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إعداد مجموعة من الباحثين في
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 -تمهيد:

يأتي ىذا البحث في إطار ما تشيده منطقة

الشرق األوسط من تطورات متالحقة عمى األصعدة

السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ...الخ .وكان من
الضروري جداً التطرق إلى ىذا الموضوع لتمبية

متطمبات ،ورغبات الكثير من شعوب المنطقة ،أمالً منا
في إعطاء فكرة مبسطة وواضحة عن الموضوع كي

تكون ثمرة لممرحمة المقبمة.

ونحن كجمعية االقتصاديين ال ُكرد -سوريا بالتعاون

مع مركز آشتي لمدراسات ،والبحوث قمنا (بحدود
إمكانياتنا) بإعداد ىذا البحث الذي تطمب الكثير من

الجيد والوقت ،سعياً منا إليضاح فكرة الفيد ارلية المالية،
عساىا أن تكون مرجعاً اقتصادياً لكل من يطمح إلى
تنظيم أموره المالية في الدولة الفيدرالية أو الطامحة إلى

الفيدرالية.

وننوه في بداية ىذا البحث إلى َّأننا استخدمنا

المصطمحات التالية حسب التوضيح المرفق بيا:

 -الدولة الفيدرالية :التي تحمل داللة عن (الدولة

االتحادية).
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وىي التي تتكون من عدة دول ،أو مناطق ،أو

أقاليم ،أو محافظات اتفقت فيما بينيا عمى تكوين نظام
يجري فيو تقاسم السمطة ،وتحديد الصالحيات وفقاً

لدستور متفق عميو ووافق عميو الشعب باستفتاء عام.

 الحكومة الفيدرالية :التي تحمل داللة عن (الحكومةاالتحادية ،السمطة االتحادية ،الحكومة المركزية).
 اإلقميم الفيدرالي :الذي يحمل داللة عن (الواليةالفيدرالية ،المقاطعة الفيدرالية ،المنطقة الفيدرالية ،اإلمارة

الفيدرالية ،الكانتون).

وىو الوحدة السياسية المنضوية تحت لواء الدولة

الفيدرالية ،والتي تتمتع بمقومات قومية ،أو ثقافية ،أو
دينية ،أو طائفية ،أو جغرافية تجعمو متجانساً إلى حد
كبير ،ومتمي اًز عن باقي مكونات االتحاد ،مثال ذلك

إقميم الباسك في اسبانيا ،واقميم ُكردستان العراق ،واقميم

البوسنة واليرسك في االتحاد اليوغسالفي السابق ،واقميم

الشيشان في االتحاد الروسي واقميم ابخازيا في االتحاد
نفسو.
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 حكومة اإلقميم الفيدرالي :التي تحمل داللة عن(حكومة الوالية الفيدرالية ،حكومة المقاطعة الفيدرالية).

وتجدر اإلشارة أيضاً إلى َّ
أن المناقشات مستمرة حول

موضوع الفيدرالية المالية (في جمعية االقتصاديين

ال ُكرد -سوريا) ،وتتطور نتائجنا مع التغيرات التي تط أر
عمى اآلراء السائدة في المنطقة .فالدور الديناميكي
والحاسم الذي تتمتع بو الفيدرالية المالية يجعمو أحد أكثر

جوانب الفيدرالية دراسة وتفحصاً ،فالنظريات السياسية

لمفيدرالية تعتبر ثابتة ،وعمى درجة معينة من الثبات،

لكن الجانب المالي من الفيدرالية أقل ثباتاً واستق ار اًر َّ
ألن

حصص ومصادر اإليرادات والنفقات تتغير تغي اًر كبي اًر.

وىذا البحث الصغير قد تم إعداده كي يقدم

لالقتصاديين ،والسياسيين ،والمواطنين ،والطالب ،نظرة
عامة وموجزة ومبسطة عن الفيدرالية المالية ،وجعمناه

قريباً من الفيم واإلدراك كي ال يحمل طابع التعقيد

والممل .ونأمل أن يكون لنا (كجمعية االقتصاديين

ال ُكرد -سوريا) إصدارات الحقة تخدم كل جانب
اقتصادي تم ذكره في ىذا البحث.

جمعية االقتصاديين ال ُكرد -سوريا
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 -مقدمة:

ال يوجد نظام فيدرالي واحد يمكن االعتماد عميو

وتطبيقو في جميع األنظمة السياسية حتى وان تشابيت

مؤسساتيا أو مشكالتيا ،غير أَّنو يمكن االستفادة من
حاالت نجاح تطبيق األنظمة الفيدرالية ،أو فشميا في

إيجاد نظام فيدرالي يالءم طبيعة وواقع كل دولة،
ومجتمع.

ومع تزايد أىمية الفيدرالية فإ َّن ىذه الدراسة تُ ٌعد

محاولة لتحميل معوقات واشكاليات تطبيق الفيدرالية
المالية في دول الشرق األوسط.

تأتي فكرة الفيدرالية المالية في أغمب الطروحات

االقتصادية في نطاق (توفر الموارد االقتصادية ،وكيفية

إدارتيا في االقتصاد) .فمن منطمق توفر (النفط،

والغاز ،وايرادات الضرائب والرسوم ،وايرادات الزراعة
والصناعة والتجارة) جاء التفكير االقتصادي لينظم
حصيمة تمك الموارد االقتصادية ،كي يستفيد منيا اإلقميم

المنتج لو بالدرجة األولى ،ثم األقاليم األخرى .ونتيجة

لترابط وتكامل معظم األقاليم مع بعضيا في الدولة
الواحدة (أو في عدة دول مجاورة في بعض األحيان)
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فإ َّن الفيدرالية المالية كانت الكفيل لينظم عالقات تمك

األقاليم مع بعضيا البعض .وىو الضمانة الوحيدة
ٍ
ٍ
عادل في األقاليم
بشكل
الكفيمة بتوزيع الثروات

الفيدرالية.

لقد تم دراسة ىذا البحث من عدة محاور إذ تم

التطرق إلى الفيدرالية سياسياً ،وقانونياً ،ثم الفيدرالية
المالية كمكمل لمجانبين السابقين .وتم دراسة أىم
المشكالت التي تواجو الفيدرالية المالية .كما تم دراسة
أىم الواردات في اإلقميم الفيدرالي وكيفية إدارتيا .وفي

جانب آخر تطرقنا إلى الموازنة في اإلقميم الفيدرالي من

حيث طريقة إعدادىا ،ومراحميا االقتصادية .وتم ذكر
ُ
تجارب بعض الدول الفيدرالية من الناحية المالية عمى
شكل نماذج لمتوضيح .وفي النياية تم بحث المبادئ
األساسية لمفيدرالية المالية في سوريا (اإلقميم الفيدرالي

الكردي أنموذجاً).

 -أوالً :الفيدرالية :سياسياً ،وقانونياً.

ال يوجد تعريف متفق عميو لمفيدرالية ،فقد أورد فقياء

القانون الدستوري عدداً من التعاريف لمفيدرالية يتقارب
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جميعيا بالمعنى ،والمضمون ،وترسم صورة مقبولة

لشكل الدولة التي تتصف بجممة من التنوع العرقي
والمذىبي والتركيبة السياسية المتعددة الميول.

عرفيا البعض بأَّنيا نظام سياسي عالمي يقوم
فقد َّ

فيو مستويان حكوميان يحكم نفس المنطقة الجغرافية،

ونفس السكان.

عرفيا البعض اآلخرَّ :
بأنيا نظام سياسي من شأنو
و َّ

قيام اتحاد مركزي بين دولتين ،أو مجموعة من الدول أو

الدويالت أو األقاليم ،بحيث ال تكون الشخصية الدولية
إال لمحكومة المركزية ،مع احتفاظ كل وحدة من

الوحدات المكونة لالتحاد ببعض االستقالل الداخمي،
بينما تفقد كل منيا مقومات سيادتيا الخارجية التي تنفرد

بيا الحكومة الفيدرالية ،كعقد االتفاقات والمعاىدات ،أو
التمثيل السياسي ،ويكون عمى رأس ىذا االتحاد
الفيدرالي رئيس واحد لمدولة ىو الذي يمثميا في المحيط

الدولي.

ويتألف رعايا الدولة الفيدرالية من مجموع رعايا

الدول ،أو األقاليم المكونة لالتحاد ،والتي تعتبر وحدات

دستورية ال وحدات إدارية كالمحافظات في الدولة
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الموحدة ،ويكون لكل وحدة دستورية نظاميا األساسي

الذي يحدد سمطاتيا التشريعية ،والتنفيذية ،والقضائية،
ولكن الدستور الفيدرالي يفرض وجوده مباشرة عمى

جميع رعايا ىذه األقاليم بغير حاجة إلى موافقة سمطاتيا
المحمية.

وتنشأ الدولة الفيدرالية في األغمب بانضمام عدد من

الدول أو األقاليم المستقمة تحت ضغط دولي ،وعسكري،
أو بدافع سياسي ،وقد يساعد عمى قياميا اشتراكيا في

لغة واحدة ،وغير ذلك من المقومات ،ومثال الدولة التي
تألفت عمى ىذا النحو الواليات المتحدة األمريكية ،وقد

تنشأ الدولة الفيدرالية بتفكك دولة موحدة إلى أقاليم ذات

استقالل داخمي تربطيا حكومة مركزية ،ومثال ىذا النوع
من الدول الفيدرالية الب ارزيل ،والعراق.

ومن الناحية السياسية والقانونية تعني إنشاء أو إعادة

تكوين نظام سياسي يسمح لممثمي مكونات المجتمع

العرقية ،والدينية ،والمذىبية ،بالمشاركة والحوار،
والتباحث بشأن مصالحيم ومطامحيم ،واالقتسام

8

الدستوري لمصالحيات ،وتوزيع الثروات الوطنية عمى

أسس عادلة.
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ويختمف النظام الفيدرالي عن النظام الكونفدرالي

الذي يعتبر اتحاداً ضعيف الروابط ،الذي ينشأ نتيجة
معاىدة تبرم بين دول كاممة السيادة وتتفق فيما بينيا

عمى تنظيم عالقاتيا االقتصادية ،والثقافية ،والعسكرية،

وغير ذلك من العالقات التي تربطيا ببعضيا .واالتفاقية

ك االتحاد ال توجد دولة
التعاىدية أو ما يسمى بص ّ
جديدة واّنما تنشئ عالقة اتحادية بين مجموعة من
الدول ،تحتفظ بموجبيا كل دولة بسيادتيا ،واستقالليا،
حق
وحاكميا ،وحكومتيا ،وبنظاميا السياسي ،وتمتمك ّ
االنسحاب من االتحاد .ويوجد بموجب معاىدة التحالف

ك االتحاد مؤتمر أو جمعية عمومية لرعاية
أو ص ّ
وتنظيم شؤون االتحاد تتألف من مندوبين عن حكومات
الدول األعضاء الذين يمثمون دوليم في اجتماعات

إما بانفصال الدول
الجمعية ،وينتيي االتحاد الكونفدرالي ّ
) )1عمي حسن جمود ،ماجد الوىيب ،النظام الفدرالي في العراق بين
الواقع والطموح ،المجمة السياسية والدولية ،العدد ( ،)2كمية العموم
السياسية ،الجامعة المستنصرية ،العراق ،2008 ،ص.207
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األعضاء ،وانحالل االتحاد ،أو زيادة تماسكيا ،وترابطيا

ودخوليا في اتحاد فيدرالي عوضاً عن االتحاد

الكونفدرالي .ليذا قد يتحول االتحاد الكونفدرالي أو
(التعاىدي) تحت ضغط األحداث السياسية إلى اتحاد
فيدرالي ،وكمثال عن ىذا نذكر سويس ار التي عاشت ستة
قرون في اتحاد كونفدرالي والتي تحولت في القرن
التاسع عشر إلى اتحاد فيدرالي أو (مركزي).

 -ثانياً :الفيدرالية المالية:

عندما نتكمم عن اتحاد فيدرالي فإنَّنا نشير إلى نظام

سياسي يشمل نوعاً من المشاركة في السمطة ،وتقسيماً

لمصالحيات ،والمسؤوليات ،والثروات .وتوجد في
األنظمة الفيدرالية حكومة اتحادية ،وكذلك حكومات

الوحدات المكونة ليا مثل األقاليم الفيدرالية ،وكل نظام
من األنظمة الحكومية ينال حصة من الموارد المالية

التي تحدد طبقاً لمتطمباتيا المعينة ،وقد تشكل البمديات
في بعض األحيان أيضاً مستوى متميز من النظام

الحكومي .يعترف الدستور في جميع الدول الفيدرالية
بالحكومة الفيدرالية فضالً عن مستوى ٍ
ثان من النظام
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الحكومي ،ويمارس كل من ىذه النظم سمطاتو الخاصة،
وليا اختصاصاتيا السيادية المقصورة عمييا ويتم تحديد

ىذه االختصاصات السيادية في الدستور وليس في أي

مستوى حكومي آخر .ونتيجة لذلك ال تعتبر الحكومة
الفيدرالية ،وال حكومات المناطق المكونة ليا تابعة

دستورياً لبعضيا البعض ،كما يقوم الشعب بانتخاب كل
1

نظام حكومي انتخاباً مباش اًر.

يق وووم مب وودأ أو مفي وووم الفيدرالي ووة المالي ووة عم ووى أس وواس

تخص و وويص اإليو و ورادات لمس و ووتويات الحك و ووم بحي و ووث يك و ووون
ىنالووك نوووع موون االسووتقالل الووذاتي لوودى الوحوودات المكونووة

لالتحوواد الفيوودرالي بمووا ال يتعووارض مووع التنسوويق والتنوواغم

تكون االتحاد الفيدرالي.
واالنسجام بين األجزاء التي َّ
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) (1سيمينا ومكير ،الفدرالية مبادئها ،مرونتها وقصورها ،مجمة
االتحادات الفدرالية ،كندا اوتار ،طبعة خاصة ،2006 ،ص.3

) )2د .حافظ غانم محمد جبر ،الفيدرالية المالية وأثرها عمى قسمة
وتخصيص الموارد بين مستويات الحكم (من منظور التجربة
السودانية وبعض التجارب العالمية األخرى)  ،2009 -1991بحث

لنيل درجة دكتوراه الفمسفة في اإلدارة العامة ،قسم العموم السياسية

واإلدارية ،جامعة النيمين ،السودان ،2009 ،ص .214

00

مما ال ريب فيو أ َّن من أحد أىم العناصر التي

يتوقف عمييا نجاح النظام الفيدرالي ىو توفر الموارد
االقتصادية

الالزمة

لتمويل

الحكومة

الفيدرالية،

وحكومات األقاليم الفيدرالية ،إذ ليس ميماً أن تكون

الحكومة الفيدرالية قادرة عمى تمويل نفسيا بل ال بد من
أن تكون حكومات األقاليم الفيدرالية قادرة عمى فعل
الشيء ذاتو .والسؤال الذي يفترض طرحو ىو :ىل
ىناك مصادر مالية كافية لدعم حكومات األقاليم

الفيدرالية؟ .فإذا لم تكن ىناك مصادر كافية ليذا
الغرض فميس ميماً حينئذ إلى أي حد ترغب األقاليم

الفيدرالية أو الجماعات األعضاء في االتحاد الفيدرالي،

وليس ميماً أيضاً فيما إذا كان الدستور الفيدرالي قد
صدرَّ ،
ألنو في التطبيق العممي تكون الحكومة الفيدرالية
ُ
غير ممكنة لكون حكومات األقاليم الفيدرالية تصبح غير

قادرة عمى تنفيذ وظائفيا ،أو أَّنيا تكون قادرة ولكن عمى
حساب استقالليا المالي ،أي أَّنيا تصبح عبئاً عمى

الحكومة الفيدرالية وما يترتب عمى ذلك من آثار سمبية
عمى المبدأ الفيدرالي ذاتو.
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إ َّن السؤال الميم اآلخر بخصوص ىذا الموضوع ال

يتعمق بأىمية المصادر االقتصادية المتوفرة بل أَّنو
يتعمق بكيفية توزيع ىذه المصادر بين الحكومة

الفيدرالية ،والحكومات اإلقميمية ،وبصورة ال تؤدي إلى

تبعية الحكومات اإلقميمية واعتمادىا عمى الحكومة

الفيدرالية ،ولذلك فإ َّن األمر يتوقف عمى نظام إعادة
توزيع تمك المصادر.

