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وملخص استھالل

اهتماما نال قد الفدرالیة السیاسیة المؤسسات تبني أن المراقبین من العدید الحظ
الوقت الحاضر فإنه في وبالفعل الماضي. العقد خالل العالم أنحاء في متزایدا
تتضح العالم، سكان من ٪٤٠ عن یزید ما تضم والتي دولة، ٢٤ نحو یوجد
الذي الرواج لهذا  الممیزة والسمة الفدرالي. لالتحاد األساسیة المعالم فیها
قد الفدرالیة تطبیق فكرة أن هي الحاضر الوقت في في العالم الفدرالیة تشهده

ومبتكرة. جدیدة أشكاال معها وبزغت التنوع أنماطًا شدیدة اتخذت
األنظمة وسیر دراسة نظریة من الفائدة تتراءى الظروف، فقد هذه ظل وفي
وسلبیة. إیجابیة دروس من به تمدنا قد ما لمعرفة العالم أرجاء في الفدرالیة
الفدرالیة لالتحادات الخصائص الهامة هو معاینة الدراسة هذه من الغرض إن
تطبیق في تكمن التي الكثیرة االحتماالت بشأن مداركنا لتوسعة المعاصرة
تحویر هي وتحدیثات تعدیالت  المتضمنة الدراسة وهذه الفدرالیة. المبادئ
“مقارنة عنوان: تحت اإلنجلیزیة  باللغة صدورها سبق التي الثانیة  للطبعة
عام ماكجیل-كویینز جامعة نشر دور عن والصادرة الفدرالیة” بین األنظمة

كندا. في كویینز بجامعة السیاسات دراسات لمعهد ١٩٩٩
اتحادا ١٢ من مؤلفة مجموعة باختیار الدراسة قامت المقارنة، ولغرض
الفئة الفدرالیة. االتحادات فئات من أربع االختیار على معاصرا. ووقع فدرالیا
على تشتمل والتي متقدمة، صناعیة مجتمعات في فدرالیة التحادات األولى
وكندا (١٨٦٧)، ،(١٨٤٨) وسویسرا ،(١٧٨٩) األمریكیة المتحدة الوالیات
الفئة وتتكون .(١٩٤٩) وألمانیا ،(١٩٢٠) والنمسا ،(١٩٠١) واسترالیا
من یحیطهما ما كل من الرغم وعلى آسیا، في فدرالیین إتحادین من الثانیة
اللغات، في الشدیدة التعددیة مع التكیف في بارز سجل لهما أن إال مشاكل،
الثالثة الفئة وتتمثل .(١٩٦٣) ومالیزیا ،(١٩٥٠) الهند واألجناس: والثقافات،
متقدمة: صناعیة مجتمعات في حدیثًا  بزغا ناشئین  فدرالیین إتحادین في
لتطبیق مبتكرة مناهج اعتمدتا واللتان ،(١٩٧٨) وأسبانیا (١٩٩٣) بلجیكا
من حیث وأسبانیا الطائفتین، ذات التدابیر مجال في بلجیكا الفدرالیة: فكرة 
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تتألف فهي الرابعة الفئة أما ذاتیًا. المحكومة مجتمعاتها لتكیف الالتماثل نهج
تشیكوسلوفاكیا وباكستان، للفشل: تعرضا طائفتین ذي إتحادین فدرالیین من

الفدرالیة. االتحادات أمراض على معمقة نظرة نلقي أن لنا ذلك وسیتیح
والمتضمنة: العامة،  القضایا لبعض  الكتاب  من األول الفصل یتعرض
بعالم الخاص وارتباطها الفدرالیة وتاریخ المقارنة، الدراسات وحدود أهمیة
القضایا هویة وتعریف الفدرالیة، بمفهوم المتعلقة المفاهیمیة والقضایا الیوم،

الفدرالیة. االتحادات وسیر بتصمیم الخاصة
تم فدرالي اتحاد ١٢ عن موجزة عامة  نظرة الثاني الفصل ویعرض

الممیزة لكل منهم. السمات وهو یحدد الدراسة، هذه التعرض لهم في
والتنوع الوحدة بین التوازن انعكاس  یعاین كیفیة فإنه الثالث الفصل أما
الدستوریة. للسلطات الداخلي التوزیع على المختلفة الفدرالیة المجتمعات داخل
واالختالفات منهم، لكل والتنفیذیة التشریعیة المسؤولیات عالقة كذلك ویعاین
في حكومیة جهة لكل ونطاق المسؤولیات الموكلة السلطات توزیع نمط في
جداول صورة في قمنا بعرضه بتحلیل ذلك دعمنا المختلفة. وقد الفدرالیات
الفدرالیة، االتحادات بین الشدید للتنوع نموذجا یوضح حیث “أ”، الملحق في

بهم. المسؤولیات الخاصة النمط وتخصیص حیث من
وهذا الفدرالیات. داخل  المالیة الموارد توزیع الرابع على الفصل یركز
داخل المختلفة الحكومیة للجهات یمكن ما یحصر أو یمنح ألنه هام جانب 
التشریعیة والتنفیذیة الموكلة ممارسة المسؤولیات  به في تقوم اتحاد أن كل
المالیة العائدات والنفقات تخصیص بین مقارنة بعقد وقد قمنا دستوریًا. لها
أفقي توازن وجود عدم إلى هذا ویشیر الفدرالیة. االتحادات مختلف في
لتحویالت االحتیاج مدى إلى ویشیر اجتنابه، یتعذر أمر وكأنه بینهم ورأسي
یتم الذي بالنطاق یتعلق فیما  كبیر تنوع ویوجد ذلك.  إلصالح البینحكومیة
مخططات واستخدام المشروطة، وغیر المشروطة التحویالت توظیف به
والمؤسسات اإلجراءات وهو بحثه هام أیضا تم جانب وهناك التكافؤ. تحویالت

تتخذها. التي المختلفة واألنماط المالیة التدابیر تعدیل في بها یستعان التي
من الفدرالیة االتحادات تبنتها التي اإلجراءات الخامس الفصل یعرض
التعاون خالل من التوافقي والتعدیل العامة المرونة من المزید تحقیق أجل
والتنافسیة التعاونیة للفدرالیة النسبیة المزایا أیضا یعرض كما الحكومي.
التعاون تولیفة أن ذلك من وسیتضح الدیمقراطیة. المساءلة على وآثارها

المدى البعید. على طلبًا األكثر هي الحكومي والتنافس
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المكونة الوحدات بین والالتماثل  التماثل موضوع مناقشة تمت  وقد
السیاسي الالتماثل بین ومیزنا  السادس. الفصل في الفدرالي  االتحاد داخل
طرح وتم االتحاد، داخل المكونة الوحدات بین القائم الدستوري والالتماثل
في مناصرته، األقل على أو الدستوري، الالتماثل منهما. لقد أحدث لكل أمثلة
تصبح قد حدودا بوجود مما أوحى مضادة للتماثل، ضغوطا االتحادات بعض
الالتماثلیة ببعض اإلقرار أن غیر الوظیفیة. مختلة الشدیدة الالتماثلیة عندها
للتكیف فعالة أنتج وسیلة الفدرالیة االتحادات عدد من في الهامة الدستوریة
الحكم أجل من والضغوط المصالح  في الكبرى باالختالفات  یختص فیما 

المكونة. الوحدات بین الذاتي
عدد من عضویة أن هي المعاصر عالمنا في بالذكر الجدیرة ومن السمات
الفصل فإن ولذلك فدرالیة أوسع نطاقا. تتم داخل منظمات الفدرالیة االتحادات
التأكید الناتجة عن المستویات المتعددة الفدرالیة األنظمة أهمیة یعرض السابع

المحلیة. الحكومات دور وعلى الفوقیة الفدرالیة المنظمات على المتزاید
فدرالیة اتحادات في المركزیة المركزیة وغیر درجات الثامن الفصل یّقیم
لقیاس محاولتنا في المالزمة المفاهیمیة المشاكل بتحدید وأثناء قیامنا مختلفة.
في الالمركزیة درجة تقییم  إلى سعینا الذاتي، والحكم النسبیة  الالمركزیة

المختلفة. الفدرالیة االتحادات
الفدرالیة للحكومات مقارنة المؤسسات التمثیلیة التاسع الفصل في تم وقد
على القائمة المؤسسات بین االختالف نحو خاصة بصفة االنتباه توجیه مع
التنفیذیة السلطة دمج  على القائمة المؤسسات وبین السلطات،  فصل مبدأ
لتلك فكان مسؤولة.  برلمانیة  تنفیذیة سلطات اعتماد خالل  من والتشریعیة
اإلجراءات وعلى البینحكومیة، للعالقات السمة الخاصة على تأثیر االختالفات
صفة وعلى الفدرالیة، صنع السیاسات صوتا في اإلقلیمیة المصالح منح في

الثانیة. الفدرالیة على دور المجالس وكذلك السیاسیة، أحزابهم
تأكیدها في عامة بصفة تكمن الفدرالیة لالتحادات الخصائصیة المیزة إن
القانونیة السلطة لتحدید باعتبارها المصدر األساسي الدستوریة السیادة على
القضایا من عدد العاشر الفصل یعرض المقاطعة. أو والوالیة للحكومة 
وضعیة والمتضمنة الفدرالیة االتحادات داخل الدساتیر بوضع المتعلقة
المحاكم، ودور القضائیة، المراجعة وعملیات  أعلى، كقانون بها الدساتیر
الدستوریة والشروط الدستوري، ودور صكوك الحقوق، التعدیل وإجراءات

لالنفصال.
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ویتضمن الفدرالیة، االتحادات  أمراض إلى عشر الحادي الفصل ینتقل
الطائفتین، مع ذات باالتحادات الخاصة والمشكلة بها التوتر مصادر فحص
أیضا یستعرض  كما وباكستان. بتشیكوسلوفاكیا لإلخفاقات خاصة إشارة
مقدمًا اإلعالن من  بالرغم بأنه ویشیر االتحادات. تفكك وعواقب عملیات
حدوث عند أنه إال بعد االنفصال، االقتصادیة الصالت استمرار في بالرغبة
الحقة ولفترة عملیًا ُتعني قد االنفصال وقت المثارة المشاعر فإن االنفصال،

كبیر. إلى حد توقعاتها خابت قد االقتصادیة الروابط ممتدة بأن
األساسیة واإلجراءات للقیم  العام  التقبل أهمیة  األخیر  الفصل ویعرض
بالهویات الصریح االعتراف وهي: بفعالیة الفدرالیة األنظمة لسیر المطلوبة
ویؤكد المشتركة. واألهداف باألغراض اإلحساس قوة المتعددة، والوالءات
تطبقها أن الفدرالیة لفكرة یمكن التي المتنوعة السبل من العدید على أیضا
تصاعدیة. براغماتیة تعدیالت وفق السیر وأهمیة معینة، بشروط تفي لكي
عن تتقاعس والتي والتشدد بالصالبة تتصف  التي الفدرالیة االتحادات إن
تصبح المحیطة،  الظروف لتغییر والضروریة األساسیة التعدیالت إجراء
الفدرالیة قیم بین العالقة الفصل هذا یتناول وأخیرًا، والتفكك. للتصدع ُعرضة

اللیبرالیة. والدیمقراطیة

واتس ل. رونالد
٢٠٠٥ األول أكتوبر/تشرین
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ُشكر

كیندي، وماري وباتي كاندیدو، باركین، ألندرو امتناني عن أن أعرب أود
النص. إعداد جاروس، لمعاونتهم في وفالیري

واتس ل. رونالد
٢٠٠٥ األول أكتوبر/تشرین





األول الفصل
مقدمـــــة

الفدرالیة لألنظمة المقارنة الدراسة أهمیة ١ .١

السائدة الحكم في أنماط تحول وسط في الجدید، مطلع القرن مع العالم، یبدو
سیادة فیه عالم تتضاءل إلى السیادة ذات القومیة علیه الدول تغلب عالم من
حالیًا، هناك فدرالي.  دستوري ذات طابع روابط الدول وتتزاید بین الدولة
العالم سكان من ٤٠٪ من أكثر دولة تضم حوالي خمس وعشرون بالتأكید،
أن بالتالي، ویبدو، الفدرالیة. للدولة األساسیة الخصائص منها كل وتعكس
العملیاتیة من وتطبیقاتها الفدرالیة األنظمة في نظریة للنظر حقیقیة قیمة ثمة
منها من االستفادة یمكن التي سواء حد على والسلبیة اإلیجابیة الدروس أجل

الدول. هذه تجارب
الفدرالیة األنظمة بین المقارنة  أن  إلى البدایة،  في  االشارة، من بد وال
تطبیقه یمكن صاٍف فدرالي یوجد نموذج ال أنه ذلك الحذر. شیئًا من تتطلب
من مزیجًا تتضمن التي األساسیة الفكرة فإن ذلك، من وبدًال مكان. كل في
ضمن أخرى ألغراض إقلیمي ذاتي وحكم معینة ألغراض المشترك الحكم
لآلخر خاضعًا هذه الحكم من هیاكل یكون الواحد ال واحد بحیث نظام سیاسي
ومازالت، تعددت، مختلفة. لقد ظروف مع مختلفة لتتالئم بأشكال تطبیقها تم قد
واالقتصادیة االجتماعیة طابع األسس كثیرة: في جوانب  الفدرالیة األنظمة
الفدرالیة األنظمة تشكل التي عدد الوحدات وأهمیتها؛ األنظمة المتعددة لهذه
والوضع المتوفرة الموارد الوحدات؛ حجم في عدمه، أو التماثل، ودرجة
والتنفیذ التشریع  حیث من المسئولیات وتخصیص توزیع الدستوري؛ مدى
طابع الضرائب؛ فرض وسلطات الموارد وتخصیص توزیع واإلنفاق؛
في المناطق/األقالیم جانب من  التأثیر ومدى الفدرالیة  الحكومة مؤسسات
بین التعاون وتسهیل النزاعات حل إجــراءات الفدرالیة؛ السیاسة صنع
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وغیر الرسمیة اإلجراءات وفي البعض؛ بعضها على المعتمدة الحكومات
والتغییر. للتكیف الرسمیة

(من یشاء كیفما  الفدرالیة نماذج  یختار أن بالتالي،  المرء، یستطیع  ال
وجود فإن مؤسسات متشابهة، تطبیق یتم عندما أنه حتى ذلك الرف). على
ویتمثل مختلفة. بصورة تعمل ألن المؤسسات بهذه یؤدي قد مختلفة ظروف
الدستوریة التعدیل إلجراءات العملیاتي التنفیذ في هذا على الكالسیكي المثال
تتطلب الحالتین من كل إن وأسترالیا. سویسرا من كل في المتشابهة الرسمیة
مزدوجة، أغلبیة إلى تحتاج التي الدستوریة التعدیالت إلقرار شعبیًا استفتاء
المكونة الوحدات معظم في وأغلبیة الفدرالیة، الدولة في السكان أغلبیة أي:
رسمیًا دستوریًا تعدیًال ١١٠ من في أكثر الشروط هذه وقد توفرت للفدرالیة.
قدمها التي التعدیالت أرباع (أكثر من ثالث العام ١٨٩١ منذ سویسرا  في
محاولة ٤٢ شهدت أسترالیا أن حین في شعبي)، وخضعت الستفتاء البرلمان

فقط. ٨ منها ونجح ١٩٠١ منذ
مقارنة یكتسب بتحلیالت القیام فإن التحذیرات، هذه تذكر استطعنا وطالما
األنظمة جمیع بین مشتركة بالتأكید، المشاكل، من العدید ثمة حقیقیة. أهمیة
العدید في أن یساعدنا المقارنات یمكن بهذه القیام ولهذا، فإن تقریبًا.  الفدرالیة
في تجاهلها الممكن من التي الخیارات تحدید على تساعدنا قد فهي الطرق. من
بنتائج أوضح بشكل التنبؤ فرصة لنا تتیح أن ویمكنها المقارنات. هذه غیاب
الشبه أوجه تحدید من خالل المقارنات، لهذه ویمكن مقترحة.  معینة ترتیبات
والتي الخاصة بنا في الترتیبات معینة لمالمح االنتباه تلفت أن واالختالف،
المقارنات یمكن لهذه كما المقارنات. هذه غیاب في إغفال أهمیتها الممكن من
نتعلم أن یمكننا سواء؛ بحیث حد على وسلبیة دروسًا إیجابیة تقترح أن أیضًا
ومن فشلها حاالت من نتعلم فدرالیة أخرى بقدر ما أنظمة نجاح من حاالت

لحل المشاكل. استخدمتها التي األسالیب والمسارات

الفدرالیة تاریخ موجز ٢ .١

في ١٧٨٧ المتحدة، التي اعتمدت الوالیات األحیان، من كثیر في تعتبر، بینما
هو الفدرالیة تاریخ أن إال حدیث، فدرالي نظام أول على أنها فدرالیًا، دستورًا

بكثیر. ذلك من أقدم
القبائل بین نشأ  قد فدرالي نظام  أول أن إلى  التاریخیة الوثائق  تشیر
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من أیضًا النموذج هذا سنة.١ ویماثل ٣٢٠٠ أكثر من قبل القدیمة االسرائیلیة
السكان القبائل البدویة وبین بین الكونفدرالیة في التاریخ التحالفات القدم حیث
المدن- بین المبكرة التحالفات كانت وقد الشمالیة. أمیركا في األصلیین
لكي تجمع الصغرى مصممة وآسیا بالیونان الیوم یعرف الدول الهیلینیة فیما
في الطائفیة") "المجتمعات الكومیونة (بمفهوم المشاعیة الدیمقراطیة األنظمة
الجمهوریة كما وضعت التجارة وضمان الدفاع.٢ أجل تعزیز من واحد تكتل
قوة بموجبها روما أصبحت  التماثلي  أساس على قائمة ترتیبات الرومانیة
شركاء في النظام باعتبارها ضعفًا بها المدن األكثر ارتبطت حین في فدرالیة

الفدرالي.٣
الیوم یعرف فیما الذاتي بالحكم تتمتع مدنًا الوسطى العصور وشهدت
شكل على روابط سویسرا في الكانتونات أقامت كما وألمانیا، إیطالیا بشمال
استمرت وقد  والدفاع. التجارة ألغراض فضفاضة كونفدرالیة اتحادات
على ١٨٤٧ ١٢٩١، لغایة العام في تأسست التي في سویسرا، الكونفدرالیة
تأسیس تم عشر، السادس القرن أواخر وفي االنقطاع. فترات الرغم من بعض
خالل المنخفضة/هولندا، األراضي مقاطعات اتحاد مستقلة، كونفدرالیة
واألراضي سویسرا من في كل الكونفدرالیة وقد تأثرت اسبانیا. ضد ثورة
أضفت التي Reformation الدیني اإلصالح بحركة  المنخفضة/هولندا
األولى الكتابات أیضَا الفترة هذه  وشهدت الداخلیة.  االنقسامات على حدة
Politica Methodice في جاء كما  الفدرالیة،  النظریة عن بوضوح
النظریین جانب من جهود من ذلك تبع وما ألثوسیوس، بقلم Digesta
مقدسة. رومانیة المبراطوریة ومتجددة حدیثة لصیغة أرضیة األلمان لتوفیر
نیو في الشمالیة، وخاصة أمریكا في بریطانیة عدة مستوطنات تأسست كما
الدیني االصالح حركة من على ترتیبات فدرالیة نابعة الجدیدة إنغالند/انجلترا

البروتستانتیة.
في كونفدرالیة حدیثًا المستقلة الوالیات أقامت األمریكیة الثورة أثر وعلى
تحولها ١٧٨٩ إلى العام في أدت، فیها النقص جوانب ولكن  .١٧٨١ العام
كما حدیث. فدرالي أول نظام إلى ١٧٨٧ عام فیالدلفیا في مؤتمر على أثر
نظام إلى قصیرة، أهلیة حرب بعد الكونفدرالي، نظامها سویسرا حولت
في حدیثة فدرالیة  دولة ثالث  كندا وأصبحت  .١٨٤٨ العام في  فدرالي
التي كانت ألمانیا شمال فدرالیة توسیع ١٨٧١ العام في وتم العام ١٨٦٧.
فترة وبعد الجنوبیة.  األلمانیة الوالیات لتضم ١٨٦٧ العام في تأسست  قد
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وباإلضافة كاملة. فدرالیة العام ١٩٠١ دولة في أسترالیا أصبحت قصیرة،
التاسع القرن أواخر  في الالتینیة أمریكا جمهوریات بعض تبنت ذلك، إلى
الوالیات لتقلید فدرالیة في محاولة أنظمة فدرالیة القرن العشرین وأوائل عشر

األمریكیة. المتحدة
واسعًا لألنظمة الفدرالیة انتشارًا العشرین القرن الثاني من النصف وشهد
متعددة مجتمعات توحید أجل من الفدرالیة من أخرى أشكال إلى باإلضافة
أنظمة وتأسست أوروبــا. وفي السابقة  المستعمرات  مناطق في اإلثنیات 
سبیل على آسیا، قارة في النجاح، جمیعًا لها یكتب لم فدرالیة، وشبه فدرالیة
،(١٩٤٩) وإندونیسیا ،(١٩٤٨) وبورما ،(١٩٤٥) الصینیة الهند في المثال
ثم و١٩٥٧)، ١٩٤٨) والمالیو  ،(١٩٥٦) والباكستان  ،(١٩٥٠) والهند
اإلمارات في المثال سبیل على األوسط، الشرق وفي (١٩٦٣)؛ مالیزیا 
،(١٩٥١) لیبیا في المثال سبیل على أفریقیا، وفي (١٩٧١)؛ المتحدة العربیة
،(١٩٥٤) ونیجیریا  ،(١٩٥٣) ونیاساالند  ورودیسیا  ،(١٩٥٢) وإثیوبیا
وجزر  ،(١٩٦١) والكامیرون  ،(١٩٦٠) والكونغو  ،(١٩٥٩) ومالي 
جزر المثال في على سبیل الكاریبي، البحر وفي منطقة الكومور (١٩٧٨)؛
أعید أو  تأسست التي الفدرالیة األنظمة وشملت  .(١٩٥٨) الغربیة  الهند
یوغسالفیا من النمسا (١٩٤٥)، كًال والشرقیة الوسطى أوروبا في تأسیسها
البرازیل تبنت كما .(١٩٧٠) وتشیكوسلوفاكیا ،(١٩٤٩) ألمانیا ،(١٩٤٦)
الجنوبیة أمریكا في  (١٩٤٩) واألرجنتین ،(١٩٤٧) وفنزویال  ،(١٩٤٦)

جدیدة. فدرالیة دساتیر
متزایدة واضحًا بصورة بدا الثمانینات، وأواخر ١٩٦٠ ما بین الفترة خالل
وشهد الكثیرون. تخیله الذي السحري العالج لیست الفدرالیة األنظمة أن
الثانیة العالمیة الحرب  أعقاب في نشأت  التي  الفدرالیة التجارب  من العدید
هذه نهائیًا. وتشیر عنها التخلي األنظمة أو هذه تجمید بعض كما تم صعوبات
من معینة أو أشكال الفدرالیة الحلول مالئمة لمدى حدود ثمة أنه إلى التجارب
على قائمة الفدرالیة هذه األنظمة تكون حتى عندما معینة ظروف الفدرالیة في

واألهداف. الدوافع أفضل
الحلول في متجددًا  اهتمامًا ثمة فإن التطورات هذه من الرغم  وعلى
(التي بلجیكا إن الماضي. القرن من التسعینات خالل الفدرالیة السیاسیة
(التي أفریقیا وجنوب العام ١٩٩٣)، في كامًال فدرالیًا لیصبح دستورها حولت
المالمح من  مزیجا یتضمن دستورًا  تعدیالت، مع ،١٩٩٦ العام في أقرت
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المؤقت) وإسبانیا ١٩٩٤ دستور في اساسًا واردة كانت الفدرالیة والوحدویة
إن بالفعل عملیًا، ونتیجة تنفیذ دستور ١٩٧٨، نظامًا فدرالیًا أصبحت (التي
تكون ما وغالبًا أشكال جدیدة باتجاه تتحرك بدأت قد  كانت باالسم) یكن لم
تطورًا أیضًا إیطالیا شهدت كما الفدرالیة. وشبه الفدرالیة األنظمة مبتكرة من
ترتیبات جدیدة المتحدة/بریطانیا المملكة تبنت كما فدرالي. نظام باتجاه تبني
ویلز. كما ومقاطعة وإیرلندا اسكوتلندا من كل في السلطات بغرض تفویض
األوروبي باالتحاد اآلن یعرف الدمج فیما أصبح من المزید نحو التقدم أدى
وكبار السیاسیون القادة یشیر ما الفدرالیة. وكثیرًا باألفكار االهتمام زیادة إلى
إیجابیًا شكًال باعتبارها الفدرالیة إلى الصحافیین بعض وحتى المفكرین 

السیاسي. التنظیم أشكال من متحررًا

الفدرالي للنظام المعاصرة األهمیة ٣ .١

أشكال من منتهیًا عتیقًا شكًال اعتبارها عن یكون ما  أبعد هي الفدرالیة إن
ذلك المعاصر. للعالم مالئمًا یعد ولم عشر التاسع القرن إلى یعود الحكومة
األشخاص عدد  تزاید األخیرة، سنة عشر الخمسة الواقع، وخالل في أنه،
السابع القرن خالل تطور الذي الدولة-األمة مفهوم أن یعتقدون الذین أصبحوا
وسط في یبدو نعیش ما أننا على والحظ المراقبون عتیق. عشر هو مفهوم
السیادة إلى ذات الدولة-األمة عالم من تأخذنا السائدة الحكم أنماط في تحول
الطابع الدول ذات بین المتزایدة والروابط المتضائلة السیادة الدولة ذات عالم
في سیاسیًا سیادة ذات دولة ١٨٠ بین من حالیًا، ویوجد دستوریًا. الفدرالي
من ٪٤٠ أو  السكان من ملیار ٢ حوالي  تضم فدرالیًا  اتحادًا ٢٥ العالم، 
ویعتبر فدرالیة. والیة ٤٨٠ حوالي  على وتحتوي  العالم؛ سكان مجموع
قامت األنظمة األمثلة حیث بین العدید من مثال من مجرد األوروبي االتحاد
وحدة في سیادتها بـ"تجمیع االتحادیة والدول واالتحادات الفردیة، الفدرالیة
من عناصر تضم أصبحت مختلطة تركیبة ضمن تعبیرهم) حد (على واحدة"

والكونفدرالیة. الفدرالیة األنظمة
الدول بین السیادة  تجمیع  نحو الدولي التوجه لهذا األسباب  من عدد ثمة
المواصالت، في الحدیثة التطورات لقد شكلت أوًال، أشكال الفدرالیة. بمختلف
باتجاه ضغوطًا الصناعي والتنظیم  والتكنولوجیا، االجتماعیة،  واالتصاالت
الضغط تولد وقد واحد. آن في صغیرة وأخرى كبیرة سیاسیة تنظیمات
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معظم بین الیوم المشتركة األهداف من الكبیرة السیاسیة التنظیمات باتجاه
معیشة مستوى التقدم، تحقیق في الرغبة وغیر-الغربیة: الغربیة المجتمعات
وتزاید الدولیة، الساحة ضمن  النفوذ االجتماعیة، العدالة باستمرار،  یرتفع
یمكن فترة  في العالمي المستوى على الدول بین المتبادل باالعتماد الوعي
على الجماعي واإلعمار الجماعي الدمار فرصة تتیح أن فیها المتقدمة للتقنیة
بالحكم وتتمتع حجمًا سیاسیة أصغر وحدات الرغبة في نشأت وقد سواء. حد
توفر الفرد وأن استجابة للمواطن أكثر جعل الحكومات في من الرغبة الذاتي
الروابط – البشریة المجموعات  ضمن األولیة الروابط عن التعبیر إمكانیة 
االجتماعیة والممارسات التاریخیة التقالید الدینیة، الروابط والثقافیة، اللغویة
لتقریر وتوقها بهویتها المجموعة إلحساس المتمیز األساس توفر التي –
العالم، مختلف أنحاء في المزدوجة الضغوط لهذه ونظرًا بنفسها.  مصیرها
الفدرالیة، أشكال من شكل في التي بدأت ترى الشعوب من یتزاید العدد فإن
جانب أعمال ذاتیة من مع محددة عامة ألهداف مشتركة حكومة التي تضم
أنها على االقلیمي، تمیزها على الحفاظ بهدف للحكومة المكونة الوحدات
في الجنسیات للواقع متعدد المؤسساتي التركیب یكون من ما بأقرب تسمح

العالم المعاصر. 
االقتصاد أن إدراك هو السابق، البند  وثیق مع بشكل یرتبط وهذا ثانیًا،
اقتصادیة قوى  ذاته بحد أطلق قد متزاید، بشكل عالمیًا طابعًا یتخذ  الذي
حساب على سواء حد على والمحلیة الدولیة الضغوط تقویة إلى تدفع وسیاسیة
إلى االستهالكیة والنزعة االتصاالت العالمیة أدت لقد الدولة-األمة التقلیدیة.
العالم أرجاء مختلف  في وأبعدها القرى أصغر وسط في الرغبات  إیقاظ
وخدمات. وقد أصبحت بضائع من فیه بما العالمیة للسوق للحصول على منفذ
تكون أن في شعوبها رغبات متزاید بشكل تواجه لذلك، نتیجة الحكومات،
آن المحلي في المستوى على ومواطنین عالمي مستوى على شعوبًا مستهلكة
ولهذا، "العولمحلیة."٤ تعبیر التوجه هذا على كورشین توم أطلق وقد واحد.
أصغر أنها على نفس الوقت في تبرهن أصبحت بحد ذاتها الدولة-األمة فإن
التطور وبسبب سواء. حد على وأكبر من ذلك مواطنیها رغبات تلبي أن من
بإمكانها یعد لم القدیمة فإن الدولة-األمة السوق العالمین اقتصاد على الحاصل
المعیشة مستویات مثل المواطنون، یقدرها التي الفوائد من الكثیر توفر أن
غیر للدولة-األمة اآلن الذاتي االكتفاء لقد أصبح العمل. وضمان المرتفعة
في ، تعني كانت إذا جاذبیة الشكلیة أقل السیادة  أصبحت كما للتحقیق قابل
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علیهم تؤثر القرارات التي في على التحكم أقل قدرة الناس لدیها أن الواقع،
عن للغایة بعیدة  الوقت، نفس في الدولة-األمة، كما أصبحت حاسم. بشكل
الدیمقراطي التحكم قادرة على توفیر نوع من  تعد  لم  بحیث  الفرد المواطن
وقد المحددة. وخیاراتهم مواطنیها  لهموم بوضوح  تستجیب وأن المباشر
التفاعل مستویات مختلف خالل ومن اإلطار، هذا ضمن الفدرالیة، وفرت
والعالمیة. المحلیة المواطن رغبات مختلف بین ما للتوسط الحكومیة، سبیًال
اجتماعیة ظروف خلق إلى السوق  اقتصادیات انتشار  أدى لقد ثالثًا،
الظروف هذه وتضم الفدرالیة. لفكرة الدعم تقدیم على تساعد اقتصادیة
القتصاد الالمركزي  بالطابع االعتراف التعاقدیة؛ العالقات على التشدید
األسواق المستهلك؛ بحقوق والوعي النزعة التجاري الذاتي الحكم السوق؛
السلطات بین التحركیة وعلى التجانس، من بدًال التعددیة على تزدهر التي
من لیس أنه وإدراك واحــد؛ آن في والتعاون التنافس وعلى التشریعیة 

البعض. بعضها تنفع لكي البعض بعضها الناس تحب أن الضروري
جدیدة فدرالیة نماذج تولد التكنولوجیا  في التغیرات  أخذت لقد رابعًا،
ال مسطحًا" تراتبیًا "تسلسًال  یتضمن  الذي الصناعي  التنظیم من ومتزایدة
مواقف أدى إلى قد بالتالي وهذا مركزیة. شبكات متفاعلة ال مركزي یشمل

الالمركزي. السیاسي التنظیم نحو إیجابیة أكثر
مبدأ نحو أوروبا، في العام، وخاصة االهتمام من توجیه المزید تم خامسًا،
فقط تتولى أن یجب "علیا" سیاسیة هیئة بأن القائلة الفكرة وهي "التابعیة"،
ذاتها. "األدنى" السیاسیة الهیئات بواسطة تحقیقها یمكن ال التي المهمات
ترجمته إلى في صعوبة هناك المشاكل: بعض على ینطوي المفهوم ولكن هذا
أن ضمنًا ویعني هرمي، على طابع ینطوي بوضوح إنه قانونیة، مصطلحات
تنفیذ سیتم الذي المستوى لتحدید "العلیا" الهیئة بید هو النهایة، في القرار،
مبدأ في الكامنة الالمركزیة الدافعة القوة فإن هذا، ومع خالله. من المهمات
الموجه الفدرالي "النظام بـ أوسع اهتمام على التشجیع في فعالة كانت التابعیة

المواطن." لصالح
الظروف مواجهة في التقلیدیة الفدرالیة األنظمة آخر هو مرونة عامل وثمة
،(١٨٤٨) وسویسرا ،(١٧٨٩) المتحدة الوالیات من كل دساتیر إن المتغیرة.
في عمرًا الدساتیر أطول بین من هي (١٩٠١) وأسترالیا (١٨٦٧) وكندا
الثالث األخیرة، العقود خالل واجهتها التي المشاكل من وعلى الرغم العالم.
آخر، فدرالي نظام ألمانیا، وهي إلى األربع، باإلضافة هذه الفدرالیات إال أن
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عالیة درجة الیوم وتحتل التكیف؛ على والقدرة المرونة من درجة أظهرت قد
في الناس یرغب التي جاذبیة الدول أكثر كونها حیث من الدولي الترتیب في

العیش بها. 
على شعبیة أكثر هي الیوم الفدرالیة الفكرة فإن مجتمعة، األسباب ولهذه
من السیاسیین أن یعني وهذا التاریخ. في مضى وقت أي من الدولي المستوى
مناطق في كثیرون یراها الفوائد التي من رفض یحذروا أن یجب الدول بناة

الفدرالیة. الحلول في أخرى
أن تطبیق هو العالم للفدرالیة في الراهنة الممیزة للشعبیة المالمح أحد إن
أو المركزیة درجة وتختلف األشكال.  من العدید اتخذ  قد الفدرالیة  الفكرة
وطابع المالیة، ترتیباتها تختلف كما تمامًا الفدرالیة، عبر األنظمة الالمركزیة
لتسهیل المؤسساتیة والترتیبات  والتنفیذیة، التشریعیة الفدرالیة  مؤسساتها
الداخلیة، النزاعات للتحكیم في العدلیة والترتیبات الحكومیة،  بین العالقات
والتجدیدات التطورات بین  من وكان الدستوریة.  للتعدیالت  واإلجراءات 
بدرجة متزایدة، مناسبات القبول، في هي حدثت مؤخرًا التي لالهتمام المثیرة
والحكومة األعضاء الوحدات بین ما العالقة  في  التماثل عدم من معینة
من كًال العملیة األمثلة  وتشمل قومیة. الفوق المنظمات أو ذاتها الفدرالیة
اتفاقیة أعقاب في األوروبي  واالتحاد  وإسبانیا، وروسیا، ومالیزیا، بلجیكا،
الفدرالیة األنظمة  تصبح أن في تمثل فقد اآلخر التطور  أما ماستریخت.
قومیة. فوق منظمات أو نطاقًا أوسع فدرالیة ألنظمة مكونة وحدات  نفسها
األوروبي.٥ االتحاد  ضمن  والنمسا بلجیكا، ألمانیا، هو  ذلك على والمثال
الحرة التجارة اتفاقیة في الثالث األعضاء الدول إلى أن أیضًا اإلشارة وتجدر
ذاتها بحد هي والمكسیك المتحدة والوالیات فإن كندا (نافتا)، الشمالیة ألمریكا
ثالث وجود باتجاه النشوء في آخذًا توجهًا هناك فإن وبالتالي، فدرالیة. دوًال
أجل من الفدرالي التنظیم من مستویین) فقط (ولیس مستویات أربع حتى أو
تحقیق أجل من والمحلیة واالقلیمیة والقومیة الفوق قومیة الحوافز استیعاب

المواطن. من خیارات یمكن ما أقصى

بالفدرالیة الخاصة والمباديء المصطلحات تعریف ٤ .١

ویمكننا، من تعریف الفدرالیة. بشأن األكادیمي النقاش من الكثیر جرى لقد
"الفدرالیة"، مصطلحات: ثالثة ممیز بشكل نحدد أن األمور، توضیح أجل
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أساسًا هي "الفدرالیة" الفدرالیة". و"االتحادات الفدرالیة"، السیاسیة "األنظمة
متعدد على نظام حكومي التشجیع إلى ویشیر معیاري ولیس وصفي مصطلح
األقالیم. في الذاتي المشترك والحكم من الحكم عناصر یضم بحیث المستویات
الجمع في المفترضة  والمصداقیة القیمة أساس على المصطلح هذا  ویقوم
والحفاظ علیها الممیزة الهویات استیعاب وعلى والتعددیة، الوحدة بین  ما
كمصطلح الفدرالیة جوهر إن حجمًا. أكبر سیاسي اتحاد ضمن وتعزیزها

واحد. آن في علیهما والمحافظة والالمركزیة الوحدة ترسیخ هو معیاري
مصطلحات هي  الفدرالیة" و"االتحادات الفدرالیة" السیاسیة "األنظمة
المصطلح ویشیر السیاسیة.  األنظمة من معینة أشكال على تنطبق وصفیة
هناك حیث  السیاسیة األنظمة من عریضة فئة إلى فدرالي" سیاسي "نظام
من عناصر من الحكم المشترك تضم وبالتالي (أو أكثر) من الحكم، مستویین
الوحدات في للحكومات اإلقلیمي الذاتي والحكم المشتركة المؤسسات خالل
في للسلطة الواحد المصدر المركزي بعكس الفدرالیة، وذلك للدولة المكونة
من األشكال طیفًا كامًال تضم العریضة الشریحة هذه إن الوحدیة.  األنظمة
األنظمة "أشباه بین ما تتراوح أصناف أي: تحدیدًا، األكثر الالوحدیة
حدد لقد یلیها. وما "الكونفدرالیات"  إلى الفدرالیة" و"األنظمة  الفدرالیة"
االتحادات، محددة: فئات باعتبارها  التالیة الفئات بالفعل،  إلعازار، دانیال
فدرالیة كونفدرالیة، أنظمة فدرالیة،  أنظمة دستوریًا،  المركزیة اتحادات 
الرسمي/ غیر التحالف المشتركة، السیادة المشاركة، الدولة التماثلیة،
كل لتعریف ١ الجدول (انظر المشتركة.٦  الوظیفیة  والسلطات العصبة،
األمثلة من قائمة تضم و٦ ٥ ،٤ ،٣ ،٢ الجداول المصطلحات). هذه من
أنظمة فإن ذلك، إلى  وباإلضافة الفدرالیة.٧ األنظمة ألشكال المعاصرة
داخلها في قد تحتوي الفدرالیة لألنظمة العام التصنیف خارج سیاسیة أخرى
وبناة السیاسیین الزعماء أن ذلك الفدرالیة، الترتیبات بعض على أیضًا
بالبحث مقارنة النظري بالنقاء تتعلق باعتبارات  التزامًا أقل یكونون األمم
هذه االعتبارات لمثل ویمكن للتحقیق. قابلة سیاسیة ترتیبات البراغماتي عن
أخذ الذي االتحاد األوروبي مثل ومبتكرة مختلطة أشكال إلى تقود أن أیضًا
كان أنه من الرغم على الفدرالیة مالمح بعض یتضمن األخیرة في السنوات

صافیًا. كونفدرالیًا ترتیبًا أساسًا
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الفدرالیة السیاسیة األنظمة نطاق : (١) رقم الجدول

Unions المكونةاالتحادات الوحدات فیها تحتفظ بحیث ُمركبة مدنیة كیانات
الحكم هیئات خالل من حصري أو أساسي بشكل بتمامیتها
مزدوجة. ومثال حكم هیاكل من خالل ولیس المشتركة العامة
نحو تنحو أن قبل أیضا وبلجیكا ولبنان. نیوزیلندا ذلك: على
أیضا المركزیون المشرعون عمل (عندما ١٩٩٣ عام الفدرالیة

مجتمعیین). أو كمستشارین إقلیمیین مزدوج بتفویض

االتحادات
دستوریا الالمركزیة

Constitutionally
Decentralized

Unions

فیها ُتناط حیث الشكل ناحیة من أساسیة بصورة مركزیة وهي
وحدات تضم  ولكنها المركزیة الحكومة إلى النهائیة السلطة 
ذاتي وظیفي. أنظر حكم وذات دستوریًا فرعیة حكومیة محمیة

.(٥) رقم المبینة في الجدول األمثلة

الفدرالیة االتحادات
Federations

عامة قویة وحكومة تضم وحدات مكونة مدنیة مركبة، كیانات
الدستور. الشعب إلیها بموجب بها منها سلطات عهد ولكل قویة،
من حیث المواطنین مع المباشر التعامل في صالحیة منها ولكل
أنها كما والضریبیة. واإلداریة التشریعیة السلطات ممارسة
٢٥ نحو حالیًا یوجد المواطنین. بواسطة مباشرا انتخابا تنتخب
لالتحاد األساسیة العالم تنطبق علیهم المعاییر في اتحادا فدرالیا
لم وأسبانیا أفریقیا أن دستوري جنوب من الرغم على الفدرالي،
.(٢) رقم الجدول المبینة في األمثلة أنظر المسمى. هذا یعتمدا

الكونفدرالیة االتحادات
Confederations

حكومة قبل لتشكیل بانضمام كیانات متعددة موجودة من وتكون
الدفاع أو الخارجیة، (للشئون معینة محددة مشتركة ألغراض
على تعتمد المشتركة أن الحكومة غیر اقتصادیة)، ألغراض أو
المكونة، الحكومات عن ممثلین من فتتألف المكونة، الحكومات
واألمثلة فقط. غیر مباشرة ومالیة قاعدة انتخابیة لها یكون ولهذا
– ١٢٩١ من الفترة معظم في سویسرا  ذلك: على التاریخیة
المعاصر، عالمنا وفي .١٧٧٦-٨٩ المتحدة والوالیات ١٨٤٧
رغم األول،  المقام في كونفدرالیا  اتحادا األوربي  االتحاد ُیعد
أنظر الفدرالي. االتحاد مظاهر بعض متزاید بشكل یدمج أنه

أخرى. أمثلة على للتعرف (٣) رقم الجدول
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الفدرالیة التحالفات
Federacies

وحدات أو بوحدة األكبر فیها الوحدة ترتبط سیاسیة تدابیر وهي
الحكم من كبیر  بقدر تحتفظ  األصغر الوحدة أن غیر أصغر، 
األكبر، ویمكن الوحدة حكم  في دور أصغر لها ویكون الذاتي
عالقة متبادلة. وأمثلة ذلك، موافقة عن طریق العالقة فقط حل
الجدول أنظر بالهند. وكشمیر المتحدة، بالوالیات بورتوریكو

أخرى. أمثلة على للتعرف (٤) رقم

الشریكة الدول
Associated states

ألي من یمكن أنه غیر الفدرالیة، التحالفات عالقة تشبه وهي
متفق شروط على بناء جانبها من  العالقة حل فیها الوحدات
ذلك ومثال معاهدة التأسیس. أو وثیقة وثابتة في قبل من علیها
(٤) رقم الجدول أنظر كوك. وجزر نیوزیلندا بین العالقة

أخرى. على أمثلة لإلطالع

سیادة ذات دول
مشتركة

Condominiums

جانب من  مشترك حكم تحت  عملها تزاول  سیاسیة وحدات 
داخلیة ذاتیة سیطرة للسكان ویكون أكثر، أو خارجیتین دولتین
حكم تحت مهامها مارست التي أندورا ذلك على ومثال كبیرة.

.١٢٧٨-١٩٩٣ الفترة خالل وأسبانیا فرنسا من مشترك

Leagues ألغراضالعصبات سیاسیا مستقلة تنظیمیة  وحدات  بین ترابطات هي
من ولیس مشتركة عامة خالل أمانة من عملها وتزاول معینة
جانب من منها االنسحاب ألعضائها ویمكن حكومة،  خالل

.(٦) رقم الجدول األمثلة المبینة في أنظر واحد.

الوظیفیة السلطات
Joint المشتركة

Functional
Authorities

مشتركة بصورة للقیام أكثر أو نظامان یؤسسها وكاالت هي
نسوق ذلك على العدیدة األمثلة ومن معینة. مهام أو مهمة بتنفیذ
غرب شمال في األسماك مصائد منظمة اآلتیة: الثالثة األمثلة
الذریة للطاقة الدولیة  والوكالة   ،(NAFO) األطلسي  المحیط 
هذه أیضا وقد تتخذ .(ILO) الدولیة ومنظمة العمل ،(IAEA)
الحدود تؤسسها عبر المشتركة شكل منظمات السلطات الوظیفیة
التنمیة لغرض والیات مابین كالجمع فرعیة مجاورة، حكومات
أربعة إیطالیا، في مناطق أربعة تضم والتي االقتصادیة
الندر ومقاطعة یوغسالفیتان، وجمهوریتان نمساویة، الندرات
“ریدجیو واتحاد  ،١٩٧٨ في تأسست والتي الغربیة أللمانیا 
السویسري التعاون یشمل الوالیات والذي بین ما بازیلیانسیس”

“بازل”. منطقة في والفرنسي واأللماني
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االتحادات شبھ (شاملة المعاصرة الفدرالیة االتحادات :(٢) رقم الجدول
الفدرالیة*)

(الوحدات المكونة)االسم

األرجنتین مناطق)جمهوریة ٥ فدرالي + مركز + مقاطعة ٢٣)
أسترالیا أقالیمكومنولث إقلیم رئیسي + ٧ والیات + إقلیم + ٦)

إداریة)
االتحادیة النمسا الندر)جمهوریة مقاطعات ٩)

ثقافیة)بلجیكا مجتمعات ٣ + مناطق ٣)
مركز)البوسنة والهرسك (كیانین +

رئیسي)البرازیل فدرالي مركز + والیة ٢٦)
السكانكندا منظمات + أقالیم ٣ + مقاطعات ١٠)

األصلیین)
اإلسالمیة القمر جزر جمهوریة

االتحادیة
جزر) ٣)

مواثیق)إثیوبیا تحكمها مدن ٢ + والیات ٩)
االتحادیة ألمانیا الندر)جمهوریة مقاطعة ١٦)

الهند اتحادیة)جمهوریة أقالیم ٧ + والیة ٢٨)
والیة)مالیزیا ١٣)

المتحدة المكسیكیة فدرالي)الوالیات مركز + والیة ٣١)
الموحدة میكرونیزیا والیات)والیات ٤)
االتحادیة نیجیریا فدرالي)جمهوریة رئیسي إقلیم + والیة ٣٦)

عاصمةجمهوریة باكستان اإلسالمیة + عشائریة بقاع ٦ + مقاطعات ٤)
فدرالیة)

الروسي وفئات متعددة مناالتحاد بین جمهوریات (٨٩ ما
المناطق)

ونیفس كیتس (جزیرتین)سانت
صربیا)صربیا والجبل األسود في الحكم ذاتیة منطقة ٢ + (جمهوریتین

أفریقیا مقاطعات)**جنوب ٩)
الحكم)**أسبانیا ذاتي مجتمع ١٧)

السویسري الكونفدرالي كانتون)االتحاد ٢٦)
المتحدة العربیة إمارات)اإلمارات ٧)

داخليالوالیات المتحدة األمریكیة حكم أقالیم تحالفین + ٣ + والیة ٥٠)
١٣٠ عشیرة + منضمة غیر أقالیم ٣ + محلي

األصلیین) األمریكیین من تابعة محلیة
فنزویال تبعیةجمهوریة ١ مركز + فدرالي + مركز والیة ٢٣)

جزیرة) ٧٢ من یتكون

واألمثلة. التعریف لمعرفة الهجینة” “األنظمة تحت (١) رقم الجدول أنظر *
إال فدرالیان، إتحادان سائدة بصورة یعتبران وأسبانیا أفریقیا جنوب أن من بالرغم **

دستوریهما. في فدرالي” “اتحاد مسمى یعتمدا لم أنهما
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المعاصرة الكونفدرالیة االتحادات بعض :(٣) رقم الجدول

(الوحدات المكونة)االسم
االقتصادي البینالكس دول)اتحاد (عضویة ٣

(كاریكوم) الكاریبیة منتسبین)الجماعة دولة + ٥ أعضاء ١٥ (عضویة
المستقلة الدول دولة)كومنولث ١٢ (عضویة

دولة)االتحاد األوربي ٢٥ (عضویة

السیادة ذات والدول الشریكة والتحالفات الفدرالیة الدول :(٤) رقم الجدول
المشتركة

(الشكل) الفدرالیةاالسم السلطة
فدرالي) (تحالف أالند فنلنداجزر

مشتركة) (سیادة وأسبانیاأندورا فرنسا
فدرالي) (تحالف اآلزور البرتغالجزر

شریكة) (دولة الهندبوتان
شریكة) (دولة كوك نیوزیلنداجزر

فدرالي) (تحالف فارو الدانمركجزر
فدرالي) (تحالف الدانمركجرینالند

المملكة المتحدةجیورنسي (تحالف فدرالي)
فدرالي) (تحالف مان المملكة المتحدةجزیرة

فدرالي) (تحالف كشمیر و الهندجامو
فدرالي) (تحالف المملكة المتحدةجیرسي
شریكة) سویسرالیختنشتاین(دولة

فدرالي) (تحالف مادیرا البرتغالجزر
فرنساموناكو (دولة شریكة)

شریكة) (دولة الهولندیة هولندااألنتیل
شریكة) (دولة نیو نیوزیلنداجزیرة

(تحالف فدرالي) المتحدةماریانا الشمالیة الوالیات
فدرالي) (تحالف ریكو المتحدةبورتو الوالیات

شریكة) (دولة مارینو ایطالیاسان
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الفدرالیة بعض مظاھر تحمل مركزیة اتحادات ال :(٥) رقم الجدول

المكونة)االسم الوحدات (عدد

(جزیرتین)أنتیجوا وبربودا
(مقاطعات ١٠)الكامیرون

٤ ٢٢)جمهوریة الصین الشعبیة + حكم ذاتي مناطق ٥ +  مقاطعة
+ كونج” “هونج خاصة إداریة منطقة +  بلدیات
دیسمبر/ في خاصة ثانیة “ماكو” إداریة منطقة

١٩٩٩ األول  (كانون
مندوبیات ٢٣)كولومبیا ٣ + إدارات ٤ + إداري (قسم

فیجي عرقیین) جزر مجتمعین تمثل جماعیة (رابطة
(منطقة ٢١)فرنسا

(مناطق ١٠)غانا
الحكم)جورجیا ذاتیتان (منطقتان

(مقاطعة ٢٧)إندونیسیا
(منطقة ٢٢)إیطالیا
(منطقة ٤٧)الیابان

(والیات ، ٧ قطاعات ٧)میانمار/بورما
(منطقة ١٤)نامیبیا
شریكة ١١)هولندا والیة + (مقاطعة

الجدیدة غینیا رئیسي ١٩)بابوا مركز + (مقاطعة
وراء)البرتغال ما الحكم ذاتیتین منطقتین ذات والیة

(البحار
سلیمان (مراكز ٤)جزر

إدارة فدرالیة ٦)السودان + مقاطعة (مناطق
(مقاطعة ٢١)السوید
مكونة ٢)تنزانیا (وحدة

العظمى لبریطانیا المتحدة  المملكة
وأیرلندا الشمالیة

ذاتي ٤) حكم جزر ٥ + (دول

+ ٢٤)أوكرانیا [قریمیا] الحكم ذاتیة جمهوریة  مقاطعة،
(منطقتان حضریتان

دستوریًا)فانواتو إقلیمیة (جزر
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منالتنظیماتالفدرالیة

رقم(٦):أمثلةلمجموعة متنوعة
الجدول

المركزي
اتحاد

D
ecentralized

U
nion

اتحادفدرالي*
Federation

اتحادكونفدرالي
C

onfederation
ففدرالي

تحال
Federacy

شریكة
دول

 A
ssociated 

Statehood

سیادةمشتركة
C

ondom
inium

صبة
ع

League
أنتیجوا وبربودا

األرجنتین
الجماعةالكاریبیة

– جزرالفروي
الدانمرك

فرنسا-موناكو
و أسبانیا

– فرنسا
أندورا

(١٢٧٨-١٩٩٣)
الجامعة العربیة

الكامیرون
استرالیا

ثالدولالمستقلة
كومنول

فنلندا- جزرأالند
الهند – بوتان

شرق
ب

رابطةأمم جنو
آسیا(أسیان)

صین
ال

النمسا
االتحاداألوربي

جرینلند- الدانمرك
سانمارینو

–
ایطالیا

جمعیةالبلطیق
كولومبیا

بلجیكا
الهند - كشمیر

هولندا –أنتل هولندا
ثاألمم

رابطةكومنول
ایطالیا

البوسنة والهرسك
البرتغال-آزور

جزركوك
نیوزیلندا –

ف شمال
منظمة حل

األطلسي(ناتو)
الیابان

البرازیل
البرتغال -مادیرا

جزرنیو
نیوزیلندا –

سبلدانالشمال
مجل

األوروبي
هولندا

كندا
جزیرة

المملكةالمتحدة-
جورینسي

سویسرا-لیختنشتاین
ب آسیا

رابطة جنو
للتعاوناإلقلیمي(سارك)

بابوا/ غینیا الجدیدة
جزرالقمر

جیرسي
المملكة المتحدة -

سلیمان
جزر

إثیوبیا
المملكةالمتحدة-مان

السودان
ألمانیا

ت المتحدة
الوالیا

-ماریاناالشمالیة
السوید

الهند
ت المتحدة -بورتو

الوالیا
ریكو

تنزانیا
مالیزیا

أوكرانیا
المكسیك

المملكة المتحدة
میكرونیزیا

فانواتو
نیجیریا
باكستان
روسیا

بأفریقیا
جنو

س
ونیف

س
تكیت

سان
صربیا والجبل األسود

أسبانیا
سویسرا

ت العربیة
اإلمارا
المتحدة

تالمتحدة
الوالیا

فنزویال
“األنظمةالهجینة”

ت
رقم(١)تح

حسبما وردتعریفهافي الجدول
تالفدرالیة

شبهاالتحادا
*یشمل
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السیاسیة لألنظمة الواسعة الشریحة ضمن الفدرالیة، األنظمة تقدم
االقلیمیة الوحدات وال الفدرالیة الوحدات فیه تكون ال محددًا صنفًا الفدرالیة،
یتمتع بسلطات منها كال أن أي البعض، لبعضها للفدرالیة خاضعة المكونة
وكًال الحكومة، من آخر مستوى أي من ولیس الدستور من مستمدة سیادیة
سلطاته ممارسة مجال في مواطنیه مباشرة مع التعامل بصالحیة یتمتع منها
قبل من مباشرة انتخابه یتم منها وكًال  والضرائبیة والتنفیذیة التشریعیة

