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املقدمة:
أييت هذا البحث األويل يف ضوء العمل املستمر واإلدارة املشرتكة ملشروع الفيدرالية والالمركزية
املمول ابلتشارك بني احلكومتني الكندية
املالية وإدارة األزمات بني الفريق الفين العراقي والكندي للمشروع ّ
والعراقية ،الذي يهدف إىل بناء قدرات املسؤولني العراقيني يف املركز واإلقليم واحملافظات لتوحيد فهم وإطار
مشرتك للفيدرالية والالمركزية يف العراق.
وكذلك يهدف إىل تعزيز القدرات الوطنية لوضع الرتتيبات املالية الالزمة بني احلكومة االحتادية
واإلقليم واحملافظات ،وأيضاً بناء القدرات يف جمال إدارة األزم��ات وصنع القرار فيما يتعلق حصراً أبزمة
الالجئني اليت تشكل أزمة حادة يف ضوء احلملة العسكرية لتطهري البلد من اجملاميع اإلرهابية.
ومن بني األهداف األخرى للمشروع:
1.1تطوير ترتيبات مالية مستقرة ومنتظمة وقابلة للتنبؤ بني احلكومة االحتادية وإقليم كردستان.
2.2وضع اخلطط واألطر القانونية لالمركزية املالية يف العراق.
3.3بناء القدرات املؤسسية والفردية للحكومة املركزية وحكومة إقليم كردستان واحملافظات؛ لتنفيذ
الرتتيبات املالية الالمركزية من خالل تدريب  6جماميع تتكون كل واحدة من  20فرداً ،تتناول
مواضع التدريب ،وتطوير امل�ه��ارات يف اإلدارة ،وتكنولوجيا املعلومات ،ومواجهة األزم��ات
واملمارسات الربملانية والفيدرالية املالية.
4.4أتسيس مركز للدراسات اخلاصة ابلالمركزية املالية يعىن بتنظيم احللقات النقاشية وورش العمل
ملشاركني من السلطة التنفيذية والتشريعية واجملتمع املدين.
5.5سيكون العمل على هذا اجلزء من املشروع مكمالً لعمل الوكالة األمريكية للتعاون الدويل
وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل.
*حامد خلف امحد  -ابحث واكادميي
**عبد الكرمي حسني  -ابحث واكادميي يف العلوم الرتبوية
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أصبحت الفيدرالية -يف عاملنا املعاصر -كفكرة سياسية أو كنظام سياسي مهمةً جداً يف
أدبيات العلوم السياسية وأشكال النظم احلاكمة يف اجلامعات العاملية ومراكز األحباث ،وكذلك يف كثري
من أنظمة احلكم يف العامل ،وهناك أكثر من  %60من دول العامل حتكمها أنظمة فدرالية والعدد يف تزايد،
والسيما يف الدول املتطورة؛ والسبب يف ذلك هو فاعلية هذا النظام كطريقة ووسيلة سلمية تصاحلية ملفهوم
الوحدة والتنوع يف نظام سياسي واحد.
التغي يف
ويذكر ( )Courchene, et.al 2011أن سبب شيوع هذه الفكرة والنظام يعود إىل رُّ
طبيعة العامل اجلديد الذي ولّد ضغطاً كبرياً على الدول الكبرية والصغرية ،فالتطور اهلائل يف وسائل النقل
كل
واالتصاالت ،والصناعة ،والعوملة ،والتواصل ،االجتماعي ،واجملتمعات ،واالقتصاد القائم على املعرفةُّ ،
هذه املتغيرّ ات ّأدت إىل هذا النوع من التوجه إىل فكرة الفيدرالية والنظم الفيدرالية.
وعليه نشأ نظامان ق��واين يعتمد أحدمها على اآلخ��ر بنح ٍو عميق ،ويتأثّر أحدمها ابآلخ��ر على
الرغم من وضوح التباين بينهما ،وقد يصل إىل حد التناقض ابلفلسفة والتوجه ،فالرغبة يف بناء نظام حركي
ديناميكي كفوء على مستوى الوطن الواحد أو دولة كربى من وطن لعدة شعوب متباينة ،ويف الوقت نفسه
البحث عن هوية حمددة هلذا الشعب أو تلك الدولة.
ولكن على الرغم من ه��ذا التنوع يف مكوانت الشعب الواحد ضمن الوطن الواحد ابلتجارب
الكثرية عرب السنني والنزاعات الكثرية بني خمتلف مكوانت الشعب الواحد ضمن البلد الواحد أو الشعوب
يف البلدان األكرب ،توصلت الدول املتقدمة إىل نظام فدرايل حركي وكفوء على مستوى الدول احلديثة مع
حفظ حقوق املكوانت املوجودة وهوايهتا ضمن هذا النظام من حيث اإلدارة الذاتية وتوزيع الثروات بني
املركز والوحدات اإلدارية األخرى ،بشكل عادل يكفل احلقوق الفردية ويضمن دولة قوية واحدة على الرغم
من تنوع أعراقها ومدهنا يف بلورة نظام يتصاحل فيه التنوع مع الوحدة.
