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 : قراءة في النظريات واالنتقاداتالالمركزية
 مصطفي النمر

وجد تال  نهإفبالحديث عن المنطلقات النظرية التي تعتمد عليها الالمركزية  األمرعندما يتعلق 
بدأ التنظير وقد عملها.  آلية وأو نظرية مخصصة لشرح ماهية الالمركزية أ واحدةنظرية 

 (1963)وماديك  (1956)ات القرن الماضي مع كتابات ريجز يلمفهوم الالمركزية في خمسين
مناقشة أفكار الالمركزية  تات القرن الماضي بدأيوفي سبعين .(1962)وتقارير األمم المتحدة 

كاستراتيجية لتطوير قطاع التنمية اإلدارية. وفي الثمانينيات تم مناقشة الالمركزية 
 (1983)ناقش سميث ، حيث ن تلعبهأوازدادت القناعة بالدور الذي يمكن كمصطلح سياسي 

نظرية الالمركزية من عدة منطلقات معيارية يمكن من خاللها فهم وشرح الجانب النظري 
 لمفهوم الالمركزية. 

لديموقراطية لتطبيق الحكم نظرية ا يمكن تلخيص هذه المنطلقات المعيارية في التالي:
 إطار، والسياساتتحليل  منهج، ولحكم المحلي من منظور اقتصادية اأهمي، والمحلي

، على النحو سنقوم خالل التقرير بعرض وشرح هذه النقاط المعيارية، ويالسياس قتصاداال
 التالي:

 

 :نظرية الحكم المحلي ومفهوم الديموقراطيةأوالً: 
يصف توتمير و ،الحكم عن طريق الهوى العام للناخبين أنهابيمكن وصف الديموقراطية 

بينما  ،يجب على الحكومة القيام به بناء على رغبة الناخبينما  أنها:الديموقراطية ب (1999)
 كأفضلالديموقراطية تعلي من قيمة الحكم المحلي  أدبياتن أإلى  (1985)يشير سميث 
لى و عأ الدولةمستوى ما على إتكون المحلية للخدمات العامة والتي  اإلداراتوسيلة لترتيب 
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في رفع الوعي  الدولةفيد على مستوى تتطبيقات اإلدارة المحلية فمستوى المحليات. 
 ،السياسي للمواطنين وتدريب كوادر انتخابية جديدة تصلح لقياده وتطوير اإلدارة المحلية

 .االستجابةعلى المستوى المحلي في رفع قيم الحرية والمساواة وسرعه تفيد  أنهاكما 
 نتخاباتاالفكلما زادت نسبة شفافية  ،الديموقراطية باإلدارة المحلية عالقة طرديةعالقة و

والتنافسية الحقيقية لها كلما زادت المنافسة بين المرشحين على تلبية طلبات الناخبين 
ن وجود أحرفية مما يضمن لهم إعادة االنتخاب في الدورة التالية. كما  أكثرو أسرعبشكل 

زيادة الوعي إلى  اخبين حق محاسبة المسؤولين بشكل مستمر مما يدفعالشفافية يضمن للن
 السياسي لدى الناخبين ورفع قيمة المشاركة السياسية. 

للدولة  علىن ضمان تطبيق الديموقراطية في المستويات األإ (1984:13)يقول ويلسون و
ن إ (1985:20)تضمن تطبيقها على المستويات المحلية في ذات الوقت. كما يضيف سميث 

الالمركزية الديموقراطية على المستوى المحلي دائما ما تستخدم كوسيلة لرفع الوعي 
مشتركة بين الناخبين  ةدق تقوم الديموقراطية بخلق مساحأالسياسي للناخبين. بمعنى 

حيث يمكننا القول  ،لمناقشة المشاكل والتحديات التي تواجههم بشكل مباشر والسياسيين
يتعلمون من المناقشة المباشرة مع المواطنين بحيث يكون الهدف النهائي هو  السياسيينن إ

 .ناخبينإرضاء ال
ن اإلدارة المحلية أهي  لدولة من تطبيق اإلدارة المحلية،العائدة على مستوى ا ستفادةاالن إ

ن إ" (1985:22)يقول سميث وهنا شرعين على مستوى الدولة. توفر بيئة تدريبية خصبة للم  
على المستوى ة يد من السياسيين الناجحين على المستوى الوطني كانت لهم خبرة سابقالعد

