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اِئُب والَموارد 
 ال��َ

 
ائب والموارد =Gــــع الJنقاش حول توز RST ماUينصب   يرد ف .(ةUة المالUدرالUالف) اتJ_ة متعددة المستUاسUضمن األنظمة الس

R سUاق الالمركJnة. تركز هذە الورقة  
=q ة المختلفةUاسUات السJ_المست = االهتمام uصورة خاصة عS العالقات المالUة ب?<

  عS األسئلة الجوهJxة التالUة:  
  

؟ ما{R النماذج ١ Rالما� Rدرا�Uعمل النظام الفT فUائب؟ . ك =Gــــع الJالموجودة لتوز 

R توزJــــع القدرات المالUة؟٢
=q ة التعامل مع عدم المساواةUفUك . 

 . ما{R النماذج الموجودة لتوزJــــع الموارد الطبUعة؟ ٣

  
ال Tمكن اإلجاuة عS �ل سؤال عS حدة، حUث يتعلق عS س�Uل المثال السؤال عن النموذج األفضل لفرض وتوزJــــع  

ائب uما إذا �انت ا  =Gة. الJnة أو من ق�ل الدولة المركUدرالUة الفTدار من ق�ل الوال
ُ
  لموارد الطبUعUة �ستخدم وت

  
 بتوزJــــع الصالحUات والمسؤولUات، حUث تهدف الفUدرالUة المالUة إ� تزوJد   Tضاف إ� ذلك 

�
أن القضاTا المالUة رهينة دوما

 Rل مستوى حكو��   Sع = R الوقت ذاته التحف�<
=qة وJور =Gاألموال الu  ص مع األموالJxر االقتصادي والتعامل الحJ_التط

uالشؤون  الخاصة  األسئلة   Sة عuاإلجا عند  المنافسة   = uقوان?< المتعلقة  الجوانب  مراعاة   
�
أTضا Tجب  لذلك  الحكومUة. 

تخصUص المجدي  من  أنه  المثال  س�Uل   Sع  = تب?< هكذا  ائب   المالUة.  =Gال (مثل  uالم¤ان  المرت�طة  U�Jة  =Gال القواعد 
U�Jة العق =Gالقواعد ال Sائب ع =Gفرض الu ةJnفضل أن تقوم الدولة المركT ا، ب¥نماUة الدنUات الحكومJ_ة) إ� المستJار

�ات).  �Jة ال§¦ =̈   المتنقلة (مثل 
 
  

. آل�ة عمل الف�درال�ة المال�ة ١  
 

R المادة   TKonnexitätsprinzipعت�ª ما Tطلق علUه "م�دأ المطال�ات المت�ادلة" (م�دأ 
=q ١٠٤المذكور  ( R

أ من الدستور األلما¬=
R إطار 

=q ه مهمة محددة ـUالذي �سند إل Rأن المستوى الحكو� Sوهو ينص ع ، Rدرا�Uالف Rالنظام الما� R
=q المنطق الشامل

. ترت�ط آلUة ا
�
ت�ة عS ذلك أTضا = الدولة المركJnة والوالTاتـ  ملزم uدفع النفقات الم�° لفUدرالUة المالUة  توزJــــع الصالحUات ب?<

  Rلها بتو� 
�
 uم�ادئ معينة مثل الت�عUة (الوالTة االحتUاطUة) واالستقاللUة، حUث تقوم الدولة المركJnة وفقا

�
 شدTدا

�
ارت�اطا

  R³ة المهمة بنفسها. أي أن الهدف األساTتأد Sة عUة دون الوطنUحال عدم قدرة الوحدات الحكوم R
=q ات فقطUالصالح

Uة المالUدرالUة صنع القرار للفUب عملJxلفة من أجل تقµالوظائف المهمة والُم Sة عJnاق هو تطبيق الالمركUهذا الس R
=q ة

R الدولة. هذا يوفر  
=q اجات المواطنUة أفضل الحتuالخدمات، مما ي¸تج عنه استجا R

السUاR³ واألداء الحكو�R من متل°¹
ات:    =   سلسلة من الم�<

  
  م اTتقد R

=q ةJnكون عادة  ُي½يح تطبيق الالمركT اجات ولهذاUه هذە الخدمات وفق االحتUة توجUلخدمات الحكوم
 أ¿�¾ فعالUة من حUث الت¤لفة. 

