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Abstract
Federalism is a special way of organizing the state, which distributes and fragments
political power within a country. In Germany, we have seen administrative
federalism, which has three distinct characteristics: first, that legislation is done at
the federal level and implementation at the state level; second that this form of
federalism is cooperative; third that the states participate in the federal legislative
process as well as the administration of the federal government. Conversely, in Iraq
the dominant discourse of dictatorship and lack of political, economic, social and
cultural background have prevented the establishment of a stable federal system.
The experience of Iraq after the fall of Saddam Hussein shows that what is called
federalism is a continuation of conflict in the three ethnic and religious sections of
Iraqi society. The present study aims to examine administrative and ethnic
federalism in Iraq and Germany with a comparative view and has concluded that the
failure of federalism in Iraq and its success in Germany is directly related to the
level of economic development, and the political culture of these two countries. The
study’s findings indicate that federalism is of no value per se. It is merely a tool that
might have different effects from one country to another.

Keywords
structure of the state, federal government, administrative federalism, ethnic
federalism, , Germany, Iraq.
___________________________________________________________________
1. Ph.D. student in Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
Email: Farnazmne@gmail.com
2. MA. In Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
(Corresponding Author). Email : Ishams@ut.ac.ir
3. Associate Prof, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran,
Tehran, Iran. Email: e.mousazadeh@ut.ac.ir
Received: Mey 3, 2020 - Accepted: January 25, 2021

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt
the material for any purpose.

فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،52شمارۀ  ،2تابستان 660-641 :1401
DOI: 10.22059/JPLSQ.2021.302029.2421

فدرالیسم اداری و قومی؛ مقایسة تطبیقی نظامهای فدرال عراق و آلمان
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
فرناز منوئی ،1ایلخان شمس برهان ،*2ابراهیم

موسیزاده3

چکیده
فدرالیسم ،شیوة خاصی از سازماندهی قدرت در برخی کشورهاست که موجب توزیع و سرشکن
ساخت قدرت در درون آن کشورها میشود .در آلمان شاهد نوعی از فدرالیسکم اداری بکود ایکم
که دارای سه ویژگی خاص است :اول ایننه قانونگذاری در سطح فدرال و اجرا در سکطح ایکالتی
انجام میگیرد؛ دوم ،همیارانه بودن ای شنل از فدرالیسم و در نهایت اجرایی بودن آن ،برعنس
در عراق گفتمان مسلط فرهنک دینتکاتوری ،تمرکک و فقکدان بسکترهای سیاسکی ،اقتصکادی،
اجتماعی و فرهنگی الزم ،نتوانسته است ضام تحقق فدرالیسم در ایک کشکور باشکد .ازایک رو
تجربة عراق پس از رژیم بعث نشان میدهد ککه آنچکه در قکانون اساسکی آن کشکور فدرالیسکم
خواند میشود ،ادامة کشمنش در ابعاد قومی و فرهنگی جامعة عراق اسکت .بکر همکی اسکا
پژوهش حاضر ،می ان تحقق فدرالیسم در ای دو کشور را با نگکاهی تطبیقکی ،بررسکی ککرد و
نتیجه گرفته است که عدم موفقیت نظکام فدرالیسکم در عکراق و موفقیکت آن در آلمکان رابطکة
مستقیمی با می ان فرهن سیاسی و اجتماعی و سکطح توسکعهیکافتگی کشکورها دارد؛ بکر ایک
اسا فدرالیسم فینفسه ارزش ندارد و سازوکاری ارزشمند تلقی نمیشود ،بلنه بهمثابة ابک اری
است که از کشوری به کشوری دیگر ممن است آثاری متفاوت ایجاد کند.
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مقدمه
فدرالیسم بهعنوان ینی از روشهای ادارة جوامع بهویژ در جوامع متنثر بکا تنکو قکومی ،ملکی،
فرهنگی و زبانی مطرح میشود .با ای حال استقرار و نهادینه شدن آن اف ونبکر قیکودی ککه از
محیط تاریخی ویژ و اقتضائات خاص سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی آن جوامع نشأت میگیکرد و
رعایت آن موفقیت چنی نظامی را در پی دارد ،با محدودیتهکا و موانکع فراوانکی روبکهروسکت.
بخشی از ای موانع از ویژگیهای خود فدرالیسم بهعنوان حل صلحآمیک نکابرابریهکای ملکی در
درون یک کشور و یافت را حلهای دموکراتیک برای تعدیل آن سرچشمه میگیکرد .بخشکی از
ای اب ارها بر پایة تفاهم و رضایت و از طریق یک قانون اساسی فراگیر تعبیه شد اسکت ککه در
هیچکدام دولت مرک ی و محلی حق تعرض به حیطة حقوق و صالحیتهای دیگری را ندارد .بکا
ای حال کارکرد فدرالیسم با توجه به پیشزمینهها و مقدمات خکود و همچنکی درجکة توسکعه
یافتگی کشورها ،متفاوت خواهد بود .ازای رو برای فهم پویایی فدرالیسم در حوزة جوامکع مکورد
بحث باید به سه الیه یا عنصر توجه داشت :سنت فدرالیسم ،اح اب فراگیر و توزیع صالحیتهکا
با توجه به نو فدرالیسم.
به فراخور طرح مسئله ،میتوان پرسکشهکایی را مطکرح ککرد .پرسکش اصکلی معطکو بکه
خاستگا های مساعد برای شنلگیری فدرالیسم است .آیا شکنلگیکری و تکداوم الگکوی فکدرال
بیشتر در ینپارچگی قومی و فرهنگی جوامع _مانند آلمان_ نهفته است یکا در متمکای بکودن و
تضادهای قومی_ مانند عراق_؟ بدی ترتیب ساختار مقاله نی حول چند محور قابل شنلگیکری
است .بحث اول ریشة شنلگیری فدرالیسم در جوامع عراق و آلمان است که در اولی با توجه به
وضعیت قومی و فرهنگی آن ،ضعف احک اب و عکدم تنثرگرایکی آن در گذشکته ،میک ان توسکعة
اقتصادی و وابستگی دولت مرک ی به درآمدهای نفتی ،عدم سکنت تکاریخی و آگکاهی جمعکی و
معضالت سیاسی آن ،فدرالیسم میتواند عامل امنیتزا یا امنیتزدایی در عراق باشد که فرضکیة
ای مقاله ،حول محور امنیتزدا بودن آن است و برعنس در آلمان ،موفقیت نظام فدرال مبتنکی
بر تداوم تاریخی و پشتوانة قوی نظری و عملی آن مفروض میشود .مباحکث بعکدی نیک بیشکتر
ناظر بر «کیفیتهای اجرایی» است ،زیرا برای نهادینهسازی آن در هر جامعه باید به ریشههکای
قومی و فرهنگی و تاریخی آن جوامع توجه کرد ،بهگونهای که عدم توسعة فرهنک دموکراتیکک
برای مهندسی سیاسی فدرالیسم ،آن را با شنست مواجه میسازد (احمکد )21-22 :2013 ،ککه
همی عامل در عراق و در زمان کنونی هم وجود دارد (مولود ،)113 :2009 ،چراککه فدرالیسکم
برآورد دموکراسیشد دولت -ملت و بهخصوص مستل م تنثر ح بگرایی واقعی و نهفقط توزیع
اختیارات میان دولت مرک ی و محلی است .بنابرای در عراق عدم توسعة فرهنک دموکراتیکک،
صرفاً به عدم تمرک منجر شد است (العنبنی ،)49 :2010 ،درحالیکه در آلمان ،بهدلیل پیونکد
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خوردن فدرالیسم بکا ریشکههکای تکاریخی ایک جامعکه و تنثرگرایکی ح بکی ،تعریکف ککاملی از
فدرالیسم موجود است .ازای رو بهطور مشخص در خصوص نو فدرالیسم و تعبیة سکازوکارهای
مرتبط با آن برای نیل به ای اهدا  ،تحقیق مستقلی انجام نگرفته است .ایک پکژوهش در سکه
بخش و پس از بررسی انوا فدرالیسم ،بهخصوص با تمرک بر موضو توزیع صالحیتها ،با روش
توصیفی بهدنبال نقش فدرالیسم و تضعیف نهادهای محلی در عراق و برعنس تقویت و افک ایش
مشارکت نهادهای محلی بهخصوص اح اب محلی در فدرالیسم آلمان است.

