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خ�������ص���ائ�������ص ال��������دول��������ة وال����ف����ي����درال����ي����ة

زهري كاظم عبود

وفكرة ال�سيادة فكرة قانونية تت�صف بها ال�سلطة
ال�سيا�سية يتم تفوي�ض �أف��راد من عموم ال�شعب
لتمثيلهم بنتيجة العقد االجتماعي  ،حيث يتم
تفوي�ض هذه املجموعة من الأفراد �صالحيات مطلقة
�أو حمددة تبع ًا للظروف ورغبة ال�شعب  ،وال�شعب
هو الذي ميلك ال�سيادة �أ�ص ًال ويفو�ض بع�ض من
�صالحياته اىل ه��ذه املجموعة  ،لتمثيله �ضمن
�صيغة قانونية وفق ًا النتخابات عامة �أو حمددة �أو
وفق ًا لتخويل من الربملان املنتخب �أو �أي��ة �صيغة
�شرعية �أخرى تتنا�سب مع الو�ضع الوطني .
واتفق الفقهاء يف القانون الد�ستوري �أن الأمة هي
�صاحبة الإرادة ال�شعبية وه��ي م�صدر ال�سلطات
وهي التي تخول �أو متنح الهيئة ال�سيا�سية بع�ض
�أو كل من الت�صرفات التي متلكها والتي ين�ص عليها
الد�ستور .
وم��ن خ�لال ه��ذا التفوي�ض وال�صالحيات تتمتع
ال��دول��ة ب�شخ�صية م�ع�ن��وي��ة م�ستقلة  ،متار�س
جميع احلقوق املمنوحة لل�شخ�ص املعنوي لكن
�شخ�صيتها منف�صلة متام ًا عن �شخ�صيات الأفراد
الذين ميار�سون ال�سلطة واحلكم فيها  ،وال�شخ�صية
املعنوية هي �شخ�صية �أفرتا�ضية .
وت� �ك ��ون ال ��دول ��ة وح� ��دة ق��ان��ون �ي��ة م���س�ت�ق�ل��ة عن
�شخ�صيات الهيئة امل�سيطرة على احلكم � ،أذ يتمتع
كل واح��د منهم ب�شخ�صية حقيقية م�ستقلة وذمة
مالية م�ستقلة العالقة لها بذمة الدولة  ،المت�سها
ال�شخ�صية املعنوية للدولة وال تتداخل معها .
كما �أن املعاهدات واالتفاقيات الدولية املربمة مع
ه��ذه ال��دول��ة تبقى غري مت�أثرة بدخول �أو خروج
الأف�� ��راد م ��ادام ��وا ي�ح�م�ل��ون ال�ت�خ��وي��ل ال�شرعي
والقانوين  ،و�أن ه��ذا الأم��ر ال ي�ؤثر على التبدل
احلا�صل يف �أ�سماء ووجوه العاملني يف م�ؤ�س�سة
الدولة  ،مثلما الي�ؤثر على العقود والأتفاقيات التي
يعقدها ال�شخ�ص املعنوي ( الدولة ) قبل ذاك .
كما �أن جميع ما �أ�صدرته الدولة من قرارات وقوانني
يبقى ن��اف��ذ ًا وحم�ترم � ًا حتى يتم �إل �غ��اءه و�شطبه
ب�ق��رارات لها نف�س القوة القانونية والد�ستورية
ومتلك احلق ال�شرعي والقانوين يف هذه العملية
من جهة خمولة بذلك قانون ًا.
و�إزاء كل ه��ذا تتمتع ال��دول��ة ب�شخ�صية معنوية
تقت�ضيها الظروف واحلياة  ،و�أنها موجودة قبل
وجود الد�ستور الذي ينظم حالها و�أحوالها  ،والذي
�سيجد له مكانة وتقدير بعد �إقراره والتقيد بالعمل
وف��ق ن�صو�صه  ،حيث �أن��ه املعني بتنظيم حياة
الأف��راد وحقوقهم وواجباتهم  ،وي�شكل الأ�سا�س
القانوين ال��ذي ترتكز عليه القوانني والتعليمات
والأوامر ال�صادرة من ال�سلطة الت�شريعية للدولة .
وال��دول��ة ك�شخ�ص معنوي تتمتع بكل احلقوق
واالمتيازات املن�صو�ص عليها يف الد�ستور وميكن
مقا�ضاتها من قبل الأف��راد  ،كما ميكن لها �أن متنح
البع�ض وكاالت عامة �أو خا�صة للدفاع عن حقوقها
�أو التقا�ضي با�سمها  ،كما ميكن احل�ك��م عليها
ك�شخ�ص معنوي وحت�صيل احلقوق منها �أو لها .