وفي ىذا السياق يطرح مفيوم الفيدرالية المالية والتي

عرفيا

االقتصادي

األمريكي

ريتشارد

ماسكريف

َّ :RICHARD MUSGRAVE
بأنو نظام يسمح

لممجموعات المختمفة من الناس الذين يعيشون في أقاليم
مختمفة بالتعبير عن تفضيالتيم المختمفة فيما يتعمق

بالخدمات العامة ،وىذا يقود بشكل محتّم إلى مستويات
1
مختمفة من الضرائب والخدمات العامة.
تعود فكرة الفيدرالية المالية في النظرية االقتصادية

في أساسيا إلى فكرة السمع والخدمات العامة التي غالباً

(1) MUSHGRAVE Richard, The Theory of Public
Finance, McGraw Hill, New York, USA, 1959,
P.179.
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ما تقوم الحكومات بتأمينيا .حيث وجد ماسكريف َّ
أن

الدور االقتصادي لمدولة ينحصر بالوظائف التالية:

 -1تحقيق االستقرار االقتصادي في مواجية األزمات

االقتصادية الدورية.

 -2التخفيف من التفاوت في توزيع الدخل القومي ،أي
تحقيق شكل من العدالة االجتماعية.

 -3تقديم السمع والخدمات العامة التي غالباً ما تفشل

السوق في تأمينيا.

وفي ىذا اإلطار تم توزيع األدوار في الدول الفيدرالية

بحيث تقوم الحكومة الفيدرالية بتولي وظيفتي االستقرار

االقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع الدخل ،وأن تقوم

الحكومات اإلقميمية بتقديم السمع والخدمات العامة.
ومبرر ذلك ىو َّأنو نظ اًر لقرب حكومة اإلقميم الفيدرالي

من حاجات سكان اإلقميم والرقابة القريبة من سكان

اإلقميم عمييا َّ
فأن ىذا يمكن أن يدفع تمك الحكومة
لتأمين السمع ،والخدمات العامة بأعمى درجة ممكنة من

الكفاءة االقتصادية واإلنصاف .وفي حاالت امتداد
السمع والخدمات بين األقاليم الفيدرالية يمكن لمحكومة
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الفيدرالية أن تتولى إعادة توزيع عبء تمك السمع
والخدمات بين األقاليم الفيدرالية.

وبعد تحديد صالحيات اإلنفاق أو األدوار لكل

مستوى من الحكومة أي (جانب النفقات) ال بد من
توزيع اإليرادات المناسبة لكل مستوى من الحكومة،
وذلك حسب الطبيعة التقنية واالقتصادية لكل نوع من

اإليرادات وخصوصاً الضريبة .عمى سبيل المثال
ضرائب الدخل المتصاعدة مالئمة لوظائف إعادة توزيع

الدخل واالستقرار االقتصادي الكمي ،ولذلك خصصت
لمحكومة الفيدرالية .من جية أخرى ضريبة الممتمكات
والرسوم اعتبرت أكثر مالئمة لمحكومات اإلقميمية.

النقط و ووة األخي و وورة لي و ووذه النظري و ووة (نظري و ووة الفيدرالي و ووة

المالية) ىي الحاجة لمتكافؤ المالي .وتتم ىذه عمى شوكل
تح و ووويالت ص و ووافية م و وون الحكوم و ووة الفيدرالي و ووة لحكوم و ووات

األقو وواليم الفيدراليو ووة .ولمتكو ووافؤ مبو وورران :األول ىو ووو عمو ووى

أسوواس الكفوواءة ،حيووث ت ورى النظريووة َّ
أن التكووافؤ كطريقووة

لتصووحيح أنموواط اليج ورة المشوووىة بووين األقوواليم .والثوواني:

ىو تقديم المساعدة لألقاليم األكثر فق اًر.
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وعموماً يمكون القوول ب َّ
وأن التودابير واإلجوراءات الماليوة

فووي األنظمووة الفيدراليووة حووول العووالم ال تخوورج موون إطووار
التدابير التالية:

 -أوالً :مسؤوليات اإلنفاق العام.

 ثانياً :مسؤوليات تحصيل وجمع اإليرادات. -ثالثاً :إدارة االقتصاد.

 -رابعاً :معالجة الخمل المالي بين الحكومات ،أي عدم

التوازن أو االختالل المالي الرأسي واألفقي.

بص ووفة عام ووة يمك وون تعري ووف ع وودم التو ووازن ال أرس ووي أو

االخووتالل ال أرسووي :ب َّأن وو مقوودار العجووز الووذي يحوودث فووي

مو ووارد الحكوم ووة الفيدرالي ووة المح ووددة دس ووتورياً ع وون مقابم ووة

النفقووات ،أو المصووروفات المحووددة دسووتورياً أيضواً ،أو أن
تك ووون ق وودرة الحكوم ووة الفيدرالي ووة عم ووى جباي ووة ،وتحص وويل

اإليرادات عاليوة ،بينموا بواقي الوحودات المكونوة ليوا مقودرة
ضعيفة.

ويمك وون أن نع و َّورف ع وودم التو ووازن األفق ووي أو االخ ووتالل

األفقي َّ
بأنوو :عجوز العائودات أو اإليورادات لودى الوحودات
المختمفو ووة المكونوووة لمدولو ووة الفيدراليوووة (األق وواليم الفيدراليوووة)
حي ووث تك ووون غي وور قو ووادرة عم ووى أن تق وودم خ وودمات بووونفس
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مسووتوى الجووودة التووي تقوودميا الحكومووة الفيدراليووة فووي إقموويم

فيو وودرالي أخو وور أو فو ووي المركو ووز ،انطالق و واً مو وون مسو ووتويات
ض وريبية متقاربووة تفوورض عمووى الم وواطنين داخوول االتحوواد

الفيدرالي نفسوَّ ،
ألن كل السكان ليم حق الحصوول عموى
نف ووس مس ووتوى الخ وودمات االجتماعي ووة دون التع وورض إل ووى

ف وورض ضو ورائب أعم ووى ،ويع وود ى ووذا م وون األى ووداف العمي ووا
واألساسية في األنظمة الفيدرالية.

المقصود بالتخصيص الرأسي لمموارد ،أو التوزيع

الرأسي :ىو توزيع الموارد المالية لمدولة بين الحكومة
الفيدرالية ،واألقاليم الفيدرالية المختمفة ،والتخصيص
األفقي لمموارد :ىو إعادة تقسيم ما تم تخصيصو
بواسطة التوزيع الرأسي لألقاليم فيما بينيا وفق معايير

تراعي حاجة األقاليم ومراعاة حالة كونيا مكتفية ذاتياً أو

فقيرة تعتمد عمى المركز بشكل كامل .ونجد َّأنو في

معظم األنظمة الفيدرالية يعتمد التقسيم األفقي عمى

معايير تشتمل عمى ما يمي:

 -1عدد السكان.
 -2المساحة.

 -3الموارد الطبيعية.
07

ُ -4بعد المسافة من المركز.
 -5متوسط دخل الفرد.
وتوجد ترتيبات في معظم األنظمة الفيدرالية

لمتحويالت المالية من الحكومة الفيدرالية لألقاليم
الفيدرالية أو بين األقاليم الفيدرالية بعضيا البعض وتتخذ

ىذه التحويالت شكل:

 تحويالت مالية من المركز. -تحويالت عمى شكل نصيب من الضرائب الفيدرالية

لألقاليم الفيدرالية.
ِ -منح مشروطة وغير مشروطة.

وعمى ىذا األساس َّ
فأن الفيدرالية المالية ىو

تخصيص حصةٌ عادلة من اإليرادات المحصمة

لمحكومة الفيدرالية واألقاليم الفيدرالية وبما يكفييا لمقيام
بأعبائيا ،ومسؤولياتيا ،مع األخذ بعين االعتبار نسبة

السكان فييا .والقانون الفيدرالي المالي يقصد بو تنظيم
الصالحيات والموازنة واإلنفاق والسياسات المالية حسب
ما ينص عميو الدستور الفيدرالي.
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-ثالثاً :المشكالت التي تواجه الفيدرالية المالية:

من أىم المشكالت التي تواجو أي نظام اتحادي،

مشكمة تحصيل األموال الالزمة لمقيام بوظائف الحكم،
فمقد نجم عن الحروب واألزمات المتعاقبة ،وعن التقدم
التكنولوجي توسع في الخدمات االجتماعية ،فاتسع بذلك
نطاق النظام المالي ووصل حداً لم يكن يحمم بو قبل

خمسين سنة من الزمن ،والعبء األىم الذي تحممو

الدولة الحديثة ىو عبء الدفاع واألمن ،وىو عبء يزيد
كثي اًر عن مختمف اكالف خدمات الرفاه التي تقدميا

الدولة ،فمثالً نجد أ َّن ما يخصص لألغراض العسكرية
واألمنية (الدفاع واألمن القومي ومكافحة اإلرىاب) في

الواليات المتحدة األمريكية ما يقارب  %85من الميزانية
الفيدرالية ،وكذلك الحال في أوربا .وأ َّن اضطالع

الحكومة الفيدرالية بنسبة تفوق نصف العبء المالي
تقريباً يتطمب أن تكون مواردىا كبيرة جداً إذا ما أريد ليا

النجاح ،وعادة ما تأتي موارد الحكومة الفيدرالية من
الضرائب ،والموارد الطبيعية ،فبقدر تعمق األمر
بالضرائب ،فأَّنو ىناك ثالثة أنواع من األنظمة

الضريبية:
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 -1فقد تجبى الدول المكونة لالتحاد جميع الضرائب

وتخصص مبالغ من إيرادىا لتغطية حاجات السمطات
الفيدرالية.

 -2أو تجبى الدولة الفيدرالية جميع الضرائب وتقدم

مبالغ محددة منيا إلى األقاليم المكونة لالتحاد.

 -3تقسم سمطة فرض الضريبة بين الحكومة الفيدرالية

والحكومات المكونة لالتحاد.

إ َّن معظم األنظمة الفيدرالية اختارت األسموب الثالث

لكونو يؤدي إلى نوع من االستقالل المالي ،لممحافظة
عمى التوازن بين السمطة الفيدرالية ،وسمطات األقاليم،
وىناك أنواع من وسائل التقسيم العامة التي تطبق

لتقسيم الضرائب بين السمطتين بموجب األسموب الثالث
إذ:

 -1تخصيص ضريبة الدخل لسمطة ،وضريبة األمالك
لسمطة أخرى.

 -2ترك الحرية لكل سمطة بفرض أي نوع من أنواع

الضرائب.

 -3تقاسم الضرائب ،أو بأي مزيج من ىذه الطرق.
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لقد اتبعت الدول أساليب متنوعة ولذا يصعب إصدار

حكم أكيد حول أصمح األساليب ،بيد أ َّن التجارب
الفيدرالية التي اختبرتيا الدول تؤكد عمى منح سمطة
واسعة لفرض الضرائب بدون تحفظ من قبل السمطة

الفيدرالية إذ َّ
أن منح ىذه الصالحية لألقاليم يؤدي إلى

نشوء تمييز في المعاممة بين السكان .ومن المشاكل

الناشئة ىنا ىو كيفية متابعة تحصيل الضرائب ،واعادة
التوزيع وىل تناط الميمة لسمطة حسابية مستقمة ،أم
بالييئة التشريعية ،أم لمسمطة التنفيذية ،ومن المشاكل

األخرى ،مشكمة الميزانية ،وتوزيع البنود الخاصة بيا،
وتوزيع الموارد ،والموافقة عمى اإلنفاق ،وىل يتم ذلك

بأسموب المنح ،أو التخصيص ،وكيف يتم توزيع
الثروات؟ وىذا ما سنبحثو الحقاً.

ومن المشكالت التي تواجو الفيدرالية المالية مشكمة

توزيع الثروات .وىنا البد من التفريق والتمييز الكامل

بين مصطمحي الثروة ،والموارد الماليةَّ ،
ألن مفيوم
الثروة يشمل كل الموارد االقتصادية الصالحة لالستخدام

االقتصادي سواء كانت موارد بشرية ،أو طبيعية عمى

ظير األرض ،أو في باطنيا في صورة أولية ،أو
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منظورة في شكل آليات ،ومعدات ،وأجيزة وتشمل عمى

وجو التفصيل المعادن ،والنفط ،والثروات المائية،

والغابية ،والزراعية ،والحيوانية ،والطرق والجسور،
وقنوات الري ،والمشروعات الصناعية ،ومشروعات

النقل ،واالتصال الممموكة لألفراد أو الدولة ،أو التي
تساىم فييا الدولة .عميو تكون ىذه الثروة في حد ذاتيا

غير خاضعة لمقسمة ،ولكن يمكن تخصيص أو توزيع
الفوائد والمردودات المالية الناتجة منيا ،أو المرتبطة

بيا .وعميو َّ
فإن الثروة ممك لعامة المواطنين الحاليين
الموجودين حالياً ،أو الذين يأتون في المستقبل .وبيذا
تكون الثروة أشبو بالمال الموقوف ينتفع بريعو وعائده

ويبقى أصمو ثابتاً .أما اإليرادات ،أو الموارد المالية
فتعرف َّ
بأنيا الدخول المتولدة عن الثروة القومية ،سواء
كانت في شكل ضرائب ،أو جمارك ،أو رسوم ،أو قيمة

سمع وخدمات سواء كانت مشروعات حكومية فيدرالية أو

تقسم.
والئية وىي التي ّ

1

وبذلك يعتبر تخصيص الموارد المالية لكل مستوى

من الحكم ضمن النظام الفيدرالي أم ًار ميماً لسببين
) (1د .حافظ غانم محمد جبر ،مرجع سابق ذكره ،ص .223
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رئيسيين ،أوالً -أ َّن ىذه الموارد تمكن الحكومات أو
تقيدىا فيما يتعمق بممارسة مسؤولياتيا التنفيذية،

والتشريعية كما نص عمييا الدستور .وثانياً -إ َّن سمطات

فرض الضرائب ،واإلنفاق ،ىي بحد ذاتيا أدوات ىامة
لضبط االقتصاد ،والتأثير عميو.

