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َوِل الف�ِدراِلّ�ة
ُ

� الد ِ

ــــُع الَصالِحَ�اِت �� وز�

َ
 ت

 
X األنظمة ذات المستESات السHاسHة المتعددة KأهمHة محورEة. أي 

=Y ةHات المؤسساتHــــع الصالحEالسؤال عن توز =dحe
  = ب?< العالقة  تنظHم  يتم  Kأي حق؟ وكHف  يتمتع  مستESات مستوى   oإ التقسHم  eعد  المختلفة؟  السHاسHة  المستESات 

zان لدى معظم الدول الوحدوEة مستESات سHاسHة مختلفة   متxاينة الخاصHة األساسHة لنظم الحvم الفHدرالHة. وحtu لو 
 (ع� س~Hل المثال المقاطعات  

�
X الممل�ة المتحدة أو األقالHم    Countiesأeضا

=Ydépartements    ،(فر�سا X
=Y  عادة ما توجد

  .
�
X الدول الفHدرالHة ح�ا

=Y 
�
  المستESات السHاسHة الدنHا ذات الصالحHات الموثقة والمضمونة دستورEا

  
ورة   رغم عدم وجود تع�Eف مقبول �شvل عام لمصطلح الفHدرالHة حtu يومنا هذا، هناك توافق إo حد KعHد حول �=

= الحكومة المرك�Eة Eــــع الدولة المرك�Eة.    وجود توزEــــع مضمون للصالحHات ب?< ��� X
=Y اتeات وكذلك مشاركة الوالeوالوال

 سوف تناقش هذە الورقة الموجزة األسئلة التالHة: 
  

 لسلطة الحكومة المرك�Eة أو  ١
ً
X الدول الفHدرالHة؟ أي الصالحHات تخضع عادة

=Y اتHم الصالحHف يتم تقسHك .
 الحكومات دون الوطنHة أو الحكومات المحلHة؟

 
X األنظمة الفHدرالHة؟. ما£X ا ٢

=Y اتHم الصالحHتقس X
=Y ادئ المعتمدةxلمعاي¥< والم 

 
اعات و¨رضاء مصالح األقلHات؟ ٣ = X ضxط ال¥=

=Y ةHعE ��ªات الHــــع الناجح للصالحEف »ساهم التوزHك . 
  
  

� نماذج ف�درال�ة مختلفة ١
 . توز
ــــع الصالح�ات ��

  
X أي شأن؟ إنها أسئلة جوه�Eة ل®ل دولة Kغض النظر عما إذا zان تنظHم  

=Yمن »ستطيع فعل ماذا؟ من يتخذ القرارات و
 وقاKلة للتغ¥< مع مرور الوقت. ع� س~Hل 

�
الدولة فHدراXo أو وحدوي. إن اإلجاKة ع� هذە األسئلة متعلقة KالسHاق حتما

 فHما يتعلق بتوزEــــع الصالحHات. عندما تتكون الدولة الفHدرالHة من  المثال تلعب عملHة �شوء النظام الفHدراXo د 
�
 مهما

�
ورا

أي "فHدرالHة االلتقاء") zما هو الحال    coming-together federalismوالeات أو دول zانت مستقلة من قxل (ما eطلق علHه  
، فإن الوحدات X ¹ºا وكذلك االتحاد األور�»Sة وسHكEات المتحدة األم�eالوال X

=Y   >¥كثK ¹¥¼ات أHة تمتلك صالحHدون الوطن
مما لو قامت حكومة مرك�Eة KقHادة عملHة إصالح فHدراXo من أجل منح الوحدات دون الوطنHة صالحHات أ¼¥½ (ما eطلق  

  أي "فHدرالHة التماسك") مثل KلجvHا وجنوب أف�EقHا.  holding-together federalismعلHه 
  

المرك�Eة   الحكومة  = صالحHات  ب?< فHه  الذي ال�س  الواضح  الفصل  ال®السHكHة zان  الفHدرالHة  الxحوث  KالÃسxة ألنصار 
 لهذا المنطق eمتلك zل مستوى  

