساألوقىلقسثألاقسسقروأليسمألم قسىلاألمااوىلسيأل محلكا سوألماليةمماىلسوأليسدألتسةضألم قسىلاألااوسي أل سييةأل
ا سساة أل سسقأل دألسسيتأل مم سسةألماام سساأل)Defactoأل أل كسسةأل س مأليداارسساألمالسسيةم ألمحلقىلقسسثثألل سسدألاعأل نداسسوألرسساوأل هسساأل شسسدلدأل
ةم ق سستأل س سةموتألين سسالألمايرس س اةألو سساطألت سسيوىلدمألتقسس سىلاألمامل سسة تأل ما سساألتق س س ألمو سسيىألةل سسد عأل مردرس سىلدمألماق سىلشألم ش سساضألي سسمأل
ماقا ىلدمألم ة قلوثأل ةألا األم شدلدألماة ىلسىلوأليمألم قىلاأل محلكا وألم دل وثأل قتأل شكقوألتقسسىلاألماملسة ممألالألم مه سوأل
ماليةماىلوألترةيألأليلمأل ةألممر قوأل نهدأل دألتاقىألمحلكا وألم دل وألت ةشألااوي دأليملسة ممألمم سداىلاأل محملد سدمأل ت سدأل سثأل
مارسسةشألم س سىلرةألألقسسىألماملسسة ممألمااطنىلسسوثألاظألتقرسسىألمحملد سسدمألماغسساألم ن سسوألالألم ق سىلاأل مم سسداىلاألوسسقألما سسةشأليقسسساأل سسةأل

ماملسسة ممأل ألتةرسسدألمااقىلسسوألم ألمحلكا سسوألم دل سسو )3؟أل ها سسدأل سسةألممر س قوألماسساألتر سسةيألهب س مألما سسيلثأل سسةألم ق سسة شألمعألماسسي طأل
)1ألألألم لارىلوألماققىلدألا مه ةديدمألماقةم ىلوثألممهامهىلتأل.www.ihec.iq
ىلاألمبقلةلأل ةيوألمحلكا)ثأل ةلعأللةمردمألم شةصألماقةيبثأليا مثأل2008ثألحأل.132
أل
)2ألألألميةم
)3ألأل ي ا ألهدا ثأل د وألماقةمص)ثألتةمجوألا دلألم يثألمايمةألماقةيىلوألاقققاظثأليا مثأل2007ثألحأل.251
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ماليةماىلوألتقساظألماسسقروأل ىلهسدألألقسىأل سس ا مثألرسقروألماي اسوألم دل سوأل رسقروألمم سداىلاأل محملد سدمألماغساألم ن سوألالأل قسىلاألالأل
ماس سسقروألماي ةلع سسوثأل ما سساأل ق سسيألهب سسدأللةج سسوأل سسةألما ل سسا ضألم ألما ن ىل سسدمألمملمة سسوألالألمم سسداىلاألا ن س سىلاألخل س س دألمايمرقىل سسوأل
م دل وأل ماسىلدرىلوأل م ج دألىلو)  .)1أل
الألما راىلسسقألالألمان سسدظألمالسسيةم ألاقاقسسيمعأل قسسيلتألماقا ىلسسدمأل ناغسسثألمعأل س األ ي سسيألما سسيوىلدمألالألماير س اةأليشسسكدأل
س ةألوقسساصألم كامهسسدمألماقا ىلسسوأل ر س ةأل امجسسسهدألما دةمىلسسوثألأل)سسدألمعأل ارسسارأل ملنسسدأل سساألم سسق وأليسسمأل كامهسسدمألماشسسق أل
ماقةم ثأل تات األماملة ممأليدأل ادة دألمويألا األةلسد عأل س ألم سق وثأل )سدألمعألم سدلألماقةم سثأل اسعألألقسىأل اىلقسدمألماسنل أل ماس لأل
شكدألماق الألمالقةلألم ةملممألماي اوألماقةم ىلوأل مايردألماقا ثألةسدأل وىلس أل سدألم ن وسدمألماعةمألىلسوأل ما سندألىلوأل ا قسدألرسقىللدأل
الألينسسدوألم سسدلألماي اسسوثألمعألل اسسوألماق سةمصألل اسسوألة قىلسسوألتق سسيألاردرسسدألألقسسىأل اىلقسسدمألماسسنل )أل )سسدألاعأل س مألم ن سسارأل قسساألر س ةأل
وي لأل لمةممألمم داىلاأل محملد دمأل قيألار مألت دأليألمايألاممألوساطألرسة ةتألو ساطألمحملد سدمألمانلرىلسوألألقسىألو سوأل سةأل
س ألماقد سسيممثأل ر سىل دأل سساألمتل سسدلألماشسسقاةأليسسداغ ألاسسيىألمحملد سسدمألم ن وسسوألاقاسسا طأليسسسا أل شسسدألما ن ىلسسوأل ىلهسسدأل خلسسقاة األ
يدرس س ملدةألردر سسوألم ةل سسعأليك سسدألمامل سسة ممثأل تا سسي ألما سسيألاتألا ة س سىلمألمهس سساوأل قىلن سسوأل سسةأل س س ألماقد سسيممألاق د سسدمألم ن و سسوأل
نسسو وأل ساألارس ألمان سدظألمالسسيةم ثأل ساألقاسسوأل هسةمأل شسدلدألارسسةىألردتسوأليسسمألوكا سدمألمم سسداىلاألألمحلكا سوألماليةماىلسسوأل
وسساطألز سساألمم سسداىلاأليسسطلمةتألثة م سسدأل قأل أل سسيلألتقسسوألما سسيوىلدمألالألمايرس اةألي سساةتأل مرس وأل سسةألرسسيطألتشسسة األ سدمهاعأل سسن األ
لمةتأل تات األثة ممألماقةمصثأل )دألاعألماقةمصألم ألم عأل أل سةأل مألماقدمهاعألاىلقدجلأليسهألم شسدلدأليسمألمم سداىلاأل محلكا سوألم دل سوأل

ستأل
م شكيمألمااألت تأل األوقهدألألدلتأل ةأل وسثألمايرس اةأل ماساألجسدومألالألم ساملأل 111ثأل112ثأل)2 )115ثأل وىلس أللةج أل
لدألم طةمشألألقسىأل قىلسدأل قةم سدأل سقأل سدحلهد)ثأل سيألتلد تستأل جهسدمألمه سةألماسدرسوألماقسةم ىلمألوساطأل س ألمانقرسوألمسدألالىأل
م ألتلد األمااراألماسىلدرثأليمألوكا وأل قىلاأللاةلر دعأل محلكا وألماليةماىلوألواطأل ارارأل يىأل م كدمهىلوألمرس ق دطألوكا سوأل
م قىلاألاملة تهألماراىلقىلوثأل يألالىأل مألمميشألارامألم أل راأل ىلعممهىلسوألمم قسىلاألمااسدا أل%17أل سةألني سدألم ىلعممهىلسوألماي دل سوأل سةأل
ادألمحلكا وألماليةماىلوأللنارأل سةألماققايسوألمب دألىلسوثأل س مأل ق س أل دالسوأل دمهامهىلسوألاقيرس اةألماقةم سثثألمقألجسدوألالألم سدلتأل111أل سةأل
ماير س اةألماقةم سسثأل معألماسسنل أل ماغسسدتأل قسسوأللسسدألماشسسق ألماقةم سسثألالأللسسدألم سسداىلاأل محملد سسدم)أل س مأل قسسعألمعألألد سسيممألماملسسة تأل
جي ألمعألت للألم أل قىلقألما ن ىلوألم امتمهوألاق ندطقألم ة قلوألاقايلألل عألزىلىلعثأل س مألما سامتعأل سا ألمةسيشألماة ىلسسثألالألرس دعأل
تات سساألماقد سسيممأليداشسسكدألماس لأل س ةألو سسمألألدلاسسوألا سسداىلاأل محملد سسدمألتكلسسثألاققىلسسدظأليدألاد هسسدأل سس اىلد دأل سساألممرس أل
ين سسةألم أل ا سسدةأل امةل سسدأل ودجد سسدأل مهس سساوألماس سسكدعأل ىله سسدأل ما سساألز سستألم خل سسدةتألماىله سسدألالألمالق سسةتأل )3أل سسةألم سسدلتأل )121أل سسةأل
ماير اة .)3ألمعألم ر قيطألم د أل األالألهد وألمماىلوأليدانساوألملألرقروأللدمهستأل ا رسا ةألملألم قسىلاأل ماقىلسدظأليد هسدظأل تنلىلس دأل
)1أل ة يألارسةلأل م يمةثألماسىلدرىلوألمامليسألالألماقةمصأل كدمهىلوألما قد شألماسق ثأل ىل دأليىلنهد)ثأل نشاةممألالدل ىلوألما األىلوأل ت ىلسدألماكساملةثأل
ماسقىل دمهىلوثأل2010ثألح.32
)2ألألم دلتأل 11ثأل)112أل ةألماير اةألماقةم ثألاسنوأل.2005
)3ألألم دلتأل )121أل ةألماير اةألماقةم ثألاسنوأل.2005
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رق أل جالألم دلأل الثألا اوأل ألييأل ةأل جالألمر قيطأل د أللد سدألا ألخلساهأللد سدألالأل أل كسةألمعأل كساعألماارساألم سد أل
اي قىلاأل ةتا أليد ةلعأللقىلدألمعألقاوأل نسد أل ساأل اسدللوألمان سدظألمالسيةم أل سةألمهدوىلسوثأل سةألمهدوىلسوألارسةىأل غ س ألوقساصأليقسضأل
م سسداىلاألماسساألزقسسوأل سامةلألألداىلسسوألمقألاسىل أل سسةألم ققسساطألرسسق ألوقهسساألالأل س ألم سامةلألمعألمةسسيشألماة ىلسسسثأل سسةأل س مألمان سسدظأل سساأل
مألرسسدوألمحلسسقألمتس ديهثأل رسسد وألم أل س مأل أليسسيأل سسةأل جسسالألتنسسىلقأليسسمألماسسسقر مألم قىل ىلسسوأل م ةلع سسوألممهسسهألاسىل أل سسةألم مه سسدشأل
ا دألمعأل شألوقاصألم ةلعأل ةألم سامطألماساألتس أل سةألمم سداىلاأليدأل اسدةألم قسىلاألجسعوأل سةألمحملكا سوألماليةماىلسوثأل لسدأل س مأللسدعأل
لاخألمعأل نمألألقىلسهألمايرس اةألملأل سيىألمهسساوألم رس قيطألم سد ألاي قسىلاثأل س مأل سدأل أل س األتنلىلس ثألمعألماة وىلسوألم ةلع سوأل سثأل
شكقوألماة ىلسىلوأليسمألم قسىلاأل محلكا سوألم دل سوأل سثأليد رسدثأل
أل
مااأل قتأل سىلرةتألألقىألماسدروألماقةم ىلمثأل ةألماامر ألمعألم
شكقوألماملة تأل م ةخأل ماسقروثأل )دألمعألمحلكا وألم دل وألتة يألمعألتسىلرةألقىأللسد ةألماي اسوألماقةم ىلسوأل تكساعألرسقر هدألرسقروأل
ةلع سسوأل أل شسسدةلهدألم رسسةثأل م ق سىلاألمااوىلسسيأل م ق سىلاألماكسساةلل)أل ة سسيألوقسسهألالألما سسةشألالألرىلدر س هأل ثة تسسهألل عألتسسيردأل سسةأل
رقروألارةىألالألخل مههثأل ه مأل قعأليدان ىلووألتقايوألمجيدلأل ق وأل شالوألاق قد شألم شاضأليمألمارة م .أل
ا دأليدانساوألاقسنموألماقةإلأل قسيأل هسةمألمتساممألتسيألامألم ألتشسكىلدألم قسىلاألماس مسعألألقسىألهسةمةألم قسىلاألماكساةللأليسسا أل

ىلشهاأليقيألرسقادألمان سدظألماسسديقألالألماقسدظأل2003ثأل يقسيألم سسدضألمموسعمإلألماشسىلقىلوألمحلكساأل رسىلرة دألألقسىأللسدأل لدتسدأل
ماي اسسوألماقةم ىلسسوثأل رسىل دألالأل سساتألوكسساألمهسساةلألم سسداكثثأل سسيأليسسةةمأل س ألمموسعمإلأل س مألما ه سىلشألاقسسنموألماقسسةإلأللنسسارأل سسةألةلأل
قسسدألاق سسد ألم عألا سسوألطد لىلسسدأل )1أل نس ألماقهسسيألماقمل سسداأل م وس يطألما رسسداألاققسةمصأل وس أليقسسيألتشسكىلدألمحلكا سوألماقةم ىلسسوألألسسدظأل

1921ألوىل س ألاألوة سسدعألماش سىلقوأل سسةألمجىل سساألم ندت س ألماة ىلق سسوألالأل لمةممألماي ا سسوألماقةم ىل سسو )2ثأل قسستألماي ا سسوألماقةم ىلسسوأل ل سسدأل
عأل اع)أل ن ألييم وألتشكىلقهدأل لدألألقىألطد لوأل مويتثأل و ألألني دألتشكقتألمب هاة وألماقةم ىلوأل ماساأللدمهستألتة ساألخلسقدةممأل
ماقا ىلوألماقةيىلوأللامجهوألةد)أل د دأللدمهتألأللثألمدةردمألزىلىلعألطد لىلوثأل محلدطألمهلسهألو سدأليقسيألرسقادألمان سدظألماسسديقثألمقألاأل
ة األخلقدةألماي قةمطىلوأل ماليةماىلو )3ثألاكنهدأللدمهتألأللثألأل ةم هدألمهاألدأل ةألما ىلىلعألمارد لثأل مهعألدمألما سق ثأل مألرسيشأل سدأل
جي ألمعأل يسألالألمجمل قدمألم قيلتألمارام األ م كامهدمثأل دارد لىلوأل ألألي سوألةسدألالألماام ساألي قسيلألمارام ساألا ألماسي دمهدمثأل
مقأل سسةألم كسسةألمعأل كسساعألمجمل سساأل قسسيلألمارام سساألماي نىلسسوأل ممثنىلسسوأل سسةألل عألاعأل س للألقاسسوألانشسساوألل اسسوألطد لىلسسوألم ألماسسىلرةتأل

