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 الخالصة

، حيث نصت المادة األولى منه على ان 5002لسنة ه في الدستور الدائم ران النظام الفيدرالي في العراق تم اقرا

)العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ) برلماني( ديمقراطي، وهذا 

( منه نصت على ) يتكون النظام االتحادي في جمهورية العراق 116الدستور ضامن لوحدة العراق(، كما ان المادة )

كوردستان  ( منه اعترف باالقليم111) اصمة واقاليم ومحافظات المركزية وادارات محلية(، وفي المادةمن ع

 اقليما اتحاديا.القائمة  اتهوسلط

منتظمة في الاما بالنسبة الى مسألة توزيع االختصاصات بين السلطات االتحادية وسلطات األقاليم والمحافظات غير 

لج ذلك في البابين الرابع والخامس، حيث حدد الدستور اختصاصات السلطة االتحادية اقليم فان الدستور العراقي عا

سلطات االتحادية واالقاليم والمحافظات وترك االختصاصات الحصرا، كما حدد بعض االختصاصات المشتركة بين 

العراقي جعل سلطات األقاليم منتظمة في اقليم، وبذلك فان الدستور الالمتبقية لسلطات األقاليم والمحافظات غير 

والمحافظات صاحبة االختصاصات االصلية، أما السلطات االتحادية فجعلها صاحبة االختصاصات االستثنائية. 

باالضافة الى ذلك فإن الدستور العراقي اعطى األولوية لقانون اإلقليم والمحافظات في حالة الخالف بينه وبين 

 القانون االتحادي.

تطبيق المواد الدستورية التي لها عالقة بتوزيع االختصاصات ببن السلطات االتحادية وسلطات األقاليم اال ان عملية 

والمحافظات رافقتها اشكاليات وصراع بين هذه االطراف، السيما تلك المتعلقة باالختصاصات المشتركة بين 

المجلس النواب العراقي بسن القوانين التي  السلطات االتحادية وسلطات األقاليم والمحافظات باإلضافة الى عدم قيام

نص عليها الدستور لتنظيم توزيع االختصاصات بين السلطات االتحادية وسلطات األقاليم والمحافظات غير 

 .  في اقليممنتظمة ال
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ABSTRACT 
The federal system in Iraq was adopted in the permanent constitution of the year 

2005, as the first article of this constitution stated that (  The Republic of Iraq is a 

single federal, independent and fully sovereign state in which the system of 

government is republican, representative, parliamentary, and democratic, and this 

Constitution is a guarantor of the unity of Iraq.),  also the article  (116) of this 

constitution stipulated ( The federal system in the Republic of Iraq is made up of a 

decentralized capital, regions, and governorates, as well as local administration), and 

in the Article (117) of this constitution  the Kurdistan Region and its existing 

authorities acknowledged as a federal region. 

As for the issue of the distribution of competencies between the federal authorities 

and the authorities of the regions and provinces are not regular in the region, the Iraqi 

constitution dealt with it in the fourth and fifth sections, where the Constitution 

specified the competencies of the federal authority exclusively, and specified some 

common competencies between the federal authorities and regions and governorates 

and left others of the remaining competencies for the regions authorities  and 

governorates authorities that are not regular in a region, and thus the Iraqi 

Constitution made the powers of the provinces and governorates with the original 

competencies, and the federal authorities made them special powers. In addition, the 

Iraqi Constitution gave priority to the law of the region and the governorates in case 

of disagreement between him and the federal law. 

However, the process of implementing the constitutional articles related to the 

distribution of competencies between the federal authorities and the authorities of the 

regions and governorates accompanied by the problems and conflict between these 

parties, especially those related to the common competencies between the federal 

authorities and the authorities of the regions and governorates in addition to the 

failure of the Iraqi parliament to enact the laws stipulated by the Constitution to 

regulate the distribution competencies  between the federal authorities and regions 

authorities and governorates authorities that are not regular in a province. 
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 المقدمة
بين سلطاتها  و توزيعها تها النظام الفيدرالي في ممارسة اختصاصا التاريخ الحديث  اتخذتان الدول على مدار   

فالنظام الفيدرالي بدأ يتطور و ينمو و يزدهر  ،ليم و الوياليات المكونة لالتحادفي الحكومة االتحادية و حكومات االقا

من الفيدرالية نظاما ح الكثير من دول العالم في مختلف القارات تتخذ يوماً بعد يوم في جميع انحاء العالم حيث اصب

لها، وذلك الن الفيدرالية يوفر صيغة متطورة و معقولة للعالقات بين المكونات المختلفة ، القومية او األتنية او 

للغوية او الدينية او المذهبية او الثقافية في الدولة ا
(1)

انه اذا كان عالمنا يتجه ( )strong، و لهذا يقول البروفيسور )

فمن الماكد انه سوف يتجه لتحقيق هذا الهدف عن طريق النظام  –في الغد نحو دولة عالمية تفادياً للفوضى السائد 

(الفيدرالي
(2)

. 

و يستند االتحاد الفيدرالي في قيامه على الدستور الفيدرالي ، حيث يتولى الدستور الفيدرالي مسألة توزيع 

وياليات المكونة لها ، و يعد لدستور ضامناً لعدم تجاوز تحادية و سلطات االقاليم و الصاصات بين السلطات االاالخت

وية و مهمة مسألة حي توزيع االختصاصات في الدولة الفيدراليةلذا تعد القاليم او الوياليات على بعضهما ااالتحاد و 

 مكونات االتحاد .القامة التوازن بين 

لفيدرالية في طرق توزيع االختصاصات بين سلطاتها االتحادية واالقليمية لغرض االستجابة للحاجات اتختلف الدول 

 و الظروف المتغيرة و القامة التوازن بين صالبة الدولة و لحماية المصالح المحلية و االقليات الموجودة فيها.

 

 اهمية البحث:

العراق نموذجاً(اهمية بالغة في اطار الدستور  -الدولة الفيدرالية موضوع البحث )توزيع االختصاصات فيلان 

و الدساتير و المؤسسات النه يترتب عليه تعدد السلطات كما هو الحال في الدولة العراقية الفيدرالية االتحادي الجديد 

نات قانونية او ضم يتطلب بان يضع الدستور حدودالدستورية في الدولة و العالقة بينهما ، و هذا االمر بدوره 

 للحفاظ على استقرار النظام الفيدرالي و استمراريته و نجاحه.

، لمعرفة مدى معالجته 5002تكمن اهمية هذه الدراسة في الوقوف على نصوص الدستور العراقي الدائم لسنة كما و

 لمحافظات اركة االقاليم و ا، و مدى التزامه بمبدأ مشللخلل و االشكاليات التي كانت موجودة في الدساتير السابقة 

 .في سلطات الحكم المختلفة 

 

 مشكلة البحث:

افظات باالخص اقليم كوردستان تكمن مشكلة هذه البحث في النزاع الموجود بين الحكومة االتحادية و االقليم و المح

التي نصت علية الدستور و منها المتعلقة بمسألة ملف بعض االختصاصات السيما االختصاصات المشتركة  حول

لمنتظمة في او المحافظات غير  حكومة االتحادية و االقاليمبين الالنفط و الغاز و كذلك توزيع العائدات االتحادية 

 اقليم .

