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الدستور ھو ١٨٤٨ عام إلى یرجع الحدیثة والذي لسویسرا األول الدستور یعتبر
وقد المتحدة. بالوالیات الخاص الدستور بعد الحدیثة العصور خالل الثاني الفدرالي
سویسرا اختبرت خاللھا وعدم االستقرار من التقلب فترة الدستور ھذا تبني أنھى
الحتیاجات جید بشكل السویسري استجاب الدستور وقد الحكومیة. األنظمة من عدد
عملیة من یتضمنھ ما فیھا  بما - نجاحھ أسباب بعض أن غیر  وتوقعاتھ. الشعب
قد علیھا - ینطوي التي بالتعددیة واالرتقاء  الدیمقراطیة شدیدة القرارات صناعة

من المشكالت. نشوء سلسلة جدیدة اآلن إلى أدت

سیادة ذات كانتونات من متماسك غیر كونفدرالي كاتحاد البالد ظلت وقد
قابلة غیر "وحدیة جمھوریة إلى بتحویلھا نابلیون غزو قام حین ١٧٩٨ عام حتى
اإلمبراطور أجبر والصراع التمرد من سنوات ٥ وبعد فرنسا. غرار على للتقسیم"
استعادت فیینا مؤتمر وعقب السویسریة. للدولة الالمركزى الھیكل إعادة على
الثورة عصر بحلول  ولكن الكاملة.  السیادة  المكونة،  الوحدات  أو الكانتونات، 



٤٥ ســویســـرا

كونفدرالي اتحاد في الدویالت الصغیرة من الكبیر العدد ھذا وجود بدا الصناعیة
الكاثولیكیة الكانتونات بین قصیرة أھلیة حرب إلى أدى أنھ لدرجة ناجح غیر

اللیبرالیة. البروتستانتیة والكانتونات المحافظة االنفصالیة

نظام تبني اختارت  عندما  الواسعة الذاتیة خبرتھا على البالد  اعتمدت وقد
كانتون ٢٥ توحید بنجاح أمكنھ الذي  الوحید النظام  وھو دستورھا في فدرالي
تتعدى ال والذي بالفعل، البلد  ھذا  إن التباین. بخصائص شدیدة  تتسم الیوم) ٢٦)

المتحدة، الوالیات مساحة من بالمائة نصف مساحتھ
رئیسیة ٣ أقالیم ویضم قومیة ٤ لغات لـ موطنا یعد
من العدید إلى باإلضافة ھذا رئیسیتین ودیانتین
تبني عمل وقد الكانتونات. بین االجتماعیة الفروق
الالمركزي النظام تقلید استمرار على فدرالي نظام
في للكانتونات االتحاد األول منذ موجودا كان الذي
السابق باالسم لذلك تم االحتفاظ ونتیجة .١٢٩١ عام
السویسري" الكونفدرالي  "االتحاد وھو للدولة
أكثر نظام فدرالي أصبحت أن سویسرا من بالرغم
على الدستور عمل وقد كونفدرالي. اتحاد كونھا من
إذ االندماج. تحقیق وھي حساسة بوظیفة القیام
ویللنسیة أمة خلق بالتعددیة التزامھ خالل من أنھ

معا العیش في مواطنیھا رغبة خالل تم إنشائھا من دولة أي Willensnation -
القومیة. لخلق عاطفة مالئمة غیر أنھا ظاھریًا یبدو دولة في -

الكونفدرالي للنظام نھایة السویسري الدستور وضع األمریكي نظیره غرار وعلى
المجالس ثنائي برلمانًا أرسى فقد األمریكي، كما الدستور وأیضًا المرضي. غیر
عضوین من األعضاء ویتألف الكانتونات الوالیات، مجلس وھو مجلسیھ، یمثل أحد
الصمود الدستور ھذا استطاع األمریكي الدستور مثال وأخیرا وعلى منھا. كل عن
إلى مراجعتین ھذا الدستور خضوع من وبالرغم مرور الزمن. تحدي اختبار أمام
إلى باإلضافة في عام ١٩٩٩، مؤخرا تمت والثانیة في عام ١٨٧٤ إحداھما كاملتین
وأغلبیة الفدرالي النظام في األغلبیة علیھا وافقت علیھ تعدیل ١٢٠ من بأكثر القیام
نص التي واإلجراءات ھذا الدستور أسسھا وضع المؤسسات التي أن إال الكنتونات،

إلى حد كبیر. ھي كما ال تزال علیھا

األمریكي، الدستور عن متعددة في نواح یختلف السویسري الدستور أن غیر
بین والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة التعددیة إرضاء علیھ كان إذ 
تنفیذي مجلس على السویسري الدستور ینص ذلك ولتحقیق وداخلھا. الكانتونات

خالل من أنھ إذ
بالتعددیة التزامھ
ویللنسیة أمة خلق
Willensnation -
من إنشائھا تم دولة أي
مواطنیھا رغبة  خالل
في - معا العیش في
ظاھریًا یبدو دولة
لخلق مالئمة أنھا غیر

