
ج _ك,ألّ,
[ئحمّ,جمِ ْ[ئرخن,د [كرخب[﴿ئُّ [ئيًٌّ

كریمر جوتا

الحرب في ألمانیا ھزیمة بعد ،١٩٤٩ عام الفدرالیة ألمانیا جمھوریة تأسست
وزارات الوالیات رؤساء الغرب حلفاء أعطى وبعدما سنوات، بأربع العالمیة الثانیة
منع ھدفھم ھو كان فدرالیة. سمة ذو دستور مسودة وضع مھمة Länder المكونة
عن ذلك الناتج الفدرالي النظام وكان أخرى. مرة ألمانیا في قویة مركزیة قیام دولة

المكونة. والوحدات المركزیة الحكومة بین والمتصلة المتداخلة بالسلطات یتسم

الحالي كان النظام ما إذا األلماني على الفدرالي للبناء الحالیة التحدیات تشتمل
وبین الفدرالیة الحكومة بین مناسبة دستوریة  عالقة بأعباء النھوض یستطیع
واألھم ال، أم بالقدر الكافي الدیمقراطیة بالمتطلبات یفي كان وما إذا الوالیات أم ال،
حمل أعباء على فقط النظام قادرا لیس كان ما إذا الحالي ھو الوقت ذلك في من



٢٣ المــــانیـــا

سیاسیة نتائج من  ذلك  على یترتب ما مع أیضا  علیھا واإلبقاء بل ألمانیا توحید
واقتصادیة ودستوریة.

بالقانون والمسمى الفدرالیة ألمانیا جمھوریة دستور مسودة وضع تم لقد
وقد و١٩٤٩. ١٩٤٨ عام  في البرلماني  المجلس بواسطة  وإقراره  األساسي،
من أنماط ثالثة بین بالتمییز وقام فدرالي نظام تأسیس األساسي القانون أعاد
بأكملھا. الفدرالیة ألمانیا وجمھوریة والوالیات الفدرالي االتحاد العامة: السلطات 
الدولیة وااللتزامات للمعاھدات خلفا ھناك كان إذا عما المحیرة للمشكلة بالنسبة 
الدستوریة المحكمة أقرت فقد یكون، أن عساه ومن السابقة األلمانیة لإلمبراطوریة
ألمانیا "جمھوریة بـ والمعروف الوریث ھذا لمثل مشترك إطار وجود بعدم الفدرالیة
اتخذت وعندما والوالیات. الفدرالیة الحكومة وھما: أال فقط، كیانین " بل الفدرالیة
األلماني. الفدرالي النظام عن طبیعة  المستمر الجدل  انتھى  القرار، ھذا المحكمة

مستویین. ذي حكومي نظام فان ألمانیا تتألف من الفدرالیة ، الحكومات وكمعظم

الدستوریة فإن العالقات األلماني، الفدرالي للنظام الثنائیة السمة من الرغم على
وعالقة الفدرالي، ضمن االتحاد عالقة بالتحدید، ثالثیة: تشكل المستویین بین ھذین
وبالتالي بعضھا البعض. الوالیات بین وأخرى والوالیات، الفدرالي االتحاد بین فیما
االختصاص جھة لدیھا الوالیات المكونة من واحدة كل وكذلك االتحاد الفدرالي فإن
من أما الدستور. وضع سلطة باعتبارھا داخلیا بھا العمل ویتم بھا الخاص الدستوري
الفدرالي االتحاد مع بینحكومیة سلطة إنشاء عالقات لھا منھا فكل الناحیة الخارجیة،
الدستوریة األبعاد اللتحام  الوحیدة اآللیة  إن علیھا. والحفاظ المكونة والوالیات
الوالیات في الدستوري المستوى توجھ التي " التجانس "فقرة یسمي ما ھو الثالثة
تم القانون كما وقواعد والدیمقراطیة االجتماعیة المبادئ االنصیاع إلى Länder
الجھات الدستوریة فإن الوحیدة عدا ھذه الفقرة فیما األساسي. القانون في تعریفھا

بعضھا البعض. فیما بین تام في انفصال الثالث تتعایش

وحیدة عمل عالقة توجد ال حقیقي، حكومي فدرالي أي شكل في الحال وكما ھو
تلك من األوجھ شبكة متعددة بل األلماني، النظام في والوالیات بین االتحاد الفدرالي
وجماعیة. فردیة الجوانب، ومتعددة جانبین ذات الرسمیة، وغیر الرسمیة العالقات
األلماني باعتباره الفدرالي البناء قلب في یقع Bundesrat أو الفدرالي المجلس إن
الدستوریة الناحیة من یعد وھو  األلمانیة. الفدرالیة في الثاني التشریعي المجلس
یشارك أنھ كما فدرالي إطار داخل الوالیات تشریعیة تمثل أداة والممارسة العملیة
الوالیات بین فیما أفقي مستوي التنسیق المباشر ھوتنسیق إن الفدرالیة. اإلدارة في