 
   ام دولةUحول دون قJة فقط ال غ�< وUم ما هو الزم من الخدمات الحكومTاجات تقدUضمن التوجه وفق االحتT

 تعظUم إيرادات. 
 

 ة التJnة والالمركUة المحلUم الخدمات الحكومTل المثال األزمات أو ي½يح تقدUس� Sف مع حاالت الطوارئ (عUك
 الÅوارث الطبUعUة) واالستجاuة لها Ãش¤ل أÂع. 

  
   ثUة من حUقة أ¿�¾ فعالJxطu العمل Sع RSوالمستوى المح R

=Æالمستوى دون الوط Sالقرار ع RÇيتم حث صان
 الت¤لفة وÈج�ارهم عS ال�حث عن uدائل مبتكرة وأقل ت¤لفة. 
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الفUدر  االيرادات  ت½يح  R عS صعUدي 
=Æالوط المستوى دون   Sع R

الذا¬° المثالUة تحقيق االستقالل  الحالة   R
=q ةUالمال الUة 

R من جهة uأن الوحدات الحكومUة دون الوطنUة قادرة أن تقرر uصورة مستقلة عن 
=ÆعT حد سواء. هذا Sوالنفقات ع

R ا
=qف وألي غرض تنفق األموال المتوفرة. وUة كJnة  الدولة المركUلوقت ذاته يتضمن هذا امتالك الوحدات دون الوطن

الوطنUة وضع  دون  الحكومUة  للوحدات  Tمكن  ال  U�Jة.  =Gال المعدالت  بتحدTد  األقل   Sأو ع ائب  =Gال R فرض 
=q الحق 

  األول_Jات بنفسها والتحرر من التأث�< السUاR³ للدولة المركJnة uدون هذە االستقاللUة المالUة. 
ز Ãشدة عS اعتماد الوحدات دون الوطنUة عS الذات هو الذي تتمتع فUه هذە الوحدات uاالستقاللUة إن النموذج الذي يرك

U�Jة   =Gة الUت¥�ات. تعمل االستقالل  لهذا الن_ع من ال�°
�
طا ¦Â ةUدرالUاألنظمة الف R

=q عد قبول الالتماثلJاملة. وµة الU�J =Gال
R    الµاملة وفق اآللUة التالUة: تقوم وحدة حكومUة دون

=q R ªÆJ =Gائب والدخل ال =Gاحت¤ار فرض الu ةUدرالUدولة ف R
=q ةUوطن

ال�اسك   المثال uالد  ت½بÆ= عS س�Uل  المركJnة.  الحكومة  تقدمها   R
°Æال الخدمات  واليتها وتتحمل لقاء ذلك دفع ت¤الUف 

  Sد عU¿ن من المهم التأÅا هذا النموذج. لUطالTإ R
=q ول ح  ومنطقة نافارا وكذلك مقاطعة جنوب ت�<

Í
أن هذا النموذج Tصل

T Rمكنها االستغناء عن الدعم الما�R للدولة المركJnة.  
°Æال ،

�
  تطبUقه عS الوحدات دون الوطنUة المزدهرة اقتصادTا

  
U�Jة المزدوجة  =Gاألحرى المحاس�ة الu ة المنفصلة أوU�J =Gتركز نظم المحاس�ة ال  R ªÆJ =Gشدة  ) (نظام الفصل الÃ المقارنة

دات الدون وطنUة واعتمادها عS الذات. تعد الوالTات المتحدة األمJxكUة مثاÐً لهذا النموذج، حUث  عS استقاللUة الوح
U�Jة لها. إال أن uعض   لدى حكومات الوالTات األمJxكUة =Gد المعدالت الTذلك تحدu مكنهاJو 

�
ائب خاصة بها حJGا =̈

�Jة المبUعات {R من صالحUات الوالTات،   =̈ ائب المهمة مثل  =Gُحد  الTَ .ات المختلفةTالوال = R وجود منافسة ب?<
=ÆعT مما

  Sة مفاجئة عU�J =̈ هذا التنافس عS االس½ثمارات الوطنUة والعالمUة من إم¤انUات قUام حكومات الوالTات بتطبيق زJادة 
من االمJxكUة  المتحدة  الوالTات  مواطنو  Ôستطيع  ذاته  الوقت   R

=q الوالTات.  الواقعة ضمن صالحUات  خالل    المجاالت 
R تفرض عS مستوى الوالTات، مما �سÕب 

°Æائب ال =Gالu ة الخاصةU�J =Gالمعدالت ال Sة التأث�< عU�J =Gاالستفتاءات ال
R �الUفورنUا. 

