
من العھد حدیثة ظاھرة فدرالیة دولة إلى واحدیة دولة من بلجیكا تحول یعتبر
في متتالیة موجات عبر واستمر ١٩٧٠ التحول عام ھذا بدأ لقد القانونیة. الناحیة
أنھ بالذكر الجدیر .٢٠٠١ إلى ١٩٨٩ وعام ١٩٩٣ و ١٩٨٨ واألعوام عام ١٩٨٠
عدد تفویض أجل من سیاسیة ھنالك ضغوطًا إال أن األخیرة التغییرات من بالرغم
الحاضر، الوقت یعلم، في وال أحد الوطنیة. الحكومة عن بعیدًا الصالحیات من أكبر

عندھا. الفدرالیة ستتخذه شكل وأي التوجھ ھذا سینتھي أین
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١٩٧٠ عام بلجیكا منذ حدثت في بین التغییرات التي أوجھ للشبھ بعض توجد
ھاتان الحركتان بالبراغماتیة تمتاز معاكس. بشكل األوروبي ولكن االتحاد ونشوء
الفارق ولكن البدایة، في محددة غایة وجود دون صغیرة خطوات اتبعت التي
أصبحت أن بلجیكا حین في األوروبي أصبح أكثر مركزیة االتحاد أن ھو الرئیسي

المركزیة. أكثر

والالتماثلیة والتراكبیة التفكك وھي رئیسیة سمات بأربع البلجیكیة الفدرالیة تتمتع
كذلك ومازالت العام ١٩٧٠، ھامة في السمات كانت ھذه لقد الثنائیة.  والطبیعة

أیضًا. الیوم

الكبیرة الفدرالیات من كغیرھا البلجیكیة الفدرالیة تنبثق لم التفكك: .١
عن تنازل نتیجة انبثقت وإنما سیادة مسبقة، ذات سیاسیة وحدات بین اتحاد عن
تتمثل والتي التطور ھذا بھا  یتمتع التي الخاصیة إن واحدیة.  دولة في السلطات
بین السلطات بتوزیع المتعلقة األمور  بعض توضح المركزیة عن االبتعاد  في 
الموكلة بالسلطات الوحدات ھذه تتمتع المفدرلة". و"الوحدات الفدرالیة الدولة
یتم أن أصًال النیة كانت الفدرالیة. للدولة ملك فھي المتبقیة السلطات أما فقط؛ إلیھا
للسلطات الرسمي التحدید ھذا التغییر یتطلب أن مثل التوزیع، إال ھذا اتجاه عكس
المستقبلیة البلجیكیة الحكومة قدرات یحد من مما الفدرالیة الحكومة لدى المتبقیة
في العكسي التغییر ھذا مثل اعتبر جدیدة. لقد قانونیة سلطات مجاالت في للعمل
إن الحالیة. السیاسیة لألجندة بالنسبة جدًا خطیر تغییر على أنھ المتبقیة السلطات
أي وجود - السلطات القانونیة في الحصریة أساس یقوم على الصالحیات توزیع
تكون المكونة) الوحدات  أو الفدرالیة الحكومة (إما مسألة لكل فقط  واحدة سلطة
السلطات في تداخل وجود دون وتحول - والتمویل" والتنفیذ "التشریع عن مسئولة

لھذه القاعدة. ھنالك استثناءات وتسویات أن إال القضائیة.

من خالل  الكالسیكیة بلجیكا نفسھا عن نماذج الفدرالیة تمیز التركيبية:  .٢
اإلقلیمیة. والمناطق اللغویة المجتمعات وھي المفدرلة السیاسیة الوحدات من نوعین
الفرنسیة، الذي یتكلم والمجتمع بالفلمنكیة، المتحدث المجتمع المجتمعات الثالث ھي
لمطالب فلمنكیة نتیجة ھي إن "ظاھرة المجتمع" األلمانیة. یتحدث الذي والمجتمع
القرن في الفلمنكیة والثقافة لھ اللغة الذي خضعت األقلیة مركز إلى وتعود جذورھا
المسائل على المجتمعیة المسئولیات تشتمل العشرین. القرن وأوائل عشر التاسع
مثل األفراد بین العالقة تتناول التي  األمور أي - "الشخصیة" والمسائل الثقافیة

االستثناءات. بعض وجود اللغة، مع والتعلیم واستخدام - الشباب حمایة

Walloon الوالون الفلمنكیة ومنطقة المنطقة مناطق وھي ثالث ھنالك أن كما
لضغوط منطقة االستجابة إلى “ظاھرة المناطق” تعود بروكسل. العاصمة ومنطقة



