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 المقدمة

العدٌد من اء العالم حٌث اصبحت اخذ النظام الفدرالً ٌنمو وٌزدهر و ٌتطور فً جمٌع انح

دول العالم فً مختلف القارات تعٌش فً ظل انظمة فدرالٌة ألنها تتضمن صٌغة متطورة و 

المذهبٌة او الثقافٌة فً الدولة او او الدٌنٌة و اللغوٌة امعقولة للعالقات بٌن التكوٌنات القومٌة 

ى الكٌان السٌاسً للدولة وعدم فهذا النظام ٌحقق هدفٌن فً ان واحد فهو ٌحافظ من جهة عل

وي وصٌات المكونات المختلفة التً تنظتجزئته كما ٌؤدي من جهة اخرى الى اشباع خص

 علٌها الدولة .

ً فً قٌامه الى الدستور الفدرالً وان العالقة بٌن الدولة الفدرالٌة لوٌستند االتحاد الفدرا      

دستور الفدرالً مكانة تور الفدرالً لذا فأن للددها الدسو االقالٌم المكونة لها هً عالقات ٌح

متمٌزة وذو اهمٌة بالغة فً الدولة الفدرالٌة فأحدى مهام دساتٌر الدول الفدرالٌة هً التوفٌق 

بالمصالح  اراالقر قالٌم الدولة الفدرالٌة ومصالح العامة لجمٌع االحماٌة الى هما بٌن مطلبٌن 

همٌة المشاركة من قبل االقالٌم فً تجسٌد هذا التوازن عن الذاتٌة لهذه االقالٌم من هنا تأتً ا

قص اال بالقدر تو صالحٌتها المحلٌة التً ال تنطرٌق االحتفاظ بأكبر قدر من استقاللها 

الضروري ألقامه االتحاد و فً مقابل هذا التنازل ٌسمح لها الدستور الفدرالً فً المساهمة 

قراراتها علٌه فالنظام الفدرالً ٌحقق التوازن بٌن  فً تكوٌن الهٌئات االتحادٌة و فً اتخاذ

السلطات الفدرالٌة والسلطات االقلٌمٌة المحلٌة و ٌدفع االخٌرة بالتً الى المشاركة الجماعٌة 

 المركزي الشدٌد .تورٌة بعٌداً عن التسلط و الحكم فً اطار واسع للمؤسسات الدس

 

 

 

 

 المبحث االول
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 ن خصائصها مفهوم الدولة الفدرالية وبيا

نتناول هذا المبحث بمطلبٌن نتكلم فً المطلب االول عن الدولة الفدرالٌة اما المطلب       

 الثانً فسنخصصه للكالم عن خصائص الدولة الفدرالٌة .

 المطلب االول

 مفهوم الدولة الفدرالٌة

ٌضاح سنتولى بما ان الدولة الفدرالٌة هً احدى اشكال الدولة المركبة و لزٌادة فً اال      

 قبل التطرق لمفهوم الدولة الفدرالٌة . مركبة وبٌان اشكالها و انواعهاتعرٌف الدولة ال

تتكون فً االول من دولتٌن او مجموعة دول اتحدت  اما المقصود بالدولة المركبة )فهً

ة لها وفقا لطبٌعة لتحقٌق اهداف مشتركة فسلطات الحكم فٌها موزعة على الدول المكون

االتحاد ونوعه ( 
1 

 اما بالنسبة ألنواع الدولة المركبة فٌمكن تقسٌمها الى االنواع التالٌة :

 اوالً : االتحاد الشخصً
2 

ثانٌاً : االتحاد التعاهدي 
3 

ثالثاً : االتحاد الحقٌقً او الفعلً 
4 

 

  

_________________________ 

وقفات دستورٌة محاولة لنشر الثقافة الدستورٌة فً المجتمع القطري   –حسٌن بن عبد الرحٌم السٌد  -1
  56-55ص – 2118الطبعة االولى  –المؤسسة العربٌة للدراسات و النشر  –
 الموسوعة الحرة , المتاح على العنوان االلكترونً ,وٌكٌبٌدٌا  –اشكال الدول  -2
 :>  <https ://ar.m.wikipedia.org> wiki ل اشكال الدو 
مكتبة  –مبادئ القانون الدستور و تطور النظام السٌاسً فً العراق  –أ . د. حمٌد حنون خالد  -3

 72. ص -2113الطبعة االولى  –السنهوري , بغداد 

دار الثقافة للنشر و  –الوسٌط فً النظم السٌاسٌة و القانون الدستوري  –د. نعمان احمد الخطٌب  -4
  18م ص 2111 -هـ  1431 –التوزٌع 

رابعاً : االتحاد المركزي
 1

 )الفدرالً(
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وما ٌهمنا فً بحثنا هذا من هذه االنواع االربع للدولة المركبة هو النوع الرابع االتحاد        

خص الفرع لى تعرٌفها و طرق نشأتها بفرعٌن ننرالٌة لذلك سنتوالمركزي او الدولة الفد

 تكون حدٌثنا فً الفرع الثانً .سالٌة اما طرق نشأتها فاالول للتعرف بالدولة الفدر

 الفرع االول

 التعرٌف بالدولة الفدرالٌة 

داخلً مركب تخضع بموجبة عدة ٌقصد بالدولة الفدرالٌة )هً تنظٌم سٌاسً و دستوري      

هذا التنظٌم على وجهٌن  ويو ٌنظدول اعضاء او الوالٌات الى حكومة اتحادٌة اعلى منها 

داخلً  خارجً حٌث ٌظهر االتحاد  كدولة واحدة فً مٌدان السٌادة الخارجٌة و وجهاحدهما 

.تشارك حكومة االتحاد ممارسة السٌادة الداخلٌة الكٌانات الدستورٌة التً  ٌتسم بتعدد
2

وقد  

كم المشترك(ي للحكم الذاتً و للحعرف البعض )الفدرالٌة هً بشكل اساسً نظام اختٌار
3

 

وكذلك تعرف الفدرالٌة )بأنها شكل من اشكال الحكم تكون فٌه السلطات مقسمة دستورٌاً بٌن 

حكومة مركزٌة او حكومة فدرالٌة او اتحادٌة و وحدات حكومٌة اصغر كااالقالٌم او الوالٌات 

لسٌادة المستوٌٌن المذكورٌن من الحكومة معتمد احدهما على االخر و تتقاسمان ا وٌكون كال

فً الدولة , اما ما ٌخص االقالٌم والوالٌات فهً تعتبر وحدات دستورٌة لكل منها نظامها 

االساسً الذي ٌحدد سلطتها التشرٌعٌة و التنفٌذٌة والقضائٌة و ٌكون وضع الحكم الذاتً 

لالقالٌم او الجهات او الوالٌات منصوص علٌه فً دستور الدولة بحٌث ال ٌمكن تغٌره بقرار 

دي من الحكومة المركزٌة احا
4

 بان الفدرالٌة  للدولة الفدرالٌةمن تعارٌف  ٌتضح مما تقدم 

__________________________ 

 75 -71ص  -مصدر سابق  –أ. د. حمٌد حنون خالد  -1
مجد المؤسسة  –الفدرالٌة و امكانٌة تطبٌقها كنظام سٌاسً  –القاضً الدكتور محمد عمر مولود  -2

 31ص  -م  2119 -هـ  1431الطبعة االولى   –الجامعٌة للدراسات و النشر و التوزٌع 
منشورات  –السلطة القضائٌة فً النظام الفدرالً  –القاضً الدكتور . عبدالرحمن سلمان زٌباري  -3

