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أين؟

·الفيدرالية آلية دستورية لتوزيع السلطة بني خمتلف مستويات احلكم،
بحيث تتمتع الوحدات االحتادية بحكم ذايت حقيقي ومضمون دستوري ًا
يف جماالت سياسية معينة ،وتشارك يف السلطة وفق قواعد متفق عليها يف
جماالت سياسية أخرى .وهكذا ،جتمع الفيدرالية بني حكم ذايت جزئي
وحكم مشرتك جزئي (إيالزار .)1987
فيدرالية اهلوية :وسيلة لتحقيق ِ
السلم واالستقرار والتوافق املشرتك يف
·
بلدان تتميز بفروق متمركزة إقليمي ًا يف اهلوية أو ِ
العرق أو الدين أو اللغة.
·فيدرالية الكفاءة :أداة حتسن تقديم اخلدمات ،وتضمن اختاذ القرار عىل
أنسب مستوى ،وتقي من التمركز الزائد للسلطة ،وختلق مزيد ًا من فرص
املشاركة الديمقراطية.
·لئن ساعدت الفيدرالية بعض البلدان يف تسوية نزاعاهتا أو حتسني
حوكمتها ،فإهنا أيض ًا قد تفاقم االختالفات املوجودة ،ما يؤدي أحيان ًا إىل
تعميق النزاعات أو فشل الدولة.
·الفيدرالية شكل معقد من أشكال احلكم وغالب ًا ما تكون شديدة االلتزام
بالقانون ،وهو أمر مكلف ويعيق وضع السياسات وتطبيقها عىل نحو متسق.

·تطبق األنظمة الفيدرالية عادة يف البلدان ذات التنوع الثقايف واألقاليم
الكبرية .وخري مثال عىل البلدان الفيدرالية أو شبه الفيدرالية؛ األرجنتني،
بلجيكا ،الربازيل ،كندا ،املانيا ،اهلند ،ماليزيا ،نيجرييا ،باكستان ،إسبانيا،
جنوب أفريقيا والواليات املتحدة األمريكية.

ما القﻀية؟
الفيدرالية نظام حكم يقوم عىل تقسيم حمدد دستوري ًا للسلطات بني مستويات احلكم املختلفة .وهنالك عاد ًة
مستويان رئيسيان )1( :مستوى وطني أو مركزي أو فيدرايل )2( .مستوى الوالية أو املقاطعة أو اإلقليم .لكن
النظام الفيدرايل يف بعض الدول يفرض توزيع ًا ثالثي ًا للسلطة عرب االعرتاف بالسلطات الدستورية للحكم املحيل
(جنوب أفريقيا) ،أو عرب خلق أشكال معقدة من الفيدرالية املتداخلة إقليمي ًا ولغوي ًا (بلجيكا).
وهكذا ،تسمح الفيدرالية للجامعات املتاميزة املحددة بحدودها اإلقليمية بأن تتمتع بحكم ذايت مضمون يف أمور
معينة ذات أمهية خاصة هلا ،مع البقاء جزء ًا من احتاد فيدرايل أكرب متارس من خالله سلطات مشرتكة يف القضايا
ذات االهتامم املشرتك.
وحتقيق ًا لتلك الغاية ،تتضمن مكونات النظام الفيدرايل ،باإلضافة إىل املؤسسات الترشيعية والتنفيذية (وأحيان ًا
القضائية) عىل كل مستوى من مستويات احلكم ،دستور ًا صارم ًا نسبي ًا يبني توزيع السلطات بني مستويات احلكم
املختلفة ،وهيئة قضائية عليا مسؤولة عن البت يف النزاعات بينها.
هناك سببان رئيسيان للتفكري يف اتباع نظام الفيدرالية:
·فيدرالية اهلوية :مجاعتان قوميتان أو أكثر ،متاميزتان ثقافي ًا أو لغوي ًا أو ديني ًا أو خالف ذلك ،وجتمعهام
قواسم مشرتكة يف املصلحة أو اهلوية تكفي جلعلهام تودان العيش مع ًا يف دولة واحدة ،لكن يفصلهام
أيض ًا متايز يف املصلحة أو اهلوية يكفي جلعلهام تطالبان بحكم ذايت جوهري ضمن تلك الدولة (كندا
وسويرسا).
·فيدرالية الكفاءة :بلد منسجم ثقافي ًا لكنه كبري جغرافي ًا ،ويرغب يف حتسني التمثيل الديمقراطي
واملساءلة بجعل السلطة المركزية ومنح املحليني سيطرة أكرب عىل املوارد والسياسات ،مع املحافظة
عىل الوحدة الوطنية والقدرة عىل الترصف بإتساق يف مسائل السياسة الوطنية (املانيا واألرجنتني).
تسعى الفيدرالية إىل التوفيق بني الرغبة يف الوحدة والتضامن يف قضايا معينة والرغبة يف التنوع واحلكم الذايت يف
قضايا أخرى (الشكل  .)1وبالتايل ،يتوقف سؤال ما إذا كانت الفيدرالية مالئمة لبلد معني (وإذا كانت كذلك ،فام
الشكل الذي جيب أن تتخذه املؤسسات الفيدرالية ،وإىل أي مدى ينبغي تطبيق املبدأ الفيدرايل) ،يتوقف أساس ًا عىل
التوازن بني املصالح أو اهلويات املشرتكة من جانب ،واملصالح أو اهلويات املتباعدة من جانب آخر.
الشكل  :١الفيدرالية بﺈعتبارها وحدة يف التنوع
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 .١دوﻝ منفصلة

 .٢دولة وﺣدوية

 .٣دولة فيدرالية

تنوع وحكم ذاتي دون وحدة وتضامن

وحدة وتضامن دون تنوع أو حكم ذاتي

تنوع وحكم ذاتي ضمن وحدة أو تضامن
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لماذا الفيدرالية؟
(أ) األسباب الموجبة للفيدرالية
تُعترب الفيدرالية ح ً
ال مؤسسي ًا للمشكالت التي ترافق الـحجم والتنوع.
احلجم :ترجع أصول الديمقراطية إىل الدولة-املدينة يف العصور القديمة والقرون الوسطى ،عندما كان املواطنون
قادرين عىل املشاركة مبارشة يف احلياة السياسية .وتارخيي ًا ،ساد اعتقاد بأن الديمقراطية ليست ممكنة إال يف الدول
الصغرية ،حيث تتخذ القرارات عرب نقاشات مبارشة وجه ًا لوجه يف ساحة املدينة .وسمح تطور املؤسسات
التمثيلية بمامرسة الديمقراطية عىل مستوى الدولة القومية ،لكن بقيت مشكلة احلجم ألن لزيادة مساحة الوحدة
السياسية عدد ًا من العواقب .فمع ازدياد البعد اجلغرايف بني احلكومة والناس ،يصعب عىل الناس إيصال أصواهتم،
فتزيد سيطرة النخبة املوجودة يف املركز عىل العملية السياسية ،ويقل احتامل أن يفهم احلكام احتياجات الناس
وتطلعاهتم وأولوياهتم .ويمكن هلذا أن يسفر عن وضع سياسات غري شعبية وغري مالئمة وغري قابلة للتطبيق،
فض ً
ال عن نمو شعور باالغرتاب واإلحباط يؤذي سمعة النظام السيايس برمته .وتساعد الفيدرالية يف حل هذه
ً
املشكلة ،ألهنا تتيح ممارسة صالحيات حقيقية عىل مستوى الوالية أو اإلقليم بغية منح الناس فرصا أكرب يف ممارسة
الرقابة الديمقراطية وصياغة السياسات حسب احتياجاهتم ،مع عدم منح املركز إال تلك الصالحيات التي جتب
معاجلتها مركزي ًا.
التنوع :تتمثل إحدى املنافع الرئيسية للفيدرالية يف أهنا تؤمن إطار ًا لالعرتاف باجلامعات العرقية والدينية واللغوية
وغريها من اجلامعات الثقافية ،بام يعكس رغبتها يف أن حتظى باالعرتاف كشعوب ذات هوية متاميزة ومصالح
خاصة .وتتيح الفيدرالية لتلك اجلامعات ،عرب ضامن احلكم الذايت ،ممارسة حكم ذايت حقيقي من خالل مؤسسات
الوالية أو االقليم أو املقاطعة ،مع املشاركة يف وظائف معينة مع اجلامعات األخرى من خالل املؤسسات الفيدرالية
أو الوطنية .ويمكن للدستور الفيدرايل ،عرب تلبيته للمطالب باحلكم الذايت واالعرتاف ،أن حيمي األقليات ويمنع
النزاع ويزيد رشعية املؤسسات الديمقراطية ويقلل الضغوط من أجل االنفصال.
ولكن ال تغدو الفيدرالية (عىل األقل عىل النحو الذي لطاملا ُفهمت ومورست فيه) مالئمة إال عندما تكون تلك
اجلامعات العرقية أو الدينية أو اللغوية متمركزة يف مناطق جغرافية معينة ،وإال يفضل البحث عن طرق أخرى
للوصول إىل سياسة توافقية (انظر الفصل املتعلق بالبدائل املمكنة للفيدرالية).
الفيدرالية إذن «مالئمة لبعض البلدان ،وليس جلميعها» (أندرسون  .)12 :2008فالبلدان الصغرية واملتجانسة
والقابلة للحياة بوصفها وحدات مستقلة ،ليس لدهيا عموم ًا سوى أسباب قليلة للتفكري بإتباع النظام الفيدرايل.
أما البلد الكبري أو الذي يضم أقليات متميزة متمركزة إقليمي ًا ،فإتباع النظام الفيدرايل فيه هو األرجح.

(ب) 'التجمع معًا' و'البقاء معًا'
تارخيي ًا ،كانت الدول الصغرية التي تواجه عدو ًا مشرتك ًا أو حتديات هتدد وجودها تدخل أحيان ًا يف رابطات أو
احتادات تربطها مع ًا بمعاهدة أو اتفاق تأسييس يتيح هلا تقاسم سلطات ووظائف معينة ،ال سيام الشؤون اخلارجية
والدفاع والتجارة ،دون التضحية باحلكم الذايت يف معظم جوانب السياسات املحلية .ولكن تلك الرابطات أو
االحتادات األوىل كانت يف كثري من النواحي ،أشبه باملنظامت احلكومية الدولية السائدة يف عامل اليوم منها بالبلدان
الفيدرالية احلديثة .وكانت مجعياهتا التأسيسية االحتادية اجتامعات ملندوبني من الدول ،وليست برملانات وطنية
حق ًا .وكانت الواليات املتحدة يف ظل وثائق الكونفيدرالية ( ،)1789-1781يف البداية احتاد ًا فضفاض ًا من هذا
القبيل .ومل تكن للكونغرس قدرة مبارشة عىل فرض الرضائب ،إذ اعتمد عىل حكومات الواليات لتنفيذ قراراته.
ورد ًا عىل تلك النواقص ،أنشأ الدستور األمريكي نوع ًا جديد ًا من الفيدرالية متكنت من صياغة احتاد أكثر متاسك ًا،
ظل حيرتم احلقوق املحفوظة للواليات يف كثري من األمور املحلية .ومل يكن هذا الدستور اجلديد الذي ُسن بإسم
«نحن شعب» وليس «نحن شعوب» اتفاقية بني واليات ذات سيادة ،بل القانون التأسييس أو األسايس لدولة
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فيدرالية جديدة مركبة .ومل تستمد احلكومة الفيدرالية سلطاهتا من الواليات ،بل من الشعب األمريكي برمته.
وبموجب الدستور ،خيضع مواطنو الواليات املتحدة لسلطتني متداخلتني مها احلكومة االحتادية وحكومات
الواليات ،ولكل منهام سلطته الترشيعية املبارشة عىل جماالت حمددة دستوري ًا .وقد أنشأ ذلك النموذج الذي
استمدت منه مجيع األنظمة الفيدرالية الالحقة (عىل نحو مبارش أو غري مبارش).
ومن خالل املوجات املتعاقبة للتحول نحو الديمقراطية  ،انترشت الفيدرالية يف مجيع أرجاء املعمورة يف
الديمقراطيات الناشئة والراسخة ،ويف اختصاصات القانون العريف واملدين ،ويف بلدان حتكمها سلطات تنفيذية
رئاسية أو شبه رئاسية أو برملانية ،ويف كل قارة مأهولة .كام ازداد استخدام الدول هلا يف جعل السلطة المركزية،
لتصبح بذلك أداة للمحافظة عىل البلد الكبري أو املتنوع موحد ًا يف مواجهة الضغوط االستقاللية أو االنفصالية.
ال تستخدم األنظمة الفيدرالية دائمًا مصطلح «فيدرالي» لوصف نفسها ،بل يمكن أن
يدعى المستوى الفيدرالي بالحكومة الوطنية أو المركزية أو حكومة االتحاد .ويط َلق
على الوحدات المكونة باقة من األسماء ،منها واليات (أستراليا وماليزيا ،والواليات
المتحدة) أو مقاطعات (األرجنتين ،كندا ،وجنوب أفريقيا) ،أو أقاليم (بلجيكا ،وإيطاليا)،
أو كانتونات (سويسرا) ،أو جماعات مستقلة (إسبانيا) ،أو أراض (النمسا ،والمانيا) 1.وال
تتوافق هذه الفروق في المصطلحات بالضرورة مع أي نماذج رسمية محددة للفيدرالية
أو مع التوزيع الفعلي للسلطات.

(ج) المزايا المحتملة األخرى للفيدرالية
احلكم الفيدرايل متجذر يف الدستورية والتعددية :تتطلب الفيدرالية اقتسام السلطة بني املؤسسات الوطنية
واملحلية ،بحيث ال يتمتع أي مستوى من مستويات احلكم بسلطة مطلقة .وكي يعمل النظام الفيدرايل جيد ًا جيب
أن يكون دستوري ًا وتعددي ًا ،ألنه يقوم عىل النقاش والتفاوض بني املراكز املتوازنة للسلطة واالعرتاف باألقليات
ضمن إطار عريض من القواعد الدستورية املتفق عليها.
الفيدرالية والديمقراطية
استنادًا إلى بحث أجراه ميخائيل فيليبوف وأولغا شفيتسوفا (« ،)٢٠١١: ٣يستدعي نجاح
الفيدرالية وجود مؤسسات ديمقراطية ونظام قضائي يعمالن جيدًا ،وأحزاب سياسية
وطنية موحدة وحوافز انتخابية مالئمة تخلقها المنافسة السياسية الديمقراطية.
وتشير النتيجة األساسية للبحوث ذات الصلة ،إلى أن الفيدرالية ال يمكن أن تغدو
شك ً
ال من أشكال الحكم المستقر والفعال إال في ديمقراطيات راسخة والعكس
صحيح .فالفيدرالية في سياق غير ديمقراطي ليست في نهاية المطاف سوى شكل
غير مستقر ،يسير منطقيًا إما نحو التفكك اإلقليمي أو نحو أن يصبح مجرد شكلية
دستورية».

توسيع قاعدة تقاسم السلطة :تسمح الفيدرالية جلامعات سياسية تعترب أقليات ،عىل املستوى الفيدرايل أو الوطني،
بأن تتوىل السلطة عىل مستوى الوالية أو املقاطعة .ويمكن هلذا أن يعطي أثر ًا نافع ًا يف تعزيز اإلرشاك السيايس
وتوازن السلطة يف بلدان يسيطر فيها حزب واحد .ففي جنوب أفريقيا ،عىل سبيل املثال ،فاز حزب املؤمتر الوطني
األفريقي بأغلبيات كبرية يف كل انتخاب وطني منذ االنتقال إىل الديمقراطية يف تسعينيات القرن العرشين ،لكن
«التحالف الديمقراطي» املعارض متتع بالسلطة يف مقاطعة كيب الغربية .كام تؤمن القاعدة األوسع لتويل السلطة
عىل املستويات املحلية فرص ًا أكرب للنساء واألقليات العرقية والفقراء ،وغريهم من الفئات السكانية التي لطاملا كان
متثيلها قلي ً
ال يف االنتخاب إىل مناصب حكومية.

