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تجمعات البشرية، واليت شهدت أوىل الصور البدائية  ألوىل الاألرض اليت كانت مهداً((
رباك وغموض يف فهم هذه الظاهرة ومقوماا األساسية، بل وأغراضها والغاية إللدولة، تعاين من 
  .))منها بشكل عام

خر، للتصدي بالكتابة آ، فقد دفعنا هذا املضمون من جانب  حمبطاًان بدإذا األستهالل الذي و
و جمموعة شعوب، أ كوحدة سياسية ذات سيادة داخلية وخارجية، تضم شعباًعن مفهوم الدولة، 

  .على بقعة من األرض معلومة احلدود

ريخ، مل تلملم شتاته حدود منها، وتوسل باملتاح من ات طريد الذا وجدت شعباً إ...والدولة غاية
  .الوسائل لتحقيق غايته

 بعد، فالشعوب تتوسل بالدولة لتحقيق ن حتققت الغاية أعاله، ولكن ومنإ... والدولة وسيلة
  .مرادها من األمن اجلماعي، يف بيئة دولية خالية من سلطة عليا، تتنازعها املصاحل والقوى القومية

عتياشها، ما أبفنوا، وآداا، وطرق فاحلضارات برقيها، و...  احلضارةوالدولة سجل تدوين
 يف رحم دويالا، ولدت وشبت وشاخت انت جنيناًمنا كإمسعنا منها وأندثر، وما هو قائم ومعطاء، 

  .معها وا

  .جتماعية مبعناها العاممبفهومها احلديث، السلطة اليت تنظم العالقات اال) السلطة (والدولة بنت

تكون هي املعيار األغلب كاد ت ،نتماء الثقايفعتبارها بوتقة ملستوى من االاب ....والدولة هوية
وجتعله مقتضيات  نتماء الذي تعززه املواطنة واملعايشة والذكريات،ذا اال، هخرآيف متييز شعب من 

  .الوجود مما ليس له من بد

نسان ومع الدولة يف بدايات ظهورها، وبغض النظر عن الشكل، فقد دفعت غريزة التجمع باال
 يف وسائل  تطوراً،للعيش يف جتمعات بشرية، وقد شهدت هذه التجمعات وعرب تأرخيها الطويل

مع غريها من جتمعات جماورة،  -كوحدة-فرادها، وبينها أ يف العالقات بني نتاج ومنوها، وتشابكاًاال
هذه العالقات تطلبت وجود سلطة قائمة على تنظيمها، وهذه السلطة جتسدت يف مراحلها البدائية 
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ئات  لصاحل اجلماعات واهلي، من الفرد الواحديف شخص الزعيم، ومن بعد فقد سلبت تدرجيياً
  .  واملؤسسات، وجمموع هذه اهليئات واملؤسسات، متثل العمود الفقري ملا يسمى بالدولة

رخيية، وبيئتها املنشئة، انسانية يف تكوينها وظروفها التذا ما اختلفت هذه اجلماعات االإو
 نواع الدول اليت ظهرت واليت ماأ ، لذلكبنائها وميوهلم، فقد تعددت تبعاًأواختلفت يف ثقافات 

  .زالت موجودة يف الفقه السياسي

 ركاا األساسية،أ، باملفكرين والفالسفة اىل حبث  حمل البحثظاهرةالمهية أكذلك دفعت 
، بالتفصيل املسهب ،)السلطة(ساسية ألركاا اأحد أ واوتناول أساسية وثانوية، ركاناًأهلا  فأشترطوا

  .خرىأ حياناًأ اجلامد وحياناًأ بالفصل املرن ، حيكمهافميزوا بني انواع من السلطات، وثبتوا مبدءاً

، لغةً وأصطالحاً املختصرة، لبحث مفهوم الدولة اتعلى ذلك، فقد خصصنا هذه الدراسو
وأهم النظريات اليت ذكرها املفكرون والفالسفة خبصوص نشأة الدولة،  وبيان أركاا األساسية،

 ومبدأ ، وأنواع السلطات، يف هذا السياقونبذة عن مفهوم السلطة وأمهيتها، والذي يرد تكراراً
، واألمة،  السيادة ذات عالقة، من مثلشارات بالتوضيح اىل مصطلحاتمع أالفصل بني السلطات، 
اخل، وهو ما تناولته بأألختصار الذي مسح به حجم هذه الدراسات، ... واملواطنةواحلكومة وأنواعها،

  .واضيعوالرغبة يف تقدمي دليل خمتصر، ملثل هذه امل

، من غري قواعد منظمة لسلوكها، مسيت ال جلماعة منظمة يف العيش اهلانئلكن ال يستقيم احل
، قانوا أألعلى مسي بالدستور، والذي يتكفل )مؤسسة املؤسسات(بالقوانني، وللدولة بأعتبارها 

، يف برسم شكل الدولة، وحتديد أركاا وحدود سلطاا، وهو ما حاول زميلي القدير توضيحه
دراسات تناولت املقصود بالدستور، وذكر ألنواع الدول يف الفقه السياسي والقانوين، وتناول 

 من نشأة الدولة العراقية، الوضع الدستوري العراقي بالتفصيل املمكن يف هذه العجاالت، ابتداءاً
نا القديرة جلزئية ، تناولت زميلتواىل الشكل األخري الذي حدده الدستور العراقي اجلديد، مث واخرياً

العالقة بني املركز واألقليم، واليت ترد يف معرض تناول أحد أشكال الدولة، وهي الدولة األحتادية، 
 توضيح ، يف )هاريكار(من قبل منظمة أمل ان يساهم هذا اجلهد البسيط بشيء من األجياز، وعلى 

يد من األهتمام ا بالدراسة  للمزالغموض الذي قد يلف بعض من هذه املفاهيم، وهي دعوة ايضاً
   .والبحث
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  المبحث األول

  ةــدولـوم الـمفه
  

  :ةًـة لغـدولـال

داري والسياسي احلديث، وامنا ألال تتضمن املعاجم العربية القدمية ذكر لكلمة دولة مبعناها ا
اىل ورد لفظ الدولة مبعىن تداول الرأي او األمر او الشئ بني افراد متعددين، أي مبعىن اقرب 

الشورى والتوريث او التوزيع، وبالطبع، هناك مصطلحات تقترب بدرجات متفاوتة من هذا املفهوم 
وال يعين  ،"السلطان"و" السلطة"، "احلكومة"، "احلكم"، "األمة"، "اجلماعة"، "الرعية"، "القوم: "مثل
هر يف الفكر بالطبع، أن التاريخ  اإلسالمي مل يعرف الدولة، ولكن املصطلح نفسه مل يظ هذا
 إال يف أواسط القرن ،)اخل..يف اللغة العربية ومثلها الفارسية و الكردية والتركية (ألسالمي املدون ا

 هو ،يف العربية) دال( وميكن القول أن لفظ ، حتكاك مع الغربألتصال واألالتاسع عشر، أي بعد ا
 انتقال  واللفظة هي مبعىن، املستعملة من قبل أغلب الشعوب األسالميةصل كلمة الدولة،أجذر و

للسلطات اليت الشئ ، وهو معىن قد تكون له عالقة بعملية نشوء الدولة او بالطابع غري الثابت 
 فقد بدأ مع بدايات القرن العشرين، ، يف اللغة العربيةلياًاتديرها، أما مفهوم الدولة املتعارف عليه ح
صل أو ،ذه اللفظة مبفهومها األجتماعي العام ه احلديثةومنذ ذلك احلني تضمنت املعاجم العربية

) Status (وهي مشتقة من لفظة ، يعود اىل اللغة الالتينية يف اللغة األنكليزية،)State(دولة الكلمة 
  ).اجلمهوري( اال يف العهد الروماين  سياسياً ومل تأخذ الكلمة مدلوالً،اليت تعين احلالة املستقرة

 حني عرف الدولة ،)األمري( يف كتابه الشهري )مكيا فيلي( و هذا املصطلح هستخدمأ وأول من
 وتقلب ،)و كان هلا سلطة على الشعوب، وهي أما مجهوريات او إماراتأ/ كل هيئة يكون(بأا 

، حىت استقر يف الفقه القانوين والسياسي احلديث، غري ان ذلك ال ينفي  وتضييقاًتوسعاًهذا املفهوم 
تعرض مفهوم الدولة لكثري من الدراسة ، فقد ا املفهوم حىت اآلناستمرار املناقشات حول هذ

قتصاد السياسي، من خمتلف املدارس ألجتماع، واأل من قبل الفالسفة، وعلماء ا،والتمحيص
وجاءت النظرة إىل مفهوم الدولة خمتلفة، ومتباينة، حبسب املدرسة اليت ينتمي إليها .. واالجتاهات

وصل و .. ) الدينية( الغيبية دولة، يف ذهن كثري من الفالسفة باملسائلختلطت مسألة الأو.... هؤالء
  .. ، أنّ الدولة شيء ما خارق، بل إهلياألمر ببعضهم اىل القول

 وقبل ايراد تعريف حمدد للدولة، هذا من الناحية اللغوية، أما من الناحية األصطالحية، فأبتداءاً
ة موضوع التعريف، أما التصور األول فهو الذي جيب التميز بني تصورات ثالث تتنازع الظاهر
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 أجزاء اتمع املختلفة، والتصور يركز على النظام أو اهليكل القانوين الذي بواسطته تترابط سياسياً
بواسطة ) القوة العليا(مكانيات احتكار السلطة املطلقة إالثاين يركز على ما متثله الدولة من 

لى األهداف العامة اليت دف مؤوسسة الدولة لبلوغها لصاحل احلكومة، والتصور الثالث يركز ع
 للتعقيدات التأرخيية اليت اتمع، ومن الطبيعي أن ختتلف التصورات حول هذه الظاهرة املهمة، نظراً

، وهذا هو احلال مع أغلب )طابع الدولة احلديثة هو النتيجة املترتبة على تأرخيها(فـتالزمها، 
  .ةاملصطلحات األنساني

ومع كثرة التعريفات اليت ترد ذا اخلصوص، فمن املمكن ايراد تعريف شامل للدولة من 
بأا عبارة عن جمموعة دائمة ومستقلة من األفراد، ميلكون ((أحدى املصادر األكادميية، فنقول 

فئة شتراك يف اخلضوع لسلطة مركزية، أي بينهم ، وتربطهم رابطة سياسية مصدرها اال معيناًقليماًإ
خرى حمكومة، وحيق هلا كشخص معنوي، دون غريها، استخدام القهر لتحقيق أحاكمة و

  .))غراضهاأ

قليمية ذات إمجاعة ((كما ميكن ايراد تعريف أخر خمتصر وحمدد للدولة واليت يعرفها بأا 
  )).سيادة

ها وبني للتفرقة بين) ن كانت خمتصرة جداًإو(وال يستقيم موضوع تعريف الدولة اال مبحاولة 
 بعض املصطلحات األخرى الشائعة، واليت قد ختتلط على الفهم وتدق على التمييز، ومنها حتديداً

  ..احلكومة واتمع واألمةمصطلح 

فاألمة هي مجاعة من الناس تربط بينهم روابط وحدة اجلنس او اللغة او الدين، وبصورة عامة 
هي ذا املعىن اقرب اىل فكرة القومية، دون جمموعة تربطهم مشاعر واحدة تكونت عرب الزمان، ف

ان يكون هلا تنظيم قانوين، يف حني ان الدولة عبارة عن وحدة سياسية وقانونية موعة من الناس، 
 وحدة املشاعر اآلنفة الذكر، وليس من مانع لو تداخل املصطلحان يف تناول -الًوأ–قد جتمعهم 

  .ة، او دولة تتعدد فيها األمم ، او أمة تتقامسها دول عدةواحد، فنكون أمام دولة ممثلة ألمة واحد

وللتفريق بني الدولة واتمع، فقد قيل أن اتمع هو مركب للعالقات األجتماعية اليت حيكمها 
وعي متبادل بني أعضائه، من أجل أشباع غريزة األنسان األجتماعية، وهو ذا املعىن، قد يضم 

، وما الدولة اال واحدة من هذه النظم الرشيدة، وذا املعىن فالفرق جمموعة من النظم األجتماعية
  .واضح بني املصطلحني سواء من حيث الوظيفة أو من حيث البناء

 يف العراق، فبكالم خمتصر احلكومة، وهو اخلطأ الشائع حملياًأما فيما يتعلق بالتفرقة بني الدولة و
لدولة لتحقيق اهدافها العامة، فالدولة ذا املعىن هي نقول، ان احلكومة ما هي األ جهاز تستخدمه ا
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مصدر سلطات احلكومة، كما أما خيتلفان من حيث التمثيل، فاحلكومة تقتصر على بعض 
 فقد قيل ان احلكومة هيكل غري ثابت، على الدولة تضم مجيعهم، وأخرياًاملواطنني، يف حني ان 

  .، عدم التغري واحملافظة على كيااعكس الدولة اليت يفترض فيها، من حيث املبدأ

  

  :ةـان الدولـأرك

كحد (بد من توفرها وبعد أيراد تعريف ملفهوم الدولة، يتبني منه األركان واألسس اليت ال 
 حمل خالف بني املختصني،  كي يتسمى بذلك املسمى، وهي أيضاًتنظيم اجتماعي، يف أي )أدنـى

  .، وهناك من يتوسع فيها اىل مخسة أركانفهناك من يضيقها اىل ثالثة أركان اساسية

ساسية لتكوين أوأدناه األركان اخلمسة اليت درج الفقه القانوين والسياسي على اعتبارها 
  :الدولة

  

  السكان: ركن األولـال

ركان األساسية للدولة، هو ضرورة وجود الشعب الذي ال خيتلف عليه اثنان، كأحد األ األمر
ثل هذا الركن الواقعة الطبيعية يف التنظيم القانوين املسمى بالدولة، واليت او السكان او الرعية، ومي

  .متارس عليه سلطاا، والذين ينتسبون لدوهلم بالوثائق املسماة اجلنسية

املواطنون، وهم أعضاء التنظيم األجتماعي األصليون، : والسكان يف أية دولة على ثالثة أنواع
املواطنني، ولكن طال م املقام يف الدولة املعنية، ومبوجب واملقيمون، وهم األجانب من غري 

ألجانب، وهم من غري الفئتني السابقتني، وعالقتهم ا تراخيص قانونية وألسباب عديدة، وأخرياً
  .بالدولة املعنية، ال تتعدى العالقة العابرة ألسباب سياحية او اقتصادية او غريها من األسباب

 احلايل حجم السكان بعدد معني، فمن الشعوب ما تتجاوز أعداده وال يفترض الفقه القانوين
املاليني، ومنهم من ال يتجاوز بضع ألوف، مع التسليم بأمهية عدد السكان الكبري يف الثقل 
العسكري والسياسي للدولة، كذلك ال يفترض يف الشعب املكون للدولة التجانس الكامل مبعىن ان 

اخل، وان كان ... على دين واحد او يشتركون يف لغة واحدة يكون من أصول وأرومة واحدة او
  . الدور الكبري واخلطري يف اجناح خطط احلكوماتللتجانس ايضاً
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الدولة (، كان اقرار مفهوم ١٦٤٨عام ) وستفاليا(ومن اجلدير بالذكر ان أهم مقررات مؤمتر 
، وهذا املفهوم كان اشتقاقه ، والذي ال يزال األساس الذي قامت عليه معظم دول العامل)القومية

 من فكرة جتانس جمموعة سكانية، واشتراكها يف مشتركات اجتماعية،ومن مث اختالفها عن ساساًأ
بقية اموعات، ذلك ان هذا التجانس يؤكد أمجاع الناس حول املسائل السياسية الرئيسية، ولكن 

نصرية واللغوية والدينية والثقافية، لتخطي هذه احلدود الع" يالحظ يف الوقت احلاضر توجها عامليا
  .جناس البشرأ خمتلف ، واليت سوف تضم تباعاً)الدولة العاملية (وكأمنا العامل يتجه حنو

  

  قليماإل: الركن الثاين

خر يعترب من األركان األساسية للدولة، فال يتصور وجود قليم هو اآلن اإلإوبأمهية مماثلة، ف
طن عليها الشعب، وميارس عليه انشطته احلياتية، وقد يكون من للدولة بدون قطعة من األرض يستو

املفيد ان نذكر توجه بعض املختصني ذا املوضوع، والذين انكروا أمهية هذا الركن، واسترساالً مع 
طاملا توفر فيها عنصر السلطة بني احلاكم واحملكوم، غري ) دوالً(منطقهم، فقد أعتربوا القبائل الرحل 

ه مل يلقي األستحسان الكايف، واصبح حالياً من البديهيات األكادميية أعتبار األقليم ان هذا التوج
  .العنصر والركن الثاين األساسي املكون للدولة

قليم يشمل األرض اليابسة، واألار اجلارية فيها، والبحريات اليت تقع ضمنها واملياه املتامخة واإل
وها، وتثري مسألة حتديد األقليم، فكرة احلدود االسياسية، حلدودها الربية، والفضاء اجلوي الذي يعل

فاحلدود السياسية قد تكون طبيعية ال دخل للبشر يف اقامتها، مثل األار الفاصلة بني دولتني، او 
اجلبال او البحريات، وقد تكون صناعية، مبعىن اتفاق الدول على ترسيم احلدود بينها بطرق عديدة 

اعتباراً من )  ميالً حبريا١٢ً(رية حتدد وفق العرف الدويل املعمول به حاليا وهو خمتلفة، واحلدود البح
حدودها الربية وبأجتاه البحر، وما عداه يعترب ضمن أعايل البحار، واألار متروكة لألتفاقيات الثنائية 

تعلق بالفضاء بني الدول لتحديد ما يعترب منها ضمن السيادة الدولية هلذه الدولة او تلك، اما فيما ي
اخلارجي، فال يوجد حتديد قانوين له حلد األن، غري  ان املسلم به ان للدولة سيادة على الفضاء 
الذي يعلوها اىل ارتفاع معني، يكون من بعده جواً حراً جلميع الدول، وقد تكون األتفاقيات الدولية 

  .اً ذا اخلصوصلتنظيم املالحة الدولية فوق أقاليم الدول حتديداً قريباً ومساعد

وال يشترط يف األقليم األتصال املادي، فقد يتكون أقليم الدولة من عدد من اجلزر املتباعدة، 
، ...)اـانزانيـباكستان، والية االسكا، ت(وقد يفصل اقليم دولة معينة، جزئي اقليم دولة اخرى 

قامة املرافق العامة  يكفي إلكذلك ال يشترط يف األقليم مساحة معينة، فقد يكون األقليم صغرياً مبا
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 مترام األطراف، وأرتباطاً مبسألة حجم األقليم ، فقد ذهب البعض اىل و كبرياًأ، )الفاتيكان(عليها 
القول بفائدة املساحة الصغرية يف حتقيق األنسجام األجتماعي والسياسي بني السكان وبينهم وبني 

 الضعف الذي تعاين منه الدول ذات املساحات الفئات احلاكمة، يف حني ان البعض األخر أشار اىل
الصغرية، ان من جهة األمن القومي يف مواجهة الدول األكرب منها، او من جهة أألكتفاء الذايت 

  .األقتصادي اليت قد يصعب على الدول الصغرية حتقيقه

 من عوامل ، يعد عامالً)الدولة العاملية(جتاه العاملي يف الوقت احلاضر حنو ن االإخرى، أومرة 
ندماج مع الوحدات السياسية ا يف النهاية، اىل التكتل واالـياهإالضغط على الدول الصغرية، دافعة 

  .األخرى

  

  ةـومـاحلك: الركن الثالث

الدولة هي اتمع الذي تنظمه حكومة، فالركن الثالث واألساسي يف تكوين الدولة، هو وجود 
 ألهدافها، وكما فيذ وصياغة سياستها العامة وتنظيمها حتقيقاًهيئة او جهاز، تعتمد عليها الدولة يف تن

بينا يف الصفحات السابقة من أختالط مفهوم احلكومة مع مفهوم الدولة نفسها عند البعض، فقد 
 غري مباشر اىل األمهية والدور الكبري الذي تضطلع به احلكومات يف تكوين يكون ذلك مؤشراً

السلطة، تلك اليت متتلك الدولة حكر استعماهلا وبتفويض " عملياالدول، فهي اهليئة اليت متارس 
  .جل اشباع الرغبات األجتماعية للسكان املكونني هلاأمنها، من 

ومع ذلك فأن مصطلح احلكومة قد يستخدم مبعاين عديدة خمتلفة، فقد يقصد ا السلطة 
ن السلطة التنفيذية هي األداة التنفيذية، أي رئيس الوزراء وطاقم الوزراء الذين معه، بأعتبار ا

 يف أشارة اىل مجيع اهليئات احلاكمة يف الدولة، أي حياناًأالسياسية العليا للدولة، وقد تستخدم 
جمموع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كذلك فقد تعددت أشكال احلكومات يف الفقه 

والزاوية اليت ينظر اىل احلكومة من خالهلا، كما  للمعيار املعتمد عليه يف هذا التصنيف السياسي، تبعاً
ال بد من التميز هنا بني أشكال الدولة، واليت سيتم التطرق اليها يف مكان اخر، وبني اشكال 
احلكومة، فقد تتحد دول معينة على أا دول بسيطة، ولكنها ختتلف يف أشكال حكوماا، والعكس 

   حلكوماا، مع أتباعها شكل واحداً، فقد ختتلف دول يف اشكاهلا صحيح ايضاً
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  :وأهم التصنيفات اليت ترد ذا الشأن هي 

  :تقسيم احلكومات على أساس أختيار رئيس الدولة: أوالً

وهنا تقسم احلكومات اىل حكومات ملكية وحكومات مجهورية، فالرئيس يف األوىل يصل اىل 
 امللك نفسه، يف حني يفترض يف الثاين أن  مدى عمراحلكم عن طريق الوراثة، ويعترب منصبه أبدياً