انواع نظامهای فدرال
در یک تقسیمبندی میتوان به انوا فدرالیسم در کشورها اشار کرد و براسا ایننه فدرالیسکم
بهدلیل استقاللطلبی و خودمختاری کامل اقلیتها (قومی ،زبانی ،فرهنگی و  )...یا ایجکاد پیونکد
و همبستگی در عی استقالل نسبی به دولتهای محلی شنل گرفته است ،آن را به دو نو قوم
گرایانه و اداری تقسیم کرد .فدرالیسم قومی بر خودمختاری کامل اقلیتهای یک جامعه تأکیکد
دارد و حتی ممن است در آیند به سمت انت ا کامل سکرزمینی و تولیکد هویکت بکی المللکی
مستقل برای آن اقلیتها پیش رود .در ای نو فدرالیسم دوری از اختال و تنشهکای داخلکی
مهمتری هد را تشنیل میدهد .در مقابل فدرالیسم اداری بر خودمختکاری نسکبی واحکدهای
محلی در عی سیاستهای هماهن ملی تأکید میکند و به انسجام ملی و هکویتی توجکه دارد
(رضایی .)20۷ :1394 ،بنابرای در نظام فدرال دو نو سیستم فدرال قومی و اداری وجکود دارد
که در نو نخست ،بیشتر تنو نژادی ،قومی و زبانی یک کشور که به اختالفکات داخلکی منجکر
شد و استقاللطلبی در قبال آن گرو ها انجام گرفته است ،مورد بحث قرار میگیرد و نکو دوم
آن دقیقاً برعنس نو اول عمل کرد و با ایجاد حنومکت فکدراتیو بهتکری نکو مکدیریت بکرای
سیاستهای موجود در داخل یک کشور را ایجاد میکند .بهطوریکه ضم اعطکای محکدود ای
از اختیارات ادارة سیاسی کشور به حنومتهای محلی وحدت و ینپکارچگی الزم را تحکت یکک
ملت و حنومت واحد فراهم میآورد (رضایی.)206 :1394 ،

 .1عراق؛ فدرالیسم قومی
بهدلیل تنو قومی ،زبانی و فرهنگی ،ظرفیت بالقو ای برای وقو اختال ها و تکنشهکای قکومی
در عمدة جوامع وجود دارد ،اما ظهور و بروز منازعات قومی ،زبانی و فرهنگی به عواملی همچون
ماهیت دولتها و تجارب تاریخی بستگی دارد .از مهمتری سکازوکارهکایی ککه دولکتهکا بکرای
مدیریت تنو قومی ،زبانی و فرهنگی استفاد میکننکد ،فدرالیسکم اسکت (نورمحمکدی:139۵ ،
 .)19در واقع فدرالیسم طراحی ساختار سیاسی جامعة متنثر و متنو بر مبنای توزیع بخشی از
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قدرت بهمنظور حل مناقشات میان ایالتها و دولت مرک ی یا هم یستی میان تنکو گکرو هکای
مذهبی و چندقومی است .به عقیدة برمئو احتمال وقو ن ا در نظامهای فدرال قومی بهمراتکب
کمتر از نظامهای دینتاتوری است ،زیرا اعضکای همکة گکرو هکای مختلکف قکومی فرصکتهکای
بیشتری دارند تکا در الیکههکای مختلکف دولکت مشکارکت داشکته باشکند ).)Bermeo, 2002: 9
فدرالیسم عراق نی از نو قومی اسکت .البتکه ایک سیسکتم از حنومکت فکدرال در هکیچیکک از
نظامهای فدرال سابقه نداشته است (نورمحمدی .)1۸۷ :139۵ ،با توجه به تنو قومی و مذهبی
و شنا های اجتماعی موجود در عراق از دیدگا موافقان ،فدرالیسم مؤثرتری شیو بکرای ادارة
کشور عراق تلقی میشد .در مقابل آن مخالفان ،فدرالیسم را مقدمة تج یة عکراق مکیدانسکتند.
مواضع سه کنشگر اصلی میدان قدرت نسبت بکه اصکل فدرالیسکم را بکه ایک ترتیکب مکیتکوان
جمعبندی کرد .1 :مواضع کردها :جدیتری مدافع فدرالیسم در بی گرو های مختلکف عراقکی
کردها بودند .کردها فدرالیسم را امیدبخشتری مبنا برای صلح و آیندة دموکراسی در عراق مکی
دانستند .مهمتری دالیل آنها را به ای شرح میتوان جمعبندی کرد :الکف) رهکایی از اسکتیالی
انحصاری اقوام دیگر بر کردها در ینصد سال گذشکته ،ب) تمرکک جمعیتکی کردهکا ) ،وجکود
منابع غنی نفتی در بخش کردنشی بکه خصکوص کرککو ،،د) افک ایش اعتبکار و وزن سیاسکی
کردها با تشنیل حنومت اقلیمی .ای دالیل سبب شد تا  92درصد کردها در همهپرسی قکانون
اساسی به خودمختاری در قالب حنومت منطقهای رأی مثبت دهند .بهرغم اختال های ح بکی
در کردستان همة گرو ها و جریانات بر سر ای موضو هکمعقیکد بودنکد؛  .2مواضکع شکیعیان:
شیعیان وضعیت بینابینی داشکتند .هکم دموکراسکی اکثریتکی و تمرکک سیاسکی قکدرت و هکم
فدرالیسم میتوانست به سود آنها باشد .آنها هم بهدلیل داشت اکثریت جمعیتکی و نیک تمرکک
جمعیتشان در جنوب عراق و وجود منابع غنی نفتی همانند کردها هر دو گ ینه را میتوانسکتند
بررسی و انتخاب کنند .اگرچه آنها به اندازة کردها بر گنجاند شدن فدرالیسم در قانون اساسکی
اصرار نداشتند .3 .مواضع سنیها :قاعدتاً سرسختتری مخالف فدرالیسکم ،گکرو هکای سکنی در
عراق بودند .آنها هد از فدرالیسم را به حاشیه راندن سنیها و تضعیف آنهکا تلقکی مکیکردنکد،
چراکه عمدة منابع نفتی در مناطق کردنشی و جنوب عراق قکرار گرفتکه اسکت .بکا وجکود ایک
گرو های سنی سعی کردند با دیدگا های واقعبینانه در مذاکرات شرکت کنند و از طکر دیگکر
با عدم مخالفت شدید در مقابل خواست کردها در آیند با حمایت کردها از وزن قدرت سیاسکی
شیعیان بناهند و سهمشان را در کسب قدرت اف ایش دهند .مهمتری دالیل آنها برای مخالفت
با فدرالیسم غلبة فرهن شیعی در کشور و پیامدهای منفی آن با توجه بکه جغرافیکای سیاسکی
منطقه و نگرانی از تضعیف عراق و خطر تج یکة آن بکود (نجفکی .)160 :139۵ ،بکا وجکود ایک
تفاسیر عراق که پیشتر صاحب دولت_کشور ساد (تکساخت) بود ،اکنکون و بکا قکانون اساسکی
جدید در سال  200۵و فقط در نوشتجات به یک دولت_کشور فدرال تبدیل شد.
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 .2آلمان؛ فدرالیسم اداری
در نظام فدرالیسم اداری ،تقسیمبندی اختیارات و صالحیتها نه براسا قسکمتهکای مختلکف
سیاست یا وظایف دولت ،بلنه بر مبنای نو صالحیتها انجام میپذیرد .حنومتهای ایالتها از
طریق ارگانی به نام «شورای ایالتها» در تدوی قکوانی و شکنلگیکری ادارة فکدرال در سکطح
سراسری شرکت دارند .دولتهای ایالتی از یک طر قادرند روی تصمیمها و جهتگیکریهکای
مهم دولت مرک ی تأثیر تعیی کنند بگذارند و از طر دیگر ،برای ای تصمیمها از جانب مردم
ایالتهای خودشان و بهویژ از طر رأیدهندگان در انتخابات مؤاخذة سیاسی شوند .اینجاست
که سیاست فدرالی و سیاست ایالتی چنان درهم تنید می شوند که اغلب خود دولتهای ایالتی
و پارلمانهای ایالتی نی بهآسانی نمیتوانند نشان دهنکد ککه اسکتقالل کامکل خکویش را حفک
کرد اند .مدل فدرالیستی در آلمان از همان ابتدا نوعی «فدرالیسم بههمپیوسته و متحکد» بکود
است .ای مدل «فدرالیسم داخکلکشکوری» 1نیک نامیکد مکیشکود .در تکاریخ آلمکان سکاختار
فدرالیستی بهمثابة اب اری برای دستیابی به اتحاد سیاسی و ملکی برگ یکد شکد .بکهطکور مثکال
ایالتها میتوانند از دولت مرک ی یا پارلمان فکدرال بخواهنکد ککه بکا وضکع قکوانینی در زمینکة
معینی موجبات همسان سازی و همگرایی بی آنها را فراهم کند .جان استیوارت میکل (-1۸۷3
 )1۸06نظام فدرال در آلمان را تعاونی -اداری میدانست .به ای معنا که هم دولتهکای ایکالتی
در دولت فدرال مرک ی از طریق ارگان مشترکشان (مجلس شورای فدرال) قدرت زیادی دارند و
هم دولت فدرال از طریق صالحیتهای زیاد اجرایی و قانونگذاری از قدرت زیکادی در ایالکتهکا
برخوردار است .از ای لحاظ آلمان نقطة مقابلی در برابر دولت-کشور فدرال عراق است.

