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حتقيق المركزية احلكم
ما يجب �أن تعرفه*
ّ
ملخ�ص تنفيذي

�أ�صبحت الالمركز ّية ،يف العقود الأربعة الأخريةَّ ،
حمط تركيز �أ�سا�س� ّ�ي
للمقاربات الإمنائ ّية الدول ّية ،حيث قامت احلكومات املنت�ش��رة يف العامل
بنقل الكثري من امل�س ��ؤول ّيات املال ّية وال�سيا�س � ّية والإدار ّية �إىل م�س��تويات
احلكم الإقليم ّية ّ
واملنظمات امل�ستق ّلة جزئ ّي ًا .و�إذا كان ال�سعي �إىل تطبيق
ربره بادىء الأم��ر يف اعتبار هذه الأخرية عملية
الالمركز ّي��ة ق��د َوجد م ّ
إداري ترم��ي �إىل حت�س�ين تق��دمي اخلدم��ات وحتقي��ق الفعال ّي��ة
�إ�ص�لاح � ّ
االقت�صاد ّي��ة ،فقد اختلفت النظرة الحق � ًا بحيث باتت الالمركزية ُت َع ّد،
على نطاقٍ وا�س� ٍ�ع ،عملي ًة واجب ًة لتقوية املمار�س��ة الدميقراط ّية يف بلدان
بعد مرحلة النزاعات.
اجلنوب ،وو�سيل ًة لتوزيع ال�سلطة �أو تقا�سمها يف ما َ
�ات �صارخ ًة بني م��ا يجري العمل لتطبيق��ه من �أنواع
بي��د �أن ث ّم��ة اختالف� ٍ
الالمركز ّية ودرجاتها .ومن �ش�أن م�ستويات النجاح املتفاوتة التي تنطوي
َ
عوامل �أ�سا�س��ي ٍة لها
عليه��ا هذه الأن��واع والدرجات �أن تلق� َ�ي ال�ضوء على
إ�صالحات المركز ّي ٍة ف ّعالة.
دو ُرها البارز يف التخطيط ل
ٍ
وعليه ،ف�إذا ما اعتزمنا �إجناح الالمركز ّية ،وجب علينا �أن ن�أخذ النقاط
الآتية يف االعتبار:
Óجميع الدول (با�ستثناء ال�صغرى منها) تتمتّع بدرج ٍة مع ّين ٍة من
الالمركز ّية.
موحد ّللمركز ّية ،لأنه ما من بلد مثل الآخر .لذا
Óلي�س ث ّمة منوذج َّ
ينبغي تكييف الإ�صالحات الالمركز ّية مبا يراعي احلقائق الواقعة
على الأر�ض ،مع �إمكان ا�ستناد هذه الإ�صالحات �إىل جمموع ٍة غن ّي ٍة
من اخليارات.

Óمن املحتمل �أن تنجم �آثا ٌر �سلب ّية عن كل ما ُي�ساء التخطيط له من
�إ�صالحات المركز ّية.
Óلي�ست الالمركز ّية رديف ًا للدميقراط ّية ،وال هي غاي ٌة يف ذاتها بل �أدا ٌة
أهداف اجتماع ّي ٍة و�سيا�س ّي ٍة واقت�صاد ّي ٍة حم ّددة ُيفرتَ�ض �أن
لتحقيق � ٍ
املنوي تطبي ُقها.
جت�سدها الإ�صالحات ُّ
ّ
ُ
التداخل احلا�صل بني
التناف�س بني م�ستويات احلكم� ،إن مل يكن
�Óإنّ
َ
اخت�صا�صاته �أحيان ًا� ،أم ٌر ي�ستحيل تفاديه ،لذا كانت الالمركز ّية
الف ّعالة تقت�ضي درج ًة مع ّينة من �صدق التعاون و�صفاء االلتزام.
حج ًة �ضد
Óغالب ًا ما ُي َ
�ستخدم ُ
غياب القدرات على امل�ستوى الإقليمي ّ
الالمركز ّية ،لكن �آخر ما ّمت تقدميه من �أبحاث يف هذا ال�ش�أن يُظهِ ر
�أن �أحد العنا�صر الأ�سا�س ّية لبناء هذه القدرة هو «التع ّلم باملمار�سة».
Óغالب ًا ما ُتر ّكز النقا�شات العامة ،ال�س ّيما يف �سياق النزاعات ،على
حدو ّية» يف مقابل مفهوم الدولة االحتادية �أو
مفهوم الدولة «ال َو َ
«الفدرال ّية» .لكن هذا النوع من اخليارات الثنائية غالب ًا ما ي�سفر
عن م�آزق �سيا�س ّية ،لأن االحتادية �أو الفدرال ّية لي�ست �إال وجه ًا من
أهم من
�أوجه الالمركز ّية .من هنا يبقى م�ضمون الالمركز ّية � ّ
ت�صنيفاتها.
Óمن ال�ضروري �أن يجري ت�صميم وحدات احلكم الإقليم ّية ا�ستناد ًا
�إىل ال�سيا َقني االقت�صادي والدميغرايف املحل َّيني ،وذلك حر�ص ًا على
�ص ْون التوازن بني التمثيل واال�ستقرار والفعال ّية.
َ
مراحل ويف
Óال جتري الإ�صالحات عاد ًة كلُّها دفعة واحدة ،بل على
مناطقَ خمتلفة ،لكنّ التخطيط ّللمركز ّية يجب �أن يبد�أ بت�صميم
متكامل ي�أخذ يف االعتبار تباين الإ�صالحات وطريقة ت�سل�سلها.
نظام
ٍ
ٍ
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 .1الأ�سباب الداعية �إىل تطبيق ّ
اللمركز ّية

طويل من احلكم الالمركزي،
يحفل العديد من بلدان ال�ش��مال
بتاريخ ٍ
ٍ
لك��ن الالمركز ّي��ة مل ت�برز �إىل واجه��ة ال َأج ْن��دة الإمنائ ّي��ة �إ ّال يف
ثمانين ّي��ات الق��رن املا�ضي ،وقد �ش��هد العقدان التالي��ان اجتياح موج ٍة
بدفع من
م��ن الالمركز ّية معظ��م بلدان اجلنوب .هذه اجله��ود جاءت ٍ
متخ�ص�ص�ين وباحث�ين زعم��وا �أن الالمركز ّي��ة ميك��ن �أن تنط��وي عل��ى
ّ
جملة فوائد مه ّمة .مع ذلك ،يبقى العديد من هذه املزاعم نظري ًا ،لأن
النتائ��ج التجريب ّي��ة ،ال �س � ّيما منها تل��ك التي َخ ُل َ�صت �إليها الدرا�س��ات
ح��ول بع���ض بل��دان اجلن��وب ،ال تزال غ�ير قاطع ٍة يف معظ��م احلاالت.
م��ن هن��ا اعتزامن��ا يف هذا الق�س��م �إلقاء نظ��ر ٍة عام ٍة على �أه� ّ�م فوائد
الالمركز ّية ،ال بل تع ّديها �إىل ت�س��ليط ال�ضوء على بع�ض املجاالت التي
تك�ش��فت فيها ّ
ّ
اللمركز ّية عن �آثار �سلب ّية.

الدي��ون الإقليم ّي��ة املتنامية يف البل��دان الالمركز ّية (وال�س � ّيما يف �أمريكا
قلق كبري ،ما
الالتين ّية)� ،أ�صبحت يف منت�صف الت�سعين ّيات 2ت�ش ّكل م�صدر ٍ
�أ ّدى �إىل حدوث طفر ًة يف الأبحاث املنعقدة حول االنعكا�سات االقت�صاد ّية
ّللمركز ّية يف ما يتع ّلق بالفعال ّية والإن�صاف وا�س��تقرار االقت�صاد الك ّلي.
احلجة النظر ّية القائلة
و�إذا كان بع���ض هذه الأبحاث قد �س��اهم يف دع��م ّ
ب ��أن الالمركز ّي��ة ق��ادر ٌة على حت�س�ين الفعال ّية 3،ف ��إن عدد ًا من درا�س��ات
احل��االت ب� ّين ،نقي�� َ�ض ذل��ك� ،أن الالمركزي��ة ميك��ن �أن تق ّو���ض ك ًال م��ن
الفعال ّي��ة االقت�صاد ّي��ة وا�س��تقرار االقت�صاد الك ّلي ،و�أن ت�س��فر ع��ن �إنفاقٍ
مفرط وف�س� ٍ�اد يف احلكومات الإقليم ّية 4.لكن الإ�ش��ارة واجب ٌة �أي�ض ًا �إىل �أن
ٍ
واملتخ�ص�صني ( َمبن فيهم البنك ال��دويل) ،قالوا �إن
ع��دد ًا م��ن الباحثني
ّ
هذه النتائج ال�سلب ّية لي�ست ُمالزِم ًة ّللمركز ّية ،بل �إنها ت�أتي �أ�سا�س ًا نتيجة
6
خلل يف الت�صميم 5،وال�س ّيما نتيجة غياب القيود ال�صارمة على املوازنة.
ٍ

�إن �أح��د �أبرز م�س � ّوغات الالمركز ّية ه��و قدر ُتها املحتملة على جعل عمل ّية
تخ�صي�ص املنافع العامة �أكرث فعال ّية .وعندما �أ�صبحت الالمركز ّية ِ�سم ًة
ب�شكل �أ�سا�سي
بارز ًة من �سمات ال�سيا�سة الإمنائ ّية يف الثمانين ّياتُ 1،ف ّ�س َرت ٍ
عل��ى �أنه��ا �أدا ٌة ملعاجلة القي��ود التي حت ّد من التخطي��ط الوطني املُمركز،
وكان��ت ه��ذه القيود قد بد�أت تظهر جل ّي ًة يف بع���ض بلدان اجلنوب .بيد �أن

كذل��ك ا�س��تند ال�س��عي �إىل الالمركز ّي��ة �إىل ثالثة م�س � ّوغات اقت�صاد ّية
�أخ��رى ه��ي )1 :تقلي�ص حجم القطاع العام؛  )2فوائد الالمركز ّية على
�صعي��د النم � ّو االقت�صادي؛  )3حت�س�ين «القدرة التناف�س � ّية» للحكومات،
وبالت��ايل� ،إم��كان �أن تعمل احلكومات لتلبية رغبات املواطنني .مع ذلك،
7
مل َ
حتظ امل�س ّوغات املذكورة ب� ّأي �إجماع نظري �أو جتريبي.

 1.1حت�سني الفعال ّية االقت�صاد ّية
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 .2.1حت�سني عمل ّية تقدمي اخلدمات مبا ي�ضمن
مراعا ًة ف�ضلى لالحتياجات املحل ّية

مهم وثيق ال�صلة بالفعال ّية� ،أال وهو
ربر �آخ َر ٍّ
ت�س��تند الالمركز ّية �إىل م ّ
�إتاحته��ا ت�صني��ف ا ُ
خلط��ط والربام��ج احلكوم ّي��ة وتعديلها مب��ا يراعي
االحتياج��ات والرغب��ات الت��ي تع ّ�بر عنه��ا الفئ��ات ال�س � ّكان ّية املتن ّوع��ة
�ضم��ن البل��د الواحد .وملّا كانت ال�س��لطات الإقليم ّية متلك عاد ًة معرف ًة
�أف�ض� َ�ل بال�ش ��ؤون املحل ّي��ة ،ف ��إن منحه��ا مزي��د ًا م��ن ال�س��لطة والق��درة
اال�ستن�س��اب ّية ميكن �أن يتيح تكييف امل�ش��اريع وال�سيا�س��ات الوطن ّية مبا
يراعي الظروف املناطق ّية املختلفة ،بل و�أن ي�س��مح ب�صياغة �سيا�س��ات
8
تل ّبي االحتياجات املحل ّية.
زِد عل��ى ذل��ك �أن اق�تراب احلكوم��ات الإقليم ّي��ة من املجتمع��ات املحل ّية
�ات �أكرث د ّق ٍة ت�س � ّهل ال
عل��ى ه��ذا النح��و م��ن �ش ��أنه �أن يتيح جم��ع معلوم� ٍ
ت�صمي��م م�ش��اريع وبرام��ج حكومي � ٍة �أك�ثر فعال ّية وح�س��ب ،و�إمن��ا تنفيذ
م��ا ّمت ت�صميم��ه منها� ،أي�ض ًا ،كم��ا مي ّكن من ا�س��تعمال الإدارات املحل ّية
لتوفري املزيد من املعلومات ب�ش ��أن الأو�ض��اع على الأر�ض ،ولرفع مطالب
9
املواطنني ال�سيا�س ّية �إىل احلكومة املركز ّية.
غ�ير �أن ع��دد ًا م��ن درا�س��ات احل��االت ب� ّين ،يف املقاب��ل� ،أن الالمركز ّية
ميك��ن �أن ت�ؤ ّث��ر �س��لب ًا يف فعال ّي��ة احلكوم��ة يف احل��االت الت��ي تفتقر فيها
الوح��دات الإقليم ّي��ة �إىل املوارد الب�ش��رية ال�ضرور ّي��ة �أو ال متلك التمويل
ال��كايف للح�ص��ول على هذه امل��وارد 10.وغالب ًا ما ُيعزى ذل��ك �إىل طريقة
ت�صمي��م �إجراءات الالمركز ّية ،وكيف ّية ت�سل�س��ل الإ�صالحات ال�سيا�س � ّية
والإدار ّية وال�ضريب ّية.

