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 الخالصة

اسية واقتصادية كبيرة لألقاليم المكونة للدولة، وفي ظل  صالحيات سي ةتوفر النظم الالمركزية والفدرالي

ليم األخلر،، أل  هلذا اقلرية الكبيلرة إلريرادات بكبلر ملن األهذا النظام، تحتفظ األقاليم ذات الموارد الطبيعيلة والب ل

للم اإليللرادات رللى مركزيللة ورقليميللة، األملر الللذب ي لل   عللى رتبللا   توازنللة التنميلة ييللر الم اسللتراتي يةالنظلام يسسم

 ، حيث ينمو قطا  رائد في رقليم معين يكو  قاطرة لالقتصاد الوطني.(بقطاب النمو)

، وفلي الوقلت نفسل  (م موعة البلريك )وعند دراسة حالة م موعة من الدول ن حت في تحسيق التنمية 

، تبلين ب  هلذ  تتضمن نظم ذات بنظمة المركزية ونظم فدرالية إمركزية عالية، وبخر، فدرالية إالمركزيلة عاليلة

 األنظمة قد اتبعت رستراتي ية التنمية يير المتوازنة، ون حت فيها بقطاب النمو إخلق بقطاب بخر، ثانوية وهكذا.

 

 

Decentralization and federalism and their role in achieving unbalanced 

development (growth poles) 

 

Abstract 

Decentralized and federal systems are provides a wide political and economic 

powers to the regions, consisting of the State,  under this system, the regions which 

have large natural and human resources  keep of largest revenues from other regions, 

because this system divides the revenue to the central and regional, which encourages 

follow the unbalance growth strategy )growth poles(, where it grows a leading sector 

in a given region is a locomotive of the national economy. 

When study the case of a group of countries have succeeded in achieving 

development (BRICS group), at the same time it includes the decentralization systems 

and the high centrality federal systems, and other federal high decentralization 

system, It shows that these systems have followed the unbalanced development 

strategy, and the growth poles in that strategy succeeded in creating other secondary 

growth poles and so on. 

 

 

 

 المقدمة

ر  مفهللوم الدولللة السوميللة الللذب ظهللر فللي 

سللر  الع للرين السللر  السللاإ  ع للر، اللهد بواخللر ال

والع رين تغيراً كبيراً، بنعك   وإداية السر  الحادب

ت إالمزيللد إ للك  تغييللر فللي بنمللاط الحكللم التللي اتسللم

بو واليلة بو مساطعلة  اقليملامن الالمركزية، فأصلب  

كبللر وبسللر  مللن مللن الدولللة تنمللو وتتطللور إ للك  ب

الدولللة التاإعللة لهللا، فسللاد اليللوم مللا يعللر  إالدولللة 

هي وحدة اقتصلاد ورداريلة اإلقليم، بو دولة اإلقليم، و

استساللية كبيرة، ولكنهلا ليسلت وحلدة سياسلية تتمت  إ

، فرقليم اتوتكين في الياإا ، وانغهاب فلي (1)مستسلة

الصلللين، ودإلللي فلللي اإلملللارات العرإيلللة المتحلللدة، 

 بسر  من  اً ن المد ، حسست نمووييرها م

 

 

 

 

لها، ويمكن ب  توصف هذ  التنمية  األقاليم الم اورة

 بو األقلاليم  تكو  تلك المد   إأنها يير متوازنة، رذ

إمثاإلللة المحلللرا واللللداف  لتحسيلللق التنميلللة فلللي ملللا 

ي اورها من بقاليم، إما تمتلك  من مسومات وميلزات 

 تنافسية.

 

 

 مشكلة البحث:

كثيلللللر ملللللن البحلللللو  بهميلللللة تناوللللللت ال

الالمركزيلللة والفدراليلللة عللللى المسلللتو، السياسلللي، 

كونها تحسق بفض  تمثي  لل عب، وفلي ولوذ ذللك، 

عن ملد، بهميلة وتلأثير هلذا النلو  ملن  تساؤليبرز 
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الللنظم السياسللية فللي ال انللب االقتصللادب، ومللا نللو  

 ها.يلراإلستراتي ية التنموية التي يفضي 

 

 فرضية البحث:

حلللث رثبلللات فروللليمة ب م اللللنظم يحلللاول الب

الالمركزيللة والفدراليللة تسللاهم فللي تحفيللز االقتصللاد 

عللللللى النملللللو، ومسلللللتفيدةً ملللللن توزيللللل  الملللللوارد 

والصالحيات، تعم  على تحسيق تنمية يير متوازنة 

تن أ فيها بقطاب نمو في بقاليم معينة، تكو  السلاطرة 

  لالقتصاد الوطني.

ث وإلثبات فروية البحلث سليتم فلي المبحل

مفهوم الالمركزيلة والفدراليلة، ومفهلوم  تناول األول

التنميلللة المتوازنلللة وييلللر المتوازنلللة، بملللا المبحلللث 

الثاني، فسيبين بثر الالمركزية والفدرالية في التنمية 

إ لللك  علللام، وفلللي التنميلللة ييلللر المتوازنلللة إ لللك  

خللا ، وإلثبللات صللحة الفروللية عمليللاً، سلليتناول 

ج لللنظم المركزيللة البحللث فللي المبحللث الثالللث نمللاذ

وفدراليللة، وتبيللا  نللو  التنميللة المتحسسللة فيهللا، وقللد 

اختلللار الباحلللث م موعلللة االقتصلللاديات الصلللاعدة 

( كونهللللا اقتصللللاديات تتفللللق BRICS)البللللريك ( )

بيلب اآلراذ واإلحصائيات على ن احها فلي تحسيلق 

 التنمية.

 

 

المبحث األول: مفهوم الالمركزية والفدرالية 

 نة وغير المتوازنةوالتنمية المتواز

يتوقللف اللك  نظللام الحكللم علللى مركزيللة 

السلللطة واتخللاذ السللرار فيهللا، فللر  كانللت فللي الدولللة 

سلللطة واحللدة فهللي دولللة إسلليطة )مركزيللة(، بمللا رذا 

وجدت رلى جانب السللطة المركزيلة سللطات محليلة 

فتكو  الدولة المركزية، ورذا ما كانت قوة السلطات 

الت للري  والتنفيللذ المحليللة بكبللر وبوسلل  مللن حيللث 

والسللدرة علللى ردارة معظللم الللو  األقللاليم، فتكللو  

 .(2) فدراليةالدولة 

 

 

