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:المركزية والالمركزية في اإلدارة والسياسة
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Centralization and Decentralization in Administration and Politics:
Assessing Territorial Dimensions of Authority and Power

 تعتمد دول متنوعة برامج الالمركزية بوصفها وســائل لتعزيز الديمقراطية،في جميع أنحاء العالم
 لم تق ّدم الدراســات األكاديمية حتــى اآلن إطارًا، لكن لســوء الحــظ.واألهــداف اإلنمائيــة في آن واحد
ً شــام
 تســعى الدراســة إلى تجاوز "تقســيم.ال لتقييــم العالقــات بيــن المركزيــة والمحليــة وإصالحها
 وتوفيــر مفردات،فصــل منــذ فتــرة طويلة بيــن تحليالت الهيــاكل اإلداريــة والسياســية
َ العمــل" الــذي
 تبدأ.مفاهيميــة أكثــر صالبة لوصف تعقيدات المركزيــة والالمركزية في اإلدارة والسياســة وتحليلها
معا
ً جم َعان
َ ُ ثم ت، الالمركزية اإلدارية والسياسية/الدراسة بتطوير متواليتين متمايزتين من المركزية
بعــد ذلــك فــي مصفوفة واحــدة تســمح بإلقاء الضــوء علــى مجموعة واســعة من االســتراتيجيات
ّ
إن أضرار استراتيجيات الالمركزية
والنتائج التي تنبثق من التفاعل
ّ  يمكن القول.المعقد بين المجالين
 إذ إن اســتراتيجيات نقل،قد تكون أكثر من منفعتها بحســب موقع البلد المعني داخل المصفوفة
 ويجب، وبصورة خاصة في البيئات التي يوجد فيها زعماء محليون أقوياء،السلطة تكون إشكالية
ً
.سلفا
أبدا دونما تحليل دقيق لطابع العالقات المركزية المحلية الموجود
ً أ ّلا تجري تجربتها
. ماكس فيبر، نقل السلطة، الالتركيز، السلطة، القوة، الالمركزية، المركزية:كلمات مفتاحية
Globally, many countries are implementing decentralization programs as a means of promoting
both democratic and developmental objectives. Unfortunately, however, scholarship has yet to
offer a comprehensive framework within which to assess and reform central-local relations. This
article seeks to overcome the "division of labor" that has long separated analyses of administrative
and political structures, and to provide stronger conceptual vocabulary for describing and
analyzing the complexities of centralization and decentralization in both administration and
politics. After developing two distinct continua of administrative and political centralization/
decentralization, the paper then combines them in a single matrix able to highlight the wide
range of strategies and outcomes that emerge from the complex interplay of the two spheres.
Depending on where a country lies within the matrix, it is argued, decentralization strategies
may do more harm than good. Devolution strategies are especially problematic in settings with
strong local leaders, and should never be attempted without careful analysis of the preexisting
character of central-local ties.
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مقدمة

(((

يف العقود األخرية ،اعتُربت المركزية الوظائف الحكومية ويف أحيان عدة
"فكر ًة عرصي ًة ج ًدا" ،و"أحدثَ صيحات املوضة" ،و"موضة عرصنا"(((.
وألن هذا التوجه حظي بالتأييد يف األوساط األكادميية كام عىل مستوى
السياسات ،يسعى العديد من البلدان لتنفيذ برامج الالمركزية باعتبارها
وسائل لتعزيز األهداف الدميقراطية واإلمنائية عىل حد سواء .ووفقًا
لدراسة أجراها البنك الدويل عام  ،1994فإن ثالث ًا وستني من أصل خمس
وسبعني من الدول النامية يف العامل وتلك التي متر مبراحل انتقالية ،والتي
يزيد عدد سكانها عىل خمسة ماليني ،أعلنت أنها انخرطت يف جهود
نقل السلطة السياسية إىل وحدات حكومية محلية((( .ويوضح الري
داميوند أن هذه "املوجة من الالمركزية السياسية املنترشة يف جميع
أنحاء العامل منذ السبعينيات نتجت من مجموعة متنوعة من الضغوط،
منها األداء الحكومي الضعيف ،والتوسع الحرضي ،واالنتقال الدميقراطي،
والتحوالت يف اسرتاتيجيات املانحني الدوليني ،واملطالب املجتمعية"(((.
ولسوء الحظ ،يبدو أن العديد من هذه املبادرات تستند ،يف الغالب،
إىل اإلميان بنجاعتها أكرث من استنادها إىل أسس مفاهيمية قوية أو
تحليل دقيق للتجارب التاريخية واملقارنة .ويف حني ك ّرس املنظّرون
الكالسيكيون ،أمثال ماكس فيرب  ،)1920-1864( Max Weberاهتام ًما
كب ًريا لألبعاد املكانية للسلطة والقوة ،نرى أن البحوث السياسية الحديثة
ركزت جهودها عىل عالقات القوة داخل مؤسسات معينة وبني الطبقات
االجتامعية الرئيسة أكرث من تركيزها عىل عالقات القوة التي متتد عرب
األقاليم .ويقدم الباحثون املختصون يف دراسات تشكُل الدولة استبصارات
 1أود أن أشكر برنامج الزمالة الدولية ملا بعد الدكتوراه  ACLS/ SSRCNEHولجنة أبحاث كلية
الدراسات العليا بجامعة ويسكونسن لدعم البحث والكتابة يف هذه الدراسة .وأنا ممنت ،فيام يتصل
لكل من بينديكت أندرسون ،والري داميوند ،ودونالد
بالتعليقات التي أسهمت يف األفكار الواردة فيهٍّ ،
إميرسون ،وإدوارد فريدمان ،وإدنا البرا هوتشكروفت  ،Edna Labra Hutchcroftوأتول كوهيل
 ،Atul Kohliوديفيد ليني  ،David Lehenyومايكل مايل  ،Michael Malleyوكيم نينه ،Kim Ninh
وسوزان روز أكرمان  ،Susan Rose-Ackermanوإدوارد شاتز  ،Edward Schatzوجيمس سكوت،
وجون سيدل  ،John Sidelوغراهام ويلسون ،وكروفورد يونغ  ،Crawford Youngواملحكّمني املغفلة
أسامؤهم يف دورية  ،Governanceوأعضاء ندوة خريجي ربيع  1999حول تشكيل الدولة والعالقات
كل من غوندولني
بني الدولة واملجتمع يف جنوب رشق آسيا .كام حظيتُ مبساعدة بحثية ق ّيمة من لدن ٍّ
بفيس  Gwendolyn Bevisوسيدرك جورد  Cedric Jourdeوراشيل دميوتس .Rachel DeMotts
وإن كان مثة من أخطاء وردت ،فهي بطبيعة الحال تقع تحت طائلة مسؤوليتي الخاصة.
2 Irving Kristol, "Decentralization for What?" The Public Interest, vol. 11
(Spring 1968), p. 19; Diana Conyers, "Decentralization: The Latest Fashion
in Development Administration?" Public Administration and Development,
vol. 3, no. 2 (April-June 1983), pp. 97-109.
3 William Dillinger, Decentralization and Its Implications for Urban
Service Delivery, Urban Management Programme (Washington, DC: The
World Bank, 1994).
4 Larry Diamond, "Nigeria: The Uncivic Society and the Descent into
Praetorianism," in: Larry Diamond, Juan Linz & Seymour Martin Lipset
(eds.), Politics in Developing Countries (Boulder, CO: Lynne Rienner
Publishers, 1995), pp. 121-122.

ق ّيمة بشأن العمليات التاريخية للمركزية ،لكن املفردات املفاهيمية
املستخدمة لوصف تعقيدات املركزية والالمركزية يف الدول القامئة تفتقر
إىل صياغة جيدة .ويف ذلك أشار جيمس فيسلر يف عام  1965إىل أنه يف
حني "تبدو الالمركزية مصطل ًحا بسيطًا ،فإن هذا املظهر مضلل وغال ًبا
ما يؤدي إىل عالجات مبسطة يجري تعميمها عىل نطاق واسع ج ًدا،
ٍ
ملشكالت ملموسة
تبدأ من موقف نظري جامد يحدد إجابات مسبقة
الطابع [ ]...ال بد من أن تكون أدواتُ التحليل املستخدمة أكرث وضو ًحا
مام نريد"((( .وبعد عقدين من الزمن ،الحظ باحث آخر أن "الجميع
يعرف تقري ًبا ما تعنيه 'الالمركزية' ،لكن تعريفها بدقة يثري مشكالت،
ٍ
سياقات شديدة
ألنه ميكن استخدامها بعد ٍد من الطرائق املختلفة ويف
االختالف"((( .واليوم أيضً ا ،ولسوء الحظ ،مل تقدم الدراسات األكادميية
بع ُد إطا ًرا شاملً يساعد املحللني واملامرسني يف مجال التنمية يف تقييم
العالقات املركزية  -املحلية وإصالحها .ومع استمرار الجهود املبذولة يف
إطار الالمركزية يف جميع أنحاء العامل ،يبدو من األهمية أن يضع علامء
ٍ
إصالحات حقيقية للعامل.
السياسة إرشادات تحليلية أوضح ألجل
ودومنا إنكار للنتائج اإليجابية الهائلة التي تتيحها الالمركزية ،ليس
اإلميان بنجاعتها وحده ٍ
أساسا للمبادرات السياسية الحالية .ويف
بكاف ً
الواقع ،أظهرت التجارب الحديثة يف أماكن متباينة كالربازيل وروسيا
أن اسرتاتيجيات نقل السلطة إىل كيان أدىن ميكن أن يكون لها يف بعض
عواقب معيبة ج ًدا((( .ومثلام سنب ّي يف هذه الدراسة ،يجب
األحيان
ُ
"5 James W. Fesler, "Approaches to the Understanding of Decentralization,
The Journal of Politics, vol. 27, no. 3 (August 1965), p. 536.
6 Conyers, p. 187.
 7يف الربازيل ،أُلقي اللوم عىل تجاوزات الالمركزية بسبب االختالالت املالية الشديدة التي
أسهمت بصورة أساسية يف املشكالت االقتصادية األخرية ،ينظر:
Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation (Baltimore,
MD: The Johns Hopkins University Press, 1999), p. 137; Larry Rohter, "Brazil's
Economic Crisis Pits President Against Governors," The New York Times,
25/1/1999, accessed on 24/8/2021, at: https://nyti.ms/3AMU4QL; Eliza Willis,
Christopher da C.B. Garman & Stephan Haggard, "The Politics of Decentralization
in Latin America," Latin American Research Review, vol. 34, no. 1 (1999), p. 23.
ٍ
شخصيات محوري ًة يف الشبكات
لقد تحدّى املحافظون ،ورؤساء البلديات ،وهم من ميثّلون
االنتخابية التي تعكس القوة املحلية عىل املستوى الوطني ،سلط َة املسؤولني التنفيذيني
الوطنيني عىل نح ٍو متواتر .واجتاحت مشكالت العنف الريفي العديد من املناطق ،وارتُهنت
برامج اإلصالح الزراعي التي أقرتها الحكومة املركزية بإرادة املالك املحليني وفرقهم الخاصة
من الرجال املسلحني ،أو "البيستولريوس"  ،Pistoleirosينظر:
Human Rights Watch, The Struggle for Land in Brazil: Rural Violence Con
tinues, An Americas Watch Report (New York: Human Rights Watch, 1992),
accessed on 24/8/2021, at: https://bit.ly/3ARxsOS
قلق بشأن "إضفاء
يف روسياّ ،
حل محل التفاؤل املبكر بشأن نقل السلطة إىل املقاطعات ٌ
الطابع اإلقليمي عىل التسلطية" :فقد برع القادة املحليون بقوة يف تسليح جامعات املعارضة،
والتالعب بالعمليات الدميقراطية (خاصة يف املناطق الريفية) ،وتجاهل التوجيهات السياسية
الصادرة عن املركز ،وحجب اإليرادات القادمة منه ،وااللتفاف عىل العمليات الدستورية ،ينظر:
Henry Hale, "The Regionalization of Autocracy in Russia," Policy
Memo, no. 42, Ponars Eurasia, 23/7/2012, accessed on 24/8/2021, at:
https://bit.ly/3xUULWq; Kathryn Stoner-Weiss, "Central Weakness and
"Provincial Autonomy: Observations on the Devolution Process in Russia,
Post-Soviet Affairs, vol. 15, no. 1 (1999).
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محل الوصفات الجاهزة ،ال سيام حني يتحدى
يحل التحليل الرصني ّ
أن ّ
زعامء محليون أقوياء سلط َة الدولة املركزية بصورة ف ّعالة .سنسعى
من خالل استخالص استبصارات مهمة من األدبيات التي تُعنى بتشكُل
الدولة ،واإلدارة العامة ،والعالقات بني الدولة واملجتمع ،والهياكل
الدميقراطية ،إىل توفري إطار تحلييل أوضح لفهم املركزية والالمركزية يف
الهياكل اإلدارية والسياسية يف األنظمة السياسية التاريخية واملعارصة
م ًعا .وقبل التمكّن من صياغة مبادرات الالمركزية بالصورة املناسبة
أو تقييم تأثريها يف التنمية والدميقراطية ،من الرضوري أولً تحديد
املقصود مبصطل َحي "املركزية" و"الالمركزية" بصورة أوضح .وليس
الهدف هنا تقديم دليل للسياسة ،أو الحكم عىل تأثري الالمركزية
يف التنمية والدميقراطية ،بل بناء مفردات مفاهيمية أقوى لوصف
تعقيدات املركزية والالمركزية وتحليلها يف اإلدارة والسياسة.
أبدأ تحلييل بالتمييز بني جانبني شائعني من املركزية والالمركزية :ما هو
موجود منها يف املجال اإلداري؛ داخل البريوقراطيات املدنية والعسكرية،
وما هو موجود منها يف املجال السيايس؛ ضمن الهيئات الترشيعية،
واالنتخابات ،واألحزاب السياسية ،وأنظمة املحسوبية  ...إلخ.
فصل
يفحص القسم األول من هذه الدراسة "تقسيم العمل" الذي َ
منذ فرتة طويلة بني التحليالت الخاصة بالهياكل اإلدارية من جهة،
والسياسية من جهة أخرى ،ويطور التمييز األسايس بني السلطة
والقوة بوصفه وسيلة للدفع بتحليلٍ لألنظمة السياسية  -اإلدارية
يكون أكرث اتسا ًعا .أما يف القسم الثاين ،فأبني إطار عملٍ أول ًيا لدراسة
املركزية والالمركزية يف مجال اإلدارة ،يف حني أبني يف القسم الثالث
إطا َر عملٍ أوليًا لفحص املركزية والالمركزية يف مجال السياسة .ويف
كل حالة من هذه ،أُبرهن عىل وجوب مراعاة مجموعة متنوعة من
العوامل عند تحديد الدرجة التي ميكن فيها اعتبار نظامٍ سيايس ما
أكرث مركزية أو المركزية .والنتيجة هي متواليتان متاميزتان تلخصان
العوامل املختلفة املعنية ،وتوفران وسائل إرشادية تساعد عىل إظهار
املركزية والالمركزية يف كل مجال .وميكّن هذا التحليل من تجاوز
التعميامت العامة املعتادة بشأن املركزية أو الالمركزية يف النظام
السيايس برمته ،وتطوير وسائل أكرث تعقي ًدا من الناحية املفاهيمية
للتمييز بني أبعاد املجال اإلداري املتعلقة باإلقليم من تلك املوجودة
يف املجال السيايس.
يجمع القسم الرابع من هذه الدراسة بني املتواليتني ،اإلدارية
والسياسية ،يف مصفوفة واحدة تسمح بتحليل التفاعل املعقّد
املوجود بني املجالني ،ونتابع فيه تقديم ٍ
عرض شاملٍ إلمكانية تطبيق
هذا اإلطار األويل عىل نطاقٍ واسع من األنظمة السياسية .ويف حني
أنه من غري املمكن فحص جميع الطرائق التي تتفاعل بها هذه
البنى ،فإن املقاربة الواردة يف تحلييل تتسم بشمولية أكرب ،وتوفر
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أدوات تحليلية أكرث دقة ملن يسعون لتقييم الظروف التي تسهم
فيها الالمركزية بصورة واقعية يف تحقيق أهداف دميقراطية وتنموية
مهمة .ويف القسم الخامس ،أعتمد عىل إطار العمل الخاص يب ألجادل
بأن اسرتاتيجيات نقل السلطة إىل مستويات المركزية تنطوي عىل
مشكالت ،خاص ًة يف البيئات التي يتمتع فيها الزعامء املحليون بسلطة
كبرية يف املقاطعات ،وال ينبغي أب ًدا تجربتها من دون تحليل دقيق
للطابع املوجود سلفًا للعالقات املركزية املحلية .وسأقرتح يف الخامتة
مسار ٍ
ات أخرى للبحث ،وأؤكد عىل رضورة استكامل املالحظات
العامة بفحص تاريخي معمق للديناميات اإلقليمية للسياسة واإلدارة
يف الحاالت الفردية .وإين آلمل ،من خالل تشجيع تطوير إطار
مفاهيمي أوضح ،أن أسهم يف الجهود املبذولة لتحليل العالقات بني
العاصمة واملقاطعة وإعادة تشكيلها ،يف أماكن متباينة عرب العامل.
قبل متابعة هذه الدراسة ،مثة من املحاذير اثنان مهامن أوردهام
بالرتتيب .أولً  ،يف حني يقترص تركيز هذا التحليل عىل التعقيدات
املتصلة باإلقليم يف املجالني اإلداري والسيايس ،أجدين مدركًا متا ًما أ ّن
فحص أي نظام سيايس يتطلب اهتام ًما رصي ًنا بالكيفية التي متارس
جذب
بها الروابط االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،بدورها ،ضغو َط ٍ
وطر ٍد مركزيني تختلف بصورة واسعة يف كثري من األحيان مبرور الزمن.
قد يكون من الحكمة أن يتبنى الدارسون الحريصون لبلد معني وجه َة
نظ ٍر أكرث اتسا ًعا ،وعدم االهتامم باملجاالت اإلدارية والسياسية فحسب،
مبسائل كالتوزيع اإلقليمي للنشاط االقتصادي والقدرة عىل
َ
بل أيضً ا
(((
تحصيل اإليـرادات  ،والدرجة التي تتقاطع فيها الحدود السياسية
اإلدارية مع الفروق اإلثنية ،واألساس اإلقليمي للمطالب اإلثنية يف
الدول املتعددة القوميات واملجتمعات التعددية ،والجوانب اإلقليمية
ملبادرات السياسة التي تهدف إىل التوفيق بني التنوع اإلثني((( .ثانيًا ،ال
تحاول هذه الدراسة ،بالتأكيد ،حل املشكالت التي غالبًا ما تكون بالغة
8 R.J. Bennett, Geography of Public Finance: Welfare Under Fiscal
Federalism and Local Government Finance (London/ Methuen: Routledge
Kegan & Paul, 1980); M. Malley, "Resource Distribution, State Coherence,
"and the Changing Level of Political Centralization in Indonesia, 1950-1997,
Ph.D. Dissertation, University of Wisconsin-Madison, Wisconsin, 1999
(Unpublished); Anwar Shah, "The Reform of Intergovernmental Fiscal
Relations in Developing and Emerging Market Economies," Policy and
Research Series, no. 23, The World Bank (June 1994), accessed on 24/8/2021,
at: https://bit.ly/3sql85p; Charles Tilly, Coercion, Capital, and European
States, AD 990–1992 (Cambridge: Blackwell Publishers, 1992).
9
Walker Connor, Ethnonationalism: The Quest for Understanding
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994); Yash Ghai, "Decentralization
and the Accommodation of Ethnic Diversity," in: Crawford Young (ed.), Ethnic
Diversity and Public Policy: A Comparative Inquiry (New York: St. Martin's
Press, 1998); Donald L. Horowitz, Ethnic Groups in Conflict (Berkeley, CA:
University of California Press, 1985).
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الصعوبة ،واملرتبطة بتحديد املوقع الذي يجب أن يوضع فيه نظام
حكم معني يف املتواليتَني (أو املصفوفة الواحدة) .ومثلام هو الحال مع
مفاهيم استقاللية الدولة وقدرة الدولة( ،((1يسعى هذا اإلطار األويل
مناهج لإلتيان بقياس
إىل رسم الخطوط املفاهيمية ،لكنه ال يقرتح
َ
محدد .ونحن نرحب مبحاوالت أخرى تق ّدم مثل هذه الدقة ،لكني
أعتقد أن ب .س .سميث كان محقًا يف تأكيده أن قياس الالمركزية
(وينبغي أن نضيف املركزية أيضً ا) "ال ميكن أن يكون متري ًنا يتسم
بالدقة؛ بل ينبغي إصدار أحكام تقريبية فحسب"(.((1

