
ا اراول اا   

)رم درا(  
   

  عابد خالد رسول .د
  

 األمن الداخيل، النظام العام. الدفاع،المنية، الدولة الفيدرالية، الكل�ت املفتاحية: السياسة ا
https://doi.org/10.31271/jopss.10002 

 
  ملخص البحث:

الجوانب الدستورية والعملية التي تصاحب عملية صنع  مختلفالتسائل حول  يث� هذا البحث
السياسية األمنية يف الدول الفيدرالية املقارنة، ويفرتض البحث ان طبيعة الدول الفيدرالية، تث� 
اشكاليات مختلفة بشأن مدى مساهمة كل مستوى من مستويي الحكم (الحكومة الفيدرالية 

ياسة وتنفيذها، لهذا طرح يف مختلف الدول الفيدرالية وحكومات األقاليم) يف عملية صنع هذه الس
طرق مختلفة ملعاجة التداخل ب� أدوار كل مستوى للحكومات (الفيدرايل واألقاليم) يف مستويات األمن 
املختلفة للبالد داخليا وخارجيا. وقد حاول البحث الذي يتضمن اضافة اىل مقدمة وخا�ة ثالثة مطالب 

الجوانب. وقد استخلص البحث اىل نتيجيت� مهمت�، يفيد اوله� بانه: عىل تقديم فهم علمي لتلك 
الراغم من ان الحكومة الفيدرالية هي املسيطرة عىل معظم أمور الدفاع الخارجي للدولة الفيدرالية، اال 
 ان تجارب الدول الفيدرالية املقارنة تدل عىل الس�ح لحكومات األقاليم بان تلعبوا أدوار محددة يف
مجاالت صنع سياسة األمن الخارجي وتنفيذها. وبالقابل، يفيد ثانيه� بانه: عىل الرغم من ان حكومات 
األقاليم املكونة للدولة الفيدرالية هي املطالبة بحفظ امنها الداخيل غ� انه يف الدول الفيدرالية املقارنة 

ل، وال سي� يف حالة األزمات البالغة قد خولت الحكومة الفيدرالية املسؤولية النهائية يف هذا املجا
الخطورة التي تعجز الحكومات املحلية لألقاليم عن التغلب عليها بوسائلها الخاصة، او يف حالة قيام 

  الحكومة املحلية نفسها بالعصيان ضد الدستور الفيدرايل.
  

  پوخت�ی تو�ژین�وە:
  وردىى ب�رال�کۆ�ین�وەی�ک –�منى ل� دەو��ت� فیدرا�یی�کاندا سیاس�� ئ

ئ�م تو�ژین�وەی� پرسیار ل�م�ڕ ئ�و ڕەه�ندە دەستوری و كرداریی� جیاوازان� دەوروژ�ن�ت ك� هاو�ی 
پرۆس�ی دروستكردنی سیاس�تی ئ�منی دەك�ن ل� دەو��تی فیدرا�یدا. تو�ژین�وەك� گری�ن�ی ئ�وە 

جۆراوجۆر دەن�ت�وە س�بارەت ب� ڕادەی ب�شداریكردنی  دەكات ك� رسوشتی دەو��تی فیدرا�ی گرفتی
ه�ر ئاست�ك ل� دوو ئاست�ك�ی حوكم�انی (حكوم�تی فیدرا�ی و حكوم�تی ه�ر�م�كان) ل� پرۆس�ی  
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دروستكردنی ئ�م سیاس�ت� و ج�ب�ج�كردنیدا، بۆی� دەو��تانی  فیدرا�ی ڕ�گ�چارەی جۆراوجۆریان 

�ك��بوونی ڕۆ�ی ه�ری�ك ل� حكوم�تی (فیدرا�ی و ب�گ�ڕخستوووە، بۆ چارەس�ركردنی گرفتی ت
 ه�ر�م�كان) ل�ئاست� جیاجیاكانی پاراستنی ئاسایشی و�ت ل� ناوخۆ و دەرەوەدا.

ئ�م تو�ژین�وەی�، ك� جگ� ل� پ�ش�كی وكۆتایی س� چاپت�ر ل�خۆدەگر�ت، ه�وڵ دەدات 
ت�گ�یشتن�كی زانستی ل�س�ر ئ�و ڕەه�ندان� بخات�ڕوو، بۆی� تو�ژین�وەك� گ����ی دوو دەرئ�نجامی 
گرنگی كردووە، ی�ك�میان ئ�وە دەگ�ی�ن�ت ك�: ه�رچ�ندە دەب�ت حكوم�تی فیدرا�ی كۆنرتۆ�ی 

�كانی ب�رگری دەرەكی دەو��تی فیدرا�ی بكات، ب��م ئ�زموونی و�تانی فیدرا�ی زۆرب�ی كای
ب�راوردی ئ�و نیشان دەدات، ك� دەكر�ت ڕ�گ� ب� ه�ر�م�كانیش بدر�ت چ�ند ڕۆ��كی دیاریكراو ل� 
دروستكردنی سیاس�تی ئاسایشی دەرەكی و ج�ب�ج�كردنیدا ببینن. دووەمیشیان ئ�وە دەگ�ی�ن�ت 

داوا ل� حكوم�تی ه�ر�م� پ�كه�ن�رەكانی دەو��تی فیدرا�ی دەكر�ت ك� خۆیان ك�: ه�رچ�ندە 
ئاسایشی ناخۆیی خۆیان بپار�زن، ب��م ل� و�تانی فیدرا�ی ب�راوردیدا ب�رپرسیار�تی كۆتایی ل�م 
بوارەدا ب� حكوم�تی فیدرا�ی دراوە، ب�تایب�ت ل�كاتی ئ�و ق�یران� زۆر م�ترسیداران�دا ك� حكوم�تی 

كۆنرتۆ�ی بك�ن، یان كات�ك ئ�م حكوم�ت� ناوچ�ییان  ب�ردەستیان�كان ناتوانن ب� ئامرازەكانی ه�ر�م
  خۆیان ل� دژی دەستوری فیدرا�ی یاخیبووبن.

  
Abstract: 

Security Policy in Federal States - Comparative Study 
This research investigates questions about the various constitutional and 

practical aspects that accompany the process of security policy making various 
federal systems. The research assumes that the nature of federal states raises different 
questions about the range of contribution of each level of governance (Federal 
government and regional governments) in the process of making that policy and its 
implementation. The research is divided into three sections and attempts to provide 
a scientific understanding of different aspects of security decision-making in federal 
systems. The study argues that although the federal government controls defense 
policies in the federal state, experience of most federal systems shows that regional 
governments are allowed to play specific roles in the making and implementation of 
external security policy. In addition, the research posits that although the 
governments of the constituent regions of the federal state are required to preserve 
their internal security, in several federal states the federal government has been given 
ultimate responsibility in this area, especially in the extremely serious crises that 
regional governments cannot overcome depending on their own resources as well as 
in cases where regional governments violate the federal constitution. 
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اذا كان مضمون السياسة االمنية يتجسد يف اتخاذ الحكومة كل ما يستلزمه الحفاظ عىل 
هذا البحث ان طبيعة الدول الفيدرالية، تث� اشكاليات  يفرتضامن الدولة خارجيا وداخليا، 

الفيدرالية وحكومات  مختلفة بشأن مدى مساهمة كل مستوى من مستويي الحكم (الحكومة
األقاليم) يف عملية صنع هذه السياسة وتنفيذها، م� طرح يف مختلف الدول الفيدرالية طرق 
مختلفة ملعاجة التداخل ب� أدوار كل مستوى للحكومات (الفيدرايل واألقاليم) يف مستويات 

  األمن املختلفة للبالد داخليا وخارجيا.
  

  اشكالية البحث:
هذا البحث من تسائالت عدة مثل: ما السياسة األمنية؟ وماطبيعة  اشكاليةوعليه تنطلق 

صنعها يف الدول الفيدرالية؟ وملن تعود مسؤولية ح�ية أمن البالد داخليا وخارجيا يف الدولة 
الفيدرالية؟ فهل تعود للحكومة الفيدرالية؟ او لحكومات األقاليم؟ أو لكاله�؟ وماهي مسؤولية 

الية تجاه أمن الوحدات املكونة لها (أي األقاليم)؟ وما دور األقاليم يف الشؤون الحكومة الفيدر 
  األمنية للبالد داخليا وخارجيا؟

  
  :البحث هدف

هذا البحث اىل اعداد دراسة علمية بشأن مسألة  يهدفوبالجواب عىل هذه التسائالت، 
  األمن وصنع السياسة األمنية يف الدول الفيدرالية املقارنة. 

  
  :ية البحثأهم

البحث يف إلقائه الضوء عىل اشكالية � تتلق اهيمة تذكر يف االوساط  اهميةوتتجسد 
العلمية للدراسات السياسية واالجت�عية، فالبحث العلمي بشأن دراسة السياسية األمنية يف 

  الدول الفيدرالية ال يزال محدودا بل ونادرا جدا. 
  

  :منهجية البحث
  القانو�، وتحليل النصوص القانونية، اضافة اىل املنهج� الوصفي والتأريخي.اعتمد املنهج 

  
  :البحث هيكلية

 املقدمة اضافة اىل ،هيكل البحث تكونيوهدفه اشكاليته أسئلة البحث و فرضية ويف ضوء 
  . ثالثة مطالبلخا�ة، من وا
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يف فرع� يعالج األول مفهوم السياسة ملفاهيم البحث (اطار نظري)  املطلب األوليتناول 

  االمنية، أما الثا� فيعالج مفهوم الدولة الفيدرالية. 
مكانة (األمن يف بنية الدولة الفيدرالية) يف فرع�، يعالج أوله� األمن  املطلب الثا�ويتناول 

الدولة   بوصفه سببا لنشأة الدولة الفيدرالية ويعالج ثانيه� األمن وتوزيع اإلختصاصات يف
  الفيدرالية. 

فيتناول (صنع السياسة االمنية وتنفيذها يف الدول الفيدرالية) يف فرع�،  املطلب الثالثأما 
يف ح� يتناول  صنع سياسة االمن الخارجي وتنفيذها يف الدول الفيدرالية،خصص األول لتناول 

أهم  الخا�ة. وأخ�اً تتضمن صنع سياسة االمن الداخيل وتنفيذها يف الدول الفيدراليةالثا� 
  االستنتاجات التي وصل إليها البحث.
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    ا اول:  

:(راا ووا ا ا)  ير مإط  
قد يحتاج الفهم العلمي الدقيق لألبعاد االتي ترمي اية دراسة علمية معاجتها رضورة تناول 

الدراسة، وهذا ما يسوغ تخيصص هذا املطلب لتناول  املفاهيم الرئيسة التي ترتكز عليها تلك
  املفاهيم الرئيسة التي يعالجها هذا البحث، وذلك عىل النحو اآل�:

   
 :ا ا  :ولع اا 

ترد اىل كلمة األمن)،  - تتكون لفظة (السياسة األمنية) لغويا من كلمتي (السياسة) و(األمنية 
 لفظة السياسية األمنية بوصفها مصطلحا علميا، نتناول بإيجاز الكلمت�: لذلك فقبل ان نركز عىل

  السياسة واألمن.
، فهي يف اللغة العربية مشتقة من لفظتي (سوس) و(ساس)، (السياسة) ففي� يتعلق بكلمة

. والسياسة تقابل كلمتي )١(�عني الرياسة و�لك أمور الناس والقيام عىل األمر �ا يصلحه
)Politics)اإلنكليزية و (Politique الفرنسية، وترجع أصل هذه الكل�ت يف اللغات األجنبية (

) Polis، وهي مركبة من كلمت�: أوله� هي كلمة ()٢()Politikeاىل لفظة إغريقية قد�ة وهي (
) �عنى فن التدب�، ومن خالل اإلدغام Techne) او (�Tikesعنى (املدينة)، أما الثانية فهي (

  . )٣() �عنى (فن تدب� املدينة)Politikeالكلمت� صاغ اليونانيون القدماء لفظة (ب� 
هذا من الناحية اللغوية، أما من الناحية االصطالحية فالسياسة بحسب عل�ء السياسة، هي 
نشاط إنسا� تتعلق بظاهر� (الدولة والسلطة) عىل مستوى املجتمع العام املنظم. وانطالقا من 

�ء السياسة بشأن تعريف السياسة من حيث ارتباطها بظاهر� (السلطة) أو اختالف عل
(الدولة)، وجدت أيضا اختالف بينهم بشأن تحديد (ما هو سيايس) أي تحديد (ما اليشء 

. ووجدت بهذا الصدد اتجاهات ثالثة: فاالتجاه األول الذي عرف (السياسة) بأنها: )٤(السيايس؟)
ا هو سيايس "�ا هو مرتبط بحكم الدولة والعمليات التي تحدث ، حدد م)٥("فن حكم الدولة"

                                                           
  .٤٣٠ - ٤٢٩، ص ص ١٩٩٤، (ب�وت: دار الصادر، )٣، ط ٦) ا� الفضل ابن منظور، لسان العرب، املجلد ١(
 ٥)، ص ص ١٩٧٤لبنان: منشورات عويدات،  -) مارسيل بريلو، علم السياسة، ترجمة: محمد برجاوي، (ب�وت٢(
- ٦.  
  .٩)، ص ١٩٩٧) السيد صدر الدين القبانجي، علم السياسة، (لبنان: الرشكة العاملية للكتاب،٣(
، (القـاهرة: مكتبـة ١رس غايل و د. محمد خـ�ي عيىسـ، املـدخل يف علـم السياسـة، ط ) ينظر: د. بطرس بط٤(

  .٧)، ص١٩٩٨األنجلو املرصية، 
) ينظر: محمد محمود ربيع واسـ�عيل صـربي مقلـد (محـرران)، موسـوعة العلـوم السياسـية، الجـزء األول، ٥(

  .  ١٠٢)، ص ١٩٩٤ – ١٩٩٣دار الوطن،  -(الكويت: جامعة الكويت 
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. واالتجاه الثا� الذي عرف (السياسة) بأنها: "عمل يتم إنجازه من منظور القوة )٦(داخل الدولة"

، حدد ما هو سيايس، �ا هو مرتبط بكل ما يتعلق بالرصاع للحصول عىل السلطة )٧(أو السلطة"
. أما االتجاه الثالث فحاول )٨(ستها عىل اآلخرين أو ملقاومة هذه امل�رسةأو االحتفاظ بها، أو مل�ر 

إيجاد التوفيق ب� االتجاه� السابق�. فبحسب هذا االتجاه إذا جعلنا السياسة هي فن حكم 
اسية (الدولة). أما إذا يالدولة، فأن (الحكم) يعني يف النهاية السلطة املنظمة يف الج�عة الس

هي فن مل�رسة السلطة أو استخدام القوة، فإن هذه امل�رسة واالستخدام ال  جعلنا السياسة
. هكذا فإن )٩(تبلغ أكمل صورها وأتم تنظيمها إال يف املجتمع الشامل املنظم الذي هو (الدولة)

  تحديد ما هو سيايس، بحسب هذا االتجاه، مرتبط بالسلطة والحكم يف الدولة واملساهمة فيه�. 
اىل الناحية اللغوية، نواجه يف اللغات األجنبية مشكلة التمييز ب� كلمتي  ودون العودة

)Politics)و (Policy(السياسة) قد اقرتح عدد )١٠()، وكاله� يف اللغة العربية ترتجم اىل كلمة ،
، بذريعة ان )١١()Politics) بدال من كلمة (Policyمن عل�ء السياسية ملدة استخدام كلمة (

) فهي تعرب عن السياسة كنشاط عميل Policyيف معناها اىل (علم السياسة)، اما (األخ�ة أقرب 
يرتبط بالدولة والحكم والسلطة، سواء قام به فرد لوحده مثل التصويت يف االنتخابات، او قامت 
به ج�عة افراد مثل تشكيل حزب او تنظيم تظاهرة سلمية او احتجاج عنيف، او قامت به 

ار بشان تقديم خدمة يف مجال مع� كالتعليم او الصحة او األمن. ويف حكومة مثل اتخاذ قر 
 Public –الحالة األخ�ة، أي قيام الحكومة بالسياسة، فيسمى عادة مصطلح (السياسة العامة 

Policy لتمييزه عن النشاطات السياسية غ� الرسمية التي �ارسها االفراد والج�عات خارج (
. وهذا ما نأخذ به يف )١٢(للدولة، لذلك سمي أيضا (السياسة الحكومية)النشاط السيايس الرسمي 

هذا البحث، انطالقان من ان السياسة األمنية نوع من أنواع السياسات العامة التي تصنعها 
  الحكومة.

