
كثیرة سویسرا أن حیث  الفدرالیة، بدون لسویسرا وجود ال بأنھ البعض یجادل 
دور یعتبر األساس. ھذا على لسیاساتھا تنظیم دون البقاء من تمنعھا لدرجة التنوع
أصبحت لقد الجدل. لھذا اختبارًا الخارجیة المعاصرة سویسرا عالقات الفدرالیة في
لالتحاد الخارجیة السیاسة  في الكانتونات ومشاركة الخارجیة الكانتونات  سیاسة
الحساسة القضایا من البلدیات بھ تقوم  الذي  الحدود  عبر والتعاون الكونفدرالي
السیاسیین من القضایا ھذه تتطلب أوروبا. في سویسرا باندماج یتعلق فیما خاصة
فیما براغماتیة بطریقة یتعاملوا أن سویسرا في الحكومیة المستویات جمیع على
مكنتا الالتي والتبادلیة المرونة وجود عدم إن الخارجیة. العالقات بممارسة یتعلق
السیاسة الخارجیة أن یعني حتى اآلن للدولة تلبیة االھتمامات المتعددة من الفدرالیة
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إلى الدول من سویسرا كغیرھا تقود أن على العولمة والدولنة قوى عملت لقد
وحول مختلفین، العبین مختلفة، بین مستویات عمقًا وعلى خارجیة أكثر عالقات
من یتوقعون السویسریین وبالرغم من أن المواطنین االھتمامات. من واسع نطاق
االھتمام من أنھم یظھرون القلیل إال في ھذه العالقات الوسیط دور الدولة أن تلعب
یھتمون أنھم ذلك البینحكومي. والنظام الصالحیات تقاسم مثل المفاھیم الفدرالیة في
المواطنون یتوقع الدولة: لسیاسات الحقیقیة والفعالیة الدیمقراطي باألساس أكثر
المستویات على  الخارجیة العالقات من وینتفعوا في یشاركوا أن  السویسریون

الثالثة. الحكومیة

خاللھا من یتم التي المتغیرة الظروف تعتبر
مراجعة عن جزئیًا مسئولة الخارجیة العالقات تنفیذ
ینص .١٩٩٩ عام السویسري الفدرالي الدستور
المتعلق القسم األولى من  الفقرة في الجدید الدستور 
الخارجیة العالقات المجال على "أن ھذا في بالسلطة
أن كما .((١) ٥٤ (المادة فدرالیة" مسألة ھي
الكانتونات اھتمام الوقت نفس في یلحظ الدستور
بالتحدید فنجد  علیھا. وانفتاحھا الخارجیة بالعالقات 
االتحاد على یجب أنھ على تنص (٣) ٥٤ المادة
وأن الكانتونات صالحیات یراعي أن  الكونفدرالي
القرارات اتخاذ في الكانتونات تتطلب مشاركة ٥٥ المادة أن كما مصالحھا. یحمي
ذلك في بما علیھا، تؤثر التي الكونفدرالي لالتحاد الخارجیة بالسیاسة  المتعلقة
للكانتونات تسمح ٥٦ المادة أن  نجد كما األوروبي؛ باالتحاد المتعلقة  القرارات
االلتزام مع منخفض على مستوى األجنبیة مع السلطات عالقاتھا الخاصة بمتابعة
البنود ھذه یتم تطبیق الكونفدرالي. االتحاد ومصالح األخرى الكانتونات بمصالح
المتبادل واالحترام التعاونیة والفدرالیة بالتبعیة المتعلق السویسري التزامًا بالمبدأ

الحكم. ودعم

ھذا مع التجاوب السویسریة للحكومة الثالثة المستویات استطاعت كیف 
وما التأثیرات ھي ما الخارجیة؟ للعالقات الجدید والدستوري السیاسي المضمون

المخاطر؟ ھي

القیام مسئولیة وتحمل بقیادة  الكونفدرالي االتحاد یقوم أن الدستور یفترض
الكبیر احترامھ اآلن حتى  الكونفدرالي  االتحاد أظھر لقد الخارجیة. بالعالقات
من ھامشًا الكانتونات منح لقد الدور. بھذا قیامھ أثناء ومصالحھا الكانتونات لسلطات

المرونة وجود عدم إن
مكنتا الالتي والتبادلیة
تلبیة من الفدرالیة 
المتعددة االھتمامات
یعني اآلن حتى للدولة
الخارجیة السیاسة أن
ستشكل السویسریة
التذمر من مصدرًا

الخطیر.



