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 1الفدرالية

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 أحمد بيومي محمدترجمة: 

 
 
 
 

، وأسباب ظهورها؛ تسميته ،الفدرالية حول  ي ي الفكر الغرب 
جمة للـد. ا وتاريخها ف    فوليسدالاس أندري نص متر

جمة هي للنسخة المؤرشفةموسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) ي الموسوعة عىل  (. ننوه بأن التر
، هذا الرابطف 

 عن 
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو التعديل من للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل ا النسخة الدارجةوالتر ألختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا،  فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 

 

 

                                                           
1 Follesdal, Andreas, "Federalism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2018 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/federalism/>. 
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 عضاءحدات األبني و درالية وفقًا للمبادئ الفلتقسيم السلطات  نظرية أو مرافعةالفدرالية هي 
 ،تكون غري مركزية فدرايلال سياسيالنظام ال يفالسيادة  ،دةاملوح  لدولة ا وعلى عكس .واملؤسسات املشرتكة

 ،ت يف كل مستوى السلطة النهائيةوغالبًا ما يكون الدستور بني مستويني على األقل حبيث يكون للوحدا
وابلتايل يقع على عاتق املواطنني التزامات سياسية  .القضاايكم ذايت يف بعض جماالت و ميكن أن تكون ذات حو 

وعادة ما يكون  ،واملركز الوحدة العضو ع السلطة بنيفقد خيتلف توزي ،حقوقهم من قبل السلطتنيلضمان 
 ،عضاءاأللوحدات أدواراً دولية تبقى هناك أيًضا ولكن  ،يتعلق ابلدفاع والسياسة اخلارجيةفيما  سلطاتللمركز 

وقد أاثر  اهليئات املركزية. يفيف صنع القرار  عضاءوحدات األمع أن تشارك هيئات صنع القرار  اً وميكن أيض
إىل جانب النتائج التجريبية املتعلقة و  .دراليةمام السياسي املتجدد ابلفالكثري من االهت موخراً تمام الفلسفي االه

تناولت املسامهات ، فدرايلال النظام السياسي ظل املواطنني يفابألساس املطلوب والشرعي لالستقرار والثقة بني 
على  ،ونيجرياي ،ونيبال ،والعراق ،وروسيا ،وأورواب ،وأسرتاليا ،والفرص اليت تواجه كنداعضالت الفلسفية امل

 استيعاهبلالهتمام ال مثرية درالية حلوالً فيها التنظيمات الف بعض اجملاالت اليت تعترب فيف ،سبيل املثال ال احلصر
عن نظام سياسي  لكنها تبحث ،أو ثقافية ،انقسامات عرقية س مة إىلالسكان مق مجاعات منتالفات بني االخ

 ، غالًبا ما يكون دميقراطي:مشرتك
 
 .سميةالت -1
 .الفكر الغريب يفدرالية اتريخ الف -2
 .دراليةأسباب الف -3

 .انسحاهبابداًل من انقسام الدولة أو  فدرايلأسباب النظام ال 3-1 
 .درالية على الدولة املوحدةالف النظمأسباب تفضيل  3-2 

 .املزيد من القضااي الفلسفية -4
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 .مصادر االستقرار 4-2 
 .تقسيم السلطة 4-3 
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 .الفهرس •
 .التارخيية -
 .املعاصرة -

 .أدوات أكادميية •
 .مصادر أخرى على اإلنرتنت •
 .مقاالت ذات صلة •

 
 

 تسميةال -1
" Federalismدرالية املصطلحات األساسية "الفتوضح لنا  يتال هناك الكثري من الدراسات القيمة

 Federal Systems " (cf. Wheareدرالية " و "األنظمة الفFederation  فدرايلاالحتاد الو "
1964, King 1982, Elazar 1987, Elazar 1987a, Riker 1993, Watts 

1998.) 
"ذلك التنظيم  Federal Political Orderدرايل ا يتم اعتبار النظام السياسي الففمن هن

ية هي درالفالف (.Watts 1998, 120املشرتك واحلكم الذايت")السياسي الذي يتميز ابجلمع بني احلكم 
 واملؤسسات املشرتكة. عضاءدرالية لتقسيم السلطات بني وحدات األللمبادئ الف نظرية أو مرافعة

األنواع األخرى هى ؛ و فدرايلالنظام النوع واحد من هو  "Federation" فدرايلفاالحتاد ال
 ،"Leagues"التحالفات  ،"Confederationsالكونفدرالية  االحتادات "،" Unions"االحتادات 

مثل "االحتاد األورويب احلايل  منها أنواع هجينةو  ،"Decentralised Unions"االحتادات الالمركزية 
European Union "(Elazar 1987, Watts 1998 فينطوي معىن .)هنا على  فدرايلاالحتاد ال

 ورمبا ،أو "الكانتونت" ،"املقاطعات" ويطلق عليها أحيانً - دات املكونة لهتقسيم إقليمي للسلطة بني الوح
وعادة ما يكون هذا التقسيم للسلطة  واحلكومة املشرتكة. -"والايت" بشكل يدعو للتشويش، أو "املدن"

رتكة تغيريه من جانب واحد. فنجد وال احلكومة املش عضاءمن األستور وال ميكن ألي وحدة متأصاًل يف الد
األفراد فتعمل احلكومة املشرتكة "على  ،ة أتثرياً مباشراً على املواطننيواحلكومة املشرتك عضاءاأل اتوحدلنه لأب

 الطرفني بشكل انتخاب سلطات كالم ويت ،(Federalist Paper 39) املواطنني الذين يشكلون األمة"
ة إلغاء الالمركزية عادة من قبل السلط املوحدةالدول  يف ميكن(. ويف املقابل Watts 1998, 121)مباشر 
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وعلى الرغم من هذه التحصينات فغالباً ما حيدث بعض التدخل املركزى بسبب  .االتشريعية املركزية حسب إرادهت
بتسوية النزاعات املتعلقة بنطاقات السلطة مكلفة  فدرايلحمكمة على املستوى الالتفسريات الدستورية من قبل 

 .أو السلطة القضائيةالنهائية و/التشريعية 
ركز مب اً " يعين نظامًا سياسيConfederation ويف املقابل أصبح مصطلح "االحتاد الكونفدرايل

(. Watts 1998, 121) الوحدات املكونة له الغالب على والذي يعتمد يف ،درايل"أضعف من" االحتاد الف
 : فدرايلاالحتاد الكون يفيكون  فعادة ما

ليه من مبمارسة السلطة املفوضة إ يقوم املركز ب(من الناحية القانونية اخلروج منه.  عضاءلوحدات األجيوز  أ(
العديد  يف عضاء" من قبل وحدات األ Vitoخيضع املركز حلق النقض "الفيتو ج( .عضاءقبل وحدات األ

يفتقر  هـ(ولكن ليس املواطنني مباشرة.  عضاءوحدات األكون قرارات املركز متعلقة بربط ت د( من القضااي.
عن السلطة  فيه عضاءالتتنازل وحدات األ (وانتخابية مستقلة. و/أو قاعدة ذلك املركز إىل قاعدة مالية 

ما تستند االحتادات الكونفدرالية إىل اتفاقيات ملهام حمددة وقد يتم ممارسة أعمال  اً وغالب بشكل دائم للمركز.
من  اعتبار ما يليميكن  عضاء. وابلتاىلاحلكومة املشرتكة بشكل كامل من قبل مندويب حكومات وحدات األ

 واالحتاد األورويب ،1847-1291سويسرا  ،1787–1776والايت أمريكا الشمالية  :الكونفدراليات
 .فدرايلالمن االحتاد  على الرغم من أنه حيتوي على عدة عناصر ،احلايل

 symmetric  ( املتماثلةوالكونفدراليةأدرالية )الفاالحتادات  يف عضاءمتتلك وحدات األ
(con)federations  الكونفدرالية( الغري  وأدرالية )الفاالحتادات  يفبينما  ،ابلتساوى السلطاتنفس

