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 الممدمة

أو الدول التً تحوي على  فً الدول الكبٌرة فً المساحة ةفً الدول ذات الظروف الخاصة والمتمثل      

النظم المتاحة والمالئمة أكثرق مثال ٌعد النظام الفدرالً من ثنٌة او عرلٌة او مذهبٌة  متعددة كالعراأمكونات 

تٌح دساتٌر تلن الدول ومنها الدستور العرالً ا حٌث تتها ومنع انحاللها وتشرذمهفً التولٌت الحالً فً إدار

فدرالً اتحادي موحد ومن المعلوم أن  الجدٌد الدائم والموانٌن المتفرعة عنه تكوٌن ألالٌم فً بلد على اساس

الذٌن حكموا العراق  بعد سموط الطاغٌة كانت لهم الٌد المتسلطة فً كتابة الدستور وفك رإٌتهم مستلهمٌن من 

ومتخوفٌن من عودة الحكم فً تحمٌك استمراره وأمنه وتمدمه العراق  دستان /جربة الكوردٌة ألللٌم كورلتنجاح ا

من حكموا العراق لمرن من المركزي الذي ارتبط فً ذاكرة العمل الجمعً الشٌعً بالمكون السنً باعتبارهم 

وانهٌار الوضع العام األمنً دستان وروالذي تحمك على أرض العراق بعد ذان ادامة زخم تمدم أللٌم كالزمان 

والخدمً لبمٌة محافظات العراق غٌر المنتظمة فً أللٌم وتشخٌص الخلل لد تتحمله العملٌة السٌاسٌة برمتها 

من وومع وجود مشاكل أمنٌة غٌر مسبولة على مستوى العالم فً انتشار ظاهرة اإلرهاب بخلفٌاته المتنوعة 

لٌشٌات الخارجة عن المانون، والعصابات اإلجرامٌة مستغلٌن التخبط السٌاسً وجود التنظٌمات المتطرفة، والمٌ

وعدم وجود ارضٌة دستورٌة لانونٌة ثابتة لتحدٌد النظام السٌاسً فً العراق واستطاعت تلن المجموعات 

ار من المتطرفة من استغالل تلن الفوضى السٌاسٌة واالدارٌة ونالوا من العراق وشعبه واغرلوا شعوبها فً بح

الدماء فً غٌاب حمٌمً لنظام حكم وطنً دستوري لانونً ٌثك بها شعب العراق بكل اطٌافه وهنا وجد ان 

الفدرالٌة هً الحل وهو المتاح الوحٌد فً اٌماف نزٌف الدم العرالً وفً خضم هذه االجواء النارٌة ولد 

ٌرها بمناعة كل االطراف او التفكٌر فً الدستور واوجد معه الفدرالٌة كحل اللها فً تلن الظروف على امل تطو

صٌغ اخرى ٌتالئم والوالع العرالً الراهن واسهامً المتواضع فً اختٌار هذا البحث وهذا الموضوع بالذات 

ٌنصب فً خانة اصالح الوضع الدستوري والمانونً والسٌاسً واالداري الحالً فً عرالنا الفدرالً االتحادي 

  . الدٌممراطً

                                                                                                                . لذا سوف اتناول بحث ذلن فً مبحثٌن موضوع بحثً دستورٌة النظام الفدرالً فً العراق وسٌكون      

 الوبحث االول / االساس الذستىري للنظام الفذرالي في الؼراق

 ت النظام الفذرالي في الؼراق                                                                                  دستىري 

 الوطلب االول / هارا تؼني الفذراليت تقسين , ام تؼني اتحاد ؟                                                  

                                                                        الفرع االول / اهن سواث الفذراليت     

 الفرع الثاني / نشأة الفذراليت                                           

 الفرع الثالث /  تساؤالث جذيرة بالوالحظت في الىضغ الؼراقي الحالي    
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 الوطلب الثاني   

 اصاث والوسإولياث في النظن الفذراليت والىاقغ الذستىري الؼراقي                     الفرع االول / تىزيغ االختص

 

 الفرع الثاني / التنظين الذستىري وتىزيغ االختصاصاث والوسإولياث                                     

 

 الؼراقي                الفرع الثالث / التنظين الذستىري وتىزيغ االختصاصاث والوسإولياث في الذستىر 

 

 الوطلب الثالث / تطبيقاث النظام الفذرالي في الؼراق                                            

 

 الوبحث الثاني / الذيوقراطيت التىافقيت                                            

 

                                               الوطلب االول / وهفهىم الذيوقراطيت التىافقيت          

 

 الوطلب الثاني / هل الفذراليت تحل هشاكل الؼراق الؼرقيت والطائفيت                                       

 

 الوطلب الثالث / فىائذ النظام الفذرالي كوا جاء في الذستىر                                               

 

 الفرع االول / الؼالقت بين الفذراليت والذيوقراطيت                                                             

 

 الفرع الثاني / تناقضاث دستىريت في بقاء الؼراق دولت فذراليت                                             

 

 الؼراق                                                           الوطلب الرابغ / النظام الفذرالي وهستقبل

 

 الفرع االول / النظام الفذرالي في النهايت ليس سىي تسىيت سياسيت                                       

 

             الفرع الثاني / هل الؼراق دولت فذراليت ؟ هل الفذراليت هطبقت في الؼراق ؟                 

 

 الخاتوت                                                                                                         

 

 الوصادر والوراجغ 

 . هللا لموالع االلكترونٌة المعتمدة بعونالخاتمة ولائمة المصادر والمراجع وا

 الفهرست

 الباحث                                     
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 المبحث االول

 االساس الدستوري للنظام الفدرالً فً العراق

   اقدستورٌة النظام الفدرالً فً العر                                 

ذ لانون االساسً العرالً من فً الحٌاة الدستورٌة فً العراق اي الخوض ) نستطٌع فً هذه العجالةال       

العرالٌة السابمة  الدستورٌة األنظمة عجوهر جمٌإال إننا نستطٌع أن نركز على  (1) ( 1925سنة ( )دستور

فشلت وبذلن  )الملن ( اوال ثم ) مجالس لٌادة الثورة ( وهً بروز هٌمنة هٌئة على غٌرها من هٌئات الدولة، 

منذ تاسٌسها فً عشرٌنات  لحل مشاكل ما ٌسمى بالدولة العرالٌة الدستورٌة والمانونٌةبمة جمٌع المحاوالت السا

رابات طبالتباٌنات العرلٌة والدٌنٌة والمذهبٌة وكلفت ما نتج من ذلن من حروب واض والمتمثلةالمرن الماضً 

وبعد احداث  ( 2)  واإلللٌمٌةداخلٌة الالحروب  نتٌجة عرالٌة غزٌرةدماء واموال وجهود واعتماالت وانتفاضات 

للعراق التطلعات المومٌة المكبوتة  األمرٌكًالغزو  أطلك)  م الدكتاتوريها من سموط النظاوما تال 2003عام 

بعثرٌن فً مال كوردرٌطانٌا فً الامة وطن ٌضم الال سٌما بللشعب الكردي بعد ان خذلتهم الدول االستعمارٌة 

ٌاغة وتم ص ( 3)العراق من الامة دولة شبه مستملة (  كوردوتوركٌا وسورٌا واٌران تمكن كل من العراق 

كل  حٌث شارناللها فً الظرف الراهن تلبً مطامح كل االطٌاف العرالٌة  بشكلالدستور العرالً الجدٌد 

 . لتاٌٌد ومباركة الدستور العرالً الدائم الجدٌد ( 4) عامشعبً ً فً استفتاء الالشعب العر

باجته أن نظام الحكم فً ورد فً دٌدولة اتحادٌة و أن العراق  2005لسنة  ٌإكد الدستور العرالً الدائم و       

اتحادٌةٌ واحدةٌ  جمهورٌة العراق دولة انمنه ( 1دت المادة )واكجمهوري اتحادي دٌممراطً تعددي ( ) العراق

لوحدة  وهذا الدستور ضامن ، )برلمانً ( دٌممراطً نٌابً كاملة ، نظام الحكم فٌها جمهوريمستملةٌ ذات سٌادة 

إذا افظٍة اتخاذ أٌة لغة محلٌة أخرى لغة رسمٌة إضافٌة ) لكل إللٌم أو مح -خامساً :/  4وتإكد المادة  العراق (

وأكد الدستور انه المانون األسمى واألعلى فً العراق ، وٌكون ملزماً  ألرت غالبٌة سكانها ذلن باستفتاٍء عام (

مانون األسمى ٌعد هذا الدستور ال "نصبال هأوالً من / 13 فً المادة جاء فً أنحائه كافة ، وبدون استثناء كما 

  تإكد نفس المادة فً فمرتها الثانٌة" كما  استثناء وبدونملزما فً أنحائه كافة  كونوٌ واألعلى فً العراق

 دساتٌر األلالٌم ، أو أي نٍص  كُل نٍص ٌرد فً رض مع هذا الدستور ، وٌُعد باطالسن لانوٍن ٌتعا ال ٌجوز )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3-1ص , 91 – 90, بغداد  1مطبعة الحرٌة , ط,االنظمة الدستورٌة فً العراق ,علً غالب خضٌر د.د.صالح جواد كاظم , -1

 . 219-211ص , مطبعة موكرٌانً , اربٌل ,  2008, 1ة ,طدراسة ممارن الفدرالً بٌن النظرٌة والتطبٌك, النظام احمد ابراهٌم علً الورتً , -2

مجلة علوم سٌاسٌة ,مركز دراسات االستراتٌجٌة , جامعة بغداد, العدد ركز واالللٌم فً العراق ,الفدرالٌة واشكالٌة العاللة بٌن الم,م.د ابتسام دمحم عبد ا. -3

 . 2ص  2009, سنة  4

 . 196ص  2006, 1,طالحدٌث لاهرة  دار الكتاب ,للنظم السٌاسٌة وانظمة الحكم المعاصرة المبادئ االساسٌة سعٌد السٌد علً , -4
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وألالٌم  ادي فً جمهورٌة العراق من عاصمةاالتح ٌتكون النظام"( 116وتإكد المادة ) آخر ٌتعارض معه (

ٌمر هذا الدستور، عند "  فً فمرتها االولى(.117المادة )كما تإكد  "ال مركزٌة وإدارات محلٌة  ظاتومحاف

 ً هذا " ٌمر  الثانٌة" كما تإكد المادة نفسها فً فمرتها  نفاذه، إللٌم كردستان وسلطاته المائمة، إللٌما اتحادٌا

ٌسن مجلس النواب فً مدٍة ال  "( 118)  المادةوتإكد "  الجدٌدة التً تإسس وفماً ألحكامهلٌم الدستور، األلا

غلبٌة له، لانوناً ٌحدد اإلجراءات التنفٌذٌة الخاصة بتكوٌن األلالٌم، باأل اوز ستة اشهر من تارٌخ أول جلسةتتج

 ثر، تكوٌن إللٌم بناءاً على طلبو أكأ ٌحك لكل محافظة" ( 119المادة )" وتإكد  البسٌطة لألعضاء الحاضرٌن

 : ستفتاء علٌه، ٌمدم بإحدى طرٌمتٌنباال

 . "محافظات التً تروم تكوٌن اإلللٌممن ثلث األعضاء فً كل مجلٍس من مجالس ال طلب" أوال

 ."   محافظات التً تروم تكوٌن اإلللٌممن ال فً كل محافظة من عُشر الناخبٌن طلب " ثانٌاً 

له، ٌحدد هٌكل سلطات اإلللٌم، وصالحٌاته، وآلٌات ممارسة  ٌموم اإلللٌم بوضع دستور"  ( 120المادة )وتإكد 

لسلطات األلالٌم،  "أوالً على ( 121لمادة )" وتإكد اتلن الصالحٌات، على أن ال ٌتعارض مع هذا الدستور

د فٌه من ستور، باستثناء ما ورالحك فً ممارسة السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والمضائٌة، وفماً ألحكام هذا الد

ٌحك لسلطة اإلللٌم، تعدٌل تطبٌك المانون االتحادي فً اإلللٌم، " ثانٌاً لسلطات االتحادٌة حصرٌة ل اختصاصات

ل فً ال تدخ صوص مسؤلةفً حالة وجود تنالض أو تعارض بٌن المانون االتحادي ولانون اإلللٌم، بخ

  االتحادٌة. للسلطات االختصاصات الحصرٌة

تخصص لأللالٌم والمحافظات حصةٌ عادلة من اإلٌرادات المحصلة اتحادٌاً، تكفً للمٌام بؤعبائها  " ثالثاً 

 . "دها وحاجاتها، ونسبة السكان فٌها ومسإولٌاتها، مع األخذ بعٌن االعتبار موار

الثمافٌة ة الشإون تإسس مكاتٌب لأللالٌم والمحافظات فً السفارات والبعثات الدبلوماسٌة، لمتابع "رابعاً 

 ." واالجتماعٌة واإلنمائٌة

وبوجٍه خاص إنشاء وتنظٌم لوى األمن الداخلً  ٌم بكل ما تتطلبه إدارة اإلللٌمتختص حكومة اإللل " خامسا

شكل ال ٌمبل دي لجمهورٌة العراق لد بٌن جلٌا وبإذاً فالدستور االتح  ”لإلللٌم، كالشرطة واألمن وحرس اإلللٌم.

