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النظام من – دستوري ندرس إجراء تغییر الفلیبین في اآلن نحن
واحد– ومن الدولة مجلس تشریعي برلماني ذي الرئاسي إلى نظام

الفدرالیة. الدولة إلى المركزیة
التفكیر دون الجوهري التغییر في هذا نخوض أن نرید ال وبالطبع فإننا

حضرت فقد وبناء علیه الوطني. المجتمع على تبعاته المحتملة جمیع في
واقع في نیتي في ولیس في بروكسل للفدرالیة المنعقد الدولي المؤتمر إلى

لدیكم التي والمعرفة الجمعیة الحكمة من ألتعلم ولكن أناقش األمر أن
في راسخة أقدام لها فدرالیة بصفتكم قادة دول المتراكمة، خبراتكم وكذلك

الصدد. هذا
غیر بشكل جزیرة متناثرة ٧٠٠٠ من یتكون عن أرخبیل عبارة الفلیبین
عدد سكان ویبلغ وإندونیسیا. الصین بین آسیا، شرق ساحل منتظم قبالة

التنوع والثراء ٨٥ ملیون نسمة. وینعكس یقرب من ما الفلیبین الیوم
البالغ الشائعة غیر واللهجات اللغات عدد في لدینا والثقافي والدیني العرقي

مختلفة. ولهجة لغة ١٦٠
١١٧ تضم إقلیًما ٧٩ إلى الفلیبین أرخبیل ینقسم اإلداریة، ومن الناحیة

قریة. ٤١٩٠٠ عن یزید وما بلدیة و١٥٠١ مدینة
رئیس الوطني المستوى العامة یدیرها على المؤسسات هذه وألن

المستوى ویدیرها على مستقل؛ وقضاء مجلسین مكون من وكونجرس
مجالسهم على عالوة وقرى، وبلدات مدن ورؤساء محافظون المحلي

یمكن الذي التعقید مدى تتخیلوا أن فلكم بهم، الخاصة التشریعیة ولجانهم
المركزیة. الفلیبین دولة إدارة یكتنف أن

التعددية من بالقومية إحساس خلق

أمر بالقومیة الشعور لیجعال وجغرافیته المكان تاریخ كل من لقد تضافر
والخصبة الواسعة الدلتا مناطق فعلى شعبنا. أبناء بین غرسه یصعب

إمبراطوریات نشأت جاوة، وجزیرة آسیا شرق جنوبي الرئیسیة لألرض
على ضفاف ولكن آسیا. قارة تاریخ من القدیمة الفترات عظیمة أثناء

تنشأ لم الفلیبین، أرخبیل في الضیقة الساحلیة والمناطق القصیرة األنهار
بصورة ما متساوین رؤساء قبائل حكمها الالمركزیة التي الوالیات سوى

والنفوذ.  القوة من حیث

المطلق الفردي هذه المناطق الصغیرة الخاضعة للحكم من الكثیر وحافظت
الفلیبین وطأتها رزحت تحت االستعمار التي طوال فترة وجودها على
األساس حجر اآلن تشكل المناطق حتى والزالت هذه لمدة ٣٧٤ عاًما.

هذه أن إلى الصدد هذا في ونشیر السیاسیة. ألحزابنا والقوة الدافعة
المباشرة– مصالحها على للحصول سعیها أثناء – المحلیة المجموعات

في الوطنیة الحكومة التي تبذلها ضد القوى تعمل مركزي طرد قوة تنشئ
المركزیة. لتكریس مانیال

االنفصالية ضد وقائي كتدبير الفدرالية
االنفصالیة التمرد عملیات ظهرت بعض الماضي، الجیل مدار وعلى

"االستبدادیة"، مانیال ضد والظلم اإلحباط مشاعر من التي تولدت المحلیة
إهمالها المحلیة وبسبب الشئون أدق إدارة في على التدخل عملها بسبب