ذلك. مثاًال معاصرًا على ٢٥ یحدد ٢ الجدول مواطنیه.
محددًا شكًال باعتبارها للفدرالیات إجماًال، العامة، البنیویة الخصائص إن

یلي: ما الفدرالیة هي األنظمة السیاسیة من

مواطنیه؛  مباشرة على سلطاته منهما كل الحكم یمارس من • مستویان
وتخصیص والتنفیذیة  التشریعیة للسلطات رسمي دستوري توزیع  •
من مساحات مع ضمان الحكم من المستویین بین هذین الدخل موارد

منهما؛ لكل الحقیقي الذاتي الحكم
آرائهم عن للتعبیر األقالیم من  المعتمدین للممثلین  احتیاطیة  تدابیر •
متوفرًا هذا یكون ما وغالبًا الفدرالیة، السیاسة صنع مؤسسات ضمن

الفدرالي الثاني؛ للمجلس الخاصة خالل الصیغة من
واحد طرف من یمكن تعدیله وال علیا بسیادة یتمتع مكتوب دستور •

المكونة للفدرالیة؛ كبیر من الوحدات عدد إلى موافقة ویحتاج
لالستفتاءات احتیاطیة تدابیر أو محاكم شكل (على تحكیمیة هیئة •

الحكومات؛ بین النزاعات بشأن للقرار الشعبیة)
تلك المجاالت في الحكومات بین التعاون لتسهیل مسارات ومؤسسات •

حتمًا. تتداخل أنها أو الحكومیة مشتركة المسئولیات تكون حیث

تمایز هام هناك أوًال، مالحظتها. یجب التي الهامة النقاط عدد من هناك
السیاسیة العملیة الممارسة أدت لقد العملي. والواقع الدستوري الشكل بین ما
الدساتیر. بها التي تعمل إلى تغییر الطریقة األنظمة السیاسیة من العدید في
یتضمن فدرالي شبه األصلي الدستور كان المثال، سبیل والهند، على كندا ففي
باألنظمة الواحدیة. خاصة میزة تعتبر التي الغالبة المركزیة السلطات بعض
على تعدیلها تم كندا؛ وفي الهند في االستعمال قید تعد لم السلطات هذه إال أن
الواقع فإن وفي كلتا الحالتین وبالتالي، مازالت موضع تطبیق، أنها من الرغم
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متمیزة أمثلة وهناك الكاملة. الفدرالیة إلى أقرب السلطات هذه یجعل العملیاتي
في سویسرا، نجدها الواقع العملیاتي الذي یتركه للتأثیر خاص أیضًا بشكل
الفدرالیة األنظمة نفهم لكي الضروري، من فإنه ولهذا، وبلجیكا. وروسیا
الدستوریة قوانینها ندرس أن خاص، بشكل الحاكمة والفدرالیات عام بشكل

العامالن.  هذان یتفاعل وكیف واحد آن في وسیاساتها
أو الفدرالي السیاسي للنظام البنیوي الطابع معرفة أن حین وفي ثانیًا،
لطابعها فهم على الحصول أجل من ضروري  أمر هو الحاكمة الفدرالیة
من القدر نفس على أمر هو منها ألي السیاسیة طبیعة المسارات فإن الخاص،
قوي استعداد مسبق الفدرالیة للمسارات الهامة الخصائص األهمیة. وتضم
في المواطنین جانب من الطوعیة الموافقة تفترض أنها حیث للدیمقراطیة
من یتم التعبیر عنه باعتبارها مبدءًا والالمركزیة للفدرالیة، المكونة الوحدات
مفتوحة ومقایضات سیاسیة السیاسي، القرار صنع من مراكز العدید خالل
الوصول یتم بواسطتها التي للطریقة األساسیة المالمح من باعتبارها وعلنیة
إمكانیة أجل تجنب والموازنة من المراقبة القرارات، وتطبیق عملیات إلى
من مستوى أن كل حیث الدستوري للمفهوم واحترام السلطة السیاسیة، تمركز

الدستور. یستمد سلطاته من الحكم
أو وطنیة إقلیمیة أو تحالفیة الفدرالیة المسارات الممكن أن تكون من ثالثًا،
وحدات تضم أنظمة فدرالیة على األمثلة بعض وجود من الرغم وعلى كلیهما.
الجالیات البلجیكیة، هو هنا األبرز والمثال الدستور، بها یعترف إقلیمیة غیر
األنماط أكثر هو اإلقلیمیة الوحدات بین فیما للسلطة أن التوزیع الدستوري إال
السلطات توزیع ویتم الفدرالیة. األنظمة بین من اإلطالق  على شیوعًا
المجموعة بین ما  بالتساوي الفدرالیة، األنظمة من العدید في الدستوریة،
وجود إلى االنتباه یجدر األنظمة، ولكن لهذه المكونة الوحدات من األساسیة
األطراف بین العالقة الفدرالیة، في األنظمة بعض الالتماثل، لدى من شيء
ویتم وروسیا)، إسبانیا، الهند، مالیزیا، كندا، (مثًال، للفدرالیة المكونة الرئیسیة
في فئتین للفدرالیة المكونة الرئیسیة الوحدات تصنیف بعض الفدرالیات في
"أقالیم تسمى فئات منها العدید في وتوجد وروسیا)، مالیزیا أكثر (مثال، أو
أقل بحد تتمتع بأنها للفدرالیة المكونة الرئیسیة الوحدات عن تتمیز مناطق" أو
أو أقالیم تضم التي الفدرالیة األنظمة تلك الجدول ٢ (یظهر الذاتي من الحكم

مناطق.)
إحدى مختلفة. طرق بعدة الفدرالیة األنظمة تتكون الممكن أن من رابعًا،
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المتحدة الوالیات وتقدم منفصلة.  سابقًا وحدات كانت تجمع هي الطرق هذه
أدت وقد ذلك. على كالسیكیة نماذج وأسترالیا سویسرا، و األمریكیة،
ضرورة على التشدید إلى األمثلة هذه لدى األولى المراحل في التجمع عملیة
النمط أما المكونة للفدرالیة. للوحدات الذاتي من الحكم كبیر بعنصر االحتفاظ
األطراف لصالح المركزیة السلطة عن التنازل خالل من یتكون الثاني فإنه
وألمانیا بلجیكا، تقدمها النمط األمثلة على هذا سابق. واحدي سیاسي نظام في
في األقل على النمط، هذا كان وقد وإسبانیا. ونیجیریا، الثالث)، الرایخ (بعد
الفدرالیة. السلطات على أكبر نسبیًا إلى تشدید عادة یؤدي األولیة، المرحلة
المثالین والهند كندا وتعتبر المسارین،  هذین  من مزیج هو الثالث النمط
التنازل الكندیة الفدرالیة تكوین عملیة تضمنت فقد النمط. هذا على الرئیسیین
مقاطعة هي منفردة واحدة مقاطعة  سابقًا كان فیما  المركزیة السلطة عن
مستعمرتین وإضافة وكیبیك)، (أونتاریو جدیدتین مقاطعتین لتكوین كندا
مقاطعتین باعتبارهما سكوشا) ونوفا برونزویك (نیو سابقًا منفصلتین كانتا
دستور طریق عن تأسس كان الذي الهند اتحاد وضم الجدیدة. الفدرالیة في
إلى مقاطعات باإلضافة في السابق السلطة لوالیات كانت عن ١٩٥٠تنازل
الجدیدة. الفدرالیة إلى أمراء ویحكمها سابقًا منفصلة كانت والیات ضم
األنظمة تشكیل تم بواسطتها التي المختلفة المسارات األمثلة هذه وتوضح
الفدرالیة طابع  على تأثیر  المختلفة السبل لهذه كان ما وكثیرًا  الفدرالیة. 
في هو جمیعًا األنظمة لهذه المشترك األمر  ولكن المسار، هذا عن الناتجة
كل الحكم، المختلفة من المراتب فیه تستمد مركب سیاسي تأسیس كیان النهایة

الحكم. أخرى من مرتبة بدًال من أعلى دستور من سلطتها بذاته،

الفدرالیة والحكومات والدساتیر المجتمعات، ٥ .١

بین ما التمییز المهم من یكون الفدرالیة، األنظمة بمقارنة نقوم عندما
التي والمصالح الحوافز إن الفدرالیة. والحكومات والدساتیر المجتمعات،
والعمل المشترك السیاسیة التعددیة أجل من المجتمع ضمن إلى ضغوط تؤدي
والممارسة والمسارات والتشغیل القانونیة، الدستوریة والتركیبة واحد، آن في
وال الفدرالیة. األنظمة تشغیل في هامة مجاالت كلها هي للحكومات العملیة
بین ما التفاعل دراسة خالل إال من الفدرالیة األنظمة طبیعة نفهم أن یمكننا

الكامل. بشكلها المجاالت هذه
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السیاسیة القوى بتحلیل أقل بصورة تهتم السیاسیة الدراسات كانت عندما
أكثر وبصورة واإلداري السیاسي السلوك بتحلیل أو المجتمع داخل في
یتفحصون الذین المؤلفون كان القانونیة، و الدستوریة التركیبات بدراسة
التي القانونیة األطر أساسي على بشكل التركیز یمیلون إلى الفدرالیة األنظمة
الوالیات أو المقاطعات حكومات أو الفدرالیة الحكومات كانت خاللها من
طالب أدرك الماضي، القرن من الخمسینات ومنذ ولكن، نشاطاتها. تمارس
كاٍف بشكل تشرح لن  للدساتیر  قانونیة دراسة مجرد أن  السیاسیة  العلوم
العملیة الممارسات بل بالفعل، إن األنظمة الفدرالیة. داخل األنماط السیاسیة
الضغوط على وكرد الفدرالیة، األنظمة ضمن الفعلي للحكومات والتشغیل
بالغ األهمیة، وبشكل األحیان، كثیر من تحولت في قد واالجتماعیة، السیاسیة

المكتوبة. الرسمیة المحددة في الوثائق القانونیة العالقات عن
النصف في الفدرالیة األنظمة عن یكتبون الذین الدارسون أصبح  لقد
وراء الكامنة القوى االجتماعیة بأهمیة وعي العشرین على القرن من الثاني
الریادي كتابه یعتبر ما كثیرًا الذي وییر، سي. ك. وحتى الفدرالیة. األنظمة
،(١٩٤٦) الفدرالیة الحكومة بعنوان، الفدرالیة لألنظمة المقارنة الدراسة في
عن "بعض الشروط فصًال مؤلفه قد ضّمن المؤسساتي، الخط یتبع أنه على
بعض في كان  والذي الفدرالیة" الحكومة في توفرها یجب التي المسبقة 
دبلیو.س.لیفینجستون، وذهب الفدرالیة.٨ لألنظمة اجتماعیة دراسة النواحي
دالة هي الفدرالیة االقتراح بأن األنظمة حد إلى ،١٩٥٦ العام في كتاباته في

لمجتمعاتها ولیست لدساتیرها:
ظالل في لیس عنها، البحث یجب للفدرالیة الجوهریة الطبیعة إن
االقتصادیة، – القوى في  بل والدستوریة، القانونیة  المصطلحات
الخارجیة األشكال جعلت التي – والثقافیة والسیاسیة، واالجتماعیة،
نفسه المجتمع في یكمن الفدرالیة جوهر إن ... ضروریًا أمرًا للفدرالیة
هي الفدرالیة الحكومة إن المؤسساتیة.  أو الدستوریة  البنیة في ولیس

وحمایتها.٩ الفدرالیة للمجتمع المزایا خاللها بلورة من یتم وسیلة

الفدرالیة السیاسیة المؤسسات في تشكیل االجتماعیة القوى أهمیة ضوء وعلى
هذه ألهمیة الدراسة هذه متكررة في ترد اإلشارة بصورة وتشغیلها، سوف

وتأثیرها. القوى
شكلت مجرد األدوات التي هي الفدرالیة المؤسسات القائل بأن ولكن الرأي
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العالقات تبسیط في ویبالغ جانب واحد من أیضًا رأي هو الفدرالیة، المجتمعات
للتحلیالت هامًا یعتبر تصحیحًا الوقت نفس في مع أنه كبیر، حد إلى السببیة
ودونالد كیرنز أالن مثل أشار مؤلفون وكما البحتة.  والقانونیة المؤسساتیة
نفسها بتشكیل هي تقوم تكوینها، بمجرد والمؤسسات، الدساتیر سمایلي، فإن
شكلت وسویسرا المتحدة الوالیات في فمثًال، طاقاتها.١٠ وتوجيه المجتمعات
و١٨٤٨ نقطة ١٧٨٩ الفدرالیة في باألنظمة الكونفدرالیة البنى استبدال عملیة
من بین الضغوط الفعال السیاسي التوفیق من للمزید أتاحت الفرصة تحول

المجتمعات. هذه داخل والوحدة التعددیة أجل
ومؤسساته  الفدرالي، بین المجتمع بأن العالقات السببیة االعتراف ویجب
ویمكن ودینامیكیة. معقدة أمور هي السیاسیة ومساراته وسلوكه السیاسیة،
ومساراته مؤسساته في معینًا تعبیرًا  تفرض  أن المجتمع داخل للضغوط
تصبح أن بمجرد والمسارات، المؤسسات هذه ولكن السیاسي، وسلوكه
سوف التي القنوات تحدید خالل من المجتمع بتشكیل بدورها تقوم قائمة،
فإن وبالتالي، السیاسیة.  والنشاطات االجتماعیة الضغوط هذه عبرها تتدفق
بل جامدة عالقة لیست السیاسیة ومؤسساته ودستوره المجتمع، العالقات بین
سنجریها المقارنة التي في بالتالي، نهتم، وسوف متواصًال. تفاعًال تتضمن
الفوقیة البنى بعض تمارسه الذي بالتأثیر وتصمیمها، الفدرالیة األنظمة بین
على الوالءات لها التابعة السیاسیة والممارسات والمسارات السیاسیة الفدرالیة
االجتماعیة القوى من عدد فقط بتأثیر والتعددیة االجتماعیة، ولیس والمشاعر
إن هذا التفاعل فیما بعد. وتشغیلها وتصمیمها تبني بنى دستوریة فدرالیة على
الفعلیة والنشاطات والممارسات المكتوبة والدساتیر االجتماعیة األسس بین
لطبیعة فهم على خالله العثور الذي یمكن من هو الحكومات بها تقوم التي
األنظمة مقارنة  عند بالتالي، ویجب وفعالیتها. الفدرالیة السیاسیة األنظمة 
مدى فقط لیس  االعتبار في نأخذ أن وتقییمها، المختلفة الفدرالیة السیاسیة
للقوى المعین التوازن  ذلك  تعكس أن في نظام كل  داخل المؤسسات  نجاح
هذه تستطیع حد أي إلى أیضًا بل  المجتمع، ذلك  في والسیاسیة االجتماعیة
الوحدة بین المتسق الترابط على وتؤثر توجه أن تأسیسها، بمجرد المؤسسات،

المجتمع. ذلك داخل والتعددیة
التي الطریقة خالل من واضحًا یبدو العوامل هذه جمیع بین التفاعل إن
فدرالیة بدساتیر بدأ الذي فالبعض، المختلفة. الفدرالیة األنظمة فیها تطورت
اندماجًا أكثر الوقت لیصبح مع تطور قد كبیر إلى حد طابع المركزي ذات
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المثالین وأسترالیا األمریكیة المتحدة الوالیات وتعتبر نسبیًا. ومركزیة 
مركزیة أكثر بدساتیر بدأ الذي اآلخر، والبعض النوع. هذا على التقلیدیین
كندا وتعتبر المركزیة.  أكثر الوقت مع أصبحت فدرالیة شبه دساتیر حتى أو
توضح أیضًا واسبانیا وبلجیكا، الهند، ولكن النوع، هذا على التقلیدي المثال
إلى سابقًا  الوحدیة السیاسیة األنظمة عمدت بعض كما النموذج.  هذا كلها
فدرالیة مؤسسات بتبنیها وذلك الداخلیة الضغوط نتیجة تصبح المركزیة أن
أفریقیا، والمملكة وجنوب اسبانیا، في تتوفر ذلك على كلیًا. واألمثلة أو جزئیًا
هو الحاالت هذه في جمیع نمط التطور كان وقد (بریطانیا)، وإیطالیا.  المتحدة

السیاسیة. والمؤسسات االجتماعیة للقوى المتبادل التفاعل نتیجة
المبذول الجهد وهي األمثلة هذه  جمیع في  نجدها مهیمنة مسألة ثمة
تكون وحیثما والتعددیة. من أجل الوحدة الضغوط بین توازن على للتشجیع
وحدة لفرض الجهد بذل مجرد فإن الجذور، عمیقة المجتمع داخل التعددیة
سلبیًا تأثیرًا له أن یثبت غالبًا ما فإنه على العكس بل ینجح، ما نادرًا سیاسیة
،١٨٦٧ العام قبل المبكرة، كندا تجربة وتقدم االنشقاق. إلى ویؤدي معاكسًا
االتحاد في  حداثة األكثر التجربة مع أیضًا الحال هو كما لذلك، توضیحًا
وفي المقابل، (بریطانیا). المتحدة المملكة وأیضًا السوفیاتي وتشیكوسلوفاكیا
للمجموعات باألمان أكبر إحساس توفیر خالل من بالتعددیة، االعتراف فإن
كما التوتر، حدة من التخفیف إلى األحیان معظم في أدى المختلفة، قد الداخلیة
الحكم من المزید ولكن وإسبانیا. الهند في ومؤخرًا سویسرا، في الحال هو
خلق الذي المیل ذلك االنفصال، على بساطة، بكل یشجع، قد ذاته، بحد الذاتي،
أن الواضح من ذلك أنه وسكوتلندا. وكیبیك بلجیكا من في كل القلق من نوعًا
بحد ولكنه التعددیة، استیعاب یساهم في االقلیمي قد الذاتي من الحكم المزید
المؤسساتي بالتشجیع مصحوبًا ألن یكون إنه بحاجة كاف. غیر یكون قد ذاته
إلى الفدرالیة یشد الذي  الصمغ توفر التي المشتركة المصالح  على القائم
للوحدات الذاتي" معًا، "الحكم العنصرین هذین وبالتالي، فإن البعض. بعضها
العامة، المؤسسات المشتركة خالل من و"الحكم المشترك" المكونة للفدرالیة
ضروریان من یعتبران األنظمة السیاسیة الفدرالیة، تمیز التي التركیبة وهي
والتعددیة. الوحدة بین ما الجمع البعید في المدى على فعالیتهما ضمان أجل
أعمق في تخضع لبحث ولكنها سوف المؤلف، لهذا الرئیسیة الفكرة هي هذه

الفدرالیة. األنظمة یتناول المظاهر المرضیة في الذي ١١ الفصل
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وتشغیلها الفدرالیات بتصمیم تتعلق قضایا ٦ .١

الفدرالیات  تصمیم في مجال التالیة القضایا الدراسة، على هذه تركز  سوف
الفدرالیة األنظمة من استخالص الدروس إلى تهدف لكونها نظرًا وتشغیلها،

األخرى:

المؤسساتیة والبنى  االجتماعیة، المؤسسات بین المتداخلة العالقات .١
بعضها على تؤثر التي العوامل هذه بین ما والتفاعل السیاسیة والمسارات
من بدًال الدراسة، هذه أجزاء جمیع في واردة الفكرة هذه إن البعض.

مستقل. جزء في معالجتها
والمختلفة للفدرالیات المالمح المشتركة .٢

الوحدة والتعددیة بین ما للجمع األهداف المشتركة •
للفدرالیات المشتركة والمسارات المؤسساتیة البنى •

للفدرالیات المؤسساتیة والمسارات البنى في تنویعات •

األفكار  من أیضًا هو للفدرالیات والمختلفة المشتركة المالمح في النظر إن
الدراسة. هذه أجزاء جمیع في الواردة

عملها على والتي تؤثر الفدرالیة األنظمة بتصمیم قضایا تتعلق .٣
الفدرالیة بالنسبة لعددها، حجمها لألنظمة المكونة الوحدات صفات •

والمطلقة النسبیة وثروتها والمطلق، النسبي
للفدرالیة المكونة بالوحدات الخاصة الحدود رسم كان إذا ما -
في یمر أو بینها اختالفات یعني سوف ذاتها والــوحــدات

وسطها
التالیة: األمور بحسب توزیع المهمات •

المطلقة، السلطة ذلك أهمیة في بما هذا التوزیع یتخذه الذي الشكل -
الفدرالي الحكم من مستوى لكل المعینة والمتبقیة والمتزامنة

واالداریة التشریعیة المسئولیات وتوزیع تخصیص -
مستوى لكل الموكلة المهمات - مدى
الموارد المالیة تخصیص وتوزیع -

السلطات وتوزیع تخصیص  في والالتماثل التماثل درجات  -
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للفدرالیة المكونة للوحدات
البنىوالمساراتالمتعلقةبالعالقاتبینالحكومیةضمن األنظمة -

الفدرالیة
المركزیة ودون درجات الالمركزیة -

الحكومات بین المتبادل االتكال الذاتي أو درجات الحكم -
هامة فدرالیة سلطات عام بشكل اعتباره یمكن ما تحدید -

المشتركة الفدرالیة المؤسسات طبیعة •
والكونفدرالیة األنظمة الفدرالیة بین المجال في هذا التمییز -

كل والالبرلمانیة وتأثیرها البرلمانیة الفدرالیات بین ما التمییز -
عن اآلخر منها المختلف

في للفدرالیة المكونة للوحدات النسبي للتمثیل خاصة اعتبارات -
النواب)، مجلس في (خاصة والتشریعیة التنفیذیة، السلطات

الحكومیة المختلفة والوكاالت العامة والوظائف
القرار عملیة صنع في للفدرالیة المكونة ممثلي الوحدات دور -

المشتركة
ومكانته الدستور دور •

األعلى القانون باعتباره -
القانونیة والمراجعات المحاكم دور -

والمرونة التشدد ما بین الموازنة مسألة -
الرسمي الدستوري التعدیل مسارات -

الشعبیة االستفتاءات دور -
والجماعیة الفردیة الحقوق حمایة -

الدراسة هذه موضع الفدرالیة األنظمة الختیار المقیاس المتبع  ٧ .١

نظامًا فدرالیًا في ٢٥ حالیًا حوالي یوجد من قبل، ذكر كما من أنه، على الرغم
نسبي حجم ضمن الدراسة المقارنة هذه على وألجل المحافظة أنه، العالم، إال
اختیارهم نموذجًا تم ١٢ على یتركز محور االهتمام فإن معه، التعامل یمكن
من استخالصها یمكن التي واإلیجابیة السلبیة ولالستنتاجات ألهمیتهم نظرًا

النماذج. هذه
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ذلك في بما المتقدمة، الصناعیة الدول في للفدرالیات هي األولى الفئة
هذه إن وألمانیا، والنمسا.  وأسترالیا، وكندا، المتحدة، وسویسرا، الوالیات 
اقتصادیة ظروف طویل وتعیش في زمن منذ الفدرالیة قائمة نسبیًا األنظمة
لهذه اختیارها تم التي النماذج فإن ذلك، إلى وباإلضافة متشابهة. واجتماعیة
وآسیا، أمریكا الجنوبیة، في الشكلیة الفدرالیات خالف بعض على الدراسة،
واالقلیمیة الحكومات الفدرالیة حیث حقیقیة فدرالیة تمثل أنظمة فإنها وأفریقیا،

أیضًا. السلطات هذه بممارسة بل رسمیًا مستقلة بسلطات فقط لیس تتمتع
الهند وهي النامیة، المجتمعات من فدرالیین نظامین تضم الثانیة الفئة
ویجدر األجناس. ومتعدد اللغات، ومتعدد الثقافات متعدد كالهما ومالیزیا.
العمر، من قرن نصف یقارب اآلن الفدرالیتین من هذین كال االنتباه إلى أن

حادة. داخلیة اختالفات وجه في متوقع غیر استقرارًا أظهرا قد وأنهما
وخاصة المتقدمة، الدول حدیثًافي الناشئة الفدرالیات تضم الثالثة الفئة
السلطة عن التنازل عقدین من العام ١٩٩٣، بعد فقد شهد وأسبانیا. بلجیكا
بالنسبة المعالم. أما واضح فدرالي دستور تطبیق في بلجیكا، خطوة خطوة
بشكل السلطة عن التنازل من  مسار إلى دستور ١٩٧٨ أدى فقد السبانیا،
كل فقط. وباعتبار االسم ینقصه سوى ال فدرالیًا نظامًا نتج عنه مما التماثلي
فیهما واالجتماعیة االقتصادیة األوضاع فإن متقدمة دول وإسبانیا بلجیكا من
النامیة. الدول في منها األولى الفئة  دول  في األوضاع  تلك إلى أقرب هي
من والمسار الالتماثلي المجتمع ثنائي بلجیكا طابع فإن إلى ذلك، وباالضافة
القضایا هذه مع المبتكر للتعامل وسبیلهم إسبانیا السلطة في عن التنازل عملیة

خاصًا. اهتمامًا علیهما یضفي
القسم في وخاصة االهتمام یخصص لها بعض سوف التي الرابعة الفئة 
ثنائیة الفدرالیات تضم الفدرالیة من األنظمة المَرضیة الجوانب یتناول الذي
مستقلة دول إلى منها كل انشقت والباكستان، التي تشیكوسلوفاكیا المجتمع:
ویوغسالفیا مثاًال على السوفیاتي االتحاد ویقدم األصلیة. للدولة خلفًا جاءت
أمثلة هناك أن كما وتفسخت مؤخرًا انحلت الفدرالیات متعددة االثنیات التي
إلى أیضًا  انشقت التي الكاریبي ومنطقة أفریقیا في فدرالیات على أخرى 
بأهمیة خاصة من تشیكوسلوفاكیا والباكستان تتسم كًال أن إال متفرقة، أجزاء
النهایة إلى في منها فدرالیة كل وانقسمت أساسًا المجتمع ثنائي بسبب طابعها

مستقلتین. دولتین
من واسعًا مدى  تشمل الدراسة لهذه المختارة الفدرالیة األنظمة  إن 
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(سویسرا، أوروبا في نسبیًا متماسكة فدرالیة أنظمة منها أربعة االختالفات.
مساحات أخرى أنظمة أربعة  تغطي حین في وبلجیكا)، وألمانیا،  والنمسا،
الشمالیة؛ أمریكا في والوالیات المتحدة، كندا (اثنان، مختلفة قارات في شاسعة
الهادي). المحیط  جنوب  في وأسترالیا الهندیة؛ القارة شبه  في واحد  نظام
وأسترالیا) وكندا،  وسویسرا، المتحدة،  (الوالیات  أنظمة  أربعة وهناك
(النمسا، وألمانیا، أخرى هناك أربعة في حین أكثر، أو قرن منذ نحو موجودة
الثانیة، العالمیة الحرب بعد نشأت أو  تشكیلها  أعید قد ومالیزیا) والهند،
األنظمة (كندا، هذه من أربعة جدیدان تمامًا. هما وإسبانیا) (بلجیكا ونظامان
في األغلبیة نموذج على برلماني نظام لدیها  ومالیزیا) والهند، وأسترالیا،
لدیها مختلفة، األنظمة األخرى، وبأشكال أن حین في البریطاني، البرلمان
على القرار صنع في والمشاركة االقلیمي للتمثیل  فعالیة أكثر ترتیبات
ومالیزیا، والهند، (سویسرا،  أنظمة  ستة في  ویوجد الفدرالي.  المستوى
حین في إقلیمیة انتماءات ذات هامة لغویة أقلیات وكندا) وإسبانیا، وبلجیكا،
وتشیكوسلوفاكیا) نظامان (باكستان أكثر تجانسًا. هي األخرى األنظمة أن
وهكذا، دولتین. إلى النهایة في منها كل وانشق المجتمع ثنائیة فدرالیتین كانا
كبیرة من تشكیلة لهذه الدراسة تقدم تم اختیارها الفدرالیة التي األنظمة فإن
وبین والسیاسیة واالقتصادیة والتاریخیة والدیمغرافیة الجغرافیة الخصائص

منها. الدروس استخالص یمكن والتي االقلیمیة
االثني النماذج على یكون سوف المجلد هذا تركیز أن من الرغم وعلى
فدرالیة أنظمة إلى آلخر حین من یشار سوف أنه إال أعاله، المذكورة عشر
من حیث المستوى نفس تنال لن للنقاش، ولكنها مناسبًا ذلك كان أخرى حیثما
الوضع هو فدرالي كنظام روسیا من مالمح واحدًا إن مثًال، الدراسة. عمق
أن إال وحدة، ٨٩ عددها والبالغ الفدرالیة لهذه المكونة للوحدات الالتماثلي
دروس استخالص محاولة الصعب من یجعل حالیًا المائع االنتقالي طابعها
ناشئة أفریقیا فهي فدرالیة جنوب أما الفدرالیة. هذه استنادًا إلى تجربة حاسمة
١٩٩٦ العام في تمت الموافقة علیه شبه الفدرالي الذي دستورها في تظهر
الحكومات، ولكن بین التعاون لتعزیز مصممة لالهتمام مثیرة عدیدة مالمح
استنتاجات إلى التوصل الصعب من تجعل أیضًا النموذج لهذا النسبیة الحداثة
الوراء، قرن إلى نصف یعود الفدرالیة، من تاریخ وكان لنیجیریا جازمة.
العسكري، الحكم من من فترات یعاني كان هذا التاریخ من كبیرًا جزءًا ولكن
األنظمة وتمتعت العام ١٩٩٩. في هناك دستور على آخر الموافقة تمت بحیث
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وفنزویال، والمكسیك  والبرازیل، األرجنتین، الالتینیة: أمریكا في الفدرالیة
تأثیرًا تتأثر منها  حالة كل وكانت الفدرالیة، المؤسسات من  أطول بتاریخ
من الحكم فترات طویلة شهدت إما أیضًا األمریكي، ولكنها بالنموذج شدیدًا
بأهمیة أثیوبیا  وتتمیز الواحد. الحزب هیمنة أو واألوتوقراطي، العسكري
المكونة للفدرالیة الوحدات حیث ١٩٩٥ العام في تأسس كنظام فدرالي خاصة
الیوم حتى یزال ما الفدرالي المسار السیاسي ولكن إثنیة، تجمعات إلى تستند
العربیة اإلمــارات دولة وتحتوي الحاكم. السیاسي الحزب لقیادة خاضعًا
من مختلطة عناصر على ،١٩٧١ العام في كفدرالیة تأسست التي المتحدة،
الفریدة الفدرالیة الترتیبات من بالتالي عددًا ولدیها والحدیث التقلیدي الحكم
تملك كما آخر. مكان في أي یصعب تطبیقها التقلیدیة والتي وغیر نوعها من
التي المعقدة بنیتها عن الناجمة الفریدة المالمح بعض أیضًا والهرسك البوسنة
نظامًا ذاته بحد هو  وكرواتیا، البوسنة فدرالیة أحدهما، كیانین:  من تتألف
ممیزة مالمح ذات الفدرالیة األنظمة من مجموعة هناك  وأخیرًا، فدرالیًا. 
الصغیرة: جزر الجزر من تتكون التي "األقزام" فدرالیات هي بها خاصة
ما سكانها مجموع یتراوح والتي ونیفیز، كیتس وسانت مایكرونیسیا، القمر،

وحوالي ٥٠. جزر القمر نسمة في ألف بین ٦٠٠
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الثاني الفصل
لالتحادات الفدرالیة الُمقاَرنة عام استعراض

الدراسة ھذه في

تناولناها  التي الفدرالیة  االتحادات وتطور نشأة بإیجاز القسم هذا  یعرض
الظروف من ذلك علیه حدة، بما ینطوي الدراسة، كٍل على هذه في بالمقارنة

رئیسیة. وقضایا ممیزة سیاسیة ومسارات المؤسسي والهیكل والعوامل،

المتقدمة البلدان في العریقة الفدرالیة االتحادات ١ .٢

(١٧٨٩ ) األمريكية املتحدة  الواليات

كمبدأ  الفدرالیة حدیث ینتهج فدرالي بلد أول األمریكیة المتحدة الوالیات ُتعد
عام فیالدلفیا اتفاقیة في أعقاب ١٧٨٩ وذلك عام الحكومي لهیكلها تنظیمي
الُمشكلة للحكومة  الكونفدرالي  االتحاد  إخفاق نتیجة ذلك نشأ وقد .١٧٨٧
كانت األمر،  بادئ  في  .١٧٨١ عام الكونفدرالي االتحاد  میثاق بموجب
اتحاٍد إلى ذلك لتصل بعد وتطورت والیة، ١٣ من تتكون المتحدة الوالیات
محلي حكم وثالثة أقالیم ذات تماثلیتین ال وفدرالیتین والیًة فدرالي یضم ٥٠
مستوطنة محلیة ١٣٠ من وأكثر الفدرالیة للحكومة تابعة غیر وثالثة أقالیم
أن الفدرالي االتحاد هذا استطاع وقد األصلیین. أمریكا سكان من مستقلة
وجوده. من األول القرن خالل ویتجاوزها ضروس أهلیة حرب أمام یصمد
مرجعیة یمثل أهمیة فهو أجمع، العالم في صمودًا أكثر الفدرالیات أنه وحیث

الفدرالیة. االتحادات تتناول مقارنة دراسة أیة في كبیرة
تضم  بأنها الفدرالیات األخرى من غیرها عن األمریكیة الفدرالیة تتمیز
وذوي السود من كبیرة أقلیات وجود الرغم من فعلى نسبًیا. متجانًسا مجتمًعا
وعلى الوالیات. من والیة أیة في أغلبیة یشكلون أنهم ال إال اإلسبانیة األصول



الفدرالیة٢٨ ٢٩األنظمة في هذه الدراسة الُمقاَرنة الفدرالیة لالتحادات عام استعراض

على هائل وتركیز السیاسیة الثقافة في إقلیمي تنوع یوجد فإنه ذلك، من الرغم
المحلیة. والحكومة الوالیة حكومة أهمیة

من  معقول بقدر تتمیز الفدرالیة الحكومة فإن المقارنة الناحیة  ومن
على الخمسین للوالیات متساویة  قانونیة سلطات منح  ویتم الالمركزیة. 
والوالیات الالتماثلیة الفدرالیات بین العالقة على ینطبق ال ذلك أن من الرغم
بأن یقضي الذي هي النسق السلطات لتوزیع والسمة الرئیسیة بها. المرتبطة
متالزمة معظمها – الفدرالیة للسلطة تخضع التي الموضوعات الدستور یحدد
بشأنها- تشریعات وضع من الوالیات منع خالل وبعضها فدرالیا خالًصا من

للوالیات. المحددة غیر المتبقیة الموضوعات ویترك
یتعلق  فیما السلطات بین الفصل مبدأ على الفدرالیة المؤسسات  وتعتمد
تابعة – رئاسیة مؤسسات وجود مع التشریعیة والهیئة التنفیذیة بالسلطة
(الهیئة الكونجرس  ویضم والتوازنات. للضوابط نظاًما تضم للكونغرس 
بواسطة بالتساوي الوالیات تمثیل  فیه یتم للشیوخ مجلسًا  العلیا) التشریعیة

.(١٩١٢ عام (منذ المباشر باالنتخاب أعضاء یتم اختیارهم
- المتحدة اكتسبت الوالیات الحكم الفدرالي، من على القرنین ما یزید  وعبر
وفي قوة. من التكامل وأصبحت الحكومة الفدرالیة أكثر فدرالي- مزیًدا كاتحاد
والممارسة الفدرالیة للحكومة الُمسیطر الدور توصیف جرى الحدیثة العقود
إلى التعاونیة الفدرالیة من تحوٌل أنه  على  الفدرالیة ألولویة لحق الشاملة
معارضة سیاسیة ضغوط ثمة كانت ذاته، الوقت وفي .١٢ القسریة الفدرالیة
كان هذا االتجاه في التقدم أن من الرغم على من الالمركزیة، بمزید تطالب

محدودًا.
إلقامة  الواقع أرض على ذلك بعد  جرت  التي  المحاوالت أجمعت وقد
الدستوري والتطبیق النظام جاء في ما االقتداء ببعض على فدرالیة اتحادات
مثاًال جعلها بها مما الخاصة  الفدرالیة هیاكلها المتحدة عند وضع للوالیات

به. یحتذي هاًما

(١٨٤٨ ) سويسرا

عام  منذ أشكال بعدة  قائًما كان  الذي السویسري  الكونفدرالي  االتحاد  انهار
التي القصیرة األهلیة  (Sonderbund) باند زوندر  حرب نتیجة  ١٢٩١
فدرالي. اتحاد  إلى  الجدید  ١٨٤٨ دستور  حولها حیث  ١٨٤٧؛  عام  نشبت



الفدرالیة٢٨ ٢٩األنظمة في هذه الدراسة الُمقاَرنة الفدرالیة لالتحادات عام استعراض

وتضم نسمًة، ملیون ٧ حوالي  سكانها تعداد یبلغ صغیرًة  دولًة وسویسرا
منها ست یطلق على (cantons) الكانتونات تسمى وحدة تأسیسیة ٢٦ اآلن

الكانتونات". "أنصاف
اللغوي  التنوع  من ملحوظة بدرجة  السویسري الفدرالي  االتحاد ویتمیز
على باأللمانیة المتحدثین السویسریین غلبة استمرار من الرغم على والدیني،
الثالث اللغات السكان والقوة االقتصادیة. وتشكل عدد حیث كافة األصعدة من
لغة وهي الرابعة باللغة وُیعترف واإلیطالیة والفرنسیة (األلمانیة الرسمیة
السائدتان (الكاثولیكیة الدینیتان والطائفتان الوطنیة") بصفتها "اللغة رومانش
الكانتونات بعضها البعض. ففي مع تتقاطع والبروتستانتیة) تشعبات إقلیمیة
المذهب یعتنق وبعضها بعضها المذهب الكاثولیكي یعتنق باأللمانیة المتحدثة
یعتنق بالفرنسیة المتحدثین الكانتونات سكان بعض فإن وبالمثل البروتستانتي.
وبناًء البروتستانتي. المذهب اآلخر البعض یعتنق بینما الكاثولیكي المذهب 
القضایا بشأن  مختلفة  واصطفافات تحالفات الكانتونات تشكل  ذلك،  على
١٧ یوجد كانتونًا ٢٦ عددها یبلغ التي الكانتونات بین ومن المختلفة..
وحدها بالفرنسیة كانتونات وحدها، وتتحدث أربعة األلمانیة تتحدث كانتونًا
األلمانیة اللغتین تتحدث كانتونات واحد، وثالث كانتون في اإلیطالیة وتسود
(Graubunden) باندن جراو هو واحد كانتون ویتحدث مًعا والفرنسیة
توجد إجمالیة، وبصورة والرومانش).  واإلیطالیة (األلمانیة، لغات ثالث
كانتون، وتمثل ١٢ في بروتستانتیة وأغلبیة كانتون ١٤ في أغلبیة كاثولیكیة
من ١٨ في السكان ثلثي عدد من أكثر البروتستانتیة الكاثولیكیة أو األغلبیة

كانتون. ٢٦ بین
قسم كبیر  منح یتم للسلطات الدستوري التوزیع ظل في أنه من  وعلى الرغم
فإنه للكانتونات، المتبقیة السلطات منح مع الفدرالیة للحكومة السلطات من
یجعل الدستور ألن نظًرا الالمركزیة من كبیر قدر الواقع أرض على یوجد
الذاتي الحكم  ذات الكانتونات  على كبیرة بدرجة معتمدة الفدرالیة  الحكومة 
القانونیة السلطات في نسبي تماثل وثمة تشریعاتها. من كبیر قسم إدارة في
كانتون ٢٦ عددها البالغ الكانتونات من ٦ أن من الرغم على للكانتونات،
سوى نصف منها لكل یتوفر  ال وبالتالي كانتونات" "أنصاف بأنها تصنف

.(Standerat) الوالیات مجلس في األخرى بالكانتونات مقارنة التمثیل
إال  الفدرالیة المؤسسات  على السلطات بین الفصل مبدأ تطبیق  تم وقد
یتم انتخابها هیئة مجمعة عبارة عن السلطة التنفیذیة (المجلس الفدرالي) أن
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سبعة من وتتألف محددة لفترة السویسریة الفدرالیة التشریعیة الهیئة قبل من
الفدرالیة التشریعیة الهیئة وتتكون سنوًیا. بینهم الرئاسة تناوب یتم مستشارین
ومجلس (Nationalrat) الوطني المجلس هما تشریعیین مجلسین من
من اثنین للكانتونات یوجد  الثاني المجلس وفي  (Standerat) الوالیات
النظام أدى وقد واحد. ممثل الكانتونات أنصاف ویمثل منها لكل الممثلین
أن بید األحزاب، متعدد نظام وجود النسبي إلى التمثیل على القائم االنتخابي
مع الزمن وتطور االستقرار أضفت قد المحددة المدة ذات التنفیذیة السلطة
األربعة السیاسیة األحزاب التنفیذیة السلطة تضم أن بضرورة یقضي تقلید
ومن الفدرالیة. التشریعیة الهیئة في الساحقة  األغلبیة تمثل التي الرئیسیة
لالستفتاءات الواسع االستخدام السویسري السیاسي للمسار الممیزة السمات
الهیئات المزدوجة في األخرى السماح بالعضویة السمات ومن والمبادرات.
أن إلى أدى مما الفدرالي المستوى وعلى الكانتونات مستوى على التشریعیة
الهیئات التشریعیة في كذلك أعضاء الفدرالیین المشرعین حوالي ُخمس یكون

بالكانتونات.
مدار  على المتفرقة والمحاوالت الجهود توجت ،١٩٩٩ وفي إبریل/نیسان
بالموافقة السویسري للدستور شاملة مراجعة والرامیة إلجراء عقود  ثالث
االستفتاء وافق هذا وفي للدستور. شاملة مراجعة إجراء على استفتاء بموجب
السكان أغلبیة ذلك في بما الجدید، الدستور على المصوتین من بالمائة ٥٩,٢
الست. الكانتونات أنصاف واثنین من الكانتونات العشرین، من كانتون ١٢ في
تجنبت قد الدستور مسودة فإن للدستور الشاملة المراجعة من الرغم وعلى
انطوت حیث للجدل والخالف. والمثیرة اإلصالحات الجوهریة في الخوض
وعلى مضمونه. من الفدرالي بدًال الدستور على تحدیث صیاغة كبیر حد إلى
خالفًا الجدید، الدستور صالح في بالكاد التصویت نتیجة كانت ذلك من الرغم
الكانتونات من جاء معظمها التي المعارضة علت أصوات فقد متوقع، هو لما
النزعة تزاید من مخاوفها عن أعربت والتي الصغیرة الریفیة السویسریة
وعلى الرئیسیة. المدن جمیع بتأیید  الجدید  الدستور  حظي بینما المركزیة
علیه السابق  للدستور تحدیًثا معظمه في یعد الجدید الدستور أن الرغم من
الفدرالیة بین السلطات والعالقات للمواطنین الرئیسیة الحقوق صقل أنه إال
المدى طویلة  القضایا أبرز ومن البلدیة. والسلطات الكانتونات وسلطات 
باالتحاد عالقته هي السویسري الفدرالي االتحاد أعمال جدول تتصدر التي

إلیه. اآلن االنضمام حتى السویسریون الناخبون یرفض الذي األوروبي،
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السویسري وصغر  الفدرالي  االتحاد  سكان عدد ضآلة من الرغم وعلى
أهمیة علیه  یضفي والثقافات اللغات  بتعدد الممیز  طابعه أن إال مساحته

خاصة.

(١٨٦٧ ) كندا

اتحاًدا  أصبحت وقد المساحة، حیث من روسیا بعد الثانیة المرتبة في كندا  تأتي
الكندیین لمصطلح "اتحاد الرغم من استخدام وعلى عام ١٨٦٧. فدرالیا في
في اتحاد فدرالي شكل في ضم المقاطعات إلى یشیر ذلك أن إال كونفدرالي"
الفدرالي االتحاد تطور وقد كونفدرالي. اتحادي هیكل اتباع ١٨٦٧ ولیس عام
السیاسیة واإلخفاقات الصعوبات على التغلب إلى الرامیة الجهود انطالًقا من
قانون بموجب تأسست  التي  المتحدة كندا مقاطعة جنبات  في  نشأت التي
مقاطعتین إلى تقسیمها ذلك تحقیق سبیل كان وقد .١٨٤٠ عام الصادر االتحاد
التي وكیبیك باإلنجلیزیة المتحدثین أغلبیة من تضم التي هما أونتاریو جدیدتین
ونیو سكوشا نوفا مقاطعتي وإضافة بالفرنسیة، المتحدثین من أغلبیة تضم
الفدرالي االتحاد تشكل ودفاعیة. وقد ألغراض تجاریة البحریتین برونزویك
في صار یضم حتى بمرور الزمن وتطور أربع مقاطعات من األمر في بادئ
الشمالي اإلقلیم تقسیم بعد شمالیة، أقالیم مقاطعات وثالثة عشر الحالي الوقت
الوجود الكندي السمات الممیزة لالتحاد الفدرالي ومن عام ١٩٩٩. الغربي في
إقلیم في یتركزون والذین بالفرنسیة المتحدثین الكندیین من ألغلبیة المستمر
المتحدثین السكان الكندیین عدد بالمائة من ٨٠ أكثر من یعیش حیث واحد.
تمیز السكان. وقد عدد من بالمائة ٨٠ من أكثر ویشكلون كیبیك بالفرنسیة في
اإلنجلیزیة الفرنسیة- باالزدواجیة تاریخه مدار على الكندي الفدرالي االتحاد
عهد ومنذ األقالیم. أرجاء في عنها  التعبیر یتم التي  اإلقلیمیة النزعة وبقوة
االتحاد إطار في األصلیین السكان بمكانة باالعتراف االهتمام قریب تزاید

الفدرالي.
مركزیة  سلطات بوجود عام ١٨٦٧ األصلي الصادر الدستور تمیز وقد
المقاطعات بتخطي الحكومة الفدرالیة تمكن السلطات التي بعض فیها بما قویة،
حدد فقد السابقین، االتحادین الفدرالیین من النقیض وعلى الظروف. بعض في
واإلقلیمیة الخالصة، الفدرالیة  التشریعیة: الهیئات أشكال من ثالثة الدستور
للحكومة المتبقیة الرئیسیة السلطات منح  مع المتالزمة، والهیئات  الخالصة 
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األمر، بادئ في مركزًیا اتخذت شكًال قد أن كندا الرغم من الفدرالیة. وعلى
القرن وربع قرن مدار لها على تعرضت الضغوط التي وطأة تحت أنها إال
ال فدرالیا اتحاًدا كندا أصبحت فقد والنزعة اإلقلیمیة لالعتراف باالزدواجیة
الدستور مرسوم وقد اعترف واإلداري. التشریعي الصعیدین مركزًیا على
االعتراف بعض إدراج من خالل لكیبیك ١٨٦٧بالطابع الخاص عام الصادر
وقد المدني. والقانون والتعلیم باللغة، المتعلقة األحكام في تماثل ال بوجود
والحریات للحقوق میثاًقا ١٩٨٢ عام  الصادر الدستور مرسوم أضاف
الفدرالیة الحكومة الحاالت معظم في یشمل جدید دستوري تعدیل وإجراءات
العقود األربعة مدار على المبذولة المحاوالت المقاطعات. بید أن وحكومات
زیادة المواد خالل من وخصوصیتها كیبیك تفرد بحقیقة لالعتراف الماضیة
محل المقاطعات كانت بقیة  مع الالمتماثل واقعها عن تعبر التي الدستوریة

شدیدین. وجدل خالف
من  النقیض على الفدرالي، لالتحاد الممیزة  الخالقة  السمة كانت وقد
الفصل على أكدا اللذان وسویسرا، المتحدة الوالیات في االتحادین الفدرالیین
كندا أن هي الفدرالیة، مؤسساتهما  في والتشریعیة التنفیذیة  السلطتین بین
السلطتان فیه تندمج برلماني مسؤول حكم یضم نظام فدرالي اتحاد أول كانت
والبرلماني الفدرالي النظامین بین الدمج بهذا أخذت وقد والتشریعیة. التنفیذیة
الدراسة. هذه تناولتها التي األخرى الفدرالیة االتحادات من والكثیر أسترالیا
حضر لمن األغلبیة على القائم البرلمانیة الفدرالیة المؤسسات وقد كان لطابع
في الفدرالیة السیاسات دینامیكیات  على كبیر تأثیر  التصویت في وشارك

كندا.

(١٩٠١ ) أستراليا

المستعمرات  من عدًدا ١٩٠١ عام الصادر الفدرالي األسترالي الدستور وحد
والیات ست حالیًا الفدرالي االتحاد ویضم الذاتي، الحكم ذات البریطانیة
بالمائة ٦٠ تضمان حیث وفكتوریا، ویلز ساوث نیو هي سكانیة كثافة (أكثرها
واإلقلیم العاصمة، إقلیم إلى باإلضافة الفدرالي) باالتحاد  السكان عدد  من

مناطق ُمدارة. الشمالي، وسبع
نسمة  ملیون ١٨ سكانه تعداد یبلغ نسبًیا متجانًسا مجتمًعا أسترالیا  وتمثل
أن إال واألوروبیین، البریطانیین المستوطنین سالالت من معظمهم ینحدر
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تخدم التي المتفرقة الوالیات عواصم في السكان وتركز الجغرافي االتساع
الفدرالي االتحاد من قد جعال الداخل من أراضي الخاص منها قطاعها كل

السیاسي. التنظیم أشكال من طبیعًیا شكًال
الذي  الكندي النموذج األسترالي الفدرالي االتحاد مؤسسو رفض وقد
األمریكي بالنموذج وأخذوا للسلطات نسبًیا مركزي توزیع على ینطوي
من كبیرة والئحة الخالصة الفدرالیة السلطات من محدودة الئحة بتحدید
لحكومات المحددة غیر المتبقیة السلطات وتــرك المتالزمة،  السلطات
الواقع أرض على األسترالي الفدرالي االتحاد تطور فقد الوالیات. ومع ذلك
المالیة. بالتدابیر یتعلق فیما فدرالیا أكثر مركزیة، والسیما غدا اتحاًدا بحیث

الوالیات الست. تماثل بین عدم فثمة السلطات القانونیة، حیث من أما
االتحاد  أن إال السلطات، توزیع من مختلف شكل اتباع من الرغم وعلى
إلى المفضي دربه على الكندي وسار سلفه حذا حذو قد األسترالي الفدرالي
مسؤولة حكومة وتشكیل والبرلمانیة، الفدرالیة المؤسسات بین ما الجمع
شیوخ مجلس شكل أنه بید الوالیات. ومستوى الفدرالي المستوى تعمل على
متساٍو تمثیل وجود مع باالنتخاب المباشر أعضائه اختیار یجري نسبًیا قوي
"مجلًسا الشیوخ مجلس جعل من تأثیر النظام البرلماني قد أن إال للمقاطعات.

إقلیمًیا" "مجلًسا كونه من أكثر حزبًیا"
مؤسسات  بتطویر أسترالیا قامت برلمانًیا فدرالیا اتحاًدا كونها من وانطالًقا
آخر فدرالي اتحاد أي یفوق التوسع من بقدر التنفیذیة" "الفدرالیة ومسارات
مجال في بریطاني  إرث من أسترالیا به تتمتع لما ونظًرا ألمانیا. باستثناء 
كدولة فدرالیة أسترالیا التنفیذیة، فإن الفدرالیة وتقالید  البرلمانیة المؤسسات 
مع الفدرالیة المؤسسات اندماج من النابعة الممیزة الخصائص بوضوح تظهر

البرلمانیة.