 1سنستخدم يف هذا الكراسة مصطلحي «وحدة مكونة» و»وحدة حملية» ليشريا عامة إىل تلك الكيانات .ويدعي بعض تلك الكيانات أن له هوية قومية مميزة ،أو وضع ًا قومي ًا
معرتف ًا به ،وال ينبغي أن يفهم من مصطلح «حميل» عىل أنه يتضمن إنكار ًا ألي من تلك االدعاءات أو االعرتافات.
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تعزيز املقاربات االبتكارية والعملية لوضع السياسات :تتعزز الفيدرالية بالسامح للوحدات املحلية بأن تضع
سياساهتا اخلاصة تلبية إلحتياجاهتا ،االبتكار والتجريب يف صناعة السياسات ،ما يتيح للواليات أو األقاليم رسم
سياسات ابتكارية ال تصلح عىل املستوى الوطني .ففي عام  2006مثالً ،متكنت والية ماساشوستس األمريكية
من إنشاء نظام شبه عام للتأمني الصحي وسع كثري ًا قدرة ذوي الدخل املنخفض عىل احلصول عىل رعاية طبية،
عىل الرغم من غياب مثل هذا التدبري عىل املستوى الوطني.
ختفيض األعباء عىل السلطات املركزية :حترر الفيدرالية احلكومة املركزية من االضطرار إىل معاجلة كثري من العمل
اإلداري املحيل وتقديم اخلدمات ،ما يسمح هلا بالرتكيز عىل التحديات اإلسرتاتيجية واألولويات الوطنية.
تقاسم املوارد جغرافي ًا :تضمن الفيدرالية توزيع املوارد العامة بصورة أوسع بتقاسم اإليرادات ،وغري ذلك من
أشكال الرتتيبات املالية التي تكفل حصول مجيع مناطق البالد عىل حصة متفق عليها من املوارد .ويفيد ذلك،
عندما تكون احلكومة املركزية قد ركزت املوارد يف املايض عىل العاصمة.
تطوير القدرات واملسؤولية الديمقراطية :تقدم مؤسسات الواليات أو املقاطعات أو األقاليم أرضية تدريبية مفيدة
للمواطنني واملندوبني واملوظفني احلكوميني .فعندما يكون البلد مركزي ًا ،جتري السياسة يف العاصمة ،وال يكون
ألولئك البعيدين جد ًا عن العاصمة سوى فرص قليلة للمشاركة ،بإستثناء االنتخابات واالستفتاءات ،أما إذا كان
البلد فيدرالي ًا ،حيظى عدد أكرب بكثري من الناس بفرصة املشاركة يف احلياة العامة.

(د) المساوئ المحتملة للفيدرالية
تكرار العمل واالفتقار إىل االتساق :تؤدي الفيدرالية إىل تكرار الوظائف احلكومية ورسم سياسات متداخلة أو
متناقضة عىل خمتلف مستويات احلكم .وعىل الرغم من أن الدساتري حتاول غالب ًا أن حتدد مستوى احلكومة الذي له
األولوية يف كل جمال من جماالت السياسات ،تتجاوز سياسات عديدة احلدود الوظيفية أو تؤثر يف سياسات أخرى
بطرق ال يمكن التنبؤ هبا وغري مرغوبة فيها .ونتيج ًة لذلك ،يمكن عرقلة مسؤولية كل مستوى من مستويات
احلكم فيام يتعلق بنتائج السياسات وتقديم اخلدمات جراء أعامل مستويات أخرى أو بسبب عدم قيامها بأعامهلا.
وهكذا ،تص ُعب عىل املواطن معرفة أين تقع املسؤولية من أجل مساءلة املوظفني احلكوميني.
زيادة النفقات التشغيلية :إن وجود مستويات متعددة للحكم أمر مكلف ألن وجود مزيد من املؤسسات العامة
يعني مزيد ًا من نفقات املكاتب واملوظفني والرواتب والعالوات ،وتلبية تلك النفقات تلقي أعباء ثقيلة عىل اخلزينة
يف البلدان األقل نمو ًا اقتصادي ًا.
زيادة التناقضات بني املناطق يف الثروة واملوارد والنتائج :ما مل تكن هناك آلية فعالة لتقاسم اإليرادات (ما يتطلب أن
تدعم الواليات أو األقاليم األغنى الواليات أو األقاليم األفقر) ،تزيد الفيدرالية التفاوت بني الوحدات املحلية
نتيجة اختالف مواردها الطبيعية أو غريها من اإليرادات أو مستويات التطور .كام حتدث الفيدرالية تباين ًا متسع ًا يف
النتائج من حيث تقديم اخلدمات العامة ونوعيتها.
التنافس االقتصادي الضار بني الوحدات املحلية :إذا كانت وحدة التنظيم االجتامعي واالقتصادي أصغر من
وحدة التجارة احلرة وحركة رأس املال (مثال :إذا كانت الوحدات املحلية هي التي تقرر ظروف العمل واألنظمة
البيئية) ،فقد ينجم عن ذلك «سباق نحو القاع» ،ألن الوحدات الفرعية تتنافس إلجتذاب رأس املال بتخفيض
األجور والتكاليف ،ما يقوض التضامن ،وجيعل اتباع سياسات تقدمية اقتصادي ًا أصعب.
تنامي نفوذ القضاء :يزيد التوزيع الدستوري الصارم للصالحيات بني مستويات احلكم الدور السيايس للسلطة
القضائية ،ألن املنازعات بني اختصاصات املؤسسات الوطنية واملحلية حتل يف املحاكم ال يف السلطات الترشيعية
املنتخبة .ولذلك ،من األمهية يف البلدان الديمقراطية ،ال سيام الفيدرالية منها ،املحافظة عىل توازن دقيق بني
استقالل السلطة القضائية وحيادها من جهة ،واستجابتها وشموليتها من جهة أخرى.
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إمكانية إقصاء األقليات :لئن كانت الفيدرالية تؤمن فرص ًا للحكم الذايت لألقليات الثقافية واالعرتاف هبا ،فإهنا
تعرضها أيض ًا ضمن الوحدات املكونة للتمييز والظلم ،السيام إذا كانت الواليات/املقاطعات/األقاليم قائمة عىل
أسس عرقية أو لغوية أو ثقافية أو دينية ،لكنها تضم أقليات تنتمي إىل مجاعات خمتلفة .ومن جهة أخرى ،حتمي
احلكومة املركزية القوية تلك األقليات املرتكزة حملي ًا ،وتضمن محاية القانون هلا.
تعزيز النخب املحلية التي تيسء استخدام السلطة :يمكن أن تيسء احلكومات املحلية استخدام السلطة لتحقيق
مكاسب خاصة عىل حساب الصالح العام .ومن الصعب دائ ًام استئصال الفساد ،ال سيام عىل مستوى الواليات
أو املقاطعات أو األقاليم ،حيث يكون متجذر ًا يف شبكات حملية وحيدث بعيد ًا عن أعني سلطات مكافحة الفساد
الوطنية .ويف بلدان يعتمد فيها ناخبون كثريون اقتصادي ًا أو اجتامعي ًا عىل نخب حملية (نتيجة حتكم تلك النخب مث ً
ال
بإمكانية احلصول عىل عمل أو أرض أو غريها من السلع) ،يتمثل التحدي األكرب يف ضامن أن احلكم الالمركزي
هو ديمقراطية المركزية ،وليس حكم أقلية المركزي أو دكتاتورية المركزية.
حكومة قارصة نتيجة نقص القدرات :قد تكون احلكومات املحلية عاجزة جراء نقص املوارد البرشية واملالية
الالزمة ألداء وظائفها .وجيب أن يتنبه واضعو الدستور إىل خطر إثقال كاهل املؤسسات احلاكمة الضعيفة واملنشأة
حديث ًا بمطالب ال تستطيع حتقيقها ،درء ًا خليبات األمل وانعدام الثقة واالستياء.
عدم االستقرار والتهديدات للديمقراطية :يمكن أن يكون لتعدد مراكز السلطة يف الفيدرالية أثر مزعزع لالستقرار
خيلق ،يف غياب ديمقراطية راسخة ،خماطر نزاع إضافية .ففي حني تلبي الفيدرالية املطالب باحلصول عىل حكم
ُلب تلك
ذايت وتقلل بذلك من الرغبة يف االنفصال ،فإهنا تؤمن أيض ًا منصة مؤسسية للمطالب االنفصالية .وإذا مل ت َ
املطالب عرب املزيد من نقل السلطات ،فيمكن أن تفيض إىل حدوث انفصال مزعزع لالستقرار ،وربام عنيف ،أو إىل
اختاذ تدابري غري ديمقراطية بغية التغلب عىل النزعة االنفصالية.
نقطة تأمل :بالنظر إىل مزايا الفيدرالية ومساوئها ،كيف يساعد الدستور الفيدرايل يف تعظيم املزايا وتقليل
املساوئ؟

توزيع السلطات
لتناول جوهر الفيدرالية (عوض ًا عن شكلها) ،من الرضوري أن نلقي نظر ًة عىل طريقة تفويض خمتلف مستويات
احلكم بسلطات معينة وممارستها هلا.

(أ) توزيع السلطات التشريعية
قوائم االختصاصات الترشيعية :يوزع الدستور الفيدرايل يف معظم األنظمة الفيدرالية الصالحيات بني
املؤسسات الفيدرالية من جهة ،والوحدات املكونة للفيدرالية من جهة أخرى ،استناد ًا إىل قائمة أو أكثر من قوائم
االختصاصات الترشيعية التي حيددها (إما يف متن نصه أو يف جداول يف هناية النص).
وتوجد يف بعض البلدان كاألرجنتني وأسرتاليا وباكستان (منذ التعديل الثامن عرش) والواليات املتحدة قائمة
واحدة فقط ت ِ
ُعدد املجاالت السياسية التي تتمتع املؤسسات الفيدرالية بسلطة عليها .ويبقى كل ما ليس ممنوح ًا
رصاحة للسلطات الفيدرالية يف تلك القائمة ،من حيث املبدأ ،حكر ًا عىل الوحدات املكونة.
أما يف بلدان أخرى مثل كندا ،فهنالك قائمتان :قائمة بالصالحيات املنوطة حتديد ًا باملقاطعات ،وأخرى
بالصالحيات املمنوحة رصاح ًة للسلطة الفيدرالية .وكل ما تبقى من صالحيات فيكون من اختصاص السلطة
الفيدرالية ،أي تعترب كل األمور فيدرالية من حيث املبدأ ،سواء ظهرت عىل القائمة الفيدرالية أم ال ،إال إذا نُص
رصاحة عىل أهنا من صالحية املقاطعات.
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قد تكون هناك أيض ًا قائمة بالصالحيات املشرتكة ،كام هو احلال يف اهلند ونيجرييا وجنوب أفريقيا ،وفيها يمكن
لكل من السلطة الفيدرالية وسلطات الواليات/األقاليم أن ترشع بشأهنا .ويف حالة التضارب بني الترشيعني،
فالعرف املعتاد هو أن يغلب الترشيع الفيدرايل عىل ترشيع الوالية/اإلقليم:
·توجد يف جنوب أفريقيا قائمتان :تعدد األوىل (اجلدول  )4الصالحيات احلرصية للسلطات اإلقليمية،
فيام تذكر الثانية (اجلدول  )5الصالحيات املشرتكة بني السلطات الوطنية واإلقليمية.
·توجد يف اهلند ثالث قوائم :قائمة لالحتاد (القائمة  1من اجلدول  )7تذكر الصالحيات احلرصية
للسلطة الترشيعية املركزية ،وقائمة الواليات (القائمة  )2وتشري إىل الصالحيات احلرصية للسلطات
الترشيعية للواليات ،والقائمة املشرتكة (القائمة  )3التي تورد جماالت السلطة املشرتكة.
بشكل عام ،يمثل تعداد الصالحيات املشرتكة نموذج ًا من الفيدرالية أكثر اندماج ًا ومرونة .وهو يسمح بإجياد
تنوع براغاميت يف التوزيع الفعيل للوظائف والصالحيات بني مستويات احلكم املختلفة ،ألن احلكومة الفيدرالية أو
املركزية يمكن أن ترشع ملجال معني من السياسة دون أن حترم السلطة ،عىل مستوى الوالية أو اإلقليم ،من حقها
يف الترشيع يف ذلك املجال إىل املدى الذي يكون من العميل واملالئم أن ترشع فيه.
السيادة :إذا نص الدستور عىل صالحيات مشرتكة ،فيجب أيض ًا لتفادي التنازع أن حيدد أي مستوى من احلكم
له السيادة يف حال حدث أي تضارب أو تنازع بينهام .فإذا كانت السيادة للمستوى الوطني أو الفيدرايل (املانيا
واهلند) ،يغدو جمال السلطة الترشيعية املشرتكة هو أساس ًا ذاك الذي ختتاره السلطة الترشيعية الفيدرالية من خالل
عدم تدخلها بأن ترتكه للواليات .ويمكن للمستوى الفيدرايل أن يتدخل يف أي وقت لفرض إرادته عىل األمور
املشرتكة .ومن جهة أخرى ،إذا كانت السيادة ملستوى الواليات أو املقاطعات أو األقاليم (وهو أمر نادر ،لكنه
وجد مث ً
ال يف دستور العراق لعام  ،)2005فعندها تكون السلطة املشرتكة هي تلك التي ختتار السلطات الترشيعية
املحلية أن ترتكها للسلطة الترشيعية الفيدرالية أو الوطنية .ويمكن يف أي وقت أن تسرتد األوىل السلطة من املركز،
وأن تفرض سلطتها الترشيعية عىل مسألة مشرتكة.
الصالحيات املتبقية :بام أنه ال يمكن النص عىل كل جمال من جماالت السياسات ،حيدد الدستور أيض ًا اجلهة
املسؤولة عن الصالحيات املتبقية أو غري املحددة .ففيام يدعى بفيدراليات «التجمع مع ًا» ،تكون تلك الصالحيات
عادة بيد الواليات أو األقاليم املكونة (كالواليات املتحدة) ،يف حني يناط هبا يف فيدراليات «البقاء مع ًا» للمستوى
الوطني أو الفيدرايل عامة (اهلند) (أندرسون .)26 :2008
نقل الصالحيات الترشيعية :إن قوائم الصالحيات ثابتة حتى لو نص الدستور عىل وجود قوائم مشرتكة .ولتجسيد
احتياجات املجتمعات املتغرية والظروف السياسية املتقلبة ،ينص بعض األنظمة الفيدرالية عىل نقل الصالحيات
بصورة حمدودة بني مستويات احلكم بوسائل قانونية .ويقدم الدستور اهلندي عدة أمثلة عىل أحكام من هذا القبيل:
·جيوز ألي واليتني أو أكثر أن ُتنح ،بموجب قرارات تصدر عن سلطاهتام الترشيعية ،صالحيات
مدرجة عىل قائمة الواليات إىل الربملان املركزي ،ليصبح بذلك خموالً دائ ًام أن ينظم تلك املسألة
اخلاصة بالواليتني بواسطة ترشيعات وطنية (املادة .)252
·جيوز أن ُيصدر املجلس األعىل من الربملان (تنتخبه مبارش ًة السلطات الترشيعية للواليات) قرار ًا
بأغلبية الثلثني خيول الربملان بأن يرشع يف األمور املدرجة عىل قائمة الواليات ليوسع بذلك ،دون
حدود تقريب ًا ،نطاق السلطة الترشيعية املركزية ،ولكن هذا القرار يبقى ساري املفعول سنة واحدة
فقط (ومع ذلك يمكن جتديده عىل نحو غري حمدد) .وتبطل القوانني التي تُسن بموجب هذا البند بعد
ستة أشهر من هناية الفرتة التي يكون القرار فيها نافذ ًا (املادة .)249
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(ب) توزيع السلطات التنفيذية
من املعتاد أن يعكس توزيع الصالحيات التنفيذية توزيع الصالحيات الترشيعية ،بحيث تكون السلطة التنفيذية
الفيدرالية مسؤولة عن إدارة الربامج وتنفيذ القوانني التي تسنها السلطة الترشيعية الفيدرالية ،بينام تكون السلطات
التنفيذية املحلية مسؤولة عن إدارة وتنفيذ القوانني التي تسنها السلطات الترشيعية املحلية.
لكن الصالحيات التنفيذية الفيدرالية يف بعض الدول (املانيا) أضيق من الصالحيات الترشيعية الفيدرالية ،بحيث
تكون السلطات التنفيذية عىل مستوى الوالية/اإلقليم مسؤولة عن تطبيق القوانني الفيدرالية وتنفيذها يف بعض
املجاالت السياسية .وإذا جرت ادارة هذا الرتتيب بشكل جيد ،فيمكن أن يؤمن الوحدة يف األطر الترشيعية ،مع
السامح للواليات بحرية الترصف فيام خيص أولويات تطبيق القوانني.

