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دساثري ا ألقاىمي يف اىيظ اىفدراىية ،ماكىلا و طحيؼلا
اإجراُمي ةاحل قادر اىربزجني

٠

 ٠لكية اىؼٌوم الاوساهية ،جامؼة راپَڕين ،اإقٌمي موردس خان ،اىؼراق
______________________________________________________________________________________

املس خخٌص
ا ّإن ُذا اىححر املوسوم تددادساثري ا ألقاىمي يف اىيظ اىفدراىية ،ماكىلدا وطحيؼلدا يدٌداول موادوػ ًا قاهوهيد ًا حيدو ًه ألهدَ يخددةو دلدن ه داق دراسدات اىفقدَ ادلسد خوري املؼدارص
وث حيقات اىقااء ادلس خوري ،ومن ةالهل مت جسٌي اىاوء ػىل أأ د أأمه اىراكئز اىيت ثقوم ػٌهيا اىيظدام اىفددرايل ،و مددد أأ الإسد خقالل اذلايت ى ألقداىمي ااىدولهت اىفدراىيدة،
ابإغخحار أأ ّن أأي اإقٌمي يف ادلوةل اىفدراىية تخكل الإس خقالل ادلس خوري ،ويمتخع حب اىخيظمي اذلايت وف ُذا املحد أأ ،وػٌيَ ثقوم اىسٌ ة اىخبأسيس ية ا ألةدٌية ى إالقٌدمي تدٌظدمي ودؤواا
املهوهة ى إالحتاداىفدرايل أأو ادلاةةل فهيا ،طاملا ل خترق تذكل ادلسد خور
ادلاةٌية ،ويقمي اىسٌ ات اىدرشيؼية واىخيفيذية واىقاائية ثاس مس خقو لػالقة غن تقية ا ألقاىمي ا ألغااء ّ
قٌ
اىفدرايل وما يفرض ػٌهيا من قيود ،أمةذين تيظر ا إلغخحار أأ ّن ادلس خور اىفدرايل يسدمو ػدىل أيدع اىسدٌ ات وادلسداثري ػدىل مسد خويني اىفددرايل وا إل دي يف اكفدة أأرجداء ادلوةل
اىخؼرف ػىل ماُية مدد أأ الإس خقالل اذلايت ألقاىمي ادلول اىفدراىية ومظاُرُا و أأثرُا يف فؼاىية اىيظام اىفدرايل وإاجنازاثَ .وث رق اىححر اىل تيدان حريدة
اىفدراىية  .و اول اىححر ّ
اىسٌ ة اىخبأسيس ية ى إالقٌمي يف واع دس خور الااإقٌمي ػىل اوء املحاديء واىقيود اىواردة يف ادلس خور اىفدرايل .ولذكل ث رق اىححر اىل حتديد طحيؼة دساثري ا ألقداىمي وماكىلدا يف
ا ألهظمة اىفدراىية ،وثوةو اىحاحر اىل هديةة مفادُا أأ ّن ػالقة ثفاػٌية وثبأزريات مذحادةل تني ادلس خور اىفدرايل وتني دساثري ا ألقاىمي ،وُذٍ ا ألةرية ىِا طحيؼة قاهوهية ذمازةل يدلس خور
اىفدرايل ،فِيي ثٌؼة دور حاكمًل ،وثؼ ي ق ة اإاافية ىِذا ادلس خور ،ويف اىوقت هفسَ ثقع يف مرثحة أأدىن مٌَ ،وثخقيد تَ يف لثري من ا ألمور ،وذلكل ،أأاؼف مٌَ و أأسدِو مدن
حير اىخؼديو  .أأما دساثري ا ألقاىمي ثقع ػىل مرثحة أأػىل من اىقواهني الاغخيادية اىفدراىية هظرا ملا حتخوي ػىل قواػد قاهوهية ذات ق ة ثبأسيس ية و س ياس ية .
ويخهون ُذا اىححر من مدحثني وػدّ ة م اىة حبثية جس حقِا مقدمة ػٌمية وثًليي جبمةل من اىيخاجئ واىخوةيات اىيت ثوةو اإىيَ اىحاحر يف ماوار حبثَ.
مفاثيح اىلكٌلت :مدد أأ الاس خقالل اذلايت ،دساثري ا ألقاىمي ،ادلس خور اىفدرايل ،مس خويي احلنك ،اىقواهني اىفدراىية
______________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
متِيد :يقوم اىيظام اىقاهوين يدلوةل اىفدراىية ػىل مدد أأين رئيس ينيٌُ ،ل :مددد أأ املادارلة
و مدد أأ الإس خقالل اذلايت اذلي يقيض حبرية ا ألقاىمي اىفدراىيدة ىخيظدمي ودؤواا ادلاةٌيدة
واىخؼحري غن اىفهرة اىقاهوهية اىسائدة دلى أأفراد اىاؼة اىس يايس يف الإقٌدمي اىفددرايل،
وذكل غن طريد اىسدٌ ة اىخبأسيسد ية ا ألةدٌية ى إالقٌدمي يديظ ودؤواا ادلاةٌيدة ويقدمي
اىسٌ ات اىدرشيؼية واىخيفيذيدة واىقادائية ثادس مسد خقو لػالقدة ىِدا تحدال ا ألقداىمي
املهوهة ى إالحتاد أأو ادلاةةل فهيا ،طاملا ل خترق تدذكل ادلسد خور اىفددرايل ومدا
ا ألغااء ّ
يفرض ػٌهيا مدن قيدود وادوات  ،وػدىل اىدرو مدن وتدود اىخحداين والإنيذالفدات تدني
دساثري ا ألقاىمي اىفدراىية إالّ أأ ّن ُيداك ه قدة وا ددة جاداهك فهيدا أيؼِدا أأل م و ػددم
______________________________________________________________

املؤمتر اىؼٌمي ادلويل اىثاين ىقس اىقاهون ،فالكيت اىؼٌوم الإوساهية و الاتامتغية ،جامؼة موية حتت غيوان:
حنو دس خور مؼارص ألقٌمي موردس خان اىؼراق٩١٠٢ © ،
 72-72جرشين اىثاين 7112
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خماىفة ادلس خور اىفدرايل واملحاديء املقررة فهيا ،أل ّن ُذا ا ألةري ىِا اىسد يادة ااىسدمو
ػىل سائر ادلساثري واىسٌ ات يف اكفة أأحناء ادلوةل اىفدراىية.
اإواكىيات اىححر :ابىرو من أأٌُية ا ألقاىمي اىفدراىية يف ثبأسدي دسداثريُا واىديت ثؼدد
من إا دى مظاُر ا ألس خقالل اذلايت ىخكل ا ألقاىمي ،إالّ أأ ّن تيان اى حيؼدة اىقاهوهيدة ىِدذٍ
ادلسدداثري و حتديددد ماكىلددا ابىًس د حة يدلس د خور اىفدددرايل و اىق دواهني اىفدراىيددة ،ثثددري
اإواكىيات قاهوهية جس خٌزم اإجياد ٌول ىِا .و ا ّإن اإواكىيات اىححر متثٌِا ا ألس ئةل المثية
حياول اىححر الإجياتة ػٌهيا:
ى املا أأ ّن دسداثري ا ألقداىمي اىفدراىيدة دسداثري دلدن ادلسد خورُ ،دو تهدن اإغخحارُدا
دساثري حقيقية؟
ُددو أأ ّن دسدداثري ا ألقدداىمي اىفدراىيددة ويف دددو اىخؼدديددة اىقوميددة أأو ادليًيددة أأو املذُحيددة
حمصةل يٌفهرة اىقاهوهية اىسائدة يف الاقٌدمي أأم هديةدة ى إالثفداق اىسد يايس املددرج يف
ادلس خور اىفدرايل؟
ُو يس خ يع املرشع ادلس خوري ى إالقٌمي حتديد هوع اىيظام اىس يايس احهومدة الإقٌدمي
ةالف ًا ملا ُو قامئ ػىل مس خوى ادلوةل الإحتادية ا احلهومة اىفدراىية ؟
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ُو تهن اىخصور حبدوث ىزاع قاهوين هديةة ىوتدود ثؼدارض قدد حيددث تدني دسداثري
ا ألقاىمي واىقواهني اىفدراىية؟
مددا اىؼالقددة اىقانيددة تددني دسدداثري ا ألقدداىمي اىفدراىيددة وادلس د خور اىفدددرايل ؟ ومددا
اىخبأزريات املخحادةل فامي تيهنا يف ُذا اجملال؟
اإذا نياؼت ثرصفات سٌ ات الإقٌمي يف جمال ذمارس لا ىادؤواا الٌيدة ملراقددة الوكدة
مسددولات قاهوهيددة لإكلرة دسدد خورية ثددكل
ادلسدد خورية يف الإقٌددميُ ، ،ددو ثحقددس أأيددة ّ
اىخرصفات أأمام اىقااء ادلس خوري اىفدرايل؟
غ
مهنجية اىححر :ى إالجياتة ػىل ا ألس ئةل اىديت يخادمهنا اإوداكىيات اىححدر إا متدد ػدىل
ػدة مٌاجه حبثية ،اإسد خخدمٌا املدهنا اىخيٌديًل دلراسدة هصدوص ادلسداثري ذات اىؼالقدة
مبواوع اىححر يٌحصول ػىل مؼٌومات وجتزئلا والإملام هبا .
و اغمتد ػىل طريقة املقارهة يٌمقارهة تني ا ألهظمة اىفدراىية حول حتديد طحيؼة دساثري
ا ألقاىمي اىفدراىية وماكىلا يف ادلوةل اىفدراىية ،مثو اىفدراىيدة اىسوييدية ،وتٌجدياك ،و
أأملاهيا ،واىولهت املخيدة ا ألمريهية ألن اىيظام اىفدرايل يف امرياك أأقددم هظدام فيدداريل
يف اىؼامل،
لٌل وإاىلجيا ثياول موادوع اىححدر تقدراءة هقديدة جديددة اخٌدف املفداُمي واىخ حيقدات
املخؼٌقة ابملوااع اىيت ختص مدد أأ الإس خقالل اذلايت اىديت أأقرادا ادلسد خور اىؼدرال ادلامئ
ىؼام .7114
ني ة اىححر :اخل ة اىيت اثحؼياُا يف دراسة مواوع اىححدر متثٌدت يف ثقسد ِا اىل
مدحثني ،جس حقٌِل مقدمة وثخٌوُا اإس خًذاجات اىححر و قانية املصادر ،اكلميت:
مد ّدرس املححددر ا ألول يٌخؼد ّدرف ػددىل مدددد أأ الإس د خقالل اذلايت ألقدداىمي ادلوةل اىفدراىيددة
ومس خٌزماثَ واىقيود املفرواة ػٌيدَ ،ويخادمن زدالث م اىدة :يدٌداول امل ٌدة ا ألول
مفِددوم مدددد أأ الإس د خقالل اذلايت ومظاُرُددا ،و نيصددص امل ٌددة اىثدداين يٌخ ددرق اإىل
مس خٌزمات مدد أأ الإس خقالل اذلايت واٌل ثَ  ،ويدٌاول امل ٌة اىثاىدر ثدبأزريات مددد أأ
الإس خقالل اذلايت ى ألقاىمي ػىل فؼاىية اىيظام اىفدرايل.
أأ ّمددا املححددر اىثدداين وا ألةددري ،يدٌدداول طحيؼددة دسدداثري ا ألقدداىمي وماكىلددا داةددو ادلوةل
اىفدراىية ،و ييقس ُذا املححر اىل زالث م اىة ،يؼد امل ٌدة ا ألول تخيدان حريدة
املرشع ادلس خوري ى إالقٌمي يف واع و ثبأسي دس خور الإقٌمي و اىقيود اىواردة ػٌيَ فدامي
يخؼٌ لإوااء وثيظمي سٌ ات الإقٌمي .وخنوض اىالكم يف امل ٌدة اىثداين حدول حتديدد
اى حيؼة احلقيقية دلساثري ا ألقاىمي وثفاػٌِدا مدع ادلسد خور اىفددرايل ،يف ادوء اىخ حيقدات
اىفؼٌية من جتارب ادلول اىفدراىية ،أأ ّما يف امل ٌة اىثاىر وا ألةري وسدٌ اىادوء ػدىل
دور اىقااء ادلس خوري اىفدرايل يف حتديد ماكهة دساثري ا ألقاىمي يف ػالقلدا ابدلسد خور
اىفدرايل واىقواهني اىفدراىية.
وخنخمت اىححر جبمةل من اىيخاجئ واىخوةيات اىيت هخوةو اإًهيا يف ماوار اىححر.
املححر ا ألول
مفِوم مدد أأ الإس خقالل اذلايت يف ادلوةل اىفدراىية و أأثرٍ يف فؼاىية و اإجنازات اىيظام
اىفدرايل
يٌخؼرف ػىل طحيؼة دساثري ا ألقاىمي وماكىلا يف اىيظ اىفدراىيدة ،يقذيضد ا ألمدر أأو ًل
ّ
تيان مفِوم مدد أأ الإس خقالل اذلايت ى إالقاىمي اىفدراىيدة ،ىهوهدَ مدن املحدادىء الاساسد ية
اذلي حرحهز ػٌيَ اىيظام اىفدرايل ،فا ًال غن ذكل ،ا ّإن ثؼددية ادلساثري واىسٌ ات يف
اىخؼرف ػىل
ادلوةل اىفدراىية ،هديةة مٌ قية ماهثحة ػىل ُذا املحد أأ .اإذن ،لتد من ّ
ماُيخَ وتيان أأمهيخَ من ةدالل حتديدد ثبأزرياثدَ ػدىل فؼاىيدة اىيظدام اىفددرايل وإاجنازاثدَ.
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وىغرض ا إل اطة هبذٍ اجلواهة املخؼٌقة مبحد أأ الإس خقالل اذلايت ،هقس ُذا املححدر اىل
زالث م اىة ،اكلميت:
امل ٌة ا ألول
ماُية مدد أأ الإس خقالل اذلايت يف اىيظ اىفدراىية ومظاُرٍ
ا ّإن ا ألهظمددة اىفيدراىيددة ىِددا نيصددائص مادداهلة ،ومهنددا :اإن احلهومددة اىفيدراىيددة حهددون
مسؤوةل غن ثيفيذ اىس ياسة اىؼامة يف أيع أأرجاء اىحالد مبدا فيدَ وإاقٌدمي ادلوةل ،وثقددم
اخلدمات فهيا يٌمواطيني ،وثقوم تدٌظدمي وإادارة ومذاتؼدة اىؼالقدات اخلارتيدة ،وىهدن يف
اىوقددت هفسددَ ،يوجددد ػدددد مددن اىو دددات الاقٌ يددة اىدديت ثدددار حمٌيددا وىِددا ء مددن
الاس خقالل اذلايت ااىيةار ،7112 ،ص. 171
وػٌيَ ،اإذااكهت اىفدراىية ،حس امب يراٍ اىفقيَ اىفرويسد مارسد يو جريٌدو ا Marcel
 Perlotغحارة غن دوةل مرمحدة حيدر ثدالل ٍلوػدة مدن اىقدواهني ادلسد خورية دلول
أأغااء الإحتاد اا ألقاىمي اىفدراىية مع قاهون دس خوري أألرب و أأوسع ه اق ًا وُو دس خور
ادلوةل اىفدراىية ثددع هل دساثري ا ألقاىمي ،ولذكل جاارك فيَ ُيئاادا يف اىوقدت هفسدَ،
فِذا ليس خٌزم اإهدكلر ادلول املهوهة ى إالحتاد و زواىِا لك ّي ًا .حصيح أأ ّن اىو دة مظِر
من مظاُر ادلوةل اىفدراىية ،ىهدن مدن املفداهض أأن حتدخفو ادلول ا ألغاداء تقددر مدن
الإسد خقالل اذلايت اا ددال،7112 ،ص ، 27حيددر ىددس اإقٌددمي فدددرايل نيصوةددية
ثبأرخيية وزقافية أأو قومية ،لٌل أأ ّن ىس مهنا مواطيوُا ودروفِدا الإتامتغيدة والإقذصدادية
ومصدداحلِا اخلاةددة قددد حهددون مذؼاراددة مددع مصدداحل أأقدداىمي أأنيددرىا حسددني،7112 ،
ص . 22حير ثخهون ادلوةل اىفدراىية هديةة اإحتاد دوىخني أأو أألرث ،أأو اإقٌمني أأو أألرث،
سوا ًء أأاكهت ادلوةل اىفدراىية قد أأوائت ت ريقة الإهاٌلم أأو اىخفهك ،حيدر ثحدد أأ ُدذا
الإحتدداد مبددر ةل اىخؼاُددد اىس د يايس تددني ثددكل ادلول أأو ا ألقدداىمي اىرانحددة ابإوادداء ادلوةل
الإحتاديةااىفدراىية اجلديدة ،اإذ ثيخرطون يف معٌيات اىخفاوض واىخوافقات اىس ياسد ية
فددامي تيهنددا ،ىاددٌلن الإحذفدداظ ثسددٌ ااا وةددالحيااا يف ادلاةددوا أأي اددٌلن اإسد خقالىِا
اىسد يايس  ،ويف املددر ةل اىثاهيددة واًهنائيددة يهد ّدرس ادلس د خور اىفدددرايل ُددذٍ الإثفاقددات
ويخخٌّاُا تؼد موافقة اىاؼة ػٌيَ غن طري الإس خفذاء ااملقصود ابىاؼة ُيا مدواط
اكفة ا ألقاىمي اىفدراىية ّاذلين هل ح املاارلة اىس ياس ية .
اإذن يًدددع مدددد أأ الإس د خقالل اذلايت يٌددولهت اىفدراىيددة مددن ادلس د خور اىفدددرايل،
ولتهن املساس تَ من قدو اىسدٌ ات الإحتاديدة ااىفدراىيدة  ،حيدر أأ ّن رنحدة ادلول
ا ألغااء احهومات ا ألقاىمي يف أأن ثياوي حتت سدٌ ة احلهومدة اىفدراىيدة يف تؼد
قااه مؼيية هكةاهبة ا ألني ار واىؼدوان اخلاريج املااهك ىيست اكفية ىداهيو الإحتاد
املهوهة يٌفدراىية ثحقدس رانحدة  ،ويف ا ا ألحدوال،
اىفدرايل  ،أل ّن ُذٍ ادلول ا ألغااء ّ
أأن حتددخفو تصددالحيات وسددٌ ات مسد خقةل يف تؼد قادداه أأنيددرى ثدددةو يف ددمي
الإنيذصاص ادلاةًل لإدارة سيسدات حمٌيدة ،وابإنيذصدار أأن ُدذٍ ادلول حرندة يف أأن
ثخاامن فدامي تيهندا وثخيدد ،وىههندا لحرندة يف أأن حهدون مو ددة يف ا ا ألمدور دون
الإػ داهاف وصوةدديااا ا إلقٌ يددة اىدديت يس د خٌزم قدددر ًا مددن الإس د خقالل اذلايت اموىددود،
 ،7111ص. 727
اىفرع ا ألول
ثؼريف مدد أأ الإس خقالل اذلايت
يخف مؼظ اىفقَ ادلس خوري ػدىل ّان مددد أأ الإسد خقالل اذلايت ى ألقداىمي اىفدراىيدة يؼدد
ا د املحاديء ا ألساس ية اىيت حرحهدز ػٌهيدا اىيظدام اىفددرايل ،ىهدن خيخٌدف اىفقدَ حدول
مامون و دود ومقدار الإس خقالل اىيت يمتخع هبا ا ألقاىمي ،واىقيود اىواردة ػىل ذمارس خَ.

