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السیاسیة و”النظم الفدرالیة” “النظم بین الناس یقارن ما عادة
ویرى المركزیة، للسلطة الواحد المصدر ذات النظم – المركزیة”
“الفدرالیة والالمركزیة” أو “الفدرالیة بین ضئیلة اختالفات البعض

“الفدرالیة والتبعیة”. األطراف” أو المركز إلى من السلطة ونقل
أنھ یجب إال جمیًعا، المفاھیم ھذه بین التشابھات بعض وجود ورغم

بینھا. الخلط عدم

المسمى  الشامل المصطلح تحت الممكنة التكوینات من العدید  یوجد
االتحادات ھو التكوینات الفدرالي”، وأشھر ھذه السیاسي “النظام

نشیر فإننا فدرالي، اتحاد عن نتكلم وعندما والكونفدرالیة. الفدرالیة
فالحكومة السلطة. في المشاركة من نوًعا یشمل سیاسي نظام إلى
وكذلك فدرالیة أو مركزیة حكومة األقل: على نظامین تتألف من
وكل المقاطعات والوالیات. مثل لھا نة الوحدات الُمكوِّ حكومات
المالیة الموارد حصة من األنظمة الحكومیة ینال من ھذه نظام

في بعض البلدیات، تشكل وقد المعینة. لمتطلباتھا طبًقا التي ُتحدد
یعترف و الحكومي. النظام ممیزًا في مستوى أیضًا، األحیان

المركزیة أو الفدرالیة الفدرالیة بالحكومة الدول جمیع في الدستور
ھذه من كل ویمارس حكومي النظام من ثان مستوى إلى باإلضافة

الخاصة. سلطاتھ النظم

من  كندا تتكون الفدرالیة، الحكومة إلى باإلضافة المثال، سبیل على
والوالیات الندر، من وألمانیا كانتونات؛ من مقاطعات؛ وسویسرا
وأسبانیا جمھوریات؛ من یوغوسالفیا مختلفة؛ والیات المتحدة من

الكیانات ھذه كل فإن االسم، كان أًیا ذاتي. بالحكم مناطق تتمتع من
اختصاصاتھا لھا – الحكومات الفدرالیة مثل ذلك في مثلھا –

السیادیة االختصاصات ھذه ویتم تحدید علیھا. السیادیة المقصورة

الفدرالیة): (االتحادات الفدرالیة الحكومات خصائص -١

مباشًرا مع اتصاًال منھما كل یتصل حكومة ١. نظاما
 مواطنیھ؛

التشریعیة والتنفیذیة للسلطات ودستوریة مشاركة رسمیة .٢
الحكومة،  نظامي بین العوائد مصادر في  ومشاركة
فیھا  یتمتع معینة قطاعات لدیھ منھما كل أن  لضمان

الحقیقي؛ باالستقالل
مؤسسات داخل المعینة اإلقلیمیة لآلراء محدد تمثیل .٣

الھیكلیة  یضمنھا ما الفدرالیة، التي عادة القرار  صناعة
؛ الفدرالي النواب لمجلس  المحددة

واحد جانب من یمكن تعدیلھ ال مكتوب دستور أعلى .٤
االتحاد  أعضاء من كبیرة نسبة موافقة یتطلب  ولكنھ

 الفدرالي؛
لحل استفتاءات) أو محاكم شكل (على تحكیم آلیة .٥

 النزاعات بین الحكومات؛
بین التعاون لتسھیل المصممة والمؤسسات اإلجراءات .٦

مجاالت  مجال من في المشاركة حاالت في الحكومات
یمكن تجنبھ.  ال الذي المسئولیات تداخل أو  السلطة

(٨  (واتس، ٢٠٠٢، صفحة

لذلك ال ونتیجة آخر. حكومي مستوى أي في ولیس في الدستور
لھا نة الُمكوِّ المختلفة المناطق حكومات الفدرالیة وال الحكومة تعتبر
كل نظام بانتخاب الشعب یقوم كما البعض، لبعضھا تابعة دستورًیا

مباشًرا. انتخاًبا حكومي

قائمًة  كندا كوین في جامعة واتس" من البروفیسور "رونالد  وضع
الفدرالیة. لالتحادات الممیزة الھیكلیة بالخصائص

الفدرالية االحتادات منتدى رئيس نائبة هي أوكلیر سیلین
على درجة حاصلة وهي مؤسسيه. وكانت إحدى

جنيف، من جامعة الدولية العالقات في الدكتوراه
تظلمات مكتب رئيس نائب منصب وشغلت بسويسرا.

