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وثقافتھ، البلد، ھذا لتاریخ انعكاس فھو ما، حد إلى ممیزا دولة كل دستور یعتبر
السابقة، المقاالت أظھرت وكما ذلك،  من الرغم  على ولكن سكانھ. وخصائص
التي الشبھ أوجھ وتكون الدساتیر. الھامة بین المشتركة األمور العدید من ھناك 
الصدفة. ال التصمیم نتاج ھي األحوال من العدید في الدساتیر بین المرء یجدھا
السیاسي، لالختیار األساسیة الممارسات أھم تمثل الدستور صناعة  عملیة وألن
على لوجھات نظر بالسعي للوصول الدساتیر صناعة القائمون على ما ینصح غالبا
تأسیس على تعمل التي الدول تقوم بھم. ومن ثم تناط التي المھام في نطاق أوسع
وفشلھم نجاحھم مقومات من والتعلم الدول األخرى لخبرات بالنظر دستوریة نظم
الموجودة الظروف تعلموه مع ما بین التوفیق قیامھم حتى أثناء منھم واالستعارة
واالستعارة بالتعلم الخاصة العملیة ھذه أھمیة من أحد یقلل أن ویندر الدول. ھذه لدى
من المقاالت تلك وتقوم  الدستوریة. األمور مع الواعي التعامل إلحكام والتوفیق
في الدستوري والتطور الدستوریة  الترتیبات من سریعة  لمحات عرض خالل
مفید بدلیل العام القطاع والمسئولین في المواطنین بإمداد  فدرالیة دیمقراطیة ١٢

الفدرالیة. الدیمقراطیات في الدستوریة والممارسات الدستوري للتصمیم

واقع جزئي بشكل الدساتیر في الموجودة المشتركة المالمح وتعكس  ھذا
یجسد فالدستور دولة. ألي السیاسیة الحیاة في ممیزة وظیفة یلعب الدستور أن
البرازیل مثل الدول بعض وفي بل الحكومة بشأن للدولة األساسیة الخیارات 
للوحدة ورمزا للفخر  مصدرا وضعھ یشكل المتحدة والوالیات أفریقیا وجنوب
ویحدد معینة مناصب تحدید على أیضا الدستور یعمل كما المواطنین. بین الوطنیة
المختلفة ویحدد األھداف التي المناصب بین السلطة شغلھا. ویقوم بتخصیص كیفیة
حدودًا یضع الدول معظم في أنھ كما السیاسیة . السلطة ممارسة أجلھا من یجب
أن حقوق یجب تحدید خالل من واضح بأسلوب وذلك الحكومیة، السلطة لممارسة

الحكومة. جانب من انتھاك أي ضد مضمونة تكون

الفدرالي. الدستور مھام  تتضاعف فدرالي نظام بتبني ما  بلد یقوم وعندما
ماھیة الفدرالي النظام في الدستور یحدد أعاله الوظائف المذكورة إلى فباإلضافة
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الحال ھو كما الحكومة من یرسي مستویین الفدرالي. فقد للنظام المكونة الوحدات
الحكومات بإنشاء المكونة الحكومات تقوم حیث المتحدة والوالیات ألمانیا في
في الحال ھو كما مستویات ثالث من فدرالي نظام یرسي وقد والتحكم فیھا. المحلیة
للحكومات الدستوري الوضع إعطاء مع أفریقیا وجنوب وروسیا نیجیریا من كل
كما وتعقیدا تباینًا  أكثر نظامًا یرسي وقد محددة. سلطات وضمان منحھا المحلیة
اللغویة المجتمعات  من المكونة بلجیكا في المزدوجة للفدرالیة بالنسبة الحال  ھو