 28ص – 2113 –الطبعة االولى  –زٌن الحقوقٌة 
الحرة , المتاح على العنوان االلكترونً وٌكٌبٌدٌا , الموسوعة  –فدرالٌة  -4

<https://ar.m.wikiped.org>wiki .فدرالٌة 

ٌعرف بالحكم الذاتً تنظٌم سٌاسً دستوري داخلً مركب اي فٌه وجهان للحكم احدهما 

حكومتها المحلٌة و, للدول او الوالٌات او االقالٌم حٌث ان لكل والٌة دستورها الخاص بها 
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التنفٌذٌة و القضائٌة و التً تمارسها فً حدود اقلٌمها على ان ال  وسلطتها التشرٌعٌة و

الدستور االتحادي او السلطات االتحادٌة ض بدستورها او سلطتها المحلٌة مع تتعار

( التً مثل بالحكم المشترك المتمثل بالحكومة االتحادٌة )الفدرالٌةت)الفدرالٌة( واالخر ٌ

االتحادي الذي ٌمثل كل الدولة  الفدرالٌة والبرلمانتمارس سلطاتها على كل اقلٌم الدولة 

شرع القوانٌن االتحادٌة التً تهم الدولة الفدرالٌة بكاملها و السلطة القضائٌة االتحادٌة وٌ

التً تمارس سلطتها على اقلٌم الدولة الفدرالٌة بأسره وعلى رأس كل هذه السلطات 

 اتٌر الوالٌات او الدول الداخلة فًالدستور االتحادي الذي ٌجب ان ال تتعارض معه دس

 القوانٌن االتحادٌة والمحلٌة .االتحاد الفدرالً و ان تخضع له 

          اختصاصات كل من السلطات  ( هو المرجع لتحدٌدوان الدستور االتحادي)الفدرالً       

                          ة تذوب للدولة الفدرالٌ ان الدول او الوالٌات المكونةواالتحادٌة والسلطات المحلٌة , 

فً االتحاد شخصٌة الدولة االتحادٌة )الفدرالٌة( حٌث تفقد كل الدول الداخلة شخصٌتها ب

ة ة دولة واحدة هً الدولٌة حٌث تظهر فً مٌدان السٌادة الدولٌالفدرالً شخصٌتها الدول

الدوٌالت او الوالٌات  ها تتمتع بالشخصٌة الدولٌة دونوحد االتحادٌة )الفدرالٌة( التً هً

كون امام عدة والٌات او كٌانات دستورٌة تشارك نالمكونة لها اما من الناحٌة الداخلٌة ف

 الحكومة االتحادٌة فً ممارسة السٌادة الداخلٌة .

 الفرع الثاني

 طرق او اساليب نشأة الدولة الفدرالية

 انضمام عدد من الدول المستقلة عن ق من خاللتحقٌفً قٌام الفدرالٌة  لوب االولاوالً : االس 

بعضها و المتمتعة بالسٌادة لتكوٌن دولة اتحادٌة واحدة باعتبار االخٌر شكالً من اشكال الدول 

ولٌس عن طرٌق تبنً خٌار قٌام دولة مستقلة منفصلة عن بعضها , وهذا االسلوب الذي تقوم 

 وبموجبه قامت للدولة لشكل الفدرالً بموجبه الدولة الفدرالٌة ٌمثل الطرٌقة الطبٌعٌة لتكوٌن ا

 

 .واكثر الفٌدرالٌات نجاحاً فً العالم كالوالٌات المتحدة و سوٌسرا و استرالٌا اعرق 
1 
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دوٌالت صغٌرة , مع وجود الرغبة لدى هذه الدوٌالت فً نٌاً : تفكك دولة موحدة الى عدة ثا

االبقاء على عالقة متمٌزة تربط بعضها مع بعض االخر , وتكون فً صورة اتحاد مركزي 

بحٌث ٌكون لها استقالالً نسبٌاً لم تتمتع به عندما كانت ضمن الدولة الموحدة وفقاً لهذه 

تً السابق و بعض دول امرٌكا الالتٌنٌة الطرٌقة نشأ االتحاد المركزي فً االتحاد السوفٌ

كالمكسٌك و االرجنتٌن و البرازٌل 
.2 

ثالثاً : االسلوب الثالث ربما ٌجمع بٌن المسارٌن المتقدمٌن , فعلى سبٌل المثال نشأة كندا عن 

طرٌق اقامة اونتارٌو و كٌبك من نظام وحدي سابق اي بسٌط و من ثم تمت اضافة مقاطعات 

سلوب هو ذاته الذي قام االتحاد الهندي على اساسه جدٌدة , و هذا اال
.3 

 المطلب الثاني

 خصائص الدولة الفدرالية 

ة من طبٌعة تكوٌن الدولة الفدرالٌة دمة خصائصها المتمٌزة لها و المستللدولة الفدرالٌ      

 ونظامها ونتناول هذه الخصائص بالبحث فً هذا المطلب تباعاً .

و حكومات الدول االعضاء_ تقسٌم السلطات بٌن حكومة االتحاد 1
.4

 

وٌترتب على قٌام الدولة الفدرالٌة او االتحاد الفدرالً ظهور نوعٌن من السلطات        

سلطات اتحادٌة تتمتع بها دولة  االتحاد او الدولة الفدرالٌة و سلطات اخرى داخلٌة او محلٌة 

لٌم اعضاء االتحاد تتمتع بها الوالٌات او االقا
.5

 

 

_______________________________ 

طرق على النزاعات فً الدولة الفدرالٌة قراءات فً ضوء دستور العراق  –د. حٌدر ادهم الطائً   - 1
 .21و19ص  –كرادة الطبعة االولى  –مكتبة صباح , بغداد  2115لعام 

 .75ص  –مصدر سابق  –أ. د. حمٌد حنون خالد  - 2
 .25ص  – نفسه سابقالمصدر ال –د. حٌدر ادهم الطائً  - 3
 .42ص  –مصدر سابق  –القاضً الدكتور محمد عمر مولود  - 4
الطبعة  –منشورات زٌن الحقوقٌة  –مبدأ المشاركة فً الدولة الفدرالٌة  –لقمان عمر حسٌن  - 5

 .37م ص 2111 –االولى 

التشرٌعٌة و التنفٌذٌة و القضائٌة( والتً تمارسها اي ان لدولة االتحاد سلطاتها الثالث )      

على كل اقلٌمها وكذلك لكل دولة او والٌة مثل هذه السلطات و تمارسها فً حدود اقلٌمها 
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على ان ال تتعارض مع الدستور االتحادي و السلطات االتحادٌة و كل من هذه السلطات تحدد 

 فً الدستور االتحادي .

لة الفدرالٌة _ عنصر االتحاد فً الدو2
 

الذي ترمً الٌه الدول المتحدة من انشاء الدول الفدرالٌة هو االتحاد ن الهدف االساسً ا       

بالتنظٌم  اي بناء دوله جدٌدة تضم جمٌع الدول او الوالٌات المتحدة وٌتركز هذا الهدف

سٌادتها و تتمتع كون امام دوله فدرالٌة من الناحٌة الخارجٌة لها القانونً والسٌاسً حٌث ن

بوحده اقلٌمها و شعبها و جٌشها و جنسٌتها اما من الناحٌة الداخلٌة فهناك دستور اتحادي او 

على جمٌع ( تمارس صالحٌاتها دٌة )تشرٌعٌة و تنفٌذٌة و قضائٌةفدرالً و سلطات اتحا

.انحاء الدولة الفدرالٌة
1 

_ ثنائٌة السلطة التشرٌعٌة االتحادٌة 3
2 

احدهما ٌقوم على اساس السلطة التشرٌعٌة فً الدولة الفدرالٌة من مجلسٌن تتكون        

 التمثٌل السكانً و الثانً ٌقوم على اساس المساوات بٌن الوالٌات او االقالٌم .

