
الوضع، وھذا المركزیة. الحكومات مسئولیة تقلیدًا، الخارجیة، السیاسة كانت لقد
غالبیة ألن مشكلة أیة عادة یشكل ال  الحكم، من األحادي النظام ذات الدول  في
تتولى التي ھي أنھا أیضًا كما المركزیة الوطنیة ھي من صالحیة الحكومة السلطات
ومسئولیة الدستوریة السلطات فإن الفدرالیة، الدول في أما العامة. السیاسة إدارة
المكونة والوحدات الفدرالیة الحكومة  عادة فیھا تتشارك  العامة السیاسة إدارة
مستوى یكون كل بحیث أشبھ – وما الكانتونات، الوالیات، المقاطعات، – للفدرالیة
أیضًا، ھنا المھمات. ولكن معینة من مجموعة مسئوًال عن ھذه مستویات الحكم من
ألن الدستور بحكم المركزیة الحكومة مسئولیة من تقلیدًا، الخارجیة، السیاسة كانت
جبھة لتقدیم الحاجة بسبب السلطات تقاسم على تتعالى أنھا تعتبر كانت المھمة ھذه

في مقابل الدول األجنبیة. موحدة

أیضًا، لھا  یكن لم الفدرالیة  للدول المكونة الوحدات أن القول  یعني ال  وھذا
في العالقات ھذه وكانت الحدود. عبر الخارجیة العالقات الماضي، دور في في
التعاون عملیة مثل بأمور یتعلق فیما المجاورة الكیانات مع تتضمن التعامل األغلب
في المشاركة وأیضًا والفیضانات، التلوث على السیطرة المواصالت، في مجال
نطاق في أساسًا وتنفذ السیاسة، أدنى من بحد  تتسم أمور كلھا وھذه – الخدمات
في للفدرالیة المكونة  الوحدات  مداخلة وطبیعة نطاق أن  إال محدود. جغرافي
مؤسسات أو دولیة أو منظمات أخرى، سیاسیة مع كیانات سواء الخارجي، المجال
خالل النصف الثاني الدولیة في حجم المعامالت مع التزاید الھائل تنامت قد خاصة
االلكترونیة االتصاالت شبكة تطور إلى جزئیًا  یعود الذي الماضي؛ القرن من
التغیرات ھذه أدت وقد كفاءة. وأكثر سریعة مواصالت شبكة السرعة وتوفر عالیة
عبر بشریة واتصاالت  باستمرار  تتنامى دولیة تجاریة معامالت  إلى بدورھا
الدول من العدید في المكونة الوحدات أن ھو كلھ ھذا نتیجة وكانت الحدود.
لمسئولیاتھا ممارستھا ألن في النشاطات الدولیة أكثر انخراطًا أصبحت الفدرالیة
الخاص بالوالیات الفصل بالعولمة. ویبحث بشكل متزاید متأثرًا الدستوریة أصبح
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أن المتحدة، كما الوالیات في الخارجیة العالقات التطورات على ھذه تأثیر المتحدة
فدرالیة دول في بدرجات مختلفة ولكن أیضًا مماثل نراھا بشكل الدولة ھذه تجربة
تصبح أیضًا لكي المكونة دفعت بالوحدات آخر، قد بمعنى العولمة، أن أخرى. أي

أھمیة. الالعبین األقل تعتبر من كانت وإن المسرح الدولي، على الالعبین من

رد الفعل أن كما الفدرالیة الدول جمیع على واحد تأثیر بالطبع، یكن للعولمة، لم
الذي الخارجیة العالقات نمط إن جمیع ھذه الدول. في متشابھًا یكن لم تجاه العولمة
اختالفًا یختلف وحدتھا، العالقات أن مدى ھذه كما المكونة، الوحدات فیھ انخرطت
عشر االثنا الدول لقد خاضت داخلھا. في وأیضًا، الدول الفدرالیة، بین فیما كبیرًا
كان لھا رئیسیة معینة عوامل أن كما مختلفة. تجارب الكتیب في ھذا التي نعرضھا