 بال شك فالحكم المحلي يوفر التدريب الالزم للنشطاء لتكوين كوادر أنهالمحلي، حيث 
وسيلة وحاضنة  أنهعلى  إليهن الحكم المحلي يمكن النظر إ. ولذلك ف"قيادية منهم سياسية
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ي بدأ السلك بتدئين والنشطاء في المجتمع المدني الذين يرغبون فتدريبية للسياسيين الم
 .السياسي كوظيفية لهم

للخبرة  ةنتيج أنهالسياسي في المستقبل. حيث  ستقراراالضمان  يه الثانية ستفادةاال
يمكن للناخبين تكوين الوعي الكافي بالعملية  إنهفالمتكونة على مستوى الحكم المحلي 

في الحكم المحلي تكون العالقة بين فالسياسية ومعرفة المرشحين والسياسيين عن قرب. 
قدر مما يعطيهم نظرة مقربه على فعالية وأداء  أكبرإلى  السياسي والجمهور قريبة

مناصب على السياسيين وبالتالي يساعدهم في إعادة اختيارهم في حال ترشحهم ل
 في نظام الحكم.  أعلىمستويات 

حد كبير بمفهوم الحكم الرشيد إلى  ن مفاهيم الديموقراطية في الحكم المحلي مرتبطةإ
ومرونة في التعامل مع متطلبات  ستجابةاوسرعه  أكبرفعالية إلى  والذي يتطلب الوصول

دراجه تحت إالالمركزية في الحكم المحلي يمكن  ستخدامان إفي هذا السياق فوالمجتمع. 
ن الالمركزية تساعد على أوكنتيجة لذلك يمكن الزعم بحد تطبيقات الحكم الرشيد أيضا أ

 دعم الديموقراطية والتنمية المستدامة.
من تطبيق الديموقراطية على المستوى المحلي يمكن  ستفادةاالنتقال للحديث عن باال

ى تحقيق مساواة في التنافسية السياسية والقدرة على المحاسبة تلخيصها في القدرة عل
قدر من  كبرألن الالمركزية تعطي الفرصة أ. يمكن القول بستجابةاالسرعه إلى  ةضافإ

المساواة في المشاركة  فرصةالمواطنين في المشاركة في الحياة السياسية مما يوفر لهم 
 توفر البيئة الصحية لتكوين تجمعات سياسية وممارسة حرية التعبير. كما. السياسية

ة لتطبيق الالمركزية الديموقراطية على المستوى المحلي هو تيسير عملية لثالثا ستفادةاال
ن العملية الديموقراطية المصاحبة للحكم إ " (1985)المحاسبة والشفافية. يقول سميث 
بسبب وجود عنصر منتخب يربط بين  أكبرات معنى المحلي تجعل المحاسبة والشفافية ذ
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نتخاب شخص يقوم بإدارة المكينة المحلية توفر إن أ. يقصد سميث "الموظفين والناخبين
مما يجعل التواصل بين  اإلداريرابط بين متطلبات الناخبين وبين النظام البيروقراطي 

جعل محاسبته أيضا إلى  فةسهولة عن طريق السياسي المنتخب إضا أكثراإلدارة والناخبين 
 أخرى.  ةلفتر انتخابه لقدرة الناخبين على عدمسهولة  أكثر

يقصد و. المجتمع تحت اإلدارة الالمركزية لطلبات ستجابةاالتسريع عملية  الرابعة: االستفادة
ن اإلدارة الالمركزية تساعد إهو قدرة الحكومة على تلبية طلبات المواطنين.  ستجابةاالب

و أالسريعة لهم بعيدا عن ثقل المركزية  االستجابةلمواطنين وتوفير اعلى قدرة جمع طلبات 
ن يكون لدى اإلدارة أطول مدة العمل البيروقراطي لتنفيذ الطلبات. للقيام بذلك يجب 

ظل تلكن  المطلوبة. االحتياجاتمصادر دعم مالي يكفي إلى  المحلية الصالحية للوصول
مر غير قابل للقياس بطريقة قطعية خاصة في الدول النامية أ "طلبات المواطنين"معرفة 

ن. يمكن األساسية التي لم يتم تنفيذها بعد حتى األ االحتياجاتحيث يوجد العديد من 
جل تحقيق بعض اإلنجازات لكن على أالقيام بتقديم بعض الطلبات على حساب األخرى من 

احتياجات أساسية على سواها سيتطلب تأخيرا  أنهاترجيح بعض الطلبات على  نإفالمقابل 
 بأهميةالناخبين  إلقناعالسياسيين لعقد المقابالت المتكررة  الحتياجاإلنجاز نظرا  ةفي سرع

