أسس توزٌع الثروات فً االنظمة الفٌدرالٌة
مقدمة.
ً
طفا مصطلح الفٌدرالٌة فً العراق بعد سقوط النظام السابق بصورة كبٌرة وبخاصة بعد المناقشات المطولة
حول صٌاؼة الدستور العراقً الجدٌد وما تاله من تصوٌت شعبً على ذلك الدستور ،وقد كان موضوع
الفٌدرالٌة من ابرز قضاٌا الخالؾ على مسودة الدستور إلى أن خرج بشكله النهابً ،ولكن موضوع الفٌدرالٌة
لم ٌُحسم بعد ،وقد وجد العدٌد من الباحثٌن أن هناك قصور كبٌر فً فهم الفٌدرالٌة بٌن أوساط الشعب
العراقً ،وقد تراوحت التفسٌرات فً هذا المجال ،إذ اعتبره البعض تقسٌم للعراق ،بٌنما اعتبره البعض اآلخر
إنقاذ للوضع القابم ،ولكن الواقع ٌشٌر إلى أن هنالك  25دولة فٌدرالٌة ٌعٌش فٌها  %40من سكان األرض،
وان أقدم الدول الفٌدرالٌة هً :الوالٌات المتحدة ( )1789سوٌسرا ( )1848كندا ( )1867أسترالٌا
(.)1901
وبحسب تقرٌر لألمم المتحدة حول التطور البشري الذي ٌرتب  180دولة نجد أن هنالك أربعة دول فٌدرالٌة
بٌن أفضل ستة دول من حٌث نوعٌة الحٌاة وهً :أسترالٌا ،كندا ،بلجٌكا ،والوالٌات المتحدة؛ بعدها بقلٌل تؤتً
سوٌسرا وألمانٌا .
فً هذه الورقة سنناقش موضوع الفٌدرالٌة من جانبه االقتصادي ،وسنركز بصورة خاصة على أسس تقسٌم
الثروة فً األنظمة الفٌدرالٌة ،ونبدأ بتعرٌؾ الفٌدرالٌة ،والفرق بٌنها وبٌن الكونفٌدرالٌة ،وتارٌخ الفٌدرالٌة،
وضرورتها فً بعض البلدان ،والفٌدرالٌة فً اإلسالم ،ونشؤة الدول الفٌدرالٌة ،ومن ثم الدخول فً موضوع
تقسٌم السلطات بٌن الحكومة المركزٌة واألقالٌم ،لٌكون مدخالً للولوج فً موضوع كٌفٌة تقسٌم الثروات فً
األنظمة الفٌدرالٌة ،ومن ثم مناقشة موضوع إشكالٌة توزٌع الثروة فً النظام الفٌدرالً المقترح فً العراق.
 oتعرٌؾ الفٌدرالٌة:
هنالك تعرٌفات مختلفة للفٌدرالٌة (بحسب الدولة الفٌدرالٌة التً تتبناه) لكن المفهوم األساسً للفٌدرالٌة هو
ممارسة مستوٌان من الحكم على نفس المجموعة البشرٌة عن طرٌق الخلط بٌن الحكم المشترك أحٌانا ً
والحكم الذاتً أحٌانا ً أخرى وذلك الحترام وتشجٌع التنوع فً إطار الوحدة السٌاسٌة األكبر.
وتورد بعض المصادر تعرٌؾ آخر للفٌدرالٌة وهً :نظام سٌاسً ٌفترض تنازل عدد من الدول أو القومٌات
الصؽٌرة فً اؼلب األحٌان ،عن بعض صالحٌاتها وامتٌازاتها واستقاللٌتها لمصلحة سلطة علٌا ،موحدة
تمثلها على الساحة الدولٌة وتكون مرجعها فً كل ما ٌتعلق بالسٌادة واألمن القومً والدفاع والسٌاسة
الخارجٌة .
لم ٌتفق فقه القانون العام العربً على مصطلح موحد ٌقابل المصطلح االنجلٌزي  State Federalأو
الفرنسً ( )Etat Federalفهناك من ٌطلق علٌه (الدولة االتحادٌة) أو (االتحاد المركزي) و (الدولة
الفٌدرالٌة) و(االتحاد الفٌدرالً) و (االتحاد الدستوري) و (الدولة التعاهدٌة) .
 oما هو الفرق بٌن الفٌدرالٌة والكونفدرالٌة:
هنالك نوع من الدول هً (الكونفدرالٌة  )confederationوهذه تختلؾ عن الدول الفدرالٌة حٌث أنها
تتؤلؾ من دول مستقلة ولكنها تتفق فٌما بٌنها لتؤسٌس  Confederationالكونفدرالٌة ،أي حلؾ لحماٌة
مصالحها وتتخذ قراراتها الكونفدرالٌة باإلجماع ،بٌنما الدولة الفدرالٌة هً دولة واحدة بالرؼم من توزٌع
الصالحٌات عمودٌا وأفقٌا ،وأسم الدولة السوٌسرٌة مازال كونفدرالٌة رسمٌا إشارة ألصولها الكونفدرالٌة ،مع
أنها أصبحت دولة فدرالٌة منذ عام  1848وتتؤلؾ من دول اتحادٌة تسمى كانتونات  cantonعددها حالٌا
 26بٌن كانتون و نصؾ كانتون.
 oالفٌدرالٌة تارٌخٌا:

إن الفٌدرالٌة لٌست مفهوما ً حدٌثا ً كما ٌظن البعض ،فقد عرفت حتى فً المجتمعات السٌاسٌة القدٌمة ،ففً
العصر الٌونانً القدٌم كانت هناك بعض المدن تسعى إلٌجاد نوع من الفٌدرالٌة ٌجري التوفٌق فٌها بٌن نزوع
هذه المدن إلى االستقالل الذاتً والنزوع إلى سلطة مركزٌة تنسق فٌما بٌنها.
وقد بقٌت الفٌدرالٌة بهذا المعنى األولً حتى العصر الوسٌط والعصر الحدٌث ..ؼٌر أنها تطورت وتجددت إلى
ماهً علٌه فً الوقت الحاضر عبر نظام الوالٌات المتحدة األمٌركٌة الذي تؤسس بٌن عامً  1787و،1789
وأٌضا عبر النظام السوٌسري الدستوري ابتدا ًء من عام  1848والوحدة األلمانٌة فً الستٌنٌات والسبعٌنٌات
من القرن التاسع عشر.
وفكرة الفٌدرالٌة باعتبارها أساسا للحكم عن طرٌق اتحاد عدد من الوالٌات أو األقالٌم أو الدول تتعاٌش معا
دون انفصال ودون وحدة ،هً فكرة قدٌمة للؽاٌة تعود إلى العهد االؼرٌقى القدٌم ،حٌث ظهرت عندبذ دول
تجسدت فٌها بوضوح هذه الفكرة منها إبتالؾ الوالٌات االؼرٌقٌة بإشراؾ (مجلس االمفكتٌوٌٌن) وعصبة
االٌخابٌة التً كانت عبارة عن مجموعة من المدن االؼرٌقٌة المإتلفة ،و اتحاد أثٌنا و دٌلٌا & Athenia
 ،Dilliaواتحاد ( )Achean Leagueفً ( )146-281قبل المٌالد ،و الحال كذلك فً اتحاد المدن
والوالٌات فً الهند القدٌمة ،الذي كان ٌضم عددا من الوالٌات المتحدة مثلPanchjananah, :
 Soptajanah, Viratوعلى أساس فٌدرالً ،إذ كانت دولة الهند القدٌمة مزٌج من الفٌدرالٌة واإلقطاعٌة
.
 oمتى تصبح الفٌدرالٌة ضرورٌة؟
نالحظ عند البحث التارٌخً لنشوء األنظمة الفٌدرالٌة ،مجموعة من األسباب المتنوعة تقؾ وراء نشوء هذه
األنظمة ،ففً دول مثل الوالٌات المتحدة وروسٌا والبرازٌل ،لعبت مساحة البالد الشاسعة دورا فً تبنً
الفٌدرالٌة ،الن تقسٌم البالد إلى إقلٌم ووالٌات سهل مهمة إدارتها ،وخفؾ عبء إدارتها عن حكومة المركز،
وفً دول مثل كندا والهند لعب التنوع العرقً دورا مهما إلى جانب مساحة الدولتٌن الشاسعة ،فالهند شبه
قارة ،وكندا ثانً اكبر بلد مساحة بعد روسٌا ،وفً الوالٌات المتحدة نشؤ النظام الفٌدرالً مع نشوء الدولة
وتخلصها من االستعمار البرٌطانً ،وكان لواضعً الدستور األمٌركً نظرة خاصة فً أمور شتى منها تبنً
الفٌدرالٌة لدولة مترامٌة األطراؾ ،ولو أن فٌدرالٌة أمٌركا بدأت بثالث عشرة والٌة فقط ،وفً ألمانٌا
والنمساٌ ،نحدر السكان تقرٌبا من عرق واحد ،ولكن ثمة اختالفات ثقافٌة مناطقٌة ،فعمل بالفٌدرالٌة للحفاظ
على الهوٌة الثقافٌة لهذه األقالٌم ،وهناك عددا من األسباب التً تدعم التوجه الدولً لجمع السٌادة بٌن الدول
أو األقالٌم بمختلؾ إشكال الفٌدرالٌة منها :
أوال :شكلت التقنٌات الحدٌثة فً المواصالت واالتصاالت االجتماعٌة والتكنولوجٌا والتنظٌم الصناعً ،ضؽوطا
باتجاه تشكٌل تنظٌمات سٌاسٌة كبٌرة وأخرى صؽٌرة فً آن واحد.
ثانٌا  :اإل دراك بان االقتصاد الذي ٌتخذ طابعا عالمٌا ،بشكل متزاٌد ،قد أطلق بحد ذاته قوى اقتصادٌة وسٌاسٌة
تدفع إلى تقوٌة الضؽوط الدولٌة والمحلٌة على حد سواء على حساب الدولةـ األمة القومٌة.
ثالثا :أدى انتشار اقتصادٌات السوق إلى خلق ظروؾ اجتماعٌة واقتصادٌة تساعد على تقدٌم الدعم لفكرة
الفٌدرالٌة ،وتضم هذه الظروؾ باختصار التشدٌد على العالقات التعاقدٌة ،االعتراؾ بالطابع الالمركزي
القتصاد السوق ،الحكم الذاتً التجاري النزعة ،والوعً بحقوق المستهلك ،األسواق التً تزدهر على التعددٌة
بدال من التجانس ،وعلى التنافس والتعاون فً آن واحد.
رابعا :ولدت التؽٌرات الهابلة فً التكنولوجٌا نماذج فٌدرالٌة جدٌدة ومتزاٌدة من التنظٌم الصناعً التً
تتضمن تسلسال تراتبٌا المركزٌا ٌشمل شبكة متفاعلة المركزٌة.
خامسا :تم توجٌه المزٌد من االهتمام للرأي العام ،خاصة فً أوروبا نحو مبدأ (التابعٌة) ،بمعنى وجود هٌبة
سٌاسٌة علٌا ٌجب أن تتولى المهمات التً الٌمكن تحقٌقها من قبل الهٌبات السٌاسٌة األدنى.
 oالفٌدرالٌة والنظام اإلسالمً:
هنالك من ٌعتقد بؤن هنالك تناقض بٌن اإلسالم والفٌدرالٌة ،وٌدخل هذا فً إطار الجهل باإلسالم الحقٌقً من
جهة وبوجود أحكام مسبقة من جهة أخرى ساهمت بزٌادة تؤصلها واقع الدول العربٌة واإلسالمٌة الحالً

وأعمال بعض المجموعات التً تتخذ اإلسالم شعاراً.
بحسب تعرٌؾ الفٌدرالٌة هنالك ضرورة لنوع من التقاسم بالحكم بٌن مستوٌات مختلفة ضمن مبادئ الحكم
تشرع
المشترك والحكم الذاتً ،وفً هذا بالذات ال ٌوجد أي تناقض مع اإلسالم فقد عرؾ المسلمون أنظمة ع
مبدأ الحكم الذاتً فً وقت كانت ترفضه معظم أوروبا ألنها كانت متمسكة بالدولة كاملة السٌادة ولٌدة القرن
الثامن عشر ،ونشٌر هنا إلى رسالة اإلمام علً بن أبً طالب (علٌه السالم) إلى الصحابً مالك االشتر عندما
واله مصر وهً تشٌر فً العدٌد من مفرداتها إلى الفصل بٌن صالحٌات السلطة المركزٌة المتمثلة بالخالفة
اإلسالمٌة فً الكوفة وبٌن صالحٌات األطراؾ المتمثلة بوالٌة مصر ،وكذلك إلى تجربة العثمانٌٌن والتً ما
زالت سارٌة حتى اآلن فً بعض الدول العربٌة (على األقل بما ٌخص األحوال الشخصٌة) وهو ما ٌسمى نظام
"الملة" والذي ترك لكل مجموعة دٌنٌة االستقاللٌة الداخلٌة مع صالحٌات واسعة للرإساء الدٌنٌٌن فٌها .
هذا ٌعنً أن مبدأ الفٌدرالٌة ال ٌتناقض مع اإلسالم ،وأنه من الممكن التفكٌر جدٌا ً بطرٌقة لبناء مجتمعات
تحترم الحقوق األساسٌة والمعترؾ بها عالمٌا ً سواء لألفراد أو للجماعات دون التخلً بالضرورة عن مبادئ
وأحكام الدٌن؛ وإن تطلب ذلك أحٌاناًَ إجراء بعض التؽٌٌرات الضرورٌة فإنها لن تكون حركة إصالح "صنعت
فً الوالٌات المتحدة" بل ستؤتً نابعة من حاجات المجتمع المعنً.
 oنشؤة الدولة الفٌدرالٌة:
ٌثٌر البحث فً الدولة الفٌدرالٌة ،باعتبارها دولة اتحادٌة؛ مسؤلة كٌفٌة نشؤتها ،ومن خالل الدراسات المقارنة
ٌتبٌن أن الدولة الفٌدرالٌة ٌمكن أن تنشؤ بإحدى طرٌقتٌن:
األولى :تفكك دولة بسٌطة موحدة إلى عدة وحدات ذات كٌانات دستورٌة مستقلة ،ثم بنا ًء على الدستور
الفٌدرالً ٌتم توحٌد هذه الوالٌات ثانٌة على أساس آخر وهو الدولة الفٌدرالٌة ،وٌعتبر كل من االتحاد
السوفٌتً سنة  1922والبرازٌل سنة  1891واألرجنتٌن سنة  1860والمكسٌك وفق دستور سنة 1857
المعدل سنة  1917وتشٌكوسلوفاكٌا سنة  ،1969من الدول الفٌدرالٌة التً نشؤت بهذه الطرٌقة.
الثانٌة :انضمام عدة والٌات أو دول مستقلة ٌتنازل كل منها عن بعض سلطاتها الداخلٌة ،وعن سٌادتها
لتكون الدولة الفٌدرالٌة على أساس الدستور الفٌدرالً ،ومن أمثلتها الوالٌات
الخارجٌة ثم تتوحد ثانٌة ع
المتحدة األمرٌكٌة عام  1787وجمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة عام  1949واالتحاد السوٌسري عام 1874
واتحاد اإلمارات العربٌة عام .1971
وإذا نظرنا إلى فكرة الفٌدرالٌة فً ذاتها ،وجدناها تقوم على أساس عنصرٌن متناقضٌن هما "االستقالل
الذاتً" و"االتحاد" وأن الترابط بٌن هذٌن العنصرٌن بعالقتهما المتبادلة والمتعارضة ٌشكل وحدة المفهوم
الحقٌقً للدولة الفٌدرالٌة التً هً نتاج التوفٌق بٌن رؼبتٌن متعارضتٌن :تكوٌن دولة واحدة من ناحٌة،
والمحافظة على اكبر قدر من االستقالل الذاتً للوالٌات األعضاء من ناحٌة أخرى.
 oكٌفٌة تقسٌم الثروات فً األنظمة الفٌدرالٌة:
تشكل قضٌة تقسٌم الثروة الوطنٌة بٌن المجتمع ،وهل تبقى الدولة مهٌمنة على الثروات الوطنٌة؟ وهل تبقى
الحكومة االتحادٌة فً المركز تتصرؾ بثروات المحافظات واألقالٌم؟ أم تعطى هذه المحافظات قسما ً من
عابدات الثروات وٌرسل القسم اآلخر للخزٌنة العامة؟ األسبلة الملحة التً ٌبحث األفراد المقبلٌن على األنظمة
الفٌدرالٌة أجوبة شافٌة عنها.
من المعروؾ أن الدولة الالمركزٌة تقوم فٌها مستوٌٌن من السلطات :سلطة الدولة أو السلطة المركزٌة،
وسلطات المناطق المحلٌة أو السلطات الثانوٌة ،وفً ظل الالمركزٌة تتمتع الهٌبات المحلٌة بصالحٌات
تشرٌعٌة وتنفٌذٌة ٌتحدد نطاقها بطبٌعة المهام والواجبات الملقاة على عاتقها.
واحد أهم األسباب التً تدعو إلى األخذ بنظام الالمركزٌة ،وجود مناطق معٌنة تربط بٌن سكان الواحدة منها
روابط خاصة نابعة عن خصوصٌة ظروفهم ومصالحهم المشتركة ،وبعد السلطة المركزٌة عن هذه المناطق،
وتعقد مشكالت األخٌرة وتعدد حاجاتها ،وٌمكن أن ٌضاؾ إلى ذلك توسع مهام الدولة بحٌث ٌصعب علٌها
إدارة جمٌع أنحاء البالد بعبارة موجزة ٌمكن القول :إن الالمركزٌة ٌقصد بها وجود درجة من تفوٌض السلطة
ممنوحة إلى التنظٌمات اإلدارٌة فً الدولة لتنظٌم شإونها الداخلٌة (االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة).

