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العالقة بين الثقافة السياسية والالمركزية في العراق
أ.د .عبد الجبار احمد عبد اهلل*

ملخص البحث
على الرغم من مضي عقد ونّيف من السنني على جتربة الالمركزية بشقيها السياسي واإلداري
يف العراق ،بيد أن التجربة ما تزال تعاين من عدة مشكالت .وإن أحد األسباب الرئيسة وراء ذلك
املشجعة للاّ مركزية ابملعىن احلقيقي .ومن دون ثقافة سياسية رشيدة فإن
هو غياب الثقافة السياسية ّ
جتربة الالمركزية ستبقى على حاهلا بال تقدم يُذكر.
After 15 years , The experiment of decentralization in Iraq still
suffering from many obstacles and problems . The important reason be
his these problems is The Absence political culture encouraging to the
process and without rationale political culture The decentralization in
Iraq is staying as its with no development .

* أستاذ النظم السياسية /كلية العلوم السياسية  /جامعة بغداد.
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املقدمة:
اختط النظام السياسي العراقي مساره على منهج جديد بعد  2003إلدارة الدولة واملؤسسات
السياسية عرب اعتماد الالمركزية السياسية واإلدارية ،وعلى الرغم من وجود العديد من التشريعات
القانونية ،فضالً عن الدستور لسنة  2005اليت تنظم عمل الالمركزية بشقيها السياسي واإلداري،
العلل واألسباب ،وإن العوامل
لكن هذه التجربة ما تزال تشوهبا الكثري من املشكالت واهلنّات و ّ
ّ
اليت تقف وراء هذه املشكالت متعددة منها :غياب العالقة الواضحة ،والتأثري اإلجيايب املتبادل بني
الثقافة السياسية وعمل الالمركزية.
وألننا نعتقد أنه من دون وجود ثقافة سياسية رشيدة نؤمن فعالً ابلالمركزية السياسية واإلدارية
ومبنطق احملاسبة ،واملسؤولية ،والشفافية ،وفلسفة السلطة اخلادمة ال احلاكمة ،فإن جتربة الالمركزية يف
العراق ستكون عرجاء ،وإن التشريعات القانونية لوحدها ال ميكن أن تقدم العالج الوايف يف غياب
البيئة العقلية والثقافية اليت تنفذ هذه التشريعات وتتابعها.
وسنحاول يف هذا البحث مراجعة بعض الشروط املهمة ومعاجلتها اليت من شأهنا أن حتقق
التفاعل والتواصل بني الثقافة السياسية والالمركزية يف العراق لغرض حتقيق املقاصد احلقيقية اليت من
ورائها تُعتمد الالمركزية يف العراق ،وهو اخلدمة واإلجناز على الصعيد احمللي ،ومن مث ستنتهي ببعض
االستنتاجات والتوصيات لعلّها أن تقدم شيئاً خلدمة العراق.

