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مبادئ ونماذج الالمركزية
السير بوول سيلك

ــم  ــة بتصمي ــة المتعلق ــة فــي األمــور العملي ينظــر دليــل مؤسســة الشــركاء الدولييــن حــول سلســة الالمركزي
ــط  ــى تخطي ــر عل ــي توث ــي المجــاالت الرئيســية الت ــل ف ــة. وينظــر الدلي ــذ وإدارة إجــراءات الالمركزي وتنفي

ــى.  ــة والممارســات الفضل ــرة الدولي ــى الخب ــك باالســتناد عل ــة فعــال  وذل ــذ نظــام المركزي وتنفي

وســننظر فــي هــذا الدليــل فــي بعــض المبــادئ والنمــاذج الرئيســية لالمركزيــة، ونســعى الــى اإلجابــة علــى 
األســئلة التاليــة:

ما هي الالمركزية؟	 
ما هي اإليجابيات والسلبيات التي قد تترتب عليها؟	 
ما هي األشكال التي قد تتخذها الالمركزية؟	 
ما هي المبادئ التي ينبغي اتباعها عند منح الصالحيات بين مستويات الحكومة؟	 
ماهــي التغيــرات الماليــة والســلوكية والثقافيــة التــي ينبغــي أن ترافــق اإلصالحــات القانونيــة والهيكليــة 	 

الضرورية؟

مقدمة

ــَذت  ــإذا مــا نُفِّ ــة أساســية للحوكمــة الرشــيدة. ف ــأن الالمركزي ــي ب ــد الدول ــى الصعي ــد عل ــرار متزاي ــاك إق هن
بشــكل جيــد فإنهــا تــؤدي إلــى المزيــد مــن المشــاركة والكفــاءة والتنــوع. وبالتالــي، يَُشــكِّل التمكيــن المحلــي 
لبنــة أساســية لنظــام سياســي تمثيلــي ناجــح. وتبحــث هــذه الورقــة فــي المبــادئ الكامنــة وراء الالمركزيــة 
وتصــف بعــض النمــاذج المختلفــة لهــا، كمــا تحــدد المكاســب التــي تحققهــا الالمركزيــة وبعــض المخاطــر 

ــة. المحتمل

ما هي الالمركزية؟

هنــاك نوعــان مــن التغييــر فــي التنظيــم الحكومــي يتــم أحيانــا وصفهمــا بالالمركزيــة علــى ســبيل الخطــأ. 
فالتغييــر األول ينطــوي ببســاطة علــى نقــل المكاتــب الحكوميــة بعيــدا عــن العاصمــة أو غيرهــا مــن المناطــق 
ــر  ــون ام ــد يك ــار وق ــر اإلزده ــى نش ــاعد عل ــذا يس ــالد. وه ــي الب ــراًء ف ــل ث ــزاء األق ــى األج ــرة إل المزده
ــي  ــروة ف ــن الث ــر م ــزء كبي ــز ج ــث يترك ــم حي ــدان العال ــن بل ــد م ــي عدي ــد ف ــة وبالتأكي ــه للغاي ــا في مرغوب

ــة. ــر المركزي ــك ال يعتب ــن ذل ــة، ولك العاصم

امــا التغييــر الثانــي فهــو نقــل مســؤولية تقديــم الخدمــات مــن الحكومــة المركزيــة إلــى الحكومــة المحليــة ولكن 
دون تخلــى الحكومــة المركزيــة عــن الســيطرة الفعليــة علــى طريقــة تقديــم الحكومــة المحليــة لتلــك الخدمــات. 
وقــد يكــون ذلــك مرغوبــا فيــه لتحســين كفــاءة تقديــم الخدمــات، ولكــن هــذا ايضــا ال يعتبــر المركزيــة حقيقيــة.

فالالمركزيــة الحقيقيــة تتطلــب نقــل الســلطات. وهــذا يعنــي تخلــي الحكومــة المركزيــة عــن الســلطة، وقيــام 
الســلطات الالمركزيــة باكتســابها. وحينئــذ ســوف يكــون للســلطات الالمركزيــة مســؤولية حقيقيــة، ومســاءلة 
محليــة حقيقيــة عــن الخدمــات التــي هــي تحــت ســيطرتها. ويعتبــر ذلــك تغييــر أساســي فــي الطريقــة التــي 

يتــم فيهــا ممارســة الحكــم فــي الدولــة.
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ما هي مزايا الالمركزية؟

ال يكــون هــذا التغييــر األساســي مبــررا إال إذا كانــت المزايــا تفــوق المســاوئ بكثيــر. وتشــمل مزايــا الالمركزيــة 
االســتجابة، والكفــاءة والتمكيــن التمثيلــي وإعــادة تنشــيط األمــة. وفــي بلــدان مثــل تونــس، واإلكــوادور 
ــت للنظــر:  ــة طموحــا بشــكل الف ــك العملي ــة، كان هــدف تل ــذ خطــط  لالمركزي ــا تنفي ــم حديث ــث ت ــا، حي وبوليفي
التحــول السياســي والمؤسســي، وتمكيــن الجهــات الفاعلــة المحليــة، والحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة الهيكليــة 

ــة تحقــق الكثيــر مــن المكاســب األخــرى. ــد تبيــن أن هــذه العملي ــة. وق اإلقليمي

القــادة المحليــون يفهمــون بشــکل أفضــل اإلحتياجــات المحليــة، ويتــم تضييــق الفجــوة بيــن وضــع السياســات 	 
واحتياجات المواطنين.

