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مقدمة املركز

مقدمة املركز
ابلقدر الذي أيخذه احلديث عن النظام السياسي -بوصفه التجلي املادي 
للدولة- من أمهية، وما ينطوي عليه من تعقيد، أتخذ »صورة« النظام السياسي 
بدورها مناٍح أكثر تعقيداً، والتباساً بني جتربة كل أمة يف بلورة نظامها السياسي، 
َوْفقاً لفلسفتها يف بناء الدولة، وتشكيل صورها، وما يرتتب على وجودها من بًن 

مادية ومعنوية.
مبعناه  أكان  سواًء  »األمن«  إشكال  الدولة  فيه  حلت  الذي  الوقت  ويف 
ا -أي: الدولة-  التقليدي، أم مبا توسَّع له معن املصطلح يف العصر احلديث، فإنَّ
قادت إىل إشكال آخر، هو صورة احلكم، وطبيعته، وطبيعة القوى القابضة على 
السلطة فيه، وكيفية إدارهتا لواجبات النظام السياسي، ضمن الدولة، وفكرة الدولة 

يف أيِّ جمتمع.
قادت املخاضات العديدة -اليت خاضتها األمم يف غمراهتا- إىل تطور صورة 
بفكرة املستبد املستنري،  احلكم تقليدايً، من امللك القابض على كل شيء، مروراً 
ودميقراطية الصفوة... إخل، وصواًل إىل الدميقراطية التمثيلية بصورها املختلفة، سواًء 

أكانت مباشرة، أم نيابية، أم رائسية، أم ملكية دستورية بنظام نيايب.
ولكن، اجلدل بشأن صورة النظام السياسي وطبيعة السلطات فيه مل تتوقف 
الصالحيات،  بشأن  احلديث  واستمرَّ  احلديثة،  الدميقراطية  النماذج  يف  حىت  يوماً 
ومدى  الدستورية،  النصوص  قوة  أو  السياسي،  العرف  لفكرة  خضوعها  ومدى 
رغبة القابض على السلطة ابستخدام مجيع صالحياته، وإن قاد هذا إىل اضطراٍب 
للعرف  أي:  هلذا  مثااًل  كانت  ترامب«  »دوانلد  والية  ولعلَّ  حمتمل،  سياسي 
اجلديد  السلطة ابألمر  البقاء يف  رغبة  تكن  ومل  لالهتزاز،  تعرَّض  الذي  السياسي 
على الوالايت املتحدة، إذ سبق هلا أن جرَّبتها مع »فرانكلني روزفلت« من قبل، 
وليس هذا موضع نقاش للنظام السياسي األمريكي قدر ما هي إشارة اىل أنَّ صورة 
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النظام السياسي الدميقراطي، ومهما بدا مستقراً، فإنَّه سيظلُّ عرضًة للجدل، وقاباًل 
للتطوير، وااللتفاف عليه يف الوقت نفسه.

على هذا، كانت فكرة تقسيم السلطة التشريعية على غرفتني من جتليات 
ذلك اجلدل املستمر بشأن الدميقراطية، صورة نظامها السياسي وطبيعته، وتداخلت 

يف اختيار هذا التقسيم عوامل متعدد، موضوعية ونظرية.
م سلطتها التشريعية  ختتار الدول ذات األنظمة الفيدرالية -تقليداًي- أن تقسِّ
األخرى  ومتثُّل  االحتاد،  يف  الداخلة  الدول  شعوب  إحداها  متثِّل  غرفتني،  على 
حكومات الدول الداخلة يف االحتاد، ويكاد ال يشذ عن هذا التطور التارخيي لصورة 
السلطات  لتقسيم  خاصاً  منوذجاً  مثَّل  الربيطاين  املثال  ولعلَّ  القليل،  إال  الغرفتني 
التشريعية بني جملس العموم وجملس اللوردات، الذي كان صاحب اليد العليا، حىت 

فـََقَد تدرجيياً سلطاته، وصار جملساً شرفياً مع تطوُّر النظام الدميقراطي الربيطاين.
من جانب آخر، أتخذ فكرة »هتشيم السلطة« ومنع احتكار صالحيات 
واسعة بيد جملس واحد ركن مهم أيضاً يف تقسيم السلطة التشريعية على جملسني، 
ألنَّ خضوع السلطة التنفيذية املفرتض للسلطة التشريعية، ومسؤوليتها التامة أمامها، 
السلطة  على  املهيمنة  الكتلة  مبزاج  املخاوف  هذه  وتتعلَّق  متعددة،  خماوف  يثري 
التشريعية، وقدرهتا على التصرف كـ«دكتاتور« نيايب، يعرقل عمل السلطة التنفيذية، 
حىت وإن كانت منبثقة منها، خصوصاً يف األنظمة ذات الدميقراطيات اهلشَّة، أو 
يف األنظمة اليت تتيح لقليلي اخلربة أن خيوضوا االنتخاابت النيابية، مبا يستلزم وجود 
م أي حماولة الستغالل الصالحيات الواسعة للسلطة  غرفة تشريعية أخرى وازنة، هتشِّ
التشريعية من جهة، وابلوقت نفسه، تضمُّ معايري النتخاب أعضاء الغرفة العليا يف 
الربملان، من ذوي اخلربة والتمرُّس يف العمل النيايب والتشريعي، مبا يزيد من جودة 

ن خمرجاهتا. القوانني، ويرصِّ
البداايت  هبشاشة  املتسم  العراق،  يف  احلديث  الدميقراطي  النظام  يكن  ومل 
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أمام  التشريعية، وعن دورها  السلطة  مبعزل عن هذا اجلدل، وعن االلتباس بشأن 
التنفيذية، وعن دور األخرية ومسؤوليتها أمام الربملان، وقدرهتا على مترير  السلطة 
سياساهتا العامة برضاه، أو جتاهله َوْفق قوة رئيس جملس الوزراء، واستناده على كتلة 

قوية يف الربملان.
ويف احلقيقة، يالحظ أنَّ استثمار صالحيات السلطة التشريعية، وقدرهتا على 
عرقلة السياسات احلكومية كان متجلياً جتلِّياً واضحاً يف عدٍد من مراحل الدورات 
التشريعية يف العراق، وإن مل يعِدم الربملان العراقي -من جانب آخر- وجود رئيس 
جملس وزراء قوي قادر على جتاهل الربملان، ومترير سياساته من دون اخلضوع ملزاج 

الكتل السياسية.
ا يرتبط بعوامل معروفة يف العراق، قائمة على  ومزاج الكتل السياسية هذا إمنَّ
التوازن الطائفي، الذي يبدو أنَّه يواجه مشكلة كربى يف الدورة التشريعية احلاضرة 
-دورة العام 2021- اليت تبنيِّ أيضاً أنَّ االرتباك بني الكتل، والصراع السياسي، 
وحداثة جتربة عدد كبري من النواب، قاد إىل التباسات قانونية، وجدل مستمر بشأن 

املناصب الكربى، وتشكيل اللجان، وغريها.
وإذا كان جملس النواب جتلياً لالنقسامات اجملتمعية املدفوعة ابجتاهات »ما 
للتشريع  اثنية  غرفة  فإنَّ وجود  متعددة،  دولتيه« ألسباب اترخيية وموضوعية  قبل 
ومبواصفات خاصة إبمكانا أن تسهَم يف خلق فضاء »وطين« عابر لتلك االجتاهات، 

وداعم لعملية بناء الدولة واألمة بشروطها العصرية احلديثة.
من هنا، يبدو احلديث عن تشكيل جملس االحتاد -اجلسم الدستوري- الذي 
ُنِسَي يف غمرة األحداث العراقية اجللل منذ التصويت على الدستور عام 2005 
إىل اليوم، يبدو أمراً ضرورايً ال مندوحة عنه، ويكتنفه جدل كبري، بشأن صالحياته، 
وما ينبغي أن يُناَط به من واجبات، وإمكانية تنازل جملس النواب عن بعض من 
أهم سلطاته الواسعة لغرفة تشريعية أخرى، مبا يضعف هيمنته على احلكومة، على 
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رأس السلطة التشريعية الذي يبدو أنَّ هناك توجُّه عام ألن يكون أكثر ضعفاً بعد 
كل دورة تشريعية، خصوصاً إذا مل يكن مستنداً على كتلة نيابية قوية متّرِر قراراته، 

وتدافع عن سياسته.
تقدمَي حملٍة وافيٍة عن فكرة جملس  الكتاب  الباحثان يف هذا  إمجااًل، حاول 
االحتاد، النماذج العاملية اليت تطبِّقه، وصواًل إىل حماولة حتقيق وجوده يف العراق، عرب 
األطر القانونية السليمة، بطريقة تضمن أن يكون فاعاًل، وقادراً على موازنة السلطة 

التشريعية، ومساءلة السلطات األخرى.

مركز البيان للدراسات والتخطيط
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املقدمة
قبل اخلوض يف احلديث عن السلطة التشريعية يف العراق ال بدَّ من تقدمي 
، وشرح غري مملٍّ عن أهم أمناط السلطة التشريعية -مبجلسيها )النيايب  إجياز غري خملٍّ
واالحتادي(- وصالحياهتا يف بعض الدول الفيدرالية يف العامل والوقوف على جتارهبا 
وحتديداً يف مضمار صالحيات اجمللس االحتادي أو سلطاهتا من حيث إنشائه أو 
تشكيله أو آلية عمله ونطاق اختصاصه بوصفه اجمللس الثاين يف السلطة التشريعية 
فيها، ليتسنَّ لنا يف ناية املطاف اختيار النظام األنسب أو الطريقة املثلى -إن صحَّ 
التعبري- يف تشكيل اجمللس االحتادي العراقي املزمع إنشاؤه وما ينبغي أن يكون به 
مستقباًل يف العراق بوصفه يشهد جتربًة برملانيًة حديثًة تتعلَّق بنشأة الدولة االحتادية 
فيه، وحتت ظل حتوُّل الدولة من اليسرية املوحَّدة إىل الدولة املتحدة املركبة، ولبلوغ 
الدراسة تنصب  الغاية سوف نسعى جاهدين قدر اإلمكان إىل جعل هذه  هذه 
ابلدرجة األوىل على إجراء مقارنة حتليلية للمجالس االحتادية واجملالس النيابية يف 
الدول االحتادية، ذات املنحى أو النهج الفيدرايل، مث نعقب بعد ذلك على تسليط 
)النواب  يتمتَّع هبا كال اجمللسني  اليت  السلطات  أو  الصالحيات  أهم  الضوء على 
نقط  توضيح  عرب  جمتمعًة،  التشريعية  السلطة  قسمي  ميثِّالن  بوصفهما  واالحتاد( 
االلتقاء بينهما، وبيان عالقتهما ببعضهما بعضاً يف سري العملية الربملانية، مع ضرورة 
إبراز القواعد أو املبادئ العامة يف طريقة التمثيل بتلك اجملالس، وذلك يف الفصل 
األول من حبثنا هذا، مث نعكف ابلدرجة الثانية ويف الفصل الثاين على دراسة التجربة 
العراقية عرب واقع النص الدستوري وتطبيقه مستقباًل، وذلك يف ظل الدستور العراقي 
املتعلقة إبنشاء  القانونية والدستورية  التوصيات  الدائم لسنة 2005، وإدراج أهم 
اجمللس االحتادي )الثاين( يف العراق، وتبيان آلية عمله مستقباًل يف ظل التحوالت 
الدميقراطية اليت تشهدها ساحة معظم الدول االحتادية يف العامل على وجه العموم 

والعراق على وجه اخلصوص.
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أواًل: إشكالية البحث من الناحية القانونية
  تتعلَّق اإلشكالية اليت تواجه كتابة مثل هذا البحث مبسألة قانونية مفادها: 
هل إنَّ متثيل الوحدات اإلدارية يف العراق أو املكونة لدولة العراق االحتادية -إن 
أتسيس  حالة  التمثيل يف  يف  املطلقة  املساواة  قاعدة  على  سيكون  التعبري-  صحَّ 
جملس االحتاد كما هو جاري العمل به يف دستور الوالايت املتحدة األمريكية؟ أم 
هل سيكون على قاعدة أخرى مغايرة للقاعدة األوىل وهي قاعدة املساواة النسبية 

كما جيري العمل به مبقتضى أحكام الدستور اهلندي؟
تتعلَّق  تتعلَّق ابملسألة األوىل.   مث إنَّ هناك مسألة قانونية اثنية ترتبط، بل 
العراقي اجلديد من الصالحيات أو السلطات ما  إبمكانية منح اجمللس االحتادي 
يكاد يساوي الصالحيات أو السلطات يف جملس النواب، أم سوف يقتصر ذلك 
على الشؤون اخلطرية يف البالد كما يف مرافق األمن واالقتصاد واملال واملصاحل العليا 

للبالد؟ يسلِّط هذا البحث الضوء على كل هذه التساؤالت جمتمعة.
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 الفصل األول
القواعد العامة للتمثيل يف األنظمة االتادية وتديد سلطاهتا

م هذا الفصل على مبحثني نتحدَّث يف األول عن القواعد العامة أو  سنقسِّ
املبادئ العامة املتبعة يف التمثيل يف بعض األنظمة االحتادية مث نعقب على دراسة 

حتديد سلطات اجملالس االحتادية يف املبحث الثاين.
املبحث األول

القواعد العامة يف متثيل اجمللس االتادي وطريقة متثيله
ويتضمن مطلبني املطلب األول نتحدث فيه عن املبادئ أو القواعد العامة يف 
التمثيل، ونتحدَّث يف املطلب الثاين عن طريقة التمثيل يف داخل اجمللس االحتادي.