ة ظمبغداد وألالٌم ومحافظات غٌر منتدولة اتحادٌة )فدرالٌة ( تتكون من عاصمة والتً هً  العراق التؤوٌل أن 

 .إللٌم ب
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 طلب األول الم

   تمسٌم ام اتحاد ؟ ,ماذا تعنً الفدرالٌة                                   

، أو  ، أو النظام التعاهدي االتحاد ) لغة إن مفهوم ) الفٌدرالٌة( أو ما ٌعرف بالنظام االتحادي ٌمصد بها      

ول الذي فكرة االتحاد تعتبر االساس االوك ( 1)(  اد بها الحكم الذاتً، أو الجامعةالذي ٌموم على التحالف، ولد ٌر

نتٌجة للة االدران السٌاسً وعدم  ن من ٌنعت الفدرالٌةهنا الٌة والغاٌة التً ترمً الٌهاٌها الفدرلترتكز ع

مهددة  لالنفصال والتمسٌم فً حٌن عند التمعن تجد ان الفدرالٌة المسإولٌة على انها مهٌجة او مُ الشعور ب

جزاء من سٌادة الدولة االللٌمٌة والسٌاسٌة مما ٌعطٌها مٌزة كل منها ا وحدات سٌاسٌة على امتالن)توافك بٌن 

وثبت من خالل التجربة  (2) دة العامة (االستمالل الذاتً فً الولت الذي تشارن فٌه بتكوٌن وادارة مركز السٌا

للنزاعات فً المجتمعات المتعددة االطٌاف بل حتى فً البلدان  الحل الوالعً الممكن بان الفدرالٌة هً

والٌات فً البلد الكنة لمعالجة التفاوت االلتصادي بٌن مطرٌمة المثلى المالإذ هً أٌضا   (3) المتجانسة نسبٌا

 . (4)( تعتمد السمات التالٌة ٌدرالً الف)  النظام  والواحد 

 الفرع األول                                                                      
 سمات الفدرالية  أهم                                                

 

 .الدولًد الوحدة على الصعٌد الخارجً اذ ال ٌعترف اال بالدولة االتحادٌة على الصعٌ -1

 . الطرفٌن د نوع من التوازن ما بٌنمرونة العاللة ما بٌن المركز واالللٌم وٌسو -2

ٌرفع على المإسسات والمبانً الحكومٌة فً المركز واالللٌم  واحد رسمً للدولة الفدرالٌة هنان علم -3

 .جانبه  ٌم الىاودستوري من وجود علم االللوال مانع لانونً  سواه من اعالم االلالٌم وٌتمدم على ما 

 محلٌةحماٌة امنها وتشكل لوات شرطة عن ل وإسً واحد للدولة الفدرالٌة وهو المتشكٌل جٌش وطن -4

  . مكونة من ابناء االللٌم او الوالٌةوالوالٌات الفدرالٌة  األلالٌملحماٌة  وحرس اإلللٌم

ٌة وله حك اصدار التعدد على الصعٌد الداخلً اذ ٌكون لكل اللٌم مإسساته السٌاسٌة والدستور -5

 . تعارض مع الدستور الفدرالًتالئم ومصلحة االللٌم على ان ال تبما ٌ صة بهالتشرٌعات الخا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   3 -1 ص , 2017,  3مجلة العراق الجدٌد العدد  , مطبعة ,الفدرالٌة فً العراق د. عبد الناصر المهداوي -1

لكوردستانً , الطبعة ورٌة فً فصل السلطات الفدرالٌة , منشورات مكتب دراسات وبحوث المركزي للدٌمراطً ادراسات دستد. حسن جلبً , -2

 31 - 03منتدى اربٌل ص االولى , مطبعة وزارة التربٌة ,

       www.forumfed 5/7/2018على النٌت اخر زٌارة له ٌوم بحث منشور  19ص ,النظام االتحادي  نموذجد. ساجد احمٌد عبل , -3

  3 -1, ص  2006, مطبعة خاصة , اوتاوا كندا , منتدى االتحادات الفدرالٌة , جمة غالً برهوم ترنالد ل واتس االنظمة الفدرالٌة , رو -4

 

http://www.forumfed/
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         الفرع الثانً                               

  الفدرالٌات ةنشأ                                       

مصالح  اتتوفر بٌنه ة من الدول أو الوالٌاتمن خالل اتحاد مجموع فً معظم األحٌانالفدرالٌات  تنشؤ         

نتٌجة بناءا على رغبة شعوبها اومشتركة سواء كانت سٌاسٌة او جغرافٌة او تارٌخٌة او التصادٌة او 

تنشؤ فً أحٌان أخرى من  وا ( 1) تحدة الملضغوطات دولٌة او اللٌمٌة خارجة عن ارادة شعوب تلن الوالٌات 

فدرالٌة  ىكبرالوالٌات المفككة لتشكل دولة تتوحد بعض من تلن حٌث  ٌاتوالتفكن دول موحدة الى دول و

( 13)أغلب الدول الفٌدرالٌة، مثل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، والتً بدأت بتوحد  تلوٌة، وبهذه الطرٌمة تؤلف

نان أنواع من هدولً ثابت للفدرالٌة حٌث لانونً ال ٌوجد لالب  .(2)العربٌة المتحدة  وكذلن اإلمارات والٌة

االنظمة الفدرالٌة ترتكز جمٌعها على لاعدة واحدة ثابتة وهً تمسٌم السلطات والصالحٌات باالستناد الى 

نصوص دستورٌة ولانونٌة ٌمنع ظهور الدكتاتورٌات وحكومات مركزٌة متزمتة وهً بعكس ما ٌروج لها 

او الغبن  باإلجحافالسلٌمة دون اي شعور للٌلً االدران والحس الوطنً انها اداة لوحدة الوطن والمواطنة 

 .(3)ًالوطن

 الفرع الثالث                                     
  ( 4) بالمالحظة فً الوضع العرالً الحالً  ةالتساؤالت الجدٌر  

  
وتطبٌمها من لبل  بالمبادئ الدستورٌة النزعات السلبٌة وعدم الرغبة لالستٌضاح من وجود بعض          

لً من االشارة وهنا البد  ة فٌما ٌتعلك باللٌم كوردستانالعرالٌة الحاكمة وخاصوالشخصٌات االحزاب  بعض

  -: حٌثوالحٌرة المفارلات المثٌرة لالستغراب  من تلن الى بعض

كون الذي ٌهٌمن على السلطة والمرار فً العراق االتحادي هو من كتب الدستور أو ٌعد المساهم أن الم -1

ئٌة ؟ هل هو عدم األكبر فً كتابته فما الغرض من تعطٌله أو العمل ببعضه وترن مجمله وبصورة انتما

الغاٌة منها  ٌةاسٌكانت خدعة س انهااومن لبل هإالء االحزاب والشخصٌات ؟  أساسهمن  بالمبدأاالٌمان 

 . واٌن الضمانات الدستورٌة ؟ او اسباب اخرى ؟؟ اعادة التنظٌم ام تجاوز مرحلة 

 بلد مكونات ال بلد مواطنة خاصة بعد تكرٌس المحاصصة فٌه على  ٌإكد بان العراق بما أن والع الحال -2

 زٌع الثروات بشكل عادل؟ ٌختار النظام األمثل لتحمٌك األمن وتطمٌن المكونات وتو حساب الكفاءة لماذا ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12مصدر السابك ص الواتس ,  رونالد ل .1

 50 – 49ص  2005 سنة , بغداد ,   41الوالع والطموح , مجلة دراسات دولٌة , العدد الفدرالٌة فً الدستور العرالً  د.نغم دمحم صالح , .2

 6ص ,  2006اندرسون ,الممدمة عن االنظمة الفدرالٌة , ترجمة مها تكال , الطبعة االولى , كندا ,  جورج .3

 8 -7ص, المصدر السابك  وي ,د. عبدالناصر المهدا .4



- 7 - 

 

 نة والمروج له عمٌل سلمنا جدال ان االنفصال خٌا؟ اذا  هنان حل افضل من الفدرالٌة متاح حالٌاوهل 

 الحل ؟ . ٌنوالدستور كما نرى ال ٌطبك إذن ا

ه بٌنعالمة فارلة أال ٌعد  مراطٌة ممن متطور ثابت الخطوات فً اإلعمار والدٌأ دستانورك إللٌموجود . 3

أال ٌمثل  دمار وضٌاع األمن فً الغالب منهاوبٌن بمٌة المحافظات التً تدار مركزٌا وٌعترٌها الخراب وال

 المركزٌة و األللٌم تجربة فً اإلمكان المٌاس علٌها ؟ ولماذا هذا العداء الشرس للفدرالٌة والحلم بالعودة الى

ن الحاكمة حالٌا فً العراق من اكثر المتضررٌن ماولم ٌكن هذه االحزاب والشخصٌات  الدكتاتورٌة الممٌتة ؟

  .المركزٌة والدكتاتورٌة الممٌتة 

أال ٌدل على  هدر المال العام والفساد المستشري فً مإسسات الدولة المركزٌة والحكومات المحلٌة فٌها . 4

 والوسط  ً احواض الجنوبالمتبع فالنظام المركزي  م صالحٌةعد

صغٌرة ذات النظام الفدرالً وازدهارها أمنٌا والتصادٌا، ) االمارات العربٌة ( مثال تَمدم الدول الكبٌرة وال .5

موذجا جدٌرا ن أال تمثل رائهاها وثرئها واستمراحتى باتت من الدول المتمدمة على مستوى العالم فً رخا

 . ؟ ( 1)بااللتداء ؟ والسعً للوصول إلى مصافه ومحاكاته
 

  -: الى ما ٌلً رةوهنا ال بد من التنوٌه واالشا

فٌه ك ٌتحممصادر وطرٌمة توزٌع ثرواته ولكً وتنوع وتباٌن  العراق اشتد النزاع بٌن مكوناتهفً بلد مثل       

التمزق واالنفالت ووضع حل للتباٌنات العرلٌة والمذهبٌة ال بد من  زٌادة لدر كبٌر من األمن واإلعمار ومنع

 سلٌمة ولانونٌة شفافة آلٌة وإٌجادٌم المة أاللمحافظات التً تسعى إللاواتاحة الفرصة لل حرفٌاتطبٌك الدستور 

ع الصالحٌات والموارد بحسب الموانٌن النافذة التً اتكؤت على الدستور بعد الفشل الذرٌع ٌوواضحة فً توز

ضائٌة ( الم –التشرٌعٌة  -والحمٌمً فً الوصول لشراكة حمٌمٌة بٌن المكونات فً السلطات الثالث ) التنفٌذٌة

أو االختٌار االنتمائً لتفعٌل بعض من مواده و تعطٌل  تعطٌل الدستور وعدم العمل بموجبهوكذلن نرى ان 

البعض منها على ما علٌه من مالحظات، ٌكرس الظلم واالستبداد، وٌسهم فً تخلف العراق على مستوى 

اع على مستوى المكونات وكل جهد التنمٌة واإلعمار، فضال عن جرائم انتهان حموق االنسان، وإذكاء الصر

 كد ووأهنا اعود  العراق ارضا وشعباخارج هذٌن المالحظتٌن ٌعتبر انتهان للدستور وٌدخل فً خانة معادات 

إن مفهوم ) الفٌدرالٌة( أو ما ٌعرف بالنظام االتحادي ) اإلتحاد ( هو الحل االمثل المتاح للوضع العرالً الحالً 

الظروف االللٌمٌة و الدولٌة الراهنة واال فسندخل ككل االطٌاف فً دوامات ومتاهات  وال بد منها اللها فً ظل

 . العراق أعداءعدا  اخاسرعات ال ٌحمد عمباه والكل سٌكون وصرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 2000, الطبعة الثانٌة , مإسسة موكرٌانً للطباعة والنشر , مطبعة وزارة التربٌة , اربٌل الفدرالٌة وامكانٌة تطبٌمها فً العراق د. دمحم عمر مولود , .1

  . 233 ص
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 المطلب الثانً

 الفرع األول

 توزٌع االختصاصات والمسؤولٌات فً النظم الفدرالٌة والوالع الدستوري العرالً

 

مع انتشار العولمة بؤشكالها المختلفة والتراجع التدرٌجً والمستمر لدور الدولة المومٌة وضعف جاذبٌتها       

تبسط هذه الدولة سٌطرتها علٌها، فمد اخذت الروابط اللغوٌة والنفور منها من لبل المكونات االجتماعٌة التً 

والثمافٌة والدٌنٌة المختلفة تضغط باتجاه التعبٌر عن هوٌتها الخاصة ووجودها الخاص ضمن الكٌان العام 

الى  - احٌانا -الٌحمد عمباه، بل لد ٌجر للدولة االم، واضحت اٌة محاولة لكبت هذه الرغبات تجر الى ما

ولتجاوز هذه الحالة بدأت الدول تمٌل الى منح مزٌد من  الجتماعٌة وتفكن الكٌان السٌاسً للدولةالفوضى ا

الالمركزٌة االدارٌة لهذه المكونات واحٌانا الى مزٌد من الحكم الذاتً فً اطار حكومات اللٌمٌة تتشارن 

ح الحكم الفدرالً وسٌلة مهمة السلطة مع حكومة اتحادٌة مركزٌة وهو مانسمٌه بالشكل الفدرالً للحكم، فؤصب

وفعالة للتوفٌك بٌن الرغبات المتزاٌدة للمكونات االجتماعٌة المتنوعة فً التعبٌر عن هوٌتها الخاصة وضمان 

ان الحمٌمة المتمدمة هً التً جعلت  التنسٌك والتعاون بٌن هذه المكونات فً اطار حكومة اتحادٌة مشتركة

شعبٌة عالمٌة وجاذبٌة فً الطرح السٌاسً حتى وصل عدد الدول الفدرالٌة  التوجه نحو الفدرالٌة الٌوم ٌكتسب

  و تجدر االشارة الى ان االختالفات (1)% من سكان المعمورة 40دولة تضم ماٌمارب  24الٌوم ماٌمارب 

مهما كانت الجهود فً تحدٌدها وصٌاغتها تكون متعددة داخل اي اتحاد فدرالً وتختلف من اتحاد الى اخر، 

الوحدات االللٌمٌة  اذ لد تؤخذ شكل االختالف فً عددواء فً الدستور الفدرالً او دساتٌر االلالٌم والوالٌات س

بٌن الوحدات  المكونة لالتحاد ونسبة سكانها ومولعها، وثروتها النسبٌة، واالختالف فً درجة التجانس االثنً

ركزٌة والالمركزٌة وانعدام المركزٌة فً االللٌمٌة وضمن كل وحدة اللٌمٌة، واالختالف فً درجات الم

واالختالف فً  السلطات والمسإولٌات الملماة على عاتك النظم الحكومٌة المختلفة، والموارد المتوفرة لها،

درجة التناسك والالتناسك اثناء توزٌع الصالحٌات او الموارد على الوحدات المكونة، واالختالف فً طابع 

تشارن فً السلطة من حٌث الشكل، مع رئاسٌة او برلمانٌة او متساوٌة كانت  المإسسات الفدرالٌة، سواء

والامة الدول  هلً الثانً وتحدٌد تركٌبته وسلطاتتضمٌن التدابٌر الالزمة الختٌار اعضاء المجلس الفدرا

 (2)ٌخضع لوصفة جاهزة ٌمكن تطبٌمها بمجرد رغبة النخبة او الماعدة . الفدرالٌة ال

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5-4ص ,المصدر السابك  ,واتس  رونالد ل -1

 45ص ,   2005سنة  2العدد , بغداد , اوراق عرالٌة مجلة الطرٌك الى الفدرالٌة / عدي ,امٌر جابر السا -2
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 الفرع الثانً                                         

 وزٌع االختصاصات والمسؤولٌات التنظٌم الدستوري وت             

  لمسإولٌات بٌن الحكومة االتحادٌةامها بتوزٌع السلطات واللنظم الفدرالٌة هً لٌ األساسٌة ماعدةال إن    

ت وتتحكم التً تؤخذها هذه الحكومابصرف النظر عن التسمٌة  -تحت االتحاد المنضوٌةوالحكومات المحلٌة 

 :فً توزٌع وتحدٌد تلن االختصاصات والمسإولٌات الشكلٌة التى انشؤت تلن الفدرالٌات وكما ٌلً 

االتحاد الفدرالً لد نشؤ من تجمٌع عدد من الوحدات التً كان لها وجود سابك على عندما ٌكون  اوال / 

االتحاد ولامت بالتنازل عن جزء من سٌادتها من اجل الامة االتحاد فغالبا ماٌكون التركٌز منصبا على تعٌٌن 

ات المتبمٌة وهً ستبماء السلطمع ا - متالزمة - مجموعة محدودة من السلطات الفدرالٌة الخالصة والمشتركة

محدودة عادة فً ٌد الوحدات المإسسة، ومن االمثلة على ذلن الوالٌات المتحدة، سوٌسرا، استرالٌا، غٌر

 النمسا، والمانٌا.

