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 المقدمة
تلعب العوامل الجغرافية واالقتصادية والتاريخية والبيئية واالمنية دورآ كبيرا         

فضال عن معالجة ضرورة التعبير عن الهوية االقليمية بأتجاه تقوية الدافع نحو االتحاد 
مثال واضح عن ىذه النزعة فهي اتحاد اختياري بين واليات او دول او  والفدرالية ىي

اقوام غالبا ما تتميز قوميا او عرقيا او دينيا او من ناحية اللغة او الثقافة حتى تتحول 
الى شخصية قانونية واحدة او نظام سياسي واحد مع احتفاظ اجزاء ىذه الشخصية 

كيان المركزي ويثير ىذا البحث في لل المتحدة بخصوصيتها وىويتها ويوجد تفويض
الدولة الفدرالية بأعتبارىا دولة اتحادية مسألة كيفية توزيع االختصاصات فيها بين 

المركز واالقاليم او الواليات وىو امر مختلف من دستور الى اخر كما سيتبين لنا من 
ة الفدرالية يمكن ىذه الدراسة المقارنة ولعل ىذا التباين واالختالف يعود الى ان الدول

تفكك دولة بسيطة موحدة الى عدة وحدات ذات   ان تنشأ بأحدى الطريقتين االولى
 كيانات دستورية مستقلة ثم بناءً  على الدستور الفدرالي يتم توحيد ىذه الواليات ثانيًة 

اما الطريقة الثانية فتتم من خالل انضمام عدة واليات او دول مستقلة تتنازل كل منها 
عض سلطاتها الداخلية والخارجية وىذا االمر ينطبق على الدولة العراقية في عن ب

الدائم حيث تغير شكل الدولة من موحدة الى دولة اتحادية فدرالية  2005دستور عام 
ومن خالل ىذا االمر قد توزعت السلطة والثروات بين الحكومة االتحادية وحكومات 

 االقاليم والمحافظات. 
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 اهوية البحث
توزيع االختصاصات في الدولة الفدرالية يتمتع بأىمية  ان موضوع البحث               

بالغة خاصة في اطار الدستور الفدرالي الجديد كما ىو الحال في العراق مما يترتب 
دساتير والقوانين والمؤسسات الدستورية والعالقات بين عليو من تعدد السلطات وال

م ان يضع الدستور حدود وضمانات دستورية وقانونية الحكومات االمر الذي يستلز 
 للحفاظ على استقرار وديمومة النظام الفدرالي ونجاحو .

 اشكالية البحث
 جاء بحثنا ىذا لالجابة على االشكاليات االتية :             

 ماىي الفدرالية ؟ 
 ماىي طرق توزيع السلطات في الدولة الفدرالية ؟ 
 في الدولة الفدرالية ؟ ماىي طرق توزيع الثروات 
 ودراسة حالة العراق لمعرفة مدى اىمية وامكانية تطبيق ىذا النظام في العراق 

 هدف البحث
نسعى في ىذه الدراسة المتواضعة الى التطرق الى عملية توزيع            

االختصاصات والصالحيات والثروات في الدولة الفدرالية وموقف الدساتير المقارنة 
 .2005منها والبحث في الطريق الذي اتبعو الدستور العراقي الفدرالي لعام 
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 هٌهجية البحث
يعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن لتحليل النصوص الدستورية             

الفدرالية المقارنة والقوانين االساسية ال سيما الدستور العراقي الجديد الدائم لعام 
2005  

 خطة البحث
 يو:نظراً ألىمية البحث فقد ارتئينا الى تقسيم بحثنا ىذا التقسيم فقد تناولنا ف           

وقد قسمنا ىذا المبحث الى     اىمية ومفهوم وانواع الدولة الفدرالية /المبحث االول 
استعراض نماذج الدول  /مفهوم الدولة الفدرالية  فأما الثاني/مطلبين تناولنا في االول

 تحاديةتوزيع االختصاصات بين الحكومة اال/الفدرالية  فالمبحث الثاني جاء بعنوان 
توزيع السلطات /في المطلب االولواالقاليم  فقد قمنا بتقسيمو الى مطلبين فقد تناولنا 

بين الحكومة االتحادية واالقاليم  اما المبحث الثاني فقد تناولنا فيو توزيع الثروات في 
العراق من خالل توزيع السلطة والثروات  –الدولة الفدرالية  وبعدىا قمنا بدراسة حالة 

 ثم الخاتمة والنتائج . 2005عام  حسب دستور
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 ادلبحث االول 

 اهوية وهفهىم واًىاع الدولة الفدرالية 
ترافق  مع انتشار العولمة بأشكالها المختلفة تراجع تدريجي ومستمر لدور        

الدولة القومية وضعف جاذبيتها والنفور منها من قبل المكونات االجتماعية التي تبسط 
ىذه الدولة سيطرتها عليها فقد اخذت الروابط اللغوية والثقافية والدينية المختلفة 

ويتها الخاصة ووجودىا الخاص ضمن الكيان العام وبدات تضغط بأتجاه التعبير عن ى
 الدول تميل الى منح المزيد من الالمركزية االدارية لهذه المكونات واحيانا الى المزيد

من الحكم الذاتي في اطار حكومات اقليمية تتشارك السلطة مع حكومة اتحادية 
الفدرالي وسيلة مهمة مركزية وىو ما نسميو بالشكل الفدرالي للحكم فأصبح الحكم 

وفعالة للتوفيق بين الرغبات المتزايدة للمكونات االجتماعية المتنوعة في التعبير عن 
حكومة اتحادية ىويتها الخاصة وضمان التنسيق والتعاون بين ىذه المكونات في طار 

 25مشتركة ان الحقيقة المتقدمة ىي التي جعلت التوجو نحو الفدرالية اليوم ما يقارب 
 (1% من سكان العالم ينتهجون ىذا النظام .) 40لة تضم ما يقارب دو 

وألىمية ىذا الموضوع قد قسمنا ىذا المبحث الى مطلبين رئيسيين تمثل المطلب 
وتمثل المطلب الثاني بأستعراض نماذج من االول بأىمية ومفهوم الدولة الفدرالية 

البلدان النامية ودول فدرالية في  الدول الفدرالية وبدورىا انقسمت الى دول فدرالية في
 البلدان المتقدمة .

(اريان محمد , الدستور الفدرالي دراسة مقارنة , منشورات مركز كردستان للدراسات 1)
 .5,ص 2009االستراتيجية , سليمانية , 
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 ادلطلب االول 

 اهوية وهفهىم الدولة الفدرالية 
يتصف مصطلح الفدرالية بالغموض في الدراسات الدستورية والسياسية كما ان          

تعريف الفدرالية أثير حولو الكثير من الجدل والخالف بين فقهاء القانون االمر الذي 
 يتطلب تحليل الفدرالية مصطلحاً وفي سبيل تحديد المقصود منها .

طاً لهذا غة ودالالتها تقدم وصفاً عاماً مبسالفدرالية ىي مصطلح ذو اصل التيني وان الل
المفهوم او المصطلح لذا فهو بحاجة الى اضافات قانونية واجتماعية وسياسية لتحديد 

اصطالحاً وتعريفو تعريفاً علمياً ىذا ويعتقد الكثير من الباحثين ان مصطلح الفدرالية 
الحية والصعوبة في فضفاض يرجع ىذا اساساً الى غياب االتفاق على الداللة االصط

 (1وضع تحديد وتعريف لمفاىيمو بشكل واضح .)

وىنا البد من بيان اصل مصطلح الفدرالية فهناك مصطلحان متداوالن في ىذا المجال 
ىي )الفدرالية ( و)الفدرلة( او االتحاد الفدرالي والمصطلحان مختلفان في المعنى 

جي االتحاد الفدرالي الى التنظيم الفدرلة الى الجانب الفلسفي وايديولو حيث تنصرف 
 (2المؤسساتي وانشاء النظام الفدرالي.)