)1ألألتقاظأل ةرىلوألمموعمإلألمارد لىلوألماشىلقىلوألألقىأل كةتألمعألمحلكاأللدعألوكةمألألقىألماسنموأل ن ألت رىل ألماي اوألماقةم ىلوأل1921أل و أل دأل اقهدأل
ماقمل دمهىلاع)أل م األمحلدطألمعألمه ةتأل مهىلوألاام األمحلدطأل نساأل ألمالةرىلوثأل دحلدلاألماقةم ثأللدعألا دأللل دتاةمأل ا دألت ةتألم اىلغدةخلىلوأل لدمهتأل
ألماع ةتأل)شدةلوألخلسىلقىلوأل رسنىلوأل سيأل هسةأل س مأل مرس دألالألتةلىلاسوألوسعإلألمااقس ألمحلسدلاثأل)قسكألمعألماشسق أللسدعأل ق سىلدألأل ه شسدأليغسضأل
مان ةألألةألطد ل هأل أل كةألماسنموألم دأل قدمهدتأل ىلشدأل ةألماشىلقوثأل لدأل دألتايطأليقيأل2003أل األاعألم اىلغدةخلسىلوألمحلكساألتاسياتأل سةألرسنىلوأل
م ألألخلىلقىلوأل ا دأل)شدةلوألماسنو)أل يقىلتألم دًَألاهقاىلوألماشق أل ق ىلوأل ه شوألألينل ألمااراألماسديق.
)2ألألتشدةاعألتة ثأل يةألرديقثألحأل.144
)3ألألألايمهللألماقة لثأل لهاظألماي او)ثألم ةلعألماملقدالألماقةيبثألمايمةألمااىل دوثأل1993ثألحأل.5
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مارد لىلوألألقسىألمحلىلسدتألماسىلدرسىلو )1ثألمعأل سةألما سي دمألماساألتامجسهألينسدوألماي اسوألماقةم ىلسوأل مم سو)ألالألماقسةمصأل سثألماسي رألمحلدتسدأل
الألمجملد مألمارد لىلسوأل ماي نىلسوأل ساألمجملسدطألماسىلدرسثثأل سةألما سة ةلألما ىلىلسعألالألماقي سدمألم ج دألىلسوألماقد سوألألقسىألممه سدوممأل
مةا سسوألمارام لىلسسوألالألمخلسسكدةدألماق سساا وألمارد لىلسسوألماي نىلسسوثألممثنىلسسوثألماقاقىلسسوأل ماقشسسد ة وأل م ندطقىلسسوثأل نعألسسوألماسسا وألمارسسد لثألتقسساأل
ألد قدألوقىلقىلدألالأل جهأل رلدوألماقىل وألم ردرىلوأل مه دوألم امطنوأل ماقي دمألمااألت سدأليدجملسدطألماسىلدرسثثألمعأل قىلسقألينسدوألل اسوأل
م امطنوأل درألم ألمألدلتألتىلدهوألمةا وألمااطنىلوأل قألرىلدرسدمأل ررسوألتس األمدةرس هدأليشسكدألألقسياألتسيةجيثأل سةألرسيطألثقد سوأل
م امطنوألالأليندوألماي اوألم رسىلوثأليقىليمألألةألمارد لوأل ماقشاتثأل....ألمحب .أل
س مأل سسدأل أل سسيسألالألماقسةمصأل ردتسسوأل سساألم كسساعألماسسسعألل وسسيألم كامهسسدمألممردرسىلوأل ماسساألاألما قد سسدأل قهسساألمجدألىلسسدأليشسسكدأل
ط سسد لثأل األ ىلش سسهاأليق سسيأل2003أل س مأل سسدألالىألم ألمن سساألمةا سسوألمارد لىل سسوألا سسي هاأليش سسكدأل سسةاأل مهش سساوألة وىل سسوأل ق سسدلمتأل
محلكا سسوألي س لألخلسسكدأل)سسدأل ىلهسسدألم مه سسدوألاقو دألسسدمألم ة ديىلسسوأل س مأل سسدألو سسدألم ألوسسيأل سسدأل سسكألمب ىلسساألماق سىلشألم شسساضأل
قىل سسقألم سسد ألم ش سسالوأليقىل سسيمألأل سسةألم ةلع سسوأل ما ل سسةلألالألماس سسقروثأل سسقألألس سةمصأل سسيةم أل ا سسعألألق سسىألمرس س ألم امطن سسوألالألا سسداىلاأل
رسدمألوىل ألماكدأل دةثألوقا هأليطةملتهألم انىلسوألألقسىألم امطنسوأل ممةملتألمحلسةتأل ماي قةمطىلسوثأل س أل سثألم شسكقوألممردرسىلوأل
الألمه سسدظأللر س اةأل2005ثألمقألممهسسهأل أل س س راألمجيسسدلأل سسق وأل شسسالوألألتقسساظألل سساألاينسسدوأل قسساألم كامهسسدمألماقا ىلسسوأل مارد لىلسسوأل
ا اوألالألمانهد وألتق قيألم كامهدمألمامليسألماة ىلسىلوألمعأل ق هدألتك ةألالألم مهل دطألألةأليق هدألململسةأل سةألتاوسي دألالألل اسوأل
مويت .أل
ثانيا :اإلرادة المشتركة
األلدألممهسسدعأليسطةملتألوسةتأل ا أل كس مأل لساخ)ثأل قسدألاي لىلسيأل ىلساظأل سدعألممةملتألمحلسةتأل سثأل سةألململسةألم سسد دألمثسدةتأل
اقوسسيطألالألم ىل د ىلع قىلسسدثأل قة سسوأل سسدأل سسثألم ةملتألمحلسسةتألاسسةأل كسساعأليد ه سسوألماسسسهقوثأل ل سسيألالىنأل قسسدطألمعألقاسسوألمجمل سساألمر سسدةأل
ماق سىلشألم شسساضألملألمعألقاسسوألمجمل سساألاي سسهألماقسسيةتألألقسسىألمر ىلسسدةأل سسسدةألألىلشسسهأليداشسسكدألما س لأل ة سسيأل ألقسسىألر ساىلدألم ملسسدطأل سسدعأل
مر ىلسسدةألماقسىلشألالألمان سسدظألمالسسيةم أل س أليسسسا أللامهسسهأل رسىلقوألحلسسدألما سةمألدمألماندخلس وألالألماسسي طألماسساألت ىلسسعأليسسدا نارأل ما قيل سسوأل
م ج دألىلوأل–ألمثنىلوثألل نىلوثألطد لىلسوثألمقألمعأللسدألمجدألسوألت سسوأليسي دمه هدأل اغ هسدأل م كدة سدأل طةم قهسدألاققسىلشألالألقاسوألمان سدظثأل
م ملسساألاقوسسيطأليقسسيألم وس يطألم ة كسسثألاققسةمصأل تس اىلاألنيقس ألمحلكسساأليقسةمةأل سسةألرسسقروألم س يشأل سسن ألتسسيوىلدمألجع ىلسسوأل
اقق سةم ىلمألالألملمةتألخل س عألماسسايلأل ماسساألاألتش سكىلقهألالأل12ألز سساتأل)2 2003ثأل الألمثنسسدوأللد اسسوألمر ىلسسدةألمأل سسدوألنيق س ألمحلك سساأل
قتألماقي يأل ةألم ألامردمأل م شدلدألمااأل مجهتألةؤردوألم وعمإلألماة ىلسىلوأل نهد  :)3أل