قرار يكون مالئما للميزانية المقررة وفي إلى  على سواها قبل الوصول االختياراتتقديم تلك 
 األساسية للناخبين. االحتياجاتبيا لجانب من نفس الوقت يكون مل

 

 ي:اقتصادأهمية الحكم المحلي من منظور ثانيًا: 
pub)العام  االختيارللحكم المحلي لدى سميث يرتكز على  يقتصاداالن المنظور إ l i c  

c ho i c e)  يتعلق بدراسة  العام االختياران  " (1991)والممتلكات العامة. يقول جونثان
فراد عن طريق أداة قياس اتخاذ القرار التعبير الجماعي لألبالسوق السياسي فيما يتعلق 
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و أفراد للتعبير عن الرضا ال وسيلة لألإن العملية االنتخابية ما هي أ. أي "كاالنتخاباتلديهم 
ا هليإفيمكن اإلشارة  العامةما الممتلكات أ. االنتخاباتالسخط الجماعي لما تم تقديمه اثناء 

و عن طريق أغير ربحية تقدم للمجتمع سواء عن طريق الحكومة  ةو سلعأ ةأي خدم أنهاعلى 
 ين.لفراد مستقأو أهيئات أخرى خدمية غير ربحية 

حسب الموقع  الخدمات واألسعار ان الحكم المحلي الالمركزي يترتب عليه اختالف
و بعض الخدمات مما يجعل أو الضرائب أن تختلف أسعار الشقق السكنية أ مثلالجغرافي 
وبناء على ذلك ينبغي ختيار مكان المعيشة. اقرار إلى  ي ليصلاقتصادبشكل  يفكرالمواطن 

لتلبي ة ات المختلفة والخدمات المتنوعختياراالن تقدم عدد من أعلى الحكومات المحلية 
 . عدد من المواطنين أكبراحتياجات 

فعالية بخاصة في  أكثرالعام تلك سيكون  ختياراالن تطبيق نظرية إ (1981)يقول رودينلي 
مستقبال نظرا لقدرتها  م تنفيذهاو التي سيتأالدول التي تحاول تطبيق نظام المركزي للحكم 

 للمواطنين. االختياراتعلى توفير العديد من 
 

 :السياساتمنهج تحليل  ثالثًا:
اإلدارة العامة والنظرية المالية مع وجهات نظر مختلفة بشأن  لىعيستند هذا النهج أساسا 

الكلي القائمة على  قتصاداالي النيوكالسيكي يهتم بقضايا قتصاداالإن النهج "الالمركزية. 
equ) نماذج التوازن i l i b r i um) نهج تحليل السياسات يتعلق بقرارات م، في حين أن

: 1989: واخرينروندينلي ) "القضايا التحليلية الجزئية يكون تركيزها علىوعادة ما محددة 
، والعوامل السياسية الجزئي قتصاداالالقضايا التحليلية الجزئية مرتبطة بتلك  (61

 .ةالسياسة العامتنفيذ والسلوكية واإلدارية وغيرها من العوامل التي تؤثر على 
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ا على تحديد مصادر موارد الحكومة، واإليرادات، وقد ركزت البحوث الميدانية تركيزا كبير
كومات المحلية على التحويالت حالاإليرادات هذه، ودراسة اعتماد ومصادر ال قوةوتقييم 
لتحفيز  ةاإليرادات واإلدارة المالية، ودراسة اآللي جمعفي نظام  العقبات، وتحديد والدعم
 أيضا (1989). ويشير روندينلي وآخرين (1981ل وشرويدر: اب)الموارد المحلية  ايرادزيادة 
، ووضع برامج البدائل أن هذا النهج سيساهم في وضع سياسات أفضل وتقييمإلى 

المرجوة األهداف  قد حققت، وتقييم ما إذا كانت السياساتتنفيذ تلك  ألليةستراتيجيات او
خطط يكون نهج تحليل السياسات مفيدا في تخطيط وتنفيذ بهذه التراتبية . وبالتالي منها

 .الحكم المحلي
 

 السياسي: قتصاداال إطاررابعًا: 
 قتصاداالوتأثير كال من العلوم السياسية و أهميةالسياسي يبين  قتصاداالن الحديث عن إ