(ج) أي صالحيات يجب أن تمارس ،وعلى أي مستوى؟
يف مجيع احلاالت تقريب ًا ،تتمتع السلطات الفيدرالية بمسؤولية حرصية عن أمور مثل الدفاع والسياسة اخلارجية
واملواطنة واهلجرة وقضايا االقتصاد الكيل (كالعملة والتجارة اخلارجية) .وفيام عدا ذلك ،يتفاوت مستوى توزيع
الصالحيات بني مستويات احلكم املختلفة كثري ًا (الشكل  .)2ويسود اجتاه عام يف أحدث الدساتري الفيدرالية نحو
منح املستوى الفيدرايل مزيد ًا من السلطات بام يتامشى مع منح دور أكرب للحكومة يف املجتمعات احلديثة (إيرفنغ
 .)68 :2008ولكن يغلب يف بعض فيدراليات «البقاء مع ًا» اجتاه معاكس واضح ،ألن املناطق املتباعدة سعت
لتوسيع سلطاهتا عىل حساب السلطات الفيدرالية أو الوطنية (بلجيكا وإسبانيا) .وعملي ًا ،يتوقف الكثري عىل
درجة وشدة الطلب عىل الصالحيات الالمركزية وعىل القوى التفاوضية لكل طرف.
وبعيد ًا عن الرصاع من أجل السلطة واملوارد ،جيب استخدام بعض املعايري لتقييم إذا ما كان التوزيع الدستوري
للسلطات بني مستويات احلكم املختلفة مقبوالً وعملي ًا أم ال .ويعترب تفريع السلطات ( )Subsidiarityمبد ًأ
توجيهي ًا نحو إجياد توازن جيد ،وقد أصبح مقبوالً عىل نطاق واسع وإن مل يكن عاملي ًا .وهو يقيض «بعدم تدخل
مجاعة يف موقع أعىل يف احلياة الداخلية جلامعة يف موقع أدنى لئال حترمها من وظائفها ،واألحرى أن تدعمها عند
احلاجة وتساعدها يف تنسيق أعامهلا مع أعامل بقية املجتمع ،واضعة نصب عينيها املصلحة العامة دائ ًام».
وبعبارة أخرى ،يقوم هذا املبدأ عىل رضورة وجود الصالحيات يف يدي هيئات عىل مستوى الواليات أو املقاطعات
أو األقاليم ،بحيث تكون حرة يف الترصف عىل نحو مستقل .ولكن اإلذعان ببساطة لكل مطلب باحلكم الذايت
لن يفيض بالرضورة إىل حكم جيد أو نتائج مستدامة .فلتفادي عدم االستقرار االقتصادي عىل سبيل املثال ،قد
حتتاج احلكومة الفيدرالية إىل االحتفاظ بمسؤوليات إنفاق معينة تؤثر يف الطلب اإلمجايل أو تتذبذب مع الدورة
االقتصادية ،مثل إعانات البطالة .وهناك أيض ًا أوضاع يكون فيها استخدام صالحية ما من جانب والية أو إقليم
أو مقاطعة ضار ًا لغريها أو جمحف ًا بحقه بشكل كبري (مث ً
ال يف جماالت محاية البيئة أو اإلدارة املائية بني الواليات)،
باإلضافة إىل أوضاع يكون من املفيد فيها توسيع التعاون أبعد من احلدود الداخلية من أجل حتقيق أهداف مشرتكة
(يف التمويل املشرتك للطرق الرئيسية وصيانتها وغري ذلك من مشاريع البنية التحتية) .وباملثل ،يمكن أن يمثل
توقع الناس بأن تؤمن الدولة حد ًا أدنى من اخلدمات العامة ،كالصحة والتعليم ،دعوة مربرة لتنظيم تلك اخلدمات
عىل املستوى الوطني .ويف هذه احلاالت وحاالت شبيهة ،يمكن أن يربر مبدأ التفريع منح الصالحيات للمستوى
الفيدرايل.
وإلنتقاء تلك اخليارات بحكمة ،ينبغي التفكري بدرجة احلكم الذايت التي تسعى إليها الوحدات املحلية وأنواعها،
وفهم األسباب التي تدفعها إىل ذلك .فعندما تكون الفيدرالية مث ً
ال استجابة لتنوع ثقايف ،عادة ما يكون هناك
مطالب ملعاجلة قضايا التعليم وقوانني اللغة والبث اإلذاعي والتلفزيوين ومسائل السياسة الثقافية من جانب
الواليات أو املقاطعات األقاليم ،يف حني قد يكون هناك استعداد عام للسامح جلوانب السياسة االقتصادية واملالية
وسياسات الرفاه االجتامعي بأن تغدو مركزية .وبالعكس ،إذا نشأت الفيدرالية يف جمتمع متجانس ثقافي ًا من
الرغبة يف التحكم بتوزيع املوارد بصورة أكرب حملي ًا ،فعىل األرجح ستكون تلك املطالب معكوسة.

8

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات | الكراسات األساسية لبناء الدستور

الشكل  .2توزيع السلطات يف بلدان فيدرالية (أو شبه فيدرالية)
أستراليا

كندا

ماليزيا

نيجيريا

باكستان

جنوب أفريقيا

اإلدارة العـامـة
الشؤون الخارجية

فيدرالي

فيدرالي

فيدرالي

فيدرالي

فيدرالي

مركزي

الدفاع

فيدرالي

فيدرالي

فيدرالي

فيدرالي

فيدرالي

مركزي

الشرطة

مشترك

مشترك

فيدرالي

فيدرالي

وحدات

مركزي

اإلطفاء واإلنقاذ

وحدات

وحدات

فيدرالي

مشترك

وحدات

وحدات

العدالة الجنائية

مشترك

وحدات

فيدرالي

مشترك

وحدات

مركزي

العدالة المدنية

مشترك

مشترك

فيدرالي

وحدات

وحدات

مركزي

االنتخابات

مشترك

مشترك

فيدرالي

مشترك

فيدرالي

مركزي

التعليم
ابتدائي

وحدات

وحدات

فيدرالي

وحدات

وحدات

مشترك

ثانوي

وحدات

وحدات

فيدرالي

مشترك

وحدات

مشترك

مهني

مشترك

وحدات

فيدرالي

وحدات

وحدات

مركزي

جامعات

مشترك

وحدات

فيدرالي

مشترك

وحدات

مركزي

مكتبات ومتاحف

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

وحدات

مشترك

الصحة والرعاية
رعاية األسرة

وحدات

وحدات

فيدرالي

غير محدد

غير محدد

مركزي

الضمان االجتماعي

فيدرالي

وحدات

فيدرالي

غير محدد

وحدات

مركزي

الرعاية األولية

مشترك

وحدات

فيدرالي

وحدات

وحدات

مشترك

المستشفيات

وحدات

مشترك

فيدرالي

مشترك

وحدات

مشترك

الصحة العامة

مشترك

مشترك

فيدرالي

وحدات

مشترك

مشترك

النقل والبنية التحتية والمرافق
الطرق الرئيسية

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

وحدات

مشترك

الطرق الحضرية

وحدات

وحدات

وحدات

مشترك

وحدات

وحدات

المرافئ

وحدات

فيدرالي

فيدرالي

فيدرالي

فيدرالي

مركزي

المطارات

فيدرالي

فيدرالي

فيدرالي

فيدرالي

فيدرالي

مركزي

الكهرباء

وحدات

وحدات

وحدات

فيدرالي

مشترك

وحدات

البيئة والصرف الصحي
السكن

وحدات

وحدات

مشترك

مشترك

وحدات

مشترك

تخطيط المدن

وحدات

وحدات

مشترك

وحدات

وحدات

وحدات

المياه والصرف
الصحي

وحدات

وحدات

فيدرالي

وحدات

وحدات

وحدات

الحماية البيئية

مشترك

مشترك

فيدرالي

وحدات

مشترك

مشترك

حماية المستهلك

مشترك

مشترك

غير محدد

مشترك

وحدات

مركزي

االقتصاد
الزراعة والغابات
وصيد األسماك

مشترك

مشترك

مشترك

فيدرالي

وحدات

مركزي

التجارة والصناعة

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

مركزي

السياحة

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

المصدر :منتدى حكومات الكومنولث المحلية.2014 ،
مالحظاتُ .1 :يشير هذا الجدول إلى مستويات الحكم التي يتم فيها أساسًا تنفيذ السياسات .ويمكن أن يختلف ذلك عن توزيع
الصالحيات التشريعية .2 .إن منح صالحية ما إلى الواليات/األقاليم ال يستبعد بالضرورة توسيع الالمركزية بالنسبة للسلطات المحلية.
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(د) اآلثار االجتماعية واالقتصادية لتوزيع السلطات
تتباين الدساتري من حيث مدى إضفائها رسمي ًا لطابع املركزية عىل الصالحيات املتعلقة باالقتصاد واخلدمات
العامة وبرامج الضامن االجتامعي:
·ال ينص الدستور األمريكي عىل منح املستوى الفيدرايل صالحية أمور من قبيل الضامن االجتامعي أو إعانة
الفقراء أو قانون التشغيل أو الرعاية الصحية أو التعليم العام أو النقل أو السياسة البيئية ،بل هي مجيع ًا
من اختصاص الواليات .فإذا حدث وشاركت حكومة الواليات املتحدة يف هذه احلقول ،فإهنا تفعل
ذلك عادة من خالل التطبيق املرن لسلطتها يف «تنظيم التجارة بني الواليات» أو من خالل حتويالت مالية
مرشوطة إىل الواليات .وهذا ترتيب غري مالئم وغري كفوء ،وجيعل من الصعب تبني سياسات وطنية أو
ضامن نتائج متامثلة .عالوة عىل ذلك ،عىل الرغم من أن املحاكم أفسحت عموم ًا للحكومة الفيدرالية جماالً
واسع ًا للترصف هبذه الطريقة ،فقد أسفر ذلك عن اعرتاض عىل بعض السياسات والربامج يف املحاكم.
·عىل العكس من ذلكُ ،عدل دستور أسرتاليا عام  1946ليمنح الربملان الفيدرايل سلطة سن القوانني فيام
خيص معاشات العجزة واملسنني ،وإعانات األمومة واألرامل واألطفال والبطالة واألدوية واألمراض
واالستشفاء ،واخلدمات الطبية واألسنان ،...وإعانات الطالب واألرسة (املادة  ،51الفقرتان 23
و 23أ) .وهذا يعني ،أنه ال توجد عقبات دستورية أمام وضع سياسات وطنية تقدمية يف هذه املجاالت.
·بام أن الدساتري ،إضافة إىل أهنا حتدد القواعد القانونية ،وثائق سياسية تشري إىل الغاية ،وتعرب عن
اهلوية ،فإن اإلقرار الرصيح بأن احلكومة الفيدرالية مسؤولة عن اخلدمات العامة وسياسات الضامن
االجتامعي والرفاه العام يعزز السبب السيايس ملامرسة صالحيات فيدرالية واسعة يف تلك املجاالت
السياسية من أجل رفع املعايري الوطنية.

(هـ) التطور والقدرة على التكيف
ال يستطيع واضعو الدساتري دائ ًام أن حيددوا أو يتنبؤوا بنجاح كيف سيتطور توزيع الصالحيات مع الوقت.
فعىل سبيل املثال ،كانت النية يف كندا أن تغدو دولة فيدرالية مركزية ُتارس فيها مجيع الصالحيات عىل املستوى
الفيدرايل ما عدا صالحيات قليلة تُفرد خصيص ًا للمقاطعات ،كام كانت النية أن تصبح الواليات املتحدة دولة
فيدرالية المركزية يكون احلجم األكرب من الصالحيات فيها بيد الواليات .لكن تارخيي هذين البلدين ابتعدا
عن نوايا واضعي الدستور األوائل ،إذ بمرور الوقت أصبحت الواليات املتحدة أكثر مركزية ،فيام باتت كندا
أقل مركزية .ويعود هذا التغري يف جزء منه إىل قرارات قضائية ،وأيض ًا إىل اعتبارات ظرفية من قبيل أن الواليات
املتحدة ،عىل عكس كندا ،شهدت حرب ًا أهلية حول مسألة االنفصال وغدت قوة عسكرية عظمى ،وأن كندا ،عىل
عكس الواليات املتحدة ،تضم أقلية لغوية ثقافية كبرية متمركزة إقليمي ًا.
ويمكن أيض ًا أن يؤثر نظام األحزاب السياسية – من حيث عددها وقوهتا النسبية واستقطاهبا األيديولوجي
وتنظيمها الداخيل – يف تطوير الالمركزية الواسعة بطرق يصعب عىل واضعي الدستور حتديدها أو التنبؤ هبا.
وإذا كان تنظيم األحزاب وقيادهتا جيريان عىل مستوى وطني/فيدرايل ،بحيث تترصف األحزاب عىل مستوى
اإلقليم/الوالية/املقاطعة بإعتبارها مكاتب فرعية للحزب الوطني ،وإذا كانت املجموعة نفسها من األحزاب
تتنافس انتخابي ًا يف أجزاء خمتلفة من البالد ،يمكن أن تغدو األحزاب بمثابة قنوات مهمة للوحدة وجتميع املصالح
وتنسيق السياسات .أما إذا كان تنظيم األحزاب رخو ًا وهييمن عليها قادة حمليون أو إذا كانت القوة االنتخابية
لألحزاب املختلفة تتباين تباين ًا واسع ًا بني أجزاء البلد املختلفة ،فإن أولئك الذين يمسكون بالسلطة عىل املستوى
املحيل قد يسعون إىل استخدام سلطاهتم لتقييد احلكومة الوطنية أو التضاد معها أو إحباطها ،أو ببساطة اتباع مسار
خمتلف عنها .وهكذا ،يمكن أن يكون للمؤسسات الوطنية ضمن البنى املؤسسية ذاهتا مقاربات دنيا أو قصوى
نحو استخدام سلطاهتا ،وأن يكون هلا عالقات تعاونية أو تنازعات مع احلكومة الوطنية أو الفيدرالية تبع ًا للرتكيب
احلزيب لألغلبيات عىل كل مستوى.
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وقد يبدو هذا مثبط ًا ألنه ال يمكن ألي اتفاق دستوري أن يكون مربم ًا ،لكنه يعني أيض ًا أنه بمقدور )1( :األنظمة
الفيدرالية أن تلبي االحتياجات املتغرية؛ ( )2أولئك الذين ال حيصلون عىل كل يشء يريدونه من أحكام الالمركزية
يف الدستور يف البداية بإمكاهنم السعي لتحقيق أهدافهم من خالل الدستور كام ُيطبق ويقيض يف املستقبل .وبعبارة
أخرى ،يؤمن الدستور الفيدرايل أساس ًا مضمون ًا للتفاوض عىل السلطات بني املؤسسات بمرور الوقت.
الفيدرالية التنافسية مقابل التعاونية :جيري التمييز أحيان ًا بني األنامط التنافسية والتعاونية من الفيدرالية .ففي
األنظمة التنافسية ،تعترب املؤسسات الوطنية واملحلية نفسها بأهنا متاميزة أساسي ًا ،ومتداخلة يف االختصاص
املكاين ،لكنها تشغل مساحات قانونية منفصلة :من حيث املبدأ ،تنشغل كل مؤسسة بأمورها اخلاصة وتتجاهل
غريها .أما يف األنظمة التعاونية ،فتلك املؤسسات تعترب نفسها رشيكة يف احلكم ،وتتقاسم السلطات من أجل
املصلحة العامة :تشارك الواليات أو األقاليم مشاركة شاملة يف صياغة السياسات االحتادية من جهة ،بينام تعتمد
احلكومة االحتادية عىل الواليات لتنفيذ سياساهتا من جهة أخرى .ومن الوسائل النموذجية للفيدرالية التعاونية،
قانون إطار العمل الذي تضع السلطة الترشيعية الفيدرالية بموجبه األهداف واملبادئ األساسية ملجال سيايس
معني ،ثم تسمح للواليات بأن حتقق تلك األهداف بطرقها اخلاصة.
وعىل أي حال ،لئن كانت هناك اختالفات بنيوية ودستورية بني هذين النوعني من األنامط ،ال جتب املبالغة يف تلك
االختالفات .فكام مبني أعاله ،توجد أشكال من التعاون غري الرسمي حتى يف األنظمة الفيدرالية التنافسية ،يف
حني أن التنافس عىل السلطات واملوارد موجود حتى يف األنظمة الفيدرالية التعاونية.

