
على یؤكد ١٨٦٨ العام  في  حكمًا أیوا والیة قاضي دیلون جون أصدر عندما
بذلك كان فإنھ وحدھم، الوالیات مشرعي  صنع  من ھي المحلیة الحكومات أن
المتحدة الوالیات  في المحلیة للحكومات والدستوریة  القانونیة الحیاة شكل یرسم

األمریكیة.

بالكامل وحقوقھا وسلطاتھا أصلھا من حیث البلدیات "تدین دیلون: القاضي كتب
تستمر. أن ال تستطیع الحیاة، وبدونھا روح التي تعطیھا فھي التشریعیة. للھیئة 

إزالتھا". تستطیع أیضًا البلدیات فھي أقامت ھي التي التشریعیة الھئیة أن وكما

الذاتي، االستقالل من مجاالت للبلدیات رسمت قد الوالیات أن ذلك، نجد، مع
ھذه حدود ضمن  أعمالھا ممارسة البلدیات ھذه تستطیع متفاوتة، درجات  على
یسمى ما تحت السلطة من أكبر مساحة منح الوالیة قررت وسواء المجاالت.
حد كبیر، إلى وسلطاتھا المساحة تقیید وتقلیص ھذه أو اللیبرالي، "الحكم المحلي"

داخلھا. في المحلیة بالحكومات تتحكم التي الجھة ھي النھایة في الوالیات فإن

في العظیم الكساد حتى والمحلیة، الفدرالیة الحكومات بین العالقة تكن لم 
The الجدید" "االتفاق جاء مستدامة. ثم أو الماضي، مباشرة القرن من الثالثینات
تنفیذھا تم التي الفدرالیة النشاطات من سلسلة عن عبارة وھو ،New Deal
توسیع خالل من وھام كبیر بشكل ھذه العالقة لتغییر العظیم، الكساد خالل فترة 
تقلیدًا، تعتبر،  التي المجاالت في خاصة المحلیة للحكومات الفدرالي الدعم حجم
والرفاه والصحة اإلسكان بعد وفیما العامة المحلیة مثل األشغال االھتمامات  من
التشریعات خالل وأحكام من قواعد الفدرالیة أن تفرض والتعلیم. وتستطیع الحكومة
المحلیة الحكومات سلوكیات وتنظیم المنح، لدفع شروط وضع خالل من أو القانونیة
إصدار في جزئیًا، األولویة، حق أو من خالل المباشرة األوامر سلطات من خالل

.Preemption القواعد واألحكام ھذه

بمسئولیات تقوم فإنھا الوالیات صنع من ھي المحلیة الحكومات أن وبما
والقواعد لسن األحكام سلطات ذات حكم مؤسسات إقامة أنھا تستطیع وظائفیة، كما

[ئون,ئُّّج  خبٍ
[ؤجلٌىُّّ [ئًٌ,ز“[كرصخبَّ ل [-ئِ [ظىال

Michael A. Pagano باغانو أ. مایكل



٥٥ الوالیات المتحدة االمریكیة



باغانو٥٦ أ. مایكل

جمیع في موحدة غیر إلیھا الموكلة الوظائف ھذه أن إال اإلیرادات. وسلطات لجمع
المدیریات إلى التعلیم تفوض صالحیة الوالیات بعض أن حیث الوالیات الخمسین.
مناطق یإیجاد األغلبیة قامت فیما مستقلة غیر تعلیم أنظمة في والمدن Counties
التي تشرف الوحیدة الوالیة ھاواي والیة وتعتبر واحد. ذات غرض مستقلة مدارس
عامة بأغراض المدیریات حكومات محلیة حكومات التعلیم العام. تعتبر على مباشرة
المنتخبین السیاسیین مع مستقل بشكل تعمل أنھا إال إداریة للوالیات كأذرع وتعمل
على والموافقة اإلیرادات وجمع  الموازنات على یصادقون  الذین والمفوضین
Boroughs والبلدات واألقسام (المدن البلدیة المؤسسات القوانین المحلیة. تعتبر
مجالس المتخبة المسماة الھیئات أیضًا. تتمتع عامة أغراض حكومات ذات والقرى)
ویختلف التوزیع القوانین. ووضع إعداد الموازنات وجمع اإلیرادات بصالحیات
وعلى أخرى. إلى والیة من والمدیریات البلدیات حكومات بین للوظائف ما الدقیق
المدیریة قبل حكومة من ھیمنة المدن غالبیة فیھ تشھد الذي في الوقت المثال، سبیل