، )اخل...األنتخابات، او الثورات الشعبية، أواألنقالبات (يصل اىل احلكم عن طريق أختيار الشعب 
  .كذلك يفترض ان احلكم اجلمهوري مؤقت بالنسبة للذين يترأسونه

  

  :امتقسيم احلكومات على أساس مدى تركيز السلطة او توزيعها على احلك: ثانياً

وهنا تقسم احلكومات اىل حكومات مطلقة وحكومات مقيدة، فاحلكومة املطلقة هي اليت حتتكر 
، مع خضوعهم للقانون، وهذا هو فيصل )شخص واحد اوهيئة واحدة(يد واحدة السلطات يف 

 التفرقة بينها وبني احلكومة األستبدادية، واليت تنعدم فيها مثل هذا اخلضوع، اما احلكومة املقيدة،
، وهي احلكومة اليت توزع اختصاصاا على هيئات وجهات عدة، تضمن فهي الشكل الشائع حالياً

  .قيام كل منها بأعماله، مع ضمان مراقبة بعضهم للبعض األخر
  

  :تقسيم احلكومات على أساس مدى اخلضوع للقانون: ثالثاً

 الرقابة القانونية، وهنا تقسم احلكومات اىل حكومات مستبدة، ال ختضع ألي نوع من أنواع
، او توزعت السلطات فيها على عدة )شخص واحد(سواء جتمعت السلطات فيها يف يد واحدة 

هيئات مركزية، واىل حكومات قانونية، وهي وكما هو واضح من تسميتها، تعمل وفق عكس 
  .املنطق السابق، فتخضع مجيع تصرفاا اىل رقابة قانونية، وبواسطة القضاء املستقل

  

  :تقسيم احلكومات على أساس مصدر السيادة او صاحب السلطة: بعاًرا

وهنا تقسم احلكومات اىل حكومات فردية، تنحصر السلطات فيها يف يد شخص واحد، سواء 
اىل احلكم عن ) الفرد(اخل، وغالباً ما يصل هذا ...كان ملكاً او رئيساً للجمهورية او سلطاناً أو أمرياً

ن أشكاهلا امللكيات املطلقة، واألنظمة الدكتاتورية، واىل حكومات األقلية، طريق القوة املادية، وم
واليت غالباً ما تسمى باحلكومات األرستقراطية، وتعرف بأا حكم النخبة او الفئة املمتازة علمياً او 
من حيث أصلها ونسبها، وقد تسمى باحلكومات األوليكارشية، اذا ما كانت السلطة فيها، يف يد 

 األغنياء، وتعترب حكومة األقلية مرحلة وسطى بني احلكم الفردي، والذي ذكرناه قبل قليل، طبقة
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وحكومات أألكثرية أو حكم الشعب، وهو الشكل الثالث من اشكال احلكومة، من جهة مصدر 
 احلكومة الدميوقراطية، وتعرف بأا حكم الشعب لنفسه، السيادة فيها، واليت يطلق عليها غالباً

  . أو عن طريق نواب ينوبون عنهةًمباشر

  

  السيادة: الركن الرابع

ومن اخلصائص املميزة للدولة عن باقي التنظيمات األجتماعية، هي متتع الدولة بالسيادة، أي 
القوة مبعناها السياسي العام، واليت متتلكها الدولة كشخص معنوي، والسيادة على نوعني، أما 

تلكها الدولة على رعاياها، واهليئات اليت تقع ضمن حدودها ، أي القوة والسلطة اليت متداخلية
اجلغرافية، فيقال ان للدولة السيادة الداخلية مىت ما امتلكت القوة يف أصدار األوامر والتوجيهات 

، واليت تعين األستقالل السياسي يف العمل بأرادا، عن أرادات خارجيةامللزمة ألفرادها، وأما سيادة 
حيثما متكنت الدولة من اختاذ قراراا اخلارجية دومنا تبعية او رقابة من أي وحدة باقي الدول، ف

  .سياسية اخرى، أمكن القول ان للدولة سيادة خارجية

خر لتصنيف آ على أمهية هذا الركن يف تكوين الدولة، فقد ظهر على أساسه معيار واستناداً
  .ودول معدومة السيادةالدول، اىل دول كاملة السيادة ودول ناقصة السيادة 

كما وال بد من األشارة هنا وبأختصار، اىل التطورات اليت مرت ا فكرة السيادة عرب التأريخ، 
فقط، كوم ) الدينية(اب السلطة الروحية فقد أعتقد بعض الفالسفة، ان السيادة هي من حق اصح

ة األهلية هي الوحيدة اليت ال حتتاج ، ولكون األراد)رادة اهللا على األرضإ(الطبقة الوحيدة اليت متثل 
اىل أستئذان للقيام بشئ ما، األمر الذي أستتبع سيادة الكنيسة املسيحية على العامل الغريب لقرون 
عديدة، مث تنازعتها فكرة سيادة امللوك وامراء األقطاع، خاصة بعد تنامي قوة تيار األصالح الديين، 

 األنقسامات الدينية بني الكاثوليك اشتها أوربا، وخصوصاًونتيجة للحروب الدينية الطاحنة اليت ع
والربوتستانت، واليت كادت ان تعصف بوحدة فرنسا، ومن مث ظهرت الفكرة الداعية اىل تسويد 
امللوك، بأعتبارهم األمل الوحيد لصيانة وحدة الدولة، وملا كانت أوربا تتكون حينئذ من عديد من 

، تعدد السيادات يف مواجهة السيادة الروحية الكاملة ا األجتاه ضمناًاألمارات واملمالك، فقد أقر هذ
نتشار وتقبل معظم اللكنيسة، ومن قبلها السيادة الزمنية الكاملة لألمربوطورية الرومانية، وب

، والذي قرر وألول ١٦٤٨الشعوب األوروبية هلذه الفكرة، فقد أقرا مقررات مؤمتر وستفاليا عام 
 مبدأ تساوي الدول يف السيادة، وضرورة أحترام هذا املبدأ من قبل مجيع الدول مرة يف التأريخ،
  .والقوى العاملية
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  األعتراف الدويل: الركن اخلامس

، وأحد األركان  خامساًهناك أجتاه قوي يف فقه القانون الدويل، ألعتبار األعتراف الدويل ركناً
 والتكنولوجي الذي يشهده العامل املعاصر، األمر األساسية لتكوين الدولة، سيما بعد التتطور العلمي

الذي جعل املصاحل السياسية واألقتصادية والثقافية، تتخطى حدود دوهلا، وما تستلزمه هذه 
 يف هذا الشأن،  كبرياًالضرورة من أعتراف متبادل بني دول العامل، وتلعب هيئة األمم املتحدة دوراً

سيادة فقط، بل ان البعض يعترب عضوية الدولة يف هذه كوا تضم اىل عضويتها الدول ذات ال
اهليئة، من املعايري املميزة للدولة، ومع كل ذلك، فال بد من القول ان هذا الركن ال حيتل األمهية اليت 
تتمتع ا بقية األركان األربعة املذكورة، كون الواقع الدويل قد عرف أنواع من الدول، مل يتم 

كشعوب مستقلة، ) التعامل معها(، ومع ذلك فقد مت العديد من دول العاملاألعتراف ا من قبل 
على بقع من األرض معلومة احلدود، متتلك حكوماا السيادة الداخلية واخلارجية، وهو كل ما 

  ..حتتاج اليه الدولة كي تتسمى ذا األسم

  

  :ةـدولـأة الـات نشـنظري

، كون األجتماعية، تعد من أصعب املهام أكادميياًمن املعلوم ان مهمة البحث عن أصل للظواهر 
العوامل التأرخيية واألقتصادية والبيئية وغريها كثري، تتصارع وتتباين يف تكوين هذه الظواهر، خملفة 
ظواهر متشاة يف الشكل، ولكن بأسباب وعوامل نشوء خمتلفة، ومن هذه الظواهر واليت أختلف 

ا، هي ظاهرة الدولة، وعلى العموم فأن هناك عدة نظريات الفقهاء بشأن أصلها وكيفية نشأ
  :مطروحة لبيان أصل نشأة الدولة وهي كالتايل

  

  نظرية التطور العائلي: النظرية األوىل

األنسان مدين (يت أطلقها يف كتابه عن السياسة احلكمة الشهرية ال) أرسطو(ينسب اىل املعلم 
 معها، فقد ذهب أجتاه فقهي اىل القول، ان هذه الفطرة  ومتاشياً من هذه الفكرة، وأنطالقاً)بطبعه

سواء كانت أبوية او (األصيلة يف األنسان، قد دفعته لتكوين اخللية األوىل يف اتمع، وهي األسرة 
، ومع مرور الزمن ونتيجة هلذه احلاجة األجتماعية املتزايدة لدى األنسان، فقد أتسع نطاق )أموية

ة عشائر مث قبائل مث قرى، ومن جمموع القرى تكونت املدن السياسية، هذه األسر وعددها مكون
 ، ملا بينهما من تشابه،سرة وتطورهاأل انشأة الدولة إىليرجعون أصحاب هذه النظرية مبعىن أخر، أن 
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 هي ذات الروح اليت جتمع بني أفراد ،سرة وحرصهم عليهاألفالروح العامة اليت جتمع بني أفراد ا
  .ن سلطة األب يف األسرة تشبه سلطة احلاكم يف الدولة كما أ،الدولة

  

  :وأهم األنتقادات اليت وجهت اىل هذه النظرية

ستخالص نظرية ا تعميم منط معني للعائلة على كافة اتمعات البدائية، وال يستقيم علمياً -١
  .على أساسها

، مثل الدين واحلروب النظرية تتجاهل دور العوامل األخرى يف تكوين اتمعات املنظمة -٢
  .وغريها من العوامل

ال ترتبط بشخص  و، أفرادهاىالدولة سلطة دائمة عل أختالفهما من حيث الطبيعة، ف-٣
 وعرب ، وتتسع أهدافها كثرياً مبا ال يقارن بأهداف األسرة، وال تزول بزواله،حاكمها

كرب أبناؤها  عكس األسرة اليت تزول حني يى عل،أجيال عديدة متتابعة من أبنائها
  .ةويتركوا لتكوين أسر جديد

وعلى كل حال، فقد كانت هلذه النظرية الدور الكبري يف التأكيد على عنصر القرابة يف تكوين 
  .الدولة

  

  )الثيوقراطية(النظرية الدينية : النظرية الثانية

فقد من أقدم التفسريات اليت أسبغت على نشأة الدولة هو التصور الديين ألصل الدولة، 
، وما السلطات اليت متارس يف )لهاإل( أعتقدت البشرية ولفترات طويلة، أن الدولة هي من خلق

  .رادة والعناية األهلية من قبل هؤالء احلكام لإلال متثيالًإالدولة عن طريق حكامها، 

وتفسري ذلك، أنه وبغياب التفكري العلمي الرصني، فقد حتكمت األساطري والغيبيات يف عقل 
 حكام وحمكومني بفعل تطور حياة نقسام البشر إىلاسان البدائي يف مواجهته مع الطبيعة، وباألن

 كان من الطبيعي أن يلحظ اإلنسان أن احلكام خيتلفون يف طبائعهم وقدرام عن ،اجلماعات البشرية
ن كما يتصرفويتميزون وجتعلهم وطبيعة خمتلفة  ، حرةةأراددون احملكومني  وأن للحكام ،احملكومني
 األهلية، كوا الوحيدة احمليطة بأألنسان قوةال يكون هذا األصطفاء من قبلالبد أن ، ويشاؤون
 ومن هنا ظهرت نظريات احلق األهلي لتفسري نشأة الدولة والسلطة السياسية، حيث أن والطبيعة،
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 تقرر من يكون ، وأألرادة األهلية هي اليت الذي خيتار ملمارستها من يشاء،)هاألل(السلطة مصدرها 
  . يف تنظيم ما، وبالتايل فتلك أألرادة هي اليت أنشأت الدولة أبتداءاًومن يكون حمكوماً" حاكما

له  بل هو اإل،ففي البداية أعترب احلاكم من طبيعة أهلية، وقد شهدت هذه النظرية عدة تطورات
نساناً إ وأصبح احلاكم ،له واحلاكم مت الفصل بني اإل، ومع ظهور املسيحية،لهبن اإلإنفسه أو 
 فهو حيكم مبقتضي احلق ،خرآ وال يستمد سلطته من أي مصدر ، للسلطة واحلكم)اهللا(يصطفيه 

 بدأت تظهر ى،وملا وقع الصراع بني الكنيسة وامللوك يف أوروبا يف العصور الوسط، األهلي املباشر
ولكن ،)اهللا(هي من عند  فالسلطة ا،فكرة جديدة للفصل بني السلطة واحلكام اللذين ميارسو 

وجه األمور وإرادات هلية ترادة الإل اإل بل إن،مباشرة) اهللا(ختيار ااحلاكم الذي ميارسها ال يكون من 
 ولكن من ، وبالتايل إن احلاكم يتوىل السلطة بواسطة الشعب،البشر حنو أختيار هذا احلاكم بالذات

  . بنظرية احلق األهلي غري املباشردة وقد عرفت هذه الفكرة اجلدي،خالل األرادة األهلية

  

  نظرية العقد األجتماعي: النظرية الثالثة

، بل  وكان هلا تأثري كبري يف قيام الثورة الفرنسية،قال ا العديد من الفالسفة ورجال الفكر
 ،ختالف يف التفاصيل ، فهى تقوم علي فكرة أساسيةاأل ومع ،وعلى احلركة الدميوقراطية عموماً

 البشرية، الذينفراد اجلماعة ألرادة املشتركة أل ا يرجع إىل، الدولةةساس يف نشأأل أن امقتضاها
جمتمع  أنشاء ىنشاء جمتمع سياسي خيضع لسلطة عليا، أي أم اتفقوا علأ ىاجتمعوا واتفقوا عل

  .تفاق النابع من إرادة اجلماعةأل هي نتيجة ا،اً فالدولة إذ،رادم املشتركةأ ب )دولة( منظم 

 قبل وجود  أن حالة اإلنسان يف حياته البدائية األوىلى،ومن بني الذين قالوا ذه النظرية من ير
فراد اجلماعة اتفق أ فقد ، وملا كانت هذه احلياة غري حمتملة، وحروباً مستمرةفوضى كانت ،الدولة
ختلفة ومحاية  وتكون مهمته التوفيق بني مصاحلهم امل، عليهمزعيماً تعيني شخص منهم يكون ىعل

 ، بال قيد وال شرطزعيمفراد عن كامل حقوقهم هلذا الأل وقد تنازل ا،الضعفاء من العدوان
  . ال يقيدها حد مطلقةة احلاكم سلطأعتربتو

 يتمتع ، طبيعية فطريةة اإلنسان البدائي قبل نشأة الدولة، كانت حياة أن حالومنهم من يرى
 نظراً  الفطرية،فراد يف اخلروج من هذه احلالةأل اغب ر ومع ذلك،فيها كل فرد حبريته املطلقة

فراد أأل وهكذا ترك ،لتشابك العالقات بينهم وتعقدها وتعارضها وغموض أحكام القانون الطبيعي
 فأجتمعوا فيما ، واخلضوع حلاكم عادل،خرى تكفل التعاون فيما بينهمأ ةياحل ،حيام احلرة هذه
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 ، وقد تنازلوا له عن جزء من حقوقهم فقط،لتويل أمورهمبينهم وتعاقدوا علي أختيار أحدهم 
  .ا املساس ميكن للحاكم منوأحتفظوا بالباقي حبيث ال 

، بل تنازلوا عن مجيع حريام  حريامفراد مل يتنازلوا عن جزء منأل أن اوذهب فريق ثالث اىل
 يضمن هلم ،ات املدنية من احلريىستبدلوها مبجموعة أخرأ العقد، لكنهم ىالطبيعية السابقة عل
كفالة املساواة بينهم فيما يتعلق ا، وأنه تتولد عن العقد إرادة عامة هي إرادة اتمع محايتها و

 ال يكون احلاكم يت والاً، االفراد مجيعى صاحبة السلطة عل،)إرادة األمة(جمموع املتعاقدين أو 
كون للجماعة ت و، فال يكون طرفاً يف العقد، حيكم وفق أرادا، إال وكيالً عن اجلماعة،بالنسبة هلا

 وتكون ، عن إرادة كل فرد فيهاة تكون مستقل،مة هذهأل كما أن إرادة ا، شاءت ماأن تعزله مىت
  .مظهراً لسيادة اتمع وال جيوز التنازل عنها أو التصرف فيها 

وأهم نقد  نتقادات،أل إىل العديد من ا،وقد تعرضت هذه النظرية بصورها املختلفة عند تقديرها
الواقع، إذ أن األفراد مل يربموا  وجه إليها، هو أا تقوم على أساس افتراضي خيايل، ال أساس له من

ط، ومع ذلك فقد كان هلذه النظرية الدور الكبري يف منو الدميوقراطية وتطوير نظرية هذا العقد ق
  .السيادة

  

  وةـة القـنظري: النظرية الرابعة

 حيث ، سواء منذ البدايةقهر، أساس القوة والى أن الدولة مل تنشأ إال علريةتفترض هذه النظ
 أو يف ،كراهألفراد علي األخرين بالقوة واأل فرضه فرد أو جمموعة من ا معيناً أجتماعياًكانت نظاماً
، فالسعي من اجل  الغزو والتوسعمن قامت على أساس  التالية، واليت كونت أمربوطورياتمراحلها
 وتأكيد الذات، مها من اهم الغرائز البشرية واليت تدفعان باألنسان للدخول يف الصراعات القوة

احلادة، واليت شهدت اتمعات البدائية الكثري والكثري منها، ويستدلون على صحة رأيهم، باحلروب 
ذه على اليت ال حتصى يف تأريخ القبائل والعشائر، من أجل أن يفرض زعيم هذه القبيلة او تلك نفو

بقية أألقاليم، وهو ما يعترب املقوم األساسي لنشأة الدولة، فالدولة وفق هذا الرأي هي من صنع 
و فكرية أو ادبية، أسواء كانت مادية، (، ومن ميتلك القوة يف هذه الدولة )قانون األقوى(

  .، ميتلك السلطة بالضرورة)اخل..و بدنية أاواقتصادية 

، ومن قبل مفكرين عدة، كي ختدم مت استخدام هذه النظرية كثرياًشارة اىل أنه قد وجتدر اإل 
الوقائع  البعض أن ى رأمصاحل خاصة، ولتربير حكر السلطة بيد بعض الفئات دون غريها، كما

، اال ان أهم األنتقادات اليت وجهت اىل هذه  هذه النظرية -يف أغلب االحوال- التأرخيية تدعم
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كيد على عنصر واحد، وهو القوة يف نشأة الدولة، متجاهلة عوامل النظرية، هي مبالغتها يف التأ
كما ان هذه  ستقرار والسالم،أخرى اجيابية كثرية، تدفع بالبشر للعيش معا، من مثل التعاون واال

" النظرية تعترب معادية للفكر الدميوقراطي والليربالية السياسة القائمة على اجلدل واملناقشة، واخريا
، مع اجلهود اليت تبذهلا املنظمات " القوة يف اال الدويل أخذت تتضائل كثرياأن استخدامات

  .الدولية للتقليل من حدة اخلالفات وتعارض املصاحل الدولية

  

  نظرية التتطور التأرخيي: النظرية اخلامسة

 بأي من النظريات السابقة أن تفسر ال ميكن ، أن نشأة الدولةيذهب أصحاب هذه النظرية، اىل
 أسهمت فيه عوامل متعددة من ،رخيي طويل أ حصيلة لتطور أجتماعي وسياسي وتهي بل ،وحدها

دولة  ونصيب كل منها يف نشأة ،ختلفت درجة التفاعل بني هذه العواملأ و،داخل وخارج اجلماعة
، وهذا ما أكده علماء أألجتماع يف العصر احلديث، من أنه من الصعوبة  عن غريها من الدولمعينة
 هي نتاج عملية تطورية  مكان أرجاع نشأة الظواهر األجتماعية اىل عامل واحد فريد، فالدولة اذاًيف

  .شاركت فيها عوامل عدة متميزة، وهذا ما يفسر ظهور أشكال وصور عديدة للدولة عرب التأريخ

 وأن ،ولة أنه ليس مثة إمكانية ألعتماد نظرية واحدة لنشأة الدوحقيقة ان الوقائع التأرخيية تؤيد
، ومهمة النظرية أختفائها أو أنقسامها إيل دول متعددة وأظروفاً تارخيية متعددة تسهم يف قيام الدول 

 على أجياد الوحدة -واليت تعمل-التطورية هي ان تلقي الضوء على القوى والعوامل اليت عملت 
عامل  : دولة، ومنها حتديداًوالتنظيم يف اجلماعات األجتماعية املختلفة، أي تلك اليت تؤدي لنشأة ال

  .عامل الوعي السياسي" واخرياعامل القوة ، وعامل النشاط األقتصادي، و عامل الدين، و القرابة

الحظ أن هذه النظريات ومع األنتهاء من عرض أهم النظريات اليت تفسر نشأة الدولة، فامل
اضافة اىل  ،عناصر الدولةأهم د  وهو أح، قد عنيت يف احلقيقة بأصل نشأة السلطة السياسيةً،مجيعا

وكما هو مبني من الشرح التأرخيي أعاله، رتبط يف الواقع ت الدولة عنصري األرض والشعب، فنشأة
، وألمهية هذا املوضوع، فقد مت تناوله بنشوء فكرة السلطة، اليت تتشكل من ثنائية احلاكم واحملكوم

  .بشيء من التفصيل يف الفقرات أدناه
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  اتـواع السلطـلطة وأنـوم السـمفه
  

  مفهوم السلطة

ن نتعرض أهم النظريات اليت تفسر نشأة الدولة، بقي أ عرض الصفحات السابقةبعد ان مت  يف  
جتماعي، واليت أي تنظيم أبأختصار اىل نظرية السلطة، تلك الظاهرة اليت تبدأ مع بدايات تكون 

