
بافاریا إلى ھامبورغ من (Länder (وعددھا ستة عشر المكونة ألمانیا وحدات تتمتع
عام الفدرالي اإلصالح مع ازدادت واسعة بصالحیات ساكسوني إلى سارالند ومن
الوالیة، ولكل بخصائص Länder الـ یتمتع األلماني، الفدرالي النظام ففي .٢٠٠٦
وضعھا األساسیة التي المبادئ مع یتماشى أن یجب الذي الدستوري نظامھا منھا
محددة صالحیات (القانون األساسي). یمنح الدستور ١٩٤٩ لعام األلماني الدستور
ومجال الفدرالیة الحكومة إلى حصریة أیضًا صالحیات Länder ویمنح حصریة لـ
عام، كمبدأ الدستور، ینص الحكومة. مستویي بین المشتركة الصالحیات واسع من
“إال ،”Länder الـ یخص أمر ھو وظائفھا وتأدیة الوالیة سلطات "تنفیذ على أن
األمر ھذا ما الذي یعنیھ .(٣٠ (المادة األساسي" القانون بھا یسمح التي الحاالت في

الخارجیة؟ بالعالقات یتعلق فیما
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الخارجیة العالقات مجال في مھیمنًا دورًا الفدرالیة الحكومة الدستور یمنح
في الخارجیة العالقات حول الرئیسي البند معین. دور لھا أیضًا Länder الـ ولكن
من األجنبیة تتم الدول مع على أن “العالقات تنص التي  ٣٢ المادة ھو الدستور
Land الـ استشارة "یجب  Länder للـ دور أیضًا الفدرالیة." وھناك الحكومة خالل
ھذا المناسب." وفي الوقت بھ الخاصة األوضاع على تؤثر أیة معاھدة قبل توقیع
أنھا المعاھدات، إال عقد تملك صالحیة الحكومة الفدرالیة من أن بالرغم أنھ یعني
كما التشاور. خالل االعتبار من بعین األساسیة Land الـ اھتمامات تأخذ أن یجب
بموافقة أجنبیة دول مع عقد معاھدات Länder "تستطیع الـ أن على المادة تنص
مجاالت في التشریع یتمتع بصالحیة Länder الـ كان وذلك إذا الفدرالیة"، الحكومة
روح وجود تعني الدستوریة البنود ھذه إن المعاھدة. تتناولھا التي المحددة السیاسة

الفدرالیة. والحكومة Länder الـ بین المتبادل والتنسیق التعاون

لیندور باتفاق سمي اتفاقًا الفدرالیة مع ،١٩٥٧ عام في ،Länder الـ وقعت
العالقات مجال في عملیًا التعاون طریقة تناول -"Lindauer Agreement"-
العقود نتائج وتشیر  إضافیة. ومؤسساتیة إجرائیة بنود االتفاق تال الخارجیة.
استخدام في نجحا  الجانبین وأن  بنجاح عملت قد البنود  ھذه أن إلى  الماضیة

المالئم. بالشكل وتعاونا الخاصة سلطاتھما

العالقات ضمن فئة Länder بالـ المتعلقة النشاطات ھذه كبیر من جزء یقع
دول ووجود أوروبا، وسط في  ألمانیا لموقع ونظرًا الحدود).  (عبر الخارجیة
بشكل نما قد الحدود العالقات عبر عدد وكثافة  فإن الحدود، جمیع على مجاورة
بین الراین األعلى نھر منطقة ضمن التعاون وھو ذلك على جید ھناك مثال كبیر.
مع الحدود نشاطات واتفاقات عبر مؤخرًا ظھرت وفرنسا وسویسرا. كما ألمانیا
الـ نشاطات من النموذج ھذا یعمل التابعة لھا. والمناطق أوروبا وشرق وسط دول
الحكومة مع مشاكل أیة اختالفات أو إلى اآلن حتى یؤد ولم جید بشكل  Länder

الفدرالیة.

قانونًا الملزمة المعاھدات حول التفاوض على تتوقف ال األجنبیة العالقات أن إال
Länder الـ أن بالذكر الجدیر في مجاالت أخرى. نشیطة Länder الـ أن  ونجد
تلتقي مثًال، الخارجیة. أو األجنبیة  العالقات من المحددة الفئة ھذه في تنشط
أحیانًا  Land للـ التابع التشریعي المجلس أو الحكومة من السیاسیة الشخصیات 
المناسبات ھذه في العامة البیانات نشر یتم كما أجنبیة. دول عن سیاسیین بممثلین
Land الـ یستطیع كما الفدرالیة. والحكومة Land الـ حولھا تختلف قد قضایا حول
في النشاطات تقع ھذه مثل أن إال الخارج. عامة في معلومات مكاتب أن یؤسس



