
معالجتھا یمكن ولكن ھامة مشكلة أصبحت جدًا المعقدة الروسیة الفدرالیة الھیكلیة
آذار في الثانیة بفترة حكمھ بدأ الرئیس بوتین وشیكة الحدوث. خالل إصالحات من
المركزیة الحكومة بین الصالحیات توزیع إلعادة كاسحة مبادرة بتنفیذ ٢٠٠٤
التغییرات الروسیة. تعتبر الفدرالیة في االنتخابیة الوحدات عدد واألقالیم وتقلیص
"سلطة إلقامة المركز من الفدرالیة تعزیز بوتین لمحاوالت استمرارا الحالیة

في البلد. عمودیة" قویة

١٩٩٣ عام الفدرالي الدستور تبني یشكل ال
الدستوري التطور أو الروسي للتاریخ تتویجًا
الفدرالیة. مع الروسیة للتجربة بدایة ھو بل الروسي،
تامة للفدرالیة مقاطعة حدوث إمكانیة من أن وبالرغم
المستقبل في واردة غیر إمكانیة ھي روسیا في
الحكومة لنشاطات الحالي التوسع أن إال القریب
لتحول یعتبر إشارة الحیاة مناحي في جمیع الفدرالیة
المعاھدات أساس (على تعاونیة فدرالیة من روسیا
إلى الفدرالیة) الدولة ورعایا الفدرالي المركز بین
الدستور أساس على (القائمة  القسریة  الفدرالیة
الفدرالیة وحدات جانب من الشدید وااللتزام الفدرالي

الدستور). بھذا

الرئیس رئاسیة. جمھوریة ھي الروسیة الفدرالیة
_ المواطنین وحریات الدستور _"حامي" الروسي
الدولیة. العالقات وفي الدولة داخل في الروسیة الفدرالیة ویمثل الدولة رئیس ھو
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أن من وبالرغم
إمكانیة حدوث مقاطعة
في للفدرالیة تامة
غیر إمكانیة ھي روسیا
المستقبل في واردة
التوسع أن إال  القریب 
لنشاطات الحالي
في الفدرالیة الحكومة
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فدرالیة من  روسیا
الفدرالیة إلى تعاونیة

القسریة
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الروسیة واستقاللھا الفدرالیة سیادة لحمایة إجراءات یتخذ أن للرئیس الروسي یحق
یقرر وأن الدولة في السلطة مؤسسات بین والتفاعل التنسیق یضمن وأن ووحدتھا،
للدستور وفقًا للدولة والخارجیة الداخلیة السیاسات في الرئیسیة التوجھات بشأن

الفدرالیة. والقوانین

(تأسست الدستوریة المحكمة .١ روسیا: في مختلفة محاكم أنظمة ثالثة ھناك
.٣ العسكریة  المحاكم  ومنھا  العام) (القضاء النظامیة المحاكم   .٢ (١٩٩١ عام 
أنھ نعرف أن بمكان التجاریة. من األھمیة (arbitrazh) أو المحاكم التحكیم محاكم
(المحكمة الدستوریة العلیا الثالث المحاكم منفردة. علیا محكمة روسیا في یوجد ال
العلیا التحكیم ومحكمة  العام) القضاء محاكم بین محكمة (أعلى العلیا  والمحكمة

المركز. بنفس تتمتع

عام الدستوري  التعدیل  بعد تشریعیین مجلسین ذو الروسي البرلمان  أصبح 
١٩٩٣ عام دستور حافظ ولقد وجیزة. بفترة السوفییتي االتحاد ١٩٩٠ قبل تفكك
تشریعیتین ھیئتین العموم الفدرالي من مجلس یتكون البرلمان أو الوضع. ھذا على
ویتكون نائبًا ٤٥٠ من الدولة دوما یتكون  الفدرالي.  والمجلس الدولة دوما ھما
كل یمثل حیث الشیوخ) مجلس أحیانًا (یسمى عضوًا ١٧٨ من الفدرالي المجلس
٨٩ التابعة عددھا البالغ األقسام من قسمًا الفدرالي المجلس أعضاء من عضوین

للفدرالیة الروسیة.

رئیسیة: مجموعات ثالث للفدرالیة إلى التابعة األقسام بتقسیم جمیع الدستور یقوم
ذاتي) حكم ومناطق ذاتي تتمتع بحكم وطنیة (أقالیم مناطق ووحدات جمھوریات
في الفدرالیتین واألراضي والمدینتین األقالیم على (تشتمل إداریة مناطق ووحدات
من بدًال "رعایا" بـ الوحدات تعرف بیترسبورغ). وسانت موسكو وھما الدولة
متساویة ومسئولیات حقوق الدستور یضمن الروسیة. الفدرالیة في مكونة وحدات
العملیة، الناحیة من ولكن، الدولة والتي یبلغ عددھا ٨٩. تشكل التي الوحدات لجمیع
روسیا یجعل من مما األتباع من من غیرھم أكبر بصالحیات األتباع بعض یتمتع

