
في والمسئولیات  السلطات توزیع بشأن الھامة المراجعات من عدد حصل لقد 
قلیلة كانت الرسمیة الدستوریة التغییرات أن من بالرغم األسترالیة الفدرالیة
الحصول الكومنولث من تمكن المستوى الوطني للحكومة أو القرن الماضي. خالل
متطلبات تلبیة  أجل من الوالیات على حساب السلطات من المزید على تدریجیًا
قد األسترالي الفدرالي النظام فإن بالتالي للحكومة. المتغیرة والمسئولیات الدور
من أكثر الماھرة السیاسیة والمناورات للدستور القضائیة للتفسیرات نتیجة تطور

متعمدة. تعدیالت خالل تطوره من

أقدم من  الوقت نفس  في وھي الشابة الدیمقراطیات  إحدى أسترالیا  تعتبر 
"كومنولث في الستة األسترالیة المستعمرات توحدت ،١٩٠١ عام الفدرالیات. ففي
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ویلیامز٤ وجون ماكنتایر كلیمنت

القرار نتیجة ھذا كان البریطاني." للتاج الملكي  یخضع للتفكك قابل فدرالي غیر
استثنى أنھ رغم - المجتمع وآمال احتیاجات حول والنقاشات والتسویات للمداوالت
القوى توازن في ھادئة ثورة جرت األصلیین. وقد المواطنین استشارات مع  أي
تعتبر الفدرالیة. تال الذي القرن خالل الوالیات وبین المركز بین والمسئولیات

العالم. في مركزیًة الفدرالیة األنظمة من أكثر الیوم أسترالیا

المقارن الدستوري القانون في مشروع بمثابة األسترالي الدستور كان وضع لقد
الحكومة مبدأ على تربوا الذین من وھم الدستور، واضعي على وكان والسیاسة.
تجمع التي األسالیب یجدوا أن ویستمنستر، نظام نموذج على القائمة المسئولة
یضعوا علیھم أن وكان الذاتي. المستعمرات إلى الحكم وحاجة االتحاد مزایا بین
الفدرالیة أن الجدیر بالذكر ابتكروه. الذي المسئولة لنظام الحكومة فدرالیة ھیكلیة
كان الدستور واضعي  من العدید أن حیث األسترالیة الفدرالیة أم ھي األمریكیة
النظام على وفضلھ األمریكي الدستوري القانون ودرس المتحدة الوالیات زار قد
أن النتیجة، أثبت التاریخ في ولكن، المركزي. الفدرالي األخیر طابع بسبب الكندي

صحیحة. تبصرات غیر نتیجة القرار كان ھذا

نموذج یعكسھ والمسئولیات المتزامنة كما یوفر السلطات النظام الذي آثروا لقد
التي بالمجاالت قائمة دستورھم في یضعوا أن علیھم كان األمریكي. الدستور
ذلك في بما الوالیات، جنب مع إلى جنبًا لھا یسن قوانین أن الكومنولث یستطیع 
منح إن والطالق. والزواج أنواع الشركات والھجرة بعض وتنظیم قوانین الضرائب
السلطات تركوا أن واضعي الدستور یعني قائمة سلطات محددة الكومنولث برلمان
األراضي تملك وقانون القانون الجنائي مثل مجاالت فإن للوالیات. وبالتالي المتبقیة
یضمن الذي األمر الوالیة،  أیدي في للدستور، وفقًا تبقى، الصحیة والرعایة 
من تتكون فھي للكومنولث الممنوحة السلطات أما وھامًا. مستمرًا دورًا للوالیات

أسترالیة. إقامة أمة أجل من ضروریة تعتبر ١٩٠١ عام في التي كانت القوانین

الجمركیة والرسوم الدفاع مجال في حصریة سلطات الكومنولث الدستور یمنح
مقعد مثل الكومنولث" اختصاص "من تعتبر التي واألمور والعملة والضرائب 
نفس الموضوع مع والوالیة الكومنولث قوانین تتعامل عندما أما كانبیرا. في الحكم
لقوانین تكون تناقض، أي حال وجود في فإن الغلبة، الشركات تنظیم قوانین مثل

الكومنولث.