=q ةUلJ_ة واختناقات تمUان = R الم�<
=q حدوث أزماتu ل المثالUس� Sع  

  
U�Jة Tطلق علUه =Gعزز نموذج ثالث للمحاس�ة الTJoint taxation     المقام األول  أو النظام R

=q ةJnالموحد دور الدولة المرك
R ألمانUا (مع  

=q ل المثالUس� Sائب هذا ع =Gــــع الJة. يتواجد نموذج فرض وتوزUة الوحدات دون الوطنUحد من استقاللJو
، األمر الذي   R ªÆJ =Gــــع الJ Tعكسه  وجود uعد االس½ثناءات). تتو� الدولة المركJnة (االتحاد) الدور األهم فUما يتعلق uال½§¦

R ألمانUا (الوالTات) من خالل  
=q ةUالمستوى االتحادي. �شارك الوحدات دون الوطن Sة عU�J =Gال = واقع إقرار معظم القوان?<

 ÖاتÂبوند)  R
الثا¬=  R

لما¬= ªال� =   المجلس  ب?< U�Jة  =Gال العائدات  توزJــــع  يتم   . R ªÆJ =Gال Jــــع  ال½§¦ R عملUة 
=q الوالTات)  مجلس 

ائب uالفائدة عS أحد  الحكومة االتحادTة والوالTات وا  =Gعض هذە الu عودT .لمعادالت محددة 
�
لمستوى المحRS وفقا

R �ش¤ل 
°Æات، ال� �Jة ال§¦ =̈ �Jة الدخل و =̈ �Jة القUمة المضافة و =̈ R الوقت ذاته توزع 

=qات الثالثة فقط وJ_هذە المست
 ×س�ة 

ً
R ألمانUا، عS المست_Jات الثالثة ٧٠س_Jة

=q ائب =Gالمئة من جميع مصادر الu .  
  

U�Jة  =̈ ائب uعدم امتالك الوحدات دون الوطنUة أTة صالحUات  =Gــــع الJة وتوزU�J =Gالنموذج األخ�< للمحاس�ة ال R
=ØقتT

 عن ذلك عS أموال من الدولة المركJnة مخصصة لتقدTم  
�
أو الغ�< هامة منها فقط. تحصل الوحدات دون الوطنUة عوضا

ات المقدمة من جانب الدولة المركJnة Tدعو uالطبع الوحدات الحكومUة  الخدمات الحكومUة. غ�< أن هذا الن_ع من المعون
  Sهذا النموذج ع R

=q ةUة األموال. تركز الحكومات دون الوطنTة عدم كفاUة مسؤولJnل الدولة المركUة إ� تحمUدون الوطن
ها عS تقدTم خدمات حكومUة أفضل و  =   Ùت¤لفة أقل. الحصول عS قدر أ¿�ª من المنح المالUة أ¿�¾ من ترك�<

  
  

�ات المال�ة) ٢�" القدرات المال�ة: نظم تحقيق التوازن الما#" (ال س
. التعامل مع التفاوت �0  

  
مرت�ط   الدولة   R

=q متوازنة  فUدرالUة  مالUة  إTجاد صUغة  فإن   
�
ساuقا المعروضة  األرÙعة  U�Jة  =Gال النماذج  النظر عن  uغض 

R �شمل عS وجه الخصوص، �ما ذكر أعالە، م�دأ االستقاللUة وم�دأ الت�عUة (الوالTة االحتUاطUة). 
°Æسلسلة من الم�ادئ، الÃ

R الوقت ذاته فإن للعدالة والتض
=q نÅة. إال أن هذە الم�ادئ  لUدرالUة لضمان عمل الدول الفJxة جوهUامن والمساواة أهم

U�Jة الµاملة عS االستقاللUة والت�عUة  =Gة الUل المثال �شدد االستقاللUس� Sة. عJصفة دورu عضها ال�عضu تتعارض مع
  (الوالTة االحتUاطUة) ولÅنها تهمل م�ادئ أخرى مثل التضامن والمساواة ضمن الد