الفيدرالية الال متماثلة
(أ) التماثل وعدم التماثل
تعترب الفيدرالية الال متاثلية شك ً
ال من أشكال الفيدرالية تتمتع فيه أجزاء خمتلفة من البالد بدرجات خمتلفة من
احلكم الذايت ،وهي نقيضة الفيدرالية التامثلية التي تتمتع فيها كل الوحدات املحلية بوضع قانوين وسلطات
متساوية .وينجم الال متاثل عادة – وإن مل يكن بالرضورة – عن فيدرالية «البقاء مع ًا» .فعندما تتفق دول مستقلة
عىل تشكيل دولة فيدرالية ،فإهنا تفعل ذلك عادة عىل أساس رشوط متساوية ،أما عندما يقسم بلد ما نفسه إىل
مكونات متحدة فيدرالي ًا ليلبي الرغبات باحلكم الذايت ،فغالب ًا ما يتعني عليه أن يلبي رغبات األجزاء املختلفة
من البالد بدرجات خمتلفة ،استناد ًا إىل الكثافات املختلفة للهوية أو املصلحة املنفصلة واملتجذرة يف اخلصوصيات
الثقافية أو التارخيية أو اجلغرافية:
·يف إسبانيا ،جرى التمييز بني ما يدعى باملناطق التارخيية ،التي هلا تاريخ طويل من احلكم الذايت وغالب ًا
هوية لغوية متاميزة ،وبني األجزاء األخرى من البالد ،حيث منحت تلك املناطق سلطات إضافية.
مثال :يتمتع إقليم الباسك ومنطقة نافارا بحقوق خاصة إزاء فرض الرضائب وجبايتها ،يف حني لدى
كتالونيا قوة رشطة خاصة هبا حلت إىل حد بعيد حمل الرشطة الوطنية للدولة اإلسبانية وقوات احلرس
املدين .كام أن لدى بعض اجلامعات املستقلة إقليمي ًا لغة رسمية خاصة إىل جانب اللغة الرسمية للدولة.
·يف كندا ،يعرتف الدستور بعدد من الال متاثالت الصغرية ،ألن «عدد ًا من أحكام الدستور ال ينطبق إال
عىل مقاطعة واحدة أو أكثر .ويعالج كثري من تلك األحكام استيعاب اجلامعات الصغرية واألقليات
اللغوية عىل وجه العموم ،وظروف مقاطعة كيبيك عىل وجه اخلصوص» (بودنار .)2003
وربام يكون الال متاثل أيض ًا استجابة لوجود فروق يف القدرة عىل احلكم الذايت .فقدرة املنطقة الفقرية أو األقل
تطور ًا عىل احلكم الذايت أدنى من قدرة املنطقة املزدهرة ،ويمكن أن تكون أكثر اعتامد ًا عىل حتويل األموال من
األنحاء األخرى يف البالد عرب احلكومة املركزية.
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(ب) حكومة المناطق واألقاليم التابعة
حيدث شكل آخر من الال متاثل عندما يكون لبلد فيدرايل أقاليم تتبع له ،لكنها ليست وحدة مكونة له:
·تتكون كندا من عرش مقاطعات وثالثة أقاليم .وتتمتع املقاطعات بعضوية كاملة يف الفيدرالية .أما
األقاليم فتنتمي إىل كندا ،وحتكم بوصفها جزء ًا من كندا ،لكنها ليست أعضاء يف الفيدرالية .وعىل
عكس السلطات الترشيعية للمقاطعات ،فإن صالحيات السلطات الترشيعية لألقاليم غري منظمة
يف الدستور وإنام يف القوانني الفيدرالية العادية ،وال تشرتط موافقة تلك األقاليم من أجل تعديل
الدستور.
·تتألف اهلند من  29والية وسبع مناطق تابعة احتادية .والواليات أعضاء يف االحتاد (املادة  1من
الدستور) ،أما املناطق االحتادية فهي أجزاء من اهلند ،لكنها ليست جزء ًا من أي والية.
يظهر الفرق عادة بني الوحدات املكونة للفيدرالية وأقاليمها التابعة هلا عندما تعترب تلك األقاليم غري مالئمة،
بطريقة ما ،للحصول عىل عضوية تامة يف الفيدرالية ،وهذا ينجم عادة عن قلة عدد سكاهنا وضعف قدرهتا
عىل احلكم وحمدودية مواردها املالية (جزر كوكس (كيلنغ) يف أسرتاليا) .كام يمكن حكم األرايض التي يستويل
عليها بلد فيدرايل نتيجة حرب بوصفها أقاليم تابعة ،وليست أعضاء تامة العضوية يف الفيدرالية (بورتو ريكو يف
الواليات املتحدة األمريكية).
وعىل الرغم من أن معظم األقاليم التابعة لدول فيدرالية ديمقراطية تتمتع بشكل ما من أشكال احلكم التمثييل
بالنسبة للشؤون املحلية ،يتمتع سكاهنا بحقوق سياسية أدنى مما يتمتع به نظراؤهم يف الوحدات املكونة للدولة.
ففي الواليات املتحدة ،عىل سبيل املثال ،يكون التمثيل مبني ًا من خالل الواليات ،وبالتايل ال يتمتع مواطني
الواليات املتحدة املقيمني يف إقليم تابع بتمثيل يف الكونغرس (إال بعضو ال يتمتع بحق التصويت) .لكن هذا ليس
أمر ًا حمتوم ًا .ففي كندا ،يتمتع ناخبو األقاليم التابعة يف احلقيقة بنسبة متثيل يف املجلس األدنى من الربملان الوطني
تفوق قلي ً
ال نسبتهم من جمموع السكان.
مناطق العاصمة :تُنشئ دول فيدرالية كثرية مناطق منفصلة خاصة بالعاصمة الفيدرالية (كانبريا يف أسرتاليا،
نيودهلي يف اهلند ،أبوجا يف نيجرييا ،ومقاطعة كولومبيا يف الواليات املتحدة) .وهلذه العملية منافع عديدة :أوالً،
هي تؤكد حيادية العاصمة الفيدرالية بالنسبة للوحدات املكونة مساعدة بذلك ،عىل سبيل املثال ال احلرص ،يف
تفادي مزاعم املحاباة يف توزيع االعتامدات الفيدرالية .ثاني ًا ،حتمي موظفي احلكومة الفيدرالية ومؤسساهتا من
املخاطر املحتملة لتدخل حكومة أي والية يمكن أن يقعوا حتت سلطاهنا ،خالف ًا لذلك .كام أن إقامة منطقة
للعاصمة متميزة عن عاصمة أي وحدة مكونة وبعيدة جغرافي ًا عن عاصمة الوالية االحتادية السابقة ،يمثل إشار ًة
واضحة اللتزام احلكومة بالمركزية السلطة (مادي ًا وجغرافي ًا) .وتتفاوت درجة احلكم الذايت املمنوحة ملناطق
العاصمة .ففي مقاطعة كولومبيا ،يسن الكونغرس األمريكي مجيع القوانني مبارشة ،أما اإلدارة املحلية فهي يف
أيدي عمدة املدينة وجملسها املنتخبني .وعىل العكس من ذلك ،تتمتع دهلي ،منطقة العاصمة الوطنية اهلندية( ،منذ
التعديل التاسع والستني) بشكل من احلكم أشبه بوالية هندية ،مع وجود سلطة ترشيعية منتخبة ورئيس وزراء
يامرس سلطات تشبه سلطات الوالية.

حدود الوحدات المحلية
من الرضوري لدى حتديد احلدود اإلقليمية للوحدات املحلية املوازنة بني االحتياجات املتنوعة ،والتي غالب ًا ما
تكون متناقضة (الشكل  .)3و ُيعترب حتقيق ذلك التوازن ،بطريقة مقبولة عىل نطاق واسع جلميع القوى الفاعلة
السياسية الرئيسية ،واحد ًا من أصعب جوانب عملية بناء الدستور.

12

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات | الكراسات األساسية لبناء الدستور

الشكل  :3العوامل التي جيب أخذها يف االعتبار لدى رسم حدود الوحدات املحلية
عوامل اقتصادية

كالكفاءة والفعالية وقابلية الحياة (حجة لتفادي وجود كثير من الوحدات الصغيرة أو
الفقيرة اقتصاديًا) ،وتجميع المناطق االقتصادية.

عوامل ثقافية واجتماعية

مثل الشعور القومي والعرق واللغة والمنطقة والقبيلة والعشيرة.

المعالم الجغرافية

من قبيل الحدود الطبيعية كاألنهار والجبال.

التوازن السياسي

يمكن أن يعني تجزئة منطقة مهيمنة أو أكثر ،أو منطقة فيها نزعات انفصالية ،أو تجنب
بنية ليس فيها سوى وحدتين أو ثالثة (تتميز غالبًا بوجود سياسة مسببة للشقاق).

الرأي العام

يمكن تقييمه من خالل االنتخابات أو االستفتاءات أو المشاورات العامة.

الحدود التاريخية

يتحدد بها الناس غالبًا ،ويمكن أن تكون بمثابة نقطة مرجعية مفيدة ،وتستدرك الحاجة
إلى إجراء دراسة تفصيلية للعوامل األخرى في رسم الحدود.

المصدر :أندرسون وتشودري.٢٠١٤ ،

ما درجة حرية الترصف التي يتمتع هبا بناة الدستور؟ يف بعض احلاالت (ال سيام يف فيدراليات «التجمع مع ًا» التي
ترغب فيها دول موجودة مسبق ًا باالحتفاظ بحدودها القائمة أو تكون احلدود اإلقليمية فيها مقيدة باتفاقات سالم
بعد نزاع) ،ال يتمتع واضعو الدستور إال بقليل من حرية الترصف يف رسم احلدود .وعندها ،قد يضطرون لقبول
حدود ليست عقالنية بالرضورة من وجهة نظر اقتصادية أو إدارية ،ويضطرون لتسوية تلك احلقائق يف تصميم
الدستور .ويمكن أن تتضمن هذه التسوية ،عىل سبيل املثال ،بند ًا يتعلق بالتحويالت املالية الداعمة القتصادات
الوحدات املحلية األفقر ،أو بند ًا لتوزيع الصالحيات بشكل غري متامثل يف اعرتاف بالقدرات ومستويات التطور
املختلفة جد ًا.
ويف حاالت أخرى (عندما تنشأ الفيدرالية مث ً
ال يف بلد متجانس نسبي ًا كرد عىل وجود مركزية مفرطة يف السلطة)،
قد تكون هناك فرصة إلعادة رسم احلدود بطريقة عملية من وجهة نظر اقتصادية وإدارية لضامن تساوي الوحدات
املحلية من حيث الثروة وحجم السكان ،مثالً.
هل جيب أن تعكس احلدود اجلامعات الثقافية؟ يتوقف نجاح العملية الدستورية يف بعض البلدان عىل منح احلكم
الذايت واالعرتاف جلامعات عرقية أو لغوية أو ثقافية أو دينية .وعندها ،قد يكون هناك توجه قوي نحو رسم
احلدود بام يعكس هويات تلك اجلامعات .ولكن تطبيق هذا النهج صعب عملي ًا ،ألن أي حماولة لرسم احلدود
وفق خطوط ثقافية صارمة سينجم عنها جيوب ومناطق معزولة وحدود متنافرة ،وقد تتباين الوحدات الناجتة
كثري ًا يف احلجم ومستوى التطور واحلصول عىل املوارد والقدرة عىل احلكم الذايت .كام يمكن أن تعزز احلدود
املرسومة ثقافي ًا هويات اجلامعات ،وتؤجج التنافس بينها عىل السلطة واملوارد ،وترتك أقليات ضمن أقليات
معزولة ومعرضة للخطر ،وتشكل ضغوط ًا زائدة من أجل االنفصال .وليس اهلدف من ذلك القول برضورة
رفض ا َملطالب برسم احلدود اإلقليمية وفق حدود اجلامعات ،بل فقط إنه ينبغي )1( :عدم إمهال صعوبات هذا
الرتتيب )2( .املوازنة بني هذه املطالب والعوامل األخرى لدى رسم احلدود.
هل ينبغي أن يعني الدستور احلدود؟ ليس من الرضوري دائ ًام تعيني احلدود اإلقليمية يف الدستور .وعوض ًا عن
ذلك ،يمكن حتديدها بوسائل شبه دستورية كالترشيعات العادية أو القوانني األساسية .وقد يمثل ذلك ح ً
ال
للمشكالت املبينة أعاله ،أو عىل األقل طريقة لتأجيل حل تلك املشكالت بحيث ال خترج عن سكة املفاوضات
الدستورية .وهو يسمح أيض ًا بإحداث تغيريات يف املستقبل يف توزيع السكان ،أو غري ذلك من االعتبارات
الديموغرافية التي جيب تلبية متطلباهتا دون احلاجة إىل إجراء تعديل دستوري.
·مل تكن الفيدرالية يف اهلند نتاج اندماج بني واليات كانت مستقلة يف السابق ،بل حماولة من جانب
اجلمعية التأسيسية إلقامة نظام حكم متعدد املستويات فعال ويلبي احتياجات بلد كبري يتضمن عدد ًا
وافر ًا من اهلويات العرقية واللغوية والثقافية والدينية .وكان هناك خالف داخل اجلمعية التأسيسية
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بني الراغبني يف إعادة تعيني حدود الواليات عىل أساس اجلامعات (السيام اللغوية منها) والراغبني
يف املحافظة عىل احلدود القائمة منذ احلقبة االستعامرية ،وهو ما يعني اختالط الواليات لغوي ًا.
وكحل وسط ،جرت املحافظة عىل احلدود القائمة يف البداية ،لكن الدستور خول الربملان الوطني
أن يغري انفرادي ًا حدود الواليات مع رضورة استشارة السلطات الترشيعية للواليات شكلي ًا ،لكن
دون احلاجة إىل موافقتها .وقد استخدم هذا البند الدستوري منذئذ لتخفيف التوترات بجعل حدود
الواليات أكثر انسجام ًا مع احلدود الثقافة واللغوية (أندرسون  .)20 :2008ففي منطقة آسام مثالً،
خفت التوترات العرقية  -لكنها مل حتل متام ًا  -بإعادة رسم احلدود وجتزئة تلك الوالية إىل عدة
واليات جديدة أصغر .ولكن هذا يضعف كثري ًا الطبيعة الفيدرالية لنظام من هذا القبيل ،ألنه إذا مل
تستطع الواليات ضبط حدودها ،فستعتمد كثري ًا عىل حسن نية السلطات املركزية يف وجودها نفسه.
·يف إسبانيا ،سمح الدستور (املادة  )143ملا هو قائم من «أقاليم حدودية ذات خصائص تارخيية
وثقافية واقتصادية مشرتكة وملناطق اجلزر واألقاليم التي متتعت بوحدة إقليمية تارخيية» ،بأن تنضم
إىل احلكم الذايت وتؤسس ذاهتا بوصفها مجاعات مستقلة .وكام يف اهلند ،سمح هذا النهج بتحقيق
املرونة ،ومنع عملية بناء الدستور من التعثر جراء االختالف عىل تعيني احلدود .ولكن خالف ًا للهند،
تشكل الوحدات املحلية ذاهتا حدود اجلامعات املستقلة ذاتي ًا عن طريق إجراءاهتا الطوعية واملشرتكة،
وال يمكن تعديل هذه احلدود أو فرضها انفرادي ًا من جانب السلطة الترشيعية املركزية.