بسترهای فدرالیسم
مطالعة تطبیقی مسائل عراق در مقایسه با آلمان ،بهتر از هر جای دیگری افسانهپکردازی دربکارة
نقش فدرالیسم در دموکراسیسازی و حل مسائل قومی بدون وجود بسترهای الزم را برمال مکی
کند .برعنس واقعیت وحدتطلبانة فدرالیسم که در آلمان به شنل موفق خود عملی شد است،
به شنلی است که واحدهای جکدا از هکم ،درهکم آمیختکهانکد تکا کشکور و مملنکت بک ر تکر و
ینپارچهتری را بهوجود آورند .با تدقیق در فدرالیسم موجود در آلمان میبینیم که همة واحدها،
خود را ج ئی از ملت آلمان میدانند؛ پس فدرالیسم نهتنها نافی ملت ینپارچه نیست ،بلنکه بکه
بهتری وجه در تقویت بنیادهای ملی میکوشد ،زیرا خاستگا ایجاد آن ،بکههکم پیوسکت بکود
است و نه از هم گسست .
___________________________________________________________________
1. Intrastaatlicher Föderalismus
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 .1عراق
قومیت را میتوان به گونههای مختلف تعریف کرد .گرو هکای قکومی گکرو هکای انسکانی ،دارای
باورهای ذهنی به اجداد مشتر ،بکود و یکک نمونکة اجتمکاعی تمای یافتکه و پایکدار اسکت ککه
ریشههای خود را در گذشتهای اسطور ای تصور میکند .بنابرای مهمتری خصوصیات یک قکوم
را میتوان داشت نیاکان مشتر ،واقعکی ،نکام مشکتر ،،سکرزمی و زبکان مشکتر ،،فضکاهای
مشتر ،زیستی ،ارزشهای مشتر ،و ...دانست .به همی مناسبت و از لحاظ جنبههای تحلیلی
بحث ،زمانیکه یک کشور ینپارچه براسا گفتمان قومگرایانه ،حق خودگردانی به یک منطقکه
داد یا به فدرالیسم قومی ت دهد ،آن منطقة قومیِ خکودگردان یکا واحکدهای سیاسکی فکدرال
قومی ،به مرور زمان در جهت خودمختاری کامل حرکت میکنند و بکه آن دسکت مکییابنکد .از
طرفی واحدهای فدرال باید دارای اقتصاد خودمحور باشند و هر واحد باید بتواند امکور اقتصکادی
خود را بهخوبی پیش ببرد .بنابرای مسئلة تخصیص صکالحیتهکا ،اهمیکت ویکژ ای در قکوانی
اساسی کشورهای فدرال دارد .قانون اساسی عراق در فصول متعدد و بهویژ بخشهای چهکارم و
پنجم ،صالحیتها و اختیکارات دولکت مرکک ی و منکاطق فکدرالی را تشکریح ککرد اسکت .ایک
صالحیتها به سه بخکش تقسکیم و تفنیکک شکد اسکت :در مکادة  110قکانون اساسکی عکراق
صالحیتهای دولت مرک ی ،در مادة  114صالحیتهای مشتر ،و در مادة  11۵قانون اساسکی
هر اختیار و صالحیتی را که در دو دستة قبل به آن اشار نشد است ،متعلق به مناطق فکدرالی
و استانهای سازماندهینشد در قالب منطقه فدرالی میداند و در مقام تعارض قوانی فکدرال و
منطقهای در راستای صالحیتهای مشتر ،،اولویت را با قوانی منطقکهای مکیدانکد .در اینجکا
چند ننته حائ اهمیت است .بخش اخیر مادة  11۵گویای ای مطلب است ککه چنانچکه دولکت
مرک ی و محلی قانونی را در حوزة مشتر ،به تصویب برسانند ،در حالت تعکارض ایک قکوانی ،
قانون محلی مناطق بر قانون فدرال اولویت خواهد داشت و بکرای دولکت مرکک ی در آن منطقکه
الزماالتبا است .اما جایی که مقداری ابهام در تفنیک صالحیت دید میشود ،مربوط به منکابع
نفت و گاز و استخرا و بهر برداری از ای منابع و در نهایت تخصیص و توزیع درآمد حاصکل از
فروش آنهاست .مادة  111قانون اساسی بالفاصله پس از مادة  110که صالحیتهکای انحصکاری
دولت مرک ی را بیان کرد و پیش از ارائة صالحیتهای مشتر ،،نفت و گاز عراق را متعلکق بکه
تمامی مردم ای کشور در همة مناطق و استانهکا برمکیشکمارد و در بنکد  1مکادة  112دولکت
مرک ی بههمرا استانها و مناطق تولیدکنند  ،مدیریت نفت و گاز استخرا شد از میکدانهکای
فعلی را با تعهد به ایننه درآمدهای حاصل از نفت و گاز را منصکفانه و بکا توجکه بکه پراکنکدگی
جمعیت در سراسر ای کشور و تخصیص سهمی در یک دورة معی برای مناطق خسکارتدیکد
در رژیم پیشی و نی مناطقی که بعد از آن آسیب دید اند به شکیو ای ککه توسکعة متکوازن در
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کشور برقرار شود ،بر عهد دارد و تنظیم ای امور را به تصویب قانونی در ای حوز موکول مکی
کند .در حال حاضر چند موضو وجکود دارد :نخسکت آننکه هکیچ قکانونی بکرای سکاماندهی بکه
وضعیت مدیریت نفت و گاز ای کشور به تصویب نرسکید اسکت .در فوریکة  200۷یکک الیحکة
قانونی در شورای وزیران عراق تصویب و بعدها در آوریل همان سال تجدیدنظر و به مجلس ایک
کشور تقدیم شد ،اما هیچگا به تصویب نرسید .در سال  2011الیحة دیگری به شورای وزیکران
ارسال شد که هماکنون در دست بررسی است و ننات برجستة آن شامل موارد ذیل است:
 .1تشنیل یک شورای نفت و گاز فدرال بهعنوان نهاد اصلی ناظر بر بخش نفت و گکاز عکراق
متشنل از معاون مربوطة نخستوزیر ،چند وزیر ،رئیس بانک مرک ی ،یکک وزیکر از هکر
منطقه و یک نمایند از هر استان و چند عضو دیگر ای نهاد .همچنی در زمینة انعقکاد
قراردادها ،اکتشا  ،استخرا و مراحل مختلف بهر برداری از نفت و گاز ای کشور اقدام
به مشاور و راهنمایی خواهد کرد .همچنی در ای الیحکه تشکنیل شکرکت ملکی نفکت
عراق هم پیشبینی شد است.
 .2مدیریتی که در مادة  112به آن اشار شد اسکت ،مشکارکتی اسکت بکه ایک معنکی ککه
مناطق و استانهای استخرا کنند بههمرا دولت مرکک ی مطکابق قکانون اساسکی ایک
منابع را مدیریت خواهند کرد.
 .3همی مدیریت اشتراکی ،در خصوص میدانهای نفتی و گازی فعلی است و در خصکوص
میادینی که بعدها کشف میشوند ،ابهام وجود دارد و معلوم نیست قید فعلکی در بنکد 1
مادة  112به چه دلیل است؟ اثر ای قید موجب ادعکای بعکدی منکاطق و اسکتانهکا در
خصوص مدیریت میادی و منابع آن در آیند خواهد بود ،وضعیتی ککه در حکال حاضکر
هم گریبانگیر عراق شد است.
 .4و در آخر با نبود قانونی برای اجرا و سازماندهی اصل  112تعهدی که مناطق و استانهکا
و دولت مرک ی برای توزیع درآمد حاصل از فروش ای منابع که مهمتکری بخکش ایک
ماد است دارد ،مسنوت ماند است .در حال حاضر ای امنان وجکود دارد ککه پارلمکان
محلی اقلیم کردستان با وضع قانون در ای حوز و با ای استدالل که سکهم خکود را از
مدیریت اشتراکی منابع نفت و گاز تأمی میکند ،در عمل وضع قکانون فکدرال را دچکار
ابهام و ایراد کند و نسبت به سکهم خکود قکانون مصکوب پارلمکان کردسکتان بکر قکانون
احتمالی فدرال اولویت و تقدم یابد.
بهتر میبود که منابع نفت و گاز عراق در مدیریت انحصاری دولت فدرال قکرار مکیگرفکت و
درآمد حاصل از فروش ای منابع به نسبت جمعیت تخصیص پیدا میکرد.
در ادامه مواد قانون اساسکی عکراق ،مکادة  113آثکار و امکاک باسکتانی ،سکاز هکای فرهنگکی،
نسخههای خطی و سنههای با قدمت زیاد را گنجهکای ملکی دانسکته اسکت ککه تحکت صکالحیت
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مقامات فدرال و مشارکت مناطق و استانها مدیریت میشوند و نحوة ادارة ای گنجهکای ملکی بکه
تصویب قانون موکول شد است .ای گونه که پیداست صالحیت دولت مرک ی بکر گکنجهکای ملکی
عراق در هر شنلی پابرجاست و مناطق و استانها فقط در مدیریت ای آثار و بناها مشارکت دارند.

