
عمل ألنھ نجاح قصة أنھ طویلة على عقود منذ األلماني النظام الفدرالي إلى ُینظر
على حافظ كما الحرب، بعد فیما ألمانیا شكلت التي المختلفة القطاعات دمج على
الفدرالي النظام لعب كما المتنوعة. األلمانیة والثقافیة واالقتصادیة السیاسیة الھیكلیة
الدیمقراطیة (جمھوریة ألمانیا ألمانیا الشرقي من للجزء الدمج الناجح في ھامًا دورًا
في أوساط الجمھور التسعینات نشأ منذ بعدم الرضا قد شعورًا أن ھناك سابقًا). إال
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١٩ المــــانیـــا

السیاسي. الشلل مصدر ھو  الفدرالي النظام أن البعض یرى  السیاسیة. والنخب
االقتصادي والتشریع السیاسیة التركیبة في لعمل إصالح الجماھیریة المطالب إن
السیاسیة التي لألحزاب المتناقضة التكتیكیة التحركات من في مستنقع عادة تنتھي

اآلخر بشكل فعال. منھا كل یعیق

ھو اإلصالح من نوع أي یواجھ الذي العائق
الذي الفدرالي المجلس بین األغلبیة في االختالف
مباشرة المنتخب التشریعي المجلس عن عبارة ھو
على Länderالـ یمثل الذي الوطني والبرلمان
أن نجد الوطني  البرلمان ففي الفدرالي. المستوى 
تتمتع الفدرالي المجلس في المعارضة أحزاب
١٩٤٨ عام متوقعًا یكن لم  وضع وھو باألغلبیة،
السائد الوضع إال أنھ یمثل الدستور، وضع عندما
مشاكل األغلبیة في یشكل الفرق ال عقود. منذ ثالثة
األغلبیة ألن  العادي التشریع حاالت في خطیرة

في الوطني البرلمان  في  التصویت كسب تستطیع الفدرالي البرلمان  في  الحاكمة
البرلمان فإن التشریع فئات ببعض یتعلق فیما أنھ العادیة. إال التشریعات سن حال
المجلس یكون أن بعد التشریعیة القوانین صنع عملیة وقف یستطیع الوطني
الفدرالیة بین االعتماد المتبادل من تأتي المواجھات ھذه علیھا. وافق قد الفدرالي

فیھا. األعضاء Länder والـ

الفدرالي. للنظام المالیة الھیكلیة في  المشترك  الحكم مجاالت أھم أحد  یتمثل
تعتمد ولكنھا المالیة بالشؤون یتعلق فیما حقیقیة الـLänder باستقاللیة تتمتع ال
أنھ إال الفدرالي. البرلمان یشرعھا والتي الفدرالیة في المتقاسمة الضرائب على 
بھذه التشریعات المتعلقة في الكامل النقض بحق Bundesrat یتمتع الـ بالمقابل

الضرائب.

اإلداري. یتم واإلجراء التنظیم وھو المشترك الحكم في آخر ھام مجال ھناك
الفدرالیة التنفیذیة للسلطة ویكون Land الـ إدارات قبل من التشریعات غالبیة تنفیذ
لھا الحكومة الفدرالیة وحیث أن المباشرة. باإلدارة تتمتع التي فقط بعض الفروع
تنظیم الفدرالي یستطیع المشرع فإن التنفیذ أسالیب على في التأثیر قویة مصلحة
ھو الفدرالي التدخل  ھذا مقابل الثمن أن إال اإلداري. واإلجراء  التنظیم شؤون
الذي Bundesrat قبل من الحاالت في ھذه صنع القوانین الكاملة في المشاركة
Bundestag ال في األغلبیة علیھ توافق الذي القانون یعارض أن یستطیع

مباشرة. المنتخب

الجماھیریة المطالب إن
في إصالح لعمل
السیاسیة التركیبة
االقتصادي والتشریع
مستنقع في عادة  تنتھي
التكتیكیة التحركات من
لألحزاب المتناقضة
كل یعیق التي  السیاسیة 
فعال. بشكل اآلخر منھا



أوتر٢٠ ستیفان

موافقة على تعتمد التشریعات التي في كبیر نمو إلى األدوات أدى استخدام ھذه إن
الظواھر من أصبحت التشریعیة المواجھات أن بالذكر الجدیر .Bundesrat الـ
تم التشریعات التي من بالمائة ٥٠ من أكثر لتشكل التشریعیة الممارسة المعتادة في
النظر وإعادة الظاھرة ھذه على الفدرالي اإلصالح حول الحالي النقاش یركز سنھا.
ھیئة وضع على الكبیرة السیاسیة القوى عملت التشریعیة. السلطات توزیع في
اإلصالح الفدرالي حول مشروع مقترح تشریعیین لتحضیر مجلسین ذات إصالح

