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ملّخ�ص تنفيذي
�أ�سبحت �لالمركزّية، يف �لعقود �لأربعة �لأخرية، حمطَّ تركيز �أ�سا�س��ّي 
للمقاربات �لإمنائّية �لدولّية، حيث قامت �حلكومات �ملنت�س��رة يف �لعامل 
بنقل �لكثري من �مل�س��وؤولّيات �ملالّية و�ل�سيا�س��ّية و�لإد�رّية �إىل م�س��تويات 
�حلكم �لإقليمّية و�ملنّظمات �مل�ستقّلة جزئّيًا. و�إذ� كان �ل�سعي �إىل تطبيق 
�لالمركزّي��ة ق��د َوجد مرّبره بادىء �لأم��ر يف �عتبار هذه �لأخرية عملية 
�إ�س��الح �إد�رّي ترم��ي �إىل حت�س��ن تق��دمي �خلدم��ات وحتقي��ق �لفعالّي��ة 
�لقت�سادّي��ة، فقد �ختلفت �لنظرة لحق��ًا بحيث باتت �لالمركزية ُتَعّد، 
على نطاٍق و��س��ٍع، عمليًة و�جبًة لتقوية �ملمار�س��ة �لدميقر�طّية يف بلد�ن 
�جلنوب، وو�سيلًة لتوزيع �ل�سلطة �أو تقا�سمها يف ما بعَد مرحلة �لنز�عات.

بي��د �أن ثّم��ة �ختالف��اٍت �سارخًة بن م��ا يجري �لعمل لتطبيق��ه من �أنو�ع 
�لالمركزّية ودرجاتها. ومن �ساأن م�ستويات �لنجاح �ملتفاوتة �لتي تنطوي 
عليه��ا هذه �لأن��و�ع و�لدرجات �أن تلق��َي �ل�سوء على عو�مَل �أ�سا�س��يٍة لها 

دوُرها �لبارز يف �لتخطيط لإ�سالحاٍت لمركزّيٍة فّعالة.

وعليه، فاإذ� ما �عتزمنا �إجناح �لالمركزّية، وجب علينا �أن ناأخذ �لنقاط 
�لآتية يف �لعتبار:

من 	  معّينٍة  بدرجٍة  تتمّتع  منها(  �ل�سغرى  )با�ستثناء  �لدول  جميع 
�لالمركزّية.

د لاّلمركزّية، لأنه ما من بلد مثل �لآخر. لذ� 	  لي�س ثّمة منوذج موحَّ
�لو�قعة  ينبغي تكييف �لإ�سالحات �لالمركزّية مبا ير�عي �حلقائق 
على �لأر�س، مع �إمكان ��ستناد هذه �لإ�سالحات �إىل جمموعٍة غنّيٍة 

من �خليار�ت.

ُي�ساء �لتخطيط له من 	  �آثاٌر �سلبّية عن كل ما  �أن تنجم  من �ملحتمل 
�إ�سالحات لمركزّية.

لي�ست �لالمركزّية رديفًا للدميقر�طّية، ول هي غايٌة يف ذ�تها بل �أد�ٌة 	 
لتحقيق �أهد�ٍف �جتماعّيٍة و�سيا�سّيٍة و�قت�سادّيٍة حمّددة ُيفرَت�س �أن 

جت�ّسدها �لإ�سالحات �ملنويُّ تطبيُقها. 
�إّن �لتناف�َس بن م�ستويات �حلكم، �إن مل يكن �لتد�ُخل �حلا�سل بن 	 

�لالمركزّية  كانت  لذ�  تفاديه،  ي�ستحيل  �أمٌر  �أحيانًا،  �خت�سا�ساته 
�لفّعالة تقت�سي درجًة معّينة من �سدق �لتعاون و�سفاء �للتز�م. 

غالبًا ما ُي�ستخَدم غياُب �لقدر�ت على �مل�ستوى �لإقليمي حّجًة �سد 	 
�لالمركزّية، لكن �آخر ما مّت تقدميه من �أبحاث يف هذ� �ل�ساأن ُيظِهر 
�أن �أحد �لعنا�سر �لأ�سا�سّية لبناء هذه �لقدرة هو »�لتعّلم باملمار�سة«.

غالبًا ما ُترّكز �لنقا�سات �لعامة، ل�سّيما يف �سياق �لنز�عات، على مفهوم 	 
�لدولة »�لَوحَدوّية« يف مقابل مفهوم �لدولة �لحتادية �أو »�لفدر�لّية«. 
لكن هذ� �لنوع من �خليار�ت �لثنائية غالبًا ما ي�سفر عن ماآزق �سيا�سّية، 
لأن �لحتادية �أو �لفدر�لّية لي�ست �إل وجهًا من �أوجه �لالمركزّية. من 

هنا يبقى م�سمون �لالمركزّية �أهّم من ت�سنيفاتها.
��ستنادً� 	  �لإقليمّية  ت�سميم وحد�ت �حلكم  �أن يجري  �ل�سروري  من 

�إىل �ل�سياَقن �لقت�سادي و�لدميغر�يف �ملحليَّن، وذلك حر�سًا على 
�سْون �لتو�زن بن �لتمثيل و�ل�ستقر�ر و�لفعالّية.

بل على مر�حَل ويف 	  و�حدة،  دفعة  كلُّها  عادًة  �لإ�سالحات  ل جتري 
�أن يبد�أ بت�سميم  �لتخطيط لاّلمركزّية يجب  مناطَق خمتلفة، لكّن 
نظاٍم متكامٍل ياأخذ يف �لعتبار تباين �لإ�سالحات وطريقة ت�سل�سلها.
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م�سّوغات الالمركزّية

�لقت�ساد
�لدميقر�طّية

�ل�ستقر�ر
�ل�سالم

اأ�سكال الالمركزّية

املنافع املحتملة لاّلمركزّية

جماالت الالمركزّيةاملجاالت املوؤ�ّس�سّية لالإ�سالح

�لالح�سرّية
تفوي�س 

�ل�سالحّيات

نقل 
�حلكومات �ل�سالحّيات

�لوطنّية

�حلكومات 
 �لإقليمّية 
 �ملنظمات و�ملحلّية

 �مل�ستقّلة 
جزئّيًا

 �ملجال 
�ملجال �ل�سريبي

�لإد�ري

�ملجال 
�ل�سيا�سي

 حماية �ل�سفافّية 
 �مل�سالح 

�ملحلّية

 م�ساركة
�ملو�طنن �لفعالّية�ملحا�سبة

�لدي��ون �لإقليمّي��ة �ملتنامية يف �لبل��د�ن �لالمركزّية )ول�س��ّيما يف �أمريكا 
�لالتينّية(، �أ�سبحت يف منت�سف �لت�سعينّيات2 ت�سّكل م�سدر قلٍق كبري، ما 
�أّدى �إىل حدوث طفرًة يف �لأبحاث �ملنعقدة حول �لنعكا�سات �لقت�سادّية 
لاّلمركزّية يف ما يتعّلق بالفعالّية و�لإن�ساف و��س��تقر�ر �لقت�ساد �لكّلي. 
و�إذ� كان بع���س هذه �لأبحاث قد �س��اهم يف دع��م �حلّجة �لنظرّية �لقائلة 
ب��اأن �لالمركزّي��ة ق��ادرٌة على حت�س��ن �لفعالّية،3 ف��اإن عددً� من در��س��ات 
�حل��الت ب��ّن، نقي���سَ ذل��ك، �أن �لالمركزي��ة ميك��ن �أن تقّو���س كاًل م��ن 
�لفعالّي��ة �لقت�سادّي��ة و��س��تقر�ر �لقت�ساد �لكّلي، و�أن ت�س��فر ع��ن �إنفاٍق 
مفرٍط وف�س��اٍد يف �حلكومات �لإقليمّية.4 لكن �لإ�س��ارة و�جبٌة �أي�سًا �إىل �أن 
ن )مَبن فيهم �لبنك �ل��دويل(، قالو� �إن  ع��ددً� م��ن �لباحثن و�ملتخ�س�سّ
هذه �لنتائج �ل�سلبّية لي�ست ُمالِزمًة لاّلمركزّية، بل �إنها تاأتي �أ�سا�سًا نتيجة 

خلٍل يف �لت�سميم،5 ول�سّيما نتيجة غياب �لقيود �ل�سارمة على �ملو�زنة.6

كذل��ك ��س��تند �ل�س��عي �إىل �لالمركزّي��ة �إىل ثالثة م�س��ّوغات �قت�سادّية 
�أخ��رى ه��ي: 1( تقلي�س حجم �لقطاع �لعام؛ 2( فو�ئد �لالمركزّية على 
�سعي��د �لنم��ّو �لقت�سادي؛ 3( حت�س��ن »�لقدرة �لتناف�س��ّية« للحكومات، 
وبالت��ايل، �إم��كان �أن تعمل �حلكومات لتلبية رغبات �ملو�طنن. مع ذلك، 

مل حتَظ �مل�سّوغات �ملذكورة باأّي �إجماع نظري �أو جتريبي.7

1. االأ�سباب الداعية اإىل تطبيق الاّلمركزّية
يحفل �لعديد من بلد�ن �ل�س��مال بتاريٍخ طويٍل من �حلكم �لالمركزي، 
يف  �إّل  �لإمنائّي��ة  �لأَجْن��دة  و�جه��ة  �إىل  ت��ربز  مل  �لالمركزّي��ة  لك��ن 
ثمانينّي��ات �لق��رن �ملا�سي، وقد �س��هد �لعقد�ن �لتالي��ان �جتياح موجٍة 
م��ن �لالمركزّية معظ��م بلد�ن �جلنوب. هذه �جله��ود جاءت بدفٍع من 
��ن وباحث��ن زعم��و� �أن �لالمركزّي��ة ميك��ن �أن تنط��وي عل��ى  متخ�س�سّ
جملة فو�ئد مهّمة. مع ذلك، يبقى �لعديد من هذه �ملز�عم نظريًا، لأن 
ت �إليها �لدر��س��ات  �لنتائ��ج �لتجريبّي��ة، ل �س��ّيما منها تل��ك �لتي َخُل�سَ
ح��ول بع���س بل��د�ن �جلن��وب، ل تز�ل غ��ري قاطعٍة يف معظ��م �حلالت. 
م��ن هن��ا �عتز�من��ا يف هذ� �لق�س��م �إلقاء نظ��رٍة عامٍة على �أه��ّم فو�ئد 
�لالمركزّية، ل بل تعّديها �إىل ت�س��ليط �ل�سوء على بع�س �ملجالت �لتي 

تك�ّس��فت فيها �لاّلمركزّية عن �آثار �سلبّية. 