 .2جمهوری فدرال آلمان
ریشههای فدرالیسم آلمان به قرون وسطی برمیگردد ،یعنی به زمانیکه امپراتکوری روم در اروپکای
مرک ی شنل گرفت .در زمان ناپلئون نی شنل سستی از نظکام فکدرالی در اروپکا وجکود داشکت و
سپس فرو پاشید .سپس در مذاکرات وی  ،شنل جدیدی از کنفدراسیون شنل مکیگیکرد ککه بکه
کنفدراسیون آلمان معرو است که از سال  1۸16تا  1۸66برقرار بود .سکپس در دورة بیسکمار،
رایش جدید آلمان شنل گرفت که در آن شورای فدرال بسیار قوی وجود داشکت .در سکال 1914
جن جهانی اول آغاز شد و بهدنبال آن در سال  1919قانون اساسی جدید آلمکان تکدوی شکد و
نظام فدرالی به شنل منسجمتری شنل گرفت .در دورة جمهوری وایمار نی نظام فکدرالی ضکعیفی
حاکم بود ،اما در سال  1933و در پی قدرتگیری هیتلر ،نظام فکدرالی از هکم گسسکت .سکرانجام
پس از شنست آلمان و در سال  1949قانون اساسی در اصل  ،20شنل فدرال را بکهعنکوان شکنل
تغییرناپذیر نظام حنومتی آلمان تعیی کرد و یک قید جاودانگی نی بکه آن اضکافه مکیکنکد ککه
حتی با داشت دوسوم آرا در مجلس فدرال نی نمیتوان اصل فکدرال را تغییکر داد .بنکابرای نظکام
فدرالیسم امروزة آلمان ،هرچند از آوارهای جن جهانی دوم بیرون آمد  ،امکا ادامکهدهنکدة همکان
سنت تاریخی فدرالیسم در ای کشور بود است .بنابرای یک سیستم فدرال ممن است بکا توجکه
به اشتراکات و منافع مشتر ،موجود میان ملیتها و اقوام گوناگون ،شکنل گیکرد نکه بکا تنیکه بکر
اختال ها و افتراقها؛ یعنی با تنیه بر وجو مشترکی که در میان چند گرو مییابد ،دولت فکدرال
را شنل دهند و در نتیجه به وحدت بیشتری دست یابند .فدرالیسم آنگونه ککه در آلمکان مبنکای
عمل قرار گرفته ،منتب اتحاد و هنر یگانه کردنِ چندگانهها بود است .بکهعبکارت دیگکر ،روح ایک
فدرالیسم اتحاد در چندگانگی یا وحدت در کثرت است .برای نیل به ای منظور ،در قانون اساسکی
 1949جمهوری فدرال آلمان ،موارد مختلف صالحیتها و اختیارات بهطور دقیقی مشکخص شکد
است .به موجب اصل  30قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان صالحیت تام و کامکل بکرای لنکدرها
به رسمیت شناخته شد است« :اعمال قدرت و انجام وظایف دولت به عهدة لندرهاست مگر ایننکه
قانون اساسی خال آن را تصریح و یا مقررات مخصوصی را پیشبینی کرد باشد» .امکا صکالحیت
تام لندرها از طریق اصل  31قانون اساسی که مقرر میدارد« :قانون فدرال بکر قکانون لنکدرها نافکذ
خواهد بود» .بهطور کلی در اینجا سه حالت وجود دارد :الف) صالحیت انحصاری دولکت فکدرال در
موضوعات حاکمیت در مادة  ۷3قانون اساسی مشکخص شکد اسکت ،ماننکد امکور خکارجی ،دفکا ،
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تابعیت ،آزادی رفتوآمد ،پول و ...؛ ب) قانونگذاری مشتر ،که در آن لنکدرها تکا وقتکی صکالحیت
دارند که دولت فدرال از حق قانونگذاری خود برای پاسخ به نیازی مانند ایجاد وحدت اقتصادی یکا
قضایی یا ینسان کردن شرایط زندگی استفاد ننند .در صورت وجود تضاد میان دو قکانون ،قکانون
فدرال ناقض قانون لندر خواهد بود؛ ) بهمنظور ایجاد وحدت در قانونگذاری مشتر ،،دولت قانون
اصلی یا چارچوب آن را تهیه و تصویب میکنکد .لنکدرها فقکط ج ئیکات آن را تصکویب مکیکننکد
(ع ی محمدی .)۵1 :1391 ،بنکابرای تنهکا امکور بسکیار مهکم در صکالحیت دولکت فکدرال اسکت.
صالحیتهای انحصاری دولت فدرال که فهرسکت آن در قکانون اساسکی ذککر شکد اسکت ،اغلکب
عبارتاند از :سیاست خارجی ،امور دفاعی ،امور پکولی و مکالی ،تابعیکت ،مهکاجرت ،امکور گمرککی،
ارتباطات ،پست ،مخابرات ،حملونقل ،را آه و هواپیمایی فدرال ،پلکیس ،مبکارز بکا تروریسکم و...
(مادة  ۷3قانون اساسی) .فهرست صالحیتهای مشارکتی نی که  26مورد است ،در قانون اساسکی
ذکر شد است که اغلب عبارتاند از :حقوق مدنی ،حقوق کیفری ،حقوق کار ،قانونگکذاری در امکور
اقتصادی و امور استخدام عمومی .اینها صالحیتهایی است که دولت فدرال و دولتهای ایکالتی در
آن شریکاند و هریک میتوانند دربارة آنها قانون وضع کنند .در ای حکوز هکا ،لنکدرها مکیتواننکد
قانونگذاری کنند ،بهشرط ایننه مجلس فدرال در آن موارد قانون وضع ننرد باشکد (مکادة  .)۷4بکا
توجه به اصل برتری نظم حقوقی فدرال ،در صورت اقدام مجلس فدرال ،قانون وضعشد بکر قکانون
ایالتی برتری خواهد داشت .بهطور معمول در حوزة صالحیتهای مشارکتی نیاز به همناری میکان
دولت مرک ی و لندرها وجود دارد .در ای موارد دولت فدرال در صورت ضکرورت مداخلکه ککرد و
اصول کلی موضوعی را تعیی و تصویب و لندرها شیو های اجرای عینی آن را مشخص مکیکننکد.
شایان ذکر است که در ای حوز مراقبت بر اجکرای قکانون بکا لندرهاسکت (عباسکی.)۷3 :139۷ ،
سیستم فدراتیو در آلمان ای گونه سازماندهی شد که در ای کشور صالحیتها بی دولت فکدرال
و ایالتها نه براسا زمینههای سیاسی و با وظایف دولتی ،بلنه براسا نو ای اختیارات تقسکیم
شد است .در بیشتر موارد سطح فدرال قوانی را وضع میکند ،اما اجرای آنها در حکوزة اختیکارات
ایالتهاست .البته لندرها اختیارات وسیعی برای تأثیرگذاری بر محتوای قوانی دارند و در بسکیاری
موارد قانونگذاری حتی در زمینههای سیاسی ککه انحصکاراً در حکوزة صکالحیت دولکت و پارلمکان
فدرال است ،برای مثال قوانی تابعیت یا مهاجرت ،بدون موافقت اکثریت ایالکتهکا ممنک نیسکت
(شتوروم و شتاینهارت.)4 :200۵ ،

