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 مقدمة: 

السيا��ي واالجتما�� ألية دولة أو أمة، فإذا �ان الدستور يصور حالة ينب�� أن ت�ون الدسات�� خ�� �عب�� مباشر عن الواقع  

من   قصاصة  مجرد  إال  ليس  عندئذ  يصبح  فإنھ  البالد،   �� ا�حكم  دفة  �س��  ال�ي  السياسية  املؤسسات  عن  بينا  اختالفا  تختلف 

ن دولة أخرى دستورا فيدراليا يتصف لهذا السبب نفسھ ي�اد ال ي�ون من ا�جدي �� ��يء أن تقتبس دولة م، و 1الورق ال قيمة لها 

بالكمال، وتنتظر أن تطبقھ بقدر مماثل من الكمال �� بيئة سياسية واجتماعية تختلف اختالفا تاما عن بيئة الدولة ال�ي اقتبس  

 م��ا ذلك الدستور.

اكتس قد  مؤسساتھ  ت�ون  ح�ن  إال  منھ  املنشود  الغرض  يؤدي  ال  املثال  سبيل  ع��  الفيدرا��،  خصائص  فالنظام  من  بت 

�نب�� ل�ل من هذه املؤسسات أن تلعب دورا مزدوجا من  اتحادها الفيدرا�� أمرا ممكنا، و ا�حياة السياسية املتطورة ما يكفي �جعل  

 . 2حيث التجاوب للتحديات السياسية سواء ما �ان م��ا محليا أو فيدراليا

املتح  الواليات   �� مرة  ألول  الفيدرالية  الدسات��  ظهرت  (فعندما  عام  األمر�كية  (1789دة  عام  كندا  و��  و��  1867م)،  م)، 

 ) �� األهمية، 1901أس��اليا عام  ا�حلية غاية  ا�جتمعات  �انت  املثال،  �أملانيا ع�� سبيل  الدول  العديد من  ذلك  �عد  تل��ا  ثم  م)، 

ا� محيط  ضمن  مجراها  تأخذ  بدأت  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  ا�حياة  أن  حقيقة  ا�حلية،ورغم  هذه    جتمعات  أن  إال 

و  النواب،ا�جتمعات  مجالس   �� تندمج  لم  املؤسسات    ح�وما��ا  و أو  الفيدرالية،  للمؤسسات  منالرئيسية  تكريس   �دال  تم  ذلك 

 .  3واليات أو مقاطعات)مجتمعات إقليمية (

صعيد املمارسة الدولية، و�تمثل �� النموذج  إن التطرق بالتحليل إ�� نموذج �عت�� من ب�ن النماذج الفيدرالية املتم��ة ع��  

والية، و�حدد الدستور    16ف�ي تتألف من دولة االتحاد ومن    األملانية عبارة عن تركيبة معقدة  الدولة االتحاديةالفيدرا�� األملا�ي، ف

عمل مجاالت  األملا�ي  األملا�ي  االتحادي  النظام  فإن  الناحية  هذه  ومن  والواليات،  االتحاد  من  �ل  كب��    وصالحيات  حد  إ��  �شبھ 

االتحادية أملانيا  النظم   �� العامة  ا�حياة  أما  األخرى،  الدول  سيادة    ��  مبدأ  وحسب  األسا��ي)  بالدستور(القانون  مح�ومة  ف�ي 

و��دف الدستور   السلطة،  املواطنون �� �افة األحوال تقر�با لسلطة الوالية أو ل�جهة اإلدار�ة ال�ي تمثل هذه  الدولة وتوزيعها يخضع

إ�� ا�جمع ب�ن م� ��    �ات دولة االتحاد بإتباعھ هذا املبدأ  وم��ات الواليات االتحادية بينما يتعامل مواطنو الدول االتحادية األخرى 

املعيشة ب�ن �افة الواليات االتحادية   ، ويش��ط الدستور املساواة �� شروط الدولة االتحادية  لاليومية غالبا مع جهات تمث  حيا��م

  .للسياسات االقتصادية واالجتماعية حيث تخضع هذه الشروط املعيشية �ش�ل أسا��ي

األنظمة  و  النظامك�ل  هذا  عناصر  �ش�ل   �� أساسيا  دورا  التار�خ  لعب  النموذجية،  الفيدرالية  مقوماتھ و   السياسية 

 .  4الدستور�ة

أملانيا، بدولة  واإلدارة  ا�حكم  المركز�ة  بنظام  أخذ  دستوري  �وضع  الفيدرالية  أن  فيھ  الشك  اإلقالع    فمما   �� ساهم  قد 

البلد �عد ا�حرب ال�ونية الثانية، وعكسا لبعض الفرضيات الزاعمة بأن هذا الن�ج  هذا السوسيو اقتصادي والسيا��ي الذي عرفھ 

 
تقديم    -1 االتحادية،  أملانيا  املتحدة وجمهور�ة  العر�ية  اإلمارات  ا�حضارات:  األملا�ي، حوار  الفيدرا��  االتحاد  وتحر�ر: يوسف ه��دبيھ فرواكھ، مقومات 

 . 67ا�حسن، ص 

 2نفس املرجع السابق...، نفس الصفحة.  -
السي  -3 ا�حكم ا�ح�� والنظم  للعلوم االجتماعية، ترجمة فاطمة هانم ب�جت، مارس جيين� روجر،  الدولية  الفيدرا��، ا�جلة  الفيدرالية، االتجاه  اسية 

 . 220، ص 167م، العدد 2001
، ص 0420ش،  مال�ي امحمد، األنظمة الدستور�ة الك��ى، النظام ال��يطا�ي، نظام الواليات املتحدة األمر�كية، النظام الفر���ي، الطبعة األو��، مراك  -4

62. 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/political-system/content/glossary04.html?type=1&tx_a21glossary%5Buid%5D=1478&tx_a21glossary%5Bback%5D=107&cHash=992eb26bbbf30061f3202dcd64e78da4
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/political-system/content/glossary04.html?type=1&tx_a21glossary%5Buid%5D=1478&tx_a21glossary%5Bback%5D=107&cHash=992eb26bbbf30061f3202dcd64e78da4
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م  1949فرض من طرف ا�حلفاء فقد كشفت املعا�جة التار�خية للقانون الدستوري بأن واض�� القانون األسا��ي (الدستور) سنة  

دسات��    �� واملتمثل  العر�ق  الدستوري  باملوروث  م1919و    م1871اس��شدوا  الناز�ة  م،  الدكتاتور�ة  حقبة  من  الع��  ستخلص�ن 

 . 5وذلك بوضعهم لضوابط ترمي إ�� ا�حفاظ ع�� التوازن ب�ن مستو�ات املمارسة للسلطة وضمان التعددية �� إطار الوحدة

عر�قة وتقاليد  طو�ل  تار�خ  لھ  أملانيا   �� الفيدرا��  النظام  ��6إن  مرة  من  أك��  تجسد  األملا�ي  السيا��ي  فالواقع  من    ،  ش�ل 

، والهدف من هذه الدراسة للنظام الفيدرا�� االتحادي �� أملانيا باعتبار أن الن�ج الفيدرا��  7أش�ال النظم الفيدرالية أو الكنفدرالية

ف��ا يوجد  ال�ي  والثقافية  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  الظروف  وتفاعالت  لتأث��ات  متعرض  ا�جهو�ة  شأن  هو 8شأنھ   ،

من ونوع الظروف والتطورات الدستور�ة ال�ي فرضت ع�� القوى السياسية القائمة آنذاك إقامة نظام فيدرا��، وكذلك  إيضاح الز 

النظام   �� األعضاء  بالواليات  املنوطة  واالختصاصات  املهام  وتبيان  االتحادية،  أملانيا  �جمهور�ة  املم��ة  الفيدرالية  ا�خصائص 

ال النوا��  وكذلك  املذ�ور،  ��  الفيدرا��  عليھ  منصوص  هو  كما  االتحادية  الدولة  و��ن  بي��ا  املسؤوليات  هذه  توزيع  ف��ا  يتم  �ي 

النظام  الفيدرالية، وهذا ما سهل مهمة صياغة الدستور الذي جاء �عب��ا عن  أملانيا  القانون األسا��ي (دستور الدولة) �جمهور�ة 

 .9املطلق ا�جديد

تمو�ل الفيدرالية �� الدولة االتحادية األملانية وسوف يتم االكتفاء بدراسة كما سي�ون من الضروري اإلطاللة ع�� نموذج  

 .)Landers( قواعد توزيع املوارد املالية ب�ن الدولة وا�جهات 

هكذا سوف يتم إعطاء �حة شاملة عن التطور الدستوري واملبادئ الدستور�ة ال�ي يقوم عل��ا النظام السيا��ي �� االتحاد  و 

 م)إ�� يومنا هذا. 1802اإلم��اطور�ة الرومانية املقدسة لألمة األملانية"("ا�ي (املبحث األول)، وذلك منذ ا��يار الفيدرا�� األمل

 فأين يتج�� هذا التطور؟ 

 

 

 

 

 

 

 
ان: «أي عراش عبد ا�جبار، النظام الفيدرا�� ب�ن الوحدة والتعددية، أشغال الندوة الدولية األو�� املنظمة بجامعة ا�حسن األول �سطات، تحت عنو   -5