و نظرية ال�شخ�ص املعنوي ميكن التعامل معها
على �أ�سا�س �أنها �شخ�ص طبيعي قائم بذاته يتحمل
كل االعتبارات القانونية ويلتزم بكل االلتزامات
وميكن له �أن يقا�ضي ويتقا�ضى ومينح الوكالة
العامة �أو اخلا�صة ببع�ض �أو بكل ما �أوكل �أليه من
قبل الهيئة العامة دون �أي اعتبار لتغري الأ�شخا�ص
العاملني يف ال�سلطة �أي تبدل �أ�شخا�ص احلكم
وتبدل ال�سلطة  ،وهي �شخ�صية وهمية �أوجدها
فقهاء القانون من �أجل ترتيب �أمور مقا�ضاة الدولة
وحت�صيل حقوقها و دفع ما عليها من حقوق للنا�س
العاديني احلقيقيني .
وميكن ان تكون نظرية الدولة م�ستمدة �أ�ص ًال من
�سلطة العائلة ( ال�سلطة الأب��وي��ة )  ،حيث يكون
الأب هو املا�سك بزمام الأمور وهو املتحكم يف دفة
الق�ضايا التي يجدها ذا م�صلحة عامة �أو خا�صة ،
غري �أن العديد من امل�ؤثرات تتدخل يف هذا اجلانب
 ،من �أهمها اجلانب الديني واالجتماعي .
حيث �أن العائلة تتكاثر فتكون الع�شرية  ،ثم تنمو
الع�شرية اىل �سلف �أو قبيلة ثم اىل جمموعة قبائل
تكون دول��ة من جمموع الأ�سر والعوائل املتكونة
منها هذه ال�سلطة .
ومن الأ�ساليب الدميقراطية التي تنهجها ال�سلطات
م�س�ألة �إق��رار الد�ستور بطريقة االق�ت�راع ال�سري
العام لل�شعب ( الر�أي العام ) �أو بوا�سطة الت�صويت
عليه يف الربملان �أو جمل�س ال�شعب  ،وبهذا يكون
ال�شعب هو من ي�ضع الن�صو�ص الد�ستورية التي
�ستلزم ال�سلطات بها  ،وبهذا تبتعد ال�سلطات عن
ممار�سة الأ�سلوب غري الدميقراطي ال��ذي تفر�ض
ن�صو�ص الد�ستور على ال�شعب ب�إرادتها املنفردة �أو
بقرار من احلاكم يعترب مبثابة املنحة �أو الهبة التي
مينحها لل�شعب .
وم��ن ب�ين �أه ��م �ضمانات ال��دول��ة للقانون وجود
د��س�ت��ور ي�ح��دد �صالحيات ال�سلطة وين�ص على
حقوق الأف ��راد وحرياتهم � ،إ�ضافة اىل �ضرورة
اعتماد نظرية الف�صل بني ال�سلطات الت�شريعية
والق�ضائية والتنفيذية وع��دم جتميع ال�سلطات
بيد واح��دة  ،و�إي�ج��اد رقابة د�ستورية من الهيئة
الق�ضائية العليا على ال�سلطة عند عملها يف تطبيق
ن�صو�ص الد�ستور .
وي�ن�ظ��م ع�م��ل ن �ظ��ام احل �ك��م يف ال��دول��ة جمموعة
من القواعد القانونية التي تقرها الهيئة العامة
للمجتمع وت�صبح ملزمة للجميع مبا فيها ال�سلطة
القاب�ضة على احلكم  ،وتنظم هذه القواعد القانونية
عمل وح�ق��وق الأف ��راد وال�سلطات وتنظم �أ�س�س
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تتميز الدولة بعدة خ�صائ�ص و من �أهم خ�صائ�صها ال�سيادة التي تنق�سم اىل ال�سيادة الداخلية وال�سيادة اخلارجية  ،فال�سيادة
الداخلية حني تتمتع ال�سلطة بال�شرعية من خالل االنتخاب املبا�شر لهذه ال�سلطة من قبل ال�شعب ومبا ميثله من تفوي�ض عام
ميكن جت�سيده من خالل ر�أي الأغلبية ال�شعبية �أو الربملانية  ،وهذه ال�سلطة متثل الهرم ال�سيادي ملثلث ال�سلطة املتمثل بقاعدتيه
ال�سلطة الق�ضائية وال�سلطة التنفيذية .
وال�سيادة هي التعبري والفكرة التي ت�ضع ال�سلطة فوق �إرادة الأفراد من خالل اختيارهم وتفوي�ضهم لهذه ال�سلطة متثيلهم مبا
ال لهم ووكي ًُ
يعني �إقرارهم باملوافقة على �أن تكون الدولة ممث ُ
ال عن �أرادتهم ال�سيا�سية والقانونية  ،والتفرد بالقرارات التي
تقت�ضيها احلياة العامة  ،وهذا التخويل مبثابة الأف�صاح العلني والتخويل القانوين الذي ميكن ال�سلطة من �إداء دورها ال�سيا�سي
بال�شكل الذي ي�ضفي عليه ال�شرعية القانونية.