1.1 حت�سني الفعالّية االقت�سادّية
�إن �أح��د �أبرز م�س��ّوغات �لالمركزّية ه��و قدرُتها �ملحتملة على جعل عملّية 
تخ�سي�س �ملنافع �لعامة �أكرث فعالّية. وعندما �أ�سبحت �لالمركزّية �ِسمًة 
بارزًة من �سمات �ل�سيا�سة �لإمنائّية يف �لثمانينّيات،1 ُف�ّسَرت ب�سكٍل �أ�سا�سي 
عل��ى �أنه��ا �أد�ٌة ملعاجلة �لقي��ود �لتي حتّد من �لتخطي��ط �لوطني �ملُمركز، 
وكان��ت ه��ذه �لقيود قد بد�أت تظهر جلّيًة يف بع���س بلد�ن �جلنوب. بيد �أن 



3 I  حتقيق المركزية احلكم 

2.1. حت�سني عملّية تقدمي اخلدمات مبا ي�سمن 
مراعاًة ف�سلى لالحتياجات املحلّية 

ت�س��تند �لالمركزّية �إىل مرّبر �آخَر مهمٍّ وثيق �ل�سلة بالفعالّية، �أل وهو 
�إتاحته��ا ت�سني��ف �خُلط��ط و�لرب�م��ج �حلكومّي��ة وتعديلها مب��ا ير�عي 
�لحتياج��ات و�لرغب��ات �لت��ي تع��رّب عنه��ا �لفئ��ات �ل�س��ّكانّية �ملتنّوع��ة 
�سم��ن �لبل��د �لو�حد. وملّا كانت �ل�س��لطات �لإقليمّية متلك عادًة معرفًة 
�أف�س��َل بال�س��وؤون �ملحلّي��ة، ف��اإن منحه��ا مزي��دً� م��ن �ل�س��لطة و�لق��درة 
�ل�ستن�س��ابّية ميكن �أن يتيح تكييف �مل�س��اريع و�ل�سيا�س��ات �لوطنّية مبا 
ير�عي �لظروف �ملناطقّية �ملختلفة، بل و�أن ي�س��مح ب�سياغة �سيا�س��ات 

�ملحلّية.8 �لحتياجات  تلّبي 

ِزد عل��ى ذل��ك �أن �ق��رت�ب �حلكوم��ات �لإقليمّي��ة من �ملجتمع��ات �ملحلّية 
عل��ى ه��ذ� �لنح��و م��ن �س��اأنه �أن يتيح جم��ع معلوم��اٍت �أكرث دّقٍة ت�س��ّهل ل 
ت�سمي��م م�س��اريع وبر�م��ج حكومي��ٍة �أك��رث فعالّية وح�س��ب، و�إمن��ا تنفيذ 
م��ا مّت ت�سميم��ه منها، �أي�سًا، كم��ا ميّكن من ��س��تعمال �لإد�ر�ت �ملحلّية 
لتوفري �ملزيد من �ملعلومات ب�س��اأن �لأو�س��اع على �لأر�س، ولرفع مطالب 

�ملو�طنن �ل�سيا�سّية �إىل �حلكومة �ملركزّية.9

غ��ري �أن ع��ددً� م��ن در��س��ات �حل��الت ب��ّن، يف �ملقاب��ل، �أن �لالمركزّية 
ميك��ن �أن توؤّث��ر �س��لبًا يف فعالّي��ة �حلكوم��ة يف �حل��الت �لت��ي تفتقر فيها 
�لوح��د�ت �لإقليمّي��ة �إىل �ملو�رد �لب�س��رية �ل�سرورّي��ة �أو ل متلك �لتمويل 
�ل��كايف للح�س��ول على هذه �مل��و�رد.10 وغالبًا ما ُيعزى ذل��ك �إىل طريقة 
ت�سمي��م �إجر�ء�ت �لالمركزّية، وكيفّية ت�سل�س��ل �لإ�سالحات �ل�سيا�س��ّية 

و�لإد�رّية و�ل�سريبّية.

ن�ّص فرعي 1: الفدرالّية والالمركزّية
�إن ��ستعمال م�سطلح - �لفدر�لّية - قد يكون كفياًل بتحويل �لنقا�سات 
�لتقنّي��ة ح��ول �لالمركزّية �إىل �س��جالٍت �سيا�س��ّية؛ فف��ي ليبيا، مثاًل، 
�س��اهم �لنق�س��ام بن َم��ن ي�س��ّمون �أنف�س��هم فدر�لّين و�أولئ��ك �لذين 
ي�س��ّمون �أنف�س��هم مناه�س��ن للفدر�لّية يف ن�س��وب نز�ع ب��ن �لطرفن 
بع��د �س��قوط نظام معّمر �لق��ّذ�يف. �أما يف �لأردن، فق��د توّقفت عملية 
�إر�س��اء �لالمركزّية ع��ن �إحر�ز �أّي تقّدم منذ دخل��ت �لفدر�لّية د�ئرة 
�لنقا���س، لأن بع�س �لأردنّين �أبَدو� خ�س��يتهم م��ن �أن تكون �لفدر�لّية 

هي �خلطوة �لأوىل نحو حيلٍة تهدف �إىل �إدخال دولة فل�سطينّية.

لك��ن، ما �لعالقة �لفعلّية بن �لفدر�لّية و�لالمركزّية؟ رمبا ُخيَّل �إلينا 
 �أن �لدول��ة �لفدر�لّي��ة هي ُحكمًا �أكرث لمركزيًة م��ن �لدولة �لوحَدوّية، 

لك��ن ذل��ك لي���س �سحيح��ًا بال�س��رورة، �إذ �إن هن��اك دوًل -وحدوّية- 
�ل��دول  بع���س  لمركزي��ًة  تف��وق  وهولن��د�(  �ملتح��دة  )كاململك��ة 
-�لفدر�لّي��ة- )مثل رو�س��يا(. ولئ��ن تباينت �لآر�ء يف معر�س �ل�س��عي 
�إىل �إيج��اد تعري��ف دقي��ق للفدر�لّي��ة فه��ي يف معظمه��ا تلتق��ي عن��د 
ثابت��ٍة موؤّد�ه��ا �أن �لالمركزية تعني وجود م�س��توًى ث��اٍن على �لأقّل من 
�لوح��د�ت �ل�سيا�س��ّية )�لوليات، و�لولي��ات �لفدر�لّي��ة، و�ملقاطعات، 
و�لكانتون��ات... �إلخ.( �لتي تتمّتع ب�س��رعّيٍة حقيقّيٍة غري ُم�س��تَمّدٍة من 
�ل�س��لطة �ملركزّية، وبامتياز�ٍت ي�سمنها �لد�ستور. وعليه، ميكن �لقول 
�إن �لفدر�لّي��ة تقوم عل��ى �ّتفاٍق بن م�س��توَين )�أو �أكرث(؛ �ّتفاق ميتنع 

على �أيٍّ من �لطرفن - �أو �لأطر�ف - تغيرُيه �نفر�دّيًا.

3.1. تعميق الدميقراطّية
كان��ت مبادر�ت �لالمركزّية ت�س��تند بد�يًة �إىل �ملرّبر �لقائل �إنها حت�ّس��ن 
�لفعالّي��ة �لإد�رّي��ة وعملّي��ة تق��دمي �خلدم��ات، لك��ن �لرتكيز م��ا لبث �أن 
�نتق��ل لحق��ًا �إىل عالقة �حلكومة مبو�طنيها وم�س��اركة هوؤلء يف �حلياة 
�ل�سيا�س��ّية.11 وق��د تز�م��ن ه��ذ� �لنتق��ال م��ع تنام��ي �لهتم��ام �ل��دويل 
باحلكم �لدميقر�طي �لذي يقوم على �مل�ساركة، و�ل�سفافّية، و�ملحا�سبة، 
ت و�س��يلًة �أ�سا�س��يًة لتحقيق  وف�سل �ل�س��لطات.12 ولأن �لالمركزّية �عُترِبَ
كلٍّ م��ن ه��ذه �ل�سفات، بات ُينَظ��ر �إليها �ليوم على �أنه��ا »جزء ل يتجّز�أ 

من منطق �إر�ساء �لدميقر�طّية«.13

1.3.1. م�ساركة املواطنني
�إّن �لق��درة �ملحتَمل��ة لاّلمركزّي��ة عل��ى حت�س��ن م�س��اركة �ملو�طن��ن يف 
عملي��ة �سنع �لقر�ر )م��ن خالل �لنتخابات �ملحلّي��ة وجمموعٍة متنّوعٍة 
م��ن �ملنتدي��ات �لأخ��رى(، �أ�سبحت ت�س��ّكل حم��ّركًا �أ�سا�س��يًا مل�س��ار�ت 
تطبي��ق �لالمركزّي��ة يف بلد�ن �جلنوب.14 وذلك لأن �لالمركزّية قادرٌة 
عل��ى �إتاح��ة �لفر�س �أم��ام �ملو�طنن للم�س��اركة يف عملي��ة �حلكم �لتي 
كان��و� ��س��ُتبِعدو� عنه��ا يف �لأنظم��ة �لأك��رث مركزّي��ة.15 ناهي��ك باأنه��ا 
ت�س��تطيع تعزي��ز قيام جمتمعات مدنّي��ة حيوّية، لأن �حلكم �ملحلي قادٌر 
عل��ى �إتاح��ة جماٍل �أو�س��ع �أم��ام �ملجتمع �مل��دين للنهو�س و�مل�س��اركة يف 
�حلي��اة �ل�سيا�س��ّية.16 و�لو�قع �أن �لالمركزّية حتم��ل يف طّياتها �لقدرة 
لي���س فقط على حت�س��ِن م�س��اركة �ملو�طنن عامًة، و�إمنا على حت�س��ن 

م�س��اركِة �لن�ساِء و�لأقلّياِت �أي�سًا.17
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 ن�ّص فرعي 2: الالمركزّية يف بوليفيا
انعكا�ساتها االإيجابّية وال�سلبّية على الدميقراطّية

يف �ملرحل��ة �ل�س��ابقة للع��ام 1994، مل تك��ن �حلكوم��ات �ملحلّي��ة يف 
بوليفيا حتظى باأكرَث من وجوٍد �إ�س��مّي؛ فقد �أق�سيت غالبّية �س��كان 
�لب��الد - وه��م من �لأري��اف - عن �حلكم �ملحّل��ي، وباتت �لبلدياُت 
�لوحي��دُة �ملُع��رتُف بها ه��ي �ملر�كز �حل�سري��ة �لتي ت�س��ّكل عو��سم 
�لأقالي��م و�ملناط��ق. لك��ّن متري��ر بوليفي��ا قانون �مل�س��اركة �ل�س��عبّية 
بلدّي��ة جدي��دة،  �إن�س��اء 198  �أ�س��فر ع��ن  ني�س��ان/�أبريل 1994  يف 
و�إع��ادة توزيع �ل�سالحّيات �ملنوط��ة بالأقاليم. ُي�ساف �إىل ذلك �أن 
�لقان��ون مَن��ح �لبلدّيات �س��لطات فعلّية باإتاحت��ه للمو�طنن �نتخاب 
�مل�س��وؤولن �لبلدّي��ن، كما وّف��ر للبلدّي��ات مزيدً� من �مل��و�رد �ملالّية، 
وَعَه��د �إليها مب�س��وؤوليات �أكرب على �سعي��د �إد�رة �خلدمات �ملحلّية. 
كذل��ك �عرتف �لقانون ر�س��مّيًا باملنظمات �ل�س��عبّية �لإقليمّية )مثل 
جماعات �ل�سكان �لأ�سلّين، ور�بطات �لفالحن، وجمعّيات �لأحياء 
�ل�س��كنّية(، م�س��ّجعًا �إّياها على �إقامة جل��اِن مر�قبة ُمِنَحت بدورها 
�س��لطَة تخّولها مطالبة �حلكومة �ملركزّي��ة بتعليق �لتحويالت �ملالّية 
�إىل �لبلدّي��ات يف ح��ال �ّتهم��ت ب�س��وء �لإد�رة. كان له��ذ� �لنظ��ام 

�جلديد �أثر بليغ، �إذ �إنه:
منهم( . 1 �لأ�سلّين  �ل�سكان  �سّيما  )ول  للبوليفّين  فر�سًا  خلق 

للم�ساركة يف �لعملّيات �ل�سيا�سّية، 
َف�َسح �ملجال �أمام �ملجتمع �ملديّن ملر�قبة �حلكم �ملحلي. بيد �أن . 2

�لنجاحات �لتي مّت �إحر�زها مل تخُل من �ل�سو�ئب، حيث �زد�د 
عدم �ل�ستقر�ر بن�سبة �زدياد �مل�ساركة.

��ع للح��وؤول دون تف�ّس��ي �لف�س��اد، لكنه ن�سَّ  �سحي��ح �أن �لقان��ون ُو�سِ
�أي�سًا على �أن للبلدّية �حلّق يف �س��حب �لثقة من رئي�س��ها عرب نظام 
�لت�سوي��ت �لأكرثي، وهي �آلّية كثريً� ما ��س��ُتخِدَمت لإطاحة روؤ�س��اء 
�لبلدّيات ل ب�س��بب �لتجاوز�ت و�إمنا لأ�س��باب �سيا�س��ّية. ونظرً� �إىل 
�لتحّولت �ملتكّررة يف �لتحالفات �ل�سيا�س��ّية، �أ�سبحت �ملّدة �ملتوّقعة 

لولية روؤ�ساء �لبلدّيات �لبوليفّين ق�سريًة جدً�.

