
١٨٤٨ ففي عام مؤسساتھا السیاسیة. إلى عدة نواحي في ھویة سویسرا تعود
بل مشتركة، ثقافة أساس على البناء من السویسریة الدولة-األمة مؤسسو لم یتمكن
الذي المختلفة التاریخیة الخلفیات ذوي  وعشرون  الخمس األقالیم سكان واجھھم
من الدیمقراطیة خلیط ھو الحل وكان مختلفة. بأدیان ویدینون أربع لغات یتحدثون
الرغم وعلى السویسري. السیاسي النظام مركز یشكل اآلن حتى یزال ال والفدرالیة
وخمسون المائة السنوات نجاحھ خالل أثبت قد المؤسسي  التصمیم ھذا أن من

الیوم. جدیدة تحدیات یواجھ أنھ إال الماضیة
الذاتي الحكم في السویسریة الفدرالیة في الجوھري العنصر على العثور یمكن
الشؤون یتناول للكانتون أن فھو یسمح شؤونھا الخاصة. للكانتونات لتنظیم المتاح
الكانتونات بین الفروق فإن وبالتالي، لوحده. المشاكل یحل وأن بھ الخاصة اإلقلیمیة
السیاسیة الشخصیات بین وتفاعالت سیاسیة مؤسسات طیاتھا في وتضم ھائلة
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في ھامة اختالفات ھناك مثال، السیاسیة. المنافسات عن  الناجمة والمخرجات
حول األسئلة طرح الیوم حال، یتم أیة وعلى ومستویات الدخل. الضریبیة األعباء

الكانتونات. بین الكبیر التنوع ھذا
كفؤة غیر أنھا على الالمركزیة الھیاكل ھذه تصف الكانتونات بعض أوًال:
ویرى كبیرة. مشاریع بتنفیذ  ذاتھا بحد لھا یسمح ال حجمھا صغر أن حیث من
كبیر وجود عدد لیس في ھي أن المشكلة األكبر واالقتصاد السیاسة بعض علماء
مختلفة مستویات یؤدي إلى وھذا أحجامھا. تساوي عدم وإنما في الكانتونات من
تقدیم على القدرة  یملك ال الصغیر الكانتون مثال، التحتیة. والبنیة الخدمات من
لدى یكون ما وغالبًا المتخصصة. الطبیة المراكز أو الجامعات مثل معقدة خدمات
المعقدة الخدمات لھا تقدم التي األكبر مع الكانتونات ترتیبات الصغیرة الكانتونات
السیاسات أو الثقافة مثل األخرى المجاالت في أما  الصحة. أو  التعلیم مجال  في
بعض أن كما التحتیة البنیة من متدنیة مستویات الصغیرة للكانتونات فإن العائلیة

ضعیفة. بنسب تكلفة/منفعة تتمتع خدماتھا
ذلك فإن عامة، معاییر األقل على سیاسة ما أو یطرح المستوى الفدرالي أن لو
ھذا أن إال األقالیم. بین فیما العامة الخدمات وتقدیم التكلفة مساواة في  سیساعد
مركزتھ. سیتم ما  حول  إجماع یوجد ال أنھ  حیث المعارضة  من الكثیر سیواجھ
تتمتع بھ شبھ الدولة الذي وضع على تصر أن حكومات الكانتونات ذلك أضف إلى
تحمي السیاسي وإنما ھیكلھا فقط ال تحمي أنھا كما
الوقت في فإنھ بالتالي السیاسي. الذاتي حكمھا أیضًا
والجمھور السیاسیین غالبیة وكأن یبدو الراھن
الذاتي بالحكم والمطالبة الالمركزي، یفضلون الحل
التنوع. عن الناجمة بالمساوئ والقبول للكانتونات،

الكانتونات بین العالقة على الثانیة تركز النقطة
بین للسلطة والتقسیم  التمییز كان لقد والفدرالیة. 
تاریخیة. ناحیة  من واضحًا والكانتونات الفدرالیة 
والمجتمع المعقدة التحتیة البنیة أن الیوم ونجد
یتم ضروریًا. أمرًا التعاون من تجعل واالقتصاد
الكانتونات قبل من الفدرالیة التشریعات غالبیة تنفیذ
التعاونیة الفدرالیة  ھذه أن إال  واإلیرادات. للتكلفة المدى بعید تقاسم ذلك ویرافق
الكانتون ووزن تأثیر من الفدرالیة یزید تنفیذ السیاسات إن المشاكل. من تخلو ال
حال في للخطر معرض الذاتي حكمھا وكأن الكانتونات تشعر المقابل، وفي سیاسیًا.
إلى یؤدي مما للتحرك للكانتونات مجاًال تعطي ال بحیث الفدرالیة التشریعات تكاثف
القدرة ألن الموحدة السیاسات في الكانتونات وتشكك رسمیة. غیر مركزیة ظھور