�أما ال�سيادة اخلارجية فتعني عدم �سيطرة حكومة �أو �سلطة خارجية على ال�سلطة املحلية �أي عدم خ�ضوع �أرادتها اىل �أي �إرادة
خارجية ومتتعها با�ستقاللية قرارها ال�سيا�سي والقانوين والوطني � ،إ�ضافة اىل انطباق قواعد القانون الدويل عليها .

القوانني والتعليمات والأوام��ر ال�صادرة ا�ستنادا
على الد�ستور .
وي�ع�ن��ي ال��د��س�ت��ور الأ� �س��ا���س �أو ال �ق��اع��دة للبناء
القانوين �أو تنظيم �أ�س�س الدولة يف البلد وطرق
وج��ود التنظيمات ال�سيا�سية وحماية احلريات
العامة .
والد�ساتري نوعني منها ماهو مكتوب ومنها ماهو
غ�ير مكتوب  ،والد�ستور الإنكليزي على �سبيل
املثال من الد�ساتري الر�صينة غري املكتوبة .
كما �أن الد�ساتري تنق�سم اىل د�ساتري مرنة ود�ساتري
جامدة  ،واملرنة منها مايتم تعديلها بنف�س الطريقة
ال�ت��ي مت �إق��راره��ا �أو بتخويل ال�برمل��ان �أو هيئة
د�ستورية تعديل بع�ض م��واده  ،اما اجلامدة فهي
التي تتطلب �إج ��راءات معقدة و�صعبة قد تتطلب
تعديلها �أج ��راء ا�ستفتاء ع��ام على الن�ص املعدل
�أو املغري لن�صو�ص الد�ستور  ،والغاية م��ن ذلك
تقييد ال�سلطات ال�سيا�سية من التعر�ض لن�صو�ص
الد�ستور م�ستقب ًال .
وب��ال��رغ��م م��ن ال�سلبية ال�ت��ي تواجهها الد�ساتري
اجل ��ام ��دة  ،لأن ال� ��� �ض ��رورة وال �ت �ط��ور الزمني
واملتغريات العاملية والإقليمية ال�سريعة تتطلب
�أن يتم �إدخ��ال بع�ض الن�صو�ص ال�ضرورية دون
تعري�ض الأ��س��ا���س القانوين للتبديل �أو التغيري
 ،لكن ه��ذا اليعني �أن امل��رن حتيطه الإيجابيات ،
فاملرونة ال تتوافق مع اال�ستقرار وعر�ضة للتغيري
وفق رغبة ال�سلطة ال�سيا�سية والتي غالب ًا ما تكون
م�سيطرة على مقاليد ال�سلطة والكفة الراجحة يف
الربملان .
وم��ن خ�ل�ال ال �ت �ج��ارب ال �ت��ي م��رت ب�ه��ا الد�ساتري
املتنوعة يت�ضح �أن العمل بالد�ستور اجلامد الذي
ي�ضفي على الد�ستور نوع ًا من الهيبة والقد�سية
ه��و الأك �ث�ر ��ض�م��ان� ًا م��ن حم��اول��ة االل �ت �ف��اف على
الن�صو�ص و�سهولة تغيريها  ،و�أن اليتم �إلغاء �أو
تعديل �أو �إ�ضافة ن�ص د�ستوري �إال مبوافقة الر�أي
العام �أو الربملان  ،وجعل عملية التعديل مرنة يف
حال ال�ضرورة � ،إ�ضافة اىل حتقيقه اال�ستقرار من
التحكم يف ن�صو�صه م�ستقب ًال � ،إ�ضافة اىل احلماية
التي ي�شكلها وج��ود املحكمة الد�ستورية  ،ومهما
يكن الأمر ف�أن االبتعاد عن التحجر يف الن�صو�ص
وج �م��ود عملية ال�ت�ع��دي��ل ال ي �خ��دم �آل �ي��ة احلياة
الد�ستورية  ،كما �أن عملية املرونة ومتكن ال�سلطات
م��ن ت�غ�ي�ير ال �ن �� �ص��و���ص وال �ت�ل�اع��ب ب �ه��ا يعر�ض
ال�سيا�سة امل�ستقبلية للتحكم والرغبات وامل�صالح
 ،ل��ذا ف ��أن الو�سطية يف تبني ه��ذه النظريات هي
الأوف��ق والأن�سب يف التطبيق � ،أي ا ،احلل يكون
يف مرونة يف التعديل مع ن�صو�ص نحافظ على
متانتها وحمايتها .