 أوالً: مفهوم الالمركزية

ازداد االهتمللللللام فللللللي العسللللللود األخيللللللرة 

إالالمركزيلللة كونهلللا واحلللدة ملللن السلللب  األساسلللية 

اليلة العاليلة  للتنمية، رذ تولمد إيئة مواتية لل فافية والفعم

الملسسلللات المحليلللة )البللللديات النات لللة علللن إنلللاذ 

والحكوملللات المحليلللة(، وتتبلللين هلللذ  األهميلللة ملللن 

مفهلللللوم الالمركزيلللللة إأنهلللللا تفلللللوي  صلللللالحيات 

وسلطات المركز رللى وحلدات بدنلى، ملا يعنلي تمتل  

تلللك الوحللدات إصللالحيات صللن  السللرار، والسللدرة 

علللى التصللر  المسللتس ، وفللق تسللديرها للمصلللحة 

ههللا، فعنللدما يللتم صللن  المحليللة والم للاك  التللي تواج

السللرارات علللى المسللتو، المحلللي دو  الحاجللة رلللى 

العودة رلى المستويات العليلا دائملاً، بو عنلدما ال تسيملد 

الصلللالحيات التسديريلللة للوحلللدات المحليلللة إللللوائ  

 .(3)وتعليمات مركزية، فرننا نكو  بمام الالمركزية

حسلللللب النظلللللام إوتتلللللدرج الالمركزيلللللة 

  تكلللو  إسللليطة او ولللعيفة، السياسلللي، رذ يمكلللن ا

عنللللدما تفللللوم  السلللللطة المركزيللللة الصللللالحيات 

للوحللدات الللدنيا فللي األقللاليم إالصللالحيات، ملل  إسللاذ 

هلللللذ  الوحلللللدات ولللللمن هيكليلللللة ال هلللللاز اإلدارب 

المركزب، على ب  تضمن لتللك الوحلدات ب  تباالر 

عملها دو  تدخ  مركز الوزارة، وفي نظلم بخلر،، 

ر من خالل من  الوحلدات يمن  النظام المركزية بكب

الموجودة في األقاليم استسالالً ردارياً ومالياً وتنظيميلاً 

بكبر، إحيث تتمت  تلك الوحدات إ خصية اعتبارية، 

وتباالر إلذلك سلللطات واسلعة فللي ردارة اللو  تلللك 

 األقللللاليم، ويطلللللق الللللبع  علللللى هللللذا النللللو  إلللل 

)الالمركزيللللللللللة المصلللللللللللحية( بو )الالمركزيللللللللللة 

  .(4)اإلقليمية(

ومللن ال نللاب االقتصللادب التنمللوب، فللر  

الالمركزية تعني نس  جزذ من اختصلا  التخطليط 

واإلدارة وتخصيص الموارد من الحكومة المركزية 

رلى هيئات محلية تتضمن م ال  وحكومات رقليميلة 

واسللعة الصللالحيات، ووحللدات ميدانيللة للللوزارات، 

ووحدات تمث  مسلتويات الحكوملة، والركات تتمتل  

 .(5) اب  ذاتي، ومنظمات يير حكوميةإحكم 

 

 

 ثانياً: مفهوم الفدرالية

إعد توولي  مفهلوم الالمركزيلة، الإلد ملن 

اإلاللارة عنللد تووللي  مفهللوم الفدراليللة إأنهللا درجللة 

عالية من درجلات الالمركزيلة، ال ت لم  المركزيلة 

اإلدارة والتخطلللللليط والتوزيللللللل  فحسلللللللب، ورنملللللللا 

لدسللتور، فللال المركزيللة سياسللية وت للريعية يكفلهللا ا

تملللارأل األقلللاليم صلللالحياتها إنلللاًذ عللللى تفلللوي  

السللللطة المركزيلللة، ورنملللا إنلللاًذ عللللى ملللا يخولهلللا 

الدستور من صالحيات مسلتسلة، رذ يلر د فلي تعريلف 

الدولة الفدرالية إأنها الدولة التي تتكو  من مسلتويي 

حكللللم همللللا حكومللللات رقليميللللة وحكومللللة مركزيللللة 

اختصاصلللاتهما، يحميهملللا الدسلللتور، ويحلللدد لهملللا 

ويحدد جهة قضائية )محكملة دسلتورية( لتفصل  فلي 

حالة ن وب نزا  في االختصاصات والصلالحيات، 

كمللا تتكللو  الدولللة الفدراليللة مللن مسللتويين للت للري  

رقليمللي ومركللزب، ويتضللمن األخيللر عللادةً م لسللين 

 .(6) بحدهما يمث  السكا ، والثاني يمث  األقاليم

فالفدراليلللللللللللة هلللللللللللي نظلللللللللللام يوفلللللللللللق 

(Compromise إلللين هلللدفين هملللا االتحلللاد ملللن )

جهللة، وهللو الهللد  الللذب يعبللر عنلل  المعنللى اللغللوب 

(، والحلللللللق Federalismلمصللللللطل  الفدراليلللللللة )

للم موعات االثنية والعرقيلة واالجتماعيلة إمسلتو، 

مللن االسللتسالل مللن جهللة بخللر،، ومللن ثللم تحسيللق 

 .(7) التواز  إين الهدفين
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سلتساللية ومن ال انب االقتصلادب، فلر  اال

الكبيرة في الفدرالية تفر  بعباًذ ومسلوليات تحلتم 

استساللية في ال وانلب الماليلة وتخصليص الملوارد، 

فباإلوافة رلى تخوي  الحكوملات اإلقليميلة )المكونلة 

لالتحللاد الفللدرالي( إ بايللة الضللرائب المسللررة وفللق 

الت للريعات المركزيللة كمللا هللو الحللال فللي األنظمللة 

سلللطة األقللاليم لفدراليللة سللن  الالمركزيللة، فللر  مللن

ت ريعات لضرائب بخر، خاصلة إكل  بقلليم، ولهلذا 

فر  الدساتير فلي اللدول الفدراليلة تحلدد سللطات كل  

مستو، من مسلتويات الحكلم فلي فلر  الضلرائب، 

فغالبللاً مللا تحللدد صللالحية فللر  الرسللوم ال مركيللة 

عللللى سلللبي  المثلللال للسللللطة المركزيلللة )الحكوملللة 

صللالحية فللر  وللريبة الللدخ  االتحاديللة(، وتمللن  

عللللى ال لللركات لحكوملللات األقلللاليم، بو قلللد يسلللم  

 .(8) النظام للسلطتين إفر  بب نو  من الضرائب

 

 

 ثالثاً: التنمية المتوازنة وغير المتوازنة

ان لللغ  البلللاحثو  إعلللد الحلللرب العالميلللة 

الثانية إاإلستراتي ية األن   لتحسيق التنمية، والسيمما 

ن اللللدول عللللى اسلللتساللها، إعلللد حصلللول الكثيلللر مللل

وظهور م لكلة العلدد الكبيلر لللدول الفسيلرة، ون لوذ 

األنظمة المختلفلة ملن حيلث المركزيلة والالمركزيلة 

في توزي  الثروات الوطنية، فظهلرت رسلتراتي يتا  

 للتنمية:

 . التنمية المتوازنة:1

ظهللر مبللدب التنميللة المتوازنللة اسللتناداً رلللى 

 .R)-نللار نيركسللة(فكللرة االقتصللادب ال للهير )راج

Nurkse التي طرحت دائرة التخلف ال هنميلة، بو )

حلسة الفسلر المفريلة، التلي مفادهلا ب  سلبب التخللف 

هلللو اخلللتالالت عوامللل  اقتصلللادية )ملللن مثللل  نلللدرة 

رؤوأل األموال، بو التخصص في رنتلاج ملادة بوليلة 

زراعية بو معدنية، بو تراج  المسلتو، التكنوللوجي 

  فلي اإلنتلاج( وعوامل  ييلر ما يسل  من نسلب تلأثير

اقتصلللادية )ملللن مثللل  العلللادات والتساليلللد والمسلللتو، 

االجتمللاعي(، وب  جميلل  هللذ  العواملل  تللرتبط ملل  

إعضها ما ي ع  ك  واحدة منها سبباً ونتي ة لغيرهلا 

 فتتكو  حلسة الفسر المفرية.