ثانٌا / عندما ٌكون االتحاد الفدرالً لد نشؤ من تحول دولة مركزٌة الى دولة فدرالٌة بمٌام الحكومة المركزٌة 

ت المحلٌة فغالبا ما كانت سلطات الوحدات االللٌمٌة محددة وظلت السلطة بتفوٌض سلطاتها الى الوحدا

المتبمٌة فً ٌد الحكومة الفدرالٌة  كما هو الحال فً كل من بلجٌكا واسبانٌا وحذت كندا والهند ومالٌزٌا هذا 

، مع  تركةالحذو حٌث تم تحدٌد السلطات الفدرالٌة الخالصة، والسلطات االللٌمٌة الخالصة، والسلطات المش

ماذا نمصد بالسلطات الخالصة او الحصرٌة وماذا والبد ان اشٌر  ( 1)منح السلطات المتبمٌة للحكومة الفدرالٌة 

 ؟.د بالسلطات المشتركة والمتبمٌة نمص

هً تلن السلطات التً ٌكون االضطالع بها من صالحٌة الجهة  (2) ان الممصود بالسلطات الحصرٌة      

ور الفدرالً بحٌث ان اي تدخل من اي جهة عدا الجهة المحددة دستورٌا ٌشكل تجاوزا على التً حددها الدست

النص الدستوري ٌمتضً تحرن المضاء لردعه وتحدٌد السلطات الخالصة فً الدستور مفٌد النه ٌعزز 

 .  استمالل الجهة التً تمارسها

فٌها سلطات المركز والوحدات االدارٌة هً تلن السلطات التً تتداخل  ( 3) اما السلطات المشتركة      

ة والدولٌة وٌإكد الخبراء على اننا مهما ٌللٌمالظروف الداخلٌة واال سبة للفدرالٌة الهمٌتها وتغٌرها بحالمشكل

حاولنا تحري الدلة فً تحدٌد السلطات الحصرٌة فؤن التداخل السٌادي بٌن مستوٌات الحكم المختلفة حاصل 

 لحكومة الفدرالٌة هً ان ا التجربة الكندٌة نجد التجربة الكندٌة والسوٌسرٌة ففًالمحالة وهذا ماعكسته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 126ص  1996 , لطر , جامعة لطر ,الطبعة االولى , مطبعة الجامعة ,مبادئ العلوم السٌاسٌة  ٌوسف دمحم عٌدان , .1

 149 ص , 2001اربٌل سنة االللٌمٌة , الطبعة االولى الفدرالٌة والحكم الذاتً والالمركزٌة االداربة دمحم الهماوندي , .2

 182ص ,  المصدر السابك  دمحم الهماوندي , -3
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ٌمنع االلالٌم من  الشإون الخارجٌة واالمن والسٌاسات االلتصادٌة الشاملة والهجرة لكن ذلن ال المسإولة عن

الحكومة االتحادٌة لٌكون لها رأٌا مإثرا فً هذه المٌادٌن اما حكومات االلالٌم فهً المسإولة عن التعاون مع 

اال ان ذلن الٌمنع الحكومة   بٌة والرعاٌة الصحٌة واالنعاش والتنمٌة االلتصادٌة وتنظٌم الصناعةحمول التر

 لطاتالسأما  عض الصالحٌات لحكومات االلالٌماالتحادٌة من المشاركة فً هكذا حمول عبر التنازل عن ب

شتركة حسب الحال ال هً محصورة بنص دستوري لطرف معٌن وال هً مفهً تلن السلطات التً المتبمٌة 

تتحكم فٌها العرف الدولً وكذلن ظروف تشكٌل الوحدات الفدرالٌة ورغبة سكان بٌن الطرفٌن بل هً سلطات 

نجد ان االتحادات الفدرالٌة الناجمة من تجمٌع وحدات االلالٌم بالتوافك مع سلطات المركز او االللٌم مثال 

كومات الوحدات، كما هو حال كل من الوالٌات المتحدة، لح  كانت مستملة، ٌتم منح السلطات المتبمٌة فٌها

 . (1)مسا، المانٌا استرالٌا، الن

 الفرع الثالث

 التنظٌم الدستوري لالختصاصات والمسؤولٌات فً الدستور العرالً

لبل الحدٌث عن التنظٌم الدستوري لالختصاصات فً العراق، البد من ابداء بعض المالحظات على هذه       

 .ٌة الحدٌثة لٌاسا للفدرالٌات العالمٌة المتمدمة الفدرال

ك على ساب ذاتً باستمالل كانت تتمتع شؤ عن تجمٌع وحدات فدرالٌة ان الفدرالٌة فً العراق لم تناوال /  

 به رارلالمركز وتم االعن ذاتً ردستان الذي كان له شبه استمالل واال اللٌم كالعرالً  نشوء الكٌان الفدرالً

 من االللٌم رٌة مستملة حتى فً زمن النظام العرالً السابك وتمثل ذلن بسحب اداراتها المركزٌة كوحدة ادا

والدستور والنظام مستمل ادارٌا والتصادٌا  كإللٌمحكومً رسمً باستمالل هذه الوحدة االدارٌة  كإلرار

 . فمط العرالً الجدٌد نظمت ذلن دستورٌا ولانونٌا

بتفوٌض سلطاتها الى االلالٌم المحلٌة  باختٌارهاالعرالٌة عن لٌام الحكومة المركزٌة  / لم تنشؤ الفدرالٌة ثانٌاً 

لتمنحها الفرصة فٌما بعد لتكون حكومات محلٌة فً االتحاد الفدرالً بل كانت فدرالٌة لائمة مستملة عن 

  .  وسلطات االللٌم اختارت طوعا النظام الفدرالً مع العراق .حٌنها ةالمائمحكومة العراق 

فً ظروف تحرٌر  نشؤت/ لم تنشؤ الفدرالٌة العرالٌة فً ظروف طبٌعٌة لنشؤة االتحادات الفدرالٌة بل  ثالثاً 

واضطراب داخلً عنٌف ترافك مع انهٌار نظام دكتاتوري شدٌد المركزٌة، ورفض اللٌمً لتمبل التغٌٌر، 

 توري الفدرالً الدس التحولالمولف من عملٌة  وهذا انعكس بشكل سلبً على

 ً  . الحالً حدث لبل تشكل هٌاكلها درالٌة لدالدستوري للفاإلطار /على الرغم من ان  رابعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  9/7/8112اخر زٌارة للمولع  www.iraqmemory.org.خالد علٌوي عرداوي/ بحث منشور على النٌت حول الفدرالٌة ومعولاتها1

http://www.iraqmemory.org/
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 الدائم العرالً الدستورفً توزٌع االختصاصات والمسؤولٌات 
 

  -:لدستور العرالً شؤنه شان اي دستور فدرالً، لد وزع االختصاصات والمسإولٌات بالشكل االتًان ا      

من الدستور العرالً لعام  110اوال / االختصاصات الحصرٌة بالحكومة االتحادٌة: لمد حددت المادة  

  (1) الحصرٌة للحكومة االتحادٌة   )باب اختصاصات السلطات االتحادٌة(، االختصاصات 2005

رسم السٌاسة الخارجٌة والتمثٌل الدبلوماسً والتفاوض بشؤن المعاهدات واالتفالٌات الدولٌة، وسٌاسات  .1

 االلتراض والتولٌع علٌها وابرامها، ورسم السٌاسة االلتصادٌة والتجارٌة الخارجٌة السٌادٌة.

ها، لتؤمٌن حماٌة وضمان امن . وضع سٌاسة االمن الوطنً وتنفٌذها، بما فً ذلن انشاء لوات مسلحة وادارت2

 حدود العراق، والدفاع عنه.

. رسم السٌاسة المالٌة والكمركٌة، واصدارالعملة، وتنظٌم السٌاسة التجارٌة عبر حدود االلالٌم والمحافظات 3

 . وإدارتهن المركزي نفً العراق، ووضع المٌزانٌة العامة للدولة، ورسم السٌاسة النمدٌة، وانشاء الب

 م امور المماٌٌس والمكاٌٌل واالوزان.. تنظ4ٌٌ

 . تنظٌم امور الجنسٌة والتجنس وااللامة وحك اللجوء السٌاسً.5

 . تنظٌم سٌاسة الترددات البثٌة والبرٌد.6

 . وضع مشروع الموازنة العامة واالستثمارٌة.7

مٌاه الٌه وتوزٌعها . تخطٌط السٌاسات المتعلمة بمصادر المٌاه من خارج العراق، وضمان مناسٌب وتدفك ال8

 العادل داخل العراق، وفما للموانٌن واالعراف الدولٌة.

 . االحصاء والتعداد العام للسكان.9

  صاتالالٌم: ولد اشارت الى هذه االختصاالختصاصات المشتركة بٌن الحكومة االتحادٌة وسلطات اال ثانٌا:

 :ـوحددتها ب  من الدستور العرالً 114المادة 

 مارن وجعلت تنظٌم ذلن بمانون سٌصدر الحما.. ادارة الك1

 . تنظٌم مصادر الطالة الكهربائٌة الرئٌسة وتوزٌعها.2

 . رسم السٌاسات البٌئٌة لضمان حماٌة البٌئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها.3

 . رسم سٌاسات التنمٌة والتخطٌط العام.4

 . . رسم السٌاسة الصحٌة العامة5

 .علٌمٌة والتربوٌة العامةٌاسة التس. رسم ال6

  ، وتنظٌمها بما ٌضمن توزٌعا عادال لها، وٌنظم ذلن بمانون. . رسم سٌاسة الموارد المائٌة الداخلٌة7
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لد جعلت ادارة  (113لمادة، نجد ان المادة )واضافة الى هذه االختصاصات المشتركة المبٌنة فً هذه ا

من الثروات الوطنٌة التً هً من اختصاصات المسكوكات والمخطوطات و الموالع االثرٌة والبنى التراثٌة

 السلطات االتحادٌة , وتدار بالتعاون مع األلالٌم والمحافظات , بنظم بمانون .

( من الدستور، اصبحت من صالحٌة االلالٌم الفدرالٌة المكونة 115السلطات المتبمٌة: بموجب المادة ) ثانٌا/ 

ح اي تنازع فً الصالحٌات المشتركة، تكون االولوٌة فٌه لمانون االلالٌم لالتحاد الفدرالً العرالً، كما اصب

 منتظمة بإللٌم .الغٌر والمحافظات  الفدرالٌة

المواضٌع ووضع حدا  بان المشرع العرالً حسنا فعل فً حسم الجدال فً مثل هذه وهنا اود ان اشٌر -أ

 .غٌر المنتجة فً هذا الباب لالجتهادات 

فس االسس الموجودة فً الفمرة )أ( نجد ان جعل االولوٌة فً حال التنازع فً الصالحٌات انطاللا من ن - ب

المعمول به فً الدول الفدرالٌة المشابهة للعراق كما هو الحال فٌما ٌتعلك  مراأللصالح لانون االلالٌم هو 

عات عند التنازع بمعاشات الشٌخوخة فً الدستور الكندي حٌث جعلت االولوٌة فٌه لصالح لوانٌن المماط

  .ه الماعدةً بعض الدساتٌر الفدرالٌة على هذوهنان استثناءات ف

 

 -:ما ٌلً نستطٌع ان نستنتج من ما سبك االشارة الٌه فً هذا المطلب و

احد اشكال الحكم الناجحة التً تسمح للتنوع االجتماعً فً الدول بالتعبٌر عن   ان الفدرالٌة الٌوم هً -1

لمكوناته مع االبماء على رابط الوحدة فً ظل االتحاد الفدرالً، السٌما فً عصر العولمة الهوٌات الذاتٌة 

 وافرازاته الثمافٌة والحضارٌة.

تختلف الدول الفدرالٌة فً دساتٌرها وطرق تشكٌلها وعدد الوحدات المكونة لها بؤختالف الظروف الثمافٌة  -2

 تً ادت الى تؤسٌسها.واالجتماعٌة وااللتصادٌة والدولٌة والسٌاسٌة ال

ان توزٌع االختصاصات فً الدساتٌر الفدرالٌة، غالبا ما ٌكون بتوزٌعها الى ثالث فئات ) حصرٌة  -3

 ومشتركة  ومتبمٌة (  وطبٌعة هذه الفئات ومداها تتحكم فٌه ظروف نشؤة االتحاد وحاجاته.

ومات االتحادٌة وحكومات مهما حرص المشرعون على توزٌع السلطات بشكل دلٌك وواضح بٌن الحك -4

االلالٌم المنظوٌة تحتها، فؤن التشابن والتداخل واالختالف حاصل المحالة بٌنها، وهذا االمر ٌجب ان ٌمبل 

 .كواحدة من الحمائك المالزمة للفدرالٌات 

ما ان الدستور العرالً تضمن توزٌعا للصالحٌات بٌن حكومة االتحاد وحكومات االلالٌم المزمع انشائها، وف

 .الثالثة المذكورة فً الفمرة  للفئات الثالث
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 المطلب الثالث

 تطبٌمات النظام الفدرالً فً العراق
 

جهود األطراف والموى  جهود السلبٌة المعادٌة للفدرالٌة اال ان لرغم مجموعة من المالحظات وا       

صٌاغة الدستور العرالً الدائم لسنة  فًلد نجحت السٌاسٌة المتفمة على تطبٌك النظام الفٌدرالً فً العراق 

( منه 1الفٌدرالً فً العراق، إذ أشارت المادة ) كٌل األلالٌم وتطبٌك النظامبطرٌمة تضمنت الحك فً تش 2005

إلى إن: ) جمهورٌة العراق دولة اتحادٌة واحدة مستملة ذات سٌادة كاملة، نظام الحكم فٌها جمهوري نٌابً 

( من الدستور النظام السٌاسً فً جمهورٌة العراق بؤنه 116ا وصفت المادة )، كم )برلمانً( دٌممراطً(

( من الدستور نفسه على 119ٌتكون من عاصمة وألالٌم ومحافظات ال مركزٌة وإدارات محلٌة، وأكدت المادة )

 (1) لالٌمحك كل محافظة بتكوٌن إللٌم بمفردها أو باالتحاد مع محافظة أخرى، ومن أجل تنظٌم عملٌة تشكٌل األ

الخاص باإلجراءات التنفٌذٌة الخاصة  (2008)لسنة ( 13)أصدر مجلس النواب العرالً المانون رلم كما 

 -: نص فً مادته الثانٌة على ما ٌؤتًوالذي ٌ (2) بتكوٌن األلالٌم

 -:تم تكوٌن أي إللٌم عن طرٌك االستفتاء وٌمدم الطلب بإحدى الطرق التالٌة  ٌ

 .لث األعضاء فً كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور أوال: طلب ممدم من ث

 .ثانٌاً: طلب ممدم من عشر الناخبٌن فً كل محافظة من المحافظات التً تروم تكوٌن اإلللٌم 

      ثالثاً: فً حالة طلب انضمام إحدى المحافظات إلى إللٌم ٌمدم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة  

                                   .موافمة ثلث أعضاء المجلس التشرٌعً لأللالٌم مشفوعاً ب

ورغم إن تطبٌك النظام الفٌدرالً فً العراق لد أصبح ممكنا من الناحٌة الدستورٌة والمانونٌة، لكن من       

