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The significance of the research come from the truth that Berlin
formed one of the important hotbeds of controversy in the clash
between the Soviet Union and the Western allies in the context of
the Cold War. As a result, the Quadruple administration of the
city that has been approved in 1944 has scattered. This is the
matter that drive it to enter in the tunnel of its first crisis for the
period (1998-1999) and the subsequent division of Germany and
the emergence of the two Germans in 1949, so both countries
claimed the ownership of Berlin to it. The Federal Republic of
Germany specified in Article 23 of its Constitution issued in 1949,
that the city is part of the Federal Republic of Germany, while
Article Two of the Constitution of the German Democratic
Republic issued in 1949 set Berlin as its capital. Therefore, Berlin
was divided as a result into two sectors, eastern under the
administration of the German Democratic Republic, which took
East Berlin as its capital, and a western sector under the
administration of the Allied powers, which were not willing to
integrate Berlin into the Federal Republic of Germany as an
original state. However, it did not object that West Berlin being
linked administratively and financially, as well as the application
of the legislation of the Federal Republic of Germany after the
approval of the city's parliament. The aims of the research are
represent to identify the aims of the Allied powers behind the
isolation of Berlin from Germany and the nature of the
relationship that links Berlin with the Federal Republic of
Germany. As for the problematic, it stemmed from the nature of
the controversy surrounding the legality of the measurements
taken by the Federal Republic of Germany in applying its
legislation and laws to the western part of Berlin and the political,
economic and social effects that they had.
The research had divided into an introduction, four pivots and a
number of conclusions. The first pivot concerns with the basic
legal position of Berlin, the second pivot included the
representation of Berlin in the federal government, and the third
topic sheds light on the application of legislation and treaties held
by the Federal Republic of Germany to Berlin, and the fourth
pivots concluded with administrative and financial relations
between the Federal Republic of Germany and Berlin.
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برلني املنقسمة :دراسة يف طبيعة عالقة برلني الغربية جبمهورية أملانيا االحتادية 1969-1949
حممد أمحد زيدان
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امللخص:

تنبع أمهية البحث يف أن برلني شكلت أحد بؤر اجلدل املهمة يف الصراع بني االحتاد السوفييت واحللفاء
الغربيني يف سياق احلرب الباردة فتبعثرت نتيجة لذلك اإلدارة الرابعية للمدينة اليت مت اقرارها عام ،1944
ودخلت يف نفق أزمتها األوىل للمدة ( )1949-1948وما تبعها من انقسام أملانيا ونشوء األملانيتني عام
 ،1949فادعت كلتا الدولتني بعائدية برلني هلا ،فجمهورية أملانيا االحتادية حددت يف املادة الثالثة
والعشرين من دستورها الصادر عام  ،1949أبن املدينة جزء من مجهورية أملانيا االحتادية ،بينما نصت
املادة الثانية من دستور مجهورية أملانيا الدميقراطية الصادر عام  ،1949برلني كعاصمة هلا ،فانقسمت
برلني نتيجة لذلك اىل قطاعني شرقي حتت ادارة مجهورية أملانيا الدميقراطية اليت اختذت من برلني الشرقية
عاصمة هلا ،وقطاع غريب حتت ادارة قوى احللفاء اليت مل تكن راغبة يف دمج برلني جبمهورية أملانيا االحتادية
ابعتبارها والية اصيلة ،إال اهنا مل متانع يف ارتباط برلني من الناحية اإلدارية واملالية وسراين تشريعات أملانيا
االحتادية عليها بعد موافقة جملس نواب املدينة عليها.
تتمثل أهداف البحث يف التعرف إىل أهداف قوى احللفاء وراء عزل برلني عن أملانيا وطبيعة العالقة اليت
تربط برلني جبمهورية أملانيا االحتادية .أما اإلشكالية فهي انبعة من طبيعة اجلدل الدائر حول شرعية
اإلجراءات اليت اختذهتا مجهورية أملانيا االحتادية يف تطبيق تشريعاهتا وقوانينها على اجلزء الغريب من برلني
واآلاثر السياسية واالقتصادية واالجتماعية املرتتبة عليها.
قسم البحث إىل مقدمة وأربعة حماور وعدد من االستنتاجات .تناول احملور األول املوقف القانوين األساسي
لربلني ،وتضمن احملور الثاين متثيل برلني يف احلكومة االحتادية ،وسلط احملور الثالث الضوء على تطبيق
التشريعات واملعاهدات اليت عقدهتا مجهورية أملانيا االحتادية على برلني ،واختتم احملور الرابع ابلعالقات
اإلدارية واملالية بني مجهورية أملانيا االحتادية وبرلني.
الكلمات املفتاحية :برلني ،احللفاء ،أملانيا االحتادية.

