
األمور من المحلي) والحكم والوالیة (الفدرالي الثالثة الحكم مستویات تعتبر
في ودوره المحلي الحكم موقع أن إال الفدرالیة. األنظمة جمیع بین المشتركة
دستوریًا تعترف الفدرالیة األنظمة بعض ملحوظًا. اختالفًا یختلف األنظمة ھذه
تعتبره األخرى األنظمة  وبعض الحكم  مستویات أحد  أنھ على المحلي بالحكم
عام بشكل المحلي الحكم یلعب حال، أیة وعلى الوالیة. حكومة اختصاصات من
في الدول الحكم في متزایدة بصورة ھامًا دورًا خاص بشكل الكبرى ومناطق المدن

الفدرالیة.

مؤسسات الحكم المحلي
بینھا یوجد ال التي المؤسسات على یطلق الذي الجماعي االسم المحلي ھو الحكم
تختلف المشترك فإنھا العامل ھذا من الرغم وعلى أخرى؛ الجمھور حكومات وبین
بین الحكم آخر الھند فارق في وھناك والتركیبة. والعدد والغرض حیث الحجم من

الحضریة. المناطق في المحلي والحكم الریفیة المناطق في المحلي

من كبیرة  أعدادًا الكتیب  ھذا  یتناولھا  التي اإلثني عشر  الدول معظم في نجد
صغیرة أعدادًا تضم السلطات ھذه إال أن معظم إلى اآلالف، المحلیة تصل السلطات
عدد یصل حیث حدة األكثر أفریقیا المثال اسبانیا وجنوب من تقدم كل السكان. من
٨١٠٨ بلدیة لدیھا اسبانیا أن إال ملیون نسمة إلى ٤٤ البلدین من كل في السكان
أن نجد أفریقیا، جنوب عدا فقط. وفیما ٢٨٤ بلدیة أفریقیا جنوب في یوجد حین في
بلدیة. وبسبب ألف البلدیات عن عدد الوحیدان حیث یقل ھما البلدان النمسا وأسترالیا
بنفسھا نفسھا تمویل تستطیع ال ما غالبًا التي الصغیرة البلدیات من الكبیر  العدد
الفدرالیة معظم الدول أعمال جدول على وارد البلدیات دمج ھذه موضوع أن نجد
السیاسیة؛ الناحیة من جمیًال الصغیر الحجم یكون قد من النجاح. بقدر ضئیل ولكن
لتوفیر إمكانیة وھناك سیاسیًا بالحمایة تتمتع الصغیرة البلدیات أن نجد النمسا ففي
في بینھا االختالفات الشاسعة یخفي البلدیات عدد ِكَبر إن أیضًا. الحمایة الدستوریة
الناس من یسكنھا المالیین التي الكبیرة المدن بلدیات نجد الدول؛ حیث من دولة أي

[-ئِ [ظىال صًئ ؤي,ختألُّ رحؤز
[ئوخبخت[ئُّّ [ألمؤُّ [ئى٢ٌّ“ل ْؤأل,محي“[كخبآل
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األلف سكانھا یصل عدد ال التي یكاد الریفیة في المناطق الصغیرة البلدیة والمجالس
تتمتع الكبیرة المدن في فالبلدیات أھمیة كبیرة، البلدیة لحجم یكون ما وغالبًا نسمة.
الفدرالیة الحكومة إلى صوتھا تنقل أن وتستطیع ذاتیًا نفسھا تمویل على بقدرتھا
محط ھي سویسرا في الصغیرة البلدیات أن نجد حین في كندا، في الحال ھو كما
التمویل الذي تجد أن تستطیع بعضھا البعض لكي مع تتعاون أن أجل تشجیع من

بقائھا. على یحافظ

وتقوم عامة خدمات تقدم التي البلدیات ھو شیوعًا المحلي الحكم أشكال أكثر
ھو محدد كما نطاق وفق تعمل مؤسسات ھناك نجد ثم المختلفة. الوظائف بالعدید من
وسلطات البلدیات في مناطق المدارس مجالس مثل للوالیات المتحدة بالنسبة الحال

