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 الممخص
تبنى فكرة الالمركزية المتوازية عمى قناعو اساسية مفادىا اف المركزية اساس في النظاـ       

السياسي عمى اختالؼ شكمو وىي مدعومو بقواعد دستورية ونصوص قانونية تعتبر الدعامو االـ 
الدولة، وكل ما يصدر عنيا يعتبر خط حكـ موجو مف اعمى إلى ادنى، وبالمقابل يوجد  في اقامة

خط موازي اخر في مسيرة النظاـ السياسي وىو خط حكـ المستويات المحمية والتي نطمق عمييا 
 بالالمركزية . 

ى تقـو المركزية عمى توحيد اتجاه الحكـ مف اعمى إلى ادنى الذي يقصد بو مف الحكومة إل  
يمنع ىذا مف وجود بناء محاذي  ليا وفق اسس دستورية وقانونية، ولكف ال ةالتابع األجيزة

وموازي لمبناء المركزي يسمى البناء الالمركزي والذي يقوـ عمى اسس مركزية مسندة إلى المواد 
الدستورية والقانونية ومنيا يبنى عمييا اليات العمل وفق الخط الموازي الموجود في الوحدات 

 المحمية . 
سسات المحمية لتكوف فاعمو مركزيا تحتاج اف تقوـ عمى مبادئ اساسية تبدأ بمبدأ ؤ الم اف تمكيف

تقوـ االجيزة الالمركزية بتحركات لزيادة و  الحرية ثـ مبدأ ادارة الجماعات االقميمية ومبدأ المساواه،
بخطوات اىميا: تاسيس  االداء المركزي  ةفاعميتيا عمى المستوى المحمي لتكوف موازية لكفاء

 النظاـ السياسي وخاضعو  لقوانينو،  ضماف عف مستقمة مؤسسات لقياـ إمكانيةحكومة المديريف، 
 . المركزي ليا النظاـ يرسمو الذي بالخط المؤسسات ىذه التزاـ

Abstract 

      The idea of parallel decentralization is based on its basic belief that 

centralism is the foundation of the political system in all its forms. It is 

supported by constitutional rules and legal texts. It is considered the 

mother's pillar in the establishment of the state, and all that is issued is 

considered a line of governance from top to bottom. The political system 

is the line of governance at local levels, which we call decentralization. 

  Centralism is based on uniting the direction of government from the 

highest to the lowest, which is intended by the government to its 

subordinate organs according to constitutional and legal basis, but this 

does not prevent the existence of a parallel and parallel building of the 

central building called decentralized building, which is based on the 

central foundations of the constitutional and legal articles, Working 

mechanisms according to the parallel line located in the local units. 

The empowerment of local institutions to be central actors needs to be 

based on basic principles starting with the principle of freedom and then 

the principle of regional group management and the principle of equality. 

 Decentralized bodies are making moves to increase their effectiveness at 

the local level to be parallel to the efficiency of central performance by 
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the most important steps: the establishment of the government of 

managers, the possibility of institutions independent of the political 

system and subject to its laws, ensure that these institutions adhere to the 

line drawn by the central system. 

 المقدمة 
اساسية مفادىا اف المركزية اساس في النظاـ تبنى فكرة الالمركزية المتوازية عمى قناعو     

السياسي عمى اختالؼ شكمو وىي مدعومو بقواعد دستورية ونصوص قانونية تعتبر الدعامو االـ 
في اقامة الدولة، وكل ما يصدر عنيا يعتبر خط حكـ موجو مف اعمى إلى ادنى، وبالمقابل يوجد 

المستويات المحمية والتي نطمق عمييا  خط موازي اخر في مسيرة النظاـ السياسي وىو خط حكـ
 بالالمركزية التي تاخذ منحى مستقيـ مع خط النظاـ لضماف حسف االداء . 

 االطار العام لمبحث 
 اىمية البحث 

تكمف اىمية البحث في تفاصيل تخص الخطيف النظاـ السياسي والمستوى المحمي لما لو مف     
المنظومة المركزية والمنظومة الالمركزية  وما يترتب عمى العالقة الرابطة  اىمية في دراسة طبيعو

 بينيما مف تفاعالت واجراءات . 
 صعوبات البحث 

 تكمف اىـ الصعوبات في المقاربة بيف الواقع المحمي وبيف االطار االكاديمي .    
 فرضية البحث 

خط النظاـ المركزي ىو يوازي خط النظاـ الالمركزي وىناؾ مساحة حركة  تقوـ الفرضيو عمى اف    
 قانونية وتشريعية وموسساتية وادارية بينيما اليمكف تجاوزىا . 