التماثلیة. فدرالیة

العناصر ضمن الفدرالیة قضایا بعض تناولت روسیا في األخیرة اإلصالحات
الدولة دوما على تطبیقھ تم النسبي الذي االنتخابي النظام أوًال: األساسیة لإلصالح.
ینص فقط. األحزاب اقتراع صنادیق خالل من القادم الدوما انتخاب أنھ سیتم حیث
ألف ٥٠ األقل على السیاسي للحزب یكون أن ضرورة على الجدید القانون ھذا 
شامل جرى تغییر ثانیا: من ٥٠٠ عضو على األقل. تتكون إقلیمیة فروع مع عضو
وجوب انتخاب الجدیدة إلى االنتخابیة القوانین تشیر اإلقلیمي. االنتخاب نظام في
الرئیس. لتوصیات وفقًا المناطق في التشریعیة المجالس قبل من المناطق حكام
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یلي فیما الدولة الفدرالیة. وحدات بعض دمج عملیة السلطات الروسیة بدأت ثالثًا:
للنقطتین الثانیة والثالثة. عرض

على القضاء  أجل من إجراءات باتخاذ الروسیة الفدرالیة الحكومة قامت 
العرقیة الجمھوریات وضع من یغیر مما الدولة، في العرقیة اإلقلیمیة" "الفدرالیة
بسن قانون یمنح الرئیس الدوما مجلس قام عادیة. ویجعلھا مجرد مناطق روسیة
یشمل وھذا بشعبیة، یتمتعون والذین المنتخبین، اإلقلیمیین القادة إزالة صالحیة
سبع إلى روسیا تقسیم تم ذلك، إلى وباإلضافة العرقیة. الجمھوریات رؤساء
من وذلك الفدرالیة "رعایا" – ١٢ من منھا من ١٠ كل تتكون فدرالیة مقاطعات
على اإلشراف فدرالیة. یتم مقاطعات في العرقیة وغیر الوحدات العرقیة أجل دمج

الروسي. عن الرئیس ممثلین من قبل المقاطعات ھذه

وإنغوش شیشان إرھابیون خاللھا قام التي ٢٠٠٤ عام بیسالن مأساة إن
٣٣٠ مقتل أدى إلى مما بیسالن، مدرسة في بلدة في رھینة ١٢٠٠ حوالي باحتجاز
جدیدة إصالحات في في المبادرة یسرع بوتین (ثلثھم من األطفال)، جعلت شخصًا
خالل من انتخابھم من بدًال الحكام تعیین الرئیس اقترح اإلقلیمیة. السلطات في 
المجتمع وتعزیز تحریك من أجل أخرى مبادرات باإلضافة إلى المباشر، التصویت
القیام بالرد من یتمكنوا حتى الروسیة الفدرالیة رعایا إدارة وتحسین الدولة الروسیة
سنة أول/دیسمبر ٧ كانون وفي المعاصرة. التھدیدات والتحدیات على المناسب
الحكام انتخابات على یقضي جدید تشریع على الفدرالیة مجلس صادق ٢٠٠٤
قبل من حاكمًا ١٨ تعیین إعادة تم الجدید بالتشریع العمل بدأ أن ومنذ الدولة. في
السیاسیة الروسیة والنخبة الفدرالیة الحكومة تنظر حكام. طرد أربعة تم كما الرئیس
على للصالحیات أكبر مركزیة نحو التوجھات ھذه إلى الروسي والجمھور الروسیة

الدولة. وحدة سالمة من أجل ضروریة أنھا

مرسوم على عن خططھ للتوقیع ،٢٠٠٥ ٢ تموز/یولیة بوتین، في الرئیس أعلن
بوتین سیاسات بسبب منھم أخذت التي من الصالحیات للحكام العدید رئاسي تعید
تحسین موضوع حول كالیننغراد في الوالیة  مجلس أمام خطابھ وفي اإلقلیمیة.
إلى إضافیة صالحیات تفویض  أن على بوتین الرئیس ركز الفدرالیة  العالقات
النمو ضمان على إلى المساعدة تھدف خطوة وإنما بحد ذاتھ ھدفًا یكن لم المناطق
صالحیات على تفویضھا سیتم التي وتشتمل الصالحیات المناطق. في االقتصادي
التعلیم وشئون  الثقافیة، والمعالم البیئة، حمایة وسیاسات الغابات، المحافظة على
من صالحیة ستعید ١١٤ األخیرة أن مبادرة بوتین الروس المراقبین والعلوم. یقول

الحكام. إلى األصلیة الصالحیات
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النزعة یتناقض مع ال إلى الحكام الصالحیات إعادة في الجدید النھج ھذا أن إال
السابق كالیننغراد تقریر أن كما عام. بشكل الدولة في المركزیة من المزید نحو
إن مالیًا. المفلسة المناطق في مباشر فدرالي حكم إنشاء فكرة یدعم بوتین قدمھ الذي
االستخدام وضمان لسلطاتھا المتعددة الفعال االستخدام في اإلقلیمیة السلطات فشل
في االقتصادیة المشاكل استفحال من یزید للمناطق المخصصة لألموال المناسب
الرأي النقاشات ھذه تبرر التطرف. وبالتالي یعزز البطالة نسب من ویزید المنطقة
ومبررًا. ضروریًا یكون إجراءًا موسكو قد الفدرالي المباشر من الحكم بأن القائل


