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الفدرالیة حیث الحكومة  نظام  في  االقتصادي القرار بصنع المالیة الفدرالیة تھتم
الدول وتختلف الحكومة. من مختلفة مستویات في العام القطاع قرارات تتخذ
وبصورة المالیة، الفدرالیة لطبیعة بالنسبة اختیاراتھا في كبیرة بدرجة الفدرالیة
والترتیبات المجاالت المختلفة بین المالیة الصالحیات تقسیم توزیع كیفیة في محددة
تلك الناتجة عن اإلضافیة الترتیبات المالیة ما تكون وعادة بھا. المرتبطة المالیة
مع الفدرالیة للتكیف الدول في دوریة تعریف وإعادة لمراجعة االختیارات عرضة
المراجعة ھذه القانون كندا یتطلب داخل البالد وخارجھا.  وفي المتغیرة الظروف
األخرى الفدرالیة الدول في أن تحدث التغییرات یمكن بینما الغروب)، (بند الدوریة
الحال ھو (كما المختلفة للنصوص الدستوریة والقوانین المحاكم تفسیر لكیفیة نتیجة
الحال ھو كما المختلفة مستویات الحكومة تفسیر المتحدة) أو والوالیات أسترالیا في
تحت األخیرة، السنوات في االختیارات، تلك وقعت وقد الفدرالیة. الدول في معظم
وظھور المعلومات ثورة عن الناشئة الضخمة التغیرات من كبیر إضافي ضغط
على الضوء التالیة الفقرات لھ”. وتلقي ال حدود “الذي الجدید العالمي االقتصاد

الفدرالیة. الدول في نماذج من الناشئة الھامة وردود الفعل التحدیات بعض

الدستوریة للفدرالیة الكبرى التحدیات

المالیة الصالحیات تقسیم .١
الدستوري  للتخصیص خاصة تحدیات والعولمة  المعلومات ثورة  تشكل
العملیات على الضوء خالل إلقاء من المعلومات، ثورة ن ُتَمكِّ الدول. حیث داخل
أصبح وقد للحكومات.  المساءلة من بالمزید المطالبة من المواطنین الحكومیة، 
معالجة عن تعجز مما ینبغي بحیث أصغر أن الدول القومیة العولمة من واضحًا
مع التعامل یمكنھا ال بحیث ینبغي مما أكبر أنھا كما الحیاة في األكبر األمور
األنظمة نحو تدریجیًا انتقاًال المعلومات وثورة العولمة وتمثل األمور الصغیرة.
توتر ھناك یكون العالم، ھذا مع التكیف وعند المحلي. الحكم وأنظمة القومیة فوق
أدوارھا تحدید الفدرالیة إلعادة النظم في للحكومات المستویات المختلفة بین متزاید



شاه٥٢ أنور

أحد إدراك ومن الممكن العام. للنظام بالنسبة منھا كل على أھمیة الحفاظ أجل من
المجلد. ھذا المذكورة في الدول في ناشئین واتجاھین التوتر المستمرة لھذا المصادر
التوفیق بین عدم أو الرأسیة، المالیة الفجوات ھي المستمرة التوتر وأحد مصادر

الحكومة. من األدنى المستویات في اإلنفاق واحتیاجات وسائل اإلیرادات

المستویات  في اإلیرادات واستقاللیة الرأسیة المالیة الفجوات تزال وال
الصالحیات مركزیة فیھا تكون التي الفدرالیة الدول في للقلق مجاًال القومیة دون
ویؤدي اإلنفاق؛ سلطة فیھا بما النفقات الفدرالیة لمواجھة یلزم مما أكبر الضریبیة
القومیة األھداف لتحقیق القومیة دون السیاسات على لھ داع ال تأثیر إلى ذلك
مستوى/درجة في مقلقًا األمر ھذا ویعتبر المالیة. التحویالت استخدام خالل من
وجنوب وأسبانیا وروسیا ونیجیریا ومالیزیا والھند وألمانیا أسترالیا في الوالیات
المركزي إلیرادات بالتوزیع یتعلق فیما خاصة مخاوف ھناك نیجیریا ففي إفریقیا. 
لمشكلة التوزیع أوسع بمراجعة القیام إلى المخاوف تلك تدفع ألمانیا وفي الموارد. 
المقاطعات وحكومات الفدرالیة الحكومة بین الصالحیات في تقسیم التفكیر وإعادة
للفدرالیة جدیدة رؤیة على إلجماع الحاجة ھناك ومازالت المحلیة. والحكومات 