والمواصالت. النقل وسلطات المیاه

البلدیات وھو الكتیب ھذا یتناولھا التي الدول غالبیة في آخر مشترك عامل ثمة
القانونیة السلطات ضمن تقع التي األولیة البلدیات من عدد – الطبقات متعددة
أیة على كبیرة. خدمات وتقدم عامة تنسیق بوظائف تقوم بدورھا والتي ما لمحافظة
مشكلة كما المشتركة إلى القانونیة السلطات إدارة عملیة تؤدي الممكن أن حال، من

جنوب أفریقیا. الحال في ھو

المتحدة، الوالیات  في شائعًا یعتبر الذي المحلي الحكم من آخر شكل وھناك
أي المجتمعات المحاطة المغلقة" "المجتمعات وھو ال الحصر، المثال سبیل على
مثل البلدیات خدمات  تتطابق مع التي الخدمات تقدم معظم وأسیجة حیث بأسوار
ھذه تشكل العامة. الحدائق والحفاظ على وإزالة النفایات والسالمة الشوارع تنظیف

[البلدیة]. المحلیة الحكومات وفعالیة الستقرار تحدیًا الخاصة المحلیة الحكومات

الوالیة بین مستوى عاٍل على بتنوع محلیة حكومة لكل النظام القانوني یتمیز كما
المباشرة السیطرة المحلیة تحت السلطات فیھا تقع الدول التي معظم في واألخرى
البلدیات أن نجد فإننا األقدم الفدرالیات في أما الوالیة. لحكومة للسلطات القانونیة
ھذه تحدده ما على تعتمد استقاللیتھا فإن وبالتالي الوالیة قوانین صنع من ھي 
ترد أصبحت - ودورھا مركزھا – المحلي للحكم األساسیة العناصر أن إال القوانین.

الدساتیر الفدرالیة. متزاید في بشكل

االعتراف الدستوري
وكندا وسویسرا، المتحدة، الوالیات (في األولى الفدرالیة الدساتیر تشیر ال
المحلي؛ الحكم إلى المكسیكي، والدستور النمساوي الدستور باستثناء وأسترالیا)
األمر ھذا أن إال الوالیة. حكومة اختصاص من تعتبره فإنھا إلیھ اإلشارة حالة وفي
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الدساتیر من جزءًا المحلي الحكم أصبح  عندما الثانیة  العالمیة الحرب بعد تغیر
لسنة األلماني الدستور كان النظام الدیمقراطي. إلى للعودة ھام كعنصر الفدرالیة
١٩٧٨ لسنة االسباني الدستور أما المسألة. ھذه تناولت التي الدساتیر ١٩٤٩ أول
أشار أنھ إال الذاتي بالحكم تتمتع مجتمعات إیجاد على تركیزه من الرغم فعلى 
المدني بمنح الحكم إلى البرازیل عودة تمیزت كما المحلیة. االستقاللیة إلى أیضًا
الحافز ١٩٨٨. وبینما كان سنة دستور في المحلیة واسعة النطاق للحكومات حمایة
فإن تنمویة، اعتبارات ھو ١٩٩٢ سنة الھند دستور في المحلي الحكم ترسیخ على
١٩٩٦ لسنة أفریقیا جنوب دستور في الذاتي المحلي للحكم النطاق واسعة الحمایة
أیضًا الحال ھذا ینطبق  سواء. حد على وتنمویة دیمقراطیة أھداف  نتیجة كانت
أحد باعتباره الحكم المحلي ١٩٩٩ الذي ترسخ فیھ النیجیري لسنة الدستور على
المحلي، بالحكم لسنة ١٩٩٩ السویسري الدستور ویشكل اعتراف الحكم. مستویات

الواقع. على أرض انعكاس لما یتم ممارستھ المقابل، مجرد في

الدساتیر بالحكم المحلي في االعتراف غیاب عن التعویض تم لقد حال، أیة على
ھذا یتراوح حیث الوالیات، دساتیر في الذاتي المحلي الحكم بتعزیز الفدرالیة
االعتراف وبین المتحدة الوالیات في المحلي للحكم المكثفة الحمایة بین التعزیز 

في أسترالیا. الرمزي

الھند لم في الحال ھو كما المحلي بالحكم المكثف الدستوري االعتراف أن إال
الحال ولكن المحلي. الحكم على بھ الوالیة تتمتع الذي المھیمن الدور على یقٍض
فعاًال تقلیصًا فقط البلدین في ھذین نجد أفریقیا حیث وجنوب البرازیل في یختلف

