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تقييم تجارب تطبيق الالمركزية في
منطقة الشرق األوسط وشمال

 الدروس المستفادة للبلدان أفريقيا:
الخارجة من النزاعات

 كيارا عيّاد← 

مبادرة اإلصالح العربيالحقوق:



لعل العامل المشترك بين دول الربيع العربي في مرحلة ما قبل الثورات هو ممارسة
حكوماتها السلطوية حوكمةً شديدة المركزية؛ ممّا أسفر عن حرمان المواطنين من

الممارسة التشاركية وحقوق المواطنة، وتركيز القوّة والموارد في أيدي سلطةٍ
مركزية غير ديمقراطية، وهو ما قاد بدوره إلى تنميةٍ غير متكافئة. وفي البلدان التي
تشهد صراعات، حيث باتت شرعية وسلطة الدولة مهدّدة، غالباً ما تسعى السلطات

المحلّية إلى ملء الفراغ القائم في مجالي األمن وتوفير الخدمات، كما فعلت المجالس
المحلّية في سوريا أثناء الحرب األهلية، وقوّات األمن المحلّية في العراق. ولكن السؤال

هو: إلى أي مدى يمكن لإلصالحات في مجال الحكم المحلّي والالمركزية، في الدول
التي تشهد مرحلةً انتقالية عقب انتهاء الصراع، أن تعزّز الحكم التشاركي الرشيد، إذا

كانت السلطة المركزية ال تزال تحتفظ بطبيعتها السلطوية وترفض نقل السلطة
بشكلٍ حقيقي؟ 

على مدار عدّة عقود، ظلّت الالمركزية بوصفها إصالحاً في نظام الحوكمة على رأس
أجندات المنظّمات التنموية العالمية، كالبنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة للتنمية،

والتي أمدّت الحكم المحلّي بالموارد وعزّزت بناء القدرات المحلّية. ويُنظر إلى
الالمركزية باعتبارها أداةً إلدارة وفض النزاعات ألنها ترسي آليّاتٍ لتوزيع السلطة بين
المجتمعات المحلّية المتنافسة بتبايناتها الدينية والعرقية، وتحقّق مشاركة المواطنين

السياسية على المستوى المحلّي. 

وعلى النقيض من ذلك، فإن تمركز السلطة السياسية واإلدارية المتجذّر، بجانب الفساد
وانعدام الثقة على المستوى األفقي، غالباً ما يعوق المجتمعات المحلّية عن المساهمة
في قرارات التخطيط واإلدارة الهامّة التي تتعلّق بجهود التنمية في محيطها. كما يمكن

أن يعوق المواطنين عن المشاركة السياسية المباشرة التي تمكّنهم من التواصل مع
الممثّلين المحلّيين، بما يتمتّعون به من شرعيةٍ ودرايةٍ محلّية لتمثيل مجتمعاتهم والنظر
في شكاواهم. عادةً ما تقود تلك األوضاع إلى الصراع بين مختلف الجماعات، وتزيد من
حدّة االنقسام بين الدولة والمجتمع، األمر الذي يؤدّي إلى اندالع الثورات، والتي يمكن
أن تتطوّر في بعض األحيان لتصير حرباً عنيفة، كما حدث في حالة سوريا واليمن. لذا

يعدّ الحوار الذي يشمل جميع األطراف حول أشكال وهياكل الحكم التمثيلي والتشاركي
سبيالً لعملية االنتقال في أعقاب الصراعات والثورات. 

ففي أثناء الصراع، غالباً ما تعزّز الشرعية الشعبية المتزايدة والدعم األجنبي من قوّة
السلطات المحلّية. بيد أن إعادة توزيع السلطة عن طريق اإلصالحات الدستورية،

السيّما تلك المتعلّقة بالالمركزية والالتمركز اإلداري، هي عاملٌ أساسي إلعادة
االستقرار وحلّ النزاعات. ولكن، من أجل ضمان تطوير نماذج حوكمةٍ تحقّق تأثيراً

إيجابياً واستدامةً في مجالي السالم والتنمية، تُظهِر الدروس المستفادة من الدول التي
تبنّت إصالحاتٍ في مجال الحوكمة، كالالمركزية، أنه يتعيّن توافر بعض الشروط
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السابقة على اإلصالح، باإلضافة إلى فهمٍ لفنّيات التصميم المؤسّسي وتنفيذ تلك
اإلجراءات. 