ن�ص فرعي  :1الفدرال ّية والالمركز ّية
ّ

�إن ا�ستعمال م�صطلح  -الفدرال ّية  -قد يكون كفي ًال بتحويل النقا�شات
�جاالت �سيا�س � ّية؛ فف��ي ليبيا ،مث ًال،
التقن ّي��ة ح��ول الالمركز ّية �إىل �س� ٍ
�س��اهم االنق�س��ام بني َم��ن ي�س � ّمون �أنف�س��هم فدرال ّيني و�أولئ��ك الذين
ي�س � ّمون �أنف�س��هم مناه�ض�ين للفدرال ّية يف ن�ش��وب نزاع ب�ين الطرفني
بع��د �س��قوط نظام مع ّمر الق � ّذايف� .أما يف الأردن ،فق��د تو ّقفت عملية
�إر�س��اء الالمركز ّية ع��ن �إحراز � ّأي تق ّدم منذ دخل��ت الفدرال ّية دائرة
النقا���ش ،لأن بع�ض الأردن ّيني � َأبدوا خ�ش��يتهم م��ن �أن تكون الفدرال ّية
هي اخلطوة الأوىل نحو حيل ٍة تهدف �إىل �إدخال دولة فل�سطين ّية.
لك��ن ،ما العالقة الفعل ّية بني الفدرال ّية والالمركز ّية؟ رمبا ُخ َّيل �إلينا
الوحدو ّية،
�أن الدول��ة الفدرال ّي��ة هي ُحكم ًا �أكرث المركزي ًة م��ن الدولة َ

 .3.1تعميق الدميقراط ّية

حت�س��ن
كان��ت مبادرات الالمركز ّية ت�س��تند بداي ًة �إىل امل ّ
ربر القائل �إنها ّ
الفعال ّي��ة الإدار ّي��ة وعمل ّي��ة تق��دمي اخلدم��ات ،لك��ن الرتكيز م��ا لبث �أن
انتق��ل الحق � ًا �إىل عالقة احلكومة مبواطنيها وم�ش��اركة ه�ؤالء يف احلياة
ال�سيا�س � ّية 11.وق��د تزام��ن ه��ذا االنتق��ال م��ع تنام��ي االهتم��ام ال��دويل
باحلكم الدميقراطي الذي يقوم على امل�شاركة ،وال�شفاف ّية ،واملحا�سبة،
ُبت و�س��يل ًة �أ�سا�س��ي ًة لتحقيق
وف�صل ال�س��لطات 12.ولأن الالمركز ّية اعت ِ َ
كل م��ن ه��ذه ال�صفات ،بات ُي َ
ٍّ
نظ��ر �إليها اليوم على �أنه��ا «جزء ال يتج ّز�أ
13
من منطق �إر�ساء الدميقراط ّية».

 .1.3.1م�شاركة املواطنني
�إنّ الق��درة املحت َمل��ة ل ّالمركز ّي��ة عل��ى حت�س�ين م�ش��اركة املواطن�ين يف
عملي��ة �صنع القرار (م��ن خالل االنتخابات املحل ّي��ة وجمموع ٍة متن ّوع ٍة
م��ن املنتدي��ات الأخ��رى)� ،أ�صبحت ت�ش � ّكل حم � ّرك ًا �أ�سا�س��ي ًا مل�س��ارات
تطبي��ق الالمركز ّي��ة يف بلدان اجلنوب 14.وذلك لأن الالمركز ّية قادر ٌة
عل��ى �إتاح��ة الفر�ص �أم��ام املواطنني للم�ش��اركة يف عملي��ة احلكم التي
كان��وا ا�س �تُب ِعدوا عنه��ا يف الأنظم��ة الأك�ثر مركز ّي��ة 15.ناهي��ك ب�أنه��ا
ت�س��تطيع تعزي��ز قيام جمتمعات مدن ّي��ة حيو ّية ،لأن احلكم املحلي قاد ٌر
جمال �أو�س��ع �أم��ام املجتمع امل��دين للنهو�ض وامل�ش��اركة يف
عل��ى �إتاح��ة ٍ
16
احلي��اة ال�سيا�س � ّية .والواقع �أن الالمركز ّية حتم��ل يف ط ّياتها القدرة
لي���س فقط على حت�س�ي ِن م�ش��اركة املواطنني عام ًة ،و�إمنا على حت�س�ين
ً 17
ات �أي�ضا.
م�ش��ارك ِة الن�سا ِء والأقل ّي ِ

لك��ن ذل��ك لي���س �صحيح � ًا بال�ض��رورة� ،إذ �إن هن��اك دو ًال -وحدو ّية-
(كاململك��ة املتح��دة وهولن��دا) تف��وق المركزي � ًة بع���ض ال��دول
الفدرال ّي��ة( -مثل رو�س��يا) .ولئ��ن تباينت الآراء يف معر�ض ال�س��عي�إىل �إيج��اد تعري��ف دقي��ق للفدرال ّي��ة فه��ي يف معظمه��ا تلتق��ي عن��د
�ان على الأق ّل من
ثابت � ٍة م�ؤ ّداه��ا �أن الالمركزية تعني وجود م�س��توىً ث� ٍ
الوح��دات ال�سيا�س � ّية (الواليات ،والوالي��ات الفدرال ّي��ة ،واملقاطعات،
والكانتون��ات� ...إلخ ).التي تتمتّع ب�ش��رع ّي ٍة حقيق ّي ٍة غري ُم�س��ت َم ّد ٍة من
وبامتيازات ي�ضمنها الد�ستور .وعليه ،ميكن القول
ال�س��لطة املركز ّية،
ٍ
�إن الفدرال ّي��ة تقوم عل��ى ا ّتفاقٍ بني م�س��تو َيني (�أو �أكرث)؛ اتّفاق ميتنع
على � ٍّأي من الطرفني � -أو الأطراف  -تغي ُريه انفراد ّي ًا.
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غ�ير �أن نتائ��ج الالمركز ّي��ة ،يف م��ا يتع ّل��ق مب�ش��اركة املواطن�ين ،تختلف
باختالف البلدان؛ فقد �أثبت عدد من درا�سات احلاالت 18ما ي�أتي:
�1.1أن احلكومات املحل ّية ميكن �أن حت ّد �أي�ض ًا من م�شاركة املواطنني
وانخراط �أف�ضل للمجتمع املدين
ف�سح املجال �أمام م�شارك ٍة ُمعزَّز ٍة
ٍ
�2.2أن ْ
ال ُي ّكن املواطنني بال�ضرورة من ممار�سة دورهم متكين ًا حقيق ّي ًا.
وم��ا دمن��ا ،كم��ا توحي ه��ذه الدرا�س��ات ،ال منل��ك �أد ّلة كافي � ًة على مدى
وحم�صالته��ا 19،فقد اتّ�ضح مبا ال يقبل اللُّب���س
ه��ذه امل�ش��اركة ونوع ّيتها
ّ
�أن ت�أث�ير الالمركز ّي��ة يف امل�ش��اركة يعتمد �إىل ح � ّد بعيد على مدى جناح
الالمركز ّية يف �أخذ الفر�ص والقيود املحل ّية ك ِّلها يف االعتبار.

 .2.3.1ال�شفاف ّية واملحا�سبة
ارتباط بامل�شاركة فقد لزم
ملّا كانت ال�شفاف ّية واملحا�سبة مرتبطتني �أ�ش ّد
ٍ
�أن تتع �زّزا بالالمركز ّي��ة ،ملا لهذه الأخرية من قدر ٍة على ف�صل ال�س��لطة
املركز ّي��ة وتقري��ب احلكوم��ة من النا���س عل��ى نح ٍو يتي��ح له ��ؤالء مراقبة
الأن�ش��طة احلكوم ّية� 20.أكرث من ذل��ك� ،إن املنتفعني باخلدمات يغدون،
بف�ضل الالمركزية ،قادرين على تقييم كلفة الربامج وامل�شاريع احلكوم ّية
�كل مبا�ش��ر.
وحاجاتها ،ومن ُّث ّم على مراقبة عمل ّية تقدمي اخلدمات ب�ش� ٍ
ومن املتو ّقع ،نتيجة ذلك� ،أن يواجه امل�س ��ؤولون املحل ّيون َ
املنتخبون خطر
اال�ستبعاد من منا�صبهم يف حال تقاع�سوا عن �أداء مها ّمهم كما يجب.
لقد �ش ّكل الغياب الوا�ضح لل�شفاف ّية يف الدول الأكرث مركز ّي ًة ق ّو ًة �أ�سا�س ّي ًة
حم ّرك ًة مل�ش��اريع �إر�ساء الالمركز ّية 21،علم ًا ب�أن بع�ض الدرا�سات الك ّمية
ك�ش��ف �أن الت�ص ّور العام للف�س��اد يرتاجع بفعل الالمركز ّية 22.لكن قدرة
الالمركز ّية على حت�س�ين ثقة املواطنني باحلكم ،مل مينع توا�صل اجلدل
الفعلي يف الف�ساد؛ ففي حني ي�شري بع�ض الدرا�سات �إىل �أنها
حول ت�أثريها
ّ
24
23
تق ّل���ص الف�س��اد� ،أو �أن ت�أثريه��ا مب َه ٌم يف هذا املجالُ ،تث ِبت درا�س��اتٌ
�أخ��رى �أن �س��وء تطبي��ق الالمركز ّي��ة ميك��ن �أن يزي��د يف فر���ص ّ
تف�ش��ي
الف�س��اد ،لأن احلكومة املحل ّية ت�صبح ،يف هذه احلالة ،عر�ض ًة ال�س��تئثار
�تنتاجات �أكرث
النخب املحل ّية بها 25.وقد َخ ُل�ص بع�ض الدرا�س��ات �إىل ا�س�
ٍ
حت�س��ن �آل ّية املحا�س��بة على املدى الطويل
حتدي��د ًا ،منها �أن الالمركز ّية ّ
إيجابي على �صعيد مكافحة الف�س��اد يف البلدان التي
فقط 26،و�أن دورها � ّ
متل��ك �صحاف � ًة ن�ش��طة ،لكنها رمب��ا زادت الأمور �س��وء ًا يف البل��دان التي
27
تغيب فيها �آل ّيات املراقبة.

ن�ص فرعي  :2الالمركز ّية يف بوليفيا
ّ
انعكا�ساتها الإيجاب ّية وال�سلب ّية على الدميقراط ّية
يف املرحل��ة ال�س��ابقة للع��ام  ،1994مل تك��ن احلكوم��ات املحل ّي��ة يف
�مي؛ فقد �أق�صيت غالب ّية �س��كان
بوليفيا حتظى ب�أك َرث من ٍ
وجود �إ�س� ّ
الب�لاد  -وه��م من الأري��اف  -عن احلكم املح ّل��ي ،وباتت البلدياتُ
الوحي��د ُة املُع ُ
�ترف بها ه��ي املراكز احل�ضري��ة التي ت�ش � ّكل عوا�صم
الأقالي��م واملناط��ق .لك��نّ متري��ر بوليفي��ا قانون امل�ش��اركة ال�ش��عب ّية
يف ني�س��ان�/أبريل � 1994أ�س��فر ع��ن �إن�ش��اء  198بلد ّي��ة جدي��دة،
و�إع��ادة توزيع ال�صالح ّيات املنوط��ة بالأقاليمُ .ي�ضاف �إىل ذلك �أن
القان��ون م َن��ح البلد ّيات �س��لطات فعل ّية ب�إتاحت��ه للمواطنني انتخاب
امل�س ��ؤولني البلد ّي�ين ،كما و ّف��ر للبلد ّي��ات مزيد ًا من امل��وارد املال ّية،
وع َه��د �إليها مب�س ��ؤوليات �أكرب على �صعي��د �إدارة اخلدمات املحل ّية.
َ
كذل��ك اعرتف القانون ر�س��م ّي ًا باملنظمات ال�ش��عب ّية الإقليم ّية (مثل
جماعات ال�سكان الأ�صل ّيني ،ورابطات الفالحني ،وجمع ّيات الأحياء
�ان مراقبة ُم ِن َحت بدورها
ال�س��كن ّية) ،م�ش� ّ�جع ًا �إ ّياها على �إقامة جل� ِ
�س��لط َة تخ ّولها مطالبة احلكومة املركز ّي��ة بتعليق التحويالت املال ّية
�إىل البلد ّي��ات يف ح��ال اتّهم��ت ب�س��وء الإدارة .كان له��ذا النظ��ام
اجلديد �أثر بليغ� ،إذ �إنه:
1.1خلق فر�ص ًا للبوليف ّيني (وال �س ّيما ال�سكان الأ�صل ّيني منهم)
للم�شاركة يف العمل ّيات ال�سيا�س ّية،
َ 2.2ف َ�سح املجال �أمام املجتمع املد ّ
ين ملراقبة احلكم املحلي .بيد �أن
النجاحات التي ّمت �إحرازها مل تخ ُل من ال�شوائب ،حيث ازداد
عدم اال�ستقرار بن�سبة ازدياد امل�شاركة.
�صحي��ح �أن القان��ون ُو ِ�ض��ع للح ��ؤول دون ّ
ن�ص
تف�ش��ي الف�س��اد ،لكنه َّ
�أي�ض ًا على �أن للبلد ّية احلقّ يف �س��حب الثقة من رئي�س��ها عرب نظام
ُخد َمت لإطاحة ر�ؤ�س��اء
الت�صوي��ت الأكرثي ،وهي �آل ّية كثري ًا ما ا�س �ت ِ
البلد ّيات ال ب�س��بب التجاوزات و�إمنا لأ�س��باب �سيا�س � ّية .ونظر ًا �إىل
التح ّوالت املتك ّررة يف التحالفات ال�سيا�س � ّية� ،أ�صبحت امل ّدة املتو ّقعة
لوالية ر�ؤ�ساء البلد ّيات البوليف ّيني ق�صري ًة جد ًا.
ملزي��د من املعلوم��ات� ،أنظر كاثلني �أوني��ل« ،الالمركز ّية يف بوليفيا:
واملح�ص�لات االنتخاب ّي��ة» “Decentralization in
احلواف��ز
ّ
”،Bolivia: Electoral Incentives and Outcomes
يف «الالمركز ّي��ة والدميقراط ّي��ة يف �أم�يركا الالتين ّي��ة»
،Decentralization and Democracy in Latin America
�إ�ش��راف �ألف��رد مونت�يرو ودايف��د �س��امويلز (نوت��ردام :من�ش��ورات
جامعة نوتردام� ،)2004 ،ص.66-35 .
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 .4.1حت�سني اال�ستقرار وبناء ال�سالم