ألمانیا. في المالیة

تآكل  (أ) ھما: الدول الصالحیات في  توازن انتقال في الناشئان واالتجاھان
(المتوسط)؛ الحكم من الثاني المستوى المقاطعات- الوالیات/ دور في منتظم
متعددة أنظمة الحكم في المحلیة للحكومة مجددًا تعریفھ تم معزز ولكن دور و(ب)

المستویات.

الساعة نموذج نحو توجھ أو الحكومة في المتوسط المستوى أھمیة تضاؤل أ.
الفدرالیة في الرملیة

ومالیزیا  وألمانیا والھند وكندا البرازیل في الفدرالیة الحكومات انتزعت  لقد
البرازیل ففي المشترك. الوالیاتي الفدرالي- الحكم مجاالت في دورًا كبیرًا وروسیا
الموازنة تقید مرونة التي التأثیرات ھي المخصصة واإلیرادات االستحقاقات تعد
بالسیطرة القومیة الحكومة قامت إفریقیا جنوب وفي الوالیات. درجة/مستوى في
تتولى المتحدة الوالیات وفي  االجتماعي. الضمان تمویل عن المسؤولیة على
المشترك، الحكم سیاسات مجاالت صناعة في االتساع دائم دورًا الحكومة الفدرالیة
ما وكثیرًا المحلیة. والحكومات الوالیات حكومات إلى التنفیذ مسؤولیات مع تحویل
الحكومات تقوم و كاف. غیر بتمویل أو الممولة غیر التفویضات خالل من ذلك یتم
خالل من جزئیًا دیونھا بتمویل المتحدة، والوالیات كندا من كل في  الفدرالیة،

للمقاطعات/الوالیات. المالیة التحویالت تخفیض
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ذات  الفدرالیة في الدول أنھ الناشئ ھو الوالیاتي الفدرالي- اآلخر للنزاع والبعد
الحكومات تكون  حیث المتحدة، والوالیات وكندا أسترالیا مثل الثنائیة، الفدرالیة
عالقة مباشرة بناء الفدرالیة الحكومات تحاول الوالیات، لحكومات خادمة المحلیة
أمرًا ذلك ویعتبر ھذه العملیة. الوالیات في حكومات وتتجاھل المحلیة الحكومات مع
الوالیات حكومات أھمیة تتضاءل حیث المتحدة والوالیات وكندا البرازیل في مقلقًا
صعوبة من ذلك ویزید قویة. تظل الدستوریة أدوارھا أن رغم الناس، حیاة في
اإلنصاف المالي عدم مع التعامل الوالیة على على قدرة یؤثر كما الرأسي، التنسیق
الوالیات في شؤون قوي بدور الفدرالیة الحكومة تحتفظ الھند، حدودھا. وفي داخل
في الرئیسیة القرار التنفیذي صنع مراكز في مسؤولین فدرالیین تعیین من خالل
الفدرالیة النظم في الحكومة من المتوسط المستوى دور فإن عام، وبشكل الوالیة.
أقوى دستوري بدور الكانتونات تتمتع حیث سویسرا، باستثناء التالشي في آخذ