وفً مجال تطبٌق هذا المفهوم على مستوى وحدات الجهاز الفٌدرالً للدولة ،فان نظام الالمركزٌة اإلدارٌة
(الفٌدرالٌة) تكون لها أهمٌة كبٌرة بالنسبة لتنظٌم العالقة التً تنشؤ بٌن التنظٌمات التً ٌكون لها سلطات فً
مثل الوزارات وبٌن الفروع التابعة لها فً المناطق المحلٌة المختلفة.
ولؽرض اإلجابة على األسبلة التً تم طرحها آنفا ً فٌنبؽً أوالً معرفة اختصاصات النظام الفٌدرالً التً ٌمكن
حصرها باالتً-:
• للحكومة الفٌدرالٌة حق عقد المعاهدات الدولٌة وعقد الصلح مع الدول األخرى.
• للحكومة الفٌدرالٌة حق تنظٌم الموازنة العامة للدولة وتوزٌع الثروات.
• وحدة العلم.
• وحدة التمثٌل الخارجً والسفارات تكون بٌد الحكومة الفٌدرالٌة.
• وحدة القوانٌن والقضاء تكون بٌد الحكومة الفٌدرالٌة ،وال ٌمنع من أن تكون للحكومات المحلٌة فً األقالٌم
دساتٌر مناسبة تتناسق مع دستور الدولة االتحادي.
• وحدة المإسسات العسكرٌة تكون بٌد الحكومة المركزٌة.
• تكون باقً األمور اإلدارٌة لإلقلٌم متروكة لشإون اإلقلٌم والمجالس المحلٌة المنتخبة.
وهنا فؤن الموضوع الذي سٌتم التركٌز علٌه فً هذه الورقة هو (حق تنظٌم الموازنة العامة للدولة وتوزٌع
الثروات) الذي هو إذن من اختصاص الحكومة المركزٌة ،وٌشكل النفط العمود الفقري لإلٌرادات العراقٌة
والدخل القومً ،حٌث تبقى المعادن األخرى والمنتجات الزراعٌة والصناعٌة تحتل موقعا ً ضعٌفاً ،ولما كانت
حقول النفط المنتجة تقع فً بضع محافظات محددة ،أخذت تتصاعد الدعوات فً ضرورة حصول المحافظات
النفطٌة على حصة كبٌرة من عابدات النفط العراقً.
إن الدعوة لتخصٌص نسبة معٌنة من عابدات النفط للمحافظة المنتجة لها قد تبدو منسجمة مع النظام
الفٌدرالً المزمع إقامته فً العراق ،حٌث أن األقالٌم الجدٌدة بحاجة إلى إٌرادات تؽطً بها مٌزانٌاتها ،وكذلك
لإلنفاق الضخم على خطط اإلعمار ،ولكن هل ٌعنً ذلك أن كل محافظة تستؤثر بعابدات الثروة العراقٌة
الموجودة فً أراضٌها وال تلتفت اللتزاماتها ومسإولٌاتها تجاه المحافظات األخرى؟ وهل تبقى المحافظات
التً التحتوي على خزٌن من الثروات النفطٌة فقٌرة تمد ٌد المساعدة إلى اآلخرٌن؟ وهل تستطٌع الحكومة
الفٌدرالٌة فً العاصمة أن تإدي التزاماتها القانونٌة واإلدارٌة والمالٌة والسٌاسٌة تجاه األقالٌم دون تموٌل؟
لقد تفاوتت وجهات النظر بٌن الساسة العراقٌٌن بخصوص هذه النقطة التً ُعدت من اعقد النقاط التً واجهها
ً
وبخاصة بعد تصاعد الدعوات حول ضرورة اختالؾ التخصٌصات بٌن األقالٌم المنتجة
موضوع الفٌدرالٌة
للنفط واألقالٌم األخرى التً ال تحتوي على مخزونات نفطٌة ،ومن المإكد إن هذه الدعوات نابعة من الحرمان
الطوٌل الذي عانت منه بعض المحافظات وخاصة المحافظات النفطٌة منذ بدء تصدٌر النفط ألول مرة عام
 ،1927فمن ؼٌر المقبول أن ٌجري استخراج النفط من أراضً هذه المحافظات وٌصدر إلى الخارج وتذهب
عابداته إلى المركز فً بؽداد وبعض المحافظات التً ٌنتمً إلٌها رجال السلطة والحكومة ،إضافة إلى أن هذه
الدعوات كانت ناجمة عن التراكمات السٌاسٌة واالقتصادٌة التً فرضها النظام السابق والتً كانت تتسم
بالتمٌٌز بٌن محافظة وأخرى فً اإلنفاق المالً والتخصٌصات االستثمارٌة ،إذ إن األرقام والحقابق تإكد هذه
الحقٌقة ففً مراجعة بسٌطة إلى توزٌع التخصٌصات االستثمارٌة على المحافظات العراقٌة ٌتضح انه لم ٌكن
هناك تناسب بٌن عدد ونسبة سكان كل محافظة وقٌمة ونسبة ما ٌخصص لها من نفقات فً الموازنة.
وبالمقابل فؤن هناك ضمانات اقتصادٌة نص علٌها الدستور العراقً الجدٌد ،إذ أن ملكٌة وإدارة الحقول
النفطٌة الحالٌة وكذلك توزٌع عابداتها تمت معالجتها دستورٌا فً المادتٌن  111و 112ولسنا هنا فً صدد
نقاش مضامٌن المواد بقدر ما هً محاولة للتركٌز على فقرة توزٌع عابدات هذه الواردات على الشعب بالشكل
المنصؾ مع استعمال المعاٌٌر التً تضمنتها الفقرة :معٌار الكثافة السكانٌة ومعٌار الحرمان الذي أصاب
المحافظات واألقالٌم المتضررة من قبل النظام السابق ومعٌار الضرر الذي لحق بها بعد ذلك والمهم كذلك فً
هذه الفقرة هو أن هذه المعاٌٌر المذكورة دستورٌا فً توزٌع العابدات ٌجب أن تإدي إلى تحقٌق التنمٌة
المتوازنة للمناطق المختلفة فً البالد.

إذن عابدات الثروة ٌجب أن تحقق توازنا تنموٌا من دون تمٌٌز فً شتى أنحاء البالد ،هذا التوازن فً التنمٌة
ٌصبح المجس الربٌسً فً ضمان توزٌع العابدات بالشكل الذي ٌضمن تخصٌص حصة عادلة لألقالٌم
والمحافظات تكفً للقٌام بؤعبابها ومسإولٌتها مع األخذ بنظر االعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فٌها
كما أشارت إلٌه الفقرة  3من المادة 121من الدستور.
هذه ضمانة دستورٌة ولكن من اجل السٌر بشكل متوازن ٌدفع بالطمؤنٌنة إلى نفوس العراقٌٌن ٌتحتم على
مجلس النواب اإلسراع فً تقدٌم قانون ٌنظم توزٌع العابدات النفطٌة بالطرٌقة التً تحقق التوازن فً التنمٌة
بشكل عادل وتخلق شعوراً لعامة العراقٌٌن بعدالة التوزٌع.
هذه الخطوة تعد احد صمامات األمان لرفع هواجس الحرمان والحٌؾ المتوقع حصوله من جراء تشكٌل
األقالٌم ،وفً السٌاق نفسه أن اإلسراع فً مناقشة قانون النفط والؽاز ودفعه إلى البرلمان ٌرسم مالمح إدارة
الثروة النفطٌة بالشكل الذي ٌحقق االستؽالل األمثل للثروة بمشاركة الحكومة االتحادٌة وبمشورة األقالٌم
والمحافظات ،إذن نحن أمام مهمتٌن أساسٌتٌن :إدارة الثروة النفطٌة وإدارة عابداتها ،وهاتان المهمتان
بحاجة إلى أن تنظم بقانون ٌحمل فً مضامٌنه تحقٌق اإلنصاؾ والعدالة فً التوزٌع والمهنٌة فً اإلدارة
لصالح كل الشعب العراقً.
ومع قٌام النظام الفٌدرالً فً العراق ،فان الحكومات اإلقلٌمٌة ٌجب وان ٌكون لها نفوذ مالً ٌسمح لها
بتشكٌل السٌاسات االقتصادٌة التً تلبى احتٌاجات اإلقلٌم وتعود على األفراد بزٌادة الدخل مما ٌؤخذهم إلى
السعً وراء تطبٌق هذا النظام.
أما بدون مصادر الدخل المستقلة ،فان الحكومات اإلقلٌمٌة ستظل معتمدة على الحكومات المركزٌة لتموٌلها،
األمر الذي ٌجعل استقالل األقالٌم استقالال سٌاسٌا أمراً أجوؾ فارغ المضمون وسٌحول دون تطبٌق سٌاستهم
التً صنعوها بؤنفسهم.
وبما أن معظم دخل العراق من البترول ،لذا فان كل األقالٌم ٌجب وان ٌكون لها نصٌب من هذا الدخل وإال
فسٌإدى هذا إلى نشوب خالفات على الثروة ذلك األمر الذي قد ٌتفشى فً كل أنحاء البالد ،أما عن كٌفٌة
توزٌع دخل البترول ،فإن األقالٌم الؽنٌة بالبترول ٌجب وان ٌكون لها النصٌب األكبر من هذا الدخل حٌث أنها
األقالٌم المنتجة له ،وٌتسبب إنتاجها للبترول فً مشاكل لهم بما فً ذلك تدمٌر البٌبة المحلٌة وبالتالً فان
الفشل فً تعوٌض تلك األقالٌم المنتجة للبترول عن ما تتكبده من عناء قد ٌتسبب بكل سهولة فً ظهور
موجات من الؽضب واالستٌاء ،بنفس القدر التً كانت ستستاء به األقالٌم ؼٌر المنتجة للبترول فً حالة
حرمانها من دخل البترول .
وعلى الرؼم من إمكانٌة إٌجاد حل عادل فً مسؤلة السٌطرة اإلقلٌمٌة وتوزٌع الثورة إال أنه ٌجب أوال إذابة
جمٌع الفروق االقتصادٌة بٌن كل الجماعات على المستوى القومً ،إن هذا النوع من السٌاسة ٌتناسب مع
مطالب األكراد حٌث أنهم أبدوا رؼبتهم فً أن ٌتم تقسٌم الدخل القومً بٌن األقالٌم بما فً ذلك دخل البترول
وذلك حسب تعداد السكان.
وإذا نظرنا إلى التجربة الناٌجٌرٌة ،تلك الدولة التً لدٌها احتٌاطً وفٌر من البترول فان هذا سٌوضح لنا
المشاكل المحتملة والتً ٌتسبب تقسٌم دخل البترول فً إثارتها داخل العراق الفٌدرالً ،وما حدث بنٌجٌرٌا هو
أن األقالٌم المنتجة للبترول تظلمت من سٌاسة تقسٌم الدخل وقالت إننا نتكبد المشقة والعناء فً إنتاج البترول
وذلك على حساب اقتصادنا وبٌبتنا الطبٌعٌة ولذا فإننا نستحق النصٌب األكبر من هذا الدخل ،ومع الوقت
تحولت تلك المطالب إلى أعمال عنؾ وظهرت حرب العصابات التً قامت بؤعمال تخرٌبٌة فً أنابٌب البترول
وذلك لجذب انتباه الحكومة ،ومن جانبها فقد أعلنت الحكومة النٌجٌرٌة عن استجابتها لتلك المطالب ووعدت
بزٌادة دخل األقالٌم البترولٌة عن األقالٌم ؼٌر البترولٌة بنسبة  %13من دخل البترول ولذا فقد ظهرت
منافسة حادة وعنٌفة لفرض السٌطرة على دخل البترول فً أقالٌم الدلتا البترولٌة وكذلك فرض السٌطرة على
الحقول ؼٌر الشرعٌة للبترول فً المنطقة.
وقد أظهرت التجربة األمرٌكٌة أن نمو الصناعة وتوسعها ٌتطلب توسٌع صالحٌات السلطة الفدرالٌة المركزٌة
وتقلص سلطة الوالٌات ،االتجاه العام فً التجربة األمرٌكٌة منذ إعالن الدستور قبل أكثر من  200عام هو