�
والصالحHات الحكومHة دون الوطنHة هو التصور المثاXo لتوزEــــع مجاالت المسؤولHة. تxعا

األ  المستوى  عن  Kمعزل  الت�ف  القدرة ع�   XÄاHهذا  س يªبع  مستقلة.  Kصورة  بها  المvلف  المسؤولHات  وEتحمل  خر 
X   ("الفHدرالHة المزدوجة").   dual fedralismالنموذج من توزEــــع الصالحHات التقلHد األم�XÆE وEوصف عادة Kالـ 

=Y = ل�ن تب?<
مختلفة تتقاطع  التطبيق العم�K Xأن فصل الصالحHات �شvل واضح شxه مستحHل، ألن مجاالت المسؤولHة للمستESات ال

، ل�ن ع� الرغم   XÆEاألم� XoدراHالنظام الف X
=Y اتeسلطة الوال oم إHل المثال التعلH~خضع ع� سe ع� أرض الواقع. هكذا

المالHة   المساعدات  ـ من خالل  التعلHم، حHث تضمن  X مجال 
=Y 

�
 مهما

�
X واشنطن دورا

=Y ةEالمرك� الدولة  تلعب  من ذلك 
= صالحHات الدولة  لتطبيق برامج السHاسات التع X الوالeة المعنHة. يxدو الªشاKك ب?<

=Y مHاسة التعلHـ التأث¥< ع� س لHمHة 
X الفHدرالHة  

=Y فقد جرت العادة .
�
X دول فHدرالHة أخرى مثل ألمانHا أ¼¥½ وضوحا

=Y Xات المستوى المح�Hة وصالحEالمرك�
eعات الحكومة االتحادE = ع� تعاون المستوى  األلمانHة ع� أن تقوم الوالeات بتطبيق ��� >?ESال المستz عتمدe XoالتاËة و

  ("الفHدرالHة المتvاملة").   integrated federalismاألخر. eطلق ع� هذە الحالة 
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� األنظمة الف�درال�ة ٢
 . قوائم الصالح�ات ��

 
X تعتمد النظام الفHدراXo قوائم KصالحHات مخصصة إما للدولة المرك�Eة أو للوالeات. 

tuالدول ال X
=Y >¥ما تضم الدسات 

ً
عادة

تكون    = ح?<  X
=Íف والالمرك�Eة،  الصالحHات  لها كتفESض  المشابهة  والمxادئ  الفHدرالHة   = ب?< الهام  االختالف  veمن  وهنا 

X الدول الفHدرالHة م
=Y اتeات الوالHمكن) إلغائها،  صالحe ال 

�
 (أو عموما

�
X الدستور وËالتاXo من الصعب �س~Hا

=Y نصوص عليها
X تقول Kأن صالحHات الوالeات تÃتج إما عن 

tuة القاعدة الEات أو الالمرك�Hض الصالحESتطبق تف X
tuي ع� الدول ال��

= �سHطة أو أن الدولة المرك�Eة تقوم بÏساطة بتفESض هذە الصالحHات إo ال    وحدات دون الوطنHة. قوان?<
  

X صHغة قوائم صالحHات ـ الوالeات من تدخالت الدولة  
=Y ـ  X

=uات المستوى دون الوطHالتوثيق الدستوري لصالح XÐحe
 . X

tºمها الذاvشؤون ح X
=Y ةEالمرك�  

  
K Xعض  

=Y 
�
= الدول الفHدرالHة المختلفة. بÑنما تكون القوائم مفصلة جدا الxلدان، تكون تxªاين قوائم الصالحHات �شدة ب?<

سخة (مثل الوالeات المتحدة األم�EكHة)   t¥ة المHدرالHالنظم الف X
=Y ل عام القول إنهvمكن �شe .لدان أخرىK X

=Y 
�
مخت�ة جدا

 ما، بÑنما يتم إدراج الصالحHات المختلفة للمستESات السHاسHة �شvل  
�
X الدستور مخت�ة نوعا