أي مقاومة على ساعدت ١٩٠١ تم وضعھا عام التي األساسیة الخطة إن ھذه
استفتاء. إجراء خالل من الشعب موافقة الدستوري التغییر یتطلب رسمي. تغییر



٥ أسترالیا

ثمانیة سوى ینجح منھا لم القرن الماضي، خالل شعبیًا استفتاًء ٤٤ تم اقتراح لقد
عام األصلیین أسترالیا سكان على تشریعیة سلطة الكومنولث منح أھمھا فقط 
وإقامة البریطاني التاج عن االنفصال مؤخرًا األسترالیون  رفض كما  .١٩٦٧
المختصین الخبراء عقول  للتغییر المقاومة ھذه أجھدت لقد أسترالیة.  جمھوریة
یعتمد النھایة، في الدستوري، اإلصالح أن ویبدو واإلصالحیین. السیاسیة بالعلوم
للتغییر وعدم النظر الرئیسیین الحزبین جانب من السیاسي ھما الدعم عاملین على
یضمنا لم النھایة، العاملین، في ھذین ولكن سلطة الكومنولث. في زیادة أنھ على

دائمًا. النجاح

إال األسترالي الفدرالي النظام على الرسمیة التعدیالت من القلیل العدد من بالرغم
للدستور. العلیا المحكمة قدمتھا التي التفسیرات بسبب خاصة كبیر بشكل تحول أنھ
في العلیا المحكمة من االستئناف محكمة وھي ،١٩٠٣ عام العلیا المحكمة تم تأسیس
تعتبر الدستور. بتفسیر تقوم التي الجھة وھي األخرى، الفدرالیة والمحاكم والیة أیة
محجوبًا كان ھذا الدور األسترالي إال أن القانون في األخیر المرجع المحكمة ھذه
أیة على  البریطاني. الخاص الملك مجلس إلى استئناف تقدیم فرصة بسبب توفر
الخطوات من سلسلة من خالل بریطانیا في االستئناف فرصة تقدیم انتھت حال،

.١٩٨٦ وانتھت عام الستینات في بدأت التشریعیة التي

تجدید في طلیعي بدور العلیا المحكمة تقوم
من األولى العقود  شھدت لقد  األسترالیة.  الفدرالیة
للحفاظ المحكمة قبل من محاولة األسترالیة الفدرالیة
إال المستعمرات.  اتحاد في الفدرالي التوازن على 
وسمحت ١٩٢٠ عام نھجھا  غیرت  المحكمة أن
دون حتى تشریعیة سلطات  ممارسة  للكومنولث
العقود خالل موجودة كانت التي الضمنیة القیود 
حدثت التي والتغییرات التغییر ھذا سمح لقد السابقة.

رئیسیًا العبًا یكون بأن للكومنولث الثانیة العالمیة الحرب بعد السیاسي الصعید على
األسترالیة. الفدرالیة في

من الكومنولث تمكن الحاذقة، السیاسیة والمناورات الدستور لتفسیرات ونتیجة
المباشرة السیطرة من خالل الكومنولث تمكن لقد األسترالیة. الفدرالیة الھیمنة على
االلتزام على فرض في المالیة سلطاتھ استخدام من الضرائب على المباشرة وغیر
التعلیم أن الیوم ونجد المباشرة. التشریعیة للقدرة افتقاره حال في حتى الوالیات،
أن كما األجندة السیاسیة للكومنولث. ھیمنة تحت ھي العام النظام والصحة وحفظ

لتفسیرات ونتیجة
والمناورات الدستور
الحاذقة، السیاسیة
من الكومنولث تمكن
الفدرالیة على الھیمنة

األسترالیة.
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اتساع رقعة من الدولیة قد زادت المعاھدات على صك وتنفیذ سلطات الكومنولث
لقد ونطاق ھذه المعاھدات. عدد في كبیرة زیادة ھنالك الكومنولث حیث أن ھیمنة
البیئة مثل حمایة المجاالت من كثیر في للجدل مثیر الوضع أن ھذا بعد فیما تبین

الصناعیة. والعالقات اإلنسان وحقوق

واضحة قانونیة حدود رسم على نشأتھا منذ األسترالیة الفدرالیة  عملت لقد
التدریجي التغییر من وبالرغم والوالیات. الكومنولث بین والمسئولیات  للسلطات
الفدرالیة أن إال والتاریخ والتقاضي التعاون  مسارات خالل من الحدود  لھذه

ناجح. حكم نظام أنھا نسبیًا أثبتت األسترالیة