وتحدد معظم األنظمة الفدرالية في دساتيرىا ،أو في

تشريع خاص كما ىو الحال في بمجيكا سمطات جمع
اإليرادات الخاصة لكل واحد من مستويي الحكم ،وتشكل

رسوم الجمارك والمنافع العامة ،وضرائب الشركات،
وضريبة الدخل لألفراد ،ومختمف ضرائب المبيعات،
واالستيالك ،السمطات الضريبية الرئيسية.

إ َّن السمطات الضريبية في بعض األنظمة الفيدرالية

يمكن أن تكون مشتركة ،وفي ىذه الحالة تكون خاضعة

لسمطات قانونية متالزمةَّ .
إن إحدى الميزات العامة
لتخصيص السمطات المالية في جميع األنظمة الفيدرالية
تقريباً ىي َّ
أن غالبية مصادر اإليرادات الرئيسية تكون

من نصيب الحكومات الفيدرالية ،وحتى عندما تكون
بعض المجاالت الضريبية مشتركة ،أو تحت سمطات

قانونية متالزمة فأ َّن الحكومات الفيدرالية تميل إلى
23

السيطرة ،أل َّن السمطة الفيدرالية تتمتع بصالحية استباق
والغاء أي مجال من السمطات القانونية المتالزمة وسبب

التدابير االحتياطية التي تقيد مجال مصادر الضرائب

المباشرة،

وغير

المباشرة

المخصصة

لمحكومات

اإلقميمية .ىناك عامالن كان ليما تأثير خاص في خمق
ىذا النمط العام أحد ىذه العوامل :ىو َّ
أن تركيز الموارد

في يد الحكومة الفيدرالية يعتبر أم اًر ىاماً لكي تتمكن

من القيام بالدور المتوقع منيا عادةً ،وىو إعادة توزيع
الموارد المالية .والعامل األخر :ىو تأثير نظريات جون
ماينارد كينز المتعمقة بسياسات تيدف إلى االستقرار،
والتنمية االقتصادية ،والتي كانت سائدة في الوقت الذي

شيد تطوير العديد من الترتيبات المالية ،والفيدرالية
الحالية في ىذه األنظمة الفيدرالية.

وبالنسبة لمموارد الطبيعية حيث تتركز في بعض

المناطق دون غيرىا ،ومسألة فرض الضرائب وريع
االمتيازات الخاصة بيذه الموارد يجب أن تكون في يد

الحكومة الفيدرالية ،وأن يتم توزيعيا عمى مختمف أجزاء
الفيدرالية أو تبقى في يد الحكومات اإلقميمية ،فقد كان

الخيار الثاني مسألة خالفية إلى أقصى حد في أنظمة
ّ
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اتحادية مثل كندا ،ونيجيريا ،والب ارزيل ،كما كان مصد اًر
لمخالف في المفاوضات الدستورية في العراقَّ ،
ألنو
يؤدي إلى فوارق ىائمة في ثروة األقاليم الفيدرالية.

وبالنسبة إلى توزيع سمطات اإلنفاق فإَّنيا تتوزع في

كل نظام فيدرالي يتطابق مع اإلطار المشترك
لممسؤوليات التشريعية واإلدارية المخصصة لكل حكومة
ضمن الفيدرالية ،حيث نالحظ مثالً في بعض

الفيدراليات األقدم مثل الواليات المتحدة األمريكية،
وكندا ،واستراليا ،حيث كان استعمال سمطات اإلنفاق

العام الفيدرالي منتش اًر عمى نطاق واسع فقد أقرت

المحاكم في ىذه الفدراليات وعمى درجات متفاوتة َّ
بأن
سمطات فرض الضرائب وتخصيص المساعدات التي
تتمتع بيا الحكومة الفيدرالية يمكن استعماليا لمتأثير

عمى مجال من النشاطات خارج الحدود الصارمة
لسمطاتيا التشريعية العادية ،وقد جاء في الدستور
الفيدرالي األكثر حداثة في كل من اليند وماليزيا
اعتراف واضح لسمطة حكومتييا الفدراليتين في مجال
تقديم المنح لحكومات األقاليم الفيدرالية ألي غرض كان
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سواء كان الغرض تحت سمطة الحكومة الفيدرالية

القانونية أو لم يكن.

ومن ىنا يجب التفكير بتطوير النظام المالي لمبالد،

بحيث تصبح لمسمطات المحمية أيضاً ميزانية مستقمة
تعتمد باألساس عمى مصادرىا الذاتية ،وبما يؤدي في

نياية المطاف إلى تقميص التبعية المالية السائدة حالياً
بين األطراف والمركز ،وبما يضمن تعزيز مبدأ

الالمركزية.

َّ
إن اعتماد المبدأ الفيدرالي في توزيع الموارد المالية

لمبالد يساىم في تخفيف حدة الصراعات السياسية،

والمذىبية ،والقومية ،والمناطقية الدائرة في البالد ،وفي

إرساء مبدأ العدالة ،وكذلك في تعزيز المنافسة بين
المناطق المختمفة ،وبما يصب في النياية في مصمحة
الجميع .وفي كل األحوال تبقى المصالح المشتركة

أفضل وسيمة لضمان الوحدة الوطنية في بمد يتسم

بالتعددية اإلثنية والدينية.

ولذلك َّ
فأن الصراع عمى ممكية الثروات الطبيعية

المتواجدة في األقاليم الفيدرالية قد حظي بمساحة واسعة

من الجدل والنقاش ،وأفردت لو العديد من الدراسات،
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والمقترحات ،وجمسات العمل ،واختمفت المعالجات
الدستورية والقانونية ليذا الموضوع باختالف طبيعة

النظام السياسي ،واالجتماعي لمدول الفيدرالية ،فضالً
عن الطبيعة االقتصادية لذلك النظام.

ففي الدول الفيدرالية المتقدمة اقتصادياً ،أصبح

موضوع الثروات الطبيعية ال يشكل المصدر األساس
لمدخل فييا نتيجة لتنوع النشاطات االقتصادية المختمفة

من (الصناعة ،والسياحة ،والخدمات) وغيرىا ولذلك تم
حسم الجدل في معظم تمك البمدان بأن تعود ممكية

الثروات الطبيعية إلى األقاليم التي توجد فييا ىذه

الثروات كما ىو الحال في كندا ،واستراليا ،وسويس ار ،مع
بعض االختالفات بين دولة وأخرى من قبيل ممكية

الثروات الطبيعية في المياه اإلقميمية التي تعود لمحكومة

الفيدرالية في استراليا ،بينما ىذه الثروات من ممكية
المحافظة المطمة عمى المياه اإلقميمية في حالة كندا،

في حين تتسع ممكية الثروات الطبيعية لتشمل مصادر

المياه أيضاً في سويسرا.

إ َّن األمر ال يقتصر عمى الدول المتقدمة اقتصادياً

والتي ال يمثل فييا دخول الثروات الطبيعية إال جزءاً
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يسي اًر من دخميا القومي ،وانَّما يتسع ليشمل الدول
الريعية والتي يعتبر فييا القطاع النفطي أىم القطاعات

االقتصادية في البمد ،ففي ىذه البمدان كانت ممكية

الثروة الطبيعية تعود لإلقميم أيضاً كما ىو الحال في
اإلمارات العربية المتحدة ،إذ ينص الدستور اإلماراتي

عمى َّ
أن ممكية الثروات الطبيعية تعود لإلمارة التي توجد

فييا ىذه الثروة ،وكذلك الحال في االتحاد السوفيتي
سابقاً ،وروسيا الفيدرالية حالياً ،مع بعض االختالفات إذ

تسيطر الحكومة المركزية فعمياً عمى إيرادات القطاع

النفطي الضخم في روسيا.

َّ
إن طبيعة المعالجة لممكية الثروات الطبيعية إَّنما

تختمف من دولة ألخرى وذلك بسبب طبيعة تشكيل تمك

الدول ،إذ َّ
أن معظم الدول الفيدرالية ىي في الحقيقة قد

تشكمت من خالل اتحاد مجموعة دول مستقمة أو أقاليم

مستقمة ولذلك احتفظت كل دولة ،أو إقميم بممكيتيا

لثرواتيا الطبيعية كجزء من الضمان لتمك الدولة ،ويؤدي

تقسيم الثروات الطبيعية بيذه الطريقة إلى ظيور مشاكل
حقيقية وأساسية تتعدى المستوى االقتصادي لمفيدرالية،

إال أنَّنا ىنا سنركز فقط عمى التداعيات االقتصادية
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لمثل ىذا التوزيع فممكية الثروة الطبيعية لإلقميم سيعني

تمتع بعض األقاليم بدخل قومي أكبر مقارنة باألقاليم
األخرى خصوصاً في الدول الريعية مما يعني تحسن
اقتصاديات بعض األقاليم وزيادة دخل الفرد فييا مما

يؤدي إلى حدوث عدم التوازن ،أو الفجوة االقتصادية

" "Economic Gapبين المستويات المتعددة لمحكومات،
وستمتمك الحكومة المحمية في اإلقميم الذي يمتمك

الثروة قوة تأثير أكبر في الق اررات المركزية وسنشيد
في مثل ىذه األوضاع ىجرة طبيعية لألفراد باتجاه ىذه

األقاليم ،وترك اًز في النشاط االقتصادي ال يصب في
مصمحة الدولة الفيدرالية.

إذاً كيف يمكن حل مثل ىذه المشكمة؟.

في الحقيقة ىناك العديد من الحمول ،أىميا تحديد

نظام المدفوعات لمدولة الفيدرالية الذي ينظم حصة كل
إقميم في الميزانية الفيدرالية التي يجب أن تأخذ بعين
االعتبار الدخل المحمي لكل إقميم ،وحجم إيراداتيا
ومصاريفيا المتوقعة ،وكذلك من خالل النظام الضريبي
عمى المستوى الفيدرالي والمحمي الذي سنعالجو الحقاً.
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وفي حقيقة األمر َّ
أن معظم التجارب الفيدرالية في

العالم والتي تمكنا من االطالع عمييا كانت تتضمن
تثبيت ممكية الثروات الطبيعية لألقاليم التي تقع تمك
الثروات فييا ،ولكنيا تمكنت من خالل استخدام بعض

السياسات ،والنظم اإلدارية ،والمالية من إعادة توزيع
الثروة بشكل أدى إلى تقميص أو تالشي التباين في

دخل كل إقميم.

 -رابعاً :تقييم األنظمة المالية الفيدرالية:

1

تتضمن دراسة الفيدرالية المالية تقييم الترتيبات

المالية وتشمل المعايير التقييمية كالً من الكفاءة
االقتصادية ،واإلنصاف ،والسيولة اإلدارية ،وحوافز
االبتكار ،والمساءلة ،وتحقيق التوازن بين المسؤوليات

واإلمكانيات ،والقدرة عمى التنبؤ ،واالستقرار.

َّ
إن بعض ىذه المعايير يصعب تصورىا كمفاىيم

مجردة ،كما َّ
أن المعايير المختمفة يمكن أن تتعارض مع

بعضيا البعض .وينطبق الكثير من ىذه المعايير أيضاً
عمى األنظمة األحادية .وال يوجد نموذج يمكن اعتباره

) )1جورج أندرسن ،الفيدرالية المالية :مقدمة مقارنة ،ترجمة :ميا

تكال ،منتدى االتحادات الفيدرالية ،كندا ،2009 ،ص .7
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فالخيار المفضل يعتمد عمى
األفضل لمفيدرالية الماليةّ :

ما سيتم إضفاؤه من قيمة وتفسير عمى المعايير

المختمفة.

تمثل الكفاءة االقتصادية أحد االىتمامات الرئيسية

لعمم االقتصاد ،وىي تركز عمى استخدام الموارد النادرة
بطريقة مفيدة وغير مسرفة .وتيتم الفيدرالية المالية

باألبعاد المختمفة لمكفاءة االقتصادية:

 -أحد ىذه األبعاد ىو كفاءة األسواق الداخمية ،حيث

يمكن في االتحادات الفيدرالية أن تسبب الحكومات
المختمفة في إحداث تشوىات في األسواق الداخمية

بسبب السياسات التي تحمي ،أو تساند المنتجين

المحميين ،كما في ق اررات المشتريات ،أو األنظمة،
واألحكام ،أو حق االستثمار مما يؤدي إلى إقامة عوائق

تقف في طريق التدفق واالنسياب الفعَّال والكفء
لالستثمارات ،أو العمالة بين األقاليم الفيدرالية.

 -كما يمكن أيضاً أن تقوم األقاليم الفيدرالية الغنية

باستخدام ميزتيا المالية ،بدالً من ميزتيا التنافسية
الكامنة وراء ثروتيا لتقدم ضرائب منخفضة وخدمات

جيدة تؤدي إلى جذب االستثمارات والعمالة.
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 وأخي اًر تستطيع الترتيبات الفيدرالية أن تؤثر عمىإمكانية تقديم ،وتوفير البضائع ،والخدمات العامة بكفاءة
وفعالية ،بما في ذلك تكاليفيا وفوائدىا ،وأيضاً عمى
السيولة اإلدارية الخاصة بيا .وتتضمن الكفاءة في ىذه
الحالة االعتبارات الخاصة باالقتصاد القائم عمى تحديد

سعر البضائع بحسب حجم اإلنتاج ،أو ما يعرف
باقتصاد وفورات الحجم ،واالعتبارات الخاصة بما
يفيض من التكاليف والفوائد عبر حدود األقاليم

الفيدرالية ،واالعتبارات الخاصة باألمور المفضمة تحديداً

لدى مجموعات مختمفة من السكان.

ويعتبر اإلنصاف ،أو العدل أيضاً عنص اًر رئيسياً في

الكثير من النقاشاتَّ .
إن معنى (اإلنصاف) ال يكون

دوماً واضحاً عمى الرغم من أنَّو يتطمب التعامل مع
الحاالت المماثمة بنفس األسموب ومع الحاالت المختمفة

بمقياس تناسبي عادل.

ثمة جانبان ليذا األمر في األنظمة الفيدرالية:

 الجانب األول :اإلنصاف بين الحكومات الفيدرالية،وحكومات األقاليم الفيدرالية ،ضمن حدود مسؤوليتيا
(اإلنصاف الرأسي) ،وبين حكومات األقاليم الفيدرالية،
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ضمن حدود احتياجاتيا وامكاناتيا المختمفة (اإلنصاف

األفقي).

 الجانب الثاني :اإلنصاف بين المواطنينَّ .إن معالجة
الفوارق بين المواطنين في مختمف أرجاء الفيدرالية

ينطوي عمى قيام الحكومة الفيدرالية بدور أكثر تدخالً

مقارنة بدورىا في معالجة الفوارق بين الحكوماتَّ .
إن
وضع الحكومة الفيدرالية في دور أكثر مباشرة مع
المواطنين يمكن أن يأخذىا إلى مجاالت قد تضطمع

األقاليم الفيدرالية فييا عادة بمسؤوليات كبيرة.

يعتقد البعض َّ
أن اإلنصاف يجب أن ينطبق عمى

األفراد بدالً من الحكومات ،األمر الذي يعزز الحاجة
القائمة بضرورة وجود مقاييس مشابية من الخدمات

العامة في جميع األقاليم الفيدرالية.