 . 107،  ص 2006يو�نو  1ماي إ��  31حكم ذا�ي ألقاليمنا ا�جنو�ية"؟،
 . 561، ص 7619مارس 16جر�دة القوان�ن الفيدرالية ( ج.ق.ف)، -2
 .76ه��دبيھ فراوكھ، مقومات االتحاد الفيدرا�� األملا�ي...، مرجع سابق، ص  -7
الفيدر   -8 الهي�لة  ومتطلبات  املوحدة  الدولة  مقومات  ب�ن  السياسية  ا�جهو�ة  باملغرب،  ا�جهوي  للمسلسل  املستقبلية  األفاق  ا�جبار،  عبد  الية،  عراش 

، ا�جهة، ا�جهو�ة والتنمية ا�جهو�ة، بمساهمة مؤسسة ها�س  1996مية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد الثامن،  ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتن

 .56سيدل األملانية، ص 
العامة والنظام السيا��ي    -9 أملانيا االتحادية، ا�خصائص   Bundes republikبرهم �سيم، شلي��اكھ �ونراد، شنيك غازي، ازماير فولفغا�غ، جمهور�ة 

Deutchland )51، ص 2000)، إعداد شنيك غزي، إصدارات شنيك ار�د، سنة4، سلسلة األنظمة السياسية �� دول أورو�ا الغر�ية. 
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 املبحث األول: التطور الدستوري واملبادئ الدستور�ة للنظام الفيدرا�� األملا�ي 

بالغا   تأثرا  أملانيا   �� الدستوري  التطور  املقدسة  تأثر  الرومانية  "اإلم��اطور�ة  ا��يار  فبعد  االتحادية،  البنية  �ش�ل  �عملية 

دو�لة إقليمية أملانية ع�� قيام اتحاد أملا�ي من أجل "ا�حافظة ع�� األمن    39م،  1810، اتفقت �� عام  10م)1802لألمة األملانية"( 

ب يتمكن ع�� أي حال من �شكيل  لم  اتحاديةالداخ�� وا�خار��"، هذا االتحاد  و 11�ى حقيقية لدولة  من جهة أخرى أدت حروب  ، 

نابليون ال�ي اندلعت �عد الثورة الفر�سية إ�� توحيد صفوف األمراء االستبدادي�ن �� أملانيا، الذين �ان لد��م من األسباب ما حملهم 

 .12ع�� ا�خوف ع�� استقاللهم

الو  للمرة  أملانيا  أصبحت  النابليونية  ل�حروب  مباشرة  مؤتمر  كنتيجة  مقررات  حسب  املستقلة  الواليات  من  مجموعة  ثانية 

 م). 1815-1814فيينا ( 

يكن دستور سنة   لم  ب�ن  1815وهكذا  اتحاد كنفدرا��  عن  إال عبارة  أر�ع مدن حرة،  "فقط"والية    39م  االتحاد و م��ا  �ان 

ه  من  ل�ل  الدائم  لالستقالل  ضامنا  لي�ون  باألساس  معدا  يزال  ال  األملا�ي  ا�جلس الكنفدرا��  �ان  حيث  األملانية،  الواليات  ذه 

الكنفدرا��، و الفيدرا�� أع�� سلطة   �� االتحاد  الكيان  سياسية  تأسيس  إ��  ال�ي أدت  املراحل  املبحث تحديد  �� هذا  نحاول  سوف 

ال بي��ا  من  الرئيسية:  التار�خية  العناصر  من  مجموعة  معا�جة  ستتم  حيث  االتحادية،  أملانيا  �جمهور�ة  �أداة  الفيدرا��  فيدرالية 

 ). الثا�ي املطلبطبيعة الكيان الفيدرا�� �جمهور�ة أملانيا االتحادية (و  )،األول  املطلب للوحدة واللي��الية (

 املطلب األول: الفيدرالية �أداة للوحدة واللي��الية

بداية يمكن القول أن من ب�ن أهم املراحل �� تار�خ أملانيا الفيدرالية �� عندما �ان ا�ح�ام الفيدراليون الذين صعدوا إ��   

م ال�ي اندلعت �� فر�سا ا�جاورة  1789ذروة سلط��م املطلقة ما يزالون �سيطرون سيطرة تامة ع�� املسرح السيا��ي، غ�� أن ثورة  

 .13أف�ار جديدة إ�� مسرح ا�حياة السياسية والتار�خ الدستوري ألملانياعملت ع�� إدخال نظر�ات و 

والية، و�ان ا�جلس الفيدرا�� أع��    39م إال عبارة عن اتحاد كنفدرا�� ب�ن  1815كما سبقت اإلشارة لم يكن دستور سنة  و 

ما �ان يفتقر إليھ ا�جلس التشري��   سلطة سياسية �� االتحاد الكنفدرا�� حيث �انت من ب�ن أبرز خصائصھ أنھ �ان يفتقر إ��

 .14اإلم��اطوري (الر�خستاغ)، و�ان هذا ا�جلس الفيدرا�� ا�جديد يضم ممثل�ن �عي��م الواليات األعضاء

هذا ونالحظ أن تطور دستور الرايخ �� أملانيا �� القرن التاسع عشر مرتبط ارتباطا مباشرا بقضية الوحدة الوطنية، ومع أن  

 .15الدستور اتصف بالفشل فإنھ ظل بالذات ع�� مستوى املناطق األملانية لھ صفة مثالية جديرة باإلتباعتنفيذ هذا 

وش�ليا �انت السيادة �� يد مجلس الواليات، هذا الوضع أضعف مجلس الواليات ذو االختصاصات املقيدة أصال، ولكنھ  

 أدى �� ذات الوقت �سبب باضطراد عملية التوحيد إ�� ز�ادة �� مهام هذا األخ��. 

 
، شلي��اكھ �ونراد، شنيك غازي، ازماير فولفغا�غ، جمهور�ة أملانيا االتحادية، ا�خصائص العامة والنظام السيا��ي...، مرجع سابق، ص برهم �سيم  -10

51 

 11. 51نفس املرجع السابق، ص  -
 .80ه��دبيھ فراوكھ، مقومات االتحاد الفيدرا�� األملا�ي...، مرجع سابق، ص  -12
 .80تحاد الفيدرا�� األملا�ي...، مرجع سابق، ص ه��دبيھ فراوكھ، مقومات اال -13
 .81املرجع السابق، ص  -14

دار البيضاء،  بوطالب عبد الهادي، النظم السياسية املعاصرة، نماذج مختارة من العالم الرأسما��، العالم االش��ا�ي، العالم الثالث، دار الكتاب، ال  -1

 .45ص 
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النظام ا�جمهوري الذي أعلن تحت    م، من النظام املل�ي إ��1919ومباشرة �عد ا�حرب العظ�ى انتقلت أملانيا وخالل سنة  

م قد أقر نظاما �عيدا عن النظام  1919غشت    11، و�ان دستور هذه ا�جمهور�ة الذي أعلن يوم  Weimar(16اسم جمهور�ة ڤيمار(

ال��ملان سلط�ي  حساب  ع��  ا�جمهور�ة  لرئيس  سلطات  من  خولھ  ما  بحكم  ال��يطا�ي،  معاو   ال��ملا�ي  هذا  17ا�ح�ومة  �ان  حيث   ،

الرايخ  الدس مستوى  ع��  املتساوي  االنتخاب  حق  يقر  ديمقراطي،  برملا�ي  حكم  نظام  قيام  ع��  ينص  للرايخ  دستور  أول  هو  تور 

املادة    �� التشريع    22واألقاليم، وهذا الدستور نص  �� مسائل  القرار  النواب وأعطى لهذا ا�جلس صالحيات  انتخاب مجلس  ع�� 

، وقد قرر 18الذي لم يكن لھ إال حق الفيتو الذي يوقف إقرار التشريعات إيقاف مؤقتا  واملوازنة، وذلك ع�� عكس مجلس الواليات

مخططو دستور جمهور�ة الڤيمار بأغلبية ضئيلة �� ا�جمعية الدستور�ة و�عد تردد االحتفاظ بالنظام الفيدرا�� املؤلف من سبعة  

حق   من  حرم  (رايخسرات)  الفيدرا��  ا�جلس  ولكن  إقليميا،  كيانا  أعمال عشر  تصر�ف  ع��  واإلشراف  ا�جمهور�ة  رئيس  انتخاب 

ت ا�ح�ومة، إذ جعل هذا الدستور املبدأ الفيدرا�� ثانو�ا بالنسبة إ�� األولو�ت�ن اللت�ن سادتا التفك�� السيا��ي �� أملانيا عندما ت�ون

وترك�� الصالحيات التنفيذية إ�� مدى �عيد ��    ف��ا جمهور�ة ألول مرة، وهاتان األولو�تان هما ا�حاجة إ�� الرقابة ال��ملانية ال�املة

 . 19أيدي رئيس ا�جمهور�ة الذي �ان ينتخبھ الشعب انتخابا مباشرا

و قد أدى التوتر امل��ايد ب�ن ا�حلفاء الغر�ي�ن واالتحاد السوفي�ي إ�� مبادرة قوى االحتالل الغر�ية إ�� تطو�ر دستور تقتصر  

وح�ى يمكن مراعاة مبدأ الوحدة األملانية جرى التأكيد ع�� الصفة املؤقتة لهذا الدستور، سلطتھ ع�� مناطق االحتالل الغر�ية،  

ت�ليف   برملا�ي"وتم  من    "مجلس  إعداد    65م�ون  األملانية  الواليات   �� لل��ملان  أسا��ي"ممثل  ��    "قانون  التنفيذ  ح��  دخل 

العسكر��ن1949/ 5/ 23 ا�ح�ام  من  الضرور�ة  املوافقة  ع��  حصولھ  �عد  ا  م  و�رملانات  (الغر�ي�ن،  األملانية  والية لواليات  ماعدا 

 .20بافار�ا) 

و�� هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إ�� عدد من التعديالت الدستور�ة ال�ي تناولت �� غالب األحيان العالقة القائمة ب�ن االتحاد 

 والواليات.

