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نظــرة قـانـونيــة:

آراء وافكار

اجــهـزة السـلـطــة فــي أقـالـيــم الــدولــة الـفيـدرالـيــة
د .فالح اسماعيل حاجم

اصبحت موضوعة الفيدرالية واحدة من القضايا االكثر اثـــــــــارة يف احلياة السيـــــــاسية العراقية يف الوقت الراهن،
األ ان ما كتب عن الفيدرالية وما نوقش حولها ال يؤلف سوى النزر القليل من املوروث الغزير الذي خلفته جتربة
البلدان التي اتخذت من الفيد رالية شكالً للدولة ،والتي تؤلف االقطاب االكثر أهمية على اخلارطة السياسية لعاملنا
املعاصر .من هنا االهمية الــــــــــبالغة للخــــــــــــوض يف اجلوانب اخملتلفة ملوضوعة الفيدرالية ،النظرية منـــــــــــها وتلك
التي تتناول جتارب الشعوب يف تنظــــــــــــــــــــيم اجهزة السلـــــــــــــــــــــــطة يف اقـــــــــــاليم الـــــــــــــــدولة
االحتـــــــــــــادية وتلك التي ال تتمتع بصفة الطرف الفيدرالي القانونية.
تـتـمـي ــز اجه ــزة الــسلـط ــة يف اق ــالـيـم ال ــدول ــة
الفيـدراليـة والـوحــدات التي ال تـتمتـع بصفـة
االقليـم يف الدولـة باالخـتالف والتنـوّع .ورمبا
كـ ـ ـ ـ ــان ألخ ـ ـتـالف اسـ ـ ـ ـ ــال ـ ـيـ ــب ن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــوء تـلــك
الفيدراليـات وخصوصيات مكوناتها القومية
واالثـنـيـ ــة والـ ــديـنـيـ ــة وال ـط ـ ــائفـيـ ــة ،وحـتـ ــى
الــثقـ ــافـيـ ــة والـلغـ ــويـ ــة ،اثـ ــر يف ذلـك الـتـنـ ــوع
واالخ ــتالف .فـ ـ ــاس ــتعـ ـ ــراض مـ ـ ــا يـ ـ ــزيـ ـ ــد عــن
العـش ــرين دول ــة في ــدراليــة تـظـم  300اقلـيمــا
(ج ـمـه ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ووالي ـ ـ ــة ومـق ـ ـ ــاطـع ـ ـ ــة واقـل ـيــم
ومح ـ ــاف ـظ ـ ــة...الخ) واكـث ـ ــر مـن  20وح ـ ــدة ال
تتـمتع بصـفة االقلـيم الفيـدرالي ،تـدلنـا على
م ــدى متــتع اجه ــزة الــسلـط ــة فـيه ــا ب ـسـم ــات
ج ــوه ــري ــة ممـي ــزة وغـي ــر مك ــررة .لكـن مهـم ــة
ال ــبحــث املـ ـ ـس ــتف ـي ــض يف خـ ـص ـ ـ ــائـ ــص تلـك
االجهـزة تبـدو عـسيـرة وغيـر واقعيـة ،ال سيمـا
يف مقالـة محدودة املسـاحة .لذا اجـد ضروريا
تـن ــاول ال ـسـم ــات االكـث ــر عـم ــومـي ــة وشـم ــوال
الجهزة السلطـة يف اقاليم الدولـة الفيدرالية