يمكن أن تكون الكفاءة واإلنصاف في حالة تعارض

أو انسجام تام ،مثالً .إ َّن صورة اإلنصاف الذي ال ييتم
بتقديم المكافآت لمعمل الجاد سوف يكون من شأنيا

أيضاً أن تزعزع أساس التشغيل الكفء والفعَّال
لالقتصاد .كما َّأننا نجد من جية أخرى َّ
أن االستثمارات
في التوفير العادل لخدمات التعميم والرعاية الصحية
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والبنية التحتية في المناطق غير النامية يمكن أن تؤدي

إلى بناء ثروة األمة ،وتثبت كفاءتيا وفعاليتيا.

َّ
إن التبرير األساسي لمفيدرالية ينص عمى َّأنيا تسمح

بنظام حكومي أكثر استجابةً بحيث تستطيع الحكومات

المختمفة (فيدرالية واقميمية) االستجابة ألولويات محددة

لشعوبيا .ويزعم تبرير آخر لمفيدرالية َّأنيا توفر حوافز

لالبتكارَّ ،
ألن الحكومات المختمفة يمكنيا أن تتنافس
وتجرب مناىج بديمة وتستفيد من بعضيا البعض .غير

َّ
أن األنواع الخاطئة من المنافسة يمكن أن تسفر بحد
ذاتيا عن تشوىات ،وانحرافات.

ترتبط بعض المعايير التقييمية بالمبادئ األساسية

التي تحكم ممارسة االتحاد الفيدرالي وتشمل ىذه
المعايير عمى:

 -كفاية الترتيبات المالية في إيجاد تطابق معقول

بين مسؤوليات اإلنفاق ،واإليرادات أو سمطات جباية

اإليرادات.

 القدرة عمى التنبؤ واالستقرار ال سيما لحكوماتاألقاليم الفيدرالية التي قد تعتمد إلى حد كبير عمى الدعم
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الفيدرالي وال تممك مدخالً كبي اًر إلى قواعد الضرائب

الواسعة أو أسواق الديون (االقتراض).

 -المساءلة :تقوم الحكومات الفيدرالية عادة بجمع

األموال ،ثم تحويميا إلى األقاليم الفيدرالية ،من الجية
التي ينبغي أن تكون ىذه األقاليم الفيدرالية مسؤولة

أماميا بشأن ىذه األموال :الحكومة الفيدرالية أم

مواطنييا أم كالىما؟.

يمكن لمحكومات الفيدرالية في االتحادات الفيدرالية

أن تتمتع بسمطات ىامة فيما يتعمق األقاليم الفيدرالية–
سمطات

لرفض

التشريعات،

وفرض

التفويضات

(التكميفات) القانونية ،واضافة شروط عمى التحويالت
المالية ،بل وتعميق عمل حكومات الوحدات المكونة.

ويوجو النقد إلى ىذه الترتيبات َّ
ألنيا غير فيدرالية ،أو

شبو فيدرالية ،ولكن في النياية َّ
فأن الخيار المتعمق بيذه
الترتيبات يعود إلى كل دولة حسب أولوياتو وقيميا.
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 -خامساً :الموارد المالية في اإلقميم الفيدرالي

وطرق إدارتها:

بما َّ
أن معظم دساتير دول الشرق األوسط ال تتضمن

فقرات تتناول قضايا إدارة الموارد المالية ،وتوزيعيا بين
المستويات المختمفة ،باإلضافة إلى غياب الموائح

القانونية التنفيذية لدييا َّ
فأن المجال مفتوح أمامنا

لالجتيادات القانونية فيما يتعمق بالفيدرالية المالية.

وقد وجدنا بعد دراسة العديد من نماذج الفيدرالية

المالية َّ
بأن أفضل طريقة لإلدارة المالية في دول الشرق
األوسط الطامحة إلى الفيدرالية ىي وفق النقاط التي

ستمر معنا اآلن.

يعتبر تخصيص الموارد المالية لمستويات الحكم

(الحكومة الفيدرالية ،واإلقميم الفيدرالي) في إطار
منظومة النظام الفيدرالي أمر ىام لمغاية

كون ىذه

الموارد المالية تمكن الحكومات ،أو تقيدىا فيما يتعمق
بممارسة مسؤولياتيا الدستورية ،والتنفيذية والتشريعية.
وعادة ما تتكون واردات اإلقميم الفيدرالي من:

 -1عوائد الثروات الطبيعية وخاصة النفط ،وبدالت

مبيعاتيا في الداخل والخارج.
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 -2عائدات الضرائب ،والرسوم ،وأجور خدمات المرافق

العامة ،وايرادات المؤسسات ،والشركات ،والمصالح
العامة في اإلقميم.

 -3المنح واليبات ،وعوائد االكتتابات واليانصيب.
 -4القروض الداخمية ،والخارجية الخاصة باإلقميم.

بالنسبة إلى موردي النفط ،والغاز َّ
فأن بعض

الدساتير الفيدرالية تخول إدارة وتوزيع عائدات ىذه
الثروات إلى الحكومة الفيدرالية عمى سبيل المثال:
 -الدستور الفنزويمي ،القسم السابع ،المادة .13

وبعض الدساتير الفيدرالية تخول إدارة ،وتوزيع

عائدات ىذه الثروات إلى األقاليم الفيدرالية عمى سبيل

المثال:

 -دستور اإلمارات العربية المتحدة ،القسم الثاني ،المادة

 .23حيث تحتفظ كل إمارة بحق استغالل ثرواتيا
الباطنية ومواردىا االقتصادية مع وجود نوع من

التضامن بين اإلمارات الغنية والفقيرة.

وبعض الدساتير الفيدرالية تخول إدارة ،وتوزيع

عائدات ىذه الثروات إلى الحكومة الفيدرالية ،وحكومات
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األقاليم الفيدرالية عمى أساس اإلدارة المشتركة عمى

سبيل المثال:

 -الدستور العراقي ،المادة  111فقرة أوالً .حيث وضح

الدستور العراقي بشكل ال لبس فيو َّ
أن النفط والغاز ىما

ممك الشعب العراقي في كل األقاليم والمحافظات ،بحيث

تقوم الحكومة الفيدرالية وحكومات األقاليم والمحافظات

المنتجة بإدارة ىاذين المصدرين بشرط أن تتبع طريقة
توزيع الواردات القيود التالية:

 مجموع العدد السكاني لدولة العراق. -تحديد حصص معينة لفترة معينة لألقاليم التي شيدت

تيميشاً تنموياً في ظل النظام السابق عمى أن قانوناً

سيسن ،يبين حجم تمك العائدات ،والفترة التي سوف
ُ
تمنح لتمك المناطق المتضررة.

وىنا يطرح السؤال عن األقاليم غير المنتجة لمنفط،

والغاز من حيث حجم الواردات التي تخصص ليا؟.

من حيث المبدأ ستكون الواردات الفيدرالية ىي

المع َّول عمييا أوالً بالنسبة لألقاليم باعتبارىا غير منتجة،
ولضمان حسن توزيع الواردات الفيدرالية يمكن تأسيس

(ىيئة عامة) لمراقبة ،وتخصيص الواردات الفيدرالية
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التي تتكون من خبراء يمثمون الحكومة الفيدرالية،

واألقاليم الفيدرالية لمتحقق من عدالة توزيع المنح

وضمان الشفافية ،والعدالة عند تخصيص األموال
لحكومات األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقميم.

((الدستور العراقي المادة  106فقرة ( 2و.)))3

ومما يجدر ذكره َّ
أن روسيا قد انتيجت ومنذ عام

 1994طريقة لتوزيع عائدات النفط ومصادر الطاقة

الطبيعية تقوم عمى أساس المشاركة في إدارة ،وتوزيع
العوائد بين العاصمة ،واألقاليم الروسية األخرى.

بالنسبة إلى إدارة واردات الرسوم ،والضرائب في

النظام الفيدرالي فإَّنو في عالم اليوم تعد الرسوم

والضرائب التي تفرض عمى األشخاص الطبيعيين
والمعنويين من أىم الموارد المالية التي تمكن الدول في

رسم خططيا االقتصادية والتنموية ،وفي الدول الفيدرالية
بالذات تعول الحكومة الفيدرالية ،والحكومات اإلقميمية

عمى ىذا المورد لسببين رئيسيين:

 َّإن حجم الموارد المالية ،وكيفية توزيعيا يعد دليالً

ميماً عمى قدرة الحكومة الفيدرالية أو حكومات األقاليم
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الفيدرالية عمى تنفيذ برامجيا التشريعية والتنفيذية من
عدمو.

 تساعد عمى استقرار كالً مستويي الحكومة سواء عمىمستوى االتحاد ،أو األقاليم الفيدرالية من حيث الوضع

االقتصادي ،واألمني (باإلضافة إلى ىذين الموردين
تعتمد الدول الفيدرالية أيضاً عمى مصدرين آخرين وىما

الدين العام ،والشركات العامة والمشاريع االستثمارية).
ً
لسمطات اإلقميم الفيدرالي حق فرض الضرائب،
والرسوم في اإلقميم الفيدرالي ،أو تعديميا ،أو إلغائيا مع

مراعاة قاعدة العدالة والمساواة والتوحيد بين مواطني

االتحاد ،وتترك ضريبة الصادرات والواردات لمسمطة

الفيدرالية.

وفي معظم الدساتير الفيدرالية نجد َّ
أن كامل السياسة

المالية والجمركية ووضع الميزانية العامة ىي من

اختصاص السمطات الفيدرالية الحصرية( .الدستور العراقي

الفقرة ثالثًا المادة (.)110

ويمكن أن يبرم اتفاق بين الحكومة الفيدرالية،

وحكومة اإلقميم الفيدرالي ،عمى موضوع فرض

الضرائب ،وجباية الرسوم السيما و َّ
أن الدستور أباح
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لمحكومة الفيدرالية تفويض صالحياتيا إلى اإلقميم
(الدستور العراقي المادة (.)123

وىنا تعمو بعض األصوات بإضفاء طابع فيدرالي

عمى النظام الضريبي ،والمقصود بذلك إعطاء السمطات
المحمية صالحية إصدار القوانين الخاصة لجباية أنواع
معينة من الضرائب بيدف رفد ميزانياتيا بموارد جديدة،

طالما أن ذلك ال يتعارض مع الخطوط العامة لمسياسة
االقتصادية لمبمد.

من جانب آخر يجب إصدار تشريعات قانونية تكفل

توزيع الموارد الضريبية بين السمطات المختمفة بحيث

تحصل الحكومة الفيدرالية ،وحكومة اإلقميم الفيدرالي

عمى نسبة معينة من ضريبة الدخل ومن ضريبة العقار

وغيرىا.

وبالنسبة لتوزيع االختصاصات في التشريع الخاص

بشؤون الضرائب نجد َّأنو:

 -1يكون لمحكومة الفيدرالية حق التشريع الحصري في

مجال الضرائب الجمركية ،وريع االحتكارات المالية.
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 -2يكون لمحكومة الفيدرالية حق التشريع التنافسي في

مجال الضرائب األخرى ،إذا كانت حصيمة ىذه
الضرائب مستحقة لو كمياً ،أو جزئياً.

 -3يكون لإلقميم الفيدرالي صالحية سن القوانين في

مجال ضرائب االستيالك ،والكماليات داخمو ،إذا لم
تكن ىذه الضرائب شبيية بضرائب تم تنظيميا بقوانين

اتحادية .ويكون لإلقميم الفيدرالي صالحية تحديد النسبة
الضريبية لمضريبة العقارية.

ويؤول لمحكومة الفيدرالية ريع االحتكارات المالية،

وايرادات الضرائب التالية:
 -1الضرائب الجمركية.

 -2ضرائب االستيالك ،إذا كانت غير مستحقة

لألقاليم.

 -3ضريبة نقل البضائع عمى الطرقات ،والضرائب

المفروضة عمى المركبات ،وغيرىا من الضرائب المقررة
عمى وسائل النقل اآللية.

 -4ضرائب تداول رأس المال ،وضريبة التأمين،
وضريبة السندات.
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 -5الضرائب اإلجمالية عمى الثروات ،وضرائب التسوية

المفروضة مقابل تسوية األعباء.

 -6الضرائب المكممة لضريبة الدخل ،والضرائب

المفروضة عمى الشركات.

ويتم تخصيص حصيمة الضرائب التالية لإلقميم

الفيدرالي:

 -1ضريبة األمالك.
 -2ضريبة التركات.

 -3ضرائب النقل ،إذا كانت غير مستحقة.
المحصمَة من ضريبة
وتكون حصيمة الضرائب ُ

الدخل ،والضرائب المفروضة عمى الشركات ،وضريبة
المبيعات مستحقة لمحكومة الفيدرالية ،واإلقميم الفيدرالي
معاَ (الضرائب المشتركة) .ويجري تقاسم حصيمة ضريبة

الدخل وضرائب الشركات مناصفةً بين الحكومة
الفيدرالية واإلقميم الفيدرالي .ويتم تحديد حصة ٍ
كل من
الحكومة الفيدرالية واإلقميم الفيدرالي في إيرادات ضريبة
المبيعات بموجب قانون فيدرالي .ولدى تحديد ذلك يجب
االنطالق من القواعد التالية:
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 -1في إطار اإليرادات الجارية ،يتساوى الحكومة

الفيدرالية ،واإلقميم الفيدرالي في الحق في تغطية
المصروفات الالزمة لكل طرف .وفي ىذه الحالة يجب

الكشف عن حجم ىذه المصروفات.

 -2يجب أن يجري التنسيق بين متطمبات التغطية لكل

من الحكومة الفيدرالية ،واإلقميم الفيدرالي ،بحيث يمكن

وتجنب زيادة العبء
التوصل إلى تسوية بأقل كمفة،
ّ
عمى الممزمين بدفع الضرائب ،والى الحفاظ عمى مستوى

ظروف معيشية موحد في مناطق االتحاد.

 -3تحصل البمديات عمى حصة من حصيمة ضريبة

الدخل ،ويتعين عمى اإلقميم الفيدرالي تحويميا إلييا بناء
عمى مقدار ضريبة الدخل التي يؤدييا سكان تمك

البمديات ،وينص عمى التفاصيل قانون فيد ارلي .ويجوز

أن ينص ىذا القانون عمى أن تحدد البمديات نسب
الضرائب المتعمقة بحصتيا.

 -4اعتبا اًر من بداية كل سنة (غالباً  1كانون الثاني)

تحصل البمديات عمى حصة من حصيمة ضريبة
المبيعات .ويقوم اإلقميم الفيدرالي بتحويل ىذه الحصة
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إلى البمديات التابعة لو عمى أساس جدول يتعمق بموقع
كل بمدية واقتصادىا وينص عمى التفاصيل قانون.