ومللن جانللب يخللر يفتللر  نيركسللة عللدم 

ب ال قاإليلللة ت زئلللة العوامللل  المحفلللزة لالقتصلللاد، ب

تتحسللق الوفللورات الداخليللة والخارجيللة رال رذا إللدبت 

إح م كبير دفعة واحدة، وب  ينمو العلر  والطللب 

سللوياً، في للب ب  يللزداد االسللتثمار ومللن ثللم اإلنتللاج 

إ للك  كبيللر، ملل  زيللادة فللي االسللتهالا فللي الوقللت 

نفس ، ولهذا فرن  ال سبي  للخروج من دائرة التخللف 

إدفعللللللة قويللللللة مللللللن رال  -وفسللللللاً لللللللربب نيركسللللللة-

االسلللتثمارات لسطاعلللات اقتصلللادية متعلللددة، تكلللو  

كفيللللة إووللل  اقتصلللاد الدوللللة عللللى عتبلللة التنميلللة، 

ولللذلك سللميت هللذ  النظريللة إنظريللة الدفعللة السويللة 

 .(9) المتواز إالنمو 

 . التنمية غير المتوازنة:2

علللى اللللريم مللن منطسيلللة نظريللة التنميلللة 

-برت هيراما (المتوازنة، رال ب  ظهور ك  من )ال

(Albert O. Hirschman )( و)فرانسللوا إيللرو

(rançois PerrouxF)  طللرف فكللرة النمللو ييللر

المتلللواز  بو )بقطلللاب النملللو( بو )جلللزر التنميلللة(، 

وتر، هذ  النظرية ب  الدفعة السوية عندما توج  رلى 

تفسللد بثرهللا، وتنعللدم نتائ هللا، لللذلك  كافللة السطاعللات

متللوفرة علللى قطللا  الإللد مللن توجيلل  اإلمكانيللات ال

( فلي رقلليم Leader Sector)-معين )السطا  السائلد(

(، ليكلللو  Growth Pole)-معلللين )قطلللب النملللو(

نسطة البداية لتحفيز قطاعات بخلر،، وهلذا يعنلي ب  

الهللد  التنمللوب لهللذ  النظريللة هللو خلللق حالللة عللدم 

مللن  اتللواز ، بو اخللتالل قطللاعي يحفمللز ويخلللق جللو

، (10)فللي بقللاليم بخللر،التحللدب لللد، إسيللة السطاعللات 

  :(11)وفساً لآللية اآلتية

يحسق السطا  السائد )اللدائرة السلوداذ( كملا 

( مكاسللب ينيلللة فللي )المرحللللة 1مبللين فللي ال لللك  )

األوللللى( ملللن خلللالل الصلللادرات، وفلللي )المرحللللة 

الثانيللة( تت للك  مدينللة بو رقللليم قطللب النمللو )المعبمللر 

السطللا ، عنهللا إالللدائرة البيضللاذ( اسللتناداً رلللى هللذا 

ونتي للةً للت للاإكات التللي يكونهللا، سللتزداد صللادرات  

رلى الخارج فيتحسن موقف  التنافسلي، ويلتم ذللك ملن 

خلللالل تللللدفق األملللوال مللللن السطلللا  الللللرئي  رلللللى 

السطاعات الثانويلة )المعبملر عنهلا إ لك  مثللث(، بملا 

)المرحلللة الثالثللة( فللي )األجلل  المتوسللط(، فسيتوسلل  

مو، ومن ثم ستتوسل  مدينلة السطا  الُمن ئ لسطب الن

قطللب النمللو، ويمكللن ب  ت للم  عللدة مللد  م للاورة، 

وسللتكو  بهللالً أل   ت للذب االسللتثمارات الخارجيللة، 

وسللتزيد مللن رنتاجهللا المتوجلل  رلللى السللوق المحليللة 

والعالمية، وفي المرحلة األخيرة )المرحللة الراإعلة( 

في )األج  الطوي (، تزداد االستثمارات الخارجيلة، 

 السطاعات الثانوية.وتكبر 

 

 

المبحث الثاني: األثر االقتصادي لالمركزية 

 والفدرالية

مثلمللا تحسللق الالمركزيللة والفدراليللة منللاف  

بكبللر ملللن  اعلللى المسللتو، السياسللي إتحسيسهللا قللدر

الديمسراطيللة مللن خللالل التمثيلل  السياسللي األفضلل  

 الألقليات، فرنها من جانبهلا االقتصلادب، تتلي  فرصل

 التنمية، والسيمما يير المتوازنة.بكبر لتحسيق 

 

دور الالمركزيةةةةة والفدراليةةةةة فةةةةي تحقيةةةةةق أوالً: 

 التنمية

اللكلت طبيعللة واللك  نظللام الحكللم األكثللر 

اليلللة فلللي تحسيلللق التنميلللة اهتماملللاً متزايلللداً للللد،  فعم

الباحثين فلي اللدول الناميلة منلذ عسلد الثمانينيلات ملن 

السللر  الماوللي، واللملت تلللك البحللو  والدراسللات 

ل وانب السياسية والملسساتية واالجتماعية، وكلا  ا
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الللربب الغالللب فلللي هللذ  الدراسللات ب  الالمركزيلللة 

والفدرالية تعطي م االً بوسل  للحكوملة المحليلة فلي 

 تحسيق التنمية من خالل عدد من اآلليات بهمها:

ب  قلللرب الحكوملللة المحليلللة فلللي الالمركزيلللة  .1

د والفدرالية من الم تمل  المحللي، يعلزز ويزيل

من كفايتها في الم ال االقتصادب، ألنل  يلوفر 

الحتياجللات المللواطنين، ومللن ثللم  فهللم بفضلل 

فهنللاا  ،(12) بفضلل يكللو  تخصلليص المللوارد 

 اختال  دائم إين التفضيالت المحلية لك  رقليم

إالنسلللللبة لملللللا تلللللوفر  الحكوملللللة االتحاديلللللة 

 بقللدر)المركزيللة(، فتكللو  الحكومللات المحليللة 

بللات السللكا  فيمللا علللى راللبا  حاجللات وري

يتعلللق إالخللدمات العامللة، وإللذلك تكللو  بقللرب 

 .(13) الرفاهيةرلى تحسين 

تثبللللت الكثيللللر مللللن البحللللو  ر  الالمركزيللللة  .2

والفدرالية المالية، وتساسم السلطات فلي م لال 

اإلنفاق )محللي ومركلزب(، يكلو  بكثلر كفايلة 

في م لال البنلى التحتيلة، ملا يسلم  إخللق جلو 

 .(14) بسر ثم تنمية استثمارب بفض ، ومن 

وإ لللللك  ييلللللر مباالللللر تحسلللللق الالمركزيلللللة  .3

والفدرالية التنمية من خالل بثرها فلي مكافحلة 

الفسللاد، الللذب إللدور  يسللاعد علللى التنميللة، رذ 

تكلللو  الحكوملللات المحليلللة ذات الصلللالحيات 

 العالية في اللنظم الالمركزيلة والفدراليلة بكثلر

، وبكثللر اوللطراراً إلتبللا  المسللاذلةعروللة 

فافية فللي عملهللا، وفللي الوقللت نفسلل ، فللر  ال لل

الحكومللللات المحليللللة السريبللللة مللللن ال مهللللور 

المحلللي، تكللو  مضللطرة دائمللاً للمطالبللة مللن 

الحكومللللة المركزيللللة )االتحاديللللة( إال للللفافية 

 . (15) األقاليموالعدالة بيضاً للحفاظ على حسوق 

إلللين األثلللر التنملللوب لالمركزيلللة والفدراليلللة  .4

مللللي، رذ بالللللار إللللاحثين يخللللرين إأسلللللوب ك

( Davood – Zouالباحثلا  )داوو و زو( )