ووح ــداته ــا الغـي ــر مـتـمـتع ــة بــصف ــة االقلـيـم
(الطرف) الفيدرالي .وهنا اجد لزاما التنويه
الــى ان الكـثيـريـن ،حتـى مـن بني احلقـوقـيني
ورجـ ــال الـ ــدولـ ــة بـ ــاتـ ــوا ي ـطـلقـ ــون تـ ـسـمـيـ ــة
الفـيدرالـيات عـلى اطـراف الدولـة الفـيدرالـية
(اي اقـالـيمهـا) ،مــا يجـعلنــا نقف امـام حـالـة
الـتباس املفـاهيم .فـالفيدرالـية كمفهـوم سيا-
قــانــونـي تعـنـي الــدولــة الـتـي ت ــؤلف م ـســاحــة
وحـداتهـا االداريـة ومكـونـاتهـا ،املـسـاحـة الـتي
تسري علـيها سلطة الدولة الـعامة وقوانينها،
وهمـا العنصران اللـذان يجسدان مبـدأ سيادة
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة عـل ـ ـ ــى ك ـ ـ ــامـل ت ـ ـ ــرابـه ـ ـ ــا ال ـ ـ ــوط ـنــي
(مـســاحـته ــا) .حتــى انـه يبــدو غ ــريبــا ،ورمبــا
نـشـازا ايـضــا ،القـول بـان الـدولـة الـفيــدراليـة
(االحتـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة) تـ ـتـ ـ ـ ــألـف م ــن فـ ـيـ ـ ـ ــدرالـ ـيـ ـ ـ ــات
(احتـ ــادي ـ ــات) .فعـبـ ــارة فـيـ ــدرالـيـ ــات الـ ــدولـ ــة
الـفي ــدراليــة تــولــد انــطبــاعــا بـتجــزأة الــدولــة
وليـس احتــاد اق ــاليـمهــا ،مــا يعـتبــر مخــالفــا
لـلنـظــريــة والــواقع علــى حــد ســواء .ه ــذا من
جهــة ،ومـن جهــة اخــرى فــأن تـسـميــة اقــالـيم
الـدولة الـفيدراليـة بالـفيدراليـات تضعنـا امام
اشكاليـة التمييز بينها وبني مكونات ووحدات
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ـتــي ال ت ـت ـم ــتع بـ ــصف ـ ـ ــة االقل ـيــم
الـفيــدرالـي ،ذلك انهــا (التـسـميــة) ستـضـعنــا
امـ ــام اشك ــالـي ــة حت ــدي ــد امل ــركـ ــز الفـي ــدرالـي
(االحتـادي) ،الـذي ينـبغي ان تـرتبـط به تلك
ال ــوح ــدات .مـن هـن ــا اج ــد ان اطالق ت ـسـمـي ــة
االقــاليم او االطـراف الفيـدراليـة االكثـر دقـة،
وهذا ما بات معروفا سواءا يف نظرية القانون
الدسـتوري او يف تـشريعـات الدول الفـيدرالـية
املعـاصــرة ،مثل الـدســاتيـر والقــوانني وكــذلك
الـعق ـ ــود ال ـتــي ت ـنـ ـظــم الـعالق ـ ــة بــني امل ـ ــرك ـ ــز
االحت ـ ـ ــادي وسـل ـ ـط ـ ـ ــات مـكـ ـ ـ ـوّن ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة
الفـي ــدرالـي ــة (جـمه ــوري ــات ،والي ــات ،اق ــالـيـم،

محافظات ....الخ).