م فأن  2115العراق دوله فدرالٌة وفقاً للدستور الدائم للجمهورٌة العراقٌة لعام وبعتبار        

تحاد وجاء ادٌة فٌه تتكون من مجلسٌن هما مجلس النواب و مجلس االالسلطة التشرٌعٌة االتح

من الدستور اذ جاء فٌها ٌتم انشاء مجلس تشرٌعً ٌدعى بـ  62 ذلك بالنص علٌه بالمادة

غٌر المنتظمة فً اقلٌم وٌنظم تكوٌنه )مجلس االتحاد( ٌضم ممثلٌن عن االقالٌم والمحافظات 

سن بأغلبٌه ثلثً اعضاء مجلس ٌٌتعلق به بقانون  وشروط العضوٌة و اختصاصاته وكل ما

 .النواب
3 

______________________________ 

 46القاضً الدكتور محمد عمر مولود _ مصدر سابق _ ص  - 1
 46لقمان عمر حسٌن _ مصدر سابق _ ص  - 2
 (65م المادة ) 2115دستور جمهورٌة العراق لعام  - 3

 

م من مرور اكثر قبل مجلس النواب الى اآلن على الرغمن  بالمادةلم ٌسن قانون مجلس ولكن 

 من عشرة اعوام على انفاذ الدستور .
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_ الطبٌعة الخاصة للدستور الفدرالً 4
1 

من وتنقسم الدساتٌر من حٌث مصدرها الى دساتٌر عرفٌة واخرى مكتوبه او مدونة       

و للدستور مٌز مهمة وهً سمو الى دساتٌر جامده ودساتٌر مرنه , حٌث امكانٌه تعدٌلها 

الدستور فباالطالع على دساتٌر الدول نجد ان كل دولة تأخذ احد انواع الدساتٌر وتقر سمو 

الدستورٌة ولكن نجد ان الدستور فً الدولة  دستورها بما ٌتناسب و اوضاعها وتقالٌدها

.ه دستور مدون اي مكتوب و جامد غٌر مرنالفدرالٌة ٌتمٌز بمٌزات خاصة وهً كون
2 

_ وجود محكمة دستورٌة 5
 

ان من مقتضٌات النظام الفدرالً و خصائصه الممٌزة ضرورة وجود قضاء ذي طبٌعة        

دستورٌة الى جانب القضاء العادي الذي  ٌقوم بأداء مهام خاصه به ذات صبغةدستورٌة 

و النظام السٌاسً المتبع فٌها ٌوجد فً جمٌع الدول بغض النظر عن شكلها 
.3

 

نتطرق هنا بإٌجاز الى دستوري كل من الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بعتبارها التجربة       

 .2115المثلى للفدرالٌة و الى دستور العراق لعام 

و  1787وضع هذا الدستور فً سنة  1789اوالً : دستور الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة لسنة 

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة التً حٌن ذاك اتفقت حٌث  1789اصبح نافذ المفعول فً سنة 

كانت منتظمة فً اتحاد تعاهدي على تطوٌره الى اتحاد المركزي قوي , وحدد الدستور 

ذلك الى الوالٌاتماعدا دولة االتحادٌة على سبٌل الحصر وترك المذكور اختصاصات ال
 .4

 

التشرٌعٌة و ثالث سلطات هً ور فاما المؤسسات الدستورٌة االتحادٌة وفقاً لهذا الدست      

 التنفٌذٌة و القضائٌة .

 

____________________________ 

 76ص القاضً الدكتور عبد الرحمن سلٌمان زٌباري _ مصدر سابق _  -1
 48القاضً الدكتور محمد عمر مولود _ المصدر السابق _ ص  -2
 75_ ص  نفسه القاضً الدكتور عبد الرحمن سلٌمان زٌباري _ المصدر السابق -3
 81ص  –مصدر سابق  –أ.  د. حمٌد حنون خالد  -4

رس( : و تتكون من مجلسٌن هما مجلس النواب و مجلس _ السلطة التشرٌعٌة )الكونغ1

حٌث ان مجلس النواب ٌتم التمثٌل فٌه على اساس نسبة السكان اذ ٌبلغ عدد اعضائه  الشٌوخ
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نسمة اما مجلس الشٌوخ فٌتألف من  4110111عضوا على اساس عضو واحد لكل  438

 مئة عضو وذلك على اساس المساواة بٌن الوالٌات حٌث تمثل كل والٌة بعضوٌن .

و صاحب السلطة التنفٌذ وفقاً للمادة الثانٌة من _ السلطة التنفٌذٌة : ٌعد رئٌس الدولة ه2

 الدستور االمرٌكً حٌث ٌجمع بٌن رئاسة الدولة و الحكومة .

_ السلطة القضائٌة : تتشكل السلطة القضائٌة من عدة محاكم تقف على رأسها المحكمة 3

 :االتحادٌة العلٌا و وفق االتً 

 _ المحكمة االتحادٌة العلٌا 

 _ محكمة االستئناف 

 _ محاكم المقاطعات او المحاكم االبتدائٌة 

._ المحاكم الخاصة 
1  

  2115ثانٌاً : العراق فً ظل دستور 

اخذ العراق بشكل الدولة االتحادٌة )الفدرالٌة( اذ تنص المادة االولى من الدستور العراقً      

لة , نظام على )جمهورٌة العراق دولة اتحادٌة واحدة مستقلة ذات سٌادة كام 2115لعام 

 الحكم فٌها جمهوري نٌابً )برلمانً( دٌمقراطً , وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق(.

على ( من الدستور 47اما عن السلطات االتحادٌة وفقاً لهذا الدستور : تنص المادة )       

تمارس  . ()تتكون السلطات االتحادٌة من السلطات التشرٌعٌة و التنفٌذٌة و القضائٌة

.(ل بٌن السلطاتالفص)ها و مهماتهما على اساس مبدأ اختصاصات
2 

________________________________ 

  85ص  –المصدر السابق  –أ. د. حمٌد حنون خالد  -1
 (47-1المواد ) 2115الدستور العراقً الدائم لعام  -2
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االتحاد وذلك _ السلطة التشرٌعٌة : و تتكون من مجلسٌن هما مجلس النواب و مجلس 1

( من الدستور اذ نص على )تتكون السلطة التشرٌعٌة االتحادٌة من مجلس 48بنص المادة )

النواب و مجلس االتحاد(
.2 

 _ السلطة التنفٌذٌة : تتألف السلطة التنفٌذٌة من رئٌس الجمهورٌة و مجلس الوزراء 2

القضاء االعلى و  _ السلطة القضائٌة : تتكون السلطة القضائٌة االتحادٌة من مجلس3

المحكمة االتحادٌة العلٌا , و محكمة التمٌٌز االتحادٌة , جهاز االدعاء العام , هٌئة االشراف 

( و ٌعد مجلس القضاء االعلى 89االخرى التً تنظم بقانون )مالقضائً و المحاكم االتحادٌة 