(١٩٢٠ ) النمسا
زوال  أعقاب في وذلك  ،١٩٢٠ عام في فدرالیا دستوًرا النمسا   انتهجت
١٩٢٩ عام علیه في تعدیالت إدخال تم وقد المجریة. النمساویة اإلمبراطوریة
الجمهوریة أعیدت عندما ١٩٤٥، وذلك في عام أخرى تعدیالت إدخال تم ثم
وفي جوهره. ثابًتا في األصلي ظل للدستور األساسي الطابع أن إال النمساویة،
فدرالیة والیات ٩ ملیون نسمة وتضم ٨ عدد سكان النمسا یبلغ الحالي الوقت

.(Länder)
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اللغة  هي  األلمانیة وتعد كبیر. حد إلى الثقافي بالتجانس النمسا وتتسم
ینص على استخدام الدستور في خاص بند وضع من الرسمیة، على الرغم

البالد. مناطق بعض في والكرواتیة السلوفینیة اللغتین
تقلیدیة  سیاسیة ثقافة من النمساوي الفدرالي االتحاد به یتسم لما ونظًرا 
تشریعیة قانونیة بسلطات یتسم فإنه السلطة، وتراتبیة الدولة أساس على قائمة
بالالمركزیة واسعة تتسم الفدرالي القانون إدارة ولكن بعید حد إلى مركزیة
الفدرالیة االتحادات سائر عن ویتمیز الوالیات. إلى بانتقالها وذلك النطاق
بالعمل األساس  في التأسیسیة الوحدات تقوم حیث مركزیة أكثرها من بأنه
هذه الوحدات منح من الرغم على الفدرالیة، للحكومة "تابعین" "كوكالء" أو
قدم على الفدرالي االتحاد في الوحدات وتكون المتبقیة. التشریعیة  السلطة

والمكانة. السلطة حیث من المساواة
مستشاًرا  تشمل حیث البرلماني، بالطابع الفدرالیة الحكومة مؤسسات  وتتسم
رئیس وجود (Nationalrat) رغم الوطني المجلس مسؤولین أمام وحكومة
وتضم الدولة. بوظائف رئیس ویقوم المباشر باالنتخاب اختیاره یتم فدرالي
المجلس أعضاء اختیار ویتم تشریعیین. مجلسین الفدرالیة التشریعیة الهیئة
جانب من المباشر غیر باالنتخاب  (Bundesrat) الشعب الثاني/مجلس
عدد مع ما حد إلى التمثیل (Länder) ویتناسب الفدرالیة الوالیات مجالس
فدرالیة والیة لكل ممثلین ثالثة لضمان وجود حد أدنى وجود السكان باستثناء

.(Länd)
الذي  المدى یبین ألنه نظًرا باألهمیة النمساوي االتحاد الفدرالي ویحظى
النظام الفدرالي-والوالیة بین المتبادل واالعتماد المركزیة إلیه  تصل أن یمكن

المتنوعة. الفدرالیة الترتیبات طیف في

(١٩٤٩ ) أملانيا
السابقة  التجارب من كبیر بشكٍل  األلماني الفدرالي االتــحــاد  استفاد
فایمر (١٩١٩-١٩٣٤) وجمهوریة (١٨٧١-١٩١٨) األلمانیة لإلمبراطوریة
تحولت وقد .(١٩٣٤-١٩٤٥) الثالث  للرایخ  الشمولیة  المركزیة وسقوط
١١ التي تضم االتحادیة ألمانیا جمهوریة إلى ١٩٤٩ عام في الغربیة ألمانیا
خمس انضمام إلى في عام ١٩٩٠ ألمانیا توحید وقد أدى إعادة فدرالیًة. والیًة
١٦ الحالي من الوقت في الفدرالي االتحاد جدیدة. ویتكون فدرالیة والیات

ملیون نسمة. والیًة فدرالیًة یتجاوز عدد سكانها ٨٠
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هوة  وجود رغم اللغوي، بالتجانس األلماني الفدرالي سكان االتحاد ویتسم
الشرقیة السابقة. وألمانیا الغربیة ألمانیا بین السیاسیة في الثقافات سحیقة

متشابكة  عالقة وجود األلماني الفدرالي لالتحاد البارزة الخصائص ومن
الفدرالیة الحكومة وتتمتع الوالیات. وحكومات الفدرالیة الحكومة بین
والهیكلیة، والمتالزمة الخالصة، التشریعیة السلطات من كبیرة بمجموعة
وإدارة قسم لتطبیق الدستور بحكم مفروضة مسؤولیة تتحمل الوالیات ولكن
النمسا في  المتبعة مثیلتها مع التدابیر  هذه وتتشابه  القوانین. هذه من  كبیر
تشریعیة قانونیة بسلطات تتمتع السویسریة الكانتونات أن رغم وسویسرا
في البارزة االختالفات فمن ذلك ومع الموضوعات. من مجموعة كبیرة في
جانب من غیرها من أكثر مباشرة مشاركة وجود االتحاد الفدرالي األلماني
تتخذها التي القرارات عملیة صنع في ألمانیا الفدرالیة في حكومات الوالیات
في المعینین ووزرائها وزرائها رؤساء تمثیل من خالل الفدرالیة الحكومة
نقض بحق یتمتع الذي ،Bundesrat الشعب، الثاني/مجلس الفدرالي المجلس
الفدرالیة. (یقع حوالي الوالیات تمس التي الفدرالیة التشریعات  كافة (فیتو)
Bundesrat یعد ثم ومن الفئة). الفدرالیة في هذه التشریعات بالمائة من ٦٠
في والوالیات الفدرالیة الحكومة بین المتشابكة العالقة في الرئیسیة المؤسسة
في الفدرالیة الوالیات تتساوى اإلطار هذا  وفي األلماني. الفدرالي االتحاد
الفدرالیة للوالیات خاصة مالیة تدابیر وجود ضرورة رغم النسبیة سلطاتها

الخصوص. وجه على الخمس الشرقیة الجدیدة
المستشار  ویعد بالطابع البرلماني. والوالیاتیة الفدرالیة المؤسسات وتتسم
یوجد ولكن ،(Bundestag) أمام مجلس الشعب مسئولین وحكومته الفدرالي
والذي (االتحادیة) الفدرالیة  ألمانیا جمهوریة رئیس للدولة،  رسمي رئیس
متساٍو وعدد البرلمان من المؤلف االنتخابي المجمع قبل من انتخابه  یتم
الفدرالیة. بالوالیات التشریعیة  الهیئات جانب من المنتخبین  األعضاء  من
الثاني/مجلس المجلس ویتكون تشریعیین، مجلسین ذو الفدرالي والبرلمان
منصبهم. بحكم الوالیات الفدرالیة حكومات من مكلفین مفوضین من النواب

بها  تتسم التي التشابك  لطریقة نظًرا باألهمیة الفدرالي االتحاد ویتسم
یعمل التي للطریقة ونظًرا والوالیاتیة الفدرالیة الحكومات بین العالقات
هذه في كمؤسسة رئیسیة نوعه من الفرید Bundesrat الشعب مجلس بها
تعرضت األخیرة اآلونة في  أنه بالذكر الجدیر ومن المترابطة.  المسارات
تخضع أنها لم إال النظر وإعادة االنتقادات لبعض بإحكام المتشابكة التدابیر
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تعدیالت جوهریة. ألیة اآلن حتى

النامیة البلدان بین من مختارة اللغات متعددة فدرالیة اتحادات ٢ .٢

(١٩٥٠ ) الهند

أیًضا  یقوم الذي  برلمانها، وقام ١٩٤٧ عام استقاللها على  الهند حصلت 
بدأ الذي الجدید الدستور بصیاغة  التأسیسیة، التشریعیة  الجمعیة بوظیفة
الهند اتحاد تأسیس خالل من ١٩٥٠ عام الثاني ینایر/كانون في ٢٦ العمل به
الهند حكومة الفدرالیة بمرسوم مالمحها في رسم الهند تقیدت وقد الفدرالي.
حل وضع البریطانیة الحكومة بموجبه حاولت والذي ١٩٣٥ عام الصادر
المرسوم وهو الوقت، ذلك في الهند تواجه التي المشكالت لتسویة فدرالي
البریطانیة الشمالیة أمریكا مرسوم غرار على صیغ قد بدوره كان الذي
به تتمتع لما ونظًرا الكندي. الفدرالي لالتحاد المؤسس ١٨٦٧ عام الصادر
مختلفة السكان وطبیعة من كبیر وعدد األطراف مترامیة مساحة من الهند
قررت فقد واالنقسام األمن انعدام من مخاوف ووجود والمشارب األلوان 
"اتحاد تكوین  هو األطر وأنجح أصلح  أن التأسیسیة  التشریعیة الجمعیة
الفدرالي ٢٨ والیًة االتحاد یضم الحالي الوقت وفي قوي". مركز ذي فدرالي
یتمتع والذي دلهي" الوطنیة العاصمة "إقلیم بینها (من لالتحاد تابعة أقالیم و٧

نسمة. ملیون ٩٥٠ العدد الكلي للسكان ویتجاوز خاص) بوضع
الرسمیة  اللغة هي متنوع ومتعدد اللغات. واللغة الهندیة بمجتمع الهند  وتتسم
الشمال) في (معظمهم السكان من بالمائة ٤٠ بها المتحدثین عدد یتجاوز وال
إعادة تم و١٩٦٦ عامي ١٩٥٦ بین وما بها. إقلیمیة معترف لغة ١٨ وتوجد
فقط واحدة حالة وفي كبیر حد إلى لغوي عرقي أساس على الوالیات تنظیم
جرت بعض التعدیالت ذلك الحین ومنذ دیني لغوي، (البنجاب) على أساس

الوالیات. عدد في
األساس  أدى فقد فدرالي مركزي اتحاد إنشاء المؤسسون إلى سعى وبینما
الشدیدة االقلیمیة وقوى الوالیات من العدید علیه تقوم الذي اللغوي العرقي 
الواقع أرض على الفدرالي  االتحاد یكون أن إلى الهندیة  القارة شبه داخل
على الدستور  وینص قویة. والیات وجود مع جزئًیا  مركزي نظام مجرد
الفدرالیة الخالصة، السلطات للسلطات التشریعیة – شاملة ثالث لوائح وجود
السلطة تكون أن (على المتالزمة والسلطات لألقالیم الخالصة والسلطات
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لحكومة االتحاد. وهناك المتبقیة السلطات ومنح – للحكومة الفدرالیة) العلیا
مختلفة سلطات منحها تم التي وكشمیر، جامو لوالیة بالنسبة الالتماثل من قدر
المتماثلة أخرى عالقات توجد كما للوالیات األخرى. الممنوحة السلطات عن
القبلیة. المناطق في أنشئت التي حجًما األصغر الجدیدة الوالیات بعض في
والسیما للغایة، واسعة بسلطات االتحاد حكومة الرسمیة، تتمتع الناحیة ومن
إطار عرقي في تعمل الطوارئ، ولكنها حاالت في واألولویة التدخل سلطات
األحوال أغلب في  السلطات استخدام هذه یستلزم  األحزاب ومتعدد سیاسي
السلطة اقتسام سادت طریقة فشیًئا وشیًئا وروًحا. شكًال الفدرالیة للحفاظ على
األخطاء الرغم من على االئتالفیة، الحكومات وعمل النزاعات لحل كطریقة

التطبیق. صاحبت التي
وجود  مع برلمانًیا شكًال الوالیات وحكومات االتحاد مؤسسات وتتخذ
من منتخب رئیس هو الدولة ورئیس المستویین. على كال مسؤولة حكومة
الفدرالي البرلمان لمجلسي المنتخبین من األعضاء مؤلف مجمع انتخابي قبل
الرسمیین الوالیات رؤساء تعیین ویتم الوالیات. في التشریعیة وللهیئات

حكومة االتحاد. جانب (الحكام) من
لطریقة  نظًرا الخاصة باألهمیة فدرالیا اتحاًدا بصفتها  الهند  وتتسم 
وحدة على الحفاظ  أجل من الفدرالیة والمسارات للمؤسسات استخدامها 

قرن. نصف إلى تصل لمدة لغوًیا متباین مجتمع وترابط

(١٩٦٣ ) ماليزيا 
 ١٩ سكانها تعداد والیة یتجاوز ١٣ من حالًیا المالیزي الفدرالي االتحاد یتكون
بورنیو، انضمام سنغافورة ووالیتي عند عام ١٩٦٣ وقد تأسس نسمة. ملیون
في عام استقالله على حصل والذي القائم المالیو صباح وسراواك، التحاد
عامین فقط، مرور بعد مالیزیا اتحاد من سنغافورة إخراج تم ١٩٥٧. وقد
المالیو ووالیتین جزیرة شبه في ١١ والیة تكون االتحاد من الوقت ذلك ومنذ

بورنیو. في جزیرة حكم ذاتي ذات أخریین
الجنس،  حیث من  سكانها تنوع لمالیزیا البارزة السیاسیة السمات   ومن
وغیرهم المالیو  نسبة تبلغ االجتماعیة. والعادات والدین واللغة، والعرق،
بینما السكان، عدد  من المائة في ٥٩ حوالي األصلیین البالد سكان من
ویشكل الهنود. بالمائة من و٩ الصینیین من السكان المائة من في ٣٢ یوجد
المالیو، شبه جزیرة في الواقعة  الوالیات  معظم في السكان أغلبیة المالیو 
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في األصلیون اآلخرون البالد وسكان الصینیین من كبیرة نسب تتركز ولكن
اللغویة، الجماعات من ویؤلفون مجموعات متنوعة الغربي الساحل والیات
الفدرالي كان النظام ولذلك فقد بورنیو. والیتي من الساحقة ویشكلون األغلبیة

الفدرالي. االتحاد داخل الدقیق الجماعي التوازن على للحفاظ هاًما عامًال
بادئ في المالیزي الفدرالي االتحاد اتسم الهند، فقد في الحال هو ومثلما
تمت المالیو السابق، والذي دستور من النابعة المركزیة من كبیر بقدر األمر
فقد ثم ومن ،١٩٣٥ الصادر عام الهند مرسوم حكومة غرار على صیاغته
الصادر البریطاني الشمالیة أمریكا مرسوم  إلى مباشرة غیر بطریقة استند
للسلطات (فدرالیة شاملة لوائح ثالث توجد الهند شاكلة وعلى .١٨٦٧ عام
المتبقیة السلطات منح یتم أنه إال ومتالزمة)  خالصة ووالیاتیة خالصة، 
للسلطات للتوزیع المالیزي الممیزة السمات أبرز لحكومات الوالیات. ولعل
والتنفیذي التشریعي، الذاتي الحكم في التماثل عدم من الكبیر القدر ذلك
المالیو البالغ جزیرة شبه والیات تتمتع للوحدات التأسیسیة. الممنوح والمالي
الفدرالي المالیو التحاد المؤسسة األصلیة الوالیات وهي والیة- ١١ عددها
قدًرا منحها تم بورنیو ولكن والیتي الحكومة الفدرالیة، مع متماثلة بعالقات –
بالمالیو. المتعلقة غیر الخاصة مصالحها حمایة بغیة الذاتي الحكم من أكبر
على الحفاظ المالیزي الفدرالي االتحاد واصل فقد الهند خالف وعلى أنه إال
السیاسي الحزب أساس القائم على الوضع ما نتیجة حد إلى المركزي طابعه

المسیطر.
التشریعیة  الهیئة أمام المسؤولة الحكومات مؤسسات مالیزیا ضمت  وقد
من فرید  بشكل تتمتع ولكنها واالقلیمي،  الفدرالي الحكومة مستوى على
لالتحاد المؤسسة للدولة الرسمي الرئیس لتنصیب الملكي الحكم تناوب أشكال
خمس قدرها لمدة Yang di-PertuanAgong اختیار ویتم الفدرالي.
والیات من تسع في بالوراثة الحكم  یتولون الذین  الحكام بین من سنوات

المالیو.
دقیًقا  توازًنا یشكل ألنه خاصة بأهمیة المالیزي الفدرالي االتحاد  ویتسم
قام نسبًیا مركزي برلماني فدرالي اتحاد داخل المتنوعة للطوائف معقًدا
للسلطات تماثل عدم على ینطوي ونظًرا ألنه سریع، اقتصادي تطور بتحقیق

معینة. مصالح أجل حمایة من المؤسسة وذلك الوالیات في
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النشأة حدیثة الفدرالیة االتحادات ٣ .٢

(١٩٩٣ ) بلجيكا

أربع مراحل  أن إال وحدیة دستوریة كملكیة ١٨٣٠ عام بلجیكا في تأسست
وصلت و١٩٩٣ و١٩٨٨ و١٩٨٠ ١٩٧٠ أعوام في السلطة تفویض من
ملیون ١٠ سكانه عدد یتجاوز رسمي فدرالي اتحاد شكل في ذروتها إلى
ثالث الوحدات هذه بین من تكوینیة. وحدات ست من یتكون وهو نسمة.
بروكسل) ومنطقة والوالونیة الفلمنكیة، (المناطق محددة أقالیم تشكل مناطق
وتطوق اإلقلیمیة. االقتصادیة عن األمور كبیر حد إلى مسؤولة مجالس ولها
والفرنسیة بالهولندیة، المتحدثة (المجتمعات مجتمعات ثالث المناطق هذه
عن رئیسیة بصفة المسؤولیة تتحمل بها خاصة بمجالس تتمتع واأللمانیة)
تمثل بینما إقلیمیةا قانونیة سلطات والتعلیمیة. وتمثل األولى الثقافیة األمور

شخصیةا. سلطات الثانیة
اإلطار  ضمن السلطات تفویض لمسار الرئیسیة الدافعة القوة كانت وقد
من الرئیسیتین اللغویتین للمجموعتین السیاسي االستقطاب هي الفدرالي
٤١) بالفرنسیة والمتحدثین بالمائة) ٥٨) بالهولندیة المتحدثین البلجیكیین،
عدد من بالمائة واحد  من أقل  باأللمانیة المتحدثة األقلیة وتشكل بالمائة).
من القطبیة ثنائي  البلجیكیة  السیاسة طابع على التركیز ازداد  وقد  السكان.
(على األقالیم من غیره عن یزید رخاء من الفلمنكي ینعم به اإلقلیم ما خالل
األغلبیة واستیاء عشر) التاسع في القرن سائدًا كان الذي الوضع من النقیض
المتحدثون البلجیكیون اعتاد التي السیاسیة الهیمنة من بالهولندیة المتحدثین من

البلجیكیة الوحدیة. الدولة في ممارستها بالفرنسیة على
السلطات  بتفویض المتمثل للطابع نظًرا السلطات، توزیع كان ما  وعادة
للمجالس المتزایدة  السلطات تحدید شكل یأخذ الفدرالیة، إقامة مسار  ضمن
المتبقیة القانونیة  السلطات ترك مع المحلیة  المجتمعات ومجالس اإلقلیمیة 
ففي عام ذلك، من الرغم وعلى المركزیة. الحكومة أیدي في وغیر المحددة
صیاغة إعادة على اآلن) حتى تنفیذه عدم من الرغم االتفاق (على ١٩٩٣ تم
في المتبقیة السلطات وترك  الفدرالیة السلطات لتحدید  السلطات توزیع
سمات بثالث للسلطات البلجیكي التوزیع ویتمیز التأسیسیة. الوحدات أیدي 
من كبیر قدر وجود إلى الواقع في أدى قد للسلطة التدریجي النقل أن هي
الحكومة مستویات من مستوى لكل الممنوحة السلطات وأن الالمركزیة،
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كبیر قدر ذلك عن نجم وأنه قد خالصة؛ شكل سلطات تأخذ الغالب في كانت
بین وجود اختالفات على ینعكس مما التأسیسیة الوحدات من الالتماثل بین
العالقات البینیة وفوارق في ووجود اختالفات المحلیة، والمجتمعات األقالیم
بالهولندیة المتحدثة  المناطق في  الطوائف ومجالس  اإلقلیمیة المجالس بین
عاصمة بصفتها لبروكسل الخاص والوضع بالفرنسیة، المتحدثة والمناطق
وعلى بالفرنسیة. المتحدثین من أغلبیة تضم ولكنها الفلمنكیة المنطقة في تقع
والضرائب ما تزال االجتماعیة الخدمات فإن الواسعة، الالمركزیة من الرغم

الفدرالیة. الحكومة التي تنهض بمسؤولیتها الرئیسیة المجاالت بین من
التابعة  المؤسسات هي لالتحاد الفدرالي البلجیكي الفدرالیة والمؤسسات
نظام في النواب مجلس أمام  مسؤولة  حكومة وجود  مع  الدستوریة للملكیة

ذي مجلسین تشریعیین. برلماني
بما یحول  الناشئ البلجیكي الفدرالي عهد االتحاد حداثة من الرغم وعلى
القاضي الفدرالیة إقامة مسار فإن أدائه، عن ثابتة استنتاجات إلى التوصل دون
كما لغوًیا. القطبیة ثنائي طابع ذا یتخذ أهمیة خاصة ألنه السلطات بتفویض
في الفدرالي  للتحول المتواترة للضغوط تستجیب التي للدولة مثاًال یعد أنه
وحدیة من دولة حولها الذي للسلطات، داخلي تفویض خالل من اتجاهین:
باالتحاد عضویتها عن الخارجي الناشئ خالل الدمج ومن فدرالي، اتحاد إلى

األوروبي.

(١٩٧٨ ) إسبانيا
بالتفویض  ترتبط الفدرالي للتحول مزدوجة عملیة أیًضا إسبانیا  خاضت
،١٩٧٨ عام وفي األوروبي. والدمج الخارجي مع االتحاد للسلطات الداخلي
الجنرال دكتاتوریة ظل في الشمولیة المركزیة من عاًما أربعین حوالي وبعد
البرلمانیة. الدیمقراطیة من نظاًما یضع جدیًدا دستوًرا إسبانیا اعتمدت فرانكو،
إلحداث وكوسیلة فرانكو حقبة بعد  ما الدیمقراطي  التحول إطــار وفي
الباسكیة القومیة  النزعة  تشجعها التي القویة اإلقلیمیة المصالح بین توازن
تدعى أنشأت وحدات األقلمة. حیث بعملیة إسبانیا قامت المتجددة، والكتالونیة
حوالي في بلد یضم مجتمع ١٧ منها یوجد الذاتي" "المجتمعات ذات الحكم

نسمة. ملیون ٤٠
أنها  إال  المركزیة، شدیدة دولة وحدیة كانت  إسبانیا أن من الرغم وعلى
للقشتالیین السیاسیة الثقافة من الرغم وعلى كبیر. تنوع على الواقع في تنطوي
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اآلراجونیین، من لكل كان  فقد والمركزي الهرمي التسلسل  نحو نزعت قد
قوي اهتمام والفالینسیین  والنافاریین والغالیین،  والكتالونیین، والباسكیین، 
هویتهم على  للحفاظ  الالزمة السلطة وتأمین حیاتهم أسلوب  على بالحفاظ

الثقافیة.
في  ١٩٧٨ دستور اعتماد بعد على هذا الوضع اإلسباني الفعل رد تمثل وقد
مع وضعها یتفق بما تدریجًیا بها الخاص الذاتي الحكم وضع كل منطقة منح
إلیها التوصل یتم التي الوسط الحلول من معینة مجموعة على بناًء أو الخاص
فقد ذلك ومع المركزیة. والحكومة اإلقلیمیة القیادة بین التفاوض من خالل 
السلطات إلى توزیع مدرید حكومة بها قامت التي اإلجراءات التالیة نزعت
الحكم نحو المختلفة األقالیم انتقال ورغم انتظاًما. أكثر نحو على القانونیة 
الذي الالتماثل من الحد فإن الهدف كان یتمثل في مختلفة، بسرعات الذاتي
الدستور أن ورغم األمر. نهایة في الذاتي الحكم ذات المجتمعات  یعتري
یحدد أنه إال فدرالیة، على أنها الدولة على تحدید صراحًة ینص ال اإلسباني
السلطة یترك بینما اإلقلیمیة، للحكومتین العامة أو الخالصة السلطات لوائح
بصبغة تصطبغ إسبانیا األساس، هذا وعلى المركزیة. الحكومة ید في المتبقیة
تتمتع ذاتي حكم مجتمع ١٧ وتضم اسمها باستثناء في شتى المجاالت فدرالیة
تعد الحالي الوقت وفي الذاتي. الحكم من كبیًرا قدًرا تمنحها دستوریة بسلطة
اقتباس األقلمة تم ولكن أوروبا في الالمركزیة واحدة من أكثر الدول إسبانیا
الحزبیة، االستراتیجیات تأثیر من أقل الدستوریة الوالیة من بتأثیر السیاسیة

فضفاض١٣. مؤسسي في إطار والمساومة والتنافس
مسؤوًال  الوزراء مجلس یكون حیث برلمانیة ملكیة المركزیة والحكومة
اإلسبانیة التشریعیة الهیئة البرلمان (Cortes)، وهو من األدنى المجلس أمام
الثاني المجلس وهو األعیان، مجلس ویتكون  التشریعیین. المجلسین ذات
یتم اختیارهم باالنتخاب المباشر، أعضاء أغلبه من (Cortes) في بالبرلمان
خالل عضًوا من عددهم ٢٥٩ البالغ من األعیان عضًوا ٥٥ تعیین یتم غیر أنه

برلمانات مناطق الحكم الذاتي.
بتفویض  القاضي الفدرالیة إقامة مسار في منخرطة وحدیة دولة  وبصفتها
إسبانیا فإن كبیر، تماثل بعدم تتسم عملیة خالل من حدودها داخل السلطات في
اإلقلیمیة قوى الضغوط تعتري التي التباینات استیعاب هاًما لمحاولة مثاًال تعد

الذاتي. الحكم أجل من
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طائفتین ذات المنحلة الفدرالیة االتحادات ٤ .٢

(١٩٩٢ -١٩٢٠ ) تشيكوسلوفاكيا 
التشیك  تشیكوسلوفاكیا (جمهوریة كانت ،١٩٩٢ عام في نهایة انقسامها  قبل
قوامه جمهوریتي الوحدات فدرالي ثنائي من اتحاد مؤلفة والسلوفاك الفدرالیة)
الفدرالي ثنائي االتحاد هذا إقامة وراء من الهدف كان وقد والسلوفاك. التشیك
وفي الرئیسیتین المكونتین له للطائفتین الذاتي الحكم قدر من الطوائف توفیر
الخالفات وتذلیل إلدارة قوي فدرالي اتحاد وجود على المحافظة الوقت ذات

الطائفتین. بین والفوارق
أعقاب  في األولــى العالمیة الحرب بعد تشیكوسلوفاكیا تأسست  وقد
جمهوریة كانت بادئ األمر، وفي المجریة. انهیار اإلمبراطوریة النمساویة
بالحصول ذلك للتشیك سمح التشیك والسلوفاك. وقد وحدیة توحد دیمقراطیة
والسلوفاك واأللمان، النمساویین عن بعیدًا الذاتي الحكم من أكبر قدر على
عدد ثلث یشكلون  الذین فالسلوفاك، المجریة. الهیمنة قبضة من باإلفالت 
المحدود الذاتي والحكم التشیكیة الهیمنة من باالستیاء یشعرون السكان، كانوا
خالل توجد كانت التي التدابیر خالل من الشعور هذا ظهر وقد لهم. الممنوح
التحول خالل وفي الحرب. بعد قام الذي الشیوعي والنظام األلماني االحتالل
الوعود أطلقت دوبتشیك ألكسندر بزعامة ١٩٦٨ عام جرى الذي اللیبرالي
التشیك من لكل  الخاصة العرقیة المصالح یحقق فدرالي دستور  بوضع
اللیبرالیة، اإلصالحات أنهى السوفییتي العسكري التدخل أن والسلوفاك. غیر
وضع وتم  األعراق بكافة باالهتمام بااللتزام الوعد على الحفاظ تم ولكن
على مركزیة البالد كانت التالیین العقدین مدار وعلى رسمي. فدرالي دستور
الشیوعي. الحزب إمرة تحت والسیاسي االقتصادي الصعیدین فعال على نحو
فرص وزادت سریًعا  اقتصادًیا  نمًوا سلوفاكیا حققت النظام  هذا  ظل وفي
الطابع ولكن والفدرالي، الوطني  البیروقراطي النظام  في السلوفاك دخول
النظام الشیوعي انهیار أعقاب أهمیة تذكر. وفي له یكن لم الفدرالي للدستور
تشریعیة وجود جمعیة قائًما مع الفدرالي یدعى بالنظام ظل ما ١٩٨٩ عام في
سلوفاكیا في المجلس أحادیة وطنیة ومجالس تشریعیین مجلسین ذات فدرالیة
ملیون ١٦ بلغ عدًدا من السكان الفدرالي االتحاد ضم وقد وجمهوریة التشیك.

نسمة.
اتحاد  تشكیل إلى السلوفاك القومیون سعى التالیة، الفترة في أنه إال
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السیطرة على اقتصادها زمام سلوفاكیا تملك بحیث كونفدرالي یضم الدولتین
جراء جدوى من التشیك یَر لم اآلخر، الجانب وعلى  الخارجیة. وسیاستها
في المشاركة في استمرت إذا إال بسلوفاكیا تربطهم التي بالعالقات االحتفاظ
السلوفاكي القومي الحزب وصل عام ١٩٩٢ وفي الكامل. الفدرالي االتحاد
بزعامة تحالف قام  ذلك وبعد باالستقالل. وطالب سلوفاكیا في السلطة إلى
ذلك وقد عجل فدرالي. هافل كرئیس فاتسالف إعادة انتخاب بمنع السلوفاك
استقالل منهما أن كل رأى اللذین والسلوفاك، التشیك زعیمي االتفاق بین من
مخطط سیاسیة، على فوائد أن یحقق من شأنه األخرى عن منهما مجموعة كل
.١٩٩٣ ینایر من األول  في دولتین إلى  لتشیكوسلوفاكیا  السلمي لالنفصال
تم الناخبین، آراء من للتأكد أخرى تصویت عملیات أو استفتاءات أیة وبدون

التاریخ. هذا منذ البالد تقسیم
المشكالت  توضح إنها حیث شدیًدا ١٤. تشیكوسلوفاكیا اهتماًما حالة وتستحق
من الطائفتین ذي الفدرالي االتحاد تنشأ في أن یمكن التي المعینة والتوترات
التي والسرعة التراكمي، االستقطاب الثنائي في المتمثلة الدینامیكیة العملیة
كال من الزعماء السیاسیون یرى عندما والتفكك االنقسام بها یحدث أن یمكن

السیاسیین. مشتركة لمركزیهما استفادة االنفصال یحقق أن الجانبین

(١٩٧١ -١٩٤٧ ) باكستان
سكان  بإجمالي عدد باكستان نشأت ،١٩٤٧ عام في الهند أعقاب تقسیم  في
عن منفصلتین كبیرتین كتلتین  من تكونت والتي نسمة،  ملیون ٩٠ حوالي
األوجه من شتى اآلخر عن مختلًفا منها جزء كل وكان القدیمة، الهند هیكل

معادیة. من أرض میل ألف بینهما ویفصل – الدین واحد – شئ عدا
باكستان، غرب أساسیتین، وحدتین من مكون فدرالي اتحاد ذلك عن ونجم
أوسطي، ذات طابع شرق وهي األردیة، اللغة سكانها  أغلب یتحدث والتي
اللغة البنغالیة سكانها التي یتحدث وشرق باكستان، ثراًء، األكثر الوحدة وهي
٥٥ تضم حیث سكانیة كثافة األكثر وهي آسیویة، جنوب شرق وتتسم بمالمح
حكومة مرسوم كان ١٩٤٧ و١٩٥٦ عامي بین السكان. وما عدد من بالمائة
به العمل المؤقت الجاري الفدرالي الدستور عام ١٩٣٥بمثابة الصادر الهند
الشرق في واحد إقلیم باكستان من تكونت الفترة وخالل هذه لباكستان. بالنسبة
وأخیًرا الغرب. في األخرى الوحدات من متنوعة ومجموعة أقالیم وثالثة
اتحاًدا فدرالیا مؤلًفا یؤسس الذي الجدید بالدستور تم العمل عام ١٩٥٦ وفي



الفدرالیة٤٤ األنظمة

شكل في الغرب الواقعة في األخرى السابقة الوحدات دمج (بعد مقاطعتین من
الهیئة في التمثیل في منحت المقاطعتان تكافًؤا وقد واحدة). وحدیة مقاطعة

الواحد. المجلس الفدرالیة ذات التشریعیة
بین شرق  المتبادل السیاسي من االستقطاب اعتماد الدستور الجدید یقلل ولم
الدستور فترة خالل للحكومة بمثابة سمة ممیزة كان والذي باكستان وغربها
عسكري باكستاني على السلطة أول نظام ١٩٥٨ استولى المؤقت. وفي عام
بشقیه. الفدرالي وجود االتحاد على مجدًدا الذي أكد الخاص دستوره وأصدر
اإلقلیم الغربي هیمنة من باالستیاء یشعرون كانوا البنغالیون، الذین قام وقد
كانوا في لو كما یعاملون كانوا وبأنهم واالقتصادیة، السیاسیة حیاتهم على
عام قاموا روالبندي، الموجودة في الحكومة الحتالل  ویخضعون مستعمرة
تسمیتها. وقد أعادوا كما بنغالدیش أو باكستان، شرق انفصال بإعالن ١٩٧١
بنغالدیش دولة ظهور أسبوعین و مدار على حرب أهلیة نشوب إلى ذلك أدى
"الوحدي" باكستان غرب غدا إقلیم فقد ومن جانبها الواقع. حیز في المستقلة
فدرالیا ١٩٧٣ اتحاًدا عام جدید دستور ظل وفي واحد من إقلیم المؤلف السابق

أقالیم. أربعة من ومكوًنا بذاته قائًما
نشوب  إلى أدت والتي باكستان داخل القطب ثنائیة التوترات  وتوضح
االتحادات یمیز الذي واالضطراب الصعوبات البالد وتقسیم األهلیة الحرب

الشقین. ذات الفدرالیة
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الثالث الفصل
الفدرالیة االتحادات في السلطات توزیع

والتنوع الوحدة التوازن بین قضیة ١ .٣

القاسم  كان السابق، القسم لها في تعرضنا الفدرالیة التي االتحادات جمیع في
الوقت ذات وفي معینة ألغراض لالتحاد قویة دوافع وجود هو بینها المشترك
أخرى. ألغراض الحكم ذاتیة إقلیمیة لحكومات الجذور عمیقة دوافع وجود
توزیع السلطات خالل الفدرالیة من االتحادات هذه تصمیم ذلك في تجلى وقد
الممنوحة والسلطات بینها فیما مشتركة ألغراض الفدرالیة الحكومة بین
اإلقلیمیة. الهویة عن بالتعبیر متعلقة ألغراض اإلقلیمیة الحكومة لوحدات
الجمع الفدرالیة في االتحادات لهذه الممیزة المؤسسیة السمة تمثلت وهكذا فقد
التوزیع خالل من واحد سیاسي الذاتي في نظام والحكم المشترك الحكم بین

واإلقلیمیة. بین الحكومات الفدرالیة للسلطات الدستوري
تنطوي  السلطات تبًعا لما لتوزیع الممیزان تباین الشكل والتخصیص  وقد
المعین المجتمع  في والتنوع المشتركة للمصالح وأنواع درجات من  علیه
والبیئیة، واالقتصادیة، والتاریخیة، الجغرافیة، للعوامل كان وقد إلیه. المشار
وما المختلفة والدولیة والدیموغرافیة والفكریة، والثقافیة، واللغویة، واألمنیة،
اإلقلیمیة، الهویة عن والتعبیر دوافع االتحاد تقویة في أهمیٌة ترابط من بینها
مختلف االتحادات الفدرالیة. في للقوى الخاص على التوزیع أثرت فقد ثْم ومن
السلطات ازدادت المجتمع، في التجانس درجة ازدادت كلما فإنه وعادًة
ازدادت السلطات التنوع، درجة ازدادت وكلما الفدرالیة الممنوحة للحكومة
كان ما فغالًبا األخیرة الحالة في وحتى للحكومة. المكونة للوحدات الممنوحة
نحو النزعات لمقاومة سلطات كافیة الحكومة الفدرالیة منح فیه المرغوب من

واالنقسام. البلقنة
تصمیم  تطلب فقد  والتنوع، الوحدة بین التوازن إبــراز على وعــالوة
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الحكومات لدى  والترابط االستقالل بین  توازن  وجود الفدرالیة االتحادات
التقلیدیة النظر وجهة تمثلت وقد البعض.  بعضها  تجاه واإلقلیمیة الفدرالیة 
بها استشهدت طالما والتي وییر سي  كي  یرى حسبما الفدرالي لالتحاد
المثالي التوزیع  أن في وأسترالیا وكندا  وسویسرا، المتحدة، الوالیات 
تكون بموجبه الذي التوزیع هو الفدرالي االتحاد في بین الحكومات للسلطات
بها المنوطة المسؤولیة نطاق في بمفردها التصرف على قادرة حكومة كل
الفدرالیة االتحادات على تعذر فقد الواقع أرض وعلى الجدل١٥. تقبل ال والتي
االتحادات جمیع في المألوف ومن الحكومات مسؤولیات في التداخل تجنب
درجاته بأشد ذلك أمثلة ومن . المتبادل االعتماد من  قدر وجود الفدرالیة
تطورت والتي األلماني الفدرالي االتحاد في الحكومات بین المتشابكة العالقة
القوي التأكید الفدرالي. وهذا التشریع شؤون معظم الوالیات بإدارة نتیجة قیام
حیث من له تبعاته یكون قد القرار صنع في المشاركة خالل من على التنسیق
من القرار صناعة عبر استقاللیة مرنة ومتنوعة سیاسة فرص وجود تقلیص
استقالل بین توازن الحاجة إلى إیجاد تنشأ المختلفة. ومن ثْم الحكومات جانب

الفدرالي. االتحاد إطار في بینها فیما المتبادل الحكومات واالعتماد
السلطات  توزیع طابع على الفدرالیة االتحادات تكوین طریقة تؤثر وقد
كانت أن لها سبق وحدات تجمیع على التكوین عملیة تنطوي وعندما بها.
الحكومة لتأسیس سیادتها من بعض  عن بالتخلي  تقوم ومختلفة ممیزة
محدودة مجموعة تعیین على یكون التركیز منصًبا ما فعادة الجدیدة الفدرالیة
المتبقیة السلطات استبقاء مع والمتالزمة  الخالصة الفدرالیة السلطات من
لذلك التقلیدیة األمثلة ومن الوحدات المؤسسة. ید في العادة) في (غیر محددة
هذا حذو وألمانیا  النمسا  حذت وقد وأسترالیا. وسویسرا المتحدة،  الوالیات 
انطوت قد الحرب تلت التي الفترة في إعمارهما إعادة أن رغم التقلیدي النمط
(المطلقة األوتوقراطیة  باألنظمة  بالمقارنة السلطات بعض تفویض على
عملیة على الفدرالي  االتحاد  تأسیس  ینطوي  وحیثما  السابقة. والمستبدة)
هو العكس كان ما عادة سابقة، فدرالیة) (ال السلطة من دولة وحدیة تفویض
المتبقیة وظلت السلطة محددة اإلقلیمیة الوحدات سلطات كانت فقد الصحیح:
بعض انطوت وقد بلجیكا وإسبانیا. ذلك أمثلة الفدرالیة؛ ومن الحكومة ید في
العملیتین هاتین مزیج من على ومالیزیا والهند كندا، الفدرالیة مثل االتحادات
السلطات بتحدید قامت وقد وتفویضها، السلطات تجمیع في المتمثلتین
مع المتالزمة والسلطات الخالصة اإلقلیمیة والسلطات الخالصة، الفدرالیة
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ولیس السابق) الفدرالي المالیو (واتحاد والهند كندا في المتبقیة، السلطة منح
الفدرالیة. للحكومة المالیزي، الفدرالي االتحاد

والتنفیذیة التشریعیة السلطات توزیعات بین العالقة ٢ .٣

األنجلوسكسونیة،  التقالید تتبع التي تلك الفدرالیة، والسیما االتحادات بعض في
في بمسؤولیات تنفیذیة یضطلع الحكم مستویات من مستوى كان كل ما عادة
على التقلیدیة األمثلة ومن تشریعیة. بسلطات فیها یتمتع التي المجاالت ذات
لتأیید أسباب تدعو عدة وثمة وأسترالیا. وكندا األمریكیة، المتحدة الوالیات ذلك
لكل یضمن أنه وثانًیا: التشریعیة؛ الهیئات استقالل یعزز أنه أوًال: التدبیر. هذا
بدونه تصبح بها والتي قد الخاصة تشریعاتها تتمتع بسلطة تنفیذ أن حكومة
مبدأ اعتماد تم حیث وأسترالیا كندا قبیل من حاالت في ثالًثا: جدوى. ذات غیر
فإنه لها التابعة التشریعیة الهیئات أمام البرلمانیة التنفیذیة السلطات مسؤولیة
قوانینها تنفیذ بها المنوط الهیئة على الرقابة ممارسة التشریعیة للهیئة یمكن ال

التنفیذي. االختصاص مع التشریعي االختصاص إذا تطابق إال
سویسرا،  الخصوص وجه وعلى األوروبیة، الفدرالیة  االتحادات في
اإلداریة المسؤولیة بین توافق وجود عدم الشائع من كان فقد وألمانیا والنمسا
التشریعیة من مجاالت السلطة الكثیر إدارة حیث كانت ، التشریعیة والسلطة
وقد للفدرالیة. المكونة  الوحدات  حكومات ید الدستور في بموجب  الفدرالیة
بینما دة من التشریعات الموحُّ للهیئة التشریعیة الفدرالیة وضع الكثیر ذلك أتاح
المتباینة. اإلقلیمیة الظروف تراعي بطرق اإلقلیمیة للحكومات تطبیقها تترك
مستویات بین نطاًقا أرض الواقع تعاوًنا أوسع یتطلب على التدبیر هذا أن بید

الحكم.
الحد. وحتى  هذا إلى حادًا لیس النهجین بین الفارق فإن الواقع  وعلى أرض
الكثیر الفدرالیة الحكومات نقلت فقد األنجلوسكسونیة الفدرالیة االتحادات في
وغالًبا للفدرالیة المكونة للحكومات الفدرالیة البرامج عن المسؤولیات من
برامج المنح خالل من المالیة المساعدة تقدیم طریق عن یجري ذلك كان ما
وجود على ذاته الدستور ینص  كندا ففي  ذلك، على  وعالوة والمساعدات.
إقلیمیة وإدارة تشریع فدرالي وجود اشتراط خالل من العام النمط استثناء من
مناطق في األحدث عهًدا الفدرالیة االتحادات وفي الجنائي. مجال القانون في
دساتیرها في نصت فقد الهند ومالیزیا السابقة مثل البریطانیة المستعمرات
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المشترك االختصاص مجاالت  في الفدرالیة  للقوانین  الدولة إدارة على
االتحادات الفدرالیة بلجیكا تتناقض مع اآلخر، فإن الجانب وعلى والمتالزم.
بتوزیع وثیًقا  ارتباًطا  یرتبط التنفیذیة السلطات توزیع إن  حیث األخرى، 
أن الحالي الروسي الدستور یفرض أخرى ناحیة ومن التشریعیة. السلطات
السلطة من واحًدا نظاًما الفدرالیة والتابعة للوحدات التنفیذیة الهیئات تشكل

الفدرالي. االتحاد داخل التنفیذیة

التشریعیة السلطة توزیع شكل في التباینات ٣ .٣

اخلالصة التشريعية السلطات
التشریعیة  السلطات  معظم منح یتم حدیًثا، بلجیكا وفي وكندا، سویسرا   في
للفدرالیة. المكونة الوحدات حكومات أو الفدرالیة الحكومة إلى خالصة بصفة
الخالص االختصاص  مجاالت فإن وبلجیكا سویسرا حاالت في أنه على
الفدرالیة االتحادات هذه من النقیض  وعلى ووضوًحا.  تحدیًدا األكثر  هي
بصفة الممنوحة السلطات تعد وأسترالیا المتحدة الوالیات في فإنه  الثالثة،
السلطات تحدید معظم مع للغایة وضئیلًة محدودًة للحكومة الفدرالیة خالصة
وألمانیا، والهند ومالیزیا النمسا، وفي ومتالزمة. مشتركة كسلطات الفدرالیة
المحددة والمتالزمة الخالصة السلطات من لكل للغایة واسعة تصنیفات ثمة

دستورًیا.
میزة  بأنها خالصة أخرى مسؤولیة أو حكومة في منح المتمثلة المیزة  وتتسم
الحكومة المسؤولة استقالل تلك الحكومة وتوضح تعزز إنها حیث شقین. لها
یتم وحتى حیثما الواقع، أرض فعلى ذلك ومع المجال. ذلك السیاسة في عن
مستویات من آلخر أو لمستوى  خالصة بصفة السلطات  معظم  تخصیص
تداخل مفر من أنه ال وكندا سویسرا مثل بلدان أوضحت تجارب الحكم فقد
مجاالت تحدید من ضروب المحال یكون ألنه یكاد السیادیة االختصاصات

الخالص. السیادي لالختصاص المعالم محددة
المتالزمة التشریعیة السلطات

تخصیص  إلى المجاالت من الكثیر تداخل في وجود بحتمیة أدى االعتراف
الوالیات دساتیر في  المتالزم التشریعي االختصاص من واسعة مجاالت 
من النقیض وعلى ومالیزیا. والهند وألمانیا، وأسترالیا، األمریكیة، المتحدة
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دستورًیا المحددة المتالزمة االختصاص مجاالت تتمثل كندا في فإنه ذلك
الموارد وتصدیر الشیخوخة، وإعانات ومعاشات والهجرة، ، الزراعة في

الكهربائیة. والطاقة الغابات ومنتجات المتجددة، غیر الطبیعیة
من  یضفي قدًرا إنه حیث الفدرالیة. االتحادات في المزایا عدد من وللتالزم
ممارسة تأجیل  الفدرالیة للحكومة یتیح مما السلطات، توزیع المرونة على
هذا وعلى فدرالیة. أهمیة  یكتسب حتى بعینه مجال في  المحتملة السلطة
هذا الوقت في للفدرالیة لحكومة الوحدة المكونة الفرصة إتاحة األساس یمكن
استخدام االختصاص الفدرالیة للحكومة ویمكن الخاصة. لالهتمام بمبادراتها
إتاحة الوقت ذات وفي الفدرالي االتحاد على مستوى لتقنین المعاییر المتالزم
بطریقة تراعي الخدمات وتقدیم التفاصیل لتقنین اإلقلیمیة للحكومات الفرصة
ثمة تصنیف وألمانیا ففي النمسا األمر، واقع وفي المحلیة. الظروف اختالف
في "تشریع إطاري" لسن سلطة فدرالیة یحدد لالختصاص خاص دستوري
أكبر بقدر قوانین تتناولها سن مهمة للوالیات تترك أن على بعض المجاالت
جرى تعدیل دستوري أضاف ذلك، ففي ألمانیا إلى وباإلضافة التفصیل. من
وتحسین العالي، للتعلیم بالنسبة المشتركة" "المهام تصنیف ١٩٦٩ عام
السواحل على والحفاظ الزراعي والتحسین  اإلقلیمیة  االقتصادیة الهیاكل

الوالیات. بمسؤولیات النهوض في الفدرالیة الحكومة فیها تشارك والتي
الفرعیة  األقسام حصر ضرورة التشریعیة للسلطة المتزامنة اللوائح تتجنب
على خالصة توزیعها بصفة یتم التي الوظائف من وظیفة الدقیقة لكل المعقدة
تصبح هذه األقسام أن احتمال من وتقلل الحكومة، مجاالت من آخر أو مجال

الظروف. تغیر عند بالیة الدقیقة الفرعیة
في حاالت أنه الدستور یحدد المتالزم االختصاص تعیین یتم حیثما وعادة
تكون السیادة فإن للفدرالیة وقانون الوحدة المكونة الفدرالي القانون بین التنازع
تعد معاشات حیث البارزة بین االستثناءات من وتعد كندا الفدرالي. للقانون
القوانین تنازع حاالت في المتالزم ولكن االختصاص مجاالت أحد الشیخوخة
الحفاظ كیبیك من ذلك مكن وقد الفدرالي. القانون على اإلقلیم قانون یسود
قبول االختصاص من األخرى األقالیم ومكن بها الخاص المعاشات نظام على
علیه الموافقة والذي تمت للعراق، المقترح الدستور للمعاشات. ویعد الفدرالي
من فریًدا ،٢٠٠٥ األول، أكتوبر/تشرین شهر في جرى الذي االستفتاء في
القانون فیها یسود والتي االختصاص المتالزم مساحة حیث زیادة من نوعه

المتالزم تقریًبا. مجاالت االختصاص جمیع على اإلقلیمي
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السلطات املتبقية

تحدیدها  یتم لم  أمور في الختصاص الدستور تعیین المتبقیة السلطة تمثل
تلك والسیما الفدرالیة،  االتحادات معظم وفي الدستور. في أخرى بطریقة
یتم منح سبق، منفصلة فیما كانت وحدات تجمیع خالل من تم إنشاؤها التي
المتحدة، الوالیات ذلك أمثلة ومن الوحدات. لحكومات المتبقیة السلطة
بعض في ولكن وتشیكوسلوفاكیا. ومالیزیا وألمانیا، والنمسا، وأسترالیا،
بتفویض الفدرالي التكوین عادة حیثما  تتمیز عملیة فإنه الفدرالیة، االتحادات
في المتبقیة السلطات ترك یتم مركزي، وحدي (الفدرالي) نظام من السلطة
الفدرالي المالیو واتحاد والهند كندا، ذلك أمثلة ومن الفدرالیة. الحكومة ید
قد حالة بلجیكا في أنه رغم وبلجیكا، مالیزیا، إلى وتحوله قبل توسعته السابق
التوزیع صیاغة على إعادة حتى اآلن) حیز التنفیذ تدخل لم (وإن الموافقة تمت

المتبقیة لحكومات الوحدات. السلطات تمنح الدستوري للسلطات بحیث
للسلطة  المفصلة  اللوائح وشمول بعدد المتبقیة السلطات أهمیة  وترتبط 
السلطة المتبقیة. أهمیة قلت كلما السلطات تفصیل ازداد كلما التشریعیة. إذ
حیث كندا أقل-  وبدرجة - ومالیزیا الهند مثل فدرالیة اتحادات ففي  وهكذا
الخالصة، الفدرالیة للسلطات ووافیة شاملة لوائح ثالث الدساتیر تحدد
السلطة تعد  المتالزمة التشریعیة والسلطات الخالصة اإلقلیمیة والسلطة
الوالیات قبیل  من فدرالیة اتحادات في مثیلتها من نسبًیا أهمیة أقل المتبقیة 
الوالیة سلطات  تعداد یجِر لم حیث وألمانیا وأسترالیا األمریكیة، المتحدة
هذه وفي محددة. غیر كبیرة  متبقیة سلطة ضمن تدرج  ببساطة كانت بل
للوالیات هائلة متبقیة سلطة تخصص كانت األخیرة الفدرالیة االتحادات
الممنوحة للسلطات المحدودة الطبیعة  وعلى استقاللها  على  التأكید بغرض
الواقع أرض  على أنه نالحظ أن الهام فمن ذلك ومع الفدرالیة.  للحكومة
من األقصى الحد قراءة نحو هذه االتحادات الفدرالیة تمیل في المحاكم كانت
على نطاق بما یجور الفدرالیة المعینة في السلطة مفهوم "السلطات الضمنیة"
الوقت بمرور متنامیة نزعة فقد كانت ثم ومن  للوالیات، المتبقیة السلطات
اتحادات في أنه المفارقات لسلطات الحكومة. ومن التدریجیة المركزیة نحو
بسلطة القائلون المؤسسون حصر  حیث ومالیزیا والهند  كندا، مثل فدرالیة
التوسع نحو تمیل كانت المحاكم المحدودة، اإلقلیمیة المعینة المركز السلطات

الفدرالیة. اتساع السلطة من تقلص ومن ثم السلطات هذه في
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سلطات  الفدرالیة للحكومة  الدستور  یوفر فدرالیة  اتحادات  بضع  وفي
من الظروف بعض في تحد أو تتجاوز بحیث الطوارئ أو للسیادة خاصة
ذلك كان وقد . الطبیعیة األحوال في لألقالیم الممنوحة الدستوریة السلطات
أو للبلقنة التعرض احتماالت  بشأن مؤسسیها اعترت التي للمخاوف نتیجة
الدستورین الوحدویة في شبه السلطات لهذه األمثلة األشمل وتوجد التفكك.
السلطات هذه مثل یتضمن أیًضا الكندي الدستور أن بید والمالیزي، الهندي
والنظام السالم وشرط التفسیریة، والسلطة والمنع، التحفظ سلطات (مثل

المحاكم). تفسره حسبما الرشید والحكم

الموزعة التشریعیة السلطات نطاق ٤ .٣

السلطات  فإن للسلطات الدستوري التوزیع اتخذه الذي الشكل عن النظر  بغض
هي تباینت قد الحكم من مستویات لكل مستوى تخصیصها تم التي المعینة
داخل المصالح وتوازن المعینة للظروف وفًقا آلخر فدرالي اتحاد من األخرى
لتوزیع السلطات التفصیلیة المقارنة جدول على لالطالع فدرالي. اتحاد كل
انظر الدراسة هذه في مقارنتها تمت التي المختلفة الفدرالیة االتحادات في

أ. ملحق
العالقات  كانت الفدرالیة االتحادات معظم وفي العموم، وجه وعلى
والسلطات والنقدي، االقتصادي االتحاد شؤون وتسییر والدفاع، الدولیة،
الختصاص تخضع األقالیم بین والمواصالت الضرائب لفرض الرئیسیة
التعلیم، فیها (بما االجتماعیة الشؤون كانت ما وعادة الفدرالیة.  الحكومة
وصیانة العمالیة)، والخدمات االجتماعیة والرفاهیة  الصحیة، والخدمات
بعض رغم أن اإلقلیمیة، الحكومات ید في المحلي والحكم واألمن، القانون
مشتركة ما تكون غالًبا االجتماعیة بالخدمات المرتبطة والسیما المجاالت هذه
وبالرغم من ذلك، الطبیعیة. والموارد الزراعة لمجال بالنسبة مثلما هو الحال
في المحددة التوزیعات في ملحوظ ثمة اختالف أ، فإنه ملحق من یتضح وكما

االتحادات الفدرالیة المختلفة.
ذاتها.  في حد وشاقة بعض الموضوعات مزعجة أن أثبتت التجربة  وقد
یمكن الفدرالیة االتحادات من كثیر في إنه حیث الخارجیة الشؤون بینها ومن
أن به األجدر من كان اختصاص على للهیمنة الفدرالي االختصاص استخدام
ذلك ففي ومع الفدرالي. االختصاص اإلقلیمیة لوال الحكومات  ید في یكون
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المعاهدات إبرام على الفدرالیة السلطة قدرة كانت فدرالیة اتحادات بضع
اختصاص على المعاهدات تؤثر حیثما بأنه یفید شرًطا تلبي أن على تتوقف
وفي موافقتها. الحصول على أو معها التشاور یجب اإلقلیمیة فإنه الحكومات
بمجاالت المعاهدات تتعلق حیثما اإلقلیمیة یتعین تنفیذ التشریعات كندا، حالة
تتطلب هذه ألمانیا حالة وفي لألقالیم. الخالص االختصاص إطار في تدخل
ممثلي (Bundesrat) المكون من الفدرالي المجلس المعاهدات موافقة أغلبیة
تمثل العامة المدیونیة تنسیق كان ما وأحیاًنا  الفدرالیة. الوالیات حكومات
خالل من تؤثر للفدرالیة أن المكونة الوحدات إحدى یمكن لحكومة ألنه مشكلة
یمس الفدرالي بما باالتحاد األخرى للحكومات المالیة المالءة على اقتراضها
االقتراض تنسیق اشتراط إلى أسترالیا في هذا أدى وقد االقتراض. على قدرتها
ملزمة إصدار قرارات سلطة بیده بینحكومي قروض خالل مجلس العام من
هذه أدت  األخرى الفدرالیة  االتحادات بعض وفي بالحكم. المستویین لكال
االقتراض والسیما فدرالیة على االقتراض العام، رقابة وجود إلى المخاوف

المكونة للفدرالیة. الوحدات حكومات من جانب الخارجي
مستویي  جانب من النشاط الواسع مجاالت یعدان من كانا اللذان والمجاالن
األول، المجال ففي االجتماعیة. والشؤون االقتصادیة هما السیاسة الحكومة
االقتصادیة بالرفاهیة مواطنیها بضمان تمتع مهتمة اإلقلیمیة الوحدات كانت
األحیان وفي بعض الخاصة. االقتصادیة بمصالحها متعلقة سیاسات ووضع
التجارة لتشجیع أجنبیة بلدان في تجاریة  مكاتب إنشاء یشمل ذلك كان
الوالیات قبیل من فدرالیة  اتحادات  في موجود نمط  وهو مًعا،  واالستثمار
فیها بما االجتماعیة، الشؤون مجال وفي وألمانیا. وأسترالیا المتحدة، وكندا،
اإلقلیمیة الحكومات كانت ما عادة االجتماعیة والخدمات والتعلیم الصحة،
كان ما غالًبا العموم وجه على ولكن األساسیة. الدستوریة بالمسؤولیة تضطلع
وبسبب البرامج تكالیف بسبب واسعة مالیة مساعدة وجود الضروري من
االتحاد مستوى على المواطنین لخدمة معاییر وجود إلى الرامیة الضغوط

الفدرالي.