اإلقلیمیة. والوحدات

بنیة الوحدات المكونة في ستلعبھ الدور الذي أیضا یقرر الدستور الفدرالي كما
المكونة الوحدات تشارك الفدرالیة النظم معظم ففي الفدرالیة. الحكومة وعملیات
في الموجودة المتطلبات من كل في ما یتمثل وھذا الدستوریة، التعدیالت في عملیة
استفتاءات من خالل التعدیالت على الموافقة تشترط التي وسویسرا أسترالیا من كل
الوالیات. أغلبیة في األغلبیة وموافقة الدولة مستوى على المصوتین أغلبیة قبل من
إنشاء خالل من المكونة للوحدات الفدرالیة دورا أكبر النظم من العدید تضمن كما
(الفدرالي) األعلى المجلس یمثل أن على مجلسین من فدرالي تشریعي برلمان
المصلحون ویركز قبلھا.  من  انتخابھ ویتم الفدرالي للنظام  المكونة  الوحدات
قوة أكثر دور إیجاد على والمكسیك بالفعل كندا كل من في الفدرالیة لتقویة الساعون
الوحدات مشاركة في ضمان أبعد سویسرا إلى مدى وقد ذھبت الفدرالي. للمجلس
یتألف األعضاء متعدد تنفیذي إنشاء مجلس خالل من الحكومة الفدرالیة في المكونة

مختلفة. كانتونات ٧ عن مندوبین من

المتاحة للوحدات المكونة الخصوصیة مدى أیضا یحدد الدستور الفدرالي كما
الفدرالیة األنظمة وتختلف بھا. الخاص  المدني الكیان  وضع في الفدرالي للنظام
حكومتھا، واألغراض تقرر شكل المكونة أن للوحدات  بھ  تسمح الذي المدى  في
بحمایتھا. ففي سیقومون التي والحقوق السیاسیة، السلطة یمارسون أجلھا التي من
تحت ثابتة بدساتیر حرة الوحدات المكونة تتمتع ال المثال سبیل على ونیجیریا الھند
متضمنة تكون المكونة حكومات الوحدات ببنیة وعمل الخاصة القرارات قومیة.
قومیة التحت الدساتیر "یحتضن" إنھ یقال  أن  یمكن والذي الفدرالي الدستور في
نجد ذلك من النقیض وعلى الفدرالیة. التشریعات في الدساتیر تلك تضمین یتم أو
بوضع تقوم المكونة الوحدات الدول) من (وغیرھا المتحدة والوالیات أسترالیا في
والمكسیك البرازیل من كل في أن الوالیات كما الخاصة بھا. الدساتیر ومراجعة
الخاصة من التفاصیل العدید ولكن دساتیرھا ومراجعة الحقوق لوضع بعض لدیھا
أفریقیا وجنوب أما روسیا الفدرالي. الدستور قبل من یتم تحدیدھا بحكومات الوالیات
الوحدات لبعض یصرح روسیا ففي ترتیبات خاصة. إتباع في رائدتین كانتا فقد
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(األقالیم لغیرھا یمكن بینما بھا الخاصة الدساتیر بوضع (الجمھوریات) المكونة
تبني للمقاطعات أفریقیا یمكن جنوب وفي المواثیق. فقط وضع المثال) سبیل على
سوى توجد بالفعل وال بذلك بل القیام على مجبرة بھا ولكنھا غیر خاصة دساتیر

الخیار. ھذا لنفسھا كیب) أعطت ویسترن واحدة (ھي مقاطعة

الحكومة الفدرالیة بین بتقسیم السلطة الدستور الفدرالي یقوم أكثر عموما وبشكل
ھذا المجلد في المشروحة الفدرالیة األنظمة وتختلف المكونة. الوحدات وحكومات
بالتحول المعنیة الفدرالیة النظم  مالت فقد بھا. المركزیة  درجة في جذري بشكل
شدید فدرالي نظام الختیار أفریقیا - وجنوب مثل الھند - واالجتماعي االقتصادي
بوتین فالدیمیر الرئیس مؤخرا بھا قام التي المركزیة اإلصالحات وتظھر المركزیة.
وعلى جوھریة. تغییرات بإجراء للدول التي تقوم النموذج ھذا جاذبیة روسیا في
التعددیة الموجودة احتواء إلى تسعى التي الفدرالیة النظم اختارت من ذلك النقیض
الواضح المركزیة. ومن أكثر فدرالیًا نظامًا - وسویسرا بلجیكا مثل - سكانھا في
خالل من یتقرر ذلك أن فیجب الالمركزیة أو من المركزیة درجة مثلى ال توجد أنھ
الدراسات أن الطریف فمن ھذا ومع  بعینھ. مجتمع  كل في الموجودة الظروف
إلى جمیعا ونیجیریا تشیر وألمانیا كندا من بكل والخاصة ھذا المجلد في الموجودة

