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مقدِّ مة املركز
تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات
االسرتاتيجية يف سياق منظومة معرفية يعكف املركز عىل تظهريها،
ٍ
مرتكزات
وتهدف إىل بحث وتأصيل ونقد مفاهيم شكَّلت ومل ّا تزل
أساسي ًة يف فضاء التفكري املعارص.
وسعيًا إىل تحقيق هذا الهدف وضعت الهيئة املرشفة خارط ًة
وتداول
ً
شامل ًة للعناية باملصطلحات واملفاهيم األكرث حضو ًرا
ريا يف العلوم اإلنسانية؛ وال سيام يف حقول الفلسفة ،وعلم
وتأث ً
االجتامع ،والفكر السيايس ،وفلسفة الدين ،واالقتصاد ،وتاريخ
الحضارات.
أما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها باآليت:
ً
أول :الوعي باملفاهيم وأهميّتها املركزية يف تشكيل وتنمية
املعارف والعلوم اإلنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها ،وبالتايل التعامل
معها كرضور ٍة للتواصل مع عامل األفكار ،والتع ُّرف عىل النظريات
واملناهج التي تتشكّل منها األنظمة الفكرية املختلفة.
ثان ًيا :إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي
غال ًبا ما تستعمل يف غري موضعها أو يجري تفسريها عىل خالف املراد
ريا من اإلشكاليات املعرفية ناتجة من اضطراب
منها .ال سيام وأ ّن كث ً
الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية.
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ثالثًا :بيان حقيقة ما يؤ ّديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام
الحضاري بني الرشق والغرب ،وما يرتتّب عىل هذا التوظيف من آثا ٍر
سلبي ٍة بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتع َّرض لها املجتمعات
وخصوصا يف الحقبة املعارصة.
العربية واإلسالمية،
ً

راب ًعا :رفد املعاهد الجامعية ومراكز األبحاث واملنتديات
ٍ
الفكرية بعملٍ
جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته
موسوعي
ٍ
فضل عن ِ
صالته
ً
االصطالحية ،ومجال استخداماته العلمية،
وارتباطه بالعلوم واملعارف األخرى.
وانطالقًا من البعد العلمي واملنهجي والتحكيمي لهذا
املرشوع ،فقد حرص املركز عىل أن يشارك يف إنجازه نخب ٌة من كبار
األكادمييني والباحثني واملفكّرين من العاملني العريب واإلسالمي.

***

تيضء هذه الدراسة عىل مصطلح الفيدرالية يف نشأته ومعانيه
ودالالته الفلسفية والفكرية ،كام تعرض إىل االستعامالت املختلفة
واملتباينة لهذا املفهوم تب ًعا للتجارب التاريخية العاملية ويف التجربة
خصوصا.
الغربية
ً
والله ويل التوفيق

مدخل
يشري مصطلح «الفيدرالية» إىل أحد أبرز املصطلحات التي
نقاش كبري يف األوساط السياسية والقانونية
ٌ
ال يزال يدور حولها
والفكريّة ،وعىل الرغم من النظريات والدراسات املتع ِّددة التي
صاغها وأوالها منظِّرون ومفكِّرون منذ أمد بعيد حوله ،إال أن هذا
املصطلح مل يتح ّول إىل مفهوم تا ّم القوام.
ويف الوقت نفسه ،فإ ّن تت ّبع املستجدات بشأن مصطلح
الفيدرالية يع ّد أم ًرا يف غاية األهميّة ،ذلك أن التعريفات النظرية يف
أغلب األحيان ال تتفق مع التطبيق العميل لها ،بسبب السياسات
جوانب إيجابي ٍة
التي تتجاذبها فتفقدها ما تتضمنه نظرياتها من
َ
ومناف َع ومزايا ملحوظ ٍة.
وألنّنا مل نجد وضوحاً يف املطالعات املعارصة حيال ظهورات
هذا املصطلح ،فقد ارتأينا أن نركز مسعانا يف هذه الدراسة عىل
استقراء ظاهرة الفيدرالية من خالل تاريخها ونشأتها وتط ِّورها ومن
ثم تقييمها .وجاء ذلك ضمن ستة فصول ،تبدأ يف فصلها األول
بتعريف مصطلح الفيدرالية وبيان مفهومها وااللتباسات التي الزالت
تكتنفها ،ثم تق ِّدم يف الفصل الثاين تتّب ًعا تاريخ ًيا لنشأتها وتط ّورها
عرب الزمن واإلشكاليات التي م ّرت بها ،وما هي امتداداتها وتجليّاتها
فضل عن بيان األسباب التي أ ّدت إىل ظهور مصطلح
ً
عرب التاريخ؟
الفيدرالية ،وماهية الظروف التي ع ِملَت عىل ظهوره واعتامده؟ ومن
ثم يف فصلٍ ثالث ،تقف الدراسة عىل املصطلحات والجوانب
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املتداخلة مع الفيدرالية ،وتوضح مضامينها والفروقات بينها وبني
مصطلح الفيدرالية .ويف الفصل الرابع نسلط الضوء عىل طرق
نشأة الدولة الفيدرالية وانتهائها ومستوياتها ومستويات الفيدرالية
وإيجابياتها وسلبياتها لدى التطبيق .أما الفصل الخامس ،تتط ّرق
الدراسة فيه إىل أبرز نظريات الفيدرالية ومنظريها واالنتقادات التي
تقييم
وجهت لتلك النظريات .ويف فصلٍ أخري ،تق ّدم الدراسة
ً
حلول ومعالجات مقرتحة
ً
للفيدرالية بإيجابياتها وسلبياتها ،ثم تقدم
حح مساراتها .ثم نقوم بعرض خالص ٍة ونتيج ٍة حول
من شأنها أن تص ّ
الفيدرالية وتطبيقاتها ،وتقديم التوصيات بشأنها.

 - 1أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إىل بيان مصطلح ومفهوم الفيدرالية ،كام تسعى
إىل إزالة الضبابية املعرفية الناتجة من عدم وضوح الرؤية واختالط
فضل عن التعريف بالنظريات الفيدرالية وتقديم وعرض
ً
املفاهيم،
رؤى أبرز مفكريها ومنظريها ،وال نكتفي بالرسد والوصف بل نتجه
إىل النقد والتحليل للمصطلح والنظريات املتعلقة بالفيدرالية.
ثم نقوم بدراسة مستويات الفيدرالية ،لنقف عىل مزاياها ومنافعها
ومساوئها والخيارات البديلة عنها.

 - 2أهم ّية الدراسة
تكمن أهميّة دراسة موضوع الفيدرالية من خالل مجموع ٍة من
النقاط نوجزها يف اآليت:
أ -يحتل هذا املوضوع أهميّ ًة كبري ًة يف عموم العامل نظرا ً

مدخل

الستمرار إحتدام الجدال والخالف حول مصطلح الفيدرالية بشكلٍ
خاص ومفهومها بشكلٍ عام.
ب -يحظى هذا املوضوع باهتاممٍ كب ٍ
ري يف مجاالت القانون
والسياسة والفكر ،فاملفكّرون الغربيون يهت ّمون إهتامماً كبريا ً بقض ّية
االفيدرالية ،ومراحل تط ّورها منذ العصور القدمية وحتى وقتنا
الحارض.
ج -كون العديد من دول العامل بدأت تتّجه نحو الفيدرالية
وتكوين دولة اتحادية سوا ًء باالنضامم أو التفكّك.
د -بالنظر للتح ّديات التي تواجه تطبيقاتها وال سيام يف توزيع
االختصاصات ضمن الدولة االتحادية بشكلٍ عا ٍّم ،والخالفات
والتداخالت بني الدولة االتحادية واألقاليم.
ٍ
دراسات
هــ  -حاجة املكتبات يف العراق واملنطقة العربية إىل
حول هذا املوضوع ،وال سيام يف مجال التعريف مبصطلح الفيدرالية
واملؤسسني.
ومفهومها ونظرياتها وروادها األوائل من املنظِّرين
ِّ

 - 3إشكالية الدراسة
لدى دراسة الفيدرالية ،تُطرح بشكلٍ مستم ٍّر عدة تساؤالت يف
مقدمتها :لِ َم تتحد الدول والواليات؟ وما هي العوامل أو الظروف
التي استلزمت تب ّني الفيدرالية من قبل الدول املستقلة؟ وكيف يتم
تنظيم االتحاد؟ وكيف يتم تقاسم السلطة بني مستويات الحكومة
املذكورة؟ وما هي أوجه النقد التي ميكن أن تق ّدم ملصطلح
الفيدرالية عا ّمة باعتبارها ات ّجاهاً قويًّا يف الفكر السيايس عرب تاريخه؟
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هل إ ّن الفيدرالية هي وسيلة إىل النهاية أو النهاية نفسها؟ ولِ َمذا
تنجح بعض االتحادات وتفشل غريها؟ إن اإلجابة عن هذه األسئلة
يف املايض ويف السنوات األخرية كان يدافع عنها أنصار النظريات
املؤسسية القانونية ،والنظرية
الفدرالية املختلفة ،ومنها النظرية
ّ
ريا النظرية العملية/
االجتامعية ،والنظرية السياسية/املساومة ،وأخ ً
التطورية.

 - 3محاور الدراسة
نتناول الفيدرالية يف مجموع ٍة من املحاور املنبثقة من األهداف
واإلشكال ّيات م ًعا ،وعىل الوجه اآليت:
أولً  -تعريفات الفيدرالية ومفهومها وتجليات املصطلح عرب
التاريخ.
ثانيًا -نشأة الفيدرالية وتط ِّورها التاريخي وأبرز روادها األوائل.
ثالثًا -التداخل بني مصطلح الفيدرالية ومصطلحات أخرى
مقاربة.
املؤسسني للمصطلح وأه ّم املنظّرين له.
راب ًعا-
ّ
خامسا  -مستويات الفيدرالية وتقييم فاعليتها (مزاياها ومساوئها).
ً
جهة إليها.
ً
سادسا  -نظريات دراسة الفيدرالية واالنتقادات املو َّ
ساب ًعا -مستويات ومنافع ومساوىء الفيدرالية.

مدخل

 - 4منهج الدراسة
تعتمد الدراسة عىل مجموع ٍة من املناهج ،فهي أولً تعتمد عىل
الوصفي ،بغية الكشف عن تاريخ فكرة الفيدرالية،
املنهج التاريخي
ّ
يل
ومراحل تط ّورها وأشهر مفكِّريها .وتقوم ثانيًا عىل املنهج التحلي ّ
الذي يهدف إىل تحليل مصطلح الفيدرالية ،وتحديد مفهومه
واملبادئ الرئيسة التي يقوم عليها وأنواع الفيدرالية .من املنهج
النقدي يف التحليل والنقد للنظريات واألفكار.
السامت واملالمح الخاصة بالفيدرالية وتحديد
ً
فضل عن تحديد ِّ
الجوانب الخفية وامللتبسة فيها من أجل تسليط الضوء عليها أثناء
الدراسة.
وهكذا ،فقد جرى اعتامد ال ُنهج التاريخية والتحليلية عىل مدار
هذه الدراسة مع مصادر رئيسية وثانوية كمنهج للبحث[[[.

 - 5فرضية الدراسة
وفقًا ملا ق ّدمناه يف إشكالية الدراسة ،فإ ّن فرضية هذه الدراسة
ترتكز عىل صيغ ٍة تفاضلي ٍة تفرتض أن دوالً كربى نجحت فيها
االتحادات الفيدرالية كالواليات املتحدة وكندا وأسرتاليا وغريها،
يف حني بقيت ٌ
دول أخرى ناشئة تعاين من ّ
تعث مسار الفيدرالية فيها.
كذلك تعتمد الفرضية عىل صيغ ٍة رشطي ٍة تلزم الدول االتحادية
[1]- Federalism as a political ideology and system of government: the
theoretical perspectives,
International Journal of Advanced Academic Research & Sciences,
Technology & Engineering, Vol. 3, Issue 9, (September 2017), p. 53.
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أالّ تضيّق حلقة املركزية مع أقاليمها ،ويف الوقت نفسه أال ترتك
ٍ
اختصاصات سياديّ ٍة تع ّد من اختصاصات الحكومة
لها الت ّدخل يف
رصا ،وهو ما ميكن تسميته «تجاوز االختصاص».
االتحادية ح ً
هذه الجوانب تح ّد من املشاكل والخالفات التي قد تحدث بني
االتحاد واإلقليم ،ومن ثم تتفادى تهديد الفشل الذي يواجه دميومة
الدولة الفيدرالية وقد يؤ ّدي إىل تفكّكها ،أو انفصال إقليمٍ أو والي ٍة
أو اكرث من تحت مظلة الدولة الفيدرالية.

 - 6أهم املصادر واملراجع والدراسات السابقة
اعتمدت الدراسة عىل عد ٍد كبريٍ من املراجع العلمية باللغات

العربية واالنكليزية والفرنسية ،ولعل من أهمها تلك التي تعود
إىل أبرز منظري الفيدرالية من املفكرين الغربيني ،ويف مقدمتهم،
( )William, H.Rikerيف كتابه (The Development of

 ،)American Federalismواملفكر واملنظر ()K.C.Wheare
يف كتابه ( ،)Federal governmentوكتابه اآلخر (Viewing

 )Federalism as Grand Designواملفكر ( )Daniel J. Elazarيف

كتابه،)Political Philosophers and the Federal Principle( :
وكتابه اآلخ (Federalism as Grand Design: Political

 ،)Philosophers and the Federal Principleواملفكر (Michel

 )Burgessيف كتابه (Comparative Federalism: Theory and
فضل عن كُتاب ومفكرين عرب من بينهم الدكتور عبد
ً
،)Practice

حدة والدولة االتحادية» ،وكتاب
الرحمن البزاز يف كتابه «الدولة املو ّ

مدخل

الدكتور عصام سليامن «الفيدرالية واملجتمعات التع ّددية ولبنان»،

وكتاب الدكتور نوري طالباين «حول مفهوم النظام الفدرايل»،
وغريهم من الكُتاب واملفكرين.

وهنالك العديد من الدراسات العاملية املهمة حول الفيدرالية،

من بينها ،كتاب:

1- (Davis, S. R.: The Federal Principle: A Journey

)Through Time in Quest of a Meaning Berkeley

فضل عن كتاب يتعلّق بالفيدرالية األمريكية:
ً
2- (Dye, T. R.: American Federalism: Competition

among Governments).

13

الفصل األول
تعريفات الفيدرالية ومفهومها
ّ
(تجليات المصطلح عبر التاريخ)

املبحث األول :يف تعريف مصطلح الفيدرالية
ً
أول -تعريف عام للمصطلح

الفيدرالية ( )Federalismهي« :نظا ُم حكمٍ تتحد فيه الواليات
وتتخىل عن بعض سلطاتها لسلط ٍة مركزي ٍة»[[[.

ٍ
تعريف مح ّد ٍد لها ،مع ذلك ،فإن
وعىل الرغم من صعوبة تص ّور
ٍ
كيانات ضمن
الفيدرالية «تتض ّمن دامئًا فكرة وجود صل ٍة دامئ ٍة بني
رب .إذ ُولدت الدولة الفيدرالية من تج ّمع كيانات لدول ٍة
مجموع ٍة أك َ
موجود ٍة مسبقًا وتختلف عن الدولة الوحدوية الالمركزية التي تق ِّرر
سياديًا ما هي االختصاصات املمنوحة للمناطق .لذلك تتطلب
الفيدرالية التن ّوع يف الوحد»[[[.

«شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه
ٌ
وهناك من يعرفها ،بأنّها:
ٍ
ووحدات حكومي ٍة أصغر
مقسم ًة دستورياً بني حكوم ٍة مركزي ٍة
(األقاليم ،الواليات) ،ويكون كال املستويني املذكورين من
الحكومة معتمدا ً أحدهام عىل اآلخر ويتقاسامن السيادة يف الدولة.
ميكن للفدرالية أن تتضمن شكل الحكومة أو الرتكيب الدستوري
املوجودين يف الدولة الفيدرالية»[[[.

[1]-Définition de «federalism» depuis le Dictionnaire Cambridge Academic
Content , Cambridge University Press 2019: https://dictionary.cambridge.
org/fr/dictionnaire/anglais/federalism
[2]-Fédéralisme, Dictionnaire historique de la Suisse, Berne, 092006/11/:
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F46249.php
[[[« -الفدرالية» ،املوسوعة العربية الحرة «املعرفة» ،متوفر عىل الرابط:
https://www.marefa.org/

الفصل األول :تعريفات الفيدرالية ومفهومها

والدولة الفيدرالية أو الدولة االتحادية أو الدولة املركزية ،هي
شكل من أشكال الدولة ،تنشأ من من اتحاد عد ٍد من الواليات أو
األقاليم أو الدول التي تتعايش م ًعا دون انفصال[[[.
إن مفهوم «الفدرالية» يف العلوم السياسية ،مثل العديد من
املفاهيم األخرى يف العلوم االجتامعية ،هو بدون تعريف مقبول
عامليًا .وباعتبارها أيديولوجية من جهة ،فإ ّن الفدرالية ال تؤ ّدي فقط
وظيفة رشح وتوجيه الناس حول الظاهرة الفيدرالية ،ولكنها متكّنهم
يتعي
من تقييمها وأخريا ً توجيه األعامل والربامج السياسية التي
ّ
القيام بها يف االتحاد الفيدرايل[[[.

ثان ًيا -تعريف املصطلح يف الفقهني العريب والغريب

يتصف مصطلح الفيدرالية بالغموض يف الدراسات الدستورية
والسياسية ،حيث أثري حوله الكثري من الجدل والخالف بني فقهاء
القانون ،األمر الذي يتطلب تحليل الفيدرالية مصطلحا ويف سبيل
تحديد املعنى املقصود منها وتعريف الدولة الفيدرالية[[[ ،سنحاول
ٍ
غموض يتعلق مبصطلح الفيدرالية.
أي
إزالة ّ

إ ّن هدفنا يف الواقع ،ليس التقّيد بالتعريفات املعلنة للفيدرالية،
أي تلك التي تنص عليها الدساتري وفقًا للغة القانون ،إذ إ ّن هناك

[[[ -رشيد عامر الزيدي ،إشكالية الفيدراليه يف الدستور العراقي ،مجلة املستقبل
العريب العدد ( ،320بريوت :مركز دراسات الوحده العربية ،) 2000 ،ص .111
[2]- Federalism as a political ideology and system of government: the
theoretical perspectives, op.cit, p. 53.
[[[ -عبد املنعم احمد أبو طبيخ« ،توزيع االختصاصات يف الدولة الفيدرالية  -دراسة
مقارنة» ،رسالة ماجستري مقدمة اىل مجلس كلية القانون و العلوم السياسة يف األكادميية
العربية املفتوحة يف الدامنرك ،وهي جزء من متطلبات نيل درجة املاجستري يف القانون
العام ،بإرشاف الدكتور مازن ليلو رايض ،2009 ،ص .11
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بطبيعة الحال ،العديد من تعريفات الفيدرالية ،مل يتفق عليها الفقهاء
ورجال القانون[[[ ،وكام سنبينه يف مواض َع عد ٍة من هذه الدراسة.

 - 1تعريف مصطلح الفيدرالية يف الفقه العريب

ٍ
كنمط
هناك من يُع ّرف الفيدرالية أو الشكل االتحادي للدولة
واملؤسسايت للدول ،تتحد مبوجبه
من أمناط التنظيم السيايس
ّ
ٍ
وحدات سياس ّي ٍة مستقل ٍة (إمارات ،واليات ،كانتونات…
مجموع ُة
إلخ) يف دول ٍة فيدرالي ٍة واحد ٍة ،وتتمتع فيه الوحدات السياسية
وبهياكل مؤسسات ّي ٍة مستقل ٍة عن
َ
باستقالل ّي ٍة واسع ٍة يف تدبري شؤونها
الحكومة الفيدرالية ،مع أن العالقة بني الطرفني تبقى محكوم ًة مببدأ
تقاسم السلطة والسيادة[[[.
عىل إثر دخول هذا املصطلح إىل املوسوعة السياسية ونقله
إىل الفقه العريب ،قام العديد من فقهاء القانون العام بالبحث
عن الكلمة املرادفة للمفردتني االنكليزيتني ()Federalism
و( ،)Federationوذلك للحفاظ عىل بقاء اللغة العربية خالصة
دون استعامل املصطلحات األجنبية .ولعل البعض َع َّد الفيدرالية
والكونفدرالية غريبتني عن لغتنا وال يتمكن من فهمهام إال الخاصة
ممن أتيح لهم دراسة القانون بلغ ٍة أجنبي ٍة ،لذا اقرتحوا أن يقوم
للعرب ـ وال سيام يف الفرتة التي كرث فيها الحديث عن الوحدة
العربية واالتحاد العريب -باستخدام تعابري عربية يسهل ترديدها
[1]- W. H. RIPER Pour une introduction à la question , «Six Books in Search
of a Subject, or Does Federalism Exist and Does it Matter?»,Comparative
Politics, vol. 2, octobre 1969, p p.135- 146.
[[[ -صادق عبدالحميد ماليك ،نشأة وتطور النظام الفيدرايل األمرييك :منوذج تقاسم
الصالحيات السياسية وتوازنها عرب مستويات وقضايا الحكم ،مجلة جيل الدراسات
السياسية والعالقات الدولية ،العدد  ،10ص.27
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ويستساغ فهمها ،وتدل دالل ًة واضح ًة عىل املراد منها[[[.
يُشري األستاذ عبد الرحمن البزاز ،وباالستناد إىل دائرة املعارف
للعلوم االجتامعية ( )Encyclopedia of the Social Scienceإىل
أ َّن مصطلح ( )Federationيتصف بالغموض وعدم الوضوح،
وهو يُستخدم غالباً يف أربعة معانٍ رئيس ٍة :وهي التحالف(  (�Alli
 ،)anceوالعصبة أو الجامعة ( ،)Leagueوالدول املتفقة أي االتحاد
ريا االتحاد مبعناه األدق (�Fed
االستقاليل( ( ،)Confederationوأخ ً
[[[
.)eration
يف حني يؤكِّد األستاذ عثامن خليل عثامن مثل كثري من الفقهاء
بالقول«:إن الدول األعضاء أو الدويالت تفقد كل سيادتها الخارجية
ـ كقاعد ٍة عا ّم ٍة ـ تلك السيادة التي تختص بها دولة االتحاد دون هذه
الدويالت ،وتكون هذه الدولة وحدها املعرتف بشخصيتها الدولية
لتتمتع بحق التمثيل السيايس وتترصف باسم االتحاد ،أما الدويالت
فتشبه ـ يف نظر الدول األخرى ـ املديريات يف الدولة البسيطة»[[[.
واضح يف ما يتعلّق بإعطاء
من خالل ما سبق ،يتضح لنا تباي ٌن
ٌ
أهم ّي ٍة للدول املكونة لالتحاد من خالل وصفها بـ (الدول) من قبل
البعض ووصفها بـ (الوحدات اإلدارية) من قبل البعض اآلخر ،ومع
ذلك يتفق أغلب الفقهاء يف منح دولة االتحاد أعىل مكانة وأهمية،
ومهام كانت مرتبة الدول الداخلة باالتحاد ،إالَّ أنها مع ذلك ت ُبقي
[[[ -محمد املجذوب ،محارضات يف القانون الدويل العام( ،بريوت :الدار الجامعية
للطباعة والنرش ،) 1983 ،ص .54
[[[ -عبد الرحمن البزاز ،الدولة املوحدة والدولة االتحادية ،ط( ،3بريوت :منشورات
دار القـلم ،)1966 ،ص .67
[[[ -عثامن خليل عثامن« ،الوحدة واالتحاد» ،بحث منشور يف مجلة املحاماة ،السنة
التاسعة والثالثني ،العدد التاسع ،مايو ،1959 ،ص .12
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هذه األهمية محصورة يف النطاق الداخيل من خالل الحصول
عىل بعض املزايا عىل حساب دولة االتحاد أو التقاسم املشرتك
للسلطات.
إال أننا مع احرتامنا لآلراء التي تنادي بإيجاد مصطلحات مرادفة
للمصطلحات االنكليزية ،وهذا يدل عىل االعتزاز باللغة العربية
ومحاولة عدم إدخال مصطلحات أجنبية دخيلة عليها دون تعريبها،
مع ذلك ،فهناك من يرى أن حقيقة األشياء ،وبالتايل دقة التعبري عنها،
تقتيض التمسك بالصفة الفيدرالية مضافة إىل كلمة «دولة» ليكون لدينا
مصطلح «الدولة الفيدرالية» .وال ّ
شك أ ّن كلمة (فيدرايل) هي كلم ٌة
معنى إصطالحياً
أجنبيةٌ ،إالَّ أنها متداول ٌة يف لغة العرب وقد أخذت
ً
معي ًنا ومحد ًدا ،األمر الذي يربر استخدامها توخياً للدقة العلمية[[[.

وع ّر َف الفقهاء العرب (الفيدرالية) مثل غريهم من فقهاء الغرب
بإعطاء معانٍ ع ّد ٍة وإن اختلفت بعض اليشء ،إال أنها تكاد تكون
متفق ًة من الناحية املوضوعية ،فعىل سبيل املثال ال الحرصُ ،ع ِّرفت
الفيدرالية مبعناها الواسع ،بأنها« :ظاهر ٌة تحرك الجامعات اإلنسانية
املتم ّيزة نحو التجمع ،بحرك ٍة تقدمي ٍة تفيض إىل التوفيق بني اتجاهني
متناقضني ،بني الحرص عىل ذاتيتها ( )Autonomieمن جهة وبني
جامعي يشملها من جه ٍة أخرى»[[[ .يف
الشعور باالنتامء إىل تنظيمٍ
ٍّ
حني ع ّرفها نعامن الخطيب بأنها« :دول ٌة ُمركّب ٌة تتكون من عدة دو ٍل
ٍ
دويالت اتحدت معاً ،وأنشأت دول ًة واحد ًة ت ُفنى فيها الشخصية
أو
[[[ -منذر الشاوي ،القانون الدستوري ،ج( ،1بغداد :منشورات مركز البحوث القانونية،
 ،)1981ص.251 - 250
[[[ -محمد طه بدوي ،أصول علوم السياسة( ،اإلسكندريـــة :املكتب املرصي
الحديث للطباعة والنرش ،)1965،ص .18
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الدولية لهذه الدويالت األعضاء»[[[ .وحيث إن مثل هذا التعريف
يستحق الوقوف عنده؛ ذلك أل ّن التسليم بحق الدويالت األعضاء
حول االتحاد
مبامرسة االختصاصات الخارجية هذا من شأنه أ ْن ي ّ
يل ،ويشكّل سابق ًة دولي ًة خطري ًة تؤث ِّر
من فيدرايل إىل اتحا ٍد كونفيدرا ٍّ
يف االتحاد بالسلب وتكون نهايته االنهيار عىل األغلب كام حدث
لالتحاد السوفيتي السابق ،ومن ثم ال ميكن أب ًدا أن متنح الدول
األعضاء يف االتحاد الفيدرايل الشخصية القانونية الدولية ،ذلك
ألنها مبجرد دخولها يف االتحاد تفقد هذه الشخصية الدولية وتصبح
ٍ
مجرد
هيئات إداريّ ٍة[[[.

 - 2تعريف مصطلح الفيدرالية يف الفقه الغريب
أما تعريف الفيدرالية يف الفقه الغريب ،فقد قام العديد من فقهاء
القانون الدستوري يف الغرب بتقديم عدة تعريفات واختلفوا يف ما
ولعل السبب يف
ّ
بينهم يف إضفاء التكييف املالئم لهذا املصطلح،
فضفاض وقلّام أعطى
ذلك يرجع إىل املصطلح ذاته من حيث إنّه
ٌ
ٍ
ٍ
مشكوك يف معناه يف آنٍ
واحد ،إذ يرى الربوفسور
حا غري
معنى واض ً
ً
أس آي سرتونج (« )S.I. Strongأ َّن النظام الفيدرايل يختلف يف
بلد إىل ٍ
كيانه من ٍ
بلد ومن عرص إىل عرص»[[[.
[[[ -نعامن احمد الخطيب ،الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري،ط(،1عامن،
دار الثقافة للنرش والتوزيع.55 ،)2006 ،
[[[ -سامر حميد سفر ،النظرية العامة لالتحاد الفيدرايل ،مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة
بابل ،متوفر عىل الرابط االلكرتوين:
_www.uobabylon.edu.iq/publications/humanities_edition19/humanities
ed19_29.doc
[[[ -مجدي رسحان أحمد رسحان« ،النظام الفيدراىل تطبيقًا عىل السودان ىف الفرتة
من  ،»2011-2005مجلة الرشيعة والقانون بجامعة افريقيا العاملية بالسودان ،السنة ،15
العدد  ،31شباط /فرباير  ،2018ص .136
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يف حين ي�رى الفقيه�ان جرينس�تني وبالس�باي(  (�Grens
 )tien&Palsbyأ َّن كلمـة ( )Federalismترجـع إىل الكلمة الالتينية
( )Foedusومعناهـا بحسـب قاموس (لويس الالتينـي) عصبة (�Le
 ،)gueeأو اتفـاق بين طرفين أو أكثر (( ،Treatyأو ميثـاق (�Com
 ،)pactأو تحالـف ( ،) Allianceأو عقـد ( ،)Contractأو عقـد
زواج ( ،)Marriage Contractوالكلمـة الالتينيـة ( ) Foedusمـن
ٍ
أصـلٍ
مشترك لكلمـة ( )Fidesأي الثقـة ،ولكلمة االرتبـاط ()Bind
االنكليزيـة ،ومـن الواضـح أَّ َّن أصـل ( ) Foedusنـوع مـن االتفاق
يعتمـد على الثقـة املتبادلـة بين األطـراف ،أو «تعهـد موثـوق به»
( ،)Trusting Promiseوبخصـوص السياسـات الدوليـة يكـون
املتفقـون هـم الحكومـات واالتفـاق بينهم هـو اتحاد فيـدرايل[[[.
أما امل ُنظر وليامز ريكر ( )William Riekerفقد ع ّرفها بأنّها:
تقسم فيه نشاطات الحكومة بني الحكومات
«التنظيم السيايس الذي ّ
اإلقليمية والحكومة املركزية ،بالطريقة التي يكون فيها أي نوع من
الحكومات ميلك بعض النشاطات التي تتخذ بشأنها القرارات
الحاسمة[[[.
ولعل أصل كلمة «فيدرايل» أو «فيدرالية» ميكن إرجاعها إىل
الكلامت الالتينية ( )foedusو( )fidesالتي لدى ترجمتها إىل
اإلنكليزية ،مبعناها «السابق» تعني اتفاقية أو معاهدة أو ميثاق أو
عهد ،بينام تعني األخرية «الثقة» .وقد درس العديد من الباحثني يف
ِ
وجهات نظ ٍر مختلف ٍة.
املايض ويف السنوات األخرية الفيدرالية من
[[[ -محمد الهاموندي ،الحكم الذايت والنظم الالمركزية اإلدارية والسياسية(،القاهرة:
دار املستقبل العريب للنرش والتوزيع ،) 1996 ،ص .161
[2]- William, H. Riker: “Federalism”, in: Greenstein, I. Fred/Polsby, W.
Nelson [Eds.], 1975), p. 93.
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مثلها مثل الدميقراطية واالشرتاكية ،فإن معناها يختلف من شخص
إىل آخر .وهكذا ،يبدو أن التعريف القاطع ملفهومها ،مثل معظم
املفاهيم يف العلوم االجتامعية ،مل يُحلل بعد وأصبح ينطوي
ٍ
مشكالت بسبب غياب املعنى التوافقي بني علامء السياسة،
عىل
فضالً عن النظرية العاملية التي تحدث عنها فقهاء كثريون مثل:
راي  ،)Ray) 2004وجامرب  ،)Gamber) 2005وأديجي )Adige
 ،)2009وتواسا ( ،)Twusaوأسانجو  ،Asango) 2013وأكارا
 ،)Agara) 2014وكايود  ،)Kayode) 2015وإيادا (،)Iyada
وبيلو ،)Bello) 2016وأبا  .)Abah) 2016وما يزيد من تعقيد
ٍ
تغيريات
هذه املشكلة «أن معنى الكلمة قد تم الخلط بينه وبني
املؤسسات التي تشري إليها .ومن هنا جاءت كلمة
دراماتيكي ٍة يف
ّ
أشارت أصالً إىل «مؤسسات» مع الرتكيز عىل الحكم الذايت
املحيل املتأيت من هيمن ٍة كبري ٍة يف تركيز القوة»[[[.
ومبع ًنى أكرث عموميةً ،فإ ّن (الفيدرالية) هي الرتتيب الذي يشرتك
فيه اثنان أو أكرث من املجتمعات التي تتمتع بالحكم الذايت يف
مساح ٍة سياسي ٍة مشرتك ٍة ،من أجل اإليجاز والحياد وغريهام[[[ .عىل
الرغم من ذلك ،تبقى هنالك حاجة للنظر يف مختلف تعاريف
[[[.
الفيدرالية التي تم طرحها من قبل العلامء املخرضمني
[1]- Craig Volden, “Origin, Operation, and Significance: The Federalism
of William H. Riker”, the Journal of Federalism, Volume 34, Issue 4, 1
January 2004, P.88.
[2]-Wayne Norman, Negotiating Nationalism: Nation-Building,
Federalism, and Succession in the Multinational State, (Oxford: Oxford
University Press, 2006) , p.77.
[3]- Federalism as a political ideology and system of government, the
theoretical perspectives, op.cit, p.11.
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يجادل دينيس دي روجمنت ( )Denis de Rougementبأن
الفيدرالية «هي يف جوهرها موقف ،يتألف من أربعة مبادئَ أساسي ٍة:
التنوع ،والرتابط ،واملسؤولية ،والكفاءة» [[[.ويشري بورغيس
وغاغنون ( ،) Burgess and Gagnonإىل أن الفيدرالية هي مسك ٌن
للتجمعات اإلنسانية التي يتم فيها توازن الوحدة والتنوع والحفاظ
عليهام ،أما بالنسبة إىل ستيفنسون ( ،)Stephensonفإ ّن الفيدرالية
تحمي األقليات .يف حني يقول الفوريست(« :)La Forestإ ّن
شكل من أشكال الرشاكة والصداقة .ويشري مارك تايل
ٌ
الفيدرالية هي
( ،)Mark Taltyالذي يساهم أيضً ا يف مناقشة هذا املوضوع ،إىل
ري عن املامرسات الدميقراطية ،التي تشجع
أ ّن الفيدرالية هي تعب ٌ
عىل الحكم الذايت داخل املناطق[[[.
أما وفقًا لروبنسون سيميون ( ،)Robinson Simeonفإ ّن
«الفيدرالية تدور حول التعايش بني الوالءات والهويات املتعددة
وحول السلطة املشرتكة واملقسمة»[[[ .وأخريا ً ،يشري كوفيل إىل «أن
الفيدرالية تدير الرصاع وتتعامل معه» .ويرى آخرون بأنها تؤدي إىل
نشوب رصاع ،كونها تُ كِّن من منو الهويات اإلقليمية وتعمل عىل
تفعيلها عىل حساب الهوية الوطنية العليا[[[.
’[1]-John O. Kalu and Dov Bing, Implication of Federalism in ‘Federal
Related Political Institutions: A Conceptual Analysis, Perspectives on
Federalism, Vol. 8, issue 3, 2016,p.48.
[2]- Peter Graefe & Rachel Laforest, Federalism and Governance , Canadian
papers, June 2013, p.11.
[3]-Ian Robinson and Richard Simeon, the dynamics of Canadian
federalism, in: Canadian Politics by Bickerton and Gagnon, (Toronto:
University of Toronto, 2004), p.9.
[4]- General definitions of federalism - Canadian Political : https://www.
cpsa-acsp.ca/papers-2005/Verrelli.pdf
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أمام هذه التعريفات املتعددة للفيدرالية ،فإن السؤال الذي يُطرح
هنا :هل هذه التعاريف تجسد الجوهر الحقيقي للفدرالية؟ الجواب
البسيط هو بالنفي .إذ سيكون من الواضح ألي تلميذ يف الفيدرالية
أن هذه التعريفات مفرطة يف التبسيط والغموض يف الشكل يف آنٍ
ٍ
واحد ،ليك تقدم أي فهم دقيق أو ملموس للمصطلح ،إما كنظري ٍة
أو أيديولوجي ٍة أو شكلٍ من أشكال الحكم .عىل هذا النحو ،هناك
حاجة إىل نظر ٍة أعمق عن الفيدرالية ،كمفهوم ذي قيمة[[[.

املبحث الثاين :مفهوم الفيدرالية
توضيح مفاهيمي
توجد خمسة مفاهيم رئيسة تجسد جوهر الفيدرالية ،إذ إ ّن توضيح
كل واحد منها سيوفر لنا خلفي ًة فكري ًة قوي ًة للفيدرالية باعتبارها
إيديولوجي ًة سياسي ًة ونظام حكم وفقاً للمنظورات النظرية[[[.
ً
أول -مفهوم عام للفيدرالية

يصعب حرص ما قد ينرش عن موضوع عام مثل الفيدرالية
والدولة االتحادية ،خاصة ونحن نعلم أن املوضوع تم التطرق
شكل من أشكال الدول يقابل يف ذلك شكل
ٌ
إليه من حيث إنّه
الدولة املوحدة أو البسيطة التي هي الشكل التقليدي للدولة،
ويف ذلك نجد عرشات الكتب يف مجال مبادئ العلوم السياسية
والنظم السياسية املقارنة والتنمية السياسية التي تشري إىل موضوع
[1]- Ibid.
[2]- Federalism as a political ideology and system of government: the
theoretical perspectives, op.cit,.3.
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شكل الدولة كموضو ٍع من املواضيع األساسية يف مجال العلوم
السياسية [[[.
شكل من أشكال
ٌ
وهناك من يُرجع طبيعة الفيدرالية إىل أنّها
الحكومة املص ّممة للحصول عىل أفضل ما ميكن أن يكون يف
مجالني هام :مزايا الدولة املوحدة ،وفوائد التنوع املتأصل يف
الشعوب واملناطق التي تشكل الدولة[[[.
ليس من املمكن إعطاء مفهوم ال لبس فيه للفيدرالية .هذا
املفهوم يعني من جهة التجمع يف منظم ٍة مستقل ٍة وكبري ٍة من الكيانات
السياسية التي تحفظ استقاللهم وميكن التأكيد عىل الحاجة إىل
االتحاد بني األطراف مثل ما هو عليه الحال يف (الواليات املتحدة،
وكندا ،وأسرتاليا) ،أو عىل تنوعها غري القابل لالختزال ،كام يف
(سويرسا ،النمسا ،أملانيا) .إال أ ّن الفيدرالية هي أيضا برنامج ذو قيم ٍة
يف العمل السيايس ،ومبدأ تنظيم يف املجتمعات .بهذا املعنى،
ينبغي إعادة تصميمها بشكلٍ
دوري وفقًا للحالة التاريخية[[[.
ٍّ

شكل من أشكال الدولة
ٌ
ميكننا القول ،أ ّن الفيدرالية هي
الناجحة التي تسمح للتنوع االجتامعي يف الدول بالتعبري عن
الخصوصيات الذاتية ملكوناته مع اإلبقاء عىل رابط الوحدة يف
ظل االتحاد الفيدرايل ،ال سيام يف عرص العوملة وإفرازاته الثقافية
ّ
والحضارية ،وهي أيضً ا واحدة من أهم الوسائل الدميقراطية
والحلول العادلة للمجتمعات املتعددة واملتنوعة ثقافياً ،ويوجد

[[[ -صادق عبد الحميد ماليك ،مصدر سابق ،ص .27
[2]- General definitions of federalism - Canadian Political, op.cit: https://
www.cpsa-acsp.ca/papers-2005/Verrelli.pdf
[3]- Rainer J. Schweizer, fédéralisme, Inst. Du fédéralisme, université de
Fribourg, 09/11/2006.
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يف الوقت الحارض نحو  24دولة تتبع الفيدرالية تضم مايزيد عن
 % 40من سكان العامل[[[.
ثانياً :مفهوم الفيدرالية يف الفقه العريب واإلسالمي

اختلف الفقهاء واألكادمييون العرب يف تفكيك مفهوم
الفيدرالية ،مثلام اختلف فيه فقهاء الغرب ،إذ يرى الدكتور سليامن
مركزي ،باعتباره أقوى
يل أو
ٌّ
الطاموي الفيدرالية بأنها إتحا ٌد فيدرا ٌّ
صور االتحادات يف نطاق الدولة املركبة ،ففيه يتخذ االتحاد صور ًة
دامئةً ،وتفقد الدول املنضمة إليه شخصيتها الخارجية ،وتخضع
كلّها لحكوم ٍة مركزيّ ٍة ،تستأثر بكافة االختصاصات الخارجية ،وبكثريٍ
ينص عليها الدستور االتحادي .مع ذلك
من الشؤون الداخلية التي ّ
فالدول األعضاء (أو الواليات أو األقاليم أو األقطار) تحتفظ بجانب
كبريٍ من االختصاصات الداخلية ،ال يف املجال اإلداري فحسب،
لكل منها
ولكن يف نطاق القضاء والترشيع ،ومن ثم فإنه يكون ٍّ
سلط ٌة ترشيعي ٌة محلي ٌة وسلط ٌة قضائي ٌة وسلط ٌة تنفيذي ٌة [[[ ،وهو ما
أكده األستاذ إسامعيل مرزه ،عندما وصف الفيدرالية بأنها (اتحا ٌد
ين
ٌّ
مركزي) يقوم بنا ًء عىل دستو ٍر تخضع مبوجبه عدة دول لنظامٍ قانو ٍّ
شاملٍ  ،تفقد هذه الدول شخصيتها الدولية لصالح دولة االتحاد التى
تختص اختصاصاً مانعاً ،مبامرسة السيادة الخارجية ،كام تشرتك
حكومتها مع الدول األعضاء يف كثري من االختصاصات يف ميدان
السيادة الداخلية[[[.
[[[ -رونالد .ل.واتس ،األنظمة لفيدرالية ،ترجمة غاىل برهومة مها بسطامى ومها تكال
(كندا  -أوتاوا :منتدى االتحادات الفيدرالية  ،)2006ص .2
[[[ -سليامن محمد الطاموي ،السلطات الثالث يف الدساتري العربية ويف الفكر
السيايس اإلسالمي دراسة مقارنة(،القاهرة:دار الفكر العريب،)1974،ص .132
[[[ -إسامعيل مرزة ،القانون الدستوري( ،بريوت :منشورات دار صادر ،سنة ،)1969
ص ص .183 –182
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غري أن هنالك من يرى بأنها اتحا ُد ع ّدة دو ٍل يف شكل دول ٍة واحد ٍة
هي الدولة الفيدرالية ،مبقتىض دستور اتحادي مع بقاء سلطات
الحكم موزعة بني الدول األعضاء يف الحدود التي تتكفل وثيقة
االتحاد ببيانها ،مع متتع كل من الدولة الفيدرالية والدول األعضاء
بالشخصية القانونية الدولية[[[.
ذهـب البعـض لي ّعبر عـن مفهـوم الفيدراليـة بشـكلٍ مختصر
فيصفهـا بــ (الدولـة االتحاديـة )[[[ ،ووصفهـا البعـض بــ (الدولـة
التعاهديـة ) [[[ ،وبــ (االتحـاد الدسـتوري ) ،وغريهـا الكثير مـن
التعابير املرادفـة.
دستوري) ،باعتبار
أما الشافعي محمد بشري يصفها بأنها (اتحا ٌد
ٌّ
أن مثل هذا االتحاد ينشأ بواسطة دستو ٍر ال مبعاهد ٍة دولي ٍة فتتحول
ٍ
ٍ
أشخاص
أشخاص دولي ٍة مستقل ٍة إىل
مبوجب هذا االتحاد الدول من
دستوري ٍة داخلي ٍة تخضع مبارشة للقانون الداخيل (الدستور) وكذلك
ٍ
ٍ
عالقات دستوري ٍة
عالقات دولي ٍة إىل
تتحول العالقات يف ما بينها من
ٍ
تقوم عىل
أسس اتحادي ٍة [[[.
ميكن أن نخلص ،إىل أ ّن االختالفات يف مفهوم الفيدرالية
يختلف من ٍ
بلد آلخر وبني املفكرين أنفسهم ،وبحسب طبيعة النظام
[[[ -محمد فتوح محمد عثامن ،رئيس الدولة يف النظام الفيدرايل( ،القاهرة :الهيئة
املرصية العامة للكتاب ،)1977 ،ص .13
[[[ -السيد صربي ،النظم الدستورية يف البالد العربية ،القسم الثالث( ،القاهرة :جامعة
الدول العربية -معهد الدراسات العربية والعاملية ،)1964 ،ص.7

[[[ -عىل صادق ابو هيف ،القانون الدويل العام( ،االسكندرية :منشأة املعارف للنرش
والتوزيع ،)1995 ،ص .111
[[[ -الشافعي محمد بشري ،القانون الدويل العام يف السلم والحرب( ،اإلسكندرية:
منشأة املعارف للنرش والتوزيع ،)1971 ،ص.118
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الفيدرايل املقصود ،إذ إ ّن تن ّوع األنظمة يفيض إىل تن ّوع املفاهيم
التي تصفها وتح ّدد معايريها ومرتكزاتها.