املقدمة:
أوالً :املوقف القانوين األساسي لربلني:
ميز احللفاء يف احلرب العاملية الثانية برلني عن بقية أملانيا ألغراض إدارة االحتالل يف بروتوكول  12أيلول 1944
) (Wolfe, 2012, p. 5بشأن مناطق االحتالل يف أملانيا وإدارة برلني ،وأوضحوا من أن منطقة برلني الكربى مل ولن تكون
جزاءً من األراضي اليت سيحتلها أي من القوى األربع ،ومت حتديدها كمقاطعة منفصلة يتم احتالله بشكل مشرتك ،وقد مت أتكيد
ذلك دوليًا يف بيان احللفاء الصادر يف  5حزيران عام  (Plischke, 1965, p. 38) 1945املصاحب لوثيقة ما يعرف
3د، .
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بصك االستسالم ومت التعامل مع كل من هاتني االتفاقيتني بشكل منفصل مع برلني وبقية أملانيا ،ووصفتا آلية حكومية متميزة
للحلفاء تسمى جملس مراقبة احللفاء (كومانداتورا) إلدارة املدينة ).(Plischke, 1965, p. 38
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من الناحية النظرية واملمارسة السياسية امتلك احللفاء مجيع سلطات احلكم يف برلني وكذلك يف بقية أملانيا بعد االستسالم
النازي يف  8ااير عام  ،(Solsten, 1996, p. 76) 1945بعد ذلك مت إطالق السلطة احلكومية من قبل قوات االحتالل
وأعيدت إىل األملان يف عدد من املراحل املنفصلة يف عام  ،1949وأسسوا ترتيبًا لربلني (على غرار ذلك الذي مت إنشاؤه يف أملانيا
الغربية عندما ظهرت اجلمهورية الفيدرالية يف ذلك العام) حيث احتفظ احللفاء فقط مبا اعتربوه يف ذلك الوقت احلد االدىن من
السلطة ).(Plischke, 1965, p. 39
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أثناء عملية التفاوض على االطُر أو االدوات الداعمة إلنشاء حكومة أملانيا الغربية يف عامي  1948و  ،1949كان
اضحا من ان القوى االحتالل الغربية مل تكن راغبة يف دمج برلني يف اجلمهورية الفيدرالية كأرض (والية) مكونة أصلية ونتيجة
و ً
لذلك مت التعامل مع برلني بشكل مستقل فقد صدر بيان مبادئ منفصل حيكم العالقة بني جملس مراقبة احللفاء وبرلني الكربى يف
أاير عام  ،1949لتحديد سلطات ووظائف قوى االحتالل الغربية حيث حددت أن برلني جيب أن تتمتع مع مراعاة القيود
احملددة املنصوص عليها فقط ابلسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الكاملة ). (Crawford, 2007, p. 460
نتيجة ملا تقدم مثلت العالقة القانونية بني برلني ومجهورية أملانيا الحتادية مشكلة شائكة فقد حظيت مسألة إدراجها
كواحدة من الوالايت املكونة األصلية ابهتمام جاد يف الوقت الذي كان يتم فيه إعداد القانون األساسي جلمهورية أملانيا االحتادية.
لقد أضيفت برلني على أهنا "األرض الثانية عشرة" يف املادة  23من مشروع القانون التأسيسي الذي وافق عليه اجمللس الربملاين
األملاين يف  10شباط عام  (Edelstein, 2011, p. 33)1949اعرتض احلكام العسكريون لفرنسا واململكة املتحدة
والوالايت املتحدة على هذا اإلجراء يف أوائل شهر أذار مشريين إىل تقديرهم للعناية املقدمة لربلني ،ولكن يف ضوء الوضع الدويل
أيضا وزراء
احلايل فإن هذا اجلزء من املادة  23الذي كان يشري إليه يف برلني كان حباجة إىل توقيف أو تعطيل وقد أيد هذا املوقف ً
اخلارجية الغربيون يف مؤمترهم بواشنطن يف اذار .(Milward, 1984, p. 381) 1949
املصوت عليه من قبل اجمللس
مل يتم حذف برلني من النسخة النهائية من القانون األساسي جلمهورية أملانيا االحتادية ّ
الربملاين يف  8أاير عام  (Zacher, 2012, p. 157) 1949ونتيجة لذلك عندما أعطى احلكام العسكريون موافقتهم على
القانون التأسيسي فأهنم أعربوا بوضوح عن حتفظهم بشأن إدراج برلني يف اجلمهورية االحتادية ).(Plischke, 1965, p. 41
مت اختاذ إجراءات مماثلة يف وضع دستور برلني  .(Quint, 1997, p. 94) 1950خالل املراحل املتأخرة من
املداوالت فكانت املشكلة الرئيسية هي هذ املسألة ابلذات حول ما إذا كان جيب حتديد برلني على أهنا والية متكاملة يف
اجلمهورية االحتادية ،ويف  4أب  ،1950تبىن اجمللس التشريعي يف برلني ابإلمجاع مشروع قانون أتسيسي منقح والذي وافق عليه
احللفاء الغربيون يف خطاب املوافقة اخلاص هبا بتاريخ  29أب ) ،(Reichhardt, 1990, p. 2331حدد جملس مراقبة
عددا من التحفظات مبا يف ذلك شرط مفاده أن فقرات الدستور اليت تعرتف بربلني كأرض مكونة وتطبيق القانون األساسي
احللفاء ً
جلمهورية أملانيا االحتادية والتشريعات التشريعية اخلاصة برلني ستعترب معلقة أو موقوفه ،وخالل الفرتة االنتقالية ولن متتلك برلني ًأاي
من مسات الوالية الثانية عشرة يف مجهورية أملانيا الغربية االحتادية ).(Plischke, 1965, p. 42
اثنيًا :متثيل برلني يف احلكومة االحتادية:

يتم متثيل مصاحل برلني بطرق خمتلفة يف احلياة السياسية ومؤسسات حكومة أملانيا الغربية فقد شارك مسؤولون من املدينة يف
أتسيس حكومة اجلمهورية االحتادية وعلى الرغم من أن احلكام العسكريني الغربيني تعاملوا يف األصل فقط مع رئيس وزراء أملانيا
الغربية عندما مسحوا هلم يف صيف عام  1948بعقد مجعية أتسيسية ) ،(Herbert, 2019, p. 481فإن اخلرباء الدستوريني
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لرئيس الوزراء الذين اجتمعوا يف أب من ذلك العام وافقوا على دعوة ممثل برلني للمشاركة يف مداوالهتم (Feinstein, 2021,
) p. 23عالوة على ذلك أرسلت برلني مخسة مندوبني إىل اجمللس الربملاين الذي انعقد يف بون يف االول من أيلول لتبين أملانيا
الغربية القانون األساسي جلمهورية أملانيا االحتادية ) (Wolf-Phillips, 1968, p. 26فعكس هذا الرقم القوة السكانية
املتناسبة للمدينة فيما يتعلق ابلقوة السكانية ألملانيا الغربية .ومع ذلك ،فإن مندويب برلني مل يكونوا أعضاء كاملني من حيث أهنم
ميتلكون أصوات استشارية فقط ،وقد مت انتخاهبم من قبل مجعية مدينة برلني السابقة اليت كانت متيل إىل التأثري على التطورات
الالحقة (Plischke, Integrating Berlin and the Federal Republic of Germany, 1965, p.
).43
سعى اجمللس الربملاين إىل تضمني برلني يف األحكام اليت حتكم االنتخاابت الربملانية يف أملانيا الغربية و تزويد املدينة بتمثيل
يف الربملان وأدرجت املسودة األولية لقانون االنتخاابت يف أملانيا الغربية مدينة برلني يف قائمة الوالايت الفيدرالية ومنحتها ثالثني
مقعدا (من إمجايل  )410يف البوندستاغ كما اعتمده اجمللس الربملاين يف  10أاير عام (Whiteman, 1963, p. 1949
ً
) ،383ومت االعرتاف بوضع برلني اخلاص .وهكذا ،نصت املسودة على أن جملس مدينة برلني أثناء انتظار دخول والية برلني إىل
مجهورية أملانيا االحتادية جيب أن يرسل مخسة عشر ممثالً من بني أعضائها بصفة استشارية إىل البوندستاغ (Plischke,
)Contemporary Governments of Germany, 1969, p. 44
مل يعرتض حكام احللفاء العسكريون على جوهر هذا البند لكنهم أشاروا بوضوح يف مذكرة  28أاير عام  ،1949أهنم مل
يكونوا مستعدين للموافقة على أكثر من مثانية مندوبني أستشارين من برلني والذين ال حيق هلم التصويت يف البوندستاغ فتم
االمتثال هلذا الشرط يف النهاية يف املادة  26من النسخة النهائية لقانون االنتخاابت ألملانيا الغربية اليت متت املوافقة عليها يف

15حزيران عام  ،(Kitzinger, 1964, p. 130) 1949واليت تنص على ":حيق لربلني الكربى إرسال مثانية مندوبني إىل
البوندستاغ بصفة استشارية ،حىت تنضم والية برلني جلمهورية أملانيا االحتادية " وطلب قادة احللفاء كذلك أن يتم اختيار

مندويب برلني من قبل جملس املدينة (فيما بعد جملس النواب) وليس عن طريق االنتخاابت الشعبية كما كان احلال يف أملانيا الغربية
).(Plischke, Integrating Berlin and the Federal Republic of Germany, 1965, p. 44
أُجريت أول انتخاابت برملانية يف مجهورية أملانيا االحتادية يف الرابع عشر من آب (Münke, 1952, p. 4) 1949
مبشاركة ثالثة عشر حزًاب سياسيًا ) (Fisher, 1974, p. 45وكانت نتائجها كما أييت:
اجلدول رقم ()1

اجلدول يبني نتائج انتخاابت البوندستاغ لعام .1949
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االحزاب

النسبة املئوية

عدد املقاعد

احلزب االشرتاكي الدميقراطي

29,2

131

االحتاد الدميقراطي املسيحي

25,2

115

احلزب الدميقراطي احلر

11,9

52

االحتاد الدميقراطي االجتماعي(البافاري)

5,8

24

احلزب الشيوعي األملاين

5,7

15

احلزب البافاري

4,2

17

احلزب األملاين

4,0

17

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

حزب الوسط األملاين

3,1

10

احتاد االعمار االقتصادي

2,9

12
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حزب احملافظني الوطين وحزب اليمني األملاين