)، فهي من الناحية اللغوية تعني الثقة، عكس الخيانة والحفاظ األمنوفي� يتعلق بكلمة (

                                                           
  .  ١٠)، ص١٩٨٦، (ب�وت: دار الطليعة ، ب�وت، ٢ظر: د. محمد فائز اسعد، قضايا علم السياسة العام، ط) ين٦(
) ينظر: روبرت ا. دال، التحليل السيايس الحديث، ترجمة: د.عال أبـو زيـد، (القـاهرة: مركـز األهـرام للرتجمـة ٧(

  .٩)، ص١٩٩٣والنرش، 
  .٧عيىس، املصدر السابق، ص) ينظر: د. بطرس بطرس غايل ود. محمد خ�ي ٨(
) موريس دوفرجيه، مدخل اىل علم السياسة، ترجمة، د. سامي الـدرو� ود. جـ�ل األتـايس، (بـ�وت، املركـز ٩(

  .١٣)، ص ٢٠٠٩الثقايف العر�، 
  .٩) السيد صدر الدين القبانجي، مصدر سابق، ص ١٠(
  . ١). ص ١٩٩١اسة، (بغداد: جامعة بغداد،) د. عبدالرضا الطعان و د.صادق االسود، املدخل اىل علم السي١١(
)، ١٩٨٨) د. خ�ي عبد القوي، دراسة السياسة العامة، (الكويت: ذات السالسل للطباعـة والنرشـ والتوزيـع، ١٢(

  .  ١٣ص 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٤١            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
. اما من الناحية االصطالحية، فلألمن تعاريف )١٣(ي الط�نينة وعدم الخوفعىل العهد، ك� تعن

، فثم من نظر اىل االمن �عنى ضيق اقترصه عىل الجانب )١٤(عدة لدى العل�ء لتنوع نظرتهم اليه
الخارجي للدولة فقط، وعليه عرف األمن بأنه: "كل ما يتعلق بالحفاظ عىل السيادة الوطنية 

. ولكن باملقابل )١٥(القانو� الطبيعي للدولة، يف حدود االطار اإلقليمي لتلك الدولة"وعىل الوضع 
�ة تعاريف أخرى نظرت اىل األمن �عنى أوسع ليشمل كال من الجوانب الخارجية والداخلية 
للدولة، ويف هذا اإلطار عرفته (موسوعة السياسة) بأنه: "تأم� سالمة الدولة ضد أخطار خارجية 

ة قد تؤدي بها إىل الوقوع تحت سيطرة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو انهيار وداخلي
. وعرفه (د. عيل الدين هالل) يف االطار نفسه بأنه: "تأم� كيان الدولة واملجتمع ضد )١٦(داخيل"

األخطار التي تهدده� داخلياً وخارجيا، وتأم� مصالحه� وتهيئة الظروف املناسبة اقتصادياً 
. ومن أحدث )١٧(لتحقيق األهداف والغايات التي تعرب عن الرضاء العام يف املجتمع" واجت�عياً 

تعريفات األمن وأك�ها تداوالً، تعريف (باري بوزان)، وهو أحد أبرز املختص� يف الدراسات 
  . )١٨(األمنية، فعرف األمن بأنه: "العمل عىل التحرر من التهديد"

الدولة أو ما يعرف عموما بـ(األمن الوطني او االمن وهذه التعاريف جميعها تركز عىل أمن 
)، الذي يعني ببساطة بحسب (جون سبانز): "البقاء العضوي National Security -القومي 

وح�ية وحدة إقليم الدولة واالستقالل السييس لها، وهذا �جمله يعني ح�ية النظام السيايس 
. وبحسب (فرانس سكرمان) يتعلق االمن )١٩(واالقتصادي وطريقة تسي� الحياة يف الدولة"

القومي بالعوامل الداخلية والخارجية التي تتعرض لها الدولة او ترتكز عليها، ولذلك يقول "ما� 

                                                           
)، ص ٢٠٠٨املجلـد االول، (القـاهرة، عـا� الكتـب،  –) د.احمد مختار عمر، معجم اللغة العربيـة املعـارصة ١٣(

١٢٢.  
لـة الدراسـات مج :السـلي�نية، (القيـود والفـرص: السياسة األمنية يف إقليم كوردستان ،رفيق فتاح اوميدد. )١٤(

  .٢٨٦، ص ٢٠١٥نيسان  ،٥العدد ، ٣السنة ، القانونية والسياسية
) نقال عن: د. محمد السيد عرفة، دور االمن يف ح�يـة امللكيـة الفكريـة، (الريـاض: جامعـة نـايف العربيـة ١٥(

  .٧)، ص ٢٠٠٧ية، للعلوم االمن
، (ب�وت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ٢) د. عبد الوهاب الكيايل، موسوعة السياسة، الجزء االول، ط ١٦(

  .٣٣١)، ص ١٩٩٠
) نقال عن: د. محمد صادق إس�عيل، العالقات املرصية الخليجيـة: معـا� عـىل الطريـق، (القـاهرة: العـر� ١٧(

 .١٣٩)، ص ٢٠١٠للنرش والتوزيع، 
  ) نقال عن: د. خليل حس�، مفهوم األمن يف القانون الدويل العام، من االنرتنيت عىل الرابط اآل�:١٨(

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog-post_16.html visited: (Augusts 19 - 2017). 
) نقال عن: د. عيل عبد الحس� عبد الله، أمن الخليج العر� يف ظل املتغ�ات اإلقليمية و الدولية، (دمشـق: ١٩(

  . ٢٠)، ص ٢٠١١دار مؤسسة رسالن للطباعة والنرش والتوزيع، 
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. وعليه فاألمن، من )٢٠(تكن الدولة معرضة للعدوان الخارجي، فان اهت�ماتها تكون داخلية"

من التهديدات الداخلية والخارجية بالدرجة منظور االمن القومي، يتعلق بح�ية كيان الدولة 
االوىل، دون اغفال تعلقه بجوانب أخرى مهمة كتحقيق االستقرار السيايس والت�سك االجت�عي 
واإل�اء االقتصادي واإلطمئنان املعييش للمواطن� عامة. وهذا ما نأخذ به يف هذا البحث، ولكن 

  والخارجية للدولة.�فهومه الواسع الذي يشمل الجوانب الداخلية 
) فنظرا ألنها نوع من أنواع Security Policy –السياسة األمنية اما في� يتعلق �فهوم (

السياسة العامة التي تتوىل املؤسسات الرسمية يف الدولة رسمها وتنفيذها، �كن تعريفها يف اطار 
 Publicة العامة (التعريف العام للسياسية العامة. وقد عرف (د. خ�ي عبد القوي) السياس

Policy بانها "ما تقوم به الحكومة أو تعتزم القيام به لحل مشكلة عامة تواجه املجتمع، لتوف� (
حاجات يتطلبها املجتمع، او لتحقيق أهداف ينشدها املجتمع. وتقوم الحكومة بالكث� لح�ية 

داف التي تسعى ورعاية وخدمة الصالح العام، ومن اجل هذا ترسم سياسات عامة �ثل االه
لتحقيقها والقواعد والقيم وأساليب العمل التي تلتزم بها. فعىل سبيل املثال، ترسم سياسات 
عامة للتعليم والصحة واإلسكان واألمن واالقتصاد القومي والعالقات الخارجية، الع�لة الوافدة، 

  .)٢١(الدفاع والتسلح العسكري، اآلداب واألخالقيات العامة وغ�ها"
قا من هذا الفهم الواسع للسياسة العامة، فالسياسة األمنية يف تعريفنا هي: (كل ما وانطال 

تقوم به مؤسسات الدولة لحل املشاكل التي تواجه أمن الدولة عىل املستوي� الداخيل 
والخارجي لهذه الدولة). وانطالقا من هذا التعريف وبالنظر اىل طبيعة موضوع بحثنا التي تركز 

األمنية يف الدولة الفيدرالية، فان هذه السياسة يف هذا النوع من الدول ليست عىل السياسة 
موحدة وا�ا موزعة عىل املستوي� (الداخيل والخارجي)، وهذا يستدعي رضورة دراسة السياسة 
األمنية يف الدولة الفيدرالية يف مستوي� ايضا أوله�: املستوى الخارجي للدولة الفيدرالية ككل، 

نكون امام دراسة (سياسة االمن الخارجي) وتطلق عليه تسمية (سياسة الدفاع) ايضا. وعندها 
وثانيه�: املستوى الداخيل لالقاليم والوحدات املكونة للدولة الفيدرالية، وعندها نكون امام 
دراسة (سياسة االمن الداخيل). ولكن مع ذلك يبقى كال املستوي� ضمن (السياسة األمنية 

  ولة الفيدرالية. وهذا ما نحاول االلتزام به يف املطالب الالحقة لهذا البحث.العامة) للد
  

:راا وا  :مع اا 
طرح الفقهاء والباحث� تعريفات عدة للدولة الفيدرالية، و�كن توزيعهم اىل اتجاه� 
اساس�، فضمن االتجاه االول، عرف (مارسيل بريلو) الدولة الفيدرالية بانها: "اتحاد دول، يخضع 

                                                           
  ) نقال عن: املصدر نفسه والصفحة نفسها. ٢٠(
  .  ١٣) د. خ�ي عبد القوي، املصدر السابق، ص ٢١(



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٤٣            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
جزئيا لسلطة مركزية واحدة (السلطة الفيدرالية) وتحتفظ جزئيا باستقالل ذا� دستوري واداري 

. وعرفها (د.سعد عصفور) بانها: "اتحاد يضم )٢٢(ضا� واسع (سلطة الدول األعضاء او املتحدة)"وق
دوال متعددة يف شكل دولة واحدة هي دولة االتحاد تتوىل ترصيف بعض الشؤون الداخلية لكل 

. وعرفها (د.محسن خليل) بانها: )٢٣(دولة وكل او بعض الشؤون الخارجية الخاصة بالدول جميعا"
. أما )٢٤(حاد دستوري ب� واليات تظهر من مجموعها سلطة اتحادية عليا تعلو هذه الواليات""ات

ضمن االتجاه الثا� فعرف (داييس) الدولة الفيدرالية بانها: "التدب� السيايس الذي يقصد به 
 . وعرفها (جاك باغنار) بانها:)٢٥(التوفيق ب� الوحدة الوطنية واملحافظة عىل حقوق الواليات"

. )٢٦("صيغة تنظيم تسعى للتوفيق ب� التعددية والوحدة ضمن مفهوم احرتام الواحد لالخر"
ويبدو ان كل اتجاه من هذين األتجاه� ايركز عىل جانب يف تعريف مفهوم الدولة الفيدرالية، 
فيربز االتجاه االول جوانبها الشكلية املؤسسية، اما االتجاه الثا� ف�كز عىل مضمون الدولة 

  لفيدرالية ومبادئ قيامها. وبذلك يوضح كل اتجاه جانب من جوانب مفهوم الدولة الفيدرالية.ا
وانطالقا من تلك الجوانب للتعريفات �كن تحديد اهم خصائص الدولة الفيدرالية 

  :)٢٧(آل�كا
، واحـد للدولـة ككـل وهـو (الحكومـة الفيدراليـة او الحكومـة موجود مسـتويان مـن الحكـ .١

املركزية) التي تختص بتحقيق االهداف العامة والوطنية للدولة الفيدراليـة، وواحـد لألقـاليم 
والوحدات املكونة لها وهو (حكومات االقاليم) التي تختص بتحقيق االهداف املحلية داخـل 

 االقاليم. 
بة، فهي عىل العكس من الدولة البسيطة (املوحـدة) تتكـون مـن الدولة الفيدرالية دولة مرك .٢

عدد من الوحدات التي تطلق عليها اس�ء متنوعة تختلف من بلد اىل اخر، منها (واليات، او 
                                                           

)، ١٩٩١.عصام سلي�ن، الفيدرالية واملجتمعات التعددية ولبنان، (بـ�وت: دار العلـم للماليـ�، ) نقال عن: د٢٢(
  .٤٠ص 

)، ص ١٩٥٤مقدمـة القـانون الدسـتوري، (االسـكندرية: دار املعـارف،  -) د.سعد عصفور، القانون الدستوري٢٣(
٢٥٢.  

 .  ٣١٦)، ص ١٩٨٧لطبع وجهة النرش، ) د.محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، (بدون مكان ا٢٤(
) نقال عن: د.محمد عبد املعز نرص، يف النظريات والنظم السياسية، (بـ�وت: دار النهضـة العربيـة للطباعـة ٢٥(

  .٤٧٥)، ص ١٩٧٣والنرش، 
  .١٢٨)، ص ٢٠٠٢) جاك باغ�، الدولة...مغامرة غ� اكيدة، ترجمة: نورالدين اللباد، (القاهرة: مكتبة مدبويل، ٢٦(
) لتفاصيل اك� حول اهم خصائص الدولة الفيدرالية، ينظر: جورج اندرسون، مقدمة عن الفيدراليـة: مـاهي ٢٧(

)، ص ٢٠٠٧، (كندا: منتدى االتحـادات الفيدراليـة، ١الفيدرالية؟ وكيف تنجح حول العا�؟، ترجمة: مها تكال، ط 
مة ومهـا بسـطامي و مهـا تكـال، طبعـة خاصـة، ؛ رونالد ل. واتس، االنظمة الفدرالية، ترجمة: غايل برهو ٤-٢ص 

 –تحليلهـا  –؛ د.عادل زغبوب، الدولة االتحاديـة: مفهومهـا ١٦)، ص ٢٠٠٦(اوتاوا: منتدى االتحادات الفيدرالية، 
  .٣٧-٣٦)، ص ص ١٩٧٩، (لبنان: دار املس�ة للصحافة والطباعة والنرش، ١مستقبلها، ط 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٤٤            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
 مقاطعات، او جمهوريات، او اقاليم، او مجتمعات).

حدات وجود دستور مكتوب وجامد ال �كن تعديله من طرف واحد، فكل تعديل يؤثر يف الو  .٣
  بصفة عامة يحتاج اىل مشاركة هذه الوحدات فيه وموافقة عدد كب� منها عليه. 

التوزيع الدستوري لالختصاصات ب� مستويي الحكومة، لح�ية املبدأ الذي يقوم عليـه كيـان  .٤
الدولة الفيدرالية وهو التوازن ب� عنرصي الحكم املشرتك واالستقالل الذا� لألقـاليم املكونـة 

  لها. 
ن مشاركة األقاليم يف صنع القرار املركزي والتعب� عن ارائهـم، وذلـك عـن طريـق �ثيـل ض� .٥

 تلك األقاليم بشكل متساوي او متوازن يف املجلس الترشيعي الثا� (مجلس اإلتحاد).
حــل النزاعــات بــ� مســتويى الحكــم (الحكومــة الفيدراليــة واالقــاليم) مــن خــالل التحكــيم  .٦

ليا) او من خالل التشاور والتعاون بيـنه� (االسـتفتاءات الشـعبية او (املحكمة الفيدرالية الع
 املجلس الترشيعي الثا�).

وتعد الخصائص اعاله، من الناحية الدستورية، املعاي� التقليدية لتمييـز الدولـة الفيدراليـة 
ها بوصفها نوع من الدول عن غ�ها من انواع الـدول. وكـذلك �ييـز (الدولـة الفيدراليـة) بوصـف

) و(النظــام Federalism -مفهـوم عـن املفــاهيم املشـابهة لهـا، وال ســي� مفهـومي (الفيدراليـة 
). فالفيدراليــة يشــ� اىل النظريــة السياســية التــي تــربر االســس Federal System –الفيــدرايل 

)، يف Shared-rule and Self-ruleالفلسفية للجمع ب� مبدأي الحكم املشـرتك والحكـم الـذا� (
. ويش� مفهوم (النظام )٢٨(تنظيم سيايس يسعى اىل تحقيق املشاركة واالستقالل يف وقت واحد اي

) اىل التنظيم السيايس الذي يجمع ب� عنارص من الحكـم املشـرتك Federal System –الفيدرايل 
والحكم الذا�. فال تنظوي تحت هذا املفهوم الدول الفيدرالية فقط، بل جميـع الـدول املوحـدة 

تي تطبق نوعا من الالمركزيـة املتطـورة كفرنسـا وايطاليـا، اضـافة اىل اي تنظـيم سـيايس فـوق ال
  . )٢٩(وطني يحتوى عىل بعض ترتيبات فيدرالية مثل االتحاد االورو�

وعليه، فمفهوم (الفيدرالية) مذهب سيايس وإيديولوجي كالليربالية واالشـرتاكية والقوميـة 
اي نظام فيدرايل ومـن ضـمنه الدولـة الفيدراليـة. بـذلك يكـون  و�ثل االسس االيديولوجية لبناء

مفهوم (النظام الفيدرايل) اوسع من مفهوم (الدولة الفيدرالية)، ألنه يشمل كـل دولـة او تنظـيم 

                                                           
(28) See: Daniel Judah Elazar, Exploring Federalism, 1st ed., (Tuscaloosa: University of 
Alabama Press, 1987), pp.5-6; Douglas V. Verney, Federalism, Federative Systems, and 
Federations, in: Publius - The Journal of Federalism, Vol.25, No.2 (Oxford: Oxford 
University Press, Spring 1995), pp. 81; Ronald L. Watts, Federalism, Federal Political 
Systems and Federations, in: Annual Review of Political Science, Vol.1. No.1, (Kingston: 
IIGR in McGill-Queen’s University, June 1998), p.117. 
(29) See: Daniel Judah Elazar, op. cit., pp. 8-9. Ronald L. Watts, op. cit., p. 120.  



