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 التنفيذي الملخص

 ليبيا في" الفدرالية معارضي"و" الفدرالية مؤيدي" إن

 في الدولة ستتّخذه الذي الطابع حول خالف على

 واسعة بسلطات يطالب األول فالفريق. المستقبل

 أن شأنه من آخر خيار أي بأن متذرعين للمناطق،

 في سائدا   كان الذي الشرق تهميش استمرار إلى يؤدي

 أن فيرى الثاني، الفريق أما. القذافي حكم ظل

 من الرغم على. البالد لتفكيك مرادف ا ستكون الفدرالية

 كتسمية" الفدرالية" مصطلح إلى اللجوء يتم ذلك،

 سيما ال بنّاء، نقاش إلى فللوصول. محددة غير عامة

 من سيكون الدستور، لصياغة التأسيسية الهيئة في

 الجديدة ليبيا في الالمركزية أوجه كل تقييم الهام

 كانت ما إذا أما. ملموس بشكل حولها والتفاوض

 إال ليس فهذا ال، أو فدرالية دولة تشّكل ذلك نتيجة

 الدول من دول عدة قررت الواقع، في. أكاديمية مسألة

 إستخدام تفادي( أفريقيا وجنوب إسبانيا) المركزيةلا

 . عمد ا الفدرالية مصطلح

. الرئيسة الالمركزية معايير التقرير هذا يوضح

 فبغض. حتمي أمر الالمركزية أن بالذكر والجدير

 من بنسبة دولة كل تتتمتع الصغيرة، الدول عن النظر

 من والنفوذ السلطة إنتقال يعني مما الالمركزية،

 المسألة وتبقى. الفرعية الوحدات نحو المركز

 .الالمركزية هذه ونسبة شكل حول دائما   المطروحة

 الضروري من المركزية، دولة نظام تصميم خالل

 فعلى. الفعلية وتلك يةشكلال األوجه بين التمييز أوال  

 مستويات عدد في النظر من بد ال ي،شكلال المستوى

 كل في الوحدات وعدد تأسيسها يتوجب التي الحكومة

 أن ما دولة قررت إذا المثال، سبيل على. مستوى

 المركز،) الحكومة من مستويات ثالثة لديها يكون

 إقليم من كم تقرر أن من لها بد ال ،(اتبلديال ،قاليماأل

 عن يجيب يشكلال الجانب هذا. لديها يكون أن يتوجب

 للوحدات الجغرافي بالتوزيع المتعلقة األسئلة

 عدم تعتمد الدول بعض أن ويُذكر. الفرعية والوحدات

 تخضع عندما المثال، سبيل على ي،شكلال التناسق

 الحكومة إلدارة مباشر بشكل األراضي بعض

 تتمتع األخرى األراضي أن حين في المركزية،

 .الواليات حكومات أو يةإقليم بحكومات

. يةالشكل بالالمركزية المعايير من مجموعتان وترتبط

 قد إذ. هاما   دورا   قتصادواإل الفعالية تلعب جهة، فمن

 وحدات إنشاء المثال سبيل على الفّعال غير من يكون

 متوفرة تزال ال التارخية الوحدات أن حين في جديدة

 عبر) جغرافيا   منفصلة وحدات إنشاء أو وبسهولة،

 إحدى تكون فقد(. المثال سبيل على الجبال من سلسلة

 في اإلقتصادي الصعيد على للحياة قابلة غير الوحدات

 في وليبيا. التحتية البنى أو للموارد تفتقد كانت حال

 التغيّرات إلى نظرا   الصعيد هذا على صعب وضع

 منذ فيها الالمركزية خطط على تطرأ التي المتكررة

 اتواليلل الرئيس اإلرث إلى إضافة الخمسينيات،

 أدى والذي وفزان، وبرقة طرابلس التاريخية، الثالث

. التنمية صعيد على هائلة وفوارق إقليمي نزاع إلى

 اإلثنية) الهوية معيار يلعب ما غالبا   أخرى، جهة من

 سيما ال جوهريا ، دورا  ( والتاريخية والدينية واللغوية

 والهرسك البوسنة) النزاعات تلي التي األوضاع في

 هذه مثل إن إذ(. المثال سبيل على السودان وجنوب

 مشاكل تولّد قد الهوية على القائمة الفرعية الوحدات

 ما غالبا   وألنها متجانسة، ليست ألنها وذلك جديدة،

 ما فغالبا   ذلك مع. مناطقها في جديدة أقليات تولّد

 قبول نشوء أجل من الهوية معيار إلى النظر يتوجب

 مقاربة إلى الحاجة تظهر بالتالي،. المركزية هيكلية

 ومسائل الهوية معيار اإلعتبار بعين تأخذ مختلطة

 .واحد آن في واإلقتصاد الفعالية

 السلطة المركزية تختلف قد الجوهر، حيث من

 مجاالت ثالث تمييز يمكن وهنا. كبير بشكل والنفوذ

(: بالوظيفية أيضا   تُدعى والتي) الفعلية الالمركزية من

 السياسية فالالمركزية. والمالية واإلدارية السياسية

 الفرعية الوحدات في الناخبون يتمتع عندما تتجلى

 التمثيلية للهيئات الخاصين ممثليهم بانتخاب بالحق

 أو المقاطعة أو الوالية في التشريعية الهيئات)

 عندماأيضا  و ،(المثال سبيل على التنفيذية المناصب

 سياسي مجال بتنظيم بالحق الفرعية اتحدالو تتمتع

 الالمركزية إلى بالنسبة أما(. المدارس نظام مثل)

 الدولة خدمات جعل بمجرد تتجلى أن فيمكن اإلدارية

 أراضي كافة على مباشر بشكل متوفرة المركزية

 عبارة كان والذي السفر، جوازات إصدار مثل) البالد

 ،(ليبيا في الدكتاتورية ظل في مزمنة مشكلة عن

 مثل أكثر، مكثفة أشكاال   تتخذ أن أيضا   لها يمكن ولكن

 السياسات تطبيق في الحق الفرعية الوحدات إعطاء

 إطار ضمن السياسية القرارات إتخاذ في أو الوطنية

 تحدد فيما. الوطني المستوى على تحديده يتم قانوني

 المالية اإلستقاللية درجة المالية الالمركزية

 يمكن السياق، هذا وفي. والمحلية يةاإلقليم للحكومات

 جمع المستويات أي: ثالثة أسئلة بين التمييز

 تحويل يتم وكيف لإلنفاق تدفع وأيها اإليرادات،

 األحيان من كثير في المستويات، مختلف بين األموال
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 تكون المالية الالمركزية أن ويُذكر. لتحقيق التوازن

 الدول في سيما ال للجدل، مثيرة األوقات معظم في

 في) اإلقتصادية بالموارد فيها واحدة منطقة تتمتع التي

 مع متجانس غير بشكل( الشرق في النفط ليبيا، حالة

 تشّكل قد المالية القضايا فإن ذلك، ومع. المناطق باقي

 تتمتع لم فإذا الحقيقية، لاّلمركزية الفعلي اإلختبار

 تفقد خاللها، من للعمل مالية بموارد الفرعية الوحدات

 .أهميتها الالمركزية من أخرى جوانب

 ليس أنه الواضح من العديدة، المعايير هذه إلى ونظرا  

 تركيبات عّدة لها بل واحدا ، نموذجا   لاّلمركزية

 تقليص المثمر غير من سابقا ، ُذكر وكما .ممكنة

 الرغم وعلى. الفدرالية ومعارضي مؤيدي إلى النقاش

 للدولة التقني التعريف فإن واحد، جانب في ذلك، من

 الضمانات مسألة على الضوء لتسليط هام الفدرالية

 من مستوى ألي يمكن ال فدرالية، دولة ففي. القانونية

 من واحد، جانب من يغيّر، أن الحكومة مستويي

 لوالية يمكن ال إذ. اآلخر المستوى وسلطة مسؤوليات

 الجانب أحادي بشكل سلطاتها من توّسع أن كاليفورنيا

 الفدرالية المتحدة الواليات لحكومة يمكن ال وأنه كما

 بشكل  سلطاتها من بعضا   كاليفورنيا والية تسلب أن

 هذه مثل غياب ظل في وحتى. الجانب أحادي

 واحد، جانب من العالقات تغييرات ضد الضمانة

 يكون أن ليبيا في الجديد الديمقراطي بالدستور يجدر

 .الالمركزية معايير كل حول واضحا  
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 المقدمة

 التقرير هدف1.1  
1

 

 إطار في أخرى حرجة مرحلة بمقاربة ليبيا تقوم

 ووضع جديد، دستور إعداد: اإلنتقالية عمليتها

 الهامة القضايا ومن. الجديدة لليبيا القانوني األساس

 سيما وال الدستور، لوضع عملية أي تواجه التي

 الالمركزية تطبيق كيفية في تكمن الليبي، الدستور

 .تطبيقها سيتم مدى أي وإلى الحكومية السلطة على

 من العديد السياسي النظام في السلطة تقسيم يطرح

 نموذج وضع خالل معالجتها من بد ال التي القضايا

 والسياسية العملية الوقائع سياق في معقوال   يعتبر

 بشكل بليبيا الصلة وثيقة القضايا وهذه.. القائمة

 السلطة مركزية في تاريخها بسبب وذلك خاص،

 كمنهجيات اإلقليمية الصراعات إثارة وفي التنفيذية

 تحديد الليبيين فعلى. الديكتاتورية السلطة لتعزيز

 الوقت وفي عمليا   يكون بالالمركزية خاص نموذج

 أفضل ويمثل السياسي، الصعيد على مقبوال   عينه

 .ممكن توافق

 التي الرئيسة الالمركزية مواضيع التقرير يعالج كما

 جاهدا   ويسعى الليبي، بالوضع صلة األكثر أنها تبدو

 اإلشارة من بد وال. واعية مناقشة في المساهمة إلى

 في متوفر القضايا من للمزيد مفّصال   تحليال   أن إلى

. التقرير نهاية في الوارد ،"الالمركزية حول إستبيان"

 واحدا   نموذجا   أي أو حلوال   يوفّر ال اإلستبيان هذا

 للهيئة سوى يمكن ال إنه إذ. بالالمركزية خاصا  

 قد والتي األفضل، النموذج ومناقشة تحديد التأسيسية

 هذه حول النطاق واسعة إستشارات إلى تحتاج

 بعض يقدم التقرير أن ويُذكر. وغيرها القضايا

 تحديات أخرى دول عالجت كيف حول التفسيرات

 للنقاش المتوفرة الخيارات يوّسع الذي األمر مماثلة،

 جداول ترجمة على التقرير يساعد وقد كما. ليبيا في

 تؤهل التي التصميم في خيارات إلى السياسية األعمال

                                            
1
تقوم أقسام كبيرة من هذا التقرير على مصدرين إثنين: أفكار دولية، دليل   

 International IDEAS’sالحكومة الالمركزية ) لعملي لبناء الدستور: أشكا

Practical Guide to Constitution Building: Decentralised Forms of 

Government( من تأليف المؤلف المشارك ماركوس بوكنفورد ،)Markus 

Böckenförde و "إستبيان حول الالمركزية"، والذي أعد غالبيته المؤلفان ،)

والبروفسور منصور المشاركان طارق مجريسي من مؤسسة صادق 

البابور من جامعة بن غازي. ولم ترد المراجع من المصدرين بشكل محدد 

في التقرير. أما كخلفية عن تاريخ ليبيا في الالمركزي، فيستند التقرير على 

كتاب مجريسي "مقتضب عن تاريخ الالمركزية في ليبيا". ومن الممكن 

لكتروني الخاص بالمنظمة اإلطالع على كل هذه المستندات على الموقع اإل

 ( الخاص بليبيا.DRIالدولية للتقرير عن الديمقراطية )

 الجهات من واسعة مجموعة بين إتفاق إلى الوصول

  .ليبيا في الفاعلة السياسية

 ليبيا في الراهن القانوني الالمركزية وضع1.2  

 إلى الديكتاتورية من إنتقالية بمرحلة ليبيا تمر

 القانونية اإلطارات من سلسلة وتحكم. الديمقراطية

 مضامين مع اإلنتقالية المرحلة هذه المؤقتة

 الدستوري اإلعالن من 28 المادة إن. لاّلمركزية

 الوطني المجلس عن 1122 أغسطس في الصادرة

 تدعو مؤقتة، حوكمة هيئة عن عبارة وهو اإلنتقالي،

 وطنية تشريعية بسلطة يتمتع عام وطني مؤتمر إلى

 المنتخبة المحلية المجالس من عدد جانب إلى

 المحلية المجالس فعدد. ليبيا في المتعددة للشعبيات

 الدستوري اإلعالن أن ويُذكر. مجلسا   الثالثين يتخطى

. والمحلي الوطني المستويين تتوسط حكومة يؤسس ال

 1121 العام في أصدر العام الوطني المؤتمر أن كما

 بين العالقة ينظّم الذي قانون نظام اإلدارة المحلية

 الوطنية، المحلي الحكم ووزارة المحلية المجالس

 عمل على لإلشراف واسعة بسلطة تتمتع والتي

 المخصصات ألن األقل على هذه، المحلية المجالس

 الوحيد الدخل مصدر هي الوزارة قبل من النقدية

 إلى اإلشارة من بد وال. المحلية المجالس إلى بالنسبة

 باإلطار ملزمة ليست المقبلة التأسيسية الهيئة أن

 الالمركزية نظام تقسيم صعيد على الحالي القانوني

  .الجديد الليبي الدستور وضع خالل

 والفدرالية الالمركزية

 على والموارد السلطات صرفة مركزية حكومة تركز

 حكومة توجد فبالكاد. والجغرافي الوظيفي الصعيدين

. الصغيرة الدول بعض باستثناء صرفة، مركزية

 أو فرعية وحدات المركزية الحكومة تضع فعندما

 الموجودة، األساسات إلى موارد أو سلطات أي تنقل

 إن إذ. الالمركزية أشكال من شكال   ذلك يكون

 أن إال. الالمركزية أنواع من محدد نوع هي الفدرالية

 الحكومة مستويات بين الفدرالية العالقة وجود مجرد

 مجموع وال الالمركزية، لمدى الفعلي الواقع يعكس ال

 للوحدات الدستور يخصصها التي والموارد السلطات

.الفرعية
2

 محلية حكومة تصميم فإن ذلك، إلى إضافة  

 معارضة أو بتأييد له عالقة ال الدستور في قوية

 .الفدرالية الهيكلية إختيار

                                            
2
( )جزء من Åhland( )جزء من تنزانيا( وأولند )Zanzibarزنجبار)   

فنلندا(، التي هي من بين أكثر الوحدات الفرعية إستقاللية في جميع أنحاء 

 العالم، والتي ال تعتمد النظام الفدرالي.
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 إستغالل يتم ما غالبا   الدستور، صياغة عملية فخالل

 والذي السياسي، الخطاب في" الفدرالية" مصطلح

 واألجندات التاريخية بالتجارب محّمال   يكون

 مع تقني مفهوم من الفدرالية يحّول مما السلطوية،

.للجدل مثير مفهوم إلى متميز قانوني تعريف
3

  

 التفاصيل على النقاشات تركز أن األفضل من بالتالي،

 إلى إليه، يحتاجون وما الليبيون يريد بما المتعلقة

 هذه تؤّمن أن شأنها من التي األنظمة جانب

 النقاش حصر عن عوضا   والمطالب اإلحتياجات

.اللفظية بالدالالت
4

 إتّباع تم أنه إلى اإلشارة وتجدر  

 وإسبانيا، والسودان أفريقيا جنوب في المسار هذا

 إيجابيات إنكار دون الفدرالية مصطلح تفادي تم حيث

 ذكر من بد ال اإلطار هذا وفي. الفدرالية الترتيبات

 نائب قرنق، جون لسان على  ورد كما الموضوع

 :السابق السوداني الرئيس

 إتفاقية سياق كامل في رسمية كلمة أي إلى نلجأ لم"

 تناقشنا التي الحوكمة نوع لوصف الشامل السالم

 التي اإلفريقيّة العادة اتبعنا ولربما. عليها واتفقنا حولها

 عملية ففي. والدته قبل الطفل تسمية بعدم تقتضي

 الحرب مشكلة ونحل لنناقش... جلسنا ،...السالم

 ما حول الجدال في نغرق أن من بدال   الفعلية، والسلم

 إتحادية أو فدرالية على الحصول علينا يترتب كان إذا

 للباحثين يمكن الطفل ُولد وقد اآلن. حقيقية فدرالية أو

 التدابير يعكس الذي األنسب اإلسم عليه يطلقوا أن

 الشامل السالم إتفاقية في السودانيون عليها توافق التي

 ".السودان في

 الالمركزية؟ هي ما1.3  

 الظواهر من متنّوعة مجموعة الالمركزية تشمل

 من العديد في للمشاكل حال   تُعتبر فهي. السياسية

 وقد. إستبدادي نظام أو نزاع بعد والسيما الدول،

 الالمركزية، بمدأ مرتبطة المفاهيم من العديد أصبحت

 معان   وبين بينها دمج الخبراء بعض أن عن فضال  

 الالمركزية إلى يتطرق التقرير هذا أن ويُذكر. أخرى

 السلطة من نوع من لإلنتقال عاما   مفهوما   كونها

 مستويات إلى البالد مركز من الحكوميين والنفوذ

                                            
3
(، "مناظرات الفدرالية في ليبيا" Jason Gluckسون غلوك )انظر جاي  

(Debating Federalism in Libya معهد الواليات المتحدة للسالم، وهي متاحة،)

 .http://www.usip.org/publications/debating-federalism-in-libya عل:
4
. بالماضي ربط من الالمركزية مفهوم يخلو ال الليبي، السياق في  

 القذافي حكم بنموذج وثيق بشكل الالمركزية مفهوم يرتبط للبعض، لنسبةفبا

 توفير على قادرة غير تنفيذية أدوات مجرد أنها على إليها ينظر والتي

 حمايتهم على قادرة وغير المالية، أو القضائية أو التشريعية الالمركزية

 .المركزية الحكومة طغيان ضد

 الالمركزية تُعتبر بالتالي. واإلدارة الحوكمة من أدنى

 على مخصصة والنفوذ السلطات فإن إقليميا ، مفهوما  

 مستويات أو المقاطعات أو المناطق وفق مستويات

  .وبلدية محلية

 الالمركزية من التوقعات1.4  

 السياسية األنظمة من طويلة لفترة ليبيا عانت لقد

 من العديد يعتقد بالتالي،. بعيد حد إلى المركزية

 تقدم أن شأنها من الالمركزية أن ليبيا في المواطنين

 من العديد فإن لذا. اإلرث هذا بإصالح القيام فرصة

: الجديد الالمركزية نظام على تنصب التوقعات

 ووضع المحلية، الخدمات وتقديم التحتية البنى تحسين

 بمساواة الثروات وتوزيع والتمييز، للتهميش حد

 جانب إلى الديكتاتورية، عودة دون والحؤول أكبر،

 وعلى. محددة لمجموعات الذاتي الحكم حقوق إعطاء

 العديد في تساعد قد الالمركزية تصاميم أن من الرغم

 ليست أنها إال األهداف، هذه تحقيق على الحاالت من

 كل مع تتناسب اإلستعماالت متعددة آلة عن عبارة

 معالجة الممكن من يكون قد أنه ويُذكر. الحاالت

 وسائل خالل من الماضي من الفشل حاالت بعض

 مثل إضافية، وسائل خالل من األقل على أو أخرى

 .لألقليات المتساوية المعاملة ضمان

 من المسؤوليات نقل أن إلى المدرسية الكتب وتشير 

 أن شأنه من المحلي إلى الوطني الحكومي المستوى

 نقل إن حيث والمحاسبة، الخدمات تقديم من يعزز

 قد المقاطعة أو اإلقليم أو المنطقة مستوى إلى السلطة

 بد ال لكن. اإلثني للتنّوع أفضل إستيعاب إلى يؤدي

 شكل تصميم خالل والحذر الحيطة إعتماد من

 تلي التي المجتمعات في سيما ال المناسب، الالمركزية

 وتجدر. عكسية آثار أي تجنب بغية وذلك النزاع،

 والنقص الضعيفة المحلية الهيكليات أن إلى اإلشارة

 المطلوبة، بالمهارات تتمتع التي البشرية الموارد في

 بالكفاءة تتمتع ال محلية حكومة إلى يؤديا قد عامالن

 غير اإلثنية الالمركزية أن بما الفساد، ويسودها

 اإلنفصالية الحركات تغذي قد جيد بشكل المصممة

 الناتجة اإليجابية اآلثار تتحول قد بالتالي،. أكبر بشكل

 تجاهل حال في سلبية آثار إلى الالمركزية عن

 اإللتزام، عن إمتنعوا أو الوضع الدستور واضعو

 .بالالمركزية بأنفسهم،

 

 بعصى ليست الالمركزية فإن ذلك، جانب إلى

 بإعادة مشتركا   إلتزاما   تدعم قد أداة هي إنما سحرية،

 الالمركزية تحقيق وبغية. سلمي بشكل البالد هيكلة
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 أن الحكومة مستويات كافة من للقادة بد ال الفّعالة،

 الوطنيين القادة ذلك في بما بالمبدأ، بأنفسهم يلتزموا

( السلطات بعض عن التنازل إلى يحتاجون قد والذين)

 تقديم إلى يحتاجون الذين) ومناطقيين المحليين والقادة

 فالصومال(. ككل الوطن مع والتضامن للمركز الوالء

 بالوطن مشتركين والتزام فهم إلى الحاجة عن برهن

 الشعب كون عن النظر وبغض. ككل والبالد

 فإن احد، ودين واحدة بلغة واحد شعب الصومالي

 وهو الفرعية، والعشائر العشائر وفق مقّسم الصومال

 على لإلتفاق الزمن من العقدين حوالي منذ يعاني

 .بالالمركزية خاص مناسب دستوري تدبير

المحتملة الالمركزية وسلبيات إيجابيات
5
  

قد تؤدي  -السلبيات

 المركزية السلطة إلى:

قد تساعد : اإليجابيات

 :المركزية السلطة على

تعزيززززز النخبززززة المحليززززة 

 السززلطةالتززي قززد تسززتخدم 

بشزززكل خزززاطي. إذ يمكزززن 

أن  لمصالح ذوي السلطة

تؤدي إلى سزوء إسزتخدام 

المجتمززززززع أو الحكومززززززة 

المحلية لمصالح خاصزة. 

ومزززن الصزززعب القضزززاء 

على الفساد على مستوى 

حكومات محليزة صزغيرة 

ومززن المحتمززل أن تكززون 

 غير فّعالة.

الحزد مزن اإلسزتبدادية علزى 

المسززززززززتوى المحلززززززززي. إذ 

تتطلززززززب بعززززززض أشززززززكال 

الالمركزيزززززززززززة تقاسزززززززززززم 

السززلطات، وبالتززالي، نشززر 

 السلطة المركزية.

 

 

 

 

 

 

زيادة نسزبة عزدم الفعاليزة 

التي تنتج عن النقص في 

المزززززززززززوارد البشزززززززززززرية 

 والمالية.

إذ يمكززززززززززن أن تكززززززززززون 

المجتمعزات صززغيرة جززدا  

تقبززع تحززت أعبززاء تحقيززق 

كامززززل وظائفهززززا بشززززكل 

صزززززحيح بسززززززبب عززززززدم 

إمتالكها للموارد البشرية 

 والمالية الكافية.

 

اإلسزززززتجابة  زيزززززادة نسزززززبة

الحتياجزززززززات وأولويزززززززات 

 الشعب. 

فالمجتماعات المحلية تميل 

أكثر إلى تلبية اإلحتياجزات 

 المحلية.

 

 

 

 

 

 

                                            
5
 التعددية على الالمركزية تطبيق على المترتبة اآلثار عن المزيد لمعرفة  

 الديمقراطية، الدساتير في التعددية" الالمركزية" انظر السياسية،

 على متوفرة وهي ،(3102 أبريل) الدولية التقارير الديمقراطية
http://www.democracy-

reporting.org/files/dri_research_report_pluralism_in_constitutions.pdf. 

تشزززجيع النخبزززة المحليزززة 

والسياسززززززيين المحليززززززين 

 مزززنعلزززى طلزززب المزيزززد 

اإلسززززززتقاللية وتأسزززززززيس 

أكثريات مناطقية جديزدة. 

إن إعطاء صفة األكثرية 

يززة فززي منطقززة نألقليزة وط

محززززددة قززززد يززززؤدي إلززززى 

فززي  نشززوء أقليززات جديززدة

وبالتززالي،  ،هززذه المنطقززة

يتم نقل المشكلة بزدال  مزن 

 حلها.

 

 

 

التخفيززززف مززززن التززززوترات 

والنزاعات المحتملة داخزل 

البلززدان التززي تضززم تنوعززا  

 ا .سكاني

إذ قزززد تسزززمح الالمركزيزززة 

لألقليزززات بزززالتمتع بدرجزززة 

مزززززززززن الحكزززززززززم الزززززززززذاتي 

وبالحصززززول علززززى صززززفة 

فزززززي المنطقزززززة  كثريزززززةاأل

الخاصزززززة بهزززززم. بالتزززززالي، 

يمكززززن للقززززادة السياسززززيين 

للجماعززززززززات اإلثنيززززززززة أن 

يشزززززغلوا منصزززززب القيزززززادة 

المعترف بهزا رسزميا  علزى 

 المستوى المناطقي.

الوصززززول إلززززى منافسززززة 

بززين المنززاطق. إذ  مسززيئة

قد تؤدي الالمركزية إلزى 

عدم مساواة ومنافسة بين 

 المنزززاطق، وذلزززك بسزززبب

، الطبيعيزززززززززة المزززززززززوارد

والصززززززناعات وفززززززرص 

العمززل التززي تختلززف مززن 

 منطقة إلى أخرى.