1,9

5

احتاد انخيب جنوب شلزفيغ

0,3

1

Volume: 4

مستقلون

4,8

3

اجملموع

100

402

انتخبت اللجنة التمثيلية يف برلني يف ذات يوم االنتخاابت كل من فيلي براندت ،والدكتور هاينريش كرون Heinrich
 ،Kroneوبول لويب  ،Paul Loebeوفرانز نيومان ،والدكتور هانز ريف  ،Hans Reifولويس شرودر Louise
 ،Schroederوالدكتور اوتو سوهر والدكتور روبرت تيلمانس  ،Robert Tillmannsكممثلني عن برلني يف البوندستاغ
األملاين يف بون (Plischke, Berlin, Development of Its Government and Administration,
).1952, p. 121
كان على نواب برلني أن يكون لديهم متثيل استشاري فقط والذي ال ميتلك ظاهرًاي أي سلطة تصويت يف البوندستاغ
حتررا وذلك ملنح مندويب برلني مجيع املهام أو الوظائف
) (Jordan, 1967, p. 180بعد ذلك مت تفسري ذلك بشكل أكثر ً
يف صنع القرار التشريعي ابستثناء املشاركة الرمسية يف التصويت النهائي على املقرتحات القانونية ،ومنذ البداية متتع نواب برلني ابحلق
يف خماطبة اجللسات العامة واملشاركة يف أعمال اللجنة التشريعية اهلامة ابإلضافة إىل ذلك فهم أعضاء نشطون يف الفصائل
السياسية الربملانية املسماة (الكتلة برملانية) ،واليت تقرر املواقف احلزبية فيما يتعلق ابلسياسة التشريعية ،وميكن انتخاهبم ملناصب يف
البوندستاغ مبا يف ذلك رائسته ،ويصوتون يف اللجان التشريعية الدائمة ،وهم ال يسامهون فقط يف النقاش الربملاين ولكنهم يصوتون
متاما
ً
أيضا على القرارات غري القانونية .لذلك فإهنم مقيدون فقط ابلتصويت على مقرتحات تشريعية رمسية مما مينحهم ً
وضعا خمتل ًفا ً
عن الوضع املفرتض مبوجب ترتيب عام (Plischke, Integrating Berlin and the Federal 1949
).Republic of Germany, 1965, p. 46
أيضا أربعة مندوبني يف البوندسرات  -اجمللس التشريعي األعلى يف أملانيا
ايضا أنه كان لربلني ً
ومن األمهية مبكان ان نذكر ً
الغربية ) (Swenden, 2004, p. 129مل يتغري هذا الرقم ألن حجم مجيع تفويضات الدول املكونة هلذا اجمللس يرتاوح من
عموما نسب السكان .أن وفد برلني املنتخب من قبل جملس شيوخ برلني وهو(السلطة التنفيذية
ثالثة إىل مخسة أعضاء مما يعكس ً
اجلماعية أو جملس الوزراء ،ميكن مقارنته بـحكومة الوالية أو السلطة التنفيذية ألراضي أملانيا الغربية) (Cook, 1981, p.
دائما العمدة احلاكم والعمدة وعضو جملس الشيوخ للشؤون الفيدرالية وعضو رابع بصفته سيناتور يكون له احلق
) ،320حيتضن ً
يف اختاذ القرارات .أن جملس الشيوخ لربلني ككل حيدد املوقف السياسي الذي يتم اختاذه يف البوندسرات أو اجمللس االحتادي
األملاين هو اهليئة التشريعية اليت متثل الوالايت الستة عشر ألملانيا ،ومتاشياً مع ممارسات التصويت املنصوص عليها يف الدستور يف
البوندسرات ،فال جيوز جتزئة تصويت الوفد كما حيق ملمثلي برلني التصويت يف اللجان ،كما أهنم يصوتون يف اجللسات العامة،
ولكن يف هذه احلالة يكون تصويت برلني استشارًاي وال يتم احتسابه يف احلصيلة الرمسية .ومع ذلك ،يف جلنة املؤمتر املشرتك اهلامة
واليت تسمى ايضاً (جلنة الوساطة) الذي كان يشكل اخلالفات بني اجمللسني الربملانيني ،ويتمتع ممثلو برلني يف البوندسرات ابلعضوية
الكاملة للتصويت (Plischke, Integrating Berlin and the Federal Republic of Germany,
) 1965, pp. 46-47وقادت سلسلة من وفود برلني يف البوندسرات رؤساء البلدايت القادرين واملعروفني منذ عام ،1951
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مبن فيهم الربوفيسور إرنست رويرت ،والدكتور أوتو سوهر ،وفيلي براندت )(Fernsehen, 2013, p. 38واحدة من النتائج
غري املعتادة للوضع الفريد للمدينة يف الشؤون السياسية ألملانيا الغربية هو أنه يف ظل حكم القانون األساسي جلمهورية أملانيا
ونظرا لعدم وجود انئب رئيس منتخب ابنتظام كما هو احلال يف الوالايت املتحدة  -فقد يصبح أحد سكان برلني يف
االحتادية ً
ئيسا
ئيسا ابلنيابة للجمهورية الفيدرالية ،وينص القانون التأسيسي على أنه يف بعض احلاالت يصبح رئيس البوندسرات ر ً