املؤمتر اىؼٌمي ادلويل حنو دس خور مؼارص ألقٌمي موردس خان  -اىؼراق
مفددن جاهددة اىفقددَ اىغددرل يددرى اىربوفيسددور ا" K.C.wheareا ّإن مدددد أأ
الإس خقالل اذلايت ُو املؼيار اىوحيد اذلي تد ادلوةل اىفدراىيدة ،اإذ مبوتددَ يدمت
ثوزيع الإنيذصاةات يف ادلس خور .يامن مساواة ا ألقاىمي مدع احلهومدة الإحتاديدة
وإاس خقالل ا مهنا غن ا ألنيرى يف دود الإنيذصاةات اىيت حتدد ىس مهنا يف
ادلس د خور اىفدددرايل" ا املدداى ،7112 ،ص . 77وحسددة ر أأي اىفقيددَ اىق داهوين
اىفرويسد تددورج سد يو ا George Scelleا ّإن الإسد خقالل اذلايت ألقدداىمي دوةل
اىفدراىية ُو من املحاديء ا ألساس ية اىديت حتدنك ةديغة اىيظدام اىفددرايل ،اإذ يؤلّدد
ػىل ثوزيع الإنيذصاةات تني حهومات ا ألقاىمي وتني احلهومة اىفدراىية يدؤ ّمن مدن
ةالهل اإنيذصاةات أأساس ية حلهومات ا ألقاىمي ،وهبدذا يمتد اىيظدام اىفددرايل مدن
هظام ادلوةل اىخس ي ة املو دة من هجدة ،ومدن هظدام ادلوةل اىهوهفدراىيدة مدن هجدة
أأنيرى اطي،7112 ،ص. 151
أ
ويف اىفقَ اىؼرل واىؼرال جندد أأن اىحداحثني و أأسداثذة اىقداهون ألددوا ػدىل أأمهيدة
الإسد خقالل اذلايت ى ألقدداىمي اىفدراىيدة ،ويؼرفوهددَ ابإغخحددارٍ مدن املحددادىء ا ألساسد ية
اذلي ياهلددز ػٌيددَ اىيظددام اىفدددرايل ،ياددفي ػددىل ا ألقدداىمي اىفدراىيددة طدداتع او د حَ
ادلويل  ،وت ُا غٌل يااهبِا من ا ألقاىمي والافظات املمتخؼة ابىالمرلزية الإدارية يف
ادلول املو دة اىخس ي ة اػٌوان ،7112 ،ص. 22
وذُة مؼظ اىفقَ اىل اىقول تبأ ّن الإس خقالل اذلايت يؼ :متخع ا اإقٌدمي فددرايل
مبٌلرسة حقَ يف سن ادلسد خور ّاذلي يدراٍ مٌاسد ح ًا هل ،وثؼددياب ،وابىخدايل ثً دء
وثؼدل هظمَ اىس ياس ية واىقاهوهية ػىل اىيحو اذلي يقذايَ مصاحل ساكهَ ،ىهن يف
اإطدددار ا ألحددداكم اىدددواردة يف ادلسددد خور اىفددددرايل اغصدددفور،1245،ص. 725
تخؼحريأمنيددر ،يهددون ىددس وليددة أأو اإقٌددمي فدددرايل ،دس د خورةاص ،جرملددان ةدداص،
حهومة ةاةة ،وقواهني ةاةة ،و قوات غسهرية و أأمٌية ةاةة ،وموارد ةاةدة،
وىغة ةاةة- ،لس امي اإذا اكهت اىفدراىية مديية ػىل أأساس اىخيوع اىقويم وايٌغدوي-
اغودة. 7114 ،
اإذن ،حي ىس اإقٌمي فدرايل ،وف ما يقذاديَ مددد أأ الإسد خقالل اذلايت ،ذمارسدة
تزء محري من اىس يادة ادلاةٌية وتؼ مظاُر اىس يادة اخلارتية ،يف اإطدار ادلوةل
اىفدراىية ،أمةذين يف احلس حان ،ا ّإن ثوزيدع اىسد يادة والإنيذصاةدات تدني احلهومدة
اىفدراىية وحهومات ا ألقاىمي هديةة مٌ قية ىِذا املحدد أأ ،و ياهثدة ػٌيدَ ثؼدديدة
ادلساثري واىسٌ ات ،اإذ جيوز ىس اقٌمي امذالك دسد خور ةداص تدَ ،و يهدون هل
ُيئة جرشيؼية وثيفيذيدة وقادائية متدارس اإنيذصاةدااا يف ا ألمدور ادلاةدةل اخلاةدة
ابلإقٌمي يف اإطار ما ييص ػٌيدَ ادلسد خور اىفددرايل ااى ِدراوي ،7111 ،ص. 27
أل ّن ُذا ا ألةريا أأي ادلس خور اىفدرايل يسمو ػىل دساثري ا ألقاىمي و ثخةىل هخداجئ
ُذا اىسمو يف أأن ل جيوز دلسداثري حهومدات ا ألقداىمي أأن ثخادمن هدص أأو قاػددة
يخؼارض مع هصوص أأو قواػد أأو أأحداكم ادلسد خور اىفددرايل ،وُدذا مدا أألدد ػٌيدَ
مؼظ دساثري ادلول اىفدراىية ،مهنا أأقدم دس خور فددرايل و أأوطدوهل معدر ًا و أألدرثٍ
جنا ًا ػىل مس خوى اىؼامل وُو دس خور اىولهت املخيدة ا ألمريهية ىؼدام  1222يف
املادة ا 2مٌَ ،ولدذكل دسد خور اىؼدراق ىؼدام  7114يف املدادةا 12مٌدَ امعدر،
،7112ص. 52
وذمددا جيددة اىخيويددَ اإىيددَ ،ا ّإن ُيئددات اىسددٌ ة ا إلقٌ يددة املمتددثةل ابىربملددان واحلهومددة
والامك ،ل ختاع مدارشة يدلس خور اىفدرايل ،تو ختادع ىيصدوص و أأحداكم ادلسد خور
اخلدداص ابلإقٌددمي ااملفددريج و هؼ ددة واجلدددة ،7112 ،صّ 111اذلي يًادده ُددذٍ
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اًهيئات وحيدد ةالحيلا ويديظ اىؼالقدة فدامي تيهندا مدن هجدة ،وتيهندا وتدني مدواط
الإقٌمي من هجة أأنيرى.
اىفرع اىثاين
مظاُر مدد أأ الإس خقالل اذلايت
يمتد مددد أأ اإسد خقالىية ا ألقداىمي اىفدراىيددة ومد مظداُر رئيسد ية و  :الإسد خقالل
ادلس خوري واىدرشيؼي واىخيفيذي واىقاايئ واملايل ،وسٌ اىاوء ػٌهيا فامي يًل:
أأول /حتديد دود الإقٌمي:
من أأوىل مظاُر الإس خقالل اذلايت اإحذفاظ ا اإقٌدمي فددرايل حبددودٍ اجلغرافيدة،
حيددر ا ّإن وددؤون ُددذا الإقٌددمي ثؼددد مددن الإنيذصاةددات املاحنددة ى إالقٌددمي ،ول حي د
يٌسٌ ات اىفدراىية أأو سٌ ات أأقاىمي أأنيدرى مددارشة أأي اإتدراء يخؼٌد مبصدري الإقٌدمي.
ذلكل ،أأقرت مؼظ ادلساثري اىفدراىية ثسٌ ان الإقٌدمي ػدىل ددودٍ اجلغدرايف ،وثديص
ُذٍ ادلساثري ػىل ػدم تواز أأي ثغيري فيَ سوا ٌء اكن ُذا اىخغيري تفصو أأي تزء مٌدَ
أأو تامَ اىل لريٍ إا ًل تؼد موافقة اىسدٌ ات ااخصدة يف الإقٌدمي احسدني ،7112 ،ص
ص21-21
كلهيا /الإس خقالل ادلس خوري:
يؼد اإمذالك ا ألقاىمي اىفدراىية يدلس خور ،ا ػىل دة ،اىل جاهة وتود ادلسد خور
اىفدرايل ،من أأمه مظاُر مدد أأ الإس خقالىية اذلاثية ى ألقاىمي ،ومٌَ يي ٌ مدد أأ أأو معٌيدة
اىخيظددمي اذلايت ،Auto Organizationوُددذٍ قاػدددة ػامددة م حقددة يف اىدديظ
اىفدراىية مع وتود تؼ الاس خثٌاءات يف تؼ ادلول اىيت ل متخكل أأقاً ِا يدلسداثري،
مثددو فدراىيددة اىِيددد -إابس د خثٌاء وليدديت جددامو وناددمري -والإمددارات اىؼرتيددة املخيدددة
وهيةريه.
و حرى تؼ اىفقَ من أأمثال اىربوفيسدورة Patricia Popelierابحرياد يا تدوتٌر،
اإن اىفيدراىية تهن أأن ثوجد ثاس اكمو دون وتود دساثري إاقٌ يدة ،أل ّن الإسد خقالل
ادلس خوري ى ألقاىمي  ،ىيست تبأي ال من ا ألحوال "مالزمة"يٌفدراىيدة وىههندا جادس
"مددؤرشا" اسددٌل ىِددا" Federalism can perfectly exist without
”subnational Constitutions, which are by no means “inherent
 "to the former but rather form a decisive “indicator” of itا Der
. Noot,2012,p.282
ىهددن مددن جداهس وابلإسدددٌاد اىل مؼظد اىفقددَ ادلسد خوري ،لهؤيددد ُددذا اىدر أأي،
ولس د امي مددايخؼٌ ابىفدددراىيات اىقانيددة ػددىل اىخيددوع اىقددويم او ادلي د او ايٌغددوي ،أل ّن
اىقاػدة ا ألساس ية يف الإس خقالىية اذلاثية  ،ثؼرب هظر ًه غن حقيقة مفادُا حرية ا ألقداىمي
ابلإتقاء ػىل دساثريُا اذلاثية ،وجس خٌزم ُدذٍ اىقاػددة ث حيد ثدكل احلقيقدة ػدىل أأرض
اىواقع مدن قددو اىسدٌ ة ا إلقٌ يدة ىخيظدمي ا ألمدور ذات اخلصوةدية وا ألمهيدة الٌيدة يف
ه اق دودُا اجلغرافية اىيت ثحارش فهيا اإنيذصاةااا املاحنة دلن ادلوةل اىفدراىية.
اإن اىسدٌ ة اىخبأسيسدة ى إالقٌدمي لتدد أأن جسد خقو توادع ادلسد خور وثؼددياب ،ومدن
ةددالل ُددذا ادلسد خور يددمت ثيظددمي اىسددٌ ات اىؼامددة يف الإقٌددمي ويخيدددد أأياد ًا حقددوق
مواط الإقٌمي ابلإاافة اىل متدخؼِ ابحلقدوق املواطيدة ادلسد خورية املقدررة هلد مبوتدة
ادلس خور اىفدرايل ،ول حيد من حرية ُذٍ اىسدٌ ة يف ذمارسد لا ملِمدة وادع ادلسد خور
ى إالقٌمي إالّ اىقيود اىيت ياؼِا ادلس خور اىفدرايل ادٌل ىحقداء ادلوةل اىفدراىيدة ومصدٌحلا
اىؼامة ا اىحصييص ،7112 ،ص. 222
متدارس سدٌ ااا يف ثبأسدي ادلسد خور إاب
اإذن ا ّإن اىسٌ ة اىخبأسيسد ية ى إالقٌدمي س
وؼة الإقٌمي ،ولخياع ألي رقاتة أأو ثوتيَ أأو إارشاف من قدو احلهومدة اىفدراىيدة أأو
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احلهومات يف ا ألقامي الانيرى ،أل ّن مثو ُذا اخلاوع ثيفي اىصورة اىصحيية يٌفدراىية
وثقٌة ةورة ادلوةل املو ددة اىخسد ي ة اىديت ثاهلدز فهيدا اىسدٌ ات يف مرلدز اىؼا دة
ااإسٌلغيو ،7112 ،ص. 772
كلىثا /الإس خقالل اىدرشيؼي
املظِدر اىثداين مدن مظداُر الإسد خقالىية و اىخيظدمي اذلايت ى ألقداىمي اىفدراىيدةُ ،ددو
وتود سٌ ة جرشيؼة فهيا ثخوىل معٌية سن اىقواهني يف ه اق املسدائو ادلاةٌيدة املدوا
اإًهيا ثيظ ِا مبوتدة ادلسد خور اىفددرايل ،ىهدن متدارس ةدالحيااا وإانيذصاةدلا توادع
اىقواهني ى ألقٌمي ،ومراقدة حهوملا وإاقرار م اهية الإقٌمي وف أأحاكم دس خور الإقٌمي.
وإا ّن اىقواهني اىيت ثصدرُا جرملا ت ا ألقاىمي قد ختخٌف من اإقٌدمي لمنيدر فاد ًال غدن
خماىفلددا يٌق دواهني الإحتاديددة اىدديت ثصدددرُا اىسددٌ ة اىدرشدديؼية اىفدراىيددة ،ولجس د خ يع
اىسٌ ات اىفدراىية احلد من اإس خقالىية اىسٌ ة اىدرشيؼية ى ألقاىمي أأو اإهخقاص من دائرة
ةددالحيااا املميو ددة ىِددا دون رادداُا تؼددد موافقددة اىسددٌ ة اىس ياسدد ية يف الإقٌددمي
اا ال ،7117 ،ص. 22
ويالحو الإنيذالف تني دساثري ا ألهظمة اىفدراىية حول ثوزيع الإنيذصاةات تدني
اىسٌ ة الإحتادية اىفدراىية وسٌ ات ا ألقاىمي ،وحوكن ُذا الإنيذالف فامي يخؼٌ تخيديد
اىسٌ ة اىيت ثؼخرب ةاحدة الإنيذصاص ا ألةًل ،فاإذا مل يديص ادلسد خور اىفددرايل ػدىل
اإنيذصاةات ا ألقاىمي ،مفؼد ذكل أأن أيدع الإنيذصاةدات اىديت مل يدبأت ادلسد خور ػدىل
ذمرُددا ػددىل سددخيو احلرصدد ،ثدددةو يف اإنيذصدداص ا ألقدداىمي ،وُددذا يؼدد أأياددا أأن
اإنيذصاةات اىسٌ ة اىفدراىية ُو اإس خثٌايئ يف ني اإنيذصاةات ا ألقداىمي ا ألةدو.
وجنددد ذكل يف اىددولهت املخيدددة ا ألمريهيددة و أأس داهاىيا و سوييد دا .ارػددد،7111 ،
ص. 21
أأ ّما اإذا دد ادلس خور اىفدرايل اإنيذصاةات ا ألقاىمي ،ػىل سخيو احلرصد ،فدا ّإن تقيدة
الإنيذصاةات ث سٌُلرس من قدو اىسٌ ة اىفدراىية ،ويخخّد اىفدراىيدة اىهٌديدة واىِيديدة
ُذا ا ألسٌوب ا. 7111
ويف ه دداق اىخ حيدد اىؼمددًل ملدديح الإس د خقالىية اىدرشد ديؼية ى ألقدداىمي يف ذمارسددة
اإنيذصاةااا ػىل أأرض اىواقعُ ،ياك الإنيذالف تني اىيظ اىفدراىيدة ،حدول ثوسد يع أأو
ثاددي دائددرة الإنيذصاةددات اىدديت متارسددِا ا ألقدداىمي اىفدراىيددة ،اإذ جنددد يف الإحتددادات
اىفدراىيددة ىددس مددن اىددولهت املخيدددة ا ألمريهيددة و أأسداهاىيا ،ان اىسددٌ ات اىدرشدديؼية
املميو ة حرص ًا يٌربملان اىفدرايل ،سٌ ات حمدودة واديئةل يٌغايدة ،وُدذا يديؼه
اإجا ًاب ػىل حرس يخ مظِر الإس خقالل اىدرشديؼي ى ألقداىمي ،حيدر مدامل يدمت حرصدُا مدن
الإنيذصاةات يٌسٌ ة اىدرشيؼية اىفدراىية ،ثدمت ذمارسد لا مدن قددو اىسدٌ ة اىدرشديؼية
ى ألقاىمي ،و ثقوم تدٌظمي اىهثري مدن اجملدالت احليويدة ادلاةٌيدة غدن طريد اإةددار
اىقواػد اىقاهوهية املٌزمدة ىخيظدمي و متاد ية أأمدور مواطهندا وةدياهة حقدوقِ وحدرها و
حٌليدة مصداحلِ  ،وثٌددزم حهومدة الإقٌددمي يٌقيدام توات ددا ىخيفيدذ ُددذٍ اىقدواهني اواجد ،
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وػىل اىيقي من اًمنوذج الامري وا ألساهايل ،جند تبأ ّن اىيظام الإحتداد اىفددرايل
يف اىِيد و الإمارات اىؼرتية املخيدة واىؼراق ،ا ّي جمال الإس خقالل اىدرشيؼي ىِيئدات
اىدرشيؼية يف ا ألقاىمي ،حير قام املرشع ادلس خور اىفدرايل تخدوين قانية طويةل و وامةل
من الإنيذصاةات احلرصية يٌسٌ ة اىفدراىية ،يؤ ّمن س ي رة ُدذٍ اىسدٌ ة ػدىل ٍلدو
مٌظومة اىقاهوهية ػىل املس خويني اىفدرايل وا إلقٌ ي .مع ا ألةذ تيظر الإغخحار ا ّإن املدادة
ا 171ويف فقراا اىثاهية مدن ادلسد خور اىؼدرال ىؼدام  7114أأغ دت اىسد يادة ىقدواهني
الإقٌمي ػىل اىقاهون اىفدرايل يف اةل دوث ثيازع تني الإزيدني حدول اإنيذصداص مل يدمت
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ذمرُدا يف ه داق الإنيذصاةددات احلرصدية يٌسدٌ ة اىفدراىيددة امليصدوص ػٌهيدا يف املددادة
ا 111من ادلس خور اىفدرايل ،ىهن الإنيذصاةدات احلرصدية لثدرية و وافيدة ،وإان
احلقول واجملالت املخحقية ى ألقٌمي قد حهون قٌيةل و ختص تؼ وؤون حمٌية ذات أأمهية
كلهوية.
وفددامي خيددص اإسد خقالىية ا ألقدداىمي يف حهدوين ُيئلددا اىدرشدديؼية ،ان اىقاػدددة اىؼامددة
امل حقددة يف ُددذا اجملددال حريددة ا ألقدداىمي ،اإذ ثخهددون جرملددان الإقٌددمي يف تؼ د ادلول
اىفدراىية من جمٌسني ػىل نرار اىربملان الإحتادي ،وقد حهدون مدن جمٌد وا دد دوةل
وا دة .و ػىل سخيو املثال ،يف لاىحيدة اىؼظمدس يٌدولهت اىفدراىيدة يف دوةل اىدولهت
املخيدددة ا ألمريهيددة ،ثخهددون اىِيئددة اىدرشدديؼية مددن جمٌسددني إا دددٌُل يٌي دواب و أأنيددرى
يٌاد يوخ ،سدريا ػددىل ُدددى اىربملددان الإحتددادي ااىهدوهغري  ،ىهددن ُددذٍ اىهيفيددة يف
اىخهوين ىيست ىزام ًا ػىل اىولهت  ،حير ث ّحًلا حبرهاا امل ٌقة ويف ددود دسد خور
اىولية ،وادلىيو ػىل ذكل ،أأةذت ولية هرباساك  Nebraskaتيظام اجملٌ اىوا د.
اموىود ،7111 ،ص. 724
مثال أمنيرُ ،و اىيظام اىفدرايل اىِيدي يف دو دس خورُا ػام  ، 1252اإذ يخهون
جرملان اىولية يف تؼد اىدولهت مدن ُيئددني ُدٌل ادلؼيدة اىدرشديؼية Legislative
 Assemblyواجملٌ اىدرشيؼي Legislative Councilويف تؼادِا المنيدر ُيداك
فق ادلؼية اىدرشيؼية و غحارة غن جرملان اىولية .ا. 7111
راتؼ ًا /اس خقالىية اىسٌ ة اىخيفيذية االإس خقالل احلهويم :
ىن يهمتو مظاُر الإسد خقالل اذلايت مبجدرد اإمدذالك الإقٌدمي اىفددرايل يدلسد خور و
وتود اىربملان ا إلقٌ ي يخوىل سن اىقواهني فيَ ،تو يقذيض ا ألمر وتدود حهومدة اإقٌميدة
فؼٌية ومس خقةل غن احلهومة اىفدراىية ،ثبأةذ زقدة جرملدان الإقٌدمي وختادع ىرقاتخدَ .ثخدوىل
حهومة الإقٌمي تدٌفيذ ادلس خور واىقواهني ولذكل ثقوم ابإدارة املراف اىؼامة املوتودة يف
الإقٌمي ىخقدمي اخلدمات ملدواط وسداكن الإقٌدمي ،و ثحدارش واداطات اىادح الإداري
ىاٌلن حٌلية اىيظام اىؼام فهيا.