رغم املسلامت البينة للعامل أجمع ،ال يزال العديد من املثقفني
بكل أطيافهم يختلفون حول
العرب ومنظري اإلسالم السيايس ّ
مفاهيم (القومية ،والوطنية ،والشمولية ،والالمركزية ،والفيدرالية)
بشكلٍ واسع ،ويدمجون بني املبادئ اإلسالمية املتط ِّرفة واملفاهيم
القومية .واألغرب من ذلك أن العديد منهم ال يستطيعون فصل
العمق القومي عن النزعة الدينية ،وعليه يدخلون يف تيه املفاهيم
واالستنتاجات الخاطئة والتي تُبقي ضبابية يف أذهانهم ،كرؤيتهم
لتسيري الدول بعد سقوط األنظمة ،ومثلها النظرة إىل النظام
الفيدرايل عىل أنها نزع ٌة سياسي ٌة قومي ٌة أو طائفي ٌة لتقسيم الوطن،
ففي صدر اإلسالم ،كان الخلفاء يجتهدون إىل درج ٍة معين ٍة لكسب
مبايعة اإلمارات شبه املستقلة ،وقد تن ّوعت الدعوات واالجتهادات
بني الخلفاء ،إذ إ ّن قالئل هم الذين حاولوا فرض السيطرة املركزية
الكاملة عىل النظام الالمركزي .وكثريا ً ما أ ّدت نزعتهم تلك إىل
ٍ
إلمارات بعيد ٍة عن املركز .فمنذ عهد
تفسخ الدولة وانفصا ٍل شبه تا ٍّم
ّ
الشورى للخلفاء الراشدين إىل النظام اإلقطاعي الورايث يف العرص
األموي ،وصوالً إىل العهد العبايس ،كانت اإلستقاللية شبه التامة
للعديد من اإلمارات واضحة جدا ً يف العديد من املجاالت ،حيث
إنّها كثريا ً ما كانت تابع ًة لإلمرباطورية روحياً باألتاوات أو تغليب
املفاهيم املذهبية .وعىل الرغم من ذلك فقد كانت أمرباطورية مع
خالف ٍة ديني ٍة راسخة ،ذات أقاليم شبه كونفيدرالية يف أقاليم كثرية،
ٍ
إمارات فيدرال ّي َة املفاهيم،
لكن يف الغالب وبشكلٍ عا ٍّم كانت
أي ما معناه ليس هناك اختالف يف مبادئ وبنية الدولة اإلسالمية
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ولعل
ّ
وفيدرالية األقاليم الذي تطالب به اآلن الكثري من الشعوب.
الذين يشككون حارضا ً يف مثل هذا النظام الالمركزي السيايس
من خلفيات التخمني والحدس أو عىل بني ٍة فكري ٍة ذات ثقاف ٍة
ملغي ٍة لآلخر ،يخالف املنطق اإلسالمي يف تكوين الوطن األوسع
ٍ
واحد ،كام ويتعارض مع املفاهيم
شعب
الذي يشارك فيه أكرث من
ٍ
[[[
الحضارية اإلنسانية العرصية .
ثالثاً -مفهوم الفيدرالية يف الفقه الغريب
مصطلـح ذو أصـلٍ
التينـي ،وأ ّن اللغـة
مبـا أ ّن الفيدرال ّيـة هـي
ٌ
ٍّ
ودالالتهـا تقـدم وصفًا عا ًما مبسـطًا لهـذا املفهـوم أو املصطلح،
ٍ
إضافـات قانون ّيـ ٍة واجتامع ّي ٍة
لـذا فإ َّن هـذا املصطلح بحاجـ ٍة إىل
حـا وتعريفـه تعريفًـا علم ًيـا .إذ يعتقـد
وسياسـ ّي ٍة لتحديـده إصطال ً
مصطلـح
الكثير مـن الباحثين أ ّن مصطلـح «الفيدراليـة» هـو
ٌ
أساسـا إىل غيـاب االتفـاق على
فضفـاض ،ولعـل ذلـك يرجـع
ٌ
ً
الداللـة االصطالحيـة والصعوبـة يف وضـع تحديـد وتعريـف
ح» [[[.
ملفاهيمـه بشـكلٍ واضـ ٍ
نحاول ههنا ،تجاوز العديد من الصعوبات التقليدية يف تحليل
مفهوم الفيدرالية من خالل تب ّني التمييز املفاهيمي بني الفيدرالية
( )federalismو( )federationوالذي تم تناوله يف املذهب
األنجلو ـ أمرييك من خالل «بيرتسون كينغ» عام  ،1982الذي شكّل
[[[ -محمود عباس« ،الفيدرالية يف مفاهيم اإلسالم السيايس» ،صحيفة ايالف االلكرتنية،
 8ك /1ديسمرب  ،2011متوفر عىل الرابط االلكرتوين:
https://elaph.com/Web/opinion/2011701170/12/.html

[[[ -أحمد إبراهيم عيل الوريت« ،النظام الفيدرايل بني النظرية والتطبيق» ،رسالة ماجستري،
مقدمة إىل الجامعة العاملية اإلسالمية باململكة املتحدة  -لندن ،2006 ،ص .18
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كتابه ( )Federalism and Federationمقارب ًة جديد ًة ومختلف ًة لهذا
املوضوع[[[.
لقد مكّن كتابه األكادمييني من عدم الوقوع يف فخ الحوار
العقيم ،وق ّدم تعريفاً مهامً وجديدا ً عندما فشلت التعاريف يف تقديم
ٍ
ح ملفهوم الفيدرالية ،ومل تؤدي إىل تقديم
تعريف مح ّد ٍد وواض ٍ
[[[
تحليلٍ دقيقٍ أو تجد لها مكانًا يف معاجم املصطلحات .
ومن الواضح أن التعريف الدمياغوجي يف الخمسني سنة
ريا من دون فائدة ،وتتجنب املقاربة املفاهيمية
املاضية قد ساد كث ً
لدى «بيرتسون كينغ» التعاريف املفرغة والرتيبة ،وتعيد تحديد
التعريف من جديد من خالل الرتكيز القوي عىل التحليل املفاهيمي
الدقيق الذي يتطلب الدقة يف استخدام املصطلح ،مع أ ّن تقديم
ٍ
كرشط ال غنى عنه من أجل دراس ٍة
املفهوم الشامل للفيدرالية يظهر
معمق ٍة لها[[[.
وهناك من يرى يف الفيدرالية أنّها« :أدا ٌة من خاللها يتم تنظيم
رضوري للحرية ،يف وضع
الدميقراطية ،دون التخيل عن أي يش ٍء
ٍّ
[[[
يسمح لها مبقاومة الرشوط حتى مع االستبداد املنظم» .
لذا نجد أ ّن «الكسندر هاملتون» (،)Alexander Hamilton
يرى أن مفهوم الفيدرالية يُخترص يف كونه« :اجتامع جامعات أو
اتحاد دولتني أو أكرث يف دول ٍة واحد ٍة ،وأن مدى السلطان الذي
[[[ -صالح نيوف« ،أن تكون فيدراليا نحو فهم بنية النظام الفيدرايل» ،املركز الكردي
للدراساتhttp://www.nlka.net/news/details/144 :2014-11-20 ،
[2]- M. Burgess, p.15.
[[[ -صالح نيوف ،مصدر سابق.
[4]- Concepts of Federalism, Cliffs Notes study guides, op.cit.
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ترتكه الدولة املتحدة لحكومتها املركزية ،وتحديد أغراض
ٌ
مرتوك لحني ترصف القامئني عىل األمر
تلك الحكومة ،إنّ ا هو
(املنشئني لإلتحاد) ،ولهم أن يُع ّدلوا هذه السلطات واألغراض كلام
اقتضت ذلك مصلحة باقية ،ويظل االتحاد جمعية دو ٍل طاملا ظلت
حكومتها املركزية بعيدة عن أن متس التنظيامت املحلية املختلفة
لألعضاء الذين يكونوها ألنها تستمد وجودها من الدستور القائم
لتحقيق األغراض املحلية للواليات األعضاء ،وإن كانت خاضعة
متام الخضوع لسلطة االتحاد العام»[[[.
كام يجدها الفقيه «بروس أوبنهيمر» ()Bruce Oppenheimer
بأنها« :اتحا ٌد دائ ٌم لدو ٍل مختلف ٍة ذات سيادة متتلك أجهزتها الخاصة
ولديها سلطات ال عىل مستوى الدول األعضاء فيها فقط بل أيضً ا
عىل نطاق مواطنيها»[[[ .يف حني ينظر إليها «كاري دى مالربغ»
( ،)Carre De Malbergبأنها« :تبدو من ناحي ٍة كأنّها دول ٌة موحدةٌ،
بينام تبدو من ناحية ٍأخرى كتجمع دو ٍل متحد ٍة أضعف منها بالتأكيد،
ولكنها تشارك فعل ًيا يف إيجاد قوتها وتسهم بإرادتها الخاصة يف
تكوين إرادتها(،أي إرادة الدولة الفيدرالية) [[[.
ولعل وجود هاتني امليزتني املتعارضتني يف الدولة الفيدرالية
[[[ -الكسندر هاملتون وآخرون ،الدولة االتحادية أسسها ودستورها ،ترجمة جامل
محمد احمد( ،بريوت :مكتبة الحياة ،)1959 ،ص .106
[2]- Bruce Oppenheimer, Muir, Jr., Legislature: California’s School for
Politics , in: PUBLIUS
The Journal of Federalism , Volume 15, Number 4 , 1 January 1985, Pages
؛ 135–136
ويُنظر أيضً ا :شورش حسن عمر ،خصائص النظام الفدرايل يف العراق :دراسة تحليلية
مقارنة( ،أربيل :مركز كردستان للدراسات االسرتاتيجية) ،2009 ،ص .34
[[[ -عصام سليامن ،،الفيدرالية واملجتمعات التعددية ولبنان ،ط( ،1بريوت :منشورات
دار العلم للماليني ،)1991 ،ص .39
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حا ودقيقًا .ولدى
يجعل من الصعب تحديد مفهومها تحدي ًدا واض ً
ٍ
تفكيك أعمق ملفهومها ،هناك من يُنظّر إليها عىل أنّها:
التوجه نحو
ٍ
ولكل منها نظامها
ٍّ
كيانات دستوري ًة متعددةً،
«دول ٌة واحد ٌة تتضمن
القانوين الخاص ،واستقاللها الذايت ،وتخضع يف مجموعها
للدستور الفيدرايل باعتباره امل ِ
ُنشئ لها وامل ُنظم لثباتها القانوين
وسيايس
دستوري
والسيايس ،وهي بذلك عبارة عن نظام
مركب»[[[.
ٍ
ٍّ
ٍّ

ومن وجهة نظرنا ،فإ ّن املقاربة األوضح ملفهوم الفيدرالية
شكل من أشكال الدولة الناجحة التي تسمح
ٌ
تشري إىل «أنها
للتن ّوع االجتامعي يف الدول بـالتعبري عـن الخصوصـيات الذائبـة
ملكوناتهـا مـع اإلبقـاء علـى رابطـة الوحـدة فـي ظـل االتحـاد
الفيـدرايل ،ال سـيام فـي نتاجاته الثقافية والحضارية يف عرص
العوملة ،وهي واحد ٌة مــن أهـم الوسائل الدميقراطية والحلول
العادلة للمجتمعــات املتع ّددة واملتنوعــة ثقافياً» [[[.

إ ّن ما يُعـرف بالنظام االتحادي ضمن (مفهـوم الفيدراليـة) يقصد
به لغةً ،االتحاد ،أو النظام التعاهدي الذي يقوم عىل التحالف ،وقد
يُراد به الحكم الذايت ،أو الجامعة ،وذلك نقالً وتعريباً عن اللغات
األوربية واإلنكليزية مثل مفردات( (�Federal / Federalism / Fed
 ،)eration / Federalist / Confederationnكذلك مفردات (�Alli
 ،)ance / League / Self Government / Autonomicوالتــي تـرد
ٍ
خاص بالواليات أو الدويالت أو الــدول املشمولة
لغوي
كوصف
ٍّ
ٍّ

[[[ -عمر الحرضمي ،جدلية الفيدرال ّية والكونفدرال ّية ،صحيفة الرأي.2018/9/16 ،
[[[ -الخيارات الفدراليّة وغريها من الوسائل للتّوفيق بني املجموعات املتن ّوعة ،بحث
ُمقدم من طاقم عمل منتدى االتّحادات الفدراليّة ،أوتاوا ،كندا:
http://www.forumfed.org/pubs/FederalOptionsandOtherMeansofAccom
modatingDiversity-Arabic-Arabe.pdf
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ظل حكوم ٍة ت ُعرف بالحكومة املركزية أو
باتجا ٍه يجمعها يف ّ
الفيدرالية والتي تخضـع لقـانونٍ
اتحـادي يـنظم شـؤون إدارتها[[[.
ٍّ

مبسـطاً لهـذا املفهـوم
إن دالالت اللغـة تقـ ِّدم وصـفاً عامـاً ّ
ٍ
إضـافات قانونيّ ٍة واجتامعي ٍة
أو املصـطلح والـذي يحتـاج إىل
وسياسي ٍة لتحديده اصطالحاً وتعريفـه تعريفـًا علميـًا ،إذ يعتقـد
الكثيـر مـن البـاحثني أن مصطلح (الفيدرالية)
فضفاض [[[ ،ورمبا
ٌ
يرجع هذا أساساً إىل غياب االتفاق عىل الداللة االصطالحية
وصعوبة وضـع تحديـد وتعـريف ملفهومه بشكلٍ واضح،
ورمبا لهذه األسباب ولغريها جرت ترجمتـه إىل اللغـة العربيـة،
علـى سـبيل املثـال مركزيـًا ،أو الدولـة التعاهديـة ،أو االتحـاد
الدسـتوري ،بطرقٍ مختلف ٍة ومتع ّدد ٍة مثل (الدولة املتحدة اتحا ًدا)
ونحوها من املسميات[[[.
وهنـاك مـن ذهـب إىل أن «الدولـة االتحاديـة هـي مجموعـات
مـن الـدويالت أو الواليـات تخضـع فـي بعض األمور لسلط ٍة
موحد ٍة وتستقل ببعض األمور فتخضع بشأنها لسلطاتها الخاصة»[[[.

ولعل الفيدرالية التعاونية تحظى بنظر ٍة معترب ٍة كفقر ٍة مرن ٍة يف
ّ
القانون فهي تسمح بتدفق السلطة من خالل الحكومة الفيدرالية،

[[[ -حارث سليامن الفاروقي ،املعجم القانوين ،ج( ،1بريوت :مطابع تيپو پرس،
 ،)1991ص .122
[[[ -أمجد نجم عيدان وحسام شكر أمني« ،إشكالية التجربة الفيدرالية يف العراق»،
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية ،جامعة كركوك ،ج ،2ص.221-220
[[[ -عبدالله أبو الغيث« ،هل هناك فرق بني الدولة االتحادية والدولة الفيدرالية؟ «،
صحيفة مين برس 20 ،أبريل .2013
[[[ -إسامعيل علوان التميمي« ،التعريف بالنظام الفيدرايل» ، 15 / 7 / 2016،متوفر عىل
الرابط االلكرتوينhttp://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=524270&r=0 :
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منوذج أكرث دق ًة لكيفية عمل النظام الفيدرايل عرب تاريخ
وهو
ٌ
[[[
الواليات املتحدة .
يالحـظ ممـا سـبق ،وضمن نطاق مفهوم الفيدرالية ،أنه يوجد
فقهـي يعطـي للـدول األعضـاء أهميـّ ًة كبيـر ًة فـي حيـاة
اتجـا ٌه
ٌّ
الدولــة الفيدراليـة وال ينكــر فاعليتهــا ،فـي حــني أن اتجــاهاً
آخـر يقلّــل مــن شــأن الـدول األعضــاء ،ومــن هــؤالء الدكتور
«سموحي فـوق العـادة» الـذي يرى مفهوم الدولـة الفيدراليـة بأنه:
«عبـارة عـن نظـامٍ تتنـازل مبوجبـه الـدول األعضــاء عـن سـيادتها
مركـزي يتـوىل تسـيري جميـع
و جميـع سـلطاتها إىل جهـا ٍز
ٍّ
الشـؤون الرئيســية (كالسياسة الخارجية والدفاع الوطني واالقتصاد
والتجارة والصناعة ،إلخ) ،وتحـتفظ بـبعض االختصاصـات
املحلية الرصفة»[[[.
كمـا يُعـ ّرفها األسـتاذ الـدكتور محمـد الهامونــدي بأنهـا:
ٍ
لكـل منهـا
ٍّ
كيانـات دسـتوري ًة متعـددةً،
« ....دولـة واحدة ،تتض ّمن
نظامهـا القانوين الخـاص واسـتقاللها الـذايت ،وتخضـع فـي
مجموعهـا للدستور الفيدرايل ،باعتباره امل ِ
ُنشـئ لهـا وامل ُـنظّم
لبنائهـا القـانوين والسياسـي ،وهـي بـذلك عبـارة عـن نظـامٍ
وسيايس
دستوري
مركب»[[[ ،يف حني يراها الـدكتور محمـد عمـر
ٍ
ٍّ
ٍّ
مركـب تخضـع
داخلـي
دسـتوري
سياسـي
مولـود بأنهـا« :تنظـي ٌم
ٌّ
ٌ
ٌّ
ٌّ
مبوجبـه عـدة دول أعضـاء أو واليـات إىل حكومـ ٍة اتحاديـ ٍة
[1]- Concepts of Federalism, CliffsNotes study guides, op.cit.
[[[ -أزهار هاشم محمد ،تنظيم العالقة بني السلطة املركزية وسلطات األقاليم يف النظام
الفيدرايل( ،القاهرة :املركز القومي لالصدارات القانونية ،)2014 ،ص .21
[[[ -محمد هاموندي ،الفدرالية والحكم الذايت والالمركزية االدارية االقليمية ،ط،2
(أربيل :مؤسسة موكرياين للطباعة والنرش ،) 2001 ،ص .182
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أعلـى منهـا ،وينطـوي هـذا التنظـيم علـى وجهـني أحدهام
خارجي حيث يظهر االتحـاد كدولـ ٍة واحـد ٍة فـي ميـدان السـيادة
الخارجيـة ووجـه يتسـم بتعـ ّدد الكيانـات الدستورية التي تشارك
حكومة االتحاد يف مامرسة السيادة الداخلية»[[[.
ولعل هنـاك مجموعــة مـن العـوامل هـي التـي حملـت
ّ
البـاحثني علـى القـول بـأن هـذا النظـام االتحـادي الفيدرايل
غامض ،ومشكوك فيه من الناحية االصطالحية لعدة أسباب ،من
أبرزها:
 - 1إ ّن هذا النظام قد يختلف يف كيانه وهيكله من
بلد إىل ٍ
ٍ
بلد ومن عرص إىل آخـر ،فمـا كـان قامئـاً،
ومعموالً به يف النظم اإلمرباطورية أو الدولة الرومانية
يختلف عنه يف الدولة اإلسالمية ،وما طُبــق ومـُـورس
فــي الــدول اإلســالمية األولــى يختلــف عن نظريه
فــي عهــود الدولــة األمويــة والعباسية والعثامنية،
ّ
شـك يختلـف فـي كيانـه وهيكلـه فـي
وهـو بـال
الواليـات املتحـدة األمريك ّيـة عـن االتحـاد السوفيايت
السابق (سابقًا) ،وعن كل من االتحاد السوفيايت والهند
وكندا ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
 - 2إ ّن هذا النظام االتحادي (الفيدرايل) يتباين فــي
نظامه القانوين ،وطبيعة نظام املشاركة يف السلطة فيه،
وحدودها ،من دولة إىل أخرى ،حسب نظامها القانوين
الخاص بها.
[[[ -محمد عمر مولود ،مصدر سابق ،ص.233
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 - 3كام أنـه يتـأث ّر باملفـاهيم والنظريـات السياسـية
واالجتامعيـة السـائدة فـي تشـكيل نظـام السـلطة
اإلدارية ،وما تتبناه يف نظامها فام ميكن تصوره
ومامرسته يف دول ٍة ماركسي ٍة أو شيوعي ٍة البد وأن
يختلف عـن نظـام دولـ ٍة تتبنـى النظـام الـدميقراطي أو
الرأسـاميل أو االشـرتايك ،وهـو أيضـاً يختلـف فـي
إسالمي ،أو نظام يقوم عىل اإلقطاع
سيايس
ّ
ظـل نظـامٍ
ٍّ
ٍّ
[[[
أو االستبداد أو نظام غري مق ّي ٍد بالدستور .

وهنا ال ب ّد من بيان فحوى مفهوم مصطلح الفيدرالية ،وذلك
من خالل مصطلحني متداولني بكرثة ،هام «الفدرلة واالتحاد
الفيدرايل» .واملصطلحان مختلفان يف املعنى حيث تنرصف
الفدرلة إىل ( )federationالجانب الفلسفي واإليديولوجي ويراد
بها املبدأ الفيدرايل ،بينام تعني الفيدرالية أو االتحاد الفيدرايل
املؤسسايت وإنشاء النظام الفيدرايل.
التنظيم
ّ

ومن الجدير بالذكر أ ّن أغلب الفقهاء الغربيني مل يتّفقوا عىل
ح ٍد للدولة الفيدرالية ،مثل االنكليزي ()State Federal
مصطل ٍ
ح مو ّ
أو الفرنيس( ،)Etat Federalوهناك العديد من املصطلحات التي
هي بحاجة إىل ّ
فك التداخل بينها ،مثل (الدولة االتحادية ،واالتحاد
املركزي ،والدولة الفيدرالية ،واالتحاد الفيدرايل ،واالتحاد
الدستوري ،والدولة التعاهدية ،واالتحاد الفيدرايل) ،ولكننا نبقى
يف سياق مفهوم مصطلح الفيدرالية ،إذ نجد أن عبدالرحمن البزاز
يرى يف املصطلح بأنه ليس من املصطلحات الدقيقة ،إلتصافه

[[[ -كامل غايل ،مبادىء القانون الدستوري ،ط( ،1حلب :منشورات جامعة حلب،
 ،)1998ص ص .87-86
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بالغموض وعدم الوضوح ،إذ يحتوي عىل عدة معانٍ أساسية،
كالتحالف أو العصبة أو(االتحاد االستقاليل) أو(الدول املتفقة) إال
أنّه يستعمل يف الغالب مبعنى االتحاد” [[[.
ال تستخدم األنظمة الفيدرالية دامئاً مصطلح «فيدرايل» لوصف
نفسها ،بل ميكن أن يُدعى املستوى الفيدرايل بالحكومة الوطنية أو
املركزية حكومة االتحاد .ويطلَق عىل الوحدات املكونة مجموعة
من األسامء ،منها واليات (أسرتاليا وماليزيا والواليات املتحدة)
أو مقاطعات (األرجنتني وكندا وجنوب أفريقيا) ،أو أقاليم (بلجيكا
وإيطاليا) ،أو كانتونات (سويرسا) ،أو جامعات مستقلة (إسبانيا) ،أو
أرايض (النمسا ،وأملانيا) ،وال تتوافق هذه الفروق يف املصطلحات
بالرضورة مع أي مناذج رسمي ٍة محدد ٍة للفيدرالية أو مع التوزيع
الفعيل للسلطات[[[.
وضمن السياق نفسه املتعلق مبفهوم الفيدرالية ،يُنظر إليها
(دانيال إليزار) بأنها «آل ّي ٌة دستوري ٌة لتوزيع السلطة بني مختلف
يت
مستويات الحكم ،بحيث تتمتع الوحدات االتحادية بحكمٍ ذا ٍّ
ٍ
مجاالت سياسي ٍة معين ٍة ،وتشارك يف
حقيقي ومضمونٍ دستورياً يف
ٍّ
ٍ
مجاالت سياسي ٍة أخرى .وهكذا،
السلطة وفق قواعد متفق عليها يف
ٍ
يئ»[[[.
يئ وحكمٍ
مشرتك جز ٍّ
تجمع الفيدرالية بني حكمٍ ذايتٍّ جز ٍّ
[[[ -أحمد ابراهيم عيل الوريت ،النظام الفدرايل بني النظرية والتطبيق :دراسة مقارنة،
(أربيل :دار التفسري ،)2008 ،ص .7
[[[ -الفيدرالية ،املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية 2،أيار ،مايو ،2015
متوفر عىل الرابط:
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/federalism-primerAR.pdf
[3]- Daniel J. Elazar, Federalism as Grand Design: Political Philosophers
and the Federal Principle, (UK: University Press of America, 1987), p.5.
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تسمح الفيدرالية للجامعات املتاميزة املحددة بحدودها
يت مضمونٍ يف أمو ٍر مع ّين ٍة ذات أهم ّية
اإلقليمية بأن تتمتع بحكم ذا ٍّ
خاصة لها ،مع بقائها كجز ٍء منا االتحاد الفيدرايل األكرب متارس
من خالله سلطات مشرتكة يف القضايا ذات االهتامم املشرتك،
وتحقيقاً لتلك الغاية ،تتضمن مكونات النظام الفيدرايل ،باإلضافة
املؤسسات الترشيعية والتنفيذية (وأحياناً القضائية) عىل كل
إىل
ّ
مستوى من مستويات الحكم ،دستورا ً صارماً نسبياً يبني توزيع
السلطات بني مستويات الحكم املختلفة ،وهيئة قضائية عليا
مسؤولة عن البت يف النزاعات بينها[[[.
ومن بني الغموض والتناقض الذي يكتنف مفهوم الفيدرالية،
نجد ذلك يف النصوص التي ت ُشكِّل النظام السيايس ،فهو بني
الفيدرالية والالمركزية اإلدارية ؛ ما قاد إىل فشلها يف تحقيق
التوازن بني سلطات الحكومة االتحادية واألقاليم ،ألنها أثارت
الجدل والسجاالت واملشاكل بسبب التعارض والتناقض يف
االختصاصات الدستورية ،وأثارت مشاعر االمتعاض والتخوين
والشكوك حول توزيع االختصاصات وتناقضاتها[[[.
راب ًعا :مفهوم الفيدرالية من وجهة نظر منظّريها الغربيني

وفقــاً لكينيــث كلينتــون ويــر ( ،)K.C.Wheareفــإ ّن االتحــاد
الفيــدرايل هــو« :طريقــة تقســيم الســلطات بحيــث تكــون
[[[« -الفيدرالية ،املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية 2 ،أيار /مايو ،2015
متوفر عىل الرابط االلكرتوين:
https://www.idea.int/publications/catalogue/federalism?lang=ar
[[[ -إدريس حسن محمد ،2012 ،الرقابة عىل الهيئات اإلدارية الالقليمية يف العراق،
العراق ،تكريت ،مجلة جامعة تكريت ،للعلوم القانونية والسياسية ،املجلد الرابع،
العدد الرابع عرش ،ص .187
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ٍ
واحــد ،منســق ًة
الحكومــات العامــة واإلقليميــة ،داخــل حيّــ ٍز
ومســتقلةً» [[[.وبالنســبة إىل «وليــام هـــ .ريكر» ،فــإن الفيدرالية هي:
«منظمــة سياســية تنقســم فيهــا أنشــطة الحكومــة بــن الحكومــات
اإلقليميــة والحكومــة املركزيــة ،بحيــث يكــون لــكل جهــة بعــض
األنشــطة التــي تتخــذ بشــأنها قــرارات نهائيــة»[[[ .يف حــن تــرى
«إيم.إيــوا» ( ،)Eme.Awaبأنهــا «تجمــع معــاً وحــدات سياســية
مختلفــة (أحيانــاً مميــزة) تحــت مظلــ ٍة سياســي ٍة واحــد ٍة ،وهــي
ســلطة مركزيــة (حكوميــة) متثــل الجميــع بإخــاص ،وتعمــل نيابــة
عــن الــكل يف مجــاالت مثــل الشــؤون الخارجيــة ،وهــي مبثابــة
نــوع مــن العقــد االجتامعــي الــذي تــم االتفــاق عليــه ليكــون فيــه
مصلحــة متبادلــة للوحــدات املختلفــة املكونــة لــه»[[[.
تعب عن االتحاد الح ّر
وهناك من يرى يف الفيدرالية بأنها نظريّ ٌة ّ
بني أفراد البرش والجامعات والدول ،وهي الشكل املثايل للحياة
ولعل من خصائصها االتجاه
ّ
االجتامعية واالقتصادية والسياسية.
نحو إحالل عالقات التنسيق بدالً من عالقات التبعية ،أو عىل األقل،
تضييق نطاق هذه األخرية قدر ما ميكن ،وإحالل املشاركة محل
اإلكراه ،واإلقناع محل األمر ،والقانون محل القوة .واملظهر األسايس
لهذه النظرية هو التعددية ،واتجاهها األسايس التنسيق ،واملبدأ
الناظم لها هو التضامن .وإذا كان املبدأ الدميقراطي يهدف إىل الغاية
[1]- K.C.Wheare, Federal government, 4th ed. (London: Oxford
Unoversity Press, 1964), p.11.
[2]- W. Riker, op.cit, p.12.
[3]- Eme.Awa, Issues in Federalism,(Benin City: Ethiope
Publishers,1976),In:federalism as a political ideology and system of
government: the theoretical perspectives,op.cit,p.4.
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نفسها ،ألنه يتجه إىل إرشاك األفراد يف تكوين القرارات التي تلزمهم،

فإن الدميقراطية التعنى إال مبشاركة األفراد عىل أنهم أفراد ،أما الفكرة

االتحادية فتتجه إىل تغليب مشاركة الجامعات والدول»[[[.

أما من وجهة نظر «أوب نوابويز» ( ،)O. B. Nwabuezeفإ ّن

الفيدرالية هي« :عبارة عن إجراء ،أو تدبري يتم مبوجبه تقاسم

سلطات الحكومة داخل بلد ما بني حكومة وطنية (عىل مستوى
الدولة) وعدد من الحكومات اإلقليمية (أي املناطقية املحلية)،
بطريقة تكون كل منها مبثابة حكوم ٍة منفصل ٍة بشكلٍ
مستقل عن
ٍّ

رش عىل إدارة شؤون األشخاص
اآلخرين ،وتعمل بشكلٍ مبا ٍ
خاص ٍة بها،
واملمتلكات داخل منطقتها اإلقليمية ،مع إراد ٍة
ّ
وجهازها الخاص لتسيري شؤونها ضمن سلط ٍة متتلكها يف بعض

االختصاصات دون أخرى[[[.

يف حني يرى «أس .إي .أوفبري» ( ،)S. E. Oyovbaireأنّ:

«الفيدرالية تدور حول السلطة وتخصيصها وإدارتها ،حيث يتم
تعريف السلطة عىل«:أنها نتيجة للتفاعل بني مستويات الحكومة».
وهذا يتعلق بالعملية التي يحصل من خاللها كل مستوى عىل
مطالبات بشأن املوارد»[[[.

[[[« -الفيدرالية» ،املوسوعة العربية الحرة ،مصدر سابق  ،متوفر عىل الرابط:
https://www.marefa.org/
[2]- O. B. Nwabueze, Federalism in Nigeria under the Presidential
Constitution, (London: Sweet and Maxwell, 1983), p.1.
[3]- S. E, Oyovbaire, Federalism in Nigeria: A Study in the Development of
the Nigerian State, (London: Macmillan Publishers, 1985).In: federalism as a
political ideology and system of government: the theoretical perspectives, p. 55.

41

 42الفيدرالية

و ُعرفت كذلك بكونها«:نظام سيايس عاملي يقوم فيه مستويان
حكوميان يحكم املنطقة الجغرافية نفسها والسكان أنفسهم»[[[.
أما «مارسيل بريلو» ( ،)Marcel Prélotفقد ع ّر َف الفيدرالية
بأنها« :اتحاد دول ،يخضع جزئياً لسلط ٍة مركزي ٍة واحد ٍة (السلطة
يئ
دستوري
ٍّ
ٍّ
الفيدرالية) وتحتفظ جزئياً باستقال ٍل ذايتٍّ
وإداري وقضا ٍّ
[[[
واسع (سلطة الدول األعضاء أو املتحدة)» .
وبشأن تعريف الدولة الفيدرالية ،هنــاك العديــد مــن
الفقهــاء والشــراح القــانونيني الــذي تطرقــوا إىل موضــوعها
وتفسري ماهيتها ،إذ تعـد الدولـة الفيدراليـة مـن أهـم أشـكال
الدولـة علـى اعتبـار أنهـا ُمتّبعـ ٌة فـي عـدة بلدان يف العامل وهي
الشكل األسايس ألكرب قوتني يف العامل أمريكا وروسيا ،فقـد عـ ّرف
الفقيـه «مارسـيل بريلـو» ( )Prelot Marcelالدولـة الفيدراليـة
علـى أنهـا «اتحـا ُد دولـ ٍة يخضـع جزئيـاً لسـلط ٍة مركزيـ ٍة واحـد ٍة
هي السـلطة الفيدراليـة ( )Federal Pouvoirوتحـتفظ جزئيـًا
يئ واسعٍ ،وسلطة الدول
دستوري،
يت،
ٍّ
ٍّ
باسـتقال ٍل ذا ٍّ
وإداري وقضا ٍّ
األعضاء (.[[[»)Pouvoir Federe
وقد عرفّها الفقيه «أندريه هوريو» بأنها« :رشكة دول لها يف
ما بينها عالقات قانونية داخلية (أي قانون دستوري) مبوجبه

[[[ -الفيدرالية املالية (مفاهيم ومناذج) ،ط( ،1دمشق :مركز آشتي للدراسات والبحوث،
 ،) 2013ص .8
[[[ -عصام سليامن ،الفيدرالية واملجتمعات التعددية ولبنان ،ط( ،1بريوت :منشورات
دار العلم للماليني ،)1991 ،ص ص .40 – 39
[[[ -قحطان حسني طاهر« ،مستقبل إدارة السلطة يف العراق مابني الفيدرالية والالمركزية»،
ورقة مقدمة إىل مركز املستقبل للدراسات االسرتاتيجية ،يف الحلقة النقاشية التي عقدها
املركز تحت عنوان« :نظام الالمركزية فرص النجاح وتحديات التطبيق».2015،
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تقوم دولة أعىل فوق الدول املشاركة»[[[ .فـي حـني يفرسها
«مونتسكيو»( )Montesquieuبأنها ...« :تعاقـ ٌد تقبـل مبوجبـه
ٍ
كيانات سياسي ٍة أن تصبح (مواطنات) ،يف دولة أكرب منها تطمع
عـدة
إىل تكوينها ،فهي مجتمـع مجتمعـات» ،ميكنه أن يتوسع بانضامم
أعضاء جدد إليه»[[[.

كذلك ع ّرفها «وليامز ريكر» ،بأنها«:التنظيم السيايس الذي
تقسم فيه نشاطات الحكومة بني الحكومات اإلقليمية والحكومة
ّ
املركزية ،بالطريقة التي يكون فيها أي نوع من الحكومات ميلك
بعض النشاطات التي تتخذ بشأنها القرارات الحاسمة»[[[.

يف حني يع ّرفها الفقيه والفيلسوف والقانوين األملاين «جورج
جيلينيك» ( ،)Jilinek Georgبأنها«:دول ٌة س ّيد ٌة تتألف من عدة دو ٍل
غري سيد ٍة ،وتنبثق سلطتها عن الدول التي ترتكب منها ،والتي ترتابط
يف ما بينها بصورة تجعل منها وحدة سياسية»[[[.