مؤ�دي اإلقليمية و�عض السياسي�ن الذين توقعوا  و�� إطار التخوف من طول امتداد حكم جمهور�ة ڤيمار، �ان عدد من  

ل�ي   املبدأ  هذا  استغالل  إ��  ��دفون  و�انوا  الفيدرا��  املبدأ  سيطرة  إعادة  أجل  من  ويسعون  يناضلون  �انوا  بالذات،  ا�خطر  هذا 

 يحققوا موازنة سياسية سليمة �� ا�جمهور�ة ا�جديدة. 

سنة ألملانيا  دستور�ا  مستشارا  هتلر  أصبح  أن  �عد  تلك  1933  و  منھ  توقعت  كما  ألعو�ة  ي�ون  بأن  لنفسھ  �سمح  لم  م، 

ا�جماعات ا�حافظة الصغ��ة ال�ي ساعدتھ ع�� الوصول إ�� ا�حكم، و�نما راح يل�� بطر�قة غ�� دستور�ة �ل مقومات ا�جمهور�ة 

م  1934�� يناير سنة  و  � للدولة أيضا،ال��ملانية، ومعها �ل مقومات ا�جمهور�ة الفيدرالية، و�ذلك تال��ى الكيان االتحادي الفيدرا�

 .21ألغيت ا�جالس النيابية اإلقليمية، وانتقلت سلطات الواليات املطلقة إ�� أيدي ح�ومة الرايخ 

 
 الدستور ا�جمهوري.مدينة �� شرق أملانيا م��ا أعلن  -16
 . 46بوطالب عبد الهادي، النظم السياسية العاملية املعاصرة...، مرجع سابق، ص  -17
 . 46نفس املرجع السابق، ص -18
 .88ه��دبيھ فراوكھ، مقومات االتحاد الفيدرا�� األملا�ي...، مرجع سابق، ص  -19
 . 52-53-54برهم �سيم، شلي��اكھ �ونراد...، مرجع سابق، الصفحات  -20
 .90ه��دبيھ فراوكھ، مقومات االتحاد الفيدرا�� األملا�ي...، مرجع سابق، ص  -21
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ولإلشارة فقد استمر العمل بدستور جمهور�ة الڤيمار إ�� أن ألغاه النظام الهتلري النازي،حيث استغل هتلر هذا الدستور   

 .22قبل إلغاء هذا الدستور و  الدكتاتور�ة �� الف��ة األو�� من استيالئھ ع�� ا�حكم فزاول بمقتضاه سلطاتھ

 الفقرة األو��: طبيعة الكيان الفيدرا�� �جمهور�ة أملانيا االتحادية

م اتخذت ش�ل نظام اتحاد فيدرا��،  1871إن أول دولة أملانية متحدة ظهرت �� التار�خ ا�حديث �انت قد تأسست �� سنة  

 م بالنظام الفيدرا�� �أساس لدستورها. 1919حتفظت جمهور�ة الڤيمار ال�ي تأسست �عد ا�حرب العاملية األو�� �� سنة وقد ا

لقد �ان من جوانب السياسة العامة ال�ي تبن��ا اإلدارة العسكر�ة �� املناطق الغر�ية، أن سمحت بإعادة تطور سلطة قومية 

 .23�التا�� تأسيس اتحاد فيدرا�� تؤلفھ هذه ا�ح�وماتو   مستوى ح�ومة قومية،لتنمو من مستوى ا�ح�ومات ا�حلية إ�� 

م ل�جزء الغر�ي من أملانيا فقط، فقد قام ممثلون عن  1945كما أتيحت فرصة أخرى فيما يتعلق بالديمقراطية �عد عام  

ال��يطانية والفر�سية، بصياغة الدستور من  برملان الواليات املنتخبة ديمقراطيا �� املناطق ا�خاضعة لسلطات االحتالل األمر�كية و 

إ��   البنية الهي�لية لدستور الرايخ الذي �عود  �التا�� ردا  و   م، 1919خالل مجلس برملا�ي ا�عقد �� بون، هذا الدستور �ان ردا ع�� 

 .24ع�� ا��يار جمهور�ة الڤيمار

امل عشر  اإلحدى  الواليات  �انت  االتحادية،  أملانيا  جمهور�ة  إ�شاء  قبل  ا�جالس و  و�انت  بالفعل،  إ�شاؤها  تم  قد  لها  �ونة 

لها  يتيح  وضع   �� الواليات  �انت  وهكذا  م��ا،  ل�ل  دستورا  أقرت  قد  الواليات  هذه  من  والية  �ل   �� حرا  انتخابا  املنتخبة  النيابية 

 ووزراء لتلك ا�ح�ومات. ال��خيص بإ�شاء أحزاب سياسية و�جراء انتخابات برملانية ف��ا، وتأليف ح�ومات لها وانتخاب رؤساء 

أنھ، (قسم  و   إال  ��ا  مرت  ال�ي  التجزئة  �عد  أملانيا  توحيد  إعادة  تم  الشرقية،  الديمقراطية  أملانيا  جمهور�ة  سقوط  �عد 

من   اعتبارا  شر��)  األسا��ي1990/ 3/10غر�ي/قسم  القانون  وأصبح  اعتمدت   25م،  ال�ي  أملانيا  لعموم  الدستوري  للوجود  قاعدة 

الفيدرالية"اسم   أملانيا  عام    "جمهور�ة   �� ألغيت  وال�ي  الشرقية  األملانية  ا�خمس  املقاطعات  إضافة  تم  كما  لها  إ��  1952اسما  م 

أملانيا تضم   الغر�ية، وصارت مساحة  الدولة املرك  16املقاطعات  ب�ن  الدولة  ز�ة (دولة االتحاد) والواليات مقاطعة، وتتوزع سلطة 

، كما تنص املادة  26االتحادية، وتتمتع هذه الواليات باستقاللية و�حكم ذا�ي و�سلطات الدولة، و�ن �انت هذه السلطات محدودة

 .27من القانون األسا��ي �� صياغتھ ا�جديدة ع�� إم�انية إجراء استفتاء شع�ي �� حالة وجود مطلب إلقرار دستور جديد 146

قد �ان من الضروري �� إطار تحليل التطور الدستوري للكيان الفيدرا�� األملا�ي أن ن��ز �عض ا�جوانب املم��ة للفيدرالية  ل

الفيدرا��   النظام  تأسيس  إعادة  كيفية  استقراء  محاولة  تمت  كما  اللي��الية،  طر�ق  ون�ج  للوحدة  أداة  تزال  وما  �انت  باعتبارها 

�� القانون األسا��ي األملا�ي (دستور جمهور�ة أملانيا االتحادية)، هذا النظام الذي ألغاه العهد النازي  باعتباره نظاما منصوصا عليھ  

 م، والذي يتم�� بمجموعة من ا�خصائص سنحاول اإلحاطة ��ا:1933الهتلري الذي قام �� أملانيا سنة  

 
 . 47بوطالب عبد الهادي، النظم السياسية العاملية املعاصرة...،مرجع سابق، ص  -22
 .90ه��دبيھ فراوكھ، مقومات االتحاد الفيدرا�� األملا�ي...، مرجع سابق، ص  -23
 .  90لنظم السياسية العاملية املعاصرة...، املرجع السابق، ص بوطالب عبد الهادي، ا -24
ر كتابة دستور القانون األسا��ي أو الدستور هو القاعدة القانونية والسياسية األساسية ل�جمهور�ة األملانية، و�� األساس �ان �عت�� حال مؤقتا بانتظا -25

 م تحول إ�� دستور �جمل أملانيا. 1990أملانيا االتحادية �� الثالث من �شر�ن/أكتو�ر   أملانيا املوحدة، و�نظر إليھ ع�� أنھ تصور للمستقبل و�دخول 
برل�ن،    حقائق عن أملانيا، ترجمة احمد ماهر صندوق، دار �شر سوسيتيس �� مدينة فرانكفورت بالتعاون مع وزارة ا�خارجية األملانية االتحادية ��  -26

 .54، ص  2005طبعة 
 . 56�ونراد...، مرجع سابق، ص  برهم �سيم، شلي��اكھ -27
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 الفقرة الثانية: ا�خصائص الفيدرالية �جمهور�ة أملانيا االتحادية