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٤٥            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
سيايس يتوفر فيه جميع خصائص الدولة الفيدرالية او بعضها، اذ ان تـوف� هـذه الخصـائص هـو 

ائم عىل فكرة الجمع ب� عنـارص مـن الحكـم املشـرتك والحكـم الذي يجسد (املبدأ الفيدرايل) الق
الذا�. فعىل هذين العنرصين ينهض كل نظام فيـدرايل وبهـ� تتحـد حالـة التوفيـق فيـه، وعـىل 
اساس مدى غلبة اى من العنرصين إزاء اآلخـر تتعـدد اشـكال الـنظم الفيدراليـة وهـي: (الدولـة 

لية، والدولة الكونفيدرالية). وعليه، يكمن اساس التمييز املوحدة ذات الالمركزية، والدولة الفيدرا
ب� (الدولة الفيدرالية) كشكل من اشـكال الـنظم الفيدراليـة واالشـكال االخـرى لهـذه الـنظم يف 
درجة التوفيق ب� عنرصي الحكم املشرتك والحكم الذا�. فاذا جرى تـرجيح كفـة عنرصـ الحكـم 

النظام الفيدرايل شكل (الدولـة املوحـدة ذات الالمركزيـة).  املشرتك ازاء عنرص الحكم الذا� يتخذ
وإذا تم ايجاد التوازن ب� العنرصين يتخذ النظـام الفيـدرايل شـكل (الدولـة الفيدراليـة)، امـا اذا 
جرى تغليب عنرص الحكـم الـذا� عـىل عنرصـ الحكـم املشـرتك فيتخـذ النظـام الفيـدرايل شـكل 

  . )٣٠((الدولة الكونفيدرالية)
و�ا ان خصائص الدولة الفيدرالية، هي نتيجة لـ(املبدأ الفيدرايل) القائم عـىل التوفيـق بـ� 
عنرصي (الحكم املشرتك والحكم الذا�)، وهذا بدوره يرتسم يف مبدئ� تقـوم علـيه� كـل دولـة 
 فيدرالية وه� (مبدأ االستقالل الذا� و مبدأ املشاركة)، وتبنى عـىل هـذه املبـادئ اهـم مظـاهر

: الخصـائص االزدواجيـةالدولة الفيدرالية، فـيمكن تصـنيف تلـك الخصـائص اىل نـوع�، اولهـ�: 
ــة  ــاليم)، االزدواج الســلطوي (الحكوم ــدرايل ودســات� االق ــاالزدواج الدســتوري (الدســتور الفي ك
: الفيدرالية وحكومات االقاليم) واالزدواج الربملـا� (املجلـس الترشـيعي االول والثـا�). وثـانيه�

: كوجود شخصية قانونية دولية واحـدة، و�ثيـل دبلومـايس، وجـيش وطنـي، الخصائص االحادية
  وعلم وطني واحد، وجنسية، وحدود دولية، وعملة واحدة.

  
   

                                                           
، (األسـكندرية: منشـأة ١) د. محمد طه بدوى ود. ليىل أم� مىس، املبادئ األساسية يف العلوم السياسية، ط ٣٠(

  .٥٢ - ٥١). ص ص ٢٠٠٠املعارف، 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٤٦            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

 :ما ا  

:راا وا و ا  
قيـام  تتجسد أهمية االمن يف بنية الدولة الفيدراليـة يف بعـدين، �كـن إدراك احـده� قبـل

الدولة الفيدرالية او يف أثنا نشأتها، وذلـك نظـرا ألن توحيـد الجهـود يف سـبيل معالجـة املعضـلة 
األمنية كان سببا اساسيا لنشأة عدد غ� قليل من الدول الفيدرالية قد�ا وحديثا. أما البعد اآلخـر 

صات ب� الحكومـة فيمكن إدراكه من خالل كيفية تنظيم الصالحيات األمنية أثناء توزيع اإلختصا
  الفيدرالية وحكومات األقاليم. وعليه خصص هذا املطلب لتناول هذين البعدين عىل النحو اآل�:

  
:راا وة ا   ول: اع اا  

اذا �عننا يف االسباب التي تقف وراء نشأة الدول الفيدرالية نالحـظ ان (االمـن) يـأ� ضـمن 
ية واالساسة لنشأتها. و�ثل هذه االسباب عوامل ودوافع عديدة ومختلفة اىل حدما، االسباب االول

اذ تختلف من دولة اىل اخرى، او يشرتك اك� من سبب يف انشـاء دولـة فيدراليـة واحـدة. لـذلك 
، فصنفها بعـض اىل (اسـباب داخليـة: الفيدراليةاختلفت االراء حول تصنيف اسباب نشوء الدول 

او اللغة او الدين والتقاليد وامليول املشرتكة) و(اسباب خارجية: مثـل الـدفاع  مثل وحدة الجنس
. وقـد صـنف الـبعض االخـر اسـباب نشـأة الـدول الفيدراليـة اىل )٣١(ومقاومة العدوان الخارجي)

(اسباب يف حالة االتحاد بالضم: مثل تحقيـق األمـن ومقاومـة الخطـر الخـارجي وضـ�ن توحيـد 
االقتصــادي، الــروابط املعنويــة كالقوميــة او اللغــة او الــدين او الــرتاث  الــدفاع بشــأنها، الحــافز

املشرتك) و(اسباب يف حالة االتحاد بالتفكك: مثل املساحة الجغرافية الشاسعة لدولـة موحـدة او 
. وألغـراض هـذا البحـث، )٣٢(وجود قوميات واديان ومذاهب وطوائف متعددة يف دولة موحـدة)

  :)٣٣(ي تقف وراء نشأة الدول الفيدرالية عموما اىل نوع� وه�نفضل هنا توزع االسباب الت
اذ ان الحاجة اىل توف� دفاع قوي ملجموعة من الدول مثلت حـافزا رئيسـيا  االسباب األمنية: .١

يف اقامة الدول الفيدرالية قد�ا وحديثا، الن االقاليم (اي الـدول االعضـاء يف االتحـاد) عنـدما 

                                                           
) ينظر: د.حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدسـتوري وتطـور النظـام السـيايس يف العـراق، القسـم االول، ٣١(

؛ د.محمد كامل ليلة، النظم السياسـية (الدولـة والحكومـة)، (بـ�وت: ٤٩)، ص ٢٠١٠تبة السنهورى، (بغداد: مك
  .  ١٣٦)، ص ١٩٦٩دار النهضة العربية للطباعة والنرش، 

، (السـلي�نية: دار رسدم للطباعـة والنرشـ، ١) لطيف مصطفى ام�، الفيدرالية وافاق نجاحها يف العراق، ط ٣٢(
  .٥١-٤٥)، ص ص ٢٠٠٦

؛ د.محسـن خليـل، ٤٨٥-٤٧٩) حول هذه االسباب ينظر: د.محمـد عبـد املعـز نرصـ، مصـدر سـابق، ص ص ٣٣(
. د.محمـد عمـر مولـود، الفيدراليـة وامكانيـة تطبيقهـا كنظـام سـيايس (العـراق ٢٠٠-١٨٩مصدر سابق، ص ص 

  .٢٠٠-١٨٩)، ص ص ٢٠٠٩، (ب�وت: املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع، �١وذجا)، ط 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٤٧            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
ومواردها الطبيعية وطاقاتها الصـناعية والعلميـة بعضـها اىل بعـض، ا�ـا تضم ايديها العاملة 

تضيف اىل حاصل قوتها الدفاعية مجتمعة قوة تضاهي بكث� مجموع قوى االطـراف العـدة، 
فهذا التجميع املركزي للمساعي فضال عن تجنبه الزدواجيـة الرتتيبـات التـي ال مفـر منهـا يف 

االعضـاء بـالتنظيم الـدفاعي الخـاص بـه، يضـمن توحيـد حالة احتفاظ كل األقـاليم والـدول 
االسلحة واملناهج الفنية، فيمكن بالتايل من استغالل موارد كل دولة مـن الـدول االعضـاء اىل 
اقىص حدود فعاليتها. وتطبق هذه الدوافع عىل اقامة الدول الفيدرالية التقليديـة والعريقـة 

، فقـد مثلـت رضورة توحيـد الـدفاع ملقاومـة )٣٤(ك� تنطبق عىل الدول الفيدراليـة الجديـدة
الخطر الخارجي ومواجهته سـببا اساسـيا لنشـأة عـدد مـن الـدول الفيدراليـة مثـل الواليـات 

 املتحدة، وسويرسا، وكندا، واسرتاليا وأملانيا، اضافة اىل الهند وماليزيا وباكستان.
ق اهـداف اقتصـادية، وهي تشمل أسباب عـدة منهـا: الرغبـة يف تحقيـ األسباب غ� األمنية: .٢

كالغاء الحواجز الجمركية ب� الواليات واالقاليم، توحيد االتصال، تنويع املوارد االولية، توسيع 
ـا وأملانيـا  االسواق ك� حصل أثناء نشأة كل مـن (الواليـات املتحـدة وكنـدا واسـرتاليا وسويرس

او العرقـي او اللغـوي  والهند). وقد تنشأ الدولة الفيدرالية بدافع تحقيـق التجـانس القـومي
)، او بالعكس قد تنشـأ لحـل االختالفـات القوميـة او العرقيـة او ١٩٩٠(اندماج االملانيتان يف 

الديني ب� اجزاء دولة موحدة من خالل تفكيكها اىل دولة فيدرالية ك� حصل يف أثناء نشـأة 
ندونوسـيا، واالتحـاد كل من (كندا، واالتحاد السوفيتي، ويوغسالفيا، وجيكسلوفاكيا، واتحـاد ا

االريرتي االثيو�، واتحاد الكم�ون، والعراق). ك� قد تدفع التجارب والـروابط السياسـية اىل 
ـي نشوء دول فيدرالية كالتجارب الكونفيدرالية التي سبقت قيام كـل مـن  (االتحـاد السويرس

شـابهة التـي مـرت بهـا االستع�رية امل والواليات املتحدة واالمرباطورية األملانية)، او التجارب
(املستعمرات الكندية او االسرتالية او الهنديـة) قبـل اتحادهـا، اذ كـان جميعهـا مسـتعمرات 
لربيطانيا، اضافة اىل حكمها بانظمة مشابهة. وكذلك قد يشـكل البعـد الجغـرايف سـببا لنشـأة 

ي عليـه عدة دول فيدرالية، فاتساع رقعة الدولة جغرافيا وصعوبة امكانية فرض حكـم مركـز 
كان سببا لتفكك كل من (الربازيل، واالرجنت�، والهند، واندونوسيا واالتحاد الـرويس) اىل دول 
فيدرالية. ك� قسمت الحدود الجبلية سويرسا اىل مقاطعات منفصلة صعب عليها التوحـد يف 

ت دولة موحدة فاختارت الكونفيدرالية ثم الفيدرالية. وضـمن التباعـد الجغـرايف بـ� الواليـا
املتحــدة االمريكيــة واالســرتالية والكنديــة االســتقالل الــذا� وولــد لــديها الرغبــة يف االتحــاد 
الفيدرايل دون التوحيد يف دولة موحدة. ك� ان من شأن التجاور الجغرايف ان يساعد عىل �و 
عالقــات تجاريــة واجت�عيــة وثقافيــة بــ� دول مختلفــة، و�هــد الحقــا اىل االنضــ�م بينهــا 

                                                           
) روبرت بوي وكارل فريدريك، دراسات يف الدولة االتحادية، الجزء الثالـث، ترجمـة وليـد الخالـدي وبرهـان ٣٤(

  .٣٠٧)، ص ١٩٦٦نيويورك: الدار الرشقية للطباعة والنرش ومؤسسة فرانكل� للطباعة والنرش،  –دجا�، (ب�وت 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٤٨            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
 .)٣٥(دها بشكل فيدرايلواتحا

ويف سياق اسباب نشأة الدولة الفيدرالية يـرى الربوفيسـور (رونالـد ل. واتـس) بـأن هنـاك 
عوامل اخرى جعلت من الفيدرالية يف العـا� املعـارص فكـرة سياسـية مهمـة عـىل نحـو متزايـد، 

ت بوصــفها وســيلة للتوفيــق بــ� الوحــدة والتنــوع ســلميا ومــن هــذه العوامــل: تطــور املواصــال 
واالتصاالت االجت�عية والتكنولوجيا والتنظيم الصناعي، التطورات االقتصـادية املتعوملـة، انتشـار 
اقتصاد السوق وازدهار االسواق عىل التعددية بدال من التجانس وعىل التنـافس والتعـاون يف ان 

رها واحد. فكل هذه االسباب ولدت يف آن واحد حاجات محلية وفوق وطنية عديدة، ولدت بدو 
ضغوطا باتجاه تنظي�ت سياسية كب�ة واخرى صغ�ة يف ان واحد، فيصعب عـىل �ـوذج الدولـة 
املوحدة ذات الطبيعة املركزية ان تستجيب لها وتسـتوعبها. وهـذا مـا وجـه االنظـار اىل �ـوذج 

م الدولة الفيدرالية لكونها توفر تقنيات مؤسساتية لبناء هذا النوع مـن التنظـيم السـيايس املالئـ
للواقع املتعدد الجنسيات يف العـا� املعـارص، فهـي �تلـك مـن جهـة حكومـة مشـرتكة لتحقيـق 
االهــداف العامــة (الــدفاع واالمــن الخــارجي، العالقــات الخارجيــة، السياســات املاليــة والتجــارة 
الدولية)، وهي �تلك من جهة اخرى مؤسسات محلية مستقلة ذاتيا لتحقيـق االهـداف املحليـة 

اليم (التعليم، الصحة، الخدمات االجت�عية والرفاهية، السياسات الثقافيـة) كاسـتجابة داخل األق
املحلية والتعب� عـن الـروابط االوليـة اللغويـة ملطالب الفرد الناخب والحفاظ عىل الخصوصيات 

   .)٣٦(والثقافية والدينية والتقاليد التاريخية وامل�رسات االجت�عية
عدة تقف وراء نشأة الدول الفيدارليـة الحديثـة، منـذ القـرن وهكذا نجد ان هناك اسباب 

الثامن عرش حتى اآلن، ولكن مع ذلك �ثل الرغبة يف معالجـة مشـكلة االمـن الخـارجي وضـ�ن 
توحيد الدفاع بوجه املخاطر الخارجية سببا رئيسا وراء بناء الدول الفيدالية واستمرار بقائها. ومـا 

ل التي نشأت اساسا بهدف توحيد الدفاع وض�ن االمـن الخـارجي يعزز هذا االعتقاد هو ان الدو 
ــات املتحــدة ( ــي، وهــي الوالي ـا (١٧٨٩الج�ع ــدا (١٨٤٨) وسويرسـ ــا (١٨٦٧) وكن ) ١٨٧١) أملاني

)، كانت اك� الدول قدرة عىل مواكبة التطورات رغم الظروف املتغ�ة التي مـرت ١٩٠١واسرتاليا (
ل هي من ب� أطول الدسات� عمرا يف العا�. كـ� تحتـل هـذه بها منذ نشاتها، ودسات� هذه الدو 

الدول اليوم درجة عالية يف الرتتيب الدويل من حيث كونها اك� الـدول جاذبيـة يرغـب النـاس يف 
  . )٣٧(العيش بها

لذلك، اذا كان توف� االمن �ثـل سـببا اساسـا لبنـاء ان الدولـة الفيدراليـة منـذ بـدء تـاريخ 
                                                           

كر، الوسـيط يف القـانون الدسـتوري ؛ د.زهـ� شـ٥٠-٤٩) ينظر: لطيف مصطفى ام�، مصدر سـابق، ص ص ٣٥(
، (بـ�وت: املؤسسـة ٣، ط ١النظريـة العامـة والـدول الكـربى)، ج  -(القانون الدستوري واملؤسسـات السياسـية 

  .٦٢)، ص ١٩٩٤الجامعة للدراسات والنرش والتوزيع، 
  .٧-٥) رونالد ل. واتس، مصدر سابق، ص ص ٣٦(
  .٨-٧) املصدر نفسه، ص ص ٣٧(



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٤٩            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
دافعا اساسيا ايضا وراء استمرار بقائه حتى اآلن، ويبقى كذلك يف القرن الحادي نشأتها، فهو �ثل 

  والعرشين، نظرا لتزايد املخاطر الخارجية التي تهدد الدول عموما.
 

:راا وا  تا زو ا :مع اا  
باملبادئ التي تقوم عليها هذا ترتبط مسألة كيفية تنظيم الشؤون االمنية يف الدولة الفيدالية 

النوع من الدول، وبذلك تتجىل ابعاد هذه املسألة يف مظاهر الدولة الفيدرالية من جهة، وكذلك 
  يف قضية توزيع االختصاصات فيها من جهة اخرى.