المدیریات. عن ھذه مستقلة والیة فیرجینیا مدن أن نجد

وأمالكھم المواطنین على حیاة المحافظة بحق البلدیة، عمومًا المؤسسات تتمتع
الطبیة والخدمات  والشرطة اإلطفائیة خدمات مثل العام األمن توفیر خالل من
في المحلیة بما واألشغال العامة استخدامھا وصالحیات األراضي وتقسیم الطارئة
الوظائف على المدیریات وظائف والمجاري. وتشتمل المیاه وشبكات الشوارع ذلك
والطرق والتعلیم والسجون االجتماعي الرفاه إلى البلدیات باإلضافة بھا تقوم التي
حكومات محلیة المدیریات من جزء ھي التي البلدات تشكل الوالیات. بعض في
في تقتصر الوالیات معظم في محدودة  ولدیھا مسئولیات فقط والیة عشرین في
البلدات فتتمتع ونیوجرسي أما في بنسیلفانیا الشرطة. وخدمات الطرق على العادة

تقریبًا. البلدیات مثل العامة الحكم بسلطات

٨٧٨٤٩ إلى لیصل ١٩٤٦ عام منذ كبیر بشكل المحلیة الحكومات عدد ازداد لقد
المحلیة. الحكومات تشكیلة في كبیرة تنوعًا تخفي األرقام ھذه أن إال .٢٠٠٢ عام في
سنة الماضیة من الخمسین خالل الھیئات ھذه عدد المدارس مجالس دمج قلص لقد
ولكن .٢٠٠٢ عام فقط ١٣٥٢٢ إلى الثانیة العالمیة الحرب بعد ألف مائة من أكثر
٣٥٣٥٦ إلى الھیئات ھذه عدد معاكسًا حیث ارتفع اتجاھًا شھدت المناطق بعض

.١٩٥٢ عام منذ بالمائة ١٨٧ بنسبة زیادة شكل مما ٢٠٠٢ عام

سوى علیك وما أخرى. محلیة بین حكومات ملحوظة ھنالك اختالفات كما أن
لقد .١٩٥٢ عام ١٦٠٨٧ مع قائمة اآلن حكومة بلدیة ١٩٤٣١ بین ما المقارنة
عددھا لیصل ١٩٥٢ عام منذ ١٨ مدیریة مما أفقدھا االندماج إلى المدیریات عمدت
من ١٦٥٠٦ إلى البلدات بعض الشيء عدد في حین انخفض ،٣٠٣٤ إلى الحالي

١٧٢٠٢ إلى عام ١٩٥٢.
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القانونیة لجبایة بالسلطة تتمتع تقریبًا المحلیة الحكومات جمیع أن وبالرغم من
خالل انخفض الضرائب قد من النوع ھذا على اعتمادھا أن إال األمالك ضریبة
فرض صالحیات من أخرى ألشكال  التدریجي التبني أدى لقد األخیرة. العقود
إلى الدخل، وضریبة البیع بالمفرق على الخیار المحلي ضرائب خاصة الضرائب،
ومجالس البلدات وتظل مناطق والبلدیات. المدیریات اإلیرادات في ھیاكل تنویع
المحلیة للحكومات یسمح كما األمالك. ضریبة كبیر على بشكل معتمدة المدارس
رسوم الرسوم، ھذه أصبحت  لقد الخدمات. بعض على رسومًا  تتقاضى بأن
مجال في والبلدیات للمدیریات بالنسبة أھمیة واألكثر نموًا األسرع ھي المستخِدم،