الواقع ر ً
سنواي وف ًقا لدورة
سنواي من بني أعضائه .من الناحية العملية يتم اختيار األخري ً
احتاداي ابلنيابة وأن يُنتخب رئيس البوندسرات ً
ً
معينة مبا يف ذلك مندويب برلني .وف ًقا هلذه الرتتيبات عمل فيلي براندت يف وقت ما مؤقتًا كرئيس احتادي ابإلانبة أثناء غياب
رئيسها آنذاك ثيودور هيوس عن أملانيا الغربية ،وهو دور غريب ابلفعل للمدير التنفيذي لكيان سياسي غري متكامل
)(Plischke, Integrating Berlin and the Federal Republic of Germany, 1965, p. 47
مت اختاذ خطوة أكثر أمهية حنو االندماج العملي لربلني الغربية يف اجلمهورية الفيدرالية يف عام  ،1959فقد طرح الدكتور
مشروعا يعطي لربلني حقوق التصويت الكاملة يف انتخاب الرئيس االحتادي (Merkl,
رئيس البوندستاغ يوجني غريستينماير
ً
) 1962, p. 640ومبوجب القانون األساسي جلمهورية أملانيا االحتادية يتألف املؤمتر االحتادي من أعضاء البوندستاغ وعدد
متسا ٍو من املندوبني املنتخبني من قبل اجملالس التشريعية للوالية على أساس التمثيل النسيب لذلك مت متثيل جملس النواب يف برلني
صوًت (Helms,
أبربعة وأربعني
مندواب أو انخبًا ومت اختيار الدكتور هاينريش لوبكه يف االقرتاع الثاين بتصويت من ً 526
ً
صوًت أو مطلوابً ضرورًاي لالنتخاب ،كان إبمكان الناخبني يف برلني
صوًت ،حبيث كان ً 520
) 2000, p. 52من أصل ً 1038
أيضا وظيفة غري عادية لربلني متارسها يف الشؤون احلكومية الفيدرالية بينما التزال حتتفظ
نظرًاي اإلدالء أبصواهتم احلامسة هذه ً
ابلفصل القانوين (Plischke, Integrating Berlin and the Federal Republic of Germany,
).1965, p. 48
وعلى النقيض من ذلك فأن أعضاء برلني يف البوندستاغ ال يشاركون يف انتخاب املستشار االحتادي فعلى الرغم من أهنم
يدلوا أبصواهتم لكنهم يقوموا إبيداع أوراق اقرتاعهم السرية يف صندوق منفصل وال يتم فرز أصواهتم يف تقرير النتيجة النهائية
ونظرا ألن وفد برلني ينتمي إىل احلزب االشرتاكي الدميقراطي ،وقد شكل
بصرف النظر عن مسألة املالءمة القانونية لفرز أصواهتمً ،
هذا احلزب حزب املعارضة الرئيسي يف البوندستاغ منذ عام  ،1949فإن أصوات برلني ميكن أن حتافظ على توازن القوى يف
منافسة متقاربة إذ أن األغلبية املطلقة مطلوبة النتخاب املستشار (Plischke, Integrating Berlin and the
).Federal Republic of Germany, 1965, p. 48
ابإلضافة إىل التمثيل يف اجمللس التشريعي االحتادي ألملانيا الغربية الربملانية فقد عمل عدد من سكان برلني يف جملس وزراء
عاما،
احلكومة الفيدرالية .من بني اخلمسني وزيراً الذين عينهم الدكتور كونراد أديناور ،خالل فرتة خدمته اليت امتدت ألربعة عشر ً
وعضوا الح ًقا يف جملس
كان جاكوب كايزر ،عضو ميثاق ورئيس جملس إدارة حزب الدميقراطيني املسيحيني يف املنطقة الشرقية،
ً
أوال لشؤون عموم أملانيا يف عام  1949؛ إرنست ليمر املؤسس املشارك للحزب
مدينة برلني ،الذي مت تعيينه وز ًيرا
احتاداي ً
ً
الدميقراطي املسيحي يف املنطقة السوفيتية وعضو منتخب يف البوندستاغ من برلني يف عام  ،1952والذي مت تعيينه وز ًيرا فيدراليًا
للربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية يف عام  ،(Cook C. , 2012, p. 108) 1956ووز ًيرا لشؤون مجيع أملانيا يف
العام التايل ،ووزير شؤون الالجئني ؛ والدكتور هاينريش كرون ،املؤسس املشارك للحزب الدميقراطي املسيحي يف برلني وانتخب
لعضوية البوندستاغ من برلني يف عام  ،1949والذي مت تعيينه وز ًيرا بدون حقيبة يف عام (Winkler, 2006, p. 1961
مستشارا يف تشرين االول عام (Patch, 2018, 1963
) 616واستمر يف هذا املنصب عندما أصبح الدكتور لودفيج إيرهارد
ً
).p. 234
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إن اإلجراءات األحادية اجلانب من قبل اجلمهورية الفيدرالية اليت جتعل قانوهنا التشريعي واملعاهدات ملزمة تلقائيًا يف برلني
من شأنه أن يتعارض مع مفهوم القوة الرابعية لعام  ،1945مع ذلك يسمح لقوانني ومعاهدات أملانيا الغربية أبن تصبح قابلة