من الكونفدرالٌة إلى الفدرالٌة إلى فدرالٌة ممركزة مع نمو الهوٌة القومٌة األمرٌكٌة .
أ .مسإولٌات اإلنفاق العام :
سنحاول هنا اإلجابة على تساإل مهم وهو كٌؾ ٌجب تقسٌم مسإولٌات تؤمٌن الخدمات العامة بٌن الحكومتٌن
المركزٌة (الوطنٌة) واإلقلٌمٌة (المحلٌة)؟ وسنحاول تسلٌط الضوء فً البداٌة على تجارب بعض الدول
الفٌدرالٌة ،ومن ثم التطرق إلى العوامل الواجب دراستها فً هذا المجال وكاالتً:
• تجارب االتحادات الفدرالٌة األخرى :
على الرؼم من أن االتحادات الفدرالٌة كلها تتشاطر بعض الصفات المتشابهة فً كٌفٌة توزٌعها المسإولٌات،
إال أن األمر ال ٌخلو من اختالفات مهمة فً هذا الجانب ،فعلى سبٌل المثال فانه فً معظم االتحادات الفدرالٌة
تقع مسإولٌات العالقات الخارجٌة واألمن القومً على عاتق الحكومة الوطنٌة ،فٌما ٌتكفل المستوى اإلقلٌمً
أو المحلً بالبنى التحتٌة المحلٌة كالطرقات المحلٌة أو اإلقلٌمٌة ومنشآت تكرٌر المٌاه .
لكن االتحادات الفدرالٌة قد تختلؾ اختالفا جذرٌا من حٌث الطرٌقة التً تقدم عبرها الخدمات ،كالتعلٌم
الجامعً والرعاٌة الصحٌة ودعم الدخل ،وتنتج بعض التعقٌدات جراء تلك االختالفات ،إذ أن الحكومة الوطنٌة
تصمم البرامج وتمولها أحٌانا ،ؼٌر أن الحكومة اإلقلٌمٌة هً التً تطبقها ،ومثال على ذلك ما تعكسه حالة
التعلٌم الجامعً فً استرالٌا وكندا من اختالفات ،ففً استرالٌا ٌعتبر التعلٌم الجامعً مسإولٌة مشتركة بٌن
الحكومتٌن الوطنٌة واإلقلٌمٌة مع تولً الحكومة الوطنٌة الدور األهم ،أما فً كندا فالتعلٌم الجامعً مسإولٌة
إقلٌمٌة أساسا مع وجود تؽٌٌرات واسعة فً البرامج بٌن إقلٌم وآخر ،لكن الحكومة الوطنٌة تإدي حتى فً
كندا دورا من خالل تقدٌم المنح إلى األقالٌم وبالتحدٌد إلى المإسسات لدعم األبحاث والى األفراد على شكل
قروض طالبٌة .
• العوامل الواجب دراستها :
 الحجم الفعال للبرامج :ال تكشؾ بعض البرامج عن فعالٌاتها إال أن ٌتم تطبٌقها على المستوى الوطنً
ولعل ابرز مثال على ذلك هو توقعات الطقس ،أما البرامج األخرى كالتعلٌم االبتدابً والثانوي والرعاٌة
الصحٌة فٌمكن أن تطبق بفعالٌة على المستوى اإلقلٌمً.
 اآلثار الثانوٌة (لإل نفاق العام) بٌن األقالٌم :فً بعض األحٌان تإثر أفعال بعض األقالٌم تؤثٌرا كبٌرا على
األقالٌم األخرى ،فإذا كان التعاون بٌن األقالٌم صعبا فلعله من األفضل حٌن ذاك أن تقوم الحكومة الوطنٌة
بتقدٌم خدمات محددة بنفسها ،وفً هذا السٌاق ٌعتبر التنظٌم المالً احد هذه األمثلة فمن شؤن إتباع تنظٌمات
مالٌة متنوعة فً أقالٌم مختلفة أن ٌزٌد من كلفة العمل ال بل قد ٌعرقل النمو االقتصادي.
 االختالفات اإلقلٌمٌة من حٌث الحاجات والتفضٌالت :إذا كانت األقالٌم تملك حاجات مختلفة بالنسبة للبرامج
الحكومٌة أو تفضٌالت مختلفة فً ما ٌتعلق بؤنواع البرامج التً تطلبها الحكومة فلعله من األفضل أن ٌتم
تنفٌذ هذه البرامج على المستوى اإلقلٌمً ،ومن األمثلة على ذلك برامج التربٌة االبتدابٌة والثانوٌة الموجهة
نحو تعلٌم اللؽة والثقافة الخاصتٌن بكل إقلٌم .
 اإلنصاؾ والمعاٌٌر الوطنٌة :قد ٌكون من المهم بالنسبة لبعض البرامج أن ٌتمتع المواطنون كافة بحق
الوصول إلى الخدمات نفسها بؽض النظر عن مكان سكنهم وذلك ألسباب تتعلق بإرساء العدالة واإلنصاؾ
بٌنهم ،ومن األمثلة على ذلك الرواتب التقاعدٌة ،ففً معظم االتحادات الفدرالٌة تقدم الحكومة الوطنٌة هذه
الرواتب بنفسها ،ومرد ذلك إلى حد ما اعتبار ذلك حقا ً من حقوق المواطنة .
ب .مسإولٌات جمع اإلٌرادات :
سنحاول هنا اإلجابة على تساإل مهم وهو كٌؾ ٌجب تقسٌم مسإولٌات جمع اإلٌرادات بٌن الحكومتٌن
المركزٌة واإلقلٌمٌة؟ وسنحاول تسلٌط الضوء فً البداٌة على تجارب بعض الدول الفٌدرالٌة ،ومن ثم التطرق
إلى العوامل الواجب دراستها فً هذا المجال وكاالتً:
• تجارب بعض الدول الفٌدرالٌة:
كما فً مسإولٌات اإلنفاق ،تختلؾ االتحادات الفٌدرالٌة إختالفا ً واسعا ً من حٌث تقاسمها مسإولٌات جمع
اإلٌرادات بٌن الحكومتٌن المركزٌة واإلقلٌمٌة ،باالضافة إلى ذلك ،الٌفرض تح عمل األقالٌم مسإولٌات إنفاق

مهمة أنها ستجمع حصة كبٌرة من اإلٌرادات ،ففً كندا ،تطبق الحكومات اإلقلٌمٌة معظم برامج اإلنفاق،
وتجمع أكثر من نصؾ اإلٌراد بقلٌل ،أما فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة ،فتنفق الحكومة الوطنٌة المبلػ
األكبر ،وتجمع أكثرٌة اإلٌرادات ،أما فً ألمانٌا ،فتجمع الحكومة الوطنٌة معظم اإلٌرادات ،لكن الحكومات
اإلقلٌمٌة تدعم جزءاً كبٌراً من البرامج العامة.
• العوامل الواجب دراستها :
 المساءلة :تحرز األنظمة الدٌمقراطٌة نجاحا اكبر حٌن ٌتمكن المواطنون من مساءلة الحكومات حول
طرٌقة إنفاقها للمال العام ،وتتعزز المساءلة فً حال كانت الحكومة التً تطبق برنامجا ما هً نفسها التً
تجمع اإلٌراد الالزم لتموٌله .
 قابلٌة التحرك لدى دافعً الضراببٌ :حاول دافعو الضرابب كلما وسعهم إلى ذلك سبٌال أن ٌدٌروا أعمالهم
بطرٌقة تخولهم دفع الحد األدنى من الضرابب ،على سبٌل المثال تؤخذ الشركات بعٌن االعتبار مستوى
الضرابب حٌن تقرر أٌن ٌجب إنشاء المصانع الجدٌدة وؼٌرها من االستثمارات ،ولعله من األجدر ببعض
دافعً الضرابب (كالشركات) حٌن ٌسهل علٌهم التنقل بٌن األقالٌم المختلفة ،أن ٌحصلوا على معاملة ضراببٌة
متساوٌة فً أنحاء االتحاد الفدرالً بؤكمله ،وٌمكن انجاز ذلك أما عبر تعٌٌن مسإولٌات اإلٌراد هذه للحكومة
الوطنٌة ،وأما عبر تحقٌق درجة عالٌة من التعاون بٌن الحكومات اإلقلٌمٌة فٌما ٌخص القوانٌن الضرٌبٌة.
 إعادة التوزٌع :ال ٌعتبر جمع اإلٌراد مهما بالنسبة لتموٌل الخدمات العامة وحسب ،بل فً ما ٌتعلق
بالتشارك فً تحمل عبء التكالٌؾ الحكومٌة أٌضا بشكل متساو بٌن األفراد واألقالٌم ،وعادة ما تنفذ الحكومات
الوطنٌة واإلقلٌمٌة عملٌة إعادة التوزٌع بٌن األفراد من خالل فرض ضرٌبة على الدخل ،أما إذا كانت قدرة
األقالٌم على تولٌد اإلٌرادات تختلؾ اختالفا جذرٌا بٌن إقلٌم وآخر ،فمن الضروري أن تمتلك الحكومة الوطنٌة
القدرة على جمع ما ٌكفً من اإلٌرادات لتحوٌل الموارد إلى أقالٌم اقل حظا ً ولتموٌل مسإولٌاتها الخاصة
المتعلقة باإلنفاق .
 ملكٌة الموارد الطبٌعٌةٌ :شكل اإلٌراد الصادر عن الموارد الطبٌعٌة مشكلة خاصة فً االتحادات الفدرالٌة،
فلما كان ٌستحٌل نقل الموارد الطبٌعٌة ،فؤن اإلٌراد الصادر عنها ؼالبا ما ٌعتبر ملكا لألقالٌم حٌث تقع ،ولكن
إذا كان اإلٌراد الناتج عن المورد الطبٌعً كبٌرا ومتركزا فً بعض األقالٌم دون ؼٌرها فتطرح حٌنذاك مشكلة
العدالة بٌن األقالٌم ،وفً مثل هذه الحاالت تحتاج الحكومة الوطنٌة أما إلى طرح التشارك فً إٌرادات المورد
الطبٌعً ،وأما إلى تؤمٌن إٌراد كاؾ من مصادر أخرى وذلك من اجل معالجة قضاٌا العدل هذه واإلٌفاء
بمسإولٌات اإلنفاق الخاصة بها .
 المحافظة على انخفاض التكالٌؾ اإلدارٌة وتكالٌؾ االلتزام :فً الواقع أن جباٌة الضرابب هً إحدى
(الخدمات) التً تقدمها الحكومة إلى الشعب ،من هنا ٌجب أن ٌسهل نظام جباٌة الضرابب على األفراد
والشركات دفع الضرابب المفروضة (تكالٌؾ التزام منخفضة) والتمتع بؤكبر قدر ممكن من الفعالٌة (تكالٌؾ
إدارٌة منخفضة) فٌفرض هذا أن الحل األكثر فعالٌة سواء كانت الحكومة الوطنٌة أو اإلقلٌمٌة هً جابٌة
اإلٌرادات من ضرٌبة معٌنة ،هو اعتماد وكالة واحدة لجباٌة الضرابب عوضا ً عن إنشاء كل إقلٌم لنظام جباٌة
متواز.
ٍ
ت .إدارة االقتصاد :
سنحاول هنا اإلجابة على تساإل مهم وهو ما هً المسإولٌات التً ٌجب أن تتحملها الحكومتان المركزٌة
واإلقلٌمٌة إلدارة التقلبات فً االقتصاد؟ وسنحاول تسلٌط الضوء فً البداٌة على تجارب بعض الدول
الفٌدرالٌة ،ومن ثم التطرق إلى العوامل الواجب دراستها فً هذا المجال وكاالتً:
• تجارب بعض الدول الفٌدرالٌة:
تحاول الحكومات الحدٌثة إدارة التقلبات االقتصادٌة باستخدام السٌاسة النقدٌة (وهو التحكم بالعملة المتداولة
ومعدالت الفابدة وسعر الصرؾ) والسٌاسة المالٌة (وهو التحكم باإلنفاق الحكومً والنظام الضرٌبً وإدارة
الدٌون) ،ففً كل االتحادات الفٌدرالٌة فعالًٌ ،تحكم المستوى الوطنً بالسٌاسة النقدٌة (ؼالبا ً بواسطة البنك
المركزي المستقل عن الحكومة) فٌما تعتبر السٌاسة المالٌة مسإولٌة مشتركة بٌن الحكومتٌن المركزٌة