الن�ج الفيدرا�� شأنھ شأن ا�جهو�ة متعرض لتأث��ات وتفاعالت الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية  إن  

 .28و�التا�� فهذه العوامل البيئية توجد �� عالقة ديالكتيكية مع التنظيمات املتبعة حيث تؤثر وتتأثر ��ا  ال�ي يوجد ف��ا،

ة مركز�ة، حيث تكمن أهمية هذا القول �� إن الدول األعضاء �� االتحاد ليست مجرد  إن أملانيا �اتحاد فيدرا�� وليس �وحد

الذا�ي، ا�حكم  صالحيات  ببعض  تتمتع  مركز�ة  ح�ومة  أمام  مسؤولة  أملانيا   هيئات  جمهور�ة   �� عشر  الستة  األعضاء  فالواليات 

اق الصالحيات ال�ي عي��ا لها الدستور االتحادي، غ��  لها �ل مقومات الدول املتمتعة باالستقالل وا�حكم الذا�ي، �� نط  االتحادية،

سيا��ي   تطور  إ��  يؤدي  أن  شأنھ  من  ليس  ب�املها  االتحادية  وللدولة  عشر  الستة  األعضاء  الواليات  من  ل�ل  املستقل  الكيان  أن 

 . 29منفصل، وال إ�� �شوء اختالفات كب��ة ب�ن الواليات األعضاء

� أساس تخو�ل الواليات حق االختصاص العام وال �سمح للدولة الفيدرالية االتحادية  فالنظام الفيدرا�� األملا�ي يقوم ع�

ا�خول  االختصاص  بحق  االتجاه 30إال  يؤدي  أن  خاللها  من  يمكن  ال�ي  األمور  ب�ل  االتحادية  للدولة  يحتفظ  الدستور  إن  إذ   ،

السيا��ي الكيان  وحدة  ��ديد  إ��  الواليات  هذه  من  �ل   �� االتحادية، واملعن  االستقال��  أملانيا  �جمهور�ة  �ل   وي  أساس  فالدستور 

سلطة تتمتع ��ا الدولة االتحادية كما أنھ أساس �ل سلطة تتمتع ��ا �ل والية من الواليات األعضاء، وكذلك فالعالقة ب�ن ا�جانب�ن  

 منظمة أيضا تنظيما تاما عن طر�ق الدستور. 

ب ا�خاصة  األساسية  الدستور  مم��ات  إحدى  فإن  الواليات وهكذا،  بتجا�س  تتعلق  ال�ي  تلك   �� االتحادية  أملانيا  جمهور�ة 

 ال�ي ت�ون هذه ا�جمهور�ة.

 جمهور�ا "إن ا�ح�ومة االتحادية والواليات الستة عشر ملزمة جميعها أدبيا بصيغة الدستور نفسھ الذي يجب أن ي�ون  

القانون و   اجتماعياو   ديمقراطياو  أساس  ع��  مدلول  "قائما  ي�ون  أن  و�جب  هو    "ديمقراطي"�لمة  ،  عشر  الستة  املقاطعات   ��

املدلول نفسھ ا�حدد �� الدولة االتحادية ب�املها، حيث أن هذه ال�لمة يتحدد مدلولها �� املع�ى الكالسي�ي املب�ى ع�� أساس توزيع 

كما السلطات  ترك��  الفيدرالية  أملانيا  جمهور�ة   �� ال�لمة  هذه  �ع�ى  وال  الدولة،  داخل   �� ��    السلطات  ا�حال  الديمقراطية "هو 

 .31"الشعبية

من   تمثيلية  هيئات  ا�ح��  الذا�ي  ا�حكم  ذات  اإلقليمية  وحدا��ا  وجميع  الواليات  �جميع  ت�ون  أن  الدستور  ويش��ط 

وسر�ة وعادلة  وحرة  ومباشرة  عامة  انتخابات  عملية   �� انتخا��م  يجري  أن  ينب��  والذي  ��  32الس�ان،  ا�ح��  الذا�ي  فا�حكم   ،

الفصل    �� عليھ  منصوص  األملانية  الفيدرالية  دسات��    28ا�جمهور�ة  مستوى  ع��  محتو�ات   �� وكذلك  التنظي�ي،  القانون  من 

االتحادية ع�� أساس جمهوري   الدولة  مبادئ  يتالءم مع  أن  يجب  لالندر  الدستوري  االتجاه  أن  (الندر)، كما  األملانية  املقاطعات 

ان حق البلديات بأن تقوم بتنظيم جميع شؤو��ا ا�خاصة �� مجتمعها ا�ح�� وذلك �� إطار  ، كما يجب ضم33ديمقراطي واجتما��

 
 28. 6عراش عبد ا�جبار، األفاق املستقبلية للمسلسل ا�جهوي باملغرب...، مرجع سابق، ص  -

 93.29ه��دبيھ فراوكھ، مقومات االتحاد الفيدرا�� األملا�ي...، مرجع سابق، ص  -

 3084بوطالب عبد الهادي، النظم السياسية العاملية املعاصرة...، مرجع سابق، ص  -
 .94-93ه��دبيھ فراوكھ، مقومات االتحاد الفيدرا�� األملا�ي...، مرجع سابق، ص ص  -3131

 . 94نفس املرجع السابق، ص -

: Sigrid Born,  Textes de loi, constitution communale, informations de la république fédéral d’Allemagne, 1ére édition, rédaction33- 

traduction :P.schmitz,p7. 
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الذاتية  اإلدارة  قواعد  إ��  إضافة  الذا�ي  ا�حكم   �� ا�حق  البلدية  للروابط  ي�ون  كذلك  السائدة،  القوان�ن  إطار  و��  مسؤولي��ا 

 . 34املالية

مجمو  الفيدرالية  االتحادية  الدولة  لدستور  فإن  االتحادية كذلك  الدولة  يطالب  أنھ  بحيث  املم��ة،  ا�خصائص  من  عة 

بضمان مراعاة أح�ام النظام الدستوري �� الواليات األعضاء الستة عشر، من حيث ا�حقوق األساسية املنصوص عل��ا �� مواد  

يلة بوضع هذين النص�ن موضع  الدستور التسعة عشر األو��، و�منح الدستور الدولة االتحادية الوسائل القانونية واإلدار�ة الكف 

 تنفيذ إذا دعت الضرورة إ�� ذلك. 

لتحقيق   ح�ومي  نظام  خ��  سيوفر  مركزي  ال  اتحادي  كيان  اعتماد  أن  الدستور  مخططي  ب�ن  السائد  االعتقاد  �ان  وقد 

هذا الرأي املنادي    األهداف الديمقراطية واالجتماعية ال�ي وضعوها نصب أعي��م �� سياق إ�شاء جمهور�ة ما �عد ا�حرب، وقد أخذ

كث��ا  و   باعتماد املبدأ االتحادي �ع�ن االعتبار أن األملان يرتبطون �� العادة بدول��م اإلقليمية أك�� مما يرتبطون بدول��م االتحادية،

 .35ما �ان �عود ذلك إ�� ا�عدام وجود دولة مركز�ة قو�ة 

قد أظهرت بالفعل أن ح�ومات الواليات �� هيئات سياسية والواقع أن التطورات ال�ي أعقبت إ�شاء ا�جمهور�ة االتحادية  

، 36مهمة جدا، وأن االنتخابات ال�ي تجرى النتخاب أو اختيار برملانات الواليات تث�� �� كذلك اهتماما سياسيا �� الدولة االتحادية

 �عادل االهتمام الذي تث��ه االنتخابات الفيدرالية الهامة �� البالد. 

أنھ بالذكر،  تطورت    وجدير  قد  �انت  ال�ي  الواليات  توحيد  �ان  إذ  أيضا:  عملية  نواح  فيدرا��  اتحاد  إ�شاء  لقرار  �ان  قد 

ب�ن عامي   ا�ح�ن  �� ذلك  م تحت رعاية الواليات املتحدة األمر�كية و�ر�طانيا العظ�ى أسهل السبل إل�شاء 1946و  م1945بالفعل 

 كيان أع�� يضم جميع هذه الواليات.