اإلداریة المسؤولیات توزیع ٥ .٣

والسیما  الفدرالیة االتحادات من عدد في یتم فإنه ٣,٢ القسم في أشرنا كما
األمریكیة، المتحدة  الوالیات مثل سكسونیة األنجلو التقالید ذات البلدان في
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مع یتناسب بما األمور معظم في اإلداریة المسؤولیات توزیع وأسترالیا وكندا
توجد بنود الفدرالیة االتحادات بعض ففي ذلك ومع التشریعیة. السلطة توزیع
واإلداري التشریعي االختصاص اقتسام على تنص بالدستور مدرجة شرطیة
التدابیر الدائمة هذه تمییز ویتعین للحكم. المختلفة المستویات منطقة بین في
یتم ما وهو والتنفیذیة التشریعیة للسلطة المؤقتة التفویضات من والدستوریة
الواسع الدستوري التوزیع أمثلة ومن الفدرالیة. االتحادات العدید من في أیًضا
توزیع االختصاصات التشریعیة عن المختلفة واإلداریة التنفیذیة للمسؤولیات
البلدان الخمسة هذه جمیع وفي ومالیزیا. والهند وألمانیا، سویسرا، والنمسا،
عن الدستوریة المستقلة المسؤولیة الكانتونات والمقاطعات حكومات تتحمل
ومالیزیا الهند وفي الفدرالیة.  التشریعات من كبیرة مجموعة  وإدارة تنفیذ
الفدرالیة التشریعات جمیع إدارة سلطة الوالیات منح  على الدستور ینص
أن من الرغم وعلى وهكذا المتالزم. االختصاص نطاق  في سنها یتم التي 
فإنها التشریعیة الناحیة من نسبًیا بالمركزیة تتسم الفدرالیة االتحادات هذه
أظهرت هذه الناحیة اإلداریة. وقد الالمركزیة من من بكثیر أكبر بقدر تتسم
اإلداریة الالمركزیة وراء من  الفوائد جني یمكن أنه  الفدرالیة االتحادات
والحساسیات للظروف تكییفها حیث من والسیما الفدرالیة، للتشریعات

المختلفة. للمناطق المختلفة





الرابع الفصل
المالیة الموارد توزیع

المــــــــــوارد المالیــــــة أهمیــــة تخصیـــص ١ .٤

الفدرالي النظام ضمن الحكم من مستوى لكل المالیة الموارد تخصیص یعتبر
تقیدها، الحكومات، أو تمكن هذه الموارد أوًال، إن رئیسیین: لسببین هامًا أمرًا
الدستور؛ علیها كما نص والتشریعیة التنفیذیة بممارسة مسئولیاتها یتعلق فیما
هامة أدوات ذاتها  بحد  هي  واإلنفاق الضرائب فرض سلطات إن وثانیًا،

علیه. والتأثیر لضبط االقتصاد

العائدات توزیع سلطات ٢ .٤

هو كما خاص تشریع في  (أو دساتیرها في الفدرالیة األنظمة  معظم تحدد
مستویي من واحد بكل الخاصة اإلیرادات  جمع سلطات بلجیكا) في الحال
في المناسب الجزء في الجدول انظر السلطات،  هذه بین للمقارنة الحكم.
الشركات، وضرائب  العامة، والمنافع الجمرك رسوم وتشكل أ.  الملحق
السلطات واالستهالك المبیعات ضرائب ومختلف لألفراد، الدخل وضریبة
تخضع العامة، والمنافع الجمارك رسوم كانت وقد الرئیسیة. الضریبیة
رسوم فرض ضمان أجل من وذلك الفدرالیة القانونیة للسلطة تقریبًا، دائمًا،
الدخل ضرائب  كانت كما اقتصادیة. وحدة وتحقیق فعالة داخلیة جمركیة 
الشركات الفدرالیة ألن للسلطات األحیان معظم في تخضع الشركات على
االقلیمیة الوحدات حدود عبرت قد  تكون أرباحها،  تحقق عندما الكبرى،
بالضرورة یعكس ال الشركات لهذه الرئیسي المقر موقع أن كما الداخلیة 
السلطات هذه فإن حال، أیة وعلى الشركات. هذه لدخل الجغرافیة المصادر
هذه وفي تكون مشتركة، یمكن أن األنظمة الفدرالیة، بعض في الضریبیة،
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على الدخل ضریبة أما متالزمة. قانونیة لسلطات خاضعة تكون الحالة
من غالبًا فهي وبالتالي اإلقامة بمكان ارتباطًا أكثر تكون قد فإنها  األفراد
أنها الرغم من على واالقلیمیة، الفدرالیة الحكومات المشتركة بین المجاالت
(مثًال، بالكامل الفدرالیة السلطة  اختصاص  من  كانت الفدرالیات بعض في
في والمبیعات هي، االستهالك ضرائب والهند، وتشیكوسلوفاكیا).  النمسا،
الفدرالیة الحكومات تشترك بها التي المجاالت من الفدرالیة، األنظمة معظم

االستثناءات. بعض الرغم من وجود على واالقلیمیة
جمیع األنظمة المالیة في السلطات لتخصیص العامة المیزات  إحدى  إن
نصیب من تكون الرئیسیة اإلیرادات مصادر غالبیة أن هي تقریبًا الفدرالیة
مشتركة الضریبیة المجاالت بعض تكون عندما وحتى الفدرالیة. الحكومات
السیطرة تمیل إلى الفدرالیة الحكومات فإن متالزمة، قانونیة سلطات تحت أو
السلطات من مجال أي استباق وإلغاء بصالحیة تتمتع السلطة الفدرالیة ألن
مصادر مجال تقید التي االحتیاطیة التدابیر وبسبب المتالزمة القانونیة 
هناك االقلیمیة. للحكومات المخصصة المباشرة، وغیر المباشرة الضرائب،
هو العوامل أحد هذه العام. النمط هذا خلق في خاص لهما تأثیر كان عامالن
من تتمكن لكي أمرًا هامًا یعتبر الفدرالیة الحكومة في ید الموارد تركیز أن
والعامل المالیة. الموارد توزیع إعادة وهو عادة، منها المتوقع بالدور القیام
إلى تهدف بسیاسات المتعلقة كینز ماینارد جون نظریات تأثیر هو اآلخر
تطویر شهد الذي الوقت في سائدة والتي كانت االقتصادیة االستقرار والتنمیة

الفدرالیة. األنظمة هذه في الحالیة الفدرالیة المالیة من الترتیبات العدید
تتركز حیث الفدرالیة األنظمة من عدد في اآلراء حولها تختلف مساحة ثمة
سلطات كانت إذا ما وهي غیرها، دون المناطق بعض في الطبیعیة الموارد
في ید أن تكون یجب الموارد بهذه الخاصة االمتیازات وریع الضرائب فرض
في تیقى أو الفدرالیة، أجزاء مختلف على توزیعها یتم وأن الفدرالیة الحكومة
أقصى إلى خالفیة مسألة الثاني هذا الخیار كان لقد االقلیمیة. الحكومات ید
كبیرًا مصدرًا كان كما والبرازیل ونیجیریا كندا، مثل فدرالیة أنظمة في حد
إلى فوارق یؤدي وذلك ألنه في العراق، في المفاوضات الدستوریة للخالف

للفدرالیات. المكونة الوحدات ثروة في هائلة
باإلضافة الحكومة جانب من األموال هامین لجمع آخرین مصدرین هناك
مفتوح مصدر العام، وهذا الدین هو األول المصدر الضرائب. فرض إلى
الخارجي الدین أن من الرغم على الفدرالیة، األنظمة لمستویي الحكم في معظم
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مطلق بشكل یخضع ومالیزیا) والهند النمسا، (أهمها الحاالت بعض في
العام الدین  أشكال جمیع  تنسیق یتم أسترالیا، حالة وفي الفدرالیة.  للسلطة 
القروض عمل مجلس من خالل واالقلیمي الفدرالي المستوى على األساسیة
والتي العامة، والمشاریع الشركات عمل هو الثاني المصدر الحكومي. بین
معظم األنظمة وهذا األخیر، في مصدرًا للدخل الحكومي.  أرباحها تشكل قد

الفدرالیة واالقلیمیة. الحكومة لمستویي مفتوحا الفدرالیة، یكون

االنفاق سلطات تخصیص ٣ .٤

فدرالي نظام كل في االنفاق سلطات توزیع أن عام، بشكل القول،  یمكن
لكل المخصصة واالداریة التشریعیة للمسئولیات المشترك االطار مع یتطابق

مالحظتها. تجب التي النقاط بعض هناك ولكن الفدرالیة. ضمن حكومة
الفدرالي مناطة التشریع من إدارة جانب كبیر مسئولیة تكون أوًال، حیثما
سویسرا، في كما للفدرالیة، المكونة الوحدات في للحكومات الدستور بحكم
الدستوریة االنفاق مسئولیات تكون  ومالیزیا، والهند،  وألمانیا، والنمسا،
التشریعیة توزیع السلطات به یوحي قد مما بكثیر االقلیمیة أوسع للحكومات

لوحده.
تختلف.  قد  المسئولیات  مجاالت مختلف في االنفاق متطلبات إن ثانیًا،
كلفة أعلى مهمات هي، نسبیًا، االجتماعیة والخدمات إن الصحة والتعلیم مثًال،

الخدمات. منها بتوفیر أكثر والضبط بـالتنظیم بالمهمات المتعلقة مقارنة
مستوى  كل في االنفاق سلطات تكن لم الفدرالیة، األنظمة معظم في ثالثًا،
الصالحیات القانونیة في وارد هو بما بالضبط محصورة الحكم مستویات من
سلطة تملك أنها هي عادة للحكومات النظرة كانت لقد التشریعیة واالداریة.
االنفاق الفدرالیة سلطات الحكومات  استعملت عامة.١ وبالتالي، فقد إنفاق
الصالحیات من مجاالت  في معینة  أهداف وراء تسعى  لكي لدیها العامة
كان ما التي االقلیمیة للحكومات  منحًا  بتوفیرها  وذلك  للدولة القانونیة
من المطلوبة الخدمات تأمین نفقات تتحمل أن االسلوب، هذا بدون بإمكانها،
عدد من في التكوینیة الوحدات حكومات قامت جانبها، ومن هذه الحكومات.
تجاریة مكاتب  إلقامة لدیها العام االنفاق  سلطة باستخدام الفدرالیة األنظمة
أیة صالحیات حال غیاب في حتى الفدرالیة إطار ولترویج منتجاتها خارج

الخارجیة. في مجال الشئون محددة دستوریة
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القانونیة  للسلطة خاضعة مجاالت اإلنفاق الفدرالي في سلطة استعمال كان لقد
الحكومیة، بین الكندیة العالقات في  خالفیة سیاسیًا مسألة المطلقة االقلیمیة
قرارها أصدرت المحاكم فقد المحاكم. أمام للهزیمة إطالقًا تتعرض ولكنها لم
التي التشریعیة بمجاالت الصالحیات فقط محصورًا لیس الفدرالي االنفاق بأن
في كثیر في كندا، الفدرالیة الحكومات استعملت فقد وبالتالي، حددها الدستور. 
أجل من للمقاطعات برامج االنفاقیة لتقدم منحًا لتدعم سلطاتها من األحیان،
حكومات اشتكت وقد األولویات الفدرالیة. اتباع على المقاطعات هذه تشجیع
الفدرالي االنفاق  لسلطة واحد جانب من  االستعمال هذا أن  من المقاطعات
لحكومات مطلقة بصورة الدستور  حددها مجاالت في الذاتي حكمها تهدد
في حدث الكندیة. فقد لیس محصورًا بالفدرالیة التقلید هذا المقاطعات. ولكن
الركود أزمة وأسترالیا منذ األمریكیة المتحدة الوالیات في المرات من العدید
الحكومات كانت  ما وكثیرًا الماضي.  القرن من  الثالثینات في االقتصادي
كانت حیثما ولكن الفدرالیة، المساعدات تقبل الفدرالیة األنظمة في االقلیمیة
تتذمر كانت الحكومات هذه فإن مشروطة منح شكل على تقدم المساعدات هذه
وقد المطلقة. القانونیة صالحیاتها مجاالت على اعتداء المساعدات معتبرة
ضمن السلطة على أمور الفدرالي االنفاق كان حیثما خاص بشكل هذا حصل
مسبق. خبر بدون ُیسحب أو المقاطعات جانب من دعوة بدون یحدث االقلیمیة
المساعدات من جانب بسحب الخاصة اإلجراءات  هذه مثل أدت قد وكانت
من اتهامات توجیه إلى األمریكیة المتحدة والوالیات كندا من كل في واحد
بنفسك." شئونك دبر أساس على و"فدرالیة المقاطعات" عبء "إزاحة نوع

المتحدة  الوالیات مثل األقدم، الفدرالیات بعض في أنه المالحظة وتجدر
على منتشرًا الفدرالي العام االنفاق سلطات استعمال كان حیث وأسترالیا وكندا
ذلك، فقد معینة. ومع عام إنفاق سلطة صراحًة الدستور ال یحدد واسع، نطاق
سلطات فرض بأن متفاوتة، درجات وعلى الفدرالیات، هذه في اقرت المحاكم
یمكن الفدرالیة الحكومة بها تتمتع التي المساعدات وتخصیص الضرائب
الحدود الصارمة لسلطاتها من النشاطات خارج مجال استعمالها للتأثیر على
من كل حداثة في األكثر في الدستور الفدرالي جاء وقد العادیة. التشریعیة
في العملیة التجربة ضوء على صمما اللذان الدستوران وهما ومالیزیا، الهند
مجال في الفدرالیتین واضح بسلطة حكومتیهما اعتراف األسبق، الفدرالیات
الغرض ذلك كان سواء كان،  ألي غرض الوالیات لحكومات المنح تقدیم

یكن. لم أم القانونیة الفدرالیة الحكومة سلطة تحت
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الوالیات لحكومات الدستور یعین حیث الفدرالیة األنظمة تلك في أما
الطبیعیة الظاهرة فإن من التشریع الفدرالي، كبیر جانب على إداریة مسئولیة
عائدات من أجزاء هیئة على إما ضخمة، فدرالیة تحویالت والمألوفة هي

مشروطة. غیر منح مشروطة أو على هیئة الفدرالیة أو الضرائب

واألفقي العمودي التوازن عدم مسألة ٤ .٤

الالتوازن من نوعین لتصحیح الحاجة تقریبًا فدرالي نظام كل واجه لقد
الفدرالیة الحكومة موارد عندما تعجز العمودیة تحدث الالتوازنات المالي.
دستوریًا المحددة نفقاتها مسئولیات  مطابقة دستوریًا عن المحددة والوحدیة
أنه أثبتت التجربة أن األول، عامة، لسببین. الالتوازنات، هذه وتحدث أیضًا.
الفدرالیة للحكومة الرئیسیة الضرائب فرض سلطات تخصیص األفضل من
وبشكل الجمركیة، الوحدة تنمیة مع وثیقًا ارتباطًا مرتبطة السلطات هذه ألن
مسئولیات بعض أن حین في فعالة، اقتصادیة وحدة مع أیضًا مرتبطة أوسع،
عادة كانت والخدمات االجتماعیة والتعلیم، الصحة، كلفة، مثل األكثر االنفاق
حیث یمكن لها إدارة لضمان أفضل االقلیمیة الحكومة صالحیات من تعتبر
مشتركة قراءة إن الخاصة.  االقلیمیة الظروف بعض االعتبار في األخذ 
الفدرالیة- (الحكومة  مجموع  نسب بین الفوارق توضح  ٨ و  ٧ للجدولین
الفدرالیة-الوالیة- (الحكومة ومجموع العائدات معًا) مجتمعة الوالیة-المحلیة
أنظمة في الفدرالیة الحكومات لدى اإلنفاق مسئولیات معًا) مجتمعة المحلیة
حرص مهما أنه هو العمودیة  لالتوازنات الثاني السبب مختلفة.  فدرالیة
موارد بین ما المطابقة محاولة على األصلیون الفدرالي  النظام  مصممو 
الزمن وبمرور أنه إال الحكم، لكل مستوى من اإلنفاق ومسئولیات العائدات
الدخل ضریبة (مثل المختلفة الضریبیة التغیرات من كل أهمیة تختلف سوف
التنبؤ بها. الممكن من یكن لم بطرق النفقات وتكالیف االستهالك) وضریبة
تصحیح بواسطتها یمكن الفدرالیة داخل مسارات لبناء حاجة هناك وبالتالي،

آلخر. حین من الالتوازن هذه حاالت
وتحدث تصحیح. إلى الذي یحتاج الثاني األفقیة الشكل تشكل الالتوازنات
المختلفة الوحدات لدى العائدات قدرات  تكون  عندما األفقیة الالتوازنات
الخدمات تقدم أن على قادرة غیر یجعلها حد إلى مختلفة للفدرالیة المكونة

ضریبیة مقارنة. مستویات من انطالقًا المستوى نفس على لمواطنیها
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إجمالي من الفدرالیة  الحكومة لعائدات المئویة النسبة : (٧) رقم  الجدول
الوالیات وحكومات (المحلیة الحكومات عائدات

البینحكومیة التحویالت قبل الفدرالیة) والحكومة

أفریقیا ٩٥جنوب
٩٠مالیزیا
٨٣أسبانیا

٧٣استرالیا
٦٩البرازیل
٦٩استرالیا

المتحدة ٦٧الوالیات
٦٦الهند

٦٥ألمانیا
٤٤كندا

٤٠سویسرا

المحلیة الحكومات إلى الفدرالیة الضرائب تحویالت قبل العائدات  حصص ملحوظة: 
في الدول ترتیب إجماًال تم كما مئویة، نسبة أقرب إلى ُمقربة المبینة األرقام والوالیات.
لعام هي البیانات تلك فإن المصدر،  وحسب المركزیة. حیث من  تنازلیا ترتیبا القائمة

.٢٠٠١ أو ٢٠٠٠
في البینحكومیة المالیة العالقات  التبعیة: أو  الذاتي “الحكم واتس، ل. رونالد  المصدر:
ورقة كویینز) جامعة البینحكومیة، العالقات معهد  (كینجستون: دولة” عشرة إحدى 
دراسة مقارنة” الفدرالیة: األنظمة في “قوة اإلنفاق ل. واتس، رونالد (٥)؛ ٢٠٠٥ عمل

.(١٩٩٩ كویینز جامعة البینحكومیة، العالقات معهد (كینجستون:

أیضًا الممكن فإنه من العائدات، في األفقي عدم التوازن لحاالت وباإلضافة
في االختالفات النفقات بسبب جانب في المقاطعات توازن بین عدم یحدث أن
االختالفات بسبب  للفدرالیة المكونة المختلفة للوحدات االنفاق" "احتیاجات
التوزع مثل الوحدات هذه لسكان الدیمغرافیة االجتماعیة الخصائص  في
وهیكل األعمار، االجتماعي والتكوین المدن، إلى االنتقال وظاهرة السكاني،
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والبیئة العامة اإلدارة مدى من مثل تتأثر بعوامل التي الخدمات توفیر وكلفة
واالقتصادیة. المادیة

إجمالي نفقات الفدرالیة من الحكومة لنفقات المئویة : النسبة (٨) الجدول رقم
والحكومة الوالیات وحكومات  (المحلیة  الحكومات 

البینحكومیة التحویالت الفدرالیة) بعد

٨٦مالیزیا
٦٩استرالیا
٦٤البرازیل

المتحدة ٥٤الوالیات
٥٤استرالیا
٥١أسبانیا

٤٥الهند
٣٧ألمانیا

٣٧كندا
٣٢سویسرا

الفدرالیة إلى حكومات والمنح الضرائب حصص تحویالت بعد اإلنفاق حصص ملحوظة:
الدول ترتیب تم كما مئویة، نسبة إلى أقرب البیانات ُمقربة المحلیة. والحكومات الوالیات

الالمركزیة. حیث من تنازلیا ترتیبا القائمة في إجمالیة بصورة
في البینحكومیة المالیة العالقات  التبعیة: أو  الذاتي “الحكم واتس، ل. رونالد  المصدر:
ورقة كویینز) جامعة البینحكومیة، العالقات معهد  (كینجستون: دولة” عشرة إحدى 
دراسة مقارنة” الفدرالیة: األنظمة في “قوة اإلنفاق ل. واتس، رونالد (٥)؛ ٢٠٠٥ عمل

.(١٩٩٩ كویینز جامعة البینحكومیة، العالقات معهد (كینجستون:

المالیة التحویالت دور ٥ .٤

مستویات أحد من مالیة لتحویالت ترتیبات على الفدرالیة معظم األنظمة تشتمل
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وتتخذ الالتوازن. من الحاالت هذه تصحیح أجل وذلك من آخر، الحكم إلى
الحكومات أن ذلك االقلیمیة، للحكومات تحویالت شكل عادة التعدیالت هذه
الضرائب مصادر على تسیطر أصبحت  قد العموم  وجه على الفدرالیة
الالتوازنات العمودیة إزالة هو هذه التحویالت من الغرض وكان األساسیة.
غیر كبیرة منح أو الضرائب،  من نصیب شكل التحویالت على من خالل
أیضًا إزالة الوقت نفس وفي محددة، ألغراض مشروطة منح أو مشروطة
الجدول ویقدم الفدرالیة. في فقرًا األشد لمساعدة الوحدات الالتوازنات األفقیة
أو اإلجمالیة للمقاطعة العائدات من كجزء التحویالت هذه أهمیة عن ٩ تعبیرًا

التحویالت. هذه على الناجمة الوالیة أو المقاطعة اعتماد الوالیة، ودرجة

عائدات البینحكومیة من للتحویالت المئویة  النسبة : (٩) الجدول رقم
الوالیات أو المقاطعات

٧٣أسبانیا
٤٦الهند

٤٥استرالیا
٤٤النمسا
٤٤ألمانیا

المتحدة ٣٠الوالیات
٢٥سویسرا

٢٠كندا
١٨مالیزیا

وقد نسبة مئویة. ألقرب ومقربة ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ لعامي غالبًا هي البیانات تلك ملحوظة:
التبعیة. من حیث تنازلي في ترتیب الدول وضعت

في البینحكومیة المالیة العالقات  التبعیة: أو  الذاتي “الحكم واتس، ل. رونالد  المصدر:
ورقة كویینز) جامعة البینحكومیة، العالقات معهد  (كینجستون: دولة” عشرة إحدى 
دراسة مقارنة” الفدرالیة: األنظمة في “قوة اإلنفاق ل. واتس، رونالد (٥)؛ ٢٠٠٥ عمل

.(١٩٩٩ كویینز جامعة البینحكومیة، العالقات معهد (كینجستون:
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مشروطة غیر ٦ تحویالت مشروطة أو .٤

إذا بما الفدرالیة الحكومة على الوالیة أو المقاطعة في االتكالیة مدى یتأثر
هذه بنسبة  تأثره من أكثر مشروطة  غیر أو  مشروطة التحویالت كانت
تكون التحویالت أن الممكن ومن الوالیة. أو المقاطعة إیرادات من التحویالت
للحكومة یمكن وذلك لكي الشروط مرتبطة ببعض االقلیمیة للوحدات الفدرالیة
التحویالت. هذه إنفاق التي یتم فیها تأثیرًا على الطریقة تمارس أن الفدرالیة
إلى أیضًا  یؤدي قد ألمانیا، في إلیه یشار كما الذهبي" "التحكم هذا ولكن 
خاصة الحكومة  من االقلیمیة الوحدات لدى الذاتي الحكم سلطة إضعاف
االجمالیة التحویالت من  التحویالت المشروطة تشكل نسبة عالیة كانت إذا
ومن الوالیة. أو  المقاطعة إیرادات مجموع  من عالیة تشكل نسبة وبالتالي
مشروطة غیر تحویالت التحویالت هیئة تتخذ أن هذا األمر، لتجنب الممكن،
العدید في كما یحدث الفدرالیة الضرائب بعض إیرادات معینة من نسبة (إما
المشروطة). غیر المنح من محدد مبلغ  أو  حداثة، األكثر الفدرالیات من
لمدى الفدرالیة بالنسبة األنظمة بین كبیرة اختالفات هناك أن ومن الواضح
من الرغم على الفدرالیة، التحویالت على المفروضة عدمها، أو الشروط،
١٠ الجدول علیها. إن الحصول یصعب بالتحدید أن االحصائیات المقارنة
یظهر الفدرالیة التحویالت من ونسبتها المشروطة التحویالت یتضمن الذي
في الوالیات لها مستوى أعلى تصل المشروطة التحویالت نسبة أن بوضوح
في الذاتي الحكم مجتمعات في ٪ إلى ٦٦ تنخفض ثم (٪١٠٠ (نسبة المتحدة
كندا المماثل في الرقم ویعتمد الهند. في و٤١٪ أسترالیا، في اسبانیا، ٤٧٪
Established) القائم التمویل برنامج من التحویالت كانت إذا ما على
برنامج لیصبح  اآلن تحول ــذي ال ،(Program Financing-EPF
Canadian Health) والصحة  االجتماعیة للخدمات الكندیة التحویالت
شبه تحویالت األغلب على وهي  ،  (and Social Transfer-CHST
هذه تصنیف تم فإذا مشروطة. أو غیر مشروطة اعتبارها یمكن مشروطة،
بنسبة الخاص المقارن الكندي الرقم یكون مشروطة أنها على التحویالت
مشروطة غیر أنها على تم تصنیفها ولكن إذا ،٪٤٤ المشروطة التحویالت

٤٪ فقط. تكون نسبتها
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التحویالت من المشروطة للتحویالت المئویة النسبة : (١٠) رقم الجدول
الفدرالیة

المتحدة ١٠٠الوالیات
٧٣سویسرا
٦٨مالیزیا
٦٦أسبانیا
٦٥ألمانیا

٤٧استرالیا
*٤٤كندا
٤١الهند

٢٥البرازیل
أفریقیا ١٢جنوب

متاحة. غیر وبلجیكا السترالیا المقارنة البیانات ملحوظة:
الكندي الصحي االجتماعي و “التحویل ”EPF التمویل الثابت “برنامج اعتبار تم إذا *

.٪٤ كندا ستصبح نسبة مشروطین، تحویلین غیر ”CHST
في  البینحكومیة المالیة  العالقات التبعیة:  أو الذاتي “الحكم  واتس، ل. رونالد المصدر:
ورقة كویینز) جامعة البینحكومیة، العالقات معهد  (كینجستون: دولة” عشرة إحدى 
دراسة مقارنة” الفدرالیة: األنظمة في “قوة اإلنفاق ل. واتس، رونالد (٥)؛ ٢٠٠٥ عمل

ص٥٦. ،(١٩٩٩ كویینز العالقات البینحكومیة، جامعة (كینجستون: معهد

إیرادات من مجموع المشروطة الفدرالیة التحویالت تشكلها التي النسبة إن
الحكم على هامًا للقیود المفروضة واحدًا الوالیة تعطینا مقیاسًا أو المقاطعة
التحویالت تشكل  ١١ الجدول یبین وكما الوالیة. أو المقاطعة في الذاتي
مجموع من ٪  ٣٠ – ١٠ بین ما الفدرالیة  األنظمة  غالبیة  في المشروطة 

أو الوالیة. إیرادات المقاطعة
وثمة  التحویالت.  من النمطین لكل من هذین تأییدًا المقنعة الحجج تتوفر
المتحدة الوالیات في الموضوع النقاش حول هذا على یسیطر أنه یبدو تبریر
أن أي والمحاسبة، المالیة المسئولیة مبدأ على التبریر هذا ویعتمد بالذات.
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عن األموال بجمع المتعلقة الوسخة بالمهمة تقوم التي الفدرالیة الحكومة
جانب المحاسبة من على مبدأ حفاظًا یتوجب علیها، فرض الضرائب طریق
جانب من األموال هذه استعمال سبل تضبط أن األمریكي، الضرائب دافع
المشروطة، المنح سادت فقد الشروط.  ولهذا، لها وتضع الوالیات حكومات

المتحدة األمریكیة. الوالیات التحویالت الفدرالیة في األخیرة، العقود في

إجمالي من المشروطة  الفدرالیة للمنح المئویة النسبة : (١١) رقم  الجدول
المقاطعات/الوالیات حكومات عائدات

٤٢أسبانیا
المتحدة ٣٠الوالیات

٢١استرالیا
١٩الهند

١٧سویسرا
*١٦كندا

١٢مالیزیا
أفریقیا ١١جنوب

١٠ألمانیا
٨البرازیل

بصورة األرقام وضعت فقد واحد، خالل عام الدول لجمیع المقارنة البیانات توافر لعدم  نظرا  ملحوظة:
متاحة. غیر وبلجیكا المقارنة للنمسا األرقام تقریبیة.

شبه مشروطة، طبیعة هي ذات ”CHST الكندي الصحي االجتماعي “التحویل مدفوعات من أن بالرغم *
“التحویل اعتبار تم  إذا مشروطة. مدفوعات وكأنها تعامل فهي ولهذا جدا، سائدة شروطا  لها أن إال

.٪١ النسبة ستصبح فإن CHST” غیر مشروطا، الكندي االجتماعي الصحي
دولة”  عشرة إحدى في المالیة البینحكومیة العالقات التبعیة: الذاتي أو “الحكم رونالد ل. واتس، المصدر:
“قوة واتس، ل. رونالد (٥)؛ ٢٠٠٥ عمل ورقة كویینز) جامعة البینحكومیة، العالقات (كینجستون: معهد
كویینز جامعة  البینحكومیة، العالقات معهد (كینجستون: مقارنة” دراسة الفدرالیة: األنظمة في اإلنفاق

ص٥٧. ،(١٩٩٩
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بعض في أكثر االنتباه لفت الذي القلق الموقف التبریر یقابل هذا ولكن،
الحكم تهدد أن شأنها من المشروطة المنح بأن والقائل الفدرالیة األنظمة
ال بنفقات القیام على حثها طریق االقلیمیة وذلك عن الحكومیة للوحدات الذاتي
في القائل، الرأي أیضًا وهناك هذه الوحدات.  أولویات مع بالضرورة تتماشى
مسئولون الحكم من االقلیمیة الوحدات في یوجد حیث الفدرالیة األنظمة تلك
هذه بأن التشریعیة،  مجالسهم لمحاسبة خاضعون برلمانیون تنفیذیون 
المشروطة غیر التحویالت مسئولة عن استعمال تكون أن الحكومات یمكنها
فیها، الناخبین وبالتالي التشریعیة  مجالسها جانب  من محاسبتها خالل من
معظم في التبریرات هذه أدت وقد والناخبین. المجالس هذه أمام ومسئولیتها
المشروطة التحویالت على البرلمانیة إلى اعتماد أقل بكثیر الفدرالیة األنظمة
المتحدة بالوالیات مقارنة غیر المشروطة التحویالت عالیة من نسبة مقابل

األمریكیة.

التعادل تحویالت ٧ .٤

داخل المواطنین جمیع بأن في الرأي القائل "التعادل" تحویالت تكمن أهمیة
خدمات مقارنة على الحصول في لهم الحق یكون أن یجب االتحاد الفدرالي
نشأت لقد االختالف. شدیدة  ضریبة معدالت إلى للخضوع الحاجة بدون
اإلدراك األنظمة الفدرالیة من معظم في التحویالت من النوع هذا إلى الحاجة
من الفدرالي  االتحاد  داخل المختلفة المناطق بین الثروة في الفروقات بأن
هذا وكان الفدرالیة. أطراف تآكل التماسك بین إلى تؤدي أن غالبًا، شأنها،
تحویالت على "التضامن" تحویالت اسم إطالق السبب، بالتأكید، وراء هو

األوروبیة. الفدرالیات معظم في التعادل
وقد آلخر، فدرالي نظام من التعادل لتحویالت الترتیبات  اختلفت لقد
االشارة إلى وتجدر  .١٢ مختصر في الجدول الترتیبات بشكل هذه وردت
معظم إن كبیرًا. اختالفًا التعادل حجم تحویالت یختلف أوًال، من النقاط.  عدد
مخططات لدیها  األمریكیة، المتحدة الوالیات باستثناء الفدرالیة، األنظمة
مثل بعضها، كان في التحویالت هذه نطاق ولكن التعادل، لتحویالت معینة

مثل سویسرا. اآلخر بعضها من أكبر وأسترالیا وكندا ألمانیا
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التكافؤ تدابیر : (١٢) رقم الجدول

المتحدة للتدابیرالوالیات التراكمي التأثیر خالل من تكافؤ  ثمة یوجد  عامة: مالي تكافؤ  خطة توجد ال
یقرها الكونجرس. حسبما الفدرالیة المساعدات بِمنح متعلقة معینة خطط االحتیاطیة في

یتمسویسرا التي المعاییر مجموعة من تتضمن صیغة على استنادا ویتم ذلك فدرالیة: تحویالت
الضریبیة المشاركة منح لتحدید قدرتها المالیة كأساس وفق الكانتونات تصنیف بموجبها
علیه هو مما أصغر ُیعتبر سویسرا في التكافؤ تحویالت أن نظام المشروطة. غیر والمنح

واسترالیا. وكندا ألمانیا في
تعدیلهاكندا (یتم معینة صیغة على استخدام تستند خطة تكافؤ من خالل تتم تحویالت فدرالیة:

الضریبیة للعائدات مصدر ٣٣ حیث من بالمقاطعات العائدات قدرة تقیم آلخر) وقت من
وتقدیم منح المدى متوسط لخمس مقاطعات مقابل مقیاس بها، الخاصة وغیر الضریبیة

من جمیع التحویالت. مشروطة تمثل ٤٢٪ غیر
على توصیاتاسترالیا ١٩٨١-١٩٨٢ و ١٩٣٣ من الفترة خالل والتي اعتمدت فدرالیة: تحویالت

المستقلة الكومنولث لجنة منح حددتها التي الُمطالبة الوالیات احتیاجات من تحدید اشتقت
التسویة منح  لتحویالت تسویات شكل التحویالت اتخذت ١٩٨١-١٩٨٢ وبعد الدائمة.
ومنذ الوالیات؛ في  االنفاق ومتطلبات العائدات نسبیات حساب على اعتمادا العامة
GST والخدمات السلع ضریبة توزیع النسبیات إلى تطبیق على اعتمدت ،٢٠٠٠ عام
القدرة حساب على CGC الكومنولث منح تحددها لجنة التي التوزیعات وتعتمد الفدرالیة.
فئة و٤١ فئة عائد ١٨ تضم مقارنات عقد خالل االنفاق من واحتیاجات من حیث العائد

انفاق.
مّجمعألمانیا خالل من المالي التكافؤ  یتم :(٪٦٢) الوالیات مابین تحویالت هي األساس في 

الفقیرة المقاطعات منه الالندر الغنیة، وتسحب مقاطعات فیه تدفع الوالیات واردات بین
معینة. صیغة وفق

الفدرالیة الدفعات نسبة تكون حیث :(٪٣٨) الفدرالیة التحویالت هذا إلى باإلضافة
القائم الرئیسي – التوزیع  أن كما .(VAT) المضافة القیمة من ضریبة التكمیلیة ١,٥٪
القیمة من مقدار ضریبة من جزء الالندر مقاطعات - لحصص الفرد نصیب حساب على

أیضا. مكافئ تأثیر له (VAT) المضافة
وتكونالنمسا الفرد أساس على تقاس فدرالیة منحه الالندر مقاطعات فدرالیة: تستلم تحویالت

نصف من (أكثر القومي المتوسط في للفرد الضریبیة إیراداتها متوسط لجعل كافیة
لحصص الرئیسي للتوزیع أیضا  ویكون  لذلك).  تتأهل  التي  بقلیل  الالندر مقاطعات

مكافئ. تأثیر الفدرالیة الضرائب من المقاطعات
التيالهند المستقلة الخماسیة المالیة المفوضیات من توصیات على بناء فدرالیة: تحویالت

الفجوات وغیر الشرطیة لسد الشرطیة المنح وتوزیع بمقاسمة الضرائب الفدرالیة توصي
ودخل السكان، حیث الوالیات من اختالف االعتبار في واألخذ الوالیات، إیرادات في

الضریبي. واالقتصادیة، والجهد الریفیة التحتیة البنیة ومتطلبات والمنطقة، الفرد،
الماليمالیزیا المجلس  مع التشاور بعد الفدرالیة الحكومة  بتحدیدها وتقوم فدرالیة: تحویالت 

فدرالیة لضرائب المشروطة  غیر الحصص من مزج على وبناء للحكومات  الوطني
للفرد. الشرطیة الشرطیة وغیر والمنح محددة

التيبلجیكا المناطق إلى مشروطة غیر وطنیة” “تضامنیة منحة ُتدفع حیث فدرالیة: تحویالت
(لتسویة ما العام المتوسط الوطني عن للفرد الشخصي الضریبي للدخل اإلیراد فیها یقل

االشتقاق). على أساس ضرائب الدخل الشخصي من نسبة المناطق تستلمه
الحكمأسبانیا لوحدات المحولة الفدرالیة  الضریبیة إیراد مقاسمة لغرض  فدرالیة: تحویالت

السكان، اشتملت على قیاسیة معاییر عام ١٩٨٧ منذ الفدرالیة الحكومة طبقت  الذاتي،
الحكم وحدة الداخلیة في المقاطعات وعدد المالي، والجهد والدخل الشخصي، والحجم،

العاصمة. إلى والمسافة الواحدة، الذاتي
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خالل من ألمانیا  باستثناء الفدرالیات جمیع في التعادل تحقیق یتم ثانیًا، 
الفدرالیة التحویالت من خالل وذلك األقلیمیة الحكم بین وحدات التوزیع إعادة
بتزویدها وذلك حالة متمیزة وتعتبر ألمانیا فقرًا.  األشد االقلیمیة الوحدات إلى
ملحوظ جانب تغطیة أجل من الدستور، بحكم الوالیات، بین التحویالت
الوحیدة الطریقة هي تلك كانت لقد األفقي. الالتوازن لتصحیح مخصص
التحویالت شكلت بعد، فیما الفدرالي، ولكن النظام  ذلك في للتعادل المتبعة
القیمة من ضریبة مستمدة الواحد للفرد إضافیة دفعات هیئة على  الفدرالیة
إلعادة كبیرة إضافیة فرصة (Value Added Tax-VAT) المضافة

التعادل. بهدف التوزیع
الالتوازنات األفقیة تصحیح أجل من كندا في أساسًا الجهود تركزت ثالثًا،
المقاطعات قدرات في الفوارق تصحیح على الفدرالیة التعادل دفعات خالل من
المتبع التقلیدي األسلوب هذا هو أن من وعلى الرغم اإلیرادات. تحقیق على
أیضًا شهدت وخاصة أسترالیا بعضها الفدرالیة، إال أن األنظمة العدید من في

أیضًا.٢ اإلنفاق في مسئولیة تعدیل الالتوازن لتحمل جهودًا ملحوظة
من الحكم. للوحدات اإلقلیمیة التحویالت تتخذه الذي الشكل یختلف رابعًا،
في الحال هو كما علیها، متفق معادلة أساس على القائمة التحویالت هناك
الرغم (على واسبانیا وبلجیكا، ومالیزیا، والنمسا، وألمانیا، وكندا، سویسرا،
التوصل مسار على الفدرالیة الحكومة تسیطر الحاالت هذه بعض أنه في من
المخصصات كانت والهند، أسترالیا وخاصة أخرى، فدرالیات وفي التفاق).
قد بدورها (والتي أو فصلیة دائمة مستقلة توصیات لجان على أساسًا تستند

توصیاتها). إلى الوصول بهدف الصیغ من متنوعة مجموعة تستعمل
درجة بین الــظــروف، بعض في عالقة، هناك تكون ربما  خامسًا،
للتعادل. ترتیبات  إلى  والحاجة الفدرالیة األنظمة إحدى في الالمركزیة
بین أكبر والفوارق المالیة، الناحیة من المركزیة أكثر الفدرالیة كانت وكلما
ازدادت إمكانیة كلما لإلنفاق، والحاجة اإلیرادات قدرات مجال في الوالیات

التوازن األفقي. لتعزیز تعادل آللیات الحاجة
مواطنیها یتعلق بقدرة أیضًا فیما تتنوع أن الفدرالیات المختلفة یبدو سادسًا،
على تقوم التي أسترالیا، في مثًال، األفقي.  الالتوازن تجاه التسامح  على
الوالیات بین نسبیًا متواضعة بفوارق تنعم والتي الجمیع، بین المساواة مبدأ
من المدى بعیدة جهودًا الدولة تبذل اإلیرادات، تحقیق القدرة على في مجال
سواء. حد على والنفقات اإلیرادات مجالي في الكامل التعادل تحقیق  أجل
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وتبدو اإلیرادات. جانب في األقل على تامًا، تعادًال تقریبًا ألمانیا كما توفر
الوالیات بین  نسبیًا كبیرة فوارق توجد  حیث  األمریكیة، المتحدة الوالیات
مع بكثیر أكبر حد إلى تتسامح للتعادل، بأنها رسمي نظام أي غیاب مع ولكن
تملك فهي هذین النقیضین. بین ما مكان في كندا وتقع األفقیة.  الالتوازنات
الفوارق بسبب جزئي فقط تعادل تقدیم من یتمكن بالغ الحجم تعادل برنامج
اإلیرادات. جمع على القدرة مجال في المقاطعات بین خاص بشكل الكبیرة
حاالت تجاه في مجال التسامح االختالفات على تؤثر التي العوامل أحد إن
النسبیة الممنوحة القیمة المختلفة هو األنظمة الفدرالیة األفقي في الالتوازن
المركزیة. وعدم للمقاطعات مقابل الحكم الذاتي في والعدالة اإلنصاف لمبدأ

المالیة الترتیبات لتعدیل ومؤسسات مسارات ٨ .٤

وإقامة مسارات وضع الضروري من  أنه الفدرالیة  األنظمة وجدت لقد
أنه، ذلك والعمودیة، األفقیة الالتوازنات مع منتظم بشكل التعامل لتسهیل
ومسئولیات اإلنفاق على اإلیرادات مصادر قیم تتغیر قبل، من الحظنا وكما
على صراعات التي شهدت المجاالت تلك ١٣ الجدول الزمن. ویلخص مر
األنظمة أنه في تلك إلى اإلشارة وتجدر الفدرالیات. مختلف في القضایا هذه
كل ضمن والتشریعیة التنفیذیة السلطات بین بالفصل تتمیز التي الفدرالیة
الصراع حلبة فإن المتحدة،  الوالیات مثل الحكم، مستویات من مستوى
تتمیز األخرى التي الفدرالیة أما في األنظمة التشریعیة. الهیئة هي األساسیة
دائمًا هي األساسیة الصراع حلبة فإن  مدمجة،  برلمانیة تنفیذیة بسلطات 
یمثلون الذین التنفیذیین المسئولین بین المفاوضات أي التنفیذیة، الفدرالیة

الحكم. في واالقلیمیة الفدرالیة الوحدات
بتعدیل الخاصة بالمسارات یتعلق فیما ممیزة أنماط أربعة مالحظة یمكن
بتأسیس الفدرالیة وأسترالیا، قامت الحكومة ففي الهند الفدرالیة.٣  المالیة قضایا
بتحدید المتعلقة األساسیة وعهدت إلیهم بالمهمة مختلفة، باشكال خبراء، لجان
لمدة الهند في بینما لجنة دائمة، هي في أسترالیا الصیغة هذه للتوزیع. صیغ
من لطروحات  اللجان هذه وتستمع دستوري.  بشرط وتقام سنوات خمس 
تتبع التي الفدرالیة الحكومة  إلى تقاریرها وترفع الوالیات  جانب حكومات
والموارد المالیة لجنة خالل أفریقیا، من جنوب  تتبع كما توصیاتهم. عادة
كانت عملیًا، المركزیة،  المالیة اللجنة  ولكن  العام، النمط هذا  والضرائب،
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الفدرالیة المالیة القضایا حل میادین :(١٣) رقم الجدول

المتحدة حولالوالیات الكونجرس في المختلفة الوالیات نواب بین مفاوضات تدور الكونجرس:
الوالیات إدارات نواب ویتصرف المساعدات؛  بمنح  المتعلقة البرامج تخصیص

ضغط. كجماعات
فدرالیة)سویسرا تنفیذیة (كسلطة المجلس الفدرالي المفاوضات في تجري الفدرالي: البرلمان

مع شامل تشاور ظل في ذلك یتم أن إال الكانتونات) یضم نواب (الذي والبرلمان
وقت آلخر. من المفوضیات مساعدة ومع حكومات الكانتونات،

وسلطةكندا الفدرالیة للحكومة األخیر القرار ویكون الفدرالیة التنفیذیة. تهیمن إجراءات
خمس فترة كل یتم التجدید الذي یسبق فقد عملیة وجهة من إال أنه الفدرالي، التشریع
مسؤولون بها یقوم الفدرالیة والحكومة المقاطعات بین شاملة مفاوضات سنوات

علیه. متفق برنامج إلى للتوصل الفدرالیة والحكومة المقاطعات مالیات ووزراء
وسلطةاسترالیا الفدرالیة للحكومة األخیر القرار ویكون الفدرالیة التنفیذیة. تهیمن إجراءات

GST والخدمات السلع ضریبة من ُمّجمع أن تحویالت التكافؤ الفدرالي، إال التشریع
التي الخبرة،  ذات المستقلة CGC الكومنولث منح مفوضیة توصیات تستند على
مجلس یضعه إطار داخل اتخاذها ویتم التنفیذ، موضع توصیاتها توضع ما عادة

للحكومات. وزاري
الذيألمانیا البوندیسرات موافقة مجلس العامة المالیة اإلجراءات تنفیذیة: تتطلب فدرالیة

الالندر. مقاطعات حكومات نواب من یتألف
یتكونالنمسا الفدرالیة. للحكومة دور مهیمن وجود بینحكومي مع تفاوض تنفیذیة: فدرالیة

للوالیات. التشریعیة المجالس عن ممثلین من الثاني الفدرالي المجلس
المخولةالهند المستقلة المالیة أن المفوضیات االتحاد، غیر لحكومة النهائي القرار یكون

المركزیة الضرائب من الوالیات بإجمالي نصیب تتعلق توصیات  دستوریًا تضع
ما وبوجهة عملیة، عادة الوالیات. على وتوزیعهم المشروطة، غیر والمنح المقسمة،
مشروطة منح التحویالت هذه على یضاف كما التنفیذ. موضع التوصیات تلك توضع

مفوضیة التخطیط. من توصیة على بناء یتم تحدیدها كبیرة
دستوریامالیزیا مطلوب أنه غیر مهیمنا، دورا الفدرالیة للحكومة یكون حیث تنفیذیة: فدرالیة

والیة. كل عن ممثل من یتألف الذي الوطني المالي المجلس مشاورة یتم أن
البینحكومي.بلجیكا وللتفاوض الحكومة الفدرالیة للمساومة في األحزاب بین ما ائتالف
فيأسبانیا سنوات خمس للمناطق كل المالیة التدابیر بشأن التفاوض یتم تنفیذیة:  فدرالیة

قراراتها تتخذ بینحكومیة وزاریة هیئة وهو العامة، والمالیة المالیة السیاسة مجلس
الحكومة وزیري صوت فیها یتساوى الذي  المؤهلة  األغلبیة طریق تصویت  عن
الهیئة تعتبر تلك قانونیة وجهة ومن المناطق. مستشاري جمیع مع صوت المركزیة

تقریریة. عملیة تكون وجهة من إال أنها استشاریة،
المجلس الوطنيالبرازیل فیما عدا المالیة، التدابیر حیث من الهیاكل المؤسسیة عام في نقص

والضریبیة العامة المالیة السیاسات لتنسیق (CONFAZ) العامة المالیة للسیاسة
بحته. رسمیة مهام یؤدي أنه غیر للوالیات،

أفریقیا المالیةجنوب المفوضیة  أن  غیر الوطنیة، الحكومة ید في النهائیة القرارات  سلطة  تقع
٩ المقاطعات تعین عضوا، ٢٢ من تتكون التي  المستقلة (FFC) العامة والمالیة
توصیات بعمل دستوریًا مخولة تكون عضوین، المحلیة والحكومات منهم أعضاء
صیغة المحلیة وحول الوالیات والحكومات لحكومات المساویة” “الحصص حول
مجلسان (كالهما الموازنة الموازنة ومنتدى ِقبل مجلس من مراجعتها ویتم التوزیع.
المالیة المفوضیة تعامل الوطنیة الحكومة  وزارة مالیة فإن وعملیًا، بینحكومیان).

