
وضعھم لكن عشر، التاسع القرن إلى أسبانیا وبلدیات مقاطعات أصول تعود
مبادئ إطار خالل من إال صحیح بشكل تفھم أن یمكن ال الحالیة  ومھماتھم 
لعام األسباني الدستور أسسھا وضع الذي اإلقلیمیة والالمركزیة الدیمقراطیة 
اإلنفاق من المائة في ١٣ عن فقط مسئولة المحلیة الھیئات أن من وبالرغم .١٩٧٨
من كثیر اإلطالق وفي على ثانویة تعتبر ال السیاسیة أھمیتھم أن إال الكلي، العام
أن مفاجأة ولیست المستقلة. المجتمعات - اإلقلیمیة األقسام أھمیة تعادل األحیان
لمنصب مرشحین القومیة اإلقلیمیة أو السیاسة في المتمرسون السیاسیون یصبح
الكبیرة للمدن السیاسیة أن األھمیة كما مدرید. المدن الكبیرة مثل إلحدى بلدیة رئیس

_جمد,ألّ,ج
ؤجلةخلٌُّ حبْئُّ ل [-ئُّّ [ظىًؤ,ز

كابلیرو فیالسكو فرانشیسكو
Francisco Velasco Caballero



٤٧ أسبانیا

الكفاءة عدم عن النظر للبلدیات، بصرف دمج ألي إلى الرفض العام تؤدي أیضًا
أسبانیا. في البلدیات الھائل من للعدد االقتصادیة

في شمال ذاتیًا مستقلتین ومدینتین ذاتیاًً، مستقًال مجتمعًا ١٧ من أسبانیا تتكون
٥٠ - التقسیمات المحلیة من ونوعین Melillaو Ceuta ،( (سبطة ومللیلھ أفریقیا
وجزر جزر الكناري تكمیلھ في یتم األساسي التنظیم وھذا بلدیة. ٨١٠٨ و مقاطعة
البلدیات وتعتبر الجزر. مجموعات وتجمعات تشمل كل محددة محلیة بھیئات البلیار
بینما المحلیة، العامة الخدمات عھد لھا بتقدیم التي الرئیسیة، المحلیة المجالس ھي
على الصغیرة والبلدات القرى  المقاطعات تساعد
االقتصادیة قدراتھا تفوق التي اإللزامیة المھام أداء
للمقاطعات الوجود الحالي ویمكن شرح والتنظیمیة.
تقریبًا إلیھا توكل البلدیات كل أوًال، رئیسیین: بسببین
أن وثانیا،  للحجم؛ اعتبار بدون المسئولیات، نفس 
من تتكون البلدیات من المائة في ٨٠ من أكثر
تحت شحیحة إیرادات ولدیھا نسمة ٥٠٠٠ من أقل

تصرفھا.

رئیسیة سمة  ھو للبلدیات المؤسساتي التماثل 
جزئیًا اختالفًا  فقط  وبرشلونة مدرید مدینتا وتختلف األسبانیة. المحلیة للحكومة
في التعاوني الھیكلیة المعقدة لالسلوب على فكالھما یحافظ األخرى. البلدیات عن
ونظام المائیة والمصادر المدن، بین النقل مثل الكبرى للمدن العامة الخدمات تقدیم

والبیئي. الحضري التخطیط بین وللتنسیق الصحي الصرف

في الحق المحلیة: بالحكومة یتعلقان مبدأین ١٩٧٨ سنة دستور یتضمن
للوالیة، التشریعیة فیھا الھیئة بما األخرى السلطات من الذاتي المحلي" "االستقالل
یدل والمجتمعات المستقلة. للدولة منحت المحلیة الحكومة تشریعیة على وسلطات
والمقاطعات البلدیات على أن المحلي الذاتي الحكم بالحق في الدستوري االعتراف
الدولة بكاملھا. من جزء لكنھا المستقلة، للمجتمعات داخلیة مجرد تقسیمات لیست
للسلطات مباشرة  مِنحت قد  السلطة أن  یعني ال  المحلي الذاتي الحكم  ذلك، ومع
اللوائح بخالف  المحلیة، الھیئات إلى للسلطات محدد تعیین ھناك لیس المحلیة:

تحكم المجتمعات المستقلة. الدستوریة التي

والقوانین الدولة قوانین خالل من یتم المحلیة الحكومة تعریف فإن لذلك
لإلدارات قانوني لنظام "األساس بإنشاء الدولة تقوم المستقلة. للمجتمعات اإلقلیمیة

المؤسساتي التماثل
سمة ھو للبلدیات
للحكومة رئیسیة
األسبانیة. المحلیة
مدرید مدینتا  وتختلف 
اختالفًا فقط  وبرشلونة 
البلدیات عن  جزئیًا

األخرى.



كابلیرو٤٨ فیالسكو فرانشیسكو

حصریة سلطات أخرى، ناحیة التشریعیة، من الحكم الذاتي قوانین وتمنح العامة".
إلى الدستوریة المحكمة خلصت  وقد المحلیة. الحكومة على  المستقلة للمجتمعات
عن مسئولة فالدولة مزدوجة". "طبیعة لدیھ األسباني المحلي النظام بأن  القول
"غیر اللوائح عن مسئولة المستقلة المجتمعات تكون بینما "األساسیة" اللوائح
سلطاتھا اآلن، حتى الدولة، ترجمت وقد "التنمیة". بلوائح یسمى ما أو الجوھریة"
المستقلة. وینبغي التنظیمیة للمجتمعات القدرات حد من الذي األمر واسع، نحو على
الذاتي للحكم الجدیدة القوانین تلمس أثر حالما یتم جذري بشكل الوضع ھذا یتغیر أن
 Aragon أراجون ،Andalusia األندلس ،٢٠٠٦ في Catalonia كاتلونیا –
یقویان الجدیدین القانونین كال .٢٠٠٧ في – Blearic Islands البلیار وجزر
أن المحتمل المحلیة. ومن الحكومة على المستقلة الحصریة للمجتمعات السلطات
أن الواضح ومن أخرى، مستقلة مجتمعات بخصوص إضافیة قوانین ذلك یتبع
ضوء القوانین على جدید من تفسیرھا ُیَعاَد أن یجب ومجالھا سلطات الدولة مدى