إلى جانب ذلزك، قزد ينزتج 

سباق إلى القاع وذلك من 

المنزززاطق  تحريزززرخزززالل 

بهزدف  من النظمتدريجيا  

جززذب األعمززال ور وس 

 األموال.

تشزززززززززززجيع المقاربزززززززززززات 

حكزززم اإليجابيزززة والفاعلزززة لل

. فمزززن وتطزززوير السياسزززات

خالل إنشاء مصزادر بديلزة 

، تعزززززززز لسززززززلطة الحكززززززم

مزززن المنافسزززة  ةالالمركزيزز

، اتعلززززى صززززعيد السياسزززز

ومزززززززززززززززن التجزززززززززززززززارب 

 واإلبتكارات.

 

 

 

 

 

 

تكززرار العمززل والمزيززد مززن 

 تكاليف التشغيل

يمكن لاّلمركزية ان تزؤدي 

تكززززززرار الوظززززززائف إلززززززى 

الحكوميززززززززة وأن تسززززززززمح 

بسياسززززززات غيززززززر فاعلززززززة 

ومتداخلة أو متضزاربة فزي 

أنحاء عزّدة مزن الزبالد. كمزا 

أن األنظمزززززة الالمركزيزززززة 

مكلفة أكثر نظرا  إلى العزدد 

األكبزززززر مزززززن المسزززززؤولين 

المنتخبزززززين أو المزززززدفوعين 

علزززى عزززدة مسزززتويات مزززن 

 الحكومة.

 تنظيم تعقيد الحكومة

مزززززززززن خزززززززززالل توزيزززززززززع 

الحيات المناسبة علزى الص

الحكومزززززات المناطقيزززززة أو 

المحلية، تنشر الالمركزيزة 

العززززبء الززززذي يقززززع علززززى 

عززززاتق الحكومززززة وتسززززمح 

للمركززز الززوطني بززالتركيز 

على التحديات واألولويات 

 الرئيسة.
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 والمشحون المضطرب الحالي السياسي المشهد إن

 في تحمل ليبيا في المستقرة غير والدولة بالعواطف،

 أوال ،. اإلنتقالية بالمراحل خاصين تحديين طيّاتها

 أن أساس على الالمركزية نماذج المجموعات تدعم

 هذه أن بما لذلك، المناسب الوقت هو الحالي الوقت

 أن ويُذكر. المستقبل في جديد من تتوفر ال قد الفرصة

 تكون ال قد ليبيا أن خطر طياته في يحمل الموقف هذا

 الصعيد على الالمركزية حول شبيهة لنماذج مستعدة

 بهيكليات تضر قد متابعتها وأن الوظيفي، أو السياسي

 نظام على اإلجماع سيتم ثانيا ،. الضعيفة الدولة

 من فترة بعد لكن ليبيا، في الحالي الوضع سيناسب

 وعودة الثورة بعد ما غبار إنقشاع بعد أي الزمان،

 آخر إتفاق إلى التوصل يتم قد طبيعتها، إلى األمور

 .الالمركزية موضوع حول

 إلحاق في تفّكر قد ليبيا أن إلى التحديان هذان ويشير

 النظر تتطلب قد" اإلنقضاء بند" أو مراجعة آلية

 .دستوريا   عليها المتفق بالالمركزية فعلي بشكل

 ات التصميم لالمركزية خيار. 1

ات التصميم لصيغة المركزية للحكومة خيارتشمل 

مكّونين اثنين، غالب ا ما يكونان مترابطين: مكّوٌن 

ي يوفر هيكال  للبنية العمودية في بلد ما، ومكّوٌن شكل

 ختصاصاتي من أجل توزيع الصالحيات واالفعل

 ضمن تلك البنية العمودية.

 ي والفعلي لالمركزيةشكلال مكّونانال 1.2

ي لالمركزية )الذي يُدعى أحيان ا شكلال مكّونيعالج ال

المركزية جغرافية( بنية الحكومة من خالل تحديد 

مستوياتها، من المحلية إلى الوطنية، وعدد الوحدات 

الفرعية ضمن كل مستوى في الحكومة )الرجاء 

ر آخر، (. بتعبي1شكل مراجعة العمود األيسر في 

عن األسئلة التالية: ما هو عدد  مكّونيجيب هذا ال

مستويات الحكومة أو اإلدارة الضروري للبلد )راجع 

(؟ ما هو عدد الوحدات الضروري ضمن 1.1القسم 

المستوى الواحد في الحكومة أو اإلدارة )مثال  ما عدد 

المناطق التي يجب تأسيسها على المستوى اإلقليمي؛ 

يحدد بنى (؟ إن أي من السؤالين قد 1.1راجع القسم 

غير متماثلة، مما يعني أن بعض مستويات الحكومة 

أو اإلدارة قد ال تتواجد في كافة أنحاء البلد، بل فقط 

في بعض مناطقه. وتتعلّق المهمة التالية األكثر تحديد ا 

بالتصميم المؤسساتي في الوحدات: هل يجب أن 

يكون هناك فرع تنفيذي في الحكومة وحدها يطبق 

سلطة نية، أو يجب أن يكون هناك السياسات الوط

ا  يةتشريع نفذ السياسات اإلقليمية أو حتى سلطة تأيض 

 (؟ 1.2قضائية تحكم بالقانون اإلقليمي )راجع القسم 

تستطيع االتفاقيات السابقة واألحداث التاريخية أن 

تحدد البنية الحكومية والجغرافية القابلة للتطبيق. لكن 

مة داخلية بشكل خاص، بعد النزاعات العنيفة أو أز

يمكن لصانعي الدستور أن يعيدوا صياغة هذه البنية 

لتعكس االتفاقات الفعلية الجديدة أو اإلصالحات. 

وتشمل األمثلة على ذلك ألمانيا بعد الحرب العالمية 

 الفصل العنصري.عهد  الثانية وجنوب أفريقيا بعد

 . خيارات الالمركزية2 شكل

 

 لالمركزية )العمود األيمن منيقيس المكون الفعلي 

ية بالسلطات شكلنية ال( كيف تُمأل الب2الرسم البياني 

(. ما هي المركزية وظيفيةالفعلية )تُسمى عادة  

 الحكم الصالحيات الفعلية الممنوحة إلى مستويات

ية مشابهة شكلاألدنى؟ قد يكون لبعض البلدان بنية 

ات لكن تختلف إلى حد كبير في ما يتعلق بالسلط

والصالحيات الممنوعة للمستويات المختلفة )تُسمى 

 (.عمق الالمركزيةعادة  

يختلف عمق الالمركزية في األنظمة بشكل متسلسل 

بين األنظمة التي تعتبر مركزية وتلك التي تعتبر 

عالية الالمركزية. ونميّز بين ثالثة أشكال من 

م الالمركزية؛ اإلدارية والسياسية والمالية )راجع القس

ا بقياس درجتها التراكمية. إلى 1.1 (، مما يساعد جّد 

 أي مدى يود البلد أن يحقق الالمركزية؟

ية لالمركزية ال تحدد عمقها، إال شكلمع أن البنية ال

أنها تحد من الخيارات الفعلية لها. كما يشير السهم في 

ية والسلطة الفعلية شكل، البنية ال2الرسم البياني 

الحقيقية مترابطان: فمنح صالحيات واسعة النطاق 

في مستويات متدنية من الحكومة يتطلب إطار 

مثال  ال  البنية الشكليةمؤسساتي مناسب أوال . إذا كانت 



  
 

11 

 

تسمح بسلطة تشريعية منتخبة على المستوى دون 

الوطني، ال يمكن منح الصالحيات التشريعية الفعلية 

ستوى. بالتالي سيؤثر تأسيس ثالثة فروع لذلك الم

منفصلة للحكومة، تنفيذي وتشريعي وقضائي، على 

المستوى دون الوطني، على عمق الالمركزية لدرجة 

 (.2ما )راجع القسم 

ال تعتمد استمرارية الالمركزية على هيكلية وعمق 

ا على حماية  توزيع السلطة والنفوذ فحسب، بل أيض 

نية لهذا التوزيع من اإللغاء واضعي الدستور القانو

األحادي الطرف من قبل المركز الوطني )راجع 

(. يتم إدخال الفدرالية في هذه المرحلة كشكل 2القسم 

محدد من الالمركزية. ولعل أكثر سمة محددة للهيكلية 

الفدرالية هي الحماية القانونية التي توفرها للوحدات 

ستطيع الفرعية، من خالل إطار عمل قانوني ال ي

المركز الوطني تعديله بسهولة على حساب الوحدات 

غالب ا ما تكون السلطة  -الفرعية وهيئة رقابة قانونية 

لتنفيذ أي مساومة دستورية على  –القضائية 

الالمركزية. وبالتالي يمكن لبنية دستورية ترسم 

خطوط عالقة فدرالية قانونية بين المستويات المختلفة 

عم أي مساومة دستورية ضد داخل الحكومة أن تد

 دية الطرف الصادرة عن المركز.االتغييرات األح

 يةشكلإعداد الالمركزية: تحديد البنية ال 1.1

 يتطلب تصميم خطة المركزية تحديد عدد مستويات

أو اإلدارة في البلد، وغالب ا ما هو أكثر جدلية،  الحكم

. وقد شهدت الحكم عدد الوحدات ضمن كل مستوى

. 2112موعة من التدابير المختلفة منذ العام ليبيا مج

ا ك قانون نظام وقد تُعتبر هذه السوابق التاريخية تمام 

إما أمثلة تُتبع أو كنماذج  1121للعام  اإلدارة المحلية

 يجب االبتعاد عنها.

 الحكومة أو اإلدارة المتعددة المستويات 

أو اإلدارة:  حكمتبرز عادة  ثالثة مستويات من ال

المستوى الوطني، مستوى المنطقة أو اإلقليم أو 

. لكن غالب ا ما البلديالوالية، والمستوى المحلي أو 

يكون الواقع أكثر تعقيد ا السيما وأن الحكومة المحلية 

بحد ذاتها منظمة بمستويات مختلفة. اعتمدت بعض 

ية غير تماثلية مما شكلالبلدان ألسباب مختلفة بنية 

أو  الحكمو أكثر من مستويات أدى إلى عدد أقل أ

اإلدارة في بعض مناطق البلد بالمقارنة مع األخرى. 

في ألمانيا مثال ، تشكل ثالثة مدن البلديات والواليات 

ا، مما يلغي المستوى الثالث من الحكومة الموجود  مع 

في مناطق أخرى من ألمانيا )فرئيس وزراء مدينة 

ا عمد مدينة هامبورغ(.  ةووالية هامبورغ هو أيض 

وفي أستراليا وكندا، تدار بعض مناطق البلد مباشرة  

من قبل الحكومة الوطنية فيما تخضع مناطق أخرى 

لحكم الواليات واألقاليم. ونجد في بلدان أخرى 

مستوى إدارة إضافي في الوحدات الفرعية ذات 

 المساحة الواسعة لتسهيل توفير الخدمات.

ل التدابير غير التماثلية بما تكثر الشكوك في ليبيا حو

أن هذه األخيرة قد تؤدي إلى تمييز بعض المناطق 

على حساب أخرى، ما يذكر عدد كبير من الليبيين 

بنظام المحاباة القديم. مع أن التفكير بنموذج وطني 

تماثلي يُصمم ويُستخدم كبنية أساسية سيساهم ببناء 

حاالت، التوافق وقبول األمة للنظام، إال في بعض ال

ولدواعي العملية واإلنصاف، تتطلب بعض المناطق 

ذات الظروف المعقدة )مثال  منطقة واسعة جغرافيّ ا، 

أو من البدو، أو بلدات  مشتتينسكان  معوعرة و

مجاورة مع ظروف مناخية صحراوية، أو تشهد 

نزاعات كبني وليد ومصراتة أو نالوت وغدامس أو 

ات إدارة إضافية قبيلتا ورشفانة والزنتان( مستوي

لضمان حصولها على الخدمات بشكل معقول. وتؤدي 

هذه المقاربة المعتمدة على الحاجات إلى مستويات 

 إضافية تستجيب للحاجات المباشرة.

أدت التعديالت الدستورية التي حصلت في العام 

. فقد تم تقسيم من الحكمإلى ثالثة وحدات  2192

تأتي مباشرة  تحت المقاطعات )محافظات الحق ا، التي 

المستوى الوطني( إلى متصرفيات، وتم تقسيم كلٌّ 

منها إلى مديريات. وتم تنظيم المدن الكبرى كطرابلس 

عمداء بلديات يات يترأسها بلدوبنغازي على شكل 

محالت ومقسمة بدورها إلى
6

. واستندت إصالحات 

، التي ألغت النظام الفدرالي واستبدلته بشكل 2192

إلى معايير تاريخية وجغرافية ، موحدي للحك

ودستورية قادت النظام الفدرالي المستند إلى ثالثة 

من  ة؛ أي أن كل محافظة كانت ضمن واحدواليات

في الثالثة السابقة. لم يتغير عدد المستويات  والياتال

حكم القذافي مع أن أدوارها تغيرت بشكل بارز.  بداية

)كان  2171العام التي أنشئت بعد فالوحدات اإلدارية 

ا مختلف ا، راجع الجدول  21هناك نحو  ( لم تكن 1نظام 

مستندة إلى األنظمة التقليدية وكانت تفتقر لميزات 

 التاريخ والجغرافيا والتقاليد.

                                            
راجع "الحكومة والسياسات" لشوقي زيدان في الدراسة القطرية: ليبيا   6

(، متوفرة على 2188)مكتبة الكونغرس، 

http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/lytoc.html. 
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2171إلى  2112الالمركزية في ليبيا من 2.0 شكل
7

 

 

 

 

                                            
التقسيم اإلداري في ليبيا )مخطوطة غير  مقترح، الكيخيامنصور   7

  منشورة(

 2171الوحدات اإلدارية في ليبيا منذ  2.2 شكل

اإلدارية من الوحدات  السنة

 الدرجة األولى

الوحدات اإلدارية من 

 الدرجة الثانية
 متصرفية  32 محافظات  10 1970

 فرع بلدي  160 بلدية  46 1975

 فرع بلدي  176 بلدية  44 1979

 فرع بلدي  170 بلدية  25 1980

 فرع بلدي  135 بلدية  24 1984

 فرع بلدي  52 بلدية  13 1986

 فرع بلدي 40 بلديات  7 1990

  شعبية  13 1995

  شعبية  26 1998

  شعبية  32 2001

  شعبية  22 2007

 

1121يبدو أن قانون اإلدارة المحلي للعام 
8

ينص  

على مقاربة من أربعة مستويات
9
مستوى وطني  :

( ومستوى 11ومستوى المناطق االقتصادية )المادة 

ومستوى محلي. ويشبه هذا النموذج نظام  إقليمي

مكّون من أقاليم تخطيطية وأقاليم فرعية سابق 

ووحدات إدارية إقليمية وأخرى محلية تُعرف 

 بالمحالت.

 ممستويات الحكلالوحدات  خطيطت 

أو اإلدارة، يجب  مإلى جانب عدد مستويات الحك

 الحكم تحديد عدد وحجم الوحدات في مستويات

. ويُعد هذا الخيار أساسيّ ا بما أنه يوّجه طابع المختلفة

ووظيفة اإلطار الالمركزي بناء  على المعايير التي تم 

تصميم الوحدات وفقها. نجد مجموعتين عامتين من 

المعايير لتخطيط الوحدات الفرعية، واحدة تعتمد على 

الفعالية واالعتبارات االقتصادية )إمكانيات الحوكمة، 

االقتصادية، احتمال النزاعات، الجغرافيا،  القدرة

فرص التنمية، توفر الموارد وإمكانية النفاذ إليها(، 

والثانية تعتمد على الثقافة والهوية )اإلثنية، اللغوية، 

التاريخية(. قد تولّد الوحدات الفرعية  حدودالدينية، ال

المعتمدة على الهوية حلقة تشتت الصالحيات 

ا أل ن هذه الوحدات الفرعية غالب ا ما المركزية، نظر 

تطلب المزيد من التنازالت التي تعزز هويتها 

)ككتلونيا في إسبانيا(. وقد تولّد الوحدات الفرعية 

المرتكزة على الهوية أقليات جديدة، بما أن الوحدات 

                                            
في العام  اإلدارة المحليةقانون نظام تبنى المجلس االنتقالي الوطني   8

 المؤتمرلكنه ال يزال بانتظار التنفيذ ألن المجلس سلم مسؤوليته إلى  1121

 الوطني العام.

" ال يشير إلى الحكومة قانون نظام اإلدارة المحليةفتُرض بالتالي أن "يُ   9

 المحلية فحسب بل يشمل كافة األقسام الفرعية تحت المستوى الوطني.
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ا ما تتضمن هوية واحدة. من  الفرعية الجغرافية نادر 

اديّ ا، باالستناد جهة أخرى، اختيار الحجم المثالي اقتص

على معايير كالبنى التحتية والجغرافيا والموارد 

. وكفؤةواإلمكانيات وحدها، ال يضمن حوكمة فعالة 

وببساطة قد ينقل تكرار النزاعات السياسية اإلثنية 

والتهميش على مستوى الوحدة الفرعية النزاعات 

الوطنية إلى مستويات أدنى. لذا، تدعو الحاجة إلى 

المقاربات لخلق وحدات فرعية قابلة للحياة مزيج من 

اقتصاديّ ا ومقبولة سياسيّ ا. وتصور المحادثات 

المستمرة في النبال حول معايير تحديد الحدود 

الداخلية التحديات المرتبطة بحل مثل هذه المسائل.
10

 

نقاش عن إعداد نظام المركزي  .3الرسم البياني 

لحكومة في النيبال
11  

ناقشت هيئة إعادة هيكلة الدولة وتوزيع في النيبال، 

سلطاتها عدد وأسماء وحدود الواليات ضمن البنية 

الالمركزية المستقبلية، وشمل النقاش تحديد الوحدات 

الفرعية على أساس الهوية واالستمرارية االقتصادية 

واإلدارية وتوزع الموارد وعوامل أخرى. تم إعداد 

 21مل: واحدة مع خريطتين بديلتين بموجب هذه العوا

ا تركز أكثر على الهوية وأخرى مع ستة أقاليم  إقليم 

 تركز أكثر على العوامل االقتصادية.

 

إن مدى تجاهل العامل المستند إلى الهوية في تحديد 

وطنية مثير للجدل حتى إن افترضنا أن ال دونالحدود 

ا على المستوى الثقافة  ليبيا من "أكثر الدول تجانس 

أفريقيا والعالم العربي"والدين في 
12

. إذا اعتُبرت هذه 

الفرضية مكتسب ا وباعتبار أن الوقت هو وقت إعادة 

                                            
راجع ماغنوس هاتلباك وشارلوت رينغدال "األساس االقتصادي   10

ميتشلسن،  كريستيانواالجتماعي إلعادة هيكلة الدولة في النيبال" )معهد 

(، متوفر على 1122

http://www.cmi.no/publications/file/4711-the-

economic-and-social-basis-for-state.pdf 
النيبال، تحديث على العملية راجع مركز الحوار الدستوري في   11

. مصدر الصورة: أمانة سر الجمعية 1121يناير  28الدستورية والمركز، 

 .1121يناير  21المؤسسة، ريبوبليكا، 

(، متوفرة على 1122مدن )مايو من المنصور البابور "ليبيا: أمة   12

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=

1006&context=mansour_elbabour. 

تحديد عامة لليبيا، قد يرّكز المرء على معايير تعزز 

الفعالية اإلدارية في كل وحدة )في ما يتعلق بالبلد كله 

وليس بجزء يحظى بامتيازات( ويأخذ بالتالي بعين 

الجغرافيا والديموغرافية. ويجب االعتبار االقتصاد و

إيالء أهمية خاصة لرسم الحدود بشكل ال يطيل أمد 

النزاعات اإلقليمية القائمة وال يولد أقلية جديدة ضمن 

اإلبقاء على الوحدات من الممكن الوحدات اإلدارية. و

اإلدارية الموجودة في الحسبان لدواع  عملية في بعض 

عليها والبنى التحتية الحاالت ألن المواطنين معتادون 

قائمة وفق تلك الخطوط. ولكن حتى في بلد متجانس، 

على بعض االعتماد  الفعالية اإلدارية أحيان ا قد تتطلب 

األوجه اإلثنية، على األقل على المستوى المحلي. 

يشعر البعض باألمان أكثر ويولون مشروعية أكبر 

للحكومات المحلية التي يعمل فيها أفراد من 

 تهم )أو يتحدثون اللغة نفسها كاألمازيغ(.مجموع

ا ويعتبر أن بعض  لكن البعض اآلخر أكثر تشكيك 

العناصر على األقل من الالمركزية المستندة إلى 

الهوية ضروري من أجل االرتقاء بوحدة المجموعة 

حول المسائل الوطنية. وقد ضُعفت الوحدة الوطنية 

يد النزاعات تحت حكم القذافي والثورة الجديدة مع تزا

بين القبائل واألقاليم. بالتالي سياسات الهوية قد تحتاج 

 إلى تخطيط دقيق من أجل تجنب تزعزع االستقرار.

تغير عدد الوحدات الفرعية تحت المستوى الوطني 

. تقسمت األقاليم 2112بشكل متكرر منذ العام 

التاريخية الثالثة )طرابلس والبرقة وفزان( إلى عشرة 

، بعد التعديالت الدستورية 2192ة ات سنحافظم

 2191واإلصالح القانوني. بعد انقالب القذافي سنة 

ات وتغيرت تسميتهاحافظأُعيد تصميم بعض الم
13

 .

ات وإدارات الخدمة حافظأُلغيت الم 2171في العام 

التابعة لها بموجب القانون، لكنها بقيت موجودة حتى 

البلديات. إلى أن أدخل إصالح جديد نظام  2182العام 

 11إلى  2188بلدية تم تخفيضها سنة  19بدأ النظام بـ

 2111وحدة. تخلت ليبيا عن نظام البلديات سنة 

 19شعبية. تغير العدد إلى  22وأعادت تنظيمها في 

)زائد ثالثة  1112في  21و 2118في إصالح العام 

. ال ينص 1117وحدة سنة  11مناطق إدارية( وإلى 

على عدد  1121للعام  لمحليةقانون نظام اإلدارة ا

                                            
حصلت إعادة تنظيم مؤقتة: تم تصغير مقاطعة بنغازي إلى منطقة   13

شمالية صغيرة تضم مدينة بنغازي. تأسست مقاطعة الخليج مما تبقى من 
ة بضم تراصة. بدورها، توسعت متراصبنغازي والجزء الشرقي من م

تبقى من سبها. وكان ري إلى ما ااألقسام الشرقية غريان وسبها. وٌضم أوب
ري االتأثير الواضح لهذا التغيير على قائمة المقاطعات استبدال أوب

بالخليج. راجع "متصرفيات ليبيا" من ستاتويدز المتوفر على 
http://statoids.com/uly.html.. 
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على أن  1الوحدات الفرعية لكنه ينص في المادة 

القانون يجب أن ينظم تأسيسها ونطاقها الجغرافي 

واسمها. من هنا فرضية أن النية من القانون ليست 

إعادة األقاليم التقليدية الثالثة.
14
لكن هذا النموذج ال  

سية حيث التأسي هيئةيزال حيّ ا كما ورد في تكوين ال

ا من كل من هذه األقاليم السابقة  11سيتم تمثيل  عضو 

على الرغم من الفرق الشاسع في عدد السكان.
15
مع  

ذلك تبقى مسألة ترسيم حدود كل من األقاليم التاريخية 

 موضوع نقاش.

هناك موضوع آخر مهم، هل يجب على الدستور أن 

يشمل احتمال تغيير الحدود الداخلية بعد المصادقة 

دمج الوحدات القائمة أو أو عليها، أكان من أجل تقسيم 

لتكييف الحدود ألسباب ذات صلة، وإذا جرى ذلك من 

 سيشارك في هذه العملية.

ل كلما أنتجت الحدود الداخلية هيئات ذاتية الحكم بد

األقسام اإلدارية، كلما ازدادت حساسية المسألة وعلى 

وجه الخصوص إذا كانت الحدود مرّسمة بناء  على 

خطوط الهوية. تشمل هذه العملية وجهين: حق 

المبادرة وحق اتخاذ القرار. ينتمي هاذان الجانبان في 

األنظمة األكثر مركزية بشكل حصري لمؤسسة 

وتبني قانون  وطنية كالمجلس التشريعي باقتراح

(.بنينعادي )
16
ا من   قانون يشكل هذا الخيار جزء 

في ما يتعلق  1121للعام  نظام اإلدارة المحلية

وتسميتها  الوحدات اإلداريةتم إنشاء يباألقاليم، حيث 

وضمها وإلغائها من قبل الحكومة باالستناد إلى 

(. 1توصية وزير اإلدارة المحلية )راجع المادة 

هو أن قانون ا يغير الحدود الداخلية ال االحتمال اآلخر 

يتطلب أكثرية في المجلس التشريعي الوطني فحسب 

ا أكثرية الثلثين من الممثلين التابعين  بل أيض 

للمجموعات أو المناطق المعنية.
17

أما دول أخرى  

فتتطلب موافقة المجالس التشريعية في المناطق 

المعنية )ماليزيا(.
18

باإلضافة إلى التصويت  

لتشريعي على المستوى الوطني وما دون الوطني، ا

قد يتطلب الدستور استفتاء  من المواطنين في الوحدات 

الفرعية )سويسرا(.
19

 

                                            
أنهم كانوا  2102 قانون نظام اإلدارة المحليةأوضح أحد صاغة   14

. مقابلة كاتب مع منصور ميالد، جامعة وحدة فرعية 01أو  02يفكرون بـ
 .2100أبريل  01طرابلس، طرابلس، 

عن قانون االنتخابات للجمعية  DRI’sبهذا الشأن راجع تقييم   15
 التأسيسية.