نھ يكفي معرفة مدى التنوع املوجود �� خر�طة جمهور�ة أملانيا االتحادية الفيدرالية من خالل تحليل  حيث يمكن القول، أ

والية أملانية، فهذه الواليات تتمتع با�حكم الذا�ي ا�ح�� و�االستقاللية وتتحمل املسؤولية �� مجاالت التعليم والثقافة    16أوضاع  

) من هذا املبحث،  الثا�ي  املطلبهذا ما سنعمل ع�� إبرازه �� ( و   غ��ها من ا�جاالت،والتخطيط ا�جهوي والتنمية االقتصادية... و 

)  �� ا�ح��  الذا�ي  ل�حكم  الدستور�ة  القواعد  مناقشة  ستتم  الواليات أو��  الفقرةحيث  ع��  الضوء  إلقاء  كذلك  سيتم  كما   ،(

 )من هذا املطلب. الثانية الفقرةاالتحادية، وذلك �� ( ) وتوزيع املسؤوليات بي��ا و��ن الدولة Landresاألملانية (

  

 
 من القانون األسا��ي األملا�ي. 28املادة  -34
 . 95-94ه��دبيھ فراوكھ، مقومات االتحاد الفيدرا�� األملا�ي...، مرجع سابق، ص ص  -35
 أخرى.و�ع�ي مبدأ آخر من مبادئ الدستور، و�� �ع�ي تقاسم السلطة ب�ن مجموعة من الدول األعضاء من جهة و��ن دولة مركز�ة من جهة  -36
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 املطلب الثا�ي: دس��ة قواعد ا�حكم الذا�ي ا�ح�� ع�� صعيد الواليات األملانية

إن من ب�ن أهم النوا�� املم��ة للنظام الفيدرا�� االتحادي األملا�ي هو أن �ل ما يتعلق با�حكم الذا�ي ا�ح�� يتم التنصيص  

)، كما أن  األو��  الفقرةالدستور ا�خاص ب�ل والية، و�� هذا املطلب سيتم إبراز القواعد الدستور�ة ل�حكم الذا�ي ا�ح�� ( عليھ ��  

االتحادية  الدولة  مع  تتقاسمها  أخرى  مجموعة  لها  أن  كما  ��ا،  �ستقل  ال�ي  االختصاصات  من  بمجموعة  تتمتع  األملانية  الواليات 

 ).الثانية الفقرة(

 القواعد الدستور�ة ل�حكم الذا�ي للواليات األملانية؟ فما�� 

 الفقرة األو��: القواعد الدستور�ة ل�حكم الذا�ي 

للوالية، ويعمل ع��   الذاتية  ا�خاصة وا�خصائص  املقومات  ي��ز  للواليات  اإلقلي�ي  الذا�ي  ا�حكم  أو  إن مظهر االستقالل 

 .37إقرارها وتثبي��ا، ومن تم ا�حافظة عل��ا وحماي��ا

أي الرغبة    ،Le Sentiment Fédéralهذا، بحيث أن الهدف األسا��ي للدولة االتحادية يظهر فيما �س�ى بالشعور االتحادي  

و�� نفس الوقت ا�حافظة ع��    فالشعور االتحادي يقوم ع�� أساس املساهمة �� ت�و�ن الدولة ا�جديدة،  �� االتحاد ال �� الوحدة،

فاألفراد يرغبون �� ت�و�ن شعب واحد، ولكن دون أن يتخلوا �� سبيل ذلك عن مم��ا��م ا�خاصة وطاملا بقي هذا    الذاتية ا�خاصة،

 .38ھ يبقى أحد الضمانات األساسية الستقالل واليات الدولة االتحادية الذا�يفإن الشعور قو�ا،

واملنطقة   (املدينة  اإلقليمية  اإلدار�ة  للوحدات  يحق  ل�جمهور�ة)،  األسا��ي  (القانون  األملا�ي  الدستور  إ��  و�الرجوع  هذا، 

نطقة اإلدار�ة وذلك ضمن القوان�ن السائدة، و�تمثل  والدائرة) اتخاذ القرارات وع�� مسؤولي��ا ا�خاصة �� �ل ما يتعلق �شؤون امل 

وتقديم  (ا�حلية)،  الفرعية  والطرق  ا�حلية  العامة  النقل  بوسائل  املتعلقة  ا�جوانب   �� أسا��ي  �ش�ل  هذا  الذا�ي  ا�حكم  حق 

 خدمات املياه والكهر�اء والغاز، والتخلص من مياه الصرف الص�� وتنظيم وتخطيط املدن. 

الدست ال�ي فمن مم��ات  الواليات  بتجا�س  تتعلق  ال�ي  تلك  الفيدرالية ��  االتحادية  أملانيا  ا�خاص بجمهور�ة  ور األساسية 

ت�ون هذه ا�جمهور�ة، إن ا�ح�ومة االتحادية والواليات الستة عشر ملزمة جميعها أدبيا بصيغة الدستور نفسھ والذي يجب أن  

 ."وقائما ع�� أساس القانون جمهور�ا وديمقراطيا واجتماعيا "ي�ون كما سبق الذكر 

) جهة  ل�ل  األجهزة،  Landerإن  من  مع�ن  ش�ل  بتحديد  يلزمها  ال  االتحادي  الدستور  فإن  و�التا��  ��ا،  ا�خاص  دستورها   (

) يجب أن تتطابق ومبادئ دولة القانون ومبادئ  Landresمنھ الذي ينص ع�� أن الدسات�� ا�خاصة با�جهات (  28باستثناء الفصل  

 . 39الديمقراطية االجتماعيةا�جمهور�ة 

من القانون األسا��ي، وكذلك    28هذا مع اإلشارة إ�� أن ا�حكم الذا�ي ا�ح�� �� ا�جمهور�ة منصوص عليھ كذلك �� الفصل  

 ).Landres�� محتو�ات ع�� مستوى دسات�� املقاطعات األملانية (

الشروط املعيشية هذه تخضع �ش�ل أسا��ي    حادية،ويش��ط الدستور املساواة �� شروط املعيشة ب�ن �افة الواليات االت

للسياسات االقتصادية واالجتماعية، ولهذا يتم تنظيم هذه السياسات �ش�ل أسا��ي من خالل قوان�ن اتحادية �سري ع�� �افة  

 .40الواليات، ومن هذا ا�جانب نالحظ وجود �شابھ ب�ن دولة االتحاد األملا�ي إ�� حد كب�� ودولة الكيان الواحد

 
 .157، ص 1978اإليباري محمد حسن، املنظمات الدولية ا�حديثة وفكرة ا�ح�ومة العاملية، الهيئة املصر�ة العامة للكتاب، القاهرة، سنة  -37
 . 99برهم �سيم، شلي��اكھ �ونراد...، مرجع سابق، ص   -38
 .               162، ص 1978الهيئة املصر�ة العامة للكتاب، القاهرة، سنة اإليباري محمد حسن، املنظمات الدولية ا�حديثة وفكرة ا�ح�ومة العاملية،  -39
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�� أن الكيان املستقل ل�ل من الواليات األعضاء الستة عشر وللدولة االتحادية ب�املها، ليس من شأنھ أن يؤدي إ�� تطور  غ

ال�ي   األمور  ب�ل  االتحادية  للدولة  يحتفظ  الدستور  أن  إذ  األعضاء،  الواليات  ب�ن  كب��ة  اختالفات  �شوء  إ��  وال  منفصل  سيا��ي 

االستقال�� �� �ل من هذه الواليات إ�� ��ديد وحدة الكيان السيا��ي واملعنوي �جمهور�ة أملانيا   يمكن من خاللها أن يؤدي االتجاه

االتحادية، كما أن أساس �ل سلطة تتمتع ��ا �ل والية من الواليات أو الدول األعضاء �� االتحاد ع�� حدة، والعالقة ب�ن ا�جانب�ن  

 .41تنظيما تاما عن طر�ق الدستور  منظمة أيضا

املادةكما   نص  إ��  بالرجوع  إ��    28  أنھ  ينت�ي  الذي  الشعب  أي  محدد  هو  الشعب  مفهوم  أن  نجد  األسا��ي  القانون  من 

 " الفصل  ا�خاصة، كذلك  28IIمنطقة الندر، كذلك  التسي�� وع�� مسؤوليتھ  الذا�ي ا�ح�� و�منح صالحيات  ا�حكم  " يضمن حق 

 القواعد ال�ي ع�� أساسها يمكن تحمل مسؤولية التسي�� املا�� �� نفس الوقت. فإن ضمانھ للتسي�� اإلداري ا�ح�� يتضمن 

فالضمانة الدستور�ة ل�حكم الذا�ي أو ا�جهو�ة السياسية �عت�� وسيلة إلعطاء ا�جهة م�انة متم��ة داخل النظام السيا��ي  

 .42واإلداري للدولة ع�� حد سواء

ا إلعطاء ا�جهات االستقالل املا�� واإلداري ا�حقيقي، نظرا ألن �عض  غ�� أن هذه الضمانة الدستور�ة ليست �افية وحده

القواعد الدستور�ة قد يتم �عديلها إما مباشرة أو عن طر�ق االج��اد القضائي الذي يلعب دورا �� تفس�� النصوص الدستور�ة ال�ي 

 ، كما هو ا�حال �� جمهور�ة أملانيا الفيدرالية. 43ةتنظم ا�حكم الذا�ي وا�جهو�ة، وذلك �حساب السلطة املركز�ة أو الدولة الفيدرالي

هذا، وتجدر اإلشارة إ�� أن الضمانة الدستور�ة ل�حكم الذا�ي �� أملانيا و�ن �انت ضمانة أساسية الستقالل ا�جهات، فإ��ا 

ال بتعديل دستوري،  تجعل من نظام ا�جهو�ة السياسية نظاما صلبا وجامدا، و�التا�� يصعب �عديلھ أو تكييفھ مع املستجدات إ

 خاصة �� غياب اج��اد قضائي دستوري بإم�انھ تفس�� النصوص الدستور�ة وفق تطور ا�جهو�ة نفسها.