أو  ،أو إسبانيا ،أو االحتاد األورويب، مثل روسيا أو كندا  asymmetric (con)federationsمتماثلة 
على سبيل  عضاءات األوقد يكون لبعض وحد ،عضاءخمتلفة بني وحدات األ اتصالحيالقد تكون  ،اهلند

تنطوي على دولة وجند أن بعض التنظيمات الغري متماثلة  ،صة فيما يتعلق ابللغة أو الثقافةخا اً املثال حقوق
 بعض القضااي يفحيث تشارك األصغر يف حكم األكرب مع االحتفاظ ابلسيادة  ،أصغر وأكرب حجماً 

(Elazar 1987، Watts 1998.) 
عن فقد نتحدث هنا  ،على اإلطالق عضاءال تتضمن وحدات األ ايً فإذا كانت القرارات الصادرة مركز 

حيث أن عضوين  ،لوالايت املتحدة األمريكية كمثالغالباً ما يتم ذكر او  ،)مدجمة أو منقسمة( منفصلة درالية ف
( مثاًل  الوالية)أى  وحدة العضواليارمها من قبل سلطات يتم اخت من كل والية الأو الربملان  من جملس الشيوخ

الوحدة  على الرغم من أن هذا هو قرار -االقرتاع املباشر من قبل املواطنني ولكن من قبل الناخبني عن طريق 
فيمكن أن يشارك  (.U.S. Constitution Art. II Section 1; cf. Dahl 2001)العضو
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خمتلفة من  يف صنع القرار املركزي بطريقتني خمتلفتني على األقل يف أشكال عضاءوحدات األ فدرايلال االحتاد
اهليئات ة داخل املشارك الوحدة العضو يمكن ملمثلني(. فcooperative  )أو التعاونية ملتداخلةدرالية االف

 collective agency compositional )-يف جمالس اإلدارة أو اهليئات التشريعية  -املركزية 
arrangement.)  هيئات أخرى حدة تتفاعل مع هيئة مركزية وا يشكلونغالباً ما وابإلضافة إىل ذلك فإهنم

أعلى يتمتع بسلطة استخدام حق النقض "الفيتو" أو  اً جملس الوحدة العضو حكومة وممثلحيث يشكل  ،مماثلة
 divided agency/relational) وات املؤهلةأغلبية األصألغلبية أو أتجيل القرارات اب
arrangements.) 

 ,Friedrich 1968)درايلؤداين إىل نظام سياسي فتا أن حندد عمليتني متميزتني وميكنن
Buchanan 1995, Stepan 1999 and others )قد تتجمع الدول املستقلة وتقوم ابلتنازل ف

مثل األمن أو االزدهار  ،االحتياجات اليت ال ميكن بلوغها عن سيادهتا أو جتميعها يف جماالت معينة من أجل
 " Coming Togeher ع"التجم بـ فدرايلال سياسيمثل هذا النظام التنظيم االقتصادي. وعادة ما يتم 

الايت املتحدة األمريكية . وتتضمن األمثلة على ذلك الو الوحدة العضو لتقييد املركز ومنع األغلبيات من جتاوز
والتطور  " Holding Together معاً  "البقاءبـ املوحدةتقوم الدول و  وأسرتاليا. ،وسويسرا ،وكندا ،احلالية
حيث تقوم احلكومات بنقل السلطة للتخفيف من خماطر االضطراابت أو االنفصال من  ،درالية سياسيةلعقد ف

 عضاءيف كثري من األحيان مينح بعض وحدات األ فدرايلال سياسيهذا النظام الف قبل األقليات املتجمعة إقليمياً.
مع  ،غري متماثل فدرايلجماالت معينة من السيادة على سبيل املثال من ذلك اللغة واحلقوق الثقافية يف احتاد 

 وإسبانيا. ،وبلجيكا ،احلفاظ على نطاق واسع لعمل احلكومة املركزية واألغلبية وتشمل األمثلة على ذلك اهلند
لدول يف احتدث بدائل أخرى مثرية لالهتمام  ،اإلقليمية املنظمةدرالية ية الفابإلضافة إىل النظم السياسو 

خصائص عرقية أو تقاسم قليمية من قبل اجلماعات اليت تري إغال عضاءعندما يتم تشكيل وحدات األ املوحدة
 تعرضد اسوق . "غري اإلقليمية"درالية االحتادات الفابسم  شار إىل هذه األنظمة أحيانً في .ذلط دينية أو غري

-Otto Bauer "(1881 وتو ابورأ"و Karl Renner " (1870-1950 ) كارل رينر"كالً من 
مما مسح هلم ببعض االستقاللية الثقافية  ،ليات الثقافية املتفرقة جغرافياً ( هذه التنظيمات لألق1938

 Bauer 1903; Renner 1907; Bottomore andبدون حكم ذايت إقليمي)  "الشخصية"
Goode 1978; cf. Tamir 1993 and Nimni 2005) تتكون اجملموعة التوافقية من . و

واليت حتكم يف كثري  ،اليت يتم متثيلها يف املؤسسات املركزية عضاءجمموعات منعزلة إىل حد ما يف وحدات األ
 (.Lijphart 1977) من األحيان ابإلمجاع وليس ابألغلبية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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 الفكر الغرىب يفدرالية اتريخ الف -2
 ،املركزيةاهتمام واسع االنتشار بني الفالسفة السياسيني يف املوضوعات املتعلقة ابلدولة القومية اثر 

تدفق مستمر من أن هناك حتديد  ومع ذلك ميكننا أيضاً  .املوحدةاملسامهات التارخيية يف السيادة  النظر يفو 
 .cf) ابلسلطة املركزية املتعلقةبنقاشاهتم وأيضًا من قبل أولئك األكثر شهرة  دراليةاملسامهات يف الفلسفة الف

Karmis and Norman 2005 for such readings.) 
الذى يواجه  األساس املنطقيالضعف و  درايلمهني األوائل يف الفكر الففقد استكشف العديد من املسا

 جوهانس ألثوسيوس"فيعترب  القرنني السابع عشر والثامن عشر.رها يف خالل ظهورها وتطو  املركزيةالدول 
Johannes Althusius "(1557–1630أابً للفكر ال )كتابه بعنوان  يفوقد نقش  ،احلديث فدرايل" 

 احلكم الذايت (1603)ألثوسيوس  " Politica Methodice Digesta منهجياً السياسة معروضة 
ألثوسيوس بقوة  ثروقد أت ،اإلمرباطور الكاثوليكيو  يإلقليما يضد كاًل من اللورد اللوثر  ،دينته إمدنمل
، وقد طور الكالفينيون .نيالفرنسي Huguenots and Calvinism  نياهلوغونوتيو  نيلكالفينياب

أصر و  ،الطغيانمبدأ املقاومة كحق وواجب "للقادة الطبيعيني" ملقاومة  ،أقلية دائمة يف عدة دولبصفتهم 
لفينيون األرثوذكس على السيادة يف األوساط االجتماعية التابعة فقط لقوانني هللا. وقد طور أيضاً االك

مؤلف حتت اسم مستعار "يونيوس كبري، قد مها   لشرعية إىل حدلنسيون نظرية اهلوغيونوتيون الفر  يونالربوتستانت
 .(Vindiciae Contra Tyrannos -ضد الطغاة كم)احل 1579 يف" Junius Brutusبروتس 

وهى حق مقاومة من هللا  ةهلم منح ،يف اجملتمعات اهلرمية اإلقليمية هيئة مشرتكةكم  النظر هلإن األفراد الذين يتم 
وهى  ،رفض ألثوسيوس الثيوقراطية وقد طور نظرية غري طائفية وغري دينية وقد احلكام دون مطالبة شرعية.

