
الماضي القرن من السبعینیات من بدءا تدریجیا، فدرالیة دولة بلجیكا أصبحت
إدارة الفدرالیة ھو إلى الدافع كان التسعینیات. حیث أوائل في بلغت منتھاھا وحتى
الفرنسیة باللغة البالد والمتحدثین شمال في الھولندیة باللغة المتحدثین بین التوتر
نظر بوجھات یحتفظان والجنوب  الشمال یظل أن المثیر لمن  وإنھ الجنوب. في
كما الدستور. إلى طریقھ الخالف ھذا وجد وقد الفدرالي. نظامھم تجاه مختلفة
األقلیات، ومجموعات اللغة حقوق تعریف على یختلفان والجنوب الشمال یزال ال
للدھشة، أن المثیر .ومن في الدستور تعریفھما بوضوح لعدم الرئیسي وھو السبب
الذي الفدرالي للبناء  المقومات األساسیة العمیق ھما والخالف المستمر الغموض

كبرى. نزاعات ودون بفاعلیة یعمل یظل
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١١ بلجیكا

صغیرة إصالحات بعد ١٩٩٣ عام في رسمیا البلجیكي الفدرالي النظام ظھر
الدستور واضعي فإن لذلك واإلثنیة. اللغویة الخالفات تسویة بھا قصد كثیرة
الفدرالیة إن الفدرالیة. من الدول القائمة في النماذج یلھمھم ما یجدوا لم البلجیكي
بلجیكا یتخیل أو یخترع  لم  أحدًا أن كما  مخطط،  تطبیق نتیجة  تكن  لم البلجیكیة
نظر وجھتي بین الدقیقة التسویات نتیجة سلسلة من كانت باألحرى ولكنھا الجدیدة.

الوحدیة القدیمة. إصالح الدولة كیفیة عن مختلفتین

المزدوجة. طبیعتھ ھو للنظر الفدرالي البلجیكي لفتا االتحاد اكثر مالمح ومن
االتحاد ھذا  أن كما إقلیمیة. ومناطق لغویة لمجتمعات فدرالي اتحاد فبلجیكا ھي
الھولندیة باللغة المتحدثین المختلفة بین وجھات النظر نتیجة ھو المزدوج الفدرالي
تفویض طلبات أتت أولى وقد للدولة. المثالي الشكل عن باللغة الفرنسیة والمتحدثین
كانوا فقد لغتھم.  الدفاع عن أساس  على الھولندیة باللغة  المتحدثین  من  السلطات
تتحد أن الممكن من كان الرئیستین. اللغتین مجتمعي إلى الذاتي الحكم منح یریدون
الھولندیة باللغة المتحدثین مع – الفاصل اللغوي الخط شمال تقع التي – بروكسیل
األخرى، الناحیة ومن وثیقا. بھ ارتباطا األقل تربط على أو الفلمنكي المجتمع مع أو
لألقالیم، الذاتي الحكم منح )عن (الفرنكوفونیین الفرنسیة باللغة المتحدثین دافع فقد
سكانھا تعداد البلجیكي مع االتحاد الفدرالي في بروكسیل إقلیما تصبح أن یعني مما
المجتمع من جزءا تكون  أن من بدال بالفرنسیة المتحدثین  من ٪٨٥ یبلغ الذي

الفلمنكي.

بإنشاء قامت بلجیكا لھذه الورطة. فقد الفدرالیة المزدوجة المعقدة مخرجا وفرت
والمناطق الھولندیة باللغة المتحدثین اقترحھا  التي اللغویة المجتمعات من كل
الثالثة واألقالیم (الفرانكوفونیین). بالفرنسیة المتحدثین یفضلھا كان التي االقلیمیة
ثنائیة وبروكسیل (الفرانكوفونیین) بالفرنسیة للمتحدثین Wallonia والونیا ھي
الھولندیة باللغة المتحدثین لمجتمع ویمكن الھولندیة. باللغة للمتحدثین وفالندرز اللغة

بروكسیل وفي الفلمنكي اإلقلیم في سلطتھم ممارسة
الفرنسیة باللغة المتحدثین لمجتمع یمكن بینما
بروكسیل. وفي والونیا  إقلیم في سلطتھم  ممارسة
غیرھا من تعقیدا  أكثر الترتیبات تلك فإن بالتأكید، 
تقسیمھا تم والتي  األخرى الفدرالیة الحكومات في
أن إال إقلیمیا.  محددة فرعیة والیات إلى ببساطة
نظر إلى وجھتي وھي تقدیم الحل میزة كبرى لدیھا

فإن وھكذا بطبیعة الدولة الفعلیة. یتعلق فیما حد بعید، ومتعارضتین إلى مختلفتین
معًا. بالتواجد لھما للدولة ویسمح رؤیتین ویحدد البلجیكي یقبل الفدرالي الدستور

الدستور فإن وھكذا
یقبل البلجیكي الفدرالي
للدولة رؤیتین ویحدد
بالتواجد لھما ویسمح

معًا.