ويتم تق�سيم الدول وفق القانون الدويل اىل دول
ب�سيطة وهي الدول التي تنفرد فيها �سلطة واحدة
او هيئة واح��دة وتكون فيها ال�سيادة غري جمز�أة
ول�ه��ا د��س�ت��ور واح ��د وح�ك��وم��ة واح ��دة  ،وال ��دول
املركبة �أو املتحدة وهي جمموعة من الدول تقوم
على �أ�سا�س الأحت��اد واخل�ضوع ل�سلطة م�شرتكة ،
ويف الدولة املركبة �أو املتحدة تظهر عدة �أ�شكال
و�أن�� ��واع م��ن ه ��ذه ال��وح��دة والأحت�� ��اد ك��الأحت��اد
ال�شخ�صي �أو احلقيقي او الفعلي والذي يت�شكل من
اندماج دولتني �أو اكرث يف دولة واحدة ن كما يكون
الأحتاد الفيدرايل نوعا من �أنواع الأحتاد وبعبارة
اخرى �أن�ضمام عدة دول تتنازل كل منها مبقت�ضى

الد�ستور عن بع�ض �سلطاتها الداخلية واخلارجية
وين�ش�أ الأحتاد الفيدرايل عن طريقني .
الطريقة الأوىل �أن�ضمام ع��دة دول م�ستقلة اىل
بع�ضها ال�ب�ع����ض ل�ت�ك��ون دول���ة م��رك��زي��ة جديدة
كالواليات املتحدة الأمريكية �أو �سوي�سرا �أو املانيا
�أو ا�سرتاليا وكندا .
والطريقة الثانية بتفكك دولة موحدة اىل عدة دول
�صغرية مع بقاء الرغبة يف الأحتاد الفيدرايل .
كما يكون يف �صورة ا�سلوب احلكم على اقليم معني
له حدود ادارية و�ضمن الدولة الواحدة ويدار من
قبل �شعب االقليم نف�سه كما يذكر الربف�سور منذر
الف�ضل .
وي�سرت�سل الف�ضل بان الفيدرالية التي يطالب بها
الكرد يف العراق نظام قانوين يقوم على تفكيك
�سلطات احلكم ال�شمويل وم��ن ثم اع��ادة تا�سي�س
ن �ظ��ام ح�ك��م ت �ت��وىل ف�ي��ه امل��ؤ��س���س��ات الد�ستورية
اخت�صا�صاتها ح�سب د�ستور فيدرايل دائم وطبقا
للقانون وذلك بتو�سيع امل�شاركة يف احلكم والأدارة
مبا يحقق ال�سالم والأ�ستقرار .
وملا تقدم تلتزم جميع الدول العمل مببد�أ التدرج
يف ال �ق��وان�ين فالن�صو�ص ال��د��س�ت��وري��ة ت�ق��ف يف
�أعلى الهرم القانوين ثم تليه القوانني ثم الأنظمة
وبعدها التعليمات ثم الأوامر  ،ويطلق على القاعدة
املذكورة مبد�أ تدرج القواعد القانونية .
ومن خالل ما ورد �أعاله اليجوز لقانون �أن ي�صدر
عن الهيئة الت�شريعية خمالف ًا لن�صو�ص الد�ستور
وه �ل��م ج��را  ،ويف ح��ال � �ص��دور ق��ان��ون �أو ن�ص
يتعار�ض مع ن�صو�ص و�أح�ك��ام الد�ستور فيعترب
الن�ص �أو القانون غري د�ستوري مما يجوز الطعن
به من الناحيتني ال�شكلية واملو�ضوعية �أمام املحكمة
الد�ستورية .
وتلج�أ الدول اىل �أن�شاء هيئة ق�ضائية متخ�ص�صة
يف الرقابة على د�ستورية القوانني �أو يف مدى
خرق ال�سلطة ال�سيا�سية لن�صو�ص الد�ستور .
كما تلج�أ ال��دول اىل �أيجاد هيئات ق�ضائية �أخرى
تف�سر الن�صو�ص الد�ستورية وتر�سل درا�ستها
وب�ح��وث�ه��ا اىل ال��دوائ��ر واجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة التي
ت�ستو�ضح منها �أو تختلف فيما بينها حول ق�ضية
د�ستورية .
وم�س�ألة الرقابة الد�ستورية التي تقوم بها هيئة
ق�ضائية لقيت م��ن النقد والتجريح الكثري حني
�أبتدعها فقهاء القانون الد�ستوري � ،أذ �أ�شاروا اىل
�أن وظيفة الق�ضاء تقت�صر على الف�صل يف املنازعات
وتطبيق القانون امل�ستند على ن�صو�ص الد�ستور
فكيف يكون رقيب ًا على تطبيق ال�سلطة لن�صو�ص
الد�ستور  ،مبعنى �أنه من �أين ي�ستمد هذه ال�سلطة
مادامت ال�سلطة ت�ستمد قوتها من انتخابها من قبل
ال�شعب ؟
�إال �أن الواقع يفر�ض �أن تكون هناك جهة حمايدة
حت�سم عملية ال�ط�ع��ن يف م���ش��روع�ي��ة وقانونية
ت�صرفات الدولة والتزاماتها الدولية ومطابقتها
لن�صو�ص الد�ستور  ،ولي�س غري الق�ضاء من ي�ضطلع
ب�ه��ذه املهمة ال�ك�ب�يرة  ،كما �أن ه��ذا ال�ت��وزي��ع يف
ال�سلطات واملراقبة يعزز من دور الد�ستور وحمايته
من اخلرق ويعزز م�س�ألة الرقابة الد�ستورية على
ال�سلطات م��ن قبل ال�سلطة الق�ضائية  ،فتخت�ص
املحكمة االحت��ادي��ة العليا بتلك الرقابة وتف�سري
ن�صو�ص الد�ستور وتف�صل يف الق�ضايا التي تن�شا
عن تطبيق القوانني واملنازعات كما �سنذكر �آنفا .