املسندة إىل األفراد بصفتهم الرسمية ،يف حني تتجه الثانية إىل تحليل
الوسائل غري الرسمية التي يسعى شاغلوها من خاللها إىل "القيم،
واملصالح ،واألهداف التي يختارونها" ،والتي قد تتباين مع الهياكل
الرسمية للسلطة( .((1وقد شدد تحليل ماكس فيرب لألمناط املثالية
عىل أن الهياكل الرسمية للسلطة ستقوض من شبكات القوة مع
الظهور التدريجي للدولة ذات السمة القانونية العقالنية ،وتكون
"البريوقراطية هي الوسيلة لتحويل الفعل االجتامعي إىل عملٍ منظمٍ
عىل نحو عقالين [ ]...وحيثام تصري اإلدارة بريوقراطية بالكامل ،يكون
نظام الهيمنة الناتج عمل ًيا غري قابل للتقويض"( .((1كام يزعم أن هذه
الهيمنة ف ّعالة ج ًدا ،بحيث "ال يستطيع [الـ]بريوقراطي الفردي أن
يخرج من الجهاز الذي جرى تسخريه فيه [[ ]...و]هو خاضع لنشاطه
خالل كينونته االقتصادية واأليديولوجية برمتها"(.((1

لدى علامء اإلدارة العامة وعلامء السياسة الكثري من املشرتكات يف
تفاعل ضعيفًا
موضوعات املركزية والالمركزية ،لك ّن ،ولسوء الحظ ،مثة ً
ج ًدا بني مجاالت العمل يف ٍّ
كل منهام .وقد أوضح جيمس فيسلر(،((1
يف تحليله الثاقب لالمركزية عام  ،1965أ ّن "تقسيم العمل الذي تط ّور
يف تخصص العلوم السياسية مييل إىل الفصل بني من يدرسون اإلدارة
العامة والقانون اإلداري من جهة ،وأولئك الذين يدرسون األحزاب
السياسية والرأي العام والسلوك االنتخايب واملؤسسات والعمليات
الترشيعية ،من جهة أخرى" .ولألسف ،يستمر هذا التقسيم يف إظهار
املشكالت نفسها التي الحظها فيسلر قبل ثالثة عقود ،بحيث "تحجب
كل مجموعة األهمي َة التي ميكن أن تسهم فيها املجموعة األخرى"،
و"تثبط من إمكانية تكوين باحثني ميكنهم العمل عىل املزج ،وعىل
وجه التحديد ،بني النتائج واملقاربات يف املجالني"(.((1

لكن العامل الحقيقي قائم عىل تفاعل مستمر بني السلطة والقوة .قد
ميكن تصور الهياكل اإلدارية مبفردات رسمية ألغراض تفسريية ،لكن
الجيل أنها مشبع ٌة دو ًما ،وإن بدرجات متفاوتة ،بشبكات غري رسمية
تكشف عن دينامياتها الخاصة .لقد ق ّدم رودولف ورودولف تصوي ًبا
لغياب االهتامم باألهداف الشخصية يف تراث فيرب؛ فركّزا عىل الدرجة
التي تتخلل بها شبكات القوة غري الرسمية والخصائص الباترميونيالية
 ،Patrimonialالبنى الرسمي َة للسلطة املوجودة حتى يف املنظامت
البريوقراطية الحديثة؛ إذ يف واقع األمر" ،يستوطن الرصاع عىل
السلطة [ ]...داخل العالقات اإلداريــة"( .((1وكلام كانت الخصائص
الباترميونيالية أقوى ،أدى هذا الرصاع عىل القوة إىل تقويض العقالنية
الرسمية لبنى السلطة( .((1ومنذ أكرث من خمسة وعرشين عا ًما ،الحظ

ً
أوال :تفسير االنقسام بين السياسي
واإلداري (وتجسير الهوة بينهما)

ولغرض تعزيز التحليل وجعله أكرث دقة واتسا ًعا عرب جانبي هذا
االنقسام الطويل األمد ،من املهم إلقاء الضوء عىل التمييز األسايس
بني السلطة والقوة .بعبارة بسيطة ،تشري األوىل إىل األدوار الرسمية
10 Theda Skocpol, "Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in
Current Research," in: Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer & Theda Skocpol
(eds.), Bringing the State Back In (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).
11 B.C. Smith, "Measuring Decentralisation," in: George W. Jones (ed.),
New Approaches to the Study of Central-Local Government Relationships
(Cambridge: Cambridge University Press, 2008).
12 Fesler, p. 533.
 13يوفر عمل فيسلر بعضً ا من أهم األسس التي يقوم عليها هذا التحليل .لكنه وكام
سرنى ،ترك بعض األسئلة املهمة من دون إجابة .ومن املهم أيضً ا التأكيد أنني أتفق بشدة
فيام ييل من تحليل مع كوهني وبيرتسون بشأن الحاجة إىل البناء عىل األدبيات السابقة بصورة
أكرب ،لغرض صياغة تحليل ذي صلة بالحارض .وهام يؤكدان أ ّن "استبعاد األدبيات القدمية
عمل مشوبًا بالعجز وغري
والبدء من جديد ،عىل النحو الشائع يف منتصف التسعينيات ،يبدو ً
صائب يف الوقت نفسه" ،ينظر.Ibid. :

14 Lloyd I. Rudolph, & S.H. Rudolph, "Authority and Power in
Bureaucratic and Patrimonial Administration: A Revisionist Interpretation of
Weber on Bureaucracy," World Politics, vol. 31, no. 2 (January 1979), p. 198.
15 Max Weber, Economy and Society, vol. II. (Berkeley, CA: University of
California Press, 1978), p. 987.
16 Ibid., pp. 987-988.
17 Rudolph & Rudolph, p. 208.
18 James C. Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast
Asia," American Political Science Review, vol. 66, no. 1 (March 1972), p. 92.
وكام يساعد عمل مايكل مان عىل توفري تحليل أوضح ألصول التمييز بني السلطة والقوة،
ويلقي الضوء عىل الطرائق التي سبقت بها عملي ُة البحث عن السلطة تطوي َر بنى السلطة
وإضفاء الطابع املؤسيس عليها .كتب مان أنّ" :القوة الدافعة للمجتمع البرشي ليست
املأسسة؛ بل التاريخ مشتق من دوافع ال تتوقف تتولد عنها شبكات متنوعة من عالقات
القوة املمتدة والكثيفة" .إضافة إىل ذلك ،فإن أهم هذه الشبكات تخص املصادر األربعة
الرئيسة للقوة :أيديولوجية ،واقتصادية ،وعسكرية ،وسياسية .ومنها تنتج املأسسة ،لكن
تكوين الشبكة يتفوق عليها باستمرار؛ فداخل "فجوات" املؤسسات يستمر بال هوادة ،ميال ُد
شبكات جديدة للقوة ،ينظر:
Michael Mann, The Sources of Social Power, vol. 1: A History of Power from
the Beginning to AD 1760 (Cambridge: Cambridge University Press, 1986),
pp. 15-16, 537.
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جيمس سكوت يف جنوب رشق آسيا ،أن "[الـ]مؤسسات التي تبدو يف
ظاهرها حديثة ،كالبريوقراطيات واألحزاب السياسية  ...إلخ ،غالبًا ما
ت َخرتقها ،وعىل نحو كامل ،شبكاتٌ غري رسمية من عالقات الراعي –
الزبون ،فينتهي األمر إىل تقويض البنية الرسمية للسلطة"(.((1
يتح ّمل طرفَا االنقسام اإلداري  -السيايس املسؤولي َة عن أوجه القصور
يف التحليل الحايل ،إذ غال ًبا ما يركّز علامء اإلدارة العامة يف البلدان
النامية اهتاممهم عىل الهياكل اإلداريــة الرسمية ،وليس لديهم
الكثري ليقولوه عن الشبكات غري الرسمية للسلطة وتأثري املؤسسات
الدميقراطية يف طرائق االشتغال الداخيل يف البريوقراطية .ويف أقىص
االحتامالت املمكنة ،ال يتيح هذا األمر سوى فهمٍ لعمل الهياكل
اإلدارية التي تتمتع بدرجة عالية من السلطة القانونية العقالنية
وتعمل يف سياق سيايس تسلطي .ومن نافلة القول إن هذه ليست
فئ ًة رئيسة تتميز بها البلدان النامية الحالية :فال تزال العنارص
الباترميونيالية قوية ج ًدا يف العديد من األماكن ،وقد قلصت "املوجة
الثالثة" من الدمقرطة عدد األنظمة التسلطية عىل نحو بعيد( .((2لكن،
ومثلام سنوضحه يف الصفحات التالية ،أسهم املجال الفرعي لإلدارة
العامة ،بصورة الفتة ،يف إلقاء الضوء عىل الفرق الواضح بني نوعني
رئيسني من الالمركزية اإلدارية؛ هام الالتركيز Deconcentration
ونقل السلطة .Devolution
يدرك الدارسون املختصون يف الهيئات الترشيعية واالنتخابات
واألحـزاب وأنظمة املحسوبية ،عمو ًما ،أن مهامتهم تنطوي عىل
فضل عن التفاعالت املعقدة
إيالء السلطة والقوة اهتام ًما دقيقًاً ،
بني االثنني .لكنهم وإن أثبتوا نجا ًحا يف القبض عىل فكرة أ ّن تحليل
الهياكل الرسمية للسلطة ال يشتمل إال عىل عنرص محدود من عامل
النشاط السيايس (أي إن الحكومة ال تساوي السياسة عىل سبيل
املثال) ،فإن عدم االهتامم العام الذي يواجهون به األبعا َد اإلقليمية
للقوة والسلطة ال يدعو إىل الكثري من التثمني .لقد الحظ آرثر
ماس يف عام  1959أن هؤالء إمنا مييلون إىل الرتكيز عىل "التقسيم
 19عند تحليل التمييز بني السلطة والقوة ،من املهم التأكيد أنه ال ينبغي أن نتوقع
ارتباطًا واض ًحا بني كل من السلطة واإلدارة وبني القوة والسياسة .تستند الهياكل اإلدارية
إىل مفاهيم السلطة الرسمية ،لكنها تحتوي داخلها ،بوجه عام ،عىل شبكات كثيفة من القوة
(خاصة حني تكون السامت الباترميونيالية واضحة جدًا) .وترتكز الهياكل السياسية أيضً ا عىل
مفاهيم قوية للسلطة الرسمية (كالسلطة الدستورية ،والسلطة الترشيعية ،والسلطة التي قد
تطالب بها قيادة حزب سيايس عىل أعضاء الحزب عىل سبيل املثال) ،ولكن  -مثلام يوحي به
مصطلح "سياسة القوة"  -يُحتمل أن يكون السعي إىل القوة يف الهياكل السياسية أقل عرضة
لقيود مأسسة السلطة مقارنة بالسعي إليها يف الهياكل اإلدارية.
 20من اإلنصاف القول إن معظم علامء اإلدارة العامة ال يصلون إىل هذه الحدود
القصوى .لكنهم ال مييلون رغم ذلك إىل إعطاء صورة شاملة للتفاعالت املعقدة بني السلطة
والقوة داخل األنظمة السياسية  -اإلدارية ،ينظر:
Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth
Century (Norman, OK: University of Oklahoma Press, 1991).
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يقسم الحكم بني املسؤولني والهيئات
العام للسلطات" (أي كيف َّ
قسم
الرسمية يف املركز) بدلً من "التقسيم املناطقي" (أي كيف يُ َّ
الحكم بني الوحدات اإلقليمية)( .((2باختصار ،مل ينجح علامء اإلدارة
العامة وال علامء السياسة حتى اآلن يف بناء ٍ
أمناط مقارنة واضحة
لوصف كيفية تنظيم النظم السياسية – اإلدارية (بوصفها مجموعات
معقدة من هياكل السلطة وبنى القوة) ،وإعــادة تنظيمها عىل
املستويات اإلقليمية.
يف القسمني التاليني ،سأعمل عىل تطوير متواليتَني متامي َزتني من
املركزية /الالمركزية اإلدارية والسياسية ،وأرشع يف القسم الذي
يليهام يف وضع املتواليتني م ًعا بطريقة تسمح بتحليل التفاعالت
الشديدة التباين بني هذين املجالني .ومثلام سرنى ،ميكن بناء متوالية
من املركزية اإلدارية مقابل الالمركزية ،تستند إىل تقلي َدين نظريَني
ناد ًرا ما يكونان مرتابطني عىل الرغم من الصلة الوثيقة الكامنة
بينهام؛ هام تكوين الدولة واإلدارة العامة .وعىل النقيض من ذلك،
فإن األساس الذي ميكن من خالله تقديم تص ُّور مفاهيمي ملتوالية
عامة من املركزية والالمركزية السياسية يبدو غري متطور بصورة
الفتة لالنتباه.