ويف العرص الحديث ال يزال هناك إجامع بني علامء الفيدرالية
حول منح لقب «والد الفيدرالية الحديثة» لـ (جان بودين) وفقا
لـ «أس .موجي» ( ،)S. Mogiالذي رسعان ما تبعه آخرون مثل
«كوزمانوس»( ( ،)Cosmanusو«هوغو غروتيوس» (�Hugo Groti
 ،)usو«بوفيندور» (.)Pufendorf

واملؤسسات السياسية ،ترجمة عيل مقلد وشفيق
[[[ -أندريه هوريو ،القانون الدستوري
ّ
حداد وعبد الحسن سعد(،بريوت:األهلية للنرش والتوزيع ،) 1974 ،ص .152
[[[ -روح الرشائع مونتسكيو ترجمة :عادل زعيرت دار( ،القاهرة :دار املعارف،)1953 ،
ص .193
[3]- Craig Volden,” op.cit, P. 88.
[[[ -ميشال الريايش ،إسهام يف دراسة النظرية التقليدية للدولة الفيدرالية ،أطروحة
دكتوراه ،مقدمة إىل كلية الحقوق والعلوم السياسية واالدارية يف الجامعة اللبنانية،
بريوت ،1992 ،ص .249
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الفصل الثاني
نشأة الفيدرالية وتطورها
التأريخي وأبرز روادها األوائل

املبحث األول :اجلذور التارخيية لنشأة الفيدرالية
يف العصور القديمة
ً
أول  -بدايات ظهور الفيدرالية
ترجع أصول الدميقراطية إىل الدولة ـ املدينة يف العصور
القدمية والقرون الوسطى ،عندما كان املواطنون قادرون عىل
املشاركة مبارشة يف الحياة السياسية ،وتاريخ ًيا ساد اعتقا ٌد بأ ّن
الدميقراطية ليست ممكنة إال يف الدول الصغرية ،حيث تتخذ
ٍ
نقاشات مبارش ٍة وجهاً لوجه يف ساحة املدينة ،وسمح
القرارات عرب
املؤسسات التمثيلية مبامرسة الدميقراطية عىل مستوى
تطور
ّ
الدولة القومية ،لكن بقيت مشكلة الحجم ألن لزيادة مساحة الوحدة
السياسية عددا ً من العواقب[[[ ،إذ إ ّن أصول فكرة بناء نظام اتحادي
(أو فيـدرايل) فـي تـاريخ الـنظم السياسية التـي هي ذات قيمـ ٍة
عالي ٍة ومارستها اإلنسانية منــذ فجر التـاريخ وحتى اليوم ،فقــد
عرفــت اإلمرباطوريــات الفكرة العامة لهــذا النظام ،وكانـت
خاصـ ٍة بهـا ،كمـا أ ّن الدولـة
الدولـة الرومانيـة تطبقـه بطريقـ ٍة
ّ
اإلسـالمية منـذ نشـأتها وحتـى سـقوط الدولـة العثامنيـة قامـت
عىل أسـاس نظامٍ شبي ٍه بالواليات املتحدة ،وكان هـذا النظـام
وال زال أساساً فـي تنظـيم السلطة واإلدارة يف الواليات املتحدة
[[[
األمريكية وغريها.
[[[ -الفيدرالية ،املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية ،مصدر سابق ،متوفر
عىل الرابط االلكرتوين:
https://www.idea.int/publications/catalogue/federalism?lang=ar
[[[ -البد من االشارة اىل أن نرش «األوراق الفدرالية»  ،Federalist Papersوهي سلسلة
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تاريخياً ،كانت الدول الصغرية التي تواجه عدوا ً مشرتكاً أو
تح ّد ٍ
يات ته ِّدد وجودها تدخل أحياناً يف رابطات أو اتحادات تربطها
معاً مبعاهد ٍة أو اتفاقٍ
تأسييس يتيح لها تقاسم سلطات ووظائف
ٍّ
معينة ،ال سيام الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة ،دون التضحية
بالحكم الذايت يف معظم جوانب السياسات املحلية ،ولكن تلك
الرابطات أو االتحادات األوىل كانت يف كثري من النواحي ،أشبه
باملنظامت الحكومية الدولية السائدة يف عامل اليوم منها بالبلدان
الفيدرالية الحديثة .وكانت جمعياتها التأسيسية االتحادية اجتامعات
ملندوبني من الدول ،وليست برملانات وطنية حقاً[[[.
كانت املدن اليونانية القدمية عىل مستوى راقٍ يف الحضارة
والتطـور ،لذا فـال غرابـة أن يرجـع تـاريخ تطبيـق الفيدراليـة
فـي جانبيهـا النظـري والتطبيقـي إىل اليونـانيني ،ومنـذ القـرن
الخـامس قبـل املـيالد كانت لهذه املدن الرغبة يف تحقيق االتفاق
ٍ
ألغراض مل تكن هذه املدن قادر ًة عىل القيام بهـا علـى
والتفاهم
الوجه األكمل منفردة دون االستعانة ببعضها اآلخر ،ويعتبـر الـبعض
من املواد واملقاالت كتبها الكسندر هاملتون ،وجيمس ماديسون ،وجون جاي،
تر ّوج للتصديق عىل دستور الواليات املتحدة ،حيث صدرت منها  77ورقة متسلسلة
يف االندپندت جورنال ،ونيويورك پاكت ،بني أكتوبر  1787وأغسطس  .1788كام
نُرشت نسخة كاملة من هذه السلسلة ومثانية أوراق أخرى تحت عنوان» الفدرالية» ،أو
«الدستور الجديد» ،عىل عمودين عام  1788بقلم ج .وأ .مكلني .ولعل العنوان الصحيح
للسلسلة هو «الفيدرالية» ،إذ إن عنوان «األوراق الفيدرالية» مل يكن يستخدم قبل حلول
القرن العرشين .يُنظر:
Alexander Hamilton, James Madison and John Jay, Federalist papers,
(Oxford: Oxford World’s Classics, 1993), p.11.
[[[ -الفيدرالية ،املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية ،مصدر سابق ،متوفر
عىل الرابط:
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/federalism-primerAR.pdf
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الفيدراليـة اليونانيـة القدميـة «نظامـاً للحكـم عـن اتحـاد عـدد
مـن الواليـات أو الـدول تتعايش م ًعا دون انفصال ودون وحدة»[[[،
ويبدو أن السبب يف ذلك يرجع إىل نفسـية الرجـل اإلغريقـي
القديم الذي كان ينشد الحرية ويفضل االستقالل داخل مدينته التي
نشأ فيها خشية من قيام حكوم ٍة تسـيطر علــى جميــع املــدن ألن
ذلــك بطبيعــة الحــال قــد يــؤدي إىل الطغيــان واالســتبداد،
إال أن ســبب وجــود االتحــاد والتحــالف بــني هــذه الــدول
أو املــدن يرجــع إىل وجودهــا علــى رقعــ ٍة جغراف ّيــ ٍة صــغرية
املســافة ،وبالتايل كانت عاجز ًة عن تأمني املعيشة الكافية لسكانها
ومل تكن قـادر ًة علـى صـ ّد االعتـداءات الخارج ّيـة ،لهذا السبب،
فإن فكرة االتحاد ظهرت كنتيج ٍة طبيعي ٍة فرضـتها الحاجـة لتـأمني
الحاميـة ضـ ّد العـدو الخـارجي وتـنظم االقتصاد بصور ٍة مشرتك ٍة
يف ما بني هذه املدن؛ ألن كل مدينة مبفردها كانـت عـاجز ًة عـن
تنظـيم اقتصـادها عىل أساس االكتفاء الذايت[[[.
لـيس هنـاك اخـتالف علـى ظهور دول فـي العهـد اإلغريقـي
القـديم تجسـدت فيهـا بوضـوح فكـرة الفيدرالية ،ومنها ائتالف
الواليات اإلغريقية بإرشاف (مجلس الالمفكتيويني) وكـذلك
عصـبة االيخائيـة التـي كانـت عبـارة عـن مجموعـ ٍة مـن املـدن
اإلغريقيـة املؤتلفـة فضـالً عـن إتحـاد أثينـا وديليـا وإتحاد آخاين
[[[" -اختصاصات السلطات االتحادية يف الدستور العراقي لعام  ،"2005رسالة تقدم
بها علـي هـادي جعـــــفر ،إىل مجلس كلية الحقوق  /جامعة النهرين ،وهي جزء من
متطلبات نيل درجة املاجستري يف القانون العام ،بإرشاف د .عـامــر محـمد عيل أبو
نايلة ،2013 ،ص .22
[[[-جواد كاظم عبد نصيف البكري ،أسس توزيع الرثوات يف االنظمة الفيدرالية،
 ،2011/25/5متوفر عىل الرابطhttp://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/ :
service_showarticle.aspx?fid=9&pubid=1015
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( )AcheanLeague) (146–281ق .م[[[ ،إال أ ّن النظام الفيدرايل
مل يعرف بهذا االسم يف املدن اليونانية القدمية وكان هناك تنظيم
يطلق عليه (الساميبوليتيا) يتحتم بوجود حكوم ٍة مركزي ٍة تقوم بتقسيم
السلطات بينها وبني الحكومة املحلية عىل أن تخـتص األولـى
بالشــؤون الخارجيـة والدفاع ومـا يتعلـق بجـرائم الخيانــة،
فـي حني أن االختصاصات األخـرى كانـت تعـود للحكومـة
املحليــة وتقـع ضمن اختصاصها ،وعلـى هـذا األسـاس ـ تم
تشـبيه (الساميبوليتيا) بالفيدراليـة املتعـارف عليهـا يف العصـر
الحـديث ،ولكن مل يكن هذا التنظـيم وحـده هــو املوجود حينها
يف املـدن اليونانيـة القدميـة ،بـل كان هنـاك تنظـيم آخـر باسم
(السـامياجيا) يتجاوز قليالً االتحاد العسكري وميكن تشبيهه
بالكونفيدراليات الحديثة ،كام ظهرت فـي اليونـان القدميـة عـدد
آخر مـن االتحادات إال أن مناذجها كانت مختلفـ ًة ومل يصـمد
البعض منها إال فرتة من الزمن مثل اتحاد (بيلوبونيسيان) واتحاد
(بويوتيان) واتحاد (أتوليان) واتحاد أثينا[[[.

ومع كل ما تق ّدم ،فإ ّن تاریخ الفيدرالیة هو أقدم من ذلك بكثیر،
يل قد نشأ بین
إذ تشیر الوثائق التاریخیة إىل أن أ ّو َل نظامٍ فيدرا ٍّ
القبائل اإلرسائیلیة القدیمة قبل أكرث من  3200سنة ،ویامثل هذا
النموذج أیضا من حیث القدم يف التاریخ التحالفات الكونفدرالیة
[[[ -إتحاد آخاين :كانت كونفدرالية يف العرص الهيلينستي بني ُمدن اليونان القدمية التي
تقع يف شاميل وأواسط بيلوبونيز .تم تسمية االتحاد عىل ُمسمى منطقة آخايا الواقعة يف
الشامل الغريب يف البيلوبونيز ،والذي كان مركزه .االتحاد األول تم تأسيسه يف القرن
الخامس قبل امليالدي ،أما االتحاد اآلخايني الثاين فقد تم تأسيسه يف  280ق.م .أنظر:
املوسوعة الحرة ويكيبيديا ،عىل الرابط االلكرتوين:
https://en.wikipedia.org/wiki/Achaean_League
[[[ -محسن خليل ،القانـون الدستوري والنظم السياسية(،االسكندرية :مطبعة
االسكندرية ،)1987،ص .308

49

 50الفيدرالية

بین القبائل البدویة وبین السكان األصلیین يف أمیركا الشاملیة.
وقد كانت التحالفات املبكرة بین املدن والدول الهیلینیة فی ما
یعرف الیوم بالیونان وآسیا الصغرى مصممة ليك تجمع األنظمة
الدیمقراطیة املشاعیة (مبفهوم الكومیونة «املجتمعات الطائفیة»)
ٍ
التي هي عبارة عن تكتلٍ
واحد من أجل تعزیز التجارة وضامن
ٍ
ٍ
أساس
ترتیبات قامئ ًة عىل
الدفاع .كام وضعت الجمهوریة الرومانیة
ال متاثيل أصبحت روما مبوجبها قوة ،يف حین ارتبطت بها املدن
األكرث ضعفًا باعتبارها رشيك ًة يف النظام الفيدرايل[[[.

ثان ًيا -أشكال من االتحادات يف العصور القدمية

عر َِف اإلغريق ثالثة أشكال من االتحادات نذكرها عىل النحو
اآليت:
الشكل األول :يتمثل بنظام تجمع يأخذ طابعاً اتحادياً قريباً من
الدولة الفيدراليـة حسـب املفهـوم العصـري الـذي نعرفه اليـوم،
ين
ويتم ذلـك باتحـا ٍد يقـوم بـني مـدنٍ متمتعـ ٍة باسـتقال ٍل قـانو ٍّ
كـل منهـا عـن بعـض امتيازاتهـا لتشـكيل هيئـات
وواقعـي ،تتنـازل ٌّ
ٍّ
سياسـية تشـرتك فيهـا هـذه املـدن علـى قـدم املسـاواة ،وتنـاط
بهـذه الهيئـات اتخاذ القرارات التي تحقق األهداف املشرتكة
لالتحاد.
الشكل الثاين :ظهـر نتيجـة لسـيطرة إحـدى املـدن القويـة
علـى املـدن التـي تجاورهـا إال أنّهـا كانـت تبقى لهـذه املـدن
إدارة شـؤونها الذاتيـة ،فـي حـني كانـت املدينـة املسـيطرة تتـوىل
[[[ -جواد الحمد وآخرون ،الفيدرالية :الفكرة وتداعيات تطبيقها يف العامل العريب،
(عامن :مركز دراسات الرشق األوسط ،)2015 ،ص .45
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السياسـة الخارجيـّة ويسـمي الفقيه( )met Gaudهذا النوع من
االتحاد باالتحاد االستعامري.
الشكل الثالث :كان عبارة عن تحالفـات تقـوم بـني مـدن
متسـاوية قانونـاً بينمـا كـان هنـاك بـروز ملدينـة تتصـف عمليـاً
بالتفوق عىل باقي املدن وتقوم بتسيري وتوجيه هذا التحـالف
فـي مجـال العالقـات الخارجيـة ،وهو مـا يسـمى بالتحالف
الكونفيدرايل حسب املفهوم الحديث[[[.
عىل الرغم من كل ما سبق من إرجاع الفضل إىل اإلغريق القدامى
أي أث ٍر للفيدرالية
يف خلـق النظـام الفيـدرايل ،إال أنّنـا ال نعثـر عىل ّ
يف املؤلفات اليونانية القدمية كمؤلفات أفالطون أو أرسطو وغريه[[[،
يف حني ظهرت يف زمن روما بعض أنواع االتحادات بني مـدنها
أثنـاء الغـزوات العسكرية للرومـان والفـرس ض ّد اإلغريق (اليونان)
إال أن هذه االتحادات مل تكـن قويّـة بـل اتسمت بالضعف[[[،
وكانت هــذه التحالفات تتم بني روما من جهة واملـدن اإليطاليـة
املتحـدة ( )Federes tats Leseمـن جهـ ٍة أخرى ،حيـث إ ّن هذه
املدن كانت تتمتع باالستقالل اإلداري والبلدي عن روما ،وذلـك
فـي إدارة شـؤونها وسـن تشـريعاتها وقوانينها وتنظيم مؤسساتها
أي تدخلٍ من روما ،ألن ذلك كان من شأنه أن يُحـدثَ حـرباً
دون ّ
كل مدين ٍة داخل ٍة يف التحالف ،يف حني كانت تقوم فصائل
أهل ّيـ ًة بني ّ
عسكرية للحامية والدفاع عن االتحاد ،إال أنّه عىل الرغم من ذلك
[[[ -خالد قباين ،الالمركزية ومسألة تطبيقها يف لبنان( ،بريوت :منشورات البحر
املتوسط ،ومنشورات عويدات ،) 1981،ص .18
[[[ -عصام سليامن ،ص .31
[[[ -محمد الهاموندي ،الحكم الذايت والنظم الالمركزية اإلدارية والسياسية ،مصدر
سابق ،ص .37
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مل يثبـت أن هـذه التحالفـات أو االتحـادات قـد اتخـذت شـكالً
تنظيميـاً فيـدرالياً بصـور ٍة مسـتقر ٍة ،كام هو مفهـوم الفيدراليـة فـي
التـاريخ املعاصـر ،إذ إ ّن رومـا كانت تسـيطر علـى حليفاتهـا
وكانـت تسـتطيع أن تفرض تعديل عقد االتفاق أو التحالف متى ما
شاءت ذلك[[[.

وبعد انهيار االمرباطورية الجرمانية املقدسة قدمت
ٍ
لتحل محلّها حامية للسلم ولتوحيد الدول
ّ
مرشوعات متع ّدد ًة
األوربية ،ومنها مرشوعات امللك هرني الرابع ومستشاره دوق
سويل ( ،)Maximilien de Béthume duc de Sullyكانط (.)Kant
وميكن تل ّمس يشء من الفكر االتحادي يف الجمهورية
االتحادية ملونتسكيو ،وهو أول من استخلص رضورة وجود ح ٍّد
أي نظامٍ من هذا النوع[[[.
أدىن من التجانس يف ّ

أما يف القرون الوسطى فثمة تحالفات اتحادية قامت
يف أوروبا والسيام بني املدن ،وقد ظهر هذا املفهوم واضحاً
عند «يوهانس التوسيوس» للمرة األوىل بعد دراسته للتجارب
السويرسية والهولندية واالمرباطورية الجرمانية املقدسة ،وهو
يع ُّد تأليف االتحادات غاية ،السيام يف كتابه الشهري «السياسة»
(1603ـ ،)1610إذ ذهب فيه إىل أن النظام السيايس يتدرج من سلسلة
اتحادات ،تبدأ بالقرى والنقابات املهنية وتنتهي باالمرباطورية،
وميكن النظر إىل فكر ألتوسيوس هذا عىل أنه محاولة لتحويل
مفهوم تسلسل اإلقطاع إىل تسلسلٍ
رص[[[.
دستوري معا ٍ
ٍّ

[[[ -خالد قباين ،مصدر سابق ،ص  21وما بعدها.
[[[«-الفدرالية ،املوسوعة العربية الحرة» ،مصدر سابق.
[[[-كامل غايل« ،االتحادية» ،املوسوعة العربية ،متوفر عىل الرابط االلكرتوين:
http://arab-ency.com/detail/28
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ثالثًا -وجهات نظر كُ ّتاب ومفكّرين حول بدايات ظهور الفيدرالية

يرى عدد من الباحثني ويف مقدمتهم امل ُنظر «دبليو.أج.ريكر»
( ،)W. H. Rikerأن «الظهور األول ملا ميكن تسميته بالحكومات
الفيدرالية حدث يف اليونان القدمية بعد الحرب البيلوبونيسية»[[[.وبقدر
ما يشعر هؤالء الباحثون بالرضا عن اليونان القدمية باعتبارها مه ًدا
للفكرة الفيدرالية ،فهناك أولئك الذين يؤرخون لفكرة الفيدرالية عىل
أنّها تعود إىل العهد القديم يف الكتاب املقدس ،كام الحظ العديد من
الفالسفة ،الالهوتيني ،واملنظرين السياسيني يف العامل الغريب ،إذ إ ّن
الفكرة الفيدرالية لها جذورها يف ذلك الكتاب .ويف السياق نفسه ،نجد
وجهة نظر «دانيال إليزار» ( )Daniel J. Elazarتشري إىل أ ّن االستخدام
ٍ
ألغراض الهوت ّي ٍة ،يتعلق بتحديد الرشاكة بني
األول للمصطلح كان
اإلنسان والله املوصوف يف الكتاب املقدس ،والتي بدورها ،ر ّوجت
لفكرة عالقة (اتحادية) بني األفراد والعائالت تؤدي إىل تشكيل هيئ ٍة
سياسيّ ٍة ،وبني الهيئات السياسية التي تؤدي إىل إنشاء األنظمة السياسية
املركبة ،وقد أدت التطبيقات السياسية لالستخدام الالهويت إىل
ح»[[[.
تحويل مصطلح «فيدرايل» إىل مفهومٍ
سيايس رصي ٍ
ٍّ
ولعل «جوهـانس الثيسـيوس» (– 1562[ )Althusius Johannes
 ،]1638هو أول من صغ مفهـوم الفيدراليـة معتمدا ً عىل التجـارب
السويسـرية والهولنديـة والجرمانيـة ،إذ كـان يعتبــر أن النظام السيايس
هو تراتبيّة اتحادات فيدرالية تبدأ بالقرية وتنتهي باإلمرباطورية»[[[.
[1]- W. Riker, the Development of American Federalism, (USA: Kluwer
Academic Publisher, 1987), p.11
[2]- Daniel J. Elazar, op.cit, p.5.
[3]- Federalism as a political ideology and system of government: the
theoretical perspectives, op.cit, p.10.
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كان هؤالء الكُتاب واملفكرون ،ينظرون إىل الفيدرالية عىل أنها
طوعي من أشكال االتحاد السيايس ،سوا ًء أكان مؤقتًا أم دامئ ًيا،
شكل
ٌ
ٌّ
ٍ
ٍ
ألغراض مشرتك ٍة خاص ٍة ،مثل الدفاع ض ّد القوى
سلطات مستقل ٍة،
من
[[[
ألسباب أخرى.
األجنبية ملصلحة التجارة واالتصاالت أو
ٍ
يرى البعض ،أ ّن املفكر الكالفيني والسيايس األملاين يف القرن
السابع عرش« ،يوهانس الثوسيوس» [ ]1638 – 1557يستحق لقب
رائد الفيدرالية ،يف كتابه الكالسييك(  (�Politica Methodice Diges
 ،)ta 1603والذي ُعرفت فكرته الفيدرالية بنظرية العقد االجتامعي
للمجتمع .هذا النوع من املجتمع هو ما أسامه بــ (االتحاد)[[[ .يف حني
يرى علامء آخرون ،ال سيام أولئك الذين يعودون إىل القرن العرشين،
بأنها متجذر ٌة من أكسفورد وتتخذ من أسرتاليا مقرا ً لها ،و قد اكتسب
«يك يس وير» ( ،)K.C Wheareلنفسه اللقب مع كتابه الكالسييك
املعنون «الحكومة الفيدرالية  ،»1946الذي أوضح فيه تقاسم السلطة
بني الحكومات العامة واإلقليمية عىل النحو املتجذر يف الدستور[[[.
يتطلب األمر التمييز بني «والد الفيدرالية» ما قبل الحداثية من قبل
«األب الفيدرايل» الحديث ،كام هو الحال بالنسبة لـ «أبو السياسة»
الفيلسوف اليوناين أرسطو [ 322 - 384ق .م] ،أو حتى من اإليطايل «نيكوال
ميكيافيليل» [ 1527 – 1469م] الذي يعد «والد السياسات الحديثة»[[[.
[1]- Dare Leo, “Federalism in Nigeria-Principles and Practice: A Select
Bibliography”, (Lagos: Nigerian Institute of International Affairs, 1979), p.26.
[2]- F. Lépine, a Journey through the History of Federalism. Is Multilevel
Governance a Form of Federalism? L’Europe en Formation, no. 36, 2012,
pp. 21- 62.
[3]- K.C.Wheare, op.cit, p.37.
[4]- A. O, Ogunnoiki, the Social Sciences: The Root and Route of Political
Sciences. The International Journal of Humanities and Social Studies, Vol.
5, Is. 7, 2017, pp. 61- 68.
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املبحث الثاين :الفيدرالية يف العهدين الوسيط واحلديث

ً
أول -الفيدرالية يف العرص الوسيط
ظهرت يف القرن التاسع امليالدي إمرباطورية شارملان ،فقُسمت
إىل ثالث ماملك توزعت بني أحفاده الثالثة وفق معاهـدة فـردون عـام
 843م ،وكان النظام اإلقطاعي هـو الذي يسود يف هذه املرحلة إال أنّه
كان ميلك لذاته املالمح الكونفيدرالية التي منّت النظام الفيدرايل ،ويف
أواخر القرن الثالث عرش امليالدي تشكّل االتحاد السويسدري نتيجة
االتحاد بـني ثالثة أقاليم دفاعاً عن مصالحها املشـرتكة ،وتم ذلـك
بإبرام ميثـاق بـني مقاطعات «أوري» ( ،)Uriوشـفيذس(،)Schwyz
وانرتفالـدن ( )Unterwaldenلتتحـد قـواها مجتمعـة فـي مواجهة
خارجــي متثـل بالنمسـا واإلمرباطوريـة الجرمانيـة ،حتى إن
خط ٍر
ٍّ
سويرسا استمدت اسمها الحايل من اسم إحدى املقاطعات ،وهي
شيفذيك باألملانية أو سويرسا بالفرنسية[[[.
يف حني شهدت العصور الوسطى مدنا تتمتع بالحكم الذايت
فی ما یعرف الیوم بشامل إیطالیا وأملانیا ،كام أقامت الكانتونات
يف سویرسا روابط عىل شكل اتحادات كونفدرالیة فضفاضة ألغراض
التجارة والدفاع .وقد استمرت الكونفدرالیة يف سویرسا ،التي تأسست
يف العام 1291م ولغایة 1847م عىل الرغم من بعض فرتات االنقطاع.
ويف أواخر القرن السادس عرش ،تم تأسیس كونفدرالیة مستقلة
هي اتحاد مقاطعات األرايض املنخفضة/هولندا خالل ثورة ضد
كل من سویرسا واألرايض
اسبانیا ،وقد تأثرت الكونفدرالیة يف ٍّ
[[[ -ادمـون ربـاط ،الوسـيط فـي القـانون الدسـتوري العـام ،الـدول وأنظمتهـا ،ج،1
ط( ،2بريوت :دار العلم للماليني ،)1983 ،ص .567
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املنخفضة/هولندا بحركة اإلصالح الدیني ( )Reformationالتي
أثرت يف حدة االنقسامات الداخلیة .وشهدت هذه الفرتة أیضا
الكتابات األوىل عن النظریة الفدرالیة بوضوح ،كام جاء يف
( )Methodice Politica Digestaبقلم الثوسیوس ،وما تبع ذلك
من جهود من جانب النظریین األملان من أجل توفیر أرضی ٍة لصیغ ٍة
حدیث ٍة ومتجدد ٍة المرباطوریة رومانیة مقدسة ،كام تأسست عدة
مستوطنات بریطانیة يف أمريكا الشاملیة ،وخاصة يف نیو إنغالند/
انجلرتا الجدیدة عىل ترتیبات فيدرالیة نابعة من حركة اإلصالح
الدیني الربوتستانتیة[[[.
وملـا انتاب الضعف ـ مبـرور الـزمن ـ االتحـاد القـائم بـني
يل يف سنة  1874ومـا
هـذه املقاطعـات ،تح ّول إىل اتحا ٍد فيدرا ٍّ
[[[.
زالـت سويسـرا إىل يومنا هذا دولة فيدرالية
يف حني يذهب البعض إىل أن (االتحاد الفيدرايل) هو كشف
أمرييك ،والواقع أن هذا القول غري صحيح ،لكن املصطلح ينطبق
عىل صفة الدولة االتحادية الحديثة التي أقرها مندوبو الواليات
األمريكية يف فيالدلفيا عام[[[.1787
وهكذا نجد أنه وبعد كفاح الطبقة الربجوازية تأسست فيدراليـة
األراضـي املنخفضـة لتكـون مالذًا للحرية وخالصاً من هيمنــة
اإلمربياليـة اإلقطاعيـة مللك إســبانيا ،ومتثــل هـذه الفيدراليـة
[[[ -رونالد ل .واتس ،مصدر سابق ،ص .40
[[[ -محمـد كامـل ليلـة ،الـنظم السياسـية ،الدولـة والحكومـة ،مطبعـة النهضـة،
(القاهرة :جامعـة عـني شمس ،) 1967 ،ص .137
[[[ -كامل غايل ،مصدر سابق ،متوفر عىل الرابط االلكرتوين:
http://arab-ency.com/detail/28
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نوعــاً فريــ ًدا ومتطو ًرا إذا ما قورنت بسابقاتها .واستمرت هذه
الفيدرالية أكرث من  200سنة[[[.

ثان ًيا -الفيدرالية يف العرص الحديث

 - 1تطور الفيدراليات الحديثة

بدأت االتحادات الحديثة يف الظهور حول العامل منذ
القرن الثامن عرش ،إذ بدأت يف أوروبا وأمريكا الشاملية بانتقال
الكونفدراليات ،التي سبق تعريفها بأنها «اتحا ٌد ال يرقى إىل
االندماج الكامل أو التأسيس حيث يفقد أحد أو جميع األعضاء
هويتهم كدول إىل اتحادات ،مثل الواليات املتحدة األمريكية
[ ،]1789 – 1781وسويرسا [،]1848 – 1815[ ،]1798 – 1291
واملقاطعات املتحدة لهولندا [ ،]1795 – 1579والبوند األملاين
[ ،]1866 – 1815وأسرتاليا [.[[[]1901
وبشأن تطور الفيدرالية ،عىل املستوى الدويل ،فيعرب عنها
الفيلسوف األملاين الشهري يف القرن الثامن عرش ،إميانويل كانط
[ ،]1804 – 1724يف مقاله «السالم الدائم :رسم فلسفي» الذي كتبه
عام  ،1795إذ رشح فيه فكرة اتحاد الدول الحرة بالقول« :يف الواقع
ما دعا إليه هو كونفدرالية دول ذات سيادة ،وهي اتحاد فضفاض
مع مركز ضعيف ،ودول أعضاء قوية ال تحتفظ فقط بسيادتها لدى
انضاممها إىل االتحاد طواعية ،بل ميكنها أيضاً أن ترتك نفسها لغرض
صياغة القوانني الدولية التي تنظم سلوك الدول يف ما بينها وبالتايل
[[[ -محمد عمر مولود ،ص .227
[2]- Murray Forsyth, Union of States: The Theory and Practice of
Federalism, (New York: Leicester University Press, 1981), p.5.
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منع اندالع الحروب يف نظامنا الدويل الفوضوي املحكوم»[[[.
بینام تعد الوالیات املتحدة ،التي اعتمدت يف  1787دستورا ً
ٍ
حدیث،
يل
فيدرال ًيا ،عىل أنها أ ّو ُل نظامٍ فيدرا ٍّ

ٍ
وقت كـان فيه االتحـاد القـائم بـني هـذه املقاطعـات
يف
اتحـادا ً اسـتقاللياً.

ويف سنة  ،1776وبعد أن خرجت بريطانيا من أمريكا الشاملية
أقامـت مسـتعمراتها الثالث عشـرة يف مـا بينها اتحا ًدا كونفيدراليًا،
إال أ ّن هـذا النـوع مـن االتحـاد مل يـدم طـويالً ،إذ انبثـق عـن
مـؤمتر فيالدلفيـا الذي انعقـد فـي  17أيلـول/سبتمرب  1717تكـوين
الفيدراليـة األمريكيـة ،مبوجب دسـتور يعتبـر مـن أقـدم الدسـاتري
املكتوبـة فـي العرص الحـديث ،وهكـذا أُنشـأت الواليـات
املتحـدة األمريكيـة وهـي باقيـة علـى ذلـك الشـكل الفيدرايل
لغاية اآلن منذ أكرث من  230سنة[[[.
ففي البدء جرى تأسيس البنية الفيدرالية يف اتفاقية فيالدلفيا
بشأن التصديق عىل دستور الواليات املتحدة لعام  ،1787عندما
املؤسسون لفيدرالية الواليات املتحدة ،جيمس مادسون
قام اآلباء
ّ
( ،]1836-1571[ )James Madisonوألكساندر هاملتون �Alexan
 ،)der Hamilton) 1755 – 1804وجون جاي []1829 – 1745
( )John Jayمن خالل نرش أكرث من  85مقالة مكتوبة ،أطلق عليها
(األوراق الفيدرالية) ،تقوم عىل فكرة أن األفرع الثالثة للحكومة
[[[ -إسامعيل علوان التميمي ،مصدر سابق ،متوفر عىل الرابط االلكرتوين:
http www.m.ahewar.org/s.asp?aid=524270&r=0
[[[ -نوري لطيف ،القانون الدستوري املبادئ والنظريات العامة ،ط( ،1بغداد :مطبعة
املعارف ،) 1987 ،ص .127
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الوطنية تقوم أفقياً ويكون تقسيم السلطة بينها وبني الواليات عمودياً
من أجل منع التجاوزات بينهام .وستقوم الدول ،من بني مراكز
القوى األخرى ،مبتابعة وتقييم عمل مامرسات السلطة الوطنية[[[.
ويف السياق نفسه ،من املهم مالحظة أنه خالل القرن التاسع عرش،
قام الكونت كاميلو بينسو دي كافور بتوحيد إيطاليا عام  ،1860يف حني
شك َّل «أوتو فون بسامرك» اتحاد شامل أملانيا بني [ ،]1867-1866ثم
قام الرايخ األملاين عام  ،1871ويف ٍ
وقت الحق ،تشكلّت اتحادات
يف أمريكا الجنوبية (األرجنتني والربازيل واملكسيك وفنزويال) ،ومع
انتهاء الحرب العاملية الثانية يف عام  ،1945أصبح تقرير املصري هو
طلب املستعمرات التي شكلت اإلمرباطورية االستعامرية األوروبية
الضخمة يف آسيا وإفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي .إن منح االستقالل
السيايس ملستعمرات سياسية مثل (الهند ونيجرييا وماليزيا) وغريها
من قبل أسيادها االستعامريني زاد من العدد اإلجاميل لالتحادات يف
مختلف أنحاء العامل[[[.
ويف أعقاب انهيار االتحاد السوفيايت الشيوعي يف عام 1991
الذي وضع نهاية للحرب الباردة ،خرج االتحاد الرويس من االتحاد
حل يوغوسالفيا
السوفيايت املنحل كام فعلت البوسنة والهرسك بعد َ
يف عام  .1992مع ذلك ،فقد شهدت حقبة ما بعد الحرب الباردة،
انتقال دول إىل الفيدرالية بعد رصا ٍع طويلٍ من أجل ذلك .مثال
[1]- R. P.Nathan, Updating Theories of American Federalism. To be presented
at the Annual Meeting of the American Political Science Association
Philadelphia, Pennsylvania, September, 2006.In: federalism as a political
ideology and system of government: the theoretical perspectives, op.cit, p.12.
[2]- Daniel Ziblatt , “Rethinking the Origins of Federalism: Puzzle, Theory,
and Evidence from Nineteenth-Century Europe”, Volume 57, 1 October
2004, p. 73.
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جيد عىل ذلك ،هو العراق بعد عام  .2003ويف الوقت الحارض،
بقيت الدول التي نجت أو ال تزال عالقة يف الرصاع ـ مثل رسيالنكا
والصومال ـ أمام خيارين :أولهام ،أن تصبح فدرالية ،وثانيهام ،أن
تبقى تعاين من الرصاعات والحروب وتدور يف أتونهام.
تأريخياً ،كانت هناك أيضاً دول وحدوية اتجهت نحو نظام
الحكم الفيدرايل ،مثل بلجيكا وإسبانيا وجنوب إفريقيا ،ومن املثري
لالهتامم أن الواليات املوحدة مثل إيطاليا واململكة املتحدة قد
نقلت السلطة إىل املناطق ،مع ذلك ،فقد اختارت هذه البلدان أال
ترى نفسها أن تصبح اتحادا ً[[[.
وقـد انتشـر النظام الفيدرايل فـي دول العـامل الحـديث
كاالتحـاد السـوفيتي السـابق ،أو االتحـاد الروسـي ،وهـو النظـام
املعمـول بـه أيضً ا فـي الهنـد وباكسـتان ،ودولـة اإلمـارات
العربيـة املتحـدة ،وتأسسـت الجمهوريـة العربيـة السـورية قبل
االنفصـال تحت مسمى الجمهورية املتحدة (مرص وسوريا) وفقًا
لهـذا النظـام ،وهـو مشـروع سياسـي لبنـاء االتحـاد األوربـي
أيضً ا ،إذا مـا تـم تطـوير نظـام الجامعـة العربيـة وتفعيلـه ،ومنظمـة
العـامل اإلسـالمي فإنـه قـد يكـون أساسـاً لدولـة االتحاد العريب
اإلسالمي[[[.
[1]- Tunde Agara, “Negotiating the Federal Accommodation: Minorities
and the Issue of the National Question in Nigeria,” Journal of Global
Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective, Vol. 9, No. 2, 2014, pp.47- 68.
[[[ -محمد عيل النارصي ،النظام االتحاد الفيدرايل يف العراق ،متوفر عىل الرابط:
www.thawabitna1.com/culture/books/books004.htm
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 - 2مناذج من فيدراليات حديثة
عىل أثر الثورة األمريكیة أقامت الوالیات املستقلة حدیثًا
كونفدرالیة يف العام  ،1781ولكن جوانب النقص فیها أدت يف العام
 1789إىل تحولّها عىل أثر مؤمتر فیالدلفیا يف عام  1787إىل أول
ٍ
حدیث.كام حولّت سویرسا نظامها الكونفيدرايل ،بعد
يل
نظامٍ فيدرا ٍّ
يل يف العام  ،1848وأصبحت
حرب أهلیة قصیرة ،إىل نظامٍ فيدرا ٍّ
كندا ثالث دولة فدرالیة حدیثة يف العام  ،1867وتم يف العام 1871
توسیع فدرالیة شامل أملانیا التي كانت قد تأسست يف العام 1867
لتضم الوالیات األملانیة الجنوبیة .وبعد فرت ٍة قصیر ٍة ،أصبحت
أسرتالیا يف العام  1901دول ًة فدرالی ًة كاملةً ،وباإلضافة إىل ذلك،
تب ّنت بعض جمهوریات أمريكا الالتینیة يف أواخر القرن التاسع عرش
وأوائل القرن العرشین أنظمة فيدرالیة يف محاول ٍة لتقلید فيدرالیة
الوالیات املتحدة األمريكیة ،يف حني شهد النصف الثاين من القرن
العرشین انتشا ًرا واس ًعا لألنظمة الفدرالیة ،باإلضافة إىل أشكال
أخرى من الفدرالیة من أجل توحید مجتمعات متعددة اإلثنیات
يف مناطق املستعمرات السابقة ويف أوروبـا .وتأسست أنظمة
فيدرالیة وشبه فيدرالیة ،مل یكتب النجاح لعد ٍد منها ،ال سيام يف
قارة آسیا ،عىل سبیل املثال ،الهند الصینیة ( ،)1945وبورما (،)1948
وإندونیسیا ( ،)1949والهند ( ،)1950والباكستان ( ،) 1956واملالیو
(1948و  ،)1957ثم مالیزیا ()1963؛ ويف الرشق األوسط ،عىل
سبیل املثال يف اإلمارات العربیة املتحدة ( ،)1971ويف أفریقیا،
عىل سبیل املثال يف لیبیا ( ،( 1951وإثیوبیا ( ،)1952ورودیسیا
ونیاساالند ( ،)1953ونیجیریا ( ،( 1954ومايل ( ،)1959والكونغو
( ،)1960والكامیرون (،)1961وجزر الكومور ( ،)1978ويف منطقة
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البحر الكاریبي ،عىل سبیل املثال يف جزر الهند الغربیة (.)1958
وشملت األنظمة الفدرالیة التي تأسست أو أعید تأسیسها يف أوروبا
الوسطى والرشقیة كالًّ من النمسا ( ،)1945ویوغسالفیا (،)1946
وأملانیا ( ،)1949وتشیكوسلوفاكیا ( .)1970كام تبنت الربازیل
( ،( 1946وفنزویال ( ،)1947واألرجنتین ( )1949يف أمريكا الجنوبیة
[[[
دساتیر فدرالیة جدیدة.
خالل الفرتة ما بین  1960وأواخر مثانینيات القرن املايض ،بدا
حا بصور ٍة متزاید ٍة أن األنظمة الفيدرالیة لیست العالج السحري
واض ً
الذي تخیله كثیرون ،إذ شهد العدید من التجارب الفيدرالیة التي
فشل ،عندما واجهت
ً
نشأت يف أعقاب الحرب العاملیة الثانیة
بعضها صعوبات وتحديات كبرية ،يف حني تم تجمید بعض هذه
األنظمة أو التخيل عنها نهائیًا .إال أنه مثة حدود ملدى مالمئة
ٍ
ظروف معین ٍة حتى عندما
الحلول الفدرالیة أو أشكال معینة منها يف
[[[
تكون هذه األنظمة قامئ ًة عىل أفضل الدوافع واألهداف .
وعىل الرغم من هذه التطورات ،فإ ّن مثة اهتام ًما متجد ًدا يف
الحلول السیاسیة الفيدرالیة خالل تسعینات القرن املايض ،من بينها
كامل يف العام ،1993
ً
بلجیكا التي ح ّولت دستورها لیصبح فدرال ًیا
وجنوب أفریقیا التي أقرت يف العام  1996ـ مع تعدیالت ـ دستورا ً
جا من املالمح الفيدرالیة والوحدویة يف دستور 1994
یتضمن مزی ً
املؤقت ،وإسبانیا التي أصبحت عمل ًیا ،ونتیجة تنفیذ دستور ،1978
نظا ًما فيدرال ًیا بالفعل من أن يكون باالسم ،عندما قد بدأت تتحرك
باتجاه أشكا ٍل جدید ٍة وغالباً ما تكون مبتكر ًة من األنظمة الفدرالیة
[[[ -جواد الحمد وآخرون ،مصدر سابق ،ص .48
[[[ -رونالد ل .واتس ،مصدر سابق ،ص .4-2
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يل،
وشبه الفدرالیة .كام شهدت اتجاه إیطالیا نحو تبني نظامٍ فيدرا ٍّ
كام اتخذت اململكة املتحدة ترتیبات جدیدة بغرض تفویض
كل من اسكوتلندا وإیرلندا ومقاطعة ویلز ،يف حني
السلطات يف ٍّ
أدى التقدم نحو املزید من الدمج فی ما أصبح یعرف اآلن باالتحاد
األورويب إىل زیادة االهتامم باألفكار الفيدرالیة ،وكثی ًرا ما یشیر القادة
السیاسیون وكبار املفكرین وحتى بعض الصحافیین إىل الفيدرالیة
[[[
باعتبارها شكالً إیجابیًا متحر ًرا من أشكال التنظیم السیايس.

من الرضوري أن نؤكِّد هنا عىل أ ّن الفيدرالية ُوجدت عىل
أرض الواقع يف العصور املاضية بصو ٍر مختلف ٍة قبل أن ينظر لها
الفالسفة يف كتاباتهم ،وقبل أن تستلهم فكرة تقاسم الصالحيات
ورضورتها الثورة األمريكية ،ألن قدرة الدولة يف املايض يف السيطرة
واإلدارة املبارشتني من مركز بعينه (أو ما نسميه بالدولة املوحدة يف
العرص الحديث) كانت محدود ًة للغاية بسبب ضعف وسائط النقل
واالتصال ،وبالتايل ضعف قدرة املركز عىل حكم النواحي واملدن
البعيدة[[[.