 لإلميان الصحيح. الدعوةدرالية اليت حتظر تدخل الدولة حىت ألغراض الف النظرية السياسية التعاقدية لالحتادات
العكس السياسية اخلاضعة للدين أو على  مصلحة لدى السلطة يوقد ساد التوفيق بني املعارضة والتعدد على أ

 من ذلك.
طلبات موثوقة حلياة مرحية خرين من أجل توفري متالبشر يعتمدون بشكل أساسي على اآلومبا أن 

تلك  تطالب لدعم احتياجاتنا. جوهرايً واقعيًا اليت تعترب مهمة فإننا نطالب اجملتمعات واجلمعيات  ،ومقدسة
السياسية ا، وابلصالحيات العائالت والنقاابت واملدن واحملافظات والدول وغريها من اجلمعيات بشرعيته

حلكم اب كل مجعية  تطالب مصلحة األفراد يف احلكم الذايت. بدل ،كرميةملختلفة يف متكني احلياة الا األدواره
 األصل ستعارة مصطلح يستخدم يفوإب لتدخل من قبل اجلمعيات األخرى.ا ملنعداخل اجملال اخلاص هبا  الذايت

 pactum–علمانية يوس أن اجلمعيات تدخل يف اتفاقيات يعتقد ألثوس ،والعبادللتحالف بني هللا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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foederis - وهو يستعري هنا مصطلحًا مشتقًا من وصف شكل اخلري املتبادل يفن أجل العيش معًا م ،
 للتواصل بني هللا والبشر.

 ،دراليةالسياسية الف نواع خمتلفة من النظمأ نسامهني املبكرين ما قد نعتربه اآلالعديد من امل عرضوقد است
 .هبدف حل النزاعات بني الدولحتديداً 

أول من ميز بني ( ١٧٠٤-١٦٣٠)حوايل "  Ludolph Hugo لودولف هيوغوفقد كان " 
احتادات و  ،مثل اإلمرباطورية الرومانية الالمركزيةاملوحدة لدول وا ،القائمة على حتالفاتاالحتادات الكونفدرالية 

 De Statu كتابه )دولة املنطقة أملانيا   يف ،"حكومات مزدوجة" و تقسيم القوى اإلقليميةدرالية متيزت بـ ف
Regionum Germanie) 1661 عام(cf. Elazar 1998; Riley 1976.) 

 Charles de Secondat، Baron deو )مونتسكي البارون ،الثاين زشارلت وقد نقش
Montesquieu  )(1689-1755 )روح القوانني  " كتابه  يف The Spirit of Laws "  عام

بال أن رية والكبرية الوحدات السياسية الصغ ميزاتعتبارها جتمع بني ة ابالتنظيمات الكونفدرالي( 1748)
فهم على أهنا شاركة اجلمهورية واحلرية اليت تتوفري مزااي الدول الصغرية مثل امل اميكنهحية من نف. تشمل عيوهبا

 ن النظم الكونفدرالية فوائدخدام السلطة. ويف الوقت نفسه تؤم  أي احلماية ضد إساءة است - للهيمنةانعدام 
ية وتسمح "اجلمهور  خاطر للدول الصغرية والكبرية.تتعرض ملأن دون  ،للدول الكربى مثل األمن العسكري

الصغرية مبا فيه  عضاءألابلتجانس الكايف وحتديد اهلوية داخل وحدات االكونفدرالية" بفصل السلطات و 
مع االحتفاظ حبقها األمن اخلارجي  فظطات كافية حلبدورها على أتمني سل عضاءتعمل وحدات األالكفاية. و 

حيث قد تتدخل  ،بعضها البعض تعديل على عضاءاأل تعمل وحداتو  (.Book 9, 1) يف االنفصال
تتكرر هذه املوضوعات يف . و أخرى دةوحستخدام السلطة يف التهدئة التمرد وإساءة  عضاءن األوحدات م

 (.cf. Levy 2004, 2005, 2007) مبا يف ذلك املناقشات املتعلقة ابالحتاد األورويبو  ،املقالة الحقاً 
 ( مع مونتسكيو أن احلجم األصغر1711-1776)( David Hume) وقد اختلف ديفيد هيوم

إلدخال  انأن هناك مساحة وجمال كافي… ية كبرية دميقراط يفوبداًل من ذلك يذكر هيوم " ،يكون أفضل
 Idea of a Perfect Commonwealth ليةاملثا مة"فكرة األ كتابه  يفحتسينات على الدميقراطية" 

 "(Hume 1752)الوحدة  من تشمل كالً انني اليت تم فيه مناقشة القو ت فدرايلقد أوصى هيوم بتنظيم . ف
رارات واملشاركة يف الق اتصالحيالابلعديد من  عضاءوتتمتع وحدات األ واجملالس التشريعية املركزية. العضو
ومن هنا يبدو أن منوذج هيوم  ،أحكامها من قبل اهليئات املركزيةإبطال قوانينها و  اً ولكن ميكن دائم ،املركزية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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من شأنه أن يكون أفضل ألوسع ا يفليس فدرالياً كما يستخدم هذا املصطلح هنا. واعترب أن هذا النظام اجلغرا
 اهلوى" ضد املصلحة العامة.، أو التحيز، على أساس "اخلداع من املدن الصغرية وذلك ملنع اختاذ القرارات

 وقد أوصت بتنظيمات السالم يف القرن الثامن عشر ألجل أوروابوجند أن العديد من خطط 
 Abbéاألب تشارلز سانت بيري " من قبل( 1713عام )مت وضعها اليت  فخطة السالم ،كونفدرالية

Charles de Saint-Pierre "(1658-1743 كانت ستسمح )عضاءلتدخل يف وحدات األاب 
وتتطلب  ،إلجبارهم على االنضمام إىل كونفدرالية معرتف هبا قانونياً  عضاءلقمع التمرد واحلروب على غري األ

 األخذ ابإلمجاع من أجل أى تغيريات يف االتفاق.
( اقرتاح 1712-1778) "Jean-Jacques Rousseau  جان جاك روسو"وقد عرض 

القوى الكربى جيب أن تكون  ط مبا يف ذلك أن مجيعوقد ذكر عدة شرو  ،نقدهقد قام بو األب سانت بيري 
ب أن تكون أقوى من أي دولة وأن القوات املشرتكة جي ،ريع املشرتك جيب أن يكون ملزماً وأن التش ،أعضاء
 للتغيريات يف االتفاقية. يضاً كان األخذ ابإلمجاع مطلوابً وأ وأن االنفصال جيب أن يكون غري قانوين. ،واحدة

( عن كونفدرالية من أجل 1724-1804) " Immanuel Kant إميانويل كانط" وقد دافع  
تنص مقالته التعريفية (. و 1796)عام " On Perpetual Peace "مشروع السالم الدائمعملهالسالم يف 

بني الدول احلرة بداًل  فدرايلاحتاد على مشروع السالم الدائم على أن حق األمم جيب أن يكون قائم  يفالثانية 
 ،احلصول على أي سلطة كهذه للدولة إىل فدرايلال"ال يهدف هذا االحتاد  :من معاهدة سالم أو دولة دولية

 ،حرية الدول الكونفدرالية األخرى ابإلضافة إىل ،يف حد ذاهتا وأتمينها وإمنا فقط للحفاظ على حرية كل دولة
كما   ،وللقوة القهرية اليت تفرض عليهم على الرغم من أن هذا ال يعين أهنم حباجة للخضوع إىل القوانني العامة

 ".يفعل األفراد يف حالة الطبيعة
درايل. ( تطوراً واضحاً يف الفكر الف1787عام )ابالتفاقية الدستورية األمريكية ة متثل املناقشات احمليط

يف  عضاءينظر إليها على أهنا ال توحد وحدات األ دراليةت الفاداحتوتتمثل إحدى السمات الرئيسية يف أن اال
 مع املواطنني مباشرة. وإمنا أيضاً  ،فحسب فدرايلاحتاد كون

احلكم  واجهاليت ت 13( بني الوالايت األمريكية الـ 1781عام ) فدرايلكانت مواد االحتاد الكون  وقد
ني التجارة بني الوالايت. والىت أصبحت وأتم ،والدفاع ،القانون تنفيذل اً  جداً  ضعيفاً الربيطاين قد أقامت مركز 

يف  U.S. Constitutional Conventionابسم االتفاقية الدستورية األمريكية  فيما بعد عرفت
ولكن انتهى األمر  ،قتصر صراحة على مراجعة املواد الدستوريةت تفقد كان .1787سبتمرب  17 -مايو  25

تتناول فوائد تغيريات أكثر جوهرية. وقد دفع هذا الدستور املقرتح إىل نقاش واسع وحجج إىل توصية أدت إىل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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مما أدى يف النهاية إىل الدستور الذي بدأ سراينه يف عام  ،ية مقابل التنظيمات الكونفدراليةوخماطر الفدرال
1789. 