السلطة. لتفویض الحاجة على الزائدة وتؤكد بالمركزیة مرتبطة مشكالت

امتیازا تعتبر التي السلطات ھي ما السلطات تخصیص عند الدستور ویحدد
الدستور یحدد كما المتالزمة. السلطات المشتركة أو ھي وما حكومة لكل قاصرا
السلطات. توزیع بشأن الحكومات بین تنشأ التي الصراعات حل كیفیة أیضا الفدرالي
وعندما مشكالت. إلى تؤدي أن فصل السلطات أو التالزم من أجواء لكال فیمكن
الدستور یقدم ما والوحدات المكونة عادة بین الحكومة الفدرالیة السلطات تقسیم یتم
أو دستوریة محكمة شكل ذلك یتخذ ما وعادة السلطة، تقسیم لضبط آلیة الفدرالي
الفدرالي بشكل التوازن تغییر التحكیم القضائیة ھیئة ألحكام ویمكن علیا. محكمة
البرازیل وحتى وقت قریب حدث في (كما أكبر للسلطة جذري، مما یشجع مركزیة
وعالوة كندا). في الحال ھو (كما الالمركزیة زیادة  أو المتحدة) الوالیات في
الفدرالیة الحكومة  بین  الفصل أجواء على یركز دستور یشجع  ال قد ذلك على
لعالج والضروریة الحكومات  بین التنسیق أشكال المكونة الوحدات  وحكومات
عندما ولكن البرازیلي. الدستور دراسة في لھ اإلشارة تمت ما وھو المشكالت،
الفدرالیة السیطرة إلى ھذا یؤدي أن یمكن متالزمة) (تكون السلطات  تقاسم  یتم
القانون بسیادة الفدرالیة  النظم  معظم وتعترف السیاسات.  صناعة  عملیة على
على طابعًا ھرمیًا یضفي الخاصة بالوحدات المكونة، مما على القوانین الفدرالي
عادة المتالزمة كان السلطات من الغرض أن من الرغم وعلى التعاونیة. الترتیبات
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خصوصیة وجود مع ضمان تشریعیة بوضع أطر للحكومة الفدرالیة السماح ھو
من یظھر كما الناحیة العملیة - من إال أنھ اإلطار، ھذا في المكونة معقولة للوحدات
الفدرالیة المفصلة التشریعات ال تترك قد - أفریقیا روسیا وجنوب من كل تجربة
السیطرة نحو المیل وربما یكون الوحدات المكونة. قبل للمبادرات من كبیرًا مجاًال
جمع على الفدرالیة الحكومة فیھا تسیطر التي النظم في بارز بشكل قویا الفدرالیة

والھند. ألمانیا في الحال ھو كما الضرائب عائدات وتوزیع

بین الحكومة للسلطة تقسیم إرساء على ما دستور صیاغة على یعمل القائمون وقد
الوقت بمرور أن یتطور المحتمل التقسیم من ولكن ھذا والوحدات المكونة، الفدرالیة
العوامل من العدید أسھمت حدودھا. وقد الدولة وخارج داخل للتطورات استجابة
الفدرالیة والنظم الدساتیر الفدرالیة التغیرات في - في تسھم وستظل - النطاق واسعة
ولعل القائمة. في الترتیبات تغیرات أو جدیدة دساتیر عنھ إما ینتج مما تحكمھا التي
الستیعاب وإدارة الفدرالیة إذ تسعى الدساتیر اقتصادیة، كانت التطورات أھم بعض
مؤخرا للعولمة. والتحول الوطنیة لالقتصادیات المحلیة االقتصادیات من التحول
بشكل األوربي االتحاد إنشاء أثر وقد مھم. تأثیر لھا السیاسیة التغیرات أن كما 
حافزا الدیمقراطیة عملیات إرساء وفرت كما األوربیة، الفدرالیة النظم على جذري
السابقة، السوفیتي االتحاد كتلة وفي أفریقیا، في المنتعشة أو الجدیدة الفدرالیة للنظم
لكافة تحدیات والدیني اإلثني واللغوي تجدد الوالء خلق وأخیرا الالتینیة. وأمریكا