)1ألأل ألقثألوسةألماةيىلقثثأل ي دمأليندوألماي اوألماقةم ىلوثألتةمرألمةا دمأل تصألمحملدت وألمارد لىلو)ثأل ةلعأللةمردمألمااويتألماقةيىلوثأليسا مثأل
2007ثألحأل.89
)2ألألياطألية ةثأل ألدظأل ىل هأل الألماقةمصثألمان دطألااندوألهيأل ةجا)ثألتةمجوألأل ةألم ايبثأللمةألماك دإلألماقةيبثأليا مثأل2006ثألحأل.132
)3ألأل ألقثألألايمم األألي لثأل مو يطألماقةمصألةي أل رسدةتألماسيظ)ثألييأللمةألمهشةثأليا مثألح2009ثألحأل.121
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 -1أللد اسسوألني األسسوأل سسةألةؤرسسدوألم وسعمإلألماسسا ألالكسسةتألمعألألتكسساعألألتشسكىلقوألنيقس ألمحلكسساألل سساةتأليسسمألمجدألسسوألم غايسسمأل
ملألما ةأللدمهامألردةرألماايلألألقىألاردثألمعأل اىألم قدةروألتدواوألمحلقألالألم ر ملدةأليدحلكاأللدمهتألردةرألماايل .أل
 -2أل متةمةأليقضألمموعمإلألمارد لىلوألألقىألمعأل كاعألةدألماي ةألممل ألألقىألاردثألم دألزملدألمارد لوألممل ألأليلم .أل
اكسسةألم لمةتألم ة كىل سسوألات سسةمألألق سسىألاعأل ك سساعألمجملق س أل سسقأل دأل سسيتألم كامه سسدمأل وو ه سسدألم ا سساألي سسد قكألمار سسد لثأل
ماس سسي عثأل لس سسدعألووس سساألم كامهس سسدمألماس سساألمر س س نيألماىلهس سسدألم شس سسة رألمم ة كس سسثأل د س سسوألألقس سسىألارس سسدثألمحلس سسيثأل ما ة س سسمألاغىلس سسدإلأل
م و د ىلدمألم اثقوألهب مألماش عثأل هب مألاأل ي سيألو سمألاكسدألطد لسوأليداشسكدألما سد :)1ألماشسىلقوألماقسةإلأل13ألأل ساثألماسسنوأل
ماقةإلأل5ألاأل سدوثألمملسةملأل5ألاأل سدوثألماال سدعألأل ساأل موسيثألم سسىل ىلاعألأل سامألأل موسيمثأل سيأليسيامألم شسكقوألم ردرسىلوأل ساأل
مه دظألمحملدت وأليقىليمألألةألم ةملتأل ما لألاألمتادألسهأليسسا ألمتسةمةألماسدرسوأل سةألم وسعمإلألماكةل سوأل ماشسىلقىلوأل قدطقسوألمب هساةأل
سيىأل
ماسعأل هىلدإلأل قة وألمارةشألمم ة كثأليالىلاوألمجمل األماقةم سثألما دةمىلسوأل هىلسدإلألماقسدلتألق لألماةؤ سوألم رسامتىلوىلوأليقىلسيتألم أل
لسدألقاسوألملىألاقوساوألم ألمه سدظألمحملدت سوأل ماس لألمأل سيألأل اسسياألزملىلسدألم كامهسدمأليسي أل سةألمألرسدوألم ندتس ألاقكلسدوممثأل نس أل
قاوألمحلمألمأل ألمان دظألماقةم ثألتىلغوألما ند ألماقدتدأليمألم وسعمإلألماساألتسيألثألزملىلسدألم كامهسدمألألقسىألم ندتس أل م ىلسدتممثأل
ممألماامرقوأل األ ألماقدأليتألما ند سىلوألمااغىل وألم أل لتألال أل رسسوأل سسدلألالألتسدة خألماقسةمصأل م نرقسوأليسمأل
أل
المأل ةتألماملة
ردرس س هثألمم سسةألماس س لألرق سسقأل سسد أل ا سسوأليقشس سةممألم قىل سسدةممأل سسةألما سسي ةممثأل ت سسا ألم ت سسييأل قس س ةأليس سسا ألمةتا سسددأل
ماسقاىلدمألهب ألم د ثأل متا أل ةأل رققاعألألقىألممهلسهاألمملقثألم كامهدمأل ملقاعألالألماام األ مويتأل سةألميس ألتساةألمارد لىلسوأل
ماقة ىلوألمالدريتثأل ةألاجسدألرس دعأليقسدوألماقدألسوألماشسقاىلوألماساألتسيألاأل رسسوأل سسدلألماسدرسوثألأل سيأل س وألماسسدلتألم ألماسنلخأل
الأللسسدألممه سامرألما سسة ضألمارسسد لثأل ماقسسا ثأل يقسسدوأل س ةممأل جسسال األل ملقسسثألط سام لهاأل ا ىلسسد األ سسةألجهسسوأل ا ق ىلسسوأل س أل
كامهدمألألةألةؤ وألي رهدألم شاضأل ةألجهوألثدمهىلوثأل ك مألهديتألم ةملتألم شالوألالأليقسدوألماساطةألمااموسيأل متسا أللسدأل كساعأل
م أل
ق قيألمعألريتهأل ك ةألالألريتهأل ةأليقىلوألم كامهدمأل اىل أل ةألارادإلأل سدلأل شدألمه د هألماسىلدرث .أل
األالأل ةتألثدمهىلوألا ارىل ألمهقروألاردرىلوأل سثألمعألماقسةم ىلمألألنسي دألزستألمتماسوألمان سدظألماسسديقألمر اشسة مألرسامألم ساألاةمل مأل
ماق سىلشألم شسساضأليسسطةمل األاكسسةألماسدرسسوألماق سةم ىلمأل ما س ةأل ملقسساعألماشسسق ألل سسدأل سسيألاعألةلسسع مألألقسسىألم سسسد دألمارد لىلسسوألل سسدألاأل
تار سىل هألالألتش سكىلقوألنيق س ألمحلكسساأل ما س لألخل سسكدألماقانسسوألمم ألاقن سعمرألمارسسد لثألمم طألالألماق سةمصأل و سسد اامألمر س ايمطألماق سساأل
مارسسد لثألم س ةألت سسةألمان سسدظألماسسسديقأليق سساألطسسد لثألجي سسيأل قسسدل أل ققسسةثألمم سسةألماس لأل امسسيأل شسسدألةألماسسسة أل ما ه سىلشأل
اسيىألمب ىلسسا.ألاقسسيألاثسسةأل س مأليسي ة ألالألتكسسة أليسسكألما سسسق ألما ققىلي سسوألم اة ثسسوأل ماساألملمأل سسةأليسسمألألام سسدألارسسةى)ألم ألهىلسسدإلأل
محلةمضألم ج دألثأل دألقىل هألماسىلدرسىلوألالألألسيظألممه سدرأل سدلتألرىلدرسىلمأل ألل نىلسمأل أل اقىلسمأل ألطسد لىلم) )2ثأل ألسيظألما سسوأل
)اسسياألما قسسد شألماسسسق ثثأل وس أليقسسيألل ديسسوألمايرس اةأل تشسكىلدألمحلكا سسوألم سسوألمتلملمألة يألمارد لىلسسوألاسسيىألماق سةم ىلمأل ردتسسوأل
يقسسيألبسساوألمموسعمإلألمارد لىلسسوألم ألممطسةمشألم قىل ىلسسوأل ند سسوأليق سسهدألماسساقضألالألماقسةمصأل تاجسسهألماشسىلقوألم ألم سةمعأل ماسسسنوألم أل
)1ألألميةم ىلاألمبقلةلثأل يةألرديقثألح.70
)2ألألألقىألوسةألألماةيىلقثثأل يةألراقألقلة ثألحأل.89
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ل طألرقىلوىلسسوأل تةلىلسسدأل...ألمحب)ألردتسسوأل معألة س ألماسسي طألمر سامتىلوىلدمأل ت سةمألدمأل سساأليق سسهدأل رر س ألاق ارسساثأل اجسسيمألالأل
ماق سةمصأل هىلسسدإلألممةملتألمااطنىلسسوأل ىلسسهألرسساأل ىلسسيمعألانقسسدألت سةمألد دأل ري د سسدأل تند سسسد دألم ي اااجىلسسوأل م سسدحلىلوأل سساألم اسسدطأل
م ا األ ق وألماشق ألماقةم ثأل د ةمعألألقىألراىلدألم ملدطألةدألمجنيتألردتوألالألماقةمصأل ل طألم قىل ىلسوألارسةىألا قا سوألمهلاق سدألالأل
امجه سسوألر سسا هدأل ل س س اوألاالىل سسدأل ماس سسقال وأل ر سسةثأل...ألمحب)ثأل الأل سسدألهىل سسدإلألم ةملتألألن سسيألماق س سةم ىلمأل سساألما سسيريمأل
م قىل ىلوأل ماي اىلوألالألماقةمصأل ألمهس رىلاألمعألمهةتسيأل جسالألةهاسوألوقىلقىلسوألاق قسد شألماسسق ثألاق كامهسدمألم ة قلسوألالألماقسةمصألمعأل
ما قد شألماسق ثأل رق ألما الىليألألقىألأليتألمهقددأل ه وألألتقيألللىلقوأليدجنديألما قد شألماسق ثأل يطةملتألوقىلقىلوأل نهد :أل
 -1ألمعأل كسسا ةألما سسد ةأل ل سسايأل مجيسسديبأليسسمأللسسدألمارام سساأل ماقا ىلسسدمأل س مألما سسد ةألجي س ألمعأل كسساعأل انىلسسدألألقسسىألارسسدثأل
ما يصأل األما ممأل م رةأليطةملتألوةتأل انىلوألألقىأل د أل شالو .أل
 -2ألما لىلسسيألألقسسىأل وسسيتألماقسةمصأل ماقسةم ىلمأل ألسسيظألما لة سسقألألقسسىألارسسدثألمارد لسسوأل م س أل ماسسي ةأل ماقا ىلسسوأل مهاس ألم ة سسدإلأل
م طةمشألم دةروألاه.أل أل
 -3ألينسسدوألاجهسسعتألماي اسسوألألقسسىألمرسسدثأل سسةألماكلسسدوممأل دألسسيتألمانعم سسوأل اسىل ألألقسسىألمحملدت سسدمألمارد لىلسسوألماسساألتملسساألمانعمألسسدمأل
ممر أل)اياألماشلد ىلوألالألمحملدراوأليغضألمان ةألألةألمارد لوأل ماقا ىلو .أل
 -4ألمر س يمسألو سامةممأل س زةممألوقىلقىلسسوأل شسسدةلوألأللسسدألمارام سساأل ماقا ىلسسدمألألقسسىألم س س اىألماشسسقوأل جيسسدلألمحلقسساطأل
م ندراوألألا ت دمأل ممة رأل نهدثأل ما لىليألألقىألمةا وألمااطنىلو .أل
 -5ألتملاسستألارس ألمااوسسيتألمااطنىلسسوألهسساألماقد قسسوألاقها سسدمألممرسسةىألالألنيسسدطألماايىلسسوأل ي سسيمألا جىلسسدطألماقدل سسوأليد رسسد وألم أل
ار ألوقاصألم مهسدع .أل
تاسسي أل س ألمانقسسددألتسسقاوألما قىلسسقألالألماا سستألمحلدرسسةألألقسسىألماقسةم ىلمثألاقسسيظأل جسسالأل ةملتأل اوسسيتأليسسمأللسسدألممطىلسسدشأل
ماقا ىلسسدمأل ت سسدأليأل تسساتألماقنسساأل ألسسيظألماملقسوأليسسمألم كامهسسدمثأل ردتسسوألالأل سسدأل جسسالألماق سسدألماىلسسا ثأل سسد ةتألمبملس ألنيهااسسوأل
مةا وثأل تسدرأل قسوألم ة سدإلأل قسيمعأل سسدودمأللاساتأل سةألاةمرسثألماقسةمصأل سق وألم ة سديىلمثأل ما كلساأل ما ةسا ةألمارسد لثأل
ماقسسا ثألم اسسدلطثأل قسسيمعألماملقسسوأليسسمألم كامهسسدمألماكسساةللأليسسداقةيبأل ماشسىلقثأليداسسسعأل يسسداقك ....ألمحبثأل اسسي ألماارسساألوداىلسسدألأل
ل دأل األاعأللدألماقا ىلدمأل ألتة يألماقىلشألم شاضأل األيق هدألمااقض .أل
ثالثاً :االحترام المتبادل:
معألت ة خألمجمل قدمألمااشة وأل ليأل مههأل ةألم ق ةألمر ادإلألمم ةأل مر قةمةألماسقاأل قىلقألألماا سدظألم ج سدألثألالأل سدأل
هىل سسدإلألة يألما س سسد أل م وس سامظألم ا سسدلطألي سسمألمجىل سساألم كامه سسدمأل مارام سساألم اج سسالتألالألمجمل سساثأل الألألق سساألماسىلدر سسوأل ألق سساأل
م ج درأل ق يأليدا قد شأل جالألمهسامتأل شسالوألال سدمألا ألا سةملأل قلسمألالأللسىل أل قسمألتقاسدأل ىلهسدألاةموأليق سهاألماساقضأل سدأل
ىلهسسدألممي سسدمأل م ر ي سسدمأليسسمألمالة سسدوأليقىلسسيمألألسسةأل اسسياأل ماقنسساأل ما ه سىلشأل ما س سقىل أل ما سسسق أل ماقهسسةأل م ل سةم )أل سسةأل
رسسيطألم ألا سعمظأل)اسسياألم وسامظألم اسسدلطألحلة سسوألما سةالأل طسسةصألما لكسساأل ماسسسقاضثأل عأل لهسساظألما قسسد شألالألتراىلقسسهألمانسسدج أل سسساأل
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ماكملسساأل سسةألماق سسد دأل م ةقلسسدمألمالكة سسوأل م ج دألىلسسوأل ماسساأل سسيأل سسسوألهبسسدأليقسسضألم سسع مأليدارد لىلسسوأل م اىلسسوأل ماقن سسة وأل
ها سسدأل سسةألمم سساةألم ل ققسسوألماسساألتملسساأل ت س جرألما سةمألدمألمارد لىلسسوألم ة قلسسوثأل اانسسدوألماسسسقاألم قسسثأل م ج سسدألثأليداش سسكدأل
ما س ىل ألاس اوأل س أل لهسساظألمحلسامةألماسسيم األ م وسامظألم اسسدلطأل سسدحلامةألاسىل ألأل سسيألتك ىلكىلسسدأل سسدأليسسدأل سساألمدةرسسوألمرسامتىلوىلوألأل
لم سسوثألاكسسثأل سساةألم أل قسسةشأللسسدأل نسسدألألقسسىألما سساةممألما س ىل وأل سسد أليق سسندألماسساقضثأل ماق سسدأل سساأليق سسندألماسساقضألألقسسىأل
ار سسدثألمحل سامةألمحل سسدةلأل م س سسد متأل م ي ق سسدلألأل سسةألمدةر سسدمألماقن سساأل م ر سسرهدلثأل مو سسيطألما ق سسد شألماس سسق ثألي سسمألمب ىل سساثأل
مو سامظألوقسساصألم امطنسسوثأل ب ىلسساألم كامهسسدمأليغسسضألمان سسةألألسسةألوو هسسدأل يدا س ممأل سسةألهسساألممهقاىلسسوألم سسسق وألماسسسدوقوأل سسةأل
م سىل ىلمأل ما د اوألم نيم ىلمأل م عل مألم امجسي ةألألقسىألاةخألماقسةمص .)1أل )سدألمعألماقسةمصأل كساعأل سةألألسيتأل ا ىلسدمأل ا قىلسدمأل
م أل قلوأل قيألرسد األماكسدألالألينسدوألماي اسوألماقةم ىلسوأل نس ألماقسدظأل1921ثأل عألينسس أل لد تسوأل اكسةألمدةرسوألمحلكا سدمأل
م قد اوأليقيألماقدظأل1963أل مااأل دةرتألرىلدردمألم دوأل م مهكدةأل ماق األاساقضألم كامهسدمثأل أليسدألود استألرسقةهدألألسةأل
ا هسسدألماقا ىلسسوأل ماي نىلسسوأل ماملقد ىلسسوألأل م ج دألىلسسوأل سستألألنسامعألمم سسوألماقةيىلسسوألمااموسسيتأل محلسسعإلألمااموسسيثأل ماقا ىلسسوألمااموسسيتثألل سسدأل
ويسأل األايندوألمجىلاألماقا ىلدمألممرةىثأل لس اوألرىلدرسوألم سدوأل ساألماشسىلقوألالألماارس أل مبنساإلألي ة قسوألممىلدمهسوأل ما سةلثأل
ألماسىلندة األتكةةمأليقيألرقادألمان دظألمااد يألألدظأل2003أل تشكىلدألمحلكا سوألماقةم ىلسوألألقسىألألارسدثألمه سدظألمجهساةلأل سيةم أل
ية سسداثأل قسسيأل دةرسستألمحلكا سسوأل م وسعمإلألم ة قلسسوألمهلس ألماسىلدرسسوألألرسسيألم كامهسسدمألم اجسسالتألالألماقسةمصألملألرىلدرسسوألم سسدوأل
قدلسوألة يألما قد شألم شاضأل م وسامظألم اسدلطألم لساخأل رساأللاىلسدألألقسىألقاسوألمألسدقألمحلكا سوألم دل سوألرىلدرسوألما ه سىلشأل
رسسيألم كسساعألماسسسعألماقسسةيبأل لد اسسوأل سسةخأل ةملتأل ةلع سسوألألاقسسسقروأل لس اوأللد اسسوأل سسساأل سسةألممو سعمإلألماشسىلقىلوأل) دةيسسوألم ق سىلاأل
مااوىلسسيأل الألم ق سىلاألماكسسالةل)ثألمهد ىلسسوألألسسةألمخلسسدألوألمبهسسدأل مارد لىلسسوأليسسمألاينسسدوألم كسساعألماش سىلقثألمهلسسسهألر س دمهدأل ر س ةمةأل
رسىلرة األألقىلسسهثألمعأللسدألقاسسوأل قسعألموسامظأل اسدللوألما قسسد شثألاس مألمعألاةلمهسدألمعألمه قسسد شألرسق ىلدألالألل اسسوأل يةماىلسوأل ىلوس ألمان سسةأل
م ألمان دظألماليةم ألماسا سةلألما لألت قد شأل ىلهألماقا ىلسدمألم قسيلتألالأل سدألني األسوأل سةألماكدمه امهسدمأل يسسيظأل سدظأل موسامظأل
ادلطألا مألجي ألألقىلندألمعألحناظأل ةملتألم مه دوأل ةألاجدألتاعألني األوألم يمشأل ماسىلدرىلدم .أل
المطلب الثاني :عوامل استقرار الفدرالية متعددة القوميات
تق س ألماليةماىلسسوأل قسسيلتألماقا ىلسسدمألوداسسوألوةجسسوألالأليقسسدوأل ىلسسدظأل جنسسديألماسسي طأل سسدألتقسساظألألقسسىألارسسدثألمر ىلسسدةألوسسةأل سسةأل
ادألأليتألخلقاإلأل ا ىلدمألاققىلشألالألمطدةأللىلدعألرىلدرثأل موسيأل ساألاطسدةألماي اسوألماليةماىلسوثأل جسدألجنسديأل س ألما وةيسوأل سدعأل
قاوأل رق ألتا ةأل يةأل ةألماقام دأل ث :أل