الفدرالیة. الدول من وغیرھا ھذه في الخارجیة العالقات على نھج تأثیر

المكونة ھو للوحدات الخارجیة العالقات في فھم یلعب دورًا حاسم عامل ثمة
تكون الذي الحد إن بھذه العالقات. القیام خاللھ من یتم الدستوري الذي المضمون
دساتیر في بوضوح محددة الخارجیة بالعالقات المتعلقة القانونیة الصالحیات فیھ
بالنسبة أیضًا الحال ھو وھذا بین دولة وأخرى، كبیرًا اختالفًا یختلف الدول ھذه
على مثًال، نجد، المكونة. للوحدات رسمیًا تعیینھا یتم التي توفرت، إذا للسلطات،
تحدد حیث وأسترالیا، كندا من  كًال  األنظمة، من الممتد الطیف  ھذا طرفي أحد 
الوحدات ھذه  من لكل الصالحیات حقل المحاكم وقرارات الدستوریة  المواثیق
الھند، تضم أخرى الدستور، في دول ویعین واسع من العمل. بإطار لھا وتسمح
في الخارجیة بالعالقات الخاصة السلطات تام بوضوح أفریقیا وجنوب ومالیزیا،
الخارجیة للعالقات فقط محدودًا  مجاًال توفر الدول وھذه الفدرالیة. الحكومة ید
دوًال الطیف ھذا من  اآلخر الطرف على  نجد  كما  المكونة. للوحدات المتاحة
وألمانیا، األرجنتین، تمامًا، وھي: واضحة الوحدات سلطات ھذه دساتیرھا تعطي
لھا تتمتع التي حیث الصالحیات من تصاعدي في ترتیب وذلك وبلجیكا، وسویسرا

المكونة. الوحدات

حیث من  خاصة أھمیة  وتطبیقھا المعاھدات بإجراء المتعلقة السلطات  تتخذ 
حتى فإنھ بارع، بإیجاز األمر نضع أن  أردنا وإذا  الدستوریة. العوامل  اعتبار
لعقد بالسلطة المطلقة األسد أو بحصة الفدرالیة الحكومة فیھا تتمتع التي الدول في
مسئولیة من غالبًا یكون إلیھا التوصل التي تم االتفاقات ھذه تنفیذ المعاھدات، فإن
الوحدات. القانونیة لھذه للصالحیات تخضع أمور على تؤثر ألنھا المكونة الوحدات
عندما حصافة وتبدي عمًال تحسن الفدرالیة الحكومة أن من الواضح فإنھ وبالتالي،
تطبیق أن طالما الفدرالیات لھذه المكونة الوحدات مصالح االعتبار في تأخذ
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الفدرالیة، الحكومة مع المكونة الوحدات تتعاون لم إذا خطر في یصبح قد االتفاقیات
األجانب. للشركاء أعطیت التي بالتعھدات االلتزام عدم عن ینتج قد ما كل مع

مختلفة أشكاًال الحكم من ھذین المستویین المجال بین ھذا في العالقات إدارة تتخذ
تتمتع حكومة بأن أسترالیا في القانوني التفسیر أتاح مثًال، یثیر الدھشة. حد إلى
لصالحیات الخاضعة المناطق  في حتى المعاھدات لتطبیق بسلطات  الكومنولث
مثل في محاولة لتحاشي وذلك للتشاور ومسارات ھیاكل تم إیجاد مع أنھ الوالیة،
المسئولون ویرى قویًا. نفوذًا الفدرالیة الحكومة فیھ تمارس الذي الوضع ھذا
یتوجب المتحدة، حیث والوالیات وجنوب أفریقیا ألمانیا، مثل دول في التنفیذیون
فیھا الشیوخ مجلس وحیث یضم المعاھدات ھذه مثل التشریعیة إقرار الھیئات على
لكي یأخذوا المؤسسات ھذه بطبیعة تتعلق أسبابًا المكونة، الوحدات مندوبون عن
من كل في وتحتوي الدساتیر المكونة.  الوحدات الحاجة لموافقة ھذه في االعتبار
مع الوحدات المركزیة تشاور الحكومة تتطلب على بنود وبلجیكا ألمانیا، وسویسرا
تمكنت لقد الوحدات. ھذه مصالح على المعاھدات ھذه تؤثر ما بمدى وذلك المكونة،
عملیة عن سینتج  بما التوقع تتیح ومسارات وھیاكل بنى تطویر من الدول  ھذه
سیاسة رسم مختلف قطاعات عبر التشاور ممارسات كندا، وتختلف، في التشاور.
القطاعات، بعض في أصبحت رسمیة غیر باتفاقیات محكومة تكون أنھا كما الدولة،
الوالیات في أما للغایة.  مؤسساتیة ألنماط  خاضعة شيء، كل  من الرغم على
قلقھم عن المراقبون أعرب وقد حد، إال في أدنى تتم التشاور ال عملیة فإن المتحدة،
واألرجنتین الھند، الدولیة. وتعمل البلد بمصالح یلحق األذى قد ھذا الوضع أن من
تصبح والوالیات  المقاطعات فیما للتشاور مسارات تطویر على أفریقیا وجنوب