ا، ال يكفي لنشأة الدولة توافر العنصرين الدولة، اذ انه وكما بينهم وظائف أتعتربممارستها من 
نشأة الدولة وجود هيئة حاكمة، متارس السلطة على لمنا يستلزم أ، و)الشعب واألقليم(األساسني 

وتشكل هذه الثنائية  هلا،، ويتقبلون اخلضوع ) على أقل تقديرنظرياً(جمموعات أخرى يرتضوا 
، من ان السلطة مبعناها يزة للدولة، وال خيفى ابتداءاًهم الظواهر املمأ، واحدة من )احلاكم واحملكوم(

والده، أ قد متارس على عدة مستويات داخل النظام األجتماعي الواحد، فاألب له سلطة على ،العام
اخل، غري ان ما يهمنا ...و شركته أفراد عائلته، كذلك املدير يف دائرته،أوكبري العائلة له سلطة على 

طة اليت يطلق عليها متيزا، السلطة السياسية، وهي اليت متارسها اهليئة ، هي السللصدديف هذه ا
عمال أكثر ما يتقبله املنطق، مما ليس منه بد لتمشية وتصريف أاحلاكمة يف الدولة، واليت تبدو، على 

 للدولة بعض املختصني من تعريف ،مهيتهاأدل على أ يف سبيل حتقيق غاياا العليا، وال ،احلكومات
  )).الدولة هي عنوان السلطة املطلقة(( :بقوهلم

 تبدأ من الطفل الرضيع يف عالقته مع ،والسلطة تعترب ظاهرة طبيعية، فأول استالم ملظاهرها
األبوين، مث تأيت املدرسة بعد ذلك لتقوي هذا الشعور عند الصيب، وكلما شب الطفل ووعي اتمع 

 كل مكان يف هذا اتمع، وبالتايل فالفرد يعتاد  يف،)سلطة ما ( شعر بوجود السلطة،الذي يعيش فيه
  . ويعترب كل ذلك من البديهيات اليت ال ميكن ختيل العيش بدوا،على الطاعة وسلطان الغري عليه

 يرتبطان برضاء األفراد املكونني للمجتمع هلذه السلطة، ،وقيام الدولة وتأسيس السلطة فيها
القوة واألرغام اليت تستند عليها غالبا، كون القوة هي وال يعين ذلك تفريغ مفهوم السلطة من 

ي تكوين ممارس للسلطة أهم مستلزمات ممارسة السلطة، بل ان ختلف هذه القوة لدى أاألخرى من 
  .يضا وفق منطق القوةأو،  صالحياا)الرمسية (خر بالظهور ومزامحة السلطة الفعليةأيسمح لتكوين 

بد من التميز بني صاحب السلطة السياسية وبني من ولفهم موضوع السلطة السياسية ال
عتقدت ولفترات طويلة من تأرخيها بوحدة هذين الشقني عند أميارسها، وجدير بالذكر، ان البشرية 

عتبار أ، على )شخصية السلطة(، وهي الفترة اليت سادت فيها ما يسمى بنظرية حبثهم هلذا املوضوع
، ويف اغلب الثقافات السياسية، انه  ان املسلم به حديثاًساس السلطة، االأان شخص احلاكم هو 



 -20-

ليس هناك من ارتباط بني السلطة السياسية وبني من ميارسها بالواقع، فالسلطة حاليا فكرة جمردة عن 
  .الذي ميارسها

خرى، بل أي سلطات أي اا ال تنبع من أصلية، أومتتاز السلطة خبصائص عدة منها اا سلطة 
 السلطات األخرى، كما توصف هذه السلطة بأا ذات اختصاص عام تغطي كافة اا هي مصدر

 فتنظم جانبا حمددا من ، مقارنة بسلطات اخرى يضيق نطاق تغطيتها،جوانب احلياة داخل اتمع
، كذلك هناك عدة قواعد أساسية افترض الفقه السياسي قيام السلطة على اساسها، جوانب احلياة

ى حتقيق أفضل ما ميكنها حتقيقه، للمجتمع الذي تقوم عليه وتسوسه، وهذه حىت تكون قادرة عل
، وقاعدة املشروعية )الشرعية(قاعدة احلكمة واملعرفة، وقاعدة القانونية  :القواعد هي بأختصار

  .، قاعدة املشاركة، قاعدة التوازن)البطولة(، وقاعدة القوة والقدرة )الرضا والقبول(

األخرية وهي التوازن، فيجدر بنا أعتبارها مدخال للمحور الثاين من هذه ومبناسبة ذكر القاعدة 
الدراسة، وهو موضوع أنواع السلطات والفصل بينهم، فقد غاب احلديث عن قاعدة التوازن يف 

) مونتيسيكيو(الفقه السياسي طويال، اىل ان أتى على ذكرها وألول مرة يف التأريخ، املفكر الكبري 
، فقد حاول هذا املفكر ان يضع نظرية عامة للسلطة، وفيما قاله ذا )قواننيروح ال(يف مؤلفه 

الصدد، ان حتقيق السلطة اليت تضمن احلفاظ على احلرية والعدالة واملساواة وما اىل ذلك من قيم 
عليا، يفترض قيامها على أساس التوازن، وهذا ال يتم اال من خالل األخذ مببدأ الفصل بني 

لطة العامة متارس وظائف متنوعة ومتعددة، بعضها سياسي وبعضها أداري وبعضها السلطات، فالس
قضائي، وأنه ال بد من توزيع هذه الوظائف ضمن شكل من أشكال تقسيم العمل بني اكثر من جهة 

، وسلطة للقضاء، مع )دارةاإل(من جهات السلطة، ليصبح هناك سلطة للتشريع، وسلطة للتنفيذ 
طات، حيث يتوازعها أشخاص متعددون، كل حسب أختصاصه، وتربطهم مع الفصل بني هذه السل

بعضهم عالقات تعاونية، ويف نفس الوقت رقابية منسقة، حيث تتعاون كل سلطة مع األخرى 
وتراقبها يف نفس الوقت، وهذا ما يضمن عدم احنرافها من جهة، كما يضمن استمرار توحدها يف 

  .اطار عام هو الدولة وقانوا العام

 من جانب أخر يف تكوين الدولة، مدخالً) العنصر الثالث(كذلك قد يعترب تعريف احلكومة 
لبحث املقصود بأنواع السلطات، فاحلكومة متثل جمموعة األشخاص املتمتعني باحلق القانوين يف 

 وانتظموا ضمن نسق واحد وموحد، أطلق عليه أسم احلكومة، ممارسة السلطة، وقد تفاعلوا معاً
من (، يف اتمع )اصدار األوامر(كومة ذا املعىن، هي اهليئة املركزية اليت تتوىل عملية احلكم فاحل

للنظام السياسي، وبذلك يتلون سلوك ) احملرك(، وهي اشبه ما تكون ب )الناحية الرمسية على األقل
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ما قوميا، وكذا النظام فاحلكومة القومية مثال متثل نظا( لتلون احلكومة السياسية النظام السياسي تبعاً
 على جناعة ، بل ان جناح النظام السياسي يف حتقيق اهدافه، يتوقف حصراً)احمللي تديره حكومة حملية
  .انشطة احلكومة السياسية

وكما تتطرقنا بأختصار يف الفقرات األوىل اىل أشكال احلكومات، وأتينا على ذكر عدة معايري 
هم أن نذكر ثانية أحد األسس احلديثة يف تصنيف يف تصنيف احلكومات، فقد يكون من امل

احلكومات، وهو تصنيفها حسب اقسام السلطة اليت تتكون منها احلكومة والعالقات بينهما، ويف 
  :هذا اال، فأنه يالحظ وجود اقسام ثالثة رئيسية للسلطة، وهي كالتايل

  

  السلطة التشريعية: والًأ

يف الدولة، ) أي سن القوانني وأصدارها(ز وظيفة التشريع، بأجنا"  اساساوهي السلطة اليت تقوم
وتتمثل هذه السلطة عادة من جملس نيايب يتم أنتخابه من قبل الشعب أو يتم تعني أعضائه مباشرة 

، او مجعية وطنية او  شعبياً او جملساًمن جهة ذات سلطة، ويسمى تسميات خمتلفة، فقد يسمى برملاناً
نظيمات اهليئات النيابية يف تفصيالت تكوين الربملان وكيفية عمله، بتعدد غري ذلك، وتتعدد صور وت

واختالف األنظمة الدستورية اليت تنشئها وتبني كيفية تكوينها وتنظم عملها، اال ان اهم هذه الصور 
  :والنظم اليت جرى الفقه على تناوهلا، هي نظام الس الواحد و نظام السني

، وهو بأختصار شديد، النظام )نظام الس الفردي( بـيضاًأيسمى و: نظام الس الواحد
الذي تناط مهمة التشريع فيه اىل جملس واحد، واذا كانت أغلب الدساتري قد جعلت تشكيل هذا 
الس الواحد يتم عن طريق األنتخاب، متاشيا مع مقتضيات الدميوقراطية السياسية ولضمان أفضل 

كما ان ) الدستور القطري(ني اخلاصة به، اال ان بعضها جعله بالتعيني متثيل للشعب يف سن القوان
، وأهم مميزات هذا النظام هي بساطة )الدستور املصري(بعضها جعله باألنتخاب والتعني معا 

جراءات التشريع وسرعة أجنازه واصداره، وجمانبة الكثري من اخلالفات اليت قد تعيق سن القوانني إ
  . نظام السنيواليت تظهر عادة يف

واملقصود به ان تناط السلطة التشريعية اىل جملسني، يشتركان يف تويل مهمة سن : نظام السني
القوانني واصدارها، وفق آليات وتعليمات حمددة دستوريا، وبالشكل االذي يضمن صدور القرار 

 يف ميوقراطية يف أوربا وحتديداً فقد كان هذا النظام نتيجة تتطور احلياة الدبالتوافق بينهما، وتأرخيياً
يتم تعينهم (  جملس اللورداتوالًأبريطانيا، املعروفة بتقيدها بالتقاليد واألعراف القانونية، حيث نشأ 

بعد فترة زمنية طويلة، ) يتم أختيارهم عن طريق األنتخابات( ، مث أعقبه جملس العموم )من قبل امللك
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 يف صالحياته على الس األول، خاصة يف املسائل املالية ومبرور الزمن فقد تفوق الس الثاين
 ذا النظام وعالقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، واغلب الدساتري العاملية تأخذ حالياً

  ).اخل...الواليات املتحدة، فرنسا ، األردن (

ية اليت تتطلب متثيل وأهم مميزات نظام السني، هي أن هذا النظام هو األصلح للدول األحتاد
الشعب كله اىل جانب متثيل الواليات اليت تتكون منها الدولة، كذلك يقال ان هذا النظام يرفع من 

حتماليات الشطط ا للفئات املختلفة يف اتمع، ويقلل من مستوى كفاءة الربملان، ويعترب أكثر متثيالً
 من جملس واحد، كذلك قد مينع من بدالًيف سن القوانني بعرض املقترحات القانونية على جملسني 

أستبداد الربملان، والتخفيف من حدة الرتاعات بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث يقوم 
أحدمها بدور الوسيط يف مثل هذا الرتاعات، ومع كل ذلك فلم يسلم هذا النظام بدوره من 

صورات خيالية ال متت اىل الواقع بصلة، أنتقادات وجهت اليه وأعتربت مجيع املميزات أعاله ت
منا يعتمد يف كثري من األحوال على ظروف كل إواحلقيقة ان تفضيل أي من النظامني على األخر، 

  .اخل...دولة وأوضاعها األجتماعية والسياسية واألقتصادية 
  

  السلطة التنفيذية: ثانياً

القوانني اليت تضعها السلطة وهي السلطة اليت تقوم مبهمة تنفيذ خمتلف التشريعات أو 
التشريعية، كما أا تتوىل رسم ووضع األهداف العامة والسياسات الالزمة ألجنازها، والعمل على 
تنفيذ هذه السياسات بعد ان يتم املصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية، يف احلاالت واألوضاع 

لدستور، وأي خالف يف هذا الشأن، ، وحسب ما هو موضح وحمدد يف االيت يعترب ذلك مطلوباً
  .تكون فرصة لظهور دور السلطة القضائية للفصل فيه بني السلطتني

، متلك احلق عادة يف أصدار ) ما تسمى باحلكومةغالباً(واجلدير بالذكر، أن السلطة التنفيذية 
 ها، وغالباًاألنظمة واللوائح التنظيمية ذات الصفة التشريعية، واليت تكون ضرورية حلسن سري عمل

ما توصف هذه األنظمة واللوائح بالنظم الشارحة للقوانني، وكل ذلك مبوجب ختويل يعطي هلا احلق 
يف ذلك من قبل الدستور، وهي عادة ما تكون مقيدة بعدم خمالفتها للتشريعات األعلى منها، وهذه 

ن خطأ قيام السلطة أحد النقاط اليت قد يبدوا منها تداخل عمل السلطتيني لدى البعض، فيعتقدو
 آلليات تنفيذ وتطبيق التنفيذية بأصدار القوانني، يف حني ان ما تصدره ال يعدو من ان يكون شرحاً

  .قوانني سابقة عليها، وكل ذلك بالطبع وفق القواعد احملددة يف الدستور

ىل إة وتتمثل هذه السلطة عادة يف الوزراء، ورئيس الوزراء، ورئيس اجلمهورية او امللك، اضاف
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  .رؤساء األجهزة املركزية اواهليئات العليا املستقلة اليت يكون رؤساؤها مبرتبة الوزير او ما يعادهلا

، )امللكيات املطلقة، والدكتاتوريات، وبقية األنظمة املستبدة(وفيما عدا نظم احلكم املطلقة 
 او من قبل شخص واحد، واليت يتم فيها عادة تعيني أعضاء السلطة التنفيذية من قبل هيئة معينة،

 لدى أغلب الشعوب، وتكون مسؤوليتهم مباشرة أمام هذه اهليئة او الشخص، فالرأي الغالب حالياً
ية اىل قسمني ، هو ضرورة ان يتم اختيار أعضاء هذه السلطة باألنتخاب، وهنا تنقسم النظم السياس

، يتم انتخاب رئيس السلطة التنفيذية )الرئاسي(النظام الربملاين، ففي النظام األول النظام الرئاسي و
، من قبل الشعب مباشرة، او قد يكون امللك الذي يتسلم احلكم عن طريق الوراثة )رئيس الدولة(

هو رئيس الدولة، والرئيس بدوره خيتار الوزراء مباشرة من غري األعضاء يف السلطة التشريعية، 
فالنظام الرئاسي يقوم على مبدأين أساسيني، األول وذلك ملعاونته يف متشية أعمال السلطة التنفيذية، 

هو حصر السلطة التنفيذية يف يد رئيس الدولة، والثاين، الفصل الشديد بني السلطات الثالث 
، يف )نظام احلكم يف الواليات املتحدة األمريكية خري مثال على هذا الشكل(املكونة للسلطة العامة، 
، يستلزم لتشكيل احلكومة فيه، حصول أحد األحزاب املنافسة يف )الربملاين(حني ان النظام الثاين  

األنتخابات العامة، على أكثرية معينة من املقاعد الربملانية ، هذه األكثرية قد متنحة الفرصة لتشكيل 
، وقد تضطره اىل عقد األتالفات مع بقية األحزاب األخرى املنافسة، )السلطة التنفيذية(احلكومة 

 على العدد الكايف من املقاعد الربملانية وحسب النسب املقررة يف الدستور واليت لضمان احلصول
متكنهم من تشكيل السلطة التنفيذية، وأهم املباديء اليت يقوم عليها هذا النظام هو، ثنائية السلطة 
التنفيذية، حيث تتكون السلطة التنفيذية من جهازين متميزين عن بعضهما البعض، األول هو رئيس 

خري مثال على (الدولة ونوابه والس الرئاسي، والثاين هو رئيس الوزراء وطاقم الوزراء الذين معه 
، هذه اضافة )هذا الشكل من األنظمة احلكومية هي اململكة املتحدة والعراق وفق الدستور اجلديد

تشريعية اىل أختالفات اخرى عديدة بني هذين النظامني فيما يتعلق بأختصاصات السلطتيني ال
 ال بد من األشارة اىل شكل ثالث للنظم احلكم النيابية وهو والتننفيذية ال جمال لذكرها هنا، واخرياً

 على عدم املساواة بني السلطتيني ، وهو النظام الذي يقوم اساساً)حكومة اجلمعية((النظام املسمى 
على التنفيذية، عندما تتوىل هي التشريعية والتنفيذية، بل اا ترجح صراحة كفة السلطة التشريعية 

بتنفيذ ما شرعته، ولكن حتت اشرافها ورقابتها، ) من ضمنها(مهمة التشريع وتعهد اىل هيئة أخرى 
  .١٨٧٤وهو النظام املطبق يف سويسرا منذ عام 

  

  السلطة القضائية: ثالثاً

لطات األخرى وهي الركن الثالث من أركان السلطة العامة، واليت ال يستقيم بدوا عمل الس



 -24-

من الناحية العملية، وكوا تأيت يف التسلسل الثالث واألخري من جمموع السلطات العامة، فليس 
معناه تدرج من حيث األمهية، بقدر ما هو دليل على كوا املالذ األخري فيما لو حصل ادعاء حبق أو 

  .خالف عليه بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

طة القضائية، هي السلطة اليت تتوىل أعمال القضاء، وفض املنازعات بكل واملقصود بالسل
مستوياا ودرجاا، وتتمثل هذه السلطة يف جمموعة القضاة بأختالف درجام ومستويام، وعلى 

األستئناف  اىل قضاة حماكم التميز ورأسهم قضاة احملاكم العليا، والدستورية يف الدولة ونزوالً
 العليا واحملاكم الشرعية والبداءة املوزعني على كافة أرجاء أقليم الدولة، وعلى ذلك وحماكم اجلزاء

فالسلطة التشريعية تسن و تشرع، والسلطة التنفيذية تنفذ هذه التشريعات، والسلطة القضائية تطبق 
لفصل هذه التشريعات، وتقرر مدى مطابقتها للدستور والقوانني املنظمة، كما أا املرجع األخري ل

بني سلطات التشريع والتنفيذ، يف حال لو حصل خالف بينهما على بعض املسائل التفصيلية املتعلقة 
  .بعملهم

ومع القول أن السلطة القضائية هي الذراع الثالثة للدستور، فقد يثار ذا الصدد أمهية أحد 
تفسر بعدل وأن تطبق برتاهة، ، فأذا ما أريد للقوانني أن ستقالل ألقضاءااملبادئ القانونية وهو مبدأ 

 من الضغوط السياسية اليت تتولد من فالواجب ان يتمتع القضاء بوضع مستقل، وان يكون متحرراً
، او بالسلطة التشريعية حيث من احملتمل ان يكون )وهذا هو الغالب(أرتباطه أما بالسلطة التنفيذية 

 احلزبية املختلفة، أي بأختصار ان القاضي  لألنقسامات النامجة عن السياساتالربملان نفسه خاضعاً
 موظف ضمن الكادر الوظيفي الرمسي للدولة، فكيف يضمن واحلالة هذه ان يكون  واخرياًيعترب أوالً

عن الشرح املطول ملثل هذه الضمانات، واليت أختلف الفقهاء بشأا " ؟؟، وبعيداالقاضي مستقالً
وسائل اليت دلت جتارب بعض الدول على التغلب على ، فمن املمكن القول أن هناك بعض ال"كثريا

مثل هذه الصعوبات، منها املبدأ الراسخ يف العرف القانوين األنكليزي من ضمان جتاهل األعتبارات 
) منحهم الرواتب العالية او أمتيازات اخرى(السياسية عند تعيني القضاة، أو توفري أسباب للرفاهية 

ان العمل هلم مدى احلياة وعدم متكن السلطة التنفيذية من أقالتهم للعاملني يف هذا السلك، او ضم
، وحتصينهم من التقلبات احلزبية، أو أدخال نقابات احملامني يف أجراءات اال عن طرق حمددة دستورياً

تعينهم او أقالتهم ، هذه اضافة اىل أن هناك من الدول ما يتم اختيار القضاة فيه عن طريق األنتخاب 
  ).اليات األمريكيةبعض الو(
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  اتـن السلطـل بيـدأ الفصـمب

من األستعراض السابق يتبني لنا، أنه وبتعدد مهام ونشاطات الدولة احلديثة، خاصة ومع أنتشار 
املذاهب األجتماعية وتتطور احلياة وطرق األتصاالت، فقد كان من نتيجة ذلك، أن زادت 

أبقاء السلطة ونشاطاا يف يد " لذي مل يعد معه ممكنااملسؤوليات امللقات على عاتق احلكام، األمر ا
حاكم واحد، بل أوجب أن توزع هذه األختصاصات واألنشطة على أجهزة وهيئات خمتلفة 
ومتتعددة، لتتوىل كل منها ممارسة أختصاص مميز عن غريه، من أجل القيام بالوظائف األساسية داخل 

  .ة والوظيفية التنفيذية والوظيفة القضائيةالدولة، وهذه الوظائف هي الوظيفة التشريعي

وخالل التتطور التأرخيي هلذه املفاهيم القانونية، فقد نادى املفكرون بضرورة الفصل بني هذه 
، جيعل كل منها متارس وظيفتها بشكل مستقل عن بقية  عضوياًاهليئات الثالثة احلاكمة، فصالً
مطابقة أعماهلا للشرعية القانونية، ومن هنا كان نشوء ، ولضمان والًأاهليئات، ملنعها من األستبداد 

  )).الفصل بني السلطات((املبدأ القائل 

يعترب أول من نادى ذا ) مونتيسيكيو(، من أن الفيلسوف الفرنسي الكبري "وكما أسلفنا سابقا
 املبدأ، بشكل صاغته نظرية متكاملة عن السلطة وأنواعها، وكمبدأ عام  تسلح به يف مواجهة