باالضافة الى ان هناك قوانين نص عليها الدستور لتنظيم بعض االختصاصات و لم يسنها مجلس النواب  كما

 في السلطات االتحادية المختلفة .وباالخص اقليم كوردستان الخالفات حول المشاركة الفعلية لالقاليم 

 

 نطاق البحث:

سنركز في دراستنا هذه على التنظيم الدستوري لتوزيع االختصاصات بين السلطات االتحادية وسلطات االقاليم و 

من اجل معرفة  5002، و باالخص في الدستور العراقي الدائم لسنة درالية الوياليات المكونة لها في الدولة الفي

 مة في اقليم.النهج الذي اتبعه في توزيع االختصاصات بين سلطاتها االتحادية و االقاليم و المحافظات غير المنتظ

 

 

                                                           
 .11،ص5002،اربيل ،1عمر حسين:مبدأ لمشاركة في الدولة الفيدرالية،مطبعة الحاج هاشم ،ط لقمان( (1

 .11،ص1711نقالً عن د.دمحم فتوح دمحمعثمان :رئيس الدولة  في النظام الفيدرالي ، الهيئة المصرية العامة للكتابة ،( (2
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 منهجية البحث:

المنهج التحليلي  (العراق نموذجاً  –توزيع االختصاصات في الدولة الفيدرالية لموسومة ب )اسوف نتبع في دراستنا 

 بالتحليل القانوني و النقدي في ضل الدستور و الدراسات الدستورية المعنية بموضوع الدراسة.مسترشداً 

 

 خطة البحث:

حيث نخصص  نموذجاً( في مبحثينالعراق  –نتناول في هذه الدراسة )توزيع االختصاصات في الدولة الفيدرالية 

المبحث االول الدولة الفيدرالية و اهمية توزيع االختصاصات ، و يتكون بدوره من ثالثة مطالب ، نتطرق في 

لمطلب توزيع االختصاصات في الدولة الفيدرلية اما في االفيدرالية ، و في ثانيهما الى اهمية اولهما لتعريف الدولة 

 االختصاصات في الدولة الفيدرالية .توزيع  نماطالثالث سوف نتطرق الى ا

، و هو يتكون من ثالثة 5002اما المبحث الثاني فنخصصه لتوزيع االختصاصات في الدستور العراقي الدائم لسنة 

في المطلب الثاني لالختصاصات  مطالب ، نتطرق في المطلب االول االختصاصات الحصرية لسلطات االتحادية 

 . تحادية و االقاليم اما في المطلب الثالث فنتطرق الى اختصاصات سلطات االقاليملطات االالمشتركة بين الس

 

 مبحث االول ال

 الدولة الفدرالية و أهمية توزيع االختصاصات

 
ً كبيراً و متزايداً بأنواع الدول و السيما  العام والدوليلفقهاء و كتاب القانون الدستوري يعتبر الفالسفة و ا اهتماما

تكون السلطات فيها مقسمة و مجزأة بين ة كشكل من اشكال الدولة المركبة منها الدولة الفدرالية فالدولة الفدرالي

م بحكومة مشتركة و بين حكومات تمسك بزمام السلطة في سحكومة االتحاد المكونة من عدد من االقاليم و التي تت

ز بتعدد السلطات و تعدد القوانينهذه الدولة تتميوو الكانتونات المكونة للدولة الفدرالية ااالقاليم او الوياليات 
(1)

 

اهمية  لذا يتطلب البحث في توزيع االختصاصات في الدولة الفيدرالية التطرق الى تعريفها أوالً و من ثم الحديث عن

 تحادية و االقليم المكون لها .كيفية توزيع االختصاصات بين سلطات اال و

 و على هذا اساس قسمنا هذا المبحث الى ثالثة مطالب كاالتي:

 المطلب االول: تعريف الدولة الفدرلية .

 المطلب الثاني: اهمية توزيع االختصاصات بين سلطات االتحادية و االقاليم 

 االقاليمالمطلب الثالث: انماط توزيع االختصاصات بين السلطات االتحادية و 

 

 المطلب االول

 تعريف الدولة الفدرالية 

ان الفيدرالية كمصطلح يتصف بالغموض في الدراسات الدستورية و السياسية و يرجع ذلك الى ان مفهوم الفيدرالية 

مرتبط بالنظام السياسي و السلطة و الديمقراطية و التمثيل السياسي و تقرير المصير،لذلك فهو دائماً معرضاً لسوء 

طبيق و الذي يزيد من هذا الغموض فان الفيدرالية كما ذهب اليها )ديفد بودنهامر( عملية ديناميكية لفهم و التا

ضرورة بان تكون الفيدرالية على طريقة او نمط واحد، بحيث ال المتحركة بصورة متواصلة و تلقائية ، ولذالك ب

و التجدد المستمر لكي يتناسب مع ظروف  ضع للتطورر المكان ، ولكن الفيدرالية تخيتتبدل بمرور الزمن و بتغي

ائمة في البلدان التي نشأ المكان و الزمان و مقتضيات التطور السياسي و االقتصادي و االجتماعي و التكنولوجي الق

فيها
(2)

 

ان الدولة الفيدرالية تتسم بتعدد التسميات او المصطلحات ،كما ان الفقهاء لم يترجموها الى اصطالح معين فهناك من 

يطلق عليها )االتحاد المركزي( و )االتحاد الفيدرالي( و )االتحاد المركزي او الفيدرالي( و )االتحاد الدستوري( و 

و سبب وراء ذلك كما يرى البروفسور )االتحاد التعاهدية و المتعاهدة( ،  )الدولة االتحادية( و )الدولة الفيدرالية( و

                                                           
 .51،ص5011 1القانوني رئيس الدولة الفيدرالية ، منشورات الحلبي الحقوقية،ط عدنان الزنكنة:الركزد.( (1

،متاح على البريد االلكتروني 6(ديفد بودنهايمر:دراسة الفيدرالية و لديمقراطية ،مجلد االسالم و الديمقراطية ،العدد  (2

www.demoislam.com\moduls.pup?<last   5017\5\10زيارة الموقع في. 
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( يرجع الى ان النظام الفيدرالي يختلف في كيانه من بلد الى بلد اخر و من عصر الى عصر او strongسترونج )

زمن الى اخر ، و يترتب على هذا ان العديد من الفقهاء و الباحثين قاموا بتعريفها
(1)

. 

دولة سيدة تتالف من عدة لدولة االتحادية الفيدرالية هي ا( بان السلطة االتحادية او jillinekعالمة جلنك )فيرى ال

دول غير سيدة و تنبثق سلطاتها من الدولة التي تتركب منها و التي تترابط فيما بينها بصورة تجعل منها وحدة 

ا ة فيهذسياسية اكبر حجماً من الدويالت او الوياليات الداخل
(2)

. 