ثان ًيا :المركزية والالمركزية في اإلدارة
شدد الباحثون يف دراسات تشكُل الدولة عىل الصلة التي ال تنفصم
بني عملية املركزة اإلدارية وابتكار الدول الحديثة ذاتها .ويؤكد مان
يف مناقشة يعتمد فيها اعتام ًدا كب ًريا عىل فيرب ،كيف قامت الدولة
الحديثة مبرور الزمن عىل "[تجسيد] املركزية ،باملعنى الذي يحيل
إىل أ ّن العالقات السياسية تش ُّع من املركز وإليه ،لتغطي [ ]...منطقة
محددة إقليم ًيا متا َرس فيها [ ]...درج ٌة معينة من س ّن القواعد امللزمة
واملوثوقة ،مدعوم ًة ببعض القوة املادية املنظمة"( .((2أما تشارلز تييل،
ويف معادلته الكالسيكية عن صنع الحرب وبناء الدولة يف أوروبا،
فيلقي الضوء عىل منط عام "أدى فيه استخراج وسائل الحرب والرصا ُع
21 Arthur Maass, "Division of Powers: An Areal Analysis," in: Arthur
Maass (ed.), Area and Power: A Theory of Local Government (Glencoe: Free
Press, 1959).
بدل من ذلك،
ال يعني األمر استبعاد الرؤى العديدة يف أدبيات الفدرالية املقارنة .بل يتعلقً ،
بالتأكيد عىل الحاجة إىل فهم أسايس أكرث ملصطلحي "املركزية" و"الالمركزية" .عىل أي حال،
ومثلام يتفق العديد من علامء الفدرالية املقارنة ،ال يويل التميي ُز بني األنظمة الوحدوية
والفدرالية التباين الهائل املوجود داخل كل فئة من هذه الفئات ،أو التداخل الكبري بينهام
أي أهمية ت ُذكر ،ينظر:
Brian C. Smith, Decentralization: The Territorial Dimension of the State
(Winchester: George Allen & Unwin, 1985), pp. 12-15.
22 Mann, p. 55.
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عليها إىل إنشاء الهياكل التنظيمية املركزية للدول"( .((2ويف مرحلة
مبكرة يف جنوب رشق آسيا الحديثة ،يرشح فيكتور ليربمان كيف
ميكن مالحظة "اتجاه تاريخي عاملي ،وإ ْن كان عرضيًا وغري متحققٍ
بصورة كاملة [ ]...للنزول مبستوى الدول ذات الحدود املستقلة
إىل وحدات فرعية ،والوحدات الفرعية إىل مقاطعات ،واملقاطعات
إىل وضع إداري ميكن مقارنته باملركز اإلمرباطوري الخاضع ملراقبة
كثيفة"( .((2تاريخيًا ،غالبًا ما ثبت أن الفشل يف تعديل الهياكل
اإلدارية لتلبية متطلبات املنافسة بني الدول كان مدم ًرا؛ إذ يف واقع
ِ
احتامالت النجاح (أي إن عدد
األمر ،فاقت احتامالت الفشل بكثري
الدول التي اختفت كان أكرث من تلك التي صمدت).
تُويل هذه املجموعة من األدبيات أيضً ا تقنيات تاريخية محددة
إلنشاء أجهزة إدارية مركزية اهتام ًما دقيقًا( .((2لقد كانت االسرتاتيجية
الفعالة الوحيدة ملركزية الحكام هي نظام املحافظات ،وهو نظام
مسؤول
ً
حاكم
ُقسم فيه الحكوم ُة الوطنية البال َد إىل مناطق ،وتضع ً
"ت ّ
كل منها" .ويوضح فيسلر أن املحافظ "ميثل الحكومة
عىل رأس ٍّ
بأكملها ،وجمي ُع الفاعلني املتخصصني يف امليدان داخل املنطقة هم
تحت إرشافه"؛ "إنه 'ملك صغري'"( .((2ويف حني متيز نظام املحافظات
بأنه أكرث ارتباطًا باإلصالحات النابليونية ،صار الحقًا النم َط السائ َد
لإلدارة يف البيئات االستعامرية ،وقد ُعرث عليه مؤخ ًرا يف العديد من
البيئات التسلطية ما بعد الكولونيالية ،ويُعترب أشد فاعلية يف إنجاز
املهامت األساسية؛ كفرض وصيانة القانون والنظام العام واستخراج
اإليرادات واملوارد(.((2
سواء أ َجرى تب ّني أنظمة املحافظات أم ال ،مثة مجموعة من الطرائق
األخرى التي قد تسعى الدول الحديثة من خاللها إىل فرض سلطتها
مكتب مركزي ،وهو
اإلدارية يف جميع أنحاء اإلقليم؛ فغال ًبا ما يشغل
ٌ
عادة وزارة الداخلية ،مكان ًة رائدة بني الوكاالت الوطنية األخرى،
23 Tilly, p. 15.
24
Victor Lieberman, "Local Integration and Eurasian Analogies:
Structuring Southeast Asian History, c. 1350-c. 1830," Modern Asian Studies,
vol. 27, no. 3 (July 1993), p. 485.
25 James Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve
the Human Condition (New Haven, CT: Yale University Press, 1998); Tilly,
pp. 100, 114; Weber, p. 1042.
26 James W. Fesler, "Centralization and Decentralization," in: D.L. Sills (ed.),
International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 2 (New York: Macmillan,
"1968), p. 374; James W. Fesler, "The Political Role of Field Administration,
in: Ferrel Heady & Sybil L. Stokes (eds.), Papers in Comparative Public
Administration (Ann Arbor, MI: University of Michigan, 1962).
27 Thomas M. Callaghy, The State-Society Struggle: Zaire in Comparative
Perspective (New York: Columbia University Press, 1984), p. 106.
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بحكم اختصاصه الذي يفوق الوحدات الحكومية ذات املستوى األدىن
يف جميع أنحاء البالد .وحني ت ُجرى التعيينات للمناصب املحلية ،فإن
الدولة املركزية عادة ما تفضّ ل األشخاص الذين ليس لديهم ارتباطاتٌ
وثيقة مبجال مسؤولياتهم (وليس من املرجح لهم أن يكتسبوا
مثلها) .ولضامن والئهم للمركز ،قد يتم اختيارهم من مناطق أخرى
و /أو تلقينهم ثقاف َة نخب ٍة بريوقراطية متميز ًة ج ًدا من املجموعات
املجتمعية التي سيديرونها .وستحاول الدولة املركزية أيضً ا ،وبوجه
تناوب بني األفراد عىل ٍ
أساس منتظم ،وتحاول القيام بذلك
عام ،إجرا َء ٍ
عند أول ملمح يشري إىل أن املسؤول يسعى إىل بناء هيمن ٍة محلية.
أخ ًريا ،ستسعى الدولة املركزية إىل توفري إرش ٍ
اف منتظم ومكثف عىل
خاصا لضامن أ ّن مسؤولني موالني
الحكومات املحلية ،وتبذل جه ًدا ً
أي يشء ذي صلة باإليرادات والقدرة
للعاصمة يتحكّمون بعناية يف ّ
القرسية .ويُحتمل أن يتض ّمن أحد عنارص هذا اإلرشاف سلط َة عزل
ومعاقبة املسؤولني املحليني الذين يُعترب سلوكهم غري الئقٍ أو مه ِّد ًدا،
لسبب أو آلخر .ومن الشائع أيضً ا أن يطلب املركز من املسؤولني
َ
الحصول عىل إذنٍ مسبق ملامرسة مجموع ٍة من املهامت
املحليني
رص عىل إلغاء
التي يجري تنفيذها عىل املستوى املحيل ،وميكنه أن ي ّ
األحكام واإلجراءات التي ال يوافق عليها أو ِ
نقضها.
يف الطرف اآلخر من املتوالية ،مثة أنواع مختلفة من األنظمة السياسية
غري املمركزة إداريًا .وميكن لذلك أن ينتج ،من الناحية الواقعية ،من
ٍ
نقص يف التكامل داخل النظام السيايس ،أو من تفكُّكه .ويقدم تحليل
ٍ
توصيفات قيّم ًة لبعض أكرث الطرائق
فيرب عن النزعة الباترميونيالية
شيو ًعا التي ميكن أن تعاين بسببها األنظم ُة السياسية االنقسام ،وعىل
نحو ف ّعال ج ًدا ،بسبب املصالح الشخصية ملن يسيطرون عىل عمل
الجهاز اإلداري ،مثلام هو الحال حني تكون النخب قادرة عىل احتكار
السيطرة عىل املناصب الحكومية املحلية و"بسط السلطة التي
متارسها سلفًا عىل أتباعها لتشمل جميع السكان يف منطقة معينة"(.((2
إ ّن أكرث ما يهدد أي حاكم مركزي ،من الناحية املنطقية ،هو اجتامع
القوة االقتصادية والعسكرية يف يد مسؤول منطقة واحد؛ ال سيام يف
محتمل عىل نحو متزايد،
ً
املناطق الطرفية ،وقد يصري هذا االستقالل
(((2
وميكن يف كثري من األحيان توارثه من جيل إىل جيل  ،وقد كتب
فيرب أن "الحاكم يف النظام الباترميونيايل ال يجرؤ يف كل األحوال عىل
تدمري هذه السلطات املحلية املستقلة املوروثة"(((3؛ وأنه للقيام
28 Thomas Ertman, Birth of the Leviathan: Building States and Regimes
in Medieval and Early Modern Europe (Cambridge: Cambridge University
Press, 1997), p. 8.
29 Weber, pp. 1044, 1051.
30 Ibid., p. 1055.
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بذلك ينبغي له أن ميتلك "هيئة إدارية خاصة به ميكنها أن تحل
محلها" .وبصورة عامة ،يؤدي الخوف من املقاومة واالفتقار إىل
جهاز بديل إىل اتجاه الحكام املركزيني إىل التسوية مع مثل هؤالء
األعيان املحليني(.((3

لقد ُر ِّوج يف العقود األخرية ٍ
ٍ
مختلف ج ًدا من الالمركزية اإلدارية
لنمط
يف مجموعة متنوعة من السياقات ،ال سيام يف الدول النامية؛ وهي
المركزية منظمة ومخطَّط لها بحكم القانون ،ال بحكم الواقع .ومييز
علامء اإلدارة العامة عمو ًما بني نوعني رئيسني من الالمركزية اإلدارية
عىل طول الخطوط اإلقليمية (حتى لو كانت التعريفات الدقيقة
متيل إىل االختالف من باحث إىل آخر) .النوع األول هو الالتركيز،
وينطوي عىل نقل وظائف وأعباء عملٍ معينة داخل املنظمة من
الحكومة املركزية إىل مكاتبها اإلقليمية أو املحلية ،وتحتفظ العاصمة
بالجزء األكرب من السلطة عىل مضمون السياسات حتى يف حالة
ُمنحت املكاتب امليدانية والوكالء بعض السلطة التقديرية بشأن
كيفية تنفيذ هذه السياسات (كأ ْن يكون لضابط الرشطة املحيل
أن يقرر ما إذا كان س ُيلقي القبض عىل متهمٍ أم ال عىل سبيل
نقل أكرث اتسا ًعا
املثال) .أما النوع الثاين فهو نقل السلطة؛ ويتضمن ً
لسلطة صنع القرار واملسؤولية إىل الوحدات املحلية يف الحكومة
(وهي يف العادة املناطق ،املقاطعات ،و /أو البلديات) ،وعاد ًة ما
يكون املركز االعتباري لهذه الهيئات املحلية مضمونًا من الناحية
Ibid., pp. 1040, 1058.

31

الدستورية يف النظام الفدرايل ،وممنو ًحا من الناحية الترشيعية يف
نظام الحكم املوحد(.((3
وكذلك يتطلّب تحليل نزع املركزية بحكم القانون ،أيضً ا ،فه َم
الطريقة األساسية التي جرى وسيجري بها تقسيم الهياكل اإلدارية
من الناحية اإلقليمية .ويوضح فيسلر أن "كل الدول لديها حكومة
وطنية وحكومات محلية باستثناء الدول الصغرى" ،وأ ّن لدى معظمها
مستوى متوسطًا واح ًدا عىل األقل من املقاطعات ،أو الواليات ،أو
املناطق( .((3وعىل هذا النحو ،فإن املسألة املهمة ذات الصلة
بالالمركزية ،سواء أكانت الالتركيز أم نقل السلطة ،إمنا تتضمن تحديد
املستوى الذي ينبغي تعزيزه ،فيكون من املمكن متا ًما عىل سبيل
املثال ،أن يؤدي "الالتركيز" إىل بناء املقاطعات عىل حساب املستويني
الوطني والبلدي للحكومة .وهذه العملية قد تفتقر إىل اسم يصفها،
لكنها موجودة بوصفها واق ًعا إمربيق ًيا(.((3
يتعلق أحد االعتبارات املهمة األخرى يف تقييم الجهود املبذولة إلضفاء
الالمركزية عىل الهياكل اإلدارية مبا يشري إليه فيسلر بإيجاز عىل أنه
"املنطقة" يف مقابل "الوظيفة" .ومثلام يجادل ،مثة توترات متأصلة
وعاملية وغري قابلة للضبط بني "طريقتني مختلفتني عىل نحو الفت
الكل وفقَها" :التخصص القائم عىل
لتحديد األجزاء التي ميكن تقسيم ّ
املنطقة (كام هو الحال يف أنظمة املحافظات ،حيث يكون املحافظون
مسؤولني عن تنفيذ جميع جوانب السياسة الوطنية داخل وحداتهم
دون الوطنية)؛ والتخصص القائم عىل الوظيفة (حني يحتفظ كل
 32مثة فئة ثالثة من الالمركزية اإلدارية هي التفويض  ،Delegationوهي أقل أهمية
لهذه الدراسة ألنها متيل إىل أن تكون أقل صلة باألبعاد اإلقليمية للسلطة .تختلف التعريفات
اختالفًا كب ًريا بني العلامء الثالثة املذكورين يف هذه الفقرة؛ فيعرفه كوهني وبيرتسون بأنه نقل
املهامت إىل الرشكات اململوكة للدولة ،أو رشكات التنمية اإلقليمية ،أو الرشكات الخاصة ،ينظر:
Dennis A. Rondinelli, "Implementing Decentralization Programmes in Asia:
A Comparative Analysis," Public Administration and Development, vol. 3,
no. 3 (1983), p. 198; John Cohen & Stephen Peterson, "Methodological Issues
in the Analysis of Decentralization," Development Discussion Paper, no. 555,
Harvard Institute for International Development (1996), p. 10; Harry Blair,
"Assessing Democratic Decentralization: A CDIE Concept Paper," Paper
prepared for U.S. Agency for International Development, Bureau for Policy
and Program Coordination, Center for Development Information and
Evaluation, Program and Operations Assessment Division (1995), p. 3.
33 James W. Fesler, "The Basic Theoretical Question: How to Relate Area
and Function," in: Leigh E. Grosenick (ed.), The Administration of the New
Federalism: Objectives and Issues (Washington, DC: American Society for
Public Administration, 1973), p. 4.
غري مالئم) لهذه العملية هو "إضفاء املستوى
 34قد يكون املصطلح املفيد (وإ ْن كان َ
الوسيط  ."Midlevelizationينظر عىل سبيل املثال التحليل الذي قدمه روبرت بوتنام لفكرة
تقوية املناطق يف إيطاليا:
Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern
Italy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993), pp. 18-62.
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قسم وطني مبوظفيه امليدانيني من املتخصصني ،واملسؤولني عن
تنفيذ الربامج الخاصة بهذا القسم واملحددة وظيفيًا يف جميع أنحاء
البالد)( .((3وتوجد أشكال ٍ
تعارض بني املنطقة والوظيفة داخل أي نظام
(بقطع النظر عن أي اتجاه قد يكون مسيط ًرا فيه) ،كام ميكن العثور
عىل تنويعات عدة تجمع بني عنارص كال النموذجني الرئيسني(.((3
وستناقش اآلثار املرتتبة عىل هذا التمييز مبزيد من التفصيل يف
الصفحات التالية؛ ومع حاجتنا إىل مزيد من البحث املقارن ،أفرتض
هنا أن تأثري الالمركزية التي تتم بحكم القانون يف نظامٍ يستند إىل
املنطقة بصورة أساسية ،يختلف ،ويف نوا ٍح جوهرية متا ًما ،عن نظريه
املستند يف أساسه إىل الوظيفة.
توفر هذه االستبصارات املستمدة من أدبيات تشكُل الدولة واإلدارة
ِ
األدوات املفاهيمية لبناء متوالية توضيحية ،توضع من خاللها
العامة،
األبعا ُد اإلقليمية للهياكل اإلدارية يف منظو ٍر مقارن .ويرشح فيسلر أن
مثة قطبني نهائيني يف طريف املتوالية ال وجود لهام يف العامل الحقيقي،
بحيث "تنتهي الالمركزية الكاملة إىل تاليش الدولة ،يف حني أن
املركزية الكلية ستُع ّرض قدر َة الدولة عىل أداء وظائفها للخطر"(.((3
ويال َحظ كذلك أننا نفتقر إىل مصطل ٍح محدد يصف مرك َز املتوالية،
وكذا متوالية "املركزية  -الالمركزية" إجــالً ( .((3ومع ذلك ،تكمن
الفائدة يف فكرة املتوالية يف قدرتها عىل التقاط التنويعات القامئة يف
أنظم ٍة إدارية معينة (سواء أكانت عرب وطنية أم ذات طبيعة تاريخية
يف الدولة الواحدة) .وميكن التغلب عىل أوجه القصور املعجمية هذه
أي نظام ،ومن منظور مقارن،
إىل حد بعيد من خالل مالحظة أن َّ
هو إما مركزي إىل ح ٍّد ما ،أو المركزي إىل ح ٍّد ما .وألنه من غري
تعب هذه األحكام عن "مترين دقيق" عىل النحو الذي
املحتمل أن ّ
سبق توضيحه ،من األهمية أن ت ُبنى هذه األخرية عىل دراسة متأنية
للخصوصيات التاريخية يف أي نظام سيايس.
عند بناء متوالي ٍة تلخص العوامل املختلفة التي نوقشت سابقًا ،ميكننا
القول إنه يف الجانب املركزي تكمن أنظمة املحافظات ،وتقع يف
اتجاه الجانب الالمركزي األنظم ُة اإلدارية ذات "سلطات باترميونيالية
محلية" قوية ومستقلة ،و /أو أنظم ٌة تتميز مبستويات عالية من نقل
السلطة واملسؤولية (وليس محض التركيز) إىل املستوى املحيل (وليس
فقط إىل مستوى املقاطعة) .وعند إجراء املزيد من التقييامت ،ال بد
من دراسة للدرجة اإلجاملية التي تستطيع بها الحكومات املركزية
Fesler, "The Basic Theoretical Question," p. 4.
Ibid., pp. 4-6.
Fesler, "Centralization and Decentralization," p. 371.
Ibid.