املطلب األول
القواعد أو املبادئ العامة يف التمثيل يف األنظمة االتادية

  متتلك األنظمة الفيدرالية تقريباً جملساً احتادايً،  )اثنياً( تعدُّ عضويته إىل 
ويرتبط  االحتادية،  للدولة  املكوِّنة  للوحدات  ممثِّلة  ما  النواب بصورة  جانب جملس 
من  كاًل  أنَّ  بفكرة  الفيدرالية  األنظمة  داخل  )الثانية(  االحتادية  اجملالس  انتشار 
السكان والوحدات املكونة يعدُّ جزءاً من مكوانت االحتاد الفيدرايل، وحيتاج كالمها 
إىل الطريقة أو الصورة اللتني تعكس فيه املؤسسات املركزية االحتادية هذه الفكرة، 
وكثرياً ما يقوم التمثيل داخل اجمللس االحتادي )الثاين( على أساس التمثيل املتكافئ 
لكلِّ وحدة من الوحدات املكونة لالحتاد، ولكن تلجأ كثري من األنظمة الفيدرالية 
االعتبار  يف  يؤخذ  إذ  االحتاد،  جملس  يف  العضوية  توزيع  من  متعددة  أمناط  إىل 
االختالفات يف السكان )مثاًل، أن حتصل الوحدات الكربى على عدد من املمثلني 
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أو األعضاء يعادل ضعفي أو ثالثة أضعاف ما حتصل عليه الوحدات الصغرية(.
يُنتخبون  حينما  عادة،  )الثاين(  االحتادي  اجمللس  أعضاء  عمل  ويستمر    
انتخاابً مباشراً لدورات أطول من أعضاء اجمللس األول )النواب(، إذ تكون دائرهتم 
االنتخابية أي: دائرة انتخاب أعضاء اجمللس االحتادي هي الوحدة املكونة لالحتاد 
أصغر  انتخابية  دوائر  يف  )األول(  النواب  جملس  أعضاء  أييت  يف حني  أبكملها، 
حجماً، وهذا يعطي طابعاً سياسياً خمتلفاً لألعضاء املنتخبني يف كال اجمللسني، وقد 
يـُنـَْتخب أعضاء اجمللس االحتادي يف بعض األنظمة يف الدول االحتادية انتخاابً غري 
مباشر من قبل اهليئة أو السلطة التشريعية للوالايت أو األقاليم أو احملافظات املكوِّنة 
لالحتاد)1(، يف حني قد يـُنـَْتَخبون يف عدٍد من األنظمة االحتادية األخرى عن طريق 

اجلمع بني االنتخاب املباشر وغري املباشر.
املطلب الثاين

طريقة التمثيل داخل اجمللس االتادي
وروسيا  واملكسيك  ونيجرياي  والربازيل  وأسرتاليا  األرجنتني  من  حتتفظ كل 
وجنوب إفريقيا والوالايت املتحدة األمريكية بعدٍد مساٍو من األعضاء يف اجمللس 
االحتادي )الثاين( لكل وحدة مكونة لالحتاد مبعن أن تكون لكل والية من الوالايت 
النمسا  متنح  حني  يف  األخرى،  للوالية  األعضاء  من  مساٍو  عدد  فيها  األعضاء 
وبلجيكا وكندا وإثيوبيا وأملانيا و اهلند متثياًل غري مساٍو للوحدات املكونة لالحتاد، 

مع إعطاء أمهية للفوارق يف عدد السكان)2(.
من جهة أخرى، يضم اجمللس االحتادي يف كلٍّ من روسيا وجنوب إفريقيا 

1- كما هو احلال يف الدول اآلتية: )النمسا، وبلجيكا، واهلند، وإسبانيا(.
2-Markus Bockenforde, Apractical guide to Constitution Building: 
the Design of the legislature, international institute for democracy 
and electoral assistance, 2011, p22.
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ممثلني عن كل الوحدات أو الوالايت املكونة لالحتاد بعد أن يـَُرشَّحون من جانب 
السلطات التنفيذية والتشريعية يف هذه الوحدات أو الوالايت على حدٍّ سواء، وتقوم 
حكومات الوالايت يف أملانيا املوحدة بتعيني النواب يف جملس الوالايت كما تقوم 
جمالس الوالايت التشريعية يف ماليزاي بتسمية )%36( من أعضاء اجمللس االحتادي، 
يف حني تقوم األقليات العرقية أو اإلثنية أو اللغوية بتسمية الباقني من أعضائه، أمَّا 
كندا فتقوم احلكومة الفيدرالية بتعيني األعضاء غري املنتخبني يف اجمللس االحتادي، 
وتقوم اهليئات التشريعية للوحدة املكونة لالحتاد يف سويسرا وإثيوبيا بتحديد كيفية 

اختيار أعضاء اجمللس االحتادي فيه.
املبحث الثاين

سلطات اجمللس االتادي وصوره
سوف نتناول يف هذا املبحث سلطات اجملالس االحتادية وطرائق التوافق بينها 
وبني اجملالس النيابية بوصفها هيئًة تشريعيًة مشرتكًة يف املطلب األول، مث نعكف 
املطلب  االحتادية يف  الدول  بعض  التشريعية يف  السلطة  بعض صور  دراسة  على 

الثاين. 
املطلب األول

النيابية  اجملالس  وبني  بينها  التوافق  وطرائق  االتادية  اجملالس  سلطات 
بوصفها هيئًة تشريعيًة مشرتكًة

سنحاول يف هذا املطلب تقسيمه على فرعني، الفرع األول يُتحدَّث فيه عن سلطات ملَّا كنَّا قِد اعتمدان املنهج الثنائي الالتيين الفرنسي يف تقسيم البحث فإنَّنا 
اجملالس االحتادية وصالحياهتا التشريعية والفرع الثاين سنخصِّص احلديث فيه عن 

طرائق التوافق بني اجمللسني )النواب واالحتاد( بوصفهما هيئًة تشريعيًة مشرتكًة.
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الفرع األول
سلطات اجملالس االتادية وصالحياهتا التشريعية

   ليس هناك من منط اثبت للسلطات اليت يُعَهُد هبا إىل اجملالس االحتادية 
يف األنظمة االحتادية، ويف الغالب حتصل هذه اجملالس، يف بعض األنظمة الفيدرالية 
على سلطات جملس النواب )األول( كافة، كتلك املتعلقة منها يف املصادقة على 
الباحث والدارس  العليا، وجيد  املناصب  املعاهدات وإعالن احلرب والتعيينات يف 
يف أقصى الطرف اآلخر أنَّ بعض اجملالس االحتادية يف الدول الفيدرالية ليست إال 
القوانني  أو  التشريعات  بعض  لتعديل  ذات سلطات حمدودة  نظر،  إعادة  جمالس 
أو أتجيلها ومن املمكن إلغاء مشاريع قوانينها من جانب جملس النواب )اجمللس 

األول(.
غري أنَّ هناك جمموعة من اإلجراءات ميكن أن تؤثِّر بصورة أو أبخرى يف 
حتديد السلطات اليت يتمتع هبا اجمللس االحتادي )اجمللس الثاين( أو تقليلها، وهذه 
اإلجراءات جندها يف الغالب تدخل يف اختصاصات أو صالحيات جملس النواب 
)اجمللس األول( إذ يقوم هبا وهي تؤثِّر يف جمملها يف العملية التشريعية وهي على 
سبيل املثال ال احلصر )حق الفيتو، وحق أتجيل مشاريع القوانني، واحلق يف عقد 

جلسة مشرتكة لكال اجمللسني حلل أزمة مستعصية متر هبا الدولة(.
ويلعب إنشاء بعض اجملالس االحتادية يف بعض األنظمة أو الدول الفيدرالية 
دوراً مهماً وفاعاًل وحيوايً يف املسائل الفيدرالية كالتشريعات الوضعية الوطنية واليت 
تؤثِّر على الوحدات املكونة لالحتاد أو على أقليات حمددة فيه أو على حقوق مقررة 
على فئة معني، وإذا كانت معظم األنظمة الفيدرالية يف العامل عندها صورة ما من 
صور اجملالس االحتادية فإنَّنا جند هذه الصورة تكاد تكون معدمًة يف فينزويال مع 

اعتمادها على النظام الفيدرايل. 
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وصفوة القول ميكن أن يقوم كال اجمللسني النواب واالحتاد جمتمعني ابلعملية 
التشريعية، إذ إنَّ هناك عملية توزيع سلطات أو اختصاصات قد تصل يف بعض 
الثاين  واجمللس  اترة  )النواب(  األول  للمجلس  فيها  الغلبة  تكون  أن  إىل  األحيان 
)االحتاد( اترة أخرى ففي بعض األنظمة االحتادية جند أنَّ اجمللس االحتادي ال يتمتَّع 
إال بسلطات حمدودة متاماً يف خصوص العملية التشريعية أو قد حيصل على شرعية 
ضعيفة جداً يف متثيله بسبب الطريقة اليت يكون هبا اختيار أعضائه، ويعود السبب 
يف ضعف اجملالس االحتادية يف األنظمة الربملانية غالباً إىل الدور الذي يلعبه جملس 
النواب )األول( يف هذه األنظمة بوصفه جملس منح الثقة للحكومة غري أنَّ هذا 
الوضع القانوين الذي جنده يف سلطة اجملالس االحتادية يف األنظمة الربملانية جنده 

غائباً يف األنظمة الرائسية اخلاضعة لسلطة اجمللس التشريعي، فعلى سبيل املثال:
النواب كافة،  يتمتَّع جملس الشيوخ األمريكي )االحتادي( بسلطات جملس 
التعيينات األساسية والرئيسة كإعالن احلرب وإقرار  املوافقة على  وهو ميتلك حق 
الشيوخ  جملس  امتالك  يعين  وهذا  النواب،  جملس  شأن  شأنه  الدولية  املعاهدات 
األمريكي صالحيات مساوية لتلك املقرَّرة جمللس النواب، يف حني ميتلك اجمللس 
الرفض  )الثاين( يف كلٍّ من األرجنتني وأسرتاليا والربازيل وسويسرا، حق  االحتادي 
)الفيتو( أو النقض املطلق على كافة التشريعات، أمَّا يف أسرتاليا فيمكن جتاوز أي 
أزمة مستعصية عن طريق عقد جلسة مشرتكة لكال اجمللسني عقب إجراء انتخاابت 
عامة، كما يتمتَّع اجمللس االحتادي األملاين حبق )الفيتو( على القضااي الثانوية اليت 
تؤثِّر على الوالايت)3(، كما يتمتَّع حبق النقض )الفيتو( املطلق يف بعض القضااي 

األساسية األخرى. 
كما متتلك اجملالس االحتادية يف كلٍّ من اهلند ونيجراي حق الرفض )الفيتو( 

الذي ميكن إلغاؤه عن طريق األغلبية يف جلسة مشرتكة لكال اجمللسني.

3-ان %40من القوانني مت النقض عليها.
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سلطة  فلها  وإسبانيا  وماليزاي  النمسا  من  يف كل  االحتادية  اجملالس  أمَّا    
حق النقض )الفيتو( املطلق الذي ال ميكن إلغاؤه، ويتمتَّع جملس الشيوخ الكندي 
بسلطات قانونية واسعة، ولكن نظراً الفتقاره إىل الشرعية السياسية فإنَّه يستخدم 

سلطاته أساساً يف املراجعة والتأجيل للمشاريع القوانني.
إالَّ  العادية،  التشريعات  يف  دوٍر  أي  اإلثيويب  االحتادي  اجمللس  يلعب  وال 
الوالايت، كما  إىل  املالية  أساس خمصصاهتا  على  امليزانية  يرفض  أن  يستطيع  أنَّه 
أنَّه يتعامل مع اخلالفات والنزاعات بني الوالايت ويعمل كمفسٍر نائٍي لنصوص 
الدستور، ويتمتَّع جملس الشيوخ البلجيكي حبق )الفيتو( على أيَّة قضية قد يكون هلا 

أتثري على النظام العام الفيدرايل)4(. 
الفرع الثاين

طرائق التوافق بني اجمللسني بوصفهما هيئًة تشريعيًة مشرتكًة
ال ميكن أن تؤدِّي اهليئة التشريعية وظيفتها بفعَّالية، كما ال ميكن أن تتعّزِز 
ثقة املواطنني مبؤسسات نظامها الدميقراطي، إال إذا كانت املراحل املتعدِّدة يف العملية 
التشريعية مؤثِّرة ومنظَّمة بوضوح وتصبح هذه احلاجة ملحًَّة حينما يُتناقل التشريع 
بني اجمللسني، فتخلق مشاركتهما معاً نوعاً من العمليات الديناميكية املؤسساتية، 

لضمان حسن عمل اجمللسني التشريعيني وانسجامهما وتوافقهما.
وتوجد حول إقرار تشريع معني يف الدول االحتادية ثالث طرائق عامة ختصُّ 

هذا األمر: 
 الطريقة األوىل: العمليات املكوكية والروتينية اليت جتري بني اجمللسني َوْفق 
األكثر  املمارسة  ولعلَّ  الدولة،  يف  السائدة  واحلزبية  السياسية  واملناخات  األحوال 
4 - راجع: جورج اندرسون، مقدمة عن الفيدرالية: ماهي الفيدرالية؟ كيف تنجح حول العامل؟، ترمجة مها 