�
ولة الواحدة. تحمل الدول الحديثة حتما
  Sعضها األخر (عu ة أ¿�¾ منUة طاقات مالUعض الوحدات دون الوطنu ث تمتلكUح ، RÜطابع التن_ع االقتصادي واالجتما
ة بنجاحها). لهذا السÕب Tعد وجود   = س�Uل المثال من خالل التوزع المت�اين للموارد الطبUعUة أو للفروع االقتصادTة المتم�<
Jرات لوضع نظم ال½س_Jات المالUة من دولة   ªب¥نما تختلف الت� .

�
ورJا =̈  

�
R الدول الفUدرالUة أمرا

=q Rات تحقيق التوازن الما�Uآل
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ة من خالل   R الدولة الفUدرالUة الوالTات الفق�<
=q ةUات الغنTجميع الدول: تدعم الوال R

=q 
�
ألخرى ي�¹° الهدف من ذلك واحدا

U�Jة.   =Gــــع العائدات الJةتوزUشÝاق ما ذكر م�دأ "الظروف المعUس R
=q اUتطبق ألمان   ، R³قانونها األسا R

=q المت¤افئة"، المعتمد
R كندا، حUث ينص الدستور الÅندي عS تزوJد �ل مقاطعة uقدر متماثل 

=q هuة. الحال مشاTجميع أنحاء الدولة االتحاد R
=q

R الوقت ذاته عS عدم جواز وجود تفاوت
=qة وUة    من الخدمات الحكومUدخلت آل

Í
أ U�Jة، ولهذا  =Gالمعدالت ال R

=q >كب�
R عام 

=q خاصة Rتا.   ٢٠٠٦تحقيق توازن ما� ªمقاطعة ال� R
=q (النفط والغاز) ض عن تمركز المواد الخامJ_من أجل التع  

  
 R
=q ات المختلفةTالوال =  األنظمة  Tعد إعادة توزJــــع إيرادات الدولة المركJnة حßً سهßً للتعامل مع ت�اين الوضع الما�R ب?<

الUا والنمسا وÈس�انUا. يتم   R أس�°
=q ل المثالUس� Sمط�قة ع R}العامودي و Rالتوازن الما�u قةJxة. توصف هذە الطUدرالUالف

 ÜدT غة ماUص R
=q العمودي Rة تطبيق التوازن الما�UكJxات المتحدة األمTالوال R

=qfederal grants   ة تقدمهاUدرالUأي منح ف
 ما. ترتكز منح الدولة المركJnة Ãش¤ل الحكومة المركJnة لل

�
والTات وللمستوى المحRS لتم_Jل مهمات محددة المعالم نوعا

R الÅث�< من الحاالت 
=qة. وUة المعنTة للوالUة والقوة المالUمعاي�< محددة مثل عدد الس¤ان، المتطل�ات المال Sع R³أسا

الUف وقد Tمثل هذا حßً فعاÐً، حUث تتطلب صUغة تتوقف هذە المنح عS مشاركة الوالTات uحصص محددة من الت¤
R العملUة وهما الدولة المركJnة والوالTة المنتفعة. يتم من خالل هذا   تحقيق التوازن الما�R هذە مشاركة طرفان ال

=q >غ�
 وهو حG مشاركة  

�
 واضحا

�
= الوالTات المختلفة. إال أن هناك عي�ا الوحدات  األسلوب إ� حد كب�< تجنب حدوث نزاع ب?<

R ال Tملك إال قدرة محدودة لتطبيق   ªÆسل R
R صنع القرار المتعلق بتم_Jل المهمات إ� حد uعUد uدور متل°¹

=q ةUدون الوطن
  األول_Jات السUاسUة الخاصة uه. 