ويتفق معظم فقهاء القانون الدستوري وباحثوه عىل ان الدولة الفيدرالية تقوم عىل مبدأين 
. وعىل الرغم من )٣٨(بدأ املشاركة او الحكم  املشرتك) و(مبدأ االستقالل الذا�)أساس� ه�: (م

التناقض ب� هذين املبدأين فان التالقي بينه� هو الذي يشكل وحدة املفهوم الحقيقي للدولة 
. وذلك الن الدافع وراء قيام الدولة الفيدرالية باالساس هو التوفيق ب� اعتبارين )٣٩(الفيدرالية

  :)٤٠(�، ه�اساس

رغبة الوحدات املكونة (االقاليم) يف تكـوين دولـة واحـدة لتحقيـق ورعايـة املصـالح العامـة  -
  واملشرتكة بينها و�ثيلها يف مواجهة االخرين (عنرص الحكم املشرتك).

رغبة كل وحدة اقليمية يف االحتفاظ بقدر مناسب مـن اسـتقاللها الـذا� لتحقيـق مصـالحها  -
 ظروفها الخاصة (عنرص الحكم الذا�). املحلية �ا يتفق مع

وتتجسد هاتان الرغبتان يف مبدأي (املشاركة واالستقالل الذا�)، وينعكس اثـره� بوضـوح 
يف الكيان القانو� والسيايس للدولة الفيدرالية خارجيا وداخليا، ومن اهم نواتج هـذا التـأث� هـو 

يات االعضاء فيه ايضـا، وعليـه يالحـظ ان مسألة كيفية تنظيم (شؤون االمن) لالتحاد ككل والوال 
اناطة مسؤلية (تحقيق االمن الخارجي املشرتك) بالحكومة �ثل احد ابعاد تأث� الرغبة االوىل، اما 
احتفاظ االقاليم بصالحية (الحفاظ عىل النظام العام وح�ية امنها الـداخيل) فيمثـل احـد ابعـاد 

                                                           
) لتفاصيل اك� حول مبادئ الدولـة الفيدراليـة ينظـر: د.كـ�ل الغـايل، مبـادئ القـانون الدسـتوري والـنظم ٣٨(

؛ د.احمــد رسحــال، يف القــانون ٩٥)، ص ١٩٩٧ –١٩٩٦، (دمشــق: منشــورات جامعــة الدمشــق، ٨السياســية، ط 
)، ٢٠٠٢سات والنرشـ والتوزيـع، املصادر، (ب�وت: املؤسسة الجامعية للدرا –الدستوري والنظم السياسية: االطار 

  .  ٦٧-٦٢ص 
، ٢دراسـة نظريـة مقارنـة، ط  –) د.محمد ه�وند، الفدرالية والحكم الذا� والالمركزية االداريـة االقليميـة ٣٩(

  .١٨٦)،، ص ٢٠٠١(اربيل: مؤسسة موكريا� للطباعة والنرش، 
ليـة، (القـاهرة: دار النهضـة العربيـة، ) د.ابراهيم درويش، الدولة نظريتها وتنظيمهـا: دراسـة فلسـفية تحلي٤٠(

؛ د.ماجد راغب الحلو، الـنظم السياسـية والقـانون الدسـتوري، (االسـكندرية: منشـأة املعـارف، ٢٥٢)، ص ١٩٦٩
  .١٢٢-١٢١)، ص ٢٠٠٥



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٥٠            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
  تأث� الرغبة الثانية. 

المن بالرغبتان اعاله وكذلك باملبادئ التي تقـوع عليهـا الدولـة الفيدراليـة وال تتأثر قضية ا
  :  )٤١(فقط وا�ا تتعداها اىل التأثر �ظاهر الدولة الفيدرالية ايضا، عىل النحو اآل�

: وتتجسد هذه املظاهر داخليا يف وجـود دسـتور األمن ومظاهر االتحاد يف الدولة الفيدرالية .١
ووجود سلطات عامة (ترشيعية وتنفيذية وقضـائية) عـىل مسـتوى  فيدرايل يسمو عىل الكل،

الدولة الفيدرالية ككل �ثل �جموعهـا (الحكومـة الفيدراليـة) وتتـوىل ادارة شـؤون االتحـاد 
وتحقيق اهدافه العامة. اما خارجيا فتتجسد يف توحيد اقاليم جميع الواليات يف اقلـيم واحـد 

شــعوبها ايضــا يف شــعب واحــد هــو شــعب الدولــة  هــو اقلــيم الدولــة الفيدراليــة، وتوحيــد
الفيدرالية، الذي يكون لجميع افراده يف كل االقـاليم جنسـية واحـدة. وبـذلك تظهـر الدولـة 
الفيدرالية خارجيا كشخصية دولية واحدة جديدة، ذوبت فيها شخصيات االقاليم كافة، فلهـا 

الدوليـة بتبـادل التمثيـل  وحدها حق اقامة عالقات دوليـة مـع الـدول االجنبيـة واملـنظ�ت
الدبلومايس وابرام املعاهدات وتقرير الحرب والسلم، وبهـذا اصـبح تحقيـق االمـن الخـارجي 
من مسؤلية الحكومة الفيدارلية. وكإمتداد ألثر هذه املظـاهر يف املجـال األمنـي فـان دخـول 

الحكومـة  الدولة الفيدرالية يف الحرب ضد دول أخرى أجنبيـة تعـد حربـا دوليـا، امـا دخـول
 الفيدرالية يف الحرب ضد األقاليم املكونة لها او الحرب ب� األقاليم نفسها تعد حرابا داخليا.

: ترتسـم هـذه املظـاهر يف امـتالك كـل اقلـيم األمن ومظاهر االستقالل يف الدولة الفيدرالية .٢
ىل لدستور خاص به، وامتالك كل اقليم لسلطات ترشيعية وتنفيذية وقضـائية خاصـة بـه تتـو

استنادا اىل دستور االقليم ادارة شؤون االقليم وتحقيق اهدافـه املحليـة، وبهـذا اودع معظـم 
صالحيات الحفاظ عىل النظام العام وح�ية االمن االداخيل لالقليم يف يـد السـلطات املحليـة 

 لالقليم نفسه. 
مشـاركة االقـاليم يف : وتتجىل هـذه املظـاهر يف األمن ومظاهر االشرتاك يف الدولة الفيدرالية .٣

تعــديل الدســتور الفيــدرايل ومشــاركتها يف اتخــاذ القــرارات الفيدراليــة عــن طريــق املجلــس 
الترشيعي الثا� (مجلس االتحاد). وتربز هذه املظاهر نتيجة للتوازن ب� املظهرين السابق�، 

ستقالل هي فاذا كانت مظاهر االتحاد هي نتيجة لتنظيم الدولة الفيدرالية ككل، ومظاهر اال 
نتيجة لتنظيم االقاليم، فان مظاهر االشرتاك هي نتيجة لتنظيم العالقة ب� الدولة الفيدراليـة 

. وهذا يؤكد عىل ان االقـاليم ليسـت منفصـلة عـن )٤٢(واالقاليم كوحدات مكونة لهذه الدولة
                                                           

) لتفاصيل اك� حول مظاهر الدولة الفيدرالية ينظر: د.ثروت بدوي، النظم السياسية، (القاهرة: دار النهضـة ٤١(
؛ د.احسان حميد املفرجي، د.كطران زغ� نعمة ود.رعد ناجي الجدة، النظرية ٢٤٧–٢٣٨)، ص ص ١٩٦١،العربية

 .  ١١١-١٠٣)، ص ص ١٩٩٠العامة يف القانون الدستوري والنظام الدستوري يف العراق، (بغداد: جامعة بغداد، 
املبـادئ والنظريـات  –؛ د.نوري لطيـف، القـانون الدسـتوري ٢٩٥) ينظر: د.سعد عصفور، مصدر سابق، ص ٤٢(

؛ زهدي يكن، القانون الدسـتوري والـنظم السياسـية، ١٣٩)، ص١٩٧٦، (بغداد: دار الحرية للطباعة، ١العامة، ط 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٥١            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
دسـتوري الدولة الفيدرالية وا�ا هناك تداخل يف الصالحيات وتكامـل يف الوجـود القـانو� وال

وتعــاون يف تســي� شــؤون ومصــالح الدولــة الفيدراليــة، فالفيدراليــة التوجــد اال اذا اســهمت 
. ويـربز )٤٣(الوحدات الرشيكة بواسطة ممثليها بتكوين املؤسسات الفيدرالية وباعداد قراراتها

 تاث� هذه املظاهر يف املجال األمني للدولة الفيدراليـة يف ان القـوات املسـلحة للدولـة ككـل
وقدراتها العسكرية هي حاصل قوى وقدرات األقاليم املكونة لها عنـدما تضـم تلـك األقـاليم 
ايديها العاملة ومواردها الطبيعية وطاقاتها الصناعية والعلمية بعضـها اىل بعـض. واذا كانـت 
للمشرتيات الفيدرالية الدفاعية اثر يف اقتصاديات االقاليم، فان هذا النوع من القضايا يعـالج 

محليـة (اقليميـة) غـ� رسـمية، كـ� يجـري يف املـؤ�رات  –ن طريـق مشـاورات فيدراليـة ع
السنوية لرؤساء الوزارات الفيدراليـة واالقليميـة يف اسـرتاليا، وعـن طريـق التوزيـع االقليمـي 
لعضوية الهيئات التنفيذيـة املتعـددة، ثـم ان املجلـس الترشـيعي الثـا� يحـاذر ان ال تعـود 

حية الفيدرالية بأذى ال مربر له عىل اي من األقـاليم. وكـ� هـو الحـال يف م�رسة هذه الصال 
التداب� التي تتخذ لتموين القوات املسلحة فان مصالح األقليم يف التداب� الفيدرالية لتمويـل 

محليـة (اقاليميـة)، وعـن طريـق �ثيـل  –شؤون الدفاع تصان عن طريق مؤ�رات فيدراليـة 
ترشــيعي الثــا� (املجلــس االتحــادي أو االعــىل) ويف هيئــة التنفيذيــة األقــاليم يف املجلــس ال

  .)٤٤(الفيدرالية
واهم ما نستنتج به م� سبق هو ان معالجة قضية االمـن يف الدولـة الفيداليـة لهـا عالقـة 
شديدة باملبادئ التي تقوم عليها هـذه الدولـة، وتـتجىل ابعـاد هـذه املسـألة يف مظـاهر الدولـة 

وهذا �هد لتأثرها بكيفية توزيع االختصاصات يف الدولة الفيدراليـة ايضـا، اذ أن الفيدالية كذلك، 
وجود ما يسمى ظاهرة (ازدواج السلطات العامة) او (ثنائية السلطة) يف الدولة الفيدراليـة هـي 
نتيجة مبـارشة للمبـادئ التـي تقـوم عليهـا. وبـذلك توجـد سـلطات ثـالث (ترشـيعية وتنفيذيـة 

ى االتحاد ككل (مبدأ االشرتاك)، وكذلك توجد سـلطات مثلهـا عـىل مسـتوى وقضائية) عىل مستو 
كل والية (مبدأ االستقالل). وهذا يث� رضورة توزيع االخصاصـات بـ� املسـتوي� مـن السـلطات 
(الحكومة الفيدرالية وحكومات االقاليم)، منعا للتداخل ب� صالحياته� اثناء م�رسة كل مـنه� 

  يؤثر يف كيفية تنظيم شؤون االمن يف الدولة الفيدرالية. لوظيفتها، وهذا كله 
�ــا ان مســالة توزيــع االختصاصــات بــ� املســتوي� مــن الســلطات (الحكومــة الفيدراليــة 
واالقاليم) �ثل اشكالية خط�ة �س سيادة اية دولة فيدرالية وامنها، فقـد تحـتم معالجتهـا مـن 

                                                                                                                                               
  .  ٢٩٩-٢٩٨)، ص ص ١٩٥٦–١٩٥٥، (ب�وت: مطابع جوزف سليم صقيل، ١ط 

والقـانون الدسـتوري، ؛ د.عبد الكريم علـوان، الـنظم السياسـية ٩٥) ينظر: د.ك�ل الغايل، مصدر سابق، ص ٤٣(
  .  ٧٣)، ص ٢٠٠٩االردن: دار الثقافة للنرش والتوزيع،  -(ع�ن 

  .٣٢٢-٣٢١) ينظر: روبرت بوي وكارل فريدريك، مصدر سابق، ص ص ٤٤(



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٥٢            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
دول الفيدراليـة � يأخـذ جميعهـا اسـلوبا واحـدا يف . لكـن دسـات� الـ)٤٥(خالل الدستور الفيدرايل

توزيع االختصاصات، بل أخذت اساليب عديدة �كن اج�ال تصنيفها اىل ثالثة اسـاليب اساسـية، 
  :)٤٦(وعىل الشكل اآل�

ان يحدد الدستور الفيدرايل اختصاصات كل من الحكومة الفيدرالية وحكومات االقاليم عـىل  -
معيـب الن الدسـتور ال يسـتطيع االحاطـة بكـل مـا سيسـتجد يف وهو اسلوب  سبيل الحرص،

املستقبل من مسائل تقتيض تحديد الجهة التي تختص �بارشتها. فنظرا لهذا تتجنـب دسـات� 
 الدول الفيدرالية األخذ بهذا االسلوب حاليا، وقد طبق سابقا يف (سويرسا).

الحرصـ، ويـرتك مـا عـدا ذلـك اىل ان يحدد الدستور الفيدرايل اختصاصات االقاليم عىل سبيل  -
الحكومة الفيدرالية، وهذا يعني ان األخ�ة هي صاحبة االختصـاص العـام واالقـاليم صـاحبة 
االختصاص االستثنا�. ولهذا االسلوب مزية تعزيز سلطات الحكومة الفيدراليـة ودعـم شـعور 

الفيدراليـة عـىل االنت�ء اىل االتحاد. لكنه اسـلوب معيـب النـه يـؤدي اىل سـيطرة الحكومـة 
االقاليم، وعليه � يستعمل اال نادرا، فأخذت به دسات�عدد قليل من الـدول الفيدراليـة مثـل 

 (كندا، والهند، وفنزويال وبلجيكا).

ان يحدد الدستور الفيدرايل اختصاصات الحكومة الفيدرالية عىل سبيل الحرص، ويرتك ما عدا  -
وسلطة الحكومة الفيدرالية اسـتثناءا. و�تـاز هـذا ذلك لالقاليم، فتصبح سلطة االقاليم عامة 

االسلوب بانه يضمن لالقاليم حرصها عىل دعم كيانها الداخيل وتقويته، ولكن مـا يعيبـه هـو 
انه اسلوب يحد من قوة الحكومة الفيدرالية. اال انه كنتيجة لتطور الدول الفيدرالية، وازدياد 

يل معاكسـا للـنص الدسـتوري وذلـك بتوسـيع شعور االنـت�ء اليهـا فقـد بـدأ التطبيـق العمـ
اختصاصات الحكومة الفيدرالية شيئا فشيئا عـىل حسـاب اختصاصـات االقـاليم، فجعـل مـن 
اختصاصات الحكومة الفيدرالية عاما شامال لكل ما � يـنص عـىل خالفـه رصاحـة. وقـد أخـذ 

وسويرسا، واسرتاليا،  معظم دسات� الدول الفيدرالية بهذا االسلوب كدستور (الواليات املتحدة،
  وأملانيا، واملكسيك، واالرجنت�، والعراق).

