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ھاجن" فون "یورجین

االفتقار أدى عملیًا، ولكن  تعاونیًا، نظامًا األلماني الفدرالي النظام یعتبر نظریًا، 
أن ذلك مسدود. طریق إلى الفدرالیة ووحداتھا المكونة الحكومة بین التعاون في
التي أللمانیا، نة الُمَكوِّ الـ ١٦ لدى الوحدات اإلنفاق سلطة تقید الفدرالیة التفویضات
الفدرالي النظام في التشریعات معظم وتتطلب ،(Länder) بالمقاطعات ُتْعَرف
ذلك سمح وقد .Bundesrat بالبرلمان األعلى  المجلس في المقاطعات موافقة
من وقّید الفدرالیة  الحكومة بتشریعات یتعلق فیما الفیتو بحق بالتمتع للمقاطعات 
الذي الفیتو حق  یعتبر ما وغالبًا سیاساتھا.  متابعة  على الفدرالیة الحكومة  قدرة
خاصة الفدرالي، المستوى  على اإلصالح  سیاسات أمام حاجزًا البرلمان یمتلكھ
من بأغلبیة محكومًا البرلمان مجالس من مجلس كل فیھ یكون الذي الوقت في
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مستوى على فرض الضرائب على كبیرة سیطرة وتوجد مختلف.  سیاسي معسكر
قبل من بشكل مشترك الضرائب أھم وتتحدد ثانویة. أھمیة ذات فقط، وھي البلدیات
للمقاطعات یمكن وال األعلى بالبرلمان. المجلس في والمقاطعات الفدرالي المستوى
ھناك المالي النظام واستكماًال لھذا معدالتھا. أو قواعد الضرائب وضع بمفردھا

فقرا. األكثر المقاطعات لتعویض المالیة المساواة لتحقیق للغایة عادل مخطط

الدستور المالي واضحة  الحاجة لتعدیل الماضیة، أصبحت ٢٥ عامًا وخالل الـ
متزایدة. بصورة

یلي: ما بسبب المالیة إلصالح المساواة دعوات ھناك كانت أوًال،
التفاوت بین المقاطعات، •

المالیة، للمساواة حد أقصى إلى العادلة الطبیعة •
مستوى الضریبیة على القاعدة تحسین في االستثمار أمام القویة العقبات •

المقاطعات.

المفرط  نتیجة لالقتراض مالیة مشكالت تعاني من التي المقاطعات اقتادت ثانیًا،
حكمت ،١٩٩٢ عام وفي دیونھا. من إلنقاذھا المحكمة إلى الفدرالیة الحكومة
مالي إنقاذ بتوفیر الفدرالي االتحاد  قیام بوجوب الفدرالیة الدستوریة  المحكمة
في متأصلة المشكالت تلك كانت وقد الدیون. من وبریمن سارالند لمقاطعتي 

الوقت. ذلك منذ تفاقمت ولكنھا التوحید، قبل الفدرالیة األلمانیة

والموظفون  المقاطعات ومستوى الفدرالي المستوى على السیاسیون كان  وقد
الختالل طویلة مدة منذ مدركین المجاالت مختلف من والدارسون  الحكومیون
الموقف إلحاح  أصبح للعامة، وبالنسبة األلمانیة. المالیة الفدرالیة في التوازن
مالي إنقاذ على للحصول برلین المستوى الفدرالي مقاطعة قاضت أن بعد واضحًا

.٢٠٠٥ عام سارالند لمقاطعة أخرى مطالبة ٢٠٠٣ تبعتھا عام

إلصالح  مقترحات لتطویر بمحاولة فدرالیة لجنة قامت ،٢٠٠٤ عام وفي
تتمكن ٢٠٠٤، لم عام نھایة وحتى العالقات المالیة.  ذلك بما في األلمانیة، الفدرالیة
من المكونة الكبرى االئتالف حكومة وتحاول وسط. حل من الوصول إلى اللجنة
برلین في تنصیبھا تم التي االجتماعیین والدیمقراطیین  المسیحیین الدیمقراطیین
الفدرالي المستوى مسؤولیات تشابك تحل أن ،٢٠٠٥ الثاني نوفمبر/تشرین في
الوزارات المقاطعات ورؤساء بین جدید وسط حل أساس وذلك على والمقاطعات،
إصالح مناقشة للنیة، إعالن في الجدیدة، الحكومة وتقترح وعمل اللجنة الفدرالیة.

