
دون للحیلولة دستوریة أدوات توظف  المركزیة فدرالیة بكونھا سویسرا  تتمتع
فیھ غالبیة أظھرت الذي الوقت وفي المركزیة. الحكومة نحو تحول للسلطات أي
اإلقلیمیة الحكومات تزال ال للعولمة استجابة المركزیة توجھًا نحو الفدرالیة الدول
وتستطیع الحكومیة النفقات غالبیة على تسیطر سویسرا في والمحلیة (الكانتونات)
تجربة في اآلن الكانتونات تمر الھامة في الدولة. السیاسیة القرارات على تؤثر أن
الحكومة في القرار صنع عملیات  في المشاركة أجل من  التعاونیة الفدرالیة

الفدرالیة.

ومجتمعان رسمیة لغات أربع فیھا یوجد التي الدولة وھي سویسرا، تبنت
األھلیة. الحرب بعد ١٨٤٨ عام الفدرالي دستورھا تاریخي، دیني تعارض بینھما
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بالفدرالیة كثیرًا تأثرت الفدرالیة الثانیة في الوجود، والتي سویسرا أصبحت بالتالي
اللیبرالیین بین وسط حل عن عبارة ھو السویسري الفدرالي الدستور األمریكیة.
السابق. الكونفدرالي االتحاد عن المدافعین والمحافظین واحدیة دولة الداعین إلى
ضمن الذاتي بالحكم تتمتع اآلن وھي األصلي استقاللھا على الكانتونات حافظت
واللغة، الثقافة، مثل الحساسة القضایا  الفدرالیة. مع  السیادة وتتقاسم الفدرالیة،
للكانتنونات القانونیة السلطات ضمن تبقى والدولة الدین بین والعالقات والتعلیم،
النظام ھذا مكن لقد الدستور. یمنحھا التي الدینیة المعتقدات حریة احترام مع
سلمي بشكل والنمو التطور من اإلجماع على القائمة الصغیرة  الدیمقراطیة ھذه
العولمة زمن حتى في كبیر. تنوع ذات عصریة دولة إلى مجتمع ریفي من للتحول
ثلثي على تسیطر المحلیة  والحكومات الكانتونات  حكومات تبقى  االقتصادیة

العام. واإلنفاق الحكومیة اإلیرادات

الدفاع عن مسئولة الفدرالیة الحكومة تعتبر
الھجرة، وقانون المواطنین، وحقوق الوطني،
االقتصادیة، والتنمیة والمدني، الجنائي والقانون
أما الوطنیة. واالتصاالت والمواصالت والعملة،
النظام ھامة من مسئولة عن جوانب الكانتونات فھي
االجتماعیة، والمساعدات والتعلیم، والشرطة، العام
من وبالرغم والمحلي. اإلقلیمي والتخطیط والصحة،
عامًا وخمسون المائة  خالل طرأت التي التحوالت
السلطات توزیع في  الرئیسي المبدأ أن  إال الماضیة 

تكون التي بالمھام الفدرالیة الحكومة توكیل أي "التبعیة"؛ ھو یبقى والمسئولیات
الفدرالیة الحكومة أن كما بالكانتونات. مقارنة بھا القیام على قدرة األكثر الجھة ھي
لھا الكانتونات استخدام فعالیة من أكثر االستخدام ھذا إذا كان سلطاتھا فقط تستخدم

للكانتونات. المتبقیة البقیة وتترك

مستوى كل یقوم المختلفة بحیث الحكومة مستویات المسئولیات على توزیع إن
واحدة. مؤسسة ید في سلطات الدولة تركیز من یمنع عملیًا مستقل بشكل دوره بأداء
یقوم الحكومة من مستویات مستوى ألن كل ذاتي"، "حكم المسئولیات یسمى تقسیم
األساسي المبدأ الفدرالي على الدستور من ٣ المادة مستقل. تحتوي بشكل بمھامھ
إال القانونیة كانتونات السلطات مناطق جمیع اعتبار وھو سویسرا: الذاتي في للحكم
اإلدارة الالزمة الفدرالیة الحكومة تقدم الفدرالي. ال الدستور في ذلك غیر ورد إذا
القوانین أن إال الفدرالیة. والمسئولیات السلطات  لغالبیة بالنسبة القانون لتطبیق
ھذه كون عن النظر بغض الحكومیة األجھزة لجمیع ملزمة قوانین تعتبر الفدرالیة

ھذه ھذا النظام مكن لقد
الصغیرة الدیمقراطیة
اإلجماع على  القائمة 
والنمو التطور من
للتحول سلمي بشكل
إلى ریفي مجتمع من
ذات عصریة  دولة 

كبیر. تنوع
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أن الكانتونات على فإن وبالتالي الفدرالیة. للحكومة أو للكانتونات تابعة األجھزة
قانون وبین بینھ تناقض وجود حال في بالسیادة یتمتع الذي الفدرالي القانون تطبق

الكانتون.