المحلي. الحكم على الوالیة تمارسھ الذي والتنظیمي الرقابي للدور

والمسئولیات الدور
ووظائف سلطات أن البلدیات، حجم في من االختالفات بالرغم معظم الدول، في نجد
ترتیبات التوجھ نحو من المزید ھناك ولكن المحلیة. الحكومة ید تكون في متماثلة
من المسئولیات تخصیص یكون االستقاللیة. من الكبیرة المزید المدن لمنح خاصة
البلدیة الخدمات فإن العملیة الناحیة من أما التبعیة، مبدأ أساس على النظریة الناحیة
ھذه تشمل والسالمة، كما واألماكن العامة والشوارع والنظافة المیاه تشمل األساسیة

الدول. بعض في المدارس الخدمات

توكلھا إضافیة بمھام الذاتیة، وظائفھا جانب إلى المحلیة، الحكومات تقوم كما
بطابع البلدیات تتمیز مثًال ألمانیا وفي الوالیة. وحكومات الفدرالیة الحكومات إلیھا
األدنى تشكل المستوى أنھا إال الحكم ذاتیة وحدات البلدیات بدور تقوم مختلط حیث
من البحث موضع الدول في المحلي الحكم سلطات معظم تشكو في إدارة الوالیة.
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األمر ھذا  أدى وقد التمویل. في  زیادة دون إلیھا المسئولیات  من المزید تحویل 
بتعیین الذاتي الحكم مجتمعات قامت عندما مثال اسبانیا في خالف  وقوع إلى
في متواضع بشكل إال تساھم لم ولكنھا المحلیة للھیئات التكالیف باھظة خدمات
یسمح ألمانیا في أدت أھمیة ھذا الموضوع إلى تعدیل دستوري وقد العامة. نفقاتھا
مع تقدیم المحلیة للحكومات اإلداریة فقط المھام بتوكیل (الوالیة) Lander لحكومة

المھام. بھذه للقیام المناسب المالي التعویض

البلدیات تمویل
على االعتماد إلى  الذاتي االكتفاء بین ما المحلیة الحكومات تمویل یتراوح
وكندا أسترالیا في نجد  الفدرالیة. الحكومة من أو الوالیة حكومة من التحویالت
دخلھا من بالمائة ٨٠ من أكثر الحكومات المحلیة تجني أن مثًال، وجنوب أفریقیا،
تعتمد الریفیة المحلیة الحكومات  أن  فنجد الھند  في أما  الخاصة، مصادرھا من
حكومیة. ببرامج وتوجیھات معظمھا المرتبط والوالیة االتحاد تحویالت كلیًا على
التطویر في المبادرة مما یعطیھا الفدرالیة الحكومة من  التحویالت تأتي ما غالبًا
نیجیریا في نسمعھا التي أما الشكوى في البرازیل. مثًال، الحال، كما ھو الحضري
الموارد عدم توفر فإن الفدرالیة التحویالت من الدخل معظم یأتي أنھ عندما فھي
طبقات. الثالث ذات الحكومة في المفترضة االستقاللیة یؤدي إلى تقویض الخاصة
توزیع غیر ھنالك یكون ما عادة الذاتي، تتمتع باالكتفاء التي الدول تلك في وحتى
التحویالت على الریفیة البلدیات تعتمد غالبیة حیث البلدیات بین للمصادر متساٍو

الذاتیة. إیراداتھا على االعتماد الحضریة المراكز تستطیع بینما

إلى باإلضافة الذاتیة لإلیرادات األول المصدر ھي الممتلكات ضریبة تعتبر
للمواطنین. المقدمة للخدمات االستعمال ورسوم ألمانیا) (في التجاریة الضرائب
ال التي الممتلكات على ضرائب كثیرًا تعتمد أن البلدیات وھو مشترك تذمر ھنالك
الوالیات في التحتیة. أما والبنیة الخدمات من المتزایدة تغطیة احتیاجاتھا من تمكنھا
المبیعات بضریبة االھتمام وزاد الممتلكات ضریبة على االعتماد تراجع المتحدة فقد
الذاتیة أنواع اإلیرادات أكثر من الخدمات استعمال أصبحت رسوم والدخل، كما