وعملت ١٩٩٨ -١٩٩٧ عامي بني والهرسك البوسنة
البوسنة في السامي املندوب ملكتب مستشارة

.١٩٩٧ -١٩٩٦ عامي بني والهرسك

السلطات؟ توزيع يجري كيف

تنتقل أن یجب التي لتحدید السلطات بديهية صیغة توجد ال
فقد المحلیة. السلطات إلى ینتقل أن یجب وأیھا الفدرالیة للسلطة

(١٩٨٥) استرالیا عام لجنة دستوریة في دراسة أجرتھا توصلت
الدولیة والسیاسة الدفاع مثل السیادیة االختصاصات بعض أن إلى
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إدارة تتطلب الضرائب فرض مجاالت وبعض المالیة والسیاسة
األخرى السیادیة االختصاصات منح یمكن بینما قویة، فدرالیة
على أكبر بشكل وتعتمد فیھا، المشاركة أو المحلیة للحكومات

الخ. مناطقھا، وقوة دولة: ھیكل سكانھا لكل الممیزة الخصائص

اتجاھات ثالثة أن ثمة یبدو التنوع، وجود ھذا من الرغم على
السلطات: لتوزیع

مع  الفدرالیة، للحكومة الحصریة السلطات من قائمة • منح
(باكستان).  لھا المكونة المتبقیة للوالیات السلطات ترك  

الفدرالیة بالوالیات المتعلقة السلطات من قائمة تحدید •
تنص  فقرة إضافة مع على التوالي، لھا المكونة والوالیات  
(كندا  الفدرالیة للحكومة المتبقیة السلطات تخصیص   على

وبلجیكا).  
واختصاصات فدرالیة سیادیة اختصاصات قائمتین: وضع •
ُتترك  المتبقیة السلطات وجمیع مختلفتین. لسلطتین   سیادیة
سویسرا، أسترالیا،  المتحدة األمریكیة، (الوالیات للوالیات

النمسا). ألمانیا،  

القانونیة  السلطات بعض المتبقیة السلطات تمنح أخرى ناحیة  من
تظھر بین ال األمور التي لجمیع بالنسبة نظامي الحكم ألحد

للسلطات الھدف األساسي أما الدستور. العناصر المدرجة في
الشئون الجدیدة مسئولة عن تكون ما تحدید سلطة المتبقیة فھو
اتحاد فدرالي ینشأ وعندما سیادي، اختصاص لھا لم یحدد التي

لقائمة أیًضا یمكن سابًقا، مستقلة كانت مجتمعات یضم تكوین من
تدعم للمناطق أن المخصصة المتبقیة السلطات تحتوي على ما
للوحدات المتبقیة السلطات وبمنح اإلقلیمیة. استقالل الحكومة

السیادیة ُینظر إلى مجاالت االختصاصات فلن المكونة للحكومة
أن ُتمركز من خاللھا الحكومة تستطیع أنھا وسائل على الجدیدة

استقاللھا،. تھدد وبذلك سلطاتھا

مجاالت  الدستور یحدد العملیة، عندما ال الناحیة ومن
مالئمة، الحكومات أكثر إلى إسنادھا یتم السیادیة، االختصاصات

أو علیا تصدره محكمة ما عادة قضائي، ذلك بحكم تحدید ویتم
دستوریة. محكمة

مجاالت  لھ یكون ما عادة الحكم نظم من نظام كل أن ورغم
ممارسة من الحكم یمنع نظامي ال شيء اختصاصاتھ السیادیة،

األمر اسم ھذا على ویطلق مشترك. بشكل معینة سلطة
معظم إن بل المتزامنة. أو المشتركة السیادیة االختصاصات

المتزامنة، السیادیة لالختصاصات تضع نصوًصا الفدرالیة الدول
على في ذلك، عجب وال التشریعیة. بالشئون یتعلق فیما وبالتحدید

یمثالن أمرًا الحكومة نظم بین المتبادل واالعتماد التعاون أن اعتبار
تعارض الفدرالي. وفي حالة الحكم أشكال ألي شكل من جوھریًا
الغلبة. لھ سیكون الذي الحكومة نظام الدستور یحدد التشریعات،