واإلقلٌمٌة.
• العوامل الواجب دراستها :
 السٌاسة النقدٌة :تعتبر العملة المتداولة ورأس المال متحركٌن للؽاٌة ،ومن شؤن تحوٌل األموال الكترونٌا ً
صعب عملٌة التحكم بهما ،وما دامت السلع والخدمات ورأس المال
بواسطة أجهزة الحاسوب الخاصة أن ُت ع
تتدفق تدفقا حرا بٌن أقالٌم االتحاد الفدرالً ،فقد أمسى من المستحٌل فعلٌا على الحكومات اإلقلٌمٌة أن تدٌر
سٌاسة نقدٌة مستقلة ،ونظرا إلى أن الحكومات الوطنٌة تتحكم بمورد العمالت فٌمكنها أن تبسط نوعا من
التحكم على االقتصاد من خالل السٌاسة النقدٌة ،لكن فً ظل بٌبة من األسواق المالٌة العالمٌة تواجه اكبر
الدول نفسها بعض القٌود أثناء اتخاذ قرارات السٌاسة النقدٌة .
 السٌاسة المالٌة :عملٌا تحاول كلتا الحكومتٌن الوطنٌة واإلقلٌمٌة فً االتحادات الفدرالٌة أن تدٌرا التقلبات
االقتصادٌة اعتمادا على السٌاسة المالٌة فٌعتمد حجم جهودهما على حجم التقلبات ومصدرها وإٌدٌولوجٌة
الحكومة السٌاسٌة وقدرتها على معادلة التقلبات وقد تكللت اآللٌات السٌاسٌة لتنسٌق السٌاسة المالٌة بالنجاح
فً بعض االتحادات الفدرالٌة كاسترالٌا مثال ،ومن المهم التمٌٌز بٌن سٌاسة االستقرار (الناشط) –حٌث تتعمد
الحكومات تؽٌٌر مستوى اإلنفاق ومعدالت الضرابب لتحاول معادلة التقلبات فً االقتصاد ولو جزبٌا ـ وسٌاسة
االستقرار (اآللً) فقد أثبتت سٌاسة االستقرار الناشط أنها ؼٌر فعالة بشكل واسع باستثناء الحاالت التً تكون
فٌها التقلبات كبٌرة للؽاٌة وذات مدى بعٌد ،ولعل السبب األبرز لذلك هو عجز الحكومات عن التصرؾ
بالسرعة الكافٌة بهدؾ بسط التؤثٌر المطلوب عند الحاجة ،أما سٌاسة االستقرار اآللً فتطبق كلما كانت
اإلنفاقات الحكومٌة والضرابب حساسة تجاه الظروؾ االقتصادٌة ،على سبٌل المثال تنهار إٌرادات ضرٌبة
الدخل حٌن تتباطؤ عجلة االقتصاد مما ٌعادل جزبٌا ً تؤثٌر التباطإ فً القطاع الخاص وٌمكن لكال المستوٌٌن
الحكومٌٌن أن ٌتخذا عادة تطبٌق هذا االستقرار اآللً .
 إدارة الدٌن  :أن القدرة على االستدانة من اجل معالجة التقلبات االقتصادٌة الفادحة ،وتموٌل رأس المال
المستثمر ،هً أداة مهمة من أدوات السٌاسة المالٌة ،ؼٌر أن األدلة من االتحادات الفدرالٌة الناشبة تثبت أن
الحكومات تحتاج إلى وضع نظام ٌمنع الدٌن من التحول إلى مصدر المشكالت االقتصادٌة والمالٌة عوضا عن
حل لها ،فً هذه الحالة أٌضا قد ٌصبح تنسٌق السٌاسة المالٌة عنصرا حاسما للنجاح .
وقد تحتاج كلتا الحكومتٌن الوطنٌة واإلقلٌمٌة إلى إرساء قواعد واضحة للسٌطرة على االستدانة مع فرض
عقوبات محددة على صانعً القرار فً حال انتهاك القوانٌن ،ومن األمثلة على ذلك قانون الدٌن/إجمالً الناتج
المحلً أو الدٌن/اإلٌراد ،ولعل توفر المعلومات الدقٌقة والمحدثة حول مستوٌات اإلنفاق الحكومً واإلٌرادات
والدٌن هو العنصر الحاسم إلحراز النجاح ،باإلضافة إلى ذلك ٌجب إال تستدٌن الحكومات اإلقلٌمٌة من شركات
تملكها أو تتحكم بها (مثال المصارؾ أو الشركات التجارٌة التابعة للقطاع الرسمً) نظرا إلى أن ذلك سٌحد
من الشفافٌة والمساءلة.
فضالً عن ذلك ،من المفضل اعتماد سٌاسة واضحة تمنع (اإلسعاؾ) أي إنقاذ مإسسة من مؤزق مالً ،كً
ٌعرؾ المقرضون أن الحكومة المركزٌة ال تقدم أٌة ضمانة ،سواء صرٌحة أم مضمرة ،للدٌن الحكومً
اإلقلٌمً ،فمن شان هذه السٌاسة أن تساعد المقرضٌن على فهم طبٌعة المخاطر التً ٌقبلونها ،كما تعود
بالفابدة على الحكومات اإلقلٌمٌة بصفتها تتولى إدارة مالٌة حذرة.
ث.معالجة الخلل المالً بٌن الحكومات :
سنحاول هنا اإلجابة على تساإل مهم وهو ما هً اآللٌات التً تحتاج إلٌها االتحادات الفٌدرالٌة لمعالجة الخلل
المالً بٌن الحكومات؟ وسنحاول تسلٌط الضوء فً البداٌة على تجارب بعض الدول الفٌدرالٌة ،ومن ثم
التطرق إلى العوامل الواجب دراستها فً هذا المجال وكاالتً:
• تجارب بعض الدول الفٌدرالٌة:
ً
تستخدم االتحادات الفدرالٌة كلها عملٌا بعض اآللٌات لمعالجة الخلل المالً بٌن الحكومات ،سواء بٌن الحكومة

الوطنٌة واألقالٌم كمجموعة ،أو بٌن األقالٌم نفسها ،وفً معظم االتحادات الفدرالٌة تتخذ هذه اإللٌة شكل
تحوٌالت من الحكومة الوطنٌة إلى حكومات األقالٌم ،لكن فً بعض الفدرالٌات (كالوالٌات المتحدة مثالً) فإنها
تتخذ شكل عدد كبٌر من البرامج الممولة فدرالٌا ً التً تدٌرها األقالٌم الفردٌة.
• العوامل الواجب دراستها :
 القٌاس :لعل الشرط األساسً لمعالجة الخلل المالً هو التمكن من قٌاسه ،فعند حد أدنى ،من الضروري
قٌاس اإلٌرادات والنفقات الحكومٌة وعدد السكان فً الوقت المناسب ،وتجدر اإلشارة هنا إلى أن آلٌات أكثر
تعقٌداً قد تتطلب قٌاس متؽٌرات إضافٌة كقواعد الضرابب.
 الخلل بٌن الحكومتٌن الوطنٌة واإلقلٌمٌة :فً معظم االتحادات الفدرالٌة ال تعتبر مسإولٌات اإلنفاق واإلٌراد
متناسبة تماماً ،بعبارة أخرى ٌجمع احد المستوٌٌن الحكومٌٌن إٌرادات تفوق المطلوب من اجل تموٌل برامجه
الخاصة فٌما الٌجمع المستوى اآلخر تموٌل الزم مع انه من األفضل تقلٌص هذا الخلل ألسباب تتعلق
بالمساءلة كما تمت مناقشتها سابقاً ،إال أن األسباب الداعٌة إلى وجود شرعٌة ،وٌمكن حل خلل كهذا أما عبر
التحوٌالت(مع شروط حول كٌفٌة إنفاق المال أو بدونه) أو عبر التشارك فً اإلٌرادات ،والتشارك فً
اإلٌرادات هو الحالة التً ٌفرد بموجبها احد المستوٌات الحكومٌة جزءا من اإلٌرادات من ضرٌبة أو ضرابب
محددة ثم ٌنقله إلى مستوى حكومً آخر.
 oالخلل بٌن الحكومات اإلقلٌمٌة :تملك معظم االتحادات الفدرالٌة آلٌة لتحوٌل الموارد إلى األقالٌم التً تملك
قدرة ما دون المعدل لجمع إٌرادات ،وٌمكن لهذه اآللٌات أن تكون بسٌطة (التشارك فً اإلٌرادات وفقا ً
للسكان) ،أو معقدة للؽاٌة ،كما ٌمكن أن تثبت بكل بساطة ،اإلٌراد أو اإلٌراد والحاجات ،بالنسبة لبعض النفقات
الحكومٌة ،وتجدر اإلشارة إلى أن التحوٌالت التً تتطرق إلى الخلل بٌن األقالٌم ال تتضمن عادة شروط حول
كٌفٌة إنفاق المال ،ولعل إحدى األفكار األساسٌة لألخذ بعٌن االعتبار هً التحقق من كون آلٌة التحوٌل برنامج
صاؾ أم ؼٌر صاؾ ،فالبرامج الصافٌة (كما فً استرالٌا) توزع جزءا محددا من اإلٌراد على األقالٌم وبالتالً
تحمل الحكومة الوطنٌة عببا محدودا متوقعا أما البرامج ؼٌر الصافٌة (كما فً كندا) فتبنً حجم كامل
التحوٌالت على أساس حجم الخلل ،وبالتالً تعرض الحكومة الوطنٌة لعبء مفاجا وؼٌر داعم على األرجح
وذلك إذا ازداد الخلل اإلقلٌمً من دون ازدٌاد اإلٌرادات الحكومٌة .
 oتوزٌع الموارد المالٌة فً األنظمة الفٌدرالٌة :
أ .أهمٌة تخصٌص الموارد المالٌة:
ٌعتبر تخصٌص الموارد المالٌة لكل مستوى من الحكم ضمن النظام الفدرالً أمرا هاما لسببٌن ربٌسٌٌن :أوال
أن هذه الموارد تمكن الحكومات أو تقٌدها فٌما ٌتعلق بممارسة مسبولٌاتها التنفٌذٌة والتشرٌعٌة كما نص
علٌها الدستور ،وثانٌا أن سلطات فرض الضرابب واإلنفاق هً بحد ذاتها أدوات هامه لضبط االقتصاد والتؤثٌر
علٌه.
ب .سلطات توزٌع العابدات:
تحدد معظم األنظمة الفدرالٌة فً دساتٌرها (أو فً تشرٌع خاص كما هو الحال فً بلجٌكا) سلطات جمع
اإلٌرادات الخاصة بكل واحد من مستوًٌ الحكم للمقارنة بٌن هذه السلطات ،وتشكل رسوم الجمرك والمنافع
العامة وضرابب الشركات وضرٌبة الدخل لألفراد ومختلؾ ضرابب المبٌعات واالستهالك ،السلطات الضرٌبٌة
الربٌسٌة وقد كانت رسوم الجمارك والمنافع العامة تخضع دابما للسلطة القانونٌة الفدرالٌة وذلك من اجل
ضمان فرض رسوم جمركٌة داخلٌة فعالة وتحقٌق وحدة اقتصادٌة ،كما كانت ضرابب الدخل على الشركات
تخضع فً معظم األحٌان للسلطات الفدرالٌة ،الن الشركات الكبرى عندما تحقق أرباحها تكون قد عبرت حدود
الوحدات اإلقلٌمٌة الداخلٌة ،كما أن موقع المقر الربٌسً لهذه الشركات الٌعكس بالضرورة المصادر الجؽرافٌة
لدخل هذه الشركات ،وعلى أٌة حال فان هذه السلطات الضرٌبٌة فً بعض األنظمة الفدرالٌة ٌمكن أن تكون
مشتركة ،وفً هذه الحالة تكون خاضعة لسلطات قانونٌة متالزمة ،أما ضرٌبة الدخل على األفراد فإنها قد
تكون أكثر ارتباطا ،وبالتالً فهً ؼالبا من المجاالت المشتركة بٌن الحكومات الفدرالٌة واإلقلٌمٌة ،على
الرؼم من أنها فً بعض الفدرالٌات كانت من اختصاص السلطة الفدرالٌة بالكامل (مثال ،النمسا والهند،

وتشٌكوسلوفاكٌا) ،وضرابب االستهالك والمبٌعات هً فً معظم األنظمة الفدرالٌة من المجاالت التً تشترك
بها الحكومات الفدرالٌة واإلقلٌمٌة على الرؼم من وجود بعض االستثناءات .
أن إحدى المٌزات العامة لتخصٌص السلطات المالٌة فً جمٌع األنظمة الفدرالٌة تقرٌبا هً أن ؼالبٌة مصادر
اإلٌرادات الربٌسٌة تكون من نصٌب الحكومات الفدرالٌة وحتى عندما تكون بعض المجاالت الضرٌبٌة مشتركة
أو تحت سلطات قانونٌة متالزمة فان الحكومات الفدرالٌة تمٌل إلى السٌطرة الن السلطة الفدرالٌة تتمتع
بصالحٌة استباق وإلؽاء أي مجال من السلطات القانونٌة المتالزمة ،وبسبب التدابٌر االحتٌاطٌة التً تقٌد
مجال مصادر الضرابب المباشرة وؼٌر المباشرة المخصصة للحكومات اإلقلٌمٌة ،فؤن هناك عامالن كان لهما
تؤثٌر خاص فً خلق هذا النمط العام ،احد هذه العوامل هو أن تركٌز الموارد فً ٌد الحكومة الفدرالٌة ٌعتبر
أمرا هاما لكً تتمكن من القٌام بالدور المتوقع منها عادة وهو إعادة توزٌع الموارد المالٌة ،العامل اآلخر هو
تؤثٌر نظرٌات جون ماٌنارد كٌنز المتعلقة بسٌاسات تهدؾ إلى االستقرار والتنمٌة االقتصادٌة والتً كانت
سابدة فً الوقت الذي شهد تطوٌر العدٌد من الترتٌبات المالٌة الفدرالٌة الحالٌة فً هذه األنظمة الفدرالٌة .
ثمة مساحة تختلؾ حولها اآلراء فً عدد من األنظمة الفدرالٌة ،حٌث تتركز الموارد الطبٌعٌة فً بعض
المناطق دون تؽٌرها وهً ما إذا كانت سلطات فرض الضرابب ورٌع االمتٌازات الخاصة بهذه الموارد ٌجب
أن تكون فً ٌد الحكومات الفدرالٌة وان ٌتم توزٌعها على مختلؾ أجزاء الفدرالٌة أو تبقى فً ٌد الحكومات
اإلقلٌمٌة ،لقد كان هذا الخٌار الثانً مسؤلة خالفٌة إلى أقصى حد فً أنظمة فدرالٌة مثل كندا ،نٌجٌرٌا
والبرازٌل ،كما كان مصدرا كبٌرا للخالؾ فً المفاوضات الدستورٌة فً العراق وذلك ألنه ٌإدي إلى فوراق
هابلة فً ثروة الوحدات المكونة للفدرالٌات .
هناك مصدرٌن آخرٌن هامٌن لجمع األموال من جانب الحكومة باإلضافة إلى فرض الضرابب ،المصدر األول
هو الدٌن العام وهذا مصدر مفتوح لمستوى الحكم فً معظم األنظمة الفدرالٌة على الرؼم من أن الدٌن
الخارجً فً بعض الحاالت (أهمها النمسا والهند ومالٌزٌا ) ٌخضع بشكل مطلق للسلطة الفدرالٌة ،وفً حالة
استرالٌا ٌتم تنسٌق جمٌع أشكال الدٌن العام األساسٌة على المستوى الفدرالً واإلقلٌمً من خالل عمل مجلس
القروض بٌنالحكومً ،المصدر الثانً هو عمل الشركات والمشارٌع العامة والتً قد تشكل أرباحها مصدرا
للدخل الحكومً ،وهذا األخٌر فً معظم األنظمة الفدرالٌة ٌكون مفتوحا لمستوًٌ الحكومة الفدرالٌة
واإلقلٌمٌة
ت .تخصٌص سلطات اإلنفاق
ٌمكن القول بشكل عام أن توزٌع سلطات اإلنفاق فً كل نظام فدرالً ٌتطابق مع اإلطار المشترك للمسبولٌات
التشرٌعٌة واإلدارٌة المخصصة لكل حكومة ضمن الفدرالٌة ولكن هناك بعض النقاط التً تجب مالحظتها.
أوال .حٌثما تكون مسبولٌة إدارة جانب كبٌر من التشرٌع الفدرالً مناطة بحكم الدستور للحكومات فً
الوحدات المكونة للفدرالٌة كما فً سوٌسرا والنمسا وألمانٌا والهند ومالٌزٌا ،تكون مسبولٌات اإلنفاق
الدستورٌة للحكومات اإلقلٌمٌة أوسع بكثٌر مما قد ٌوحً به توزٌع السلطات التشرٌعٌة لوحده .
ثانٌا .أن متطلبات اإلنفاق فً مختلؾ مجاالت المسبولٌات قد تختلؾ ،مثال أن الصحة والتعلٌم والخدمات
واالجتماعٌة هً نسبٌا مهمات أعلى كلفة مقارنة بالمهمات المتعلقة بالتنظٌم والضبط أكثر منها بتوفٌر
الخدمات.
ثالثا .فً معظم األنظمة الفدرالٌة لم تكن سلطات اإلنفاق فً كل مستوى من مستوٌات الحكم محصورة بالضبط
بما هو وارد فً الصالحٌات القانونٌة التشرٌعٌة واإلدارٌة ،لقد كانت النظرة للحكومات عادة هً أنها تملك
سلطة إنفاق عامة وبالتالً فقد استعملت الحكومات الفدرالٌة سلطات اإلنفاق العامة لدٌها لكً تسعى وراء
أهداؾ معٌنه فً مجاالت من الصالحٌات القانونٌة للدولة وذلك بتوفٌرها منحا ً للحكومات اإلقلٌمٌة التً ما كان
بإمكانها بدون هذا األسلوب أن تتحمل نفقات تامٌن الخدمات المطلوبة من هذه الحكومات ،ومن جانبها قامت
حكومات الوحدات التكوٌنٌة فً عدد من األنظمة الفدرالٌة باستخدام سلطة اإلنفاق العام لدٌها إلقامة مكاتب
تجارٌة ولتروٌح منتجاتها خارج إطار الفدرالٌة حتى فً حال ؼٌاب أٌة صالحٌات دستورٌة محددة فً مجال
الشبون الخارجٌة .

