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 Primer on Federalism  تمهيد حول الفدرالّية

 Nature of Federalism طبيعة الفدرالّية
 
 ما هو المبدأ الفدرالّي؟: س
الحكومّية  الذي يفيد أّن الّسلطات والمسؤولّيات الّتنظيم الحكومّييستمّد المبدأ الفدرالي مفهومه من : ج

حكومة الوالية،  (" المكّونةاتالوحد "وحكومات من جهٍة،) الوطنّية(تتقاسمها الحكومة الفدرالّية 
 علىا صحيٌح أّن آّل حكومة تبسط سيادته. من جهٍة أخرى) المحلّيةالحكومة  و،اإلقليموالمقاطعة، و

، مع لطاتّسآثيرة، عددًا من الت في حاال تتقاسم،  الحكومّية المختلفةالمستوياتميدانها الخاّص، إال أّن 
 . في بعض المياديناألولوّيةلها غالبًا حّق أخرى، واحدة أو  حكومٍة

 
 في أّي نظاٍم ،فتستمّد آافة المستويات الحكومّية. يرتبط المبدأ الفدرالّي ارتباطًا وثيقًا بالّديمقراطّية

وبطبيعة الحال، تستمّد هذه المستويات آّلها .  ال يمكن تعديله عشوائّيًا، سلطتها من دستوٍرفدرالّي
باإلضافة إلى ذلك، يفترض المبدأ . ة الّشعب عليها، من خالل انتخاباٍت حّرة ونزيهةشرعّيتها من موافق

 . الفدرالّي أّن المستويات الحكومّية آّلها تحترم القانون والّدستور وتدعمهما
 
 آيف يطبَّق المبدأ الفدرالّي؟: س
ة وحكومات الوحدات كومة الفدرالّيُيطّبق المبدأ الفدرالي من خالل دستوٍر يعّرف بوظائف الح: ج

ففي الّدستور الماليزي، على سبيل المثال، يتّم تعداد الوظائف والّسلطات الحكومّية . ، وسلطاتهاالمكّونة
، والئحة الوالية )وظائف الحكومة الفدرالّية وسلطاتها(ضمن بنٍد شرطّي مؤّلف من الالئحة الفدرالّية 

 ).وظائف آلتا الحكومتين وسلطاتهما(م الّسلطتين ، والئحة أحكا)وظائف حكومة الوالية وسلطاتها(
 

ة لوائح مشابهة بالّسلطات، وهي تفرض قيودًا دستورّية على المعاصرتملك معظم االّتحادات الفدرالّية 
فضًال عن ذلك، .  فتعتمد آندا، مثًال، لوائح للحكومة الفدرالّية وحكومة المقاطعة آلتيهما.الحكومات أيضًا
الفدرالّية بما يعرف بالّسلطة المتبّقية، مّما يعني أّن أّي مسألة غير محّددة في الّدستور تتمّتع الحكومة 

الّتدخل في نطاق الّسلطات القضائّية آما تملك الحكومة الفدرالّية الحّق في . تصبح مسؤولّيًة فدرالّية
 . الّتابعة للمقاطعة

 
،  الحكومة الفدرالّية بالّتشريع في العديد من الميادينأّما في ألمانيا، فتعتبر الّسلطات متداخلة، حيث تهتّم

تجدر اإلشارة إلى أّن هذا الّنظام المتداخل يختلف تمامًا . فيما تقوم حكومات الواليات بإدارة هذه البرامج
عن العديد من األنظمة الفدرالّية األخرى، حيث تكون أدوار المستويات الحكومّية المتنّوعة منفصلة 

 . امًاومستقلة تم
 
 آيف تطّورت الفدرالّية؟: س
صلة، تحت راية آردٍّ على الحاجة الّداعية إلى ضّم الجماعات السياسّية المنفأحيانًا تطّورت الفدرالّية : ج

 تلك آانت الحالة في سويسرا والواليات .ألهداف التي ال يمكن أن تحّققها آّل جماعٍة بمفردهامتابعة ا
وغالبًا ما يكون هذا رّدًا . سابقًا أن تتحّول إلى الفدرالّيةدولة وحدوّية  تختار وفي بعض الحاالت،. المّتحدة