ومهما يكن الأمر ف�أن الن�صو�ص الد�ستورية لي�ست
لها �أي��ة قيمة �أذا مل ي�صار اىل تطبيقها الفعلي
وانعكا�سها على احلياة العامة للجماهري  ،لأن جمرد
وج��ود الن�صو�ص اليعني �أن احلياة الد�ستورية
قائمة ب�شكل طبيعي  ،حيث �أن اغلب ال�سلطات
الدكتاتورية تعمد اىل الإيعاز خللق د�ساتري ت�أخذ
�صبغة الإق��رار ال�شكلي من اجلهات التي تر�سمها
�أ�ساليب �إن�شاء م�شاريع الد�ستور  ،ومن ثم �إقرارها
دون التقيد مب�ضمون ن�صو�صها �أال فيما يتوافق
م��ع م�صاحلها ورغباتها  ،وه��و م��اك��ان ي�شعر به
العراقي يف زمن �صدام البائد حني اتخذت ال�سلطة
الدكتاتورية من ن�صو�ص الد�ستور غطاء لقراراتها
الظاملة واملتناق�ضة مع حقوق الإن�سان .
ح��دد الد�ستور العراقي يف امل��ادة الأوىل منه من
�أن العراق يعتمد نظاما جمهوريا نيابيا (برملانيا)
دميقراطيا �أحتاديا ،وه��ذا التحديد يعرف النظام
ال�سيا�سي يف ال�ع��راق تعريفا د�ستوريا ،ت�ستند
على ه��ذا التعريف قاعدتي ال��دول��ة وال�ت��ي تعني
ال�سلطة ،وقاعدة نظام الدولة ..ووفقا لهذا التعريف
الد�ستوري ينبغي �أن يتم حتديد ال�شكل اخلارجي
لل�سلطة يف ال �ع��راق ،وال��وظ��ائ��ف القانونية التي
تتعلق بها ،بالأ�ضافة اىل الو�سائل والطرق التي
تتم ممار�سة ال�سلطة ،هذه الو�سائل التي تتطابق
مع حرفية ن�صو�ص الد�ستور.
فالد�ستور يعني جمموعة القواعد التي يتم الأ�ستناد
اليها يف تنظيم املجتمع والدولة ،وتعترب ن�صو�ص
الد�ستور هي املعيار والفي�صل يف حتديد املطلوب،
�إذ ال�أجتهاد يف مورد الن�ص.
وتخت�ص املحكمة االحت��ادي��ة العليا ال �ت��ي حدد
الد�ستور العراقي �شكلها واخت�صا�صها وعملها
يف الد�ستور� ،ضمن املواد من  ،94-92ب�إعتبارها
تخت�ص بالرقابة على د�ستورية القوانني والأنظمة
النافذة  ،وتقوم بتف�سري القوانني ال�صادرة عن
الهيئة الت�شريعية ،وتف�صل يف الق�ضايا التي تن�ش�أ
عن تطبيق القوانني االحتادية والقرارات واالنظمة
والتعليمات واالج� ��راءات ال���ص��ادرة ع��ن ال�سلطة
االحتادية ،ويكفل القانون بهذا ال�ش�أن حق كل من
جمل�س ال��وزراء وذوي ال�ش�أن من الأف��راد وغريهم
حق الطعن املبا�شر لدى املحكمة ،كما تقوم املحكمة
املذكورة بالف�صل يف املنازعات التي حت�صل بني
احلكومة االحتادية وحكومات الأقاليم واملحافظات
والبلديات والأدارات املحلية.