وكانوا قلقني  ،خائفني من املركزية غري املربرة" Anti-federalists دراليةن للفضو فقد كان "املناه
مبوجب قانون احلقوق و  ،مبا فيه الكفاية على سبيل املثالمقيدة  يستالسلطات املركزية ل صالحيات كون  من

(John DeWitt 1787، Richard Henry Leeوالذى قد مت التصدي ) هناية املطاف  يفق عليه
عن  بشكل تدرجيي. ونقالً  عضاءحدات األو  سلطاتل املركز احتمالية انتهاك كما أهنم خافوا من  ،1791عام 

مساحة  أن مجهورية ذات يفشكك "، كان قد Brutus امسًا مستعار وهو "بروتس مونتسيكو مستخدماً 
داول والقرار بوا االستبداد وأن يسمحوا ابلتذوي مصاحل متضاربة ميكن أن يتجنسكان وكثافة سكانية عالية ل

 (.Brutus (Robert Yates?) 1787) على املعرفة احمللية املشرتك بناءً 
(، و"ألكسندر هاملتون 1751-1836) "James Madison"جيمس ماديسون نقش 

Alexander Hamilton" (1755-1804 و" جون جاي )John Jay " (1745–1829 )
ة تداخلاملدرالية فالتنظيمات للرتح قامل النموذج ،"The Federalist Papers "األوراق الفدرالية يف 

(Federalist 10, 45, 51, 62) .طغيان من فقد اتفق ماديسون وهاميلتون مع هيوم على أن خطر ال
ذات االهتمام املشرتك  عضاءلوحدات األليله يف مجهورايت كربى حيث ميكن قد مت تققبل األغلبية املتحمسة 

قسيم املمتلكات على أو ت ،أو إلغاء الديون ،األموال الورقيةالغضب على إصدار "إن  بعضها البعض: قوميت
 )إلفالس كامل االحتاد من عضو معني" سيكون أقل احتماالً  ،أو أي مشروع غري الئق أو خبيث ،قدم املساواة

Federalist 10.) واملركز سيحمي حقوق األفراد من إساءة  الوحدة العضو ن تقسيم السيادة بني"كما أ
عن مونتسكيو مطوالً هلذا  نقالً  ،يني أو على ما يعتقد ذلك هاملتونعلى أي من املستو استخدام الصالحيات 

 (.Federalist 9 )الغرض"
 الصالحياتماديسون وضع بعض فقد دعم  ،بشكل صحيح ةالسلطإىل مشاكل ختصيص  و مشرياً 

يتم إمهاهلا من قبل قد  مالبسات حملية ومصاحل أقل""إيصال   يفألهنا ستكون األنسب  عضاءدات األمع وح
 (.Federalist 37)املركز

 ,Federalist 11)ية للدفاع والتجارة بني الوالايتو قد حث ماديسون وهاملتون القوى املركز 
من خالل وسيلتني جديدتني:  ،لالمتثال اجلزئيلتنسيق والتأكيد يضاً حاجتهم إىل حل مشاكل انقشوا أ(. و 23

 Federalist 16، also noted by)تطبيق املركزية والتطبيق املباشر للقرارات املركزية لألفراد
Tocqueville 1835–40على  حق النقض )الفيتو( عضاء(. وقد كانوا حذرين من منح وحدات األ

التفاوض و ؛ "أتخريات مرهقة يف اً  وسبباً ن جيعل املركز ضعيفذلك من شأنه أألن  ،غرار التنظيمات الكونفدرالية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  10

 ,Madison and Hamilton)التنازالت الوضيعة من الصاحل العام "و املستمر واملكائد. 
Federalist 22; and cf. 20.) 

حبجة أنه جيب معاجلة هذه املخاوف  ،اجلة خماوف املركزية غري املربرةوكانوا مهتمني بشكل خاص مبع
من ذلك تكوين السلطة  ولكن بدالً  ،مثل الدفاع ،دى السلطة يف اجملاالت ذات الصلةليس من خالل تقييد م

كما زعموا أن الشعب سيحافظ على "تقدير وعاطفة واحرتام" شديد جتاه   (.Federalist 31)ة املركزي
 (.Federalist 17)العلين يف اإلدارة اليومية للعدالة اجلنائية واملدنية ابسبب ظهوره الوحدة العضو حكومة

الفصل السابع  يف( 1806-1873)( John Stuart Mill) وقد أوصى جون ستيورات مل
 Considerations on Representative "اعتبارات احلكومة التمثيلية  عملهعشر من 

Government" ( 1861عام)،  وذلك للعيش يف ظل درالية بني "أجزاء البشريةالف االحتاداتتكون أن "
ضمان مجيع ب. كما سيسمح لسلطات املركز بني أنفسهم ومحايتهم ضد العدوان ملنع احلروبو  ،حكومة مشرتكة

ضرورية تسهيل التجارة. وقد ذكر ثالثة شروط اجلمركة لمنع  سلطاتمبا يف ذلك  - مزااي االحتاد بطريقة كافية 
املؤسسات  ،وقبل كل شيء ،"من العرق واللغة والدين املتبادلمن االنسجام  في: ما يكفدرايلالحتاد الل

يث حب أقوىد وحدة عضو و وجعدم إمكانية عتبارها أكثر ما يوجه إىل الشعور ابهلوية السياسية"؛ إب ،السياسية
 عضاءالقوة بني وحدات األ يف؛ واملساواة بال مرب راالنفصال يف  قد ترغبأو  احلمايةتتطلع لالحتاد من أجل  ال

درالية أيضاً الفوقد زعم مل أنه من فوائد االحتادات  ثنتني من الوحدات.املنع اهليمنة الداخلية بني واحدة أو 
التجارة إهناء احلروب والقيود و  ،عليها تعد يال الرغبة يفتقلل من  الدول الضعيفة وابلتايل أهنا تقلل من عدد

الفوائد  .حيث تستخدم قو هتا للدفاع فقط ،انية؛ وأن االحتادات الفدرالية أقل عدو الوحدات املنتمية بدًءا من
اد،  ".احلياة جتارب" من التعلم، قد تتضم ن عام بشكل الالمركزية لسلطةول األخرى لالحت 

 يف( 1809-1865)( Pierre-Joseph Proudhon)بيري جوزيف برودون  وقد دافع 
درالية ابعتبارها أفضل الف( عن 1863)عام  "  Du Principe fédératif دراليةاملبادئ الف"  عمله

تفاقيات ا يف مثل العائالت والنقاابت اليت تدخل ،طريقة لالحتفاظ ابحلرية الفردية داخل اجملتمعات "الطبيعية"
غري سيادية مسؤولة عن الدولة ليست سوى واحدة من عدة منظمات . ففيما بينها ألغراض ضرورية وحمددة