 . وتلك آانت الحالة في بلجيكا وإسبانيا مثًال. على واقع الّتنّوع اإلثنّي، والّدينّي، والّلغوّي
 
 ما هو الّنظام الفدرالّي؟: س
لّنموذج الفدرالّي، آما ُيمارس على يّتفق معظم الخبراء على أّن مزايا خمس تقبض على جوهر ا: ج

 : وهي. أرض الواقع في الحاالت آّلها
 

 على األقل، يمارس آّل منهما سلطته مباشرًة على مواطنيه؛ وتوزيع رسمّي مستويان حكومّيان .1
للّسلطتين الّتشريعّية والّتنفيذّية، ولحصص الموارد بين المستويات الحكومّية، بما في ذلك بعض 

 ستقّلة لكّل مستوى حكومّي؛ الميادين الم
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، ضمن مؤّسسات صنع تمثيل آراء المجموعات واألقاليم واحترامها بند شرطّي يضمن .2
 ؛ )المرآزّية(السياسات الفدرالّية 

، بل يتطّلب موافقة أآثرّية الوحدات المكّونة ال يمكن تعديله من جانٍب واحد  خّطي أعلىدستور .3
 أو آّلها؛ 

 عات الّناشئة بين المستويات الحكومّية المختلفة؛  يحكم في الّنزاحكم مرجع .4
 في الميادين حيث تكون المسؤولّيات لتسهيل العالقات ما بين الحكومات،آلّيات وإجراءات  .5

 . مشترآة أو متداخلة
 

 ّيالوحدوالّنظام الفدرالّي مقابل الّنظام 
 Federal System vs. Unitary System 

 
 ؟ّيدرالي عن نظام الحكومة الوحدو الفما الذي يمّيز الّنظام: س
 أّما في .، تنحصر الّسلطة المطلقة في موقٍع واحد وحسب هو الحكومة المرآزّيةوحدوّيفي الّنظام ال: ج

 مشترك الّنظام الفدرالّي، فتكون السيادة مجّزأة إلى حكم ذاتّي للوحدات المكّونة في البالد من جهة، وحكم
" أدنى"في الّنظام الوحدوّي، تستمّد المستويات الحكومّية، الواقعة  .خرىللّدولة برّمتها من جهٍة أ

أّما في الّنظام الفدرالّي، فتتشارك . الحكومة الوطنّية أو المرآزّية، سلطتها من هذه الحكومة المرآزّية
 الحكومة المرآزّية في سلطاتها مع المستوى أو المستويات الحكومّية األخرى؛ وتكون المستويات آّلها

التي ال يمكن تغييرها ) الّدستور ومجموعة من القوانين الّدستورّية(خاضعة للمجموعة نفسها من القوانين 
 . من جانٍب واحد، مهما آان

 
يتأّلف عدٌد آبير من األنظمة الفدرالّية من حكومٍة فدرالّية أو وطنّية، وحكومات الوحدات المكّونة التي 

 : يطلق عليها أسماء مختلفة، منها
 

 ؛ .) إلخ،الواليات المّتحدة األميرآّية، والمكسيك، ونيجيريا، والهند(الواليات  
 ؛ )سويسرا(الكانتونات  
 ؛)آندا، وجنوب أفريقيا(المقاطعات  
 ؛ )ألمانيا، الّنمسا(مقاطعات الالندر  
 ؛ )بلجيكا(األقاليم  
 ؛ )إسبانيا(الجماعات المستقّلة  
 ). روسيا(الجمهورّيات، والّدوائر  

 
تظهر، في ف.  جميعها، تشّكل الحكومة المحّلية مستوًى حكومّيًا آخرليس في بعض الّدول الفدرالّية، في

الّلغوّية الفرنسّية " الجماعات" حكومات الوحدات المكّونة اإلقليمّية، إلى جانب حكومات بلجيكا،
 . والفلمنكّية واأللمانّية التي قد تتعّدى سلطتها اإلقليم الواحد