�إن اله��دف من تطبي��ق الالمركز ّية ال يقت�صر على تعزيز الدميقراط ّية،
ب��ل يتع � ّداه �إىل �إرادة تقلي�ص النزاعات الإثن ّية واحل � ّد من االنف�صال ّية.
وذلك �أن الالمركزية تق ّرب احلكومة من النا�س ،وتعزِّ ز فر�ص امل�شاركة
الدميقراط ّي��ة ،ومتنح املجموعات املتن ّوعة مزيد ًا من ال�س��لطة يف جمال
�إدارة �ش ��ؤونهم ال�سيا�س ّية واالجتماع ّية واالقت�صاد ّية 28.ولأن املجموعات
ت�صب��ح �أق��د َر على َ�ص ْون م�صاحلها اخلا�صة ،تت�ض��اءل دواعي النزاع يف
معامل ًة جائرة)� ،أو تلك التي تدفعها �إىل ال�سعي
ما بينها (باعتبار ذلك َ
أهم الدرا�س��ات
وراء �أه� ٍ
�داف انف�صال ّي��ة .م��ع ذلك ،تك�ش��ف لن��ا �إحدى � ّ
الك ّمي��ة �أن الالمركز ّي��ة ميك��ن �أن ُتفاقم النزاعات الإثن ّي��ة واالنف�صال ّية
أحزاب �إقليم ّي��ةُ 29يحت َمل �أن تعم��ل بدورها لتقوية
بت�ش��جيعها عل��ى قيام � ٍ
�ريعات م��ن
الهو ّي��ات الإثن ّي��ة والإقليم ّي��ة ،ب��ل و�أن ت�س��اهم يف متري��ر ت�ش� ٍ
�ازات لبع���ض املجموعات على ح�س��اب بع�ضه��ا الآخر.
�ش ��أنها م ْن��ح امتي� ٍ
كذلك لفتت درا�سات �أخرى ،يف ال�سياق نف�سه� ،إىل �أن الالمركز ّية تع ّمق
االن�شقاقات الإثن ّية 30،وهي ال تخ ّفف من ح ّدة التوتّر على �أحد امل�ستويات
31
�إ ّال لتثريه على م�ستوىً �آخر.
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 .2ما هي الالمركز ّية؟
 .1.2تعريف الالمركز ّية

الالمركز ّية هي عملية �إ�صالح دولة ُتن َقل مبوجبها م�س ��ؤول ّية التخطيط،
والإدارة ،ورف��ع املوارد وتخ�صي�صها ،من احلكومة املركز ّية �إىل وحدات
احلكم الإقليم ّية �أو م�ستوياته 32.ويرتبط هذا املفهوم ارتباط ًا وثيق ًا مببد�أ
تفريع ال�سلطة ،حيث ُيفرت�ض بالإدارة العامة �أن تكونَ فاعل ًة على �أ�صغر
م�س��توىً ممكن ،فيما ُيعهد �إىل م�س��تويات احلكم الأعلى ح�صر ًا باملها ّم
الت��ي ي�س��تحيل ت�أديتها على نح ٍو �أك�ثر فعال ّية على م�س��توىً �أدنى 33.علم ًا
ب�أن الالمركز ّية ال تبغي احللول مكان احلكومة املركز ّية ،بل ت�سعى ،من
منطلق التعاون الكفيل ب�أن يقود �إىل النتائج ّ
املتوخاة� 34،إىل �إيجاد �أدوا ٍر
ُم َك ِّمل � ٍة للأط��راف الفاعل��ة وطن ّي ًا و�إقليم ّي � ًا .والواق��ع �أن دول العامل ك ّلها
تقريب � ًا� ،أ َوحدو ّي ًا كان نظا ُمها �أم فدرالي ًا ،تتمتّع عمل ّي ًا بدرج ٍة مع ّين ٍة من
الن�ص الفرعي .)1
الالمركز ّية (�أنظر ّ

 .2.2جماالت الالمركز ّية

جماالت ثالثة:
ق�سم م�سارات تطبيق الالمركز ّية عاد ًة �إىل
ٍ
ُت َ

35

 .1.2.2الالمركز ّية ال�سيا�س ّية

�إ�ضاف ًة �إىل النقل املتع ّمد لل�سلطة ،ميكن اللجوء �إىل الالمركز ّية الإدار ّية
�أي�ض � ًا عندم��ا تعجز م�س��تويات احلكم الأعلى عن ّ
معي من
�ال ّ
تول جم� ٍ
جماالت ال�سيا�سة العامة كما ينبغي ،فتُناط هذه امل�س�ؤول ّية مب�ستوىً �أدنى
من م�ستويات احلكم.

 .3.2.2الالمركز ّية ال�ضريب ّية
ُي��را ُد بالالمركز ّي��ة ال�ضريب ّي��ة جمم��و ُع الإ�صالحات الرامي � ِة �إىل زيادة
ك ّل م��ن )1 :مداخيل احلكومات الإقليم ّية (من خالل امل ْنح و�س��لطة رفع
ال�ضرائ��ب)؛  )2ا�س��تقالل ّية الإنفاق املُنوطة باحلكوم��ات الإقليم ّية (�أي
أوج��ه الإنفاق) .ه��ذان النوعان من
�أن ه��ذه الأخ�يرة ت�س��تطيع �أن تق ّرر � ُ
الالمركز ّية ال�ضريب ّية قد يتواجدان وقد ال يتواجدان يف الوقت نف�سه �أو
بالدرجة نف�سها ،علم ًا ب�أن الالمركز ّية ال�ضريب ّية ترتبط بالالمركز ّيتَني
الإدار ّية وال�سيا�س ّية ،لأن العالقة بني املوارد وامل�س�ؤول ّيات ت�ؤ ّثر يف فعال ّية
ً 38
الوحدات الإقليم ّية التي جرى متكينها حديثا.

� .3.2أ�شكال الالمركز ّية

تف�سح الالمركز ّية ال�سيا�س ّية املجال �أمام التمثيل على امل�ستوى الإقليمي،
وه��ي ت�ش��مل� ،إ�ضاف � ًة �إىل زيادة م�ش��اركة املواطنني يف اختي��ار مم ّثليهم
ال�سيا�سيني ما يلي:
1.1تغيريات يف هيكل ّية احلكم حيث يجري نقل النفوذ وال�سلطة �إىل
وحدات احلكم � -أو م�ستوياته  -الإقليم ّية؛
ؤ�س�سات لتقا�سم ال�سلطة من خالل الفدرال ّية �أو املناطق
�2.2إن�شاء م� ٍ
36
املتمتّعة باحلكم الذاتي.
�ات �إقليم ّي � ٍة ال ي�ش � ّكل يف
لك��ن ال ب � ّد م��ن الإ�ش��ارة �إىل �أن �إج��راء انتخاب� ٍ
ح � ّد ذات��ه دلي� ً
�ال م��ن الالمركز ّية،
لا ثابت � ًا على مت ّت��ع البلد مب�س��توىً ع� ٍ
فاالنتخاب��ات الإقليم ّي��ة ال تع��دو كونه��ا جزء ًا م��ن عملية �أ�ش��مل ،وهي ال
37
مبعزل عن اال�ستقالل ّية ال�ضريب ّية وال�سيا�س ّية.
ُتدي نفع ًا
ٍ

أ�شكال خمتلف ٍة (ميكن اعتبارها
ُي�ضاف �إىل جماالت الالمركز ّية ثالثة � ٍ
�أي�ض ًا درجات من الالمركز ّية ،)39منها:
فرعي لتمثيل احلكومة املركزية يف
1.1الالح�صر ّية (فتح مكتب
ّ
منطق ٍة �أخرى)؛
2.2تفوي�ض ال�صالح ّيات (�إ�سناد بع�ض مها ّم احلكومة املركزية �إىل
حكومة �إقليم ّية)؛
3.3نقل ال�صالح ّيات (ال�سماح حلكوم ٍة �إقليم ّي ٍة ّ
بتول املهام ب�شكل
م�ستق ّل).
وقد ا�س��تخدمت احلكوماتُ � َ
أ�شكال الالمركز ّي ِة الثالث َة هذه ك َّلها مع ًا يف
َ
مراحل خمتلفة.
وقت واحد� ،أو منف�صل ًة على
ٍ

 .2.2.2الالمركز ّية الإدار ّية

 .1.3.2الالح�صر ّية

تق��وم الالمركز ّي��ة الإدار ّية على نقل عمل ّية تقدمي اخلدمات االجتماع ّية
(مث��ل التعلي��م وال�صح��ة والرعاي��ة االجتماع ّي��ة) �إىل وح��دات احلك��م
الإقليم ّية �أو م�ستوياته .وت�شمل الالمركز ّية الإدار ّية ما يلي:
1.1الح�صر ّية الإدارات العامة وبريوقراط ّية الدولة بعيد ًا من املركز؛
2.2تفوي�ض �سلطة احلكومة املركز ّية وم�س�ؤول ّيتها �إىل الأطراف الفاعلة
وامل�ستق ّلة جزئ ّي ًا؛
3.3التعاون الالمركزي بني الوكاالت احلكوم ّية التي ّ
مهام ذات �صلة.
تتول َّ

الالح�صر ّي��ة ه��ي �أ�ضعف �أ�ش��كال الالمركز ّي��ة ،لكنها ،مع ذلك ،ال�ش��كل
الأك�ثر �ش��يوع ًا يف بلدان اجلن��وب 40،مع الإ�ش��ارة �إىل �أن ثمة فريق ًا ال يرى
فيها �ش��ك ًال من �أ�ش��كال الالمركز ّية ،بل درج ًة خم ّففة من املركز ّية .تن�ش�أ
�وم �إداري عاد ًة،
الالح�صر ّي��ة عندما تقوم احلكوم��ة املركز ّية ،ع َرب مر�س� ٍ
بنقل م�س�ؤول ّي ٍات تتع ّلق ببع�ض اخلدمات �إىل امل�ستويات الإقليم ّية واملحل ّية،
وذلك من خالل:
�1.1إن�شاء مكاتب ميدان ّية فرع ّية للإدارات املركز ّية؛
2.2نقل جزء من �سلطة �صنع القرار �إىل ّ
املوظفني امليدان ّيني الإقليم ّيني.
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يل��زم ع��ن ذل��ك �أن الالح�صر ّي��ة ال تت�ض ّمن َ
نقل ال�س��لطة �إىل م�س��تويات
احلك��م الأدن��ى ،لأن ال�س��لطة وامل�س ��ؤول ّية ،يف ه��ذه احلال��ةُ ،تن َق�لان،
املركزي ،مع الإبقاء
بب�ساط ٍة ،من م�ستوىً �إىل �آخر من م�ستويات احلكم
ّ
على الوحدات الإقليم ّية خا�ضع ًة لل�س��لطة الت�سل�س��ل ّية وملحا�سبة احلكومة
املركز ّي��ة 41.واجلدي��ر بالذك��ر ه��و �أن البل��دان ،عندما ت�ش��رع يف تطبيق
الالمركز ّي��ة ،غالب � ًا ما ت�س��تخدم الالح�صر ّية خطو ًة �أوىل نحو حت�س�ين
كف��اءة تقدمي اخلدمات وفعال ّيتها .من املمك��ن ّللح�صر ّية �أن تكون ،يف
نقل حلجم العمل املنوط
�ش��كلها الأ�ضع��ف� ،أك َرث قلي ًال من جم ّرد عملي��ة ٍ
ب ��إدار ٍة مركز ّي��ة �أو وزار ٍة م��ا من مقا ّرها الرئي�س��ة �إىل مكاتبها امليدان ّية
خ��ارج العا�صم��ة .لكن الالح�صر ّي��ة �إذا مل تقت�صر عل��ى �إعادة التنظيم
وح�س��ب ،تك��ون قادر ًة على �إي�لاء ّ
املوظفني احلكوم ّيني امليدان ّيني �س��لط ًة
ا�ستن�س��اب ّي ًة حم��دود ًة يف جم��ال تخطي��ط امل�ش��اريع وتنفيذه��ا� ،أو يف
جم��ال و�ضع ال�سيا�س��ات على نح ٍو يراعي الظ��روف املحل ّية (�ضمن �إطار
42
التوجيهات ال�صادرة عن الوزارة املركز ّية).

 .2.3.2تفوي�ض ال�صالح ّيات
مر�سوم �إداري
يوجب تفوي�ض ال�صالح ّيات نقل ال�سلطة وامل�س�ؤول ّية ،عرب
ٍ
عاد ًة� ،إىل وحدات احلكم الإقليم ّية �أو املنظمات امل�س��تق ّلة جزئ ّي ًا ،والتي
تخ�ض��ع مل�س��اءلة احلكومة املركزية ،يف نهاية املط��اف ،من دون �أن تكون
بال�ض��رورة فروع � ًا �أو مكاتب حمل ّي ًة لها .ومع �أن التفوي�ض ينقل قدر ًا من

الالح�صر ّية

أ�سا�سي،
املحا�سبة �إىل الوحدات الإقليم ّية ،تبقى املحا�سبة عمودي ًة ٍ
ب�شكل � ّ
مبعنى �أنها تعود �إىل ال�س��لطة املف ِّو�ضة .بذلك يكون التفوي�ض عبار ًة عن
عالق ٍة تعاقد ّي ٍة بني رئي�س ومر�ؤو�س ،حيث احلكومة املركز ّية هي الرئي�س
وامل�ؤ�س�س��ة املحل ّية هي املر�ؤو���س 43،مع العلم ب�أن هذه الوحدات الإقليم ّية
تتم ّت��ع ع��اد ًة بقدرة عالي��ة على اال�ستن�س��اب يف عملية �صن��ع القرار .من
هن��ا يقت�ض��ي احلر�ص ،لدى ت�صميم �إ�صالحات التفوي�ض ،على �أن يكون
املر�ؤو���س ُمق َّي��د ًا بجمل��ة حوافزَ ُتربه عل��ى الت�ص ّرف ال مب��ا ُتليه عليه
ورغبات رئي�سه.
م�صاحله اخلا�صة ،بل مبا يتّفق
ِ

 .3.3.2نقل ال�صالح ّيات
�إن نقل ال�صالح ّيات هو �أو�سع �أ�شكال الالمركز ّية ،حيث ُت َنح احلكومات
الإقليم ّية �س��لط َة �صنع القرار ّ
وتول ال�ش ��ؤون املال ّي��ة والإدار ّية .علم ًا ب�أن
�ات قانون ّي ًة م�س��تق ّل ًة،
الوح��دات الت��ي ُتن َقل �إليه��ا ال�صالح ّي��ات ُت َع ّد هيئ� ٍ
وتك��ون يف احل��االت املُثلى منتخب � ًة ،ال بال�ضرورة 44.كذل��ك ،يق�ضي نقل
ال�صالح ّيات مبنح احلكومات الإقليم ّية حدود ًا �إقليم ّي ًة وا�ضح ًة و ُمعرتَف ًا
بها قانون ًا ،تخ ّولها ب�سط �سلطتها على مناطق مع ّين ٍة ،و�أداء املهام العا ّمة
عالقات متبادل ٍة
�ام
ٍ
ب�ش� ٍ
�كل م�س��تق ّل .كذلك يقت�ضي نقل ال�صالح ّيات قي� َ
وم ِّقق � ٍة للمنفع��ة امل�ش�تركة ب�ين احلكوم َت�ين املركز ّي��ة والإقليم ّي��ة ،م��ا
ُ
يوج��ب على احلكوم��ة املحل ّية �أن تكون قادر ًة على «التفاعل مع الوحدات
45
الأخرى �ضمن نظام احلكم التي ت�ش ّكل جزء ًا منه».