فلللي دراسلللة قياسلللية، رللللى بنللل  عنلللد ردخلللال 

متغيللرات المركزيللة والالمركزيللة فللي معادلللة 

دويللللال (، فللللر  النمللللو  –اإلنتللللاج )كللللوب 

يتعللاظم عنللد إلللو  درجللة الالمركزيللة الماليللة 

 مستو، معين، ومن المعادلة اآلتية:

 

 

 

 

 

ن النلات  المحلي اإلجملالي ( نصيب الفرد مYحيث )

( رجمللالي K)المتغيللر التللاإ  المعبمللر عللن التنميللة(، )

 Grosse capitalتكللللللوين ربأل المللللللال )

formation( ،)f رنفلللللللاق الحكوملللللللة االتحاديلللللللة )

(Federal government spending( ،)s )

 State governmentرنفللاق حكومللة الواليلللة )

spending (و ،)l رنفلللللللاق الحكوملللللللة المحليلللللللة ) 

(local government spending  وي للير كلل )

وم ملو  بأل رلى نسبة مساهمة المتغير فلي اإلنتلاج 

 .(1تساوب ) األس 

والإلد مللن اإلالارة رلللى ب  الدراسلة اسللتنت ت بيضللاً 

 .(16) التنميةب  الالمركزية المفرطة قد تضعف من 

 

ثانياً: دور الالمركزية والفدرالية في تحقيق التنمية 

 نةغير المتواز

يتمث  إعد التنمية يير المتوازنة فلي اللنظم 

الالمركزية والفدرالية من خلالل اعترافهلا إحلق كل  

رقللليم بو مساطعللة بو واليللة فللي التنميللة والعملل  علللى 

اعتماد اإلقلليم عللى -تحسيسها، من خالل إعداً قطاعياً 

للتنميلللة، يكلللو  معتملللداً عللللى المزايلللا  -قطلللا  قائلللد

رقاملللة الوحلللدات اإلنتاجيلللة النسلللبية للللذلك اإلقلللليم، و

وتوزيعهللا جغرافيللاً إنللاًذ علللى هللذ  المزايللا مللن مثلل  

)المللللوارد الطبيعيللللة، الميللللا ، المللللوارد الب للللرية، 

المعلللاد ...ال (، فيلللتم تكلللري  هلللذ  المزايلللا لتحديلللد 

تخصلللص ودور كللل  رقلللليم بو قطلللا  فلللي الم لللهد 

التنموب العام للبلد )االتحاد(، وتزداد بهميلة وحتميلة 

سسلليم بو التخصللص فللي األقللاليم المتخصصللة هللذا الت

 .(17)إالسطا  األولي )الزراعة بو التعدب(

ر  هللللذا التللللراإط والتكاملللل  فللللي البعللللدين 

السطاعي وال غرافي في اإلستراتي ية التنموية يمكن 

ز في النظلام تطبيس  في النظم المركزية، رال  بن  يُتعزم

والفلللللدرالي، رذ يلللللوفرا  قلللللدراً ملللللن  الالمركلللللزب

ساللية اإلدارية والمالية لألقلاليم بو المساطعلات، االست

ويمكنا  م السها الت ريعية بو حكوماتها ملن تحمل  

مسلولية التخطيط والتنفيذ، وذلك الحتفاظهلا إحصلة 

من اإليرادات الماليلة المحليلة، وفسلاً لملا يلنص عليل  

 .(18) دولةدستور ك  

وإعبللارة بخللر،، فرنلل  علللى الللريم مللن ب  

يللة فللي جميلل  الللدول هللي ملللك لل للعب الثللروة الوطن

جميعللل ، رال ب  تواجلللد الثلللروات سلللواًذ الطبيعيلللة بو 

الب للللرية فللللي رقللللليم معللللين، ي للللذب االسللللتثمارات 

الحكوميللة والخاصللة )الداخليللة والخارجيللة(، ومللن 

البديهي ب  تكو  عائدات الضرائب في هلذ  األقلاليم 

الغنية بكبر ملن تللك األقلاليم الفسيلرة )التلي ال ت لذب 

االسللتثمارات(، وإمللا ب  جللزًذ مللن تلللك اإليللرادات 

سلللتكو  ملللن حصلللة اإلقلللليم، فلللر  التنميلللة ال تكلللو  

متوازنلة، ناهيلك علن ب  إعلل  األنظملة تملن  نسللبة 

ملللن الثلللروة الطبيعيلللة لنقلللليم المنلللت ، ففلللي روسللليا 

االتحاديللة علللى سللبي  المثللال، يُمللن  اإلقللليم المنللت  

هنلاا إعل   ( من قيملة اإلنتلاج، كملا ب %5للنفط )

( مللن قيمللة الثللروة %10األنظمللة تخصللص نسللبة )

، فتكلو   (19) لصناديق تنمية األقاليم التي توجد فيهلا

الفرصللة بمامهللا بكبللر للنمللو مللن ييللر  مللن خللالل 

 السطا  السائد الذب تتبنا . 

والإد ملن اإلالارة، رللى بنل  عللى مسلتو، 

الحكومة االتحادية في األج  الطويل ، يكلو  تحسيلق 

حة العامللللة )ولللللي  المحليللللة( هللللو الهللللد  المصللللل
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االسللللللتراتي ي للتنميللللللة، فصللللللالحيات الحكومللللللة 

المركزيلللة )االتحاديلللة( هلللو التوفيلللق إلللين المصلللال  

ال زئيللة بو المحليللة لألقللاليم، وإللين تحسيللق التنميلللة 

 .(20) الوطنيال املة على المستو، 

وهلللللذا يعنلللللي ب  اإلسلللللتراتي ية ال لللللاملة 

ن فللي توظيللف العالقللات للتنميللة ييللر المتوازنللة تكملل

في المرحللة  قاليم التي تحسق نمواً يير متساوإين األ

، -نتي للة لالختالفللات فللي مزاياهللا النسللبية-األولللى 

لخلق مزايا نسبية جديلدة للي  إالضلرورة تكلو  لهلا 

عالقلة إالمزايللا الطبيعيللة التلي امتلكتهللا فللي المرحلللة 

يم األولى، فتعم  في المرحلة الثانيلة عللى جلر األقلال

المتلأخرة إمسطللورة األقلاليم المتسدمللة، فيكلو  تحسيللق 

تواز  نسلبي فلي التنميلة هلو المبلدب الحلاكم للمرحللة 

الثانيلللة، وموجهلللاً فلللي الوقلللت نفسللل  لنسلللتراتي ية 

 الوطنية.