 منيج البحث 
لقدرتو عمى تحميل محتويات النظاـ وعمى المستوييف  المؤسساتياعتمد الباحث منيج النظمي 

 الحكومي والمحمي .
 ىيكمية البحث 

 مة المقد
 االطار العاـ لمبحث 

 المبحث االوؿ: تاريخ التنظيـ االداري في العراؽ
 المبحث الثاني: اصل المركزية والالمركزية

 المبحث الثالث: ديمقراطية الالمركزية
 الخاتمة 



 أ.م.د فرح ضياء حسين مبارك  الالمركزية المتوازية                      مجمة آداب الفراىيدي              
 م8102( أيمول 53العدد ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

151 

 المصادر 
 تاريخ التنظيم االداري في العراق : المبحث االول

عات( منذ مدة الحكـ العثماني واالنتداب البريطاني. تـ تقسيـ العراؽ إداريًا إلى ألوية )مقاط      
ـ ، إذ تـ تقسيـ العراؽ  3233واستمر العمل بيذا النظاـ اإلداري  بعد قياـ العيد الممكي عاـ 

ناحية، ثـ تتابعت بعد ذلؾ استحداث    55قضاء تتبعيا   15إداريًا عمى)عشرة( ألوية يضـ 
ـ، ثـ استبدلت بعد ىذا التاريخ 3292واء لغاية عاـ  ألوية جديدة بمغ عددىا )أربعة عشرة(  ل

تسمية المواء إلى محافظة . وربما السبب  يكوف  في إجراء ىذا التغيير بالتسمية لمتخمص مف كل 
ما ىو مرتبط بمدة الحكـ العثماني ،  ثـ استحدثت في ىذه المرحمة محافظتيف  ىما صالح الديف 

ى محافظة وكذلؾ  تحويل قضاء دىوؾ إلى محافظة، والنجف  وتـ تحويل قضاء السماوة إل
(  محافظة ، فضاًل عف الوحدات اإلدارية  المتمثمة بػ 35وبذلؾ أصبح عدد محافظات العراؽ  )

 )القضاء والناحية(.
 المطمب االول: مراحل التنظيم االداري في العراق 

كف تجاىميا في دراسة مف خالؿ تجربة العراؽ في االدارة المحمية سابقا التي ال يم     
وتشخيص مالمح نظاـ الالمركزية في الدولة العراقية الحديثة السيما واف الدولة العراقية مرت 
بمراحل مختمفة مف التطور ونشوء القوانيف إلى اف استقر في شكميا الحالي مف تطبيق الالمركزية 

معدؿ، واىـ المراحل ال 3005االدارية ضمف قانوف المحافظات غير المنتظمة باقميـ لسنو 
  -التاريخية التي مر بيا التنظيـ االداري في العراؽ ىي: 

 المادة القانون 
3235 

 القانوف االساسي العراقي 
 المناطق االدارية 302) فيو مادتيف 

 تدار بواسطة مجالس بمدية( 333نظـ بقانوف خاص ، المادة 
 مدير الناحية(  –قائمقاـ، الناحية  –متصرؼ، القضاء   -) المواء قانوف تنظيـ ادارة االلوية 3231
 ) تعييف رئيس البمدية(  قانوف ادارة البمديات 3213
 ) انشاء مجمس ليا( قانوف تشييد القرى الحديثة 3219
ممكية  ابقى عمى المركزية االدارية ويتـ تعييف المتصرؼ بارادة  -)  قانوف ادارة االلوية 3295

استحداث   –بناء عمى اقتراح وزير الداخمية وموافقو مجمس وزراء 
 مجمس المواء الذي في اعضاء دائمييف وغير دائمييف(

 ) اعطاىا شخصية معنوية ويتـ تحديد حدودا مف قبل المتصرؼ( قانوف ادارة القرى  3251
 الدائمييف() اقتصار عضويتيا عمى االعضاء  قانوف حل مجالس االلوية 3252
 )الذي قسـ العراؽ إلى محافظات تحت اشراؼ الحكومة( نظاـ الالمركزية 3299
توزيع المياـ عمى الوحدات  –وضع الالمركزية االدارية  -)   قانوف المحافظات  3292

 خفف القانوف  –المحمية بما يسمى ) الييئة العميا لالدارة المحمية( 
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 –اعتبر المحافظة وحدة حمت محل المواء  –مف حدة المركزية 
 المحافظ ممثل الحكومة(

) خصص االدارة المحمية عمى اساس الالمركزية ومنح االكراد  دستور 3210
 الحكـ الذاتي(

قانوف المجمس التشريعي لمنطقة  3219
 كردستاف

 ) الحكـ الذاتي(
 

 ونواحي واعضاء معينيف واعضاء منتخبيف() اقضيو  قانوف مجمس الشعب المحمي 3225
 –  وشكل حكومتيف محمية واتحادية  –) شجع السمطة المحمية  قانوف ادارة الدولة االنتقالية 3009

 ووضع ىيكمية لمحكومة والمحافظات( 
والمحافظات ) المادة  ) تبنى الالمركزية السياسية مف خالؿ االقاليـ دستور 3005

يتكوف النظاـ االتحادي في جميورية العراؽ مف عاصمة واقاليـ 339
 المركزية وادارات محمية(  ومحافظات 

مجالس المحافظات  33قانوف   3005
 غير المنتظمة باقميـ

) وضع تشريعات منظمة لمشووف االدارية والمالية وحدود التشريعات 
 ورية التشريعات المحمية(وتحديد الجية التي تنظر بدست

ومنح  ) يتكوف مف تسع مواد حدد فييا الرواتب التقاعدية لالعضاء  (35التعديل االوؿ  ) 3030
المحافظات اذا   مجمس النواب حق االعتراض عمى قرارا مجالس 