للدستورو المحكمة االتحادٌة العلٌا من اهم المؤسسات القضائٌة وفقاً 
.2

 

 

 المبحث الثاني 

 السلطة التشريعية في الدولة الفدرالية تكوين 

 وتوزيع اختصاصاتها  

السلطة التشرٌعٌة باعتبارها احدى السلطات الرئٌسٌة الثالث فً الدولة وهً الممثل        

تكوٌنها فً الدولة الموحدة  تختلف من حٌث القانونً للشعب و المختصة بتشرٌع القوانٌن

)البسٌطة( عنها فً الدولة االتحادٌة )المركبة( فهً فً الدولة الموحدة )البسٌطة( تتكوم من 

مجلس واحد ٌمثل كل شعب الدولة و ٌمارس السلطة التشرٌعٌة بأسمه اما فً الدولة المركبة 

لفدرالٌة و تمارس باسمه )الفدرالٌة( فهناك سلطة تشرٌعٌة اتحادٌة تمثل كل الشعب الدولة ا

السلطة التشرٌعٌة و التً تتكون من مجلسٌن وهناك سلطة تشرٌعٌة محلٌة فً كل والٌة او 

 ذلك االقالٌم او الوالٌة وتمارس سلطاتهاتمثل شعب دوٌلة او اقلٌم من اقالٌم الدولة الفدرالٌة 

  

_____________________________ 

 2115العراقً الدائم لعام ( من الدستور 48المادة ) - 1
 376و  363ص  –المصدر السابق  –أ. د. حمٌد حنون خالد  - 2
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كل من هذه  السلطات التشرٌعٌة فً حدودها و ٌتولى الدستور االتحادي تحدٌد اختصاصات 

ة بهذا الموضوع سنتولى الحدٌث عنه بمطلبٌن نتكلم فً المطلب االول عن  و من اجل االحاط

عن توزٌع فٌه تكوٌن السلطة التشرٌعٌة فً الدولة الفدرالٌة اما المطلب الثانً فسٌكون حدٌثنا 

 االختصاصات التشرٌعٌة بٌن تلك السلطات 

 

 المطلب االول

 تكوٌن السلطة التشرٌعٌة فً الدولة الفدرالٌة

)الدولة الفدرالٌة( هٌئة نٌابٌة , تمثل دولة تتولى الوظٌفة التشرٌعٌة فً االتحاد المركزي       

االتحاد بأكملها وذلك الى جانب هٌئة نٌابٌة اخرى تمارس وظٌفتها التشرٌعٌة على مستوى 

الوالٌة 
. 

 اوالً : السلطة التشرٌعٌة االتحادٌة 

ٌمثل شعب مجلس  رلمان االتحادي( من مجلسٌن :االتحادٌة )الب التشرٌعٌة تتكون الهٌئة      

الدولة االتحادٌة بأكمله , كما لو كانت الدولة بسٌطة و موحدة وٌقوم بانتخاب هذا المجلس 

الشعب السٌاسً فً جمٌع الوالٌات , هذا المجلس ٌتأثر فً تشكٌله عادة بعدد السكان و 

مجلس االخر فهو مجلس الوالٌات الذي مساحة كل والٌة من الوالٌات المكونة لالتحاد . اما ال

 تمثل فٌه الوالٌات على قدم المساواة بغض النظر عن عدد سكانها او مساحتها
.1 

 

ٌرجع الى نفس االسباب التً تحدو  وتكوٌن السلطة التشرٌعٌة االتحادٌة من مجلسٌن ال     

مجلسٌن , وانما ترجع بعض الدول الموحدة مثل )االردن( الى تكوٌن سلطتها التشرٌعٌة من ب

 ًـزم اشتراك الوالٌات فـادي فً ذاته اذ ٌستلـنظام االتحـق بالـارات تتعلـاب و اعتبـى اسبـال

 

_________________________________ 

 92ص  –مصدر سابق  –أ. د. نعمان احمد الخطٌب  -1
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وهذه االسباب تتحكم و تسٌطر على تشكٌل مجلس الوالٌات شؤون الحكم بالدولة االتحادٌة 

)وٌسمٌه البعض بالمجلس االعلى( وتحدٌد اختصاصه ولكن ال اثر لهذه االسباب بالنسبة 

المجلس الشعبً )وٌسمٌه البعض المجلس االدنى و ان للمجلس االخر و الذي ٌطلق علٌه اسم 

.قع(كانت التسمٌه االولى افضل و اكثر تعبٌرا عن الوا
1

 

ولم تكن نشأة هذا النظام )نظام المجلسٌن( نتٌجة نظرٌات علمٌة , بل نشأ نتٌجة تطور      

تارٌخً طوٌل فً البرلمان االنجلٌزي الذي بدا بمجلس واحد هو المجلس الكبٌر و انتهى 

بمجلسٌن هما العموم و اللوردات حٌث ان سلطة مجلس العموم بدأت تتحقق انتصارات منذ 

م وذلك على حساب مجلس اللوردات اال ان ذلك ال 1911وتكرس دستورٌاً عام  م1832عام 

ولكن ٌعنً القضاء تماماً على صالحٌات مجلس اللوردات الذي الٌزال قائماً حتى ٌومنا هذا 

.دون ان ٌشكل عامل ضغط على الحكومة و ال ٌقوم بمراقبتها 
2

 

اضر نظام المجلسٌن و سمتها بأسماء وقد تبنت اغلب الدساتٌر العالمٌة فً الوقت الح     

مختلفة فالبرلمان فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ٌتكون من مجلسٌن هما مجلس الشٌوخ 

 ومجلس النواب و فً برٌطانٌا ٌتكون من مجلس اللوردات و مجلس العموم .

سٌطة حٌث اما الدساتٌر العربٌة فلم تتجه الى االخذ بنظام المجلسٌن و خاصة فً الدول الب    

اخذت بنظام المجلس الواحد باستثناء دستور المملكة االردنٌة الهاشمٌة الذي تبنى نظام 

المعمول به حالٌاً هما مجلس االعٌان و مجلس  1952, دستور  1946المجلسٌن منذ دستور 

.النواب 
3
  

 

                                                
 –دار الثقافة للنشر و التوزٌع  –النظم السٌاسٌة و القانون الدستوري  –د. عبدالكرٌم علوان  -1

 75ص  –الطبعة االولى / االصدار الرابع  –م 2119 -هـ 1431
السلطة التشرٌعٌة و ضمانات استقاللها فً النظم الدٌمقراطٌة النٌابٌة  –د. علً محمد الدباس  -2

  69ص  –االولى الطبعة  -2118وزارة الثقافة  –)دراسة مقارنة( 
 348ص  –مصدر سابق  –أ. د. نعمان احمد الخطٌب  -3
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)الفدرالً(  م بنظام المجلسٌن بعد تبنٌه الشكل االتحادي2115و خذ الدستور العراقً لعام     

( من الدستور على )تتكون السلطة التشرٌعٌة االتحادٌة من مجلس 48للدولة اذ نصت المادة )

النواب و مجلس االتحاد(
.1

  

و تختلف تسمٌه المجلسٌن باختالف الدساتٌر االتحادٌة حٌث ٌطلق على المجلس االول     

اسم مجلس النواب فً بعض الدول الفدرالٌة مثل الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة و االرجنتٌن و 

المانٌا االتحادٌة و العراق و المجلس الوطنً فً سوٌسرا و الجمعٌة الوطنٌة فً جنوب 

اسم مجلس الشٌوخ فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة و ى المجلس الثانً افرٌقٌا و ٌطلق عل