وفلللي سلللياق هلللذ  المراحللل ، يتضللل  دور 

الحكوملللة المركزيلللة فلللي ت للل ي  وتفعيللل  العالقلللات 

مللللوارد والسللللل  البينيللللة إللللين األقللللاليم، وانسللللياب ال

ورؤوأل األمللللوال لتح لللليم التفاوتللللات فللللي التنميللللة 

المتحسسلللة، والحلللر  عللللى علللدم اسلللتغالل األقلللاليم 

السويللة والغنيلللة تللللك األقلللاليم الفسيلللرة لتكلللو  م لللرد 

دة بو سلللوقاً لألقلللاليم المتسدملللة، إللل  ب  تكلللو   ملللورم

األخيرة إمثاإة إلرة للدف  عمليلة التنميلة االقتصلادية 

، رذ تت للل  الملللوارد ملللن األقللللاليم  (21)واالجتماعيلللة

المتسدملللة إات لللا  األقلللاليم األخلللر، لتوسللل  قواعلللد 

اإلنتللاج، مللا يللوفر تراكمللاً ربسللمالياً جديللداً، ي للذب 

إلللدور  قطاعلللات تتلللراإط إعالقلللات بماميلللة وخلفيلللة 

 .(22)لتكوم  هي األخر، إلرة جديدة للتنمية

 

 

المبحث الثالث: نماذج النمو غير المتوازن في 

 مركزية وفدرالية )البريكس(دول ال

بطللللق مصلللطل  االقتصلللاديات الصلللاعدة 

على م موعة من الدول التلي حسسلت مسلتويات نملو 

عاليلللة لتتبلللوذ مكانلللة قياديلللة متسدملللة فلللي االقتصلللاد 

(، BRICالعللللالمي، واختصللللرت إكلمللللة )إريللللك( )

واستخدمت ألول مرة من قب  االقتصادب األمريكلي 

رليهلا دوللة ، وانضلمت 2001)جولد  سلاك ( علام 

لتصللب  م موعللة اللل   2011)جنللوب بفريسيللا( عللام 

(BRICS ،(، اختصلللاراً للللدول )البرازيللل ، روسللليا

، وتنبللأ سللاك   (23)الهنللد، الصللين، جنللوب بفريسيللا(

حينهلللا ب  م موعلللة البلللريك  سلللو  تتفلللوق عللللى 

اقتصاد الواليات المتحدة األمريكيلة فلي نهايلة الرإل  

 .(24)األول من السر  الحادب والع رين

وتأسيساً على ذلك، فر  االعتماد على هلذ  

الللدول لتكللو  نمللاذج للنمللو ييللر المتللواز  )بقطللاب 

النمللو( ذا جللدو، علميللة، كللو  الن للاف المتحسللق مللن 

هذ  الت ارب التنموية ال يحتاج رلى رثبات، رذ وص  

-2000معلللدل النملللو السلللنوب للللدخ  الفلللرد للملللدة )

يا %(، وفللي روسلل48( فللي الصللين حللوالي )2015

(، وفلللللي %16(، وفلللللي الهنلللللد )%27االتحاديلللللة )

،  (25)(5%( وفلللي جنلللوب بفريسيلللا )8%البرازيللل  )

وفللي الوقللت نفسلل ، فللر  الللدول الخملل  تختلللف مللن 

حيلللث طبيعلللة نظلللام الحكلللم والللدة المركزيلللة فيللل ، 

فالصلللين دوللللة المركزيلللة، بملللا إسيلللة اللللدول فهلللي 

فدرالية، وتختلف فيما إينها من حيث الدة المركزيلة 

ل انلب االقتصلادب، والملالر األكثلر اسلتخداماً في ا

لتحديد مد، الدة المركزيلة فلي اللدول الفدراليلة هلو 

نسللبة ريللرادات الحكومللة المركزيللة مسارنللة إرجمللالي 

ريلللرادات الدوللللة، وعليللل  تكلللو  كللل  ملللن روسللليا 

االتحادية وجنوب بفريسيا بنموذجين للفدرالية األكثلر 

(، وتكللو  %90مركزيللة، رذ تت للاوز النسللبة فيهمللا )

الهند والبرازيل  بنموذجلا  للفدراليلة األقل  مركزيلة 

 .(26)%(65رذ تص  النسبة فيهما رلى )

 

 

أوالً: أنمةةةوذج التنميةةةة غيةةةر المتوازنةةةة فةةةي دولةةةة 

 المركزية )الصين(

يعللد االقتصللاد الصلليني االقتصللاد األكبللر 

إين م موعة )دول البريك ( والثاني عالمياً، لذلك، 

  عللى ت رإتل  التنمويلة، رذ إلدبت فمن المفيد الوقلو

الصلللللين عمليلللللة رصلللللالف تلللللدري ي منلللللذ بواخلللللر 

السللللللبعينيات، بصللللللبحت إعللللللدها تللللللدري ياً دولللللللة 

وتمثلللت الالمركزيللة فللي مسللتويات ،  (27)المركزيللة

الحكم المسسمة عللى بساسلها اللبالد، رذ تبلدب إلاإلقليم، 

ومللن ثللم المحافظللة، فالمساطعللة، فالمدينللة المسسلللمة 

حيللاذ بو قللر،، ويتمتلل  كلل  مسللتو، إللدورها رلللى ب

إللردارة مسللتسلة، تصللاحبها اسللتساللية علللى المسللتو، 

الملللالي، رذ تبلللل  نسلللبة ريلللرادات حكوملللة المركزيلللة 

 .(28)%( من رجمالي اإليرادات70)

وفللللللي م للللللال تسسلللللليم االختصاصللللللات 

االقتصلللادية إلللين الحكوملللة المركزيلللة والحكوملللات 

سللبي  المحليللة، فسللد تولللت الحكومللة المركزيللة علللى 

المثلللللللال ردارة الملسسلللللللات الكبلللللللر،، وخوللللللللت 

المسلللتويات اللللدنيا ملللن الحكلللم إلللردارة الملسسلللات 

الصللغر، وللمن مللا سللمي إسياسللات )التسللاط الكبيللر 

 .(29) الصغير(وترا 

للن االسللتسالل الللذاتي والمللوارد الذاتيللة  مكم

الكبيرة في المناطق الساحلية ملن ن لوذ بقطلاب نملو 

من االسللتراتي ية اسللتثمرتها الحكومللة المركزيللة ولل

التنموية ال املة، رذ ن لأت فلي البدايلة ثلال  بقطلاب 

للنمو رئيسة، ت ك  األول فلي جنلوب الرق الصلين 

 the Pearl)المنطسة االقتصادية لدلتا نهر الللللل( )

River Delta Economic Zone إاالعتمللاد )

عللللللللى ملللللللدينتين هملللللللا )كوانزهلللللللو والللللللانز ( 

(Guangzhou and Shenzhenوالسطللل ،) ب

الثلللاني فلللي ال لللرق عنلللد نهلللر اليانغتسلللي )المنطسلللة 

 the Yangtzeاالقتصلادية للدلتا نهلر اليايتسلي( )

River Delta Economic Zone إاالعتمللاد )

على مدينة انغهاب، بما السطب الثاللث فهلو )منطسلة 
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 the Jingjinjiجن ن لللللي االقتصلللللادية( )

Economic Zone التلللي ت لللكلت حلللول مدينلللة )

 ارق البالد. )تيان ين( امال

وعملت هذ  األقطاب فيما إعلد عللى تنميلة 

منللاطق بخللر، ورن للاذ بقطللاب جديللدة مثلل  )منطسللة 

 Chengdu Economicجنكللدو االقتصللادية( )

Zone )(، و)منطسللللللللللة جونكنللللللللللك االقتصللللللللللادية

(Chongqing Economic Zone ومنللاطق ،)