للتطبيق يف املدينة تقريبًا من خالل إجراء شكلي من جانب حكومة برلني فقد نص دستور برلني  1950على أن "قوانني
مجهورية أملانيا االحتادية ملزمة التطبيق على برلني " وان جملس النواب" ميكن أن يُثبت مبوجب القانون أن أي قانون حمدد
ينطبق على مجهورية أملانيا االحتادية فانه بدوره أيضاً ينطيق أو يكون قابل للتطبيق على مدينة برلني دون تغيري "
) (Oudenaren, 1991, p. 388مت اختاذ استثناء هلذه األحكام من قبل السلطات املتحالفة وهو األول الذي مت تعليقه
بصراحة ،والثاين تعرض للحجز العام الذي كان يف الوقت الذي كانت فيه برلني ال متتع أبي من مسات "الوالية الثانية عشرة".
حدد احللفاء أن "أحكام أي قانون احتادي ينطبق على برلني فقط بعد التصويت عليها من قبل جملس النواب وميرر بصفة قانون
على برلني (Quint, The Imperfect Union: Constitutional Structures of German
).Unification, 2012, p. 255

يبدو أن نية هذه التحفظات هي أنه من أجل النظام األساسي للجمهورية االحتادية واليت جيب ان تكون قابلة للتطبيق يف
قانوان ابعتباره تشر ًيعا يف برلني  -وابلتايل حيول
برلني ،وابلتايل جيب أن يُسن القانون من قبل جملس النواب بشكل منفصل ليصبح ً
دون التطبيق التلقائي مبوجب إجراءات حكومة أملانيا الغربية فقط .على الرغم من أن احللفاء مل يعارضوا منذ البداية وجود تشريعات
لربلني متطابقة مع تشريعات أملانيا الغربية ،فأهنم رأوا أن برلني من الناحية القانونية ال ميكن أن تعمل مبوجب تشريعات اجلمهورية
االحتادية وهذا يعين أنه جيب تكييف التشريع يف أملانيا الغربية من قبل حكومة برلني واعتمادها بشكل علين وابلتايل بسبب وضعها
من الناحية الفنية يف الواقع وكذلك من الناحية القانونية جيب أن يكون لربلني تشريعات خاصة هبا واال تعمل تشريعات أملانيا
الغربية فيها (Plischke, Integrating Berlin and the Federal Republic of Germany, 1965,
). p. 51
استمر جوهر هذا الشرط القانوين لكن عملية التعامل معه يف املمارسة العملية قد تغريت بشكل كبري يف البداية ،كان
مطلواب من حكومة برلني بشكل منفصل أن تسن النص الكامل لكل قانون من قوانني أملانيا الغربية تسعى إىل تطبيقه ،وقد تطلب
ً
تعديال نصيًا دقي ًقا ،السيما فيما يتعلق بتطبيقها لظروف حملية خاصة وانفاذ مؤسسايت .ومع ذلك ،يف
هذا يف كثري من األحيان ً
صيف عام  ،1951بعد أتسيس عالقات جديدة بني احللفاء وبرلني مبوجب مراجعة بيان املبادئ يف اذار عام  ،1951وجه
قانوان من قوانني برلني اليت بدا أهنا تسيء إىل تفسريها لتحفظها على تطبيق القوانني الفيدرالية
جملس رقابة احللفاء أربعة عشر ً
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ورمبا يكون األمر األكثر إاثرة لالهتمام هو التفكري يف إمكانية انتخاب مواطن من برلني تقنيًا كعضو غري مصوت أو عضو
بعيدا عن نطاق
عضوا يف تلك اهليئة كمستشار أملانيا االحتادية .يف الواقع ،هذا ليس ً
استشاري يف البوندستاغ أو حىت ليس ً
االحتمال حيث مت اختيار فيلي براندت من قبل احلزب الدميقراطي االجتماعي كمرشح له ملنصب املستشار يف االنتخاابت
الربملانية لعامي  1961و  (Soell, 2013, p. 5) 1965يف حالة كان الفوز االنتخايب لصاحل الطرف أو احلزب االشرتاكي
الدميقراطي ،إذا حصل هذا احلزب إما على أغلبية مقاعد البوندستاغ أو أصبح احلزب الرائد أو الفائز ابألغلبية يف حكومة
ائتالفية،ستجد أملانيا الغربية نفسها يف وضع شاذ بسبب تواجد أو وجود أو فوز مواطن برليين ،الن هذا األمر يعين ان الرئيس
قانوان خارج األراضي الفيدرالية وابعتباره املستشار الفيدرايل للوالايت األملانية الفيدرالية فقد كان
التنفيذي للوالايت األملانية يقع ً
مستشارا ألملانيا
األمر يعد مبثابة تطورا رائعا يف العالقات بني برلني و وأملانيا الغربية وهذا ما حدث فعالً عند انتخاب فيلي براندت
ً
االحتادية عام .(Panayi, 2014, p. 104) 1969
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) (Mezerik, 1962, p. 37حبلول هناية أيلول وافقت املفوضية العليا املتحالفة يف أملانيا ذات التوجه الليربايل واليت نُقلت
إليها القضية على تطبيق ثالثة عشر من هذه القوانني وبناءً على ذلك ،قامت سلطات احللفاء يف برلني بتحرير إجراءاهتا للسماح
بتوظيف نظام "غطاء قانوين" أو ميكن تسميته معطف تشريعات وفقاً للصياغة األملانية (Plischke, Integrating
).Berlin and the Federal Republic of Germany, 1965, p. 52
متكنت اهليئة التشريعية يف برلني من تويل مسؤولية قانون أملانيا الغربية ببساطة عن طريق ما يسمى "الغطاء القانوين" ،بشرط
