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الحكومة بین والموارد المالیة والتنفیذیة التشریعیة الدستوري للسلطات التوزیع شكل
جوانب تصمیم من محددًا، بل ال جانبًا أساسیًا، وحكومات الوحدات المكونة العامة
الدستوري التوزیع  ھذا یعتبر وبینما ولكن، عملھا. وسیر الفدرالیة االتحادات 
میزة الحكومیة، المستویات مختلف بین المالیة، والموارد والمسئولیات للسلطات
في ھائًال تفاوتًا یالحظ أن إال ال یسعھ المرء أن فیما بینھا، إال ومشتركة أساسیة
ضمن السلطات توزیع عملیة وفي  األنظمة، لھذه الدستوریین والنطاق الشكل

االتحادات الفدرالیة المختلفة.

فدرالي، اتحاد بكل الخاصة التنوع ودرجة المشتركة المصالح قوة تأثرت لقد
والدیمغرافیة، واألمنیة، واالقتصادیة، والتاریخیة، الجغرافیة، العوامل مختلف جراء
المحدد التوزیع اختلف فقد وبالتالي، والعالمیة. والفكریة، والثقافیة، واللغویة،

الفدرالیة. االتحادات بین الالمركزیة ودرجة للسلطات

للسلطات، مدى التشدید شكل التوزیع الدستوري في االختالفات بین من نذكر،
وتعیین المتزامن؛ الطابع  مقابل  في الحكومة لسلطات  الحصري  الطابع على
السلطات ھذه من محددة بموجب الئحة المقاطعات للوالیات أو القانونیة السلطات
تعیین بین االختالف أو التوافق ومدى المتبقیة؛ للسلطات عام توزیع بموجب  أم
السلطات في الالتماثل أو  والتماثل التشریعیة؛ والصالحیات التنفیذیة المسئولیات
الرسمي الدستوري  االعتراف ومدى المكونة؛ الوحدات مختلف إلى الموكلة
ذاتي حكم في  حقھ یضمن ثالث دستوري حكومي كمستوى المحلیة بالحكومات 
السلطات. من غیرھا على والغالبة الطارئة الفدرالیة السلطات ومدى بھ؛ خاص
األدوار في كبیرة تباینات لوحظت فقد الدستوریة، السلطات بنطاق یتعلق فیما أما
كما اختلفت المختلفة.  السیاسیة بالمجاالت یتعلق فیما الحكومات تؤدیھا التي النسبیة
الحكومات. ما بین المالیة التحویالت على االعتماد ودرجة المالیة التدابیر أیضًا
ودرجات والالمركزیة، المركزیة درجات بین جوھري اختالف لوحظ نتیجة لذلك،

المختلفة. االتحادات الفدرالیة ضمن البینحكومیة المنافسة أو التعاون



٤٧ مقـــارنـة تأمـــالت

فدرالي، اتحاد ضمن كل التطبیق، الواضح في االختالف إلى وتجدر اإلشارة
أدت الحاالت، معظم ففي السلطات. لتوزیع العملي والواقع الدستوري بین الشكل
العامل ولعل الدستور. عمل طریقة في تحول إلى السیاسیة والمسارات الممارسة
المصالح الخاصة ونشاطات مجموعات السیاسي تأثیر الحزب ھو ذلك األساسي في

والمساومات السیاسیة. التسویات تؤثر على التي

حكومة، المحددة لكل السلطات من دستوریة حصة تخصیص قد تم أنھ صحیح
واالتكال التشابك تفادي یمكن ال أنھ ھو الثابت لكن فدرالي، اتحاد كل ضمن
سلسلة عادة ھذا یتطلب لذلك، نتیجة فدرالي. اتحاد كل في البینحكومي المتبادل
الحالة ھذه أن البینحكومي. غیر التعاون لتیسیر العملیات والمؤسسات من متنوعة
التعاون درجة من حیث الفدرالیة االتحادات ھائل بین اختالف من بدورھا تخلو ال
الحكومات استقاللیة بین التوازن عن فضًال التعاون،  ھذا وطابع البینحكومي
بعالقات والمكسیك ألمانیا المثال: تتمیز على سبیل البعض. بعضھا على واتكالھا
المقابل، في وبلجیكا، كندا تمیل بینما الفدرالیین، اتحادیھما ضمن ومتشابكة وطیدة