 خالفت الدستور(
 رية ومالية مادة اعطى فييا صالحيات امنية وادا 31) يتكوف مف  (32التعديل الثاني )  3031

 (33واسعو اكثرمف قانوف 
 

 المطمب الثاني: التنظيم االداري لبغداد 
 مر التنظيـ االداري لمعاصمة بغداد بعدة مراحل تنظيمية نوجز منيا االتي:     

 التنظيمات القانون 
واصبحت متصرفية بغداد عباره عف ثالث بمديات ) الرصافة االولى والثانية والكرخ( وتـ فؾ االرتباط     3235

 بغداد ىي بمدية موحدة اطمق عمييا ) امانة بغداد( يرئسيا اميف بغداد يعيف بارادة ممكية 
 انشات وزارة البمديات واصبحت امانو بغداد ليا وزير بمديات    3290
 نظاـ امانو العاصمة الذي وضع تنظيمات لالميف ولمعاوف االميف  3291
المحمية وتـ ربط االمانة بوزارة شووف البمدية والقروية والحاقيا بديواف رئاسة  تنظيـ جديد لالدارة 3292

 الجميورية وتخويل االميف صالحيات وزير 
 الغيت وزارة البمديات وفؾ االرتباط لبعض الدوائر  3215
 بغداد  استحداث وزارة الحكـ المحمي مسوولة عف اشراؼ ومتابعو ورقابو عمى البمديات عدا  3212
 امانو العاصمة تسمى امانو بغداد واميف العاصمة ىو اميف بغداد  3251
 الغاء وزارة الحكـ المحمي واعاده ارتباط الدوائر مع وزارة الداخمية  3223
بغداد ومحافظ بغداد وىما نائبيف لرئيس مجمس  قانوف المجالس الشعبية المحمية التي تتكوف مف اميف 3225

 الشعب المحمي لمدينة بغداد 
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كانت تعرؼ باالدارة المحمية ولكف بعد ىذا  3001يتضح مما سبق اف لمتنظيـ االداري قبل      

 السابقة العبارات تعني: (3)ىي وبستر قاموس حسب  المحمية بالحكومةالتاريخ اصبحت تعرؼ 
 الوحدة مف جزءتشكل  وىي معينة محمية لمنطقة المحددة الحكومة ىي المحمية الحكومة أف

ويوكد صحو  3001وىذا ماتـ تطبيقو في العراؽ بعد  الدولة، أو كاألمة الرئيسية السياسية
 التسمية . 

تتجو نحو المركز  الحكـ المحمي" ليس اال ناتج تنظيـ معقد تمتزج فيو قوتاف متقابمتاف: احداىما
وبالتالي نحو الوحدة ويطمق عمييا المركزية، في حيف الثانيو تتجو نحو االطراؼ مبتعدة عف 

، التي تعتمد عمى (3)المركز وتبعا لذلؾ ناحية التعدد والتنوع ويطمق عمييا الالمركزية"
 :(1)استراتيجيات لمحكـ المحمي والتي يمكف ايضاحيا باالتي

 النظمة الجوىرية المتشابكة المعنية بادارة الحكـ المحمي . استراتيجية تقوية ا -3
 استراتيجية تقوية االطر والقدرات الداعمو  -3
 استراتيجية تقوية التعاوف والتازر الوثيق  -1
 الدولة ىيمنة إستراتيجية -9
 الفيدرالية . إستراتيجية  -5

 اصل المركزية والالمركزية: المبحث الثاني
تعتبر دراسة اصل المركزية والالمركزية مف اساسيات القيادة والتوجيو والتنظيـ االداري     

خاصة واف المركزية والالمركزية تقوـ عمى مبررات ودوافع ونظريات مفسره لكل منيا، حيث تدور 
تشريعات العمل المركزي والالمركزي في اربع مجاالت اىميا التحوالت التنظيميو، التحوالت في 

 ختصاصات، الوظيفو العامة، االنشطة والمرافق المحمية واالقميميو  . اال
 المطمب االول: مفيوم المركزية 

نظاـ اداري تكوف فيو الدولو الشخص االداري الوحيد الذي يركز القانوف في سواعده 
التوجيو والقيادة، وىي ىيمنو واضحو عمى  ، تممؾ الحكومو وحدىا ادوات(9)التقميدية 

السمطة السياسيو والعسكريو، حيث اف الدولو ىي المخوؿ الوحيد العالء مفيوـ الصالح 
 : (5)العاـ فيكوف عمميا 

 مركزيو الشوؤف العامة  -
 توحيد السياسو العامة لمدولو  -
 اداره موحدة لممرافق العامة  -
 مركزية تشريعيو وسياسيو  -
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 و القانونيو لممركز تركيز التبعي -
لذلؾ فالحركة االداريو سواء باالطار المحمي او اطار المصالح الخصوصيو تكوف مخولو لييئات 