لقد كان استعمال سلطة اإلنفاق الفدرالً فً مجاالت خاضعة للسلطة القانونٌة اإلقلٌمٌة المطلقة مسؤلة خالفٌة
سٌاسٌا فً العالقات الكندٌة بٌنالحكومٌة ،ولكنها لم تتعرض إطالقا للهزٌمة أمام المحاكم فقد أصدرت المحاكم
قرارها بؤن اإلنفاق الفدرالً لٌس محصورا فقط بمجاالت الصالحٌات التشرٌعٌة التً حددها الدستور ،وبالتالً
فقد استعملت الحكومات الفدرالٌة فً كندا فً كثٌر من األحٌان سلطاتها االنفاقٌة لتقدم منحا ً لتدعم برامج
للمقاطعات من اجل تشجٌع هذه المقاطعات على إتباع األولوٌات الفدرالٌة ،وقد اشتكت حكومات المقاطعات من
أن هذا االستعمال من جانب واحد لسلطة اإلنفاق الفدرالً تهدد حكمها الذاتً فً مجاالت حددها الدستور
بصورة مطلقة لحكومات المقاطعات ،ولكن هذا التقلٌد لٌس محصورا بالفدرالٌة الكندٌة فقد حدث فً العدٌد من
المرات فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واسترالٌا منذ أزمة الركود االقتصادي فً الثالثٌنات من القرن
الماضً ،وكثٌرا ما كانت الحكومات اإلقلٌمٌة فً األنظمة الفدرالٌة تقبل المساعدات الفدرالٌة ،ولكن حٌثما
كانت هذه المساعدات تقدم على شكل منح مشروطة فان هذه الحكومات كانت تتذمر معتبرة المساعدات اعتداء
على مجاالت صالحٌاتها القانونٌة المطلقة ،وقد حصل هذا بشكل خاص حٌثما كان اإلنفاق الفدرالً على أمور
ضمن السلطة اإلقلٌمٌة ٌحدث بدون دعوة من جانب المقاطعات أو ٌحسب بدون خبر مسبق ،وكانت قد أدت
مثل هذه اإلجراءات الخاصة بحسب المساعدات من جانب واحد فً كل من كندا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
إلى توجٌه اتهامات من نوع ازاحه عبء المقاطعات وفدرالٌة على أساس (دبر شبونك بنفسك) وتجدر
المالحظة انه فً بعض الفدرالٌات األقدم مثل الوالٌات المتحدة وكندا واسترالٌا حٌث كان استعمال سلطات
اإلنفاق العام الفدرالً منتشرا على نطاق واسع الٌحدد الدستور صراحة سلطة إنفاق عام معٌنة ،ومع ذلك فقد
أقرت المحاكم فً هذه الفدرالٌات وعلى درجات متفاوتة بؤن سلطات فرض الضرابب وتخصٌص المساعدات
التً ت تمتع بها الحكومة الفدرالٌة ٌمكن استعمالها للتؤثٌر على مجال من النشاطات خارج الحدود الصارمة
لسلطاتها التشرٌعٌة العادٌة ،وقد جاء فً الدستور الفدرالً األكثر حداثة فً كل من الهند ومالٌزٌا وهما
الدستوران اللذان صمما على ضوء التجربة العملٌة فً الفدرالٌات األسبق ،اعتراؾ واضح بسلطة حكومتٌهما
الفدرالٌتٌن فً مجال تقدٌم المنح لحكومات الوالٌات ألي ؼرض كان ،سواء كان ذلك الؽرض تحت سلطة
الحكومة الفدرالٌة القانونٌة أم لم ٌكن .
أما فً تلك األنظمة الفدرالٌة حٌث ٌعٌن الدستور لحكومات الوالٌات مسبولٌة إدارٌة على جانب كبٌر من
التشرٌع الفدرالً ،فان الظاهرة الطبٌعٌة والمؤلوفة هً تحوٌالت فدرالٌة ضخمة أما على هٌبة أجزاء من
عابدات الضرابب الفدرالٌة أو على هٌبة منح مشروطة أو ؼٌر مشروطة .
ث .مسالة عدم التوازن العمودي واألفقً
لقد واجه كل نظام فدرالً تقرٌبا الحاجة لتصحٌح نوعٌن من الالتوازن المالً :الالتوازنات العمودٌة تحدث
عندما تعجز موارد الحكومة الفدرالٌة المحددة دستورٌا عن مطابقة مسبولٌات نفقاتها المحددة دستورٌا أٌضا،
وتحدث هذه الالتوازنات عادة لسببٌن :األول أن التجربة أثبتت انه من األفضل تخصٌص سلطات فرض
الضرابب الربٌسٌة للحكومة الفدرالٌة الن هذه السلطات مرتبطة ارتباطا وثٌقا مع تنمٌة الوحدة الجمركٌة
وبشكل أوسع مرتبطة أٌضا مع وحدة اقتصادٌة فعالة ،فً حٌن أن بعض مسبولٌات اإلنفاق األكثر كلفة مثل
الصحة ،والتعلٌم والخدمات االجتماعٌة كانت عادة تعتبر من صالحٌات الحكومة اإلقلٌمٌة لضمان أفضل إدارة
لها ،حٌث ٌمكن األخذ فً االعتبار بعض الظروؾ اإلقلٌمٌة الخاصة ،أن قراءة للجدولٌن  7و  8توضح
الفوارق بٌن نسب مجموع (الحكومة الفدرالٌة – الوالٌة المحلٌة مجتمعة معا) العابدات ومجموع (الحكومة
الفدرالٌة – الوالٌة المحلٌة مجتمعة معا) مسبولٌات اإلنفاق ،لدى الحكومات الفدرالٌة فً أنظمة فدرالٌة
مختلفة ،السبب الثانً لالتوازنات العمودٌة التً تعنً انه مهما حرص مصمموا النظام الفدرالً األصلٌون
على محاولة المطابقة ما بٌن موارد العابدات ومسبولٌات اإلنفاق لكل مستوى من الحكم إال انه وبمرور الزمن
سوؾ تختلؾ أهمٌة كل من التؽٌرات الضرٌبٌة المختلفة (مثل ضرٌبة الدخل وضرٌبة االستهالك) وتكالٌؾ
النفقات بطرق لم ٌكن من الممكن التنبإ بها ،وبالتالً هناك حاجة لبناء مسارات داخل الفدرالٌة ٌمكن
بواسطتها تصحٌح حاالت الالتوازنات هذه من حٌن آلخر .
تشكل الالتوازنات األفقٌة الشكل الثانً الذي ٌحتاج إلى تصحٌح وتحدث الالتوازنات األفقٌة عندما تكون قدرات

العابدات لدى الوحدات المختلفة المكونة للفدرالٌة مختلفة إلى حد ٌجعلها ؼٌر قادرة على أن تقدم الخدمات
لمواطنٌها على نفس المستوى انطالقا من مستوٌات ضرٌبٌة مقارنة .
جدول رقم()1
النسب المبوٌة لعابدات الحكومة الفدرالٌة من إجمالً عابدات الحكومات ( المحلٌة وحكومات الوالٌات
والحكومة الفدرالٌة) قبل التحوٌالت البٌنحكومٌة.
الدولة النسبة%
جنوب افرٌقٌا 95
مالٌزٌا 90
اسبانٌا 83
استرالٌا 73
البرازٌل 69
استرالٌا 69
الوالٌات المتحدة 67
الهند 66
ألمانٌا 65
كندا 44
سوٌسرا 40
المصدر  :رونالد ل واتس الحكم الذاتً أو التبعٌة  :العالقات المالٌة البٌنحكومٌة فً إحدى عشرة دولة
(كٌنجستون  :معهد العالقات البٌنحكومٌة  ،جامعة كوٌٌنز ) .2005
مالحظة :حصص العابدات قبل تحوٌالت الضرابب الفدرالٌة إلى الحكومات المحلٌة والوالٌات االرقام المبٌنة
مقربة إلى اقرب نسبة مبوٌة كما تم إجماال ترتٌب الدول فً القابمة ترتٌبا تنازلٌا من حٌث المركزٌة وحسب
المصدر فان تلك البٌانات هً لعام  2000أو .2001
وباإلضافة لحاالت عدم التوازن األفقً فً العابدات فانه من الممكن أٌضا أن ٌحدث عدم توازن بٌن المقاطعات
فً جانب ال نفقات بسبب االختالفات فً احتٌاجات اإلنفاق للوحدات المختلفة المكونة للفدرالٌة بسبب
االختالفات فً الخصابص االجتماعٌة الدٌمؽرافٌة لسكان هذه الوحدات مثل التوازع السكانً وظاهرة االنتقال
إلى المدن والتكوٌن االجتماعً وهٌكل األعمار وكلفة توفٌر الخدمات التً تتؤثر بعوامل من مثل مدى اإلدارة
العامة والبٌبة المادٌة واالقتصادٌة.
الجدول رقم ()2
النسبة المبوٌة لنفقات الحكومة الفدرالٌة من إجمالً نفقات الحكومات ( المحلٌة وحكومات الوالٌات والحكومة
الفدرالٌة) بعد التحوٌالت البٌنحكومٌة
الدولة النسبة
مالٌزٌا 86
استرالٌا 69
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المصدر  :رونالد ل واتس الحكم الذاتً أو التبعٌة العالقات المالٌة البٌنحكومٌة فً إحدى عشرة دولة (
كٌنجستون معهد العالقات البٌنحكومٌة جامعة كوٌٌنز) .2005
مالحظة :حصص اإلنفاق بعد تحوٌالت حصص الضرابب والمنح الفدرالٌة إلى حكومات الوالٌات والحكومات
المحلٌة البٌانات مقربة إلى اقرب نسبة مبوٌة كما تم ترتٌب الدول بصورة إجمالٌة فً القابمة ترتٌبا تنازلٌا
من حٌث الالمركزٌة.
ج .دورة التحوٌالت المالٌة
تشتمل معظم األنظمة الفدرالٌة على ترتٌبات لتحوٌالت مالٌة من احد مستوٌات الحكم إلى آخر وذلك من اجل
تصحٌح هذه الحاالت من الالتوازن ،وتتخذ هذه التعدٌالت عادة شكل تحوٌالت للحكومات اإلقلٌمٌة ،ذلك أن
الحكومات الفدرالٌة على وجه العموم قد أصبحت تسٌطر على مصادر الضرابب األساسٌة ،وكان الؽرض من
هذه التحوٌالت هو إزالة الالتوازنات العمودٌة من خالل التحوٌالت على شكل نصٌب من الضرابب أو منح
كبٌرة ؼٌر مشروطة أو منح مشروطة ألؼراض محددة ،وفً نفس الوقت أٌضا إزالة الالتوازنات األفقٌة
لمساعدة الوحدات األشد فقرا فً الفدرالٌة ،وٌقدم الجدول  9تعبٌرا عن أهمٌة هذه التحوٌالت كجزء من
العابدات اإلجمالٌة للمقاطعة أو الوالٌة ودرجة اعتماد المقاطعة أو الوالٌة الناجمة على هذه التحوٌالت.
الجدول رقم ()3
النسبة المبوٌة للتحوٌالت البٌنحكومٌة من عابدات المقاطعات أو الوالٌات
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ح .تحوٌالت مشروطة أو ؼٌر مشروطة
ٌتؤثر مدى االتكالٌة فً المقاطعة أو الوالٌة على الحكومة الفدرالٌة بما إذا كانت التحوٌالت مشروطة أو ؼٌر
مشروطة أكثر من تؤثره بنسبه هذه التحوٌالت من إٌرادات المقاطعة أو الوالٌة ،ومن الممكن أن تكون
التحوٌالت الفدرالٌة للوحدات اإلقلٌمٌة مرتبطة ببعض الشروط وذلك لكً ٌمكن للحكومة الفدرالٌة أن تمارس
تؤثٌرا على الطرٌقة التً ٌتم فٌها إنفاق هذه التحوٌالت ،ولكن هذا التحكم الذهبً ،كما ٌشار إلٌه فً ألمانٌا ،قد
ٌإدي أٌضا إلى أضعاؾ سلطة الحكم الذاتً لدى الوحدات اإلقلٌمٌة من الحكومة ،خاصة إذا كانت التحوٌالت
المشروطة تشكل نسبة عالٌة من التحوٌالت اإلجمالٌة ،وبالتالً تشكل نسبة عالٌة من مجموع إٌرادات
المقاطعة أو الوالٌة ومن الممكن لتجنب هذا األمر أن تتخذ التحوٌالت هٌبة تحوٌالت ؼٌر مشروطة (أما نسبة
معٌنة من إٌرادات بعض الضرابب الفدرالٌة كما ٌحدث فً العدٌد من الفدرالٌات األكثر حداثة أو مبلػ محدد
من المنح ؼٌر المشروطة) ومن الواضح أن هناك اختالفات كبٌرة بٌن األنظمة الفدرالٌة بالنسبة لمدى
الشروط أو عدمها المفروضة على التحوٌالت الفدرالٌة على الرؼم من أن اإلحصابٌات المقارنة بالتحدٌد
ٌصعب الحصول علٌها ،أن الجدول  10الذي ٌتضمن التحوٌالت المشروطة ونسبتها من التحوٌالت الفدرالٌة
ٌظهر بوضوح أن نسبة التحوٌالت المشروطة تصل أعلى مستوى لها فً الوالٌات المتحدة (نسبة )% 100