, مؤسسة وكربائي للطباعة 1(د. محمد عمر مولود, الفدرالية وامكانية تطبيقها في العراق ,ط1)
 .222, ص 2003والنشر ,اربيل , 

طرق حل النزاعات في الدولة الفدرالية قرارات في ضوء دستور العراق  ,حيدر ادىم الطائي(2)
 5, ص2012مكتب صباح, بغداد , الكرادة, ,1,ط2005لعام 
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ان الفدرالية على رأي البعض ىي اساسا مصطلح معياري وليس وصفي النو يراد        
ىي في االصل   والحكم الذاتي في االقليم وان كلمة )فدرالية(بها نظام حكومة متعددة 

كلمة التينية ومعناىا حسب قاموس لويس الالتيني )عصبة( او اتفاق بين طرفين او 
اكثر او ميثاق او اتحاد او تحالف او عقد وىذا يعني ان اصل ىذه الكلمة تعني نوع 

من االتفاق معتمد على الثقة المتبادلة بين االطراف او تعهد موثوق بو وبالنسبة 
كون المتفقون ىم الحكومات واالتفاق بينهم ىو اتحاد فدرالي ال للسياسات الدولية ي

يوجد تعريف للفدرالية متفق عليو فقد اورد الفقهاء عدد من التعاريف للفدرالية يتقارب 
 جميعها بالمعنى والمضمون وترسم صورة مقبولة لشكل الميول ومنهم:

  مختلفة ذات الفقيو )اوبنهايمر( الذي عفها بكونها اتحاد "سرمدي" لدول
سيادة والذي يملك اجهزتو الخاصة المزودة بالسلطات ليس فقط على الدول 

 (1االعضاء بل ايضاً على مواطنيها ايضاً. )
  كما عرفها )كاري دي مالبرغ( بأنها تبدو من ناحية كأنها دولة موحدة بينما

تبدو من ناحية اخرى كتجمع دول متعدد اضعف منها بالتأكيد ولكنها تشارك 
 (2علياً في ايجاد قوتها وتسهم بأرادتها الخاصة في تكوين أراداتها .)ف

وُعرفت ايضاً بأنها دولة واحدة تتضمن كيانات دستورية متعددة ولكل منها نظامها 
 (3القانوني الخاص وتخضع للدستور .)

للنشر في مجلة كلية (د. ناظم يونس زاوي وافين خالد عبد الرحمن , سمو الدستور الفدرالي , بحث مقبول 1)
                   .                                                    7, ص2015لقانون , جامعة دىوك , ا
لماليين ,بيروت لبنان , , دار العلم ل 1(د. عصام سليمان , الفدرالية والمجتمعات التعددية في لبنان ,ط2)

                                                                                                  37, ص1991
     10(د. ناظم يونس زاوي وافين خالد عبد الرحمن ,المصدر السابق ,ص 3)
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وىناك من عرفها بكونها تنظيم سياسي ودستوري وداخلي مركب تخضع بموجبو     
منها ويحتوي ىذا التنظيم على  عدد دول اعضاء او واليات الى حكومة اتحادية اعلى

وجهتين احدىما خارجي حيث يظهر االتحاد كدولة واحدة في ميدان السيادة الخارجية 
ووجو داخلي يتسم بتعدد الكيانات التي تشارك حكومة االتحاد في ممارسة السيادة 

 (1الداخلية . )

السلطة على ونرى ان الفدرالية ىي شكل من اشكال الدولة المعاصرة يتضمن توزيع 
 درجتين ىما الحكومة االتحادية في االعلى واالقاليم او الواليات في االسفل

وىنا يراد بالدولة الفدرالية ىي الوحدة القانونية والسياسية المتحققة بالشخصية 
القانونية الدولية التي تنشا عادة وفقا لالسلوب  التقليدي بأتفاق دول او اقاليم مؤاده 

 (2ئم فيما بينها.)اقامة  اتحاد دا

 

 

 

  

 233(د. محمد عمر مولود ,مصدر سابق ,ص1)

 6حيدر ادىم الطائي , مصدر سابق , ص(2)
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ويذكرىا الدكتور ) عبد الوىاب الكيالي ( في موسوعتو السياسية بأنها نظام        
سياسي يفترض تنازل عدد من الدول او القوميات الصغيرة في اغلب االحيان عن بعض 

صالحياتها وامتيازاتها واستقالليتها لمصلحة سلطة عليا موحدة تمثلها على الساحة 
ي كل ما يتعلق بالسيادة واالمن القومي والدفاع الدولية وتكون مرجعها االخير ف

 (1والسياسة الخارجية .)

والفدرالية ىي السمة االساسية في االنظمة الحديثة التي تعمل على حل مشكالتها 
القانونية والتنظيمية والسياسية التي تعقدت بفعل التبدل االجتماعي والعالقات الدولية 

يم امور الدولة الداخلية بهدف تسيير العمل فهي على الصعيد الداخلي تسعى لتنظ
والسلطات المحلية بحيث تحترم السلطة  والوظائف وتوزيعها ما بين السلطات المركزية

الفدرالية المصالح الخاصة للقوى المؤلفة للدولة االم ومقابل تنازلها عن صالحيات 
م عالقاتها الدولية االمة العامة وعلى الصعيد الخارجي تلجأ الدولة الفدرالية الى رس

لصالح محموع الوحدات والكيانات التي تتكون منها فالفدرالية اذن تتعلق بالنظام 
السياسي وبالتنظيم االداري وبتقسيم صالحيات السلطات الحاكمة وتنظيم العالقات 

فيما بينها وتأمين انسجامها لتتمتع بقوة كبيرة تجعلها قادرة على التغلب على االطراف 
 المنافسة لها .االخرى 

 

 

  

, دار الهدى 1(د.عبد الوىاب الكيالي واخرون, الموسوعة السياسية , الجزء الرابع ,ط1)
 479للطباعة , بيروت , ص



 

14 
 

 ادلطلب الثاًي

 استعراض مناذج الدول الفدرالية 
تختلف االنظمة الفدرالية اختالفاً كبيراً فيما بينها من حيث تكوينها             

فهي تتضمن دوالً كبيرة للغاية ودوالً صغيرة للغاية االقتصادي واالجتماعي ومؤسساتها 
 ودوالً غنية ودوالً فقيرة ودوالً متجانسة السكان واخرى متنوعة السكان .

اختالفاً كبيراً   -ي الترتيبات المؤسساتية الداخلية وقد تختلف الهياكل الفدرالية ف
وحدة وتتسم االنظمة  80لالتحادات الفدرالية ان تضم مابين وحدتين او تظم اكثر من 

الفدرالية بمركزية السلطة السيادية من دفاع وداخلية وخارجية حيث تتمركز السلطة في 
النسبة للخدمات وتعطي استقالالً يد الحكومة المركزية بينما تكون السلطات المركزية ب

وحرية تصرف على مدى واسع للوحدات المكونة وتوجد في بعضها تقسيمات واضحة 
للسلطات بين الحكومات المركزية واالقليمية بينما توجد في بعضها االخر السلطات 

 (1متداخلة .)

الكالم يطول ويقصر حول موضوع الفدرالية فنحن في صدد ان نتحدث عن نماذج 
دول فدرالية من اجل اتضاح االختالفات والتشابهات في ىذا النظام بن الدول التي 

 بلدان فدرالية في العالم المتقدم وبلدان فدرالية في العالم النامي تتبناه ,فسوف نقسم 

وعي بمفهوم واسس االنظمة الفدرالية , مقالة منشورة  في (مجمد االدريسي ,من اجل خلق 1)
 7/3/2017الموقع متاح في  6/5/2012مجلة سعادى برقة , ليبيا ,

Http//almagreba. Bblogspot.com 
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 الدول الفدرالية يف البلداى ادلتقدهة  /اوالا 

نحن نعلم ان لكل دولة نظام فدرالي مختلف عن االخرى ويمتاز عنها بعدة            
نتطرق لدول امور وىنا عندما تتكلم عن النظام الفدرالي في البلدان المتقدمة فسوف 

امتازت بتطبيق ىذا النظام واصبح نظام عالمي على يدىا واخذت بتطوير ىذا النظام 
السلطة واصبحت حرية اكبر واكثر في ىذا النظام  بشكل كبير و العمل عدم تركيز

االدارة الدولة وعندما تذكر الدول المتقدمة فنتطرق الى الواليات المتحدة االمريكية 
 التي تعتبر رائدة في ىذا المجال التي ارسخت عمل النظام الفدرالي فيها .