تكــون المــوارد متناســبة بشــكل أفضــل مع اإلحتياجــات المحلية عندما يكــون هناك فهم محلــي افضل للظروف 	 
المحلية وصنع القرار على المستوى المحلي. ويُْعتَبر ذلك أكثر كفاءة وأقل تكلفة من القيام به مركزيا.

تقديــم الخدمــات علــى المســتوى المحلــي يكون أســرع - يتم تقليــص البيروقراطيات المركزيــة أو حتى القضاء 	 
عليها.

يتم جمع اإليرادات بطرق تتالئم مع الظروف المحلية وتشجع اإلزدهار على المستوى المحلي.	 
تتعــزز التنميــة اإلقتصاديــة عندمــا يتــم التخطيــط للبنيــة التحتيــة وآليــات الدعــم األخــرى بطريقــة تتماشــى مــع 	 

الظروف المحلية.
الســيطرة المحليــة علــی السياســات هــي أکثــر شــعبية مــن الســيطرة المرکزية عــن بعد. فهــي تعيد تنشــيط دعم 	 

المواطنين للنظام السياسي.
القــادة المحليــون هــم أكثــر مســائلة مــن القــادة فــي المركــز ويكــون هنــاك درجــة اكبر من الشــفافية، ممــا يعزز 	 

الحوكمة التمثيلية.
مســتوى أفضــل مــن المشــارکة، مــع زيادة قــدرة القادة المحليين علی التشــاور مــع المواطنين والتعــاون معهم، 	 

وتحسين إمکانية وصول هؤالء المواطنين إلی متخذي القرارات.
يتــم إشــراك أشــخاص جــدد فــي عمليات الحكومة، ســواء كمســؤولين منتخبيــن أو معينين. وهم يقدمــون أفكارا 	 

جديدة ومبتكرة.
إن تطوير القادة المحليين يرفد موارد القيادة الوطنية والمركزية.	 
يسهل التعرف على األقليات والتنوع. مما يساعد على نزع فتيل النزعة اإلستقاللية أواإلنفصالية.	 
يســاعد تقاســم األعبــاء علــى حوكمــة األمة – وهذا يقلــل من عمل الحكومــات والبرلمانات المركزيــة، وبالتالي 	 

يكون لديها قدرة اكبر على التركيز على واجباتها الوطنية.

ما هي المخاطر المحتملة؟

وهناك كذلك مساوئ محتملة مصاحبة لالمركزية.

هنــاك خطــر قصيــر األجــل بحــدوث تداخــل، وإرتبــاك، وغمــوض وارتفــاع تكاليــف المعامــالت أثنــاء تنفيــذ 	 
الالمركزية – األمر الذي قد يسبب خيبة أمل على المدى الطويل.

يمكن أن يؤدي تدني مستوى الجودة بين القادة أو المسؤولين المحليين إلى عدم تقديم الخدمات بكفاءة.	 
هــذا بــدوره يمكــن أن يــؤدي إلــى خيبــة أمــل بيــن المواطنيــن، ليــس فقط بشــأن الالمركزيــة ولكن بشــأن النظام 	 

األوسع للحكم واستجابته الحتياجاتهم.
فــي جميــع األحــوال، ينتــج عن ضعــف فهم النظام الالمركزي مســتويات ضعيفــة من المشــاركة وبالتالي خيبة 	 

أمل.
يمكن فقدان كفاءة وفعالية اإلنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف.	 
قــد يــؤدي فقــدان الرقابــة المركزيــة إلــى تدهــور فــي المعاييــر الوطنيــة والمركزيــة والــى مشــاكل فــي تنســيق 	 

السياسات الوطنية.
قــد تزيــد المقاومــة إلعــادة توزيــع الثروات التــي تقوم بها الدولة، مع عــدم رغبة األقاليم الغنية فــي دعم األقاليم 	 

األكثر فقرا.
قد يتم تقويض المؤسسات المرکزية، والتقليل من احترامها.	 
قد تزيد المشاحنات وتبادل اللوم بين مختلف مستويات الحكومة.	 
يمكــن أن "تســتولي" النخــب المحليــة علــى الســلطات الالمركزيــة مــع إمكانيــة حــدوث الفســاد، والمحســوبية 	 