تكال، طبع منتدى االنظمة الفيدرالية، كندا، 2007، ص41-45.
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شيوعاً هي العمليات املكوكية اليت تنقل مشاريع القوانني عن طريق وسيط قانوين 
فعَّال ومبوجبها يدقِّق أحد اجمللسني يف مشروع القانون الذي يقرُّه اجمللس اآلخر، 
حىت يتوافق كالمها يف ناية األمر على اعتماد النص القانوين النهائي الواحد وإقراره، 

وتتبع هذه املمارسة كل من أسرتاليا وبلجيكا، وكندا، وسويسرا.
بني كال  الفعلية  القانونية  واملباحثات  التشاورات  حالة  الثانية:  الطريقة 
اجمللسني، ومفادها أن جتتمع جلنة مشرتكة بني اجمللسني التشريعيني لتناقش النص 
النهائي ملشروع القانون لكي تتفق عليه، وعادة ما يُلَجأ إىل هذه الطريقة بعد فشل 
الطريقة األوىل، كما هو احلال يف كندا، ومع ذلك، تلجأ بعض الدول إىل التشاور 
املتخصصة لكال اجمللسني خاصة عند سعيها  الفنية  اهليئات  املبدئي بني  القانوين 
إىل احلصول على اإلمجاع حول قضية معينة، كما هو احلال يف إسبانيا والوالايت 

املتحدة.
الطريقة الثالثة: حينما تكون اهليئة التشريعية العليا )جملس االحتاد( عاجزًة يف 
عملها مقارنًة مع اهليئة التشريعية الدنيا )جملس النواب(، يف مثل هذه احلاالت جيوز 
أن تؤخر اهليئة العليا عملية إقرار مشروع القانون، من دون أن تعدِّله أو تبطله، اتركًة 
ذلك إىل اجمللس األدىن )جملس النواب( وَوْفق الرغبة التشريعية املهيمنة أو األقوى يف 

كل من اجمللسني واليت تؤثِّر يف العملية الربملانية برمتها.
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املطلب الثاين
إشكال السلطة التشريعية يف بعض الدول االتادية

سوف نتحدث تباعاً عن السلطة التشريعية يف عشرين دولة احتادية يف كل 
من الفروع العشرين اآلتية:

الفرع األول
السلطة التشريعية االتادية يف أسرتاليا

يُعدُّ الربملان االحتادي أعلى سلطة تشريعية يف أسرتاليا، إذ يتكوَّن من امللكة 
ممثلة ابحلاكم العام وجملسني مها جملس املمثلني )النواب( وجملس الشيوخ )االحتادي()5(.

ويبلغ عدد أعضاء جملس املمثلني )النواب( )148( عضواً ميثِّل كل منهم 
حويل )800( ألف صوت يُنتخبون لثالثة سنوات وهم موزعون بني الوالايت على 
أساس عدد سكان كل والية، إذ ينتخب )50( عضواً عن والية )نيوساوث ويلز( 
و)38( عضواً عن والية )فيكتوراي(، و)25( عضواً عن )والية كوينزالند(، و)14( 
عضواً عن والية )ويسرتن أسرتاليا(، و)12( عضواً عن والية )ساوث أسرتاليا(، 
و)5( أعضاء عن والية )اتمسانيا(، و)2( من األعضاء عن إقليم العاصمة األسرتالية 

وعضو واحد عن اإلقليم الشمايل.
أمَّا جملس الشيوخ )االحتادي( فقد نصَّ الدستور االحتادي يف مادته السابعة 
يتكوَّن جملس الشيوخ من أعضاء ينتخبهم الشعب عن كل والية من والايت االحتاد 
على أن يكون عدد ممثلي كل من هذه الوالايت مساوايً لعدد ممثلي الوالية األخرى 

5- https://www.aph.gov.au/About_Parliament/House_of_
Representatives/Powers_practice_and_procedure/00_-_Infosheets/
Infosheet_20_The_Australian_system_of_government.
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ليبلغ عدد  وعلى أالَّ يقلَّ عدد هؤالء عن )10( من األعضاء ممثلني لكل منها 
أعضائه )76( عضواً، ميثِّل كل )12( عضواً منه والية من الوالايت األسرتالية، أمَّا 
إقليم العاصمة األسرتالية واإلقليم الشمايل فلكل منهما عضوين، ويُنتخُب الشيوخ 
َ نصفهم كل ثالث سنوات، أمَّا  الذين ميثِّلون الوالايت لستِّ سنوات على أن يـَُغريِّ
الشيوخ الذين ميثِّلون اإلقليم فيتم انتخاهبم كل ثالثة سنوات ابلتزامن مع انتخاابت 

جملس املمثلني )النواب()6(.
أمَّا أهم وظائف الربملان االحتادي يف أسرتاليا فتتمثَّل يف:

1-تشكيل احلكومة.
2-التشريع.

3-املصادقة على امليزانية العامة للدولة.
4-مراقبة أعمال احلكومة.

بكال  القوانني  مشاريع  مترَّ  أن  فينبغي  التشريعية  ابلعملية  يتعلَّق  فيما  أمَّا 
اجمللسني -جملس املمثلني، وجملس الشيوخ- ما عدا القوانني والتشريعات املتعلقة 
ابألمور املالية كضريبة الدخل، إذ ينفرد جملس النواب ابملوافقة عليها، وبعد إصدار 
التشريعات من الربملان ال بدَّ من مصادقة احلاكم العام عليها لكي تصبح سارية 

املفعول)7(.

6-https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate & https://
www.aph.gov.au/Senators_and_Members
7-https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Work_of_the_
Parliament.



26

مركز البيان للدراسات والتخطيط

الفرع الثاين
السلطة التشريعية االتادية يف كندا

العام( وجملس أعلى  امللكة )احلاكم  التشريعية يف كندا من  السلطة  تتكوَّن 
يسمَّى مبجلس الشيوخ، وجملس أدىن يسمَّى مبجلس العموم، ويتألَّف جملس الشيوخ 
من )105( عضواً، يُعيَّنوَن من قبل احلاكم العام بناًء على توصية رئيس الوزراء، 
الكثافة  ذات  املناطق  هو محاية مصاحل سكان  اجمللس  هذا  من أتسيس  واهلدف 
السكانية القليلة، لذلك يقوم اجمللس على أساس التمثيل املناطقي أكثر منه على 
أساس متثيل السكان إذ ميثِّل أعضاء اجمللس مجيع الوالايت واألقاليم هذا ومتثِّل والية 
)نيوفاوندالند( ووالية )البرادور( بستة أعضاء لكل منهما، ووالية )نوف سكوت( 
ووالية )نيوبروسويك( بعشرة أعضاء لكل منهما، ووالية )جزيرة األمري إدوارد( أبربعة 
عشر عضواً، ومتثِّل كل من والية أو مقاطعة )كيبك( ووالية أو مقاطعة )أونتاريوا( 
)24( عضواً لكل منهما)8(، ووالية )مانتواب( ووالية )ساسكاتشوين( بستة أعضاء 
لكل منهما، ووالية )الربات( ووالية )كولومبيا الربيطانية( بستة أعضاء لكل منهما، 

وإقليم )يوكوت( وإقليم )نورث ويست( وإقليم )ننوفوت( بعضٍو لكلٍّ منهما.
لة  مكمِّ تشريعية  هيئة  يكون  أن  الشيوخ يف  األساسي جمللس  الدور  يتمثَّل 
جمللس العموم املنتخب يف توفري الفكر الثاين الرصني. إذ يعمل جملس الشيوخ عماًل 
أساسياً كغرفة مراجعة ملشاريع القوانني املقرتحة قبل متريرها. يلعب جملس الشيوخ 
دوراً أساسياً كغرفة لتمثيل املصاحل اإلقليمية. أصبح جملس الشيوخ مؤسسة مهمة 
اجمللس  يف  متثياًل انقصاً  ممثلة  تكون  قد  اليت  واجلماعات  األقليات  لتمثيل مصاحل 
املنتخب )مثل السكان األصليني، ولغات األقليات واجلماعات العرقية، والنساء(. 
حول  دراسات  إجراء  يف  استقصائياً  دوراً  الشيوخ  جملس  جلان  لعِب  عن  فضاًل 
القضااي االجتماعية والسياسية املهمة اليت تواجه البالد، مثل: الفقر، والشيخوخة، 

8-راجع نص املادة )22( من الدستور الفيدرايل الكندي.
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والبطالة، واستخدام األراضي، والدفاع الوطين. أمَّا جملس العموم فيبلغ عدد أعضائه 
)308( عضواً، يُنَتخبون مباشرة من قبل الشعب خلمسة سنوات، ولكن -عرفًا- 

يكون االنتخاب كل أربع سنوات، ويعود للمجلس أمر اختيار رئيس الوزراء)9(.
على  القوانني  تشريع  يف  دورها  مبمارسة  يف كندا  التشريعية  السلطة  وتقوم 
الصعيد الفيدرايل ومراقبة احلكومة وحماسبتها والعمل على إقرار امليزانية الفيدرالية، 
والتشريعات اليت يصدرها الربملان ال بد أن ُيصاَدق عليها من قبل احلاكم العام)10(.

الفرع الثالث
السلطة التشريعية االتادية يف أملانيا

تتمثَّل السلطة التشريعية يف أملانيا ابلربملان الفيدرايل االحتادي الذي يتكوَّن 
النواب  جملس  أعضاء  يُنَتخب  الوالايت،  وجملس  النواب  جملس  مها  جملسني  من 

مباشرة من قبل الشعب ألربع سنوات َوْفقاً للمادة )38-37( من الدستور)11(.
ويبلغ عدد أعضاء اجمللس )596( عضواً، ويعود له أمر اختيار املستشار 
الوالايت  أمَّا جملس  امليزانية)12(،  القوانني واملصادقة على  ومراقبة احلكومة وتشريع 
عن  ويعربِّ  عشرة،  الست  الوالايت  ميثِّل  وهو  عضواً،   )69( أعضائه  عدد  فيبلغ 
ترسلهم  أعضاء  من  يتكوَّن  أنَّه  االحتادية، كما  للدولة  املكوِّنة  الفيدرالية  العناصر 

حكومات الوالايت. 

9-https://www.canada.ca/en/campaign/independent-advisory-
board-for-senate-appointments/about-the-senate.html.16-1-2022.
10 -Http://sencanada.ca/en/about/.
11-Ashort guide to german political system,http://www.
rogerdarlington.co.uk/germanpoliticalssystemhtmI.
12-Federal republic of germany :public administration country 
profile,UN:DPADM-DESA,feberuary,2006,p.6.
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لكل والية ثالثة إىل ستة أعضاء تبعاً لعدد سكانا، وعن طريق مشاركتها يف 
هذا اجمللس تشارك الوالايت يف صياغة القوانني وتشريعها، وإدارة شؤون اجلمهورية 
االحتادية، وال يُعدُّ هذا اجمللس هيئة اتبعة للوالايت، بل هو هيئة احتادية تضطلع 
فقط ابختصاصات احتادية حصرية، ونظراً للتشكيالت احلزبية املختلفة يف االحتاد 
والوالايت، ميكن للمجلس أن حيقِّق نوعاً من التوازن السياسي)13(، وتتجلى املهمة 

الكبرية املناطة ابلربملان يف الرقابة على أداء احلكومة.
وجتدر اإلشارة إىل أنَّ الرقابة الربملانية اليت مُتارُس ممارسًة علنيًة هي تلك الرقابة 
اليت متارسها املعارضة الربملانية بصورة أساسية، أمَّا الرقابة اليت ال تظهر للعموم واليت 
ال تقل فاعلية عن رقابة املعارضة؛ فهي الرقابة اليت ميارسها أعضاء الربملان املنتمني 
إىل األحزاب احلاكمة، والذين يعرضوَن تساؤالهتم احملرجة على ممثلي احلكومة وراء 

الكواليس)14(.
  الفرع الرابع

السلطة التشريعية االتادية يف سويسرا
والدستوري  السياسي  النظام  مؤسسات  أهم  من  االحتادية  اجلمعية  تُعدُّ 
السويسري لدورها الكبري يف النظام السياسي حىت مسُِّي النظام السياسي السويسري 
العامة  السياسة  رسم  مهمة  االحتادية  للجمعية  تعود  ألنَّه  اجلمعية،  حكم  بنظام 
التنفيذية  للسلطة  وليس  والقضائية،  التنفيذية  السلطة  أعضاء  واختيار  للبالد، 
التأثري على  قدرة يف  أي  هلا  يكون  أن  السياسية من دون  تلك  بتنفيذ  القيام  إال 
سلطة اجلمعية، ولذلك أشار الدستور السويسري الصادر يف سنة )1848( يف 

http://www. ،13-النظام السياسي األملاين: موافقة انجحة بني منطق الفيدرالية واستحقاقات التاريخ
.dw-world.com/dw/article/0..1593029.00.htmI

14-http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/political-system/
main-content-04/the-basic-law.html

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/political-system/content/glossary04.html?type=1&tx_a21glossary%5Buid%5D=1486&tx_a21glossary%5Bback%5D=104&cHash=a002ce7b73
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/political-system/main-content-04/the-basic-law.html
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/political-system/main-content-04/the-basic-law.html
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يف  العليا  السلطة  االحتادية  اجلمعية  ممارسة  إىل  و121(  و124،   ،89( مواده 
االحتادية  السلطة  وتتكوَّن  واملقاطعات  الشعب  حبقوق  اإلخالل  دون  من  البالد 
التشريعية )اجلمعية االحتادية( من جملسني أو ابألحرى من غرفتني مها اجمللس الوطين 
)االحتادي( وجملس الوالايت )الدولة(، على أن يكون لكلٍّ منهما سلطات مساوية 
للسلطات األخرى، ويف املادة )150( نصَّ الدستور السويسري على تكوين جملس 
الدولة املمثِّل للمقاطعات من )46( عضواً على أن يكون لبعض املقاطعات مثل: 

)Obwald( و)Nidwald( انئب واحد وسائر املقاطعات انئبان.
أ-اجمللس الوطين االتادي 

يتكوَّن هذا اجمللس من )200( عضواً، يُنتخبون كل أربع سنوات َوْفقاً لنظام 
التمثيل النسيب، ويعدُّ كل كانتون دائرة انتخابية واحدة، ومن مَثَّ جند الكانتوانت 
األكرب حجماً  الكانتوانت  ترسل  يف حني  واحداً  انئباً  إال  ترسل  ال  قد  الصغرية 
)72، و73( من  املادة  إىل ذلك  أشارت  كما  )30( انئباً  إىل  قد يصل  عدداً 

الدستور)15(.
ب-ملس الوالايت

يتكوَّن جملس الوالايت من )46( عضواً، عضوان لكلِّ كانتون كامل وعضو 
عن نصف الكانتون، أمَّا طريقة اختيار األعضاء فتختلف ابختالف الكانتوانت، 
ففي اخلمسة عشر كانتون يُنتخب األعضاء َوْفقاً لطريقة االقرتاع الشعيب َوْفق نظام 
األغلبية، وعلى دورتني ويف أربع كانتوانت يُنتخبون من قبل الربملان، ويف كانتون 

وأربعة أنصاف الكانتوانت يُنتخبون بواسطة اجلمعية الشعبية العامة.