 -5تكون حصيمة الضريبة العقارية ،وضريبة األرباح

الصناعية ،والتجارية مستحقة لمبمديات ،وتكون الحصيمة
المحمية لضريبة االستيالك ،والكماليات مستحقة إما
لمبمديات ،أو طبقاً لتشريعات اإلقميم الفيدرالي لالتحادات

البمدية .ويجب أن يكون لمبمديات حق تحديد النسب
الخاصة بالضريبة العقارية ،وضريبة األرباح الصناعية
والتجارية في إطار القوانين .واذا لم يكن لإلقميم

الفيدرالي بمديات تابعة لو ،فتكون حصيمة الضريبة

العقارية ،وضريبة األرباح الصناعية ،والتجارية ،وكذلك
اإليرادات المحمية لضرائب االستيالك والكماليات

مستحقة لإلقميم الفيدرالي نفسو .ويجوز لمحكومة

الفيدرالية واإلقميم الفيدرالي المشاركة في الحصول عمى
حصة بنسبة معينة من حصيمة ضريبة األرباح

الصناعية ،والتجارية .وينص عمى التفاصيل الخاصة
بيذه النسبة المعينة قانون فيدرالي .وطبقاً لتشريعات

اإلقميم الفيدرالي يمكن أن تُتخذ الضريبة العقارية،
وضريبة األرباح الصناعية ،والتجارية ،وكذلك حصة
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البمديات في حصيمة ضريبة الدخل ،وضريبة المبيعات
كمعايير لتحديد مقدار ىذه النسبة.

 -6يؤول إلى البمديات ،واالتحادات البمدية معاً نسبة

مئوية معينة ،تحددىا تشريعات اإلقميم الفيدرالي ،من
حصة اإلقميم الفيدرالي في مجمل حصيمة الضرائب

المشتركة .وفيما عدا ذلك ،تحدد تشريعات اإلقميم
الفيدرالي ما إذا كانت حصيمة ضرائب اإلقميم الفيدرالي
تؤول إلى البمديات (االتحادات البمدية) ،وبأي نسبة.

 -7إذا قررت الحكومة الفيدرالية بناء منشآت خاصة
في اإلقميم الفيدرالي ،أو في أي بمدية (اتحاد بمديات)
من شأنيا أن تسبب لإلقميم الفيدرالي ،أو لمبمدية (اتحاد

البمديات( زيادة مباشرة في المصروفات ،أو نقصاً

مباش اًر في اإليرادات (أعباء خاصة( ،فيجب عمى

الحكومة الفيدرالية أن يتكفل بالتعويض الالزم ولدى
تقدير ىذا التعويض ،تُراعى التعويضات الخاصة بأي
طرف آخر ،والمنافع المالية التي تتوفر لإلقميم الفيدرالي
كنتيجة لبناء ىذه المنشآت.
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 -8تُعتبر إيرادات البمديات (االتحادات البمدية)
ومصروفاتيا أيضاً بمثابة إيرادات ومصروفات لإلقميم

الفيدرالي.

وبالنسبة لمحصة الضريبية المخصصة لمنقل العام

لمركاب داخل المدن ،والبمديات َّ
فأنو اعتبا اًر من بداية كل

سنة يستحق اإلقميم الفيدرالي الحصول عمى مبمغ من

حصيمة إيرادات االتحاد الضريبية لتغطية تكاليف النقل
العام لألفراد داخميا .وتُنظم التفاصيل الخاصة بذلك
بقانون اتحادي.
وبالنسبة لحصة اإلقميم الفيدرالي من ضريبة

المركبات َّ
فأن اإلقميم الفيدرالي يستحق مبمغاً من إيرادات
االتحاد من ضرائب المركبات ،نتيجة لنقل ىذه
التفاصيل بقانون اتحادي.
الضرائب إلى االتحاد وتُنظم
َ
وآلية توزيع حصيمة الضرائب تكون كما يمي:
 -1تكون حصيمة ضرائب اإلقميم الفيدرالي ،وحصتو

من حصيمة ضريبة الدخل ،وضريبة الشركات مستحقة

لو ،إذا أتمت الييئات المالية الرسمية في منطقتيا

تحصيل الضرائب فيو (الحصيمة المحمية) وبموجب

قانون اتحادي ،يجب وضع قواعد تفصيمية بالنسبة
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لضريبة الشركات ،وضريبة الرواتب ،واألجور ،من
حيث تحديد مقدار الحصيمة المحمية لكل منيما ،وكذلك

من حيث كيفية ومدى تجزئتيا .كما يجوز أن ينص

القانون عمى قواعد خاصة بتحديد مقدار الحصيمة
المحمية لمضرائب األخرى ،وتجزئتيا ويستحق كل إقميم

فيدرالي حصة من حصة األقاليم الفيدرالية في حصيمة
ضريبة المبيعات وفق عدد سكانيا.

 -2يجب بموجب القانون ضمان تحقيق تسوية مناسبة

لتباين القوة المالية في األقاليم الفيدرالية؛ وىنا يجب أخذ
القوة المالية ،واالحتياجات المالية لمبمديات (لالتحادات
البمدية) بعين االعتبار .كما يجب أن ينص القانون عمى

شروط الحق في التسوية بالنسبة لألقاليم الفيدرالية

المستحقة ليا ،وشروط االلتزام بالتسوية بالنسبة لألقاليم

الفيدرالية الممزمة بيا ،وكذلك عمى المعايير الخاصة

بمقدار مبالغ ىذه التسوية .ويجوز أن ينص القانون

أيضاً عمى أن يقدم الحكومة الفيدرالية من أموالو مبالغ
لألقاليم الفيدرالية الضعيفة مالياً ،بيدف تغطية تكميمية
الحتياجاتيا المالية العامة (مخصصات تكميمية).
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 -سادساً :إدارة الشؤون المالية في اإلقميم الفيدرالي:

 -1تدير ىيئات الحكومة الفيدرالية لمشؤون المالية

شؤون الضرائب الجمركية ،وريع االحتكارات المالية،
وضرائب االستيالك التي تنظميا قوانين اتحادية ،بما

فييا الضرائب الخاصة باالستيراد ،وضرائب المركبات،
وغيرىا من ضرائب النقل المقررة عمى النقل بالوسائل

اآللية .وينظم قانون فيدرالي إنشاء ىذه الييئات .واذا تم

إنشاء ىيئات متوسطة ،فيجري تعيين رؤسائيا باالتفاق
مع حكومة اإلقميم الفيدرالي.

 -2تدار شؤون الضرائب األخرى من قبل ىيئات اإلقميم

الفيدرالي لمشؤون المالية .ويمكن تنظيم إنشاء ىذه

الييئات ،والتأىيل الموحد لموظفييا بموجب قانون
فيدرالي .واذا تم إنشاء ىيئات متوسطة ،فيجري تعيين
رؤسائيا باالتفاق مع الحكومة الفيدرالية.

 -3إذا قامت ىيئات اإلقميم الفيدرالي لمشؤون المالية
بإدارة شؤون الضرائب التي تؤول إيراداتيا كمياً ،أو

جزئياً إلى الحكومة الفيدرالية ،فتقوم ىذه الييئات بعمميا
عمى سبيل التكميف باإلدارة وفق تعميمات الحكومة

الفيدرالية.

49

 -4يجوز أن ينص قانون فيدرالي ،عمى أن تجري إدارة

شؤون الضرائب بالتعاون بين ىيئات الحكومة الفيدرالية
وىيئات اإلقميم الفيدرالي لمشؤون المالية ،وعمى أن تدار

شؤون الضرائب الواردة في الفقرة  1من قبل ىيئات
اإلقميم الفيدرالي لمشؤون المالية ،وأن تدار ضرائب أخرى

من قبل ىيئات الحكومة الفيدرالية لمشؤون المالية ،إذا
أدى ذلك إلى تحسن كبير ،أو سيولة ممموسة في تنفيذ
قوانين الضرائب .وبالنسبة لمضرائب التي تؤول إلى

البمديات (االتحادات البمدية) يجوز لإلقميم الفيدرالي

وحده إسناد اإلدارة المستحقة لييئاتيا المالية كمياً ،أو

جزئياً إلى البمديات (االتحادات البمدية).

 -5ينظم قانون فيدرالي اإلجراءات التي يتعين عمى
ىيئات الحكومة الفيدرالية لمشؤون المالية تطبيقيا .وأما

اإلجراءات التي يتعين عمى ىيئات اإلقميم الفيدرالي

لمشؤون المالية ،وعمى البمديات (االتحادات البمدية) في
الحاالت الواردة في الفقرة  4تطبيقيا ،فيجوز أن ينظميا
قانون اتحادي.

 -6ينظم القانون الفيدرالي الكيفية الموحدة لمقضاء في

الشؤون المالية.
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وىنا ال بد من التطرق إلى مساعدات الحكومة

الفيدرالية المالية لالستثمارات إذ يمكن لمحكومة

الفيدرالية ،إذا خولو القانون األساسي صالحيات

التشريع ،أن يقدم لإلقميم الفيدرالي مساعدات مالية
ألغراض استثمارات ذات أىمية خاصة لإلقميم الفيدرالي

والتي تستوجب:

 -1درء أي خمل يمحق بالتوازن االقتصادي العام.
 -2أو لمعادلة تباين القوى االقتصادية في اإلقميم.
 -3أو لتحفيز النمو االقتصادي.
وخالفاً لذلك:

 -1يجوز لمحكومة الفيدرالية ،في حالة الكوارث

الطبيعية ،أو في حاالت األزمة المالية غير العادية التي
تخرج عن سيطرة الدولة عمييا ،وتضر بوضعيا المالي
بشكل كبير .تقديم مساعدات مالية حتى ولو لم يكن لو

صالحيات التشريع في ىذا المجال.

 بالنسبة ألنواع االستثمارات المطموب تحفيزىا تُنظمتفاصيميا بقانون فيدرالي يستمزم الموافقة عمييا باتفاقات

بناء عمى قانون الموازنة الفيدرالية .ويجب أن
إدارية ً
يكون تقديم المبالغ المالية مرتبطاً بفترة زمنية محددة،
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وأن يجري التحقق من استخداماتيا بشكل دوري .ويجب
تنظيم دفع المساعدات المالية بحيث يكون عمى شكل

أقساط سنوية مستحقة بحمول وقت دفعيا.

وتجدر اإلشارة إلى َّ
أن التجارة مع الدول األجنبية،

وبين األقاليم الفيدرالية تكون من اختصاص الحكومة

الفيدرالية ،أل َّن بعض األقاليم الفيدرالية قد ال تستطيع أن
تصدر بضائعيا ،أو تستوردىا دون المرور بإقميم أخر
وبدون ىذا التنظيم الموحد فقد تقوم بعض األقاليم بسوء

استخدام سمطاتيا ،وتعرقل تجارة األقاليم األخرى.

1

 -سابعاً :إعداد الموازنة في اإلقميم الفيدرالي:

يقصد بإعداد الموازنة القيام بالتحضيرات الالزمة من

جمع بيانات ،ومعمومات من الو ازرات ،واإلدارات،
والجيات الحكومية العامة ذات الصمة ،من أجل وضع
مسودة بدائية عمى ىيئة ديباجة مالية ،تكون نواة

لمموازنة العامة.

) )1عبد المنعم أحمد أبو طبيخ ،توزيع االختصاصات في الدولة
الفيدرالية (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير في القانون العام ،كمية

القانون والعموم السياسية ،األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمرك ،ص
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وأثناء القيام بأعداد الموازنة في اإلقميم الفيدرالي ال بد

من أن يتوفر فييا عدة شروط نذكر من أىميا:

أ -الشفافية:

وتعني أن تصنف معمومات الموازنة وفق المعايير

الدولية المقبولة قبوالً عاماً ،واإلفصاح عن كل
الموجودات خارج الموازنة وبضمنيا القروض .وأن تقدم

بطريقة تسيل تحميل السياسة المالية ،وتعزز الثقة بيا،
وتوفر المعمومات لعموم المواطنين ،وتوضح كل ما لو

عالقة بالقوانين ،والق اررات الصادرة.

ب -الشمولية:
ويستمزم

أن

الموازنة

تغطي

كل

الوحدات،

والمؤسسات التي تقوم بعمميات حكومية ،لكي تقدم

الموازنة رؤية موحدة ومتكاممة عن عممياتو ليتم

التصويت عمييا من قبل السمطة التشريعية الوطنية.

ج -الوحدة:

والذي يستمزم كل الموارد الحكومية موجيةً إلى وعاء

مشترك ليتم تخصيصيا ،واستخداميا لإلنفاق العام وفقاً

ألولويات الحكومة.
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وبالنسبة إلى السمطة الصالحة إلعداد الموازنة في

اإلقميم الفيدرالي نجد َّأنو شيدت اآلونة األخيرة اىتماماً
متزايداً عمى المستويات النظرية ،والعممية كافة ،وكذلك
في مختمف الدول المتقدمة ،والنامية ،بكفاءة اإلدارة

المالية العامة ،وبصفة خاصة إدارة اإلنفاق العام ،وذلك
بعد أن تفاقم العجز في الموازنة بصورة كبيرة .لذلك فقد

كان من الضروري جداً أن تكون السمطة المعدة لمموازنة
العامة لمدولة جديرة بالعمل عمى إعدادىا.

لذلك نجد َّ
أن مجمس وزراء اإلقميم ،ىو الذي يقوم

بو ،وذلك أمر طبيعي َّ
ألن الموازنة العامة تحتاج إلى
قدر كبير من التنسيق بين بنودىا المختمفة ،وىو أمر ال

يتحقق ما لم تتولى جية فاعمة إعدادىا ،إما إذا ترك
لمسمطة التشريعية أمر إعداد الموازنة العامة ،فمن يتحقق

التنسيق المطموب بين بنودىا المختمفة ،نظ اًر إلى تعدد
أعضاء السمطة التشريعية ،واختالف اتجاىاتيم السياسية

أحياناً ،وانتماءاتيم الحزبية ،ومن ثم تباين مطالبيم
المالية ،إما إرضاء لناخبييم ،واما تجاوباً مع برامج

أحزابيم ،من دون النظر إلى االعتبارات الفنية،

واالقتصادية ،ومسؤوليات الدولة ،كما وأ َّن مجمس وزراء
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اإلقميم من جانب آخر ىو المسؤول عن تنفيذ الموازنة

العامة ،ولذلك فمن المنطق أن يتولى إعدادىا ،ألنَّو
سيحاول أن تكون الموازنة العامة واقعية ،ودقيقة ،حتى

يمكن تنفيذىا من دون معوقات ،أو صعاب.

ومن جانب ثالث َّ
فإن مجمس وزراء اإلقميم يعد أقدر

السمطات عمى تقدير اإليرادات والنفقات العامة بدرجة

كبيرة من الدقةَّ ،
ألنو أقدر من غيره عمى معرفة
احتياجات اإلقميم من النفقات ،وما ينتظر أن تدره من

إيرادات ،فضالً عن كون الموازنة العامة لإلقميم
الفيدرالي

ىو

السياسي،

البرنامج

واالجتماعي خالل السنة المقبمة.

واالقتصادي،

وبالنسبة لطرق تقدير النفقات ،واإليرادات في اإلقميم

الفيدرالي نجد:

 -1تقدير النفقات العامة:

َّ
إن تقدير النفقات العامة ال يثير تمك الصعوبات

الفنية الكبيرة ،حيث يتم تقدير النفقات تبعاً لمحاجات
المنتظرة لمجيات المحمية في اإلقميم الفيدرالي ،وذلك
بواسطة الموظفين المختصين في كل جية.
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يفرق في تقدير النفقات في الموازنة العامة
وعادةً ّ
لمدولة بين النفقات الثابتة التي ال تتغير من عام إلى
عام إال بنسبة يسيرة كالرواتب ،ومعاشات التقاعد،

والنفقات المتغيرة التي ترتبط بالتغيرات االقتصادية
وتقمبات األسعار.