في  المزایا من العدید المتزامنة السیادیة االختصاصات وتوفر
في واإلبداع المرونة من درجة توفر فھي الفدرالي، الھیكل

الفدرالیة ربما تقوم الحكومة على سبیل المثال، السلطات. توزیع
وجود في النھایة تتطلب قد منطقة في ممارسة سلطاتھا بتأخیر

للدولة المتزامنة السیادیة االختصاصات تسمح كما فدرالي قوي.
الفترة في بھا سیاساتھا الخاصة تضع اإلقلیمیة بأن الحكومات أو

قومیة معاییر الفدرالیة وضع الحكومة تقرر وربما أیًضا االنتقالیة،
لتقدیم الفرصة األقالیم أو الوالیات منح مع المجاالت، بعض في

كما منطقة. لكل الھویة الفریدة تناسب المثلي التي بالطریقة خدماتھا
تشغل أن الفدرالیة للحكومة المتزامنة السیادیة تسمح االختصاصات
الوالیة ھذه تستطیع ال للوالیة عندما السیادیة االختصاصات مؤقًتا

(٢٠٠٢ (واتس، معینة. خدمة تقدم أن

والتشريعي؟ القانوني اإلطار هو ما

والتنفیذیة التشریعیة السلطات ُتمنح ما عادة البرلمانیة، األنظمة في
السلطة منھا تتكون التي التشریعیة، الھیئة وھي أال المؤسسة، لنفس

یوفر الحكومة أشكال من الشكل ھذا الوزراء. مجلس أو التنفیذیة
لتنفیذ علیھ ویعتمد مسئوًال كونھ میزة – تنفیذیة نظر وجھة من –

التشریعیة السلطات ُتمنح الرئاسیة، األنظمة في الخاصة. تشریعاتھ
تختار التي الرئاسة، وھي أال مختلفة، لمؤسسة والتنفیذیة عادة

الھیئة التشریعیة. في أعضاًء لیسوا أناس من بین وزرائھا

ولھا  متساویة المكونة الوحدات ُتعتبر الفدرالیة، النظم معظم  في
بعض فإن دساتیر ذلك، من الرغم وعلى السلطات التشریعیة، نفس

تعكس للسلطات لكي غیر متماثل تقدم تقسیم االتحادات الفدرالیة
االختالفات ھذه تكون لھا. وقد الوحدات المكونة بین االختالفات

إقلیمیة أو سكانیة أو لغویة أو ثقافیة أو دینیة.

یشمل  المتماثل غیر الفدرالي االتحاد مناھج منھج من أشھر إن
من االستقالل، المزید الوالیات من أو العدید واحدة والیة منح

المنھج. ھذا على األمثلة أفضل أحد ھو المالیزي النظام ویعتبر
بدرجة الحكم مركزیة فیھ تظھر نظام تعتبر مالیزیا أن ورغم

التي السلطات بعض وساراواك سباه والیتا منحت فإنھا قد كبیرة،
ویتمثل الفدرالیة. السیادیة نطاق االختصاصات ضمن عادة تقع
للوالیتین الممیزة الخصائص حمایة في المنھج ھذا من الھدف

ومصالحھما.

قانونیة علیا  أداة الدستور یعتبر المتبع، المنھج عن  وبغض النظر
إن حیث واحد؛ طرف من تعدیلھ یمكن فدرالي، وال اتحاد في أي
لالتحاد المكونة المناطق من كبیر عدد موافقة یتطلب تعدیل أي
أغلبیة السكان. موافقة یتطلب قد الحاالت بعض وفي الفدرالي

لحل النزاعات  السلطة لھا علیا تحكیم ھیئة عادة یوفر الدستور  كما
السلطات تخص التقاضي التي حاالت في وإصدار األحكام

الدستوریة للحكومة.

وآلیات  مؤسسات الفدرالیة االتحادات معظم یكون لدى ما عادة
ألن معظم المختلفة، الحكومیة األنظمة بین العالقات لتنسیق قائمة

متزامنة. سلطات لھا االتحادات ھذه

تشترك أن العرقية أو الدينية اجلماعات تستطيع كيف
السلطة؟ في

الیوم  العالم في تحدث التي الصراعات من العظمى الغالبیة  إن


