
عام اإلسباني الدستور أقامھ الذي الفدرالي  النموذج  حول اآلن یدور جدل ھنالك
عدم من بالرغم الدستور إصالح إلى الحاجة على األحزاب جمیع ١٩٧٨. توافق
علیھا یطلق التي إسبانیا في الوالیات بعض إن اإلصالح. ھذا حجم حول اتفاق وجود
الذاتي" الحكم "تشریعات على تغییر تعمل قد بدأت الذاتي" الحكم "مجتمعات اسم
الجدیر المكونة. ومؤسسات الوحدات سلطات تحدد القوانین التي وھي بھا، الخاصة
مثیر مستوى إلى تصل بل طموحة فحسب تعتبر ال التغییرات ھذه بعض أن بالذكر

الباسك. وبالد كاتالونیا في خاصة للجدل
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٣٥ إسبانیا

أنھ من بالرغم أوًال، نواحي. عدة من اعتیادیة غیر وثیقة اإلسباني یعتبر الدستور
السلطات المركزیة في ١٩٧٨ أحدث دستور عام إال أن "فدرالي" صفة یحمل ال
"بدولة الھیكل العام یعّرف باالسم. فدرالیة المصنفة الدول من غیره من أكثر السیاسیة

النظام یتمتع "الدولة." مجرد أو الذاتیة" الحكومات
اآللیات خالل من إما للتطور عدیدة بفرص اإلسباني
للسلطات الدستوري التوزیع في بالتغییر تسمح التي
المحددة. ال غیر الدستوریة البنود تفسیر خالل من أو
الحكم "مجتمعات من أي تحدید على الدستور یعمل
تحدید على یعمل الدولة وال تتكون منھا التي الذاتي"
تبرر الالحقة. للقوانین ھذا األمر فھو یترك سلطاتھا،
بأن النموذج اإلسباني القائل ھذه العوامل التقییم جمیع

"الدون-دستوري." نموذج ھو

١٩٧٨ على سبقت عام التي من الدكتاتوریة االستبدادیة عامًا األربعون عملت
من دولة الدولة انتقلت عام ١٩٧٨ في أنھ إال إسبانیا. في المركزیة التقلیدیة تعزیز
بسلطات ویتمتع بالحكم الذاتي یتمتع مجتمعًا عشر سبعة تتكون من دولة إلى واحدیة
أطول بدایة إلى أدى ١٩٧٨ عام دستور تبني إن ھامة. ومالیة وإداریة سیاسیة

اإلسباني. التاریخ في اإلقلیمي الحكم الذاتي مراحل من مرحلة

صالحیات نطاق في خاصة للدستور، العملي التطبیق أن من الرغم وعلى
الحكم مجتمعات النطاق، كّمًا، في استقاللیة واسعة إلى أدى قد المركزیة، الحكومة
نقاش. ویبقى مقیاس موضع حیث النوعیة من االستقاللیة تبقى ھذه أن إال ، الذاتي
من بعد النظام رقیقًا، ولم یتمكن الوقت یكون نفس إلى أنھ في عریضًا االستقالل
متعدد األجناس، مجتمعا اسبانیا تعتبر مرٍض. بشكل والتنوع الوحدة الموازنة بین
الوالیات مع تشابھھا من أكثر بلجیكا وسویسرا مع الناحیة ھذه من تتشابھ وھي
لھا وأن الذاتي الحكم من قویة تقالید لھا بأن المناطق بعض تتمیز وألمانیا. المتحدة
التماثل من درجة بأن ھناك المجتمعات وتؤمن بھا. المدني الخاص وقانونھا لغتھا
القضایا في  المثال، سبیل على الالزم، من أكثر تراھا والتي علیھا المفروضة

العامة. بالحكم المحلي واإلدارة المتعلقة

الشؤون في تحدث الذاتي الحكم مجتمعات بین الالتماثل من الدرجة الكبیرة إن
ونافار الباسك بالد  وھي الذاتي،  الحكم مجتمعات من مجتمعان  یتمتع المالیة.
كاتالونیا مثل األخرى المجتمعات أما تاریخیة. ألسباب مالیة بمزایا  ،Navarre
حیث المالیة والمصادر المسئولیات العامة بین بعدم توازن المالیة العالقات فتتمیز

یحمل ال أنھ من بالرغم
أن إال  "فدرالي" صفة
١٩٧٨ عام  دستور 
في المركزیة أحدث
السیاسیة السلطات
من غیره من أكثر
فدرالیة المصنفة الدول

باالسم.