  
 عند التأمل uاألنواع المختلفة للمنح المقدمة من ق�ل الدولة المركJnة للوالTات. تعد م

�
طال�ة  ي�دو هذا العUب أ¿�¾ وضوحا

المالUة الذاتUة   R الموارد 
R الدول الفUدرالUة عندما ال تك¹=

=q 
�
 معتادا

�
الحكومات دون الوطنUة uدعم الحكومة المركJnة أمرا

وطة   : المنح الم§¦ Rن لدعمها الما�JارUة خJnمنح الدولة المركT ذ المهمات. هذاUلتنفconditional grants    ةUأو المنح اإلجمال
block grants  ة  . تمثلUب هذە المنح إش¤الÕات. �سTل مهمات محددة للوالJ_ة بتمJnوطة مشاركة الدولة المرك المنح الم§¦

  Sالتأث�< ع  Sقة عJxة تصبح قادرة بهذە الطJnة، ألن الدولة المركUة الوحدات دون الوطنUاستقاللu ما يتعلقUف 
ً
خاصة

R الحالة األلمانUة Tمكن رصد تأث�< المنح  األول_Jات السUاسUة دون الوطنUة من خالل الحوافز المالUة. ع 
=q ل المثالUس� S

وطة عS أول_Jات الوحدات دون الوطنUة السUاسUة. عندما تقوم الدولة المركJnة uعرض المنح المحددة الغرض   الم§¦
R أ¿�ª قدر ممكن من األموال حÆ° لو �انت هذە المعونات �ش�° 

=  تمUل الحكومات دون الوطنUة إ� الرغ�ة بتل°¹ ط مضام?<
سUاسUة تمثل أول_Jات الحكومة المركJnة أ¿�¾ من تمثUلها ألول_Jات الوحدات الحكومUة دون الوطنUة. تتفاوت ×س�ة المنح  

  = اوح ب?< = الفUدرالUات المختلفة Ãشدة، فRâ ت�° انUات الحكومات دون الوطنUة ب?< = قدم لم�<
ُ
R ت

°Æة الUط R    ٢,٥ال§¦
=q المئةu

R المكس   ٤٨,٤روسUا و
=q المئةu ا§å_ك (سUا ١٧U٩,٨٪، ألمان   .(٪  

  
R تقدمها الدولة المركJnة للوالTات، 

°Æتمثل المخصصات المقطوعة ال R}وطة و للمنح الم§¦  ßًTدu ةUتعد المنح اإلجمال
uحUث تقرر الوالTات بنفسها كUفUة إنفاق هذە األموال. األمر الذي Tمنح الوالTات المJnد من المساحة وحJxة اتخاذ القرار. 

Sأو ع معينة �التعلUم  اإلجمالUة وذلك من خالل رÙطها uمجاالت  المنح  لغرض  تحدTد عام   
�
أTضا Tكون هناك  األغلب   

  °Æاجات. وحUة االحتUة غ�< موجهة لتلبJnتمنحها الدولة المرك R
°Æأن المخصصات ال R

=Æة تعUالصحة. إال أن المنح اإلجمال
R حال عدم تغطUة المنح اإلجمالUة للنفقات الم�° 

=q  ة منح أخرى. تتحرر الدولة بهذەTات، فلن تكون هناك أTالوال Sت�ة ع
ان¥تها.   = R تخطUط م�<

=q الوقت ذاته الثقةu ة وتكسبUقة من المسؤولJxالط  
  

= الوالTات.   ز فUه Ãش¤ل خاص م�دأ الت¤افل الفUدرا�R ب?< ªالذي ي� ، R
هناك ن_ع أخر للتوازن الما�R وهو التوازن الما�R األف°¹

ة من خالل منح الحكومة المركJnة، وÈنما تجري إعادة توزJــــع  uعكس التوا زن الما�R العمودي ال يتم دعم الوالTات الفق�<
  = ب?< المالUة  ال½س_Jة  لتحقيق   R

األلما¬= النظام  هو  السUاق  هذا   R
=q مثال  أشهر  ولعل  الوالTات،   = ب?<  ¦Âم�ا Ãش¤ل  األموال 
المالUة   ال½س_Jة  R نظام 

=q يتم ح مÕسط  ي½سم الوالTات. وك§¦ ، حUث  R
توازن عمودي وتوازن أف°¹  = ب?< الوصل ما   R

األلما¬=
Ã Rش¤ل رئRèÝ بتوزJــــع أموال الوالTات الغنUة عS الوالTات األقل ثراء. يرى منتقدوا هذا النظام (وهم Ãش¤ل  

التوزان األف°¹
  é =qت¤ا = R ح?<

=q ،نجاحها Sتعاقب" ع" 
�
ة عS عدم  رئRèÝ الوالTات الغنUة) uأن الوالTات الناجحة اقتصادTا الوالTات الفق�<