مؤسسات الحكومة المحلية
(أ) الدساتير المحلية والبنى المؤسسية
يف النظام الفيدرايل ،جيب أن تتمتع الوحدات املحلية ببنى حكم عملية تتيح هلا ممارسة صالحياهتا .وينبغي ترسيخ
هذه البنى يف دساتريها املحلية أو الدستور الفيدرايل أو يف بعض احلاالت ،يف قوانني خاصة.
أشكال الديمقراطية وهيكليتها عىل املستوى املحيل :تكون املؤسسات املحلية عادة نسخة مصغرة عن املؤسسات
الوطنية/الفيدرالية .فعىل سبيل املثال ،تنتخب السلطات الترشيعية اإلقليمية يف جنوب أفريقيا تناسبي ًا مثل انتخاب
الربملان الوطني ،يف حني تنتخب السلطات الترشيعية للواليات يف الواليات املتحدة وفق نظام انتخاب فرد واحد
بأغلبية نسبية ،مثل الكونغرس الفيدرايل .ومع ذلك ،يفسح وجود حكومات حملية املجال أيض ًا لالبتكار املؤسيس.
مثال :تعتمد والية كاليفورنيا األمريكية ومقاطعة بافاريا األملانية بقوة عىل الديمقراطية املبارشة (استفتاءات
ومبادرات ترشيعية) ،مع أن الديمقراطية املبارشة غائبة عىل املستوى الوطني يف أمريكا واملانيا .ويف حاالت نادرة،
تعمل املؤسسات املحلية عىل نحو خمتلف جد ًا عن املستوى الوطني .ففي إيطاليا مثالً ،احلكومة الوطنية برملانية،
لكن املؤسسات اإلقليمية رئاسية من حيث الشكل.
دساتري خاصة لكل وحدة حملية :تتمتع الوحدات املحلية يف بعض األنظمة الفيدرالية بسلطة وضع دساتري خاصة
هبا ضمن معايري معينة (وواسعة عادة):
·حيمي دستور أسرتاليا دساتري الواليات ويعرتف هبا ،ويسمح لكل والية بأن تعدل دستورها وفق
إجراءاهتا اخلاصة« :بموجب هذا الدستور ،يستمر دستور كل والية من واليات الكومنولث كام كان
لدى تأسيس الكومنولث ،أو كام كان لدى قبول الوالية أو تأسيسها ،حسب احلال ،إىل حني تغيريه
وفق دستور الوالية» (الفصل  106من دستور أسرتاليا).
·ينص دستور األرجنتني عىل رشوط ديمقراطية عامة معينة جيب أن حتققها الدساتري املحلية« :تضع
كل مقاطعة لنفسها دستور ًا يف ظل النظام اجلمهوري التمثييل متاشي ًا مع مبادئ الدستور الوطني
وإعالناته وضامناته ،بام يكفل إدارته للعدالة واحلكومة البلدية والتعليم االبتدائي .وتضمن احلكومة
الفيدرالية لكل مقاطعة ،بموجب هذه الرشوط ،تأسيسها للمؤسسات وعملها» (املادة .)5
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إن قدرة كل وحدة عىل وضع دستورها اخلاص ،تعني إمكانية حدوث تباين كبري بينها .فعىل سبيل املثال ،يمكن
لألحكام املتعلقة باألنظمة االنتخابية ورشوط الوظيفة العامة والديمقراطية املبارشة والغرف الترشيعية الثانية
وغريها من التفاصيل أن ختتلف بني الوحدات املحلية كي تلبي احتياجات وتفضيالت خاصة.
التنظيم الوطني للمؤسسات املحلية :ينص الدستور الوطني يف بلدان أخرى عىل مؤسسات احلكومة املحلية:
·يذكر دستور نيجرييا لعام  1999مؤسسات احلكومات املحلية بيشء من التفصيل ،مانح ًا كل وحدة
نظام حكم متطابق.
·ينص دستور اهلند عىل آليات احلكم عىل املستوى املحيل ،عىل الرغم من أنه يرتك جماالً ما لالختالف
املحيل عرب السامح للواليات باالختيار بني سلطة ترشيعية أحادية املجلس أو ثنائية املجلس.
هذا النهج الثاين جذاب جد ًا عندما ال يكون هناك مؤسسات حملية قائمة ،بل جيب إنشاؤها بموجب الدستور
الوطني ،وعندما ال تكون الديمقراطية وسيادة القانون راسختني متام ًا ويغدو لذلك النص عىل أشكاهلا املؤسسية
عوض ًا عن االعتامد عىل املبادرة املحلية أكثر أمن ًا .وعندها ،يضطلع الدستور الوطني بدور مهم بإعتباره ضامن ًا
للديمقراطية عىل مجيع املستويات.
تنظيم املؤسسات املحلية بقوانني خاصة :ثمة خيار تصميمي ثالث يستند إىل تنظيم املؤسسات املحلية بموجب
قوانني خاصة ،مثل قوانني احلكم الذايت التي يتم التفاوض عليها بني احلكومة املركزية وكل والية أو مقاطعة
أو إقليم .ويسمح هذا اإلجراء القائم عىل اختاذ قرار مشرتك للوحدات املحلية باملشاركة يف تصميم مؤسساهتا
اخلاصة ،ويمنح احلكومة الوطنية صوت ًا يف العملية .ويمكن اعتباره مسار ًا وسط ًا بني السامح لكل وحدة حملية بأن
تضع دستورها اخلاص من جهة ،وأن تنص عىل مؤسسات مالئمة للجميع يف الدستور الفيدرايل من جهة أخرى.
وهذا الرتتيب أكثر شيوع ًا يف البلدان شبه الفيدرالية التي تستخدم الالمركزية اإلقليمية (انظر الفصل  )9منه يف
األنظمة الفيدرالية.
·يف إسبانيا ،تتمتع «قوانني احلكم الذايت» التي تُنشئ مؤسسات اجلامعات املستقلة بمكانة أدنى من
مكانة الدستور ،لكن أعىل من القانون العادي ،وال يمكن تغيريها إال بموافقة كل من الربملان
الوطني واجلامعة املستقلة املعنية .كام يقيض الدستور بأن تتوافق قوانني احلكم الذايت مع بعض مبادئ
الديمقراطية األساسية ،ومنها انتخاب اجلمعية بالتمثيل النسبي وحق االقرتاع العام ،وانتخاب
رئيس إقليمي بالتصويت يف اجلمعية ،وتأسيس حكومة تنفيذية مسؤولة أمام اجلمعية ،إضافة إىل
القواعد املتعلقة باستقالل السلطة القضائية (املادة  152من الدستور).
يف إيطاليا ،تنص قوانني خاصة عىل رضورة أن ِ
حتدد املؤسسات اإلقليمية «بام يتوافق مع الدستور
·
شكل احلكم واملبادئ األساسية لتنظيم اإلقليم وإدارة أعامله» (املادة  123من الدستور) .وليس
أي دور مبارش يف وضع هذه القوانني ،لكن يمكن للحكومة الوطنية أن حتيل قانون ًا
للربملان الوطني ُ
إىل املحكمة الدستورية للتحقق من دستوريته.
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الفيدرالية المالية
(أ) جباية الضرائب وتقاسم اإليرادات
تقع اآلثار االقتصادية ومزايا خمتلف األنظمة الرضيبية ومساوئها خارج جمال هذا الكراسة ،لكن ثمة اعتبار ًا
أساسي ًا يربز أمام مصممي الدساتري هو درجة امتالك الوحدات املحلية لقاعدة رضيبية خاصة هبا وصالحيات
جلمع اإليرادات .وأي ًا يكن التوزيع القانوين للصالحيات الترشيعيةُ ،يعترب توزيع األموال أحد العوامل الرئيسية
التي حتدد الدرجة الفعلية للمركزية أو الالمركزية .وبالتايل ،ال بد من وضع ترتيبات متويل قوية متنح سلطات
الوالية أو املقاطعة موارد كافية وحكم ذايت ٍ
كاف يف ختصيص املوارد كي تغدو المركزية السلطة فعالة.
احلكم الذايت املايل التام :هي ترتيب جتمع بموجبه السلطات الترشيعية املحلية مجيع مواردها املالية عن طريق
الرضائب والرسوم والقروض اخلاصة هبا ،وتدفع كل واحدة منها مقابل نفقاهتا اإلدارية وخدماهتا اإلدارية من
موازنتها اخلاصة .وال تتمتع احلكومة الفيدرالية بسلطات حتصيل رضائبها ،بل تطلب من احلكومات املحلية أن
تسدد تكاليف اخلدمات املشرتكة .ويمكن تقدير هذه املدفوعات عىل أساس عدد السكان أو بموجب صيغة
أخرى حيددها الدستور ،أو تتفق عليها احلكومة الفيدرالية والوحدات املحلية بني الفينة واألخرى ،أو حتدد
فيدرالي ًا .ويؤمن ذلك للوحدات املحلية درجة قصوى من احلرية املالية واملسؤولية جتاه مواطنيها ،باإلضافة إىل
موارد مالية تؤثر من خالهلا يف التنمية االقتصادية .لكن يمكن أن يكون هلا عدة عواقب سلبية ،منها )1( :جوانب
ضعف يف الكفاءة االقتصادية بسبب اختالف أشكال الرضيبة ومعدالهتا )2( .التسوق بال رضائب (انتقال دافعي
الرضائب إىل املناطق ذات العبء الرضيبي األدنى) ،وما ينتج عن ذلك من سباق نحو القاع (تتسابق السلطات
املحلية خلفض الرضائب كي جتتذب االستثامرات ،فتتآكل بذلك قدرهتا عىل مجع اإليرادات مع ظهور نتائج حادة
عىل املوارد املالية العامة وعىل تقديم اخلدمات العامة) )3( .زيادة التفاوتات االقتصادية بني الوحدات املحلية.
( )4حكومة فيدرالية ضعيفة تصبح معتمدة بإفراط عىل رضا الوحدات املحلية لتلبية احتياجاهتا املالية .وهلذه
األسباب ،فإن احلكم الذايت املايل التام نادر يف الفيدراليات وأكثر شيوع ًا يف االحتادات الكونفيدرالية الرخوة أو
األوضاع ذات احلكم الذايت اخلاص.
تقسيم صالحيات مجع اإليرادات :من الرتتيبات الشائعة يف الدول الفيدرالية ،أن ينص الدستور عىل فرض
الوحدات املحلية لبعض الرضائب وفرض احلكومة الفيدرالية لرضائب أخرى .وكقاعدة عامة ،يفضل عادة،
درء ًا ملخاطر التسوق بال رضائب والسباق نحو القاع ،أن تعالج احلكومة الفيدرالية الرضائب عىل األشياء املنقولة
(كرضائب الدخل ورضائب األرباح الرأساملية) ،أما الرضائب املفروضة عىل األشياء غري املنقولة (كرضائب
املبيعات واملمتلكات) فتعا َلج عىل مستوى الوالية أو اإلقليم.
صالحيات االقرتاض :يعترب االقرتاض أحد املصادر األخرى املمكنة إليرادات احلكومات املحلية .وتتنوع
األنظمة الفيدرالية عىل صعيد احلجم املسموح به ملا تقرتضه احلكومات املحلية ودرجة ضامهنا لتلك الديون.
وحيمي ضامن الديون فيدرالي ًا احلكومات املحلية من اإلفالس ،ويشجع عىل اتباع طريقة سهلة يف االقرتاض
واإلنفاق ما مل ترافق تلك الضامنات رقابة فيدرالية عىل املوازنات املحلية.
تفويض تقاسم اإليرادات :يف هذا الرتتيب ،حيدد مستوى واحد من احلكم الرضائب ويفرضها ،ثم توزع اإليرادات
النامجة بني مستويني أو أكثر من مستويات احلكم حسب صيغة منصوص أو متفق عليها :يمكن أن ينص الدستور
مث ً
ال عىل أن مجيع رضائب الدخل حتدد فيدرالي ًا (لألسباب املبينة أعاله) ،لكن ذلك اجلزء من اإليرادات الناجم
عن تلك الرضائب حيفظ كي تستخدمه السلطات املحلية .ويمكن تقسيم اإليرادات عىل أساس مكان منشئها
(أي حيق لكل وحدة وطنية احلصول عىل حصة من اإليرادات الناجتة فيها ،ما يعني أن لكل وحدة حوافز لتعظيم
قاعدهتا الرضيبيةْ ،
وإن كان ذلك يزيد الفوارق اإلقليمية) ،أو عىل أساس عدد السكان أو االحتياجات املالية
املقدرة (يمكن أن يكون هلا أثر موازن بني الوحدات).
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املنح والقروض الفيدرالية :إذا مل تولد الوحدات املحلية داخلي ًا ما يكفي من اإليرادات لدعم وظائفها ،فستعتمد
عىل مصادر متويلية خارجية ،أمهها احلكومة الفيدرالية .وحيد ذلك االعتامد من حكمها الذايت ،ألن املنح أو
القروض الفيدرالية غالب ًا ما تأيت مع رشوط ملزمة .ففي الواليات املتحدة مثالً ،استخدمت احلكومة الفيدرالية
املنح املرشوطة (ال تتلقى الواليات بموجبها ماالً لدعم برنامج أو سياسة معينة إال إذا عملت وفق ًا لإلطار
الترشيعي الذي يضعه الكونغرس الفيدرايل) لتوسع مستوى السيطرة الفيدرالية عىل جماالت كالتعليم والطرق
والرعاية الصحية ،وهي جماالت خيوهلا الدستور حرصي ًا للواليات .ويف بعض الدول ،ينص الدستور رصاحة
عىل حق السلطة الترشيعية الوطنية يف أن تؤمن اإلنفاق عرب منح أو قروض فيدرالية (نيجرييا) .أما يف دول أخرى
(بلجيكا) ،فيتم ذلك اإلنفاق من خالل قرارات املحاكم (أندرسون .)38 :2008

(ب) إضفاء الطابع المؤسسي على المرونة :اللجان المالية
ربام تكون اخلالفات املتعلقة بتخصيص اإليرادات أو توزيع الصالحيات الرضيبية نقطة صعبة يف املفاوضات
الدستورية .ويكمن جزء من الصعوبة يف أن تلك املفاوضات حمصلتها صفر ،أو تبدو كذلك .فكل فلس أو قرش
يمنح إىل السلطات املحلية خترسه مبارشة السلطات الفيدرالية .وقد يكون من املتعذر أيض ًا التنبؤ بنتيجة االتفاقات
التي يتم التوصل إليها أثناء عملية بناء الدستور عىل املدى البعيد .مثال :يمكن الوصول إىل اتفاقات قائمة عىل
افرتاض وفرة النفط لتبقى سارية طاملا أن اإليرادات النفطية ثابتة ،لكن إذا هبط سعر النفط أو نضب اإلمداد
النفطي ،فيمكن أن يتسبب ذلك بأزمة مالية ال يقدم الدستور أي خمرج سهل هلا.
ويتمثل أحد احللول يف جعل الرتتيبات املالية الواردة يف الدستور عىل درجة من املرونة تسمح بتعديل تلك
املفاوضات من حني آلخر عوض ًا عن أن تكون مربوطة بالدستور نفسه .ففي اهلند مثالً ،هناك جلنة مالية (املادة
 )280تعني لفرتات من مخس سنوات لتقديم مشورة عن توزيع إيرادات رضيبية معينة بني حكومة االحتاد
والواليات .وثمة جلنة مالية وطنية مشاهبة يف باكستان تضم وزير املالية الوطني ووزراء املالية يف األقاليم (املادة
.)160

الفيدرالية والدستور إجما ً
ال
يشكل القرار بتبني نظام فيدرايل بقية البنية الدستورية ،مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار تتعلق ببنية السلطة الترشيعية
وعملية تعديل الدستور وجوانب أخرى من التصميم الدستوري.
ويف الدول التي تعتمد الفيدرالية أساس ًا ،باعتبارها استجابة لتنوع جمتمع غري متجانس ،ال يمكن أن يدرس التزام
الفيدرالية بالالمركزية اإلقليمية بمعزل عن غريه ،بل فقط يف عالقته مع كامل حزمة األحكام الدستورية التي
تشكل االتفاقية بني اجلامعات ،ومنها مسائل اللغة والدين ومتثيل األقليات.