 
وٌل آثيرة الفدرالّية نظرًا إلى أّنها نظاٌم أآثر مرونة، يحترم الّتعّددية وحرّية الفرد، ويتيح تكّيف اعتمدت د

 .مختلف المجموعات الوطنّية أو اإلثنّية أو الّدينّية معًا
 

يمكن أن تنجز الّدول ذات األنظمة الوحدوّية هذه الغايات بأساليب شّتى، آتشريع حقوق اإلنسان أو 
 قع، حّتى حين تعالج الفدرالّية، بصفتها نظامًافي الوا.  األقلّيات التي تلقى حمايًة دستورّيةتطبيق حقوق

أخرى تتعّلق بحقوق اإلنسان ، مسألة الهوّيات المتنّوعة، فهي غالبًا ما تترافق مع بنوٍد شرطّية ًاسياسّي
 . والّثقافة

 
 ؟] المرآزّية إلى السلطات المحّليةمن الحكومة" [تفويض الّسلطة"آيف تختلف الفدرالّية عن : س

 الحكومة المحّلية التي تتمّتع بوضٍع إلى الوحدات شبه المستقلة فيإّن تفويض الّسلطة هو نقل الّسلطة 
نقل وغالبًا ما يتّم تفويض الّسلطة من خالل . الّية، واإلدارةمشترك، من أجل مسائل صنع القرار، والم
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ها الخاّصة، ءها ومجالسها الخاّصة، وترفع إيرادات التي تنتخب رؤسامسؤولّيات الخدمات إلى البلدّيات
في هذا الّنظام، تصطدم الحكومات المحّلية بحدود . تقلة لتّتخذ قراراٍت باالستثماروتتمّتع بسلطٍة مس

 . سلطاتها وتؤّدي وظائفها العاّمةضمنها  تمارس  واضحة ومعترف بها قانونّيًا،جغرافّية
 

ول أن تمنح الكيانات اإلقليمّية التي تشّكل المواطن الّتاريخّية لشعوٍب متمّيزة إجراًء اختارت بعض الّد
في الّتسعينّيات مع مقاطعتي اسكوتلندا فنحت الحكومة البريطانّية هذا الّنحو . مهّمًا من الحكم الّذاتي

 وويلز وتلندانظام ويستمنستر عن عدٍد آبير من الّسلطات إلى جمعّيتي اسك" تنازل"فقد . وويلز
 . في الّدول الفدرالّية" الوحدات المكّونة"تلندا وويلز وضعًا يماثل وضع الّتشريعّيتين، مّما منح اسكو

 
 تستمّد استقاللّيتها تختلف سياسة تفويض الّسلطة عن الفدرالّية من حيث أّن الكيانات الُمفّوض إليها الّسلطة

أّما في . لهذه الحكومة أن تنقضه، وإن من جانٍب واحدمن تشريع حكومٍة مرآزّية، وهو تشريٌع يمكن 
 أّن الحكومة المرآزّية نفسها ال ًة حقوق الوحدات المكّونة، لدرجةالّدولة الفدرالّية، فيضمن الّدستور عاد

ويعتبر هذا الّتمييز مهّمًا، ال سّيما بالّنسبة لمن يدرس خيارات الحكم في . تعديل وضع الوحداتتستطيع 
تسعى المجموعات آّلها إلى وقد . لتي تتمّيز بتاريٍخ من الّنزاعات واالرتيابات بين جماعاتها اإلثنّيةالّدول ا
 أّما في أنظمة.  إال الّتدابير الّدستورّية التي تدعمها وتحكمها سلطٌة قضائّيةاي ال يستطيع توفيرهالت الّثقة

 . ه ناقصة هذالضماناتكون تتفويض الّسلطة، ف
 

  Types of Federal Systemsة الفدرالّية أنواع األنظم
 
 ما هي أنواع األنظمة الفدرالّية؟: س
 : صنيف األنظمة الفدرالّية وفقًا لآلتييمكن ت: ج

 عملّية اعتماد الفدرالّية؛ - أ
 .حكومات الواليات/توزيع الّسلطات والوظائف بين الحكومة الفدرالّية والحكومات المحلّية و - ب