االرجنتٌن و بلجٌكا و مجلس المقاطعات فً سوٌسرا و المجلس الوطنً لالقالٌم فً جنوب 

افرٌقٌا و مجلس االتحاد فً العراق و المجلس الفدرالً او االتحادي فً المانٌا االتحادٌة
.2

 

رس( من مجلسٌن هما ٌتكون البرلمان االتحادي )الكونغ مرٌكٌةففً الوالٌات المتحدة اال    

مجلس النواب و مجلس الشٌوخ
.3

 

اذ ان مجلس النواب و هو بمثابة الجهة التً تمثل شعب االتحاد ولذلك فأن عدد االعضاء      

محدود و على اساس كثافة السكان فً االتحاد فكل عضو ٌمثل تقرٌبا ً ثالثمائة الف ناخب او 

بعمائة و ستون الف انرٌكً و انتخاب االعضاء ٌكون لسنتٌن , اما مجلس الشٌوخ فٌمثل ار

الوالٌات الداخلة فً االتحاد ولٌس مواطنً االتحاد و لذلك فأن عددهم ثابت حسب عدد 

 والٌة بواسطة نائبٌن الوالٌات الداخلة بمحض ارادتها فً االتحاد وحٌث ٌكون تمثٌل كل

وات و ٌبدل ثلث اعضاء المجلس كل سنتٌنٌن( و لمدة ست سن)شٌخ
4 

, و ٌبلغ عدد اعضاء 

ٌمثلون خمسون والٌة امرٌكٌة الحاضرمجلس الشٌوخ مائة عضو فً الوقت 
 .5

 

       

_______________________________ 

 (48المادة ) 2115الدستور العراقً الدائم لعام  -1
 52ص  –مصدر سابق  –لقمان عمر حسٌن  -2
 93-92ص  –مصدر سابق  –أ. د. نعمان احمد الخطٌب  -3
العاتك لصناعة الكتاب ,  –االنظمة السٌاسٌة و الدستورٌة المقارنة  –د. حسان محمد شفٌق لعانً  -4

 328ص  –القاهرة 
 82ص  –العاتك , بٌروت  –االنظمة السٌاسٌة  –د. حمٌد حنون خالد  -5
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اذ ٌتكون البرلمان االتحادي كما سبق و  2115ر وكذلك الحال فً العراق فً ظل دستو     

اوضحنا من مجلسٌن هما مجلس النواب الذي ٌكون التمثٌل فٌه على اساس عدد السكان اذ 

( اوالً من الدستور على)ٌتكون مجلس النواب من عدد من االعضاء بنسبة 49تنص لمادة )

العراقً بأكمله , ٌتم مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق ٌمثلون الشعب 

و ٌرعى تمثٌل سائر مكونات الشعب فٌه انتخابهم بطرٌق االقتراع العام السري المباشر 
, 

(من الدستور اذ 65و المجلس الثانً مجلس االتحاد الذي ورد النص علٌه فً المادة )      

قالٌم و جاء فٌها )ٌتم انشاء مجلس( تشرٌعً ٌدعى بـ)مجلس االتحاد( ٌضم ممثلٌن عن اال

فٌه و اختصاصاته و المحافظات غٌر المنتظمة فً اقلٌم , و ٌنظم تكوٌنه و شروط العضوٌة 

 كل ما ٌتعلق به القانون ٌسن باغلبٌة ثلثً اعضاء مجلس النواب
.1

 

ان ترك مسألة تشكٌل مجلس االتحاد وعضوٌته و كٌفٌة تمثٌل االقالٌم فٌه و       

اختصاصاته الى مجلس النواب ٌعتبر امراً غاٌة فً الخطورة الن من المفروض ان ٌتساوى 

و لذلك كٌف ٌمكن ان نوفق بٌن ان ٌكون مجلس االتحاد مع مجلس النواب فً سلطة التشرٌع 

ة التشرٌعٌة و بٌن ان ٌؤسس هو ذاته بقانون ٌصدر عن مجلس االتحاد احد ذراعً السلط

مجلس النواب فإذا كانت جهتٌن متساوٌتٌن فً الدرجة فكٌف ٌمكن ان نتصور تشرٌع قانون 

ٌؤسس احدهما لألخرى و بعبارة اخرى فأن مجرد ترك تأسٌس مجلس االتحاد و 

و من هذا من جهة اختصاصاته الى مجلس النواب ٌعنً انهما غٌر متساوٌٌن فً االهمٌة 

جهة اخرى فعند حصول خالف بٌن المجلسٌن مستقبالً فمن المحتمل جداً ان ٌلجأ مجلس 

النواب الى تعدٌل قانون مجلس االتحاد و لم ال طالما ان هذا القانون صادراً عنه فله بكل 

حتى الغاء المجلس ذاته ه و الغاء اٌة صالحٌة واردة فٌه وتأكٌد صالحٌة تعدٌل
.2 

 

 

_____________________________ 

 (65,  49المادة ) 2115الدستور العراقً الدائم لعام  -1

 521 -519ص  –مصدر سابق  –القاضً الدكتور محمد عمر مولود  -2
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 اً : السلطة التشرٌعٌة فً االقالٌمثانٌ

ان اهم عنصر من عناصر التنظٌم الذاتً ٌتجسد فً وجود سلطة تشرٌعٌة مستقلة لكل       

وي تحت لواء االتحاد الفدرالً الٌة و هذا ٌعنً ان لكل اقلٌم منظفً الدولة الفدراقلٌم عضو 

سلطة تشرٌعٌة خاصة به . تنشأ عن طرٌق قٌام شعب االقلٌم باختٌار اعضائها بواسطة 

شر و ٌتولى برلمان االقلٌم سن القوانٌن الخاصة به لتنظٌم الحٌاة السٌاسٌة االنتخاب العام المبا

و االقتصادٌة و االجتماعٌة فً الحدود الدستورٌة التً رسمها كل من الدستور االتحادي و 

رار على غدستور االقلٌم , وان هذه الهٌئات التشرٌعٌة قد تتكون من مجلس واحد او مجلسٌن 

تحادٌة ففً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ماعدا والٌة نبراسكا التً تأخذ الهٌئة التشرٌعٌة اال

بنظام المجلس الواحد فأن جمٌع الوالٌات االخرى هٌئاتها التشرٌعٌة تتكون من مجلسٌن 

 البرلمان االتحادي )الكونغرس( . ما للنواب و االخر للشٌوخ على هدىاحده

ٌئات التشرٌعٌة لألقالٌم تتكون من مجلس واحد و اما فً جمهورٌة جنوب افرٌقٌا فأن اله      

فأن لكل كانتون هٌئة تشرٌع ٌسمى )الهٌئة التشرٌعٌة( , كذلك فً اتحاد بوسنٌا و هرزكو فٌنٌا 

 تدعى )هٌئة تشرٌع الكانتون( تتكون هذه الهٌئة من مجلس واحد فً جمٌع الكانتونات
.1

 

 2115للدولة العراقٌة فً الدستور الدائم لسنة اما فً العراق بعد تبنً الشكل الفدرالً       

( من الدستور )ٌتكون النظام االتحادي فً جمهورٌة العراق  116فقد جاء فً نص المادة )

 . من عاصمة و اقالٌم و محافظات المركزٌة و ادارات محلٌة(

سلطاته ( اوال )ٌقر هذا الدستور عند نفاذ اقلٌم كردستان و 117وجاء فً نص المادة )      