السياسي يوضح أهمية ترابط  قتصاداالن إ" (1990:526)على بعضهما البعض، يقول ساموف 
. رجح "العام وتحليل السياسات االختيارية ونظرية ية النيوكالسيكقتصاداالكال من النظرية 

العام  االختياربهذا الدمج بين النظرية النيوكالسيكية ونظرية  (1989)روندينلي واخرين 
السياسي  قتصاداال إطارلتحديد السياسات اسموه  إطاروضع أن يتم  السياساتوتحليل 

 والذي يعتمد على ما يلي:
ن تقدم بشكل فعال أن يكون هناك فهم واضح للبضائع والخدمات التي يمكن أيجب أوال ـ 1

ومؤثر، ومن هم المستخدمون، وما هي المتطلبات التنظيمية والمؤسسية لتفعيل هذه 
 كزي للحكم.أوال عند رسم أي كيان ال مرة ن تكون واضحأالخدمات؟ هذه النقاط يجب 

ن يتوافر لديهم الموارد المالية الكافية ويجب أجزائه يجب أالهيكل الالمركزي بمنظماته وـ 2
 ن يكون لديهم جانب من السلطة والقدرة على تحقيق وجمع أرباح خاصة بهم.أ
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و نقل أو التفويض أ ةسواء عن طريق الخصخص) لية توصيل الخدمات للمواطنينآترتيب ـ 3
 (السلطة

ية والسياسية على تصميم السياسات وتنفيذ قتصاداالو جتماعيةاالتأثير الظروف ـ 4
السياسي والقوانين واألنظمة الواضحة والقدرة على  لتزاماالالبرامج. على سبيل المثال، فإن 

 في هذا الصدد. ةتخاذ القرار والمرونة أمور حاسمإ
، وتصميم تساعد في تشكيل السياساتن أتوافر األدوات الالزمة والمعلومات التي يمكنها ـ 5

 المالية والتقنية الالزمة. حتياجاتاالالمشاريع المختلفة، ومعرفة 
داري وسياسي في نفس إالسياسي يتعامل مع فكرة الالمركزية من منظور  قتصاداال إطارن إ

 رشادية الالزمة لرسم وتطبيق سياسات المركزية مؤثرة.الوقت وهو كذلك يوفر القواعد اإل
 

 خامسًا: الالمركزية بين التنظير والتقييم:
يركز على ن مدخل النظرية الديموقراطية لفهم أهمية الالمركزية إاختصارا لهذه النظريات ف

، فهي وعي المواطنين ةأهمية الجانب السياسي وتربية الكوادر السياسية المستقبلية وزياد
 امأفعالية.  أكثرالالمركزية لنشر قيم الديموقراطية بشكل  ستخدامانظرية تركز على أهمية 

ستفادة ي الذي يقوم به المواطن لالقتصاداالالعام فهي تركز على الجانب  ختياراالنظرية 
من الخدمات المقدمة وبالتالي فهو يركز في رسم السياسات من البداية على أهمية التفكير 

ما منهج أدمات المختلفة وتنوع هذه الخدمات. الخ ستخداماي للمواطنين حيال قتصاداال
 أكبرما يساعدان بشكل نهإفي السياسي قتصاداال طارنظرية اإلإلى  تحليل السياسات إضافة

لكن أيضا فقط ية والسياسية قتصاداالسباب ما يركزان على األنهعلى فهم الالمركزية ليس أل
السلوكية والعوامل األخرى ذات الصلة  االجتماعيةالبيئة إلى  االعتبارينظران بعين ألنهما 

 التي تؤثر على تطبيق الالمركزية. 
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تنبئ بنتائج تلقي فكرة الالمركزية رواجا بين المواطنين في الدول الديموقراطية باعتبارها و
ن الالمركزية ظلت لفترات إي والسياسي واالجتماعي. قتصاداالإيجابية على المستوى 

فعالة ومؤثرة وقامت عدد من الدول بتطبيق سياسات المركزية  وسيلة أنهاطويلة تقدم على 
توقعات المواطنين. على نفس  لتناسبجل رفع جودة الخدمة أفي التخطيط واإلدارة من 

ن المؤسسات الدولية المسؤولة عن تقديم برامج التنمية وتوزيع المساعدات على إالمنوال ف
المتحدة للتنمية أصبحت تحفز الدول المستفيدة الدول النامية كالبنك الدولي وبرنامج األمم 

والحصول على  الستمرار كشرطمن الدعم المقدم من خاللهم لتطبيق سياسات المركزية 
تحويل الشكل إلى  تهدف باألساس "كاستراتيجية سياسية"ن الالمركزية إالدعم المالي. 