والمحاباة لألقارب نتيجة لذلك.
يمكن أن تؤدي الالمركزية إلى تعزيز التعصب واإلنقسامات  العرقية أو الدينية، وربما  تقود الى صراع.	 
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وســوف تعمــل هــذه الورقــة علــى استكشــاف بعــض الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا تجنــب هــذه المســاوئ. 
ولكــن يجــب التأكيــد قبــل كل شــيء علــى أنــه إذا تــم تنفيــذ سياســة الالمركزيــة دون إعــداد كافــي، أو 
ــل  ــدا أن تفش ــح ج ــن المرج ــه م ــا، فإن ــة لنجاحه ــرية الكافي ــة والبش ــوارد المالي ــر الم ــان توفي ــن دون ضم م
)للمزيــد مــن التفاصيــل عــن التنفيــذ الفعــال لالمركزيــة، يرجــى الرجــوع إلــى الورقــة 3 فــي هــذه السلســلة(.

أنظمة مختلفة
ال يوجــد نظــام مثالــي لالمركزيــة. فقيــاس واحــد ال يناســب الجميــع. وهــذا يكــون صحيحــا داخــل الدولــة الواحــدة 

وكذلــك بيــن الــدول المختلفــة.

بإمكان بعض الســلطات الالمركزية أن تمرر قوانين في مجاالت حيوية تهم العامة مثل الشــرطة، أو القضاء، 	 
أو البنية التحتية، أو الصحة أو التعليم؛ في حين ال تتجاوز سلطات اخرى كونها إدارات محلية ضعيفة.

بعض الســلطات تتمتع بصالحيات واســعة في مجال جمع اإليرادات، وبإمكانها إنفاق إيراداتها كما تشــاء؛ اما 	 
سلطات اخرى فتكون مقيدة في طريقة جمعها للمال وكيفية إنفاقه.

هنــاك توازنــات متباينــة بيــن إعطــاء الســلطات الالمركزية واجبــات يجب أن تمتثــل لها واعطائِهــا صالحيات 	 
يمكنها ممارستها حسبما تعتقد أنه األفضل - وبعبارة أخرى، هناك مستويات مختلفة من الحكم الذاتي.

بعــض البلــدان لديهــا مســتويات متعددة للحكومــة، وبعضها لديها أنظمــة غير متماثلة مع مســتويات مختلفة من 	 
الالمركزية تطبق في أجزاء مختلفة من البالد.

وهنــاك قــراران أساســيان يجــب اتخاذهمــا: مــا هــي الصالحيــات التــي ســوف تصبــح المركزيــة، وكيــف ســتبدو 
هيكليــات وجغرافيــة األمــة بعــد اكتمــال عمليــة الالمركزيــة.

كيف نقرر أي صالحيات سوف تصبح المركزية
ــا ومســتداما وأن تتــم ممارســتها علــى المســتوى المناســب لصالــح  يجــب أن يكــون تقســيم الصالحيــات عقالني
المواطــن. وفــي الوضــع المثالــي، ينبغــي اعتمــاد نهــج قائــم علــى المبــادئ لتقســيم الصالحيــات، باســتخدام مبــادئ 

مثــل:

التمكيــن، والتبعيــة، والنزعــة المحليــة - هــل يتــم اتخــاذ القــرارات بأقــرب درجــة ممكنــة مــن الشــخص الــذي 	 
تؤثر عليه؟

ــى مســاءلة المؤسســات عــن 	  ــدرة عل ــر ق ــن يصبحــون أكث ــة أن المواطني ــي الالمركزي ــل تعن المســاءلة - ه
تنفيذ السياسات بطريقة شفافة؟

الوضــوح والبســاطة - هــل يفهــم المواطنــون بشــكل أفضــل أيــن تُتَّخــذ القــرارات؟ هــل تجعــل الالمركزيــة 	 
حياتهم أبسط أو أكثر تعقيدا؟ هل يتزايد خطر البلبلة وتبادل اللوم بين مختلف مستويات الحكومة؟

الترابط والتناسق – هل أن إطار الصالحيات التي يتم ممارستها علی کل مستوى هو إطار مترابط؟	 
التعاون - هل يتم مساعدة السلطات الوطنية والمركزية، واإلقليمية والمحلية على العمل معا بشكل بناء؟	 
الكفــاءة - هــل الترتيبــات ميســورة التكلفــة وتمثل القيمة مقابــل المال؟ هل تنطوي على أعبــاء ال مبرر لها على 	 

األفراد أو الشركات؟
اإلنصاف - هل يتم تعزيز المعايير والحقوق األساسية؟	 
االســتقرار - هــل الترتيبــات راســخة، ومســتدامة ويمكــن التنبــؤ عــن عملهــا، وهــل ســتلبي احتياجــات األجيال 	 