الدولة الفيدرالية )انها تبدو من ناحية كانها دولة موحدة ،بينما ( carre demalbergكما عرفها كارة ديمالبيرج )

جاد قوتها و تتسم بارادتها يتاكيد، ولكنها تشارك فعلياً في االتبدو من ناحية اخرى كتجمع دول متحدة اضعف منها ب

 .الخاصة في تكوين ارادتها(

االنكليزى )دايسي( فقد عرف الدولة الفيدرالية بانها )تدبير سياسي مقصود به التوفيق بين هدفي الوحدة اما الفقيه 

سلطة التشريعية في الدول الفيدرالية المن جانب وحقوق الدول المكونة لالتحاد من جانب اخر ولذلك فان  القومية

(لالتحادالبرلمان االتحادي و بين برلمانات الدول المكونة  تتوزع بين
(3)

دكتور دمحم طه بدوي فان الدولة الاما عند  

التجمع بحركة تقدمية تقضي  لجماعات االنسانية  المتميزة نحو)في مدلولها الواسع ظاهرة تحرك االفيدرالية تعني 

 الى التوفيق بين اتجاهين متناقضين ،بين الحرص على ذاتها من ناحية و بين الشعور الى تنظيم جماعي يشملها(.

اما الدكتور عصام سليمان فعرف الدولة الفيدرالية )بانها شكل من اشكال التنظيم االجتماعي و الثقافي و االقتصادي 

(تنظيم دستوري و اداريو السياسي فهي 
(4)

. 

ً للتعبير  اما الدكتور منذر الشاوي فقد عرف الدولة االتحادية بانها )دولة مكونة من عدد من الدول، وهي وفاقا

ة و الحكام المحليون في دول لحكام رئيس الدولة الفيدرلياااللماني دولة موحدة، وهذا يعني ان هناك نوعين من 

اء او الوياليات(االعض
(5)

. 

درالية بانها نظام سياسي و اداري و المقصود بالدولة الفيدرالية  الدولة الواحدة، ذات و هناك من وصف الدولة الفي

ان يخضع كيانات دستورية متعددة و كل كيان مكون لالتحاد له نظامه القانوني الخاص و استقالله الذاتي ، على 

درالية و االقاليم االعتراف القانوني و الدولة الفي ر هو الذي منحجميع هذه الكيانات للدستور الفيدرالي و هذا الدستو

سياسي مركب السياسي ، و بذلك ينشأ نظام دستوري و
(6) 

. 

ً بين دول و لم تنشأ و نستنج قع ادولية و لكنه في الو بمقتضى معاهدات مما سبق بان الدولة االتحادية ليست اتفاقا

ً و اتح دولة مركبة تتكون من عدد من الدول او الدويالت ة تفنى فيها الشخصية الدولية انشأت دولة واحدددت معا

 اء.الدويالت االعض لهذه

 دية بطريقتين.اعادةً تنشأ الدولة االتح

فيما بينها و انبثقت عن اتحادها دولة  او جبري لدول كانت مستقلة فاتحدت فهو اما ان تنشأ نتيجة تجمع رضائي -

 اتحادية كما حدث في الوياليات المتحدة االمريكية و سويسرا....

جزاء متعددة من دولة سابقة كانت بسيطة و موحدة كما في االتحاد السوفيتي ما ان تنشأ نتيجة تقسيم مقصود الا -

 سابقاً و روسيا حالياً و كذلك في العراق .

المجال الخارجي و تنصهر في شخصية دولية واحدة هي شخصية االتحاد  د سيادتها فيتفق االتحادو اذا كانت دول 

نها في مجال الداخلي فيكون لكل ويالية او اقليم بعد ذلك دستورها و قوانينها مفأنها على العكس تحتفظ بجزء كبير 

للدولة االتحادية نه في نفس الوقت يبقى الخاصة بها  ولك الخاصة و سلطاتها التشريعية و التنفيذية و القضائية

 شؤون الخارجية فيتوالها ايضاً االتحاد.والتنفيذية و القضائية أما ال دستورها االتحادي و سلطاتها التشريعية

خلة ا) الوياليات او االقاليم( الدشخصية دولية اما الدول  فقط التي يعتبرها القانون الدول و بالتالي فدولة االتحاد هي

تحاد فال يكون لها ذلكاال في
(7)
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 المطلب الثاني 

 االتحادية و االقاليمالسلطات اهمية توزيع االختصاصات بين 

 

 هي حكومةتتميز الدولة الفيدرالية بتعدد الحكومات و على رأس هذه الحكومات ،حكومة االتحاد الفيدرالي و      

اء في الحكومة االتحادية و حكومات االقاليم و الوياليات االعضومات االقاليم او الوياليات  حك من مشتركة ، تتألف

 التي تخص الشعب االقليم او الويالية.الذاتي في االمور  تع بالحكم الذاتي او استقاللالتي تتم

االقليم او الوياليات هو توزيع السلطات و الثروة بينها و بين  لحكومات فياكما ان الغاية و الهدف من وجود تلك 

ة المتعلقة بشعب ذلك االقليم و في الوقت نفسه يخصوصهوية القومية او الثقافية  او الكومة االتحاد وحماية الالح

 ً حماية وحدة الدولة ضمن كيان اوسع و اكبر حجما
(1)

. 

دولة المسألة توزيع االختصاصات يعد من اهم  الخصائص المميزة للدولة  الفيدرالية اذ اليمكن القول بوجود ان 

صل االفالظام الفيدرالي في  ين االتحادية و االقاليم ينفرد بمباشرة جميع االختصاصات،الفيدرالية اذا كان احد الطرف

يهدف الى اشباع الرغبة لدى جميع الوحدات المكونة للدولة االتحادية في االحساس بوجودها و نيل حقوقها و 

فيه الهيئات المحلية  رالهدف اال اذا كان هناك مجال تباش المحافظة على خصائصها الذاتية ، وال يمكن تحقيق ذلك

لهذه الوحدات سلطاتها
(2)

. 

ً هو عدم قدرة اي من الحكومتين )االتحادية  -ان النتيجة الرئيسية لتقسيم السلطات في الدولة االتحادية اساسا

موحدة غير فيدرلية لذا يمثل واالقاليم(على ممارسة نفس القدر من السلطة التي كانت تمارسها في ضل دولة 

ً هاماً، وان المبدأ السائدموضوع توزيع االختصاصات بين السلطة االتحادية و سلطات االقال ً اساسيا  يم موضوعا

لوياليات شموالً ان المسائل التي تخص المصالح العامة و التي تقضي الضرورة شمولها جميع االقاليم او اعامةً هو 

بالنسبة الى اقليم او والية فانها تترك للسلطات االتحادية ،اما االمور التي تختلف  السلطةة ت سيطرمتساوياً تكون تح

االقليمية وهذا االمر يحددها الدستور االتحادي
(3)

. 

