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سالیكوف مارات

سیاسي نظام بناء أجل من جھودًا روسیا تبذل السوفیتي، االتحاد انھیار  منذ
السیاسیة الھیمنة محل تحل حقیقیة فدرالیة وبنیة سوق واقتصاد دیمقراطي
لكن في العالم بلد أكبر فقط روسیا تعد للحقبة الشیوعیة. ال الصارمة واالقتصادیة
من الروسي الفدرالي االتحاد یتكون تعقیدًا. الفدرالیة النظم أكثر إحدى أیضًا لدیھا
والتي الفدرالي" لالتحاد "الخاضعة بالوحدات عادة إلیھا یشار مكونة وحدة ٨٩
وأراضي حكم ذاتي وأقالیم ومناطق جمھوریات مختلفة: مجموعات تنقسم إلى ست
العرقیة الفدرالیة من كًال الروسیة الفدرالیة تجمع ومدن فدرالیة. ذاتي حكم وإقلیم
١٩٩٣ عام إلى االتحادیة لروسیا الحالي الدستور تاریخ یرجع اإلقلیمیة. والفدرالیة

دینامیكیة. حالة حركة في التنظیمات الفدرالیة وتبقى

الفدرالي الدستور رسمي بمقتضى بشكل مرة روسیا أول في الفدرالیة تأسست
االتحاد جمھوریة دمج ھو السوفیتیة الحقبة على طرأ تطور أھم كان .١٩١٨ لعام
والذي االشتراكیة، الجمھوریات السوفیتیة اتحاد الروسیة االشتراكیة في السوفیتي
"بالفدرالیة المعلن من التزامھا الرغم على عام ١٩٢٢. في رسمیًا عنھ اإلعالن تم
على السوفیاتي االتحاد قام  لقد كبیر. بشكل وحدیة دولة كانت  فقد االشتراكیة"،
اللینینیة، الماركسیة األیدیولوجیة من جذوره تنبع الذي الواحد الحزب نظام أساس
وآلیات مركزیا، تخطیطھ یتم واقتصاد المركزیة"، "الدیمقراطیة على التأكید مع
السوفیتیة الجمھوریات التحاد بالنسبة حقیقیًا كان وما الدولة. قبل من شدیدة قمعیة
االشتراكیة؛ الروسیة السوفیتي االتحاد جمھوریة على أیضًا ینطبق االشتراكیة 

واقعة. حقیقة منھا أكثر حجة الفدرالیة كانت

إللغاء الفدرالي الدستور السوفیتي، عدل االتحاد حل بعد التسعینیات، أوائل في
جمھوریة اسم واستبدل  الجمھوریات، اسم من الذاتي" بالحكم "متمتع  مصطلح
االعتراف وتم الروسي"، الفدرالي "باالتحاد االشتراكیة الروسیة السوفیتي االتحاد
الجدید. الفدرالي  االتحاد في كأعضاء جمیعًا الفدرالیة والمدن واألقالیم بالمناطق
من والموقعة ١٩٩٢ لعام الثالثي  الفدرالي االتحاد معاھدة فبمقتضى  ھذا، مع
الشیشان عدا ما الروسي، لالتحاد المكونة الوحدات جمیع ومن السلطات الفدرالیة
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٣٩ روســـیا

تحظى التي لتلك مساویة بحقوق الجدد األعضاء  ھؤالء یتمتع  لم وتاتارستان،
االتحاد مواطني لجمیع المتساویة  بالحقوق االعتراف یتم ولم الجمھوریات. بھا

لروسیا. الحالي – الدستور ١٩٩٣ عام إقرار دستور بعد إال الفدرالي

ھیئات بوصفھا الفدرالي  لالتحاد المكونة الوحدات بجمیع الدستور یعترف 
بالوحدات فقط كان یعترف السوفیتیة عندما عن الحقبة تحوًال یعد مما الحكم ذاتیة
الوحدات جمیع الفدرالي". االتحاد رعایا "من أنھا على عرقیة أسس القائمة على
للحصول على السعي دون الخاصة مواثیقھا أو دساتیرھا إقرار بحریة اآلن تتمتع
ھذا، مع السوفیتیة. الحقبة إبان األمر یقتضي كان كما الفدرالیة الھیئات موافقة
على أسبقیة الفدرالي القانون یعطى الفدرالي، االتحاد دستور سیادة فقرة فبمقتضى

الوطنیة. تحت الدساتیر ھذه

مكفولة. الفدرالي  لالتحاد  الخاضعین أراضي  سالمة فإن ذلك، إلى باإلضافة
موافقة المجلس إلى باإلضافة على موافقتھم الحصول دون تغییر حدودھم یمكن ال
وحدة تمثل كل الفدرالي).  التشریعي المجلس أو البرلمان (أحد مجلسي الفدرالي 
ھیئتھا من أحدھما ممثالن، ولھا الفدرالي االتحاد مجلس في المكونة الوحدات من
سلطتھا، في الفدرالیة الحكومة طعنت إذا التنفیذیة. السلطة من واآلخر التشریعیة