القادمة؟

إن تطبيــق هــذه المبــادئ ال يكــون دائمــا بســيطا – ففــي حيــن ســوف يكــون مــن المنطقــي التعامــل مــع الشــؤون 
ــة  ــا آراء مختلف ــة ســوف يكــون له ــدان المختلف ــال، إال ان البل ــي والمركــزي مث ــد الوطن ــى الصعي ــة عل الخارجي
بشــأن مــا إذا كانــت البنيــة التحتيــة للنقــل، مثــال، ينبغــي أن تكــون مســؤولية مركزيــة أو إقليميــة. وتــزداد الصــورة 
تعقيــدا عندمــا يكــون هنــاك مســتويات حكوميــة متعــددة. ويوضــح المربــع أدنــاه تعقيــد التفاعــل بيــن هــذه المبــادئ 

مــع مثــال مــن المملكــة المتحــدة.

المياه في ويلز
كان هنــاك اقتــراح لتطبيــق الالمركزيــة علــى خدمــات الميــاه. وســوف يفهــم الســكان المحليــون بشــكل 
أفضــل مــن هــي الجهــة المســؤولة عــن خدمــات الميــاه )المســاءلة( - كمــا أن خدمــات الميــاه المحليــة 
ســوف تلبــي بشــكل افضــل اإلحتياجــات المحليــة )النزعــة المحليــة(. ولكــن الميــاه الجوفيــة ال تتــواءم 
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ــارج  ــاه خ ــات المي ــى خدم ــيطرة عل ــز الس ــة ويل ــادال لحكوم ــون ع ــن يك ــة، ول ــدود اإلقليمي ــع الح م
أراضــي ويلــز )اإلنصــاف(. وقــد يزيــد ذلــك مــن األعبــاء علــى المســتهلكين )الكفــاءة(. وبالتالــي تــم 
اقتــراح نظــام لالتفاقــات عبــر الحــدود )التعــاون(. ويبقــى أن نــرى كيــف ســتتبلور األمــور علــى المــدى 

الطويــل )االســتقرار(.

الهيكليات

يمنــح النظــام المثالــي لالمركزيــة صالحيــات لمختلــف مســتويات الحكومــة علــى أســاس هــذه المبــادئ. ولكــن 
يجــب أيضــا تحديــد الحــدود والهيكليــات الجغرافيــة.

ــرى دول  ــة. بينمــا ت ــات مختلف ــة صالحي ــي مناطــق مختلف ــة ســعيدة بتول ــي طبقــت الالمركزي ــدول الت بعــض ال
اخــرى بانــه مــن المهــم أن تتمتــع جميــع المناطــق بصالحيــات متماثلــة. والوحــدات الصغيــرة قــد تكــون قــادرة 
علــى فهــم االحتياجــات المحليــة بشــكل أفضــل، ولكنهــا ســتكون أقــل قــدرة علــى اإلنجــاز بكفــاءة وربمــا تكــون 
أكثــر عرضــة "للتحكــم بهــا" مــن قبــل النخــب المحليــة. وقــد تكــون المناطــق الحضريــة أو المناطــق المتقدمــة 
اقتصاديــا أكثــر قــدرة علــى تقديــم الخدمــات مــن المناطــق الريفيــة أو الفقيــرة. ولكــن المناطــق الريفيــة الفقيــرة قــد 

يكــون لديهــا احســاس أقــوى بالهويــة. وهــذا تــوازن يصعــب دائمــا تحقيقــه.

وثمــة مســألة أخــرى ينبغــي النظــر فيهــا هــي مســتويات الحكومــة التــي ينبغــي أن تكــون دون المســتوى اإلقليمــي 
الالمركــزي: كــم يجــب ان يكــون عــدد مســتويات المســاءلة التمثيليــة؟ والتقســيم الكالســيكي هــو عــادة بيــن البلــد، 
ــدول الصغيــرة قــد يكــون لديهــا مســتويْين فقــط؛ وفــي دول اخــرى قــد يصــل ذلــك إلــى  ــم والبلديــة. وال واإلقلي
خمســة. كمــا ينبغــي النظــر فــي كيفيــة ترابــط الحــدود الجغرافيــة لمختلــف المســتويات فيمــا بينهــا، فضــال عــن 
التزامــن - أو غيــر ذلــك – فــي عقــد اإلنتخابــات فــي مختلــف المســتويات. كمــا قــد تعمــل أنظمــة انتخابيــة مختلفــة 

بشــكل أفضــل فــي مناطــق مختلفــة.