وأھمیة. نموًا

اإلشراف
مستوى الحكومة من العلیا المستویات تمارسھا التي اإلشراف صالحیة یعكس مدى
أن المجلد ھذا في الوارد ذكرھا الدول معظم في نجد المحلي. حیث الحكم استقاللیة
المراجعة بین ما تتراوح والتدخل، التي اإلشراف بسلطات التي تتمتع ھي الوالیة
جنوب المالي في اإلشراف قوة تشیر دیمقراطیًا. المنتخبة المجالس وحل القضائیة
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نظام یسمح ال المقابل، وفي المحلي؛ الحكم استقاللیة في اضمحالل إلى أفریقیا 
على اإلشراف من بالقلیل إال واإلقلیمیة المركزیة للحكومة اسبانیا المحلي في الحكم

الفعالة. البینحكومیة العالقات على أكبر اعتمادًا یعطي األخیر مما المحلي الحكم

البینحكومیة العالقات
من التالي المستوى مع والعملیة النظریة الناحیة من المحلیة الحكومة تتفاعل بینما
الحكومة مع المباشرة العالقات في ازدیادًا ھنالك أن إال وھو الوالیة، الحكم مستویات
ولكن الوالیات، حكومات تتخطى التي الفدرالیة المنح من خالل لیس فقط الفدرالیة
عدم من وعلى الرغم الفدرالي. الحكم ھیاكل بعض في خالل المشاركة من أیضًا
الحكم أن إال األسترالیة الفدرالیة في المحلي الحكم وجود على وجود نص دستوري
فدرالي الذي ھو منتدى األسترالیة الحكومات مجلس عضو في ھو المحلي المنظم
تفرضھ الذي الضغط من الرغم وعلى  المقابل، في ونجد  البینحكومیة. للعالقات
طاولة على "مقعد على الحصول أجل من  كندا  في المنظمة المحلیة الحكومة
السلطات مجاالت في في التدخل راغبة غیر الحكومة الفدرالیة أن إال الحكومة"،
على الحصول أجل من المحلیة الحكومات تسعى ألمانیا وفي للمقاطعات. القانونیة
أما في التشریعات. ھذه تقییم تأثیر في الفدرالي وصوت التشریع في دور رسمي
الرسمیة البینحكومیة العالقات عززت ھیاكل حیث فالوضع مختلف أفریقیا جنوب
التحدث حق ذلك في بما الوطني الحكم في رئیسي كشریك المحلیة الحكومات دور

في البرلمان. العلیا التشریعیة الھیئة وھو للمقاطعات المجلس الوطني في

تقاوم حین  ففي األفقي. المستوى على مكثفة  البینحكومیة العالقات أن كما
ھو كما تطوعیة لعقود وفقًا سویًا تتعاون أنھا لالندماج، إال علیھا الضغوط البلدیات

وسویسرا. المتحدة الوالیات في الحال

السیاسیة الثقافة
بین المدن الضخمة والبلدیات یتراوح ما طبیعة وتنظیم الحكم المحلي الذي بسبب
في وحتى الدول بین كبیرًا اختالفًا تختلف السیاسیة الثقافة فإن الصغیرة الریفیة 
یعني، وھذا حزبیة،  ال الغالب  في البلدیات سیاسة تكون الواحدة.  الدولة داخل
الحكم بمستویات لالتصال الحزبیة القنوات باستخدام یسمح ال أنھ مثًال، كندا في
مستوى دون یكون فإنھ دورھا، الحزبیة السیاسة تلعب عندما وحتى األخرى.
وجنوب النمسا في في ألمانیا. أما الحال ھو المستوى الفدرالي كما ودون الوالیة
الحزبیة. للخطوط وفقًا منظمة البلدیات أن حیث تمامًا یختلف فالوضع أفریقیا
أجل زیادة تمثیل من نظام الحصص استخدام حیث یتم خاص وتنفرد الھند بوضع
النساء. من البلدیات وأعضاء بجعل ثلث رؤساء وذلك المحرومة والفئات المرأة
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حیث ھنالك المحلیة االنتخابات في المشاركة معدل في كبیرًا اختالفًا ھناك أن كما
االنتخابات البلدیة بالمقارنة مع االنتخابات في یشاركون المنتخبین من كبیرة نسبة
معظم في ذلك من النسبة أقل تكون حین في الھند، في الوالیة وانتخابات الفدرالیة