وحــدات الــدولــة الـفيــدراليــة الـتي ال متـتلك
صف ــة الـط ــرف الفـي ــدرالـي ،كـم ــا اق ــالـيـمه ــا
ميكنهـا ان متـتلك اجهـزة متثـيليـة منـتخبـة،
غـيــر ان انـتخ ــاب تلـك االجهــزة يف االقــالـيـم
يـبدو اكـيدا ومـنتظـما ،مـا عدا احلـاالت التي
تق ــوم ال ــسل ـط ــات امل ــرك ــزي ــة فـيه ــا بـ ــايق ــاف
نشـاطهـا كـاحلــاالت التي تـرافق اعالن حـالـة
الـط ــوارئ يف جـمــيع انح ــاء ال ــدول ــة او عـن ــد
تفعـيل مـبــدأ الـت ــدخل الفـيــدرالـي يف بعـض
مـن اقــالـيـمهــا،فـيـم ــا تخلــو وحــدات الــدولــة
االداريـ ــة الغـي ــر مـتـمـتع ــة بــصف ــة االط ــراف
الفيدرالية من تلك االجهزة يف بعض الدوّل
(الهـن ــد مـث ــاال) .ب ــاالض ــاف ــة الـ ــى ذلك ف ــأن
كـيفيــة انتخــاب اجهـزة االقــاليـم التـمثـيليـة
وحتـديـد بـنيتهـا الـداخليـة واشكـال نشـاطهـا
عادة ما حتال لقـواعد التشريع احمللي .ففي
الوقـت الذي جنـد فيه ان الغـالبيـة العظـمى
مـن الـ ــواليـ ــات االمـ ــريـكـيـ ــة متــتلـك بـ ــرملـ ــان
اجمللــسني يـكتـفي نـصف الــواليــات الـهنــديــة
ب ــانـتخ ــاب ب ــرمل ــان اجمللــس ال ــواح ــد .ام ــا يف
روسيـا الفـيدرالـية فـان اغلب االقـاليـم ذهبت
الـى التـأسيـس لنظـام اجمللـس الواحـد حيث
ال جن ــد ب ــرمل ــانـ ــا مبجل ـسـني س ــوى يف بعـض
جمهوريات االحتاد الروسي.
ان واح ـ ــدة مــن ال ــصف ـ ــات ال ـتــي ميـكــنه ـ ــا ان
متـتلك قـيمـة جـوهـريـة يف مـسـألـة الـتمـييـز
بـني اقــالـيـم الــدولــة الفـيــدرالـيــة ووحــداتهــا
االداري ــة ه ــو حجـم الــصالحـي ــات املـمـن ــوح ــة
الجهـزتهــا التـمثـيليــة  -التـشــريعيـة ،والـدور
ال ــذي من املـمكـن ان تلعـبه تـلك االجهــزة يف
حيـاة االقليـم الفيـدرالـي .ففي الـوقت الـذي
تعـتبــر فـيه تلـك البــرملــانــات اجهــزة لـسلـطــة
االقــالـيـم ،ال يع ــدو دور االجهــزة الـتـمـثـيلـيــة
للوحدات االدارية (ان وجدت طبعا) ان يكون
استـشــاري ــا ،ذلك انهــا عــادة مــا تكــون تــابعــة
حملــافـظـي تـلك الــوحــدات ومــدي ــري اجهــزة
االدارة احملـلية فـيها والـذين يعيّنـون من قبل
الـسلطـات املركـزية .بـاالضافـة الى ذلـك فان
االجهزة التـشريعية لالقـاليم تقوم ،يف اغلب
االحـيـ ــان ،ب ـ ــاتخـ ــاذ قـ ــوانـيــنهـ ــا االسـ ــاسـيـ ــة
(الدسـاتيـر واالنظمـة واللـوائح...الخ) والتي
يتـطلب لـسـريـانهـا اجـراء االسـتفتــاء احمللي
احـيانا .فيـما تخلو الـوحدات التي ال متتلك
صفـة الطـرف الفيـدرالـي من تلك القـوانني،
وان امــتلـكــت تلـك االجه ـ ــزة بع ــض الل ـ ــوائح
والتـشريعات لـتنظيم نشـاطها فانهـا عادة ما
تكـون مـشـرعـة مـن قبـل البـرملـان الـفيــدرالي
(يف الـواليات املـتحدة االمـريكـية مـثال) .وقد
اتــاحت تـشــريعــات بعـض الـدول الـفيــدراليـة
الجهــزة تـلك الــوحــدات سـن بعـض الل ــوائح
لتنظيم الشؤون احمللـية (تسمى القوانني يف
كل من الهـند واسـترالـيا) ،شـريطـة املصـادقة

عليها مـن قبل االجهزة املـركزيـة .وبخصوص
الـصـالحيـات املـمنـوحــة لالجهـزة الـتمـثيـليـة