انواع فدرالیسم در کشورهای عراق و آلمان
فدرالیسم بنا به هد خود از سازوکارهای متفاوتی بهر میگیرد .فدرالیسم قکومی در عکراق بکا
تصریح به اختیارات نظامی و امنیتی به تنها واحد فدرالی آن و اعطای صالحیت قانونگکذاری در
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خصوص مجلس فدرال توسط مجلس نمایندگان ،هماهن با اهکدا فدرالیسکم در ایک کشکور
است .در آلمان نی نقش مؤثر دولتهای ایالتی در سیاستگذاری دولت مرک ی ،فعالیکت احک اب
منطقهای و روابط مالی بی دولت فدرال و دولتهای ایکالتی ،نقکش بسکیار زیکادی در موفقیکت
سیستم فدرال اداری در ای کشور دارد.

 .1عراق
مرک یتزدایی ،خودگردانی و حنومتهای محلی در کشورهای پسامنازعه مانند عراق مکیتوانکد
سبب تغییر در وظایف از برخوردها و تنش بهسوی مذاکر و چانهزنی برای حلوفصکل منازعکات
شود .مرک یتزدایی موجب گسترش اقتدار دولت مرک ی در حوز های منازعکه و منکاطقی مکی
شود که قبالً نفوذ کمتری داشته است ،هرچند به ظاهر خال آن تصریح شکد باشکد (سکمیعی
اصفهانی و کیانی .)34 :1393 ،بنابرای در ای حوز  ،تفنیک صالحیتها باید با دقت بیشکتری
صورت گیرد.

 .1 .1اعطای اختیارات فرافدرالی 1به مناطق فدرالی در عراق
براسا بند  2مادة  ،121در صورت تناقض بی قانون فدرال و قانون منطقهای در موضوعی که
خار از صالحیت دولت فدرال است ،دولت منطقهای امنان اصالح آن قانون را در منطقة خکود
دارد .اصوالً چنی اختیاری در دولت_کشورهای فدرال بکرای ایکاالت یکا منکاطق وجکود نکدارد،
درحالیکه قانون اساسی فدرال عراق چنی امنانی را برای مناطق فدرالی به رسکمیت شکناخته
اسککت .همچنککی براسککا بنککد  4مککادة  121بککه منککاطق اجککاز داد شککد اسککت تککا در کنککار
سفارتخانههای دولت عراق دفاتر نمایندگی تأسیس کنند و در مأموریتهکای دیپلماتیکک عکراق
جهت توسعة فرهنگی و اجتماعی خود حضور داشته باشند؛ اختیار کم یا شاید بیسکابقهای ککه
به مناطق فدرالی در عراق اعطا شد است .در راستای همی بند از قانون اساسی عراق در سکال
 2006ادارة روابط خارجة اقلیم کردستان عراق ایجاد شد .تکاکنون و بکرخال ظکاهر مکاد ککه
اجازة تأسیس دفتر نمایندگی اقلیم در سفارتخانههکای دولکت عکراق در سرتاسکر جهکان را داد
است ،حدود  ۵0کنسولگری ،دفاتر سفارتخانه ،نمایندگی سازمانهکای بکی المللکی و ...در اقلکیم
ایجاد شد است ،اما قانون اساسی بهنظر میرسد ایک تصکریح را نکدارد .در کنکار ایک و موافکق
تجوی قانون اساسی 14 ،دفتر نمایندگی اقلیم در کشورهای مختلف تأسیس شد است که زیکر
نظر ادارة روابط خارجه اقلیم فعالیت میکنکد .بکا وجکود ایک اختیکارات بایکد اذعکان ککرد ککه
فدرالیسم عراق با تصویب قانون اساسی آن بیشتر به سمت ساختار سرزمینی کنفکدرال حرککت
___________________________________________________________________
1. Trans-federal powers
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کرد است تا نظام فدرالی کالسیک .آخری و از مهمتری صالحیتهای اعطاشدة فرافکدرالی یکا
ویژ به اقلیم کردستان (به عنوان تنها منطقة فدرالی عراق) ،اختیار داشت نیروهای نظامی فراتر
از پلیس و سایر نیروهای امنیتی و  ...است .ای صالحیت در بند  ۵مادة  121تصریح شد است.
وزارت پیشمرگه ،سازمان اطالعات اقلیم 1و سایر نیروهای نظامی کردستان براسا ای اختیکار
قانونی به رسمیت شناخته شد اند .نیروهای نظامی اقلیم فقط شکامل نیروهکای زمینکی اسکت و
سالحهای سبک در اختیار دارد .ای اختیار هم اگرچه بیسابقه است ،عمالً و با هجوم نیروهکای
داعش در سال  2013و ضعف و فرار ارتش فدرال عراق ،ککاربرد و اهمیکت نیروهکای پیشکمرگة
اقلیم در حفاظت از ای منطقه و حتی مناطق دیگر عراق ،منطقی و هوشمندانه بهنظر میرسد.