إن مسألة اخل�لاف بني املركز واإلقليم يف تقاسم الثروة والسيما يف املناطق املتنازع عليها
ُدرست بنحو تفصيلي يف مؤلفات أندرسن وستانسفيلد ( ،)2009a & 2009bوكذلك يف درسة أخرى
حديثة من قبل ( ،)Danilovich 2014أما هذا البحث فسيحاول تقدمي رؤية مقرتحة إلطار ومنهج
أويل يضع اللبنات األوىل لوضع احللول للمشكالت بني املركز واإلقليم يف توزيع الثروات الطبيعية ،وميكن
يطور وينضَّج ابملقرتحات من الباحثني وصناع القرار والعاملني يف امليدان حىت نصل إىل صيغة
الحقاً أن َّ
مثلى أسوة بتجارب الدول اليت سبقتنا يف هذا اجملال واليت مرت ابلظروف نفسها ،وحنن يف هذا البحث
حناول أن نستفيد من التجربة الكندية الثرية مبا يتناسب مع ظروف اجملتمع العراقي وطبيعته وأترخيه وقيمه
وحضارته ،ومبا ينسجم مع الدستور العراقي.
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 النظام الفيدرايل يف كندا:تُ ُّ
عد كندا دولة دميقراطية برملانية فدرالية يف إطار ملكية دستورية ،وتنقسم احلكومة الوطنية على
سلطات ثالث ،هي :التنفيذية ،والتشريعية ،والقضائية.
إن رئيس الدولة هو التاج الربيطاين ال��ذي ي�ترأس رابطة الشعوب الربيطانية «الكومنولث» ،أي
ويفوض
امللكة إليزابيت الثانية ،وهي بدورها تتمم واجباهتا كرئيس للدولة من خالل تعيني «احلاكم العام»ّ ،
احلاكم العام بدوره الصالحيات إىل رئيس احلكومة ،أي :رئيس الوزراء ،وذلك بعدما يفوز هذا األخري يف
االنتخاابت العامة كرئيس حلزب فدرايل املستوى ،وعلى رئيس الوزراء أن يكون عضواً يف الربملان ويرتأس
جملس وزراء يقوم هو ابختيار أعضائه.
إن السلطة التشريعية يف كندا برملانية الطابع ،وتتألف من جملسني تشريعيني ،مها :جملس العموم،
بسن القوانني ،ويتألف حالياً من ( )325عضواً،
وجملس الشيوخ .جملس العموم هو اهليئة احلكومية املعنية ّ
ميثلون ( )325دائرة انتخابية لديها تقريباً عدد متسا ٍو من الناس ،ويتم انتخاب املمثلني من خالل نظام
التعددية البسيطةُّ ،
ويعد متثيل املقاطعات أمراً خمتلفاً ،حيث حيق لكل مقاطعة التمثيل مبمثل واحد فقط؛
وذلك ألن عدد األفراد فيها هو أقل من أي دائرة انتخابية اعتيادية.
يتم توزيع أعضاء الربملان الذين هم ليسوا جزءاً من السلطة التنفيذية (أي وزير ،أو وزير الدولة ،أو
وزير الربملاين( أو من هلم وظيفة رمسية يف الربملان )أي رئيس ،وانئب رئيس) على ( )26جلنة برملانية ،وميكن
أن يكون أحد األعضاء منتسباً إىل أكثر من جلنة ،ويتم حتديد رئيس اللجنة ابالنتخاب من أعضائها،
لكن اثنتني من اللجان على األقل ال َّ
بد أن يرتأسهما عضوان من
ويف العادة يكون من احلزب احلاكم ،و َّ
املعارضة ،ويقوم جملس العموم ككل بتوزيع أعضاء الربملان على اللجان على وفق خرباهتم ورغباهتم ويقوم،
رئيس اجمللس بتعيني موظفي الربملان من املستقلني واملهنيني حبسب إج�راءات التعيني املعمول هبا لتعيني
املتقدمني للخدمة العامة يف كندا .أما مشاريع القوانني فتقدم من قبل احلكومة أو من قبل أعضاء الربملان،
ويف حال مت إقرارها فال توجد جهة تصادق على تلك القوانني.
أما جملس الشيوخ فيتكون من ( )105أعضاء يوزعون على ( )18جلنة ،وهم يشاركون جملس
سن القوانني؛ ولكي تصبح مشاريع القوانني قوانني فعلية ال َّ
بد أن حتظى مبوافقة اجمللسني؛
العموم صالحية ّ
لكن جملس الشيوخ ليس خموالً ابلتقدم مبشاريع قوانني حول الضرائب أو اإلنفاق املايل ،ويعني احلاكم العام
ّ
أعضاء جملس الشيوخ ابلتشاور مع رئيس ال��وزراء ،ويتقاعدون عن عمر  75سنة ،ويتولىّ جملس العموم
املسؤولية املباشرة عن مساءلة السلطة التنفيذية ،إذ ميكن حل جملس الوزراء من خالل التصويت حبجب
الثقة يف اجمللس.