 .(30) تايوا بخر، قرب خلي  

كتل   ونتي ةً لذلك، تنت ر اليوم في الصلين

)ت معللات( رنتاجيللة صللغيرة وبخللر، كبيللرة وثالثللة 

عمالقللة، تمثلل  مراحلل  عملل  وتطللور التنميللة ييللر 

(، 2المتوازنة )بقطاب النمو(، كما مبين في ال لك  )

رذ تعتمللد الت معللات الصللغيرة علللى مدينللة مركزيللة 

واحلللدة تت لللاإك إعالقلللات مللل  ملللد  م لللاورة، مثللل  

( 15( التلللي تت مللل  فيهلللا )Kunming)كونمنلللك( )

 ( من النات  المحلي الصيني.%1.2مدينة، وتنت  )

بمللا الت معللات الكبيللرة، فسللد تت للك  حللول 

مدينللة بو مللدينتين مركللزيتين، تت للاإك إعالقللات ملل  

ملللد  كثيلللرة وذات رنتاجيلللة بعللللى ملللن الت معلللات 

( علللى سللبي  Chengdu)جنكللدو( ) الصللغيرة، فلل 

( مدينللللة، تنللللت  حللللوالي 25المثللللال، تتكللللو  مللللن )

 ن النات  المحلي الصيني.%( م2.7)

بمللا الت معللات العمالقللة، فغالبللاً مللا تكللو  

ساحلية، وقد تت لك  حلول ثلال  ملد  مركزيلة مثل  

( 37تت ملل  فيهلللا ) )التلللي( Jingjinji)جن ن للي( )

( ملن النلات  المحللي %10.8مدينلة، وتنلت  حلوالي )

 اإلجمالي الصيني.

 

 

 الية ثانياً: أنموذج التنمية غير المتوازنة في الفدر

 شديدة المركزية )جنوب أفريقيا وروسيا(    

 . جنوب أفريقيا1

تعللد بكثلللر اللللدول مركزيللة ملللن م موعلللة 

(BRICS رذ ت للك  عائللدات الحكومللة المركزيللة ،)

%( مللن رجمللالي عائللدات األقللاليم، فللي الوقللت 95)

( مللن %50الللذب ي للك  رنفللاق الحكومللة المركزيللة )

يعنللللي ب  مللللا  ،(31) األقللللاليمرجمللللالي اإلنفللللاق فللللي 

اإليللرادات التللي ي للب علللى اإلقللليم االعتمللاد عليهللا 

لتموي  خطط  المستسلة عن المركز قليلة، للذلك فلر  

األقللاليم التللي تللتمكن مللن االنطللالق فللي تنميللة ييللر 

متوازنللة، الإللد ب  تكللو  ذات ميللزات نسللبية كبيللرة، 

تحسللللق ريللللرادات وللللريبية عاليللللة، فتكللللو  النسللللبة 

كافية لدعم قطا  قائد فلي الصغيرة الممنوحة لنقليم 

 ذلك اإلقليم.

واعتمللاداً علللى هللذا التسسلليم للمللوارد، عملللت 

خطة التنمية يير المتوازنة على رن اذ بقطاب للنملو 

فلي األقلاليم السلت الموجلودة فلي جنلوب بفريسيلا ملن 

 :(32) خالل

 

وولللللل  رسللللللتراتي ية للنهللللللو  إالمللللللد   .ب

الصناعية الكبيلرة فلي األقلاليم ذات الملوارد 

يللرة، رذ تللوفر ريللرادات كبيللرة للحكومللة الكب

الممنوحللللة  ةالمركزيللللة، والنسللللبة الصللللغير

لنقلللليم تكفلللي لتطلللوير ، مللل  ومراعلللاة ملللا 

 يستتب  ذلك من زيادة في استيطا  السكا .

كونهللللا –تخصلللليص الحكومللللة المركزيللللة  .ب

االسلتثمارات -تحص  على بيلب اإليرادات

 الالزمة لضما  وسائ  النس .

اللذب إلدب إ لك  جلدب  ارتكز مسار التنمية

عللى برإل  بقطلاب للنملو، بهمهلا وبولهلا  2000عام 

زمنياً هلو الت مل  اإلنتلاجي وسلط اللبالد اللذب يضلم 

 ( Johannesburgجوهانسللبير  )جللزذ مللن رقللليم 

(  وريكورهلللللللللللللللولين Tshwaneو)ت لللللللللللللللوا ( )

(Ekurhuleni وينللللللت  هللللللذا الت ملللللل  حللللللوالي ،)

بفريسيا، %( من النات  المحلي اإلجمالي ل نوب 35)

، وتتركلز فيل  رنتلاج  (33)ويسكن  )رإ  سكا  اللبالد(

الطلللللائرات والسللللليارات والصلللللناعات الكيميائيلللللة 

وااللكترونيلة والمنت لات الغذائيللة والحديلد والصلللب 

واآلالت  وصناعة المعاد ، رذ إلغت السيمة المضافة 

( مللن السيمللة %14للنللات  اإلجمللالي ل وهانسللبير  )

يمللة المضللافة إلقللليم )ت للوا ( المضللافة الكليللة، والس

 (.%9إلغت )

األخر،، فرنهلا بن لأت  ةبما األقطاب الثالث

فلللي ملللد  سلللاحلية، وبهمهلللا مدينلللة )كلللاب تلللاو ( 

(Cape Town  التللي تبللل  السيمللة المضللافة للنللات )

( ملللن نلللات  اللللبالد، %11المحللللي اإلجملللالي لهلللا )

وتتركللز فيهللا إنللاذ السللفن، ورنتللاج المللواد الغذائيللة 

 ، وتكريلللر اللللنفط، وصلللناعة المنسلللوجات واألثلللا

 .(34) والنبيذوالتب  

وتأتي إعلد ذللك ملن حيلث األهميلة ملدينتي 

( و)دورإللن( Pert Elizabeth)إيللرت رليزاإيللث( )

(Durban رذ تخلللتص األوللللى إت ميللل  محركلللات ،)

نتلللاج اإلطلللارات والنسلللي ، والثانيلللة السللليارات، ور

إالصلللناعات الكيميائيلللة واللللورق، وتكريلللر اللللنفط، 

ومنسلللوجات الحريلللر الصلللناعي، ورنتلللاج المطلللاط 

 .(35) والدإايةوالسكر، وإناذ السفن، 

 

 روسيا االتحادية .2

وتعد روسليا االتحاديلة بيضلاً ملن األنظملة 

الفدراليللة ذات المركزيللة العاليللة، رذ ت للك  عائللدات 

( ملللن رجملللالي عائلللدات %91وملللة المركزيلللة )الحك

( ملن %46األقاليم، إينما تنفلق الحكوملة المركزيلة )

وذلللللك أل  الحكومللللة  ،(36) األقللللاليمرجمللللالي رنفللللاق 

نفسللات الللدفا  والعللدل،  فضللال عللنالمركزيللة تتللولى 

مهمللة دعللم األسللعار للمللواد األساسللية مثلل  الغللذاذ 

بحو ، والدواذ، كما تدعم السطا  الصحي إمراكز ال

وتللدعم األقللاليم فللي البنللى التحتيللة، كمللا تتللولى دفلل  

 تعويضات الرعاية الصحية.
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ن حت روسيا رلى حلد  كبيلر فلي اعتمادهلا 