والسماح الرضوخ على مانیال أعمال التمرد هذه أجبرت وبالفعل لألقالیم.
لوزون في جبال األصلیین أحدهما للسكان إقلیمین – في الذاتي بقیام الحكم
في مینداناو ووسط سولو أرخبیل في المسلمة للمجتمعات واآلخر الشمالیة

االستفتاء العام. في أخفق األول أن رغم الجنوب،
حدة تزید من قد الفدرالیة أن من یتخوف قد منا البعض وبالطبع فإن

بأن أؤمن ولكنني بلدنا؛ أوصال تمزق حتى – االنفصالیة هذه النزعات
الحركات ضد الوقائي بمثابة التدبیر قد تكون لبلدنا بالنسبة الفدرالیة

أن من وتمكنها المتنوعة مجتمعاتنا هویات تحمي سوف ألنها االنفصالیة،
أیدیها. في مستقبلها بزمام تمسك

أجریتها مع التي المعلنة غیر المفاوضات سلسلة أثناء أنه ذلك، وما یؤكد
الفدرالیة أن وتكراًرا مراًرا أكد قادتها لي المسلمة، االنفصالیة الجماعات

تطبیق فیها یستطیعون بهم، خاصة دولة بإنشاء مطالبهم تلبي سوف
اإلسالمیة. الشریعة

احملدود؟ الذاتي ينجح احلكم لم ملاذا
الذي المحلیة الحكومة قانون ١٩٨٩ عام في الفلیبیني الكونجرس أقر

وخاصة في – المحلي الحكم وحدات إلى الوزاریة المهام من نقل العدید
أن بالذكر الجدیر ومن الصحیة. والرعایة والتعلیم الزراعة مجاالت

أن تخرج واألقالیم المدن لبعض أتاح قد محدوًدا كونه رغم الذاتي الحكم
مانیال ولكن ألن الذاتي. واالكتفاء الذات في بالثقة یتمتعون قادة مهرة

ؤآل [دآلإ هّألّحمّ,إ حبٍ ﴿ًجمَّ [-٣ال [ئحمّخب
قإلًختٌُّ“[ئوئّدف

د,مرد,ختإل,“ْشإلُّ [ج“[ئوخبخت[ئُّّ [“شخبٌخب� ؤحم,خت� ٌجلجمال هئّدّ؛ جمّ,جمِ
[ئن,كِ [كحمريدئ

الكاس- "حزب ورئيس الفليبني، بجمهورية رئيس مجلس النواب االبن، فینیسیا دي خوسیھ المحترم السید
باجناسينان. إقليم في الرابعة عن املقاطعة ونائب الفليبني في الدميقراطيني املسيحيني والدميقراطيني املسلمني"

آذار/ شهر في بروكسل ببلجيكا في عقد الذي ٢٠٠٥ للفدرالية الدولي املؤمتر التي ألقاها في الكلمة املقال هو هذا
.٢٠٠٥ عام مارس

ىليض

خلآلخجمحي
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الذاتي الحكم فإن المالیة، النواحي على سیطرتها إحكام في مستمرة
الحكومة التي نقلتها الحكومة دوائر مهمات حرم من أنه أكثر یفعل لم

مانیال إدارتها تواصل التي من األموال المحلیة الحكومات إلى المركزیة
فیه. والتحكم

في خلقت ثقافة التواكل العامة على األموال مانیال سیطرة فإن وبالفعل
تمیل التي التوجهات هذه مجابهة یمكن ال أنه وأعتقد المحلیة، حكوماتنا

الفدرالیة. خالل من سوى االستجداء إلى

حالة الفليبني؟ تنجح الفدرالية في ميكن أن كيف
الذي النوع من – "متماسكة" فدرالیة تكون سوف الفلیبین في الفدرالیة إن
یوغوسالفیا. في فشال ذریًعا فشل ولكنه بلجیكا، في هنا نجاًحا كبیًرا نجح