=Y اتHتكون قوائم الصالح
X األنظمة الHاف

=Y ل  مفصلvالدسات¥< ال يؤدي �ش X
=Y اتHإال أن مجرد وجود قوائم صالح  .(ل المثال الهندH~ع� س) عة

صالحHة خاضعة   ٢٠٠حتXÐ لتمتع الوالeات Kم�Eد من االستقاللHة. ع� س~Hل المثال eُدرج الدستور الهندي أ¼¥½ من  
مارس الحكومة المرك�Eة ـ فHما يتعلق بهذە ال

ُ
 ع� سHاسة الحكومات لسلطة الوالeات ومع ذلك ت

�
ا  كب¥<

�
صالحHات ـ نفوذا

X أف�EقHا الجنHËSة، فع� الرغم من أن دستور أف�EقHا الجنHËSة eمنح العدeد من الصالحHات  
=Y هKة. األمر مشاHدون الوطن

ات ع�  للمحافظات، �سHطر الحكومة المرك�Eة ع� أغلب الموارد المالHة. هذا يؤدي ع� أرض الواقع إo اعتماد المحافظ
  أموال الحكومة المرك�Eة. 

  
X الدول الفHدرالHة ثالث قوائم مختلفة: 

=Y >¥ما تضم الدسات 
ً
  عادة

  
 . الصالحHات الح�Eة للدولة المرك�Eة ١

 . الصالحHات الح�Eة للوالeات٢

كةÔ التنافسHة٣ t¥ات المشHالصالح . )shared /concurrent competences ( 

  
كةÔ ال t¥ات المشHة تمتلك الصالحHجاد حلول دون وطنeالمرونة الالزمة إل XoدراHة منح النظام الف = تنافسHة Kصورة خاصة م¥<

المثال   المرك�Eة ع� س~Hل  الحكومة   Xdتع المفهوم  الدولة vzل. وفق هذا  KأهمHة ع� مستوى   =dتح X
tuال للمشاÕل، 

ك الصHاغة المفصلة والتطبيق t¥غ¥< أنها ت ، = X مجال سHاXÄ مع?<
=Y ة، مما »سمح    توجيهات عامةHللوحدات دون الوطن

X ُمدرج  
=uم المهHما أن التعلK :ع� ذلك Öًالهندي مثا X

=uم المهHعد نظام التعلeُ  .ــــعE ��ªة عند الHمHمراعاة االختالفات اإلقلK
 للدستور، تقوم الدولة المرك�Eة ب×عطاء توجيهات عامة (ع� س~Hل المثال معاي¥< دن 

�
كةÔ تنافسHة وفقا t¥ة مشHا  كصالحH

ك وضع التفاصHل المحددة للوالeات االتحادeة.  موحدة)، ل�ن t¥ي  
  

  X
=Y جوزe ال 

�
اع. غالxا = X حاالت ال¥=

=Y اHد العلHكون صاحب الe الذي ، XÄاHالمستوى الس 
ً
إضافة إo ذلك eحدد الدستور عادة

  X
=Y .ةEالدولة المرك� = = دون الوطنHة قوان?< Eعات الدول الفHدرالHة أن تÃتهك القوان?< ��ªة الESدأ "أولxغلب مe ةHالحالة األلمان

X حال �شوب خالف حول الصالحHات   االتحادeة ع� 
=Y  اـHألمان X

=Y مكنe ماz .اقHهذا الس X
=Y ات" ع� الجدلeعات الوالE ���

= المستESات السHاسHة ـ أن تتوجه األطراف المعنHة إo المحvمة الدستورEة (أنظر إ o الورقة  أو أeة خالفات أخرى ما ب?<
  )  ٣الموجزة رقم 

  
X قائمة  

=Y حSات لم يتم إدراجها بوضHل الصالحz ث يتمHة. حHقxة متHه صالحHطلق علe ما oد من التطرق إKال 
�
وختاما

  oيتو الذي   XÄاHالس المستوى  لتحدeد   
�
بندا الدسات¥<  أغلب  تتضمن  علHه  وËناء  المتxقHة.  KالصالحHات  الصالحHات 

