
بمجموعة تتمتع المكونة  المركز والوحدات حیث أن فدرالیة أسترالیا دولة تعتبر
بالدیمقراطیة یكون أشبھ ما ھو وذلك بأسلوب المؤسسات الحكومیة، من كاملة شبھ
الخارجي، مظھره في األسترالي، الدستور أن فنجد العام. ذات القانون البرلمانیة
األخرى الوحدة بھ عن یستھان ال ذاتیًا استقالًال قانونیة ذات سلطة وحدة كل یعطي
من عدد أخرى ھناك فدرالیة وكأي الخاصة. مؤسساتھا تصمیم وتفعیل حیث من
وأعمال ھیكلیة في التأثیر من الحكم  لشكل الفدرالیة المیزة  ُتَمِكن التي األسالیب
النظام دینامیكیات في المؤسسات اختیار یؤثر كیف أیضًا، وبالعكس المؤسسات،
اآلخر البعض الحكم، أما لنظام األصلي التصمیم ناجمًا عن یكون البعض الفدرالي.
تأسیس الفدرالیة األسترالیة، منھا المائة عام منذ عمره عن تطور یربو نتیجة فیكون

البینحكومیة. للعالقات متزاید بتعقید تتمیز نماذج على الحكومات اعتماد
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٧ أسترالیا

ھذا وكان عشر، الثامن القرن  نھایة منذ أسترالیا في  البریطانیون استوطن
القارة شاطئ حول مترامیة منفصلة مستعمرات ستة شكل على االستیطان
المستعمرات أصبحت الالحقة سنة المائة وخالل تزمانیا. وعلى جزیرة األسترالیة
الحكومیة ومؤسساتھا الخاص دستورھا ولھا  ذاتي بحكم تتمتع تدریجي وبشكل
عشر نھایة القرن التاسع وفي كبیر. بشكل البریطاني التي تأثرت بالطابع الخاصة
خاللھ الحكومة تأتي من تشریعیین مجلسین ذو برلمانیًا مستعمرة نظامًا لكل أصبح
محاكم ونظام الدولة رئیس بدور التاج الملكي یقوم یمثل حاكم من مكونة التنفیذیة
خاللھا یصل من االستئناف كان حیث مستعمرة كل في القمة تحتل علیا محكمة فیھ

.Privy Council in London لندن في الخاص الملك مجلس إلى
عن أساسًا مأخوذ لدستور تخضع ١٩٠١ عام فدرالیة المستعمرات أصبحت ثم
نظام بین یجمع األسترالي الدستور أن نجد  ھنا  من المتحدة. والوالیات بریطانیا
المتبع النظام مع واسع بشكل یتماشى فدرالي ونظام البریطاني البرلماني الحكم
الكومنولث إلى محددة سلطات الدستور یمنح األمریكیة. المتحدة  الوالیات في
السلطة تاركًا موازیة سلطات شكل على الغالب في البریطانیة،" الشعوب "رابطة
البرلمان مثل الكومنولث الحكومیة لمؤسسات إطارًا یوفر كما أنھ المتبقیة للوالیات.
فصل نظام یعتمد أنھ على اإلطار تفسیر تم ولقد والمحاكم. التنفیذیة  والحكومة 
بین الفصل درجة  أن القضائیة، حیث للسلطة أھمیة خاصة إعطاء مع  السلطات
بالضرورة ضعیفة. تكون البرلماني في النظام التنفیذیة والسلطة السلطة التشریعیة
الحكومة دوائر من دائرة كل فیھا كفدرالیة یكون تبدو أسترالیا أن نجد ھنا من
االستثناءات، ھناك بعض أن إال بھا. الخاصة المؤسسات من كاملة مجموعة ذات
خاص بھا، محاكم نظام لھا حكومیة دائرة كل أن نجد فبینما بالمحاكم. یتعلق أھمھا
لمحاكم القضائیة صالحیتھ بإعطاء الكومنولث لبرلمان المجال یتیح أن الدستور إال
التي الجرائم ضد الدعاوى المثال سبیل على العادة، في یجري ما وھذا الوالیات،
الوالیات في المتبع النموذج عن آخر ھام اختالف ھناك الفدرالي. للقانون تخضع
المحكمة وھي واحدة نھائیة نقض محكمة ألسترالیا أن  وھو األمریكیة  المتحدة
النتائج أحد إن بالوالیة. والخاصة  الفدرالیة  المحاكم  ألنظمة  العلیا األسترالیة 