يعد البعض الواليات املتحدة األمريكية أقـدم دولـة فيدراليـة فـي
العرص الحديث ،فـي حني أن هناك من يعترب الفيدرالية السويرسية
النموذج للنجاح الفيـدرايل ،إال أن الواليات املتحـدة األمريكيـة
هـي الدولـة الفيدرالية العرصية التـي مل يعرف التاريخ قبلها
النموذج الفيدرايل مبعنــاه القانوين الــذي ابتدعــه األمريكيون[[[.
وهناك من يرى ،أ ّن من اإلجحاف مبكان اعتبار التجربة الفيدرالية
[[[ -املصدر نفسه ،ص .5
[[[ -صادق عبد الحميد ماليك ،مصدر سابق ،ص .28
[[[ -أدمون رباط ،مصدر سابق ،ص .453
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األمريكية التي ظهرت إىل الوجـود عـام  1887أول تجربـ ٍة فيدراليــ ٍة
واعتبـار الواليــات املتحـدة األمريكيــة أقـدم دولــ ٍة فيدراليـ ٍة
فــي العـامل ،ألن هــذه التجربـة سـبقتها تجـارب أخــرى،
وتجــارب متــأخرة أو متقدمــة للفيدراليــة كمـا ذكرنـا أثنــاء
سـردنا التـاريخي املـوجز للتجـارب العاملية ،إذ نجـد مالمـح
(الفيدراليــة) التي مل تكن قـد ُسميت بهـذا االسم بوضـوح فـي
بعـض الحـاالت والتجـارب الفيدراليـة ،ولكـن يبدو أن تأثر بعض
الكتاب واملؤلفني بعظمـة أمريكـا دفعـهم إىل إرجـاع الفضـل إليها
فـي ابتـداع النظـام الفيـدرايل.
أمـا نحـن فإنـه يبـدو م ّمـا سـبق أنـه ميكـن اعتبـار التجربـة
األمريكيـة أول تجربـ ٍة فـي العرص الحديث ،أمـا جـذور الفيدراليـة
وطـرق نشـأتها فإنهـا أعمـق مـن أن تتوقـف عنـد التجربـة
األمريكيـة ،كام سبقت اإلشارة إليه يف موضع سابق من هذه
الدراسة[[[.

[[[ -راجع الصفحات من  52-47من هذه الدراسة.

الفصل الثالث
التداخل بين مصطلح الفيدرالية
ومصطلحات أخرى مقاربة

هناك العديد من املصطلحات التي هي بحاجة إىل
توضيح التداخل بينها وبني الفيدرالية ،مثل (االتحاد الفيدرايل،
والكونفدرالية ،واالتحاد املركزي ،والالمركزية اإلدارية والسياسية،
والفيدرالية الثنائية ،واالتحاد الدستوري ،والدولة التعاهدية،
واالتحاد الفيدرايل ،وغريه) .ولعل من املهم التط ّرق إليها من أجل
فض االلتباس بينها وبني مصطلح الفيدرالية ،وعىل النحو اآليت:
ّ

املبحث األول :االحتادات الفيدرالية والكونفيدرالية
ً
أول -االتحاد الفيدرايل
االتحاد الفيدرايل« :هو إتحاد يضم عددا ً من الواليات أو
األقاليم التي يحتمل أن تتمتع بالحكم الذايت والتي توحدها حكومة
تنظيمي
شكل
ٌ
مركزية» ،ويع ّرفه بورجيس ببساطة« :االتحاد هو
ٌّ
واملؤسسات واإلجراءات والتقنيات .إنّها
مح ّد ٌد يتضمن الهياكل
ّ
حقيق ٌة مؤسس ّي ٌة ملموسةٌ .وميكن متييزه عن األشكال األخرى
ح
نسبي» [[[.
للدولة بوضو ٍ
ٍّ
يتميز االتحاد الفيدرايل باملواصفات التالية:

 - 1اتحاد واليات أو أقاليم يف إطار دولة اتحاد مركزي يُقام
ألجل تعايش اسرتاتيجي موحد.
 - 2وحدة التامس الجغرايف (األرض) ألقاليم االتحاد يتضمن
عاصمة اتحادية تكون مركز الدولة الفيدرالية.
[1]- Federalism as a political ideology and system of government: the
theoretical perspectives, op.cit, p. 5.
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كل
 - 3ترفع الدولة الفيدرالية العلم االتحادي ،يف حني يرفع ّ
إقليمٍ ال َعلَ َم الخاص به إىل جانب ال َعلَم االتحادي.

 - 4السلطة الترشيعية والتنفيذية والقضائية فيها ،عىل مستويني
(اتحادي كمرجع أعىل) ومحيل (عىل مستوى اإلقليم).
يل إىل جانب دساتري محلية خاصة
 - 5يتمتع بدستو ٍر فيدرا ٍّ
باألقاليم.
 - 6ذات عملة نقدية واحدة (مركزية).
 - 7التمثيل السيايس والدبلومايس (الخارجي) بيد السلطة
املركزية (االتحادية فقط)
يل إال يف حالة الحل
 - 8ال ميكن أن يتح ّول إىل اتحا ٍد كونفدرا ٍّ
وإلغاء اإلطار الفيدرايل[[[.
ومن مظاهر االتحاد يف الدولة الفيدرالية ،وال سيام يف املجال
الدويل ،أ ّن من أهم ما يرتتّب عىل قيام الدولة الفيدرالية ما يأيت:
 فناء الشخصية القانونية الدولية للواليات أواألعضاء املك ِّونة لها.

 ظهور الدولة الفيدرالية يف نطاق القانونالدويل العام بطابع الوحدة واملركزية.

فالدولة الفيدرالية هي التي متلك وحدها الشخصية الدولية،
وتتحمل املسؤولية الدولية عن الواليات ،وال تدع الدساتري
الفيدرالية غالبا للواليات األعضاء حق التمثيل الدبلومايس أو سلطة
[[[ -عيل الشمري« ،الفيدرالية» ،مجلة النبأ ،العدد  ،59متوز  ،2001متوفر عىل الرابط
االلكرتوينhttps://annabaa.org/nba59/fidralia.htm :
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إعالن الحرب أو إبرام املعاهدات وال يخاطب القانون الدويل العام
الواليات ألنه ليس ألي من الواليات الشخصية الدولية.
ومن الجدير اإلشارة إىل أن يف االتحاد السوفيتي متتلك الواليات
حق إقامة العالقات الدبلوماسية ،فإ ّن
األعضاء يف الدولة الفيدرالية ّ
كالًّ من جمهوريات االتحاد السوفيتي لها هذا الحق« .للجمهورية
املتحدة أن تقيم عالقات مع الدول األجنبية وتعقد معها املعاهدات
وتتبادل و إياها املمثلني الدبلوماسيني والقنصليني ،وتشارك يف
نشاط املنظامت الدولية» املادة  79من دستور االتحاد السوفيتي
لسنة  ،1977هذا وقد مارسته فعال جمهورية روسيا البيضاء
(بيلورسيا) وجمهورية (أوكرانيا) وإىل حد وجودهام كأعضاء يف
هيئة األمم املتحدة ،ومنظامتها املتخصصة.
تتمسك بقواعد القانون
وينتج عن هذا أن الواليات ال تستطيع أن ّ
الدويل للدفاع عن استقاللها وامتيازاتها وهذا األمر يتفق مع التكوين
القانوين للدولة الفيدرالية باعتبارها دول ًة واحد ًة وتقوم عىل أساس
قواعد القانون الدستوري ال عىل قواعد القانون الدويل .هذا إىل
جانب أن العالقات الخارجية متعلقة مبصالح الشعب الفيدرايل يف
مجموعه ،لهذا البد من أن تواجه بشكلٍ من املركزية و الوحدة،
بعيدا ً عن الرت ّدد والتناقض[[[.

ثان ًيا -الفيدرالية والكونفيدرالية

يتكون االتحاد الكونفيدرايل أو التعاهدي نتيج ًة التفاق دولتني
أو أكرث يف معاهد ٍة دولي ٍة عىل تكوين هذا االتحاد أو االنضامم إليه
[[[ -محمد الهاموندي ،الدولة الفيدرالية ،متوفر عىل الرابط االلكرتوين:
http://www.iraqcfs.org/membersresear-arabic.php.
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كل دول ٍة باستقاللها الخارجي وبقاء نظمها الداخلية من
مع احتفاظ ّ
دون تغيري[[[.
ويهدف هذا االتحاد إىل تحقيق مصالح أو أغراض مشرتكة
وحيوية للدول األعضاء فيه ،تبينها املعاهدة التي هي أساس نشأة
االتحاد كضامن استقالل كل دولة والدفاع عن أمنها الخارجي
والعمل عىل تحقيق مصالح اقتصادية متبادلة[[[.
شكل رخ ٌو من
ٌ
ويف بعض الحاالت ،تعترب الكونفيدرالية (وهي
أشكال االتحاد تتمتع فيه الدول األعضاء بدرج ٍة أعىل من الحكم
ٍ
بطيف ض ّيقٍ جدا ً من
الذايت ،وتكون صالحيات املركز محدود ًة
املجاالت السياسية كالشؤون الخارجية والدفاع) بديالً للفيدرالية،
ٍ
ويأيت ذلك أحياناً
لجامعات تسعى يف النظام الفيدرايل
كمطلب
ٍ
إىل الحصول عىل حكمٍ ذايتٍّ أكرب مام هو مسموح به مبوجب
الدستور الفيدرايل دون حدوث اآلثار املزعزعة لالستقالل التام.
وقد اقتُحت الحلول الكونفيدرالية يف بلجيكا ،وأيضاً يف كندا يف
ما يخص كيبيك.
وعىل الرغم من املزايا العديدة التي سبق ذكرها ألسلوب
املركزية اإلدارية ،فإنه وباملقابل ال يخلو من العيوب واملثالب ال
ٍ
وحيد يف أداء املهام والوظائف
كأسلوب
سيام إذا ما تم تطبيقه
ٍ
اإلدارية ،ويتوىل اإلرشاف عىل االتحاد والتنسيق بني الدول الداخلية
[[[ -حمدوش رياض ،مفهوم التكامل وأهدافه ،موقع املوسوعة الجزائرية للدراسات
السياسية واالسرتاتيجية 25،فرباير  ،2017متوفر عىل الرابط االلكرتوين:
https://www.politics-dz.com/community/threads/mfxum-altkaml-uxdafx.6252
[[[ -عبد الغني بسيوين ،النظم السياسية والقانون الدستوري( ،االسكندرية :منشأة
املعارف )1997،ص.104
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فيه هيئة سياسية مشرتكة تسمى مؤمترا ً أو جمعية أو مجلس ،تتكون
من مندوبني ميثلون دول االتحاد .وقرارات هذه الهيئة غري ملزم ٍة
للدول األعضاء إال مبوافقة هذه الدول[[[.
يتميز االتحاد الكونفدرايل باملواصفات اآلتية:
 اتحاد تعاهدي بني دولتني أو أكرث.جلٍ قد يكون وقتياً.
 -يقام ألجل مصالح مشرتكة أل َ

 -تختص كل دولة يف االتحاد بعاصمتها املستقلة.

 -لكل دولة َعلَمها الخاص بها.

 -لكل دولة سلطاتها الثالث الخاصة بها ومبستوى أحادي.

 لكل دولة دستورها الخاص بها. لكل دولة العملة النقدية الخاصة بها ،وميكن االتفاق عىلتوحيد العملة.
 تتمتع كل دولة بحق التمثيل بشكل مستقل. من املمكن أن يتحول إىل اتحاد فيدرايل يف مرحلة الحقةبحكم االتفاق والتوافق[[[.
ومن أمثلة االتحاد الكونفيدرايل ،االتحاد السويرسي (-1815
 ،)1866واالتحاد األمرييك ( )1787-1776واالتحاد الجرماين .1866
ويف عاملنا املعارص ميكن أن يعد االتحاد األوريب اتحا ًدا
[[[ -محمد طه حسني الحسيني ،نشاة وتطور اختصاص الربملان يف املساءلة الجزائية:
دراسة مقارنة( ،القاهرة :املركز العريب للدراسات ،)2016 ،ص .44
[[[ -عيل الشمري ،مصدر سابق ،متوفر عىل الرابط االلكرتوين:
https://annabaa.org/nba59/fidralia.htm
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كونفيدراليًا .أما االتحاد الفيدرايل فإنّه يستند إىل الدستور االتحادي
ال إىل معاهدة دولية كام هو الحال يف االتحاد الكونفيدرايل،
وبالتايل فإن بحث االتحاد الكونفيدرايل يدخل ضمن دراسات
القانون الدويل العام ،أما الفيدرالية فتدخل ضمن دراسة القانون
الدستوري.
وإضاف ًة إىل ما ذكرنا آنفاً ،فإن هناك ع ّد َة فروقٍ بني االتحاد
الكونفيدرايل والفيدرالية تتلخص باآليت:
 يتكون االتحاد الكونفدرايل نتيجة إبرامٍ
معاهدة بني الدول األعضاء فيه يف حني تنشأ
يل
الدولة الفيدرالية من خالل عملٍ قانو ٍّ
ين داخ ٍّ
هو الدستور االتحادي ،ويرتتب عىل ذلك أن
يشرتط التعديل مضمون االتحاد الكونفدرايل
موافقة كافة األطراف املوقعة عىل املعاهدة
املنشئة له ،بينام ال يشرتط لتعديل الدستور
االتحادي هذا اإلجامع من الواليات إذ يكفي
توافر األغلبية [[[.
 ال متتلك الهيئة السياسة املرشفة عىل االتحادالكونفدرايل مبارشة أي سياد ٍة عىل رعايا الدول األعضاء
[[[.
إال عن طريق الدول ذاتها
 يخول الدستور االتحادي دولة االتحاد سيادة مبارشة عىلرعايا الواليات األعضاء فيه واختصاصات تكفل تنفيذ القرارات
[[[ -زهدي يكن ،القانون الدستوري والنظم السياسية( ،بريوت :دار يكن للنرش
 ،)1982ص.128
[[[ -عبد الغني بسيوين ،مصدر سابق  ،ص.102
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التي تتخذها عن طريق سلطاتها مبارشة من دون حاجة للجوء إىل
تلك الدول[[[.

لكل دول ٍة من دول االتحاد
حق مق ّر ٌر ّ
 أما بشأن االنفصال ،فهو ٌّلكل دول ٍة
الكونفدرايل وهو ما يسمى بـ(حق االنفصال) حيث يجوز ّ
ٍ
وقت من األوقات إذَا ما رأت ذلك ،حتى وإن
أي
أن متارسه يف ّ
مل ينص عليه رصاحة يف معاهدة االتحاد ،بينام التسمح الدولة
الفيدرالية بذلك ،وقد قررت ذلك املحكمة العليا يف الواليات
املتحدة األمريكية يف أعقاب الحرب األهلية وذلك عندما صارت
تكساس إحدى الواليات األمريكية ،دخلت يف عالقات ال ميكن
فسخها .لقد كان انضاممهــا نهائياً ال مجال إلعادة النظر فيه ،أو
فسخه» [[[.
 هناك جنسية واحدة لجميع أفراد الشعب يف االتحاد الفيدرايلكل دول ٍة من دول
وهي جنسية الدول االتحادية ،يف حني يظل رعايا ّ
االتحاد الكونفيدرايل محتفظني بجنسيتهم الخاصة ،ألن العالقة بني
الدول يف االتحاد الكونفدرايل تكون بني حكوماتها فقط[[[.
 إ ّن الحرب التي تندلع بني دولتني من دول االتحاد الكونفدرايلتع ّد حربـاً دولية ،بينام الحرب التي تقع بني الواليات األعضاء يف
االتحاد الفيدرايل هي حرب أهلية[[[.
وإذا ما تط ّرقنا إىل شكل الدولة االتحادية العراقية ،هل هي
[[[ -عصام الربزنجي وآخرون ،مبادئ وأحكام القانون اإلداري( ،بغداد :مديرية دار
الكتب للطباعة والنرش ،)1993 ،ص.135
[[[ -عبد الغني بسيوين ،مصدر سابق ،ص .96
[[[ -رونا لد .ل .واتس ،مصدر سبق ذكره ،ص .10
[[[ -زهدي يكن ،مصدر سابق ،ص ص .121-125
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فيدرالية أم كونفيدرالية ؟ فالبعض يرى أ ّن شكلها غري محد ٍد بشكلٍ
ح ،هي ما تزال تتأرجح بني دولة اتحادية تقوم عىل أقاليم،
واض ٍ
ودولة بسيطة تقوم عىل محافظات ،لذا بقي النظام السيايس نظاماً
[[[
هجي ًنا يعاين من عدم االستقرار وأزمتي الرشعية واالندماج.

جدول مقارنة بني الدولة املوحدة والدولة الكونفيدرالية والدولة
[[[
الفيدرالية
الدولة املوحدة

الدولة الكونفيدرالية

الدولة الفيدرالية

املركزية قوية

املركزية ضعيفة

املركزية معتدلة

التأثري يكون مبارشا
يف األفراد

عىل الوحدات
املكونة ال عىل
األفراد

السيادة غري مجزأة
أو غري مقسمة
الدولة املوحدة

التأثري يكون مبارشا

التأثري يكون عىل
الوحدات املكونة
واألفراد
السيادة موزعة بني
الحكومة

السيادة تكمن يف
الوحدات املكونة املركزية والوحدات
املكونة
الدولة الكونفيدرالية

الدولة الفيدرالية

[[[ -مجاهد هاشم الطايئ»،الدولة العراقیة بین الفیدرالیة والالمرکزیة» ،مركز إدارك
للدراسات واالستشارات،آذار /مارس  ،2016متوفر عىل الرابط االلكرتوين:
https://idraksy.net/wp-content/uploads/201603 //Iraqi-betweenfederalism-and-decentralization.pdf
[[[ -غانم محمد صالح ،مفاهيم ومصطلحات ،املركز العراقي للدراسات اإلسرتاتيجية،
العدد( ،)6أيار  ،2009ص.42
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القانون الوطني هو
السائد واإلجراءات
خاضعة له بوضوح

الحكومة املركزية
القانون الوطني
ميكن أن يتحكم
يسود يف مجاله
بنقض قراراتها
الوحدات املكونة وللوحدات املكونة
قوانينها الخاصة
من خالل (حق
اإلبطال واإللغاء)

النظام الرضيبي
واحد والتغيريات
املحلية تصادق
عليها السلطة
املركزية

الحكومة املركزية
نظام الرضائب
مت ّول من
املزدوج مطبق
اإلسهامات
والرضائب املقدمة عىل كال املستويني
من
الحكوميني
الوحدات املكونة

النامذج :اململكة
املتحدة ،وفرنسا،
واسبانيا ،وبولندا،
والجزائر

النامذج :الواليات
املتحدة قبل عام
 ،1789وسويرسا
قبل عام ،1848
وأملانيا قبل عام
1871

النامذج :الواليات
املتحدة منذ
عام ،1789
كندا ،وأسرتاليا،
وسويرسا ،والهند،
والربازيل،
واملكسيك
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ّ
املبحث الثاين :الفيدرالية والفيدراليات املركبة
ً
أول -الفيدرالية والالمركزية اإلدارية والسياسية
يقصد بها تقاسم الوظيفة اإلدارية بني الدولة ،ومتثلها الحكومة
املركزية ،من جهة ،والوحدات اإلدارية املحلية من جهة أخرى،
بحيث تتوىل السلطات املركزية مهمة إشباع الحاجات العامة
القومية التي يستفيد منها عموم أبناء الشعب يف مختلف أنحاء
البالد .يف حني يلقى عىل عاتق هيئات اإلدارة املحلية مهمة إشباع
الحاجات املحلية التي يقترص االستفادة منها عىل أفراد منطق ٍة
جغرافي ٍة معين ٍة بذاتها[[[.
والالمركزية نوعان:
دستوري يقوم عىل توزيع
 - 1الالمركزية السياسية :هي وض ٌع
ٌّ
الوظائف الحكومية املختلفة (الترشيعية والتنفيذية والقضائية)
بني الحكومة االتحادية يف العاصمة وحكومات الواليات أو
الجمهوريات أو الكانتونات أو غريها من الوحدات السياسية .حيث
متارس الوحدات املذكورة سيادتها الداخلية ،فتقيم برملاناً وتنشئ
حكومة ،وتسن الترشيعات وتحكم مبوجبها[[[.
لقد ساد نظام الالمركزية السياسية ،يف التاريخ القديم بني املناطق
وداخل األمرباطوريات وحتى بني دول صغرية عديدة من العامل،
وكان هذا هو النظام املسيطر يف معظم فرتات التاريخ اإلسالمي
وبأسامء وصفات مغايرة ،تالءمت وتلك العصور ،فالبحث يف
[[[ -محمد عمر مولود ،مصدر سابق ،ص.140
[[[ -محي الدين صابر ،الحكم املحيل وتنمية املجتمع يف الدول النامية ،مركز تنمية
املجتمع يف العامل العريب( ،القاهرة :دار الفكر العريب ،) 1963 ،ص .49
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تاريخ الدولة اإلسالمية من بدء إخرتاقها لجغرافية الجزيرة العربية
ح التقسيامت
بي بشكلٍ واض ٍ
إىل وقت بروزها كإمرباطورية ،يُ ّ
اإلدارية املتكاملة بذاتها ولذاتها ،والتي كانت تابع ًة للمركز اسمياً
من خالل دفعها لألتاوات وتعيني األمراء اإلسالميني الذين كانوا
باألصل من الجزيرة العربية ،لكنهم كانوا ميتلكون خصوصي ًة
مستقل ًة يف معظمهم ،بدءا ً من قراراتهم وحتى عند الحروب التي
كانوا يقومون بها عىل الجوار ،كانت لهم جيوشهم الخاصة بهم،
أي ما معناه باملفهوم الحارض سياسياً واقتصادياً وثقافياً األقاليم
الفيدرالية ،حينذاك ،ويف البدايات بدءا ً من الخلفاء الراشدين
ومرورا ً بحكم خلفاء بني أمية وإىل نهاية الخلفاء العباسيني ،كانت
األقاليم ذات جغرافية مح ّددة ،لها أسامؤها وعواصمها الخاصة بها،
وأمراؤها ،وقواها العسكرية[[[.
 2ـ الالمركزيّة اإلداريّة :الالمركزية اإلدارية متثِّل أسلوباً إداريًّا
يقوم عىل توزيع الوظيفة اإلدارية بني الجهاز اإلداري املركزي
ٍ
موضوعي .وهي
إقليمي أو
أساس
وهيئات أخرى مستقلة عىل
ٍّ
ٍّ
بذلك تختلف عن الالمركزية السياسية يف كونها تقترص عىل الوظيفة
اإلدارية ويف إمكان قيامها يف الدول املركبة والدول البسيطة عىل
السواء[[[.
أسلوب يف التنظيم يقوم عىل توزيع
إ ّن الالمركزية هي
ٌ
االختصاصات بني السلطة املركزية وهيئات أخرى مستقلة عنها
قانونياً ،وهي بهذا املعنى قد تكون ال مركزية سياسية أو ال مركزية
[[[ -محمود عباس ،الفيدرالية يف مفاهيم اإلسالم السيايس ،مصدر سابق،
االلكرتوينhtml.701170/12/https://elaph.com/Web/opinion/2011 :
[[[ -املصدر نفسه ،ص .50

متوفر عىل الرابط
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مالية ،أو ال مركزية اقتصادية ،أو ال مركزية إدارية.
من الرضوري أن يكون هناك اتفاق حول معاين املفاهيم
املتداولة يف إطار الالمركزية اإلدارية والالمركزية السياسية .وهناك
رأي يقول بأ ّن «عدم االتفاق هو السائد ،وهذا من شأنه أن يعقد
الرؤية الواحدة ،الرؤية التي من شأنها أن تف ّعل من املعالجات
الصحية للمشاكل املوجودة ،فالفارق كبري ما بني الحكم املحيل
ذي الصبغة السياسية واإلدارة املحلية ذات الصبغة اإلدارية ،وعىل
الرغم من ذلك ،فإ ّن الدستور العراقي يستخدم مصطلح حكومات
األقاليم وحكومات املحافظات ،ويف ذلك وحسب رأينا املتواضع
نوع من أنواع الخلط املفاهيمي[[[.

إ ّن البحث يف الالمركزية اإلدارية اإلقليمية يدخل بصور ٍة أساسي ٍة
يف نطاق دراسة القانون اإلداري ،يف حني أن البحث يف الفيدرالية
يدخل بصور ٍة أساسي ٍة يف مجال دراسة القانون الدستوري كام أرشنا
سابقاً.
ولكن الذي يدفعنا إىل تناول هذا املوضوع هو الخلط بني
مفهوم الفيدرالية ومفهوم الالمركزية اإلدارية ال سيام يف العراق،
حيث ظهرت مصطلحات تجمع بني االثنني عىل الرغم من
االختالف بينهام ،ومن بني هذه املصطلحات مصطلح (الفيدرالية
أي حا ٍل فإن أهم الفروق بني الفيدرالية والالمركزية
اإلدارية) ،وعىل ّ
اإلدارية ميكن إجاملها باآليت:
سيايس يتعلق بنظام الحكم يف
أ -الفيدرالية عبارة عن نظامٍ
ٍّ
الدولة ،لذلك فإ ّن البحث يف الفيدرالية يدخل بصور ٍة أساسي ٍة يف
[[[ -عبد الجبار احمد ،الفيدرالية والالمركزية يف العراق ،ورقة سياسات ،مؤسسة
فريدريش إيربت ،بغداد ،ترشين الثاين ،2013 ،ص .6
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نطاق دراسة القانون الدستوري ،وذلك عىل خالف الالمركزية
اإلدارية حيث تندرج دراستها تحت موضوعات القانون اإلداري،
إداري يتعلق بكيفيّة مامرسة الوظيفة اإلدارية[[[.
ألنها عبارة عن نظامٍ
ٍّ

ب -يف الدولة الفيدرالية نجد أن الواليات الفيدرالية تتمتع
دستوري.
بنص
بسلطة س ِّن القوانني يف معظم املسائل إال ما استثنى ٍّ
ٍّ
وكذلك فإن للواليات أو األقاليم الفيدرالية محاكمها الخاصة ،التي
تطبق ترشيعاتها الصادرة عنها ،والتي قد تختلف من والية إىل
أخرى[[[.

ج -نجد الوظيفة الترشيعية والوظيفة القضائية متارسها يف ظل
نظام الالمركزية اإلدارية سلطات مركزية واحدة[[[.

د -تتمتع الواليات الفيدرالية بسلط ٍة مطلق ٍة يف املسائل التي
نص عليها الدستور االتحادي،
تدخل يف نطاق اختصاصها ،والتي ّ
بينام نجد أن األشخاص يف اإلدارية الالمركزية يخضعون لرقابة
السلطات املركزية وقد تكون الرقابة شديدة وخاصة يف ما يتعلق منها
مبرشوعية األعامل التي تصدر عن الهيئات اإلدارية الالمركزية[[[.
هــ -تشرتك الوالية الفيدرالية أو اإلقليم الفيدرايل بهذه الصفة،
[[[.
بتكوين الهيئة الترشيعية للدولة الفيدرالية
مثال ذلك الكونغرس األمرييك الذي يعترب مبثابة الربملان

[[[ -رونالد .ل .واتس ،مصدر سابق ،ص .14
[[[ -نعامن احمد الخطيب ،مصدر سابق،ص ص .99 - 98
[[[ -زهدي يكن ،مصدر سابق ،ص.125
[[[ -سعد عصفور ،القانون الدستوري ،ط( ،1االسكندرية :دار املعـارف،)1954 ،
ص.253
[[[ -محسن خليل ،القانـون الدستوري والنظم السياسيـة ،مصدر سابق ،ص .310
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االتحادي ،فهو يتكون من مجلسني :مجلس النواب الذي ينتخب
مبارش ًة من جميع أفراد الشعب الذين لهم مبارشة الحقوق السياسية،
كل والي ٍة أمريكية
ومجلس الشيوخ الذي يتكون من عضوين عن ّ
بغض النظر عن مساحتها أو عدد سكانها[[[ .كذلك الحال مع
مجلس املقاطعات السويرسي ،بينام ال نجد مثل هذا التمثيل غري
املتكافئ يف نظام الالمركزية اإلدارية [[[.
واضح يؤدي إىل توسيع اختصاصات
وهذا األسلوب كام هو
ٌ
دولة االتحاد عىل حساب اختصاصات الواليات األعضاء ،بحكم
أن الدولة املوحدة السابقة كانت تجمع يف يدها كل السلطات قبل
تحولها إىل دول ٍة فيدرالي ٍة.
وعىل العموم فهذه مسأل ٌة دستوري ٌة تنظم وفقاً للظروف السياسية
والدوافع املختلفة التي كانت وراء نشأة الدولة الفيدرالية[[[.
ويف العراق يحتل هذا املوضوع أهمي ًة كربى نظرا ً الحتدام
الجدل والخالف حول الفيدرالية بشكل عام ،وتوزيع االختصاصات
بشكل خاص ،وهو ما انعكس عىل نصوص الدستور الدائم التي
حاولت التوفيق بني عدة اتجاهات متباينة ،إذ نجد السلطات املتبقية
مبوجب املادة ( )115من الدستور ،قد أصبحت من صالحية
األقاليم الفيدرالية املكونة لالتحاد الفيدرايل العراقي ،كام أصبح
أي تناز ٍع يف الصالحيات املشرتكة ،تكون األولوية فيه لقانون
ّ
األقاليم الفيدرالية ،واملآخذ عىل هذه املادة كاآليت:
[[[ -محمود حلمي ،مصدر سابق ،ص.159
[[[ -نشأة الدولة الفيدرالية ،متوفر عىل الرابط االلكرتوين:
https://www.researchgate.net/.../rwyt-thlylyt-ltwzy-alakhtsasat-bynalhkwmt-almrkzyt-.
[[[ -عبد الغني بسيوين ،مصدر سابق ،ص .105
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 -كان املفروض جعل السلطات املتبقية من صالحية الحكومة
االتحادية ،أل ّن ـ كام أرشنا يف بداية هذه الورقة ـ التأطري الدستوري
للفيدرالية يف الدول التي تتحول حديثًا من املركزية باتجاه الحكم
الالمركزي ثم الفيدرايل كانت ترتك هذه السلطات بيد الحكومة
االتحادية ،كام هو الحال يف دساتري كندا ،وبلجيكا ،والهند ،بعكس
الحالة يف الدول التي نشأت من تجميع لوحدات مستقلة بشكل
مسبق ،والميكن املحاججة بإقليم كردستان ،ألن هذا اإلقليم
ٌ
ظروف مختلف ٌة بإنشائه وال ميكن اعتباره وحد ًة مستقل ًة عن
ساهمت
الكيان القانوين للعراق.
 -انطالقا من األسس نفسها املوجودة يف الفقرة أعاله نجد أن
ج ْعل األولوية يف حال التنازع يف الصالحيات لصالح قانون األقاليم
َ
ري معمو ٍل به يف الدول الفيدرالية املشابهة للحالة العراقية،
هو أم ٌر غ ُ
ٍ
باستثناءات قليل ٍة ،كام هو الحال يف ما يتعلق مبعاشات الشيخوخة
يف الدستور الكندي ،حيث جعلت األولوية فيه لصالح قوانني
املقاطعات ،فلامذا تركت القاعدة وأخذنا باالستثناء يف الدستور
العراقي ،عىل الرغم من أن ذلك قد يسبب مشاكل مستقبلية نظ ًرا
لخطورة االختصاصات املشرتكة وأهميتها ؟[[[.
قياسا
 إن االتحاد الفيدرايل العراقي ،يتسم بنو ٍع من الفرادةً ،لبقية االتحادات ،للظروف الخاصة التي اكتنفت نشوءه ،والعجلة
الواضحة يف تأطريه الدستوري ،ولو أ ّن بعض الباحثني يرون أ ّن
النص يف
ريا من انعدام
نص
ّ
وجود ٍّ
ٍّ
دستوري متقدمٍ عىل واقعه خ ً
[[[ -خالد عليوي العرداوي،توزيع االختصاصات واملسؤوليات يف النظم الفيدرالية
والواقع الدستوري العراق ،بحث متوافر عىل الرابط االلكرتوين:
http: www.iraqmemory.org
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رأي يجب عدم االنتقاص منه وترك املستقبل للحكم
الدستور ،وهو ٌ
عىل صحته.
 إن الدستور العراقي تضمن توزي ًعا للصالحيات بني حكومةاالتحاد وحكومات األقاليم املزمع إنشائها ،وفقًا للفئات الثالث
املذكورة يف الفقرة ـ ثالثًا ـ أعاله ،لكن توجد مؤاخذات عىل النص
الدستوري يف ما يتعلق بالسلطات املتبقية ،وطريقة فض النزاعات
املحتملة بني حكومة االتحاد وحكومات األقاليم ،يف مجال
السلطات أو الصالحيات املشرتكة.
توزع السلطة القضائية بني السلطات املركزية والحكومات
اإلقليمية وتراقب من قبل سلطة قضائية عليا .وتتمتع السلطة
ٍ
قرارات ملزم ٍة حول صحة
القضائية بالسلطة الدستورية التخاذ
الترشيع وإجراءات الحكومة ،أو عندما يكون هناك تضارب بني
قوانني الحكومات املركزية واإلقليمية[[[.

هناك من يرى أن الدستور العراقي لعام  2005احتوى عىل أخطا ٍء
خاص ًة يف ما يتعلق مبفهومي الالمركزية اإلدارية
دستوري ٍة كارثي ٍة،
ّ
والسياسية ،وتوزيع االختصاصات بني الحكومة االتحادية واألقاليم
واملجالس املحلية للمحافظات ،ليؤسس ملشاكلجديد ٍة تضاف إىل
املؤسسات ،وتعطيل ترشيع القوانني
مشاكل العراق وأزماته كتنازع
ّ
ِ
وتناقض بعضها مع بعض؛ ليرتك املجال للتنافس السيايس أن يأخذ
[[[
مسارات أخرى بعيدا ً عن اآلليات والوسائل الرشعية والدميقراطية .
[1]- Michelle Evans, Rethinking the Federal Balance: How Federal Theory
Supports States Rights. The Western Australian Jurist, 2010, Vol. 1, pp. 19.
[[[ -مجاهد هاشم الطايئ ،مصدر سابق ،متوفر عىل الرابط االلكرتوين:
https://idraksy.net/wp-content/uploads/2016/03/Iraqi-betweenfederalism-and-decentralization.pdf
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ثان ًيا -الفيدرالية والفيدرالية الثنائية

تنظر الفيدرالية االثنائية إىل النظام الفيدرايل كطبق ٍة من «طبقة
ّ
األدق
كل طبق ٍة من مهام الحكومة تعرب عن املعنى
الكيك» ،مع ّ
لهذا املستوى .يعكس التأطري والتصديق األويل للدستور هذه
النظرية .حتى هؤالء الناس الذين يدعمون حكوم ًة وطني ًة أقوى
اقرتحوا بأن تكون القوى يف الحكومة االتحادية منفصل ًة ومحدودةً،
مع بعض املهام املنصوص عليها بالنسبة للحكومة الوطنية يف
الدستور واملهام املتبقية غادرت إىل الحكومة الدولة .وألن هذه
النظرية ترتك كل حكوم ٍة عليا داخل مجال عملياتها ،فإنّها تسمى
أحيانًا بالسيادة املزدوجة[[[.
إحدى أكرث الثمرات تطرفاً يف هذه النظرية هي فكرة «حقوق
الواليات» التي تحمل ذلك ،ألنه مل يسمح للحكومة الوطنية
انتهاك املجال املرتوك لحكومة الوالية ،وبذلك خالف الحقوق
الدستورية للواليات (وخاصة التعديل العارش ،الذي يحتفظ عىل
ٍ
بسلطات غري منوط ٍة بالواليات) .ميثل عمل الحكومة
وجه التحديد
ين عىل السلطة من
الفيدرالية يف هذه املجاالت استيال ًء غ َ
ري قانو ٍّ
مستوى آخر .وقد تم
قبل مستوى واحد يف الحكومة عىل حساب
ً
تعميم وجهة النظر هذه تاريخياً يف الجنوب ،حيث نظرت إليها
الحكومات الوطنية يف مجال العالقات بني األعراق ،ولكن تم
االحتجاج بها يف مكان آخر أيضاً[[[.
إن ازدواج السلطات العامة يف الدولة االتحادية يؤدي إىل
تداخل االختصاصات بني الحكومة االتحادية وحكومات الواليات،
[1]- Concepts of Federalism, CliffsNotes study guides, op.cit.
[2]- Ibid.
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ٍ
منازعات عديد ٍة بينهام ،أل ّن أسلوب توزيع
ما يؤدي إىل حصول
يحل هذه املسألة
االختصاصات ومهام كان دقيقاً فإنّه ال يستطيع أن ّ
بصور ٍة نهائي ٍة[[[.

ٍ
مستويات
كام أنّها تؤدي إىل زيادة النفقات التشغيلية ،إذ إ ّن وجود
متع ّدد ٍة للحكم أم ٌر مكلِ ٌف ،ألن وجود ٍ
املؤسسات العامة
مزيد من
ّ
يعني مزيدا ً من نفقات املكاتب واملوظفني والرواتب والعالوات،
األقل
ّ
وتلبية تلك النفقات تلقي أعبا ًء ثقيل ًة عىل الخزينة يف البلدان
منوا ً اقتصادياً.
ومن أمثلة ذلك الخالفات املتع ّددة بني حكومة االتحاد
وحكومات الواليات يف الواليات املتحدة األمريكية ،كالخالف
حول تنظيم خطوط السكك الحديد وقضايا التلغراف والهاتف،
غري أ ّن وجود القضاء االتحادي ممثالً باملحكمة العليا واملحاكم
االتحادية األخرى يحسم هذه الخالفات ،ومبرور الوقت واستقرار
النظام تتضح األمور ّ
وتقل الخالفات[[[.
عىل سبيل املثال ،يتم توزيع االختصاصات بني الهيئات
الفيدرالية وهيئات الواليات يف الواليات املتحدة األمريكية وفق
ٍ
نصوص دستوريّ ٍة رصيح ٍة لتحقيق التعاون واالنسجام بني الطرفني،
ٍ
منازعات بني الحكومة
ولكن -ووفقاً لطبائع األشياء -يحتمل حدوث
الفيدرالية وحكومات الواليات ،أو بني بعضها البعض ،أو بني أفرا ٍد
ينتمون إىل ع ّدة واليات .وهذه املسائل القانونية وغريها من األمور
خاص متثله هيئة قضائية
يئ ذي طابعٍ
ٍّ
القضائية تحتم وجود نظامٍ قضا ٍّ
فيدرالية تشمل الدولة كلها ،وتكفل الحدود الفاصلة بني الحكومة
[[[ -إسامعيل مرزة ،مصدر سابق ،ص.191
[[[ -محسن خليل ،القانون الدستوري والنظم السياسيـة ،مصدر سابق ،ص.331
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املركزية وحكومات الواليات أو بني الواليات بعضها البعض،
وتح ّدد مجاالت نشاطها ،تحسم النزاع الحاصل بني األفراد الذين
ٍ
واليات مختلف ٍة ،مام يلزم أن توجد محكم ٌة فيدراليّ ٌة
ينتمون إىل
عليا للقيام بهذه املهمة وهي ليست أداة يف يد الحكومة الفيدرالية
تستخدمها لتقوية سلطاتها ،أو توسيع اختصاصاتها ،وإمنا هي هيئ ٌة
كل من الحكومة الفيدرالية والواليات ،وتسعى
دستوري ٌة مستقل ٌة عن ٍّ
إىل تحقيق التوازن والحفاظ عليه بينهام مبا يكفل تحقيق األهداف
الذي تبناه الدستور الفيدرايل[[[.
وليك تعد املحكمة الفيدرالية العليا هيئ ًة محايد ًة ومستقل ًة فال
ب ّد أن يتوفر رشطان كح ٍّد أدىن يف تنظيمها ،األول :االستقاللية
أي مستوى من مستويات الحكم
أي تأثريٍ عىل املحكمة من ّ
عن ّ
(الواليات أو الحكومة الفيدرالية ،والثاين :التمثيل النسبي يف
عضوية املحكمة ،حيث تؤثر مسألة اختيار قضاة املحكمة عىل
استقالليتها حيث يتم تعيني قضاة املحكمة العليا يف الواليات
املتحدة من قبل رئيس الجمهورية باالشرتاك مع مجلس الشيوخ
كل من كندا وأسرتاليا عىل أ ّن سلطة تعيني
وينص الدستور يف ّ
قضاة املحكمة العليا الفيدرالية هي من صالح ّي ٍة حرصيّ ٍة لحكومة
الفيدرالية ،مع ذلك يجرى العمل عىل استشارة حكومات الواليات
يف هذا املجال ،كذلك يحتفظ الدستور الهندي واملاليزي بحقال
حكومة الفيدرالية دون غريها بتعيني قضاة املحكمة العليا غري أنها
ٍ
تستشري
هيئات معينة قبل القيام بهذه التعيينات[[[.
[[[ -عادل الطبطبايئ ،النظام االتحادي يف اإلمارات العربية ،دراسة مقارنة(،القاهرة:
مطبعة القاهرة الجديدة ،) 1978 ،ص.115 ،
[[[ -رونالد .ل.واتس ،مصدر سابق ،ص .313
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ولعل املشكلة لدى إعتامد الفيدرالية الثنائية ،تتمثل مبن يح ّدد
ّ
أين ينتهي املستوى األول ويبدأ املستوى التايل .قبل الحرب
األهلية ،قالت بعض األصوات ،لحامية حقوقهم ،فهل ميكن
للواليات االنفصال من االتحاد أو اإلعالن عن قانونٍ
وطني الذي
ٍّ
يؤثر فيهم باإللغاء أوالبطالن ـ ولكن هذه الحجج مل تعد تؤخذ عىل
محمل الجد .بدالً من ذلك ،تحل املحكمة العليا يف الواليات
املتحدة النزاعات داخل الهيكل الفيدرايل ،وألن املحكمة هي
مؤسس ٌة وطنيةٌ ،فإنها نادرا ً ما تفضل الواليات[[[.