الفدرالي حيث  الواليات المتحدة االمريكية ىي من اىم الدول المتقدمة في النظام
تتوزع السلطات والثروات في داخل ىذه الدولة بين الحكومة المركزية والحكومة 

االقليمية للواليات وتعتبر الفدرالية احدى الدعامات الثالث في الدستور االمريكي الى 
والحريات المدنية وقد اعطى جانب فصل السلطات اي التشريعية والتنفيذية والقضائية 

ريكي حقوق الواليات واختصاصاتها ولكن لم يشير بالتخصص الكامل الدستور االم
ولكن لمحات بسيطة تفسر ىذه االختصاصات امام الحكومة الفدرالية المركزية كما 

نعلم ان الواليات المتحدة االمريكية تكونت من اتحاد فدرالي يتكون من خمسين 
مشتركة مع اختصاصات والية لكل والية مسؤوليات واختصاصات فردية ولها ايضا  

ىذا ونعلم ان الدول المتقدمة لها تجارب مع الفدرالية كثيرة (  1الحكومة المركزية .)
 ومن ضمن ىذه الدول باالضافة الى الواليات المتحدة االمريكية ىنالك.

, مطبعة دار  1(د. عبد الوىاب الكيالي واخرون , الموسوعة السياسية , الجزء السابع , ط1)
 .315بيروت , ص الهدى , 
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النمسا وىي من الجهوريات الفدرالية في اوربا الوسطى ونظامها السياسي ديمقراطي *. 
تمثيلي شبو رئاسي تضم تسع واليات اتحادية والعاصمة )فينا( واصبحت دولة فدرالية 

من خالل الدستور االتحادي وتنقسم النمسا الى تسع واليات لديها  1920في عام 
التي تفصل عن السلطة االتحادية المركزية وخصوصاً في مسائل  بعض المسؤليات

 ( 1الثقافة والرعاية االجتماعية والشباب وحماية الطبيعة .)

*. بلجيكيا من الدول االوربية المتقدمة التي بنت الفدرالية في عهد جديد فقد اعتبر 
الدستور في عام  الدستور البلجيكي من احدث الدساتير الفدرالية بعد العراق فقد شرع

واىم ما يميز بو الدستور والفدرالية بنيت على اساسين االثني والجغرافي بعد  1993
عام من الالمركزية الجغرافية التي لم تحل المشكلة االثنية ولذلك  13ان جربت 

اىمبية كبيرة حول موضوع االثنية وركزو اىتمامهم لحل ىذه المشكلة وضعو المشرعين 
في بلجيكيا وتوزعت  1993ر وفعال تم الحل بأصدار دستور عام عن طريق الدستو 

الصالحيات بين المجالس والحكومة المركزية وقد اكد الدستور البلجيكي على اعطاء 
الصالحيات للواليات مثل الصحة والثقافة والنشاطات الرياضية ولكن مسائل الدفاع 

ت المركزية وتعتبر مملكة والسيادة والسياسة الخارجية جميعا محصورة بيد السلطا
يحكمها الملك بصالحيات محدودة مع رئيس الوزراء الذي يعتبر رئيس الحكومة 

 (2ويعتبر الملك ىو رئيس الدولة .)

الموقع متاح في  5/3/2014(خالد الشمري , النمسا التي رأيت , مقال منشور على موقع نسيم نجد في 1)
9/3/2017      http//nasam najd.com 

اقتراناً مع مناقشة الدستور العراقي , بحث منشور على  –( بشرى برتو , الفدرالية في الدستور البلجيكي 2(
الموقع متاح في  http//alheoar.org 22/5/2005, في 1294موقع الحوار المتمدن العدد

9/3/2017 
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لهرسك وىناك العديد من الدول الفدرالية من العالم المتقدم منها البوسنة وا       
وكندا والمانيا وسويسرا وواليات ميكدونيسيا  المتحدة التي تقع في المحيط الهادي 

ياب (باالضافة  –يوىيناي  –كوسراي   –وتتكون من اربع واليات رئيسية ىي ) تشوك 
التي اتبعت النظام الفدرالي وذلك بسبب كبر حجم (وروسيا ).الى العاصمة )بالكيري( 

غوي وخصوصاً في مرحلة االتحاد لالى تعددىا القومي واالثني وال مساحتها باالضافة
السوفيتي النو ضم الكثير من الدول تحت لوائو االداري االمر الذي جعل من روسيا 
بلد فدرالي ذات طاقات وامكانيات كبيرة جداً بالرغم من قوة ومركزية السلطة لدى 

(باالضافة 1لسوفيتي الى انهياره .)الحكومة االتحادية وخصوصاً في النظام االتحادي ا
 الى الهند وكندا واستراليا يعتبرن من العالم المتقدم.

 الدول الفدرالية يف البلداى الٌاهية  /ثاًياا 

كما نعرف ان العالم ينقسم الى دول متقدمة واخرى نامية اي في مسيرة التقدم           
وان ىذه الدول البعض منها قد اتبع النظام الفدرالي لعدة اسباب منها من اتبعو بسبب  

كبر مساحتها او تعدد اثنياتها او تعدد قومياتها واعطاء حرية اكبر للمناطق االخرى في 
ى الى جعل ىذه الدول ان تتبع ىذا النظام ومن نماذج ىذه ادارة شؤنها ىذا االمر افض

الدول *.) االرجنتين ( تقع االرجنتين في قارة امريكا الجنوبية وىي من الدول النامية 
والية او محافظة ومدينة واحدة تتمتع  23التي اتبعت النظام الفدرالي وىي تتكون من 

الذي ُعدل عدة  1853ر عام بالحكم الذاتي ويرتكز النظام السياسي على دستو 
االمريكية الى حد كبير وقد وزع العمل مرات والذي يشبو دستور الواليات المتحدة 

(                                                                                2والمسؤليات بالتساوي على المقاطعات والواليات.)
الموقع متاح  9/8/2007دية حقائق ووقائع , مقال منشور على مقع الوكالة في (وكالة نوفستي ,روسيا االتحا1)

                                                                             http//noveste.com             12/3/2017في
                                              128, مصدر سبق ذكره , ص1(د. عبد الوىاب الكيالي واخرون , ج2)
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وقد عرف الدستور  1994ىذا وقد كان اخر تعديل على الدستور كان في عام 
االرجنتيني االرجنتين بالجمهورية االتحادية ويستند نظام الحكم فيها على تقسيم 

السلطات بين الحكومة االتحادية والحكومات المحلية وتتكون الحكومة بين الحكومة 
توزع السلطات والمسؤوليات بين الواليات تشريعية وتنفيذية وقضائية تمن ثالثة فروع 

المقاطعات وتبقى مسائل الدفاع واالمن والسياسة الخارجية بيد الحكومة االتحادية 
(.1) 

)اما البرازيل ( فهي دولة فدرالية وتعد من اكبر الدول في القارة االمريكية الجنوبية  
اطعة فدرالية واحدة والتي والية ومق 26البرازيل ىي دولة اتحادية فدرالية تتكون من 

( وان الواليات مستقلة وجمع الضرائب الخاصة بهم برازيليا )تحتوي على العاصمة
والحصول على حصة من الضرائب المحصلة من قبل الحكومة االتحادية لديهم ايضا 

وىنالك الكثير من البلدان التي تتبع  (2محاكم مستقلة من اجل العدالة المشتركة .)
في البلدان النامية منها جزر القمر اثيوبيا وماليزيا ونيجيريا والسودان الفدرالية 

واالمارات العربية المتحدة وفنزويال والعراق الذي سوف نخصص لو المبحث الثالث 
من اجل توضيح الية العمل في النظام الفدرالي في العراق والدستور العراقي وتوزيع 

وع توزيع االختصاصات بصورة عامة في االختصاصات في العراق وسوف نتطرق لموض
 النظم الفدرالية في المبحث الثاني .