كما تقوم املحكمة الأحت��ادي��ة العليا بالف�صل يف
امل �ن��ازع��ات ال�ت��ي حت�صل ب�ين ح�ك��وم��ات الأقاليم
واملحافظات وتف�صل اي�ضا يف الأتهامات املوجهة
اىل رئي�س اجلمهورية �أو رئي�س الوزراء والوزراء،
وت�صادق على النتائج النهائية للأنتخابات العامة
ل�ع���ض��وي��ة جم�ل����س ال� �ن ��واب ،وت�ف���ص��ل يف تنازع
االخ�ت���ص��ا���ص ب�ين ال�ق���ض��اء االحت� ��ادي والهيئات
الق�ضائية ل�لاق��ال�ي��م وامل �ح��اف �ظ��ات غ�ير املرتبطة
باقليم ،وتف�صل يف تنازع االخت�صا�ص بني الهيئات
الق�ضائية لالقاليم �أو املحافظات التي مل تنتظم
باقليم ،وقرارت هذه املحكمة باتة وملزمة لل�سلطات
كافة (احلكومة الأحت��ادي��ة والأقاليم واملحافظات
التي مل تنتظم باقليم).
ومن يتمعن يف املادة الأوىل من الد�ستور يدرك �أن
نظام احلكم للدولة العراقية جمهوري ،وبرملاين،
ودميقراطي ،و�أحت��ادي ،مبعنى انه يلتزم بالنظام
اجلمهوري املعتمد على نظام ف�صل ال�سلطات (م
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 ،)47م�ستندا على الربملانية واعتماد الدميقراطية
ك�أ�سلوب للحكم ويتخذ من القاعدة الد�ستورية
ل�ل�ن�ظ��ام ال �ف �ي��درايل ن��اب��ذا الأ� �س �ل��وب ال �ق��دمي يف
املركزية ،حيث مر العراق بتجربة مريرة خ�ضع
خاللها من خالل �سيطرة املجتمع القبلي والنزعات
امل �ت �ط��رف��ة ال���ش��وف�ي�ن�ي��ة يف ال���س�ي�ط��رة القومية،
بالأ�ضافة اىل الأنظمة الأ�ستبدادية والدكتاتورية
التي مرت على تاريخ العراق ،جعل التطلع نحو
الفيدرالية لي�س ك�أ�سلوب مغاير للمركزية ،ولي�س
�أي�ضا ك��رد فعل على تلك الأنظمة� ،إمن��ا جعل ذلك
حال وطنيا يعالج من خالله العديد من الأ�شكاليات
والعالقات الإن�سانية مع بقاء العراق الأحتادي،
حيث حتافظ ال�سلطات الأحتادية على وحدة العراق
و�سالمته و�أ�ستقالله و�سيادته ونظامه اجلمهوري
الدميقراطي الأحتادي.
ومن الطبيعي �أن تكون التجربة العراقية اجلديدة
تطرح �أمناطا و�أ�شكاال من العالقات بني املركز يف
الدولة الأحتادية وبني اقليم كرد�ستان ،ب�أعتباره
االقليم املعرتف به د�ستوريا وفق امل��ادة  117مع
االقرار ب�سلطاته القائمة كاقليم احتادي.
�إدخ ��ال النظام ال�ف�ي��درايل يعد �إل�ت��زام��ا د�ستوريا
حديثا للعراقيني ،ومثل ه��ذا النموذج من �أمناط
احلكم الميكن �أن ت�ستقر �أو يتم تطبيق خطوطها
دون اختالفات ،ومع �أن الد�ستور حدد اخت�صا�صات
ال�سلطة الأحت ��ادي ��ة يف امل���واد م��ن ،115- 110
اال ان��ه جعل بع�ض تلك الأخت�صا�صات متداخلة
وم�شرتكة ،كما يف ر�سم ال�سيا�سات اال�سرتاتيجية
ال�لازم��ة لتطوير ث��روة النفط وال �غ��از ،وك�م��ا يف
الآثار واملواقع الأثرية واملخطوطات وامل�سكوكات،
واي�ضا ما يتعلق ب��ادارة الكمارك وتنظيم م�صادر
ال�ط��اق��ة الكهربائية الرئي�سة وت��وزي�ع�ه��ا ور�سم
ال�سيا�سة البيئية واحل�م��اي��ة م��ن ال�ت�ل��وث ور�سم
�سيا�سات التنمية والتخطيط العام ،ور�سم ال�سيا�سة
ال�صحية والتعليمية والرتبوية وامل��وارد املائية،
بالأ�ضافة اىل الن�ص املطلق الذي حددته املادة 115
من الد�ستور والذي يقول:
((كل مامل ين�ص عليه يف االخت�صا�صات احل�صرية
لل�سلطات االحت��ادي��ة تكون من �صالحية االقاليم
واملحافظات غ�ير املنتظمة باقليم وال�صالحيات
الأخرى امل�شرتكة بني احلكومة الأحتادية واالقاليم
تكون االولوية فيها لقانون االقاليم واملحافظات
غري املنتظمة يف اقليم يف حالة اخلالف بينهما)).