المحلیین. السكان من أكبر ودعم

الوالیات من حكومات المقاومة بعض ھناك ولكن المحلي جدیدة للحكم رؤیة ب.
المحلي  التمركز بتقویة  المعلومات وثورة العولمة تقوم أخرى،  ناحیة  من
المحلي. المستوى على الحكم المتشابك في نظام المحلیة الحكومات دور وتوسیع
لشبكات ر وُمَیسِّ المحلیة للخدمات كمشتر العمل المحلیة الحكومات من ذلك ویتطلب
القومیة للحكومات الحكومیین والمراقبین المقدمین نطاق وراء ما إلى الحكومة
الحكومات تواجھ ذلك، ومع المشترك. الحكم مجاالت في  الوالیات وحكومات 
االجتماعیة. السیاسة مجاالت  في الوالیات حكومات من المقاومة بعض المحلیة
ونتیجة دستوریة، بمكانة المحلیة الحكومات تتمتع ونیجیریا والھند البرازیل وفي
تضمن سویسرا،  وفي أدوارھا. عن الدفاع على أكبر قدرة تمتلك فھي لذلك، 
من كل وفي المحلیة للحكومات قوي دور وجود المباشرة الدیمقراطیة نصوص
نظام في ومستقل  توسعي بدور المحلیة الحكومات تتمتع وسویسرا البرازیل 
على المحلیة الحكومات قدرة تعتمد األخرى الفدرالیة الدول وفي المحلي. الحكم
ثورة أحدثتھا والتي المواطنون  بھا  یتمتع التي القوة  على مدى نفسھا عن الدفاع
قامت وقد الدفاع.  ذلك توفیر إمكانیة عدم على كمثال روسیا وتبرز المعلومات. 
إعادة تم إفریقیا، جنوب وفي المدارس.  بمركزة تمویل كندا في المقاطعات بعض

الحكومة. اإلقلیمي من الصحیة األساسیة للمستوى الرعایة رصد

داخل الدول المالیة سد الفجوة .٢
داخل  االقتصادیة  الفجوة في ھامًا  عنصرًا  الدول  داخل  المالیة الفجوة تمثل
التي الخدمات العامة من معقول حد المتشابھة إلى المستویات ألن وذلك الدول.
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المال ورأس  األفراد تحرك تعزز الضرائب  من  متشابھة مستویات مع تترافق
اتحاد اقتصادي مشترك. تأمین وتساعد في والسلع القابلة للتداول

المتحدة،  الوالیات باستثناء الناضجة، الفدرالیة االتحادات معظم وتحاول 
وال المالیة. للمساواة برنامج خالل من اإلقلیمیة المالیة التفاوتات  مع التعامل
الوالیات في التعلیم تمویل ولكن فدرالي، برنامج المتحدة الوالیات في  یوجد
الدستور في علیھ البرنامج منصوص ھذا فإن كندا، المساواة. وفي مبادئ یستخدم
یجمع الذي الصمغ الكندیون الدارسون والسیاسیون علیھ یطلق ما وكثیرًا الكندي
ألمانیا باستثناء فدرالیًا برامج المساواة تمویل معظم ویتم ببعضھ. الفدرالي االتحاد
لمجمع المساواة تصاعدیة إسھامات الغنیة الوالیات ألمانیا، تقدم وفي وسویسرا. 
المساواة برنامج في یوجد سویسرا وفي المجمع. ھذا من الفقیرة الوالیات وتتلقى
من اإلسھامات من مختلط مجمع ٢٠٠٨ عام المفعول نافذ سیصبح الذي الجدید

والكانتونات الغنیة. الحكومة الفدرالیة

تلك  وإدارة وتطویر  لتصمیم المؤسسیة الترتیبات في كبیر تنوع   وھناك
وجنوب وأسبانیا ونیجیریا والھند البرازیل وتأخذ الفدرالیة. الدول في البرامج
تحدید لدى واالحتیاجات  المالیة القدرة  عوامل من  العدید االعتبار في إفریقیا
منح مالیزیا وتستخدم اإلیرادات. مشاركة برنامج في للوالیات العادلة الحصص
وتقوم المالیة. لمساواة القدرة برنامجًا مھجنًا وتستخدم روسیا ضریبة األعناق.
ویعتبر بمعیار محدد. المالیة القدرة بمساواة وألمانیا كندا في المساواة المالیة برامج
واالحتیاجات المالیة المالیة القدرة ویساوي كل من شموًال األسترالي أكثر البرنامج
السلع ضریبة من اإلیرادات كبیر من مجمع یقیدھا التي  األسترالیة الوالیات في

والخدمات.