1 5 - h t t p s : / / w w w . c o n s t i t u t e p r o j e c t . o r g / c o n s t i t u t i o n /
Switzerland_2014.pdf?lang=ar.
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أمَّا أهم الصالحيات اليت يتمتَّع هبا اجمللسني فتتجسَّد يف امتالكهما صالحيات 
واختصاصات متساوية تقريباً ومها ينعقدان كل على ِحَدة وتتخذ القرارات يف كل 
منها أبكثرية األعضاء احلاضرين، والنصاب اإللزامي النعقاد اجمللسني هو األغلبية 
اجمللسني  اجتماع  أنَّ  إال  الدستور  من   )88( املادة  يف  مذكور  هو  املطلقة كما 
الدستور  من   )85( للمادة  وَوْفقاً  عديدة  مبهمات  للقيام  يف جلسة مشرتكة  معاً 
االحتادي السويسري فيقوم اجمللسان ابنتخاب أعضاء اجمللس االحتادي، وانتخاب 
ومستشار  املستشارية  وتعنيِّ  االحتادية،  احملكمة  أعضاء  وانتخاب  االحتاد،  رئيس 
واملصادقة  والتحالفات  املعاهدات  وإبرام  العام،  العفو  ومنح  اجليش  وقائد  اجليش 
على املعاهدات بني املقاطعات نفسها، أو بني املقاطعات وبني الدول األجنبية، 

وكذلك إقرار املوازنة)16(.
كما يعقد اجمللسان جلسة مشرتكة لفض النزاع حول الصالحية بني احملكمة 
فإنَّ  وهكذا  القضائية،  املهمات  بعض  يتوىل  الذي  االحتادي  واجمللس  االحتادية 
اجلمعية االحتادية ال يقتصر عملها على اجملال التقليدي للربملان، بل يتناول مسائل 

إدارية وقضائية أيضًا)17(.
الفرع اخلامس

السلطة التشريعية االتادية يف البازيل
من  يتكوَّن  الذي  الوطين  ابلكونغرس  الربازيل  يف  التشريعية  السلطة  تتمثَّل 
جملسني مها جملس النواب وجملس الشيوخ االحتادي والذي يتكون هو اآلخر من 
وذلك  األغلبية،  لنظام  َوْفقاً  يُنتخبون  أعضاء عن كل والية  ثالثة  )81( عضواً، 
لثمان سنوات، وجُيدَّد األعضاء جتديداً جزئياً مرة كل أربع سنوات، إذ يُعاد انتخاب 

16 - راجع الدستور السويسري، املصدر املذكور سابقاً.
السياسية، حماضرات منشورة على طلبة كلية احلقوق يف  الدستوري واملؤسسات  القانون  17-د.حممد طي، 

اجلامعة اإلسالمية يف لبنان، بريوت، لبنان، 2009، ص 416.
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ثلث األعضاء ومن مَثَّ بعد أربع سنوات يُعاد انتخاب الثلثني اآلخرين، وجب يف 
املرشَّح جمللس الشيوخ أالَّ يقلَّ عمره عن )35( عاماً. أمَّا جملس النواب فيتكوَّن من 
للتمثيل النسيب ألربع سنوات، وجيب أالَّ يقلَّ عمر  )513( انئباً، يُنتخبون َوْفقاً 

املرشَّح للمجلس عن )21( عاماً. 
والكونغرس الوطين يف الربازيل هو املسؤول عن التعامل مع امليزانية االحتادية، 
وخطط التنمية املستقبلية، كما أنَّ جملس النواب أبغلبية الثلثني قادر على تشكيل 
ادعاء عام ملقاضاة الرئيس وانئبه ووزراء احلكومة االحتادية، وكذلك فإنَّه -جملس 
الشيوخ االحتادي- ميتلك احلق يف حماكمة الرئيس وانئبه، واختيار القضاة ورئيس 

البنك املركزي االحتادي)18(.
جيب يف كل اقرتاح أو قانون أن ينال رضا كال اجمللسني وبعدها يُرَسل إىل 
الرئيس للمصادقة عليه والكونغرس هو َمن يصادق على االتفاقيات الدولية غري أنَّ 
مصادقة الكونغرس ضرورية إلعالن حالة الطوارئ يف البالد وعلى الرئيس احلصول 
استدعاء  صالحية  وللكونغرس  احلرب،  حالة  إلعالن  الكونغرس  تفويض  على 
الشيوخ  وجمللس  أسئلته  على  لإلجابة  أمامه  للمثول  دائرة  أي  رئيس  أو  وزير  أي 
سلطات حصرية تتمثَّل يف املصادقة على ترشيحات الرئيس لقضاة احملكمة العليا، 

والدبلوماسيني والنائب العام ورئيس البنك املركزي ومديريه)19(. 

18-Republic Brazal, Public Adminstration country 
profile,UN:DPADM-DESA.januory 2004, p.5
19-Jeffery J. Rinne. Federative republic of Brazil world, encyclopedia 
of political system and parties,U.S.A:2006.p.168.
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الفرع السادس
السلطة التشريعية االتادية يف األرجنتني

جملسني  من  يتكوَّن  الذي  االحتادي  ابلكونغرس  التشريعية  السلطة  تتمثَّل 
مها جملس الشيوخ الذي ميثِّل األقاليم واملنطقة االحتادية وجملس النواب الذي ميثِّل 
عمر  يقلَّ  أالَّ  وجيب  عضواً،   )72( الشيوخ  جملس  أعضاء  عدد  ويبلغ  الشعب، 
العضو عن )30( سنة، متثِّل كل مقاطعة أو إقليم بثالثة أعضاء، ويُنتخبون انتخاابً 
مباشراً، لست سنوات على أن يُبدََّل ثلث عدد األعضاء كل سنتني، أمَّا جملس 
النواب فيتكوَّن من )257( انئباً يُنتخبون من قبل الشعب، ألربع سنوات على أن 

يُبدََّل نصفهم بعد سنتني، وعمر النائب جيب أالَّ يقلَّ عن )25( سنة.
وميتلك الكونغرس مبجلسيه سلطة تشريع القوانني واألنظمة، وإقرار املوازنة، 
أو  الدولية  االتفاقيات  وتصديق  احملاكم،  وأتسيس  األقاليم،  إىل  املعوانت  ومنح 
رفضها، وسلطة تفويض السلطة التنفيذية يف إعالن احلرب، وإعالن حالة الطوارئ 

والتدخُّل يف االقاليم، وقبول استقالة رئيس اجلمهورية وانئبه أو رفضها.
توجيه  النواب  جمللس  وميكُن  تقريباً،  متساوية  اجمللسان صالحيات  وميتلك 
االهتام إىل الرئيس والوزراء وقضاة احملكمة العليا، فيكون مبثابة ادعاء عام، يكون 
جملس الشيوخ مبثابة حمكمة حملاكمة َمن يُتهم من قبل جملس النواب، ومن جانب 
ترشيحات  على  ابملصادقة  تتمثَّل  الشيوخ  جمللس  توجد صالحيات حصرية  آخر 

القضاة والدبلوماسيني)20(.

20- Roberto Patricio korzeniewiczandAldo vacs. Republic of 
Argentina, encyclopedia of political system and parties,U.S.A:2006,p37.
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الفرع السابع
السلطة التشريعية االتادية يف اهلند

تتمثَّل السلطة التشريعية يف اهلند طبقاً لنص املادة )79( من الدستور اهلندي 
الصادر يف سنة )1949( من الربملان الذي يتكوَّن من الرئيس وجملسني مها جملس 
النواب الذي ميثِّل الشعب وجملس الوالايت الذي ميثِّل الوالايت املكوِّنة لالحتاد، إذ 
يبلغ عدد أعضاء جملس النواب )552( عضواً، ويُنتخبوا )530( عضواً منهم من 
قبل ممثلي الشعب يف الوالايت، وميثِّل )20( عضواً الشعب يف األقاليم االحتادية، 

وميثِّل عضوان اجملتمع )اإلنكليزي-اهلندي(.
  أمَّا جملس الوالايت فيبلغ عدد أعضائه )250( عضوا، واثنا عشر عضواً 
الدستور  املادة )80( من  الِفْقرة )3( من  الرئيس طبقاً ألحكام  خُيْتـََروَن من قبل 
واخلربات  والعلوم  والفنون  اآلداب  جمال  يف  اخلرباء  من  عادًة  ويكونون  اهلندي، 
منهم  )238( عضواً  ويُنتخب  املرشحني،  هؤالء ابألعضاء  ويُعرف  االجتماعية، 
االحتادية  واألقاليم  الوالايت  يف  التشريعية  اهليئات  قبل  من  مباشر  غري  انتخاابً 
ُأحلَِْق ابلدستور، واخلدمة يف جملس الوالايت مخس سنوات، و ثلث  َوْفق جدول 
أعضاء اجمللس يُعاد انتخاهبم كل سنتني، كما يشرتك أعضاء اجمللسني يف العملية 

التشريعية)21(.

21-DR.STANLEYA.KOCHANEK,Republic of idia, encyclopedia 
of political system and parties,U.S.A:2006,P584.
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الفرع الثامن
السلطة التشريعية االتادية يف بلجيكا

يوزِّع الدستور البلجيكي السلطة التشريعية على املستوى الوطين بني اهليئات 
االحتادية واإلقليمية واجلماعية واحمللية، إذ يوجد جملس الربملان الوطين والذي ميثِّل 

جملس الشيوخ وجملس النواب.
يُنتخبون  م  فإنَّ يبلغ عدد أعضائه )150( عضواً  الذي  النواب  أمَّا جملس 
فيبلغ )71( عضواً،  الشيوخ  أمَّا عدد أعضاء جملس  النسيب،  التمثيل  لنظام  َوْفقاً 
ويُنتخب  النسيب،  التمثيل  لنظام  َوْفقاً  سنوات  ألربع  منهم  عضواً   )40( يُنتخُب 
)31( عضواً منهم عن طريق اجلماعات العرقية واللغوية، إذ يكون متثيل الفالمنك 

)41( عضواً وولنس )29( عضواً وميثِّل اجملموعة األملانية عضواً واحداً.
ميتلك كال اجمللسني سلطة التشريع، ولكن معظم القوانني تقدِّمها احلكومة بعد 
مراجعتها من قبل جملس إدارة الدولة، كما تُقدَّم معظم التشريعات إىل جملس النواب 
وإذا حصلت على القبول تُرسُل إىل جملس الشيوخ، وعليه إمَّا القبول هبا وإمَّا إجراء 

التعديل عليها، ولكن ال حيق له رفضها أبداً.
أمَّا إذا أجرى جملس الشيوخ تعدياًل على مشروع قانون معني فيكون القرار 

النهائي بيد جملس النواب يف قبول التعديل أو رفضه كلياً أو جزئياً.
القوانني  إقرار بعض  النواب سلطة تشريعية لوحده يف   كما ميتلك جملس 
منها قانون إقرار امليزانية العامة االحتادية ومشاريع القوانني اليت تؤثِّر على العالقات 
بني اجلماعات العرقية، وميكن أليِّ مجاعٍة لغوية يف اجمللس أتجيل دراسة مشروع 
القانون حينما ترى فيه هتديداً ملصلحتها ويف حالة حدوث عدم اتفاق يف الربملان 
)اجمللس النيايب( يُعاجل األمر عن طريق جلنة اتفاق الربملان، أمَّا النزاعات اليت حتدث 
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بني الربملان االحتادي واهليئات التشريعية املناطقية واجلماعية فُيعاجلُ األمر عن طريق 
حمكمة التحكيم عن طريق تسوية جملس الشيوخ، أمَّا تعديل الدستور فإنَّه يتطلَّب 