(أ) سيادة الدستور وقواعد تعديله
إن سيادة الدستور (سمو الدستور قانوني ًا عىل القوانني العادية) وحتصينه (صعوبة تعديله مقارنة بالقوانني العادية)
مرتافقان بالرضورة مع الفيدرالية .ومها يضمنان للوحدات املحلية االعرتاف بوجودها ومكانتها وسلطاهتا واحرتام
حكمها الذايت .فإذا خرقت تلك الضامنات ،تلجأ الوحدات املحلية عادة إىل املحكمة العليا أو الدستورية .ودون
تلك احلامية ،يمكن أن تنتقل الصالحيات من السلطة الترشيعية املركزية إىل املؤسسات املحلية (انظر الفصل ،)9
ولكن قد ال يكون هناك اقتسام فيدرايل حق ًا للسيادة وال ضامنات واضحة باالستقاللية ضد األغلبيات يف املركز.
وربام جيب تصميم عملية تعديل الدستور يف النظام الفيدرايل ،بحيث متنع إجراء أي تغيري يف توزيع السلطات دون
موافقة الوحدات املحلية:
·للواليات األسرتالية دور تأسييس :إن السيادة التي تعكس الطبيعة الفيدرالية للدولة جيري تقاسمها
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بني الشعب األسرتايل ككل وشعب كل والية أو وحدة من خالل عملية التعديل .وهكذا ،لتعديل
الدستور ،جيب أن توافق أغلبية الشعب األسرتايل وأغلبية السكان فيام ال يقل عن أربع من الواليات
الست.
·ال يمكن يف بعض البلدان تفعيل دور الوحدات املحلية إال عندما يتعلق التعديل املقرتح بسلطاهتا
أو اختصاصها أو بأجزاء مهمة متممة للرتتيب الفيدرايل يف الدستور .ففي اهلند مثالً ،يمكن تعديل
الدستور بأغلبية ثلثي األصوات املسجلة يف جمليس الربملان املركزي ،لكن التعديل عىل توزيع
الصالحيات بني احلكومة املركزية والواليات ومتثيل الواليات يف الربملان املركزي والسلطة القضائية،
باإلضافة إىل أحكام معينة أخرى ،جيب أيض ًا أن توافق عليها أغلبية السلطات الترشيعية للواليات.
·يمكن يف بعض احلاالت تطبيق قاعدة اإلمجاع ،إذ ينص دستور كندا عىل صيغة عامة للتعديل ،وفيها
جيب أن توافق عىل التعديالت السلطات الترشيعية يف ثلثي املقاطعات ،عىل أن يضم هذين الثلثني
 50باملئة من السكان عىل األقل .وقد وضعت هذه القاعدة لضامن أن كال من املقاطعتني األكثر
اكتظاظ ًا بالسكان (أونتاريو وكيبيك) سيتمتع يف معظم احلاالت بحق الفيتو عىل التعديالت .ولكن
بعض التعديالت (كتلك املتعلقة بمكانة اللغتني اإلنكليزية والفرنسية باعتبارمها لغتني رسميتني،
وتركيبة املحكمة العليا) تتطلب موافقة مجاعية من مجيع املقاطعات .وال ترسي التعديالت التي ِ
تقيد
حتديد ًا صالحيات املقاطعات وحقوقها إال عىل املقاطعات التي تتبنى التعديل ،ما يمنح كل مقاطعة
فرصة أن ختتار عدم القبول محاية حلقوقها.
·يمكن أن يكون مبدأ الفيدرالية رشط ًا غري قابل للتعديل حممي ًا بام يدعى بند األبدية (املانيا) .كام يمكن
أن تقرر املحاكم أن الفيدرالية أحد السامت اجلوهرية واملحددة للبنية األساسية للنظام السيايس حتى
أهنا ،من حيث املبدأ ،خارج نطاق سلطة التعديل (اهلند).
ملزيد من املعلومات ،انظر الكراسة االساسية الصادرة عن املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات حول
التعديالت الدستورية (ضمن هذه السلسلة).

(ب) مشاركة الوحدات المحلية في التشريع الوطني ورسم السياسات الوطنية
غالب ًا ما يرتافق احلكم الذايت الناتج عن التفويض الكيل للسلطة (احلكم الذايت) ،يف حماولة إلبقاء املجتمعات
املتنوعة مع ًا ،مع مؤسسات ُأنشئت لتشجيع االعرتاف بالوحدات املحلية وإرشاكها عىل املستوى الوطني أو
الفيدرايل (احلكم املشرتك).
حيدث هذا نموذجي ًا من خالل املجلس األعىل لسلطة ترشيعية ثنائية املجلس ،إذ يمكن انتخاب أعضائه مبارشة
من سكان الواليات أو املقاطعات أو األقاليم (األرجنتني وأسرتاليا وكينيا) ،أو تعيينهم أو انتخاهبم عىل نحو
غري مبارش من السلطات الترشيعية املحلية (النمسا وأملانيا وباكستان) أو اختيارهم عرب مزيج من تلك الوسائل
(إسبانيا).
يوجد طيف من االحتامالت من حيث سبل تأسيس غرفة ثانية ودورها وسلطاهتا .ملزيد من املعلومات ،انظر
الكراسة االساسية الصادرة عن املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات عن السلطات الترشيعية ذات
املجلسني (ضمن هذه السلسلة).
ولئن كانت الغرف الثانية وسائل مفيدة للتمثيل املحيل ،فإهنا نادر ًا ما تكون فعالة يف التنسيق بني احلكومات
(تستثنى من ذلك احلاالت التي تكون فيها احلكومات املحلية موجودة مبارشة يف الغرفة الثانية ،كام يف املجلس
االحتادي األملاين) .وبالتايل ،لتلبية احلاجة إىل حتسني التشاور والتنسيق بني مستويات احلكم املختلفة ،وضعت
آليات أخرى:
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·يف كندا ،هناك مؤمتر لرؤساء الوزراء جيمع رئيس وزراء كندا ورؤساء وزراء املقاطعات .وليس هلذا
املؤمتر أساس يف الدستور ،بل هو جمرد ممارسة عرفية.
·عىل العكس من ذلك ،حيدد الدستور الباكستاين آليات التشاور والتنسيق .فهناك جملس املصالح
املشرتكة (املادة  )153الذي جيمع رئيس الوزراء الفيدرايل ورؤساء الوزراء يف األقاليم األربعة ،وهو
مفوض «بإعداد وتنظيم السياسات» املتعلقة بباقة معينة من املجاالت السياسية (املادة  .)154وسعى
التعديل الثامن عرش إىل تعزيز هذا املجلس عرب )1( :الطلب من رئيس الوزراء تشكيل املجلس يف
غضون  30يوم ًا من توليه املنصب )2( .توسيع املجاالت السياسية التي له عليها سلطان قضائي.
( )3الطلب من املجلس أن جيتمع مرة عىل األقل كل  90يوم ًا )4( .السامح لرؤساء وزراء األقاليم
بأن يطلبوا عقد االجتامعات )5( .الطلب من املجلس أن يرفع إىل الربملان تقرير ًا سنوي ًا عن أعامله.
·تفرض جنوب أفريقيا التزام ًا دستوري ًا (املادتان  40و )41عىل احلكومة الوطنية واألقاليم والسلطات
املحلية بأن تتعاون مع ًا يف ميادين صالحياهتا «املتميزة واملعتمدة عىل بعضها واملرتابطة» ،وتطلب من
مجيع السلطات عىل مجيع املستويات أن ختضع ملعايري معينة يف التعاون والدستورية واحلكم الرشيد.
نقطة تأمل :إذا كان اهلدف من الفيدرالية أن ِ
تؤمن أوالً االعرتاف واحلكم الذايت جلامعات عرقية أو لغوية
أو ثقافية أو دينية معينة ،فمن املهم ألولئك املشاركني يف مفاوضات دستورية أن يفكروا يف سبل موازنة
تلك األهداف ودعمها عرب وضع أحكام إلرشاك هذه اجلامعات يف املركز .فأي جمال هناك للحلول
الوسط بني احلكم الذايت واإلرشاك؟ وأهيام أهم :المركزية السلطة بالنسبة لتلك اجلامعات أم إرشاكها
يف احلكومة املركزية؟

(ج) المؤسسات التنفيذية والقضائية
املؤسسات التنفيذية :عندما تكون الفيدرالية استجابة إلنقسام الثقافة أو اهلوية يف املجتمع ،يمكن إرشاك أقسام
املجتمع الفرعية املميزة يف املؤسسات املركزية بطرق عدة ،وقد يمتد ذلك إىل املؤسسات التنفيذية والسلطات
الترشيعية:
·يف بلجيكا ،جيب أن تتألف احلكومة من عدد متساو من األعضاء الناطقني بالفرنسية والناطقني
باهلولندية.
·يف سويرسا ،يتوىل الرئاسة بالتناوب أحد األعضاء السبعة للمجلس التنفيذي ،والذي يتمتع دائ ًام
بحكم العرف (وليس بموجب الدستور) بتوازن بني األعضاء املنحدرين من الكانتونات الناطقة
بالفرنسية والناطقة باألملانية والناطقة باإليطالية.
·يف نيجرييا ،جيب أن يفوز املرشح الرئايس باألغلبية النسبية لألصوات إضافة إىل  25باملئة عىل األقل
من األصوات يف ثلثي الواليات الـ ( 36املادة  133من دستور عام  .)1999وهتدف هذه القاعدة
إىل تعزيز إرشاك شتى اجلامعات العرقية والدينية يف السياسة الوطنية بجعل انتخاب مرشح ال حيصل
عىل األغلبية أمر ًا صعب ًا.
املؤسسات القضائية :غالب ًا ما يطلب من السلطة القضائية يف النظام الفيدرايل أن حتل اخلالفات بني خمتلف مستويات
احلكم ،وأن تصدر بيانات حول صالحيات كل مستوى ومسؤولياته .ويلقي ذلك مسؤولية خاصة عىل عاتق
املحكمة العليا أو الدستورية يف قمة النظام القضائي ،والتي جيب أن تتمتع بسمعة ال يرقى إليها الشك باستقالليتها
ونزاهتها وكفاءهتا .ويف البلدان التي تكون الفيدرالية فيها استجابة لتنوع ثقايف ،قد يكون من الرضوري ضامن
متثيل خمتلف اجلامعات يف املحكمة أو مشاركتها املتوازنة يف عملية التعيينات القضائية .ففي كندا مثالً ،يعني ثلث
أعضاء املحكمة العليا من كيبيك .ملزيد من املعلومات عن تركيبة املحاكم العليا أو الدستورية ،انظر الكراسة
األساسية التعيينات القضائية (ضمن هذه السلسلة).
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(د) مؤسسات التدقيق واإلشراف والفرع الرابع من الحكم
لضامن إجياد ديمقراطية فعالة وحوكمة نظيفة ورسيعة االستجابة ،وملنع السلطة من الوقوع يف أيدي األقليات
املحلية احلاكمة وسامرسة السلطة ،جيب ،كي يغدو النظام الفيدرايل فعاالً ،وهو ما ينطوي عىل مفارقة إىل حد
ما ،وجود مؤسسات مركزية قوية كاخلدمة املدنية الوطنية والسلطة القضائية وهيئة إدارة االنتخابات (مفوضية
االنتخابات) .ويساعد إبقاء هذه املؤسسات عىل املستوى الوطني أو الفيدرايل يف تعزيز سيادة القانون ،محاية
املساواة بني األفراد ،توفري املال ،وضامن أال تيسء األغلبيات املتمركزة إقليمي ًا استخدام سلطتها.

(هـ) التدخل الطارئ للحكومة الفيدرالية
تسمح معظم األنظمة الفيدرالية للحكومة الفيدرالية بالتدخل يف اإلدارة الداخلية للواليات أو األقاليم ِ
املكونة،
كي تضمن االستقرار الديمقراطي أو تدعم حقوق اإلنسان وسيادة القانون واملعايري األساسية للحكم الرشيد.
فدستور اهلند مثالً ،ينص عىل أنه «من واجب االحتاد أن حيمي كل والية ضد العدوان اخلارجي واالضطراب
الداخيل ،ويضمن أن تعمل حكومة كل والية وفق أحكام الدستور» (املادة  .)355وإذا فشلت والية ما يف الوفاء
هبذا الواجب ،حيق للرئيس أن يصدر بيان ًا يفيد بنقل الصالحيات الترشيعية والتنفيذية فيها مؤقت ًا إىل الربملان
الوطني واحلكومة الوطنية عىل التوايل (املادة .)356
هناك سببان لوجود أحكام من هذا القبيل )1( :إن لفشل أي جزء من النظام الفيدرايل يف املحافظة عىل مستوى
ديمقراطي مقبول عواقب عىل رفاه االحتاد الفيدرايل بأكمله .فمثالً ،لن يكون ممكن ًا لوالية حيكمها دكتاتور أن
تشارك مشاركة تامة كعضو يف فيدرالية ديمقراطية )2( .يتمتع مواطنو كل وحدة حملية بحقوق أساسية وجوهرية
معينة وباحلق يف التقايض أمام العدالة ،ومن واجب احلكومة الفيدرالية أن حتافظ عليها ،ولكنها لن تتمكن من
ذلك دون أن تتمتع بسلطة التدخل.
ومن ناحية أخرى ،يمكن إساءة استخدام صالحية التدخل الفيدرالية يف السياسات الداخلية للوحدات املحلية
ويف إدارهتا لتقويض التوزيع الفيدرايل للسلطة .وهكذا ،ال يعود حلكومات الوحدات املحلية سوى القليل من
احلكم الذايت إذا كانت معرض ًة خلطر حلها أو جتريدها من سلطاهتا ،يف أي وقت وألي سبب كان ،بموجب
ترصف اعتباطي من احلكومة الفيدرالية.
تتمثل إحدى طرق الوقاية من سوء استعامل سلطة التدخل يف تقسيم صالحيات التدخل بني املؤسسات املختلفة.
ففي اهلند ،جيب أن يوافق الربملان عىل إعالن «بحكم الرئيس» يف الوالية يف غضون شهرين ،ثم بعد كل ستة
أشهر .أما يف الربازيل ،فيتمتع الرئيس الفيدرايل بسلطة إصدار مرسوم للتدخل الفيدرايل يف الوالية وتطبيقه (املادة
 .)84لكن الكونغرس يتمتع بسلطة املوافقة عىل التدخل الفيدرايل وتعليقه (املادة  .)49وتتضمن التدابري الوقائية
اإلضافية يف الربازيل حق هيئة استشارية (جملس اجلمهورية) يف إبداء رأهيا يف التدخالت الفيدرالية (املادة ،)90
وحق رئيس جملس الشيوخ يف دعوة الكونغرس لالجتامع إذا كانت حالة التدخل الفيدرايل واقعة (املادة ،)57
ومنع التعديالت الدستورية أثناء حدوث تدخل (املادة .)60
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بدائل ممكنة للفيدرالية
(أ) أشكال أخرى من الالمركزية الواسعة (شبه الفيدرالية)
للفيدرالية مساوئ عديدة .فحتى عندما يكون من الرضوري وجود شكل ما من أشكال التقاسم اإلقليمي
للسلطة ،ليست الفيدرالية الطريقة الوحيدة لتحقيقه (وليست بالرضورة الطريقة األفضل يف كل السياقات).
وثمة أربعة بدائل رئيسية :الكونفيدرالية ،التفويض ،اإلقليمية ،واحلكم الذايت اخلاص.
الكونفيدرالية :يف بعض احلاالت ،تعترب الكونفيدرالية (وهي شكل رخو من أشكال االحتاد تتمتع فيه الدول
األعضاء بدرجة أعىل من احلكم الذايت ،وتكون صالحيات املركز حمدودة بطيف ضيق جد ًا من املجاالت
السياسية كالشؤون اخلارجية والدفاع) بدي ً
ال للفيدرالية .ويأيت ذلك أحيان ًا كمطلب جلامعات تسعى يف النظام
الفيدرايل إىل احلصول عىل حكم ذايت أكرب مما هو مسموح به بموجب الدستور الفيدرايل دون حدوث اآلثار
اقتحت احللول الكونفيدرالية يف بلجيكا ،وأيض ًا يف كندا فيام خيص كيبيك.
املزعزعة لالستقالل التام .وقد ُ
التفويض في المملكة المتحدة
تتألف المملكة المتحدة من أربع دول :مملكتان (إنكلترا واسكتلندا) وإمارة (ويلز)
وإقليم (أيرلندا الشمالية) .ولكل منها ثقافته الخاصة وأحزابه السياسية ومؤسساته.
وكانت المملكة في السابق دولة وحدوية ،حيث كان برلمانها في ويستمينستر يحكم
جميع أجزائها مباشرة .ومنذ عام  ،1997تجري عملية تفويض للسلطة إلى إسكتلندا
بناء على ترتيبات معينة لكل بلد ،بحيث يتمتع كل منها بدرجة
وويلز وأيرلندا الشمالية ً
مختلفة من الحكم الذاتي .ونظرًا لعدم وجود دستور مكتوب في المملكة المتحدة،
فإن الحكم الذاتي للهيئات التي فوضت السلطة إليها رهن قرارات يتخذها برلمان
المملكة المتحدة .ويمكن لتوازن السلطات أن يتغير من حيث المبدأ بقرار منفرد من
البرلمان ،على الرغم من أن العالقة بين السلطات المركزية وكل من البلدان التي نقلت
إليها السلطة تسير عمليًا عبر سلسلة من المفاوضات الثنائية شبه الرسمية.