 القائمة اقلٌمٌاً اتحادٌاً(
.2

 

م الدولة الفدرالٌة عادة على عدد من االقالٌم ألن الفدرالٌة تقوم على تعدد الكٌانات تقو     

 ن فأكثر غٌر انه على خالف قامت على وجود اقلٌمٌالسٌاسٌة علماً بأن كل التجارب الفدرالٌة 

____________________________ 

 68 -67ص  –مصدر سابق  –لقمان عمر حسٌن  -1

 (1170116) المواد 2115ور العراقً الدائم لسنة الدست -2
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و التجارب الفدرالٌة و حٌث ان لكل نظام فدرالً خصوصٌاته فأن الفدرالٌة العراقٌة  االنظمة

 على وجود اقلٌم واحد وهو اقلٌم كردستان العراق قامت
.1 

على انه ٌحق لكل محافظة او  2115من دستور  (119المادة )على انه جاء فً نص      

اكثر تكوٌن اقلٌم بناء على طلب باالستفتاء علٌه ٌقدم بإحدى طرٌقتٌن اوالً : طلب من ثلث 

 االعضاء فً كل مجلس من مجالس المحافظات التً تروم تكوٌن االقلٌم .

 .التً تروم تكوٌن االقلٌم ناخبٌن فً كل محافظة من المحافظات ال ثانٌاً : طلب من عشر

اما بشأن المؤسسات الدستورٌة فً اقلٌم كردستان فهً تتكون من السلطات الثالث     

اوالً( من الدستور حٌث نصت 121التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة وذلك جاء بنص المادة )

ئٌة وفقاً لسلطات االقالٌم الحق فً ممارسة السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة و القضاعلى )

 (ألحكام هذا الدستور , باستثناء ما ورد فٌه من اختصاصات حصرٌة للسلطات االتحادٌة
.2

و  

اذ تتكون السلطة التشرٌعٌة لالقلٌم  .ما ٌهمنا فً مجال بحثنا هذا هو السلطة التشرٌعٌة لالقلٌم 

ه عن من مجلس واحد هو المجلس الوطنً لكردستان العراق و ال ٌجوز ان ٌقل عدد اعضائ

( مئة عضو على اساس ممثل واحد لكل ثالثٌن الف نسمة ٌجري اختٌارهم باالنتخاب 111)

ه و الوظائف العامة تالعام السري و المباشر لمدة اربع سنوات وال ٌجوز الجمع بٌن عضوٌ

 او عضوٌة المجالس المنتخبة االخرى
.3

 

الفدرالٌة تكون على مستوٌٌن ٌستخلص من كل ما تقدم ان السلطة التشرٌعٌة فً الدولة       

دورها تتكون من مجلسٌن االول ٌكون التمثٌل فٌه على السلطة تشرٌعٌة اتحادٌة و التً ب هما

تساوي بٌن اقالٌم او والٌات الدولة ن اما الثانً فٌكون التمثٌل فٌه بالاساس نسبة السكا

قد تكون من مجلس واحد  هاقلٌم او والٌة و هذ الفدرالٌة , و سلطة تشرٌعٌة اقلٌمٌة داخل كل

د على نظام المجلسٌن المزدوج على مستوى ـس الواحـاو مجلسٌن و ٌفضل نظام المجل

 االقالٌم .

_____________________________ 

 533ص  –مصدر سابق  –القاضً الدكتور محمد عمر مولود  -1
 (اوالً 121-119المواد ) 2115الدستور العراقً الدائم لسنة  -2
 535 -534ص  – نفسه سابقالمصدر ال –القاضً الدكتور محمد عمر مولود  -3
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 المطلب الثاني

 توزيع االختصاصات التشريعية بين كل من السلطات التشريعية االتحادية 

 و السلطات التشريعية لالقاليم 

نظراً النقسام السلطة التشرٌعٌة فً الدولة الفدرالٌة على مستوٌاتها فهناك سلطة       

تشرٌعٌة اقلٌمٌة و ان السلطة التشرٌعٌة االتحادٌة تتكون  تشرٌعٌة اتحادٌة )فدرالٌة( و سلطات

قاعدة عامة من مجلسٌن لذلك ٌتوجب علٌنا تقسٌم هذا المطلب الى فرعٌن لنتناول فً الفرع ك

االول توزٌع االختصاصات التشرٌعٌة بٌن مجلسً السلطة التشرٌعٌة االتحادٌة و ٌكون 

لطة التشرٌعٌة االتحادٌة ً الفرع الثانً عن توزٌع االختصاصات التشرٌعٌة بٌن السحدٌثنا ف

 التشرٌعٌة االقلٌمٌة .والسلطات 

 

 الفرع االول

 توزٌع االختصاصات التشرٌعٌة بٌن مجلسً السلطة التشرٌعٌة االتحادٌة.

االصغر حجماً ان هذا الترتٌب التشرٌع المزدوج جاء لٌوفر الفرصة المناسبة للدول االعضاء 

ضحٌة هٌمنة الدول و اغنى سكاناً ألبراز مصالحها و طموحاتها بصورة فعالة وان ال تقع 

صة فً الحاالت التً تختلف فٌها المصالح االقلٌمٌة فً قضاٌا السٌادة االعضاء الكبٌرة خا

 الخارجٌة و المصالح االقتصادٌة و ما شابه ذلك .

االعلى القائم على اساس تمثٌل الدول االعضاء  و ٌذكر البعض بأن وجود المجلس      

ٌعتبر طرٌقة او وسٌلة لحماٌة المصالح االقلٌمٌة ٌفضل  متساوٌة فً االتحاد الفدرالًبصورة 

 االخذ بها و لكن لٌس من الضرورة بمكان ان تعمل الحكومة الفدرالٌة بصورة سٌئة بدونه
.1

 

 

____________________________ 

 112 -111ص  -مصدر سابق  –القاضً الدكتور محمد عمر مولود  -1
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و تكاد تجمع الدساتٌر العالمٌة على المساواة بٌن المجلسٌن فً مجال التشرٌع بكافة     

مراحله , سواء ما تعلق منها بحق اقتراح القوانٌن التصوٌت علٌها او اقرارها على مستوى 

مبدأ المشاركة التشرٌعٌة المتساوٌة بٌن المجلسٌن ,  فنظام المجلسٌن ٌتطلب اقرار البرلمان .

بحٌث ال ٌجوز اصدار اي قانون اال بعد موافقة المجلسٌن حسب االصول و االجراءات التً 

ٌتطلبها الدستور او النظام الداخلً لكل مجلس
.1

 

ق اال ان هنالك بعض الدول الفدرالٌة تجعل للمجلس االعلى )مجلس الشٌوخ( بعض التفو      

كالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة , فعلى الرغم من ان اختصاصات او سلطات مجلس الشٌوخ 

الذي ٌمثل الوالٌات ٌتساوى مع اختصاصات او سلطات مجلس النواب فً المجال العملٌة 

التشرٌعٌة اال ان مجلس الشٌوخ ٌتفوق على مجلس النواب من حٌث انه ٌملك بعض 

على المعاهدات التً ٌبرمها الرئٌس  ٌقواء فً التصدالتنفٌذٌة الهامة ساالختصاصات 

ول االتحادٌة فً االمرٌكً ام فً تعٌٌن كبار الموظفٌن و تنتمً الى نفس هذه المجموعة الد

امرٌكا الالتٌنٌة
.2

 