للـ ــوحـ ــدات غـيـ ــر املـتـمــتعـ ــة بــصفـ ــة االقلـيـم
الـفيــدرالي فـليــس هنــالك مـن اختـصــاصــات
مـشتـركـة بني االجهـزة الفيـدراليـة (املـركـزيـة)
واجهـزة تلك الـوحـدات ،فيمــا تعتبـر قـراراتهـا
الغ ـي ـ ــة اذا لــم ت ـتــم املـ ـص ـ ــادقـ ـ ــة عل ــيه ـ ــا مــن
احمل ـ ــاف ــظ (العـم ـ ــدة) ،ال ـ ــذي يعـتـب ـ ــر ممــثال
للـسلطـات الفيـدراليـة يف تلك الـوحدات ،كـما
اش ـ ــرن ـ ــا سـ ـ ــابق ـ ــا .م ـ ــا ي ـ ــدلـل عل ـ ــى ض ـ ــآل ـ ــة
ال ــصالح ـي ـ ــات امل ـم ـن ـ ــوح ـ ــة ل ـ ــسلـ ـطـ ـ ــات تلـك
الوحدات.
ومتتلـك اجهزة السلطـة التنفيذيـة يف اقاليم
الدولـة الفيـدراليـة ووحداتـها االداريـة اهمـية
استـثنائيـة اثناء احلـديث عن خصـائص تلك
االجهــزة وسمــاتهــا اجلــوهــريــة ،وتتــأتــى هــذه
االهميـة من طبيعة االجهزة الـتنفيذية ذاتها
والـتـي ع ــادة مـ ــا يك ــون ن ـشـ ــاطه ــا مـحك ــوم ــا
بق ــواع ــد االل ــزام (وحـت ــى االك ــراه احـي ــان ــا).
فمهمـة تفعيل مبدأ التـدخل الفيدرالي ،على
س ـب ــيل امل ـثـ ـ ــال ،ال ي ـتــم مــن خـالل االجهـ ـ ــزة
التـمثـيليـة لألقلـيم،وامنــا من خالل االجهـزة
الـتـي متـتلـك ادوات ذلك الـت ــدخل ووسـ ــائله.
وهـن ــا اج ــد مـن ــاسـب ــا االش ــارة الـ ــى ان بعــض
الدوّل ذهبـت الى منح مواطني اقاليم الدولة
امك ــانـي ــة انـتخ ــاب م ـس ــؤولـي تلـك االجه ــزة
(الـواليـات املتحـدة االمــريكيــة وبعض اقــاليم
روسيــا الفيــدراليـة) .فـيمـا ذهـبت اخـرى الـى
اعـتبــار مهمـة اخـتيـار مـســؤولي االقــاليـم من
صـالحيـات كـتلــة االغلـبيـة يف بـرملــان االقلـيم
(الهنـد واملـانيـا الفيـدراليـة) .ومتيـزت كل من
روسيــا الفيــدراليــة وجمهـوريـات يـوغــسالفيـا
بـ ـ ــوجـ ـ ــود رؤسـ ـ ــاء لـلج ــمهـ ـ ــوريـ ـ ــات امل ـ ـ ــؤلفـ ـ ــة
لـلفيــدراليـة ونـواب لهـم .وهنـا جتـدر االشـارة
الـ ــى ان روسـيـ ــا الفـيـ ــدرالـيـ ــة تعـتـبـ ــر االكـثـ ــر
تعقـي ــدا مـن بـني الـبل ــدان الـتـي اتخ ــذت مـن
الفيـدراليــة شكال للـدولـة ذلك ان مـســاحتهـا
تتــألـف من مـســاحــة اجلـمهــوريــات والــدوائــر
واالقــالـيم الـفي ــدراليــة اضــافــة ال ــى املنــاطق
امل ـت ـمــتع ـ ــة ب ـ ــاحلـكــم ال ـ ــذاتــي ،ح ـيــث ت ـ ـشــكل
االجه ــزة الـتـنفـي ــذي ــة (حك ــوم ــات االق ــالـيـم)
امـتـ ــدادا لـلحـكـ ــوم ـ ــة الفـيـ ــدرالـيـ ــة ومــنفـ ــذا
ألوامــرهــا .وبهــذا اخلـصــوص تـنبـغي االشــارة
الـ ــى ان الـتـ ـش ـ ــريع الـ ــروسـي اعـتـبـ ــر جـمــيع
جمهوريـات الدولة ومكوناتـها متساوية سواءا
فيمـا بينهـا او بـالعالقـة مع املـركـز الفيـدرالي
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شـ ــانهـ ــا شـ ــأن االجهـ ــزة الـتـمـثــيلـيـ ــة تفــتقـ ــر
االجهزة التنفيذية للوحدات االدارية التي ال
مت ــتلــك صفـ ـ ــة الـ ـط ـ ـ ــرف الف ـيـ ـ ــدرالــي الـ ـ ــى
االسـتقـالليـة املـمنـوحــة لبـرملـانـات االقـالـيم.