التفويض :هو آلية جتعل السلطة المركزية دون اقتسام السيادة .وجوهر التفويض هو أن املستوى املركزي
يفوض
(كالربملان الوطني) ينشئ مؤسسات المركزية (كالربملان اإلقليمي أو اجلمعية اإلقليمية) ،ويقرر طبيعة ما َ
إىل تلك املؤسسات من صالحيات ومداها .ويمكن من حيث املبدأ ،إن مل يكن ذلك سه ً
ال دائ ًام عملي ًا ،إبطال أو
املفوضة أو تغيري ترتيباهتا املؤسسية بموجب قرار فردي للسلطة الترشيعية املركزية.
إلغاء سلطات املؤسسات َ
والتفويض ترتيب مرن يمكن أن يتغلب عىل بعض الصعوبات املرتافقة مع الفيدرالية .وهو ال يقتيض بالرضورة
وجود دستور صارم أو إجراء مراجعة قضائية قوية ،ألن معظم اخلالفات بني املركز واملناطق املفوضة يمكن يف
النهاية حلها باملفاوضات السياسية ،وليس بقرارات قضائية.
وعىل أي حال ،تعني هذه املرونة أن التفويض يتوقف عىل درجة عالية من الثقة واإلرادة الطيبة ،ألنه إذا مل تثق
الوحدات املحلية بالسلطة الترشيعية الوطنية حلامية مصاحلها وحكمها الذايت بوسائل سياسية ،فلن تغدو الضامنات
ِ
املفوضة كافية.
التي يؤمنها التفويض للمناطق َ
اإلقليمية :تشوش اإلقليمية عىل الفوارق بني الفيدرالية والتفويض .فعىل سبيل املثال ،يمكن أن يعرتف الدستور
اإلقليمي بوجود وحدات حملية وربام ببعض وظائفها اجلوهرية (كام هي احلال مع الفيدرالية) مع السامح للسلطة
الترشيعية املركزية بأن حتد أو توسع صالحيات هذه الوحدات (كام هي احلال مع التفويض) .أو يمكن أن ينص
عىل متثيل الوحدات يف السلطة الترشيعية املركزية ،لكن جييز تعديل الدستور دون موافقة األوىل .وقد طورت
إيطاليا مث ً
ال بنية إقليمية مبتكرة بعد استعادة الديمقراطية عقب احلرب العاملية الثانية .ويف املناطق التي ضمت
أقلية لغوية كبرية أو املناطق البعيدة جغرافي ًا عن املركز ألهنا جزرَ ،خلق ذلك بأثر مبارش مخس مناطق خاصة
(أوستا فايل ،فريويل-فينيسيا جوليا ،رسدينيا ،صقلية ،وترنتينو-ألتو أدجيي) لكل منها حكمها الذايت املضمون
دستوري ًا .أما بقية إيطالياُ ،ف ِ
قسمت الحق ًا إىل  15منطق ًة عادية تتمتع بصالحيات أدنى يف موجة ثانية من التقسيم
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إىل مناطق يف السبعينيات .وكان ذلك أساس ًا استجابة ملطالبات بتحقيق حوكمة أفضل .إذن ،تطبق إيطاليا هنجني
يف الالمركزية :يف املناطق اخلاصة ،كانت الالمركزية الواسعة وسيلة إلستيعاب الفروق الثقافية ،أما يف املناطق
العادية ،فكانت وسيلة لتحسني احلوكمة .ولكن التحسينات يف احلوكمة كانت متباينة بني منطقة وأخرى (بوتنام
 .)1994ويمكن ألي مخسة جمالس إقليمية أن تطلب إجراء استفتاء عىل تعديل الدستور ،إال إذا ُأجيز التعديل
بأغلبية الثلثني يف كال جمليس الربملان.
احلكم الذايت اخلاص (احلكم املحيل) :هو شكل من أشكال احلكم الذايت الغري متامثل ،ال يطبق عادة إال عىل منطقة
صغرية تتمتع بوضع امتيازي شبه منفصل يف عالقتها مع البلد الكبري الذي تشكل جزء ًا منه أو تنتمي إليه .وعادة
ما تكون درجة احلكم الذايت التي تتمتع هبا تلك املنطقة ،من حيث مدى الصالحيات التي حتوزها وسيطرهتا عىل
مواردها املالية اخلاصة ،واسعة ،بيد أن درجة اندماجها يف الدولة املركزية متدنية (يمكن أن يكون هلا مث ً
ال حك ًام
ذاتي ًا يف كل يشء تقريب ًا ما عدا الشؤون اخلارجية والدفاع ،ولكن متثيلها يف السلطة الترشيعية للدولة املركزية ضئيل
أو معدوم) .وخري مثال عىل ذلك جزر كوك (نيوزيلندا) وجزيرة نورفولك (أسرتاليا) وجزر الفارو وغرينالند
(الدانمرك) وأوالند (فنلندا) .كام تتمتع املناطق التابعة الواقعة ما وراء البحار ،مثل برمودا وجزر كايامن وجبل
طارق ،واألقاليم التابعة للتاج مثل جرييس وغرينيس وجزيرة مان ،بدرجة مشاهبة من احلكم الذايت اخلاص يف
عالقتها مع اململكة املتحدة التي تؤمن هلا حك ًام ذاتي ًا كام ً
ال تقريب ًا ،مع احتفاظها باملسؤولية عن الشؤون اخلارجية
والدفاع.
الشكل واجلوهر :يبني الشكل  4أدناه هذه األشكال من الالمركزية .وعملي ًا ،ليست هذه الفروق واضح ًة دائ ًام،
إذ يمكن أن خيتلف الباحثون بشأن املصطلحات عموم ًا وبشأن تصنيف الدساتري .ويمكن أن َيعترب البعض أن
البلدان التي يصعب تصنيفها ،كإسبانيا أو جنوب أفريقيا ،إقليمية ،فيام َيعتربها البعض اآلخر فيدرالية (أو ربام
شبه فيدرالية أو فيدرالية يف كل يشء سوى االسم) .إضافة إىل ذلك ،ال تنعكس هذه االختالفات الشكلية دائ ًام يف
درجة الالمركزية اجلوهرية ،إذ ليس من الرضوري مث ً
ال أن يكون البلد الفيدرايل الرسمي أكثر المركزية يف اجلوهر
من الدولة اإلقليمية أو التفويضية .فإسبانيا ،عىل سبيل املثال ،ال ت ِ
ُعرف نفسها رسمي ًا بأهنا دولة فيدرالية ،لكن
بعض مجاعاهتا ذات احلكم الذايت (ال سيام تلك التي تتمتع بحقوق تارخيية خاصة كإقليم الباسك) يتمتع بحكم
ذايت واسع ومتني ،يف حني أن بعض البلدان الفيدرالية شكلي ًا ،مثل النمسا وماليزيا ،شديدة املركزية.
عالوة عىل ذلك ،ليست هذه التسميات مفيدة جد ًا أثناء املفاوضات واملداوالت املؤدية إىل تبني الدستور أو
إصالحه .ففي عملية بناء الدستور ،يمكن أن يصبح بعض املشاركني متعلقني رمزي ًا بتسميات من قبيل «الفيدرالية»
أو «اإلقليمية» .وعوض ًا عن ذلك ،من احلكمة أن ننظر أوالً يف االحتياجات العملية للبالد ووحداته املحلية ثم
يف سبل تلبيتها عىل أكمل وجه بوضع دستور عميل ومقبول عىل نطاق واسع ،يف آن ،دون املبالغة يف الرتكيز عىل
تصنيف اإلطار الدستوري الناتج كفيدرايل أو إقليمي أو تفوييض.

22

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات | الكراسات األساسية لبناء الدستور

الشكل  :4الفيدرالية واألشكال البديلة من الالمركزية الواسعة
كونفيدرالية

فيدرالية

إقليمية

تفويض

موضع السيادة
القانونية

تبقى أخيرًا في
الواليات المتعددة.

موزعة بين الواليات
والفيدرالية.

في البلد ككل ،مع
إمكانية تمتع بعض
المناطق الخاصة بوضع
ثنائي أو شرطي.

في البلد ككل
(في المؤسسات
المركزية).

ديمومة توزيع
السلطات

يمكن أن تُ حدد
السلطات
الكونفيدرالية أو
تبطل بقرار من
الواليات.

دائمة ،خاضعة
للقواعد المتعلقة
بالتعديالت الدستورية
الفيدرالية.

دائمة ،لكن توزيع
السلطات يمكن
التفاوض عليه دون
تعديل الدستور.

يمكن للمركز أن
يلغي أو يغير أحاديًا
صالحيات المناطق
المفوضة.
َ

مستوى الالمركزية

جميع جوانب
السياسة المحلية
تقريبًا تقررها
الواليات ،أما صالحيات
السلطة المركزية
فهي محدودة أساسًا
بالدفاع والشؤون
الخارجية والتجارة.

متباين :ليس من الضروري أن يكون هناك ارتباط بين النمط الدستوري
الرسمي ودرجة الالمركزية الفعلية (على صعيد حجم الصالحيات
التشريعية التي جعلت المركزية ،أو الترتيبات المالية الداعمة
للحكومات المحلية).

األساس الدستوري
للصالحيات

محدد بدقة
بموجب معاهدة
الكونفيدرالية أو
نظامها األساسي.
ولهذا ،جزئيًا على
األقل ،سمة أحد
صكوك القانون
الدولي ،وليس
دستورًا وطنيًا.

محدد في الدستور
الفيدرالي .عادة
ما يكون الدستور
صارمًا ،ويصان بقوة
تطبيقه قضائيًا،
ويمنح الواليات صوتًا
َ
في عملية تعديل
الدستور.

يمكن أن تكون
الخطوط العامة
محددة في الدستور
َ
الوطني ،لكن
تفاصيل الصالحيات
في كل منطقة
يمكن أن تعتمد
على اتفاقات إقليمية
يتم التفاوض عليها
خصيصًا (مثل قوانين
الحكم الذاتي).

تقررها السلطة
التشريعية المركزية،
ويمكن لها ،من
حيث المبدأ ،تغييرها
حسب مشيئتها.
واألساس الدستوري
أو الحماية الدستورية
للمؤسسات
المفوضة قليالن أو
َ
معدومان كليًا.

الترتيبات المالية
النموذجية

تجمع الواليات جميع
إيراداتها وتدفع
للكونفيدرالية مقابل
الخدمات العامة.

لكل من السلطات
التشريعية في
المركز والواليات
أساسها الخاص
لجمع اإليرادات ،مع
إمكانية إعادة التوزيع
من جانب الحكومة
الفيدرالية بين
الواليات.

لكل من السلطات
التشريعية الوطنية
واإلقليمية أساسها
الخاص لجمع اإليرادات،
مع إمكانية إعادة
التوزيع وتَ متُ ع بعض
المناطق بسلطات
مالية خاصة.

متباينة :يمكن
أن تكون شبيهة
باإلقليمية ،أو أن
تعتمد السلطات
المفوضة
التشريعية
َ
على ِمنح من
السلطات المركزية.

التمثيل

السلطة
الكونفيدرالية هي
مؤتمر لمندوبي
الواليات ،وله غالبًا
خاصية ما بين
الحكومات.

يوجد عادة (لكن
ليس دائمًا) مجلسان
للسلطة التشريعية
الفيدراليةَ ،ينتخب
الشعب أحدهما فيما
ُيمثل الثاني الوحدات
الفيدرالية.

متباين :يمكن أن
تتمتع المناطق
بتمثيل خاص في
السلطة التشريعية
الوطنية.

متباين ،لكن
المفوضة
المؤسسات
َ
نموذجيًا -باعتبارها
ِمن إنشاء القوانين
العادية  -ليس لها
تمثيل خاص في
المؤسسات المركزية.

أمثلة

لوكسمبورغ في
اتحاد بنيلوكس،
وهنغاريا في
اإلمبراطورية
النمساوية-الهنغارية.

الواليات األسترالية
واألميركية والهندية
واألرجنتينية،
والمقاطعات الكندية.

مناطق إيطاليا،
والجماعات المستقلة
في إسبانيا.

إسكتلندا وويلز
وأيرلندا الشمالية في
المملكة المتحدة.

(ب) تقوية الالمركزية الجزئية (الحكم المحلي)
يمكن يف بعض الظروف أن تغدو تقوية الالمركزية اجلزئية (مثل تفويض الصالحيات إىل السلطات عىل مستوى
البلدية أو املقاطعة أو اإلقليم) بدي ً
ال مغري ًا عن الفيدرالية أو عن أشكال أخرى من الالمركزية الواسعة .وهذا
النهج مالئم عندما تكون:
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·الالمركزية مرغوبة فيها لتحسني احلوكمة واملساءلة واملشاركة العامة ،وتعزيز السياسات التنموية
واخلدمات التي تلبي االحتياجات املحلية ،وعندما ال تكون هناك حاجة الستيعاب تنوع ثقايف أو
لغوي أو عرقي-ديني متمركز إقليمي ًا.
·تلك اجلامعات شديدة التمركز حملي ًا ،يف مدن أو قرى أو جيوب معينة ،وليست موجودة يف مناطق
كبرية بام يكفي لتشكيل أقاليم أو مقاطعات أو واليات إقليمية قابلة للحياة .ويف هذه احلاالت،
تساعد الالمركزية اجلزئية أيض ًا يف محاية األقليات ضمن األقليات ،وتستخدم ال بوصفها بدي ً
ال
للفيدرالية فحسب ،بل ومكملة هلا أيض ًا.
عىل أي حال ،استخدم هذا النهج باستخفاف لرفض املطالب بالالمركزية اجلزئية القائمة عىل اهلوية القومية أو
الثقافية .ويف تلك احلاالت ،يستبعد أن تكون حال ناجح ًا.