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 حمافظات كندا ومقاطعاهتا:يف كندا هناك عشر حمافظات هي :ألربات ،وكولومبيا الربيطانية ،ومانيتواب ،ونيو برونزويك ،ونيوفنلند
والالبرادور ،ونوفا سكوتيا ،وأونتاريو ،وجزيرة األمري إدوارد ،وكيبيك ،وساسكا تشوان ،يف حني يوجد فيها
ثالث مقاطعات هي :املقاطعة الشمالية الغربية ،ونوانفوت ،ويوكون كما يف الشكل ( .)1والفرق الرئيس
بني احملافظات واملقاطعات الكندية هو أن احملافظات حتصل على سلطتها اإلداري��ة مباشرة من الدستور
أقر يف عام  ،1867يف حني أن املقاطعات تستمد صالحياهتا من احلكومة االحتادية الفدرالية.
الذي ّ

الشكل ( )1خارطة كندا السياسية
ويف كل حمافظة هناك حكومة يرتأسها “انئب احلاكم” ،وهو مسؤول أمام احلاكم العام ،وميثل
امللكة لشؤون احملافظة ،فضالً عن رئيس احلكومة املنتخبة يف كل حمافظة على عكس السلطة التشريعية
الفدرالية ،حتوز كل حمافظة على جملس تشريعي واحد وينتخب األعضاء من خالل نظام التعددية على
مستوى الدوائر ومن صالحياهتم إقرار التشريعات اخلاصة مبنطقة نفوذهم ،أما رؤساء حكومات احملافظات
5

مركز البيان للدراسات والتخطيط

وأعضاء جمالس وزرائهم فيعملون كممثلني يف اجملالس التشريعية العاملة يف منطقة نفوذهم ،ويرتأس سلطة
احملافظات القضائية حماكم احملافظات العليا املعروفة مبحاكم االستئناف.
على املستوى احملليُّ ،
تعد سلطة البلدية من صنع احملافظات وليس لديها غري الصالحيات اليت
قامت احملافظات بتفويضها إليها ،وتتألف احلكومة البلدية من عمدة وعدد حمدد من األعضاء املنتخبني
(عادة من  10إىل  ،)20ويقومون بتمثيل الدوائر احمللية وتتوىل جمالس البلدية عموماً مسؤولية توفري املرافق
احمللية كاملكاتب واحلدائق العامة ،واحملافظة على الطرقات احمللية ،واملوافقة على أعمال التخطيط والتطوير
يف املدن ،وتقدمي اخلدمات احمللية كاملياه والكهرابء والغاز وشبكات الصرف الصحي.
 فصل السلطات مبوجب الدستور: -1صالحيات احلكومة الفدراليةُّ :
وتعد هذه السلطات مصادر النفوذ الفدرايل على البالد ،ومن أمهها:
 السالم ،والنظام ،واحلكم اجليد. أي شكل من أشكال الضرائب. التجارة الدولية وعلى مستوى احملافظات ،واالتصاالت ونظام النقل. البنوك والعملة. الشؤون اخلارجية (واملعاهدات). قانون املليشيات والدفاع. القانون اجلنائي والسجون اإلصالحية.وغريها من الصالحيات (كشروط املواطنة ،واألوزان ،والقياسات ،وحقوق الطبع ،وبراءة االخرتاع،
تقر أي قوانني
والسكان األصليني ،ومعاجلة البطالة ،ومعاشات التقاعد) ،فال حيق حلكومات احملافظات أن َّ
يف هذه اجملاالت ،وحتظى احلكومة الفدرالية ابحلق الدستوري ملراجعة التشريعات الصادرة عن احملافظات
وردها  ،مع أهنا مل تلجأ إىل هذا احلق منذ بضعة عقود من الزمن ،فالوقت قد فات على هذه املمارسة
وذلك إلضفاء الشرعية على استقاللية احملافظات.
 -2صالحيات احملافظات :ينص الدستور الكندي على استقاللية احملافظات؛ ل��ذا حتظى حكومات
احملافظات بسلطات واسعة يف مناطق نفوذها ومن أمهها:
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 األمور ذات قضااي طبيعة ،أو حملية ،أو خاصة. الضرائب املباشرة. أراضي التاج واملوارد الطبيعية. العناية الصحية. الرتبية والتعليم. املساعدات االجتماعية. البلدايت واألعمال احمللية. قطاع النقل والقطاع التجاري داخل احملافظات. إقامة العدل. حقوق امللكية واحلقوق املدنية. التعاونيات ومصارف املدخرات.وينص الدستور على استقاللية احملافظاتُّ ،
وتعد األقاليم دستورايً اتبعة للحكومة الفدرالية ،ويعين
ُّ
ذلك َّ
أن احلكومة الفدرالية حتظى بصالحية إجياد األقاليم وتقرير مدى صالحياهتم وسلطاهتم.