ثم تنخفض إلى  % 66فً مجتمعات الحكم الذاتً فً اسبانٌا % 47 ،فً استرالٌا ،و % 41فً الهند،
وٌعتمد الرقم المماثل فً كندا على ما إذا كانت التحوٌالت من برنامج التموٌل القابم program
 financing – EPF establishedالذي تحول اآلن لٌصبح برنامج التحوٌالت الكندٌة للخدمات
االجتماعٌة والصحة and social transfer The Canadian healthوهً على األؼلب تحوٌالت
شبه مشروطة ٌمكن اعتبارها مشروطة أو ؼٌر مشروطة ،فإذا تم تصنٌؾ هذه التحوٌالت على أنها مشروطة
ٌكون الرقم الكندي المقارن الخاص بنسبة التحوٌالت المشروطة  % 44ولكن إذا تم تصنٌفها على أنها ؼٌر
مشروطة تكون نسبتها  %4فقط .
الجدول رقم 4
النسبة المبوٌة للتحوٌالت المشروطة من التحوالت الفدرالٌة
الدولة النسبة
الوالٌات المتحدة 100
سوٌسرا 73
مالٌزٌا 68
اسبانٌا 66
ألمانٌا 65
استرالٌا 47
كندا 44
الهند 41
البرازٌل 25
جنوب افرٌقٌا 12
المصدر  :رونالد ل واتس الحكم الذاتً أو التبعٌة العالقات المالٌة البٌنحكومٌة فً إحدى عشرة دولة (
كٌنجستون معهد العالقات البٌنحكومٌة جامعة كوٌٌنز) .2005
أن النسبة التً تشكلها التحوٌالت الفدرالٌة المشروطة من مجموع إٌرادات المقاطعة أو الوالٌة تعطٌنا مقٌاسا
واحدا هاما للقٌود المفروضة على الحكم الذاتً فً المقاطعة أو الوالٌة وكما ٌبٌن الجدول  11تشكل
التحوٌالت المشروطة فً ؼالبٌة األنظمة الفدرالٌة ما بٌن  % 30 – 10من مجموع إٌرادات المقاطعة أو
الوالٌة .
تتوفر الحجج المقنعة تؤٌٌدا لكل من هذٌن النمطٌن من التحوٌالت وثمة تبرٌر ٌبدو انه ٌسٌطر على النقاش
حول هذا الموضوع فً الوالٌات المتحدة بالذات وٌعتمد هذا التبرٌر على مبدأ المسبولٌة المالٌة والمحاسبة،
أي أن الحكومة الفدرالٌة التً تقوم بالمهمة الوسخة المتعلقة بجمع األموال عن طرٌق فرض الضرابب
ٌتوجب علٌها ،حفظا على مبدأ المحاسبة من جانب دافع الضرابب األمرٌكً ،أن تضبط سبل استعمال هذه
األموال من جانب حكومات الوالٌة وتضع لها الشروط ،ولهذا فقد سادت المنح المشروطة فً العقود األخٌرة
التحوٌالت الفدرالٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .
الجدول رقم 5
النسبة المبوٌة للمنح الفدرالٌة المشروطة من إجمالً عابدات حكومات المقاطعات الوالٌات
الدولة النسبة
اسبانٌا 42
الوالٌات المتحدة 30
استرالٌا 21
الهند 19
سوٌسرا 17

كندا 16
مالٌزٌا 12
جنوب افرٌقٌا 11
ألمانٌا 10
البرازٌل 8
المصدر  :رونالد ل واتس الحكم الذاتً أو التبعٌة العالقات المالٌة البٌنحكومٌة فً إحدى عشرة دولة (
كٌنجستون معهد العالقات البٌنحكومٌة جامعة كوٌٌنز) .2005
ولكن ٌقابل هذا التبرٌر الموقؾ القلق الذي لفت االنتباه أكثر فً بعض األنظمة الفدرالٌة والقابل بان المنح
المشروطة من شانها أن تهدد الحكم الذاتً للوحدات الحكومٌة اإلقلٌمٌة وذلك عن طرٌق حثها على القٌام
بنفقات ال تتماشى بالضرورة مع أولوٌات هذه الوحدات ،وهناك أٌضا الرأي القابل فً تلك األنظمة الفدرالٌة
حٌث ٌوجد فً الوحدات اإلقلٌمٌة من الحكم مسبولون تنفٌذٌون برلمانٌون خاضعون لمحاسبة مجالسهم
التشرٌعٌة ،بان هذه الحكومات ٌمكنها أن تكون مسبوله عن استعمال التحوٌالت ؼٌر المشروطة من خالل
محاسبتها من جانب مجالسها التشرٌعٌة ،وبالتالً الناخبٌن فٌها ومسبولٌتها أمام هذه المجالس والناخبٌن،
وقد أدت هذه التبرٌرات فً معظم األنظمة الفدرالٌة البرلمانٌة إلى اعتماد اقل بكثٌر على التحوٌالت المشروطة
مقابل نسبة عالٌة من التحوٌالت ؼٌر المشروطة مقارنة بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .
خ .تحوٌالت التعادل
تكمن أهمٌة تحوٌالت التعادل فً الرأي القابل بان جمٌع المواطنٌن داخل االتحاد الفدرالً ٌجب أن ٌكون لهم
الحق فً الحصول على خدمات مقارنة بدون الحاجة للخضوع إلى معدالت ضرٌبة شدٌدة االختالؾ ،لقد نشؤت
الحاجة إلى هذا النوع من التحوٌالت فً معظم األنظمة الفدرالٌة من اإلدراك بان الفروقات فً الثروة بٌن
المناطق المختلفة داخل االتحاد الفدرالً من شانها ؼالبا أن تإدي إلى تآكل التماسك بٌن أطراؾ الفدرالٌة،
وكان هذا هو السبب بالتؤكٌد وراء إطالق اسم التحوٌالت التضامنٌة على تحوٌالت التعادل فً معظم الفدرالٌات
األوروبٌة.
لقد اختلفت الترتٌبات لتحوٌالت التعادل من نظام فدرالً إلى آخر وقد وردت هذه الترتٌبات بشكل مختصر فً
الجدول  12وتجدر اإلشارة إلى عدد من النقاط:
أوالٌ .ختلؾ حجم تحوٌالت التعادل اختالفا كبٌرا ،أن معظم األنظمة الفدرالٌة باستثناء الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة لدٌها مخططات معٌنة لتحوٌالت التعادل ،ولكن نطاق هذه التحوٌالت كان فً بعضها مثل ألمانٌا
وكندا واسترالٌا اكبر من بعضها اآلخر مثل سوٌسرا .
ثانٌاٌ .تم تحقٌق التعادل فً جمٌع الفدرالٌات باستثناء ألمانٌا من خالل إعادة التوزٌع بٌن وحدات الحكم
اإلقلٌمٌة وذلك من خالل التحوٌالت الفدرالٌة إلى الوحدات اإلقلٌمٌة األشد فقرا ،وتعتبر ألمانٌا حالة متمٌزة
وذلك بتزوٌدها التحوٌالت بٌن الوالٌات بحكم الدستور من اجل تؽطٌة جانب ملحوظ مخصص لتصحٌح
الالتوازن األفقً ،لقد كانت تلك هً الطرٌقة الوحٌدة المتبعة للتعادل فً ذلك النظام الفدرالً ،ولكن فٌما بعد
شكلت التحوٌالت الفدرالٌة على هٌبة دفعات إضافٌة للفرد الواحد مستمدة من ضرٌبة القٌمة المضافة
( )value added taxفرصة إضافة كبٌرة إلعادة التوزٌع بهدؾ التعادل.
ثالثا .تركزت الجهود أساسا فً كندا من اجل تصحٌح الالتوازنات األفقٌة من خالل دفعات التعادل الفدرالٌة
على تصحٌح الفوارق فً قدرات المقاطعات على تحقٌق اإلٌرادات ،وعلى الرؼم من أن هذا األسلوب التقلٌدي
المتبع فً العدٌد من األنظمة الفدرالٌة ،إال أن بعضها وخاصة استرالٌا شهدت أٌضا جهودا ملحوظة لتحمل
مسبولٌة تعدٌل الالتوازن فً اإلنفاق أٌضا.
رابعاٌ .ختلؾ الشكل الذي تتخذه التحوٌالت للوحدات اإلقلٌمٌة من الحكم ،فهناك التحوٌالت القابمة على أساس
معادلة متفق علٌها كما هو الحال فً سوٌسرا وكندا وألمانٌا والنمسا ومالٌزٌا وبلجٌكٌا واسبانٌا ،على الرؼم
من انه فً بعض هذه الحاالت تسٌطر الحكومة الفدرالٌة على مسار التوصل التفاق ،وفً فدرالٌات أخرى

وخاصة استرالٌا والهند كانت المخصصات تستند أساسا على توصٌات لجان مستقلة دابمة أو فصلٌة والتً
بدورها تستعمل مجموعة متنوعة من الصٌػ بهدؾ الوصول إلى توصٌاتها.
خامسا .ربما تكون هناك عالقة فً بعض الظروؾ بٌن درجة الالمركزٌة فً إحدى األنظمة الفدرالٌة والحاجة
إلى ترتٌبات للتعادل الوالٌات فً مجال قدرات اإلٌرادات والحاجة لإلنفاق كلما ازدادت إمكانٌة الحاجة آللٌات
تعادل لتعزٌز التوازن األفقً.
سادساٌ .بدو أن الفدرالٌات المختلفة تتنوع أٌضا فٌما ٌتعلق بقدرة مواطنٌها على التسامح تجاه الالتوازن
األفقً ،مثال فً استرالٌا التً تقوم على مبدأ المساواة بٌن الجمٌع والتً تنعم بفوارق متواضعة نسبٌا بٌن
الوالٌات فً مجال القدرة على تحقٌق اإلٌرادات تبذل الدولة جهودا بعٌدة المدى من اجل تحقٌق التعادل الكامل
فً مجالً اإلٌرادات والنفقات على حد سواء ،كما توفر ألمانٌا تقرٌبا تعادال تاما على األقل فً جانب
اإلٌرادات ،وتبدو الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حٌث توجد فوارق كبٌرة نسبٌا بٌن الوالٌات ،ولكن مع ؼٌاب أي
نظام رسمً للتعادل بؤنها تتسامح إلى حد اكبر بكثٌر مع الالتوازنات األفقٌة ،وتقع كندا فً مكان ما بٌن هذٌن
النقٌضٌن فهً تملك برنامج تعادل بالػ الحجم ٌتمكن من تقدٌم تعادل جزبً فقط بسبب الفوارق الكبٌرة بشكل
خاص بٌن المقاطعات فً مجال القدرة على جمع اإلٌرادات ،أن احد العوامل التً تإثر على االختالفات فً
مجال التسامح تجاه حاالت الالتوازن األفقً فً األنظمة الفدرالٌة المختلفة هو القٌمة النسبٌة الممنوحة لمبدأ
اإلنصاؾ والعدالة فً مقابل الحكم الذاتً للمقاطعات وعدم المركزٌة.
د .مسارات ومإسسات لتعدٌل الترتٌبات المالٌة
لقد وجدت األنظمة الفٌدرالٌة انه من الضروري وضع وإقامة مسارات لتسهٌل التعامل بشكل منتظم مع
الالتوازنات األفقٌة والعمودٌة ،ذلك انه وكما الحظنا من قبل تؽٌر قٌم مصادر اإلٌرادات ومسإولٌات اإلنفاق
على مر الزمن ،وٌلخص الجدول  13تلك المجاالت التً شهدت صراعات على هذه القضاٌا فً مختلؾ
الفٌدرالٌات ،وتجدر اإلشارة إلى انه فً تلك األنظمة الفٌدرالٌة التً تتمٌز بالفصل بٌن السلطات القضابٌة
والتشرٌعٌة ضمن كل مستوى من مستوٌات الحكم مثل الوالٌات المتحدة فؤن حلبة الصراع األساسٌة هً
الهٌبة التشرٌعٌة ،أما فً األنظمة الفٌدرالٌة األخرى التً تتمٌز بسلطات تنفٌذٌه برلمانٌة مدمجة فؤن حلبة
الصراع األساسٌة هً دابما الفٌدرالٌة التنفٌذٌة ،أي المفاوضات بٌن المسإولٌن التنفٌذٌٌن الذٌن ٌمثلون
الوحدات الفٌدرالٌة واإلقلٌمٌة فً الحكم.
ٌمكن مالحظة أنماط ممٌزة فٌما ٌتعلق بالمسارات الخاصة بتعدٌل قضاٌا المالٌة الفٌدرالٌة ،ففً الهند
واسترالٌا قامت الحكومة الفٌدرالٌة بتؤسٌس لجان خبراء بؤشكال مختلفة فعهدت إلٌهم المهمة األساسٌة
المتعلقة بتحدٌد صٌػ التوزٌع.
هذه الصٌؽة فً استرالٌا هً لجنة دابمة بٌنما فً الهند لمدة  5سنوات وتقام بشرط دستوري ،وتجتمع هذه
اللجان بطروحات من جانب حكومات الوالٌات وترفع تقارٌرها إلى الحكومة الفٌدرالٌة التً تتبع عاد ًة
توصٌاتهم ،كما تتبع جنوب افرٌقٌا من خالل لجنة المالٌة والموارد والضرابب هذا النمط العام ،ولكن اللجنة
المالٌة المركزٌة عملٌا كانت فً كثٌر من األحٌان تخالؾ توصٌاتها ،األمر الذي ٌإدي إلى أضعاؾ قٌمتها
كسلطة مستقلة ،أما النمط الثانً فهو وجود تدابٌر احتٌاطٌة دستورٌة من اجل إقامة مجلس بٌنحكومً ٌتؤلؾ
من ممثلٌن عن الحكومة الفٌدرالٌة وحكومات المقاطعات ،والمثال على ذلك هو المجلس المالً الوطنً فً
مالٌزٌا ،والنمط الثالث تمثله ألمانٌا والنمسا وسوٌسرا وبلجٌكا والوالٌات المتحدة ،حٌث تحدد الحكومة
الفٌدرالٌة المنح للوالٌات ولكن مع وجود ممثلٌن رسمٌٌن عن الوالٌات فً الهٌؤة التشرٌعٌة الفٌدرالٌة ،فان
ممثلً الوالٌات ٌشاركون فً عملٌة إقرار المنح (على الرؼم من اختالؾ الترتٌبات فً هذه الفٌدرالٌات)،
النمط الرابع موجود فً كندا حٌث تخضع عملٌة تقرٌر صٌؽة التعادل وبرامج التحوٌل الضرٌبٌة األخرى
واالتفاقات الضرٌبٌة لسٌطرة الحكومة الفٌدرالٌة التً تتضمن هٌبتها التشرٌعٌة أي تدابٌر احتٌاطٌة لتمثٌل
رسمً من جانب حكومات المقاطعات ،وعلى الرؼم من ذلك ونظراً ألهمٌة هذه القضاٌا فقد كانت العالقات
المالٌة الفٌدرالٌة اإلقلٌمٌة موضوعا ً للمناقشات المطولة فً عدد ال ٌُحصى من اللجان التً ضمت مسإولٌن
من الحكومة الفٌدرالٌة والمقاطعات ،كما كانت مصدر للكثٌر من الجدل العلنً بٌن الحومة الفٌدرالٌة