ان الفيدرالية ت�شكل بالن�سبة للعراق منوذجا قابال
للتطبيق ومتنا�سبا مع التعددية القومية والدينية،
ولكن هذا النظام الفيدرايل الميكن ان ين�سجم مامل
يقرتن بالفعل الدميقراطي ،اذ تبقى الفيدرالية
م�ب�ت��ورة ون��اق���ص��ة � �س��واء يف امل��رك��ز �أو الأقاليم
مامل يتم التقيد مب�ضمونها ،والعمل على تطبيقها
وال�شروع بالتدريب عليها وممار�ستها ،الفيدرالية
والدميقراطية �صنوان اليفرتقان ،وكفيالن بحل
�أغ �ل��ب الأ��ش�ك��ال�ي��ات ال �ت��ي ت �ع��اين منها ال�شرائح
ال�ع��راق�ي��ة ،وب �ه��ذا ال�شكل ن�ستطيع �أن نتخل�ص
من الروا�سب التي خلفتها الأنظمة اال�ستبدادية
املتعاقبة على حكم العراق.
ول�ع��ل جت��رب��ة االم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،وهي
ت�ع�ت�م��د ال �ن �ظ��ام ال�ل�ام ��رك ��زي ،والمي��ك��ن تطبيق
النظام الفيدرايل عليها بو�ضعها احل��ايل ،و�سعي
بع�ض االم ��ارات للتميز ،مع توفري م�ساحات من
الأ�ستقاللية يف احلكم والتخطيط ،ت�شكل جتربة
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جديرة بالتقدير.
البد �أن ي�شكل التطبيق الفيدرايل يف العراق اختالفا
يف ال ��ر�ؤى ،وه��ذا الأخ�ت�لاف ن��اجت عن ردة الفعل
بق�صد التخل�ص م��ن ج��ذور الأنظمة الد�ستورية
و�أ�شكال ال�سلطة ال�سابقة ،فالتطبيق الدميقراطي
ين�سحب على االلتزام بحقوق الإن�سان ،وبالتايل
الأع� �ت��راف والأق � � ��رار ب �ح �ق��وق ب�ق�ي��ة القوميات
والأقليات والتجمعات الدينية والعرقية اعرتافا
يجعلها تن�صهر �ضمن ال�ع��راق امل��وح��د ،وي�ضمن
حقوقها الد�ستورية والوطنية مبا يجعلها ت�ساهم
يف عملية البناء.
�إن االطار الد�ستوري الذي و�صل اليه العراق مل يكن
بناء على رغبة حزبية �أو قرار من نخب �سيا�سية،
ول�ي����س ب�ن��اء ع�ل��ى دع ��وة م��ن ط��رف م��ن الأط ��راف
القومية ،االطار الفيدرايل الدميقراطي كان ح�صيلة
توافق ون�ضال العراقيني وت�ضحياتهم ،عرب وكرد
وتركمان وكلدان و�آ�شوريني وال�سريان والأرمن،
وه��و تعبري ع��ن اال� �ص��رار على احل�ي��اة امل�شرتكة
والتعاي�ش داخل الوطن الواحد.
ونعود اىل ق�ضية االختالفات بني املركز والأقليم،
ف�أن مايربك العالقة تلك املحا�ص�صات الطارئة يف
تاريخ العراق ،وتلك املفاهيم الطائفية التي مل تزل
تنخر باجل�سد العراقي ،ومتزق ال�شرائح ،وت�ضعف
م���س�يرة ال��ع��راق اجل��دي��د ،م��اي��رب��ك ال �ع�لاق��ة تلك
العالقات احلزبية املتحجرة التي تقيد احلكومة،
فتلغي الكفاءة وتقيد الطاقات وتقدم البديل غري
الكفوء ال��ذي اليتنا�سب مع مرحلة البناء ،معرفة
الأخت�صا�صات وط��رق معاجلتها �شرط ا�سا�سي
لأبقاء العالقة بني املركز والأقليم عالقة من�سجمة
وطبيعية ،ومادامنا نعتقد ب�أننا الميكن �أن نعود
لنقطة ال�صفر م��رة �أخ��رى ،بعد �أن خلفنا وراءنا
حقبة زمنية كاحلة وظاملة تركت لنا تخلفا �سيا�سيا
واجتماعيا و�أقت�صاديا وثقافيا ملمو�سا ،مع امياننا
بعدم قدرة احلزب الواحد �أن يعود ليحكم العراق
وال القومية الواحدة وال املذهب والدين الواحد،
يف بلد متعدد مثل العراق.
ف � ��أن ال �ل �ج��وء اىل امل�ح�ك�م��ة الأحت ��ادي ��ة يف حال
الأختالف ميثل ت�صرفا ح�ضاريا يليق بالعراقيني،
كما �أن ق��وة ال��دول��ة الت�ق��ا���س بجي�شها �أو بثقلها
الأمني ،والمبقدار تع�سفها وم�ؤ�س�ساتها الأمنية
والأ��س�ت�خ�ب��اري��ة ،امن��ا بحجم قدرتها على تقدمي
اخلدمة للأن�سان العراقي.