ثالثًا -الفيدرالية والفدرلة بالتفويض
هو آلية تجعل السلطة ال مركزية دون اقتسام السيادة .وجوهر
التفويض هو أن املستوى املركزي (كالربملان الوطني) يُ ِ
نشئ
مؤسسات ال مركزية (كالربملان اإلقليمي أو الجمعية اإلقليمية)،
املؤسسات من صالحيات ومداها.
ويقرر طبيعة ما يف َوض إىل تلك
ّ
وميكن من حيث املبدأ ،إن مل يكن ذلك سهالً دامئاً عملياً ،إبطال
املؤسسيّة
املؤسسات املف َوضة أو تغيري ترتيباتها
أو إلغاء سلطات
ّ
ّ
فردي للسلطة الترشيعية املركزية.
مبوجب قرا ٍر
ٍّ

ترتيب مر ٌن ميكن أن يتغلب عىل بعض الصعوبات
والتفويض
ٌ
املرتافقة مع الفيدرالية .وهو ال يقتيض بالرضورة وجود دستو ٍر
صارمٍ أو إجراء مراجعة قضائية قوية ،ألن معظم الخالفات بني
املركز واملناطق املفوضة ميكن يف النهاية حلّها باملفاوضات
ٍ
بقرارات قضائي ٍة.
السياسية ،ال
وعىل أي حال ،تعني هذه املرونة أن التفويض يتوقف عىل
[1]- Concepts of Federalism, CliffsNotes study guides, op.cit.
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درجة عالية من الثقة واإلرادة الطيبة ،ألنه إذا مل تثق الوحدات
املحلية بالسلطة الترشيعية الوطنية لحامية مصالحها وحكمها
الذايت بوسائل سياسية ،فلن تغدو الضامنات التي يؤ ِّمنها التفويض
للمناطق املف َّوضة كافية[[[.

تشري النتيجة األساسية للبحوث ذات الصلة ،إىل أ ّن الفيدرالية
ال ميكن أن تغدو شكالً من أشكال الحكم املستقر والفعال إال
ٍ
دميقراطيات راسخ ٍة والعكس صحيح ،فالفيدرالية يف سياق غري
يف
دميقراطي ليست يف نهاية املطاف سوى شكلٍ غري مستق ٍّر ،يسري
ٍّ
منطقياً إما نحو التفكك اإلقليمي أو نحو أن يصبح مجرد شكلية
ٍ
بحث أجراه ميخائيل فيليبوف وأولغا
دستورية[[[ ،واستنادا ً إىل
شفيتسوفا يستدعي نجاح الفيدرالية وجود مؤسسات دميقراطية
ونظام قضايئ يعمالن جيدا ً ،وأحزاب سياسية وطنية موحدة وحوافز
انتخابية مالمئة تخلقها املنافسة السياسية الدميقراطية[[[.

وكانت الواليات املتحدة يف ظل وثائق الكونفيدرالية [1781
–  ،]1789يف البداية اتحادا ً فضفاضاً من هذا القبيل ،ومل تكن
للكونغرس قدر ٌة مبارشة عىل فرض الرضائب ،إذ اعتمد عىل
حكومات الواليات لتنفيذ قراراته .وردا ً عىل تلك النواقص ،أنشأ
الدستور األمرييك نوعاً جديدا ً من الفيدرالية متكنت من صياغة
[[[ -الفيدرالية ،املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية ،مصدر سابق ،متوفر
عىل الرابط االلكرتوين:
https://www.idea.int/publications/catalogue/federalism?lang=ar
[[[ -املصدر نفسه.
[3]- Mikhail Filippov, Peter Ordeshook and Olga Shvetsova ,Designing
Federalism: A Theory of Self Sustainable Federal Institutions, (Cambridg
e: Cambridge UniversityPress, 2004),p.181.
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اتحاد أكرث متاسكاً ،ظل يحرتم الحقوق املحفوظة للواليات يف
كثريٍ من األمور املحلية .ومل يكن هذا الدستور الجديد الذي ُس ّن
ٍ
واليات ذات
بإسم «نحن شعب» ال «نحن شعوب» اتفاقية بني
سياد ٍة ،بل القانون التأسييس أو األسايس لدول ٍة فيدرالي ٍة جديد ٍة
مركب ٍة .ومل تستمد الحكومة الفيدرالية سلطاتها من الواليات ،بل
من الشعب األمرييك برمته.
ومبوجب الدستور ،يخضع مواطنو الواليات املتحدة لسلطتني
متداخلتني هام الحكومة االتحادية وحكومات الواليات ،ولكل
منهام سلطته الترشيعية املبارشة عىل مجاالت محددة دستورياً،
وقد أنشأ ذلك النموذج الذي استمدت منه جميع األنظمة الفيدرالية
الالحقة (عىل نحو مبارش أو غري مبارش).
ومن خالل املوجات املتعاقبة للتحول نحو الدميقراطية،
انترشت الفيدرالية يف جميع أرجاء املعمورة يف الدميقراطيات
الناشئة والراسخة ،ويف اختصاصات القانون العريف واملدين ،ويف
بلدان تحكمها سلطات تنفيذية رئاسية أو شبه رئاسية أو برملانية،
ويف كل قارة مأهولة ،كام ازداد استخدام الدول لها يف جعل السلطة
ال مركزية ،لتصبح بذلك أداة للمحافظة عىل البلد الكبري أو املتنوع
[[[
موحدا ً يف مواجهة الضغوط االستقاللية أو االنفصالية.

[[[ -الفيدرالية ،املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية ،مصدر سابق ،متوفر
عىل الرابط االلكرتوين:
https://www.idea.int/publications/catalogue/federalism?lang=ar
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املبحث الثالث :الفيدرالية واحلكومة والدستور
ً
أول -الفيدرالية والدستور االتحادي
يحتل الدستور االتحادي مكان ًة كبري ًة وها ّمة لدى دراسة
الدولة الفيدرالية؛ ألنّه هو األساس القانوين الذي تقوم عليه
الدولة الفيدرالية ،إذ لوال الدستور الفيدرايل ملا كان هناك يشء
اسمه(الدولة الفيدرالية) ،وأن الدستور االتحادي هو الذي يحدد
اختصاصات الحكومة الفيدرالية من حيث األعامل واملهام املناطة
بها سوا ًء عىل الصعيد الداخيل أم يف امليدان الخارجي ،وكذلك
يحدد اختصاصات ومهام حكومات الدويالت املكونة للدولة
الفيدرالية.
يف الفيدرالية ،هنالك نظرية معينة ،أو نظريات متعددة تدعم
السياسات الدستورية .فظاهرياً تشري الفيدرالية دامئاً إىل الجانب
قوي
رش
ٌّ
الدستوري .وباملثل ،فإن موقف الفرد الدستوري هو مؤ ٌ
عىل مفهومه للفيدرالية ،أي إ ّن الطريقة التي يتصور فيها الفرد ،أو
املؤسسة ،الفيدرالية ،أو االتحاد الفيدرايل ،لها تأثري
الحكومة ،أو
ّ
عىل السياسة الدستورية يف أن موقف الفرد من الفيدرالية يرتجم
ٍ
دستوري .لهذا السبب ،يصبح فهم املفاهيم واألمناط
موقف
إىل
ٍّ
[[[
[[[
الفيدرالية وأنواع الفيدرالية مهمة لفهم الدستور .
[[[ -اليوم ،هناك تسعة أنواع من الفيدرالية ،هي )1 :االتحاد الكونفدرايل )2 .الفيدرالية
املتامثلة )3 .الفيدرالية غري املتامثلة )4 .الفيدرالية املزدوجة  /طبقة الكعكة)5 .
الفيدرالية التعاونية  /كعكة الرخام الفيدرالية )6 .الفيدرالية املالية )7 .شبه الفيدرالية.
 )8الفيدرالية التنافسية )9 .الفيدرالية اإلبداعية .أنظر:
Federalism as a political ideology and system of government: the
theoretical perspectives, op.cit, p. 53.
[2]- General definitions of federalism - Canadian Political, op.cit.
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ري مكتوب ٌة إذ ال توجد حتى
إن دساتري الدول الفيدرالية ،هي دسات ٌ
يف ،إال أ ّن هذا ال مينع من قيام
اآلن دولة فيدرالية ذات دستو ٍر عر ٍّ
دول ٍة فيدراليّ ٍة ويكون دستورها عرفياً ،كأن تتحول دول ٌة بسيط ٌة ذاتُ
يف كاململكة املتحدة الربيطانية إىل دول ٍة فيدرالي ٍة).
(دستو ٍر عر ٍّ

وبهذا الخصوص يذهب الفقيه «ويري» ( )Wheareإىل أن وجود
اتفاق يتمخض عنه والدة دولة فيدرالية هو من األهمية إىل درجة أن
يُعهد بكتابته ،وٕان مل يكن ذلك رضورياً من الناحية النظرية ،إال أ ّن
ذلك مطلوب من الناحية العملية[[[.

حا يف
وإذا ما أخذنا الحالة العراقية مثاالً ،فقد ورد ًّ
نصا رصي ً
املادة ( )120من دستور العراق لعام  2005عىل« :أن يقوم اإلقليم
بوضع دستور له....عىل أالّ يتعارض مع هذا الدستور» .وإىل جانب
قيد عدم مخالفة دستوراإلقليم أو الوالية للدستور الفيدرايل ،فإ ّن
كل تعديلٍ يجري يف الدستور الفيدرايل يتطلب أن تقوم السلطات
ّ
التأسيسية يف هذه الواليات بإجراء التعديالت يف دساتريها ليك
تكون متفق ًة مع أحكام التعديل الجديد[[[.
ويف العراق فإن اإلقليم وفقًا للباب الخامس من الدستور
العراقي الدائم لعام 2005مبامرسة السلطات اآلتية:
 - 1يقوم اإلقليم بوضع دستور له ،يح ّدد هيكل سلطات اإلقليم،
وصالحياته ،وآليات مامرسة تلك الصالحيات ،عىل أالّ يتعارض
مع هذا الدستور.
[1]- K.C.Wheare, op.cit, p.33.
[[[ -سعد عبد الجبار العلوش«،الدولة املوحدة والدولة الفيدرالية» ،يف :دراسات
دستورية عراقية حول موضوعات أساسية للدستور العراقي الجديد( ،سرتاسبورغ:
املعهد الدويل لحقوق االنسان ،) 2005 ،ص .401
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الحق يف مامرسة السلطات الترشيعية
 - 2لسلطات األقاليم
ّ
والتنفيذية والقضائية وفقًا إلحكام هذا الدستور ،باستثناء ما ورد فيه
ٍ
اختصاصات حرصي ٍة للسلطات االتحادية.
من
حصة عادلة من اإليرادات
 - 3تخصص لألقاليم واملحافظات ّ
املحصلة اتحاديًا ،تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها ،مع األخذ
بعني االعتبار مواردها وحاجاتها ،ونسبة السكان فيها.

 - 4تختص حكومة اإلقليم بكل ما تتطلبه إدارة اإلقليم ،وبوج ٍه
خاص إنشاء وتنظيم قوى األمن الداخيل لإلقليم كالرشطة واألمن
ٍّ
[[[
وحرس اإلقليم .

ويالحظ أن مرشوع دستور إقليم كردستان العراق يعطي لإلقليم الحق
بعقد اتفاقيات مع حكومات ،وأقاليم الدول األجنبية يف االختصاصات
التي تخرج عن الصالحيات الحرصية للحكومة الفيدرالية.

ثان ًيا -الفيدرالية والحكومة

كام سبقت اإلشارة إليه ،فإ ّن الفيدرالية هي فكر ٌة موجود ٌة منذ
القدم ،إال أنّها كحكوم ٍة ،بدأت تتبلور بعد اإلصالح الربوتستانتي
الذي دافع عنه األملانيان( ،مارتن لوثر وجون كالفن) يف القرن
السادس عرش يف أوروبا ،ثم يف القرنني السابع عرش والثامن عرش،
وال سيام إبان حقبة الثورة الصناعية وعرص التنوير عندما ق ّدم
الفالسفة واملنظرون السياسيون (توماس هوبز وجون لوك وجان
جاك روسو صاحب نظرية العقد االجتامعي) تعريفات ومفاهيم
ألصل الدول ،يف ٍ
وقت متيز فيه القرن السابع عرش يف تاريخ العامل
[[[ -عبد املنعم أحمد أبو طبيخ ،مصدر سابق ،ص .32
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ريا يف مجال السياسة العاملية عام
ريت كث ً
بعد ٍد من األحداث التي غ ّ
ككيانات ِ
ٍ
ذات
كانت عليه من قبل ،إذ ظهرت يف العرص الحديث
سياد ٍة وكفاعلٍ
رئييس يف النظام الدويل ،وعىل وجه التحديد يف 24
ٍّ
أكتوبر  ،1648تم يف وسط أوروبا ،التوقيع عىل معاهدة وستفاليا يف
مونسرت وأوسنابروك (أملانيا الحالية) ،والتي وضعت ح ًدا لحرب
الثالثني عا ًما ( )1648-1618بني الروم الكاثوليك والربوتستانت
الذين ح ّولوا أوروبا إىل مرسح للحرب (تلك التي بدأت عندما
كان امللك فرديناند الثاين من بوهيميا يروم إىل فرض املذهب
ٍ
وحيد يف اإلمرباطورية الرومانية املقدسة
الكاثولييك الروماين كدينٍ
تحت ساللة هابسبورغ)[[[.
يف القرن الثامن عرش ،قام الفالسفة السياسيون الفرنسيون
بارون دي مونتسكيو(  ( )1755-1689يف كتابه روح القوانني (�L’es
 )prit des Lois) (1748وجان جاك روسو ( )1712-1778يف العقد
االجتامعي ( )contra du sociale) (1762بدو ٍر مؤث ٍر يف انضاج
فكرة الفيدرالية ،وال سيام خالل الثورة الفرنسية ( ،)1799-1789يف
حني أن إليزار( ،)Daniel J. Elazarونورمان ( )Normanساهام يف
تطوير الفيدرالية كنظامٍ للحكومة يف ما بعد ،إذ دعا مونتسكيو إىل
(جمهورية كونفدرالية) وفصل السلطة بني األذرع الثالثة للحكومة
(السلطة الترشيعية والتنفيذية والقضائية) من أجل الحؤول دون
بروز االستبداد والطغيان ،يف حني طرح روسو يف نظرية العقد
وشعب
االجتامعي حجته بأن الدولة هي صياغ ُة اتفاقٍ بني حكوم ٍة
ٍ
ذي سياد ٍة شعبي ٍة .ومن ثم ،كانت الحكومة تحتفظ بالسلطة من أجل
[[[« -الفدرالية» ،املوسوعة العربية الحرة «املعرفة» ،مصدر سابق:
https://www.marefa.org/
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تعزيز اإلرادة العامة للشعب ،وقد ساهمت كتابات هؤالء املفكرين
السياسيني بشكلٍ كبريٍ يف التفكري السيايس الذي ذهب إىل تصميم
البنية الفيدرالية[[[.
ومن الجدير بالذكر ،أن أحد املفكرين السياسيني البارزين
ورجل الدولة (جون يس كالهون) الذي ساهم يف تطوير الفيدرالية
كنظامٍ للحكومة هو الذي جاء بفكرة «األكرثية أو األغلبية املتزامنة»،
إذ كان املقصود بها حامية حرية األقليات من األغلبية يف الواليات
املتحدة ،وقبل وفاته يف عام  ،1850خاض جون كالهون ،الذي
عاش يف حقبة ما قبل الحرب األهلية يف الواليات املتحدة،
رصا ًعا ض ّد التع ّدي عىل حقوق وصالحيات الدول املكونة ،كام
تم توضيحها يف الدستور الفيدرايل األمرييك من قبل الحكومة
املركزية والتي شكلت بالتايل تهديدا ً باالزدواج بني دول الشامل
والجنوب ،وبحلول عام  ،1863قام الفيلسوف السيايس الفرنيس
ووسيط األناركية (بيري جوزيف برودون) ،بالتنبؤ بأن القرن العرشين
«سيفتح عرص االتحادات الفيدرالية ،وإال ستخضع اإلنسانية لتطهري
آخر أللف عام .وعىل الرغم من أن (هارولد السيك) خرج ليقول
كتابياً أن «عهد الفيدرالية قد انتهى» ،يف حني أكد (وليام ريكر)،
وهو من أهم منظري الفيدرالية الذي عاش أيضاً يف القرن العرشين،
وبعد سنوات من إعالنه «هذا هو عرص الفيدرالية» ،وقد جاء ريكر
ح ِكمت أكرث من نصف كتلة
إىل هذا االستنتاج ،ألنه يف عام ُ ،1964
[[[
اليابسة يف العامل من حكومات تصف نفسها بأنها فيدرالية.
[1]- R. P.Nathan, op.cit.p. 12.
[2]- W.Riker, the Development of American Federalism, (USA: Kluwer
Academic Publisher, 1987), p.6.
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وباملثل ،حدد أ .ليجبارت ( )1985خمس سامت
رئيسية للفيدرالية كنظام للحكومة .هذه السامت هي:
مكتوب يح ّدد تقسيم السلطة والضامنات
( )1دستو ٌر
ٌ
لكل من الحكومات املركزية واإلقليمية التي ال ميكن
ٍّ
املخصصة لها.
سحب سلطاتها
ّ

مؤلف من مجلسني ميثل فيه أحد
ترشيعي
مجلس
()2
ٌ
ٌ
ٌّ
املجلسني عموماً واآلخر الوحدات املكونة لالتحاد.
( )3اإلفراط يف متثيل الوحدات املكونة لالتحاد
األصغر يف الغرفة الفيدرالية للهيئة الترشيعية ذات
املجلسني.
( )4حق الوحدات املكونة لالتحاد يف املشاركة يف
عملية تعديل الدستور الفيدرايل ولكن بإمكانها تغيري
دساتريها من جانب واحد.
( )5الحكومة تكون غري ﻣرﮐزﯾﺔ ،أي حصة الحكومة
اإلقليمية ﻲﻓ االتحاد الفيدرايل كبرية نسبيًا ﻣﻘﺎرﻧﺔ بحكومة
اإلقليم ﻲﻓ اﻟوﻻﯾﺎت املتحدة[[[.

مام تقدم ،وبعد أن قدمنا عرضً ا من أجل توضيح بعض
االلتباسات بني الفيدرالية وعد ٍد من املفاهيم املقاربة لها ،يبدو لنا
بأ ّن مفهوم الفيدرالية يتصف بالغموض يف الدراسات الدستورية
والسياسية ،وقد يرجع ذلك إىل أن هذا املفهوم مرتب ٌ
ط بالنظام
[1]- Daniel J. Elazar, “Viewing Federalism as Grand Design”, Political
Philosophers and the Federal Principle. The university Press of America,
1987, p. 6
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السيايس والسلطة والدميقراطية والتمثيل السيايس وتقرير املصري،
لذلك يبقى دامئًا معرضً ا لسوء الفهم والتطبيق ،والذي يزيد يف هذا
الغموض أن الفيدرالية ،كام ذهب إىل ذلك(ديفيد.ج .بودنهامير) ،هي
عملية دينامية متحركة بصور ٍة متواصل ٍة وتلقائي ٍة ،ولذلك ليست الفيدرالية
ٍ
بالرضورة أن تكون عىل ٍ
واحد بحيث التتبدل مبرور الزمن وبتغيري
منط
املكان ،ولكنها تخضع للتطور والتجديد املستمر مبا يتناسب مع
ظروف املكان والزمان ومقتضيات التطور االقتصادي واالجتامعي
[[[
والسيايس والتكنولوجي القامئة يف البلدان التي نشأت فيها.

املبحث الرابع :الفيدرالية واأليديولوجية والديمقراطية
ً
أول -الفيدرالية واأليديولوجية

لدى الحديث عن ماهية األيديولوجية وعالقتها بالفيدرالية،
نجد أن قبل وبعد زمن سقراط وأفالطون وأرسطو ،كانت األفكار
السياسية موجودة .ومع ذلك ،فإن علم األفكار مل يبدأ حتى عرص
التنوير يف القرنني السابع عرش والثامن عرش .أما يف ما يتعلق
ين ويعني
بأصل مصطلح اإليديولوجيا ( ،)ideoفهو من أصلٍ يونا ٍّ
«فكرة» ( ،)logyأي «دراسة» ،يف حني تم صياغة الكلمة الفرنسية
( )idéologieيف عام  1796من الفيلسوف السيايس الفرنيس أنطوان
لويس كلود ديستوت ،كومت دو ترييس ( )1836 - 1754يف خضم
الثورة الفرنسية (.[[[)1799-1789
[[[ -ديفيد بردنهامير ،دراسة الفيدرالية والدميقراطية ،مجلة االسالم والدميقراطية،
منظمة االسالم والدميقراطية،العدد  ،6متوفر عىل الرابط االلكرتوين:
http:www.demoislam.com
[2]-Liliane Maury, «Une philosophie pour la république: l’Idéologie», Bibnum,
Sciences humaines et sociales, mis en ligne le 01 avril 2013, consulté le 03
février 2019. URL : http://journals.openedition.org/bibnum/880
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بتعريف واحد ٍ
ٍ
واف لأليديولوجية ،وال
يف حني مل يأت أحد
يعود ذلك إىل أن مصطلح «األيديولوجيا» له مجموع ٌة كامل ٌة من
املعاين املفيدة ،ال تتوافق جميعها مع بعضها البعض .إن محاولة
ٍ
ٍ
واحد شاملٍ لن تكون مفيد ًة حتى إذا كان
تعريف
هذه املعاين يف
ذلك ممكناً[[[ .ومع ذلك ،سيتم النظر يف املعاين املختلفة املعطاة
حتى اآلن لهذا املفهوم .فوفقًا لـ(أم.سيلجري) (،)M. Seliger
فإن األيدلوجية هي« :مجموعة من األفكار التي يفرضها الرجال
ويفرسون ويربرون غايات ووسائل العمل االجتامعي املنظم،
وبالتحديد العمل السيايس ،بغض النظر عام إذا كان هذا اإلجراء
يهدف إىل الحفاظ عىل أو تعديل أو اجتثاث جذور أو إعادة بناء
معطى اجتامعياً»[[[.
وبالنسبة إىل (م .هاملتون) ،فإن األيدلوجية هي «نظا ٌم لألفكار
املعيارية واملعتقدات املعنوية املعروفة بشكلٍ جامعي ،التي
تدافع عن منط معني من العالقات والرتتيبات االجتامعية ،و  /أو
تهدف إىل تربير منط معني من السلوك ،الذي يسعى مؤيدوه إىل
تعزيزه ،وتحقيقه ،ومتابعته أو املحافظة عليه»[[[.
الفيدرالية ،وفقاً لــ«توند بابأول» ( ،[[[ )Tunde Babawaleتشري
إىل «العقيدة التي تدعو وتشجع عىل شكل تنظيم دولة تكون فيها
[1]- Terry Eagleton , Ideology: An Introduction, (London: verso, 1991),
p.10.
[2]- Martin Seliger, Ideology and Politics (London: George Allen and Un
win, 1976), p.11.
[3]- Alexander Hamilton, James Madison and John Jay, op.cit, p. 38.
[[[ -أستاذ االقتصاد السيايس والعالقات الدولية يف قسم العلوم السياسية ،جامعة
كل من املستويات
الغوس .متتد مسريته التعليمية عىل مدى  20عاماً ،حيث تغطي ً
الجامعية والدراسات العليا.
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السلطة مشتتة أو ال مركزية من خالل العقد كوسيلة لحامية الهويات
املحلية والحريات الفردية»[[[.
هذا األمر يخربنا بأ ّن الفيدرالية كمفهومٍ هي أيديولوجيا .وبعبارة
أخرى ،إنّها فكر ٌة بشأن تقاسم السلطة بني مستويات الحكومة
يف االتحاد الفيدرايل ،والعالقات الحكومية الدولية (العالقات
الحكومية الدولية الرأسية ـ منوذج القمة إىل القمة  /األعىل ـ أو
العالقات الحكومية الدولية األفقية) وكيفية قيام دولة اتحادية
تنظيمها أو تنظيمها سياسياً .وبشكلٍ عام ،فإ ّن األيديولوجيات هي
«عبارة عن مجموعات من األفكار واملفاهيم املربوطة بطريقة
معيارية ،مبا يف ذلك متثيالت خاصة لعالقات القوة .تساعد
هذه الخرائط املفاهيمية الناس عىل استكشاف تعقيد تكوينهم
السيايس وتحميلهم املطالبات بالحقيقة االجتامعية .باختصار،
إنها «مجموعة عادلة وشاملة ومتكاملة من األفكار التي ترشح وتقيم
الظروف االجتامعية ،وتساعد الناس عىل فهم مكانتهم يف املجتمع
جا للعمل االجتامعي والسيايس»[[[.
وتوفر برنام ً

يف حني يرى أكادمييون وعلامء أمثال (إمادي وإكهم ونووكو)،
أن النظام الفيدرايل نظا ًما سياس ًيا أكرث منه أيديولوج ًيا .ومع ذلك،
ال ميكن إنكار أن الفيدرالية هي يف الواقع إيديولوجية حيث
«ميكن أن تتخذ شكل دليل توجيهي علني للعمل ،وهو فلسفي

[1]- Tunde. Babawale, Re-Inventing Federalism in Nigeria: Issues and
Perspectives (Lagos: Friedrich Ebert Foundation and Produced by
Malthouse Press Ltd, 2003), p.8.
[2]- T. Ball, & R.Dagger, Political ideologies and the Democratic Ideal
(4th ed.), (New York: Addison Wesley Longman, 2002).In: federalism as a
political ideology and system of government: the theoretical perspectives,
op.cit, p.5.
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معياري عىل التنظيم املثايل للعالقات اإلنسانية
إىل ح ّد أنه حك ٌم
ٌّ
والسلوك»[[[.
برز تصنيف طريقتني لفهم (الفيدرالية األحادية الوطنية واملتعددة
الجنسيات) من تجاور أفكار «باين غانيون» ( )Bani Ghanaian
عن نوعني من االتحادات ومقاصد كل منهام ،وتحليل «الالند»
( )Lalandeلكيفية استخدام أربع طرق لفهم التصورات املختلفة
للفيدرالية .فمن خالل الجمع بني أفكار كل من األكادمييني والتوسع
فيها ،ميكننا اكتشاف كيفية فهم امل ُنظّرين املختلفني ال فقط ملقاصد
الفيدرالية واالتحاد الفيدرايل ،ولكن أيضً ا االلتزامات املرتبطة بها.
التوسع والدمج تحليل كيفية فهم
عالوة عىل ذلك ،يتيح لنا هذا
ّ
مفاهيم مثل (التنوع ،والعدالة ،واالستقرار ،والنظام ،وإعالم املفاهيم
املختلفة للفدرالية) ،وتحديد أولوياتها ضمن الفئتني[[[.
«على مـدى سـنوات عديـدة ،كانـت هنـاك حجـج بـأن
ٍ
عرقي
تفـاوت
الفيدراليـة توفـر أفضـل حكومـة ممكنـة ألمـة ذات
ٍّ
وإقليمـي .والفكـرة العامـة هـي أن الحكومـة الفيدراليـة املركزية
ٍّ
التـي تحمـي املصالـح الوطنيـة واإلقليميـة هـي اإلدارة األكثر
اسـتجاب ًة لدولـ ٍة تتميـز بالتنـوع العرقـي واإلقليمـي[[[»« .إن فكـرة
[1]- André Borges, The political consequences of center-led redistribution
in Brazilian federalism: The fall of subnational party machines. Latin
American Research Review, 2011, 46(3), pp 21- 22.
[2]- General definitions of federalism, Canadian Political, op.cit:
https://www.cpsa-acsp.ca/papers-2005/Verrelli.pdf
[3]- A.Obydenkova, The Role of Asymmetrical Federalism in EthnicTerritorial Conflicts in the Era of Democratization, the RF as a case study,
European University Institute Badia Fiesolana, 50016 San Domenico di
Fiesole Florence, Italy 2014,p.4.
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الرتتيـب الفيـدرايل مالمئـة بشـكل خـاص إلدارة التنـوع يف
النظـام السـيايس هـي وجهـة نظـر شـعبية يف األدبيـات املتعلقـة
بالفيدراليـة لدرجـة أن بعـض العلماء قـد اعتبروا ذلـك مبثابـة
املبرر الوحيـد للفدراليـة .إن اآلليـات املشـهود مـن خاللهـا
للفيدراليـة تحقـق هذه األهداف هي ذات شـقني ،أولهام :تقاسـم
السـلطة والكفـاءات بين مسـتويات الحكومـة ،وثانيهما :حامية
الهويـة واالسـتقاللية ضـد الهيمنـة»[[[.
إ ّن أفكار الفيدرالية التي تنشأ مع مفهوم العالقات بني الحكومات،
تعود إىل الحضارة اليونانية عندما كانت الجهود املبذولة لوصف
العالقات القانونية بني الواليات املدن» [[[.
ـل الفيدراليــة تعكــس أيديولوجيــة ثالثــة اتجاهــات تعبئــة
ولعـ ّ
مختلفــة عــى األقــل ،هــي التوجــه املركــزي ،والالمركــزي،
والتــوازن[[[ .فبالنســبة إىل املركزيــة يف الفيدراليــة ،هــي عندمــا
ترتكــز الســلطة يف املركــز .باملقابــل ،يدعــم الالمركزيــة نــر
الســلطة مــن املركــز إىل األقاليــم ،أي إن الســلطة ال ترتكــز يف
را،
املركــز ،بــل تتشــارك مــع الوحــدات املكونــة لهــا .وأخــ ً
فــإن الفيدراليــة كأيديولوجيــة تخــدم أيضً ــا الغــرض مــن تحقيــق
التــوازن .وهــو يحقــق توازنًــا بــن الحكــم الــذايت والحكــم
املشــرك والوحــدة والتنــوع والقــوى الطــاردة املركزيــة والجاذبــة
[1]- Bimbo sifeso, The Principle of Federal Character in Nigeria:
Implication for Federal Stability, 2011: https://nigeriaworld.com/
articles/2011/apr/043.html
[2]- Federalism as a political ideology and system of government: the
theoretical perspectives, op.cit, p. 9.
[3]- Preston King, Federalism and Federation, (London: Croom Helm,
1982), p.45.
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املركزيــة مــن جهــة ،وبــن الســلطة والحكومــات املركزيــة
واإلقليميــة مــن جهــة أخــرى[[[.
ثان ًيا -الفيدرالية والدميقراطية

تستمد الفيدرالية دعمها يف املواقف من الدميقراطية ،التي
تقوم عىل إرادة االتفاق ،وفكرة السلطة املشرتكة والثقة املتبادلة،
فمن الثوسيوس ( )Althusiusإىل مونتسكيو ( ،)Montesquieuمع
جمهوريته االتحادية ( ،)république federativeباعتبارها (مجتمع
املجتمعات) ،ويف كتاب روح القوانني ( )L’Esprit des Loisثم إىل
ماديسون حيث الجوهر النفيس واالجتامعي واألخالقي والسيايس
للفيدرالية ،تستمر أن تكون فكرة التعايش بني عدة دول أو واليات
داخل دولة واحدة أكرب ،ومجتمعات متعددة داخل مجتمع سيايس
أوسع[[[.
ويف القرن التاسع عرش ،نظر الفرنيس« ،الكسيس دي
توكفيل»[ ،)Alexis de Tocqueville) [1805- 1859يف كتابه:
«الدميقراطية يف أمريكا» الصادر عام ( ،)1835يف التفاعل املعقد
بني الحرية واملساواة والدميقراطية الجامهريية التي كان قد
شاهدها مبارشة يف املجتمع األمرييك الناشئ أوائل سنة »[[[.1830
والفيدرالية بحكم الواقع هي الدميقراطية ،لذا فإن األمم تشرتي
[1]- Ibid, p.11.
[2]- “Ramón Máiz, beyond institutional design: the political culture of
federalism (A normative approach)”, in book: Peter Lang & Alain Gagnon,
Negotiating Diversity, Identiy, Pluralism and Democracy. Chapter: The
Normative theory of federalism and the Idea of Nation, p.21.
[3]-Michel Burgess, Comparative Federalism: Theory and Practice,
(London: Routledge, 2006), p.10.
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الفكرة الفيدرالية ألنها دميقراطية ،وتشجع املشاركة السياسية
ومتثيل األشخاص املتنوعني الذين يشكلون اتحا ًدا عىل مستويات
الحكومة املختلفة .فضالً عن أن هنالك حجج رئيسية أخرى
للفيدرالية تجعلها واعدة ،وهي:
( )1بناء الدولة
«الفيدرالية مفهومة بشكل أكرث إقناعاً بأنها متري ٌن يف بناء الدولة.
فهي تخلق أمرين حكوميني ،أحدهام يحكم املجتمعات اإلقليمية،
واآلخر يحكم مخاوف االتحاد بأكمله.
( )2الوحدة يف التنوع

«يف العامل املعارص ،أصبحت الفيدرالية كفكر ٍة سياسي ٍة تزداد
أهمية كطريقة للتوفيق السلمي بني الوحدة والتنوع داخل النظام
السيايس» ( .)Blindenbacher and Wattsوبعبارة أخرى ،فإن
واملؤسيس
الفيدرالية هي «شكل من أشكال الهيكل الحكومي
ّ
الذي صممه» املهندسون املعامريون «السياسيون ،للتعامل مع
املهمة املزدوجة ولكن الصعبة املتمثلة يف الحفاظ عىل الوحدة
مع الحفاظ عىل التنوع يف آن».
( )3إدارة الرصاع
كام قال ج أجينيو ( )J. Agnewبحق ،فإن «الفيدرالية تساعد يف
إدارة الرصاعات بني املجموعات التي قد تتحول إىل أعامل عنف،
[[[.
وتؤدي إىل انتشار الدول الصغرية دون جدوى كبرية»
ولعل الحرية السلبية ومساءلة الدميقراطية يف إطار الفيدرالية،
[1]- Federalism as a political ideology and system of government: the
theoretical perspectives, op.cit, p. 53.
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ترتكز عىل عدة جوانب ال ب ّد من ذكرها هنا:

 إ ّن الفيدرالية قادر ٌة عىل حامية الحرية السلبية ألنها ترتكمجموعات من األفراد أحرارا ً يف العيش كام يرون ذلك مناسباً
بشأن كل ما يتعلق مبجاالت السياسة العامة تحت سلطة الوحدات
املكونة لها.
 الفدرالية قادر ٌة عىل تعزيز املساءلة الدميقراطية ،فمن خاللإنشاء حكوم ٍة مركزي ٍة مشرتك ٍة ،متنح األفراد نفوذا ً سياسياً عىل
العمليات الترشيعية التي تؤثر يف حرياتهم ،ولكنها قد تكون خارج
نطاق نفوذهم.
 تستطيع الفيدرالية دعم املساءلة الدميقراطية ألنها تعزز -بالوسائل االنتخابية والوسائل اإلضافية -السياسة لتحفز األفراد عىل
العمليات الترشيعية التي تؤثر فيهم.
 تعزز الفيدرالية املساءلة الدميقراطية ألفقي التنافس الحكوميالدويل بني الوحدات املكونة لهم ،وتجعل لديهم حاف ًزا لتنفيذ
السياسة العامة التي تتوافق مع التفضيالت السياسية لألفراد[[[.

[1]- Benjamin Herscovitch, a Liberal Theory of Federalism, a thesis
submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor
of Philosophy Department of Philosophy - Faculty of Arts and Social
Sciences , University of Sydney , 17 December 2013,p.11.
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املبحث األول :نشأة الدولة الفيدرالية وإنتهاؤها
ً
أول -طرق نشأة الدولة الفيدرالية
تنشأ الدولة الفيدرالية من اتحاد دولتني أو عدد من الدول،
كل واحد ٍة منها عن بعض من سلطاتها الداخلية وعن سيادتها
تتنازل ّ
الخارجية ثم تتوحد ثانية لتتكون الدولة الفيدرالية عىل أساس
الدستور الفيدرايل ،ومن أمثلة ذلك (الواليات املتحدة األمريكية،
وسويرسا ،وأملانيا الفيدرالية ،واإلمارات العربية وغريها)[[[.
يكاد يتفق فقهاء القانون العام عىل أن الدولة الفيدرالية تنشأ
بطريقتني ال ثالث لهام وهام (االنضامم والتفكك) ،مع ذلك هناك
من يرى بأن الدولة الفيدرالية ميكن أن تقوم بطريقة ثالثة أي بأسلوب
الدمج بني هاتني الطريقتني م ًعا ،ويستند يف ذلك إىل كيفية نشأة
كل من الدولتني الفيدراليتني الهند وكندا ويقول بأن “النمط الثالث
هو مزيج بني املسارين (االنضامم والتفكك) وتعترب كندا والهند
املثالني الرئيسني عىل هذا النمط ،فقد تضمنت عملية تكوين
الفيدرالية الكندية التنازل عن السلطة املركزية يف ما كان سابقًا
مقاطعة واحدة منفردة ،هي مقاطعة كندا لتكوين مقاطعتني جديدتني
(أونتاريو وكيبيك) وإضافة مستعمرتني كانتا منفصلتني سابقًا
[[[ -مبوجب هذه الطريقة تنشأ الدولة الفيدرالية بانضامم اختياري بني دول مستقلة
إىل بعضها،وأغلب الدول الفيدرالية نشأت مبوجب هذه الطريقة ،والسبب يف ذلك قد
يعود اىل الوحدة القومية القامئة عىل أساس وحدة اللغة والتاريخ ،أو أن بينهام مصالح
مشرتكة ،اقتصادية أو اجتامعية أو سياسية أو دفاعية ،كام ان اختيار النظام الفيدرايل يف
هذه الحالة يعود إىل أن التنظيام لفيدرايل يسمح لكل والية (دولة) باملحافظة عىل قدر
من استقالليتها الذاتية مع االشرتاك يف سلطات الدولة الجديدة.
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(نيوبرونزويك ونوفا سكوشا) باعتبارهام مقاطعتني يف الفيدرالية
الجديدة[[[.
يف حني أ ّن االتحاد الهندي الذي كان قد تأسس عن طريق
دستور  1950تنازل عن السلطة لواليات كانت يف السابق مقاطعات،
باإلضافة إىل ضم واليات كانت منفصلة سابقًا ويحكمها أمراء ،إىل
الفيدرالية الجديدة[[[.
وبشكلٍ عام ،ت ُؤسس الفيدرالية بالطرق اآلتية:
عندما تختار الدول باالتفاق طواعية أن تكون جزءا ً مستقالً مناتحاد فيدرايل دون أن تفقد هويتها مثل الواليات املتحدة األمريكية
وسويرسا وأسرتاليا.
اتحاد يتم إنشاؤه بواسطة «تعاقد مشرتك» يشبه تلك التي تمتصنيفها آنفاً ،وتلجأ إليه دول وحدوية متعددة األعراق من أجل
الحفاظ عىل وحدة البالد كدول ٍة دميقراط ّي ٍة من خالل نقل السلطة
من املركز إىل األقاليم ،كام يف :إسبانيا ( ،)1978بلجيكا (.)1993
[[[ -قام ريجني بيلتري  Réjean Pelletierبتقييم ما أسامه «الفيدرالية املفتوحة «يف
كندا ،وهو منوذج جديد كل ًيا أعلن عنه منذ عام  2005من قبل (ستيفن هاربر) بقصد
تحسني العالقات الفيدرالية -اإلقليمية ،وبعد متابعة مفصلة لإلجراءات امللموسة من
الحكومات الثالث املحافظة األخرية يف عدة مجاالت من السياسة العامة ،وصل
بيليتيري إىل استنتاج بأن هذا العرض مل يعمل عىل تحقيق تحسن واضح يف نوعية
الفيدرالية الكندية .عىل عكس ذلك ،يكتشف بيللييه أن أوتاوا قد انتقلت من االنفتاح
إىل األحادية يف عالقاتها مع املقاطعات .املؤلف يشهد عىل إالنغالق بدالً من االنفتاح
عىل املقاطعات ،وقد سببت توجهات االنغالق تداعيات عىل كيبيك .لذلك ،ال يبدو
أن هنالك رغبة لدى حكومة املحافظني يف إقامة فيدرالية حقيقية من االنفتاح والتعاون.
ينظر للتفاصيل:
(Juliàn castro-rea et Frédéric boily ، Conservateur، sous la dir. de Julian
Castro-Réa et Frédéric Boily، )Québec: Presses de l’Université Laval،2014).
[[[ -عبد املنعم احمد أبو طبيخ ،مصدر سابق ،ص .18
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 «التجمع معاً» بخالف األول والثاين ،االتحاد الفيدرايل الذيتم إنشاؤه بطريقة «التجمع معاً» ،يُنظر إليه عىل أنه غري دميقراطي،
حيث ت ُجرب األمم عىل تكوين إتحاد ،أهم ما مييزه تركيز سلطة
الدولة يف املركز .ال تزال شيوعية االتحاد السوفييتي()U.S.S.R
مثاالً جيدا ً عىل «التجمع معاً» من أجل الفيدرالية قبل انهيارها يف
عام .[[[ 1991
يف حني تنحرص طرق نشأة االتحاد الفيدرايل يف طريقتني
أساسيتني نشأت مبوجبها معظم االتحادات الفيدرالية ،األوىل
تسمى «الفيدرالية باالندماج» ،والثانية تدعى (الفيدرالية بالتفكك)،
وكام أدناه:
( )1طريقة التجمع واالنضامم
ويطلـق عليهـا بالفرنسية (Federalism par aggregation ou
 ،)associationأي «الفيدرالية بالتجمع أو االنضامم» ،ومبوجب
هـذه الطريقـة تتفـق عـدة دول مسـتقلة باالنضـامم إىل بعضـها
البعض وتُصدر دسـتورا ً واحـدا ً يحكمهـام ،تنشـأ مبوجبـه دولـ ٌة
جديـد ٌة فـي املجتمـع الـدويل بـدالً مـن الـدول املنظمـة ،وتتنـازل
كـل دولـ ٍة داخلـ ٍة فـي االتحـاد عـن بعض سلطاتها الداخلية وعن
ّ
[[[.
سيادتها الخارجية وتعد هذه الطريقة األكرث شيوعاً يف تكوين
ونشأة الدول الفيدرالية ويطلق عليها أيضً ا (االتحاد التظافري) .يقول
أي دول ٍة فيدرال ّي ٍة أو إقليم ّي ٍة بطريقتني ،إما
إيلودي فايرب« :قد تصبح ّ
[1]- Alfred C. Stepan, Federalism and Democracy: Beyond the U.S.
Model, Journal of Democracy, Johns Hopkins University Press, Volume 10,
Number 4, October 1999, p.p 25- 27.
[[[ -محمد الهاموندي ،الفيدرالية والدميقراطية للعراق(،اربيل :دار ئاراس للطباعة
والنرش ،)2000 ،ص .186
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أن يجتمع عدد من الوحدات املستقلة لتشكيل دولة اتحادية أو إذا
ق ّررت دولة مركزية منح بعض السلطات للمناطق املكونة لها»[[[.