ملزي��د من �ملعلوم��ات، �أنظر كاثلن �أوني��ل، »�لالمركزّية يف بوليفيا: 
 “Decentralization in �لنتخابّي��ة«  ��الت  و�ملح�سّ �حلو�ف��ز 
 ،Bolivia: Electoral Incentives and Outcomes”

�لالتينّي��ة«  �أم��ريكا  يف  و�لدميقر�طّي��ة  »�لالمركزّي��ة  يف 
 ،Decentralization and Democracy in Latin America

�إ�س��ر�ف �ألف��رد مونت��ريو ود�يف��د �س��امويلز )نوت��رد�م: من�س��ور�ت 
جامعة نوترد�م، 2004(، �س. 66-35.

غ��ري �أن نتائ��ج �لالمركزّي��ة، يف م��ا يتعّل��ق مب�س��اركة �ملو�طن��ن، تختلف 
باختالف �لبلد�ن؛ فقد �أثبت عدد من در��سات �حلالت18 ما ياأتي:

�أن �حلكومات �ملحلّية ميكن �أن حتّد �أي�سًا من م�ساركة �ملو�طنن. 1
زٍة و�نخر�ٍط �أف�سل للمجتمع �ملدين . 2 �أن ف�ْسح �ملجال �أمام م�ساركٍة ُمعزَّ

ل مُيّكن �ملو�طنن بال�سرورة من ممار�سة دورهم متكينًا حقيقّيًا. 
وم��ا دمن��ا، كم��ا توحي ه��ذه �لدر��س��ات، ل منل��ك �أدّلة كافي��ًة على مدى 
الته��ا،19 فقد �ّت�سح مبا ل يقبل �للُّب���س  ه��ذه �مل�س��اركة ونوعّيتها وحم�سّ
�أن تاأث��ري �لالمركزّي��ة يف �مل�س��اركة يعتمد �إىل ح��ّد بعيد على مدى جناح 

�لالمركزّية يف �أخذ �لفر�س و�لقيود �ملحلّية كلِّها يف �لعتبار.

2.3.1. ال�سفافّية واملحا�سبة
ملّا كانت �ل�سفافّية و�ملحا�سبة مرتبطتن �أ�سّد �رتباٍط بامل�ساركة فقد لزم 
�أن تتع��ّزز� بالالمركزّي��ة، ملا لهذه �لأخرية من قدرٍة على ف�سل �ل�س��لطة 
�ملركزّي��ة وتقري��ب �حلكوم��ة من �لنا���س عل��ى نحٍو يتي��ح له��وؤلء مر�قبة 
�لأن�س��طة �حلكومّية.20 �أكرث من ذل��ك، �إن �ملنتفعن باخلدمات يغدون، 
بف�سل �لالمركزية، قادرين على تقييم كلفة �لرب�مج و�مل�ساريع �حلكومّية 
وحاجاتها، ومن ثُّّم على مر�قبة عملّية تقدمي �خلدمات ب�س��كٍل مبا�س��ر. 
ومن �ملتوّقع، نتيجة ذلك، �أن يو�جه �مل�س��وؤولون �ملحلّيون �ملنتَخبون خطر 

�ل�ستبعاد من منا�سبهم يف حال تقاع�سو� عن �أد�ء مهاّمهم كما يجب.

لقد �سّكل �لغياب �لو��سح لل�سفافّية يف �لدول �لأكرث مركزّيًة قّوًة �أ�سا�سّيًة 
حمّركًة مل�س��اريع �إر�ساء �لالمركزّية،21 علمًا باأن بع�س �لدر��سات �لكّمية 
ك�س��ف �أن �لت�سّور �لعام للف�س��اد يرت�جع بفعل �لالمركزّية.22 لكن قدرة 
�لالمركزّية على حت�س��ن ثقة �ملو�طنن باحلكم، مل مينع تو��سل �جلدل 
حول تاأثريها �لفعلّي يف �لف�ساد؛ ففي حن ي�سري بع�س �لدر��سات �إىل �أنها 
تقّل���س �لف�س��اد،23 �أو �أن تاأثريه��ا مبَهٌم يف هذ� �ملجال،24 ُتثِبت در��س��اٌت 
�أخ��رى �أن �س��وء تطبي��ق �لالمركزّي��ة ميك��ن �أن يزي��د يف فر���س تف�ّس��ي 
�لف�س��اد، لأن �حلكومة �ملحلّية ت�سبح، يف هذه �حلالة، عر�سًة ل�س��تئثار 
�لنخب �ملحلّية بها.25 وقد َخُل�س بع�س �لدر��س��ات �إىل ��س��تنتاجاٍت �أكرث 
حتدي��دً�، منها �أن �لالمركزّية حت�ّس��ن �آلّية �ملحا�س��بة على �ملدى �لطويل 
فقط،26 و�أن دورها �إيجابّي على �سعيد مكافحة �لف�س��اد يف �لبلد�ن �لتي 
متل��ك �سحاف��ًة ن�س��طة، لكنها رمب��ا ز�دت �لأمور �س��وءً� يف �لبل��د�ن �لتي 

تغيب فيها �آلّيات �ملر�قبة.27
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4.1. حت�سني اال�ستقرار وبناء ال�سالم
�إن �له��دف من تطبي��ق �لالمركزّية ل يقت�سر على تعزيز �لدميقر�طّية، 
ب��ل يتع��ّد�ه �إىل �إر�دة تقلي�س �لنز�عات �لإثنّية و�حل��ّد من �لنف�سالّية. 
ز فر�س �مل�ساركة  وذلك �أن �لالمركزية تقّرب �حلكومة من �لنا�س، وتعزِّ
�لدميقر�طّي��ة، ومتنح �ملجموعات �ملتنّوعة مزيدً� من �ل�س��لطة يف جمال 
�إد�رة �س��وؤونهم �ل�سيا�سّية و�لجتماعّية و�لقت�سادّية.28 ولأن �ملجموعات 
ْون م�ساحلها �خلا�سة، تت�س��اءل دو�عي �لنز�ع يف  ت�سب��ح �أق��دَر على �سَ
ما بينها )باعتبار ذلك معاَملًة جائرة(، �أو تلك �لتي تدفعها �إىل �ل�سعي 
ور�ء �أه��د�ٍف �نف�سالّي��ة. م��ع ذلك، تك�س��ف لن��ا �إحدى �أهّم �لدر��س��ات 
�لكّمي��ة �أن �لالمركزّي��ة ميك��ن �أن ُتفاقم �لنز�عات �لإثنّي��ة و�لنف�سالّية 
بت�س��جيعها عل��ى قيام �أحز�ٍب �إقليمّي��ة29 ُيحتَمل �أن تعم��ل بدورها لتقوية 
�لهوّي��ات �لإثنّي��ة و�لإقليمّي��ة، ب��ل و�أن ت�س��اهم يف متري��ر ت�س��ريعاٍت م��ن 
�س��اأنها مْن��ح �متي��از�ٍت لبع���س �ملجموعات على ح�س��اب بع�سه��ا �لآخر. 
كذلك لفتت در��سات �أخرى، يف �ل�سياق نف�سه، �إىل �أن �لالمركزّية تعّمق 
�لن�سقاقات �لإثنّية،30 وهي ل تخّفف من حّدة �لتوّتر على �أحد �مل�ستويات 

�إّل لتثريه على م�ستوًى �آخر.31
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�إ�سافًة �إىل �لنقل �ملتعّمد لل�سلطة، ميكن �للجوء �إىل �لالمركزّية �لإد�رّية 
�أي�س��ًا عندم��ا تعجز م�س��تويات �حلكم �لأعلى عن تويّل جم��اٍل معّن من 
جمالت �ل�سيا�سة �لعامة كما ينبغي، فُتناط هذه �مل�سوؤولّية مب�ستوًى �أدنى 

من م�ستويات �حلكم.

3.2.2. �لالمركزّية �ل�سريبّية

ُي��ر�ُد بالالمركزّي��ة �ل�سريبّي��ة جمم��وُع �لإ�سالحات �لر�مي��ِة �إىل زيادة 
كّل م��ن: 1( مد�خيل �حلكومات �لإقليمّية )من خالل �ملْنح و�س��لطة رفع 
�ل�سر�ئ��ب(؛ 2( ��س��تقاللّية �لإنفاق �ملُنوطة باحلكوم��ات �لإقليمّية )�أي 
�أن ه��ذه �لأخ��رية ت�س��تطيع �أن تقّرر �أوُج��ه �لإنفاق(. ه��ذ�ن �لنوعان من 
�لالمركزّية �ل�سريبّية قد يتو�جد�ن وقد ل يتو�جد�ن يف �لوقت نف�سه �أو 
بالدرجة نف�سها، علمًا باأن �لالمركزّية �ل�سريبّية ترتبط بالالمركزّيَتن 
�لإد�رّية و�ل�سيا�سّية، لأن �لعالقة بن �ملو�رد و�مل�سوؤولّيات توؤّثر يف فعالّية 

�لوحد�ت �لإقليمّية �لتي جرى متكينها حديثًا.38

3.2. اأ�سكال الالمركزّية
ُي�ساف �إىل جمالت �لالمركزّية ثالثة �أ�سكاٍل خمتلفٍة )ميكن �عتبارها 

�أي�سًا درجات من �لالمركزّية39(، منها:
يف . 1 �ملركزية  �حلكومة  لتمثيل  فرعّي  مكتب  )فتح  �لالح�سرّية 

�أخرى(؛  منطقٍة 
�إىل . 2 �ملركزية  �حلكومة  مهاّم  بع�س  )�إ�سناد  �ل�سالحّيات  تفوي�س 

حكومة �إقليمّية(؛
ب�سكل . 3 �ملهام  بتويّل  �إقليمّيٍة  حلكومٍة  )�ل�سماح  �ل�سالحّيات  نقل 

م�ستقّل(. 
وقد ��س��تخدمت �حلكوماُت �أ�سكاَل �لالمركزّيِة �لثالثَة هذه كلَّها معًا يف 

وقٍت و�حد، �أو منف�سلًة على مر�حَل خمتلفة.

1.3.2. الالح�سرّية
�لالح�سرّي��ة ه��ي �أ�سعف �أ�س��كال �لالمركزّي��ة، لكنها، مع ذلك، �ل�س��كل 
�لأك��رث �س��يوعًا يف بلد�ن �جلن��وب،40 مع �لإ�س��ارة �إىل �أن ثمة فريقًا ل يرى 
فيها �س��كاًل من �أ�س��كال �لالمركزّية، بل درجًة خمّففة من �ملركزّية. تن�ساأ 
�لالح�سرّي��ة عندما تقوم �حلكوم��ة �ملركزّية، عرَب مر�س��وٍم �إد�ري عادًة، 
بنقل م�سوؤولّياٍت تتعّلق ببع�س �خلدمات �إىل �مل�ستويات �لإقليمّية و�ملحلّية، 

وذلك من خالل:
�إن�ساء مكاتب ميد�نّية فرعّية لالإد�ر�ت �ملركزّية؛. 1
نقل جزء من �سلطة �سنع �لقر�ر �إىل �ملوّظفن �مليد�نّين �لإقليمّين. . 2

2. ما هي الالمركزّية؟
1.2. تعريف الالمركزّية

�لالمركزّية هي عملية �إ�سالح دولة ُتنَقل مبوجبها م�س��وؤولّية �لتخطيط، 
و�لإد�رة، ورف��ع �ملو�رد وتخ�سي�سها، من �حلكومة �ملركزّية �إىل وحد�ت 
�حلكم �لإقليمّية �أو م�ستوياته.32 ويرتبط هذ� �ملفهوم �رتباطًا وثيقًا مببد�أ 
تفريع �ل�سلطة، حيث ُيفرت�س بالإد�رة �لعامة �أن تكوَن فاعلًة على �أ�سغر 
م�س��توًى ممكن، فيما ُيعهد �إىل م�س��تويات �حلكم �لأعلى ح�سرً� باملهاّم 
�لت��ي ي�س��تحيل تاأديتها على نحٍو �أك��رث فعالّية على م�س��توًى �أدنى.33 علمًا 
باأن �لالمركزّية ل تبغي �حللول مكان �حلكومة �ملركزّية، بل ت�سعى، من 
منطلق �لتعاون �لكفيل باأن يقود �إىل �لنتائج �ملتوّخاة،34 �إىل �إيجاد �أدو�ٍر 
ل��ٍة لالأط��ر�ف �لفاعل��ة وطنّيًا و�إقليمّي��ًا. و�لو�ق��ع �أن دول �لعامل كّلها  ُمَكمِّ
تقريب��ًا، �أَوحدوّيًا كان نظاُمها �أم فدر�ليًا، تتمّتع عملّيًا بدرجٍة معّينٍة من 

�لالمركزّية )�أنظر �لن�ّس �لفرعي 1(.