الدولة العراقية برملانية ،وجمل�س النواب ي�شكل
ال�سلطة الت�شريعية ،وي�ستطيع حما�سبة ومراقبة
امل���س��ؤول مهما ك�بر من�صبه �أو �صغر ،ونظامنا
م�ت�ج��ان����س اال ان ��ه ي �ع��اين م��ن ام ��را� ��ض الب ��د �أن
نتخل�ص منها ،ولي�س لنا اال التم�سك بالفيدرالية
والدميقراطية بعيدا عن املركزية التي تعني �إلغاء
مكا�سب العراق وتطلعاته امل�ستقبلية ،و�إلغاءحق
ال�شعب ال �ع��راق��ي يف اخل �ي��ار ال��د� �س �ت��وري .واذا
كانت الفيدرالية تعني حق ممار�سة �سلطة االقليم
ل�صالحياتها التي حددها الد�ستور ،ف�أن الفيدرالية
�أي�ض ًا تعني تعزيزا لوحدة العراق ولي�س ا�ضعافا له
كما فعلت الأنظمة املركزية.
على �أن النن�سى �أن الفيدرالية تعني اي�ضا نظاما
�سيا�سيا يتنازل فيه املركز عن بع�ض �صالحياته
وامتيازاته ل�سلطة الأٌقليم ،على �أن تبقى بع�ض
ال�صالحيات املركزية متفق عليها وحمددة بن�صو�ص
الد�ستور ،ومنها ال�سيا�سة اخلارجية و�سيا�سة الأمن
الوطني والدفاع وال�سيادة وال�سيا�سة املالية.
وتتنوع الدول يف �أنظمتها ال�سيا�سية  ،منها ماتكون
مركزية �أو المركزية  ،ومنها كونفدرالية وفيدرالية
 ،وهذا التباين يف النظام الد�ستوري وفقا لنظامها
ال�سيا�سي  ،ووفقا ملا ي�صلح لبلدها وبقدر تعلق
الأمر بالنظام االحتادي يف العراق  ،ف�أن الفيدرالية
تق�سيم لوحدات تكوين الدولة  ،وهي نظام حكم
�سيا�سي ت�ت��وزع فيه ال�سلطة ب�ين �سلطة مركزية
و�سلطات موزعة على مناطق – واليات �أو �أقاليم
– م�ستقلة ت�شكل يف وحدتها دولة واحدة .تكون
ال�سلطة مطلقة يف الأق��ال�ي��م �ضمن احل ��دود التي
ير�سمها الد�ستور الأحت � ��ادي  ،و تبقى هذه
ال�سلطات املحلية م�ستقلة عن املركزية وفقا لذلك .
وب�ه��ذا ف� ��أن الفيدرالية ن�ظ��ام لتقا�سم ال�سلطات
واتخاذ القرارات امل�شرتكة وفقا ملا ير�سمه الد�ستور
الأحتادي  ،ويحدده د�ستور الأقليم مبا اليتعار�ض
مع الن�صو�ص الد�ستورية الأحت��ادي��ة  ،وتكون
احلومة الأحت��ادي��ة ويف الأقاليم منتخبة بحرية
وتتمتع مبمار�سة ال�سلطة وفقا للد�ستور  ،وحتافظ
ال�سلطات االحت��ادي��ة على وح��دة البلد و�سالمته
وا�ستقالله و�سيادته ونظامه الدميقراطي  ،وهو
م��ا ي�شكل وح��دة ال��دول��ة وان�سجامها م��ع االقاليم
املتكونة منها ومن املحافظات التي مل ترتبط باقليم
اي�ضا  ،والتي ت�شكل مبجموعها كيانها ال�سيا�سي،
ويتم تقا�سم ال�ث�روة وفقا مل��ا ي�ق��رره الد�ستور ،
ف�إن الأقاليم يف ظل الفيدرالية ت�شارك بق�سطها يف
احلكومة املركزية .كما ت�ضمن الفيدرالية االحرتام
ال �ت��ام ل�ل�ت�ع��ددي��ة ال�ق��وم�ي��ة وال��دي �ن �ي��ة واملذهبية
وال�سيا�سية ،وم��ن ث��م تقطع ال�ط��ري��ق على قيام
حكومات ا�ستبدادية.
الفيدرالية كلمة التينية اال�صل م�شتقة من كلمة
(فيديرا) وتعني الثقة وكلمة (فويدو�س) تعني
االحت� ��اد ،وح��دي�ث� ًا دخ�ل��ت ه��ذه الكلمة �إىل اللغة
العربية وهي ترتجم عاد ًة بكلمة (الإحتاد) ك�أقرب
عبارة لها .وهي يف احلقيقة تعني �شك ًال حمدد ًا من
�أ�شكال الإحتاد فهي ال تعني" التجزئة واالنف�صال
كما يروج �أعداء النظام الفيدرايل .
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