الخارجیة. العالقات في انخراطًا أكثر

األلماني الدستور ذلك في بما الدساتیر، من فقط محدود عدد سوى یمنح ال
الوحدات وتتمتع المكونة، للوحدات االتفاقیات عقد سلطات والبلجیكي، والسویسري
صالحیاتھا مجاالت في االتفاقیات لعقد السلطات ھذه بأقوى بلجیكا  في المكونة 
مع االتفاقیات توقیع بسلطة الوالیات تتمتع األرجنتین، في وأیضًا الدستوریة. 
واضح، بشكل ممنوحة السلطات ھذه تكون ال حتى عندما ولكن األجنبیة. الدول
شركاء مع من االتفاقیات على العدید بالتوقیع ما تقوم المكونة كثیرًا الوحدات فإن
الشركاء مع الوحدات ھذه تربط أنھا إال معاھدات، تسمى ال ربما والتي دولیین،
ثمة وغیرھا. والثقافیة واالقتصادیة التجاریة العالقات واسع من في مجال الدولیین
من المستویین ھذین قوي بین ھي الحاجة لتعاون الفصول التالیة في تتكرر مالحظة
على أفضل بأكملھ البلد مصالح لخدمة تعمل الخارجیة العالقات أن لضمان الحكم

یكون. ما
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تؤثر التي الوحیدة العناصر بالتأكید لیست والدستوریة القانونیة التدابیر إن
العالقات تسمح الھند، في مثًال، الفدرالیة. الدول في الخارجیة العالقات سیر على
الوطنیة السلطات واعتماد االتحادیة، والحكومة الوالیات بین المعقدة الحزبیة
على الحفاظ أجل من اإلقلیمیین السلطة سماسرة جانب السیاسي من الدعم على 
في مجال العالقات قوي بنفوذ في الوالیات السیاسیین الزعماء لبعض مراكزھم،
أما ھذا المجال. في سلطات الوالیات یمنح الدستور ال أن من الرغم على الخارجیة،
فقط لیس محدودة الخارجیة العالقات في المقاطعات مشاركة فإن جنوب أفریقیا، في
السیاسیة القدرات المؤسساتیة والخبرة توفر بسبب عدم بل أیضًا دستوریة ألسباب
المركزیة الحكومة ھیمنة عملیًا، تؤدي، مالیزیا، وفي المقاطعات. حكومات لدى
مالیزیا وتعبر الخارجیة. العالقات مجال في للوالیات جدي دور أي  إلغاء إلى
العالقات تنفیذ عملیة في  السیاسیة المحلیة العوامل أھمیة عن  التأثیر بالغ بشكل
التطور ھذا، حیث أن على مثاًال أیضًا واسبانیا األرجنتین تعتبر كما الخارجیة.
المكونة للوحدات  أتاح اللیبرالیة الدیمقراطیة إلى المطلق االستبدادي الحكم من
فقد في الھند، قبل. أما من أمامھم مفتوحة تكن لم عالقات خارجیة في تنخرط أن
فیما لیبرالیة أكثر إلى نظام المؤدیة السیاسي في المناخ الجذریة التغیرات وفرت
من للمزید والدافع الفكریة الخارجیة، وفرت المرجعیة االقتصادیة بالسیاسة یتعلق

تدریجیًا. العالقات الخارجیة للوالیات

للوحدات الخارجیة العالقات طبیعة  على تؤثر التي  األخرى العوامل ھي ما
االسترالیة الوالیات إن تأثیر. لھا الجغرافیا أن الواضح من وكثافتھا؟ المكونة
من أكثر المجال  محدودة الدولیة عالقاتھا فإن ولذلك بریة بحدود دولیة تتمتع ال 
العالقات فإن  الھند أما أخرى. فدرالیة دول في المكونة الوحدات من نظیراتھا 
ما تكون حافلة بالمشاكل. كثیرًا واحدة حدود في معھا وبین الدول التي تشترك بینھا
الوالیات أن كما دول تسع مع مشتركة ھادئة بحدود تتمتع المقابل، في ألمانیا، ولكن
لھا المكونة الوحدات مع العالقات من شبكة أقامت قد الدول لھذه المجاورة (الندر)
البنیة المحافظة على ما بین تتراوح في أمور التعاون من أجل اإلقلیمیة حكوماتھا أو