اضافة اىل ما سبق، قد تنص بعض الدسات� الفيدرالية عىل اختصاصات مشرتكة ب� الحكومة 
الفيدرالية واالقاليم، مثل الدستور العراقي؛ او تنص عىل مجموعة مسائل تكون للحكومة 

اذا � تستخدم تلك السلطة فان االقاليم تستطيع القيام عندئذ الفيدرالية فيها سلطة اختيارية، ف

                                                           
-٩١)، ص ١٩٩٩) د.نع�ن احمد الخطيب، الوجيز يف النظم السياسية، (ع�ن: دار الثقافة للنرش والتوزيـع، ٤٥(

٩٤  .  
. د.ثروت بـدوى، ٢٧٩-٢٧٦حول هذه االساليب ينظر: د.سعد عصفور، مصدر سابق، ص ص ) لتفاصيل اك� ٤٦(

؛ د.هـا� عـىل الطهـراوي، ٥٣-٥٢؛ د.حميد حنـون خالـد، مصـدر سـابق، ص ص ٢٤٧-٢٤٤مصدر سابق، ص ص 
   .٨٣-٨٢)، ص ص ٢٠٠٨االردن: دار الثقافة للنرش والتوزيع، –، (ع�ن١النظم السياسية والقانون الدستوري، ط 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٥٣            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
بتنظيم هذه املسائل، مثل الدستور االملا�. هذا ويالحظ ان عدد من الدسات� الفيدرالية، 
كدستور الهند وكندا وماليزيا، قد احتوت مزيجا من هذه االساليب من خالل تحديد 

ومة الفيدرالية، وتحديد االختصاصات املشرتكة االختصاصات الحرصية لكل من االقاليم والحك
بينه� ايضا، ومن ثم اعطاء االختصاصات املتبقية اما للحكومة الفيدرالية او لالقاليم او يبارشها 

  .)٤٧(احده� بحسب طبيعتها
وايا كانت الطريقة التي تتبعها الدولة الفيدرالية يف توزيع االختصاصات، فان أداء الشؤون 

اهر االتحاد وتهم املواطن� جميعا والواليات كافة، وتتعلق بتحقيق الصالح العام التي تجسد مظ
للدولة الفيدرالية ككل، تحدد ضمن اختصاصات الحكومة الفيدالية، وتأ� يف مقدمة هذه 
املجاالت (الدفاع واالمن الخارجي، العالقات الخارجية، املالية واألمور االقتصادية العامة كالتجارة 

ية والحواجز الجمركية واصدار العملة وامور الجنسية والهجرة واعالن حاالت الطوارئ). الخارج
اما املجاالت والشؤون التي تجسد مظاهر االستقالل الذا� لألقاليم والواليات، وتتعلق بتحقيق 
مصالح مواطني كل اقليم عىل حدى، وتتسم بطابع محيل، فتحدد ضمن اختصاصات حكومات 

وتدرج هذه املجاالت (شؤون الرتبية والتعليم، الصحة، الخدمات البلدية، الض�نات ، )٤٨(األقاليم
  االجت�عية والرفاهية، الشؤون الثقافية املحلية).

وعىل الرغم من ان غالبية الدول الفيدرالية قد سارت بهذا املنوال يف تخصيص املجاالت التي 
والواليات)، اال انه ليس �نوال مطلق يف  تناط مسؤولية تدب�ها بإحدى الحكومات (الفيدرالية

الدول كافة ويف االحوال جميعها، اذ اشار بعض الدراسات اىل انه مه� حاولنا تحري الدقة يف 
تحديد االختصاصات الحرصية لكل مستوى من مستويات الحكم املختلفة فان التداخل السيادي 

. )٤٩(رب بعض الدول الفيدرلية مثل كنداب� هذه املستويات حاصل المحالة، وهذا ما تعكسه تجا
فالحكومة الفدرالية يف كندا مسؤولة اىل حد كب� عن (الشؤون الخارجية، واالمن، والسياسات 
االقتصادية الشاملة، والهجرة واملواطنية)، غ� ان املقاطعات �لك ايضا رأيا مه� يف هذه 

كب� عن (شؤون التعليم، والرعاية املجاالت. وباملقابل فحكومات املقاطعات مسؤولة بشكل 
الصحية، واملساعدات االجت�عية والتنمية االقتصادية، وتنظيم الصناعة)، اال ان هذا ال�نع ان 
تشارك الحكومة الفيدرالية هي ايضا يف هذه املجاالت، من خالل التحويالت املالية لحكومات 

                                                           
) ينظر: د.ابراهيم عبدالعزيز شيحا، القانون الدستوري والنظم السياسية، (ب�وت: الدار الجامعيـة للطباعـة ٤٧(

دراسة تحليلية مقارنة، (اربيل:  -؛ لق�ن عمر حس�، مبدا املشاركة يف الدولة الفدرالية ١٨٨)، ص ١٩٩٤والنرش، 
  .٥١)، ص ٢٠٠٨مطبعة الحاج هاشم، 

  .١٨٨لعزيز شيحا، مصدر سابق، ص ) د.ابراهيم عبدا٤٨(
) ينظر: خالد عليوي العرداوي، توزيع االختصاصـات واملسـؤوليات يف الـنظم الفدراليـة والواقـع الدسـتوري ٤٩(

  ، متوفر يف االنرتنيت عىل املوقع اآل�:٢٠٠٨كانون الثا�  ١٢العراقي، شبكة النبأ املعلوماتية، 
«http://annabaa.org/nbanews/68/059.htm», visited: (Augusts 21 - 2017).  
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قاطعات الذي يهدف اىل ض�ن قدرة املقاطعات، ومن خالل برنامجها لتحقيق التوازن ب� امل

املقاطعات االقل حظا عىل القيام �سؤولياتها بدون االثقال عليها برضائب غ� الزمة. وقد ادى 
هذا كله اىل (فيدرالية تشاركية او تعاونية) ب� مستويات الحكم يف كندا. ولكن يف ظل هذا 

، ١٨٦٧ملدرجة يف الدستور الكندي لعام الوضع ذهبت دراسة اىل القول بأنه: "اذا قرأت القوان� ا
 . )٥٠(لن تعرف من املمسك بزمام االمور، وما طبيعة املسؤوليات املوزعة"

اذن فاذا كان هذا التعقيد يرافق توزيع االختصاصات يف احدى الدول الفيدرالية، فان توزيع 
ة، �ثل مسألة يف غاية املسؤوليات االمنية ب� مستويات الحكم املختلفة يف الدول الفيدرالية كاف

التعقيد، ناهيك عن التعقيدات التي ترافق صنع السياسة االمنية وتنفيذها يف كل دولة فيدرالية 
  عىل حدى، وهذا ما نتطرق اليه يف املطلب الالحق.

  
   

                                                           
) ريتشارد سيميون، كندا: املنافسـة ضـمن الفدراليـة التعاونيـة، مـن: راؤول بلينـدنباخر وابيغيـل اوسـتاين ٥٠(

(تحرير)، حوارات حول توزيع السلطات واملسئوليات يف البلدان الفيدرالية، الجزء الثا�، ترجمة: مهـا بسـطامي، 
 .١٦-١٤)، ص ٢٠٠٧ي حول الفيدرالية، (كندا: منتدى االتحادات الفيدرالية، سسلسلة كتيبات: حوار عامل
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 :ا ا  

:راول اا  و ا ا   
الدول الفيدرالية املقارنة يف مستوي� رئيس�، يتمثل أوله� نتناول أوجه السياسة األمنية يف 

يف مستوى صنع السياسات االمنية يف هذا النوع من الدول، أما ثانيه� فتتجسد يف تنفيذ هذه 
  السياسات يف الدول الفيدرالية، لذك افرد هذا املطلب ملعالجة هذين املستوي� عىل النحو اآل�:

  
  :ولع اا :راول اا  و را ا 

ان اول ما يتبادر اىل الذهن، بشأن صنع السياسة األمنية يف الدولة الفيدرالية، هو التسائل 
اآل�: ملن تعود مسؤلية الحفاظ عىل امن الدولة الفيدرالية والوحدات املكونة لها؟ فهل تعود اىل 

والوحدات املكونة لها؟ للجواب عىل هذا التسائل يجب  الحكومة الفيدرالية ام اىل االقاليم
التمييز ب� هذه املسؤولية عىل مستوي�: مستوى االمن الخارجي (الدفاع) ومستوى االمن 

  الداخيل. 
في� يتعلق �سؤولية الدفاع أو مسؤلية األمن الخارجي، ومن خالل الرجوع اىل دسات� 

 ان مسؤلية الدفاع عن الدولة الفيدرالية ككل قد انيطت معظم الدول الفيدرالية وتجاربها، تتب�
بالحكومة الفيدرالية لوحدها فقط. وقد أكدت هذه املسؤولية للحكومة الفيدرالية يف نصوص 

عىل ان:  ١٧٨٩رصيحة للدسات� الفيدرالية. فقد نص دستور الواليات املتحدة االمريكية لعام 
هذا االتحاد حكومة ذات نظام جمهوري وتحمي كل منها "تضمن الواليات املتحدة لكل والية يف 

من الغزو، ك� تحميها، بناء عىل طلب السلطة الترشيعية، أو السلطة التنفيذية (يف حال تعذر 
 ١٩٠١. ونص الدستور االسرتايل لعام )٥١(انعقاد السلطة الترشيعية) من أع�ل العنف الداخلية"

 ١٩٢٠. وورد يف الدستور النمساوي لعام )٥٢(من الغزو" عىل ان: "الكومنولث سيحمي كل الواليات
ان: "تكفل النمسا الدفاع الوطني الشامل. وتتمثل مهمتها يف الحفاظ عىل االستقالل  ١٩٢٠

الخارجي ألريض االتحاد وصيانة حرمتها، خاصة في� يتعلق بالحفاظ عىل الحياد الدائم والدفاع 
رية وقدرتها عىل العمل وكذلك الحريات عنه. وما يتصل بذلك، كح�ية املؤسسات الدستو 

. وورد يف )٥٣(الد�قراطية للمقيم� وح�يتهم من أع�ل العدوان والهجوم الخارجي املسلح"
انه: "ينفرد االتحاد بالترشيع والتنفيذ يف الشؤون  ١٩٧١دستور االمارات العربية املتحدة لعام 

  .)٥٤(..." -٣ملسلحة االتحادية. الدفاع والقوات ا -٢الشؤون الخارجية.  -١التالية: 
                                                           

  .١٧٨٩)، من دستور الواليات املتحدة االمريكية لعام ٤)، املادة (٤) الفقرة (٥١(
(52) Article (119), the Constitution of Australia, 1901.  
(53) Article (9a), the Constitution of Austria, 1920.  

  .١٩٧١)، من دستور االمارات العربية املتحدة لعام ١٢٠) املادة (٥٤(



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٥٦            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
اذن فان اناطة مسؤولية الدفاع (االمن الخارجي) بالحكومة الفيدرالية بهذه النصوص 
الرصيحة يف دسات� معظم الدول الفيدرالية، تدل عىل ان الدفاع من االمور يف غاية االهمية التي 

  :)٥٥(عدة منهاال�كن تركها يف يد االقاليم والوحدات دون الفيدرالية ألسباب 
ألن تخويل االقاليم والوحدات املكونة للدولة الفيدرالية مسؤولية الدفاع الخارجي من شأنه  .١

ان يقوض سالمة ارايض الدولة الفيدرالية ووحدتها، بتعريضه شؤون الدفاع عن االتحاد ايل 
 نقمة الدولة العضو او عدم تبرصها وعجزها. 

حدات املكونة للدولة الفيدرالية حول اعباء الدفاع ألن نشوب الخالفات ب� االقاليم والو  .٢
والسياسة الخارجية واالقتصادية وغ�ها من االمور املرتبطة به امر البد منه وهذا يضعف 

 القدرة الدفاعية لالتحاد ككل.
الن وجود قوات مسلحة منفصلة بعضها عن بعض من شانه ان يؤدي اىل التنافس يف  .٣

 ات املكونة للدولة الفيدرالية. التسلح ب� االقاليم والوحد
ألن تخويل االقاليم والوحدات املكونة للدولة الفيدرالية مسؤولية الدفاع �كن االقاليم  .٤

 والواليات من ان تسيطر عىل االتحاد او تنسحب منه بدون ان ينالها عقاب.
جي عن ألن تخويل االقاليم والوحدات املكونة للدولة الفيدرالية مسؤولية الدفاع الخار  .٥

االرايض واملناطق التابعة لها، قد تؤدي بهذه االقاليم والوحدات من حيث مسؤوليتها اىل 
محاولة اتباع سياسات خارجية خاصة بها وتحمل اعباء مالية واستع�ل طاقاتها االجت�عية 

 والبرشية عىل وجه يناقض برامج االتحاد ككل.
ه دسات� معظم الدول الفيدرالية، وهو اناطة وانطالقان من املبدأ العام اعاله، الذي أخذت ب

مسؤولية ح�ية األمن الخارجي (الدفاع) بالحكومة الفيدرالية، فإن هذه املسؤولية تعني ان 
الحكومة الفيدرالية تختص يف اطار صنع السياسة الدفاعية للدولة الفيدرالية بثالثة مهام اساسة 

  :)٥٦(وهي
لخارجية الرضورية: وهذا يعني ان الحكومة الفيدرالية اوال: االرشاف عىل نواحي السياسة ا

تتوىل، دون حكومات األقليم، مهمة االرشاف عىل السياسة الخارجية يف االمور املتعلقة بالدفاع 
عىل االقل، فهي التي تدخل يف األحالف العسكرية وتربم املعاهدات او االتفاقات مع دول أجنبية 

ذلك يتصدى السلك الخارجي املمثل للحكومة الفيدرالية عادة يف االمور املتعلقة بالدفاع، ول
  بترصيف الشؤون الخارجية العادية للدولة الفيدرالية.

ثانيا: سيطرة الحكومة الفيدرالية عىل حجم القوات املسلحة وتركيبها: �نحها سلطة االرشاف 
لرئيسية. وتستمد عىل حجم القوات املسلحة، �ا ذلك الرديف، وعىل توزيعها ب� االسلحة ا

                                                           
  .٣٠٩) ينظر: روبرت بوي وكارل فريدريك، مصدر سابق، ص ٥٥(
  .٣١٦-٣١٣) املصدر نفسه، ص ص ٥٦(
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سلطتها بهذا الصدد من السلطة الفيدرالية العامة يف تدب� شؤون الدفاع وحشد القوات املسلحة 

 وتنظيمها. 
ثالثا: االرشاف عىل توزيع القوات املسلحة واستع�لها: اي حرص صالحية اعالن الحرب او 

يعية الفيدرالية. وبالتايل ترشف عقد الصلح يف يد الحكومة الفيدرالية، وغالبا يف يد الهيئة الترش
الحكومة الفيدرالية عىل قيادة القوات املسلحة واستع�لها وتوزيعها، إذ تخول عادة رئيس 

، صالحيات القائد )٥٩(واألرجنت� )٥٨(وكندا واسرتاليا )٥٧(الدولة، ك� يف الواليات املتحدة األمريكية
احد أعضاء وزارته هذه الصالحيات ك� يف العام للقوات املسلحة، وقد تخول رئيس الحكومة او 

  . )٦٠(أملانيا
ويتطلب تنفيذ سياسات الدفاع التي تحددها الحكومة الفيدرالية صالحيات إضافية لجعل 

  :)٦١(مسؤولية الدفاع مسؤولية فعالة، وتتمثل اهم هذه الصالحيات يف ماهو آ�
ذلك القوات الدا�ة وقوات  صالحية إنشاء القوات املسلحة من برية وبحرية وجوية، �ا يف .١

االحتياط، عن طريق التجنيد او التطوع. ويف بعض الحاالت (ك� يف سويرسا) تدعم هذه 
الصالحية نصوص دستورية رصيحة تجعل الخدمة العسكرية إجبارية عىل كل فرد ذكر من 

  سكان البالد.
يع هذه القوات سلطة اداره القوات املسلحة وهي سلطة حيوية بالنسبة لإلرشاف عىل توز .٢

واستع�لها، فخولت دسات� كل من (الواليات املتحدة االمريكية وسويرسا وكندا واسرتاليا) 
السلطة الترشيعية الفيدرالية وضع اصول ادارة القوات املسلحة وامليليشيا واالرشاف املبارش 

لسلطة عليها. ونتيجة لهذه الصالحيات تستطيع الحكومات الفيدرالية عن طريق مبادرة ا
الترشيعية والتنفيذية، بصفة االخ�ة القائد العام، ان تتخذ االجراءات الالزمة لتنظيم القوات 
املسلحة والعمل من اجل سالمتها ورفاهية افرادها، وتسن قوان� العدالة العسكرية 
وتسحب العسكري� من نطاق صالحيات السلطات املدنية كل� اقتىض االمر، وتوفر مرتبات 

                                                           
أنـه:  ١٧٨٩) مـن دسـتور الواليـات املتحـدة االم�كيـة لعـام ٢) من املـادة (٢) من الفقرة (١) ورد يف البند (٥٧(

يس قائدا أعىل لجـيش وبحريـة الواليـات املتحـدة، وملليشـيات مختلـف الواليـات عنـدما تـدعى إىل "يكون الرئ
  الخدمة الفعلية لدى الواليات املتحدة...".

عـىل أن: "ينـاط منصـب القائـد العـام للقـوات البحريـة  ١٩٠٠) من دستور اسرتاليا لعام ٦٨) نصت املادة (٥٨(
  مثل للملكة".والعسكرية للكومنولث بالحاكم العام كم

: "�تلك رئيس األمة الصـالحيات التاليـة:... هـو القائـد ١٩٩٤) من دستور األرجنت� لعام ٩٩) ورد يف املادة (٥٩(
  العام لجميع القوات املسلحة لألمة.

عـىل أن: "تنـاط  ١٩٩٠أ) من القانون األسايس األسايس لجمهوريـة أملانيـا االتحاديـة لعـام ٦٥) نصت املادة (٦٠(
  سلطة اصدار األوامر عىل القوات املسلحة وسلطة قيادتها بوزير الدفاع الفيدرايل". 