 دون سلطة هنائية.بالتنسيق 
درالية خالل وبعد احلرب العاملية الثانية لعدة أسباب. ومبا كست األفكار الفلسفية على الفوقد انع

ذات  املركزيةفقد مت البحث عن بدائل للدول  ،أن احلرب املدمرة جنمت بشكل كبري عن النزعة القومية املتفشية
الذايت بني احلكم حلواًل مبتكرة للجمع  خروج القوى االستعمارية من دول متعددة األعراق تطلبو  ،سيادةال

العوملة على  ثمل حت ،وابإلضافة إىل ذلك (. Karmis and Norman 2005)ك واحلكم املشرت 
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احلكم قدر من استكشاف طرق للحفاظ على احلث على يف  اً بل سامهت أيض ،واملواءمة فحسباالندماج 
 (.Watts 1998الذايت احمللي)
 يف (  Harold Laski) حذر مؤلفون مثل هارولد السكي ،ما كان برودون حذراً من املركزيةبين

 اهلامة فاملشاكل (.1939)"عام  The Obsolesence of Federalism تقادم الفدرالية " عمله
تطلب استجاابت مركزية أكثر مما ميكن ت (Giant Capitalism) الرأمسالية العمالقةحتدث عنها اليت 

 .هدرالية أن تضمالفللتنظيمات 
 Ernesto)ارنستو روسي و  ( Altiero Spinelli) التريو سبينيلي كاًل من   وقد عرض

Rossi ) ًبيان فينتوتيىن  يفمنظوراً خمتلف متاما (Ventotene Manifesto )1944 عامنشر  يالذ .
وبداًل من ذلك دعوا إىل دولة فدرالية  ،تنتهي بينهمأدانوا الدول الشمولية واملركزية والصراعات اليت ال فقد 

"حتتفظ كل دولة ابحلكم الذايت  حبيث؛ ى القوة العسكرية واالقتصاديةأوروبية ذات سيطرة مشرتكة كافية عل
للخصائص اخلاصة ملختلف الشعوب".  اً ية وفقالذي حتتاج إليه من أجل مفاهيم مرنة وتطوير للحياة السياس

 ةنقدي شد  أ بينما يكون البعض اآلخر أحيانً  ،ويربرونه بنفسه هذا املنوالورويب ويشرح الكثريون االحتاد األ
 .جتاهه

ذلك األسباب لفلسفية األخرية املتعلقة ابلفدرالية العديد من القضااي مبا يف وقد تناولت املناقشات ا
 الوحدة العضو ي للسلطة بنيالتقسيم الشرعو  ؛مبصادر االستقرار وعدم االستقرار واالهتمام ،دراليةاملركزية للف

 واملخاوف بشأن سياسات االعرتاف. ،حدايت لتلقي النظرية الدميقراطيةوالت ،العدالة التوزيعية؛ و واملركز
 
 دراليةلفلسباب األ-3
درالية من حيث الرتويج ألشكال خمتلفة من احلرية يف شكل عدم املا مت طرح العديد من احلجج للفلط

عند النظر يف األسباب املعروضة يف أدبيات و  (.Elazar 1987a)أو زايدة جمموعة الفرصسيطرة أو احلصانة 
 يبدو أن الكثري منها يؤيد الالمركزية دون احلاجة إىل ترسيخ دستوري للسلطة املنقسمة. ،دراليةالسياسية الف النظم

ألنفصال والدول املستقلة ابدرالية مقارنة الف ن من احلجج ميكن متييزمها: فهناك تنظيم يفضل النظمفهناك شكال
حتدث وهي  .)إىل حد ما( مركزيةمن دولة موحدة  درالية بدالً يدعم التنظيمات الفوتنظيم  متاما ذات سيادة؛

 درالية.ف يفمعاً"  البقاء درالية ولصاحل "ف يف" أبشكال خمتلفة ومن نقاط انطالق خمتلفة للدفاع عن "التجمع معاً 
 
 
 نسحاهبا.ابداًل من انقسام الدول أو  فدرايلالنظام ال اختيار أسباب 3-1
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 نسحاهبا:ا من انقسام الدول أو النظام الفدرايل بدالً اختيار  ججيف ما يلي نستعرض قائمة حب

بطرق ىن منع احلروب ومنع خماوف احلرب مبع ،السالم دراليةالف االحتاداتقد تعزز  •
مبا  ةمتضامنتصبح ( لفدرايلأو )كون فدرايل ميكن للدول أن تنضم إىل احتادو  عديدة.

. وقد اتباقية فيما بينهيكفي لردع املعتدين اخلارجيني و )أو( ملنع احلروب العدوانية واالس
 ارنستو روسي ،(Altieri Spinelli) وربيون "التريو سبينيلياألدراليون نقش الف

(Ernesto Rossi)،  يوجينيو كولورينو( Eugenio Colorni):" بيان  يف"
لفيدرالية ميكن  : 1941 عام املقد م "  Ventotene Manifesto فينتوتيين

نع احلرب بني الدول الشمولي ة والعدوانية. وهذه احلجج تفرتض أن متأن  من فقط أوربية
نية على كل والية على ( ابلطبع لن يصبح أكثر عدوافدرايلأو )الكون فدرايلالاالحتاد 

  هذه النقطة مت مناقشتها من قبل مل. ،حدة
قتصادية بواسطة إزالة احلواجز الداخلية أمام الرفاهية اال فدرايلاالحتاد ال يعززميكن أن   •

 ،واحلفاظ عليها عضاءاأل اتمشرتكة بني وحد ات جتاريةياتفاقمن خالل إنشاء  ،ارةالتج
اج صبح أو أن ي  for)ة على أنظمة التجارة الدوليتأثري مبا يكفي لل اً  كبري اً عاملي ممثالً االحت 

the latter regarding the EU، cf. Keohane and Nye 
2001، 260.) 

يادة السياسي عن طريق تقييد س ستبداددرالية األفراد من االقد حتمي التنظيمات الف •
 بنيز ابلتدخل لدى املركز. من خالل تكليف املرك تصالحياووضع بعض ال ،الدولة

ن لألقليات ضد محاية حقوق اإلنسادرالية ميكن للتنظيمات الفو  ،عضاءوحدات األال
ومثل هذه احلجج . (Federalist، Watts 1999)و الوحدة العض سلطات
 تكون أقل احتمااًل. صالحياتللتفرتض أن إساءة استخدام املركز ابلطبع 

مثل االلتزامات  ،سهل بعض أهداف الدول ذات السيادةأن تدرالية ميكن فاالحتادات الف •
بنقل بعض  ،والتحكم يف التأثريات اخلارجية ،أنواع معينة من التنسيق ،ذات املصداقية

ومبا أن التعاون يف بعض اجملاالت ميكن أن "ميتد" وخيلق  إىل هيئة مشرتكة. تلصالحياا
درالية الفاالحتادات ر ظه  فغالبًا ما ت   ،التنسيق يف القطاعات األخرىمتطلبات ملزيد من 

 .ة خفيةمركزي
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من  ،درالية التأثري السياسي للحكومات ذات السيادة سابقاً التنظيمات الفقد تعزز  •
 أو حىت حق اً هذه نفوذ عضاءل إعطاء وحدات األمن خال ،خالل تسهيل التنسيق

كمنف ذين أو بداًل من البقاء   ،policy makingة صنع السياسو النقض "الفيتو" 
 .-خاصة ابلنسبة للدول الصغرية- ،Policy taking للسياسةمستلمني 

 ،كل املناسب للمنظمات املتداخلةدرالية ابعتبارها الشالسياسية الف ميكن تفضيل النظم •
قد تعزز . ية" للنظام السياسي واالجتماعيعلى سبيل املثال يف املفاهيم "الدستور 

 ،عضاءوحدات األ بني وداخلدرالية التعاون أو العدالة أو القيم األخرى الف االحتادات
أو  تنفيذ،أو  ،أو تشريع ،اقبةمر من خالل  ،يةساساألعناصرهم وداخل وكذلك بني 