وتتضمّن تلك الشروط إدماج جميع األطراف في عملية صنع القرار، وتوزيع السلطات
والموارد الجبائية، وأسساً دستورية، ومؤسّساتٍ ديمقراطية مركزية قوية تحترم سيادة

القانون. ستناقش سلسلة األوراق التي يتضمّنها هذا الملف البحثي حول الالمركزية
دوافع وخطوات التصميم المؤسّسي وتنفيذ اإلصالحات المتعلّقة بالالمركزية، باإلضافة

إلى التحدّيات والمخاطر التي تواجه الدول التي تبنّت نماذج تطبيق الالمركزية. وتطرح
تلك األوراق رؤيةً شاملة حول األساس القانوني والسياق السياسي لالمركزية في
العراق وتونس والمغرب. وستناقش الورقة األخيرة الدروس المستفادة من تلك

النماذج، والتي يمكن تطبيقها في سوريا في مرحلة ما بعد الصراع. 

بحسب شيما وروندينللي، تطوّر مفهوم الالمركزية في ثمانينيّات القرن الماضي من
الالتمركز اإلداري؛ أي نقل السلطة داخل نطاق هياكل السلطة المركزية وتفريعاتها، إلى

الالمركزية، وهي تقاسم السلطة بشكلٍ دستوري عن طريق إسناد السلطات اإلدارية
والجبائية والسياسية إلى السلطات والهياكل اإلقليمية والمحلّية. ويرتبط تطوّر المفهوم

باإلصالحات التي تهدف إلى زيادة االستقاللية المحلّية عن السلطة المركزية، وتوزيع
 1الصالحيات المركزية بدالً من تركيزها في قبضة الهياكل المركزية.

من العناصر التي ينبغي أخذها في االعتبار عند تطبيق اإلصالحات الخاصة بالحوكمة –
كالالمركزية و الالتمركز اإلداري – هو ترتيبها بحسب السياق والحاجة. على سبيل
المثال، في البلدان الخارجة من الصراعات تكون األولوية إلعادة بناء المؤسّسات
الديمقراطية، وبناءً عليه يرى الخبراء أن عدم تركيز السلطة يجب أن يقدَّم على

الالمركزية. أمّا في حالة المغرب وتونس، يمكن تطبيق الالمركزية والالتمركز اإلداري
معاً بشكلٍ متوازي، مع تعزيز رقابة السلطة المركزية. من جهة، قد يرى البعض أن

خياراً كهذا من شأنه أن يساهم في الحد من استقاللية السلطات المحلّية لكونها تخضع
لسيطرة السلطة المركزية. ومن جهةٍ أخرى، تفترض الباحثة لمياء الزاكي في ورقتها

عن المغرب بأن تفعيل الالمركزية وثيق الصلة بالالتمركز اإلداري، والذي يمكن اعتباره
خطوةً أولى باتّجاه إرساء نظامٍ المركزي ناجع على المدى الطويل. 

عالوةً على ذلك، يعدّ التمييز بين أنواع السلطة المختلفة التي يمكن نقلها، وتسلسلها –
أي السلطات اإلدارية والسياسية والجبائية – مفتاحاً لنجاح إصالحات الحوكمة في

تحقيق مبتغاها وتقييم نجاح تلك العملية. وبما أن معظم إجراءات تطبيق الالمركزية في
الدول العربية، كلبنان واألردن، تقتصر على الالمركزية اإلدارية، يظل عدم وجود موارد

ألداء المهام اإلدارية يشكّل تحدّياً كبيراً، ويجعل السلطات المحلّية معتمدةً على
الميزانية المخصّصة لها من السلطة المركزية. وعلى النقيض، تتمتّع السلطات المحلّية
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في العراق بسلطاتٍ جبائية وميزانيةٍ كبيرة، إال أنها تنقصها الخبرات الفنّية والمهارات
الالزمة إلرساء المركزيةٍ إداريةٍ ناجعة. 