تطبق   ة  فق�< Tجعل والTة  الذي  السÕب  الغنUة عن  الوالTات  ت½ساءل  المنطلق  هذا  من  ة.  مالUة كب�< بتع_Jضات  نجاحها 
R ذات الوقت Tُطxح السؤال عن السÕب 

=qة مفتوحة لها. وUات الغنTأن خزائن الوالu ة مت¥نة عندما تكون مطمئنةUاسة مالUس
R جميع األحوال من  وراء سRÇ الوالTات  

=q دةUالمستف R} ات األخرىTة ناجحة إذا �انت الوالUاسة مالUة لتحقيق سUالغن
  القدر األ¿�ª لهذا النجاح. 
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. توز�ــــع المصادر الطب�ع�ة٣  
  

R جوهر الجدال السUاR³ العابر للحدود، حUث أن األمر متعلق بتوزJــــع القدر 
=q ةUة المالUدرالUت¥�ات الف  ما تقع ال�°

�
ات غال�ا

R تملك احتUاطات هامة من الموارد الطبUعUة Tُقحم توزJــــع هذە الموارد  
°Æال�لدان ال R

=qالح¤م. و Sالقدرة عu Rالتا�Ùة وUالمال
R دولة ما  

=q ةUعUتوافر الموارد الطب 
ُ¾�
ê
R تدور حول العالقات المالUة ضمن الدولة الواحدة. ف¤لما ك

°Æالنقاشات ال R
=q نفسه

R من
=q ها = ناقش فUما RST ثالث آلUات لتوزJــــع الموارد  و�لما زاد ترك�<

ُ
طقة معينة زاد احتمال ×شوب خالفات حول توزJعها. ت

  الطبUعUة. 
  

 لهذا المنطق فإن الموارد الطبUعUة ملك  
�
يرى االحتمال األول سUطرة الحكومة المركJnة عS الموارد الطبUعUة، واس½نادا

R الدولة وÙناء علUه Tجب أن ي¸تفع جم
=Æث تقوم الدولة  لجميع مواطUال½ساوي من وجود هذە الموارد. حu = يع المواطن?<

R اتخاذ القرارات المتعلقة  
=q هذا النموذج حق المشاركة R

=q ةUدارة الموارد، ب¥نما ال تملك الوحدات دون الوطنìة بJnالمرك
سUطرة عS الموارد الطبUعUة بتوزJــــع عائدات بيع المواد الخام. تطبق �ل من بJxطانUا وألمانUا هذا النموذج. لÅن تعد ال

ب¥نما تلعب احتUاطUات  R غ�< مهمة إ� حد uعUد، ألن ألمانUا ال تملك موارد طبUعUة هامة. 
R المثال األلما¬=

=q األقل Sع
مJíدو   يتهم  االستقالل، حUث   R

=q إسكتلندا  تفك�<   R
=q  

�
دورا  R

Jطا¬= ªال� المثال   R
=q اإلسكتلندTة   éîالشوا  Sوالغاز ع النفط 

R إنفاق العائدات النفطUة. Tعت�ª هذا األمر من أهم سلبUات  االستقال
=q ات خاطئةJ_لندن بوضع أول R

=q ةJnل للحكومة المرك
هذا النموذج، فعادة ما �شعر الحكومات دون الوطنUة الغنUة uالموارد uالمعاملة الغ�< عادلة، عندما ال تملك حق التGف  

R أراضيها. uاإلضافة
=q تتوافر R

°Æالموارد، الu   ةUوقراط  ما تكون شدTدة الب�<
�
إ� أن سUطرة الحكومة المركJnة عS الموارد غال�ا

R الوقت ذاته Tقدم هذا النموذج سلسلة من المزاTا العملUة. فإذا قامت الدولة المركJnة بìدارة  
=q .وعرضة للفساد والهدر

Uتحقيق العدالة والتنم R
=q د فإنها قد �ساهمUش¤ل جÃ ــــع المواد الخامJجميع أنحاء  وتوز R

=q ش¤ل متجا×سÃ ةTة االقتصاد
R الدولة uصورة تتجاوز الحدود اإلقلUمUة. لÅن  

=q ةJ_ل تضامن وهUدعم �شكT مكن لهذا األمر أنT ة أخرىUال�الد. من ناح
الذي  الخام (األمر  المواد  إيرادات  يتعلق بتوزJــــع  اعت�ار أي والTة نفسها مظلومة فUما  uعدم  المزاTا مرت�ط    تحقيق هذە 

 حصول الوالTات الغنUة uالمواد الخام عS تع_Jضات ÃسÕب االن�عاثات الضارة uالب¥ئة). 
ً
ط عادة   Ôش�°

  
 Rدرا�Uتعتمد النظام الف R

°Æالدول ال R
=q .