للجدل  مصدرًا القائمة  المساواة  برامج  في والكفاءة  اإلنصاف  نتائج وتعتبر
تعویض أدخلھ الذي التعقید یعد أسترالیا، ففي الفدرالیة. الدول معظم في المستمر
ملكیة وتشكل القائمة. الصیغة على  للسخط ھامًا  مصدرًا النفقات احتیاجات
وال اإلقلیمیة المالیة للتفاوتات ضخمًا مصدرًا كندا في الطبیعیة للموارد المقاطعات
ألمانیا وفي معقدة. المساواة برنامج الطبیعیة في  الموارد إیرادات معالجة تزال
المعاكس االتجاه في ارتدادًا المساواة التصاعدیة صیغ تطبیقات عن نتج وأسبانیا،
رفعت الصالحیات القانونیة الغنیة. وقد مناطق بعض وثروة حظ من تتمتع بھ لما
للحد من الدستوریة للمحكمة الماضي األمر ألمانیا في في الغنیة المقاطعات بعض
وروسیا ونیجیریا ومالیزیا والھند البرازیل  وفي  المساواة. مجمع في إسھاماتھا
على والكفاءة اإلنصاف  تأثیرات بسبب كثیر ونقاش جدل حدث إفریقیا وجنوب

القائمة. البرامج
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نفسك". "دافع عن فدرالیة في ظل واالنضباط المالي المالي التعقل .٣
مسألة  القومیة دون المستویات الدرجات/ في المالي االنضباط مسألة تمثل 
لإلنقاذ فرصة إلى إضافة القومي دون لالستقالل نظرًا الفدرالیة الدول  مقلقة في
تنسیق ممارسة یتم الناضجة، الفدرالیة  االتحادات  وفي الفدرالیة. الحكومة من
إلى التنفیذیة والتشریعیة الفدرالیة من خالل المالي االنضباط لدعم المالیة السیاسة
المشرعة المالیة القواعد نالت وغیر الرسمیة. وقد الرسمیة المالیة القواعد جانب
توازن ضوابط على شكل القوانین وتأخذ من االھتمام. المزید األخیرة السنوات في
مبادرات حول واالستفتاء اإلنفاق  أو الضرائب وقیود الدین وتقیید الموازنات
الناضجة الفدرالیة االتحادات  معظم  تحدد  كما  الجدیدة.  اإلنفاق أو الضرائب
أو واضح إنقاذ ضمان وجود مركزیة. وفي إنشاء بنوك عند اإلنقاذ” “عدم شروط
القومیة دون طباعة الحكومات تكون البنوك، من قطاع تفضیلیة وقروض ضمني
التعدیل برامج في وتشیر التجارب األخیرة تغذي التضخم.  ممكنة، وبذلك للنقود
لتعدیل كافیة أو المشرعة ضروریة المالیة القواعد تعتبر ال  بینما أنھ إلى المالي 
المستدام السیاسي االلتزام إلى في التوصل فائدة ذات تكون أن یمكن ناجح، مالي
أو الخالفیة السیاسیة ذات المؤسسات الدول خاصة في أفضل، مالیة نتائج لتحقیق
على الحفاظ في ذات فائدة تكون أن القواعد لتلك یمكن فمثًال، االئتالفیة.  األنظمة
الحكومات أو (البرازیل) النسبي ذات التمثیل الدول في باإلصالح السیاسي االلتزام
الوظائف بین ما تفصل التي الدول  في أو (الھند) األحزاب  متعددة االئتالفیة
تلك في المالیة للقواعد ویمكن البرازیل).  (الوالیات المتحدة، والتنفیذیة التشریعیة
كما المالي االنضباط ن ُتَحسِّ وبذلك السیاسات االنتھازیة في تقیید المساعدة البالد
أسترالیا وكندا حققت وقد إفریقیا. وجنوب وروسیا والھند البرازیل من تجارب ثبت
المالي االنضباط یزال ال بینما مشرعة، مالیة قواعد أیة وجود بدون النتائج نفس
ھي السویسریة التجربة وتعتبر مشرعة. مالیة قواعد لدیھا ألمانیا أن رغم مشكلة
المستمر. المالي یتعلق باالنضباط فیما تقدمھا الدروس التي حیث من فائدة األكثر
المالي. االنضباط على للحفاظ للكانتونات حافزًا ھامتان تشكالن وسیلتان وھناك
ضد النقض حق ممارسة فرصة المواطنین تعطي التي المالیة االستفتاءات أوًال،
الكانتونات بعض في سنھ القانوني الذي تم ثانیًا، یعمل النص حكومي. برنامج أي
في “ككابح للدین” یعمل األوقات الجیدة، في المالي الفائض من جزء لتخصیص