االقتصادیة. التنمیة إلى للمواصالت التحتیة

الدول أن  حیث  السیاسیة العوامل مع اإلقلیمیة المؤثرات أوروبا، في تمتزج،
ألمانیا، بلجیكا،  النمسا، التالیة:  الفصول في الواردة الخمس  الفدرالیة األوروبیة 
في الحال ھي كما األوروبي أو، االتحاد في أعضاء إما ھي و سویسرا اسبانیا،
االتحاد دول  بین  الكثیفة السیاسیة  العالقات إن  معھ. وثیقة عالقة على سویسرا،
الوحدات تدفع األوروبي، االتحاد الرئیسیة للعضویة في المعالم تعتبر أحد والتي
في مثیالتھا ومع  مؤسساتھا مع العالقات من العدید في  االنخراط إلى المكونة



٧ مقـــارنـة تأمـــالت

التكامل .إن  الوطنیة. الحكومات مع العالقات إلى باإلضافة األخرى الوالیات
أیضًا شجع قد (MERCOSUR) الجنوبیة المشتركة السوق دول بین اإلقلیمي
أصبحت وفي الھند، األرجنتین؛ في للمقاطعات الخارجیة العالقات من المزید على
آسیا جنوب دول في حدیثة العھد التكامل مشاریع عدد من في منخرطة المقاطعات
الحوافز كانت لقد الدولیة. روابطھا االقتصادیة زیادة إلى منھم بعدد أدت والتي
اإلقلیمیة لفھم النشاطات حاسمة الثالث، ذات أھمیة المضامین ھذه في االقتصادیة،

المكونة. للوحدات

للوحدات الخارجیة العالقات فھم مكانة مركزیة في تحتل االقتصادیة الحوافز إن
السیاسیین الزعماء سفر  مثل نشاطات العالقات ھذه وتشمل  للفدرالیة. المكونة
وراء والسعي والسیاحة الصادرات  تعزیز أجل من الخارج  إلى والمسئولین
األمریكیة والوالیات بعض المقاطعات الكندیة وقد أقامت األجنبیة. االستثمارات
أیضًا المكونة الوحدات تسعى كما التجاریة. الروابط لتعزیز الخارج في لھا مكاتب
ویمكنھا أیضًا الدولیة. التجاریة المفاوضات في تشارك أن أو استشارتھا أن یتم إلى
اإلجراءات بعض خالل من خارجیة استثمارات على الحصول أجل من تسعى أن
إن ضریبیة. إعفاءات  ومنح التحتیة البنیة تطویر إمكانیة طرح مثل  الداخلیة
إثارة أكثر المحلیة ھي الشركات على الخارجي التنافس تعرقل التي  اإلجراءات
أو الجمركیة الرسوم دفع تتطلب التي تلك غیر حواجز إقامة مثل وذلك للجدل،
المشاریع تدبیر إلى تھدف التي الحكومة وممارسات الحواجز، ھذه على المحافظة

المحلیة. الشركات لصالح

المكونة الوحدات إن حكومات دورًا. تلعب أن أكثر سموًا ألھداف أیضًا ویمكن
الرعایة والتعلیم وتقدیم مثل التربیة العمل السیاسي مجاالت بعض في الخبرة لدیھا
الحكومات الفدرالیة، في العدید من العامة إلیھا مؤسسات الخدمة التي تفتقر الصحیة
بذلك وتقوم نموًا، األقل الدول في مساعدات بمشاریع القیام تتولى فإنھا وبالتالي
بناء شكل أیضًا المساعدات ھذه تتخذ أن ویمكن الفدرالیة. للحكومة كوكیل أحیانًا
في مجال النصح العام وتقدیم القطاع  تدریب موظفي خالل  الحكومة من قدرات

السیاسات المتبعة.