35
36
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وسائل مثل:
َ
فرض سلطتها اإلدارية عىل املناطق واملحليات من خالل
 .1إنشاء وزارات للداخلية تكون قوية وفعالة؛  .2القدر ُة عىل تعيني
املوظفني وتدويرهم وضامن والئهم (ومن ثم الحيلولة دون نشوء
أشكال هيمنة محلية)؛  .3القدر ُة عىل التحكم يف نشاطات الوحدات
واملسؤولني اإلقليميني واملحليني و /أو اإلرشاف عليها ،ال سيام يف
األمور املالية ومجال القوة القرسية (أو بعبارة أبسط ،يجب النظر
يف من يتحكم يف األموال واألسلحة) .ومن املهم التأكيد عىل أن وضع
تحليل تاريخيًا مقارنًا دقيقًا.
نظام إداري معني يف املتوالية يتطلب ً
ولو كان العامل يتألف من الحكومات التسلطية فقط ،ألتاحت
املتوالية اإلدارية إطا ًرا مناس ًبا لتقييم األبعاد اإلقليمية لنظام سيايس
معني عمو ًما .لكن الحصول عىل صورة أكرث اتسا ًعا عن درجة املركزية
أو الالمركزية يف األنظمة الحكومية الحالية يف معظمها ،يقتيض دراس ًة
تشمل عنارصها اإلدارية والسياسية م ًعا.

ً
ثالثا :المركزية والالمركزية
في السياسة
شكّلت أطر اإلدارة العامة عمو ًما نقط َة انطالق يف الحاالت التي
حاول فيها العلامء دراسة الجوانب السياسية للمركزية والالمركزية.
وقد اشتغل علامء "الالمركزية الدميقراطية" عىل وجه خاص عىل
تعديل املفاهيم اإلداريــة لتشمل االهتامم بالهيئات املنتخَبة
واملشاركة الشعبية عىل املستوى املحيل .ونعرث عىل مثل هذه
املقاربة يف تحليلَني سياسيَني حديثَني لالمركزية ،أحدهام أُنجز
لفائدة البنك الدويل ،واآلخر لفائدة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
United States Agency for International Development,
( USAIDوكلتاهام وكالتان مانحتان تولّتا زمام املبادرة يف تعزيز
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الالمركزية يف البلدان النامية) .يف النموذج األول ،استخدم جيمس
مانور مصطلح "نقل السلطة" أو "الالمركزية الدميقراطية" لوصف
"نقل املوارد والسلطة (واملهامت غالبًا) إىل السلطات ذات املستوى
األدىن التي تكون مستقل ًة عن املستويات الحكومية العليا بصورة
كبرية أو كلية ،و'دميقراطية' عىل نح ٍو ما وإىل درجة معينة" .ويع ّد
انتخاب املسؤولني املحليني هو الشكل االعتيادي للدميقراطية املحلية،
لكنها قد تشمل أيضً ا ترتيبات أخرى غري اعتيادية من شأنها أن تعزز
من املشاركة الشعبية عىل املستوى املحيل(.((3
يف النموذج الثاين ،ع ّدل هاري بلري مفاهيم اإلدارة العامة ،مثل
الالمركزية ونقل السلطة" ،لتشمل العنارص [الرئيسة] للدميقراطية"،
وأهم عنرص منها هو الحكومات دون الوطنية التي تخضع للمساءلة
الشعبية والقريبة من املواطن (سواء من خالل االنتخابات ،أو
جامعات الضغط ،أو النشاطات الحقوقية)( .((4وقد كتب أن التصنيف
رص دميقراطي،
أي عن ٍ
التقليدي لالمركزية "ال ينطوي بالرضورة عىل ّ
وهذا أم ٌر مفهوم متا ًما بالنظر إىل أنها ظهرت إىل الوجود بوصفها
جز ًءا من النظرية واملامرسة املرتبطة باإلدارة العامة ،وحتى قبل
ٍ
رئيسا يف أجندة التنمية
وقت طويل من ظهور الدميقراطية مكونًا ً
الدولية يف منتصف مثانينيات القرن املايض [ ]...ويف حني يحيل بديل
نقل السلطة إىل درج ٍة معينة من الدميقراطية ،فإنه ال يتطلب عىل
اإلطالق أن تتشكّل بطريقة دميقراطية ،الهيئاتُ املحلية التي تتلقى
سلط ًة المركزية جديدة(.((4
ولغرض "تعديل" التصنيف القديم وتعزيز "صنع القرار داخل
الحكومات املحلية املنتخبة دميقراطيًا" ،يستخدم بلري مصطل َحي
"الالمركزية الدميقراطية" و"الحكم املحيل الدميقراطي"(.((4
متثل هذه التحليالت م ًعا ،وبصورة منفصلة ،قفز ًة نوعية مقارن ًة
بالكثري من أدبيات اإلدارة العامة التي سبقتها .لكنها وفيام يتصل
مبسألة الدمج بني األبعاد املكانية للهياكل السياسية وأدبيات أكرث
تطو ًرا عن األبعاد املكانية للهياكل اإلدارية ،تواجه ثالث مشكالت
39 James Manor, The Political Economy of Democratic Decentralization
(Washington, DC: The World Bank, 1999), pp. 6-8.
40 Harry Blair, "Supporting Democratic Local Governance: Lessons from
International Donor Experience- Initial Concepts and Some Preliminary
Findings," Paper prepared for the annual meeting of the American Political
Science Association, San Francisco, 29/8-1/9/1996, p. 4.
41 Ibid.
42 Ibid.
يُع َّرف هذا األخري بأنه "نظام يت ّم فيه نقل السلطة إىل هيئات محلية تكون مسؤولة ومتاحة
ملواطنيها ،والذين يتمتعون بدورهم بحقوق اإلنسان والحقوق القانونية الكاملة يف مامرسة
الحرية السياسية" ،ينظر.Ibid. :
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أول ،غال ًبا ما ينتهي الهدف الالفت املتمثل يف تعديل أطر
أساسيةً .
اإلدارة العامة لتتضمن الجوانب السياسية لالمركزية إىل الخلط بني
املجاالت املتاميزة للمركزية /الالمركزية اإلدارية والسياسية (وإ ْن كان
بينها تفاعالتٌ وثيقة) .ومثلام تسعى هذه الدراسة لتوضيحه ،فإن
الحل التحلييل إمنا يكمن أولً يف تص ُّور متواليتَني منفصلتَني (إحداهام
َّ
يف املجال اإلداري واألخرى يف املجال السيايس) ،ثم تقييم مجموعة
واسعة من االسرتاتيجيات والنتائج التي تنشأ من التفاعل املعقد بني
هذين املجالني .وترتبط املشكلة الثانية ارتباطًا وثيقًا باملشكلة األوىل؛
ففي الرغبة يف تعزيز "الالمركزية الدميقراطية" مييل كال التحليلني
إىل الرتكيز عىل وجود الدميقراطية عىل املستوى املحيل وطابعها،
ويتجاهالن إىل ح ٍّد بعيد البيئة السياسية الوطنية التي توجد فيها
مثل هذه الهياكل( .((4ومثلام أجادل يف الصفحات التالية ،يتطلب
ُ
تحليل دقيقًا
ً
بناء متوالية من املركزية مقابل الالمركزية السياسية
للمؤسسات السياسية عىل املستويني املحيل والوطني.
املشكلة الثالثة يف أدبيات "الالمركزية الدميقراطية" هي يف وجود
ارتباط ضمني  -ورصيح أحيانًا  -بني الدميقراطية والالمركزية .ويلخص
أحد الباحثني يف الالمركزية الدميقراطية هذا املنطق بالقول إنه "كلام
كانت حكوم ٌة متثيلي ٌة ما أقرب إىل مواطني املجتمع ،مكانيًا وماديًا،
اقرتبت أكرث من الدميقراطية 'الحقيقية'" .وعىل العكس من ذلك" ،كلام
كانت الحكومة التمثيلية أبعد عن املواطنني وأصعب يف بلوغها ،كانت
أقل دميقراطية"( .((4وإذا كان الهدف هو بناء تحليلٍ بدلً من إشاعة
اعتقا ٍد معني ،فمن الرضوري تجاوز االرتباط ما بني التسلطية واملركزية
وبني الدميقراطية والالمركزية( ،((4إذ ميكن عىل سبيل املثال أن يكون
النظام التسلطي الذي ميزقه رصاع أمراء الحرب أقل مركزية بكثري من
الناحيتني اإلدارية والسياسية ،مقارن ًة بالعديد من الدميقراطيات التي
تعمل عىل نحو جيد .ومن املهم أيضً ا أن نتذكر أن العمل املركزي كان
رضوريًا يف الجنوب األمرييك قبل جيلٍ مىض ،ملواجهة املصالح املحلية
 43ويبدو أنها ليست مشكلة جديدة ،فمنذ فرتة طويلة ،أعرب ج .بولبيت عن أسفه من
أن "الحكومة املحلية ت ُدرس يف العلوم السياسية وكأنها تعمل يف فراغ .وعمو ًما ،ال ُينح كثري
اهتامم لعالقة الحكومة املحلية بالنظام السيايس العام الذي تستوطنه" ،ينظر:
"J. G. Bulpitt, "Participation and Local Government: Territorial Democracy,
;in: G. Parry (ed.), Participation in Politics (Totowa, NJ: Rowan & Littlefield
Manchester: Manchester University Press, 1972), p. 281.
44 Joel Barkan, Decentralization, Democratization, Deja Vu? Lessons from
Anglophone Africa (Unpublished manuscript).
 45ال أعتزم استبعاد االعتبارات املعيارية من التحليل يف انتقادي لعنرص اإلميان الكبري
الذي يسود مناقشة هذه القضايا .من الواضح أن األهداف املعيارية ستكون يف قلب أي
بدل من ذلك ،التشجي ُع عىل
تشكيل أو إعادة تشكيل للهياكل الحكومية .وإن هديف لَ ُهوً ،
تطوير أساس تحلييل أقوى ميكن عىل أساسه اتخاذ مثل هذه األحكام املعيارية ،ينظر:
Desmond King & Gerry Stoker (eds.), Rethinking Local Democracy (London:
MacMillan Press, 1996).
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التي استخدمت خطاب "حقوق الواليات" للح ّد من الحقوق املدنية
وإدامة الهياكل االنتخابية غري الدميقراطية( .((4ويف حني تؤدي عملية
الالمركزية أحيانًا إىل تعزيز الدميقراطية ،فإن من السهل ج ًدا تص ّور
"الالمركزية التسلطية" يف األوضاع التي تُنقل فيها السلطة إىل جيوب
تسلطية عىل املستوى املحيل .وعىل العكس من ذلك ،قد تؤدي
بعض
املركزية إىل تعزيز التسلطية أحيانًا ،يف حني ميكن أن تكون ُ
التدابري املركزية (ومثلام سيجري تحليله مبزيد من التفصيل الحقًا)،
قو ًة فعال ًة إلرساء الدميقراطية يف بعض األحيان(.((4
بعد توضيحنا قيود املقاربات السابقة عىل النحو املذكور ،ميكن اآلن
دراسة أكرث األمناط يف الهياكل السياسية ارتباطًا باملركزية وأكرثها
ارتباطًا بالالمركزية ،ثم الرشوع يف بناء متوالية من املركزية والالمركزية
السياسية تكون قادرة عىل تلخيص العوامل الرئيسة املتض َّمنة ،ومن
ث ّم تقديم ٍ
عرض بياين للتنويعات عرب الوطنية والتاريخية .وسأفعل
ذلك من خالل تقديم سلسل ٍة من األسئلة املفيدة يف تحليل أنظمة
سياسية خاصة ،ويف التحرك نحو الهدف املقارن املتمثل يف وضع
األنظمة السياسية عىل متوالية متتد من األشد مركز ًة إىل األشد
المركزة .ومن املهم التأكيد عىل الطابع األويل لهذا التحقيق البحثي؛
ضعف التصور الحايل لألبعاد اإلقليمية للسياسة الكث َري
إذ يستلزم ُ
من التوضيحات النظرية ،ولن ميكنني يف النهاية سوى اقرتاح إطار
عمل للتحليل ،سيكون أول ًيا ويتطلب االختبار والتنقيح عرب إجراء
ٍ
بحوث مقارنة(.((4
46 Stephen Holmes & Cass R. Sunstein, The Cost of Rights: Why Liberty
Depends on Taxes (New York: Norton & Company, 1999), pp. 56-57.
 47يجادل بول أبليبي ،بقوة ،بأن العالقة بني الدميقراطية والالمركزية "ليست محددة
بأي حال ،فيشري إىل أن اإلمرباطوريات اعتُربت المركزيةً" يف فرضها سلطتها عىل منطقة
واسعة ،لكنها مل تكن دميقراطية .كذلك يرفض مصطلح "الالمركزية الدميقراطية" كونها تروج
لـ "االفرتاض [ ]...أن الالمركزية تعزز الدميقراطية بشكل بديهي" ،وأنها تديم "الفكرة الشائعة
إىل حد ما بني مواطني الدول الدميقراطية بأن "املركزية" رش يف حني أن "الالمركزية" خري.
ويحث بدلً من ذلك عىل استخدام مصطلح "الدميقراطية الالمركزية" ،ألنه وهاهنا متا ًما،
أول من خالل إنشاء مؤسسة حاكمة مركزية مصممة
"يفرتض أن الدميقراطية قد تحققت ً
للعمل تحت سيطرة شعبية" .كام يرى وجوب الحفاظ عىل هذه املؤسسات املركزية إذا أري َد
للدميقراطية أن تستمر يف االستجابة الحتياجات األمة إجاملً  .ويؤكد فيسلر باملثل عىل أن
الحكومات املحلية والوطنية تتخذ أشكالً متنوعة وأ ْن ليس ألي منهام "دافع محدد يجعلها
تنحو تجاه الشكل الدميقراطي"؛ كام يؤكد بولبيت بإرصار أن "محل اتخاذ القرار ال يخربنا بكل
يشء عن طبيعة القرارات املتخذة" ،ينظر:
Paul H. Appleby, Big Democracy (New York: Alfred E. Knopf, 1945), pp. 451, 443,
447; Fesler, "Approaches to the Understanding of Decentralization," pp. 299, 545.
 48بسبب ضعف األسس النظرية التي يجب أن يرتكز عليها تحليل األبعاد اإلقليمية
للسياسة ،ينتظم هذا النقاش عىل نحو مختلف متا ًما عن تحليل املجال اإلداري الوارد سابقًا.
فبدلً من التشجيع عىل تكامل جديد بني األطر القامئة سلفًا ،عىل النحو املذكور ،أسعى إىل
بناء إطار جديد من خالل إجراء مس ٍح واسع النطاق ملجموعة من الطرائق التي قد تعزز بها
جوانب معين ٌة من النظام السيايس ،إما املركزية أو الالمركزية.
ُ
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تب ًعا للمالحظات السابقة ،يتطلب تحليل مركزية نظام سيايس
فحص مجموع ٍة من العوامل السياسية
معني يف مقابل المركزيته َ
املحلية والوطنية .وللبدء ،ميكننا االسرتشاد بأفكار علامء "الالمركزية
الدميقراطية" والرتكيز الذي أولوه لطبيعة السياسة املحلية ،وطرح
األسئلة التالية:
عي املديرون التنفيذيون املحليون من جانب املركز أم
1.هل يُ َّ
يُنتخبون عن طريق التصويت الشعبي؟ مام ذُكر يف الصفحات
السابقة ،فإن الشاغل الرئيس لإلدارة العامة هو درجة التفويض
يف سلطة اتخاذ القرار املمنوحة للمستوى املحيل .ومن وجهة
نظ ٍر سياسية ،يجب استكامل ذلك باهتاممٍ دقيق بطابع الحكومة
املحلية .ويُفرتض أن يكون املسؤولون املحليون املع ّينون من
جانب املركز جز ًءا من التسلسل الهرمي الوطني األوسع الذي
ميتد من العاصمة إىل األطراف ،خاص ًة إذا كانوا عرض ًة لسهولة
نقلهم من جانب املركز (يف الواقع ،قد تكون ذهنيتهم أقرب إىل
البريوقراطي منها إىل السيايس) .وعىل النقيض من ذلك ،يتمتع
املسؤولون املنتخبون عن طريق التصويت الشعبي بقدرة أكرب
عىل متثيل املصالح املحلية .ومع ذلك ،ميكن يف كل حالة أن تعمل
الديناميات السياسية األخرى عىل مواجهة هذه التعميامت؛
املعي القادر عىل السيطرة عىل موارد انتخابية و /أو
فاملوظف َّ
قرسية مهمة ،قد تكون لديه ،عىل سبيل املثال ،قدرة تفاوضية
كبرية يف مواجهة املركز .وعىل العكس من ذلك ،ميكن تحييد ميول
املسؤولني املنتخبني نحو دعم املصالح املحلية من خالل التأثري
ذي الطابع املركزي الذي ميارسه الحزب السيايس املنتَمى إليه(.((4
2.هل مثة آليات فعالة للمشاركة الشعبية عىل املستوى املحيل،
سواء من خالل االنتخابات أو وسائل أقل تقليدية (كاالبتكارات
املؤسسية الهادفة إىل تشجيع املساهمة املتأتية عرب املنظامت
غري الحكومية أو الشعبية عىل سبيل املثال)؟ ميكن أن نتوقع
ٍ
مستويات عالي ًة من املشاركة بهدف املساعدة يف الجهود
املبذولة لتعزيز املصالح املحلية تجاه املركز ،وميكن لوسائل
إعالم محلية مستقلة ومتطورة بطبيعة الحال أن تساعد عىل
نحو بعيد يف تنمية املشاركة الشعبية عىل املستوى املحيل.
3.هل مثة هيئات ترشيعية ،بلدية ،وعىل مستوى املحافظات
والواليات ،و /أو إقليمية ،تتمتع بسلطة كبرية لصنع القرار؟
فهم دقيقًا للديناميات السياسية يف أوضاع معينة ،وذلك
 49تتطلب هذه األحكام ً
مثلام يوضح ريتشارد سنايدر يف تحليله "املساءلة التصاعدية" Upward Accountability
و"املسؤولية التنازلية"  Downward Responsibilityللحكام يف املكسيك ،ينظر:
Richard Snyder, "After Neoliberalism: The Politics of Reregulation in
Mexico," World Politics, vol. 51, no. 2 (1999), pp. 88-186.
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إذ كلام زاد نطاق سلطات صنع القرار املحلية هذه ،صارت
هذه الهيئات مؤسسية ،وزادت املصالح املحلية التي تؤكد لها
احتياجاتها الخاصة يف مقابل احتياجات املركز.
4.يف مستوى أقل رسمية ،هل مثة تركيز للقوة السوسيو-اقتصادية
و /أو القرسية يف أيدي األعيان املحليني والزعامء ،وكيف يؤثر
أصحاب السلطة هؤالء يف ما يبدو أنه الطابع الدميقراطي
للمؤسسات؟ وعىل وج ٍه خاص ،إىل أي ح ّد يؤثر أصحاب
السلطة املحليون يف انتخاب أعضاء املجالس الترشيعية،
واملحافظني ،ورؤساء البلديات وأعضاء املجالس املحلية؟ إذ
كلام زاد تركيز السلطة املحلية ،زادت صعوبة قيام املركز بفرض
إرادته عىل املحليات واملناطق .وتجدر اإلشارة إىل أن فيرب قد
توقّع أن الجمع بني األدوار االقتصادية والقرسية لدى األفراد
يعزز االتجاه نحو الالمركزية .وإضافة إىل الرتكيز عىل طبيعة
السياسات املحلية والهياكل السياسية ،من الرضوري أيضً ا النظر
يف الطابع اإلقليمي للسياسة الوطنية.
5.هل مثة هيئة ترشيعية وطنية تتمتع بسلط ٍة كبرية يف اتخاذ
القرار؟ من الواضح متا ًما أن النظام السيايس الذي ترتكز فيه
السلطة يف الهيئة التنفيذية هو أكرث مركزية من الناحية السياسية
مقارنة بالنظام السيايس الذي تقتسم فيه السلط َة الهيئتان
التنفيذية والترشيعية .ومع أن مثل هذا املعيار ،بطبيعته ،ال
يهتم باألبعاد اإلقليمية للسلطة ،فإ ّن إمكانية متثيل املصالح
اإلقليمية املتنوعة تزداد بالتأكيد من خالل وجود هيئة ترشيعية
تؤدي وظيفتها .ويالحظ فيسلر أن الحكومات الدميقراطية تُبدي
عىل العموم "سم ًة المركزية ملحوظة" تظهر يف أ ّن "ألعضاء
املجالس الترشيعية 'الوطنية' قاعدتهم السياسية يف الدوائر
االنتخابية املحلية"( .((5ومن الرضوري الذهاب إىل أبعد من ذلك
وتقييم درجة "السمة املحلية" التي أضافتها الهياكل الدميقراطية
الوطنية .وتستكشف األسئلة الثالثة التالية كيف يؤثر الشكل
والطابع املميز للمجالس الترشيعية واألنظمة االنتخابية يف
الروابط بني أعضاء املجالس الترشيعية ودوائرهم االنتخابية.
6.إذا كانت مثة هيئات ترشيعية ف ّعالة ،فهل تعمل ضمن نظام
برملاين أم رئايس؟ فوفقًا للصحايف الربيطاين والرت باغيهوت
 ،)1877-1826( Walter Bagehotفإن النظام الربملاين الربيطاين
"يخضع ملبدأ سلط ٍة واحدة ذات سيادة كإطار عام"؛ يف حني
يقوم النظام الرئايس األمرييك عىل "مبدأ وجود العديد من
Fesler, "Approaches to the Understanding of Decentralization," p. 554.