وهناك العديد من النماذج المختلفة حول العالم:

فسويسرا تمنح سلطات هائلة لكانتوناتها ال 26، وبعضها يبلغ عدد سكانها 15,000 نسمة.	 
امــا بلجيــكا فهــي علــى النقيض اآلخر مــن حيث الصالحيات الالمركزيــة الممنوحة ألقاليمهــا التاريخية1، حتى 	 

ــات رفــض مســودات المعاهــدات التــي وافــق عليهــا اإلتحــاد األوروبــي. وتضــم  ــم لديهــا صالحي ان األقالي
بلجيــكا 10 مقاطعــات و569 بلديــة.

وقام دســتور تونس للعام 2014 بعكس تاريخ المركزية في البالد من خالل منح صالحيات واســعة للبلديات 	 
البالغ عددها 264 بلدية.

والبرازيــل فيهــا منــذ ســنوات عديدة نظام المركزي في 26 واليــة و 5,000 بلدية ، على الرغم من أن بعض 	 
الصالحيات قد أعيدت مؤخرا إلى الحكومة المركزية.

وتمنــح إســبانيا صالحيــات مختلفــة جدا ألقاليم مختلفة، مــع تمتع اقاليم ذات هويات تاريخيــة إقليمية قوية باكبر 	 
قدر من الصالحيات.

وتختلــف مقاطعــات ألمانيــا وأقاليــم كنــدا اختالفــا كبيــرا مــن حيــث الحجــم الجغرافــي، والســكان واالزدهــار 	 
اإلقتصادي، ولكن تتمتع جميعها بنفس الصالحيات. 

فــي المملكــة المتحــدة، هنــاك أنظمة مختلفة في كل من ويلز، واســكتلندا، وأيرلندا الشــمالية، ومجموعة متنوعة 	 
مــن األنظمــة المختلفــة داخــل إنجلتــرا. كمــا أن هــذه النظــم لديهــا نظــم إنتخابيــة مختلفــة، مــع دورات انتخابيــة 

متداخلة.
الســويد دولــة موحــدة، ولكــن مــع وجــود مســتوى عالــي مــن الصالحيــات الالمركزية موزعــة بيــن مقاطعاتها 	 

وبلدياتها - وهذه تختلف اختالفا كبيرا من حيث الحجم وعدد السكان.

التمويل 

بعــد الهيكليــات والصالحيــات يأتــي المــال. وممــا ال شــك فيــه أنــه مــن المستحســن أن تكــون الحكومــة الالمركزية 
ــى  ــق المســاءلة والمســؤولية عل ــة لتحقي ــد ضرائبهــا. وهــذه أفضــل طريق مســؤولة عــن جمــع إيراداتهــا وتحدي
الصعيــد المحلــي. وهنــاك أدلــة تشــير إلــى أن تحصيــل الضرائــب يكــون أســهل عندمــا يــرى النــاس أنهــا تُســتخدم 

ألغــراض محليــة. وتشــمل اآلليــات التــي تســتخدم عــادة مــا يلــي:
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الضرائب المحلية على العقارات، والمبيعات والشركات	 
الضرائب الشخصية المحلية	 
"تقاسم" الضرائب بين الدولة واإلقليم	 
رسوم التراخيص أو التصاريح	 
المدفوعات من قبل األفراد مقابل الخدمات	 

ليســت جميــع الضرائــب مناســبة للرقابــة المحليــة. وقــد يكــون مــن المستحســن عــدم وجــود تنافس ضريبــي، على 
ســبيل المثــال أن يكــون هنالــك معــدالت مختلفــة لضريبــة الشــركات فــي أجــزاء مختلفــة مــن الدولــة الواحــدة. 
فــإذا تــم فــرض ضرائــب علــى البنزيــن، أو التبــغ أو الكحــول علــى الصعيــد المحلــي، فقــد يترتــب علــى ذلــك 
إضطرابــات فــي التجــارة داخــل البــالد - علــى الرغــم مــن أن ضريبــة المبيعــات تختلــف بيــن الواليــات المختلفــة 
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. والضرائــب الشــخصية )علــى الدخــل، أو الثــروة أو الميــراث( تعتمــد علــى 
التعريــف الدقيــق لمــكان إقامــة الشــخص. ويعتقــد الكثيــرون أن أفضــل الضرائــب التــي تفــرض علــى المســتوى 
المحلــي هــي الضرائــب علــى الممتلــكات ألن الممتلــكات ال يمكــن أن تتحــرك بنفــس طريقــة تحــرك رأس المــال 

أو النــاس مــن أجــل تجنــب المعــدالت الضريبيــة المحليــة التــي تفرضهــا الســلطات الالمركزيــة.

وتقــوم منظمــة التعــاون اإلقتصــادي والتنميــة بنشــر أرقــام2 عــن مقــدار الضرائــب التــي يتــم جمعهــا فــي الــدول 
األعضــاء فيهــا علــى مســتوى الحكومــة المركزيــة والحكومــة المحليــة. ويمكــن ان يُْعتبــر ذلــك مقيــاس لمــدى 
ــا نســب  ــا لديه ــات المتحــدة وألماني ــدا، والوالي ــل كن ــة مث ــدول فيدرالي ــا. ف ــة داخــل كل منه ــة الحقيقي الالمركزي
عاليــة مــن اإليــرادات الضريبيــة التــي يتــم جمعهــا علــى المســتوى الالمركــزي، ولكــن كذلــك هــو الحــال فــي 

دول موحــدة مثــل اليابــان، والســويد والدنمــارك.