2.2. جماالت الالمركزّية
ُتق�َسم م�سار�ت تطبيق �لالمركزّية عادًة �إىل جمالٍت ثالثة:35

1.2.2. الالمركزّية ال�سيا�سّية
تف�سح �لالمركزّية �ل�سيا�سّية �ملجال �أمام �لتمثيل على �مل�ستوى �لإقليمي، 
وه��ي ت�س��مل، �إ�ساف��ًة �إىل زيادة م�س��اركة �ملو�طنن يف �ختي��ار ممّثليهم 

�ل�سيا�سين ما يلي: 
�إىل . 1 و�ل�سلطة  �لنفوذ  نقل  يجري  حيث  �حلكم  هيكلّية  يف  تغيري�ت 

وحد�ت �حلكم - �أو م�ستوياته - �لإقليمّية؛
�ملناطق . 2 �أو  �لفدر�لّية  خالل  من  �ل�سلطة  لتقا�سم  موؤ�س�ساٍت  �إن�ساء 

�ملتمّتعة باحلكم �لذ�تي.36
 لك��ن ل ب��ّد م��ن �لإ�س��ارة �إىل �أن �إج��ر�ء �نتخاب��اٍت �إقليمّي��ٍة ل ي�س��ّكل يف 
ح��ّد ذ�ت��ه دلي��اًل ثابت��ًا على متّت��ع �لبلد مب�س��توًى ع��اٍل م��ن �لالمركزّية، 
فالنتخاب��ات �لإقليمّي��ة ل تع��دو كونه��ا جزءً� م��ن عملية �أ�س��مل، وهي ل 

جُتدي نفعًا مبعزٍل عن �ل�ستقاللّية �ل�سريبّية و�ل�سيا�سّية.37

2.2.2. الالمركزّية االإدارّية
تق��وم �لالمركزّي��ة �لإد�رّية على نقل عملّية تقدمي �خلدمات �لجتماعّية 
)مث��ل �لتعلي��م و�ل�سح��ة و�لرعاي��ة �لجتماعّي��ة( �إىل وح��د�ت �حلك��م 

�لإقليمّية �أو م�ستوياته. وت�سمل �لالمركزّية �لإد�رّية ما يلي:

لح�سرّية �لإد�ر�ت �لعامة وبريوقر�طّية �لدولة بعيدً� من �ملركز؛. 1
تفوي�س �سلطة �حلكومة �ملركزّية وم�سوؤولّيتها �إىل �لأطر�ف �لفاعلة . 2

و�مل�ستقّلة جزئّيًا؛
�لتعاون �لالمركزي بن �لوكالت �حلكومّية �لتي تتوىّل مهامَّ ذ�ت �سلة. . 3
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يل��زم ع��ن ذل��ك �أن �لالح�سرّي��ة ل تت�سّمن نقَل �ل�س��لطة �إىل م�س��تويات 
ُتنَق��الن،  �ل�س��لطة و�مل�س��وؤولّية، يف ه��ذه �حلال��ة،  �حلك��م �لأدن��ى، لأن 
بب�ساطٍة، من م�ستوًى �إىل �آخر من م�ستويات �حلكم �ملركزّي، مع �لإبقاء 
على �لوحد�ت �لإقليمّية خا�سعًة لل�س��لطة �لت�سل�س��لّية وملحا�سبة �حلكومة 
�ملركزّي��ة.41 و�جلدي��ر بالذك��ر ه��و �أن �لبل��د�ن، عندما ت�س��رع يف تطبيق 
�لالمركزّي��ة، غالب��ًا ما ت�س��تخدم �لالح�سرّية خطوًة �أوىل نحو حت�س��ن 
كف��اءة تقدمي �خلدمات وفعالّيتها. من �ملمك��ن لاّلح�سرّية �أن تكون، يف 
�س��كلها �لأ�سع��ف، �أكرَث قلياًل من جمّرد عملي��ة نقٍل حلجم �لعمل �ملنوط 
ب��اإد�رٍة مركزّي��ة �أو وز�رٍة م��ا من مقاّرها �لرئي�س��ة �إىل مكاتبها �مليد�نّية 
خ��ارج �لعا�سم��ة. لكن �لالح�سرّي��ة �إذ� مل تقت�سر عل��ى �إعادة �لتنظيم 
وح�س��ب، تك��ون قادرًة على �إي��الء �ملوّظفن �حلكومّين �مليد�نّين �س��لطًة 
�أو يف  وتنفيذه��ا،  �مل�س��اريع  تخطي��ط  ��ستن�س��ابّيًة حم��دودًة يف جم��ال 
جم��ال و�سع �ل�سيا�س��ات على نحٍو ير�عي �لظ��روف �ملحلّية )�سمن �إطار 

�لتوجيهات �ل�سادرة عن �لوز�رة �ملركزّية(.42

2.3.2. تفوي�ص ال�سالحّيات
يوجب تفوي�س �ل�سالحّيات نقل �ل�سلطة و�مل�سوؤولّية، عرب مر�سوٍم �إد�ري 
عادًة، �إىل وحد�ت �حلكم �لإقليمّية �أو �ملنظمات �مل�س��تقّلة جزئّيًا، و�لتي 
تخ�س��ع مل�س��اءلة �حلكومة �ملركزية، يف نهاية �ملط��اف، من دون �أن تكون 
بال�س��رورة فروع��ًا �أو مكاتب حملّيًة لها. ومع �أن �لتفوي�س ينقل قدرً� من 

نقل ال�سالحّياتتفوي�ص ال�سالحّيات الالح�سرّية

اأكرث المركزيةاأقل المركزّية 

 م�ستوى 
حكم وطني

 م�ستوى 
حكم �إقليمي

 عالقة تعاقدّية 
بن رئي�س 
ومروؤو�س 

م�ستوى حكم 
�إقليمي

 حتّول 
�ل�سلطة

�ملحا�سبة �إىل �لوحد�ت �لإقليمّية، تبقى �ملحا�سبة عموديًة ب�سكٍل �أ�سا�سّي، 
�سة. بذلك يكون �لتفوي�س عبارًة عن  مبعنى �أنها تعود �إىل �ل�س��لطة �ملفوِّ
عالقٍة تعاقدّيٍة بن رئي�س ومروؤو�س، حيث �حلكومة �ملركزّية هي �لرئي�س 
و�ملوؤ�س�س��ة �ملحلّية هي �ملروؤو���س،43 مع �لعلم باأن هذه �لوحد�ت �لإقليمّية 
تتمّت��ع ع��ادًة بقدرة عالي��ة على �ل�ستن�س��اب يف عملية �سن��ع �لقر�ر. من 
هن��ا يقت�س��ي �حلر�س، لدى ت�سميم �إ�سالحات �لتفوي�س، على �أن يكون 
��دً� بجمل��ة حو�فَز جُتربه عل��ى �لت�سّرف ل مب��ا مُتليه عليه  �ملروؤو���س ُمقيَّ

م�ساحله �خلا�سة، بل مبا يّتفق ورغباِت رئي�سه.

3.3.2. نقل ال�سالحّيات
�إن نقل �ل�سالحّيات هو �أو�سع �أ�سكال �لالمركزّية، حيث مُتَنح �حلكومات 
�لإقليمّية �س��لطَة �سنع �لقر�ر وتويّل �ل�س��وؤون �ملالّي��ة و�لإد�رّية. علمًا باأن 
�لوح��د�ت �لت��ي ُتنَقل �إليه��ا �ل�سالحّي��ات ُتَعّد هيئ��اٍت قانونّيًة م�س��تقّلًة، 
وتك��ون يف �حل��الت �ملُثلى منتخب��ًة، ل بال�سرورة.44 كذل��ك، يق�سي نقل 
�ل�سالحّيات مبنح �حلكومات �لإقليمّية حدودً� �إقليمّيًة و��سحًة وُمعرَتفًا 
بها قانونًا، تخّولها ب�سط �سلطتها على مناطق معّينٍة، و�أد�ء �ملهام �لعاّمة 
ب�س��كٍل م�س��تقّل. كذلك يقت�سي نقل �ل�سالحّيات قي��اَم عالقاٍت متبادلٍة 
ق��ٍة للمنفع��ة �مل�س��رتكة ب��ن �حلكومَت��ن �ملركزّي��ة و�لإقليمّي��ة، م��ا  وحُمقِّ
يوج��ب على �حلكوم��ة �ملحلّية �أن تكون قادرًة على »�لتفاعل مع �لوحد�ت 

�لأخرى �سمن نظام �حلكم �لتي ت�سّكل جزءً� منه«.45
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3. اإجناح الالمركزّية
ه��ا، يف �لغال��ب، �إىل �س��وء  �إن �لآث��ار �ل�س��لبّية �ملحتمل��ة لاّلمركزّي��ة مردُّ
�لتخطي��ط �أو غي��اب �لتطبي��ق �لفّعال �أك��رث منه �إىل �ل�سع��ف �لكامن يف 
مفه��وم �لالمركزّي��ة نف�س��ه.46 وملّ��ا كّن��ا ل منلك �أجوب��ًة قاطعًة ب�س��اأن ما 
ميكن �أن ينجح �أو ل ينجح منها )ل�سّيما يف بلد�ن �جلنوب �لتي ل يتو�فر 
لدين��ا عنها م��ا يكفي من �لبيانات �لبحثّية(، فقد مّت �لإجماع على بع�س 

�ملبادئ �لتوجيهّية �لعامة �لتي ُنلقي عليها �ل�سوء يف هذ� �لق�سم.

 ن�ّص فرعي 3: الالمركزّية باعتبارها غاية يف ذاتها
انعكا�ساتها ال�سلبّية املحتملة على قطاع التعليم يف االأردن

ي�سعى �لأردن حاليًا �إىل تطبيق لمركزّيٍة و��سعة �لنطاق، ُينتظر �أن 
يت��ّم مبوجبه��ا نقل �لكثري من �مل�س��وؤولّيات �خلا�سة مبروحٍة و��س��عٍة 
م��ن �لقطاع��ات، مبا فيه��ا �لتعلي��م، �إىل حمافظات �ململك��ة �لثنَتي 
ع�س��رة. لك��ن وز�رة �لد�خلّي��ة، �لت��ي ُت�س��ِرف عل��ى ه��ذه �لعملّي��ة، 
تتعام��ل م��ع �لالمركزّي��ة كما ل��و كانت غاي��ًة يف ذ�تها ولي�س��ت �أد�ًة 
لتحقي��ق ه��دٍف حم��ّدد، ل��ذ�، فب��دًل م��ن �أن ت�س��ع �ل��وز�رة �أهد�فًا 
و��سح��ًة ل��كلٍّ م��ن قطاع��ات �ل�سيا�س��ة �لعام��ة، عم��دت �إىل تطبيق 
�لإجر�ء�ت نف�س��ها على �لقطاعات كّلها، ما ُينذر بالنعكا���س �س��لبًا 
عل��ى �لعديد م��ن �لقطاعات. يف قطاع �لتعلي��م، مثاًل، تتجاهل هذه 
�ملقارب��ة �لإ�سالحات �ملو�ّس��عة �ملتو��سلة �لتي تطّبقها وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم على م�س��توى �ملد�ر���س، وهي �إ�سالح��ات �أثمرت عن نتائج 
يف غاي��ة �لإيجابّي��ٍة حتى �لآن. لذ�، حّذرت �ل��وز�رة �ملذكورة من �أن 
نقل �سالحّيات �لتعليم �إىل م�س��توى �ملحافظة لن ُي�س��هم يف حت�سن 

نوعّية �لتعليم �أو فعالّية �ملد�ر�س.