 -3الصالحيات املشرتكة :تشارك احملافظات احلكومة الفدرالية ابلصالحيات يف اجملاالت اآلتية:
 -اهلجرة (احلكومة الفدرالية حتدد أعداد املهاجرين سنوايً واحملافظات تتزاحم على االستفادة منهم).

 -الزراعة.

 معاشات التقاعد. كيفية زايدة مستوى اإليرادات علمياً:ابستطاعة احلكومة الفدرالية على املستوى الوطين أن تفرض أي نوع من الضرائب والرسوم ،ومتثل
ضريبة الدخل والضرائب املفروضة على الشركات وشراء السلع واخلدمات النسبة األكرب من اإلي�رادات
احلكومية وتتوىل إدارهتا وتوزيعها.
أما على مستوى احملافظات فإن الدستور مينح احملافظات صالحية فرض الضرائب املباشرة ،وجتمع
احملافظات حوايل  %83من إيراداهتا وحتصل على  %17من املنح املالية من احلكومة الفدرالية ،وتفرض
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احملافظات نسباً خمتلفة من الضرائب على الدخل والشركات واملبيعات استناداً إىل قوانني احملافظات،
ومنحت احلكومة الفدرالية صالحية مجع الضرائب ألكثر احملافظات واألقاليم مث إرساهلا ،واجلدير ابلذكر أن
حمافظة الكيبك غري معنية هبذا الربانمج؛ إذ تتوىل إدارة ضرائب الدخل والضرائب املفروضة على الشركات.
�تَُع ُّد كندا غنية ابملوارد الطبيعية ،والسيما يف البرتول والغاز يف احملافظات الغربية ،ومبوجب الدستور
فإن التنقيب عن املوارد الطبيعية غري القابلة للتجديد ،وكذلك موارد الغاابت والطاقة الكهرابئية وتطويرها
وفرض الضرائب عليها فهي تدخل ضمن الصالحيات املطلقة حلكومات احملافظات ألهنا حتظى ابلسلطة
الكاملة على إدارة أراضيها ولكن املوارد اليت حتت املياه اإلقليمية هي ملك احلكومة الفدرالية.
تصدر حكومات احملافظات التصرحيات واإلج��ازات إىل الشركات اخلاصة اليت تتطلب استخدام
ُ
األرض للتنقيب عن امل �وارد وإنتاجها ،ومتنح التصرحيات واإلج��ازات من خالل امل�زاد وترفع اإلي �رادات،
وتضمن كذلك التقييد بقوانني البيئة ،وتؤدي احلكومة الفدرالية دوراً يف اإلشراف على أنشطة املوارد من
خالل صالحية اإلشراف على شؤون احملافظات وحفظ البيئة.
عملية وضع امليزانيات:إن ميزانية احلكومة الفدرالية هلا دور يف إرساء األُطر املالية واالقتصادية يف كندا وتستمر عملية
وضع املوازنة على م��دار ألسنة حيث تتقدم خمتلف الدوائر احلكومية (ك��وزارة الصحة والنقل والشؤون
اخلارجية) بتصورات حول مصاريفها إىل جملس اخلزانة ال��ذي جيمع هذه التقديرات حول املصاريف يف
إطار ميزانية إنفاق مطروحة بصفة أولية ،وبعد ذلك يقوم جملس الوزراء والسيما وزير املالية ورئيس الوزراء
بتعديل امليزانية على أساس عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية ،وتقوم عدد من اللجان املالية والسياسية
املعنية بتزويد جملس الوزراء ابملعلومات .وابستطاعة األفراد واجملموعات من عامة الشعب أن يعلقوا على
خطط اإلنفاق احلكومي خالل اجتماعات اللجان الربملانية ،ومينح الربملان السلطة على إنفاق األموال
على الربامج حني يوافق على «التقديرات الرئيسة احلكومية للسنة القادمة» ،وأن احلكومة غري ملزمة بتقدمي
املوازنة للربملان.
على مستوى احمل��اف�ظ��ات تتبع احمل��اف�ظ��ات عملية مشاهبة للحكومة الفدرالية يف وض��ع امليزانية،
تلخص أنشطتها املالية يف ميزانية سنوية ،وال َّ
بد للميزانية أن تعكس نظرة
كل احملافظات أن ّ
ويتوجب على ِّ
عامة عن إيرادات احملافظة ومصاريفها يف سنة مالية حمددة وتقدم إىل اجمللس التشريعي ابحملافظة ملراجعتها
واملوافقة عليها ،بعد أن تتقدم الوزارات ابمليزانيات والتصورات واملتطلبات واملقرتحات إىل وزارة املالية اليت
تقوم بدورها بوضع ميزانية أولية ،فيقوم كل رئيس حكومة احملافظة مع وزير ماليته إبدخال التعديالت على
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ِ
تفصل املشاريع واملقرتحات احلالية واملستقبلية،
امليزانية لتتطابق مع الرؤية االسرتاتيجية املالية للمحافظة اليت ّ
وأتيت غالبية التغيريات اليت تطرأ على املوازنة من مطالب عموم الناس حول قضااي حمددة.