  . حينئذاحلكومات املطلقة وأستبداد امللوك الذي كان قائماً

 على تقسيم األنظمة -وكما ذكرنا-  على هذا املبدأ، فقد جرى الفقه القانوينوتأسيساً
حيث يكون هذا الفصل من املرونة اليت تسمح بالتعاون ) النظام الربملاين(السياسية اىل ثالث أقسام، 
نظام (حيث يتم الفصل الشديد بني هذه السلطات، و) ظام الرئاسيالن(املتبادل بني السلطات، و

اليت يتنكر هلذا املبدأ ويذهب اىل أدماج السلطتني التشريعية والتنفيذية يف هيئة ) حكومة اجلمعية
  .واحدة

وقد وجهت أنتقادات كثرية اىل هذا املبدأ، دارت معظمها حول الصعوبات اليت تواجه تطبيقه 
م على أساس ومهي، ويتناىف مع مبدأ وحدة الدولة من ناحية اخرى، ولكن مناصري ، وأنه قائعملياً

 للسلطة، بقدر هذا املبدأ أكدوا على قيمته القانونية العالية يف التطبيق، بتأكيدهم أنه ال يعترب فصالً
كوم ضمان مبدأ الشرعية، أي خضوع احلاكم واحمل: والًأما هو توزيع هلا، كما ان هذا املبدأ حيقيق 

 منع األستبداد وصون احلرية يف مواجهة الرتوع البشري لألستبداد، وثالثاً: لسلطة القانون، وثانياً
املزايا املتحققة من أي تقسيم للعمل ومبدأ التخصص الدقيق مبا يرفع من كفاءة أجهزة : خرياًأو

  .الدولة

ات الدولة القانونية، من كل ذلك يتبني مدى أمهية هذا املبدأ، و كونه يعترب من أهم مقوم
  .وضمانة هامة من ضمانات احلقوق واحلريات
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  المبحث الثاني

  ةـــتور والدولــدســال
  

إن دراسة الدستور جيب أن تكون مسبوقة بدراسة الدولة، ألنه ال وجود للدستور إال بعد 
ها وأركاا وجود الدولة، ومن هذا املنطلق بدأت هذه الدراسات عن الدولة من حيث مفهوم

  .وطرق نشأا وبيان سلطاا

أما هذه الدراسة فستخصص لبيان شكل الدولة يف الدستور وحتديداً شكل دولة العراق يف 
 عندما كان ١٩٢٥الدساتري العراقية منذ صدور أول دستور باسم القانون األساسي العراقي عام 

، ويف ضوء هذا سنقسم املوضوع ٢٠٠٥العراق دولة ملكية ولغاية صدور الدستور الدائم عام 
  : وعلى النحو اآليتحماورعلى ثالثة 

  .مفهوم الدستور وموضوعه: األولاحملور 

  .ةـكل الدولـش: الثايناحملور 

  .شكل دولة العراق يف الدساتري العراقية: الثالثاحملور 

  

  هـتور وموضوعـمفهوم الدس:  األولورـاحمل

و ال ميكن أن يعيش منفرداً أو حييا منعزالً، وإمنا جيد إن اإلنسان اجتماعي بالفطرة ولذلك فه
وملا ). اتمع املدين(نفسه مضطراً إىل احلياة مع غريه من األفراد يف جمتمع واحد وهذا ما يسمى بـ

قواعد اجتماعية ملزمة تنظم املصاحل كان وجود اتمع ضرورة لإلنسان نفسه كان البد من وجود 
املنازعات حىت ميكن اإلبقاء على اتمع فضالً عن دفعه حنو الرقي يام املتقاربة، وحتول دون ق

وملا كان من الطبيعي أن خيالف بعض األفراد هذه القواعد األساسية املنظمة للمجتمع . واحلضارة
 متلك إرغام مجيع - أو حىت من فرد واحد-كان البد من وجود هيئة تتكون من بعض أفراد اتمع 

ويطلق على هذه اهليئة اليت . لى اتباع هذه القواعد ولو بالقوة والقهر عند االقتضاءأعضاء اتمع ع
تتمتع ذه القوة طبقة احلكام، وعلى أعضاء اتمع طبقة احملكومني ويطلق على كل جمتمع مدين 

الذي اختذ يف عصور ما قبل ). اتمع السياسي(يوجد بني أفراده طبقة حاكمة وأخرى حمكومة 
 صورة األسرة األبوية أو القبيلة أو العشرية التومتية، ويف العصور -على خالف يف الرأي–يخ التار
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وما تفرع عنها ) اململكة(املدينة السياسية واململكة، ويف العصور الوسطى صورة صورة القدمية اختذ 
  ).الدولة احلديثة(من ظهور االقطاع، ويف العصر احلديث صورة 

كمة متلك إصدار األوامر والنواهي إىل طبقة احملكومني، وهذه األوامر وملا كانت الطبقة احلا
والنواهي هي ما تسمى بالقاعدة القانونية من حيث كوا عامة وجمردة ومنظمة للروابط االجتماعية 
ومقترنة باجلزاء تبينا إذاً من هذا العالقة الوثيقة بني اتمع السياسي والقاعدة القانونية، وبعبارة 

ومنذ عهد الرومان جرى الفقه . ى بني الدولة والقانون فكل منهما دليل على اآلخر وقرين لهأخر
القانوين على تقسيم القانون إىل قانون خاص ويشمل القانون املدين والتجاري واإلجراءات املدنية 

ئي وغريها وقانون عام ويشمل القانون الدستوري والدويل العام واإلداري واجلنا) املرافعات(
  .وغريها

  :ومثة معايري للتفرقة بني القانون اخلاص والقانون العام وهي

كمهم القانون اخلاص إذا كانوا حي املعيار العضوي الذي أساسه صفة األشخاص الذين -١
  .حمكومني، والقانون العام إذا كانوا حكاماً

 محايتها،  القانون على املعيار املادي الذي أساسه مضمون القانون وطبيعة املصاحل اليت يعمل-٢
  .وهذه املصاحل إما خاصة باألفراد أو عامة م جمموع األفراد

 املعيار الشكلي الذي أساسه التصرفات من حيث صدورها وتنفيذها فقواعد القانون -٣
ئية وال اخلاص حتكم التصرفات اليت تصدر من طرفني يف الغالب بناًء على عنصر الرضا

أما قواعد القانون العام فتحكم تصرفات .  بناًء على إرادة اآلخرميلك أحدمها تنفيذها إال
  .تصدر أساساً من طرف واحد ميلك إرغام الطرف اآلخر على تنفيذها باإلكراه

كمدخل للقانون العام، وإن ) الدولة(وأياً كان تقييم هذا التقسيم إال أنه يوضح أمهية دراسة 
ولعل . أو األساسي بالنسبة لفروع القانون العام األخرىالقانون الدستوري يعترب القانون الرئيسي 

فصل يف الكالم عن القانون الدستوري رغم أمهيته الكبرية يف اتمع  يحدود هذه الدراسة حتتم أال 
  : أساسية وهيمطالب عن ثالثة احملورالسياسي عموماً والعراقي خصوصاً، وعليه سنتكلم يف هذا 

  .ر لغة واصطالحاًمعىن الدستو: األول املطلب

  .التفرقة بني بعض املفاهيم الدستورية: الثاين املطلب

  .موضوع الدستور وعالقته بالدولة: الثالث املطلب
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  معىن الدستور لغة واصطالحاً: األول املطلب

أي صاحب، ويراد به القاعدة أو ) ور(أي يد و) دست(دستور كلمة فارسية مركب من 
جع إليه يف والدستور معرب ومعناه لغةً الوزير الكبري الذي ير.  إليهااألساس أو قاعدة أساسية يرجع

األمور، وأصله الدفتر الذي جيمع فيه قوانني امللك وضوابطه فسمي به الوزير ألن ما فيه معلوم له، 
  .أو ألنه مثله يف الرجوع إليه، أو ألنه يف يده، أو ألنه ال يفتح إال عنده، ومرادف الدستور هو السنة

أو التنظيم ) Foundation(فيعين األساس ) Constitution(ا الدستور يف اللغة الفرنسية أم
)Organization ( أو التكوين)Structure d’un ensemble.(  

أما اصطالحاً فإن النتائج اليت يسفر عنها الصراع بني احلاكم واحملكوم تتخذ صورة قواعد 
ا، وهذه القواعد تسمى بالدستور أو بالقانون الدستوري نهقانونية ملزمة للطرفني وتنظم العالقة بي

  .ألن قواعد هذا األخري أصبحت تدمج يف صلب دستور مكتوب

عليه كان للدستور معنيان يف االصطالح األول املعىن املوضوعي أو املادي والثاين املعىن 
بنظام احلكم، أما باملعىن الشكلي أو الرمسي، فالدستور باملعىن األول هو عبارة عن القواعد املتعلقة 

الثاين فالدستور عبارة عن الوثيقة اليت يطلق عليها اصطالحاً اسم الدستور أو القانون األساسي، 
وعليه يرى البعض أن املشاكل اليت يثريها الدستور باملعىن  املوضوعي تعترب سياسية، أما تلك اليت 

 ومن هنا تتضح بعض جوانب اخلالف بني يثريها الدستور  باملعىن الشكلي فهي مشاكل قانونية،
  .الدستور والقانون الدستوري

يف احلياة السياسية والقانونية هو اصطالح ) Constitution(ويالحظ إن اصطالح دستور 
حديث، ففي فرنسا استعملت عدة اصطالحات أخرى إىل جانب اصطالح دستور مثل قوانني 

وأعمال دستورية ) lois fondamentales( أساسية وقوانني) lois constitutionnelles(دستورية 
)actes constitutionnelles ( والوثيقة الدستورية)la charte constiitutionelle (و)Seneatus-

consulte organique.(  
  

  ؟..ولكن ما مصدر مصطلح القانون الدستوري

) Diritto Constituzionale(إن مصطلح القانون الدستوري مشتق من اللغة اإليطالية ألن 
  . يف مدينة فرياره مث يف مدينيت بافيا وبولونيا بشمايل إيطاليا١٧٩٧كان قد درس ألول مرة عام 
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 بعد إنشاء أول كرسي للقانون الدستوري ١٨٣٤ومل يظهر هذا املصطلح يف فرنسا إال يف عام 
ض توضيح ما باريس بتشجيع من فرانسوا كيزو وزير امللك لوي فيليب لغربيف كلية احلقوق 

 من ضمانات للحريات الفردية مث عرض النظام ١٨٣٠احتواه الدستور امللكي املعروف باسم ميثاق 
  .السياسي الذي كان ليربالياً برملانياً  وقتذاك والذي أقامه هذا الدستور

أما يف انكلترا فإن اصطالح القانون الدستوري حديث أيضاً، ويف مصر مل يستعمل هذا 
) نظام السلطات العمومية(، وقبل ذلك كان يستعمل ١٩٢٣مبناسبة صدور دستور املصطلح إال 

  .للداللة على الدستور كوثيقة) القانون النظامي(للداللة على موضوعات القانون الدستوري و

اليت شاع يف ) احلقوق الدستورية(أما يف العراق فكانت مادة القانون الدستوري تسمى بـ
 حرفية للمصطلح الفرنسي مع فارق أن املصطلح بصيغة املفرد بالفرنسي، سورياً أيضاً، وهي ترمجة

  . أدخل العالمة السنهوري مصطلح القانون الدستوري إىل العراق١٩٣٦ففي عام 

ويف ضوء الربط بني مصطلحي الدستور والقانون الدستوري عرف هذا األخري بأنه جمموعة 
 اليت تتعلق ما، وهذا التعريف يربط الدولة بالقانون القواعد اليت حتدد أساسه الدولة وتكوينها  أو

الدستوري ألن الدستور يعاجل  عادة كل أركان الدولة فتصبح كل عناصر األخرية ووظائفها 
  .موضوع القانون الدستوري

وهناك من يرى أن القانون الدستوري هو جمموعة القواعد األساسية اليت تبني شكل الدولة 
مدى سلطاا إزاء األفراد، يف حني يعرفه البعض أنه القانون الذي يبني نظام ونظام احلكم فيها و

  .احلكم وكيفية تنظيم السلطات العامة واختصاصاا وكذلك حقوق األفراد األساسية إزاء الدولة

أما بالنسبة للفقه اإلسالمي فإن الفقهاء مل يستخدموا كلمة الدستور باملفهوم املتعارف عليه 
 رغم ذكرهم لكثري من القواعد الدستورية إال أم مل يبحثوها يف موضع واحد حتت اليوم، وهم

أبواب وفصول مستقلة، بل  جاءت بصورة متفرقة حتت األبواب املتعلقة باإلمامة والوالية واإلمارة 
  .والسري والقضاء

يد من موضوعات وجتدر اإلشارة إىل أن بعض الفقهاء املتأخرين ألفوا كتباً خاصة حبثوا فيها العد
للقاضي أيب احلسن املاوردي، ) األحكام السلطانية والواليات الدينية(القانون الدستوري ككتاب 

السياسة الشرعية يف إصالح (للقاضي أيب يعلى احلنبلي، وكتاب ) األحكام السلطانية(وكتاب 
  .أليب يوسف) اخلراج(البن تيمية، وكتاب ) الراعي والرعية
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ن الدستوري على ما هلا من أمهية ومكانة يف تنظيم عالقة احلاكم باحملكوم مل ولعل قواعد القانو
حتظ بنصيب وافر من العناية والتنظيم من قبل الفقهاء، فالفقه الدستوري مل يرق من حيث األمهية 
والتفصيل إىل مستوى فقه األحوال الشخصية وفقه املعامالت وغريه من فروع الفقه اإلسالمي، 

يف ذلك يعود إىل أن الدولة يف عصرهم مل ترق إىل مستواها احلايل من حيث التطور يف ولعل السبب 
  .التنظيم، وال يستبعد أن يكون لتحفظهم من سلطان بعض اخللفاء يف بعض األمور أثر يف ذلك

فألن طريقته يف بيان األحكام هي وإذا كان بعض العلماء قد وصفوا القرآن الكرمي بأنه دستور 
ستور من حيث اقتصاره غالباً على ذكر املبادئ العامة دون التفاصيل إال يف حاالت قليلة، طريقة الد

ومع ذلك مل يتعرض القرآن الكرمي لبيان طبيعة احلكم وال لطريق نصب احلاكم وال للشروط اليت 
  .جيب توافرها يف احلاكم وال لكيفية اختيار أهل الشورى

دئ والقواعد الدستورية اليت وردت فيها ال خترج عن كوا أما بالنسبة للسنة النبوية فإن املبا
مؤكدة ملا ورد يف القرآن الكرمي أو شارحة مل فيه، وجتدر اإلشارة إىل أن الوثيقة اليت كتبها 

 بعد اهلجرة إىل املدينة يعترب مبثابة إعالن دستوري ألنه نظم فيها العالقات بني املسلمني η  الرسول
ب، كما نظمت الوثيقة شؤون دولة املدينة وقننت العالقات بني رعيتها متضمنة بيان وأهل املدينة يثر

  .احلقوق والواجبات وتأمني احلريات اليت مشلت غري املسلمني من أهل املدينة

  

  التفرقة بني بعض املفاهيم الدستورية: املطلب الثاين

 الدستوري وخاصة توجد بعض االصطالحات الدستورية ختتلط أحياناً مبفهوم القانون
، ويستلزم لفهم هذا املوضوع بيان )النظام الدستوري(و) قانون الدستور(و) دستور(اصطالحات 

  .التفرقة بني هذه االصطالحات وبني القانون الدستوري

  . القانون الدستوري والدستور-١

القانون إن الفرق بني القانون الدستوري والدستور يكمن يف األخذ باملعيار الشكلي لتعريف 
أي -الدستوري الذي هو دراسة الدستور املطبق، من حيث أن مثة موضوعات دستورية بطبيعتها 

كما أن املوضوعات .  ومع ذلك ال تنص عليها الوثيقة الدستورية-متعلقة بنظام احلكم يف الدولة
 جند أن دساتريها اليت يف الوثيقة ختتلف باختالف الدساتري مكاناً وزماناً، بل يف نفس الدولة الواحدة

أن عن املتعاقبة تعاجل موضوعات ختتلف من وقت آلخر حسب الظروف اليت حتيط بالدستور ناهيكم 
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الدستور باملعىن الشكلي يعترب من مصادر القانون الدستوري يف الدول ذات الدساتري املكتوبة، بل 
  .املصدر األول له كفرنسا ومصر والعراق

انون الدستوري ومفهوم الدستور باملعىن املادي سنجد أما يعنيان أما إذا قارنا بني مفهوم الق
معىن واحداً هو نظام احلكم يف دولة ما يف وقت معني ويتضح ذلك يف الدول ذات الدساتري العرفية 

  .كانكلترا

   القانون الدستوري وقانون الدستور-٢

ليل الوثيقة القانونية اليت دراسة وحت) le droit de la constitution(يقصد بقانون الدستور 
تتضمن نظام احلكم يف الدولة أياً كان امسها دستوراً أو عمالً دستورياً أو قانوناً أساسياً أو نظامياً، 

وهذا . فهو دراسة الدستور باملعىن الشكلي. واستخالص القواعد القانونية اليت تتضمنها هذه الوثيقة
 يتضمن  الدستور سوى نظام  والقانون الدستوري إذا ملالربط مقبول بني الدستور وقانون الدستور

احلكم، ولكنه غري مقبول بعد تطور  مضمون الدستور كوثيقة لتشمل موضوعات غري دستورية 
وهلذا جيب أن نفرق بني القانون الدستوري وقانون الدستور يف . وتغفل موضوعات دستورية هامة

ذات الدساتري  العرفية حيث أن هذه التفرقة غري قائمة الدول ذات الدساتري املكتوبة خالفاً للدول 
ألن الدستور العريف ال يتضمن عادة إال نظام احلكم وهو الدستور باملعىن املادي وهلذا تكون دراسته 

  .هي يف ذات الوقت دراسة القانون الدستوري أو دراسة قانون الدستور على السواء

  : القانون الدستوري والنظام الدستوري-٣

بروح سياسية تلخصت يف نظام حكم ) le constitutionalisme(لقد اصطبغ  معىن الدستورية 
ولكي نفهم النظام . سياسي حر منذ وضع أول منهج للقانون الدستوري يف كلية احلقوق بباريس

من حيث قوا تتدرج وفق سلم هرمي يعلوها ) التشريعية(الدستوري البد من بيان أن القوانني 
مث . باعتباره التشريع األعلى واألساسي يف الدولة والذي يتضمن املبادئ العامة واألساسيةالدستور 

باعتباره التشريع العادي والذي يتضمن القواعد واألحكام العامة، ) مبعناه الضيق(يأيت بعده القانون 
لية لتسهيل تنفيذ وأخرياً تأيت اللوائح واألنظمة باعتبارها التشريع الفرعي الذي يتضمن أحكاماً تفصي

  .القانون

وجتدر اإلشارة إىل أن التشريع األدىن ال ينبغي أن خيالف التشريع األعلى منه، وملا كان التشريع 
وملا كان موضوع الدستور هو . األعلى هو الدستور وجب أال خيالفه القانون وال الالئحة أو النظام

 regime(لدولة ذات نظام دستوري تنظيم عالقة احلاكم باحملكوم يف الغالب فالقول إن ا
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constotutionnel ( أو أن احلكومة دستورية)government constitution ( مقيد بتوافر الشروط
  :اآلتية

فال ميلك احلاكم اخلروج عنها بل يلتزم ) للدستور( خضوع احلكومة لقواعد قانونية عليا -١
 government(الستبدادية وعليه فقيام احلكومة ا. حدودها ولو كان هو الذي وضعها

despotique (يف دولة ما يتناىف مع قيام النظام الدستوري.  