المادة االولى الفقرة )أ( منشور على موقع اخبار الساعة الموقع متاح في  1853(الدستور االرجنتيني لعام 1)
11/3/2017        http//hournewes.net 

 500, مصدر سبق ذكره , ص1ج( د. عبد الوىاب الكيالي , الموسوعة السياسية , 2(
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 ادلبحث الثاًي 

 تىزيع االختصاصات بني احلكىهة االحتادية واالقالين
ان العالقة بين السلطات الفدرالية وسلطات الواليات ليست عالقة الخضوع           

والتبعية الن كل منها تتمتع بالسيادة واالستقالل في نطاق اختصاصاتها لذلك فأن 
ذه العالقة القانونية والسياسية تعتمد بالدرجة االساسية على قاعدة تنظيم وطبيعة ى

توزيع االختصاصات وتحديد المواضيع التي تدخل نطاقها وتنفيذىا في الواقع العملي 
ويختلف توزيع االختصاصات مابين الحكومة االتحادية وحكومات الواليات في ميدان 

ل اتحاد من حيث كيفية قيامو الى الشؤون الداخلية بأختالف الظروف المالزمة لك
وعرقية  الهدف الذي يرمي الى تحقيقو فهناك اعتبارات سياسية واقتصادية وعسكرية

( 1الى جانب االعتبارات القانونية التي تحكم مبدأ المشاركة في االختصاصات .)
خاصية ازدواج السلطات العامة في دولة االتحاد الفدرالي قيام مشكلة ويترتب على 

 ( 2يع االختصاصات ما بين الحكومة المركزية وحكومة االقاليم .)توز 

اذ ان توزيع االختصاصات بين السلطات الفدرالية وسلطات الواليات والثروات من 
اىم المسائل التي تتعرض لها الدساتير والمشاكل السياسية القائمة بينها فهناك 

واحدة مطلب خاص بها  مسألتين مهمتين يجب دراستها ىنا ولذلك قد خصصنا لكل
 توزيع السلطات والختصاصات بين السلطتين-1ىي 

 توزيع الثروات بين الحكومة االتحادية واالقاليم .-2

 189,بيروت , ص2004(د. اسماعيل مرز ,مبادئ القانون الدستوري والعلوم السياسية , 1)

, دار النهضة العربية 1ور الجديد , طاحمد احمد الموافي, رؤية حول الفدرالية في العراق في ضوء الدست(2)
 2008مصر , القاىرة, 
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 ادلطلب االول 

 تىزيع السلطات بني احلكىهة االحتادية واالقالين
ان عملية توزيع االختصاصات بين السلطات الفدرالية وسلطات الواليات           

والطريقة التي تتبعها الدولة في تنظيم ىذه العملية التي تعد جوىر النظام الفدرالي تقوم 
على االعتبارات السياسية والعملية الخاصة بكل دولة وال يقتصر على االعتبارات 

ة ىذه االعتبارات طريقة نشأة الدولة الفدرالية او بعبارة القانونية وحدىا وفي مقدم
اخرى فأن الدولة الفدرالية التي قامت عن طريق انضمام عدة دول مستقلة الى بعضها 

فأنها تسعى لتضييق اختصاصات السلطات الفدرالية النو الواليات ترغب في االحتفاظ 
زء المتنازل عنو من بأكثر قدر ممكن من االستقالل  تحرص على ان يكون الج

االختصاصات ىو القدر الضروري الذي الينال كثيراً من استقاللها وىذا على خالف 
تتجو نحو توسيع الدولة الفدرالية التي نشأت نتيجة تفكك دولة موحدة اذ انها 

اختصاصات السلطات الفدرالية نظرة النحصار كل السلطات في يدىا قبل تفككها 
 (1الي .)وتحولها الى اتحاد فدر 

كما ان اختيار طريقة توزيع االختصاصات ومداىا يعود الى مدى رغبة وثقة االعضاء 
في االتحاد وعدم خشية منو حيث لو كان االعضاء حذرون من سيطرت السلطات 

الفدرالية يقوم المشرع الدستوري على تحديد صالحيات السلطات الفدرالية وترك ما 
 تبقى للواليات .

 126,ص 1996 , قطر ,1محمد عبيدان ,مبادئ العلوم السياسة, ط(د. يوسف 1)

, مصدر سبق ذكره, 2005(حيدر ادىم الطائي  طرق حل النزاعات في الدولة الفدرالية قرارات في ضوء دستور العراق لعام 2)
 110ص
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اياً كانت خلفية نشوء الدولة الفدرالية والظروف المالبسة لها فأن طرق توزيع      
 صات في ىذه الدول التخرج عن الحاالت االتية :االختصا

 تحديد اختصاصات السلطات الفدرالية وسلطات الواليا . /اوال

واقتضى ذلك ان يحدد الدستور االتحادي على سبيل الحصر المسائل التي        
تدخل في اختصاص السلطات المركزية )الفدرالية( وتلك التي تدخل في اختصاص 

السلطات للواليات في صلب الدستور الفدرالي وينتقد الفقو ىذا االسلوب لما يتضمنو 
وافياً في تحديد االختصاصات فالبد  من مخاطر وصعوبات مهما كان الدستور دقيقاً 

عندئذ عن السلطة  ان تستجد قضايا لم يكن المشرع قد تناولها بالتنظيم فيثار التساؤل
التي تختص بتنظيمها ىل ىي السلطة المركزية ام سلطة االقاليم ؟ مما قد يكون سببا 

كما ان حصر   الثارة خالفات من شأنها ان تؤثر على وحدة واستقرار الدولة الفدرالية
اختصاصات كال الطرفين قد تتعارض مع المصلحة العامة للدولة اذا ما استجدت 

وتطورت الظروف بحيث تصبح بعض المسائل المحددة في اختصاص الواليات مسائل 
( 1ذات اىمية قومية مشتركة سيتوجب ان يتم ممارستها من قبل السلطات الفدرالية .)

الطريقة فقد اسندت بعض الدساتير الفدرالية ولتدارك النقص الموجود في ىذه 
 االختصاص في جميع المسائل التي لم يرد بشأنها النص الى السلطات الفدرالية .

 

 

 55حيدر ادىم الطائي , مصدر سبق ذكره , ص(1)
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او قضائية تحدد وكما ان االخذ بهذه الطريقة يستلزم انشاء ىيئة سياسية                
الواردة بالدستور الفدرالي وذلك بحسب اىميتها على ان يتم  يراالختصاصات غ

 اختيار الهيئة السياسية من ممثلي السلطة الفدرالية والواليات .

 تحديد اختصاصات الواليات وترك ما تبقى للسلطات الفدرالية  /ثانياً 

بمقتضى ىذه الطريقة فأن اختصاصات السلطات الفدرالية ستصبح عامة              
اما اختصاصات الواليات ستكون محددة ان ىذه الطريقة تتفق مع السياسة المركزية 

التي قد تنتهجها الدولة الفدرالية ذلك الن تدخل في اختصاصاتها مسائل جديدة 
تعتبرىا )اختصاصات أت باسلوب التفكك حيث والسيما اذا كانت الدولة الفدرالية نش

الواليات( انتزاعاً او نقال لبعض االختصاصات من السلطة المركزية الى السلطات 
 (1المنشأة الجديدة وىي سلطات الواليات. )

ينتقد ىذه الطريقة كونها توسع من اختصاصات الواليات المنصوص عليها في الدستور 
منح الحكومة الفدرالية مزيداً من القوة والمركزية على وتجعلها استثناءاً وىي بهذا ت

 حساب سلطات الواليات االمر الذي يخشى معو ان تصبح ىذه السلطة قوية .

 

   

 190(د. اسماعيل مرزة , مصدر سبق ذكره , ص1)
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وتكون سبباً في تقويض الدولة الفدرالية لدرجة تجعل من تحولها الى دولة بسيطة       
عظم الدول الفدرالية للعدول عن االخذ موحدة يسيراً وىذا ىو السبب الذي دفع م

 (1.)بهذه الطريقة 

ودستور الهند  1951والمعدل عام  1867ونذكر من تطبيقاتها الدستور الكندي لعام 
 (2.) 1953دستور فنزوال لعام و  1950لسنة 

مع خطورة النتائج المترتبة على االخذ بهذه الطريقة فهناك من يفضل االخذ بها بحجة 
ان التطور السياسي واالجتماعي سيؤدي الى تحول الحاجات ذات الطابع المحلي الى 

مصالح ذات طابع عام قومي لذلك يبدو من المنطقي حصر اختصاصات الواليات 
القرينة في صالح السلطات الفدرالية وبما يكون الهدف من اتباع ىذه  بحيث تكون

الطريقة ىو تضعيف سلطات الواليات وتقوية المركز وقد يعود ذلك الى التفكير 
 الخاطئ عند البعض .

 تحديد اختصاصات السلطات الفدرالية وما تبقى للواليات  /ثالثاً 

بمقتضى ىذه الطريقة تكون اختصاصات الواليات ىي االصل واختصاصات             
السلطات الفدرالية ىي استثناء ويتفق ىذا االسلوب مع الظروف التاريخية التي ولدت 

 (3فيها فكرة الدولة الفدرالية ففيو تغليب لمظهر االستقالل الذاتي للواليات .)

 157, ص2000ظم السياسية , دار النشر للجامعات , القاىرة , (د. محمود عاطف البنا , الوسيط في الن1)

(د. نعمان احمد خطيب , الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري , دار الثقافة للنشر , عمان , 2)
 .124,ص 2004

 184(د. محمد الهماوندي , مصدر سبق ذكره , ص3)
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ية بعد ما رات فيها الطريقة ولقد خذت بهذه الطريقة معظم الدساتير الفدرال     
  النموذجية التي تلبي رغبة الواليات في االبقاء على اكبر قدر من استقاللها الذاتي .