في الدولة الفيدرالية يؤدي الى تحقيق االستقرار و كذلك ايجاد توازن دقيق بين رغبات  فتوزيع االختصاصات

لالتحاد التي ال تصل الى حد االندماج و بين حرصها على بعض المظاهر التي تجسد استقاللها الوحدات المكونة 

 الذاتي خاصة في مجال ادارة شؤونها الداخلية و اقامة نوع من التوازن بينهما.

 توفيق بينلباالضافة الى ذلك فان موضوع توزيع االختصاصات في الدولة االتحادية اصبح وسيلة مهمة و فعالة ل

و ضمان التنسيق و التعاون بين غبات المتزايدة للمكونات االجتماعية المتنوعة في التعبير عن هويتها الخاصة الر

كسب ته نحو الفيدرالية التي جعلت التوجفالحقيقة المتقدمة هي  هذه المكونات في اطار حكومة اتحادية مشتركة،

ريات الدول وقت الحاضر كثيرة جداً و تمثل كبيدرالية في اللطرح السياسي، فالدول الفاشعبية عالمية و جاذبية في 

ويسرا ، نجد كثيراً من دول و س الحديثة فالى جانب الدول الفيدرلية القديمة مثل الوياليات المتحدة االمريكية

ية دول امريكا المانيا و غالب اندونسيا،0 ،الهند ،اتحاد جنوب افريقيا كندا،استراليا، نيوزلندا،الكومنولث البريطانية 

ذلك يعود الى ان الدول الكبرى تمارس  اخذت بالنظام الفيدرالي ومرجعغيرها من الدول قد و لبرازيلالوسطى و ا

المنازعات الدولية المتعددة و كثيرين فالمشاكل و المسائل االقتصادية المعقدة على اقاليم شاسعة و تظم افراد اتهسلطا

النظمة الفيدرالية الن هذا النظام يوفق االمتجانسة ضمن الدولة الواحدة يتطلب االخذ بو كذلك تعدد الشعوب الغير 

التشريع بين الوياليات و االقاليم في المسائل  وطنية و االستقالل الذاتي اذ يترتب علية توحيدبين مزياه الوحدة ال

ر او االقاليم في اصد لويالياتل كبيرةدولة االتحاد في مجموعها و يترك بعد ذلك حرية تهم  الجوهرية التي

التي تتفق مع ظروفها الخاصة و تتالئم تهم كل والية او اقليم على حده والتشريعات في المسائل الثانوية المحلية التي 

يا الوحدة الوطنية التي اتي دون ان يضحي مع ذلك بمزابذلك فهو يحقق صورة مكتملة للحكم الذمع احوالها 

يحفظها
(4)
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 الثالث المطلب

 انماط توزيع االختصاصات بين سلطات االتحادية و االقاليم

 

 ختصاصاً مالم ينص عليهلدولة الفيدرالية و ال تملك اي سلطة اايعد الدستور الفيدرالي هو القانون االعلى في       

متوازنة للدولة تحمي المصالح المشتركة لعامة الشعب مع تمتع مكونات الدولة العلة هي القام معادلة و ،في الدستور

بكيانها الذاتي
(1)

. 

بين الحكومة االتحادية و حكومات االقاليم السلطة و االختصاصات فان الدستور االتحادي يقوم بتقسيم شكل عام و ب

ففي  ،الية بشكل جذري في درجة المركزيةالفيدرظم حيث تختلف الن ،(constituent unitاو الوحدات المكونة لها )

كل من روسيا و الهند و جنوب افريقيا فأن انظمتها الفيدرالية مالت بالتحول االقتصادي و االجتماعي الى نظام 

احتواء النظمة الفيدرالية التي تسعى الى انقيض منها فأن بلجيكا و سويسرا ذات فيدرالي شديد المركزية ، و على 

ً اكثر المركزية ،التعددي ً فيدراليا ثالي على المركزية او ور ماي ال يوجد تصة الموجودة في سكانها اختارت نظاما

في تقسيم و توزيع االختصاصات فهذا االمر يحدد من خالل الظروف الموجودة في كل مجتمع بعينه  الالمركزية

بحسب الظروف و المعطيات
(2)

. 

السلطات االتحادية و سلطات االقاليم او الوياليات و الطريقة التي تتبعها الدولة ان عملية توزيع االختصاصات بين 

و العملية الخاصة بكل دولة  في تنظيم هذه العملية و التي تعد جوهر النظام الفيدرالي تقوم على االعتبارات السياسية

قة او ظروف نشأة كل دولة اتحادية و قتصر على االعتبارات القانونية وحدها و في مقدمة هذه االعتبارات طريو الت

بين السلطات العامة في االختصاصات توزيع كبيرة من العوامل المؤثرة على كيفية يرى البعض بأن هناك مجموعة 

افية و التاريخية و ر)الجغ، ومن هذه العوامل الوياليات او االقاليمالفيدرالية و الهيئات المماثلة لها في الدولة 

الها من تأثير و المختلفة وم(فكرية و الديموغرافية و الدولية البيئية و االمنية و اللغوية و الثقافية و الاالقتصادية و 

عن على الترابط في تقوية دوافع االتحاد و التعبير عن الهوية االقليمية ، فاذا كانت الدولة الفيدرالية قامت اهمية 

السلطات الفيدرالية الن الوياليات  يق اختصاصاتعى لتضيالى بعضها فانها تسام عدة دول مستقلة منظاطريق 

هو  من االختصاصات الجزء المتنازل عنهحرص على ان يكون تباكبر قدر من االستقالل و  ترغب في االحتفاظ

الفيدرالية التي نشأة نتيجة تفكك دولة قدر الضروري الذي الينال كثيراً من استقاللها، وهذا على خالف الدولة لا

نظراً الختصار كل السلطات في يدها قبل تفككها و  ،اختصاصات السلطات الفيدراليةموحدة اذ انها تتجه نحو توسيع 

تحاد الفيدرالياالتحولها الى 
(3)

. 

االستقالل في ة هي تحديد مقدار و الشك ان المشكلة الدستورية الرئيسية التي تظهر في الدول الفيدرالي

 ختصاصات للوحدات المكونة لهذه الدولة .االا

َ كانت خلفية نشوء الدولة الف الظروف المالبسة لها فان هناك ثالث طرق لتوزيع االختصاصات بين ويدرالية و ايا

 السلطات العامة في الدولة الفيدرالية و سلطات االقاليم و الوياليات المماثلة لها على النحو االتي.
 الطريقة االولى

 تحديد اختصاصات السلطات الفيدرالية و سلطات االقاليم

االقاليم بموجب هذه الطريقة فان الدستور االتحادي يحدد اختصاصات كل من الحكومة االتحادية و حكومات        

 ر.سبيل الحصاو الوياليات او الوحدات المكونة لها على 

طات االتحادية لتي تدخل في اختصاص السلار المسائل االتحادي يحدد على سبيل الحص هذا فان الدستورو

 يات في صلب الدستور االتحادي .تلك التي تدخل في اختصاص السلطات التابعة لالقاليم او الويالاوالفيدرالية ، و

و تلك التي تدخل ضمن لمسائل التي تدخل ضمن اختصاص دولة االتحاد او يعيب على هذا الطريقة ، ان تحديد 

عما يمكن الً ناهيك الدستور مفصلجميع المسائل مهما كان ان يكون شامالً  اختصاص االقاليم او الوياليات اليمكن
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صعب االمر الذي ي ر الظروف دون ان يكون الدستور قد حددها سلفاً يتغيو تطور الحياة،ان يستجد من مسائل مع 

تحادية ام سلطة االقاليم او الويالياتالسلطة اال اهيتحديد الجهة المختصة، معه
(1)

. 