فـم ـس ــؤولـي تـلك ال ــوح ــدات مـن مح ــافـظـني
وم ــدي ــريـن ان لـم يعـيـن ــوا مـب ــاش ــرة مـن قـبل
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الــسلـطــات الـفي ــدراليــة فــان اخـتيــارهـم من
ق ـبـل اجملل ـ ــس احمللــي ي ـت ــطلــب مـ ـص ـ ــادق ـ ــة
الــسلـطــات املــركــزي ــة للــدولــة ،فـيـمــا حتـمل
قــرارات اجملــالـس احملـليــة صف ــة استـشــاريــة
وغيـر ملـزمـة .ورمبـا كــانت قـرارات اجملـالـس
والـلجان الـتابعـة للمحـافظني اكـثر قـوة من
قرارات ولوائح تلك اجملالس.
اثـ ــارت املـن ـظـ ــومـ ــة الق ـضـ ــائـيـ ــة يف الـ ــدولـ ــة
الفيدرالـية ،وما تزال تثـير ،جدال واسعا بني
فقهــاء القــانــون الــدستــوري ورجــال الــدولــة
والــسي ــاسيـني علــى حــد ســواء .فـفي ال ــوقت
الــذي يــذهـب الكـثـيــرون مـنهـم الــى اعـتـبــار
الـسلطــة القضـائيــة من االجهـزة الـسيـاديـة
الغـير قـابلـة للتقـاسم بـني املركـز الفيـدرالي
واق ــالـيـم ال ــدول ــة ،وج ــد اخ ــرون ان مـن حق
اقـ ـ ــال ـيــم الـ ـ ــدول ـ ـ ــة الف ـيـ ـ ــدرال ـيـ ـ ــة ام ــتالك
منظومتهم القضائية اخلاصة نظرا للتنوّع
الكـبيــر واخلصـوصيـة الـديـنيـة والتــأريخيـة
والـثقــافـيــة الـتـي تـتـمـتع بهـم ــا الكـثـيــر مـن
اقالـيم تلك الدوّل .فقد منح تـشريع الكثير
مـن الــدوّل الفـيــدرالـيــة الــسلـطــات احمللـيــة
فيهـا اعتـماد الـعرف والقـضاء الـدينـي (مبا

يف ذلك الـطــائـفي واملــذهـبي) حلــسم قـضــايــا
االحوال الشخصية وما شابهها ،شريطة عدم
االخالل بق ــواع ــد ال ــدسـت ــور وخ ــرق احلق ــوق
االســاسـي ــة للـمــواطـنـني .مـن هـنــا االخـتالف
املـلحـ ـ ــوظ يف ال ـنـ ـظ ـ ـ ــام القـ ـضـ ـ ــائ ــي للـ ـ ــدوّل
الفـيدرالية .ففـي الواليات املتحـدة االمريكية
متـتـلك ال ــوالي ــات مـنـظ ــوم ــاته ــا القـض ــائـي ــة
اخلـ ــاصـ ــة والـتـي تـكـ ــاد تـ ـسـتـنـ ــسخ الـن ـظـ ــام
القـضــائـي الفـيــدرالـي ،حـيـث حتـتـل احملكـمــة
العليا للوالية قمة هرم النظام القضائي .اما