فبالنسبة لمنفقات الثابتةَّ ،
فإن حكومة اإلقميم الفيدرالي

تطمب فتح اعتمادات محددة ليا .أما النفقات المتغيرة

َّ
فأن حكومة اإلقميم الفيدرالي تطمب فتح اعتماد تقديري

ليا .أي َّ
أن تقديرىا يكون تقريبياً .وقد يسترشد في
تقديرىا بنفقات السنين السابقة ،مع التعديل فييا بما

يقتضيو اختالف األسعار .كما َّأنيا قد تقدر مباشرة

بواسطة خبراء وفنيين.

 -2تقدير اإليرادات العامة:
تشكل الضرائب معظم إيرادات اإلقميم الفيدرالي نظ اًر

الرتباط حصيمة الضرائب عادةً بالحالة االقتصادية،
ومستوى النشاط االقتصادي لإلقميم الفيدرالي .لذا َّ
فأنو ال
يمكن تقدير حجم ىذه اإليرادات عمى وجو الدقة .ومع

ذلك فيناك أيضاً إيرادات ثابتة نسبياً يمكن تقديرىا
مسبقاً عمى وجو قريب من الدقة .ومن أمثمة ىذه
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اإليرادات (اإليرادات عمى أساس السنين السابقة مع

مراعاة نسبة ما يزيد أو ينقص منيا) .إال َّ
أن ىذه
اإليرادات ال تشكل في بعض الدول سوى نسبة ضئيمة

من إجمالي إيرادات اإلقميم الفيدرالي.

ونظ اًر لصعوبة تقدير اإليرادات المتغيرة َّ
فإن ىناك

طريقتين رئيسيتين في تقديرىا ىما التقدير اآللي،
والتقدير المباشر.

 التقدير اآللي :تيدف ىذه الطريقة إلى وضع قواعدتحديد اإليرادات ،وذلك تجنباً لالجتيادات الشخصية،
وتضم ىذه الطريقة عدة أساليب لمتقدير ىي السنة قبل

األخيرة ،وأسموب الزيادة أو النقص النسبي ،وأسموب

المتوسطات.

أ -أسموب السنة قبل األخيرة :بمقتضى ىذا األسموب
فإن اإليرادات المقدرة تدرج كما جاءت في الحساب
الختامي ألخر سنة منتيية دون تعديل سوى ما تدعو

إليو أسباب محددة مثل فرض ضرائب جديدة  ،ويطمق
عمى ىذا األسموب أيضاً أسموب التقدير القياسي.
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ب -أسموب الزيادة أو النقص النسبي :يقتضي ىذا
األسموب تقدير اإليرادات الجديدة عن طريق زيادة

إيرادات السنة قبل األخيرة ،أو إنقاصيا بنسبة معينة.

ج -أسموب المتوسطات :وتقدر عمى أساسو اإليرادات
عمى أساس متوسط اإليرادات الفعمية لمدة تتراوح بين

ثالث ،وخمس سنوات ،ثم إضافة أو إنقاص نسبة معينة
من ىذا المتوسط مراعاةً لمتوقعات االقتصادية.
 التقدير المباشر :يتم في طريقة التقدير المباشرتقدير اتجاىات كل مصدر من مصادر اإليرادات عمى

بناء عمى دراسة مستقمة لتمك
حدة ،وتقدير حصيمتو ً
االتجاىات .وىذه الطريقة تتطمب دقة ومعرفة واسعة

بالحالة االقتصادية لإلقميم الفيدرالي .كما َّأنيا بال شك

تتطمب بيانات ،وتحميالت إحصائية كبيرة.

َّ
إن األخذ بأسموب السنة قبل األخيرة يتميز بسيولتو،

حيث ًأنو يكفي لمسمطة التي تعد أرقام اإليرادات أن
تعتمد أرقام الجباية في السنة قبل األخيرة ما لم تحدث
أسباب تدعو لتغييرىا .ويعاب عمى ىذا األسموب عدم
مراعاة التطورات االقتصادية وأثارىا عمى اإليرادات
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العامة ،مما يسبب عدم صالحية ىذا األسموب مطمقاً
في أوقات شدة التقمبات واالضطرابات االقتصادية.

أما أسموب الزيادة ،أو النقص النسبي فيو وان

كان أكثر مراعاة لممستقبل من أسموب السنة قبل األخيرة

إال َّأنو يعيبو أيضاً ربط تقديرات اإليرادات الجديدة
بإيرادات السنة قبل األخيرة التي قد ال تعبر عن حقيقة

الوضع االقتصادي.

أما أسموب المتوسطات فيو وان كان يؤخذ فيو

بمتوسط اإليرادات الفعمية ألكثر من سنة إال أنَّو يعيبو

ربط التقديرات الجديدة بإيرادات سنوية سابقة .وعميو َّ
فأن
ىذا األسموب يؤدي غالباً إلى نتائج غير مطابقة لمواقع

إذ أ َّن التقديرات حينئذ ال تراعي الواقع والتطورات
االقتصادية.

ونظ اًر لما سبق فإ َّن معظم الدول ،وحكومات األقاليم

الفيدرالية تكتفي باسترشاد طريقة التقدير اآللي التي

تضم األساليب السابقة دون أن تجعل ذلك قاعدة الزمة،

وذلك بالنظر إلى أىمية التغيرات التي تط أر عمى

األوضاع االقتصادية في العصر الحاضر ،وال تبدوا
التقدير اآللي مقبولة إال إذا كانت الظروف االقتصادية
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مستقرة .أما طريقة التقدير المباشر فتتميز َّ
بأنيا تأخذ
في اعتبارىا االسترشاد باإليرادات الفعمية لسنوات سابقة

والتغيرات المتوقع حصوليا في النشاط االقتصادي ،كما

تأخذ في اعتبارىا إيرادات السنة الحالية .ولذلك فإ َّن
تقدير اإليرادات بيذه الطريقة يكون قريباً من الواقع.

واضافة إلى ما سبق َّ
فأن ىذه الطريقة تمتاز بتوفير
حرية ومرونة أكثر لمقدري اإليرادات .والخالصة َّ
إن
طريقة التقدير اآللي بأساليبيا المتنوعة تعد أقل دقة في
تقديرات اإليرادات العامة ،مع تميزىا بوجود قواعد

ضابطة محددة لعممية التقدير .لذلك فإ َّن كفاءة ىذه
الطريقة تبدو أكبر في فترات االستقرار في نشاط

االقتصادي .كما يمكن المجوء إلييا عندما تكون كفاءة
سمطة اإلعداد محدودة .أما طريقة التقدير المباشر فيي

أكثر قرباً من الواقع ،وأكبر دقة خاصة في فترات
التقمبات االقتصادية ،إال إ َّنيا تتطمب بيانات وتحميالت
وكفاءة في سمطة اإلعداد قد ال تكون متوفرة.

وبالنسبة لمموازنة السنوية لإلقميم الفيدرالي نجد َّ
أن

مجمس وزراء اإلقميم يقوم بإعداد الموازنة السنوية

لإلقميم ،والحساب الختامي ،ويصدر بيا قانون من
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المجمس الوطني لإلقميم .ويقوم مجمس وزراء اإلقميم
بتسميم نسخة من الموازنة العامة لإلقميم ،والحساب

الختامي لمنفقات لو ازرة المالية الفيدرالية بعد مصادقة

المجمس الوطني لإلقميم عمييما .ذلك بعد األخذ بعين
االعتبار:

المحصمة
 تخصيص حصة عادلة من اإليراداتً

اتحادياً لألقاليم ،تكفي لمقيام بأعبائيا ،وواجباتيا مع

األخذ بعين االعتبار موارد (اإلقميم) وحاجاتو.

 -إيرادات األقاليم من الحصة المقررة من الموازنة

العامة لمدولة ،ومن موارد اإلقميم المحمية.

ويكون اإلقميم الفيدرالي من الناحية المالية خمفاً

لسمطات الحكومة المركزية بما ليا من استحقاقات
مالية ،ومتأخرات الضرائب والرسوم التي تخص اإلقميم.
وتحدد السنة المالية في اإلقميم الفيدرالي بقانون .ويشرع

في كل سنة مالية قانون الموازنة الموحدة لإلقميم

الفيدرالي ،وتتضمن الواردات ،والمصروفات التقديرية.

وىنا نورد بعض المالحظات عمى إدارة الموازنة في

الدولة الفيدرالية ،واإلقميم الفيدرالي:
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 -1يتولى كل طرف من الحكومة الفيدرالية ،وحكومة

اإلقميم الفيدرالي إدارة موازنتو بشكل مستقل ،ومنفصل

عن اآلخر.

 -2تشترك الحكومة الفيدرالية ،وحكومة اإلقميم الفيدرالي

في الوفاء بالتزامات الدولة الفيدرالية بمقتضى القوانين
المتعمقة بااللتزام بانضباط الموازنات ،وكذلك في مراعاة
متطمبات التوازن االقتصادي العام في ىذا اإلطار.

 -3يجب أن تتم معادلة موازنات الحكومة الفيدرالية،
وحكومة اإلقميم الفيدرالي أساساً بدون إيرادات القروض،

ويجوز لمحكومة الفيدرالية ،وحكومة اإلقميم الفيدرالي

إقرار قواعد تنظيمية بشأن المراعاة المتناسقة لدى

الكساد واالزدىار لتأثيرات أي تنمية اقتصادية مغايرة
لموضع المعتاد ،وكذلك إقرار نظام استثنائي بالنسبة
لحاالت الكوارث الطبيعية ،ولحاالت الضائقات المالية
غير العادية التي تخرج عن سيطرة الدولة عمييا ،وتضر

بوضعيا المالي بشكل كبير .وبالنسبة لمنظام االستثنائي
يجب النص عمى قاعدة تنظيمية مناسبة لمتسديد.

 -4يجوز بموجب قانون فيدرالي أن يتم وضع قواعد

تسري عمى الحكومة الفيدرالية ،وحكومة اإلقميم الفيدرالي
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معاً لقانون الموازنة ،وإلدارة الموازنات بشكل يتناسب مع

الوضع االقتصادي ،ولتخطيط مالي لعدة سنوات.
وبالنسبة لخطة الموازنة نجد َّأنو:

 -1يجب رصد جميع إيرادات الحكومة الفيدرالية،
وجميع مصروفاتو في خطة الموازنة؛ وبالنسبة

لممؤسسات

التابعة

لمحكومة

الفيدرالية

وممتمكاتو

الخاصة ،يكفي تسجيل الوارد ،والصادر فقط في خطة
الموازنة .ويجب أن توازن خطة الموازنة بين اإليرادات
والمصروفات.

 -2يجري إقرار خطة الموازنة لسنة مالية واحدة ،أو

لعدة سنوات مالية ،كل سنة عمى حدة ،قبل بداية السنة

المالية األولى ،وذلك بموجب قانون الموازنة .وبالنسبة
لبعض أجزاء خطة الموازنة يجوز النص عمى َّأنيا
تصمح لفترات زمنية مختمفة ،كل سنة عمى حدة.

 -3ال يجوز إدراج أي تعميمات في قانون الموازنة إال
تمك

التي

تتعمق

بإيرادات

الحكومة

الفيدرالية،

ومصروفاتو ،وبالفترة الزمنية التي يتم إقرار قانون

الموازنة ليا.
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وىنا ال بد من أن نشير إلى اإلدارة المؤقتة لمموازنة

فإذا لم يتم ،إلى حمول نياية أي سنة مالية ،إقرار خطة
الموازنة لمسنة التالية ليا بموجب قانون ،فتكون الحكومة
الفيدرالية مفوضة ،إلى دخول القانون حيز التنفيذ،

فيتحمل المصروفات الالزمة:

أ  .لمحفاظ عمى المؤسسات القائمة قانونياً ،وتنفيذ
اإلجراءات التي تم إقرارىا قانونياً.

ب  .لموفاء بالتزامات االتحاد المبررة قانونياً.

ج  .إلكمال أعمال إنشائية ،ومشتريات ،وغير ذلك من

الخدمات ،أو لمواصمة تقديم مساعدات ليذه المتطمبات،
إذا تمت الموافقة عمى رصد مبالغ ليا في خطة الموازنة
الخاصة بالسنة السابقة.

وبالنسبة لتقديم الحسابات ،ومراجعتيا يجب:

 -1إخالء لطرف الحكومة الفيدرالية يجب عمى وزير
المالية الفيدرالي أن يقدم إلى كل من مجمس النواب
الفيدرالي والمجمس الفيدرالي ،كشف حساب بشأن
اإليرادات ،والمصروفات ،وكذلك بشأن الثروات ،والديون

خالل السنة المالية التالية.
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 -2أن يقوم ديوان المحاسبات الفيدرالي ،الذي يتمتع

أعضاؤه باستقاللية القضاء ،بمراجعة كشوف الحسابات،
والتأكد من الجدوى االقتصادية لمموازنة ونظاميتيا ،ومن

الجدوى االقتصادية إلدارة االقتصاد ونظاميتيا .ويجب
عميو أيضاً أن يقدم تقاريره سنوياً مباشرةً إلى مجمس
النواب الفيدرالي والمجمس الفيدرالي؛ إلى جانب تقديميا
إلى الحكومة الفيدرالية ،وينظم قانون فيدرالي صالحيات
ديوان المحاسبات الفيدرالي فيما عدا ذلك.

-ثامناً :تجارب بعض الدول في مجال الفيدرالية

المالية:

نبين فيما يمي بعض نماذج الفيدرالية المالية في

بعض الدول كدروس لالستفادة منيا في مثل ىذه

التجارب مستقبالً .والغاية من إبراز ىذه التجارب ىي
التعرف عمى آليات الفيدرالية المالية ،وطرق سيرىا في

الدول التي تطبقيا.
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 -1أهم اإليرادات في موازنة إقميم ُكردستان العراق:
اإليرادات في موازنة إقميم ُكردستان العراق

ضريبة العقار األساسية ،واإلضافية وضريبة العرصات ضمن

حدود اإلقميم.

ضريبة الدخل ،وضريبة التركات داخل اإلقميم.
ضريبة األرض الزراعية ،وبدالت إيجار تمك األراضي.
رسوم التسجيل العقاري ،ورسوم أنواع اإلجازات والوكاالت
والحجج والخدمات التي تقدم لمواطني اإلقميم ،ورسوم تسجيل
المركبات ووسائط النقل األخرى.
واردات البمديات داخل اإلقميم.
واردات المعامالت المصرفية ،والتجارية التي تجري ضمن
حدود اإلقميم.

واردات المشروعات الصناعية ،والزراعية ،ومشاريع اإلنتاج
الحيواني ضمن اإلقميم.
الواردات المتحصمة من األمالك العامة في حدود اإلقميم
% 30من واردات النفط ،والغاز ،والمعادن ،والثروات الطبيعية
األخرى التي تستخرج من أراضي اإلقميم.
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 -2طرق تمويل الحكومة الفيدرالية وحكومات األقاليم

الفيدرالية في بعض الدول:
الدولة
الدستور

السوبسري
الصادر في عام
 1998والنافذ

تمويل الحكومة الفيدرالية
تقرر

مصروفات

الجمعية

تمويل األقاليم الفيدرالية

االتحادية يضع االتحاد في االعتبار
وتحدد التكاليف المالية الناتجة عن

االتحاد

ميزانيتيا ،وتعتمد حساباتيا (المادة تطبيق القانون الفيدرالي ،ويترك
لألقاليم الفيدرالية مصادر مالية

.)1

كافية ،ويعمل عمى تحقيق

في عام 2000

التوازن المالي بينيا.