بداية من أو التنمية ، أو احلصانة من التدخل ،أو حقوق اإلنسان ،تفاقياتاالمتويل 
وأتمني سلع  عضاءتسهيل ازدهار وحدات األكل وحدة كربى مسؤولة عن ف ،األسرة

بل وقد مت تقدمي مثل هذه احلجج من ق مشرتكة بعيدة عن متناوهلم دون سلطة مشرتكة.
البااب "عرب عنها اليت  التقاليد الكاثوليكية التكميليةو  ،مؤلفني خمتلفني مثل ألثوسيوس

 احلادي عشرالبااب بيوس "( و1891) "popes Leo XIII ليون الثالث عشر
Pius XI" (1931.و برودون ) 

  
 درالية على الدولة املوحدة.الف أسباب تفضيل النظم 3-2

 : درالية على الدولة املوحدةالفالنظم فيما يلي قائمة أبسباب تفضيل 
 ،السلطات املركزية عن طريق أتمني احلصانةدرالية من تسلط ي التنظيمات الفقد حتم •

الدستوري للسلطات  فاالختصاص الدول. جمموعات األقليات أوعلى تسلُّط وعدم ال
التنظيمات املتداخلة تشك ل ما بين ،وحدة عضو حيمي األفراد من املركزالذى حتصل عليه 

 ,Madison, Hume)و الوحدة العض على القرارات املركزية عرب هيئات أتثريًا
Goodin 1996)التحقق من السلطات املركزية  عضاءلوحدات األ يمكن ابلتايل. ف

جيب الدميقراطية الكربى ف"  : تایألقلا إرادة فتخال مالئمة ریغراءات جذ إتخاامنع و 
درالية. فعليها من خالل ال احملافظةأو  من أجل الوحدةإما التضحية ابحلكم الذايت عليها 

حلريتها  محايةإن التعايش بني عدة قوميات حتت نفس الدولة هو اختبار وكذلك أفضل ف
هو شرط ضروري للحياة املتحضرة  ،ع بني خمتلف القوميات يف دولة ماإن اجلم… 

 (.Acton 1907, 277)"ع يف اجملتم األفرادكمجموعة من 
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األقليات القومية اليت درالية ًا ميكن أن تستوعب التنظيمات الفوبشكل أكثر حتديد •
ومن الواضح أن احلكم  .ينهاتطمح إىل تقرير املصري واحلفاظ على ثقافتها أو لغتها أو د

من أفضل النزاعات السياسية اليت قد تنجم عن حماوالت هذه  مهاواحلصانة  الذايت
نتهاكات حقوق اإلنسان أو . وقد تستجيب السلطات املركزية الاجلماعات لالنفصال

 األهلية أو التطهري العرقي ملنع مثل هذه احلركات االنفصالية. احلروب
؛ من خالل واطنني يف اختاذ القرارات العامةدرالية من فرص مشاركة املالف قد تزيد النظمف •

اهليئات املركزية اليت تضمن تشكيل يف و  الوحدة العضويف  املوز عة املشاوارت واملكاتب
 .Mill 1861, ch) السياسية بني املزيد من املواطننيالشخصية من خالل املشاركة 

15.) 
األدبيات املتعلقة ، كما حث ت ختيار الفعالحق اال حتقيقدرالية الف قد تسهل االحتاداتف •

ركزية وليس رغم أن العديد من هذه احلجج تدعم الالم-درالية االقتصادية واملالية ابلف
 ،" التخصيص األمثل للسلطةدرالية املاليةاألحباث حول "الفتتناول الفدرالية الصحيحة. و 

. وقد تسمح زي ولكن بتوفري السلع العامة حملياً ما توصي إبعادة التوزيع املرك وعادة
جملموعات فرعية معينة  للسلطة إلنشاء سلع عامةدرالية ابلتجانس املثاىل ات الفالتنظيم

د بطريقة منتظمة وفقًا للمنطقة فرالدى األإذا اختلف حق اإلختيار و  ،من السكان
فإن التنظيمات  ،افيا أو األذواق والقيم املشرتكةللمعايري اخلارجية أو الداخلية مثل اجلغر و 

لعدة أسباب.  اً تنوع احمللي قد تكون مناسبة متاماليت تسمح ابل -الالمركزية  -درالية أوالف
وقد يكون لصانعي القرار  ،القرارات املركزية صنعفتمنع القرارات احمللية احلمل الزائد من 

مما حيقق خدمة أفضل من تلك اليت  ،ختيارأفضل لتوفري البدائل و حق االاحملليني فهم 
 ,Smith 1776)ة احمللية املتنوعاخليارات  تقدمها حكومة مركزية متيل إىل جتاهل

 يف لسكان اليت تشاركللمجموعات الفرعية من ا صالحياتالكما أن منح   (.680
من خالل السماح و  ،من الكفاءة اً ضاملتعلق ابخلدمات العامة قد يزيد أي ختيارحق اال

حساب  على سلع النادي"""السلع الداخلية" وء مثل هذه هلذه اجملموعات الفرعية إبنشا
 Musgrave 1959, 179–80, Olson)ط التكاليف اليت تتحملها فق

1969, Oates’ 1972 ‘Decentralization Theorem’.) 
متيازات ختتلف اذات و جمموعات ذات أساس إقليمي  إيواءدرالية يمكن للتنظيمات الفف •

ات األغلبية حبيث ال ختضع لقرار  ،ثل األقليات العرقية أو الثقافيةم ،عن غالبية السكان



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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وهكذا فإن التنظيمات غري املوحدة قد  متيازاهتم.ا يتعارض معبشكل صارم أو منهجي 
 Mill) إىل أكرب عدد ممكن من املواطنني وتستجيباحلد األدىن  تقلل من العنف إىل

1861 ch. 15, Elazar 1968; Lijphart 1999 فمثل هذه االعتبارات .)
"عدم  مع ،دراليةضل احللول الفابلفعالية االقتصادية وقرارات األغلبية قد تفاخلاصة 

…  واملتطلبات االسرتاتيجية  ،اخلارجية والعوامل ،واقتصادايت احلجم ،القابلية لالنقسام
 " ماحلكمستوايت جل ختصيص السلطات إىل أعلى هذه حجج مقبولة من أو 
(Padou-Schioppa 1995, 155.) 
درالية اجملموعات املوجودة من األفراد الذين لديهم قيم أو حتمي التنظيمات الفقد ال و  •

ايل جتميع وابلت ،لتنقللعلى تعزيز القابلية  اً ولكن قد تعمل أيض ،فقط تيازات مشرتكةما
 وحدة العضو لل الذايتجتربة احلكم  عززتقد ف ،إقليمًيا ماثلةاملمتيازات اإلألفراد ذوي ا
إجياد اخليارات يث يتم حللألفراد الذين يتمتعون ابحلرية يف التنقل  ابلنسبة تنافسيةال

وحدات داخل الألفراد ذوي التفكري املماثل لل االنتقالوقد يؤدي هذا  األفضل هلم.
غياب -وإىل توفري اخلدمات العامة  ،احلكم الذايت احمللي منافعإىل زايدة عضاء األ

 Tiebout 1956, Buchanan) والعوامل اخلارجيةاقتصادايت احلجم 
اجات ن أولئك الذين لديهم احتيأبعلى الرغم من أن النتيجة قد تكون  -(2001

 .حاالً  أوا أسو مكلفة والذين هم أقل تنقاًل قد أصبح
 

 .املزيد من القضااي الفلسفية -4
  

ونة األخرية على القضااي الفلسفية الناشئة عن النتائج التجريبية متركز الكثري من االهتمام يف األ فقد
كندا واسرتاليا ونيبال   -مجلة األمر فيف - اً يزها من خالل معضالت خمتلفة متاموقد مت حتف ،دراليةاملتعلقة ابلف

 والعديد من الدول األوروبية واالحتاد األورويب.
 