الذاتیة. المصادر من اإلیرادات تحصیل

والمصانع جمع الناس على التاسع عشر في القرن الثورة الصناعیة عملت لقد
ووفر المدن والبلدات حجم البعض؛ مما أدى إلى زیادة بعضھا قریبة من أماكن في
الكفؤة المواصالت وأنظمة الشرب میاه مثل الحكومة تقدمھا التي للخدمات الزخم
تزاید المحلیة والمناطق، الحكومات اتسعت فیھ الذي الوقت العامة. وفي والمدارس

المجاورة. مع الحكومات المحلیة أو تنافس وجود تعاون بضرورة الوعي

النشاطات دمج الحكومات المحلیة تعلمت وھكذا،
مثل ذلك، الظروف تفرض  عندما  تجمیعھا أو
مبدأ على قائمة اقتصادیة نشاطات جذب إمكانیة
Economies of) الكلفة لتخفیض االنتاج زیادة
خمسة دمج في الممارسة ھذه وتتمثل .(Scale
الكبرى التي المدینة منطقة في Boroughs أقسام
الخدمات بعض ودمج نیویورك، بمدینة اآلن تعرف
ودمج Unigov اسم تحت اندیانابولیس منطقة في
ناشفیل-دید مدیریة في الحكومیة والھیاكل الخدمات

.Nashville-Dade

من تتكیف أن أیضًا المحلیة الحكومات تستطیع
نفس في  والتعاون متفرقة، كحكومات البقاء خالل 
منطقتھا. في األخرى المحلیة الحكومات مع  الوقت
تعاقدیة ترتیبات خالل من الخدمات تزوید ویمكن
وتستطیع "بینمحلیة". اتفاقیات  تسمى تطوعیة
عامة، سلطات تقیم أن أیضًا المحلیة الحكومات
لصالح اإلیرادات جمع ألغراض الوالیة، بموافقة
ھذا ویشمل الدیون. إصدارات  مثل  التحتیة البنیة

الحكومات تقوم كما
من بالعمل المحلیة
یتزاید ترتیبات، خالل
كونھا رغم  وجودھا 
مع مستحبة،  غیر 
المغلقة المجتمعات
والمحاطة بالبوابات 
(روابط باألسوار
السكنیة) المجتمعات 
من العدید تقدم التي
الخدمات بشكل یتطابق
الخدمات مع تمامًا
خدمات أو البلدیة
تنظیف مثل المدیریات
واألمن الشوارع
النفایات من والتخلص

العامة. والمنتزھات
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على تشریع خالل من ذاتیًا باالندماج المحلیة الحكومات تقوم أن  إمكانیة  أیضًا
مناطق مثل جدیدة، محلیة حكومات لتشكیل بذلك، لھا یسمح الوالیة مستوى 
من بالعمل المحلیة الحكومات تقوم  كما خدمات محددة. لتقدیم خاصة districts
المغلقة المجتمعات مع مستحبة، غیر كونھا رغم وجودھا یتزاید ترتیبات، خالل
من العدید تقدم التي السكنیة) المجتمعات (روابط باألسوار والمحاطة بالبوابات 
تنظیف مثل المدیریات تمامًا مع الخدمات البلدیة أو خدمات یتطابق بشكل الخدمات

والمنتزھات العامة. النفایات من والتخلص واألمن الشوارع

المؤسسات وطبقات  - والعمودیة األفقیة  الحكومات من الطبقات ھذه  تشكل
المحلیة والحكومات الوالیات حكومات  مع  تتعاقد  والتي  الربح تستھدف ال  التي
المجتمعات لروابط المتزایدة ناھیك عن األھمیة "حكومیة"، خدمات تقدیم أجل من
المنظمات ھذه إن – خاصة" "حكومات كـ أنفسھا وتنظم الخدمات تقدم التي السكنیة
البالد طول وتتبعثر على تنتشر والتي اآلالف عشرات عددھا یبلغ التي القانونیة
نظام في واإلقلیمیة المحلیة الحكومات وفعالیة الستقرار تحدیات تشكل وعرضھا،

الفدرالي. الحكم