٥١ ســویســـرا

أعرف الكانتونات أن السلطات األجنبیة من منطلق مع المباشر تعاملھا في الحریة
معھا والتشاور إشراك الكانتونات على االتحاد الكونفدرالي كما عمل بمصالحھا.
على وذلك حفاظًا الدولیة المفاوضات في بالمشاركة الضرورة لھا عند والسماح
الكانتونات انخراط بأن الكونفدرالي االتحاد اعترف كما التعاونیة. الفدرالیة مبدأ
السیاسیة مواقفھ وجودة نوعیة بل وفي الدولیة تنفیذ االتفاقیات  في  یساھم فقط ال
إمكانیة أن بالذكر الجدیر العام. للتصویت المطروحة المقترحات على الموافقة وفي
ترجع إلى ال المجال في ھذا والكانتونات االتحاد الكونفدرالي مشاكل بین ظھور
إن بل مختلفة. بأصوات الموضوع عن نفس تتحدث الحكومة مستویات أن حقیقة
الكونفدرالي لالتحاد الخارجیة السیاسة في للكانتونات المكثفة بالمشاركة السماح
الدولیة، الكافیة للتطورات بالسرعة من االستجابة الكونفدرالي االتحاد بمنع تخاطر

المطلوبة. یستجیبون بالسرعة ال الكانتون في المسئولین طاقم إذا كان خاصة

العمل الدستوریة في صالحیاتھا تستخدم أن جانبھا من الكانتونات حاولت لقد
آخر. مكان أي في الوطنیة تحت الوحدات بین لھا مثیل ال وھي صالحیات الدولي،
خارجیة شؤون في أجنبیة دول مع حدود لھا التي عشر الستة األقالیم شاركت لقد
كما والطاقة والسیاحة. الثقافة مثل مجاالت خارجیة ثانویة” في “سیاسة من خالل
المشاركة من أجل زیادة الكونفدرالي االتحاد على الضغط على الكانتونات عملت
الكانتونات حكومات  مؤتمر وأسست الخارجیة، بالسیاسة المتعلقة القرارات  في
انخراط على یتوقف ھذه الجھود نجاح إن مواقفھا المشتركة. عن للتعبیر (CCG)
الدیمقراطیة الشرعیة حول جدل ھناك العالقة. الكانتونات ذات دوائر في األفراد
یفتقر اإلقلیمیة الحكومات مؤتمر أن الخارجیة، حیث السیاسة في لتدخل الكانتونات
ھذا عنھ. أدى یعرفون الناس من القلیل أن كما بھ، متعلق دستوري وجود نص إلى
رسمیة بنود لوضع ھنالك ضرورة إذا كانت ما تساؤالت حول ظھور الوضع إلى
أشخاص انخراط إلى ضرورة ھناك أن أو الكانتونات حكومات بمؤتمر لالعتراف
كذلك، ما األمر كان وإذا المؤتمر، الكانتون في عمل في التنفیذیین المسئولین غیر

استخدامھا؟ سیتم التي اآللیة ھي

في الحدود عبر خارجیة جھات مع البلدیات بھ تقوم الذي التعاون ساھم
والكومیونات المدن أن كما األجنبیة. والدول سویسرا بین شبكات التعاون تكثیف
من اإلدارات بین ما والسعي األوروبیة االندماج سیاسة في انخرطت السویسریة قد
الیومیة المشاریع من وغیرھا والصرف الصحي مشاریع المواصالت إیجاد أجل
بین المشاریع ھذه بھا تتمتع من الشعبیة التي الرغم وعلى جیرانھم. مع األخرى
Rhine and Lake كونستانس وبحیرة الراین مناطق في خاصة ممثلي البلدیات
الحدود، عبر التعاون جدوى في یشكون زالوا ما المواطنین أن إال Constance
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التي الضریبة ألموال إضاعة یشكل ال التعاون ھذا بأن  إقناعھم یجب وبالتالي
أال تتوقع فكما  صالحیاتھا: تجاوز عدم تراعي أن أیضًا البلدیات على  یدفعونھا.
من جانب بدون سبب الحدود للعرقلة عبر إقامة تعاون أجل تتعرض جھودھا من
المستویات ومصالح تلتزم بقوانین یجب علیھا أن والكانتونات، كذلك الكونفدرالیة

األخرى. الحكومیة

الخارجیة العالقات تنفیذ في العولمة والدولنة تشكالن تحدیان عامان كانت إذا
تحدیًا بالتحدید یشكل األوروبي االتحاد في الدولة اندماج فإن السویسریة، للفدرالیة
المستویات جمیع ومصالح على صالحیات المعقدة تشتمل العالقة  ھذه  إن أیضًا.
وجود إلى تؤدي  قد أنھا  كما متنوعة، وآلیات  مؤسسات مع وتتقاطع  الحكومیة، 
تعاون طریق  في عائقًا  الفدرالیة تصبح بالتالي واضح. بشكل متباعدة  سیاسات 
من یتم التي المتغیرة الظروف تؤدي قد وبالمقابل، غیرھا. أو أوروبا مع سویسرا
لكي سویسرا في الثالث الحكم إلى حث مستویات الخارجیة تنفیذ العالقات خاللھا
واتفاقیات قواعد ھناك تصبح قد الفدرالي. نھجھا في حیلة وأوسع إبداعًا أكثر تكون
تتمتع أنھا الدستور إال بحذافیر ملتزمة غیر بطریقة القضایا نوعھا تعالج فریدة من
آمال عن وتعبیرًا فعالیة أكثر خارجیة سیاسة النتیجة تكون قد العملیة. بالفعالیة

ضعفًا. ال قوًة أكثر سویسري سیاسي مجتمع ظھور إلى یؤدي مما المواطنین؛