والتعددیة. الوحدة بین للجمع سعیھا في تقریبا الفدرالیة النظم

على والھند أسترالیا - ومنھا الدیمقراطیات الفدرالیة الناضجة بعض أوجدت وقد
للوالیات وكان یمكن إصالحات جوھریة. تتطلب لم متینة دساتیر - المثال سبیل
وتغییرات أھلیة حربًا یتضمن  تاریخھا أن لوال النوعیة لھذه تنتمي أن المتحدة
وھي أخرى راسخة دیمقراطیة تبنت وقد الصراع. ھذا عن ناجمة دستوریة
بمؤسساتھا االحتفاظ مع عام ١٩٩٩ ولكنھا قامت بذلك في جدیدا دستورا سویسرا

الدستوریة.

أمام جدیدة تحدیات مواجھة ناضجة أخرى فدرالیة دیمقراطیات على وكان
التخلف مع تتعامل ألمانیا أن على كان إعادة االتحاد صحوة الدستوریة. ففي نظمھا
الفدرالیة البنیة دراسة بإعادة للمطالبة ھذا وأدى الجدیدة" "لندرات لـ االقتصادي
في االنفصالیة المشاعر تصاعد أدى كندا وفي المالیة. المساواة نظام وخاصة
قام كبرى" "دستوریة سیاسات إلى والتسعینیات الثمانینیات في كیبیك مقاطعة
لدستورھم. جذریة ھیكلة إلعادة المقترحات من سلسلة بمناقشة الكندیون  خاللھا
تبني فإن النھایة، في المقترحات تلك من أي على الموافقة عدم من الرغم وعلى
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في جوھري دستوري لتحول عام ١٩٨٢ یعد بدایة في والحریات الحقوق میثاق
كندا.

نظام بوضع  الخاصة الصعبة بالمھمة  أخرى فدرالیة  دیمقراطیات وتعنى 
على منھا الحاالت - بعض ففي الدیكتاتوري. الحكم من فترة بعد متین دستوري
الدساتیر شكلت -١٩٩٦ عام أفریقیا وجنوب  ١٩٩٣ عام روسیا المثال سبیل
أخرى حاالت للحیاة. وفي دستوریة قابلة الدولة إلقامة دیمقراطیة محاولة الجدیدة
فشلت ١٩٩٩ عام منذ ونیجیریا ١٩٨٨ عام منذ البرازیل المثال سبیل على منھا
سابقة، ترتیبات دستوریة بعد الدستوریة الدیمقراطیة باستعادة الخاصة  التحدیات
ھذه نجاح وسیعتمد العسكریة. الدیكتاتوریة  إلى أدى  مما بھا اإلطاحة، تمت أو
والصراعات االقتصادیة المشكالت حل على قدرتھا على الفدرالیة الدیمقراطیات

الدیكتاتوریة. األنظمة تلك عن التي ورثتھا اإلثنیة

وسط في والمكسیك بلجیكا  مثل الفدرالیة الدیمقراطیات بعض  تعتبر وأخیرا
لتلك المكونة  الوحدات سلطة لتقویة مصممة  جوھریة دستوریة تغیرات مرحلة 
السلطة تفویض یؤدي أال ضمان ھو  بلجیكا  في  الھدف  ولكن الفدرالیة. النظم
وفي الدولة. تفكك إلى تؤدي ولغویة إثنیة انقسامات إیجاد إلى المكونة للوحدات
حكومة سیطرة من طویلة فترة بعد الفدرالیة إحیاء إعادة في الھدف یتمثل المكسیك،
أنھا في شك الجھود فال تلك نتائج كانت وأیا واحد. سیاسي فدرالیة یحكمھا حزب
المتعطشین لمعرفة للمواطنین - تحذیریة دروس أو - إرشادیة كأدلة أن تعمل یمكن

المشتركة. المشكالت والمخاوف دول أخرى عالج في نظرائھم استطاع كیف