50

السلطات السيادية"( .((5ويوضح هنتنغتون أن الربملان الربيطاين،
"التمثيل الجامعي لألمة" ،يف حني يُنظر إىل
َ
يُعترب بالنتيجة،
الكونغرس األمــريك عىل أنه "مجموعة من ممثيل الدوائر
الفردية"( .((5وميكن العثور أيضً ا يف النظام الرئايس األمرييك
ومنذ فرتة طويلة عىل "سم ٍة محلية مكثفة" ترفضها الربملانات
يف وستمنسرت :حيث يُفرتض أن ميثل الرئيس مصالح املجتمع
أساسا
بر ّمته ،يف حني ترتبط والءات أعضاء املجالس الترشيعية ً
بدوائرهم االنتخابية( .((5وخالصة القول :تزداد إمكانية متثيل
يقسم
املصالح اإلقليمية املتنوعة عمو ًما من خالل نظامٍ رئايس ّ
السلطة الترشيعية بني فروع مختلفة.
7.هل أعضاء املجالس الترشيعية الوطنية منتخبون أم معينون؟
يبدو من الواضح متا ًما أنه ،ومع ثبات ما دون ذلك من العنارص
األخرى ،سيكون لدى الذين يع ّينهم املركز وال ٌء للشواغل املحلية
أقل بكثري من أولئك الذين يتم انتخابهم.
8.إىل أي ح ّد ينص النظام االنتخايب عىل متثيل املصالح املحلية أو
اإلقليمية يف الهيئة الترشيعية الوطنية؟ إذ ال يوفر نظام التمثيل
النسبي الذي تكون فيه الدولة بأكملها دائر ًة انتخابية واحدة
أي نطاقٍ رسمي لتمثيل املصالح املحلية أو اإلقليمية( .وإضافة
إىل ذلك ،تتم تقوية امليول تجاه املركز إىل درجة أن الحزب
الوطني هو الذي يحدد اختيار املرشحني وترتيبهم يف نظام
التمثيل النسبي) .ويوفر نظام التعددية االنتخابية القائم عىل
الدائرة الفردية ،من جهة أخرى ،إمكانية كبرية لتمثيل املصالح
املحلية واإلقليمية.
9.هل األحزاب السياسية منظمة عىل أسس وطنية أم محلية/
إقليمية ،وما مستوى متاسكها الداخيل؟ سيكون لألحزاب
السياسية املنظمة عىل املستوى الوطني ،خاصة إذا كانت
متامسكة ومنضبطة بصورة جيدة ،القدر ُة عىل العمل بوصفها
قوة مركزية وكابحة للميول املحلية ،وأحد األمثلة عىل ذلك هو
االتحاد السوفيايت تحت رئاسة خروتشوف :فعىل الرغم من أن
جمهوريات االتحاد كانت مستقلة من الناحية الرسمية مع
وجود اتجاه نحو الالمركزية اإلدارية ،ساعد االعتامد عىل الحزب
السيايس املهيمن عىل مستوى االتحاد (الذي يعمل وفقًا ملبادئ
51 Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New
Haven, CT/ London: Yale University Press, 1968), p. 111.
52 Ibid., p. 108.
53 Ibid.
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"املركزية الدميقراطية") يف "احتواء امليول نحو التفكك"(.((5
وتقدم نيجرييا يف وقت مبكر من مرحلة ما بعد االستقالل تباي ًنا
ملحوظًا ،حيث ظلت "الهوية الوثيقة ما بني املنطقة ،والحزب،
واإلثنية" التي تأسست يف السنوات االستعامرية املتأخرة ،إرث ًا
إشكاليًا بعد عام  .((5(1960ومل يتحقق الظهور النهايئ ألحزاب
قادر ٍة عىل املطالبة بدعمٍ إقليمي أوس َع تدريجيًا إال من خالل
جهو ٍد واعية ج ًدا لتغيري األمناط التاريخية الراسخة(.((5
	10.إىل أي مدى تبدو الهياكل اإلداريــة يف مأمن من سياسات
املحسوبية الحزبية؟ حني تتغلغل محسوبية الحزب ومغامنه
بصورة ف ّعالة يف الهياكل اإلدارية ،قد تختلف طبيعة الروابط
املركزية املحلية اختالفًا كب ًريا عن تلك املوجودة يف البيئات
التي "يدعم فيها الناخبون االستقاللي َة البريوقراطية"(.((5
ويوضح بوتنام أن مامرسات املحسوبية يف إيطاليا "سمحت
للنخب املحلية والنواب الوطنيني باملساومة عىل املصالح
املحلية يف مواجهة التوجيهات الوطنية نظري الدعم االنتخايب
والربملاين .وقد كانت القنوات السياسية نحو املركز أكرث أهمي ًة
من القنوات اإلدارية"( .((5وباملثل ،شجعت األحزاب السياسية
األمريكية القامئة عىل املحسوبية يف أواخر القرن التاسع عرش
عىل "التشتت الواسع للمنافع الخاصة نزولً يف اتجاه املناطق
املحلية ،يف وقت تزايدت فيه التفاعالت االجتامعية والرصاعات
االقتصادية الوطنية النطاق بصورة الفتة"( .((5باختصار ،قد توفر
األنظمة السياسية الدميقراطية ،التي متثّل فيها املحسوبية مك ّونًا
سبل غري رسمية مهمة لتعزيز املصالح املحلية ،وتقوض
قويًاً ،
يف الوقت نفسه قدرة اإلرشاف املنوطة باملركز .ويوضح شيفرت
أن للتوقيت التاريخي إلنشاء البريوقراطيات الحديثة وظهور
املشاركة السياسية الجامهريية أهمية حاسمة يف تحديد القوة
النسبية لـ "الدائرة االنتخابية ذات االستقاللية البريوقراطية" يف
مقابل "دائرة انتخابية قامئة عىل املحسوبية" .ولتوضيح حجته
الدقيقة بعبارات أبسط ،إذا كان تشكُّل "الدائرة االنتخابية ذات
54 Merle Fainsod, How Russia Is Ruled (Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1963), pp. 27, 126, 222.
55 Diamond, "Nigeria: The Uncivic Society and the Descent into
Praetorianism," p. 422.
56 Ibid., pp. 91-417.
57 Martin Shefter, Political Parties and the State: The American Historical
Experience (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), p. 28.
58 Putnam, p. 19.
59 Stephen Skowronek, Building a New American State: The Expansion
of National Administrative Capacities, 1877-1920 (Cambridge: Cambridge
University Press, 1982), p. 39.
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االستقاللية البريوقراطية" قد سبق التعبئة الجامهريية للناخبني
(كام هو الحال يف أملانيا) ،فمن غري املرجح أن تسيطر األحزاب
عىل الهياكل اإلدارية عرب املغانم واملحسوبية؛ فإذا ما انعكس
الرتتيب الزمني (كام يف إيطاليا) ،كانت الهياكل اإلدارية التي
تعاين املحسوبية هي النتيجة املحتملة(.((6
باستخدام هذا اإلطار ،ميكن فحص السامت الخاصة لنظام سيايس
معني وتحديد موضعه تقريبًا يف متوالية متتد من شديد املركزية نسبيًا
يف مقابل شديد الالمركزية نسبيًا .وكام يف حالة متوالية املركزية/
تحليل
ً
الالمركزية اإلداريــة ،يتطلب هذا التحديد ،بطبيعة الحال،
تاريخ ًيا مقارنًا دقيقًا( .((6بوجه عام ،ميكن أن نتوقع أن النظام السيايس
عايل املركزية ينطوي عىل الجمع بني مجموعة من امليزات كام ييل:
 .1املسؤولون املحليون واإلقليميون يع ّينهم املركز؛  .2مثة القليل من
السبل للمشاركة السياسية عىل املستوى املحيل؛  .3تفتقر الوحدات
دون الوطنية إىل هيئات ترشيعية خاصة بها؛  .4غياب رؤساء محليني
يتح َّد ْون سلطة املركز؛  .5ترتكز سلطة اتخاذ القرار يف السلطة التنفيذية
يف العاصمة (أو ،يف حالة ما إذا ُوجدت هيئة ترشيعية وطنية ،فليس
لها رأي حقيقي يُذكر)؛  .6تُنشَ أ الهيئة الترشيعية (بافرتاض وجودها)
بوصفها جز ًءا من بنية برملانية ال رئاسية؛  .7نسبة كبرية من أعضاء
املجالس الترشيعية الوطنية يع ّينها املركز؛  .8مثة نظام انتخايب نسبي
حزب سيايس وطني)؛
(حيث يحدد أسام َء املرشحني ضمن هذا النظام ٌ
 .9جميع األحزاب السياسية ذات نطاق وطني ،وقادرة عىل تنفيذ
القرارات واالسرتاتيجيات عىل املستوى الوطني يف جميع أنحاء البالد؛
 .10البريوقراطية يف مأمن متا ًما من أنظمة املحسوبية.
عىل العكس من ذلك ،ميكن التوقّع أن النظام السيايس شديد
الالمركزية سينطوي عىل مزيج كبري من امليزات التالية .1 :يُنتخب
املسؤولون املحليون واإلقليميون عرب التصويت الشعبي؛  .2مثة
العديد من الوسائل املؤسسية الجيدة التي ميكن للمشاركة السياسية
عىل املستوى املحيل أن تزدهر من خاللها؛  .3لدى وحدات الحكم
املحيل هيئاتٌ ترشيعية راسخة قادرة عىل تأكيد مصالحها تجاه
املركز؛  .4يف جميع أنحاء املقاطعات ،يتحدى الرؤساء املحليون ممن
 60وال يعني ذلك أن وجود "الدائرة االنتخابية ذات االستقاللية البريوقراطية" يرتبط
بالرضورة بنظام سيايس مركزي .فقد يكون داخل الهياكل اإلدارية يف واقع األمر تفويض
قانوين كبري للسلطة واملسؤولية نحو املستوى املحيل .ترتكز الفكرة ،بدلً من ذلك ،عىل
أن املطالب الخاصة لألحزاب السياسية حيال البريوقراطيات قد توفر وسائل مهمة لتعزيز
رصا ممي ًزا لالمركزية السياسية.
املصالح املحلية؛ وإذا ما فعلت ذلك ،يجب تصنيف األمر عن ً
 61من غري الرضوري أن تكون كل هذه املؤرشات حارضة حتى يُص َّنف نظام معني بوصفه
"شديد املركزية" أو "شديد الالمركزية" يف املتوالية السياسية .يف الواقع ،من املحتمل أن تكون
بعض عنارص اإلطار املذكور سابقًا غري متسقة فيام بينها .عىل سبيل املثال ،من الصعب تص ّور
نظام سيايس تحظى فيه املشاركة الشعبية مبستوى عا ٍل مع وجود زعامء محليني يحظون
مبستوى عا ٍل من القوة القرسية.