أي تكون وظائف احلكم الثالث مقسمة مع إسناد كل ) limitê( كون احلكومة مقيدة -٢
وظيفة منها إىل هيئة مستقلة، أي أن احلاكم ال يباشر وظائف احلكم الثالث مبفرده، وعليه 

ون األعلى يف دولة ما فإن هذا يعترب متنافياً ن رغم خضوعها للقاإذا قامت حكومة مطلقة
وجتدر اإلشارة هنا إىل ضرورة كون اهليئة اليت تباشر الوظيفة . النظام الدستوريمع قيام 

التشريعية برملاناً منتخباً ولو جزئياً من الشعب وأن تكون هلذا الربملان اختصاصات فعلية 
  . يف التشريع واملسائل املالية، ويعترب هذا عالمة مميزة لقيام نظام دستوري-ال استشارية-

ومة قانونية أي مشكلة طبقاً ألحكام الدستور املطبق يف الدولة بصفة مستمرة  كون احلك-٣
 government(وتباشر اختصاصاا يف حدوده، وعليه فقيام احلكومة الفعلية أو الواقعية 

de fait ( ،ا تشكل عادة على خالف أحكام الدستورتتناىف مع قيام النظام الدستوري، أل
ها تباشر اختصاصاً مل مينحها إياه الدستور ويف احلالتني تعترب أو تكون مشكلة وفقها ولكن

  .احلكومة غري قانونية

ومع هذا فإن النظام الدستوري تطور هو اآلخر من حيث إمكانية تصور وجود القانون 
 يف دولة ال تقوم فيها حكومة دستورية بالشروط الثالثة كاحلكومات امللكية - الدستور-الدستوري 
وخاصة ) احلكومة املؤقتة(كما يدخل موضوع . كومة القائمة على أساس احلزب الواحداملطلقة واحل

تلك اليت متهد لقيام حكم دميقراطي يف دراسة القانون الدستوري ألا تصدر إعالنات دستورية 
أو شبه ) petite constitution(كأساس حلكمها املؤقت وتسمى هذه اإلعالنات بالدستور الصغري 

كما أن بعض احلكومات الفعلية وإن كانت غري قانونية فإا قد ). semi-constitution(دستور 
  ).lêgitime(تكون حكومات مشروعة 

ومن هذا يتضح الفرق بني القانون الدستوري  والنظام الدستوري، فهذا األخري أياً كان شكله 
ولة ما طبقاً للشروط يدخل ضمن موضوعات القانون الدستوري، وعدم قيام النظام الدستوري يف د

  .املبينة آنفاً ال حيول دون وجود القانون الدستوري يف هذه الدولة
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  موضوع الدستور وعالقته بالدولة: الثالثاملطلب 

قبل أن نتكلم عن موضوع الدستور حيسن بنا أن نوجز يف كلمة صغرية طرق وضع الدساتري، 
 التوايل الزمين املنحة والعقد ومها من الطرق إذ يذكر الفقه عادة يف هذا الصدد أربعة طرق هي على

  .غري الدميقراطية واجلمعية التأسيسية واالستفتاء ومها من الطرق الدميقراطية

وهذه الطرق وفق تواليها الزمين متثل فكرة الصراع بني احلكام واحملكومني فحينما كان اتمع 
الصراع بينه سفر ك كان طبيعياً إذا أالسياسي يتخذ شكل اململكة أي كانت السيادة ملكاً للمل

وبني الشعب لصاحل احلرية أن يتنازل عن بعض هذه احلقوق للشعب فأطلق على النصوص اليت تقرر 
فإذا ازداد . هذا التنازل املنحة، أي أن الدستور قد تقرر يف صورة منحة من صاحب السيادة

يتنازل عن السلطة وبني الشعب وهو ما تتخذ النصوص صورة التعاقد بني امللك وهو ه بينعالصرا
فإذا أسفر الصراع عن انتصار الشعب فإن النتيجة املنطقية هي أن يضع . يكتسب هذه السلطة

النصوص اخلاصة بنظام ) االستفتاء(وإما بنفسه ) اجلمعية التأسيسية(الشعب إما بواسطة ممثليه 
  .احلكم

 وروسيا ١٨٨٩ واليابان ١٨١٤فرنسا : دساتري-طريق املنحة : لة على هذه الطرقومن األمث
 دساتري فرنسا -طريق العقد. ١٩٢٨ والقانون األساسي لشرق األردن ١٩٢٣ ومصر ١٩٠٦
 والقانون األساسي العراقي لعام ١٩٧٣ والبحرين ١٩٦٢ والكويت ١٩٤٦ واألردن ١٨٣٠
فرنسا  و١٧٨٧ واالحتادي ١٧٧٦طريق اجلمعية التأسيسية دساتري الواليات املتحدة . ١٩٢٥
 ١٩٤٦ستفتاء الشعيب دساتري فرنسا  الطريق ا. ١٩٥٠ وسوريا ١٩٤٩ واهلند ١٨٧٥ و١٨٤٨
  .٢٠٠٥ والعراق ١٩٧١ومصر 

أما بالنسبة ملوضوع القانون الدستوري، فنقول بادئ ذي بدء أنه وفقاً للمعىن املوضوعي ال 
 دراسة احلكومة اليت هي يدخل موضوع الدولة بطبيعته يف القانون الدستوري باعتباره قاصراً على

أحد أركان الدولة، فالدولة أصل واحلكومة فرع ودراسة األصل جيب أن تكون أسبق من دراسة 
 يتضمن دراسة احلريات العامة إال بقدر ما يسهم هذا على فرض أن القانون الدستوري ال. الفرع

  .من يتمتع ا يف ممارسة السلطة

احلكومة من حيث اعتبار موضوع القانون الدستوري على من مل مييز بني الدولة ووحنن خنالف 
أساس أن الدولة يف احلقيقة ليست إال التمييز بني احلاكم واحملكومني من حيث أن عدداً من األفراد 

ذا قبضوا على السلطة نكون أزاء  الدولة، وهلذا يرى هؤالء أن الدولة هي إيف فئة اجتماعية معينة 
  .الدستوري ويريدون بذلك حتماًَ طريقة ممارسة السلطة وانتقاهلااملوضوع الرئيسي للقانون 
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ولكن من اجلائز العتبارات أكادميية إدخال موضوع الدولة وخاصة من الناحية الداخلية ضمن 
ومن هذا املنطلق ينبغي التفرقة بني القانون الدستوري وبني الدستور . موضوعات القانون الدستوري
بني موضوعات خمتلفة قد ال يدخل بعضها يف موضوعات القانون كوثيقة ألن هذا األخري ي

الدستوري ومن بينها شكل الدولة حيث نقرأ يف الدساتري املكتوبة نصاً يبني شكل الدولة ونظام 
احلكم فيها وغريها من املصطلحات اليت جيب أن تفرق بينها وحنن  بصدد الكالم عن شكل الدولة 

  .يف الدستور

 شكل الدولة يعين هل أن الدولة بسيطة موحدة أم مركبة احتادية من حيث ونقول باختصار أن
أما شكل . نوعية السلطة اليت حتكم فيما إذا كانت وحيدة أم أا تتعايش مع سلطات أخرى

احلكومة فيختلف باختالف املعايري اليت تستند إليها فهي حكومة ملكية أو مجهورية استناداً إىل 
وهي حكومة مطلقة أو مقيدة استناداً إىل مدى تركيز السلطة أو توزيعها على . اختيار رئيس الدولة

وهي حكومة فردية . وهي حكومة قانونية أو استبدادية استناداً إىل مدى خضوعها للقانون. احلكم
أما نظام احلكم السياسي . أقلية أو حكومة شعب استناداً إىل مصدر السيادة أو صاحب السلطةأو 

دى الفصل بني السلطات وخاصة التنفيذية والتشريعية وعليه فهو إما نظام رئاسي أو فيستند إىل م
 الربملان أو شكل اهليئة النيابية موأخرياً فإن نظا. برملاين أو نظام حكومة اجلمعية أو نظام برملانورئاسي

ة التشريعية ىل إناطة السلطإيأخذ إما نظام الس الواحد أو الفردي أو نظام السني استناداً 
  .بالس

وكل هذه املواضيع يتوالها الدستور بالبيان باعتباره الوثيقة اليت تبني العالقة بني احلكام 
  .واحملكومني وتنظمها

  

  ةـكل الدولـش: يـانـالثور ـاحمل

إذا كانت الدولة هي متييز بني حكام وحمكومني أي بني من يقبض على السلطة يف اتمع وبني 
عليها، فإن شكل الدولة يتوقف على نوعية السلطة فيها فإن وجدت سلطة واحدة فيها من ال يقبض 

فهي دولة مركزية أو موحدة أو بسيطة، أما إذا وجدت سلطات حملية جبانب سلطة الدولة الواحدة 
فهي عند ذاك دولة ال مركزية، وإذا كانت السلطات احمللية من القوة حبيث أا تسري معظم شؤون 

  .الدول االحتادية أو املركبةوهذه األخرية أحد أنواع . رالية احمللية فهي دولة فيداملناطق

وإذا كان البعض يرى أنه من اخلطأ تسمية الدولة الالمركزية بأا دولة موحدة ألنه توجد يف 
هذه الدولة سلطات أخرى جبانب سلطة الدولة الواحدة رغم أن اهليمنة تعود هلذه األخرية، من 



 -36-

اليت تعترب من ) ظاهرة إدارية(عتقاد إن املركزية والالمركزية تتعلق بالسلطة اإلدارية حيث اال
موضوعات القانون اإلداري، وكأن ال عالقة هلا مبمارسة السلطة، ويف ضوء هذا سنتكلم يف هذا 

  : اآلتيةة الثالثالنقاط عن شكل الدولة يف احملور

  ).البسيطة(الدولة املوحدة : األوىلالنقطة 

  ).املركبة(الدولة االحتادية : ة الثانيالنقطة

  .الدولة الفيدرالية: ة الثالثالنقطة

  

  )البسيطة(الدولة املوحدة : األوىلالنقطة 

الدولة املوحدة أو البسيطة هي الدولة اليت تنفرد مبمارسة شؤوا الداخلية واخلارجية سلطة 
ة غري جمزأة متارسها سلطة تشريعية هي إحدى خصائص السلطة يف هذه الدولوواحدة، فالسيادة 

  .وتنفيذية وقضائية واحدة كما هو مبني يف دستورها الذي يطبق على كافة أحناء إقليم الدولة

  :فوحدة الدولة تتجسد يف األمور اآلتية

عه السلطة التأسيسية املعربة عن اإلرادة ض وجود دستور واحد للدولة املوحدة الذي ت-١
  .العامة

 واحدة الوظائف العامة يف الدولة ينظمها الدستور الواحد الذي يسري على  تويل سلطات-٢
  . البالدإقليممجيع أجزاء الدولة وميتد سلطان هذه السلطات إىل مجيع 

لقوانني وأنظمة موحدة، وهلذا  فهم متجانسون فيما  خضوع األفراد يف الدولة املوحدة -٣
  .بينهم وإن تباينت أصوهلم ومذاهبهم ولغام

يشكل وحدة واحدة يف مجيع أجزائه وخيضع لسلطان احلكومة  إقليم الدولة املوحدة -٤
وقوانينها، وال يؤثر يف اعتبار الدولة بسيطة موحدة اتساع رقعة إقليمها، أو كوا املوحدة 

وجد اتصال أرضي بينهما كباكستان يمكونة من عدة أقاليم أو مقاطعات وحىت إذا مل 
  .حلكومة فيما إذا كانت ملكية أو مجهوريةوبغض النظر عن شكل ا

ولبنان والكويت والعراق  واألردن وسوريا ومن أمثلة الدول املوحدة فرنسا وإيطاليا وتركيا
  . ومصر وليبيا وغريها٢٠٠٣لغاية 
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ومما تقدم ميكن القول إن معيار الدولة املوحدة قوامه أن مصدر التشريع واحد وإن السلطة 
هذا األصل أن تكون السلطة التشريعية مؤلفة من جملس واحد أم من جملسني واحدة، وال ينال من 

كمملكة األردن اهلامشية حيث أا دولة موحدة وفيها الربملان مؤلف من جملسني مها األعيان 
  .١٩٥٢من دستور األردن لعام ) ٦٢(والنواب حسب املادة 

 يف الدولة املوحدة قوانني خاصة كما ال يتعارض مع وحدة التشريع أن تسن السلطة التشريعية
لبعض األقاليم دون بعضها األخرى، فاجلمهورية العربية املتحدة اليت أقيمت نتيجة اندماج مصر 

هلا دستورها الواحد وسلطتها التشريعية الواحدة وشعبها الواحد وأبقى بسوريا كانت دولة موحدة 
  .مني املصري والسوريالدستور اجلديد على التشريعات املعمول ا يف اإلقلي

ويرى البعض أن الدولة تظل موحدة بغض النظر عن كون النظام اإلداري قائماً على أساس 
املركزية أو الالمركزية، واملراد هنا أنه ال توجد مركزية مطلقة وال ال مركزية مطلقة، فالدولة 

صل إزاء  للنظام املركزي كأاملعاصرة جتمع بني مقومات النظامني يف إدارة الدولة، ولكن الغلبة تكون
النظام الالمركزي الذي يقوم جبانبه  كاستثناء ختضع فيه اهليئة الالمركزية إلشراف السلطة املركزية 

  .ورقابتها عليها

أو للسطلة عند من يرى أن الالمركزية ليست من خصائص الدولة -والنظام املركزي لإلدارة 
  : يأخذ صورتني مها- املوحدة

حيث إن وحدة التشريع تستلزم وحدة التنفيذ وهذه تفترض وحدة التركيب :  املركزية-١
وهذه الصورة تتركز فيها السلطة بني يدي الوزير يف العاصمة، فإليه يرجع . االجتماعي

وعند ) الوزارية(ممثلوا السلطة العامة يف احملافظات واألقضية، وهلذا يطلق عليها تعبري 
  .البعض تسمى التركيز اإلداري

ملا كانت سعة الدول مساحة ومكاناً حتول دون قيام احلكام مبمارسة السلطة :  العمركزية-٢
يف كل أجزاء البالد جاءت احلاجة لوجود مراكز إيصال أو كالء حمليني مرتبطني مباشرة 
باحلكام، ولكن هؤالء الوكالء  ال يقتصر دورهم على توصيل أوامر احلكام، بل هم 

عيد احمللي عن املركز وهلذا تسمى ممارسة عمركزية للسلطة ميارسون السلطة على الص
وهذه تتجلى  يف زيادة اختصاصات ممثلي الشعب يف احملافظات واألقضية وهلذا يطلق 

  .وعند البعض تسمى عدم التركيز اإلداري) الالوزارية(عليها تعبري 



 -38-

عترب دولة موحدة أو ومهما يكن من أمر فالدولة املركزية بصورتيها املركزية والالمركزية ت
هي دولة مركزية أيضاً وهلذا فإنه  من قبيل التكرار القول ) يف سلطتها(بسيطة وكل دولة موحدة 

  ).دولة موحدة مركزية(

أما النظام الالمركزي للسلطة فإنه جيري مبقتضاه جتزئة ممارسة السلطة وتوزيعها داخل الدولة 
فجوهر الالمركزية يتحلل إىل . ية املنتخبة أو املرفقيةبني هيئات احلكومة املركزية وهيئاا احملل

عنصرين مها االستقالل الالمركزي والرابطة العضوية باملركز، وبتوافر هذين العنصرين ميكن 
وإن كان األصح أن يقال –) الوصاية اإلدارية(للسلطة املركزية أن متارس قدراً معيناً من الرقابة 

هداف اإلدارة الالمركزية ويصون يف الوقت نفسه وحدة الدولة من   مبا حيقق أ-الوصاية السياسية
  .التجزئة

ففي الدولة الالمركزية هناك دولة واحدة حيث توجد سلطة واحدة للدولة وجبانبها سلطات 
  .للمناطق الالمركزية تستوعبها أو تغطيها سلطة الدولة

  :د صورتان للنظام الالمركزي ومهاوتوج

مركزية إقليمية وهي اليت الاليت تنقسم بدورها إىل ) اإلدارية(ية أو  الالمركزية التقليد-١
ك عندما مينح املشرع جزءاً من إقليم الدولة الشخصية املعنوية لتسمى اإلدارة احمللية وذ

مركزية مرفقية أو مصلحية ومبقتضاها مينح  البلدية والقروية واأللوية، والمثل االس
اً بقدر من االستقالل كاجلامعات يمارس نشاطاً معينمرفق عام الشخصية املعنوية ل

وهذه . واملؤسسات، وكال النوعني يكونان حتت إشراف ورقابة السلطة املركزية ووصايتها
  .الصورة متثل طريقاً حنو االحتاد الفيدرايل

ىل متتاز هذه الصورة بكوا األقرب إ: الالمركزية اإلقليمية الكاملة أو اإلقليمية السياسية -٢
من الالمركزية اإلدارية، فهي تعترب أقصى درجات الالمركزية ملا تتمتع به اد الفيدرايل االحت

املنطقة اإلقليمية من استقالل يفوق يف أبعاده ذلك الذي تتمتع به اهليئات يف الالمركزية 
اإلدارية التقليدية، وهذه الصورة رغم ذلك تبقى دون الفيدرالية وإن كانت على 

  .مشارفها

ويف هذه الصورة جند استقالالً إدارياً متمثالً يف وجود جملس إقليمي ميارس صالحيات السلطة 
التشريعية إضافةً إىل اختصاصات أخرى مهمة جداً ال يسع هذا املقام للتفصيل فيه، وجملس تنفيذي 
ية، يقوم مبمارسة السلطة التنفيذية وكال السني يعمالن يف حدود تعليمات احلكومة املركز

 إقليم ضرائب خاصة لواستقالالً مالياً مبقتضاه تكون لكل إقليم ذمة مالية خاصة به، وتتحدد لك
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كما خيصص له جزء من ضرائب اخلزانة تبعاً حلاجة األقاليم، وجند أيضاً عنصر الرابطة العضوية 
ن قبل السلطة حل جملس اإلقليم مباملركز متمثالً بالرقابة أو الوصاية اليت أخطر مظاهرها هو حق 

  .املركزية، ومن هنا كانت الالمركزية أسلوباً رد االستقالل ال االنفصال

  .ومن أبرز أمثلة الالمركزية الكاملة يف الدولة هي مجهورية إيطاليا ومملكة بلجيكا

 ١٩٤٧ففي إيطاليا جتد الالمركزية اإلقليمية أساسها القانوين يف الدستور اإليطايل الصادر عام 
اجلمهورية وحدة ال تتجزأ وهي تعترف وتشجع التقسيمات ((نصت مادته اخلامسة على أن الذي 

غري أن هذه الالمركزية مل )). احمللية املستقلة وتعمل على حتقيق الالمركزية اإلدارية يف أوسع صورها
لمون تطبق إال يف مخسة أقاليم ألسباب خاصة ا تتعلق بطبيعة ساكنيها وخصوصية اللغات اليت يتك

  .١٩٧٠ومل حتظ بقية األقاليم األخرى ذا االستقالل الالمركزي إال يف مطلع عام . ا

 واألخرى ١٩٧٠نظام الالمركزية اإلقليمية على مرحلتني األوىل عام أما يف بلجيكا فقد شرع 
، وذلك لتأمني عالقات متناسقة بني اجلماعات العرقية وتلك اليت تتكلم لغات متعددة ١٩٨٠عام 

ذين يتألف منهما الشعب ل الWallon والفالون Flamandوبشكل رئيسي فئيت الفالماند 
 قسمت البالد إىل ثالثة أقاليم إدارية هي الفالون والفالماند ١٩٧٠ففي عام . البلجيكي
ولكل إقليم هيئات منتخبة واختصاصات حمددة بالقانون الذي جيب أن تعتمده أغلبية . وبروكسل

  .موصوفة أو خاصة

الناطقني بالفرنسية : كما قسمت البالد إىل أربعة أقاليم على األساس اللغوي وهي
  .الندية وهي من األملانية، وباألملانية، وباللغتني األخريتني يف إقليم بروكسلرالنيدبو

وعلى الرغم من أن التنظيم اإلقليمي هلذه األقاليم واجلماعات العرقية خمتلفة من إقليم إىل آخر 
 هو إن الالمركزية اإلقليمية وكذلك ١٩٨٠ و١٩٧٠ما يؤكده التعديالن الدستوريان عامي إال أن 

وإذا كانت الدولة يف بلجيكا قد . القائمة على تعدد األعراق واللغات قد بلغ مقصدها األقصى
ون والفالماند ليس هلما طابع ل بطابع الدولة املوحدة، وإذا كان الفا-حبسب  األصل- احتفظت 

-Self(ايت ن بنظام يقترب من نظام احلكم الذوال دستور خاص بكل منهما فإما يتمتعاالدولة 

government ( افة النظام الفيدرايلحويقفان على.  

وقد شهد العراق هكذا نظام إال أننا سنرجئ الكالم عن هذا املوضوع إىل املبحث القادم عند 
  .الكالم عن شكل دولة العراق يف الدساتري العراقية
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هي األساس ومل تزل كذلك حىت يف الدولة ) البسيطة(ويف كل األحوال فإن الدولة املوحدة 
  .ألن هذه األخرية إمنا تظهر مبفردها مبظهر الدولة البسيطة) املركبة(االحتادية 

  

  )املركبة(الدولة االحتادية : ة الثانيالنقطة

اليوم أكثر  دنيا السياسة فإا إذا كانت ظاهرة  جتمع الدول وتكتلها يف املاضي  مألوفة يف
لكي تعيش فيه البد أن ، والدول الصغرية  اليوم هو عامل التكتالت واملعاهداتانتشاراً وأمهية، فعامل

  .ن كذلك إال يف ظل تكتل تنضم إليه أو ختلقه وتقودهتكون كبرية، ولن تكو

ف مشتركة، فتوزع والدولة املركبة تتألف من دولتني أو جمموعة دول احتدت لتحقيق أهدا
سلطات احلكم فيها على الدول املكونة هلا تبعاً لطبيعة االحتاد ونوعه الذي يربط بينهما برابطة 

  .اخلضوع لسلطة مشتركة أو لرئيس أعلى واحد

واحتادات والدول املركبة تنقسم إىل عدة أنواع حسب نوع االحتاد وهي احتادات شخصية 
وهناك من يقسم . مركزية أو فيدراليةية أو كونفيدرالية واحتادات فعلية أو حيقيقة واحتادات استقالل

هذه االحتادات إىل احتادات ملكية واحتادات فيدرالية تعاهدية واحتادات من نوع خاص، واالحتاد 
امللكي ينقسم إىل احتاد شخصي واحتاد فعلي، أما االحتاد التعاهدي فينقسم إىل احتاد استقاليل 

  . أو فيدرايلتعاهدي واحتاد مركزي

وهناك أنواع خاصة من االحتادات إىل جانب االحتادات التقليدية املذكورة آنفاً هلا طبيعتها 
اخلاصة وصفات معينة تأىب إدراجها ضمن االحتادات املذكورة وأهم هذه األنواع هي رابطة 

  . واالحتاد السوفييتCommonwealth) الكومنولث(الشعوب الربيطانية 

نتكلم عن االحتاد الشخصي واالحتاد الفعلي واالحتاد الكونفيدرايل واالحتاد ذي وملا تقدم سوف 
من سوف نتكلم عنه يف احملور الثالث الطبيعة  اخلاصة وذلك كل يف فقرة، أما االحتاد الفيدرايل ف

  .هذا املبحث ألمهيته وصلته بواقع دولة العراق احلديث

  : االحتاد الشخصي-١

ن انضمام دولتني حتت حكم رئيس دولة أعلى واحد  مع احتفاظ يتكون االحتاد الشخصي م
هنا ال تتجسد إال يف شخص رئيس الدولة االحتاد كل منهما بكامل سيادما واختصاصاا، فمظاهر 

  .لذلك ال يشكل االحتاد الشخصي دولة واحدة بل حتتفظ فيه كل دولة بشخصيتها الدولية الكاملة
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اً عرضياً ومؤقتاً  جيعل منه احتادصي الذي ملميز لالحتاد الشخيد وافرئيس الدولة هو املظهر الوح
مبجرد انتهاء اختالف شخص رئيس الدولة، واألمثلة على االحتاد الشخصي عادت يزول وينتهي 

اآلن تارخيية إذ ليس هلذا النوع من االحتادات أي تطبيق اآلن، كاالحتاد بني انكلترا وهانوفر الذي 
 وانتهى ١٨١٥، واالحتاد بني هولندا ولوكسمبورغ عام ١٨٤٨مر إىل عام  واست١٧١٤بدأ عام 

كلترا وهولندا حيث مل يكن ، وانتهى هذان االحتادان بسبب تويل ملكة عرش كل من ان١٨٩٠عام 
 هانوفر ولوكسمبورغ جييزان تويل النساء العرش، وأحدث تطبيق لالحتاد الشخصي بني دستورا

  .١٩٤٣حىت عام  ١٩٣٩إيطاليا وألبانيا عام 

  : االحتاد الفعلي أو احلقيقي-٢

يتكون االحتاد الفعلي من احتاد دولتني أو أكثر حتت حكم رئيس واحد وخضوعها لسلطة 
متارس عنها شؤوا اخلارجية كعقد املعاهدات ) أي أا تندمج يف شخصية دولة واحدة(مشتركة 

أما من الناحية الداخلية فتحتفظ . ملاليةوإعالن احلرب وبعض االختصاصات اوالتمثيل الدبلوماسي 
وهلذا ال يعترب االحتاد احلقيقي . كل دولة يف االحتاد بدستورها وقوانينها وأنظمتها واستقالهلا الداخلي

  .دولة واحدة وإمنا احتاداً من دولتني منفصلتني تتصرفان كشخص دويل مركب واحد

  :يضاً، ومن األمثلة عليهاوقد أصبح هذا النوع من االحتاد يف حكم التاريخ أ

، ١٩١٨-١٨٦٧) هنكاريا(نمسا وار احتاد ال، ١٩٠٥-١٨١٤احتاد السويد والنرويج 
  .١٩٤٤-١٩١٨احتاد الدمنارك وآيسلندا 

ونؤكد هنا أن وحدة مصر وسوريا مل تكن احتاداً حقيقياً  وإمنا كانت  دولة واحدة ألن الدولتني 
هي اجلمهورية العربية املتحدة اليت أعلنها رئيس الدولتني عام اندجمتا يف كيان دولة موحدة واحدة 

١٩٥٨.  