ملزي��د م��ن �ملعلومات، �أنظر �إ. ج. كرم��ل، »حتقيق لمركزّية �لتعليم 
 ،”Decentralizing Education in Jordan“ �لأردن«  يف 

مركز »هوّية«، عّمان، حزير�ن/يونيو 2015.

1.3. الالمركزّية لي�ست غايًة يف ذاتها
رف، حّتى ليجري ربُطها  غالبًا ما حُتاط �لالمركزّية باأو�ساٍف �إيجابيٍة �سِ
�أحيان��ًا بعملّي��ة �إر�س��اء �لدميقر�طّي��ة.47 لكن م��ا يجدر �للفت �إلي��ه هو �أن 
لة من �لاّلمركزية ل حتدث تلقائّيًا، و�أن �لتعامل  �لنتائج �لإيجابّية �ملتح�سّ
مع �لالمركزّية كما لو كانت غايًة يف ذ�تها ي�سّجع �لبلد�ن على �لت�سّرع يف 
�لإقبال عليها من دون �لتفكري ملّيًا يف ما ُيقّي�س لهذه �لعملية حتقيُقه. وملّا 
كان �ل�س��عي �إىل تطبيق �لالمركزّي��ة غالبًا ما ينطلق من �عتبارها عملّية 
�إ�سالٍح و��س��عة �لنط��اق، تطول �آثاُرها �لعديد من �لقطاعات وم�س��تويات 
�حلك��م، فقد بات من �ملهّم �أن ُتدَر���س جميع �نعكا�س��اتها بدّق��ة، و�أن يتمَّ 
�عتماد �س��كٍل مالئ��ٍم - �إن ُوجد - من �أ�س��كال �لالمركزّية )�أنظر �لن�ّس 
�لفرع��ي 3(. وبالنظر �إىل مبد�أ تفريع �ل�س��لطة، ق��د ل تكون �لالمركزّية 
مالئم��ًة للقطاع��ات و�ملهام كّلها؛ فاإذ� ما �قت�سى، مث��اًل، حتقيُق �أهد�ٍف 
مركزّية �مل�س��توى، مل يكن ثمة ما يكفل جناح هذه �لأهد�ف و��س��تد�متها 

على �مل�ستوى �لإقليمي �أو حتقيقها ب�سكٍل جُمٍد وفّعال.48

ل ب��ّد م��ن �لإقر�ر �أي�سًا باأن لاّلمركزية تاأث��ريً� عابرً� للقطاعات، مبعنى 
�أن �لإ�سالحات متتّد لت�س��مل خمتلف قطاعات �حلكم وم�س��توياته. ومن 
�ملمكن، يف �ل�س��ياقات �لتي ت�س��كو فيها �ملوؤ�س�س��ات و�ملعلومات و�لقدر�ت 
م��ن �ل�س��ّح و�ل�سع��ف، �أن نو�ج��ه حتّدي��ًا بارزً� عل��ى �سعيد �لتن�س��يق بن 
�لإ�سالح��ات �لقطاعي��ة �خلا�س��ة باحلكومة �ملركزّية، وب��ن ما ُيفرت�س 
منح��ه للحكوم��ات و�ملوؤ�س�س��ات �ملحّلّية49 بهدف حتقي��ق �لالمركزّية من 

�سلطات �سريبّية و�سيا�سّية و�إد�رّية. 

 2.3. الالمركزّية لي�ست نهجاً موّحداً منا�سباً 
جلميع احلاالت 

ٌد لالمركزّية ينا�س��ب جميع �حل��الت، بل �إن حتقيق  لي���س ثّم��ة نهٌج موحَّ
�لنتائ��ج �ملرج��ّوة يتطّلب �أن تعك���س عملّي��ة تطبيق �لالمركزّي��ة مرّبر�ت 
�لإ�سالح و�لرتتيبات �لثقافّية و�ل�سيا�سّية و�ملوؤ�ّس�سّية يف �سياٍق معّن. كما 
�أن تطبي��ق �لالمركزّي��ة بنجاٍح يقت�سي �إحاطًة دقيقة بامل�س��اكل �ملحّددة 
�لت��ي ُيفرَت���س �أن حتّله��ا �لالمركزّي��ة، ومعرف��ًة مبا يتو�فر م��ن �أطر�ف 

فاعلة، وموؤ�ّس�سات، وقدر�ت، وممار�سات.50



9 I  حتقيق المركزية احلكم 

3.3. التزام احلكومات الوطنّية واملحلّية
يتطّل��ب حتقي��ق �لالمركزّي��ة تاأيي��دً� م��ن ِقَبل �لقي��اد�ت �ل�سيا�س��ّية على 
ِقَب��ل م�س��وؤويل  م�س��توَيي �حلك��م �لوطن��ي و�لإقليم��ي، و��س��تعد�دً� م��ن 

�حلكومة �ملركزّية ملا يلي:
�ملالّية؛ . 1 و�ملو�رد  �ل�سلطة  تقا�سم 
بامل�ساركة يف . 2 �سلطتهم  تقع خارج نطاق  �لتي  للمجموعات  �ل�سماح 

و�لإد�رة.51  �لقر�ر  �سنع  عملّيات 
�أي�س��ًا، ينبغ��ي �أن تتع��اون �حلكوم��ة �ملركزّية م��ع �مل�س��وؤولن �لإقليمّين، 
�لذي��ن ت��وَكل �إليه��م �ل�س��لطة و�مل�س��وؤولّيات، بغي��ة �لتاأّك��د م��ن ممار�س��ة 
ه��ذه �ل�سالحي��ة ب�س��كٍل فّعال، وهو �أم��ٌر َيفر�س على م�س��وؤويل �حلكومة 
�ملركزّية �أن يعاملو� نظر�ءهم �ملحلّين على �أنهم �سركاوؤهم يف �حلكم ل 

على �أنهم ي�سّكلون تهديدً� لهم.

4.3. القدرات املحلّية
ت �ملخاوف �ملرتبطة بغياب �لقدر�ت �ملحلّية عائقًا يف وجه  غالبًا ما �عُترِبَ
�لتطبي��ق �لفّع��ال لاّلمركزّية. وكثريون هم �لذي��ن يوؤّكدون �أن ثّمة حاجًة 
�إىل بناء �لقدر�ت قبل نقل �ل�س��لطة �ل�سريبّية و�س��لطة �سنع �لقر�ر،52 ل 
ب��ل �إن م�س��األة �لقدر�ت �لإقليمّية باتت تط��رح مع�سلًة على غر�ر مع�سلة 
»�لدجاج��ة �أم �لبي�س��ة �أوًل؟«.53 وق��د �س��يقت ه��ذه �حلّجة ��س��تنادً� �إىل 
�ملخاوف �ملذكورة �أعاله، كالف�س��اد و�لإنفاق غري �مل�سوؤول. من هنا ذهب 
بع���س �لباحث��ن �إىل �حتم��ال �أن تك��ون �لالمركزّي��ة عدمي��ة �لفعالّية بل 
وغ��ري قابل��ًة للتطبيق يف بع���س بلد�ن �جلنوب،54حي��ث �أثبتت �حلكومات 
�ملركزّي��ة �أغل��َب �لأحي��ان �أنه��ا غ��ري م�س��تعّدة لإي��كال �ل�سالحّي��ات �إىل 
�ل�س��لطات �لإقليمّي��ة بالكامل، ب�س��بب ما يحيط بالق��در�ت �لإقليمية من 

خماوف، ما �أّدى �إىل م�سار�ٍت غري مكتملٍة يعوزها �لعزم و�لت�سميم.55

ه��ذ� �لنه��ج �لقائل ببناء �لقدر�ت قبل �ل�س��روع يف تطبي��ق �لالمركزّية 
، بعدم��ا �أثبت��ت �لأدّل��ة �لتجريبّي��ة �أن �لق��در�ت على جميع  ب��د�أ بالتغ��ريُّ
م�س��تويات �حلك��م تتعاظ��م م��ع تطبيق �لأنظم��ة �لالمركزّي��ة. وقد ورد 
يف تقري��ٍر ن�س��ره �لبن��ك �ل��دويل موؤّخ��رً� �أن ثّم��ة »�قتناعًا متز�ي��دً� باأن 
»�لإد�رة ه��ي مبثاب��ة ف��ّن �أد�ئ��ّي« يج��ري �إتقان��ه وجتوي��ده م��ن طري��ق 
�ملمار�س��ة ل �لإ�سغ��اء«.56 كذل��ك �أظهرت در��س��ات حديث��ة �أن زيادًة يف 
�لق��در�ت مّت ت�س��جيُلها يف كّل من �إندوني�س��يا و�ملغرب وباك�س��تان، عقَب 
تطبي��ق �إج��ر�ء�ٍت لمركزّي��ٍة متو��سعة، لفتًة �إىل �أن��ه من غري �ملنطقّي 
�لنتظ��اُر عق��ودً� م��ن �لزم��ن ريثم��ا يت��ّم بن��اء �لق��در�ت على �مل�س��توى 

�لإقليمي كي ن�س��رع يف تطبيق �لالمركزّية.
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 ن�ّص فرعي 4: اأهمّية ال�سياق
الالمركزّية ال�سريبّية يف كندا والربازيل

�س��هدت �لرب�زيل، �لتي تتمّتع مب�س��توًى عاٍل جدً� من �لالمركزّية، يف 
ت�س��عينّيات �لقرن �ملا�سي، �أزمًة ماليًة على �مل�س��توى �لإقليمي ب�س��بب 
عج��ز �حلكومة �ملركزّية عن فر���س قيوٍد �سارمٍة على مو�زنة �إد�ر�ت 

�حلكم �لتابعة للدولة. ونظرً� �إىل وجود:
م�سوؤولّيٍة م�سرتكٍة عن عدٍد من جمالت �ل�سيا�سة �لعامة؛. 1
وتد�خٍل يف �مل�سوؤولّيات �ملرتبطة باملد�خيل و�لنفقات؛ . 2
�لتاأثري . 3 �لوليات  ل  ُيخوِّ �لوطني  �لت�سريع  يف  قوّي  حكومّي  ومتثيٍل 

يف �لقر�ر�ت �ملالّية على �مل�ستوى �لإقليمي، فقد عجزت �حلكومة 
�ملركزّية عن �حلوؤول دون منّو �لديون �لإقليمّية و��سعة �لنطاق.

ويف ح��ن ك�س��فت ه��ذه �لأزمة �أهمي��َة �لقيود �ل�سارمة عل��ى �ملو�زنة، 
�أظه��رت �لآلّي��اُت نف�ُس��ها، يف كن��د�، �أن ه��ذه �لقي��ود غ��ري �سرورّي��ة، 
حي��ث �أثبت��ت �ملقاطع��ات �لكندّية حتّليه��ا مب�س��وؤولّيٍة �سريبي��ٍة كبرية 
يف �إط��ار �ل�س��تقاللّية �ملالّي��ة �لكب��رية �لتي تتمّتع بها، وقي��ود �ملو�زنة 
�للّين��ة �ملفرو�سة عليها )كما يف �لرب�زي��ل(. ولئن �سّح �أن �ملقاطعات 
ميك��ن �أن حت�س��ل عل��ى كفالٍت يف حال �أفرط��ت يف �لإنفاق، فاإن مثل 
هذ� �ل�س��لوك غري �مل�س��وؤول نادرً� م��ا يح�سل، وهو عام��ٌل ُيعزى عادًة 
�إىل �لثقاف��ة �ل�سيا�س��ّية �لكندّي��ة. �أم��ا تباهي �ملقاطعات مب�س��وؤولّيتها 
�ل�سريبّية فمن �ساأنه �أن يوؤّكد �سرورة �أخذ مروحٍة و��سعٍة من �لقو�عد 
و�لأع��ر�ف �لجتماعّي��ة يف �لعتب��ار لدى حتديد �أ�س��كال �لالمركزّية 

�لفّعالة يف �أّي �سياٍق كان.