استشاریة. هیئة أنها على الغالب في (FFC) العامة والمالیة
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إضعاف قیمتها إلى یؤدي الذي األمر توصیاتها تخالف األحیان من كثیر في
أجل من دستوریة احتیاطیة تدابیر وجود فهو الثاني النمط أما مستقلة. كسلطة
وحكومات الفدرالیة یتألف من ممثلین عن الحكومة حكومي بین مجلس إقامة
النمط مالیزیا. في المالي الوطني المجلس ذلك هو على والمثال المقاطعات،
حیث المتحدة والوالیات  وبلجیكا،  والنمسا، وسویسرا،  ألمانیا،  تمثله الثالث
عن رسمیین ممثلین مع وجود ولكن للوالیات، المنح الفدرالیة الحكومة تحدد
في یشاركون الوالیات  ممثلي فإن الفدرالیة التشریعیة الهیئة في الوالیات
الفدرالیات). هذه في اختالف الترتیبات من الرغم المنح (على إقرار عملیة
التعادل، صیغة تقریر عملیة تخضع  حیث كندا  في موجود الرابع النمط
الحكومة لسیطرة الضریبیة واالتفاقات األخرى، الضریبیة وبرامج التحویل
رسمي لتمثیل احتیاطیة تدابیر أیة التشریعیة هیئتها تتضمن ال التي الفدرالیة
هذه ألهمیة ونظرًا ذلك، وعلى الرغم من المقاطعات.  حكومات جانب من
للمناقشات موضوعًا الفدرالیة-االقلیمیة المالیة العالقات كانت فقد القضایا، 
الحكومة من مسئولین ضمت التي اللجان من یحصى ال في عدد المطولة 
الحكومة بین العلني الجدل من الكثیر مصدر كانت كما والمقاطعات الفدرالیة

المقاطعات.٤ وحكومات الفدرالیة
خاص بشكل ولكن تقریبًا الفدرالیة األنظمة جمیع في لقد نشأت وتطورت
المجالس من متنوعة مجموعة وكندا، وألمانیا، ومالیزیا، والهند، أسترالیا،
الترتیبات تعدیل عملیة أجل تسهیل من بین الحكومیة المنتدبة واللجان واللجان
هذه تطویر الدول في هذه األبعد بین المدى إلى ذهبت أسترالیا المالیة. وقد
مجلس هنا. بالذكر جدیرة بین حكومیة مؤسسات ثالث خالل من الهیئات
ولكنه هیئة التحویالت في المداوالت بشأن هامًا یلعب دورًا الوزارات رؤساء
االقتراض للحكومة عملیة ینسق القروض، الذي مجلس دستوریًا. تتأسس لم
ویستطیع ١٩٢٧ العام في دستوري بتعدیل تأسیسه تم والوالیات، الفدرالیة
الخاصة الكومنولث الحكومیین. لجنة على المستویین ملزمة قرارات اتخاذ
الفدرالیة للحكومة النصح بتقدیم ١٩٣٣ منذ قامت دائمة، هیئة هي بالمنح
الممیزة الصفة وبسبب ألمانیا، وفي التعادل.   تحویالت بشأن األسترالیة
مندوبین من یتألف الذي (Bundesrat) الثاني الفدرالي التشریعي للمجلس
ولجانه المجلس هذا فقد لعب ،(Land) في المقاطعات التنفیذیة السلطة عن
الترتیبات بتعدیل المتعلقة في المداوالت بین الحكومیة رئیسیًا دورًا المختلفة
قامت وبلجیكا، فقد سویسرا ذلك في بما أخرى، فدرالیة أنظمة المالیة. وفي
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تعدیل للحكومات بشأن والمشورة النصح بتقدیم آلخر، حین من دوریة، لجان
بین الحكومیة. الترتیبات المالیة
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الخامس الفصل
الفدرالیة األنظمة في والتعدیل المرونة عملیات

الحكومات بین ما في التعاون العملیات أهمیة ١ .٥

في الفدرالیة االتحادات بداخل المتبادل واالعتماد التداخل حتمیة كانت ما عادة
أن تعامل من المستویات المختلفة للحكم ممارسة الحكومات لسلطاتها تستلزم
والتعاون من المشاورات بدوره الكثیر تطلب هذا وقد كشركاء.  بعضًا بعضها

الحكومات. بین والتنسیق
تسویة هامتین: وظیفتین الحكومي ومساراته بین التعاون مؤسسات تخدم

المتغیرة. للظروف تبعًا للتكیف ووسیلة الصراعات
هو هامان: أحدهما بعدان لها البینحكومیة العالقات فإن هذا، على وعالوة
البعد أما للفدرالیة. الفدرالیة وحكومة الوحدة المكونة الحكومة بین العالقات
ما یلعب وعادة للفدرالیة. المكونة الوحدات بین المتبادلة العالقات فهو اآلخر
الفدرالیة.  االتحادات في هامًا دورًا البینحكومیة من العالقات كال النوعین

المكونة العالقات كافة الوحدات تشمل قد البعدین، هذین من بعد كل وبداخل
ثنائیة تكون أو الوحدات، من اإلقلیمیة والمجموعات الفدرالي بداخل االتحاد

إقلیمیتین). وحدتین بین أو إقلیمیة ووحدة الفدرالیة الحكومة بین (أي

الحكومات بین العالقات ما ومدى أشكال ٢ .٥

االتحادات بداخل یحدث الذي  البینحكومیة العالقات في هام عنصر ُیَنفَّذ 
االتصاالت من مختلفة وسائل خالل من  رسمیة غیر بصورة الفدرالیة
والمسؤولین الوزراء بین الهاتف) أو بالخطاب المثال سبیل (على المباشرة

بعضهم البعض. وممثلي الحكومات المختلفة مع
مجوعة  الفدرالیة االتحادات معظم في توجد األمور، هذه إلى  وباإلضافة
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التي تلك مثل البینحكومیة، العالقات لتسهیل رسمیة األكثر المؤسسات  من
وعادة المالیة. بالعالقات یتعلق فیما أعاله ٤. ٨ الجزء في بالفعل أشرنا إلیها
والمخصصة القائمة االجتماعات من مجموعة شكل المؤسسات هذه أخذت ما
الحكومات ومسؤولو  والمشرعون الوزراء فیها یشارك التي معین  لغرض
البرلمانیة الفدرالیات في بالذكر هنا والخاصیة الجدیرة ووكاالتها. المختلفة
مجالسهم أمام  المسؤولون الحكومة ووزراء الــوزراء رؤساء یمیل حیث
"الفدرالیة هیمنة هي الحكومة مستویّي  كال  في یسیطروا ألن التشریعیة 
ومسؤولیهم)، (الوزراء الحكومیین للتنفیذیین المهیمن الدور أي التنفیذیة"،
الفدرالیة التنفیذیة، تهیمن فیها التي الحاالت وفي البینحكومیة.٢٠ العالقات في
(الوزراء التنفیذیین المفاوضات بین علیها البینحكومیة تهیمن العالقات فإن
التنفیذیة الفدرالیة مؤسسات أن الحكم. ومع مستویّي كال من والمسؤولین)
دستوري، مطلب بناء على ولیس براغماتیة بطریقة ما تتطور عادة وعملیاتها
والهند وألمانیا وأسترالیا كندا مثل الفدرالیة االتحادات في بعض تتراوح فإنها
وإلى الوزراء مجالس المسؤولین إلى اجتماعات كبیرًا من تراوحًا ومالیزیا
ما كان یوجد بعض االتحادات الفدرالیة، وفي الوزراء. رؤساء اجتماعات
والمؤتمرات والمجالس االجتماعات للجان هذه مثل من خمسمائة عن یزید
للتشاور عملیات مؤسساتیة  االجتماعات هذه وفرت وقد الواحد.  العام في
آلخر. وقت من المشتركة للمشروعات وحتى بل والتعاون والتفاوض
للعالقات الممیز هي النسق التنفیذیة الفدرالیة تكون فیها التي الحاالت وفي
متخصصة داخلیة منظمات بإنشاء  الحكومات تقوم ما  فعادة البینحكومیة،
الفدرالي. االتحاد بداخل األخرى الحكومات مع لتنسیق عالقاتها بینحكومیة
مجلس إنشاء في أسترالیا هي لالهتمام المثیرة التطورات من بین كان وقد
وبصفة التعاونیة العملیة على لإلشراف ١٩٩٢ عام في األسترالیة الحكومات
في نشاط فترة بعد أنه بید األسترالي، االقتصادي فاعلیة االتحاد لزیادة خاصة
إطارات من أن كما ما. من ضعف عانى قد یبدو أنه األولى سنواته القلیلة
كندا في  مؤخرًا تأسست  التي البینحكومیة لالهتمام المثیرة التعاونیة العمل
الحكومة وقعته الذي للكندیین" االجتماعي االتحاد لتحسین العمل "إطار كان
فبرایر/ یوم ٤ كیبیك) شاملة مقاطعة غیر المقاطعات (لكن من الفدرالیة وتسع
من جدیدة حقبة في البدء هو هذا اإلطار الهدف من كان وقد .١٩٩٩ شباط
األقالیم الفدرالیة وحكومات الحكومة بین المعلومات والتضافر وتبادل التعاون
النزاعات. لتسویة یتضمن آلیة وهو االجتماعیة، البرامج وتمویل إنشاء في
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اعترافًا یمثل كیبیك إقلیم مشاركة بدون هذا العمل إطار في الشروع أن إال
الكندي. الفدرالي النظام  بداخل العالقات  في الالتماثل إلى بالحاجة ضمنیًا
العالقات في التنفیذیة المعاصرة ربما كانت الفدرالیة الفدرالیة األنظمة وبین
Bundesrat حیث یعد أسترالیا وألمانیا، تطورًا في األكثر هي البینحكومیة

ألمانیا. في حالة أهمیة األكثر الفدرالي) (المجلس
والتنفیذیة التشریعیة السلطتین بین الفصل فیها تم التي الحاالت في أما
في الوالیات هو الحال الفدرالي، كما االتحاد حكومات من حكومة كل بداخل
توزیعًا. أكثر كانت البینحكومیة  للعالقات القنوات فإن وسویسرا، المتحدة
واإلداریین التنفیذیین بین من القنوات منوعة مجموعة على هذا اشتمل وقد
متشابكة أنماط في تكون ما وعادة المختلفة الحكومات في والمشرعین
كسب عملیات هي بالمالحظة  الجدیرة الخصائص بین ومن ومتداخلة. 
الوالیات مندوبي قبل من الفدرالیین المشرعین على الموسعة والتأثیر التأیید

المختلفة. والكانتونات
في وأكثر  أكثر تزایدت البینحكومیة الموسعة للعالقات الحاجة  أن كما
كبیر إدارة جزء أن یتم یستلزم دستوري نص یوجد االتحادات الفدرالیة حیث
هذا كان اإلقلیمیة. وقد الوحدات حكومات قبل من التشریعات الفدرالیة من
مثًال ألمانیا بها تشتهر التي المتشابكة" "الفدرالیة في ساهم رئیسیًا عامًال

بصورة خاصة.
الفدرالیة االتحادات  معظم في فإنه ،٤,٨ الجزء في بالفعل أشرنا وكما
التعدیل في خاصة أهمیة الحكومات ذات ما بین والعملیات المؤسسات كانت

المالیة. والتحویالت للترتیبات الدوري
أبعاد البینحكومیة  للعالقات كانت تقریبًا الفدرالیة االتحادات كل وفي
الحكومات بین العالقات إلى فباإلضافة  ســواء. حد على وأفقیة رأسیة
بین عالقات هناك كانت للفدرالیة، المكونة الوحدات وحكومات الفدرالیة
تؤثر التي عبر الحدود للقضایا العالقات هذه ما تطرقت الوحدات. وكثیرًا
المشتركة األنهار المثال سبیل وعلى المجاورة، المقاطعات أو الوالیات على
توجد ما غالبًا هذا، على وعالوة البیئیة. القضایا أو المواصالت  وطرق
للتعاون. المقاطعات أو الوالیات من اإلقلیمیة المجموعات بها تقوم محاوالت
تشمل بحیث محاوالت التعاون بین الوحدات تمدیدًا واسعًا تمدید تم وأحیانًا
للتعامل بصورة معین فدرالي اتحاد بداخل المقاطعات أو الوالیات كل حتى
لالعتماد المركزي للتأثیر اللجوء  بدون  النطاق  واسعة  القضایا مع متعاونة
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المحاوالت في هذه مثل إلى تم اإلشارة إجراءات الحكومة الفدرالیة. وقد على
"الفدرالیة المتحدة الوالیات وفي بیرن" بدون "الفدرالیة بمصطلح سویسرا
نجاح من القرار صنع الكونفدرالي لعملیة حد الطابع وأحیانًا واشنطن". بدون
قامت في مشابهة مقترحات فإن هذا، من الرغم وعلى الترتیبات. مثل هذه
٢٠٠٣ عام ففي هذا، وباإلضافة إلى كثیر.٢١ اهتمام وكانت نقطة كندا مؤخرًا
مقاطعات بین جدید رسمي مجلس  بإنشاء  كندا  في  المقاطعات رؤساء قام
كما أقالیم. وثالثة مقاطعات عشر رئیسا في ١٣ من یتألف الفدرالي االتحاد
اآلن الوقت لبعض یلعب  كان سویسرا في الكانتونات حكومات  مؤتمر أن

متزایدة. بصورة هامًا دورًا

السلطات توزیع والتعدیل في أخرى للمرونة وسائل ٣ .٥

الوحدات وحكومات الفدرالیة الحكومات بین السلطات توزیع عملیة تشتمل
تعدیله نسبیًا یصعب جامد دستور على الفدرالیة االتحادات معظم في االقلیمیة
الوسائل منوعة من لمجموعة اللجوء هذا استلزم وقد الجزء ١٠,٤). (انظر

والتعدیل. للمرونة
والهند وأسترالیا  المتحدة  الوالیات مثل الفدرالیة االتحادات بعض وفي
وفر واسعة لالختصاص المتالزم فقد مجاالت الدستور یحدد حیث ومالیزیا
أنه إال المشترك.  االختصاص في مجاالت والتعاون المرونة من درجة هذا
ما في المنافسة والصراع تسهم أن التالزم ظاهرة بوسع أنه مالحظة یجدر

المجاالت. هذه في للشراكة عملیات تطویر یتم حین ال الحكومات بین
الحكومات. بین ما بالسلطات التفویض في أخــرى وسیلة وتتمثل
كانت ونتیجة لهذا صراحة، ذلك على تنص لم األولى الفدرالیة واالتحادات
قامت وقد التشریعیة. بالسلطات التفویض نطاق من تحد أحیانًا المحاكم
بتعزیز العشرین القرن ظهرت في ومعظم االتحادات الفدرالیة التي أسترالیا
التشریعیة بالسلطة التفویض تتیح صریحة دستوریة تدابیر بتضمین مرونتها

أي من االتجاهین. في على حد سواء واإلداریة
في" "المشاركة عن" أو "العزوف مفهوم هي أخرى للمرونة وسیلة أن إال
المتضمنة األمثلة ومن بین التشریعیة. لبعض السلطات ما حكومة ممارسة
لتشریعات یتیح الذي رقم ٩٤أ ١٨٦٧ هو البند الكندي لعام الدستور قانون في
المعاشات بإعانات  یتعلق فیما الفدرالیة  التشریعات  تبطل بأن المقاطعات 
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الممتلكات لحقوق الفدرالیة  بالتشریعات یتعلق الذي ٩٤ والبند  والناجین،
وأحد توافق. التي المقاطعات تلك في المطبقة الموحدة المدنیة والحقوق
میثاق من ٢٣(١)(أ) البند هي "المشاركة" تدبیر عن األخرى الكندیة األمثلة
تطبق ال التي معینة ألقلیات التعلیمیة بالحقوق یتعلق الذي الحقوق والحریات
كیبیك لمقاطعة التشریعي المجلس قبل من إقرارها یتم حین إال كیبیك في
الوحدات لكافة متاحة مشابهة تدابیر فإن أخرى، أماكن وفي .(٥٩ (البند

وبلجیكا. أسبانیا موجودة في التماثل واقعي تتیح ولكنها للفدرالیة المكونة
االتفاقیات ممارسة  تطویر تم الفدرالیة، االتــحــادات من عــدد وفــي
بین أو الفدرالي-الوالیة المستوى (على البینحكومیة الرسمیة والمعاهدات
في األخیرة العقود  في ومناقشة  بحثًا الموضوع هذا ُقتل  وقد الوالیات). 
الدستوري بالترسیخ یسمح  تدبیر تضمین ماكدونالد لجنة  أیدت حیث كندا
ویعود بالمقاطعات. هذا والخاصة الفدرالي المستوى على التي لالتفاقیات 
هناك فالتنظیم الوالیات المتحدة. لدستور الوالیات بین االتفاقیات فكرة منشأ
ساریة وتصبح مشترك، بإجراء للقیام اتفاقیة بإبرام أكثر أو لوالیتین یسمح
االتفاقیات استخدام تم الكونغرس. ولقد قبل علیها من الموافقة عند المفعول
اإلقلیمیة الوحدات من جانب الفدرالیة االتحادات من عدد في الوالیات بین
المباشر التدخل استدعاء إجماع بدون حیث یوجد مشترك بعمل للقیام كوسیلة

الفدرالیة. الحكومة جانب من

التنافسیة الفدرالیة التعاونیة مقابل الفدرالیة ٤ .٥

بینحكومیة وعملیات لمؤسسات والحاجة المتبادل االعتماد شیوع أدى
معظم بداخل التعاونیة" "الفدرالیة على تأكید وجود إلى األمر مع هذا للتعامل
وتشیر األهمیة. نفس له التنافسیة" "الفدرالیة مفهوم لكن الفدرالیة. االتحادات

حدة. على نهج تصاحب كل وعیوب مزایا أنه توجد إلى التحلیالت
التنسیق، وتتیح الصراع تقلیل في  تسهم التعاونیة"  "الفدرالیة أن حیث
سبیل على ألمانیا اختبرته المدى الذي متشابكة" إلى "فدالیة تصبح حین ولكن
التي المشترك" القرار "مصیدة "شاربف" أسماه ما إلى تؤدي فقد المثال،
المستویین.٢٢ على كال الحركة بالنسبة للحكومات استقاللیة وحریة من تقلل
فقد التنفیذیة"، "الفدرالیة فیها  تهیمن  التي  الحاالت  ففي ذلك،  على وعالوة
اتحاد كل فإن من ذلك، الرغم وعلى التشریعیة. دور المجالس تقیید إلى تؤدي
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بمستویات الخاصة األنشطة أن یعزل من المستحیل أنه وجد قد تقریبًا فدرالي
ضوء وفي تمامًا.  محكمة أقسام فدرالي ما في اتحاد في من الحكم مختلفة
صورة في التعاونیة الفدرالیة فإن االختصاص،  تداخل تجنب إمكانیة عدم
بید الفدرالیة. االتحادات في كل الزمة أنها أثبتت قد البینحكومي التعاون
واسع ، إذا كان البینحكومي لهذا التعاون یمكن مدى أي السؤال یظل إلى أن
مستوى كل جانب من المستقلة والمبادرات اإلجراءات فرص یقید أن النطاق،

حدة. على الحكم مستویات من
اتحاد في الحكومات التنافس بین بأن التنافسیة" "الفدرالیة  مؤیدو ویدفع
وعلى نتائج مفیدة بالنسبة للمواطنین.  األمر عن واقع في یسفر قد ما فدرالي
لجنة تقریر على  التكمیلیة تعلیقاته في  بریتون" "ألبرت یقول المثال  سبیل
ممتازة منافع یوفر االقتصادي التنافس أن  كما تمامًا أنه في كندا  ماكدونالد
تؤدي أن المحتمل من فإنه كذلك أیضًا احتكارات القلة، أو باالحتكارات مقارنة
أفضل خدمات تقدیم تخدم نفس المواطنین إلى الحكومات التي بین المنافسة
لخدمة التواطؤ وبین التعاونیة" "الفدرالیة بین یعادل وهو للمواطنین.٢٣
اإلفراط أن هنا إلى اإلشارة لكن یلزم المواطنین.  ولیس الحكومات مصالح
البینحكومي واالستیاء الصراع أن یؤدي إلى یمكن التنافسیة" "الفدرالیة في

الفدرالي.  االتحاد بداخل ق ُمَفرِّ تأثیر وإلى وجود

لالتحادات الفدرالیة الدیمقراطي الطابع آثار ٥ .٥

الدیمقراطیة المساءلة تقویض إلى المفرطة التعاونیة" "الفدرالیة تؤدي قد
تم ما كثیرًا الذي االنتقاد هو هذا منتخبیها، أمام حدة على حكومة كل  في 
ولكن، وكندا.  وأسترالیا ألمانیا في التنفیذیة بالفدرالیة یتعلق فیما التعبیر عنه
الحكومات بین  التنافس في دیمقراطیة قیمة توجد بینما أعاله، أشرنا كما
أن یكون یمكن في المنافسة فإن اإلفراط أفضل، نحو على مواطنیها لخدمة
فإن الفدرالیة، االتحادات في عادة الحال هو ومثلما ضارة. بصورة قًا ُمَفرِّ
ثمة هناك أن وجد وعادة ما األساسیة. الفكرة أنها هي یبدو للتوازن الحاجة
االعتماد في مجاالت للصراع الضار التأثیر لتجنب بین التعاون للمزج حاجة
خالل من منها كل تهدف التي بین الحكومات التنافسي التفاوض وبین المتبادل

أفضل. على نحو مواطنیها مصالح لخدمة اإلجراءات المستقلة
المساءلة تعزیز الفدرالیة  االتحادات معظم حاولت الظروف، هذه وفي
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اإلجراءات تطویر خالل من البینحكومیة المفاوضات في المباشرة لمندوبیها
من بدًال الحكم  مستویات من مستوى كل بداخل التشریعیة والعملیات واللجان

التعاون البینحكومي. تقیید





السادس الفصل
الفدرالیة والالتماثل في األنظمة التماثل

والدستوري الالتماثل السیاسي أنواع بین التمییز ١ .٦

على عمل یؤثرا قد اللذان االقلیمیة الوحدات الالتماثل بین من نوعان هناك
على وصفه ویمكن الفدرالیات جمیع في متوفرة میزة وهو األول، الفدرالیات.
واقتصادیة، واجتماعیة، ثقافیة، ظروف تأثیر عن ینشأ التماثل سیاسي، أنه
مختلف بین فیما والعالقات والنفوذ النسبیة القوة على بدورها تؤثر وسیاسیة
یوجد الذي اآلخر، النوع الفدرالیة. الحكومة وبین وبینها االقلیمیة الوحدات
الدستوري، الالتماثل تسمیته یمكن والذي كلها، ال الفدرالیة األنظمة بعض في
السلطات تصلها التي عدم االتساق الدرجة من تلك  إلى بالتحدید  یشیر فإنه

االقلیمیة. للوحدات دستوریًا المخصصة

السیاسي الالتماثل من نماذج ٢ .٦

للفدرالیة المكونة الوحدات بین فدرالي نظام كل في السیاسي الالتماثل یوجد
في االختالفات الوضع المسببة لهذا العوامل فیها. وتشمل العضویة والكاملة
والثروات االقتصادي، والموارد والطابع االقلیمي، والحجم السكانیة، التركیبة
خالل في السكان التنوع على مؤشرًا الجدول ١٤ یقدم االقلیمیة. بین الوحدات
الفدرالیة األنظمة وأصغرها داخل الوحدات بین أكبر ١٩٩٦ – ١٩٩٤ الفترة
الوحدات أكبر بین ما للنسبة تنازلي ترتیب في وذلك الدراسة هذه في الواردة
في الفدرالیة األنظمة هذه داخل العامل هذا تأثیر ویكمن وأصغرها. االقلیمیة
تسیطر عندما خاصة حجمًا، االقلیمیة األكبر النسبیین للوحدات والنفوذ القوة
الوحدات حجما النسبي ألصغر الوحدات، وفي العجز من هذه اثنتان أو واحدة

داخلي وتوتر تذمر مصدر یكونا أن التأثیرین لهذین ویمكن الفدرالیة. في
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خطیر توتر مصدر ویوجد األنظمة الفدرالیة. السیاسي داخل الدینامیك في
من واحدة أكثر وحدة تضم حیث الفدرالیة األنظمة داخل تلك خاص بشكل
االستقرار. لعدم تقریبًا مؤكد مصدر وهذا كلها، الفدرالیة سكان عدد نصف
ثم الكونفدرالیة،  ضمن بروسیا مقاطعة ذلك على البارزة األمثلة ومن
تضم وجامایكا (التي الماضي، القرن من الثالثینات حتى األلمانیة الفدرالیة،
بین ما الفاشلة الغربیة الهند فدرالیة جزر داخل السكان) مجموع من ٪٥٢
(ووالیة انشقاقها قبل الباكستان ضمن الشرقیة وباكستان ،١٩٦٢ – ١٩٥٨
وروسیا داخل االتحاد ذلك)، بعد الباكستان سكان من ٪٥٦ البنجاب التي تضم
في االنفصال قبل تشیكوسلوفاكیا داخل التشیك وجمهوریة سابقًا، السوفیاتي
الخاصة األمثلة الحالیة. وتشمل بلجیكا فدرالیة الفلمنك داخل ومنطقة ،١٩٩٢
الفدرالیة بسیطرة شاملة ضمن تتمتعان الفدرالیة مقاطعتین أعضاء في بوجود
السكان)، مجموع من ٪٦٢ معًا (تضمان كندا في وكیبیك أونتاریو مقاطعتي
من ٪٦٠ معًا  (تضمان أسترالیا في وفیكتوریا  ویلز ساوث نیو ووالیتي 

السكان). مجموع
حیث السابقة الحاالت مقابل الفدرالیة أیضَا، في معظم األنظمة تحتوي
الصغیرة الوحدات بعض نسبیًا داخل الفدرالیة، كبیرة إقلیمیة وحدات توجد
وتبدو  .١٤ الجدول  في یظهر كما التامة، االقلیمیة وحداتها بین من جدًا
یتعلق فیما  األمثلة أبرز من وكندا وسویسرا، األوروبي، واالتحاد الهند،
في الرغبة، أدت وقد وأصغرها.  الوحدات أكبر بین ما  السكانیة بالنسبة
المكونة المناطق حجم في الالتماثل نسبة تخفیض في الفدرالیات،  بعض
في حصل كما الوحدات، حدود رسم  إعادة أجل  من ضغوط إلى للفدرالیة
٣٦ إلى مناطق  ٣ مضطرد من بشكل الوحدات ازداد عدد (حیث نیجیریا 
عدد انخفض (حیث ١٩٥٦ العام في الباكستان في أو واحدة) ومنطقة والیة
شهدت التي األخرى الفدرالیات اثنتان). كما تشمل إلى أربعة المقاطعات من
من األولى السنوات  خالل ألمانیا لها المكونة وحداتها حدود رسم إعادة
مع التوحید إعادة فترة في الشرقیة وألمانیا الغربیة، ألمانیا جمهوریة إقامة
الثالث العقود بلجیكا خالل في الفدرالیة إقامة مسار الغربیة. وتضمن ألمانیا
باإلضافة الوالون وبروكسیل الفلمنك، مناطق في رسم الحدود إعادة األخیرة
جنوب أعادت كما والهولندیة. والفرنسیة باأللمانیة الناطقة الجالیات إلى
درجة كانت مقاطعات. وقد تسع في هیكلها االقلیمي مؤخرًا تشكیل أفریقیا
بقیت والتي المكونة الوحدات بین جمیع هذه الحاالت، السیاسي، في الالتماثل
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نتیجة هو ملحوظًا) الالتماثل زال ما الحاالت معظم (وفي الفدرالیة داخل 
االقلیمي الحجم مجال الالتماثل في إلى االشارة ویمكن مراجعة دستوریة.
على الفدرالیة الواحدة داخل الوحدات االقلیمیة في الواحد للفرد الثروة ونسبة
الوحدات بین السیاسي الالتماثل صورة عززت التي األخرى العوامل من أنها

عمومًا. الفدرالیة األنظمة داخل
على تؤثر إنها أوًال، لسببین.  سیاسیة أهمیة الالتماثل هذه حاالت تكتسب
سلطاتها بممارستها یتعلق فیما المختلفة اإلقلیمیة للوحدات النسبیة الطاقة
داخل االقلیمیة الوحدة نفوذ على درجة  تؤثر إنها  ثانیًا،  دستوریًا. المحددة
السكان عدد یرتكز على التمثیل الفدرالیة حیث في الحكومة المؤسسات تلك
الفدرالیة تكون الهیئة التنفیذیة والذي في الهیئة التشریعیة األول المجلس (مثل

الدستوریة). الفدرالیة األنظمة في أمامه مسئولة
موجودًا كان قد شیئًا من الالتماثل السیاسي أن عامة، القول، بصورة یمكن
درجاته فإنه أقصى في حیثما كان هذا الالتماثل ولكن فدرالي، نظام كل في

فقد  ذلك، وباإلضافة إلى االستقرار. وعدم للتوتر یكون مصدرًا
بإجراءات للقیام بذل جهود على یحث ما كثیرًا السیاسي  الالتماثل كان
السیاسي النفوذ  تعدیل على العمل االجراءات هذه شملت وقد تصحیحیة.
الفدرالي على المستوى اعتداًال أكثر لجعله حجمًا األكبر االقلیمیة للوحدات
لصالح فیه التمثیل یكون بحیث  ثاٍن فدرالي تشریعي  مجلس بإقامة وذلك
ثراء األقل االقلیمیة الوحدات ومساعدة حجمًا، األصغر االقلیمیة الوحدات 
تلك مساعدة  بهدف  توزیعها یعاد التي التعادل تحویالت بواسطة وذلك

.(١٢ والجدول ٤,٧ الجزء (انظر الوحدات

الدستوري الالتماثل من نماذج ٣ .٦

السلطات أو المكانة في الفوارق إلى بالتحدید الدستوري الالتماثل یشیر
وكما المختلفة. االقلیمیة للوحدات بالدستور المحددة والتنفیذیة التشریعیة
من عدد متنوع من الفدرالیات لها العدید فإن الجدول ٢ في المقدمة وفي ألمحنا
العالقات عن جذري بشكل مختلفة الفدرالیة مع بعالقات تتمتع الوحدات التي
تكون الوحدات وهذه االقلیمیة.  الحكومات  من  التامة الوحدات تقیمها التي 
أو فدرالیًا، المدارة المناطق أو الفدرالیة، العواصم مناطق شكل على عادة

مشاركة. دول أو األطراف، على تحالفات فدرالیة مناطق
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التنفیذیة والتشریعیة القانونیة للصالحیات الدستوري الرسمي التوزیع لكن
لجمیع متماثلة بصورة الفدرالیة  األنظمة معظم في یتم المالیة والموارد
االقلیمي). الذاتي الحكم لزیادة (أي الفدرالیة  في العضویة كاملة الوالیات
الدستور ینص حیث الحاالت بعض توجد زالت ما ذلك من الرغم وعلى
المخصصة القانونیة الصالحیات في الدستوري الالتماثل على بوضوح
هو السبب ذلك، یكون یحدث وحیثما الفدرالیة. في كاملة العضویة للوالیات
للفدرالیة المكونة التامة الوحدات بین الهامة باالختالفات االعتراف أجل من
والثقافیة االجتماعیة  بتركیبتهم أو والسكان الجغرافي بالحجم یتعلق فیما

االقتصادي. ووضعهم الخاصة
السلطات توزیع في الدستوري الالتماثل إلقامة سبل ثالثة أساسًا تتوفر 
المعیار فوق السلطة الفدرالیة بزیادة یقضي الفدرالیة. أحدها األنظمة ضمن
في أعضاء معینة  والیات  في  االقلیمي) الذاتي الحكم تقلیص (أي العام
مثل وتوجد الفدرالي. النظام ضمن محددة بمهمات القیام أجل من الفدرالیة
بین األجل قصیرة الفدرالیة في متوفرة كانت كما الهند في الترتیبات هذه 

.(١٩٥٣-١٩٦٣) ونیاساالند رودیسیا
معین لعدد المعیار العام فوق القانونیة الصالحیات زیادة هو الثاني السبیل
التنازالت وتعتبر االقلیمي). الذاتي الحكم زیادة (أي األعضاء الوالیات من
المثال  ١٩٦٣ العام في مالیزیا فدرالیة إلى انضمت عندما لوالیات بورنیو
ضمن تقع التي األمور بعض أن ذلك السبیل. هذا على عمرًا  األطول
المالیزیة األخرى، الفدرالیة جمیع مناطق في الفدرالیة صالحیات الحكومة
صید ومزارع البحري والنقل واالتصاالت، األصلیین، السكان قوانین مثل
مطلق بشكل خاضعة أمورًا وساراواك صباح مناطق في اعتبرت األسماك،
الهجرة، مثل أمور أخرى، وبقیت القانونیة. الوالیة لصالحیات متالزم أو
یتم عندما الوالیة  حكومة لموافقة تحتاج ولكنها الفدرالیة، السلطة تحت 
تعدیالت أیضًا  الهند في وحصلت وساراواك. صباح مناطق في تطبیقها 
وفي وكشمیر جامو والیة في المطبقة الدستوریة الصالحیات في  مشابهة
ممیزة. عرقیة مجموعات تضم والتي حداثة األكثر الصغیرة الوالیات بعض
وخاصة الدستوري الالتماثل من معین حد الفدرالیة بدایة منذ كندا ویوجد في
واستعمال التعلیم، مجال في الممنوحة والدینیة اللغویة بالضمانات یتعلق فیما

المدني. القانون وفي والمحاكم، التشریعیة الهیئة في الفرنسیة اللغة
القانونیة الصالحیات في لالتماثل المجال یتیح ثالث دستوري سبیل  ثمة
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الدستور ینص  وهنا األعضاء. الوالیات بعض  تمارسها التي والسلطات
الصالحیات نفس األعضاء الوالیات جمیع یمنح عندما التماثل على رسمیًا
بعض في األعضاء للوالیات تسمح احتیاطیة تدابیر یضم ولكنه القانونیة،
التدابیر هذه الواجبات. وتسمح هذه من "االنسحاب" "البقاء" أو بـ الحاالت
للحكومات تسمح أو أخرى، لحكومة سلطاتها بتفویض للحكومات االحتیاطیة
بمعدالت ولكن  كامل بشكل الذاتي حكمها بممارسة الفدرالیة في األعضاء 
األعضاء الوالیات لجمیع الترتیبات هذه مثل وتحتفظ مختلفة. سرعة
وسائل یوفر للسلطات، ولكنه الدستوري للتوزیع المتماثل الرسمي بالتطبیق
الوالیات بین فیما االطار ذلك ضمن الواقع  بحكم التماثل لتحقیق خاصة
مثل على نجد المثال بالنسبة لممارستهم هذه السلطات. وفي كندا، األعضاء
،١٨٦٧ الدستور، مرسوم من ٩٤أ و المادة ٩٤ في االحتیاطیة التدابیر هذه
مرسوم الدستور، ١٩٨٢. والحریات في میثاق الحقوق والمادة ٢٣(١)(أ) من
العملي بدرجة المستوى على كمقاطعة ضمن كندا، كیبیك، تمتعت وهكذا، فقد
في ذلك یتمثل (كما المقاطعات من  بغیرها مقارنة  التشریعي الالتماثل من 
المثال سبیل على (تقوم اإلداري والالتماثل كیبیك) في التقاعد  برنامج
١٩٨٧ لیك میتش اتفاق وقد تضمن الخاصة بها). الدخل ضریبة بتحصیل
شاملة للدستور لمراجعة مقترحات باعتبارهما ١٩٩٢ تاون واتفاقیة شارلوت
لم ولكنها بكیبیك، یتعلق فیما الالتماثل  من للمزید احتیاطیة تدابیر الكندي
في باالختالفات  االعتراف  في تمثل  فقد االسباني  السبیل أما إقرارها. یتم
وذلك بمنح كل جماعة المختلفة المناطق في الذاتي الضغوط من أجل الحكم
الخاصة بحسب مجموعتها مفصًال الذاتي للحكم الخاص قانونها ذاتي حكم
والقیادة مدرید بین علیها التفاوض تم التي الوسط والحلول التنازالت من
الجمیع یتوقع فیه إطار ضمن موضوعة أیضًا االتفاقات ولكن هذه االقلیمیة. 

الالتماثل بینهم. أقل من قدر سوف یسود النهایة في أنه
األنظمة  عل األمثلة بین من وبلجیكا وروسیا األوروبي االتحاد یعتبر
الالتماثل من  معینًا حدًا أظهرت والتي اآلن حتى تذكر لم التي الفدرالیة
األوروبي، االتحاد كان لقد القانونیة. للصالحیات تطبیقها  في الدستوري
األحیان معظم في جدید، مضطرًا عضو دولة قبول كل على التفاوض أثناء
األوروبي، االتحاد على بد ال كان لذلك، وباالضافة تنازالت معینة.  لتقدیم
بشيء القبول من ماستریخت، معاهدة لتطبیق اتفاق على الحصول أجل من
من كل حالة في وخاصة للمعاهدة، الكامل بالتطبیق یتعلق فیما من الالتماثل
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الالتماثل مجال في تعقیدًا الراهنة  األمثلة أكثر ولعل والدنمارك. بریطانیا 
التي السلطات مختلف في یتمثل فدرالي سیاسي نظام ضمن الدستوري
نحو على وحدة، ٨٩ عددها والبالغ  للفدرالیة المكونة  الوحدات استطاعت
الفدرالیة حالیًا تشكل والتي ذلك، وغیر أوكروغ، أوبالست، جمهوریات، 
العدید تمكن  فقد یلتسین.  الرئیس والیة أثناء بشأنها  تتفاوض أن الروسیة
من رسمیًا، دستوري متماثل إطار وضمن للفدرالیة، المكونة  الوحدات من
بوتین، تم رئاسة أثناء ولكن، تماثلیة. ال معاملة تضمن ثنائیة اتفاقات عقد
تماثلیة. أكثر لترتیبات والعودة المعاهدات هذه بإلغاء تقضي سیاسة تطبیق
بین المتبادلة العالقات في البلجیكیة الفدرالیة في الدستوري الالتماثل ویوجد
في الفوارق إلى باإلضافة المحلیة المجتمعات ومجالس االقلیمیة المجالس
من للفدرالیة المكونة الثالث االقلیمیة المناطق بها تتمتع التي الصالحیات

للفدرالیة. المكونة االقلیمیة غیر الثالث المحلیة والمجتمعات جهة
الذي الذاتي والحكم السلطات على تؤثر  التي الهامة العوامل أحد إن
الدستوري التخصیص هو ممارستها الفدرالیة في األعضاء الوالیات تستطیع
المالیة، الفدرالیة األدبیات المستفیضة عن جمیع أكدت وكما المالیة. للموارد
في المالیة للموارد الدستوري التخصیص في تماثًال البدایة في كان  فحیثما
المالیة والقدرات الثروة في  حادة اختالفات تنتج نجدها الفدرالیة، األنظمة 
الجهود توافرت فقد وبالتالي، الفدرالیة. في األعضاء بالوالیات الخاصة
هذه عن الناجم الفدرالیة الوحدة في التآكل لتقلیص الفدرالیات من العدید في
توزیع إلعادة رسمیة مخططات بواسطة الفدرالي التماسك وتعزیز الفروقات،
تم وهكذا، فقد الجزء ٤,٧). (انظر األعضاء. الوالیات بین ومعادلتها الموارد
المالیة القدرات تصبح أن أجل من توزیعها یعاد تحویالت التماثلیة استخدام

تماثًال. أكثر األعضاء للوالیات
إلى كندا، في وخاصة دستوري، التماثل بشأن مقترحات أحیانًا لقد أدت
الصالحیات مجال في الذاتي الحكم من  المزید كان إذا عما سؤال طرح
في الوالیات هذه تمثیل على یؤثر سوف األعضاء الوالیات القانونیة لبعض
األعضاء الوالیات من الممثلین على یجب هل مثًال، الفدرالیة. المؤسسات
داخل التصویت عن یمتنعوا أن الذاتي الحكم من أكبر بحد تتمتع التي
أیة الفدرالیة تمارس الحكومة ال التي تلك األمور على الفدرالیة المؤسسات
یطرح أن یمكن عقالنیًا جدًال الوالیات بالذات. إن تلك داخل بشأنها سلطة
خضعت مؤخرُا قد كانت المسألة هذه أن كما هذا، بالمثل مبدأ المعاملة حول
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تماثلیة سلطة تشریعیة ال كیبیك أعطیت لو فیما كندا كاحتمال شدید في لنقاش
المتحدة (بریطانیا) نتیجة المملكة أیضًا في المسألة كما طرحت حد كبیر. إلى
تنشأ حال، سوف أیة وعلى اسكوتلندا.  في السلطات  لتفویض المقترحات 
ما المسئول إذا من الحكم الوزاري محاولة تشغیل نظام في تعقیدات خطیرة
الموضوع بحسب مختلفة أغلبیة نسب  على  لالعتماد الحكومات اضطرت
نظام أي في عملیًا تحدث لم حال، أیة وعلى شأنه. في المداوالت الذي تجري
جانب ممثلي من التصویت أو التمثیل الفدرالي في تعدیالت اآلن حتى فدرالي

األسباب. لمثل هذه الفدرالیة مؤسسات داخل الوالیة أو المقاطعة
الفدرالیة داخل االقلیمیة الوحدات بین الدستوري الالتماثل أن الواضح من
وجدت قد الفدرالیة األنظمة بعض ذلك، فإن ومع الوضع. على یطرح تعقیدًا
الذاتي الحكم أجل من المختلفة للضغوط لالستجابة الوحیدة الطریقة أن
وتعتبر للسلطات.  الدستوري  التوزیع في الالتماثل إدخال هي االقلیمي
المجال. هذا في الفدرالیة الدول أبرز من وبلجیكا والهند، وكندا، مالیزیا،
لالستجابة انتقالي كترتیب فائدته الالتماثل الحاالت األخرى، أثبت بعض وفي
ذلك على واألمثلة السیاسي.  النمو من مختلفة في مراحل المناطق لطلبات
القائلة والفكرة الذاتي، الحكم جماعات لمختلف اسبانیا داخل الترتیبات هي
مختلفة". سرعة "معدالت على تنطلق متنوعة" "هندسة ذات أوروبا بوجود
ضغوط-معاكسة إلى الحاالت بعض في الالتماثل الضغوط باتجاه أدت وقد
احتمال إلى تشیر بدورها وهذه واسبانیا، كندا في المثال سبیل على للتماثل،
من المزید باتجاه تجاوز لهذا الحد أي لالتماثل، بحیث یصبح معین حد وجود
أن یبدو حال، أیة وعلى المسئولیات. أداء عن التام العجز یعني الالتماثل
طریقة وفر قد الفدرالیة األنظمة من عدد في الدستوري االعتراف بالالتماثل

للفدرالیة. المكونة الوحدات بین رئیسیة فوارق مع للتعامل فعالة
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السابع الفصل
المستویات متعددة فدرالیة أنظمة

فدرالي مستوى فوق- على منظمات فدرالیة في تأثیر العضویة ١ .٧

األنظمة من عدد عضویة في تتمثل ملحوظة ظاهرة المعاصر العالم یشهد
كل من ألمانیا، عضویة وتعتبر مجاًال. فدرالیة أوسع منظمات في الفدرالیة
وقد ذلك. على محددًا مثاًال األوروبي االتحاد واسبانیا في والنمسا وبلجیكا،
األوروبي، االتحاد في بحد ذاتها فدرالیات، وهي الدول، هذه عضویة تركت
خصائص بعض مع ولكن الكونفدرالي الطابع علیه یغلب هجین هو الذي
الوحدات دور وكان الدول.  لهذه الداخلیة العالقات على تأثیرًا الفدرالیة،
مختلف مع المفاوضات  في  الفدرالیة األنظمة هذه من كل ضمن االقلیمیة
بالوحدات هذا وأدى الهامة. كأحد القضایا برز قد األوروبي االتحاد مؤسسات
إقامة إلى األوروبي االتحاد في األعضاء الفدرالیة األنظمة ضمن اإلقلیمیة
لجنة في  مباشرة  وتمثیلها األوروبي االتحاد عاصمة  بروكسیل في مكاتب
من التعقید عامل جدید إدخال إلى األوروبي. وأدى هذا لالتحاد التابعة األقالیم
تركه الذي التأثیر أصبح الفدرالیات. كما في هذه الحكومیة بین العالقات في
من السلطات إلى بروكسیل على التوازن الفدرالي-االقلیمي معین عدد تحویل
حیث ألمانیا في وخاصة األحیان، بعض في خالفیة مسألة فدرالیة كل ضمن
وتجدر األلمانیة.  الدستوریة المحكمة أمام هامة حالة عرض إلى ذلك أدى
على األوروبي االتحاد في العضویة تأثیر بشأن االهتمام أن إلى أیضًا اإلشارة
لالنضمام سویسرا داخل المعارضة في كان عامًال الفدرالیة السویسریة طابع

األوروبي. لالتحاد
نذكر  فدرالیة فوق منظمات داخل فدرالیة ألنظمة األخرى األمثلة ومن
فدرالیات) جمیعها الدول (هذه والمكسیك المتحدة، والوالیات كندا، عضویة
ومالیزیا ،(NAFTA) نافتا – الشمالیة ألمریكا الحرة التجارة منطقة  في
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(كالهما والباكستان والهند ،(ASEAN) آسیا شرق جنوب أمم رابطة في
آسیا لجنوب االقلیمي التعاون رابطة في فدرالیة) دولة الوقت ذلك في
األوسع المنظمة في للعضویة كانت الحاالت، هذه وفي كل من .(SAARC)

الفدرالیة. أعضاء بین والتوازن الداخلي التنظیم على انعكاسات نطاقًا
على للفدرالیات التحلیلیة الدراسات تتركز أن على العادة جرت لقد
الترتیبات ولكن فیها. الوالیات الفدرالیة وحكومات  الحكومة بین العالقات
متعدد طابعًا تأخذ أصبحت متزاید، وبشكل المعاصر، العالم في الفدرالیة
المواطن لخیارات الفرصة إتاحة أجل من المبذول الجهد كان لقد المستویات.
إقامة إلى أدى الذي  هو المواطنین  إحباطات من التقلیل  أو  حد أقصى إلى
مختلف نطاق  ضمن یعمل منها وكل المستویات متعددة فدرالیة منظمات 
ولكن والفعالیة.  الكفاءة من یمكن ما بأكثر الخاصة بوظائفها أجل القیام من
خلق إلى أدت ذلك عن نجمت التي  المستویات متعددة  الفدرالیة األنظمة
األشكال هذه في تشارك التي الفردیة الفدرالیات لعمل تعقیدًا أكثر مضمون

نطاقًا. األوسع الفدرالیة المنظمات من

المحلیة الحكومات موقع ٢ .٧

تجدر المستویات، متعددة الفدرالیة األنظمة باتجاه التغیر في نتأمل فیما 
المحلیة دور الحكومات نحو قد توجه االنتباه من أن المزید إلى اإلشارة أیضًا
الحكومة مدى تحدید عملیة ُتترك أن على العادة جرت وقد الفدرالیات. داخل
لقد اختلفت الفدرالیة. في المتوسط بموقعها الوالیة لحكومة وسلطاتها المحلیة
من كبیرًا اختالفًا فیها الذاتي الحكم ومدى المحلیة الحكومة مستوى أهمیة
والوالیات سویسرا في ربما أهمیة متخذة الوضع األكثر آلخر، فدرالي نظام
كانت ذلك، إلى وباالضافة أسترالیا. في  أهمیة واألقل األمریكیة، المتحدة 
في والمحلیة، الفدرالیة الحكومات بین المباشرة الحكومیة بین العالقات
من غیرها  في كانت فیما كبیر،  حد إلى  هامة الفدرالیة،  األنظمة بعض
أو الوالیة خالل من تمر العالقات هذه مثل كانت كندا) ذلك في (بما األنظمة
بعض في تبذل جهود إلى اإلشارة وتجدر توسطیة. هیئة باعتبارها المقاطعة
للعام الجدید السویسري الدستور وفي والهند،  ألمانیا، وخاصة الفدرالیات،
الحكومات بمكانة الفدرالیة دستور في رسمیًا االعتراف أجل من  ،١٩٩٩
المحلیة رسمیًا الحكومات عن التمثیل أصبح استرالیا، ففي المحلیة وسلطاتها.
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لتحسین ١٩٩٢ العام في  تأسس الذي االسترالیة الحكومات  مجلس ضمن
االقتصادیة. التنمیة سیاسات بشأن التعاون





الثامن الفصل
المركزیة الالمركزیة وانعدام درجات

الفدرالیة االتحادات في

النسبي والحكم الذاتي الالمركزیة قیاس في المفاهیمیة ١ القضایا .٨

حیث المركزیة.  وانعدام  الالمركزیة مفهومّي بین وثیقة صلة هناك
مصطلح على المركزیة" "انعدام مصطلح استخدام الُكتاب بعض یفضل
یعني األخیر أن أساس الفدرالیة على باالتحادات یتعلق فیما "الالمركزیة"
یدل المركز بینما أو القمة من السلطة فیه تتدفق تراتبي وجود تسلسل ضمنًا
الفدرالي بشكل االتحاد طبیعة ویمثل دستوریًا م ُمَنظَّ للسلطة توزیع على األول
بین واسع نطاق على مستخدم الالمركزیة مصطلح أفضل.٢٤ ولكن بما أن

بالتبادل. المصطلحین هنا سیتم استخدام الجماهیر،
المختلفة الدرجات بین عام العادیة المقارنة بشكل اللغة في نستطیع وبینما
أو لالمركزیة المقارن  القیاس أن إال الفدرالیة،  االتحادات في لالمركزیة
مناقشة في مشكالت أربع األقل على فهناك المركزیة قضیة معقدة. انعدام
ما نحدد كیف أوًال، سیاسي: نظام أي في المركزیة) (أو الالمركزیة درجة
نربط ثالثًا، كیف نقیسه؛ كیف ثانیًا، الحقیقة؛ في الالمركزیة مفهوم یشیر إلیه
عدة بین القیاسات نقارن هذه كیف ورابعا، المختلفة للقیاس؛ المؤشرات بین

من الزمن. فترة مدار أو على بالد
الصالحیات أو االختصاص المركزیة بین نمیز أن یجب البدایة وفي
الحكم، مستویات من مستوى كل  یمارسها التي المسؤولیات  أي القانونیة،
بها التي تلعب الدرجة الفدرالي، أي على المستوى القرار والمركزیة صنع
الفدرالي. المستوى على القرار صنع هامًا في دورًا للفدرالیة المكونة الوحدات
بینهما: نطاق التمییز یتم جانبان المركزیة االختصاص، األول، في فیوجد
الحكم ودرجة الحكم مستویات من مستوى  كل یمارسه الذي االختصاص
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من والتي تتمكن الحكومة في األخرى المستویات تحكم من التحرر أو الذاتي
دولة (وهي الیابان تعد فمثًال  لها.  الموكلة المهام  أداء من  الحكومة خاللها
اإلداریة التي المهام من حیث الالمركزیة شدیدة ناحیة من المركزیة) وحدیة
أخرى ناحیة من نسبیًا مركزیة ولكنها المحلیة، والسلطات المقاطعات بها تقوم
تلك المستویات على المركزیة الحكومة تمارسها التي یتعلق بالسیطرة فیما
أقل مسؤولیات الفدرالیة االتحادات بعض وتخصص الحكومة. من التابعة
ذاتي وحكم حریة لها تتیح للفدرالیة، ولكن المكونة  المقاطعات أو للوالیات

المسؤولیات. تلك ممارسة في أكبر
یوجد مؤشر ال أنه هي مقارن تقییم أي في الرئیسیة المشكالت وإحدى
الفعالة االختصاصیة نطاق الالمركزیة لیقوم بقیاس الكمي للقیاس قابل واحد
بین ومن سیاسي. نظام أي في  الالمركزي القرار صنع استقالل ودرجة
في لألخذ تحتاج  التي القیمة، في تساویها عدم رغم المتعددة، المؤشرات 
والالمركزیة واإلداریة  التشریعیة  الالمركزیة هي تقییم أي في االعتبار
صنع وطبیعة الدستوریة والحدود الحكومیة غیر الوكاالت والمركزیة المالیة

المؤشرات. تلك كل من یتم مناقشة وسوف الفدرالي.  القرار

التشريعية الالمركزية

لكل التشریعیة للسلطات  الدستور بموجب الرسمي التخصیص  یشیر •
الالمركزي. االختصاص نطاق إلى  الحكومة  مستویات من مستوى
عند یجب أنه إال مختلفة. فدرالیة التحادات تصنیفًا (أ)  ملحق  ویوفر
أن مالحظة المختلفة الفدرالیة االتحادات في التخصیصات هذه مقارنة
في الوالیات سلطات أو الفدرالیة السلطات رؤساء لقوائم النسبي الطول
یتفاوتون في األهمیة السلطات رؤساء كاملة ألن صورة یوفر ال ذاته حد
الممارسة درجة االعتبار  في األخذ یجب ذلك، على عالوة النسبیة.
إال جزئي. أو كامل بشكل المحددة دستوریًا للسلطات للحكومات العملیة
المؤشرات أحد هو التشریعیة للصالحیات الدستوري التخصیص أن

الصالحیات القانونیة. مجال في الالمركزیة نطاق على الهامة
الحكومة بها تمارس التي االستقالل درجة في االعتبار األخذ أیضًا یجب •
تلك ومن الدستور.  خالل من إلیها الموكل التشریعي  االختصاص 
المتالزمة المسؤولیات ومدى المطلقة الصالحیات مدى یعتبر الناحیة،
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یشیر ولذلك الهامة. األمور من الدستور  في الموضحة الموزعة  أو
مجاالت من كل مجال تخصیص فدرالي إلى مدى كل اتحاد في (أ) ملحق
متالزمة بصورة سواء الحكم مستویات ألحد مطلق بشكل الصالحیات

مشتركة. أو
مدى هي التشریعیة الالمركزیة الستقالل األخرى الجوانب وأحد •
تفاوضت علیها التي الدولیة بالمعاهدات للفدرالیة المكونة التزام الوحدات
الوحدات اختصاص في نطاق عادة تقع مجاالت في الفدرالیة الحكومة 
قیودًا الدولیة المعاهدات تشكل الفدرالیة، االتحادات بعض ففي المكونة.
وأسترالیا) وسویسرا  المتحدة الوالیات (مثل الوالیات استقالل على
التي المجاالت تلك المعاهدات الفدرالیة في أخرى تتطلب دول ولكن في
المقاطعة أو الوالیة تشریعات تطبیق الوالیات صالحیات ضمن تقع
أو والنمسا) وألمانیا كندا (مثل المقاطعة أو الوالیة حكومات أو موافقة
أما ومالیزیا). الهند الوالیات (مثل حكومات مع ملزمة غیر مشاورات
الوحدات إعطاء في إضافیة فهو یقطع خطوة البلجیكي الفدرالي االتحاد
مجاالت في الدولیة المعاهدات في  للتفاوض  محددة سلطات المكونة

اختصاصها.

اإلدارية الالمركزية

تطویرها یتم أو الدستور اإلداریة التي یحددها المسؤولیات تخصیص إن •
صلة ذو آخر  مؤشر البینحكومیة االتفاقیات أو التفویض  خالل من 
الدستوري التخصیص یتناظر وبینما للصالحیات. الالمركزیة  بنطاق
االختصاص مع الفدرالیة االتحادات من العدید في اإلداریة للمسؤولیات
معظم ففي االستثناءات. العدید من یوجد أنه  إال الدستوري التشریعي 
قسمًا الوالیات أن تدیر دساتیرها تتطلب األوروبیة الفدرالیة االتحادات
هذه االتحادات الحالة تكون ففي تلك وبذلك، من القوانین الفدرالیة.  كبیرًا
وقد التشریعیة. الناحیة عن اإلداریة أكثر المركزیة في الناحیة الفدرالیة

األوروبي. االتحاد في الترتیب تطبیق نفس تم
مستویات من مستوى كل في  العامة للخدمات النسبیة  األحجام إن •
یتعلق فیما خاصة صنع القرار المركزیة نطاق على الحكم مؤشر آخر
درجة عن كبیرة إشارات تقدم  ال أنها رغم  اإلداریة، بالمسؤولیات
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االستقالل.
ینبغي اإلداریة، الصالحیات  ممارسة في االستقالل درجة تقییم عند •
آخر مستوى على الحكومة مستویات أحد اعتماد مدى االعتبار في األخذ
الحكومات على الفدرالیة الحكومة تعتمد عندما (خاصة سیاساته تنفیذ في
الحكومة مستویات ألحد یمكن درجة أي وإلى الشأن) هذا المكونة في
تقدم أن ألمانیا، في الحال هو كما تشریعیة، مسؤولیات تتحمل التي
في إدراك أنه من المهم فمثًال، تشریعاتها. تدیر أخرى لحكومة توجیهات
الفدرالیة للقوانین تنفیذها كیفیة في واسع باستقالل األقالیم تتمتع سویسرا
الصفة على تؤكد  وبذلك عنها، إداریة مسؤولیة الدستور منحها  التي
األخرى الفدرالیة االتحادات وفي الفدرالي. االتحاد لهذا الالمركزیة
الفدرالیة الحكومة باختیار الفدرالیة القوانین إدارة تفویض فیها یتم التي
الشروط ذلك في الترتیبات (بما شروط تؤدي الدستور، قد بموجب ولیس
التي االستقالل درجة من الحد إلى الفدرالیة الحكومة وتوجیهات المالیة)

بها. تم التفویض اإلدارة التي هذه مثل أداء یتم بها

املالية الالمركزية

النفقات جمیع من التحویالت كنسبة قبل الفدرالیة الحكومة إیرادات توفر •
لنطاق قیاسًا توفر المقاطعات) ونفقات المحلیة (الفدرالیة- الحكومیة
ذاتیة باإلیرادات ذلك یرتبط أن وبما المالیة. الالمركزیة  أو المركزیة
ویستثني مباشرة مستویات الحكم من كل مستوى یجمعها التي المصدر
جدول ویوفر المالي. االستقالل لدرجة قیاسًا كذلك یوفر التحویالت، فهو
إلى مركزیة األكثر من  تنازلي بترتیب مقارنًا تصنیفًا  ٦٠ صفحة ٧

المركزیة. األكثر
النفقات من جمیع كنسبة الحكومة الفدرالیة بعد التحویالت وتعطي نفقات •
مركزیة لنطاق المقاطعات) قیاسًا نفقات – (الفدرالیة- المحلیة الحكومیة
تتضمن وبما أنها وتقدیم الخدمات. وإدارة البرامج المركزیة النفقات أو
درجة حول جیدًا مؤشرًا تمثل ال فهي  التحویالت  تمولها التي النفقات 
بعد التحویالت للنفقات تصنیفًا مقارنًا جدول ٨ ویوفر االستقالل المالي.