 (.0991) بنينمن دستور  051المادة   16
 (2112، كما تم تعديله سنة 0994من دستور بلجيكا ) 4المادة   17
 (0994، كما تم تعديله سنة 0951من دستور ماليزيا ) 2المادة   18
 (2101، كما تم تعديله سنة 0999من دستور سويسرا ) 50المادة   19

 عمق الالمركزية 1.2

ال يمكن مناقشة األساس لحجم الوحدات وعددها 

بمعزل عن السلطات الفعلية الممنوحة لهذه الوحدات 

لتالي وكما وعالقة المستويات المختلفة ببعضها. با

، ترتبط النقاشات حول عمق 2يبدو في الرسم البياني 

 ية.شكلالالمركزية بإنشاء البنية ال

يتم تحديد عمق الالمركزية بالسلطات والنفوذ الفعلية 

التي تُنقل من المركز إلى المستويات األدنى من 

. من خالل األسئلة أدناه، يمكن منح هذه المسائل مالحك

 مراجعة دقيقة: 

 هي الوظائف اإلدارية والسياسية  ما

والمالية التي يجب تطبيق الالمركزية 

 عليها وعلى أي مستوى من الحكومة؟

   هل يجب توزيع النفوذ بشكل متساو  أو

غير متماثل في البلد بحسب اإلطار 

المحدد )الكثافة السكانية، األقليات، 

 إمكانية اإلدارة الذاتية(؟

  تكون بمثابة هل يجب لمستويات معينة أن

عوامل إدارية لمستوى أعلى؟ وهل على 

األخرى أن تحظى بسلطة الحكم  مستويات

 ذاتية الحكم؟

  أي من فروع الحكومة الثالثة يجب أن يتم

 تأسيسه في المستويات األدنى؟

ية لالمركزية في الشكلالهيكلية  1يعكس الرسم البياني 

فرنسا وسويسرا. على الرغم من أنهما تبدوان 

بهتان، إال أن فرنسا حتى بعد إصالحاتها متشا

ال يزال لديها حكومة أكثر  2181الالمركزية سنة 

مركزية من سويسرا، التي يعتبرها كثر أحد أكثر 

ية الشكلالدول المركزية. وتشير األهرام إلى أن البنية 

للحكومة ال تحدد مسبق ا درجة الالمركزية الفعلية بل 

موارد المخصصة عمقها على مستوى السلطات وال

المختلفة. فالكانتونات في سويسرا  ملمستويات الحك

مثال  تتمتع بسلطة وصالحيات مستقلة أكثر من 

المناطق الفرنسية كما يظهر من خالل السلطات 

الضرائبية الخاصة بالكانتونات مثال . ومع أن األقسام 

السويسرية تشكل وحدات إدارية محض تدعم تطبيق 

ال أن قادتها منتخبين، فيما يعين سياسة الكانتون، إ

ا يكون وكيال  في األقاليم  الرئيس الفرنسي حاكم 

 ويطبق السياسة الحكومية المركزية.
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 هيكليات الالمركزية في فرنسا وسويسرا. 4 شكل

 

 األبعاد اإلدارية والسياسية والمالية لالمركزية 

تعني الالمركزية الفعلية توزيع السلطات 

. موالصالحيات على مستويات مختلفة من الحك

وتتراوح درجة الالمركزية بشكل دائم بين األنظمة 

ا إلى التي تعتبر غاية  من تلك التي تعتبر مركزية جّد 

في الالمركزية. ولتحديد درجة الالمركزية بشكل أدق 

يجب البحث في ثالثة من عناصرها األساسية: 

شير الالمركزية اإلدارية والسياسية والمالية. وت

اإلدارية إلى حجم االستقاللية التي تتمتع بها الهيئات 

الحكومية غير المركزية بالمقارنة مع الحكومة 

المركزية. والالمركزية السياسية تقيس مدى سماح 

الحكومات المركزية للوحدات الحكومية الفرعية 

بتولّي وظائف الحوكمة السياسية كالتمثيل المنتخب 

ا الالمركزية المالية تعني وصناعة القر ار. وأخير 

حجم المسؤولية المالية التي تمنحها الحكومات 

المركزية للوحدات دون الوطنية. وصحيح أن التمييز 

بين هذه العناصر الثالثة يسهل التقييم، إال أن كفاءة 

الالمركزية تتطلب التنسيق بينها. فالمركزية السلطة 

المركزية اإلدارية مثال  تبقى سطحية إذا لم تكن ال

 والمالية تدعم وتواكب المركزية السياسية.

 

 

 

 

عدم التركز التفويض والنقل. 5 شكل
20

 

 

 الالمركزية اإلدارية

يمكن وصف الالمركزية اإلدارية بثالث درجات من 

القوة؛ عدم التركز، والتفويض، واالنتقال، تسجل 

النقاط على طول خط مستمر من االستقاللية اإلدارية. 

يحصل عدم التركز حين تغير الحكومة المركزية 

المسؤولية لتطبيق سياسة في مكاتبها الميدانية. يغير 

هذا النقل التوزيع الجغرافي للسلطة لكن المسؤولية 

والنفوذ يبقيان في المركز. في الواقع، ال ينقل عدم 

 متركز السلطة الفعلية إلى مستويات أدنى من الحك

. مثال ، للحكمات إضافية ستحدث مستوييوبالتالي 

إصدار جوازات السفر وتراخيص القيادة مسألة 

وطنية خاضعة للقانون الوطني وتطبقها وكاالت 

وطنية. لكن المواطنين الذين يحتاجون إلى جوازات 

سفر ال يعيشون في العاصمة بالضرورة، بل هم 

منتشرون في كافة أنحاء البالد. بالتالي يتم إرسال 

ميين في أنحاء البالد لتقديم الخدمات الموظفين الحكو

المختلفة من دون تغيير طبيعة المؤسسة. وكانت قلة 

عدم التركز تسبب الكثير من االستياء بين الليبيين 

الذين يعيشون خارج العاصمة. مثال ، كان على عدد 

ا أو أكثر في  كبير من سكان بنغازي أن يمضوا أسبوع 

إن عدم طرابلس للحصول على رخصة تجارية. 

تركز الخدمات الوطنية وتوفير الموارد الضرورية 

لتطبيق السياسات الوطنية خطوة أولى من نوعها 

وسهلة نسبيّ ا لوضع حد لعقود من اإلهمال ولتجاوز 

 انعدام الثقة تجاه المؤسسات الوطنية في المناطق.

من جهته، يتطلب التفويض من الحكومة المركزية أن 

والمسؤوليات اإلدارية إلى تحيل صناعة القرار 

 موظائف عامة متنوعة على مستوى مختلف من الحك
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أو اإلدارة.
21

يعتمد التفويض على عالقة "الجهة  

المسؤولة والوكيل"، حيث تكون الحكومة المركزية 

هي الجهة المسؤولة والمؤسسة المحلية الوكيل. 

وتتفاوت درجات اإلشراف وقد تشمل التحكم 

ا ال يتيح الكثير من التكتم على المركزي الفعلي، مم

المستوى األدنى. مع ذلك وعلى الرغم من تطبيق 

ية، قد تولي الحكومة الشكلااللتزام بالتوجيهات 

المركزية إدارة وتنفيذ السياسة بالكامل للوحدات 

الفرعية. فعلى سبيل المثال، المدارس الثانوية قد 

ن تكون مؤسسات وطنية خاضعة للقوانين المحلية، لك

التطبيق يعتمد على الوحدات الفرعية تحت اإلشراف 

من  12العام لوزارة التربية الوطنية. وتتميز المادة 

بهذه العالقة  1121للعام  قانون نظام اإلدارة المحلية

بين الجهة المسؤولة والوكيل التي نجدها بين الوزير 

في ممارسة الوظائف  الوحدات اإلداريةالوطني و

التنفيذية. ويحتفظ الوزير بحق إصدار القرارات 

والتوجيهات لإلشراف بشكل عام على العمل 

والمشاريع السارية وقرارات الموافقة أو الرفض التي 

وفق األنظمة  المحافظة أو البلديةيتخذها مجلس 

التنفيذية. يتيح هذا النوع من التفويض للحكومات 

ية بعض التكتم في ما يتعلق بتنفيذ المحلية واإلقليم

الوظائف الحكومية )كوضع مناهج المدارس التي 

تحافظ على اللغة األمازيغية في المناطق المعنية(، 

 وذلك بعد الحصول على موافقة وطنية.

أما النقل فيمثل أقوى أشكال الالمركزية ويشمل نقل 

محفظة من السلطات إلى الحكومات اإلقليمية أو 

وتتوفر نماذج عدة على ذلك. قد تشمل  المحلية.

المحفظة إما سلطات محدودة لتطبيق مجموعة من 

القوانين الوطنية التي تعني منطقة محددة )مع تكتم 

ملحوظ حول التطبيق في الغالب(، أو ما يشبه الحكم 

الذاتي حيث تمارس فيها الوحدة الفرعية سلطات 

سياسات تشريعية كتبني القوانين واألعراف وتصميم ال

واالستراتيجيات. وبحسب درجة النقل، قد تتدخل 

الحكومة المركزية لكن إلى حد معيّن إذا تدخلت. 

وغالب ا ما يقتصر اإلشراف على المسائل القانونية 

)عدم احترام المجالس المحلية أو اإلقليمية لبعض 

القوانين( وليس على القرارات السياسية. ويتطلب 

الوطني التكيف مع القانون النقل القوي من المستوى 

ذات الصلة الذي ينقل النفوذ إلى الوحدة الفرعية أو 

حتى تعديل الدستور، إذا كان ينص على وظائف 

                                            
أحياًنا بعض هذه الوظائف العامة قد ال يتم إيالءه إلى الحكومة   21

المحلية بل لجهات خاصة. إال أن مساءلة هذه الجهات من قبل المواطنين 
 حول تقديم الخدمات قد تكون محدودة.

الوحدات الفرعية. يتطلّب النقل درجة معينة من 

ا أن الحكومة المركزية لم  الالمركزية السياسية، علم 

يعد لديها أي عقوبات على الوحدات الفرعية؛ على 

ناخبين تحمل هذه المسؤولية بالمشاركة في ال

 االنتخابات الشعبية.

 الالمركزية السياسية

تشمل الالمركزية السياسية عنصرين: نقل سلطة 

انتخاب أو تعيين الموظفين الرسميين المحليين من 

الحكومات المركزية إلى الحكومات المحلية ونقل 

على المستوى اإلقليمي أو  مالسلطة لهيكلة الحك

لمحلي. يمكن تسمية العنصر األول المركزية ا

انتخابية، ما يسمح للمواطنين انتخاب ممثلين يخدمون 

الوحدات الفرعية اإلقليمية والمحلية. لكن حتى مع 

القدرة على انتخاب الموظفين الرسميين المحليين، لن 

يتمكن المواطنون من التأثير على السياسة إال بمدى 

يرة ال تزال تُقرر على محدود إذا كانت هذه األخ

المستوى األعلى. فعلى سبيل المثال، ينتخب 

السويسريون حاكم القطاع وتقتصر مهامه على تطبيق 

التوجيهات اإلدارية من الكانتونات. وبالتالي يمكن 

للمواطنين مساءلة هذا الحاكم بشأن التطبيق وليس 

بشأن السياسات نفسها التي تتم بلورتها على مستوى 

 نات.الكانتو

يتطلّب نقل السلطة من المستوى الوطني إلى المستوى 

المحلي تدابير وممارسات هيكلية تمّكن الوحدات 

الفرعية من صياغة ومراقبة وتقييم المهمة التي تم 

نقلها من المركز الوطني. وقد تعتمد الحكومة الوطنية 

ا يلزم المدارس بتعليم لغة وطنية واحدة  مثال  تشريع 

ات المحلية حرية القرار حول إذا ما وتترك للبلدي

كانت تود إضافة لغة إلزامية أخرى إلى منهجها. 

ويمكن أن تُتخذ القرارات المحلية من قبل هيئات 

تشريعية أو شبه تشريعية تمتد مسؤوليتها إلى تصميم 

وبلورة المسائل السياسية المنقولة من الحكومة 

 الوطنية.
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السياسيةأمثلة عن الالمركزية . 2 شكل
22

 

 

في ليبيا  1121للعام  قانون نظام اإلدارة المحليةيفتقر 

إلى العنصر الثاني من الالمركزية السياسية على 

واألقاليم. يتم انتخاب  الوحدات اإلداريةمستوى 

مباشرة  من خالل التصويت  البلديةأعضاء مجلس 

( من قبل المواطنين، لكن قرارات 19السري )المادة 

الوزير الوطني. أما المجلس  ةالمجلس خاضعة لموافق

ا لكنه خاضع للمساءلة من  اإلقليمي فهو أقل تعقيد 

، يمكن استعمال 28الوزير الوطني: بموجب المادة 

ل الفيتو ضد قراراته من قبل الوزير الوطني في خال

ا بعد إبالغه بتبنيه. باإلضافة إلى ذلك، حاكم  21 يوم 

اإلقليم المنتخب مسؤول من الوزير الوطني )المادة 

(. ولعله من الضروري إعادة النظر بما إذا كان 29

هذا النوع من الالمركزية اإلدارية والسياسية 

المحدودة يلبي تطلعات الليبيين بشأن المساءلة 

عد أكثر من أربعة عقود من والحوكمة الديموقراطية ب

الدكتاتورية. يتوقع المواطنون أن يلبي الممثلون 

واألقاليم  الوحدات اإلداريةالمنتخبون على مستوى 

حاجات الشعب وطلباته. لكن إذا كان هؤالء الممثلون 

خاضعون للمساءلة من الوزير الوطني أو معتمدون 

على موافقته، فهذا يعني أنهم وكالء المستوى 

ني. وبالتالي يكون منصب الوكيل الوطني الوط

ا من  المنتخب محليّ ا منصب ا غير مرض  كونه مر وس 

 . مختلفتين قوتينقبل 

 الالمركزية المالية

تحدد الالمركزية المالية درجة االستقاللية المالية 

للحكومات المحلية واإلقليمية. إن إلغاء أو تأخير 

الالمركزية المالية غالب ا ما يجعل أوجه الالمركزية 

األخرى غير فعالة. وتعتبر الالمركزية المالية مهمة 
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 (.2101والتحديات جياشن ترانسميت، 

شائكة ومعقدة قد تشير إلى جدية البلدان في التزامهم 

 .بالالمركزية

نجد ثالثة عناصر رئيسية للتصميم المالي في الدول 

الالمركزية: تعيين مسؤولية اإلنفاق )المستوى الذي 

يدفع(؛ تعيين مسؤولية جمع العائدات )المستوى الذي 

يفرض الضرائب(؛ والتحويالت بيت الحكومات 

)كيف تتشارك مستويات الحكومة المختلفة العائدات 

مان تحقيق فعالية اإلدارة وتعالج اختالل التوازن(. لض

يجب أن ترافق إمكانية توزيع المهام والصالحيات 

تعيين مسؤولية اإلنفاق: فيكون المستوى المسؤول عن 

أداء المهمة في الحكومة هو من يدفع نفقاتها. وقد 

يُفترض في هذا السياق أن مسؤولية اإلنفاق غالب ا ما 

 ترتبط بمسؤولية جمع العائدات )صالحية جباية

الضرائب(، لكن هذا ليس ما يحصل. في الواقع هناك 

أسباب مهمة تدفع لتحقيق التوازن الصحيح في هذا 

المجال. إذا أولى الدستور الجزء األكبر من السلطة 

الضريبية للحكومات اإلقليمية والمحلية، ستفتقد 

الحكومة المحلية لألدوات الضرورية إلدارة االقتصاد 

الضريبية بالكامل للحكومة  الكلي. كذلك منح السلطة

الوطنية غير محبذ: فالفصل بين اإلنفاق والضرائب 

في اإلنفاق  منافعقد يحجب الرابط بين التكاليف وال

 العام، مما يعيق الشفافية واإلشراف الماليين.

لعلّه يجدر بنا أخذ المبدأين التاليين بعين االعتبار لدى 

الضرائب تحديد إذا ما كان سيتم إيالء سلطة جمع 

واإلنفاق إلى الحكومات اإلقليمية أو المحلية: يجب أن 

تكون العائدات المخصصة للحكومات اإلقليمية 

والمحلية كافية )على األقل تلك التي تنعم باليسر( 

لتمويل كافة الخدمات المقدمة على المستوى المحلي 

والتي يستفيد منها السكان المحليون أوال ؛ ويجب أن 

المحلية العائدات على المستوى ما  تجمع الحكومة

دون الوطني من السكان المحليين المرتبطة باألرباح 

الناتجة عن الخدمات المحلية. إن ضمان الرابط بين 

الضرائب المدفوعة واألرباح المكتسبة يعزز مساءلة 

 المسؤولين المحليين وتأدية الخدمات الحكومية.

ار وهي هناك مسألة أخرى يجب أخذها بعين االعتب

تخصيص العائدات المختلفة للمستويات الخاصة بها 

في الحكومة لتكون أقل عرضة لتذبذب ضريبة واحدة 

الذي يتضمن جدوال  لتوزع  7)راجع الرسم البياني 

قانون الضرائب في ألمانيا(. وينظم الباب السادس من 

بعض أوجه اإلدارة  1121للعام  نظام اإلدارة المحلية

إلى الموارد المالية  12إلى  11المواد المالية. وتشير 

 .والوحدات اإلداريةعلى مستوى األقاليم 
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 تخصيص الضرائب في إطار المركزي. 7 شكل

 النسبة المئوية من مجمل عائدات الضرائب -* 

 

غالب ا ما يكون هناك عدم توازن بين فرض الضرائب 

واإلنفاق بحيث يتم جمع مجمل الضرائب على 

لكن مسؤوليات اإلنفاق التي يتم المستوى الوطني 

توزيعها على المستوى اإلقليمي أو المحلي تكون 

محددة، ويكون على الحكومات على هذين المستويين 

على جمع العائدات. وينتج عن  اإنفاق ما يفوق قدرته

ذلك عجز مالي ما قبل التحويل، أو ما يسمى اختالل 

ا اختالالت أفقية  في عمودي بالتوازن. ونجد أيض 

التوازن على المستوى دون الوطني. عادة  ال يكون 

للحكومات على المستوى دون الوطني القدرة نفسها 

على جمع العائدات )ال يمكن للسكان األثرياء العيش 

في كل المناطق( وال تتحمل كافة الحكومات التكاليف 

نفسها )فبعض المناطق تقدم خدمات إضافية أو يعيش 

كان(. هذه االختالالت في فيها عدد أكبر من الس

التوازن تتطلب تحويالت بين الحكومات؛ أفقية إذا 

كان الدفع من الحكومة الوطنية إلى الحكومات ما دون 

الوطنية، أو أفقية إذا كانت بين الحكومات دون 

الوطنية. ويشير مصطلح "منح" إلى التحويالت 

الحكومية البينية التي تتم من مستويات أعلى إلى 

ت أدنى ضمن الحكومة. وبحسب نوع المنحة مستويا

)منحة ذات هدف عام، منحة محددة، منحة مساعدة، 

منحة إضافية( والشروط المتعلقة بها، قد تزيد هذه 

 التحويالت من سيادة الوحدات الفرعية أو تقلصها.

ستكون مسؤولية جمع األموال والتحويالت بين 

لمركزية الحكومات في ليبيا مثيرة للجدل. فالحكومة ا

ستود اإلبقاء على مسؤولية جمع األموال في عهدتها 

للحد من الفساد المحلي وضمان مركزية النفوذ التي 

تمنحها هذه السلطة. لكن للمحافظة على هذه 

المشروعية في ممارسة السلطة المذكورة، على 

الحكومة الوطنية انتداب بنى واضحة للتحويالت 

المتساوي لعائدات  الحكومية البينية لضمان التوزيع

الوطن. هذا هو الهم األساسي الذي يقود الحركة 

الفدرالية في برقة وقولها إنها تستفيد من الموارد 

المستخرجة من أراضيها. باإلضافة إلى ذلك، يتطلب 

الفقر المنتشر في الجنوب وضع إجراءات واضحة 

لضمان نفاذها إلى خزينة الدولة لتقوم بأكثر من مجرد 

يطة. وتجدر اإلشارة إلى أن طرابلس تعاني إدارة بس

ا من الخراب. تدعو الحاجة إلى التوصل لتوافق  أيض 

وطني حول الالمركزية المالية لالرتقاء بالتنمية 

الوطنية. ويمكن تطويع النقاش حول المناطقية ليصبح 

ا حول أولويات التنمية الوطنية.  نقاش 

 ةالالمركزية المتماثلة وغير المتماثل 

يجب أال يكون عمق الالمركزية على طول الخطوط 

اإلدارية والسياسية والمالية متماثال  في كافة أنحاء 

البالد. إذا اتفق واضعو الدستور على الالمركزية من 

أجل الحد من النزاعات بين المناطق، يكون بالتالي 

منح هذه المناطق فقط سلطة مستقلة منطقيّ ا. واألمثلة 

منها فنلندا )آالند( وإندونيسيا )أتشيه(  على ذلك كثيرة

وإيطاليا )جنوب تيرول( وماليزيا )بورنيو( والفيليبين 

)ميندناو( والسودان )جنوب السودان( وتنزانيا 

بار(. يجمع بعض هذه الخطط الفروقات في ج)زن

ية غير الشكلالعمق الفعلي لالمركزية مع البنية 

سودان وتنزانيا. لكن التماثلية القائمة في البلد كما في ال

غالب ا ما يمنح الدستور بعض المناطق سلطات أكبر 

في ما يتعلق باللغة والثقافة مثال ، فيما تحافظ في غير 

ذلك على بنية رسمية تماثلية على غرار إندونيسيا
23
 

والفيليبين.
24
غالب ا ما يعترض القومية على الترتيبات  

أساس  غير المتماثلة التي تميز بين المناطق على

اإلثنية أو الدين بحجة أن هذه التدابير قد تؤدي إلى 

المزيد من التشرذم والحركات التحررية. لكن مناطق 

األقليات التي عانت من التهميش والتمييز غالب ا ما 

ستطالب باستقالل ذاتي كشرط لدعم الدستور. 

وتختلف الترتيبات غير المتماثلة إلى حد كبير بحسب 

سية الخاصة بالجهات الفاعلة المعنية. نقاط القوة السيا

فقد خصصت بعض البلدان رزم المركزية مختلفة 

لمناطق مختلفة كإسبانيا والمملكة المتحدة على سبيل 

المثال التين تضمنان خيارات المركزية منّوعة 

 (.1و 8)راجع الرسمين البيانيين 

كما ُذكر سابق ا، هناك تشكيك كبير بالصيغ غير 

التماثلية في ليبيا ألنها تذكر الكثير من الليبيين 

بالمحاباة السياسية والزبائنية التين كانتا تمارسان 

بكثرة في نظام القذافي. بالتالي، لتجنب التوزيع غير 

المتساوي، يُستحسن اعتماد نظام تماثلي بشكل عام. 
لوحدات الفرعية مستندة بشكل أساسي وإذا كانت حدود ا

                                            
، كما تم تعديله سنة 0945أ/ب من الدستور في إندونيسيا ) 02المادة   23

2112.) 
 (.0921من دستور الفيليبين ) 01المادة   24
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من وجهة نظر االستمرارية االقتصادية، فال بد من اعتبار 

النظام التماثلي عادال . لكن إن لم يصح ذلك، قد يكون 

تطبيق النظام غير المتماثل طريقة فعالة في تحقيق 

المساواة ألسباب مختلفة. أوال ، إذا كانت بعض 

فإن النظام التماثلي قد  المجموعات تتطلب خدمات فريدة،

ال ينصفها ويؤدي إلى طغيان األكثرية. ثاني ا، بسبب 

التباين الديموغرافي ومستوى البنية التحتية والعيش في 

البالد، قد تتطلب بعض الوحدات الفرعية تفويض 

صالحيات فريدة من أجل تلبية سكانها بشكل فعال. وثالث ا، 

ات خالل نظام القذافي تلك المناطق التي لم تحظَ باالمتياز

 قد تحتاج إلى دعم إضافي لتلحق بركب المناطق األخرى.

بناء  على هذه المعطيات، ربما يجدر النظر إلى النموذج 

اإلسباني. باختصار يوفر هذا النظام مستوى تماثلي 

أقصى من الحقوق السيادية التي قد يتم نقلها إلى الوحدات 

تختار المناطق الفرعية. وبحسب وضعها الفردي، قد 

البداية في مستوى معين من الالمركزية وتطالب بمزيد 

من السيادة في مرحلة تالية حين تطور البنية التحتية 

والموارد المناسبة. بالتالي يكون للنظام سقف تماثلي 

لدرجة الالمركزية لكن يسمح بالوصول إلى هذا السقف 

دقيقة؛  بأنماط مختلفة. يتطلب هذا النظام صياغة دستورية

ويمكن استخالص بعض العبر من النموذج العراقي 

ا  المستوحى من النموذج اإلسباني وفشل تطبيقه نظر 

 .خاص بهللسياق ال

 

أي نوع من الصالحيات ألي مستوى من  .

 الحكم؟

يتم تحديد عمق الالمركزية وهيكليتها المؤسساتية بتجيير 

مستوى الصالحيات في ثالثة فروع من الحكومة على ال

اإلقليمي والمحلي، ما يُعرف بفصل السلطات العمودي. 

كل فرع من الحكومة موزع بشكل عامودي ويمارس 

مهامه على مستويات عدة وليس على مستوى واحد. إن 

هذا التوزيع للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 

يعيق تركز السلطة. ومع أن البالد تخطت أكثر من 

قانون غيان وتركز السلطات، إال أن أربعين سنة من الط

ال يمهد الطريق لنظام  1121للعام  نظام اإلدارة المحلية

فصل عمودي للسلطات. فتشكل المناطق االقتصادية 

مستوى إداري للتخطيط لألنشطة؛ وعلى مستوى األقاليم 

ال تزال الهيئات التنفيذية تحت  الوحدات اإلداريةو

السيطرة السياسية على المستوى الوطني وتطبق 

 السياسات الوطنية.