أدت  والتً اوف والعمباتالجانب السٌاسً والوالعً تواجه محاوالت تشكٌل األلالٌم فً العراق الكثٌر من المخ

لتشكٌل األلالٌم فً العراق )باستثناء  حاوالتالمتلن فشل اسباب التؤمل فً لكن مجرد إلى فشل أكثر من محاولة 

( ٌكشف لنا الستار عن بعض الصعوبات والمعولات التً تحول  ردستان الذي فرض نفسه كؤمر والعوإللٌم ك

 ت التً تعٌك تطبٌك النظام الفدرالً فً العراق وهً :وال بد أن أشٌر هنا إلى أهم المعولا دون

حداثة مفهوم النظام الفٌدرالً فً الثمافة العرالٌة بحٌث إنها تثٌر مخاوف التمسٌم أكثر منها وسٌلة لتنظٌم . 1

 .ومنع التمسٌم واالتحاد االختٌاري االٌجابً النافع للطرفٌن وحل لكثٌر من المشاكل شكل النظام السٌاسً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 الخاصة بكٌفٌة انشاء االلالٌم . 2008لسنة  13لانون رلم  -1

( , معولات تطبٌك النظام الفدرالً فً العراق , شبكة نبؤ 77(,)ص4ً االستمرار , مجلة جامعة التنمٌة البشرٌة )عددالعوامل المإثرة ف -2

https://annabaa.org/arabic/autorsarticles 7/7/2018زٌارة لها ٌوم  اخر. 

https://annabaa.org/arabic/autorsarticles
https://annabaa.org/arabic/autorsarticles
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 .أللالٌم فً العراق االهتمام الكافً فً مدركات النخبة السٌاسٌة الحاكمة فً العراقلم تلك فكرة تشكٌل ا. 2

 . ألغلبٌةراق تكاد تكون غامضة وغٌر واضحة إن طبٌعة ومعالم النظام الفٌدرالً المناسب للتطبٌك فً الع .3

 .االللٌمٌة والدولٌة العظمى من العرالٌٌن، وذلن بسبب حساسٌة الوضع السٌاسً وتعمٌدات العملٌة السٌاسٌة 

غٌاب العوامل الالزمة لنجاح النظام الفٌدرالً فً العراق، فغٌاب االستمرار األمنً والسٌاسً، ووجود  .4

 .للنخبة واضحة سٌاسٌة نزاعات ومشاكل حدودٌة وإدارٌة فٌما بٌن المحافظات العرالٌة، وعدم وجود رإٌة 

العراق جعلت من العراق ساحة لتصفٌة الحسابات مابٌن الدول إن الظروف اإلللٌمٌة والدولٌة التً تحٌط ب .5

 .اختالف المصالح واإلٌدٌولوجٌات المتنازعة والمتصارعة فٌما بٌنها بسبب

واالعتماد وعجزها وخاصة فً الوسط الدٌنً والمذهبً ضعف الحكومة المركزٌة وعدم فعالٌة مإسساتها  .6

  .على مصادر غٌر رسمٌة فً اتخاذ المرار

على تشكٌل األلالٌم انطاللا من وجهة المرجعٌة الدٌنٌة تحفظ ا على مستمبل وحدة العراق هها واهماخطر .8

 .على اساس دٌنً مذهبًغٌر مركبة وغٌر فدرالٌة نظرها الخاصة التً تفضل بماء العراق دولة بسٌطة 

 

رالً نظاما سٌاسٌا حدٌثا فٌدٌبمى النظام المعولات والصعاب التً اشرنا الٌها وانا ارى رغم كل ال      

المناسبة لتطبٌك هذا وٌشتمل على محاسن عدٌدة ٌمكن استثمارها بشكل صحٌح عندما تتهٌؤ األجواء ومتطورا 

  .اخرى متطورة حالٌا كما حدث من لبل فً دول عدٌدة  تلن العوائكتجاوز  ممكنالنظام، و

 

 المبحث الثانً

 افمٌة الدستور والفدرالٌة والدٌممراطٌة االتو

   لبل الخوض فً تطبٌمات هذه النوعٌة من الدٌممراطٌة ال بد لنا ان نعطٌكم توضٌحا لمعناها حٌث كثرالحدٌث 

والجدل حول الدٌممراطٌة التوافمٌة فً الساحة السٌاسٌة العرالٌة، وانمسم المولف اتجاهها ما بٌن مإٌد وآخر 

تطبٌمها ثانٌاً، وضمانات نجاحها ثالثاً، وعاللتها بالفدرالٌة  تحدٌد مفهومها أوالً، وآلٌات هنامعارض، لذا ٌتطلب 

 ٌتحدث عالم السٌاسة األمرٌكً أرنت لٌب هارت فً كتابه  )1( »الدٌممراطٌة التوافمٌة فً مجتمع .رابعاً 

متعدد« عن إمكانٌة الوصول إلى دٌممراطٌة ناجحة فً مجتمعات تعددٌة، تعانً من انمسامات حادة، ثمافٌا 

 ]واجتماعٌا ، بعٌدا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 4-ص,  2006-الطبعة االولى كند, –هد الدراسات االستراتٌجٌة , ترجمة حسن زٌنة , معالدٌممراطٌة التوافمٌة فً مجتمع متعدد ,ارنت لٌبهارت  العالم -1
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، بنموذجها البرٌطانً الذي ٌموم على مبدأ «الدٌممراطٌة التنافسٌة»، أو «الدٌممراطٌة المعٌارٌة»عن نموذج 

نموذج المعارضة ـ ضد ـ الحكومة. حٌث ترتكز هذه الدٌممراطٌة البدٌلة فً حكم األغلبٌة، والذي ٌسمٌه 

، من خالل إجراءات  Consensus Democracy)الحكم باإلجماع(محاولتها إدارة التنوع على ما ٌسمٌه 

، كما هو الحال فً نماذج دٌممراطٌة ناجحة لدمتها كل من ( Sharingـ  Powerتماسم السلطة)ممننة تضمن 

 .ا وبلجٌكا وسوٌسرا والنمساهولند

 المطلب االول

 (1)  فهوم الدٌممراطٌة التوافمٌةم

 " حكم الشعب من أجل الشعب " بمعنى إنها كً للدٌممراطٌة فً الفكر السٌاسًإذا تجاوزنا المفهوم الكالسٌ      

 -كذلن ـ اوزنا وتجوالذي ٌنظر إلٌه البعض على إنه فكرة طوباوٌة غٌر صالحة للوالع وال ٌمكن تطبٌمها 

وركزنا االهتمام على  -دٌممراطٌة شعبٌة، دٌممراطٌة مركزٌة وما أشبه –المصطلحات المإدلجة للدٌممراطٌة 

عن  النزٌهلشعبً فً إطار التنافس الحر الدٌممراطٌة كآلٌة للحكم مرتبطة باالنتخابات ورأي األكثرٌة والرضا ا

مٌته بالدٌممراطٌة التنافسٌة أو دٌممراطٌة األغلبٌة التً ، وهو ما ٌصطلح على تس طرٌك صنادٌك االلتراع

 لمإسساتٌة المنتظمة لتبدٌل موظفًنظام سٌاسً ٌوفر الفرص ا ون مارتن لٌبست( بالمول: إنها "عرفها)سٌم

المرارات الرئٌسة، وذلن باالختٌار  على جزء ممكن من السكان فً التؤثٌر، وآلٌة اجتماعٌة تسمح ألكبر  الحكم

 ً.ن المرشحٌن الحتالل المنصب السٌاسمن بٌ

 :إن هذا التعرٌف وغٌره لدٌممراطٌة األغلبٌة ٌخلص إلى تحدٌد خصائصها العامة بما ٌلً      

 .إنها آلٌة سلمٌة لتداول السلطة .1

2.  ً  .إنها آلٌة للحكم فً مجتمع متجانس ثمافٌا

 .السٌاسة العامة واإلدارة الحكومٌة وإلرار تسمح للجمٌع بالحكم من خالل المشاركة فً التشرٌع، .3

ب، اختٌار الحكام ٌتم استناداً إلى األغلبٌة االنتخابٌة التً ٌحصلون علٌها فً انتخابات عامة تشمل كل الشع .4

 .االغلبٌة الساحمة او بفٌكون الحكام ممثلٌن لكل الشع

 .وفماً لمصلحتهخضوع السلطة للمرالبة والمحاسبة من لبل الشعب، لذا علٌها أن تعمل  .5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بغداد,  -للكتاب العرالً , الطبعة االولى , مطبعة مإسسة مصر مرتضى التحوالت الدٌممراطٌة فً العراق الوالع والمستمبل , عظٌم جبر الحافظ عبد ال -1

 17- 3ص
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 .عملٌة صنع المرار من خاللها تتم استناداً إلى لاعدة األغلبٌة .6

 ( 1 ) .ولٌس على أساس عرلً أو دٌنًاسً، مفهوم األللٌة واألغلبٌة ٌجري احتسابه على أساس سٌ .7

وباالنتمال إلى الحدٌث عن الدٌممراطٌة التوافمٌة تجد أن المرتكز األساس لها هو مبدأ التوافك، والتوافك       

الوضع السٌاسً وااللتماء بالمعارضٌن فً منتصف  مع والع)آبرٌل كارتر( ٌعنً ".. التكٌف كما ٌعرفه 

بمٌم الحكمة  -أٌضاً –م بالتضحٌة ببعض المطالب واالٌثارات الشخصٌة وٌرتبط الطرٌك، وتعزٌز الخٌر العا

جهة  وممتضٌات التوافك من بٌن ممتضٌات الدٌممراطٌة من جهة تجمع لٌبرالٌة فالدٌممراطٌة التوافمٌةوالتسامح ال

، تلن المكونات انه ٌعنً التوافك بٌن ممثلً المكونات االجتماعٌة المختلفة ؟ أخرى، ولكن التوافك بٌن من

المتصارعة والتً تبحث عن دور سٌاسً لها وتحرص على تؤكٌد هوٌتها المستملة، فالمجتمع الذي ٌطبك 

ً غٌر متجانس ثمافٌاً، ومتصارع اجتماعٌاً، وتشتد عدم الثمة بٌن مكوناته،  الدٌممراطٌة التوافمٌة ٌكون مجتمعا

 .( 2)  من ثالثة حلول لمشاكله السٌاسٌة ومثل هذا المجتمع ٌواجه حسب )آرنت لٌبهارت( واحداً 

 .لبناء نظام دٌممراطً مستمر التعددٌة باعتبارها لبنات اعتماد الحل التوافمً الذي ٌمبل باالنمسامات األول/

االستٌعاب لكافة مكوناته، لخلك مجتمع جتمع أو تملٌصه بصورة جوهرٌة عبرالثانً / إزالة الطابع التعددي للم

 .وإمكانٌة نجاح هذا الحل ضئٌلة على المدى المصٌر متجانس ثمافٌاً،

 االغلبٌةالثالث /  تملٌص التعدد عبر تمسٌم الدولة إلى دولتٌن متجانستٌن أو أكثر، وهو الحل الذي ٌرفضه 

 فإنه ال ٌبمى  -السٌما فً العراقصٌر، والثالث ال ٌمكن المبول به ونظراً إلى أن الحل الثانً متعذر فً األمد الم

 الحل األول المستند إلى الدٌممراطٌة التوافمٌة، لذا تعرف الدٌممراطٌة التوافمٌة بؤنها "إستراتٌجٌة فً إدارة إال

النزاعات من خالل التعاون والوفاق بٌن مختلف النخب بدالً من التنافس واتخاذ المرارات باألكثرٌة." ولد ولدت 

األغلبٌة المعهودة، أي منع األغلبٌة من التسلط على األللٌة هذه الدٌممراطٌة  من الحاجة إلى توسٌع دٌممراطٌة 

بان  ا.علٌه ٌمكن الوصول إلى المولومنع األللٌة من تخرٌب الدٌممراطٌة ذاتها بحجة وجود أغلبٌة تستبد برأٌه

الدٌممراطٌة التوافمٌة هً آلٌة سلمٌة لتداول السلطة فً مجتمع متعدد ٌواجه خطر االنمسام، بسبب تطرف 

ناته االجتماعٌة، وعدم ثمتها بعضها بالبعض اآلخر، لذا ٌلجا لادة هذه المكونات إلى التوافك كسبٌل آمن مكو

   .لتماسم السلطة واتخاذ المرارات على أساس الحلول الوسط ووفماً لمنطك الصفمة السٌاسٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2, ص  2006, سنة  14جورج طرابٌشً , التمالٌد الدٌممراطٌة فً الوطن العربً , مجلة حوار الشهر , بٌروت , عدد  -1

  2010تشرٌن االول ,  30, مجلة زانكو سلٌمانً ) السلٌمانٌة ( العدد راطٌة التوافمٌة دراسة فً السلون االنسان العرالً الدٌمم ,د. رشٌد عمارة   -2

     149  - 83ص 



- 17 - 

 

 (1 (خصائص الدٌممراطٌة التوافمٌة

 .آلٌة سلمٌة لتداول السلطة انها -1

 . مثالً  وغٌر متجانس كالعراق تطبك هذه اآللٌة فً مجتمع متنوع ومتصارع -2

 .تشجع المشاركة السٌاسٌة على مستوى المكونات، ومستوى الشعب بشكل عام -3

 . تستند فً اختٌار الحكام إلى لاعدة التمثٌل العرلً أو الدٌنً أو الطائفً -4

 .خضوع السلطة للمرالبة والمحاسبة من لبل الناخبٌن على مستوى المكونات بشكل أساس -5

 .نخب والمبول بالحلول الوسطالإلى أسلوب الصفمة السٌاسٌة بٌن لادة اتخاذ المرارات ٌرتكز  -6

 . (2) الوطنً ٌكفً لصٌانة وحدة البالد ان ٌشعر الكتل والكٌانات بمدر كافً من الشعور

ٌضمنوا و  باالستعداد لالنخراط فً الجهود التعاونٌة فٌما بٌنهم بروح االعتدال والحلول الوسط التحلًو -7

عن  م ودعمهم لهم من خالل اتصافهم بمدر من التسامح ٌفوق تسامح أتباعهم من جهة، فضالأتباعه  ءوال

الدٌممراطٌة التوافمٌة لكً تضمن نجاحها فً اي بلد  ان على حمل األتباع على مجاراتهم من جهة أخرى لدرتهم

  -: ( 3 ) التالٌة األركانتستند على  أن لها

 . الواحد المتعدد االطٌاف ٌن فً البلدٌلسٌاسائتالف واسع حمٌمً بٌن الزعماء ا -1

 . متفك علٌه عند التعارض فٌتو متبادل بٌن اطراف االتالف -2

 . فً المإسسات الدولٌة والحكومٌة النسبٌة كمعٌار للتمثٌلعتماد ا -3

 .لكل لطاع مإتلف درجة عالٌة من االستمالل  إلرار - 4     

_____________________________________________________________________________ 

 .  82, المصدر السابك ص رونالد ل واتس .   1         

 .   87المصدر السابك ص  ,ارنت لٌبهارد . 2         

 . 47ص, المصدر السابك  ,ارنت لٌبهارد . 3          
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 -خصائص النظام الحكم الفدرالً :