ومن   االتحاد  دولة  من  سابقا  ذكرنا  كما  تتألف  ف�ي  معقدة،  تركيبة  عن  عبارة  األملانية  االتحادية  الدولة  أن  العلم    16مع 

ع مجاالت  مفصل  �ش�ل  الدستور  و�حدد  والوالياتوالية،  االتحاد  من  �ل  وصالحيات  (  44مل   �� تباينھ  ع��  سنعمل  ما  وهذا   ،

 ).فقرةثانية

 الفقرة الثانية: توزيع املسؤوليات ب�ن االتحاد والواليات 

اإلداري  إن طبيعة االختصاصات واملسؤوليات ال�ي تمنح ل�جهة أو الوالية �عت�� مؤشرا ع�� امل�انة ال�ي تحتلها داخل النظام  

 والسيا��ي للدولة.

الواليات  اختصاصات  يب�ن  الذي  هو  األسا��ي  القانون  أو  الدستور  فإن  ذلك،  إ��  اإلشارة  سبقت  وكما 

الستة عشر، كما يحدد �ش�ل مفصل مجاالت عمل وصالحيات �ل من االتحاد والواليات، ومن هذهالناحية فإن Landresاألملانية

� حد كب�� النظام الفيدرا�� �� الدول األخرى، أما ا�حياة العامة �� أملانيا ف�ي مح�ومة بالدستور أو  النظام االتحادي األملا�ي �شبھ إ�

أو ل�جهة اإلدار�ة  �� �افة األحوال تقر�با لسلطة الوالية  املواطنون  القانون األسا��ي،وحسب مبدأ سيادة الدولة وتوزيعها يخضع 

ھ هذا املبدأ إ�� ا�جمع ب�ن م��ات دولة االتحاد وم��ات الواليات االتحادية،حيث أن  ال�ي تمثل هذه السلطة، و��دف الدستور بإتباع

 
 .65حقائق عن أملانيا، وزارة ا�خارجية األملانية، التحر�ر جانيت شايان، د.سابنية غيلة، ترجمة أحمد ماهر صندوق، ص  -40
 .93ه��دبيھ فراوكھ، مقومات االتحاد الفيدرا�� األملا�ي...، مرجع سابق، ص  -41

42-AMALOU Abderrahmane, afin que la régionalisation ne soit un vain formulaire, message de la nation, 19/12/1984, p16. 
43-  ANAS POULOS Jean, les Aspects Financiers du Fédéralisme, p182. 

 .65شايان، د.سابنية غيلة، ترجمة أحمد ماهر صندوق، ص حقائق عن أملانيا، وزارة ا�خارجية األملانية، التحر�ر جانيت  -44
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ملبادئ فيدرالية،  األملا�ي يخضع  اإلداري  النظام  أن  أي  االتحاد،  لدولة  اإلدار�ة  الشؤون  بمراقبة وتنفيذ معظم  تقوم  هذه األخ��ة 

ختصاصات الدولة باستثناء ما إذا قرر الدستور عكس ذلك، من الدستور األملا�ي،فإن ا�جهات تمارس جميع ا  30فحسب الفصل  

 لهذا فإن ا�جهات األملانية تمارس اختصاصات �شريعية وقضائية و�دار�ة. 

 املسؤوليات التشريعية والقضائية: -1

 �� �عت�� مختصة  الفيدرالية غ�� متساوي، بحيث أن هذه األخ��ة  ا�جهات والدولة  ب�ن  التشريعية  توزيع االختصاصات    إن 

 جميع امليادين باستثناء ثالثة، و��:

  .��ل ما يتعلق باملدارس، و��� حد كب�� بالتعليم العا� 

 .األمن الداخ�� وما يتبع لھ من شؤون الشرطة 

 .اإلدارة الذاتية للمناطق ا�ختلفة 

م  يت�ون  الذي  الفيدرا��  ا�جلس  خالل  من  االتحادية  القوان�ن  ع��  املراقبة  سلطة  لها  ا�جهات  أن  عن  غ��  ممثل�ن  ن 

 ويس�ى بمجلس الواليات. 45Bundesratا�جهات،بحيث أن أي قانون ��م هذه األخ��ة يجب أن يح��ى بثقة هذا ا�جلس االتحادي

الدستور   من  املستقاة  ا�جوهر�ة  املبادئ  تح��م  أن  يجب  التشريعية  الختصاصا��ا  ممارس��ا  عند  ا�جهات  أن  كما 

ا�جلس   يلعب  للمراقبة االتحادي،وال�ي  تخضع  ا�جهو�ة  ا�حاكم  أن  كما  بلور��ا،   �� كب��ا  دورا  الفيدرا��  الدستوري 

 .46لهذا نجد �شا��ا كب��ا ب�ن األنظمة القانونية ل�جهات عكس ما عليھ ا�حال بالواليات املتحدة األمر�كية مثال القضائيةالفيدرالية،

ع��  تتوفر  الندر  أي  ا�جهات  أن  إ��  اإلشارة  وتجدر  الوظيفية   هذا،  ا�حياة  وع��  عل��ا  �شرف  وال�ي  ا�خاصة،  محاكمها 

 .47للقضاة، كما تتوفر ع�� محاكم دستور�ة تنظر �� مدى اح��ام القوان�ن ا�جهو�ة لدستور الندر

االتحادي   ا�جلس  طر�ق  عن  األملانية  تبقى    Bundestartوا�جهات  ذلك  ومع  األملانية،  الدولة  رئيس  انتخاب   �� �شارك 

�ا التشريعية محدودة جدا نظرا للقيود املوضوعية املفروضة ع�� سلطة ا�جهات، غ�� أنھ �� ا�جال اإلداري نالحظ أن  اختصاصا�

 اختصاصات ا�جهات تتسع أك�� مما هو عليھ ا�حال �� ا�جال التشري��. 

 املسؤوليات اإلدار�ة: -2

اإلداري، بحيث أن اإلدارة الفيدرالية ليس لها دور ��    إن القاعدة العامة هو أن ا�جهات تتمتع باالختصاص العام �� ا�جال

�سي�� املسائل ذات الطا�ع اإلداري، نظرا ألن مهم��ا تنحصر �� إعداد مشاريع القوان�ن واإلجراءات التنظيمية ل�ح�ومة الفيدرالية، 

 و�� إعداد ال��امج املالية لسياسة االتحاد الفيدرا��. 

وفر ع�� مصا�ح إدار�ة خارجية با�جهات، لهذا نالحظ أن عدد املوظف�ن الفيدرالي�ن ال يتجاوز  كما أن اإلدارة االتحادية ال تت

 .48من عدد موظفي ا�جهات، و�التا�� فإن ا�جهات �عت�� ا�جهاز ا�ختص بتنفيذ ومراقبة القوان�ن االتحادية 1/6

 
45- FROMONT Michèle, les Compétences du Pouvoir Local, revue française d’administration, la décentralisation en Europe, CNRS, 

1981, p17. 
46-  Idem.  
47-FLUCKIGER Yves, le Fédéralisme Financier en Suisse, revue française de finances publiques, n°20,1987,p60. 
48- KARLHEINZ Henning, le Système Financier, revue française d’administration, centre de promotion de l’administration publique, 

1990, pp 44-47. 
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امليادين باستثناء   الفيدرالية وال�ي سنذكرها  واالختصاص اإلداري ل�جهات �شمل جميع  امليادين ا�حددة لفائدة ا�ح�ومة 

 الحقا.

 . 49و�مكن القول أنالندر ليست فقط جهات و�نما دول ذات سيادة لها نفس االختصاصات ال�ي تتمتع ��ا با�� الدول األور�ية

والواليات الستةعشر، وهذا التوزيع    كما سبقت اإلشارة إ�� أن سيادة جمهور�ة أملانيا الفيدرالية ب�املها موزعة ب�ن الدولة

طر�ق   عن  إال  منظورة  غ��  بأمور  تتعلق  خالفات  أية  حل  يمكن  ال  أنھ  بحيث  األملا�ي،  الدستور   �� عليھ  منصوص  للمسؤوليات 

 وفقا لروح الدستور فقط، وسنعمل ع�� إبراز النوا�� ال�ي يتم ف��ا تقاسم السلطة.  50ا�حكمة الدستور�ة 

 ري��: ع�� املستوى التش

 تتقاسم الدولة االتحادية والواليات األعضاء تحمل مسؤولية السلطات التشريعية وفقا للمبدأ التا��: 

   .شريع مقصور ع�� االتحاد� 

   .شريع مش��ك� 

   .شريع �عاو�ي� 

الشؤون    :ر يتناول هذا التشريع مجاالت السلطة التشريعية املقصورة ع�� الدولة االتحادية، كما �� واردة �� الدستو   أوال:

املالية  الشؤون  من  العملة، وغ��ها  ا�جنسية، و�صدار  بأمور  املتعلقة  والقضايا  العسكر�ة  وا�خدمات  الدفاع،  وشؤون  ا�خارجية 

ال��يد  وشؤون  ا�جو�ة،  املالحة  وحركة  ا�حديدية  والسكك  البضائع  وتبادل  واملالحة،  التجارة  واتفاقيات  ا�جمركية،  والرسوم 

�� حوادث    Landresتور وصيانة شؤون ا�حرف والتجارة ومجاالت التعاون ب�ن الدولة االتحادية والواليات  والتلغراف، وخرق الدس

ا�جرائم، وغ��ها من ا�جاالت ال�ي تبقى مقصورة ع�� الدولة االتحادية الفيدرالية، وال يحق للواليات األعضاء فيما يتعلق با�جاالت 

 .51اآلنفة الذكر، أن تتمتع �سلطة سن القوان�ن إال إذا صدر قانون اتحادي يخول هذه السلطة

فهو    ثانيا: الذي ذكر  آخر عدا  �شريع  املذ�ورة  �ل  التشريعية  ا�جاالت   �� �عت�� مستقلة  الواليات  أن  �ع�ي  مش��ك، وهذا 

 حيثما �انت أجهزة السلطة التشريعية واالتحادية ال تمارس حقوقها التشريعية. 