تخصص اإلمارات األعضاء نسبة تمول اإلمارات األعضاء في
معينة من مواردىا السنوية لتغطی دولة اإلمارات العربية المتحدة
الدستور
اإلماراتي

نفقات الميزانية العامة السنوية تمويال ذاتياً ،والثروات والموارد
لالتحاد وذلك وبالقدر الذي يحدده الطبيعية لكل إمارة ممكية عامة
قانون

الميزانية.

بينما

تتكون ليا.

الصادر في عام اإليرادات
1971
الضرائب ،والرسوم ،والعوائد التي
العامة لالتحاد من

تفرض بقانون فيدرالي ،ومن إيراد
االتحاد من أمالكيا الخاصة.
الدستور العراقي اختصاصات الحكومة االتحادية مصادر تمويل إقميم ُكردستان
الصادر في عام ىو رسم السياسة المالية ،ووضع كما نص عمييا مشروع دستوره
2000

الميزانية العامة لمدولة ،وضع ىو
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عائدات

الضرائب،

الموازنة

مشروع

العامة ،والرسوم،

واالستثمارية.

وأجور
العامة

المرافق
المؤسسات،

خدمات
وايرادات
والشركات

والمصالح العامة في اإلقميم.
اإليرادات

الجمركية،

وايرادات ضريبة

الموانئ،

والمطارات

الدولية ،المبيعات،

العقارات،
وضريبة

وضريبة
اإلنتاج

وضريبة أرباح الشركات ،وضريبة الزراعي والحيواني عمى أن
الدخل

وأرباح يخصص منيا نسبة لموالية

الشخصي،

المشروعات القومية ،عمى أن بقانون اتحادي .ورسوم النقل

الدستور
السوداني
1998

تخصص منيا لمواليات التي تمتد البري،

والنيري،

والمحمي.

إلييا نسبة يخصصيا القانون ،ورسوم

اإلنتاج

الصناعي

ورسوم إنتاج الصناعات الفيدرالية ،الحرفي ،والمحمي ،وأي موارد
وضرائب العاممين خارج البالد ،محمية أخرى.
وضرائب المؤسسات وأوجو الناشط
األجنبية،
والتسييالت

والمنح،

والقروض،

االئتمانية،

وأي

ضرائب ،أو رسوم ال تمس موارد

أخرى أو موارد الحكم المحمي.
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 -3قسمة العائدات في بعض التجارب الفيدرالية

العالمية بين الحكومة الفيدرالية ،واألقاليم الفيدرالية
نصيب

نصيب

الدولــــــة

الحكومة

الفيدرالية

األقاليم

الفيدرالية

كندا

% 51

% 49

منح غير مقيدة ومنح مقيدة ومشروطة.

ألمانيا

% 73

% 27

منح مقيدة لتحقيق المساواة في التنمية االجتماعية.

الواليات

% 66

المتحدة

% 34

األمريكية

أنواع الدعم اإلضافي لألقاليم الفيدرالية من
الحكومة الفيدرالية

منح مقيدة بغرض تحقيق المساواة بين األقاليم
الفيدرالية.

الهند

% 66

% 34

منح ألغراض التنمية ومنح ألغراض أخرى.

األرجنتين

% 61

% 39

منح غير مقيدة ومنح مقيدة.

البرازيل

% 65

% 35

منح غير مقيدة ومنح مقيدة.

المتوسط

% 64

% 36

من الجدول السابق يالحظ ب َّ
أن حصة الحكومات
الفيدرالية ىي األعمى ،وذلك نظ اًر الختصاصات المركز
الدستورية المتمثمة في الخدمات باىظة الكمفة مثل

األمن ،والدفاع ،والقضاء ،والتمثيل الدبموماسي .وتماشياً
مع التجارب العالمية في مجال قسمة الموارد ال بد من

بقاء السمطة الفيدرالية قوية لإليفاء بمسؤولياتيا المتعددة.
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 -4مقارنة الفيدرالية المالية في الفيدراليات الثالثة
(الواليات المتحدة األمريكية ،ألمانيا ،كندا):

التوزيع الدستوري لمسؤوليات اإلنفاق ،واإليرادات

حددت السمطات في الفيدراليات الثالثة عند كل مستوى من الحكومة
مواردىا المالية من الضريبة واالقتراض أو األنشطة التجارية .وىناك نص في
الفيدراليات الثالثة عمى سمطة "اإلنفاق الفيدرالية" (مع حدود محددة في حالة
ألمانيا) تمكن الحكومة الفيدرالية من إنفاق أمواليا عمى مجاالت مسؤولية تقع

ضمن صالحيات األقاليم.

المدخالت المحمية لمق اررات الفيدرالية

ىناك ضغوط سياسية في الفيدراليات الثالثة لممشاورة المحمية ،والمشاركة

في الق اررات الفيدرالية حول الترتيبات المالية ،والتحويالت .وظيرت ىذه
الضغوط بسبب أنو بغض النظر عن دقة المصممين األصميين الفيدرالية في
التوفيق بين مصادر اإليرادات ومسؤوليات اإلنفاق ،فقد تغير عبر الزمن أىمية
مختمف الضرائب ،وتكمفة النفقات بدرجة كبيرة .في النتيجة ،كان عمى
الفيدراليات الثالثة أن تعدل موادىا من وقت آلخر ،وىذا أثار مسألة العمميات

المناسبة ،والمؤسسات من أجل القيام بيذه التعديالت لصالح الحكومات
المحمية ،واألقاليم التي ال يجب أن ال تتخذ الق اررات ببساطة ،وبشكل منفرد بل
يجب أن تتشارك الحكومات المحمية ،واألقاليم في ذلك.
سيادة الدستور ،والمحاكم ،وحكم القانون

الشائع في الفيدراليات الثالث ىو سيادة الدستور ،ودور المحاكم وسيادة
القانون كسياق تطبق فيو الترتيبات المالية الفيدرالية .وىذا ال يعني أن كل
الترتيبات المالية ذكرت صراحة في الدستور .في الحقيقة في دستور الواليات
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المتحدة ،وكندا ىناك فقط التخصيص الرئيسي لمسؤوليات اإلنفاق ،واإليرادات،
والكثير من ترتيبات التحويالت المالية عبر الحكومة تركت لمممارسات
الحكومية ،والعممية السياسية .بينما الدستور األلماني فصل في ترتيبات

حصيمة الضريبة المشتركة ،والتحويالت بين الحكومات .لكن في الفيدراليات
الثالث الدستور ىو الذي يشكل اإلطار النيائي الذي تعمل ،وتعدل ضمنو
الترتيبات ،ولضمان ذلك يمعب كل من المحاكم .ومبدأ سيادة القانون دو اًر

حاسماً في تأسيس الثقة بين الحكومات ضمن الفيدرالية.

اختالفات تخصيص مسؤوليات اإليرادات ،واإلنفاق

ىناك اختالف كبير بين الفيدراليات الثالث في التوزيع الدستوري
لموظائف ،والصالحيات .ففي الواليات المتحدة ،وكندا (باستثناء قانون الجريمة
في كندا) تكون الصالحية التشريعية ،والتنفيذية لكل مجال من الصالحية

دستورياً مخصص لنفس الحكومة .في المقابل نجد في ألمانيا َّ
أن توزيع

المسؤوليات وظيفي بدرجة كبيرة ،بمعنى َّ
أن أكثر الوظائف التشريعية
مخصصة لمحكومة الفيدرالية بينما أكثرية إدارة القانون الفيدرالي مخصصة
لألقاليم .لذلك ففي النظام األلماني نجد نسبة كبيرة من القانون الفيدرالي يدار

من قبل مستوى آخر من الحكومة ،وىناك حاجة لتعاون عبر حكومي أكبر.
وبعيداً عن توزيع السمطات ىناك تنوع كبير بين الفيدراليات الثالث في مدى
المسؤوليات المخصصة دستورياً لكل مستوى من الحكومة ومن ثم في درجة
الالمركزية .في النتيجة الواليات المتحدة أكثر المركزية من ألمانيا تشريعياً

بينما ألمانيا أكثر ال مركزية إدارياً .وكندا في الممارسة أكثر ال مركزية تشريعياً
وادارياً .وقد قدمت ىذه االختالفات سياقات دستورية وسياسية مختمفة

لمتطمبات اإلنفاق ،واإليرادات ،والتحويالت المالية الحكومية ،والعالقات عبر
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الحكومية.
البنود المتعمقة بالتحويالت عبر الحكومة

عمى الرغم من وجود مكثف لمتحويالت المالية عبر الحكومية في

الفيدراليات الثالثةَّ ،
فإن األساس الدستوري ليذه التحويالت يتنوع بشكل كبير.
ففي الواليات المتحدة األمريكية ليست ىناك بنود دستورية تصف التحويالت
عبر الحكومية ،وليس ىناك أي نسب محددة من الضرائب الفيدرالية
مخصصة لكي تحول إلى حكومات األقاليم .تحويالت إيرادات الضريبة إلى

األقاليم ،أو المنح المشروطة أو غير المشروطة خصصت ببساطة بموجب
القانون الفيدرالي الذي صيغ في ظل سمطة اإلنفاق الفيدرالية العريضة .وفي
الممارسة استخدمت ىذه المنح من قبل الكونغرس لتشجيع األقاليم عمى اتباع
سياسيات محددة عمى المستوى الوطني ،من أجل دعم تحديد النظم اإلدارية

لإلقميم ،ولمساعدة األقاليم في سياسات إعادة التوزيع .وأكثرية التحويالت اتخذ

شكل التحويالت المشروطة .بسبب السمطة التقديرية الواسعة لمحكومة
الفيدرالية في الحصول عمى اإليرادات ،وانفاقيا ،ونظام خاص غير تنسيقي
لمتحويالت عبر الحكومة طور مع تحويل نسبة كبيرة من المنح الفيدرالية من

اإلقميم لمحكومة المحمية.

ٍ
بشكل
وفي كندا األساس الدستوري لمتحويالت عبر الحكومات شبيو بذلك

عام ،باستثناء َّأنو في القسم  )2( 36من الدستور لعام  ،1982وضعت
المبادئ ،لكن ليس تفصيل متطمبات مدفوعات التكافؤ الفيدرالية لضمان أن

حكومات األقاليم لدييا إيرادات كافية لتقديم الخدمات العامة بمستوى قريب من
مستوى الضريبة .وىكذا ،بما ال يشبو االختالف غير التنسيقي لتحويالت
الواليات المتحدة ،طور في كندا نظام منتظم لتحويالت التكافؤ غير
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المشروطة .باإلضافة لذلك في ظل الضغوط السياسية التي مورست من قبل
المحافظات حول استقالليا ،فإن النسبة الرئيسية من التحويالت الفيدرالية
وجيت لتصحيح االختالالت العمودية ،أي في دعم الصحة والتعميم ما بعد

الثانوي والرفاه االجتماعي حولت من التحويالت المشروطة أو عمى شبو

المشروطة .ىذا االختالف الحاد عن التحويالت المشروطة ،المييمن عمييا
في الواليات المتحدة.
أما ألمانيا فتقدم نمطاً آخر لمتحويالت عبر الحكومية .يحدد الدستور

األلماني بتفصيل أكبر بند اإليرادات واإلنفاق .ويتضمن ىذا تحديد إيرادات

الضريبة الفيدرالية التي تشارك األقاليم في ظل الدستور .عمميا كل مصادر
إيرادات الضريبة الفيدرالية يشترك فييا بيذه الطريقة .وىذا يشكل تحويالت
غير مشروطة غير تقديرية لألقاليم .باإلضافة لذلك ىناك تحويالت عبر
حكومية كبيرة من كل من الحكومة الفيدرالية لألقاليم وبين األقاليم .ىذه

التحويالت تنقسم إلى فئتين بشكل عريض .أوال -ىناك تحويالت محددة،
وبدرجة كبيرة مشروطة .لألقاليم مشروعات ىي من فئة الميام المشتركة ،من
أجل تعويض النفقات المفوضة فيدرالياً ،ولمشروعات محددة تتعمق بخمق

توحيد لمستوى المعيشة .الثانية -ىي تحويالت تكافؤ غير مشروطة تتألف من
عاممين :واحدىم مجمع إيرادات بين األقاليم تدفعو األقاليم الغنية وتسحب منيا

األقاليم األفقر وفقا لمعيار محدد وصيغة ،وثانييم مدفوعات فيدرالية مكممة
تعتمد عمى نسبة معينة من ضريبة القيمة المضافة.

73

 -5توزيع مسؤوليات اإلنفاق بين الحكومة الفيدرالية،
واألقاليم الفيدرالية:

الدفاع

الرعاية

الصحية

يكون ىذا المجال فيدرالياً دائماً عمى الرغم من َّ
أن استراليا
والواليات المتحدة األمريكية تخصصان دو اًر مقيداً لألقاليم في

مجال إقامة الميمشيات.

تتولى األقاليم الفيدرالية عادةً إدارة البرامج الرئيسية في ىذا
المجال العالي التكمفة والمتنامي ،وذلك رغم َّ
أن الحكومة
الفيدرالية تمعب في الغالب دو اًر رئيساً في صياغة البرامج

الصحية سواء من خالل سمطتيا التشريعية ،أو سمطتيا

اإلنفاقية.
التأمين ضد
البطالة

تكون كل ىذه الخدمات إما مسؤوليات متزامنة ،أو مشتركة ،أو
اتحادية مع بعض االستثناءات (ففي اليند تكون األقاليم

والمساعدات مسؤولة عن التأمين ضد البطالة ،وفي بمجيكا والنمسا تكون
االجتماعية

األقاليم الفيدرالية مسؤولة عن الخدمات االجتماعية).

ورواتب
التقاعد

تتولى األقاليم الفيدرالية عمى الدوام إدارة التعميم األساسي

التعميم

واألبحاث

والثانوي ،عمى الرغم من َّ
أن الحكومة الفيدرالية قد تتمتع بسمطة
متزامنة تضمن ليا القرار النيائي .وتتبوأ الحكومات الفيدرالية
مركز الريادة عادة في اإلنفاق عمى مجال األبحاث.
كثي اًر ما تمعب الحكومات الفيدرالية دو اًر تخطيطياً وتمويمياً

رئيسياً في البنية التحتية األساسية عمى الرغم من َّ
أن التنفيذ قد
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تتواله األقاليم الفيدرالية .وعادة ما تكون البنية التحتية المحمية
البنية
التحتية

ىي مسؤولية األقاليم الفيدرالية .وىذا المجال يتباين فيو دور
القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص إلى حد كبير ،وفي

حاالت كثيرة يتضاءل دور القطاع العام بمرور الزمن .وكثي اًر

ما تنجذب الحكومات الفيدرالية ألسباب سياسية إلى مشروعات
حيث المبدأ ينبغي أن
البنية التحتية المحمية ،في حين َّأنو من ُ
تركز ىذه الحكومات عمى البنية التحتية اليامة عمى المستوى

القومي.