 .املؤسسيالقضااي الدستورية والتصميم  4-1

 ،ورية وغريها من القضااي املؤسسيةتتطلب النظم السياسية الفدرالية االهتمام ابلعديد من القضااي الدست
 (.Watts 1998; Norman 2006) ة يف النظرية السياسية املعياريةبعضها يثري قضااي غريبة ومثري 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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على أساس خطوط  ،فعلى سبيل املثال ،عضاءوحدات األ: كيفية حتديد حدود التكوين  •
جديدة من القدمية  أعضاءجغرافية أو عرقية أو ثقافية؛ وما إذا كان إنشاء وحدات 

 إخل. ،فكيف وإذا كان األمر كذلك ،ح ابالنفصاللسما كا  ،تطلب تغيريات دستوريةي
التشريعية والتنفيذية والقضائية والدستورية وتعديل السلطة توزيع السلطة : توزيع السلطة  •

قد ختتلف  ،تماثلةاملتنظيمات غري ال يفو . املركزيةواملؤسسات  عضاءبني وحدات األ
 .عضاءبني وحدات األ اتصالحيبعض هذه ال

يف هيئات صنع القرار املركزية  عضاءأتثري وحدات األمشاركة السلطة : يكون شكل  •
 .املتداخلةضمن األنظمة السياسية 

 
 جيب أن حتل هذه املهام مع مراعاة العديد من االعتبارات اهلامة املذكورة أدنه.و 

 
 مصادر االستقرار 4-2

تتعلق ابالستقرار  خاصةدرالية مشاكل تفرض التنظيمات السياسية الف ،السياسية النظمفمع استمرار 
أو حنو املركزية يف اجتاه الدولة  ،سياق حنو التفكك يف شكل االنفصالفتميل االحتادات الفدرالية إىل االن والثقة.

 املوحدة.
املقام  يف إن عدم االستقرار هذا ال ينبغي أن يكون مفاجئًا ابلنظر إىل أن التوترات عادة ما تؤدي

االحتادات مثل التوترات بني جمتمعات األغلبية واألقلية القومية يف  ،سيةدرالية سياف إىل ظهور نظم األول
درالية غالبًا ما تتسم بدرجة عالية من "السياسة السياسية الف فإن النظمومن مث  درالية متعددة اجلنسيات.الف

ا بطريقة الدستورية". فنجد أن تفاصيل دساتريهم واملؤسسات األخرى قد تؤثر على هذه الصراعات ونتائجه
 الذايتللحكم ما ختتلف األحزاب السياسية حول القضااي الدستورية املتعلقة ابملناطق املناسبة  و غالباً جذرية. 

اذج من بني الدول اليت متارس وأشكال التعاون وكيفية منع التفتت. فمثل هذا التحيز يف أخذ من ،العضووحدة ل
درالية تعمل على إطالة يم االدعاء أبن االستجاابت الفالصعب تقيدرالية لتحافظ على متاسكها جيعل من الف

درالية الفاالنشقاقات وإاثرهتا بداًل من إمخاد احلركات االنفصالية. ومع ذلك جيادل البعض أبن االحتادات 
 Simeon 1998, Simeon and Conway)ت الدميقراطية املتداخلة ختفف من هذه االجتاها

2001, Linz 1997; cf. McKay 2001, Filippov, Ordeshook and 
Shvetsova 2004.) 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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خالل التصميم  يشري العديد من املؤلفني إىل أن حتدايت االستقرار جيب معاجلتها ليس فقط منف
ابإلضافة  ،ككل  فدرايللالحتاد الشاماًل"  من خالل ضمان أن يكون للمواطنني "والءً  اً ولكن أيض ،املؤسسي

فاألسس الشرعية واحملتوى  (.Franck 1968, Linz 1997) اخلاصة هبم العضوإىل الوالء لوحدة 
 Norman)ة والتقسيم هلذا الوالء املزدوج العام مها املوضوعان الرئيسيان للفلسفة السياسية للفدرالي

1995a, Choudhry 2001 .)لتاريخ املشرتك أو طالبات العتبارات )حمدودة( مثل امبيقبل البعض ف
وحىت لو اعتربت هذه  ،معينة معهم سلطاتووضع  عضاءاملمارسات أو الثقافة أو العرق لرتسيم وحدات األ

 ,Kymlicka 1995السمات "اجملتمعية" كقواعد أكثر إشكالية للنظم السياسية )املوحدة( )
Habermas 1996, 500 .) عضاءاألو  ونناخبال أن يقدمه االعتبار املناسب الذي ينبغيفيجب توضيح 

 ذا كان مفهومما إو  ،التنظيم املتداخل ذي فدرايللخرين يف االحتاد امصاحل األإىل وحدة العضو لالسياسيني 
 هو أن يكون متماسكاً راسخاً. "الكومنولث" الدولة يفمن مستويني من مستوايت احلكم  املواطن

 
 تقسيم السلطة 4-3

ة هو التقييم النقدي لألسباب املزعوم هنا صلةخر ذو فلسفي مركزي أموضوع  ناك جند أن ه
و واهليئات املركزية بشكل خاص  عضاءوتقسيم السلطة بني وحدات األ ،درالية بشكل عامللتنظيمات الف

 Knop et) اهلامةالقضااي حلديثة يف هذه املسامهات اتوجد العديد من و  املشار إليها يف األقسام السابقة.
al. 1995, Kymlicka 2001, Kymlicka and Norman 2000, Nicolaidis 

and Howse 2001, Norman 2006)، هي :و  ،خاطر عدم االستقرارملال سيما 
ولكن ميكن إساءة  ،على أساس أنه جيب استخدامها ،لصالحياتكيف ينبغي تقسيم ا •

للتأثري على من قبل رجال األعمال السياسيني على عدة مستوايت  ،استخدامها
ت صالحيالتأثري هذه ال دقيقاً  تتطلب املخاوف بشأن االستقرار اهتماماً مطالبهم. و 

 القدرة على خلق واحلفاظ على "الوالءات املزدوجة" بني املواطنني.و 
جمال أو السلطات املركزية  عضاءوحدات األالكيفية التأكد من عدم ختطي أي من  •

الة نزاع جيب أن ال تكون سلطة الفصل بينهما يف أي حمل " نصصاختصاصاهتا. كما 
مستقل عن  حم َك مولكن يف  ،جهاهتا الوظيفية إحدى أو ،يف احلكومة تمثلةم

ومع ذلك  ،احملكمة مستقلة مبا فيه الكفاية (. فيجب أن تكون هذه1861كليهما")
نزعة  وجوديبدو أن العديد من الباحثني يكتشفون و فهي غري خاضعة للمساءلة كلياً. 

 (.Watts 1998)م مركزية بني هذه احملاك



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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كيف ميكن احلفاظ على سيطرة دميقراطية كافية على اهليئات املركزية عندما تتكون من  •
؟ فقد تكون روابط املسؤولية طويلة جداً حبيث عضاءوحدات األلالسلطة التنفيذية ل ممثلي

ز دميقراطي" وهذا جزء من املخاوف األساسية بشأن "عج بشكل كاف. إداركهاال ميكن 
 (.Watts 1998, Føllesdal and Hix 2006) األورويبيف االحتاد 

؟ فريى البعض أن  تقسيم السلطة املتأصل دستورايً من الذي ميلك سلطة إعادة النظر يف •
حتوالً جوهرايً يظهر يف السيادة الوطنية عندما حتدث هذه التغيريات دون أن يكون هناك 

 هناك إمجاع يف املعاهدات.
بدأ التبعية" لتوجيه القرارات املتعلقة بتخصيص السلطة. وقد حظي هذا املبدأ فغالباً ما يتم استخدام "م

. وهو يشري إىل أن السلطة جيب أن تبقى مع اجه يف معاهدات االحتاد األورويبهتمام نظرًا إلدر المؤخرًا اب
يف  اً أعلى نسبيكفاءة أو فاعلية  ما مل يكن ختصيصها لوحدة مركزية من شأنه أن يضمن   عضاءوحدات األ

األهداف اليت جيب و  ،مثال بشأن الوحدات املتضمنة ،هذا املبدأ بعدة طرق قياس وميكن حتقيق أهداف معينة.
 مؤخراً وقد جاء إىل الساحة السياسية  ،بيقها. وللمبدأ العديد من األصولومن لديه السلطة لتط ،حتقيقها

عليه والذي مل يكن وهو الدور املتنازع  -بشكل كبري من خالل دوره يف إمخاد املخاوف من املركزية يف أورواب و 
 ,Fleiner and Schmitt 1996, Burgess and Gagnon 1993)أ يتضمنه املبد

Føllesdal 1998.) 
 