 معينو بواسطو السمطة المركزيو 
 : (9)تعمل المركزية ضمف محوريف ادارييف ىما 

 انشطة ذات االبعاد المادية  -
 انشطة ذات االبعاد الخدمية  -

د مف االنشطة ومف لو عالقة ومدى ديمومو االستفادة مف االدارة وىنا يختمف مف ىو المستفي
 : (1)الفعمية المركزية، حيث تتكوف االدارة المركزية العميا مف 

_ الييكل الوظيفي: ىو تجميع التخصصات الوظيفية في ىيكمية واحدة ومالية واحدة مما يخمق  
 نوع مف التباعد بيف التخصصات  

 قسيـ العامميف ضمف قطاع واحد  الييكل القطاعي:ىو ت – 
ىو تقسيـ العامميف وفق ىيكل وظائفي وليا مسووؿ اعمى يتـ اختياره  _ واخيرا الييكل المصفوفي:

 وفق معايير تتميز بالمرونو . 
 : (5)تتميز المركزية باالتي 

 الرسمية اف تعمل ضمف قواعد واليات ومحاور قانونية .  -3
رونو كثيره الرقابو مما يستقر النظاـ و اليتاثر بالمتغيرات ىيكمية مكانيكية اليو قميمة الم -3

 الخارجية بسبب البناء اليرمي الصاـر . 
 : (2)تبنى االسس الصحيحة لممركزية والحكـ المناسب عمى

 االساس االقتصادي وىي اسس لقرارات اقتصادية تخدـ الدولة  -
 السياسي يتضمف صنع القرارات المتعمقة بسياسات الدولة  االساس -
 االساس االداري الذي يعنى بتنفيذ السياسات المنتيجة .  -

 يتـ العمل في النظاـ المركزي وفق اليات 
 االستقرار + المشروعية + التداوؿ = التجانس  مما يسند عمل 

 اليياكل + الوظائف + العمميات = الممارسات . 
 ركزية نظريات الم

 : (30)جاء الفقو التقميدي بنظريتيف اىتمتا بالنظاـ المركزي وىما 
ىو فقيو نمساوي اكد عمى اف لمدولة نظاـ لقيادة البشر ضمف نظرية ىانز كمسن:  -3

 قواعد وحجج قضائية مكانية وزمانيو، ويقصد بيا في حاؿ وجود 
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ني وقد وصف حجج اقميمية باطار قانوني فانيا تكوف ضمف نظاـ الدولة القانو 
 المركزية بانيا: 

 _ مف الناحية االستاتيكية تكوف قواعدىا القانونيو موحدة التطبيق عمى كل االقاليـ . 
_  مف الناحية الديناميكية تكوف القواعد القانونيو منشئة ومشكمة مف جياز مركزي في 

 النظاـ السياسي . 
اه العامة مف الناحية التنظيمية يرى اف الجياز المركزي يتقمد وظيفو تجنظرية ايزمان:  -3

والقانونية والمادية والسياسيو، ومف ىذه الزاويو تكوف وحدة االداه الحاكمة وعدـ تقسيـ 
المجتمع المحمي فيحكـ بكونو شخص معنوي واحد، حيث نظر ليا مف وجيو نظريف 

 ىما: 
 حدة ._ المركزية الخارجية: التي يكوف فييا المجتمع محكوـ مف اجيزة مختصة وا

_ المركزية الداخمية: يكوف المجتمع محكوـ بالكامل بدوف تحديد الجيو التي تفرض 
 عميو القوانيف ىل ىي ىيئات اـ الحكومة .  

 يرى الباحث ان طريقو العمل ىي: 
 تعاون                  تناوب                     توازن 

 

حيث تباين الروح  -ولكنيا ال تستبعدىا   فتكون عمميو توافق الالمركزيو مع المركزيو    
لمنظام السياسي القائم فقد تتجو إلى الخمول او إلى الخنوع  الديمقراطيةالروح و  التسمطية

لممصمحو العامة او إلى الحيوية حيث تعمل ىذه المتناقضات في خدمة النظام وبالتالي ضمن 
 زاويو فنية اسميا السياسو . 

 مركزية المطمب الثاني: اصل الال
تنبع الالمركزية مف ىناؾ مقولو مأثوره" المداولة تكوف عمل االكثرية، التنفيذ مف صنع الفرد"     

المركزية وىي رد فعل االمة عمى المركزية، وتعتبر الالمركزية الثقافة المقابمو لممركزية وليا 
، والشكل الثاني نشر شكميف: الشكل االوؿ اعطاء الذاتيو لمختمف اجزاء االمبراطورية الفرنسيو

في فرنسا الثوره الشعبيو ذات القوه غير العادية وانتشرت  33ادارات عبر البالد، اذ بدا في القرف 
 : (33)الجميوريات الصغيره التي ليا اجيزة حقيقية منبثقو عف االنتخابات الحرة وليا

 حق الحرب  -
 قيادة المميشيا  -
 تكفل اعماؿ الشرطة  -
 اقامة العدؿ  -
 د سؾ النقو  -
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وقد اتمت الوحدة السياسيو   ،تحصيل الضرائب وىي قادت لبدايو الالمركزيو االدارية الحقا -
 وانيت استقالؿ مندوبي الممؾ في االقاليـ 