 
  الفدرالّية وفقًا لعملّية اعتماد الفدرالّية؟ما هي أنواع األنظمة: س
 : وفقًا لعملّية اعتماد الفدرالّية، يمكن إيجاد: ج

 تلعب البنية الفدرالّية والكيانات المتمّيزة عند تأسيس الّدولة دورًا –"منذ الّتأسيس"الفدرالّيات  - أ
 ؛)مثًال، آندا والهند وسويسرا(لمالّية عظيمًا في تطوير بنية هذه الّدولة السياسّية وا

 االّتحاد الفدرالّي لحماية الجماعات الّثقافية  تّم اعتماد-اّتحاداٍت فدرالّية" أصبحت" الّدول التي  - ب
 ؛) وبلجيكا وإسبانيا وأثيوبيامثًال، جنوب أفريقيا (ايش المسالم بينها، وتشجيع الّتعالممّيزة

 في هذه الحالة، تمسي الفدرالّية محاولة يائسة للمحافظة -رالّيةالفد" فرضت عليها" الّدول التي -ج
 ). مثًال، البوسنة والهرسك(على استمرارّية الوطن من خالل إضعاف الحكومة المرآزّية 

   
 
ما هي أنواع األنظمة الفدرالّية وفقًا لتوزيع الّسلطات والوظائف بين الحكومة الفدرالّية وحكومات : س

 الواليات؟
قًا لكيفية توزيع الّسلطات والوظائف بين الحكومة الفدرالّية وحكومات الواليات، يمكن تصنيف وف: ج

 : األنظمة الفدرالّية آالّتالي
 الفدرالّية الّتعاونّية - أ
 الفدرالّية الّتنافسّية - ب
  الفدرالّية االختيارّية-ج
 

بعض  في المسؤولّيات ضمن ية، تتشارك الحكومة الفدرالّية وحكومة الوال"الفدرالّية الّتعاونّية"في 
ومن الّدول التي تعتمد هذا الّنوع من . الخدمات، لضمان عمل البرامج الوطنّية في أنحاء البلد/ المناطق
 . المّتحدة، وألمانيا، وآندا والواليات يا،أثيوبيا، وألمانيا، وجنوب أفريق: الفدرالّية
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في . الحكومة المحلّية/الّية دورًا مصّغرًا في حكومة الوالية، تملك الحكومة الفدر"الفدرالّية الّتنافسّية"في 
ومن الّدول . الحكومات المحلّية دورًا أآبر في إدارة شؤونها الخاّصة/المقابل، تؤّدي حكومات الواليات

 . وسويسراستراليا، والبرازيل،بلجيكا، وأ: الّنوع من الفدرالّيةالتي تعتمد هذا 
 

فال تملك حكومات . ّيام الفدرالّي يشبه الّنظام الوحدو، يكاد الّنظ"ةالفدرالّية االختيارّي"في 
بعبارٍة . الحكومات المحلّية إال الّسلطات والّصالحيات التي تمنحها إّياها الحكومة الفدرالّية/الواليات

الّنوع ومن الّدول التي تعتمد هذا . أخرى، تستمّد هذه الحكومات وجودها وسلطاتها من الحكومة الفدرالّية
 .ماليزيا، والمكسيك، واالّتحاد الفدرالّي الّروسيالّنمسا، و: ن الفدرالّيةم
 

 Jurisdiction: Functions and Powers الوظائف والّسلطات: الّصالحّية
 
 ما هي الّسلطات والوظائف الحصرّية التي تحتفظ بها الحكومة الفدرالّية لنفسها؟: س
 الّتالية، من  بسلطات ووظائف حصرّية في الميادينة الفدرالّية لنفسهايمكن أن تحتفظ الحكومعمومًا، : ج

 : بين غيرها
 األمن الوطني والّدفاع - أ
 ةالعالقات الخارجّي - ب
 الّنظام الّنقدي/  العملة المتداولة-ج
 الّتجارة/  الّتبادالت الّتجارّية الخارجّية-د
  المواطنّية-ه
 ين إلى حكوماتهم الهجرة والّنزوح وتسليم المجرمين الفاّر-و
  حماية الملكية الفكرية؛ وحقوق الملكية والّنشر-ز