ختصاص في جميع المسائل التي الدساتير الفيدرالية اال ولتدارك النقص الموجود في هذه الطريقة فقد اسندت بعض

ية او قضائ خذ بهذه الطريقة يستلزم انشاء هيئة سياسية بشأنها النص الى السلطات الفيدرالية ، كما ان االلم يرد 

اء الهيئة السياسية من على ان يتم اختيار اعضبالدستور االتحادي و ذلك بحسب اهميتها  تحدد اختصاصات الواردة

 ممثلي السلطة الفيدرالية و االقاليم او الوياليات .

 الطريقة الثانية

 اختصاصات االقاليم او الوياليات و ترك ما تبقى للسلطات الفيدرالية .تحديد 

قاليم او الوياليات اختصاص سلطات االبمقتضى هذه الطريقة يحدد الدستور الفيدرالي المسائل التي تدخل في       

تدخل في اختصاص السلطة الفيدرالية ، اي ان المسائل التي لم من المسائل لكي  ر و ترك ما عداهاعلى سبيل الحص

ان يصبح اختصاص السلطات االتحادية  على ذلكيترتب الدستور من اختصاص دولة االتحاد ويرد النص عليها في 

ً اواختصاصاً عاماً  و محدداً  القاعدة العامة بينما يكون اختصاص االقاليم او الوياليات اختصاصاً استثنائيا
(2)

. 

ً بينما تضي و هكذا فان هذه الطريقة تؤدي الى توسيع اختصاص دولة ق من اختصاص االتحاد و يجعله اصليا

ً ، و يجعلهالوياليات و الى دولة تسهل عملية تحولها قد يصل االمر الى زيادة السلطات االتحادية لدرجة استثنائيا

 موحدة .

 .1721و من امثلة الدساتير التي اتبعت هذة الطريقة دستور كندا والهند وفنزويال لعام 

 

 لثالثةا ةالطريق

 تحديد اختصاصات السلطات االتحادية على سبيل الحصر
الدولة االتحادية على سبيل  سلطاتادي يحدد االختصاصات التي تثبت ستور االتحالطريقة فان الدبحسب هذه     

و يترك ما عداها من اختصاصات لسلطة االقاليم او الوياليات ، و في هذه الحالة يكون اختصاص السلطات  الحصر

ً و يكون اختصاص السلطاتااالتحادية اختص ً و محدوداً و استثنائيا التابعة لالقاليم او الوياليات هو  صاً ضيقا

ن االختصاص العام، وهذه الطريقة هي االكثر شيوعا في تحديد االختصاصات لغالبية الدول الفيدرالية التقليدية ال

المسائل المستجدة تدخل في اختصاص سلطات االقاليم او الوياليات مالم ينص عليها الدستور 
(3)

. 

فان هناك من الفقهاء من اعتبرها معياراً للدولة الفيدرلية حيث  توزيع االختصاصاتو نظراً الهمية هذه الطريقة في 

نظام الفيدرالي ان تكون الحكومة االتحادية و الحكومات ليقول الفقيه )ريموند كارفيلد كيتل( بانه يكفي بالنسبة ل

ن فيدرالية اذا ما عينت سلطات بل ان الدولة الفيدرالية التكو االقليمية مستقلة كل منها في دائرة اختصاصها،

الحكومات االقليمية و تركت بقية السلطات للحكومة االتحادية ،بل يجب ان تكون طريقة توزيع السلطات بطريقة 

تحصى في الدستور السلطات التي تمارسها الحكومة االتحادية و يترك باقي السلطات للحكومات االقليمية
(4)

. 

  يات المتحدة االمريكية و سويسرا و استراليا و المكسيك و العراق.و من امثلة هذه الطريقة الويال

 

 المبحث الثاني

 5005توزيع االختصاصات في الدستور العراقي لسنة 

 
يقر بصراحة النظام النيابي البرلماني الفيدرالي في العراق 5002ان الدستور العراقي الدائم لسنة         

(5)
 ،

بالتاكيد اعتمد في اغلب مواده على قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية الذي اقره مجلس الحكم و
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العراقي
(1)

والحاكم المدني االمريكي في العراق )بول بريمر( بعد سقوط النظام البعثي في العراق على يد الوياليات  

 5001المتحدة االمركية و القوات المتحالفة معها سنة
(2)

. 

حيث انه  ،ة هي من اختصاص الدستور االتحاديبما ان عملية تحديد او توزيع االختصاصات في الدولة الفيدرالي

لطات االقاليم او لتي تدخل ضمن اختصاص السلطات االتحادية او تلك التي تدخل ضمن اختصاص سامسائل ليحدد ا

في الدولة الفيدرالية ، و بما ان الدستور الفيدرالي هو القانون االعلى في الدولة الفيدرلية و ال  ءاالوياليات االعض

لة توزيع و تحديد نظم مسا 5002سنة لعراقي لالدستور الدستور لذا فان ا ك اي سلطة اختصاصاً مالم ينص عليهتمل

منتظمة في اقليم في البابين الرابع و الاالختصاصات بين السلطات االتحادية و سلطات االقاليم و المحافظات غير

، حيث اخذ بطريقة تحديد 5001العراقية للمرحلة النتقالية لسنة الخامس منه كما انتهجه قانون ادارة الدولة 

و ترك ماعداها من االختصاصات التي ال تدخل ضمن  السلطات االتحادية على سبيل الحصراصات اختص

باالضافة  ،نتظمة في اقليممالاالختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية من اختصاص االقاليم و المحافظات غير 

نص على تحديد بعض الصالحيات او االختصاصات المشتركة بين  5002الى ذلك فان الدستور العراقي لسنة 

منتظمة في اقليم ، و في حالة الخالف بينهما تكون االولوية فيها الالسلطات االتحادية و االقاليم و المحافظات غير 

تحادي لقانون االقاليم و المحافظات على حساب القانون اال
(3)

. 