  Confederation D’Etats) الدول املتعاهدة( االحتاد االستقاليل  الكونفيدرايل -٣

أو االنضمام ينشأ هذا النوع من االحتاد من اتفاق دولتني أو أكثر يف معاهدة دولية على تكوينه 
 احتفاظ كل دولة باستقالهلا اخلارجي وسيادا الداخلية بكل ما إليه لتحقيق أهداف معينة مع

فصك االحتاد أو املعاهدة هي . تتضمنه من تطبيق لدساتريها اخلاصة وقوانينها وأنظمتها الداخلية
أساس نشأة االحتاد االستقاليل  وهي اليت تبني األهداف املشتركة  واليت يقوم به ويشرف عليه هيئة 

ى أساس املساواة بني الدول األعضاء بغض النظر عن قوا أو مسامهتها أو مشتركة تتكون عل
وهلذا تظل كل دولة حمتفظة . وهذه اهليئة اليت متثل الدول ال تعترب دولة فوق الدول األعضاء. سكاا
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ل باستقالهلا الداخلي واخلارجي يف مجيع ااالت تقريباً وهلذا يقال عنها الدول املتعاهدة خالف الدو
  .التعاهدية

واالحتاد الكونفدرايل ضعيف ومؤقت ويكون مآله إما تقوية الرابطة االحتادية بني الدول 
  .األعضاء فيتحول إىل احتاد فيدرايل، أو على العكس تنفك الرابطة هذه وتنفصل الدول األعضاء

والية من أجل توحيد  ١٣ الذي ضم ١٧٧٦ األمريكية عام ومن أمثلتها احتاد الواليات
احتاد  و. بإقامة  احتاد فيدرايل عقب مؤمتر فيالدلفيا١٧٨٧كفاحها ضد بريطانيا والذي انتهي عام 

والذي حتول إىل احتاد فيدرايل عام ) كانتوناًَ (٢٢ الذي ضم ١٨١٥املقاطعات السويسرية عام 
ية الذي قام احتاد الدول العربية بني اجلمهورية العربية املتحدة واململكة املتوكلية اليمن و.١٨٤٨

االحتاد  و. على أثر انسحاب األوىل منها١٩٦١، والذي احنل عام ١٩٥٨مبوجب ميثاق عام 
 .١٨٦٦ والذي انتهى إثر معاهدة  براغ عام ١٨١٥اجلرماين الذي أنشئ مبقتضى معاهدة فيينا عام 

ىت  ح١٨٩٥احتاد دول أمريكا الوسطى الذي مجع بني هندوراس ونيكاراغوا والسلفادور منذ و
١٨٩٨.  

  : احتاد ذات طبيعة خاصة-٤

من أمثلة هذا النوع من االحتادات فهي تضم )  الكومنولث(تعترب رابطة الشعوب الربيطانية 
  دولة موزعة على القارات اخلمس ال جتمعها وحدة جغرافية وال اقتصادية ومتتاز بكون ٥٠حوايل 

 ١٩٥٢ربيطاين وإن امللكة إليزابيث تعترب منذ عام الدول املنتمية إىل الرابطة تدين بالوالء إىل التاج ال
الرئيس األعلى هلذه الرابطة، كما تتمتع الدول األعضاء بشخصية دولية مستقلة متاماً وهلذا من 
خصائص الرابطة االشتراك احلر فيها، علماً أن هيئات خاصة تتوىل تنسيق التعاون بني أعضاء 

  .الرابطة

 بعد أن تقرر حتويل الدولة الروسية البسيطة املوحدة إىل دولة أما االحتاد السوفييت فقد نشأ
  .مركبة تقوم على أساس متحد حتت اسم احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفيتية

) ١٥(واالحتاد السوفييت من األنظمة املركبة يف غاية التعقيد والتشعب، فكان يتألف من 
النفصال وحق د ا كما متلك كل منها حق امجهورية لكل منها دستورها وبرملان وهيئات تنفر

  .املستقل عن االحتادالتمثيل الدبلوماسي 
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مجهورية ذات حكم  ذايت موزعة بني روسيا وأوزبكستان ) ٢٠(ويوجد يف االحتاد السوفييت  
مقاطعات ذات )  ٨(متها الذاتية إضافةً إىل وجورجيا وآذربيجان، لكل منها دستورها اخلاص وحكو

  .منطقة إدارية) ١٠٠(باحلكم الذايت وأكثر من هي األخرى دوائر تتمتع  ) ١٠(وحكم ذايت، 

وكان االحتاد  السوفييت قد انتزع العديد من االختصاصات الداخلية للجمهوريات األعضاء 
لصاحل هيئاته وذا كان قريباً من الدولة البسيطة املوحدة، ومما مييز هذا االحتاد عن النظم الفيدرالية 

 اجلنسية يف مجيع مناطق االحتاد خالفاً ملا هو مقرر من مبدأ ازدواج اجلنسية يف الدول وحدة
مجهورياا كالفولكا، وهذا دليل على الفيدرالية، كما ألغت احلكومة السوفيتية احلكم الذايت لبعض 

 أن االحتاد السوفييت من نوع خاص، فليس يف دستور أية دولة فيدرالية ما يسمح باختاذ هذا
  .١٩٨٨وقد تفكك االحتاد السوفييت عام . اإلجراء

  

  Etate Federalاالحتاد الفيدرايل املركزي : ة الثالثالنقطة

عدد من الدول االحتاد الفيدرايل ليس اتفاقاً بني دول وإمنا هو يف الواقع دولة مركبة تتكون من 
لية هلذه الدويالت األعضاء، معاً وأنشأت دولة واحدة تفىن فيها الشخصية الدوأو الدويالت احتدت 

وهلذا يوصف بأنه احتاد قانون دستوري خالفاً لالحتادات السابقة اليت تنشأ مبقتضى معاهدة دولية 
فوصفت بأا احتادات قانون دويل، فال وجود يف هذه األخرية لدولة واحدة خالفاً للدولة الفيدرالية 

  .اليت هي دولة واحدة يف األصل

بني و) وخاصة يف درجاا القصوى وهي اإلقليمية السياسية( الدولة املركزية وهلذا ال توجد بني
واحدة، واالختالف بينهما اختالف يف الدرجة ال يف الطبيعة، ففي كل الدولة الفيدرالية إال خطوة 

سلطة الدولة وسلطة املناطق احمللية، إال أن هذه األخرية يف الدولة الفيدرالية : منهما توجد سلطتان
وسع مما هي يف الدولة الالمركزية، وهلذا ينصب االختالف على درجة تطور سلطة املناطق احمللية يف أ

الدولتني، حيث أن املنطقة احمللية يف الدولة الفيدرالية تسهم عن طريق أحد االس التشريعية يف 
  .لية من قبل سلطتهاممارسة السلطة يف الدولة الفيدرالية نفسها إضافةً إىل تسيري شؤون املنطقة احمل

  :وينشأ االحتاد الفيدرايل عادة بطريقتني

 نتيجة جتمع رضائي أو جربي لدول كانت مستقلة فاحتدت فيما بينها وانبثقت عن احتادها -١
  .دولة احتادية كما حدث يف الواليات املتحدة األمريكية وسويسرا

  .بسيطة وموحدة نتيجة تقسيم مقصود ألجزاء متعددة من دولة سابقة كانت -٢
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ويتساءل فقهاء القانون الدستوري عما إذا كانت هذه الصورة االحتادية املتينة تستحق اخللود 
صوب نظام الدولة البسيطة، وأغلب بذاا كنظام مستقر، أم أا جمرد نظام وقيت ميثل مرحلة انتقال 

ملستقبل بفضل مزايا العديدة اليت الفقهاء يرون أنه نظام استقرار ال انتقال، ومنهم من يرى أنه نظام ا
  .تضمن له التوسع واالنتشار

  :ومن مزايا االحتاد الفيدرايل أنه

 يساعد على تكوين دول كبرية على قدر عالٍ من القوة واملنعة كالواليات املتحدة -١
  .األمريكية

سائل  يوفق بني مزايا الوحدة الوطنية واالستقالل الذايت، فيضمن وحدة التشريع يف امل-٢
املهمة اليت حيسن أن يكون التشريع فيها واحداً جلميع أجزاء االحتاد، ويسمح بإجياد 

  .تشريعات خاصة حملية يف املسائل األخرى األكثر مالئمة ملصاحل كل والية

 يؤدي بسبب متتع الدويالت باالستقالل الذايت إىل تربية األفراد تربية سياسية ويبعث فيهم -٣
سائل العامة، فاالستقالل الذايت هو خري وسيلة لتعليم األفراد واجبام روح االهتمام بامل

  .العامة

جتربه والية ويظهر ية، فمن املشاهد أن النظام الذي  يسمح بإجراء  عدة جتارب دستور-٤
جناحه فيها يسري منها إىل الدويالت األخرى بينما يصعب القيام ذه التجارب يف الدولة 

  .املوحدة

الستبداد مبا يستدعيه من توزيع السلطات بني هيئة مركزية وهيئات حملية األمر الذي  مينع ا-٥
  .متتع هيئة واحدة بالسلطان الكامل سهالً يف الدولة املوحدة بسبب جيد له سبيالً

وعند التأمل يف الصورة الوصفية للدولة الفيدرالية ميكن حتديد مظاهر نزعيت الوحدة 
  .يدين الدويل والوطينواالستقالل فيها على الصع

فمن مظاهر الوحدة على الصعيد الدويل أن دولة املركز تستأثر بكامل السيادة اخلارجية فهي 
الدبلوماسي لدخول يف عالقات دولية والتمثيل اليت تتمتع بالشخصية الدولية اليت متنحها حق ا

املركز ألا صاحبة ية دولة وهلذا يتمتع رعاياها جبنس .وتتحمل املسؤولية عن جرمية إحدى والياا
  .السيادة اخلارجية ويعترب إقليمها وحدة واحدة

أما على الصعيد الداخلي، فإن الدولة االحتادية ختتص بدستورها املوحد الذي يعترب القانون 
األعلى يف البالد والذي يسمو على دساتري الدويالت األعضاء، كما ختتص مبؤسساا الدستورية 
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لسني كما يف الواليات : ا املؤسسة الثالثممثلة يف سلطاالتشريعية سواًء كانت على نظام ا
املتحدة األمريكية وسويسرا وغريها، أم على نظام الس الواحد كما يف اإلمارات العربية املتحدة، 
 والتنفيذية اليت متثلها احلكومة االحتادية واليت يرأسها رئيس منتخب أو تناط هذه السلطة مبجلس

إضافة إىل القضاء الفيدرايل الذي ينظر يف . منتخب له اختصاصات تنفيذية واسعة كما يف سويسرا
قضايا اخلالف الناشئ  بني دولة املركز والدويالت التابعة أو بني هذه األخرية كما حيافظ القضاء 

  . االحتادية العلياعلى مسو الدستور بطريق الرقابة على دستورية القوانني والذي متثله غالباً احملكمة

أما مظاهر االستقالل  فيكمن بالنسبة للواليات يف أن لكل دولة دستور خاص ا تضعه 
وكذلك فإن للواليات . السلطة التأسيسية فيها واليت تعني السلطات املؤسسة فيه وبيان اختصاصاا

را أو اإلقرار كما يف باالقتراع كما يف سويسة يف تعديل دستور االحتاد سواء األعضاء حق املسامه
والثابت . وأخرياً فإن لكل والية سلطتها التشريعية وحكومتها اخلاصة وحماكمها. الواليات املتحدة

أن هذه املؤسسات األخرية هي مؤسسات حاكمة وليس إدارية حىت كأن هذه الوالية تبدو من 
جية وليست هلا شخصية دولية، وجهة نظر القانون الدستوري دولة لوال أا ال تتمتع بالسيادة اخلار

وهلذا اشتجر اخلالف  حول ما إذا كانت الدويلة العضو يف الدولة الفيدرالية تعترب دولة أم أا أقل 
  .من ذلك

ومما تقدم نستنتج أن أبرز ما مييز الدولة الفيدرالية الواحدة عن الدولة املوحدة هو ثنائية 
ها حكاماً فيدراليني وحكاماً حمليني مع عالقة السلطتني السلطة يف الدولة الفيدرالية وهلذا جند في

الدولة إحدامها باألخرى وهيمنة  السلطة الفيدرالية على السلطات احمللية وهذا مهم لتأكيد وحدة 
أن السلطات احمللية ال ميكن أن تكون حاجزاً بني السلطة الفيدرالية وسكان الفيدرالية، ويعين أيضاً 

  .املناطق احمللية

ن األمثلة القائمة يف الوقت احلاضر على الدولة الفيدرالية إضافةً إىل الواليات املتحدة وم
األمريكية وسويسرا اهلند وماليزيا وكندا وأستراليا وأملانيا والربازيل واملكسيك واألرجنتني والنمسا 

العراق منذ إقرار وأندونيسيا، ومن البلدان العربية دولة اإلمارات العربية املتحدة، باإلضافة إىل 
  .٢٠٠٥الدستور الدائم عام 

وفيما يأيت عرض خمتصر ألربع دول تتحد يف شكلها الفيدرايل إال أن كالً منها ختتلف عن 
  .األخرى بشيء جعلنا نشري إليها كأمنوذج للدولة القوية املستقرة الدميقراطية

  . االحتادي١٧٨٧حسب دستور :  الواليات املتحدة األمريكية-١
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لوقت احلاضر نظام حكمها يف امن أقوى الدول الفيدرالية  الواليات املتحدة األمريكية تعترب
رئاسي وسلطتها التشريعية تسمى بالكوجنرس وتتكون من جملسني مها جملس الشيوخ الذي السياسي 

ميثل الواليات وجملس النواب الذي ميثل سكان الواليات، وما عدا العمل التشريعي فإن جملس 
 يسهم مع رئيس اجلمهورية يف ممارسة السلطة حبيث أن موافقته ضرورية لبعض قرارات الشيوخ

  .رئيس اجلمهورية كعقد املعاهدات مثالً

ورئيس اجلمهوريات املتحدة ميثل السلطة التنفيذية ويتمتع بصالحيات واسعة جداً على 
ي لسي  الدولة الصعيدين الداخلي واخلارجي، ويقوم بتوجيه جزء كبري من العمل التشريع

  .أما السلطة القضائية فتمثلها احملكمة االحتادية العليا. الفيدرالية

ولكل والية دستورها وهيئاا اخلاصة وعددها مخسون ) الواليات(أما املناطق احمللية فتسمى 
  .الثنائية بالنسبة للسلطة التشريعية

  . االحتادي١٨٤٨حسب دستور :  دولة سويسرا االحتادية-٢

ويسرا دولة نظام حكمها السياسي هو حكومة اجلمعية، وهيئاا الفيدرالية هي اجلمعية وس
الفيدرالية اليت تتكون من جملسني مها الس القومي الذي ميثل سكان املقاطعات وجملس الدول 
الذي ميثل املقاطعات، ويبت السان يف أمور مهمة جداً كصنع القوانني وعقد املعاهدات وإعالن 

ذلك الس الفيدرايل الذي وك. حلرب ورقابة اإلدارة الفيدرالية والقضاء الفيدرايل وقيادة اجليشا
ورئيس هذا . السلطة التنفيذية ويتكون من سبعة أعضاء ينتخبهم جملس اجلمعية الفيدراليةميثل 

  .ومتثل القضاء االحتادي احملكمة الدستورية العليا. الس هو رئيس االحتاد السويسري

، لكل مقاطعة هيئاا اخلاصة ا ودستورها ٢٢وعددها ) الكانتونات(أما املناطق احمللية فتسمى 
  .علماً أن الس التشريعي واحد يف كل مقاطعة

   االحتادي١٨٤٩حسب دستور : ة أملانيا االحتاديةـ دول-٣

لس التشريعية ورئيس الدولة اافإن هيئاا الفيدرالية هي  دولة نظام حكمها برملاين وهلذا أملانيا
تتكون االس التشريعية من الدييت الفيدرالية وهو جملس ). الوزارة(واحلكومة ) اجلمهورية(

أما رئيس الدولة فهو رئيس . ليةوالس الفيدرايل الذي ميثل املناطق احمل. الشعب أو النواب
ن أعضاء الدييت وعدد مماثل من قبل اجلمهورية الذي ينتخب من قبل اجلمعية الفيدرالية املتكونة م

  .فتتكون من مستشار فيدرايل ووزراء فيدراليون) الوزارة(برملانات املناطق احمللية، أما احلكومة 
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حيث يوجد يف كل بلد دستور خاص به وجملس تشريعي ) البلدان(أما املناطق احمللية فتسمى 
  .الرئيس-وحماكم ورئيس حكومة هو نفسه رئيس الدولة يسمى الوزير

  ١٩٧١حسب دستور :  دولة اإلمارات العربية املتحدة-٤

االحتادية من الس األعلى ت نظام برملاين، وتتكون سلطاا اإلمارات دولة احتادية فيدرالية ذا
لالحتاد وهو ميثل السلطة العليا  فيه ويشكل من حكام مجيع اإلمارات املكونة لالحتاد، ومن رئيس 

ا جملس االحتاد، ومن جملس الوزراء االحتادي، وكل هذا ميثل السلطة مذين ينتخبهاالحتاد ونائبه الل
التنفيذية، أما السلطة التشريعية فتتكون من الس الوطين االحتادي الذي ميثل اإلمارات، وال يوجد 
نظام السني يف دولة اإلمارات وهذا ما دعانا إىل اختيارها ضمن هذه الدراسة ألن الدول 

درالية متتاز بثنائية السلطات التشريعية، أما القضاء االحتادي فتمثله احملكمة االحتادية العليا وهي الفي
  .أعلى سلطة قضائية وحماكم احتادية ابتدائية

ست وهي أبو ظيب وديب والشارقة وعجمان وأم وعددها ) اإلمارات(أما املناطق احمللية فتسمى 
رات مجيع السلطات اليت مل يعهد ا دستور االحتاد، ولكل منها وتتوىل هذه اإلما. القيوين والفجرية

  .دستور خاص وسلطاا  اخلاصة ا

وبعد دراسة شكل الدولة على النحو الذي بيناه يف هذا املبحث نتوىل دراسة شكل دولة 
  .العراق يف الدساتري العراقية يف املبحث القادم

  

  ةـر العراقيـساتية العراق يف الدـشكل دول: الثـ الثورـاحمل

اقيني بعد تأسيس الدولة العراقية احلديثة مل تكن احلياة الدستورية رغم تواضعها جديدة على العر
يف عملية العثمانية قد لعبت دوراً مؤثراً  ألن التجربة الدستورية خالل فترة الدولة ١٩٢١عام 

 الذي أعيد العمل ١٨٧٦ وذلك من خالل الدستور العثماين عام ١٩٢٥وضع أول دستور عام 
  .١٩٠٨به جمدداً عام 

انعكاساً واضحاً للمضمون السياسي وقد شهد العراق وثائق دستورية عديدة شكلت 
  :واالجتماعي واالقتصادي لكل مرحلة سياسية، وهذه الوثائق هي

  ).١٩٢٥دستور ( القانون األساسي العراقي -١

  .  املؤقت١٩٥٨ متوز ٢٧ دستور -٢
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  ).١٩٦٣ نيسان ٤دستور (وطين لقيادة الثورة  قانون الس ال-٣