عللللى بقطلللاب النملللو فلللي مسلللارها التنملللوب ييلللر 

المتللواز ، رذ إللل  عللدد هللذ  األقطللاب، سللت بقطللاب 

(، وكانللت البدايللة إسطبللين 4كمللا مبللين فللي ال للك  )

مللو علللى المسللتو، العللالمي، يعللدا  مللن بقطللاب الن

( مركلز اإلقلليم Moscowمدينلة )موسلكو( ) بولهما

مدينلة )سلا  إطلرأل  والثلاني، (centralالمركزب )

( مركللز اإلقللليم ال للمالي St Petersburgإيللر ( )

(northwestern) (37)  رذ تسللللللللتسطب موسللللللللكو ،

حللللوالي نصللللف االسللللتثمارات الخارجيللللة، وسللللا  

واعتملللللدت ،  (38)(10%إطلللللرأل إيلللللر  حلللللوالي )

الملدينتا  علللى قطللا  التكنولوجيللا فللي تنميتهمللا، فللتم 

رن اذ مناطق االإتكلارات التلي ت لم  الملد  العلميلة 

ومراكز التكنولوجيا وال امعات ذات التوج  البحثلي 

والمناطق االقتصلادية الخاصلة، رذ بن لأت بكثلر ملن 

 ع ر مد  للعلوم معظمها في موسكو. 

للى تنميلة لسد ساعد وجود هذين السطبلين ع

برإ  بقطاب نمو بخر، اعتمدت إ لك  رئلي  عللى 

فللللي رقللللليم الفولكللللا  األولبن للللأ ت للللارة الت زئللللة، 

(Volga) (  فلللي ملللدTatarstan, Samara, 

Bashkortostan, و Perm  كمللللا بن للللأت ،)

منطستللين اقتصللاديتين خاصللتين لننتللاج الصللناعي، 

( فللللي موسللللكو، والثانيلللللة Lipetskاألولللللى هللللي)

(Jelabugaفلل ) (39)فللي رقللليم الفولكللا ي تاتارسللتا  ،

كروسنويارسللكا فأن للأ فللي رقللليم  الثللانيبمللا السطللب 

(Krasnoyarsk( فلللي ملللدينتي ،)Kemerovo,  

( ، وفللللي اإلقللللليم ال نللللوإي بُن للللأ Novosibirskو

 Rostov,فلللللللللي مللللللللللدينتي ) الثالللللللللللثالسطلللللللللب 

%( مللللن 6( التللللي اللللكلت حللللوالي )Krasnodarو

كملللللا تحتلللللوب  ، (40)الت للللارة الكليلللللة فلللللي روسلللليا

(Krasnodar عللللى واحلللدة ملللن بكبلللر المنلللاطق )

االقتصادية الخاصلة إالخلدمات السلياحية والترفيهيلة 

( Sakhalinبملا جزيلرة سلاخالين )،  (41)في روسليا

، فتعللد قطبللاً مهمللاً ل للذب الراإلل التلي اللكلت السطللب 

االسللتثمارات األجنبيللة، والسلليما فللي م للال الطاقللة، 

د فيهللا مللن النللات  األمللر الللذب بوصلل  حصللة الفللر

 .(42)( دوالر سنوياً 43500المحلي رلى )

 

 

نموذج التنمية غيةر المتوازنةة فةي الفدراليةة اثالثاً: 

 شديدة الالمركزية )البرازيل والهند(

 . البرازيل1

تعد البرازي  ملن األنظملة الفدراليلة عاليلة 

الالمركزيلللة، رذ ت لللك  اإليلللرادات الحكوميلللة نسلللبة 

ادات األقلاليم، وفلي المساإل  %( من رجمالي ريلر69)

تكللللو  الحكومللللة المركزيللللة مسلللللولة عللللن رنفللللاق 

%( مللللن رجمللللالي نفسللللات األقللللاليم، مللللا يتللللي  64)

للحكومات )ما دو  الوطنية( هامش حرية كبيلر فلي 

 .(43) المتوازنةدعم رستراتي ية التنمية يير 

بقطاب للنملو  ةاعتمدت البرازي  على ثالث

ل للرقي، وإللدب فللي سللاو بولهللا فللي اإلقللليم ال نللوإي ا

التي كانت العاصلمة السياسلية  (São Pauloإاولو )

للبرازي  )قب  إرازيليا(، واكلت هلذ  الواليلة اللبنلة 

األولللى إلن للاذ السطللب األهللم واألكبللر فللي البرازيلل  

 Rio deريلو دب جلانيرو )لي لم  إعلد ذللك واليلة 

Janeiro  ثم ارتبطت إهملا واليلة مينلاأل جيلري ،)

(Minas Gerais  فأصلللبحت الواليلللات اللللثال ،)

( ملللن النلللات  المحللللي %53تنلللت  ملللا يسلللارب ملللن )

للبرازيللل ، وتلللرتبط إأواصلللر بماميلللة وخلفيلللة مللل  

األقللاليم والمللد  األخللر،، ومللا يزيللد مللن بهميللة هللذا 

السطب بن  مرتبط إعالقات م  المنلاطق األكثلر فسلراً 

فللي اللمال اللرق الللبالد وفللي الغللرب األوسللط، وفللي 

 .(44))األمازو (بقصى ال مال 

المن للللأ فللللي اإلقللللليم  الثللللانيبمللللا السطللللب 

 Rio Grande)ال نوإي فيضم ثلال  واليلات هلي 

do Sul،) (Paraná(و ،)Santa Catarina،) 

( مللللن النللللات  %16وينللللت  هللللذا السطللللب حللللوالي )

المحلللي، وتتصللدر األولللى إسيللة الواليللات مللن حيللث 

عاصلللمتها األهميلللة، وتكتسلللب بهميتهلللا ملللن موقللل  

( السريبللة مللن Porto Alegre)إورتللو اليغللرب( )

مد  رستراتي ية على مستو، السلارة مثل  سلانتييغو، 

وت يلي، كما رنهلا تتوسلط الطريلق إلين ملدينتي سلاو 

إاولو وإوين  ييلرأل فلي األرجنتلين، وتنلت  حلوالي 

%( مللن النللات  المحلللي البرازيلللي )ت للاوزت 6.5)

وتعلد ثاللث واليلة  مليار دوالر(، 7.7ال   2013عام 

إرازيليلللة ملللن حيلللث الصلللادرات، إعلللد ب  وصللللت 

، ( من رجمالي الصلادرات%10.36صادراتها رلى )

وعلللى الللريم مللن المللوارد السليلللة، تكللوم  تللدري ياً 

في المال الرق اللبالد، رذ ي لك  رنتاجل   ثالثقطب 

 .(45)%( من النات  المحلي للبرازي 13)

 . الهند2

زيلة فلي م موعلة تعد النظام األكثر المرك

(BRICS( رذ ت ك  اإليرادات الحكوميلة ،)66 )%

ملللن رجملللالي ريلللرادات الواليلللات واألقلللاليم، وتكلللو  

( مللللن %45الحكومللللة المركزيللللة مسلللللولة عللللن )