ةمجرتم ةسارد
المركزية والالمركزية في اإلدارة والسياسة :تقييم األبعاد اإلقليمية للسلطة والقوة

ت ُرتك يف أيديهم قدراتٌ اجتامعية واقتصادية وقرسية سلط َة الدولة
املركزية؛  .5مثة هيئة ترشيعية وطنية تحظى بسلطة واسعة يف اتخاذ
القرار؛  .6الهيئة الترشيعية هي أحد فروع النظام الرئايس؛  .7جميع
أعضاء املجالس الترشيعية الوطنية منتخبون وليسوا معيّنني؛  .8مثة
نظام انتخايب تعددي قائم عىل الدوائر الفردية؛  .9جميع األحزاب
السياسية هي ذات نطاق محيل ،وليس لديها سيطرة تُذكر عىل
نظام العضوية فيها أو عىل املرشحني وأصحاب املناصب الذين
مناصب باسمها؛  .10تتعرض
يرشحون أنفسهم لالنتخابات ويتولون
َ
(((6
البريوقراطيات لالخرتاق من أنظمة املحسوبية .

رابعا :تحليل اإلداري والسياسي
ً
(ودمجهما)
ومثلام حاججنا يف بداية هذه الدراسة ،متيل التحليالت الخاصة
باملجاالت اإلدارية والسياسية إىل التعايش م ًعا من دون أن يوجد
بينهام اشتباك؛ فاليوم أيضً ا ال يزال من املمكن العثور عىل "[إهامل]
التفاعل بني اإلدارة وعنارص أخرى من النظام السيايس" نفسه الذي
تأسف له فيسلر قبل ثالثة عقود( .((6ومثالً عىل الحاجة إىل تحليل
ّ
هذا التفاعل ،يوضح فيسلر أنه "من املتصور أن األجزاء الترشيعية
والسياسية الالمركزية من النظام تجعل السامت املركزية للجزء اإلداري
منه غري مهمة تقري ًبا" .وال يبدو أن فيسلر قد تب ّنى إطا ًرا يسمح
مبقاربة أكرث اتسا ًعا ،لكنه يؤكد أن الدراس َة املحدودة ألجزاء معينة
فقط من نظامٍ سيايس إداري محدد هو "طريق ٌة غري كافية بجالء،
لقياس درجة املركزية أو الالمركزية يف النظام الحكومي برمته"(.((6
بعبارة أخرى ،عىل الرغم من أن فيسلر يُظهر وعيًا كب ًريا بالتفاعل
املستمر الحاصل بني السياسة واإلدارة ،يبدو أنه مل يقدم منوذ ًجا
قاد ًرا عىل الدمج بني الفاعلني الرئيسني كاملسؤولني املنتخبني (رؤساء
خمسا
 62عىل عكس التأكيدات القائلة إن املركزية مرتبطة بالتسلطية ،يجب مالحظة أن ً
فقط من الخصائص العرش لنظام سيايس شديد املركزية هي يف جوهرها معادية للدميقراطية
(الخصائص األوىل والثانية والثالثة والخامسة والسابعة عىل وجه التحديد) .أما الخمس
األخرى فمتوافقة متا ًما مع املبادئ الدميقراطية .وعىل عكس التأكيدات القائلة إن الالمركزية
مرتبطة بالدميقراطية ،تجدر اإلشارة إىل أن إحدى الخصائص العرش للنظام السيايس شديد
الالمركزية  -الرابعة والخاصة بهيمنة الزعامء املحليني  -هي يف جوهرها معادية للدميقراطية،
وأن أخرى – التاسعة؛ املتعلقة باألحزاب السياسية الضعيفة ذات القاعدة اإلقليمية  -من
املحتمل أنها تعزز دميقراطية معيبة جدًا .ستتم مناقشة مشكلة الزعامء املحليني عىل نحو
أكرب يف الصفحات التالية .وعن الكيفية التي تسهم بها األحزاب الضعيفة يف مشكالت الحكم
يف البيئات الدميقراطية ،ينظر:
Huntington, Political Order in Changing Societies; Atul Kohli, Democracy and
Discontent: India's Growing Crisis of Governability (Cambridge: Cambridge
University Press, 1990).
63 Fesler, "Centralization and Decentralization," p. 376.
64 Fesler, "Approaches to the Understanding of Decentralization," p. 554.
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البلديات ،واملحافظون ،وأعضاء املجالس الترشيعية الوطنية واملحلية)
واملؤسسات التمثيلية ،واألحزاب السياسية وشبكات املحسوبية التي
ترتبط بها( .((6إضافة إىل ذلك ،يبدو أن تأكيداته القيّمة عن رضورة
إجراء دراسة متزامنة للمؤسسات اإلدارية والسياسية م ًعا ،مل تُدمج
يف استبصاراته الرائدة بشأن التمييز األسايس بني املنطقة والوظيفة.
تكامل
باالنطالق من حيث توقّف فيسلر ،يوفر هذا التحليل إطا ًرا أكرث ً
ميكن من خالله فهم الكيفية التي تسهم من خاللها الهياكل اإلدارية
أوضحت
والسياسية يف األبعاد اإلقليمية لألنظمة السياسية .ومثلام
ُ
سابقًا ،فإن الخطوة األوىل هي يف تص ُّور متواليتني متاميزتني من
املركزية يف مقابل الالمركزية ،تخص إحداهام املجال اإلداري ،وتخص
األخرى املجال السيايس .والخطوة التالية هي دمجهام ،ألغراض
توضيحية ،يف مصفوفة بسيطة مثنى مثنى (مع املركزية اإلدارية
يف مقابل الالمركزية اإلدارية عىل املحور األفقي واملركزية السياسية
يف مقابل الالمركزية السياسية عىل املحور الرأيس) .ويف املتواليتني
تحليل تاريخ ًيا مقارنًا دقيقًا،
ً
م ًعا ،يتطلب وضع الحاالت يف مواقعها
وستكون مثة صعوبات متأصلة يف بلوغ الدقة .ومبا أنه من غري املمكن
فحص جميع الطرائق التي تتفاعل بها الهياكل اإلدارية والسياسية،
نقدم يف هذه املصفوفة بعض األمثلة التي تم تطويرها بإيجاز كام
سييل ،وذلك بغرض توضيح الدرجة الواسعة من التباين القائم بينها.
حل الصعوبات اإلمربيقية ،فإن
وحتى لو مل ينت ِه هذا التحليل إىل ّ
تفكيك التحليل الخاص باملجالني اإلداري والسيايس ثم تجميعه الحقًا
يدفع ذلك يف اتجاه وضوح مفاهيمي أكرب بشأن مسائل املركزية
والالمركزية .وميكن هذا التحليل أن يتجاوز التعميامت الشاملة
إجامل ،ومييز عىل
ً
الشائعة االستخدام عن طبيعة النظام السيايس
نحو أوضح األبعاد اإلقليمية للمجال اإلداري من تلك املوجودة يف
املجال السيايس .وباستخدام هذه املصفوفة ،ميكن مناقشة نوعني
متاميزين من نقاط التباين :ما يوجد منها بني الدول ،وما يوجد داخل
الدولة نفسها عرب فرتات زمنية .وعند إجراء مثل هذه املقارنات ،ال
القبض عىل جميع عنارص
بد من مالحظة أن هذه املصفوفة ال ت ّدعي َ
االختالف يف األنظمة السياسية  -اإلدارية .وإضافة إىل ذلك ،ومثلام
أكدتُ يف بداية هذه الدراسة ،فإن التحليل الشامل بحق ،لألبعاد
اإلقليمية ألي نظام سيايس ،من املهم ألّ يكتفي بفحص الهياكل
اإلدارية والسياسية ،بل يفحص التأثري الذي ت ُحدثه البنى االقتصادية
والخصائص االجتامعية والثقافية أيضً ا.
 65وباملثل ،تبدأ دراسة مو َّجهة ملسؤويل البلدان النامية ،أجرتها األمم املتحدة عام ،1962
بالتأكيد العام والشائع عىل أن "نظام الالمركزية لبلد ما هو فسيفساء مكونة من العديد من
العنارص" اإلدارية والسياسية .لكنها متيض مع ذلك ،يف الرتكيز عىل األول أكرث من الثاين ،وال
توفر إطا ًرا لفحص التفاعل بني االثنني.
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أشد مركزية نسب ًيا

أشد المركزية نسب ًيا
اإلدارة

أشد مركزية نسب ًيا

إندونيسيا يف حقبة سوهارتو
الصني منذ 1979

الصومال ما بعد عام 1991

رص مهم ج ًدا
رص رئيس آخر أُغفل يف هذه املصفوفة ،وهو عن ٌ
مثة عن ٌ
لكنه غالبًا ما يجري إهامله عند الحديث عن التاميز بني األنظمة
السياسية  -اإلدارية؛ الكائن بني أكرث األنظمة اإلدارية بريوقراطية
كل من أملانيا
نسبيًا وأكرثها باترميونيالية نسبيًا .فإذا ما حاولنا إدراج ٍّ
الحديثة ونيجرييا الحديثة م ًعا يف هذه املصفوفة ،فسيكون من
الرضوري عدم تجاهل هذا االختالف األسايس يف طبيعة أنظمتهام
اإلدارية( .((6ومثلام يؤكده التحليل السابق ،متلك الدول القامئة عىل
الرشعية العقالنية قدر ًة أكرب عىل مراقبة األطراف والتحكم فيها
مقارنة بتلك التي تتمتع بسامت باترميونيالية قوية(.((6
 66ميكن التع ّرف إىل هذا االختالف من خالل بناء منوذج ثاليث األبعاد ،لكن هذه النامذج
غري مالمئة بطبيعتها عند إعادة صياغتها عىل الصفحة املطبوعة ثنائية األبعاد.
 67وتجدر اإلشارة أيضً ا إىل أن املقارنة عرب الوطنية معقدة بسبب التباين الكبري املحتمل
بني فاعلية الدولة واملتمثلة يف .1 :درجة املركزية والالمركزية اإلدارية؛  .2مدى تأثري املسؤولني
والهيئات السياسية باعتبارها عوامل يف املركزية أو الالمركزية؛  .3الدرجة التي تبلغها هيمنة
الخصائص "العقالنية" أو "الباترميونيالية" .ومثلام هو حال األحكام املتعلقة باستقاللية
الدولة وقدرتها ،يجب توخي الحذر الشديد عند توصيف األبعاد اإلقليمية لنظام إداري
سيايس كامل .وال يدّعي هذا التحليل أنه حل مثل هذه الصعوبات ،بل فقط شذب الفروق
املفاهيمية الالزمة إلصدار مثل هذه األحكام.

تايلند الدميقراطية

أشد المركزية نسب ًيا

الفلبني الدميقراطية

الربازيل التسلطية

السيــــــــــاسة

بريطانيا يف حقبة تاترش

مع اليرس الذي يتيحه إدراك هذه الصعوبات ،من املمكن اآلن إجراء
مس ٍح موجز لألمثلة الواردة يف املصفوفة( .((6يف الربع العلوي األيرس،
مثة حاالت تكون فيها الهياكل اإلدارية والسياسية شديدة املركزية.
وإذا ركزنا عىل الفرتة التي أعقبت توطيد سوهارتو لـ "النظام
الجديد"( ((6يف السبعينيات ،فمن الواضح متا ًما أن إندونيسيا ميكن
أن توضع يف الربع األعىل من الجهة اليرسى :فنجد هياكل تتكون
من محافظات تعمل تحت إرشاف وزارة قوية للداخلية (حيث
خدم العديد من ضباط الجيش كمحافظني) والتي تضمن درج ًة
عالية من الرقابة اإلدارية انطالقًا من جاكرتا ،يرافقها والء املوظفني
املدنيني قرسيًّا للنظام .كام أن مثة العديد من جوانب النظام السيايس
تتوجه بقوة نحو طرف النهاية يف املتوالية حيث املركزية الشديدة:
فنعرث عىل مسؤولني محليني وإقليميني مع ّينني (أي غري منتخبني)،
 68وألن هذه األمثلة معروضة بإيجاز ،بهدف أسايس هو توضيح مجموعة واسعة
حتم من إجحاف يشمل
من االختالفات ،نقدم للقارئ اعتذارنا املسبق عام ينتج منها ً
الواقع اإلمربيقي.
 New Regime 69هو االسم الذي أطلقه الرئيس اإلندونييس محمد سوهارتو
( )1998-1967عىل فرتة حكمة؛ متيي ًزا من فرتة حكم الرئيس السابق ،أحمد سوكارنو
( ،)1967-1945التي ُسميت بالنظام القديم( .املرتجمة)

ةمجرتم ةسارد
المركزية والالمركزية في اإلدارة والسياسة :تقييم األبعاد اإلقليمية للسلطة والقوة