أغلبية الثلثني يف جملس الربملان الوطين)22(.
الفرع التاسع

السلطة التشريعية االتادية يف النمسا
مع أنَّ النمسا دولة احتادية ومتتلك رئيساً يُنتخب من قبل الشعب مباشرة، 
ا دولة دميقراطية برملانية يف األساس، إذ تكمن السلطة األساسية يف الربملان  إالَّ أنَّ
واملكونة   )Bundesrersammluuy( االحتادية  اجلمعية  يعرف ابسم  الذي 

من جملسني مها جملس النواب واجمللس األعلى.
أمَّا جملس النواب والذي يُعرف ابسم )Nationlral( فإنَّ األعضاء فيه 
جيب أالَّ تقلَّ أعمارهم عن )21( عام، ويتكوَّن اجمللس من )183( عضواً يُنتخبون 
انتخاابً مباشراً ألربع سنوات عن طريق نظام التمثيل النسيب عن طريق ثالثة نظم 
انتخابية مرتابطة، وينبغي على األحزاب احلصول على )%4( من جمموع األصوات 
السياسة  النواب صنع  تشمل مسؤوليات جملس  إذ  النواب،  متثِّل يف جملس  لكي 
اخلارجية، وتشريع القوانني املعجلة وتعديل الدستور ويكون تعديله أبغلبية ثلثني من 
األعضاء على أالَّ يقلَّ عدد األعضاء احلاضرين عن النصف من أجل مترير تعديالت 
دستورية ضرورية أو إجراء تعديل على بعض نصوص القوانني الدستورية أو تعديلها.
الصالحيات،  القليل من  فهو ميتلك   )Bunderat( األعلى أمَّا اجمللس 
يُنتخبون لست سنوات، وتوزَّع املقاعد على أساس  إذ يضم اجمللس )64( عضواً 

22- Dr. WilliamG .Andrews ,Kingdom of Belgiun, encyclopedia of 
political system and parties,Op,Cit,pp118-119.
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نسبة السكان يف كل مقاطعة)23(، على أن ترسل كل مقاطعة ما ال يقل عن ثالثة 
أعضاء لتمثيلها)24(.
الفرع العاشر

السلطة التشريعية االتادية يف ماليزاي 
تتمثَّل السلطة التشريعية االحتادية يف ماليزاي بكلٍّ من امللك والربملان مبجلسيه 
النواب والشيوخ)25(، وال يعدُّ امللك جزءاً فاعاًل يف الربملان، أمَّا جملس الشيوخ فهو 
أقل سلطة وصالحية من جملس النواب، ويبلغ عدد أعضاء جملس الشيوخ )70( 
عضواً ومتثِّل كل والية من الوالايت الثالث عشرة بعضوين، ويـَُعنيِّ امللك بناًء على 

نصيحة رئيس الوزراء )44( عضواً إضافياً ومدة اخلدمة يف جملس الشيوخ سنتني.
أمَّا جملس النواب فيبلغ عدد أعضائه )219( عضواً يُنتخبون انتخاابً مباشرًة 

َوْفقاً لنظام الدائرة الفردية وبناًء على األغلبية اليسرية وخلمس سنوات.
هي  اليسرية  األغلبية  فإنَّ  اجمللسني  من  شؤون كل  لتيسري  ابلنسبة  أمَّا 
املطلوبة)26(، أمَّا موضوع تعديل الدستور فال ميكن تعديله من دون استشارة مؤمتر 
احلكام الذي يتألف من تسعة أعضاء و ينعقد كل ثالثة أو أربعة مرات يف السنة، 
الفصول  بتعديل  يتعلَّق  فيما  الربملان، خصوصاً  اثلثاً يف  وهو يعمل بوصفه جملساً 
»املاليويون«  حقوق  حتمي  اليت   )153( املادة  وخبصوصاً  الدستور  يف  اجلوهرية 
23-Valerie Oregan ,Republic of Austria, encyclopedia of political 
system and parties,Op.Cit,p72.
24-Republic of Austria: public : public Administration country 
profile,un:DPADM-DESA,may2006-,,p6.
25-Peter Dawson,Federation of Malaysia, world encyclopedia,Op.
Cit,p842.
26-Malatsia:public Administration country profule,November 
2005,p6
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التعيينات األساسية مثل قضاة احملكمة  الداينة اإلسالمية، وعملية  ومحاية ممارسة 
واحلكام  الوالايت،  وحدود  احلكَّام  مبوقع  تتعلَّق  اليت  التشريعات  وكذلك  العليا، 

التسعة املسؤولني عن انتخاب امللك وانئبه.
الفرع احلادي عشر

السلطة التشريعية االتادية يف املكسيك
تتمثَّل السلطة التشريعية يف املكسيك َوْفق نص املادة )50( من الدستور 
املكسيكي الصادر يف العام )1917( ابلكونغرس الذي يتكوَّن من جملسني مها 
جملس الشيوخ والنواب، ويبلغ عدد أعضاء جملس الشيوخ )128( عضواً يعملون 
الوالايت  ميثلون  ومها  املختلط،  االنتخايب  للنظام  َوْفقاً  ويُنتخبون  سنوات،  لستِّ 

املكسيكية واملقاطعة االحتادية)27(.
النواب  انتخاب جملس  على  املكسيكي  الدستور  من   )51( املادة  وتنص 
النواب  أعضاء جملس  ويبلغ عدد  ثالث سنوات،  الشعب كل  قبل  من  أبعضائه 
)500( عضو أو جند أنَّ هناك )300( عضٍو يُنتخبون يف دوائر انتخابية َوْفقاً 
لنظام الدوائر الفردية وعلى أساس نسبة السكان، وجند أنَّ هناك )200( عضو 

آخرين يُنتخبون على أساس التمثيل النسيب)28( . 

27 -طبقا لنص املادة )65( من الدستور املكسيكي ينتخب جملس الشيوخ من قبل الوالايت املكسيكية 
كل ست سنوات على ان يكون لكل والية ممثالن والشروط الواجب توافرها يف من ينتخب يف جملس الشيوخ 
هي ذاهتا اليت جيب توافرها ملن ينتخب جمللس النواب على ان ال يقل سن املرشح جمللس الشيوخ عن )53( 

سنة وقت االنتخاب.
28-Dr.Dalestory, United Mexican states, world encyclopedia, 
Op.Cit, pp881-882.
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الفرع الثاين عشر
السلطة التشريعية االتادية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

تتمثَّل السلطة التشريعية االحتادية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ابجمللس 
الوطين االحتادي، إذ تُرِسُل إمارات )أبو ظيب، وديب( كاّلً منهما مثانية أعضاء إىل 
وتُرِسُل  منهما،  أعضاء لكلٍّ  اخليمة( ستة  )الشارقة، ورأس  إمارات  وتُرِسُل  اجمللس، 

إمارات )عجمان، وأم القيوين، والفجرية( أربعة أعضاء لكلٍّ منهما)29(.
هيئة  قبل  من  خُيْرَتوَن  األعضاء  فنصف  اجمللس  أعضاء  اختيار  طريقة  أمَّا 
انتخابية تشكَّل بواقع ثالمثئة مضاعف للعدد املخصَّصة ملمثلي كلِّ إمارة، وُيسمَّوَن 
أعضاء هذه اهليئة من قبل حاكم كل إمارة، إذ تَنتخب هذه اهليئة من بني أعضائها 
نصف العدد عن طريق االنتخاب املباشر، ويُعنيَّ النصف اآلخر من قبل حكَّام 

اإلمارات)30(.
واجمللس مسؤول على إعداد توصيات حول القوانني واملراسيم الشرعية اليت 
العملية  يف  فعَّاٍل  دوٍر  أيَّ  اجمللس  هلذا  يكن  مل  و  الوزراء،  جملس  قبل  من  تقدَّم 
التشريعية؛ ألنَّ مشاريع القوانني تـُْرسُل عادة من قبل جملس الوزراء إىل اجمللس األعلى 

االحتادي، وهذا اجمللس ميكن حّله من قبل رئيس االحتاد)31(.

29- United Arab Emirates:public Administration country file,march 
2004,p6.

 ،2011 املتحدة،  العربية  اإلمارات  االحتادي، دولة  الوطين  اجمللس  التنفيذية النتخاابت  التعليمات   - 30
ص13.

31-Jeffrey K,Russian Frderation, world encyclopedia,op.cit,p1131.
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الفرع الثالث عشر
السلطة التشريعية االتادية يف إثيوبيا

تتكون السلطة التشريعية يف جهورية إثيوبيا االحتادية من جملسني مها جملس 
النواب وعدد املقاعد فيه )535( مقعد، واجمللس االحتادي وعدد مقاعده )117( 

مقعد.
يُنتخُب أعضاء جملس النواب من قبل الشعب، وخيدمون خلمسة سنوات، 
التسعة، واجمللس  األقاليم  قبل جمالس  االحتادي من  اجمللس  أعضاء  يُعنيَّ  يف حني 
أو سن  على وضع  القدرة  من  القليل  إال  ميلك  ال  تشريفي  هو جملس  االحتادي 
يف  والعرقية  اإلثنية  اجملموعات  أنَّ  حمدودة كما  بصالحيات  يتمتَّع  فهو  القوانني؛ 

ا مُتَثَّل على أساس عددها السكاين)32(.  إثيوبيا إمنَّ
الفرع الرابع عشر

السلطة التشريعية االتادية يف روسيا
تتكوَّن السلطة التشريعية االحتادية يف روسيا من جملسني، مها اجمللس االحتادي 
الروسي وجملس “الدوما”، إذ يقوم ِكاَل اجمللسني بعملية التشريع واملراقبة وحماسبة 

احلكومة)33(.
انتخاابً  يـُنـَْتخبون  عضو،   )178( من  الروسي  االحتادي  اجمللس  ويتكون 
غري مباشرة، وهو يشمل ممثلني عن كل وحدة من الوحدات املكوِّنة له، أحدمها 
عن السلطة التنفيذية، واآلخر عن السلطة التمثيلية، ويعمل اجمللس االحتادي على 

32-Dr.JonAbbink ,Federal Democratic republic of Ethiopia, world 
encyclopedia,op.cit,p.426.
33-Ibid,p.1132.
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تعيني ثالثة قضاة يف احملاكم العليا، ويقّرِر استعمال القوة املسلحة، واملصادقة على 
تغيري احلدود داخل روسيا، والدعوة إىل انتخاابت رائسية جديدة، وكل مشروع قرار 
يُتبنَّ من قبل جملس “الدوما” ال بدَّ أن ميرَّ ابجمللس االحتادي بعد مخسة أايم من 
اقرتاحه وخالل مدَّة )14( يوماً، إذ ميكن للمجلس االحتادي املوافقة على التشريع 

أو رفضه.
أمَّا جملس “الدوما” فإنَّه يتكوَّن من )450( عضو، خُيْرَتوَن من قبل الشعب 
للدولة، واملصادقة على  العامة  امليزانية  له احلق ابملصادقة على  وجملس “الدوما” 
تعيني الوزراء ورئيس البنك املركزي، وجملس “الدوما” ينتخب كل أربعة سنوات، 
ونصف أعضاء جملس “الدوما” خُيتارون اختيارهم بوصفهم مرشحني من مناطق 
روسيا املختلفة َوْفقاً لنظام الفائز األول، أمَّا املقاعد )225( األخرى خُيتار األعضاء 

فيها َوْفقاً لنظام معقَّد الختيار األعضاء من اللوائح احلزبية املختلفة)34(.
الفرع اخلامس عشر

 السلطة التشريعية االتادية يف الباكستان
تتمثَّل السلطة التشريعية يف مجهورية الباكستان -َوْفقاً للمادة اخلمسني من 
بـ)جملس  أو ما يسمَّى  الربملان  1973- يف  الصادر يف عام  الدستور الباكستاين 
الشورى( الذي ميارس سلطة التشريع وهو مكوَّن من الرئيس وجملسني مها اجلمعية 
الوطنية وجملس الشيوخ، وعدد أعضاء جملس الشيوخ )87( عضواً طبقاً لنص املادة 
)59( من الدستور الباكستاين ومن فئات متعددة، أوهلا أربعة عشر ممثاًل عن كلِّ 
والية واثنيها مثانية أعضاء عن املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة املركزية واثلثها ثالثة 
أعضاء ميثِّلون العاصمة الفيدرالية، ويُنتخبون ابلطريقة اليت ينسبها الرئيس ورابعها 
العلماء املسلمني، والتكنوقراط،  لتمثيل  الوالايت  ينتخبون من قبل  مخسة أعضاء 
34-https://www.gov.uk/world/organisations/department-for-
international-trade-russia
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انتخاب  يُعاد  وأن  سنوات،  ست  الشيوخ  جملس  يف  اخلدمة  ومدة  واملهندسني، 
نصفهم كل ثالث سنوات، وعمر العضو ينبغي أالَّ يقلَّ عن )30( سنة.