عن غٌرها من األنظمة تتصف أنظمة الحكم الفدرالٌة بجملة من الخصائص التً تمٌزها       

 (1)ومنها السٌاسٌة 

وجود مستوٌان من الحكم كل منهما ٌمارس سلطات مباشرة على مواطنٌه: المستوى األول تمثله الحكومة  .1

ومات المحلٌة )مماطعة، كانتون، إللٌم، الفدرالٌة )االتحادٌة( وهو المستوى األعلى، والمستوى اآلخر تمثله الحك

 (2) .والٌة، الندر.. الخ( وهو المستوى األدنى

توزٌع السلطات والمسإولٌات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة بٌن هذٌن المستوٌٌن وحسب ما نص علٌه الدستور،  . 2

ستوًٌ الحكم وهذا األمر ٌختلف من نظام فدرالً إلى آخر، حٌث هنان سلطات ومسإولٌات لكل مستوى من م

 وهنان سلطات ومسإولٌات مشتركة بٌنهما

   .وجود هٌئات لضائٌة تمارس دورها فً فض المنازعات البٌنٌة، والعمودٌة لمستوًٌ الحكم .3

 .وجود مإسسات وإجراءات معٌنة لتسهٌل وتنسٌك التعاون بٌن مستوًٌ الحكم . 4

ل السٌاسٌة، وال ٌمكن تعدٌله بإجراء منفرد من وجود دستور مكتوب تم إلراره بتوافك الحكومات والكت . 5

الحكومة االتحادٌة، بل ٌجب علٌها أن تؤخذ بنظر االعتبار رأي الحكومات المحلٌة، والدستور بدوره هو الذي 

 .ٌنظم كافة الخصائص الواردة فً الفمرات أعاله

اً إلدارة السلطة فً مجتمع ٌعانً من إن هذه األهمٌة والخصائص التً تتمٌز بها الفدرالٌة، تجعل منها تنظٌم    

 ال ولٌست سبباً فً خلك هذه المشاكل فهً تؤتً بعدها لعالجها  (3)،وتطوره  مشاكل حمٌمٌة تهدد استمرار وجوده

 بانه ، وهذه المالحظة ٌجب إدراكها لبل توجٌه أي انتماد أو اتخاذ أي مولف من الفدرالٌة وهنا اضٌف الفتعالها

ً الحل الحزاب المتنفذة حالٌا فً العراق ادران الحمٌمة الثابتة ان الفدرالٌة ها اولً كل سٌاسً عرا على

وهً فً نفس الولت  ولٌست المشكلةالدستوري والمانونً المنظم لمشاكل العراق المدٌمة والحالٌة والمستمبلٌة 

     . (4).م العمل لترسٌخهاواجبهم الوطنً ٌحتم علٌهواداة للوحدة وعدم التفكن ولٌست اداة تشرذم او تمسٌم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  24, ص  2006, رسالة ماجستٌر , كلٌة المانون والسٌاسة جامعة صالح الدٌن  الدولة الفدرالٌةتحدٌد الصالحٌات فً , توزٌع او  سوالف دمحم امٌن - 1

 .  54ص ,  2006, بٌروت , دار النهضة , مطبعة االنظمة السٌاسٌة المعاصرة  , د. ٌحٌى الجمل. 2

  . 2018-7-7رة اخر زٌا   www. iraqmemory.org  وٌب ساٌد  علٌوي عرداوي نفس المصدر السابك د.خالد.3

 . 203, ص  1969, مطبعة دار النشر بٌروت , الطبعة االولى , المانون الدستوري  ,د . اسماعٌل مرزة  . 4
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 ضمانات نجاح تطبٌك الفدرالٌة

ال ٌدل اختٌار الفدرالٌة كنظام للحكم فً دولة ما على أن هذه الفدرالٌة تمتلن ممومات النجاح واالستمرار،      

ن إلى جملة من الضمانات المهمة التً تختلف من نظام فدرالً إلى آخر، فمد حدد )الري داٌموند( بل ٌحتاج ذل

 :ٌلً لدٌمومة الفدرالٌة وكماهذه الضمانات مدٌر التنمٌة والدٌممراطٌة فً جامعة كالٌفورنٌا 

 : (1).وجود دستور مكتوب ٌتضمن اآلت1ً

الل تضمٌن هذه الحموق فً الدستور بوصفها جزءاً من أ. حماٌة حموق األفراد والحكومات المحلٌة من خ 

الصفمة الفدرالٌة، وأن ٌمتلن المركز الموة للتدخل فً الوحدات الفردٌة )حكومات األلالٌم( لحماٌة الحموق 

ً بإلغاء  الدستورٌة وكل ما ٌتعلك بها من إجراءات، وذلن بمنح المحاكم الفدرالٌة والسلطات المضائٌة تفوٌضا

ً بترجمة وتفسٌر  ةلمحكما الدستورأن ٌمنح وٌتوجب  غٌر الدستورٌةلتصرفات واانٌن المو الفدرالٌة تفوٌضا

ً  األحكام الخاصة بها ودعمها وحل وحماٌة الحموق الدستورٌة لألفراد  الخالفات بٌن الحكومات لضائٌا

 .( 2)  والجماعات

 وأن ٌكون لها الحك فً تغٌٌر  فدرالًبتعدٌل الدستور ال ب. حك الوحدات المكونة لالتحاد فً االشتران 

 .( الدستور الخاص بها من جانب واحد )وبما ال ٌتعارض مع الدستور الفدرالً

 .ج. وجود تمثٌل متساوي ولوي للوحدات الصغرى فً المإسسة الفدرالٌة والحكومة الالمركزٌة 

 .د. منح الحكومات المحلٌة بعض االستماللٌة فً إدارة شإونها االلتصادٌة 

داٌموند( فً التؤكٌد على هذه الكاتب االمرٌكً )ع مدنً نابضة بالحٌاة، ولد أحسن وجود مإسسات مجتم .2

من لوة ضاغطة باتجاهٌن: األول باتجاه الحكومة االتحادٌة لمنعها من االنحراف عن  االمإسسات لما تشكله

اه الحكومات المحلٌة لمنعها من المسار السٌاسً الصحٌح وحثها على مزٌد من الالمركزٌة، واآلخر باتج

 استغالل سلطاتها بشكل ٌتنافى مع الدستور االتحادي ومع حموق وحرٌات مواطنٌها، فضالً عن الدور الفاعل 

 .(3) لهذه المإسسات فً رفع مستوى الوعً العام لألفراد والجماعات

 فًات أخرى تتمثل.من جانبه أكد )جورج اندرسون( على أهمٌة هذه الضمانات وأضاف إلٌها ضمان

ة معالجة حاالت التجاوز على المانون ٌٌجاد االلٌة الدستورٌة مع ضمانات دولٌة لكٌفاأ. احترام سٌادة المانون و 

 .(4)محاكم الدولٌة المختصة العن طرٌك محكمة فدرالٌة نزٌهة تحت رلابة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 12 – 6, المصدر السابك , ص جورج اندرسون .  1

 . 53ص  2006تموز   5, ست والٌات فدرالٌة على اساس جغرافً  ,مجلة دراسات عرالٌة ,العدد بالر ٌاسٌن   .2

 . 55بالر ٌاسٌن , المصدر السابك,  ص  .3

 . 67بالر ٌاسٌن , المصدر السابك,  ص  .4
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 .واعتبار التجاوز علٌها جرٌمة الوطنٌة العامة ب. احترام خصوصٌات االللٌات باالضافة على حمولها  

 .ج. احترام عنصر الهوٌة المشتركة وهً ما تسمى بالمواطنة  

 .نة لالتحاد لمنع االستمواء فً عاللاتها بعضها بالبعض اآلخروجود توازن بٌن الوحدات المكو د . 

 هنان ما ٌمكن ان نضٌفها الى تلن الضمانات وهً بدورنا نرى و

1 -  ً  وهً للٌلة جداً فً العراق . وجود نخبة سٌاسٌة مإمنة بالفدرالٌة وتعمل على ترسٌخها دستورٌا وشعبٌا

وتشكٌل المجلس االتحادي باسرع ولت ممكن تطبٌما للدستور الً،من وحدة فدرالٌة لالتحاد الفدروجود اكثر - 2

 . وأن ال ٌكون ممتصراً على وحدتٌن فمط وحماٌة لحموق الوحدات الفدرالٌة وخصوصٌاتها 

محتوما  اً إن الضمانات أعاله تشكل أساس نجاح تطبٌك الفدرالٌة، وبدونها ٌغدو فشل النظام الفدرالً أمر     

 . ٌةعوامل الداخلٌة واالللٌمة والدولالال ابرة تخدٌر او تجمٌد لمسببات وجودها ٌتحكم بها وال ٌمكن ان ٌكون ا

 

 الثانًالمطلب 

 هل الفدرالٌة تحل مشاكل العراق العرلٌة والطائفٌة

، والذي ألرَّ ألول مرة فً 1970المإلت المعدل لعام  الغى بول برٌمر دستورالعراق 2003فً عام       

رة الدولة لانون إدا 2004برٌمر فً عام  لدولة العرالٌة، أعلنمبدأ الحكم الذاتً كؤساس لشكل اتارٌخ العراق 

شخصٌة عرالٌة، تم  25عٌنت ما ُعِرف بمجلس الحكم االنتمالً، المكون من المإلت كبدٌل للدستور، ثم 

لهذا المجلس لكً  اختٌارهم حسب محاصصات عرلٌة ومذهبٌة طائفٌة, ثم أحٌل لانون إدارة الدولة المإلت

ككتلة  ردٌة الثالثة فً كوردستانوت الكٌعلنه كدستور مإلت للبالد. وبموجب هذا المانون، أُعلنت المحافظا

سٌاسٌة وإدارٌة واحدة ال ٌجوز المساس بها، )طبًعا هً باألساس كانت كذلن بموجب لانون الحكم الذاتً الذي 

 .(1) بدأ الفٌدرالٌة كؤساس لشكل الدولة العرالٌة الجدٌدة(. ثم ألر المانون نفسه م1974)أُعلن فً عام 

 2015سنة  7وهنا ال بد لً ان اشٌر الى الممال المنشور فً مجلة نٌوزوٌن االسبوعٌة االمرٌكٌة العدد      

مٌشٌل روبن المسإول السابك فً وزارة الدفاع  بعنوان هل الفدرالٌة تحل مشاكل العراق للكاتب االمرٌكً

حٌث  ٌة )بنتاغون( وعضو المعهد االمرٌكً لألبحاث ومختص بشإون الشرق االوسط وتركٌا واٌراناالمرٌك

 بٌن الكامن العراق من مركز واحد نظرا للعداء الشدٌد هذا الكاتب ان الحل هو الفدرالٌة واستحالة حكم أكد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2004سنة ( لانون االدارة الدولة المإلت) .1



- 21 - 

 

ن وختص بشإ( واكد الكاتب انه ال بد من حكومة مركزٌة لوٌة تكورد -سنة   -شٌعة االطٌاف العرالٌة )

توفٌر المٌزانٌة لكل الفدرالٌات حسب النسب السكانٌة وان الخطر  –استخراج النفط  –الجٌش  –الخارجٌة 

الحمٌمً لمستمبل العراق هو طموح واصرار الشٌعة بحكم كونهم االكثرٌة على حكم العراق من المركز ) 

والسعودٌة  غٌران وباألخصالجوار  وهذا ٌجعل العراق فرٌسة سهلة لدول ورفض الكورد والسنة بغداد (

 .(1)والحرب االهلٌة ال محال منها سواء اكانت مباشرة ام غٌر مباشرة 

 

 الثالثالمطلب                                                                 

 فوائد النظام الفدرالً كما ورد فً الدستور                     

فإن الدستور الدائم الذي صٌغ فً  ٌرات الدستورٌة المانونٌة فً العراق بعد زوال الكابوسولتكملة التغ      

من موازنة الدولة المركزٌة، كما تُركت مسؤلة استثمار حصة دستان ورإلللٌم ك ضون ثالثة أشهر ألرغ

تكون له، حسب نص الثروات المعدنٌة )النفط( فً اإلللٌم مبهمة وتخضع للموانٌن والتشرٌعات الصادرة عنه، و

الدستور، األولوٌة فً حال التنازع مع السلطة االتحادٌة )المركزٌة(. كما أن السلطة المركزٌة ملزمة بدفع 

ة( من الخزٌنة المركزٌة، إضافة إلى منح اإلللٌم الحك فً امتالن ممثلٌات له فً كَ شمرٌتكالٌف لوات اإلللٌم )الب

 .(2)الخارج وضمن السفارات العرالٌة

على موافمة أو إجماع اللجنة التً أعدت الدستور، والتً  تحصلهم فً هذا األمر أن هذه الصٌغة  الم     

مع بعض اإلضافات البسٌطة. المإلت الدولة دارة منالشة وإلرار ما تضمنه لانون اكانت مهمتها باألساس 

ء المحافظات األخرى، باستثناء بغداد ردستان العراق، مع إعطاوأُعلن الدستور وأُلّر مبدأ الفٌدرالٌة لكوهكذا 

ل فٌدرالٌة خاصة بها سواء لوحدها أو واللت باالتفاق فٌما بٌن مجموعة منها  وكركون، الحك فً أن تشّكِ

العملٌة الدستورٌة فً العراق لبوال وترحٌبا حارا من جمٌع االوساط السٌاسٌة والشعبٌة فً العراق والمتعطش 

ً لنظام سٌاسً دٌممراطً لما توفره من مستوى  درالٌةسالم اصال ونظرا لكون الفلل  تشكل إطارا مناسبا

إللٌمً للحكم ٌؤتً بعد المستوى االتحادي إنها تعالج الصراعات الناشئة الموصوفة بالتنوع والتعددٌة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وعضو المعهد االمرٌكً لألبحاث ومختص بشإون بنتاغونالكاتب االمرٌكً مٌشٌل روبن المسإول السابك فً وزارة الدفاع االمرٌكٌة ).1

 2012 – 12 –25ورلٌة االخٌرة صدرت فً مجلة نٌوزوٌن األسبوعٌة االمرٌكٌة النسخة ال ان ,الشرق االوسط وتركٌا واٌر

 2018- 7 – 7اخر زٌارة لها   .www.ahewar.org/debat/showحسٌن هادي علٌوي ,الفدرالٌة ومستمبل العراق , بحث منشور فً النٌت  -8

http://www.ahewar.org/debat/show
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أثنٌة، دٌنٌة، طائفٌة إذ ٌتٌح لكل جماعة تتمسن بدٌانتها، ولغتها، وأفكارها، وخصوصٌاتها الذاتٌة  –تماعٌة االج

مختلف لطاعات المجتمع جنبا إلى جنب، ولكن بانفصال داخل الوحدة  بهذه الصورة تعٌش فٌه ، ومجتمع

من شؤنه أن ٌرفع هذه الصراعات بٌنها السٌاسٌة الواحدة، وإنكار وجود هذه الصراعات بٌن المكونات المختلفة 

كانت شدٌدة الصالبة فمن المستبعد أن  األولٌة لها الءاتالوألن  والتفتت بالتشظًإلى درجة تهدد وحدة المجتمع 

ال بل إن من شؤن محاولة كهذه أن تإدي إلى نتائج عكسٌة  ستئصالها )بحجة الوحدة الوطنٌة(تنجح أٌة محاولة ال

الفدرالٌة نفسها  هكذا مصٌر مجهول تطرح لمطاعات بدال من التماسن الوطنً ولتجاوزٌن االعنف ببما نشط ور

 تعزٌز المنافسة واالبتكار على المستوى المحلًو العاللة وٌعٌد الثمة بٌن المكوناتكخٌار ناجح ٌجسد 
(1). 