�
 ممكنا

�
R المصادر الطبUعUة أمرا

=q ةUأن تح¤م الوحدات دون الوطن R
Tعت�ª االحتمال الثا¬=

 Gالت Sات تصبح قادرة عTذلك أن الوال R
=ÆعT  ةJnة. ال تملك الحكومة المركJxحu ة المتواجدة ضمن أراضيهاUالمواد األولu ف

إيرادات   ̈ف  بتحدTد كUفUة  الوطنUة  الوحدات دون   Sإمالءات ع uمقدورها فرض  uالموارد ولÝس  أTة صالحUة تح¤م 
Uات الغنTالوال R

=Æاستفادة مواطu ة تتمثل = ة uالموارد من ثروة المواد الخام  المواد الخام أوالغرض من ذلك. إن لهذا األمر م�<
uمساعدة  الوطنUة  دون  الحكومات  �ستطيع  ذاته  الوقت   R

=q المركJnة.  الدولة  عن  المالUة  استقالليتهم   Rالتا�Ùو ة  ¦Âم�ا
ظهر الدولة  

ُ
R ال ت

°Æة ما �انت لتكون ممكنة لوال ذلك والUمUات إقلJ_ة تحقيق أولUالعائدات الناتجة عن بيع المواد األول
 nدارتها  المركìما يتعلق بUة فUات للحكومات دون الوطنTالوال R

=Æذلك فإن مراق�ة مواط Sة أي اهتمام تجاهها. عالوة عJ
u Rعض األحUان،  

=q ةUعن المنطقة المعن 
�
للموارد عادة ما Tكون أسهل من تو�R إدارة حكومUة مركJnة، قد تكون uعUدة جدا

 
�
R توزع مصادر المواد الخام ضمن  لهذا األمر. Tجلب هذا النموذج معه سلبUات أTضا

=q دTحال وجود ت�اين شد R
=q 

ً
. وخاصة

 ال�لد الواحد، الذي قد يؤدي إ� ×شوء اختالفات اقتصادTة واجتماعUة جوهJxة داخل ال�الد، قد تتحول إ� نزاعات حول
مالUة معقدة (أنظر أعالە)   توزJــــع الموارد أو ت½سÕب بهجرة داخلUة هائلة. من ناحUة أخرى Tصبح إTجاد آلUة تحقيق توازن

اعات.  =  الحتواء هذا الن_ع من ال�=
�
ورJا =̈  

�
= الوالTات الفUدرالUة المختلفة أمرا   تعUد توزJــــع إيرادات الموارد الخام ب?<

  
R ت¸تج  

°Æات اإليرادات الTة والوالJnــــع الموارد: تتقاسم الدولة المركJمكن تصورە لتوزT ح نموذج ثالثxلط 
�
ا ªش¤ل مع�Ô هذا

R هذا النموذج استخدام معادالت ثابتة تحدد توزJــــع حصص عائدات الموارد عS  عن اس
=q ة. يتمUعUتغالل الموارد الطب

  Sل المثال عUس� Sالعراق ع R
=q ةJnة. تحصل الدولة المركUاسUات السJ_ة، ب¥نما ت�¹°  ٧٠المستUمن العائدات النفط ٪

R استخxج من ٣٠×س�ة  
°Æالمقاطعة الu من العائدات خاصة ٪  = >?J_دارة الموارد يتقاسم �ال المستìما يتعلق بUها النفط. ف

  Sما ينظر إ� هذا النموذج ع 
�
المسؤولUة عS س�Uل المثال uخصوص ض�ط عملUات الحفر وقواعد حماTة الب¥ئة. غال�ا