 

 

الالمركزية غير التماثلية في  دراسة حالة:. 8 شكل

 المملكة المتحدة

طبقت المملكة المتحدة تصاميم عدة لالمركزية في أسكتلندا 

حيث يصدر  ووايلز وإيرلندا الشمالية. بالمقارنة مع إنجلترا

البرلمان البريطاني القوانين التي تطبقها اإلدارات الوطنية، 

تتميّز المناطق الثالثة األخرى بمستويات متنوعة من 

 التفويض.

السكتلندا برلمان ومجلس تنفيذي مقتبسان من نموذج 

، يمكن للبرلمان 2118وستمينستر. بموجب مرسوم اسكوتلندا 

االسكتلندي تبني المراسيم
25

ن للمجلس التنفيذي سن ويمك 

األنظمة اإلدارية )التي تسمى تشريعات ثانوية غالب ا( في كافة 

غير الخاضعة للبرلمان البريطاني. مع أن المرسوم  جاالتالم

يسمح للبرلمان البريطاني بالتشريع في الوقت نفسه في 

المناطق التي شهدت نقال  للسلطات، لن يحصل ذلك إال إذا 

 تلندي ذلك )اتفاقية سيويل(.طلب البرلمان األسك

 

 جاالتفي بعض الم 2118فوض مرسوم حكومة وايلز للعام 

التي شهدت نقال  للسلطات صالحيات كان يمارسها الوزراء 

البريطانيون سابق ا للجمعية الوطنية في وايلز. لكن البرلمان 

البريطاني ال يزال يصدر التشريعات األولية لوايلز حتى في 

قولة الصالحيات مما يحد من إمكانية الجمعية المن جاالتالم

 بسن األوامر واألنظمة اإلدارية.

أما في شمالي إيرلندا فالنقل ارتبط بعملية السالم. فالمشاكل 

هناك حملت البرلمان البريطاني على تعليق مجلس مقاطعة 

أيرلندا الشمالية والمجلس التنفيذي أربع مرات آخرها في 

المجلس، يستطيع أن يسن  . حين يعمل1111أكتوبر 

سية المنقولة Iالتشريعات األولية والمفوضة في المجاالت السيا

 مجاالتمن البرلمان البريطاني الذي ال يزال يشّرع في 

"االستثناء" و"التحفظ". وسيستمر البرلمان البريطاني بحكم 

االستثناء إال إذا قام بتعديل مرسوم إيرلندا الشمالية  جاالتم

. من جهة أخرى، يمكن للبرلمان البريطاني نقل 2118للعام 

إذا حصل المسائل الخاضعة "للتحفظ" بأمر في تاريخ الحق 

المجتمعات. ويعتبر هذا التقسيم الثالثي  من كللتوافق ا على

ا في إيرلندا الشمالية.  للمسؤوليات فريد 

                                            
باإلضافة إلى ذلك يتمتع البرلمان االسكتلندي بالسلطة لتعديل المعدل   25

في المئة بالنسبة إلى ضريبة الدخل  0القياسي لضريبة الدخل بنسبة 
 البريطاني )ولكن لم يمارس بعد هذه الصالحية(. انظر ماركوس

أنواع  حول بالنك ماكس بوكنفوردي، ج. شميدت وفي. كتيبات
 المقارن العام للقانون بالنك ماكس معهد: هايدلبرغ) الالمركزية المختلفة

 .41ص.  ،(2119 الدولي، والقانون
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 في الطلب على المركزية: حالة دراسة. 9 شكل 

 إسبانيا

غالب ا ما تُسمى  اإلسباني مقاربة أخرىيقدم الدستور 

. بعد حوالي أربعين سنة من "المركزية على الطلب"

المركزية التوتاليتارية، وضع صانعو الدستور آلية 

فريدة تالئم تنوع البلد. تتمثل السمة المبتكرة الرئيسية 

في الدستور اإلسباني بإرساء نظام دستوري تستطيع 

تحقق درجة عالية من فيه األقاليم والبلديات أن 

االستقالل الذاتي بأنماط مختلفة، بشكل يعتمد جزئيّ ا 

جغرافيّ ا، إسبانيا مقسمة إلى  على مبادرتها الخاصة.

"بلديات وأقاليم وأي مجتمعات مستقلة تكون قد 

(. إن النفاذ إلى االستقالل الذاتي 227تأسست" )المادة 

كيف  حق إرادي للبلديات واألقاليم ويحدد الدستور

يمكن ممارسة هذا الحق وكيف يمكن تحقيق وضع 

قائمة  218االستقالل الذاتي لمجتمع ما. وتورد المادة 

من الصالحيات التي تتمتع بها المجتمعات ذات 

، يحق للحكومة 211الذاتي، وبحسب المادة  تقاللاالس

( إلى 211من قائمتها )المادة  السلطاتالوطنية نقل 

ل الذاتي.المجتمعات ذات االستقال
26

 

 
 

قانون نظام الفصل العمودي للسلطات في . 01 شكل

 1121الليبي للعام  اإلدارة المحلية

 للسلطة الرأسي الفصل
 لقانون وفقا) ليبيا في

 (2102 المحلية اإلدارة

 قضائي تشريعي تنفيذي

 الوطني المستوى
   

 - - - االقتصادية المناطق

 البلديات/  المحافظات
/- - - 

 - - ? المحليات

                                            
س هارتي "إسبانيا" في نسخة آن ل غريفيث، كتاب البلدان الفدرالية   26

 (2115)مونتلاير: دار نشر جامعة ماكجيل كوين، 

اعتمدت الهيئة التأسيسية نظام المركزية أقوى في  إذا

الدستور الجديد يكون من األجدر النظر في الخطوات 

 التالية:

تقرير في أي مستوى من الحكومة أو اإلدارة  .2

يجب وضع كل من الفروع. وال يمكن نقل 

الصالحيات إلى ذلك المستوى إال إذا كان 

يتيح وجود الصالحيات التصميم المؤسساتي 

التشريعية أو القضائية على مستوى أدنى. 

وبالنظر إلى النموذج البريطاني، نرى أن 

المستوى الثاني من الحكومة قد يتضمن 

السلطة التنفيذية فقط كما في وايلز أو 

السلطتين التشريعية والتنفيذي كما في 

وقد أسست دول أخرى كالواليات  اسكتلندا.

ا قضائيّة مستقلة على  المتحدة والهند فروع 

 المستوى دون الوطني.

تحديد المهام والصالحيات التي ستمارسها  .1

السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية. 

يحتاج واضعو الدستور إلى تصميم وقد 

سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية على 

مستويات مختلفة من الحكومة. وسيعتمد 

توزيع المسؤوليات المناسبة على المهام 

إذا ما كنت هذه المهام أقرب المعنية وعلى 

إلى صياغة قانون )وظيفة تشريعية(، أو 

تطبيق أو تنفيذ القانون )وظيفة تنفيذية(، أو 

 ائية(.تفسير وتطبيق القانون )وظيفة قض

 السلطات التشريعيةالالمركزية 

تتطلب المركزية الوظائف التشريعية النظر في أي 

مستوى من الحكومة يجب أن يصيغ القوانين المتعلقة 

ة( وإذا ما يجب أن ببعض المهام )مثال  الخدمات العام

ة حصرية أو متشاركة بين مستويات تكون هذه السلط

الحكومة. على الدستور أن يعين السلطات التشريعية 

ا إما على المستوى الوطني أو على المستوى  حصر 

دون الوطني. لكن هذا التخصيص يعالج تحديين. بعد 

المناطق بوجه  نزاع مسلح ناتج عن تهميش بعض

خاص، يُرجح أال تخصص الفصائل المتنافسة السلطة 

أما التحدي الثاني  ي مستوى حصري من الحكومة.أل

لهذه لحصرية السلطات فهي أكثر عملية:  فاإلعتماد 

على السلطات الحصرية فقط قد يتجاهل حقيقة أنه 

غالب ا ما يكون هناك تداخال  في مواد البحث 

وقد لجأت  واالختصاصات في نواح  عدة من التنظيم.

ة إلى توزيع دساتير عدة في محاولة لتحقيق المرون
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السلطات التشريعية بين الحكومات الوطنية واإلقليمية 

 في الوقت نفسه.

بب قد تعمل الصالحيات المتزامنة بشكل مختلف. بس

التداخل العمودي للسلطات المتزامنة بين السلطات 

التشريعية الوطنية واإلقليمية، ال بد من التسا ل عن 

الدستور التنظيم الذي سيطغى. بشكل عام، يولي 

األولوية للتشريع الوطني. وقد يعترض النقاد 

المؤيدين لإلقليمية قائلين أن مجاالت الصالحيات 

يسيطر  تداخلة هي بكل بساطة المجاالت حيثالم

التشريع الوطني وعلى األمد الطويل يعد لتشريع 

طى للمستوى هذه األولوية التي تعإقليمي. لكن 

لدستور األلماني الوطني ترتبط بها بعض الشروط: فا

مثال  يمنح السيطرة للتشريع الوطني إذا كان 

"ضروريّ ا" و"للمصلحة الوطنية".
27

 

لكن بعض الدساتير األخرى تختلف. فكندا مثال  توفر 

ا للسيطرة الوطنية: حين يتضارب  استثناء  بارز 

القانونين الوطني واإلقليمي، القانون اإلقليمي هو الذي 

يسيطر.
28
خرى تمّكن التشريع الوطني هناك مقاربة أ 

من صياغة إطار عمل وطني يسمح بالوقت نفسه 

للتشريعات اإلقليمية بملء التفاصيل بحسب الظروف 

المحلية )يُسمى أحيان  تشريع إطار العمل أو السلطات 

المتشاركة(. يشكل هذا الخيار بالنسبة لبعض الليبيين 

عملية تدريجية لالعتياد على صناعة القرار 

ركزية بعد أكثر من أربعين سنة من المركزية. الالم

ويساعد التوجه نحو معايير عامة وليس سياسات 

مباشرة لإلدارة المحلية على تخطي البنى والعقليات 

الراسخة واحترام اإلرادة الكبرى لمزيد من 

االستقاللية المحلية. يمكن للجهات الفاعلة اإلقليمية أن 

ها، وهي سياسة تقرر كيف تود تنظيم تطوير منطقت

تحتاج لمزيد من الشفافية والمساءلة المحلية وتطبيق 

 المعرفة المحلية لمشاكل محلية.

اعتمدت دساتير أخرى مقاربة ثالثة لمعالجة السلطات 

المتداخلة، مما يتيح بشكل أساسي لمستويي الحكومة 

بالتنظيم بشكل متزامن. وتصبح إجراءات فض 

لحاالت حين تتعارض النزاعات الدستورية نافذة في ا

التشريعات اإلقليمية، كتلك التي يطبقها القضاة في 

 السودان لكل حالة على حدى.

                                            
كما تم تعديله في العام  0949من الدستور األلماني ) 12المادة   27

2101.) 
، 2181إلى  2897أ من دستور كندا )مراسيم الدستور  11المادة   28

 (.1118التوحيد الحالي، كما تم تعديله في العام 

لتجنب الحاالت حيث ال يكون ألي مستوى من 

مستويات الحكومة السلطة ألداء مهمة معينة، غالب ا ما 

تُمنح السلطة العامة أو ما تبقى من السلطات ألحد هذه 

الوطني بالسلطة المتبقية  المستويات. وحظى المستوى

)كندا، الهند( في البلدان الالمركزية من الداخل 

)كليبيا(. ووحدها الدول المؤلفة من دمج دول مستقلة 

عدة تمنح السلطة المتبقية للدول السابقة )ألمانيا، 

 الواليات المتحدة(.

هناك طريق عدة إلدراج توزيع السلطات في 

لسلطات المعددة الدستور. تطبق بعض الدول نظام ا

حيث يعدد الدستور السلطات الوطنية. تحظى 

بالسلطة المتبقية لذا ليس من  الوحدات الفرعية

روري تعداد سلطات الوحدة الفرعية بشكل الض

ا: يعدد  محدد. أما نظام الجداول فهو أكثر شيوع 

الدستور الصالحيات الحصرية في المستوى الوطني 

دد السلطات ومستوى الوحدات الفرعية كما يع

المتداخلة والمتشاركة وقد يقترح قائمة خاصة 

 بالمستوى األدنى من الحكومة.

تعتمد درجة تخصيص السلطات الفعلي للوحدات 

الفردية على التنوع في بلد معين. فقد أثرت معايير 

عدة جغرافية وتاريخية ودينية واقتصادية 

وديموغرافية على المفاوضين بشأن الدساتير بشكل 

محددة  درجة الالمركزية للسلطات التشريعية.  بارز

مع أن عدد من مواضيع التشريعات )كالعالقات 

الدولية والدفاع القومي والعملة والمواطنة( مخصص 

للمستوى الوطني عادة ، إال أن توزيع عدد كبير من 

المجاالت السياسية يعتمد على الظروف ذات الصلة 

ازيل والهند وتوازن المصالح على المحك. في البر

وجنوب أفريقيا، يوزع الدستور سلطات معينة على 

 مستوى ثالث محلي من الحكومة.

 المركزية الوظائف التنفيذية

قبل تحقيق المركزية الوظائف التنفيذية، يجد النظر 

ستنفذ في ما إذا كانت السلطات المحلية واإلقليمية 

وتطبق أ( القانون الوطني فقط بسبب غياب تشريع 

المستوى المحلي أو اإلقليمي؛ القانون اإلقليمي على 

أو المحلي الذي يصيغه المشرعون اإلقليميون 

والمحليون على أن تطبق اإلدارة الوطنية القوانين 

الوطنية بشكل حصري؛ أو ج( أجزاء كبيرة من 

القانون الوطني باإلضافة إلى القانون اإلقليمي أو 

لمحلي ينفذ المحلي، إذا كان المستوى اإلقليمي وا

األحكام الوطنية بفعالية أكبر )ما يُسمى غالب ا 

 بالالمركزية التعاونية(.
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التدابير المتعددة المستويات . 00 شكل

 التشريعية/التنفيذية

 

يتفق الخبراء بشكل عام على أنه لضمان تقديم خدمات 

عامة تكون األكثر كفاءة وفعالية من حيث الكلفة على 

واضعي الدستور أن يعينوا سلطة تقدم هذه الخدمات 

أكبر تمثيال  على مستوى الحكومة الذي يشكل 

للمستفيدين منها ويكون األقرب لمساءلتهم )ما يسمى 

فز هذا التدبير الشفافية عادة  مبدأ التابعية(. يح

والمساءلة ألن المواطنين يستطيعون التعرف بسهولة 

على من ينفق أموالهم وكيف. لكن هذا المنطق ال 

يعني بالضرورة أن المستويات الفرعية يجب أن تقدم 

خدمات معينة: فتحديد الحجم األكثر فعالية لمشروع 

ا أي مستوى حكومي يجب أن يقدم  ما قد يكشف أيض 

دمة. فمثال  بعض البرامج كتوقعات األرصاد الخ

الجوية ال يعمل بشكل فعال إال إذا قُدم على مستوى 

 البلد بكامله.

ا على المستوى  وتؤثر األفضليات اإلقليمية أيض 

الحكومي الذي يجب أن يقدم خدمة عامة معينة. فمثال  

قد تفضل مناطق عدة منهاج تعليم ابتدائي يشمل  تعليم 

ات( والثقافة المحلية، األمر الذي توفره اللغة )اللغ

الوحدات الحكومية الفرعية بفعالية أكبر. من جهة 

، قد يوافق المرء على أن المستوى الوطني من أخرى

الحكومة أقدر على توفير بعض الخدمات العامة 

كالمعاشات التقاعدية التي يُفترض بالمواطنين تلقيها 

هم وعلى بشكل متساو  بغض النظر عن مكان عيش

الرغم من أن المساواة من حيث المساحة في توزيع 

الموارد، السيما في الصحة والتعليم، تعيقها 

اإلمكانيات المحلية.  باإلضافة إلى ذلك، لتجنب عدم 

االستقرار االقتصادي أو عجز الميزانية، قد تحتفظ 

الحكومة الوطنية ببعض مسؤوليات اإلنفاق التي تؤثر 

ب المجمع أو تتغير مع الدورة بشكل خاص على الطل

االقتصادية كمساعدات العاطلين عن العمل. وقد 

يتطلب الطلب العام لحد أدنى من المعايير في كافة 

أنحاء البالد في ما يتعلق ببعض الخدمات العامة 

ا وطنيّ ا، قد يقتصر على وضع كالصحة والتعليم  تنظيم 

 توجيهات وطنية للحكومات اإلقليمية التي ستطبق

 البرامج.

توزيع الصالحيات القضائية في نظام المركزي: 
 29نموذجان

في سياق مواز ، إن مسألة تطبيق الالمركزية على  

السلطة القضائية تتطلب من واضعي الدستور النظر 

في إذا ما كان على المحاكم الوطنية التوفر في كافة 

أنحاء البالد )عدم تركز( أو المحاكم اإلقليمية التي 

تنشئها الحكومات اإلقليمية أن تفسر وتطبق القوانين 

 .لية )النقل(اإلقليمية أو المح

نجد عادة  في النظام الالمركزي مجموعات عدة من 

القوانين: القانون الوطني الصادر عن السلطة 

التشريعية الوطنية، وقوانين الوحدات الفرعية التي 

تصيغها الهيئات ذات الصلة أكانت على المستوى 

اإلقليمي أو المحلي. من هنا سؤال جوهري: كيف 

انين عدة، أي بتعبير آخر يمكن الحكم بمجموعات قو

أي نظام محاكم يضمن القضاء الفعال والشفاف 

بمجموعات قوانين مختلفة؟ نجد نموذجين أساسيين 

في الدول ذات مستوى مرتفع من الالمركزية: 

النموذج المنفصل أو الثنائي والنموذج المدمج. 

يتضمن النموذجان خيارات لسبل تشارك الصالحيات 

 ت درجة المركزية عالية.القضائية في نظام ذا

بحسب النموذج المنفصل أو الثنائي كذلك المطبق في 

الواليات المتحدة، يملك كل من المستوى الوطني 

ومستوى الوالية نظام محاكم من ثالث درجات 

)المحاكم المحلية، دائرة محاكم االستثناء، والمحكمة 

(. تطبق محاكم الوالية 22العليا: راجع الرسم البياني 

ادة  القوانين في الوالية نفسها فقط، أما القانون ع

الوطني )الدستوري وغير الدستوري( فيستعان به في 

المحاكم الوطنية. بالتالي، المحاكم الوطنية التي تطبق 

 القانون الوطني تنتشر في كافة أنحاء البالد.

في النموذج المدمج يتم دمج المحاكم الوطنية ومحاكم 

فيما تكون المحكمة العليا  احد.الواليات في نظام و

محكمة وطنية، تبقى المحاكم األخرى تابعة للوالية 

التي تتواجد فها. وتتمتع المحاكم بصالحية وإمكانية 

البت في قضايا القانون الوطنية وقانون الوالية. في 

البلدان التي تطبق النموذج المدمج، يكون للمحكمة 

لبت في قضايا العليا على المستوى الوطني صالحية ا

القانون الوطني فقط، فيما المحكمة األعلى في الوالية 

لقوانين الوالية )ألمانيا  الدرجة األخيرةهي محكمة 

أنظمة أخرى يمكن البت في نوعي  . فيوالسودان(

                                            
 كسماماركوس بوكنفوردي، خيارات الهيكلية القضائية، كتيبات   29

بالنك حول بناء الدستور )هايدلبرغ: معهد ماكس بالنك للقانون العام 
 (2119المقارن والقانون الدولي، 
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القضايا، تلك التي تتعلق بقانون الوالية وتلك التي 

 تتعلق بالقانون الوطني ، في المحكمة العليا )الهند(.

لكل من النظامين مكاسبه بالمقارنة مع اآلخر . 

فالنظام المدمج يتسبب بمشاكل أقل في ما يتعلق 

باالختصاصات أو صالحيات المحاكم المختلفة، كما 

أنه أقل كلفة ألن عدد المحاكم والقضاة أقل. وفي هذا 

النموذج يُطبق القانون بشكل موحد أكثر، مما يتيح 

توى القرارات درجة أعلى من التوقع على مس

القضائية. بالمقابل، يضمن النموذج المنفصل المزيد 

من االستقاللية والتنوع، كما أن التقسيمات المختلفة 

)الواليات أو القبائل أو المناطق( تتمتع بمساحة أكبر 

لتطوير قوانينها القضائية الخاصة. وهذا أمر مهم 

بشكل خاص في البلدان التي تطبق أنظمة قضائية 

ة )كندا، المملكة المتحدة(. بالتالي يمكن للبلد مختلف

الواحد أن يكون له قوانين ومعايير مختلفة في 

يولد النموذج الواليات المختلفة في الوقت نفسه. و

ا من المنافسة بين الهيئات القضائية في  المنفصل نوع 

 مختلف الواليات.

ا الختالف األعراف القانونية في الثقافات  نظر 

المختلفة في ليبيا، يضمن النظام المنفصل استقاللية 

ا في  هذه الفروقات ويوفر لها أرضية للتطور متيح 

الوقت نفسه تطبيق القانون الوطني بشكل موحد 

ومتزامن. إال أن الميل في التضارب في 

ية مع االختصاصات في هذا النظام في بيئة غير ود

قد يشير إلى أن بنية مدمجة درجة متدنية من الثقة 

مكيّفة بدقة قد تالئم بشكل أفضل حاجات ليبيا. ويمكن 

في هذا النظام حماية الفروقات المحلية من خالل 

نموذج حيث المحكمة األعلى في البالد تتولى قضايا 

القانون الوطني وحدها )السودان وألمانيا( فيما توفر 

لقدرة على توقع اإلجراءات الضرورية االنسجام وا

لمالءمة شعب غير معتاد على االلتزام بأنظمة قانونية 

شاملة ولدعم الوحدة الوطنية من خالل مساواة 

 التجارب.

 الالمركزية لترتيبات القانونية . الضمانات2

 من الالمركزية درجة يقيّموا أن الدستور لمعدي يمكن

 على الموزعين اساألس والنفوذ السلطة دراسة خالل

 إلى اإلشارة من بد وال. الحكومة من أدنى مستويات

 أن الدستور لمعدي يمكن: متممة نظر وجهة وجود

 مستويات مختلف بين القانونية العالقة يقيّموا

 .بالالمركزية القانوني اإللتزام ذلك في بما الحكومة،

 بهذا صلة ذات أسئلة عدة تبرز اإلطار هذا وفي

 :الموضوع

 إذا ما حصريا ، المحلية، السلطات تحدد هل 

 اإلستقاللية سحب أو نقل أو تفويض سيتم كان

 المحلية؟ أو المناطقية

 وطنية تشريعية هيئة تقوم أن الممكن من هل 

 المناطقية اإلستقاللية بإلغاء حتى أو بتقييد

 الجانب أحادي وبشكل بإرادتها والمحلية

 على صعبا   يكون قد ذلك أن من الرغم على)

 يحمي الدستور أن أو ؟(السياسي الصعيد

 على تتطلب التي الالمركزية، عناصر بعض

 إللغاء دستوري تعديل إجراء المثال، سبيل

 مناطقية؟ سلطة

 قانونيا   إطارا   صريح بشكل الدستور يبيّن هل 

 المؤسسات يرشد أن له يمكن لاّلمركزية

 الالمركزية؟ إعتماد تحاول التي الحكومية

 ،إما السياسية، المؤسسات تقوم هل باختصار 

 أو المناطقي، أو الوطني المستوى على

 الالمركزية بإدارة القانونية، المؤسسات

 ؟ واضح قانوني بإطار مسترشدة

 دستورية كقضية الالمركزية 2.2 

 العالم حول من الدساتير تعالج أن المستغرب غير من

 تذكر لم إذ. مختلفة بطرق الالمركزية موضوع

 تعط   ولم بها المعمول الحكومة مستويات كل بعضها

 على يتوجب كيف توّضح التي اإلرشادات من الكثير

.يعمل أن المستويات هذه من محدد مستوى
30
 بشكل 

 التشريعية للسلطة الدساتير هذه تسمح إفتراضي،

 أو كان قانونيا   هذا، الالمركزية إطار بوضع الوطنية

 إطارا   فتضع األخرى، الدساتير أما. سياسيا  

 والوحدات الوطني المركز بين يتوزع لاّلمركزية

 أن دون مباشرة، تحته تندرج التي الفرعية الحكومية

 هذه ووفق. الالمركزية من المزيد يشجع أو يحظر

 على الوطنية، التشريعية السلطة ستحدد الترتيبات،

 أن وبما. الالمركزية في إضافي توسع أي األرجح،

 عن ينتجان ما غالبا   الالمركزية وتوسع درجة

 من ونقلها السلطات تشارك حول طويلة مفاوضات

 فإن الفرعية، الوحدات إلى للحكومة الوطني المستوى

 السلطة من تتوقع إذا. عليها مختلف المقاربة هذه

 قانونا   تضع أن الوطني المستوى على التشريعية

                                            
 في مدرجة منها أربعة الحكومة، من مختلفة مستويات ستة فرنسا في  30

 مستوى الدستور ينظم الوطني، المستوى عن النظر وبصرف. الدستور
 .بالتفصيل واحداً 
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 من ما، بطريقة الوطنية، التنفيذية والسلطة يسلبها

 تدرج أخرى دساتير فإن ذلك ومع. صالحياتها بعض

 معايير وتضع الحكومة بمستويات واضحة الئحة

 التشريعية الهيئة لتتبعها واإلرشادات الالمركزية

 الوطنية
31

. 