وكالرا فیالسكو٣٦ جیل بیرنادي خافییر

على أیضًا الدخل الرئیسیة بل على مصادر فقط الحكومة المركزیة لیس تسیطر
الدستور. في تعریف ال یوجد لھ یكاد الذي المالي، النظام إدارة

سلطات یحدد ال أنھ إال المركزیة الحكومة سلطات الدستور على تعداد یعمل 
المجتمعات، ھذه في مواثیق تعریفھا یتم السلطات الذاتي. وھذه الحكم مجتمعات
بھا الدولة. تحتفظ التي السلطات استثناء مع تقریبًا، دستوریة بمھمة یعني القیام مما
المستوى أن من بالرغم الذاتي الحكم مجتمعات بین السلطات ودرجة عدد یتنوع

جمیعا. بینھا متساوي تقریبًا للسلطات الحالي

ھنالك أن إال السلطات حصریة على قائم اإلسباني النظام أن من وعلى الرغم
بسن الحاالت بعض في المركزیة الحكومة تقوم األحیان. غالبیة في للسلطات تقاسم
التشریعات. ھذه  وتنفذ تطور أن الذاتي الحكم مجتمعات من ثم یطلب تشریعات،
من جزءًا تفوض أو تحول أن تستطیع إال أنھا للدولة المتبقیة تعود السلطات جمیع
الرئیسیة النواحي لبعض تحدید عدم وجود الذاتي. إن الحكم مجتمعات إلى سلطاتھا
المؤسساتیة العالقات تطویر آلیات في نقص ووجود وتوزیعھا السلطات لتفویض

المحكمة الدستوریة. إلى فیھا البت وصل إلى قضایا أدى قد

تشكو حیث األخرى.  الھامة التحدیات من عدد الحالي النموذج یواجھ كما
للدولة المركزیة  المؤسسات في المحدود التأثیر من الذاتي الحكم مجتمعات 
بوظیفة المجلس في القیام لألسف، الشیوخ، مجلس فشل لقد اتخاذ القرار. وعملیات
في االندماج أن كما الدور. ھذا یمنحھ الدستور أن من بالرغم المناطق یمثل الذي
إن التخلي العجز. ھذا عن زاد المشاكل الناجمة قد ١٩٨٦ عام األوروبي االتحاد
یؤثر كما الدولة سلطات  على یؤثر األوروبیة المؤسسات  لصالح السیادة عن
صنع عملیات في ھامًا دورًا ال تلعب التي المحلي، الحكم مجتمعات على سلطات
المؤسسات في مباشر تمثیل لھا یوجد وال األوروبیة بالشؤون یتعلق فیما القرار

األوروبیة.

الدولة سلطة تكن لم  آخر. بشكل السلطات توازن على العولمة  أثرت لقد
القضیة ھذه  ألزمت  حتى  قبل من خالف موضع الھجرة  مسألة على الحصریة
والتعلیم، الصحة، الرفاه مثل عن خدمات دولة الذاتي، المسئولة الحكم مجتمعات
بالسلطة فیھ تتمتع ال مجال ھامة في ومالیة مسئولیات سیاسیة تتحمل بأن واإلسكان،
واالتصاالت، المعلومات مجال تكنولوجیا یحدث في مشابھ وضع ھنالك السیاسیة.
ضمان ویعتبر بالحسبان. أثارھا السیاسیة الدستور بأخذ یقم لم نامیة مجاالت وھي
من للدولة المركبة الھیكلیة مع القضائي النظام وتكیف المالي النظام واستقرار

بعد. معالجتھا التي لم یتم الھامة المشاكل



٣٧ إسبانیا

إلى مركزیة واحدیة دولة من تنتقل أن عام ١٩٧٨ السبانیا دستور لقد سمح
اإلجماع، وراء السعي  من مسار وبعد الفدرالیة. األنظمة تشبھ  جدیدة ترتیبات 
إال أن مفتوح ومرن. دستوري نص شكل على النتیجة عن باإلمكان التعبیر صار
تفسیرات لدیھا  قطاعات بین نقاشات ظھور إلى أدت الحین ذلك منذ التطورات 
باستبدال أن تقوم اسبانیا على یكون إلى أنھ قد القائم الوضع للنظام. ویشیر مختلفة

إلصالحھ. من السعي بدًال كامل بشكل نظامھا الحالي