R الحالة المثالUة �ستخدم
=qمن المواد الخام و = >?J_د �ال المستUستفÔ ثUح ،

�
الحكومة المركJnة    أنه الخUار األ¿�¾ إنصافا

R التطبيق المعقد التفاق كهذا: كUف  
=q من¤T بUالموارد. إال أن العu ة  والوالTات الفق�<

�
حصتها لدعم الوالTات األ¿�¾ فقرا

R الح¤م uالتوزJــــع المتفق علUه وعدم محاولتهما بتغي�< هذا التوزJــــع Ãش¤ل يتالءم مع منفعة  R¬ام �ال مستو = Tمكن ضمان ال�°
�ات  �ل منهما؟ كUف   ¦Â ة أوUات الحكوم� R توزJــــع العائدات؟ هل يتم استغالل الموارد من ق�ل ال§¦

=q ةUيتم ضمان الشفاف
 يهدد استقرار دول 

�
 واضحا

�
اعات وتمثل uذلك خطرا = R أسئلة احتمال كب�< ل¸شوب ال�=

=q از؟ ت¤منUة تدفع حقوق االمتUحÙر
  ذات سUادة قانونUة هشة. 
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المخصصة لدعم التنم�ة . القروض واألموال ٤  
  

اع إ�   = ات سUاسUة اقتصادTة واسعة النطاق، حUث تكون حاجة دول ما uعد ال�= عادة ما يرافق تغي�< األنظمة السUاسUة تغ�<
R هذە  

=q تمت معالجتها R
°Æغض النظر عن المواضيع الÙل إعادة األعمار. وJ_ة فائقة وذلك لتمJ_القروض والمساعدات التنم

اض واستالم المساعدات التنم_Jة uصورة مستقلة عن الورقة Tُطxح الس  ؤال عما إذا �ان Tجوز للوحدات دون الوطنUة االق�°
  الدولة المركJnة. 

  
  R

°Æتفتقر إ� األموال ال 
�
اض مطلقا تتطلب اإلجاuة عS هذا السؤال موازنة جوانب مختلقة. عندما ال Ôسمح للوالTات uاالق�°

 للقروض إلنجازها). ومن ناحUة أخرى  تحتاجها لتم_Jل مشارJــــع الب¸Uة الت
�
R تحتاج الجهات الخاصة أTضا

°Æة (الJور =Gة الUحت
أثÕت ض�ط   المديونUة حدود. وقد  لم توضع لهذە  إذا  للدولة u¤املها  االئتمانUة  الجدارة  قد تهدد مديونUة والTة واحدة 

ل فقط،  لالس½ثمارات  المثال  س�Uل   Sع) للغاTة  فعال  أنه   
�
تكرارا محدد  المديونUة  حجم   °Æوح الجارJة  للنفقات  Ýس 

اض.  R ألمانUا االق�°
=q ةTات االتحادTحق للوالT ل المثالUس� Sالوقت ذاته يوجد منذ عام   فقط...الخ). ع R

=qطلق    ٢٠٠٩T ما
 من عام  

�
. الغاTة ٢٠٢٠علUه "�ابح الدين"، الذي ينص uعدم السماح للوالTات االتحادTة uاستدانة قروض جدTدة اعت�ارا

. من جان�ه ال Ôسمح الدستور الهندي  من   R³اUاألداء الس R
=q دة وما يرافقها من ضعفTا = ذلك هو مجابهة المديونUة الم�°

بìم¤ان   أصبح  لÅن   .
�
R حGا

=Æالوط اض  uاالق�° الهندTة  للوالTات  مستقلة، حUث Ôسمح   uصفة 
�
دولUا اض  uاالق�° للوالTات 

=   نالحصول عS قروض م  ٢٠١٧الوالTات الهندTة منذ عام   R ح?<
=q .ةUتحت =Æــــع بJل مشارJ_ة لتمUة عالمJ_منظمات تنم

  Fiscal Responsibility and Budget Managementيتم تقيUد حجم قروض دعم التنمUة هذە من خالل قانون Tطلق علUه 
R مديونUة الوالTات uصورة منفردة. 

=q ة وذلك لتفادي اإلفراطUان =   أي قانون المسؤولUة المالUة وÈدارة الم�<
  
  
  
  
  
  
  

  -النهاTة  -
  
  
 



 

 

 

 
 
 