الدستوریة. المحكمة من الحمایة طلب المكونة للوحدة یمكن

حد متالزمة على حصریة وسلطات سلطات الوحدات المكونة تمارس أخیرًا،
إبرام یمكن للوحدات المكونة الشؤون الخارجیة. إلى ھذه السلطات حتى تمتد سواء.
وبموافقة – وحتى األخرى للبلدان المكونة الوحدات مع دولیة اتفاقیات اقتصادیة

األجنبیة. الدول مع – الفدرالي االتحاد

وحدیة، دولة عن الروسي الفدرالي النظام نشأ
فقط لیس الوحدیة  التقالید من بقایا ھناك تزال  وال
االتجاه جاء الوعي الشعبي. أیضًا في بل القانون في
الشدیدة الدولة  من  الروسي للتطور  التاریخي 
واتحاد الروسیة اإلمبراطوریة في المركزیة
وجمھوریة االشتراكیة السوفیتیة الجمھوریات
اتحاد إلى االشتراكیة الروسیة السوفیتي االتحاد
الرئیس سیاسة أن على الرغم من فدرالي المركزي،
مركزیة إلى مؤشرات تشیر المتعلقة بالفدرالیة بوتین

تقدمًا روسیا أحرزت الفدرالي، االتحاد دستور إقرار أعقب الذي العقد خالل جدیدة.
ھامة. تحدیات تبقى ھناك لكن فدرالیة، تأسیس دیمقراطیة نحو ملحوظًا

الفدرالي النظام نشأ
دولة عن الروسي
ھناك وال تزال وحدیة،
من التقالید الوحدیة بقایا
القانون في فقط لیس
الوعي في أیضًا بل

الشعبي.
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الخطوط رسم ألن الروسي الفدرالي االتحاد ببنیة المستمرة المسائل تتعلق إحدى
.١٩٩٣ عام دستور إقرار مع فقط مؤخرًا حدث الفدرالي" "لرعایا االتحاد الحالیة
وما متماثلة أم غیر متماثلة، الروسیة الفدرالیة كانت الجدل حول ما إذا ویتواصل
كان إذا ما أو متساویة وسلطات بحقوق سیحظون الفدرالي إذا كان رعایا االتحاد
ھناك بوضعیة مختلفة.  عرقي أساس على القائمة الجمھوریات تحظى  أن ینبغي 
عددھا المكونة وتقلیل الوحدات لتوسیع السیاسیة الدوائر في بعض ضغوط أیضًا
على ھائل بشكل المتطورة الفدرالي غیر االتحاد وحدات من العتماد كثیر نظرًا

الفدرالي. الدعم

أیضًا المكونة والوحدات بین الحكومة الفدرالیة للسلطات الدستوري التقسیم یثیر
تتضمن أن ینبغي نظریًا، المتالزمة. السلطات لتطبیق نظرًا وخاصة المخاوف
أكثر تنظیم یصحبھ الفدرالیة الحكومة قبل من تشریع إطار السلطات ھذه ممارسة
ما غالبًا ذلك، مع عملیًا المحلیة. للظروف وفقًا المكونة الوحدات بواسطة تفصیًال
أي یترك یكاد مفصًال ال تشریعًا الفدرالیة القوانین في العامة أصبحت اإلرشادات

اإلقلیمیین. للمشرعین دور

اإلقلیمیة الفدرالیة العالقات لتوثیق المركزیة الحكومة محاوالت أن تؤدي یمكن
من الرغم على النطاق، واسعة مركزیة فدرالیة إلى الرأسیة) العالقات (تعزیز
مثل باشكورتوستان الفدرالي، االتحاد أجزاء بعض في للمركزیة المقاومة رسوخ

وتاتارستان. وسفیردلوفسك وساخا

مسلح نزاع – الشیشان أزمة ھو الروسي الفدرالي النظام یواجھ تحدي أصعب
عن استقاللھا، على الشیشان جمھوریة إعالن أشعلھ الروسیة األرض على كبیر
إلى قیام اإلعالن ھذا بأي انشقاق. أدى االتحاد الفدرالي دستور سماح عدم من الرغم
عام من واألخرى ١٩٩٦ حتى عام ١٩٩٤ إحداھما من فدرالي)، (تدخل حربین
الوقت في حتى االنفصالیة، النزعة ذات الوحدات وتواصل حتى ٢٠٠٠. ١٩٩٩
ھذه الرغم من وعلى إرھابیة. ھجمات وشن الفدرالیة القوات الحاضر، محاربة
دستورًا الشیشان في استفتاء في الناخبون أقر ٢٠٠٣ ربیع ففي العدائیة، األعمال
برلمانیة انتخابات ھناك الشیشان. ورئیس برلمان انتخاب تحكم وقوانین جمھوریًا
توقیع في رغبتھ عن بوتین الرئیس أعرب وقد ،٢٠٠٥ ربیع في مقررة جدیدة
ومعالجة إصالح بھدف الشیشان المنتخبین لجمھوریة الجدد المسئولین مع معاھدة

الشیشان. وجمھوریة الفدرالیة الحكومة بین السلطات فصل

سابقیھ، على كثیرًا الفدرالي االتحاد دستور یتفوق المشكالت، من ھذه وبالرغم
على الدستوریة المحكمة وتفاسیر الدستوریة التعدیالت من مجموعة  وستعمل

عیوب. من وطأة ما یعتریھ من التخفیف