و ثقددوم حهومددة الإقٌددمي ابإػددداد مرشددوع م اهيددة املاىيددة ى إالقٌددمي و ياددع ني ددة
اإساهاثيجية ىخمنية الإقٌمي ،وثخوىل ايا ًا رممة ر اىس ياسة اىؼامة ى إالقٌدمي مدن اىيدوا
اىس ياس ية والإقذصادية والإتامتغية واىثقافيدة " ،ولجيدوز حتريدك اىقدوات املسدٌية يف
الإقٌددمي ،أأو دنيددول ق دوات مسددٌية فيدراىيددة اىيددَ إالّ تيددا ًء ػددىل طٌددة حتريددري مٌددَ"
اطاىحاين ،7114 ،ص. 42
ففي اىولهت املخيدة ا ألمريهية متكل ا وليدة سدٌ ة ثيفيذيدة حقيقيدة ومسد خقةل
حر أأسِا امك اىولية ،خيخارٍ وؼة اىولية ت ريقة الإهخاةداب املحدارش أأو لدري املحدارش ،
ويهون يٌيامك ح الإػاهاض ػىل اىقواهني اىيت جس هنا اىسٌ ة اىدرشيؼية يٌولية ،حي
هل أأن يدغو جرملان اىولية لإهؼقاد اإتامتع اإسددثايئ ،ولدذكل هل حد اإػدداد مرشدوػات
وقواهني مثو مرشوع م اهية و ثقدتِا ىربملان اىولية ا اىااوي ،1221 ،ص. 724
و يف تٌوب أأفريقيا وفق ًا دلس خورُا اىفدرايل اىصادر ػام  ،1222ثخهون اىسٌ ة
اىخيفيذية ى ألقاىمي اىفدراىية مدن رئدي وزراء الإقٌدمي يًذخحدَ جرملدان الإقٌدمي ،وػددد مدن
اىوزراء يمت ثؼيهن من قددو رئدي جمٌد وزراء الإقٌدمي  ،وجيدوز ىِدذا ا ألةدري اإقداًل .
وابلإسدددٌاد اىل املددادة ا 151مددن ادلس د خور املددذمور ،يخحق د املسددؤوىية اىس ياس د ية
حلهومة الإقٌمي و رئيسِا أأمام اىِيئة اىدرشيؼية ى إالقٌمي .ول يسد خ يع احلهومدة اىفدراىيدة
ول اىسٌ ة اىدرشيؼية اىفدراىية اىخدةو يف حهوين اىسٌ ة اىخيفيذية ى ألقاىمي أأو اىرقاتدة
ػٌهيا .وذما جتدر الإوارة اإىيَ ،ليوجد مٌصة رئي الإقٌمي يف دو ُذٍ اىفدراىية.
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ىهددن يف اىِيددد وف د ويال ا ّإن رئددي اىسددٌ ة اىخيفيذيددة اىفدراىيددة املمتددثةل ج درئي
ادلِورية  ،ثقوم تخؼني رئي اىسٌ ة اىخيفيذية ى ألقاىمي اىفدراىية ،وُذا يؤثر سٌح ًا ػىل
مدد أأ الإس خقالل اذلايت ىخكل ا ألقاىمي افٌدي ،7112،ص. 21
حصدديح ا ّإن رئددي ادلِوريددة وحبددنك ادلس د خور اىفدددرايل ،و يف لكخددا ادلوىخددني ل
يس خ يع اإقداةل رئدي الإقٌدمي  ،أل ّن ثددةاب حمصدور ابىخؼدني وىدي املراقددة ،ىهدن مدن
اىرضوري يف اىحداية أأن ّ
يوا اىل جرملان ا إلقٌمي أأمدر اإنيذيدار مدن يراُدا مًسدا ًاب ىخدويل
رئاسة اىسٌ ة اىخيفيذية يف الإقٌمي ،أل ّن ُذا اىربملان تثو مواط الإقٌمي و يؼرب غدن
إارادا  ،و متارس اإنيذصاةااا ابإمسِ وهياتة غهن  ،وذما لجدال فيدَ ،ا ّإن اغ داء اىثقدة
ىرئي الإقٌمي ثدةو يف مي اإنيذصاةات جرملان الإقٌمي وفق ًا ملحد أأ اس خقالىية ا ألقاىمي يف
ادلوةل اىفدراىية.
أأ ّمددا يف اىيظددام اىفدددرايل اىؼدرال طحقددا دلسد خور ػددام ،7114مل يخ ددرق املرشددع
ادلس خور اىفدرايل اىل املسائو املخؼٌقة جهيفية حهوين اىسٌ ة اىخيفيذية ى ألقاىمي ،ومبا أأ ّن
اإقٌمي موردس خان يُؼد الإقٌمي اىفدرايل اىوحيدّ ،اذلي اإػاهف تَ ُدذا ادلسد خور اكإػداهاف
تبأمر واقع قامئ ػىل ا ألرض ،حير ا ّإن اقٌمي موردس خان اكهت موتودة وقانيدة ثسدٌ ااا
اىدرشيؼية واىخيفيذية واىقاائية قدو ثبأسي ادلس خور اىفدرايل ،ومبوتة ُذا الإػاهاف
امليصوص ػٌهيا يف املادة ا 112من ادلس خور ،أأةحح اإقٌمي موردس خان اإقٌاميً دسد خور ًه
ممتخؼ ًا ابإس خقالهل اذلايت من حير اإةدار ادلس خور واىقدواهني وثيفيدذُا .و أأجدازت ُدذا
ادلس خور يف املدادة ا 171مٌدَ ىخقدوم اىسدٌ ة اىخبأسيسد ية يف الإقٌدمي تدسداهة ُيئاادا
اىدرشيؼية واىخيفيذية واىقاائية تخكل املؤسسات ادلس خورية املس خقةل غدن املؤسسدات
ادلس خورية الإحتادية.
وػٌيَ ،مبوتة املادة ا /115اىفقرة /راتع غرش و املادة ا /112اىفقدرة /راتؼدا
مددن مرشددوع دس د خور اإقٌددمي موردس د خان اىؼ دراق يف  7112/2/77ثخهددون اىسددٌ ة
اىخيفيذية من رئي اإقٌمي موردس خان ،وُدو اىدرئي ا ألػدىل يٌسدٌ ة اىخيفيذيدة خيدخص
مبٌلرسة ةالحيات ثيفيذية فؼٌية ،ويمت اإهخخاتَ ابلإقاهاع اىؼام اىيي املحدارش مدن قددو
مواط ا ألقٌمي ،وجمٌ اىوزراء ،يٌميح هل اىثقة من قدو اجملٌ اىدوط اىهوردسد خاين
اجرملان الإقٌمي تؼد جسمية وحلكيف خشص ىخدويل مٌصدة رئاسدة جمٌد اىدوزراء مدن
قدو رئي اقٌمي موردس خان ،ىيقوم تداهيو احلهومة.
و ّان رئي الإقٌمي يهون مسؤ ًل أأمام وؼة الإقٌمي فق  ،أأ ّما رئي جمٌ وزراء
الإقٌمي واىوزراء خياؼون ىرقاتة اىربملان ويهون مسدؤ ًل أأمارمدا ااملسدؤوىية اىس ياسد ية
تصورة فردية أأو تٌلغية ااملسؤوىية اىفردية واىخاامٌية .
ةامس ًا /الإس خقالل اىقاايئ:
ُياك الإنيدذالف تدني فقِداء اىقداهون ادلسد خوري حدول اإماكهيدة ثقدا اىسدٌ ة
اىقاائية تني املس خويني اىفدرايل وا إلقٌ ي يف ادلوةل اىفدراىية ،اإذ يذُة تؼ اىفقِاء
اىل اإغخحددار اىسددٌ ة اىقاددائية اىِيئددة اىسدد يادية لددري قدداتةل يٌخجزئددة و اىخوزيددع تددني
املس خويني .ىهن ذُة تؼ المنير اىل ان مدن حد اقداىمي ادلوةل اىفيدراىيدة امدذالك
يٌخيدوع اىهددري واخلصوةدية ادليًيدة والإتامتغيدة ذات
مٌظومل اىقاائية اخلاةة هظدرا ّ
ادلول .اإجسةاتة ىِدذا اىخوجدَ اىفقِديي
جذور ثبأرخيية موتودة يف اىؼديد من اقاىمي ثكل ّ
ادلول اىفيدراىيدة اىسدٌ ات ا إلقٌ يدة فهيدا اغدامتد اىؼدرف
فقد مدٌح جرشديع اىهثدري مدن ّ
واىقااء ادلي امبا يف ذكل اى ائفي واملذُس يٌفصدو يف قاداه الاحدوال اىاخصدية
وما واهبِا ،رشي ة ػدم الاةالل تقواػد ادلس خور اىفدرايل ونيرق احلقوق الاساس ية
املقررة فيَ يٌمواطيني .
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وػٌيَ ،يهدون ى ألقداىمي اىفدراىيدة سدٌ ة قادائية مسد خقةل غدن اىقاداء اىفددرايل،
وى املددا يمتخددع الإقٌددمي ابإسدد خقالهل ادلسدد خوري ،اإذن لتددد أأن تددخكل الإقٌددمي الوكددة
ادلس خورية ثخوىل ثفسري وث حي دس خور الإقٌمي .فا ًال غن اإمذالنِدا يٌميدامك ا ألنيدرى
مبخخٌددف ثصددييفااا وفروػااددا هكيددامك اىقادداء اىؼددديل أأو الإداري ،رمملددا احلددد مددن
الإىلااكت يٌقاهون سوا ٌء اكهت ُذٍ الإىلااكت اد قواهني الإقٌمي أأو اىقدواهني اىفدراىيدة
امل حقة يف الإقٌمي ،وحتس امليازػات اىيت ثثور تدني مواطيهيدا يف ه داق ددود الإقٌدمي
اغحدهللا ،7115 ،ص112
و يرى تؼ اىفقَ ان مؼيار الإسد خقالىية اىقادائية ى ألقداىمي اىفدراىيدة حوكدن يف
مددون ق يؼددة قرارااددا وػدددم قاتٌيلددا يٌ ؼددن دلى الددامك اىفدراىيددة اموىددود،7111 ،
ص. 722
أ
قٌ
ابىرو من ثبميد ػىل أأمهية مؼيار اإسد خقالىية الدامك ا إل يدة يف اإةددار قراراادا
اًهنائيددة لددري قدداتةل يٌ ؼددن أأمددام الددامك اىفدراىيددة ىخ حيد مدددد أأ اإسد خقالىية ا ألقدداىمي يف
اىسٌ ة اىقاائية ،وىهن يرى اىحاحر تبأ ّن ُذا املؼيار ىو دٍ ىي اكفي ًا ىخجس يد ُدذا
املحد أأ ،تو يقذيضد ا ألمدر ان حمتخدع الإقداىمي مٌدذ اىحدايدة ابلإسد خقالل يف اإواداء سدٌ لا
اىقاائية دون اىخحؼية أأو اخلاوع ىرقاتدة أأو إارشاف مدن قددو ُيئدات اىقاداء اىفددرايل
تبأي وس من الاواكل ،ويخجسد ُذا الإس خقالل يٌقااء يف حريلا تداهيو حماهكِدا
و ثؼيني اىقااة ىِا أأو هقٌِ أأو حرفيؼِ أأو غزهل .
وهظ در ًا ألمهيددة مؼيددار اإس د خقالىية ا ألقدداىمي يف اإوادداء سددٌ لا اىقاددائية وإاداراددا،
أأةذت تَ اىيظ اىفدراىية يف ا من سوييا وفق ًا يٌدٌلدة ا/121ب 1/مدن دسد خور
ػام  ،1222و أأملاهيا ابلإسدٌاد اىل املادةا 27مدن دسد خور ػدام  ،1252واىؼدراق طحقدا
يٌٌلدةا 21من دس خور ػام .7114
سادسا /الإس خقالل املايل
ا ّإن أأ د أأمه املرحهزات اىيت ثقوم ػٌهيا إاس مترارية اىيظام اىفددرايل وجناادا ُدو ثدوفر
املوارد الإقذصادية اىالزمة يٌحهومة اىفدراىية وحهومات ا ألقاىمي ،اإذ ىي رمٌلً واكفي ًا ان
حهدون احلهومدة اىفدراىيدة قدادرة ػدىل متويدو هفسدِا ،تدو لتدد أأن جسد خ يع حهومدات
ا ألقاىمي فؼو اى ء ذاثَ وفق ًا ملخ ٌحدات ا ألداء اىدوديفي اأؼيدة الإقذصداديني اىهدورد-
سوره ،7112 ،صّ 12اذلي يس خوتة هوػ ًا من الإسد خقالل اذلايت ى ألقداىمي يف أدع
الإيدرادات والإهفدداق وإاق درار امل اهيددة املاىيددة اخلاةددة هبددا واملس د خقةل غددن م اهيددة ادلوةل
اىفدراىية ،مدع ا ألةدذ تيظدر الإغخحدار ،أأن ليخؼدارض ُدذٍ الإسد خقالىية مدع اىخياسد
واىخياو والإوسةام فامي تني ا ألقاىمي هفسِا و يف اإطدار املحدادىء الإقذصدادية اىديت ثحًّلدا
ادلس خور اىفدرايل ا ،7112ص . 17وُهدذا يدمت ثوزيدع ا ألدوار واملسدؤىية املاىيدة تدني
احلهومة اىفدراىية وحهومات ا ألقاىمي ػىل أأس دس خورية وقاهوهية مؼقدوةل حدمتهن ا
مهنا من اىوةول اىل الإيرادات اىيت ثياسة غحبأ الإهفاق اطاىة ،7112 ،ص. 121
وثخفاوت اىيظ اىفدراىية حول الإقرار ادلس خوري ابلإس خقالىية املاىيدة ى ألقداىمي ،يف
تؼ ادلول اىفدراىية ثقوم فهيدا احلهومدة اىفدراىيدة جبمدع مؼظد الإيدرادات غدن طريد
متدول ا ألقداىمي
فرض وتداية اىرضائة واىرسوم و الإقاهاض اخلاريج وادلاةًل ،ومن ّمث ّ
من ةالل اىخحويالت املاىية املرشوطة تدرجة ػاىية ،ىهن تؼاِا المنير ختخٌف متامد ًا،
اإذ يمت فهيا متويدو ا ألقداىمي يف املقدام ا ألول غدن طريد اىرضدائة واىرسدوم واملؼدامالت
اىخةارية واملرصفية و الإقاهاض-ادلاةًل اىيت حتددُا ثكل ا ألقاىمي ىيفسِا ،و حنن هخفد
مع الإجتاٍ اىفقِيي اذلي يرحج اًمنوذج ا ألةري وُو اًمنوذج اىفدرايل اخلاىص ا أأهدرسون،
 ،7112ص ، 5ومظِر حقيقي من مظاُر مدد أأ الإس خقالل اذلايت.
امل ٌة اىثاين
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اٌل ت مدد أأ الإس خقالل اذلايت
يٌقول تخ حي مدد أأ الإس خقالل اذلايت يف ادلوةل اىفدراىيدة وحتقيد اكفدة مظاُرُدا،
لتد من ثوافر مس خٌزمات و اٌل ت مؼيية جنمٌِا فامي يبأيت:
أأول :ثخ دس خور فدرايل مهذوب وجامد يمتخع ابىسمو واىس يادة
يؼد ادلس خور اىفدرايل اىفؼو اىقداهوين اخلد ّالق لإواداء ادلوةل اىفدراىيدة ،اإذ ثصدحح
ُذٍ ا ألةرية اإحتاد ًا دس خور ًه ،حير ثقوم دوةل جديدة هديةة ىوادع ادلسد خور اجلديدد،
و حهون دوةل وا دة ثاؼ ا وإاقٌ ِا وسٌ ااا يف هظر اىقاهون ادلويل ،ي ٌ ػٌهيا
حهوهت مهندا ادلوةل اجلديددة ولهت أأو اقداىمي
إا ادلوةل اىفدراىية ،وثصحح ادلول اىيت ّ
أأو مقاطؼدات داةدو ادلوةل ،وادلسد خور تؼدد اإةددارٍ و موافقدة اىادؼة ػٌيدَ ،يغدددو
ق داهون اىق دواهني او اىق داهون ا ألمسددس اذلي يسددود وجيمددع يف ه دداق أأحاكمددَ ً ،مددن
املس خوى اىفدرايل وا ألقاىمي ااىولهت  ،فذخحول مبقذىض ُذا ادلس خور ػالقات ادلول
املهوهة يٌفدراىية من أأودخاص دوىيدة حيوكِدا قواػدد ومددادىء اىقداهون ادلويل
ا ألغااء ّ
اىل أأوددخاص دس د خورية حيوكِددا اىق داهون ادلسد خوري ادلاةددًل ،يؼدداهف هبددا ادلس د خور
اىفدرايل ويؼ هيا موقؼ ًا ممت ًا اػًل ،7112 ،ص. 77
وػٌيَ ،مفن اىرضوري اٌلن س يادة ادلس خور اىفدرايل ابغخحدارٍ مصددر اىسدٌ ات
احلهومية سواء أأاكهت فدراىيدة أأم إاقٌ يدة وذلكل فدان أأػٌويدة ُدذا ادلسد خور رشط
أأسايس يف ادلوةل اىفيدراىية ،أل ّن ُذا ادلس خور تثو أأساس اىيظام اىقاهوين اذلي ثقدوم
ػٌيَ ادلوةل اىفيدراىية وتثو اٌلهة مزدوجة ثخجسد يف لفاةل الاس خقالل اذلايت ى ألقاىمي
من هجة ،ومن هجة أأنيرى ياس حٌليدة لدربى يٌيظدام اىفددرايل ا اىحصييصد،7112،
ص ص. 221-221
وى املا أأ ّن ثخ اىيظام اىفدرايل ثحدو رضورية يف اجملمتؼات اىخؼددية اىيت حهون فهيا
اىخياقادددات الإتامتغيدددة ،اىقوميدددة أأو ايٌغويدددة أأو ادليًيدددة....،ا ااىؼددداين وى يدددف،
ص ، 172اإذن ،ا ّإن ادلس خور اىفدرايل ل يقذرص رممخَ تدٌظدمي سدٌ ات ادلوةل لدٌل يف
ادلسددداثري اىخقٌيديدددة اىددديت ثددديظ ادلوةل املو ددددة اىخسددد ي ة يف اجملمتؼدددات الإتٌلغيدددة
ااملو دة  ،تو يقوم ادلس خور اىفددرايل ابدلور اىخبأسييسد يٌهثدري مدن املسدائو اىؼامدة
املادداهلة واىفقددودة تددني اجملمتؼددات و ثبأسددي ُويددة س ياسد ية ػامددة ومادداهلة يٌمجمتددع
اىوط يف دود ادلوةل اىفدراىية ،وُهدذا ثصدحح وديفدة ادلسد خور تيداء دوةل وجممتدع
وىي فق ثيظ ٌِل ،ذلكل ي ٌد ػدىل ُدذٍ اىوديفدة اىديت يؤد دا ادلسد خور اىفددرايل
ابىوديفة اىخبأسيس ية فا ًال غن وديفلا اىخيظ ية اموران ،7111 ،ص. 44
اإذن ،يؼاهف ادلس خور حبقدوق وُدوهت اىفرغيدة دلاػدات اىقوميدة او ا ألزًيدة أأو
ادليًية نجٌلػات وىي كأفراد فق  ،ومبا ان ثكل ادلاػدات ىِدا نيصوةديات وم اىدة
س ياس ية وزقافية تٌلغية ،اكحل يف اىخيظمي اذلايت واىخؼٌمي تٌغة ا ألم واًمتثيو اىسد يايس
اىؼادل ،فِذٍ اًمن من احلقوق وامل اىة لتهن اجياد ٌول فردية ىِا ،ذلكل جسد خٌزم
اىواع ثيظاميً دس خور ًه ةاة ًا ،وابىخايل الإػداهاف ادلسد خوري مبحدد أأ الإسد خقالل اذلايت
يٌجٌلػات يف دود ا ألقاىمي اىفدراىية اىيت ثخواجد فهيا ا ،7111ص. 44
ألن ادلس خور اىفدرايل ابإغخحارٍ اىفؼو اىقاهوين املد ِّّؤس يددلوةل اىفدراىيدة ،حيخدوي
ػدددىل أأمه و أأػدددىل قواػدددد اىيظدددام اىقددداهوين يددددلوةل ،وحيددددد ويد ّددوزع اىصدددالحيات
والإنيذصاةات تني سٌ ات ا ألقاىمي واىسٌ ة اىفدراىية ،هل أأثدر وا وف ّؼدال يف ادٌلن
اإس خقالىية ا ألقاىمي يف ثيظمي وجس يري وؤواا ادلاةٌية ااىغازي ،1222 ،ص . 24وُذا
ادلور اىخبأسييسد واىخيظ ددي يدلسد خور اىفدددرايل حتددمت أأن حهددون مهذددو ًاب و يخصددف اإهٍ
تصفة ادلود اىًس س من حير قاتٌيخَ يٌخؼديو ،ةاةة "فامي يخؼٌ ابملالمح اىرضدورية
ىحييلددا اىفدراىيددة" اواجدد ،7112 ،ص ، 172اإذ لتهددن ثؼدددياب تواسدد ة اىقدداهون
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اىؼددادي ،ولجيددوز اإتدراء اىخؼددديالت ػٌيددَ مددن قدددو إا دددى مسد خوهت احلددنك دون
ماارلة المنير .ىهن من حير ث حيقَ ػىل ارض اىواقدع ،يًدغدس ان يمتخدع مبروهدة محدرية
ىاٌلن حٌلية الإس خقرار ادلاةًل و و امل ػات تني مس خوهت احلنك.