)1ألأل ل.ألتسساديأل سسي ةلثأل م س زةألمم طألةىل س تألماسسي درألألسسةألاتاسسدرألماسسي دمهدمأل م س م ألماي نىلسسوألالألماق سةمص)ثأل قداسسوأل نشسساةتألالألتسسامألماق سةمصثأل
.2012/11/23أل شكدألم سق اعأل ةأللدألمارام األ ماقا ىلدمأل دأل قيةألي لملةأل ةأل%95أل ةألركدعألماقةمص.
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أوالً :المصحححلة المشححتركة :تق س ألرا سس سةمأل موسسيتأل سسةألاهسسكألل طألماقسسد ألةهسساألتسسغةأل سسسدو هدأل قسسوألرسسكد دألمهس ساىلدألأل قسسةأل
امةل دألماراىلقىلو )2ثأل أل
تق س ألرا س سةمأل سسةألوىلس أل قسيطألماسسيردألمالسةللألالألم ةلسعألماسسسدياألم ةيىلسدأل )1ثألةهساألم سسدأل ألت ساأل)عم سدألماش سةملوألم ةيىلسوأل سسدأل
اىلسسستألأل سامألالألمجمل األسسوألمم ةيىلسسوثأل اسسدألتكسساعألماي اسسوألماسا سسسة وألالألماقسسةعألما درسساألألشسسةأللدمهسستأل سسيعألت سساة خأل يدر سىلدأل سسيأل
تراةمألم سدل دأل ق يتألألقىألما ندألوأل ما وسدةتأل ىل دأللدمهتألم نسدطقألماة لىلسوألتسةتيأل سستأل ىل نسوألمالقسسةأل ما ةقساثأل يسياألمه سدظأل
ماسساةج )2ثأل رس سةألدعأل سسدألوقسستألالألماقسسةعألما درسساألماقسساتألمااةدة سسوأللسسدألماىلي سسوأل ي سسيامألم س سدمهاألت ش سسكدألالألماسسايلثألل سسدأليسسياأل
ردألثألماسىلدووأل م دةشأليد تل دةألالألمهل ألمالاتأل اىلدأل ن ساألماقسةعألما درسساألألشسسةأل سيمألا طألرسسكوألوي سيألالألماسايلأل
رسداتألالألترسساة ألما سندألثأل سدأليسمألت ساة خأل يسدلعثألاكسةألم مهري سوألماكاىلسسةتألاي سدلألماسا سسسةلأللدمهستألالألماقسةعألماقشسسة ةأل
وىل أليياألم تل دةألم سدللألمه ىلوسوألاق سة إلأل رسىل دألمحلسةإلألماقد ىلسوألماملدمه سىلوأل سيألمتسا تألرا س سةمأليل سسدألوىلدل سدألم سةأل
م سسةألاق ا سسدلطألي سسمألما سسي طألم دةيسسوثألمهد ىل سسوألأل سسةألما سسندألوألماقس سسكة وألماس سسا سة وألم عل سسةتأل تعل سسةألالألرا س سةمأل ردأل سسدمأل
قيلتأل ملدألتندألوألماسدألدم  )3ممهس سسو )4أل ممل سو )5ثألاكسةألما سندألوألمم ساألالألرا سسةمأل سثألما سندألوألم سة ىلوأل ماانكىلسوأل
تقالألما قداىليألم ة ىلوألماقة قوألالألرا سةمألم ألماق ساةألماارسرىأل ةهساأل ند سسوألم سدةشألم ةيىلسوأل م ة كىلسوأل ماىلديدمهىلسوألم ألمعأل
م دةشألماسا سسة وأل سدألتماستألةسدأل كدمهسوأل ه سوألالألألسد ألم سدطألل اىلسدأل شسكدألماقرسدرألم سد ألالألرا سسةمأل سدأل ىل سهأل%11.67أل
)2ألألألتاق س أل سسسدووألرا س سةمألو سام أل42ألماسساأللسسا2أل أل وسسد تألرسسكد دألمامل سسدعأل ي سسمألا ألالملسسةأليققىلسسدأل هب س مأل هسسثألتقسساألالألما سقسسسدأل32أل
يداسكدعأليمألل طألا ةيدألمااداغوأل49ألل اوأل ىل دألتقاأليدا سقسدألماسأل22أل سدووأليمألل طألا ةيدثألممه ة :أل
Celia Applegate (A Europe of Regions: Reflections on the Historigraphy of Sub-National Places in Modern Times) The
American Historical Review, Oxford University Press, Oxford, Vol. 104, No. 4, October 1999, P. 1160.

)1ألأل يقيألم دمهىلدأل ةمهسدأل ية ردمهىلدأل م رداىلدأل مرادمهىلدأل اانيم .أل
)2ألألمه دظألمااةجأل م شدهدألWorkshop Systemثألوىل أل األماق دأليقيألم ا قد يأل األ قهيأل قمأل مه درأل دأل دجهألقاوألم قهيأليد امتلدمأل محلواألم مه دجثأل
يألردلأل مألمان أل ادألماملاةتألما ندألىلوألالألا ةيد .أل
Rene Leboutte (Transitions to Capitalism in Early Modern Europe. By Robert S. PuPlessis) The Journal of Economic
History, Cambridge University Press, Cambridge, Vol. 59, No. 1, Mars 1999, PP. 208-210.

)3ألألتق ألرا سةمألةم يتألتدةمىلدألالألتندألوألماسدألدمأل يألتيةمألرا سةمألردألدمأليقىل وأل20.6أل قىلدةأل ةمهوأل تق ألما مأل امهس أللامهس أل م دمهىلسدأل م ة كسدأل ةمهسسدألالأل
طقىلقوألماي طألم س اةلتألاقسدألدمألماسا سة وألوىل ألتس اةلألما مألااوي دأل دأل ع يألألقىأل634أل قىلاعألل ةأل ةألماسدألدمثألممه ة :أل
Federation of the Swiss Industry FH (The Swiss and World Watchmaking Industry in 2013).
http.//www.fhs.ch/file/59/watchmaking_2013.pdf

)4ألألتق ألخلةلوألمهس قوألNestleألماسا سة وأل مويمأل ةألال ألخلةلدمألماغ موألالألماقد أل قة دألالأل ي نسوأل ىللسثألVeveyألالأللسدمه اعأل سد لألقلألماقغسوألمالةمهسسىلوأل ت وسد تأل
اىلقدمألماشةلوألااوي دألرنا دأل اق ألم قىلدةألل ةأل ةدألوام أل447أل ناألتيمةألالأل194ألل اوألواطألماقد أل ق دأل ىلهسدأل333ألماساأل ا ساأل ألد سدأل لمةلأل تاقس أل
ىل وألم قكدمألماشةلوألوام أل233أل قىلدةألل ةأل مأل مألتدراألخلةلوألالألماقد ألوس ألت

نىلاألمالد ندمهشدطألتازم

FTألاقدظأل2013ثألممه ة :أل

)Nestle Annual Report 2013 (147th Financial Statements of Nestle
http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/annual_report/2013

)5ألألتسد األخلةلدمألممل وألماسا سة وأليسأل5أل%7.أل ةألمايردألماقا ثألاسا سةمأل تق أل ةألال ألخلةلدمألممل وألالألماقسد ألرا سسة وأل سةألوىلس ألم تسدأل ملسدألخلسةلوأل
مها دةت ألNovartisأل خلةلوأل ا دعأل ة خلىلهأل Hoffmann-LaRocheالأليدرىلدأل ادألماشةل دعألماملدمهىلوأل ماملداملوألالألماقد ألالأل س مألم س دةألل سدألمعألرا سسةمأل سثأل

ق سسةألم سساألخل سسةلدمألماكىل ىل سسدوألمحلىلا سسوألالألماق سسد ألم ألما كناااجىل سسدألماراىل سسوأل تال سسعأل ق سساأل س ألماش سسةلدمألالأل قس سىلاألاىل دمهىل سسوألLemanicأل سساتألجنىل سسا)ثألممه سسة:أل
Stephan Vaterlaus,Stephan Suter and Barbara Fischer(The Importance of the Pharmaceutical Industry for
Switzerland Interpharma Association of Research-based Pharmaceutical Companies in Switzerland, Basel, 2011, P. 4.
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سسةألماسسيردألماقسسا ثألم مجسسد ألماسسسنالأل سسيألرسسد األمحلىلسسدلألماسا سسسةلألماسسي أل مااقسسيألألسسةألمحلسسة إلأل ساممهمألماسسسة وألم سسة ىلوألالأل
متل دةأل مألماقردرأل.أل أل
قدطألي عألثق ألم اجالممألماقد ىلسوألالألماانساضألممدةجىلسوأل اجسالتألالألماانساضألماسا سسة و )1ثأل ت س ةألرىلدرسوألتات ساألماملسة تأليسمأل
ماقا ىلسسدمألتقسسدل ألتد سسدألالألمالسسةحأل م ىلسسدتممأليسسمألمجىلسساألمم سةملأليغسسضألمان سسةألألسسةألماقا ىلسسو )2أل اق سسياىلدألألقسسىألقاسسوألمهسساةلأل س مأل
مبي طألا ات األماملة ممأليمألماكدمه امهدمألالألرا سةم  .)3أل
ماكدمه امهدم أل

مايردألماقا ثألاقلةلأل
م خلةألما ة وأل ةأل
يدالةمهوألماسا سةلأل 2005أل
د و أل

ما غاألالألمايردألماقا ثأل
اقلةلأليدالةمهوألماسا سةل أل
 2005-2003أل

ت اة خ أل

 82,9أل

 68,803أل

 4,6أل

يىل سسةع أل

 123,1أل

 45,643أل

 5أل

ااراا أل

 119أل

 43,910أل

 5,3أل

م ةل أل

 144,2أل

 45,711أل

 5,3أل

خلام ع أل

 66,5أل

 50,170أل

 6,3أل

م يلداي ة أل

 146,5أل

 39,645أل

 4,7أل

مهي دايع أل

 769,1أل

 73,285أل

 15,6أل

هية ث أل

 134,8أل

 73,236أل

 10,9أل

ت ز أل

 50,3أل

 93,752أل

 5,4أل

ةم ااةز أل

 1276,4أل

 39,559أل

 2,6أل

راااثاةع أل

 116,9أل

 46,844أل

 4,9أل

يدرىلدألر دلتى أل

 113,1أل

 115,178أل

 15,9أل

يدرىلدأل مهيثألرد ت أل

 92,5أل

 53,501أل

 3,9أل

خلد هد تع أل

 114,6أل

 55,125أل

 54,4أل

)1ألألتس ىألاوىلدمهدأليسألOffshore Fundsثأل ثألم اجالممألألما ديقوألاي طألم ألمخلةدحألاكنهدألاىلستألل ةاأليدألردةجهدثألممه ة:أل أل
Joseph Stiglitz (A Crisis of Confidence) The Guardian, Guardian Print Center, London, Wednesday, 22 October,
2008.

)2ألأل ةهاألمعألثقملثألماشق ألماسا سةلأل األ ةألم دعأليىلن دأل أل شكدألماقن ةألمايتىلعأل ةمهسىلمأل م رداىلمأل ة دمهش)ألململةأل ةألةياألماسكدعأل ىل سدأل شسكدألم هسدجة عأل
ةألردةرألرا سةمألم عألوام أل%10أل ةألماسكدعثألممه ة :أل
Swiss Confederation (Press Release: Resident Permanent Population in Switzerland) Federal Department of Home
Affairs, Federal Statistical Office, Neuchatel, 2010.
(3) Confederation of Switzerland (Switze4rland Statistics) Federal Statistical Office, Neuchatel, 2015.
http://www.bfs.addmin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/03/key100.html
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مينعطألم را ال ة أل

 121,7أل

 44,215أل

 4,7أل

مينعطألممهة ال ة أل

 105,6أل

 45,936أل

 7,4أل

ردمهتألهداىلنت أل

 115,5أل

 44,866أل

 4أل

هة سامهع أل

 112,2أل

 49,355أل

 11,7أل

مةهد أل

 87,4أل

 49,209أل

 2,5أل

ثاةهد أل

 86,6أل

 44,918أل

 3,2أل

تىلشىلنا أل

 64,6أل

 41,335أل

 3,4أل

د تل أل

 106,2أل

 52,901أل

 3,4أل

أل

 121,3أل

 38,3854أل

 6أل

مهىلاخلدتىلد أل

 137,1أل

 49,775أل

 6,6أل

جنىلا أل

 89,8أل

 62,839أل

 5,1أل

جاةم أل

 126,6أل

 38,069أل

 6,4أل

د

امألمبي طألماسديقألاندأل جالأل امةصأليمألماكدمه امهدمأل مااأل قالألماسا أل ىلهدألم ألتلد مألماملة ممأليمألماكدمه امهسدمثأل
اكسةأل س مألما لسسد مأل اسي أل س ةمألالألرسساوألمحلقىلقسوألماسساألت لسسيألمعأل سسيةألماملسة تألم ردرسسثألالألرا سسةمأل ناساأل سسةألماق سسدألم مهسسسداأل
اىل ألماملة ممألماراىلقىلوأل كدمه اعألت اة خألألقسىألرساىلدألم ملسدطأل ساألم هسكأليسمأللدمه امهسدمألرا سسةمأليسسا ألمهشسدطهألم سد أل م سةالأل
ما ندألثأل ماسسىلدوثأل لامهسهألم لملسةألرسكدمهدأليسمأللدمه امهسدمألرا سسةم )1ثأل س مأل قسعألممهسهأل أل كسةألايسيمألمعألتكساعألثة تسهأل سسد وأل
اكدمه اعأل د أل مليأل )2ثأل األ مألما لد مألالألمانشسددألمااشسةلأليسمألماكسدمه امهمثألم ألمعألم سدلألماسا سسةلألل سدأل ساأل مرس أل
الألرىلدرس هألما ن ا سسوأل سسد طألجد سسيمألتققىلسسدألما لسسد مأليسسمألثسسة ممألماكدمه امهسسدمأل قاسسوألاق لسسدذألألقسسىأل وسسيتألماسسايلثألمعألمتل سسدلأل
واتألما لد مألرىلهيلأل ويتألماايلأليشكدألالىليأل مأل قسعألمرسةمةمأليدا ساةتألم ألم سق وألماقد سوألاقي اسوألماسا سسة وثأل ع ساة خأل
)1ألأل اق ألتقيملألركدعأللدمه اعألت اة خألم دأل ةأل قىلاعأل مه األيققىلدأل قساألالألجسدطألخلسةصألرا سسةمأل ألدتس هأل ي نسوألت ساة خأل لسدمه اعألت ساة خأل
هاأل قة شأليقيةمتهألماعةمألىلوألاكنهأل سةألامهشس أللدمه امهسدمألرا سسةمألتسندألىلدأل رسىل دألالألنيسدطألم مهسسووألماقرنىلسوأل محلة ة سوألالألم درسثثألا سدألالأل
ماا تألمحلدرةأل قيألمتل ةمأل ىلهألتندألوألمااةصألماسا سةلألماشهاألل دألمعأل ي نوألت اة خأل ثألم ةلعألم ةالألمم طألالألرا سةمأل م ةلعألمم طأل
ا ندألوألما ىلندمثأل ق دأل%60.7أل ةأل اتألألماق دأل ىلهدألالألنيدطألما ندألوأل مارد وأل ألممأل دطألم ة ىلوثألممه ة :أل
Marilyn Reizbaum (Swiss Customs: Zurich's Sources for Joyce's Judaica) James Joyce Quarterly, University of Tulsa,
Tulsa, Vol.. 27, No. 2, Winter 1990, P. 203.