تفوي�ض ال�صالح ّيات

�أقل المركز ّية
م�ستوى
حكم وطني

نقل ال�صالح ّيات

�أكرث المركزية
م�ستوى
حكم �إقليمي

عالقة تعاقد ّية
بني رئي�س
ومر�ؤو�س

م�ستوى حكم
�إقليمي

حت ّول
ال�سلطة
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� .3إجناح الالمركز ّية

�إن الآث��ار ال�س��لب ّية املحتمل��ة ّللمركز ّي��ة مر ُّده��ا ،يف الغال��ب� ،إىل �س��وء
التخطي��ط �أو غي��اب التطبي��ق الف ّعال �أك�ثر منه �إىل ال�ضع��ف الكامن يف
مفه��وم الالمركز ّي��ة نف�س��ه 46.وملّ��ا ك ّن��ا ال منلك �أجوب � ًة قاطع ًة ب�ش ��أن ما
ميكن �أن ينجح �أو ال ينجح منها (ال�س ّيما يف بلدان اجلنوب التي ال يتوافر
لدين��ا عنها م��ا يكفي من البيانات البحث ّية) ،فقد ّمت الإجماع على بع�ض
املبادئ التوجيه ّية العامة التي ُنلقي عليها ال�ضوء يف هذا الق�سم.

ن�ص فرعي  :3الالمركز ّية باعتبارها غاية يف ذاتها
ّ
انعكا�ساتها ال�سلب ّية املحتملة على قطاع التعليم يف الأردن

ي�سعى الأردن حالي ًا �إىل تطبيق المركز ّي ٍة وا�سعة النطاقُ ،ينتظر �أن
يت� ّ�م مبوجبه��ا نقل الكثري من امل�س ��ؤول ّيات اخلا�صة مبروح ٍة وا�س��ع ٍة
م��ن القطاع��ات ،مبا فيه��ا التعلي��م� ،إىل حمافظات اململك��ة االثنتَي
ع�ش��رة .لك��ن وزارة الداخل ّي��ة ،الت��ي ُت�ش� ِ�رف عل��ى ه��ذه العمل ّي��ة،
تتعام��ل م��ع الالمركز ّي��ة كما ل��و كانت غاي � ًة يف ذاتها ولي�س��ت �أدا ًة
�دف حم � ّدد ،ل��ذا ،فب��د ًال م��ن �أن ت�ض��ع ال��وزارة �أهداف ًا
لتحقي��ق ه� ٍ
وا�ضح � ًة ل� ٍّ
�كل م��ن قطاع��ات ال�سيا�س��ة العام��ة ،عم��دت �إىل تطبيق
الإجراءات نف�س��ها على القطاعات ك ّلها ،ما ُينذر باالنعكا���س �س��لب ًا
عل��ى العديد م��ن القطاعات .يف قطاع التعلي��م ،مث ًال ،تتجاهل هذه
املو�س��عة املتوا�صلة التي تط ّبقها وزارة الرتبية
املقارب��ة الإ�صالحات ّ
والتعليم على م�س��توى املدار���س ،وهي �إ�صالح��ات �أثمرت عن نتائج
يف غاي��ة الإيجاب ّي � ٍة حتى الآن .لذا ،ح ّذرت ال��وزارة املذكورة من �أن
نقل �صالح ّيات التعليم �إىل م�س��توى املحافظة لن ُي�س��هم يف حت�سني
نوع ّية التعليم �أو فعال ّية املدار�س.
ملزي��د م��ن املعلومات� ،أنظر �إ .ج .كرم��ل« ،حتقيق المركز ّية التعليم
يف الأردن» “،”Decentralizing Education in Jordan
مركز «هو ّية» ،ع ّمان ،حزيران/يونيو .2015

 .1.3الالمركز ّية لي�ست غاي ًة يف ذاتها

أو�صاف �إيجابي ٍة ِ�صرف ،حتّى ليجري ُ
ربطها
غالب ًا ما ُتاط الالمركز ّية ب� ٍ
47
�أحيان � ًا بعمل ّي��ة �إر�س��اء الدميقراط ّي��ة .لكن م��ا يجدر اللفت �إلي��ه هو �أن
املتح�صلة من ّ
اللمركزية ال حتدث تلقائ ّي ًا ،و�أن التعامل
النتائج الإيجاب ّية
ّ
ي�شجع البلدان على الت�س ّرع يف
مع الالمركز ّية كما لو كانت غاي ًة يف ذاتها ّ
الإقبال عليها من دون التفكري مل ّي ًا يف ما ُيق ّي�ض لهذه العملية حتقي ُقه .وملّا
كان ال�س��عي �إىل تطبيق الالمركز ّي��ة غالب ًا ما ينطلق من اعتبارها عمل ّية
إ�صالح وا�س��عة النط��اق ،تطول �آثا ُرها العديد من القطاعات وم�س��تويات
� ٍ
يتم
احلك��م ،فقد بات من ّ
املهم �أن ُتد َر���س جميع انعكا�س��اتها بد ّق��ة ،و�أن َّ
الن�ص
اعتماد �ش� ٍ
�كل مالئ� ٍ�م � -إن ُوجد  -من �أ�ش��كال الالمركز ّية (�أنظر ّ
الفرع��ي  .)3وبالنظر �إىل مبد�أ تفريع ال�س��لطة ،ق��د ال تكون الالمركز ّية
مالئم � ًة للقطاع��ات واملهام ك ّلها؛ ف�إذا ما اقت�ضى ،مث� ً
أهداف
لا ،حتقيقُ � ٍ
مركز ّية امل�س��توى ،مل يكن ثمة ما يكفل جناح هذه الأهداف وا�س��تدامتها
48
ب�شكل ُم ٍد وف ّعال.
على امل�ستوى الإقليمي �أو حتقيقها ٍ
ال ب � ّد م��ن الإقرار �أي�ض ًا ب�أن ّللمركزية ت�أث� ً
يرا عابر ًا للقطاعات ،مبعنى
�أن الإ�صالحات متت ّد لت�ش��مل خمتلف قطاعات احلكم وم�س��توياته .ومن
املمكن ،يف ال�س��ياقات التي ت�ش��كو فيها امل�ؤ�س�س��ات واملعلومات والقدرات
م��ن ال�ش� ّ�ح وال�ضع��ف� ،أن نواج��ه حت ّدي � ًا بارز ًا عل��ى �صعيد التن�س��يق بني
الإ�صالح��ات القطاعي��ة اخلا�ص��ة باحلكومة املركز ّية ،وب�ين ما ُيفرت�ض
منح��ه للحكوم��ات وامل�ؤ�س�س��ات املح ّل ّية 49بهدف حتقي��ق الالمركز ّية من
�سلطات �ضريب ّية و�سيا�س ّية و�إدار ّية.

موحداً منا�سباً
 .2.3الالمركز ّية لي�ست نهجاً ّ
جلميع احلاالت

موح ٌد لالمركز ّية ينا�س��ب جميع احل��االت ،بل �إن حتقيق
لي���س ث ّم��ة نه ٌج َّ
ربرات
النتائ��ج املرج � ّوة يتط ّلب �أن تعك���س عمل ّي��ة تطبيق الالمركز ّي��ة م ّ
معي .كما
الإ�صالح والرتتيبات الثقاف ّية وال�سيا�س ّية وامل� ّؤ�س�س ّية يف �سياقٍ ّ
بنجاح يقت�ضي �إحاط ًة دقيقة بامل�ش��اكل املح ّددة
�أن تطبي��ق الالمركز ّي��ة ٍ
الت��ي ُيف َرت���ض �أن حت ّله��ا الالمركز ّي��ة ،ومعرف � ًة مبا يتوافر م��ن �أطراف
50
فاعلة ،وم� ّؤ�س�سات ،وقدرات ،وممار�سات.
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 .3.3التزام احلكومات الوطن ّية واملحل ّية

يتط ّل��ب حتقي��ق الالمركز ّي��ة ت�أيي��د ًا م��ن ِق َبل القي��ادات ال�سيا�س � ّية على
م�س��تو َيي احلك��م الوطن��ي والإقليم��ي ،وا�س��تعداد ًا م��ن ِق َب��ل م�س ��ؤويل
احلكومة املركز ّية ملا يلي:
1.1تقا�سم ال�سلطة واملوارد املال ّية؛
2.2ال�سماح للمجموعات التي تقع خارج نطاق �سلطتهم بامل�شاركة يف
51
عمل ّيات �صنع القرار والإدارة.
�أي�ض � ًا ،ينبغ��ي �أن تتع��اون احلكوم��ة املركز ّية م��ع امل�س ��ؤولني الإقليم ّيني،
الذي��ن ت��و َكل �إليه��م ال�س��لطة وامل�س ��ؤول ّيات ،بغي��ة الت�أ ّك��د م��ن ممار�س��ة
�كل ف ّعال ،وهو �أم � ٌر َيفر�ض على م�س ��ؤويل احلكومة
ه��ذه ال�صالحي��ة ب�ش� ٍ
املركز ّية �أن يعاملوا نظراءهم املحل ّيني على �أنهم �شركا�ؤهم يف احلكم ال
على �أنهم ي�ش ّكلون تهديد ًا لهم.

 .4.3القدرات املحل ّية

ُبت املخاوف املرتبطة بغياب القدرات املحل ّية عائق ًا يف وجه
غالب ًا ما اعت ِ َ
التطبي��ق الف ّع��ال ّللمركز ّية .وكثريون هم الذي��ن ي�ؤ ّكدون �أن ث ّمة حاج ًة
�إىل بناء القدرات قبل نقل ال�س��لطة ال�ضريب ّية و�س��لطة �صنع القرار 52،ال
ب��ل �إن م�س ��ألة القدرات الإقليم ّية باتت تط��رح مع�ضل ًة على غرار مع�ضلة
احلجة ا�س��تناد ًا �إىل
«الدجاج��ة �أم البي�ض��ة �أو ًال؟» 53.وق��د �س��يقت ه��ذه ّ
املخاوف املذكورة �أعاله ،كالف�س��اد والإنفاق غري امل�س�ؤول .من هنا ذهب
بع���ض الباحث�ين �إىل احتم��ال �أن تك��ون الالمركز ّي��ة عدمي��ة الفعال ّية بل
وغ�ير قابل � ًة للتطبيق يف بع���ض بلدان اجلنوب54،حي��ث �أثبتت احلكومات
املركز ّي��ة �أغل� َ�ب الأحي��ان �أنه��ا غ�ير م�س��تع ّدة لإي��كال ال�صالح ّي��ات �إىل
ال�س��لطات الإقليم ّي��ة بالكامل ،ب�س��بب ما يحيط بالق��درات الإقليمية من
55
م�سارات غري مكتمل ٍة يعوزها العزم والت�صميم.
خماوف ،ما �أ ّدى �إىل
ٍ
ه��ذا النه��ج القائل ببناء القدرات قبل ال�ش��روع يف تطبي��ق الالمركز ّية
ب��د�أ بالتغ ُّ�ير ،بعدم��ا �أثبت��ت الأد ّل��ة التجريب ّي��ة �أن الق��درات على جميع
م�س��تويات احلك��م تتعاظ��م م��ع تطبيق الأنظم��ة الالمركز ّي��ة .وقد ورد
يف تقري� ٍ�ر ن�ش��ره البن��ك ال��دويل م� ّؤخ��ر ًا �أن ث ّم��ة «اقتناع ًا متزاي��د ًا ب�أن
«الإدارة ه��ي مبثاب��ة ف��نّ �أدائ� ّ�ي» يج��ري �إتقان��ه وجتوي��ده م��ن طري��ق
املمار�س��ة ال الإ�صغ��اء» 56.كذل��ك �أظهرت درا�س��ات حديث��ة �أن زياد ًة يف
عقب
الق��درات ّمت ت�س��جي ُلها يف ك ّل من �إندوني�س��يا واملغرب وباك�س��تانَ ،
املنطقي
�راءات المركز ّي � ٍة متوا�ضعة ،الفت ًة �إىل �أن��ه من غري
تطبي��ق �إج� ٍ
ّ
االنتظ��ا ُر عق��ود ًا م��ن الزم��ن ريثم��ا يت� ّ�م بن��اء الق��درات على امل�س��توى
الإقليمي كي ن�ش��رع يف تطبيق الالمركز ّية.
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 .1.4وحدات احلكم وحدودها

تتط � ّرق النقا�ش��ات ح��ول ت�صمي��م احلكم املرك��زي عاد ًة �إىل م�س��تويات
ثالثة هي:
1.1احلكومة املركز ّية؛
2.2و�/أو املناطق �أو الواليات �أو املحافظات؛
3.3و�/أو احلكومات املحل ّية �أو البلد ّيات؛
لكن الهيكل الإداري ميكن �أن يكون �أكرث تعقيد ًا ،خ�صو�ص ًا و�أن امل�س��توى
وحدات �أ�صغر ،عل��ى نحو ما نرى يف
مق�س��م ًا �إىل
ٍ
املحل��ي غالب � ًا ما يكون ّ
بع���ض البل��دان الت��ي متلك هي��اكل �إدار ّي � ًة خمتلف � ًة باخت�لاف �أنحائها،
نظ�ير كن��دا ،حيث تخ�ضع املقاطعات الع�ش��ر �إىل �س��لطة حكوماتها التي
ين�ص عليها الد�س��تور ،فيما ّ
ت�ضطلع احلكومة
تتمتّع ب�صالح ّي ٍات وا�س��ع ٍة ّ
الفدرال ّي��ة ب��دو ٍر �أك�بر يف �إدارة الأقالي��م الثالثة ال�شا�س��عة ذات الكثافة
ال�س ّكانية ال�ضئيلة ،والتي جرى تفوي�ض ال�سلطة �إليها.