أما الفيدرالية باالندماج فيتم مبوجبها انضامم عدة دو ٍل مستقل ٍة
إىل بعضها البعض نتيج ًة التفاقٍ بينها مبوجب الدستور االتحادي،
وتتكون من مجموعها الدول الفيدرالية ،وهي الطريقة الغالبة ومبوجبها
نشأت الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي السابق وكندا
وأسرتاليا واإلمارات العربية املتحدة وجنوب أفريقيا وغريها[[[.

والعوامل التي تدفع الدول إىل تكوين دولة فيدرالية متعددة
ومتنوعة ،قد تكون الرغبة يف االتحاد نتيجة التحاد تلك الدول يف
اللغة أو الدين أو العادات أو نتيجة التحاد مصالحها االقتصادية،
أو لشعورها بالحاجة إىل االتحاد والقوة ملواجهة الخطر الخارجي
الذي يواجهها ،وإليقاف مطامع الطامعني فيها ،باإلضافة إىل ما يف
االتحاد من زيادة يف القوة وتنسيق املصالح وسعة النفوذ [[[.
ومن الطبيعي أن تختلف هذه العوامل بني دول اتحادية وأخرى
تبعاً الختالف ظروف الدول الداخلة يف تكوينها من سياسية
واجتامعية واقتصادية وغريها .ومهام تكن الدوافع فإ ّن أثرها يتمثل
يف إيجاد رغب ٍة بني الدول يف أن تتحد اتحادا ً الينال من سيادتها إال
بالقدر الرضوري ألغراض االتحاد.
هاتان الطريقتان يسميها «ستني روكان وديريك أوروين»
[1]- Elodie Fabre, Belgian Federalism in a Comparative Perspective.Vives
Discussion Paper 5, July 2009, p.3.
[[[ -زهدي يكن ،مصدر سابق ،ص.129
[[[ -محمود حلمي ،املبادئ الدستورية العامة ،الطبعة الثانية( ،القاهرة :دار الفكر
العريب ،)1966 ،ص.148
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بالفيدرالية العضوية وامليكانيكية[[[ ،ولكن تعرف الطريقتان أيضً ا
باسم «التجميع» أو«التفصيل» الفيدرايل عىل التوايل وذلك من
خالل التجميع ،حيث الدول التي ترغب يف تشكيل اتحاد ،تتفق
طواعية عىل االتفاق باإلجامع عىل املعاهدة التي تح ّدد رسم ًيا
التخل عن جز ٍء من سيادتها لحكومة املركز.
ّ
الفيدرالية ،بعد
فقد بقي تجمع ممثيل  13مستعمرة بريطانية سابقة يف فيالدلفيا،
وبنسلفانيا ،لصياغة دستور الواليات املتحدة األمريكية عام 1787
والتصديق عليه ـ كام متت اإلشارة إليه يف موضعٍ سابقٍ من هذه
الدراسة ـ مثاالً تقليدياً عىل تجميع االتحاد .إذ يع ّد االتحاد الفدرايل
مصنفاً بني البلدان التي متارس نظام الحكومة املوحدة ،ويحدث
ذلك عندما تقوم دول ٌة موحد ٌة بتسليم جز ٍء من الصالحيات من املركز
إىل الوحدات املكونة .ويف أكرث األحيان ،يكون قرار القيام بذلك
مستن ًدا إىل التهديد باالنفصال من قبل الحركات االنفصالية وإثارة
جامعات األقليات .بالنسبة إىل (الفريد ستيبان) ،فإن الطرق التي
ظهرت بها الفيدراليات ال تتعدى اثنتان ،أو ثالثة من حيث العدد،
فهي تتالقى معاً ،أو«تأيت معاً» أو«تجتمع» معاً من أجل التمثيل لدى
مقارنة املعنى والطريقة نفسيهام[[[..
ويف العادة تلجأ الدول إىل هذا االتحاد نتيجة التقارب املوجود
بني شعوبها من الناحية الحضارية والتاريخية والثقافية ،أو عندما
تشعر هذه الدول أنها بحاجة إىل بعضها اآلخر للدفاع وص ّد العدوان

[1]-Stein Rokkan & Derek W. Urwin, “Introduction: Center and
Peripheries in Western Europe‟, in S. Rokkan and D.W. Urwin (Eds). The
Politics of Territorial Identity: Studies in European Regionalism. (London:
Sage Publications, 1982), p. 13.
[2]-Federalism as a political ideology and system of government: the
theoretical perspectives, op.cit, p. 5.
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الذي يأيت من الخارج ،والحيلولة دون أن يبلغ الحد ومبتغاه منهم[[[،
وبهذه الطريقة نشأت الواليات املتحدة األمريكية عام  1787بعدما
كان هناك اتحاد استقاليل بني والياتها الثالثة عرش منذ عام 1776
لتتوحد جهودهم من أجل االستقالل عن بريطانيا ،ومن األمثلة
األخرى التي نشأت بهذه الطريقة االتحاد السويرسي واألملاين
واألسرتايل والكندي والجنوب األفريقي[[[.
( )2طريقة التفكّك

يذهب بعض الكُتاب إىل وصف الطريقة الثانية من طرق تكوين
الدولة الفيدرالية بتفكك دولة موحدة أو تقسيم دولة موحدة،
ومبوجبها تتحول دول ٌة موحد ٌة بسيط ٌة إىل النظام الفيدرايل بتخويل
محافظاتها أو وحداتها املحلية قدرا ً من االستقالل الداخيل لتصبح
واليات صغرية يف إطار الدولة أالم .وبهذه الطريقة قام النظام
الفيدرايل يف الربازيل ،واألرجنتني ،واملكسيك ،وبلجيكا مبوجب
دستورها لعام .[[[ 1993

وعىل الرغم من أ ّن االتحاد الفيدرايل يتشكّل وفقاً لهذه الطريقة ،إال
أ ّن هذه الدويالت املتفكّكة واملنضوية إليه تبدي الرغبة يف أن تُبقي
بينهام عالقة مميزة بحيث يؤدي ذلك إىل تكوين دولة فيدرالية تتمتع فيها
الدويالت باستقالل نسبي مل تكن تتمتع به يف ظل الدولة املوحدة[[[.

[[[ -إبراهيم عبد العزيز شيحا ومحمد رفعت عبدالوهاب ،القانون الدستوري والنظم
السياسية( ،اإلسكندرية :دار الفتح ،) 2001 ،ص .62
[[[ -ماجد راغب الحلو ،النظم السياسية والقانون الدستوري( ،القاهرة :دار النهضة
العربية ،)2005 ،ص .21
[[[ -زهدي يكن ،مصدر سابق ،ص.29
[[[-حميد الساعدي ،مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السيايس يف العراق،
(املوصل :دار الحكمة ،)1990 ،ص .47
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ويصف البعض رغبة هذه الدويالت يف االستقالل الذايت بأنه
شكل من أشكال االنفصال[[[ ،إال أنه يتم توحيد هذه الكيانات بناءا ً
ٌ
عىل الدستور الجديد الذي يتفق عليه األعضاء لتتشكل مبوجبه
الدولة الفيدرالية[[[.

ثان ًيا -طرق انتهاء الفيدرالية

كام تنشأ الدول الفيدرالية وتبدأ بالتطور والنمو ،فإنّها أحياناً
ألسباب مختلف ٍة وبإحدى الطرق اآلتية:
تنتهي
ٍ
( )1طريقة االنفصال أو االتحاد

قد تنتهي الدولة الفيدرالية إما بانفصال الواليات عن بعضها
كل منها دول ًة مستقل ًة أو تتحول الدولة الفيدرالية
البعض بحيث تصبح ٌّ
إىل دول ٍة موحد ٍة بسيط ٍة وذلك بأن تتحول الكيانات الدستورية
املتميزة إىل مجرد أقسام ووحدات إدارية وهذا ما يحدث عادة يف
الدولة الفيدرالية ،أو قد تنتهي الدولة الفيدرالية باألساليب العامة
التي تنتهي بها الدول وفقًا للقانون الدويل العام[[[.
كذلك قد ينتهي االتحاد الفيدرايل عن طريق تحوله إىل اتحاد
كونفيدرايل ،فيذهب الكُتاب واملفكرون إىل أن هذا االحتامل جائ ٌز
من الناحية النظرية وإن مل يحدث لغاية اليوم[[[.
[[[ -إبراهيم أبو خزام ،ﺍﻟﻭسيط ﻲﻓ ﺍﻟﻘانوﻥ الدﺴـﺘﻭﺭﻱ ،ﻁ( ،1بريﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
الجديد ﺍﻤﻟﺘﺤﺩﺓ ،)2002 ،ص .241
[[[ -محمد الهاموندي ،الفيدرالية والدميقراطية للعراق ،مصدر سابق ،ص .185
[[[ -إبراهيم عبد العز يز شيحا ،النظم السياسية والقانون الدستوري( ،اإلسكندرية:
منشاة املعارف ،بال سنة طبع) ،ص .179
[[[ -زهدي يكن ،مصدر سابق ،ص.129
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ويرى جانب من الفقه أن هذا التحول رمبا لن يحصل أبدا ،وإن
حدث ذلك فمن املستبعد أن يكون تحوالً رضائياً ،وإنّ ا سيكون
وليد العنف أو الثورة[[[ .وقد تنتهي الدولة الفيدرالية عن طريق
انهيارها بالطرق التي يق ّررها القانون الدويل العام النتهاء الدول[[[.
( )2طريقة التفكك

ولعل أهم العوامل التي تدفع الدولة املوحدة البسيطة للتحول
ّ
إىل النظام الفيدرايل هو التغلب عىل خطر االنقسامات العرقية أو
الدينية التي متوج بها وتضطرب بها الدولة.
ولكن املالحظ هنا أن هذا الوصف غري دقيق ،ألن الذي
يحصل فعالً هو إعادة توزيع السلطة السياسية بني الدولة االتحادية
ووالياتها ال تقسيم الدولة إىل دول عديدة[[[ ،فالدولة تبقى محتفظ ًة
بشخصيتها الدولية وتستأثر وحدها مبامرسة كامل السيادة الخارجية
باإلضافة إىل جز ٍء من السيادة الداخلية .وهناك من يرى بأ ّن
معاريض الفيدراليـة يف العراق قد استغلوا هذا الوصف (التقسيم،
والتفكك ،واالنفصال ،وغريها) لتشويه معنى الفيدرالية باالدعاء أ ّن
الفيدرالية تهدد وحدة العراق ،وبأنها ليست سوى الخطوة األوىل
نحو االنفصال ،وبأنها رم ٌز من رموز تقسيم البلد .وقد كانت هذه
هي الحجة األساسية ملعاريض الفيدرالية عىل الرغم من أنها تبدو
مجافي ًة متاماً لحقيقة النظام الفيدرايل[[[.
[[[ -أنظر :رونالد .ل .واتس ،مصدر سابق ،ص.18
[[[ -عثامن خليل ،القانون الدستوري والنظم السياسيـة ،ص .88
[[[ -سعد عصفور ،مصدر سابق ،ص .256
[[[ -عقيل محمد عبد وسليم نعيم محمد« ،رؤية تحليلية لتوزيع االختصاصات بني
الحكومة املركزية واألقاليم الفدرالية يف الدستور العراقي الدائم» ،مجلة العلوم
االقتصادية ،جامعة البرصة ،السنة السادسة ،العدد  ،23كانون الثاين  ،2009ص .102
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ومن وجهة نظرنا ،فإ ّن هذا التحليل رمبا يُع ّد مقبولً يف بلدانٍ
معين ٍة تختلف أوضاعها عن العراق ،الذي مل تصل بعض قياداته
إىل مرحلة فهم طبيعة الدولة الفيدلرالية كهدف للت ّوحد ال وسيلة
لالنفصال.
 - 3الطريقة املختلطة
وهذه الطريقة (يُطلق عليها الطريقة املختلطة) فهي تجمع بني
جا منهام .وتع ّد كندا والهند مثالني
الطريقتني السابقتني لتكون مزي ً
رئيسيني عىل هذه الطريقة -كام سبقت اإلشارة إليه -يف موضعٍ سابقٍ
من هذه الدراسة[[[.
كام ميكن أن تنفض الدولة الفيدرالية بأحد أسلوبني يقابالن
األسلوبني اللذين نشأت بهام الدولة الفيدرالية وهام :إما انفصال
الواليات إىل دول مستقلة كام حدث يف (تشيكوسلوفاكيا) التي
تحولت إىل دولتني بسيطتني (هام جمهورية التشيك وسلوفاكيا) ،أو
حول الدولة الفيدرالية إىل دول ٍة موحد ٍة بسيط ٍة تصبح فيها الواليات
بت ّ
مجرد وحدات إدارية بعد أن كانت وحدات سياسية متميزة كام كان
الشأن بالنسبة ألملانيا مابني عام  1934وعام [[[.1949

املبحث الثاين  -مستويات الفيدرالية وتقييم فاعليتها
غالباً ما يطلب من السلطة القضائية يف النظام الفيدرايل أن تحل
الخالفات بني مختلف مستويات الحكم ،وأن تصدر بيانات حول
خاص ًة
كل مستوى ومسؤولياته ،ويلقي ذلك مسؤولي ًة
صالحيات ّ
ّ
عىل عاتق املحكمة العليا أو الدستورية يف قمة النظام القضايئ،
[[[ -راجع صفحة  60من هذه الدراسة.
[[[ -عقيل محمد عبد وسليم نعيم خضري ،مصدر سابق ،ص .103
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والتي يجب أن تتمتع بسمعة ال يرقى إليها الشك باستقالليتها
ونزاهتها وكفاءتها .ويف البلدان التي تكون الفيدرالية فيها استجابة
لتنوع ثقايف ،قد يكون من الرضوري ضامن متثيل مختلف
الجامعات يف املحكمة أو مشاركتها املتوازنة يف عملية التعيينات
القضائية .ففي كندا مثالً ،يُ ّعني ثلث أعضاء املحكمة العليا من
[[[
مقاطعة كيبيك.

ً
أول -مستويات الفيدرالية
 - 1مستويات الفيدرالية يف الواليات املتحدة منوذ ًجا

يف الواليات املتحدة ،وعىل الرغم من أن القيود والحدود
املفروضة عىل الواليات ،ينص التعديل العارش للدستور عىل أن
الواليات تحتفظ بكل السلطات التي مل تخول للحكومة الفيدرالية،
فهو ينص عىل أن «السلطات التي مل يخولها الدستور ومل مينعها،
تحتفظ بها بالتايل الواليات أو الشعب» .وعليه فإن الواليات تتوىل
مسؤولية األمور اآلتية:
• تنظيم ملكية املمتلكات.

• تعليم السكان املقيمني.

• تنفيذ برامج املنافع االجتامعية وتوزيع املساعدات.

• حامية األهايل من األخطار املحلية.

• املحافظة عىل نظام قضايئ واليئ.

[[[ -ملزيد من املعلومات عن تركيبة املحاكم العليا أو الدستورية .ينظر :الفيدرالية،
املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية ،مصدر سابق ،متوفر عىل الرابط
االلكرتوين:
https://www.idea.int/publications/catalogue/federalism?lang=ar
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• إنشاء حكومات محلية.

• صيانة الطريق الوالئية الرئيسية.

• ضامن إدراة الطرق املحلية.

• تنظيم الصناعات.

• جمع األموال لتمويل النشاطات الوالئية.

من أمثلة ذلك أن األمريكيني يحصلون عىل رخص قيادة السيارات
من الواليات التي يقيمون فيها ال من الحكومة الفيدرالية) وكذلك
بطاقة الهوية الشخصية لغري حاميل الرخص) ،لذا أصبح اقرتاح
إصدار بطاقة هوية قومية للمواطنني يف أنحاء البالد مسألة موضع
كل
جدال .ثم إن الواليات هي التي تجري االنتخابات ،وتطبق ّ
والية قواعدها وقوانينها الخاصة ،وهكذا فإ ّن غال ًبا ما يندهش زوار
الواليات املتحدة من البلدان األخرى عندما يعلمون أن النشاطات
والصالحيات التي متارس عىل الصعيد القومي يف كثري من أنحاء
العامل أمور تنظمها القوانني الوالئية يف الواليات املتحدة[[[.

إن النظام الفيدرايل الدينامييك املتطور رضور ٌة أساسي ٌة
للدميقراطية يف الواليات املتحدة وللحفاظ عىل حقوق األمريكيني،
ومشاركة الواليات يف تعديل الدستور الفيدرايل تهدف للحيلولة
دون تغيري النظام القانوين والكيان السيايس للواليات وذلك بأالّ تقوم
السلطات الفيدرالية بزيادة اختصاصاتها عىل حساب اختصاصات
كل مستوى
الواليات ،ألن الدستور الفيدرايل هو الذي يح ّدد سلطة ّ
من مستويات الحكم (الواليات والسلطات الفيدرالية) ،وإن عدم
اشرتاك الواليات يف تعديله رمبا يؤدي إىل إخضاع الواليات

[[[ -ما هي الفدرالية ؟ املؤمتر القومي للمجالس الترشيعية الواليئ ،وزارة الخارجية
األمريكية  -مكتب برامج اإلعالم الخارجي ،أيار .2010

الفصل الرابع :نشأة الدولة الفيدرالية وانتهاؤها

ومركزها القانوين للسلطة املختصة بتعديل الدستور الفيدرايل وهي
السلطة الفيدرالية يف مثل هذه الحالة[[[.
إن مبدأ الفصل بني السلطات يظهر بوضوح يف النظام الفيدرايل
األمرييك ،حيث إن أعضاء الحكومة ليسوا بأعضاء يف الربملان
الفيدرايل ،وبالتايل فهم غري مسؤولني أمامه بل أمام الرئيس.

املؤسسات القضائية ومستويات الفيدرالية
ثان ًياّ -

يف إطار نظريته «املساومة» سابقة الذكر ،يرى (ريكر) أن
هناك صلة بني تنظيم األحزاب السياسية وهيكلية الفيدرالية .وفقاً
له ،ميكن قياس الفيدرالية االتحادية إما مركزية أو طرفية تلقائية
( ،)peripheralisedإذ تتمحور العالقة الفيدرالية وفقاً لدرجة تنظيم
األطراف من أجل تفعيل سيطرة الحكومة املركزية عىل األحزاب
املنظمة لتسيري الحكومات املكونة لها .وهذا يرقى إىل القول بأن
السبب املبارش للتغريات يف درجة املركزية (أو التطويق) يف البنية
الدستورية للفدرالية هو االختالف يف درجة املركزية للحزب[[[ ».
ويف التعامل الخارجي فإن الدولة الفيدرالية وحدها هي التي
تتمتع بالشخصية الدولية ،إذ إ ّن شخصيات الدويالت األعضاء
تذوب يف شخصية الدولة الفيدرالية وال سيام يف ما يتعلق بالجانب
الدويل ،أي إ ّن القانون الدويل يعرتف بالشخصية القانونية للدولة
الفيدرالية يف حني أنّه يتجاهل شخصية الدول األعضاء بعدما
دخلت وانتظمت مع بعضها يف تكوين الدولة الفيدرالية[[[.
[[[ ،126.مصدر سابق ،رونالد ل .واتس
[2]- W.Riker, the Development of American Federalism, op.cit, p.15.
[[[ -رافع خرض شرب ،النظام الدستوري االتحادي يف العراق يف ضوء دستور ،2005
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من األمثلة عىل ذلك أن البند  1من الفصل  10من دستور
ٍ
أحالف
الواليات املتحدة ينص عىل أن الواليات ال تستطيع إقامة
مع حكوم ٍة أجنبي ٍة أو تعلن الحرب أو تسك عملة أو تفرض رضائب
عىل الواردات والصادرات .فالحكومة الفيدرالية وحدها هي التي
متارس هذه الصالحيات[[[.

مجموعة محارضات مطبوعة ،الدراسات العليا ،كلية القانون جامعة بابل.2009 ،
[[[ -ما هي الفدرالية ؟ ،مصدر سابق.

الفصل الخامس

ّ
نظريات الفيدرالية ومنظريها
َّ
الموجهة لها
واالنتقادات

تتعدى آثار الفيدرالية ـ من الجانب النظري ـ حدود التصميم
واملؤسسات
املؤسيس ،إذ إنّها مجموع ٌة تفاعلي ٌة من الجهات الفاعلة
ّ
ّ
التي توضح الالمركزية يف صنع القرار واإليواء للتنوع العرقي أو
القومي ،بحيث تشمل التفسري أو الرؤية الفيدرالية للسياسة .إن
هذا البعد التفسريي املهمل إىل ح ٍّد ما يف الفيدرالية ،التي تدعو
لها وأسلوبها الخاص يف توفري املعنى السيايس للفيدرالية يتطلب
ٍ
دراسات معمق ٍة نتناول أهمها
اهتام ًما جدي ًدا ،وذلك بالرتكيز عىل
يف ما ييل:

ُ
املبحثاألول:أصلمصطلحومفهوم«النظرية»ونهجها

ً
أول -أصل مصطلح «نظرية»

إن أصل كلمة «نظرية»( ،)theoryميكن إرجاعها إىل الكلمة
اليونانية ( )theoriaالتي تعني باإلنكليزية «النظر إىل» ،مبعنى دراسة
يشء من خالل املالحظة الحسية .والنظرية ،كمفهوم تتخلل العلوم
الرصفة واالجتامعية ،وهي حتى يومنا هذا ال تزال بدون تعريف
مقبول عامليًا .عىل الرغم من ذلك ،فقد حاول املثقفون يف جميع
خاصا بعد أن
أنحاء العامل يف األدبيات املنشورة أن يقدموا تعريفًا
ًّ
نظروا يف الغرض األسايس لدى استخدام مفردة (نظرية) ترشح،
وعندما تكون املتطلبات الوصفية والتفسريية يف رصاع ،يجب
إعطاء األولوية حتى يف حالة وجود يش ٍء من عدم الدقة التمثيلية.
يقول الباحث «أف.أن.كيلنجري» ( ،)F. N.Kerlingerفإن النظرية
هي« :مجموعة من الرتاكيب املرتابطة (املفاهيم) ،والتعاريف
واملقرتحات التي تقدم رؤي ًة منهجي ًة للظواهر من خالل تحديد
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العالقات بني املتغريات ،بهدف توضيح الظواهر والتنبؤ بها»[[[.

أي نظريّ ٍة (مبا فيها النظرية الفيدرالية)،
ولكن بشكلٍ عام ،فإ ّن َّ
هي« :تفسري عام لظاهرة معينة مختارة ،موضحة بطريق ٍة مرضي ٍة
ٍ
لشخص ما عىل دراية بخصائص الواقع الجاري دراسته»[[[.

يف األدبيات املعارصة ،طرح العديد من األكادمييني املؤثرين
مفاهيم مختلفة حول ماهية الفيدرالية النظرية وكيف يجب أن تعمل
يف املامرسة ،مع أن بعضها واسع للغاية أو مفرط يف التبسيط من
الناحية النظرية أو املعيارية .ومع ذلك ،ميكن فهم هذه املفاهيم
املختلفة بشكل أفضل إذا ما فكرنا بها من حيث الفيدرالية األحادية
مقابل الفيدرالية متعددة الجنسيات ،أي إ ّن األفكار املختلفة ملاهية
الفيدرالية نظريًّا وكيف يجب أن تعمل يف الواقع ،ميكن أن تنحرص
يف فكرة أن هناك عىل األقل مقاربتني عريضتني لفهم الفيدرالية
األحادية الوطنية واملتعددة الجنسيات[[[.

ثان ًيا -نُهج ومقاربات دراسة الفيدرالية

هناك أربعة نُهج أو مقاربات رئيسية لدراسة الفيدرالية ،هي:
املؤسيس أو الدستوري.
 النهجّ

 -النهج االجتامعي.

[1]- F. N.Kerlinger, Foundations of Behavioral Research, (New York: Holt,
Rinehart and Winston, 1970), p.15.
[2]- J. E. Dougherty, & R. L. Jr.Pfaltzgraff, Contending Theories in
International Relations, 4th Edition. ( U.S.A: Addison Wesley Longman,
1996).In: federalism as a political ideology and system of government: the
theoretical perspectives, op.cit, p. 9.
[3]- General definitions of federalism , op.cit: https://www.cpsa-acsp.ca/
papers-2005/Verrelli.pdf
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 النهج السيايس. نهج العملية[[[.ومع أن هذه املقاربات قد تم التعبري عنها بوضوح ،إال أنها
التباسا يف ما يتعلق بالنظرية الفيدرالية ألنها ترشح
ميكن أن تثري
ً
الظاهرة الفيدرالية من وجهات نظ ٍر مختلف ٍة .ومن ثم ،ميكن إعادة
صياغة املقاربات املذكورة أعاله مع امل ُنظرين والباحثني البارزين
كل من النظريات الفيدرالية اآلتية:
الذين طوروا ً
املؤسسية.
(1ك يس وير) النظرية القانونية-ّ

(2دبليو أس ليفنستون ) النظرية االجتامعية.(3دبليو أج ريكر) النظرية السياسية ـ نظرية املساومة.(4-يس فريدريتش) النظرية العملية ـ التنموية[[[.

املبحث الثاين :تصنيف نظريات الفيدرالية الرئيسة
ً
أول -النظريات الرئيسة للفيدرالية
ميكن تصنيف النظريات الرئيسة للفيدرالية إىل أربع ،هي:
 - 1النظريات الكالسيكية ()Classical Theories
لعل النظرية الوحيدة التي تندرج تحت هذه الفئة هي النظرية
ّ
املؤسسية التي بدأت فعليًا يف القرن التاسع عرش مع
القانونية
ّ
[1]- Benjamin.R. Epstein & Arnold Forster, Report on the John Birch
Society John, (New York: Random House, 1966), p. 15.
[2]- Federalism as a political ideology and system of government: the
theoretical perspectives, op.cit, p.3.
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نظريات القانون الدستوري وأحد متبنيها الفقيه الربيطاين ديفيد.أ.
صنفت كنظري ٍة كالسيكي ٍة بسبب
يف ( ،)A.V. Diceyوهي قد ُ
نهج
اعتامدها عىل النهج
ّ
املؤسيس يف تنظري الفيدرالية ،وهو ٌ
تقليدي يف العلوم السياسية.
ٌّ
 - 2النظريات الحديثة ()Modern Theories

أهم هذه النظريات هي :االجتامعية ،واملساومة ،والنظرية
العملية التي اعتمدت ال ُنهج التحليلية والتجريبية يف التنظري
الفيدرايل.
 - 3نظريات املنشأ أو األصل ()Origin Theories
تعد هذه الفئة من نظريات الفيدرالية التي متثل العوامل
االجتامعية والسياسية التي أدت إىل ظهور الفيدرالية ،يف حني
تشمل هذه الفئة (النظرية االجتامعية ونظرية املساومة).
 - 4النظريات الوظيفية ()Functional Theories
النظريات املوجودة ضمن هذه الفئة ،هي النظرية القانونية
واملؤسسية ،والنظرية االجتامعية ،والنظرية العملية .إن الدافع وراء
ّ
هذه النظريات عىل التوايل هو كيف يؤدي الدستور الفيدرايل ـ
كأداة ـ وظيفة تقاسم السلطة بني مستويني من الحكومة (الحكومة
املركزية والحكومات اإلقليمية يف االتحاد الفيدرايل)؟ وكيفية
استخدام الفيدرالية كجهاز لتوضيح وحامية الصفات الفيدرالية يف
حل دائمٍ للمشاكل املشرتكة بني
املجتمع؟ وكيف ميكن إيجاد ٍّ
الدول املتحدة يف ما بينها؟
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ثان ًيا -مضمون نظريات الفيدرالية الخاصة واالنتقادات املوجة لها
املؤسسات القانونية (ك .يس .وير)
 - 1نظرية
ّ
أ -فحوى النظرية ومنظرها

واملؤسسية للفيدرالية هي نظرية ارتبطت
النظرية القانونية
ّ
بالباحث والكاتب األنكلو ـ سكسوين (ك .يس .وير) ،الذي
يعد عميد الفيدرالية الكالسيكية التي رفعت مرتبة الفيدرالية إىل
مستوى «نظرية» .بعبارة أخرى ،عاد ًة ما يبدأ النقاش حول الفيدرالية
املعارصة مبا قدمه (وير) يف «تصورات عىل املفهوم» ،حيث أن
املؤسسية ،هي نظرية كالسيكية تم صياغتها وفقاً
النظرية القانونية -
ّ
للنموذج األمرييك للفيدرالية[[[.
اتخذت الحكومة الفيدرالية خطوة أخرى من خالل تحديد رغبة
ٍ
رضوري قبل أن يتم تشكيل االتحاد .قال وير نقالً عنه
كرشط
األمم
ٍّ
حرفياً« :يف أواخر القرن الثامن عرش ،اجتمعت املستعمرات الثالث
عرشة السابقة لربيطانيا العظمى يف مؤمتر فيالدلفيا الشهري عام
 1787واتفقوا طواعية عىل تشكيل اتحاد ،وإطالق بعض سلطاتهم
إىل حكوم ٍة مركزي ٍة يف مسائل ذات مصالح عامة»[[[ ،وهكذا ،كانت
وجهة نظر وير ،أن الحكومة الفيدرالية هي «مجموعة من الدول،
ٍ
ألغراض مشرتك ٍة معين ٍة ،ولكن يف الدول األعضاء
التي تشكلت
التي تحتفظ بقد ٍر كبريٍ من استقاللها األصيل» ،فكيف ميكن للمرء
أن يعرف عىل وجه اليقني ما إذا كان النظام السيايس يدير حكومة
[1]- K.C.Wheare, Federal government, op.cit, p.33.
[2]- D. E. Ogoma,”Resolving the Crises in Nigerian Federalism and the
2015 Elections”, International Journal of Peace and Conflict Studies
(IJPCS), Vol. 2, No. 2, 2014, pp. 106 -107.
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أي أساس ميكن التأكد من ذلك؟ وردا ً عىل هذا
اتحادية؟ عىل ّ
السؤال ،قال (ك .يس .وير)« :االختبار الذي أتقدم بطلبه للحكومة
حكومي يف الغالب تقسيامً
الفيدرالية هو ببساطة :هل يجسد نظا ٌم
ٌّ
للسلطات بني السلطات العامة واإلقليمية ،وكل واحدة منها ،يف
مجالها الخاص ،تنسق مع األخرى ومستقلة عنها؟ إذا كان األمر
كذلك ،فإن الحكومة هي فيدرالية»[[[.
من الجدير بالذكر أن هناك اجام ًعا بني فقهاء املدرسة
الكالسيكية يف القانون الدويل يفيد بأن فكرة (الشخصية املعنوية
(القانونية) تشكل ركيز ًة أساس ّي ًة للدول الفيدرالية شأنها يف ذلك
شأن الدولة املوحدة ،وهو عىل العكس متا ًما من واقع االتحاد
الكونفيدرايل ،ومن جانب آخر ،ترى غالبية فقهاء هذه املدرسة
أمثال البند ( )Labandوبوريل ( )Borelوجيلينك ( ،)Jellinekبأ ّن
كونفيدرالية الدول تحوز عىل صفة الشخصية املعنوية ألنها ليست
دوالً بهذا املعنى .ويف هذا السياق يجادل البند بأن كونفيدرالية
الدول هي عالقة قانونية بني دول ال بني شخصيات قانونية ،والدولة
هي خالف ذلك إذ تعترب وحد ًة منظم ًة أي شخص قانون وليست
عالقة قانونية[[[.

ٍ
كرشط
خطى (وير) خطو ًة إضافي ًة من خالل تحديد رغبة األمم
رضوري قبل تشكيل االتحاد ،وقد قال حرفياً« :يبدو أن الحكومة
ٍّ
الفيدرالية مناسبة ملجموعة من الدول أو املجتمعات إذا أرادوا ـ يف
ٍ
ٍ
واحد ويف الوقت نفسه ـ أن يكونوا متحدين تحت حكوم ٍة عام ٍة
وقت
[1]- Rajkumar Singh and Pawan Kumar, op.cit, p.18.
[[[ -محمد عمر مولود ،،الفيدرالية وإمكانية تطبيقها يف العراق ،ط ( ،1بريوت :مؤسسة
مجد ،)2009 ،ص.12:
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ٍ
حكومات
واحد ٍة مستقل ٍة لبعض األغراض ،وأن يتم تنظيمهم تحت
إقليمي ٍة مستقل ٍة لآلخرين ،أو بعبار ٍة قصري ٍة ،يجب أن يكونوا راغبني
يف أن يتحدوا ،ولكن ال يف اطار وحد ٍة سياسي ٍة أو جغرافي ٍة ،ومرة
شكل
ٌ
أخرى ،أكد بعد أربعة عرش عا ًما عىل أن« :الفيدرالية هي
مناسب من أشكال الحكومة لتقدمه إىل املجتمعات أو الدول ذات
ٌ
الجنسية املتميزة واملختلفة التي ترغب يف تشكيل حكوم ٍة مشرتك ٍة
ٍ
واحد لهدف ما ،ولكنها يف الوقت نفسه ترغب
كشعب
والترصف
ٍ
يف أن تبقى مستقل ًة وعىل وجه الخصوص ،للحفاظ عىل الجنسيات
من جميع الجوانب»[[[.

هذه الرغبة من الدول املستقلة للت ّوحد يف ما بينها ،والتي تم
التأكيد عليها مرة أخرى هي ليست واحدة ،بل كانت مطلوبة فقط
من أجل الوحدة التي تظهر يف األسباب الواردة يف كلامته« :لقد
التئمت املجتمعات الراغبة يف االتحاد ،وال سيام يف االتحاد
الفيدرايل الحديث ،لعدة أسباب ،لعل من بني أهمها:
 الشعور بانعدام األمن العسكري وما يرتتب عىلذلك من حاجة للدفاع املشرتك.
 -الرغبة يف أن تكون مستقلة عن القوى األجنبية.

 إدراك أنه من خالل االتحاد فقط ميكن ضامناالستقالل.
 -التطلع نحو الفائدة االقتصادية من االتحاد.

 كانت بعض الجمعيات السياسية للمجتمع املعنيقبل اتحادهم الفيدرايل ،إما ضمن كونفدرالية فضفاضة،
أو كأجزا ٍء من االتحاد الجديد نفسه.
[1]- Ibid, p.35.
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املؤسسات
 وحدة املوقع الجغرايف وتشابهّ
السياسية.
هذه العوامل الستة تعمل يف الواليات املتحدة وسويرسا وكندا
وأسرتاليا ،إلنتاج الرغبة يف االتحاد بني املجتمعات املعنية.
ٍ
بدرجات متفاوتة يف كل حالة ،لكنهم كانوا جميعاً
كانوا يعملون
حارضين[[[.
وبعد انتقاده من قبل منظرين فيدراليني آخرين ،فإ ّن (وير)،
رسعان ما زّج العامل االجتامعي كعامل ميكن أن يستلزم رغبة
األمم يف تشكيل اتحاد فيدرايل عندما قال« :سيكون من الواضح
أيضاً أن املجتمع من العرق واللغة والدين والجنسية ستوفر فرصة
لالتحاد»[[[ ،وقد ض ّمنه يف كتاب كالسييك بعنوان (الحكومة
معلم ها ًما يف التطور الفكري بشأن
االتحادية) .وحتى اآلن بقي
ً
الفيدرالية واالتحاد الفيدرايل .ومبا أن هذه هي حقيقة واضحة،
لذا فإ ّن بعض النقاد مييلون إىل «تشويه سمعتها وتجاهلها تحت
مربر تجاوزها فائدتها»[[[.
جهة للنظرية
ب -االنتقادات املو ّ

جهت العديد من االنتقادات لهذه النظرية ولعدة أسباب،
ُو ِّ
أبرزها ما ييل:
 أثبتت نظرية «ك .يس .وير» ( )K. C Wheareالقانونية -املؤسسية ،أنها مل ت ُخترب زمنياً وأنّها نظريّ ٌة شامل ٌة من وجهة نظره
ّ
[1]- K.C.Wheare, op.cit, p.37.
[2]- Ibid, p.44.
[3]- Burgess, op.cit, p.37.
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يل لتقسيم السلطة بني الحكومات املركزية
للفيدرالية كمبدأٍ فيدرا ٍّ
واإلقليمية كام ينص عليه دستور اتحادي  /مكتوب  /جامد .وقد
ٍ
نصوص مسهب ٍة ،ويف الوقت نفسه فشل قطعياً
تحولّت نظريته إىل
يف التمييز والربهنة عىل املستوى الثالث من الحكومة ،أي مبعنى
الحكومة املحلية يف املستوى األدىن ضمن االتحادات الحديثة.
وعىل الرغم من أن هذا املستوى الثالث من الحكومة ليست
مستقلة من الناحية الدستورية ،إال أنها مع ذلك تعد حلق ًة مهم ًة يف
العالقات الحكومية الدولية ،خاصة أنها أقرب مستويات الحكومات
إىل الشعب.
 كانت هذه النظرية ،مركزي ًة محضةً ،ويف أثناء تطوير نظريتهاملؤسسية ،أخذ بعني االعتبار دستور االتحادات (سويرسا
القانونية ـ
ّ
وكندا وأسرتاليا وأمريكا) أواخر القرن الثامن عرش ،عندما اجتمعت
املستعمرات الربيطانية الثالث عرشة السابقة لالتفاق باإلجامع عىل
كيفية تقاسم السلطة ـ بني الحكومة الوطنية وحكومة الوحدات
ٍ
جهد
بأي
املكونة لالتحاد ـ لقد بذل القليل من الجهد ،أو مل يقم ّ
إلجراء دراسة للدساتري الفيدرالية عرب قارات العامل .ونتيجة لذلك،
عانت نظريته عىل م ّر السنني من مثلبة عدم تطبيقها عاملياً ،ما أتاح
مجاالً لنظريات الفيدرالية األخرى  -املدروسة جيدا ً -من الربوز
والتفوق.
 مل ينجح وير يف الحديث عن بعض املفردات التياستخدمها عن غري قصد يف تعريفه للفيدرالية كطريقة لتقاسم
كل منهام
الصالحيات بني مستويني من الحكم ،بحيث يكون ّ
ضمن مجاله مع التنسيق يف إطار االستقاللية .ولعل كلمة
( )independentعىل سبيل املثال والتي تعني (مستقل) تبقى
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مفرد ًة غامضةً .ويف سياق تعريفه ،ميكن أن يفرس البعض أنه يعني
أن الوحدات املكونة يف االتحاد الفيدرايل تتمتع مبركز كيان ذي
سيادة يف حني أن آخرين قد يختارون رؤيتهم عىل أنهم مستقلون
فقط يف بعض األمور بينام يرتك باقي الصالحيات لحكومة املركز.