كلهي ًا :ث حي مدد أأ املاارلة
ا ّإن احلدير غن مدد أأ املاارلة توةفَ اٌلهة ذلاية وثؼزيز مددد أأ الإسد خقالل اذلايت
ثخخذ ةور ماارلة ا ألقاىمي يف معٌية ثبأسي وثؼديو ادلس خور اىفدرايل و ماارللا يف
حهوين ُيئات اىسٌ ة اىفدراىية وقرارااا ،وثٌُلرس ُذا احل ل ػىل أأساس أأاا غحدارة
مهوهدة ى إالحتداد اىفددرايل
غن ٍلوػة من اىساكن ،تو توةفِا و دات س ياس ية ممتد ة ّ
مؼاهف هبا دسد خور ًه افِمدي ،7112 ،ص ، 54فاىؼالقدة اىقانيدة تدني
وىِا ميان قاهوين س
اىسٌ ة اىفدراىية وسٌ ات ا ألقاىمي قانية ػىل أأساس من اىخؼاون وىي اىخحؼية اىرمسيدة
اادلث  ،7115 ،ص. 24
اإذن يف اةل حهدوين ادلوةل اىفدراىيدة ت ريقدة اىاد تدني ػددة دول مو ددة ،يًدغدي
موافقة اىسٌ ة اىخبأسيسد ية ا ألةدٌية يف ا ادلول اىرانحدة يف حهدوين ادلوةل اىفدراىيدة،
ػىل مرشوع ادلس خور اىفدرايل ،فا ًال غن موافقة اىسٌ ة اىدرشديؼية امليخخحدة يف ا
مهنددا ،وُددذٍ املوافقددة نصددورة مددن ةددور مدددد أأ املاددارلة حهددون رضوريددة ىد يهددون
ادلس خور اىفدرايل فذا اغحدهللا ،7115 ،ص. 112
وحتوىت اىل دوةل فدراىية
أأ ّما اإذا اكهت اىفدراىية هديةة ثفهك دوةل مو دة ثس ي ة ّ
جديددة ،فدا ّإن اإتدراءات ثبأسددي ادلسد خور اىفددرايل حهدون أأثسد جهثدري ّمعدا جيددة
اإختاذُددا يف احلدداةل ا ألوىل ا ،7115ص ، 112ىهددن ُددذٍ اىخسدداطة لثيفدددي رضورة
حهوهت مهنا ادلوةل اىفدراىية يف معٌيدة اإقدرار ادلسد خور
ماارلة اىو دات ا إلقٌ ية اىيت ّ
واملوافقة ػٌيَ.
وفامي يخؼٌ تخؼدديو ادلسد خور اىفددرايل ،فاىثاتدت واملخحدع ُدو مادارلة ا ألقداىمي يف
ثؼديو ُذا ادلس خور رو ثفاوت ادلول اىفدراىية ثابأن اى ريقدة واىرشدوط اىديت جيدة
مراػااا يف ثؼددياب  ،وجندد أأن دسداثري مؼظد ُدذٍ ادلول اإوداهطت مسدامهة أألٌحيدة
ا ألقاىمي اىفدراىية يف معٌية اإقاهاح اىخؼديو واملوافقة ػٌهيا جباهة موافقة اىربملان اىفدرايل.
وُذا ما ثحًذَ املرشع ادلس خور اىفدرايل يف اىولهت املخيددة ا ألمريهيدة ابلإسددٌاد اىل
ااملادة اخلامسة من دس خور ػدام  ،1222تيد ياداهط املدادة ا 124مدن ادلسد خور
املهس ي ىؼام  ،1212موافقة اىهوهغرس اىفدرايل تخصويت زٌيث أأغادائَ احلدارضين،
و أأن ثواف ػٌيَ أألٌحية اجملداى اىدرشديؼية يف اىدولهت .أأ ّمدا املدادةا 5 /122واملدادة
ا /1/151أأ مددن ادلسدد خور اىسوييددى ىؼددام  ،1222جادداهطان موافقددة اىاددؼة
واملقاطؼات ػىل ثؼديو ادلس خور اىفدرايل.
أأ ّما ادلس خور اىؼرال ىؼام  7114ويف مادادا ا /172كلهيد ًا جاداهط موافقدة زٌديث
أأغااء جمٌ اىيواب وموافقة اىادؼة ابلإسد خفذاء اىؼدام ػدىل اىخؼدديالت ادلسد خورية
اىيت ل يًذقص ةالحيات ا ألقاىمي ،أأ ّما اإذا اكهت اىخؼدديالت متد ُدذٍ اىصدالحيات،
فالجيوز اإتراهئا إالّ مبوافقة اىسٌ ة اىدرشيؼية يف الإقٌمي املؼ  ،وموافقدة أألٌحيدة سداكهَ
ابإس خفذاء ػام طحق ًا يٌٌلدة ا/172راتؼا .
وذما جتدر الإودارة اإىيدَ ،ا ّإن اإتدراءات ثؼدديو ادلسد خور اىديت هصدت ػٌهيدا املدادة
املذمورة /اىحيد ا أأو ًل  ،حرص ح اإقاهاح اىخؼدديو ػدىل اىسدٌ ة اىخيفيذيدة الإحتاديدة
املمتثةل جرئي ادلِورية ورئي جمٌ اىوزراء جممتؼني ،أأو جمٌ اىيدواب دون إارشاك
اجملٌ الإحتادي -يف ال جاهيٌِا طحق ًا يٌٌلدة  24من ادلس خور -أأو جمٌد اىدرشديؼي
ى ألقدداىمي اىفدراىيددة ،وُددذا يؼ د ػدددم ماددارلة ا ألقدداىمي اىفدراىيددة يف مددر ةل اإق داهاح
اىخؼديالت ادلس خورية ،حىت وإان اكهت الإقاهاح من وبأهَ أأن يًذقص من ةدالحيات
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ا ألقاىمي ،حير ما أأوردٍ املرشع ادلس خوري يف اىحيد اراتؼا من املدادة ا 172ثادبأن
رضورة املوافقة اًهنائية مدن قددو جرملدان الإقٌدمي ومواطيهيدا ػدىل اىخؼدديو ،مل يادري اىل
ماددارلة الإقٌددمي يف مددر ةل الإقداهاح ا اىصدداحلي واملدداى  ،7112 ،ص ، 121وُددذا
ا ألمر لري مقدول هظر ًه ألهَ يؤثر سدٌح ًا ػدىل مدددأ م الإسد خقالل اذلايت واملادارلة اىف ّؼداةل
ى ألقاىمي اىفدراىية.
ي
وذلكل ،ىددن يخحقد فؼاىيددة اىيفدداذ ألي دسد خور فدددرايل  ،ول متخددع تيظددرة ا إل داهام
واىخقدي من قدو مواط ا ألقاىمي مامل يسامه ُدؤلء تصدورة مددارشة أأو غدن طريد
ذمثيٌهي ػىل املس خويني اىفدرايل أأو ا إلقٌ ي يف مرا و ثبأسي وثؼديو ُذا ادلس خور .
وث حيقا ملحد أأ املاارلة أأةذت أيع ادلول اىفدراىية تيظام اجملٌسني يف حهدوين سدٌ لا
اىدرشيؼية ،ف ثو أأ د اجملٌسني ادلول ا ألغااء اا ألقداىمي اىفدراىيدة ػدىل قددم املسداواة
تغ اىيظر غن مساحلا أأو ػددد سداكاا .تيد تثدو اجملٌد المنيدر ٍلدوع مدواط
ادلوةل غن طري الإقاهاع اىؼام تصورة مدارشة ػىل أأساس اىهثافة اىؼددية يٌساكن ،و
متثو ا ألقاىمي تصورة لري مدارشة وفق ًا ىؼدد ساكاا ارػد ،7112،ص. 72
وجدير ابذلمر ،أأن اىخجرتة اىفدراىية يف اىؼدراق ثفذقدر ىِدذٍ اىسدمة اىحدارزة يٌفدراىيدة
ػدىل أأرض اىواقدع ،حيدر مل يدادس اجملٌد الإحتدادي ىغايدة اىيدوم رو وتدود اىدديص
ادلس خوري اىرصحي اذلي يؤلد ػىل أأن اىسٌ ة اىدرشيؼية الإحتادية يف اىؼراق ثخهدون
من جمٌ اىيواب وجمٌ الإحتاد طحقد ًا يٌدٌلدة ا 52مدن ادلسد خور .وحندن مدن جاهخٌدا
ابىرو من حتفظيدا حدول المىيدة اىديت دددُا املرشدع ادلسد خوري اىفددرايل ىدادهيو
اجمٌ د الإحتدداد  ،ىددرى ت دبأ ّن جمٌ د اىي دواب اىؼ درال ةدداىف أأحدداكم املددادةا 24مددن
ادلس خور ثسٌوك سٌس االإنفال اىدرشيؼي  ،حير ثؤلدد املدادة املدذمورة ػدىل اإواداء
اجمٌ الإحتاد تقاهون يسن تبألٌحية زٌيث أأغاداء جمٌد اىيدواب ،ومل ثخخدذ اىسدٌ ة
اىدرشيؼية اىقانية اجمٌ اىيواب أأية ني وة ابإجتاٍ جاهيو اجمٌ الإحتاد .
وذكل ،جاددارك ا ألقدداىمي غددن طريدد ذمثٌددهي  ،يف حهددوين اىسددٌ خني اىخيفيذيددة
واىقاددائية ػددىل املس د خوى اىفدددرايل ،اإذ يص دوثون ذمثٌ دوا ا ألقدداىمي يف جمٌيس د اىسددٌ ة
اىدرشيؼية اىفدراىية ػىل مٌح اىثقة ابحلهومدة اىفدراىيدة أأو ثؼدني قاداة الوكدة اىفدراىيدة
اىؼٌيا االوكدة ادلسد خورية  ،اإادافة اىل ذكل ،وحرةد ًا ىخؼزيدز مددد أأ املادارلة توةدفَ
اٌل ىخحقي مددد أأ الإسد خقالل اذلايت ،مدن املياسدة أأن جسدادري احلهومدة اىفدراىيدة
حبهومات ا ألقاىمي يف حرو يح اىوزراء حلقائة اىدوزارات اىفدراىيدة و أأن حراغدي احلهومدة
اىفدراىية حصص لدري اىرمسيدة ى إالقداىمي يف ثوزيدع املياةدة اىوزرايدة واملياةدة اىؼٌيدا
الإدارية أأو اىقاائية ػىل املس خوى اىفدرايل مدع ا ألةدذ تيظدر الاغخحدار أأسد ومؼدايري
املِيية واىهفاءة.
كلىثا :وتود الوكة اىفدراىية اىؼٌيا االوكة ادلس خورية اىفدراىية :
ا ّإن وتددود مسدد خويني مسدد خقٌني مددن اىسددٌ ة ااملسدد خوى ا إلقٌ ددي واملسدد خوى
اىفدرايل يف اىديظ اىفدراىيدة جسد خوتة وتدود هجدة قادائية ػٌيدا احموكدة دسد خورية
فدراىية ثياط هبا رممة ثفسري وث حي ادلس خور اىفدرايل حلسد اى اػدات اىديت ثخؼٌد
مبةال الإنيذصاص ادلسد خوري ىدس مدهنٌل ا أأهدرسدون ،7112 ،ص ، 41وقدد حتددث
مٌازػات تني احلهومة اىفدراىية وإا دى ا ألقاىمي أأو تؼاِا ،وقد يًاة اى اع تني اإقٌدمي
و أأنير ،أأو تني أأفراد يًمتون اىل أأقاىمي خمخٌفة ،مثو ُذٍ امليازػات لتهن أأن ثؼخرب حمٌية
ألاا ثخؼدى دود اإقٌمي مؼني اػٌوان ،7112 ،ص ، 22ومبا أأ ّن اىؼالقات تني ا ألقاىمي
من هجة ،وتيهنا وتني اىسٌ ات اىفدراىيدة مدن هجدة أأنيدرى ،ىيسدت ػالقدات دوىيدة،
ىيصار ٌِّا توسائو دتوماس ية ،اكىخحهدمي ادلويل أأو اىوسداطة أأو املسداغي اذليددة،لٌل
و ىيست ػالقات اإدارية ىخي ّو ت رائ احلقوق الإدارية ،أل ّن ا ألقاىمي املهوهة ى إالحتاد
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اىفدرايل لحرت ِا ابىسٌ ة اىفدراىية ػالقدات املدر س ابىدرئي  ،ومدن ُيدا فدا ّإن احلدو
اىوحيد يٌفصو يف اى اػات ُو احلو اىقاايئ اىيت متارسِا الوكة ادلسد خورية اىفدراىيدة
اطي ،7112 ،ص . 155فا ًال غن ذكل ،فا ّإن ُذٍ الوكدة ثخدوىل رممدة اىرقاتدة ػدىل
دس خورية اىقواهني اىفدراىية وقواهني ا ألقاىمي هبددف الافظدة ػدىل ثوزيدع الإنيذصاةدات
تدددني اىسدددٌ ة اىفدراىيدددة وسدددٌ ات ا ألقددداىمي لدددٌل ّهصدددت ػٌهيدددا ادلسددد خور اىفددددرايل
اوهر ،1225،ص ، 22ذلكل ،ييظر اىل ُذٍ الوكة تبأاا ثؼمو من أأجو اٌلن ػدم
جتاوز اىقواهني اىفدراىية أأو احلهومة اىفدراىية ػىل اإنيذصاةات ا ألقاىمي طحق ًا ملدا دددُا
ادلس خور اىفدرايل ،وُهذا ثٌؼة الوكة ادلس خورية اىفدراىيدة دور ًا ُامد ًا ىادٌلن مددد أأ
الإس خقالل اذلايت ى ألقاىمي اىفدراىية ا ،1225ص. 21
امل ٌة اىثاىر
ثبأزريات مدد أأ الإس خقالل اذلايت ى ألقاىمي ػىل فؼاىية اىيظام اىفدرايل
ا ّإن اٌلن مدد أأ الإس خقالل اذلايت يف ث حيقات اىيظام اىفدرايلااىفدراىية يؤدي اىل
و مالكة اىخؼداي يف اجملمتؼدات اىخؼدديدة ،أل ّن مددد أأ الإسد خقالىية ،يسدمح ى ألقداىمي
اىفدراىية ذات اخلصوةيات اىقومية أأو ادليًية أأو اىؼرقية ،تدٌظمي ذااا وإادارة مصاحلِا،
تبأسدداً ا اخلاةددة ،يف اإطددار ادلوةل اىفدراىيددة ،وهبددذا يس د خ يع ا اإقٌددمي أأن يؼددرب غددن
طموحذَ والافظة ػىل نيصوةياثَ وث وير وااطاثَ وإامناء خشصيلا ،حير ،يزيو قدر
الإماكن ،أأس حاب اىرصاػات ادلموية أأو احلروب ادلاةٌية اىيت مدن املمهدن أأن ثًادة
أأو ثيدىع تيهنا وتني اىسٌ ات اىفدراىية رمددة اىسمل اجملمتؼي والإس خقرار ادلاةًل يددلوةل
ا سددٌامين ،1221،ص . 52اإذن ،يخحق د اىخؼدداي اىسددٌمي يف ادلوةل اىفدراىيددة تددني
اىقوميددات وا ألدهن واملددذاُة والإزًيددات ااخٌفددة مددن ةددالل ذمارسددة ا ألقدداىمي ملحددد أأ
الإس خقالىية ،ذمارسة دس خورية فؼٌية.
وملددا اكن ادلوةل اىفدراىيدددة دوةل مرمحددة حيخدددوي ػددىل جممتدددع مرمددة ومذؼددددد
الإهقسامات ،فقد اإػاهف دس خورُا تخكل اىخؼددية و ّهظ ُذٍ الإهقسامات تدو ّ
ودفِدا
من أأجو حتقي الإس خقرار ادلاةًل من ةالل اإقرارٍ ملحدد أأ الإسد خقالل اذلايت ى ألقداىمي،
وُذا املحد أأ لفيو تخداةو اىدولءات ملدواط وقدادة ا ألقداىمي ،حيدر يظِدرون تدولهئ
ى إالقٌمي اترة ،و يدلوةل اىفدراىية اترة أأنيرى ،وهديةة ىِذا اىواع سوف تيٌون اإىل اإختداذ
مواقف وس ية مؼخددةل تدني ػداطفيت اىدزغيت الإسد خقالل والإحتداد ،جيؼٌِد اًمتسدك
ابحلٌول ادلس خورية ادلتقراطية تد ًل من اىخصادم مع احلهومة اىفدراىية.
و يددرى اىربوفيسددور دايفددد حرومددان  David B.Trumanأأن أأي جممتددع مرمددة
اثؼددي ى يس خ يع أأن يخفادى احلروب ادلاةٌيدة والإحن اطدات وػددم الإسد خقرار
لتددد مددن وتددود غاددوهت وولءات مذؼددددة فهيااىي ددارت ،7112 ،ص . 74وُددذٍ
اىخؼددية ثدس اب إلسد مترارية أل ّن ا تٌلػدة ممترلدزة يف إاقٌ ِدا حتدخفو تولهئدا ا إلقٌ دي
ىقوميلا وديهنا ومذُ ا وىغلا وق ِا وثبأرخيِا وػادااا الإتامتغية اخلاةة هبا ،فاىؼالقدات
تني ُذٍ ادلاػات من ُدذٍ اىادالكة ىيسدت ػالقدات اإهدماتيدة وإامندا ػالقدات متداس
حفسدة ،اإذن ُيداك متداس دامئ تدد ًل مدن اىخفاػدو اىخدام أأو الإهددماج تدني املسد خوهت
ا إلقٌ ية واملس خوى اىفدرايل يٌحنك ،وُذٍ الإواكىية اإذا مل ثمت مؼاجللدا فاإادا قدد ثدؤدي
اىل ةٌد مادداا س ياس د ية داةٌيددة امددوران ،7111 ،ص . 41وػٌيددَ ،ف دا ّإن ادلول
ادلتقراطية املخقدمة ثؼامٌت مع ُذٍ الإواكىية ،تياء ًا ػىل أأس دس خورية-فدراىية ،اإذ
أأقرت ادلساثري اىفدراىيدة ابىالمرلزيدة اىس ياسد ية االإسد خقالل اذلايت ىدخكل اىخيوػدات
املمترلزة يف ػدد من أأقاىمي ادلوةل ،وتؼٌلا غيرص قوة وإاثراء يددلوةل اىفدراىيدة وى ألقداىمي
املهوهة ىِا ،أل ّن مواط أأي اإقٌمي فدرايل يس خ ؼون وحبنك ادلسد خور اىفددرايل حتقيد
طمو اا املرشوػة يٌحصدول ػدىل هصدية ػدادل مدن اىسدٌ ة واىدرثوة واخلدمدة ػدرب
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ُيئات اىسٌ ة اىؼامة ػىل املس خوين ا إلقٌ ي واىفدرايل .مفدن ُيدا يادؼر املدواطن تدبأ ّن
اىيخحة احلاهكة ثؼمو ىصاحلَ ،وُذا يؼ أأن يمتخع اىيظام اىس يايس احلامك ،جرااء وقدول
وولء مواطيَ ،وابىخايل حزداد وس حة اإجنازات ُذا اىيظدام وسداداد فؼاىيلدا ورشغيلدا
إابس مترار.