 و على ضوء ما سبق نقسم هذا المبحث على ثالثة مطالب على النحو االتي:

 المطلب االول : االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية 

 م المطلب الثاني : االختصاصات المشتركة بين السلطات االتحادية و االقالي

  المطلب الثالث: اختصاصات سلطات االقاليم

 

 المطلب االول

 االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية
( 107المادة )ان اختصاصات السلطات االتحادية في مادتين،حيث  5002تناول الدستور العراقي الدائم لسنة        

له و سيادته و نظامه باب الرابع ينص على ان )تحافظ السلطات االتحادية على وحدة العراق و سالمته و استقالالمن 

االتحادي( الديموقراطي
(4)

. 

يادة الدولة بموجب هذا النص الدستوري فان مهمة المحافظة على استقالل العراق و وحدته و سالمته و استقالله و س

و من مسؤولية السلطات  الدستور تقع على عاتق الحكومة االتحادية ااالتحادي الذي اقره هذ و النظام الديموقراطي

و يمكن لالقاليم و المحافظات ان تنهض بها و لكون تنظيم القوات المسلحة  الالنها مسؤولية كبيرة  ،االتحادية

 التحادية.الحكومة اسليحها يعود الى ت

االختصاصات الحصرية للحكومة االتحادية على النحو االتي( من الدستور فانها تنص على 110اما المادة ) 
(5)

: 

بشان المعاهدات و االتفاقيات الدولية ، و سياسات  تمثيل الدبلوماسي و التفاوضالرسم السياسة الخارجية و  -1

 االقتراض و التوقيع عليها و ابرامها ، و رسم السياسة االقتصادية و التجارة الخارجية السيادية .

سياسة االمن الوطني و تنفيذها ، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة و ادارتها لتأمين حماية و ضمان امن  وضع -5

 ع عنه.حدود العراق و الدفا

اصدار العملة ، و تنظيم السياسة التجارية عبر حدود االقاليم و المحافظات رسم السياسة المالية، والكمركية ، و -1

 و انشاء البنك المركزي و ادارته.في العراق ، ووضع الميزانية العامة للدولة و رسم السياسة النقدية 

 ل و االوزان .يس و المكاييتنظيم امور المقاي -1

 مور الجنسية و التجنس و االقامة و حق اللجوء السياسي .تنظيم ا -2

                                                           
 -في اذاراق بعد الحرب االمريكية البريطانية على العراق مجلس الحكم:هو ثاني هيئة ادارية تشكلت في العر ( (1

برئاسة السفير  ان السلطة االولى التي تولت ادارة شؤون العراق بعد االحتالل هو سلطة األئتالف الموحد ،حيث5001مارس

 االمريكى )بول بريمر(.

حيث ان هذا القانون رسم  5001الصادر سنة مرحلة االنتقالية لهو الذي اقر قانون ادارة الدولة لو مجلس الحكم العراقي 

 النافذ. 5002ئم لسنة اي الى حين صدور الدستور الدا5002حتى نهاية 5001النظام السياسي في العراق من بداية خارطة 

   . 5001للمرحلة االنتقالية سنة  العراقية (من قانون ادارة الدولة5راجع المادة )-

 .75-71،ص5012، 1لبنان،ط–د.سيروان زهاوي:النظام البرلماني ،منشورات زين الحقوقية ،بيروت  ( (2

 .112-111لقمان عمر حسين:مصدر سابق،ص ( (3

 . 5002(من الدستور العراقي لسنة 107انظر المادة )( (4

 .5002(من الدستور العراقي لسنة 110انظر المادة ) ( (5
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 تنظيم سياسة الترددات البثية و البريد. -6

 وضع مشروع الموازنة العامة و االستثمارية . -1

يه و توزيعها و ضمان مناسيب تدفق المياه التخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق  -2

 نين و االعراف الدولية .اوفق القو على  ،العادل داخل العراق

 االحصاء و التعداد العام السكاني. -7

ً ، وليس  ً و قضائيا ً و تنفيذيا و حكم هذه االختصاصات هو انها اختصاصات حصرية للسلطة االتحادية تشريعيا

االختصاصات اقليم القيام باصدار تشريعات تدخل ضمن تنظيم تلك المنتظمة في لسلطات االقاليم و المحافظات غير 

ال يحق لغير القضاء االتحادي الفصل في المنازعات المتعلقة بتلك و ، و كذلك ال يحق لها القيام باجراءات تنفيذها ،

 االختصاصات ، الن هذه االختصاصات موزعة كمهام اصلية و حصرية للسلطات االتحادية طبقاً للدستور .

بملكية النفط و الغاز لكل الشعب العراقي  ن الدستور العراقي النافذ اقرفا الثروات و الموارد الطبيعيةبالنسبة الى  اما

في كل االقاليم و المحافظات 
(1)

 :تدار على شكل االتي ، و

تقوم الحكومة االتحادية بادارة النفط و الغاز المستخرج من الحقول الحالية مع الحكومات االقاليم و المحافظات  -1

مع تحديد حصة المنتجة ،على ان توزع واردتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في عموم انحاء البالد 

 فة من قبل النظام السابق ، و ينظم ذلك بقانون .المتضررة التي حرمت منها بصورة مجحمحددة لالقاليم لمدة 

لتطوير الزمة تقوم الحكومة االتحادية وحكومات االقاليم و المحافظات المنتجة برسم السياسات االستراتيجية ال -5

معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق و تشجيع  ،بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي ثروة النفط و الغاز

االستثمار
(2)

. 

المواقع االثرية و البنى التراثية و المخطوطات و المسكوكات من تور العراقي النافذ جعل االثار وكما ان الدس -1

و تدار بالتعاون مع االقاليم و المحافظات ، و ينظم  الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات االتحادية ،

ذلك بقانون 
(3)

 

  

 

 المطلب الثاني

  االقاليمبين السلطات االتحادية و لمشتركةاالختصاصات ا
 

( منه و 111في المادة )لنافذ االختصاصات المشتركة بين السلطات االتحادية و االقاليم انظم الدستور العراقي 

بموجب هذه المادة تكون االختصاصات االتية مشتركة بين السلطات االتحادية وسلطات االقاليم
(4)

. 

    منتظمة في اقليم، و ينظم ذلك بقانون . الادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات االقاليم و المحافظات غير  -1

 تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية و توزيعها . -5

رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث ، و المحافظة على نظافتها ، بالتعاون مع االقاليم و  -1

 فظات غير المنتظمة في اقليم.المحا

 رسم سياسات التنمية والتخطيط العام . -1

 رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع االقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم  . -2

 التربوية العامة ، بالتشاور مع االقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم .رسم السياسة التعليمية و -6

 ينظم ذلك بقانون .و ،يمها بما يضمن توزيعاً عادال لهارسم سياسة الموارد المائية الداخلية ، و تنظ -1

من هذه المادة الدستورية يتبين لنا بان هذه االختصاصات ليست اختصاصات حصرية للسلطات االتحادية او و

لسلطات االقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بل انها اختصاصات مشتركة بين السلطات االتحادية واالقاليم 

 .و المحافظات غير المنتظمة في اقليم 

( من 111في المادة ) دستوري في العراق قد اخذ بمبدأ المشاركة في المجاالت المذكورةو يبدو بان المشرع ال