(ج) الحكم الذاتي (الثقافي) غير االقليمي والتمثيل التناسبي وحق الفيتو
يف بعض السياقات ،عندما تكون هناك مث ً
ال حاجة للحكم الذايت جلامعات معينة واالعرتاف هبا يف دولة صغرية
ً
نسبي ًا ،أو عندما ال تكون تلك اجلامعات حمددة إقليميا ،يمكن اتباع نظام احلكم الذايت غري اإلقليمي الذي يسمح
للجامعات املتاميزة بالتعبري عن هويتها وإدارة مصاحلها دون أن يكون هلا منطقة مستقلة.
بدائل لالمركزية الواسعة :إسكتلندا في المملكة المتحدة ()1997-1979
في الثمانينيات والتسعينيات ،سعى كثيرون في إسكتلندا إلى إقامة برلمان
إسكتلندي يتمتع بسلطات تشريعية واسعة في الشؤون المحلية .لكن حكومة
المملكة المتحدة رفضت هذا المطلب بقوة لتستعين عوضًا عن ذلك بباقة متنوعة من
بدائل الالمركزية الواسعة تراوحت بين الرمزية (مثال :العودة إلى حجر القدر ،وهو شيء
تاريخي ذو أهمية ثقافية إلسكتلندا) والمؤسسية (مثال :السماح إلسكتلندا بأن يغدو
لها تمثيل زائد في البرلمان يتناسب مع حصتها من مجموع سكان المملكة المتحدة،
أو تقوية الدور التشريعي للجنة اإلسكتلندية العليا) .ويتمثل أحد التدابير التي جربت
إلصالح الحكم المحلي في إسكتلندا بإنشاء بنية جديدة مؤلفة من  32سلطة محلية
أحادية الطبقة ،على أمل أن يجهض ذلك التفويض المحلي المطالبات بالتفويض
الوطني (لصالح إنشاء برلمان إسكتلندي) .لكن تبين الحقًا فشل تلك التدابير ،وعندما
ُطرحت هذه المسألة على الشعب في استفتاء ثان عام  ،1997كان هناك إجماع عام
واسع بالفعل لصالح قيام برلمان إسكتلندي.

احلكم الذايت غري اإلقليمي :يمكن العثور عىل أمثلة عىل االستقاللية غري اإلقليمية يف القوانني املتعددة لألحوال
الشخصية املوجودة يف بعض املجتمعات املتعددة ثقافي ًا أو ديني ًا .ففي اهلند ،عىل سبيل املثال ،يتمتع املسلمون
واهلندوس واملسيحيون بقوانينهم اخلاصة الناظمة ملسائل مثل الزواج والطالق .وهكذا ،يستطيع املسلم يف اهلند
قانوني ًا أن يتزوج أكثر من امرأة يف آن واحد ،أما اهلندويس فال .وهبذا املعنىُ ،يعترب القانون شخصي ًا وليس إقليمي ًا،
ويمكن تبع ًا لذلك أن خيضع جارين الختصاصني قانونني خمتلفني .ويمكن لالمركزية القانون هذه أن ترتافق
مع المركزية السلطة القضائية .ففي كينيا مثالً ،هناك حماكم خاصة للمسلمني هلا سلطان قضائي عىل األحوال
الشخصية من زواج وطالق وإرث ،وجيب أن يكون قضاهتا مسلمني ملتزمني ممن تلقوا تأهيلهم يف الرشيعة
اإلسالمية (املادة  170من دستور عام .)2010
ويمكن أيض ًا تطبيق أشكال احلكم الذايت غري اإلقليمي عىل أسس لغوية ،ال سيام يف ميدان التعليم .فمقاطعة
أونتاريو الكندية ،عىل سبيل املثال ،تضم جمالس مستقلة للمدارس اإلنجليزية واملدارس الفرنسية وجمالس
للمدارس العلامنية والكاثوليكية لكل لغة .وبذلك ،يمكن للمجتمعات الناطقة باإلنجليزية والناطقة بالفرنسية،
وكذلك املواطنني الكاثوليك وغري الكاثوليك ،ممارسة بعض احلكم الذايت الثقايف فيام يتعلق بالتعليم.
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التمثيل النسبي :من طرق تشجيع ذلك االستيعاب يف املركز ،اعتامد نظام التمثيل النسبي لالنتخابات الترشيعية.
فمن املرجح أن تفاقم األنظمة االنتخابية ،التي متنح املقاعد عىل أساس األغلبية النسبية لألصوات أو أغلبيتها يف
انتخابات املناطق التي يفوز فيها عضو واحد ،أي فروق يف األنامط التصويتية بني املناطق .وإذا كانت أغلبية من
الناس يف منطقة معينة ستصوت ضد احلزب احلاكم يف املركز ،فريجح أن تكون لذلك عاقبتان سيئتان :أوالً ،لن
يكون لدى احلزب احلاكم سوى حافز قليل لالنتباه إىل احتياجات تلك املنطقة ومصاحلها ،ألنه إذا مل يستطع الفوز
باألغلبية النسبية لألصوات فلن يعني له الكثري أن ُيبعد عنه مجيع الناخبني أو أغلبيتهم فقط .ثاني ًا ،من املرجح أال
تضم املجموعة الربملانية للحزب احلاكم سوى عدد قليل من األعضاء الذين يمثلون تلك املنطقة أو ال تضم أحد ًا
منهم ،ولذلك تصبح بشكل متزايد خارج نطاق التواصل ،وهذا واقع يقود إىل االنفصال .ولكن بإمكان التمثيل
النسبي أن يعالج هاتني املشكلتني .صحيح أن احلزب احلاكم قد ال يفوز إال بأقلية من األصوات يف تلك املنطقة،
لكن هذه األصوات ستكون مؤثرة من حيث الفوز باملقاعد ،ما يمنح احلزب )1( :حافز لالهتامم بتلك املنطقة.
( )2كتلة برملانيني َ
منتخبني من تلك املنطقة ،ويفهمون احتياجاهتا.
حق الفيتو لألقلية :هناك إمكانية أخرى ،هي منح األقليات الثقافية والدينية والعرقية واللغوية حق الفيتو يف
املركز .ففي كوسوفو ،خيصص  20مقعد ًا من أصل مقاعد الربملان الـ  120لألقليات الوطنية .وحيق ملمثليها نقض
القوانني املتعلقة «بمصاحلهم احليوية» ،ومنها احلكومة البلدية وحقوق اجلامعات وقوانني اللغة واإلرث الثقايف
وحرية الدين والتعليم والعطل العامة (املادة  81من دستور عام  .)2008كام احتفظ ممثلو هذه األقليات بحقائب
وزارية ومقاعد يف املجلس القضائي واملفوضية املركزية لالنتخابات .وتسمح هذه األحكام بتحقيق احلكم الذايت
للجامعات واالعرتاف هبا ،حتى يف دولة صغرية ليست الفيدرالية فيها رضورية بل ومرهقة ،من خالل اإلرشاك
يف املركز وحق الفيتو لألقليات.

(د) االنفصال
ُيعترب االنفصال أحيان ًا ح ً
ال مغري ًا ،إذ قد يكون من األفضل لبلدين أن ينفصال ويرتبطا ببعضهام كجريان من أن
يتعايشا بصورة غري مالئمة يف فيدرالية متوترة وغري عملية .ويبسط هذا ترتيبات احلوكمة ،مزي ً
ال طبقة كاملة من
املؤسسات الفيدرالية املعقدة .ويمكن لالنفصال أيض ًا أن يساعد يف خلق فضاء عام أصغر وأكثر مالءمة للمشاركة
الديمقراطية .فوجود شعب أكثر توحيد ًا وأكثر جتانس ًا يف الثقافة والقيم واملصالح يف كل دولة ،يسمح بإزدهار
التضامن والتامسك االجتامعي الرضوريني إلجياد ديمقراطية فعالة.
ويتضمن عدد قليل من الدساتري أحكام ًا رصحية متنح األجزاء ِ
املكونة ،أو أجزاء معينة ،حق ًا يف االنفصال .ويمكن
للدستور ،لدى منح احلق يف االنفصال ،أن يقيد أيض ًا ذلك احلق أو يؤمن قنوات إجرائية ملامرسته ممارس ًة صحيحة.
ال يقر «بحق تقرير املصري غري املرشوط ،ومنه احلق يف االنفصال» لوحداهتا ِ
فدستور إثيوبيا لعام  1994مث ً
املكونة،
لكن ال يمكن ممارسة هذا احلق إال بمبادرة من ثلثي أعضاء السلطة الترشيعية لتلك الوحدة .وباملثل ،تتمتع
نيفيس ،وهي جزء من دولة سانت كيتس آند نيفيس يف البحر الكاريبي ،بحق دستوري يف أن تعلن نفسها مستقلة
بأغلبية ثلثي األصوات يف استفتاء عىل االنفصال .ولئن كان ذلك العائق اإلجرائي الكبري يشكل ضامن ًة فعالة
للوحدة بالنسبة ألعضاء أقليات أساسية يف منطقة انفصالية ،فإنه يمكن أيض ًا ،استناد ًا إىل العوامل الديموغرافية
والوضع السيايس ،أن جيعل احلق يف االنفصال املحمي دستوري ًا مستحي ً
ال عملي ًا.
ويمكن التخفيف من مساوئ االنفصال عندما تتمكن الكيانات املنفصلة من حتقيق احتياجاهتا بالنسبة لألمن
والتجارة ،باالنضامم إىل كتلة دولية أوسع كاالحتاد األورويب أو الناتو أو منظمة حكومية دولية مماثلة .فعىل سبيل
املثال ،أفسح االحتاد التشيكوسلوفاكي ،الذي مل يعمر طويالً ،املجال برسعة نسبية وبال آالم لظهور مجهوريتي
التشيك وسلوفاكيا ،وكالمها اآلن عضو يف االحتاد األورويب والناتو.
عىل أي حال ،ال يكون االنفصال متاح ًا عادة إال إذا كانت املنطقة املنفصلة قابلة للحياة اقتصادي ًا ،ولدهيا ما يكفي
من القدرة عىل القيام بأعامل الدولة املستقلة .وال يمكن أن يكون بدي ً
ال مالئ ًام للمناطق الصغرية أو الفقرية جد ًا ،أو
لتلك التي ال تتمتع بتاريخ طويل من احلكم املستقر .عالوة عىل ذلك ،ال يغدو هذا اخليار مغري ًا إال إذا كانت عملية
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االنفصال ستجري بسالم بطريقة متفق عليها ،ألن انفصال منطقة ما دون االتفاق مع احلكومة املركزية يؤدي إىل
نزاع عنيف وربام أزمة إنسانية تستدعي تدخ ً
ال خارجي ًا .ويمكن أن حيتاج التفاوض عىل االنفصال إىل التفكري يف
حقوق األقليات يف املنطقة املنفصلة وتوزيع املوجودات واإللتزامات ،وإعادة توزيع القاطنني وإقامة مؤسسات
جديدة (كاجليش والسلك الدبلومايس) لتلك املنطقة ،وقواعد انتقالية ألمور من قبيل العملة أو املعاشات العامة.
وقد تكبد هذه الرتتيبات املنطقة نفقات كبرية.

أسئلة تتعلق بإتخاذ القرارات
(ِ )1ل َ يتم النظر يف الفيدرالية ،وما املشكلة التي تُعترب الفيدرالية ح ً
ال مقرتح ًا هلا؟ هل الدافع إليها هو احلاجة إىل
استيعاب االنقسامات العرقية و/أو الدينية و/أو الثقافية و/أو اللغوية العميقة؟ أم أهنا استجابة َملطالب
بمشاركة عامة أكرب يف صنع القرار وحماولة جلعل تقديم اخلدمات أكثر استجابة للناس املعنيني؟
( )2ما النتائج املرتتبة عىل اإلجابات عن السؤال األول؟ ما أثر تلك األجوبة عىل طيف اخليارات املمكنة
للفيدرالية (مثال :يمكن أن تركز الفيدرالية ،بوصفها استجابة للتنوع الثقايف ،عىل المركزية السلطات
الثقافية واللغوية والتعليمية والدينية ،أما إذا كانت الفيدرالية استجابة ملطالب بالتنمية واخلدمات العامة،
فقد يكون هناك تشديد أكرب عىل المركزية السلطات االقتصادية)؟
( )3هل هناك دولة أو مؤسسات إقليمية قائمة يمكن نقل مزيد من الصالحيات من املركز إليها؟ أم هل جيب
إنشاء هذه املؤسسات من الصفر؟ كيف يمكن جعل تلك املؤسسات متثل الناس وتلبي احتياجاهتم حق ًا؟
( )4ما هي بدائل الفيدرالية؟ وهل جرى أخذ اإلقليمية والتفويض باحلسبان؟ وماذا عن البدائل األخرى،
كتقوية الديمقراطية املحلية أو احلكم الذايت الثقايف غري اإلقليمي؟ وما مدى فعالية هذه البدائل يف تلبية
احتياجات الناس ورغباهتم؟
( )5ما هي القدرة املالية للبالد؟ يمكن أن تكون مؤسسات الفيدرالية مكْلفة :هل ُأجريت دراسة أولية
بالتكاليف؟ هل هذه التكاليف مستدامة؟ وهل قورنت مع تكاليف البدائل؟
( )6ما هي القدرة البرشية للبالد؟ هل هناك عدد كاف من األشخاص القادرين واملتعلمني ليمدوا نظام الفيدرالية
املوسع باملوظفني؟ هل توجد هذه القدرة يف مجيع أجزاء البالد؟ إذا كان اجلواب «كال» ،فام اخلطوات التي
يمكن اختاذها لتطوير تلك القدرة؟
( )7هل ا َملطالب بالفيدرالية موجودة عىل امتداد البالد أم أن أجزاء معينة فقط تعرب عنها؟ إذا كانت أجزاء معينة
فقط ،فهل ُيعترب اختاذ ترتيبات المتاثلية تنص عىل احلكم الذايت اخلاص لتلك املناطق ح ً
ال أفضل من تطبيق
نموذج واحد للفيدرالية عىل اجلميع؟
( )8ما احلاميات أو الضامنات املطلوبة لضامن عدم استخدام الصالحيات الالمركزية بطرق فاسدة أو متحيزة
أو غري فعالة؟ هل جيب أن تكون هناك صالحية احتياطية للسلطات املركزية/الوطنية/الفيدرالية للتدخل
يف اإلقليم/الوالية/املقاطعة يف حاالت الطوارئ أو إخفاقات احلكم؟ إذا كان األمر كذلك ،فكيف يمكن
محاية تلك اآلليات ضد استغالل املركز هلا؟
( )9هل ثمة حدود طبيعية أو تارخيية واضحة وراسخة بني الوحدات املحلية؟ هل مساحات الوحدات املحلية
عملية من حيث الكفاءة واحلكم الرشيد؟ أينبغي وضع آلية لتعديل احلدود دون احلاجة إىل تعديل الدستور؟
( )10كيف جيب حتقيق املوازنة بني احلكم الذايت للوحدات املحلية ومشاركتها يف صنع القرار الوطني؟ ما هي
آليات التمثيل (مثال :اإلرشاك يف غرفة ثانية) والتنسيق (مثال :التنسيق بني السلطات التنفيذية) التي جيب
أن تكون موجودة؟
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 بحيث تلبي االحتياجات واملوارد املتغرية وحتمي،) كيف يمكن جعل الرتتيبات املالية لتقاسم السلطة مرنة11(
الفيدرالية؟/الوطنية/يف الوقت ذاته الوحدات املحلية من االعتامد املايل املفرط عىل احلكومة املركزية
) هل تعكس صيغة تعديل الدستور دور الوحدات املحلية يف النظام السيايس؟ ما هو التوازن املالئم بني12(
سيادة تلك الوحدات وسيادة البلد كله؟ هل األصوات اخلاصة رضورية لتأييد صفقة دستورية؟
) ما هو وضع األحزاب السياسية؟ وكيف ستشكل عمل املؤسسات املقرتحة لالمركزية الواسعة؟ هل13(
 إذا كان:ستبقى هذه املؤسسات عملي ًة إذا كان وضع األحزاب السياسية سيتغري جذري ًا يف املستقبل (مثال
 أو إذا كان نظام احلزبني سيتجزأ إىل أحزاب متعددة)؟،نظام احلزب الواحد املهيمن سيصبح أكثر تنافسية
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