ــة  ــى الحكومــة اإلقليمي ــة إل ــة المركزي ــة مــن الحكوم ــات الضريبي ــل الصالحي ــم نق ــع األحــوال، إذا ت ــي جمي وف
أو المحليــة، أو إذا كانــت اإليــرادات مــن ضرائــب معينــة يتــم تقاســمها بيــن الحكومــة المركزيــة واإلقليميــة أو 
المحليــة، ســوف يكــون هنــاك مخاطــر وفــرص للســلطة اإلقليميــة – ويجــب ان يكــون هنــاك صيغــة واضحــة 

تكفــل عــدم اإلضــرار بالحكومــة المركزيــة. ويقــدم المربــع أدنــاه مثــاال توضيحيــا علــى ذلــك.

التمكين الضريبي: اآلثار المحتملة

ــح  ــة. وتُْمنَ ــة إلــى اإلقليمي ــم نقلهــا مــن الحكومــة المركزي ــم يت ــات الخاصــة بالصحــة والتعلي الصالحي
الحكومــة اإلقليميــة صالحيــات لجمــع ضرائــب لكــي تتمكــن مــن الدفــع مقابــل هــذه الخدمــات. وينبغــي 
ــة  ــه الدول ــت تنفق ــذي كان ــغ ال ــدار المبل ــم بمق ــي اإلقلي ــة ف ــة اوالمركزي ــب الوطني أن تنخفــض الضرائ

ســابقا علــى الصحــة والتعليــم فــي اإلقليــم. ومــن ثــم يمكــن لإلقليــم القيــام بمــا يلــي:

يقرر فرض ضرائب اقل ويخفض من مستويات الخدمة	 
يقرر فرض ضرائب اعلى ويرفع من مستويات الخدمة	 

ولكــن يمكــن أن يحقــق األقليــم ايضــا مكاســبا ناجمــة عــن الكفــاءة، وفــي هــذه الحالــة ســيكون أفضــل 
حــاال مــن ذي قبــل، أو قــد تُنفــذ األعمــال بطريقــة أقــل كفــاءة بحيــث يدفــع دافعــو الضرائــب اإلقليميــون 

نفــس الضرائــب، أو أكثــر، ويحصلــون علــى خدمــات أســوأ.

ــى  ــة وال ــى تمويــل مــن الحكومــة المركزي ــد يســتمر وجــود الحاجــة إل ــا، ق ــة إلــى جمــع األمــوال محلي باإلضاف
تدفقــات التمويــل بيــن األقاليــم: فالالمركزيــة ال تعنــي بالضــرورة أن كل منطقــة محليــة ينبغــي أن تكــون مســؤولة 
ــة هــي  ــات فــي الدول ــع الوالي ــع الخدمــات التــي تقدمهــا. فجمي ــة عــن جمي ــرادات المحلي عــن ان تدفــع مــن اإلي
اتحــادات اجتماعيــة حيــث يكــون هنــاك نقــل للمــوارد مــن المناطــق الغنيــة إلــى المناطــق الفقيــرة. وقــد يســبب 
هــذا األمــر خالفــات. فقــد ترغــب المناطــق الغنيــة فــي التمســك بمــا تعتبــره "أموالهــا"، أو قــد ترغــب الحكومــة 
ــد  ــم تحدي ــة، خاصــة عندمــا يت ــل الحكومــة المحلي ــاق األمــوال مــن قب ــة إنف ــة فــي إمــالء كيفي الفدرالية/المركزي
ــادئ التــي يجــب مراعاتهــا  ــا. وبعــض المب ــم تنفيذهــا محلي بعــض مجــاالت السياســة بشــكل مركــزي ولكــن يت

لضمــان التمويــل العــادل هــي:

نظام للمراجعة المنتظمة لضمان العدالة بين األقاليم	 
نظام يربط بوضوح المنح المقدمة من الحكومة المركزية بإحتياجات األقاليم األفراد	 
االستقرار والقدرة على التنبؤ	 
اإلنفتاح والشفافية	 
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وبالرغــم مــن اتبــاع هــذه المبــادئ، فقــد تنشــأ النزاعــات. وفــي الوضــع المثالــي، ولضمــان حــل النزاعــات، يجــب 
أن يكــون هنــاك َحَكــٌم مســتقل للتمويــل العــادل - ومثــال علــى ذلــك النمــوذج اإلســترالي للجنــة منــح الكمنولــث.