  ).١٩٦٤ نيسان ٢٢دستور ( قانون الس الوطين لقيادة الثورة -٤

  . املؤقت١٩٦٤ نيسان ٢٩ دستور -٥

  . املؤقت١٩٦٨ أيلول ٢١ دستور -٦

  . املؤقت١٩٧٠ متوز ١٦ دستور -٧

  .١٩٩٠ مشروع دستور مجهورية العراق متوز -٨

  .٢٠٠٣العراقية للمرحلة االنتقالية  قانون إدارة الدولة -٩

  .٢٠٠٥ الدستور الدائم -١٠

  .وفيما يأيت سنبني شكل دولة العراق يف هذه الدساتري وفقاً  ملا ورد  آنفاً

  ١٩٢٥ القانون األساسي العراقي -١

يتبني لنا أن العراق دولة بسيطة موحدة لعدم ثنائية السلطة عند استقراء نصوص هذا الدستور 
م (ويعترب امللك رئيس الدولة . منه) ٢(كومته ملكية وراثية وشكلها نيايب حسب املادة وح. فيها
م (ويشارك يف العمل التشريعي مع جملس األمة الذي يتألف من جملسي األعيان والنواب ) ٢٦/١
أما السلطة التنفيذية فيمثلها امللك والوزارة اليت تتألف من سبعة وزراء على األقل بضمنهم ). ٢٨
وحماكم ) ٦٩م (ومثلت السلطة القضائية حماكم مدنية ودينية وخصوصية ). ٦٤م (ئيس الوزراء ر

وأعلى سلطة قضائية هي احملكمة العليا ). ٧٥م (انية طائفية رومدينية وهذه حماكم شرعية وجمالس 
  ).٨١م (

، وهذا )١١١م (إلدارة األقاليم فقد أنيطت إدارة الشؤون البلدية إىل جمالس البلديةأما بالنسبة 
 مبوجبه ١٩٣١وقد صدر قانون إدارة البلديات عام . يعين اتباع نظام الالمركزية يف العهد امللكي

تتكون هيئات البلدية من رئيس البلدية والس البلدي، والبلدية ملزمة بالعمل بكافة األوامر 
مبوجب قانون إدارة األلوية و. والتعليمات الصادرة من السلطة املركزية، ولوزير الداخلية إلغاءها

وكان املتصرف ميثل .  تتكون هيئات اللواء من املتصرف وجملس اللواء العام١٩٤٥الصادر عام 
ومبوجب قانون إدارة القرى الصادر . السلطة املركزية يف اللواء وهو رئيس الس واهليئة املنفذة

يعترب العمدة وهيئاا املنفذة،  تتكون هيئات القرى من العمدة وجملس القرية الذي ١٩٥٧عام 
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وكان العمدة ممثالً للسلطة املركزية ال القرية وإذا كانت القرية ناحية فإن مدير الناحية كان وكيالً 
  .للسلطة املركزية

أيضاً من حيث أن ) ال مركزية(فحسب بل مل تكن واحدة مما تقدم يتبني أن السلطة مل تكن 
  .ية لألقاليمالسلطة املركزية مل تعط أية صالح

وجتدر اإلشارة إىل أن الدستور امللكي ذكر إمكانية انضمام العراق إىل احتاد شخصي فتصبح 
 ال حيق للملك أن يتوىل عرشاً خارج - ١: ((اليت تنص على أن) ٢٤(دولة احتادية وذلك يف املادة 

  )). واحدة أو أكثر للملك أن ينشئ احتاداً مع دولة عربية-٢ .العراق إال بعد موافقة جملس األمة

هذا وقد دخل العراق مع األردن يف احتاد كونفيدرايل مسي باالحتاد العريب اهلامشي مبوجب 
، إال أن االحتاد انتهى على أثر انسحاب العراق ١٩٥٨ شباط سنة ١٤االتفاق الذي أبرم بينهما يف 

  .١٩٥٨ متوز سنة ١٤منه بعد قيام ثورة 

  : املؤقت١٩٥٨ متوز ٢٧ دستور -٢

 كان مقتضباً نسبياً، وكان يعترب بياناً سياسياً أكثر من ١٩٥٨بادئ ذي بدء نقول إن دستور 
كونه قواعد قانونية ملزمة ومل متتلك علوية على القوانني العادية نتيجة لذلك، فهو كان إعالناً آخر 

ام امللكي  متوز وهو النظام اجلمهوري الذي قضى على النظ١٤عن النظام اجلديد الذي أقيم صباح 
  ).١م(

بقيت شكل العراق دولة موحدة بسيطة، ولكن السلطة فيها أنيطت لكل من جملس السيادة 
ومبجلس الوزراء الذي توىل السلطتني التشريعية ) ٢٠م (الذي يتمتع بسلطة رئيس اجلمهورية 

  .، وال إشارة إىل مصري احملكمة العليا يف هذا الدستور)٢٢-٢١م (والتنفيذية 

دارة األقاليم بواسطة سلطة أخرى، فإنه رغم تعديل قانون إدارة األلوية مل يتم تطبيق أما عن إ
الالمركزية يف الواقع على مستوى اللواء وال يف إطار القرية مما  أبقى على العراق دولة موحدة 

  .مركزية

  :١٩٦٣ نيسان ٤ دستور -٣

الدستور كان خاصاً القتصاره على مسي هذا الدستور قانون الس الوطين لقيادة الثورة، وهذا 
تناول طريقة ممارسة السلطة السياسية ممثلة بالس الوطين ذي الصالحيات الواسعة غري احملدودة مبا 
فيها التشريعية وتشكيل الوزارة، وباختصار كانت هلا سلطة كلية يف اإلشراف على شؤون 
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بشكل الدولة ونظام احلكم فيها مل يتغري ففيما يتعلق . اجلمهورية اليت يرأسها أحد أعضاء الس
  .شيء حيث بقيت الدولة موحدة بسيطة ذات نظام مجهوري

  :١٩٦٤ نيسان ٢٢ دستور -٤

مسي هذا الدستور أيضاً قانون الس الوطين لقيادة الثورة وقد كان توثيقاً للبيان الذي أصدره 
ات واسعة جداً كان هذا ، وملا أعطي رئيس اجلمهورية صالحي١٨/١١/١٩٦٣الس صبيحة 

، وقد طغت الصيغة العسكرية على الس الوطين انسجاماً مع متطلبات )دستور رئيس اجلمهورية(
  .احلكم الفردي

أن العراق بقي دولة موحدة ذات نظام مجهوري )  مادة١٧(ويتضح من أعداد مواده القليلة 
  .مع حكومة فردية

خريين مل يشريا إىل الدولة من حيث بيان شكلها ونظام وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الدستورين األ
  .احلكم فيها

  :املؤقت ١٩٦٤ نيسان ٢٩ دستور -٥

الدستور جيب أن نعلم أن احتاداً فيدرالياً قد الح يف األفق هذا  لدولة يف نشري إىل شكل اقبل أن
وريا إىل التقاء وفود بسبب مزاياه مما دفع الساسة يف كل من اجلمهورية العربية املتحدة والعراق وس

 للتفاوض على صيغة احتادية، وفعالً صدر بيان تكوين الدولة ١٩٦٣ نيسان ٦دوهلم يف القاهرة يوم 
  .١٦/٤/١٩٦٣العربية االحتادية يوم 

 واسعاً ومقتبساً من دستور اجلمهورية العربية املتحدة الصادر يف ١٩٦٤وقد جاء دستور 
عربية الشاملة وري مع الدول العربية لتحقيق الوحدة ال وذلك متهيداً لتقارب دست٢٥/٣/١٩٦٤

  ).الشطر الثاين/ ١م (مبتدئة بالوحدة مع اجلمهورية العربية املتحدة 

 أن العراق دولة موحدة ذات سيادة كاملة ال جيوز التخلي عن أي ١٩٦٤أكد دستور نيسان 
أما سلطتها القضائية ) ٦١م  (وميثل سلطتها التشريعية جملس األمة الواحد). ٢م(جزء من أراضيها 

يف حني ميثل السلطة ) ٩٣-٨٥م (فتمثلها احملاكم وجمالس الدولة الذي خيتص بالقضاء اإلداري 
) ٨٣م (لية رئيس اجلمهورية، واحلكومة والقوات املسلحة واإلدارة احمل: التنفيذية أربع هيئات هي

  .))تقسم اجلمهورية العراقية إىل وحدات إدارية((ونصها 

من هذا الدستور ) ٨٤م (ه يف هذا يعين وجود الالمركزية يف دولة العراق ويؤكد ذلك ما نصو
نقول إن الالمركزية هي ولكن ويف كلمة موجزة ..)) ختتص اهليئات املمثلة للوحدات اإلدارية((
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 تعين أن الشعب يدير شؤونه بنفسهالدميقراطية مطبقة على الصعيد احمللي من حيث أن الدميقراطية 
أو بوساطة ممثليه، فالالمركزية تعين أن سكان املنطقة احمللية يديرون شؤوم بأنفسهم أو بوساطة 
ممثليهم، وألن الدميقراطية كانت شكلية يف العهد امللكي فإا غابت يف العهد اجلمهوري، وهلذا فقد 

  .نامت الالمركزية يف العهد األخري بعد أن كانت تثاءبت يف ظل امللكية

  : املؤقت١٩٦٨ أيلول ٢١تور  دس-٦

دولة  فقد ظلت ١٩٦٤مل خيتلف وضع دولة العراق يف هذا الدستور عما كان عليه يف دستور 
، )٧٨ و٧٧م (موحدة بسيطة مل جتد الالمركزية فيها طريقاً إىل النور رغم النص على ذلك يف 

ترب أعلى سلطة يف البالد وجتدر اإلشارة أن السلطة التشريعية أنيطت مبجلس قيادة الثورة الذي يع
لتنفيذية واحلكومة، وهذا يدل على كون وهلذا كان رئيسه هو رئيساً للجمهورية والدولة والسلطة ا

  .شكل احلكومة مجهورياً رئاسياً

وجتدر اإلشارة إىل أن هذا الدستور أقر بتشكيل حمكمة دستورية عليا تعترب حبكم اختصاصتها 
  ).٨٧م (أعلى سلطة قضائية 

  : املؤقت١٩٧٠ متوز ١٦ستور  د-٧

) ٣(و) ١(ظل العراق مبوجب هذا الدستور دولة موحدة بسيطة ويتأكد هذا من نصوص املادة 
سيادة العراق وحدة ال تتجزأ، أرض ((و)) ذات سيادة.. العراق مجهورية: ((حيث تنصان على أنه
رة الذي ميثل أعلى سلطة وتتمثل مؤسسات الدولة يف جملس قيادة الثو..)). العراق وحدة ال تتجزأ

ورئيس ). ٤٧م (والس الوطين الذي ميثل الشعب ) ٤٢م (يف البالد وكذلك السلطة التشريعية 
وجملس الوزراء الذي ميثل اهليئة ). أ- ٥٧(اجلمهورية الذي يتوىل رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية 

  .توروال إشارة إىل احملكمة العليا يف هذا الدس) أ- ٦١(التنفيذية 

جند أن مجهورية العراق تقسم إىل وحدات إدارية وتنظم على أساس ) ٨م (وبقراءة نص 
ومن هذا . لذايتوإن املنطقة اليت غالبية سكاا من األكراد تتمتع باحلكم ا. اإلدارة الالمركزية

نتلمس الالمركزية كنظام إداري يف العراق مبوجب الدستور وهذا يدل على وجود سلطات حملية 
  . هذه الوحدات تتمتع بقدر من صالحية ممارسة السلطة مبوجب القانونيف

يف ) احلكم الذايت(ولكن ألول مرة يقر الدستور نظام الالمركزية اإلقليمية الكاملة أو السياسية 
وهلذا فمنطقة احلكم الذايت شهدت سلطات حملية متثلها ومتارس . مناطق غالبية سكاا األكراد

دارة معاً وهيئات احلكم الذايت هي السلطة التشريعية ممثلة بالس التشريعي، وظيفة احلكم واإل
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 اهليئات اليت متارس السلطة اهليئة التنفيذية ممثلة بالس التنفيذي، وكان إىل جانب استقالل
  .االستقالل املايل الذي قوامه هو الذمة املالية ملنطقة احلكم الذايت

مركزية اإلقليمية الذي شهده العراق كان يف مرحلة مهمة من وال خيفى عن أحد أن نظام الال
وقد كان قانون احلكم الذايت ملنطقة . تارخيه السياسي حافلة باألحداث السياسية واألزمات الداخلية

 رغم العيوب اليت تغلغلت يف تضاعيف نواة صاحلة لنظام ١٩٧٤لسنة ) ٣٣(كردستان رقم 
  . البالد لوال أن غياب الدميقراطية قد أجهز عليه وأطاح بهالالمركزية اإلقليمية الكاملة يف

  :١٩٩٠ مشروع دستور متوز -٨

 إال يف بيان نظام احلكم ١٩٧٠عما ورد يف دستور  ١٩٩٠مل خيتلف مشروع الدستور لعام 
وجبعل جملس الشورى إحدى مؤسسات الدولة واهليئة ) ١م (كونه مجهورياً رئاسياً بشكل صريح 

أما مسألة ). ١٠٩م (الد اليت من مهمته تشريع القوانني، بدالً عن جملس قيادة الثورة العليا يف الب
ومع ذلك ) ١٢م-١١م(الالمركزية اإلدارية ونظام احلكم الذايت فقد وردا يف مشروع الدستور يف 

  .مل ير هذا املشروع النور

  :٢٠٠٤ قانون إدارة الدولة العراقية املؤقت -٩

ولة موحدة بسيطة منذ تأسيسها وفقاً لدساتريها املتعاقبة منذ دستور رأينا أن العراق كان د
إال أن قانون إدارة الدولة خرج عن هذا املسار وبني أن . ١٩٩٠ وحىت مشروع دستور ١٩٢٥

دميقراطي، تعددي، وقد جرى تقاسم السلطات ) فيدرايل(مجهوري احتادي (نظام احلكم يف العراق 
). ٤م ) (احلكومات اإلقليمية واحملافظات والبلديات واإلدارات احملليةفيه بني احلكومة االحتادية و

  ).ب/٢٦م (وأعطى القانون للتشريعات االحتادية العلوية على التشريعات احمللية 

ومن مظاهر النظام الفيدرايل للعراق يف هذا القانون وجود الرقابة على دستورية القوانني اليت 
واحلرص على منع تركيز السلطة بيد ). ج- أ/٤٤م (دية العليا أنيطت مهمتها باحملكمة االحتا

فظات على ممارسة السلطة  احملليني يف األقاليم واحملااملسئولنياحلكومة االحتادية من خالل تشجيع 
  ).٥٢م (احمللية 

واعترف القانون حبكومة إقليم كردستان باعتبارها حكومة رمسية لألراضي اليت كانت تدار من 
 يف حمافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك ودياىل ١٩/٣/٢٠٠٣مة املذكورة قبل قبل احلكو

عدا (ونينوى، كما أجاز القانون موعة من احملافظات خارج إقليم كردستان ال تتجاوز الثالث 
  .)ج-أ/٥٣م  (تشكيل أقاليم فيما بينها) بغداد وكركوك
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مما يعين ) د/٤٣م( و) ٢٥م (حتادية حصراً واتبع القانون أسلوب حتديد صالحيات احلكومة اال
  .منه) ٥٤م (أن بقية الصالحيات متارس من قبل حكومات األقاليم أو احملافظات مبقتضى 

  .٢٠٠٥ الدستور الدائم -١٠

منه من غري النص على أنه ) ١(أكد هذا الدستور أن العراق دولة احتادية ال موحدة يف املادة 
سلطات االحتاد تتكون من السلطة التشريعية اليت . ة فيها مجهوري برملايناحتاد فدرايل، ونظام احلكوم

والسلطة . واحملافظات) ٦٢م(وجملس االحتاد عن األقاليم ) ٤٧م(ميثلها جملس النواب عن الشعب 
 وحيل )٦٣م (التنفيذية اليت تتكون من رئيس اجلمهورية الذي هو رئيس الدولة وجملس الوزراء 

والسلطة . )أوالً/ ١٣٤م (أينما ورد يف الدستور ) رئيس اجلمهورية(حمل تعبري ) سةجملس الرئا(تعبري 
القضائية اليت تتكون من جملس القضاء األعلى واحملكمة االحتادية العليا، وحمكمة التمييز االحتادية 

، وقد أنيطت )٨٦م (خرى االدعاء العام وهيئة اإلشراف القضائي واحملاكم االحتادية األوجهاز 
  ).٩٠م (باحملكمة االحتادية العليا مهمة الرقابة على دستورية القوانني واألنظمة وتفسري الدستور 

أما بالنسبة لألقاليم فقد أقر الدستور بأن النظام االحتادي يف مجهورية العراق يتكون من عاصمة 
م ( تكوين إقليم وأجاز لكل حمافظة أو أكثر). ١١٣م (وأقاليم وحمافظات ال مركزية وإدارات حملية 

وسلطاته الثالثة متارس اختصاصاا باستثناء ما ورد فيه من ) ١١٦م (ولكل إقليم دستور ). ١١٥
أما احملافظات غري املنتظمة يف إقليم فتدير شؤوا على ). ١١٧م (اختصاصات للسلطات االحتادية 

  ).١١٨م (وفق الالمركزية اإلدارية 

م  (١٩٩٢يت مت تشريعها يف إقليم كوردستان منذ عام ومع اعتراف الدستور بالقوانني ال
، عليه فإن العراق تعترب دولة احتادية من أأكد، يكون وضع ثنائية السلطة يف دولة العراق )١٣٧

  . النوع الفيدرايل
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  المبحث الثالث

  العالقة بين الحكومة االتحادية واألقاليم
  

يف امناط احلكم السائدة من عامل تغلب عليه الدول         يف مطلع القرن اجلديد جند ان العامل يف حتول          
القومية ذات السيادة اىل عامل تتضائل فيه سيادة الدولة وتتزايد بني الـدول روابـط ذات طـابع                  

وبالنسبة للوضع السياسي يف العراق جند ان النظام الدميقراطي بدأ حيل حمل النظام             .دستوري فدرايل 
 حيـث ظهـرت     ٢٠٠٣عث الفاشست يف شهر نيسان عـام        الدكتاتوري منذ يوم سقوط نظام الب     

احلاجة إىل إجياد نظام يستوعب طبيعة التحوالت السياسية اليت حصلت يف العراق والنظـام الـذي                
حيقق طموحات الشعب العراقي يف مرحلة ما بعد سقوط النظام الـدكتاتوري الـسابقهو النظـام                

لقوميات والطوائف واملذاهب فالبد من اجيـاد       الفدرايل نظراً لطبيعة مكونات الشعب العراقي من ا       
نظام فدرايل يتالئم مع الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية واجلغرافية والثقافية للمجتمـع            
العراقي حبيث يشارك مجيع شرائح اتمع يف السلطة حلكومة االحتاد اي املركز وكذلك من خـالل                

ىل كيفية حتديد العالقة بني مؤسسات حكومـة االحتـاد       حكومات االقاليم ومن هنا ظهرت احلاجة ا      
  .ومؤسسات حكومات االقاليم 

  :حمورينبحث اىل املهذا قسم وقد 

  . التعريف بالنظام الفدرايل: االولاحملور

  . حكومة االحتاد وحكومات االقاليم توزيع السلطات واالختصاصات بني:الثايناحملور 

  

  يـالفدرالام ـريف بالنظـالتع: ور األولـاحمل

  تعريف النظام الفدرايل 

ينبغي توضيح املقصود مبصطلح الفدرالية وكذلك تعريفها كنظام احتادي حيث توجد اختالف            
 حيـث   Federation ومصطلح الفدرلة او االحتاد الفـدرايل        Federalismبني مصطلح الفدرالية    

يل بينما تعين الفدرلة التنظـيم      تنصرف الفدرالية اىل جانب الفلسفي واأليديولوجي أي املبدأ الفدرا        
  ويقصد ا إقامة النظام الفدرايل وان مصطلح الفدرالية   Institutional Arrangmentاملؤسسايت

ومعناها املعاهدة او االتفاق وتعتمد على الثقـة املتبادلـة بـني     Foedus مشتق من كلمة الالتينية 
  .األطراف 
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حيـث   oppenheim انون العام ومنها الفقه اوبنهامي  وقد عرف الفدرالية العديد من فقهاء الق
عرف الفدرالية باا احتاد سرمدي لدول خمتلفة ذات سيادة والذي ميلك أجهزته اخلاصـة املـزودة                

  .بالسلطات ليس فقط على الدول االعضاء بل ايضا على مواطنها 

ئيا لسلطة مركزيـة   جز باا احتاد دول خيضع Marcel prelotكما عرفها الفقيه مرسيل بريلو 
ل ذايت ودسـتوري واداري  وحتتفظ جزئيا باسـتقال )  Pouvoir Federeالسلطة الفدرالية (واحدة 

  ).Pouvoir Federeسلطة الدول االعضاء املتحدة (وقضائي  

  ):ديفيد بوندينهامر(كما عرفها 

موعة الناس نفسها   باا نظام توزيع الصالحيات بني احلكومتني او اكثر متارسان السلطة على جم           
  .وعلى االقليم اجلغرايف ذاته

بأا تنظيم سياسي ودستوري داخلـي مركـب ختـضع      : كما عرفها دكتور حممد عمر مولود     
مبوجبه عدة دول أعضاء او واليات اىل حكومة احتادية أعلى منها وينطوي هذا التنظيم على وجهني                

 السيادة اخلارجية ووجه داخلي يتـسم       احدها خارجي حيث يظهر االحتاد كدولة واحدة يف ميدان        
فهـي تنظـيم   . بتعدد الكيانات الدستورية اليت تشارك حكومة االحتاد يف  ممارسة السيادة الداخلية           

سياسي وقانوين وليست عقدا كما أا تنظيم دستوري ليست نظاما إداريا حبتاً يضاف اىل ذلك إا                 
  .تنظيم دستوري داخلي وليست معاهدة دولية 