واسعة مجاالت تمنح  التي  الفدرالیة القوانین من العدید ھناك  حال،  أیة على
الحجم، حیث من التنوع أن بالذكر الجدیر للكانتونات. القانونیة السلطات من
الكانتونات في  ثقافیًا المتعدد السكان طابع إلى باإلضافة والسكان، والجغرافیا،
الخصائص جمیع االعتبار بعین تأخذ أن الحكومة على تقریبًا من المستحیل یجعل
تستطیع واسعة.  تصرف حریة منحتھم إذا إال الكانتونات بھا تتمتع  التي الممیزة
وفقًا القانون تكیف تطبیق الفدرالیة أن القانونیة  ضمن السلطات  أیضًا الكانتونات
ھامًا عامًال ھذا ویعتبر المحلي. الثقافي التمیز االعتبار بعین المحلیة آخذة لظروفھا

سویسرا. مثل كبیر ثقافي تنوع ذات دولة في

من للعدید المركزي التأثیر بسبب عادة، كاٍف، غیر وحده الذاتي الحكم
فإن بالتالي، واألمن. البیئة، وحمایة الخارجیة، السیاسة مثل السیاسیة المجاالت
وھي المركزیة في السلطة للتحكم استخدامھا تستطیع أداة أخرى تملك الكانتونات
السیاسیة القرارات بعض اتخاذ  في المركزیة السلطة تعتمد  المشترك." "الحكم
حكومات المباشرة من الموافقة خالل ذلك من سواء كان الكانتونات، موافقة على
على أخرى. تمثیل أسالیب خالل من أو الشعبي االستفتاء خالل من أو الكانتونات،
ولكن على سویسرا، في فدرالیة مسئولیة الخارجیة السیاسة تعتبر المثال، سبیل 
توقع أن قبل االعتبار بعین رأیھم وتأخذ الكانتونات حكومات تستشیر الحكومة أن
السلطات عن الكانتونات فیھا المجاالت التي تنازلت الھامة. وفي المعاھدات بعض
اتخاذ عملیة الفعال في التحكم تستطیع أنھا نجد الفدرالیة، لصالح الحكومة القانونیة

المشترك. الحكم توفر التي المؤسسات خالل من الفدرالي القرار

للكانتونات بالرغم للحكم الذاتي تدریجي اضمحالل إلى المركزة عملیة أدت لقد
مباشر، شبھ دیمقراطي ففي نظام آخر. إلى من مستوى السلطات تحویل صعوبة من
شعبي. وعادة استفتاء خالل من الموافقة على الدستوریة التعدیالت تحصل أن یجب
بسبب الفدرالیة للحكومة من السلطات إعطاء المزید في مترددین المواطنون یكون
بالمستوى مقارنة المحلي المستوى على  أكبر بمعدل  الدیمقراطیة المسائلة وجود
نقل تعدیًال دستوریًا في ١٤٠ حوالي تسبب ،١٨٧٤ عام ومنذ ھذا، ومع الوطني.
أن بالذكر  الجدیر الفدرالي. المستوى إلى الشاملة الكانتونات صالحیات بعض
الحكم الحكم بدًال من تقاسم مبدأ على التركیز من المزید ١٩٩٩ یضع دستور عام
إلى یؤد لم ھذا األمر أن ھو للدھشة المثیر السابقة. الدساتیر بالمقارنة مع الذاتي
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الكانتونات. تمثیل  على تحتوي  التي البرلمان  في  الثانیة التشریعیة  الھیئة  تعزیز
الكانتونات التنفیذیة في الھیئات قبل من المشترك الحكم مبدأ تنفیذ ذلك، تم من وبدًال
الحكومة على مستوى القرار صنع عملیة في مباشرة أكثر القیام بدور خالل من
إلى سویسرا وإبداعیًا، وقد تقود جدیدًا تطورًا التعاونیة تعتبر ھذه الفدرالیة الفدرالیة.

أكبر. مرونة وإلى فعالیة أكثر قرار صنع عملیة