 تالي فان ادارتها ليست حكراً على السلطات االتحادية او االقاليم .الدستور و بال

 –بالتنسيق  -تمارس )بالتعاون على ان االختصاصات المذكورة  و عند التمعن في بنود هذه المادة نجد بانها تنص

مع( حكومات االقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وهذا يدل على ان المشرع الدستوري اراد  -بالتشاور 

                                                           
 .5002(من الدستور العراقي لسنة 111انظر المادة ) ( (1

 .5002(من الدستور العراقي لسنة 111انظر المادة ) ( (2

 .5002(من الدستور العراقي لسنة 111انظر المادة ) ( (3

 .5002(من الدستور العراقي لسنة 111انظر المادة ) ( (4
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، و بالتالي من بنود هذة المادة جميعاً ان تكون اختصاصات مشتركة مع االقاليم و المحافظات غيرالمنتظمة في اقليم 

دستوري ان يبدأ المادة بان )تكون االختصاصات االتية بالمشرع الفان صياغة هذه المادة غير دقيقة ،فكان االجدر 

مشتركة بين السلطات االتحادية و سلطات االقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم( ثم يبدأ بوضع 

االختصاصات التي يراد ان تكون مشتركة من دون تكرار عبارات التعاون و االشتراك و التنسيق و التشاور بين 

 ، على ان تنظم بقانون .السلطات  هذه

  

 

 المطلب الثالث

 صاصات سلطات االقاليماخت

 

للوقوف على تحديد االختصاصات الغير الحصرية لالقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في الدستور       

 -على سبيل الحصر –في العراق لم ينص ، البد من االشارة الى ان المشرع الدستوري 5002العراقي الدائم لسنة 

طة االتحادية فحسب كما ذكرناه انفاً، على حصر االختصاصات للسلاختصاصات االقليم و المحافظات ، بل نص 

وبالتالي فان تحديد اختصاصات االقاليم و المحافظات يتم من خالل االشارة الى العديد من السلطات الممنوحة 

لالقاليم و المحافظات و التي وردت في مواد ستورية عدة 
(1)

. 

و هكذا فان االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تختص في كل ما عدا ما جاء به نص خاص ، سواء في 

الختصاصات االتحادية الحصرية ، او االختصاصات المشتركة بين السلطات االتحادية و االقاليم ا
(2)

، طبقاً لنص  

( من الدستور التي نصت على ان )كل مالم ينص عليه في االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية 112المادة )

حكومة الصالحيات االخرى المشتركة بين الم ، وافظات غير المنتظمة في اقلييكون من اختصاص االقاليم و المح

 .(االتحادية و االقاليم تكون االولوية فيها لقانون االقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخالف بينهما

لمنتظمة في اقليم هي االصل صات االقاليم و المحافظات غير اااختص ان لمادة الدستوريةاو يفهم من هذه 

المستقبل التي ستظهر في جدة اوتلسلطة االتحادية هي االستثناء، وبذلك فان كل المسائل المساختصاصات ابينما

( من الدستور تكون من 110التي ال تدخل ضمن االختصاصات الحصرية للسلطة االتحادية الواردة في المادة )و

المشتركة بين السلطة االتحادية  ختصاصات االخرىاما اال ، م و المحافظات غير المنتظمة في اقليماختصاص االقالي

و في حالة تنازع القوانين يسود او يكون االولوية لقانون و سلطات االقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم 

كما هو الحال في كندا حيث تعد على حساب القانون االتحادي ، االقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم 

كن في حاالت تنازع القوانين يسود قانون االقاليم على و ل مشترك الشيخوخة احد مجاالت االختصاص المعاشات 

بينما مكن االقاليم  ،فاظ على نظام المعاشات الخاص بهاك من الحي، و قد مكن ذلك مقاطعة كيبقانون الفيدرالي 

للمعاشاتفيدرالي االخرى من قبول االختصاص ال
(3)

 . 

فيه هيكل سلطاته و اليات ممارسة تلك  يحدد كما ان الدستور العراقي منح االقليم صالحية وضع دستور خاص به،

الصالحيات ، على ان ال يتعارض مع الدستور االتحادي 
(4)

. 

النحو االتي و بموجب الدستور العراقي فان االقاليم يتمتعون بعديد من الصالحيات و االختصاصات على
(5)

 : 

، التشريعية و التنفيذية و القضائية ، وفقاً الحكام الدستور لسلطات االقليم الحق في ممارسة السلطات الثالث  -1

 باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات االتحادية .

القانون االتحادي وقانون و تعارض بين في حالة وجود تناقض ا ،بيق القانون االتحادي في االقليمتعديل تط -5

 لسلطات االتحادية .للة التدخل في االختصاصات الحصرية االقليم ، بخصوص مسا

                                                           
عبدالمنعم احمد ابو طبيخ:توزيع االختصاصات في الدولة الفيدرلية ، رسالة ماجستر ،كلية القانون و العلوم السياسية  ( (1

 .11،ص5007،

القاضي رحيم العكيلي:توزيع االختصاصات بين السلطات االتحادية و االقاليم و المحافظات و اصول ممارستها ،منشورة  ( (2

 .2/5/5017 زيارة الموقع في. rahimaqeeli.blogspot.com 2\2\2015على الموقع االلكتروني 

 ،ترجمة غالي برهومة و مها بصطامي و مها تكال،منتدي االتحادات الفدرالية ،اوتاوا( رونالد ل.واتس:االنظمة الفيدرالية  (3

 .17،ص5006كندا،

 ( من الدستور الكندي.71انظر المادة )

 .5002(من الدستور العراقي لسنة 150انظر المادة ) ( (4

 .5002(من الدستور العراقي لسنة 151انظر المادة ) ( (5
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االعتبار  تكفي للقيام باعبائها و مسؤولياتها ، مع االخذ بنظر ،حصة عادلة من الواردات االتحاديةتخصيص  -1

 نسبة السكان فيها .مواردها و حاجاتها و 

و االجتماعية تاسيس مكاتب لالقليم و المحافظات في السفارات و البعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية  -1

 .و االنمائية 

شرطة و االمن و الان كل ما يتطلبه ادارة االقليم و بوجه خاص انشاء و تنظيم قوة االمن الداخلي لالقليم ك -2

 .حرس الحدود يكون من اختصاص حكومة االقليم 

فيدرالي و بين المحافظات في اء في االتحاد الي انه لم يفرق بين االقاليم االعضدستور العراقالما يؤخذ على  ان

النظام  الال مركزية االدارية و جعلها في مستوى واحد من ناحية ممارسة االختصاصاص المتبقية و التي ال تدخل 

صالحية االقاليم من ذلك منح الدستور المحافظات ك ربل اكث سلطات االتحاديةلاالختصاصات الحصرية ل ضمن 

 لمتابعة الشؤون الثقافية و االجتماعية و االنمائية .تاسيس المكاتب في السفارات و البعثات الدبلوماسية 

التميز بينهما يعد اء في الدولة الفيدرالية للمحافظات و عدم الدستور العراقي ذات الصالحيات االقاليم االعض ان منح

اء في محافظات ، فاالقاليم االعضالاالقاليم وذلك الن هناك اختالفات كثيرة و جوهرية بين كل من و ،امراً غير مبر

ط وافر من االستقاللية ذاتياً ، حيث تتمتع االقاليم بقس و مستقلةاالتحاد الفيدرالي تعد وحدات دستورية سياسة متميزة 

اال وحدات ادارية و ليس  االداري ما هيالمحافظات في النظام الالمركزي  اما و السيادة السيما في المجال الداخلي 

اي مظهر من مظاهر السيادة الداخلية و تكون صالحياتها محصورة في بعض الشؤون االدارية فقطلها 
(1)

. 