بالحصول على موافقة مجلس ملزم  ةاذ ان رئٌس الجمهورٌة فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌ

ظفٌن كالسفراء و الوزراء و القناصل و اعضاء المحكمة العلٌا الشٌوخ عند تعٌٌن كبار المو

قانون وسٌلة اخرى لشغلها , اما فٌما ٌتعلق بالسٌاسة النظم ٌوكذلك شاغلً الوظائف التً لم 

الخارجٌة فال ٌجوز للرئٌس ان ٌعقد معاهدات اال بعد مشاورة مجلس الشٌوخ و موافقة ثلثً 

 عدد اعضائه
 .3 

 

)الجمعٌة الفدرالٌة( . ـفة بوا والمعرـة التشرٌعٌة فٌهـسوٌسرا فأن السلطاما فً       
4

و  

من مجلسٌن هما المجلس الوطنً الذي ٌمثل كافة طبقات الشعب الفدرالً مباشره ,  ةالمتكون

ومجلس الدوٌالت كوحدات سٌاسٌة متساوٌة فً استقالل السلطة الذاتٌة و هو ٌوازي مجلس 

الشٌوخ لدى الدول االخرى
.5

 

____________________________
 

 357ص  –مصدر سابق  –أ. د. نعمان احمد الخطٌب  -1
 145ص  –مصدر سابق  –لقمان عمر حسٌن  -2
 83ص  –بٌروت  –العاتك لصناعة الكتاب  –االنظمة السٌاسٌة  –د. حمٌد حنون خالد  -3
 258ص  –مصدر سابق  –القاضً الدكتور محمد عمر مولود  -4
 86ص  –مصدر سابق  –د. عبدالكرٌم علوان  -5
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التشرٌعً حٌث لم ٌمٌز الدستور بٌنهما فً و ٌتساوى المجلسان من حٌث االختصاص       

 هذا المجال
.1

اال ان الظاهرة الدٌمقراطٌة الهامة فً النظام السوٌسري تبدو للعٌان فً كون  

مجلس النواب او مجلس الشعب فً مرتبة اعلى من مجلس الشٌوخ او مجلس الدوٌالت من 

شعب هو االدنى و مجلس الناحٌة البروتوكولٌة بخالف سائر الدول التً تعتبر مجلس ال

الشٌوخ هو االعلى من هذه االهمٌة لمجلس الشعب فً الناحٌة البروتوكولٌة تظهر عندما 

ٌجتمع المجلسان معاً تحت اسم الجمعٌة الفدرالٌة برئاسة رئٌس المجلس الوطنً , مجلس 

كرتٌر الشعب وفً حاالت استثنائٌة كانتخاب المجلس الفدرالً وقضاة المحاكم الفدرالٌة و س

 واجراء حق العفوعام الدولة و قائد القوات المسلحة فً حالة الحرب 
.2

 

او مجلس االتحاد فان المجلس التشرٌعً الثانً  2115اما فً العراق فً ضل دستور       

قانون ٌسن من مجلس النواب حدٌد اختصاصاته وشروط العضوٌة فٌه بت ه تشكٌل فقد اودع 
.3

 

 

 الفرع الثاني 

 توزٌع االختصاصات التشرٌعٌة بٌن السلطة االتحادٌة التشرٌعٌة 

 و السلطات االقلٌمٌة 

ٌترتب على ازدواج السلطات العامة فً دولة االتحاد المركزي )الدولة الفدرالٌة( قٌام       

مشكلة توزٌع االختصاصات بٌن هذه السلطات , لحل هذه المشكلة اتجهت الدساتٌر االتحادٌة 

صاصات بٌن السلطات م المعاصر الى سلوك احدى الطرق التالٌة لمنع تداخل االختفً العال

 سلطات الوالٌاتاالتحادٌة و 
.4

 

 

____________________________ 
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بتحدٌد حصري الختصاصات كل من الدول الطرٌقة االولى : ٌتكفل دستور االتحاد  

 االتحادٌة و الدوٌالت االعضاء
.1 

و ٌعاب على هذه الطرٌقة انه ال ٌمكن للمشروع مهما بلغ 

جمٌع االختصاصات التً تعطى و تمنح لكل من حكومة االتحاد  من الدقة وسعة االفق حصر

ات جدٌدة لم ٌنص علٌها الدستور البد وان تظهر اختصاص هو حكومات دول االعضاء وان

ن هذا ٌستلزم انشاء هٌئة معٌنة ثور عند ذاك مشكلة تحدٌد الجهة التً تستطٌع ممارستها و افت

ة فً الدستور هذا من جهة و من جهة ختصاص فً المسائل غٌر الواردلغرض تحدٌد ا

اخرى فأن هذا الحصر قد ٌصبح مستقبالً متعارضاً مع المصلحة العامة للبالد اذا ما استحدث 

اص الوالٌات فً الدستور ـختصتجعل بعض المسائل الداخلـة فً ا و تطورت الظروف بحٌث

ٌستوجب ادخالها ضمن اختصاصات دولة ة ـاالتحادي مسائل ذات اهمٌة قومٌة مشترك

االتحاد 
.2 

الدستور االمور التً ٌعود امر ممارستها الى المناطق المحلٌة  ٌبٌن الطرٌقة الثانٌة : ان

)الوالٌات و االقالٌم( على سبٌل الحصر و فٌما عدا ذلك اي االمور التً لم ٌذكرها الدستور 

اباة للدولة الفدرالٌة على حساب طرٌقة محلة الفدرالٌة و فً هذه التدخل فً اختصاص الدو

المناطق المحلٌة فهً تقود الى تقوٌة المركز القانونً لدولة االتحاد و قد اخذ بها الدستور 

 1953دي و دستور فنزوال الصادر عام الكن
.3 

 

و نرى ان هذه الطرٌقة هً االفضل و ان كانت تؤدي الى تقوٌة المركز او الدولة       

على حساب االقالٌم الن الدولة االتحادٌة هً تمثل كل اقالٌم الدوٌالت الداخلة فً االتحادٌة 

 .االتحادي و التً هً تروم تحقٌق مصالح الدولة بشكل عام 

الطرٌقة الثالثة : بموجبها ٌحدد الدستور على سبٌل الحصر االختصاصات التً تثبت لسلطات 

 اختصاص  لوالٌات و فً هذه الحالة ٌكونا الختصاص اـالدولة االتحادٌة و ٌترك ما عداه

_________________________ 

مطبعة االرشاد  –القانون الدستوري القانون االداري  –مبادئ فً القانون العام  –د. سعد العلوش  -1
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على ذلك ٌثبت والدولة االتحادٌة محدداً و ضٌقاً الن االختصاص العام ٌمنح للوالٌات .        