 .2 .1سیستم مبهم قانونگذاری
اصول حاکم بر نظکام فکدرال ،اسکتقالل و مشکارکت اسکت .براسکا اصکل اسکتقالل واحکدهای
تشنیلدهندة دولت فدرال از استقالل و خودگردانی در ادارة امور برخوردارنکد و براسکا اصکل
مشارکت تمامی ای واحدها در ادارة امور در سکطح ککالن نیک مشکارکت مکیکننکد (زارعکی و
رضاییزاد  .)291 :1390 ،حال باید دید ای دو اصل مهم تا چه انکداز در دولکت فکدرال عکراق
رعایت شد است .برای تأسیس یک دولت فدرال حداقل به وجود دو ایالت نیاز است ،درحالیکه
در عراق در حال حاضر تنها اقلیم کردستان است که بهعنوان یک واحکد فکدرال تشکنیل شکد
است .ای موضو در جهان بیسابقه است .اصل مشارکت مبی تشریک قدرت بی دولت فدرال
و ایاالت است ،درحالیکه در عراق در واقع تقسیم قدرت بی دولت فدرال و دولت اقلیم صکورت
گرفته است و استانهای ای کشور همچنان بهمثابة واحدهای دولت ینپارچکه ادار مکیشکوند.
مادة  4۸قانون اساسی اعالم میکند که قوة مقننة فدرال متشنل از مجلس نمایندگان و مجلس
فدرال است و مادة  6۵تصریح میکند ککه مجلکس فکدرال مکیبایسکت از نماینکدگان منکاطق و
استانهایی که در قالب مناطق سازماندهی نشد اند ،تشنیل شود و قانونی ککه مصکوب دوسکوم
نمایندگان مجلس نخست باشد ،نحوة ادار و کار ای مجلس را تعیی مکیکنکد .وجکود مجلکس
دوم بهعنوان مجلس فدرال ،متشنل از نمایندگان ایاالت و واحدهای فدرال از ویژگیهای اصکلی
دولتهای فدرال است .در عراق هم ای موضو پیشبینی شد است ،اما ابهکامهکای زیکادی در
خصوص خود اصل مطرح خواهد شد .مشخص نیست چکرا مجلکس فکدرال ایک کشکور بایکد از
نمایندگان استانهای سازماندهینشد در قالب یکک منطقکه هکم تشکنیل شکود چراککه ایک
استانها واحدهای دولت ینپارچة عراق محسوب میشوند و با ای اقدام گونکهای اخکتالط نظکام
فدرالی و عدم تمرک محلی دید میشود که بسیار قابل تأمل است .ننتة دیگری که باید اشکار
___________________________________________________________________
 .1ئه نجومه نی ئاسایشی هه ریمی کوردستان.
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کرد اعطای صالحیت قانونگذاری در خصوص مجلس فکدرال توسکط مجلکس نماینکدگان اسکت.
اصوالً مقررات مربوط به مجالس یا حداقل اصول کلی مربوط به مجکالس توسکط قکانون اساسکی
مشخص میشود و اعطای تصویب قانون ینی از مجالس به دیگری قابل دفا بهنظکر نمکیرسکد.
همة آنچه در خصوص مجلس دوم یعنی مجلس فدرال گفته شد ،زمانی اهمیت داشت ککه ایک
مجلس تشنیل میشد ،لن تاکنون چنی مجلسی در عراق ایجاد نشد و ایک مسکئله هکم بکه
معضالت نظام فدرال عراق اف ون شد است (ساعی و مرادی .)4۵ :1390 ،بهنظر مکیرسکد ایک
مسئله واجد ای ننته باشد که سیاستهای مشکارکت گونکة نسکبی در کردسکتان عکراق وجکود
نداشته و فدرالیسم صرفاً راهی برای تضعیف آن تلقی شد است ،چراکه اب ارهکای مکدرنسکازی
هنوز در ابتدای را خود هستند و فدرالیسم انفنا ،بدون راهبکردی منطقکی در ایک کشکور در
مسیر خود احتمال منازعات را تشدید خواهد کرد.

 .2آلمان
فدرالیسم در آلمان ،با سه سازوکار قدرتمند احک اب فعکال در لنکدرها ،مجکالس ایکالتی قکوی و
صالحیتهای مالی مشارکتی بهدرستی کارکرد خود را منطبق با هد فدرالیسم در ای کشکور،
تنظیم کرد است.

 .1 .2شکلگیری احزاب قوی در لندرها
در نظام فدرال ،اح اب منطقهای قدرت بیشتری به نسبت نظامهای متمرک دارند ،چراکه در ای
نظام مال ،اکثریت آرا مقیا ایالتی اسکت ) .)Scharpf, 1995: 32در آلمکان متفقکی از سکال
 196۵ابتدا در سطح ایالتها به ح ب سوسیالدموکرات آلمان ،ح ب دموکرات مسیحی آلمان و
ح ب سوسیال مسیحی و همچنی اح اب لیبرال اجاز فعالیت دادند .بنابرای احک اب سیاسکی
پیش از تشنیل جمهوری فدرال آلمان در بنیانگذاری دموکراسی و بنکای نهادهکای سیاسکی در
آلمان شرکت کردند .اعطای اجازة فعالیت مجدد به اح اب و تشکنیل احک اب جدیکد در سکطح
ایالتها سبب شد که سیستم اح اب نی از فدرالیسم تأثیر پذیرد .برای نمونه در سالهای نخست
تشنیل جمهوری فدرال آلمان اح ابی وجود داشتند که گرایشهکای منطقکهای قکوی داشکتند.
مضا بر ای اح اب سراسری قدیمی نی خود را براسا اصول فدرالیستی سازماندهی کردند و
شاخههای ایالتی بنیاد نهادند .بنابرای ساختار احک اب سیاسکی آلمکان نمکایشدهنکدة سیسکتم
فدراتیو اتحاد در ای کشور است .اح اب از طریق سازماندهی فدراتیو و تقسکیم بکه شکاخههکای
ایالتی بهتر و مؤثرتر میتوانند مدافع منافع ایالت مربوطة خود باشند؛ هم در مبارزات انتخابکاتی،
هم در پارلمان و هم در مقابل ارگانهای مرک ی ح ب .طبق عقید ای دیگر ،اح اب سیاسکی در
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کشورهای فدرال دچار نقشهای ثانوی و سطوح فرعی شکد و بیشکتر بکر سیسکتم کمککهکای
بالعوض و احساسات محلی استوار میشوند ) .(Manfered, 2010: 11فدرالیسم اداری در آلمان
که به مشارکت زیاد دولتهای ایالتی در سیاستگذاری در سطح فدرال نیاز دارد ،انگی ای را برای
اح اب فدرال ایجاد میکند تا پیوندهای ینپارچة خود را با لندرها توسعه دهند .بهعبارتی نیاز به
همناری درونح بی در سیاستگذاریهای فدرالیسم اتحاد به اح اب ینپارچه منجر میشود که با
درجة باالیی از هماهنگی و همناری فعالیت میکنند (  .)Sturm, 2018 : 44فدرالیسکم اتحکاد و
ال ام نهادینهشدة آن برای همناری بی دولت فدرال و ایالتی نسبت بکه تخصکیص منکابع تکأثیر
ینپارچة بیشتری برای اح اب بر روند قدرت دولت فدرال ایجاد کرد است .ضعیفتری احک اب
نی در آلمان با توسعة پایگا های قدرت منطقهای تعادل سازمانی قدرت را تغییر داد اند .لندرها
بهویژ در سازمان ح ب مرک ی تأثیرگذارند .برای سکب ها و سوسکیالدمکوکرات ) ،)SPDسکطح
محلی یا منطقهای حک ب تأثیرگکذار اسکت ( .) Poguntke, 1993: 141در طکول دهکة  19۵0و
 ،1960اح اب لندر نفوذ زیادی داشتند .همچنی ح ب سوسیالدموکرات در سکاختار سکازمانی
خار از پارلمان ،عضویت و تأمی مالی ح بهای فدرال و واحدهای فرعکی آن را داشکت 152-
) (Chandler, 1987: 155در آلمان همناری درونح بی ناشی از وجود مسیری ینپارچه است که
لندرها و سازمانهای فدرال را به هم پیوند میدهکد ( .)Davis, 1998: 108وحکدت سیاسکی بکا
آگاهی از طریق اصالحات  19۵۸و از طریق وجود ارگانهایی مانند شورای ح ب ( ،)Parteiratکه
وظیفة هماهنگی سیاست بی حنومتهای محلی و سیاستهای فدرال را بر عهد داشت ،تقویت
شد ( .)Poguntke ,1992: 350پس از آن سیستم اح اب آلمان از سال  19۸3و به ویژ پکس از
اتحاد تغییر کرد و اح اب محلی توسعه پیدا کرد انکد ) .(Watts, 1960: 14بنکابرای فدرالیسکم
نقش عمد ای در حیات سیاسی آلمان دارد و از تسلط یک ح ب بر قدرت سیاسکی ایک کشکور
جلوگیری میکند .در واقع ح بی که در پارلمان فدرال در اقلیت قرار دارد ،همیشه قکدرت را در
چند ایالت در اختیار دارد و میتواند در آن ایالتها اختیارات قانونگذاری و اجرایی خود را اعمال
کند .بنابرای همیشه الزم است میان دولکت مرکک ی و ایالکتهکا بکرای ادارة امکور همکاهنگی و
همناری وجود داشته باشد (عباسی .)۷۵ :139۷ ،ازای رو فدرالیسم اتحکاد در آلمکان تکا حکدود
زیادی تحت تأثیر نقش اح اب در ای کشور است.