یتعین كفاءة، أكثر بشكل المتنوعة المجتمعات من القائم اتحادنا یعمل فحتى
المحلیة. وطبًقا الحكومات إلى سلطاتها من بعض المركزیة تنقل الدولة أن
األربع عشرة فإن وإحكاًما، تفصیًال المقدمة العمل عروض إطارات ألكثر
ومد االقتصادي التخطیط منها الدولة (ألغراض تتكون إداریة التي منطقة
أثناء الفترة أولیة" "والیات ١٠ في دمجها یتم سوف الوزاریة) السیطرة

سنوات. إلى ١٠ ستصل االنتقالیة التي
اجتماعي كیان األولیة" من هذه "الوالیات من كل والیة وستتكون
الخاص دستورها منها لكل ویكون واحد بقدر اإلمكان، واقتصادي

األموال وتحصیل لفرض الضرائب التي تكفیها والسلطات وعاصمتها
معنى. ذات عملیة الالمركزیة واالقتراض لجعل

الفدرالية؟ ستبدو الفليبني كيف
أیة نقیصة دون تنجح سوف الفدرالیة بأن تتوهم التي هي من بیننا قلة

هناك أتنبأ بها، التي العملیة من المشكالت العدید ضمن فمن دولتنا. في
معظم أن هي األولى المشكلة معهما. التعامل یصعب مشكلتان كبیرتان

مختلفة، لغات یتحدثون بین أناس تظل مشتركة سوف األولیة" "والیاتنا
من المستحیل أنه لدرجة عدیدة الفلیبین في واإلثنیة اللغویة فالتجمعات

السیاسي الذي تریده. من االستقالل القدر الكامل منها كل إعطاء
الفلیبینیة األقالیم التنمیة بین مقدار تفاوت أن األخرى هي األساسیة المشكلة

المثال سبیل على ٢٠٠٠ عام ففي استثنائیة؛ بدرجة خطیًرا أمًرا یعتبر
منه مرات أعلى خمس في الفلیبین منطقة إداریة أغنى الفرد في دخل كان

الفدرالیة الفلیبینیة السلطة بأن یتكهن أن للمرء السهل ومن منطقة. أفقر في
داخل العدالة توزیع من كاٍف قدر ضمان في شدیدة صعوبة تواجه سوف

بعًضا. بعضها بین وفیما الفرعیة وحداتها
انتشار استمرار حقیقة هذه التنمیة تفاوت بمشكلة ترتبط التي الحقائق ومن

ثقافة المواطنة نمو دون حال مما الفلیبینیین – بین كبیر إلى حد الفقر
أن المواطنة یجب ثقافة أن إال النیابیة. للدیموقراطیة ازدهار ألي الالزمة
یدینوا أن مواطنیها على یجب الفدرالیة التي الدولة ضرورات أحد تكون

واحدة. لسلطة ولیس عامتین لسلطتین السیاسیة بااللتزامات
الفدرالیة سوف سوى شيء ال بأن أؤمن ذلك، الزلت طرحت كل أن وبعد

بتعدد نحتفظ الوقت نفس وفي قومیة قویة هویة لخلق احتیاجاتنا یلبي
صوًتا المحلیة یمنح المشاعر سوف الفدرالیة شيء سوى ال لدینا. الثقافات
ال شيء سوى إلیه. االستماع المركزیة السلطة في المسئولین على یفرض

یمكن ألنفسها كیف تقرر أن من المحلیة مجتمعاتنا یمكِّن سوف الفدرالیة
الفدرالیة شيء سوى من. ال ولمصلحة وألیة أغراض المجتمع؛ تنظیم

والبلدات والمدن األقالیم اإلنتاجیة لدمج الوفرة اقتصادیات أن یوفر یمكن
الصغیرة.