أن تمارسها.تعزٌز  جٌع النشاط اإلنتاجً من خالل منع أعمال النهب والسلب التً ٌمكن للحكومة المركزٌة

 ً ، ألن الدٌممراطٌة التنافسٌة  بشكل أفضلتمثٌل األللٌات والموى المتطرفة ت األمن الوطنً وتواجه ضغوطا

الجماعات بشكل دائم فال ٌكون لها دور فً نتخابٌة لد تغلك الطرٌك أمام هذه المستندة إلى حكم األكثرٌة اال

حماٌة الوحدة الوطنٌة ومنع و رها فً ظل الحكم الفدرالً.الحكومة المركزٌة، فً حٌن تعزز وجودها ودو

التمسٌم، فالفدرالٌة لادرة على تحمٌك مصالحة بٌن المومٌة والدٌممراطٌة فً الدول متعددة المومٌات من خالل 

مافٌة كتؤمٌن حمولها اللغوٌة والث ة الذاتٌة إلدارة شإونها المحلٌة "منح المناطك التً تتركز فٌها األللٌات السلط

مافة عد نشر الثوب غلبٌة "ت المومٌة التً تشكل األوممارسة شعائرها الدٌنٌة، وحماٌتها من انتمادات أو تدخال

 . (2)" ماجد جواد األمٌر كما أكد " الفٌدرالٌة

 الفر ع األول

 العاللة بٌن الفٌدرالٌة والدٌممراطٌة

 

الدٌممراطٌة ٌشترط ان ٌكون مإمنا بالفٌدرالٌة. وهنا هً عاللة متٌنة فعلى المستوى الفكري فان المإمن ب      

البد لإلشارة بان الدٌمولراطٌة منهج وسلون وسٌالات وتفهم وتمبل لألخر ولٌس صندوق االنتخاب فحسب وهذا 

ً العراق بعد الرهانات السٌاسٌة ف تلكن تبدل المفهوم مرتبط تماما بمبدأ الحكم الالمركزي ولٌس تنظٌرا ترفٌا

 بعد فترة وجٌزة من إلراره، بدأت التنالضات واالختالفات تظهر بٌن السلطة لفدرالٌة كشكل لنظام حكمهالرار ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2018- 7 – 7اخر زٌارة لها   .www.ahewar.org/debat/showبحث منشور فً النٌت , الفدرالٌة ومستمبل العراق حسٌن هادي علٌوي , -1 

 . 2018=1-7-8منشور فً النٌت اخر زٌارة ٌوم  www.sotaliraq.com/2017/09/23 الدائم-لًالعرا-الدستور-معضالتنوري لطٌف  - 2
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والعنصرٌة بتشجٌع  ٌة ٌنوفالش اآلراءولٌل الكثٌر من  لمشاك وحدثت ,ردستان العراقوكزٌة وسلطة إللٌم كالمر

 رغم ماالشعب العرالً ومحاولة التملٌل من ممٌزات الفدرالٌة ومحاسنها لكن  لهاءإلومإازرة من دول الجوار 

 : وهً بها ةبلعلى المطائٌسة تطمح بمٌة المحافظات ان تصرردوافع هنان ثالثة  عن الفدرالٌةلٌل 

 فٌة، معلبًا ما تؤخذ أشكاالً طائالسٌاسة غٌر المتوازنة التً تنتهجها السلطة المركزٌة والتً غا / األول

حمولًا انتخابٌة مشروعة،  اتهمٌش الكتل األخرى التً فازت فً االنتخابات وحرمانها مما تتصوره

 .ٌضاف إلى ذلن ضعف السلطة المركزٌة وعجزها عن إجراء أي تحسٌن ٌُذَكر لحٌاة األفراد الٌومٌة

ستعود علٌهم وعلى اإلللٌم المصلحة الذاتٌة للشخصٌات التً تطالب بها والمصلحة المادٌة التً  الثانً / 

لم كل سنة أكثر تسردستان ٌوالمزمع إنشاإه، مثلما احتج أحد المطالبٌن بالفٌدرالٌة لمحافظته بؤن إللٌم ك

من عشرة ملٌارات دوالر من الخزٌنة المركزٌة، فً حٌن أن محافظته ال تتسلم سوى مائتً ملٌون دوالر 

 .سنوًٌّا لتغطٌة احتٌاجاتها

ًٌّا. أما نسبة نفوذ  الثالث / بعض دول الجوار التً تدفع باتجاه تشكٌل ألالٌم تسكنها أغلبٌة تتماثل معهم طائف

من ٌطالب بهذه الصٌغة من أجل مصلحة سكان المحافظات فهً للٌلة إن لم تكن معدومة، بدلٌل أن من 

مجالس و أعضاء ٌطالب بها هم السٌاسٌون الذٌن ٌشعرون بؤن السلطة المركزٌة ال تعٌرهم أي اهتمام أ

ل أٌة حركة جماهٌرٌة حمٌمٌة تُذَكر تطالب  المحافظات الذٌن ٌرغبون فً زٌادة صالحٌاتهم، ولم تُسجَّ

أعضاء بذلن. وربما من المفٌد التذكٌر بؤن المطالبة بإنشاء إللٌم فً محافظة البصرة والتً دعا لها بعض 

وكذلن المطالبة بتشكٌل إللٌم ذي صبغة  مجلس المحافظة لم تحصل على التصوٌت الشعبً المإٌد لها،

طائفٌة فً الجنوب والتً لادها أحد الرموز الدٌنٌة الطائفٌة المتنفذة لم تحصل هً األخرى على الدعم 

 الشعبً المطلوب. 

 

 

 

    الفرع الثانً                                         

  (1) ام دولة فدرالٌة اتحادٌةاق دولة بسٌطة العر بماءتنالضات دستورٌة فً       

الدستور إن الهدف األساسً ألي دستور هو توحٌد البالد التً كُتِب من أجلها على الرغم من أن            

نصَّ فً مادته األولى على أن "جمهورٌة العراق دولة اتحادٌة واحدة مستملة ذات سٌادة كاملة، نظام  ًالعرال

 ( 119انً( دٌممراطً، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق". إال أن المادة )الحكم فٌها جمهوري نٌابً )برلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 newsabah.com/newspaper/155445المولع االلكترونً  العرالً الجدٌد كثٌرة عٌسى الزهٌري أن التنالضات بٌن مواد الدستور عبد د.رٌاض -1
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على طلب ٌُمدَّم بإحدى  ؤر تكوٌن إللٌم بن"ٌحك لكل محافظة أو أكث ى ما ٌلًلتنسف المادة األولى ونص ع

 :نطرٌمتٌ

 ./ طلب من ثلث األعضاء فً كل مجلس من مجالس المحافظات التً تروم تكوٌن اإلللٌم أوال

 ".ثانٌا / طلب من عُْشر الناخبٌن فً كل محافظة من المحافظات التً تروم تكوٌن اإلللٌم

طلب وبما أن البرلمان هو السلطة التشرٌعٌة األعلى، فلمد اشترط فً الحصول على الفٌدرالٌة عرض      

الدستور الضعف فً  نمطة علٌه. وهذه هًالمحافظة الراغبة فً تشكٌل إللٌم على البرلمان إلجراء االستفتاء 

 لباتطوا تحوٌل الرفض مكن المعارضٌن من التحجج بها للولوف بوجه هذه المطالبات وباالستناد علٌها ًالت

 .بإنشاء اإلللٌم إلى البرلمان

بؤنه نتٌجة التضارب فً المواد الدستورٌة، وصراحة المادة التً تجٌز إنشاء  ومع ذلن فإنه ٌمكن المول      

 :الفٌدرالٌات، فإن المطالبة بإنشاء الفٌدرالٌات ستستمر، وإن مسار المطالبة بها سٌؤخذ اتجاهٌن

ٌدرالٌات االتجاه االول : تمثله السلطة المركزٌة، وٌتمٌز بالتشبث بالمادة األولى وإحباط أٌة محاولة إللامة ف

اصحاب المرار جدٌدة، مع الموافمة على توسٌع مبدأ الالمركزٌة للمحافظات المختلفة، وهو ما ٌدعو الٌه 

( والمواد 119السٌاسً فً االحزاب الشٌعٌة الحاكمة مستلهما براي المرجعٌة ٌسعى إلى التشبث بالمادة )

 .األخرى 

ألٌة (، والتً تعطً الحك 121–116األلالٌم المواد االتجاه الثانً / الواردة فً الباب الخامس )سلطات 

 (.119وبالصورة التً رسمها الدستور فً المادة ) محافظة بإنشاء إللٌم

 نكذلن من بعض السٌاسٌٌن المعارضٌن والذٌن اآلونة واألخرى من بعض المحافظات والمطالبة بٌان      

م ولموائمهم أو ائتالفاتهم. وسٌبمى السٌاسٌون منمسمٌن على تمدٌم تنازالت لهالسلطة الحاكمة  ٌرغبون فً إجبار

هذه المضٌة حتى وإن أدى األمر إلى الدخول فً أزمات سٌاسٌة خانمة. وستكون  من أهوائهم وموالفهمحسب 

إضعاف الداخل وتموٌة النفوذ الخارجً، مما ٌهدد العراق بتدخالت أجنبٌة لد تموده إلى نزاعات  والغاٌةالنتائج 

فإن مبدأ الفٌدرالٌة فً العراق إذا ما بمً على   بكلمة أخٌرة.  ال تحمد عمباه ةمناطمٌدٌنٌة , مذهبٌة ,  عرلٌة ,

اآلن وبمً االعتماد السائد بإمكانٌة تحمٌمه فً عدد من المحافظات، وفشل  كما هً  حالته المفتوحة والعائمة

بناء تلن المحافظات عن طرٌك إشعارهم بؤن الحكومات العرالٌة فً كبح جماح المطالبٌن به أو فً إلناع أ

بالدوافع الطائفٌة ستسود  متذرعةالٌمٌة فإن النزاعات التمس ٌة هً األلدر على تلبٌة طموحاتهمالسلطة المركز
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العراق، وستعود النزعات والحروب الطائفٌة إلى الظهور من جدٌد وربما تنتهً بتمسٌمه فعالً، خاصة إذا ما 

المولف وتعمِّده بصورة أكبر مثل مطالبة  تإزم ز بعض المظاهر الجدٌدة التًن بدأت تبرعلمنا أنه ومنذ اآل

أجزاء فً محافظة واحدة بفٌدرالٌة خاصة بها، كما حصل فً مطالبة لضاء تلعفر فً الموصل واأللضٌة ذات 

حول الحدود اإلدارٌة  األغلبٌة المسٌحٌة فٌه بفٌدرالٌات خاصة بهم، والنزاع المتصاعد بٌن المحافظات المختلفة

لكل منها، فكل محافظة تدعً أن هنان أجزاء منها مستلبة من لبل محافظة أخرى، مثل ما حدث وٌحدث بٌن 

، األمر الذي سٌضٌف للصراع الطائفً والمذهبً والمركزردستان ومحافظتً كربالء و األنبار وبٌن إللٌم ك

 .والعرلً صراًعا إدارًٌّا ال نهاٌة له

أن مسؤلة تعدٌل الدستور هً من المسائل شبه المستحٌلة بسبب الشروط التً وضعها كاتبوه  وبما      

( فً الفمرة )رابًعا( على أنه "ٌكون االستفتاء على المواد المعدلة ناجًحا، 142الحمٌمٌون، حٌث نّص فً المادة )

ردستان وأو أكثر". وبما أن إللٌم كبموافمة أغلبٌة المصوتٌن، وإذا لم ٌرفضه ثلثا المصوتٌن فً ثالث محافظات 

ٌتكون من ثالث محافظات، وأن سلطة اإلللٌم ال ٌمكن أن تفرط باالمتٌازات الكبٌرة التً حصلت علٌها بموجبه، 

رابعًا( نصت على أنه "ال ٌجوز  126فإن أي تعدٌل ٌمس هذه الصالحٌات ٌبدو شبه مستحٌل. علًما بؤن المادة )

الدستور، من شؤنه أن ٌنتمص من صالحٌات األلالٌم التً ال تكون داخلة ضمن إجراء أي تعدٌل على مواد 

التشرٌعٌة فً اإلللٌم المعنً، وموافمة أغلبٌة االختصاصات الحصرٌة للسلطات االتحادٌة، إال بموافمة السلطة 

 النظر عن عجزهما  وٌبمى الحل األخٌر فً ٌد السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة ، وبغّضِ  (1) ."سكانه باستفتاء عام

المطالبة باأللالٌم، لدٌهما المدرة على أن ٌعمال على إصدار الظاهر عن تعدٌل الدستور من أجل إٌماف موجة 

التشرٌعات، التً تعتمد على المادة األولى وبعض النصوص التً وردت فً الدٌباجة التً تإكد على وحدة 

ًٌا بصلة، العراق وعدم تمسٌمه، من أجل الحد من هذه الظاهر ة التً ال تمّت للنظام الفٌدرالً المعروف عالم

 .وإنما هً أشبه بنظام كونفٌدرالً ٌنتج عن اتحاد أجزاء كانت ممسمة أو متباعدة فٌما سبك

أما السبٌل اآلخر فهو أن تعمل السلطة المركزٌة على تعدٌل سٌاستها الداخلٌة وإشعار العرالٌٌن بؤنهم      

السٌاسات الطائفٌة الضٌمة التً تُبعد المواطنٌن عنها. وبما أن كل الدالئل تشٌر إلى أن  متساوون حمٌمة، ونبذ

بوضعها  فً العراقالسٌاسً الراهن المحاصصة الطائفٌة هً لاعدة النظام السٌاسً الراهن، فإن الوضع 

 ومداخلٌهاالعراق بإرة توتر شدٌدة فً المنطمة نتٌجة للعملٌات المرٌضة التً تتحكم بثروة  ستبمى الحالً

 . أطٌافهبكل  ًالشعب العرال هو والخاسر وإللٌمٌةوٌصبح العراق فعالً ساحة تصفٌة حسابات بٌن لوى دولٌة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  129 – 126المواد  2005الدستور العرق الدائم لسنة  -1
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 الرابعالمطلب 

(1)النظام الفدرالً ومستمبل العراق 
 

السٌاسً ام ستنتج على ان النظن جتمعات الغربٌة ٌمكن انالمالحكم فً  أنظمةخالل االطالع على  من      

ستمرة سٌاسٌا الى مصاف الدول المبه ٌرتمً  ٌكون صالحا وهو الفدرالٌة فٌهللعراق وشكل الحكم  األصلح

بنظامها  تعجبمستمرة سٌاسٌا دولة اكبر باعتبارها  األمرٌكٌةنظام الحكم فً الوالٌات المتحدة ان ف وإدارٌا