بأكملھا. للدولة واحد قانون عام ھو وجود النظام ھذا على المترتبة
بالملكیة. المتحدة یتعلق الوالیات بنموذج مقارنة مألوف غیر آخر استثناء ھناك
الدولة رأس ھي الثانیة أن الملكة إلیزابیث دستوریة حیث ملكیة تزال ال فأسترالیا
بحاكم عام، في أسترالیا في ممثلة فھي ألسترالیا. كملكة صالحیاتھا نطاق ضمن
من النموذج أعمالھا. ھذا بجمیع یقومون والیة كل في وبحكام الكومنولث، نطاق
فھي بذاتھا، الملكیة  ولكن الثنائي؛ النموذج  مع  یتطابق أسترالیا في الملكة  تمثیل
من أكبر القانونیة السلطة ذات الوحدات إحدى مع رابط لھا لیس واحدة مؤسسة



سوندرز٨ شیریل / روي لي كیتي

أسترالیا تصبح لكي عام ١٩٩٩ في جرى الذي أن التصویت بالذكر الجدیر غیرھا.
بعین الضروري األخذ من فإنھ جدید تصویت إجراء حال وفي لم ینجح. جمھوریة

وفدرالیًا. كاف دیمقراطیًا بشكل جمھوري دولة اختیار رئیس كیفیة االعتبار
یبقى الفدرالیة تأثیر أن إال الحكومة نطاقي في المؤسسات ثنائیة من بالرغم
ذو ھو الكومنولث برلمان أن مثًال نجد المركزیة. المؤسسات  تصمیم في أعظم
House of النواب مجلس "الشعبي" أي ھناك المجلس حیث تشریعیین مجلسین
یحق فدرالیًا. مجلسًا لیكون الذي تم إیجاده الشیوخ ومجلس ،Representatives
١٢ في إلى عددھم (یصل الشیوخ من متساوي بعدد تتمتع أن أصلیة والیة لكل
صالحیات مع الغالب في تتشابھ مجلس الشیوخ صالحیات أن كما الحالي)، الوقت
أو وضعھا یمكن ال التي المالیة القوانین من محددة فئات باستثناء النواب مجلس
حكومات لدى  أن كما الشیوخ. مجلس في تعدیلھا 
وتوقیت انتخابات شكل في تأثیر الوالیات وبرلمانات
بانتخابات یتعلق فیما  الحال بعكس  الشیوخ مجلس

الكومنولث فقط. مسئولیة ھي التي مجلس النواب
أساس على مباشرة الشیوخ مجلس انتخاب یتم
انتخابیة دائرة والیة كل تشكل النسبي بحیث التمثیل
أحزابھم الشیوخ یمثل أن على القاعدة تنص واحدة.
من أنھ من الرغم على والیاتھم، یمثلوا أن من بدًال
الشیوخ. مجلس مداوالت والیاتھم إلى نظر وجھات یحملون معھم أنھم المفترض
ما وعادة أحزابھم. تضعھا للخطوط التي مجلسھم وفقًا في الشیوخ یصوت ما عادة
إن ھذا النواب. مجلس أغلبیة عن مختلفة الشیوخ مجلس في الحزبیة األغلبیة تكون
منع یمكنھ من في النظام توازن وعنصر رقیبًا مجلس الشیوخ من األسلوب یجعل
أعمال وتفحص أخرى مبادرات والمطالبة بالتفاوض حول الحكومة مبادرات بعض
إلى للوصول آلیة النواب. ھناك متوقع في مجلس ھو دقة مما أكثر بشكل الحكومة
أنھا كما الوقت من تستغرق الكثیر إال أنھا األصوات في وجود تعادل في حال قرار

أجلھ. وضعت من الذي الھدف حیث من األقل مضنیة على
على الرقابي دوره في الشیوخ جدارة مجلس حیث من منقسمون األسترالیون
حال، أي ھو، على تغییر حدوث احتمال أن إال النواب، في مجلس سلطة الحكومة
إلثارة الكومنولث حكومة قبل من فاشلة مؤخرًا محاولة ھناك كانت لقد بعید. أمر
في تعادل وجود إجراءات تبسیط  أجل من الدستور تغییر  قضیة في االھتمام
المسألة، ھذه أن ھي الغالبة. وربما مجلس النواب من آراء تجعل بطریقة األصوات
مرة ألول فاز الحاكم االئتالف أن بالذكر والجدیر تجنبھا. تم قد الحالیة، اللحظة في

.٢٠٠٥ عام الشیوخ في مجلس في عامًا بأغلبیة ٣٠ خالل

ثنائیة من بالرغم
نطاقي في المؤسسات
تأثیر أن إال الحكومة
أعظم یبقى الفدرالیة
المؤسسات تصمیم في

المركزیة.