 الفرعية الحكومية الوحدات الدساتير من العديد تحدد

 إدارية ألغراض تشكلت الوطنية للحكومة كوكالء

.فقط
32

 يشّكل أن للدستور يمكن أخرى، جهة من 

 بغية الفرعية والوحدات الوطنية الحكومة بين شراكة

 ويمكن كما. الحوكمة ووتحديات المهام تقاسم

 بهدف الشراكة هذه مثل إنشاء الدستور لواضعي

 أحكام على تمت التي التعديالت أن من التأكد

 الوحدات بمصادقة فقط تحقق أن يمكن االمركزية

 التعبير يتم التي المصادقة هذه الفرعية، الحكومية

 التشريعية الهيئة في ثاني مجلس خالل من إما عنها

 خالل من وإما الفرعية، الوحدات تُمثل حيث الوطنية

 .الفرعية الوحدات هذه من كل في تشريعية مجالس

 

الوحدوية مقابل الفدرالية والمركزية مقابل  2.1

 الالمركزية

حول  تَشعب َمفهوَمين ُمختَل فَين المناقشاتقد يعقد 

لطة  الحكوميَّة  الَعموديّ  فعمليَّةُ تَصميم بنية   .توزيع  السُّ

ُل على اإلختيار بين  دة الطَّبقات ال تحم  حكوميَّة  ُمتََعدِّ

سلطة  حكوميَّة  َمرَكزيَّة  وأخرى المركزيَّة فحسب، بل 

 أو حكومة   وحَدويَّة   على إنت قاء إنشاء إّما حكومة  

سون المفهوَم  ُل الُمتََمرِّ فدراليَّة  أيضا . وغالبا  ما يُباد 

دا  من  دين بالفدراليَّة شكال  ُمتََشدِّ ل باآلَخر قاص  األوَّ

لطة  في مركز  َع السُّ الاّلمركزيَّة وبالَوحَدويَّة تََجمُّ

اّصا  بها البالد. غير أنَّ الفدراليَّةَ تحمُل معنا  ُمتََميِّزا  خ

رورة  درجة  ما من الاّلمرَكزيَّة .  رغم أنَّها تَتَطَلَُّب بالضَّ

فقد إتََّخَذ مفهوُم الفدراليَّة صفةَ الَموصوم خالل 

ة   دة  وراَح يَزيُد من حدَّ عَمليّات  َوضع  دستور  ُمتََعدِّ

َل أداة قانونيَّة   الُمناقشات الّسياسيَّة  بدال  من أن يَُشكِّ

                                            
 واإلدارات المناطق الوطني المستوى بعد البيرو دستور يدرج  31

 كامالً  فصالً  يوفر أنه إلى إضافة الالمركزية، كمستويات والمحافظات،
 في فينص اليونان دستور أما. مفّصل بشكل األنظمة بمعالجة خاصاً 

 األقل على يحدد مما" اإلدارة، تنظيم" على 012 و 010 المادتين
 مستويات ثالث أفريقيا جنوب الجويع كما. المحلية الحكومة من مستويين

 هذه أن وُيذكر( والمحلية والمناطقية الوطنية) الدستور في الحكومة من
 تنقسم نفسها المحلية فالحكومة. واسع نطاق على منظمة المستويات

 إضافية مستويات إلى يؤدي مما البلديات، من مختلفة فئات إلى دستورياً 
 المواد الرابع، الفصل ،(2111) منغوليا دستور أيضاً  انظر. الحكومة من
 ."إدارتها ومجالس واإلقليمية اإلدارية الوحدات" ،51-10
 مركزية سيادة ذات دولة ليبيريا أن ليبيريا دستور من 0 المادة تنص  32
 .إدارية ألهداف مقاطعات إلى تنقسم

ُذ  صيانةَ العالقات بين مستويات الُحكم  الُمختَلفة  تَتَّخ 

ة  أساسيَّة  لها. أّما في ليبيا فقد بَلََغ اليوم تََدهُوُر  ُمه مَّ

المبنية على منطق المجموع الصفري سياسة  الفدراليَّة 

َم ُمصطَلَح "الفدراليَّة"  ،إنتشارا  واسعا  أوَجهُ  وإستُخد 

ُف ليلبَس طابعا  سياسيّا  في الكالم  التالي : "يتََخوَّ

رو الفدراليَّة من أن يُتابع ُمعار ضوها  هميَش تّ الُمناص 

مدينة  بنغازي وشرق ضدَّ القائَم خالل والية القذافي 

حيث إنطَلَقَت اإلنت فاضةُ. ويَتَّهُم الطََّرف  البالد

الُمعار ُض للفدراليَّة في الُمقابل ُمناصريها بمحاولة  

ها."تَقسيم البالد وتفريق أ قسام 
33

وبما أنَّ كاّل  من  

َد لتشويه نظرة  اآلَخر، يصُعُب وجهالالطََّرفَين يبذُل 

ُل إلى َحلٍّ ُمشتَرك  يجيُب على إهت مامات   التََّوصُّ

ُل إست خدام الُمصطَلََحين  ة . لذا قد ال يَُشكِّ الطََّرفَين الُمه مَّ

يَّة" "إتِّحاد" )الذي يَتََجذَّر من كلمة "و حدة"( و"فدرال

)الذي يُدلُّ ضمنا  على التَّفريق( في الُمناقَشات  في ليبيا 

 ُصدفة . 

 

َول )كجمهوريَّة جنوب أفريقيا  هَت بعض الدُّ وقد تَنَزَّ

ودولة الّسودان وإسبانيا( عن إست عمال ُمصطَلح 

ه طابع سياسّي  "الفدراليَّة" في ُدستور ها نتيجة إتِّخاذ 

لَّ وظيفتَه الُمَميَّزة. أّما رغم أنَّها إختاَرت أن تَستَغ  

ول التي ألَزَمت نفسها بالفدراليَّة في وثيقت ها الُمَؤقَّتة  الدُّ

)كالّصومال ونيبال( فما زالَت تُناز ُع بعد مرور  سنين 

ل إلى إتِّفاق   حيال نوع الاّلَمرَكزيَّة   كثيرة  لتَتََوصَّ

 الُمناسب لها. 

 

الُمعتََمد في بلد  ما من مدى الاّلَمركزيَّة   يُمك ُن قياسُ 

لطات اإلداريَّة والسياسيَّة  خالل كيفيَّة تََوزيع السُّ

والماليَّة بين َمرَكز  الدَّولة ومستويات الحكم الفرعيَّة  

ُد ُمصطَلَحا "اإلتِّحاد"  ، يَُحدِّ الُمختَل فة  فيه. في الُمقابل 

و"الفدراليَّة" العالقة القانونيَّة بين مستويات الحكم 

ُمختَل فة . وتَتََميَُّز الدَّولةُ الفدراليَّةُ )التي تَقوم على ال

من الحكم  فقط( بالعناصر الخمس التّالية  مستويين

التي تمَّ إستيحا ها باألغلَب  من نشأة  دول  فدراليَّة  

دة األميركيَّة من خالل  كسويسرا والواليات الُمتَّح 

كلٌّ منها بسياَدت ها  تَوحيد وحدات  كانت ُمستَق لَّة  تتمتَّعُ 

وال تَربطُ الواحدةَ باألخرى إاّل خيوطٌ رفيعةٌ )وهذه إذا  

فدراليَّة نات جة عن إتِّحاد(:
34
  

 

                                            
ِة في ليبيا" بقلم جايسون غالك، َصَدَر عن   33 "َتباُحٌث حول الفدراليَّ

الم، َيَتَوفَُّر على الموقع الّتالي:  معهد الواليات الُمتَّحدة للسَّ
http://www.usip.org/publications/debating-

federalism-in-libya 
فحة   34 من "الفدراليَّة والاّلمركزيَّة خياران للصومال"  ٠١راِجع الصَّ

 . ٨١١٢الّصادر عن برنامج األمم الُمتَّحدة اإلنمائّي للصومال عام 

http://www.usip.org/publications/debating-federalism-in-libya
http://www.usip.org/publications/debating-federalism-in-libya
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من الحكم على األقلِّ بالّسيادة  على  مستويانتََمتَُّع ي. 2

 األرض  نفسها والشَّعب نفسه.

. تَتََحلّى كلٌّ من الحكومة  الَمرَكزيَّة على ُمستوى 1

ولة والحكومة  اإلقليميَّة  على ُمستوى الوحدة الدَّ 

الحيّات  الَحصريَّة  لها  الفرعيّة بَمجموعة  من الصَّ

)األمر الذي يَُميُِّز الحكم الّذاتي( وقد تشتَمُل 

الحيّاُت هذه على نَو من اإلست قالليَّة   ع  الصَّ

  التَّشريعيَّة  والتَّنفيذيَّة  كما على إست قالليَّة  ماليَّة .

َل  مستويين. تَمنَُع وثيقَةٌ قانونيَّةٌ كال ال2 من أن تَُعدِّ

بقرار  منها َوحَدها مسؤوليّات مستويات الُحكم 

 الُمختلفة  وصالحيّاتها. 

. تَضمُّ مؤسَّساُت صنع  القرار  الوطنيَّةُ ُمَمثِّلين عن 1

الوحدات الفرعيَّة قد يُشغلوا مركزا  في مجلس  ثان  

لطة  التَّش ُل ُحكما  للسُّ ريعيَّة  الَوطنيَّة  )األمر الذي يَُشكِّ

 ُمشتَركا (.

. يَنصُّ الدُّستور على نظام  تحكيم  قد يَقوُم إّما على 1

 ، محكمة  دستوريَّة  أو على نظام  إست فتاء  َشعبيٍّ

لتسوية  النِّزاعات التي تنشأ بين المركز  الفدرالّي 

 والوحدات  الفرعيَّة. 

 

قد يَُحدَُّد إنطالقا  من العناصر الخمس هذه ُمتَطَلٌَّب 

ٌد لتَنظيم العالقات الفدراليَّة. يقوُم الُمتَطَلَُّب هذا  واح 

َل  مستوىعلى َعَدم  إست طاَعة   د من أن تُبط  حكم  واح 

لطات  القائم الذي يضمُّ صالحيّات   َوحَدها تَوزيَع السُّ

. بل لوطنيةا ت دونمستوياحصريَّة  تَتَمتَُّع بها ال

لطات بين مستويات  ُب أيُّ تعديل  في توزيع  السُّ
يَتَطَلَّ

الَمعنيَّة  مستوياتجميع ال الحكم الُمختَلفة  موافقةَ 

بالتَّعديل  هذا. وقد إشتَقَّت "الفدراليَّة" تَسميَتَها من كلمة 

"foedus الاّلتينيَّة  التي تُشيُر إلى هذا النَّوُع من "

أو الشَّراكة . أّما ُمَمثِّلو الوحدات الفرعيَّة اإلتِّفاقات 

الذين يشغلون مراكز في المجلس الثّاني للسلطة  

َول  الفدراليَّة  هذا  التَّشريعيَّة  فيحتَر مون في ُمعظَم  الدُّ

هم في عمليَّة  تعديل المعياَر من خالل ُمشاَرَكت  

 الدُّستور.

 

 الاّلمركزيَّة في األنظمة  الفدراليَّة   .02 شكل

 

ال تتعاَرُض مصطلحاٌت مثل "دولة مركزيَّة فدراليَّة" 

و"دولة الَمرَكزيَّة وحَدويَّة" مع نفسها، ال بل تُبَيُِّن 

عمَق الاّلمركزيَّة أو طبيعةَ اإلجراءات  الو قائيَّة  

ختَل فة القانونيَّة  التي تَحفَظُ العالقات بين الُحكومات  المُ 

لطةُ  ثال، تَفوُق السُّ في َدولة  ما. على سبيل الم 

الحيَّةُ اللتان َمنَحها البرلمان البريطانيُّ ألسكتلندا  والصَّ

الحيَّةَ اللتان تُمنَحان للوحدات الفرعيَّة   لطةَ والصَّ السُّ

عا . غير أنَّ المملكة الُمتَّحدة  في األنظمة الفدراليَّة  تََوسُّ

ُد ن ظاما  فدراليّا  وذلك ألنَّه يحقُّ للبرلمان أن ال تَعتَم 

ه جميَع الصَّالحيّات التي تتََمتَّع بها  َل بمفرد  يُبط 

لطتان التَّشريعيَّةُ والتَّنفيذيَّةُ األسكتلنديَّة هذا وال  .السُّ

يَضمُّ البرلمان البريطانّي َمجلسا  ثانيا  يشغلُه ُمَمثِّلون 

ُف  الحكومةُ في تنزانيا أسكتلنديّون. كما وال تَتَّص 

بالفدراليَّة  وذلك نظرا  ألنَّ المركَز الوطنّي يستطيُع أن 

َعة على المناطق   يُلغي جميع الصَّالحيّات المَوزَّ

 الُمختَل فة  إاّل التي تَتَحلّى بها جزيرةُ زنجبار. 

 

أنَّ التَّمييَز بين الفدراليَّة  والَوحَدويَّة  من جهة ، غير 

ة  والاّلمركزيَّة من جهة  أخرى، يبقى وبين المركزيَّ 

ة  إختيار البنية  أساسيّا  لتََجنُّب  أّي إلتباس  قد يَلَحُق بُمهمَّ

ُم أصال   ةٌ تَتَّس  الحكوميَّة األفضل أال وهي ُمه مَّ

عوبة . فاإللت زاُم الُمبك ُر ببُنية  فدراليَّة  في برنامج   بالصُّ

فين بصياغة  ُدستور دولة  عمل  إنت قاليٍّ قد يَحُرُم الُمَكلَّ 

ُمَعيَّنة  من خيارات  أخرى ُمختَل فة  تَقوُم على 

الاّلمركزيَّة  قد تُحاكي َوضع الدَّولة  هذه وتََحّدياتَها 

 هذا حاُل دولتَي نيبال والّصومال مثال . وبشكل  أفضل. 
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 حول الاّلمركزيَّة  في ليبيا . إستبياٌن 1

يَطَرُح هذا الُملَحُق ما يَفوُق خمسين سؤاال  حول موضوع  الاّلمركزيَّة  ويهُدُف الُكتّاُب من خالله 

ال  إلى التَّقرير  الُمتََوّسع  تعليقات وأسئلة  ُمرتَبطة  بليبيا،  ة . فهو يضيُف أوَّ إلى تَحقيق غايات  عدَّ

ُل ثانيا  وثيقة   قد تُستَخَدُم في الُمناقشات التي تَدوُر َحول كيفيَّة تَصميم  بُنية  المرَكزيَّة  في ليبيا.  ويَُشكِّ

غم من أنَّ األسئلة ال  يةَ تحمُل وعلى الرُّ نفسها نسبة  للتَّحّديات الُمتََعلِّقة بالموضوع  هذا،  كلُّها األهمِّ

يَّة  األسئلة هذه أصال  جداال   ُمهّما  بشأن تََوقُّعات  ور ى ُمختَل فة  كما وإجماعا   يثيُر النِّقاُش حول أهمِّ

 عليها. 

 

مركزيَِّة   التََّوقُّعات من الالا

 

ؤال األساسيا   َوضع ليبيا السُّ

 التََّوقُّعات. ما هي 2

الُمتََرتِّبة عن إعت ماد 

؟  نظام  المرَكزيٍّ

ماركوس بوكنفورد )م.ب.(: تَشُمُل التََّوقُّعاُت هذه تَوفير الخدمات، وَوضع  

َحدٍّ للتَّهميش والتَّمييز، وَمنع عودة الديكتاتوريَّة، وَمنح  المجموعات حقوق 

ُربَّما بشكل  أكثر فعاليَّة ، وُمستَقلَّة. غير أنَّ تَحقيق التََّوقُّعات هذه قد يتمُّ أيضا  

 ة  ُمختَل فَة  عن الاّلمرَكزيّة. من خالل َوسيل

 

 

طارق مغريسي )ط.م.(: تقوم التََّوقُّعاُت هذه على أن يقود النظاُم 

ع الثَّروات كما وأرباح  الاّلمرَكزّي البالَد على طريق  يؤّدي إلى تََوزُّ

 الشَّركات الوطنيَّة بشكل  أكثر تساو . 

 

ُص التَّعليقان ا لّساب قان إجماَع الشَّعب  اللّيبّي العامَّ منصور البابور )م.ا.(: يُلَخِّ

أال وهو أنَّ ما يحثُّ البالد على إعت ماد  الاّلمرَكزيّة هو بوضوح  عدم قدرة 

. إاّل أنَّه ينبغي  اإلدارة المركزيَّة على تَوفير الخدمات بشكل  مناسب  وعادل 

ة لكي تُصب َح أكثر على الاّلمرَكزيّة أن تُقَرَن بَمفهوم  َوطنيٍّ للتنمية المكانيّ 

ة في ليبيا فيتَطَلَُّب البالد في تطبيق ها. أّما التنمية المكانيّ  فعاليَّة  كما لكي تنجحَ 

تَخطيطا  ُمتكامال  يضمُن التَّنسيق بين الّسياسات القطاعيَّة الُمختَل فة ويُعال ُج 

ياسيَّة  واإل جت ماعيَّة  في الوقت نفسه مسائَل اإلست داَمة  اإلقت صاديَّة  والسِّ

غم  من أنَّ التَّوقُّعات الُمتََرتِّبة عن َوضع  َمشروع  يقوُم  والبيئيَّة . وعلى الرُّ

على الاّلمرَكزيّة في ليبيا كبيرةٌ، من األفضل لربَّما تَحديُد أوال  التَّحّديات 

 األساسيَّة التي تَقُف في َوجه َرسم  َمشروع  كهذا. 

 

مركزيَّة والفدراليَّةُمدركاٌت وإفتِراضاٌت حول   الالا

 

 َوضع ليبيا األسئلة األساسياة

 تُفَسِّر. كيف 1

 الفدراليَّة؟ 

دة  واإلتِّحاديَّة  م.ب.: ينبغي التَّمييز بين الفدراليَّة التي تقوُم على وحدات  ُمتََعدِّ

أكثر. ويعود ظهور الم صطلَحين في ليبيا إلى  يّا  توحيدعا  التي تُضفي طاب

تاريخها القديم بعد إست قاللها. غير أنَّ النّاس غالبا  ما يرون في الفدراليَّة 

دا  من الاّلَمرَكزيَّة وطريقة  إلنشاء وحدات  ُمستَقلَّة .   شكال  متشدِّ

 

ذ ما  في ليبيا ليتَّخ  معان  ُمختَلفة  مع  ط.م.: لقد أمسى ُمصطلُح "الفدراليَّة" ُمعمَّ

رو الفدراليَّة إلى  َمجموعتَين  إختالف غايات من يُنادي به. وينقَسم ُمناص 
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 تبغي عودةَ نموذج  الحكم الُمعتََمد  قبل الغزو 
لهما مجموعةٌ أساسيَّتَين، أوَّ

ُدها شراكةٌ  م  اإليطالّي للبالد وخالل الخمسينات والقائم على أقالي ُمستَقلَّة  تَُوحِّ

ُمقَيَّدةٌ، وثانيهما مجموعةٌ تُنادي باألهداف المذكورة  أعاله تحت عنوان غير 

 "التََّوقُّعات من الاّلمركزيَّة ".

 

دة.  م.ا.: لقد عانَت ليبيا فترة  طويلة  من ن ظام  سياسيٍّ إتََّسَم بالَمرَكزيّة  الُمتََشدِّ

فيه الاّلمركزيَّةُ،  لذلك يتوُق الشَّعُب اللّيبّي إلى تبديل  َشكل الحكم  لتزدادَ 

ة  الذين يسكنون مناطَق تَقَُع في  األمر الذي َحمَل بعض المواطنين وخاصَّ

شرق  البالد، على طَرح الفدراليَّة  كأحد الخيارات. إاّل أنَّ ُمعظَم المواطنين 

هؤالء ال يفهمون بوضوح  معاني الفدراليَّة  وُمدركاتها. فالَعديد منهم يظنُّ أنَّ 

لاّلمركزيَّة  ألنَّهم ال يَُميِّزون الفرق بين "الاّلمركزيَّة ةَ مراد ٌف فدراليَّ ال

الّسياسيَّة " التي تتالَزُم طبعا  والفدراليَّة ، و"الاّلمركزيَّة اإلداريَّة" التي قد 

.  تُعتََمُد أيضا  في نظام  َوحَدويٍّ

 يَُميِّزُ . ما الذي 2

الفدراليَّة من 

 الاّلمركزيَّة؟ 

يعتَب ُر بعض اللّيبيّين أنَّ الفدراليَّة ترتَب طُ بإستقالليَّة  واسعة النِّطاق  م.ب.: 

تتمتَُّع بها الوحدات الفرعيَّةُ في ما يخصُّ موار دها ورموزها وجيشها. كما 

 أنَّها تَدفَع إلى اإلنفصال داخل البالد. ى البعضُ وير

 

ابه كثيرا  مع أشكال  ُحكم القذافي ط.م.: إنَّني أعتَق ُد أنَّ مفهوم الاّلمركزيَّة يتش

ة  في المراحل الُمتَقَدِّمة من واليته )أي في أواخر ال ( القائمة تسعينياتخاصَّ

غم من أنَّه تمَّ قبول شكل الحكم الُمَوّزع  على المحاّلت والشَّعبيّات. وعلى الرُّ

لها وعلى هذا الذي حافظ على إنتشار  المجالس المحلّية وعلى الدَّعم الُمقَدَّم 

، يُعتَبَُر شكُل الحكم  هذا أداة   تَفضيلها في تَوفير الخدمات وكنقطة إتِّصال 

تَنفيذيَّة  فحسب تعجُز عن تأمين  المركزيَّة  تشريعيَّة  وقضائيَّة  وماليَّة . 

باإلضافة إلى ذلك، يعتَب ُر المواطنون نتيجة خبرتهم الحديثة أنَّ الاّلمركزيَّة 

مة على البالد كلِّها، فهي ال تَقدُر وحدها  أن تحميَهم من َخطر  إستبداد العاص 

من إستالم الحكم وعن حماية حقوق آخر  تَعَجُز عن َمنع رئيس  ديكتاتوريٍّ 

المجموعات  المحلّيَّة  الثَّقافيَّة وعن تأمين اإلنماء في جميع المناطق وليس 

محلية على توزيع المنافع المستخلصة من موارد فقط في طرابلس وعن 

 . وبالتالي تُعتَبَُر الفدراليَّةُ أكثر فعاليَّة  في هذه المجاالت. المستوى المحلي

 

م.ا.: في هذه الحالة، يُطَرُح السؤال التالي: هل تَضَمُن الَعودةُ إلى النِّظام  

ُد  ها ُمعظَم الشَّعب اللّيبّي؟ بالفدرالّي تطبيَق الاّلمركزيَّة اإلداريَّة التي يناش 

أتي الخبرةُ الّساب قةُ في تَطبيق النِّظام الفدرالّي في ليبيا بالجواب  نَفيا . وت

لطة في يَد  الحكومة  الفدراليَّة  فالنِّظام الفدرالّي الُمعتََمُد قديما  إتََّسَم بتركيز السُّ

الواليات الفدراليَّة الثالثة  وذلك على حسابمهما إختَلَفَت مواقُع مكاتبها، 

 مناطق التابعة لها. السابقة وال

 

 الُحكم مستويات

 

 مستوىمن  كم. 1

ُحكم  ينبغي أن 

لماذا؟ وتنشأ 

 مستوىكفي يُ أ

وطني  مستوى 1121لسنة  قانون نظام اإلدارة المحليةم.ب.: لقد َحدَّد 

ومحاّلت. غير أنَّه ال  محلية وحدات إداريةومناطق إقتصاديَّة  وأقاليَم و

ُح أيّا  منه   .إداري مستوىتَُعدُّ  احكم  وأيّا  منه مستوىتُعتَبَُر  ايَُوضِّ
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 آخروطني و

َمحلّي أم يجُب 

 مستوىإضافة  

حسب  آخر

 طق؟ االمن

ج  هََرميٍّ  مستوياتم.ا.: في المبدأ، قد تتطابَُق  الُحكم موضوعيّا  مع تَدرُّ

 2,7)تبلغ  إقليميٍّ ُمَحدَّد  بوضوح . أّما ليبيا التي تَتمتَُّع بمساحة  كبيرة  نسبيّا  

ة  مناطق ُمَحدَّدمليون  طبيعيّا  تُقَسُم كلٌّ منها  ة  كيلومتر مربَّع( فتشتمُل على عدَّ

 إلى مناطق فرعيَّة ، تشمُل كلٌّ منها بَدور ها عدَّة أقضية ومحاّلت .

 مستوىمن  كم. 1

إداري يجب أن 

َحدَّد بغية يُ 

تسهيل تطبيق 

الّسياسات 

 الحكوميَّة؟ 

على وال  أن تُتَمَّم المهّمات اإلداريَّة على مستوى وطنيٍّ ط.م.: يبدو معقو

َدور الُمنَسِّق  دولةوأن يلعب مستوى ال )مستوى محلّيٍّ )حسب نَوع المهمَّة

الوحدات اإلداريَّة على يتمَّ إنشاء ومدير الحكومات المحلّيَّة. ويجب أن 

وذلك لضمان الديموغرافيا المستوى المحلّي بحسب الجغرافيا كما بحسب 

 . ن  تَوفير الخدمات بأفضل شكل  ممك

 

اإلداريَّة وفقا  للَمفهوم الَوطنّي للتنمية المكانية  مستوياتم.ا.: يسهُل إنشاء ال

َي "مناطق  المذكور سابقا . كما وقد ظَهَرت بعض المحاوالت إلنشاء  ما ُسمِّ

غم من أنَّه إتَّصف بالنّاق ص  في عدَّة ن ". وعلى الرُّ واح ، قَسَّم النّظام تخطيط 

المكانّي هذا البالد إلى أربع مناطق تخطيط  وثماني عشرة منطقة  فرعيَّة  

 محلّة .   997وعشرين إقليم  إداريٍّ و نوإثنتا

. هل ينبغي 9

مستوى إدخال 

ُحكم  أو 

 إداري مستوى

بَشكل  ُمتَماثل  

في جميع 

أرجاء الدَّولة 

غير أو بشكل  

في  ُمتَماثل  

 اطقنبعض الم

 فقط؟

ُمتَماثلة  لجميع الحكومات إاّل  م.ب.: ينصُّ  قانون الحكم المحلّي على حقوق  

 أنَّه يَتَّصف بالَمر ن بحسب أداء  كّل حكومة  على حدة.