 : (08)ومن مبررات وجود الالمركزية ىي    
 مبدا التنظيـ االداري لكفايو المصالح العامة لممواطنيف  -3
 زيادة مظاىر التنوع لمسمطة  -3
 زيادة الحـز والضبط االداري داخل الوحدات المحميو  -1
 تنشيط الوحدة الفاتره بيف االمة و االقاليـ  -9
 سمسمة الكيانات الذاتيو وتعدد الوحدات الذاتيو  -5
 زيادة سمطة االقميو  -9
 ترؾ المبادأه بالتنظيـ لموحدات المحميو  -1

 تحصل الالمركزيو عمى تاييد مجتمعي ثانوي ورئيسي: 
 د ثانوي يتمثل بتشجيع االطراؼ المحمية الحياء الثقافو والتقاليد المجتمعية . االوؿ: تايي

الثاني: تاييد رئيسي يعطي الفاعميو الحقيقيو لمجسـ االنتخابي واستعاده الشعب سيادتو الوطنيو، 
 لذلؾ تعتبر الالمركزية مدرسو الحرية السياسيو 

 ينظر إلى الالمركزية من زاويتين ىما: 
 االولى السياسية يفتح المجاؿ الي االستقالؿ االداري و العضوي لمموسسات . الزاوية 

الزاويو الثانية القانونية التي تعمل مف خالؿ استقالؿ الييئات وتزايد االختصاصات وزيادة 
  سمطة التصرؼ لممحميات .

 نظريات الالمركزية 
 النموذجية التي صنعت الدولة .  عالج الالمركزية واعتبرىا مف االفكار نظرية جورج جيمينك -
اعتبر السمطات المحمية اكثر او اقل استقالال عف السمطات نظرية موسكيمي شفمي  -

المركزية، وبالتالي اليستبعد حق الرقابة مف الثانية عمى االولى وىي ليست رقابو تحكمية 
 وال تقديرية وانما رقابو فقط عند حدوث الخروؽ او تجاوز االختصاصات . 

 مفيوـ" لظيور يييء الذي اإلدراؾ داخل الحكومات المحمية ذلؾ لالختالؼ اإلدراؾ تبر معياريع
، حيث (31)أنفسيـ عف الجماعة أفراد بو انزيو  ليعير كما قاؿ ما ديدي الجمعي األنا أو "النحف
 إلى النياية في الدولة، نصل في مركزىا مف انطالقا مطالبيا نوعية في الجماعات تختمف

 :(39)الؼ والتنوع عمى المستوى المحمياالخت مع البناء لمتعامل طريقتيف
 واجتماعيا. سياسيا الخالقة السياسات عف البحث ىي  :األولى الطريقة
 . االختالؼ في التحكـ عممية بدء ىي :الثانية الطريقة
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 وعميو البد مف االطالع عمى نظريات تفسر طبيعو العمل الالمركزي: 
 

   االمننةنظرية 
التي  الفكرية األمني واإلسيامات الطابع إضفت مف النظريات التي  األمننة نظرية تعتبر     

 البناء إلى األمننة فكرة تشير األمني، الفعل تشكيل عمى  وايفر أوؿ مرة" طرحيا ألوؿ
والتقمبات  ، مما يعكس نوع الالمركزية المناسبو وحسب نوع الواقع االمني(03)لمتيديد  االستطرادي

 المتوقعو في المجتمع المحمي .
  نظرية النيوواقعية

 التوترات إنتشار وراء تقف التي األساسية العناصر كإحدى السيء الجوار ظاىرة تمثل     
تعني  فالفوضى...الحرب ديناميكية تحميل لمنيوواقعية يتيح عمى المستوى المحمي،  والصدامات

 بشكل لتنفيذ خياراتو ويسعى اإلعتراض بحق فاعل كل يتمتع حيث التسمسمية غياب باألساس
 مجتمعيف أقطاب المعضمة بيف أو األمني المأزؽ  صور مف صورة إلى يؤدي مما منفرد،

 .(39)مشتركا إقميما يقتسموف 
عمى  حيث يشير واقع المجتمع المحمي إلى تعرضو لبعض المؤثرات الخارجية التي تنكعس    

السياسات المحمية سمبا مما قد يخمق حالو فوضى ف التدخالت وبالمحصمو تبدو اضرارىا عمى  
 نوع الالمركزية .

  اإلثنوواقعية نظرية 
 في تحميمو عمى  "David Lakeاعتمدىا"المحمية وقد  النزاعات في الخوؼ أىمية عمى توكد    

 مف الخوؼ الخوؼ، مف نوعيف ىناؾ الؾ، دافيد وحسب" لمتحميل، كأساس الخوؼ متغير
 الحياة عمى القضاء مف والخوؼ الواحد المجتمع داخل اآلخر وىيمنة لإلستيعاب التعرض
 . (07)والبقاء

 ووفق ىذه النظرية تزيد المخاوؼ حوؿ نوع الالمركزية التي يجب اف تنتيج في ىكذا واقع . 
 نظرية ادارة التنوع 

 : (35)االتيو تستمـز دراسة المبادئ المجتمعية 
 اعتبار وعدـ ،والمشاركة والحوار عف اىمية اإلصغاء المبدأ ىذا يعبر  :واآلخر األنا مبدأ