 

 الخاتمة 
 –الفيدرالية توزيع االختصاصات في الدولة  ) بعد العرض و التحليل لمواضيع و فقرات دراستنا الموسوم ب

 ً لنا بان توزيع االختصاصات بين السلطات االتحادية و سلطات االقاليم او الوياليات من اهم  تبين(  العراق نموذجا

 الخصائص المميزة للدولة الفيدرالية ، وركيزة اساسية لنجاح النظام الفيدرالي فيها .

ختصاصات السلطة االتحادية و ترك ما عدا ذلك بنمط حصر اكما و تبين لنا بان المشرع الدستوري العراقي اخذ 

دستور العراقي حدد االختصاصات من اختصاص سلطات االقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ،كما ان ال

كن بالرغم من ذلك التزال هناك منازعات و و سلطات االقاليم و المحافظات ولمشتركة بين السلطات االتحادية ال

عض هذه على بوالمحافظات غير المنتظمة في اقليم  قليم كوردستان العراقية و حكومة ا بين الحكومةخالفات قائمة 

ية ، و كذلك كيفية ادارة المناطق المتنازع دات االتحادعلقة بالنفط و الغاز و توزيع عائمتاالختصاصات السيما تلك ال

تور من جهة و عدم قيام مجلس النواب بسن قوانين عليها ، و يعود ذلك الى االختالف في تفسير مواد و بنود الدس

 نص عليه الدستور لتنظيم بعض هذه االختصاصات .

اهمها و نسلط الضوء على و مع االنتهاء من كتابة دراستنا هذه فقد توصلنا الى جملة من النتائج و التوصيات 

 نلخصها فيما يأتي.

 

 :اوال : النتائج

اساس النظام االتحادي  وهتوزيع االختصاصات بين السلطات االتحادية و االقاليم او الوياليات المكونة لها  -1

ً لعدم تجاوز كل من ستور االتحادي مسالويتولى الد ،الفيدرالي ة توزيع هذه االختصاصات ، و يكون ذلك ضامنا

 .الى تخفيف حدة الخالفات و المنازعات بينهما مما يؤديعلى بعضهما الطرفين االتحاد واالقاليم او الوياليات 

تراعي في توزيع االختصاصات في النظم الفيدرالية الظروف التي تنشأ فيها ، كما ان هناك مبدأ عام يحكمها و  -5

 .نظمة الدولة الموحدة او المركزية  االوالئية ليست عالقة خضوع و تبعية كاالتحاد ، وهو العالقة بين مستويات 

ة في اقليم عند المشرع الدستور العراقي ساوى او دمج بين اختصاصات االقاليم و المحافظات غير المنتظمان  -1

 .نها نظراً للفارق الكبير بينهماو تقليالً بشأويعد اجحافاً بحق االقاليم توزيع االختصاصات، و هذا االمر ال مبرر له ، 

و المحفظات غير المنتظمة في اقليم عند االختالف مع  ان الدستور العراقي منح االولوية لقانون االقاليم -1

 نين االتحادية .االقو

و لدى االقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم  ن اطمئنو نحن نرى بان ذلك يؤدي الي نوع من االستقرار و اال

 .يتناسب مع النظام الفيدرالي االصيل 

المستخرج من الحقول الحالية اختصاصاً مشتركاً بين السلطات ان الدستور العراقي جعل ادارة النفط و الغاز  -2

 االتحادية و االقاليم و المحافظات، اما الحقول المستقبلية فهي من اختصاص سلطات االقاليم و المحافظات المنتجة .
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ي جميع مصادر الثروة الطبيعية من غير النفط و الغاز من اختصاص االقاليم و المحافظات غير المنتظمة ف -6

 .اقليم ، تديرها بمفردها و تكون ملكاً لها 

 

  :لتوصياتاثانيا : 

سن قوانين التي تالئم و تتكامل مع االختصاصات التى منحت بموجب الدستور لالقاليم و المحافظات غير  -1

 لوجود اختالف و منازعات بين الحكومةولما لها من اهمية المنتظمة في اقليم و باالخص قانون النفط و الغاز 

 التحادية و حكومة اقليم كوردستان على ملف النفط و الغاز.

( من الدستور النه 62حسب المادة )على مجلس النواب العراقي االسراع في سن قانون النشاء مجلس االتحاد  -5

يضم ممثلين عن االقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقيلم، و هو احد فرعي السلطة التشريعية حسب المادة 

 من الدستور . (12)

عائدات الثروات الطبيعية من النفط و الغاز و ضمان حصة االقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم من  -1

السكان في  االخرى بما يتناسب مع نسبة عددو المساعدات و القروض االجنبية و الموارد االتحادية المعادن و المنح 

اشراك االقاليم في بناء الهكل االقتصادي و، العتبار حصة االقاليم المتضررة كل اقليم او محافظة و االخذ بنظر ا

 .للدولة الفيدرالية 

رابعاً( من الدستور التي تمنح المحافظات غير المنتظمة في اقليم صالحية تاسيس \151) تعديل نص المادة -1

 الصالحية لالقاليم فقط دون المحافظات.رات و البعثات الدبلوماسية اسوةً باالقاليم و تكون هذه امكاتب في السف

راع باصدار القوانين التي تنظم عمل االختصاصات المشتركة بين السلطات االتحادية و االقاليم ضرورة االس -2

و المحافظات و منها قانون تاسيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات االتحادية و قانون الهيئة العامة لضمان 

سات الدولة موسلمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، من اجل ضمان المشاركة العادلة في ادارة حقوق االقاليم وا

االتحادية المختلفة ، ليكون حالً لكثير من المنازعات الحالية و المستقبلية بين الحكومة االتحادية و حكومات االقاليم 

 و المحافظات .

ن النظام الفيدرالي مبني من الدستور و ذلك ال( 111,116اد )ضرورة تأسيس اقاليم جديدة في العراق وفقًاً لمو -6

الوياليات ، و لكي تساعد على ارساء مبادئ و قواعد النظام الفيدرالي في العراق و يكون حالً على تكوين االقاليم و

        بين الحكومة االتحادية و بعض المحافظات .لكثير من المنازعات 

   

 المصادر  
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