 
 ما هي الّصالحيات الحصرّية التي تتمّتع بها حكومة الوالية في نظاٍم فدرالّي؟: س
.) الوالية، أو اإلقليم، أو الكانتون، إلخ(ات الوحدات المكّونة حكومعمومًا، يمكن أن تتمّتع : ج

 : الّتالية، من بين غيرهابالّصالحيات في الميادين
 المحاآم القضائّية في المناطق والعاصمة - أ
 ّصحةال - ب
 الّتربية والّثقافة - ج
 منافع العامةال - د
 إدارة قوانين الوالية وبرامجها وتنفيذها -ه
  المنح الحكومّية المرآزّية إلى الحكومات المحلّية-و
  الّشرطة، والسالمة العامة؛ والقانون والّنظام-ز
 ةالواليفي المحّلة وحتّية  البنى الّت-ح
  الّصحة-ط
  الّرعاية االجتماعّية -ي
  البلدّيات-ك

 
ما هي الوظائف والسلطات التي قد تقع ضمن الّصالحيات المشترآة بين الحكومة الفدرالية : س

 وحكومة الوالية؟
ت في المجاالت تقع ضمن الّصالحية المشترآة للحكومة الفدرالّية وحكومة الوالية الوظائف والّسلطا: ج

 : الّتالية من بين غيرها
 الّتنمية الّثقافية - أ
  تنمية األنشطة الّرياضّية - ب
 حماية البيئة - ج
  الّطاقة-د
  السياحة-ه
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  الهجرة-و
 )في بعض الحاالت( الّصحة -ز
 )في بعض الحاالت( الّتربية -ح
 الّتجارة العالمّية) نتيجًة للعولمة المتزايدة (-ط
 
 
 زاعات والّشكوك حول الّصالحية في نظاٍم فدرالّي؟ما هي آلية حّل الّن: س
أّما الّلجوء إلى . الوسيلة الّطبيعّية لحّل الّنزاعات هي المفاوضات المستمّرة بين نظامين حكومّيين: ج

تعتبر المحكمة العليا أو المحكمة الّدستورّية  في معظم الّدول الفدرالّية، .المحاآم، فيبقى المالذ األخير
تحاول الّدساتير الفدرالّية إنشاء الوسائل لذا . زاعات بين المستويات الحكومّيةّنهائّي لحّل الّنالمكان ال

وتنّص إحدى هذه الوسائل على فرض موافقة أآثر من سلطٍة . الالزمة لحماية وحدة المحاآم واستقاللها
 . اآم العليافي الحكومة الفدرالّية، أو في مستوى فدرالّي من الحكومة، على تعيينات المح

 
 Practical Aspects of Federalism للفدرالّية المظاهر العملّية

 
هل تناسب الفدرالّية الّدول الكبيرة وحدها، وبالّتالي أتعتبر غير مناسبة للّدول الّصغيرة نسبّيًا مثل : س

 العراق؟
فاالعتبارات السياسّية أهم من . الفدرالّية قابلة للّتطبيق في الّدول الّصغيرة والكبيرة على حدٍّ سواء: ج

وسويسرا أصغر من العراق من حيث المساحة وعدد الّسكان، إال أّن ذلك لم يمنعها من . حجم الّدولة
 . تطبيق نظاٍم فدرالّي

 
 ما هي األمثلة عن الّدول الّصغيرة والكبيرة التي اعتمدت الفدرالّية؟: س
الفدرالّي الواليات المّتحدة، وأستراليا، وآندا، والهند، تتضّمن الّدول الكبيرة التي اعتمدت الّنظام : ج

 .  الّصغيرة، فمنها بلجيكا وسويسرا والّنمساأّما الّدول. والبرازيل، واألرجنتين، واالّتحاد الفدرالي الّروسي
 
 
 