التعاون بين مستويات الحكومة

ال ينبغــي أن تــؤدي الالمركزيــة إلــى تواصــل أقــل بيــن مختلــف مســتويات الحكومــة إذا أردنــا أن تكــون 
ناجحــة. ويجــب البحــث عــن فــرص إليصــال الخدمــات بشــكل مشــترك، كمــا يجــب ان تعمــل مختلــف مســتويات 
الحكومــة داخــل الدولــة معــا علــى نحــو تعاونــي. و"المســؤولية المشــتركة" بيــن مختلــف مســتويات الحكومــة 
ينبغــي ان تكــون هــي المبــدأ األساســي. إال ان التعــاون ال يحــدث فــي كثيــر مــن األحيــان، مــع قيــام الحكومــة 
المركزيــة أحيانــا بالتقليــل مــن شــأن الحكومــة المحليــة. ولكــن المواطنيــن يرغبــون فــي تقديــم الخدمــات بكفــاءة، 
مــع قيــام المســتويات المختلفــة للحكومــة بالعمــل بشــكل متناغــم معــا لمصلحــة المواطــن. فالمواطنــون ال يجنــون 

أي قيمــة مــن التشــاجر بيــن المســتويات المختلفــة للحكومــة.

و يجــب ان تكــون النزاعــات بيــن مختلــف مســتويات الحكومــة، فــي ادنــى الحــدود. بالتأكيــد ســوف يكــون هنــاك 
ــة  ــات فعال ــاك آلي ــون هن ــي أن تك ــي. وينبغ ــي والمحل ــتوى الوطن ــى المس ــادة  عل ــن الق ــرات بي ــرات وتناح توت
لتســوية النزعــات، وأن تشــتمل علــى أســاليب للتســوية غيــر الرســمية والتحكيــم الرســمي. كمــا قــد تنطــوي كذلــك 

علــى الحــل مــن خــالل المحاكــم الدســتورية، علــى الرغــم مــن أنــه يفضــل تجنــب الطــرق القانونيــة الرســمية.

إال ان أفضــل طريقــة لتفــادي النزاعــات تمامــا هــي عندمــا تكون العالقــات بين الســلطات المركزيــة والالمركزية 
قائمــة علــى مبــادئ االحتــرام المتبــادل والرغبــة فــي القيــام  باألفضــل لمصلحــة المواطــن. وينبغــي أن يكــون هــذا 

هــو الهــدف المشــترك لجميــع مــن هــم فــي الحكومة علــى كل المســتويات.

ويمكــن للسياســيين أن يكونــوا مثــاال يُْحتَــَذى بــه. فالقــادة المنتخبــون فــي البرلمانــات المركزيــة بحاجــة إلــى أن 
يتعاونــوا مــع القــادة المنتخبيــن علــى المســتويات الالمركزيــة. وجــزء مــن هــذا الموضــوع هــو جــزء عملــي: 
التدفقــات الممتــازة للمعلومــات بيــن البرلمانــات المركزيــة والمجالــس اإلقليميــة؛ وتمكــن األعضــاء المنتخبيــن 
ــادل الوقائــع الرســمية يصبــح هــو القاعــدة بــدال مــن  مــن ســهولة الوصــول إلــى مبانــي بعضهــم البعــض؛ وتب
اإلســتثناء؛ وهلــم جــرا. وعلــى نفــس القــدر مــن األهميــة هــو عــدم قيــام الممثليــن المنتخبيــن فــي أحــد المســتويات 
بالتدخــل فــي مســؤوليات الممثليــن المنتخبيــن فــي مســتوى آخــر: فمثــال، إذا كان اإلســكان هــو مســؤولية إقليميــة، 

ال ينبغــي ان يعــد المشــرع الوطنــي ناخبيــه بأنــه ســوف يســاعدهم باحتياجهــم للســكن.

وعندمــا تعمــل علــى أفضــل وجــه، تكــون النظــم الالمركزيــة للحكــم هــي نظــم مدعمــة، مــع قيــام الحكومــات 
الوطنيــة واإلقليميــة بالتعلــم مــن بعضهــم البعــض والتنافــس لدعــم المواطــن وتحســين تقديــم الخدمــات. فمثــال، 

تــم ألول مــرة فــي البرازيــل وضــع الموزانــة التشــاركية علــى المســتوى المحلــي.3 

الهيكليات القانونية والتغيير الثقافي

فــي أســوأ األحــوال، تكــون الالمركزيــة نشــاطا اســميا - إنشــاء أشــكال جديــدة مــن الحكــم دون أي تمكيــن حقيقــي 
علــى الصعيــد المحلــي. كمــا يمكــن أن تتســم الالمركزيــة ببرنامــج لخلــق فــرص عمــل للسياســيين المحلييــن أو 
البيروقراطييــن دون تحقيــق أي مكســب للمواطنيــن. ولكــي تعمــل بشــكل جيــد، تحتــاج الالمركزيــة إلــى تغييــر 

ثقافــي فضــال عــن تغييــر قانونــي.