أن تكون أحكام التشريع الفيدرايل سارية يف برلني وتفسر اإلشارة يف القانون إىل أي وكالة فيدرالية على أهنا تشري إىل سلطة برلني
املناسبة إذا كان هناك شك حول ماهية اي أمر فيجب على سلطة برلني التشريعية توضيح كل ما يُثار الشك حوله ،ابإلضافة إىل
ذلك ،مت االعرتاف هبذا الرتتيب اجلديد قانونياً وكما مت توضيحه من قبل السلطات املتحالفة يف إعالهنم حول برلني "من أاير
 .1955حتدد املادة الرابعة أهنم لن يثريوا أي اعرتاض على اعتماد برلني مبوجب إجراء مناسب معتمد من قبل جملس مراقبة احللفاء
من نفس التشريعات مثل اجلمهورية االحتادية " .على الرغم من أهنا تتعلق ابلشؤون اخلارجية وعدد عدد البنود التشريعية
التوضيحية ،إال أنه يف جمال املمارسة الفعلية مل يتم استبعاد مواضيع أخرى من الفائدة التشريعية املتبادلة (Plischke,
). Integrating Berlin and the Federal Republic of Germany, 1965, p. 52
على الصعيد الدويل أصبحت برلني إىل حد كبري جزءًا من شبكة املعاهدات األملانية الغربية (Nyrop, 1983, p.
) ،310وابلتايل تتمتع بوضع متكامل فعليًا يف هذا الصدد وكذلك فيما يتعلق بتشريعات أملانيا الغربية .أصبح هذا ممكناً من
خالل "إعالن جملس رقابة احللفاء بشأن إدراج برلني يف املعاهدات الدولية وتعهدات احلكومة الفيدرالية والذي أُرسل إىل رئيس
البلدية برسالة يف  21أاير  .1952يف هذا الصدد وافقت سلطات احللفاء على امكانية تطبيق معاهدات أملانيا الغربية على برلني
) ،(Office, 1971, p. 201رهنا بشروط معينة على سبيل املثال ،ال تنطبق معاهدة أملانيا الغربية على العاصمة ما مل يتم
تسمية األخرية على وجه التحديد يف املعاهدة ،حبيث ال ميكن ببساطة تغطية برلني تلقائيًا كجزء من األراضي الفيدرالية .يبدو أن
أتثري هذا التعريف املنفصل هو أن املعاهدة تنطبق نظرًاي على كيانني إقليميني  -أملانيا الغربية وبرلني .ميضي اإلعالن يف إضافة أنه
إذا كان من املستحيل إدراج اسم برلني يف نص املعاهدة ،لذلك يتعني على اجلمهورية االحتادية سواء يف وثيقة االنضمام اخلاصة هبا
أو يف بيان منفصل صدر يف وقت التوقيع أو التصديق وأن تنص على تطبيق أحكام املعاهدة على العاصمة (Plischke,
).Integrating Berlin and the Federal Republic of Germany, 1965, p. 55
كما وافقت سلطات احللفاء على حتديث وضع املعاهدة الدولية لربلني يف ضربة أو خطوة واحدة .لذلك فقد أضاف
اإلعالن أنه فيما يتعلق بكل من املعاهدات اليت وقعت عليها اجلمهورية االحتادية فعلياً ،مبا يف ذلك االنضمام إىل االتفاقات
الدولية متعددة األطراف واالنضمام إىل املنظمات الدولية ،ومعاهدات الرايخ األملاين السابق اليت أعيد وضعها يف اإلقليم االحتادي،
كان جملس رقابة احللفاء بعد هزمية أملانيا يف احلرب العاملية الثانية مستعدون للموافقة على طلبهم يف برلني بشرط أن تكون شروطهم
مقبولة .ومع ذلك،فأن جملس رقابة احللفاء بعد هزمية أملانيا يف احلرب العاملية الثانية وبشكل طبيعي احتفظت لنفسها ابلسلطة
الستبعاد برلني من اختصاص أي معاهدة ألملانيا الغربية اعتربهتا تنتهك امتيازات احللفاء فيما يتعلق ابلوضع الدويل للمدينة
)(Plischke, Integrating Berlin and the Federal Republic of Germany, 1965, p. 55
ابعا :العالقات اإلدارية واملالية بني مجهورية أملانيا االحتادية وبرلني:
رً
عندما أتسست حكومة مجهورية أملانيا االحتادية فأهنا أنشأت وزارة شؤون عموم أملانيا (Williamson, 2014, p.
) 54لعدة سنوات خالل إدارة كونراد أديناور ) (Fimister, 2008, p. 82فان هذه الوزارة كان يرأسها أحد سكان برلني
فرعا اثنيًا يف برلني ،وكانت هناك شائعات أبنه قد يتم نقلها ابلكامل
وعلى الرغم من أهنا حتتفظ مبكتبها الرئيسي يف بون إال أن هلا ً
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إن هذا القانون يُطبق اهليكل الضرييب ألملانيا الغربية على برلني .عالوة على ذلك ،تنص املادة  16على أن تقدم اجلمهورية
االحتادية مسامهة تغطي عجز ميزانية برلني ) ،(Wetzlaugk, 1985, p. 74ومبلغ املسامهة الذي حيدده القانون الذي
ينشئ امليزانية الفيدرالية ،ويتم حتويل األموال إىل حكومة برلني على أقساط شهرية يتم التفاوض على املبلغ السنوي للدعم من قبل
جملس الشيوخ يف برلني ووزارة املالية الفيدرالية .تقرتح حكومة برلني ميزانيتها التنفيذية ،وتدافع وكاالهتا عن طلباهتا أمام مسؤويل
وزارة املالية الفيدرالية ،مع مناقشة اخلالفات اليت مل يتم حلها على مستوى وزير املالية يف جملس الشيوخ (Plischke,
).Integrating Berlin and the Federal Republic of Germany, 1965, p. 61