 بل ،والموائح االلتزامات مف خاضعيف لمجموعة رعايا مجرد االجتماعييف والفاعميف المواطنيف
  .أمانييـ ومشاركة انشغاالتيـ إلى واالستماع آرائيـ إلى ينبغي اإلصغاء حقيقييف شركاء باعتبارىـ

 بمسؤولية مستوى  كل عمى فرد كل وعي إلى بالمعقولية وصوال يتسـ  :والمسؤولية السمطة مبدأ
 .المجتمع لطمبات ممكنة صورة بأفضل االستجابة
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والتي  كمية، بمؤشرات واإلداري  السياسي العمل في التشبث عدـ ويتضمف  :والوجود الممك مبدأ 
  لممجتمع حقيقيا ازدىارا بالضرورة تعكس ال لكنيا حجميا قياس يمكف
تحطيـ  بعدـ األمد وطويل دائـ اىتماـ عف بو يعبر :المستقبل إلى والتطمع المأثور احترام مبدأ

 .الحداثة أو العقالنية بدعوى  لممجتمعات الروحي الميراث
 ووالمشاركة  المساواة مفيـو عمى ترتكز التي  التضمينيةبالنظرية كما اف ىناؾ ما يعرؼ     

 األساسية الحقوؽ  وتحتـر تحدد آليات تتضمف التضمينية الحكـ والتسامح، فإدارة اإلنصاؼ
 مف جماعة عمى مقصورا أو حصريا وليس تضميني تمكيني الجيد لمجميع، لذلؾ يعتبر الحكـ

 –المبادرات المحمية  –الوطنية   معينة، واىـ وسائل ىذه النظرية ىي: المحاسبو فئة أو األفراد
 االجراءات االدارية  

 مف المفروضة التشوىات مقدار تقيس الغرض منيا اف تقع في خانو عبء الضبط وىي متغيرات
 . (32)متعددة سياسات صورة في الحكومة جانب

 يرى الباحث انيا ميكانزم مخصص لو مكانا لتوزيع الوظائف واالختصاصات بين االطراف . 
 ديمقراطية الالمركزية: المبحث الثالث

 ضرورية وىي ليوية(تبنى ديمقراطية الالمركزية عمى اساسيات اليمكف تجاوزىا تتمثل با     
 وعميو تقوـ عممية )لمعدالة ضرورية وىي ، المساواة()لمدولة ضرورية وىي ، السمطة()لألمة

 الصراع مرحمة الوطنية، الوحدة تحقيق اساسية تتمثل بمرحمة  الالمركزية عمى مراحل الدمقرطة
التعود وىي  مرحمة ,اخيرا   الديمقراطية نحو المبدئي التحوؿ أو القرار باالنتقاؿ مرحمة  السياسي،
 والتكيف القواعد الديمقراطية عمى المختمفة األطراؼ تعود خالؿ مف الثانية التحوؿ أو االنتقاؿ

 راسخا .  عرفا اجتماعيا الوقت مع تصبح أف إلى تدريجية بصورة معيا
 المطمب االول: طبيعو عمل الالمركزية 

 تعمل الالمركزية ضمف اجراءات: 
 اعادة تنظيـ االدارة االقميمية  -
 تأسيس تدرج رئاسي صاـر ينظـ حركو مرافق الدولو  -

 وبعكسو يتـ اضعاؼ الالمركزية باحالؿ اجيزة معينو محل االجيزة المنتخبة     
 :(30)أساسية أشكاؿ ثالث في الحكومية لضماف عمل الالمركزية المساءلة تأتي    

 صنع عممية في الحكومية المؤسسات مع المواطنوف  يشترؾ إطارىا مستوية في مساءلة  -
 .الميزانية وضع العامة مثل السياسة

 الذيف العاميف المسؤوليف وواجبات صالحيات مف األفقية المسؤوليةتعني   أفقية مساءلة -
 األجيزة تضطمع كما مرؤوسييـ، عمى واإلشراؼ والمراقبة الضبط بعمميات يضطمعوف 
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 والمراقبة كالمحاكـ، الرصد ومتبادلة  مثل عمميات ذاتية مراقبة األخرى بعمميات الحكومية
 . الحسابات تدقيق ومكاتب

لمسؤولياتيـ   والمنتخبيف العاميف المسؤوليف تحمل أي الجزاء، معنى عمودية تتضمف مساءلة -
 الصحافة تضطمع كما لمناصبيـ، تولييـ فترة خالؿ أدائيـ عمى والناخبيف، المواطنيف تجاه

 النشيط .  المدني الحرة والمجتمع
 : (33)يستند البناء الالمركزي عمى مبادئ نوجزىا 

 مبدأ االساس التنظيمي لمالمركزية يبنى عمى ىياكل وتعاوف وتجمعات  -
 مبدا حداثة الديمقراطية المحمية وبناء نماذج انتخابيو حديثة  -
 مبدا الالمركزية االحتياطية وىو توزيع االختصاص ضمف قيود دستورية  -
 مبدأ تحديد خط التقسيـ االداري ويكوف:  -
 