ولي���س يكف��ي حتدي��د ع��دد م�س��تويات احلك��م ،ب��ل يج��در حتدي��د ع��دد
�تخدمة يف ت�صميم
الوح��دات وحجمها �أي�ض ًا ،لأن من �ش ��أن املعايري املُ�س� َ
57
الوحدات �أن حت ّدد طبيعة هذه الأخرية ووظيفتها.
طبيعي بني التمثيل ،من جهة ،وبني الفعال ّية واال�ستدامة،
�أو ًال ،ثمة تنازع
ّ
وحدات
تتح�سن لدى �إ�ضافة
ٍ
من جهة �أخرى .ولئن ّ
�صح �أن درجة التمثيل ّ
�أ�صغر تكون �أقرب �إىل املجتمعات املحل ّية ،ف�إن الدرا�س��ات الك ّمية ت�ش�ير
�دود دني��ا حلجم الوح��دات املحل ّية ،لأن ه��ذه الوحدات قد
�إىل وج��ود ح� ٍ
ال�صغر،
تعج��ز ع��ن االعتماد على اقت�صادات احلجم �إذا كانت �ش��ديدة ّ
ح�ص ًة كبري ًة من مواردها لتغطية التكاليف
تخ�ص�ص ّ
ما يجعل حكوما ِتها ّ
الإدار ّي��ة 58.كم��ا �إن من املفيد احلفاظ على قاعد ٍة �ضريب ّي ٍة كافي ٍة �ضمن
59
الوحدة جلعلها قابل ًة لال�ستمرار على ال�صعيد االقت�صادي.
ثاني � ًا ،يجب �أن ي�ؤخ� َ�ذ «مبد�أ املناطق الطبيع ّي��ة» يف االعتبار عند ت�صميم
املمكنة �أن تعك�س املجتمعات
الوحدات� 60،إذ ُيفرت�ض بوحدات احلكم املحلي ِ
القائمة ،ما يوجب �أن ت�شمل حدود الوحدة �إقليم ًا يت�ض ّمن �أنظم ًة قائم ًة من
الن�شاط االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي .كما ميكن �أن تت�ض ّمن الوحدة
جمتمعي� ،سواء من خالل
بح�س
(قد َر امل�ستطاع) جمموع ًة �س ّكاني ًة تتمتّع ّ
ّ
َ
عوامل �إثن ّية �أو مذهب ّية �أو لغو ّية �أو اقت�صاد ّية �أو دميغراف ّية تاريخ ّية .لكن
التن ّب��ه واج��ب �إىل �أن الإف��راط يف الت�ش��ديد عل��ى الهو ّية عند ر�س��م حدود
الوحدات ،ميكن �أن يرفع �أي�ض ًا من �أهم ّية الهويات الفئو ّية ،ويفاقم م�سائل
61
نبذ الآخر و�إق�صائه �ضمن املناطق ويف ما بينها.
ف�ض� ً
لا ع��ن ذل��ك ،تت�ض ّمن بنية احلك��م ت�صميم امل�ؤ�س�س��ات �أي�ض � ًا ،لأنه،
62
ح ّت��ى و�إن مل تكن البنية كافية للداللة على م��دى عمق الالمركز ّية ،ف�إن
الت�صميم امل� ّؤ�س�سي ميكن �أن يح ّد من خيارات الالمركز ّية املو�ضوع ّية (�إذا
كان ث ّمة هيئة ت�شريع ّية �إقليم ّية مث ًال) .من هنا كان م ْنح م�ستويات احلكم
الإقليم ّية �صالح ّي ٍات المركز ّي ًة وا�سع ًة يقت�ضي تنظيم ًا م� ّؤ�س�سي ًا مالئم ًا.

ن�ص فرعي � :4أهم ّية ال�سياق
ّ
الالمركز ّية ال�ضريب ّية يف كندا والربازيل

عال جد ًا من الالمركز ّية ،يف
�ش��هدت الربازيل ،التي تتمتّع مب�س��توىً ٍ
ت�س��عين ّيات القرن املا�ضي� ،أزم ًة مالي ًة على امل�س��توى الإقليمي ب�س��بب
قيود �صارم ٍة على موازنة �إدارات
عج��ز احلكومة املركز ّية عن فر���ض ٍ
احلكم التابعة للدولة .ونظر ًا �إىل وجود:
عدد من جماالت ال�سيا�سة العامة؛
1.1م�س�ؤول ّي ٍة م�شرتك ٍة عن ٍ
وتداخل يف امل�س�ؤول ّيات املرتبطة باملداخيل والنفقات؛
2.2
ٍ
قوي يف الت�شريع الوطني ُيخ ِّول الواليات الت�أثري
ومتثيل
حكومي ّ
ٍ 3.3
ّ
يف القرارات املال ّية على امل�ستوى الإقليمي ،فقد عجزت احلكومة
املركز ّية عن احل�ؤول دون من ّو الديون الإقليم ّية وا�سعة النطاق.
ويف ح�ين ك�ش��فت ه��ذه الأزمة �أهمي � َة القيود ال�صارمة عل��ى املوازنة،
نف�س��ها ،يف كن��دا� ،أن ه��ذه القي��ود غ�ير �ضرور ّي��ة،
�أظه��رت الآل ّي��اتُ ُ
حي��ث �أثبت��ت املقاطع��ات الكند ّية حت ّليه��ا مب�س ��ؤول ّي ٍة �ضريبي � ٍة كبرية
يف �إط��ار اال�س��تقالل ّية املال ّي��ة الكب�يرة التي تتمتّع بها ،وقي��ود املوازنة
�صح �أن املقاطعات
الل ّين��ة املفرو�ضة عليها (كما يف الربازي��ل) .ولئن ّ
كفاالت يف حال �أفرط��ت يف الإنفاق ،ف�إن مثل
ميك��ن �أن حت�ص��ل عل��ى
ٍ
هذا ال�س��لوك غري امل�س ��ؤول نادر ًا م��ا يح�صل ،وهو عام � ٌل ُيعزى عاد ًة
�إىل الثقاف��ة ال�سيا�س � ّية الكند ّي��ة� .أم��ا تباهي املقاطعات مب�س ��ؤول ّيتها
ال�ضريب ّية فمن �ش�أنه �أن ي�ؤ ّكد �ضرورة �أخذ مروح ٍة وا�سع ٍة من القواعد
والأع��راف االجتماع ّي��ة يف االعتب��ار لدى حتديد �أ�ش��كال الالمركز ّية
الف ّعالة يف � ّأي �سياقٍ كان.
ملزي��د م��ن املعلوم��ات� ،أنظ��ر «الالمركز ّي��ة ال�ضريب ّي��ة وحت � ّدي
القي��ود ال�صارم��ة عل��ى املوازن��ة» Decentralization and the
� ،Challenge of Hard Budget Constraintsإ�شراف جوناثن
رودن ،وغانر �إ�س��كيالند ،وجيني ليتفاك (كامربدج ،ما�سات�شو�ست�س:
من�شورات معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا.)2003 ،

 .2.4عمق الالمركزية

بلد ما �أحد امل� ّؤ�شرات �إىل مدى المركز ّية
ُت َع ّد بنية الوحدات ال�سيا�س ّية يف ٍ
هذا البلد .ح�س��بنا �أن نح�صي عدد امل�س��تويات احلكوم ّية �أو الإدار ّية يف
�أحد البلدان ،كي ينك�ش��ف لنا �إىل � ّأي مدىً ا�س��تطاع �أن يحقق المركز ّية
ي�صح اعتبار المركز ّية ال�صني (التي تتمتّع
عمود ّي��ة 63.من ه��ذا املنطلق ّ
�تويات م��ن احلك��م) �أعمق بكثري م��ن المركز ّية �س��نغافورة
بخم�س��ة م�س� ٍ
(الت��ي تقت�صر على م�س��توىً واح��د ،ال غري) .لكنّ علين��ا �أن ننظر �أي�ض ًا
�إىل ال�صالح ّي��ات وامل�س ��ؤول ّيات الفعل ّي��ة الت��ي ّ
تتوله��ا م�س��تويات احلكم
املختلف��ة ،وبالت��ايل� ،أن ن�أخ��ذ يف االعتبار مدى المركز ّي��ة البلد على ٍّ
كل
وال�سيا�سي.
إداري
من ال�صعيد
ال�ضريبي وال ّ
ّ
ّ
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 .1.2.4عمق الالمركز ّية ال�ضريب ّية
لك��ي نح � ّدد مدى عم��ق الالمركز ّي��ة ال�ضريب ّية من امله� ّ�م �أن نح ّدد الأثر
ال�ضريب� ّ�ي ٍّ
لكل من م�س��تويات احلكم64.و�إن �أحد امل� ّؤ�ش��رات الف ّعالة التي
ميكن ا�ستخدامها لقيا�س ك ّل من الأثر ال�ضريبي والالمركز ّية ،هو ذاك
ح�ص��ة النفق��ات واملداخي��ل الإقليم ّية مقارن � ًة ب�إجمايل
ال��ذي يتم ّث��ل يف ّ
65
النفقات واملداخيل.
�إنّ حتقي��ق احلك��م الف ّع��ال يح ّت��م م ْن��ح احلكوم��ات الإقليم ّي��ة التموي��ل
الكايف لتغطية املهام املُنوطة بها .لكن ال�س ��ؤال هو الآتي :كيف ال�س��بيل
�إىل متوي��ل ه��ذه امله��ام؟ م��ن املُفرت���ض ،يف احل��االت املُثل��ى� ،أن تكون
مداخي��ل احلكوم��ة الإقليم ّية كافي � ًة لتمويل مها ّمه��ا اخلا�صة ،وبالتايل
لتحقي��ق اال�س��تقالل ّية ال�ضريب ّي��ة .وق��د �أجمع��ت الآراء عل��ى �أن ه��دف
املحا�س��بة الأ�سا�س��ي يف الالمركز ّي��ة ال يتح ّق��ق �إال �إذا كان��ت احلكومة
الإقليم ّي��ة حتظى با�س��تقالل ّي ٍة مال ّي ٍة ملمو�س � ٍة تتيح له��ا زيادة املداخيل
مب��ا ّ
يغط��ي نفقاته��ا اخلا�صة .ل��ذا ميكن �أن ت ��ؤ ّدي اال�س��تقالل ّية املال ّية
املح��دودة ،وبالت��ايل االعتم��اد على التحوي�لات املال ّي��ة احلكوم ّية� ،إىل
هيئات مم ّثل � ٍة للحكومة املركز ّية ،ال
جع��ل احلكوم��ات الإقليم ّية جم � ّرد ٍ
66
عمل لها �س��وى الإنفاق دومنا مراعا ٍة للجدوى.
من هنا كانت المركز ّية املداخيل ت�ش ّكل م�س�ألة جوهر ّية؛ ففي حال غياب
القواع��د ال�صارمة لتخ�صي�ص املداخي��ل ،ميكن اتّباع مبد َئني توجيه َّيني:
الأول ،وج��وب تطبي��ق �آلي � ٍة ف ّعال � ٍة لتحدي��د �أح��دث احتياج��ات الإنف��اق.
والث��اين ،ث ّم��ة «قاع��دة ذهب ّي��ة» لتخ�صي���ص املداخي��ل� ،أال وه��ي �أن تكون
م�صادر املداخيل اخلا�صة كافي ًة لتغطية االحتياجات الإنفاقية للحكومات
الإقليم ّية الأكرث ثرا ًء ،و�أن حتظى متط ّلبات املداخيل اخلا�صة باحلكومات
الإقليم ّي��ة الأق ّل ث��را ًء ،بالدعم الالزم من طريق التمويل التعوي�ضي الذي
يح ّق��ق الت��وازن 67.لك��ن ذلك ال مين��ع �أنّ احلاج��ة تدعو �أحيان � ًا �إىل خ ْرق
هذه القاعدة الذهبية من �أجل احلفاظ على ٍّ
كل من اقت�صادات احلجم،
ّ 68
املوحدة لبع�ض ال�ضرائب ،وا�ستقرار االقت�صاد الكلي.
والطبيعة َّ

 .2.2.4عمق الالمركز ّية الإدار ّية
ُيق�صد بالالمركز ّية الإدار ّية درجة اال�س��تقالل ّية التي تتمتّع بها هيئات
احلكم غري املركز ّية ن�س��ب ًة �إىل ال�س��لطة املركز ّية 69.وميكن تقييم هذه
الدرج��ة م��ن الالمركز ّي��ة الإدار ّي��ة م��ن خ�لال النظ��ر يف التنظيم��ات
امل� ّؤ�س�س��ية التي ي�شري �إليها ما �س��بقت مناق�شته من �أ�شكال الالمركز ّية
(�أنظ��ر الق�س��م ،).3.2الت��ي ي�ص� ّ�ح اعتب��ار ٍّ
كل منه��ا نقط � ًة يف املنظ��ار
الطيف��ي ل ّالمركز ّي��ة الإدار ّي��ة 70.وكم��ا ذكرن��ا �أع�لاه� ،إن الالح�صر ّي��ة
تتع� ّين يف �أدنى درجات الالمركز ّية (�أو ال تدرك �أ ّي ًا منها) ،فيما ير�س��م
بقليل ،لندرك مع نق��ل ال�صالح ّيات
تفوي���ض ال�صالح ّي��ات درج ًة �أعل��ى ٍ
�أعل��ى الدرج��ات ،عل��ى الإط�لاق .وث ّمة عام ٌل �أ�سا�س� ٌّ�ي �آخر ي�س��اعدنا يف
التميي��ز بني هذه الفئات م��ن الالمركز ّية� ،أال وهو العالقة بني احلكومة