 كتحسين الوصول أكبرهداف أإلى  جل الوصولأاإلداري والعملية اإلدارية بشكلها الحالي من 
 ، وزيادة المشاركة السياسية، والفاعلية في تطبيق السياسات. إلى الموارد

 االعتمادعطاءه صالحيات واسعه في اتخاذ القرار إلذلك فالالمركزية تدعم الحكم المحلي و
ية القرار على الرغبة الحقيقية للمواطنين المحليين. أيضا يمكن اعتبار الالمركز اتخاذفي 

 أداة إدارية فعالة يمكن من خاللها تنمية األداء اإلداري. 
تم نقد المصطلح وفعاليته من قبل  أنهال إلالمركزية  ةعلى الرغم من المزايا المتعددإال أنه 

في العديد من الدول تكون السلطة في  أنهعلى  (1981)العديد من الباحثين. يعلق جريفين 
قسوة على الفقراء من النظام  أكثروتطبق بشكل  ةتركيزا ونخبوي أكثرالمستويات المحلية 
ن السلطة الممارسة من قبل النخبة والسياسيين تجاه الموارد الحكومة إالمركزي. في رأيه ف

 .تكون دائما بشكل يخدم مصالحهم الخاصة
ن هناك حتى عندما يكو أنهبالمثل، يمكن أن نرى في دول العالم الثالث في كثير من األحيان 
و النخبة المهيمنة أ الضغط،نية حقيقية لنقل السلطة، قد تعرقله عوامل كثيرة مثل جماعات 

 وما شابه ذلك.
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. هنا "و أسطورة وقناعأ الالمركزية هي مثل السراب،" (1989)في هذا المعنى يقول سالتر 
ن إف ألمرايعني المؤلف أن الالمركزية يمكن أن تحدث بشكل صوري فقط، ولكنها في حقيقة 

المشاركة السياسية في هذه المستويات معزولة تماما وتقع تحت السيطرة المباشرة من قبل 
 السياسيين الذين لديهم السلطة على المستوى المحلي.

الالمركزية تبدو كدعوى "الالمركزية من منظور سلبي حيث يقول ان  (1985)سميث ويرى 
يمكن  المركزيةاف؛ مصالح انفصاليةتعزز  نأيمكن  العامة؛ فهي وحدةالانفصالية وتهدد 

حسب الموقع  للتفاوت في توفير السلع العامةاعتبارها ضد المساواة عن طريق دعمها 
 أنهاحيث  جتماعياً ان الالمركزية هي وسيلة مدمرة أ. في هذه الحالة يرى سميث "الجغرافي

ستقرار سياسي. كمثال اعدم إلى  نقسام وحدة الدولة مما يؤدياإلى  تهيئ الطريق للوصول
سريالنكا حيث وجب على الحكومة المركزية حل مجلس إلى  على نقد سميث يمكن النظر

نفسهم دولة مستقلة عن المركز في أ نمقاطعه الجانب الشمال شرقي من البالد نظرا إلعال
 أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

سلسالت الهرمية بداخلها على من المؤسسات والت أكبرالالمركزية تخلق عددا  إنأيضا ف
لكال من الحكومة  أكثرالمستوى المحلي والتي يترتب عليها مصروفات إدارية وتنظيمية 

مام الالمركزية. كمثال من أالذي يمثل عقبة حقيقية  األمرالمحلية والحكومة المركزية 
 إضافة ن تطبيق نظام مجالس المقاطعات ترتب عليه تشكيل جهاز اداري مكلفإسريالنكا ف

التكاليف المقررة للحكومة المركزية. تلك المصروفات اضافت عبأ إضافي على المواطن إلى 
 لدفع هذه التكاليف الزائدة مقابل الحصول على خدمات بشكل مختلف.
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  :ختاماً 
من كونها نظرية سياسية ويرتبط تطبيقها  أكثرن الالمركزية هي وسيلة تطبيق إيمكن القول 

بالسياق المحيط بها والموقع الجغرافي الذي سيتم تطبيقه فيها ونظام الحكم السياسي 
الموجود في الدولة. تختلف التجارب التي تم تطبيقها بين اإليجابي والسلبي حسب السياق 

 ست هي الحل في ذاتها.المختلف لكل تجربة مما يجعل الالمركزية وسيلة يمكنها الحل ولي
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