أمَّا اجلمعية الوطنية طبقا للمادة )51( من الدستور الباكستاين فتتألَّف من 
)207( من أعضاء مسلمني وعشرة أعضاء من غري املسلمني ينتخبون انتخاابً حراً 
النساء يف اجلمعية الوطنية ترتاوح فيها بني )10إىل  للقانون، وحصة  َوْفقاً  مباشراً 

60( ومدة انتخاب أعضاء اجلمعية الوطنية أربع سنوات.
أمَّا فيما خيص العملية التشريعية فيشارك ِكال اجمللسني فيها، فالتشريع اخلاص 
مع سائر  احلال  الشيوخ وكذلك  قبل جملس  من  أوىل  قراءة  يُقرأ  الدستور  بتعديل 
التشريعات والقوانني االعتيادية، فبعد أن يُتبنَّ التشريع يُرسُل إىل اجلمعية الوطنية، 
فالتشريعات اليت ُيصاَدق عليها من قبل اجلمعية الوطنية تُرَسُل مجيعها إىل جملس 

الشيوخ ملراجعتها.
ويف ناية املطاف فإنَّ مجيع التشريعات القانونية ينبغي أن ُيصاَدق عليها يف 
ِكاَل اجمللسني بناًء على األغلبية اليسرية، ابستثناء التعديالت الدستورية املهمة اليت 
يتفق ِكال اجمللسني حول  الثلثني من قبل أعضاء اجمللسني، وإذا مل  أغلبية  تتطلب 
التشريع فُيجرى لقاء كونغرس )جملس شورى( والتشريع الذي يُتبنَّ من قبل اجمللسني 
ُيصاَدق عليه من قبل الرئيس؛ ليصبح قانوانً انفذاً وواجب التطبيق، وأخرياً، ال ميتلك 

جملس الشيوخ أيَّ سلطات تتعلَّق ابمليزانية العامة للدولة )35(.

35-Islamic republic of Pakistan:public Adminstration country 
profile,UN,DPADM,February 2004,p6-7.
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الفرع السادس عشر
السلطة التشريعية االتادية يف دولة جنوب إفريقيا

الوطنية  اجلمعية  من  إفريقيا  جنوب  االحتادية يف  التشريعية  السلطة  تتكون 
وجملس األقاليم، تتكوَّن اجلمعية الوطنية من )400( مقعداً خُيتاروَن األعضاء فيها 

من قبل الشعب َوْفقاً لنظام التمثيل النسيب.
عضواً   )90( يضم  فهو  األقاليم  ميثِّل  والذي  لألقاليم  الوطين  جملس  أمَّا 
يُعيَّنوَن من قبل اهليئات التشريعية لألقاليم وكل إقليم يتمثَّل بعشرة أعضاء، ومشروع 
القانون يصبح قانوانً انفذاً وواجب التطبيق إذا حصل على أغلبية األصوات يف ِكاَل 

اجمللسني)36(.
الفرع السابع عشر

السلطة التشريعية االتادية يف الوالايت املتحدة األمريكية
يتكوَّن “الكونغرس” األمريكي من جملسني مها جملس النواب الذي يضمُّ 

)438( عضواً، وجملس الشيوخ الذي يضم )100( عضواً.
أمَّا أعضاء جملس النواب فيُنتخبون كل سنتني)37(، وهم ميثلون نسبة السكان يف 
كل دائرة انتخابية، وتتغريَّ هذه الدوائر كل عشرة سنوات َوْفقاً لتغيري احلجم السكاين.
أمَّا جملس الشيوخ فيُنتخُب أعضاؤه كممثلني عن الوالايت، إذ متثِّل كل والية 
بعضوين بغض النظر عن حجمها السكاين ومدة انتخاهبم ست سنوات، إذ يُغريَّ 
م من الطبقات العليا يف البالد،  ثلث أعضاء اجمللس كل سنتني، ويصنَّف الشيوخ أبنَّ

36-Dr.David Meyers, Republic of South Africa, encyclopedia of 
political system and parties, U.S.A:2006, p5. 
37- جتري االنتخاابت كل عام زوجي، يوم الثالاثء األول بعد أول يوم اثنني من شهر نوفمرب/ تشرين الثاين.
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إذ يسمَّون أو يُطلق عليهم يف بعض األحيان بنادي املليونريات، أمَّا أعضاء جملس 
م أيتون من طبقات األقل ثراء قياساً لطبقة الشيوخ، كما ميتلك معظم  النواب فإنَّ
أعضاء “الكونغرس” درجات علمية عليا، وأيتون من ختصصات عليا خمتلفة أبرزها 
الشيوخ مساوية  فإنَّ سلطات جملس  وأخرياً،  التجارية)38(.  األعمال  وإدارة  القانون 
لتلك اليت جمللس النواب كما نصَّ على ذلك دستور الوالايت املتحدة األمريكية يف 

الِفْقَرة األوىل من مادته األوىل.
الفرع الثامن عشر

السلطة التشريعية االتادية يف إسبانيا
النواب  التشريعي( من جملسني مها جملس  يتكوَّن الربملان اإلسباين )اجمللس 
وجملس الشيوخ ويسمَّى األخري مبجلس املمثلني اإلقليمي، إذ يتكوَّن من )256( 
عضواً منهم )208( عضواً يُنتخبون ابنتخاابت عامة، يف حني ُيسمَّى )48( عضواً 

من قبل التجمعات ذات االستقالل الذايت، ومدة عمل اجمللس أربع سنوات.
أمَّا جملس النواب فيتكوَّن من )300( عضواً على األقل، و)400( عضواً 
على األكثر، يُنتخبون بصورة عامة وحرة، ومدة عمل اجمللس أربع سنوات، وجملس 
النواب هو َمن ينتخب رئيس الوزراء وميكن عزله عن طريق عملية االهتام)39(، يف 
السلطة أو ارتكب جرمية جنائية،  إذا احنرف يف  أبرزها  الدستور  حاالت حدَّدها 
وجملس النواب له دور كبري يف التشريع، والتشريعات اليت تصدر جيب أن ُيصاَدق 
عليها من قبل اجمللس التشريعي أبغلبية يسرية، ولكن ال ميكن جمللس الشيوخ أتخري 
املصادقة على التشريع خالل مدة شهرين، ويف بعض األحيان على جملس الشيوخ 

أن يصادق على التشريع خالل مدة )20( يومًا)40(.
38-Ibid,p.1450.
39-Ibid,p.6.
40-Dr.JanKnippersBlack,Kingdom of Spain, world encyclopedia,op.
cit,p.1243.
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الفرع التاسع عشر
السلطة التشريعية االتادي يف نيجرياي

البالد  يف  تشريع  سلطة  أعلى  نيجرياي  يف  االحتادية  الوطنية  اجلمعية  تُعدُّ 
وتتكوَّن من جملسني مها جملس الشيوخ الذي يتكوَّن من )109( عضواً وجملس 
النواب الذي يتكون من )360( عضواً، وكل والية من الوالايت الـ)36( املكوِّنة 
االحتادية  العاصمة  إقليم  الشيوخ، يف حني  أعضاء يف جملس  بثالثة  متثِّل  لنيجرياي 
)أبوجا( له مقعد واحد، وميثِّل كل عضو يف جملس النواب دائرًة انتخابيًة منفردًة، 
ويكون انتخاب ِكال اجمللسني كل أربع سنوات على أالَّ يُنتخَب أعضاء اجمللسني يف 

اليوم نفسه)41(.
الفرع العشرون

السلطة التشريعية االتادية يف البوسنة واهلرسك
البوسنة  يف  خمتلفة  مستوايت  على  التشريعية  اهليئات  من  عديٌد  هنالك 
الدولة كلها،  مستوى  على  اجمللس  ثنائية  تشريعية  سلطة  توجد  إذ  واهلرسك، 
وبرملاانت على مستوى الكياانت، وبرملاانت أخرى على مستوى كل كيان، ومجعية 
واحدة )إلقليم ابركو(، وعشر مجعيات على مستوى “الكانتوانت” ضمن فيدرالية 

البوسنة)42(.
وتضمُّ اهليئة التشريعية على مستوى احلكومة املركزية اجلمعيَة الربملانية، وتضمُّ 
عضواً   )42( النواب  جملس  ويضم  الشعوب،  وجملس  النواب  جملس  مها  جملسني 
يُنتخبون انتخاابً مباشراً من قبل الشعب، وجملس الشعوب يضم )15( انئباً، مخسة 

41-Ibid,p .990.
42- Dr.StephenC.Markovich,Bosnia and Herzegovinam, world 
encyclopediahg,op.cit,p.152.
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من البوسنيني، ومخسة من الكروات، ومخسة من الصرب، الذين خُيْرَتون من قبل 
اهليئات التشريعية لكلِّ كيان يف الدولة.

ا تسمَّى )اجلمعية الوطنية(، وتضم  أمَّا اهليئة التشريعية يف فيدرالية البوسنة فإنَّ
جملس النواب ويتكوَّن من )98( عضواً يُنتخبون انتخاابً مباشراً من قبل الشعب 
خُيتارون من قبل اجلمعيات التشريعية  وجملس الشعوب ويتكوَّن من )58( عضواً 
يف “الكانتوانت” بصورة عملية، ويضمُّ جملس النواب على األقل أربعة أعضاء من 
كل اجملموعات العرقية الرئيسة الثالث، ويضمُّ جملس الشعوب )17( ممثاًل عن كل 
جمموعة عرقية كبرية، فضاًل عن سبعة ممثلني عن اجملموعات العرقية األخرى األصغر 

حجماً.
أمَّا اهليئة التشريعية جلمهورية الصرب فهي تتكوَّن من جملس واحد يسمَّى 
اجلمعية الوطنية، ويضمُّ )83( عضواً يُنتخبون انتخاابً مباشراً من قبل الشعب، على 
أن تضمَّ اجلمعية الوطنية على األقل أربعة ممثلني عن كلِّ اجملموعات العرقية الرئيسة.

تنتخب اجلمعية الوطنية مثانية أعضاء عن كلِّ جمموعة عرقية كبرية، فضاًل عن 
أربعة أعضاء عن اجملموعات العرقية األصغر حجماً، وكل اجملموعات العرقية الوطنية 
هلا احلق يف االعرتاض على أيِّ قراٍر أو قانون صدر على صعيد الدولة أو الكيان يف 
جمال العملية التشريعية أو نطاقها إذا كان مثل هذا القانون والقرار يضرُّ مبصاحلها 
الوطنية، وأخرياً، تتمثَّل السلطة التشريعية يف )إقليم ابركو( يف اجلمعية التشريعية اليت 

تتكوَّن من )28( عضوًا)43(.
 وعطفاً على ما تقدم يف ضوء جتارب الدول االحتادية يتبني لنا وبصورة واضحة 
القصور كيف أنَّ أعضاء كل احتاد من االحتادات  النقص وال يعرتيها  ال يشوهبا 
الفيدرالية اليت ذكرانها آنفاً، حيرص كلُّ احلرص على احلضور يف السلطات التشريعية 
43-lbid,p153.
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العليا له، وعلى املشاركة الفعلية يف إدارة هذه السلطات والقيام بوظائفها ال سيَّما 
يف نطاق التشريع أو جماله اترًة، على قاعدة املساواة املطلقة أو على قاعدة املساواة 
بواسطة  أمَّا  املشاركة  لغرض  ملمثليهم  االحتاد  أعضاء  اختيار  طريق  وعن  النسبية 
انتخاهبم أو بواسطة تعيينهم مباشرة مع التأكيد على ضرورة أن يكون جمللس االحتاد 

الصالحيات نفسها جمللس النواب، إذ ُتساوى السلطات يف كلٍّ من اجمللسني.
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الفصل الثاين

الفصل الثاين
التجربة العراقية عن طريق واقع النص الدستوري وتطبيقه مستقباًل

 سوف نتحدث يف هذا الفصل تباعاً مبحثني منفصلني، خنصِّص األول منها 
عن التكييف القانوين لنص املادة )65( من الدستور العراقي، وخنصِّص الثاين حول 
املقرتحات أو التوصيات اليت وجدانها ضرورية حول تشكيل اجمللس االحتادي يف 

العراق وآلية عمله مستقباًل.
املبحث األول

التكييف القانوين لنص املادة )65( من الدستور العراقي الدائم لسنة 
2005

  َوْفقاً للمادة املادة )65( من الدستور العراقي الدائم الصادر بتاريخ2005 :
“يتم إنشاء جملٍس تشريعي يُدعى بـ)جملس االحتاد( يضم ممثلني عن األقاليم واحملافظات 
غري املنتظمة يف إقليم، وينظَّم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما 

