
بین الحكومة الفدرالیة بمبدأ "الفصل التام" للمسئولیات نظام ألمانیا الفدرالي یتمیز
مسئوًال الحكم من مستویات مستوى كل ویعتبر (أي الوالیات المكونة). والالندر
لبرلمانات الوالیات. السلطة فدرالي قانون یفوض عندما حتى قراراتھ الخاصة، عن
اإلدارة بمنع المبدأ، ھذا تطبیق أجل الفدرالیة، من الدستوریة المحكمة قامت وقد
على عامودین فقط تستند ال األلمانیة الفدرالیة أن إال المشترك. والتمویل المشتركة
الوالیات، وحكومات الفدرالیة  الحكومة سلطة یمثالن تمامًا ومنفصلین مستقَلین 
الفدرالیة الحكومة في التشریعیة لألعمال تركیز یوجد بل رابط بینھا. یوجد ال بحیث
الواقع في ھذه الالندر إن (الالندر). الوالیات ید في اإلداریة السلطات وتركیز من

بھا. الخاصة إلى قوانینھا باإلضافة الفدرالي، التشریع من تطبق جانبًا كبیرًا
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١٩ المــــانیـــا

من أنواع ثالثة بین ما یمیز األساسي، بالقانون ویعرف األلماني،  الدستور
ضمن والصالحیات ومتزامنة، حصریة،  قانونیة سلطات  الفدرالیة: السلطات
بالئحة كبیر حد إلى شبیھة الفدرالیة  في الحصریة السلطات  وتبدو العمل. أطر
األمریكیة: المتحدة الوالیات دستور بحسب الشیوخ مجلس إلى الموكلة السلطات
واالتصاالت، واألشخاص، البضائع حركة المواطنة، الدفاع، الخارجیة، الشئون
معظم وتضم للغایة واسعة فھي المتزامنة السلطات الئحة أما الفدرالیة. والضرائب
المساعدات نظام ذلك في بما واالقتصادیة، االجتماعیة بالقضایا الخاصة السلطات
والزراعة والتنظیم االقتصادي، العمل، وقوانین االجتماعي، والضمان االجتماعیة،
األساسیة، المبادئ ترسي التي العمل أطر قوانین ھناك وأخیرًا، البیئة. وحمایة
تتناولھا أن  یمكن التي  المواضیع قائمة  أن غیر  للوالیات. تفسیرھا أمر تاركة
الموكلة السلطات معظم أیضًا تشمل ولكنھا نسبیًا، قصیرة العمل أطر تشریعات
وإصالح وصناعة األفالم، والصحافة العالي، التعلیم مثل: بشكل واضح، للوالیات
الشرط الفدرالیة الدستوریة المحكمة حددت وقد االقلیمي. والتخطیط األراضي،
وقتًا (الالندر) الوالیات إمھال أنھ على العمل أطر تشریعات لصیاغة  األساسي

ھذه التشریعات. بنود عند تطبیقھا طویًال

القوانین أن معظم ھو للدھشة إثارة األلماني اإلداري النظام مظاھر أكثر لعل
الوالیات أن ھو ھنا األساسي والمبدأ نفسھا. الوالیات من جانب تطبیقھا الفدرالیة یتم
وذلك الخاصة، بشئونھا تتصل أمورًا باعتبارھا الفدرالیة التشریعات تطبق سوف
باتًا؛ منعًا ممنوع العكس أن غیر ذلك.  یشترط عكس األساسي ال القانون طالما أن
السلطات أن نجد ولھذا الوالیات. قوانین من قانون أي بتنفیذ لھا ُیسمح ال فالفدرالیة
اإلدارة تعتبر حیث إال تطبق للغایة، وال محدودة المباشرة ھي الفدرالیة  التنفیذیة

ضروریًا. أمرًا الموحدة

الوالیات على  للتأثیر الوسائل تملك الفدرالیة الحكومة زالت ما ذلك،  رغم
التابعة الھیئات وضبط تنظیم تستطیع كما الفدرالیة. القوانین تنفیذھا في الالندر –
من صالحیات تقید أن كما تستطیع الفدرالیة. إدارة القوانین تتولى للوالیة والتي
قوانین تصدر  أن ویمكنھا  اإلداریة، التوجیھات بإصدارھا وذلك إداریًا الوالیة
إشراف ھناك  یكون  أن أیضًا ویمكن أیضًا. ثالثة ألطراف ملزمة تكون داخلیة
یمكن إرسال كما القوانین الفدرالیة، بتنفیذ (الالندر) الوالیات قیام لضمان فدرالي
قد وأخیرًا، الغرض. لھذا المناطق  في  العاملة الھیئات  إلى  الفدرالیین المراقبین
باعتبارھا الفدرالیة القوانین الوالیات خاللھ تطبق من متوسط، إداري شكل یتوفر

ملزمة. فدرالیة لتعلیمات طبقًا وذلك الفدرالیة، للحكومة "وكیًال"