 انتُ ِقد (وير) عىل نطاق واسع بسبب «شكلياته القانونية» ،أو مايسميه (ريكر) «بالرشعية املتط ِّرفة» يف تنظريه للظاهرة الفيدرالية[[[.
جانب (وير) إبراز الدستور كأدا ٍة توضح كيفية
ويف السياق نفسه،
َ
تقاسم السلطة بني الحكومات املركزية واإلقليمية (أي الوحدات
املكونة) ،كام فشل يف األخذ بنظراالعتبار العامل االجتامعي
وراء تبني الفيدرالية .وهو ما فعله أيضً ا «و .ليفينغستون» (WS
ٍ
واملؤسسية للفيدرالية ،إذ
كمنتقد للنظرية القانونية
)Livingston
ّ
أُدينت نظريته لرتكها املتغريات االجتامعية أو الصفات الفيدرالية
للشعب[[[.
وفقاً ملا تقدم ،فإن املجتمع الفيدرايل هو املجتمع الذي
يحتوي عىل عنارص التنوع املوجودة فيه .عادة ما يحدث التنوع
بسبب االختالف يف املصالح االقتصادية ،أو الدين ،أو العرق ،أو
الجنسية ،أو اللغة ،أو االنفصال مبسافات كبرية ،أو االختالف يف
ٍ
مستعمرات
الخلفية التاريخية ،أو الوجود السابق كدو ٍل مستقل ٍة أو
املؤسسات االجتامعية
فضل عن االختالف يف
ً
منفصل ٍة،
ّ
والسياسية»[[[.
[1]- W.Riker, the Development of American Federalism, op.cit, p.103.
[2]- William S. Livingston, “A Note on the Nature of Federalism”, Political
Science Quarterly, Vol. 67, No. 1 (Mar., 1952), pp. 81- 95.
[3]- Rajkumar Singh and Pawan Kumar, op.cit, 19.
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وتجنباً لتأكيد ليفريدستون ،فإنّه ال يوجد سوى (كارل فريدريش)،
القائل بأنّ« :الفيدرالية ،هي مبدأ عام للتنظيم االجتامعي ،وأن درجة
الفيدرالية يف النظام السيايس هي وظيف ٌة اجتامعي ٌة وليست معايري
قانونية»[[[ .وعىل الرغم من أن (ريكر) خرج يف ٍ
وقت الحقٍ ملواجهة
ليفريدستون بكشف خطأه املتمثل بـ «التخلص من العنرص الفقهي
ين
كل ًيا» ،إذ إ ّن مفهوم «الفيدرالية» ذو استخدام شائع «فهو مفهو ٌم قانو ٌّ
[[[
ش عىل أ ّن الخطأ يطال جميع النظريات
من بني عدة أنواع»  ،وقد أ ّ
واملؤسسية للمنظر (ك يس وير) ألنه اعتربها
املامثلة للنظرية القانونية
ّ
ذات «نغمة قانونية مرتفعة ،وتعرض فهامً ضئيالً للواقع السيايس» [[[،
ٍ
النتقادات من ِقبل معلقني
عىل الرغم من أن نظرية (وير) ،قد تعرضت
آخرين لكونها قانونية ،ورسمية ،وجامدة »[[[.
 - 3نظرية أس .أو .ليفينغستون االجتامعية
أ -ملخّص النظرية

املؤسسية ،أو النظرية الدستورية
نظرا ً ألن النظرية القانونية ـ
ّ
ـ القانونية ،كام يفضّ ل البعض تسميتها تنص عىل أن الفيدرالية،
املطبقة وفقًا للمبادىء الفيدرالية ،هي «طريقة تقسيم السلطات
بحيث تكون الحكومات العامة واإلقليمية ،يف إطار ،منسق
ومستقل»[[[ .إال أن (ليفينغستون) يعتقد خالف ذلك .إذ يرى
[1]- C.J.Friedrich, La démocratie constitutionnelle. In: Revue internationale
de droit comparé. Vol. 12 N°1, Janvier-mars 1960. pp. 268- 269 :
[2]- W.Riker the Development of American Federalism, p.106.
[3]- Ibid, 108.
[4]- Okechukwu Eme & O. Onyishi, Tony, Federalism and Nation
Building in Nigeria. Nigerian Chapter of Arabian Journal of Business and
Management Review, Vol. 2, No.6, 2014, P.5.
[5]- Wheare, op.cit, p.11.
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الفيدرالية نتاج للمجتمع ،وهو يُذّكر بأن نظريته االجتامعية ظهرت
املؤسسية ملنظرها (وير)،
نتيجة الثغرات يف النظرية القانونية ـ
ّ
وقد أكد ليفنغستون أن «الفيدرالية ليست وظيفة دساتري وإمنا
مجتمعات» ،وبنا ًء عىل حجته االجتامعية حول الفيدرالية ،قال بعد
أربع سنوات إنه« :يجب البحث عن الطبيعة األساسية للفيدرالية،
ال يف تظليل املصطلحات القانونية والدستورية ،ولكن يف القوى ـ
االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية ـ التي جعلت األشكال
الخارجية للفيدرالية رضورية ،ذلك أن جوهر الفيدرالية ال يكمن
املؤسسية ولكن يف تركيبة املجتمع نفسه،
يف البنية الدستورية أو
ّ
فالحكومة الفيدرالية هي أداة يتم من خاللها التعبري عن الصفات
يل
ومحمي[[[.
الفيدرالية للمجتمع بشكلٍ مفص ٍّ
ٍّ

هذه الصفات التي تتصف بها الفيدرالية ،والتي تحدث عنها
ليفينغستون ،تُعرب عن تن ّوع الناس يف املجتمع .وقد يتم التعبري عن
التنوعات بني أفراد املجتمع بطريقة أن بعض املواقف موجودة يف
مناطق إقليمية معينة ،أو قد تكون مبعرث ًة عىل نطاقٍ واسعٍ يف جميع
أنحاء املجتمع ،إذا تم تجميعهاجغرافيًا ،فتستفيض النتيجة إىل تكوين
مجتمع فيدرايل ،أما إذا مل يتم تجميعها عىل املستوى اإلقليمي،
يل ،ولكن يف الحالة األوىل
حينها ال ميكن القول بأن املجتمع فيدرا ٌّ
فقط ميكن أن يأخذ ذلك شكل الفيدرالية للحكومة الفيدرالية ،ويف
[[[
الحالة األخرية تصبح وظيفية  /تعددية أو شكل من أشكال الرشاكة.
جهة للنظرية
ب -االنتقادات املو ّ

يؤكّد (ريكر) أن الفيدرالية هي نتاج مساومة تم التوصل إليها بني
[1]- William.S. Livingston, op.cit, pp 1- 2.
[2]- Ibid, p.23.
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ٌ
رجال عقالنيون
القادة السياسيني ،ليصور القادة املتفاوضني بأنهم
ٍ
خيارات عقالني ٍة يزنون كلفة وفائدة كل خيار
قادرون عىل اتخاذ
سيايس[[[ ،ولكن عىل العكس من ذلك ،يعل ّمنا التاريخ أنه ليس
كل الشخصيات القيادية هي كائنات عقالنية وال سيام عندما يتعلق
األمر باتخاذ قرارات يف الشؤون الداخلية والخارجية .وأخريا ً ،فإ ّن
نظرية املساومة لدى (ريكر) ال تفي بالغرض يف تفسري االتحادات
العضوية مثل االتحاد األورويب .إذ هي هيئ ٌة فوق وطنية حيث الرغبة
يف الدمج ليست محددة ،ولكنها تغريت مبرور الوقت من الجامعة
األوروبية للفحم والصلب ( )ECSCيف عام  ،1951إىل الجامعة
االقتصادية األوروبية ( )EECيف عام  ،1957ثم إىل االتحاد األورويب
( )EUيف عام  1992بسبب ما يسميه (إرنست هاس) بـ «الترسب»،
وهو «الوضع الذي يؤدي فيه إجراء معني ،مرتبط بهدف محدد ،إىل
خلق وضع ال ميكن فيه ضامن الهدف األصيل إال باتخاذ إجراءات
ٍ
رشوط جديد ٍة والحاجة إىل مزيد
أخرى ،ما يؤدي بدوره إىل إنشاء
من اإلجراءات اإلضافية ،وما إىل ذلك «[[[.
 - 4نظرية عملية فريدريش
أ -ملخّص النظرية
إنها آخر النظريات الفيدرالية ،لكن بالتأكيد ليست أقلها قيمة،
إذ إ ّن النظرية العملية  /التنموية لكارل فريدريش -بقدر ما يجعلنا
[1]- Søren Dosenrode, Federalism Theory and Neo-Functionalism:
Elements for an Analytical Framework. Perspectives on Federalism,
Vol. 2, 2010, p.28.in: Federalism as a political ideology and system of
government: the theoretical perspectives, p.21.
[2]- L. Lindberg, the Political Dynamics of European Economic Integration,
(Standford CA: Stanford University Press, 1963), p.13.
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العميد (وير) نفهم أن الفيدرالية هي ظاهرة ثابتة ،وهي أيضاً تصميم
دستوري  /مؤسيس جامد -فإن (فريدريش) يعود ليختلف يف
توضيح مفهومها بالقول أن« :الفيدرالية هي عملية ديناميكية».
بهذه الكلامت وعىل حد تعبريه« :يبدو أن الفيدرالية هي العبارة
األكرث مالءم ًة التي ميكن من خاللها تحديد عملية توحيد املجتمع
السيايس ،أي العملية التي يتم مبوجبها إدخال عدد من املنظامت
أي نو ٍع من املنظامت أو
السياسية املنفصلة ،سوا ًء أكانت ً
دول أم ّ
الجمعيات ،يف ترتيبات من أجل التوصل إىل حلول ،واعتامد سياسات
مشرتكة ،واتخاذ قرارات حول املشكالت املشرتكة أو العكس .إنها
العملية التي أصبح فيها املجتمع السيايس املتحد متفرقاً إىل عد ٍد
واملشخصة التي غدت اليوم أكرث
من املجتمعات السياسية املنفصلة
ّ
تنظيم بشكلٍ مستقل ،ولتصبح قادر ًة أيضً ا عىل العمل بشكلٍ منفصل،
ً
إذ مل تعد ﻣﺸﻜﻼتها ﻣﺸﺮﺘكة .وبعبارة أخرى ،فإن الفيدرالية هي «عملية
فدرلة فضالً عن النمط أو التصميم الخاص الذي تعرضه املجموعة
املحلية يف ٍ
معيٍ .وهكذا ،فإن الفيدرالية ـ بالنسبة لفريدريك ـ
وقت ّ
[[[
هي «وسيلة لتحقيق غاية ال غاية بحد ذاتها» .
جهة للنظرية
ب -االنتقادات املو ّ

يُعترب بريش ،أحد النقاد األوائل الذين كشفوا الخطأ يف نظرية
فريدريش (نظرية التطور) ،وذلك عرب أساسني ،أولهام :أن اقرتاحه
تصور
النظري يرشح الفيدرالية بشكلٍ عام ،وثانيهام :من خالل ّ
الفيدرالية كعملي ٍة ديناميكي ٍة ،جعلت من الصعب تحديد ٍ
معي
وقت ّ ٍ
ميكن عنده القول أن النظام السيايس ميارس الفيدرالية.
_[1]- C. J. Friedrich,op.cit: www.persee.fr/doc/ridc_0035- 3337_1960
num_12_1_12357
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كام أن نظرية االجراءات لـ «فريدريش» تع ّد معيب ًة لعدم تحديدها
أفكار امل ُنظر «م .بريجس» ( .)Burgess Mحول الفيدرالية ،فهي وفقاً
يصور العالقة بني االجراءات والبنية مبصطلحات
له ،أن منهجها ّ
غامضة ،ومل يرشح بدقة كيف ميكننا أن نعرف عىل وجه اليقني ما
يسمى بعملية «الفدرلة» لدى بدء تطبيقاتها[[[.
إ ّن نظرية فريدريش العملية ،ومن جميع املؤرشات ،هي مبثابة
ٍ
ٍ
محض .وقد تطرق إىل الشكليات الكامنة وراء
يئ
افرتاض إجرا ٍّ
حول دولة غري فيدرالية إىل دول ٍة فيدرالي ٍة ،ولك ّنه فشل يف معالجة
ت ّ
كيف تكون الفيدرالية نظا ًما للحكومة بعد اكتامل هذه العملية.
وباإلشارة أيضً ا إىل سبب اتخاذ هذه العملية قرارات موحدة بشأن
املشاكل املشرتكة ،فقد غاب عن بال «فريدريش» ،أن مثل هذه
العملية ميكن أن تكون ذات فوائ َد سياسي ٍة أو اجتامعي ٍة أو اقتصادي ٍة
مشرتك ٍة ،مستشهدا ً مبثال االتحاد األورويب ،إذ إ ّن املامرسة
الفيدرالية الجارية يف االتحاد األورويب ال تهدف يف املقام األول
ٍ
قرارات بشأن املشاكل املشرتكة ،بل إىل تحقيق
إىل التوصل إىل
«املرشوع األورويب» بإطّراد ،وهو دمج االقتصادات يف القارة
بهدف الرخاء االقتصادي وامليزانية لكل دولة عضو[[[.
 - 4نظرية ريكر السياسية  /املساومة
أ -ملخّص النظرية
كان «دبليو ريكر» ( ،)W.Rikerوفقاً ملقياسني للفيدرالية ،يقدم
دعامً لفيدرالية مركزية ،ألن ما أسامه بـ (الفيدراليات الطرفية) بحسب
[1]- M. Burgess, op.cit, p.36.
[2]- Federalism as a political ideology and system of government: the
theoretical perspectives, op.cit, p.22.
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وجهة نظره «بالكاد ميكن أن يتوقع منها تحقيق حكوم ٍة فعال ٍة ،وأن
متبنيها ورعاتها رسعان ما يسقطون تدريجياً ليصبحوا فريس ًة سهل ًة
ألعدائهم» .من ناحية أخرى ،تصبح الفيدراليات املركزية أكرث شبهاً
ٍ
بحكومات وحدويّ ٍة أو إمربيالي ٍة يف الوقت املناسب ،ما يجعل
مل معا ٍد[[[.
االتحاد بأكمله قادرا ً عىل العمل بفعالية أكرب يف عا ٍ
جهة للنظرية
ب -االنتقادات املو ّ

ولعل أهم من تقاسم وجهات نظر مامثلة مع نظرية (ريكر)
ّ
حول العالقة بني بنية األحزاب السياسية والفيدرالية هو (دوشاك)
الذي قال« :تسمى األحزاب السياسية أحياناً باملركزية الكربى
أو الالمركزية لنظام فيدرايل ،ومن الواضح أن عددهم ،وهيكلهم
الداخيل ،وأيديولوجيتهم ،والتزام القائد بالتعددية أو املركزية
املركزية ،واإلجراءات ذات الصلة بالعمل الفعيل للفيدرالية»[[[.
وقد طالت االنتقادات نظرية (ريكر) السياسية  /املساومة،
كام هو حال النظريات األخرى للفيدرالية ،فأخذت نصيبها العادل
جه إىل نظرية املساومة عىل االفرتاض
منها .يعتمد النقد األول املو ّ
األسايس لنظريّته .ذلك أن حجة (ريكر) بأن التوسع اإلقليمي
والتهديد العسكري  /الدبلومايس ،سوا ًء أكان خارجياً أم داخلياً ،هو
عامل وحي ٌد يدفع األمم إىل االتحاد فيدرال ًيا ،ليس صحيحاً بشكلٍ
ٌ
مطلقٍ  .مثال ذلك أن اجتامع ممثيل ثالث عرشة مستعمرة بريطانية
سابقة يف اتفاقية فيالدلفيا عام  ،1787لغرض صياغة الدستور
الفيدرايل األمرييك والتصديق عليه ،مل يكن وفقاً لـ (ريتشارد هرني
[1]- W.Riker, the Development of American Federalism, p.11.
[2]- Ivo D. Duchacek, Comparative Federalism : The Territorial Dimension
of Politics (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970), p. 229.
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ٍ
عسكري محتملٍ
لتهديد
يل) ،وهو مضاد لألنتيومرتيني ،كنتيج ٍة
ٍّ
عىل اإلطالق[[[.
وإذا كان التهديد العسكري الدبلومايس سبباً وجيهاً وراء
ٍ
جديد من الناحية
أي
توحيد الدول املستقلة ،فإن (ريكر) مل يقدم ّ
النظرية عىل مائدة النقاش[[[ .ومن املعروف للجميع أن الدول
ذات السيادة التي تتفاعل يف إطار النظام الدويل ستواجه باستمرار
ٍ
تهديدات عسكريّ ًة من دو ٍل مجاور ٍة ودو ٍل بعيد ٍة عن الجهات
التي تسعى إىل السلطة ومصالحها الوطنية .منظران ح ّددا طريقة
ٍ
كرشط مسبقٍ لتشكيل اتحاد هام
التهديد العسكري قبل (ريكر)
[[[
(مادوكس  ،W. P. Maddoxووير . )Wheare
وهكذا ،كانت الثغرة األوىل يف نظرية املساومة لدى (ريكر)
ٍ
افرتاض قديمٍ  ،يف حني متثلت الثغرة الثانية يف نظرية
مستند ًة إىل
املساومة برتكيز(ريكر) عىل الواليات فقط ،وعىل صانع القرار،
أسايس
عنرص
ورجل الدولة»[[[ .دون أن يعطي للشعب الذي هو
ٌ
ٌّ
من عنارص الدولة دو ًرا .وهكذا فقد استبعدت نظريته تنوع الناس يف
املجتمع كعاملٍ مه ٍّم يف نجاح الفيدرالية ،وهو ما مل تأخذ به بقية
ولعل ذلك يقودنا إىل الثغرة التالية
ّ
نظريات الفيدرالية بشكلٍ عا ٍّم،
يف نظرية املساومة.
إ ّن العامل العسكري املطروح كقو ٍة يف نظرية املساومة لدى

[1]- Hamish Telford , Federalism in multinational societies: Switzerland,
Canada, and India in comparative, (Toronto: university of Toronto, 1999), p.22.
[2]- K.C.Wheare, op.cit, p.44.
[3]- Federalism as a political ideology and system of government: the
theoretical perspectives, op.cit, p.24.
[4]- Søren Dosenrode, op.cit, p.18.
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ريكر حول أصل االتحادات ،هو غري ٍ
كاف تاريخياً يف تفسري سبب
توحيد الدول .عىل سبيل املثال ،تم تشكيل االتحاد النيجريي من
أجل الراحة اإلدارية االستعامرية الربيطانية ،ولتعويض عجز ميزانية
املحمية الشاملية مع فائض ميزانية املحمية الجنوبية الذي تم
إنشاءه من تصدير املنتجات الزراعية والرضائب املفروضة عىل
ريا لتوفري منفذ إىل البحر
الخمور املستوردة وغريها من السلع ،وأخ ً
للمحمية الشاملية غري الساحلية ،وذلك من خالل املحمية الجنوبية
الساحلية[[[.
 - 5املدرسة الواقعية واملدرسة الليربالية للفيدرالية
لقد ذهبت املدرسة الواقعية بالض ّد من املوقف القانوين
فبدال من تضييق خطاب الفيدرالية
ً
للمدرسة الليربالية للفيدرالية[[[،
ين ،اختار علامء املدرسة الواقعية بدالً من ذلك
ضمن إطا ٍر قانو ٍّ
النظر يف الواقع السيايس للفدرالية .إذ يرى علامء املدرسة الواقعية
ٍ
لتهديدات داخلي ٍة
يف املقام األول ،أن أصل الفيدرالية هي نتيج ٌة
وخارجي ٍة ،ميكن أن تكون ذات طبيع ٍة عسكري ٍة أو دبلوماسي ٍة .ويف
املقام الثاين ،أن تنظيم األحزاب عىل مختلف مستويات الحكومة
مركزي
يل
ٍّ
يف االتحاد الفيدرايل هو إما يف نطاق نظام حكمٍ فيدرا ٍّ
[1]- Federalism as a political ideology and system of government: the
theoretical perspectives, op.cit, p. 20.
[[[ -النظرية الليربالية للفيدرالية تقوم عىل مفهوم الحد األدىن من الليربالية ،والتي تنص
عىل أن األفراد يجب أن يكونوا أحرارا ً يف العيش كام يرونه مناسبًا ،رشيطة أال مينعو
اآلخرين من العيش كام يرونه مناسبا .وهذا بدوره يعطي رواية رؤية عن الرشعية تفيد
بأن أي هيكل مؤسيس مهام كان رشعيا ،برشط أن ال مينع األفراد من العيش كام يرونه
مناسبا .هذه النظرية الليربالية للحد األدىن تربر بشكلٍ مبارش لنقاط القوة تحديد النظم
الفيدرالية .من خالل تكريس دستوري لحق الوحدة التأسيسية ،فإن األنظمة الفيدرالية
قادرة عىل حامية الحرية السلبية وتعزيز املساءلة الدميقراطية.ينظر:
Benjamin Herscovitch, op.cit, p.7.
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أو مط َّو ٍع (أي ال مركزي) .ونسب ًة إىل (ريكر)« ،فإ ّن هيكل األحزاب
يوازي هيكل الفيدرالية ،عندما تكون األحزاب مركزيّ ًة بالكامل ،كام
هي الفيدرالية عىل سبيل املثال يف االتحاد السوفييتي واملكسيك.
وعندما تكون األحزاب ال مركزية إىل ح ٍّد ما ،تكون الفيدرالية
متمركز ًة جزئياً فقط»[[[.
ولدى الحديث عن الح ّد األدىن للنظرية الليربالية للفدرالية ،ال
ب ّد لنا من اإلشارة إىل ميزاته ،وعىل النحو اآليت:

( )1يُبنى الح ّد األدىن للنظرية الليربالية للفدرالية عىل النظريات
رش بها ،وذلك بربط نقاط القوة الكثرية
الليربالية من خالل اتصا ٍل مبا ٍ
للفيدرالية باملرشوع الليربايل من أجل إنصاف حقيقته التعددية.
( )2إن الحد األدىن للنظرية الليربالية للفيدرالية تعمل عىل
توسيع ومت ّدد العديد من االدعاءات املحددة التي قدمتها نظريات
ليربالية منافسة للنظرية الفيدرالية.
لكل داء ،ولكنها تعد أفضل أداة قوة
( )3الفدرالية ليست دوا ًء ّ
دستورية تسمح لألفراد بالعيش كام يرغبون.
( )4حتى يف املجتمعات التي ال انقسامات وطنية وثقافية لها،
تعترب الفيدرالية أدا ًة دستوريّ ًة قويّ ًة تسمح لألفراد بالعيش كام يرونه
مناس ًبا[[[.

خالصة الحديث عن نظريات الفيدرالية واالنتقادات املوجهة
متيل إىل االستقرار
إليها ،هو أن تقييم هذه النظريات ،يفصح أنها ُ
 /النظام مقابل العدالة ،وهو ما يبدو أنهام يعمالن ،ال يرتجامن إىل
[1]- W.Riker, the Development of American Federalism, op.cit. p.137.
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مفاهيم مفهومة بشكلٍ متباد ٍل .يف الواقع ،ميكن ضامن وتأكيد
االستقرار/النظام والعدالة تواجدهام يف جميع نظريات الفيدرالية
تقريباً .إذ إ ّن الفرق ،ومن ثم التمييز بني التفاهم أحادي الهوية أو
التفاهم متع ّدد القوميات ،يقع عىل عاتقه ،تحقيق االستقرار/النظام
والعدالة .وللتأكيد ،فإن نظريات الفيدرالية تقع ضمن الفئة األوىل
يف مجال االستقرار والنظام ،التي يتم تأمينها من خالل التأكيد عىل
مفهوم األمة الواحدة ،حيث يترضر التنوع االجتامعي والسيايس
من أجل تقدم هويّ ٍة سياس ّي ٍة واحد ٍة؛ أولئك الذين يندرجون يف
الفئة الثانية عىل عاتق العدالة للمجتمعات أو الدول ،حيث يتم
تشجيع التنوع االجتامعي والسيايس من خالل تسهيل التعبري عن
هذا التنوع[[[.
تتعدى آثار الفيدرالية ـ من الجانب النظري ـ حدود التصميم
واملؤسسات
املؤسيس ،إذ إنها مجموع ٌة تفاعل ّي ٌة من الجهات الفاعلة
ّ
ّ
التي توضح الالمركزية يف صنع القرار واإليواء للتنوع العرقي أو
القومي ،بحيث تشمل التفسري أو الرؤية الفيدرالية للسياسة .إن هذا
البعد التفسريي املهمل إىل ح ٍّد ما يف الفيدرالية ،التي يُ ّدعى إليها
إسلوبها الخاص يف توفري املعنى السيايس ،يتطلب إهتام ًما جدي ًدا
من ناحية إعادة دراستها وتحليل مضامينها النظرية ومامرساتها
التطبيقية م ًعا.

وهكذا فإن النظرية الفيدرالية« :هي رس ٌد عا ٌّم للرتتيب الهيكيل
ملستويات الحكومة املزدوجة ،الذي يتعدى الوصف البسيط لنظامٍ
معيٍ ،أو مقارنة مقرتحة بني نظامني فيدراليني أو أكرث،
يل
ّ
فيدرا ٍّ
[1]- General definitions of federalism - Canadian Political , op.cit:
https://www.cpsa-acsp.ca/papers-2005/Verrelli.pdf
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ين يسعى إىل صياغة عملية قابلة للتطبيق ،وقواعد
ٌ
وهي
تحليل قانو ٌّ
ٍ
مربرات مقنع ٍة لهام مبجرد رسمها ،أو تحليل
لتحديد الحدود وتوفري
تاريخي يتتبع الفرص يف العالقة بني الدولة املركزية والوحدات
التأسيسية» .كام يجب أن يوفر مرب ًرا عاماً للفيدرالية ،وملاذا ينجح
البعض ،يف حني يفشل البعض اآلخر»[[[.

[1]- Malcolm M. Feeley and Edward Rubin, Federalism: Political Identity
and Tragic Compromise ([s.l.], University of Michigan Press , 2008), p.9.

الفصل السادس
في تقييم النظام الفيدرالي

يختلف املفكِّرون السياسيون وفقهاء القانون يف تقييمهم
لحل كافّة املشاكل
ّ
جا
للفيدرالية ،فمنهم من يرى فيها امنوذ ً
واملعوقات خاصة املتعلق منها بالوحدة الوطنية ،ومنهم من يرى
فيها أدا ًة للتجزئة والفرقة،
ولنئ ساعدت الفيدرالية بعض البلدان يف تسوية نزاعاتها أو
تحسني حكوماتها ،فإنها أيضاً قد تفاقم االختالفات املوجودة فيها،
ما يؤدي أحياناً إىل تعميق النزاعات أو فشل الدولة ككل.
حكم
ونظام
 تقييم الفيدرالية كإيديولوج ّي ٍة سياس ّي ٍةٍ
ِ

وفقا لدوشاك (« :)I. Duchacekال توجد نظرية مقبولة للفيدرالية.
ولعل العلامء
ّ
كام ال يوجد اتفاق حول ما هية الفيدرالية بالضبط».
قبل وبعد أ ْن أعربوا عن وجهة نظرهم هذه ،كانوا يطرحون نظريات
الفيدرالية التي تفرس ملاذا تتضافر الدول من بني مسائل أخرى ذات
أهمي ٍة كبرية ٍيف مقابل الفيدرالية .يف هذا املنعطف ،من املهم أن
نُذّكر عرضاً ،أن هناك مدرستني فكريتني للفيدرالية تستوعب بعض
املنظرين املعروفني فيهام .هذه املدارس هي:
 املدرسة الليربالية. املدرسة الواقعية.فاملدرسة الليربالية ،وهي األكرب بني االثنني ،ترتبط مبؤلفي القرن
العرشين مثل «بريجيس» ( ،)M. Burgessو«إليزار» (،)D. J. Elazar
و«سبينيل» ( ،)A. Spinelliو«وير» (.[[[)K. C. Wheare
[1]- Søren Dosenrode, op.cit, p.69.
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هؤالء العلامء عملوا بشكلٍ خاص حول تنظيم دول ٍة اتحادي ٍة .أي
تقسيم السلطة الدستورية بني الوحدات املركزية واملكونة لالتحاد،
هذا ومل تكن التجربة الفيدرالية التي أجرتها األمم ،وال سيام إبّان
حكم القوى االستعامرية ،جميعها ناجحة .فقد فشل عد ٌد من
االتحادات التي تم تأسيسها يف نهاية املطاف .ويعني الفشل هنا
عىل وجه التحديد «عدم تحقيق الرشوط الالزمة لبقاء اتحاد فيدرايل
كام هو متصور يف البداية»[[[.
هذه االتحادات هي 1960 - 1959 :اتحاد مايل1963-1953 ،
اتحاد إفريقيا الوسطى (روديسيا الجنوبية ،وروديسيا الشاملية،
ونياساالند) ،واتحاد رشق أفريقيا (كينيا ،وأوغندا ،وزنجيبار،
وتنجانيقا) التي مل ت َر النور أبدا ً ،اتحاد ماليزيا (صباح ،ومااليا،
وساراواك ،وسنغافورة) يف عام  1965بعد رحيل سنغافورة ،اتحاد
جزر الهند الغربية (( )1962-1958أنتيغوا وبربودا ،وبربادوس،
ودومينيكا ،وغرينادا ،وجامايكا ،ومونتسريات ،ومن ثم سانت
كيتس -نيفيس -أنغوال ،وسانت لوسيا ،وسانت فنسنت وترينيداد
وتوباجو) ،اتحاد الجمهوريات االشرتاكية السوفياتية يف ،1991
ويوغوسالفيا يف عام  ،1992وتشيكوسلوفاكيا يف عام  ،1993وما
إىل ذلك[[[.
كثب أربعة من
وقد ذكر (توماس م .فرانك) ،الذي درس عن ٍ
االتحادات الفاشلة املذكورة أعاله  -االتحاد األفريقي األوسط،
واتحاد رشق أفريقيا ،واتحاد ماليزيا ،واتحاد جزر الهند الغربية،
[1]- Frank, op.cit, p.177.
[2]- Federalism as a political ideology and system of government: the
theoretical perspectives, op.cit, p.8.
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ُملخصاً أ ّن «السبب الرئييس للفشل الكيل أو الفشل الجزيئ لكل
من االتحادات التي متت دراستها مل يتم الكشف عنه يف تحليل
اإلحصاءات االقتصادية أو يف قامئة جرد التنوع االجتامعي أو
املؤسيس .ولكن وجدت فقط يف ظل غياب التزام
الثقايف أو
ّ
ٍ
كاف باملفهوم األسايس أو قيمة االتحاد
سيايس ـ إيديولوجي
الفيدرايل نفسه[[[.
شكل مع ّق ٌد من أشكال الحكم وغالباً
ٌ
وهكذا ،فإ ّن الفيدرالية
ما تكون شديدة االلتزام بالقانون ،وهو أم ٌر مكل ٌّف ويعيق وضع
السياسات وتطبيقها عىل نح ٍو متسقٍ .
 يف تقييم نُهج الفيدراليةالفيدرالية من الناحية النظرية وماهيتها ،وكيف يجب أن تعمل
من أجل السياسة الدستورية ،هي مسائل شديدة التناقض ومتجذرة.
ٍ
لسنوات طويل ٍة دون جدوى أن يستوعبوا معنى
لقد حاول املنظرون
شامل للفيدرالية .عىل الرغم من أن هذا املسعى قد أثبت أنه غري
مثمرٍ ،إال أنّه يوجد إجامع بني األكادمييني عىل أن الفيدرالية هي
سيايس يوجد فيه عىل األقل مستويان من الحكومة ،حيث
نظا ٌم
ٌّ
يتم تحديد املسؤوليات والصالحيات واالختصاصات ،وتقسيمها،
وترسيخها يف الدستور .عالو ًة عىل ذلك ،هناك «مجموعة من
األفكار» وترتيب أولويات للمبادئ االتحادية التي تقوم عليها
املؤسسات االتحادية .ومع ذلك ،تختلف هذه املجموعات من
ّ
األفكار والتشديد عىل املبادئ من مفكر إىل آخر ،كام يختلف
العلامء حول كيفية تقاسم السلطة ،ودرجة االستقاللية التي
[1]- Thomas.M. Franck, Why Federations Fail: An Inquiry into Requisites for
Successful Federalism, (New York: New York University Pres, 1968), p.177.
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سيتم تخصيصها للوحدات اإلقليمية املكونة ،ودرجة املركزية
ريا ،ملاذا تختار الدولة شكالً فيدرال ًيا للحكم عىل
والالمركزية ،وأخ ً
أشكا ٍل أخرى[[[.

ٍ
وخالفات
محل جد ٍل
ويف حقب ٍة الحق ٍة ،كان موضوع االتحادية ّ
قانون ّي ٍة بسبب محاولة تحديد مصطلح (الحائز السيادة) باملعنى
التقليدي لنظرية الدولة التي قال بها بودان يف كتاب (الجمهورية)
أسايس هو
عام  ،1576ذلك أ ّن الدولة الحديثة قامت عىل مفهومٍ
ٍّ
نظرية السيادة التي ابتدعها الفقهاء الفرنسيون يف أواخر القرون
الوسطى ،وشهروها سالحاً سياسياً لدعم امللكية وتعزيز مركزها يف
رصاعها مع االمرباطورية والبابوية يف الخارج ،ومع نبالء اإلقطاع يف
قوي .ولهذه السيادة
الداخل ،ولتمهيد السبيل إلقامة حكمٍ
مركزي ٍّ
ٍّ
وجهان :السيادة الخارجية ،وهي االستقالل السيايس ،أي عدم
خضوع الدولة لغريها ،وحقها يف متثيل ذاتها والترصف باسمها
حق إصدار األوامر
تجاه الدول األخرى ،والسيادة الداخلية وهي ّ
إىل جميع األفراد الخاضعني للدولة .والسيادة بهذا املعنى وحدة ال
تقبل التجزئة وال التنازل ،ومل يتغري هذا املفهوم كثريا ً بانهيار امللكية
محل السيادة امللكية سيادة األمة مع
ّ
وقيام الثورة الفرنسية إذ حلّت
سائر النتائج التي ترتبت عليها .وهكذا فإ ّن الدولة تتميز بوحدة
املؤسسات الحكومية والدستورية ،أو مبركز موحد للسلطة ،ويطلق
ّ
عليها اسم الدولة البسيطة أو املوحدة .وكان الجدل القانوين يدور
بوج ٍه عا ٍّم حول التفريق بني اتحاد الدول والدولة االتحادية .وكان
معيار التمييز :أين تكمن (السيادة)؟ فإذا حافظت العنارص املكونة
لالتحاد عىل سيادتها قيل :إنه (اتحاد دول) أو إنه (دول متعاهدة)
[1]- General definitions of federalism, Canadian Political, op.cit.
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كام يذهب بعضهم ،أما إذا كان االتحاد هو صاحب (السيادة) فيقال
أنّه (دولة اتحادية) أو (دولة تعاهدية) .ومل يكن ظهور هذا النمط
الجديد للدولة ،أي الدولة املركبة أو االتحادية ،وليد نظرة فلسفية
أو محاكمة منطقية ،بل جاء مصادفة ونتيجة مساومات وتسويات.
وكام سبقت اإلشارة إليه يف موضعٍ سابقٍ من هذه الدراسة [[[،
فقد اجتمع يف فيالدلفيا ممثلو واليات (دول) االتحاد األمرييك
تبي أن هذا
الثالث عرشة للنظر يف تعديل ميثاق االتحاد بعد أن ّ
كل والية من
النظام اليصلح للبقاء ،ألن السيادة التي احتفظت بها ّ
الواليات األعضاء كانت تعرقل مصالح الطبقة الربجوازية الناشئة.
وواجه املؤمتر عقب ًة كادت تتحطم فوقها كل رغب ٍة يف االتحاد،
متثلت يف سعي الدول الصغرية إىل املساواة مع الدول الكبرية بعدد
سكانها يف كل شأنٍ من شؤون االتحاد ،وانتهى األمر إىل األخذ
بوجهة نظر توفيقية ،فاستقر رأي املؤمترين عىل انتخاب مجلسني،
يكون أحدهام بنسبة عدد السكان وهو مجلس النواب ،والثاين
مجلس الشيوخ ،ويتكون عىل أساس عضوين اثنني لكل والية
ولكل عض ٍو منهام صوته املستقل ،خالفاً ملا كان
ّ
كبريها وصغريها،
عليه الحال يف عهد امليثاق االتحادي .وقد رضيت الدول الصغرية
بهذا الحل ووافقت عىل قبول األحكام األخرى ،ومل يدر يف خلد
ٍ
املؤمترين أنهم بذلك قد أرسوا األساس ٍ
جديد من االتحادات
لنمط
هو الدولة املركبة أو االتحادية .ومل تلبث الخالفات أن دبت بني
واليات الشامل وواليات الجنوب ،خشية واليات الجنوب أن يقوم
االتحاد بإلغاء الرق ،إىل جانب الخالف عىل التعريفات الجمركية.
فعندما أصدر االتحاد قانوناً جديدا ً للتعرفة ع ّد املجلس الترشيعي
[[[ -راجع الصفحة  13من هذه الدراسة.
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املحيل يف كارولينا الجنوبية هذا القانون مخالفاً للدستور ،ألن
الدستور يقيض أال تستخدم التعريفة إال لجباية األموال الرضورية
لصالح السلطة االتحادية ،ال التباع سياس ٍة اقتصاديّ ٍة معين ٍة .وقد
وجدت هذه الوالية املسوغ لها يف حق الواليات األعضاء يف
أي قانونٍ يصدره الكونغرس ورفض تطبيقه استنادا ً إىل نظريّ ٍة
إبطال ّ
قانون ّي ٍة أعدها «جي.يس.كالهون» ( )J.C.Calhounالذي كان نائباً
للرئيس األمرييك ( ،)1832 - 1825وكان محور هذه النظرية يدور
حول وحدة السيادة وعدم قابليتها للتجزئة .فالسيادة التقبل التجزئة
سيايس ،وعىل ذلك ميكن يف األمة
بطبيعتها ألنها إراد ُة مجتمعٍ
ٍّ
االتحادية توزيع السلطات بني االتحاد والدول األعضاء فيه ،أما
السيادة فال ميكن أن تكون إال لالتحاد أو للدول األعضاء .ويف
حق الدول
هذه الحالة التي هي موضع البحث فإن السيادة هي من ّ
األعضاء (الواليات) والتاريخ يؤيد ذلك ،وال سيام يف تصديق هذه
الدول للدستور[[[.
 تقييم العالقة بني الفيدرالية الدستور( )1تصنيف الدساتري يف إطار الفيدرالية
ميكن أن يختلف الباحثون بشأن تصنيف الدساتري ،وميكن أن
يَعترب البعض أن البلدان التي يصعب تصنيفها ،كإسبانيا أو جنوب
أفريقيا ،إقليمية ،ويَعتربها البعض اآلخر فيدرالية (أو رمبا شبه فيدرالية
أو فيدرالية يف كل يشء سوى االسم ) إضاف ًة إىل ذلك ،ال تنعكس
هذه االختالفات الشكلية دامئاً يف درجة الالمركزية الجوهرية ،إذ
ليس من الرضوري مثالً أن يكون البلد الفيدرايل الرسمي أكرث ال
[[[« -الفدرالية» ،املوسوعة العربية الحرة «املعرفة» ،مصدر سابق:
https://www.marefa.org/
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مركزية يف الجوهر من الدولة اإلقليمية أو التفويضية ،فإسبانيا ،عىل
سبيل املثال ،ال تُعرِف نفسها رسمياً بأنها دول ٌة فيدراليةٌ ،لكن بعض
جامعاتها ذات الحكم الذايت ال سيام تلك التي تتمتع بحقوق
تاريخية خاصة كإقليم الباسك) يتمتع بحكم ذايت واسع ومتني ،يف
حني أن بعض البلدان الفيدرالية شكلياً ،مثل النمسا وماليزيا ،شديدة
املركزية.
عالو ًة عىل ذلك ،ليست هذه التسميات مفيدة جدا ً أثناء
املفاوضات واملداوالت املؤدية إىل تبني الدستور أو إصالحه،
ففي عملية بناء الدستور ،ميكن أن يصبح بعض املشاركني متعلقني
رمزياً بتسميات من قبيل (الفيدرالية ) أو (اإلقليمية) .وعوضاً عن
ذلك ،من الحكمة أن ننظر أوالً يف االحتياجات العملية للبالد
ووحداته املحلية ثم يف سبل تلبيتها عىل أكمل وجه بوضع دستو ٍر
ٍ
يل ومقبو ٍل عىل نطاقٍ واسعٍ ،يف آنٍ
واحد ،دون املبالغة يف
عم ٍّ
إقليمي
يل أو
الرتكيز عىل تصنيف اإلطار الدستوري الناتج كفيدرا ٍّ
ٍّ
أو
تفوييض[[[.
ٍّ

يل بقي َة البنية الدستورية ،مع ما
يشكل القرار بتبني نظامٍ فيدرا ٍّ
يرتتب عىل ذلك من آثا ٍر تتعلق ببنية السلطة الترشيعية وعملية
تعديل الدستور وجوانب أخرى من التصميم الدستوري.