يتعلق به، بقانوٍن ُيسنُّ أبغلبية ثلثي أعضاء جملس النواب”.
ومبقتضى املادة الدستورية املذكورة أعاله، جند أنَّ السلطة التشريعية االحتادية 
يف الدولة الفيدرالية العراقية مبوجب الدستور العراقي اجلديد تتكوَّن من جملسني مها 
فصَّل يف شكل  قد  العراقي  الدستور  وإذا كان  االحتادي،  واجمللس  النواب  جملس 
جملس النواب وصالحيَّاته، فإنَّه ترك مسألة حتديد منط اجمللس االحتادي وصالحيَّاته 
جمللس النواب نفسه؛ ليشرِّع ذلك بقانون)44(، ويشهد العراق جتربًة حديثًة ال بل 
معاصرًة يف بناء دولة مركبة/ احتادية بداًل من دولة بسيطة/ موحدة تتكوَّن من إقليم 
44-وإذا كان الدستور العراقي احلايل قد رسم مالمح الدولة العراقية اجلديدة على مبادئ االحتاد مبقتضى املواد 
)1( و)47( و)48( و)65( و)110( و)114( و)115( فإنَّ مسالة ترك حتديد منط اجمللس االحتادي 
وصالحياته جمللس النواب ليشرِّع ذلك بقانون هو يف األساس قصور أو نقص تشريعي ينبغي تالفيه مستقباًل.
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وحمافظات تتمتَّع حبكم ال مركزي، وهلا احلق أبن تشكِّل أقاليم احتادية.
فضاًل عن نصِّ الدستور العراقي على تنظيم أمر العاصمة االحتادية، ليكون 
العراق يف ناية املطاف دولة مركبة فيها إقليم وحمافظات المركزية وعاصمة احتادية، 
وابلتايل اصبح من املربر قانونياً وجود جملس تشريعي آخر إىل جانب جملس النواب، 
وإذا كان هذا األخري استند يف شرعية وجوده؛ ألنَّه يضمُّ ممثلي الشعب العراقي، 
فإنَّ اجمللس االحتادي وهو الفرع الثاين يف السلطة التشريعية يستند على متثيل اإلقليم 
املشرِّع  أمام  إشكالية  تُعرض  وهنا  االحتادية،  ابلعاصمة  املنتظمة  غري  واحملافظات 
العراقّي حول الشكل والصالحيات اليت ينبغي أن يتمتَّع هبا اجمللس االحتادي اجلديد 
التشريعية  العملية  ومشاركاً يف  وموازانً  مكماًل ومسانداً  حبيث يكون وجوده جزءاً 
الربملانية، وابلصورة اليت تسهم يف رفع كفاءة السلطة التشريعية، اليت تُعدُّ أهم سلطة 

يف النظام الربملاين)45(.
وعن طريق العرض املتقدِّم يف أعاله، ميكن إدراج بعض املالحظات املهمة 
م يف حبثنا تلك  على نص املادة )65( املذكورة آنفاً املتعلقة مبجلس االحتاد ونقسِّ

املالحظات على مالحظات دستورية وأخرى قانونية، يف املطلبني اآلتيني:
45 - يرى الدكتور حسن اجلليب يف تعليقه على إنشاء اجمللس االحتادي ما نصه ))كان لزاماً على واضع دستور 
العراق احلايل، وقد أخذ بنظام الدولة االحتادية ذات الطابع األدىن إىل الفيدرالية كما يتبنيَّ من مواد الدستور أن 
أيخذ -أيضًا- بنظام اجمللسني يف املادة )48( منه، يف تكوين السلطة التشريعية: األول لتمثيل الشعب العراقي 
العامة، واآلخر يف متثيل الوحدات املكونة  الدولة املركزية من ممارسة واليتها  يف تكوين هذه السلطة ومتكني 
للدولة االحتادية واملبينة يف املادة )116( من الدستور((، مث يستطرد اجلليب قائاًل: ))كان على املشرِّع العراقي 
أالَّ يكتفَي مبجرَّد ذكر هذا اجمللس فيه املادة )48( ومبجرد بيان متثيله لألقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم، 
وحُييل موضوع تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به على قانون ُيسنُّ هلذا الغرض، خالفاً 
ل تكوينه  ملا فعل جمللس النواب الذي عقد له فرعاً خاصاً من الفصل األول من الباب الثالث من الدستور، يفصِّ
وسري عمله ودورات انعقاده واختصاصاته وحلِّه وما إىل ذلك من الشؤون املتعلقة هبذا اجمللس((، راجع هبذا 
اخلصوص الدكتور حسن اجلليب يف مقالته حول الفيدرالية وأتسيس جملس االحتاد يف العراق، حبث غري منشور 
مكتوب على اآللة الكاتبة مقدَّم إىل اللجنة الربملانية اخلاصة إبعادة تعديل الدستور العراقي الدائم، من أجل 

اإلسراع يف تشكيل اجمللس االحتادي العراقي، بريوت-لبنان، 2011، ص15 وما بعدها.
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من الناحية الدستورية

يـُْلزِم الدستور العراقي اجلديد جملَس النواب بسن قانون ينظم أعمال جملس 
ا معيبة من  االحتاد طبقاً للمادة )65(، وبنظرة فاحصة على املادة املذكورة جند أنَّ
حيث املضمون، إذ خوَّلت جملس النواب سنَّ قانون ينظِّم العضوية يف جملس االحتاد 
احلال  بطبيعة  وهذا كله  عمله  ميارسها وآلية  اليت  واالختصاصات  انتخابه  وكيفية 
خالف املنطق الدستوري إذ إنَّه ابلرجوع إىل نص املادة )48( من الدستور العراقي 
الدائم اجلديد جند أنَّ هذه املادة تنصُّ على تكوُِّن السلطة التشريعية يف العراق من 
مؤسستني دستوريتني مها على التوايل جملس النواب وجملس االحتاد وهذا يعين من 
الناحية القانونية والواقعية أنَّ ِكاَل اجمللسني متساويني يف وجودمها الدستوري، ومها 
توأمني من حيث النشأة والطبيعة والعمل، مبعن أوضح، يقف ِكاَل اجمللسني على 
قدم املساواة من حيث اإلنشاء، ومن مَثَّ يستشفُّ ضمناً من نص املادة )65( أنَّ 
النواب، إذ  جملس االحتاد سوف يكون ال حمالة، وبصورة فعلية حتت إمرة جملس 
ا قد يلغيه وهذا أمر ال ميكن قبوله أبي صورة  أُْعِطَي األخري ختوياًل يف إنشائه، ورمبَّ

ا الغموض أيضاً على صعيد نصوص الدستور. من الصور. ويثري االلتباس ورمبَّ
ويرى بعض الفقهاء ممَّن سامهوا يف وضع مسودة الدستور العراقي اجلديد)46( 
يكن  ومل  األمر،  هذا  من  واضحة  وبيِّنة  دراية كافية  على  العراقي كان  املشرِّع  أنَّ 
السياسية  للظروف  نظراً  لذلك عنوًة لسببني األول: هو  غافاًل عنه ولكنَّه اضطرَّ 
الدولية اليت  التجاذابت احلزبية واملتغريات  العراقية عن طريق  اليت شهدهتا الساحة 

انعكست انعكاساً واضحاً على آلية وضع الدستور.

46- مقابلة شفهية ُأجريت مع األستاذ الدكتور حسن الياسرّي املستشار القانوين هليئة رائسة جلنة صياغة 
الدستور بتاريخ 26/1/2011 بشأن آلية جملس االحتاد العراقي اجلديد املزمع إنشائه وصالحياته.

الفصل الثاين
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الكتل  بني  السياسي  التوافق  بعدم  ويتعلَّق  األهم،  هو  اآلخر:  والسبب 
واألحزاب السياسية العراقية العلمانية منها واإلسالمية على كيفية انتخاب أعضائه 

من جهة والصالحيات واالختصاصات اليت ميارسها من جهة أخرى.
متعلِّقة  تكون  قد  ا  رمبَّ أخرى  دستورية  مالحظة  احلال  بطبيعة  وهنالك 
الفيدرالية يف  الدول  أنَّه يف معظم جتارب  آنفاً، مفادها  ابملالحظة األوىل املذكورة 
العامل جند أنَّ جملس االحتاد عملياً أعلى من انحية الصالحيات واالختصاصات من 
جملس النواب، إن مل يكن مساوايً له يف مهامه واختصاصاته، يف حني يُعطي النص 
الدستوري العراقّي جمللس النوَّاب بصورة ضمنية صالحية أعلى من صالحية جملس 

االحتاد ُتْسَتَشفُّ ضمنياً من نص املادة )65(.
املطلب الثاين 

من الناحية القانونية
بل ابألحرى  السابقة،  عمله  مدَّة  طيلة  النواب  أنَّ جملس  أوىل  انحية  من 
خالل الدورة الربملانية السابقة مل يضع أو مل يسن قانون إنشاء جملس االحتاد وكان 
حرايً مبجلس النواب أن يفعِّل النص الدستوري الوارد يف املادة )65( واليت مبقتضاها 

منحه املشرع العراقي صالحية إنشاء اجمللس االحتادي.
ومن انحية اثنية، عند عمل جلنة مراجعة الدستور جند أنَّ هذه اللجنة قد 
عملت على تصحيح اخللل الوارد يف املادة )65( وذلك عن طريق وضع نصوص 
دستورية يف منت الدستور تنظِّم كلَّ ما يتعلَّق مبجلس االحتاد من حيث كيفية انتخابه 
وشروط العضوية فيه واالختصاصات اليت ميارسها والعالقة بينه وبني جملس النواب 
وكيفية حله ممَّا يعين أنَّ مشروع التعديل املراد أو املزمع إجراؤه ينسجم مع اإلطار 
إىل  أمرها  يوكل  دستورية  مؤسسة  االحتاد  أنَّ جملس  ِبَعدِّ  وذلك  العام،  الدستوري 

الدستور، شأنا شأن جملس النواب.



51

اللجنة يف  توصلت  فقد  االحتادي  اجمللس  التمثيل يف  بكيفية  يتعلق  وفيما 
واحملافظات غري  األقاليم  ممثلني عن  يضم  االحتاد  أنَّ جملس  إىل  اجلديد  مشروعها 
حمافظة  لكلِّ  يكون  إذ  احملافظات،  بني  ابلتساوي  متثيلهم  ويكون  إبقليم  املنتظمة 

عضوان ابلتساوي ما عدا حمافظة بغداد، يكون هلا أربعة أعضاء. 
املبحث الثاين

مقرتحات حول تشكيل اجمللس االتادي يف العراق وصالحياته يف إطار 
آفاق عمِلِه مستقباًل

اليت  املقرتحات  عن  األول-  املطلب  -وحتديداً  املبحث  هذا  يف  نتحدَّث 
على  الضوء  نسلِّط  مث  إنشائه،  أو  االحتادي  اجمللس  تشكيل  حول  ضرورية  نراها 
الصالحيات اليت ينبغي أن ينهض هبا اجمللس االحتادي يف إطار عمله مستقباًل يف 

املطلب الثاين.
 املطلب األول

مقرتحات حول تشكيل اجمللس االتادي العراقي
جيب أن يكون اجمللس االحتادي ممثاًل ملصاحل األقاليم، واحملافظات غري املنتظمة 1. 

يف إقليم، والعاصمة االحتادية.
 .2 )83( يـُنـَْتَخُب  عضواً   )64( االحتادي  اجمللس  أعضاء  عدد  يبلغ  أن  ينبغي 

عضواً منهم، ويُعنيَّ )8( أعضاء آخرين، أمَّا األعضاء الذين ينبغي انتخاهبم؛ 
فيـُنـَْتَخُب نصفهم انتخاابً غري مباشرة عن طريق اهليئات التشريعية يف األقاليم، 
والعاصمة االحتادية، وجمالس احملافظات يف احملافظات غري املنتظمة يف إقليم، 
والنصف اآلخر عن طريق االقرتاع الشعيب املباشر، وميثل إقليم كردستان بستة 
طريق  عن  اآلخر  والنصف  اإلقليم،  برملان  قبل  من  نصفهم  يُنتخب  أعضاء 

الفصل الثاين
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االقرتاع الشعيب املباشر، أمَّا احملافظات غري املنتظمة يف إقليم فتمثل كل حمافظة 
أمَّا  حمافظة،  يف كل  احملافظة  جملس  أعضاء  بوساطة  نصفهم  خُيتار  بعضوين 
العاصمة بغداد فيكون هلا أربعة مقاعد وعند أتسيس إقليم العاصمة االحتادية 
ميثل إقليم العاصمة بعضوين خُيتار عضو واحد بوساطة اجمللس التشريعي يف 
اإلقليم ومتثل حمافظة بغداد بعضوين خُيتار واحد بواسطة جملس حمافظة بغداد.

أمَّا األعضاء املعيَّنني فيعنيِّ رئيس اجلمهورية عضوين، ورئيس الوزراء عضوين، 
ورئيس جملس النواب عضوين ورئيس جملس القضاء األعلى عضوين يكونون من 
ويشرتط يف  بقانون،  ذلك  وينظَّم  العراق  يف  املهمَّة  واألدبية  العلمية  الشخصيات 
عضو اجمللس االحتادي ما يشرتط يف عضو جملس النواب ابستثناء ما يتعلق بشرط 
العمر، إذ يكون العمر )35( عاماً فما فوق لعضو اجمللس االحتادي، وجيب أن 

يُراعى التنوُّع الدميغرايف يف عملية االختيار.
مجهوري،  مبرسوٍم  لالنعقاد  االحتادي  اجمللس  اجلمهورية  رئيس  يدعو  كما 
خالل مخسة عشر يوماً من اتريخ املصادقة على نتائج االنتخاابت العامة، وتعقد 

اجللسة برائسة أكرب األعضاء سناً النتخاب رئيس اجمللس وانئبيه.
اثنياً، 3.  وانئباً  أول  انئباً  مث  رئيساً،  له  جلسٍة  أول  يف  االحتادي  اجمللس  خيتار 

ابألغلبية املطلقة لعدد أعضاء اجمللس.
للمجلس االحتادي دورة انعقاد سنوية بفصلني تشريعيني أمدمها مثانية أشهر، 4. 

وحيدَّد النظام الداخلي كيفية انعقادمها، وال ينتهي فصل االنعقاد الذي تعرض 
فيه املوازنة العامة إال بعد املوافقة عليها.