التام. الجمود من حالة إلى وصلت قد الھیئة ھذه جھود أن إال

بشكل یطور أن Länder الـ على  كان إذا ما بدراسة  اإلصالح ھیئة قامت
مشكلة حل أجل من الفدرالي التشریع في اإلداري واإلجراء التنظیم معاییر منفرد
التنازل في  Länder الـ یرغب قد بالمقابل، المفرطة. النقض (الفیتو) صالحیات
الجدیر اإلداري. واإلجراء التنظیم تنظم التي بالتشریعات المتعلق حق النقض عن
تحمل وكأنھا أنھ یبدو إال الفكرة ھذه بشدة یعارضون الفدرالیون الوزراء أن بالذكر

بذرة تسویة ما.

األخرى. الفدرالیة األنظمة في مثلھا یوجد  ال مؤسسة Bundesrat الـ یعتبر 
بیسمارك فون أوتو قام التي األولى الفدرالیة الحكومة تاریخي عن موروث وھي
من وتتكون القیصر حكم  تحت  ١٨٧١ و   ١٨٦٧ األعوام  بین فیما بتشكیلھا
الخاص Land الـ في  كمجموعة یصوتون الذین Land الـ حكومات  أعضاء
یعتبر أنھ إال التشریعات مسودة وضع مصیریًا في دورًا Land الـ یلعب بھم. ال
الـ من كل أصر إذا الفدرالي. القرار صنع أثناء صوتًا الوالیات منج في ھامًا
تسویة إیجاد مسألة فإن مختلفة مقترحات على Bundesrat والـ Bundestag
الذي یطلق الجسم المجلسین. ھذا أعضاء من تتكون وساطة خاصة لجنة تنتقل إلى
السیاسیة الشفافیة في سوداء" "حفرة یشكل Vermittlungsausschuss علیھ
Bundesrat والـ Bundestag وأن على كل من الـ سریة تكون مفاوضاتھ ألن
المسئولیة تعتیم على بأكملھ النظام ھذا یعمل ككل. مقترحاتھ یرفضا أو یقبال أن
أو تحكمیة بشكل صفقات یدخلوا في المسئولین السیاسیین على أن السیاسیة ویجبر

روتینیة. وبصورة بآخر

الحكم نظام في والوالیات الفدرالیة بین الفصل فیھ یمكن ال الذي الوقت في
Länder الـ إدارات  تعمل التنفیذي. الحكم  ھیاكل بین الفصل یمكن  التشریعي
صالحیات مجاالت بعض وجود مع الروتینیة الشؤون اإلداریة معظم إدارة على
السنین في التوازن ھذا في تحول ھناك كان لقد الفدرالي. للحكم مباشرة إداریة
االتصاالت مجاالت في الفدرالیة في جدیدة تنظیمیة مؤسسات إیجاد األخیرة بسبب
Länder الـ وتخشى األخرى. والخدمات الطاقة وخدمات البریدیة والخدمات

البعید. المدى على الحكم التنفیذي الحاسم في لدورھا فقدانھا من اآلن
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المتعلقة المخاوف في زیادة إضافیًا عامًال األوروبي في التكامل التطور یعتبر
من المزید تنظیم یتم األوروبیة،  الوحدة قانون نمو فمع الذاتي. الحكم بفقدان
القرار صنع عملیة وفي بروكسل. في  Land سیطرة تحت الواقعة المجاالت
من العدید إن .Länder تمثل التي ھي فقط الفدرالیة الحكومة أن نجد األوروبي
إلى قد أدت على حساب الوالیات الفدرالیة شاركت فیھا الحكومة التي التسویات
استطاعت بالسیاسات األوروبیة. یتعلق فیما Länder قبل من شك قوي ظھور
الفدرالي الدستور في جدیدًا أوروبیًا" "بندًا تدخل أن ١٩٩٤ العام في Länder
ھو اآلن العام االنطباع أن إال األوروبیة. القضایا في مشاركتھا ضمان أجل من
بتأثیر تتمتع ال والمشاركة االستشارة آلیات وأن تعمل ال ھذه الحمایة أشكال أن
في المباشر الضغط سیاسة اتباع إلى حجمًا األكبر Länder الـ وقد عمدت حقیقي.
بالنسبة أما من حیث الحجم والخبرة، تأثیرًا بناء تمثیل لھا أشد وبالتالي بروكسل،

ممكنة. غیر اإلستراتیجیة ھذه فإن الصغیرة المكونة للوالیات