 اتفاق او ميثاق يتم مبوجبه توزيـع الـسلطات او           بأنهالفدرالية  هنا ميكن ميكن تلخيص      ومن
فيعتـرب تنظيمـا    . الصالحيات بني احلكومة االحتاد واالقاليم ملمارسة سلطة على جمموعة من الناس            

  .قانونياً داخلياً 

  

  خصائص النظام الفدرايل 

بارها إحدى تنظيمات اخلاضعة للقـانون      تتصف الدولة الفدرالية بصفات وخصائص معينة باعت      
  :الدستوري وهذه اخلصائص هي ما يلي

  ن يكون الدستور مكتوباً جيب أ: أوال

طاملا ان االحتاد الفدرايل عبارة عن تنظيم قانوين داخلي فهو ينشأ مبوجب الدسـتور ومبـا ان                 
ومات اإلقليمية األعضاء   دستور االحتاد الفدرايل يتضمن تقسيم السلطات بني احلكومة االحتاد واحلك         

عليه جيب ان يكون هذا التقسيم دقيقاً وغري قابل للتأويل وااللتباس عند دخوله حيز التطبيق العملي                
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ومنذ انبثاق الفدرالية احلديثـة  . وممارسة احلكومات لسلطاا وعليه جيب ان يكون الدستور مكتوباً          
  .ت وليدة دساتري مكتوبة  كان١٧٨٧األوىل يف الواليات املتحدة االمركية عام 

  تور ـ الدسموـس: ثانياً

 الفدرالية القانون األعلى يف بالد الن االتفاق او امليثـاق الـذي             ةجيب ان يكون دستور الدول    
مبوجبه يؤسس احلكومة االحتادية واحلكومات اإلقليمية والذي مبوجبه أيضاً يتم توزيع السلطات فيما             

الطرفني حبيث ال جيوز ألي طرف إبطال نصوص االتفاق خبـصوص           بينها جيب ان يكون ملزماً لكال       
السلطات والصالحيات الذي يتمتع به كل طرف وقد جرى تطبيق مبدأ مسو الدستور الفـدرايل يف                

ان هذا  ( على   ١٧٨٧لدستور االمريكي لعام    حاالت كثرية و خمتلفة حيث تنص املادة السادسة من ا         
اليت تصدر بناءاً عليه جيب ان يكون القانون االمسى للـبالد وان            الدستور وقوانني الواليات املتحدة     

صادرة يف أيـة واليـة خالفـاً        القضاة يف أية والية ملزمني به على الرغم من الدستور والقوانني ال           
  .)لذلك

يعـد هـذا الدسـتور      : أوالً/ كما ان الدستور العراقي اجلديد قد أشارة يف املادة الثالثة عشر          
  .واألعلى يف العراق ويكون ملزماً يف أحنائه كافة وبدون استثناء القانون االمسي 

 سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطالً كل نص يرد يف دساتري األقاليم               زال جيو : ثانياً
  .او أي نص قانوين اخر يتعارض معه

  تور ـود الدسـمـج: ثالثاً

ات كل من حكومـات االحتـاد و        مبا أن الدستور الفدرايل يتضمن حتديد اختصاصات وسلط       
حكومات اإلقاليم وتعد القانون االمسى يف البالد عليه فال جيوز تعديل هذا الدستور بالطرق العاديـة      
املتبعة يف اغلب الدول املوحدة الن ذلك يهدد اختصاصات وسلطات واستقالل األقاليم او الـدول    

ون الدستور الفدرايل على درجة كـبرية       األعضاء باخلطر وعدم الثبات وعليه فيقتضي احلال ان يك        
 حبيث ال جيوز ألي طرف إجراء التعديل على الدستور دون موافقـة ورضـا       رمن الثبات واالستقرا  

ويف التطبيق العملي جند بان الواليات املتحدة االمريكية قد أخذت ذا املبدأ حيث             . الطرف األخر   
ة ثلثي كال جملسي الكوجنرس أو مبؤمتر يدعى إليه         جيري اقتراع التعديالت الدستورية عن طريق أغلبي      

بواسطة الكوجنرس بناءاً على طلب اهليئات التشريعية يف ثلثي الواليات وان التعديالت الدسـتورية              
  .تصبح نافذة عندما يصدق عليها من قبل اهليئات التشريعية يف ثالثة أرباع الواليات 

  .كومات الدول األعضاءتقسم السلطات بني حكومة االحتاد وح: رابعاً
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إن من السمات الرئيسية املميزة لنظام االحتاد الفدرايل هو ان يتضمن وثيقة الدستور اليت ينشأ               
مبوجبها االحتاد على اختصاصات و سلطات حكومة االحتاد وحكومات األقاليم او الدول األعضاء             

 عن النظم الالمركزية اإلدارية     حيث يعترب ذلك جوهر الدستور وان هذه السمة مييز االحتاد الفدرايل          
يف الدولة املوحدة ويتوقف اختالف الدول  االحتادية يف كيفية توزيع االختصاصات والسلطات بني              
حكومة االحتاد وحكومات األقاليم او الدول األعضاء على الظروف والعوامل السياسية والعمليـة             

  .فلكل دولة احتادية ظرفها السياسية اخلاصة ا 

  .ثنائية السلطة التشريعية االحتادية : خامساً

تتكون الربملان االحتادي من جملسني وان ثنائية السلطة التشريعية االحتادية يعد مزية ظاهرة مـن     
مزايا النظام الفدرايل وضمانة لتأمني فعالية النظام الفدرايل وان أسلوب الـسني يـتالئم وطبيعـة     

 والذي  Upper Houseفدرالية ويدعى أوهلما الس األعلى التكوين القانوين والسياسي للدولة ال
 او جملس  Lower Houseميثل الواليات او األقاليم األعضاء يف االحتاد ويدعى األخر الس األدىن 

النواب الذي ميثل عموم أبناء البالد ووفقاً لنسبة السكان وجند ان األقاليم او الدول األعـضاء يف                 
ألغلب بصورة متساوية يف جملس األعلى وان هذا التنظيم املزدوج جـاء لتربيـر              االحتاد متثل على ا   

خماوف الواليات الصغرية واليت ميثلها عدد قليل من األعضاء يف جملس النـواب والـيت ختـشى ان     
كما ان هذا الترتيب التشريعي ميكن ان يؤدي توفري الفرصة          . تصبح ضحية هليمنة الواليات الكيربة      

قاليم الصغرية إلبراز مصاحلها وأفكارها بصورة فعالة يف احلاالت اليت ختتلـف املـصاحل              املناسبة لأل 
  . اإلقليمية يف قضايا السياسية اخلارجية واملسائل االقتصادية واملوضوعات األخرى

  ة ـتوريـوجود حمكمة دس: سادساً

ومة االحتـاد   لقد ذكرنا ان الدستور الفدرايل يتضمن توزيع السلطات واالختصاصات بني حك          
وحكومات االقاليم عليه يتطلب ضرورة ممارسة كال منها صالحياته واختصاصاته احملددة له مبوجب             
نصوص الدستور وعدم التجاوز على سلطات االخرين وقد يؤدي ذالك اىل نشوء نزاعات دستورية              

 خبـصوص   وان العدالة تقضي عدم منح سلطة الفصل يف  نزاعات املذكورة احلاصلة بني الطـرفني              
تقسيم االسلطات اىل اي منهما بل يقتضي ان تكون هناك جهة ثالثة حمايدة للبـت يف مثـل هـذه                    
الرتاعات ال سيما يف تفسري النصوص املتعلقة بتقسيم السلطات وهلذا مثل هذه املؤسسة القـضائية               

االحتادية كمـا يف    الدستورية يطلق عليها احملكمة يف الوالية املتحدة االمركية او احملكمة الدستورية            
وختتص بالرقابة  . املانيا ويف العراق يسمى باحملكمة االحتادية العليا وهيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا             

على دستورية القوانني واالنظمة النافذة وتفسري نصوص الدستور والفصل يف القضايا اليت تنشأ عن              
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ليمات واالجراءات الصادرة عن السلطة االحتادية      تطبيق القوانني االحتادية والقرارات واالنظمة والتع     
والفصل يف املنازعات اليت حتصل بني احلكومة االحتادية وحكومات االقاليم واحملافظات والبلـديات             

  ) . ٩١(و) ٩٠(واالدارات احمللية حسب ما ورد يف الدستور العراقي يف املادتني 

  نفصال عدم قدرة الدول االعضاء على االبطال واال: سابعاً

من املسائل املهمة اليت يثري التساؤل يف النظام الفدرايل هي عما اذا كان من حـق االقـاليم او            
  .دول االعضاء ابطال القوانني االحتادية او ان تقرر من جانب واحد االنفصال من االحتاد 

اليات  عندما قررت احدى الو    ١٨٣٢ان تاريخ مسائلة ابطال القوانني االحتادية تعود اىل سنة          
اجلنوبية يف الواليات املتحدة االمريكية الغاء بعض القوانني االحتادية املتعلقة بالتعريفة مستندةًً علـى              

  .ان الكوجنرس قد جتاوز سلطاته املنصوص عليها يف الدستور الفدرايل 

 وقد ظهر اجتاهان يف هذه املسائلة بني فقهاء القانون حيث ذهب الراي االول اىل جواز االبطال               
واالنفصال عن الدولة االحتادية بأعتبار ان حكومة االحتاد هي وكيلة عن حكومـات االقـاليم وان                

اضافة اىل ان االساس القانوين الذي استند عليها        . عمل الوكيل اذا ماجتاوز حدود وكالته فهوباطل        
العضاء غـري   الراي االول يكمن يف فكرة السيادة بأعتبار السيادة صفة ضرورية لالقليم او دولة ا             

  .قابل للتنازل عنها 

أما االجتاه الثاين فقد ذهب اىل عدم منح حكومات االقاليم او دول االعضاء حـق االبطـال                 
واالنفصال حيث ان هذا الراي يعترب الدولة الفدرالية دولة حقيقية هلا الـسلطة العليـا يف حـدود            

ور ليس اتفاقاً بني الواليات بل اتفاق       االختصاصات املوكولة اليها مبوجب الدستور بأعتبار ان الدست       
  . الشعب نفسه 

وبنتيجة االختالف بني الراي االول والثاين ادى اىل نشوب نزاع مسلح بني حكومة الواليات              
 ودام  ١٨٦١املتحدة االمريكية ووالية كارولينا اجلنوبية اليت اعلنت انفصاهلا عن  االحتـاد عـام               

ر حكومة االحتاد بقوة السالح واستقرت بعد الرتاع املـذكور          الرتاع اربع سنوات مث انتهى بانتصا     
  :بعض احلقائق يف  الفقه الدستوري االمريكي وهي

  

ن الدسـتور هـو الـذي ميـنح         ان الكوجنرس ال ميلك سلطة التشرع اال يف حدوده ال          -١
  .السلطات

 .ان سلطة الكوجنرس يف حدود النطاق املقرر هلا بالدستور هي السلطة العليا  -٢
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ي واليةاحلق يف ابطال هذ السلطة العليا برفض االعتراف ا وليس الي والية ان              ليس ال  -٣
 .تنفصل عن سلطات احلكومة االحتادية 

 قرارها احلاسم يف هذا اال بانه وفقا للدستور يعترب االحتاد           ١٨٦٨صدرت احملكة العليا عام     أو
 وان الطريق الوحيد الذي تـستطيع       غري قابل لالنفصال وانه مكون من واليات غري قابلة لالنفصال         

كون عن طريق مـشروع     و يستطيع االحتاد ان يفصل احدى الواليات به ي        أالواليات ان تنفصل به     
  .تعديل الدستور

ما خبصوص النظام السياسي يف العراق فان ماورد يف الدستور العراقي ال سـيما يف الديباجـة               أ
راق هي دولة مستقلة ذات سيادة نظام احلكم فيهـا          واملبادئ االساسية منه قد اكد ان مجهورية الع       

  ) فدرايل(دميوقراطي احتادي أي ) برملاين(  مجهوري نيايب

سـتور فـان     مبا ورد من نصوص يف الد      يةعليه انه يف حالة عدم التزام حكومة العراق الفدرال        
  حتـاد بـشكل    الطعن يف القوانني والقرارات اليت تصدرها حكومة اال       حق   حلكومات االقاليم عندئذ

صرت حكومة االحتاد علـى جتاهـل حقـوق     أخمالف للدستور لدى احملكمة االحتادية العليا واذا ما    
 حيق لالقـاليم عـدم االلتـزام        ئذاالقاليم رغم صدور قرارات احملكمة االحتادية العليا لصاحلها عند        

در الـسلطة   عب هو مـص   بالقوانني الصادرة من حكومة االحتاد وهلا حق تقرير املصري بأعتباران الش          
  .وهو اساس الدميوقراطية

  

  ي ـام الفدرالـادئ النظـمب

يستند االحتاد الفدرايل على مبادئ معينة متيزه عن االنظمة االخرى ومن املبادئ االساسية اليت              
يقوم عليها النظام الفدرايل هو مبدأ االستقالل الذايت الذي تتمتع به حكومات االقاليم ويف ممارسـة                

 الداخلية ضمن اقاليمها وحيازا بعض االختصاصات املاحنة مبوجب دستور االحتاد كما ان             الشؤون
املبدا االخر الذي يقوم عليه هذا االحتاد هو مبدا مشاركة حكومات االقاليم يف الـس االعلـى                 

  :شاركة يف تعديل الدستور الفدرايلاالحتادي اضافة اىل امل

  مبدا املشاركة : انياً ث،قالل الذايتت االسأمبد: والًأ

  مبدا االستقالل الذايت : والًأ

ـ               سائل علـى   ان هذا املبدا يقضي بان تكون حلكومات االقاليم رغبة يف االستقالل يف بعض امل
  .االقل
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  :وان استقالل الدول االعضاء يف النظام الفدرايل يتجلى يف مظاهر معينة سنتطرف اليها تباعاً

  :االستقالل الدستوري -١

 وجود تعددية الدساتري حبث يوجد اىل جانب الدستور الفدرايل دساتري اقليمية والذي             ويقضي
تقيمه السلطة التاسيسية يف كل اقليم حبيث تتمكن من اقرار التعديالت عليه ضمن احلـدود الـيت                 

  .تنص عليها الدستور الفدرايل ودون حاجة اىل مصادقة السلطات االحتادية 

  :تقلةالسلطة التشريعية املس -٢

ن اهم مظاهر التنظيم الذايت حلكومة االقليم هو وجود سلطة تشريعية مـستقلة فيهـا تتـوىل     إ
  .التشريع وفقا الحكام الدستورين الفدرايل واالقليمي 

وان الدستور العراقي الفدرايل قد أقر حبكومة اقليم كوردستان العراق بسلطاا الثالث وهـي              
س الوظي الكوردستاين العراقي والسلطة التنفيذية املتمثلة مبجلـس         السلطة التشريعية املتمثلة بال   

  .الوزراء والسلطة القضائية املتمثلة يف احملاكم وحمكمة متييز االقليم 

  :السلطة التنفيذية االقليمية -٣

وتتوىل السلطة التنفيذية يف حكومة االقليم الوظيفة االدارية ومهمة تنفيذ القـوانني واللـوائح              
  .ت سواء كانت احتادية او اقليمية اضافة اىل حفظ االمن والنظام والقرارا

ويعني رئيس السلطة التنفيذية والوزراء من قبل السلطة التشريعية حلكومة االقليم وهـذا مـا               
جرى عليه احلال بالنسبة حلكومة اقليم كوردستان العراق بينما جند ان اختيـار رئـيس الـسلطة                 

ت الواليات يف الوالية االمريكية املتحدة يتم من قبل سـكان نفـس             التنفيذية واعضائها يف حكوما   
كون الشعب هو مـصدر     . الوالية وارى ان هذه الطريقة هي الطريقة املثلى يف حتقيق الدميوقراطية            

  .السلطة 

  :القضاء املستقل -٤

كومـة  ن تنظيم احملاكم تنطوي على امهية كبرية لبيان مدى استقاللية القضاء االقليمي عن احل             إ
االحتادية وان معيار استقاللية السلطة القضائية يف حكومات االقاليم هو كون قراراا باتة وغري قابلة               

وجند ان السلطة القضائية يف اقليم كوردستان العراق هـي سـلطة            . للطعن لدى احملاكم االحتادية     
كومة االحتادية بل خنـضع     مستقلة حيث ان قرارات احملاكم ال ختضع اىل الطعن لدى حمكمة متييز احل            

  .لسلطة حمكمة متييز اقليم كوردستان العراق وذلك مبوجب الدستور االحتادي للعراق الفدرال 
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 . االستقالل املايل حلكومات االقاليم-٥

( ويتطلب هذا ان تكون حلكومة االقليم موازنتها اخلاصة ا واملستقلة عن املوازنة االحتاديـة               
  . االحتاد تنفرد يف مسائل وشؤون اصدار العملة وان حكومة ) الفدرالية 

ن للحكومة االحتاد سلطة مطلقة فيما يتعلق بالرسوم الكمركية اي الرسوم املفروضة على              أ كما
الصادرات والواردات  اما يف جمال الضرائب االخرى فان حكومات االقاليم تتقاسـم الـسلطات               

اا من االمالك العامة العائدة هلا اي لالقليم ومـن          املالية مع احلكومات االحتادية وحتصل على وارد      
  .االعمال التجارية واالحتكارات 

  

  مبدا املشاركة : ثانياً

ن هذا املبدا يتضمن ان تشارك وتساهم حكومات االقاليم مع حكومـة االحتـاد يف تكـوين                 إ
ارك يف الـس  املؤسسات االحتادية وبالنسبة للعراق الفدرال جند ان حكومة اقليم كوردستان تـش  

الوطين العراقي من حيث اشغال عدد من املقاعد فيه، كما ان حلكومات االقاليم احلق يف املـشاركة                 
وهـذه ضـمانة قويـة      ) الفدرايل(تعديالت على الدستور االحتادي     مع حكومة االحتاد يف اجراء ال     

  .هحلكومة االقليم يف عدم االنتقاص من كيانه وصالحيات

  

  قاليمزيع السلطات واالختصاصات بني حكومة االحتاد و حكومات االتو: احملور الثاين

حدى السمات الرئيسية املميزة لنظام االحتاد الفدرايل هو النص يف وثيقة الدسـتور علـى      إمن  
اختصاصات وسلطات حكومة االحتاد وحكومات االقاليم او الدول االعضاء حث يعترب ذلك مـن              

حتادية يف كيفية توزيع االختصاصات بني حكومـة االحتـاد          جوهر الدستور وان اختالف الدول اال     
وحكومات االقاليم ال يرجع فقط اىل االعتبارات القانونية بقدر ما يعود اىل الظـروف والعوامـل                

  .السياسية والعملية فلكل الدولة احتادية ظروفها السياسية اخلاصة ا 

قاليم او دول االعضاء    حكومات اال توزيع السلطات واالختصاصات بني حكومة االحتاد و      ميكن  
  :وفق ما يلي

  طريقة حصر سلطات واختصاصات حكومة االحتاد : النقطة األوىل

وحيدد الدستور االحتادي مبوجب هذه الطريقة اختصاصات و سلطات دولة االحتاد على سبيل             
احلصر وكل مامل ينص عليه الدستور اي االختصاصات املتبقية يكون مـن اختـصاص حكومـات                
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االقاليم او دول االعضاء وقد اخذت ذه الطريقة كل من الواليات املتحدة االمريكية وسويـسرا               
واستراليا واملكسيك واالحتاد السوفييت وكذلك اخذ ذه الطريقة حكومة العراق الفـدرال مـن              

ويؤخـذ علـى   . خالل ما ورد يف نصوص الباب الثالث والباب الرابع من الدستور العراق اجلديد         
  .ذه الطريقة اا تؤدي اىل اضعاف سلطات حكومة االحتاد وبصورة كبريةه

  

  طريقة حصر سلطات واختصاصات حكومات االقاليم : النقطة الثانية

تقضي هذه الطريقة على عكس الطريقة االوىل حبصر اختصاصات حكومات االقاليم وترك مامل             
هذا يعين بأن اختصاصات حكومة االحتـاد       جيري النص عليه اي السلطات املتبقية حلكومة االحتاد و        

هو األصل واختصاصات حكومات االقاليم هو االستثناء ويعاب على هذه الطريقة بأا تـؤدي اىل               
تقوية مركزاالحتاد وقد اخذت ذه الطريقة الدستور الكندي ودستور فرتويال كمـا ان الدسـتور               

ـ      ١١٥ و١١٤ و ١١٣(امس يف املـواد  العراقي اجلديد قد حدد سلطات االقاليم ضمن الباب اخل
  ).١١٨ و١١٧ و ١١٦و

  

  طريقة حتديد سلطات واختصاصات حكومة االحتاد وحكومات االقاليم : النقطة الثالثة

حيدد الدستور االحتادي مبوجب هذه الطريقة اختصاصات كل من حكومة االحتاد وحكومـات             
 ميكن للمشرع مهما بلغ من الدقة وسعة        االقاليم او الدول االعضاء ويعاب على هذه الطريقة انه ال         

االفق حصر مجيع االختصاصات اليت تعطي ومتنح لكل من حكومة االحتـاد وحكومـات الـدول                
عند ذاك مـشكلة     االعضاء وانه ال بد وان تظهر اختصاصات جديدة مل ينص عليها الدستور فتثور            

معينة لغرض حتديد االختـصاص يف      حتديد اجلهة اليت تستطيع ممارستها وان هذا يستلزم انشاء هيئة           
املسائل الغري الواردة يف الدستور هذا من جهة ومن جهة أخرى فان هذا احلصر قد يصبح مـسقبالً                  
متعارضاً مع املصلحة العامة للبالد اذا ما استجدت و تطورت الظروف حبيث جتعل بعض املـسائل                

ت امهية قومية مشتركة يـستوجب      الداخلة يف اختصاص الواليات يف الدستور االحتادي مسائل ذا        
  .دخاهلا ضمن اختصاصات دولة  االحتادإ
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