ٍ
ومجالس محلية ضعيفة ،ودرجة
وفرص ضعيفة للمشاركة الشعبية،
َ
منخفضة من سلطة األعيان ،وسلطة قرار هشة يحظى بها برملا ٌن
وطني به أقلية معتربة من األعضاء املعينني ونظام التمثيل النسبي
بالنسبة إىل املنتخبني ،وأحزاب سياسية مقيدة وشديدة املركزية(.((7
سببي واضح بني املركزية والتسلطية ،من
ولتوضيح غياب ارتباط
ّ
املهم أيضً ا اإلشارة إىل أن بريطانيا العظمى الدميقراطية يف عهد
مارغريت تاترش تبدو مناسبة متا ًما للربع األيرس العلوي ،حتى
لو مل تشكّل حال ًة تقع يف أقىص الطيف .ومن الناحية التاريخية،
كانت العنارص الرئيسة للنظام السيايس الربيطاين شديدة املركزية،
بد ًءا من املبدأ األسايس لـ "السيادة الربملانية" امتدا ًدا إىل األحزاب
السياسية املتامسكة واملركزية ،إضافة إىل "الدائرة االنتخابية ذات
االستقاللية البريوقراطية" التي استبق ظهورها متديد حق االقرتاع
العام( .((7وقد جرت موازنة ذلك بتقليد قوي من املشاركة السياسية
املحلية ،ومسؤولني محليني منتخبني ،ومجالس محلية راسخة .وعىل
املستوى اإلداري ،ال تحظى بريطانيا كلها برتاث قوي يقوم عىل نظام
املحافظات ،وتتمتع الحكومات املحلية بدور راسخ وسلطة تقديرية
كبرية بشأن اإليرادات واإلنفاق املحيل .ومع ذلك كله ،رشعت لندن،
خالل الثامنينيات ،يف التدخل عىل نطاق أوسع يف العديد من املسائل
التي كانت تخضع للسيطرة عىل املستوى املحيل يف السابق ،ال سيام
يف الشؤون املالية( .((7وكجزء من هذا "الهجوم عىل الحكومة املحلية"،
فقد أُلغي ثلثها( .((7ويف صلة ذلك باملصفوفة ،فإن إصالحات تاترش
نقلت بريطانيا أعىل وإىل جهة اليسار يف آن واحد.
ومن األمثلة عىل دو ٍل تقع يف الربع األمين العلوي نجد الصني ما بعد
عام  ،1979حيث استمر وجود مستوى عا ٍل من املركزية السياسية
وسط عملية الالمركزية اإلدارية؛ إذ يحتفظ مسؤولو الحزب الشيوعي
بدو ٍر مهيمن يف تحديد السياسة الوطنية ،ومثة قيو ٌد مستمرة عىل
املشاركة السياسية املحلية ،وال يزال نطاق سلطة الهيئات الترشيعية
مقي ًدا ج ًدا .ويف حني نعرث عىل العديد من الطرائق التي يتغري بها
النظام السيايس عىل املستويني الوطني واملحيل ،تظل األولوي ُة الرئيسة
للقيادة هي بناء قوة الحزب مع الحفاظ عىل إحكام السيطرة عىل
70 Malley.
71 Shefter, p. 51.
;)72 Tony Byrne, Local Government in Britain (London: Penguin, 1990
John Stewart, "Developments in Central-Local Relations in England and
Wales," International Review of Administrative Sciences, vol. 53, no. 4 (1987),
pp. 483-505.
 73لالطالع عىل مناقشة حادة بشأن ازدراء مارغريت تاترش Margaret Thatcher
( )1990-1979للحكومة املحلية ودعمها للسياسات املركزية ،ينظر.Byrne, p. 347 :
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طبيعة اإلصالح السيايس ورسعته( .((7لكن وعىل املستوى اإلداري،
نعرث عىل درجة عالية من الالمركزية "[دفعت] السلط َة التقديرية
يف اتخاذ القرار واملسؤولية املالية إىل أسفل ،بعي ًدا عن الوزارات
واملكاتب املركزية يف بكني ،ويف اتجاه املستويات املتوسطة والدنيا
من التسلسل الهرمي يف الدولة"( .((7إن العالقات بني املستوى املركزي
واملستويات دون الوطنية للحكومة "مل تتغري بشكل كبري فحسب ،بل
تغريت أيضً ا بطرائق يصعب الرتاجع عنها"(.((7
باالنتقال إىل الربع السفيل األيرس ،نعرث عىل مزيج من املركزية
اإلدارية والالمركزية السياسية .وهذه ليست حال ًة غري عادية؛ فمثلام
لوحظ سابقًا ،يستخدم فيسلر هذا املثال يف حثه عىل مزيد من
االهتامم بالتفاعل بني اإلدارة والسياسة داخل "النظام الحكومي
الشامل" .وضمن هذا الربع ،ميكن العثور عىل البلدان التي يقوم فيها
املسؤولون املركزيون بتعزيز اإلجراءات الرسمية التي تسعى لتشجيع
املزيد من املسؤولية أمام املركز ،لكن الصالحيات التي تحظى بها
هيئ ٌة ترشيعية ذات ٍ
أساس إقليمي قوي ونظام راسخ للمحسوبية
السياسية تعني هيمن ًة لألمناط الالمركزية للسلطة ،وتقدم الربازيل
مثال مفي ًدا يف هذا الصدد .فمن
يف عهد التسلطية (ً )1985-1964
الناحية اإلدارية ،شهدت هذه املرحلة مركزي ًة عىل مستوى التمويل
وصنع السياسات وزيادة تدخل برازيليا عىل مستوى الدولة( .((7لكن
القصة تبدو أشد تعقي ًدا عىل املستوى السيايس؛ فعىل عكس بعض
النظراء التسلطيني اآلخرين يف أي مكان آخر يف القارة ،أبقى الحكام
العسكريون الربازيليون عىل الهيئات الترشيعية ،وأجروا انتخابات
لجميع املكاتب املحلية والعديد من املناصب الحكومية والوطنية.
ومع أن القيود الصارمة عىل سلطة املسؤولني والهيئات املنتخبة
استمرت بطبيعة الحال ،فإ ّن وجودها املستمر وفّر العديد من الفرص
التي صمدت من خاللها النخب ُة السياسية التقليدية .ومثلام يوضح
هاكوبيان ،فإن هذه النخبة "سيطرت عىل الشبكة االنتخابية الوطنية
للحزب املوايل للحكومة ،والذي كان يف حد ذاته مزي ًجا تخرتقه
74 Minxin Pei, "Is China Democratizing?" Foreign Affairs, vol. 77, no. 1
(1998), pp. 68-82.
75 Vivienne Shue, "State Power and Social Organization in China," in: Joel
Samuel Migdal, Atul Kohli & Vivienne Shue (eds.), State Power and Social
Forces: Domination and Transformation in the Third World (Cambridge:
Cambridge University Press, 1994), p. 73.
76 Gabriella Montinola, Yingyi Qian & Barry R. Weingast, "Federalism,
Chinese Style: The Political Basis for Economic Success in China," World
Politics, vol. 48, no. 1 (1995), p. 53.
77 F. Hagopian, "Traditional Politics Against State Transformation in
Brazil," in: Migdal, Kohli & Shue (eds.), p. 44; Riordan Roett, Brazil: Politics in
a Patrimonial Society (Westport, CT/ London: Praeger Publishers, 1999), p. 6.
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شبكات الدعم الخاصة للزعامء املحليني وأوليغارشية الدولة" .لقد
عززت جوانب مهمة من اسرتاتيجيات القادة العسكريني يف واقع
األمر من موقع األوليغارشية(.((7
أما الحالة الثانية فهي تايلند الدميقراطية يف الوقت الحايل ،حيث
أدى الصعود األخري للزعامة املحلية إىل تحريك البالد من أعىل
اليسار إىل الربع السفيل األيرس .ففي أواخر القرن التاسع عرش،
جعل امللك شواللونغكورن )1910-1868( Chulalongkorn
من اململكة مركزي ًة من خالل اعتامد نظام املحافظات ،وسيطر
البريوقراطيون املدنيون والعسكريون يف بانكوك عىل اململكة إىل ٍ
حد
بعيد يف أوائل سنوات ما بعد الحرب ،إىل درجة أن البالد ُوسمت
بـ "النظام البريوقراطي"( .((7ويف حني ظلت الهياكل اإلدارية مركزي ًة
متا ًما ،فقد أدت قدر ُة "العرابني الريفيني" عىل اغتنام فرص برملانية
جديدة يف السنوات األخرية إىل تحويل سلطة سياسية كبرية بعي ًدا عن
بانكوك ويف اتجاه املقاطعات( ،((8بل حتى املواقع املعزولة سابقًا يف
وكاالت صنع السياسة االقتصادية المسها تغلغل التأثري الذي ميارسه
الربملانيون ورجال األعامل اإلقليميون(.((8
أخـ ًرا ،يف الربع األمين السفيل من املصفوفة ،نجد البلدان التي
المركزية فيها يف كل من السياسة واإلدارة .وأقىص مثال يف هذه الحالة
هو الصومال ما بعد عام  ،1991حيث فشلت الدولة املنهارة يف
تجسيد املركزية (ميكن العودة إىل مناقشة مان عن الدولة الحديثة)
وهي تواجه بشدة قوة العشائر املدججة بالسالح ،حتى إن العاصمة
نفسها طغت عليها "الفوىض والالنظام"( .((8وضمن هذا الربع أيضً ا،
ولكن ليس يف أقصاه بأي حال (أي إنها تقع إىل أعىل وإىل اليسار
إىل حد بعيد) نجد الفلبني بعد عام  1986تاريخ سقوط فرديناند
ماركوس؛ إذ غال ًبا ما تطلّبت الهياكل اإلدارية الفلبينية يف فرتة ما
بعد الحرب موافق ًة مركزية حتى عىل أقل القرارات املحلية أهمية،
لكن ما ِمن تراث يف نظام املحافظات ،ولدى املركز قدر ٌة ضعيفة
78 Hagopian, pp. 49-53.
79 Fred W. Riggs, Thailand: The Modernization of a Bureaucratic Polity
(Honolulu: East-West Center Press, 1966).
"80 Benedict R. O'G Anderson, "Murder and Progress in Modern Siam,
New Left Review, vol. 181 (May-June 1990), pp. 33-48; John T. Sidel, "Siam
and Its Twin? Democratization and Bossism in Contemporary Thailand and
the Philippines," IDS Bulletin, vol. 27, no. 2 (April 1996), pp. 56-63.
81 Pasuk Phongpaichit & Chris Baker, Thailand: Economy and Politics
(Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995).
82 H. M. Adam, "Somalia: A Terrible Beauty Being Born?" in: William
Zartman (ed.), Collapsed States: The Disintegration and Restoration of
Legitimate Authority (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1995), p. 78.
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عىل اإلرشاف عىل املسؤولني اإلقليميني واملحليني( .((8وحتى مع هذا
الرتاث الضعيف للمركزية ،فقد نقلت مبادرة الالمركزية الشاملة منذ
عام  1991مسؤولي ًة وسلط ًة معتربة من مانيال إىل وحدات الحكومة
املحلية .ويف الجانب السيايس ،تتمتع الفلبني بالعديد من السامت
الرئيسة للنظام الالمركزي :كانتخاب املسؤولني املحليني ،ومجالس
مقاطعات راسخة ،وتقليد قوي من الزعامة املحلية ،وهيئة ترشيعية
حازمة يف كثري من األحيان تعمل يف نظام رئايس ،ونظام تعددية
انتخابية قائم عىل الدائرة الفردية (ملجلس النواب) ،وأحزاب ذات
مؤسسية ضعيفة (لكنها تنتظم أغلب الوقت تقريبًا عىل أساس
الخطوط الوطنية بدلً من اإلقليمية) ،ونظام قائمٍ عىل املحسوبية
طويل األمد ميارس الكونغرس من خالله قد ًرا كب ًريا من السيطرة
عىل البريوقراطية(.((8

خامسا :الكشف عن الالمركزية
ً
سعيت من خالل هذا املسح لألجزاء األربعة يف املصفوفة إىل
ُ
توضيح درجة التباين الكبري املوجود يف التفاعل بني األنظمة اإلدارية
والسياسية .ويف الوقت نفسه ،مثة درس أكرث عمومية ينبثق من إطار
العمل هذا؛ إذ اعتام ًدا عىل موقع الدولة داخل املصفوفة ،قد يكون
رضر اسرتاتيجيات الالمركزية أكرث من نفعها؛ فتكون اسرتاتيجيات
الالمركزية منطقية ج ًدا ،بطبيعة الحال ،يف السياسات التي سبق أن
عرفت املركزية إداريًا وسياس ًيا .لقد كان من شأن نقل السلطة إىل
الحكومات املحلية الذي أحدثته حكومة العامل برئاسة توين بلري
أن دفع بريطانيا العظمى إىل ميني املصفوفة؛ وأدى إنشاء املجالس
اإلقليمية إىل تحريكها يف اتجاه أسفل املصفوفة (إىل موقع أكرث
المركزية من الناحية السياسية مام كانت عليه يف سنوات ما قبل
تاترش .وأدت اإلصالحات اإلدارية يف أواخر سنوات حكم سوهارتو إىل
نقل إندونيسيا إىل ميني املصفوفة إىل حد ما ،ومن شأن اإلصالحات
83 P.D. Hutchcroft, "Colonial Masters, National Politicos, and Provincial
Lords: Central Authority and Local Autonomy in the American Philippines,
1900-1913," Journal of Asian Studies, vol. 59, no. 2 (2000), pp. 277-306.
84 Ibid.
يتألف مجلس الشيوخ الفلبيني من أربعة وعرشين عض ًوا يُنتخبون عىل املستوى الوطني.
مثل ذلك َ
املجال لشيوع ذهنية الهيمنة والنفوذ ذاتها كام لدى مجلس النواب ،لكنه
وال يفتح ُ
ينتج عددًا كب ًريا من املنافسني املحتملني للرئيس الحايل ،ومن ث ّم يشجع عىل ظهور معارضة
شديدة وحاسمة للرئاسة يف كثري من األحيان .فيام يتعلق بالزعامات يف الفلبني ،ومنوذج
الزعامات بصفة عامة ،ينظر:
John T. Sidel, Capital, Coercion, and Crime: Bossism in the Philippines
(Stanford, CA: Stanford University Press, 1999).

ةمجرتم ةسارد
المركزية والالمركزية في اإلدارة والسياسة :تقييم األبعاد اإلقليمية للسلطة والقوة

الواسعة التي اعتُمدت يف فرتة ما بعد سوهارتو تحريك البالد نحو
موقع أقل مركزية بكثري عىل املتوالية السياسية(.((8