دیشاور١٢ كریس

إقلیما ولكنھ تعتبر الیوم بروكسل فمدینة مشاكل، دون یكون التواجد ال ھذا أن إال
المقاعد لدیھم عدد من فھم حمایة. إلى الھولندیة تتحدث التي األقلیة فیھ تحتاج إقلیم

. لإلقلیم التنفیذیة ونصف وزراء السلطة اإلقلیمي البرلمان في

من ألفا ٦٠ حوالي بدوره ترك  قد البالد شمال في فلمنكي إقلیم وجود  إن 
ولذلك الحدود، من الخطأ الجانب على (الفرنكوفونیین) بالفرنسیة المتحدثین
الحل فإن ثم ومن للحمایة. یحتاجون فالندرز في یعیشون الذین فالفرنكوفونیین
یعیشون التي للمجتمعات إیجاد استثناء باللغة الفرنسیة ھو المتحدثین العملي لھؤالء
الفرنسیة اللغة یستطیعون استخدام حیث (communes à facilités) وھو أال بھا

والفدرالیة. اإلقلیمیة مع السلطة للتواصل

اللغة الفرنسیة في حقوق ومدى وتفسیر تعریف على خالف نشأ فقد ذلك، ومع
من للعدید تظھر الفرنسیة باللغة والمتوافرة المحدودة الخدمات فإن الفلمنكي. اإلقلیم
األقلیات الحتواء وكوسیلة اإلقلیمیة لمبدأ مؤقت كاستثناء الھولندیة باللغة المتحدثین
أن العامة. رغم بالسلطات اإلقلیم بالقدر الكافي لالتصال لغة یتعلموا حتى اللغویة
الفالندرز فان الدستور في ترسیخھا تم قد المحدودة المناطق ھذه في األقلیة حقوق
التقسیم على التي تعتمد استثناء للقاعدة وذلك لكونھم منتظمة إزالتھم بصفة یطلبون
للدولة الفدرالي التنظیم  أن الھولندیة باللغة المتحدثون ویجادل لألقالیم.  اللغوي 

اللغویة. المجموعات بین الحل للعالقة وفر قد البلجیكیة

بال ھو حقوق اللغة عن (الفرانكوفونیین) الفرنسیة باللغة بین المتحدثین الرأي إن
تحتاج أقلیة فالندرز في الفرنسیة باللغة المتحدثین أن یعتبرون مختلف. فھم جدال
المتحدثین باللغة من األقلیة الضئیلة علیھا حصلت التي الرسمیة الحمایة نفس إلى
باللغة المتحدثین ھؤالء لحقوق ینظر أن فكرة یرفضون وھم بروكسیل. في الھولندیة
یعتبرونھا فھم العكس على بل انتقالیة، إجراءات أنھا على فالندرز في الفرنسیة
communes à) قلیل من عدد  على الحقوق تلك تقتصر بأال  ویطالبون أساسیة
في حمایة لیس لدیھم أي بالفرنسیة المتحدثین فإن المثال، وعلى سبیل  .(facilités
یعیشون اللذین ذلك الفرانكوفونیون فیھا أقلیة، بما في یكونون التي البلدیات بعض

.Antwerp and Ghent وغنت انتویرب ھامة مثل فلمنكیة مدن في

القانون إلى یرجعون (الفرانكوفونیون) الفرنسیة باللغة المتحدثین البلجیكیین إن
–في الوطنیة األقلیات لحمایة األوربي المؤتمر إطار عمل مجلس والسیما – الدولي
المتحدثون بتحدید یقومون فھم فالندرز. في للفرانكوفونیون أفضل حمایة  طلب
حین في ثقافیة مناسبة، حمایة تستحق أقلیة أنھم على فالندرز فى باللغة الفرنسیة



١٣ بلجیكا

على تعتمد أن یجب اللغویة الحقوق أن في یجادلون الھولندیة باللغة المتحدثین أن
باللغة المتحدثون یوافق ال استخدام اللغة. باختصار، وبین اإلقلیم بین واضحة صلة
التي األقلیة لمجموعات واضحة ولغویة ثقافیة حقوق إعطاء وجوب على الھولندیة

الھولندیة. باللغة بالمتحدثین الخاص الجزء في تعیش

وحتى بلجیكا. في  لعقود المستمرة العامة للمحادثات نموذج ھو  الجدال ھذا
ھي تالھا الذي والخالف المنازعات  ھذه كانت الماضي القرن  من الثمانینیات
أن على البلجیكیة. أنھا شھادة الحكومات من قلیل غیر في زوال عدد تسببت التي
ومن الرأي في االختالف من عالیة درجة مقاومة على قادرا كان الحالي النموذج

. الغموض