ذلك. عكس إلى

الزمن، مرور ومع لذا،  إطالقًا. جامدة منظمات الفدرالیة االتحادات تكن لم
االستجابة أجل من ویتطور  منھا كل في السلطات توزیع یتكیف  أن یجب كان
من السیاسیة. والمجاالت الجدیدة القضایا ولتطور المتغیرة، والظروف للحاجات
االقلیمیة المصالح لحمایة الصالبة بین توازن  إقامة إلى  السعي خالل ومن ھنا،
من المتغیرة للظروف الفعالة االستجابة إلى والحاجة من جھة، األقلیات ومصالح
متفاوتة، بدرجات  كان وإن ھام،  بدور المسارات من  عدد قام فقد أخرى،  جھة
الدستوریة التعدیالت األدوار ھذه تضمنت فقد المختلفة. الفدرالیة االتحادات ضمن
البینحكومیة، المالیة والتعدیالت القضائیین، والتفسیر والمراجعة الرسمیة،
توزیع تطور أن إلى اإلشارة وتجدر أیضًا. البینحكومي والتعاون واالتفاقات 
الوالیات في كما الحاالت، بعض في أدى، قد المتغیرة للظروف السلطات نتیجة
نحو میٍل عام إلى ونیجیریا والمكسیك، والبرازیل، وألمانیا، المتحدة، وأسترالیا،
المقابل، لیس عالمیًا. ففي ھذا المیل أن غیر السلطات الفدرالیة وتوسیعھا.  تعزیز
تعكس أكبر نحو المركزیة الوقت، میًال مرور وبلجیكا، مع والھند كندا اختبرت

منھا. تتكون التي المتنوعة الجماعات قوة نقاط

تجرى كما لضغوطات، المعاصرة الفدرالیة  االتحادات  كافة  تتعرض حالیًا
الجدیدة بالشروط االیفاء بھدف السلطات، توزیع في طریقتھا لتعدیل نقاشات
والالمركزیة، المركزیة بین التوازن إعادة إلى الحاجة دعت فقد والمتغیرة.
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اإلقلیمي، والدمج الحالي للعولمة السیاق نتیجة التعاونیة والتنافسیة، الفدرالیة وبین
كاالتحاد الفدرالیة تتخطى التي المنظمات في الفدرالیة االتحادات ولعضویة 
على التشدید نتیجة وكذلك الشمالیة، ألمریكا الحرة التجارة واتفاقیة  األوروبي
الحمایة توفر مدى والقلق بشأن االقتصادیة، الالمركزیة السوق وفوائد اقتصادیات
االتحادات تصور یمكن ال  أنھ االعتراف تم ذلك، إلى بالنظر االرھاب.  ضد
متطورة كمسارات بل جامدة، كھیاكل ضمنھا، المسئولیات توزیع وعملیة الفدرالیة،
الشامل. الفدرالي إطارھا ضمن الداخلي التنوع مصادر بین الدائمة بالمصالحة تسمح
ھذه والمسئولیات ضمن السلطات توزیع أن القول یمكن المنظور، ھذا انطالقًا من
من المشتركة المؤسسات عبر المشترك" "الحكم بین والتوازن الفدرالیة، االتحادات
الواردة الكلمات عنھ تعبر ثانیة، جھة من المكونة للوحدات الذاتي" "الحكم و جھة،

التطبیق." قید "عمًال باعتباره سیمیون ریتشارد الذي كتبھ الفصل في