 .2 .2اختیارات گستردة بوندسرات و مجالس ایالتی
تاریخ فدرالیستی آلمان همیشه مملو از همناریهای تنگاتن میان دولت مرک ی و دولتهکای
محلی بود است .اساساً همناریهای دولکت مرکک ی و دولکتهکای عضکو و محلکی و همچنکی
همناری بی دولتهای منطقهای ج ء اصلیتری وجو نظام فدرالیسکتی آلمکان اسکت .در ایک
سیستم قانونگذاری ،دولتهای عضو از طریق شورای فدرال شرکت دارند .آلمکان از اواخکر دهکة
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 60به ای سو به تشدید ای همناریها بی دولت مرک ی و دولتهای عضکو اهمیکت بیشکتری
داد .دلیل در پیش گرفت ای رویه هم پیش از هر چی اعتقاد دولت ائتالفی لیبرال و سوسکیال
دموکرات آن زمان بود که مقابله با مشنالت روزاف ون اقتصادی تنها زمانی بهطکور مکؤثر میسکر
است که دولت فدرال و دولتهای ایالتی عملنرد خود را بیش از پیش بکا هکم هماهنک کننکد.
را حل مقرر در قانون اساسی که در مه  1949الزماالجرا شد ،تعیی کرد بوندسرات متشکنل از
نمایندگان دولتهای لندر دارای قدرت شایان توجهی در روند قانونگذاری در سطح فدرال باشد.
باید خاطرنشان ساخت نظام دومجلسی در ای کشور در خصوص منافع ایکاالت از قکدرت برابکر
برخوردار است .بوند سرات در دو مورد از حق وتوی قطعی برخوردار است و ای مکت هکا بکدون
توافق ای مجلس قابل تصویب نیست .1 :بازنگری در قانون اساسی که باید بکه تصکویب دوسکوم
هریک از دو مجلس برسد؛  .2قوانی مربوط به روابکط میکان فدراسکیونهکا و لنکدرها (عباسکی،
 .)۸3 :139۷قانون اساسی دو نو مشارکت در قانونگذاری را برای ای شکورا پکیشبینکی ککرد
است :قوانی فدرالی که متضم ه ینههای اضافی برای دولتهای ایکاالت باشکد و قکوانینی ککه
جانشی یک قانون ایالتی شوند ،به تأیید شورای فدرال نیاز دارند .در ای موارد مصکوبة مجلکس
فدرال زمانی قابل اجرا خواهد بود که شورای فدرال نی آن را تصویب کند .در ای موارد شورای
فدرال از نظر قانونگذاری دارای جایگاهی برابر با مجلس فدرال است .امروز در خصوص سیاست
های اروپایی ،بوندسرات دارای صالحیت گسترد ای بود و نقش فعکال آلمکان در اتحادیکة اروپکا
محصول سیاستهای بوندسرات است .همچنی لندرها دارای مجلسهای قانونگذاری ایالتی بکه
نام لندتا هستند .تعداد اعضای لندتا ها در ایالتهای مختلکف ،متفکاوت اسکت و نماینکدگان
آنها بهطور مستقیم توسط مردم ایالتها انتخاب میشوند .ای مجالس ایالتی در مورد موضوعات
داخلی ایالتها و مباحثی که طبق قانون اساسی آلمان مربکوط بکه قکوة مقننکه فکدرال نیسکت،
صالحیت قانونگذاری دارند .اف ونبر ای هر الیحه پس از تصویب بوندستا باید بکه بوندسکرات
ارسال شود .دو قانون وجود دارد؛ قوانینی که به رضایت صریح بوندسرات نیاز دارنکد بکا اکثریکت
آرای آن و مواردی که ندارند .ای دستة دوم حق تعلیق را در اختیار بوندسراست قرار مکیدهکد
که پس از مدت زمان محدودی میتواند توسط اکثریکت بوندسکتا بکا اکثریکت مطلکق نادیکد
گرفته شود [یا اگر بیشتر از دوسوم آراء بوندسرات در برابکر آن قکرار گرفتکه باشکد] .معیارهکای
اصلی قوانینی که به تصویب در بوندسرات نیاز دارند ،ای است که ای قانون بر سکاختار قکدرت
لندرها تأثیر میگذارد .آنها مجبورند قوانی فدرال را اجرا کنند یا پیامدهای مالی بکرای لنکدر را
بپذیرند .بیش از نیمی از تمامی قوانی فدرال تا سال  2006در ای دسته قرار گرفتند ( Munch
 .)& Meerwalat, 2006: 4به هر ترتیب اگر دولت فدرال تصمیم بگیرد که هنگام اجرای قکانون
فدرال قوانینی را که ناقض استقالل لندرهاست ،وضع کنند ،لندرها حق دارند که خکود تصکمیم
بگیرند و قوانی خود را تصویب کنند ( .)Sturm, 2018 : 25اصالحات سکال  2006آلمکان را بکا
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اصالحاتی در سیستم قانونگذاری فدرال مواجه کرد .ای اصالحات رابطة سطح فدرال با ایالتهکا
را در زمینة قانونگذاری به شیو ای نوی تعریف و تنظیم کرد .از آنجا که صالحیتهکای مهکم و
زیادی به سطح فدرال اعطا شد  ،به ایالتها هم در عوض نقکش و جایگکا بسکیار نیرومنکدی در
ساختار سیاسی و فرایند قانونگذاری فدرال اعطکا شکد اسکت .پکیش از اصکالحات  60درصکد از
قوانی فدرال بدون رأی موافق ایالتها در بونکد سکرات (مجلکس دوم) و متشکنل از نماینکدگان
ایالتها قابل تصویب نبود .بنابرای هر گا اکثریکت پارلمکان فکدرال درصکدد بکود قکانونی را بکه
تصویب برساند ،شورای فدرال با آن مخالفت میکرد .هد اصالحات نی ای بود ککه صکالحیت
تصمیمگیری دولت فدرال و دولتهای ایالتی تقویت شکد و مسکئولیتهکا و صکالحیتهکای دو
سطح از همدیگر تفنیک شود .ای تغییرات به سمت کاهش صالحیت ایالتها پکیش رفتکه امکا
رضایت شورای فدرال با تصویب قوانی در موضوعاتی که ه ینههکای زیکادی بکرای ایالکتهکا در
برداشته باشد همچنان ال امی است (.)Munch & Meerwalat, 2006: 4