 

الحكم ليَعكس صورةَ المساواة  مستوياتط.م.: يجب أن يَجدَّ أسلوُب تحديد  

ةَ بمناطق ُمَعيَّنة  في الوقت نفسه.  الوطنيَّة ويحترم الميزات الفريدةَ الخاصَّ

فة ، قد تتطلَّب مناطُق ُمَعيَّنةٌ تشهَُد  ةُ هذه بالعمليَّة  وبالُمنص  ولكي تَتَّصَف الُمهمَّ

عة  ظروفا  تخفيفيَّة  )كإمت دادها، على سبيل المثال، على مساحة   جغرافيَّة  واس 

عون أو من البدو، أو كإحاطَتها ببلدات  مجاو رة   أرُضها وعرةٌ وسّكانُها ُمتََوزِّ

قة  كما هي حال بني وليد ومصراتة أو قبيلة ورشفانة  تواجهُ نزاعات ُمَعمَّ

على المناطَق هذه تضَمُن إست طاعةَ والزنتان( مستويات إداريَّة  إضافيَّة  

. نقَل مات بشكل  معقول  كما على الخدالحصول   الخدمات إليها بشكل  فّعال 

وقد يأتي األسلوُب هذا القائُم على نظام  تحديد  يستَن ُد إلى الحاجات  بالمنفعة ، 

فهو يسمُح بإنشاء مستويات إضافيَّة  إست جابة  إلى بعض الحاجات الُمباشرة، 

َمة   ُل الحلَّ األفضل لس   تميُِّز محلَّة  ما. في حال كان تحديُدها يَُشكِّ

 

نة أن تتََمتَّع  لطات الُمَكوِّ م.ا.: ينبغي إدخالُها بَشكل  ُمتَماثل  فعلى جميع السُّ

الحيّات نفسها. لذا ينبغي أن يتمَّ ذلك بطريقة  ُمتَماثلة ،  بالَوضع  نفسه وبالصَّ

ال   د أوَّ يةُ الوظيفيَّةُ تّ الفتُحدِّ منطقة التِّجارة نفوذه )أي  مركز  خدمات  منطقةَ لأد 

الُمرتَبطة به أو دائرة نشاطه(. ثمَّ يُعطى المركُز بناءا  على ذلك رتبة  في 

ج  هََرميٍّ وظيفيٍّ على المستوى الوطنّي كما على مستويَي المناطق  تدرُّ

اإلداري لموقع   مستوىالحكم  أو ال مستوىقاُس يُ والمناطق الفرعيَّة. وأخيرا  

ج  الهََرمّي الوظيفّي للمواقع المركزيَّة ما بحسب الّرتبة التي إتَّ  خذها في التدرُّ

 )أي مراكز الخدمات(. 

. هل ينبغي 7

تحديُد 

مستويات 

الحكم  كلِّها 

لبالد والُمَحدَّد نتيجةَ إتِّفاق  لزيَّة  الُمتََّخذ ط.م.: يعتَمُد ذلك على شكل  الاّلمرك

. فإذا تمَّ إتِّباع نموذج الواليات الثَّالثة التَّقليدّي الذي تَتََمتَّع  على مستوى عال 

فيه كلُّ والية  بإستقالليَّة  كبيرة ، يكفي تسجيُل ذلك في الدُّستور والسَّماح لكلِّ 

َم هي فيما بعد  . إاّل أنَّ َوضع بعض القوانين الشكليةبنيَتَها والية  بأن تَُصمِّ
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في  وتنظيُمها

الدُّستور  

في  مباشرة  

حال وجود 

أكثر من 

حكم   مستوي

 مستوى)أي ال

الوطني 

 مستوىو

 المناطق(؟ 

ُد في اإلتِّقاء وتخفيض  خطر تََمتُّع  لتَوجيه عمليَّة تصميم البُنية هذه قد يُساع 

األقاليم  بإستقالليَّة  زائدة  في هذا المجال. أّما في حال إعت ماد بنية رسميَّة 

إدراُج البنية الكاملة وطنيَّة وتنظيمها من قبل الحكومة  الوطنيَّة، فيُجدي 

)باإلضافة  إلى العالقة بين المستويات المختلفة ( في الّدستور  نفعا  وذلك بغية 

 تحمي النَّموَذج الُمعتََمد. التَّوضيح  وربَّما إيجاد أداة قانونيَّة  

 

ُل على  م.ا.: إذا إعتَبرنا الاّلمركزيَّةَ عمليَّةَ تغيير   سياسيَّة  وإقت صاديَّة  تشتَم 

م  نَقل  المسؤوليّات، ينبغي تَحديُد مستويات الحكم المختلفة في الدُّستور  القاد 

بوضوح  األمر الذي قد يضمُن تَفويَض المسائل الماليَّة واإلداريَّة إلى 

فروع أطراف  ُمختَل فة  في الوحدات  المحلّيَّة  )كالمحافظات والبلديّات و

ج الوظيفّي المذكور أعاله  البلديّات  وإلى آخره(. كما ويعَمُل نظاُم التََّدرُّ

دة  تعَمُل في  مستوىبَشكل  هرميٍّ أي أنَّه يسَمُح بإدخال  أكثر من  حكم  واح 

 الَموقع نَفسه. 

 مستوى. أتلَعُب 8

المناطق  أم 

الُحكم   مستوى

الوطني َدوَر 

عن  المسؤولِ 

 مستوىال

 المحلِّي

 ؟هاوتُسائلُ 

م.ب.: تلعُب الحكومةُ الوطنيَّةُ )ال األقاليم( بحسب قانون  الحكم المحلّي َدوَر 

 . الوحدات اإلداريةالمسؤول عن 

 

ط.م.: لقد أظهََر لنا التّاريُخ الَحديُث الحاجةَ إلى نظام  ُمساءلة  واجب  التَّنفيذ 

وذي بنية  ذكيَّة  بغية الحدِّ من الفساد  وضمان  فعاليَّة  كلٍّ من مستويات الُحكم. 

َدة  لَموقع  ما  ليَّةُ، القائمة على ل جان  شعبيَّة  ُمَحدَّ مةُ القذافي األوَّ فقد أدَّت أنظ 

لجنة ( يُسائلُها إفت راضيّا  مجلُس قيادة  ٠٢٢٢عدُدها  ٣٧٩١)وقد بَلََغ عام 

قا  مؤتََمُر الشَّعب العام الَمرَكزيَّين، إلى إزدياد  الفساد وتَزايُد   الثَّورة والح 

عَدم المساواة وتضا ل  جودة توفير الخدمات إلى َحدٍّ َحر ج . ولم يتََحسَّن 

إلى نموَذج الشَّعبيّات. تُفيُد العبرةُ بالتالي أنَّ َمنَح الوضُع هذا مع اإلنت قال 

د مستوى دام   واح  لطة الَحصريَّة وحّق الُمساءلة  يؤّدي إلى الفساد  وإنع  السُّ

َر في إتِّجاهات  ُمختَل فة   فعاليَّة. لذا ينبغي على الجمعيَّة  التأسيسيَّة  أن تُفَكِّ

عت ماد على نواحي الاّلمركزيَّة للُمساءلة  بحسب إخت الف الَمهام وباإل

الَجوهَريَّة الُمتَّبعة في مستويات الُحكم الُمختَل فة، وأن تَتَشاور بشأن  

 الاّلمركزيَّة  إلى توزيع  ُسلطة 
اإلتِّجاهات هذه. كما ويجُب أن يهدَف ُمَخطَّطُ

َحلّي ُمَعيَّن من التَّ  مستوىالُمساءلة بشكل  ُمتساو  بين المستويات بغية َمنع  

ة  زائدة ، وإخضاع  ال هذه بالتَّحديد بإنجاز  الوظيفة األكثر عنيا   مستوىبقوَّ

للمساءلة  بالطَّريقة األكثر فعاليَّة من قبل ُمتَلَقّيي الوظيفة أو المستفيدين 

 .والشَّرعيَّة ةفعاليَّ الإلى تستَن ُد  ح  تأتي بأربا فالوظيفةُ هذهمنها.

 

ها الَحديث  إلى نظام  ُمساءلة  صالح  )ناهيك م.ا.: إفتَقَرت ليبيا خالل  تاريخ 

من غياب  الشَّفافيَّة( فلم يَُكن بإمكان  الحكومة المركزيَّةُ وال الجماعات 

المحليَّة تأديَة رقابَة  فّعالة  على أداء  الوحدات اإلداريَّة الّسابقة. وبما أنَّ 

لون هُم حقَّ الُمساءلة في األنظمة  ا لديمقراطيَّة ، على المواطنين يحم 

المسؤولين الَمَحلّيين إذا  ومنطقيّا  أن يكونوا مسؤولين أمام الجماعات المحلّيَّة  

 التي إنتََخبَتهم في بادَئ األمر. 

ُف بالَحكيم 1 . أيَتَّص 

التَّخطيطُ 

لمستويات حكم  

تُطَبَُّق في 

ُف الُمتََخبِّطة والوضُع الّسياسيُّ الُمضطَرب وحالةُ البالد   ط.م.: تحمُل العواط 

العاّمةُ الُمتَزعزعةُ خالل األيّام التّالية للثَّورةَ خطورتَين ُمحتملتَين ُمهل َكتين. 

ال ، تُنادي المجموعات بنماذج ُمختَلفة  َعديدة  ألنَّها تَعتَبُر أنَّ الف ترة الحاليَّة أوَّ

. إاّل أنَّ  ُمالئمةٌ  ُم لها في المستقبل  هذا يحمُل لذلك وأنَّ الفرصةَ هذه قد ال تَتَقدَّ



  
 

30 

 

أم  الُمستَقبَل

إضافةُ 

إجراءات  

ُمَعيَّنة  لتغيير 

البُنية في 

 الُمستَقبَل؟ 

 ،بَعد مل  اأال وهو َدفُع الدَّولة إلى إعت ماد نظام  غير ع ا  ُممكن ا  جانبيّ  را  تأثيمعه 

مة . ثانيا ،  يضرُّ الدَّولةَ في تأدية  َعَمل ها خالل فترة  إعادة  اإلعمار هذه الحاس 

بعد أن تهدأ الحقا ، يتبيَُّن وقد يتمُّ اإلجماُع على ن ظام  ياُلئُم َوضَع ليبيا الحالّي 

الطريَق األكثر يَُشكِّل أنَّه لم يَُعد  ،األوضاُع تبعا  للثَّورة وتعود إلى طبيعت ها

 أدية  إلى الحكم  الصالح . ت

 

م.ا.: قد تتطابَُق مستويات مراكز  الحكومة مع مستويات الهََرميَّة  الوظيفيَّة  

تَب  في الحكومة  الَمَحلّيَّة  وفقا  للتَّبديل   لألقاليم  األمر الذي يَسَمُح بتغيير الرُّ

 الذي تشهُده المناطق الوظيفيَّة. 

 

 تعيين حدود المناطق

 

. ما هي 21

التي  المعاييرُ 

ينبغي إعت ماُدها 

)معايير عرقيَّة 

أو دينيَّة أو 

جغرافيَّة أو 

تاريخيَّة أو 

إقت صاديَّة أو 

دة على  ُمعتَم 

الوحدات 

اإلداريَّة 

الّسابقة أو على 

إحت ماالت 

النِّزاع أو 

مجموعة من 

المعايير هذه 

أو غيرها من 

المعايير( في 

تعيين  الحدود  

أو المحلّيَّة 

حدود  

 المناطق؟ 

حة   إاّل أنَّه يَجب الَميل إلى تََجنُّب   ،م.ب.: ما زالت المعايير هذه غير واض 

إعت ماد معايير عرقيَّة  وتَحاشي في بعض المناطق ذكر األقاليم الثاّلث 

. وقد إقتََرح البعض تقسيم البالد إلى ما بين ستّين ٣٧٩٣الُمعتََمدة عام 

.  وما بين ع بلديةوتسعين   شرة وخمسة عشر إقليم 

 

ج  هرميٍّ من المعايير  لتعيين  الحدود الجديدة. فمن  ط.م.: ينبغي إست خداُم تدرُّ

رورّي أخُذ الوحدات اإلداريَّة الحاليَّة بَعين  االعت بار وذلك بهَدف   الضَّ

عَ االفع عها والبنيةَ التحتيةَ ُوض  ت ليَّة ألنَّ المواطنين إعتادوا عليها نتيجة توسُّ

ها. هذا ويجُب إحت راُم التَّقاليد التّاريخيَّة ألسباب  عاطفيَّة . غير  بحسب خطوط 

ها كما وتُبيُِّن لنا أمثاٌل عديدةٌ من  .أنَّ ليبيا تعيُش اليوم فترةَ إعادة  َرسم 

أحداث  تاريخيَّة  ُمختَل فة  أنَّه تمَّ إعادةُ تَعيين حدود  المناطق مّرات كثيرة  من 

دون أن يؤّدي ذلك إلى تنازعات  عنيفة  وال إلى فقدان  للشَّرعيَّة عظيم  

. باإلضافة إلى ذلك، ستَلقى إعادةُ تعيين  الحدود ُمعاَرضة   أقّل إذا ومستمرٍّ

ُن  َل المعاييُر التي تَُحسِّ أنتََجت توفيرا  أفضل للخدمات . لذا يجب أن تَُشكِّ

ليَّة اإلداريَّة لكلِّ وحدة ، أي التي تأخذ الموارَد اإلقتصاديَّة والجغرافيا االفع

والديموغرافيا بعين اإلعت بار، المعاييَر األهّم وذلك لخدمة  َمصلحة  البالد. 

إنتباه  خاّص إلى عدم رسم الحدود  بشكل  يُديُم النِّزاعات  ةُ هذا ويجب إعار

المناطقيَّة الحاليَّة أبدا  وإلى عَدم إنشاء مجموعات  أقلِّيَّة  جديدة  ضمن 

الوحدات اإلداريَّة . وقد تدُخُل اإلخت الفات الدينيَّةُ ضمن اإلعتبارات في حال 

. يستَن ُد هذا ختَلفة  من الشَّريعةشاءت الجماعات المختَل فة أن تُطَبَِّق مذاهب مُ 

يؤثُِّر على اإلدارة  في كما وقد  تشريعيَّة   ملى إعت ماد  المركزيَّة  قضائيَّة  أع

 المنطقة.

 

م.ا.: قد تُستَخدُم المعاييُر الجغرافيَّةُ أساسا  لتعيين حدود  المناطق. أّما 

ؤال األساسّي،  ُربَّما بعض  باستثناءالمعايير األخرى الواردة في السُّ

الوحدات اإلداريَّة الحديثة، فال تتعلَّق بالموضوع هذا وذلك ألنَّ ليبيا دولةٌ 

ُمتَجانسةٌ جّدا  "سواء ثقافيا  أو دينيا ، من بين كل البالد في أفريقيا والعالم 

ة أهميّ  ة ليست سوى ظاهرة اجتماعية، وليس لها أيّ البنية القبليّ  العربي. إنَّ 

ها جزء من الموروث أكثر من كونها شيئا  ينتمي إلى الماضي، وأنّ  ة،حيويّ 

علّي ذي معنى ف   خلل   يبي وتاريخه. ومن هنا فليس ثمة أيّ عب اللّ الثقافي للشَّ 

يشوب الوحدة الوطنية في ليبيا. لقد أخذت هذه الوحدة شكلها من خالل 
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عي يها عبر وَ ت المحافظة علتمَّ  ، ثمَّ ة  ة دستوريّ االستقالل وتأسيس ملكيّ 

المصير." ، واإلحساس العميق بوحدة  المواطنين السياسيّ 
35 

لذا ال تحتوي 

من  ،من معنىلذلك بكلِّ ما ، ‘أجنبيَّة   منطقة  ُمحاطة  بأرض  ’ليبيا على أيّة 

ن الُمرتَف عةُ نسبيّا   ُد درجةُ التَّمدُّ . وتؤكِّ َكوُن وحيث العرق أو اللُّغة أو الّدين 

 اإلستنتاَج هذا.  ،اللّيبّي مجتمع ُمتَنَقِّل نسبيا  الُمجتََمع 

. هل يجُب 22

متطَلابات َوضُع 

)كحدٍّ أدنى  ُدنيا

لعدد المناطق 

وحدٍّ أدنى لعدد 

كان وحدٍّ  السُّ

أدنى لكّميَّة 

 الموارد(؟ 

أقلّه ثالث وحدات  فرعيَّة  تحت المستوى الوطنّي إاّل أنَّه تعييُن م.ب.: يجُب 

ح  أن تفوَق هذا العدد.  من الُمَرجَّ

 

ط.م.: بدال  من تحديد  نظام  ُمَعيَّن  وتكييف البالد لتتالئم معه، تفرُض ميزةُ 

ها الفريدةُ تطبيَق المقاييس المذكورة وإعتماَد نظام  يهدُف  أعاله البالد  بُمعظم 

كان  كلِّهم  إلى إدارة  البالد ككلٍّ بالطريقة  األفضل وإلى الوصول  إلى السُّ

. كما وبش ل  وفَّعال  الوحدات  نوع   تحديدُ  النِّظاُم هذايجُب على كل  عاد 

وذلك عوضا  عن إعتماد  متطلّبات  دنيا ُمَحدَّدة  وربّما  ،هااإلداريَّة وعدد  

 عشوائيَّة .

 

كان أو لكّميَّة   م.ا.: ال حاجة لوضع  حدٍّ أدنى لَعدد  المناطق وال لَعدد  السُّ

تحديُد المناطق بحسب وظائفها، أي تَعييُن الُحدود وفقا   الموارد. إنَّما يُمكن

وابط  اإلجت ماعيَّة والثَّقافيَّة  األخرى التي  تُديُم لألنشطة  اإلقتصاديّة  وللرَّ

ُل بالتالي كلٌّ من مستويات هََرميَّة  الُمُدن  الُمختَلفة بؤرة   منطقة  معيَّنة . تَُشكِّ

 ا.( للمناطق  المجاورة  لهمركز )أي

. هل ينبغي 21

حدود  تعيينُ 

المناطق أو 

الحدود المحلّيَّة 

أم  في الدُّستور

ذكُر المعايير 

 فيه وحسب؟ 

م.ب.: ينصُّ قانوُن نظام  اإلدارة المحليَّة على أن ترُسم الوزارةُ الوطنيَّةُ 

 .ة المحليةوحدات اإلدارحدوَد األقاليم و

 

ط.م.: يبدو حفظُ الحدود  في الدُّستور لم ضياعا  وغيَر ُمساعد  على إجراء 

ة  يكفي بالُمقابل قد تظهُر ضروريَّة . في الُمستَقبل تغييرات   حفظُ قاعدة  عامَّ

ُد مقاييس  دة  تَُحدِّ على توفير  الخدمات للبالد  بأكمل ها بأفضل طريقة  ُمعتَم 

. ليَّة ، وتتناَوُل ربَّما إجراءات إلعادة التَّفاُوضُممكنَة  وبالشَّكل  األكثر فعا

 .الموادَّ هذهمن ثمَّ أن تُنفِّذ وزارةُ الُحكم المحلّّي وعلى 

 

م.ا.: قد يتمُّ إدراُج المعايير الوظيفيَّة المذكورة أعاله في الدُّستور  لتعيين  

 للمستويات األدنى.حدود  المناطق والمناطق الفرعيَّة كما الحدود  المحلّيَّة 

. هل يجُب 22

سّكان  إشراكُ 

األقاليم أو 

المناطق 

الُمحتَملة في 

عمليَّة  تعيين  

الحدود؟ وهل 

ينبغي أن 

األقلّيّات  تُعطي

 م.ب.: كاّل حتّى اآلن وذلك وفقا  لقانون نظام اإلدارة المحليَّة.

 

تمَّ في نهاية  األمر تَصميُم نظام  حكم  يهُدُف إلى خدمة  سّكان دولة  ط.م.: إذا 

ما بأفضل طريقة  ُممكنة ، إتََّصَف منُع الشَّعب من المشاركة  في هذه العمليَّة  

بالغير األخالقّي نسبة  للوضع المثالّي هذا. إاّل أنَّه يجُب تنظيُم الُمشاركة 

ة بشكل  ال يُعيُق َسيَر تَ  رات النِّظام وال يَسَمُح بأن يُصبَح هذا األخير العامَّ طَوُّ

حيال األمور  رهينةَ تقلُّبات آراء المواطنين )ومعظمهم لألسف غير ُمثَقَّف  

ومع أخذ ذلك كلّه بعين اإلعت بار، تكُمُن طريقةٌ جيِّدةٌ لتسهيل  ،هذه(. لذا

ها األمور في نَشر  مسّودة  نسخة  عن الحدود بعد  عد إقامة  حملة  )وذلك بَرسم 

                                            
ٌة من المدن" بقلم منصور البابور، صدر في شهر أّيار/مايو   35  ، راِجع ٨١٠٠من مقال بعنوان "ليبيا: أمَّ

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=mansour_elbabour. 
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ق  في المناط 

 رأيَهاالُمحتَملة 

في العمليَّة  

 هذه؟ 

ة ( وإعطاء  المجال للشَّعب  في إبداء  رأيه فيها ليؤخذ رأيه هذا  تثقيفيَّة  عامَّ

دة النِّهائيَّة. يسَمُح اإلجراُء هذا لسّكان  بَعين اإلعت بار أثناء صياغة  المسوَّ

 ،دمات هم في حال لم يُناسبهم جيّدا  النِّظام الُمعتَمَ امالمناطق بأن يعبِّروا عن إهت  

كما يفسُح المجاَل لمجموعات  األقلّيَّة  الُمحتََمل إنشائها بأن تُعل َم سلطةَ 

 .  الصياغة بذلك لكي تتّم ُمعالجةُ المشكلة قبل إقرار  نظام  ن هائيٍّ

 

م.ا.: ال يَجُب أبدا  تحديُد المناطق أو المحاّلت إاّل بحسب معايير جغرافيَّة  

 وظيفيَّة . 

. هل ينبغي 21

إطار   تحديدُ 

)كتدبير   زمني  

( في  إحتياطيٍّ

الدُّستور إلتِّخاذ 

قرار  في إنشاء  

 األقاليم؟ 

ُل  د  فيما إذا يشكِّ ، إاّل أنّني غير ُمتأكِّ رورّي تحديُد إطار  زمنيٍّ ط.م.: من الضَّ

ينطَبُق على وضع  ليبيا الّراهن  ألنَّه إدراُجه وحفظُه في الدستور  ضرورة  

برة الحديثة قد أظهَرت أنَّ التَّطورات السياسيَّة في ليبيا فقط. غير أنَّ الخ

تجري ببطء  في معظم  األوقات وال تُطَبَُّق بشكل  فّعال  في حال غياب إطار  

 زمنيٍّ كاف  يجب إحتراُمه.

 

 م.ا.: هذا السؤال غير قابل  للتطبيق. 

. هل ينبغي 51

تَحديد 

إجراءات  في 

الدُّستور 

بتغيير خاّصة 

 المناطقحدود 
أو إنشاء 

مناطق جديدة  

أو دمج 

 المناطق؟ 

نعم، فإنَّني أظنُّ أنَّ ظهوَر ضرورة تغيير الحدود في المستقبل  ُمحتَمٌل  ط.م.:

جّدا  وذلك نتيجة المسائل المذكورة  في ما سبق. هذا وتتطلَُّب دولةٌ 

ه ا وتُنَفَُّذ ديمقراطيَّةٌ عديمةُ الخبرة مثل ليبيا إجراءات تكوُن األفضل من نوع 

 بصرامة  لتضمن اإلست فادةَ األكبر من آليّات  إتِّخاذ القرار وإحت راَمها. 

 

هذا السؤال غير قابل  للتطبيق إذا إتَّبَعنا تفكيرا  يعتَمُد على المعايير  م.ا.:

 الجغرافيَّة أو الوظيفيَّة.

. في حال 51

اإلجابة 

باإليجاب ، من 

 بدأيستطيُع 

عمليَّة  تغيير  

 حدود وكيف؟ ال

ُد ذلك على بُنية  البالد السياسيَّة  النِّهائيَّة . إاّل أنَّه من الَمنطقّي أن  ط.م.: يعتَم 

كما لعريضة  شعبيَّة   إقليمية،تسمَح اإلجراءاُت للحكومة الوطنيَّة  أو لحكومة  

( بإثارة  نقاش  في هذا اإلتِّجاه قد  )يجب أن تحظى على حدٍّ أدنى من الدَّعم 

ّدي إلى عمليَّة  إعادة رسم  للحدود. أّما النِّقاُش هذا واألطراُف الُمشار كةُ يؤ

ها نقاطا  أساسيَّة  تشتَمُل على نواح  
ُل كلُّ فيه وكيفيَّة إتِّخاذ القرار النِّهائّي فتَُشكِّ

قد تختل ُف بحسب بنية  الحكومة الوطنيَّة  النِّهائيَّة و بحسب نظام  الاّلمركزيَّة 

 َمد.الُمعتَ 

. أينبغي فَسُح 51

المجال  

لمستوى الُحكم 

الوطني أم 

للمناطق  

الَمعنيَّة  أم 

لألقلّيات في 

المناطق  

المعنيَّة  أم 

لألطراف  هذه 

ة  على الطََّرف   ط.م.: يَعتَمُد ذلك باألغلَب  على بنيَة  النِّظام  النِّهائيَّة  وخاصَّ

الذي يحمُل ُسلطةَ التَّشريع وعلى كيفيَّة  حلِّ النِّزاعات التي تنشأ بين 

ة  والوطنيَّة . كما يعتَمُد ذلك على ما إذا تمَّ إنشاُء نظام   التَّشريعات العامَّ

القات  ُمَعيَّنة  بين المستويات المختلفة أو إذا كانَت المركزيٍّ مبنيٍّ على ع

ُل إاّل وحدات  إداريَّة  تابعة  للحكومة  المركزيَّة .  المستويات األدنى ال تَُشكِّ

فاآلليّاُت هذه هي التي تُظه ُر توازَن القوى وتَوزيع الموظَّفين األكثر مالءمة  

لحجج العاّمة تَدفَُع إلى إشراك  للمشاركة في العمليَّة  هذه. إاّل أنَّ بعض ا

ال ،  جميع األطراف الَمعنيَّة  في اإلجراءات. فعلى مستوى الحكم  الوطنيَّة  أوَّ

نة للحكم  واإلدارة ،  أال وهي التي تُشر ُف على طريقة  تَنظيم  العناصر المكوِّ

النِّظام أن تَلَعَب دورا  في الَعَمليَّة هذه وذلك أقلّه بغية ضمان  إند ماجها في 
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إبداء كلِّها في 

في رأيِها 

اإلجراءات 

 هذه؟ 

الّداخلّي والوطنّي والمحافظة  على قدرة المنطقة على تنفيذ الّسياسة  الوطنيَّة . 