 ان ىذه الطريقة تمتاز بعدة مزايا اىمها :

سهولة تعرف الواليات على احتياجات مواطنيها ذات الطابع المحلي  -1
 وسرعة تلبية ىذه االحتياجات 

سرعة القضاء على االزمات داخل الواليات حيث تكون السلطة االقليمية  -2
 اقدر على االحساس بها بسرعة وسهولة 

 تقليل النفقات الفدرالية نتيجة تحديد اختصاصات السلطات الفدرالية  -3
تخفيف االعباء عن الحكومة الفدرالية وبالتالي تتفرغ للمسائل ذات الطابع  -4

والدفاع ولة الفدرالية مثل الشؤون الخارجية القومي العام المشترك للد
 (1والتقدم وغيرىا. )

ىذا وقد ظهر نوع اخر من االختصاصات يمكن اضافة الى الثالثة االولى 
وىو)تحديد اختصاصات مشتركة( قد تلجأ بعض الدساتير الى تحديد 

االختصاصات لكال الطرفين وبهذا يكون قد اضافة قدر من المرونة بالتحكم ضمن 
(  وباالضافة الى توزيع السلطات ىناك توزيع للثروات داخل 2اختصاصاتو .)

 الدولة الفدرالية وىذا ما سنتطرق اليو خالل المطلب الثاني من ىذا المبحث.

(د. سيلين اوكلير , الفدرالية: مبادئها, مرونتها , وقصورىا , مجلة االتحادات الفدرالية , المجلد 1)
 27/3/2017الموقع متاح في  4ص ,2005الخامس, عدد خاص ,

http//iraqmemory.com                                                                 

والمسؤوليات في النظم الفدرالية , بحث متوفر على الموقع ( العرداوي خالد , توزيع االختصاصات 2(
 28/3/2017ا  الموقع متاح في  http//iraqmemory.comااللكتروني 
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 ادلطلب الثاًي 

 تىزيع الثروات يف الدولة الفدرالية 
الشك ان دراسة الثروات واسس توزيعها في الدول الفدرالية تعد من           

المواضيع البالغة االىمية والمعقدة نظراً الختالف اساليب وطرق تقاسم ىذه 
الثروات من دولة فدرالية الى اخرى والثروات التي تمتلكها فهنالك دول فدرالية 

من ان تنمو اقتصادياً واجتماعياً تمتلك ثروات طبيعية كبيرة تتمكن من خاللها 
وسياسياً وكذلك تغطية نفقاتها في عموم الدولة الفدرالية شاملة للنفقات االتحادية 

الثروات ونفقات االقاليم او الواليات المكونة لها ودول اخرى التمتلك ىذه 
الطبيعية ولكن لديها ثروات من نوع اخر وىي ثروات غير طبيعية كااليرادات من 

ائب والرسوم وغيرىا وتعتبر دساتير ىذه الدول الفدرالية بمثابة القاعدة الضر 
االساسية التي تستند اليها في تقاسم ىذه الثروات الطبيعية والغير طبيعية كما ىو 

منصوص عليو في مواد دساتيرىا الفدرالية والبد من ان يكون للثروات مصادر 
فيها ومنها غير طبيعية او االيرادات متعددة منها الطبيعية التي ليس لالنسان دخل 

 (1تقوم الدول بما لها من سلطة وسيادة بتحصيلها من اجل تمويل نفقاتها العامة .)

 

 

(وحيد علي عبد , تقاسم الثروات في الدول الفدرالية , رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى جامعة 1)
 35, ص2013دىوك , 
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مالمقصود بالثروات ؟ وماىي انواعها ؟ وكيفية تقاسمها ىنا علينا ان نعرف       
                                                 وتوزيعها في الدولة الفدرالية ؟ 

الثروات: يقصد بها كل ما يستخدمو االنسان لتحقيق منفعة ما الشباع رغبة معينة 
فة محددة وتعني الثروات وتكلمباشرة او غير مباشرة والثروة ترتبط بقيمة معينة 

الموارد او المنافع التي تشكل محصلة التفاعل بين البيئات الطبيعية والبشرية 
 (1واالقتصادية .)

 ان للثروات نوعان ىما :

الدخل د والظواىر الطبيعية التي ر الثروات الطبيعية : وىي تلك الموا -1
في وجودىا ولكنو يعتمد عليها في حياتو يؤثر فيها وتؤثر فيو منها  لالنسان

النفط والغاز الطبيعي والمعادن وىذه تعتبر ثروات طبيعية باطنية وىنالك 
ثروات طبيعية سطحية منها الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والثروة 

 السمكية . 
تي تغطي بها الدولة الثروات الغير طبيعية : وىي مجموعة من الموارد ال -2

نفقاتها وتقسم ىذه الثروات بحسب الوسيلة المتبعة في تحصيلها او 
موقفها في الخزينة العامة للدولة او طبقاً للنفع العام او الخاص وتشمل 

الدومين )ايرادات امالك الدولة (والضرائب والرسوم والقروض سواء 
منح واالعانات باالضافة الداخلية او الخارجية واالصدار النقدي الجديد وال

 (2)الى الموارد البشرية .

                                                                                                  8,ص2009, منشورات الجامعية , عمان , 1(د. محمد فوزي ابو السعود ,اقتصاديات الموارد البيئية ,ط1)
, 2010الشرقاوي , االموال العامة وحمايتها مدنياً وجنائياً , منشورات الجامعة الجديدة ,االسكندرية , ( د.ابراىيم احمد2)

                            18ص
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*. اسس توزيع الثروات في الدول الفدرالية تعد النصوص الدستورية التي           
والتي على اساسها تجري دساتير الدول الفدرالية القاعدة او االساس ترد في 

عمليات توزيع الثروات بين الحكومة االتحادية مع حكومات االقاليم سواء كانت 
ىذه الثروات طبيعية او غير طبيعية وقد تتفق الحكومة االتحادية مع حكومات 

االقاليم او تختلف حول توزيع ىذه الثروات بعد تاريخ نفاذ الدستور وىناك ثالثة 
                       رالية يتم تقاسم الثروات في العالم :اسس في الدول الفد

حساب الحكومة التابعة  االول/ يعطي السلطات االتحادية صالحيات واسعة على
لالقاليم                                                                              

واسعة على حساب الحكومة صالحيات الثاني / يعطي للواليات او االقاليم 
                                                                        االتحادية 

 الثالث/ يساوي بين المستويين االتحادي واالقليمي في تقاسم الثروات 

 ىذا وقد نستطيع ان نقسم الموضوع الى قسمين للمعرفة االكبر:

                                 ة في الدول الفدرالية اواًل/ تقاسم الثروات الطبيعي
نظراً الىمية ىذه الثروات في الدول الفدرالية فأن كال من السلطات الفدرالية 

وسلطات االقاليم تحاول جاىدة السيطرة عليها او استغاللها لصالحها فعند صياغة 
بين الحكومة االتحادية دساتير الدول الفدرالية ونتيجة الختالف او اتفاق المصالح 

من  وحكومات الواليات فأن كال من مستويي الحكم يتنازل عن جزء من امتيازاتو
اجل ديمومة الدولة الفدرالية ككل ويحدد الدستور اسس توزيع ىذه الصالحيات 

 (1والثروات فتستقل الحكومة االتحادية ببعض الصالحيات .)

, منشورات برلمان اقليم  1والمتحول في النظام الفدرالي , ط(القاضي قاسم حسن العبودي, الثابت 1)
 88, ص2007كردستان , اربيل , 
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كم تستقل الواليات بصالحيات ايضاً مما يعني ان الدستور ىو دليل               
توزيع االختصاصات بين الحكومة االتحادية على اساس الثالثة االنظمة التي تم 

 (1)ذكرىا مسبقاً .