4

العالقة بني الثقافة السياسية والالمركزية يف العراق

إن كل نظام سياسي فيه( )1من املباين واملعاين اليت تؤثر على حركة النظام السياسي وتفاعالته
اليت جتعله قادراً على أداء وظائفه ابلنحو السليم .فاملباين تشمل املؤسسات السياسية( )2والقانونية
والدستورية ،أما املعاين فتشمل القيم والثقافة السياسية(.)3
وتتفاوت طبيعة النظم واملؤسسات السياسية والقانونية والدستورية ابختالف اجملتمعات والدول
وسياساهتا وإداراهتا وماهية خُنبها السياسية واالجتماعية ،وتتفاوت كذلك طبيعة الثقافة السياسية
ابختالف طبيعة التجربة السياسية ومساراهتا لتتنوع بني ثقافة سياسية مدنية رشيدة ،وأخرى تقليدية
أو بني تقليدية ومدنية.
وختتلف العالقة بني املباين واملعاين ابختالف التطور السياسي للنظام ،وحبسب البيئة املؤطرة
له ،وطبيعة التفاعالت والعالقات االجتماعية؛ ولذلك تصنف النظم السياسية والدول تبعاً هلذه
املؤثرات بني نظم سياسية رشيدة وأخرى انمية أو حىت غري انضجة ،أو هي يف طور التحول
واالنتقال(.)4
وعلينا أن نُدرك أن السلطة أيضاً حتوي عناصر مادية وأخرى غري مادية ،وطبيعة توازنه هذه
العناصر وحجم التنسيق والتوفيق بينهما ،أو أرجحية عنصر على آخر حيدد لنا منط هذه السلطة
وطبيعتها ومدى استجابة املواطن هلا قبوالً أو خضوعاً ،طوعاً أو كرهاً (.)5
ويف اإلطار األوسع واألمشل فإن الدميقراطية ليست مؤسسات رمسية فحسب بل هي قيم ثقافية
خاصة بنظرة الفرد لآلخر يف حميطه االجتماعي ،ونظرة الفرد للسلطة والنظام والدولة ،وكيف تنظر
ّ
السلطة للفرد وتتعامل معه( .)6ويرى صموئيل هينتغتون أن الدميقراطية ليست نظاماً سياسياً فحسب
إمنا هي قيم اجتماعية وأخالقية وسلوكية(.)7
وعن العالقة بني الثقافة السياسية والالمركزية يف العراق فإنه ميكن حتديد جمموعة شروط لنجاح
الالمركزية اليت هي نتاج التفاعل والتواصل بني الثقافة السياسية والالمركزية أو نتاج التفاصل واألبعاد
املتبادل بينهما وهي:
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أوالً :شروط النجاح
أ .الشروط املفاهيمية:
وتتمثل هذه الشروط بوجود اتفاق حول معاين املفاهيم املتداولة حدودها يف إطار النشاط
اخلاصة ابلالمركزية ،إذ إن من شأن هذا االتفاق تفعيل املعاجلات
السياسي والظاهرة السياسية
ّ
الصحية للمشكالت املوجودة ،ولعل اخللط املفاهيمي يف استخدام مصطلح حكومات األقاليم
واحملافظات يف الدستور العراقي خري دليل على ذلك( ،)8أو اخللط احلاصل للفيدرالية بكوهنا هنجاً
إلدارة الدولة املركبّة أو كوهنا اجتاهاً لالنفصال أو التقسيم ،أو تفكيك الدولة(.)9
ب .شروط حتديد التجربة التأرخيية واملستقبلة :إذ إن هذه احلدود توضح لنا طبيعة املسارات
اليت حددت التجربة السياسية من جذورها ،وبداايهتا ،وطبيعة التحدايت والعقبات اليت واجهتها،
ومدى قرهبا أو ابتعادها عن الالمركزية السياسية واإلدارية ،وكذلك طبيعة تعامالت النخبة السياسية
العراقية وتوجهاهتا حنو تعزيز الالمركزية أو إعاقتها وتقييدها .ويف جوهر األمر تكون من الواضح أن
مرت هبا جتربة الالمركزية يف العراق قد تفاوتت بني الالمركزية السياسية (اإلقليم
املدة الزمنية اليت ّ
والفيدرالية يف كردستان) ،والالمركزية اإلدارية (جمالس احملافظات) اليت حتتاج إىل مزيد من الوقت
واجلهود.
ت .شروط إميان النخبة الدميقراطية :على مستوى املركز وعلى مستوى األطراف (الالمركزية
السياسية والالمركزية اإلدارية) ،ورؤية النخب فيما إذا كانت تعبرّ عن منط رجال الدولة أم منط رجال
األحزاب والسلطة ،وفيما إذا كانت متوافقة ومتالئمة مع رؤية القواعد االجتماعية هلا.
ج .شروط املقارنة املوضوعية :مع التجارب األخرى يف دول العامل املختلفة ،وضرورة االستفادة
يؤمن التطبيق املوضوعي والناجح إلدارة الالمركزية السياسية واإلدارية.
من هذه التجارب مبا ّ