كما ومن المنطقّي ثانيا  اإلعتباُر أنَّ المناطَق المعنيَّة تتمتَُّع بمعرفة  أعمق 

حيال الفروق  الدَّقيقة  بين محاّلت ها، وتستطيع بالتّالي أن تعطي رأيا  فَطنا  

ال وجود حالة  تتطلَُّب إعادةَ رسم  الحدود وحيال كيفيَّة َعمل ضروريّا  حي

بع  الُمتأثِّرون بإعادة  َرسم  الحدود بحقِّ 
الوحدات الجديدة. ويتحلّى أخيرا  بالطَّ

إبداء  رأيهم في العمليَّة. فَوضُعهم هو األكثر مالءمة  للفصل  في كفاءة كلِّ 

الوحداُت الجديدةُ مشاكَل بشأن   وحدة  في توفير الخدمات. كما وقد تواجهُ 

شرعيَّت ها في حال تمَّ تَجاهُل الشَّعب  كلّيّا  خالل هذه الفترة. إاّل أنَّه يبقى إتِّخاُذ 

إجراءات  إحتياطيَّة  لتجنُّب  إستبداد  األقلّيّات )أو المجموعات التي تتحلّى 

 بأعلى صوت ( ضروريّا .

 

إذا إتَّبَعنا تفكيرا  يعتَمُد على المعايير هذا السؤال غير قابل  للتطبيق  م.ا.:

 الجغرافيَّة أو الوظيفيَّة.

. هل ينبغي 51

إتِّباُع معايير 

ُمَحدَّدة ، كحدٍّ 

أدنى لَعدد 

كان أو  السُّ

بلوغ 

إستمراريَّة  

إقت صاديَّة  مثال ، 

وضع حد  بغية 

 ؟ لتغيير الحدود

ة  هو أكثر فعاليَّة  من إتِّباع  معايير  ط.م.: إنَّني أظنُّ أنَّ إتِّباَع معايير عامَّ

عة على مجموَعة  من  ر الُمتَقَلِّبة الُمتََوزِّ ُمَحدَّدة . ويعود ذلك إلى كثرة  العناص 

المجاالت الُمختلفة )أي المجال اإلجت ماعّي واإلقت صادّي وإلى آخره( والتي 

ص  قد تدفع إلى ضرورة  
ة  إلى تَقَلُّ تغيير الحدود. كما يؤّدي إتِّباُع معايير عامَّ

تعقيد  المعايير النِّهائيَّة رغم أنَّه قد يجعلُها موضوَع مجاَدالت  تفسيريَّة . هذا 

وقد تُثمُر األسباُب الّداف عة إلى تغيير  الحدود المنصوُص عليها في الدُّستور 

و الم ضياع أو اإلنت هازّي إلى تغيير الحدود قوانيَن تحدُّ من الدَّفع  الخّداع أ

ُن تَوجيها  للنِّقاش حول الموضوع هذا، وذلك ، في حال إتَّبََعت  وقد تؤمِّ

األسباُب هذه مبدأي الفعاليَّة واإلنصاف )في ما يخصُّ توفير الخدمات 

كان كلّهم إليها بشكل  ُمتساو (. لذلك، إذا تمَّ إقراُر ه ذا وإمكانيَّة وصول السُّ

كان )أي  ُل الفئاُت كاإلستمراريَّة اإلقتصاديَّة ومسائل السُّ النِّظام، ستَُشكِّ

كانيَّة( أدوات مفيدة  لتحديد  الطَّلبات ولتَحسين  الّديموغرافيا والكثافة السُّ

 تَحضير النِّقاش  وبنيته. 

 

ُف هذه العمليَّةُ بالّديناميكيَّة  جّدا . "فمراكُز" المناطق   م.ا.: والمناطق   تتَّص 

عة في النِّظام  الفرعيَّة كما و"المراكز " المحلّيَّة، أي الُمُدن والبالدات الُمتََوزِّ

الوطنّي الَحضرّي، تتنافُس بطبيعة  الحال حول المدى اإلقتصادّي لكي تَنمو 

بع  حدٌّ 
وتوسِّع منطقة  نفوذ ها لتشمل المناطَق المحيطة بها. لذا سيؤخُذ بالطَّ

ة الشِّرائيَّة بَعين االعت بار في تعيين أدنى لعدد ال كان أو حدٌّ أدنى لحجم القوَّ سُّ

المستويات الُمختَلفة للمؤسَّسات اإلجتماعيَّة والسياسيَّة والتِّجاريَّة في مكان  

 .  ُمَحدَّد 

 

 الالمركزياة عمق

 

ا بعد: ب.م فوفق ا لقانون نظام اإلدارة المحلية، ال يزال . األمر ليس واضح 

 .القرارات يوافق علىالحكم الوطني أن  مستوىعلى 

 

بيد أنّه ال تزال الدرجة المتصّور اعتمادها غير واضحة، إنّنا نملك : م.ط

بعض التوجيهات المرتكزة على األحداث األخيرة وعلى مؤازرة بعض 

كن أن تقترح درجة الالمركزيّة المجموعات الوطنيّة، وهذه التوجيهات يم

أي درجة من . 21

الالمركزياة 

يُصّور  اإلدارياة

اعتمادها للوحدات 

 الفرعيّة؟
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وبالعودة إلى . اإلداريّة التي ستكون على األقّل بمثابة أساس المناقشة

األحداث األخيرة للحكومات المحليّة خالل فترة حكم القّذافي، يُرّجح اعتماد 

نظام يستلزم درجة عالية من الالمركزيّة بحيث تؤّمن الموارد الالزمة 

وسيرافق ذلك تفويض منظّم ومحدود . لوطنيّةلتطبيق سياسات الحكومة ا

األهداف يؤّمن للحكومات اإلقليميّة حريّة االختيار في ما يخّص الطريقة 

مثال  المنهج المدرسي الذي يسمح بتدريس )األفضل لتطبيق هذه السياسات 

لغة األمازيغ في مناطقها وإبرام عقود فرعيّة للخدمات األساسيّة كجمع 

أّن اإلشارات التي تُرسلها المجموعات في الجنوب والشرق إاّل (. النفايات

إنّها تبحث حيث أمكن ذلك، عن السلطات المكلّفة . تقترح مقاربة أخرى

لتعطي الدول حريّة أكبر لتقّرر كيفيّة تطبيق وظائف الحكومة العديدة 

. المرتبطة قليال  بالحكومة المركزيّة عبر آليّات مسؤولة محدودة ومحّددة

فع من في الجنوب بشكل خاّص عن التكليف لتنسيق السياسات في ويُدا

باإلضافة حكوماتهم المحليّة بغية تأمين احترام ثقافتهم الخاّصة ونمط عيشهم 

وعلى األرجح أنّه سيتم الوصول إلى . إلى انعكاسها وإدخالها في نظام الحكم

وفي . لتسوية في هذا المجال على أن تكون موّجهة إلى مصلحة البالد كك

حين أّن التكليف ليس بالضرورة سيئ ا وبإمكانه أن يُشّجع الدول المنفصلة أن 

تتطّور نتيجة المنافسة المثمرة في ما بينها، يجب االتّفاق على مختلف 

ا وازدواجيّة غير ضروريّة،  درجات الالمركزيّة اإلداريّة في جّو أقّل فساد 

ومة اإلداريّة موضوع على لذلك، يجب أن يكون هدف تحسين فعاليّة الحك

 .أهميّة أعلى من العواطف اإلقليميّة

 

يُجمُع الناس أّن ليبيا . يعتمد على ما وصلت إليه تنسيقات الالمركزيّة  :م.ا

ا إداريّ ا . وحدوية ستؤّدي عمال  أفضل كدولة ال مركزيّة وهم يختارون نظام 

ومسائلة أكثر وتأمين فّعال المركزيّ ا يؤّمن للحكومة العاقلة شفافيّة أكثر 

 منهج التنظيم المكانيوهنا، تأتي الحاجة إلى . للخدمات والبضائع العاّمة

اإلدارية والماليّة من الحكومة المركزيّة إلى  اتالسلط بعض لنقل تفويض

 .محليةالوحدات ال

 

 

 .يبدو أن هذه هي المقاربة وفق ا لقانون نظام اإلدارة المحلية: ب. م

 

هذه هي المقاربة الحاليّة للحكومات المحليّة على الرغم من أنّه :  م.ط

إنّها مسألة . وطني توافقسيطرأ تغيّرات في الفترة الدستوريّة بغية تحقيق 

إعادة البناء الكلّي في وقت . معقّدة إذ إّن الطرفين يملكان براهين صالحة

واليابان وغرب ألمانايا  اهذا، تظهُر أمثلة تاريخيّة ناجحة كجنوب كوري

أّن حكومة مركزيّة قويّة هي  في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وفرنسا

وبغية التركيز على الصورة . بطريقة فّعالة ومنّسقة تنميةضروريّة لل

وإضافة إلى . اربة للمستقبل القريباألشمل، يجب المحافظة على هذه المق

الفساد المستشري في جميع أنحاء اإلدارة  سيكون من األسهل معالجةذلك، 

ذات  الحكومات المحلية خالل منبدال  المركزية الحاليّة  صيغتهاالليبيّة في 

ومع ذلك، فقد عرض التاريخ الحديث مواطن ضعف الحكومة  الصالحيّات.

قدرتها على تطبيق برامج بطريقة منصفة على المركزية في ما يخّص 

كليبيا، ( من كافّة النواحي)كما أنّه في بلد كبير ومتباين . الصعيد الوطني

هل يجب . 11

المسائل  تفويض

إلى مستويات أدنى 

من اإلدارة لتسهيل 

 تطبيق السياسات؟
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تتطلّب الحكومات المحليّة الفاعلة درجة ما من الحكم الذاتي بغيةَ التأثير 

ويجدُر المالحظة أنّه مع هذه الظروف، إّن . بشكل فّعال ومثمر في المنطقة

ا لمختلف المناطق التي السيا سات الوطنية المماثلة قد تسبّب في الواقع ضرر 

فيها حاجة لتغييرات في طريقة التطبيق كي تكون السياسات أكثر عملية 

 . وتكتسب قبوال  ومصداقية من مجموعات سكانية مختلفة

 

أخرى من الحكم  مستوياتإّن توزيع السلطة والموارد من المركز إلى : ا.م

 أي نظام المركزي إداري ناجح.هو جوهر 

 

، من المفّضل اعتماد المركزيّة متماثلة بغية تفادي توزيعات : ب.م إجماال 

 .بين المحافظات" غير عادلة"

 

المذكور أعاله؛ إاّل أّن من المفّضل اعتماد المركزيّة متماثلة للسبب : م.ط

تطبيق المركزيّة غير متماثلة سيكون األكثر فعاليّة من حيث تحقيق 

، مع مجموعات معيّنة تتطلب خدمات فريدة فإن . المساواة وذلك لسببين أّوال 

نظام المركزي متماثل تماما قد يضّر مجموعات وطنية معينة وقد يؤّدي 

باين في الكثافة السكانية ومستوى البنية وثاني ا بسبب الت. إلى طغيان األغلبية

التحتية والحياة على الصعيد الوطني، سوف تتطلب بعض الوحدات الفرعية 

 .تفويضات فريدة في القوى من أجل الوصول بشكل فعال إلى سكانها

 

 .إّن الالمركزيّة اإلداريّة المتماثلة تتناسب أكثر مع مصلحة البالد ككل: ا.م

 

. هل يجب أن 12

ن درجة تكو

الالمركزية 

اإلدارية متماثلة 

في جميع أنحاء 

غير البالد أو 

ا إلى  متماثلة نظر 

وجود أقليّات في 

 بعض المناطق؟ 

 

 

تهدف درجة الالمركزيّة السياسيّة المتصّور اعتمادها إلى تمكين : م.ط

نتخابات  اال)وسيتّضح ذلك من خالل  االمجتمعات المحلية النتخاب ممثليه

( في حين يتّم االحتفاظ بحّق تحديد هيكليّة الحكومات المحليّة للشعبيات اآلتية

ا وزارة الحكومة المحليّة(. إاّل أّن  بين أيدي الحكومة المركزيّة )خصوص 

النظام األكثر فعاليّة يكمن أّوال  في أن يتّم تحديد هيكليّة فّعالة وعادلة لنظام 

ص نظام المركزي سياسي. أّما المسائلة وبعدها يتّم بهذه الطريقة استخال

ساسيّة في إدارة ليبيا ليست غياب الحكم الذاتي بل الفساد الذي  المشكلة األ 

يؤّدي إلى هدر الموارد وتقديم الخدمات بطريقة غير فّعالة ومن دون 

 عواقب.

 

م.ا: ذلك يعتمد على مجال الالمركزية: فاألشكال األعمق ستسمح بالمزيد 

، بما في ذلك تفويض السلطة التشريعية والقضائية، من السلطات السياسية

والتي سوف تمّكن الوحدات الفرعيّة من أن يكون لها رأي في مسائل صنع 

 السياسات وتطبيقها. 

 

أي درجة من . 11

الالمركزياة 

يُصّور  السياسياة

اعتمادها للوحدات 

 الفرعيّة؟

 

 م.ب: نعم، فذلك وفق ا لقانون نظام اإلدارة المحليّة.

 

على الصعيد  ثقةط.م: نعم، فخوف ا من الطغيان المركزي والعجز في ال

الوطني، لن تستمّد الحكومات الوطنيّة شرعيّتها إاّل عبر انتخاب ممثّلين. كما 

أّن الحكومات المحليّة ستكون أكثر فعاليّة  إلى المجتمع الليبي تشير طبيعة

ينبغي أن . هل 12

بمقدور يكون 

الوحدات الفرعيّة 

 تنتخبأن 

المسؤولين عن 
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لحكومات من وتؤّمن للشعب فرصة لمسائلتها إن كان أعضاء هذه ا

ا لتقليل احتمال أن  شخصياتال ا هاّم  المحليّة. ويجب أن يكون هناك تحذير 

 بدور الرعاة المحليين.  ومسؤولوها المحليون يقوم وزراء الحكومة 

 

 م.ا: نعم، بالطبع، إنّه نظام متداخل بعض الشيء.

 

تطبيق السياسات 

 الوطنية؟

 

م.ب: وفق ا لقانون نظام اإلدارة المحليّة، يغيب التشريع على المستوى 

 المحلّي.

 

ومع ذلك، ط.م: سيعتمد ذلك على درجة الالمركزيّة اإلداريّة المتّفق عليها. 

فمن الضروري وجود درجة لتفعيل التشريع بغية التوّصل إلى إدارة 

حكومية منصفة وفّعالة على الصعيد الوطني. هذا وتُشير الخلفيّات الثقافية 

المتعّددة في البالد والعقائد الدينية المختلفة إلى أنّه يجب التفرقة محليّ ا بين 

 طبيق ناجح في مناطق معينة. السياسات الحكومية الوطنية بغية تحقيق ت

 

 م.ا: طالما لن يتأثّر تفويض سلطة الدولة. 

 

. أو على 11

الوحدات الفرعيّة 

ا تنتخب أن  أيض 

 مجلس تشريعي

لسّن قوانين ذات 

ومتعلّقة  الصلة

بمسألة التفويض 

)أي هل يتطلّب 

 انتقاالاألمر 

باإلضافة إلى 

 المركزيّة إدرايّة(؟

 

ة الماليّة أرض معركة أساسيّة في االتّفاق األخير ط.م: ستشّكل الالمركزيّ 

ا إلى العديد من المطالبات الشرقية للفيدرالية التي تدور حول هذا  نظر 

الجانب الموضوعي. كما ستكون الالمركزيّة الماليّة مهّمة لنجاح التنمية في 

 مستقبل ليبيا وذلك بفضل الخصائص الوطنيّة التالية: تواجد أغلبيّة الموارد

الهيدروكربونيّة في الشرق؛ تواجد أغلبيّة السّكان والشركات الوطنيّة في 

غير المستغلة في الجنوب والتواصالت إلى  ةالغرب؛ إّن المساحات الكبير

توفّر الخيارات األفضل لتنمية متنّوعة للبالد  أفريقيا جنوب الصحراء

عالقاتها التجارية الضرورية مع القارة األفريقية. كما أّن  إحياءوإعادة 

استقرار البالد وأمنها المستقبليّين يعتمدان على قدرة تطوير الجنوب وتحفيز 

الشعوب ليبتعدوا عن عمليّات تهريب البشر وعمليّات تهريب أخرى عبر 

ت اإليرادات، وبعد ذلك نقل التحويال جمعالحدود. وإّن مجاالت مسؤولية 

بين الحكومات هي التي ستكون األكثر إثارة للجدل. وسترغب الحكومة 

اإليرادات من أجل الحد من جمع المركزيّة الحفاظ على المسؤولية المتعلقة ب

خطر الفساد المحلي، وضمان مركزية التأثير الذي توفّره هذه السلطة. إأّل 

سوف تضطر أنّه من أجل الحفاظ على المصداقية لممارسة هذه السلطة، 

لضمان التوزيع  ةالحكومداخل الحكومة إلى تكليف هياكل نقل واضحة 

المتساوي لدخل البالد. أّما مصدر القلق األساسي للحركة الفيديراليّة 

تفادي تكرار اإلهمال الذي عانت منه مدينة بنغازي في عهد  الشرقيّة هو

الّدعاء أنّه من التجاري للبالد وا لمركزمن قبل ا تكان القذافي وهي مدينة

حقّهم االستفادة من الموارد المستخرجة من أراضيهم. باإلضافة إلى ذلك 

فإّن الفقر في الجنوب يتطلّب وضع تدابير واضحة لتأمين وصول أكثر من 

ا يعاني  نظرا إلى أنإدارة إلى خزينة الدولة. ويجدر الذكر أنّه  الغرب أيض 

ل( فالوسيلة الذكيّة لتحقيق توافق خراب ا وله حاجة للتنمية )حاجة الوطن كك

في ما يخّص نظام وطني مالي ال مركزي هي وضعه حول مشاريع تنمية 

من خالل تركيز  والياتمفهوم حقوق العن وطنية، وبالتالي غّض النظر 

 

أي درجة من . 11

 ماليةالالمركزياة ال
يُصّور اعتمادها 

 للوحدات الفرعيّة؟
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 النقاش حول التنمية الوطنية بطريقة مفيدة للطرفين.

 

جب تطبيق صفقات أخرى، يم.ا: من أجل تطبيق سريع لخطط التنمية و

الالمركزيّة الماليّة من دون أي شرط. وبهذه الطريقة، يمكن للوحدات 

 أن تقّرر بحريّة طريقة استخدام األموال المحّولة. محليةال

وحاليّ ا، إّن سيعتمد ذلك على مستويي الالمركزيّة اإلداريّة والسياسيّة. 

اإلنفاق األكبر هو على الرواتب وذلك بسبب موقف الدولة في االتّفاق 

االجتماعي القديم )والمستمّر(. إاّل أنّه يجب االستغناء تدريجيّ ا عن هذا 

. ومن أجل تأمين  فّعال للخدمات وحكم كفوء بلدالنظام من أجل مصلحة ال

بير خاّصة لتحسين للمستقبل القريب )على األقّل(، يجب وضع تدا

المؤّسسات المحليّة والبنية التحتيّة التي تسمح لها بتقديم الخدمات. وبعد ذلك 

فإّن الحّد األدنى للحاجات تتوافق مباشرة مع الحكم الذاتي اإلداري 

 والتشريعي لديهم. 

 

االقتصادية اإلقليمية لموارد القطاعات  ةم.ا: إّن المخّصصات الثابتة والفّعال

ت الحكم هو أمر مهّم لتحقيق االستقرار مستويافي مختلف  والحضرية 

ا أّن تحّدد محالتوالرفاهيّة في المحافظات وال  مستويات. ومن المهّم أيض 

أعلى في هرم  مستوياتالحكم األدنى كيفيّة استعمال الموارد )المؤّمنة من 

 الحكم(.

الحدا . ما هو 19

 لموارداألدنى من ا
التي تحتاج إليها 

 الحكم مستويات

لتطبيق  المختلفة

 صالحيّاتها؟

 

 

ميزانيّة متعلّقة بالئحة  تضع ط.م: في الوقت الحالي نعم، فالحكومات المحليّة

واجباتها. ثّم يتّم التصديق على هذه الميزانيّة وتؤّمن الحكومة الوطنيّة 

 األموال.

 

 ماليّة سنويّة.م.ا: ويتّم ذلك عادة عبر مخّصصات 

. هل هناك أي 17

بين المهام  رابط

التي على الوحدات 

الفرعيّة تطبيقها 

والموارد الماليّة 

المخّصصة لتحقيق 

 هذه المهام؟

 م.ب: نعم وفق قانون نظام اإلدارة المحليّة.

 

ط.م: يُلحظ أنّه في ما يخّص المسائلة، يجب على الحكومة الوطنيّة أن تجمع 

تمّول الخدمات المحليّة )كصيانة البنية التحتيّة المحليّة(. في اإليرادات التي 

إطار النموذج الحالي، يتّم إجراء التحويالت الرأسيّة مع اعتبار السياسات 

 الوطنيّة المطبّقة محليّ ا والتحويالت االستثنائيّة لمشاريع التنمية.

 

بدرجة كبيرة ة م.ا: يعتمد االقتصاد الليبي وبالتالي معظم المخّصصات الماليّ 

على مصدر واحد: عائدات النفط أّما مصادر الدخل المحليّة األخرى فهي 

قليلة. ويجب على الحكومات المحليّة إدارة هذه المصادر لتلبية الحاجات 

 .المباشرةالمحليّة 

. هل يجب 18

توزيع مصادر 

اإليرادات الوطنيّة 

 مستوياتإلى 

 الحكم األدنى؟ 

إّن المسائلة الفّعالة تتطلّب أن يتّم دفع الخدمات المحليّة  ط.م: كما ورَد سابق ا

عبر إيرادات ُجمعت محليّ ا. إاّل أّن موقف ليبيا حاليَّا يدّل عن حاجة ماّسة 

إلى إعادة إنماء وطني وإعادة صياغة المؤسسات لهذا يجب على الحكومة 

ات اإليرادات لتعطيها حريّة وضع سياس مصادرالمركزيّة أن تتحّكم ب

ديّة كليّة فّعالة وتنسيق خطّة تنمية وطنيةّ. ويُعتبر التمثيل الوطني عبر ااقتص

 الهيئة التشريعيّة الوطنيّة كاف  لضمان أنّه ال يتّم إساءة هذه السلطة.

. هل ينبغي 11

حصص  تقاسم

اإليرادات أم هل 

ا  تُنسب حصر 

 واحد مستوىل

 ؟فقط
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ا متوازن ا لإليرادات بين  م.ا: تطالب سياسات النمو العادلة والمنصفة توزيع 

 .مستوياتكافّة ال

ط.م: تاريخيّ ا، لقد قامت الحكومة الوطنية بذلك.  يبقى هذا النظام األنسب ما 

لم تمنح مختلف المحافظات القدرة على خلق تشريعات ماليّة فريدة عبر 

 الالمركزيّة السياسيّة.

 

لتشجيع تنّوع اإليرادات  على المستوى اإلقليميم.ا: يجب أن يتّم ذلك 

 ات( للوحدات الفرديّة.عائدالمحليّة )ال

سيحّدد  من. 21

الضريبة على دخل 

األشخاص 

والشركات 

والمبيعات 

والخدمات 

واألراضي 

والمركبات 

 وغيرها؟

ط.م: هناك تفسيرات مناسبة تسمح لوزارة االقتصاد الوطني والبنك 

على على النظام القديم(. إاّل أنّه  المركزي بتحديد القيمة )إذا تّمت المحافظة

، يجب تأمين ضمانات لضمان شفافيّة العمليّة وانفتاحها المستوى التجريدي

على آراء الجمهور. وبغية تحقيق المصلحة الوطنيّة، يجب تحديد القيمة 

على المستوى الوطني إاّل أّن ظروف ا فريدة في مختلف المناطق قد تتطلّب 

. في مثل هذه الحاالت، يجب وضع إجراءات شفّافة َب فريدةئضرا وأ رسوم

ومتّفق عليها مسبق ا بغية تحديد التغيّرات غير العاديّة والتي ال تُطبّق على 

 المستوى الوطني.

 

م.ا: يتّم تحديد القيمة عبر سلطات محليّة بقدرتها أن تحكم أفضل وقد تمتلك 

 إلخ.حريّة أكبر في مسائل اإلعفاءات الضريبيّة والحوافز 

يتّم  كيف. 22

تحديد قيمة 

الضريبة والمهام 

 ؟عوائدوال

ط.م: ال ينبغي أن تكون أعباء المواطنين الماليّة متعلّقة بمكان إقامتهم إذ إّن 

تسحب منه  هذه الخطوة ستجعل النظام عرضة  اّدعاءات حول الظلم

 . إاّل أنّه من الطبيعي بحكم مهنة المواطنين أو ثروتهم مقارنةالشرعية

بين ضريبية بالشعب بأكمله أن يكون لهم أعباء ماليّة مختلفة. إّن المنافسة ال

الوحدات الفرعيّة قد تشّكل أداة جيّد للتحفيز فقط إن تّمت إدارتها بشكل 

صحيح وإن لم تسمح لبعض المناطق االستفادة من األرباح الطبيعيّة 

 هذه المنافسة.. كالتنمية العالية في الغرب، فتبعَد األرباح الناتجة عن

 

م.ا: في نظام المركزي مبني على االقتصاد، إّن المنافسة بين الوحدات 

تنمية ومصطلح أساسي من شأنه أن يعّزز النمو  بوصفهاالفرعيّة تظهر 

 المؤسسات الخاّصة إلخ.