وابىرو من وتدود اإزدواتيدة اىدولء ى إالقٌدمي اىفددرايل وادلوةل اىفدراىيدة ،و تهدن
يٌسٌ ة اىفدراىية ثؼزيز الإهامتء واىولء يٌوطن وادلوةل دلى مواط اكفدة ا ألقداىمي اذليدن
يًمتون اىل ادلوةل اىفدراىية جبًسيل  ،وذكل ابإثحاغِا س ياسة لري مٌيازة ومرهة إازاء متخدع
ا ألقاىمي مبحد أأ الإس خقالىية اذلاثية ،حراغي فهيا نيصوةايلا وحقوقِدا اىثقافيدة واىس ياسد ية
وإاوااء وثفؼيو مؤسسات س ياس ية ودس خورية اامٌة ىِذٍ الإس خقالىية .فؼىل سدخيو
املثددال ،ف دا ّإن م دواط ا ألقدداىمي اىفدراىيددة يف سوييددا اكه دوا مذحمسددني يٌخص دويت ،ا
حسة ىغخَ اىقومية ،يف تداهت اىقرن امليرصم ،ىهن يف ااية اىقرن وثسخة ػدم قيام
اىسٌ ة اىفدراىية املساس مبحد أأ الإس خقالل اذلايت ى إالقاىمي ،ثدودلت دلى مدواط ثدكل
ا ألقاىمي اىاؼور ابملواطية ادلس خورية اىفدراىيدة واةدححت ادلوةل اىفدراىيدة دوةل اىرفداٍ
الإقذصددادي ااددية يٌحقددوق واحلددرهت املدهيددة واىس ياس د ية والإتامتغيددة واىثقافيددة،
املدساوية ،ىس اىسويييني ،ذلكل ،ادؼف مؼيدار ايٌغدة اىقوميدة يف اىخصدويت دلى
اىسويييني اموران،7111 ،ص. 41
وتؼه ذكل ،ا حماوةل من قدو اىسٌ ات اىفدراىية يٌمساس اب ألس خقالل اذلايت
ى ألقددداىمي لخوسددد يع اإنيذصاةدددات وةدددالحيات احلهومدددة اىفدراىيدددة ػدددىل حسددداب
الإنيذصاةددات واىصددالحيات املقددررة يٌسددٌ ات ا إلقٌ يددة ،يددؤدي اىل متزيد اىفدراىيددة
واىقااء ػٌهيا .وتهن الإسداِاد يف ُذا اىصدد تفاو تؼد اىخةدارب اىفدراىيدة اىديت
أأق دت يف تؼد تددلان امدرياك اىالثيًيددة واىفدراىيدة ا ألزيوتيددة-ا إلريخرييدة ،حيددر دداول
ر ساء ُذٍ ادلول اىفدراىية اىس ي رة واىِ يدة ػدىل ا ألقداىمي واىخددةو يف ودؤواا غدن
طري اديد وحرنية ورشاء ذدم حداكم وذمدثًل ا ألقداىمي ،وابىخدايل حتوىّدت ثدكل ادلول
اىفدراىية اىل دول مرلزية مو دة حتوكِا أأهظمة لري دتقراطية ا أأمني ،7112 ،ص. 22
ويف اةل اىقااء ػىل مدد أأ الإس خقالىية اذلاثية ى ألقاىمي ،سوف ثيخرط ػدد محدري
من غيارص ادلاػات اىقومية أأو ادليًية أأو الإيثًية يف معٌيات اىهفاح املسٌح اد اىفئة
احلاهكة يف ادلوةل اىفدراىية ،وىن حريض ابىحقداء دلدن دوةل يؼمتدد اإسدٌوب اإدارادا ػدىل
اإسددداد ا أللٌحية احلاهكة ،وسوف يؼٌن ُذٍ ادلاػات اإهفصداىِا غدن ادلوةل اىفدراىيدة،
ورتّدددٌل اكن منددداذج اىفدراىيدددة يف ادلول الإوددداهامية اكًمندددوذج اىسدددوفييت واىيونسددداليف
واجليهوسٌوفايك ةري مناذج يٌفدراىيات اىيت أأنيذارت مهو اا الإس خقالل اًهنايئ ةدارج
ا ألطر ادلس خورية من أأجو اىخحرر من دلخاثورية املرلز ااىاهري ،7112،ص. 142
املححر اىثاين
طحيؼة دساثري ا ألقاىمي وماكىلا داةو ادلوةل اىفدراىية
يخامن ُذا املححر زالزة م اىة ،يدٌاول امل ٌة ا ألول حرية ا ألقداىمي اىفدراىيدة يف
واع دساثريُا ،ويخؼٌ امل ٌة اىثاين تخيديد اى حيؼة احلقيقية دلساثري ا ألقاىمي وثفاػٌِا
مع ادلس خور اىفددرايل ،يف ادوء اىخ حيقدات اىفؼٌيدة مدن جتدارب ادلول اىفدراىيدة ،أأ ّمدا
امل ٌة اىثاىر وا ألةري يخ رق اىل دور اىقااء ادلس خوري اىفددرايل يف حتديدد ماكهدة
دساثري ا ألقاىمي.
امل ٌة ا ألول
حرية ا ألقاىمي اىفدراىية يف واع دساثريُا
س ح ىيا اىحيان ،أأ ّن حرية ا ألقاىمي اىفدراىية يف واع دس خورُا وثؼدياب ،ثؼد من
أأمه مظاُر الإس خقالىية اذلاثية ى ألقاىمي ،واىيت ثؼد من ا دى ا ألمعدة اىيت قامت ػٌهيدا
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املؤمتر اىؼٌمي ادلويل حنو دس خور مؼارص ألقٌمي موردس خان  -اىؼراق
اىفدراىية ػىل اىصدؼيد ادلاةدًل ،اإذ يخقدرر الإقٌدمي مبوتدة دسد خور ةداص هبدا اىيظدام
اىس يايس واىقاهون املالمئ ىِا ،وثيظ من ةالهل ميفية ذمارسة سٌ لا اىس ياس ية وثيظ
اإنيذصاةات ُيئااا اىدرشيؼية واىخيفيذية واىقاائية وفق ًا ملا يقذاديَ مصداحلِا ودروفِدا
وطحيؼلا اذلاثية ا أأمحد ،7115 ،ص ، 41ولحهون ةااؼة يف ذكل أليدة سدٌ ة مدن
اىسٌ ات اىفدراىية أأو سٌ ات ا ألقاىمي ا ألنيرى داةو ادلوةل اىفدراىيدة .ىهدن ادلسداثري
اىفدراىيددة ثاددع قيددود ًا ػددىل حريددة اىسددٌ ة اىخبأسيسد ية وسددٌ ة اىخؼددديو ادلسد خور يف
ا ألقاىمي ،وخياع ُذٍ ا ألةرية ىخكل اىقيوداى يف،1222 ،ص ، 157وقد ثحايًت ُدذٍ
اىقيود يف ادلساثري اىفدراىية ثحاييا مٌحودد ًا ،ىهدن أألٌ دا اددف اإىل ادٌلن تقداء ادلوةل
اىفدراىية تو دة هظارما اىس يايس واىقداهوين ا ،7115ص ، 41أمةدذين تيظدر الإغخحدار
أأ ّن اىالمرلزية ادلس خورية واىقاهوهيدة االإسد خقالل اىسد يايس واىقداهوين املقدرر ى ألقداىمي
اىفدراىية لثيفي رضورة وتود هظام دس خوري مو د ػىل املس خوى اىفدرايل ،ىيٌام هبا
ا ا ألقاىمي يف ذمارس لا حل اىخيظمي اذلايت ،حير أأ ّن ُذا اىيظام امليخث من ادلسد خور
اىفدرايل ثؼرب غن اىفهرة اىقاهوهية اىسائدة دلى أيع مواط ادلوةل اىفدراىية ابإنيدذالف
أأقاً ِ أأو قومياا أأو أأدها أأو مذاُ أأو ىغاا  ....وا .
وجدير ابذلمر ،أأ ّن سٌ ة ثؼديو ادلس خور اىفدرايل  ،وسٌ يت اىخبأسي واىخؼديو
ادلس خوري ػىل املس خوى ا ألقٌ ي ،وأيع اىسٌ ات اىدرشديؼية واىخيفيذيدة واىقادائية،
يف مس خوىي احلنك ،ػٌهيا الإىاام ابىقيود اىيت ثفراِا اىسٌ ة اىخبأسيس ية اىفدراىية.
ويف ث حيقات اىيظ اىفدراىية ،تهٌيا الإسداِاد تحؼ اىقيود ادلس خورية اىفدراىية
املفرواة ػىل اىسٌ ة اىخبأسيس ية ا إلقٌ ية ،لٌل يًل :
 .1اإىزام املرشع ادلس خوري ى إالقٌمي مبحد أأ املواطية ادلس خورية املقدررة يف ادلسد خور
اىفدرايل :ان دس خور اىولهت املخيدة ا ألمريهية ومبوتة ثؼدياب اىراتع غرشد  /اىفقدرة
ا ألوىل،يف ػام  ،1222حيظر ػىل املرشدع يف اىدولهت اىفدراىيدة اإىداكر ةدفة املدواطن
ألي فددرد مددن ا ألفددراد اىسدداليني يف اىوليددة ،ثسددخة اجلددً أأو ايٌددون أأو ا ألةددو
اىؼرلا ، 1لٌل حيظر ػٌيَ اإىاكر ح الإهخخاابت يًٌساء وفق ًا يٌخؼدديو اىخاسدع غرشد يف
ػام 1271ا 2اغصفور،1245 ،ص. 724
ويف اىفدراىيددة ا ألملاهيددة و مبوتددة املددادة ا /72اىفقددرة ا ألوىل مددن دس د خور ػددام
 ،1252جية أأن يخامن اىيظام ادلس خوري يٌولهت ،حد الإقداهاع اىؼدام واملادارلة
اىس ياس ية واىاٌلن الإتامتغي واىرػاية اىصحية ى ألفراد اخلااؼني ىِا يف دود اىولية،
وذكل يف اإطار اإىاام املرشع ادلس خوري يٌولية ابىقواػد ا ألساس ية اىيت حيخو ا اىيظدام
ادلس خوري اىفدرايل ،واملمتثةل ابدلتقراطية واىؼداةل الإتامتغية وس يادة اىقاهون.
 .7قيود مذؼٌقة تخيديد وس مؼني يٌيظام اىس يايس يف الإقٌدمي :ان املدادة ا114
من ادلس خور املهس ي ػام  1212واملدادة ا 4مدن دسد خور ا ألرتٌخدني ىؼدام ،1222
فراا ػىل املرشع ادلس خوري ى ألقاىمي ااىولهت ثخ اىاس ادلِدوري ىيظدام احلدنك
اخلاص ابىولية /الإقٌمي .لٌل هصت اىفقرة اىراتؼة من املادة اىراتؼة من ادلس خور اىفدرايل
يٌولهت املخيدة الامريهية ػدىل أأن " :ثادمن اىدولهت املخيددة ىدس وليدة يف ُدذا
الاحتاد حهومة ذات هظام أِوري The United States shall guarantee to
."every State in this Union a Republican Form of Government,
 .2قيددود مفرواددة ػددىل حريددة املرشددع ادلس د خوري ى إالقٌددمي يف ثيظددمي اىسددٌ خني
اىدرشيؼية واىقاائية ى إالقٌمي :ادلس خور اىهٌدي ىؼدام  1222وفقد ًا يٌٌلدثدني ا 22و21
مٌَ ،فرض ػىل تؼ أأقاً ِا لددااإقٌمي أأوهخاريو هظام اجملٌ اىدرشيؼي اىوا دد ،وػدىل
تؼاِا المنير لددااإقٌمي ميخيك هظام اجملٌسني.

املؤمتر اىؼٌمي ادلويل حنو دس خور مؼارص ألقٌمي موردس خان  -اىؼراق
حرمت دس خور اًمنسا ىؼام  1271يف مادثدَ ا 1 /27ا ألقداىمي اىفدراىيدة مدن
وقد ّ
ثيظمي سٌ ااا اىقاائية ،اإذ هصت ػىل أأن" :يؼخرب الاحتاد ُو مصدر انيذصاص حمامك
اىؼددل All jurisdiction (Gerichtsbarkeit) emanates from the
. " Federation.
أأ ّما ادلس خور اىفددرايل اىسوييدي يف املدادة ا 41فدرض رشطدني أأساسدني ػدىل
حرية اىسٌ ة اىخبأسيس ية يٌمقاطؼاتاا ألقاىمي و ٌُل:
 أأن يدددلك ا مقاطؼددة دس د خور دتقراطددي .و يادداهط أأن يواف د وددؼة املقاطؼددةامواط الإقٌمي اىفدرايل ػىل ثبأسي ُذا ادلس خور وإاماكهية مراتؼخَاثؼدياب .
 موافقة اىسٌ ة الإحتادية ػىل دسد خور املقاطؼدة ،اإذ هصدت اىفقدرة ا 7مدن املدادةاملدذمورة ػددىل أأن "ثخ ٌددة دسدداثري املقاطؼددات موافقدة الاحتدداد اىدديت ثُؼ ددس ىِددا اإذا مل
ثخؼارض ُذٍ ادلساثري مع اىقاهون الاحتادي".
ُياك من يرى من اىفقَ ترضورة اىدااتَ اىخام تني مسد خوىي احلدنك يف ادلوةل
اىفدراىية من حير حهدوين وثيظدمي اىسدٌ ات فدهيٌل ،ويدذُحون اىل اىقدول ،أأ ّن جاداتَ
اىيظ اىساس ية تني املس خوى اىفدرايل وا إلقٌ ي يؼد مبثاتة اىرشدوط ا ألساسد ية ىيةداح
اىيظام اىفددرايل ،أل ّن ُدذا اىداداتَ يسدِو اىخؼامدو اىوا دد تدني ا ألقداىمي ،ويادمن ىيدا
الإتخؼاد غن احلنك اىفردي ادللخاثوري ػدىل املسد خوى ا إلقٌ دي اذلي يدؤدي اىل ثددمري
املساواة واىخوازن تني احلهومية وإاس خقالىيلا اوييس،7114 ،ص. 741
ىهن حنن من جاهخٌا ،لهخفد مدع ُدذا اىدر أأي ،ألن مددد أأ الإسد خقالل ادلسد خوري
يٌددولهت يقذيض د ويس د خوتة اإغ دداء اإس د خقالل اىهدددري ألقدداىمي ادلول اىفدراىيددة يف
ثبأسددي دس د خور ةدداص هبددا وثؼددديٌِا ػددىل اددوء نيصوةدديااا ،اإذ يًدغددي أأن حهددون
اىسٌ ة اىخبأسيس ية ى إالقٌمي حرة يف اإنيذيار طحيؼدة هظارمدا اىسد يايس اجرملداين ،رئدايس،
حهومددة ادلؼيددة ،خمددخٌ حددىت وإان ةدداىف وددس اىيظددام اىس د يايس اىقددامئ يدددلوةل
اىفدراىية ،أل ّن دس خور الإقٌمي ُو احلامك واملؤثر يف ٍلو أأوااع الإقٌدمي ،تيد ادلسد خور
اىفدرايل ييظ أأوااع ادلوةل ابإغخحارُا ميان مو د ػىل اىصؼيد ادلويل ،وػٌيَ جية ان
لخيوض يف ثفاةيو اىخيظمي ادلس خوري ى ألقٌمي ،ى املا ُذا ا ألةري مل خياىف املحدادىء
ا ألساس ية يٌيظدام ادلسد خوري اىفددرايل ومل اددد ميدان ادلوةل اىفدراىيدة واسد خقرارُا ا
اىاهري ،7112 ،ص. 141
حير ،يخ ٌة مدد أأ الإسد خقالل ادلسد خوري واىخيظدمي اذلايت ى ألقداىمي اىفدراىيدة،
حرية ثكل ا ألةرية يف اإنيذيار هظام حنك يياق هظام حنك اىفدرايل ،فؼىل سخيو املثال،
اإنيذيار اىصيغة اىورازية ااملٌهية ادلس خورية املقيدة يف ميفية ذمارسة سٌ لا اىس ياسد ية
يف اىوقت اذلي يهون هظام حنك ػىل املس خوى اىفدرايلُ ،و هظام حدنك ادلِدوري" ،
وهبذٍ المىية تهن ادلع تني دويالت ثدددع هظد حدنك خمخٌفدة وإالّ اكن الإحتداد سدخة
هفور لجتمع" ويي ح ذات ا ألمر يف أأسٌوب جاهيو اىسٌ ة اىدرشيؼية ،فٌ إالقٌمي ثخ
هظام جمٌ اىوا د وان ثخ اىسٌ ة اىدرشيثؼية اىفدراىية هظام اجملٌيس ،ولذا اىيظدام
اىقاددايئ فٌٌمسد خوى ا إلقٌ ددي ثخد هظددام خمخٌددف غددن املسد خوى اىفدددرايل أأو ذمازددو هل
ا. 7112
زهدة ػىل ذكل ،ا ّإن دتقراطية اىيظام اىس يايس ل ثقوم ػىل أأساس وس مؼدني
من أأواكل هظام احلنك ،أل ّن ُذا اىيظام يهون دتقراطيد ًا ى املدا ثٌدام اىسدٌ ة احلاهكدة
مبحاديء ادلتقراطية اىيياتية ،سدوا ٌء اكن ُدذا اىيظدام اجرملاهيدا أأو رئاسد يا أأو جمٌسد يا أأو
خمخٌ ا ،مفثال ،ثقدم ىيا جترتة هظام احلنك يف املمٌهة املخيدة مندوذج دتقراطدي حج مدن
أأواكل هظ املٌهية ادلس خورية ااىربملاهية  ،تي هظام احلنك ادلتقراطي يٌولهت املخيدة
ا ألمريهية ُو اىيظام ادلِوري اىرئايس.
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ذلكل ،مفن اىرضوري أأن متخكل اىسٌ ة اىخبأسيس ية ى إالقٌمي اكمو احلرية يف ثيظدمي
اىاددؤون ادلاةٌيددة يٌسدداكن الٌيددني يف دددود الإقٌددمي ،يف ا مدداخيص اىصددالحيات
احلرصية ى إالقٌمي دون املااهلة أأو ادلاةةل يف اىي اق الصور يٌسٌ ات اىفدراىية ،ففي
اىولهت املخيدة مثال اىيظام اىقاايئ امليخث من دس خور اىولية  ،يف تؼ اىولهت،
ث ح غقوتة الإػدام  ،أأ ّما تؼاِا المنير حتظرُا ا. 7112
وس خًذا ذما ثقدم ،اإن ا ألقاىمي اىفدراىية ،و ػىل اىرو من حقِا يف امذالك دساثريُا
اخلاةددة ،اإل أأهددَ جيددة أأن ل مت د م دواد ثددكل ادلسدداثري ،انيذصاةددات ااىسددٌ ات
اىفدراىية .ومع ذكل فاإن جناح و إاس مترار ادلوةل اىفدراىية مرُون تخدوفر دد أأدىن مدن
اىدادداتَ و اىخةدداو مدداتني ُيلكيددة ادلوةل واحليدداة ادلسدد خورية امليصددوص ػٌهيددا يف
ادلس خور اىفدرايل ،و اإن املقصود ابىخةاو ُو جتية امليازػات ومٌؼِا ،وليؼد ُدذا
م ٌقا اىدااتَ و الاوسةام اىخام تني املس خويني اىفدرايل وا إلقٌ ي ،تو يؼ اإىاام لكهيٌل
ابملحادىء ا ألساس ية اىواردة يف ادلس خور اىفدرايل .ويؼخرب اىفدراىية ا ألملاهية منوذج ًا حج ًا
ىِذا الإوسةام ااىيةار،7112 ،ص. 124
امل ٌة اىثاين
اى حيؼة احلقيقيدة دلسداثري ا ألقداىمي يف ادوء اىخ حيقدات اىفؼٌيدة مدن جتدارب ادلول
اىفدراىية
تهن اىقول تبأ ّن دساثري ا ألقاىمي ُو هديةة ى إالثفداق اىسد يايس املددرج يف ادلسد خور
اىفدرايل يدلوةل حول ح الإقٌمي يف ثبأسي دس خور ةاص تَ ،ويفاهض ُدذا الإثفداق
هظاما مذؼدد املس خوهتامن أأمهِا املس خوى اىفدرايل واملس خوى ا إلقٌ ي حير ثخوزع
فيَ احلقوق اىس يادية تني ُذين املس خوينيااىيةار ،7112،ص. 175
ويف اىوقت اذلي يهون ادلس خور اىفدرايل حمصدةل اائيدة ى إالثفداق اىسد يايس تدني
املهوهة يدلوةل اىفدراىية ،فِدو أأياد ًا يخادمن يف
اىسٌ ات اىس ياس ية احلاهكة يف ا ألقاىمي ّ
اىوقت ذاثَ ،مدادىء وقواػد قاهوهية اإىزامية ثيؼه اىفهرة اىقاهوهية اىسائدة دلى أأفراد
اىاؼوب اىس ياس ية دليع ثكل ا ألقاىمي.