  .٣٢٣-٣١٧) ينظر: روبرت بوي وكارل فريدريك، املصدر السابق، ص ص ٦١(



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٥٨            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
املسلحة ومعاشاتهم وامتيازات املحارب� القدماء. ثم ان اهمية تعي� الضباط لكب�ة  القوات

  بالنسبة لإلبقاء عىل االرشاف الفيدرايل عىل القوات املسلحة.
مسانده القوات املسلحة وتجهيزها، لتوف� العتاد الفعال املوحد ولجني �ار التخصص يف  .٣

لية يف جميع الدول الفيدرالية التقليدية حق االنتاج الحر�. فمنحت الحكومة الفيدرا
الحصول عىل االسلحة واملواد الحربية الالزمة للقوات املسلحة من اي مصدر كان �ا يف ذلك 
املصادر األجنبية، ولها ايضا ان تنيشء وتقتني و�تلك وتدير، منشآت املطارات واملناطق 

ية و�ارس عليها جميعا حق امللكية العسكرية املحظورة، والرتسانات ودور الصناعة البحر
  املطلقة. 

سلطة �ويل تداب� االتحاد الدفاعية، إذ تخول دسات� معظم الدول الفيدرالية املعارصة  .٤
الحكومة الفيدرالية صالحيات كافية لفرض الرضائب لتموين الدفاع ك� تخولها صالحية 

  اإلقراض. 
سياسة الدفاعية. فإذا كانت مسؤولية الدفاع وهنا علينا التسائل عن دور األقليم يف صنع ال

وح�ية االمن الخارجي للدولة الفيدرالية ككل منوطة بالحكومة الفيدرالية حرصا، فهل هذا 
يعني منع األقاليم األعضاء يف الدولة الفيدرالية من أداء اي دور يف االمور املتعلقة بالدفاع 

  واالمن الخارجي؟ 
ة املقارنة عىل ان الحكومة الفيدرالية هي التي تسيطر عىل تجارب الدول الفيدراليوتدل 

قد سمحت لألقاليم يف ف ،معظم األمور املتعلقة بالدفاع الخارجي، ولكن عىل الراغم من ذلك
بعض الدول ان تلعبوا أدوار محددة يف بعض مجاالت الدفاع الخارجي وصنع السياسة األمنية 

  فيها كاآل�: 
لس�ح لألقاليم بان �ارسوا بعض نواحي السياسة الخارجية املتعلقة بالدفاع واالمن ا .١

الخارجي ولكن يف نطاق ارشاف الحكومة الفيدرالية، ك� هو الحال يف سويرسا وك� كان 
الحال يف عهد املانيا االمرباطوري، اذ ان دسات� هذه الدول قد سمحت لألقاليم يف ان تشرتك 

لية يف بعض املجاالت املعينة، ولكن هذه الصالحية ال �تد اىل امور مرتبطة يف اتفاقات دو 
  بالدفاع. 

الس�ح لألقاليم بان تساهموا يف تحديد حجم القوات املسلحة وتركيبها، ولكن يف نطاق  .٢
اىل تنظيم  ١٨٦٧ارشاف الحكومة الفيدرالية. وقد اتجه دستور االمرباطورية األملانية لعام 

حة عىل اساس وحدات تابعة لألقاليم، ومع ذلك فقد منح كال من االمرباطور القوات املسل
. )٦٢(والهيئة الترشيعية االمرباطورية رصاحة صالحية تقرير حجم هذه الوحدات وتركيبها

ويوضح هذا املثال انه من الطبيعي ان تحتفظ األقاليم بقوات مسلحة خاصة بها، ولكن 

                                                           
(62) Article (63) in the Constitution of the German Empire, 1871. 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٥٩            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
م ونوع القوات التي تحتفظ بها، اال من خالل ليس لها صالحية دستورية لتحديد حج

اشرتاكها يف الهيئة الترشيعية الفيدرالية او من خالل السيطرة عىل االموال املخصصة للدفاع 
 او من خالل إقامة املنشآت العسكرية ضمن أراضيها.

يف وكذلك، وبامكان ان األقاليم ان تؤدي دورا يف توزيع القوات املسلحة واستع�لها، ولكن  .٣
نطاق ارشاف الحكومة الفيدرالية. وقد اعتمدت الواليات املتحدة األمريكية يف السنوات 
العرشين االوىل من تاريخها عىل ميليشيا الواليات، اذ خول الدستور الحكومة الفيدرالية اما 
ان تحشد هي الجيوش وتقيها واما تعتمد عىل ميليشيا الواليات املنظمة �وجب قانون 

لتي يدربها ويرأسها ضباط من الواليات. وخول الدستور السويرسي الكانتونات اتحادي، وا
حق دعوة الجنود للمحافظة عىل النظام الدستوري، وهذا هو الحال يف الواليات املتحدة 
االمريكية بالنسبة لوحدات الحرس الوطني، ك� كان الحال كذلك ايضا يف املانيا حسب 

ولقد منحت الواليات األملانية (الندر) ايضا حق دعوة القوات  الدستور االملا� االمرباطوري.
 . )٦٣(املسلحة يف حاالت الطوارئ الداخلية �وجب دستور فا�ار

نح األقاليم صالحية انشاء الجيوش ولكن برشط موافقة الهيئة الترشيعية الفيدرالية، وقد م .٤
كندا واسرتاليا، بل سمح دستور أخذ معظم الدول الفيدرالية التقليدية بهذا االتجاه، ك� يف 

الواليات املتحدة األمريكية للواليات بانشاء الجيوش دون موافقة الحكومة الفيدرالية أثناء 
الحرب، ولكن برشط خضوع هذه التداب� إلرشاف سلطة الدفاع الفيدرالية العامة، ك� 

يات االمريكية ضمن تخضع للسلطة الفيدرالية الخاصة عىل ميليشيا الواليات، غ� انه للوال 
هذا النطاق ان تجند وحدات من (الحرس الوطني) يف حاالت الطوارئ، ك� فعلت إبان 
الحرب� العامليت�. ويف سويرسا منحت الكانتونات صالحيات محدودة جدا لالحتفاظ 
بالجنود تحت االرشاف الفيدرايل، ولها ان �ارس كذلك بعض الوظائف االدارية املتعلقة 

القوات املسلحة كإقامة سجالت لأليدي العاملة فيها تحت املراقبة الفيدرالية. ويف بإنشاء 
عىل اساس  ١٩١٩ودستور فا�ار  ١٨٧١املانيا كان تنظيم الجيش �وجب كل من دستور 

األقاليم (الندر). ولقد احتفظت األقاليم، طبعا، يف جميع الدول الفيدرالية بحق املحافظة 
 انة امنها الداخيل.عىل قوات بوليسية لصي

لألقاليم يف مجال ادارة القوات املسلحة، ك� هو الحال يف كندا وسويرسا، ان �ارس الس�ح  .٥
بعض الصالحيات في� يتعلق بالقوات املسلحة ضمن مناطقها يف امور الرضائب، مثال، ولكن 

كذلك  من غ� ان يسمح لهذه الصالحيات ان تعرقل مهام هذه القوات او تهدد سالمتها،
�كن تفويض األقاليم صالحيات الحفاظ عىل االمن يف مناطق تجمعات الجيوش، ك� حصل 

 يف اسرتاليا ابان الحرب العاملية الثانية.

                                                           
(63) Article (48), the Weimar Constitution of August 11, 1919.  



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٦٠            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
�كن منح األقاليم سلطة االرشاف عىل �وين القوات املسلحة ومشرتياتها، ولكن �ا ان هذا  .٦

ء عىل قوات مسلحة عدة لألقاليم، فإن األمر ينطوي عىل املجازفة ذاتها التي ترافق االبقا
  خضوعها الرشاف فيدرايل صارم رضوري ال محالة. 
جميع  م�رستاها يف من الرضوري بقاءومع هذه االستثناءات التي قد تعطى لألقاليم 

  .ساسيةاأل  لغاياته خارجي، لض�ن تحيقق الدفاع الالت خاضعة إلرشاف الحكومة الفيدراليةحاال
بصنع سياسية األمن الخارجي يف العراق، فقد أخذ الدستور العراقي الفيدرايل وفي� يتعلق 

) باملبدأ العام الذي أخذت به دسات� معظم الدول ٢٠٠٥(دستور جمهورية العراق لعام 
الفيدرالية، وهو إناطة مسؤلية الدفاع عن الدولة الفيدرالية ككل بالحكومة الفيدرالية، وأكد 

حكومة الفيدرالية يف نصوص رصيحة، ففي اطار (اختصاصات السلطات عىل هذه املسؤولية لل
) منه عىل أن "تحافظ السلطات االتحادية عىل وحدة العراق ١٠٩االتحادية) نصت املادة (

) منه أنه ١١٠. ثم ورد يف املادة ()٦٤(وسالمته واستقالله وسيادته ونظامه الد�قراطي االتحادي"
.. ثانيا: وضع سياسة األمن الوطني .ختصاصات الحرصية االتية:"تختص السلطات االتحادية باال 

وتنفيذها، �ا يف ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأم� ح�ية وض�ن أمن حدود العراق، 
  . )٦٥(والدفاع عنه"

واذا كان السبب الرئييس وراء أخذ الدستور العراقي بهذا املبدأ العام هو السبب نفسه 
الفيدرالية األخري لألخذ به، وهو عدم ترك مسؤولية الدفاع الخارجي يف يد الذي دفع بالدول 

االقاليم والوحدات املكونة للدولة الفيدرالية لض�ن عدم تقويض سالمة ارايض الدولة ككل 
ووحدتها، يضاف اىل هذا السبب يف التجربة العراقية سبب آخر وهو الظروف التي رافقت كتابة 

الجهات للنظام من ضة الشديدة التي ابدتها الكث� ر اواملع ٢٠٠٥ام الدستور الفيدرايل لع
الذي تبناه هذا الدستور وألول مرة يف تاريخ العراق. لذلك فقد ثبتت هذه النصوص  الفيدرايل

من اجل تطم� تلك الجهات املعارضة بان الفيدرالية التعني التقسيم بأي حال من األحوال، 
ادية ليس املحافظة عىل وحدة العراق فقط وا�ا الحيلولة دون فجعل من واجب الحكومة االتح

. وهذا ما بربت به الحكومة الفيدرالية العراقية االجراءات )٦٦(اية محاولة لالنفصال من اي اقليم
اقليم كوردستان لقاء تنظيمها عملية االستفتاء عىل الحاكمة يف سلطات الالتي اتخذتها ضد 

  ).٢٥/٩/٢٠١٧االستقالل يف (
ومع ذلك، فقد ذهب الدستور العراقي اىل وضع جملة قيود عىل هذه املسؤولية العامة 

                                                           
  .٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام ) من ١٠٩املادة (ينظر: ) ٦٤(
  .٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام ) من ١١٠املادة (ينظر: ) ٦٥(
ج�ل نارص جبار الزيـداوي، اختصاصـات االقـاليم و املحافظـات يف العـراق، مجلـة حـوار الفكـر، املعهـد  )٦٦(

  .٨٢، ص ٢٠١١، بغداد، ١٩ - ١٨العراقي لحوار الفكر، العددان 



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٦١            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
) منه عىل ان: "أوال: ٩التي اناطها بالحكومة الفيدرالية، ففي اطار املبادئ األساسية نصت املادة (

تتكون القوات املسلحة العراقية واالجهزة االمنية من مكونات الشعب العراقي، �ا يراعي -أ
زنها و�اثلها دون �ييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة املدنية وتدافع عن العراق والتكون توا

- اداة لقمع الشعب العراقي والتتدخل يف الشؤون السياسية وال دور لها يف تداول السلطة. ب
اليجوز للقوات املسلحة -يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات املسلحة. ج

افرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون يف وزارة الدفاع أو اية دوائر أو منظ�ت العراقية و 
تابعة لها، الرتشيح يف انتخابات إلشغال مراكز سياسية، واليجوز لهم القيام بحمالت انتخابية 
لصالح مرشح� فيها وال املشاركة يف غ� ذلك من االع�ل التي �نعها انظمة وزارة الدفاع 

الجواز هذا انشطة اولئك االفراد املذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم ويشمل عدم 
يقوم جهاز -الشخصية أو الوظيفية دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت يف االنتخابات. د

املخابرات الوطني العراقي بجمع املعلومات و تقويم التهديدات املوجهة لألمن الوطني وتقديم 
ة. ويكون تحت السيطرة املدنية ويخضع لرقابة السلطة الترشيعية املشورة للحكومة العراقي

تحرتم الحكومة العراقية - ويعمل وفقا للقانون و�وجب مبادئ حقوق االنسان املعرتف بها. هـ
وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة �نع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام االسلحة النووية 

�نع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات والكيميائية والبيولوجية و 
  .)٦٧(ومواد وتكنولوجيا وأنظمة لالتصال. ثانياً ـ تنظم خدمة العلم بقانون"

)، ٢٠١٧ – ٢٠١٤وأهم ما يالحظ يف التجربة العراقية انه خالل (حملة داعش عىل العراق يف 
ة، قد استطاعت (قوات البيشمركَة)، وهي جراء انسحاب القوات العراقية من عدة مدن عراقي

�ثابة القوات املسلحة الرسمية القليم كوردستان، ان تقاوم تلك الحملة اإلرهابية يف املحافظات 
ها يف توال تالش�لية وان تتصدى لتويل املهام التي كانت يفرتض بالقوات املسلحة العراقية ان 

ة العراق وسالمته واستقالله وسيادته ونظامه مجال الحفاظ عىل السلطات االتحادية وعىل وحد
الد�قراطي االتحادي. ومن شأن هذه التجربة وهذا الدور لقوات البيشمركَة خالل الحرب 
الدويل عىل اإلرهاب ان �هد يف املستقبل اىل الس�ح لألقاليم (إقليم كوردستان) ان تلعبوا أدوار 

ن الخارجي لإلتحاد، طاملا ان الدستور العراقي وصنع سياسة األم ددة يف بعض مجاالت الدفاعمح
ستثاءات كتلك، ومنها: الس�ح لألقاليم بان تساهموا يف تحديد حجم إ ال يحتوي عىل نص �نع 

منح األقاليم و القوات املسلحة وتركيبها، ان تؤدوا أدوار يف توزيع القوات املسلحة واستع�لها، 
، وكذلك الس�ح لألقاليم يف ان تلعبوا أدوار يف يتحادرشاف اال ال صالحية انشاء الجيوش يف نطاق ا

مجال ادارة القوات املسلحة وكذلك سلطة االرشاف عىل �وين القوات املسلحة ومشرتياتها. 
ولكن �ا ان هذا االستثناءات تنطوي عىل املجازفة ذاتها التي ترافق االبقاء عىل قوات مسلحة 

                                                           
  .٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام ) من ٩املادة (ينظر: ) ٦٧(



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٦٢            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
اف فيدرايل صارم رضوري ال محالة، بغية تحيقق الدفاع عدة لألقاليم، فإن خضوع م�رستها الرش 

  الخارجي لغاياته األساسية.
  

:راول اا  و اا ا   :مع اا 
إذا كان املبدأ العام، في� يتعلق باألمن الخارجي، هو اناطة مسؤولية الدفاع (األمن 

يف دسات� معظم الدول الفيدرالية، فإن املبدأ العام في� يتعلق الخارجي) بالحكومة الفيدرالية 
باألمن الداخيل يف دسات� معظم هذه الدول ايضا، هو ان املسؤولية األولية للحفاظ عىل النظام 
العام (األمن الداخيل) تقع عىل عاتق الحكومات املحلية لألقاليم، التي تحتفظ بقوى أمن خاصة 

عظم الحاالت، بجيوشها الخاصة كذلك. ولكن من املمكن ان تجابه بها، ك� تحتفظ، يف م
الحكومة املحلية يف إقليم ما أزمة بالغة الخطورة ال تستطيع التغلب عليها بوسائلها الخاصة، ك� 
ان من املمكن ان تقرر الحكومة املحلية نفسها القيام بعصيان ضد الدستور الفيدرايل، وتوجه 

لغاية. يف اي من الحال�، قد يتوقف الحفاظ عىل النظام الدستوري قوى امنها لتحقيق تلك ا
القائم عىل تدخل السلطة الفيدرالية بغية مساعدة السلطات املحلية او الحلول محلها طيلة 
مدة األزمة. ان اتاحة مثل هذا التدخل للحكومة الفيدرالية دون تعطيل (املبدأ الفيدرايل) نفسه 

  .)٦٨(عب املشاكل التي تتضمنها اي محاولة القامة دستور فيدرايلتعطيال دا�ا، تعد من اص
إذن، يتطلب من األقاليم عادة املحافظة عىل االمن الداخيل غ� ان الدول الفيدرالية املقارنة 
خولت الحكومة الفيدرالية املسؤولية النهائية يف هذا املجال، اذ ان وقوع ما يهدد النظام 

د يشكل تهديدا للهيكل الفيدرايل بجمله او قد يساعد اعداء الدولة الدستوري يف أحد األقليم ق
. ففي الدستور االمري�، مثال، تضمن الحكومة الفيدرالية (النظام )٦٩(الفيدرالية الخارجي�

، ويلزم الدستور السويرسي الحكومة الفيدرالية بتنسيق جهودها مع )٧٠(الجمهوري) لكل والية
، ويطالب الدستور )٧١(داخيل أسوة بض�ن امن البالد وح�ية الشعبالكانتونات لح�ية امنها ال

  .)٧٢(االسرتايل حكومة الكومنولث بح�ية كل والية ضد العنف الداخيل

                                                           
املجلـد االول: ح�يـة النظــام  -االتحاديـة الفيدراليــة ) ينظـر: القـايض نبيـل عبــدالرحمن الحيـاوي، الـدول ٦٨(

  .١٩)، ص ٢٠٠٩، (بغداد: املكتبة القانونية، ٢الجزء االول، ط  –الدستوري يف الدول االتحادية الفيدرالية 
  .٣١٠) ينظر: روبرت بوي وكارل فريدريك، املصدر السابق، ص ٦٩(
أنـه: "تضـمن الواليـات  ١٧٨٩يات املتحدة االم�كية لعام ) من دستور الوال ٤) من املادة (٤) ورد يف الفقرة (٧٠(

املتحدة لكل والية يف هذا االتحاد حكومة ذات نظام جمهوري وتحمي كال منها مـن الغـزو، كـ� تحميهـا، بنـاء 
العنـف  عىل طلب الهيئة الترشيعية، أو السلطة التنفيذية (يف حال تعذر انعقاد الهيئة الترشـيعية) مـن أعـ�ل

  .الداخلية
  .٢٠٠٠) من دستور االتحاد السويرسي لعام ٥٧) من املادة (٢) الفقرة (٧١(

(72) Article (119), the Constitution of Australia, 1901.  