. هكذا الصالحHة المتxقHة. eض XÄاHات السESأحد المست oإ X�xومستق Xoحا XÄاHل مجال سz صHمن هذا األمر تخص
X الهند  

=Y نماÑب ، X
=uة ع� عاتق المستوى دون الوطHكEات المتحدة األم�eا والوالHا وألمانHال t¥أس X

=Y ةHقxة المتHتقع الصالح
  وكندا و¨سxانHا وجنوب أف�EقHا ع� عاتق الحكومة المرك�Eة. 
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فبÑنما تكون الصالحHات المرك�Eة   األنظمة الفHدرالHة المتxاينة مسارات مختلفة عند التوزEــــع المحدد للصالحHات، تªبع  
الHا محدودة للغاeة، تملك ألمانHا والهند Kالمقارنة قدر أ¼¥¹ من الصالحHات  t¥ة وأسHكEات المتحدة األم�eالوال X

=Y ةEالح�
X ال�ث¥< من الدول الفHدرالHة إo وجود  المرك�Eة الح�Eة. يؤدي �شاKك الصالحHا

=Y ةHاسHات السESورة تعاون المست ت و�=
كةÔ تنافسHة. غ¥< أن ذلك قد يؤدي إo حاالت من الجمود.  t¥ات مشHد من الصالحeالعد 

  
عد العالقات الدولHة والدفاع والسHاسة التجارEة والمالHة والجمارك والبu= التحتHة المتجاوزة للحدود اإلقلHم

ُ
Hة وËعض  ت

 لذلك eمثل التعلHم والثقافة والدeانة  
�
X معظم األنظمة الفHدرالHة صالحHات ح�Eة للحكومة المرك�Eة. خالفا

=Y ائب ال�=
. zما تعد الزراعة والمواد الخام والبÑئة   X

=uة للمستوى دون الوطHكHات ال®السHة الصالحHمHة اإلقلHالتحت =uطة والب وال��
X العدeد من الدول الفHدرا

=Y  X
=Y ات. هناكHــــع الصالحEغة عامة لتوزHست هناك صÚة. ل�ن لHتنافس Ôكة t¥ات مشHة صالحHل

 للمعطHات التارEخHة، األمر الذي يتطلب تطبيق معاي¥< مختلفة. 
�
  zل دولة صالحHات ذات أهمHة خاصة تختلف وفقا

  
  

اع ٣ �  . توز
ــــع السلطة: م6ادئ وآل�ة حل ال�1
  

المxدأ األول خالل توزEــــع الصالحHات هو "الحجة الدeمقراطHة". يهدف توزEــــع الصالحHات ع� المستESات المختلفة ـ  
 ما eُذكر مxدأ التxعHة  

�
، غالxا

�
 لهذا المxدأ ـ إo اتخاذ قرارات و¨جراءات سHاسHة تكون ق�xEة قدر اإلمvان من الشعب. ثانHا

�
وفقا

X سHاق  
=Y (ةHاطHة االحتeالوال)  حال عدم X

=Y َّÖات إHة الصالحEالدولة المرك� oدأ ال تتوxلهذا الم 
�
توزEــــع الصالحHات. وفقا

، الKد من التطرق  
�
) ع� ضمان تحقيق األهداف المعنHة ع� النحو المطلوب. ثالثا Xأو المح�) X

=uقدرة المستوى دون الوط
 لها خفض نفقات عدد كب¥< من

�
الHة، حHث eمكن وفقا الخدمات الحكومHة (ول�ن لÚس zافة الخدمات) من   إo حجة الفعَّ

ال للصالحHات، وذلك عندما يتم تقدeم هذە الخدمات من قxل الوحدات دون الوطنHة. Kالتاe Xoعد   خالل التوزEــــع الفعَّ
الوضع   تقيHم  ع�  قادرة  تكون  المحلHة  المؤسسات  ألن   ،