شنایدر٢٠ ھانس-بیتر

في تقلص، قد  خاللھ من  التحرك الوالیة تستطیع الذي السیاسي النطاق إن
الدرجة العالیة أن كما األخیرة، الخمسین السنوات خالل كبیرة درجة إلى الحقیقة،
لعملیة العامة والمراقبة الشفافیة تقلص إلى أدى قد السیاسة صنع في التشابك من
تمركز إلى األخیرة، العقود في عملیًا، التطورات ھذه أدت وقد القرار. صنع
بین جھة، وفیما من الفدرالیة الحكومة مستوى في الحكم؛ في مستویي السلطات
أیضًا المالیة السلطات والموارد أصبحت بحیث ثانیة، جھة  من بأكملھا الوالیات
من الكتل ھذه أن غیر تقریبًا. بالتساوي موزعة
المساءلة على  سلبیًا تأثیرًا تملك التي  – السلطات
وثیقًا ارتباطًا البعض  ببعضھا ترتبط  – السیاسیة
تقریبًا. سیاسي تحرك أي إحراز معھا یستحیل لدرجة
تشخیص على والوالیات الفدرالیة الحكومة وتتفق 
العالج على تتفق  ال ولكنھا بالجمود، الحالة ھذه

لھا. المناسب

القرن من والتسعینات  الثمانینات سنوات إلى ھذه الجمود حالة تتبع  یمكن
ومرھقة ثقیلة ألمانیا في السیاسي  القرار صنع عملیة  أصبحت عندما الماضي
متزایدًا وعیًا اجتماعیًا تشھد الواقع، في المرحلة، ھذه لقد أخذت متزایدة. بصورة
في ضئیًال تجاوبًا سوى یلق الوعي لم ھذا أساسیة. ولكن إصالحات إلى بالحاجة
التشریعیین، المجلسین في مختلفة أغلبیات  وجود  ونتیجة السیاسیة. الممارسات
الفدرالیة السلطة التشریعیة وأخذت التشریعیة. العملیة فقد توقفت واألعیان، النواب
بحیث أصبحت تدریجیًا للوالیات التشریعیة السلطة تقلصت حین في المستمر بالنمو
لقد الوقت،  نفس  وفي التشریعات. وإدارة  تطبیق  عن فقط عملیًا مسئولة  اآلن 
مع بالتأكید أساسي تغییر إلى ھذا المسئولیات لتوزیع العام اإلطار شروط خضعت
الترتیبات فإن في عملیة الدمج األوروبي. وھكذا، ألمانیا والتقدم الحاصل توحید
على السیاسیة القدرة بإضعاف تھدد  أن البعید،  المدى  على شأنھا، من الحالیة

التحرك.

إحداث إلى أیضًا االقتصادیة والعولمة االوروبي الدمج مسارات  أدت لقد
وتشیر الفدرالیة. البلدان السیاسیة في لإلدارة األساسیة الشروط في تغییر جذري
في (الالند)  الوالیة لمستوى التشریعیة السلطة لتقویة الحاجة إلى المسارات ھذه
جانب من التخصص من المزید الدولیة األسواق واندماج تكامل یتطلب الحكومة.
أھمیة ازدادت األكبر. وبالتالي، اإلنتاجیة التكالیف ذات البلدان في األعمال قطاع
المواقع بین التنافس في االقتصادیة بالقطاعات الخاصة االقلیمیة وتلك التمایزات
الوالیات باعتبارھا أھمیة تزاید إلى ألمانیا، مثل بلد في یؤدي، األمر ھذا المختلفة.

الحكومة وتتفق
والوالیات الفدرالیة 
ھذه تشخیص على
ولكنھا بالجمود، الحالة
العالج على تتفق ال

لھا. المناسب



٢١ المــــانیـــا

للفدرالیة بالنسبة جذري بشكل المتغیرة الظروف ھذه في السیاسة االقتصادیة. عامًال
قضیة بصفتھا األلماني لتوضیح الحاجة إلى مراجعة الدستور كافیة تعتبر األلمانیة
مسئولیات بتوزیع المتعلق السؤال القضیة  ھذه  جوھر في ویكمن ملحة. سیاسیة
الدستور إصالح إلى باإلضافة البعض، بعضھا عن وفصلھا والوالیات الفدرالیة

المالي.

تجاه مرنة فعل بردات "المتحجرة" الفدرالیة الدستور ھیاكل تسمح بالكاد
النظام التوزیعیة وأنظمتھا السوق قوى تطالب فبینما الحدیثة. المجتمعیة التغیرات
یفقد مرونتھ السیاسي النظام أخذ التفاعل، على قدرتھ في أكبر بمرونة السیاسي 
والضرائب المشتركة، للمھام نتیجة ألمانیا، في الدستوري الواقع فأكثر بسبب أكثر
تحقیق ("مخطط الضرائب من توزیع الدخل الحكومي إلعادة وبسبب النظام الموحد
األعیان. مجلس موافقة الذي یتطلب التشریع المستمر لنطاق واالتساع المساواة")