السیطرة، من المزید المحلیین للسكان الفدرالیة تمنح سوف عملي، وبشكل
أجهزة و عیشهم سبل على أیًضا ولكن الخاصة مواردهم على فقط لیس

أبنائهم. ومدارس لدیهم البولیس/الشرطة
الحكومة المركزیة یضمن أن سوف سوى الفدرالیة شيء ال وباختصار،

تلك على یتعین سیًدا علیها. ولیس للحكومات المحلیة شریًكا ستصبح
منفعة وهي المحلیة، الحكومات بین التنافس على تحض أن أیًضا الفدرالیة

الوالیات نهنئ وال یسعنا إال أن بها. التمتع نتوقع أن أیًضا یمكن فرعیة
من والعدید ومالیزیا وأسبانیا وسویسرا وألمانیا وبلجیكا وكندا المتحدة

الفدرالیة. للحكومة ناجحة نماذج تمثل التي األخرى الدول
آسيا شرق أمم" "احتاد

لالنخراط في الفلیبینیین الشامل بمفهومها المحلیة الفدرالیة ُتعد سوف
أن حیث – آسیا دول شرق المحتمل أن ُتقیمه الذي من "اتحاد األمم"

(منظمة اآلسیان منظمة في بالفعل المتحدة العشرة آسیا شرق جنوب دول
في "التجمع مع الصین والیابان وكوریا آسیا) ستتحد جنوب شرق أمم

آسیا". لشرق االقتصادي
منطقة شكل على العام الماضي لهذا االتحاد الكبیر المبدئیة المرحلة بدأت

بحلول تكتمل وسوف العشرة، ودول اآلسیان الصین بین تجارة حرة
على تنافسیتنا تدعیم على آسیوي الشرق التجمع هذا سیعمل .٢٠١٠ عام

الوفرة اقتصادیات وتعظیم سوقنا المحلیة توسیع طریق عن العالم مستوى
شعار ترفع التي األوربي فدرالیة االتحاد الحال مع هو كما لدینا، اإلنتاجیة

مًعا". "نتحد
األوروبي االتحاد بها أدخل التي الطریقة وبنفس السیاسیة، الناحیة ومن
آسیا شرق دول یجمع اتحاد فسوف األوروبي لألبد، ألمانیا إلى المجتمع

توجیهها. على وكوریا ویعمل والیابان الصین النشطة في الشعوب طاقات
مثلث االعتماد في الثالث الضلع آسیا شرق دول یصبح اتحاد سوف
االتحاد هما اآلخران بالطبع والضلعان العالم، مستوى على المتبادل

مما (NAFTA الشمالیة بأمریكا الحرة التجارة (اتفاقیة والنافتا األوربي
السالم من جدیًدا فجًرا یشهد سوف والعشرون الحادي القرن أن سیضمن

والرخاء.

مطلقاً حالً ليست الفدرالية
الحكم مشكالت لجمیع المطلق الحل هي الفدرالیة تكون أن أتوقع ال

سوف تساعدنا أنها أرى ولكنني الفلیبین. في المعقدة االقتصادیة والتنمیة
السكان وبطرق یدعمها الكفاءة من بمزید المشكالت تلك مع التعامل على
حل هذه المشكالت. صناعة قرارات في لهم دور المحلیین، حیث سیكون
والزلنا – كنا نحن الفلیبینیین – ألننا الفدرالي مستقبلنا حیال متفائل وأنا

الحیاة من كجزء التغییر دائًما – الفلیبینیین نحن – ونقبل مرنًا. شعبًا
الوطنیة.

حدیًثا المحررة الشعوب ألن المستقبل، وجهة ستغدو الفدرالیة أن أتصور
على الحدیثة، والحفاظ الدولة مطالب ضد استقاللها على للحفاظ تجاهد
"البوب" لثقافة (homogenizing) التجنیسیة التأثیرات ضد تفردها

الحدیثة. االتصاالت تقنیات خالل اآلن من تنتشر التي الدولیة
مائتین وخمسین منذ مونتسكیو، الفرنسي السیاسي طرح الفیلسوف لقد
من قدر الشعب أكبر الذي یمنح الحكم شكل "ما هو عاًما، سؤًال هاًما:

ربما أعیننا، الظاهر نصب العالمي للنظام الشخصیة؟" وبالنسبة الحریات
الفدرالیة والدول االتحادات له في اإلجابة النهائیة القدیم السؤال هذا یجد

"مختبرات اسم األمریكیین الرؤساء أحد علیها یطلق والتي لها– سة الُمؤسِّ
الدیموقراطیة".