وكاتالونیا كندا، في كیببیك بعض الدول. إن ھامة في والثقافیة اإلثنیة العوامل
بین ھي من في بلجیكا والمناطق والمجتمعات المحلیة في اسبانیا، ومقاطعة الباسك
من أجل فقط لیس سعیھا في وذلك الدولي الصعید على نشاطًا المكونة أكثر الوحدات
الخارج في مجموعات مع روابط أیضًا تخلق لكي ولكن االقتصادیة مصالحھا خدمة
بأي تتمیز ال معظم األحیان، في وھذه النشاطات، إثنیًا.  أو أو لغویًا ثقافیًا بھا ترتبط
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الحدود الدولیة. عبر قویة إنسانیة روابط تشكیل على تساعد أنھا سیاسي حیث دافع
أنھا على تفسیرھا تم أو أھداف انفصالیة، أجل خدمة من تستعمل أحیانًا كانت ولكنھا
الداخلي. الصعید كبیر على موضع خالف وبالتالي أصبحت انفصالیة أھدافًا تخدم
الكیبیكي االنفصالي حكم الحزب الخارجیة لمقاطعة كیبیك تحت العالقات وتعتبر

األعمال. ھذه على مثل تطرفًا Parti ھي المثال األكثر Québecois

مكانتھم السیاسیین یعززون أن حقیقة حولھا للخالف مجال ال التي األمور ومن
مصالح الوحدات عن الخارج في بالدفاع أیضًا یقومون ھم فیما الداخل السیاسیة في
في قیامھم دورًا تلعب الحزبیة قد السیاسیة االعتبارات وأن لنظامھم الفدرالي المكونة
تثیر أنھا قد حتى لو األھمیة قلیلة أمور كلھا ھذه ولكن للخارج. الرحالت ھذه بمثل
إلى تفلت المكشوفة التي السیاسیة التصرفات إن الداخل. بعض االعتراضات في
السیاسیین أن ومن المعروف إشكالیة. أكثر تكون التي الخارجیة ھي السیاسة مجال
أثناء حتى یدلون بتصریحات، الفدرالي النظام في الوحدات المكونة یمثلون الذین
قلق الخارجیة تثیر السیاسة صعید على حساسة قضایا بشأن في الخارج، وجودھم
جزءًا األمریكیة، المتحدة الوالیات في الوالیات، أصبحت وقد الفدرالیة. الحكومة
تعتبره ما األضواء على لتسلیط تسعى  اندفاعًا أكثر  أعمال أو رمزیة أعمال من
القطاع الخاص أو الحكومة جانب من مرفوضة تصرفات المحلیة جماعات الضغط
الخاصة والثقافیة وغیرھا واإلثنیة االقتصادیة أن المصالح كما أجنبیة. دول في
تحددھا كما البلد مصالح مع بالفعل تتعارض قد للفدرالیة المكونة الوحدات بإحدى

الفدرالیة. الحكومة

للوحدات الخارجیة العالقات أن فدرالي ھو ضمان بلد كل التحدي، بالتالي، في
بعضھا مع ال تتضارب الفدرالیة حكومتھم ترسمھا التي الخارجیة والسیاسة المكونة
حضور تطویر في المساھمة یمكنھما الحكومة من المستویین ھذین إن البعض.
تفصیلیًا تملك فھمًا المكونة الوحدات  إن حكومات الخارجي. الصعید  على فعال
على المشاركة في یرغبون الذین ومخاوفھم، الخاص القطاع في الفاعلین لمصالح
التقنیة الخبرة من الكثیر أیضًا تملك كما فعًال، مشاركون ھم أو الدولي الصعید
وأكثر تأثیرًا في أعظم تقدم خبرات أن الحكومات الفدرالیة ذات الصلة. وتستطیع
مكونة وحدة من أكبر واقتصادیًا سیاسیًا نفوذًا وتمارس الدولي المجتمع مع تعاملھا
من التشاور یتطلب تعاونھم إن المكونة. الوحدات من مجموعة حتى أو واحدة
واضحة إلى وبأفكار البقاء على بالقدرة تتمیز البینحكومیة للعالقات مؤسسات خالل
أمر ھو الفعال التعاون إن تسویات. إلى للتوصل االستعداد تتطلب كما كاٍف، حد
النجاح تحقیق أجل من أھمیة أكبر الفعالة تكتسب العالقات الخارجیة عندما حیوي

كبیر. حد إلى المتبادل باالعتماد عالم یتمیز في