املركز ّية واحلكومة الإقليم ّية؛ ففي حني ت�س��تند الالح�صر ّية �إىل عالق ٍة
بريوقراطي � ٍة بح��ت يج��ري فيها احلف��اظ على ت�سل�س��ل ّية ال�س��لطةُ ،يبنى
تفوي���ض ال�صالح ّي��ات عل��ى ق��را ٍر تتّخذه احلكوم��ة الوطن ّي��ة التي متلك
�رف واحد� .أما نق��ل ال�صالح ّيات في�س��تند عادة
احل��قّ يف تغي�يره من ط� ٍ
�إىل �أُ ُ�س ٍ�س قانوني ٍة �أو د�ستور ّي ٍة ال يجوز تغيريها وفق الرغبة والهوى.
�إذا �أردن��ا تقيي��م درج��ة العمق الت��ي بلغتها الالمركز ّية ،وج��ب �أن ننظر
�أي�ض � ًا يف م�س ��أل ٍة �أ�سا�س � ّية ه��ي درج��ة اال�س��تقالل ّية الت��ي تتح ّل��ى به��ا
احلكومات الإقليم ّية يف جمال �صنع القرار.
لي���س من ال�س��هل قيا���س م�س��تويات المركز ّية �صن � ِع الق��رار ،لكن هناك
م� ّؤ�ش��ر ًا �شائع اال�س��تعمال لقيا���س هذه الالمركز ّية ،مي ّكننا ،على الأقل،
من تكوين �صور ًة عام ًة عن الو�ضع 71.يت�ض ّمن هذا امل� ّؤ�شر ثالثة عنا�صر،
قيا�سي يتد ّرج من �صفر �إىل ثالثة،
ميلك ك ٌّل منها قيمة واحد وفق ًا ل�س ّلم
ّ
وهو الرقم الذي ي�شري �إىل الدرجة الأعلى من الالمركز ّية.
Óاال�ستقالل ّية ال�ضعيفة (� :)1إذا كان الد�ستور مينح �إحدى الهيئات
واحد على
جمال ٍ
الت�شريع ّية الإقليم ّية ح ّق ًا ح�صر ّي ًا يف الت�شريع يف ٍ
الأق ّل من جماالت ال�سيا�سة العامة.
Óال�صالح ّيات املتب ّقية (� :)1إذا كان هناك هيئة ت�شريع ّية حتظى
د�ستور ّي ًا باحلقّ احل�صري يف مترير ت�شريعات متع ّلقة مب�سائل لي�ست
واحد من احلكم.
منوط ًة �صراح ًة مب�ستوىً ٍ
Óالفيتو الإقليمي (� :)1إذا كان ث ّمة جمل�س �أعلى ُم َ
نتخب �إقليم ّي ًا يتمتّع
بحقّ د�ستوري يف اعرتا�ض الت�شريعات.
�إن لالمركز ّي��ة �أهداف � ًا يقت�ض��ي ُ
بع�ضها درج � ًة من الالمركز ّي��ة الإدار ّية
�أعم��قَ م��ن تل��ك التي يقت�ضيه��ا بع�ضها الآخ��ر .مثال ذل��ك �أن الح�صر ّية
ال�س��لطة الإدار ّي��ة �أو تفوي�ضه��ا ميك��ن �أن يكونا كاف َيني لتح�س�ين الفعال ّية
االقت�صاد ّي��ة ،لكن حتقيق الأهداف الدميقراط ّية من طريق الالمركز ّية
ي�ستدعي درج ًة �أعمق من هذه الأخرية ،فلكي تنجح الالمركز ّية يف تعزيز
الدميقراط ّي��ة يج��ب �أن ُتنق��ل ال�س��لطة �إىل الهيئ��ات الإقليم ّي��ة املُ َ
نتخبة،
72
ُوت َن َح هذه الهيئات موار َد وفرية ،ويخ�ضع مم ّثلوها مل�ساءلة ال�شعب.

 .3.2.4عمق الالمركز ّية ال�سيا�س ّية

�إن عمق الالمركز ّية ال�سيا�س ّية يرتبط مبدى ّ
ا�ضطالع احلكومات الإقليم ّية
مبها ّم احلكم ال�سيا�س ّية� ،إذ �إن ما مي ّيز النظام ال�سيا�سي الالمركزي هو
قدرت��ه املك ّثفة وامل�س��تق ّلة جزئ ّي ًا (عل��ى الأق ّل) على ممار�س��ة هذه املها ّم
عل��ى امل�س��توى املحلي 73.وميك��ن اخت�صار مها ّم احلكم ه��ذه املتن ّوعة �إىل
ح ّد كبري بالتمثيل ،الذي ت�ش ّكل االنتخابات الإقليم ّية امل� ّؤ�ش َر الأكرث فعال ّي ًة
�إلي��ه 74.وكم��ا �س��بق �أن ذكرن��ا ،ف�إن نق��ل ال�صالح ّيات  -وهو من �أ�ش��كال
الالمركز ّي��ة الإدار ّي��ة  -الذي ُي�س��تند �إليه يف معظم ح��االت الالمركز ّية
ال�سيا�س ّية 75،يفر�ض عاد ًة انتخاب هيئات �إقليم ّية.
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ن�ص فرعي  :5املر�أة والالمركز ّية
ّ
حت�سني امل�شاركة ال�سيا�س ّية يف الظروف املالئمة

غالب � ًا م��ا ت�س � ّلط امل�ؤ ّلفات ح��ول اجلن��در والتنمية ال�ض��و َء على قدرة
الالمركز ّي��ة املحتمل��ة عل��ى حت�س�ين م�ش��اركة الن�س��اء يف احلي��اة
ال�سيا�س � ّية ،م�ؤ ّكد ًة �أن املر�أة قادر ٌة على الأرجح �أن تكون �أكرث ن�ش��اط ًا
يف املجال ال�سيا�سي على ال�صعيد املحلي لعدة �أ�سباب هي:
1.1غالب ًا ما تكون معايري الأهلية �أق ّل �صرام ًة ،ومهام احلكم املحلي
أقرب �إىل املجال التقليدي حلياة املر�أة ،بحيث ي�سهل عليها
� َ
مزجها مع مه ّمة تربية الأطفال؛
2.2غالب ًا ما مي ّثل احلكم املحلي امل�ستوى الأول من م�ستويات احلياة
ال�سيا�س ّية التي ميكن للمر�أة خو�ض غمارها ،في�ش ّكل ذلك نقطة
انطالقٍ لها يف جمال ال�سيا�سة الوطن ّية؛
3.3ميكن �أن يكون احلكم املحلي �أكرث �إثار ًة لالهتمام بالن�سبة �إىل
املر�أة ،ملا تتم ّيز به من ح�سن ّ
االطالع على و�سطها االجتماعي،
هي التي ُت َع ّد من �أبرز م�ستخدمي امل�ساحات واخلدمات؛
نا�شط يف املنظمات املحل ّية ،ومن الأ�سهل
ب�شكل ٍ
4.4ت�شارك املر�أة ٍ
�إ�شراك هذه املنظمات يف عمل ّيات �صنع القرار الر�سم ّية على
امل�ستوى املحلي.
م��ع ذل��ك قد يك��ون م��ن ال�صع��ب عمل ّي ًا عل��ى امل��ر�أة �أن ت ��ؤ ّدي دور ًا
عل��ى امل�س��توى املحل��ي ،نظ��ر ًا �إىل خ�ض��وع احلك��م املحل��ي يف �أغلب
الأحي��ان لت�أث�ير �أ�صح��اب النف��وذ غ�ير الر�س��م ّيني الذي��ن يق ّو�ضون
القواع��د والإج��راءات الر�س��م ّية� .أما يف ما يتع ّل��ق باالنتخابات فقد
ال تك��ون الإج��راءات الإيجابية وحدها كافي ًة ملعاجلة هذه امل�ش��اكل.
ل��ذا ميك��ن اللج��وء ،يف بع���ض ال�س��ياقات� ،إىل برام��ج الرتبي��ة
َ
اجلندر ّي��ة ،وحم�لات التوعي��ة العام��ة ح��ول حق��وق امل��ر�أة ،وجم��ع
املعلوم��ات املُراعية لالعتبارات اجلندرية ،من �أجل حت�س�ين فعال ّية
الالمركز ّية املحتملة.
ملزي��د م��ن املعلوم��ات� ،أنظ��ر ج��و بي��ل« ،الالمركز ّي��ة ،وحق��وق
الن�س��اء ،والتنمي��ة» “Decentralization, Women’s
” ،Rights and Developmentمرك��ز بح��وث التنمي��ة الدول ّي��ة
(2007 ،)IDRC؛ و�أ�س��يما �س��ياهان« ،امل��ر�أة والالمركز ّي��ة
يف �إندوني�س��يا :تقري��ب احلك��م املحل��ي م��ن الن�س��اء؟» .2002
><www.policy.hu/siahaan/Policypaper1.htm

 .3.4الالمركز ّية املتماثلة والالمركزية غري املتماثلة

ميك��ن �أن يكون هناك مركز ّية متماثلة ومركز ّية غري متماثلة؛ مبعنى �أن
موح َدين يف �أرجاء
عدد امل�ستويات ومدى المركز ّيتها ميكن �أن يكونا �إما َّ
البالد كلها ،و�إما خمتل َفني باختالف املناطق ،مع العلم ب�أن عدم التماثل
قد يكون �سيا�س ّي ًا �أو �إدار ّي ًا �أو �ضريب ّي ًا ،فكما ال ُيكن ُ
موح ٍد من
نهج َّ
نقل ٍ
بل� ٍ�د �إىل �آخ��ر ،كذل��ك قد ال يك��ون يف الإمكان اعتماد املقاربة نف�س��ها يف
خمتل��ف مناطق البل��د الواحد ،ب�س��بب التن ّوع االقت�ص��ادي والدميغرايف
واالجتماع��ي .وم��ا يختلف باختالف املناطق لي���س القدرات التي متلكها
ّ
اال�ضطالع بامل�س�ؤول ّيات املنوطة بها وح�سب ،بل
ك ّل منطقة على حدة على
76
�إن الآلي��ات �أي�ض ًا ميكن �أن ت�ؤ ّدي �إىل نتائج خمتلف ٍة باختالف املناطق.
ي�ؤ ّي��د ذل��ك �أن احلكومات املحل ّية ،التي متل��ك القدرات ال�ضرور ّية ّ
لتول
م�س ��ؤول ّيات �سيا�س � ّية واقت�صاد ّي��ة و�إدار ّي��ة �إ�ضاف ّي��ة ه��ي تل��ك املوج��ودة
ح�صر ًا يف املناطق احل�ضر ّية لبع�ض البلدان دون �أخرى.
ولي�س يفوتنا اللفت ،يف هذا ال�سياق� ،إىل �أن النماذج غري املتماثلة هي
التي غالب ًا ما ُتعتمد عندما يتّخذ تطبيق الالمركز ّية بعد ًا ا�س�تراتيج ّي ًا
يتم ّث��ل يف احل � ّد م��ن النزاع��ات الإثن ّي��ة واالنف�صال ّي��ة (�أنظ��ر الق�س��م
 ،).4.1كما ح�صل يف كو�س��وفو ،حيث �ش� ّ�جعت ال�س��لطات الدول ّية على
تطبي��ق المركز ّي � ٍة غري متماثل � ٍة مل�صلحة اجلماع��ات ال�صرب ّية املحل ّية،
�لمي بني هذه اجلماعات و�ألبان
وذلك بغية احلفاظ على التعاي���ش ال�س� ّ
تدبريات من
كو�س��وفو 77.ولئ��ن ج��از �أن ينج��م مزيد م��ن التجزئة ع��ن
ٍ
ه��ذا الن��وع ،ف�إن مناطق الأقل ّيات ،التي ت�ش��هد تهمي�ش � ًا ومتييز ًا ،غالب ًا
�ام جدي� ٍ�د م�ش��روط ًا بح�صوله��ا عل��ى مزي� ٍ�د من
م��ا يك��ون دعمه��ا لنظ� ٍ
الالمركزي غري املتماثل يف كو�س��وفو
اال�س��تقالل ّية .وق��د ح ّقق النظ��ام
ّ
جناح ًا ن�سب ّي ًا� ،إذ �ش ّكل واحد ًا من �أنظمة حماية الأقل ّيات الأكرث تط ّور ًا
يف �أوروب��ا 78،و�إن يك��ن ع��د ٌد من الدرا�س��ات قد �أثب��ت �أن الأنظمة غري
ً 79
املتماثل��ة ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تفاق��م ال�صراعات القائمة� ،أي�ضا.
�ام غ�ير متماث� ٍ�ل ميكن �أن يك��ون مع ّقد ًا �سيا�س � ّي ًا يف
�س��وى �أن تطبي��ق نظ� ٍ
ح��ال اقت�ضائ��ه موافق��ة بع���ض ال�س��لطات الإقليم ّية عل��ى احل�صول على
�ات �أق ّل من غريه��ا؛ 80ففي حالة الالمركز ّية ال�سيا�س � ّية ،مث ًال،
�صالح ّي� ٍ
�ات �إقليم ّي ٍة
ق��د ي�صع��ب على احلكوم��ة املركز ّي��ة �أن متنع �إج��راء انتخاب� ٍ
يف بع���ض املناطق وت�س��مح بها يف مناط��ق �أخرى ،لكنها �إ�ش��كال ّية حتتمل
املعاجل��ة باللج��وء �إىل مقارب � ٍة تدريج ّي � ٍة حت�ص��ر تطبي��ق �إج��راءات
الالمركز ّي��ة يف منطق��ة واح��دة ،ال غ�ير ،بعد التح ّقق من ا�س��تيفاء هذه
الأخرية ال�شروط املح ّددة.
ولكنّ ،
بغ�ض النظر ع ّما �إذا كانت الالمركز ّية متماثلة �أو غري متماثلة� ،أو
م��ا �إذا كان��ت ،حتّى ،تتّبع مقارب ًة تدريج ّي ًة ،يبقى �أن التخطيط لها يجب
متكامل ُير�سي �أهداف ًا وا�ضح ًة لك ّل من الإ�صالحات
نظام
ٍ
�أن يبد�أ بو�ضع ٍ
املن�شودة .وملّا كان ُي�ستبعد تطبيق جميع الإ�صالحات يف وقت واحد ،فقد
أوج َه ت�آزره��ا ك ّلها ،مع
املهم �أن ت�ش��تمل اخلطة الإ�صالح��ات و� ُ
ب��ات م��ن ّ
مراعاة كيف ّية ت�سل�سلها.
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ن�ص فرعي  :6الالمركز ّية والقانون الدويل
ّ
ن��ّ�ص ك ٌّل م��ن الإعالن العاملي حلقوق الإن�س��ان والعه��د الدويل اخلا�ص
باحلق��وق املدن ّي��ة وال�سيا�س � ّية عل��ى احل��قّ يف الت�صويت وامل�ش��اركة يف
اخلدم��ة العام��ة واال�س��تفادة منه��ا .فامل��ادة  21م��ن الإع�لان العامل��ي
ن�ص��ت عل��ى �أن «( )1لك ّل �ش��خ�ص حقّ امل�ش��اركة يف
حلق��وق الإن�س��ان ّ
�إدارة ال�ش�ؤون العامة لبلده� ،إ ّما مبا�شر ًة و�إ ّما بوا�سطة مم ّثلني ُيختارون
ن�ص��ت املادة  25م��ن العهد ال��دويل اخلا�ص باحلقوق
يف حر ّي��ة» .كم��ا ّ
املدن ّية وال�سيا�س � ّية على �أن لك ّل مواطن احلقّ يف «�أن ي�ش��ارك يف �إدارة
نتخب و ُي َ
نتخب ،يف انتخابات نزيهة ،جتري
ال�ش�ؤون العامة ][...؛ و�أن َي ِ
دور ّي � ًا ][...؛ و�أن ُتت��اح ل��ه ،على قدم امل�س��اواة عموم ًا مع �س��واه ،فر�صة
تقلُّد الوظائف العامة ] .»[...ف�ض ًال عن هذه الأحكام العامة التي حتمي
حقّ الأ�شخا�ص يف امل�شاركة ال�سيا�س ّية واال�ستفادة من اخلدمة العامة،
يتط ّرق العديد من الهئيات الدول ّية �إىل مو�ضوع الالمركز ّية.
�أدخ��ل جمل���س �أوروب��ا ،ع��ام  ،1985امليث��اق الأوروب��ي للحك��م الذاتي
ان�ضم �إليه ك ّل �أع�ضاء املجل�س البالغ عددهم  47ع�ضو ًا.
املحلي ،الذي ّ
و ُيل� ِ�زم امليثاق الدول الأع�ضاء تطبيق القواعد الأ�سا�س � ّية التي ت�ضمن
اال�س��تقالل ّية ال�سيا�س � ّية والإدار ّية واملال ّية لل�سلطات املحل ّية ،علم ًا ب�أن

الالمركز ّية غري املتماثلة

كندا مثا ًال

الأقاليم  -وحدات �إقليم ّية متار�س �صالح ّيات
مف َّو�ضة حتت �سلطة الربملان الكندي.
املقاطعات  -وحدات �إقليم ّية متار�س
بح ّد ذاتها �صالح ّيات د�ستور ّية.