 العدالة التوزيعية 4-4

احلكم درالية إدارة التوترات بني ضمان جيب على النظم السياسية الف ،وفيما يتعلق ابلعدالة التوزيعية
اعترب الفدراليون  ويف الواقع .عضاءوحدات األالوبني وضمان إعادة التوزيع املطلوبة داخل  العضووحدة لل الذايت

. فقد ينظر (Federalist 10 ضد "التقسيم املتساوي للملكية")درالية مبثابة ضمانة مهمة التنظيمات الف
َنظ  َرين السياسيني إىل 

 
يف منظمة التعاون  املوحدةمقارنة مع الدول يف  دراليةلفيدعمان ا اعلى أهنملينز وستيبان امل

فقر األطفال يف األسر أعلى لمعدل مشول درالية "املتجمعة معاً" إىل االحتادات الف متيل، والتنمية ياالقتصاد
لينز وستيبان هذا ن فوق سن الستني. ويفسر كاًل من للسكان الذين يعيشو  أعلى نسبةو  ،العائلةذات األم 

وذلك سعياً إىل محاية األفراد و  ،دراليةالحتادات الفمقيدة" هلذه ادميقراطية التفاوت أبنه نتج عن تنظيمات "
)وليس  وابملقارنة فإن دستور أملانيا ابإلضافة إىل نظام حزيب ضعيف. ،من السلطات املركزية عضاءدات األوح

 .Art)عضاءحتقيق تكافؤ يف ظروف املعيشة بني وحدات األ اليًا "متجمع معاً"( يتطلب صراحةدر احتادًا ف
فعلى سبيل املثال  ،دراليةالتوزيعية للتنظيمات الف بعض الداللة اً فقد تدعم احلجج املعيارية أيض(. 72.2
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 عضاءومطالبات إعادة التوزيع بني وحدات األ العضووحدة لل الذايتاحلكم املقايضات املشروعة بني 
(Føllesdal 2001.)  وهناك مسألة معيارية مركزية تتمثل يف املدى الذي تقلل فيه الثقافة والقيود املشرتكة

 .عضاءواطنني داخل دولة ذات سيادة اترخيية من املطالبات املتعلقة إبعادة التوزيع بني وحدات األاملبني 
 

 النظرية الدميقراطية 4-5
. املوحدةلدول ملقارنة مع اخاصة أهنا متطورة اب ،الدميقراطيةمن التحدايت للنظرية تثري الفدرالية العديد 

وابلتايل تتحدى معايري الشفافية واملساءلة. كما تتطلب  ،اً درالية أكثر تعقيدنظيمات الفالتما تكون  اً غالبف
 Dahl 1983; Braybrooke) قوًة دفاعيةسلطة ال من مراكز األجندات السياسية املقيدة لكل مركز

 cf., Normanللمزيد: )ء عضاوحدات األال مبكانةهذه واحدة من عدة قضااي معينة تتعلق و (. 1983
2006, 144–150.) 

 ما تقيد أو تنتهك حكم درالية غالباً يف االحتادات الف عضاءوحدات األ السلطة اليت تستخدمهاإن 
 ،راطية بكيفية منع هيمنة األقلياتطاملا اهتمت النظرية الدميقلف بطرق تستحق التفحص الدقيق. ،األغلبية

بعض التأثري على القرارات  عضاءدرالية تقوم بذلك من خالل منح وحدات األوالعديد من النظم السياسية الف
 يةق ختطي كتلتهم التصويتالنظم السياسية الفدرالية عادة على التأثري السياسي لألفراد عن طريتؤثر  املشرتكة.
حق النقض )الفيتو(  الوحدة العضو ممثلنيأو من خالل منح  ،األصغر عضاءواطنني من وحدات األملصاحل 

املساواة السياسية و ملفاهيم انتهاك واضح  من خاللسلطتها على القرارات املركزية. وهكذا متارس األقليات 
فتثري  خمتلفة األحجام. عضاءوأكثر من ذلك عندما تكون وحدات األ -واحد  صوت-دشخص واحنظام 

يف ختصيص السلطة السياسية بني األفراد  ضاءعأمهية وحدات األئص أسئلة معيارية أساسية حول هذه اخلصا
 خمتلفة. أعضاءالذين يعيشون يف وحدات 

 
 االعرتاف اتسياس 4-6

: من  درالية اجلماعات األقلية بطريقتني مت مناقشتهما أعالهعب العديد من النظم السياسية الفتستو 
فيمكن أن تكون هذه التدابري لسياسات اهلوية  ومنحهم التأثري على القرارات املشرتكة. ،خالل تقسيم السلطة

يف بعض األحيان على أساس اهليمنة و  ،تقدير للجماعات وأعضائهاالعرتاف و الامن الطرق القيمة إلعطاء 
درالية الف ال سيما يف التنظيماتو ( Gutman 1994) أيضاً  تحدايتالالسابقة. لكن سياسة اهلوية ختلق 

احلفاظ على الوالءات السياسية املزدوجة للمواطنني. فيها وجيب  ،عدم االستقرار كبرية مناليت تواجه خماطر  
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"إن مطالب احلكم الذايت تعكس الرغبة يف  : فدرايلالنظام السياسي ال قد هتدد فتنظيمات احلكم الذايت
 Kymlicka and) "وسلطته ودميومته يعتهتشكك يف طب ،ويف الواقع ،إضعاف الروابط مع اجملتمع األكرب
Norman 1994, 375.) سسي "االعرتاف ابالختالفات وإضفاء الطابع املؤ  أن التأكيد على

 "ممكناً  جتعل التبادلوابلتايل  ،ةالشعور ابهلوية املشرتك قويف اليت تو الظر  إضعافيؤدى  إىل  عليها 
(Carens 2000, 193.) 

دولة  يفأحد هذه التحوالت الفريدة ه ،"فريدة من نوعها"ت الفدرالية عتقد أن االحتاداغالبًا ما يف
قد يكون فدرالياً  فدرايلفكل احتاد يف الواقع و  ذات سيادة منوذجية مألوفة من نظام ويستفاليا العاملي.موحدة 

السيادة غري  ومع ذلك فإن ظاهرة وليس من السهل تلخيصه وتقييمه كنظام سياسي مثايل. ،بطريقته اخلاصة
كان هذا   ؟ملاذا درالية لالختالفات أفضل من البدائل. مىت ووقد تكون التسوية الف ،املوحدة ليست جديدة

هذه احلجج العامة  قد تساهم مثلو  .للتحليل الفلسفي، واملعياري والنظري، وللتأمل موضوًعا ذ فرتة طويلةمن
والذين جيب  ،ادات الفدرالية الشرعية املستقرةنفسها يف تطوير الوالء الشامل املطلوب بني املواطنني يف االحت

 الدولة "الكومنولث". يفمستويني من مستوايت احلكم  يف  أعضاءيفهموا أنفسهم كأن 
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