 .3 .2صالحیتهای مالی هماهنگ
در آلمان مالیاتها به چند دسته تقسیم شکد انکد :برخکی مالیکاتهکا را دولکت فکدرال دریافکت
میکند ،برخی دیگر را ایالتها و برخی را شکهرها و دسکتهای نیک بکی آنهکا تقسکیم مکیشکود.
بنابرای بخشی از مالیاتها و عوارض را شهرداریها تعیی و اخذ میکنند .آلمان برای تعادل دو
هد یعنی حف استقالل واحدهای محلی و تقسیم قکدرت بکی سکازمانی از طریکق فکدرال بکه
لندرها در حوز هایی مانند رفا اجتماعی ،آموزش و سیاستهای فرهنگی استقالل اساسی اعطکا
کردند ،اما با معرفی یک سیستم تأمی اجتماعی در سراسر کشکور در دهکة  ،1۸۸0لنکدرها بکه
سرعت بخشهای مهمی از استقالل خود را در زمینة رفا اجتماعی از دست دادند .ای سیسکتم
با قانون اساسی جمهوری وایمار و اصالحات مالی در سال  1919که به تمرک کامل قدرت مالی
انجامید ،به پایان رسید .در آن زمان رایش قکانون منحصکربهفکرد در مکورد تعرفکههکا و عکوارض
مالیات غیرمستقیم و مالیاتهای دیگر را در دست داشت .با از دست دادن کامل استقالل تعیی
مالیات ،ایالتها اکنون به رایش وابسته بودند که درآمد مالیاتی وی را با آنهکا تقسکیم مکیککرد.
بنابرای با ای اصالح اوضا ککامالً متفکاوت شکد بکود و ایک آغکاز سیسکتم مکالی جدیکد بکود
( .)Goodspeedt, 2002: 4ساختار متمرک مالیاتی در زمکان نازیسکم ( )1933-194۵همچنکان
پابرجا بود .هیتلر فدرالیسم را مانعی بر سر اهدا خود میدانست .با افک ایش وظکایف اداری بکه
ویژ با گسترش دولت رفا  ،دولتهای محلی در آلمان مجبور شدند مسئولیتهای ف اینکد ای را
برای ارائة ه ینههای خدمات رفا اجتماعی به عهد بگیرند و درآمد کمتری را به دولت مرکک ی
بپردازند .بنکابرای امکور مکالی از مهکمتکری موضکوعات دولکتهکای محلکی در آلمکان و اتخکاذ
سیاستهای ینپارچه در سیستم فدراتیو اداری ای کشور است .ازای رو از نظر ترتیبکات مکالی،
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قانون اساسی پیشبینی میکند که مهمتری درآمکدهای مالیکاتی بکی دولکت مرکک ی و لنکدر
مشتر ،است .بنابرای درآمد و مالیات شرکتها تقسیم میشوند و مالیات بکر ارزش افک ود در
سهم مشتر ،تقسیم میشود که باید توسط قوانی فدرال هر سه سال یکبار تعدیل شود و بکه
تصویب بوندسرات برسد .سایر درآمدهای مالیکاتی یکا بکه دولکت مرکک ی (بکرای مثکال مالیکات
غیرمستقیم) یا لندر (مثل مالیات بر دارایی ،ارث و وسایل نقلیکة موتکوری) اختصکاص مکییابکد
( .)Larsp, 2007: 14پس از اصالحات  2006لندرها در امور مالیاتی استقالل بکهدسکت آوردنکد،
اما بهدلیل مشنالت بودجهای و نبود بودجة فدرال مشکنالت سیاسکی جدیکد (ماننکد نگهکداری
مدار ) ایجاد شد .بنابرای امروز لندرها در ای دولتها باید در چارچوب سیاسکتهکای مکالی
کامالً گسترد ای که اعمال میشوند ،عمل کنند .دامنکة عمکل آنهکا بسکیار محکدود اسکت ،زیکرا
لندرها سیاستهای خود را در درجة اول از طریق مالیات تکأمی مکیکننکد ،چراککه مالیکاتهکا
بخشی از ترتیبات تقسیم درآمد بی ایالتها و دولت فدرال است .از نظر مقررات ایک ترتیبکات
فقط با تأیید بوندستا و بوندسرات قابل اصالح است ( .)Larps, 2007: 16اگرچکه قابکل تصکور
است که با اف ایش مالیات میتوان درآمد دولت را اف ایش داد ،ای امر دشوار است و بکه همکی
دلیل بهندرت دنبال میشود .اف ایش مالیات مسکتل م تصکویب الیحکه یکا تجدیکدنظر در قکانون
اساسی است .بنابرای بررسی صالحیتهای مالیکاتی در آلمکان نشکان مکیدهکد تکا چکه انکداز
سیاستهای دولت فدرال آلمان تحت تأثیر مشارکت و همناری گستردة ایالتها در ایک کشکور
است .روابط مالی گسترد میان لندرها و دولت فدرال ،تحقق همان هدفی اسکت ککه فدرالیسکم
اداری در ای کشور دنبال میکند.

نتیجه
الگوی فدرالیسم برای برخی نظامهای سیاسی دنیا تا حدی جذاب مطرح شد است ،اما جکذاب
بودن یک پدید یک موضو است و اجرایی شدن آن در قلمرویی خاص موضوعی دیگر .بکهنظکر
میرسد ینی از موفقتری الگوهای فدرالیسم که در تاریخ اجرا شد  ،الگوی آلمانی است ککه در
حال حاضر نی از پرکاربردتری نظامهای سیاسی را دارد .برای فدرالیسم آلمکانی سکه ویژگکی را
میتوان برشمرد :ویژگی اول ایننه در حال حاضر بار تصمیمگیکری در اختیکار نهادهکای فکدرال
است تا ایالتی و تقسیمبندی اختیارات برخال دیگر نمونههای فدرالیسکم براسکا حکوز هکا و
قلمروهککای درونسککرزمینی نیسککت؛ بلنککه براسککا گونککهای اختی کارات اسککت .نتیجککه ایننککه
تعیی کنند تری نیرو و نهاد برای تصمیمگیری و قانونگذاری در سطح فدرال انجام مکیگیکرد و
اجرا بیشتر به ایالتها واگذار میشود .ویژگی خاص دیگر فدرالیسکم آلمکان همیارانکه بکودن آن
است که هد نهایی ای است که شهروندی که در هریک از ایالتهای آلمان زندگی مکیکنکد،
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وضعیت عمومی او با دیگر شهروندان چندان متفاوت و متمای نباشد که نتیجکة آن ینپکارچگی
شنل زندگی هر شهروند آلمانی است .ویژگی سوم که در ای مکورد هکیچ نمونکة دیگکری را در
جهان نمیتوان یافت ،فدرالیسم اجرایی_اداری است .در فدرالیسم اجرایی نمایندگان دولتهای
فدرال بخشی از نهاد قانونگذاری در سطح کل را تشنیل میدهند .شورای فدرال آلمان بهعنکوان
ینی از نهادهای اصلی قانونگذاری در آلمان از قو های مجریة دولتهای ایالتی تشکنیل شکد و
ای کارامدی نظام را بسیار باال برد است .ای در آلمان شیو ای خاص است و مکیتکوان بکه آن
درهمتنیدگی سیاسی گفت .برعنس در عراق بهعنوان نمونکة بکارز فدرالیسکم قکومی بکه لحکاظ
اقتصادی با حنومتی روبهرو هستیم که به درآمد نفت متنی اسکت و بکه تمکام مسکائلی ککه در
حوزة اجتماعی و فرهنگی قرار میگیرند ،نگا خاص قومی دارد .ننتة اساسی ای است ککه ارادة
سیاسی و ت دادن به خرد جمعی برای اثرگذاری واقعی نظام فدرالی در ای کشور وجود نکدارد.
بنابرای عدم موفقیت نظام فدرالی در عراق ارتباط مستقیمی با بسکترها و پیشکینة تکاریخی آن
دارد .مضا بر سطح توسعة اقتصادی ،وجود فرهن سیاسی دموکراتیک در آلمان و فقدان ای
فرهن سیاسی در رابطة تاریخی عراق و در میان جوامع داخلی خودشان نیک از دالیکل اصکلی
عدم موفقیت نظام فدرالی در عراق در مقام مقایسه با آلمان بود است .همچنی وقتکی احک اب
فراگیری وجود ندارند که اید های سراسری را در کالبد ملی ت ریکق کننکد ،ورود نظکام فکدرالی
موجب او گیری منافع خرد قومیتهایی خواهد بود که هیچ عامل ملی برای تعدیل آنهکا وجکود
ندارد .در نتیجه نظام فدرالی در عراق نتوانسته است با شرکت دادن احک اب در حکل مشکنالت،
روند فدرالی شدن را تسهیل کند و راهگشای توسعه در ای کشور باشد .ای سیستم مشارکتی
قومیتگرایانه در تخصیص اختیارات نی با احتیکاط زیکادی عمکل مکیکنکد و بکه همکی دلیکل
صالحیتها در عراق با ابهام و معضالت گوناگونی روبهروست .اف ونبر ای  ،بررسی سایر عوامل از
جمله رابطة نظام انتخاباتی آلمان (تلفیق نسبیتی و اکثریتی) و عراق با نکو سیسکتم فکدرال در
ای کشورها نیازمند پژوهشی جداگانه است.
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