الحق. في موعد الفدرالیة المالیة



١٧ المــــانیـــا

الفدرالي  النظام في الصالحیات توزیع على یعتمد األلماني الدستور إن
المالیة للعالقات إصالح أي المسؤولیات تشابك حل یسبق أن ولھذا یجب األلماني،
والمستوى المقاطعات تحصل أن ویجب الفدرالیة.  والحكومة المقاطعات بین
توزیع الموارد قبل أن یكون عدة مجاالت االستقالل في المزید من على الفدرالي
تتطلب التي التشریعات حصة تخفیض إلى المقترح اإلصالح ویھدف ممكنًا. المالیة
٪٦٠ حوالي من للبرلمان  األعلى المجلس موافقة
وسیتحقق اإلصالح.  بعد   ٪٥٠ من  أقل إلى الیوم
الصالحیات من المزید تخصیص طریق عن ذلك
بالمدارس التعلیم في مثًال، للمقاطعات، الحصریة
الحكومیین؛ وبالنسبة الموظفین مكافأة والجامعات أو
في الحصریة الصالحیات الفدرالي، للمستوى

أخرى. مجاالت البیئي، من بین التشریع

بھ یرافق  أن ینبغي الذي المدى یزال وال 
للمقاطعات المسؤولیة من المزید الضریبي االستقالل
بین بشدة علیھ متنازعًا أمراًٍ سیاسة مجاالت عدة في
الفدرالي، المستوى  وبین بینھا وكذلك المقاطعات، 
ذلك، إلى یأخذه اإلصالح. باإلضافة أن ینبغي االتجاه الذي حول اتفاق أي بدون
أوضاعھم في التغییرات قبول في یترددون المالیة المساواة نظام من المستفیدین فإن
من إلنقاذھا الفدرالیة الحكومة على  المقاطعات اعتمدت  فقد وأخیرًا، النسبیة.

التبعیة. ھذه كیفیة إنھاء حول اتفاق یوجد وال مالیة شدیدة، أزمات

الضریبي  االستقالل من المزید منح أن یبدو النظر االقتصادیة، وجھة ومن
على یوفر لألسواق المالیة المسؤولیة والمزید من القومیة دون لصالحیات الكیانات
على یوجد ال ولكن المالیة األلمانیة. الفدرالیة إلعادة توازن معقوًال یبدو حًال ما
یعتبر وال المالي.  االستقالل من المزید لتحقیق سھل سیاسي حل البصر مرمى
عن طریق المالیة األسواق اعتمادھا في تقییم مباشر إلى المقاطعات بشكل تعریض
لتكالیف تتعرض قد  المقاطعات بعض  عملیًا ألن أمرًا الدیون من إنقاذھا رفض
وإعطاء استقاللھا قبول تقلیل في مترددة المقاطعات أن التمویل. كما عالیة إلعادة
المقاطعات على المالي للتوحید المطلوبة الشروط فرض صالحیة الفدرالي المستوى
نظام من المستفیدون یرید ذلك، ال من النقیض وعلى مفرط.  دین علیھا التي تراكم
فصل ومھما كان ضریبیًا أكثر. استقالًال أو أقل مالیة مساواة قبول المالیة المساواة
مناقشة عملیًا الصعب من سیكون جذابًا، المالیة القضایا عن الصالحیات توزیع

األخرى. بدون إحداھما

األلماني الدستور إن
توزیع على یعتمد
النظام في الصالحیات
األلماني، الفدرالي
یسبق أن  یجب ولھذا 
المسؤولیات تشابك حل
للعالقات إصالح  أي
المقاطعات بین المالیة

الفدرالیة. والحكومة
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الضریبي  االستقالل في التدریجیة الزیادة بأن المراقبین بعض ویجادل
أوًال، عوامل.  ٤ من تتكون وقد السیاسیة.  الناحیة  من عملیة خطوة تكون  قد
خاص بشكل  ویمكن وعددھا. المشتركة المالیة  المسؤولیات مدى تقلیل یمكن 
أن تخصص یمكن ثانیًا، الجامعات. مباني إنشاء عن المشتركة إلغاء المسؤولیة
حصري تعود إیراداتھا بشكل التي الضرائب، مصادر المسؤولیات التشریعیة عن
كامل بشكل والمیراث)، العقارات  وشراء  السیارات  ضرائب  (مثال للمقاطعات
فرض في الحق على الحصول للمقاطعات یمكن ثالثًا، المقاطعات. لمستوى
باإلضافة إلى الشركات. وضرائب الشخصیة الدخل ضرائب على إضافیة رسوم
الضریبي لالستقالل للسماح بخطوة خطوة المالیة المساواة تخفیض یمكن ذلك،

المفیدة. آثاره بإحداث للمقاطعات

تبعیة  إلنھاء مسبقًا شرطًا الضریبي االستقالل من المزید  سیكون  كما
الفدرالیة القروض أو الدیون  لتسدید الفدرالیة بالمساعدات یتعلق  فیما المقاطعات
بدیل یكون لدى المقاطعات ما والیوم، نادرًا المتوسط.  بالنفقات على المدى للوفاء
تقویة تحقیق ویمكن االقتصادیة. الصدمات على الرد إلى تحتاج عندما لالقتراض
صرامة قواعد أكثر وضع طریق عن المقاطعات موازنات على قصیرة األمد للقیود
بین المبادلة مشكلة حل إن المفرطة. الدیون ذات المقاطعات في المالي للتوحید
جھة من األقل واالستقالل الضرائب من جھة مقاطعة لكل االستقالل من المزید
الحلول من مناقشة وبدًال صعبًا. أمرًا المالیة الفدرالیة إصالح سیجعل االقتراض
العناصر من  الحد إجراءات في النظر األفضل من یكون قد الفعلیة، السیاسیة

األلمانیة. المالیة الفدرالیة في العاطلة