النسبیة أیضًا. الالمركزیة بترتیب



الفدرالیة٩٦ ٩٧األنظمة الفدرالیة االتحادات في المركزیة وانعدام الالمركزیة درجات

غیر أو مشروطة  منحًا كانت (سواء التحویالت وطبیعة حجم ویقدم •
المستویات أحد من الفدرالیة) الضرائب من حصصًا أو مشروطة
التي االستقالل أو التبعیة لدرجة مؤشرًا یقدم آخر مستوى إلى الحكومیة
٩ ویوفر جدول مسؤولیاتها.  بأداء الحكومة خاللها مستویات من تقوم
إیرادات من كنسبة الحكومات التحویالت ما بین یوضح تصنیفًا مقارنًا
أهمیة التحویالت و١١ جدوال ١٠ یوضح حین في الوالیات، أو المقاطعات

المختلفة. الفدرالیة االتحادات في المشروطة وغیر المشروطة
مستویات إحدى تستخدم قد مدى أي  إلى االعتبار  في األخذ یجب كما •
أنشطة في بالفعل لها استخدامها ومدى  اإلنفاق في سلطتها الحكومة
دستوریًا المخصصة مجاالت المسؤولیة في األنشطة في التأثیر أو العمل
من كل تقییم في االعتبار عند أخذه الحكومة یجب من أخرى لمستویات
سیاسي نظام داخل الالمركزیة على المنطبقة االستقالل ودرجة نطاق

معین.
آخر مؤشرًا للفدرالیة المكونة  للوحدات العام االقتراض  إتاحة وتعد •
المكونة الوحدات  استقالل تعزیز ویتم المالي. االستقالل درجة على
األموال إلى عوائق  وبال مباشر  بشكل الوصول  من تتمكن عندما
وتختلف الدیون. في غارقة حكوماتهم تكون أال بشرط المقترضة،
العملیة أو بالقدرة الرسمیة یتعلق فیما كبیرًا اختالفًا الفدرالیة االتحادات
(مثل االتحادات الفدرالیة بعض ففي االقتراض. على المكونة للوحدات
األجنبي االقتراض الفدرالي الدستور یقصر ومالیزیا) والهند النمسا 
متوازنة متطلبات هناك المتحدة الوالیات وفي الفدرالیة. الحكومة على
القروض یعتبر مجلس أسترالیا وفي الوالیات.  من العدید في للمیزانیة
سلطة لدیها تنسیقیة  هیئة الدستور بموجب تأسس الذي البینحكومي 
اتحادات عن الحاالت تلك الحكومة.  وتختلف مستویات من لكل ملزمة
للفدرالیة المكونة الوحدات حیث تتمكن كندا ذلك في بما أخرى فدرالیة
وبدون كبیر والدولي بشكل المحلي االقتراض من كل إلى الوصول من

عوائق.
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احلكومية غير الوكاالت المركزية

المستویات مقابل الحكومیة غیر الوكاالت المركزیة ومدى  نطاق إن •
انعدام ونطاق طبیعة على الحكم عند أیضًا صلة له للحكومة األخرى

ما. سیاسي بداخل نظام المركزیة

الدستورية القيود

الحقوق میثاق (مثل الدستوریة الموانع االعتبار في األخذ  أیضًا  یجب  •
بعض من الحكومة مستویات من أیًا تمنع التي كندا) في والحریات

المركزیة. قیاس مدى انعدام عند األنشطة
مستویات استقالل مدى یخضع  قد الفدرالیة االتحادات  بعض وفي •
الوالیات في الوالیات (مثل بعض الوالیات أو سویسرا) (مثل الحكومة
ومبادرات استفتاءات خالل من والرصد للمراقبة األمریكیة)  المتحدة 

المواطنون. یطرحها

الفدرالي القرار صنع طبيعة

لالمركزیة متنوعة توفر قیاسات التي المؤشرات السابقة إلى باإلضافة •
صنع تطلب مدى فإن القانونیة، الصالحیات نطاق واستقالل من حیث
في عملیة للمشاركة الحكومة مستویات أخرى من لتدخل القرار الفدرالي
لدرجة آخر قیاسًا  یمثل ألمانیا) في Bundesrat (مثل القرار  صنع
هیكل أیضًا هنا الصلة العوامل ذات السیاسات. ومن صناعة المركزیة
للهیاكل تبعیتها أو الفدرالیة  األحزاب تمیز ودرجة السیاسي الحزب

الوالیات. أو الحزبیة لألقالیم

ما سیاسي نظام  بداخل الالمركزیة درجة تقییم تعقید من یزید ومما
االستقالل أو التبعیة ودرجات  السلطات قیاس الكمي عند القیاس صعوبات
على التأثیر أو المتبادل، واالعتماد التداخل  مجاالت في النسبیة واألدوار
توزیع یكون ال الفدرالیة حیث االتحادات من العدید وفي الحكومات األخرى. 
یحتاج المرء فإن موحدًا، الوالیات أو المقاطعات حكومات بین المسؤولیات
التي السلطات  في الالتماثل) (أي  الخالفات االعتبار في یأخذ ألن أیضًا
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وفي لها، الموكلة السلطات أو ، للفدرالیة المكونة المختلفة الوحدات تمارسها
لها. المتاحة والنفقات الموارد

المركزیة) (أو الالمركزیة درجة قیاس محاولة أن الواضح فمن ثم، ومن
وصعبة وتتطلب معقدة عملیة أنظمة سیاسیة هي أیة بداخل نحو دقیق على
قیاس من أجل متعددة مؤشرات إلى اإلحالة في الجهود بعض بذل على األقل

النسبیة. أهمیتها

مقارن تقییم ٢ .٨

شأن من فإنه السابق، القسم في تحدیدها تم التي المعقدة القضایا ضوء في
یتطلب أن المختلفة الفدرالیة االتحادات في الالمركزیة لدرجة التقییم المقارن
إلیها تمت اإلشارة التي المختلفة المؤشرات حیث من موسعة ومركزة أبحاثًا
المقارنة. جانب علماء بعد من االضطالع به یتم لم األبحاث هذه ومعظم آنفًا.

العامة.  الموضوعیة التعمیمات من مجموعتین تحدید الممكن من إال أنه
المجاالت فإن (أ)، بملحق الجدول في المبین الملخص یشیر كما أوًال،
حد المركزیة على وغیر منها المركزیة التشریعي، االختصاص في المعینة
االقتصادیة بالظروف الوفاء أجل آلخر من فدرالي اتحاد من تختلف سواء،
ثم، ومن حدة. على اتحاد فدرالي بكل والدیموغرافیة واالجتماعیة الخاصة
فیما سویسرا المركزیة من أقل المثال، نجد أنها سبیل على كندا فإذا أخذنا
مجاالت في المركزیة أكثر لكنها والمواطنة، والثقافة اللغة بسیاسة یتعلق 
المصرفي بالنظام فیما یتعلق ألمانیا من المركزیة أقل كندا أن كما أخرى.
بالمقارنة عدیدة. أما أخرى مجاالت في لكنها أكثر المركزیة اإلذاعي، والبث
المصرفي بالنظام یتعلق فیما  المركزیة  أقل كندا فإن المتحدة، بالوالیات
من المجاالت األخرى. كبیر عدد في أكثر المركزیة لكنها الجنائي والقانون
في الفدرالیة االتحادات معظم من أكثر المركزیة كندا أن نجد بینما وأیضًا
األمر یتعلق حین األخرى  الناحیة فمن  االختصاص، من عدیدة مجاالت
عدد یوجد الفدرالیة، السیاسات صنع في بها المقاطعات حكومات بمشاركة
الفدرالیة االتحادات بمعظم مقارنة  األمر لهذا الدستوریة التدابیر من أقل
الالمركزیة وأشكال في مجاالت لالختالفات مثال مجرد كندا وتعد األخرى. 

الفدرالیة. االتحادات بین القائمة
ترتیب إلى التوصل في صعوبة نجد بینما أنه هو العام الثاني والتعمیم
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المختلفة المؤشرات  بسبب الكلیة الالمركزیة من حیث الفدرالیة لالتحادات
أعاله)، ومع الجزء ٨. ١ االعتبار (كما هو مبین في في أخذها یجب التي

التقییمات العامة. التوصل إلى بعض فمن الممكن ذلك
،٨ ،٧ أرقام (جداول  الرابع الفصل في الجداول فإن الغرض،  ولهذا
المعاییر االعتبار في األخذ یلزم أنه مع عامًا، أساسًا توفر و١١) ١٠ ،٩
بین یقارن الذي ،٨ رقم فالجدول  .٨,١ الجزء في  إلیها المشار األخرى
یوفر مؤشرًا التحویالت)، (بعد الوالیات ونفقات والمحلیة الفدرالیة النفقات
في الحكم مستویات مستوى من كل یؤدیها التي النسبیة للوظائف للتكلفة عامًا
في للمركزیة التنازلي سیكون الترتیب وهناك، المختلفة.  الفدرالیة االتحادات
المتحدة، الوالیات  البرازیل، النمسا، مالیزیا، یلي: كما الفدرالیة االتحادات
ولم تتوافر إحصائیات هذا أسترالیا، الهند، أسبانیا، ألمانیا، كندا وسویسرا. 

إدراجها. لم یتم ثم ومن حدیثة لبلجیكا، مقارنة
العوامل من عددًا  االعتبار في نأخذ عندما الترتیب هذا تعدیل ویلزم
الجدول في  الترتیب ذلك  تحتل ألمانیا فإن المثال، سبیل  وعلى األخرى. 
مستویات على یؤثر  الذي اإلداریة  الالمركزیة من العالي المستوى بسبب
المركزیة العلیا من ال یعكس على نحو كاٍف الدرجة المؤشر هذا اإلنفاق، لكن
اإلیرادات توزیع یبین الذي هذا، فإن الجدول رقم ٧ على وعالوة التشریعیة.
حیث من أنه إلى یشیر التحویالت قبل الوالیات الفدرالیة والمحلیة وإیرادات
الفدرالیة الحكومات فإن اإلنفاق، من فرض الضرائب، على النقیض سلطات
المتحدة والوالیات وأسترالیا أسبانیا في مقارنة وبصورة ما حد إلى مهیمنة
إلى و١١ و١٠ ٩ أرقام الجداول تشیر ذلك، إلى وباإلضافة وألمانیا. والهند
من التحویالت على المكونة الوحدات فیها تعتمد التي المتفاوتة الدرجات
كلها أخذها وعند التحویالت المشروطة. على سیما وال الفدرالیة حكوماتها
أكثر هما كندا وسویسرا أن تشیر إلى الجداول المالیة معًا، فإن االعتبار في

الالمركزیة. حیث الفدرالیة من االتحادات
التعدیالت جانب إلى  المالیة، اإلحصائیات االعتبار في نأخذ وعندما
لنا یجوز أعاله،  ٨,١ الجزء في إلیها المشار المختلفة األخرى  للمؤشرات
من الدراسة في هذه تناولها تم التي الفدرالیة لالتحادات عامًا ترتیبًا أن نعطي
الوالیات ألمانیا، النمسا، أسبانیا، مالیزیا، كما یلي: التنازلیة المركزیة حیث

كندا وسویسرا. بلجیكا، الهند، المتحدة، أسترالیا،
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الدنیا الفدرالیة السلطات ٣ .٨

بین هائل  اختالف یوجد أنه إلى الدراسة هذه في السابق التحلیل یشیر
یتعلق فیما الالمركزیة أو المركزیة درجة حیث من الفدرالیة االتحادات
في التجربة كانت إذا ما السؤال یثیر وهذا عامة. وبصورة معینة بوظائف
إذا المطلوبة السلطات الفدرالیة قائمة دنیا من أنه توجد إلى تشیر أخرى أماكن

الطویل. المدى على فعاًال یكون أن ما فدرالي التحاد كان
السیاسیة األنظمة جوهر  أن مالحظة ینبغي السؤال  لهذا التطرق وعند
عن واحد سیاسي نظام بداخل والوحدة التنوع بین توفق أن هو الفدرالیة
والسیادة على المكونة للمقاطعات معینة شؤون على السیادة إعطاء طریق 
مستویات من كل مستوى یكون أن الفدرالیة، على  للحكومة  أخرى شؤون
العهد في أي تفكیر فإن ثم ومن ناخبیه. أمام مباشرة مسؤوًال بصورة الحكومة
األخذ في على ینطوي أن المقاطعات یجب للوالیات أو إضافیة سلطات بأي
دورها تحقق حتى الفدرالیة للحكومة مطلوبة تكون قد التي للسلطات االعتبار
یكون قد الذي السلطات الالمركزیة وتفویض إن ككل. الفدرالي االتحاد في
واالقتصادي والتاریخي  والثقافي اللغوي  التنوع  استیعاب أجل من  مرغوبًا
وحدة إلى المحافظة على ذاتها حد في تؤدي لن اإلداریة الفاعلیة لتعزیز أو
الوالء من مركزیة لنقطة تحتاج الفدرالیة االتحادات إن كل الفدرالي. االتحاد
كان إذا المشترك االهتمام ذات األمور مع بصورة فعالة التعامل على قادرة

البعید. على المدى بوالء مواطنیه یحتفظ أن الفدرالي مقدرًا لالتحاد
من الرغم على أنه إلى األخرى الفدرالیة االتحادات في  الخبرة وتشیر
الفدرالیة الحكومات فإن حیث التشكیل الدقیق، من التباینات من الكثیر وجود
والعملة الدولیة والعالقات الدفاع في الرئیسیة بالمسؤولیة إلیها ُیْعَهد ما غالبًا
لیست أنها (مع األولیة المسؤولیة عن  فضًال هذا والمساواة، والدیون

االقتصادیة. والوحدة إدارة االقتصاد المطلقة) عن المسؤولیة
أو األولیة المطلقة المسؤولیة الوالیات أو المقاطعات منح یتم كان ما عادة
االجتماعیة. والسیاسة البلدیة والشؤون الطبیعیة والموارد والصحة التعلیم عن
والثقافة واللغة والهجرة  والبیئة الزراعة مثل األخرى المجاالت بعض  أما
العهد أو المالزمة من ما شكل خالل من  فیها  التشارك  یتم كان ما فغالبًا 
االتحادات بعض في بید أنه البینحكومیة. أو االتفاقات التشریعیة بالمسؤولیة
فقد وبلجیكا)، سویسرا (مثل الجنسیات متعددة  أو الثقافات متعددة الفدرالیة
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وثقافتها. لغتها عن سیاسة المسؤولیة األولیة المكونة للحكومات أعطیت
توفرت الفدرالیة االتحادات عدد من في كذلك، فإنه بالمالحظة جدیر ومما هو
وحدات معینة سلطات في القانوني الواقعي وحتى  بالالتماثل خاصة  تدابیر
كما توفر وروسیا). أسبانیا، الهند، مالیزیا، بلجیكا، (مثًال للفدرالیة مكونة
وتطبیق والدانمرك المتحدة بالمملكة  عالقته في األوروبي االتحاد حاالت
مؤخرًا تبنیها تم  التي السلطات تفویض وتدابیر األوروبیة النقدیة الوحدة 
المكونة الوحدات بین الالتماثل على  أمثلة أخرى توفر المتحدة المملكة في

للفدرالیة.
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التاسع الفصل
الفدرالیة للحكومات الممثلة المؤسسات

للوحدة تركیز كنقطة المشتركة الفدرالیة المؤسسات أهمیة ١ .٩

بالتنوع االعتراف فدرالي: اتحاد وعمل أي تصمیم في أساسیان جانبان یوجد
للوحدات الذاتي الحكم  ُیَمكِّن الذي للسلطات الدستوري التوزیع خالل  من
في إلیها التطرق تم (التي القانونیة السلطات من محددة مجاالت في المكونة
اتخاذ ُتَمكِّن التي الحكومة الفدرالیة المشتركة في والمؤسسات الجزء ٨,٣)
سویًا الفدرالي االتحاد یربط الذي  الرابط العامل  وتوفر مشتركة  إجراءات
في المشتركة بالمؤسسات یتعلق الجزء). وفیما هذا في دراستها سیتم (التي
عامة بصورة تشیر الفدرالیة االتحادات في التجربة فإن الفدرالیة، الحكومة
الوفاء یلزم  المختلفة، الوحدات في المواطنین ثقة اكتساب أجل أنه من إلى
للتنوع الفدرالیة الحكومة مؤسسات بداخل التمثیلي الجانب (١) بمعیارین:
في القرار صنع  عملیة في الفاعلیة و(٢) الفدرالي، االتحاد في الداخلي

الفدرالیة. الحكومة
تلك  عن طابعها في ما فدرالي اتحاد  في  المشتركة المؤسسات تختلف  
المؤسسات تتكون الكونفدرالي االتحاد ففي كونفدرالي. اتحاد المؤسسات في
وهم للفدرالیة المكونة الحكومات عینتهم وفــود مندوبي من المشتركة
التنفیذیة السلطة فإن الفدرالي، االتحاد  في أما أمامها. للمساءلة یخضعون
ممثلین من  یتكونان المشتركة المؤسسات في األول التشریعي والمجلس
ممارستها وعند أمامهم، للمساءلة یخضعون وهم مباشرة المواطنون اختارهم
عادة الفدرالیة الحكومة فإن الضرائب فرض وسلطات التشریعیة لسلطاتها
تتمتع التي المزایا وإحدى المواطنین.  تجاه  مباشرة بصورة تتصرف ما
طریق عن أنه هي الكونفدرالیة باالتحادات مقارنة الفدرالیة االتحادات بها 
توازي العالقة التي المواطنین، مع الفدرالیة للحكومات التي العالقة المباشرة
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"العجز تقلل بهذا فهي  ناخبیها، دوائر أمام اإلقلیمیة للحكومات المباشرة
السیاسیة األنظمة تمیز التي والتكنوقراطیة حد أدنى إلى الدیمقراطي"
بصورة المركزیة المؤسسات انتخاب فیها یتم ال التي المعاصرة، الكونفدرالیة
للحكومات وفود یخدمون كأعضاء ووزراء من مسؤولین تتكون لكنها مباشرة
في المنتخبین دائرة  مع المباشرة"  "غیر العالقة هذه مالت  وقد المكونة.
صعوبات لخلق الفعلیة الممارسة عند مالت المركزیة الكونفدرالیة المؤسسات
أصبحت صعوبة وهي الكونفدرالیة، للمؤسسات العام الدعم والوالء تولید عند

سبیل المثال. على االتحاد األوروبي في واضحة

أساس الفصل ٢ المؤسسات القائمة على .٩
المبادئ البرلمانیة السلطات أو بین

االتحادات داخل في الفدرالیة الحكومة مؤسسات تندرج عامة بصورة
التنفیذیة فصل السلطات تجسد التي تلك أساسیتین: إحدى فئتین تحت الفدرالیة
والتشریعیة التنفیذیة السلطات اندماج على تنطوي التي وتلك والتشریعیة
في شعبیًا المنتخب المجلس أمام المسؤولة  البرلمانیة  التنفیذیة السلطة في
هذه شكل ألن أهمیة له البدائل هذه بین والفرق الفدرالي. التشریعي المجلس
ما. بداخل اتحاد فدرالي السیاسیة الدینامیكیات على له تأثیر كبیر المؤسسات
مقدمة دیمقراطیة لها التنفیذیة-التشریعیة العالقة في األشكال هذه من وكل
ثابتة والیة وجود مدد مع والتشریعیة التنفیذیة السلطات فالفصل بین مختلفة.
إضافي تمدید إنه المحتمل للسلطة. االستخدام سوء من للحد یهدف منها لكل
مفهوم في المتضمن المتعددة صنع القرار مراكز بین السلطات توزیع لمبدأ
الفصل على التي تنطوي الفدرالیة االتحادات وفي نفسه. الفدرالي االتحاد
الحكومات بین فقط تقسم ال السلطة فإن التنفیذیة والتشریعیة، السلطات بین
الحكم. مستویات من مستوى كل بداخل أیضًا تقسم لكنها واإلقلیمیة، الفدرالیة
األنظمة في والتشریعیة التنفیذیة السلطات اندماج فإن ذلك، من النقیض وعلى
بوضع أنه مفادها الدیمقراطیة التي الفكرة على ذلك قائم بدًال من البرلمانیة
أمام متواصلة وجعلها مسؤولة بصورة في المجلس التشریعي التنفیذیة الهیئة
فإن في االنتخابات، دیمقراطیًا فیه ُمَتّحكم نفسه هو التشریعي الذي المجلس
شیئًا ستكون فیها والمتحكم المسؤولة ولكن المترابطة الفدرالیة السیاسات
فإن األخیر، النظام على هذا االتحادات الفدرالیة التي تنطوي وفي ممكنًا.
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مستوى، كل ولكن بداخل واإلقلیمیة، الفدرالیة الحكومات بین السلطة مقسمة
والتشریعیة. التنفیذیة للسلطات برلماني اندماج في السلطة ُمَركَّزة فإن

مبدأ تجسد والتشریعیة التي التنفیذیة الهیئة بین العالقة في األشكال وأحد
تمثله الذي للكونغرس الرئاسي-الخاضع الشكل هو السلطات بن الفصل
الكونغرس ومجلسّي الرئیس من كل انتخاب یتم فیه الذي المتحدة الوالیات
وهي - الالتینیة األمیركیة الفدرالیة أما االتحادات ثابتة. لمدة مباشرًا انتخابًا
النموذج، هذا جمیعها تبنت فقد - البرازیل والمكسیك وفنزویال األرجنتین،
التنفیذیة الهیئة  هو آخر وشكل الحالي.  دستورها  في نیجیریا فعلت  مثلما
المجلس فدرالیًا ینتخبه التنفیذیة مجلسًا تكون الهیئة حیث في سویسرا الُمَجمَّعة
شخصًا ولیس مجمعة، مجموعة ویمثل محددة، لمدة ولكن الفدرالي التشریعي

أعضائه. بین الشكل، هناك تدویر سنوي للرئاسة هذا وفي واحدًا.
صیاغتها  تمت التي تلك البرلمانیة:  التنفیذیة الهیئات  من نوعین ثمة  
لألطراف الفعلیة األغلبیة على القائم البریطانیة المؤسسات نمط غرار على
في سبیل المثال على مثلما نجده في ویستمینستر التصویت شاركت في التي
الخاصة األوروبیة التقالید تتبع التي وتلك ومالیزیا، والهند وأسترالیا كندا
النمسا في كثیرًا نجده كما ائتالفات مع المسؤولة الوزراء مجلس بحكومة 
نسختّي من كل في الفدرالیة  االتحادات  وبعض وأسبانیا. وبلجیكا وألمانیا
ومالیزیا وأسترالیا كندا مثل دستوریة، ملكیات هي هاتین الفدرالیة الحكومة
منتخبین رؤساء بها اآلخر جمهوریات البعض أن حین وبلجیكا وأسبانیا، في
النمسا في هو الحال مثلما انتخابي، مجمع بواسطة مباشرة وإما بصورة إما
األساسي المشترك الشيء فإن التباینات، هذه من الرغم وعلى والهند. وألمانیا
یتم فیه الذي السلطات اندماج هو البرلمانیة الفدرالیة االتحادات هذه كل في
الفدرالي التشریعي المجلس أعضاء من  الفدرالي الوزراء مجلس اختیار

السلطة. في المتواصل وجوده عن أمامه یكون مسؤوًال والذي
التنفیذیة- الهیئة عالقة  في األساسیة األشكال على األمثلة وتوجد هذا
الحكومة لمؤسسات فقط یشیر ال الذي   ،١٥ رقم الجدول  في التشریعیة

فدرالي. اتحاد كل في لمؤسسات الحكومات اإلقلیمیة أیضًا ولكن الفدرالیة
للسلطة المهجن  الرئاسي البرلماني الشكل  تسمى أن یمكن ثالثة فئة  ثمة
الذي هذا الشكل على ینطوي فدرالي اتحاد على مثال هي التنفیذیة. فروسیا
وزراء مجلس مع كبیرة تنفیذیة بسلطات مباشرة منتخب رئیس فیه یمزج
أفریقیا جنوب أن  كما الفدرالي. التشریعي المجلس أمام مسؤول  برلماني
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من لهذا الشكل فدرالي مبكر غیر مثًال فرنسا تعد حین في أخرى. نسخة تمثل
التنفیذیة-التشریعیة. الهیئة عالقة

التمثیلي للطابع هذه األشكال أهمیة ٣ .٩
الحكومات الفدرالیة والفاعلیة في

مختلف الفدرالیة تأثیر الحكومة مؤسسات من المتنوعة األشكال لهذه كان وقد
تؤثر وهي الفدرالیة االتحادات هذه في  الفدرالیة  السیاسة دینامیكیات على

الفدرالیة. حكوماتها في والفاعلیة التمثیلي الطابع على خاصة بصورة
التنفیذیة لهیئاتها النسبیة األدوار على أثرت  فقد المثال، سبیل  وعلى
للكونغرس الرئاسي-الخاضع وقد أعطى الشكل فاعلیتها. وعلى والتشریعیة
بارزة أدوارًا الكونغرس ومجلسّي الرئیس من كًال المتحدة الوالیات في
على والتوازنات التدقیق طریق عن منهما ألي المفرطة  الهیمنة  من وحد 
وال والطرق المسدودة، عرضة للتوقفات التامة كان البعض، لكنه بعضهما
أما الكونغرس.  ومجلسّي الرئاسة على  مختلفة أحزاب تسیطر حین سیما 
خالل من الشامل فرصة للتمثیل المجمع السویسري فقد وفر الفدرالي المجلس
األحزاب كافة عضویتها في تضم األحزاب التي متعددة القصوى االئتالفات
قرار صنع عملیات إلى أدى قد هذا أن بید التشریعي. المجلس في الرئیسیة
لها یكون ما القرارات، فعادة اتخاذ عند أنه یعني كان إال أنه ومسهبة. مطولة
الموجودة الهیئة التنفیذیة من البرلمانیة األشكال مالت كما شعبي واسع. دعم
وحسمًا، ترابطًا أكثر فدرالیة حكومات توفر ألن أخرى فدرالیة اتحادات في
وهیمنة تنفیذیة قوي، حزبي انضباط وجود ضرورة حساب هذا على ولكن
في لألطراف التي شاركت الفعلیة على األغلبیة أكثر قائم طابع ذي وتأكید
یهدف حین في السلطات. فصل مبدأ تجسد التي تلك مع بالمقارنة التصویت
لتحقیق الروسي الفدرالي االتحاد یمثله الذي الرئاسي-البرلماني الهجین 
حقق األسوأ أنه قد یبدو الفعلیة الممارسة عند لكنه من كال العالمین، األفضل
جانبّي بین بالتعقید والتوترات روسیا  تمیز في أنه حیث  العالمین. كال في

الفدرالیة. الحكومیة التنفیذیة الهیئة
الهیئة بداخل اإلقلیمي نحو التمثیل على القدرة المختلفة األشكال أثرت كما
ومصالح اإلقلیمیة المصالح حیث موازنة فمن الفدرالیة.  الحكومة في التنفیذیة
بصورة محدود األمیركي الرئاسي الشكل فإن التنفیذیة، الهیئة بداخل األغلبیة
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المرشحین أن معظم حین الرئیس. وفي الرئیس ونائب بفردین، هما أساسیة
الذین لزمالئهم اختیارهم في اإلقلیمي التوازن االعتبار في أخذوا قد للرئاسة
للتوازن بدائیة فرصة إال هذا یوفر فلم الرئیس، نائب لمنصب یترشحون 
محدود أنه سویسرا، ومع في المجمع الشكل أما التوازنات. وغیره من اإلقلیمي
الفعلیة الممارسة أظهر عند فقد الفدرالي، في المجلس السبعة األعضاء على
الرئیسیة السیاسیة لألحزاب فقط لیس التمثیل، لضمان بكثیر أفضل فرصًا
وللكانتونات الرئیسیة. المختلفة والدینیة اللغویة للجماعات لكن أیضًا األربعة
الفدرالیة الهیئة التنفیذیة بداخل للتعبیر الهامة من الوسائل فإن الصدد هذا وفي
للجماعات التمثیل النسبي على اإلصرار (أي السویسریة ظاهرة النسبیة هي
التنفیذیة البرلمانیة الهیئات كانت وقد فدرالیة). هیئة كل في تكوین المختلفة
نحو على تمثیلیة  جمیعها كانت األخرى الفدرالیة االتحادات في المتنوعة
الفدرالي قویة مجلس الوزراء تكوین في "ظاهرة النسبیة" كانت وقد واسع. 
تقریبًا، الفدرالیة البرلمانیة االتحادات في كافة أیضًا ولكن كندا في فقط لیس
یحد أو یخفف قد الفدرالي التشریعي المجلس بداخل توزیع األحزاب أن مع
واقع في فإن الدستور یستلزم البلجیكیة، الحالة وفي التمثیل المتاح.  نطاق من
والوزراء بالفرنسیة الناطقین الوزراء أعداد في المساواة (٩٩ (المادة األمر
الهجین الرئاسي- وقد مكن رئیس الوزراء). الناطقین بالهولندیة (باستثناء
لكن التنفیذیة، الهیئة من البرلماني الجزء في التمثیل بعض الروسي البرلماني

الدوما. مجلس دائمًا في الواضح غیر المعقد األحزاب توزیع أعاقه هذا
على الفدرالیة التنفیذیة السلطة قدرة على التنفیذیة السلطة شكل أثر كما
قویًا تركیزًا شخصیًا األمیركي الرئاسي الشكل ویقدم الفدرالي. اإلجماع تولید
على للحصول الحاجة فإن هذا، على وعالوة فدرالي. على الرئیس كزعیم
الحمالت یشجع الرئاسیة االنتخابات في الناخبین مجموع من تأیید األغلبیة
المختلفة. من الجماعات التأیید من ممكن قدر أكبر تهدف لتجمیع التي االنتخابیة
الرئیس والكونغرس، بین المسدودة الطرق تكرار فإن األخرى، الناحیة ومن
قبل من للسیطرة خاضعین الكونغرس ومجلسّي الرئاسة تكون حین سیما وال
على ضار تأثیر له وكان السیاسیة االنقسامات أكدت ما مختلفة، غالبًا أحزاب
في للمؤسسات الفدرالیة المجمع الشكل أما الفدرالي. االتحاد بداخل اإلجماع
السیاسیة العملیات حث  عن طریق الفدرالي الترابط  في  ساهم فقد سویسرا
وعلى التمثیل. في الجمیع الطویلة وعلى اشتمال على االئتالفات التي تؤكد
العملیات من خالل هذه قرارات التخاذ المستغرق الوقت فإن الجانب اآلخر،
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السلطات ساهمت ما العام. وعادة االستیاء لقدر من آلخر وقت أدى من قد
أو واحد حزب من أغلبیة على قائمة تكون حین البرلمانیة، الفدرالیة التنفیذیة
األوروبیة) الفدرالیة االتحادات بها تشتهر (األخیرة مستقرة ائتالفات على
الحكومات فیها تكون  التي الحاالت  في ولكن الترابط.  تحقیق في  ساهمت
ما فغالبًا الفدرالي، التشریعي المجلس في واحدة أغلبیة من الدعم على قائمة
واألقلیات اإلقلیمیة المصالح لمجموعة تمثیًال أقل بأنها إلیها ُیْنَظر ألن تمیل
جماعات مناطق أو تترك وبأنها السویسري النموذج في الحال بما هو مقارنة
هذا في الكندیة غیر ممثلة على نحو كاف. والتجربة بأنها تشعر وهي كبیرة
البرلمانیة ترودو" "بییر أغلبیة تتضمن لم حین الوضع كان مثلما الصدد،
المقاطعات من البرلمان في أعضاء أي ١٩٨٤ إلى ١٩٨٠ من الفترة في
الفدرالیة االتحادات ففي ذلك،  على وعالوة مثال.  مجرد هي الغربیة، 
مستقرة، ائتالفات تتطور دون أن األحزاب متعدد نظام یتطور حین البرلمانیة
خطیر نحو على یقوض قد الفدرالیة الحكومة في الناتج االستقرار عدم فإن
مثاًال البنغال انفصال إقلیم غرب قبل باكستان الفدرالي. وتمثل تجربة الترابط
وعلى آخر. مثاًال تعد آلخر وقت من بلجیكا في التوترات أن كما على ذلك،
من أحزاب به وما في الهند األحزاب متعدد نظام تطور فإن اآلخر، الجانب
لتسویة السلطة  مشاركة بأهمیة تدریجي اعتراف إلى أدى قد قویة إقلیمیة 
إسقاطها. من مجرد بدًال تنجح االئتالفیة الحكومات وبالحاجة لجعل الصراع
منها هو الهدف كان التي الروسي البرلماني-الرئاسي الهجین أما مؤسسات
الترابط تولید في  فعالة  اآلن حتى  تكن  فلم  االستقرار  من المزید توفر أن

الفدرالي.
واإلقلیمي الفدرالي المستویین من كل بداخل التنفیذیة السلطة لشكل كان كما
االتحادات في البینحكومیة العالقات وعملیات طبیعة على كبیر تأثیر للحكومة
الرئاسي-الخاضع النظام  فإن األمیركیة، المتحدة الوالیات وفي الفدرالیة.
الحكام بین للسلطات الموازي والفصل الفدرالي المستوى على للكونغرس
مستوى كل بداخل السلطة توزیع یعني كان في الوالیات والمجالس التشریعیة
العالقات من المتعددة الالزمة القنوات هذا جعل وقد مستویات الحكم. من
والهیئات والمشرعین والمسؤولین التنفیذیین تضم التي الفدرالیة-الوالیات
شبكة أیضًا في ولكن المسئولین من نظرائهم مع فقط لیس المختلفة یتفاعلون
الكعكة "فدرالیة بمصطلح أمیركي عالم وصفها التي المتشابكة العالقات من
الكونغرس العملیات، لعب من المعقدة المجموعة هذه الرخامیة"٢٥. وبداخل
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بسبب خاص نحو على هامًا دورًا المختلفة الفرعیة ولجانه الرئیسیة ولجانه
واإلعانات. المنح برامج مجموعة اعتماد في دوره

المستویین في في كال الحكومات بداخل التنفیذیة المجمع للسلطة الشكل أما
ثمة البینحكومیة. للعالقات الموزعة اإلدارة إلى اآلخر هو أدى فقد سویسرا
تكون الذي بموجبه التدبیر أولهما األمر. في هذا أسهما قد آخرین عاملین
ومن الفدرالیة التشریعات الكثیر من إدارة مسؤولة عن السویسریة الكانتونات
الحكومة في المختلفة األفرع كبیرة من جانب معها بصورة التشاور یتم ثم
من إضافیة قناة تظهر كما  المقترحة. بالتشریعات یتعلق  فیما الفدرالیة
تسمح بالعضویة التي النصوص من المشرعین بین االتصاالت البینحكومیة
الفدرالیة. التشریعیة والمجالس بالكانتونات التشریعیة المجالس في المزدوجة
ینتمون تشریعي فدرالي مجلس كل في المشرعین ُخمس یزید عن ما أن حیث

الفئة. لهذه الواقع في
المسؤولة الوزراء عملت مجالس حیث األخرى الفدرالیة االتحادات وفي
هیمنة هي الشائعة كانت الخاصیة فإن المستویین، كال في بداخل الحكومات
كانت وقد .(٢ .٥ الجزء أیضًا (انظر البینحكومیة العالقات التنفیذیة في الهیئة
أیضًا لكنها وكندا، وأسترالیا ألمانیا في بروزًا األكثر التنفیذیة" "الفدرالیة
وبلجیكا والنمسا ومالیزیا الهند في البینحكومیة في العالقات رئیسیة خاصیة
مستویي بداخل كال حكومي لوجود شكل نتیجة طبیعیة یمثل وأسبانیا. وهذا
المعنیة التشریعیة المجالس جانب من مستمر دعم إلى الحاجة فیه كانت الحكم

قوي. حزبي وانضباط مهیمنة وزراء مجالس وراء الدافع هي
إلى اآلن حتى أدى  قد أنه روسیا في الرئاسي-البرلماني الهجین  ویبدو
ومن المشرعین.  ضعف جراء البینحكومیة العالقات في التنفیذیة الهیئة هیمنة
البینحكومیة في العالقات على تؤثر والتي لالهتمام المثیرة الخصائص بین
كل وحدة إقلیمیة یتم تمثیل أن یلزم بأنه یفید هو النص الدستوري الذي روسیا
یتم اثنین، بممثلین الفدرالي، االتحاد مجلس وهو الفدرالي، الثاني المجلس في
المكونة للفدرالیة واآلخر الوحدة في التشریعي المجلس من قبل اختیار أحدهما
المثال، سبیل على أفریقیا جنوب وفي الوحدة. تلك في التنفیذیة السلطة یمثل
الوطني المجلس وهو المركزي،  الثاني المجلس في المقاطعات  وفود فإن
والسلطات التشریعیة المجالس من  لكل ممثلین  أیضًا تضم للمقاطعات،

المقاطعات. سواء في على حد التنفیذیة
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السیاسیة واألحزاب االنتخابیة األنظمة ٤ تأثیر .٩

الحكومة الفدرالیة لمؤسسات تم استخدامه الذي المعین االنتخابي للنظام كان
وفي وعلى فاعلیتها.  الفدرالیة للمؤسسات التمثیلي على الطابع تأثیر أیضًا
انتخابیة أنظمة استخدام ومالیزیا تم والهند األمیركیة وكندا الوالیات المتحدة
شعبیًا المنتخب األول للمجلس الواحد العضو ذات االنتخابیة للدوائر تعددیة
تم فقد وبلجیكا والنمسا سویسرا في أما  الفدرالي. التشریعي المجلس في
في النواب مجلس في لالنتخابات النسبي التمثیل من متنوعة أشكال استخدام
یتم حیث مختلطًا نظامًا ألمانیا تستخدم حین في الفدرالي. التشریعي المجلس
الحزبیة القوائم من النسبي بالتمثیل البوندشتاغ في األعضاء نصف انتخاب
الدوائر في التعددیة أصوات بواسطة اآلخر النصف انتخاب یتم  حین في
التصویت نظام استرالیا استخدمت بینما الواحد. العضو ذات االنتخابیة

الواحد. العضو ذو التفضیلي
لتولید العملیات  على تأثیر  المختلفة االنتخابیة األنظمة لهذه كان وقد
األقلیات، نظر ووجهات اإلقلیمیة النظر وجهات وتمثیل الفدرالي، الترابط
األنظمة ذات الفدرالیة االتحادات وفي للحكومات. النسبي واالستقرار 
المتأصل التمثیل في اإلفراط  فإن الواحد، العضو ذات التعددیة االنتخابیة
الرأي للتغیرات في الحساسیة مفرطة جعلها قد التصویت تقلبات أنماط في
الغالب في أیضًا  وفرت قد فإنها  وكندا، المتحدة الوالیات  وفي  االنتخابي.
في المتأصل التمثیل في االفراط أن إال  الحزب.  وحیدة  مستقرة أغلبیات
تمیل األقلیة أحزاب كانت حیث التمثیلي، الطابع حساب على كان التعددیات
الحاالت بعض ففي ذلك، على وعالوة ناقص. نحو ممثلة على تكون ألن
حكومات یتطلب نمطًا االجتماعي التنوع درجة أنتجت فقد الهند، مثل
األنظمة تستخدم التي االتحادات الفدرالیة فإن اآلخر، الجانب وعلى ائتالفیة.
دقة، بصورة أكثر األصوات عكست توزیع النسبي قد التمثیل ذات االنتخابیة
للتغیرات. أقل حساسیة فهي تقلبات األصوات، في تبالغ ال أنها حیث أنه مع
ونتیجة األحزاب. متعددة األنظمة تشجع ألن مالت فقد ذلك، إلى وباإلضافة
الكثیر في الفدرالیة للحكومات المعیار هي الحزبیة االئتالفات كانت لذلك، فقد

وألمانیا. وبلجیكا والنمسا سویسرا سیما وال الدول تلك من
طابع أحزابه اتحاد فدرالي هي أي دینامیكیات بین العوامل الهامة في ومن
المؤسساتیة، الخصائص من بكل تتأثر  ألن تمیل وهذه  ودورها. السیاسیة
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وخصائص وبطبیعة االنتخابي، والنظام التنفیذیة-التشریعیة العالقة سیما وال
قد السیاسیة األنظمة من جوانب أربعة وتوجد التحتي. المجتمع في التنوع
التنظیمیة بین العالقة (١) اتحاد فدرالي: أي عمل على خاص نحو على تؤثر
المقاطعات أحزاب وبین منظمات المستوى الفدرالي على الحزب منظمات
الحزبیة بین حاالت االصطفاف الالتماثل أو التماثل درجة (٢) الوالیات، أو
الحزبي االنضباط تأثیر (٣) الوالیات، أو المقاطعات في ومثیالتها الفدرالیة
للوظائف السائد النمط و(٤) مستوى،  كل  بداخل المصالح تمثیل على

السیاسیة.
الوالیات في الفدرالیة األحزاب مالت فقد الحزبي، التنظیم حیث  ومن
اتحادات كونفدرالیة تكون ألن الخصوص وجه سویسرا على وفي المتحدة
الحزبیة والمنظمات الكانتونات أو  الوالیات  أحزاب منظمات من  مرنة
في بقاء الحكومة الحزبي للتنظیم الالمركزي هذا النمط ساهم وقد المحلیة.
التشریعیة. المجالس  في والمحلیة اإلقلیمیة المصالح وبروز المركزیة غیر
بداخل الحزبي الفعال الضغوط لالنضباط فقد مالت الفدرالیة، االتحادات وفي
لفصل مالت السلطة في التنفیذي بالمسؤول االحتفاظ أجل من حكومة كل
إلى الوالیات  أو  المقاطعات األحزاب في وفروع الفدرالیة األحزاب فروع
األقوى المیل كان ویبدو أن هذا الحزبي. استقاللیة من التنظیم طبقات أكثر
في واإلقلیمیة الفدرالیة  األفرع بین الروابط  ظلت فقد هذا ومع كندا. في
ألمانیا مثل الفدرالیة االتحادات بعض في ما إلى حد أكثر أهمیة حزب كل
الواقع في الفدرالیة أصبحت األحزاب حالة بلجیكا، وفي وأسترالیا والهند.
أو مجموعة ما منطقة على قائمًا كل حزب یكون حیث بالكامل إقلیمیة الطابع

ممیزة. لغویة
في الالتماثل  من درجة توجد  تقریبًا الفدرالیة االتحادات  هذه كل وفي
بداخل األحزاب  واصطفاف الفدرالي المستوى على األحزاب اصطفاف
االصطفاف فإن المختلفة، المناطق وبداخل المختلفة. اإلقلیمیة الوحدات 
من كبیرة بصورة اختلف ما غالبًا اإلقلیمیة السیاسة في لألحزاب  السائد
المنافسة طابع في التباینات وهذه الفدرالیة. السیاسة ومن ألخرى منطقة
المصالح نتیجة ما كانت المختلفة عادة اإلقلیمیة الوحدات في الحزبیة والهیمنة
هذه التباینات وقد ساهمت المختلفة، اإلقلیمیة والثقافیة والسیاسیة االقتصادیة
والتمیز اإلقلیمیة بالهویة للشعور إضافیًا أسهامًا السائدة األحزاب في اإلقلیمیة

الفدرالیة. االتحادات تلك بداخل
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الفدرالیة االتحادات في القوي الحزبي االنضباط غیاب أو لضغط كان كما
واألقلیات بداخل المجالس األقالیم لمصالح المرئي التعبیر على تأثیر المختلفة
كان فقد عاملة، البرلمانیة المؤسسات  كانت وحیث  الفدرالیة. التشریعیة
خلف ممكن قدر بأبعد األقالیم واألقلیات مصالح استیعاب یتمثل في الضغط
هي المرئیة الواجهة تكون بحیث تجمعات األحزاب بداخل المغلقة األبواب
التحالفات مع یتناقض وهذا ــزاب. واألح ــوزراء ال مجلس  بین التضامن
في المشرعون یتبناها ما كثیرًا التي ظاهریًا  المتباینة والمواقف المتغیرة
أما السلطات. بین الفصل مبدأ تضمین تم حیث الفدرالیة التشریعیة المجالس
صراحة أكثر بصورة ودراستها تم التعبیر عنها فقد واألقلیات األقالیم شواغل
أكثر بصورة بالضرورة ترجمتها لم یعن هذا أن الحاالت األخیرة، مع في

تبنیها. یتم سیاسات صورة في فاعلیة
االتحادات في المتناقضة التمثیلیة األنماط تبین التي المجاالت وأحد
بعض وفي السیاسیة.  للوظائف الطبیعي النمط في الخالفات هي الفدرالیة
الطبیعي النمط فإن وسویسرا، المتحدة الوالیات سیما وال الفدرالیة، االتحادات
إلى الوالیات مستوى أو المحلي المستوى من التقدم هي السیاسیة للوظائف
مرشحي فإن المثال سبیل للمناصب الفدرالیة. وعلى ثم الكانتونات مستوى
أو الوالیات حكام بین من یتم اختیارهم عادة ما المتحدة في الوالیات الرئاسة
الوالیات. وعلى سیاسة في طویلة خبرة لهم الذین الشیوخ أعضاء مجلس
الفدرالیین السیاسیین القادة من قلیًال عددًا فإن  كندا ففي ذلك، من النقیض
ألكثر المعیار أن حیث المقاطعات، في الوزراء رؤساء لصفوف ینتمون
واحد في مستوى الكاملة المهنیة مسیرتهم یحققوا أن هو كندا طموحًا سیاسیي
المقاطعات. مستوى  على السیاسة أو الفدرالیة  السیاسة في سواء  آخر، أو
البرلمانیة الفدرالیة االتحادات معظم في السیاسیة الوظائف أنماط وتقع هذا
بالمقاطعات الخبرة بین الروابط واألمثلة على الجانبین، بین هذین األخرى
االتحادات بعض في أكثر شیوعًا هي المناصب الفدرالیة في الوظائف وشغل

بكندا. والهند مقارنة أسترالیا مثل ألمانیا، الفدرالیة

الفدرالیة الثانیة المجالس دور ٥ .٩

الفدرالية االحتادات التشريعني بداخل السني نظام
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مبدأ الفدرالیة  االتحادات معظم في التشریعیة الفدرالیة المجالس تتضمن
ینبغي كان إذا ما حول بقوة  دائرًا الجدل كان وقد التشریعیین.  المجلسین
أو عدد السكان أساس على یكون أن الفدرالي التشریعي في المجلس للتمثیل
وهو حدیث، فدرالي أول اتحاد إنشاء وقت وذلك في الوالیات، على أساس
عن عام ١٧٨٧ فیالدلفیا مؤتمر في القضیة ُحسمت وقد المتحدة. الوالیات
تشریعي مجلس إنشاء تم بمقتضاه  الذي التوفیقي كونیكتیكت  اقتراح طریق
مجلس النواب، وهو المجلسین، التمثیل في أحد كان حیث من مجلسین یتكون
مجلس وهو اآلخر، كان التمثیل في المجلس السكان، في حین عدد على قائمًا
مجلس أعضاء اختیار مع  للوالیات المتساوي التمثیل على قائمًا الشیوخ،
یتم إبطال هذا أال وقد ضمن الوالیات. في التشریعیة المجالس قبل من الشیوخ
تهیمن السكان التي أغلبیة طریق عن ببساطة للوالیات المخالفة وجهات النظر

الكبیرة. الوالیات علیها
المجالس الالحقة  الفدرالیة  االتحادات  معظم تبنت الحین، ذلك ومنذ
االتحادات كل  فإن األمر، واقع وفي المجلسین. ذات الفدرالیة التشریعیة
تشریعیة مجالس بها استثناء، بدون ،١٥ رقم الجدول في العشرة الفدرالیة
الـ بین الفدرالیة الوحیدة االتحادات فإن الراهن، الوقت وفي ذات مجلسین.
ذات فدرالیة بها مجالس تشریعیة لیس ٢ التي الجدول رقم في المدرجة ٢٥
واالتحادات األسود صربیا-الجبل المتحدة، العربیة اإلمارات هي مجلسین
آند كیتس وسانت  میكرونیزیا القمر، جزر مثل الصغیرة بالجزر الفدرالیة 

نیفیز.
إنشاء الضروري من أنه الفدرالیة االتحادات معظم  وجدت بینما ولكن
طریقة في بینها كبیر تباین یوجد فإنه مجلسین، ذات فدرالیة تشریعیة مجالس
دوره. ویحدد في ثم الثاني، ومن المجلس وتكوینها وسلطات اختیار األعضاء
الثانیة المجالس في الموجودة العناصر هذه في التباینات ١٦ رقم الجدول
في للعناصر المدمجة الخاص التركیب ١٧ رقم الجدول الفدرالیة. ویلخص
استعراضها التي تم الفدرالیة االتحادات في الفدرالیة الثانیة المجالس من كل

الدراسة. هذه في
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المجلس ودور وسلطات وتكوین اختیار في تنویعات :(١٦) رقم الجدول
االتحادات الفدرالیة في الثاني

الدورالسلطاتالتكویناالختیار

ِقبل الحكومة تعیین من .١
تشاور (دون الفدرالیة

رسمي) (مثال: كندا
من نسبة ١٨٦٧، و٤٠٪

مالیزیا) في المقاعد

“إقلیمي” تمثیل .١
متساو (مثال: كندا

مجموعات مع
المقاطعات)

لحق مطلق استخدام .١
مع (الفیتو) النقض

(مثال: الوساطة لجان
المتحدة، الوالیات

وسویسرا)

فقط تشریعي مجلس .١
والوالیات كندا، (مثال:

وسویسرا، المتحدة،
والنمسا، واسترالیا،

ومالیزیا) والهند،

ِقبل الحكومة تعیین من .٢
على الفدرالیة بناء

ترشیحات من حكومات
كندا، (مثال: المقاطعات

لیك) مییتش اتفاق مقترح

تمثیل للوالیات .٢
(مثال: متساو

المتحدة، الوالیات
و٦٠٪ واسترالیا،
مجلس الشیوخ من

بمالیزیا)

لحق مطلق استخدام .٢
في (الفیتو) النقض

الذي الفدرالي التشریع
مهام تأثیر على أي له

(مثال: إداریة للوالیات
ألمانیا)

تشریعي مدمج دور .٢
(مثال: وبینحكومي

ألمانیا، وجنوب أفریقیا)

حكومات ِقبل من تعیین .٣
منصبها بحكم الوالیات

ألمانیا) (مثال:

لتمثیل فئتان .٣
(مثال: الكانتونات

سویسرا)

النقض حق تعلیق .٣
محددة فترة (الفیتو):

مالیزیا، (مثال:
وأسبانیا)

مباشر غیر انتخاب .٤
الوالیات مجالس بواسطة

الوالیات (مثال: التشریعیة
،١٧٨٩-١٩١٢ المتحدة

من والهند، و ٦٠٪
مالیزیا، في المقاعد

والنمسا)

حسب تصویت .٤
النیابي الثقل

أربعة للوالیات:
(مثال: فئات

ألمانیا)

النقض حق تعلیق .٤
صوت مطابقة (الفیتو):
للتجاوز األول المجلس
(مثال: ألمانیا للبعض)

بواسطة مباشر انتخاب .٥
(مثال: البسیطة األكثریة

منذ المتحدة الوالیات
(١٩١٣

حسب نیابي تمثیل .٥
الوالیات: ثقل

(مثال: عدیدة فئات
النمسا، والهند)

باالنعقاد الجمود حل .٥
الهند) (مثال: المشترك

بواسطة مباشر انتخاب .٦
التمثیل النسبي (مثال:

استرالیا)

أو إضافي تمثیل .٦
آلخرین خاص

السكان فیهم بما
(مثال: األصلیین
مالیزیا، والهند)

بالفض الجمود حل .٦
االنعقاد ثم المزدوج

المشترك (مثال:
استرالیا)

متروكة الطریقة اختیار .٧
(مثال: للكانتونات

سویسرا)

نواب أقلیة من .٧
(مثال: إقلیمیین

وأسبانیا) بلجیكا،

القوانین مشروعات .٧
موجز تعلیق المالیة:
النقض (الفیتو) لحق

ومالیزیا) الهند، (مثال:

مالیزیا، (مثال: مختلط .٨
وأسبانیا) وبلجیكا،
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الثانیة المجالس الفدرالیة وسلطات وتكوین (١٧): اختیار رقم الجدول

المتحدة فيالوالیات مساواة البسیطة)؛ (باألكثریة 1913 عام منذ انتخاب مباشر الشیوخ: مجلس
الوساطة). الفیتو (لجان مطلق لحق النقض الوالیات؛ استخدام تمثیل

الكانتونات)؛سویسرا باختیار النسبي؛  التمثیل (بواسطة مباشر انتخاب  الوالیات: مجلس
(لجان الفیتو النقض لحق مطلق  استخدام اثنین؛ أو واحد  بممثل إما كانتونات

الوساطة).
ألربعةكندا متساوي تمثیل إقلیمي الفدرالیة؛ الحكومة التعیین بواسطة الشیوخ: مجلس

و3 غربیة، مقاطعات و4  وكیبك، (أونتاریو،  المقاطعات  من  إقلیمیة مجموعات
لنیوفینالند، أعضاء  ستة إلى باإلضافة الشرقي) الساحل على مطلة مقاطعات

(قانونیًا). الفیتو النقض مطلق لحق الثالثة. استخدام لألقالیم أعضاء وثالثة
المتساوياسترالیا التمثیل النسبي، التمثیل  طریق (عن مباشر  انتخاب الشیوخ: مجلس

وانعقاد مزدوج ذلك فض (لكن یخلف الفیتو لحق النقض استخدام مطلق للوالیات،
مشترك).