 وهنا �ستطيع الدولة الفيدرالية ادعاء حقها التشري�� فقط عندما توجد حاجة ماسة لتشريع فيدرا��. 

 : ثل هذا الظرف يقوم وطبقا للدستور، فإن م

 إذا فشل التشريع �� الواليات �� فرض �سو�ة مرضية �� مسألة من املسائل.   •

 إذا تطاول �شريع �� إحدى الواليات ع�� مصا�ح أخرى أو ع�� ا�جتمع األملا�ي ك�ل.  •

واالقتصادية ال�ي تؤمن اال��جام وال��ابط  إذا ات�ح أن التشريع الفيدرا�� هو الطر�قة الوحيدة لضمان الوحدة الشرعية   •

 داخل جمهور�ة أملانيا الفيدرالية.

فرض   واج��ا  من  يصبح  فالواليات  الدستور،   �� املدرجة  غ��  املوضوعات  �ل  �شمل  املش��ك  التشريع  مجال  أن  ورغم 

 فرديا. �شريعات إذا لم �شرع الدولة الفيدرالية بخصوص أي موضوع، والتشريع ي�ون إما فيدراليا أو 

 
 .95�ي...، مرجع سابق، ص ه��دبيھ فرواكھ، مقومات االتحاد الفيدرا�� األملا -49
األخر  تتمركز �� مدينة �ارلسروة، وتتألف من مجلس�ن يضم �ل م��ما ثمانية قضاة يقوم البوندستاغ (ال��ملان) بتعي�ن نصفهم بينما �ع�ن نصفهم    -50

 سنة �� املنصب، وال يجوز �عيينھ مرة أخرى.  12مجلس الواليات، حيت �ستمر �ل م��م 
 .98-97ومات االتحاد الفيدرا�� األملا�ي...، مرجع سابق، ص ص ه��دبيھ فراوكھ، مق -51
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ت��ز �� كث�� من األحيان احتماالت �شريع تضام�ي أو �عاو�ي، و�� هذه ا�حالة تقوم السلطات الفيدرالية �سن قانون    ثالثا:

يحدد ا�خطوط العر�ضة فقط، بينما يطلب من الواليات األعضاء سن التفاصيل، وا�جاالت ال�ي �ستد�� من الدولة الفيدرالية  

ل�ي تتضمن مواضيع مثل حقوق العامل�ن �� ا�خدمة املدنية للمقاطعات األعضاء، ول�ح�ومة ا�حلية وضع ا�خطوط العر�ضة �� ا

الفيدرالية �شرع ا�خطوط العر�ضة املتعلقة مثال بال�حافة، والسينما والصيد وحماية الطبيعة   واإلقليمية، كذلك فإن الدولة 

 .52وصيانة الر�ف وتوف�� املياه والتخطيط اإلقلي�ي

ن من ضمن املبادئ األساسية ال�ي يقوم عل��ا النظام الفيدرا�� هو توزيع االختصاصات ب�ن مختلف مستو�ات اإلدارة  كما أ

األمر   �علق  سواء  للهيئات  املؤسسا�ي  االستقالل  أن  بحيث  ا�حلية)،  والهيئات  ا�جهات  أو  والواليات  الفيدرالية  (اإلدارة  العمومية 

توى الواليات والهيئات ا�حلية، يجب أن ي�ون م�حو�ا باالستقالل املا��، فالعنصر املا�� �ش�ل  باملستوى الفيدرا�� األع�� أو مس

 .53حجز الزاو�ة �� النظام الفيدرا��

والنظر�ة املالية �� النظام الفيدرا�� تقوم ع�� ضرورة ضمان االستقالل املا�� مل�ونات هذا النظام و�� نفس الوقت �س�� إ��  

 .54شمو�� تحقيق توازن ما��

والواليات  الفيدرالية  املركز�ة  (اإلدارة  األملانية  الفيدرالية  االتحادية  الدولة  مستو�ات  مختلف  ب�ن  النفقات  توزيع  إن 

ا�حلية)  والسلطات  أن    وا�جهات  نجد  حيث  األملا�ي،  الدستور  عل��ا  ينص  ال�ي  املالية  واملسؤوليات  باالختصاصات  أساسا  يرتبط 

والدستور   الفيدرا��  االتحاد  أن  ع��  ينص  إل��ما    Landresاالتحادي  املسندة  ملهامهما  ممارس��ما  ع��  امل��تبة  النفقات  يتحمالن 

 دستور�ا، وهذا املبدأ �سري تبعا للتوزيع العام لالختصاصات ب�ن االتحاد والواليات والهيئات ا�حلية .

اس تقسيم مدخول الضرائب ا�حصلة ع�� الصعيد الفيدرا��، بحيث أن  كما أن أغلب املوارد ا�جبائية بأملانيا تقوم ع�� أس

 النظام الفيدرا�� األملا�ي ال �عرف إال قليل من الضرائب ا�خصصة ل�ل مستوى من مستو�ات اإلدارة العمومية.

 : الش�ل التا��  من الدستور األملا�ي، فإن توزيع املوارد الضر�بية ب�ن االتحاد وا�جهات يتم ع��  106و�مقت��ى املادة 

   :املوارد املش��كة تتكون من الضرائب التالية 

 .الضر�بة ع�� دخل األ�خاص والشر�ات 

 .الضر�بة ع�� القيمة املضافة 

  :املوارد الضر�بة ا�خاصة 

 و�� إما أن ت�ون خاصة باالتحاد أو ا�جهات  

   :��املوارد الضر�بية ا�خاصة باالتحاد الفيدرا 

   .حقوق ورسوم ا�جمارك 

   .الضر�بة ع�� نقل رؤوس األموال ومداخيل االحت�ارات 

   :الضرائب ا�خاصة با�جهات 

 .الضر�بة ع�� الشر�ات 

 
 .98ه��دبيھ فراوكھ، مقومات االتحاد الفيدرا�� األملا�ي...، مرجع سابق، ص  -52
 . 60، ص 1993 ، الر�اط،ENAPاملرجا�ي عبد ا�حق، ا�جهو�ة ووسائل تمو�لها، رسالة لنيل دبلوم السلك الثالث، املدرسة الوطنية لإلدارة العمومية،  -53

54- ANAS POULOS Jean, Finances Publiques et Fédéralisme, Revue Française des Affaires Publics, n°20, 1987,  p1. 
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   .الضر�بة ع�� السيارات 

   .الضر�بة ع�� العقار 

   .الضر�بة ع�� إنتاج ا�خمر 

ن املوارد الضر�بية املش��كة �� ال�ي �ش�ل املصدر الرئي��ي للتمو�ل الفيدرا�� وا�جهوي، �� ح�ن  وهذا وتجدر اإلشارة إ�� أ

سوى   تمثل  ال  لالتحاد  الضر�بية  املوارد  حوا��    11%أن  إال  �غطي  وال  ا�جبائية  املداخيل  تنفقھ    20%منمجموع  ما  مجموع  من 

ال با�جهات  ا�خاصة  الضر�بية  الذاتية  واملوارد  سوى    الفيدرالية،  سوى    4%تمثل  تمثل  وال  املداخيل  مجموع  بنية    8%من  داخل 

أما فيما يخص توزيع املوارد الضر�بية املش��كة، فهو يتم وفق ما هو محصل داخل �ل جهة، وحسب   النفقات ا�جهو�ة،  �غطية 

القيمة املضافة فيتم وفق    القواعد الدستور�ة فيما يخص الضر�بة ع�� الدخل والشر�ات، �� ح�ن أن توزيع مداخيل الضر�بة ع��

 قانون فيدرا��، وذلك ع�� أساس معيار السكن.

 هذا، و�ن عملية توزيع املداخيل ا�جبائية ب�ن الدولة وا�جهات �� ع�� الش�ل التا��: 

 توزيع املوارد الضر�بية ب�ن االتحاد وا�جهات 

 Landresا�جهات االتحاد الفيدرا�� 

 50% 50% الضر�بة ع�� دخل األ�خاص 

 50% 50% الضر�بة ع�� الشر�ات

   الضر�بة ع�� القيمة املضافة

1984-1985 %65.50 %34.50 

1986-1987 %65 %35 

Revue Française d’Administration Publique, n°60, 1991, p63 

وحدة املادة الضر�بية، ع��  �ل هذا يو�ح لنا الطا�ع ا�خاص الذي يتم�� بھ النظام ا�جبائي األملا�ي الذي يقوم ع�� أساس  

الصعيد الفيدرا�� وا�جهوي وا�ح��، وخاصة بالنسبة للضرائب ذات املردودية املالية الكب��ة، �الضر�بة ع�� الدخل وع�� القيمة  

 . 55املضافة، بحيث أن أساس هذه الضرائب يتم تحديده انطالقا من �شريع فيدرا��

يجمع   أن  تمكن  النظام  هذا  أن  القول  املبدأ  و�مكن  و��ن  االتحادي  الصعيد  ع��  أي  الضر�بية  األسس  مركز�ة  مزايا  ب�ن 

 .56الفيدرا�� القائم ع�� أساس االستقالل �� اتخاذ القرارات

وا�جماعات  ا�جهات  �عوض  نظام  ع��  عبارة  هو  والذي  األملا�ي  الفيدرا��  النظام   �� بھ  املعمول  املساعدات  نظام  أن  كما 

املوارد  (ا�جهات   توزيع  نظام  عن  فصلھ  يمكن  ال  ا�جبائية،  املوارد  توزيع  عند  ��ا  ت�حق  ال�ي  املساوئ  عن  الضعيفة)  وا�جماعات 

 ا�جبائية.