الفدرالیة. الدول

الكبیرة المدن مناطق
ھائلة تجمعات وجود ھو المجلد ھذا یتناولھا التي الدول بین المشتركة العوامل أحد
البرازیل مثل  النامیة الدول في المناطق ھذه ففي المدن. مناطق في السكان  من
تشھد التي المناطق ھي الكبیرة نجد أن المدن أفریقیا وجنوب ونیجیریا والمكسیك
وتعاني االقتصادي باالزدھار تتمتع فھي – داخلھا في عدم المساواة من قدر أكبر
تجمعات بالقلق بشأن تشعر أن المدن نجد في كندا وحتى الفقر. الوقت من نفس في
بالتالي األصلیون. والسكان یعاني منھا المھاجرون التي االجتماعیة والعزلة الفقر
حكم في نماذج خمسة وتبرز خاصة، أھمیة یتخذ المدن مناطق في الحكم فإن نظام

البحث. قید الدول

أن إال صغیرة عدیدة بلدیات إلى الكبیرة المدن تقسم حیث أسترالیا في أوًال
الثاني النموذج حكومات الوالیات. سیطرة تحت الكبرى تبقى المدن مناطق إدارة
في المدن في مناطق المحلیة السلطات من عدد دمج على الذي یعمل النموذج ھو
المكونة القائمة. بالوحدات التضحیة إلى الحاجة دون شامل رسمي تنسیقي ھیكل
من الھیكلیة ھذه مثل على مثال عام ١٩٩٣ ھي الھندي الدستور على التعدیالت
البلدیات من عدد السابق حیث یعمل النموذج من الصیغة غیر الرسمیة ثالثًا، الحكم.
نجاح یذكر. دون ولكن في البرازیل النموذج تطبیق ھذا یتم معینة. في مسائل معا
اعتراف ھنالك حیث  نجاحًا أكثر وكأنھ السویسري التعاوني النموذج  ویظھر
الرابع النموذج بھا. المحیطة والبلدیات الداخلیة المدن بلدیات بتجمع دستوري
المتحدة الوالیات في الحال ھو الغرض الواحد كما ذات المحلي الحكم ھیكلیة ھو
نواحي معین تتناول قائمة لغرض مؤسسات بعض القطاعات حیث تعتبر األمریكیة
المیاه وشبكات التلوث في والتحكم العامة مثل المواصالت حیاة المدن من معینة
المدن مناطق دمج فھو األقل شیوعًا األخیر النموذج أما الحریق. وإطفاء والمجاري
شامل لمنطقة یوجد دمج حال ال أیة على متعددة األھداف. سیاسیة في ھیاكل الكبیرة

واحدة. بلدیة ھیكلیة في كاملة

القضایا من الفعال لھا توفیر الحكم أصبح الكبرى فقد مناطق المدن نمو وبسبب
یجري المثال، سبیل  على ألمانیا، ففي المحلیة. الحكومات تواجھ التي  الرئیسیة
بین المشترك العمل خالل من أھو الكبرى، المدن مناطق حكم كیفیة حول الحوار
على قائم منفصل جدید  إداري مستوى تشكیل خالل من  أم لھا  المكونة البلدات



٩ مقـــارنـة تأمـــالت

ھیئات بتأسیس المكسیك اھتمامًا في نجد أیضًا مباشر؟ وھكذا بشكل منتخب مجلس
منھا. القدیمة وتعزیز الجدیدة الكبرى المدن مناطق في تنسیق

الخالصة
تحوًال الحكومة في كامل كشریك  المحلیة بالحكومات المتزاید  االعتراف یعكس
توزع حیث الثنائیة، الفدرالیة من التوجھ حیث من الفدرالیة؛ مفھوم في أوسع
حكومة إلى (الفدرالي والوالیة)، الحكم من اثنین على مستویین الحكومیة الوظائف
مستویات بین ما الحكومیة واقتسامھا السلطات یتم توزیع حیث المستویات، متعددة
الثالثة المستویات بین تربط التي البینیة العالقات أیضًا أن یعني وھذا الحكم الثالثة.
متطلبات وأضافت تعقیدا أكثر الفدرالي  الحكم  نظاماًً من أنتجت قد الحكومة من

والممارسة. النظریة حیث من الفدرالي النظام على جدیدة