٣١ المــــانیـــا

.Land الـ لحكومة السیاسیة والتصریحات األجنبیة السیاسة بین الرمادیة" "المنطقة
اإلضافیة" الخارجیة “السیاسة وتسمیھا  النشاطات ھذه  الفدرالیة الحكومة تنتقد
الـ رد أن إال  بھ. القیام Länder للـ ومصرح مسموح ھو مما أكثر وتعتبرھا -
Länder الـ وتتداخل بمھام ترتبط "الخارجیة" النشاطات ھو أن ذلك على Länder

الدستوریة. Länder سلطات الـ جزء من والتقلیدیة كما أنھا األصلیة

تھدید أنھا على Länder للـ المستقلة النشاطات ھذه إلى الفدرالیة الحكومة تنظر
سماع إن الدولیة. على الساحة األداء على ألمانیا ولقدرة للسیاسة الخارجیة المتسقة

األخرى، الدول ممثلي یربك قد ألمانیة أصوات عدة
Land أو الـ عن العامة الصادرة البیانات وقد تكون
ألمانیا مصالح إلى مسیئة Länder الـ من مجموعة
ال أنھا من برلین وتشكو الفدرالیة. الحكومة تراھا كما
Länder. وفي الـ من كاملة معلومات تحصل على
في االنخراط على حقھا Länder الـ المقابل، تصر
تتعدى ال نشاطاتھا الخارجیة وتقول أن العالقات في
ترى ال أنھا كما الفدرالیة. الحكومة عمل على نطاق
بین للعالقات سلوكیة" "قواعد على لالتفاق ضرورة

وممارسة التواصل إدارة وستبقى ھذا المجال. في الفدرالیة والحكومة Länder الـ
الطرفین. أمام تحدیًا تمثل التي األمور من القضایا، لبعض بالنسبة الشفافیة،

والحكومة Länder الـ الذي تلعبھ الدور المجال وھي ھذا في خاصة حالة ثمة
سیاسة أن من  الرغم  على إذ األوروبي. باإلتحاد المتعلقة القضایا  في الفدرالیة
تعتبر ال أنھا إال التقلیدي  بالمعنى  خارجیة سیاسة تعتبر  ال األوروبي اإلتحاد
الخمسة السنوات خالل وسریع كبیر بشكل  نما  مجال فھي أیضًا. محلیة قضیة
على الفدرالیة والحكومة  Länder الـ كل من انخرطت فیھ والذي الماضیة عشر
١٩٩٢ عام األساسي) القانون من  (المادة ٢٣ مادة جدیدة  تبني تم لقد سواء.  حد
حقوقًا Länder الـ التعدیل ھذا أعطى ماسترخت. معاھدة یتعلق بتطبیق فیما وذلك
المحلي المستوى على األوروبي قضایا اإلتحاد مع التعامل في  رسمیة للمشاركة
بین مسبقًا  تنسیقًا الحقوق ھذه ممارسة تتطلب األوروبي. اإلتحاد  مستوى وعلى
على األمر ھذا تأثیر كیفیة في یختلفان أنھما إال الفدرالیة، والحكومة Länder الـ
نشاطات إقامة على Länder الـ عملت األلمانیة. المصالح أجل فعالیة العمل من
ومن بروكسل في لھا الرسمي خالل التمثیل من األوروبي باإلتحاد تتعلق مستقلة
الالعب دور على  حصلت أنھا كما  (اللوبي). المباشر  الضغط جماعة  خالل

بروكسل. ساحة على الفعال المشارك

تصر المقابل، وفي
على Länder الـ
في االنخراط في حقھا
الخارجیة العالقات
ال نشاطاتھا أن وتقول
عمل على نطاق تتعدى

الفدرالیة. الحكومة
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األلمانیة، الفدرالیة في اإلصالح حول النقاش أثناء الفدرالیة، الحكومة حاولت
٢٠٠٣، تقلیص بعض حقوق الـ أواخر عام خاصة في الذي تكثف عند إنشاء ھیئة
من تمكنت Länder الـ أن إال االتحاد األوروبي. قضایا مع التعامل في  Länder
النواب علیھا مجلس صادق التي اإلصالح رزمة تعمل لم دورھا: على المحافظة
بأكثریة  ٢٠٠٦ صیف في Bundesrat الشیوخ ومجلس Bundestag الفدرالي 

ھذا المجال. في Länder تقلیص قوة الـ على المطلوبة، الثلثین

العالقات في منخرطین Länder الـ و  الفدرالیة  الحكومة أن نجد ھنا من
یتسق النھج ھذا الجھود. إن تنسیق وفي التعاون في نجحوا أنھم قد كما الخارجیة،
إال التعاونیة". "الفدرالیة فئة ضمن تقع التي األلمانیة للفدرالیة العامة مع الخاصیة
الحاالت الفردیة. عدد من في الجانبین بین وتوترات وجود مشاكل ینفي ال ھذا أن

الجانبین.  أمام التوازن المالئم تحدیًا إیجاد ویبقى