الوقت في فإنھ بالتالي
وكأن یبدو الراھن
السیاسیین غالبیة
یفضلون والجمھور
الالمركزي، الحل
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للكانتونات، الذاتي
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الناجمة عن التنوع.
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اتحادًا ناجحًا. الفدرالي جعلت من االتحاد التي ھي مختلف بشكل العیش على
ففي والفدرالیة. الكانتونات بین السیاسیة العالقات في للخالف ثالث مجال ھنالك
في الكانتونات دمج الضروري من كان ١٨٤٨ عام في السویسریة الفدرالیة بدایة
من األمر ھذا الشئون الوطنیة. وتم في صوتًا القرار الفدرالي وإعطائھا صنع عملیة
بمقعدین كانتون كل یتمتع حیث (Ständerat) دولة ومجلس برلمانین إیجاد خالل
مباشرة انتخابھ یتم (Nationalrat) وطني ومجلس حجمھ، عن النظر بغض

البرلمانین. قبل من یجب قبولھ ساریًا یصبح القانون ولكي النسبي. بالتمثیل
فالبعض للجدل. موضعًا یزال ال الوطنیة الشئون في للكانتونات التأثیر أن ھذا إال
الحد عن الزائدة التمثیلیة – نسبتھا تستفید من التي الكانتونات الصغیرة أن یقول
من البعض اآلخر ویشتكي الفدرالیة. السیاسات على للغایة كبیر – تتمتع بتأثیر
المصالح من الخط نفس على بناًء یصوت ألنھ تمامًا فدرالي غیر مجلس الدولة أن
بالمزید تطالب الكانتونات فإن وبالتالي الوطني. المجلس كما الحزبي واالنتماء
الحكومة مع التعاون مجال في ذلك كان سواء الوطني المستوى على التأثیر من

الخارجیة. في قضایا السیاسة حتى أو المركزیة
العقد ففي إنجازاتھا. من أھم واحدًا حكومات الكانتونات" "مؤتمر إیجاد یعتبر
التفاوض ھامًا في وشریكًا الكانتونات تأیید حشد في ناجحًا الجسم أصبح ھذا األخیر
من الكانتونات حكومات مؤتمر عزز لقد سواء. حد على المركزیة الحكومة مع
للكانتونات. مشتركة مصالح فیھا المجاالت التي في الكانتونات ولكن ھذه صوت
أساسًا المبني المؤتمر ویعتمد تتعرض لإلنتقاد.  ما غالبًا الھیئة ھذه أن شرعیة إال
التشریعیة المجالس مشاركة بدون الكانتونات، حكومات قادة بین التعاون على
على الكانتونات بین  التعاون مسألة  فإن بالتالي الشعب.  تمثل التي  للكانتونات

الفدرالیة. األجندة ضمن ھامة مسألة تعتبر البرلماني المستوى
بین سیاسیة تسویة بمثابة لیكون عامًا ١٥٠ قبل الفدرالیة الھیكلیة وضع تم لقد
قویة، دولة-أمة أرادوا الذین البروتستانت الرادیكالیین من ومعظمھم التقدمیین،
فدرالیة أي یریدوا لم الذین المحافظین الكاثولیك من غالبیتھم في ھم الذي والقرویین
السویسریة. الھویة وتطویر األمة بناء مفتاح الفدرالیة كانت وبالتالي اإلطالق. على
التناقضات معظم فیھ اختفت حدیث مجتمع إلى سویسرا تطورت الحین ذلك ومنذ
عن مختلفین یكونوا أن یریدون الكانتونات في الناس مازال ذلك، ومع التاریخیة.
عالیة تعتبر من القیم المصیر الكانتونات وحق تقریر استقالل إن بعضھم البعض:
الھیاكل لبعض  الكبیرة العیوب النظر عن  على غض  الناس یساعد مما التقدیر، 
قویة عوائق أصبحت دة والموحِّ الرمزیة السویسریة القیم إن الفدرالیة. واإلجراءات
النظر وجھة من منطقیًا بعضھا قد یكون بالرغم من أن المؤسسي أمام اإلصالح

العقالنیة.