                                                                                                                                                   تقاسم او توزيع الثروات الغير طبيعية في الدول الفدرالية ثانياً/ 
مثال يعية كالضرائب  الدساتير الفدرالية في طرق توزيع الثروات غير الطبتختلف 

بين الحكومة االتحادية والحكومات االقليمية فمن تلك الدساتير ما نصت على 
صالحيات االقاليم في جباية االيرادات بشكل حصري وما تبقى من تلك السلطات 

تكون للحكومة الفدرالية كما ىو الحال في بلجيكيا واسبانيا ومنها على العكس 
وما  ن االختصاصات الحصرية للحكومة الفدراليةمن ذلك ما نصت على انها م

منها يعود لالقاليم كما في الواليات المتحدة االمريكية وسويسرا والنمسا تبقى 
المشتركة كما ىو الحال في  والمانيا ومنها مانصت على انها من االختصاصات 

             كندا والهند.                                                          
 وتنظم الضرائب بطرق مختلفة في الدول الفدرالية اىمها :

تجبي الدول المكونة لالتحاد جميع الضرائب وتخصص مبالغ محددة في ايراداتها  -1
 تغطية حاجات السلطة االتحادية 

تجبي الدول االتحادية جميع الضرائب وتقدم مبالغ محددة منها للوحدات  -2
 المكونة لالتحاد 

 ( 2لطة فرض الضريبة بين الضريبة بين الحكومة االتحادية والمكونة لها .)تقسم س -3

(جواد كاظم البكري, اسس توزيع الثروات في االنظمة الفدرالية منشور على الموقع 1)
http//alhewar.com   28/3/2017الموقع متاح في 

   18,ص 2004, المكتبة القانونية 1(القاضي نبيل عبد الرحمن , الدولة االتحادية ,ط2)
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 ادلبحث الثالث 

 تىزيع السلطات والثروات يف الدولة الفدرالية 

 العراق –دراسة حالة 
يمر العراق اليوم بما مرت بو دول اخرى على طريق تبني الفدرالية كنظام        

سياسي لتوزيع السلطات على مستويين اثنين اتحادي واقليمي ليبدأ النقاش 
المستديم حول االلية التي ستكون عليها الفدرالية في العراق وان تبني نظام  

العراق يدفع بأتجاه اسئلة كثيرة كالفدرالية في دولة كانت في ظل مركزية عتيدة ك
 البد من االجابة عليها اىمها .

  ىل يملك العراق قاعدة من العوامل التي تساعد في االنتقال من نظام مركزي
 الى اخر فدرالي ؟

  ىل ىناك تقبل شعبي وقناعة بممارسة حكومة العاصمة لنمط جديد من
 السلطات ؟

  تلبية احتياجات المتزايدة حيال ىل يملك العراق مؤسسات قضائية قادرة على
 تطبيق ىذا النظام ؟

سيتم التطرق واالجابة عن ىذه التساؤالت من خالل ىذا المبحث الذي سوف 
نقسمو الى مطلبين االول يتمثل بتوزيع السلطات في العراق ضمن الدستور العراقي 

 واما المطلب الثاني يتمثل بتوزيع الثروات بين السلطة 2005الجديد لعام 
 المركزية واالقاليم 

 مما يتيح لنا التوضيح اكثر حول ىذا النظام ومدى تطبيقو في العراق
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 ادلطلب االول

 الدائن 5002تىزيع السلطات يف العراق ضوي الدستىر اجلديد 
يكشف  2005عندما نطلع على المواد التي تناولها الدستور العراقي لعام      

لم يختلف من غيره من النماذج االتحادية وبكل دقة ان العراق كدولة اتحادية 
 والمتمثلة بوجود عاملين مهمين في تكوين الدولة االتحادية وىما :

الوحدة والمتمثلة برغبة عدد من المكونات االساسية للدولة االتحادية  -1
بالعيش معاً في ظل دولة واحدة تمنع سلطات حصرية للحكومة االتحادية 

 المصلحة على مستوى وطني . والتي غالباً ماتعكس
التنوع والستقالل الذاتي والمتمثل برغبة نفس المكونات بممارسة نوع من  -2

السلطات تعكس التنوع اللغوي او العرقي او الديني واالقليمي والتي غالباً 
                           (1ما تعبر عن المصلحة على مستوى اقليمي . )

لتي قام عليها توزيع السلطات في الدول ان مراجعة الطرق والصور ا
االتحادية بين لنا بأن االختالف فيما قائم على عوامل تاريخية واقتصادية 

وامنية وىذا ما نراه في دستور العراق اذ اثرت الظروف التاريخية 
واالقتصادية واالمنية على اجواء توزيع السلطات ولهذا يبدو الفرق واضحاً 

لالقاليم حة للحكومة االتحادية وعن تلك المنوحةنو بين تلك السلطات المم
او المحافظات غير المنتظمة في اقليم ونوعيتها ان االمر المهم الذي 

يجب ان ينظر اليو عند البحث في توزيع السلطة ىو ليس في توزيعها فقط 
 .وانما القناعة ايضاً بأن ىذه السلطة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين

 43,ص1991د وتس , االنظمة الفدرالية وزارة االمدادات والخدمات الكندية , (رونال1) 
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ان مراجعة الدستور العراقي يؤكد وجود ثالث سلطات رئيسية في الدولة        
العراقية و المتمثلة بالتشريعية المتكونة من مجلس النواب ومجلس االتحاد , 
والتنفيذية وتتكون من الحكومة وىيئة الرئاسة , والقضائية وتتكون من مجلس 

مة التمييز االتحادية والمحاكم القضاء االعلى والمحكمة االتحادية العليا ومحك
( ويعني 1االتحادية العليا والمحاكم االخرى على اختالف انواعها ودرجاتها .)

وجود ىذه السلطات في الدستور جنباً الى جنب ان ىناك ضرورة ملحة في بيان 
عالقة ىذه السلطات بعضها مع بعض االخر باالضافة الى كيفية توزيع ىذه 

االتحادي والمستوى االقليمي طبقاً للدستور العراقي  السلطات على المستوى
 ويمكن تفصيل توزيع السلطات في العراق على انواعها  2005الدائم لعام 

 اوال / السلطة التشريعية طبقا للدستور العراقي النافذ 

يعد الدستور العراقي الحالي من اخر الدساتير التي اخذت بالنظام الفدرالي        
كوسيلو لتوزيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي ما يخص السلطة 

التشريعية في العراق فقد تطرقت مواد الدستور اليو بشيء من التفصيل تتكون السلطة 
العراقي من مجلسين )مجلس النواب ( و)مجلس  االتحادية طبقا للدستورالتشريعية 

االتحاد( وقد تم تفصيل كيفية تشكيل مجلس النواب وطريقة انتخابو وصالحياتو 
(.  بينما ترك موضوع تشكيل مجلس االتحاد وصالحيتو 2وطريقة حلو تفصيال دقيقا .)

صا وكل ما يتعلق بو الى المجلس االول والذي سيسن قانونا خاص بو ويعد ىذا نق
 تشريعيا واضحا وىذا االمر يعيب الفدرالية العراقية .

  2005,من الدستور العراقي الدائم لعام 66,89, 48(المادة 1)

 2005,من الدستور العراقي الدائم لعام 65(المادة 2)
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والمهم في ىذا المجال ىو التعليق على السلطة التشريعية في العراق اذ بين       
بمجلس النواب ومجلس االتحاد وىنا مواد عدة كل مالو عالقة الدستور العراقي وفي 

تجدر المالحظة على االختصاصات السلطة التشريعية االتحادية انها ميزت بين 
المجلسين تميزا واضحا يدفع الى السؤال عن ماىية االختصاصات المحتملة لمجلس 
االتحاد السيما اذا عرفنا ان اقوى الصالحيات قد انيطت الى مجلس النواب مما يعني 

سيكون مجرد مجلس ضعيف وال يعبر عن مصالح المكونات االقليمية بصورة   االخر
( وبعد ان تم التطرق الى السلطة التشريعية االتحادية يتبادر الى االذىان 1كافية.)

السؤال التالي ىل ان الدستور العراقي سمح لالقاليم او المحافظات الغير المنتظمة في 
مراجعة الدستور العراقي يبين وبصورة ال بأس فيها  اقليم ممارس السلطة التشريعية ؟ ان

( 121ان االقاليم لها الحق الدستوري ممارسة السلطة التشريعية بل واعطت المادة )
سلطة االقليم الحق في تعديل تطبيق القانون االتحادي في حالة ( 2.)ف )ثانيا ( 

قليمي في المسائل احدىما اتحادي واالخر اوجود التناقض او التعارض بين قانونين 
التي التدخل في االختصاصات الحصرية السلطة االتحادية مما يعني ان سلطة االقاليم 

اقوى من السلطة االتحادية في مسائل معينة بالذات واال كيف يتصور ان يتم تعديل 
 (3تطبيق قانون اتحادي من قبل سلطة االقليمية من جانب اخر.)