بینحكومیة. عالقات أساس على



كریمر٢٤ جوتا

السیادة فوق منزلة األبعاد، ثالثي الدستوري اإلطار ھذا الفدرالیة، ضمن تحتل
مسئولة أنھا كما ." العلیا "الوالیة عنوانھا من واضح ھو كما المكونة، الوالیات
ھي التأسیسیة الوالیات ذلك فإن الفدرالي والحفاظ علیھ. ومع الدستور عن حمایة
وتمارس األصلیة، الدستوریة بسلطاتھا تتمتع للكلمة، الكامل بالمعني "والیات"
مجاًال باعتبارھا مھماتھا وتدیر مستقل، بشكل الخاصة وأعمالھا اختصاصاتھا
والوالیات الفدرالیة الحكومة بین العالقة فان الدستور. ولذلك، على یعتمد متأصًال
ما باستثناء والمساواة، التكافؤ مبادئ تحكمھا وبعضھا الوالیات بین العالقة وكذلك
مرتبة فدرالیة والیة لكل ذلك. خالف یسمح بھ أو ما األساسي القانون علیھ ینص
قوتھا أو المقیمین بھا أو عدد عن حجمھا بصرف النظر ظل الدستور في متساویة

المالیة. قدرتھا و االقتصادیة

میوال واضحة تظھر المتحدة والوالیات ألمانیا في الفدرالیة من األنظمة إن كال
تطور إن األول، إنكارھا. یمكن اختالفات ال ثالثة أن ھناك إال والمركزیة. للتماثل
أال الفدرالیة الحكومة في السیاسیة العناصر أقوى تحركھ ألمانیا في الوحدیة الفدرالیة
والمجلس ،Bundestag البندستاج شعبیا، المنتخب األول البرلماني المجلس وھو
تشریعیة اختصاصات أنفسھم منحوا لقد .Bundesrat البندسرات الثاني البرلماني
المجلسین. لكال الثلثین أغلبیة على حصلوا عندما الدستور بتعدیل وذلك متزامنة
بواسطة تأثیرا  السلطات توزیعات أكثر  تتم ممارسة السیاسي، الواقع في الثاني، 
یعبران وبذلك الوالیة، مستوى وعلى الفدرالیة مستوى على المختلفتین اإلدارتین
نالت الفدرالیة قد الحكومة أن عملیا یعني ھذا التنفیذیة. الفدرالیة جوانب من عن
حین في في ألمانیا، رئیسي كمشرع المتزامنة االختصاصات من األكبر النصیب
إداریة كھیئات أساسیة بصفة  تعمل الوالیات أن
لقوانینھا فقط لیس بالتنفیذ تقوم من ھي باعتبارھا
الفدرالیة. التشریعات لمعظم أیضا بل الخاصة
وضرائب مشتركة مھمات مشتركة وجود الثالث، مع
وحكومة الوالیة، الفدرالیة الحكومة بكل من خاصة
والتشابك المتداخلة السلطات من الكثیر ھناك فإن
الرأي في اإلجماع إلى  تھدف وإجراءات  السیاسي

التعاونیة. للفدرالیة ممیزة صفة وھي

على أعرج نظاما فقط لیس بأنة  التعاوني الفدرالي النظام  أثبت فقد ذلك ومع
وإذا الدیمقراطیة. النظر وجھة من المشاكل یسبب أیضا ھو بل العملي المستوي
مسئوال سیكون أحد النتیجة أن ال ستكون شئ، مسئوال عن كل شخص أصبح كل
اإلصالحات في البدء عن كثیرة مناقشات ھناك كانت فقد السبب لھذا شئ. أي عن

النظام أثبت فقد
بأنة التعاوني الفدرالي
أعرج نظاما فقط لیس
العملي المستوي على
یسبب أیضا  ھو  بل
وجھة من المشاكل

الدیمقراطیة. النظر
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بالتنافس السماح وكذلك وتحمل المسئولیة، التخاذ القرار بالنسبة أكبر شفافیة لتوفیر
بعیدة ألمانیا تزال فال ذلك، ومع .Lander الفدرالیة وبین الوالیات الحكومة بین

تنافسي. فدرالي نظام على الحصول عن

الحرب نزاع  بسبب  وغرب شرق إلى سیاسیا ألمانیا تقسیم ٤٥ عاما من بعد
ألمانیا جمھوریة  انضمت لقد .١٩٩٠ عام في ألمانیا توحید إعادة تم الباردة، فقد
انھیارھا بعد Grundgesetz األساسي القانون یغطیھ الذي اإلقلیم الدیمقراطیة إلى
إإعادة أجل من أنھ البلد قرر التوحید، إعادة عملیة أثناء وفي واقتصادیا. سیاسیا
الحالي الوقت فعلیھا في فدرالي، لنظام تطبیق ألي لتكون أساسًا السابقة الوالیات
" بینما الجدیدة "الوالیة مكونة بذلك الشرقیة، في ألمانیا التقلیدي البناء إلى الرجوع
الحكومة أن المؤكد من أنھ یبدو الحق.  تاریخ إلى الفدرالي البناء  إصالح  تترك
الشرقیة ألمانیا لوالیات دعم مالي ضخم لبعض الوقت تقدیم ستضطر إلى الفدرالیة
ذلك أنھا مع إال زمن طویل، منذ معروفة المشكلة ھذه وبینما كانت حدیثا. المتحدة
الممكن القادمة. ومن القلیلة السنوات الفدرالي في النظام لتطور تھدیدا كبیرا تشكل
حدث كما األلمانیة في الفدرالیة المركزیة من فترة ممتدة إلى الموقف یؤدي ھذا أن
من المالیة وحتى اإلصالحات الفدرالیة الجمھوریة تلت تأسیس التي األعوام في

.١٩٦٩ وحتى ١٩٦٦ سنة