 
 
 

 التعقيد المفرط لالختصاصات             التبسيط المبالغ لالجراءات 
 

ية وكالة مدنية امره ووكالو تمثيميو تفصل بيف الممثل وصاحب الحق االصمي تكوف الالمركز     
 . واالنتقاؿ مف ارض القانوف إلى ارض الواقع 

بدل الالمركزية الديمقراطية اي ) التعيين( بدل  ان الكفتين الالمركزية التسمطية يرى الباحث   
ديمقراطية, لذلك يحتاج المجتمع المحمي إلى نوع من  ) االنتخاب( ليست كافية لبناء اسس

الالمركزية النظيفو التي تقوم عمى اليات تعيين ضمن نظام الوظائف المدنية العامة مع اليات 
 انتخابيو حقيقية لممواقع القيادية . 

 المطمب الثاني: البناء الالمركزي 
 : (88)تبنى الالمركزية عمى االليات التاليو 

 التمويل الفعالو  اليات -3
 انظمة التخطيط المشاركاتي  -3
 المسوؤلية المحمية:  -1

 المساءلو ) الداخمية والخارجية(  -
 التطوير والتنمية المحمية  -

 ىرميو القرار  -9
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والسياسية وتقوـ  اإلدارية بالمؤسسات العوامل جممة مف اإلدارية تقوـ عمى ربط اإليكولوجية دراسة
 : (31)مجتمع  كل خصائص لتحميل أبعاد عمى خمسة

 االقتصادية البنية -
 االجتماعية البنية  -
 السياسي النظاـ  -
 نظاـ العقائدي النظاـ -
 االتصاالت -
ثالثة  قوامو اجتماعي اقتصادي سياسي نظاـ بمثابة الديمقراطية أف الجابري  عابد دمحم يرى     

 والمساواة الحرية في اإلنساف حق ضماف :أركاف
 ومدنية سياسية مؤسسات خالؿ مف الدولة مأسسة  -3
 .  (39)االقمية بحقوؽ  التفريط دوف  األغمبية حكـ أساس عمى لمسمطة السممي التداوؿ  -3

 :(35)وىي األساس الديمقراطي، تحقيق دوف  حالت التي األسباب مف ومع ذلؾ ىناؾ مجموعة
 + الخوؼ ومحاولة البقاء  

 المجتمع  داخل والتستر االنغالؽ + ممارسة
 مؤيدة وغير معارضة قوى  التي تضـ الشعبية القاعدة عمى السياسية األوساط+ عدـ اعتماد 

 : (39)ىي األنظمة وذلؾ الف مصادر شرعيو الحكـ  لسياسات
الشرعية  السمطة أىممت استقالليا عمى العربية البمداف حصوؿ فبعد  :التقميدي المصدر  -

يتـ  شرعية إلى الشرعية ىذه محولو القرشي األصل أو الديني التقميدي المصدر عمى مستندة
 القائمة األنظمة لشرعية المصادر ىذه كفاية عدـ ورغـ المميمة، الكاريزما وأساسيا توريثيا

 .الشرعية فراغ لملء كافية غير مصادر ظمت فقد
 صحي مصدر عمى السياسي النظاـ اعتماد لقصور نتيجة كاف فقد الكاريزما التاريخية -

 .  لمشرعية كمصدر شخصو عمى الحاكـ أف اعتمد لمشرعية
 عمل تنظـ التي اإلجرائية والقواعد المؤسسات مجموع عمى تقـو التي القانونية العقالنية -

 الحاكـ مف كل وواجبات حقوؽ  تحديد عمى يقـو المصدر وىذا السياسية العممية وتضبط سير
 والمحكوميف . 

 : (31)تجسيدىا باالتيلتحقيق البناء الالمركزي المحمي ىناك عدة عمميات يمكن 
 الشعوب امتالؾ أساسيا والتي الضيق بالمعنى سياسية ثقافة عممية السيطرة العقمية ىي نشر    
 النظاـ مخرجات تمقي عمى مقتصرا المواطف ويصبح دور القدرات، ومف المعرفة مف األدنى لمحد

 اعتراض أدنى دوف  بأوامره والعمل السياسي
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 تأثير بدوف  المتعددة بالطرؽ  الرأي تكويف حق وىي :عناصر عدة الرأي تقوـ عمى عممية مناخ
 تصور يمكف فال المناقشة، في الحق ثـ بصراحة، الرأي ىذا عف اإلعالف في والحق خارجي،

 .مختمفة نظر ووجيات حوار بدوف  عاـ رأي
 في السمطة لعالقات جذريا االلو بمقزيز تغيرا عبد حسب تتطمب الديمقراطي االنتقاؿ إستراتيجية -

 الحقل االجتماعي  في  التراتب ولعالقات السياسي المجاؿ
 عف "بيتراس الغربي"جيمس عممية االنتقاؿ مف الدولة التاريخية إلى الدولة الالمركزية يعبر المفكر

 : (35)  بالتاريخية الدولة ىذه الدولة ويصف ضغط تحت يعاني الذي الراىف الواقع
 المحسوبية السياسية. خدمة وىدفيا التقميدية البيروقراطية دولة أوال
 المحمية. البرجوازية مصالح لخدمة موجية تكنوقراط دولة ثانيا 