 مُيدَّد الفصل التشريع يف حالة متديد دورة انعقاد جملس النواب مبا ال يزيد على 5. 
ثالثني يوماً، إلجناز املهمات اليت تستدعي ذلك، بناًء على طلٍب من رئيس 
اجلمهورية، أو رئيس جملس الوزراء، أو رئيس جملس النواب، أو رئيس اجمللس 
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االحتادي.
لرئيس اجلمهورية، أو لرئيس جملس الوزراء، أو لرئيس جملس النواب، أو رئيس 6. 

جلسٍة  إىل  دعوته  اجمللس،  أعضاء  من  أعضاء  أو خلمسة  االحتادي،  اجمللس 
استثنائية، ويكون االجتماع مقتصراً على املوضوعات اليت أوجبت الدعوة إليه. 

يتحقَّق نصاب انعقاد جلسات اجمللس االحتادي حبضور األغلبية املطلقة لعدد 7. 
أعضائه. 

حتقُّق 8.  بعد  اليسرية،  ابألغلبية  االحتادي  اجمللس  جلسات  يف  القرارات  تتخذ 
النصاب، ما مل يُنّص على خالف ذلك.

املطلب الثاين
صالحيات اجمللس االتادي وسلطاته وآلية عمله مستقباًل

 خيتص اجمللس االحتادي مبا أييت:
1ـ تقدمي مقرتحات ومشروعات القوانني ذات العالقة ابألقاليم، واحملافظات 

غري املنتظمة يف إقليم، والعاصمة االحتادية إىل جملس النواب.
2ـ النظر يف مشروعات القوانني احملالة إليه من جملس النواب، وله يف هذا 

الصدد اختاذ اإلجراءات اآلتية:
أ االعرتاض على مشاريع القوانني ابألغلبية املطلقة لعدد أعضائه خالل مدة 	-

أقصاها مخسة عشر يوماً من اتريخ وصوهلا إليه.
أ عند حتقُّق احلالة املنصوص عليها يف الفقرة )أ( أعاله، يُعاد مشروع القانون 	-

إىل جملس النواب مشفوعاً أبسباب االعرتاض، خالل مدة أقصاها مخسة عشر يوماً 
من اتريخ االعرتاض.

الفصل الثاين



54

مركز البيان للدراسات والتخطيط

أ يُعدُّ مشروع القانون الذي أُعيَد بسبب اعرتاض اجمللس االحتادي، مقراً عند 	-
موافقة جملس النواب على أسباب االعرتاض واألخذ هبا، ابألغلبية املطلقة لألعضاء 

احلاضرين.
أ يُعدُّ مشروع القانون الذي أُعيَد َوْفقاً ملا هو منصوص عليه يف الفقرة )ب( 	-

أعاله، مقراً، عند رفض جملس النواب ألسباب االعرتاض، ابألغلبية املطلقة لعدد 
أعضائه.
أ يقوم 	- أعاله،  الفقرتني )ت، وث(  عليها يف  املنصوص  احلالة  عند حتقُّق 

جملس النواب إبحالة مشروع القانون إىل رئيس اجلمهورية للمصادقة عليه، خالل 
مدة أقصاها مخسة عشر يوماً، وإخطار جملس االحتاد بذلك.

أ يقوم جملس االحتاد إبحالة مشروع القانون إىل رئيس اجلمهورية للمصادقة 	-
عليه، خالل مدة أقصاها عشرة أايم، يف حالة عدم اعرتاضه عليه، وإخطار جملس 

النواب بذلك.
3-املوافقة ابألغلبية املطلقة لعدد أعضاء اجمللس على تعيني رئيس حمكمة 
التمييز وأعضائها، ورئيس االدعاء العام، ورئيس هيئة اإلشراف القضائي، بناًء على 
اقرتاح من جملس القضاء األعلى، وأعضاء املفوضية املستقلة لالنتخاابت، وأعضاء 
النزاهة،  هيئة اإلعالم واالتصال، وأعضاء مفوضية حقوق اإلنسان، ورئيس هيئة 
وحمافظ البنك املركزي، ورئيس ديوان الرقابة املالية، ورئيس جملس اخلدمة االحتادي 
وأعضائه، والسفراء، ومدير الشرطة االحتادية، وقادة اجليش، وأصحاب الدرجات 

اخلاصة، ابقرتاٍح من جملس الوزراء.
فوق،  فما  فرقة  قائد  مبنصب  هم  ومن  ومعاونيه،  اجليش،  أركان  رئيس  4ـ 

ورئيس جهاز املخابرات، بناًء على اقرتاٍح من جملس الوزراء.
وبني  بينها  أو  األقاليم  بني  حتصل  اليت  اخلالفات  لتسوية  السعي   -5
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احملافظات، أو بني احملافظات نفسها، وينظَّم ذلك بقانون.
املشاركة  إقليم يف  املنتظمة يف  األقاليم واحملافظات غري  6- ضمان حقوق 

العادلة يف إدارة مؤسسات الدولة االحتادية املختلفة.
7- مراقبة ختصيص الواردات االحتادية، عن طريق الربانمج اآليت:

مبوجب  الدولية،  والقروض  واملساعدات  املنح  توزيع  عدالة  من  التحقُّق  أـ 
استحقاق األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم.

ب ـ ضمان الشفافية والعدالة عند ختصيص األموال حلكومات األقاليم أو 
احملافظات غري املنتظمة يف إقليم َوْفقاً للنسب املقرَّرة.

8- جيتمع اجمللس االحتادي مع جملس النواب بصورة ))اجلمعية الوطنية(( 
ويرأسها رئيس جملس النواب أو َمن يقوم مقامه، يف احلاالت اآلتية:

أ جلسة افتتاح اجمللس اليت تعقب إجراء االنتخاابت.	-
أ إعالن حالة الطوارئ يف البالد أو احلرب.	-
أ مساءلة رئيس اجلمهورية.	-

9- ُيشكِّل جلنة مشرتكة من اجمللسني لدراسة املوضوع والوصول إىل نتيجة 
مقبولة عند الطرفني يف حالة حصول خالف بني اجمللسني حول مشروع قانون.

10- يـَْعُرُض جملس االحتاد موازنته السنوية على جملس النواب لغرض املوافقة 
عليها)47(.

47- اقـْتُِبسْت بعض املقرتحات املذكورة يف أعاله من توصيات اللجنة الربملانية اخلاصة بتعديل بعض نصوص 
الدستور العراقي الدائم.

الفصل الثاين
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 )توصية عامة( 
ليس من اجلائز القول بعدم تشكيل جملس االحتاد أو أنَّه قد ترك تشكيله 
إىل مرحلة الحقة بعد أن اُِقرَّ الدستور العراقي وال ميكن القبول أبنَّه قد جتاهل هذا 
األمر حبجة عدم وجود األقاليم وقت وضع الدستور، وكان من املستحسن أن تنظَّم 
الثاين  الدستور بوصفه اجمللس  املتعلِّقة بتشكيل جملس االحتاد يف  وتنفصل األمور 
يف السلطة التشريعية ابنتظار قيام األقاليم وسائر الوحدات اإلدارية املكوِّنة للدولة 
العراقية، وقد أصبح من الضرورات املهمة اإلسراع يف َسنِّ هذا القانون لكي يكتمل 
بناء السلطة التشريعية أو تكوينها ممثلًة مبجلسيها كما ورد يف املادة )48( و)65( 

من الدستور العراقي الدائم 2005.
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قائمة املراجع واملصادر
أواًل: املراجع ابللغة العربية ومواقعها اإللكرتونية.

- جورج أندرسون، مقدمة عن الفيدرالية: ما هي الفيدرالية؟ كيف تنجح 
حول العامل؟ ترمجة مها تكال، منتدى األنظمة الفيدرالية، كندا، 2007.

الفيدرالية  منطق  بني  انجحة  موافقة  األملاين:  السياسي  النظام   -2
واستحقاقات التاريخ، 

http://www.dw-world.com/dw/arti-
cle/0..1593029.00.htmI.
حماضرات  السياسية،  واملؤسسات  الدستوري  القانون  طي،  حممد  د.   -3
منشورة: الطلبة كلية احلقوق يف اجلامعة اإلسالمية يف لبنان، بريوت، لبنان، 2009.

4- التعليمات التنفيذية النتخاابت اجمللس الوطين االحتادي، دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، 2011.

اثنياً: املقابالت الشفهية والدساتري ابللغة العربية.
الياسري املستشار  الدكتور حسن  1- مقابلة شفهية ُأجريت مع األستاذ 
آلية  بشأن   26/1/2011 بتاريخ  الدستور  صياغة  جلنة  رائسة  هليئة  القانوين 

وصالحية جملس االحتاد العراقي اجلديد املزمع إنشائه.
2- الدستور الدائم العراقي اجلديد الصادر بتاريخ 2005.

3- الدستور السويسري الصادر عام 1848 على املوقع اإللكرتوين،
 http://www.google.com

http://www.google.com


58

مركز البيان للدراسات والتخطيط

اثلثاً: البحوث غري املنشورة.
1- الدكتور حسن اجلليب يف مقالته حول الفيدرالية وأتسيس جملس االحتاد 
يف العراق، حبث غري منشور مكتوب على اآللة الكاتبة مقدَّم إىل اللجنة الربملانية 
اخلاصة إبعادة تعديل الدستور العراقي الدائم، من أجل اإلسراع يف تشكيل اجمللس 

االحتادي العراقي، بريوت-لبنان، 2011ص15 وما بعدها.
رابعاً: املواقع اإللكرتونية ابللغة األجنبية )اإلنكليزية( .

1- Ashort guide to german political system,http;//www.
rogerdarlington.co.uk/germanpoliticalssystemhtmI

2- Australia›s parliamentary system of government ,http://
www.google.com.

3- Encyclopedia of the Nations, Argentia-government,htt//
www.nation sencyclopedia.com/Americas/Argentina-
government.html.

4- http://www.all-about-switzerland.info/swiss-
government-politics.htm.

5-  http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/
political-system/main-content-04/the-basic-law.html.

6- htt;//www.grogerdarlington.co.uk/
Russianpoliticalsystem.htmI

7- Parliament An Overview, http://www.aph.gov.au/par/.
htm.

http://www.all-about-switzerland.info/swiss-government-politics.htm
http://www.all-about-switzerland.info/swiss-government-politics.htm
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/political-system/main-content-04/the-basic-law.html
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/political-system/main-content-04/the-basic-law.html
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8- https://www.canada.ca/en/campaign/independent-
advisory-board-for-senate-appointments/about-the-
senate.html.16-1-2022.

خامسًا: الكتب ابللغة اإلنكليزية
1- Federal republic of germany :public administration 
country profile,UN:DPADM-DESA,feberuary,2006.

2- Jeffery J. Rinne. Federative republic of Brazil world, 
encyclopedia of political system and parties,U.S.A:2006.

3- Republic Brazal, Public Adminstration country 
profile,UN:DPADM-DESA.januory 2004

4- Roberto Patricio korzeniewiczandAldo vacs. Republic 
of Argentina, encyclopedia of political system and 
parties,U.S.A:2006

5- Republic of Austria:public : public Administration 
country profile,un:DPADM-DESA,may2006.

6-- United Arab Emirates:public Administration country 
file,march 2004.

7- Islamic republic of Pakistan:publicAdminstration 
country profile,DPADM,February 2004.

8- Malatsia:public Administration country 
profule,November 2005.
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9-Markus Bockenforde,Apractical guide to Constitution 
Building:the Design of the legislature,international institute 
for democracy and electoral assistance,2011.

سادساً: البحوث يف موسوعة النظم السياسية ابللغة اإلنكليزية:
1-.Dale story, United Mexican states, encyclopedia of 
political system and parties,U.S.A:2006. 

2- Jeffrey K.RussianFrderation, encyclopedia of political 
system and parties,U.S.A:2006.,

3- Jon Abbink ,Federal Democratic republic of Ethiopia, 
encyclopedia of political system and parties,U.S.A:2006. 

4-William G.Andrews, Kingdom of Belfiun encyclopedia 
of political system and parties, U.S.A:2006.

 5- Peter Dawson, Federation of Malaysia, world 
encyclopedia.

6- Stephen C.Markovich, Bosnia and Herzegovinam, 
encyclopedia of political system and parties, U.S.A:2006. 

7- Valerie Oregan, Republic of Austria, encyclopedia of 
political system and parties, U.S.A:2006.





تتعلَّق اإلشكالية اليت تواجه كتابة مثل هذا البحث مبسألة قانونية مفادها: 
هل إنَّ متثيل الوحدات اإلدارية يف العراق أو املكونة لدولة العراق االحتادية -إن 
أتسيس  حالة  التمثيل يف  يف  املطلقة  املساواة  قاعدة  على  سيكون  التعبري-  صحَّ 
جملس االحتاد كما هو جاري العمل به يف دستور الوالايت املتحدة األمريكية؟ أم 
هل سيكون على قاعدة أخرى مغايرة للقاعدة األوىل وهي قاعدة املساواة النسبية 

كما جيري العمل به مبقتضى أحكام الدستور اهلندي؟
تتعلَّق  األوىل.  ابملسألة  تتعلَّق  بل  ترتبط،  اثنية  قانونية  مسألة  هناك  إنَّ  مث 
العراقي اجلديد من الصالحيات أو السلطات ما  إبمكانية منح اجمللس االحتادي 
يكاد يساوي الصالحيات أو السلطات يف جملس النواب، أم سوف يقتصر ذلك 
على الشؤون اخلطرية يف البالد كما يف مرافق األمن واالقتصاد واملال واملصاحل العليا 

للبالد؟ يسلِّط هذا البحث الضوء على كل هذه التساؤالت جمتمعة.