 هل تنسجم الفدرالّية مع أّي من الّنظامين الّرئاسي والبرلماني للحكومة؟: س
فمن الّدول التي تّتبع حكومًة بشكٍل . ّية مع آال نظامي الحكومة الّرئاسي والبرلمانينعم، تنسجم الفدرال: ج

أّما الّدول التي تّتبع حكومًة بشكٍل . الواليات المّتحدة وفنزويال والمكسيكنذآر رئاسّي ونظامًا فدراليًا، 
 .برلمانّي ونظامًا فدراليًا، فأستراليا وألمانيا والهند وماليزيا

 
 مكن تنفيذ االنتقال نحو الّنظام الفدرالّي؟آيف ي: س
ّي إلى الّنظام الفدرالّي من خالل الّتعديالت األساسّية التي تطال تنفيذ االنتقال من الّنظام الوحدويمكن : ج

أو مجموعة مهّمتها  ،على سبيل المثال جمعية تشريعية انتخابيةتقترحه الّدستور، واعتماد دستوٍر جديد 
أّما في . في بعض الّدول، آإسبانيا أو بلجيكا، تّم تنفيذ االنتقال خطوًة بخطوة. ستوروضع مسوّدة بالد

بعضها اآلخر، مثل الواليات المّتحدة األميرآّية والهند، فكانت الفدرالّية جزءًا من الّدستور المؤّسس 
 . واألنظمة السياسّية

 
ارة الّنظام الوحدوّي؟ وهل للفدرالّية تأثير سلبّي هل ستكّلف إدارة الّنظام الفدرالّي أآثر مّما تكّلفه إد: س

 على ازدهار البلدان التي اعتمدتها؟
 إّن األدلة التي تثبت أّن الّدول الفدرالّية هي أقل ازدهارًا من الّدول غير الفدرالّية المشابهة، أو أآثر :ج

لكّن ذلك ينطبق . لّدول الفدرالّيةقد تكون الحكومات معّقدة ومتعّددة الّطبقات في ا. منها، هي أدلٌة واهية
أيضًا على بعض الّدول غير الفدرالّية التي تملك أنواعًا مختلفة من الحكومات المحلية، واإلقليمّية، 

أّما االختالف، فيكمن في إجراء االستقاللّية الّدستورّية الذي تتمّتع به هذه المستويات الحكومّية . والبلدّية
 . في الّدول الوحدوّية قد تكون مكلفة" البلدات"أو " قساماأل"أو " المقاطعات"فحّتى إدارة . المتعّددة
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ّية والبالغة التطّور، مثل أستراليا وألمانيا، وبعض الّدول األخرى األقل تتوّفر بعض الّدول الفدرالّية الغن
في . على األداء االقتصادّي سلبًا تؤّثرلفدرالّية لكن ما من دليل على أّن ا. يجيرياتطّورًا واألشد فقرًا، آن

الواقع، يجادل الكثيرون أّن حكومات الوحدات المكّونة المستقلة والقوّية تساهم في االزدهار، ألّنها تتمّكن 
حكومٍة بعيدة في من إدارة السياسة االقتصادّية على أراضيها بشكٍل أآثر فعالّية وشفافية وتأثيرًا من 

  . عاصمة البالد
 
 الفدرالية يناسب العراق؟أّي نوٍع من : س
ال يمكن أن ُيحّدد نوع الفدرالّية المناسب للعراق إال من خالل المناقشات واالستشارات والمناظرات : ج

فيمكن أن يطّور العراق نموذجًا فدرالّيًا فريدًا من نوعه، وخاّصًا به، مستفيدًا من تجارب . بين أفراد شعبنا
  . لّدول األخرىالّنماذج المختلفة التي اعتمدتها ا

 
 هل ستحّل الفدرالّية مشاآلنا آّلها؟ : س
لكن في مواجهة هذه المشاآل آافة، ستتيح للّشعب أن يتحّكم أآثر . ال، لن تحّل الفدرالّية مشاآلنا آّلها: ج

 .  أي ما يريده حّقًا-بحياته، ويرضي خياراته المفّضلة
 
 
  
  
 
 
 
 