 آلية حل اخلالفات احلكومية:ال حيدد الدستور أي منرب حكومي حلل املنازعات ،إذ إن آلية حل اخلالفات احلكومية يف كندا
هي غري رمسية إىل حد كبري ومعظم اخلالفات حتل ابالتفاقات قبل اللجوء للقضاء؛ بسبب طول املدة اليت
يتطلبها حلل النزاعات؛ لذا تلجأ احلكومة الفدرالية وحكومات احملافظات إىل عقد عدد من االجتماعات
بني وزارات احلكومة الفدرالية واحملافظات واألقاليم املتناظرة (كاملالية والصحة والتعليم والنقل والزراعة)؛
لتاليف حدوث أي خالف ،ويف حالة الوصول إىل طريق مسدود بني املتنازعني يتم االتفاق على االستعانة
آبخرين من خارج املوضوع (حمايدين) ليدرسوا حالة التنازع ويقدموا تقريراً ومقرتحات هبا.

ومنذ عهد حديث ّقرر رؤساء احلكومات يف احملافظات عقد لقاء سنوي بينهم دون حضور رئيس
ف بـ”جملس االحتاد”.
الوزراء ،وأوجدوا منرباً هلذه الغاية عُ ِر َ
على مستوى ال��وزراء واملسؤولني ،يتم عقد لقاءات غري رمسية ومشاورات ومناقشات ابنتظام من
ستخدم هذه الوسائل يف الغالب لتسهيل حل
جانب ال��وزراء وكبار املسؤولني يف الدوائر احلكومية ،وتُ َ
املشكالت اليت حتظى ابهتمام مشرتك.
على املستوى القضائيُّ ،
تعد احملكمة العليا يف كندا السلطة القضائية األعلى ،وحتظى بصالحيات
أتويل الدستور وتعمل كمحكمة االستئناف األخرية ،واحملكمة العليا مؤلفة من رئيس القضاة ومثانية قضاة
آخرين ،ويقوم احلاكم العام بتعيينهم على أساس تزكية رؤساء الوزراء الذين حرصوا على تعيني ( )3قضاة
سن التقاعد
من إقليم الكيبك -على الرغم من عدم وجود ٍّ
نص يلزمهم -يقومون بتأدية خدماهتم حىت ّ
اإللزامي عن عمر  75سنة ،وقد أظهرت احملكمة االحتادية استقالليتها من خالل عملها ،وأن رئيس الوزراء
ال حيق له حماسبة قضاهتا فيما إذا أصدروا أمراً خيالف تطلعاته.
إن التعاون القضائي احلكومي يقوم على اإلبقاء على األط��ر القانونية وحل التناقضات النامجة
عن تداخل الصالحيات والسلطات على مستوى احلكومة الفدرالية واحملافظات ،وتتوىل احملاكم الفدرالية
اإلشراف على القضااي املتصلة ابلقانون اجلنائي بينما تتوىل حماكم احملافظات اإلشراف على القانون املدين،
ويتم تقييم أساليب العمل القانونية وجعلها متماثلة بني احلكومة الفدرالية وحكومات احملافظات وما بني
حكومات احملافظات.
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 السياق الكندي يف تقاسم الثروة:إن الدستور يف كندا حيكم ملكية امل�وارد الطبيعية وحيدد سلطات احلكومة االحتادية وحكومات
املقاطعات يف زايدة اإليرادات ،فضالً عن املسائل األخرى املوجودة يف الدستور عادة.
جتمع احلكومة االحتادية إيراداهتا يف املقام األول من فرض وحتصيل ضرائب الدخل على األفراد
والشركات ومن ضريبة القيمة املضافة على املبيعات ( ،)VATوتنطبق هذه الضرائب العامة على مجيع
القطاعات االقتصادية .وتشمل مصادر اإلي�رادات األخرى :الرسوم اجلمركية ،والضرائب املفروضة على
السجائر ووقود احملركات ،واألرابح من الشركات التابعة للدولة أو اهليئات االحتادية األخرى ،وإن املبلغ
ميول برامج التحويل املايل إىل املقاطعات.