٩ أسترالیا

المؤسسات الفدرالي على تصمیم بالتأثیر تتعلق أخرى أقل وضوحًا أمثلة ھناك
حدود تخطي تستطیع ال النواب لمجلس االنتخابیة فالدوائر أیضًا.  المركزیة 
بغض النواب مجلس أعضاء في خمسة أدناه عدد في الحق والیة لھا وكل الوالیات،
أن الكومنولث التشریع من حكومة یتطلب كما الوالیة. في عدد السكان عن النظر
من للعدید ویوجد العلیا. المحكمة في التعیینات مسألة في الوالیة حكومة تستشیر
الدستور تغییر إن الوالیات. جمیع أو غالبیة في إقلیمیة الكومنولث مكاتب مؤسسات
ویحقق الوالیات غالبیة في الغالبیة استفتاء یحقق خالل من تصویتًا إیجابیًا یقتضي

غالبیة وطنیة أیضًا.
عملیًا حد كبیر إلى األسترالي للتصمیم الدستوري الرسمیة الثنائیة تم تغییر لقد
ذات المناطق جمیع من الوزراء یلتقي المكثف.  البینحكومي التعاون خالل من
النشاطات غالبیة في للتباحث األقل على سنویة اجتماعات في القانونیة السلطات
تدعمھا اللقاءات الوزاریة المجالس من مكثفة شبكة اآلن یوجد أنھ كما الحكومیة.
القائمین مثل اآلخرین الرسمیین والمسئولین العامة الخدمة لموظفي البینحكومیة
مجلس المعقدة الھیكلیة ھذه قمة على ویجلس  البرلمانیة. المسودات وضع على

.Council of Australian Governments األسترالیة الحكومات
كبیرة تحویالت یتطلب مما الكومنولث لصالح كبیر مالي توازن عدم ھناك ثانیًا،
التحویالت ھذه العدید من یتم سنة. كل في الكومنولث والوالیات اإلیرادات بین من
الناحیة طوعي من أمر ھو التحویالت ھذه قبول إن معینة. وأغراض لشروط وفقًا
والبرلمان الكومنولث حكومة تستطیع الطریقة ھذه خالل من  أنھ إال النظریة، 

مسئولیات الوالیة. مجاالت على كبیرة سیطرة ممارسة
التشریعیة الخطط من واسع مجال اآلن أسترالیا لدى  أن ذلك إلى أضف
یقسم في قضایا واإلدارة التشریع في اتساق لتحقیق المصممة المعقدة البینحكومیة
الخطط ھذه على یتم االتفاق ما عادة األسترالیة. الحكومات بین مسئولیتھا الدستور
األمر تطلب حال في برلماناتھم إلى تنفیذھا أمر یوكلون الذي الوزراء لقاءات خالل
معروف في أمر األن ھو التنفیذیة الفدرالیة أشكال من الشكل ھذا إن تشریعي. عمل

األسترالیة. الفدرالیة
الطلبات من عدد أنھ لما یبدو أسترالیا استجابة البینحكومي في التعاون یعتبر
یصل بحیث متجانس أنھ إال نسبیًا صغیر سكان بعدد یتمتع بلد في الكفاءة لتحقیق
الھیكلیة وبسبب حال، أیة على شخص. ملیون ٢٠ إلى أسترالیا في السكان عدد
أمام الحكومات مسئولیة تقتضي خطوط أساس على الحكم لنظام الدستوریة
األشكال بعض ھناك فإن قانونیة،  سلطة  ذات منطقة  كل في  والمحاكم البرلمان
یتم معالجتھا لم التي والمسائلة بالشفافیة تتعلق تساؤالت حولھا یوجد التي التعاونیة
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