وإا ّن موافقة ُذٍ اىاؼوب ػىل ادلسد خور اىفددرايل يؼد اإحتدادمه أيؼد ًا يف ودؼة
وا د وُو ودؼة ادلوةل اىفدراىيدة ،اذلي يهدون دليدع أأفدرادٍ يف ا ا ألقداىمي جًسد ية
وا دة و جًس ية ادلوةل اىفدراىية ،وتدذكل ثظِدر ادلوةل اىفدراىيدة ناخصدية دوىيدة
وا دة جديدة ياهثة ػٌهيا ػىل ةؼيد اىؼالقات ادلوىية ويف اإطار اىقاهون ادلويل اىؼام
اإلدساب احلقوق وحتمو الإىاامات .وػىل اىصؼيد ادلاةًل جسدمو ُدذا ادلسد خور ػدىل
أيع اىسٌ ات ادلوةل وػىل دساثري أيع ا ألقاىمي ،ويٌام سٌ ات وساكن أيع ا ألقاىمي
مبدا يقدررٍ ادلسد خور اىفدرايلارسدول ،7112،ص ، 51ىهدن يف هفد اىوقدت وهديةددة
ىرنحة ساكن ا ألقاىمي يف احلفاظ ػىل نيصوةديااا ،تدخكل ا ألقداىمي دسداثري ةاةدة هبدا،
ثؤسد وثدديظ سددٌ ات اىددثالث اىرئيسد ية يف الإقٌددمي و اجرملددان الإقٌددمي ،حهومددة
الإقٌمي ،اىسٌ ة اىقاائية ى إالقٌمي  .أمةذين يف احلس حان ،أأ ّن دس خور أأي اإقٌمي فددرايل،
لتد أأن يهون هديةة يٌفهرة اىقاهوية اىسدائدة دلى سداكن ُدذا الإقٌدمي ،حيدر ختخٌدف
ُذٍ اىفهرة ابإنيذالف ا ألوااع الإتامتغية واىس ياس ية واىثقافية ىِا جذور ثبأرخيية معيقة
ماهت ة ابى حيؼة اذلاثية ى ألقاىمي ،ا ػىل حيدة.
وإان ُذا اىواع س يهون هل ثداغيات س ياس ية وقاهوهيدة رممدة ،ألهدَ سد يؤثر ػدىل
مسبأةل اىفصو تني اىسٌ ات ،وهفوذ وقدوة حلهومدات ااحلهومدة اىفيدراىيدة وحهومدات
ا ألقاىمي ػىل فؼاىية اىيظدام اىسد يايس ،ودور اىربملدا ت ا اىربملدان اىفيددرايل وجرملدا ت
ا ألقاىمي  ،وحقوق الاقٌياتااىيةار ،7112،ص. 175
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ومبدا أأ ّن سد يادة ومسدو ادلسد خور اىفددرايل أأةدححت مدن احلقدائ املسدٌّمة هبدا يف
ث حيقات ا ألهظمة اىفدراىية يف اىؼامل ،اإذ ًا ،فا ّإن دسداثري ا ألقداىمي ثقدع يف مرثحدة أأدىن مدن
ُددذا ادلس د خور ،وابىخددايل ثٌددام ابىقيددود اىدواردة فيددَ ،هصد ًا ورو ددا ،أل ّن ا إلرادة احلددرة
ىاؼوب ا ألقاىمي اىيت ةيؼت ادلس خور اىفدرايل وادلوةل اىفدراىية ،واحتدت فامي تيهنا
وابىخايل أأةححت وؼح ًا وا د ًا أأقرت تيفسِا ادلس خور اىفددرايل ،ذلكل لتدد مدن اإىداام
اىسٌ ة اىخبأسيسدة يف أيدع ا ألقداىمي ابملحداديء الإىزاميدة اىرصدحية اىدواردة يف ادلسد خور
اىفدرايل.
دددان دسدددداثري ا ألقدددداىمي دسددداثري فرغيددددة ا sub national
وُهدددذا فد ّ
دددؤس ّرس حهومددددات فرغيددددة ا Sub
 constitutionsدلددددن ادلسدددد خور ،ثد ِّّ
 Governmentsػددىل املسدد خوى ا إلقٌ ددي اىل جاهددة احلهومددة اىفدراىيددة ،وىهددن
احلهومة يف املس خويني ىِا اإس خقالىية ذاثيدة وحقيقيدة ،اإذ ثؼمدو احلهومدة اىفدراىيدة
مبوتة ادلس خور اىفدرايل وىِا ػالقة اهخخاتية مدارشة مع أِور نيي ا امواط ادلوةل
اىفدراىية  ،ولذكل ثؼمو احلهومة ا إلقٌ ية طحق ًا دلس خور الإقٌمي ومسؤةل ثاس مدارش
غن نيدهيا يف الإقٌمي ارسول ،7112،ص. 12
ويف ادوء ُددذٍ الإزدواتيدة أأو اىخؼدديددة يف ادلسداثري و اىربملددا ت و احلهومددات،
ولدذكل الإنيذصاةددات املوزػددة فددامي تيهنددا ،قددد ثثددري يف تؼ د ا ألحيددان اىخيددازع تددني
مس خوىي اىفدرايل وا إلقٌ ي يف ثيظدمي تؼد املسدائو وا ألمدور املخؼٌقدة ابلإنيذصاةدات
املااهلة فامي تيهنا أأو لري امليصوص ػٌهيا يف ادلس خور اىفدرايل.
ػددالوة ػددىل ذكل ،لددٌل يقددول اىربوفيسددور اىقداهون ادلسد خوري تد أأ .لدداردىر
اُ James A. Gardnerياكل ػدة أأس حاب تهٌيدا الإغخقداد تبأادا يف اىؼديدد مدن
اىخةارب اىفدراىية ،ثوجد دروف مؼيية يسد خٌزم وتود داةل مدن ادلسد خورية ا إلقٌ يدة
ا ،sub national constitutionalismويقددم لدادرىر مالحظخدَ اىيقديدة ػدىل
فراية مون ادلس خور اىفددرايل ػدىل املسد خوى اىدوط يددلوةل موزيقدة مهذوتدة ،لحدر
ابىرضورة اإىل ما هخوقؼَ من ادلس خورية ا" Constitutionalismنؼقيدة امت ثاس
احلهومة وثقييد اىسٌ ة اىس ياس ية و حٌليدة حقدوق ادلاػدات واىهيدا ت ااخٌفدة اىديت
جادمو ادلوةل أأو ا ألمدة ا protection of rights relating to the different
) ،"entities which comprise the nation (or the Stateومبددا أأ ّن
ادلس خورية لٌل يراٍ لداردىر ثؼمتدد ػدىل رل ثدني أأساسسد يدني ،أأوىِدا :م اىحدة اىادؼة
ابحلنك اذلايت ،و كلىهيٌل :حٌلية احلرية .اإذن ،وفقا ىِذا اىدر أأي  ،ادلسد خور ُدو "هدوع مدن
ميثاق املؼياة  ."charter of livingذلكل  ،فاإن "اإيديوىوتية ادلس خورية ا إلقٌ يدة
ا ...ثخصور ادلسداثري ا إلقٌ يدة هكوازيد يٌحدنك اذلايت اىديت يخخٌاُدا اىسداكن ا إلقٌ يدني
هبدف حتقي حياة تيدة وجديدة غن طري اىاهثية اىفؼال يٌسٌ ة احلهومية ا إلقٌ ية
– أأي احلهومدة دون اىوطييددة  -sub national governmental powerذلايددة
حرهت املواطيني ا إلقٌ يني" وتثو ثقاىيد اىفدراىية ا ألمريهية منوذج ًا حجد ًا وسد حاق ًا يف
ُذا اىصددا. Reutter,2014,p.217
وملددا اكن ا مددن ادلسددد خورية اىوطييددة ودون اىوطييدددة اادلسدد خورية اىفدراىيدددة
وا إلقٌ ية ثقدمان الإدػاءات هفسِا حول قااه ذمازةل لدٌل يدراٍ لداردىر ،اإذ ًا ،جيدة أأن
ييظر اًهيٌل تبأاٌل ثخؼمخؼان ابى حيؼة اىقاهوهية تيفسِا.
ا ّإن ادلساثري ا إلقٌ ية وبأاا وبأن ادلس خور اىفدرايل ،يخادمن قواػدد قاهوهيدة مٌزمدة
ثؼرف"اىِويدة ا إلقٌ يدة" .اإذن،
وني اابت ّموهج ٌة جتاٍ احلاكم ا إلقٌ يني ،اإاافة ىهوادا ّ
فِيي وكلئ ذات ق ة قاهوهية وس ياس ية أأػىل مدن اىقدواهني اىؼاديدة اىفدراىيدة ،هظدر ًا ملدا
حيخو ا من أأحاكم ومدادىء أأساس ية ثيظ قواػد ايٌؼحة اىس ياس ية يف الإقٌمي ،وابىخايل
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ثٌؼة دور ًا ُام ًا يف اإسد خقرار اىيظدام اىسد يايس ثادس ػدام ػدىل املسد خويني ا إلقٌ دي
واىفدرايل ،وإاس خقرار وفؼاىية اىيظام اىفيدرايل ثاس ةاص.
وثدخةىل ُدذٍ احلقيقددة يف اىوددائف اىديت يؤد ددا دسداثري اىدولهت يف أأملاهيددا ،اإذ ل
ثخامن دساثري ُذٍ اىولهت قواػد ح ثقريدر املصدري اىسد يايس يٌوليدة ،حفسدة ،
وىههنا ثوفر أأياً ا وس يةل يٌخاكمو الاتامتغي .تياءا ػىل ذكل تهن اإغخحدار تدبأن دسداثري
اىولهت اا ألقاىمي " ،قواهني موكةل يدلس خور اىفدرايل" .مادامت ثخوافد مدع املحداديء
ا ألساس ية اىيت يخامهنا اىيظام ادلس خوري اىفدرايل يٌجمِورية ا ألملاهية .وُذا اىخهييدف
ىخيديد طحيؼة دساثري ا ألقداىمي حهدون حصييد ًا ىؼديدد مدن اىد ذج ا ألنيدرى حجدة مدن
ا ألهظمة اىفدراىية حول اىؼامل.
ىق
ويدرى اىربوفيسدور لداردىر ان دسداثري الاقداىمي يؼ دي ا دة الاادافية يدلسد خور
اىفدرايل ،حير ااا حهرر ماجاء يف ادلس خور اىفدرايل من حير الإػاهاف ادلس خوري
ابحلقوق واحلرهت اىفردية وادلاغيدة ،فادال غدن أمداهئدا يٌخصدممي و اىخيظدمي املؤسيسد
املمثال يٌمس خوى اىفدرايل ،يف لثري من ا ألحيان .ذلكل فا ّإن دساثري ا ألقاىمي ثوفر اٌل ً
ىيست يٌحقوق ادلس خورية املؼاهف هبا يف ادلس خور اىفدرايل ،حفسة ،تو ثؼد ،مبثاتدة
ا دٌلهة اساس د ية ىخ حي د ادلس د خور اىفدددرايل ،يف دداةل فاددو اىسددٌ ة اىفدراىيددة يف
حٌليلددا ،ويددزداد ُددذٍ امل دزاه يدلسدداثري ا إلقٌ يددة ،ةاةددة يف دداةل ذمارسددة اىسددٌ ة
اىخبأسيس ية ا إلقٌ ية يف ثيظ ِدا ىالنيذصاةدات املاداهلة امليصدوص ػٌهيدا يف ادلسد خور
اىفدرايل ،لٌل ُو م ح يف تٌجياك ا. Popelier,2012,p.509
وذما جية اىخيويَ اىيدَ ،ػدىل رو مدن أأ ّن ادلور لدري اىِاميد اذلي ثؼٌحدَ دسداثري
ا ألقدداىمي يف حوكدديةل اىيظددام ادلس د خوري اىفدددرايل ،فددامي يقاتددو ان اىقواػددد اىدديت حيخو ددا
ادلس خور اىفدرايل ،ثؤثر اياا ػىل حهوين اىيظام ادلسد خوري ى ألقداىمي ،وُدذا يؼد ان
ادلس خور اىفدرايل ودساثري ا ألقاىمي ثخفاػو فامي تيهنا ،وىس من املس خويني اىخبأزري املخحادل
ياهثة ػٌهيا هوع من ادليياميهية من حير الخوى واىخفسري واىخ حي .
أ
أأمدا فددامي يخؼٌد تخدبأزريات ادلسد خور اىفدددرايل ػددىل دسدداثري ا ألقدداىمي ،ألدددت الوكددة
ادلسد خورية اىفدراىيددة يف املاهيددا ،ػددىل أأن دسد خور اىوليددة ىددي موتددود ًا حفسددة يف
اىوزيقة ادلسد خورية اىديت وادؼلا وث ّحًلدا اىسدٌ ة اىخبأسيسد ية يٌوليدة ،تدو ان اىقواػدد
ادلسدد خورية املوتددودة يف ادلسدد خور اىفيدددرايل ثددؤثر يف دسدد خور اىوليددة ،ذلكل ان
ادلس خور اىفدرايل ودس خور اىولية ياالكن مؼا اىخيظمي ادلسد خوري يٌوليدة  ،وػٌيدَ،
تهن ا إلس خًذاج ُيا حسة ر أأي الوكة ادلس خورية اىفدراىية ،أأن ُياك أأحاكما مؼيية
يٌقاهون ا ألسايس ا ألملداين اادلسد خور اىفددرايل ىؼدام  1252حهدون مددارشة تدزءا مدن
دس خور اىولية ،وُذٍ جسدمس يف اىقداهون تدد اهظريدة اىخاكمٌيدة أأو هظريدة اجلدزء املدمت
 ، Bestandteil Theorieوحىت اإذا مت ند اىيظدر غدن ُدذا اىخفسدري ،فسدددقس
تؼد مدواد اىقداهون ا ألسددايس فددذة املفؼددول يف اىخيظددمي ادلسد خوري يٌددولهت مثددو
املادة 1/اىفقدرة 1/املخؼٌقدة تادٌلن مرامدة الاوسدان ،أأو املدادة 71/حدول حد جادهيو
الاحزاب اىس ياس ية ،أأو املادة52/اىفقرة 2/اخلاةة حب اىخؼوي يٌيواب غدن أأغٌلهلد
ااىيةار ،7112 ،ص. 122
وجدير ابذلمر ،ا ّإن لاىحيدة دسداثري ا ألقداىمي يف ادلول اىفدراىيدة حداكد حهدون ةدورة
طح ا ألةو من ادلس خور اىفدرايل ،مع تؼ اىخغريات اى فيفة اىديت اددف اىل اجدراز
اخلصوةيات املخؼٌقة ابى حيؼة اذلاثية ى إالقٌمي مثدو اىؼدادات الإتامتغيدة واىثقافدة وايٌغدة
والإنيذصاةات احلرصية امعر ،7112،ص. 724
وػددىل رو مددن أأ ّن اى حيؼددة اىخاكمٌيددة دلسدداثري ا ألقدداىمي يف ػالقلددا ابدلسدد خور
اىفدرايل ،ثحقس دساثري ا ألقاىمي أأاؼف ثاس ػام من ادلساثري اىفيدراىية ،و أأسِو مدن
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حير اإتراءات اىخؼديو ،ويخصف دس خور الاقٌدمي تصدفة اىخحؼيدة يدلسد خور اىفددرايل،
من حير اإتراء اىخؼديالت ػىل ُذا ا ألةري ،وس امي اىخؼديالت املخؼٌقة تخوسد يع دائدرة
احلقوق اىفردية واملواطية ادلس خورية ػىل املس خوى اىفدرايل ،ياهثة ػٌهيدا قيدام سدٌ ة
اىخؼديو ادلس خوري يف ا ألقاىمي ابإختاذ اإتراءات ذمازةل ػىل دس خورُا ،ثفاد ًه ىفقددان أأو
اإهخقدددددال مواطهندددددا اسددددداكن الإقٌدددددمي وا ألغدددددٌلل و ر وس ا ألمدددددوال اإىل أأقددددداىمي
أأنيرىا. Popeliers, 2012,p.56
و ّان دساثري ا ألقاىمي دسداثري مرهدة مدن حيدر اىخؼدديو  ،يف أألٌدة ا ألحدوال،
مقارهة ابدلس خور اىفدرايل ،مامل يدس اىاهميحة اىساكهية ى إالقٌمي ثسمة اىخؼددية ايٌغوية أأو
اىقوميدة ،اإذ يسد خ يع جرملدان الإقٌدمي ثؼددديو ادلسد خور ،وذكل ،ثسدخة اهؼددام خمدداوف
ا ألقٌية من اإحنرافات الٌحية ىغوية او ديًية او مذُحية ،فاال غن وتود رقاتدة المهدة
ادلس خورية اىفدراىية ػىل سٌ ة اىخؼديو ادلس خوري يف الإقٌمي.
وثخةىل ُذا يف ُيلكيدة دسداثري اىدولهت يف اىفدراىيدة ا ألمريهيدة ،اإذ مت ثؼدديو
دسد خور أألابمدا أألدرث مدن سد حع مئدة مدرة  ،ا . Tarr, 2011,p.1140ذلكل ،فد إان
ةؼوتة ثؼديو ادلس خور اىفدرايل ثسخة مسوٍ املواوغي واىالكي هديةة دلودٍ ،جيؼاب
تبأن ييظر اىيَ املواطيون تبأن ُدذا ادلسد خور يفدوق اىس ياسد ية وىِدا ق دة قاهوهيدة اػدىل
وكلتخة يٌزم اىس ياسد يني ويقيدد ثرصدفاا  ،امدا ثدواحر اىخؼدديالت ػدىل دسداثري ا ألقداىمي
ياجع أِدور اىيدانيدني ػدىل اىيظدر اىل اىخؼدديو ادلسد خوري اكإتدراء سد يايس ػدادي
ا normal politicsا ، 2011,p.1142فداىخايل ،ييظرون اىل دس خور الإقٌمي موزيقة
قاهوهية ػادية يخحنك هبا ا أللٌحية اىس ياس ية.
امل ٌة اىثاىر
دور اىقااء ادلس خوري اىفدرايل يف حتديد ماكهة دساثري ا ألقاىمي
ثوجد الامك ادلس خورية ،ومبؼياُدا اىدوديفي ااملوادوغي ػدىل املسد خويني اىفددرايل
وا إلقٌ ي ،يف أيع اىيظ اىفدراىية ،اإذ ثقوم ا حموكة مبٌلرسة رممة اىرقاتة اىقاائية ػىل
دس د خورية اىقددواهني ااملراتؼددة اىقاددائية يدلسدد خور Judicial constitutional
 ، reviewيف مسددد خويي احلدددنك ،وُدددذا يسدددمس ابًمندددوذج لدددري املخخصدددص أأو
املخاكموا integrated modelيف اىرقاتة ادلس خورية .أأ ّما وتود الوكدة ادلسد خورية،
مبؼياُا اىخيظ ي ااىالكي  ،و يف أأي مس خوى من مس خوهت احلدنك ،جسد خٌزم الإقدرار
ادلس د خوري املس د ح تداددهيٌِا وثيظ ِددا ،وُددذا مدداي ٌ ػٌيددَ اًمنددوذج املخخصددص
ا specialize modelيف املراتؼة اىقاائية يدلس خور ا Gamper,2014,p.26
وجدير ابذلمر ،ان الإنيذالف تني اًمنوذجني ىي ىِا أأي ثبأزري مهنجي مددارش ػدىل
معٌية اىخفسري اىقاايئ يدلسد خور اىفددرايل او دسداثري ا ألقداىمي ااىدولهت  ،وىههندا قدد
ياهثة ػىل ا ألةذ تبأي مهنٌل ،تؼ امليول واىيخاجئ املخؼٌقة ابىخةاو أأوػددم اىخةداو
تني ا ألحداكم اىقادائية اىصدادرة يف خمخٌدف الدامك ثادبأن املراتؼدة اىقادائية دلسد خورية
اىقواهني واىخرصفات احلهوميدة .و أأ ّمدا فدامي خيدص اىخفسدري اىرمسدي يدلسد خور  ،ويف لكخدا
اًمنوذجني ،جية ان يؼِد تَ اىل حمامك مؼيية االوكة اىؼٌيا يف ّ
سدمل اىيظدام اىقادايئ أأو
الوكة ادلس خورية املخخصصة ا . Gamper,2014,p.26
وتدذكل ،فدا ّإن اًمندوذج املخخصددصا (specialized modelيٌمراتؼددة اىقاددائية
يدلسد خور ،يسددمح توتددود هظددام قاددايئ مٌقسد تددني املسد خوى اىفدددرايل ومسد خوهت
ا ألقدداىمي ،اإذ يددمت اإوادداء الوكددة ادلسدد خورية اىفدراىيددة والددامك ادلس د خورية ى ألقدداىمي ا
اىولهت هكؤسسات قاائية ػٌيا ،و حمددة حبدنك ادلسد خور ،لدٌل ُوػٌيدَ احلدال يف
اىفدراىية ا ألملاهية.