يف املقابل ،مثة أهمية خاصة السرتاتيجيات الالمركزية يف البلدان التي
تقع يف الجزء السفيل من املصفوفة ،وخاصة إذا كانت .1 :يف الربع
ٍ
سامت باترميونيالي ًة عىل نحو
األمين السفيل؛ و /أو  .2ت ُظهر هياكلُها
بعيد .بعبارة بسيطة "ال ميكن أن تكون مثة المركزية سليمة حتى
تسبقها مركزية يف البداية"( .((8وحيث ميارس الزعامء املحليون سلط ًة
قرسية كبرية ،قد ينتهي األمر إىل تعزيز القوى املعادية للدميقراطية،
يف حني قد تعزز بعض إجراءات املركزية (كتقييد الجيوش الخاصة)
الدميقراطي َة يف واقع الحال .وباملثل ،قد تعوق الربامج التي ال تنتهي
إلّ إىل تقوية أولئك الذين يحتكرون املوارد املحلية إىل إعاقة األهداف
التنموية ،بحيث تكون الحكومة املركزية هي املؤسسة الوحيدة يف
الدولة بأكملها القادرة عىل إضفاء الطابع الدميقراطي عىل مسألة
بلوغ املوارد عىل املستوى املحيل.
إن قرار الالمركزية ،إداريًا و /أو سياسيًا ،يف نظام سيايس ،هو عملية
مصالح متنوعة كالقادة عىل
سياسية بطبيعتها ،تشمل عمو ًما
َ
املستوى الوطني ،والسياسيني املتنافسني ،والبريوقراطيني املركزيني،
والقادة املحليني ،واملانحني الخارجيني .لكن من الناحية املثالية،
85 Malley; Diarmid O'Sullivan, "Indonesia's Regions Experience a Rush
of Power," Financial Times, 27/4/2000.
86 Appleby, p. 46.
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ينبغي أن تستند اسرتاتيجيات الالمركزية إىل فهمٍ قوي للطابع
املوجود سلفًا للروابط ما بني العاصمة والريف .ولسوء الحظ ،غالبًا
ما تؤدي "املوضة" الحالية لالمركزية إىل االفرتاض أنها ٌ
هدف ذو قيمة
فشل يف التقييم املناسب للنظام
يف حد ذاته ،ويكون مثة ،يف الغالبٌ ،
السيايس – اإلداري الخاضع لإلصالح ،ويعود سبب ذلك جزئ ًيا إىل
ضعف املفردات املفاهيمية السائدة .ولألسف ،يجب أن يك َّرر اليوم
تعليق فيسلر الساخر بشأن بعض الدوافع غري املحسوبة؛ إذ يقول:
"إن الالمركزية ليست مطلقة متا ًما ،وليست خالصة متا ًما ،وال هي
بالخري الذي يُعفي عامل السياسة من مسؤوليته متبن ًّيا مبدأ أنه 'كلام
زادت الالمركزية ،كان ذلك أفضل'"( .((8وبالنسبة إىل املصفوفة ،من
املهم معرفة الربع الذي تقع فيه الدولة قبل تحديد ما إذا كان ينبغي
امليض يف الالمركزية؛ فإذا ما تقرر العمل بها (ومثة بالتأكيد العديد
من املواقع التي ميكن فيها لتوليفات مختلفة من الالمركزية اإلدارية
والسياسية أن تعزز أهدافًا دميقراطية وتنموية ق ّيمة) ،فال بد حينها
من تحديد أفضل طريقة إلنجازها.
سيجد الكثريون ،بطبيعة الحال ،أن التأكيد عىل أن املركزية ميكنها
يف بعض الحاالت أن تعزز بالفعل من الدميقراطية هو فكرة
تنطوي عىل إشكالية .يقدم داميوند يف كتابه تطوير الدميقراطية
 Developing Democracyما ميكن اعتباره "حالة الالمركزية" األفضل
حجية واألكرث وضو ًحا ضمن األدبيات السائدة ،وفيه يستعرض خمس
طرائق ميكن من خاللها "تعميق الالمركزية وترسيخ الدميقراطية يف
الدول الكربى" وذلك من خالل :رعاية القيم الدميقراطية ،وزيادة
املساءلة واالستجابة للمصالح املحلية ،وتوفري قنوات جديدة للوصول
إىل أولئك الذين تع ّرضوا للتهميش يف السابق ،وتعزيز قدرة الحكومة
املركزية عىل الرقابة ،وإتاحة الفرص للمعارضة للحصول عىل جزء من
السلطة السياسية( .((8ثم ينتقل بعد ذلك إىل االعرتاف بخمسة "مآزق
لالمركزية"( ،((8منها قدرتها عىل :إنشاء الجيوب املحلية للتسلطية
أو تعميقها ،وتشجيع التعصب تجاه األقليات ،وتفاقم الالمساواة،
والتشجيع عىل الهدر والتبذير ،وتنمية وعي عرقي أو وطني أكرب(.((9
ويشري أيضً ا إىل أن الالمركزية تواجه العديد من التحديات املهمة،
منها ضعف قدرات الدولة عىل جميع املستويات ،والجدوى املالية
الهشة لوحدات الحكومة املحلية ،وصعوبات يف تحديد الحجم
األمثل للحكومة املحلية ،ومشكالت تتعلق بالتغلب عىل موروثات
Fesler, "Approaches to the Understanding of Decentralization," p. 549.
Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation, pp. 121-132.
Ibid., p. 132.
Ibid., pp. 132-138, 57-155.
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التسلطية( .((9ويف خضم هذا التحليل املتوازن بعناية ،يُجيل بوضوح
شديد كيف أن الالمركزية ليست دواء لكل داء ،مركّ ًزا عىل حالة
الربازيل بعد عام  1985باعتبارها مظه ًرا بارزًا للفشل(.((9
ومع ذلك ،فإن تحليل داميوند برمته يقوم بوضوح عىل افرتاض
أن الالمركزية هي االسرتاتيجية الصحيحة .وحتى مع اعرتافه بأن
الالمركزية قد تؤدي إىل تفاقم مشكالت كبرية كـ "جيوب التسلطية"،
فإن الحجة العكسية التي يقدمها (وهي أن تدابري املركزية قد
تؤدي يف واقع األمر إىل نتائج فضىل يف بعض الحاالت) تحظى مع
األسف بحجية ضعيفة .بعبارة أخرى ،يصل داميوند بالتحليل إىل ما
هو أبعد من مقولة اإلميان بالصالحية التامة الذي يتبناه غريه من
دعاة الالمركزية ،إال أن وصفاته تصطبغ ببعض ألوان هذا الطابع
االعتقادي .فهو يشري ضم ًنا إىل أن "الثقافة والسياسة" قد ال تتآلفان
دو ًما مع نقل السلطة ،لكنه يؤكد عمو ًما أن "الحل ملزالق الالمركزية
وأمراضها ليس املركزية ،بل التمكني" ،وذلك من خالل مشاركة محلية
أوسع وإجراءات حكومية شفافة وصحافة حرة ،وكذلك "التوازن"
لضامن أن الحكومات املركزية ميكن أن تتدخل عىل املستوى دون
الوطني لحامية حقوق األقليات وسيادة القانون( .((9كام يخلص إىل أن
"الحكومة املركزية قد تكون فعالة أو ال تكون ،لكنها يف جوهرها أقل
دميقراطية .وميكن للحكومة أن تكون قادرة عىل االستجابة ،ومتثيلية،
وخاضعة للمساءلة حقًا؛ فقط إذا جرى نقل السلطة السياسية فيام
يخص بعض القضايا والوظائف الحكومية إىل مستويات أدىن ،منتخبة
بطريقة دميقراطية(."((9
صحيح أن جوانب معينة من املركزية تتالءم بوضوح مع التسلطية
(مثلام توضحه الحالة القصوى للمركزية السياسية املذكورة سابقًا).
ومع ذلك ،تتوافق جوانب أخرى من املركزية متا ًما مع املبادئ
الدميقراطية ،كطابع املركز السيايس الذي متثله الحكومة الربملانية،
والنظم االنتخابية النسبية ،واألحزاب السياسية الوطنية املتامسكة.
وإضافة إىل ذلك ،قد يُظهر نظا ٌم سيايس شديد الالمركزية ،من
ٍ
سامت غري دميقراطية بصورة الفتة ،أبرزها انتشار
الناحية السياسية،
الزعامات املحلية .ويف هذه الحاالت ،قد يكون من الرضوري معارضة
االعتقاد النظري السائد واالع ـراف بأن بعض إج ـراءات املركزية
رضورية لعملية الدمقرطة.
Ibid., pp. 138-145.
Ibid., p. 160.
Ibid., pp. 120, 137.
Ibid., p. 195.
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ويؤكد فيسلر أن العمل املركزي هو مفتاح النجاح حتى حني تكون
الالمركزية هي االسرتاتيجية املختارة" :من أكرث جوانب الالمركزية
إثار ًة للفضول هي املسؤولية التي يجب أن تتحملها الحكومة الوطنية
لضامن تحقيق األهداف التي من املفرتض أن تخدمها الالمركزية،
وفق ما تقول به النظرية .فغالبًا ما يكون الترشيع الوطني ،الذي
يعلو عىل االعرتاضات املحلية ويتم تنفيذه عرب إجـراءات إدارية
وطنية ،مطلوبًا إلضفاء الطابع الدميقراطي عىل اختيار املسؤولني
ٍ
وحدات حكومية محلية قابلة للحياة وفق الحجم
املحليني ،وإنشاء
واملوارد وتن ُّوع املصالح التي ت ُعد رشوطًا مسبقة للحكم الذايت املحيل
الفعال ،وتعيني املوظفني املهرة وتدريبهم لإلدارة املحلية ،والح ّد من
الفساد وتنظيم املامرسات املالية ،وتوفري اإلعانات من اإليرادات
الوطنية قصد املساعدة يف متويل الجامعات األشد فق ًرا .وغالبًا ما
يجري تجاوز التناقض القائم هنا من خالل فكرة االحتفاء بأن األمر
كله هو من أجل هدف جيد هو الالمركزية"(.((9
وقد يصعب التغلب عىل املهامت املطروحة يف حالة البلدان التي بدأت
اسرتاتيجيات الالمركزية دومنا قاعدة صلبة من املركزية املسبقة(.((9
ومن ناحية تقنية إىل ح ٍّد ما ،تتطلب الصياغة االسرتاتيجية ملبادرات
الالمركزية أيضً ا النظر يف متييز فيسلر األسايس بني املنطقة والوظيفة؛
فتأثري الالمركزية اإلداريــة يف نظام قائم عىل املنطقة يف املقام
فرصا آلليات املشاركة السياسية املحلية تختلف عن
األول سيوفر ً
الالمركزية اإلدارية يف نظام يقوم عىل الوظائف .ولنتذكر أن نظام
املحافظات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتسلطية :إذ ميثل املحافظ الحكومة
بأكملها داخل منطقة ما ،واملهامت الرئيسة التي يضطلع بها عمو ًما
هي استخراج اإليرادات والحفاظ عىل القانون والنظام العام .ويوفر
نقل السلطة داخل نظام املحافظات وسائل جاهزة ميكن من خاللها
للهياكل الدميقراطية املحلية أن تتوىل املسؤوليات "العامة" التي كان
يرشف عليها املحافظ يف السابق؛ وال متنع الالمركزية يف النظام القائم
عىل الوظيفة املشاركة السياسية املحلية ،لكنها ستشمل بالرضورة
رشيحة أضيق من املواطنني (عىل نحو ما يوجد يف مجالس املواطنني
التابعة ملحافظات األرايض يف الواليات املتحدة عىل سبيل املثال).
ومن املفارقات املالحظة أن نظام املحافظات قد يكون الشكل األكرث
95 Fesler, "Approaches to the Understanding of Decentralization," p. 549.
 96يوافق داميوند عىل أن الدول املركزية الضعيفة متثل تحديات كبرية أمام الالمركزية،
لكنه ال مييض قد ًما يف تقديم تحذير لزعامء هذه الدول ممن قد يفكرون يف اسرتاتيجيات
الالمركزية .وفقط فيام يتعلق بـ "عدد قليل من البلدان كالربازيل" ،يقرتح أن تعزيز قدرة
الدولة يعتمد عىل تقوية املركز مقابل املستويات دون الوطنية للحكومات ،ينظر:
Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation, p. 139.
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أساسا ممتازًا لظهور الدميقراطية
تطو ًرا للمركزية اإلدارية ويوفّر ً
املحلية الحقًا.
وبقطع النظر عن الظروف التاريخية الدقيقة التي سبقت عملية
الالمركزية ،يجب االعرتاف بأن ظهور الهياكل املحلية للحكم ال
ميكن تحليله بصورة منفصلة عن تلك التي نشأت يف املركز .ومثلام
يجادل فرانسيسكو كيالبريغ يف تحليله للدميقراطيات الغربية ،فإن
تطوير الحكومة املحلية وكذلك زيادة اهتامم الحكومة املركزية
بالشؤون املحلية كانا جز ًءا من التوسع التاريخي العام لهياكل
الدولة .ويف هذه العملية" ،صارت الحكومة املحلية أشد ارتباطًا
مبجال الحكومة املركزية"( ،((9إذ يَعترب العالقات بني الحكومة املركزية
والجامعات املحلية نظا ًما مرتابطًا للحكم ،ليرشع يف إلقاء الضوء عىل
ثالث مجموعات من القيم التي تكمن وراء مفهوم الحكم الذايت:
 .1منح املجتمعات املحلية الحرية  -أو االستقاللية  -لتحديد أولوياتها
الخاصة؛  .2تشجيع املشاركة النشطة للمواطنني يف الشؤون املحلية،
"[كهدف] يف حد ذاته و[كــأداة] لتعزيز الدميقراطية يف املجتمع
إجاملً "؛  .3تعزيز الكفاءة باالعتامد جزئيًا عىل مبدأ أن املجتمعات
املحلية سيكون لديها قدرة أكرب عىل التعامل مع القضايا ذات الطابع
املحيل( .((9ومع ذلك ،فإن هذه القيم تتنافس باستمرار مع الحاجة
إىل "توجيه مركزي" لدعم األهداف الوطنية :كدعم سيادة القانون،
وضامن استخدام األموال العامة بكفاءة ،وتعزيز املساواة بني املناطق،
والحفاظ عىل استقرار االقتصاد الكيل (أي مواجهة اإلرساف املتأيت
من الحكومات املحلية)( .((9ويذكرنا كيالبريغ ،من ث ّم ،أنه فيام يتصل
بتشكيل العالقات بني العاصمة والريف ال توجد إجابات سهلة ،وما
من نقطة ميكن عندها تحقيق توازن ثابت بني السلطة والقوة(.((10

"97 Francesco Kjellberg, "The Changing Values of Local Government,
The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 540,
no. 1 (1995), p. 43.
98 Ibid., p. 45.
 99ميكن العثور عىل تأييد ملفهوم "التوجيه املركزي"  Central Steeringيف أعامل جون
ستيوارت مل ،الذي يشار إليه يف الغالب بوصفه مؤيدًا قويًا لإلدارة الالمركزية" :ينبغي أن يكون
العمل الرئيس للسلطة املركزية هو إعطاء التعليامت ،أما السلطة املحلية فتنفيذها [ ]...ألننا
حني نرغب يف الحصول عىل مدرسة جيدة؛ لن نستبعد املعلم" ،ينظر.118-Stewart, pp. 19 :
وعىل املنوال نفسه ،خلص هوملز وسنشتاين إىل أن "املعاملة املتساوية أمام القانون ال ميكن
تأمينها عىل إقليم شاسع من دون فاعليات  Agenciesبريوقراطية ممركزة فعالة وذات صدقية
نسبيًا قادرة عىل خلق الحقوق وإنفاذها" .عن التهديدات التي قد تشكلها الالمركزية عىل
أهداف االقتصاد الكيل وأهداف أخرى ،ينظر.Holmes & Sunstein, p. 58 :
100 Ibid., pp. 40-50.

خاتمة
تواجه جميع الدول الدميقراطية املعضلة ذاتها ،وهي :كيفية تشكيل
أنظمتها السياسية  -اإلداريــة بطرائق تعزز قيم الحكم املحيل
وأهداف املجتمع الوطني يف الوقت ذاته .وصارت الالمركزية بالنسبة
إىل الكثريين وصف ًة موحدة ال بد من االعتامد عليها عرب مجموعة
سعيت يف هذه الدراسة
واسعة ومتنوعة من السياقات الوطنية .لقد
ُ
إىل تطوير إطار عمل مبديئ ينقل النقاش بعي ًدا عن مقوالت اإلميان
بالصالحية وما تخلّفه من أفكار ،نحو تقييم ّ
أدق لألبعاد اإلقليمية
لكل من السلطة والقوة .وباالعتامد عىل مجاالت علمية متنوعة،
بدأتُ ببناء متواليتني متاميزتني من املركزية يف مقابل الالمركزية،
إحداهام خاصة باملجال اإلداري ،واألخرى تتعلق باملجال السيايس.
تقسيم قديم األمد للعمل بني
حاولت التغلب عىل ما اعتُرب
لقد
ُ
ً
دراسة كل من النظم اإلدارية والنظم السياسية ،وذلك من خالل دمج
املتواليتني يف إطار واحد قادر عىل إظهار العنارص الحاسمة يف التفاعل
بني هذين املجالني .وال يشجع هذا اإلطار عىل إجراء مقارنة أكرث دقة
لالختالفات الهائلة املوجودة يف األبعاد اإلقليمية لألنظمة السياسية
 اإلداريــة فحسب ،بل يلقي الضوء أيضً ا عىل الحاجة البسيطة(وامله َملة يف الغالب) إىل تشكيل اسرتاتيجيات لإلصالح تتوافق بعناية
مع طابع العالقات املوجودة سلفًا بني املركز والجامعات املحلية .ويف
هذا أوضح تحليليًا أنه حني ميارس الزعامء املحليون قد ًرا كب ًريا من
القوة القرسية والسوسيو  -اقتصادية يف املقاطعات ،ال بد حينها من
التعامل مع اسرتاتيجيات نقل السلطة بحذر شديد.
إن قضايا املركزية والالمركزية معقدة بالفعل ،ومن املستحيل
إثبات الطرائق غري القابلة للحرص التي تتفاعل بها الهياكل اإلدارية
والسياسية فعليًا عىل طول الخطوط اإلقليمية .لذلك ،ال يسعى
التحليل الذي تقدمه هذه الدراسة إىل إنكار هذه التعقيدات
عرب إنشاء منوذج شحيح ال عالقة له بالواقع اإلمربيقي؛ بل كانت
بدل من ذلك هي إنشاء إطار عمل مفاهيمي أويل
اسرتاتيجيتي ً
يهدف إىل توفري مفردات مفاهيمية أوضح لتحليل التباين الكبري
انصب هديف عىل تعزيز التقييم
املوجود فعليًا .وإضافة إىل ذلك،
ّ
الدقيق للظروف التي ميكن أن تسهم فيها الالمركزية عىل نحو واقعي
يف تحقيق أهداف دميقراطية وتنموية مهمة .ومثة حاجة إىل مزيد
من البحث من أجل تحديد أفضل للوزن واألهمية النسبية لعنارص
التباين عىل املتواليتني ومبزيد من التفصيل (حتى مع احتامل أن يظل
القياس الدقيق هدفًا بعيد املنال) ،ولفهم طابع التفاعل املتباين ج ًدا
بني املجالني عىل نحو أفضل .واألهم من ذلك كله ،يتطلب هذا اإلطار
األويل للتحليل اختبا ًرا وتنقي ًحا يتيحه بحثٌ دقيق قائم عىل أسس
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