)2ألأل قاأللدمه اعأل د ألالألمبناإلألماغسةيبأل سةألرا سسةمأل جسدطألم رداىلسدأل جسدطألخلسةصأل ةمهسسد)أل ق سيألم سدل أليشسكدألاردرسثألألقسىألتسندألوأل
مم اةأل ماسىلدووأليسا أل ارألجادأل دتة اةعأل ىلهأل ما لألجي إلأل امتألما سققألماىلهألل دألاعأل ندضألتةيىلوألا يقدةأل تندألوألم اادعأل ىلهأل ش هةأل
ماكدمه اعأليدمه دجهألاقعأللةمعأل ت اةألم ةلىليثأل ةهاأل جالأليقضألتسندألدمألممل سوأل م نىل ألساظأل ما سندألدمألما قي نىلسوألم ألممهسهأل اقسىأل موسيمأل سةأل
م قةأللدمه امهدمألرا سةمألمدألجققهأل اقوألا جدمه ألاقسكةأل ىلهثألامه ة :أل
(Valais: Economy) Swiss Community. Org. The Platform for the Swiss Abroad.
http://www.swisscommunity.org/en/explore-switerland/valais/economy
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تقسسةشألم سسدأل ألتس س رىلاألمعأل قسسقألمتل دة سسدألمقمألمت سسا تألرسسدةرأل ن ا سسوألماسساطةألماسا س سسةلألا س اوألتق سساظألت سساة خألل سسدأليقىلسسوأل
ماكدمه امهسسدمألماغنىلسسوأليسسيألاأل سسيةممأل تن ىلسسوألماكدمه امهسسدمألمم قسسةأل ممرسسقاألم سسدل دأللمرسسدألم سسدلأل الألقاسسوأل سسق وأل شسسالوأل
اكدألم طةمشثألمعأل جسالألم سد ألم شسالوأل سدأليسمأل قساألماقا ىلسدمألماسا سسة وأللسدعأل ساألماقد سدألممردرسثأل ةموأليقسدوأل وسيتأل
ماشق ألماسا سةلألو أل ا ندأل م.أل أل
ثانيا :اإلرادة المشتركة:

اقسسيأل مجهسستألمااوسسيتألماسا سسسة وألألام سسدأل سسيلألررسساتأل رسسق هدألألقسسىألمحملسسوألالألالملسسةأل سسةأل ا سساألالألما سسدة خأل تق س أل
محلةيدعألماقد ىل دعأل ةألا األ س ألم ام ساألماساأل سيمألمااوسيتألماسا سسة وثأل ماام ساألمعأل سةمةألمحلىلسدل )1ثألماس لألمأل تسهألرا سسةمأل نس أل

ت رىلسهدألرد األيشسكدأللاساألالأل د هسدأل د سوأل وسي دأليسدأل و مساطألمحلسة إلأل سةألواةسدألم ألنيسد مأل د سيتأل عم سدأل قسيلت )2ثأل
لثألمحلةإلألاقد ىلوألمم ألود تألرا سةمألألقسىألوىلدل سدألةهساأل األهسدألجغةم ىلسدأل سدأليسمألمةيساأل سةألماسي طألم دةيسوأل قسيأللدمهستأل
م دمهىلدأل م مطاة وألمان سدأل مجملةأل سثألمسدأللسدعأل سس ىأليداسي طألم ةلع سو) )3ثألألقسىألوسي ل د.ألل سدألمعألم رداىلسدأل ةمهسسدأل سثألم ألسدأل
لدمهس سستأل س س س ىأليس سسداقاىألم دالس سسو) )4ثألألقس سسىألوس سسي ل دألم س سسدأليد رس سسد وألم ألم س سسيملممألماقا ىلس سسوألة س س ألماس سسي طألالألمم س سسوأل
)1ألأل ق س ألمحلىلسسدلألماسا سسسةلأل سسةألمانسسارألماس لأل رقسسقألألقىلسسهألمحلىلسسدلألم سسسق

أل)Neutrality

(Armedأل سساألماارسساألما س لألتقسسةةأل ىلسسهألماي اسسوألألسسيظأل

م مه س دظألملأل سةألم طسةمشألم دةيسوألل عألمعألتنلسثألوقهسسدألالألماسي درألمانشس ألألسةألمهلسسهدألالألوسسدطألوسد طألموسيألمارسة مألجة سدألم ألمانسعمرأل
ماام األمعأل مألمااراألاىل أل ة يمألأل الألتدة خألماقي دمألماي اىلوأل قسيألما ع سهألماا سدمألم سيتأل اسدألمعألت سرةألاسيراطألمحلسةإلألماقد ىلسوألمم أل
1917أل يسا ألرغ ألماةالألماقدظألمم ة كثألم سيألا ردمهىلسدألرسيألم دمهىلسدألل سدألما ع ستأليسهألمرسادمهىلدألالألمحلسةيمألماقسد ىل مألمم أل ماملدمهىلسوثألةهساأل
تقدطاألوكا هدأل يقىلسدلتألجنسةمطأل ةم مهكسا)أل ساألل طألمحملساةألالألمحلسةإلألماقد ىلسوألماملدمهىلسوأل ما ع ستأليسهأللس اوألمجهاة سوألم ةانسيمأل م ةانسيمألمبنايىلسو)أل
ريطألمحلةإلألماقد ىلوألماملدمهىلوألةهاأل شدألةألمانلاةألريألية ردمهىلدثألل اوألما عمظألماسا يأليدحلىلدلألريطألمحلةيمألم لاةتمثألممه ة :أل
Andrew D. Mason (Autonomy, Liberalism and State Neutrality) The Philosophical Quarterly, Oxford University Press,
Oxford, Vol. 40, No. 161, October 1990, P. 433

)2ألأل األمان اقرألما لألارد دألمتاق هألرا سةمأل ن ألقاوألمحلمأل د أللدألوة إلألماقد ألو ألمااقىليتألألنهد.
)3ألألماقاىألم ةلع وأل)(Central Powersأل ثألني األوألما دااألمااألتكامهتأل ةألم دمهىلدألماقىل ة وأل م مطاة سوألمان سسدأل مجملسةأل ماي اسوألماقمل دمهىلسوأل
يقغدة دأل تس ىألم دأليدا دااألماةيدألثأل)(Quadruple Allianceأل األمويألم قسكة ةألم قدتقمألالألمحلةإلألماقد ىلوألمم أل ما لأل عظألالأل
ألمحلةإلأل وقد.أل لدعألاردرهأل األما دااألم داأل–ألمان سد لأل ن أل1879أل أل ن ساألماىلسهألماقمل سدمهىلاعأل مااقغسدةألم أليقسيأليسيوألمحلسةإلأل
ماقد ىلوألمم ثألممه

ةJohn Keegan (The First World War) Vintage Books, NY, 2000, P. 138. :

)4ألألماقاىألم دالوأل)(Entente Powersأل ثألالألم تدأللدمهتأل اىألما دااألمامليثسثأل ية ردمهىلسدأل ةمهسسدأل ة رسىلدألماقىل سة و)أل سيأل س تأل
م رداىلدأل دالهدأل األماقاىألم ةلع وأل لرقتألمحلةإلأل األماي طألم دالوأل ل اوألممه تألماىلديدعألة مألما دااأل األيقوىلكدأل تةيىلدأل ماىلامهدعأل
ة دمهىلدأل امه ىلنىلغة أل الألألدظأل1917ألممه تألماا دمألم يتألريألما دااألم دلألالألمحلةإلأل يألة تألة ىلدألم مه دظألاق سدااأل
ةهسساأللراةسسدألمحلسسةإلألم سسدألة سستألمعألتشس دألوةهبسسدألماقمل سدمهىلمأل مااقغسسدة)أل ةهسساألمعألماقي سسيأل سسةألم سس ق ةممألما ردمهىلسسوألخلسسدةلتأليلقداىلسسوألالأل
محلةإلألم ألم دأل ألتكةألل أليد قكألماة ثثأل الأل1917أل رقتألماقاممألم راماىلوأل ماكني وأل تأل ىلدلتأل شالوثألممه
( ) 88

ة:ألألألIbid, P. 245
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ماسا س سسة وثأل ة س مأل د سستألرا س سةمألينش سسةأل ام سسدألألق سسىألمحل سسي لأل سساأل ةمهس سسدألالأل نرق سسوألج سساةمأل لس س اوألالأل نرق سسوألم مه ا نغ سسدلعأل
الأللدمه اعألهةمليامهسي ةألمحملسدقلألاق سي لألم رداىلسو )1ألةهساألمعألم ىلساطألممهقسس تألم ألوسيأل سدأللمرسدألماسا سسة مأل
Unterengadinأل أل
دأليمألمارسة مثألوىلس أللسدعألماسا سسة اعألم سدعأل سي عألماسي طألم ةلع سوأليىلن سدأللسدعألمايتىلنىلساعأل سي عألمارسةشألم رسةثأل ةهساأل
قاسسوأل قسسيأل سسةةمألم هقاىلسسوأل سسةأللسسيألمارسسة مألمعألما ىلسسيألاسسةأل قسسيىألميسسيموألماسةالأل سس أل معألميقسسدوألماسساطةأليقىلسسيمألألسسةألتىلسسدةممأل
ما ةمرألماي ألمرقاألاقو ىلاثأل ةهاألمعألرا سسةمألت سةةمألالألمحلسةإلألماقد ىلسوألمم أليسسا ألمهسيصألم سدةيمألحلسي ل األ قهسدأل
م ألم دأل قتأل سةتألألقسىألوىلدل سدأل سيألمرس لدلمألرا سسةمأل سةأل ا لهسدأل س مأليقسيألممهق سدوألمحلسةإل.ألم سدأللدمهستألماي اسوألمم سدأل
ت سسةةمثأل د هسستألةرسسد ىلدألم ر س مل دةألماىلهسسدأل يسسياألمتل سسدةألمه د هسسدألم سسةالأل ن س ألقاسسوألمحلسسمأل متسسا تأل قو س ألاكسسدألمايج سسمأل
ممهسدمهىلدأل رىلدرىلد) .أل
ةهاألمعألمبسىلشألماسا سسةلأللسدعأللس ألممه سدةألمبىلساجألم دةيسوأليسسا ألم كدمهىلدتسهألم ةتلقسو )2أل اسدألمهشساإلألمحلسةإلأل سةأل
ريطألماقي يأل ةألممر ألمحلةيىلوألمااأل رقتألالألتقوألمالات )3أل ةهاألمعألماقد يألماقدظألاقوىلشألماسا سسةلأل رساألمبسىلشألألقسىأل
ا اوألم ر قيملأللدق دألاقي طألم دةيوألالألماسن مألمم اىل م )4ثألم ألاعألرا سةمألود دألمط مهستألم ألموسامظألم سدةيمألحلىلدل سدأل
ييامألي سة ألمبنالثأل ةهاأليقضألمحلاملسألمحلي ل وألم ألاعألرا سةمأل قستأللد سوألألقسىألوىلدل سدثأل متسا تألرا سسةمأل ةلسعمأل
اكسدألمالنسدمهمأل ماسىلدرسىلمأل لسسوألماسسسيظأل مملإلأل سسةأليسسمألمخلسهةألمجمل األسسدمألماسساألمرس اطنتألرا سسةمألرسسيطألمحلسسةإلألماقد ىلسسوأل
مم ألليأل ةألماايخللو )5ثأل أل

)(1) Jakop Tanner (Switzerland in the First World War: Transnational Perspectives on a Small State in Total War
University of Zurich, Zurich 2012. http://www.research-projects.uzh.ch/p17091.htm

)2ألأليياألتن ىلاألمبىلشألماسا سةیألليألد وألاردرىلوألحلىلدلألرا سسةمأل نس ألألسدظأل1907ألميسدعألما نسد ألماقسسكةلألماسي أل يسياألما ارساألالألووساأل
مبسىلشأل نس ألمعألت لسسيمألمحلكا سسوألماسا سسسة وأل سسةألمو سسدطألمهشسساإلألمحلسسةإلألماقد ىلسسوألالأل1911ألوس ألمتسسا ألألسسيلأل س مألمبسىلشأل سسسد ىألةيسساأل
قىلاعأل قدتدأل األ دألمااأل قدتدألارةألمو ىلددثألممه ة :أل
Yitzhak Greenberg (The Swiss Armed Forces as a Model for the IDF Reserve System) Israel Studies, Indiana
University Press, Bloomington, Vol.. 18, No. 3, Fall 2013, P. 96

)3ألأل ملسسدألررسسوألخلسسي لمألSchlieffenألماسساأل رسسقتألألسسدظأل1905أل سسةأل اسسدألماكامهسستألمالة سسيأل سساعألخلسسي لةأل ماسساأل رسسقتألالألوسسسدهبدألمحنىلسسدتأل
را سةمألاققاىألم ةلع وأل كاألم هقاىلوألم دمهىلوأل ىلهدألم أل رىلاأل وي دأل رة رألم قىلوألمايتىلنىلوأل محنىلدتألم دعألرا سةمأل ق ألاقسي طألم ةلع سوألم أل
معأللدأل ألمحلسديدمألرديتأليدان ىلووثألممه ة :أل
Elizabeth Greenhalgh (Inventing the Schlieffen Plan: German War Planning 1871-1914) The International History
Review, Taylor and Francis, Oxford, Vol. 26, No. 2, June 2004, P. 386

 )4ألألأللدعألماقد يألمبي يأل األلامهةملألم اة خألرىلغ امهيأل ىلقثألWilleألأل1925-1848ثأل ما لأليقثألل اوألطامطألمحلةإلألماقد ىلوألمم ثألممه ة :أل
Graham Clayton (Swiss Army and the Western Front) Axis History Forum, 7 November 2008.
Hrttp://forum.axishistory.com/viewtopic.php?+=145681.