وحت��ّدي  �ل�سريبّي��ة  »�لالمركزّي��ة  �أنظ��ر  �ملعلوم��ات،  م��ن  ملزي��د 
 Decentralization and the »لقي��ود �ل�سارم��ة عل��ى �ملو�زن��ة�
Challenge of Hard Budget Constraints، �إ�سر�ف جوناثن 

رودن، وغانر �إ�س��كيالند، وجيني ليتفاك )كامربدج، ما�سات�سو�ست�س: 
من�سور�ت معهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا، 2003(.

2.4. عمق الالمركزية
ُتَعّد بنية �لوحد�ت �ل�سيا�سّية يف بلٍد ما �أحد �ملوؤ�ّسر�ت �إىل مدى لمركزّية 
هذ� �لبلد. ح�س��بنا �أن نح�سي عدد �مل�س��تويات �حلكومّية �أو �لإد�رّية يف 
�أحد �لبلد�ن، كي ينك�س��ف لنا �إىل �أّي مدًى ��س��تطاع �أن يحقق لمركزّية 
عمودّي��ة.63 من ه��ذ� �ملنطلق ي�سّح �عتبار لمركزّية �ل�سن )�لتي تتمّتع 
بخم�س��ة م�س��توياٍت م��ن �حلك��م( �أعمق بكثري م��ن لمركزّية �س��نغافورة 
)�لت��ي تقت�سر على م�س��توًى و�ح��د، ل غري(. لكّن علين��ا �أن ننظر �أي�سًا 
�إىل �ل�سالحّي��ات و�مل�س��وؤولّيات �لفعلّي��ة �لت��ي تتوّله��ا م�س��تويات �حلكم 
�ملختلف��ة، وبالت��ايل، �أن ناأخ��ذ يف �لعتبار مدى لمركزّي��ة �لبلد على كلٍّ 

من �ل�سعيد �ل�سريبّي و�لإد�رّي و�ل�سيا�سّي.

4. ت�سميم الالمركزّية 
1.4. وحدات احلكم وحدودها

تتط��ّرق �لنقا�س��ات ح��ول ت�سمي��م �حلكم �ملرك��زي عادًة �إىل م�س��تويات 
ثالثة هي:

�حلكومة �ملركزّية؛ . 1
و/�أو �ملناطق �أو �لوليات �أو �ملحافظات؛ . 2
و/�أو �حلكومات �ملحلّية �أو �لبلدّيات؛  . 3

لكن �لهيكل �لإد�ري ميكن �أن يكون �أكرث تعقيدً�، خ�سو�سًا و�أن �مل�س��توى 
�ملحل��ي غالب��ًا ما يكون مق�ّس��مًا �إىل وحد�ٍت �أ�سغر، عل��ى نحو ما نرى يف 
بع���س �لبل��د�ن �لت��ي متلك هي��اكل �إد�رّي��ًة خمتلف��ًة باخت��الف �أنحائها، 
نظ��ري كن��د�، حيث تخ�سع �ملقاطعات �لع�س��ر �إىل �س��لطة حكوماتها �لتي 
تتمّتع ب�سالحّياٍت و��س��عٍة ين�ّس عليها �لد�س��تور، فيما ت�سّطلع �حلكومة 
�لفدر�لّي��ة ب��دوٍر �أك��رب يف �إد�رة �لأقالي��م �لثالثة �ل�سا�س��عة ذ�ت �لكثافة 

�ل�سّكانية �ل�سئيلة، و�لتي جرى تفوي�س �ل�سلطة �إليها.

ولي���س يكف��ي حتدي��د ع��دد م�س��تويات �حلك��م، ب��ل يج��در حتدي��د ع��دد 
�لوح��د�ت وحجمها �أي�سًا، لأن من �س��اأن �ملعايري �ملُ�س��تخَدمة يف ت�سميم 

�لوحد�ت �أن حتّدد طبيعة هذه �لأخرية ووظيفتها.57

�أوًل، ثمة تنازع طبيعّي بن �لتمثيل، من جهة، وبن �لفعالّية و�ل�ستد�مة، 
من جهة �أخرى. ولئن �سّح �أن درجة �لتمثيل تتح�ّسن لدى �إ�سافة وحد�ٍت 
�أ�سغر تكون �أقرب �إىل �ملجتمعات �ملحلّية، فاإن �لدر��س��ات �لكّمية ت�س��ري 
�إىل وج��ود ح��دوٍد دني��ا حلجم �لوح��د�ت �ملحلّية، لأن ه��ذه �لوحد�ت قد 
غر،  تعج��ز ع��ن �لعتماد على �قت�ساد�ت �حلجم �إذ� كانت �س��ديدة �ل�سّ
ًة كبريًة من مو�ردها لتغطية �لتكاليف  �س ح�سّ ما يجعل حكوماِتها تخ�سّ
�لإد�رّي��ة.58 كم��ا �إن من �ملفيد �حلفاظ على قاعدٍة �سريبّيٍة كافيٍة �سمن 

�لوحدة جلعلها قابلًة لال�ستمر�ر على �ل�سعيد �لقت�سادي.59

ثاني��ًا، يجب �أن يوؤخ��َذ »مبد�أ �ملناطق �لطبيعّي��ة« يف �لعتبار عند ت�سميم 
�لوحد�ت،60 �إذ ُيفرت�س بوحد�ت �حلكم �ملحلي �ملمِكنة �أن تعك�س �ملجتمعات 
�لقائمة، ما يوجب �أن ت�سمل حدود �لوحدة �إقليمًا يت�سّمن �أنظمًة قائمًة من 
�لن�ساط �لجتماعي و�ل�سيا�سي و�لقت�سادي. كما ميكن �أن تت�سّمن �لوحدة 
)قدَر �مل�ستطاع( جمموعًة �سّكانيًة تتمّتع بح�ّس جمتمعّي، �سو�ء من خالل 
عو�مَل �إثنّية �أو مذهبّية �أو لغوّية �أو �قت�سادّية �أو دميغر�فّية تاريخّية. لكن 
�لتنّب��ه و�ج��ب �إىل �أن �لإف��ر�ط يف �لت�س��ديد عل��ى �لهوّية عند ر�س��م حدود 
�لوحد�ت، ميكن �أن يرفع �أي�سًا من �أهمّية �لهويات �لفئوّية، ويفاقم م�سائل 

نبذ �لآخر و�إق�سائه �سمن �ملناطق ويف ما بينها.61

ف�س��اًل ع��ن ذل��ك، تت�سّمن بنية �حلك��م ت�سميم �ملوؤ�س�س��ات �أي�س��ًا، لأنه، 
حّت��ى و�إن مل تكن �لبنية كافية للدللة على م��دى عمق �لالمركزّية،62 فاإن 
�لت�سميم �ملوؤ�ّس�سي ميكن �أن يحّد من خيار�ت �لالمركزّية �ملو�سوعّية )�إذ� 
كان ثّمة هيئة ت�سريعّية �إقليمّية مثاًل(. من هنا كان مْنح م�ستويات �حلكم 

�لإقليمّية �سالحّياٍت لمركزّيًة و��سعًة يقت�سي تنظيمًا موؤ�ّس�سيًا مالئمًا.
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�ملركزّية و�حلكومة �لإقليمّية؛ ففي حن ت�س��تند �لالح�سرّية �إىل عالقٍة 
بريوقر�طي��ٍة بح��ت يج��ري فيها �حلف��اظ على ت�سل�س��لّية �ل�س��لطة، ُيبنى 
تفوي���س �ل�سالحّي��ات عل��ى ق��ر�ٍر تّتخذه �حلكوم��ة �لوطنّي��ة �لتي متلك 
�حل��ّق يف تغي��ريه من ط��رٍف و�حد. �أما نق��ل �ل�سالحّيات في�س��تند عادة 

�إىل �أُ�ُس�ٍس قانونيٍة �أو د�ستورّيٍة ل يجوز تغيريها وفق �لرغبة و�لهوى.

�إذ� �أردن��ا تقيي��م درج��ة �لعمق �لت��ي بلغتها �لالمركزّية، وج��ب �أن ننظر 
�أي�س��ًا يف م�س��األٍة �أ�سا�س��ّية ه��ي درج��ة �ل�س��تقاللّية �لت��ي تتحّل��ى به��ا 

�حلكومات �لإقليمّية يف جمال �سنع �لقر�ر.

لي���س من �ل�س��هل قيا���س م�س��تويات لمركزّية �سن��ِع �لق��ر�ر، لكن هناك 
موؤ�ّس��رً� �سائع �ل�س��تعمال لقيا���س هذه �لالمركزّية، ميّكننا، على �لأقل، 
من تكوين �سورًة عامًة عن �لو�سع.71 يت�سّمن هذ� �ملوؤ�ّسر ثالثة عنا�سر، 
ميلك كلٌّ منها قيمة و�حد وفقًا ل�سّلم قيا�سّي يتدّرج من �سفر �إىل ثالثة، 

وهو �لرقم �لذي ي�سري �إىل �لدرجة �لأعلى من �لالمركزّية.

�لهيئات 	  �إحدى  �لد�ستور مينح  كان  �إذ�  �ل�سعيفة )1(:  �ل�ستقاللّية 
و�حٍد على  �لت�سريع يف جماٍل  �لإقليمّية حّقًا ح�سرّيًا يف  �لت�سريعّية 

�لأقّل من جمالت �ل�سيا�سة �لعامة.
حتظى 	  ت�سريعّية  هيئة  هناك  كان  �إذ�   :)1( �ملتبّقية  �ل�سالحّيات 

د�ستورّيًا باحلّق �حل�سري يف مترير ت�سريعات متعّلقة مب�سائل لي�ست 
منوطًة �سر�حًة مب�ستوًى و�حٍد من �حلكم.

�لفيتو �لإقليمي )1(: �إذ� كان ثّمة جمل�س �أعلى ُمنتَخب �إقليمّيًا يتمّتع 	 
بحّق د�ستوري يف �عرت��س �لت�سريعات.

ها درج��ًة من �لالمركزّي��ة �لإد�رّية  �إن لالمركزّي��ة �أهد�ف��ًا يقت�س��ي بع�سُ
�أعم��َق م��ن تل��ك �لتي يقت�سيه��ا بع�سها �لآخ��ر. مثال ذل��ك �أن لح�سرّية 
�ل�س��لطة �لإد�رّي��ة �أو تفوي�سه��ا ميك��ن �أن يكونا كافَين لتح�س��ن �لفعالّية 
�لقت�سادّي��ة، لكن حتقيق �لأهد�ف �لدميقر�طّية من طريق �لالمركزّية 
ي�ستدعي درجًة �أعمق من هذه �لأخرية، فلكي تنجح �لالمركزّية يف تعزيز 
�لدميقر�طّي��ة يج��ب �أن ُتنق��ل �ل�س��لطة �إىل �لهيئ��ات �لإقليمّي��ة �ملُنتَخبة، 

ومُتَنَح هذه �لهيئات مو�رَد وفرية، ويخ�سع ممّثلوها مل�ساءلة �ل�سعب.72

3.2.4. عمق الالمركزّية ال�سيا�سّية
�إن عمق �لالمركزّية �ل�سيا�سّية يرتبط مبدى ��سّطالع �حلكومات �لإقليمّية 
مبهاّم �حلكم �ل�سيا�سّية، �إذ �إن ما ميّيز �لنظام �ل�سيا�سي �لالمركزي هو 
قدرت��ه �ملكّثفة و�مل�س��تقّلة جزئّيًا )عل��ى �لأقّل( على ممار�س��ة هذه �ملهاّم 
عل��ى �مل�س��توى �ملحلي.73 وميك��ن �خت�سار مهاّم �حلكم ه��ذه �ملتنّوعة �إىل 
حّد كبري بالتمثيل، �لذي ت�سّكل �لنتخابات �لإقليمّية �ملوؤ�ّسَر �لأكرث فعالّيًة 
�إلي��ه.74 وكم��ا �س��بق �أن ذكرن��ا، فاإن نق��ل �ل�سالحّيات - وهو من �أ�س��كال 
�لالمركزّي��ة �لإد�رّي��ة - �لذي ُي�س��تند �إليه يف معظم ح��الت �لالمركزّية 

�ل�سيا�سّية،75 يفر�س عادًة �نتخاب هيئات �إقليمّية.