 

  65مادة ال 2005(دستور العراق لعام 1)

 ف)ثانيا( 121المادة  2005(دستور العراق لعام 2)

 ف )رابعا( 122المادة  2005(دستور العراق لعام 3)
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 2005ثانيا/السلطة التنفيذية طبقا لدستور العراقي لعام 

سنركز على محورين رئيسين وىما السلطة التنفيذية واالتحادية والسلطة التنفيذية      
على المستوى االقليمي والمحلي للمحافظات المكونة لالتحاد في دولة العراق عد 
الدستور العراقي النافذ السلطة التنفيذية كأحدى السلطات االتحادية جنبا الى جنب 

ية تتكون السلطة التنفيذية االتحادية في دولة العراق من السلطتين التشريعية والقضائ
رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء اللذين اعتبرا قطبي السلطة التنفيذية بحيث افرد لكل 

(                                         1صالحيات نصت عليها الدستور .) واحد منهما
ئيس الجمهورية وقد ذكر الدستور بينما تطرقت مواد اخرى دستورية الى تعريف ر 

                                                 اختصاصات السلطات االتحادية وىي على نوعين.
اختصاصات حصرية بيد الحكومة االتحادية                                          

م االقالياختصاصات مشتركة بين الحكومة االتحادية والحكومات المتمثلة ب
والمحافظات وقد خول الدستور المحافظات بممارسة السلطات التي تمارسها 

( اما فيما يتعلق بالمستوى 2.)الحكومة االتحادية بشرط موافقة االثنين على ذلك 
الثاني من السلطة التنفيذية االقليمية والمحافظات فقد ورد الدستور ايضا نصوصا تتيح 

ات غير المنتظمة في اقليم حق ممارسة السلطة التنفيذية صراحة لالقاليم او والمحافظ
جنبا الى جنب السلطة التنفيذية االتحادية والسيما ما يتعلق باالختصاصات المشتركة 

(.3) 

 66المادة  2005(دستور العراق لعام 1)

 ف)اوال(138المادة 2005(دستور العراق لعام 2)

 114والمادة 80(دستور العراق الدائم المادة 3)
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 ثالثاً/ السلطة القضائية طبقاً للدستور العراقي النافذ

ة القضائية كأحدى السلطات المهم لم يغفل الدستور العراقي عن ذكر السلط        
مكوناتها  التي ركز عليها في عدة مواضيع فقد ذكرىا على انها سلطة اتحادية كما فصل 

 كما يلي :

 مجلس القضاء االعلى  -1
 المحكمة االتحادية العليا  -2
 محكمة التمييز االتحادية  -3
 جهز االدعاء العام  -4
 ىيئة االشراف القضائي  -5
                                                         المحاكم االتحادية  -6

وقد رسم الدستور العراقي منهجا واضحا في رسم عالقة السلطات القائمة من 
ت وفيما يخص السلطة القضائية باعتبارىا الضمان خالل نظام فصل السلطا

الحقيقي الية دولة تنشد االستقرار في عالقة المؤسسات والسلطات سواء كانت 
لة على مستوى االتحادي ام االقليمي فقد ذكر الدستور العراقي عدة امور لها ص

غير اوال/ استقاللية السلطة القضائية وعدم وجود سلطان عليها  بالقضاء اىمها 
القانون         ثانيا/ استقالل القضاء وعدم جواز التدخل في عملهم من اي سلطة 

ون خاص اخرى       ثالثا / مكونات السلطة القضائية التي ذكرت سلفا لها قان
كما ان الدستور لم يشر صراحة الى وجود مستويات قضائية غير لينظم عملها.  

 التي ذكرت حصرا في الدستور 

 89المادة  2005العراق لعام (دستور 1)
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 ادلطلب الثاًي 

 تىزيع الثروات يف العراق
يشغل موضوع توزيع الثروات الطبيعية والغير طبيعية في العراق حيزا كبيرا       

وذلك الن اعتماد العراق على النفط والغاز ما ومهما وخاصة الثروات الطبيعية 
ق ثاني اكبر احتياطي للنفط في % من وارداتو وكما نعرف يمتلك العرا90يقارب 

% من مجموع االحتياطي النفطي الكلي في  59العالم وتمتلك البصرة نحو 
% وتشكل  12العراق ويوجد في كال المحافظتين ميسان وذي قار معا نحو 

% 3% من االحتياطي ومحافظات اربيل وسليمانية ودىوك نحو12كركوك نحو 
( حقال 71ين ثقيل وخفيف ويوجد نحو )من االحتياطي ويتنوع النفط العراقي ب

( من 10( حقل غير مستعمل و)47( حقال وتبقى)24حاليا لم يستغل منها سوى )
( وبعد ان اتجو العراق من النظام 1( حقال تعتبر من الحقول العمالقة .)47بين )

الشمولي المنفرد بالسلطة والمستأثر بها الى النظام الفدرالي كان البد من تقاسم 
طات والثروات بين الحكومة الفدرالية وحكومات االقاليم والمحافظات وعلى السل

ف )ه( من  2004ىذا االساس تطرق قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية لعام 
( كما تناول دستور العراق لعام 2الى ان ىذه االقاليم والمحافظات .) 25المادة 
نفط والغاز ىو ملك للشعب ( ىذا االمر بنصو ان ال111في المادة ) 2005

 (3العراقي في كل االقاليم والمحافظات.)

(افين عمر احمد , تقاسم الموارد المالية في الدول الفدرالية ,رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى 1)
                                                                                           129-128, ص1990مجلس كلية االدارة والقتصاد ,جامعة الموصل , 

 25المادة  2004(قانون ادارة الدولة العراقية المرحلة االنتقالية لعام 2)

 111المادة  2005(دستور العراق لعام 3)
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( في الفقرة )اوال( الى ادارة ثروتي النفط والغاز 112كما وقد تطرقت المادة )    
ي الحقول المكتشفة والمستخرج منها النفط قبل نفاذ من الحقول )الحالية ( وى

م بالتعاون مع حكومات االقليم والمحافظات المنتجة .  2005الدستور عام 
الثروتين على سكان العراق بشكل منصف ونصت على توزيع واردات ىذه 

وتعويض االقاليم المتضررة التي حرمت منها في وقت النظام السابق كذلك المناطق 
واكدت على ترك االمور المذكورة لقانون يصدر لبعد  2003ضررت بعد عام التي ت

(نجد انو جعلت 112ذلك من اجل تنظيمها ومن قراءة ىذه الفقرة من المادة )
ادارة الحقول الحالية المنتجة فقط من اختصاصات الحكومة االتحادية بالتنسيق 

المستقبلية ولم  حكومات االقاليم والمحافظات ول تذكر شيء عن الحقوقمع 
ىا  وال المدة التي تطبق خاللها ىذا يحدد النص حصة االقاليم المتضررة العمار 

االنتشار وترك تنظيم االمر بقانون خاص كما تناولت الفقرة الثانيةمن ىذه المادة 
رسم السياسات االستراتيجية لتطوير ثروتي النفط والغاز بالتعاون بين الحكومة 

القاليم والمحافظات المنتجة من اجل تحقيق اعلى منفعة المركزية وحكومات ا
للشعب العراقي وتطرق الدستور الى االختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية 

وفي  114والحكومات االقليمية والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المادة 
عية وىي خضم ىذه المواد لم يتطرق الدستور الى جانب مهم من الثروات الطبي

 (2المعادن .)

 

 112المادة  2005(دستور العراق لعام 1)

(د.شورش حسن عمر, خصائص النظام الفدرالي في العراق, مركز كردستان للدراسات االستراتيجية , 2)
 280, ص2009السليمانية ,
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اما المياه فتعتبر ثروة طبيعية مهمة جدا ويعتبر نهري دجلة والفرات اىم موارد      
( الفقرة الثامنة 110المياه في العراق حيث ينبعان من تركيا وقد تطرقت المادة )

الى تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من  2005من دستور العراق لسنة 
( 1العراق وفقا لقوانين واالعراف الدولية .)الخارج وتوزيعها بشكل عادل داخل 
الى المواقع االثرية بأعتبارىا ثروة  2005وكذلك تطرق الدستور العراقي لعام 

وطنية تدار بالتعاون بين الحكومة المركزية وحكومات االقاليم والمحافظات عن 
توزيع ( ىذا ما يتعلق بال2طريق قانون يصدر فيما بعد استنادا الى ىذا الدستور .)