اإلمجايل لإليرادات املتاحة للحكومة االحتادية هو الذي ّ

تعتمد معظم املقاطعات القاعدة الضريبية نفسها ال�تي تعتمدها احلكومة االحت��ادي��ة يف حتصيل
اإلي�رادات ،بيد أن -وألهنا تستخدم حوايل نصف معدالت ضريبة الدخل لتلك اليت تستخدم احتاداي-
عائداهتا أقل بكثري من عائدات احلكومة االحتادية؛ ونتيجة لذلك حتصل احلكومة االحتادية على عائدات
تفوق نفقاهتا ،أما املقاطعات اليت هي املسؤولة -على وفق الدستور -عن جماالت :مثل الصحة والتعليم،
فعائداهتا أق��ل ،وفضالً عن ذل��ك ،وبسبب االختالف يف األنشطة االقتصادية وث��روات امل �وارد يف مجيع
املقاطعات فإهنا ختتلف اختالفاً كبرياً يف قدرهتا على مجع اإليرادات الكفيلة بتوفري مستوى “طبيعي” من
اخلدمات ملواطنيها.
املوارد الطبيعية :تكون املوارد الطبيعية عاد ًة كالنفط والغاز واملعادن والغاابت ملكاً حلكومة املقاطعة؛
وهكذا فكل األم�وال اليت تستحصل من تلك امللكية ،من رسوم الرتخيص ،ومن عائدات بيع احلق يف
التنقيب عن املوارد أو استخراجها أو تطويرها تتدفق إىل املقاطعة اليت توجد فيها تلك املوارد.
تعود مكامن النفط والغاز املوجودة يف املياه اإلقليمية لكندا أو يف الشمال إىل احلكومة االحتادية،
وعلى م�ِّ�ر السنني دخلت احلكومة االحتادية يف اتفاقات مع املقاطعات اجمل��اورة ،يف حالة حقول النفط
والغاز البحرية ،ومع حكومات األقاليم يف حالة النفط والغاز يف الشمال ،حيث تستلم املقاطعات واألقاليم
اجملاورة رسوم الرتاخيص ومدفوعات األراضي كما لو كانت متتلك هذه املوارد.
إن العديد م��ن املقاطعات ،والسيما أل�ب�رات ،وكولومبيا الربيطانية ،وساسكاتشوان حتصل على
عائدات كبرية من ملكيتها للموارد الكبرية من النفط والغاز الواقعة ضمن نطاق سلطتها ،وتستلم مقاطعة
نيوفاوندالند عائدات كبرية من النفط املوجود يف املياه العميقة للمقاطعة.
وضعت احلكومة االحت��ادي��ة يف كندا ع��دة ب�رام��ج لتحويل األم �وال إىل املقاطعات؛ بسبب ق��درة
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احلكومة االحتادية عموماً على مجع إيرادات أكرب ،ولتباين قدرة املقاطعات على مجع هذه اإليرادات.
يف إطار “برانمج التكافؤ أو املساواة” “ »Equalization transferتحُ ِّول احلكومة االحتادية
األموال إىل املقاطعات “األقل حظاً” :وهي تلك املقاطعات غري القادرة على توفري خدمات للمواطنني
تتماهى مع مستوايت الضرائب املفروضة ،فاملال املنقول يف إطار هذا الربانمج إىل املقاطعات من احلكومة
االحت��ادي��ة مي ّكن احلكومات احمللية األق��ل ازده ��اراً م��ن ت��زوي��د السكان ابخل��دم��ات العامة املقاربة ن��وع�اً ما
للخدمات املقدمة يف املقاطعات األخرى ،مقابل مستوايت مقاربة نوعاً ما من الضرائب.
مثة برانجمان آخران“ :برانمج كندا للتحويل الصحي ،وبرانمج كندا للتحويل االجتماعي”

 ”Health Transfer and the Canada Social Transfer» Canadaومها من برامج
املدفوعات لكل فرد يف مجيع املقاطعات اليت تدعم جماالت سياسة حمددة :مثل الرعاية الصحية ،والتعليم
ما بعد الثانوي واملعونة االجتماعية واخلدمات االجتماعية وتنمية الطفولة املبكرة ورعاية األطفال.
إن برامج حتويل األموال هذه ذات دورة تشريعية أمدها  5سنوات ،وبتمويل يدوم  5سنوات لكل
برانمج حتويل ابتداءً من شهر أيلول .وملتابعة التمويل بعد انتهاء مدة اخلمس سنوات ينبغي للحكومة أن
تقدم طلبها وحتصل على موافقة الربملان لتجديد الربانمج.
يف منتصف املدة -خالل دورة مخس سنوات تشريعية -تشرك احلكومة االحتادية املقاطعات يف
مناقشات بشأن جتديد برامج التحويالت ،وتعقد هذه املناقشات يف اجتماعات متعددة األط�راف بني
مجيع املقاطعات احل��اض��رة ،ويتم النظر يف مجيع جوانب تصميم ال�برام��ج ،وتستمر ه��ذه املناقشات بني
احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات بنح ٍو منتظم شبه رمسي طيلة هذه الدورة.