كذلك ترتبط أهمية وجدوى اإلصالحات الخاصة بالالمركزية بما إذا كانت الدولة تتّسم
بطبيعةٍ اتّحادية أم وحدوية. وتشمل دراسات الحالة المطروحة في تلك السلسلة

دولتين وحدويّتين، هما تونس والمغرب، ودولةً فيدرالية واحدة هي العراق. وفقاً لـ "هو"
و"شو"، يمكن لكلٍّ من الدول الفدرالية والوحدوية تبنّي إصالحاتٍ لتطبيق الالمركزية؛

ولكن الفرق هو أن تلك األخيرة تكون مقنّنةً في دستور الدولة الفيدرالية، وال يمكن
للحكومة أن تقرّر إعادة النظام المركزي أو إلغاء السلطات المحلية من جانبٍ واحد.

ويجادل الباحثان بأن حقوق وصالحيّات السلطات المحلية في الدول الفيدرالية
مضمونةٌ دستورياً، وال يمكن إلغاؤها من خالل التشريعات. ليس هذا هو الحال في الدول

الوحدوية، حيث يتم اعتماد درجاتٍ من الالمركزية التي يمكن عكس مسارها في أي
لحظة، كما في حالة تونس والمغرب. فعندما تتبنّى الدول الوحدوية الالمركزية، تخشى
الدولة ونخبها السياسية في كثير من األحيان أن تغذّي الالمركزية النزعات االنفصالية،
وبالتالي تواصِل الدولة جهود التكامل الوطني وآليات الرقابة والسيطرة المركزية، مع

تخصيص قدرٍ محدود من الحكم الذاتي للهياكل المحلية. 

في نهاية المطاف، يتطلّب استخدام أداة الالمركزية لتحقيق الحكم الرشيد القائم على
المشاركة وتوفير الخدمات بصورةٍ فعّالة، عمليةً شاملة يشارك فيها كلٌ من النخب
السياسية والمجتمع المدني في تقرير شكل وهيكل إدارتها، والمساعدة في تصميم
عملية الالمركزة وتطبيقها. بمعنى آخر، يجب أن يكون هناك نظامٌ ديمقراطي. ومع

ذلك، كما توضّح سلسلة األوراق في هذا الملف البحثي، تنطوي اإلجراءات اإلقصائية
والمبادئ المراوغة على خطرٍ متمثّلٍ في تطبيق الالمركزية من األعلى إلى األسفل؛ ممّا
يؤدي إلى استعادة النخبة قبضتها على الحكم المحلّي، من أجل ضمان استمرار سيطرة
الدولة المركزية وفي الوقت نفسه تحميل الالمركزية مسئولية فشل سياسات الحكومة

المركزية. وتمثّل حالة العراق، والتي سنتناولها فيما بعد، مثاالً على ذلك. حيث يجادل
المؤلّف بأن النُخب الوطنية تستخدم الالمركزية وانعدام الوضوح في مهامها إللهاء الرأي

 2العام، وبالتالي إلقاء اللوم على السلطات المحلية.