رجملللالي نفسلللات األقلللاليم، ملللا علللزز االعتملللاد عللللى 

 .(46) النمو(التنمية يير المتوازنة )بقطاب 

وقللت إلدبت الهنلد إرسللتراتي ية التنميلة منلذ 

العسد الخام  من السر  الع رين(،  )منذمبكر نسبياً 

واستندت في ذلك على رتاحة الفرصة لألقاليم إرن اذ 

ودعللم م موعلللات ملللن الملللد  اإلنتاجيلللة فلللي بقلللاليم 

محددة، ملن بجل  جلذب اسلتثمارات السطلا  الخلا  

لتسللري  األن للطة المللوفرة لفللر  العملل ، وتتضللمن 

 15رللى  10ملن  هذ  اإلستراتي ية اختيلار م موعلة

قرية بو مدينة صغيرة، ورإطها م  وسائ  نسل  ذات 

جلللودة عاليلللة ونظلللام لالتصلللاالت، وملللن ثلللم رن لللاذ 

المرافق التعليميلة والصلحية األساسلية حلول السطلب 

 .(47) رلي المن أ، ليتم جذب الصناعة والت ارة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://en.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1_(state)
https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina_(state)
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إعللد مللدة فللي  االسللتراتي يةون حللت هللذ  

و( كما مبلين فلي مدينة رئيسة )بقطاب النم 14رن اذ 

(، تنلللت  نسلللباً كبيللرة ملللن النلللات  المحللللي 6)ال للك  

(، %40رلللى ) 2030اإلجمللالي يسللدر ب  يصلل  عللام 

( مليللار دوالر 30إحيللث يت للاوز رنتللاج كلل  قطللب )

سلللنوياً، وتضلللم فلللي الوقلللت نفسللل  نسلللباً كبيلللرة ملللن 

 .(48) (17%رلى ) 2030السكا  يسدر ب  تص  عام 

 

 

 

 الخاتمة:

نتللائ  عديللدة، بهمهللا ب  يتبللين مللن البحللث 

الالمركزيلللة والفدراليلللة مثلملللا يحسسلللا  فوائلللد عللللى 

المسللتو، السياسللي تتمثلل  إتمثيلل  األقليللات واألقللاليم 

السيمما في اللدول ذات المسلاحات الكبيلرة، فرنهلا فلي 

الوقت نفس  تحسق مناف  على المستو، االقتصلادب، 

التنميللة ييللر المتوازنللة  إلسللتراتي يةفللي تعزيزهللا 

 ائمة ع  فكرة )بقطاب النمو(.الس

كما تبين من خلالل دراسلة حاللة م موعلة 

دول )البلللللريك (، ب  جميللللل  اللللللدول قلللللد اتبعلللللت 

رسللتراتي ية التنميللة ييللر المتوازنللة إرن للائها بقطللاب 

للنملللو، سلللواذ كانلللت الدوللللة المركزيلللة بو فدراليلللة 

اديدة المركزية، بو فدراليلة الديدة الالمركزيلة، ملا 

الختصاصلللللللات والمللللللللوارد يعنلللللللي ب  توزيللللللل  ا

والصلللالحيات، يزيلللد ملللن كفايلللة األقلللاليم المتمتعلللة 

م إميللزات تنافسللية، وي علهللا قللادرة علللى جللر األقللالي

األخلللر، لمسلللتو، معلللين ملللن التنميلللة، رال بنللل  فلللي 

الوقت نفس  الإد ملن اإلالارة رللى ب  مسلتو، النملو 

 ال يعتمد على درجة الالمركزية في النظام السياسلية

وهلذا ملا ، مد على عوامل  بخلر، كثيلرةفسط، إ  يعت

يفسر ب  تسلس  الدول )النموذج( من حيث النملو للم 

مللن حيللث الالمركزيللة، فالهنللد  نفسلل  يكللن تسلسلللها

بكثللر الللدول المركزيللة، وتحتلل  المرتبللة الثالثللة مللن 

حيث النمو ملن إلين الم موعلة، والصلين هلي ثاللث 

 إلد من حيث الالمركزية، وتحت  المرتبة األولى من

 حيث النمو. 
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 .2010العزيز، 

)مقدمةةةةة فةةةةي علللللي محمللللد عبللللد الوهللللاب،  [11ق

، معهلللللد اإلدارة العاملللللة، الريلللللا ، اةدارة(

1982. 

دراليةةةةة: بعةةةةدها )الفي يللللانم محمللللد صللللال ، [12ق

دراسات فكري وقرار تطبيقها في العراق(،)ال

، كلية العللوم السياسلية/ جامعلة إغلداد، دولية(

 .47العدد 

، )االقتصةةةةاد الصةةةةيني(فرانسللللواز لومللللوا ،  [13ق

، الهيئلللة العاملللة 1: صلللباف كعلللدا ، طةترجمللل

 .2010السورية للكتاب، دم ق، 

)االقتصاد العالمي: المرحلةة كيني ي بوهمي،  [14ق

، ترجملة: مركلز التعريلب والبرم لة، (التالية

 .2006، إيروت، 1للعلوم، طالدار العرإية 

)التوجهةةةات محملللد عبلللد اللللرحمن الطويللل ،  [15ق

اةسةةةةتراتيجية الجديةةةةدة فةةةةي العالقةةةةات بةةةةين 

اةدارة المركزية واةدارة المحلية فةي عصةر 

، ندوة قالعالقة إين اإلدارة المركزية العولمة(

 .2002واإلدارة المحلية[، إيروت، 

)دراسةةةةات هظللللال احمللللد رالللليد ويخللللرو ،  [16ق

موجزة عن مفهوم الدولةة وأنواعهةا وأنةوا  

، منظملللة هاريكلللار ييلللر السةةةلطات المحليةةةة(

 .2006دهوا، -الحكومية، مطبعة زانا

http://www.albankaldawli.org/
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)التنمية العربية والمثلةث يوسف الصاي ،  [17ق

، كتللاب قالتنميللة العرإيللة: الواقلل  الحةةرج(

الللللراهن والمسللللتسب [، مركللللز دراسللللات 

 .1982العرإية، إيروت،  الوحدة
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 ( رلية عمل أقطاب النمو ضمن نظرية التنمية غير المتوازنة1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: JOHN SPEAKMAN, MARJO KOIVISTO, Growth Poles: Raising 

Competitiveness and Deepening Regional Integration,( The Africa Competitiveness 

Report 2013), World Bank,  P95. 

 

 

 

 

 

 

 

 (: انتشار أقطاب النمو في التنمية غير المتوازنة في الصين2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Richard Dobls and others, Urban world: mapping the economic power of 

cities, McKinsey Global institute, march 2011, p 34. 
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 (: انتشار أقطاب النمو في التنمية غير المتوازنة في جنوب أفريقيا3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: the Rainbow nation: south Africa, www.nationmaster.com. 

 

 

 

 

 

 

 (: انتشار أقطاب النمو في التنمية غير المتوازنة في روسيا االتحادية4الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Merja Tekoniemi, Economic growth from the regional perspective, (New 

conditions for growth in Russia), Institute for Economies in Transition, 2007, P13. 
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 (: انتشار أقطاب النمو في التنمية غير المتوازنة في البرازيل5الشكل )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Regional Accounts Report, the Brazilian Institute of Geography and 

Statistics (IBGE), 2012,www,ibge,gov.br. 

 

 

 

 

 انتشار أقطاب النمو في التنمية غير المتوازنة في الهند(: 6الشكل )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Richard Dobls and others, Urban world: mapping the economic power of 

cities, McKinsey Global institute, march 2011, p 35. 
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