 
55- KARLHEINZ Henning, le Système Financier, revue française d’administration…,op.cit, p82. 
56- SPAIN PAUL Bernard, le Fédéralisme Financier, revue française de finances publiques, 

n°20, 1989, p46. 
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هذه املساعدات ال�ي تحصل عل��ا هذه ا�جهات سواء من طرف السلطة الفيدرالية أو من ا�جهات الغنية أصبحت تحتل  

ال��يء الذي يجعل هذه ا�جهات (أي ال�ي �عتمد عل��ا) ال تتمتع    20%، حيث تمثل حوا��  م�انة متم��ة داخل بنية التمو�ل ا�جهوي 

 باستقالل ما�� خاصة اتجاه السلطة الفيدرالية.

لكن رغم هذا تبقى �عض هذه ا�جهات ضعيفة أو فق��ة، بحيث نجد الدستور األملا�ي االتحادي ينص ع�� ضرورة مساهمة  

من املعدل الوط�ي للمقدرة املالية ل�جهات، وتتوفر هذه ا�جهات ع��    92%مقدر��ا املالية إ�� حدود    السلطة الفيدرالية �� الرفع من

حر�ة اتخاذ القرار �� �سي�� أمورها و�� إطار عالقا��ا مع ا�جماعات ا�حلية، وهذا بطبيعة ا�حال �ان لھ فضل �� استقاللية القرار  

 .  57ا�ح��

�ا لها  األملانية  ا�جهات  أن  لك��ا كما  ا�جهوي،  للتمو�ل  القروض  إ��  ال�جوء  �� مجال  األخرى  الدول  مع  باملقارنة  ا�حر�ة  مل 

املالية  وز�ر  مصادقة  ال��نامج  هذا  و�تطلب  االق��اضية،  سياس��ا  فيھ  تحدد  سنوات  خمس  ملدة  ما��  برنامج  بتقديم  ملزمة  تبقى 

 الفيدرا��. 

املؤ  إ��  ال�جوء  إم�انية  تتوفر ع��  ا�جهات  للمؤسسات كما أن  لها، وتبقى  الالزمة  القروض  ا�خاصة ل�حصول ع��  سسات 

من مجموع القروض املمنوحة   60%العمومية للقروض خاصة صناديق التوف�� العمومية دور كب�� �� مد ا�جهات بالقروض بحوا��  

 لها. 

الت أساس  ع��  يقوم  األملانية  للفيدرالية  التمو���  النظام  أن  لنا  يت�ح  هذا،  �ل  خالل  ب�ن  من  واملتوازن  العادل  وزيع 

االختصاصات واملوارد املالية خاصة ا�جبائية ال�ي تلعب الدور األسا��ي �� عملية التمو�ل ا�جهوي، كما أنھ نجد أن الدستور هو  

راليا  الذي يحدد النسبة املئو�ة ال�ي ترجع إ�� �ل من االتحاد وا�جهات فيما يخص الضر�بة ع�� الدخل، �� ح�ن نجد أن قانونا فيد

 .58هو الذي يحدد النسبة املئو�ة فيما يتعلق بالضر�بة ع�� القيمة املضافة

س��    �� التأث��  إ��  الرامية  با�حاوالت  يزخر  فيدرا��  اتحاد  ألي  السيا��ي  الواقع  بأن  التذك��  من  البد  املبحث  هذا  ختام   ��

 األمور بإحدى الطر�قت�ن التاليت�ن:  

 دولة االتحادية وتجزئة الكيان االتحادي.  إما فصل الواليات األعضاء عن ال 

  .إما فرض رقابة أك�� ع�� األعضاء و�التا�� إضعاف الكيان االتحادي 

الدعائم  �إحدى  قبوال  تلقى  االتحادية  الفيدرالية  الفكرة  أن  شك  إ��  يحتاج  ال  الذي  الوا�ح  ا�ج��  من  أصبح  أملانيا  و�� 

األساسية ال�ي تقوم عل��ا جمهور�ة أملانيا االتحادية، وأن الكيان االتحادي �عود بنفع خاص �� عدد من النوا�� املهمة، ال�ي نذكر  

 : م��ا ع�� سبيل املثال 

مليونا تخضع �حكم ح�ومة مركز�ة، عن طر�ق تفو�ض    76ذا �انت دولة اتحادية بحجم أملانيا وال�ي يتعدى عدد س�ا��ا  إ

السلطة من مستوى إداري عال إ�� مستو�ات إدار�ة منخفضة، فإن سلسلة القرارات ال�ي تتخذ من أع�� مستوى إداري إ�� أد�ى 

 . "أما إذا �ان االتحاد اإلداري من أسفل إ�� أع�� فهذا أفضل "ح�ومي:مستوى ت�ون م�حونة �عراقيل مثل الروت�ن ا�

 أن توزيع معظم مسؤوليات السلطة التنفيذية ع�� ستة عشر مركزا يجعل ا�ح�ام أقرب إ�� الرعايا وأوثق صلة ��م.

 
57-Hoffman, Martinot, Vincent, Finances et Pouvoir Local, Expérience Allemand, 1987, p80. 

 .72، ا�جهو�ة ووسائل تمو�لها...، مرجع سابق، ص املرجا�ي عبد ا�حق -58
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إ�� عدد    عند التخطيط إلقامة ح�ومة مركز�ة �� والية متنوعة التصنيع كجمهور�ة أملانيا الفيدرالية، �سهل عدم االنتباه 

الواليات  ح�ومات  فإن  لهذا  ذلك،  شابھ  وما  البشر�ة  واملوارد  البيئية  �ا�خاطر  وا�حة،  بصورة  الظاهرة  الغ��  املشا�ل  من  كب�� 

ت�ون �� وضع أفضل بكث�� تحسبا ملثل هذه القضايا �� مناطقها، والتخطيط من أجل التنسيق فيما بي��ا بمز�د من اإلمعان، كما  

عنصر املنافسة ب�ن الواليات األعضاء هو عامل مفيد ل�ل ح�ومة يدفعها ل�ي تحاول أن ت�ون أك�� فعالية وأوسع تفك��ا، وأك��  أن  

 .59نجاحا �� �عض امليادين من الواليات ا�جاورة لها أو من ا�ح�ومة االتحادية 

�ش�ل هدفا �� حد ذاتھ، و�مكن أن نتوقع من �ل  هذا، وال يمكن القول أن املبدأ الفيدرا�� للكيان السيا��ي إلحدى الدول  

ولكن قد تجد هذه املؤسسات ،  -حيث ا�ح�ومات ومجالس النواب �عمل بو�� من الشعور بالواجب تجاه الس�ان  -اتحاد فيدرا��،  

اس�ن املسؤول�ن عن  إن عاجال أم آجال أن املبدأ االتحادي قد يتدا�� ليس بفعل تزايد قوة السلطات املركز�ة، بل بفعل القادة السي

 .60الواليات

إن االتحاد السليم �� عصرنا هذا يجب أن ينظر إليھ بمثابة وضع انتقا�� من شأنھ أن يؤدي إ�� شعور أك�� من التالحم و���  

 املز�د من التعاون و�ن �ان طوعيا، وانطالقا من مستوى ا�جهات والواليات األعضاء.

و �سيطة عن الفيدرالية باعتبارها نظاما يطرح كحل ملشكالت متعددة، ويعتمد ��  ع�� العموم، لقد حاولنا إعطاء فكرة ول

سيادة الدولة واح��ام حقوق األقليات وكذلك خصائصها اإلقليمية مع إيجاد كيان إقلي�ي ذي    :تقديم هذا ا�حل ع�� عدة مبادئ 

 استقالل ذا�ي داخل الدولة.

 

 
سارح وما إل��ا من املؤسسات الثقافية �� أملانيا يفوق عددها بنسبة الفرد من الس�ان بالنسبة ألي بلد أخر من من أبرز األمثلة ع�� ذلك أن عدد امل  -59

 العالم، والسبب �� ذلك هو ما درجت عليھ الواليات األملانية من تنافس ثقا�� منذ عهد �عدد امللوك واألمراء املستقل�ن �� أملانيا . 
 . 110تحاد الفيدرا�� األملا�ي...، مرجع سابق، ص ه��دبيھ فراوكھ، مقومات اال -60