وحكومات المقاطعات.
لقد نشؤت وتطورت فً جمٌع األنظمة الفٌدرالٌة تقرٌبا ولكن بشكل خاص استرالٌا والهند ومالٌزٌا وألمانٌا
وكندا ،مجموعة متنوعة من المجالس واللجان واللجان المنتدبة بٌن الحكومة من اجل تسهٌل عملٌة تعدٌل
الترتٌبات المالٌة ،وقد ذهبت استرالٌا إلى المدى األبعد بٌن هذه الدول فً تطوٌر هذه الهٌبات من خالل ثالث
مإسسات بٌنحكومٌة جدٌرة بالذكر هنا ،مجلس رإساء الوزارات الذي ٌلعب دوراً هاما ً فً المداوالت بشؤن
التحوٌالت ،ولكن الهٌؤة لم تتؤسس دستورٌاً ،ومجلس القروض الذي ٌنسق عملٌة االقتراض للحكومة
الفٌدرالٌة والوالٌات والذي تم تؤسٌسه بتعدٌل دستوري عام  1927وٌستطٌع اتخاذ قرارات ملزمة على
المستوٌٌن الحكومٌٌن ،ولجنة الكومنولث الخاصة بالمنح وهً هٌبة دابمة قامت منذ  1933لتقدٌم النصح
للحكومة الفٌدرالٌة االسترالٌة بشان تحوٌالت التعادل ،وفً ألمانٌا وبسبب الصفة الممٌزة للمجلس التشرٌعً
الفٌدرالً الثانً  BUNDESRATالذي ٌتؤلؾ من مندوبٌن من السلطة التنفٌذٌة فً المقاطعات LAND
فقد لعب هذا المجلس ولجانه المختلفة دوراً ربٌسٌا فً المداوالت بٌن الحكومٌة المتعلقة بتعدٌل الترتٌبات
المالٌة ،وفً أنظمة فٌدرالٌة أخرى بما فً ذلك سوٌسرا وبلجٌكا فقد قامت لجان دورٌة من حٌن آلخر بتقدٌم
النصح والمشورة للحكومات بشؤن تعدٌل الترتٌبات المالٌة بٌن الحكومٌة.
 oالنهج الذي تبعة الدستور العراقً الجدٌد بما ٌخص توزٌع الثروات :
دخل الدستور العراقً الفٌدرالً ،الذي صوت علٌه الشعب العراقً  /15تشرٌن األول 2005 /حٌز التنفٌذ فً
 2006/5/20وهو تارٌخ تشكٌل أول حكومة عراقٌة دابمة بعد إسقاط النظام البابد ،لوالٌة توازي والٌة
مجلس النواب العراقً ،وبدخول هذا الدستور حٌز التنفٌذ تكون أحكامه واجبة التنفٌذ أٌضا ،ونحن فً هذه
الورقة نحاول إلقاء الضوء على أحكام هذا الدستور بخصوص الثروات الطبٌعٌة بشكل عام ،والنفط والؽاز
على وجه الخصوص وهنا ال بد من اإلشارة إلى النهج الذي اتبعه هذا الدستور فً توزٌع السلطات والثروات
بٌن الحكومة االتحادٌة (الفٌدرالٌة) من جهة وبٌن الفدرالٌات (حكومات األقالٌم) والمحافظات ؼٌر المنتظمة
فً إقلٌم ،من جهة أخرى ،بناء علٌه ،سنقسم هذا الجزء إلى النقاط اآلتٌة:
أ.النهج المتبع فً توزٌع السلطات فً هذا الدستور.
ب.كٌفٌة توزٌع الثروات الطبٌعٌة بٌن المركز واألقالٌم فً هذا الدستور.
ت.كٌفٌة معالجة موضوع النفط والؽاز فً هذا الدستور.
أ .النهج المتبع فً توزٌع السلطات فً الدستور العراقً الفٌدرالً:
من المعلوم أن الدساتٌر الفٌدرالٌة اتبعت طرق مختلفة فً توزٌع السلطات بٌن المركز (الحكومة االتحادٌة)
والحكومات اإلقلٌمٌة (الفٌدرالٌات) فمن تلك الدساتٌر ما نصت على سلطات وصالحٌات اإلقلٌم بشكل حصري
وما تبقى من تلك السلطات تكون للحكومة الفٌدرالٌة (المركز) ومثالها :بلجٌكا ،واسبانٌا.
ومنها على العكس من ذلك ما نصت على السلطات الحصرٌة (الخالصة) للحكومة الفٌدرالٌة وما تبقى منها
تعود لألقالٌم أو الوالٌات ،ومثالها :الوالٌات المتحدة ،سوٌسرا ،استرالٌا النمسا وألمانٌا.
ومنها ما نصت على كل من سلطات الحكومة الفٌدرالٌة الخالصة والسلطات اإلقلٌمٌة (األقالٌم) الخالصة
والسلطات المشتركة مثالها كندا ،الهند.
ولعل الدستور العراقً من الدساتٌر التً سلكت منهجا مبنٌا على تحدٌد السلطات الحصرٌة للحكومة الفٌدرالٌة
وهً المذكورة فً الفقرات التسع من المادة ( )110وفً الوقت نفسه نصت على اختصاصات مشتركة ،وهً
المذكورة فً الفقرات السبع من المادة ( )114وتطرق إلى صالحٌات وسلطات أخرى فً المواد (111
و 112و )113دون أن ٌصنفها ضمن السلطات الحصرٌة للحكومة االتحادٌة ودون أن ٌصنفها صراحة ضمن
السلطات ال مشتركة أٌضا ،مما ٌستدعى الوقوؾ عندها لتحلٌلها واستنتاج تكٌٌؾ لها استنادا للقواعد واألسس
التً تحكم تفسٌر الدستور والقانون ،وسنعالج هذه المشكلة فً موضعها.
كما نص الدستور العراقً فً المادة ( )115على أن كل ما لم ٌنص علٌه فً االختصاصات الحصرٌة
للسلطات االتحادٌة ٌكون من صالحٌة االقالٌم والمحافظات.
ب .كٌفٌة توزٌع الثروات الطبٌعٌة بٌن الحكومة االتحادٌة (المركز) واألقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً

إقلٌم فً الدستور العراقً الفٌدرالً:
ٌختلؾ حكم الدستور العراقً الفٌدرالً بخصوص الثروات الطبٌعٌة المختلفة ،وسنعالج هنا حكم جمٌع
المعادن عدا الؽاز والنفط حٌث نفرد لهما موضوعا منفردا ألهمٌتهما.
• المعادن األخرى ؼٌر النفط والؽاز:
نصت المادة ( )115من هذا الدستور على أن (كل ما لم ٌنص علٌه فً االختصاصات الحصرٌة للسلطات
االتحادٌة ٌكون من صالحٌة األقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم  ......الخ) وذلك ٌعنً أن الثروات
الطبٌعٌة باستثناء النفط والؽاز كالحدٌد والزنك والنحاس والذهب والماس والفحم الحجري والٌورانٌوم
والحجر والمرمر وؼٌرها من المعادن ،هً من اختصاص حكومات األقالٌم حصرا ألنه لم ٌرد لها ذكر فً
المادة ( )110الخاصة بتحدٌد االختصاصات الحصرٌة للسلطات االتحادٌة وال فً المادة ( )114الخاصة
باالختصاصات المشتركة بٌن الحكومة الفٌدرالٌة وحكومات األقالٌم.
بناء علٌه تملك حكومات األقالٌم حق استثمار هذه المعادن والبحث عنها واستخراجها وإدارتها وبٌعها
وتصدٌرها أو استخدامها فً الصناعات المحلٌة أي أنها تملك حق التصرؾ بها بكل أنواع التصرفات المادٌة
والقانونٌة الستثمارها على الوجه الذي تراه مناسبا الٌشاركها فٌها احد.
• المٌاه:
والمٌاه أٌضا تعتبر ثروة طبٌعٌة هامة ،بل ربما ستفوق أهمٌتها ،فً العشرٌن سنة القادمة ،أهمٌة النفط
والؽاز وقد ورد ذكرها فً كل من الفقرة ثامنا من المادة ( )110الخاصة باالختصاصات الحصرٌة والفقرة
سابعا من المادة ( )114الخاصة باالختصاصات المشتركة مما ٌستدعً الوقوؾ عندهما لمعرفة موقؾ هذا
الدستور من مسؤلة المٌاه كثروة طبٌعٌة.
 نصت الفقرة (ثامنا) من المادة ( )110على ماٌلً:
(تخطٌط السٌاسات المتعلقة بمصادر المٌاه من خارج العراق وضمان مناسٌب تدفق المٌاه إلٌه وتوزٌعها
العادل داخل العراق وفقا للقوانٌن واألعراؾ الدولٌة) وهذه المادة هً المادة الوحٌدة التً حددت
االختصاصات الحصرٌة للحكومة االتحادٌة كما سبق لنا بٌانه.
ومن تلك الفقرة نستنتج أن ما ٌدخل ضمن االختصاصات الحصرٌة للحكومة االتحادٌة فٌما ٌخص المٌاه
مقتصر على تخطٌط السٌاسات فقط ،ولٌس تنفٌذها هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فان هذا التخطٌط للسٌاسة
هو ما ٌتعلق بمصادر المٌاه من خارج العراق لضمان مناسٌب المٌاه وتوزٌعها العادل داخل العراق ،وذلك
وفقا للقوانٌن واألعراؾ الدولٌة ،وهذه العبارة األخٌرة تساعدنا كثٌرا فً تحلٌل وفهم معنى ومؽزى هذه
المادة ،ونستنتج منها أن األمر ٌتعلق باألنهار الدولٌة التً تدخل الحدود العراقٌة وضرورة الحفاظ على حقوق
العراق فٌها واتخاذ ما ٌلزم لضمان تدفق المٌاه إلٌها بشكل ٌتناسب مع حقوق العراق فً تلك المٌاه وفقا
لالتفاقٌات التً تربط العراق بالدول التً تتدفق منها المٌاه إلى العراق.
 نصت الفقرة (سابعا) من المادة ( )114الخاصة باالختصاصات المشتركة على ما ٌلً:
“رسم سٌاسة الموارد المابٌة الداخلٌة وتنظٌمها بما ٌضمن توزٌعها توزٌعا عادال وٌنظم ذلك بقانون” وتؤتً
هذه الفقرة ضمن المادة ( )114الخاصة باالختصاصات المشتركة بٌن السلطات االتحادٌة وسلطات األقالٌم،
وهذا ٌعنً أنها خارج عن االختصاصات الحصرٌة للحكومة االتحادٌة ولكنها أٌضا لٌست من االختصاصات
المتروكة لألقالٌم على وجه االنفراد.
وهنا نورد المالحظات اآلتٌة:
 تتعلق هذه الفقرة برسم سٌاسة الموارد المابٌة الداخلٌة وتنظٌمها بهدؾ التوزٌع العادل وذلك ٌشمل
السدود والخزانات المابٌة ومشارٌع الري داخل الدولة العراقٌة وشق الجداول والترع والمشارٌع االروابٌة.
 كونها من االختصاصات المشتركة ٌعنً وجوب التعاون والتنسٌق والتشاور واتخاذ القرار مشتركا بٌن
الحكومة االتحادٌة وحكومة اإلقلٌم بصدد رسم وتنظٌم سٌاساتها.
 كونها من االختصاصات المشتركة ٌشملها الحكم الذي ورد فً عجز المادة ( )115ونصه ماٌلً( :تكون
األولوٌة فٌها لقانون اإلقلٌم ،والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم ،فً حالة الخالؾ بٌنهما) ،أي بٌن الحكومة