بٌن الحكم  جموعة البشرٌة عن طرٌك الخلط ِالسٌاسً الذي ٌمارس فٌه مستوٌان من الحكم على نفس الم

ً أخرى وذلن الحترام وتشجٌع التنوع فً إطار الوحدة  السٌاسٌة األكبر. المشترن أحٌاناً والحكم الذاتً أحٌانا

 افدرالٌة واخص منهدول العالم هً دول  أفضل إن م وجدألنظمة الحكم فً بمٌة دول العال دراسةالومن خالل 

ة العربٌ اإلماراتوبلجٌكا واسترالٌا وسوٌسرا ومن الدول العربٌة  وألمانٌالمتحدة وكندا الذكر الوالٌات اب

جعلت عنوان المطلب  ولتوضٌح ذلن للمتتبع همشابنظام سٌاسً  إلىان العراق بحاجة  كذلن المتحدة. وجد

ٌعود ظهور الدول  ان الفدرالٌة لٌست مفهوما حدٌثا كما ٌظن البعض ) حٌثعلما الفدرالٌة ومستمبل العراق 

المصر  بتوحدمثال الرابع لبل المٌالد وتجسد ذلن  اإللف أواخرفً بداٌات العصور التارٌخٌة  إلىاالتحادٌة 

  .(ق . م 3200(  النعرمد) لدلتا ( فً عهد ملن مٌناالعلٌا ) الصعٌد ( ومصر السفلى ) ا

ٌات المتحدة نظام الوال منذ تاسٌسوحاضر هً علٌه فً الولت ال لى ماوتجددت إالفدرالٌة تطورت ثم       

بحسب تعرٌف الفٌدرالٌة هنالن ضرورة لنوع من التماسم بالحكم و( 1789( )1787بٌن عامً ) األمرٌكٌة

هذا بالذات ال ٌوجد أي تنالض بٌن  بٌن مستوٌات مختلفة ضمن مبادئ الحكم المشترن والحكم الذاتً ، وفً

الحكم الذاتً فً ولت كانت ترفضه معظم أوروبا ألنها  ابهمون أنظمة تشفمد عرف المسلوالفدرالٌة االسالم 

م علً بن اإلما) رسالة  أكدحٌث  المرن الثامن عشر ،تماشٌا مع متطلبات ة كاملة السٌادة كانت متمسكة بالدول

لفصل بٌن عندما واله مصر فً العدٌد من مفرداتها إلى ا إلى الصحابً مالن االشتر (ابً طالب ) علٌه السالم

المتمثلة بوالٌة  األطراففً الكوفة وبٌن صالحٌات  اإلسالمٌةصالحٌات السلطة المركزٌة المتمثلة بالخالفة 

 لسلطة.من التماسم لواضحة لنوع  إشارةوهً وخصوصٌاتها التارٌخٌة الفرعونٌة  (2)مصر(

" االستمالل الذاتً " واالتحاد "  عنصرٌن متنالضٌن هما أساسالفدرالٌة تموم على  إنوالملفت للنظر نجد      

  بعاللتهما المتبادلة والمتعارضة ٌشكل وحدة المفهوم الحمٌمً للدولة الفٌدرالٌة التً و هماالترابط بٌن وان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7/7/2018اخر زٌارة  www.ahewar.org/debat.artالفدرالٌة ومستمبل العراق بحث منشور حسٌن هادي علوي ,  .1

تالٌف الدكتور صالح الدٌن المنجد , دار الكتاب الجدٌد , بٌروت , لبنان طبعة ( نمال عن الكتاب ) ٌالوت المستعصمً ,د. عمر عوض هللا جعً  .2

 41ص مترجمة , 
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هً نتاج التوفٌك بٌن رغبتٌن متعارضتٌن : تكون دولة واحدة من ناحٌة ، والمحافظة على أكبر لدر من 

لعام على ان الدولة الفٌدرالٌة االستمالل الذاتً للوالٌات األعضاء من ناحٌة أخرى. ٌكاد ٌتفك فمهاء المانون ا

جنسٌة او التصادٌة مهنٌة او  أودٌنٌة  آووهما تفكن الدول ذات تباٌنات عرلٌة لهما تنشؤ بطرٌمتٌن ال ثالث 

فً الساحة الدولٌة مع  إطرافهامن الدول او الكٌانات المختلفة لتشكل دولة اتحادٌة تحمك طموحات  توحد عدد

من ٌرى بان الدولة الفٌدرالٌة  لهما مع ذلن هنانالذاتٌة فً المسائل الخصوصٌة  هااحتفاظ كل كٌان باستماللٌت

ٌمكن أن تموم بطرٌمة ثالثة أي بؤسلوب دمج بٌن طرٌمتٌن )االنضمام و التفكن  معا ( وٌستند فً ذلن إلى كٌفٌة 

كال النوعٌن من الفدرالٌة  إلنشاءنشؤة كل من الدولتٌن الفٌدرالٌتٌن الهند و كندا والعراق هً الساحة المالئمة 

ل دولة مركزٌة مهما بلغت لوتها وشدة تنظٌمها وتشبثها ظبان العراق لم ولن تستمر فً  أثبتتوالتجارب 

 إثباتالدولة العرالٌة فً بداٌة عشرٌنات المرن الماضً خٌر  تؤسٌسبالسلطة ونظام البعث ومن سبمهم منذ 

 . إلٌهودلٌل لما اشرنا 

لفٌدرالٌة تتمٌز بثالثة مظاهر و هً الوحدة و االستمالل و المشاركة. إذ إن الدولة الفٌدرالٌة ان الدولة ا      

تبرز إلى العالم الخارجً و تتعامل فً عاللاتها الدولٌة و السٌاسٌة مع الدول األخرى كدولة موحدة بسٌطة ، 

ٌمكن إعطاء وصف الدولة علٌها ،  كما و إن لها بعض مظاهر الوحدة فً النطاق الداخلً والتً البد منها حتى

وهذا ما ٌسمً بمبدأ الوحدة والذي ٌتمثل فً تنظٌم الدولة الفٌدرالٌة ومبدأ االستمالل ٌتمثل فً تنظٌم الوالٌات و 

 .(1)ٌتنازع المبدآن تنظٌم العاللة بٌنهما ، األمر الذي ٌإدي إلى المبدأ الثالث مبدأ المشاركة

 

 الفرع األول                                                 

 النظام الفدرالً فً النهاٌة لٌس سوى تسوٌة سٌاسٌة                     

 
ج   ج

فً هذا والمإّشر  ات الربٌع العربً مع اندالع ثور األصواتارتفعت حدة النماش حول الفدرالٌة وتعالت       

ت تفتمر إلى مإسسات دٌممراطٌة ٌمكن للمجموعات كانت المجتمعا السابمة األنظمةالموضوع أنه فً زمن 

 تطرح فً الخفاءالمطالب  ، لذلن كانتوطموحاتها  أن تعبّر من خاللها عن مطالبهافٌها االجتماعٌة والسٌاسٌة 

، وٌرفع من سمف المطالب. ٌنبغً باالحتمانطات الدٌممراطٌة ٌزٌد الشعور اسومعروف أٌضا أن لٌام الو

                                           (2)(  المطالب الى ولت لرٌب ه حتى المإسسات العلمٌة واإلعالمٌة لم تعكس هذهاإلشارة أٌضا إلى أن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 51)ص  2010استراتٌجٌة , مطبعة ردمن ,  ت للدراسات, مركز االمارالالمركزٌة واالدارٌة والفدرالٌة العراق بٌن ا ,د.طه حمٌد عنبكً   -1

 . 254ص  و المصدر السابك د . عمر عوض هللا جعً , –2
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ٌْنق ااألصوات المطالبة بالفدرالٌة فً العر   -: ٌمكن تمسٌمها إلى فئت

 رد ومن وكما هو الحال مع الك تعانً من الظلم والحٌف ولمطالبها جذور تارٌخٌة التً/  هً   األولىالفئة  

 الدولة العرالٌة الحدٌثة وما عملٌات لصف  تؤسٌسوالتهمٌش منذ  واإلبادةعانوا من الظلم  دوراألكالمعلوم أن 

من شبابه  اآلالف وإعدامالسٌئة الصٌت  األنفالالجماعٌة فً عملٌات  اإلبادةٌات وعمل الكٌماويحلبجة بالسالح 

المطالبة  إلىوتكالب دول الجوار علٌه كلها شواهد حٌة وشاخصة ومحفزة  واهٌةتحت ذراع  اآلالفوتهجٌر 

 . ( 1)من طموحهم وحمولهم وطلباتهم  األدنىبكٌان مستمل نوعا ما وما الفدرالٌة اال الحد 

استغلت ضعف أجهزة الدولة المركزٌة بسبب الضربات التً تلمتها والتً حزاب االمجموعات والفهً  / انٌةالث

 .، ورفعت من سمف مطالبها لتطرح لضٌة الفدرالٌةاألخٌرةخالل االنتفاضات 

جتمع منظمات المري من طور تنوٌري من اإلعالم أو جهد تؤاإلشكالٌة هنا هو أن هذا الطرح لم ٌصاحبه د      

تحّول لذلن ؟  هذه الدول أم المصالح لشعوب ؟ وهل فٌها  عامة الجمهور ماذا تعنً الفدرالٌةدرن المدنً، ولم ٌ

  وفٌه من ٌرفع مطالب مشروعة نفعٌة أنانٌةلغاٌات فٌه من ٌتاجر بالمضٌة سٌاسٌة الحدٌث إلى نماشات نخبوٌة 

برلمانٌة  أكثرٌةد الى العملٌة السٌاسٌة المرٌضة وفً ظل وبدورنا نرى ان الفدرالٌة فً العراق وباالستنا     

مرٌضة  ةشوفٌنٌتارٌخٌة لومٌة دٌنٌة مذهبٌة بالعلمانٌة ومرتبطة بخلفٌة  والال بالدٌممراطٌة  أساساغٌر مإمنة 

وى سالفدرالٌة لٌست  الساخنة األجواءظل هذه  لراراتها وفً ن لبل مراجع دٌنٌة ال ٌمكن منالشةتدار عملٌتها م

ال نرى لها مستمبال مشرلا ولٌست سوى تسوٌة وعبور مرحلة  وأالتوازن  إعادةحمنة تخدٌر مإلتة الغاٌة منها 

 .( 2)  الشٌعٌة الحاكمة فً العراق وباألخص العربٌة األغلبٌةٌتحكم بموتها وحٌاتها سٌاسٌة مرحلٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 27, ص المصدر السابكحسٌن هادي علٌوي ,  – 1

 . 73, المصدر السابك , ص د. طه حمٌد عنبكً  -  2
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 الفرع الثانً                                                             

     ؟؟ الفدرالٌة مطبمة فً العراقالعراق دولة فدرالٌة ؟ هل هل                    

موضوع الوضع العرالً ذا البحث رغم كثرة تداول موضوع ه غاٌات إحدىا السإال هو هذ      

ً ٌة )فدرالٌةهل العراق دولة اتحادنطرح السإال بهذه الصٌغة  اوإللٌمدولٌا   ولانونٌاً  ( دستورٌا

 ً   ؟ وفعلٌا

حٌث الر دستور جمهورٌة  2005والجواب هو إن العراق دستورٌا هو دولة اتحادٌة )فدرالٌة( منذ عام       

العراق االتحادٌة ، كما إن لانون تكوٌن األلالٌم لد صدر والذي عرف باسم لانون اإلجراءات التنفٌذٌة لتكوٌن 

ولكن الوالع ٌمول غٌر ذلن حٌث إن بعض األحزاب  2008لسنة  13راق والذي ٌحمل رلم الٌم فً العاألل

النظام الفدرالً  وإلراربصٌغتها الحالٌة العراق وان لبولها للدستور  فًحكم للالكتل ال تإمن بالفدرالٌة كنظام و

فً العراق متحججة فدرالٌة الٌم كان بحكم والع الحال لذلن نراها تضع العرالٌل أمام أي تطلع إللامة األلالفٌه 

تهدٌد لوحدة العراق أو أن ولت  فٌه فدرالٌةال إلامة األلالٌم نونً وترى اندستوري أو لا سند بحجج لٌس لها أي

تطبٌك الفدرالٌة لم ٌحن بعد وما إلى ذلن من الحجج وبسبب ذلن ال نرى فً العراق غٌر إللٌم واحد هو إللٌم 

لبل وإثناء سن الدستور .إن من أكثر المشاكل التً تهدد العراق كدولة اتحادٌة ردستان وهو موجود أصال وك

و ترن ا)فدرالٌة ( هو عدم الجدٌة لدى بعض األحزاب خاصة التً تتشكل منها السلطة فً تطبٌك الدستور 

ك اآللٌة الحرٌة للشعب لٌمول كلمته فً مسالة إلامة األلالٌم ولد لامت الحكومة بتعطٌل طلبات رفعت لها وف

مستغال بعض المانونٌة المستندة على الدستور ولم ترفعها إلى المفوضٌة العلٌا المستملة لالنتخابات فً العراق 

إلجراء االستفتاء على إلامة الثغرات الدستورٌة والتً نوهنا عنها فً المطالب السابمة فً بحثنا هذا وذلن منعا 

بب عدم تطبٌك الفدرالٌة كما نص علٌها الدستور االتحادي العرالً األلالٌم .وهنان مفاصل فً الدولة معطلة بس

والذي هو ردٌف لمجلس النواب والذي ٌكون أعضائه من األلالٌم كما إن تؤخر ( المجلس االتحادي )  مثل 

األعمار فً عموم العراق سببه هو تؤخر تطبٌك إلامة األلالٌم التً لها صالحٌات واسعة فً المجاالت 

للحكومة االتحادٌة ، كما أن  الحضرٌةة واإلدارٌة والتشرٌعٌة المحلٌة والتً ال تدخل ضمن السلطات االلتصادٌ

تركز كافة األمور فً ٌد الحكومة االتحادٌة هو عامل من عوامل استشراء الفساد المالً واإلداري فً كافة 

فً أي خالف على مستوى الحكومة  مفاصل الدولة ،وعدم تطبٌك إلامة األلالٌم بؤي ذرٌعة ٌجعل البلد متؤثرا

ردستان حٌث إن األمور االلتصادٌة والمالٌة واالتحادٌة وفً أدق األمور الحٌاتٌة وهذا ما ال نراه فً إللٌم ك

واإلدارٌة الخاصة باإلللٌم وبحٌاة مواطنٌه ال تتؤثر بمشاكل الحكومة االتحادٌة عكس مناطك العراق األخرى 
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إذا  ة المجاالت هو الغالب علٌها كونها ال تزال محافظات محدودة الصالحٌاتالتً ال زال التخلف فً كاف

فالعراق هو دولة اتحادٌة )فدرالٌة( من الناحٌة الدستورٌة فمط ولم ٌطبك ذلن بالشكل العملً الذي ٌبٌن أن 

ٌحمل الشن انها فً  لكن االحداث والولائع تشٌر بما الفدرالٌة ( من الناحٌة التطبٌمٌة العراق هو دولة اتحادٌة )