أساسا ،باعتبارها استجاب ًة
ويف الدول التي تعتمد الفيدرالية
ً
لتنوع مجتمع غري متجانس ،ال ميكن أن يدرس التزام الفيدرالية
بالالمركزية اإلقليمية مبعزل عن غريه ،بل فقط يف عالقته مع كامل
حزمة األحكام الدستورية التي ت ُشّ كل االتفاقية بني الجامعات،
ومنها مسائل اللغة والدين ومتثيل األقليات.
[[[ -املصدر نفسه.
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وإذا كان الهدف من الفيدرالية أن تؤ ِّمن أوالً االعرتاف والحكم
ٍ
لجامعات عرق ّي ٍة أو لغويّ ٍة أو ثقاف ّي ٍة أو دين ّي ٍة مع ّين ٍة ،فمن
الذايت
املهم ألولئك املشاركني يف مفاوضات دستورية أن يفكروا يف
ُسبل موازنة تلك األهداف ودعمها عرب وضع أحكامٍ إلرشاك هذه
الجامعات يف املركز.
فأي مجال هناك للحلول الوسط بني الحكم الذايت واملشاركة
يف السلطة؟ وأيهام أهم :ال مركزية السلطة بالنسبة لتلك الجامعات
أم إرشاكها يف الحكومة املركزية ؟
( )2سمو الدستور الفيدرايل
إذا كانت الدولة الفيدرالية قد نشأت نتيجة انضامم عدة دو ٍل
كل
موحد ٍة فإنه يتوجب أخذ موافقة السلطة التأسيسية األصلية يف ّ
دول ٍة من الدول التي ق ّررت االنضامم إىل االتحاد ،وكذلك يستلزم
كل دولة حتى يدخل الدستور االتحادي
موافقة املجلس النيايب يف ّ
حيز التنفيذ ،إذا كانت الدولة الفيدرالية قد نشأت نتيج ًة لتفكك دولة
بسيطة فإن إجراءات وضع الدستور ،واالتحاد تكون أبسط بكثري
مقارنة بالحالة السابقة.
وعندما تنتهي السلطة التأسيسية األصلية من وضع الدستور
االتحادي وبعد أن يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ فإن جميع
السلطات والهيئات الفيدرالية باإلضافة إىل سلطات وهيئات
الواليات تصبح ملزمة بهذا الدستور ،أي يجب أن يكون الدستور
الفيدرايل هو القانون الذي يسود عىل جميع القوانني يف الدولة
الفيدرالية ،ومن هنا يظهر الدستور الفيدرايل كأحد مظاهر االتحاد
يف الدول الفيدرالية ،ألن جميع السلطات والهيئات الفيدرالية
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واملحلية يجب أن تكون خاضع ًة له وبهذا يكون جميع مواطني
الدولة وهيئاتها بصور ٍة متساوية تحت سلطان الدستور.
وألجل أن يتصف الدستور بالسمو يجب أن تتوافر فيه ثالث
ٍ
سامت رئيس ٍة وهي:

 أن يكون مكتوباً ،ودامئاً ،وواضحاً حتى ال يسمح بتأويالتمتباينة.
 يجب أن يكون الدستور جامدا ً ( ،) rigidأي أ ْن تكون إجراءاتتعديله معقدة.
كل سلط ٍة
 مبوجب الدستور االتحادي ،يجب أن تخضع ّرشعي ٍة للهيئة التي تنشئ القوانني
يف أملانيا يستوجب الدستور الفيدرايل عىل دساتري الواليات
[[[
أالّ تناقض أحكام الدستور الفيدرايل.
ويف أمريكا يسمو الدستور الفيدرايل عىل دساتري الواليات
وكذلك املعاهدات التي تقوم الدولة الفيدرالية بإبرامها لديها السمو
عىل دساتري الواليات وقوانينها[[[ ،كام ميكن مالحظة سمو الدستور
االتحادي عىل دساتري الواليات بوضوح يف الدستور األمرييك
الذي ينص عىل أن «هذا الدستور وقوانني الواليات املتحدة التي
تصدر بنا ًء عليه ،يجب أن يكون القانون األسمى للبالد ،وأن القضاة
أي والية ملزمني به وإن خالف الدستور أو القوانني الصادرة يف
يف ّ
أي والي ٍة أخرى»[[[.
ّ
[[[ -عادل ابراهيم أدهم ،التنظيم االداري للدولة االتحادية (العراق امنوذجاً) ،رسالة
دكتوراه (غري منشورة) ،جامعة كركوك:2014 ،
http://stclements.edu/grad/gradadham.pdf
[[[ -محمد املجذوب ،القانون الدستوري والنظام السيايس يف لبنان ،ط (،4بريوت:
منشورات الحلبي الحقوقية ،)2002 ،ص .195
[[[ -املادة ( )6من الدستور األمرييك.
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ويف يوغوسالفيا (السابقة) يالحظ سمو الدستور االتحادي عىل
جميع دساتري الجمهوريات األعضاء حيث إ ّن املادة ( )148من هذا
الدستور مينع دساتري الجمهوريات املكونة لالتحاد اليوغساليف
خصوصا مع دستور الدولة الفيدرالية ،ويف حالة ما
من أن تتناقض
ً
إذا صدر قانون يف إحدى الجمهوريات يتناقض ما قانون فيدرايل،
إذ يجب تطبيق القانون الفيدرايل حتى تبت املحكمة الدستورية
العليا يف ذلك الخالف الناشئ بينهام[[[.
( )3سيادة الدستور وقواعد تعديله
إن سيادة الدستور )سمو الدستور قانونياً عىل القوانني العادية
وتحصينه وصعوبة تعديله مقارنة بالقوانني العادية(مرتافقان
بالرضورة مع الفيدرالية وهام يضمنان للوحدات املحلية االعرتاف
بوجودها ومكانتها وسلطاتها واحرتام حكمها الذايت ،فإذا خُرقت
تلك الضامنات ،تلجأ الوحدات املحلية عادة إىل املحكمة العليا
أو الدستورية ،ودون تلك الحامية ،ميكن أن تنتقل الصالحيات
املؤسسات املحلية ،ولكن قد
من السلطة الترشيعية املركزية إىل
ّ
ال يكون هناك اقتسام فيدرايل حقاً للسيادة وال ضامنات واضحة
باالستقاللية ضد األغلبيات يف املركز؟
ورمبا يجب تصميم عملية تعديل الدستور يف النظام الفيدرايل،
بحيث متنع إجراء أي تغيري يف توزيع السلطات دون موافقة
الوحدات املحلية:
مثل ،تعكس السيادة الطبيعة الفيدرالية للدولة إذ
ففي اسرتالياً ،
يجري تقاسمها بني الشعب األسرتايل ككل وشعب كل والية أو
[[[ -نوري طالباين ،حول مفهوم النظام الفدرايل ،ط( ،2اربيل :مؤسسة مركرياين للنرش،
 ،)2005ص .32
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وحدة من خالل عملية التعديل ،وهكذا ،لتعديل الدستور ،يجب
أن توافق أغلبية الشعب األسرتايل وأغلبية السكان يف ما ال يقل عن
أربع من الواليات الست.
ال ميكن يف بعض البلدان تفعيل دور الوحدات املحلية إال
عندما يتعلق التعديل املقرتح بسلطاتها أو اختصاصها أو بأجزا ٍء
مهم ٍة متمم ٍة للرتتيب الفيدرايل يف الدستور ،ففي الهند مثالً،
ميكن تعديل الدستور بأغلبية ثلثي األصوات املسجلة يف مجليس
الربملان املركزي ،لكن التعديل عىل توزيع الصالحيات بني
الحكومة املركزية والواليات ومتثيل الواليات يف الربملان املركزي
والسلطة القضائية ،باإلضافة إىل أحكامٍ معين ٍة أخرى ،يجب أيضاً أن
توافق أغلبية السلطات الترشيعية للواليات.
ميكن يف بعض الحاالت تطبيق قاعدة اإلجامع ،إذ ينص
دستور كندا عىل صيغ ٍة عا ّم ٍة للتعديل ،وفيها يجب أن توافق عىل
التعديالت السلطات الترشيعية يف ثلثي املقاطعات ،عىل أن يضم
هذين الثلثني  50باملائة من السكان عىل األقل ،وقد وضعت هذه
القاعدة لضامن أ ّن كال من املقاطعتني األكرث اكتظاظاً بالسكان
(أونتاريو وكيبيك) تتمتع يف معظم الحاالت بحق الفيتو عىل
التعديالت ،إال أ ّن بعض التعديالت كتلك املتعلقة مبكانة اللغتني
اإلنكليزية والفرنسية باعتبارهام لغتني رسميتني ،وتركيبة املحكمة
العليا تتطلب موافقة جامعية من جميع املقاطعات .وال ترسي
التعديالت التي تُق ّيد صالحيات املقاطعات وحقوقها تحديدا ً إال
عىل املقاطعات التي تتبنى التعديل ،ما مينح كل مقاطعة فرصة أن
تختار عدم القبول حامي ًة لحقوقها.
وكام ميكن أن يكون مبدأ الفيدرالية رشطاً غري قابل للتعديل
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محمياً مبا يدعى بند األبدية كام يف (أملانيا) ،وميكن أيضً أ أن تقرر
املحاكم أن الفيدرالية أحد السامت الجوهرية واملحددة للبنية
األساسية للنظام السيايس ،من حيث املبدأ ،وتكون خارج نطاق
سلطة التعديل كام يف (الهند)[[[.
 - 4إيجابيات وسلبيات النظام الفيدرايل
 - 1إيجابيات النظام الفيدرايل
عىل الرغم من االنتقادات التي وجهت إىل النظام الفيدرايل،
إال أ ّن هناك العديد من املزايا التي يتمتع بها ذلك النظام ،وأن
االنتقادات السابقة الميكن أن تصمد أمام املزايا الكبرية التي
يحققها النظام الفيدرايل ،والتي تتلخص باآليت:
أـ إن توزيع االختصاصات بني الحكومة االتحادية وحكومات
الواليات مينع قيام حكومة واحدة مستبدة متلك السلطات عىل
جميع أجزاء الدولة كام هو الحال يف الدولة البسيطة ،كام يعمل
النظام الفيدرايل عىل التوفيق بني ما تحققه الوحدة الوطنية من
مزايا عن طريق ما تتمتع به دولة االتحاد من سلط ٍة عام ٍة عىل جميع
أجزاء الدولة وبني متطلبات االستقالل الذايت الذي مينح الواليات
سلطات ترشيعية وتنفيذية وقضائية خاصة بها لتدير كل والية
شؤونها مبا يتالءم مع بيئتها املحلية وظروفها الخاصة ومبا يحقق
لسكانها القدر املناسب من الدميقراطية واملصلحة .فهو نظا ٌم
متكامل للحكم يجمع بني عاطفتي االستقالل واالتحاد م ًعا.
ٌ

ب ـ يستطيع النظام الفيدرايل توحيد دو ٍل ِ
ذات نظمٍ متفاوت ٍة يف

[[[ -الفيدرالية ،املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية ،مصدر سابق ،متوفر
عىل الرابط االلكرتوين:
https://www.idea.int/publications/catalogue/federalism?lang=ar
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دول ٍة واحد ٍة كبري ٍة وقويّ ٍة ،مع االحتفاظ لكلٍ منها بنو ٍع من االستقالل،
حتى قيل أ ّن هذا النظام ميكن تطبيقه عىل قار ٍة بأرسها ،وهو تحقق
فعالً بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية.
تجارب دستوريّة متع ّددة،
ج ـ يسمح النظام الفيدرايل بإجراء
َ
معي يف والي ٍة من الواليات يساعد عىل األخذ به يف
ٍّ
فنجاح نظامٍ
الواليات األخرى .وهذا ما يصعب حصوله يف الدولة البسيطة.
كام أ ّن متتع الواليات يف النظام الفيدرايل باالستقالل الذايت يعترب
وسيل ًة من وسائل توجيه املواطنني يف الجوانب السياسية ويثري
فيهم روح االهتامم باملسائل العامة.
د ـ تعد الفيدرالية أفضل وسيلة لحامية حقوق األقليات،
فاألقليات الذين يشكلون أقلي ًة ضمن الدولة بأجمعها ولكنهم
معيٍ ،يتيح لهم النظام الفيدرايل حامية
يشكلون أغلبي ًة يف إقليمٍ
ّ
خصوصيتهم وحقوقهم من خالل سيطرتهم كأغلبي ٍة يف وحدة
إقليمية ذات حكمٍ ذايتٍّ تتمتع بسلطات دستورية ضمن الدولة
الفيدرالية[[[.
هـ ـ تعزز الفيدرالية القيم الدميقراطية الليربالية عن طريق التأكيد
عىل الرشعية الدميقراطية لكل من الحكومات الفيدرالية وحكومات
الوحدات املكونة للفيدرالية التي اختارها ناخبوها مبارشة وهي
مسؤولة أمامهم[[[.
قريب لروح العرص ألن فيه دعو ًة
و ـ إن الفيدرالية نظا ٌم
ٌ
للتخصص ،إذ تعنى الحكومة االتحادية بالشؤون الكربى املتعلقة
[[[ -رونالد لـ .واتس ،مصدر سابق ،ص .139
[[[ -نغم محمد صالح ،الفيدرالية يف الدستور العراقي لعام  ۲۰۰٥الواقع والطموح،
مجلة دراسات دولية ،العدد ( ،)41جامعة بغداد ،العراق ،2009 ،ص .51
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بكيان االتحاد ،كالسياسة الخارجية والدفاع واملالية والنقد وغريها،
ويرتك للواليات الشؤون ذات الطابع املحيل كالثقافة والتعليم
والتنظيم اإلداري املحيل[[[.
ريا
كانت الفيدرالية وال سيّام يف السنوات األخرية موضو ًعا مث ً
للجدل بني الباحثني واملحللني ،حيث قام البعض منهم مبنارصة
أولئك الذين يرون الفيدرالية من زاوي ٍة سلبيّ ٍة ،أي نظام الحكم
الذي يضحي بالجدارة كلها من أجل إرضاء املجموعات العرقية
املتنوعة يف االتحاد الفيدرايل ،فهي مكلفة للغاية يف التطبيق ،كام
أنها تجلب ازدواجية ال داعي لها من املكاتب الحكومية.
فإذا نظرنا للنظام املركزي من الناحية املالية نراه أفضل األنظمة
يف مجال اقتصاد املال ألنه يقلّل إىل أبعد الحدود من ظاهرة تبديد
النفقات العامة خاصة وإن ثبت بالدليل القاطع أن االستقالل املايل
قد ينجم عنه ظاهرة األفراد أو املبالغة يف الرصف ،ما يؤثر سلباً عىل
الوعاء املايل للدولة[[[.
تضمن الفيدرالية توزيع املوارد العامة بصور ٍة أوسع بتقاسم
اإليرادات ،وغري ذلك من أشكال الرتتيبات املالية التي تكفل
حصول جميع مناطق البالد عىل حص ٍة متفقٍ عليها من املوارد،
ويفيد ذلك ،عندما تكون الحكومة املركزية قد ركزت املوارد يف
[[[
املايض عىل العاصمة يف أغلب البلدان الفيدرالية.

[[[ -ماجد راغب الحلو ،مصدر سابق ،ص.135
[[[ -عامر بوضياف ،الوجيز يف القانون اإلداري( ،الجزائر :جسور للنرش والتوزيع،
 ،)2008ص.170
[[[ -عادل ابراهيم أدهم ،مصدر سابق:
http://stclements.edu/grad/gradadham.pdf
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وميكن أن نضيف مزيّ ًة أخرى نعتقد أنها جوهريّ ٌة أال وهي كون
إتباع املركزية اإلدارية يجعل من اإلدارة العامة محايدة يف الغالب
كونها بعيدة عن الخالفات السياسية واالجتامعية يف اإلطار املحيل
لكل إقليم أو محافظة ،ما يجعلها تتعامل يف الغالب مع جميع
ٍ
واحد ما تتحقق فيه
املواطنني ويف مختلف أقاليم الدولة مبنظو ٍر
إىل ح ٍّد ما العدالة واملساواة ،وتعمل عىل تقليل املصالح الفئوية.
 - 2مسأوىء النظام الفيدرايل

مثلام توجد إيجابيات للنظام الفيدرايل ،توجد أيضاً سلبيات
وعيوب تكتنفه ،فضالً عن أن نجاح تطبيقه يف دول ٍة قد ال يناسب
فلكل ٍ
بلد خصوص ّيته (الدينية ،أو االجتامعية ،أو
ّ
دولة أخرى،
السياسية ،أو غريها).
وهكذا ،فإ ّن للفيدرالية مسأوئَ عديدةً ،إذ حتى عندما يكون من
الرضوري وجود شكل ما من أشكال التقاسم اإلقليمي للسلطة،
فإن الفيدرالية ليست الطريقة الوحيدة لتحقيقه (وليست بالرضورة
الطريقة األفضل يف كل السياقات( ،وعىل هذا األساس فإن أهم
العيوب واالنتقادات املوجهة للمركزية اإلدارية هي ما ييل:
أ .من الناحية السياسية:إن تفرد الحكومة االتحادية بسلطة اتخاذ
القرار وإن كان إىل تقوية نفوذ السلطة املركزية ،ويبسط هيمنتها
عىل مختلف أجزاء الدولة ،إال أ ّن ذلك سيتبعه من دون شك حرمان
السلطة الشعبية أو املنتخبة من املشاركة يف صنع القرار وتسيري
الشؤون املحلية يف األقاليم.
ب .من الناحية اإلدارية :إن تطبيق النظام املركزي يف الواقع
العميل ينجز عنه حالة من االختناق يف الوسط اإلداري بسبب
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اإلجراءات وكرثة امللفات وتركيز السلطة بني شخص واحد أو
مجموعة أشخاص ،األمر الذي ينتج عنه انتشار ظاهرة البريوقراطية
باملفهوم السلبي.فضالً عن ذلك فإن النظام املركزي ينتج منطقة
معينة قد ال يكون عاملاً بكل شؤونها لدى اتخاذ القرار.

ٍ
وحيد أصبح
كام أن إتباع أسلوب املركزية اإلدارية كخيا ٍر
يتعارض مع ما بات يعرف بالدميقراطية اإلدارية التي تقوم أساساً
عىل إفساح املجال أمام املواطنني وإرشاكهم يف إدارة الشؤون
واملصالح املحلية[[[.
ٍ
نفقات
ج .من الناحية املالية :يحتاج النظام الفيدرايل إىل
ضخم ٍة بسبب تع ّدد السلطات والتنظيامت االتحادية والداخلية يف
الواليات املختلفة ،والتي قد يتحملها يف النهاية املواطنون عىل
شكل
رضائب متنوعة اتحادية ومحلية ورسوم ما يُثقل كواهلهم[[[.
َ
د .من الناحية الترشيعية

تعد مسألة اختالف الترشيعات القانونية من أبرز
التحديات التي تواجه الفيدرالية ،يف معظم الدول الفيدرالية
يف العامل.
 إن اختالف القوانني والترشيعات من والية إىل أخرىيف مسائل عديدة كالصناعة والتجارة والعمل والتعليم
واألحوال الشخصية يؤدي إىل اضطراب املعامالت بني
الواليات يف هذه املسائل ،كام وأنه يؤدي إىل إثارة الكثري
من املنازعات ويعرقل الفصل فيها[[[.

[[[ -نفس املصدر.
[[[ -ماجد راغب الحلو ،مصدر سابق  ،ص.135
[[[ -إسامعيل مرزة ،مصدر سابق ،ص.191
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 إ ّن حريّ َة الواليات يف الترشيع يف بعض املسائل قديسبب املتاعب للحكومة االتحادية إذا ما قامت إحدى
رض برعايا دولة أجنبية ً
مثل [[[.
الواليات بس ّن قوانني ت ّ
 إ ّن النظام الفيدرايل قد يُضعف سلطة الحكومةاالتحادية ويُضعف من قدرتها عىل تنفيذ قوانينها وقراراتها
باملقارنة مع حكومات الدولة البسيطة املوحدة [[[.

لحل مشكلة توزيع االختصاصات
 إ ّن األسلوب املتبع ّيل وبصور ٍة نهائيّ ٍة يع ّد من بني التحديات التي تواجه
بشكلٍ عم ٍّ
ولعل من النادر أن تلجأ الدساتري
ّ
الفيدراليات يف العامل.
االتحادية إىل هذا األسلوب يف توزيع االختصاصات ألنّه
من الصعوبة مبكان حرص كافة االختصاصات ولعدم خوض
الدساتري يف التفصيالت.

ذلك أ ّن ازدواج السلطات العامة يف الدولة االتحادية يؤدي
إىل تداخل االختصاصات بني الحكومة االتحادية وحكومات
ٍ
منازعات عديد ًة بينهام ،أل ّن أسلوب
الواليات ،ما يؤدي إىل حصول
يحل هذه
توزيع االختصاصات ومهام كان دقيقاً فإنّه ال يستطيع أن ّ
املسألة بصور ٍة نهائي ٍة[[[.
هـ .املخاطر عىل سيادة الدولة

قد يؤدي النظام الفيدرايل إىل تهديد وحدة الدولة ذاتها ،ورمبا
يؤدي إىل انفصال والياتها ،وخاصة إذا ما قويت سلطات الواليات
.
عىل حساب السلطات االتحادية
[[[ -سعد عصفور ،مصدر سابق ،ص.277
[[[ -إسامعيل مرزة ،مصدر سابق ،ص.192
[[[ -نفس املصدر ،ص.191
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فلقد شهد النصف الثاين من القرن املايض فشل بعض
االتحادات الفيدرالية وتفككها ،وأبرز األمثلة عىل ذلك تفكك
االتحادات الفيدرالية لجزر الهند الغربية  ،1962ويوغسالفيا ،1991
واالتحاد السوفيتي  ،1991وتشيكوسلوفاكيا .[[[ 1992
لذا فهناك من يرى أن هنالك أربعة بدائل رئيسية للفيدرالية ،هي:
(الكونفيدرالية اإلقليمية ،والحكم الذايت الخاص ،والتفويض ،إذ
تفويض لدى بعض الحكومات يف الدول الفيدرالية ،لكن
يوجد
ٌ
ميكن للحكومة املفوضة إلغاء السلطة املفوضة من تلقاء نفسها
بشكلٍ
تقديري .كام ميكن استخدام التفويض إلنشاء نظامٍ يعمل
ٍّ
بشكلٍ مامثلٍ للنظام الفيدرايل (كام هو الحال مع الحكومات
املحلية يف بعض الواليات األمريكية ومعظم املقاطعات الكندية)[[[.

خامتة واستنتاجات
ميكننا أن نخلص يف ختام هذه الدراسة ،إىل بيان أن مفهوم
«الفيدرالية» يف العلوم السياسية ،مثل العديد من املفاهيم األخرى
ٍ
تعريف مقبو ٍل عامل ًيا .وباعتبارها
يف العلوم االجتامعية ،يبقى بدون
أيديولوجيا ،فإن الفيدرالية ال تؤدي فقط إىل توحيد الدول أو
الواليات يف وعا ٍء كبريٍ ميثل الظاهرة الفيدرالية ،ولكنها متكّن
املنظرين والنقاد واملفكرين أيضً ا من تقييمها ومن ثم توجيه
األعامل والربامج االتي يتعني القيام بها يف ظل االتحاد الفيدرايل،
وباعتباره نظا ًما حكوميًا ،فإنها توضح عالق َة السلطة بني مستويني
[[[ -ثروت بدوي ،النظم السياسية ،ج( ،1بريوت:دار النهضة العربية ،) 1964 ،ص.77
[2]- Robert L. Bish, Community models of Indian government, (Toronto:
University of Victoria, 1990), p.8.
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من الحكومة عىل األقل ،أي كيفية تقسيم السيادة بني الحكومة
املركزية ووحدات املكونات الفيدرالية.
إ ّن االنتقاد املوجه للنظام الفيدرايل عىل أساس أنّه يه ّدد وحدة
الدولة ويؤدي إىل االنفصال ،هو انتقا ٌد غري دقيقٍ أل ّن األنظمة
الفيدرالية التي فشلت وأدت إىل االنفصال مل تكن مشاكلها
بسبب تبني النظام الفيدرايل كنمط للحكم ،وإمنا بسبب ضعف
املؤسسات الدميقراطية أو غيابها ،فسبب فشلها يعود إىل طابعها
ّ
غري الدميقراطي أكرث من طابعها الفيدرايل .وبالفعل مل يشهد
أي حال ٍة أدت إىل تحلّل االتحادات الفيدرالية الدميقراطية
التاريخ ّ
الحقيقية مهام كانت متنوعة .لذلك نجد أ ّن الكثري من األنظمة
أي مكانٍ من العامل هي اتحاداتٌ
الدستورية األطول عمرا ً اليوم يف ّ
فيدرالي ٌة الزالت تعمل بصف ٍة أساسي ٍة وفق دساتريها األصلية مثل
الواليات املتحدة األمريكية  1789وسويرسا  1848وكندا 1867
وأسرتاليا [[[.1901

بسبب هذه املزايا انترش النظام الفيدرايل بني عد ٍد كبريٍ من دول
العامل ،وهو مستم ٌّر بالتوسع واالنتشار بعد النجاحات التي حققتها
.
أغلب الدول الفيدرالية
كام ميكن أن نستنتج مام تقدم ما ييل:

 إ ّن الفيدرالية اليوم هي إحدى أشكال الحكم الناجحة التيتسمح للتنوع االجتامعي يف الدول بالتعبري عن الهويات الذاتية
ملكوناته مع اإلبقاء عىل رابط الوحدة يف ظل االتحاد الفيدرايل ،ال
سيام يف عرص العوملة وإفرازاته الثقافية والحضارية.
[[[ -زهدي يكن ،مصدر سابق ،ص.138

الفصل السادس :في تقييم النظام الفيدرالي

 تختلف الدول الفيدرالية يف دساتريها وطرق تشكيلها وعددالوحدات املكونة لها ،باختالف الظروف الثقافية واالجتامعية
واالقتصادية والدولية والسياسية التي أدت إىل تأسيسها.
 إ ّن توزيع االختصاصات يف الدساتري الفيدرالية ،غالبًا ما يكونبتوزيعها إىل ثالث فئات :حرصية ،ومشرتكة ،ومتبقية ،وطبيعة هذه
الفئات ومداها تتحكم فيه ظروف نشأة االتحاد وحاجاته.
 مهام حرص املرشعون عىل توزيع السلطات بشكلٍ دقيقٍح بني الحكومات االتحادية وحكومات األقاليم املنضوية
وواض ٍ
فيها ،فإن التشابك والتداخل واالختالف حاصل المحالة بينها ،وهذا
األمر يجب أن يقبل كواحد ٍة من الحقائق املالزمة للفيدراليات.
ولعل خالصة ما ميكن الوصول إليه يف دراستنا هذه بشأن
ّ
الفيدرالية ،هو بقاء مصطلحها غري متفقٍ عليه ،ومفهومها يكتنفه
الغموض واالختالف .أما بخصوص تطبيقاتها ،فهي قد تنجح يف
ٍ
فلكل بيئ ٍة مجتمع ّي ٍة محدداتها
ّ
بلد ما ولكنها قد ال تنجح يف غريه،
التي قد متنعها من أن ت ُؤسس لقيام فيدرالية ناجحة أو قد ال تنجح
يف ذلك.
ومن بني تلك املحددات ،هي النوايا الحقيقية الصادقة من
قبل الحكومات االتحادية من جهة والواليات أو الدول املنضمة
إىل االتحاد الفيدرايل يف التعامل يف ما بينها ،بعي ًدا عن توجهات
الهيمنة أو املركزية الشديدة من قبل الحكومة االتحادية أو توجهات
االنفصال املبيتة من قبل األقاليم ضمن االتحاد الفيدرايل.
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املراجع
أوالً :العربية
 - 1كتب

أبو الغيث ،عبدالله« ،هل هناك فرق بني الدولة االتحادية والدولة
الفيدرالية؟ « ،صحيفة مين برس 20 ،أبريل .2013

أبو هيف ،عىل صادق ،القانون الدويل العام( ،االسكندرية :منشأة
املعارف للنرش والتوزيع.)1995 ،
أبو خزام ،إبراهيم ،الوسيط يف القانون الدستوي ،ﻁ( ،١بريوت ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ الجديد املتحدة.)2002 ،

بدوي ،ثروت ،النظم السياسية ،ج( ،1بريوت :دار النهضة
العربية.) 1964 ،

بدوي ،محمد طه ،أصول علوم السياسة( ،اإلسكندريـــة :املكتب
املرصي الحديث للطباعة والنرش.)1965،
الربزنجي ،عصام وآخرون ،مبادئ وأحكام القانون اإلداري( ،بغداد:
مديرية دار الكتب للطباعـــــة والنرش.)1993 ،

البزاز ،عبد الرحمن ،الدولة املوحدة والدولة االتحادية ،ط،3
(بريوت :منشورات دار القـلم.)1966 ،

بسيوين ،عبد الغني ،النظم السياسية والقانون الدستوري،
(االسكندرية :منشأة املعارف.)1997،
بوضياف ،عامر ،الوجيز يف القانون اإلداري( ،الجزائر:
جسور للنرش والتوزيع.)2008،

المراجع

الحسيني ،محمد طه حسني ،نشأة وتطور اختصاص الربملان يف
املساءلة الجزائية :دراسة مقارنة( ،القاهرة :املركز العريب للدراسات،
.)2016

حلمي ،محمود ،املبادئ الدستورية العامة ،الطبعة الثانية( ،القاهرة:
دار الفكر العربــي.)1966 ،

الحلو ،ماجد راغب ،النظم السياسية والقانون الدستوري( ،القاهرة:
دار النهضة العربية.)2005 ،

الحمد ،جواد وآخرون ،الفيدرالية :الفكرة وتداعيات تطبيقها يف
العامل العريب( ،عامن :مركز دراسات الرشق األوسط.)2015 ،

الخطيب ،نعامن أحمد ،الوجيز يف القانون الدستوري ،طَ ( ،2عامن:
منشورات جامعة مؤتة.)1998 ،

الخطيب ،نعامن أحمد ،الوسيط يف النظم السياسية والقانون
الدستوري ،ط( ،1عامن ،دار الثقافة للنرش والتوزيع.)2006 ،
خليل ،عثامن ،القانون الدستوري ،ج( ،1القاهرة :مطبعة مرص،
.)1956

خليل ،محسن ،القانـون الدستوري والنظم السياسيـة( ،االسكندرية:
مطبعة االسكندرية.)1987،
 (بريوت :دار النهضة،القانون الدستوري والنظم السياسية،.)1979

ربـاط ،ادمـون ،الوسـيط فـي القـانون الدسـتوري العـام ،الـدول
وأنظمتهـا ،ج ،1ط( ،2بريوت :دار العلم للماليني.)1983 ،

الساعدي ،حميد ،مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام
السيايس يف العراق( ،املوصل :دار الحكمة.)1990 ،

سليامن ،عصام ،الفيدرالية واملجتمعات التعددية ولبنان ،ط،1
(بريوت :منشورات دار العلم للماليني.)1991 ،
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الشافعي ،محمد بشري ،القانون الدويل العام يف السلم والحرب،
(اإلسكندرية :منشأة املعارف للنرش والتوزيع.)1971 ،
الشاوي ،منذر ،القانون الدستوري ،ج(،1بغداد :منشورات مركز
البحوث القانونية.)1981 ،
شورش حسن عمر ،خصائص النظام الفدرايل يف العراق :دراسة
تحليلية مقارنة( ،أربيل :مركز كردستان للدراسات االسرتاتيجية). 2009 ،
شيحا ،إبراهيم عبد العزيز ،النظم السياسية والقانون الدستوري،
(اإلسكندرية :منشاة املعارف ،بال سنة طبع).
__ ومحمد رفعت عبدالوهاب ،القانون الدستوري والنظم السياسية،
(اإلسكندرية :دار الفتح.) 2001 ،
صابر ،محي الدين ،الحكم املحيل وتنمية املجتمع يف الدول
النامية ،مركز تنمية املجتمع يف العامل العريب( ،القاهرة :دار الفكر
العريب.) 1963 ،
صربي ،السيد ،النظم الدستورية يف البالد العربية ،القسم الثالث،
(القاهرة :جامعة الدول العربية  -معهد الدراسات العربية والعاملية،
.)1964
طالباين ،نوري ،حول مفهوم النظام الفدرايل ،ط( ،2أربيل :مؤسسة
مركرياين للنرش.)2005 ،
الطبطبايئ ،عادل ،النظام االتحادي يف اإلمارات العربية،
دراسة مقارنة( ،القاهرة :مطبعة القاهرة الجديدة.) 1978،
الطاموي ،سليامن محمد ،السلطات الثالث يف الدساتري العربية
ويف الفكر السيايس اإلسالمي دراسة مقارنة( ،القاهرة :دار الفكر العريب،
 .) 1974إسامعيل مرزة ،القانون الدستوري( ،بريوت :منشورات دار
صادر ،سنة .)1969
عثامن ،محمد فتوح محمد ،رئيس الدولة يف النظام الفيدرايل،
(القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب.)1977 ،
عصفور ،سعد ،القانون الدستوري ،ط( ،1االسكندرية :دار املعارف،
.)1954

المراجع

العلوش ،سعد عبد الجبار" ،الدولة املوحدة والدولة الفيدرالية"،
يف :دراسات دستورية عراقية حول موضوعات أساسية للدستور العراقي
الجديد( ،سرتاسبورغ :املعهد الدويل لحقوق االنسان.) 2005 ،

غايل ،كامل ،مبادىء القانون الدستوري ،ط( ،1حلب :منشورات
جامعة حلب.)1998 ،

الفيدرالية املالية (مفاهيم ومناذج) ،ط( ،1دمشق :مركز آشتي
للدراسات والبحوث.) 2013 ،
قباين ،خالد ،الال مركزية ومسألة تطبيقها يف لبنان( ،بريوت :منشورات
البحر املتوسط ،ومنشورات عويدات).1981،
لطيف ،نوري ،القانون الدستوري املبادئ والنظريات العامة ،ط،1
(بغداد :مطبعة املعارف.) 1987 ،

ليلـة ،محمـد كامـل ،الـنظم السياسـية ،الدولـة والحكومـة ،مطبعـة
النهضـة( ،القاهرة :جامعـة عـني شمس.)1967 ،
املجذوب محمد ،محارضات يف القانون الدويل العام( ،بريوت:
الدار الجامعية للطباعة والنرش __ .)1983 ،القانون الدستوري والنظام
السيايس يف لبنان ،ط ( ،4بريوت :منشورات الحلبي الحقوقية.)2002 ،

محمد ،أزهار هاشم ،تنظيم العالقة بني السلطة املركزية وسلطات
األقاليم يف النظام الفيدرايل( ،القاهرة :املركز القومي لإلصدارات
القانونية.)2014 ،

مولود ،محمد عمر ،الفيدرالية وإمكانية تطبيقها يف العراق ،ط،1
(بريوت :مؤسسة مجد.)2009 ،
مونتسكيو ،روح الرشائع ،ترجمة :عادل زعيرت( ،دار القاهرة :دار
املعارف.)1953 ،

هاملتون ،الكسندر وآخرون ،الدولة االتحادية أسسها ودستورها،
ترجمة جامل محمد أحمد( ،بريوت :مكتبة الحياة.)1959 ،
الهاموندي ،محمد ،الحكم الذايت والنظم الال مركزية اإلدارية
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والسياسية( ،القاهرة :دار املستقبل العريب للنرش والتوزيع.)1996 ،

__ الفيدرالية والدميقراطية للعراق( ،أربيل :دار أراس للطباعة
والنرش.)2000 ،

واملؤسسات السياسية ،ترجمة
هوريو ،أندريه ،القانون الدستوري
ّ
عيل مقلد وشفيق حداد وعبد الحسن سعد( ،بريوت :األهلية للنرش
والتوزيع.) 1974 ،
واتس ،رونالد .ل ،األنظمة الفيدرالية ،ترجمة غاىل برهومة مها
بسطامى ومها تكال (كندا  -أوتاوا :منتدى االتحادات الفيدرالية .)2006

الوريت ،أحمد ابراهيم عيل ،النظام الفيدرايل بني النظرية والتطبيق:
دراسة مقارنة( ،أربيل :دار التفسري.)2008 ،

يكن ،زهدي ،القانون الدستوري والنظم السياسية( ،بريوت :دار يكن
للنرش.)1982 ،

 - 2املقاالت والبحوث والتقارير
أحمد ،عبد الجبار ،الفيدرالية والال مركزية يف العراق ،ورقة سياسات،

مؤسسة فريدريش إيربت ،بغداد ،ترشين الثاين.2013 ،

إدريس حسن محمد ،الرقابة عىل الهيئات اإلدارية االقليمية يف العراق،

العراق -تكريت ،مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ،املجلد
الرابع ،العدد الرابع عرش.2012 ،

أمجد نجم عيدان وحسام شكر أمني“ ،إشكالية التجربة الفيدرالية يف

العراق” ،مجلة كلية القانون للعلوم القانونية ،جامعة كركوك ،ج.2

رافع خرض شرب ،النظام الدستوري االتحادي يف العراق يف ضوء دستور

 ،2005مجموعة محارضات مطبوعة ،الدراسات العليا ،كلية القانون جامعة

بابل.2009 ،

المراجع

صادق عبدالحميد ماليك ،نشأة وتطور النظام الفيدرايل األمرييك :منوذج
تقاسم الصالحيات السياسية وتوازنها عرب مستويات وقضايا الحكم ،عامن –
األردن ،مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية ،العدد العارش10 ،
ت /1أكتوبر. 2017 ،
عثامن خليل عثامن« ،الوحدة واالتحاد» ،بحث منشور يف مجلة املحاماة،
السنة التاسعة والثالثني ،العدد التاسع ،مايو.1959 ،

عقيل محمد عبد وسليم نعيم محمد« ،رؤية تحليلية لتوزيع االختصاصات
بني الحكومة املركزية واألقاليم الفدرالية يف الدستور العراقي الدائم» ،مجلة
العلوم االقتصادية ،جامعة البرصة ،السنة السادسة ،العدد  ،23كانون الثاين
.2009
غانم محمد صالح ،مفاهيم ومصطلحات ،املركز العراقي للدراسات
االسرتاتيجية ،العدد( ،)6أيار .2009

قحطان حسني طاهر ”،مستقبل إدارة السلطة يف العراق مابني الفيدرالية
والال مركزية” ،ورقة مقدمة إىل مركز املستقبل للدراسات االسرتاتيجية ،يف
الحلقة النقاشية التي عقدها املركز تحت عنوان« :نظام الال مركزية فرص النجاح
وتحديات التطبيق».2015 ،

رشيد عامر الزيدي ،إشكالية الفيدراليه يف الدستور العراقي ،مجلة املستقبل
العريب العدد ( ،320بريوت :مركز دراسات الوحده العربية.) 2000 ،
ما هي الفدرالية؟ املؤمتر القومي للمجالس الترشيعية الواليئ ،وزارة
الخارجية األمريكية -مكتب برامج اإلعالم الخارجي ،أيار .2010
عمر الحرضمي،
.16/9/2018

 - 3دساتري

-الدستور العراقي

-الدستور األمرييك

جدلية الفيدرال ّية والكونفدرال ّية ،صحيفة الرأي،
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رابعاً :الرسائل واألطاريح الجامعية

أحمد إبراهيم عيل الوريت«،النظام الفيدرايل بني النظرية والتطبيق» ،رسالة
ماجستري ،مقدمة إىل الجامعة العاملية اإلسالمية باململكة املتحدة – لندن.2006 ،

اختصاصات السلطات االتحادية يف الدستور العراقي لعام  ،« 2005رسالة
تقدم بها علـي هـادي جعفر ،إىل مجلس كلية الحقوق  /جامعة النهرين ،وهي
جزء من متطلبات نيل درجة املاجسـتري يف القانون العام ،بإشـراف د .عـامــر
محمد عيل أبو نايلة.2013 ،

عادل إبراهيم أدهم ،التنظيم اإلداري للدولة االتحادية (العراق امنوذجاً)،
رسالة دكتوراه (غري منشورة) ،جامعة كركوك:2014 ،

http://stclements.edu/grad/gradadham.pdf
عبد املنعم أحمد أبو طبيخ« ،توزيع االختصاصات يف الدولة الفيدرالية -
دراسة مقارنة» ،رسالة ماجستري مقدمة إىل مجلس كلية القانون والعلوم السياسة
يف األكادميية العربية املفتوحة يف الدامنرك ،وهي جزء من متطلبات نيل درجة
املاجستري يف القانون العام ،بإرشاف الدكتور مازن ليلو رايض.2009 ،

ميشال الريايش ،إسهام يف دراسة النظرية التقليدية للدولة الفيدرالية،
أطروحة دكتوراه ،مقدمة إىل كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية يف
الجامعة اللبنانية ،بريوت.1992 ،

خامسا -الشبكة العاملية للمعلوماتية (االنرتنت)
ً

عيل الشمري« ،الفيدرالية» ،مجلة النبأ ،العدد  ،59متوز  ،2001متوفر عىل
الرابط االلكرتوينhttps://annabaa.org/nba59/fidralia.htm :
«الفدرالية» ،املوسوعة العربية الحرة ،متوفر عىل الرابط:

https://www.marefa.org/

«الفيدرالية» ،املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية 2،أيار ،مايو
 ،2015متوفر عىل الرابط االلكرتوين:

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/federalism-primer-AR.pdf

المراجع

إسامعيل علوان التميمي« ،التعريف بالنظام الفيدرايل»، 15 / 7 / 2016 ،
متوفر عىل الرابط االلكرتوين:
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