األوقات السیئة.

المنافسة البینحكومیة .٤
حد  إلى  شائع أمر  المحلیة  والحكومات الوالیات حكومات  بین المنافسة إن
التوظیف- أجل من الضغط خالل حیث یحدث من الفدرالیة.  معظم النظم في كبیر
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العسكریة؛ القواعد في ذلك بما الخاص، للقطاع أو تابعة فدرالیة مشروعات خلق
رأس لجذب ودعم حوافز وتوفیر والخارجي؛ المحلي المباشر االستثمار وتشجیع
قائمة وتوفیر العمل؛ مواقع لتسھیل العامة التحتیة البنیة وتوفیر والعمالة؛ المال
التراخیص والتسجیل على الحصول وتسھیل المحلیة؛ العامة من الخدمات متمیزة
لرأس الباب المفتوح سیاسة عن لھا للتعبیر نھایة ال وطرق أخرى واحد؛ موقع في
الوالیات وحكومات المحلیة الحكومات تتنافس كما الماھرة. والعمالة الجدید المال
الصناعات لحمایة والجمركیة التجاریة الحواجز إقامة طریق عن بینھا فیما
المنافسة في البعض على بعضھا التفوق أیضًا كما تحاول المحلیة. والمشروعات
أعلى نصیب على والحصول المقیمین لغیر الضریبیة تصدیر األعباء طریق عن

عملیًا. ذلك كان المالیة الفدرالیة كلما التحویالت من

ھام  أمر الالمركزیة القرار وصناعة الحكومات بین المنافسة على إن الحفاظ
التجربتان وُتْظِھر  الفدرالیة. الدول في ومسؤول متجاوب محلي حكم  أجل من
لسیاسات الممكن ومن المنافسة.  لتلك اإلیجابي التأثیر واألمریكیة السویسریة
القرار صناعة من تحققت التي المكاسب تلك ُتْضِعف أن فقیرًا” جارك “اجعل
على وللتغلب أسبانیا. األخیرة في القاع” إلى “السباق تجربة تشیر كما الالمركزیة
التحرك خالل االقتصادي المشترك من االتحاد ل ُیَسھِّ الذي الشراكة ذلك، یقوم منھج
وتفكیك القیاسیة العامة الخدمات من الحد األدنى ضمان عن طریق للعوامل الحر
أفضل بتقدیم  والتكنولوجیا المعلومات إلى  الوصول من والمزید التجارة عوائق 
إن الفدرالیة. الدول داخل الداخلي والتماسك اإلقلیمي التكامل في السیاسیة البدائل
األطراف جمیع تنافس من التأكد بكیفیة ولكن التعاون، أو بالمنافسة یتعلق ال األمر

خداع. بدون وتعاونھا

ختامیة مالحظات
على رائعة قدرة المطبوعة ھذه  في دراستھا تمت التي الفدرالیة  الدول أبدت لقد
التحدیات قد تكون وبینما في الفدرالیة المالیة. الناشئة ومواجھة التحدیات التكیف
تكون ما دائمًا وتتبناھا تكتشفھا التي الحلول فإن متشابھة، الدول ھذه تواجھھا التي
سعیھا في الفدرالیة روح انتصار على  رائعة شھادة  ذلك ویمثل ومحلیة. فریدة
المسیرة وتستمر ومسئول. متجاوب حكم نظام في والتفوق التوازن نحو الالنھائي

داخلھ. في الجمیع یضم الذي الحكم نظام في جدیدة آفاق لبلوغ الطویلة