)5ألألماايخل سسلوألBolshevikألأللق سسوألة رس سىلوألتق سسعألم هاقاىل سسوأل سساألممهش سسقدصأل سسةألمحل سسعإلألماق سسد ألما سسي قةمطثألم خلس ساملثألماة ر سسثألم دةلسس سسثأل
)(RSDLPألألدظأل1903أل ما ةألمتا امأل وقدألمحلعإلألماشىلاألثألماسا ىلاأل يألتااامألمحلكساأليقسيألثساةتألمل سايةأل1917أل سيأللسدعألما رسىل أل
ألقىأل يأل يل األاىلنمأل ماكسنيةألياهيممهاشألBogdanovأل يأللألىألمحلعإلألم ألمأل دلألم ةلع سوألما ن ىل ىلسوأل مالكة سوثألاق ع سيألممه سة:أل John
Reed (Ten Days that Shook the World) Nisyros Publishers, NY, 1984, PP. 53-57.
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مايملم ىلسسو )1ثأل سسةتألثدمهىل سسوألتق سسةخألوىل سسدلألرا س سةمألاق سسيلأليس سسا أل سىلوأل ه سسةم -ا سسدع)ألأل سسدظأل)2 1917ثألم ألمعأل
ماق ىلوألممه هتأليسيظأل مرس ردألتألرا سسةمألمعأل سد لألألقسىألوىلدل سدألطىلقسوألمحلسةإلأليسدأل لسدلمألمعألتلساتأل سوأل سدأليقسيألمحلسةإلأل
خل دألخل عألم ن ة ةألالأل ةردىأل قاوألألني دألمتةمأل وأل اةمأل ااازألمان سد وألألقىألم مه دظألاي دلألماسا سسةل )3ألاسا أل
قدةرسسوألمحلقلسسدوأل ماقا ىلسسدمألمايتىلنىلسسوألالألرا سسةمأل رسسن كقاألألسسةأل س ألم سس اوأليشسسكدألململسسةألتل سىليأل وقسسد)أل تكسسةةمألمهلس أل
م رس قيملممألماسا سسسة وألالألمحلسةإلألماقد ىلسسوألماملدمهىلسوثألمقألمرس نلةمألرا سسةمأل ام سسدألرا سدأل سسةألالألهسع ألل سسدألرسيطألثيثسسوألا سسدظأل
ق ثألاكةألرا سةمألود تألألقىألوىلدل دأليل دأل ع رأل سةألم سدلألم سةتا أليد سدةيمأل جسىلشأل سالأل ت ىلسيألخلسقوأللدرس أل
اقسس سسيظأل محلىلس سسدلأل م ر س س قيطأل مااوس سسيتألمااطنىلس سسوأل يس سسةهاألمهشس سساوألوس سسعإلألمهس سسدتلألتس سسغاألالألرا س س سةمأل س سسيألامألم ألم مهش س سىلقاث )4أل
Anschlussأل اكنهأليل دألجهالألمبنةمطألها سدعألGuisanأل يةتهألألقىأللألاأل تىلدمهوألمبىلشألماسا سةلألرسيطألمحلسةإلألماقد ىلسوأل
ماملدمهىلسسو )5ألمر س ردألتألرا س سةمألمعأل سسدتأللنسسوألارسسةىأل هسسيلتألااوسسي دثألألقسسىألماسسةهاأل سسةأليقسسضألم ىلسساطألماندت سسوأللمرسسدألمب سىلشأل

)1ألألمايملم ىلوألDadaismألوةلوأل نىلوألا ةيىلوأل ة اىلوأل هةمألا م سدألماقسةعألماقشسة ةأل سيأل هسةمألا ألالألت ساة خألألسدظأل1916أل ممه شسةمألم ألم ةيسدأل
م ة كسسدأل وقسسدأل لدمهسستألوةلسسوأل قدل سسوألاق سسةإلأل ارة وسسدمألما رسسةشألالألماىل سسمأل ماىلسسسدةأل قدل سسوألا سسدألاق سىلاألماراقسسوألما جامت سسوأل سسةأليسسمأل
مالندمهمألماسا سة مأل مم ةيىلمألمايج مألاسا سةمألما ةألم جي ألمحلةلوألليأل ةأل ىلاهاألياطألBallأل م ثأل ىلننغعأل Henningsأل تةرسىلدعألتسعمةمأل
Tzaraأل جمألمةإلألArbأل دةرىلدألجدمهكاألJancoأل ةتشدةلأل ىلااسسىلناوألHuelsenbeckأل تساالألتسد يةألTauberأل سدمهعألةمساألRichterأل
ها اثألممه ة :أل
Oliver P. Richmond (Dadaism and Peace Differend) Alternatives: Global, Local, Political, Sage Publications Inc.,
Thousand Ooks, Vol. 32, No. 4 , October-December 2007, P. 4 45.

سدؤطأل قيأللدعألة يةمألهةمأل
)2ألأل ىلوألهةمأل ا دعأل)(Grimm-Hoffmanألأللدمهتأل ىل وأل ي وألالألوىلنهدأل رقتألوىلدلألرا سةمأل اراألما أل
رىلدرىلدألمخلاملىلدألرد ةألم ألة رىلدألايخلامضألالألما لد خأل دأليمألة رىلدأل م دمهىلسدألالألماق قىلسوألماساألمألقاستأل ىلسدظألثساةتألمل سايةأل مرس يظألماايخلسلوأل
اقسقروأل ود دألمل شاألمحلقلدوألا ة ألاألىليألم أليقي أل اج ألم س شدةألماليةم ألماسا سةلألم تة ا دعألما لأللدعأل ي ألألقىألم ر قداوأليقيأل
ممهكشسسدشأل س ألمال سىل وأل لسسدعألت سسةشألم ثنسسدعأللىللىلسسدأل ل عألماةجسسارألاقشسسق ألماسا سسسةلألم ألوس ألمحلكا سسوألمسسدألمأل س ألتاة رسسدألاسا سسةمألالأل
خل عألمحلةإلثألل األل طألماغةإلألايو ودرألألقىأل مألم سقىألما لألالىأل دوألمباهوألماشة ىلوألالألمحلةإلأليدل قهدثألممه ة :أل
Clifford F. Wargelin (A High Price for Bread: The First Treaty of Brest-Litovsk an d the Break-up of Austria-Hungary
1917) The International History Review, Taylor and Francis Ltd, NY, Vol. 19, No. 4 , November, 1917, P. 760.

)3ألأل سساةمةا زألVorarlbergأل سساألم ق سىلاألمنسسسد لألتسسغاأل قسساألألقسسىألوسسي لألم دمهىلسسدأل را س سةمأل اىلنةش س د ةأل سساأل سسدقلألم ق سىلاألما سسا طألمان سسسد لأل
ألدت هألية غىلنعألBregenzأل األم ةإلأل ا ىلدألاسا سةمأل اقنةش د ةأل نهأل دمهىلدثألممه ة :أل
Anna Gamper (Homogeneity and Democracy in Austrian Federalism: The Constitutional Court's Ruling on Direct
Democracy in Vorarlberg) Publius, Oxford University Press, Oxford, Vol.. 33, No. 1, Winter 2003, PP. 45-57.

)4ألألألم مهشقاثألAnschlussأل األأل قىلوألهع ألمان سدأل ةأل ادألماندت وألم دمهىلوألالأل1938أل ماكق وألتقعأليداقغوألم دمهىلوألما قوألا م سدلألم أل
م مهي درألماسىلدرثأل يأللدعألماندت اعألالألم دمهىلدأل ردةجهدأل ق اعألي اوىليأللدألم داىلاألمااألت امجيأل ىلهدألم قىلدمألم دمهىلدألالألل طألخلةصأل ر أل
جسدطألم ةيسدألمقسقأل سدأل سس ىأليد دمهىلسدألماكس ىثألممه سة:أل Alfred D. Low (The Anschluss Movement) Translated by Rose S. Low,
American Philosophical Society, Philadelphia, 1974, P. 30.
(5) (Complete Genealogy of the General Guisan) on the Geneva Genealogy Society
Website.: http://www.gen-gen.ch/GUIUSAN/Henri/236923?fnc=lgandlg=en
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ماسا سةل )1أل محلقىلقوألمعأل ندضأل ىلوألقممألأل قألرسدحألالألماقي سوألم ند سوأل سد ألخلة سىلوألمل اساأل قسةأل سةأل اسدألماشسق أل
ماسا سةلثأل قسيأللسدعأل قسةأل ملسدأل غسد ةتأليسةالألماكملسا ةأل سد ألمجملسيأل ماق سوأل سيألمرس ردرأل قسةأل قسيألمعألمدطس ألالأل ستأل ألسدأل
لسسدألماشسسقاإلألمبة دمهىلسسوثأل يسسيمألمعأل كسسةتألم دمهىلسسدألماق سسىأل ماسساألتسس ىلراألمعألتلسسةخأل ا سسدأل رس ل دأل ج سسدألألقسسىأللسسدألخلسسقاإلأل
م ةيدأليدأللدألخلقاإلألممةخألمكنوأل لدعأللدألم داأل شقةألالأللرىلقوألمهلسهألممههأل يألاألاةلساإلأل س مألم ةلس ألماق سىلاألماس لأل سساأل
ب ىلسساألم ن سسمألة س ألمم سسوألم سسدأللدمهسستأليقسسيم األم ألمااقسسدوأل سساألمم سساألممرسسةىألماسساألر ةسسسةأليدانهد سسوأل وس س ألماةؤ سسوألمة قة سسو)أل
ر اقىألالألمحل ىلضألأليظألمم وألماك ىثأل ندأللدعألممىلدةألألقىألم دعألرا سةمألتسقادثألا ألمعألماسيألاتأليسيمألرييسوأليدانسساوأل
اكدألم دعأل م دعألرا سةمألاىلسامألمرس ملندو)أل ثدمهىلسدألمعألم سدعألرا سسةمأللسدمهامأل ساألممهقاىلسوألماكس ىألالألل اس هاألل سدألرساقأل يىلمنسدثأل

الألم األمقمألر امأليدايألاتألمة قة وأل دعألقاوألرىلكاعألا د ألمم قىلوألمايتىلنىلوألمااألتاألي دألمايألاتألمة قة سوألي رسااألماقام س )2ثأل
الألاعألم هقاىلوألم دمهىلوألالألرا سةمأللدمهتأل اتأليمألم مه دظألا وألم دمهىلسوألماقا سوأل مباسدةتأل ماساألرس كاعألا سةتألماقسد أل طاقسدأل
اقةؤ وألمة قة و)أل يمألمااقدوأل األمم قىلسوألمايتىلنىلسوألألالألمحلوساألم امرساألا سوألماسا سسة وألم نسوأل اكسةألل عألط سايألوقىلقسثألحنساأل
ماق وأل ماس لألمااأللدعأل ةأل قةألألقسىألمعألمولسدلألماسةم خأل ساأل سس قىلهدألم ساأل نسد شألاىلساعألرسد دةلألSavaryألم سداأل–أل
مالةمهسثألمةا وأل ماسا سةلألم مه دوأل مبنسىلوأل ألمالكةتأليارايألمل أل شامألم ألمهلاقألمة قة وألالألماي ألسثألمب قسثألاقشسق أل
ماسا سةل )3ثأل د يأل معألماسا سة مأل أل ةهاامأليداةجدطألماق دظأليدألم ساألالألماسىلدرسوألمشساعأل جسال اثأل سدأل ة سي ألوقسدأل ساأل
مانعم سسوأل م ا سساألماارسسرثألماقسسدلةألألقسسىأل لمةتألخل س عألمحلىلسسدتألماىلا ىلسسوأل خل س عألماي اسسوألل سسدأل سسي ةأل و سةمألا أللسسيألاقاقداسسو ..ألمعأل
ماشسسق ألماسا سسسةلأل أل ملسسقأليسسدا لاصأل ماق سسوأللألامهسسدألمهقسساشألي سةمووألمعألماسا سسسة مألخلسسق أل ةألسساإلأل سسةألماقاقة سسو ..ألممهسسهأل
خلق ألييألألاد ةتثألييأل ي سمأل األ شوألو أليد ا او) )4ثألاكةأل ألمان ىلووأل ألتسةخأل قسةأل ماس لأل سدأل سةجأليسداقاممأل
مبا سسوألماسا سسسة وألط سامطأل رقسساألم ةيقىلنسسدمألل عألجسسي ى )5ثأل اسسي ألمعألماس س دوألماسا سسسة وأللدمهسستألجسسعومأل ه سسدأل سسةأل قةلسسوأل
ماسسىلرةتألألقسىألمجساموألم ةيسدأليسمألمارسسة مألممهسوألألي سوألرا سسةمأليدحلقلسدوأل ألألقساألا سسدأل سةألرة سدمألاسس دوألرا سسةمأل سةأل سساقهاأل
)1ألأل دظألماكااامهىلدألمةثةأل اجند تألFonjallazأل ماكااامهىلدألم اجمأليةمةألBircherألي رىل ألوةلوألألماليةماىلوألمااطنىلوألماسا سة وأل ثألجنديأل ىلعأل
ما اجسسهثأل ةهسساألممهسسهأل أل كسسةألوعيسسدألمهدت سسدألم ألممهسسهأللسسدعألقمألتسسيمأل ا سسوأل سساألمانسسدت مأل يق س أل سسةألمهلسساق ألم ألمحلسسيألما س لأل ألتس س راألماسسسقردمأل
ماسا سة وألمهي هألم أليقيألممه هدوألمحلةإلألماقد ىلوألماملدمهىلوأليا تألطا دأليسا أل ىل وألرة وأل دظألهبدثألممه ة :أل
Alan Morris Schom (A Survey of Nazi and Pro-=Nazi Groups in Switzerland 1930-1945) Simon Wiesenthal Center,
Los Angles, 2015, P. 42.

سسناألماشسسقاإلألمايتىلنىلسسوأل ماسسسي ىلوألالألم ةيسسدألالألارسااألت سنىلاأليسسمأل

)2ألأللسسدعأل قسسةأل شسسقةأليقسسيموألرسسدحأل سسد ألمالةمهسسىلمألل سسدأل سساأل قسسة شأل
خلقاإلألماقدةت.
)3ألألاىلاعألرد دةلأل1968-1895ألأللدت أل ت لثألرا سةلأليداقغوألمالةمهسىلوأل ةألمااا نىلوأليكدمه اعأل املألاهألألشةممألممأل دطألممليىلوأل ود عأل
ألقىألجد عتألخلىلققةألألدظأل1960ثألممه ةRuth-Elaine Tussing (French xx Bibliography, Critical and Biographical References :
for French Literature Since 1885) French Institute-Alliance Francaise, NY, 1974, P. 25.
(4) Georges-Andre Chevallaz (The Challenge of Neutrality: Diplomacy and the Defence of Switzerland) Lexington
Books, Boston, 2001, P. 236.