يف الهـن ــد فق ــد ح ــدد الـت ـشـ ــريع حق ــوق تـلك
احملـاكم سالبـا منها مـهمة النـظر يف القضـايا
اخلـ ــاصـ ــة بـ ــالـ ــرقـ ــابـ ــة الـ ــدسـتـ ــوريـ ــة ذلـك ان
الـ ــواليـ ــات الهـنـ ــديـ ــة ال متــتلـك دسـ ــاتـيـ ــرهـ ــا
اخل ـ ــاص ـ ــة .بـ ـ ــاملقـ ـ ــابل ذه ـب ــت بع ــض ال ـ ــدوّل
الـفي ــدراليــة الــى اعـتمــاد املــركــزيــة يف مجــال
السلطـة القضائـية مفضلـة احاديـة املنظـومة
القـضائيـة ،وهنا ارى مـناسبـا الى االشـارة الى
ان اعـتـمــاد مـبــدأ املــركــزي ــة ال يلغـي امكــانـيــة
متـتع اجهــزة القـضــاء يف االقــاليـم بقــدر من
االســتقاللـي ــة .فـمـن الـن ــاحـي ــة الـتـنـظـيـمـي ــة
تخـضع محــاكم االقــاليـم يف روسيــا مثال الـى

محاكم الـصلح املعينـة اساسـا من قبل تلك
احملــاكـم .ويـبــدو مـبــدأ املــركــزيــة والـتـبعـيــة
لل ــسل ـطـ ــات الفـيـ ــدرالـيـ ــة اكـثـ ــر جتلـيـ ــا يف
ال ــوح ــدات االداري ــة الـتـي ال تـتـمـتع بــصف ــة
االطــراف الفيــدراليـة ،حـيث تقـوم سـلطـات
الق ـض ــاء امل ــرك ــزي ــة بــتعـيــني مح ــاكـم تـلك
الـوحدات واالشـراف الكـامل عـلى نـشاطـها،
واذا كــان ثـم ــة مجــال لـتـمـتع تـلك احملــاكـم
بـ ــاسـتـقاللـيـ ــة نـ ـسـبـيـ ــة فـ ــذلـك يف مجـ ــال
االح ـ ــوال ال ـ ــشخـ ـص ـي ـ ــة ورمب ـ ــا ات ــيح ل ـتـك
احملـ ــاكــم ،بق ـ ــدر محـ ــدود جـ ــدا ،الـن ـظـ ــر يف
نـ ــزاعـ ــات امللـكـيـ ــة ،فـيـمـ ــا يـبـ ــدو الـن ـظـ ــر يف
القضـايا اجلنـائية امـرا مستحـيال بالنـسبة
لتلك احملاكم.
انـنـي ارى ان املهـم اثـن ــاء الـتـفكـي ــر ب ــايج ــاد
اليات البناء الفيدرالي للدولة هو تنسيقها
ب ــال ـشـكل ال ــذي ي ــؤمـن الـتـن ــاغـم بـني شـكل
الــدولــة (املـســاحــاتـي) وشكل احلـكم فـيهــا
ونظامـها السـياسي ،ذلك ان فقـدان التوازن
بـني عـنـ ــاصـ ــر الـ ــدولـ ــة تلـك سـيـ ــؤدي ،كـمـ ــا
يعلـمـن ــا الـت ــأريخ ،ال ــى زرع ب ــذور انهـي ــاره ــا
االكيد.