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٦٣            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
يف جميع انظمة الحكم، سواء أكان يف دول موحدة أم يف دول فيدرالية، يعد استع�ل 

باللجوء اىل قوى األمن العادية  العنف يف مقاومة السلطات الرشعية عمال جزائيا و�كن مواجهته
(مثل: الرشطة، قوات مكافحة الجرائم، قوات مكافحة الشغب وغ�ها من قوى األمن الداخيل)، 
ولكن درجة املقاومة قد تشتد، ومداها قد يتسع، بحيث ال تكفي اجراءات األمن العادية لتؤمن 

ل القانونية الحديثة، �ا فيها اعادة النظام العام برسعة. ففي هذه الحاالت، تلجأ جميع الدو 
الدول الفيدرالية، اىل اتخاذ اجراءات الطوارئ. و�ا ان السلطة التنفيذية هي السلطة املسؤولة 
مسؤولية رئيسة عن تطبيق القانون، فان الرتتيبات الناتجة عن استع�ل سلطات الطوارئ تأخذ 

طة التنفيذية يف الدول القانونية عادة شكل زيادة مؤقتة يف صالحيات هذه السلطة. تخضع السل
الحديثة اىل نوع� من القيود القانونية، اما يف الدول الفيدرالية فتكون هذه القيود عىل ثالثة 

  :)٧٣(أنواع، وهي
تقيد السلطة هنا �بدأ الحريات  –من حيث عالقة السلطة التنفيذية باملواطن� العادي�  .١

دولة ألخرى، ولكن يكفل للمواطن يف اي بلد يتمتع العامة الذي يختلف اختالفا بينا من 
 قانو� حقيقى مدى مه� من الحصانة ضد التدخل الحكومي. –بنظام دستوري 

تقيد السلطة يف هذا  –من حيث عالقات السلطة التنفيذية مع السلطات التنفيذية األخرى  .٢
دولة الخرى، املجال �بدأ فصل السلطات. وهذا املبدأ، وان اختلف مدى تطبيقه من 

يحتفظ، عىل كل حال وبصورة منتظمة، ببعض الوظائف لسلطة قضائية مستقلة وببعض 
 آخر للربملان أو السلطة الترشيعية.

يتعلق هذا القيد بالدول الفيدرالية فقط، فتقيد السلطة التنفيذية الفيدرالية باملبدأ  .٣
كفل احرتامه، توزع الفيدرايل نفسه. ووفق هذا املبدأ، الذي ينص عليه الدستور وي

االختصاصات والوظائف الحكومية ب� (هيئات الحكومة الفيدرالية) و(الهيئات املحلية 
 لحكومات األقاليم). 

وان هذه االنواع الثالثة من القيود تعد امرا حيويا لس� العمل س�ا منتظ� يف جميع الدول 
  يف اوقات الطواررئ الخط�ة.الفيدرالية املعارصة، غ� انها جميعا تبقى عرضة للتعليق 

فمع ان سلطات حكومات األقاليم يف الدول الفيدرالية تصان صيانة تامة يف االوقات 
العادية، اال ان املسؤولية النهائية للحفاظ عىل النظام العام (األمن الداخيل) هي بيد الحكومة 

يع السلطة التنفيذية الفيدرالية ال الحكومات املحلية لألقاليم. ويف حاالت الطوارئ تستط
الفيدرالية ان تعمل من حيث املجاالت االساسية السلطة التنفيذية يف الدول املوحدة. صحيح ان 
املسؤولية االولية للحفاظ عىل النظام العام (األمن الداخيل) وبالتايل لتطبيق اجراءات الطوارئ، 

. اضافة اىل ذلك، تؤكد دسات� تعود يف جميع الدول الفيدرالية اىل السلطات املحلية لألقاليم

                                                           
  .١٨-١٧) ينظر: القايض نبيل عبدالرحمن الحياوي، املصدر السابق، ص ص ٧٣(



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٦٤            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
اتحادية عدة اهمية املبادرة املحلية لألقاليم يف هذه االمور، باحتوائها نصوصا تخول حكومات 
األقاليم طلب مساعدة الحكومة الفيدرالية كل� تقرص موارد حكومات األقاليم عن اعادة النظام 

سات� كل من الواليات املتحدة العام وح�ية األمن الداخيل، فوردت مثل هذه النصوص يف د
  . )٧٦(، وسويرسا)٧٥(، وكندا، واسرتاليا)٧٤(األمريكية

ونتيجة لكل ما تقدم ، �كن االفرتاض بان الحفاظ عىل األمن الداخيل والنظام العام، يف 
الدول الفيدرالية، يعد يف املحل االول من إختصاصات الحكومات املحلية لألقاليم ال من 

الفيدرالية. غ� ان بقاء املسؤلية النهائية مل�رسة سلطات الطوارئ بيد  اختصاصات الحكومة
السلطة التنفيذية الفيدرالية نفسها هو اهم من جميع هذه التنازالت للمبدأ الفيدرايل. فقد 
تستعمل سلطات الطوارئ، عند االقتضاء، لتعليق اختصاصات حكومات األقاليم وتحويلها اىل 

مع ان حكومات األقاليم تخول غالبا حق طلب املساعدة من الحكومة الحكومة الفيدرالية. و 
الفيدرالية، فان لهذه االخ�ة حق التقدير املطلق يف تقرير ما اذا كانت ستوافق عىل مثل هذا 
الطلب. وليس هناك نص يف اي دستور اتحادي يلزم الحكومة االتحادية بان تنتظر طلب 

تبادر هي نفسها اىل التدخل يف املسائل املحلية. وتقر معظم الحكومات املحلية لألقاليم قبل ان 
دسات� الدول الفيدرالية بان منع اع�ل الشغب والعصيان يعد وظيفة اتحادية مرشوعة وان 
سلطات الحكومة املحلية يف األقاليم تابعة لهذه الغاية. اذن، تظهر النظرية والتطبيق يف جميع 

ت األقاليم مؤقتا هو مظهر حالة الطوارئ والحكم العريف الدول الفيدرالية ان تعليق سلطا
  .)٧٧(الرضورية

فإذا كان من الرضوري يف الدول الفيدرالية تعطيل التوزيع الدستوري القائم لإلختصاصات 
ب� السلطات الفيدرالية والسلطات املحلية لألقاليم، بغية اخ�د اع�ل الشغب والعصيان 

الرضوري ايضا ان يكون هذا التعطيل مؤقتا وال تستخدم اال  اخ�دا مجديا وفعاال، فانه من
للغرض الذي استدعى استخدامه، وهو معالجة أزمات الشغب والعصيان الخارجة عن قدرة 
األقاليم معالجتها. فمن املمكن تزويد الحكومة الفيدرالية (وبالتحديد السلطة التنفيذية 

رئ بقصد معالجة األزمات األمنية الداخلية التي الفيدرالية) بسلطات كافية إلعالن حالة الطوا

                                                           
  .١٧٨٩م�كية لعام ) من دستور الواليات املتحدة اال ٤) من املادة (٤) ينظر: الفقرة (٧٤(
عىل أن: "يحمي الكمنولث كل والية مـن الواليـات مـن  ١٩٠٠) من دستور اسرتاليا لعام ١١٩) نصت املادة (٧٥(

  الغزو الخارجي، وبطلب من الحكومة التنفيذية للوالية، من العنف الداخيل".
االتحاد النظـام الدسـتوري  یحمي -١عىل أن:" ٢٠٠٠) من دستور االتحاد السويرسي لعام ٥٢) نصت املادة (٧٦(

یتدخل االتحاد إذا ما اختل أو هدد النظـام يف مقاطعـة و� تـتمكن هـذه األخـ�ة مـن ح�یـة  -٢للمقاطعات. 
یوفر االتحاد الح�یـة لكيـان  -١) منه ان"٥٣النظام وحدها أو �ساعدة مقاطعات أخرى". ك� وردت يف املادة (

  وحدود آل مقاطعة...". 
  .  ٢٤ -٢٢يض نبيل عبدالرحمن الحياوي، املصدر السابق، ص ص ) ينظر: القا٧٧(



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٦٥            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
تعجز حكومات األقاليم عن معاجتها لوحدها، ولكن ترك هذه السلطات يف يد السلطة التنفيذية 
الفيدرالية بدون قيود قد تكون عرضة إلساءة اإلستع�ل، فتعطل بذلك التوازن القائم ب� 

التوازن القائم يف اساس اي نظام فيدرايل.  اإلختصاصات الفيدرالية واإلختصاصات املحلية وهو
فعندما تتسلح السلطة التنفيذية الفيدرالية بالسلطات الواسعة املالزمة لحالة الطوارئ والحكم 
العريف، قد تحاول استغالل خرق النظام العام، سواء كان ذلك الخرق وهميا او واقعيا، لتجريد 

قد تكون عىل خالف معها، من حقوقها الدستورية  الهيئات املحلية الحاكمة يف األقاليم، التي
  .)٧٨(العادية

إذن، نستنج م� سبق أن أمن الدولة الفيدرالية من شأنه ان يواجه نوع� من املخاطر، 
) وهي تتمثل يف مخاطر العدوان واالحتالل الخارجي التي قد املخاطر الخارجيةاوله� تتضمن (

) وهي عموما عىل املخاطر الداخليةانيه� فتتضمن (تأ� من دول وجهات أجنبية أخرى، اما ث
) املخاطر املتأتية من ترصف األقاليم التي تعا� بعض املشاكل مع الحكومة املركزية ١نوع�: 

) املخاطر املتأتية من ٢والتي قد تصل احيانا اىل حد اإلنفصال عن الدولة و محاولة اإلستقالل. 
غل حقها يف اعالن الطوارئ للتدخل يف الشؤون التي منحها ترصف الحكومة املركزية التي قد تست

  الدستور لألقاليم دون الحكومة الفيدرالية.
وعليه، فك� ان (اإلنفصال) يشكل تهديدا حقيقيا ألمن الدولة الفيدرالية الذي قد يؤدي بها 

يشكل هو  اىل مخاطر التفكك والتقسيم، فإن امليل الزائد للحكومة الفيدرالية نحو (املركزية)
ايضا تهديدا حقيقا، ال تقل خطورتها عن اإلنفصال، م� قد يقوض (مبدأ الفيدرالية القائم عىل 
التوازن ب� عنرصي الحكم املشرتك واالستقالل الذا�) الذي قد ذكرناه بالتفصيل يف املطلب االول 

او أخرى، شأن من هذا البحث. فانتهاك هذا املبدأ يعني نهاية الدولة الفيدرالية بطريقة 
االنفصال، الذي قد يقيض عىل وحدة الدولة و استمرارها وجودها. ألن توجه الحكومة الفيدرالية 
نحو املركزية الزائدة، بذريعة الهاجس األمنى، معناه التعدي عىل التوزيع الذي اخذه الدستور 

ب و(حكومات الحكومة الفيدرالية) يف جانللصالحيات ب� مستويي الحكم يف الدولة وه� (
  االقاليم) يف الجانب اآلخر.

 ٢٠٠٥وفي� يتعلق بصنع سياسية األمن الداخيل يف العراق، فقد سار الدستور العراقي لعام 
عىل املسار العام الذي سارت عليه دسات� معظم الدول الفيدرالية، وهو ترك املسؤولية األولية 

لحكومات املحلية لألقاليم، التي تحتفظ بقوى ) يف يد االنظام العام( للحفاظ عىل األمن الداخيل
أمن خاصة بها، ك� تحتفظ، يف معظم الحاالت، بجيوشها الخاصة كذلك. وهذا ما اقره الدستور 

) منه عىل انه "يتكون النظام االتحادي يف جمهورية ١١٦العراقي رصاحة، فقد نص يف املادة (

                                                           
  .  ٢٤) املصدر نفسه، ص ٧٨(



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٦٦            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 
) منه ١٢١. ثم اقر يف املادة ()٧٩(رات محلية"العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات المركزية وادا

انه "... خامساً: تختص حكومة االقليم بكل ما تتطلبه إدارة االقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم 
  . )٨٠(قوى االمن الداخيل لالقليم كالرشطة واالمن وحرس االقليم"

عاتق األقاليم، إال انه وبذلك أوقع الدستور العراقي مهمة املحافظة عىل االمن الداخيل عىل 
كغ�ه من دسات� الدول الفيدرالية � يرتك هذه املهمة يف يد األقاليم بصورة مطلقة وا�ا خول 

) ٦١الحكومة الفيدرالية املسؤولية النهائية يف هذا املجال، اذ منح السلطات الفيدرالية يف املادة (
ت عادة عند وقوع ما يهدد النظام . وتتخذ هذه االجراءا)٨١(منه حق اتخاذ اجراءات الطورئ

الدستوري يف أحد األقليم، الذي قد يشكل تهديدا للدولة بجمله. وهذا ما أثبتته التجربة 
العراقية مؤخرا، اذ ان اول ما بادر إليه الحكومة العراقية يف أثناء عملية االستفتاء عىل استقالل 

  ئ يف البالد. ) هو اعالن حالة الطوار ٢٥/٩/٢٠١٧اقليم كوردستان يف (
   

                                                           
    .٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام ) من ١١٦املادة (ينظر: ) ٧٩(
  .٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام ) من ١٢١املادة (ينظر: ) ٨٠(
:... يخـتص مجلـس النـواب �ـا يـأ�أنـه: " .٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعـام ) من ٦١املادة (وردت يف  )٨١(

املوافقـة عـىل اعـالن الحـرب وحالـة الطـوارئ بأغلبيـة الثلثـ�، بنـاءا عـىل طلـٍب مشـرتك مـن رئـيس -أتاسعا: 
تعلن حالة الطوارئ ملدة ثالث� يوماً قابلـة للتمديـد و�وافقـٍة عليهـا يف  -الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. ب

لس الوزراء الصالحيات الالزمة التـي �كنـه مـن إدارة شـؤون الـبالد يف اثنـاء مـدة يخول رئيس مج -كل مرة. ج
يعرض رئيس مجلس  -اعالن الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصالحيات بقانون �ا اليتعارض مع الدستور. د

ل خمسـة ارئ خـالالوزراء عىل مجلس النواب االجراءات املتخذة والنتائج يف اثناء مدة اعالن الحرب وحالة الطو 
  ."عرش يوماً من انتهائها



  ٢٠١٨ حزيران) االولول) العدد (املجلد (اال             ٦٧            األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

 :ا  

 :ت:اوا  
  نش� اىل اهم اإلستنتاجات التي توصلنا اليها عىل النحو اآل�: البحثيف نهاية هذا 

ختلف باختالف أنواع الدول، سواء أكانت يمن ان مضمون السياسة االمنية ال  عىل الرغم .١
لدول عىل قيام الحكومة ادول موحدة أم دول فيدرالية، أذ تركز هذه السياسة يف جميع 

تخاذ كل ما يستلزمه الحفاظ عىل امن الدولة خارجيا وداخليا، اال ان طبيعة الدول إب
(الحكومة الفيدرالية تفرض اختالفا يف مدى مساهمة كل مستوى من مستويي الحكم 

طرح طرق مختلفة ما الفيدرالية وحكومات األقاليم) يف عملية صنع هذه السياسة، وهذا 
ملعاجة التداخل ب� أدوار كل مستوى للحكومات (الفيدرايل واألقاليم) يف مستويات األمن 

  املختلفة للبالد داخليا وخارجيا.
عام الذي أخذت به دسات� في� يتعلق بصنع سياسة االمن الخارجي (الدفاع)، املبدأ ال .٢

معظم الدول الفيدرالية هو اناطة مسؤولية ح�ية األمن الخارجي (الدفاع) بالحكومة 
الفيدرالية، وهذه املسؤولية تعني ان الحكومة الفيدرالية تختص يف اطار صنع السياسة 

ة من الدفاعية للدولة الفيدرالية �هام اساسة عدة منها: اإلرشاف عىل النواحي الرضوري
السياسة الخارجية، السيطرة عىل حجم القوات املسلحة وتركيبها، واإلرشاف عىل توزيع هذه 

  القوات واستع�لها.
سياسات الدفاع التي تحددها الحكومة الفيدرالية صالحيات عدة لجعل   يتطلب تنفيذ  .٣

وإمدادها مسؤولية الدفاع مسؤولية فعالة، ومنها: صالحيات إنشاء القوات املسلحة وادارتها 
 وتجهيزها و�يل جميع هذه التداب� وغ�ها من اإلجراءات املتصلة بالدفاع.

