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"أكبان ھـ. إیكبو"

نظام على حصلت ومعھ - عام ١٩٦٠ بریطانیا استقاللھا من على حصلت نیجیریا
تلت التي األعوام وفي لألقالیم.  الذاتي الحكم  من كبیرًا قدرًا وفر  مالي فدرالي
والیة ٣٦ واآلن ھناك تغیرات. في نیجیریا بعدة الفدرالي الھیكل مر االستقالل،
العاصمة محل التي حلت أبوجا، الفدرالیة، العاصمة محلیة ومنطقة حكومة و٧٧٤
التجسید نحو بالبترول الدولة الغنیة تدرج وقد تطور .١٩٩١ عام القدیمة الغوس
والدستوریة والسیاسیة االقتصادیة التطورات من بیئة في المالیة للفدرالیة الحالي

الھامة. والثقافیة والمحلیة

االستقالل  وقت حتى ازداد قد كان الذي األقالیم، استقالل مستوى تطور وقد
الدستور النیجیري الجانب الخاصة إلى لألقالیم دساتیرھا أصبح بحیث ،١٩٦٠ عام
واستبدلھ الترتیب تمامًا دمر ھذا ١٩٦٦ عام االنقالب العسكري أن إال (الفدرالي).



أكبان ھـ. إیكبو٢٨

حكومة ومع وجود اآلن، وحتى للفدرالیة. مناقضًا كان للحكومة بنظام عسكري
على الوحدوي تطغى للنظام معینة آثار تزال مستوى، ال كل منتخبة في دیمقراطیة

البالد. في المالیة والعملیات السیاسات

الفدرالي  االتحاد وحدات من تتدفق اإلیرادات الفدرالیة الترتیبات بعض وفي
الوالیات ینبغي على النیجیري، الفدرالي  النموذج في  أنھ یبدو المركز. وقد إلى
قدراتھا بأفضل مواردھا تطور أن لكل والیة وعندھا یمكن مواردھا. في التحكم
العكس فإن حقیقة األمر، ولكن في المركز. تمویل المالئمة في تسھم بالصورة وأن
وھو في ذلك المورد األھم بما في الموارد، المركز اآلن: حیث یتحكم ھو الحالة
على البالد بناء في المالیة إلعادة ھیكلة الفدرالیة ملحة حاجة لذلك ھناك البترول.

الوحدات الفدرالیة. في المتنوعة القوة والضعف نقاط

النیجیریة ترتبط  الفدرالیة المالیة في الجدل یدور حولھا التي  وإحدى القضایا
“مبدأ ھي  القضیة وھذه  الحكومة. في الثالث المستویات  بین  اإلیرادات بتقسیم
٪١٣ والیة أیة الفدرالیةإلى الحكومة تعید أن یتطلب دستوري نص وھو االشتقاق”،
تلك زیادة النیجیریین من العدید ویرید فیھا.  الطبیعیة الموارد من اإلیرادات من
منتصف في األجنبیة العمالت لكسب كبرى كوسیلة البترول صعود وقبل النسبة. 
.٪٥٠ االشتقاق مبدأ وبلغ االمتیاز ھذا على الزراعیة المنتجات حافظت السبعینات،
ذات تكتالت عرقیة ثالثة تأتي من الكبرى الزراعیة المنتجات  كانت  وللمفارقة،
الشمال من السوداني والفول الغرب من الكاكاو - نفوذ

الشرق. من النخیل ومنتجات

موارد أساس ذلك الوقت منذ الذي أصبح البترول، أما
قاعدة تمتلك ال التي األقلیات مناطق في فیوجد  البالد،
محل یزال ال صراعًا االشتقاق  وزن وأصبح النفوذ. 
متخلفة البترول فیھا یوجد التي المناطق أن كما نزاع.
مالئم. غیر ٪١٣ بنسبة االشتقاق یجعل حد إلى  وفقیرة 
على البترول إنتاج  منطقة في المطالب تتركز  ولذلك،
التضحیة یتم األقالیم تلك بأن واالعتقاد المنطقة إھمال
یجب أن لھم فبالنسبة السیاسیة. القوة إلى تفتقر ألنھا بھا
توجد الذین ھؤالء أن صیغة تخصیص اإلیرادات تضمن
نصیب على  یحصلون سوف البالد موارد قاعدة لدیھم
المساواة وستتطلب الدائمة.  للتنمیة كافیًا  یكون عادل،
أنھ یؤكد الكثیرون على مواردھا. ولذلك، من كبیر في جزء والیة كل تتحكم أن والعدالة
على مشاركة اإلیرادات. قائمة صیغة أیة في من الوزن لالشتقاق المزید إعطاء یجب