غٌر المنظمة بدساتٌر او لوانٌن او ضمانات طرٌمها الى التغٌٌر واالنتهاء وكما هو الحال فً جمٌع الفدرالٌات 

  ( 1) وهً الفتٌة فً العراق التً سبمت هذه الفدرالٌة وفً كثٌر من المناطك فً هذه المعمورة دولٌة 

 . ن االتحاد وتحولها الى دولة مستملةوالوالٌات وانفصالها ع األلالٌمانسالخ  ـ 1

 . إدارٌةوحدات مجرد  األلالٌمفتصبح تحول شكل الدولة من دولة اتحادٌة الى دولة موحدة بسٌطة  -2

 . (2) مثالكالكونفدرالٌة من االتحادات  أخرنوع  إلىاو الوالٌات  األلالٌمتحول  -3

 البحث هً موضوع هذا لوالمهمة فً اختٌاري  األخرىغاٌاتً  وإحدى

نظام  إلىالوضع العراق الحالً غٌر الفدرالٌة وهو بحاجة حمٌمٌة  ٌالءمان من نظام حكم سٌاسً نه/ لٌس  1

بناء الدولة  وإرساءوخاصة مشاكل الحموق ومن اجل ترسٌخ الدٌممراطٌة  لعالج كل مشاكله إداري ةالمركزٌ

 .والمواطنة الصحٌحة واالنتماء 

ك الالمركزٌة ما طب إذالٌة وال تنتهً جمٌع مشاكل العراق الحا إلنهاءاء السحري /  الفدرالٌة لٌست بالدو2

لها المناسبة الحلول الصحٌحة  إٌجاد وتصبح تحت السٌطرة ٌمكن دراستها ووالفدرالٌة لكنها ستمنن  اإلدارٌة

الفوضى الحالٌة  بدال من حالةومذاهبها المختلفة  وأدٌانهاعن طرٌك دراسة طلبات ومطامح الشعوب العرالٌة 

العراق وكذلن استغالل الوضع  أعداءواالستغالل المبٌح والشرس من لبل والصراع من اجل الصراع 

ولوى عالمٌة لتصفٌة حساباتها الدولٌة على حساب امن العراق  إللٌمٌةالفوضوي فً العراق من لبل دول 

 . أطٌافهبكل   نالعرالٌٌوالتصاد العراق ودماء 

سها على والع الدول رغم عدم وجود مانع لانونً نان فدرالٌات بحكم الوالع فرضت نفان ه مع مالحظة      

غالٌثٌا وكذلن كتلونٌا وباسن حٌث سحب تلن الحموق  كإللٌممن سحب الحموق الفدرالٌة ) حكم الذاتً ( منها 

 وإللٌموالروسٌة شبه مستحٌل سٌاسٌا وكذلن الحال مع كثٌر من المماطعات الصٌنٌة  أمرالوالعٌة منها 

ردستان العراق غٌر بعٌد من تلن الوالعٌة وسحب حمولها الفدرالٌة ان لم ٌكن مستحٌال فهو فً غاٌة وك

 السٌاسٌة  إلى باإلضافةالصعوبة من الناحٌة التطبٌمٌة والجغرافٌة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5ص ) 2016مطبعة دار المجد , الطبعة الثانٌة بغداد , ,  ةوالالمركزٌالدولة العرالٌة بٌن الفدرالٌة ,ماجد هاشم الطائً  .1

 (27ص ), المصدر السابك ,  الورتً ًاحمد ابراهٌم عل .2
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 لخاتمةا

مصطلح الفدرالٌة كفكرة تعنً الحرص على تحدٌد ماهٌة المصلحة العامة فً بلد تعانً من التباٌن العرلً       

ال انها الحد من ظاهرة االنفراد بالسلطة , الى فضال عن انها تجسد شانا عاما ٌدعو المذهبً ,  أوً او الطائف

معٌنة بمعزل عن الطرف  وجود اتفاق مشترن على اتخاذ إجراءاتجب وبل تست أحاديتنطلك من مجرد مفهوم 

ال تعتبر مجرد تنازل عن السلطة الن المبدأ المنطمً ٌفٌد بان تنعم  أنهازد على  , معه أخرى وإجراءات األخر

الفدرالٌة  بالسٌادة غً دائرة نفوذها بمدر السٌادة التً تتمتع بها الحكومة المومٌة او األلالٌم أوحكومات الوالٌات 

 بؤنهمشترن ونإكد  لة حكومات تإدي مهام مختلفة ضمن اٌطارعمضمن دائرتها الخاصة وهنا الحدٌث عن عد

فدرالٌة تستند الى  أللالٌموثمة بدائل , ٌكون بدٌال للنظام المركزي  انالٌوم فً العراق ٌمكن للنظام الفدرالً 

ى التنوع المومً او غٌره والحمٌمة ٌمكن ان ٌكون النظام تستند ال أخرىالجغرافٌة الطبٌعٌة وبدائل  األلالٌم

ٌتولف ذلن على الكٌفٌة التً توظف , وٌمكن ان ٌكون طرٌما للوحدة والتمسٌم , بداٌة الطرٌك للتجزئة الفدرالً 

فً واإلدارة الدٌممراطٌة فً الحكم  لألسسالفدرالٌة ٌمكن ان تكون تجسٌدا  إن, بها الفدرالٌة وعلى الهدف منها 

 أوطائفة  أومن لومٌة  أكثرالدولة التً فٌها  إدارةوسٌلة فً  أفضلتكون  أنالفدرالٌة ٌمكن  أن انوندولة الم

ففً الفدرالٌة احترام ) للتعددٌة المومٌة والدٌنٌة والمذهبٌة والسٌاسٌة ( وفً تطبٌك متعدده  أطٌاف أو بمذه

المإسسات الدستورٌة فً دولة المانون وتجنب الدولة الفدرالٌة تعطٌل كلً لدور الحاكم الفرد وتجسٌد حكم 

 .الحاكم الفرد  وأخطاء أهواءوالشعب 

الدولة الواحدة بصورة متوازنة بٌن  ألالٌم إدارةان الفدرالٌة هً نظام حكم لغرض تحمٌك العدالة فً          

اذا فان ,  اإلنسانالموارد على  وإنفاقبهدف تحمٌك التطور  وبمشاركة واسعة األلالٌم وإدارةالسلطة المركزٌة 

الدولة والحكومة وثبوت ركائز تفعٌل دور المإسسات  للحكم لائم على أسلوبمانونٌة او الالفدرالٌة هً الطرٌمة 

  المتعلمة بمصٌر الشعب .المرارات ورة وواالبتعاد عن لدرات لائد الضر

باحث والمطالب والفروع فً الموضوع لكنً ال استطٌع ان اسهب فً توضٌح ما تم االشارة الٌه فً جمٌع الم

فً ظل الوضع  وباألخص  الموضوع وجدت البد لً ان اثٌر بعض الممترحات واالشارة الى الغاٌة من اختٌار

الدستوري والمانونً الراهن والذي ٌمر فٌها جمهورٌة العراق بصورة عامة واللٌم كوردستان بصورة خاصة 

 حٌث الترح

فعال على مستمبل العراق وبمائه دولة موحدة ان ٌإمن بالفدرالٌة كوسٌلة وحل على كل وطنً حرٌص  -1

لها فً ظل دستوري ولانونً ال بدٌل له للمعالجة التهدٌدات الخطٌرة على مستمبل العراق ومنع تجزئتها ال

 مستمر .الغٌر الظرف الدولً الحالً 
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بلد مكونات ال بلد مواطنة الن الكل ٌطالب  كما الترح على كل سٌاسً عرالً وطنً ان ٌإمن بان العراق -2

 اذا اختٌار بحصته ,وهذا االمر اكده الوالع الذي نعٌشه حالٌا وما ترافمها من ازمات دستورٌة ولانونٌة ,

الفدرالٌة هً الضمان واالمان لكل المكونات , وبانهم سوف ٌنالون استحمالاتهم بصورة عادلة ومنظمة 

 بالدستور والموانٌن . 

واالهم من كل ذلن الترح على كل حرٌص على سالمة العراق ان ٌعلم ان الفدرالٌة الكوردٌة لم ٌضف  -3

الستحمالات الكورد شٌئا جدٌدا بل للل من نفوذهم ومكاسبهم وصالحٌاتهم الن الكورد لبل السموط ولبل 

والوحدة مع العراق  ماماالنضالدستور كانوا دولة ال ٌنمصهم سوى ممعدهم االممً وبمحض ارادتهم اختاروا 

 وشكلوا مع بمٌة الشعوب العرالٌة اتحادا فدرالٌا اختٌارٌا. 

النظام الفدرالً العرالً الحالً لٌس سوى تمنٌن لطموحات وتطلعات المومٌة للشعوب الدستور العرالً و - 4

وتحت السٌطرة تهم لحمولهم المومٌة المشروعة ممننة البالشعب الكوردي حٌث اصبحت ط وباألخصالعرالٌة 

االعالمٌة السابمة لوصف ونعت  ةالشوفٌنٌٌمكن منالشتها على اساس دستوري لانونً وانهاء بعض المفردات 

مثل ) المخربٌن , العصاة , الجٌب العمٌل ,  فٌنٌةوش بنعوتلٌها ظولٌاداتها ومناالتطلعات المومٌة الكوردٌة 

 خ ( . عمالء اٌران , عمالء اسرائٌل , العائدون ......ال

واخٌرا الترح على كل محب للعراق لبل فوات االوان العمل على تفعٌل وتنفٌذ النصوص الدستورٌة ذات  – 5

 العاللة للوصول الى عراق فدرالً دٌممراطً امن ومستمر ومتطور  .  

  

 ٌنال هذا الجهد أنمفٌدة عسى  ومالحظةانصٌحة  أو بإرشادمن ساهم معً  لوفً الختام اكرر شكري لك

علمً وفوق كل ذي علم  صرعنهالمشرفة على منالشته معً عما لولبول اللجنة ورضا المتواضع رضاكم 

  .وهللا هو المستعان علٌم 

 

 

 

 

 

 

 بعىن هللا انحهً
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 ة المصادر والمراجعلائم
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 ك/ النظام الفدرالً بٌن النظرٌة والتطبٌ ًاحمد ابراهٌم علً الورت .1

 عبد / الفدرالٌة واشكالٌة العاللة بٌن المركز واالللٌم فً العراق  ا.م.د ابتسام دمحم .2

  1969 ة/سن  د. اسماعٌل مرزة / المانون الدستوري دار صادق بٌروت .3

 ةسن –( 2)العدد  - الطرٌك الى الفدرالٌة اوراق عرالٌة /امٌر جابر الساعدي .4

 ة حسن زٌنة ترجم العالم ارنت لٌبهارت / الدٌممراطٌة التوافمٌة فً مجتمع متعدد .5

 (5العدد) فً مستمبل العراق ست والٌات مركز البحوث االستراتٌجٌة مجلة دراسات عرالٌة /رإٌةبالر ٌاسٌن .6

 باسم حسٌن / مفاهٌم الفدرالٌة والالمركزٌة وتشكٌل مستمبل العراق  .7

  2007/ سنة  كندااوا  جورج اندرسون ممدمة عن االنظمة الفدرالٌة / منتدى االنظمة الفدرالٌة  كندا اوت .8

  1998 (14العدد )جورج طرابٌشً اشكالٌة الدٌممراطٌة فً الوطن العربً سلسلة حوار الشهر  .9

 (.2005دستور العراق الدائم )سنة  .10

  ً فصل السلطات الفدرالٌة/ اربٌل د. حسن الجلبً / دراسات دستورٌة ف .11

  2010ة /مركز دراسات د.طه حمٌد عنبكً / العراق بٌن الالمركزٌة واالدارٌة والفدرالٌ .12

 الجمل االنظمة السٌاسٌة المعاصرة دار النهضة العربٌة بٌروت  / د. ٌحٌى .13

 د . دمحم عمر مولود / الفدرالٌة وامكانٌة تطبٌمها فً العراق .14

  2001سنة  -الٌة والحكم الذاتً والمركزٌة  االدارٌة واالللٌمٌة اربٌل / الفدر دمحم هماوندي .15

  2016 سنة  / مركز دراسات ةوالالمركزٌولة العرالٌة بٌن الفدرالٌة ماجد هاشم الطائً /الد .16

( وعضو المعهد االمرٌكً لألبحاث ومختص نلكاتب االمرٌكً مٌشٌل روبن المسإول السابك فً وزارة الدفاع االمرٌكٌة )ببنتاغو .17

 2012 – 12 –25لٌة االخٌرة صدرت فً ورمجلة نٌوزوٌن األسبوعٌة االمرٌكٌة النسخة ال بشإون الشرق االوسط وتركٌا واٌران ,

 حسٌن هادي علوان/ الفدرالٌة ومستمبل العراق 

 2018=1-7-8منشور فً النٌت اخر زٌارة ٌوم   www.sotaliraq.com/2017/09/23 الدائم-العرالً-الدستور-معضالتنوري لطٌف  .18

  2007 سنةالوالع والطموح    2005سنة / الفدرالٌة فً الدستور العرالً د. نغم دمحم صالح  .19

سوالف دمحم امٌن / تحدٌد صالحٌات فً الدولة الفدرالٌة دراسة تحلٌلٌة ممارنة فً تطبٌك الدستور الفدرالً رسالة  .20

 ماجستٌر 

http://www.sotaliraq.com/2017/09/23
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 2007  سنة لكتاب الماهرةالمبادئ االساسٌة للنظم السٌاسٌة وانظمة الحكم المعاصرة دار ا /علً سعٌد السٌد .21

 حافظ / التحوالت الدٌممراطٌة فً العراق الوالع والمستمبل عبد العظٌم جبر   .22

 د. عبد الناصر المهداوي / الفدرالٌة فً العراق / مركز العراق الجدٌد / باب مفهوم الفدرالٌة  .23

 د عصمت شرٌف االوائلً /حول تطبٌك الفدرالٌة فً العراق اراء واالمثلة .24

  الكاتب ٌالوت المستعصمً/  وض هللا جعًعمر ع .25

 االنظمة الدستورٌة فً العراق / صالح جواد كاظم .د .26

 (2004لانون االدارة الدولة المإلت )سنة  -26

 د. رشٌد عمارة / الدٌممراطٌة التوافمٌة دراسة فً سلون االنسان العرالً  .27

 ترجمة فوزٌة ناجً جاسم   2006 سنة فدرالٌةكندا منتدى االتحادات ال/ رونالد ل. واتس. األنظمة الفدرالٌة .28

المولع االلكترونً  العرالً الجدٌد كثٌرة عٌسى الزهٌري أن التنالضات بٌن مواد الدستور عبد د.رٌاض .29

newsabah.com/newspaper/155445 20 /5 /2018 

 د. خالد علٌوي عرداوي / توزٌع االختصاصات فً الدولة الفدرالٌة  .30

 

 

 ية المعحمدةلمىاقغ االلكحرونا

https://www.annabaa.org/arabic/autorsarticles/1003  ا 

newsabah.com/newspaper/155445 

www.sotaliraq.com/2017/09/23   

http://www.ahewar.org/debat/sho 

 https://www.almerja.net/reading.php?idm=8388  

www.forumfe.org 
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