 وىي ليا، والموالية الحاكمة الطبقة لحماية رسمية، أمف أجيزة عمى تعتمد وتسمط قمع دولة ثالثا
 الذي الخارجي الدعـ عمى وتعتمد المعارضة، القصاء األمنية اجيزتيا عمى الكثير تنفق دولة
 السياسي  . القرار اتخاذ في قدرتيا وعمى عمييا قيودا يضع

 : (32)ثالثة نحو الالمركزية تصنف إلى عناصرىا الديمقراطي تكمف انماط التحوؿ
 بو( الخاصة والمعتقدات السياسي النظاـ معرفة المعرفي ( التوجيو نمط -
 السياسي( النظاـ حوؿ العواطف العاطفي )إثارة التوجيو نمط  -
 صمة ومدى السياسي النظاـ وأحكاـ بقيـ القيمي(االلتزاـ التوجيو نمط  -
  بيا( النظاـ -

 :(10)الحكم المجالس المحميو ىي أنماط ىمأو 
 السعودية  –لبناف  -فرنسا –نمط المجمس الواحد تطبقو انكمترا  -
 نمط العمدة القوي تطبقو امريكا والياباف  -
في امريكا وكذلؾ ايرلندا  3233نمط المجمس المدير الذي تطبقو كارولينا الجنوبيو منذ  -

 وفرنسا . 
 نماذج الالمركزية العالمية 

 : (13)عالمية التي طبقت الالمركزية وىينوجز بعض النماذج ال
ىولندا وبمجيكا تبعيو عامو لمبمديات مباشره لمييئة المركزية  الصيف الشعبيو ومصر ومممكو -

حيث تدار مف قبل المركز ويتـ توزيع االختصاصات منو لتقميل التيو االداري فيو مفيـو 
 ضيق لالمركزية . 

اسبانيا وايطاليا وروسياوالمانيا الفيدرالية وسويسرا وانكمترا والياباف وتركيا تعتمد نمط  -
اسعو التي تعطي كامل الصالحيات لممحميات والبمديات لمعمل دوف تقييد مع الالمركزية الو 
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فتح مجاالت مخاطبو مباشره مف البمديات مع المركز مثل السويد وايضا ال توجد وحدة لشكل 
 التشريع المحمي مثل امريكا 

يتـ  حيث3229بوليفياو تجربو الحكـ التشاركي التي تقـو عمى الرقابو والتوازف المحمي منذ  -
انشاء مجالس بمدية موازية لممجالس المنتخبة وعمييا واجبات منيا مسوولية وضع الخطط 

 لالستثمارات المحمية . 
وضعت اليو االجتماعات المفتوحو لممدف ضمف برنامج التخطيط  3259السمفادور في  -

 المحمي المباشر . 
 ة.وضعت برنامج تعزيز الحوكمة والديمقراطية المحمي 3225الفمبيف  -
وضعت مشروع الشبكات القروية وتحفيز المجالس المحمية لتفعيل  3009-3000كمبوديا  -

 قنوات غير رسمية . 
تـ اعداد قانوف ممكي لالمركزية لتوسيع نطاؽ الحقوؽ السياسيو وتحقيق التنمية  3253نيباؿ  -

 التشاركية لمدوائر المحمية . 
تا برنامج المركزية التخطيط ونقل الموارد كيراال اليندية وبورتو اليجري البرازيمية استعمم -

 والسمطات إلى القرى والبمديات وبالتالي تحولت إلى شراكو في القرارات. 
والبنى  لممؤسساتيرى الباحث ان رغم تنوع التجارب اال ان التوجو نحو بناء المركزي     

 الحكومية ىو واحد 
 الخاتمة

مف اعمى ) المركزي( إلى ادنى ) الالمركزي( الذي تبنى المركزية عمى توحيد اتجاه الحكـ     
يقصد بو مف الحكومة إلى االجيزة التابعو ليا وفق اسس دستورية وقانونية، ولكف اليمنع ىذا مف 
وجود بناء محاذي وموازي لمبناء المركزي يسمى البناء الالمركزي والذي يقوـ عمى اسس مركزية 

ة ومنيا يبنى عمييا اليات العمل وفق الخط الموازي الموجود مسندة إلى المواد الدستورية والقانوني
 في الوحدات المحمية . 

اف تمكيف الموسسات المحمية لتكوف فاعمو مركزيا تحتاج اف تقوـ عمى مبادئ اساسية تبدأ     
 بمبدأ الحرية ثـ مبدأ ادارة الجماعات االقميمية ومبدأ المساواه . 

الالمركزية بتحركات لزيادة فاعميتيا عمى المستوى المحمي لتكوف موازية لكفاءد  تقوـ االجيزة    
 عف مستقمة مؤسسات لقياـ إمكانيةاالداء المركزي بخطوات اىميا: تاسيس حكومة المديريف، 

 النظاـ يرسمو الذي بالخط المؤسسات ىذه التزاـ النظاـ السياسي وخاضعو  لقوانينو،  ضماف
 . المركزي ليا
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