44
و مبوتددة اًمنددوذج املخاكمددو ا integrated modelيٌمراتؼددة اىقاددائية
يدلس خور  ،ل ثوجد حمامك دس خورية هكؤسسات حمددة ال ػىل املس خوى اىفددرايل ول
ػىل مس خوى ا ألقاىمي  ،وىهن ثوجد ٍلوػة مذيوػدة مدن الدامك "املدخاكمةل" اىديت ثيظدر
ادلػاوي ادلس خورية اإاافة اىل قااه او دػاوي ومٌازػات أأنيرى ،ػادية .ومبؼ أمنير
 ،ثوجد مثو ُذٍ الامك اىؼاديدة ػدىل املسد خوى اىفيددرايل ومسد خوى ا ألقداىمي ،لدٌل ُدو
موتود يف اىولهت املخيدة ا ألمريهية و سوييا ا. 2014,p.27
اإذ ،يؤلد اىربوفيسور ويري ا K.C.Wheareتبأهدَ اإذا أأريدد يٌيظدام اىفددرايل أأن
ي ح تدقة فاإهَ من اىرضوري ثبأسي اىيظام اىقادايئ املدزدوج امذؼددد املسد خوهت
اموىود ،7117 ،ص ، 722حير ،جية أأن ختخص اىقااء اىفدرايل تخفسري وث حي
ادلسد خور اىفدددرايل وقواهيهنددا ،أأ ّمددا اىقادداء ا إلقٌ ددي  ،يؼِددد اىيددَ رممددة ث حيد وثفسددري
دس خور الإقٌمي وقواهيهندا ،وىِدا حد اىيظدر واىفصدو يف اىقاداه وادلػداوي ادلسد خورية
املرفوػة أأمارما ،واملخؼٌقة ابمليازػات اىقاهوهية اىياو ئة يف الإقٌمي.
اإذنّ ،ان الإس خقالل ادلس خوري ى ألقداىمي يسد خٌزم اإػداهاف ادلوةل اىفدراىيدة تيظدام
قاددايئ مذؼدددد املسد خوهت ،حيددر ثوجددد فهيددا حمددامك خمخٌفددة ػددىل املسد خوى اىفيدددرايل
ومس خوى ا ألقاىمي ،قد ثؼرب غن وهجات هظر خمخٌفة حول ثفسري ادلس خور واىقواهني.
ىهدن ابملقاتددو ،ومبقذىضد مدددد أأ أدود ومسددو ادلسد خور اىفدددرايل جسد خ يع الوكددة
ادلس خوريةا أأو اىؼٌيا اىفدراىية ،ودبأاا يف ذكل ودبأن الدامك ادلسد خورية ا أأو اىؼٌيدا يف
ا ألقاىمي ،وتدرجة أأػىل ،أأن امت وثخددةو يف اىقاداه ادلسد خورية ا إلقٌ يدة ،أل ّن مسدبأةل
ثواف دساثري ا ألقاىمي مع ادلس خور اىفدرايل ،يمت حسمِا يف ااية امل اف ،تقرار ةادر
من قدو الوكة ادلس خورية ا أأو اىؼٌيا اىفدراىية .وُذا ماهصدت ػٌيدَ املدادة  155مدن
ادلس خور اىفدرايل جليوب افريقيا ػام  ،1222اإذ أأوتدت ُذٍ املادة،قيام رئدي اىِيئدة
اىدرشيؼية ى ألقداىمي اىفدراىيدة جرفدع دسد خور الإقٌدمي أأو ثؼديالثدَ اىل الوكدة ادلسد خورية
اىفدراىية لإقرارُا  ،وإالّ ل يهون فذا مامل يمت مصادقلا من قددو ُدذٍ الوكدة .ػدالوة
ػددىل ذكل ،ثيظددر ان اىقادداء ادلس د خوري اىفدددرايل يف تٌددوب افريقيددا ،يف اى ؼددون
ادلس خورية املخؼٌقة تؼدم دس خورية اىقواهني ا إلقٌ يدة ،اإذا مت اإكلرة ػددم دسد خورية ثدكل
نيوًلا ادلس خور اىفدرايل لإكلرة ُذٍ املسبأةل .
اىقواهني من قدو اجلِات اىيت ّ
هٌحو ان املادة  177من ادلس خور املذمور ،أأغ ت ألغاداء اىِيئدة اىدرشديؼية يف
الإقٌمي ح ثقدمي اى ٌة اىل الوكة ادلسد خورية اىفدراىيدة تؼددم دسد خورية أأي قداهون
إاقٌ ي ،لكيا أأو تزئي ًا ،رشي ة أأن يواف ػىل اى ٌة املقدم اىل الوكة  ،ما ل يق ّو غن
 71%غرشون ابملئة من اغااء اىِيئة اىدرشيؼية ا إلقٌ ية.
و يف ف ويال  ،وفقا يٌٌلدة  7 /222من دس خورُا اىفدرايل ىؼام  1222جسد خ يع
ادلائرة ادلس خورية يف الوكة اىؼٌيا اىفدراىية اإػالن الإىغداء اىلكدي أأو اجلدزيئ دلسداثري
اىولهت وقواهيهنا واىقرارات ا ألنيرى اىديت ثخخدذُا ا ألهجدزة اىدرشديؼية أأو اىدحدلهت يف
اىولهت ،واىيت ثصدر لخيفيذ مدارش وفوري يدلس خور اىفدرايل وثخؼارض مؼَ.
وذلكل ،مبوتة اىحيد  11من املادة املذمورة ،ا ّإن اىقرارات اىصادرة من قدو الدامك
اىؼٌيا يف اىولهت اا ألقداىمي  ،حدول اذلايدة ادلسد خورية يٌحقدوق واحلدرهت أأو مراقددة
دس خورية اىقواهني ا إلقٌ ية ،ختاع ىرقاتة الوكة اىؼدل اىؼٌيا اىفدرايل.
ويف سوييا ،وفقا يٌٌلدة  1/47ثقوم اىسٌ ات اىفدراىية حبٌلية اىيظدام ادلسد خوري
يٌمقاطؼدات اا ألقداىمي  ،وحندن هفِد ُدذٍ املدادة تدبأ ّن ثدكل اىسدٌ ات وةاةدة اىسدٌ ة
اىقاائية اىفدراىية ااىقااء ادلس خوري اىفدرايل حتدد ُذا اىيظام ،اإذ ااّ ا حتمي اىيظام
ادلس خوري يٌمق ؼات تؼد أأن حتددُّا اإهُا ،وحوكن ُذا اىخيديدد أأو ُدذٍ اذلايدة يف
أأحاكم املادة  41من ادلس خور هفسَ ،اإذ جااهط ػدم خماىفة دساثري املقاطؼات يٌقواهني
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اىفدراىية ا . if the constitutions are not contrary to federal lawوتيداء
ػىل ذكل ،ا ّإن اىقااء ادلسد خوري اىفددرايل يف سوييدا جيؼدو دسداثري املقاطؼدات يف
ماكهة أأدىن من اىقواهني اىفدراىية ألن اىسٌ ة اىخبأسيس ية يٌمقاطؼات ػٌهيا ان ثٌدام مبدا
يس هنا مرشع اىقداهون اىفددرايل ،فادال غدن نيادوغِا يدلسد خور اىفددرايل .فاد سال غدن
ذكل ،ومبوتة املادة ا F /122ان احاكم الامك يف املقاطؼات واىيت ثخؼٌ ابحلقدوق
اىس ياس ية يٌمواطيني ،ختاع ملراقدة الوكة اىؼٌيا اىفدراىية.
وابىخايل فاإن ،ان اىقااء ادلسد خوري اىفددرايل ،يف اىؼديدد مدن اىديظ اىفدراىيدة،
لثؼمو لثريا ابإجتاٍ ثؼزيز وثقوية مدد أأ الإس خقالل ادلسد خوري ى إالقداىمي ،و ل ثؤلدد يف
احاكرما ػىل اىق ة اىقاهوهية ا ألػىل دلساثري ا ألقاىمي .وان اىقااء ادلس خوري ى ألقاىمي ،يف
الٌة ا ألحوال ،حهون قااء أأقو طمو ًا أأو أألرث حمدودية مدن هظدريٍ اىفددرايل ،ذلكل
لجس خ يع دح قرارات ُذٍ ا ألةرية من ةالل ثقدتَ حلجا ثفسريية أأقوى ومقٌؼدة،
ومن ُيا يا ر اىقدايض ادلسد خوري ى ألقداىمي أأن ثخةدَ مدع اجتاُدات الوكدة اىفدراىيدة
ىدسوية املسائو ادلس خورية اىيت يخؼني ػٌهيا جسويلا ،ورمبا سخة ُذٍ اىخحؼية اىاميية
ثؼود اىل قةل ةربة اىقايض ادلس خوري يف ا ألقٌمي ،حير اهَ مل يس خ يع اىوةول اىل مدا
وةو اىيَ اىقايض اىفدرايل من حير اخلربة و ا ألداء ا. Der Noot, 2014,p.282
ويف اىفدراىيددة ا ألملاهيددة ،يفِد مددن هددص املددادة  22املخؼٌقددة ابإنيذصاةددات اىقادداء
ادلس خوري اىفدرايل أأن المهة ادلس خورية اىفدراىية مدغوة اىل ث حي أأحداكم اىقداهون
ا ألسايساادلس خور اىفدرايل مقاتو دساثري اىدولهت .وحسدة املدادة  22وتفقراادا
ااخٌفة من اىقاهون الاسايس ،فاإهَ اإاافة اىل املسؤوىية اىدرشيؼية يٌسدٌ ة اىفدراىيدة،
ُياك مسدؤوىية اإداريدة يٌِيئدات اىفيدراىيدة يف اىدولهت ،و أأن ُدذٍ اىِيئدات يف معٌِدا
سوف ثؼ ي الاوىوية يدلس خور واىقواهني اىفيدراىية .وُذا يؼ أأن ثكل اىِيئات سوف
حزحي هصوص دس خور اىولية مقاتو ث حي هصوص ادلسد خور اىفددرايل .اإن أأثدر ُدذا
اىواع ثخةىل يف مسبأةل قدرة احلهومدة اىفدراىيدة ػدىل ثوتيدَ وثيفيدذ قواهيهندا مدن قددو
سٌ ات اىولهت ،فبأي حهون ثيظداميت اىقدواهني اىفدراىيدة حمدددة تدقدة ،فاإادا حهدون
مٌزمدة ىدالدارة واىقادداء يف اىدولهت ااىيةددار ،7112 ،ص" . 152لدٌل أأن اىس ياسددة
اىفيدراىية يف اىؼديد من احلالت ثؼ ي مؼٌومات وثوتهيات ىس ياسدة اىوليدة ،حيدر
حتدد مبوت ا طرق ثؼامو اىولية مع اىقااه واملاداا دون أأن ثادع سدٌ ات اىوليدة
ُذٍ املسبأةل حمال يٌدسا ل ،ذلكل فاإن ُذا اىوادع يظِدر توادوح يف اىقاداه املخؼٌقدة
ابلقذصاد واملاىية .وحسة املادة  24من اىقاهون ا ألسايس فداإن حمدامك اىفدراىيدة اىؼٌيدا
احموكددة اىؼدددل الااىفدراىيددة  ،والوكددة الإداريددة اىفدراىيددة ،والوكددة املاىيددة اىفدراىيددة،
وحموكة اىؼمو اىفدراىية ،والوكة الاتامتغية اىفدراىية ،هكيامك ػٌيا يٌدرشيؼات اىيظامية،
والإدارية ،واملاىية ،واىؼٌلىية ،والاتامتغي ثويل أأمهيدة ةاةدة تو ددة وث دور اىيظدام
اىقاهوين ا ألملاين ،واىيت س خؤدي اإىل ثقٌيص ثبأزريات دس خور اىولهت وهظارما اىقاهوين.
وتهن الإوارة اإىل املسؤوىيات والارثحاطات اخلارتية ألملاهيا ودور دساثري اىولهت
يف ُذا اجملال .حير ان اىقاهون ا ألسايس لكّفت احلهومة اىفدراىية يٌقيام مبِمدة ثيظدمي
ارثحاطددات ادلوةل ا ألملاهيددة ابخلددارج .والإهاددٌلم اىل الإحتدداد ا ألورل وثيفيددذ اىس ياسددة
اخلارتية .وإاجرام مؼاُدات اىقاهون ادلويل ااىيةار ،ص ص. 152-152
ومن ُيا هصو اىل هديةة مفادُا يف خمخٌف ا ألهظمة اىفدراىية ،ثياط رممدة اىخفسدري
اىرمسدي ىيصددوص ادلسد خور اىفدددرايل اىل الوكدة ادلسد خورية ا أأواىؼٌيددا اىفدراىيددة دون
سواُا مدن الدامك ،ثوحيددا يٌدر أأي ادلسد خوري وثفداد ًه ىخادارب المراء اإذا مدا ثؼدددت
ااوةل يٌقيام مبِمة اىخفسري اوييس ،7114 ،ص. 557
اجلِات ّ
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املؤمتر اىؼٌمي ادلويل حنو دس خور مؼارص ألقٌمي موردس خان  -اىؼراق
اإذ ا ّإن اىخفسري اىقاايئ يدلس خور اىفدرايل ،وس يةل رممة وف ّؼاةل ىخيديدد ماكهدة
دسدداثري ا ألقدداىمي ،و هبددا ثخوسددع أأو ثاددي اإنيذصاةددات اىسددٌ ات اىؼامددة سدوا ٌء ػددىل
املس خوى اىفدرايل أأو مس خوى ا ألقاىمي ،أل ّن املرشع ادلس خور اىفدرايل وابىرو من قيامَ
تخيديد اإنيذصاةات اىسٌ ة اىفدراىية أأوسٌ ات الاقاىمي ،ػىل سخيو احلرصد ،إالّ اهدَ
مل خيوض يف اىخفاةيو واجلزئيات ،ا ألمدر اذلي ياهثدة ػٌيدَ اىخيدازع يف الإنيذصاةدات
تني مس خوهت احلنك داةو ادلوةل اىفدراىية.
إالّ ّان اىقايض ادلس خوري يف الوكة ادلس خورية ا أأو اىؼٌيا اىفدراىية ،ومن ةدالل
ثفسددريٍ ىيصددوص ادلسدد خور اىفدددرايل ،تهددن أأن حيددو إابرادثددَ حمددو إارادة اىسددٌ ة
اىخبأسيس ية اىفدراىية ،اإذ أأهَ وابلإسدٌاد اىل مداديء اىقداهون اى حيؼدي أأو مدداديء ػٌيدا
لري مهذوتة  ،قد خيٌ تدورٍ ،قواػد دس خورية جديدة .وُذا اىواع أألدد ػٌيدَ أأ دد
ر ساء الوكة اىؼٌيا ا ألمريهية وُو اىقايض ُيوزا ، Charles Evans Hughes
قدائال :ا We are under a Constitution, but the Constitution is
 " what the judges say it isاإهيدا خنادع يدلسد خور وادلسد خور ُدو مدا يقدوهل
اىقااة" ا ،7114ص. 422
ومبوتة اىفقرة  74من قاهون اىقااء يف اىولهت املخيددة ا ألمريهيدة واىصدادر يف
ػام  1222جيوز اإس خئٌاف ا ألحاكم اًهنائية لامك اىولهت أأمام الوكة اىؼٌيا اىفدراىية ،
ورمٌل قيو غن حياد ُذٍ الوكة يف أأداهئا ىِذٍ املِمة فال تهن جتاُو احلقيقة يف ُدذا
اىابأن و اإقرار الوكة ثس يادة اىقواهني اىفدراىيةا أأتو اجملد ،1221،ص ص27-21
ػىل دساثري وسٌ ات اىولهت .وُذا يدؤدي اىل اىخقٌيدو مدن ق دة دسداثري اىدولهت
وواؼِا يف ماكهة أأدىن مقارهة ابىقواهني اىفدراىية.
وُذا ما أألدت ػٌيَ الوكة اىؼٌيا اىفدراىيدة يف ػددة احداكم مادِورة اةددراا يف
فاهة رئاسة قايض ماروارل تني ػايم  ،1224-1212اإذ اهَ ّفيد املدادة اىسادسدة مدن
ادلس خور اىفدرايل ابإجتاٍ ثقوية س يادة احلهومدة اىفدراىيدة غدن طريد اغخحدار ادلسد خور
واىق دواهني اىفدراىيددة ق داهو اػددىل يٌددحالد ا ،1221ص ، 24يقيددد سددٌ ات اىددولهت
اىخبأسيس ية واىدرشيؼية واىخيفيذية واىقاائية.
و ابىددرو أأ ّن الوكددة اىؼٌيددا وابلإسدددٌاد اىل هظريددة اىفدراىيددة املزدوجددة Dual
 Ferdralismاىيت دافع غهندا اىقدايض ااتين  Taneyاذلي ثدوىل رئاسدة الوكدة تؼدد
موت ماروال ،ػربت غن أمراهئا اىخفسريية ابإجتاٍ اىخبأميد ػىل وتدود "اإزدواج" اىِيئدات
احلهوميدددة ذات اىسددد يادة داةدددو ا وليدددة ،أأي ان مدددن احلهومدددة اىفدراىيدددة
وحهومات اىولهت ُيئات ذات س يادة اكمةل يف دود الإنيذصاةات املميو ة ىدس
مدهنٌل مبقذىضد هصددوص ادلسد خور ،إالّ أأ ّن الوكددة حراتؼددت غددن ُدذا اىدر أأي مٌددذ ػددام
 ،1222ويالحددو تؼددد ذكل ،اًمنددو املاايددد يف سددٌ ات احلهوم دة اىفدراىيددةا،1221
ص ، 22وذكل ابلإسدددٌاد اىل مدددد أأ سدد يادة ادلسدد خور اىفدددرايل واىقددواهني اىفدراىيددة
وػٌويلا ػىل دساثري وسٌ ات اىولهت.