 -تاسعاً :المبادئ األساسية لمفيدرالية المالية

في سوريا (اإلقميم الفيدرالي ال ُكردي أنموذجاً)
 -اإلقميم الفيدرالي ال ُكردي:

اإلقميم الفيدرالي ال ُكردي مفيوم سياسي حديث ذو

معالم غامضة حتى اآلن ،وحسب تصورات بعض

المطالبين بالفيدرالية في سوريا َّ
فأن اإلقميم الفيدرالي

ال ُكردي يمتد من أقصى شرق سوريا متجياً نحو الغرب
عمى الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا بأعماق
متنوعة ،يمتاز بكون أكثرية سكانو من ال ُكرد.

1

) (1يحتاج حدود اإلقميم الفيدرالي ال ُكردي في سوريا إلى د ارسة سياسية
وجغرافية وىي ليست من ميام جمعيتنا االقتصادية.
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 -الموارد المالية في اإلقميم الفيدرالي ال ُكردي:

بما َّ
أن الدستور السوري ال يتضمن فقرات تتناول

قضية إدارة الموارد المالية ،وتوزيعيا بين المستويات

المختمفة ،باإلضافة إلى غياب الموائح القانونية التنفيذية

فإ َّن المجال مفتوح أمامنا لالجتيادات الشخصية.

تتكون واردات اإلقميم الفيدرالي كما وجدنا سابقاً من:

 -1عوائد الثروات الطبيعية ،وخاصة النفط ،والغاز.

 -2عائدات الضرائب والرسوم ،وأجور خدمات المرافق

العامة ،واي اردات المؤسسات ،والشركات ،والمصالح
العامة في اإلقميم.

 -3القروض الداخمية ،والخارجية الخاصة باإلقميم.

وبأخذ المناطق ال ُكردية في سوريا نموذجاً إلقميم

فيدرالي ُكردي نرى أ َّن أىم الموارد المالية في اإلقميم

الفيدرالي ال ُكردي تتمثل فيما يمي (عمى سبيل المثال
وليس الحصر):
 -1الواردات المتحصمة من األمالك العامة في حدود
اإلقميم (نسبة معينة) من واردات النفط ،والغاز

الطبيعي ،والمعادن ،التي تستخرج من أراضي اإلقميم.
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 -2ضرائب المحاصيل ،وضرائب األرض الزراعية،

وبدالت إيجار تمك األراضي.
َ
 -3ضرائب الدخل والممكية.

الع ّرصات داخل حدود اإلقميم.
 -4ضريبة العقارات ،و ّ
 -5ضريبة المبيعات.
 -6رسوم النقل البري والمحمي.

 -7رسوم اإلنتاج الصناعي الحرفي والمحمي.
 -8واردات البمديات داخل اإلقميم.

 -9واردات المعامالت المصرفية ،والتجارية التي تجرى
داخل حدود اإلقميم.

 -10أي موارد محمية أخرى.

 -11المنح ،والمساعدات الخارجية.
بالنسبة إلى (إدارة مورد النفط والغاز في اإلقميم

الفيدرالي) فإ َّن معظم الدساتير الفيدرالية في العالم تخول
أدارة وتوزيع عائدات ىذه الثروات إلى الحكومة

الفيدرالية ،وبالتالي فإَّنو من واجب الحكومة الفيدرالية في
سوريا (إذا تم االتفاق عمى الفيدرالية) وحكومة اإلقميم

الفيدرالي ال ُكردي المنتج لمنفط والغاز بإدارة ىذين
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المصدرين شرط أن تتبع طريقة توزيع الواردات القيود

التالية:

 -مجموع العدد السكاني لسوريا.

 -تحديد حصص معينة لفترة معينة لإلقميم الفيدرالي

ال ُكردي الذي شيد تيميشاً تنموياً في السابق عمى َّ
أن

قانوناً سيسن يبين حجم تمك العائدات ،والفترة التي
سوف تمنح لتمك المناطق المتضررة .وبعد تأىيل اإلقميم

الفيدرالي ال ُكردي بكاممو يتم تحديد نسبة معينة من
واردات النفط والغاز لباقي مناطق سوريا ،عمى أن يكون
المستفيد األكبر ىو اإلقميم الفيدرالي ال ُكردي ،كون
المورد متاح عمى أراضيو.

وبالنسبة إلى (عائدات الضرائب والرسوم ،وأجور

خدمات

المرافق

العامة،

وايرادات

المؤسسات،

والشركات ،والمصالح العامة في اإلقميم الفيدرالي) نرى

َّ
أن لسمطات اإلقميم الفيدرالي ال ُكردي حق فرض
الضرائب والرسوم في اإلقميم ،أو تعديميا ،أو إلغائيا،
مع مراعاة قاعدة العدالة والمساواة والتوحيد بين مواطني

الدولة ،وتترك ضريبة الصادرات والواردات لمسمطة

الفيدرالية .األمر الذي يؤدي إلى رفد ميزانية اإلقميم
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الفيدرالي ال ُكردي بموارد جديدة ،طالما َّ
أن ذلك ال
يتعارض مع الخطوط العامة لمسياسة االقتصادية

لسوريا .ومن جانب آخر يجب إصدار تشريعات قانونية

تكفل توزيع الموارد الضريبية بين السمطات المختمفة

بحيث تحصل الحكومة الفيدرالية وحكومة اإلقميم عمى
نسبة معينة من ضريبة الدخل ومن ضريبة العقار

وغيرىا.

وبالتالي فإ َّن نجاح سياسة الفيدرالية المالية في سوريا

سيعتمد بالدرجة األولى عمى نظام الحكم في سوريا
وعمى مدى استجابتو لمفيوم الفيدرالية ،وعمى قدرة

اإلقميم الفيدرالي ال ُكردي عمى تنمية موارده المالية كي
يكون إقميماً متكامالً من جميع النواحي.

 -توصيات بخصوص الفيدرالية المالية في اإلقميم

الفيدرالي ال ُكردي:

 -1بناء محطات اإلنتاج الرئيسية ،ومحطات التجميع،

وبناء مصافي لمنفط ،من أجل فصل عناصره
واستخدامو في الحياة االقتصادية في اإلقميم.

 -2المباشرة في إنشاء معامل الغاز الطبيعي ،وتمديده
إلى أماكن االستيالك الرئيسية.
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 -3المباشرة في بناء محطات توليد الطاقة الكيربائية،
واستخدام الغاز في إدارة عنفاتو ،وتوزيع الكيرباء عمى

مناطق اإلقميم كافةً.

 -4المباشرة في إنشاء معامل صناعة الحديد في القسم
الغربي من اإلقميم (منطقة عفرين) ،نظ اًر لتوفر خامات
الحديد فيو ،باإلضافة إلى إنشاء معامل صناعة الرخام

والصخور الكمسية فيو.

 -5االستفادة من مياه أىم األنيار التي تمر باإلقميم
(بخاصة نير دجمة ونير الفرات) من أجل سقاية

المزروعات من جية ،وفي إدارة عنفات الطاقة

الكيربائية من جية أخرى ،األمر الذي يتطمب تطوير

السدود وانشاء سدود جديدة.

 -6إنشاء المزيد من الصوامع لتخزين الحبوب بأشكالو

كافةً (بخاصة القمح والشعير) ،في الوقت الذي يتميز
اإلقميم َّ
بأنو إقميم زراعي .باإلضافة إلى تحسين معامل
صناعة الزيوت (بخاصة زيت الزيتون) الذي يشتير

بزراعتو المنطقة الغربية من اإلقميم.

 -7االىتمام باألماكن األثرية في اإلقميم (وبخاصة َّ
أن
اإلقميم يمثل أرض أقدم الحضارات) من خالل ترميم
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األماكن األثرية والتنقيب عن أماكن جديدة ،األمر الذي
سيشجع من حركة السياحة في اإلقميم وبالتالي رفد

اإلقميم بموارد مالية ،األمر الذي يدعم ميزانيتو.

بالتالي َّ
فأن التقيد بالتوصيات السابقة سوف يؤدي

إلى إكمال الدورة االقتصادية في اإلقميم الفيدرالي

ال ُكردي ،وسوف يؤدي إلى رفد ميزانيتو بشكل مالي
كبير ،وسوف يحسن من فيدراليتو المالية.

80

 -الخاتمة:

غني عن القول َّ
بأن الفيدرالية المالية مكمل أساسي،

وجوىري إلنجاح التجربة الفيدرالية بعد أن تستوفى

جوانب الفيدرالية السياسية ،واإلدارية ،أو (الالمركزية).

وبما َّ
أن الفيدرالية السياسية ىي التعبير الديمقراطي عن
احترام حقوق المواطنَّ ،
فإن الفيدرالية المالية تعتبر ىي

األكثر تعبي اًر عن (حقوق) األقاليم في المال العام ،وفي

التنمية المتوازنة وفي مختمف أنواع الثروة ،واألسس التي
تقوم عمييا الفيدرالية المالية ىي العدالة في التوزيع وفق

معايير مقبولة ،والشفافية التامة التي تكون ممبية

لألسباب التي تزيل ،أو تساعد عمى تقميل أسباب
الشكوك في العالقة بين المركز ،واألطراف.

والفيدرالية المالية كما وجدنا تعني تخصيص الموارد

لمستويات الحكم مع وجود استقاللية ،ومراعاة جانب
المساواة في الخدمات االجتماعية المقدمة ،والعدالة

االجتماعية ،والكفاءة االقتصادية في إدارة المواردَّ ،
ألن
األصل في الفيدرالية المالية تحقيق إيرادات ،وعائدات

لمقابمة المصروفات ،واألعباء الممقاة عمى كاىل مستوي
الحكم المعين مع مراعاة حصول كل األفراد والمواطنين
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ٍ
متساو دون
داخل االتحاد الفيدرالي عمى مستوى خدمات
الخضوع إلى مستويات متفاوتة في دفع الضرائب.

وتعد الثروات والموارد وادارتيا من أىم مرتكزات

نجاح التجربة الفيدرالية ،فكمما زادت ثروات وموارد
مؤشر عمى نجاح
الدول وتحسنت إدارتيا كان ىذا
اً
التجربة الفيدرالية .ومن ىذا المنطمق يجب عمى

الحكومة الفيدرالية ومن خالل و ازراتيا المتعددة أن تفكر
جدياً بالمزيد من مصادر اإليرادات غير النفط والغاز

مثالً كالتركيز عمى الجانب الزراعي والصناعي
والسياحي ،وأن تضع اآلليات المناسبة لتفعيل ىذه
الجوانب من أجل تعزيز ىذه اإليرادات وكل ذلك من

أجل دعم المواطن العادي الذي يحتاج إلى الخدمات
المباشرة من سمع ومنتجات ،أو خدمات غير مباشرة من

قبيل السمف ،والقروض الميسرة التي يستطيع من خالليا
مجابية ظاىرة ارتفاع األسعار ،ويمكن تحقيق ذلك

اليدف من خالل وضع الدراسات االقتصادية

المتخصصة التي تضع الحمول اآلنية ،والمستقبمية في
ظل بمد يزخر بكم ىائل من الطاقات ،واإلمكانات

البشرية والمادية.
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ويمكن أن نستنتج مما تقدم ما يمي:

َّ -1
إن الفدرالية اليوم ىي أحدى أشكال الحكم الناجحة
التي تسمح لمتنوع االجتماعي في الدول بالتعبير عن

اليويات الذاتية لمكوناتو مع اإلبقاء عمى رابط الوحدة
في ظل االتحاد الفدرالي ،السيما في عصر العولمة
واف ارزاتو الثقافية والحضارية.

 -2تختمف الدول الفدرالية في دساتيرىا وطرق تشكيميا
وعدد الوحدات المكونة ليا ،باختالف الظروف الثقافية،

واالجتماعية ،واالقتصادية ،والدولية ،والسياسية التي
أدت إلى تأسيسيا.

َّ -3
إن مصطمح الفيدرالية حسب تعريف عمماء السياسة

ىو أسموب تقسيم السمطات بين المركز ومستويات أدنى
لمحكم المحمي مع وجود نوع من االستقاللية والتنسيق،

يختمف إلى حد ما مع مصطمح الفيدرالية المالية حسب
تعريف عمماء االقتصاد ليا َّ
بأنيا تخصيص الموارد
المالية لمستويات الحكم وتوزيع الدخل في النظام

االقتصادي.

َّ -4
إن توزيع االختصاصات في الدساتير الفيدرالية،
غالبا ما يكون بتوزيعيا إلى ثالث فئات :حصرية،
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ومشتركة ،ومتبقية ،وطبيعة ىذه الفئات ،ومداىا تتحكم

فيو ظروف نشأة االتحاد وحاجاتو.

 -5ميما حرص المشرعون عمى توزيع السمطات بشكل

دقيق ،وواضح بين الحكومات الفيدرالية ،وحكومات
األقاليم المنطوية تحتيا ،فإ َّن التشابك والتداخل

واالختالف حاصل ال محالة بينيا ،وىذا األمر يجب أن
يقبل كواحدة من الحقائق المالزمة لمفدراليات.

ننوه في نياية ىذا البحث إلى َّ
أن جمعية

االقتصاديين ال ُكرد ستكون شاكرة إلى كل من يقدم ليا
بيانات ،واحصائيات تخص الفيدرالية المالية وبخاصة

البيانات ،واإلحصائيات المتعمقة باإلقميم الفيدرالي

ال ُكردي عمى بريدىا االلكتروني التالي:
kak.suri2006@gmail.com
أو عمى صفحتيا عمى الفيسبوك:
https://www.facebook.com/Komela.Abori
nasen.Kurd.li.Suri2006?ref=hl

85

 المراجع: -1جورج أندرسن ،الفيدرالية المالية :مقدمة مقارنة ،ترجمة:

ميا تكال ،منتدى االتحادات الفيدرالية ،كندا.2009 ،

 -2د .حافظ غانم محمد جبر ،الفيدرالية المالية وأثرها عمى

قسمة وتخصيص الموارد بين مستويات الحكم (من منظور
التجربة السودانية وبعض التجارب العالمية األخرى) 2009 -

 ،1991بحث لنيل درجة دكتوراه الفمسفة في اإلدارة العامة ،قسم
العموم السياسية واإلدارية ،جامعة النيمين ،السودان.2009 ،

 -3سيمينا ومكير ،الفدرالية مبادئها ،مرونتها وقصورها ،مجمة
االتحادات الفدرالية ،كندا اوتار ،طبعة خاصة.2006 ،

 -4عبد المنعم أحمد أبو طبيخ ،توزيع االختصاصات في الدولة
الفيدرالية (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير في القانون العام،
كمية القانون والعموم السياسية ،األكاديمية العربية المفتوحة في

الدنمرك ،ص .60
 -5عمي حسن جمود ،ماجد عيال وىيب ،النظام الفدرالي في
العراق بين الواقع والطموح ،المجمة السياسية والدولية ،العدد

( ،)2كمية العموم السياسية ،الجامعة المستنصرية ،العراق،
.2008
 -7الدستور العراقي.

 -8الدستور اإلماراتي.
 -9الدستور األلماني.
 -10الدستور السويسري.
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. الدستور األمريكي-11
. الدستور الفنزويمي-12
13- MUSHGRAVE Richard, The Theory of
Public Finance, McGraw Hill, New York, USA,
1959.
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