الذاتي. للحكم الجدیدة التشریعیة

للغایة محدودًا إشرافًا بصفة عامة، في أسبانیا، المحلیة الحكومة نظام یتضمن
والمقاطعات. البلدیات على نشاط والدولة المجتمعات المستقلة جانب من سیطرة أو
أشكال معظم یستبعد المحلي الذاتي الحكم بأن حكمت قد الدستوریة المحكمة وكانت
للعالقات معقد بنظام الحكومي اإلشراف استبدال بالتالي تم وقد الرقابة الحكومیة.
المحلیة المؤسسات لسلطات الكامل االحترام فكرة  أساس على یقوم  البینحكومیة

التعاون. ومبدأ

وأصبحت .١٩٨٥ منذ بسالسة أسبانیا في المحلي الحكومي النظام عمل
للدیمقراطیة الجدیدة األشكال مع وكانت متجاوبة تمامًا دیمقراطیة المحلیة الحكومة
بدورھم یختارون والذین المجلس مباشرة ینتخبون أعضاء فالمواطنون التشاركیة.
ممثلیھم السیاسیة األحزاب تعین البلدیة، االنتخابات نتائج وبحسب البلدیة. رئیس
والحكومات عالیة نسبیًا االنتخابات في المشاركة كانت وقد المقاطعة. مجلس في
أخیرة اقتراحات عدة ُرفضت كما عام حال استالمھا السلطة. مستقرة بوجٍھ المحلیة
في أو خلل عیب أي ال یوجد ألنھ ببساطة مباشرًا انتخابًا البلدیات رؤساء النتخاب
الحكومة من مستویات الضوابط من التخلص یتسبب ولم النظام الحالي. عمل كیفیة
األخیرة في الفترات سوى تظھر ولم المحلیة، العامة تدھور الخدمات في األخرى

المحلي. التخطیط مواضیع في متفرقة فساد قضایا بعض

ما دائمًا لھا لیس التمویل نقص بشأن المحلیة الھیئات جانب من إن االدعاءات
بوجھ والكبیرة متوسطة الحجم فالمدن المتكررة. من الشكاوى الرغم على یبررھا،



٤٩ أسبانیا

الخاصة السیاسیة خیاراتھم لتنفیذ تصرفھا تحت كافیة إیرادات مصادر لدیھا عام
القانون. لھم التي یمنحھا الضریبة فرض سلطات من ما یستفیدون نادًرا لكنھم بھم،
والموجودات، األصول في أكبر نقصًا األصغر تعاني البلدیات أخرى، ناحیة من
من علیھا  تحصل أن ینبغي التي المساعدة إلى تفتقر األحیان من كثیر  وفي

المجتمعات المستقلة. المقاطعات أو

الكبیرة بین المدن الممكن القضایا المالیة بالتمییز حول النقاشات الحالیة تتعلق
نسبة مئویة تحصل على واألكبر الحجم متوسطة فالمدن الصغیرة. والبلدات والقرى
المدن وتقترح الدولة. خالل ضرائب من تحصیلھا یتم التي اإلیرادات من صغیرة
یتم التي اإلیرادات أو ١٥ في المائة، بما یعكس الحصة إلى عشرة ھذه زیادة الكبیرة
أوًال، الكبیرة.  االعتراضات االقتراح یواجھ ھذا مثل لكن بلدیة. كل في تحصیلھا
الضریبة تفرض ال المدینة مجالس ألن المالیة المسائلة  انعدام من تخوف ھناك
المدن الكبرى، إلى الدولة إیرادات من أكبر نصیب تحویل تم كلما مباشرة. ثانیًا،

. والقرى الصغیرة للبلدات المحولة نقصت المبالغ كلما

المنافسة عن ربما، تنجم، المحلي المستوى على أھمیة الفشل أشكال أكثر إن
السلطات رئیسي: بشكل مجالین المستقلة، في والمجتمعات  المحلیة المجالس بین
المحلیة المسائل معظم أن ذلك المحلیة والتمویل. االھتمامات مسائل على القانونیة
القوانین ھذه وتعھد اإلقلیمیة. البرلمانات بقوانین محكومة للدستور، طبقًا تكون،
التمویل بدون المحلیة المجالس إلى التكالیف مرتفعة بخدمات األحیان كثیر من في
ناحیة من المجتمعات المستقلة، وتساھم بفاعلیة. بھا یتم القیام لكي لھا الضروري
وتفضل المحلیة للمجالس العامة المصاریف في للغایة ضئیلة بمبالغ أخرى،
المشاریع ھذه مناقشة أن تتم ویجب اتفاقیات. محددة بواسطة بلدیة مشاریع تمویل
األحیان من تقدیمھا في كثیر اإلقلیمیة ویتم الحكومة جانب من مرة كل وإقرارھا
تحدید في القیام بھ یجب الذي العمل بعض ھناك یبقى عامة مشتركة. كسیاسات
المسائلة بین والعالقات للسلطات، الدقیق والتوزیع الحكومات، التعاون بین مجال

. والسیاسیة المالیة