للثروة الطبيعية في العراق ..... وعندما نتكلم عن الثروة الغير طبيعية في العراق 
قد اولى اىمية كبرى للثروات الطبيعة   2005فأنا نجد ان الدستور العراقي لعام 

بصورة كبيرة جدا وقد تطرق كالنفط والغاز النو اقتصاد العراق يعتمد عليها 
الغير طبيعية بشكل عام ولم يتناول تفاصيل ىذه الدستور االتحادي الى الثروات 

العملية وترك تنظيمها الى القوانين الخاصة كقوانين الضرائب والدخل والعقار 
(  وىذا االمر الذي جعل من ان يكون حصة اقليم  3والرسوم الجمركية وغيرىا .)

%( اي ان ىناك توزيع لهذه الثروات ايضا 17كردستان من الضرائب حوالي )
 (4ن بقوانين خاصة .)ولك

 

 110المادة  2005(دستور العراق لعام 1)

 115المادة  2005( دستور العراق لعام 2)

 28المادة  2005( دستور العراق لعام 3)

, منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت , 1,ط( عصام نعمة اسماعيل , دساتير الدول العربية 4)
 373,ص2008
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 اخلامتة
خالصة القول وحسب ىذه الدراسة ان كل التجارب التكاملية التي تبنت         

النظام الفدرالي فأن وثيقة الدستور الفدرالي كانت دائما ىي العمود الفقري لكل 
ىذه التجارب والنجاح والفشل الي تجربة يمكن ان ينكشف من خالل ما تحتويو 

وخصوصا في مسالة توزيع وتقاسم ىذه الوثيقة فأذا تبين مسار العمل الحقيقي 
السلطة والثروات بين الحكومة االتحادية والحكومات االقليمية التابعة وكذلك 

القانون فأذا كانت ىكذا فنسبة النجاح سوف تكون عالية واما اذا  مسألة فوقية 
 كانت عكس ذلك فستكون نسبة النجاح اقل من المأمول .

رالي العراقي وقد بين نقاط مهمة في توزيع ولقد تم دراسة الدستور والنظام الفد
وتقاسم السلطة والثروات وقد رأينا انو بشكل عام بمثابة االنظمة الفدرالية العالمية 

 ولكن سر النجاح ىو مدى امكانية التطبيق للنظام الفدرالي .
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 الٌتائح
 بعد ان انتهينا من بحثنا المتواضع ىذا خلصنا الى بعض النتائج اىمها:       

الدستورية الناجحة و المنتشرة على –الفدرالية من اىم االنظمة الديمقراطية  -1
ببلدان مختلفة ومتنوعة الى درجة كبيرة وىي تقود الى حلول صعيد العالم 

عادلة لحاجات سياسية واجتماعية وتاريخية عاشها اي مجتمع ُحكم بنظام 
 الحكم المركزي منذ نشأتو مثل العراق .

تختلف الدول الفدرالية في دساتيرىا وطرق تشكيلها وعدد الوحدات  -2
جتماعية واالقتصادية والدولية المكونة لها بأختالف الظروف الثقافية واال

 والسياسية
 تتميز الدولة الفدرالية بثالثة مظاىر وىي الوحدة واالستقالل والمشاركة  -3
احدى خصائص الفدرالية ىي ان السلطة التشريعية الفدرالية تتكون من  -4

 مجلسين النواب والواليات 
ية من المهم توزيع السلطات بشكل دقيق وواضح بين الحكومات االتحاد -5

وحكومات االقاليم المنضوية تحتها اذ ان النصوص الغير واضحة تؤدي 
 التشابك واخالق المشاكل .

ان الدستور العراقي النافذ قد اعطى قانون االقليم االولوية في مجال  -6
 منو, 115االختصاصات المشتركة استنادا الى المادة 
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 ادلصادر
 اواًل/ القران الكريم 

 ثانياً/ الكتب

ابراىيم احمد الشرقاوي , االموال العامة وحمايتها مدنياً وجنائياً , د.  -1
 2010منشورات الجامعة ,االسكندرية , 

النظرية العامة  –اسماعيل مرزة , مبادئ القانون الدستوري والعلوم السياسية  -2
 2004, بيروت ,  1في الدساتير ,ط

اريان محمد , الدستور الفدرالي دراسة مقارنة , منشورات مركز كردستان  -3
  2009لدراسات االستراتيجية , السليمانية ,

احمد احمد الموافي , رؤية حول الفدرالية في العراق في ضوء الدستور  -4
 2008, دار النهضة العربية , مصر , القاىرة , 1الجديد , ط

في اعات في الدولة الفدرالية قرارات حيدر ادىم الطائي , طرق حل النز  -5
, مكتب صباح , العراق , بغداد, 1, ط 2005ضوء دستور العراق لعام 

 2012الكرادة , 
, مؤسسة 1د.محمد عمر مولود ,الفدرالية وامكانية تطبيقها في العراق , ط -6

  2003وكر باني لطباعة والنشر , اربيل, 
المركزية االدارية والسياسية , د.محمد الهماوندي , الحكم الذاتي والنظم ا -7

 1990, دار المستقبل العربي , القاىرة 1ط
د.محمود عاطف البنا , الوسيط في النظم السياسية , دار النشر للجامعات  -8

 2000, القاىرة , 
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, منشورات  1د.محمد فوزي ابو سعود , اقتصاديات الموارد البيئية , ط -9
  2009الجامعة ,عمان ,

 1العبودي , الثابت والمتحول في النظام الفدرالي , طالقاضي قاسم حسن  -10
 2007, منشورات البرلمان اقليم كردستان , اربيل , 

,المكتبة 1القاضي نبيل عبد الرحمن الحياوي الدولة االتحادية الفدرالية, ط -11
 2004القانونية , بغداد, 

د.شورش حسن عمر , خصائص النظام الفدرالي في العراق , مركز   -12
 2009لدراسات االستراتيجية , السليمانية ,كردستان 

, منشورات الحلبي 1عصام نعمة سماعيل , دساتير الدول العربية , ط -13
 2008الحقوقية , بيروت , 

, دار العلم 1عصام سليمان, الفدرالية والمجتمعات التعددية في لبنان , ط -14
 1991للمالين , بيروت, 

, مطبعة دار 1ياسية , طد.عبد الوىاب الكيالي واخرون, الموسوعة الس -15
 الهدى بيروت 

 1996, قطر 1د.يوسف محمد عبيدان , مبادئ العلوم السياسية ,ط -16
دادات والخدمات الكندية , ة االنلدوتس , االنظمة الفدرالية , وزار رونا -17

1991 
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 ثالثا/الرسائل واالطاريح والمجالت 

الفدرالية , رسالة افين عمر احمد ,تقاسم الموارد المالية في الدول  -1
ماجستير غير منشورة مقدمة الى مجلس كلية االدارة واالقتصاد جامعة 

 1990الموصل ,
وحيد علي عبد, تقاسم الثروات في الدول الفدرالية , رسالة ماجستير  -2

 2013مقدمة الى جامعة دىوك , 
د.محمد حمادة , التمييز بين النظام الفدرالي والنظام الالمركزية االدارية  -3

, مجلة القانون والسياسة , جامعة صالح 3واالقليمية , مجلة ياسا , عدد 
 الدين ,اربيل 

د.يونس ناظم زاوي وافين خالد , سمو الدستور الفدرالي , بحث مقبول  -4
 للنشر في مجلة كلية القانون جامعة ادىوك 

د.سلين اوكلير , الفدرالية مبادئها مرونتها وقصورىا , مجلة االتحادات  -5
 2005الية ,المجلد الخامس , عدد خاص , الفدر 

 رابعا/ المواقع االلكترونية
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محمد االدريسي , من اجل خلق وعي بمفهوم واسس االنظمة الفدرالية ,  -1
الموقع متاح في  6/5/2012مقالة منشورة في مجلة سعادى برقة , ليبيا 

7/3/2017 http//almagreba.bogspot 
, مقال منشور على مقع نسيم نجد في  خالد الشمري , النمسا التي رايت -2

 9/3/2017الموقع متاح في  5/3/2014
http//nasemnajd.com 

 
بشرى برتو , الفدرالية في الدستور البلجيكي , بحث منشور على موقع  -3

الموقع متاح في  22/5/2005في 1294الحوار المتمدن العدد 
9/3/2017 http/alhawer.org.com 

, روسيا االتحادية حقائق ووقائع , مقال منشور في وكالة  وكالة نوفستي -4
 10/3/2017الموقع متاح في  9/8/2007نوفستي 

http//novesty,com 
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