كيف نستفيد يف السياق العراقي؟مثة اختالفات بني كندا والعراق ابلتأكيد ،لكن تبقى معضلة توزيع املال هي املعضلة األساسية
لدى مجيع الدول املتصدية لالحتاد ،وتتمثل يف كيفية حتقيق تكافؤ مقبول بني اإليرادات والنفقات يف كل
مستوى من مستوايت احلكم من خالل حتويل األموال من مستوى إىل آخر ،وكما هو احلال يف كندا فإن
احلكومة االحتادية يف العراق لديها أموال تفوق أموال املقاطعات نسبياً.
توصال إىل اتفاق سياسي رفيع املستوى أبن تكون حتويالت األموال من احلكومة
مث إن كال البلدين ّ
االحتادية إىل مستوايت األقاليم واحملافظات متناسبة ،ففي العراق جرى االتفاق على حتويل  % 17من
إمجايل إيرادات املوازنة إىل حكومة إقليم كردستانُّ ،
وتعد نسبة الـ  % 17هي املبلغ اإلمجايل الذي ختصم
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منه حصة إقليم كردستان من بعض النفقات السيادية واحلاكمة.
أطول بكثري يف جتربة االحتاد وقد ترجم االتفاق
فالفرق الرئيس بني البلدين هو :أن لكندا أترخياً َ
السياسي يف كندا إىل تشريعات جعلت من تدفق اإلي �رادات مسألة ميكن التنبؤ هبا وموثوقة ومستقرة
وشفافة ،.أما يف العراق فال ي�زال اجل��دال دائ �راً حول كيفية حتويل االتفاق السياسي إىل برانمج مفهوم
وشفاف ،وفضالً عن ذلك ال يزال العراق يعاجل كيفية حتقيق الالمركزية وبرجمة سلطات احملافظات وتوفري
التمويل الذي ستحتاجه احملافظات يف ممارسة هذه السلطات.
الدروس املمكنة التطبيق يف العراق:

بينما يتوافر للعراق اإلطار القانوين لتحويل العائدات إىل مستويي اإلقليم واحملافظة ،إلاَّ أنَّه يفتقر
إىل العمليات السياسية والبريوقراطية املقبولة للقيام بذلك ،ويف الوقت الراهن ،فإن العراق يناقش حتويل
األموال كل عام ولكن ما زالت حتتاج إىل قواعد أساسية واضحة وبنية نظامية كفوءة.
عما تقدم فإن ارتفاع اخلالفات الطائفية والعرقية واملناطقية ّأدت إىل جعل هذا النوع من
وفضالً ّ
كل هذا يعين أنَّه من الصعب التوصل إىل فهم
املناقشات الالزمة إلقامة نظام حتويل فاعل أكثر صعوبة ،و ُّ
مشرتك لدى املستوايت احلكومية الثالثة بشأن املدفوعات التحويلية.
للتوصل إىل طريقة حل��ل ه��ذه القضااي واع�ت�م��اداً على التجربة الكندية نقرتح العمل على ثالثة
مستوايت يف وقت واحد ،وهي:
 املستوى األول هتيئة البيئة للمضي قدماً يف إج�راء املناقشات ،وميكن حتقيق ذلك من خاللإنشاء جلنة ترتبط برئيس الوزراء تتمثل مهمتها يف وضع اخليارات بعد التشاور مع املواطنني من مجيع أحناء
العراق لتنظيم حتويل األم�وال بني احلكومة االحتادية وحكوميت اإلقليم واحملافظة ،وميكن للجنة أن ترفع
توصيتها لرئيس الوزراء حول املعايري املمكنة لتحديد صيغة تقاسم العائدات ،وميكن أن تتضمن مناقشات
اللجنة أيضاً وضع جمموعة من املبادئ املتفق عليها حول إط��ار التحويالت من احلكومة االحتادية إىل
مستوايت اإلقليم واحملافظة ،وميكن أن تتضمن تلك املبادئ اآليت:
أ -إن مجيع العراقيني بغض النظر عن مكان سكناهم جيب أن ي�ت��زودوا مبستوايت متماثلة من
اخلدمات من حكوماهتم.
ب -ينبغي أن أتخذ املدفوعات بنظر احلسبان التباين يف توفري بعض اخلدمات؛ مثل األمن،
حيث تكون هذه التباينات ملحوظة.
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ج -ينبغي تراعي املدفوعات املناطق لديها بنية حتتية أقل بكثري من غريها ،وحتتاج إىل أموال إضافية
الزمة جلعل مجيع األقاليم واحملافظات تصل إىل املستوى نفسه.
د -جيب أن يكون الربانمج شفافاً وسهل االستيعاب وغري مكلف إدارايً.
ميكن للجنة أيضاً أن تضع أمام أنظار رئيس الوزراء املعايري اليت تستخدم يف قياس مدى فاعلية
خمتلف تصاميم برامج حتويل األموال يف لقاءاهتا معه ،فعلى سبيل املثال إن برانمج التحويالت املالية على
أساس نصيب الفرد ميكن أن يكون شفافاً متاماً وسهل اإلدارة (شريطة أن يكون هناك اتفاقاً على عدد
السكان) ،ولكن ال يعكس الظروف املتفاوتة لألقاليم واحملافظات.