)5ألألرة سستألمارسسد ةممألم دمهىلسسوألمجملسسدطألمبسسالألماسا سسسةلأل197أل سسةتألاكسسةألرا سسةمأل ألتسسسكتأل د سستأليدرسسقددأل11ألطسسد ةتألم دمهىلسسوألمسسدألالىألاغ س أل د سسيألماقسساتألمبا سسوألهاةمهس أل قسسةأل
سدطألألة س أللمرسدألرا سسةمألاكنهسدأل شسسقتأل
خلة سىلدألماس لأللسدعأل سدألمعأل ن ساألماىلسسهألم سدعألرا سسةمأل سدقمألهبساأل قا سساعأليدرسقددألطد ةمتسهألوس ألممهسهألا سسةأل ساتألألة س ألم دمهىلسوألماقىلسدظأليدأل س أل
يسا ألتكدتاألماشق أل د تأل ندضأل ند خلدمأليمألمبىلشمألألقىألمحلي لألماش داىلوألاسا سةمثألممه ة:أل Ibid, P. 311أل
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م سسدأل ألرسىل دألالألم ةوقسسوألممألرسساتأل سسةألمحلسسةإلألألنسسي دأللدمهسستألت سسرةألطسسد ةممألمحلقلسسدوألاققسسالتأليقسسيأل سساألا سسيم هدألالألم دمهىلسسدأل
م رداىلدأل ساصألماسس دوألماسا سسة وأل وس أل سةأللدمهستألت سدإلأل نهسدأللدمهستألتل سدألماسسقادأل ساصألرا سسةمأل تسسقىلاألمهلسسهدأل نسدضأل
ألقسسىألمعألتس سسق أل سساصألاةمر سسثألأل سسي د )1ثألل سسدألمت سسا تألرا س سةمأل قو س ألاك سسدألممر سسةىأل م س سسدجمألمة سسدةيمأل سسةألماس سسواعأل
م ق س قيمألم دمهىل سسوأل م رداىلسسوثألل سسدأل قسستألرسا س سةمألو ساملسألماق سساألممر س أل سسةأل ساممألمحلقلسسدو )2ثأل مر س قاقتألرا س سةمأل

الملسةأل ةأل300ألمااأل جثوألاي هدألريطألرسناممألمحلسةإل )3ثأل يسةهاأللسدألماشسسكاضألماساألمودطستألاوىلدمهسدأل)ا ساألرا سسةمألالأل
محلسسةإلألألسسسكة دأل )4ألا أل داىلسسدأل )5ثألم ألاعألماشسسق ألماسا سسسةلألمثاسستألتي سسدأليرااىلسسدأل سسيةتألردة سسوألألقسسىأل د سسوألمرس قياهأل وىلسسدل أل
ويتسسهثأل سسيأل كسساعألماشسسق ألماة رسسثأل م سسداأل سسةألململسسةألماشسسقاإلألماسساألمألرسستألرس د دألرسسيطألمحلسسةإلثأل سسيأل كسساعألماشسسق أل
ما ر سسداألم ألماىلدي سسداأل سسةألالملة سسدألتس س المأل سسيأل ك سساعألمالةمهسس سىلمألم ألمااقوىل سسوألم ألمةاان سسي مأل سسةألالملة سسدأل قد سسوثألم ألمعأل
ماسا سة مألين ةلأل األميردطأل ألمحلةإلأل ماس ةألتس ي مألياجسهأللسدأل سي د دأل وسداامألل عألتساةدأليقسي األالألمحلسةإلألةهساأللسدأل
ما سسغادأل م ه سةموممألماسساأل اةرسستألألق سىلهاأل سسةألمب ىلسساألةهسساألتقسسيلأل ا ىلسسد األ اغسسد اثأل كلسسثألمعأل سسدوألرا س سةمأل قسستأل سسثأل
مااوىليتألم دوتألالألاىلدألمحلةإلألماقد ىلوألماملدمهىلوأليىلن دألهة تأليد ثأل د ممألم ةيدألالألما يظأل ماي دو .أل
ثالثاً :االحترام المتبادل:

أل كةألم وأل قيلتألممألةمصأل ماقا ىلسدمألاعأل سد لألألقسىأل وسي دأليسي عألمحلسيألمملىنأل سةألم وسامظألم اسدلطأليسمأل س أل
ممألةمصأل ماقا ىلدمثأل مألم وامظألهاأل ة ساعأل وساألماقا ىلسوألم قنىلسوأل ألسيلألرسكد دألممهسهألمعأللسدعأل س مألم وسامظأل ة ساعألهبس أل

ماقدألسيتثأل هس مأل قسعأليكسسدأليسسسدطوألمعألقاسوألاسىل ألموام سسدأليسدأل سساأل سةخأل سسةأل اسسدألمال سوألمملس أل مم سساىألألسيل د)ألألقسسىألمم سسد.أل
يدا د أل دعألم وامظألمحلقىلقثأل األة ةأليكدألني األوألمثنىلوألم أل ا ىلوأل ه سدأللسدعألوو هسدألتسغامألا أللاسامثأل سديةألممهقاىلسوأل ساظأل
ألسسدلممأل تقداىلسسيأل ا كسسدةألميسسةألمم قىلسسوألل سسدألاسساأللسسدعألم ثنسسدعأل سسسد م.أل س مألم و سامظأل ش س دألرقسسسقوأل مرسسقوأل سسةألمم كسسدةأل
ما سساةممألم سسساقوألألسسةألم رسسةأل ألدلمتسسهأل تقداىلسسي أل ا كسسدة أل ني قسسهثأل يسسي عأل س مألم و سامظألما س لأل أل كسسةألماسسنمألألقىلسسهألالأل
لر س اةألم أل س سدمهاعأل أل ك سسةألم سسثأليةوق سسوألمااو سسيتألا سسوألم ق سسيلتألماقا ىل سسدمثأل تقس س ألمم سسوألأل سسةألقا سسوألم وس سامظألل ق سسوأل سسةأل
(1) Jonathan E. Helmreikch (The Diplomacy of Apology: US. Bombings of Switzerland During World War IKI) Aerospace
Power Journal, The Aikr University, Maxwell, Vol. XIV, No. 2, Summer 2000, P. 91.

 )2ألألأللدمهسستألميسسةتأل س ألماق سسمأل سسثأل سسوأل سساأل ي نسسوألخلسسد هد تعألجسسدطألرا س سةمأل ألدت س وألل سدمه اعأليسسنل ألم رسساألألقسسىأل سسيألماقسساتألمبا سسوأل
م ة كىلوألالألمم طأل ةألمهىلسدعألأل1944أل تسااتأل)ق دأل د وأل امطةأل د تألم ة كدألي قا هاثألممه ة :أل

Joachim Hoffman (Wartime Bombing of Neurtreal Switzerland) The Journal of Historical Review, Institute for
Historical Review, Newport Beach, Vol. l16, No. 6, November-December 1997, P. 15.
(3) Stefan Karlen, Martin Meier, George Spuhler and Bettina Zeugin (Switzerland, National Socialism and the Second
World War) Penod, Zurich, 2002, P. 105.

)4ألألأل دطألمبنةمطأل نةلألمةمهاايأل د يألماقاتألمبا وألم ة كىلوألالألمحلةإلألمعأل ا األرا سسةمألم شسيلألالألمحلىلسدلألملسثأل ةمو ألت ىلسيمألرس نىلدألة قسةثأل
)H. Peterson (From Hitler's Doorster, The Wartime Intelligence Reports of Allen Dulles 1942-1945

Nealممه سة:

Pennsylvania State University Press, University Park, 1996, P. 21.

)5ألألثدةألليظأللملاألواطألتقد عألرا سةمأل األماندت مألم

دل دألثاتأليقيألقاوألمعأل ىلهألماكملاأل ةألم اداغدمثألممه ة :أل

John Teschke (Swiss Banks and Jewish Souls) Centeral European History, Cambridge University Press, Cambridge,
Vol. 35, No. 1, 2002, P. 160
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مان احأل م قةمةممأل م املألماقدمهامهىلوأل ماير اة وثألالألمعأل ألمان احألتق ألألةألقاوألم وامظأل ألألققهألمعأل أل كةأل اجسالأل
اردرسسدثأل سسيألتكسساعأل سسوأل ا سساألم سسدعألرا س سةمألرسسيطألمحلسسةإلألماقد ىلسسوألماملدمهىلسسوأل مو سام هاألاقهسسيألماسساطةألمااموسسيأل سسد أللسسدأل
مهةموممأل رغادألم مه دوألا وألم دمهىلوألرساأللاىلسدألألقسىأل س مألم وسامظأل سةألممهقاىلسوأل سد ألمم قىلسوألمايتىلنىلسوثألاكننسدأل نسدألرسناةلأل
ملسسد ألارسسةألألسسةألل سدمه اعألهةم يامهسسيعألGraubundenأل ما س لأل س س ىألاوىلدمهسسدألهة س سامهعأل)1 Grisonsثأل يدا س ممألماقا ىلسسوألماة دمهش سىلوأل
ماسساأل ألتشسسكدألالأل م سساألمحلسسدطألململسسةأل سسةأل%1أل قس أل سسةألرسسكدعألرا سسةمثأل ةهسساألقاسسوأل قسسيألاألم سةمة األلقغسسوألة ىلسسوألةميقسسوألالأل
را سةمأل ن ألألدظأل1937ألملألالألألعأل اتألماقا ىلدمألماكس ىأل يق سهدألالألم ةيسدأل ألقسىألةارسهدألماقا ىلسوألم دمهىلسوألةهساألم سدأللرقستأل
ماليةماىلوألماسا سة وأل رةتأل قاوألالأل .)2 1903أل
الأل1980ألألنسسي دأليسسيامألمانقدخلسسدمألوسساطألممه س دظألرا س سةمألاي سسدلألمم ةيبثألايسسيمألمم قىلسسوألماة دمهش سىلوألألا هسسدأل سسةأل
مألم مه س دظأل ألسعمأل س مألما ةساشألم ألممشسىلوأل سةألرسىلدألهدألالأل رس ألمحملسىل ألمم ةيبألماامرساأل سةألمعألماسسودألمم ةيبأل سد أل
سوألماة دمهشس سىلوأل سسةأل ر سساألة سسثألالألم سسدلأل
م قىل سسدمأل أل ة سسىألم ألماس سسودألماسا س سسةىألهبس س مألماشس س ع أل معأل سسدأل ق سسقألاققا ىل س أل
ماسا سسسةلألا سسةأل ألجيسساتألما لسسة أليسسه )3ثأل ةهسساألمعألرا س سةمأل قسستألمتلد ىلسسوألالأل1992/4/2ألا قسسيمألطق س ألم مه س دظألاي سسدلأل
مم ةيبألم ألمعألمهقاىلس سسوألماشس سسق ألماسا سس سسةلأل س سسةةمألأل س س ألمر س س ل دوأل1992/12/6ألة س سسضألم مه س س دظألاي س سسدلأليام س سساألاهقاىلس سسوأل
%50.3ألموام سسدألاةها سسوألمم قىل سسوألماة دمهشس سىلو )4ثأل سسيألمتلق سستألرس سسا سةمأل وق سسدألألق سسىألخلس سةملوألمىل سسعتأل سساألم سسدلألمم ةيبألالأل
)1994ألل عألم مه دظألة ىلدألةد )5أل ماق ىلوألماملدمهىلسوأل سثأل سىلوأللسدمه اعألجساةمألماساألرسساقتألم خلسدةتألماىلهسدثأل لدمهستأل سيألمهش س مأل
الألج سساةمألوةل سسوألممهل سسدطألم قىل ىل سسوألألق س ألمحل سسةإلألماقد ىل سسوألماملدمهىل سسو )6أليدر سساأل بن سسوألما سسي ة) )7ألالألأل سسدظأل1947أل الألأل سسدظأل1949أل
ت رستألة ىلدألوةلوألمحمل ومألمباةمرىلم )8ألمدألالىألا رىل أللىلدعأل قدةخألة مألم سد أل لسةلأل قسدألاسهألالألألسدظأل1952أليدرساأل

)1ألأل األال ألماكدمه امهدمأل سدووأل قاألالألم ىألخلةصألرا سةمأل ي ألل اىلدألليأل ةألم رداىلدأل مان سدأل انةش د ةأل قكألم هأل شاألم أل دأل سس ىأليسسأل ما سدااألماة سدلل)أل ساألاساعأل
ماعلألاسكدعألم نرقوأل األماكسدمه اعألمامليثسثألماقا ىلسوألمااوىلسيألالألرا سسةمأل سدألألسيلألرسكدمههألم ألوسامطأل195ألماساألمهسس وأل س كقاأل%68أل سةألرسكدمههأليد دمهىلسوأل %15أليداقغسوأل
ماة دمهشىلوأل%10أليد رداىلوأل%7أل كق اعألاغدمأل قلوأل ماقدت وأل ثألتشاةألChurثألممه ة :أل
)(Kanton Graubunden
http://www.groch/EN/grisons/seiten/welcome.aspx

)2ألألممهل دألماكدمه اعألألةألمب هاة وألمةقل ىلسوألالأل1797أل ن س دألب هاة سوأللىلسعما ألCisalpineأل سثألمجهاة سوأل ةمهسسىلوألمهشس مألالألجسدطألم رداىلسدأليسمأل1797ألم أل1802ألألقسىأل سيأل
مطاة وألان سد وألالأل1814أل ادألمعأل ن ساأل قكسوألم رداىلسدألالأل1859ألمثأل قسالألايمه س دظألاسا سسةمأل سةتألارسةىألا م سدألماقسةعألماقشسة ةثأل
أل
مهديقىلاعأليامهديةمثألمثألمتا ألجعومأل ةألم
ممه ة:ألأل .Ibidأل

(3) Richard D. Alba (Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe) Contemporary Sociology.
American Sociological Association, Washington, Vol.
24, No. 4, July 1995, PP. 326-329.
(4) Marc-Andre Miserez (Switzerland Poised to Keep EUat Arm's Length) December
2012. http://ww.swissinfo.ch/eng/switzerland-poised-to-keep-eu-at-arm-s-length/3408
(5) Ibid