٩ بلجیكا

التعامل إلى الجنوب من السیاسیون القادة  لقد عمد البالد. جنوب الواقعة الوالون 
للحصول السعي خالل من  ١٩٦٠ عام منطقتھم في الھرم االقتصاد  تراجع مع
اإلصالح المتتالیة عملیات وأدت االقتصادي. واالستقالل من الھیمنة المزید على
الواسع بمفھومھا األراضي إدارة  على اشتملت سلطات  المناطق إعطاء إلى
الخارجیة والتجارة (التوظیف االقتصادیة (البیئة واستخدام األراضي)، والسیاسة

والبلدیات). المقاطعات (مثل الالمركزیة الوحدات السیاسیة والزراعة)، وتنظیم

تسمى تنفیذیة وسلطة المجلس، تسمى تشریعیة سلطة ومنطقة مجتمع لكل یوجد
بشكل ازداد قد البلجیكیة الفدرالیة  المشرعین في أن عدد نجد وبالتالي الحكومة.
إقامة الخالفات حل سلطاتھم. تطلب بین الصراع زیادة فرص إلى أدى مما كبیر
.١٩٨٠ عام (  Cour d’arbitrage/Arbitragehof)تسمى دستوریة  محكمة
الدولة مع تعاون اتفاقیات إلى تتوصل أن  المفدرلة الوحدات باستطاعة أن كما
اإلصالح قوانین بعض فإن الحاجة، دعت وإذا الخالفات. للتغلب على  الفدرالیة

االتفاقیات التعاونیة. ھذه مثل وجود تتطلب فعًال قد المؤسساتیة

بوجود تسمح التي بالالتماثلیة البلجیكیة الفدرالیة تتمیز كما الالمتاثلية:  .٣
یختلف المثال، سبیل على المفدرلة. السیاسیة الوحدات وسلطات تنظیم في اختالفات
بعض في تبقى أنھا حیث  المناطق األخرى عن  بروكسل العاصمة وضع منطقة
من ١٣٧ للمادة وفقًا أنھ وھو آخر مثال وھناك الفدرالیة. الدولة سیطرة تحت األمور
تضطلع أن تستطیع والفرنسیة بالفلمنكیة المتحدثة المجتمعات مجالس فإن الدستور
قد "الدمج" ھذا مثل إن التوالي. على الفلمنكیة والمنطقة الوالون منطقة بسلطات

الجنوب. تطبیقھ في لم یتم ولكن المنطقة الفلمنكیة تطبیقھ في جرى

بعض ممارسة بتحویل بالفرنسیة المتحدث للمجتمع الدستور یسمح كما
وإلى فقط، بالفرنسیة تتحدث التي  المنطقة وھي الوالون  منطقة إلى صالحیاتھ
التحویالت، ھذه بعض تنفیذ تم لقد بروكسل. في الفرنسیة" اللغة مجتمع "مفوضیة

وجنوبھا. البالد شمال في متماثلة المجتمعات لم تعد سلطات أن یعني الذي األمر

الفدرالیة تتمتع  كما الثنائية:  الطبيعة  .٤
یرتبط .(la bipolarité)الثنائیة بالطبیعة البلجیكیة
االجتماعیة بالقوى فدرالیة ألي القانوني التطور
الفدرالیة تمیز على آخر وكمثال البلد. في الموجودة
القوى فإن الفدرالیات، من غیرھا عن البلجیكیة
حیث الثنائیة بالطبیعة  تتمتع بلجیكا في  االجتماعیة
باللغة والمتحدث الفلمنكي المجتمعین ھما الشریكین

الفرنسیة.

القوى ھذه تعتبر
تولده الذي والتوتر
المحركات بمثابة
للتطور الحقیقیة

البلجیكي. المؤسسي
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المؤسسي الحقیقیة للتطور المحركات بمثابة تولده الذي القوى والتوتر ھذه تعتبر
براغماتیة كحلول المتتالیة المؤسساتیة اإلصالحات تطورت  بالتالي، البلجیكي.
تحقیق أجل  من المتعمدة  الخطوات  من كسلسلة ولیس لألزمات،  متبادل باتفاق
ھو البلجیكیة المؤسسات بھ تتمیز الذي التعقید إن مسبقًا. ومحددة واضحة أھداف
أجل تجنب من دفعھ من ال بد ثمن ھو التعقید ھذا أن كما البراغماتیة، لھذه نتیجة

المجتمعات. بین الخطیرة المواجھات من المزید