الثقلالنمسا حسب تمثیل الوالیات؛ في التشریعیة المجالس تنتخبه البوندیسرات: مجلس
البسیطة باألغلبیة علیه التغلب (ویمكن الفیتو النقض لحق تعلیق بین 12-3)؛ (ما

األول (الناشیونالرات) المجلس في
(3ألمانیا الثقل حسب تصویت عن حكومات الوالیات؛ مبعوثون البوندیسرات: مجلس

التشریع في الفیتو تعلیق التغلب على والیة)؛ لكل كتلیه تصویتات 6 أو أو 5 4 أو
أي بخصوص المطلق الفیتو إال األول، المجلس من مساویة بأغلبیة یتم الفدرالي
الفدرالي)؛ التشریع من %60) للوالیات اإلداریة المهام یؤثر على فدرالي تشریع

الوساطة. لجان
فيالهند التشریعیة المجالس  بواسطة ینتخب الوالیات): (مجلس صابها” “راجیا

تمثیل الخاص)؛ النواب اإلضافیین للتمثیل قلیل من عدد إلى (باإلضافة الوالیات
باالنعقاد المشترك. النقض (الفیتو) یتم حل 31:1)؛ (مابین الثقل حسب

26مالیزیا الوالیات في التشریعیة المجالس تنتخب الشیوخ): (مجلس نیجارا دیوان
التمثیل لألقلیات؛ تعیینهم یتم (%62) آخرین 43 إلى باإلضافة (%38) عضوا
الفیتو النقض حق تعلیق المقاعد)؛ إجمالي من %38 (یمثل للوالیات المتساوي

أشهر). (ستة
(21)بلجیكا لـ المباشر وغیر عضو، (40) لـ المباشر من االنتخاب مزیج مجلس الشیوخ:

وسیلة تحدید یتم اختیارهم؛ یتم أعضاء و(10) اللغویة، الجالیات مجالس تنتخبهم
النواب لمجلس مساویة صالحیة الشیوخ لمجلس ویكون وحدة؛ مختلفة لكل تمثیل

أخرى. أمور في مهیمنة سلطة له النواب مجلس أن غیر بعض األمور، في
منأسبانیا بتعینهم البرلمان یقوم و55 المباشر، باالنتخاب عضوا 204 الشیوخ: مجلس

(وحدة مقاطعة لكل 1 أو 3 أو 4 من فئات في وأعضاء ذاتي؛ حكم مجتمع 17
ذلك ویضاف على انتخابهم انتخابا مباشرا، الحكم الذاتي) یتم من مجتمعات فرعیة
تعلیق فترة السكاني)؛ (حسب التعداد أكثر لعضو أو ذاتي حكم برلمان كل تعیین

النقض الفیتو (شهران). حق
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اختيار األعضاء

الثانیة المجالس أعضاء اختیار بها یتم التي الطرق في كبیر تباین ثمة
نشأتها منذ استرالیا وهي فدرالیة، اتحادات ثالثة ففي تعیینهم. أو الفدرالیة
(باختیار وسویسرا ١٩١٣ عام  منذ المتحدة  والوالیات  ،١٩٠١ عام في
أعضاء انتخاب یتم  الكانتونات)، كل في المطاف نهایة في  الكانتونات
الوحدات في المواطنین بواسطة مباشرًا انتخابًا الفدرالیة الثانیة المجالس
ُیَمكِّن نص هو سویسرا بها تنفرد التي الخصائص بین ومن للفدرالیة. المكونة
المجلسین من أي في الوقت نفس في مقاعد شغل من الكانتونات مشرعي
من مجلس كل أعضاء خمس حوالي فإن وبالفعل الفدرالیین، التشریعیین
التشریعي المجلس بمقاعد في الوقت نفس في الفدرالیین یحتفظون المجلسین
عملیة على الكانتونات آراء تؤثر كي قناة یوفرون فهم ثم ومن بالكانتونات،
(١٩١٢ إلى ١٧٨٩ (من المتحدة الوالیات في أما الفدرالیة. السیاسات صنع
غیر الفدرالي بصورة الثاني أعضاء المجلس انتخاب یتم األصل في فقد كان
في اآلن الحالة هي وهذه الوالیات. في قبل المجالس التشریعیة مباشرة من
فإن وفي ألمانیا، الفدرالي. الثاني المجلس أعضاء لمعظم والهند بالنسبة النمسا
الوزراء مجالس یمثلون أعضاء هم الفدرالي) (المجلس البوندسرات أعضاء
بحكم الفدرالي الثاني في المجلس یحتفظون بالمناصب أنهم حیث بمقاطعاتهم،
في بالتصویت ویقومون مقاطعاتهم في التنفیذیة السلطة في كأعضاء مناصبهم
یتم كندا وفي مقاطعاتهم. حكومات تعلیمات على بناء كمجموعة البوندسرات
ویحتفظون الفدرالي من جانب رئیس الوزراء الشیوخ مجلس أعضاء تعیین
تم تعیینهم قد أنه ومع والسبعین. الخامسة سن عند تقاعدهم بمناصبهم لحین
تعیینهم لطریقة نتیجة مالوا فقد المقاطعات، من اإلقلیمیة المجموعات لتمثیل
بصورة یصوتوا وألن اإلقلیمیة  للمصالح المساءلة من القلیل یظهروا ألن
الفدرالیة الثانیة  المجالس أما األحزاب. التجاهات وفقًا ذلك من بدًال عامة
مالیزیا ففي مختلطة. وأسبانیا فهي تحتوي على عضویة وبلجیكا مالیزیا في
طریق عن شغلها یتم الشیوخ مجلس  مقاعد فقط من بالمائة ٣٨ فإن مثًال،
حین في الوالیات، في التشریعیة المجالس قبل من المباشر غیر االنتخاب
یتم بلجیكا، وفي مركزیون. معینون هم المتبقیة بالمائة ٦٢ الـ نسبة أن
غیر انتخابًا و٢١ مباشرًا، انتخابًا الشیوخ مجلس أعضاء من ٤٠ انتخاب
یتم وعشرة واأللمانیة والفرنسیة الفلمنكیة الجالیات مجالس جانب من مباشر
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الشیوخ مجلس أعضاء بواسطة تعیینهم (یتم مشتركة بصورة علیهم الموافقة
٢٠٤ األسباني الشیوخ مجلس یوجد في مباشرة). بینما بصورة المنَتَخبون

إقلیمیًا. و٥٥ ممثًال انتخابًا مباشرة منتخب عضو
الفدرالي الثاني المجلس أعضاء  یكون حیث الفدرالیة  االتحادات وفي
المنتِخبین دوائر لمصالح یكونون ممثلین فعادة ما مباشرًا، انتخابًا منتخبین
المجالس بواسطة مباشرة غیر بصورة منتخبین یكونون وحین اإلقلیمیة.
للمصالح ممثلین یكونون عامة  بصورة أیضًا فهم والیاتهم،  في التشریعیة
دورًا تلعب هي األخرى اإلقلیمي السیاسي الحزب مصالح أن مع اإلقلیمیة
المكونة للحكومات مندوبین ألمانیا، في الحال هو مثلما یكونون، وحین هامًا.
وجهات أساسیة هي یعبرون عنه بصورة المنصب، فإن ما للفدرالیة بحكم
إال االنتخابیة  الدوائر نظر وجهات عن یعبرون وال الحكومات تلك نظر
قبل من معینین الشیوخ مجالس أعضاء یكون وحین مباشرة. غیر بصورة
مالیزیا، في أوسع نطاق كندا وعلى في هو الحال مثلما الفدرالیة، الحكومة
حین حتى المصالح اإلقلیمیة، عن كمعبرین من المصداقیة قدر فإن لهم أقل
یوفر وسیلة الفدرالي التعیین أن إال التي یمثلونها. المناطق سكان من یكونون
الدستور نص عینه السبب ولهذا معینة،  ومصالح  ألقلیات التمثیل لضمان
في عضوًا ٢٥٠ إجمالي  من الطریقة بهذه  معینًا ١٢ عضوًا على الهندي
أن یتم على الوقت الراهن في المالیزي الدستور كما ینص الوالیات، مجلس
ویمثل الحكومة الفدرالیة. قبل من شیوخ عضو مجلس ٦٩ من ٤٣ تعیین
وأسبانیا مواقف في بلجیكا الشیوخ مجلس المختلط الختیار أعضاء األساس
أعضاء الختیار المختلفة األشكال مزایا على للحصول تهدف سیاسیة توفیقیة

الفدرالي. الثاني المجلس

اإلقليمي التمثيل أساس

الثاني الفدرالي المجلس في الوالیات تمثیل في المساواة یفترض أن ما كثیرًا
الثانیة المجالس من اثنین فقط في أنه الفدرالیة. إال االتحادات في المعیار هي
الدراسة في الجدولین قید هي الفدرالیة العشرة التي االتحادات في الفدرالیة
المجلسان وهذان متساو.  نحو على ممثلة الوالیات أن نجد ١٦ و١٧ رقمّي
الفدرالیة االتحادات في معظم أما واألسترالي. األمیركي الشیوخ مجلس هما
األصغر اإلقلیمیة الوحدات لموازنة التمثیل لصالح جهود هناك فإن األخرى،
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للتمثیل المتكافئة غیر العواقب أیضًا االعتبار في أخذ لكن الكبیرة، األقلیات أو
التي المقاعد فإن المالیزي، الشیوخ مجلس وفي الوالیات.٢٦ في المتساوي
مباشر موزعة بصورة غیر انتخابًا المنتخبین الشیوخ یشغلها أعضاء مجلس
مجلس الشیوخ أعضاء التي یشغلها الكبیرة لكن النسبة بین الوالیات، متكافئة
فإن ثم ومن للوالیات، المتوازن متسقًا للتمثیل نمطًا تتبع لم مركزیًا المعینین
االتحادات معظم وفي الوالیات. تمثیل في كبیرًا تباینًا كان  النهائي  األثر
في تمثیلها في عامًال یمثل الوحدات  سكان عدد  فإن األخــرى، الفدرالیة
التوازن لصالح بعض عامة یوجد بصورة أنه الفدرالي، مع المجلس الثاني
ففي التوازن. من متنوعة درجات هناك  كانت وقد األصغر. الوحدات
ممثل ٢ لها كانتون ٢٠ الوالیات: مجلس في للتمثیل توجد فئتان مثًال سویسرا
یحدد ألمانیا وفي حدة. على منها لكل واحد ممثل لها كانتون" "نصف و٦
أو ثالثة لها التي (الوالیات) لآلندر سكانیة فئات أربع (المادة ٥١) الدستور
الفدرالي). البوندسرات (المجلس في مجمعة ستة أصوات أو خمسة أو أربعة
سبیل وعلى اتساعًا: أكثر الوالیات تمثیل مدى فإن وأسبانیا الهند والنمسا وفي
الدستور فإن بلجیكا، في أما النمسا.  في ٣ : و١٢ الهند في ١ : ٣١ المثال
بالنسبة لكن الشیوخ،  في مجلس ومنطقة لكل جالیة التفاضلي التمثیل  یحدد
وجود األهمیة الخاصة، فإن الدستور (المادة ٤٣) یستلزم ذات لبعض القضایا
في بالهولندیة والناطقین بالفرنسیة الناطقین األعضاء من بداخل كًال أغلبیة
الحال هو مثلما كندا، أن حین في النواب). مجلس في (وأیضًا الشیوخ مجلس
االتحادات بین  متفردة حالة هي شیوخها، مجلس خصائص من العدید  في
المجموعات اإلقلیمیة على الشیوخ مجلس في للتمثیل تأسیسها الفدرالیة في
منها، لكل مقعدًا ٢٤ الرئیسیة األربع  المناطق تحتل حیث  المقاطعات من
الخاصة لألقالیم مقاعد وثالثة نیوفاوندالند لمقاطعة مقاعد ستة إلى باإلضافة

األصلیین. بالسكان

باالس األولى مقارنة الثانية االس سلطات

مثلما هو والتشریعیة، التنفیذیة السلطة بین السلطات في فصل یوجد حیث 
التشریعیین للمجلسین ما یكون المتحدة وسویسرا، فعادة الوالیات في الحال
الشیوخ مجلس یتمتع المتحدة الوالیات في أنه (مع متساویة سلطات الفدرالیین
وحیث والمعاهدات).  التعیینات بالتصدیق على یتعلق فیما بسلطات إضافیة



الفدرالیة١٢٠ ١٢١األنظمة الفدرالیة للحكومات الممثلة المؤسسات

السلطة على یسیطر الذي المجلس فإن برلمانیة، تنفیذیة سلطات توجد
السلطة. من  بالمزید یتمتع الذي هو األول) المجلس تقریبًا  (دائمًا التنفیذیة
بمشاریع یتعلق فیما الثاني المجلس سلطات فإن الفدرالیة، هذه االتحادات وفي
وعالوة محدودة. تكون عادة ما واإلیرادات بالمنح عالقة التي لها القوانین
یتعلق فیما النصوص فإن المجلسین، بین الصراعات حالة في فإنه ذلك، على
عددًا، أقل المجلس الثاني یكون أعضاء مشتركة حیث أو جلسات ُمَعلِّق، بفیتو
(انظر ضعفًا أكثر الثاني المجلس جعلت ما عادة للمجلسین مزدوج حل أو
أحیانًا هذا أثار لإلطالع على بعض األمثلة). وقد ٣ ١٦، العمود رقم الجدول
الثانیة مجالسها إذا كانت ما حول البرلمانیة االتحادات الفدرالیة بداخل أسئلة
تعززت هذه وقد المركزیة. القرارات صنع عملیة في كافیًا إقلیمیًا توفر نفوذًا
االتحادات الفدرالیة بداخل الحزبي لالنضباط االعتیادیة القوة المخاوف من
االتحادات الفدرالیة في الثانیة المجالس من بعضًا فإن هذا، البرلمانیة. ومع
قادرة كانت األلماني، والبوندسرات األسترالي مجلس الشیوخ مثل الفدرالیة،
األلماني البوندسرات في الخاصة  فالعضویة كبیر.  تأثیر ممارسة على
الفدرالیة المنطویة التشریعات یتمتع به في كافة الذي المطلق أن الفیتو وحقیقة
یزید عن على ما الفعلیة الممارسة عند انطبقت الوالیات من قبل اإلدارة على
في الرئیسیة العوامل من كانت كلها التشریعات الفدرالیة، كافة من بالمائة ٦٠

الفدرالي. المجلس نفوذ
الفدرالیة االتحادات في الفدرالیة الثانیة المجالس لمعظم الدور األولي إن
في مراجعة یتمثل تشریعیًا، الدراسة كان دورًا هذه في تم استعراضها التي
واألقلیات. وشواغل األقالیم لمصالح تتطرق جعلها الفدرالیة بهدف التشریعات
دورًا البوندسرات األلماني یلعب األخرى، المجالس بعض من وعلى النقیض
الحكومات. بین ما والتآزر التعاون لتسهیل كمؤسسة له نفس األهمیة إضافیًا
المجالس الثانیة على خالف ألنه یتألف، الدور بهذا یقوم أن على قادر وهو
الوالیات حكومات عن أعضاء مندوبین من أشرنا آنفًا، كما األخرى الفدرالیة
كافة على به یتمتع الذي المعلق الفیتو وبسبب منها تعلیمات ویحملون
الفدرالیة التشریعات على یتمتع به الذي والفیتو المطلق الفدرالیة التشریعات
ثقًال یعطیه هذا كل للوالیات، والتشریعیة اإلداریة تؤثر على المسؤولیات التي
تصمیم في أفریقیا جنوب على كبیرًا تأثیرًا النموذج هذا أثر وقد قویًا. سیاسیًا
من مایو/أیار في  تبنیه تم الذي الجدید الدستور في الوطني الثاني  مجلسها
كًال من تمثیل لتتضمن الهامة التعدیالت بعض إدخال تم أنه مع ١٩٩٦ عام
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للمقاطعات. الوطني المجلس في المقاطعات من والتشریعیة التنفیذیة السلطات
مجلس إلصالح اقتراح هناك العقدین الماضیین، كان أثناء آلخر وقت ومن
معظم أن حین متنوعة، لكن في بدیلة نماذج اقتراح الكندي. وقد تم الشیوخ
حول الخالف فإن الشیوخ، مجلس إصالح ینبغي أنه على یتفقون الكندیین

إصالح. بدون المناسب قد تركه النموذج
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العاشر الفصل
الفدرالیة في األنظمة الدستور سیادة

أعلى قانونًا باعتباره الدستور ١ .١٠

الدستوري التوزیع هو الفدرالیة لألنظمة الجوهریة الخصائص أحد أن حیث
في الهامة المالمح أحد  الحكم، فإن مراتب أكثر من أو اثنین  بین للسلطات
باعتباره مصدر الدستور سیادة ضمان هو بفعالیة وعملها فدرالیة تصمیم أي
االعتراف فإن وبالتالي، الحكم. مراتب من مرتبة لكل الحكومیة السلطات
األهمیة على تؤكد جمیع مراتب الحكم وتوفر ثقافة سیاسیة فوق الدستور بسیادة
فعال. بشكل الفدرالیة لعمل مسبقة شروط هي الدستوریة الحترام األساسیة
إلى األغلب، على الفدرالیة، ستتدهور المسبقة الشروط هذه غیاب وفي حال
األخرى وبالتالي إخضاع المرتبة من مراتب الحكومة أحد فیه یتمكن وضع
المالمح الجوهریة من واحد هو والذي الدستوري األساسي التنسیق مبدأ یهدد

الفدرالیة. لألنظمة
سیادة ضمنًا، صراحة أو تعلن، الفدرالیة معظم األنظمة دساتیر ولهذا فإن
القضائیة الطعون كون السبب وراء توضیح یساعد في األمر الدستور. وهذا
الفدرالیة. األنظمة عمل  في هام عامل أدناه، شرحها ویأتي  المحاكم، أمام
األنظمة في الدستوریة السیادة مبدأ عن الناجمة الدالالت من عدد وهناك 
مواثیق ودور الدستوریة، التعدیالت بمسارات تتعلق الدالالت وهذه الفدرالیة.

الرسمي. لالنفصال وجدت، إن االحتیاطیة، والتدابیر الدستوریة، الحقوق

القضائي والطعن دستوریًا النزاعات لفض مسارات ٢ .١٠

ضمن الحكومات بین المتبادل واالعتماد التداخل تجنب إمكانیة لعدم نظرًا
بین وصراع تنافس من ذلك عن ینجم  أن یمكن  وما الفدرالیة األنظمة
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معینة لمسارات حاجة هناك أن الفدرالیات غالبیة وجدت فقد الحكومات،
هو هنا یبرز األساسي الذي الخالفات. والسؤال وحل النزاعات للفصل في
مسارات هي النزاعات والخالفات مع للتعامل األولیة الوسائل كانت إذا ما
على الواقع، في الفدرالیة، األنظمة معظم اعتمدت وقد أم قضائیة. انتخابیة
التي الدوریة ومن خالل االنتخابات وفي النهایة، المسارین.  هذین من مزیج
حیثما الفرصة للناخبین توفرت الفدرالیة، األنظمة في الحكم مستویي كال على
التي الجهات ودعم خیاراتهم  عن  للتعبیر الحكومات  بین  خالف هناك كان
كل على خارجها أو السلطة داخل إلى خالل انتخاب األحزاب من یفضلونها
الناخبین، باإلضافة أن سویسرا في حال ونجد الحكم. من مستویات مستوى
یلعبون الحكم، مستویات من مستوى كل على االنتخابات في مشاركتهم إلى
التشریعي. الشعبي االستفتاء عملیة خالل من النزاعات في فض رئیسیًا دورًا
أو مواطن ألف علیه ٥٠ یعترض فدرالي تشریع أي یعني أن المسار وهذا
استفتاء خالل المباشر من الشعبي للتصویت طرحه یجب كانتونات  ثمانیة
النزاعات فض مسار هي  هذه االستفتاء عملیة تصبح وبالنتیجة، شعبي.
لالهتمام المثیرة الجانبیة النتائج إحدى إن الفدرالي. التشریع صحة على للحكم
لتسویات التوصل أجل من یوفره الحافز الذي هي الدستوري اإلجراء هذا في
أجل من التشریعیة والهیئة الفدرالیة الحكومة داخل في وتماسك بین األحزاب
معارضة وجود تخفیض خطر بهدف الواسع الدعم األقصى من الحد ضمان

التشریعیة. الشعبي االستفتاء عملیة من خالل ناجحة
غالبیة اعتمدت الحكومة، من مستوى كل داخل لالنتخابات وباالضافة
فض في رئیسیًا دورًا تلعب لكي المحاكم على أیضًا الفدرالیة األنظمة
(١) مهمات: بثالث الدور، هذا ضمن المحاكم، قامت وقد النزاعات. 
المتغیرة الظروف مع لیتكیف تطویر الدستور (٢) للدستور، المحاید التفسیر
حل و(٣) الدستور)، على تعدیل تنفیذ الصعب من یكون عندما (وخاصة

الحكومیة. بین الخالفات

الدستوریة والمحاكم العلیا المحاكم ٣ .١٠

الدستوریة. للصالحیات النهائي للتحدید المحاكم من نوعان نجد أن یمكننا
یتعلق النهائي فیما القرار إصدار بمهمة تعمل علیا محكمة النوع األول هو
العلیا المحاكم تشمل ذلك على واألمثلة الدستور. ذلك في القوانین بما بجمیع
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والنمسا. والهند، ومالیزیا وأسترالیا، وكندا، األمریكیة، المتحدة الوالیات في
وهو الدستور، تفسیر في متخصصة دستوریة،  محكمة هو اآلخر النوع
في المتبع هو ثالث نوع وهناك واسبانیا. وبلجیكا ألمانیا، في المتبع النمط
الفدرالیة، المحكمة وتستطیع محدودة. (Tribunal) محكمة ویشمل سویسرا
في القوانین صحة بشأن تصدر أحكامًا الفرید أن السویسري الترتیب بموجب
یقرر ال الفدرالیة القوانین صحة أن ذلك الفدرالیة. القوانین ولیس الكانتونات

أعاله. إلیه المشار التشریعي الشعبي االستفتاء فیها سوى
ومستقلة محایدة بالمحاكم كهیئات القبول لكي یمكن شرطین توفر من البد
أي مستوى من المحكمة على تأثیر أي عن االستقاللیة (١) إلصدار األحكام:
الشرط یطرح المحاكم. في عضویة التمثیل النسبي و(٢) الحكم، من معین
بعض تتوفر الفدرالیة األنظمة غالبیة  ففي التعیین.  أسلوب مسألة األول
تمكین طریق عن عملیًا أو  دستوري كمطلب  إما االحتیاطیة،  الترتیبات
القضاة تعیین في دور لها یكون ألن للفدرالیة  المكونة الوحدات حكومات 
في العلیا للمحكمة التعیینات إن الدستور. بشأن األحكام یصدرون الذین
غیره، دون الجمهوریة رئیس من صالحیات هي األمریكیة الوالیات المتحدة
الممثلین عدد یكون عندما الشیوخ مجلس جانب من إقرار إلى تحتاج ولكنها
وأسترالیا كندا من كل في الدستور وینص متساویًا. في الوالیات الناخبین عن
الفدرالیة الحكومة ید في العلیا للمحكمة القضاة تعیین سلطة تكون أن على
المقاطعات أو حكومات باستشارة یقضي المتبع العرف ولكن دون غیرها،
الفدرالیة الحكومة  تحتفظ حیث ومالیزیا الهند في الحال وكذلك الوالیات. 
بحكم مطالبة أیضًا ولكنها العلیا للمحكمة القضاة لتعیینات األخیرة بالكلمة
ویقوم المجلس التعیینات. بهذه القیام قبل معینة هیئات تستشیر الدستور أن
بتعیین ألمانیا في  Lander الوالیات یمثل الذي  Bundesrat الفدرالي
Bundestag النواب مجلس یقوم فیما الدستوریة المحكمة أعضاء عدد نصف
الحالتین كلتا في األصوات، ثلثي أغلبیة توفر من بد وال اآلخر. بتعیین النصف
لجنة في النواب ولمجلس أعضائه بكامل جلساته في الفدرالي (للمجلس
عضوًا ١٢ من اسبانیا في الدستوریة المحكمة وتتألف القضائیة). االنتخابات
بواسطة النواب)، و٤ (مجلس الكونغرس بواسطة انتخابهم ٤ یتم بینهم من
فیما الحكومي، المجلس جانب اثنین باقتراح من تعیین ویتم الشیوخ، مجلس
أما في القضائیة. للسلطة العام المجلس من باقتراح آخرین اثنین یتم تعیین
الجمعیة جانب من للتحكیم العلیا القضائیة الهیئة أعضاء انتخاب فیتم بلجیكا،
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األحزاب. متعددة الفدرالیة
مسألة أیضًا العلیا النسبي في تركیب هذ المحاكم التمثیل موضوع كان لقد
االقلیمي یتعلق بالتمثیل فیما كندا في خاص بشكل هذا باالهتمام. وبرز جدیرة
عن تختلف التي المدني  القانون تقالید فیها تسري كیبیك حیث في وخاصة
یتم تمثیل سویسرا حیث وفي كندا، أنحاء بقیة في المتبع تقالید القانون العام
قانونیة صارمة شروط تحدید یتم بلجیكا حیث وفي الرسمیة، الثالث اللغات

التحكیم. محكمة عضویة في اللغوي التوازن ضمان أجل من
الحكم أشكال  من كشكل الفدرالیة كانت إذا عما السؤال أحیانًا وُیطرح 
الممثلین بواسطة یكون أن بدل القضاة بواسطة الحكم إلى النهایة في تؤدي
عندما أیضًا تتعزز العبارة، التي هذه في من الحقیقة شيء هناك المنتَخبین.
في والجماعیة الفردیة األساسیة الحقوق من مجموعة بتفسیر القضاة یقوم
باالنتخابات المحببة إلى المطالبة األحیان بعض في هذا أدى وقد الدستور.
حتى تطبیقه یتم االجراء لم هذا أن من الرغم على القضاة، باستدعاء أو شعبیًا
االشارة هنا وتجدر فدرالي. نظام أي في دستوریة محكمة أعلى على اآلن
التشریعي الشعبي االستفتاء وهو أعاله، إلیه المشار السویسري البدیل إلى
هم الناخبون یصبح المسارن هذا وفي الفدرالیة.  القوانین صحة في للتقریر
درجة أن إلى وبصورة عامة، أیضًا، اإلشارة تجدر كما التحكیمیة.  الهیئة
فشل مدى على تعتمد  تحكیمیة كهیئات المحاكم دور یكتسبها التي  األهمیة
وإجراءات البینحكومیة، خالل االتفاقات من النزاعات وحل للتكیف األسالیب
المتحدة الوالیات في الحال (كما هو التشریعیة الفدرالیة المجالس بین التوسط
االنتخابات، بنتیجة الحكومي أفریقیا)، والتغییر وجنوب وألمانیا األمریكیة،

المشاكل. حل في الرسمیة الدستوریة والتعدیالت

الدستوري التعدیل إجراءات ٤ .١٠

من مستوى كل سلطة الفدرالیة االنظمة في  یحدد الذي هو الدستور إن 
للمستوى دستوریًا خاضعًا أي مستوى منها یكون ال بحیث مستویات الحكم
بتحدید یتعلق  فیما األقل على المكتوب، الدستور أن یستتبع وهذا  اآلخر. 
أال علیه، یجب والتأثیر الحكم مستویات من مستوى لكل السلطات الخاصة
أن حیث الحكم من واحد مستوى بواسطة واحد طرف من للتعدیل قابًال یكون
أن إتاحة إال له. من الحكم اآلخر المستوى إخضاع إلى یؤدي شأنه أن من ذلك
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بین ما التوازن الدستور یثیر مسألة إجراءات خاصة لتعدیل لتطبیق المجال
نظام في الدستور یتعلق بتطبیق فیما سواء حد والمرونة على التصلب متطلبات
على للمحافظة التصلب من یتوفر شيء الضروري أن من أنه ذلك فدرالي.
الدستوریة البنیة في صلب الداخلة واألقلیات األقالیم لمصالح الحمایة مباديء
أو على مستوى االقلیم األمان عدم من بشيء االحساس أن طالما للفدرالیة،
من الضروري أنه كما الفدرالي. التماسك تهدید إلى عام بشكل األقلیات یؤدي
عندما تتغیر بالتكیف كاٍف یسمح لها حد الفدرالیة مرنة إلى تكون أیضًا، أن
في ضعف خطیر تؤدي إلى الصالبة قد شدیدة دستوریة إن بنیة الظروف. 
واالجتماعیة السیاسیة المتغیرة الضغوط  مع  التعامل على الفدرالیة قدرة
من المطلوب، بالتالي، واستیعابها. الخارجیة الدولیة واالقتصادیة، والظروف

والمرونة. الصالبة ما بین هو التوازن الفدرالیات دساتیر
إجراءات توفیر هي التوازن هذا مثل لتحقیق المألوفة الوسائل إحدى إن
األجزاء تلك تتطلب بحیث الفدرالیة، دستور من مختلفة ألجزاء مختلفة تعدیل
مستویي مشاركة كال األساسیة الفدرالیة الصفة دعائم ترسي التي الدستور من
مرونة. أكثر یكون من الدستور أخرى لتعدیل أجزاء اإلجراء ولكن الحكم،
األساس، هذا وعلى الفدرالیة. األنظمة معظم  في الحال بالضبط هو  هذا
(٤٩ – ٣٨ (الفقرات ١٩٨٢ الكندي، الدستور مرسوم أضاف عندما
إجراءات خمس تحدید عملیًا تم الكندي، الدستور لتعدیل الالزمة اإلجراءات
على درجات تشتمل اإلجراءات وهذه الدستور.  من مختلفة أجزاء لتعدیل
وثلثي البرلمان  موافقة یتطلب  "عادي"  إجراء   (١) الصالبة: من مختلفة
مجموع السكان األقل نصف على تضم التي للمقاطعات التشریعیة المجالس
باإلجماع من والموافقة یتطلب موافقة البرلمان إجراء (٢) المقاطعات، لكل
(٣) الدستور، بنود من مختارة لمجموعة المقاطعات في التشریعیة المجالس
تعدیالت یقوم (٤) كلها، ال ببعض المقاطعات تتعلق بنود ثنائي لتعدیل إجراء
المجالس بواسطة و(٥) تعدیالت بالمقاطعات، تتعلق ال لبنود فقط البرلمان بها

المقاطعات. دساتیر تتناول للمقاطعات التشریعیة
من األجزاء لتلك الفدرالیة، األنظمة معظم في التعدیالت، إقرار  إن
المكونة الوحدات أراضي وسالمة السلطات بتوزیع تتعلق التي الدستور 
(أحیانًا الفدرالیة  التشریعیة الهیئة مجلسي موافقة عادة تتطلب للفدرالیة 
ومالیزیا، والهند األمریكیة، المتحدة الوالیات في كما خاصة أغلبیة بواسطة
ذلك، إلى وباإلضافة وكندا). سویسرا في كما بسیطة فبأغلبیة ذلك عدا وما
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التشریعیة الهیئات من خاصة أغلبیة لموافقة إما التعدیالت مثل هذه تحتاج
أو وكندا، األمریكیة المتحدة الوالیات في كما للفدرالیة،  المكونة للوحدات
شعبي استفتاء بواسطة أو الهند، في كما الوالیات في التشریعیة الهیئات أغلبیة
األصوات وأغلبیة الشاملة األغلبیة  من تتكون مضاعفة أغلبیة إلى یحتاج
سویسرا في المتبع اإلجراء  هو كما للفدرالیة، المكونة الوحدات أغلبیة  في
والیات تؤثر على التي  الكبرى التعدیالت  فإن مالیزیا، في أما وأسترالیا.

الوالیات أیضًا. تلك موافقة إلى تحتاج بورنیو
في الدستوریة التعدیل إجراءات بشأن النقاط بعض إلى هنا اإلشارة یمكن
وبلجیكا، والنمسا، وألمانیا، وسویسرا، وأسترالیا، األمریكیة، الوالیات المتحدة
و األمریكیة المتحدة الوالیات من كل التعدیل في مسارات ثبت أن واسبانیا. لقد
العشر األولى، في الوالیات التعدیالت بعد أنه ذلك نسبیًا. متصلبة هي أسترالیا
سوى ینجح لم العام ١٧٩١، في الدستور على أدخلت األمریكیة، التي المتحدة
مدى وعلى استرالیا، وفي الزمن. من قرنین طوال الدستور على تعدیًال ١٧
الشعبي لالستفتاء طرحت مقترحًا تعدیًال ٤٢ من أصل ینجح لم كامل، قرن
لتبني المطلوبة المزدوجة  األغلبیة على الحصول من تمكنت فقط  ٨ سوى
إلجراءین األسس وضعت قد ،١٨٩١ العام في سویسرا، وكانت التعدیالت.
جزئیة لمراجعة والثاني كاملة، مراجعة الدستور لمراجعة أحدهما مختلفین:
ناجحة، بصورة ١٩٩٩ حتى إطالقًا األول االجراء استخدام یتم لم للدستور.
عقود من ثالثة من وبعد أكثر المناسبات. من عدد المحاولة في من الرغم على
العام جرى أخیرًا في شاملة للدستور السویسري، المحاوالت للقیام بمراجعة
تحسین فرص أجل ومن المراجعة، تلك ولكن للدستور. تامة ١٩٩٩ مراجعة
وصفها وتم الجذریة، التغییرات عدد قلیل من سوى تتضمن لم علیها، الموافقة
تحدیث عملیة مجرد  بأنها علیها للموافقة جرى الذي الشعبي االستفتاء  في
٥٩٪ فقط صوت حیث متقاربة نسبیًا النتیجة ذلك، كانت ومع للغة الدستور.
كانتونات النصف من ٢ الكاملة و الكانتونات من في ١٢ األغلبیة مع مؤیدًا،
أن وفي المقابل، ثبت كانتونًا. و٦ نصف كامًال كانتونًا ٢٠ مجموع من وذلك
استعماله تم وقد ملحوظ. بشكل مرن للدستور جزئیة لمراجعة المتبع اإلجراء
أیضًا مبادرة في سویسرا یوجد ١٨٩١.  كما منذ العام مرات من ١١٠ أكثر

الدستوریة. التعدیالت أجل من لمسار
التشریعیین الفدرالیة مجلسي  في  خاصة أغلبیة  إلى  فقط ألمانیا تحتاج
حكومات عن مندوبین من یتكون الفدرالي المجلس ولكن الدستوریة، للتعدیالت
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خاصة بأغلبیة التعدیل على الموافقة بحیث الخاصة تعلیماتهم لدیهم الوالیات
الوالیات. حكومات بین باألكثریة من الموافقة  تعادل الفدرالي المجلس  في
دستوریًا تعدیًال ٤٦ أعطى نسبیًا، بحیث اإلجراء مرن هذا أن ثبت عملیًا وقد
واألدوار التشریعیة الهیئة ذلك تقویة بما في األولى الخمسین السنوات خالل
في ألمانیا توحید وخالل ١٩٦٧-١٩٦٩ الفترة في الفدرالیة للحكومة المالیة

العام ١٩٩٠.
الثاني المجلس موافقة النمسا، في الجزئیة، الدستوریة التعدیالت تتطلب
حضور مع بثلثي األصوات الفدرالیة التشریعیة الهیئة (المجلس الوطني) من
عدد األعضاء ثلث یستطیع ولكن األقل، على المجلس أعضاء عدد نصف
خالل من للدستور كاملة یطلب مراجعة الفدرالیین أن المجلسین من أي في

المسألة. السكان مصیر هذه أغلبیة شعبي تقرر فیه استفتاء
األقالیم یشمل ال (١٣١ (المادة الدستوري للتعدیل البلجیكي اإلجراء إن
خاصة، انتخابات معقدًا یتضمن مسارًا یتطلب المحلیة، ولكنه المجتمعات أو
خاصة وتشریعات الفدرالیة، التشریعیة المجالس من كل في خاصة وأغلبیة
محكمة التحكیم) أو السلطات لتوزیع بتعدیالت (تتعلق المناطق من العدید في

البرلمان. في األساسیتین اللغویتین المجموعتین من كل أغلبیة تدعمها
الشیوخ مجلس أو  الكونغرس، أو عادة، الحكومة تتولى اسبانیا،  وفي
تسمح الدستور في بنود وجود الرغم من الدستوریة على للتعدیالت المبادرة
ویتم الدستور.  لتعدیل اقتراحات بتقدیم الذاتي الحكم مجموعات لجمعیة 
أو فدرالي، مجلس كل في ثالثة أخماس األعضاء بأغلبیة التعدیالت إقرار
وثلثي الشیوخ مجلس في المطلقة األغلبیة المجالس، بواسطة حیثما تختلف
طلب على بناء شعبي استفتاء أن یتبع ذلك ویمكن الكونغرس. في األصوات
الكاملة المراجعة الفدرالیین. أما المجلسین أي من في عدد األعضاء عشر
تصلبًا، أشد تكون فإنها منه محددة  ألجزاء الجزئیة المراجعة أو للدستور 
استفتاء بواسطة ذلك وإقرار فدرالي مجلس كل في الثلثین أغلبیة إلى وتحتاج

شعبي.
الوحدات أراضي سالمة لحمایة خاصُا جهدًا عادة، الفدرالیات، معظم تبذل
الوحدة موافقة  تتطلب الدستور  في نصوص طریق عن  للفدرالیة المكونة 

ألي تعدیل على حدودها. المكونة
غالبیة دساتیر عملیًا أثبتت المذكورة أعاله، للشروط والمتطلبات ونتیجة 
الفدرالیة. لبنیتها بالمالمح الضروریة یتعلق فیما نسبیًا متصلبة أنها الفدرالیات
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الدستوریة المراجعات وأهمیة قیمة إلى واأللمانیة السویسریة التجربة وتشیر
شاملة دستوریة مراجعة إلجراء المبذولة الجهود في مقابل التدریجیة الجزئیة
عاما الثالثین خالل كندا فشل إن مع التغییر.  التكیف إلى التوصل محاولة في
لمالمحها شاملة دستوریة مراجعة إلجراء محاوالت عدة خالل من األخیرة
تتصف الذي بشكل عام، التصلب، إن ذلك. صحة على دلیًال الفدرالیة تعتبر
تحقیق بهدف التعدیل من األخرى األشكال جعل قد الفدرالیة الدساتیر معظم به
جمیع اعتمدت فقد لذلك، ونتیجة متزایدة. أهمیة تكتسب والتكیف المرونة
ذلك في بما من التعدیل أخرى أشكال على كبیرًا، تقریبًا، اعتمادًا الفدرالیات
وأشكال التعاون واالتفاقات المالیة التحویالت وترتیبات القانونیة، المراجعة

البینحكومي.

الدستوریة الحقوق قوانین دور ٥ .١٠

وبالتالي، السیاسي.  التنظیم من إقلیمي شكل جوهرها في هي الفدرالیات 
بهذه الفدرالیات تقوم فإن أقلیات، ممیزة أو جماعات لحمایة وباعتبارها وسیلة
متمركزة األقلیات أو الجماعات تلك تكون عندما یكون ما أفضل على المهمة
إقلیمیة. وحدیة حكومة ضمن إلى الحكم الذاتي تتوصل أن یمكنها بحیث إقلیمیًا
المذهب وأحادیة اللغة أحادیة الكانتونات من العدید في تتوفر ذلك على واألمثلة
كیبیك في  بالفرنسیة الناطقة واألكثریة سویسرا، في األغلب على الدیني
في المختلفة الهندیة الوالیات في اللغویة األكثریات ومختلف كندا،  داخل
في الممیزین بورنیو وسكان لغویة، أسس على الوالیات إعادة تنظیم اعقاب
الفرنسیة و الفلمنكیة باللغة الناطقة في أغلبها والجماعات والمناطق مالیزیا،
الباسك بالد في كاتالونیا وجالیسیا، التاریخیة، المناطق  وسكان بلجیكا، في
الجماعات لحمایة الحاالت، هذه من كل في األساسي، إن السبیل اسبانیا. في
وحدة في سیطرتهم، كأغلبیة، خالل من هي الفدرالیة داخل أقلیات التي تعتبر

الفدرالیة. ضمن دستوریة بسلطات تتمتع الحكم ذاتیة إقلیمیة
محكمة إقلیمیة مناطق في موزعین یكونون ما نادرًا عملیًا السكان ولكن
بعض تجنبه، یمكن ال وبشكل تقریبًا، الفدرالیات جمیع في توجد وتكاد تمامًا.
أقلیات توجد وحیثما االقلیمیة. الحكم وحدات ضمن الوحدات داخل األقلیات

أحد ثالثة حلول. لتطبیق نجد محاوالت االقلیمیة فإننا المناطق داخل كبیرة
تتطابق لكي للفدرالیة المكونة الوحدات حدود رسم إعادة هو األول الحل



الفدرالیة١٣٠ ١٣١األنظمة الفدرالیة في األنظمة الدستور سیادة

هو ذلك على واللغویة. والمثال االثنیة مواقع الجماعات أفضل مع بصورة
وإعادة جدید، خلق كانتون یتم بیرن لكي عن كانتون جورا منطقة انفصال
تبع وما ١٩٥٦ العام في الهند في كبیر نطاق على الوالیات بین رسم الحدود
٣ مناطق من مراحل إضافیة للحدود، وتطور نیجیریا على من مراجعات ذلك
المناطق قد بین المراجعات للحدود هذه مثل حین أن وفي والیة. ٣٦ إلى
أثبتت أن التجربة إال داخلیًا، وتجانسًا تماسكًا أكثر إقلیمیة وحدات إلى تؤدي
ترك بعض تجنب الصعب معها من عملیة الحدود إعادة رسم أن بشكل واضح

األقلیات داخل المناطق.
باعتبارها خاصة بمسئولیة للفدرالیة للحكومة یعهد أن هو الثاني االسلوب
جانب من محتمل اضطهاد مواجهة أي في األقالیم داخل األقلیات حارسًا على
هذا مثل ١٨٦٧ للعام الكندي الدستور مرسوم تضمن وقد اقلیمیة. أكثریة
الحكومة أعطیت كما األقلیات).  بتعلیم تتعلق التي [٤] ٩٣ (المادة النص
لحكومات التعلیمات إلعطاء  اتساعًا أكثر صالحیات الهند في الفدرالیة
واستعمال األقلیات، بلغات الوالیات، داخل باالعتراف، یتعلق فیما الوالیات
اقلیمیة تشریعیة لجان وتأسیس التعلیم، الوالیات ألغراض داخل األقلیات لغات
موظف یقوم لكي أیضًا وضعت ترتیبات الوالیات. كما داخل تنمیة ومجالس
لألقلیات عمل ترتیبات الحمایة بشأن االتحادیة للحكومة تقریر بتقدیم خاص
مباشرة االتحادیة مسئولیة الحكومة أیضًا الدستور منح كما الوالیات.  داخل
والقبائل بالمناطق الخاصة یتعلق فیما لحكومات الوالیات التوجیهات إلعطاء
الدستور سبق الذي وأعطى دستور ماالیا، ١٩٥٧، في الهند. الطبقات ونظام
لحكومات التوجیهات  إصدار سلطة  الفدرالیة الحكومة  الالحق، المالیزي
فیما تغییرات أیة  أن أیضًا وحدد  األصلیة، بالشعوب یتعلق فیما  الوالیات
األغلبیات موافقة إلى تحتاج الماالي لشعوب المخصصة باألراضي یتعلق
الوالیة مجلس في خاصة أكثریة جانب  إلى الفدرالي  البرلمان في الخاصة
للحكومة الفدرالیة ُعهد حدث في الباكستان الذي االنفصال وقبل التشریعي. 
والقبائل، الخاصة  بالمناطق یتعلق فیما  الهند في حصل لما مشابه  بدور
مشتركة بصورة سیقترعون الناخبون كان إذا فیما القرار اتخاذ سلطة وُتركت
بعد لدستور ١٩٥٦، طبقًا الوطنیة، الجمعیة من لقرار ككتلتین منفصلتین أم

في المقاطعات. التشریعیة مع الهیئات التشاور
األقالیم داخل األقلیات حمایة هو انتشارًا، واألوسع الثالث، األسلوب
هو هذا یكن لم األساسیة.  المواطن  من حقوق الدستور مجموعة بتضمین 
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إلى أضیف الذي المتحدة الحقوق في الوالیات قانون وراء األصلي الغرض
العام ١٧٩١. إقرارها في تم األولى التي التعدیالت العشر على هیئة الدستور
یتم ولم الفدرالیة الحكومة تقیید عمل التعدیالت هو هذه من لقد كان الهدف
خالل الفترة الحرب األهلیة أعقاب وفي الوالیات. على البدایة في تطبیقها
قررت العام ١٨٦٨، في عشر الرابع التعدیل على ١٨٦٥ والموافقة – ١٨٦١
لحقوق الحمایة إجراءات نطاق توسیع قضائیة مراجعة عملیة في المحاكم
لألقلیات الوالیة، وبالتالي توفیر الحمایة أعمال ضد أیضًا تطبق األفراد لكي
الذي النحو الحقوق المحمیة، على هذه جاءت صیاغة داخل الوالیات. لقد
إلى یشیر نص بدون أي األفراد حقوق لتعني األمریكي، فیه الدستور وضع

المجموعات. حقوق
الئحة على دساتیرها في الحقًا جاءت التي الفدرالیات من عدد نص لقد
واإلقلیمیة على الفدرالیة الحكومة إجراءات من المحمیة للحقوق شموًال أكثر
حقوقًا لجماعات الدستور تضمن كلها، ال هذه الحاالت، وفي بعض سواء. حد
كال األساسیة بالحقوق یضم دستورها قائمة ا لتي الفدرالیات وتشمل خاصة.
،(١٩٧٨) واسبانیا ومالیزیا (١٩٦٣)، والهند (١٩٥٠)، ،(١٩٤٩) ألمانیا من
.(١٩٩٩) وسویسرا ،(١٩٩٣) وبلجیكا ،(١٩٨٢ في إضافتها (تمت وكندا
المذكورة األمثلة من بین الفدرالیة، ألمانیا األساسي لجمهوریة القانون ویضم
تعود التي الجماعیة الحقوق وبعض األفراد حقوق من بالعدید قائمة أعاله،
جهة ومن للجامعات.  والحكم الذاتي ونقابات المستخدمین لالتحادات العمالیة
وكندا الهند، ومالیزیا، في متعددة االثنیات الفدرالیات دساتیر أخرى، تضم

للجماعات. الحقوق بعض على تنص بنودًا وبلجیكا
من تعددیة الفدرالیات أكثر باعتبارها واحدة من الهند، دستور ویتضمن
أیضًا بل األساسیة األفراد لحقوق فقط  لیس  نصًا  واالثنیة، اللغویة  الناحیة
التعلیم وخدمات  لغتهم ذلك في (بما وحمایتها اللغویة باألقلیات لالعتراف
یشمل وهذا المنبوذة. والطبقات والقبائل االنجلیز، وبالهنود عندهم)،
في للتحقیق وطنیة  ولجنة  اللغویة" لألقلیات خاص "موظف لتعیین نصًا
والقبائل المنبوذین طبقات حمایة وإجراءات بحقوق المتعلقة األمور جمیع

ومراقبتها.
إجراءات ویضمن األفراد بحقوق  قائمة  أیضًا  مالیزیا  دستور  یضع  كما
ترتیبات هي اإلجراءات وهذه الوالیات. داخل محددة لجماعات خاصة
أراضیهم، على الحفاظ أجل من المالي یتعلق بجماعات تمامًا فیما واضحة
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المناصب في بینهم من التعیینات وعدد بهم الخاصة للتصاریح أعداد وتحدید
المالي الذین حمایة هو الضمانات هذه من الهدف وكان الوالیات. في العامة
في النسبي تخلفهم بسبب المجموعات العرقیة األخرى، منافسة قد یعانون من
األكثریة. فیها یشكلون التي الوالیات تلك في حتى واالقتصاد، التعلیم مجاالت
"األصلیین" السكان مجموعات تشمل أیضًا مشابهة حمایة ترتیبات توجد كما
السكان من للعدید أخرى  حمایة لترتیبات باالضافة بورنیو، والیات  في
األصلیة اللغات استعمال مواصلة على تتركز بورنیو والیات في األصلیین

االسالمي. والتعلیم الدین وحمایة
مرسوم بموجب أضیف الذي والحریات الحقوق میثاق یحدد كندا، وفي
السكان وحقوق األقلیات، بلغات الخاصة  الحقوق ،١٩٨٢ الدستور،
إلى وتعزیزه" الثقافات متعدد التراث "حمایة بـ المتعلقة والحقوق األصلیین،

األفراد. حقوق من كبیرة مجموعة جانب
باالضافة وحریاتهم األساسیة األفراد حقوق البلجیكي الدستور ویحدد
نصت فقد الترتیبات لهذه ونتیجة اللغویة. لألقلیات دستوریة لضمانات 
في اللغة باستعمال تتعلق ضمانات على البلجیكیة والتشریعات القوانین
والتعلیم، المسلحة، القوات وفي والتشریع، والقضائیة، االداریة، األمور
الناطقة المنطقة وفي اللغة، العاصمة ثنائیة بروكسیل وفي العمل، وعالقات

األلمانیة. باللغة
المدنیة، الحقوق من طویلة قائمة ١٩٧٨ للعام االسباني الدستور ویضع
یحدد الدستور، كما فردیة. حقوق معظمها االقتصادیة، واالجتماعیة والسیاسیة
الرسمیة اسبانیا لغة أنها على القشتیلیة اللغة االثنیة-اللغویة، مجال الحقوق في
أخرى لغات وجود احتمال ([٢]٣ (المادة أیضًا یحدد ولكنه ،([١]٣ (المادة
وسیلة یوفر الدستور فإن ذاتیة الحكم، وبالتالي المحلیة المجتمعات في رسمیة

في اسبانیا. اللغات لنظام الواقع بحكم االقلیمیة الحقوق لضمان ما
بشكل یهتم ١٩٩٩ في العام تعدیله حتى كان السویسري، فقد الدستور أما
المختلفة. الحكم مستویات بین السلطات وتوزیع الحكم هیاكل بتنظیم أساسي
في ضئیلة  بمعالجة إال الجماعیة) أو (الفردیة  بالحقوق االهتمام  یحظ  ولم
كما وطنیة لغات وأربع لغات رسمیة بثالث الدستور اعترف الدستور. لقد
الثالث اللغات عن ممثلین تضم أن یجب  الفدرالیة  المحكمة أن أیضًا حدد
بشأن المواد سوى القلیل من یضم الدستور لم حین أن ولكن، في الرسمیة.
تطور اللغویة بشأن الحقوق المكتوبة غیر المباديء عددًا من أن إال الحقوق،
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یتعلق فیما أساسیة مباديء سادت ثالث كبیرة. وقد أهمیة لیكتسب تدریجیًا
السویسریة، المطلقة للغات هي (١) المساواة المباديء هذه اللغویة.١  بالحقوق
إال في اللغویة بشأن األمور عامة قانونیة بصالحیات الكانتونات تتمتع (٢)
الفدرالیة، الحكومة لصالح محددة قیودًا الدستور فیها یحدد التي الحاالت
أساس على المبدأ هذا تفسیر تم وقد االقلیمیة". مبدأ "الحقوق و(٣) تغلیب
حمایة طابعها في الحق لها یكون أن بد لغویة ال منطقة أو كانتون أي " أن
أو تغییره تحاول خارجیة قوى أیة مواجهة في عنه والدفاع لها الممیز اللغوي
اللغویة للمجموعات األولى الضمانة هو المبدأ هذا كان وقد وجوده."٢ تهدید
كما سویسرا. في لغوي  سالم لتحقیق األساس اعتبر كما حجمًا األصغر
وعلى ،١٩٩٩ في الموافقة علیه تمت الذي السویسري المعدل الدستور أن
اآلن إال أنه الدستور السابق، للغة تحدیث مجرد حد كبیر إلى أنه من الرغم
یتناول نص إلى باالضافة (٣٢ – ٦ (المادة األساسیة للحقوق ترسیخًا یضم

  .(٣٣ األهداف االجتماعیة (المادة
الحقوق بشأن تفصیلیة توضیحات وأسترالیا أیة النمسا دستورا یتضمن ال
أو حقوق األفراد عام بشأن نص على أسترالیا یحتوي دستور وال األساسیة. 
على الممتلكات تتعلق بحیازة إشارات محددة من وجود الرغم على الجماعات
الوالیات، بین التنقل وحریة محلفین، هیئة بوجود والمحاكمات عادل، أساس
فیها الفرد، یقیم التي الوالیة أساس على التمییز ضد الدینیة، والحمایة والحریة
العلیا المحكمة مؤخرًا عن الصادرة التشریعات وقد أشارت االقتراع. وحق
الدستور، إال نصوص من المستمدة الحقوق ببعض "التلمیح" لـ إلى استعدادها

في أسترالیا. مستفیض لنقاش كان موضوعًا ذلك أن
كان نوع أي من بالحقوق قائمة النمساوي أیة الدستور أیضًا یتضمن وال
الكروات والسلوفاك، بأقلیات الخاصة األقلیات لحقوق إشارة یتضمن ولكنه
من التوقیع علیها تم التي ١٩٥٥ النمسا، في الدولة معاهدة من المادة ٧ في

النمسا. احتالل إنهاء تم عندما النمساویة والحكومة الحلفاء قوات جانب

باالنفصال الرسمي المتعلقة النصوص  ٦ .١٠

االعتراف على دستورهم في الفدرالیة قلیل من األنظمة عدد سوى ینص لم
رسمي لمسار صریحة یتضمن مواد االنفصال أو في واحد، طرف من بالحق،
في الحقیقة فریدًا في كان سابقًا السوفیاتي االتحاد دستور إن بل لالنفصال. 
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الحق من إلى أشار الذي فدرالي لنظام الوحید الدستور أنه حیث هذا المجال
لكون أسباب ثالث عامة، بصورة تقدم، كانت وقد باالنفصال. طرف واحد
كان أوًال، باالنفصال. واحد، طرف من الحق، تتضمن ال الفدرالیات دساتیر
بوضعه وذلك بأكمله النظام یضعف قد االنفصال حق أن الخوف من هناك
للفدرالیة. المكونة الوحدات حكومات  ید في  السیاسي اإلكراه من سالحًا
عامًال سوف توفر االنفصال بالقلق من أن إمكانیة االحساس هناك كان ثانیًا،
خطیر بشكل یعرقل الذي األمر المستقبل، في الثقة وغیاب الیقین عدم من
أصحاب رأي كان ثالثًا، لقد فدرالیة.  تنمیة اقتصادیة ووحدة بناء محاوالت
بین بالتنسیق المتعلق األساسي  المبدأ یهدد سوف الحق هذا بأن  النظریات
اتخذت إذا لها الحق، إقلیمیة حكومة أیة أن طالما في الفدرالیة الحكم مستویات
لها الفدرالیة الحكومة أن أو الفدرالیة، من تنسحب أن في منفرد، بشكل قرارًا
األخرى الحكم مستویات فإن إقلیمیة، وحدة أیة بطرد واحد طرف من الحق

إخضاعها. یتم سوف
الفدرالیات معظم في دستوریًا المشروعة الوحیدة الطریقة فإن وهكذا،
هي، للفدرالیة المكونة الوحدات  إحدى  لطرد  أو لالنفصال  الفرصة  إلتاحة
الموافقة علیها التي تتطلب العادیة الدستور مسارات تعدیل خالل من ضمنًا،
االقلیمیة الوحدات من الالزمة والنسبة الفدرالیة التشریعیة الهیئة جانب من
باستثناء الفدرالیة، االنظمة في أیضًا أیة رغبة تتوفر ١٠,٤). وال الجزء (انظر
بشأن في كیبیك الفاشل كندا على أثر االستفتاء في مؤخرًا جرى الذي النقاش
األحوال، والشروط في علني وبشكل مسبقًا للنظر ،١٩٩٥ العام في االنفصال
انفصال على الفدرالیة أجزاء أن توافق بقیة خاللها من یمكن التي والمسارات
في إلیها ینظر قد المداوالت هذه مثل إن للفدرالیة. المكونة وحداتها إحدى
باتجاه االنفصال أو العواطف الحادة تشجع أنها إما على فدرالیة أخرى أیة
تتحقق یمكن أن التنبؤات التي من باعتبارها تجنبها تستثیرها، وبالتالي، یجب

ذاتها. تلقاء من
في قرارًا العلیا المحكمة أصدرت ،١٩٩٨ أغسطس/آب، في ولكن،
بأن باالنفصال  واحد طرف كیبیك من بحق تتعلق  مرجعیة تاریخیة قضیة
فقد واحد.  طرف من لیس ولكن كندا عن االنفصال في  الحق  لها كیبیك
على رد  وفي واضحة بغالبیة كیبیك  سكان أشار  إذا أنه المحكمة قررت 
بقیت الوضوح هذا تحدید (وسائل االنفصال یرغبون في أنهم سؤال واضح
شروط بشأن التفاوض علیها یتوجب كندا بقیة فإن محددة)، تفاصیل بدون
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كیبیك، ذلك في  بما األطراف جمیع مصالح باالعتبار األخذ مع  االنفصال 
األساسیة التي تنظم للمباديء أیضًا باالضافة كیبیك في واألقلیات كندا وبقیة
والدستوریة والدیمقراطیة، الفدرالیة، مبدأ مثل الدستور في والواردة الفدرالیة
تعدیل على التفاوض یتطلب سوف النهایة في إن االنفصال القانون. وحكم
في القضایا مفتوحة، ولكن من العدید هذا المحكمة ترك قرار دستوري. لقد
دعاة وسط في العواطف إثارة إلى یؤدي متوازن ال قرار إلى التوصل محاولة
واحد، جانب من لیس بإمكانیة االنفصال، فإنه اعترف الفدرالیة أو االنفصال،

معینة. شروط وضمن
ما عدا تقریبًا األخرى الفدرالیات جمیع أن حقیقة أن إلى االشارة وتجب
واحد جانب من  االنفصال بحق  یعترف دستوري نص  أي تذكر لم إثیوبیا
من الطرد االنفصال أو من هناك حاالت لم تكن أنه حال، أیة على تعني، ال
أو محاولة لالنفصال هناك عندما تكون ببساطة أنه تعني واحد. إنها جانب
الدستور، نطاق خارج مسارًا استثناء بدون كان المسار هذا فإن فعًال وقع أنه
وسوف یتناول الدستوري. إلى كسر القالب أدت سیاسیة ضغوط ومعبرًا عن

هذا. على أمثلة القادم الفصل
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عشر الحادي الفصل
االتحادات الفدرالیة أمراض بحث

الفدرالیة االتحادات أمراض بحث أهمیة ١ .١١

واالتحادات الفدرالیة األنظمة المقارنة في مجال الدراسات من الكثیر أولت
أن واالتحادات. وصحیح األنظمة تلك  تأسیس وسیر على تركیزًا الفدرالیة
وأن لألنظار، الفته بصورة فعالیتها تواصل الفدرالیة االتحادات من العدید
العالم في مكان أي في الیوم عمرا  األطول الدستوریة األنظمة  من الكثیر
األصلیة دساتیرها وفق أساسیة بصفة تعمل مازالت فدرالیة اتحادات هي
واسترالیا ،١٨٦٧ المتحدة ١٧٨٩، وسویسرا ١٨٤٨، وكندا الوالیات (مثل:
هذه ُعمر وطول واستقرار ازدهار الُكتاب  من عدد أرجع وقد .(١٩٠١
التنظیم أشكال من شكال باعتباره الفدرالي النظام فعالیة إلى  االتحادات

السیاسي.٢٩
الفدرالیة فحسب لألنظمة انتشارًا تشهد لم ١٩٤٥ منذ عام الفترة أن غیر
لبعضها. فشال أیضا شهدت وجه الخصوص، وإنما على الفدرالیة واالتحادات
،(١٩٦٢) الغربیة الهند لجزر الفدرالیة االتحادات تفكك على ذلك أمثلة وأبرز
الجمهوریات ویوغوسالفیا (١٩٩١)، واتحاد ،(١٩٦٣) ونایسالند ورودیسیا
وتشیكوسلوفاكیا (١٩٧١) باكستان وانقسام (١٩٩١)؛ السوفیتیة االشتراكیة
في األهلیة والحرب (١٩٦٥)؛ مالیزیا من سنغافورة وإخراج (١٩٩٢)؛
أن ویجب متناوبا. عسكریا  مدنیا حكما تبعها والتي  (١٩٦٧-٧٠) نیجیریا
في األخرى التوتر وحاالت االخفاقات، بتلك اهتمامًا مقارنة أي دراسة تولي
والمسارات الظروف تفحص وأن تواجه الفشل، لم التي الفدرالیة االتحادات
التي الهامة وقعت.٣٠ والنقطة أینما الفدرالیة االتحادات انهیار إلى التي تؤدي
هي أن الفدرالیة األنظمة تناول ألمراض أي  مستهل في إلیها التنویه یجب
النظام تبنى  بسبب  أساسیة بصفة تنشأ لم األنظمة تلك تواجه التي المشاكل
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الفدرالیة المتغایر الخاص بالتدابیر الشكل للحكم، وإنما بسبب كنمط الفدرالي
یعود ال السبب بأن اإلشارة كما تجدر تم اعتمادها. التي تلك التدابیر تغایر أو
تلك ألن بل دولها، حكم الصعب فدرالیة فصار من اتحادات أنها في كثیرًا
الفدرالي كنمط النظام باعتماد فقامت حكمها یصعب كان األساس في الدول

للحكم فیها.