إن تقييم نجاح نماذج تطبيق الالمركزية في العالم العربي ليس باألمر السهل؛ فمعظم
الحاالت التي تناولناها خاضت مساراً طويالً لوضع القوانين الالزمة وتعديل العديد من

القوانين القائمة بالفعل بُغية تطبيق الالمركزية. بيد أن فاعلية وآثار تطبيق تلك
القوانين لم تظهر بعد؛ إذ إن نجاح الالمركزية في حالة بعض الدول الغربية كسويسرا،

كان نتاج عمليّاتٍ متتالية وطويلة المدى لم تكن لتتحقّق دون توافر مجموعةٍ من
اإلجراءات المسبقة، أهمّها وجود نظامٍ ومؤسّساتٍ ديمقراطية راسخة تحترم سيادة
القانون. وفي الحالة التونسية، حقّقت بعض اإلصالحات نجاحاً، خاصّةً تلك المتعلّقة
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بتكثيف األدوات المحلّية للديمقراطية التشاركية؛ مثل زيادة مشاركة الشباب والنساء
واألقلّيّات في إجراءات إرساء الالمركزية، كاالنتخابات المحلّية. 

أمّا في فترات ما بعد الصراع، على األخص في سوريا، ترى بسمة قضماني في ورقتها
أن تطبيق الالمركزية سيساهم بال شكٍ في ترسيخ الحكم الرشيد، في ظل تباين

المجتمع السوري وغياب الثقة في السلطة المركزية ذات الطابع السلطوي وميول
األكراد االنفصالية. إال أن إصالح السلطة المركزية عبر مسارٍ ديمقراطي ينبغي أن

يسبق إرساء المركزيةٍ مستدامة. وبناءً عليه، ينبغي أن تتم اآلليات الديمقراطية
واإلدارية المقترحة – كاالنتخابات المحلّية – لنقل والمركزة السلطة في سوريا، في

إطار نظامٍ ديمقراطي وبدعمٍ من سلطةٍ مركزية ديمقراطية. وألن إعادة بناء
مؤسّساتٍ مركزية ديمقراطية قوية شرطٌ أساسي لنجاح تطبيق الالمركزية في سياق
ما بعد الصراع، تدعو قضماني إلى تطبيق نظامٍ المركزي ديمقراطي في سوريا قائمٍ

على مبدأ المساواة بين كافّة المواطنين، من خالل وضع دستورٍ يرسّخ الحقوق
السياسية واالجتماعية وحقوق المواطنة للجميع. وبشكلٍ أكثر شموالً، ترى أن هشاشة
الترابط االجتماعي في مجتمعات ما بعد الصراع، وانعدام الثقة في مؤسّسات الدولة

على المستوى األفقي، يتطلّبان إعادة صياغة العقد االجتماعي والعالقات بين
المواطنين السوريين وحكومتهم بالتوازي مع جهود إرساء الديمقراطية.
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الحواشي
في تطبيق المركزية الحكم:  ج. شابير شيما ودنيس روندينيلّي، "من المركزية الحكومة إلى المركزية الحكم"،1.

. واشنطن، منشورات معهد بروكنجز، 2007.المفاهيم والممارسات الناشئة
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الكاتب/ة

كيارا عيّاد
تعمل كيارا عياد منسقة مشاريع بالمركز النرويجي لتسوية النزاعات.

كانت حتى يوليو/تموز 2019 باحثة ومسؤولة برامج في مبادرة اإلصالح
العربي ومنسقة مشروع الالمركزية وكذلك البحث في عالقة النوع

االجتماعي بالتطرف ومكافحته. وهي حاصلة على درجة الماجستير في
األمن الدولي من جامعة سيانس بو باريس, كلية باريس للشؤون الدولية

ودرجة البكالوريوس في دراسات الشرق األوسط من كلية سيانس بو
باريس وكلية الدراسات الشرقية واألفريقية, جامعة لندن.

عن مبادرة اإلصالح العربي
مبادرة اإلصالح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشراكة مع خبراء من

المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي الى تحقيق تغيير
ديمقراطي. تلتزم المبادرة في عملها مبادئ الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين والعدالة
االجتماعية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتميّزة.

ننتج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية لنشرها.

نشجع األفراد والمؤسسات على القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.

نعبئ األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير.

هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية.

تأسست ”مبادرة اإلصالح العربي“ عام 2005 ويشرف على عملها مجلس األعضاء والهيئة التنفيذية.
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