عىل الراغم من ان الحكومة الفيدرالية هي التي تسيطر عىل معظم األمور املتعلقة بالدفاع  .٤
الخارجي للدولة الفيدرالية، ولكن تجارب الدول الفيدرالية املقارنة تدل عىل الس�ح 

عبوا أدوار محددة يف بعض مجاالت الدفاع الخارجي وصنع السياسة فيها، لألقاليم بان تل
منها: الس�ح لألقاليم بان �ارسوا بعض نواحي السياسة الخارجية املتعلقة بالدفاع واالمن 
الخارجي، والس�ح لألقاليم بان تساهموا يف تحديد حجم القوات املسلحة وتركيبها، 

ا يف توزيع القوات املسلحة واستع�لها، ومنح األقاليم والس�ح لألقاليم بان تؤدوا دور 
صالحية انشاء الجيوش ولكن برشط موافقة الهيئة الترشيعية الفيدرالية، والس�ح لألقاليم 
ان �ارسوا بعض الصالحيات يف مجال ادارة القوات املسلحة دون ان تعرقل مهام هذه 

لطة االرشاف عىل �وين القوات املسلحة القوات او تهديد سالمتها، ومنح األقاليم كذلك س
ضع دا�ا إلرشاف م يف جميع هذه الحاالت يجب ان تخومشرتياتها. بيدان صالحيات االقالي

  الحكومة الفيدرالية.
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وفي� يتعلق بصنع سياسة االمن الداخيل (النظام العام) فإن املبدأ العام يف دسات� معظم  .٥

لحفاظ عىل األمن الداخيل تقع عىل عاتق الحكومات هذه الدول هو ان املسؤولية األولية ل
املحلية لألقاليم، التي تحتفظ بقوى أمن خاصة بها، ك� تحتفظ، يف معظم الحاالت، 

 بجيوشها الخاصة كذلك. 
وأذا جابهت الحكومة املحلية يف إقليم ما أزمة بالغة الخطورة عجزت عن التغلب عليها  .٦

رر الحكومة املحلية نفسها القيام بعصيان ضد الدستور بوسائلها الخاصة، ومن املمكن ان تق
الفيدرايل وتوجه قوى امنها لتحقيق تلك الغاية، ففي اي من الحال�، قد يتوقف الحفاظ 
عىل النظام الدستوري القائم عىل تدخل الحكومة الفيدرالية بغية مساعدة السلطات 

مثل هذا التدخل للحكومة  املحلية او الحلول محلها طيلة مدة األزمة. ولكن اتاحة
الفيدرالية دون تعطيل (املبدأ الفيدرايل) نفسه تعطيال دا�ا، تعد من اصعب املشاكل التي 

 تتضمنها اي محاولة القامة دستور فيدرايل.
من شأن أمن الدولة الفيدرالية ان يواجه نوع� من املخاطر، اوله� تتضمن (املخاطر  .٧

لعدوان واالحتالل الخارجي التي قد تأ� من دول الخارجية) وهي تتمثل يف مخاطر ا
) ١وجهات أجنبية أخرى، اما ثانيه� فتتضمن (املخاطر الداخلية) وهي عموما عىل نوع�: 

املخاطر املتأتية من ترصف األقاليم التي تعا� بعض املشاكل مع الحكومة املركزية والتي قد 
) املخاطر املتأتية من ترصف ٢ة اإلستقالل. تصل احيانا اىل حد اإلنفصال عن الدولة و محاول

الحكومة املركزية التي قد تستغل حقها يف اعالن الطوارئ للتدخل يف الشؤون التي منحها 
 الدستور لألقاليم دون الحكومة الفيدرالية.

  

م :ا:ت  
أدوار الس�ح لألقاليم ان تلعبوا االمن الخارجي يف العراق، نويص بجال في� يتعلق � -١

الس�ح لألقاليم بان تساهموا يف تحديد حجم القوات ك، يإلتحادا ظل االرشافددة مح
صالحية  هامنحو املسلحة وتركيبها، ان تؤدوا أدوار يف توزيع القوات املسلحة واستع�لها، 

، وكذلك الس�ح لألقاليم ان تلعبوا أدوار يف مجال يرشاف االتحادال انشاء الجيوش يف نطاق ا
 القوات املسلحة وكذلك االرشاف عىل �وين القوات املسلحة ومشرتياتها. ادارة 

ح�ية همة م الدستور العراقي � يرتك �ا ان في� يتعلق �جال االمن الداخيل يف العراق، -٢
 بالقيودالحكومة الفيدرالية  لتزامإنويص ب ،ةنهائييف يد األقاليم بصورة الداخيل النظام العام 

للمبدأ الفيدرايل التي تهديدا  ل� ال تشكل هي ايضاأثناء حاالت اعالن الطوارئ  ةالدستوري
 . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ يدستور بادئ ، وفقا مل٢٠٠٤منذ لدولة العراقية تقوم عليها ا
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   ادر:
  أوال: املعاجم:

 ).١٩٩٤، (ب�وت: دار الصادر، ٣، ط ٦ا� الفضل ابن منظور، لسان العرب، املجلد . ١
  

  ثانيا: الكتب:
د.ابراهيم درويش، الدولة نظريتها وتنظيمها: دراسة فلسفية تحليلية، (القاهرة: دار النهضة العربية، . ٢

١٩٦٩ .( 
د.ابراهيم عبدالعزيز شيحا، القانون الدستوري والنظم السياسية، (ب�وت: الـدار الجامعيـة للطباعـة . ٣

 ).  ١٩٩٤والنرش، 
.كطران زغ� نعمـة ود.رعـد نـاجي الجـدة، النظريـة العامـة يف القـانون د.احسان حميد املفرجي، د. ٤

 ). ١٩٩٠الدستوري والنظام الدستوري يف العراق، (بغداد: جامعة بغداد، 
املصــادر، (بــ�وت: املؤسســة  –د.احمــد رسحــال، يف القــانون الدســتوري والــنظم السياســية: االطــار . ٥

 . )٢٠٠٢الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع، 
 ).٢٠٠٨املجلد االول، (القاهرة، عا� الكتب،  –د.احمد مختار عمر، معجم اللغة العربية املعارصة . ٦
، (القـاهرة: مكتبـة ١د. بطرس بطرس غايل و د. محمد خ�ي عيىسـ، املـدخل يف علـم السياسـة، ط . ٧

  ).١٩٩٨األنجلو املرصية، 
 ).١٩٦١النهضة العربية،د.ثروت بدوي، النظم السياسية، (القاهرة: دار . ٨
  ).٢٠٠٢جاك باغ�، الدولة...مغامرة غ� اكيدة، ترجمة: نورالدين اللباد، (القاهرة: مكتبة مدبويل، . ٩

جورج اندرسون، مقدمة عن الفيدرالية: ماهي الفيدرالية؟ وكيف تنجح حول العا�؟، ترجمـة: مهـا . ١٠
 ). ٢٠٠٧، (كندا: منتدى االتحادات الفيدرالية، ١تكال، ط 

د.حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطـور النظـام السـيايس يف العـراق، القسـم االول، . ١١
 ).٢٠١٠(بغداد: مكتبة السنهورى، 

د. خ�ي عبد القوي، دراسة السياسة العامة، (الكويت: ذات السالسـل للطباعـة والنرشـ والتوزيـع، . ١٢
١٩٨٨ .(  

روبرت ا. دال، التحليل السيايس الحديث، ترجمة: د.عال أبو زيد، (القاهرة: مركـز األهـرام للرتجمـة . ١٣
  .١٩٩٣٩والنرش، 

ولة االتحاديـة، الجـزء الثالـث، ترجمـة وليـد الخالـدي روبرت بوي وكارل فريدريك، دراسات يف الد. ١٤
نيويورك: الدار الرشقية للطباعة والنرش ومؤسسة فـرانكل� للطباعـة والنرشـ،  –وبرهان دجا�، (ب�وت 

١٩٦٦.(  
رونالد ل. واتس، االنظمة الفدرالية، ترجمة: غايل برهومة ومها بسطامي و مها تكال، طبعة خاصـة، . ١٥

  ).٢٠٠٦االتحادات الفيدرالية، (اوتاوا: منتدى 
، (بـ�وت: مطـابع جـوزف سـليم صـقيل، ١د.زهدي يكن، القانون الدستوري والنظم السياسية، ط . ١٦

١٩٥٦–١٩٥٥  .(  
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النظريـة  -د.زه� شكر، الوسيط يف القانون الدستوري (القانون الدسـتوري واملؤسسـات السياسـية . ١٧

  ).١٩٩٤: املؤسسة الجامعة للدراسات والنرش والتوزيع، ، (ب�وت٣، ط ١العامة والدول الكربى)، ج 
  ).١٩٥٤مقدمة القانون الدستوري، (االسكندرية: دار املعارف،  -د.سعد عصفور، القانون الدستوري. ١٨
السيد صدر الدين القبانجي، علم السياسة: تجديد من وجهة نظر اسالمية، (لبنان: الرشكة العامليـة . ١٩

  ).١٩٩٧للكتاب، 
، (لبنــان: دار املســ�ة ١مســتقبلها، ط  –تحليلهــا  –د.عــادل زغبــوب، الدولــة االتحاديــة: مفهومهــا . ٢٠

  ).١٩٧٩للصحافة والطباعة والنرش، 
  ). ١٩٩١د. عبدالرضا الطعان و د.صادق االسود، املدخل اىل علم السياسة، (بغداد: جامعة بغداد،. ٢١
االردن: دار الثقافـة للنرشـ  -ون الدسـتوري، (عـ�ن د.عبد الكريم علوان، الـنظم السياسـية والقـان. ٢٢

  ). ٢٠٠٩والتوزيع، 
، (ب�وت: املؤسسة العربية للدراسـات ٢د. عبد الوهاب الكيايل، موسوعة السياسة، الجزء االول، ط . ٢٣

  ).١٩٩٠والنرش، 
  ).�١٩٩١، د.عصام سلي�ن، الفيدرالية واملجتمعات التعددية ولبنان، (ب�وت: دار العلم للمالي. ٢٤
د.عيل عبد الحس� عبد الله، أمن الخليج العر� يف ظل املتغ�ات اإلقليمية و الدولية، (دمشق: دار . ٢٥

  ). ٢٠١١مؤسسة رسالن للطباعة والنرش والتوزيع، 
املجلــد االول: ح�يــة النظــام  -القـايض نبيــل عبــدالرحمن الحيــاوي، الــدول االتحاديـة الفيدراليــة . ٢٦

  ).٢٠٠٩، (بغداد: املكتبة القانونية، ٢الجزء االول، ط  –الدول االتحادية الفيدرالية الدستوري يف 
، (دمشـق: منشـورات جامعـة ٨د.ك�ل الغايل، مبـادئ القـانون الدسـتوري والـنظم السياسـية، ط . ٢٧

 ).١٩٩٧ –١٩٩٦الدمشق، 
نية: دار رسدم للطباعـة ، (السـلي�١لطيف مصطفى ام�، الفيدرالية وافاق نجاحهـا يف العـراق، ط . ٢٨

  ).٢٠٠٦والنرش، 
دراسـة تحليليـة مقارنـة، (اربيـل: مطبعـة  -لق�ن عمر حس�، مبدا املشاركة يف الدولة الفدراليـة . ٢٩

  ).٢٠٠٨الحاج هاشم، 
  ).٢٠٠٥د.ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، (االسكندرية: منشأة املعارف، . ٣٠
  ).١٩٧٤لبنان: منشورات عويدات،  -، علم السياسة، ترجمة: محمد برجاوي، (ب�وتمارسيل بريلو. ٣١
 ). ١٩٨٧د.محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، (بدون مكان الطبع وجهة النرش، . ٣٢
د. محمد السيد عرفة، دور االمن يف ح�ية امللكية الفكرية، (الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم . ٣٣

  ).٢٠٠٧االمنية، 
د. محمد صادق إس�عيل، العالقات املرصية الخليجية: معا� عىل الطريق، (القاهرة: العر� للنرشـ . ٣٤

 ).٢٠١٠والتوزيع، 
  . ١٠)، ص١٩٨٦، (ب�وت: دار الطليعة ، ب�وت، ٢د. محمد فائز اسعد، قضايا علم السياسة العام، ط. ٣٥
قلـد (محـرران)، موسـوعة العلـوم السياسـية، الجـزء األول، محمد محمود ربيع واس�عيل صربي م. ٣٦

  ). ١٩٩٤ – ١٩٩٣دار الوطن،  -(الكويت: جامعة الكويت 
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، (األسـكندرية: ١د.محمد طه بدوى ود. ليىل أم� مىس، املبادئ األساسية يف العلـوم السياسـية، ط . ٣٧

  ).٢٠٠٠منشأة املعارف، 
والـنظم السياسـية، (بـ�وت: دار النهضـة العربيـة للطباعـة د.محمد عبد املعز نرص، يف النظريـات . ٣٨

  ).١٩٧٣والنرش، 
، (بـ�وت: ١د.محمد عمر مولود، الفيدرالية وامكانية تطبيقها كنظام سيايس (العـراق �وذجـا)، ط . ٣٩

 ).٢٠٠٩املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع، 
لحكومـة)، (بـ�وت: دار النهضـة العربيـة للطباعـة د.محمد كامل ليلة، النظم السياسية (الدولة وا. ٤٠

  ). ١٩٦٩والنرش، 
دراسة نظرية مقارنة، ط  –د.محمد ه�وند، الفدرالية والحكم الذا� والالمركزية االدارية االقليمية . ٤١
  ).٢٠٠١، (اربيل: مؤسسة موكريا� للطباعة والنرش، ٢

. سامي الدرو� ود. ج�ل األتـايس، (بـ�وت، موريس دوفرجيه، مدخل اىل علم السياسة، ترجمة، د. ٤٢
  ).٢٠٠٩املركز الثقايف العر�، 

  ). ١٩٩٩د.نع�ن احمد الخطيب، الوجيز يف النظم السياسية، (ع�ن: دار الثقافة للنرش والتوزيع، . ٤٣
عة، ، (بغداد: دار الحرية للطبا١املبادئ والنظريات العامة، ط  –د.نوري لطيف، القانون الدستوري . ٤٤

١٩٧٦.( 
االردن: دار الثقافة للنرش –، (ع�ن١د.ها� عىل الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط . ٤٥

 ). ٢٠٠٨والتوزيع، 
  

 ثالثا: الدراسات:
مجلـة  :السـلي�نية، (القيـود والفـرص: السياسـة األمنيـة يف إقلـيم كوردسـتان ،د.اوميد رفيق فتاح. ٤٦

 .٢٠١٥نيسان  ،٥العدد ، ٣السنة ، الدراسات القانونية والسياسية
ج�ل نارص جبار الزيداوي، اختصاصات االقاليم و املحافظات يف العراق، مجلة حوار الفكر، املعهد العراقي . ٤٧

  .٢٠١١، بغداد، ١٩ - ١٨ددان لحوار الفكر، الع
الفدرالية التعاونية، من: راؤول بليندنباخر وابيغيل اوستاين ريتشارد سيميون، كندا: املنافسة ضمن . ٤٨

(تحرير)، حوارات حول توزيع السلطات واملسئوليات يف البلدان الفيدرالية، الجـزء الثـا�، ترجمـة: مهـا 
 ).٢٠٠٧بسطامي، سسلسلة كتيبات: حوار عاملي حول الفيدرالية، (كندا: منتدى االتحادات الفيدرالية، 

  
  ائق:رابعا: الوث

  . ٢٠٠٠االتحاد السويرسي لعام  دستور. ٤٩
  .١٩٩٤دستور األرجنت� لعام . ٥٠
  .١٩٧١االمارات العربية املتحدة لعام . ٥١
  .٢٠٠٥جمهورية العراق لعام دستور . ٥٢
   .١٧٨٩الواليات املتحدة االمريكية لعام دستور . ٥٣
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