سيكون جانب كبري من عمل اللجنة تثقيفياً يف طبيعته ،وإشراك احلضور يف املناقشات يكسبهم
فهماً أفضل لألدوار واملسؤوليات اليت تقع على عاتق كل مستوى من مستوايت احلكم يف االحتاد ،وكذلك
يف كيفية تنفيذ برانمج مستقر وقوي ملدفوعات التحويل ،واملشاركون واجلمهور عموماً سيكون لديهم مزيد
من االحرتام للسلطات واألدوار واملسؤوليات احملددة لكل مستوى من مستوايت احلكومة.
إن التحويالت من املستوى االحت��ادي يف حالة ال�ع�راق من املرجح أن تشكل دائ�م�اً ج��زءاً كبرياً
جداً من عائدات األقاليم واحملافظات؛ ونتيجة لذلك فإن وجود برانمج مستقر ميكن التنبؤ به ملدفوعات
التحويل �يَُع ُّد عامالً رئيساً لألقاليم واحملافظات لتتمكن من إعداد موازانهتا لألعوام املقبلة؛ وهذا سوف ِّ
يعزُز
مصداقية احلكومة يف توفري االستقرار جلميع املواطنني؛ وابلتايل استقرار اجملتمع العراقي أبكمله.
املستوى الثاين :خيصص إلنشاء منتدايت حوار جارية للوزراء واملسؤولني يف احلكومات االحتادية
واألقاليم واحملافظات ،ومثل ه��ذه احملافل ت��ؤدي دوراً أساسياً يف إنشاء نظام احت��ادي فاعل ،ه��ذا النوع
من احلوار املؤسسي ضروري جلعل املستوايت املختلفة من احلكومات تعمل يف وضع تكاملي ال بوضع
املواجهة.
ميكن أن يتضمن هيكل هذه املنتدايت:
 اجتماعات سنوية مع رئيس الوزراء (الذي سريأس االجتماع) ،ورئيس وزراء اإلقليم واحملافظنيكما حيدث يف اللجنة العليا للتنسيق بني احملافظات.
 اجتماع سنوي واح��د أو أكثر حسب احلاجة بني وزي��ر املالية العراقية مع نظرائه يف األقاليمواحملافظات.
 اجتماعات منتظمة للمسئولني عن إدارة برامج التحويل امل��ايل .إن عقد اجتماعات منتظمةللمسئولني يساعد على ضمان أن وضع املناهج القائمة على األدل��ة واخت��اذ القرارات املبنية على األدلة
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يصبح أمراً روتينياً.
املستوى الثالث :ينبغي إشراك أعضاء الربملان يف هذه العملية كوهنا تشبه أي برانمج حيتاج إىل
دعمهم ،وميكن للجنة األقاليم واحملافظات أن تؤدي دوراً أساسياً يف مراجعة برامج التحويل املقرتحة من
حيث كفاءهتا وفاعليتها ،وأن احلكومة االحتادية والسيما وزارة املالية ومسؤوليها سوف يساعدون اللجنة
يف مراجعتها من خالل تقدمي املشورة املالية واالقتصادية.
مما يالحظ يف التجربة الكندية ورغم تعقيدات املعادالت الرايضية املستخدمة يف تقاسم املوارد إال
أن ما مييز العمل هو الشفافية جبمع البياانت والثقة املتبادلة بني الفرقاء واألطراف؛ وهدف هذه األطراف
هو واحد أال وهو السعي إىل الكيفية اليت حيققون هبا للمواطن الكندي مستوى واحداًكرمياً من اخلدمات
والرعاية الصحية واالجتماعية ،بغض النظر عن اخللفية اإلثنية ،أو الدينية ،أو املناطقية يف ظل حكومة
احتادية واحدة ينعم فيها املواطن ابلسعادة والرفاهية .ويف استبيان حديث ملعهد ليغاتوم الربيطاين عن الدول
اليت يشعر فيها املواطنون ابلسعادة والرفاهية كانت كندا يف املرتبة اخلامسة بعد نيوزلندا ،والنروج ،وفلندا،
وسويسرا يف مؤشر الرفاهية العاملي لسنة  2016من بني  149دولة متت دراستها على وفق مثان مؤشرات
هي االقتصاد ،ورايدة األعمال ،وف��رص االستثمار ،واألداء احلكومي ،والتعليم والعلم ،واألم��ن ،واحلرية
الفردية ،والتواصل االجتماعي ،وحيرص املعهد على التأكيد أبن الرفاهية ال تتعلق فقط ابلدخل الفردي أو
الناتج احمللي بل كذلك على جودة احلياة ومستوى الراحة والسعادة لدى املواطنني.
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