وزير املالية االحتادي بدوره جيب أن يدافع عن مسامهة برلني أمام برملان أملانيا الغربية بصفتها جزء منتظم من امليزانية
اندرا ما يثري هذا البند صعوبة جدية وال يتم مناقشته علنًا يف اهليئة التشريعية الفيدرالية ،لذا فقد يقال يف برلني مزحاً أنه ال
الفيدرالية ً
يوجد وزير مالية أملاين يتمتع هبذه السهولة يف التعامل كالسهولة اليت اليت يتمتع هبا وزير املالية يف برلني .يف السنوات األخرية ،بلغ
سنواي .تعترب احلصة الراجحة كمسامهة عامة ،مودعة يف "امليزانية
هذا الدعم الفيدرايل املباشر حوايل  1.75مليار مارك أملاين ً
العادية" وتستخدمها حكومة برلني كما تراه مناسبًا ،بينما يتم ختصيص املبالغ املتبقية بشكل أكثر دقة إىل حد ما .تصل املسامهة
الفيدرالية إىل ما يصل إىل  40يف املائة من إمجايل ميزانية برلني (Plischke, Integrating Berlin and the
).Federal Republic of Germany, 1965, pp. 61-62
ابإلضافة إىل الدعم املباشر تساعد مجهورية أملانيا الغربية برلني مالياً عن طريق حتمل تكاليف اخلدمات الفيدرالية املختلفة
وبطرق أخرى عديدة .يف حني أن الدعم املايل الفيدرايل عادة ما يتم تزويده أبملانيا الغربية ألداء وظائف حكومية معينة ،ألن املوارد
املالية احمللية لربلني حمدودة ،فإن احلكومة الفيدرالية غالبًا ما تزود املدينة الكربى مبساعدة أكرب نسبيًا .ومن األمثلة على هذا الدعم،
الذي ينطوي على أكرب املبالغ ،مثل دفع تكاليف االحتالل ،والتعويض عن أضرار احلرب واإلغاثة لضحااي احلرب ،وبعض منح
التقاعد للموظفني العامني ،وتعويض ضحااي االضطهاد النازي ،والتأمني االجتماعي .ويبلغ إمجايل تكاليف هذه الربامج يف سنة
واحدة حوايل  1.5مليار مارك أملاين .يف املقابل يتم جباية الضرائب الفيدرالية وحتصيلها يف برلني على نفس األساس كما هو
احلال يف أملانيا الغربية (Plischke, Integrating Berlin and the Federal Republic of Germany,
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يف اجلانب املايل مت دمج غرب برلني بشكل عام يف النظام املايل الشامل ألملانيا االحتادية (Nyrop, 1983, p.
) 251لكنها واجهت صعوابت مالية خطرية بسبب وضعها اإلقليمي والسياسي الفريد وبعد عدد من الرتتيبات املؤقتة مبا يف
ذلك املساعدة املالية من احللفاء من أنواع خمتلفة (مثل املساعدات احلكومية واإلغاثية يف املناطق احملتلة اليت تقدمها الوالايت
املتحدة إىل حد كبري) و ضرائب خاصة تُفرض يف أملانيا الغربية على وجه التحديد ملساعدة برلني ،واإلعاانت املالية املباشرة من
أملانيا الغربية ،لقد مت تنظيم العالقات املالية من خالل قانون النقل الفيدرايل (Plischke, Integrating Berlin and
).the Federal Republic of Germany, 1965, p. 61
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إىل برلني .تركزت وظائفها األساسية على تطوير السياسة املتعلقة إبعادة توحيد أملانيا ،ومراقبة ونشر املعلومات املتعلقة ابلتطورات
عضوا يف السلطة التنفيذية الفيدرالية على
يف أملانيا الشرقية ،والتعامل مع العالقات املتبادلة بني اجلمهورية االحتادية وبرلني .بصفته ً
مستوى ٍ
عال فان مندوب احلكومة الفديرالية ميثل احلكومة الفيدرالية أمام كبار املسؤولني يف حكومة برلني .وهو مسؤول عن
التمثيل االحتادي أو البعثة التمثيلية الفيدرالية يف برلني (Plischke, Integrating Berlin and the Federal
) ،Republic of Germany, 1965, p. 58وتتألف من وكالة صغرية للمستشار االحتادي واليت يرأسها شخصيًا،
ومكاتب من اثنيت عشرة وزارة احتادية ،ويعمل هبا  150إىل  200شخص .أن أكرب املكوانت موجودة يف وكاالت شؤون
الالجئني وكل أملانيا ).(Pierre, 1995, p. 79
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) ،1965, p. 62على الرغم من أن سكان برلني الغربية يتمتعون بتخفيض كبري يف معدل ضريبة الدخل ،وحتصل شركات برلني
سنواي حوايل 1.2
على معاملة تفضيلية مبوجب ضريبة املبيعات .ومع ذلك ،فإن الضرائب الفيدرالية اليت يتم حتصيلها يف برلني تبلغ ً
إىل  1.6مليار مارك أملاين ،واليت تتدفق إىل اخلزانة الفيدرالية ).(Speier, 1960, p. 43
احدا فقط للحكومة الفيدرالية فقد سامهت
سدادا رمزًاي و ً
يف السنوات األخرية ونتيجة للقروض الكبرية اليت تتطلب ً
سنواي يف إلدارة برلني على املبلغ الذي جتمعه يف العاصمة وفقاً جمللس شيوخ برلني
احلكومة الفيدرالية حبوايل  4مليارات مارك أملاين ً
)(Plischke, Integrating Berlin and the Federal Republic of Germany, 1965, p. 62
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