٢ مصادر التوتر .١١

الفدرالیة االتحادات  داخل التوتر حدوث  على ساعدت عوامل أربعة توجد
معینة أنماط وجود (٢) الحادة، الداخلیة االجتماعیة االنقسامات وهي: (١)
المتبناة الخاصة االستراتیجیات (٣) الهیكلیة،  أو المؤسسیة التدابیر من

الداخلیة. المستقطبة لالنقسامات السیاسیة (٤) المسارات التفكك، لمقاومة

االجتماعية الداخلية: االنقسامات وصفة توزيع

كافة وتیرة هي  والمصالح السیاسیة النظرة في اإلقلیمیة التشعبات إن
األساس. في كحل "الفدرالیة" لتبنیهم  سببًا ذلك وُیعد  الفدرالیة: االتحادات
االختالفات. تلك تشحذ أن شأنها من التي  العوامل من عدد هناك أن غیر
االجتماعیة، والبنیة والدین، اللغة، هي  لالنقسام المسببة القوى أكثر ومن
متزامنة بصورة القوى تلك من العدید یعمل وأینما والِعرْق. الثقافي، والعرف
ذلك ومثال الداخلیة، االنشقاقات حدوث یتأكد فقد البعض بعضها معززة
ورودیسیا ونیجیریا، انفصالها، قبل باكستان خاصة وبصفة ومالیزیا، الهند،
وعلى السوفیتیة. االشتراكیة الجمهوریات واتحاد ویوغوسالفیا، ونایسالند،
سویسرا في واالقتصادیة والدینیة اللغویة االختالفات فإن ذلك، من النقیض
االختالفات حدة من مخففة البعض بین بعضها  تعبر أخذت الكانتونات بین
الشقاقات الداخلیة حدة اشتداد التي تساعد على العوامل األخرى ومن الداخلیة.
في اإلقلیمیة والتفاوتات االقتصادي، اإلنماء درجة  في االختالفات هي
اللغویة االختالفات تعززه عندما خاصة تبرز السخط اإلقلیمي، التي الثروة
األمثلة بعض فإن أخرى، ناحیة  ومن المناطق. بین واالجتماعیة  والثقافیة
أوضحت الوحدة على الحفاظ المخففة مؤكدة أهمیة العوامل فیها ظهرت التي
في كل محفز (كعنصر الخارجیة التهدیدات من األمن لتوفیر االحتیاج مدى
اآلن) النسبي تضاءل تأثیره قد ذلك أن والكندي إال السویسري التاریخ من
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موحد تنسیق خالل من الدولي التأثیر إلى والحاجة التجارة اإلقلیمیة وأهمیة
واالستثمار. بالتجارة المتعلقة والعالقات المفاوضات في

الفدرالية: وهياكل االحتادات املؤسسات دور

فإن ممكنا  أمرا وحلها  الفدرالي االتحاد داخل  التوترات تسویة كانت  سواء
داخل الموجودة الداخلیة االنقسامات وشكل قوة على فحسب یعتمد ال ذلك 
الفدرالي. لالتحاد التأسیسي الهیكل على أیضا یعتمد وإنما المعني، المجتمع
التي توجه الوسیلة هو إبراز الصراع السیاسي أو تخفیف في ما یساهم إن
السیاسیة، واألحزاب الناخبین، بجمهور المتعلقة أنشطتها المؤسسات تلك بها
الُنخبة ومجموعات  الحكومیة، والدواوین المنظمة، المصالح ومجموعات 
وإنما الداخلیة، االختالفات االتحادات الفدرالیة إزالة وظیفة من ولیس العامة.
االتحادات وظیفة إذًا موحد. عمل إطار داخل اإلقلیمیة الهویات على الحفاظ
بین التوفیق إلى یؤدي بأسلوب إدارته بل الصراع إزالة لیست الفدرالیة
عملیًا یعتمد ما غالبًا سلیمة بطریقة ذلك تنفیذ أن غیر اإلقلیمیة. االختالفات

الفدرالي. االتحاد داخل التي یتم تبنیها للمؤسسات الشكل الخاص على
خاصة: بصفة عوامل مؤسسیة حرجة أربعة توجد

الوحدات وثروة وحجم، سكان، الشدید في التفاوت  دائما أسهم لقد أوًال:
تنظیم إعادة الحاالت إلى بعض في أدى ما وهو التوتر، إحداث في المكونة
مصدر كان ثابت، شبه نحو وعلى ونیجیریا. كالهند اإلقلیمیة حدود الوحدات
اإلقلیمیة الوحدات أحد سیادة هو فدرالي اتحاد أي في الشدید االستقرار عدم
االتحاد في بروسیا ذلك وأمثلة للسكان. العظمى الغالبیة سكانها یشكل التي
وجامیكا حتى الثالثینیات، أعقبه الذي الفدرالي واالتحاد األلماني الكونفدرالي
ونیجیریا ،١٩٥٨-١٩٦٢ الغربیة الهند لجزر الُمخفق الفدرالي االتحاد في
انشقاقها، قبل الشرقیة وباكستان النیجیریة، األهلیة الحرب قبل الشمالیة
،١٩٩١ عام  السوفیتیة  االشتراكیة الجمهوریات اتحاد تفكك قبل وروسیا

.١٩٩٢ عام انفصالها في تشیكوسلوفاكیا قبل التشیكیة والجمهوریة
عن تطلعات بدقة التعبیر في للسلطات الخاص التوزیع فشل أینما ثانیًا: 
إلى إحداث ترمي ضغوط نشأت ما، مجتمع في الحكم اإلقلیمي وذاتیة الوحدة
نبذ النظام إلى األكثر حدة الحاالت بعض في كما أو، میزان القوى في تحول
الفدرالي االتحاد في أو المركزیة الشدیدة باكستان في حدث الفدرالي مثلما
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قامت الحادة، النتیجة تلك  الغربیة. ولتجنب حدوث الهند  لجزر الفعال غیر
الالتماثل على والمحافظة  بتأسیس  مالیزیا مثل الفدرالیة  االتحادات  بعض

توزیع السلطات. الدستوري في
فدرالي نظام تبني إلى یقود أساسي عامل اإلقلیمي التفرد ثالثا: وحیث كان
باإلجماع شعور ثمة تولید على الفدرالیة المؤسسات قدرة فإن للحكم، كشكل
واألمر المؤسسات. تلك عمل حیویا الستمراریة ُیعد أمرا اآلراء في اإلیجابي
اإلقلیمیة المجموعات تمثیل بها تتم التي الكیفیة هو خاص بشكل للحرج المثیر
واألحزاب المدنیة، والخدمة والتنفیذیة، الفدرالیة، التشریعیة السلطة في
للمجموعات غیر مالئم أو نفوذ تمثیل وجد السیاسیة، وحیاة العاصمة. وأینما
ذاته یوجه ذلك عن المتمخض االغتراب فإن الفدرالیة، المؤسسات اإلقلیمیة في
سنغافورة، الشرق، وصینیین باكستانیین حاالت مثل حركات انفصالیة نحو
ینشأ وقد الشمالیة. ورودیسیا لنایسالند التابعین السود األفارقة أو والجامیكیین
المستوى الفدرالي على العاملة األطراف ینصب تركیز عندما خطیر موقف
الفدرالیة السیاسیة األحزاب یتوقف عمل األول، حیث المقام في اإلقلیمیة على
الرئیسي العامل لهذا كان وقد اإلقلیمیة. المناطق بین وممتدة فعالة كجسور
عام انفصالها قبل باكستان شهدتها التي االستقرار حالة عدم حدوث سبب في
النهائي واالنهیار عام ١٩٦٧، األهلیة الحرب نشوب قبل ونیجیریا ،١٩٧١
التي الفترة في وتشیكوسلوفاكیا ،١٩٩١ عام الیوغوسالفي الفدرالي لالتحاد
الدالالت من أكثر واحدة فإن الصدد، هذا وفي .١٩٩٢ تقسیمها عام سبقت
اإلقلیمیة الصفة هي الحالي البلجیكي  الفدرالي  االتحاد  في  بالسوء  المنذرة
ولهذا الفدرالي. على المستوى العاملة أحزابه السیاسیة كافة في تظهر التي
بأحزاب یتعلق فیما كندا االتجاه في بذلك الشبیهة العهد الدالالت الحدیثة فإن

شدیدة الخطورة. إشارة ُیعد المعارضة الفدرالیة
المتعددة الفدرالیة االتحادات معظم في االعتراف ضرورة ثبتت رابعًا: لقد
وكذلك كبرى، أقلیات تشكل الخاصة بالجماعات التي اللغات برسمیة الثقافات
التمییز. الجماعة ضد الفرد أو  لحقوق ضمانات دستوریة أو سیاسیة توفیر
فدرالیة، لغة أنها كبیرة على إقلیمیة جماعة بلغة تخص عدم االعتراف وعند
باكستان من كل  وتضرب والتوتر. بالمرارة قاس إحساس ذلك  عن ینجم
نتیجة ینجم أن یمكن ومالیزیا أمثلة على شدة السخط الذي والهند ونیجیریا

لذلك.
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التفكك: ملكافحة املتبناة االستراتيجيات

المقدمة في عادة التوتر لمجابهة المناسبة االستراتیجیة تحدید  قضیة تأتي
في فإنه عامة، معین. وبصفة مستوى الفدرالي االتحاد في التوتر یبلغ عندما
واحدة بدیلتین. استراتیجیتین  من واحدة تجربة تمت فقد المواقف  هذه مثل
وحدة على التفكك والحفاظ لمقاومة الفدرالیة وسلطان الحكومة قوة لتعزیز
بصورة الوحدة تفرض  أن الواقع في حاولت االستراتیجیة وهذه االتحاد.
(بالنسبة ومالیزیا ونیجیریا،  باكستان، في للفشل تعرضت  ولكنها صریحة
عن اإلقلیمیة الضغوط محاولة توفیق هي لسنغافورة). واالستراتیجیة البدیلة
وهذه األطراف. إلى المركز من  السلطة نقل من  مزید على التأكید طریق 
على ذاته الوقت للتركیز في دون أي محاولة تنفیذها عندما تم االستراتیجیة
مثلما عامة، بصورة للفشل أیضا هي تعرضت الفدرالي لالتحاد المواالة
الفدرالي واالتحاد الغربیة، الهند لجزر الفدرالي في االتحاد تفككات من حدث
انصب إذا بأنه األمثلة هذه من ویتضح وتشیكوسلوفاكیا. ونایسالند، لرودیسیا
فإن االستراتیجیتین هاتین واحدة من حصریة على وبصورة الوحید التركیز
التصدي فیها أمكن التي األخرى الحاالت وتشیر الفشل.  إلى سیؤدي ذلك
بین ما تجمع استراتیجیة األمر یتطلب وجود بأن االنفصالیة بنجاح للحركات
التي الرئیسیة الهموم وتسویة الفدرالیة المواالة على التركیز تعزیز جهود 

الساخطة. اإلقلیمیة الجماعات تشغل

املستقطبة: السياسية املسارات

أو مؤسسي تدبیر أو واحــد ظرف  وجــود عدم إلى السابق البحث یشیر 
الفدرالیة. االتحادات إلى حل أدت أو التوتر أحدثت بذاتها استراتیجیة ُمفردة
من العوامل التراكمیة. والقاسم لمجموعة حالة نتاجا في كل األزمات كانت لقد
االستقطابیة. الطبیعة  عن مسارات  الناتج التطور  هو  الذي یظهر المشترك
البعض، بعضها االجتماعیة االنقسامات من مختلفة أنواع عززت  وأینما
تلك تفاقم في تسببت أو التهدئة عن  عاجزة  الفدرالیة المؤسسات وصارت
الوحدة على التأكید  على السیاسیة االستراتیجیات  وإنطوت  االنقسامات،
الوحدة حساب على اإلقلیمي التوفیق اإلقلیمي أو التوفیق حساب على الفدرالیة
ینجم فقد لحلول، التوصل في مرارًا للفشل المفاوضات وتعرضت الوطنیة،
االستقطاب ویحدث التوصل لترضیة دعم في فرص اضمحالل ذلك عن عادة
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یتخذ ما عادة المواقف، تلك وفي الفدرالي. داخل االتحاد السیاسي التراكمي
طرف كل ویصبح جمة مخاطر ویصاحبه المنافسة طبیعة السیاسي الصراع
حساب وعلى فقط لطرف واحد یكون إال یمكن أن ال الفوز بأن على قناعة
والهیاج اإلنفعالیة بالمواجهة یتصف الذي الموقف ذلك وبتطور اآلخر.
من االنفصال ویحدث طفیفة غیر حادثة ال یحتمل غالبًا األمر المتصاعد، فإن

االتحاد. وقوع حرب أهلیة أو حل عن أحادي أو الطرد مما ُیسفر جانب

الطائفة الفدرالیة الثنائیة باالتحادات الخاصة اإلشكالیة  ٣ .١١

واالتحادات الفدرالیة  األنظمة هي الخاص بالبحث الجدیرة الحاالت إن
فقط. مكونتین وحدتین من تتكون التي الفدرالیة

فقد مشجعة. الثنائیة أو  القطبین ذات الفدرالیة األنظمة  تجربة تكن لم
وتشیكوسلوفاكیا ،١٩٧١ عام الشرقیة باكستان انفصال قبل باكستان طرحت
ذات االتحادات داخل  تنشأ  التي للمصاعب أمثلة  ١٩٩٢ عام  عزلها قبل 
مالیزیا-سنغافورة عالقة هي ذاته بالموضوع مرتبطة أخرى وحالة القطبین.
الفدرالي االتحاد داخل  واألیدیولوجیة العرقیة حیث من القطبین الثنائیة
في وأدت فقط.  عامین بعد  سنغافورة بطرد  منتهاها بلغت  والتي المالیزي 
فإن االتحادات. وبالفعل تلك انفصال إلى الثالث الحاالت هذه جمیع النهایة
على إقرارها یتم الفدرالیة الثنائیة واالتحادات الخاصة باالتحادات المصاعب

عام.٣١ نطاق
على عامة بصفة وحدتین من المكونة االتحادات إصرار إشكالیة إن
من حاالت نحو النزوع  إلى بها أدى األمور كافة  في بینها  فیما التساوي 
في تغییر إحداث في الفرصة تهیئة عدم ذلك وسبب التام. والتوقف الجمود
الُسبل من واحدة تعتبر المكونة التي الوحدات واالئتالفات بین اتجاه التحالفات
الوحدات قضایاها. االتحادات الفدرالیة المتعددة تحل أن خاللها من یمكن التي
األخرى عن الوحدتین أحد في السكانیة الكثافة انخفاض بسبب أنه عن فضًال
تستشعر ما عادة األقل الوحدة تلك فإن وسلوفاكیا)، باكستان غرب (مثل
السیاسات وضع التأثیر في في مساواتها على اإلصرار نحو احتیاجها المستمر
الوحدة مثال تشیكوسلوفاكیا، (في األكبر لدى الوحدة ینشأ حین في الفدرالیة،
الوحدة الستیعاب  علیها المفروضة  القیود من بالشكوى  شعورا األغنى)
الناجمة التراكمیة الشدیدة الثنائیة القطبیة أساسیة بصورة قادت وقد األصغر.
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تلك بصورة نهائیة. وقد تبدو االستقرار زعزعة إلى األمثلة هذه في عن ذلك
حیث المكونتین، الوحدتین ذات الكونفدرالیة في االحتمال مؤكدة النزعات
اعتیادیة خاصیة الكونفدرالي االتحاد في الوحدتین  من واحدة  لكل  یكون
المتعلقة الكبرى السیاسات  قرارات  كافة في (الفیتو)  النقض  حق بامتالك
حقوق من متبادلة مجموعة وجود یكون أن ویحتمل الكونفدرالي. بالنظام
لحدوث مدعاة الفدرالي لالتحاد المكونتین الوحدتین في (الفیتو) النقض 
احباطات حادة وقوع في التي تسهم التام المتكررة والتوقف حاالت الجمود
الرغم على الذي لالتحاد األوربي، ماسترخت نموذج إن تصاعدیة. بصورة
من ١٥ ضم كونفدرالي اتحاد في نجاحا حقق واجهته التي المصاعب من
كونفدرالي مكون اتحاد على تطبیقه یالقي أن یرجح أنه إال األعضاء، الدول

ضئیال.٣٢ نجاحا وحدتین من
لها في فیكون وحدات، ثالث من المكونة الفدرالیة االتحادات حالة وفي
خاصة الوحدات، االتحادات الثنائیة سبیل تعترض التي المشاكل نفس الغالب
االتحاد سكان من  العظمى الغالبیة تقطنها الثالث وحداتها أحد كانت إذا
الخمسینیات خالل النیجیري الفدرالي  االتحاد في الحال مثلما كان الفدرالي
ُقسمت بعد،  وفیما األهلیة.  الحرب بوقوع انحل والذي الستینیات، وأوائل
وحدة. وحیثما ٣٦ اآلن وصلت الوحدات، من أكثر عدد تدریجیا إلى نیجیریا
شبه بصورة  یتولد  فقد الفدرالي، لالتحاد كمكون فقط  ثالث  وحدات توجد
لفرض تحالفتا  قد األخرتین الوحدتین بأن إحساس منهم واحدة  لدى دائمة
ومن الفدرالي. االتحاد داخل العالقات  على ُمتلف أثر  له وهذا مصالحهم،
لرودیسیا الفدرالي االتحاد تفكك العامل ذلك فیها برز التي الحاالت األخرى
واإلشكالیات ،(١٩٥٣-٦٣) طویًال لم ُیعمر والذي الوحدات ونایسالند الثالثي
اتحاد یؤسسوا أن أفریقیا لشرق السیاسیون الزعماء حاول عندما ثارت التي
تنزانیا) أن تصبح وتانجاینكا (قبل وأوغندا الثالثي الوحدات، الفدرالي كینیا
توترات األخیرة السنوات في القمر جزر عایشت وقد .١٩٦٣-١٩٦٤ في
عامة، وكقاعدة جزر. ثالثة یتكون من اتحاد فدرالي أنها حیث األثر، بالغة
أو تأسیسیتین وحدتین من فقط تتكون التي الفدرالیة أن االتحادات یبدو فإنه

نهائي. عدم استقرار أن تشهد ُیحتمل ثالث
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٤ عملیات وعواقب التفكك .١١

صراحة منعت تقریبًا قد الفدرالیة االتحادات دساتیر جمیع جمیع بینما نجد
ما فنادرًا الجانب، األحــادي االنفصال من  األعضاء الوحدات ضمنیا أو 
أصابها التي  اإلقلیمیة الجماعات تمنع أن الدستوریة القیود تلك  استطاعت
وحدة تعلن فعندما الدستوریة. الحدود متجاوزة بنفسها التصرف من االغتراب
إذا بما تتعلق مشكلة الفدرالیة الحكومة تواجه جانبها، من إقلیمیة االنفصال
االتحاد دستور بتطبیق تلتزم بأن الراغبة غیر المنطقة إلزام علیها یتوجب
غیر وإن كان حتى سیاسي واقع أنه على االنفصال ببساطة أو تتقبل الفدرالي
(أي المستقلة الفدرالیة االتحادات معظم اختیار وقع في الماضي، دستوریًا.
انفصال قبولها یقود أن  من لخشیتها األول،  المسار على الُمستعمرة) غیر
األخرى األعضاء الوحدات منع فیه تستطیع  ال وضع إلى الوحدات أحد
تأثیر التهدید كقوة استخدامها ذلك األقل  على أو رغبت متى االنفصال من
كانت الحاالت من عدد في فإنه ذلك، على وتأسیسا الفدرالیة. الحكومة ضد
الحكومة فیها عمدت  أهلیة حربا الجانب لالنفصال األحادي اإلعالن نتیجة
الوالیات مثال: ناجحة، بصورة المستمر الفدرالي االتحاد إلى فرض الفدرالیة
أو ،(١٩٦٧-٧٠) ونیجیریا ،(١٨٤٧) وسویسرا المتحدة(١٨٦١-٦٥)،
.(١٩٩١-٩٥) مثال: باكستان (١٩٧١)، ویوغوسالفیا ناجحة، غیر بصورة
أحداث وقوع إلى االشتراكیة السوفیتیة الجمهوریات اتحاد انهیار أیضا أدى لقد
تبعه وقد الشیشان في عنیفا  قتاال شهد خلفه الذي  الروسي واالتحاد عنف،
استرالیا هي عنفا تشهد لم التي لالهتمام لالنفصال. والحالة المثیرة محاولة
باألغلبیة صوتت الفدرالي، والتي في االتحاد وضعها على الغربیة، الساخطة
أن إال االسترالي. الفدرالي على االنفصال من االتحاد عام ١٩٣٣ استفتاء في
انفصالها (وكذلك تنفیذ حازمة ورفضت االسترالیة كانت الفدرالیة الحكومة
بعد فیما الغربیة والیة استرالیا منه طلبت عندما المتحدة المملكة فعل برلمان
الفدرالیة لهموم الحكومة عن ذلك، استجابت وعوضًا باالنفصال). لها السماح
الخاصة المالیة  للمساعدات نظامًا بتأسیس وذلك الغربیة وتظلمات استرالیا
تأسست التي الكومنولث مفوضیة ِمنح من على مشورة بناء المطالبة للوالیات

.١٩٣٣ عام
االنفصال حاالت بعض فهناك باالعتراض، عادة االنفصاالت تجابه وإذ
بصفة قادتا اللتان الحاالت، هذه من واثنتان الفدرالیة.٣٣ من االتحادات السلمي
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واالتحاد ،(١٩٦٢) الغربیة الهند الفدرالي لجزر االتحاد الحل من إلى نهائیة
ُمستعمرة. فدرالیة اتحادات في (١٩٦٣)، حدثتا لرودیسیا ونایسالند الفدرالي
المتحدة هي التي المملكة في االستعماریة الحكومة الحاالت تلك في وكانت
عنف. حدوث عدم لضمان إتمامه علي ساعدت بل االنفصال فحسب تقبل لم
السلمیة االنفصال حاالت وقعت المستقلة، الفدرالیة االتحادات بین ومن
تكن حیث لم وتشیكوسلوفاكیا. مالیزیا في الماضي القرن نصف خالل الوحیدة
انفرادیا طردًا وإنما انفرادیا انفصاال ١٩٦٥ عام وقعت التي األولى الحالة
التي المضجرة السیاسیة للدینامیكیات فعل كرد الفدرالیة الحكومة جانب من
أما بعامین. ذلك المالیزي قبل الفدرالي االتحاد في تضمین سنغافورة خلفها
ینایر ١ من اعتبارا التنفیذ حیز دخل الذي تشیكوسلوفاكیا انفصال حالة في
مجتمع عصري حدث في االنفصال السلمي الوحید الذي یمثل فهو ،١٩٩٣
ألنه الغالب في السلمي االنفصال هذا حدث وقد غایة التكامل. في صناعي
السیاسیة األحزاب اعتبرته والذي والمتسارع التدریجي االستقطاب ذروة كان
یتبادال أن في السیاسیة الناحیة من مفیدًا الوحدتین من وحدة كل في اإلقلیمیة
دون الفدرالي االتحاد حل وفي النهایة إتمام والخالف، والصراع الخصومة،

القضیة.٣٤ تلك بشأن استفتاء أو انتخاب إجراء
اإلقرار باالنفصال أن إلى التجربة العامة تشیر كانت أخرى، أماكن وفي
األمر وهو نفسه، بالشيء تطالب أخرى إقلیمیة وحدات یجعل الوحدات، ألحد
من جزر كل حدث في وهذا النموذج التفكك، المزید من إلى حدوث الذي یقود
التي تثار االستیاء حاالت أن على عالوة ونایسالند. ورودیسیا الغربیة الهند
الحقة طویلة لفترة وتعمل االستمرار، إلى تمیل فإنها الحل أو وقت االنفصال
المنفصلة، ألن األقالیم بین مخفف ارتباطي شكل تكوین في الهمة تثبیط على
نسیانها. ال یسهل حادة سیاسیة جداالت حتما تصاحبه یحدث عندما االنفصال
األصول وااللتزامات تخصیص یتطلب الفدرالیة االتحادات حل أن عن فضًال
االستیاء لمشاعر جدیدة إضافة ذلك دون ما یتحقق ونادرًا الوریثة الوالیات بین
األمثلة فإن الخصوص، هذا وفي معا. كالهما أو الطرفین أحد یستشعرها التي
تشیكوسلوفاكیا. مالیزیا وانفصال من سنغافورة المتعلقة بطرد هي سلبیة األقل
الرغبة باإلعراب عن  المجاهرة الرغم من وعلى  الحالتین، كلتا في أنه إال
ولفترة عملیًا أنه إال االنفصال، بعد حدوث  االقتصادیة الصالت  باستمرار
وبصورة عامة بشأنها. التوقعات االقتصادیة تحقق الروابط ممتدة لم الحقة
القلیلة الحاالت في الفدرالیة، حتى االتحادات من انفصال الوحدات أن یتضح
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التكالیف من حیث باهظا ثمنا انتزع قد فإنه سلمیة، فیها بصورة حدث التي
بین بالمرارة المستمر الدبلوماسي والدفاعي، واإلحساس والعقم االقتصادیة،

العالقة. ذات الجماعات
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عشر الثاني الفصل
االستنتاجات

المقارنة الدراسة هذه المستمدة من النتائج ١ .١٢

أن یجب  الفدرالیة، لالتحادات المقارن التحلیل هذا من النتائج استیفاء عند
المقارنات مع وقیود فوائد حول البدایة في المسجلة التعلیقات ذهننا نضع في
للقضایا االنتباه جذب في تساعد فالمقارنات األخرى. الفدرالیة  االتحادات
األخرى. الفدرالیة االتحادات تجربة توضحها التي الممكنة وللبدائل الهامة
المقارنات تطبیق مدى على الموضوعة  القیود إلدراك  أیضًا نحتاج لكننا
المختلفة. والسیاقات  للظروف المؤسسات نقل إلمكانیة خاصة وبصورة
استنتاجات إلى تؤدي قد المقارنات  أن ندرك أن الهام  فمن هذا، كل وفوق
أن في ولكن المختلفة، المؤسساتیة الهیاكل أمثلة في ببساطة لیس مفیدة
واالقتصادیة االجتماعیة الظروف بها تفاعلت قد التي لفهم الطریقة نتوصل

بعضًا. بعضها مع السیاسیة والمسارات الفدرالیة والمؤسسات والسیاسیة
أن هو نجحت التي األخرى الفدرالیة االتحادات من نتعلمه أن یمكن ما إن
أكثر كان الفدرالیة لألنظمة المطلوبة األساسیة والعملیات للقیم العام القبول
واستیعاب الصریح االعتراف  تتضمن وهذه الرسمیة. هیاكلها من  أهمیة
واألهــداف باألغراض عام شعور بداخل المتعددة والــوالءات الهویات
بداخل المتعددة الهویات كبح أو إلنكار الجهود أدت ما وغالبًا المشتركة.
ثم ومن األهلیة. الحرب أو االنقسامات أو االضطرابات إلى مجتمع متنوع
كان متنوعًا مجتمعًا فدرالي یضم اتحاد أي األساسیة في العناصر فإن أحد
من عنها التعبیر یتم التي المتعددة الوالءات وإلمكانیة التنوع لقیمة القبول 
حقیقي مستقل ذاتي بحكم وتمتعها للحكومة المكونة الوحدات إنشاء خالل
الشيء فإن الوقت، وفي نفس لهویتها الممیزة. األكثر أهمیة األمور تلك على
مجتمع متنوع، أي بداخل حتى بالمزایا االعتراف كان نفس األهمیة له الذي
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لمسارات األساس توفر مشتركة وأهداف أغراض من المستمدة المزایا تلك
المشترك. الحكم من متوازیة

لألنظمة العامة الفئة بداخل أنه المقارنة  الدراسة هذه أوضحت وقد
كان أیضًا األكثر تحدیدًا الفدرالیة االتحادات فئة وبداخل السیاسیة الفدرالیة
استیعابها ومدى ضخم تم التي االجتماعیة الظروف أنماط في كبیر تنوع هناك
حاولت وقد تبنیها. تم التي السیاسیة والمسارات المؤسساتیة الترتیبات من
الذاتي الحكم عناصر بین المزج كبیر، بنجاح منها وكثیر هذه األنظمة، كل
في مهیمن وحكم مشترك معینة شؤون في للفدرالیة للوحدات المكونة المستقل
والعمل الممیز التنوع التوفیق بین الرغبات لكل من أجل من أخرى شؤون
نموذجي شكل  یوجد ال أنه كذلك بینها توضح االختالفات أن بید الموحد. 
االتحادات أن حیث مكان.  كل في للتطبیق قابل االتحادات الفدرالیة من واحد
للوفاء عملها وفي المؤسساتي تصمیمها في كبیرًا اختالفًا تختلف الفدرالیة
استیفاؤها یمكن التي األخرى النتائج بین ومن الخاصة وبسیاقها. بظروفها
أو السیاسیین بالترتیبات القادة تقیید ینبغي ال أنه هي الحدیثة األمثلة بعض من
طرق لدراسة یكونوا جاهزین أن ینبغي لكن الفدرالیة التقلیدیة حول النظریات
للمزج كطریقة الفدرالیة لروح البراغماتي التطبیق في وابتكارًا خیاًال أكثر
إلهامًا أو دروسًا استیقاء ممكنًا یكون قد العملیة، هذه وفي والتنوع. الوحدة بین
یتعلق سیما فیما األخرى، وال الفدرالیة االتحادات في الفعلیة الممارسة من
والعملیات المرغوبة واألهداف تجبنها، یلزم التي المحتملة المخاطر بتحدید
ومع المطاف، نهایة في ولكن األهداف. تلك لتحقیق المناسبة وغیر المناسبة
وقائمًا یكون فعاًال أن فدرالي اتحاد ألي إذا كان الذهن، في األمور تلك وضع
البراغماتي االستیعاب نحو یوجه جهوده علیه أن لزامًا سیكون طویلة، لفترة

بمجتمعه. و"الحقائق" الخاصة للظروف

اللیبرالیة والقیم الدیمقراطیة الفدرالیة ٢ .١٢

قید مجموعة فدرالي إذا نظام أي دیمقراطیة عدم حول یثار سؤال أحیانًا ما
المدني. بداخل الكیان األمر نهایة في األغلبیة ستحكم أساسها على القضایا التي
فلیس األغلبیة، حكم أنها على ومطلقة بسیطة بطریقة الدیمقراطیة ُفِسرت إذا
للحكومة القضائیة السلطة بتقیید قام إذا فدرالي، نظام أي أن إذا شك من
مستقلة قضائیة بسلطة تتمتع الحكومة من مكونة وحدات وبإنشاء الفدرالیة



الفدرالیة١٤٨ ١٤٩األنظمة االستنتاجات

عملیة نطاق على دستوریة  قیود بوضع بالفعل یقوم األمور،  بعض على
ومن الواضح أن المدني. عامة بداخل الكیان أغلبیة طریق صنع القرار عن
عادة التي والموارد، للسلطة دستوریة توزیعات من لها بما الفدرالیة، األنظمة

المقید. الدستوري الحكم من صورة هي المحاكم، بها تحكم ما
تعزز الفدرالیة األنظمة بأن یدفع أحدهم أن ممكن األخرى، ومن الناحیة
التي للفدرالیة للمجموعات المكونة الفرصة الدیمقراطي بإعطاء األغلبیة حكم
اإلقلیمي االهتمام ذات األمور حول قرارات التخاذ في مناطقها أغلبیة تشكل
إضافة مع "دیمقراطیة تمثل الفدرالیة فإن الناحیة، هذه ومن األغلبیة. بحكم
االهتمام ذات بالقضایا یتعلق فیما األغلبیة حكم تنص على أیضًا"، حیث أنها
األغلبیة حكم إلى باإلضافة هذا المدني،  الكیان  أنحاء جمیع  في المشترك 
لها أمور مع تتعامل عندما الذاتي بالحكم تتمتع التي المستقلة الوحدات بداخل

خاصة. إقلیمیة أهمیة
الفدرالیة القیم بین التوافق إلى ینبغي اإلشارة األساسي، المستوى وعلى
على فقط قائمة لیست الدیمقراطیة اللیبرالیة إن اللیبرالیة-الدیمقراطیة.  والقیم
واحترام القانون، حكم وعلى الدستوریة على تؤكد أیضًا ولكنها األغلبیة حكم
اللیبرالیة القیم الدیمقراطیة ثم فإن ومن السلطات السیاسیة.  وتوزیع األقلیات
المعاییر احترام فعال یعتمد على نظام سیاسي فدرالي ألي مسبق شرط هي
والتوفیق. التسامح وروح اإلقلیمیة األقلیات القانون واحترام الدستوریة وحكم
التأكید طریق عن اللیبرالیة الدیمقراطیة القیم تعزز الفدرالیة فإن جانبها، ومن
الوحدات وحكومات الفدرالیة الحكومات من لكل الدیمقراطیة الشرعیة على
وعن أمامهم، مسؤولة مباشرة وهي ناخبوها التي انتخبها للفدرالیة، المكونة
لصنع بین مراكز متعددة الشرعیة السلطات حكم الفرد بتوزیع كبح طریق

المدني. الكیان بداخل القرار





أ الملحق
في والمھمات السلطات توزیع

شاملة مقارنة الفدرالیة: األنظمة

١٢ في السلطات دستوریًا لتوزیع شاملة مقارنة تقدیم الملحق إلى هذا یهدف
منقحة هو نسخة وهذا الجدول الدراسة.  محور تركیز هذه فدرالي كانت نظام
الفدرالیة ل. واتس، رونالد بقلم: الدراسة في سابقًا قد نشرت كانت جداول من
ص ،(١٩٧٠ الكندیة، اإلعالم هیئة (أوتاوا: الثقافات متعددة والمجتمعات
في األنظمة والمهمات في توزیع السلطات هیربیرغر، ٩٦-١٠١؛ ودوایت
إن .٤٨ -٤٣ ص ،(١٩٩١ والخدمات، اإلمدادات وزیر (أوتاوا، الفدرالیة
الدستوریة، للنصوص على قراءة مبنیة هذا الجدول في الواردة المعلومات
ما الجداول هذه من ویتبین المصادر. من وغیرها األكادیمیة التفسیر وكتب
أو الوالیة ،(F) الفدرالیة هو ما مسألة في التشریعیة السلطة كان مصدر إذا
ما للسلطة مسألة من مختلفة یتم تعیین أجزاء وعندما .(C) متالزمة أو ،(S)
.(FS) هي ذلك إلى اإلشارة فإن مطلقة  بصورة  الوالیة وسلطة الفدرالیة
المغایرة للتصنیفات جدول الرموز المستعملة كل أسفل في المفتاح ویوضح
الدستور أن یعني الفارغ التصنیفات المعیاریة. الحیز لهذه االستثناءات أو
السلطات في ید هي فیها التشریع سلطة أن أو بوضوح لهذه المسألة یشر لم
بعض محتوى إن الجدول). من األول السطر  في  إلیها  (المشار المتبقیة
ویجب الجدول، في یبدو مما  تعقیدًا أكثر  هو غالبًا وتوزیعها الموضوعات
التفاصیل. من المزید على أجل الحصول ذاتها من الدستوریة للوثائق العودة
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ھوامش

نظرة "الفدرالیة: Federalism: An Overview،إیالزار جیه دانیال .١
.١٩ ص ،(١٩٩٥ سي، إتش إس آر (بریتوریا، عامة"

History of Federal Government in Greece،إیه فریمان ئي .٢
مراجعته تم وإیطالیا"، الیونان في الفدرالیة الحكومة "تاریخ and Italy

(١٨٩٣ آند كو، ماكمیالن ونیویورك: (لندن بیري بي جیه من

ص ٢٠ "الفدرالیة"، Federalism إیالزار، السابق؛ ٣. المرجع

Glocalization: The Regional/ كورشین، جیه توماس .٤
International Interface," Canadian Journal of Regional
الكندیة للعلوم المجلة اإلقلیمیة/الدولیة"، الواجهة "العولمحلیة: Science

.١-٢٠ :(١٩٩٥ (ربیع ١ : ١٨ اإلقلیمیة،

الدول أحد تعتبر الذي بنیلوكس،  اتحاد فإن الصورة أكثر، تتعقد ولكي .٥
كونفدرالیًا اتحادًا یمثل (بلجیكا)، ذاتها حد في فدرالیًا اتحادًا فیه األعضاء

األكبر. الكونفدرالي األوروبي االتحاد بداخل

إیالزار، ودانیال جیه ،١٦ ،٢-٧ "الفدرالیة"، Federalism ،إیالزار .٦
في الفدرالیة Federal "األنظمة  Systems of the World محرر،

xvi ،(١٩٩٤ لیمتد، الثانیة (هارلو: لونغمان جروب الطبعة العالم"،

"الفدرالیة". Federalism إیالزار، كتاب من الجداول هذه اقتباس تم .٧

الفدرالیة" (لندن: "الحكومة Federal Government ویر، كیه سي .٨
كتابه أیضًا انظر الثالث. الفصل ،(١٩٤٦ برس، یونیفرسیتي أوكسفورد
وصنع "الفدرالیة Federalism and the Making of Nations
Federalism Mature and محرر، ماكماهون، دبلیو إیه في األمم"
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إنك، وراسل راسل ناضجة وناشئة" (نیویورك: "الفدرالیة Emergent
.٢٨-٤٣ ص (١٩٥٥

 Federalism and Constitutional Change لیفینغستون، إس دبلیو  .٩
ص ،(١٩٥٦ برس، كالرندون (أكسفورد: الدستوري" والتغییر "الفدرالیة

١-٢

The Governments and Societies of Canadian كیرنز، إیه .١٠
Federalism, Canadian Journal of Political Science
للعلوم الكندیة  المجلة الكندیة، الفدرالیة ومجتمعات "حكومات 
دي. ٦٩٥-٧٢٥؛ :(١٩٧٧ األول (دیسمبر/كانون ٤ :١٠ السیاسیة"،
"الحالة The Federal Condition in Canada،سمایلي في.
،(١٩٨٧ لیمتد، ریرسون ماكجرو-هیل (تورنتو: كندا" في الفدرالیة

٣-١١ ص

The Maastricht Model: A Canadian لیزلي،  إم  بیتر .١١
ماستریخت: "نموذج  Perspective on the European Union
العالقات معهد (كینغستون: األوروبي" االتحاد حول كندي منظور

(١٩٩٦ ،٣٣ رقم جامعة كوینز، بحث البینحكومیة،

From Cooperative to Coercive Federalism,"" كینكید، جیه .١٢
"من Annals of the American Academy of Politics
األمیركیة، السیاسة أكادیمیة سجالت القسریة"، إلى الفدرالیة التعاونیة

١٣٩-١٥٢ ص ،٥٠٩

The Spanish ‘State of Autonomies’: كولومر، إم جوزیب .١٣
األسباني: الذاتي' الحكم  "'حالة Non-Institutional Federalism
West European محرر المؤسساتیة”، في بي هیوود، الفدرالیة غیر
(أكتوبر/تشرین ٤  : ٢١ الغربیة"، أوروبا سیاسة  " Politics
Politics and Policy in حول خاص إصدار ،(١٩٩٨ األول
السیاسة "علم ?Democratic Spain: No Longer Different
.٤٠-٥٢ مختلفة؟"، ص تعد لم هل الدیمقراطیة: أسبانیا والسیاسات في

The Breakup یونغ، إیه روبرت انظر كامل، تحلیل على لإلطالع .١٤
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كینغستون (معهد تشیكوسلوفاكیا" "تفكك of Czechoslovakia
(١٩٩٤ ،٣٢ رقم بحث ، كوینز جامعة البینحكومیة، للعالقات

Federal Government ویر، سي  كیه المثال  سبیل على انظر .١٥
یونیفرسیتي أوكسفورد (لندن:  الرابعة  الطبعة  الفدرالیة"،  "الحكومة

.١٤ ص ،(١٩٦٣ برس،

األنظمة الفدرالیة، اإلنفاق في لسلطة كامل مقارن تحلیل على لإلطالع .١٦
The Spending Power in Federal واتس، إل رونالد  انظر
األنظمة اإلنفاق في "سلطة Systems: A Comparative Study
البینحكومیة، للعالقات كینغستون (معهد  مقارنة" دراسة الفدرالیة:

جامعة كوینز، ١٩٩٩)

Equalization on the Basis of Need،إم براون دوغالس انظر .١٧
(معهد كینغستون في كندا" الحاجة أساس المساواة على "  in Canada

(١٩٩٦ ،١٥ رقم بحث كوینز، جامعة البینحكومیة، للعالقات

A Comparative Perspective on Federal بیرد، إم ریتشارد  .١٨
بانتینغ، جیه كیث في الفدرالي"،  للتمویل مقارن  "منظور Finance
The Future محررون، كورشین، جیه توماس براون، إم دوغالس
(كینغستون: المالیة" الفدرالیة  "مستقبل  of Fiscal Federalism
دویتش جون معهد البینحكومیة، العالقات معهد السیاسة، دراسات كلیة
-٣٠٤ ص  ،(١٩٩٤ كوینز، جامعة االقتصادیة، السیاسات لدراسة

٣٠٥

"منظور مقارن"، ٣٠٥. A Comparative Perspective ١٩. بیرد،

واتس، إل. رونالد انظر الظاهرة، لهذه كاملة دراسة على لإلطالع .٢٠
Executive Federalism: A Comparative Analysis
العالقات معهد (كینغستون: مقارن" تحلیل التنفیذیة: "الفدرالیة

(١٩٨٩ ،٢٠ رقم بحث كوینز، جامعة البینحكومیة،

توماس انظر كندا، في االقتراح هذا مثل على مثال  على للحصول  .٢١
ACCESS: A Convention on the Canadian كورشین، جیه
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األنظمة حول "اتفاقیة Economic and Social Systems
شئون لوزارة أعدت عمل (ورقة الكندیة" واالجتماعیة االقتصادیة

(١٩٩٦ أونتاریو، حكومة البینحكومیة، العالقات

The Joint Decision Trap: Lessons from سكاربف، إف .٢٢
German Federalism and European Integration,"
المستفادة الدروس المشترك: القرار "فخ Public Administration
(خریف ٦٦ العامة، اإلدارة األوروبي"، والتكامل األلمانیة الفدرالیة من

.١٩٨٨): ٢٣٨- ٢٧٨

Supplementary Statement," in" بریتون، ٢٣. ألبرت
Royal Commission on the Economic Union and
Development Prospects for Canada, MacDonald
باحتماالت اللجنة الملكیة المعنیة "بیان تكمیلي" في ,Commission
٣ الجزء ماكدونالد، تقریر، لجنة كندا، في االقتصادي والتطویر الوحدة

ص ٤٨٦-٥٢٦. ،(١٩٨٥ الكندیة، والخدمات اإلمداد وزارة (أوتاوا:

الفدرالیة" "دراسة Exploring Federalism إیالزار، دانیال جیه .٢٤
.٣٤-٣٦ ص ،(١٩٨٧ برس، أوف أالباما یونیفرسیتي (توسكالووسا:

"النظام "The Federal System" غرودزینز، مورتون .٢٥
American Federalism in محرر، ویلدافسكي، إیه في الفدرالي"،
مقارن منظور في Comparative Perspective الفدرالیة األمیركیة

.٢٥٧ ص ،(١٩٦٧ براون، لیتل (بوسطن،

الوالیات في  الشیوخ مجلس في المتساوي التمثیل نتائج حول  .٢٦
Sizing أوبنهایمر، آي وبروس  لي  ئي فرانسیس  انظر المتحدة،
Up the Senate: The Unequal Consequences of Equal
المتساویة غیر النتائج  الشیوخ: مجلس تقییم "  Representation
برس، شیكاغو أوف یونیفرسیتي (شیكاغو: المتساوي" للتمثیل

(١٩٩٨

Conflict and Compromise in ماكراي، دي ٢٧. كینیث
والتوفیق "الصراع Multilingual Societies: Switzerland
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لورییه ویلفرید (ووترلو: سویسرا" اللغات: متعددة المجتمعات في
.٢١ ص ،(١٩٨٣ برس، یونیفرسیتي

.١٢٢ السابق، المرجع .٢٨

Federal and Unitary Government" بینوك، آر جیه .٢٩
— Disharmony and Reliability," Behavioral Science
علم والموثوقیة"، االنسجام انعدام – والوحدویة الفدرالیة "الحكومة
Federalism," ،النداو مارتین ١٤٧-١٥٧؛ :(١٩٥٩) ٢ : ٤ السلوك،
Redundancy and System Reliability," Publius: The
النظام"، وموثوقیة التكرار "الفدرالیة، Journal of Federalism

.١٧٣-١٩٥ :(١٩٧٣) ٢ : ٣ الفدرالیة، مجلة بوبلیوس:

Why Federations Fail: An،فرانك توماس المثال سبیل على ٣٠. انظر
Inquiry into the Requisites for a Successful Federation
األساسیة الشروط حول استقصاء الفدرالیة: االتحادات تفشل لماذا  "
برس، یونیفرسي نیویورك (نیویورك: الناجح" الفدرالي لالتحاد
The Survival and Disintegration واتس، إل رونالد ١٩٩٦)؛
الفدرالیة االتحادات في البقاء  على "الفدرة  of Federations
"هل ?Must Canada Fail محرر، سیمیون، آر. في وتفككها"،
-١٩٧٧)، ٤٢ برس، ماكغیل-كوینز (مونتریال: كندا؟" تفشل یجب أن
Federalism: Failure and Success: A،أورسوال كیه هیكس ٦٠؛
مقارنة" دراسة والنجاح: الفشل "الفدرالیة: Comparative Study
The Secession of إیه یونغ، ١٩٧٨)؛ روبرت ماكمیالن، (لندن:
ومستقبل "انفصال كیبیك Quebec and the Future of Canada
الفصلین ،(١٩٩٥ برس، ماكغیل-كوینز وكینغستون: (مونتریاال كندا"

و١٢. ١١

Dyadic Federations and" ،دوشاسیك المثال إیفو سبیل على انظر .٣١
Confederations," Publius: The Journal of Federalism
الفدرالیة، مجلة بوبلیوس: الثنائیة"، والكونفدرالیة الفدرالیة "االتحادات

.(١٩٨٨):٥-٣١ ٢ : ١٨
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ماستریخت". "نموذج The Maastricht Model،لیزلي إم بیتر .٣٢

The Secession یونغ، انظر الحاالت، لهذه تحلیل على لإلطالع .٣٣
The ویونغ، و١١؛ ١٠ الفصلین كیبیك"، "انفصال of Quebec

تشیكوسلوفاكیا". "تفكك Breakup of Czechoslovakia

یونغ،TheBreakupofCzechoslovakia "تفككتشیكوسلوفاكیا"، .٣٤
.١٤٥ ص
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مسرد

A
Aboriginal Peoples أصلیة شعوب
administrative decentralization إداریة المركزیة
administrative jurisdiction إداري اختصاص
Articles of Confederation (and Perpetual 
Union)

الدائم) (واالتحاد الكونفدرالي میثاق االتحاد

associated state شریكة دولة
asymmetrical federalism ال تماثلیة فدرالیة
Autonomous Communities الذاتي تتمتع بالحكم مجتمعات
B
Basic Law قانون أساسي
Basque Country الباسك بالد
bicameral federal legislature مجلسین ذو فدرالي تشریعي نظام
bill of rights الحقوق شرعة
Bundesra (الشیوخ - ألماني فدرالي (مجلس بوندسرات
Bundestag النواب) – ألماني فدرالي (مجلس بوندشتاغ
C
canton كانتون
castes منغلقة فئات
Catalonia كاتالونیا
Chamber of Deputies النواب مجلس
Chamber of Senators الشیوخ مجلس
charter of rights الحقوق میثاق
Charter of Rights and Freedoms والحریات الحقوق میثاق
civil law مدني قانون
common law عرفي قانون
Commonwealth كومنولث
communities مجتمعات
competitive federalism فدرالیة تنافسیة
concurrent powers متالزمة سلطات
condominium مشتركة سیادة
confederacy كونفدرالیة
Congress كونغرس
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constituent unit نة ُمَكوِّ وحدة
Constitution Act, 1867 1967 دستوري، قانون
Constitution Act, 1982 1982 دستوري، قانون
constitutional دستوري
constitutional court دستوریة محكمة
constitutional monarchy دستوریة ملكیة
cooperative federalism
coercive federalism 

فدرالیة تعاونیة
قسریة فدرالیة

Council. مجلس
Council of States الدول مجلس
Crown تاج
D
decentralization مركزیة ال
devolution بالسلطات تفویض
distribution of powers السلطات توزیع
Duma الدوما مجلس
E 
equal representation تمثیل متساو
equalization مساواة
executive federalism فدرالیة تنفیذیة
exclusive powers/jurisdiction مطلقة سلطات/صالحیات
F
federacy ال تماثلیة فدرالیة
Federal Assembly فدرالي مجلس
Federal Chancellor مستشار فدرالي
federal city فدرالیة مدینة
federal constitutional supremacy فدرالیة دستوریة سیادة
Federal Council فدرالي مجلس
federal district فدرالیة منطقة
federal government فدرالیة حكومة
Federal Parliament برلمان فدرالي
federation فدرالي اتحاد
first ministers رؤساء وزارة
Flemish فلمنكي
G
governor والیة محافظ/حاكم
H
House of Representatives مجلس نواب
I
implied powers ضمنیة سلطات
indigenous peoples أصلیة شعوب
intergovernmental relations عالقات بین حكومیة
inter-state الوالیات بین
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J
Jammu and Kashmir وكشمیر جامو
judicial review مراجعة قضائیة
L
Land والیة/الند
levels of government حكومة مستویات
M
Meech Lake Accord لیك میتش اتفاقیة
municipalities مجالس بلدیة
multicultural الثقافات متعددة
N
National Assembly مجلس وطني
National Council مجلس وطني
National Council of Provinces للمقاطعات الوطني المجلس
North American Free Trade Agreement 
(NAFTA) 

الشمالیة (نافتا) بأمیركا الحرة اتفاقیة التجارة

O
orders of government مستویات الحكومة
original States أصلیة والیات
P
Parliament برلمان
plurality vote أكثریة صوت
President رئیس
Prime Minister وزراء رئیس
proportional representation نسبي تمثیل
province مقاطعة
R
Rajya Sabha الهندیة) باللغة والیات (مجلس صابحا راجیا
region منطقة
republic جمهوریة
responsible government مسؤولة حكومة
residual powers متبقیة سلطات
S
secession انفصال
second chamber ثان مجلس
self-government ذاتي حكم
self-rule ذاتي حكم
senate مجلس شیوخ
shared rule مشترك حكم
Spanish Constitution of 1978 1978 لعام األسباني الدستور
spending power اإلنفاق سلطة
State والیة/دولة
State والیة/دولة
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states والیات/دول
State Duma الدوما مجلس
subsidiarity تبعیة
supranational القومیة الوالیة حدود قومي/متجاوز فوق
Supreme Court العلیا المحكمة
Swiss Confederation السویسري الكونفدرالي االتحاد
T
territories مناطق
U
union اتحاد
union اتحاد
Union Territories االتحاد مناطق
unitary state السلطة وحدیة دولة
W
Walloon والون
watertight compartments اإلحكام تامة وحدات
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