لسلطات الوالٌات االختصاص فً كل االمور و المسائل التً لم ٌرد النص علٌها فً الدستور 

 من ناحٌة و ما ٌتجسد من وظائف فً المستقبل من ناحٌة اخرى
.1

 

ٌؤخذ على هذه الطرٌقة انها تؤدي الى اضعاف سلطات حكومة االتحاد بصورة و        

 كبٌرة
.2

و ٌبدو ان الدول التً اخذت بهذه الطرٌقة قد سار العمل فٌها باتجاه عكسً , فقد  

لجأت بصورة تدرٌجٌة نحو توسٌع اختصاصات السلطات االتحادٌة على حساب سلطات 

 الوالٌات
.3

  

هذه الطرٌقة قد شاع فً اغلبٌة الدول الفدرالٌة التقلٌدٌة كالوالٌات  وان التوزٌع فً       

المتحدة االمرٌكٌة و المانٌا و سوٌسرا و االرجنتٌن , والشك ان اتباع هذه الطرٌقة ٌتأثر الى 

حد كبٌر بظروف نشأة االتحاد و مدى ما تسعى الٌه الدول و الوالٌات من تغلٌب مظاهر 

دة , ولذلك فقد وصفها البعض بأنها ال تتفق مع طبٌعة االتحاد االستقالل على مظاهر الوح

المركزي الذي ٌغلب مظاهر الوحدة على مظاهر االستقالل لذلك خذ تطبٌق العلمً نحو 

 التوسع فً اختصاصات الدولة االتحادٌة على حساب الوالٌات
.4

 

د دستورها االمور حٌث حداالسلوب  التً اخذت بهذاففً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة      

التً ٌعود امر الفعل فٌها الى الحكومة الفدرالٌة حصراً وما تبقى فهو من اختصاص الوالٌات 

ة عن الدعم ة االتحادٌة و بطرٌقة مقبولة ناجم, اال انها اخذت توسع من سلطات الدول

رٌالند القضائً من جانب الحكومة االتحادٌة , فً الوالٌات المتحدة فً قضٌة ماكولك ضد ما

حٌث دافع رئٌس هذه المحكمة بقوة عن نظرٌة هاملتون القائلة بأن الدستور االمرٌكً  1819

صوص علٌها بصورة بصورة ضمنٌة سلطات تتجاوز تلك المنٌمنح الحكومة االتحادٌة 

واضحة فً الدستور
.5

 

__________________________ 

 95ص  –مصدر سابق  –أ. د. نعمان احمد الخطٌب  -1
 44ص  –مصدر سابق  –القاضً الدكتور محمد عمر مولود  -2
 27 -ص  –مصدر سابق  –د. حٌدر ادهم الطائً  -3
 96-95ص  –نفسه سابق المصدر ال –أ. د. نعمان احمد الخطٌب  -4
 514ص  –نفسه سابق المصدر ال –القاضً الدكتور محمد عمر مولود  -5
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بهذه الطرٌقة اٌضاً فً تقسٌم السلطات بٌن  2115و اخذ الدستور العراقً الدائم لعام      

حكومة االتحاد و الحكومات االقلٌمٌة التً بموجبها ٌتم تحدٌد اختصاصات حكومة االتحاد 

سمى عادة باالختصاصات المتبقٌة حصراً وفق نصوص الدستور اما بقٌة االختصاصات و ت

 اط بحكومات االقالٌمفتن
.1

  

ختصاص بٌن السلطات انه فً حالة حصول نزاع حول االتجدر االشارة هنا الى و    

ل فً مثل هذه النزعات هً المحكمة االقلٌمٌة فالجهة المتخصصة بالفص السلطاتاالتحادٌة و

 الدستورٌة
.2

وٌطلق على هذه المؤسسة القضائٌة االتحادٌة بالمحكمة العلٌا فً كل من  

ٌا و كندا و فً العراق المحكمة االتحادٌة الوالٌات  المتحدة االمرٌكٌة و االرجنتٌن و استرال

 العلٌا
.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 77ص  –مصدر سابق  –د. عبدالكرٌم علوان  -1
 59ص  –مصدر سابق  –د. لقمان عمر حسٌن  -2
 2115( من الدستور الدائم لجمهورٌة العراق  لعام 93المادة ) -3
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 الخاتمــــــة

نكون قد انهٌنا بحثنا الموسوم )توزٌع االختصاصات التشرٌعٌة فً الدولة بهذا الشكل       

و بعد العرص و التحلٌل و التفصٌل لمواضٌع و فقرات هذه الدراسة توصلنا الى  الفدرالٌة(

 جملة من االستنتاجات و المقترحات نسلط الضوء على اهمها و نلخصها بما ٌلً :

 

 االستنتاجات

هً احدى انواع الدولة المركبة تكون فٌها سلطات الحكم موزعة على  ان الدولة الفدرالٌة_ 1

 مستوٌٌن على مستوى الدولة االتحادٌة )الفدرالٌة( و الدول او الدوٌالت الداخلة فً االتحاد.

_ تتكون السلطة التسرٌعٌة فً الدولة الفدرالٌة كباقً السلطات من سلطة تشرٌعٌة اتحادٌة 2

لة اقلٌم داخل فً االتحاد و تكون السلطة التشرٌعٌة االتحادٌة من و سلطة تشرٌعٌة فً كل دو

مجلسٌن و غالباً ما تكون السلطة التشرٌعٌة المحلٌة الدوٌالت و االقالٌم الداخلة فً االتحاد من 

 مجلسٌن على قرار السلطة التشرٌعٌة االتحادٌة .

درالٌة بٌن السلطات _ ان المرجع فً توزٌع االختصاصات بٌن السلطات فً الدولة الف3

 االتحادٌة و سلطات االقالٌم او الدوٌالت هو الدستور الفدرالً.

اول دستور دائم منذ قٌام النظام الجمهوري فً العراق  2115_ ٌعد الدستور العراقً لعام 4

وثم استفتاء الشعب علٌه اال انه احتوى على الكثٌر من النقص و االخطاء التً  1958سنة 

لتنا منذ نفاذة و الى االن منها فٌها ٌخص تشكٌل السلطة التشرٌعٌة االتحادٌة تعانً منها دو

من انه اخذ بنظام المجلسٌن االول ٌمثل عموم الشعب وٌسمى )مجلس النواب( و فعلى الرغم 

االخر ٌمثل االقالٌم و المحافظات و ٌسمى )مجلس االتحاد( اال انه اودع تشكٌل  مجلس 

( من الدستور الى 65فٌه و تحدٌد اختصاصاته فً نص المادة )االتحاد و شروط العضوٌة 

 نه مجلس النواب بأغلبٌة الثلثٌن .مجلس النواب وذلك بقانون ٌس
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 التوصيات

 توصٌاتنا الى المشرع العراقً فً اطار بحثنا هذا نوجزها بما ٌلً :            

, الغاء مجلس المحافظات و البقاء على المحافظٌن فقط بعتبارهم ٌمثلون  راالجد رى من_ ن1

السلطة التنفٌذ فً المحافظات و تشكٌل اقلٌم ثانً فً االتحاد الفدرالً العراقً ٌضم 

المحافظات الغٌر المنتظمة بأقلٌم وهً المحافظات العربٌة لٌتمتع هذا االقلٌم سلطاته المحلٌة 

ردستان لٌتكون بذلك االتحاد الفدرالً العراقً عن اقلٌمٌن و سلطات اقلٌم كعلى قرار 

 العاصمة بغداد .

( من الدستور الخاصة بتشكٌل االتحاد و جعله بتشكٌل باالنتخاب 65_ تعدٌل المادة )2

المباشر من قبل الشعب على قرار تشكٌل مجلس النواب و النص على اختصاصاته فً 

( سوف الن ٌؤدي الى تشكٌل هذا المجلس و ان 65) الدستور الن االبقاء على نص المادة

تشكٌل سٌكون خاضع لمجلس النواب اذ بما ان تشكٌله ٌكون بقانون سنه مجلً النواب 

 ٌستطٌع المجلس االخٌر الغائه بقانون اٌضاً اذا ما تعارض معه .
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وقفات دستورٌة محاولة لنشر الثقافة فً المجتمع القطري  –_ حسٌن بن عبدالرحٌم السٌد 1
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