المساواة وستتطلب
تتحكم أن والعدالة
جزء في والیة كل
مواردھا. من كبیر
یؤكد ولذلك،
أنھ على الكثیرون 
المزید إعطاء یجب
لالشتقاق الوزن  من
صیغة أیة في
مشاركة على قائمة

اإلیرادات.



٢٩ نیـجیــریـا

تخصیص  كیفیة ھي في نیجیریا الفدرالي في التمویل األخرى ومن المشكالت
القدرة كل حكومة لدى یكون بحیث الحكومة في أكثر أو بین مستویین اإلیرادات
أن نیجیریا ترى في مدرسة فكریة وھناك لھا.  األعمال الموكلة أداء على المالیة
للوالیات. عنھا التخلي أن یتم ینبغي الفدرالیة حالیًا للحكومة الموكلة األعمال بعض
بسرعتھا تتطور أن المثالیة، الظروف في فدرالیة، وحدة كل على ینبغي كما
وینبغي علیھا لھا.  المخطط التنمیة تحقیق نحو مواردھا طریق تسخیر الخاصة عن
التنمیة خیارات وتفضیالت ومتابعة الطبیعیة الثروات على استخراج قدرتھا تطویر
موارد بأن االعتقاد حدة من یخفف أن شأنھ من وھذا المتاحة. الموارد على المبنیة
ستضمن الوقت، نفس في سحبھا لتنمیة مناطق أخرى. ولكن یتم البالد منطقة من
الفدرالیة توجیھ بذلك وسیتم النجاح المالیة للمركز. قابلیة الفدرالیة الوحدات جمیع
نحو سیاسات السعي من أكثر المتشعب االقتصادي النمو حث نحو للبالد المالیة

اإلیرادات. تخصیص من خالل االجتماعي الرفاه

بین  للموارد ومستقرة منصفة تخصیص صیغة ستضمن التي العوامل  وتشمل
التالي: للحكومة الثالث المستویات

موحد، مبدأ اشتقاق تبني •
بین الوالیات، للمساواة المناسب إعطاء الوزن •

الطبیعیة، إنتاج الموارد مناطق لتنمیة إعطاء االھتمام المناسب •
الحكومة. مستویات من مستوى كل مسؤولیات على بناء الموارد في المشاركة •

من  الفدرالیة الوحدات بین واإلیرادات النفقات صالحیات توزیع جعل وقد
كقانون اإلجراء ھذا تشریع تم ضروریًا. وقد المقترح أمرًا المالیة المسؤولیة قانون
ویسمح البالد. تشھده الذي الضخم للعجز المالي السلبیة النتائج لتفادي محاولة في
التنسیق فإن الحكومة. ولذلك، من في المستویات األدنى القانون بمراقبة العجز ھذا
مستویات جمیع إلزام إلى المسؤولیة المالیة ویھدف قانون األھمیة. شدید أمر المالي
بالفعالیة تتصف الموازنة عن  تقاریر وتقدیم تخطیط وتنفیذ عملیة بتبني الحكومة
متعلق باستقرار الفدرالیة الوحدات جمیع  تلتزم  وبینما والتنسیق. واالنضباط

قلق لصانعي السیاسات. مصدر القانون تنفیذ فعالیة تزال ال الكلي، باالقتصاد

حوار  خالل من للبالد المالیة بالفدرالیة المتعلق التوتر تسویة تتم أن المھم ومن
الجیدة على ومن األمثلة البالد. بقاء تھدد أزمة من إحداث بدًال وحل وسط مثمر
والیات فیھ نظمت والذي مؤخرًا القومي الذي عقد السیاسي اإلصالح مؤتمر ذلك
زیادة النسبة المؤتمر في اآلخرین األعضاء رفض على لالحتجاج انسحابًا األقلیة

االشتقاق. لمبدأ المخصصة