)6ألألمهش مألم شكقوألاردردأل ن أل زةأل ىلندأل1815ألألني دأل ن تألممةمرثألمباةمرىلوألمااألت ااأل دةتأليدرىلدألم أللسدمه اعأليساعثأل نس ألقاسوألمحلسمأل مباةمرسىلاعألهساألةمرسمألألسةأل س مأل
م ةتاددثألممه ة :أل
Walter Leimgruber (The Swiss Jura, Reflections on Marginality) Croatian Geographical Bulletin, Croatian
Geographical Society, Zegreb, Vol. 75, No. 1, 2013, P. 355.
)7ألأل ىلتأل)(Comite de Moutierألمعألجاةمأللدمهتألالألممتسدألمرسقلىلوأل ألملسىألمارسدياألمارسد لثألاقنسعمرأللساعألجساةمأل ةمهسسىلوألماملقد سوأل الأللدثااىلكىلسو)ألالألوسمألمعأليساعألم دمهىلسوأل

ماملقد وأل الألية تس دمه ىلو)ثألممه

ة(Comite de Moutier) Dictionnaire du Jura.ch :

http://www.diju,ch/f/noticews/detadil/3756
(8) Ressemblement Jurassien
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م سسدلألماسساطنىلمألمباةمر سىلمأل))1 (UPJثأل الألألسسدظأل1963ألت رس ألتش سكىلدألارسسةأل سسةألم مهل سسداىلمألألسسةشأليدرسساأل ماكاسسدج)أل )2ثأل
أل قاطألألسدظأل1973ألتشسكدألتن سىلاألارسةأليدرساأل ممنسدت ةألما سو) )3ثأل كس مأليسيمألمعألمم ساةألتسساأل سةألرسثوألم ألارسااأل كس مأل
سةةمألوكا سسوأليساعألمحملقىلسسوألممهشسسدوألبنسوأل ديقسسوأل س مألمم سةأليسسيومأل سةألألسسدظأل1976ألوس ألتقسةةألممهشسسدوأللسدمه اعألجي سيألتقا سىلوألاةهاسسوأل
مم قىل سسوألمباةمر سىلوأل ل سسدعألقا سسوألالألأل سسدظأل1974أل ك س مألتق سسةةألأل سسدظأل1975ألل سسرألما سمليسأل قدطق سسدمألماةمها سسوألي ر سىل أل س مأل

ماكسدمه اع )4ثأل سسدأللسسدعأل سسةألماشسسق ألماسا سسسةلألم ألمعألم سسةأل س مألماكسدمه اعأل ا سسةألمم قىلسسوألمباةمرسىلوألالألوقهسسدأليكسدمه اعأل سس قدأل
أل س ألمر س ل دوأليام سساأل%82.3ألالأل)5 1979ثأل اتسسا تألل ق امهسستأل سسثألألدت س وألماك سدمه اعثأل ك س مألمهسسةىألمعألرا س سةمألما ساأل
سسدأل شسسكقوأل ا ىلسسوأل–ألطد لىلسسوأل ةلاسسوثألمر س ردألتألأل س ألمو سامظأل ةملممألا قهسسدأل ه سسدأللسسدعألووسساأل ا ىلسسد األم ألط سام لهاألمعأل
موأل
د لألألقىأل ويتأل طنىلوألرق ىلوثألجققتألم قىلدمأل ىلهدألتل دألمااقدوألالأل ا وألمااطةألماسا سةلألألقىألا وأل ا وألارسةىألرسا أل
لدمهتأل ا ىلوأل قىلنوأل لد دمهىلو)ألا أل دة وأل لدم ةيىلو) .أل
أل
الخاتمة أل
الأل قةخألم قدةمهوأليمألما وةي مألماليةماىل مألالألماقةمصأل را سةمألمهيولألما د  :أل
ا  :ألاقسسيألمر س ردألتألرا س سةمأل أل س أل ةي هسسدألماليةماىلسسوألمعألتاجسسيأل سسق وأل شسسالوألالألم سسسدظألماملسسة ممأليسسمألمينسسدوأل
ا ىلد سسدألممةيسساثأل ىل س ألمتسسا تأل س ألماقا ىلسسدمأل ألتلكسسةألياجال سسدألرسسدةرألماسساطةألماسا سسسةلألمبسسد األةهسساألم سسدألز قسسوأل سسةأل
م قا دمألماقا ىلوأل دألجيققهدألا ةإلألم األارةىألردةرألرا سةمألململةأل سةأل ةهبسدألاشسةلدو دألالألماساطةثألاكنهسدألةهساألقاسوأل جسيمأل
سسق هدألتك سسةألالأليقدو سسدألر س ةألماسساطةألماسا س سسةلأل معألما لسسة أليدااو سسيتألمااطنىلسسوألر سىلكاعألتلة رسسدأل) سسدحلهدأليدايةج سسوأل
ممر سسدثثأليىلن سسدأل شس سقتألماليةماىل سسوألماقةم ىل سسوألالألمجي سسدلأل س س ألم سسق وألم ش سسالوثأل ك سسةألر سسا ألمالش سسدألم ر سسدثألم ألمان سساأل
ماسسسةطداألاشسسقدألمالسسسدلألالألتةلىلاسسوألمان سسدظألماقةم سسثألمالسسيةم ألماس لألت رس ألألقسسىألاثسسةأللرس اةأل2005ثأل كس مأل قسسيألخلسسقةألاينسسدوأل
قساألماقا ىلسسدمأليسسدأل م نسسدطقألوس ألمعألثسسة م األت سسسةإلأل سسةأليسمألا سسي هاألم ألماسدرسسوألماقسسديقمألالألم ةلسسعثأل سسةأل نسسدأليسسياألردرسسوأل
م ندطقأل د ااعألم ر ملدةأليسداملة ممثأل كس مأليسي أل سةألمعأل كساعألاسي ندألةؤ سوألخلسد قوألاق ن ىلسوألمااطنىلسوثألمتسا تألثسة ممألماقسةمصأل
ألةروألاكدألممهامرألما ةمألدمأل دأليمألم ةلعأل يقىلوألم ندطقأل ماكدأل شكاألالأل م األمحلدطأل ةألماا ثأل مالد سوأل ألسيظألماةرسدألالأل سدأل
جسسالألمالسسسدلأل سساألمتل سسدلألماق سساأل ماكةم ىلسسوألم ادلاسسوألألأل جسسالألماملسسة ممألالأللسسدألاج سعموألماي اسسوثألاتسسا أللسسدأل ة سسقأل لسسدأل ا ىلسسوأل

)1(Union des Patriotes Jurssiens
)2(Beliers
)3(Sangliers

ألألأللدمه سستألم قدطق سسدمألماةمها سسوأليد رس س دظألاقك سدمه اعألمبي سسيأل سسثألل قىل امه سستألDelemontأل ي سساة نا لألPorrentruyأل ةممهىلس سىل أل امه سسدهنىلعأل
 )4أل
 Franches-Montagnesثأليىلن سسدألمر سسدةمألمةيسساأل قدطقسسدمألارسسةىأللدمهسستأللسسسايوألألقسسىألجسساةمأليدااقسسدوألر س ةألم ق سىلاأليسساعأل سسثأللسساةتىليةلأل
 Courtelaryوالنوفزفزل  La Neuvevilleوموتزر  Moutierوالوفون ،Laufonألممه ة :أل
(Welcome to the Website of the AIJ) Assemblee Inter Jurassienne http://;www.aij.ch/
)5(Ibid
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طد لوأل و أللد وأليدأل ألشاتأل قاأليد ر ملدةأليداملة تألااوي دأل ت اةألمهلسهدأل دلةتأل ةمهاسوألالألم مهل سدطألألسةألمااقىلسوألهبس أل
ماملة ت .أل
ثدمهىلد:ألألمر ردألتألما وةيوألماليةماىلوألماسا سة وألمعألت ر أل ةملتألمجقىلوأل شالوأل ادلاوأليمأل ا ىلد دألاق د وألألقسىأل
مااطةألماسا سةلألياجهأللدألما غادأل م هةموممألا لكىلوألمااطةألماامويأليمأل ا ىلدتهثأل يألمألرىألماشسق ألماسا سسةلأليكسدأل
ا ىلدتسسهأل سمليألمهسسدلةمألالألمااوسسيتألمااطنىلسسوأل م ةملتألماقد سسوألميسسدعألمحل سةيمألماقسسد ىل مأل ألر سىل دألماملدمهىلسسوأل نه سسدثأل سسيألثاسستألمعألماشسسق أل
ماسا سةلأل ةهاأللدألما ةةتدمأل ما غادألماقسكة وألمااأل دةرهدألمحلقلسدوألم ألمحملساةثألم ساىأل سةألم كدمهىلسدمألما سي اةأل ما قسدأل
ألما ش ثأل أل دألتد يمألل دأل كةألمعألمهيولأل ةألرىلدصألماا  .أل
ا دألماليةماىلوألماقةم ىلوثأل ققيألت رستألألقىأل يألني األوأل سةألماسدرسوألااساألألقسىألممهلسسهاألماق سدأليكسدألمارسةصألااس ألمالة سوأل
م مهقسدظأليمألاينسدوألماشسق ثأل سيألألسدىنأل س مألماشسق أللملسامألميسدعألمان سدظألماسسديقأليشسكدألالىألا ارساألمالوساممأليسمأل كامهدتسهأل
مارد لىلسسوأل ماقا ىلسسوثأل ق سسدألت ر س ألمان سسدظألمالسسيةم ثأل يسسي أل سسةألمعأل سسد طأل ألمالو ساممألماسسسدالوألما سأللةثألأل سسدألردر س هأليكسسدأل
طسد هاألألقسسىألت سسدلتألم ت سسدمأل م شسسدلدأليسسمأل كامهدتسسهأل سسةألمجسدألرس دعألمرس ةمة األل ملقسسمألةس ألم كامهسسدمأل قاسسوألمعأل س مأل
ما ملىلسسدألر س دمهوألااقسسدوألر سىلرة األألقسسىأل رسسسدمألمالسسسدلأل ا سامطألماق سةمصأل ثة متسسهثأل ي س اوألهديسستأل ةملتألمااوسسيتأل وسسدأللقهسسدأل
مالة وأل م مهقسدظأل ماشوأل ماكةم ىلو .أل
ثداملد:ألأل يألمثا تأل ا ىلدمألرا سةمأل يةمأل د يأل ةألموامظأليق هدألمااقضأل موامظألر اتىلد دأل ةهاد دثأل اقسيألا ةلمأل
ماا س أل سسوألة سسضألماشسسق ألماسا سسسةلألم مه سسدوألاي سسدلألمم ةيبألتقاىلسسوألاةهاسسوألماقا ىلسسوألماة دمهشسىلوأل ىلسسهألةهسساألا سسدأل ألزملسسدألالملسسةأل
سسةأل%1أل سسةألمهلسساثألماشسسق ألماسا سسسةلثألالألمعأل%99أل سسةألماسا سسسة مألة سامألرىلسسدةألا ةيسسدألم اوسسيتأل سسةألمجسسدألم قىلسسوأل أل
ت و سسد تألماس سسأل%1أل أل ك سسةأل س س مألم سسةأل سس س غةيدألمقمألألق ن سسدألمعأل س س ألمم قىل سسوألة سستألم مه سسدوألمم ةيبألات سسيألمأل س سعمتمألياطنه سسدأل
ماسا سسسةلأل ما س لأللدمهسستألألشسسىأل قيممهسسهألالألوداسسوألم مه س دظألم ةيسسدألم اوسسيتثألل سسدألم ةلألماا س ألمو سامظألماشسسق ألماسا سسسةلأل
اةهاوألم قىلوألمباةمرىلوألالألتكا ةأللدمه اعألردحألهبدألةهاألتغةألوواأل مألماكدمه اعألجغةم ىلسدأل رسكدمهىلدثأل كس مألرسةيتألمم سوأل
ماسا سسة وألم ملسدألالألموسامظأل كامهد سسدأل كامهد سدأل موسامظألةهاسدمأل ةملتألم مهسسسدعأل ىلهسدأليغسضألمان سةألألسسةألووساألماقا ىلسوألم ألألسسيلأل
ركدعألماكدمه اع .أل
ا دألما وةيوألماقةم ىلوأل قيألأل قتأل يشكدأللااأل ةأل شدألةألماسة أل ماكةم ىلوأل م مهدمهىلوألماقا ىلوأل مارد لىلسوثأل تسا أللسدأل
ةلأل ةىألمعألمحلقأل قاألوقىللهأل وقىلاأل ا ىل هألم ألطد ل هألم ألل نهألا ألو ألألشاتهأل ي ن هثأل مااقىلوأللقهساألألقسىأليدطسد أل منستأل
ماسة يألماق ساىلوأل مارد لىلسوأل ماشسا ىلنىلوألاسيىألمجىلساألماقا ىلسدمأل مارام سساأل تسقتألوسيألم رس هدمهوألي يسس أل قا سدمألمحلىلسدتثأل سسدقمأل
ماقةم ىلاعأل ااغاعألالألل دوأليق هاأل ممه هدضألوة دمأليق هاأل واأليق هاأل م ر ىليوألألقىألثة ممأليق هاأليدألس مةأل ووسرأل
تكلا وأل ألا نىلوأل ممه قد ىلوأل قلوثأل دمهقيظألموامظألماقةم ثأل ق قيممألارىلهأل ميةأليقي أل ردلمألاي سهألألقسيألماسة ضأل م و قسدةألةسدأل
مدألملىألم أل تاطألمااراأليمأل ا ىلدتهأل طام لهألم ألوداسوأل ألتشسهي دألارسااألمم ساألالألوة هبسدألمم قىلسوألالألتدةمهسدألمحلسي أل أل
اي ألمعألما سد أل ما لدوأل م التألألر قةشألطة قهدألاققاإلألماقةم ىلمأل د أليق هاألمااقضأل ة اد .أل
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معأللسسدأل سسدألرسساقألجيققنسسدأل سسدلة ةألألقسسىألمعألمهشسسةمأل سامطةألماسسيموألالألماليةماىلسسوألماقةم ىلسسوأل يسسنل ألماا سستألمرسسادإلألماقسساتألالأل
ماليةماىلوألماسا سة وثألا قمألمعأل سق أل مألمبهيألم امراألما ساوألألقسىألم شسدلدألم عم سيتألالألما وةيسوألماقةم ىلسوأل رسةيألم كسدةأل
ا دعألتي ىلهدأل د ت دأل ةألمجدألتقيظأل ة قوألمااطة .أل
المصادر العربية
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