أر�س��ت مبادئ تفريع
امليث��اق كان الأداة القانون ّية الدول ّية الأوىل التي � َ
ال�س��لطة .وق��د �أ�صب��ح التفري��ع يف م��ا بعد مب��د�أً �أ�سا�س��ي ًا م��ن مبادئ
االحت��اد الأوروب��ي (امل��ادة  )3(5م��ن معاه��دة االحت��اد الأوروب��ي)،
�كل تبقى في��ه قريب ًة قدر امل�س��تطاع من
ي�ضم��ن ا ّتخ��اذ الق��رارات ب�ش� ٍ
املواطن�ين ،والتح ّق��ق با�س��تمرا ٍر م��ن ك��ون الإج��راءات املُت ََّخ��ذة عل��ى
م�س��توى االحت��اد الأوروب��ي جتد تربيره��ا يف �ضوء الإمكان��ات املُتاحة
على ال�صعيد الوطني والإقليمي واملحلي.
واعرتاف ًا ب�أهم ّية تفريع ال�س��لطة ودور الالمركز ّية ال�سيا�س ّية بو�صفها
مك ّون ًا �أ�سا�س � ّي ًا من مك ّونات �إحقاق الدميقراط ّية ،وافق برنامج الأمم
املتحدة للم�س��توطنات الب�ش��ر ّية على املبادئ التوجيه ّية الدول ّية ب�ش�أن
الالمركز ّي��ة وتعزي��ز ال�س��لطات املحل ّية ع��ام ( 2007القرار .)3/21
من�سقة ُم ّت َفق عليها
وقد ّ
�شجع القرار احلكومات على اتّخاذ �إجراءات ّ
يف �سبيل و�ضع ك ّل من الالمركز ّية والتنمية املحل ّية يف �صلب �سيا�سات
احلك��م والتنمي��ة ،وبالتايل ،توفري مب��ادئ توجيه ّية حول كيف ّية تعزيز
� ُأطره��ا القانون ّي��ة وامل� ّؤ�س�س � ّية يف ما يتع ّل��ق بالالمركز ّية واحلكم على
جميع امل�ستويات.
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نبذة عن ّ
املنظمة الدول ّية للتقرير
عن الدميقراط ّية
«املنظم��ة الدول ّي��ة للتقري��ر ع��ن الدميقراط ّي��ة» ه��ي ّ
ّ
منظم��ة
�إنّ
حياد ّي��ة م�س��تق ّلة ال تبغ��ي الرب��ح ،م�س� ّ�جلة يف برلني� ،أملاني��اُ .تعنى
ه��ذه ّ
املنظم��ة بتعزي��ز امل�ش��اركة ال�سيا�س � ّية للمواطنني ،وم�س��اءلة
الهيئ��ات احلكوم ّي��ة ،وتطوي��ر امل�ؤ�س�س��ات الدميقراط ّي��ة يف �أرجاء
العامل ك ّله ،كما ت�س��اهم يف �إيجاد الو�س��ائل املحل ّية الكفيلة بتعزيز
حقّ املواطنني العاملي يف امل�ش��اركة يف احلياة ال�سيا�س � ّية لبلدانهم،
ن�ص عليه الإعالن العاملي حلقوق الإن�س��ان والعهد الدويل
وف��ق ما َّ
اخلا�ص باحلقوق املدن ّية وال�سيا�س � ّية.
http://www.democracy-reporting.org
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ثبت امل�صطلحات
Accountability
Buy-in
Council of Europe
Covenant on Civil and Political Rights (CCPR)
Decision-making decentralisation
Deconcentration
Delegating authority
Delegation
Democratisation
Deregulation
Devolution
Discretion
Discretionary power
Eligibility
Equalisation payments
European Charter of Local Self Government
Expenditure autonomy
Gender sensitive data
Global North
Global South
Institutional arrangement
“Ladder ”approach

Line Ministry
Macro-economic stability
Micro-states
Oversight

املحا�سبة
ت�أييد
جمل�س �أوروبا
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
المركزية �صنع القرار
الالح�صرية
ال�سلطة املف ِّو�ضة
تفوي�ض ال�صالحيات
�إر�ساء الدميقراطية
�إلغاء ال�ضوابط التنظيمية
نقل ال�صالحيات
ا�ستن�ساب
�سلطة ا�ستن�سابية
�أهلية
التمويل التعوي�ضي
امليثاق الأوروبي للحكم الذاتي املحلي
 اال�ستقاللية يف الإنفاق،�إ�ستقاللية الإنفاق
معلومات مراعية لالعتبارات اجلندرية
بلدان ال�شمال
بلدان اجلنوب
تنظيم م� ّؤ�س�سي
مقاربة تدريجية
خمت�صة
وزارة
ّ
ا�ستقرار االقت�صاد الك ّلي
الدول ال�صغرى
الرقابة
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Principal-agent contractual relationship
Representativeness
Residual authority
Revenue allocation
Semi-autonomous actors
Semi-autonomous organisations
Sequencing
Sub-national
Sub-national levels/units of government
Subsidiarity (principle)
Symmetrical and asymmetrical decentralisation
Tax-raising powers
Territorial grassroots organisations
Territorial jurisdictions
The International Guidelines on Decentralisation
and Strengthening of Local Authorities
Treaty of the European Union
UN-Habitat
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

عالقة تعاقدية بني رئي�س ومر�ؤو�س
التمثيل
ال�صالحيات املتب ّقية
تخ�صي�ص املداخيل
الأطراف الفاعلة امل�ستق ّلة جزئي ًا
املنظمات امل�ستق ّلة جزئي ًا
ت�سل�سل زمني
�إقليمي
وحدات احلكم الإقليمية/م�ستويات
) مبد�أ التكامل �أو التبعية:تفريع ال�سلطة (�أي�ض ًا
المركزية متماثلة وغري متماثلة
�سلطة رفع ال�ضرائب
املنظمات ال�شعبية الإقليمية
ال�صالحيات املنوطة بالأقاليم
املبادئ التوجيهية ب�ش�أن الالمركزية وتعزيز ال�سلطات املحلية
معاهدة االحتاد الأوروبي
برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
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احلوا�شي
� 1ش ّكل هذا املنطق ّ
حمط تركيز �أ ّويل لعمل البنك الدويل حول
الالمركز ّية� .أنظر البنك الدويل« ،تقرير التنمية يف العامل
( 1988 World Development Report »1988وا�شنطن:
البنك الدويل) 1988؛ والبنك الدويل« ،تقرير التنمية يف العامل:
اال�ستثمار يف ال�صحة World Development Report: »1993
( Investing in Health 1993وا�شنطن :البنك الدويل،
.)1993
 2جورجيو برو�سيو وخوان بابلو خيمينيز« ،مقاربة التح ّوالت الأخرية
يف العالقات احلكوم ّية من جوانب متع ّددة» “Approaching
Recent Transformations of Intergovernmental

” ،Relations from Multiple Profilesيف «الالمركز ّية
والإ�صالح يف �أمريكا الالتين ّية :حت�سني العالقات احلكوم ّية»
Decentralization and Reform in Latin America:
� ،Improving Intergovernmental Relationsإ�شراف
جورجيو برو�سيو وخوان بابلو خيمينيز (نورثهامبتون،
ما�سات�شو�ست�س :من�شورات �إدوارد �إلغر� ،)2012 ،ص.4 .
 3واال�س �أوت�س« ،الفدرال ّية ال�ضريبية» Fiscal Federalism

(نيويورك :من�شورات هاركور براي�س يوفانوفيت�ش)1972 ،؛ وروي
بال ويوهان�س لني« ،املال ّية العامة احل�ضر ّية يف البلدان النامية»
Urban Public Finance in Developing Countries

(�أك�سفورد :من�شورات جامعة �أك�سفورد)1992 ،؛ وريت�شارد
وعالم؟» “Who
ما�سغرايف«َ ،من يجب فر�ض ال�ضرائب ،و�أين،
َ
”? Should Tax, Where, and Whatيف «تفوي�ض �سلطة
فر�ض ال�ضرائب يف البلدان الفدرال ّية» Tax Assignment
� ،in Federal Countriesإ�شراف ت�شارلز ماكلور( ،كانبريا:
من�شورات «مركز الأبحاث حول العالقات املال ّية الفدرال ّية»
 ،Centre for Research on Federal Countriesاجلامعة
الوطن ّية الأ�سرتالية)1983 ،؛ وت�شارلز تايباوت« ،نظرية النفقات
املحل ّية» ”،“A Pure Theory of Local Expenditures
جملة  ،Journal of Political Economyاملج ّلد  ،64الرقم 5
(� :)1956ص.424-416 .
 4لوي�س دي ميلو« ،الالمركز ّية ال�ضريب ّية والعالقات املال ّية احلكوم ّية:
لعدد من البلدان» “Fiscal Decentralization
حتليل �شامل ٍ
and Intergovernmental Fiscal Relations: A Cross

” ،Country Analysisجملة  ،World Developmentاملج ّلد
 ،28الرقم )2000( 2؛ �ص- 365 380 .؛ وحميد داودي وهنغ فو
لعدد
زو« ،الالمركز ّية ال�ضريب ّية والنم ّو االقت�صادي :درا�سة �شاملة ٍ

من البلدان «

“Fiscal Decentralization and Economic

” ،Growth: A Cross-Country Studyجملة Journal of

 ،Urban Economicsاملج ّلد  ،43الرقم � :)1998( 2ص-257 .
244؛ ورميي برودوم« ،خماطر الالمركز ّية» “The Dangers of
” ،Decentralizationجملة The World Bank Research
 ،Observerاملج ّلد  ،10الرقم � :2ص - 220-201 .؛ وفيتو
تان�سي« ،الفدرال ّية ال�ضريب ّية والالمركز ّية :نظرة عامة على بع�ض
جوانب الفعال ّية واالقت�صاد الك ّلي» “Fiscal federalism and
Decentralization: A Review of Some Efficiency

” ،and Macroeconomic Aspectsم�ؤمتر البنك الدويل
حول اقت�صاد التنمية  ،1995وا�شنطن ،البنك الدويل،1996 ،
�ص .316-295 .لكن �أنظر �أي�ض ًا ت�شارلز ماكلور جونيور« ،تعليق
برودوم» ” ،“Comment of Prud’hommeجملة World
 ،Bank Research Observerاملج ّلد )1995( 10؛ �ص-221 .
226؛ ودايفد �سيويل« ،خماطر الالمركز ّية وفق ًا لربودوم :بع�ض
اجلوانب الإ�ضافية» “The Dangers of Decentralization

”،According to Prud’homme: Some Further Aspects
جملة  ،World Bank Research Observerاملج ّلد 11
(�شباط/فرباير � :)1996ص.150 -143 .

 5البنك الدويل« ،تقرير التنمية يف العامل 1988
(13 )World Development Report 1988؛ �إ�شراف ج.
�شابري �شيما ودني�س رونديني ّلي« ،من المركز ّية احلكومة �إىل المركز ّية
احلكم» “From Government Decentralization to
” ،Decentralized Governanceيف «تطبيق المركز ّية احلكم:
املفاهيم واملمار�سات النا�شئة» Decentralizing Governance:
»� ،Emerging Concepts and Practicesإ�شراف ج� .شابري
�شيما ودني�س رونديني ّلي (من�شورات معهد بروكينغز� ،)2007 ،ص.8 .
� 6أنظر على �سبيل املثال «الالمركز ّية وحت ّدي القيود ال�صارمة
على موازنة» Decentralization and the Challenge of
� ،Hard Budget Constraintsإ�شراف جوناثن رودن ،وغانر
�إ�سكيالند ،وجيني ليتفاك (كامربدج ،ما�سات�شو�ست�س :من�شورات
معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا.)2003 ،
 7يف ما يتع ّلق بحجم القطاع العام� ،أنظر واال�س �أوت�س« ،البحث عن
اللوياثان :درا�سة جتريب ّية» “Searching for Leviathan:
” ،An Empirical Studyجملة American Economic
 ،Reviewاملج ّلد � :)1985( 75ص-748757 .؛ وجابر
�إهدائي «الالمركز ّية ال�ضريب ّية وحجم احلكومة» “Fiscal
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” ،Decentralization and the Size of Governmentورقة
عمل بحث ّية �سيا�س ّية  ،1387البنك الدويل ،وا�شنطن .1994 ،يف ما
يتع ّلق بالنم ّو االقت�صادي� ،أنظر داودي وزو« ،الالمركز ّية ال�ضريب ّية
والنم ّو االقت�صادي»
” “Fiscal Decentralization and Economic Growth؛
وروبرت �إيبل و�سردار يلماز« ،قيا�س الالمركز ّية ال�ضريب ّية و�أثرها
ال�ضريبي» On the Measurement and Fiscal Impact
( of Fiscal Decentralizationوا�شنطن :البنك الدويل،
)2001؛ وجا�سنت ييفو لني وزيجيانغ ليو« ،الالمركز ّية ال�ضريب ّية
والنم ّو االقت�صادي يف ال�صني» “Fiscal Decentralization
” ،and Economic Growth in Chinaجملة Economic
 ،Development and Cultural Changeاملج ّلد ،49
الرقم � :)2000( 1ص .1-22 .يف ما يتعلقّ بالقدرة التناف�س ّية،
�أنظر بيار �سلمون« ،الالمركز ّية باعتبارها نظام حوافز»
” ،“Decentralization as an Incentive Schemeجملة
 ،Oxford Review of Economic Policyاملج ّلد  ،3الرقم 2
(� :)1987ص43-24 .؛ وكوملان �شرتومبف« ،هل تزيد الالمركز ّية
احلكوم ّية االبتكار يف ال�سيا�سة العامة» “Does Government
” ،Decentralization Increase Policy Innovationورقة
عمل ،ق�سم االقت�صاد ،جامعة �شمال كارولينا يف ت�شابل هيل،
.1999
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?d