1.2.4. عمق الالمركزّية ال�سريبّية
لك��ي نح��ّدد مدى عم��ق �لالمركزّي��ة �ل�سريبّية من �مله��ّم �أن نحّدد �لأثر 
�ل�سريب��ّي لكلٍّ من م�س��تويات �حلكم.64و�إن �أحد �ملوؤ�ّس��ر�ت �لفّعالة �لتي 
ميكن ��ستخد�مها لقيا�س كّل من �لأثر �ل�سريبي و�لالمركزّية، هو ذ�ك 
��ة �لنفق��ات و�ملد�خي��ل �لإقليمّية مقارن��ًة باإجمايل  �ل��ذي يتمّث��ل يف ح�سّ

�لنفقات و�ملد�خيل.65

�إّن حتقي��ق �حلك��م �لفّع��ال يحّت��م مْن��ح �حلكوم��ات �لإقليمّي��ة �لتموي��ل 
�لكايف لتغطية �ملهام �ملُنوطة بها. لكن �ل�س��وؤ�ل هو �لآتي: كيف �ل�س��بيل 
�إىل متوي��ل ه��ذه �مله��ام؟ م��ن �ملُفرت���س، يف �حل��الت �ملُثل��ى، �أن تكون 
مد�خي��ل �حلكوم��ة �لإقليمّية كافي��ًة لتمويل مهاّمه��ا �خلا�سة، وبالتايل 
لتحقي��ق �ل�س��تقاللّية �ل�سريبّي��ة. وق��د �أجمع��ت �لآر�ء عل��ى �أن ه��دف 
�ملحا�س��بة �لأ�سا�س��ي يف �لالمركزّي��ة ل يتحّق��ق �إل �إذ� كان��ت �حلكومة 
�لإقليمّي��ة حتظى با�س��تقاللّيٍة مالّيٍة ملمو�س��ٍة تتيح له��ا زيادة �ملد�خيل 
مب��ا يغّط��ي نفقاته��ا �خلا�سة. ل��ذ� ميكن �أن ت��وؤّدي �ل�س��تقاللّية �ملالّية 
�ملح��دودة، وبالت��ايل �لعتم��اد على �لتحوي��الت �ملالّي��ة �حلكومّية، �إىل 
جع��ل �حلكوم��ات �لإقليمّية جم��ّرد هيئاٍت ممّثل��ٍة للحكومة �ملركزّية، ل 

عمل لها �س��وى �لإنفاق دومنا مر�عاٍة للجدوى.66

من هنا كانت لمركزّية �ملد�خيل ت�سّكل م�ساألة جوهرّية؛ ففي حال غياب 
�لقو�ع��د �ل�سارمة لتخ�سي�س �ملد�خي��ل، ميكن �ّتباع مبدَئن توجيهيَّن: 
�لأول، وج��وب تطبي��ق �آلي��ٍة فّعال��ٍة لتحدي��د �أح��دث �حتياج��ات �لإنف��اق. 
و�لث��اين، ثّم��ة »قاع��دة ذهبّي��ة« لتخ�سي���س �ملد�خي��ل، �أل وه��ي �أن تكون 
م�سادر �ملد�خيل �خلا�سة كافيًة لتغطية �لحتياجات �لإنفاقية للحكومات 
�لإقليمّية �لأكرث ثر�ًء، و�أن حتظى متطّلبات �ملد�خيل �خلا�سة باحلكومات 
�لإقليمّي��ة �لأقّل ث��ر�ًء، بالدعم �لالزم من طريق �لتمويل �لتعوي�سي �لذي 
يحّق��ق �لت��و�زن.67 لك��ن ذلك ل مين��ع �أّن �حلاج��ة تدعو �أحيان��ًا �إىل خْرق 
هذه �لقاعدة �لذهبية من �أجل �حلفاظ على كلٍّ من �قت�ساد�ت �حلجم، 

دة لبع�س �ل�سر�ئب، و��ستقر�ر �لقت�ساد �لكّلي.68 و�لطبيعة �ملوحَّ

2.2.4. عمق الالمركزّية االإدارّية
ُيق�سد بالالمركزّية �لإد�رّية درجة �ل�س��تقاللّية �لتي تتمّتع بها هيئات 
�حلكم غري �ملركزّية ن�س��بًة �إىل �ل�س��لطة �ملركزّية.69 وميكن تقييم هذه 
�لدرج��ة م��ن �لالمركزّي��ة �لإد�رّي��ة م��ن خ��الل �لنظ��ر يف �لتنظيم��ات 
�ملوؤ�ّس�س��ية �لتي ي�سري �إليها ما �س��بقت مناق�سته من �أ�سكال �لالمركزّية 
)�أنظ��ر �لق�س��م 3.2.(،�لت��ي ي�س��ّح �عتب��ار كلٍّ منه��ا نقط��ًة يف �ملنظ��ار 
�لطيف��ي لاّلمركزّي��ة �لإد�رّي��ة.70 وكم��ا ذكرن��ا �أع��اله، �إن �لالح�سرّي��ة 
تتع��ّن يف �أدنى درجات �لالمركزّية )�أو ل تدرك �أّيًا منها(، فيما ير�س��م 
تفوي���س �ل�سالحّي��ات درجًة �أعل��ى بقليٍل، لندرك مع نق��ل �ل�سالحّيات 
�أعل��ى �لدرج��ات، عل��ى �لإط��الق. وثّمة عامٌل �أ�سا�س��يٌّ �آخر ي�س��اعدنا يف 
�لتميي��ز بن هذه �لفئات م��ن �لالمركزّية، �أل وهو �لعالقة بن �حلكومة 
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 ن�ّص فرعي 5: املراأة والالمركزّية
حت�سني امل�ساركة ال�سيا�سّية يف الظروف املالئمة

غالب��ًا م��ا ت�س��ّلط �ملوؤّلفات ح��ول �جلن��در و�لتنمية �ل�س��وَء على قدرة 
�حلي��اة  يف  �لن�س��اء  م�س��اركة  حت�س��ن  عل��ى  �ملحتمل��ة  �لالمركزّي��ة 
�ل�سيا�س��ّية، موؤّكدًة �أن �ملر�أة قادرٌة على �لأرجح �أن تكون �أكرث ن�س��اطًا 

يف �ملجال �ل�سيا�سي على �ل�سعيد �ملحلي لعدة �أ�سباب هي:
غالبًا ما تكون معايري �لأهلية �أقّل �سر�مًة، ومهام �حلكم �ملحلي . 1

عليها  ي�سهل  بحيث  �ملر�أة،  حلياة  �لتقليدي  �ملجال  �إىل  �أقرَب 
مزجها مع مهّمة تربية �لأطفال؛ 

غالبًا ما ميّثل �حلكم �ملحلي �مل�ستوى �لأول من م�ستويات �حلياة . 2
�ل�سيا�سّية �لتي ميكن للمر�أة خو�س غمارها، في�سّكل ذلك نقطة 

�نطالٍق لها يف جمال �ل�سيا�سة �لوطنّية؛ 
�إىل . 3 بالن�سبة  �إثارًة لالهتمام  �أكرث  �ملحلي  يكون �حلكم  �أن  ميكن 

به من ح�سن �لّطالع على و�سطها �لجتماعي،  تتمّيز  ملا  �ملر�أة، 
هي �لتي ُتَعّد من �أبرز م�ستخدمي �مل�ساحات و�خلدمات؛ 

�لأ�سهل . 4 ومن  �ملحلّية،  �ملنظمات  يف  نا�سٍط  ب�سكٍل  �ملر�أة  ت�سارك 
على  �لر�سمّية  �لقر�ر  �سنع  عملّيات  يف  �ملنظمات  هذه  �إ�سر�ك 

�مل�ستوى �ملحلي.
م��ع ذل��ك قد يك��ون م��ن �ل�سع��ب عملّيًا عل��ى �مل��ر�أة �أن ت��وؤّدي دورً� 
عل��ى �مل�س��توى �ملحل��ي، نظ��رً� �إىل خ�س��وع �حلك��م �ملحل��ي يف �أغلب 
�لأحي��ان لتاأث��ري �أ�سح��اب �لنف��وذ غ��ري �لر�س��مّين �لذي��ن يقّو�سون 
�لقو�ع��د و�لإج��ر�ء�ت �لر�س��مّية. �أما يف ما يتعّل��ق بالنتخابات فقد 
ل تك��ون �لإج��ر�ء�ت �لإيجابية وحدها كافيًة ملعاجلة هذه �مل�س��اكل. 
�لرتبي��ة  بر�م��ج  �إىل  �ل�س��ياقات،  بع���س  يف  �للج��وء،  ميك��ن  ل��ذ� 
�جَلندرّي��ة، وحم��الت �لتوعي��ة �لعام��ة ح��ول حق��وق �مل��ر�أة، وجم��ع 
�ملعلوم��ات �ملُر�عية لالعتبار�ت �جلندرية، من �أجل حت�س��ن فعالّية 

�ملحتملة. �لالمركزّية 

وحق��وق  »�لالمركزّي��ة،  بي��ل،  ج��و  �أنظ��ر  �ملعلوم��ات،  م��ن  ملزي��د 
 “Decentralization, Women’s و�لتنمي��ة«  �لن�س��اء، 
”Rights and Development، مرك��ز بح��وث �لتنمي��ة �لدولّي��ة 

و�لالمركزّي��ة  »�مل��ر�أة  �س��ياهان،  و�أ�س��يما  2007؛   ،)IDRC(
.2002 �لن�س��اء؟«  م��ن  �ملحل��ي  �حلك��م  تقري��ب  �إندوني�س��يا:   يف 

 <www.policy.hu/siahaan/Policypaper1.htm>

3.4. الالمركزّية املتماثلة والالمركزية غري املتماثلة
ميك��ن �أن يكون هناك مركزّية متماثلة ومركزّية غري متماثلة؛ مبعنى �أن 
َدين يف �أرجاء  عدد �مل�ستويات ومدى لمركزّيتها ميكن �أن يكونا �إما موحَّ
�لبالد كلها، و�إما خمتلَفن باختالف �ملناطق، مع �لعلم باأن عدم �لتماثل 
ٍد من  قد يكون �سيا�سّيًا �أو �إد�رّيًا �أو �سريبّيًا، فكما ل مُيكن نقُل نهٍج موحَّ
بل��ٍد �إىل �آخ��ر، كذل��ك قد ل يك��ون يف �لإمكان �عتماد �ملقاربة نف�س��ها يف 
خمتل��ف مناطق �لبل��د �لو�حد، ب�س��بب �لتنّوع �لقت�س��ادي و�لدميغر�يف 
و�لجتماع��ي. وم��ا يختلف باختالف �ملناطق لي���س �لقدر�ت �لتي متلكها 
كّل منطقة على حدة على �ل�سّطالع بامل�سوؤولّيات �ملنوطة بها وح�سب، بل 
�إن �لآلي��ات �أي�سًا ميكن �أن توؤّدي �إىل نتائج خمتلفٍة باختالف �ملناطق.76 
يوؤّي��د ذل��ك �أن �حلكومات �ملحلّية، �لتي متل��ك �لقدر�ت �ل�سرورّية لتويّل 
م�س��وؤولّيات �سيا�س��ّية و�قت�سادّي��ة و�إد�رّي��ة �إ�سافّي��ة ه��ي تل��ك �ملوج��ودة 

ح�سرً� يف �ملناطق �حل�سرّية لبع�س �لبلد�ن دون �أخرى.