القومیة. عاطفة
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الكانتونات من أعضاء ٧ من ویتألف الفدرالي المجلس یسمى نوعھ من فرید مجمعي
ویسمح ٤ سنوات. ھي ثابتة البرلمان لمدة قبل مجلسي من ویتم انتخابھم المختلفة
أحد ھو السویسري الرئیس یكون حیث للدولة. المتباین التكوین بتمثیل المجلس
المنصب ینتقل أن على من البرلمان المجمعي المنتخب التنفیذي المجلس أعضاء

األعضاء. بین سنویا دوري بشكل

إغالق دون عام ١٨٤٨ منذ البالد في استقرارًا السویسري النظام حقق وقد
متبادلة تكون بحیث السلطة توزیع على بمھارة وعمل اإلبداعات. أمام الباب
من نظام على طویلة لفترة اعتاد  بلد في  السیاسیین  الالعبین  جمیع بین ومقسمة
إلى المباشرة الدیمقراطیة وتؤدي المباشرة. والدیمقراطیة والبلدیات الكانتونات
خالل من األحیان في أغلب ذلك ویتم الحكومیة في القرارات مشاركة المواطنین
خالل من األحیان بعض وفي بل واالستفتاءات الشعبیة المشاورات إلى اللجوء
الفدرالیة السلطات بعض من توسیع الرغم التشریع. وعلى على المباشر التصویت
المباشرة مما یجعل من والدیمقراطیة الفدرالي النظام بسبب أنھا تظل محددة إال 

العالم. دیمقراطیة في الدول أحد أكثر سویسرا

كافة إجماع على للحصول المستمر السعي ھو اإلنجازات تلك  ثمن  أن إال
یعتبر بحیث القرار  صناعة عملیة وصعوبة بطء من عنھ ینتج وما  األطراف
الدستور أن من فبالرغم ثم ضعفا. ومن میزة ولیس فیھا وسط حلول إلى الوصول
في حدثت االجتماعیة التي واالضطرابات الدولیة الحروب خالل سویسرا حفظ قد
العرف جرى زعزعت ما قد والعشرین الحادي القرن بدایة العشرین فإن القرن
إدارة على ركزوا قد السیاسیین القادة أن یبدو إذ یقینیة. مسلمات بأنھ االعتقاد على
المرتبطة واالقتصادیة الدولیة التحدیات إھمال مع الداخلي المؤسسي التوازن

اللجوء. األجانب وطالبي وھجرة بالعولمة

األول من مایو/آیار من في األوربي لالتحاد جدیدة دول إضافة ١٠ أدت فقد
ثقب في أو مجرد جزیرة مضى وقت أي من أكثر جعل سویسرا إلى عام ٢٠٠٤
السلطات السویسریة وقعت ٢٠٠٤ عام مایو/آیار من وفي لذلك أوربا. وتبعا قلب
التعقیدات المطولة تظھر ولم الثنائیة. االتفاقیات من سلسلة ثانیة األوربي واالتحاد
أیضا أظھرت فحسب وإنما الثنائیة المفاوضات ودقة مجرد حساسیة العملیة لتلك

األوربي. االتحاد على سویسرا اعتماد مدى

البالد المعروفة بھ االستقرار تعرض التي الوحیدة ھي األمور تلك تعتبر وال
تشرین أكتوبر/ في إجرائھا تم التي الفدرالیة االنتخابات فقد أشارت لالضطراب.
أحدثت فقد السیاسي للبالد. للمناخ واستقطاب للیمین وجود تحول ٢٠٠٣ عام أول
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بالمجلس الحزبي التكوین في  ١٩٥٩ عام منذ نوعھ من  تغییر أول االنتخابات
یطلق كان أنھ إلى درجة الحین ذلك حتى صامدة صالبتھ ظلت والذي الفدرالي 
الحزبي في التوازن تغیر ویثیر السحریة". "الوصفة الحزبي التمثیل على قاعدة
إذا وما الفدرالي بالبرلمان المجلس عالقة اآلن عن أسئلة ذلك عن والناتج الحكومة
قبل اختیاره من من بدال المباشر خالل االنتخاب من المجلس انتخاب یجب كان

البرلمان.

تعلیم بتشجیع باأللمانیة الناطقة الكانتونات قرار وھي أخرى قضیة وھناك 
قد یطیح مما الفرنسیة اللغة من أكثر اإلجباري التعلیم مرحلة في اإلنجلیزیة اللغة

القومي. بالتماسك

الرئیسیة الدستوریین السیاسیة التحدیات لھذه حلول إیجاد یشغل المتوقع أن ومن
Denis روجموند دي مدح دینیس األعوام القادمة. وقد خالل والمواطنین والساسة
العشرین القرن في الرواد األوربیین الفدرالیة علماء أحد  de Rougemont
خالل وطنیة من وحدة ألف وألنھ راضیا" "شعب السویسري ألنھ أوجد النموذج
شدیدة التعقید القرار عملیة صناعة إجراءات ھل ستستطیع ولكن االرتقاء بالتعددیة.
ھي أنھا أم حال، أن تقدم المتعددة السویسریة الجماعات اإلجماع بین أجل تحقیق من

الرئیسیة؟ المشكلة كونھا ستثبت نفسھا