ابلاافة لىل ذكل فا ّإن قاهون اىقااء املاار اىيَ اػدالٍ ،يًدذقص مدن اإسد خقالىية
اىسٌ ة اىقاائية يٌولهت ،اإذ أأ ّن اماكهية رماأة ُدذا اىقاداء تصدورة اسد خئٌافية امدام
الوكة اىؼٌيا اىفدراىية ،يؤدي اىل حرمان ُذا اىقااء مدن اإسد خقالىِا وفد مدا يقذاديَ
مدد أأ الإس خقالل اذلايت ى ألقاىمي ااىولهت اوييس ،7114 ،ص. 272
ىهددن ذمددا جيدددر الإوددارة اىيددَ ،لحددو اىحدداحثون ،أأ ّن الوكددة اىؼٌيددا اىفدراىيددة يف
اىولهت املخيدة ا ألمريهية ،وإاتخداء ًا من مٌخصف جس يؼيًيات اىقرن امليرصم ،متيو اىل
ثؼزيز مدد أأ س يادة اىولهت وإاسد خقالىِا ادلسد خوري وثدوفري اذلايدة ىِدا مدن ثددةالت
اىسٌ ة اىفدراىيدة ،وقدد ورد يف حيثيدات أأ دد أأحاكرمدا اىصدادرة يف ػدام  " :1222أأ ّن
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اىهوهغري يمتخع تصالحيات واسؼة وىهٌَ ل تكل ا اىصالحيات .وُو غيدما ي ّ
يف جمالت ختص اىولهت لتهٌَ مؼامةل ُذٍ اىهيا ت ذات اىس يادة هكجرد حمافظات
أأو مًابمت" ااجملذوب ،7117،ص. 712
وجدير ابذلمر ،ان مثو ُذٍ اىقدرارات ةددرت ابلٌحيدة ثسد ي ة اأسدة أأةدوات
اد أأرتؼة و ُذا يثخت وتود اهقسام تني قااة اىدسؼة و دِور ثيّار جديد داةدو
الوكة اىؼٌيا اىفدراىية ،اإسد خةاتت ُدذا اىخ ّيدار يٌخغدريات اىديت اىديت حصدٌت يف الموهدة
ا ألةدرية ،يف احليدداة اىس ياسد ية يف اىددولهت املخيددة ،واىدديت اجسدمت ابحليويددة ادلافقددة
يٌولهت يف جمالت اىخةديد والإةالح ا اىصية واىاهتية واخلدمة الإتامتغية واملسائو
ا ألةالقية واىهفاح اد اًمتيد اىؼدرل والإُدامتم ابىثيائيدة ايٌغويدة و ....وا ذكل إازاء
موهغري مصاب ابىاٌو ثسخة اىرصاػات اىس ياس ية تني احلزتني اىرئيسد يني وفادا
محار املسؤوىني وحزايد وااطات ادلاػات اىاان ة اايٌوجهيات ا ،7117ص. 712
وس خًذا مدا ثقددم ،ا ّإن اىقاداء ادلسد خوري يف ا ألهظمدة اىفدراىيدة ،ل ثؼمدو لثدري ًا
ابإجتاٍ اإػالء ق ة دساثري ا ألقاىمي مقاتو اىقواهني اىفدراىية ،تو جتسد تقراراادا اىخفسدريية
واحاكرما اىقاائية ُ ية اىقواهني اىفدراىية ػىل ثكل ادلساثري  ،ويٌيحدوةل دون ددوث
ُددذٍ اىِ يددة ،مفدن اىرضددوري حتديددد أأو ثؼددني أأغادداء الوكددة ادلسد خورية ا أأو اىؼٌيددا
اىفدراىيددة ،ػددرب مراػدداة اىخياقاددات والإنيذالفددات املوتددودة يف اىاهميحددة اىس داكهية أأو
اخلصوةيات ا إلقٌ ية يٌمجمتع اىفدرايل ،أمةدذين تيظدر الإغخحدار ،أأ ّن مددد أأ املادارلة يف
ادلوةل اىفدراىية ثؼد مبثاتة اٌلهة أأقدوى ملحدد أأ الإسد خقالل اذلايت -لدٌل سد ح ىيدا اىحيدان-
ذلكل ،مفدن اىرضدوري ماددارلة ا ألقداىمي يف حهدوين اىقادداء ادلسد خوري اىفددرايل ،مددن
ةالل حرو يح قاداة رمييدني والفداء ،مٌمتدني ى إالقٌدمي ،ىؼادوية الوكدة ادلسد خورية ااو
اىؼٌيا اىفدراىية ،اإاافة اىل ذكل ،يًدغي أأن ثصددر الوكدة قراراادا واحاكرمدا ابيٌغدات
اىرمسية املؼاهف هبا يف ادلس خور اىفدرايل.
اخلامتة
أأول /ا إلس خًذاجات:
ثوةو اىححر اىل ػدّ ة الإسدٌةااتت  ،أأمهِا :
 .1ا ّإن اإمذالك ا ألقاىمي دلساثري ةاةدة هبدا ،هديةدة مٌ قيدة ماهثحدة ػدىل ا ألةدذ
مبحد أأ الإس خقالل اذلايت ى ألقاىمي يف ادلوةل اىفدراىية ،و ّان ُدذا املحدد أأ يؼدد مبثاتدة
إا دى اىراكئز ا ألساس ية اىيت ثقوم ػٌهيا اىيظام اىفدرايل ودتومذَ وجنا َ.
 .7ا ّإن دسدداثري ا ألقدداىمي ثدديؼه اىفهددرة اىقاهوهيددة اىسددائدة دلى سدداكن ا ألقدداىمي،
وختخٌددف ُددذٍ اىفهددرة ػددرب اىددزمن ابإنيددذالف ا ألوادداع الإتامتغيددة واىس ياسد ية
والإقذصادية واىثقافية ،ىِا جذور ثبأرخيية معيقة مرثح ة ابى حيؼة اذلاثية ى إالقٌمي.
ُ .2ياك ػالقة ثفاػٌية وثبأزريات مذحادةل تني دساثري ا ألقداىمي وادلسد خور اىفددرايل،
من حيدر الخدوى واىخ حيد  ،و ا ّإن دسداثري ا إلقٌ يدة ويف ػالقلدا ابدلسد خور
اىفددرايل ىِدا طحيؼدة حاكمٌيدة ،ثؼ ددي ق دة اإادافية يدلسد خور اىفددرايل ،وتهددن
اإغخحار ُذٍ ادلساثري مبثاتة اىقدواهني املوكدةل يٌيظدام ادلسد خوري اىفددرايل ،ىهدن
ث دبأزريات ادلس د خور اىفدددرايل اقددوى جهثددري ػددىل دسدداثري ا ألقدداىمي ،أل ّن املرشددع
ادلس خور اىفدرايل ثقيّد اىسٌ ة اىخبأسيس ية يف الإقٌمي ،وػٌيَ الإىداام ابملحدادىء
ا ألساس ية اىيت حيخو ا اىيظام ادلس خوري اىفدرايل.
 .5ا ّإن دسدداثري ا ألقدداىمي ثقددع يف مرثحددة أأدىن و أأاددؼف مددن ادلسد خور اىفدددرايل ،أل ّن
س يادة ُذا ا ألةري وػٌوية قواػدُا ػىل سدائر اىقواػدد اىقاهوهيدة ا ألنيدرى ،ويف
مسد خوىي احلددنك ااملسد خوى ا إلقٌ ددي واملسد خوى اىفدددرايل  ،أأةددححت مددن
ّ
املسددمل هبددا يف ث حيقددات ا ألهظمددة اىفدراىيددة .ذلكل ،ثٌددام اىسددٌ ة
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اىخبأسيس ية يف الإقٌدمي ابملحدادىء واىقيدود اىدواردة يف ادلسد خور اىفددرايل هصد ًا و
رو ًا ،ولحي ىِا م ٌق ًا املساس ابلإنيذصاةات احلرصية يٌسٌ ات اىفدراىية،
ووالفَ ّان دس خور الإقٌمي ل يهون فذ ًا تو يؼد ابط ًال.
 .4ا ّإن دساثري ا ألقاىمي وكلئد ذات ق دة س ياسد ية وقاهوهيدة أأػدىل مدن اىقدواهني
اىؼادية اىفدراىية ،ةاةة يف ذمارسة الإقٌمي لإنيذصاةدااا احلرصدية املاهؼدة أأو يف
ذمارس لا ى إالنيذصاةات املااهلة فامي تيهنا وتدني احلهومدة اىفدراىيدة ،يف احلددود
اجلغرافية ى إالقٌمي.
 .2ا ّإن دسدداثري ا ألقدداىمي ،ثخاددمن قاهوهيددة مٌزمددة و ني دداابت موهجددة جتدداٍ احلدداكم
ا إلقٌ يدني ،و ثدديظ قواػدد ايٌؼحددة اىس ياسد ية يف الإقٌددمي ،فِديي ثؼد ّدرف "اىِويددة
اذلاثية ى إالقٌمي" و ثقرر أأياد ًا طائفدة مدن احلقدوق واحلدرهت اىفرديدة وادلاغيدة
ى ألفدراد وادلاػددات اىسددالية يف الإقٌددمي ،فاد ًال غددن حهرارُددا حلقددوق املواطيددة
ادلس د خورية اىدديت أأقراددا ادلس د خور اىفدددرايل .وابىخددايل ثٌؼددة دور ًا ُام د ًا يف
اإس د خقرار اىيظددام اىس د يايس ثاددس ػددام ػددىل املس د خويني ا إلقٌ ددي واىفدددرايل،
وإاس خقرار وفؼاىية اىيظام اىفيدرايل ثاس ةاص.
 .2ا ّإن مدددد أأ الإس د خقالل ادلس د خوري ى ألقدداىمي يقيض د حبريددة اىسددٌ ة اىخبأسيس د ية
ا إلقٌ يددة ابإوا داء هظددام حددنك ةدداص ابلإقٌددمي تهددن أأن خيدداىف وددس اىيظددام
اىس يايس اىقامئ ػىل املس خوى اىفدرايل ،ى املا ثٌام احلهومدة ا إلقٌ يدة مبحدادىء
ادلتقراطية اىيياتية وحقوق املواطية ادلس خورية اىيت أأقراا ادلس خور اىفدرايل.
 .2ا ّإن دساثري ا ألقداىمي ،ويف أألٌدة ا ألحدوال ،دسداثري مرهدة و أألدرث ديياميهيدة
مقارهددة ابدلس د خور اىفدددرايل ،اإذ تهددن ثؼددديٌِا تواس د ة ا أللٌحيددة اىس ياس د ية
املوتدددودة يف اىربملدددان ا إلقٌ دددي ،وختادددع اإتدددراءات اىخؼدددديو ىرقاتدددة الوكدددة
ادلس خورية ا أأو اىؼٌيا اىفدراىية.
 .2ا ّإن مددددد أأ الإسددد خقالل ادلسددد خوري ى ألقددداىمي يسددد خٌزم اإسددد خقالىية قاددداهئا
ادلس خوري ،ىهن جتارب ادلول اىفدراىية ثؤلد تبأ ّن ثكل اىقااء أأقو طمو ًا
و أألرث حمدودية و أأاؼف أأداء ًا و أأقو ةربة مقارهة ابىقاداء ادلسد خوري اىفددرايل،
ويخصددف ابىصددفة اىخحؼيددة اىاددميية يٌقادداء ادلسد خوري اىفدددرايل ،حددىت وإان مل
يفرض ػٌهيا ادلس خور اىفدرايل ُذٍ اىخحؼية ثاس رمسدي .ذلكل ثصدحح اىقاداء
ادلس خوري اىفدرايل هكٌةدبأ اإسد خثٌائي ًا يف ملراتؼدة وهقد ا ألحداكم اىصدادرة يف
اىقااء ادلس خوري ا إلقٌ ي.
 .11هظر ًه ،ثؼدد اىقاداء ادلسد خوري اىفددرايل مبثاتدة إا ددى اىادٌل ت ادلسد خورية
اىف ّؼاةل ذلاية الإس خقالل اذلايت ى ألقداىمي ،ىهدن يف ث حيقاادا ػدىل ارض اىواقدع،
ويف جتارب اىهثري من ادلول اىفدراىية ،جند تبأ ّن ثكل اىقااء ثؼمو ابإجتاٍ اإػالء
ق ة وماكهة اىقواهني اىفدراىية و فرض ُ يلا ػىل ادلساثري ا إلقٌ ية.
كلهيا /اىخوةيات:
 .1غيد ةديالة أأي دسد خور مرثقدة لإقٌدمي موردسد خان-اىؼدراق ،جيدة أأن
يبأةذ تيظر الإغخحار أأن ثيؼه ُذا ادلس خور اىفهدرة اىقاهوهيدة اىسدائدة
دلى مواط الإقٌمي ،وى يمتخع ادلس خور تف ّؼاىية وحيق رشغيدة اىيظدام
اىس د يايس يف الإقٌددمي ،والإس د خقرار ادلاةددًل ػددىل املس د خويني ا إلقٌ ددي
واىفدددرايل ،لتددد مددن اإىاارمددا مبحددادىء ادلسد خور اىفدددرايل ،و اإحذاددااا
جملموػة من احلقوق واحلرهت اىفردية وادلاغية مل ثديص ػٌهيدا ادلسد خور
ثؼرف ُذا ادلس خور
اىفدرايل .اإاافة اىل ذكل مفن اىرضوري أأيا ًا ،أأن ّ
اىِوية اذلاثية واخلصوةيات اىخبأرخيية ى إالقٌمي.
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 .7ى يمتخع اإقٌمي موردس خان-اىؼراق جاكفة مظاُر الإس خقالل اذلايت ،يًدغي
أأن حيدد ادلس خور املرثقة احلدود اجلغرافية ى إالقٌمي.
 .2مددن أأجددو أأن يسد خ يع اىسددٌ ة اىخبأسيسد ية لإقٌددمي موردسد خان اىؼدراق
حتديددد احلدددود اجلغرافيددة ى إالقٌددمي ،جيددة ػددىل اىسددٌ ات اىس ياس د ية
ا إلقٌ ية واىفدراىية أأن ثخفاوض وثخفقِا فامي تيهنا ىدييع ني دوات ث حيد
املددادة  151مددن ادلسدد خور اىفدددرايل  ،وث حيددع ا ألوادداع يف امليدداط
املاموةل تخ حي ُذٍ املادة ،وذكل ىاٌلن ايئدة أأرادية مٌاسد حة يٌقيدام
هبذا ا ألمر ،وجدير ابذلمر ان احلهومة اىفدراىية مدغوة دسد خور ًه يٌقيدام
ابإىاامااا يف ُذا اىصدد ،وثفاد ًه ىوقوع اىص دامات واى اػات املسٌية
ادلاةٌيددة يف ثددكل امليدداط  ،يخ ٌددة اىواددع الإسدد خؼاهة مبيظمددة ا ألدم
املخيدة.
 .5ىاٌلن مددد أأ الإسد خقالل اذلايت لإقدمل موردسد خان-اىؼدراق اكإقٌدمي فددرايل
وحيد يف اىؼراق ،ىغاية اىيوم ،هويص ترضورة ثؼديو املدادة ا 172مدن
ادلس خور اىفددرايل اىؼدرال ،ثادس يادمن مادارلة اإقٌدمي موردسد خان-
اىؼراق يف مر ةل اإقاهاح اىخؼدديالت ادلسد خورية اىديت متد ةدالحيات
الإقٌمي.
املصادر
ابيٌغة اىؼرتية:
أأول :اىهذة:
أأتو اجملد ،د .أأمحد لٌلل ،ا ، 1221اىقاُرة ،مهذحة اًهناة املرصية.
أأمحددد ،د .أأزُددار ُددا  ،ا ، 7115ثيظددمي اىؼالقددة تددني اىسددٌ ة املرلزيددة وسددٌ ات
الاقاىمي يف اىيظام اىفدرايل ،اىقاُرة ،املرلز اىقاهوين ى إالةدارات اىقاهوهية.
أأمني ،ى يف مص فس ،ا 7112اىفدراىية وأمفاق جنااا يف اىؼراق ،اىسدٌاميهية ،دار
ادم يٌ حاػة واىًرش.
أأهدرسون ،تورج ا ، 7112مقدمة غن اىفدراىية ،ليدا ،مٌخدى ا ألهظمة اىفدراىية.

اىااوي ،د .مٌذرا، 1221اىقاهون ادلس خوري /هظرية ادلوةل ،تغداد ،مرلز اىححوث
اىقاهوهية.
وهر ،د .زُري ،ا، 1225اىوس ي يف اىقاهون ادلس خوري/ج ،1تدريوت ،املؤسسدة
اجلامؼية يدلراسات واىًرش .
اىاهري ،د .ػًل يوسف،ا ، 7112اىوس ي يف فٌسفة ادلوةل ،تريوت ،مًاورات
زين احلقوقية.
طاىحدداين ،د .هددوري ،ا ، 7114حددول مفِددوم اىيظددام اىفدددرايل ،أأرتيددو ،مؤسسددة
مومرهين يٌ حاػة واىًرش.
اى ِراوي ،دُ .اين ػًل،ا ، 7111اىديظ اىس ياسد ية واىقداهون ادلسد خوريّ ،معدان،
دار اىثقافة يًٌرشواىخوزيع.
طددي ،دَ .لددد ،ا، 7112اىق داهون ادلس د خوري واملؤسسددات اىس ياس د ية ،تددريوت،
مًاورات زين احلقوقية .
غحدددهللا ،د .غحددداىغ ثسد يوين ،ا 7115اىوسد ي يف اىدديظ اىس ياسد ية واىقداهون
ادلس خوري ،الاسهٌدرية ،مًابأة املؼارف.
غصفور ،د .سؼد ،ا ، 1245اىقاهون ادلس خوري ،الإسهٌدرية ،دار املؼارف.
ػٌوان ،د .غحداىهرمي،ا ، 7112اىيظ اىس ياس ية واىقاهون ادلس خوريّ ،معان،
ػددًل ،أمرهن ذمحمددد ،ادلس د خور اىفدددرايل ،اىسددٌاميهية ،مرلددز مردس د خان يدلراسددات
الاساهاثيجية.
معددر ،د .وددؤرش حسددن ،ا ، 7112نيصددائص اىيظددام اىفدددرايل ،اىقدداُرة ،املرلددز
اىؼرل يًٌرش واىخوزيع.
اىغازي ،اإجراُمي غحداىهرمي ،ا ، 1222ادلوةل واىيظ اىس ياس ية مع أأس هظام احلنك
يف الإسالم ،أأتودس ،دار املخًس يٌ حاػة واىًرش

أؼية اإقذصاديني اىهورد ا 7112اىفدراىية املاىية ...مفامه ومناذج ،سوره ،مرلزأمو يت
يدلراسات واىححوث.

فٌددديُ ،دداكر غحددداىهرمي ،ا ، 7112اىفدراىيددة...مفِوما وث حيقددا ،دُددوك ،م حؼددة
ةاين.

حسني ،ىقٌلن معر ،ا ، 7112مدد أأ املاارلة يف ادلوةل اىفدراىية ،أأرتيو.
ادلث  ،د .غصام ػًل ،اّ ، 7115معان ،دار اىثقافة يًٌرش واىخوزيع.

فِمدددددي ،د .مصددددد فس أأتدددددو زيددددددا ، 7112اىددددديظ اىس ياسددددد ية واىقددددداهون
ادلس خوري،الاسهٌدرية ،دار امل حوػات اجلامؼية.
موران ،د.يوسف ،ا ، 7111اىخيظدمي ادلسد خوري يٌمجمتؼدات اىخؼدديدة ،اىسدٌاميهية،
مرلز مردس خان يدلراسات الاساهاثيجية

رسدددول ،د .ػاتدددد ةدددادلا ، 7112اجملٌددد اىدرشددديؼي اىثددداين يف ادلوةل اىفدراىيدددة،
اىسٌاميهية ،مرلز مردس خان يدلراسات الاساهاثيجية.
رػد ،د .ىزيَ ،ا 7112اىقاهون ادلس خوري اىؼام-املحادىء اىؼامة واىيظ اىس ياسد ية،
طراتٌ -ىحيان ،املؤسسة احلديثة يٌهذاب.
ا ال ،ا ، 7117اىقاهون ادلس خوري واىيظ اىس يايس ،تريوت ،املؤسسة اجلامؼية
يدلراسات واىًرش.
سٌامين ،د .غصام ،ا ، 1221اىفدراىية واجملمتؼدات اىخؼدديدة يف ىحيدان ،تدريوت ،دار
اىؼمل يٌمالين.
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ى يف ،د .هوري ،اىقاهون ادلس خوري،ا ، 1222تغداد.
ى يددف ،د.هددوري ،واىؼدداين ،د .ػددًل لاىددة ،تغددداد ،مؤسسددة دار اىهذددة يٌ حاػددة
واىًرش.
ىي ددارت ،أمرهددت ،ا، 7112ادلتقراطيددة اىخوافقيددة يف جممتددع مذؼدددد ،تددريوت ،مؼِددد
ادلراسات الاساهاثيجية.
اجملذوب ،دَ .لد،ا ، 7117اىقداهون ادلسد خوري واىيظدام اىسد يايس يف ىحيدان وامه
اىيظ ادلس خورية واىس ياس ية يف اىؼامل ،تريوت ،مًاورات احلٌس احلقوقية.
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