�
مجدeا  

�
أمرا  X

=uالوط دون  المستوى   oإ الصالحHات  نقل 
X نهاeة المطاف »سمح التوزEــــع  واالحت

=Y .فHالvاهظة التxذلك تفادي التقديرات الخاطئة الK صورة أفضل و�ستطيعK اجاتH
الوطنHة مراعاة  الوحدات دون  ب×مvان  ب×رضاء مصالح األقلHات الواضحة، حHث  المثالHة  الحالة   X

=Y اتHالناجح للصالح
Eعها  ��� X

=Y ةHة والمحلHمHات اإلقلHالخصوص)unity-in-diversity-Argument (عSظل التن X
=Y أي حجة الوحدة. 

 
المتعددة   الدول   X

=Y الخصوص  ـ ع� وجه  المرك�Eة  والحكومة  الوالeات   = ب?< الصالحHات  توزEــــع  »ساهم  أن  الممكن  من 
  
�
= األقلHات واألغلبHات. تÃشب الخالفات العرقHة غالxا اعات القائمة ب?< = عندما تعت¥¹ أقلHة  األعراق والدeانات ـ بªسESة ال¥=

   Grievance Theory مجتمعHة أوعرقHة أو ديHÃة أنها مضطهدة من قxل األغلبHة وتخ�Ý ع� هESتها الثقافHة (ما eطلق علHه
X هذا السHاق نقل الصالحHات ـ مثل التعلHم، الشؤون الديHÃة واالجتماعHة أو إ�شاء 

=Y ة). قد »ساعدHة المظلومEأي نظ�
= األقلHة المتمركزة  قطاع الخدمات المدن اعات القائمة ب?< = X ن�ع فتHل ال¥=

=Y طة ـ X وجهاز ال��
=uة ع� المستوى دون الوطH

 واألغلبHة. 
�
  إقلHمHا

  
اعات.  = X إنهاء ال¥=

=Y الدول المتعددة األعراق X
=Y اتHة والصالحHة مساهمة نقل المسؤولHانvع� إم 

�
وتعد الهند مثاÖً إeجابHا

X عام  هكذا تم ع� س~Hل المثال إنه
=Y الدxلل X

tY X الشمال ال��
=Y و = = الدولة المرك�Eة الهندeة وأقلHة الم¥< اء نزاع دموي ب?<

 لهذە المعاهدة eكون لدى برلمان    ١٩٨٦
�
ورام KصالحHات واسعة. ووفقا = من خالل إبرام معاهدة سالم أقّرت لوالeة م¥<

= متعلقة Kالعدeد من الممارسا ورام الصالحHة الح�Eة ب×صدار قوان?< = ت العرفHة والديHÃة واالجتماعHة. تنص معاهدة م¥<
و Kاطلة. هذا يتضمن ع�   = X تخالف الممارسات العرفHة ألفراد الم¥<

tuة الEالحكومة المرك� = السالم كذلك ع� اعتxار قوان?<
ال والحvم  الصالحHات  ونقل  السالم  إo معاهدة  ينظر  التقلHدي.  والمل�Hة  األعراف  Kقانون  اف  t¥االع المثال  X  س~Hل 

tºذا
و ع� مدى عقود.   = = عليها كعمل ناجح Kصفة عامة، ألنها أنهت مساXâ االنفصال لقxائل الم¥< تب?< t¥الم  

  
X للوحدات  

tºم ذاvه من حxصاحe ات وماHــــع الصارم للصالحEالتوزK ل وأوجه قصور تتعلقÕمشا 
�
= أeضا ل�ن مثال الهند يب?<

 
�
X دلXã اسªنادا

=Y ةEة. �ستطيع الحكومة المرك�Hات   ٣٥٦ للمادة دون الوطنeة حكومة من حكومة الوالeمن الدستور حل أ
ط الوحHد لفعل ذلك هو أن �شهد الحكومة المرك�Eة Kفشل حكومة إحدى الوالeات. لقد   وتوXo صالحHات الوالeات. ال��

X تعا
tuل المثال للتخلص من الحكومات الH~ع� س X

=æالما X
=Y ةHهذە اآلل Xãدل X

=Y ةEرض إرادة  استخدمت الحكومة المرك�
ال للصالحHات ال »�ي   ة KالÃسxة لتوزEــــع فعَّ = طوارئ كهذە KأهمHة كب¥<  لذلك eحd= الدور الذي تلعxه قوان?<

�
. ووفقا Xãدل

Eعات   رة من ��� . eجب أن تكون هناك ع� األقل آلHة تمنح الوالeات المت�=
�
ع� الورق فقط و¨نما ع� أرض الواقع أeضا

Ôحالة الطوارئ المفروضة عليها. الطوارئ إمvانHة الدفاع عن نف X مواجهة تداب¥<
=Y الة   سها Kصورة فعَّ
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 . مالحظات ختام�ة ٤
 

اعات السHاسHة.  = ات المستمرة وال¥= . يتعرض zل نظام لمواجهة التغي¥< Xoل مثاvات �شHــــع الصالحEغة عامة لتوزHال توجد ص
  =  نقاشات سHاسHة حول تغي¥< توزEــــع الصالحHات ب?<

�
 وتكرارا

�
سخة مثل ألمانHا تدور مرارا t¥ة المHدرالHاألنظمة الف X

=Y tuح
X  الحكومة االتحادeة والوالeات. آخر عمل

=Y تEات أج�Hــــع عدة صالحEد فيها توزHا أعHألمان X
=Y ة موسعةHدرالHة إصالح فH

. بÑنما استطاعت ع�  ٢٠٠٦عام 
�
X اتجاە أو آخر حتما

=Y ةHة مستمرة. ال �س¥< هذە العملHة كعملHدرالHالف oجب النظر إe .
 أقوى خ

�
 صالحHات أ¼¥½ ودورا

�
X كندا أن تكسب تدرEجHا

=Y ل المثال المقاطعاتH~ة، جرى  سHالماض 
�
= عاما الل المئة وخمس?<

 . XoدراHات المتحدة الفeنظام الوال X
=Y ةEز دور الحكومة المرك�Eتع�  

  
اعات  = X إنهاء ال¥=

=Y صورة خاصةK 
�
 مجدeا

�
X الهند ـ أن eكون إدخال الالتماثل الدستوري أمرا

=Y ورام = eمكن ـ zما أظهر مثال م¥<
X هذا السHاق تم

=Y الالتماثل X
=uعe .ةHخاصة (ع�  العرق X

tºحقوق استقالل ذاK ات معينة داخل دولة ماeات أو والHتع أقل
حجب هذە الحقوق عن الجماعات أو الوحدات اإلقلHمHة األخرى.  

ُ
س~Hل المثال Kخصوص الممارسات الديHÃة)، بÑنما ت

X الوقت ذاته إo إشvالHات، فقد �شع
=Y أن هذا األمر قد يؤدي oهذا الصدد إ X

=Y اەxªجب االنe  ذلك الفئات =éمقتK ر
= الذي   X حاالت الالتماثل ـ اإلجاKة ع� السؤال عن مدى التمي¥<

=Y ـ خاصة X
=êxÃEالظلم. وK دولة متعددة األعراق X

=Y األخرى
X تعÚش ضمن الوالeة الواحدة

tuات الHمارس ضد األقلe هHطلق علe ما)minorities within minorities    ات داخلHأي "أقل
X الوالeة المعنHة. أقلHات") من 

=Y ةHل حكومة األغلبxق  
  

 eمثل امتالك zل مستوى من المستESات السHاسHة لموارد وقدرات مالHة و¨دارEة zافHة لتوXo صالحHاته Kصورة فعالة  
�
ختاما

 ألي 
�
ال للصالحHات »شvل أساسا أهمHة محورEة KالÃسxة لتوزEــــع الصالحHات. حيÃئذ فقط eمكن الحدeث عن توزEــــع فعَّ

.  نظ XoدراHام ف  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -النهاeة  -
 
  
 



 

 

 

 
 
 