. هل يجب أن 21

يكون هناك 

 ضريبيةمنافسة 

بين الوحدات 

تختلف الفرعيّة و

عباء  الماليّة األ

 ؟المواطنينعلى 

ط.م: يعتمد النموذج األخير لتوزيع اإليرادات على مستوى الالمركزيّة 

السياسيّة والحكم الذاتي الشرعي المؤّمن للحكومات الثانويّة. أّما للمستقبل 

القريب، فالطريق العادلة والمربحة وطنيّ ا هي التخلّص من الفساد في 

كومة الوطنيّة لها وتوزيعها النماذج القديمة لجمع اإليرادات وتوزيع الح

وفق ا لخطّة التنمية الوطنيّة منبثقة من مبادئ تكافؤ الفرص ورفع كافّة 

بلديّات البلد إلى مستوى معيّن من تقديم الخدمات والبنية التحتيّة. إّن مسألة 

ا على جوانب أخرى من  المنح المشروطة وغير المشروطة تعتمد أيض 

منح المحافظات سلطة الحكم الذاتي فسيصبح  الالمركزيّة البديلة. إذا تمّ 

ا  ا ضروريّ ا لتمويل المحافظات األكثر فقر  تخصيص المنح المشروطة أمر 

كيف يجب  . 22

أن تُوّزع 

اإليرادات؟ من 

يكون  يجب أن

المسؤول عن 

؟ توزيع اإليرادات

هل يجب أن يكون 

ا  هناك منح 

مشروطة وأخرى 
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بشكل  مناسب وللتأّكد من أّن األموال التي تّم تسليمها ال تضيع بسبب الفساد. 

في اإلجمال، إلى حين كانت ليبيا قد خفّضت نسبة الفساد، سيكون هناك 

ح مشروطة ومنظّمة لتمويل تنمية البالد بطريقة تضمن حاجة إلى من

المساءلة وتقلّل بالتالي الهدر. لكّل تلك األسباب، إّن المنح غير المشروطة 

في حين كانت متاحة أو تُعتبر الطريقة المرغوب بها لتأمين استقالليّة 

في الفترة المحافظات من الحكومة المركزيّة في المستقبل، ستكون خطيرة  

ألسباب قُّدمت في عهد الملك والقّذافي. وهذا يعتمد على طبيعة  حاليةال

اإليرادات التي تّم جمعها. إذا تّم إعطاء المحافظات سلطة  هاّمة في هذا 

ا المنح غير المشروطة ضروريّة لتأمين قدرة كّل محافظة  المجال تصبح إذ 

داء بين على النمّو في طريقة ال يُعيق أي خلل وبذلك يُحال دون الع

المحافظات وهجومات غير شرعيّة على النظام ككّل حول عدم المساواة. 

مع بقيّة نموذج الحكم في البالد، فإّن اتّخاذ إجراءات واضحة إلعادة  كما

. هذا من شأنه أن يسمح خطوة ذات ر ية طويلة األمدتعريف هذا النظام هو 

دولة بطريقة فّعالة للنظام أن يكون ديناميكيّ ا في معالجة قضايا حكم ال

 ومرتبطة بطبيعة الدولة التي سوف تتغير بالتأكيد مع الوقت.

 

ات النفط( عائدلطالما تحّكمت الحكومة بالمصدر األساسي لإليرادات ) م.ا: 

لوحدات اإلدارة وقامت بتوزيعه على شكل مخّصصات ماليّة سنويّة 

 .المحلية

غير مشروطة؟ 

يجب أن تندرج  له

قوانين التوزيع 

والحصص في 

الدستور؟ هل هناك 

آليّة مراجعة 

منتظمة لتعديل 

 نسبة اإليرادات؟ 

ا القدرات الماليّة والتكلفة الالزمة لتطوير الخدمات  ط.م: تختلف كثير 

وتقديمها حسب المناطق في البلد. أي أّن المناطق ذات القدرات الماليّة 

فات األعلى لتأمين خدماتها )ويجب فعل ذلك في يالضئيلة ستتكبّد التكل

ا في ليبيا(. وتعتمد الطريقة التي سيتم من  طريقة مساوية للمناطق األثر نمّو 

كان لدى المحافظات  خاللها اعتماد كل ذلك على بقيّة نظام الالمركزيّة. إن

ا وقدرة على جمع اإليرادات، يجدر إَذا تأمين آليّات  ا ذاتيّ ا تشريعيّ ا رفيع  حكم 

محّددة ومصّوبة بغية ضمان أّن الثروة ليست مرّكزة في جزء واحد من 

البالد وأّن كافّة الليبيّين يستمتعون بمستوى تسليم الخدمات عينه والتنمية 

في حال وجود مثل هذا النموذج، إّن مخاطر بغّض النظر عن المنطقة. 

السياسات المنقسمة بين المحافظات ستنخفض وذلك عبر حفظ عمليّات 

واضحة للتحويالت ترتكز على الفوائض واحتياجات محّددة ضمن 

 الدستور.

. كيف يجب أن 21

 االختالفاتمعالجة 

في القدرة الماليّة 

وتكاليف تقديم 

الخدمات في 

المحافظات؟ هل 

در وجود آليّات يج

معادلة؟ وكيف 

ستتّم المعادلة؟ 

وإلى أّي مستوى 

ستصل؟ ومن 

سيتولّى أمرها؟ من 

 سيقّرر ذلك؟

 

 تنظيم الالمركزياة

 

م.ب: إنّه من الُمرّجح أنّه في هذه الحالة، سيبقى نظام الحكومة المحليّة 

القديمة إلى حين وضع تنظيم جديد ومعّدل وذلك للحّد من الهدر والفوضى 

 وااللتباس الذي من المرّجح أن ينتج من التغييرات الهيكليّة العديدة.

ومن ثّم، بغّض النظر أن أُعطي هذا الحّق، يجب على الحكومة الوطنيّة 

)مرتكزة على إحصاء جديد( أن تضع دوائر انتخابيّة الزمة للسياسات 

ا مؤقّت ا.   الوطنيّة والمناسبات )كاالنتخابات(، ويمكن أن يشّكل ذلك نموذج 

. إن كان يحّق 21

للوحدات الفرعيّة أن 

تنّظم نفسها بنفسها،  

هل سيؤّمن الدستور 

ا مؤقات إلى  اتنظيم 

حين أصبح بمقدور 

المحافظات أن تقّرر 

 تنظيمها الخاّص؟
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لنظام ودرجة لمن  العمق الرسميحول  نهائيم.ب: يعتمد ذلك على القرار ال

لخلق درجات أعلى. وفي حال تّم  والياتالحكم الذاتي الذي سيعطى إلى ال

ا  شكل محددتطبيق  على النظام، فسيكون إدراج هذا التنظيم في الدستور أمر 

إيجابيّ ا ألسباب تُفيد حماية النموذج من التغييرات األحاديّة وتأمين الوضوح 

 ألي آليّة مستخدمة لحّل النزاعات.

. أو هل يجب 29

 تحديدأن يتّم 

التنظيم الداخلي 

للوحدات الفرعيّة 

في الدستور 

)والقوانين 

 الوطنيّة(؟

م.ب: إّن إيجاد طريقة لتنظيم الوحدات الفرعيّة ترتكز على مقياس أساسي، 

ا إذا تّم حفظها في الدستور؛ بغّض النظر عن أّي من  قد يكون مربح 

النظامين المذكورين أعاله قد تّم استخدامه. هذا وسيمنح إدراج التنظيم في 

ا مّوحدة وفّعالة؛ وفي الحالة المتعّذر تجنّ   مستوياتبه، االدستور أرباح 

 المحليّة أو حتّى النظام ككّل يتطلّب إعادة تنظيم.

. أو هل على 27

يضع الدستور أن 

 معايير وتوجيهات
 للوحدات الفرعيّة

حول كيفيّة تنظيم 

نفسها بنفسها أو 

تأمين أشكال تنظيم 

مختلفة تختار منها 

 الوحدات الفرعيّة ؟

ا م.ب: يعتمد ذلك  . إاّل أنّه من المرّجح أن نهائيعلى طبيعة النظام الأيض 

ا إلى  يةالتنفيذ الصالحياتاجة إلى بعض حيكون هناك  حاجة )نظر 

الصالحيات (، وم الخدماتقديلت مقاربات فريدة المجموعات المختلفة إلى

)ومّرة أخرى، هناك اختالفات في المحافظات من الممكن أن  يةالتشريع

ا  الصالحيات يدة يجدر أن تُنظّم( وللحكم وخدمات فرمختلف ا تتطلّب تشريع 

ا إلى تأثيرات مختلف األ ئيةالقضا القبائليّة والعقائد اإلسالميّة  عراف)نظر 

على القانون المحلّي لألحوال الشخصيّة وآليّات حّل النزاعات(. في 

اإلجمال، بهدف تأمين المساءلة والشفافيّة إنّه من المرغوب أن تؤّمن 

لمرتبطة مباشرة إلى المنطقة التابعة للسيطرة. الصالحيّات لمهام الحكم ا

فعلى سبيل المثال، ستتطلّب الحكومة الوطنيّة صالحيّات خاّصة لوضع 

ا وطنيّ ا موّحد ا وستحتاج  حكم  مستوىسياسة اقتصاديّة شاملة وتشريع 

صالحيّات خاّصة لتنسيق إدارتهم للحكومات المحليّة وستكون  محافظةال

اجة إلى صالحيّات خاّصة الستخالص الطريقة الحكومات المحليّة بح

التي  التوجيهات العاّمة وضع األنسب لمعالجة المسائل المحليّة. إاّل أنّه يجب

 .مستوياتعلى كافّة ال تنطبق

. ما هي 28

الصالحياات 

التي  حصريةال

يجب أن تتمتّع بها 

الحكم  مستوى

الوطنّي واإلقليمّي 

 وحتّى المحليّة؟

ا إلى مدى الالثقة الموجودة بين المناطق، واحتمال وجود حكم  ط.م: نظر 

ذاتي تشريعي، إّن التطبيق العملي يفرض تأمين صالحيّات شرعيّة 

لحّل  واضح . إأّل أنّه من الضروري أن يرافق هذه الصالحيّات نظاممتداخلة

الذي ينص على يُحاكي النموذج الكندي ، ربما على أساس هرمي النزاعات

كالـ"الضرورة" والمصلحة الوطنيّة )كما  ةويليه أنظمة عامّ حاالت محددة 

 في ألمانيا(. 

. أيّة صالحيّات 21

يجب أن تكون 

؟ أّي قانون داخلةمت

 يهيمن في حال

 مستويانال يضع

 الوطنيّة والمناطقيّة

نظم في نفس 

 ؟المجال

وهو النموذج الذي اعتاد ط.م: يظهر ذلك على أنّه النموذج األكثر شعبيّة 

ا إلى تطبيقه )في المبدأ( تحت حكم القّذافي. كما أّن هذا  عليه الليبيّون نظر 

ا واضحة في بلد بتنّوع ليبيا وسيكون فّعاال  من خالل  النموذج يُقّدم أرباح 

وضع مقاربات منّسقة للتشريع الوطني. ومع ذلك، قد يميل هذا النظام نحو 

. هل يجب أن 11

 صالحيااتتكون 

أي على  مشتركة

سبيل المثال، 
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ن سياسات مباشرة إلدارة محليّة. هذا بسبب وجود رغبة معايير عاّمة بدال  م

كبيرة لتعزيز الحكم الذاتي المحلّي فيصبح بإمكان فعاليّات محليّة أن تقّرر 

كيف تريد تخطيط تنمية منطقتهم. ولكّن تنظيم معايير عاّمة لضمان تنسيق 

وطني والحؤول دون نشوب حاالت عدم مساواة والتخفيف من مخاطر 

 االنحراف عن المسار الذي سيعود بالمنفعة على األّمة جمعاء.الفساد أو 

الحكم  مستوى

الوطني تحّدد 

السياسة أو 

المعايير بينما تُدير 

الحكم  مستوى

اإلقليمي القوانين 

 ها؟طبّقالداخليّة وت

المناقشة تحت مبادئ تأمين المساواة ضع معايير عاّمة قبل وط.م:  يجب 

والفعاليّة والمسائلة في تقديم خدمات الحكومة والتنمية على الصعيدين 

 ستمراريةالمحلّي والوطني. ومن ثّم يمكن معيار حول الكثافة السّكانيّة واال

 واالختالفات الثقافيّة يُساعد في توجيه المناقشة. ةاالقتصادي

 المعيار. ما هو 12

في توزيع  المعتمد

الصالحيّات؟ من 

 ذلك؟ ريقّر

ط.م: إّن مسؤوليّة اإلنفاق واالستقالليّة في تقرير الخدمات المحليّة وتطبيقها 

، عبر  مستوياتهي ضرورة ل الحكم األدنى للمحافظة على هويّتها )مثال 

جوانب فريدة في مناهجها وتنسيق برامج مساعدة للحكومة لالحتياجات 

جدر األخذ بعين االعتبار . ياوبين ناخبيه االتنمويّة( ولتوليد عالقات بينه

الالئحة وفق ا لبعض التوجيهات هذه عيّة إلى يشرتإضافة صالحيّات 

 ق ا فّعاال  لسياسة تلبية حاجات سّكان المنطقة.فسيضمن ذلك تنسي

ما هي . 11

ذات  الصالحياات

األهميّة بالنسبة 

الحكم  مستوياتل

األدنى مثال  لحماية 

 هويّتهم؟

ط.م: من أجل اإلنصاف، يجب انتقال صالحيات متساوية إلى الوحدات 

كما  الفرعية تكون مرنة بما يكفي لممارستها في معالجة القضايا المحلية.

يجب وضع نظام إجرائي النتقال صالحيات خآصة في حال تحتاج الوحدة 

 الفرعية إلى الصالحيات غير المتماثلة لسبب خاص بالوحدة نفسها.  

. هل يجب على 12

كّل الوحدات 

الفرعيّة امتالك 

كميّة الصالحيّات 

عدم ذاتها أو هل 

 ممكن ا؟ التماثل 

ا يُشرك كافّة الفعاليّات في ممارسة الصالحيّات المتبقيّة يصّب  ط.م: إّن نظام 

يمكن دعم في مصلحة العمليّة والشرعيّة وحماية الحقوق المحليّة. وفي حين 

الوطني ممثّلة كفاية للسماح للحكم  يالتشريعالزعم أن يكون المجلس 

يرة وضعت ذلك قيد الصالحيّات، ولكّن األحداث األخهذه الوطني بممارسة 

والنقاش  طرحالشّك. والطريقة الواضحة التي تسمح لفعاليّات عّدة في ال

وصنع القرار هي الطريقة األضمن واألكثر عدالة وقد يرافقها طرف ما 

 كمحكمة تُمنح الصالحيّات لتقّرر تحت توجيهات محّددة في أوقات خالف

 .ليس له حل

. من يجب أن 11

الصالحيات يمتلك 

)وهي قية المتب

القدرة على تحديد 

إذا كان الدستور 

غير مطبقا في 

موضوع ما(: 

المركز أو 

 المحافظات؟ 

ط.م: إّن نظام الجداول هو ربّما النظام األفضل لتطبيقه في ليبيا )على غرار 

ا أفضل ووحدات مميّزة. وهذا ما سيوفّر  جنوب السودان( بما أنّه يوفّر تنظيم 

المناقشة حول صالحيّات الالمركزيّة وحول أي  الهيكليّة والتوجيه خالل

تغيير قد يطرأ. وتُنظّم هيكليّة الجدول وفق مبدأ الجداول وتُفّصل مهاّمه 

وهذا ما سيؤّمن طريقة مرنة لالمركزيّة. يمكن لذلك أن يُنجز من خالل نقل 

كافّة الجداول وإسناد مهام فرديّة والسماح لوظائف إضافيّة ضمن الجدول 

 ق من خالل معايير تنمية متّفق عليها )كما في إ سبانيا(أن تتحقّ 

. كيف يجب أن 11

الصالحيّات  تردَ 

في الدستور، في 

؟  جداول مثال 

ط.م: لخدمة الوضوح والحّد من االلتباس، سيكون من األكثر فعاليّة وجود 

ا لجميع الصالحيّات المشتركة حيث تكون صالحيّات  ا واضح  تحديد 

ا إلى نوع التشريع المطبّق. الوحدات الفرعيّة  ومتطلّباتها واضحة استناد 

. هل يجب على 19

أن كّل الصالحيّات 

 تكون مشتركة

بطريقة تُمّكن 
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 المجلس التشريعي

من  الوطني

صياغة قانون في 

حين أّن اختصاص 

الوحدات الفرعيّة 

التنفيذيّة هي تطبيق 

 القوانين؟

يجب أن لكن و مطروحة للنقاش احتماالت كّل هذهيجب أن يكون ط.م: 

. وينبغي تشكيل هذه فقط سلسلة من المبادئ التوجيهيّة من خاللتوضع 

المبادئ حول المساءلة والفاعليّة رابطة  خدمات معيّنة بدرجات معيّنة 

باإلضافة إلى معايير األماكن حيث سيتّم تطبيقها وكم عدد المستفيدين 

 لصالحيّات.ومصادر التمويل بطريقة مرتبطة بكّل ا

إلى أي مدى . 17

 مستوىيمكن ل

الحكم الوطني أن 

 تفواض
الصالحيّات إلى 

فرعيّة؟ الوحدات ال

 مستوىهل يمكن ل

الحكم الوطني أن 

تفّوض 

الصالحيّات إلى 

بعض المناطق 

وحسب؟  المحدادة

إلى أي مدى يمكن 

للوحدات الفرعيّة 

 تفواضأن 

الصالحيّات إلى 

المركز أو إلى 

أدنى من  مستويات

 الحكم؟

 م.ب: هذا ال يعود إلى قانون نظام اإلدارة المحليّة.

 

ط.م: يرتكز تاريخ ليبيا القانوني المرتبط باألنظمة القانونيّة اإلسالميّة على 

القضاة والمحاكم المحليّة. وهذا ما يتطلّب أن تبقى السلطات القضائيّة في أّي 

 ليّة القانونيّة المقبولة.نموذج في المستقبل بغية الحفاظ على الهيك

. هل يجب أن 18

نظام يكون هناك 

 مستوىفي  قضائي

حكم الوحدات 

 الفرعيّة؟

ا إلى يوجد ما يدعم فكرة على الرغم من أّن  ط.م:  نموذج فصل نظر 

العادات القانونيّة المختلفة لثقافات البلد المختلفة وسيضمن هذا النظام 

لها األرض التي عليها يمكن أن تزدهر استقالليّة هذه االختالفات ويؤّمن 

ا. إأّل أّن ميول هذا  ويمكن للقانون الوطني أن يُطبّق بشكّل موّحد في آن مع 

 ومصممة بدقة هيكليّة موّحدة شير إلى أني النظام إلى نزاع االختصاص

تلبّي بشكل أفضل حاجات ليبيا. ففي مثل هذا النظام، قد تبقى االختالفات س

تحت نموذج تهتّم فيه المحاكم العليا وفق القانون الوطني  المحليّة محميّة

الالزمين  القابلية للتوقعنيا( ويتّم تأمين الوحدة و)كما في السودان وألما

كما باألنظمة القانونيّة الشاملة شعب غير معتاد على االلتزام  لترويض

 وطنيّة من خالل تكافؤ الخبرات. الوحدة ال سيعزز

ا كيف يمكن 11 . إذ 

تنظيمها؟ ما هي 

بين السلطة العالقة 

القضائيّة اإلقليميّة 

والقضاء الوطني 

 )هل هي منفصلة

أو  إلى حد كبير

موضوعة تحت 

القانون الوطني أو 

الدرجات األدنى 

للمحاكم التي 

تحّددها المحافظات 
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والدرجات األعلى 

للمحاكم التي 

 يحّددها المركز؟ 

 

 

 المركزياةحزمة الالقانونياة الضمانات 

 

تخلّي الحكومة الوطنيّة الموّحد عن حقوق  منعلنعم، فهذا تدبير ضرورّي 

ا كهذا متوافق  الدولة واحتمال العودة إلى الطغيان المركزي كما أّن نظام 

عليه ومبني على حاجات واضحة وشفّافة هو نظام ضروري الكتساب 

 مكّرسةالشرعيّة بعدالة. ويجدر على هذا النظام أن يكون موضوع عمليّة 

محتملة ومعايير واضحة مبّررة السبب وراء هكذا تفّصل مبادرات التعديل ال

ا متّفق عليه حسب الم  أعاله. عاييرتعديل ونظام 

 

 

 

. هل يجدر 11

وجود آليّة تتطلّب 

المناطق  موافقة

حزمة إذا تّم تعديل 

 الالمركزيّة؟

أن يخضع للنموذج نفسه  الفعلية ط.م: يجب على تفويض الصالحيّات 

نموذج يكمن فيه تفويض  المذكور أعاله. كما أّن التعديل المفيد هو في زيادة

في استخدام هذه  محافظةلكفاءة الها وفق ا سحبأو  فعلية إضافية صالحيّات

كما ذكر أعاله يجب أن ينص عليه  .الخاص به الصالحيّات ومستوى التنمية

نظام شفاف لحل النزاعات يتمتع بالعالنية والحماية المناسبة  )لضمان 

 شرعية قراراته(.

. إن فّوضت 12

 فعليةصالحيّات 

الحكم  مستوى إلى

هل من  ،المحليا 

موافقته المطلوب 

تعديل هذا ل

 التفويض؟

 

 الالمركزياة حزمة آلياات حلا النزاع في

 

يمكن للمحكمة أن تنجز ذلك إّما المحكمة العليا أو محكمة استثنائيّة ط.م: 

فيها أرفع القضاة وأكفؤهم في صنع القرارات المنبثقة عن القواعد القانونيّة 

اإلسالميّة تخدم المصلحة الوطنيّة وتضمن أقّل ضرر ممكن. كما يمكن أن 

زاع باإلضافة إلى يُنجز عبر لجنة سياسيّة مؤلّفة من ممثّلين من طرفين الن

رئيس جلسة مستقّل. واألمر األكثر أهميّة من األرض التي سوف تحّل 

عليها النزاعات هو الطريقة التي ستحّل فيها هذه النزاعات. إّن النقص في 

تاريخ للمناقشات والثقة الشبه معدومة بين المحافظات والخوف من العودة 

كان النظام، يجب أن يتّم االتّفاق  إلى حكم الطغيان، كّل ذلك، يتطلّب أن أيّ ا

 حول اإلرشادات التي قد تختلف وفق ا لطبيعة النزاع.

. ما هو نوع 11

 آلياات حلا النزاع
الذي يجب 

استخدامه؟ هل 

يجدر وجود محاكم 

خاّصة ومحاكم 

عاديّة وحكم 

قضائي مباشر من 

المحكمة العليا 

المختّصة بحّل 

 نزاعات محّددة؟
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 المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية حول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حول معهد صادق

 

 حول مركز البحث واالستشارات، جامعة بنغازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية هي 

للربح منظمة غير حزبية ومستقلة وغير هادفة 

ومسجلة في برلين، ألمانيا. تعزز هذه المنظمة 

المشاركة السياسية للمواطنين، ومساءلة مؤسسات 

الدولة وتطوير المؤسسات الديمقراطية في جميع 

أنحاء العالم. وتساعد المنظمة على إيجاد سبل 

محلية لتعزيز الحق العالمي لمشاركة المواطنين في 

نحو المنصوص عليه الحياة السياسية لبلدهم، على ال

في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي 

 .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
reporting.org-http://www.democracy 

 :أو التواصل عبر
reporting.org-info@democracy 

 في العالم غير حكومي يسياس معهد أول هو صادق معهد

 تتمثل مهمته، والليبية في الشؤون يتخصص. ليبيا ومقره في

 ويكرس. الفكر وتعددية المستنيرة المواطنة تعزيز ثقافة في

وأصحاب  السياسة الليبية صانعي إعالم إلى صادق المعهد

أحدث  من خالل االنخراط فيتمكينهم المصلحة الرئيسيين و

، والحكم الصحة العامة قضايا وتأييد األبحاث العلمية

 الديمقراطي، والتنمية االقتصادية، والقانون، واألمن.
http://www.sadeqinstitute.org 

info@sadeqinstitute.org 
 
 
 
 
 
 

إن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية هي منظمة 

غير حزبية ومستقلة وغير هادفة للربح ومسجلة في 

برلين، ألمانيا. تعزز هذه المنظمة المشاركة السياسية 

للمواطنين، ومساءلة مؤسسات الدولة وتطوير المؤسسات 

الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. وتساعد المنظمة على 

سبل محلية لتعزيز الحق العالمي لمشاركة المواطنين إيجاد 

في الحياة السياسية لبلدهم، على النحو المنصوص عليه في 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص 

 .بالحقوق المدنية والسياسية

ing.orgreport-http://www.democracy 

 :أو التواصل عبر

reporting.org-info@democracy 

الذي يوظف أساتذة تابعيين  ،إن مركز البحث واالستشارات

يطبق مناهج كمية ونوعية على  ،له من جامعة بنغازي

المسائل المرتبطة بالسياسات في ليبيا ويقدم آراء الخبراء 

 األكاديميين للمناقشات المهمة.

تم إعداد هذه النشرة  بمساعدة من وزارة الخارجية 

البريطانية في المملكة المتحدة. وتتحمل المنظمة الدولية 

الديمقراطية، ومعهد صادق ومركز البحث للتقرير عن 

واالستشارات وحدها مسؤولية المحتويات. كما أّن هذه 

المحتويات ال تعكس بالضرورة وجهات نظر المملكة 

 المتحدة أو السفارة البريطانية في طرابلس.
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