ولي�س يفوتنا �للفت، يف هذ� �ل�سياق، �إىل �أن �لنماذج غري �ملتماثلة هي 
�لتي غالبًا ما ُتعتمد عندما يّتخذ تطبيق �لالمركزّية بعدً� ��س��رت�تيجّيًا 
يتمّث��ل يف �حل��ّد م��ن �لنز�ع��ات �لإثنّي��ة و�لنف�سالّي��ة )�أنظ��ر �لق�س��م 
4.1.(، كما ح�سل يف كو�س��وفو، حيث �س��ّجعت �ل�س��لطات �لدولّية على 
تطبي��ق لمركزّي��ٍة غري متماثل��ٍة مل�سلحة �جلماع��ات �ل�سربّية �ملحلّية، 
وذلك بغية �حلفاظ على �لتعاي���س �ل�س��لمّي بن هذه �جلماعات و�ألبان 
كو�س��وفو.77 ولئ��ن ج��از �أن ينج��م مزيد م��ن �لتجزئة ع��ن تدبري�ٍت من 
ه��ذ� �لن��وع، فاإن مناطق �لأقلّيات، �لتي ت�س��هد تهمي�س��ًا ومتييزً�، غالبًا 
م��ا يك��ون دعمه��ا لنظ��اٍم جدي��ٍد م�س��روطًا بح�سوله��ا عل��ى مزي��ٍد من 
�ل�س��تقاللّية. وق��د حّقق �لنظ��ام �لالمركزّي غري �ملتماثل يف كو�س��وفو 
جناحًا ن�سبّيًا، �إذ �سّكل و�حدً� من �أنظمة حماية �لأقلّيات �لأكرث تطّورً� 
يف �أوروب��ا،78 و�إن يك��ن ع��دٌد من �لدر��س��ات قد �أثب��ت �أن �لأنظمة غري 

�ملتماثل��ة ميكن �أن توؤدي �إىل تفاق��م �ل�سر�عات �لقائمة، �أي�سًا.79

�س��وى �أن تطبي��ق نظ��اٍم غ��ري متماث��ٍل ميكن �أن يك��ون معّقدً� �سيا�س��ّيًا يف 
ح��ال �قت�سائ��ه مو�فق��ة بع���س �ل�س��لطات �لإقليمّية عل��ى �حل�سول على 
�سالحّي��اٍت �أقّل من غريه��ا؛80 ففي حالة �لالمركزّية �ل�سيا�س��ّية، مثاًل، 
ق��د ي�سع��ب على �حلكوم��ة �ملركزّي��ة �أن متنع �إج��ر�ء �نتخاب��اٍت �إقليمّيٍة 
يف بع���س �ملناطق وت�س��مح بها يف مناط��ق �أخرى، لكنها �إ�س��كالّية حتتمل 
�إج��ر�ء�ت  تطبي��ق  حت�س��ر  تدريجّي��ٍة  مقارب��ٍة  �إىل  باللج��وء  �ملعاجل��ة 
�لالمركزّي��ة يف منطق��ة و�ح��دة، ل غ��ري، بعد �لتحّقق من ��س��تيفاء هذه 

�لأخرية �ل�سروط �ملحّددة. 

ولكن، بغ�ّس �لنظر عّما �إذ� كانت �لالمركزّية متماثلة �أو غري متماثلة، �أو 
م��ا �إذ� كان��ت، حّتى، تّتبع مقاربًة تدريجّيًة، يبقى �أن �لتخطيط لها يجب 
�أن يبد�أ بو�سع نظاٍم متكامٍل ُير�سي �أهد�فًا و��سحًة لكّل من �لإ�سالحات 
�ملن�سودة. وملّا كان ُي�ستبعد تطبيق جميع �لإ�سالحات يف وقت و�حد، فقد 
ب��ات م��ن �ملهّم �أن ت�س��تمل �خلطة �لإ�سالح��ات و�أوُجَه تاآزره��ا كّلها، مع 

مر�عاة كيفّية ت�سل�سلها.
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ن�ّص فرعي 6: الالمركزّية والقانون الدويل
ن���سّ كلٌّ م��ن �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�س��ان و�لعه��د �لدويل �خلا�س 
باحلق��وق �ملدنّي��ة و�ل�سيا�س��ّية عل��ى �حل��ّق يف �لت�سويت و�مل�س��اركة يف 
�خلدم��ة �لعام��ة و�ل�س��تفادة منه��ا. فامل��ادة 21 م��ن �لإع��الن �لعامل��ي 
��ت عل��ى �أن »)1( لكّل �س��خ�س حّق �مل�س��اركة يف  حلق��وق �لإن�س��ان ن�سّ
�إد�رة �ل�سوؤون �لعامة لبلده، �إّما مبا�سرًة و�إّما بو��سطة ممّثلن ُيختارون 
��ت �ملادة 25 م��ن �لعهد �ل��دويل �خلا�س باحلقوق  يف حرّي��ة«. كم��ا ن�سّ
�ملدنّية و�ل�سيا�س��ّية على �أن لكّل مو�طن �حلّق يف »�أن ي�س��ارك يف �إد�رة 
�ل�سوؤون �لعامة [...]؛ و�أن َينتِخب وُينتَخب، يف �نتخابات نزيهة، جتري 
دورّي��ًا [...]؛ و�أن ُتت��اح ل��ه، على قدم �مل�س��او�ة عمومًا مع �س��و�ه، فر�سة 
تقلُّد �لوظائف �لعامة [...]«. ف�ساًل عن هذه �لأحكام �لعامة �لتي حتمي 
حّق �لأ�سخا�س يف �مل�ساركة �ل�سيا�سّية و�ل�ستفادة من �خلدمة �لعامة، 

يتطّرق �لعديد من �لهئيات �لدولّية �إىل مو�سوع �لالمركزّية.

�أدخ��ل جمل���س �أوروب��ا، ع��ام 1985، �مليث��اق �لأوروب��ي للحك��م �لذ�تي 
�ملحلي، �لذي �ن�سّم �إليه كّل �أع�ساء �ملجل�س �لبالغ عددهم 47 ع�سوً�. 
وُيل��ِزم �مليثاق �لدول �لأع�ساء تطبيق �لقو�عد �لأ�سا�س��ّية �لتي ت�سمن 
 �ل�س��تقاللّية �ل�سيا�س��ّية و�لإد�رّية و�ملالّية لل�سلطات �ملحلّية، علمًا باأن 

�مليث��اق كان �لأد�ة �لقانونّية �لدولّية �لأوىل �لتي �أر�َس��ت مبادئ تفريع 
�ل�س��لطة. وق��د �أ�سب��ح �لتفري��ع يف م��ا بعد مب��د�أً �أ�سا�س��يًا م��ن مبادئ 
�لحت��اد �لأوروب��ي )�مل��ادة 5)3( م��ن معاه��دة �لحت��اد �لأوروب��ي(، 
ي�سم��ن �ّتخ��اذ �لق��ر�ر�ت ب�س��كٍل تبقى في��ه قريبًة قدر �مل�س��تطاع من 
�ملو�طن��ن، و�لتحّق��ق با�س��تمر�ٍر م��ن ك��ون �لإج��ر�ء�ت �ملُتََّخ��ذة عل��ى 
م�س��توى �لحت��اد �لأوروب��ي جتد تربيره��ا يف �سوء �لإمكان��ات �ملُتاحة 

على �ل�سعيد �لوطني و�لإقليمي و�ملحلي.

و�عرت�فًا باأهمّية تفريع �ل�س��لطة ودور �لالمركزّية �ل�سيا�سّية بو�سفها 
مكّونًا �أ�سا�س��ّيًا من مكّونات �إحقاق �لدميقر�طّية، و�فق برنامج �لأمم 
�ملتحدة للم�س��توطنات �لب�س��رّية على �ملبادئ �لتوجيهّية �لدولّية ب�ساأن 
�لالمركزّي��ة وتعزي��ز �ل�س��لطات �ملحلّية ع��ام 2007 )�لقر�ر 3/21(. 
وقد �سّجع �لقر�ر �حلكومات على �ّتخاذ �إجر�ء�ت من�ّسقة ُمّتَفق عليها 
يف �سبيل و�سع كّل من �لالمركزّية و�لتنمية �ملحلّية يف �سلب �سيا�سات 
�حلك��م و�لتنمي��ة، وبالتايل، توفري مب��ادئ توجيهّية حول كيفّية تعزيز 
�أُطره��ا �لقانونّي��ة و�ملوؤ�ّس�س��ّية يف ما يتعّل��ق بالالمركزّية و�حلكم على 

جميع �مل�ستويات.

الالمركزّية غري املتماثلة
كندا مثااًل

 االأقاليم - وحد�ت �إقليمّية متار�س �سالحّيات 
�سة حتت �سلطة �لربملان �لكندي. مفوَّ
 املقاطعات - وحد�ت �إقليمّية متار�س 

بحّد ذ�تها �سالحّيات د�ستورّية. 
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 نبذة عن املنّظمة الدولّية للتقرير 
عن الدميقراطّية

للتقري��ر ع��ن �لدميقر�طّي��ة« ه��ي منّظم��ة  �لدولّي��ة  »�ملنّظم��ة  �إّن 
حيادّي��ة م�س��تقّلة ل تبغ��ي �لرب��ح، م�س��ّجلة يف برلن، �أملاني��ا. ُتعنى 
ه��ذه �ملنّظم��ة بتعزي��ز �مل�س��اركة �ل�سيا�س��ّية للمو�طنن، وم�س��اءلة 
�لهيئ��ات �حلكومّي��ة، وتطوي��ر �ملوؤ�س�س��ات �لدميقر�طّي��ة يف �أرجاء 
�لعامل كّله، كما ت�س��اهم يف �إيجاد �لو�س��ائل �ملحلّية �لكفيلة بتعزيز 
حّق �ملو�طنن �لعاملي يف �مل�س��اركة يف �حلياة �ل�سيا�س��ّية لبلد�نهم، 
وف��ق ما ن�سَّ عليه �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�س��ان و�لعهد �لدويل 

�خلا�س باحلقوق �ملدنّية و�ل�سيا�س��ّية.
 http://www.democracy-reporting.org
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ثبت امل�سطلحات

Accountability �ملحا�سبة
Buy-in تاأييد
Council of Europe جمل�س �أوروبا
Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية
Decision-making decentralisation لمركزية �سنع �لقر�ر
Deconcentration �لالح�سرية
 Delegating authority �سة �ل�سلطة �ملفوِّ
Delegation تفوي�س �ل�سالحيات
 Democratisation �إر�ساء �لدميقر�طية
 Deregulation �إلغاء �ل�سو�بط �لتنظيمية 
Devolution نقل �ل�سالحيات
Discretion ��ستن�ساب 
Discretionary power �سلطة ��ستن�سابية
 Eligibility �أهلية
Equalisation payments �لتمويل �لتعوي�سي 
 European Charter of Local Self Government �مليثاق �لأوروبي للحكم �لذ�تي �ملحلي
 Expenditure autonomy �إ�ستقاللية �لإنفاق، �ل�ستقاللية يف �لإنفاق
Gender sensitive data معلومات مر�عية لالعتبار�ت �جلندرية
Global North بلد�ن �ل�سمال
Global South بلد�ن �جلنوب 
Institutional arrangement تنظيم موؤ�ّس�سي
 “Ladder ”approach مقاربة تدريجية
Line Ministry ة وز�رة خمت�سّ
Macro-economic stability ��ستقر�ر �لقت�ساد �لكّلي
Micro-states �لدول �ل�سغرى
Oversight �لرقابة
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Principal-agent contractual relationship عالقة تعاقدية بن رئي�س ومروؤو�س
Representativeness �لتمثيل
Residual authority �ل�سالحيات �ملتبّقية
Revenue allocation تخ�سي�س �ملد�خيل
Semi-autonomous actors �لأطر�ف �لفاعلة �مل�ستقّلة جزئيًا
Semi-autonomous organisations �ملنظمات �مل�ستقّلة جزئيًا
Sequencing ت�سل�سل زمني
 Sub-national �إقليمي
Sub-national levels/units of government م�ستويات/وحد�ت �حلكم �لإقليمية
Subsidiarity (principle) تفريع �ل�سلطة )�أي�سًا: مبد�أ �لتكامل �أو �لتبعية(
Symmetrical and asymmetrical decentralisation لمركزية متماثلة وغري متماثلة
Tax-raising powers �سلطة رفع �ل�سر�ئب
Territorial grassroots organisations �ملنظمات �ل�سعبية �لإقليمية
Territorial jurisdictions �ل�سالحيات �ملنوطة بالأقاليم

 The International Guidelines on Decentralisation 
and Strengthening of Local Authorities

�ملبادئ �لتوجيهية ب�ساأن �لالمركزية وتعزيز �ل�سلطات �ملحلية

Treaty of the European Union معاهدة �لحتاد �لأوروبي
UN-Habitat برنامج �لأمم �ملتحدة للم�ستوطنات �لب�سرية
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان
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