>oi=10.1.1.27.4043&rep=rep1&type=pdf

 8دني�س رونديني ّلي« ،التخطيط الوطني لال�ستثمارات و�سيا�سة
الإن�صاف يف البلدان النامية :حت ّدي الإدارة الالمركز ّية»
“National Investment Planning and Equity

Policy in Developing Countries: The Challenge
” ،of Decentralized Administrationجملة Policy

 ،Sciencesاملج ّلد  ،10الرقم �( 1آب�/أغ�سط�س � :)1978ص.
.74-45
 9جون وهني ونورمان �أبهوف« ،موقع امل�شاركة يف التنمية الريف ّية:
�إيجاد الو�ضوح من خالل اخل�صو�صية» “Participation’s
Place in Rural Development: Seeking Clarity

” ،through Specificityجملة ،World Development
املج ّلد � :)1980( ،8ص.213 .
� 10أ�شار عد ٌد من الكتّاب �إىل �أن �أحد العوامل الأ�سا�س ّية يف هذا
الإطار هو القدرة املتزايدة للحكومة املركز ّية على جذب املزيد
من ّ
املر�شحني ذوي الكفاءات العليا� ،إذ �إنها تق ّدم فر�ص ًا مهن ّي ًة
وتعوي�ضات مال ّي ًة �أف�ضل� .أنظر برودوم« ،خماطر الالمركز ّية»
ٍ

” :220-201 ،“The Dangers of Decentralizationوتان�سي،
«الفدرال ّية ال�ضريب ّية والالمركز ّية» “Fiscal Federalism and
”.Decentralization
« 11تطبيق المركز ّية احلكم :املفاهيم واملمار�سات النا�شئة»
Decentralizing Governance: Emerging Concepts
� ،and Practicesإ�شراف ج� .شابري �شيما ودني�س رونديني ّلي
(وا�شنطن؛ من�شورات معهد بروكينغز.)2007 ،
 12ج� .شابري �شيما« ،التفوي�ض مع املحا�سبة :التع ّلم من املمار�سة
احل�سنة» “Devolution with Accountability: Learning
” ،from Good Practiceيف «تطبيق المركز ّية احلكم :املفاهيم
واملمار�سات النا�شئة» Decentralizing Governance:
� ،Emerging Concepts and Practicesإ�شراف ج� .شابري
�شيما ودني�س رونديني ّلي (وا�شنطن؛ من�شورات معهد بروكينغز،
� ،)2007ص.188-170 .
 13برنامج الأمم املتحدة الإمنائي« ،عوامل ينبغي �أخذها يف
االعتبار عند و�ضع �سيا�سات وبرامج احلكم الالمركزي لتحقيق
تنمية م�ستدامة مركزها ال�شعب» “Factors to Consider
in Designing Decentralized Governance and
Programmes to Achieve Sustainable People-

”� ،Centered Developmentشعبة تطوير الإدارة و�ش�ؤون
احلكم� ،شباط/فرباير � ،1998ص.1 .
� 14سوزان �شتايرن« ،الالمركز ّية واحل ّد من الفقر� :إطار مفاهيمي
للأثر االقت�صادي» “Decentralization and Poverty
Reduction: A Conceptual Framework for the

”« ،Economic Impactاملعهد الأملاين ما وراء البحار»
)� ،German Overseas Institutes (DÜIأوراق عمل ،درا�سات
عامل ّية وحمل ّية رقم  ،3هامبورغ.2005 ،
 15البن��ك ال��دويل« ،تقرير التنمية يف العامل ( :2000/1999ولوج
القرن احلادي والع�ش��رين)» World Development Report
)(WDR 1999/2000: Entering the 21st Century

(نيويورك :من�ش��ورات جامعة �أك�س��فورد)2000 ،؛ وريت�شارد كوك
و�ألن �س��تورال �سفريي�س��ون« ،الالمركز ّية واحل ّد من وط�أة الفقر
يف البل��دان النامية :حتلي��ل ُمقا َرن �أم هل �أن غرب البنغال حالة
فري��دة من نوعها؟» “Decentralization and Poverty
Alleviation in Developing Countries: Comparative

”? ،Analysis or is West Bengal uniqueورق��ة عمل
« ،130معهد درا�س��ات التنمية» Institute of Development
� ،Studiesسا�سيك�س.2001 ،
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 16الأمم املتحدة (�إدارة خدمات الدعم والإدارة من �أجل التنمية،
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي)« ،تقرير املنتدى العاملي للأمم
املعني بال�سيا�سات واملمار�سات االبتكار ّية يف جمال احلكم
املتحدة ّ
املحلي» “Report of the United Nations Global Forum
on Innovative Policies and Practices in Local

” ،Governanceغوتنبورغ ،ال�سويد� 27-23 ،أيلول�/سبتمرب
 ،1996مرجع � ،ST/TCd/Ser.E/46ص.28 .
 17روبرت�سون وورك« ،نظرة عامة على الالمركز ّية حول العامل:
ُم َ
نط َلق لتح�سني احلكم والتنمية الب�شر ّية» “Overview of

Decentralisation Worldwide: A Stepping Stone to

”،Improved Governance and Human Development
نيوروك ،الأمم املتحدة� ،2002 ،ص.4 .
� 18شيما ورونديني ّلي« ،من المركز ّية احلكومة �إىل المركز ّية
احلكم» “From Government Decentralization to
”� ،Decentralized Governanceص.8 .
 19عبداحلي حممد« ،الالمركز ّية وامل�شاركة :النظرية و�أد ّلة غانا»

“Decentralization and Participation: Theory and

” ،Ghana’s Evidenceجملة Journal or Political

 ،Scienceاملج ّلد  ،17الرقم � :)2016( 2ص.255-232 .
� 20شتايرن« ،الالمركز ّية واحل ّد من الفقر»

”.“Decentralization and Poverty Reduction

 21براناب باردهان وديليب موكرييه« ،الف�ساد والمركز ّية خدمات
البنية التحت ّية يف البلدان النامية» “Corruption and
Decentralization of Infrastructure Delivery in

” ،Developing Countriesجامعة بو�سطن« ،معهد التنمية
االقت�صاد ّية» Institute of Economic Development,

>(2000) <http:/rrojasdatabank.info/ddinf1.pdf

 22لوي�س دياز �سريانو و�أندري�س رودريغيز بو�سيه« ،الالمركز ّية ودولة
الرفاه :ماذا يرى املواطنون؟»“Decentralization and the
”? ،Welfare State: What Do Citizens Perceiveجملة
 ،Social Indicators Researchاملج ّلد  ،120الرقم ( 2كانون
الثاين/يناير � :2015ص435-411.؛ ولوي�س دياز �سريانو و�أندري�س
رودريغيز بو�سيه« ،الالمركز ّية ،والرفاه ال�شخ�صي ،وت�ص ّور
ؤ�س�سات» “Decentralization, Subjective Well-Being,
امل� ّ
” ،and the Perception of Institutionsجملة ،Kyklos
املج ّلد  ،65الرقم � :)2012( 2ص� .193-179 .أنظر �أي�ض ًا
روبرت بومتان�« ،إجناح الدميقراط ّية :التقاليد املدن ّية يف �إيطاليا

املعا�صرة» Making Democracy Work: Civic Traditions

( in Modern Italyبرن�ستون ،نيو جري�سي :من�شورات جامعة
برين�ستون.)1993 ،
� 23أنور �شاه« ،الف�ساد واحلكم الالمركزي العام»
“Corruption and Decentralized Public

” ،Governanceالبنك الدويل ،ورقة عمل بحث ّية �سيا�س ّية ،3824
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”،Corruption, and the Monitoring of Bureaucrats
جملة  ،World Developmentاملج ّلد  ،38الرقم :)2010( 4
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<http://www.idea.int/sites/default/files/publications/
>decentralization-in-unitary-states.pdf
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البنك الدويل ،وا�شنطن.1998 ،

� 51شيما ورونديني ّلي« ،من المركز ّية احلكومة �إىل المركز ّية
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“Decentralization:

to Decentralization and Local Autonomy: A Critical

” ،Appraisalجملة ،Administrative Theory & Praxis
املج ّلد  ،26الرقم � :)2004( 4ص.523 .

Developing Countries”.

 53روي بال وخورخي مارتينيز فا�سكيز« ،ت�سل�سل الالمركز ّية
ال�ضريب ّية»” ، “Sequencing Fiscal Decentralizationورقة
عمل بحث ّية �سيا�س ّية  ،3914البنك الدويل ،وا�شنطن� ،أيار/مايو
� ،2006ص.29 .
 54برودوم« ،خماطر الالمركز ّية»
”Decentralization؛ وتان�سي« ،الفدرال ّية ال�ضريب ّية والالمركز ّية»
”.“Fiscal Federalism and Decentralization
“Dangers of

� 55أليك �إيان غري�شربغ ودونالد وينكلر« ،المركز ّية التعليم يف
�أفريقيا :نظرة يف �آخر ال�سيا�سات واملمار�سات» “Education
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 58البنك الدويل« ،ولوج القرن احلادي والع�شرين :تقرير التنمية يف
العامل “Entering the 21st Century: World »2000/1999
Development Report 1999/2000”, 1999
<https://openknowledge.worldbank.org/

>handle/10986/5982؛ و�أليك�س دريهري« ،ال�سلطة لل�شعب؟
ت�أثري الالمركز ّية يف احلكم»“Power to the People? The
” ،Impact of Decentralization on Governanceورقة
عمل رقم « ،121املعهد ال�سوي�سري لأبحاث دورة الأعمال» Swiss
) ،Institute for Business Cycle Research (KOFزيورخ،
كانون الثاين/يناير .2006
« 59معهد االنتقاالت الد�ستور ّية»
 ،»Transitionsو«املعهد الدويل للدميقراط ّية وامل�ساعدة
االنتخابية»  ،IDEAوبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي« ،الالمركز ّية
يف الدول الوحدو ّية» “Decentralization in Unitary
“Center for Constitutional

States”<http://www.idea.int/publications/

catalogue/decentralization-unitary-states>constitutional-frameworks-middel-east-and

� 60إدارة ال�ش�ؤون االقت�صاد ّية واالجتماع ّية التابعة للأمم املتحدة،
«الالمركز ّية� :شروط النجاح :درو�س م�ستقاة من �أوروبا الو�سطى
وال�شرق ّية ورابطة الدول امل�ستق ّلة» “Decentralization:
Conditions for Success: Lessons from Central

and Eastern Europe and the Commonwealth of

” ،Independent Statesنيويورك� ،2000 ،ص.23 .
� 61سفانتيه كورنيل« ،اال�ستقالل ّية باعتبارها م�صدر نزاع :نزاعات
نظري» “Autonomy as a Source of
القوقاز من منظور ّ
Conflict: Caucasian Conflicts in Theoretical

” ،Perspectiveجملة  ،World Politicsاملج ّلد  ،54الرقم 2
()2002؛ �ص.276-245 .

 62بوكينفورديه« ،الالمركز ّية يف ليبيا»
”� ،“Decentralization in Libyaص.8 .
 63دانيال ترايزمان« ،حتديد الالمركز ّية وقيا�سها :منظور عاملي»
“Defining and Measuring Decentralization: A

”( Global Perspectiveورقة غري من�شورة)� ،2002 ،ص.5 .
� 64أوت�س« ،الفدرال ّية ال�ضريب ّية»”� ، “Fiscal Federalismص.17 .
� 65آرون �شنايدر« ،الالمركز ّية� :صياغة ت�ص ّور ّية وقيا�س»

“Decentralization: Conceptualization and

” ،Measurementجملة Studies in Comparative

 ،International Developmentاملج ّلد  ،38الرقم :)2003( 3
�ص.36 .
 66خورخي مارتينيز-فا�سكيز« ،تخ�صي�ص املداخيل يف ممار�سة
الالمركز ّية ال�ضريب ّية» “Revenue Assignment in the
” ،Practice of Fiscal Decentralizationيف «الفدرال ّية
ال�ضريب ّية والالمركز ّية ال�سيا�س ّية :درو�س م�ستقاة من �إ�سبانيا
و�أملانيا وكندا» Fiscal Federalism and Political
Decentralization: Lessons from Spain, Germany
� ،and Canadaإ�شراف نوريا بو�ش وخو�سي دوران (نورثهامبتون،
ما�ست�شو�ست�س :من�شورات �إدوارد �إلغار� ،)2008 ،ص32-31 .؛
وبال ومارتينيز فا�سكيز« ،ت�سل�سل الالمركز ّية ال�ضريب ّية»
”� ،“Sequencing Fiscal Decentralizationص.22 .
 67مارتينيز-فا�سكيز« ،تخ�صي�ص املداخيل يف ممار�سة الالمركز ّية
ال�ضريب ّية» “Revenue Assignment in the Practice of
”� ،Fiscal Decentralizationص.32 .
ُ 68يعت َقد تقليدي ًا �أن ازدياد ا�ستقالل ّية املداخيل الإقليم ّية ميكن �أن ي�ؤ ّثر
�سلب ًا يف ا�ستقرار االقت�صاد الك ّلي ،لكن بع�ض الأد ّلة احلديثة ُيثبت
العك�س� .أنظر ،على �سبيل املثال ،خورخي مارتينيز-فا�سكيز وروبرت
ماكناب« ،الالمركز ّية ال�ضريب ّية ،وا�ستقرار االقت�صاد الك ّلي ،والنم ّو
االقت�صادي» “Fiscal Decentralization, Macroeconomic
” ،Stability, and Economic Growthجملة Hacienda
،Publica Espanola: Revisita de Economia Publica
املج ّلد  ،179الرقم � :)2005( 4ص.49-25 .
� 69شنايدر« ،الالمركز ّية� :صياغة ت�ص ّورية وقيا�س»

“Decentralization: Conceptualization and

”� ،Measurementص.33 .

حتقيق المركزية احلكم 23 I
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