ويتطلــب هــذا التغييــر الثقافــي التزامــا علــى المســتوى المركــزي، ووجــود رؤيــة، وأهــداف اســتراتيجية واضحــة 
وتخطيــط دقيــق. ويجــب مشــاركة هــذا اإللتــزام علــى الصعيــد المحلــي. ويجــب أن يكــون هنــاك تركيــز علــى 
القيــام بمــا يريــده المواطنــون فــي المناطــق المحليــة وعلــى الفائــدة الحقيقيــة لهــم. فالنــاس لديهــم قابليــة محــدودة 
ــر مهمــة بالنســبة لهــم. وســوف  ــي تعتب ــدا للخدمــات الت ــاً جي ــروا تقديم ــدون أن ي للحجــج الدســتورية: فهــم يري
يتقبلــون الالمركزيــة بســرور إذا رأوا أنهــا تحوليــة، وفقــط إذا رأوا قــادة مبدعيــن، وشــغوفين، وملتزميــن 
ومتماشــين مــع روح المجتمــع ويســعون بحمــاس إلــى إيجــاد حلــول. وبعبــارات أخــرى، يحتــاج المواطنــون إلــى 

رؤيــة تغييــر ثقافــي، وليــس مجــرد تغييــر فــي الهيكليــات القانونيــة.

كمــا ال تتحقــق نتائــج العمليــة عنــد تمريــر تشــريع الالمركزيــة وتفعيــل الســلطات الالمركزيــة الجديــدة. فقــد ال 
تنجــح الخطــوات األولــى ومــن ثــم قــد تحتــاج إلــى تغييــر. وينبغــي اســتخالص الــدروس مــن األخطــاء، وينبغــي 
ــى أنهــا  ــة عل ــى الالمركزي ــه شــيئ يمكــن تحســينه. ومــن األفضــل النظــر إل ــى ان ــى النظــام عل دائمــا النظــر إل

عمليــة مســتمرة، وليســت حدثــا لمــرة واحــدة.
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الخالصة
إذا مــا طبقــت الالمركزيــة بطريقــة ســيئة، فقــد ينتــج عنهــا عــدم الكفــاءة وخيبــة أمــل بإجــراءات الحكومــة. وإذا 
مــا نُفِّــذت بطريقــة جيــدة، فهــي تــؤدي الــى تحســين الحكــم. وتتضمــن مزايــا إداريــة واضحــة فيمــا يتعلــق بتقديــم 
الخدمــات. وهــي تتضمــن كذلــك مــا يســمى "بالمزايــا المدنيــة" – ملكيــة أكبــر للمواطنيــن لعمليــة الحكــم وتطويــر 

منافســة ســليمة بيــن مســتويات الحكومــة المختلفــة، تــؤدي جميعهــا الــى تقويــة السياســات التمثيليــة.4

المالحظات الختامية

1 هناك أقاليم فلمنكية والوالون. وهناك أيضا إقليم مدينة بروكسل. وتعترف بلجيكيا أيضا بوجود جماعات لغوية هولندية وفرنسية 
وألمانية.

2 راجع الجدول 2 في   
3 وضع الموازنات التشاركية هي عملية مداوالت ديمقراطية واتخاذ للقرارات ونوع من أنواع الديمقراطية التشاركية، حيث يقرر 

األشخاص االعتياديون كيفية تخصيص موازنة للبلدية أو لإلقليم. 
4 للمزيد من القراءة، يرجى الرجوع الى مقال البنك الدولي: 

نبذة عن المؤلف:
أمضــى بــوول ســيلك معظــم مســيرته المهنيــة كأحــد كبــار المســؤولين فــي مجلــس 
العمــوم البريطانــي. وشــغل  مــن 2001 الــى 2007 منصــب أميــن عــام الجمعيــة 
الوطنيــة لويلــز، وتــرأس مــن 2011 الــى 2014 لجنــة تفويــض الســلطات الــى 
ــة  ــي الجمعي ــل ف ــف وهــو زمي ــة كاردي ــي جامع ــا ف ــد كان أســتاذا فخري ــز. وق ويل
ــي 2015  ــون الثان ــي كان ــه ف ــم تكريم ــتويث. وت ــة آبيرس ــز وجامع ــة لويل العلمي
بوســام  Knight of the Order of the Bath - KCB  لقاء خدماته للبرلمانات 

وتفويــض الصالحيــات فــي المملكــة المتحــدة.

+44 (0) 207 549 0350 
gpgovernance.net      
hello@gpgovernance.net

© Global Partners            
Governance, 2017

Publication design by 
Joe Power

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-2016-highlights.pdf
http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/what.htm
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تعزيز السياسات التمثيلية
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