االتحادٌة وحكومة اإلقلٌم.
وخالصة القول أن الكلمة العلٌا فً رسم وتنظٌم سٌاسة الموارد المابٌة الداخلٌة تكون لحكومة اإلقلٌم ألنه عند
تعارض قانون ٌسنه اإلقلٌم مع حكم قانون اتحادي بصدد رسم سٌاسة وتنظٌم المٌاه الداخلٌة تكون األولوٌة
لقانون اإلقلٌم.
ت .كٌفٌة معالجة موضوع النفط والؽاز فً هذا الدستور:
افرد الدستور العراقً مادتٌن لمعالجة موضوع النفط والؽاز ،هما المادة ( )111التً نصت على أن”النفط
والؽاز هما ملك لكل الشعب العراقً فً كل األقالٌم والمحافظات” ،والمادة ( )112التً نصت على:
أوال :تقوم الحكومة االتحادٌة بإدارة النفط والؽاز المستخرج من الحقول الحالٌة مع حكومات األقالٌم
والمحافظات المنتجة ،على أن توزع وارداتها بشكل منصؾ ٌتناسب مع التوزٌع السكانً فً جمٌع أنحاء
البالد ،مع تحدٌد حصة لمدة محددة لألقالٌم المتضررة والتً حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام
السابق والتً تضررت بعد ذلك ،بما ٌإمن التنمٌة المتوازنة للمناطق المختلفة من البالد وٌنظم ذلك بقانون.
ثانٌا :تقوم الحكومة االتحادٌة وحكومات األقالٌم والمحافظات المنتجة معا برسم السٌاسات اإلستراتٌجٌة
الالزمة لتطوٌر ثروة النفط والؽاز ،بما ٌحقق أعلى منفعة للشعب العراقً ،معتمدة احدث تقنٌات مبادئ السوق
وتشجٌع االستثمار.
 الحقول المستقبلٌة:
أول ما ٌالحظ على هاتٌن المادتٌن أنهما لم تتطرقا إلى الحقول المستقبلٌة ،وهذا ٌعنً أن تلك الحقول ستكون
من اختصاص حكومات األقالٌم التً تتواجد فٌها على وجه االنفراد ،وال تشاركها فٌها الحكومة االتحادٌة ،وال
ٌشملها القٌد الوارد فً الفقرة أوال من المادة ( )112بخصوص التوزٌع المنصؾ لوارداتها ٌتناسب مع
التوزٌع السكانً ...الخ ،الن ذلك القٌد بصرٌح عبارة الفقرة المذكورة من المادة ( )112مقصورة على
الحقول الحالٌة والن المادة ( )115نصت على أن ما لم ٌنص علٌه ضمن السلطات الحصرٌة للحكومة
االتحادٌة ٌكون من صالحٌة األقالٌم والمحافظات.
 المادة ( )111ملكٌة الؽاز والنفط:
أوردت هذه المادة عبارة عامة تفٌد بان النفط والؽاز ملك لكل الشعب العراقً فً كل األقالٌم والمحافظات،
فالبد من تفسٌر المقصود بالمادة ( )111وبٌان عالقتها بالمادة التالٌة لها بفقرتٌها األولى والثانٌة ،إذ أقرت
هذه المادة بملكٌة كل الشعب العراقً فً كل األقالٌم والمحافظات للنفط والؽاز ،هنا نورد المالحظات اآلتٌة:
أوال :لم تقل هذه المادة بان النفط والؽاز ملك للدولة العراقٌة بل جعلتهما ملكا للشعب العراقً ،وفً ذلك داللة
خاصة تخرجهما من كونهما من األمالك الحكومٌة للدولة االتحادٌة.
ثانٌاٌ :تنازع تفسٌر هذه المادة احتماالن:
األول .أن كل الشعب العراقً فً كل األقالٌم والمحافظات مالك لكل النفط والؽاز الموجود فً كل األقالٌم
والمحافظات على وجه الشٌوع.
الثانً .أن شعب كل إقلٌم أو محافظة ٌملك النفط والؽاز الموجودة فً إقلٌمه أو محافظته وبهذا ٌختص هإالء
بما هو موجود فً أقالٌمهم أو محافظاتهم.
ثالثا :وهنا فؤن االحتمال األول هو المرجح ،ألنه ال اجتهاد فً مورد النص ،ولكن البد لنا من تحلٌل مفهوم
الملكٌة هنا ،فهل المقصود بها هً الملكٌة كما هً معروفة فً القانون الخاص كونها سلطة مباشرة للمالك
على المملوك ٌباشرها بعناصرها الثالث هما :االستعمال واالستؽالل والتصرؾ؟ أم أن المقصود بذلك هو
التؤكٌد على وجوب وضع ثروتً النفط والؽاز فً خدمة الشعب العراقً وتخصٌص وارداتهما لمصلحته
والزدهاره وتقدمه ،ال أن تكون كما كانت فً زمن النظام السابق بٌد فبة قلٌلة تتصرؾ بها لمصلحتها
ولتحقٌق مآربها الخاصة وتبددها كما تشاء؟ لقد جاء النص كرد فعل على الوضع السابد فً ظل األنظمة
البابدة وعلى سٌاساتها الطابشة.
وٌدعم هذا التفسٌر ما ورد فً الفقرة (أوال) من المادة ( )112من تؤكٌد على توزٌع الواردات بإنصاؾ واخذ
التوزٌع السكانً بنظر االعتبار وكذلك المحرومٌة السابقة ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،فان من قواعد

التفسٌر أن ٌحمل الكالم على الوجه الذي ٌكون له معنى ألنه عملٌا ٌتعذر أن ٌقوم الشعب العراقً فً كل
األقالٌم والمحافظات بممارسة عناصر الملكٌة فً كل تلك المناطق المختلفة ،مما ٌعنً أن شعب اإلقلٌم أو
شعب المحافظة هما اللذان ٌقومان بممارسة حقوق الملكٌة داخل اإلقلٌم أو المحافظة بالنسبة للنفط والؽاز،
وبذلك نقترب من المعنى المقصود فً االحتمال الثانً المذكور فً (ب) أعاله ،وخالصة القول أن المادة
( )111ذات مدلول أو مؽزى سٌاسً أكثر من كونها ذات مدلول قانونً معٌن.
 الحقول الحالٌة:
إذا انتهٌنا من ذلك الجدل الفقهً حول تفسٌر مدلول المادة ( )111ننتقل إلى موضوع الحقول الحالٌة
المنصوص علٌها فً الفقرة (أوال) من المادة ( )112فهذه المادة نصت على قٌام الحكومة االتحادٌة بإدارة
النفط والؽاز المستخرج من الحقول الحالٌة مع حكومات األقالٌم والمحافظات المنتجة ،وأول سإال ٌطرح
نفسه هنا هو :ما هو المقصود بالحقول الحالٌة؟ فً مإتمر البحر المٌت ،الذي نظمته األمم المتحدة فً الشهر
الرابع من هذا العام حول النفط والؽاز فً الدستور العراقً ،حاول عدد من خبراء النفط العراقٌٌن السابقٌن
تفسٌرها بؤنها تشمل كل حقل مكتشؾ حتى وان لم ٌجر استخراج النفط والؽاز منه أي استثماره فعال حالٌا،
لكن النص الدستوري الذي ٌقول”:تقوم الحكومة االتحادٌة بإدارة النفط والؽاز المستخرج من الحقول الحالٌة
مع حكومات األقالٌم...الخ” ٌرجح القول بان مفهوم الحقول الحالٌة ٌقتصر على تلك الحقول التً كان
ٌستخرج منها النفط والؽاز فعال (أي الحقول المستثمرة) عند وضع النص ،فالنص ٌقول بإدارة النفط والؽاز
المستخرج وهذا لٌس متحققا فً الحقول المستكشفة التً لم ٌجر استثمارها فعال.
والمالحظة الثانٌة على ما ورد بالفقرة (أوال) من المادة ( )112أنها نصت على االشتراك فً اإلدارة بٌن
الحكومة االتحادٌة وحكومات اإلقلٌم والمحافظات المنتجة للنفط والؽاز ،وهذا ٌعنً أن لٌس للحكومة االتحادٌة
االنفراد بهذه اإلدارة والبد من إشراك حكومة األقالٌم المنتج أو المحافظة المنتجة فً إدارة النفط والؽاز
المستخرج من الحقول الحالٌة ،وبعبارة أخرى على الحكومة االتحادٌة العراقٌة بموجب هذا النص (على سبٌل
المثال) إشراك مجلس محافظة كركوك فً إدارة الحقول المنتجة فً حدود محافظة كركوك اآلن ،وإذا عادت
كركوك إلى إقلٌم كردستان فعلى الحكومة االتحادٌة إشراك حكومة كردستان فً إدارتها مع مالحظة ما سٌؤتً
بخصوص كون هذه السلطة من االختصاصات المشتركة بٌن األقالٌم والحكومة االتحادٌة ،وإنها محكومة بما
ورد فً عجز المادة ( )115من الدستور بخصوص توزٌع موارد الحقول الحالٌة ،إذ ألزمت الفقرة (أوال) من
المادة ( ) 112بتوزٌع الواردات المتحققة من الحقول الحالٌة بشكل منصؾ مع األخذ بنظر االعتبار المعاٌٌر
اآلتٌة:
التناسب مع التوزٌع السكانً.
درجة التضرر والمحرومٌة بصورة مجحفة من قبل النظام السابق ،وأضٌؾ إلى النص ،فٌما بعد ،عبارة
(والتً تضررت بعد ذلك) فً إشارة إلى المناطق السنٌة والنجؾ التً تضررت بعد سقوط النظام.
تامٌن التنمٌة المتوازنة للمناطق المختلفة من البالد.
وأضافت بان ذلك ٌنظم بقانون ،وهذه المعاٌٌر واجبة المراعاة فً ذلك القانون.
 رسم السٌاسات اإلستراتٌجٌة:
نصت الفقرة الثانٌة من المادة ( )112على قٌام الحكومة االتحادٌة وحكومات األقالٌم والمحافظات المنتجة معا
برسم السٌاسات اإلستراتٌجٌة الالزمة لتطوٌر ثروة النفط والؽاز ،وربطت ذلك بهدؾ تحقٌق أعلى منفعة
للشعب العراقً من جهة ،واعتماد احدث تقنٌات مبادئ السوق وتشجٌع االستثمار ،من جهة أخرى.
وهذه الفقرة قاطعة الداللة فً وجوب االشتراك الفعال وعلى قدم المساواة وكؤنداد فً رسم تلك السٌاسة بٌن
حكومة االتحاد وحكومات األقالٌم والمحافظات المنتجة ،الن كلمة (معا) ،قاطعة الداللة فً معناها وال تحتاج
لتفسٌر.
 إشكالٌة تكٌٌؾ السلطات والمهام الواردة فً المادتٌن ( )111و(:)112
السإال المطروح هو بخصوص تكٌٌؾ ما ورد فً المادتٌن أعاله فهل إنهما ضمن السلطات الحصرٌة
للحكومة االتحادٌة أم إنهما خارج تلك السلطات الحصرٌة؟ وإذا لم تكن ضمنها ،فهل هً من السلطات

والصالحٌات المشتركة بٌن االتحاد واألقالٌم؟
فً الجواب عن هذٌن السإالٌن نقول أن المادة ( )110بفقراتها التسع حددت حصرا السلطات الحصرٌة
للحكومة االتحادٌة فً ما ورد فً تلك الفقرات التسع ،وكونها سلطات حصرٌة ،فال مجال إلضافة سلطة أخرى
إلٌها إال بتعدٌل دستوري ،وإذا قٌل إنهما من السلطات المشتركة بٌن االتحاد واألقالٌم ،فربما كان ذلك محل
جدل حٌث لم ترد ضمن المادة ( )114التً عددت السلطات المشتركة بٌن االتحاد واألقالٌم فً فقراتها السبع،
لذلك فالجدل الفقهً ٌدور حول تكٌٌؾ ما ورد بالمادتٌن ( 111و )112بخصوص النفط والؽاز ،ونرى
صعوبة تكٌٌفها على وجه ٌدخلهما ضمن السلطات الحصرٌة للحكومة االتحادٌة للسبب الذي ذكرناه سابقا ،كما
ال ٌمكن اعتبارهما من السلطات المتروكة لألقالٌم والمحافظات على وجه االنفراد الن المادة ( )111الخاصة
بملكٌة النفط والؽاز لم تشر ال من قرٌب وال من بعٌد إلى الحكومة االتحادٌة وال إلى حكومات األقالٌم ،بل
أشارت إلى الشعب العراقً فً األقالٌم والمحافظات.
والن المادة ( )112بفقرتٌها أشارت إلى اشتراك الحكومتٌن (االتحاد واألقالٌم) فً ممارسة السلطات
المنصوص علٌها فٌهما معا ،مما ٌجعلها موضوعٌا من ضمن االختصاصات المشتركة ،بٌن الحكومة االتحادٌة
وحكومات األقالٌم ،ألنها ،إذا تركنا الجانب الشكلً الذي ال ٌصلح لترجٌح أي من االحتمالٌن أي التصنٌؾ
ضمن االختصاصات الحصرٌة أو ضمن االختصاصات المشتركة ،فانه من الناحٌة الموضوعٌة ٌستنتج من
عبارات المادة ( )112أن السلطات المذكورة فٌها هً من االختصاصات المشتركة ،كونها تشركهما (أي
الطرفٌن) وال تفرد احدهما بممارسة تلك االختصاصات ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،فان عبارة المادة
( )114صٌؽت بشكل ٌسمح بإدخال اختصاصات أخرى ؼٌر مذكورة فً فقرات تلك المادة ضمن االختصاصات
المشتركة ،حٌث ٌفهم ضمنا من عبارة (تكون االختصاصات اآلتٌة مشتركة بٌن السلطات االتحادٌة وسلطات
األقالٌم) ،أنها أوردت تلك االختصاصات على سبٌل المثال ولٌس الحصر.
الن عبارة (تكون االختصاصات اآلتٌة ...الخ) ال تمنع من وجود اختصاصات مشتركة أخرى ؼٌر تلك
المذكورة فً الفقرات السبع للمادة ( )114وإذا صح التعبٌر فان المادتٌن (111و )112تكونان محكومتٌن
بما ورد فً عجز المادة ( )115من كون األولوٌة فٌها لقانون األقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم فً
حالة الخالؾ بٌنه وبٌن قانون االتحاد.
.8الخاتمة
ٌ مكن التؤكد من بلوغ هدؾ التوزٌع العادل للثروات فً النظام الفٌدرالً من خالل إتباع معاٌٌر اقتصادٌة
وعلمٌة فً تحدٌد مستوى الحٌاة المعٌشٌة والخدمات ،إذ تقوم المإسسات االقتصادٌة والمالٌة بقٌاس معدل
النمو االقتصادي ونسبة البطالة ومعدل دخل الفرد والقدرة الشرابٌة فً كل محافظة ،وٌجري اتخاذ الخطوات
الالزمة لزٌادة أو تقلٌص هذه المعدالت وفق خطط مرسومة ،وعندما تتساوى هذه النسب ٌمكن إٌقاؾ برامج
األعمار المقترحة ومن ثم البدء بتوزٌع الثروات على أسس جدٌدة ٌتم فٌها األخذ بنظر االعتبار عاملٌن
أساسٌٌن أولهما مكان وجود هذه الثروات واإلضرار البٌبٌة التً تسببها جراء استخراجها.
 أن الدستور العراقً الفٌدرالً انتهج منهج تحدٌد السلطات الحصرٌة لالتحاد وما تبقى تكون لألقالٌم مع
تصنٌؾ األمور والسلطات المشتركة بٌن الطرفٌن ،التً تكون ،عند التنازع بشؤنها بٌن االتحاد واإلقلٌم ،الكلمة
الفصل لإلقلٌم استنادا إلى عجز المادة (.)115
 أن جمٌع مصادر الثروة الطبٌعٌة ،ؼٌر النفط والؽاز ،تكون ملكا خالصا لإلقلٌم الذي تقع تلك المصادر
ضمنه بما فٌها الحدٌد والنحاس والذهب والماس والٌورانٌوم والكبرٌت والفحم وؼٌرها.
 باستثناء ،تخطٌط السٌاسات المتعلقة بمصادر المٌاه الواردة من خارج العراق ،تكون الكلمة العلٌا فً رسم
وتنظٌم سٌاسة الموارد المابٌة الداخلٌة لحكومات األقالٌم ،وذلك ٌشمل بناء السدود أو توسٌعها والمشارٌع
االروابٌة وإنتاج الطاقة الكهربابٌة منها وشق القنوات والجداول والترع داخل حدود األقالٌم.
 بالنسبة للنفط والؽاز تكون الحقول ؼٌر الحالٌة (المستقبلٌة) من اختصاص األقالٌم حصرا ،أما الحقول

الحالٌة فإدارتها تكون مشتركة بٌن االتحاد واألقالٌم.
 عند الخالؾ تكون الكلمة الفصل لقانون اإلقلٌم الذي له األولوٌة على القانون االتحادي.