اثنياً :إن وجود الثقافة السياسية الرشيدة :سيبل مهم إلجناح عمل إدارة الالمركزية وبنح ٍو
مؤسسايت وعلى وفق ما أييت:
•إن مقاصد أهداف انتهاج الالمركزية يف كل الدول إمنا هو حتقيق النجاح إلدارة جمتمعاهتا
وتوفري املنجز اخلدمي ،واالستقرار الشامل ،واألمن ،واحلقوق ،واحلرايت أبشكاهلا ،مع
الفارق -طبعاً -بني دولة وأخرى .وهنا يكون من الالزم ارتباط الالمركزية ابهلدف
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األساس للدميقراطية ألن الالمركزية بغياب الدميقراطية لن تؤدي مقاصدها واألهداف
احلقيقية ،وإن من املمكن أن نضع يف أذهاننا أن الدميقراطية قد ترافق املركزية لكنها لن
تكون استبدادية أو فاسدة كما هو احلال يف الدول الدميقراطية الغربية.
•إن انتهاج الالمركزية على مستوى التشريع وغياب السلوك الالمركزي سيقود للوهن
والضعف يف التطبيق ،وهذا ما نالحظه يف البيئة العراقية ،إذ تتعدد التشريعات ،وإن عدم
وضوح نصوصها يف إطار عقلية ما تزال مركزية ،ولعل موضوع تطبيق نقل الصالحيات
جملالس احملافظات مثال على ذلك أو ما تزال العملية يشوهبا الكثري من حاالت
اإلخفاق على الرغم من وجود غطاء تشريعي وقانوين هلا .ومن هنا أييت دور الثقافة
السياسية املساعدة والتشاركية اليت تشجع املبادرة من األدىن إىل األعلى وليس العكس.
•إن استبدال املركزية االستبدادية الفاشلة مبنهج الالمركزية اإلدارية والسياسية ينبغي أالّ
يكون لصاحل وجود مركزية األطراف (احملافظات) إزاء إداراهتا اجلزئية (القضاء ،والناحية)
وإضعاف املركز االحتادي ،فالعالقة ما بني املركز واألطراف البد أن تكون عالقة تنسيق
وتشاور وتعاضد وليس عزل أو قمع أو انزواء.
وما نعتقده هو أن الثقافة السياسية العراقية يف املركز االحتادي -نقصد املنظومة الثقافية وليس
حمصنة
الشخصية -ما تزال مركزية النظرة والسلوك ،وأن الثقافة السياسية العراقية يف األطراف هي ّ
إزاء املركز االحتادي وإداراته اعتقاداً منها أبنه من حقها أن تستأثر مبا هو موجود داخل حدود
احملافظة واإلقليم ،سواء أكان موارد بشرية أم مادية طبيعية .ومن شأن التضاد بني األمناط الثقافية
أن يقود للتصارع وخلق املشكالت اليت تعطل اإلجناز اخلدمي ،وحتسني أداء املؤسسات السياسية
ووظائفها بكل أشكاهلا.
ومن أمثلة هذا التصارع ،متديد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يف  2014/12/7إجازة
حمافظ األنبار أمحد خلف الدليمي ملدة شهر واحد فاعرتض جملس احملافظة على التمديد كونه ليس
من صالحية رئيس الوزراء وهذا ما أيدته احملكمة االحتادية ( .)10وكذلك إقالة حمافظ بغداد مدير
انحية اجلسر ،وطعن األخري بقرار اإلقالة أمام حمكمة القضاء اإلداري واحملكمة االحتادية العليا،
واحلكم لصاحل مدير الناحية ألنه ليس من صالحية احملافظ إقالته من منصبه ،وإمنا هي من صالحية
اجمللس احمللي يف الناحية على أن يسبقه جلسة استجواب للشخص املعين ابإلقالة (.)11
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•ما تزال الثقافة السياسية لألحزاب السياسية العراقية العاملة يف إطار الالمركزية بعيد ًة عن
منطق الظاهرة احلزبية الصحيحة والصحية ،فهي تنشط مع االنتخاابت ،إذ تنشغل للبحث
عن حتالفات وتكتالت لزايدة عدد مقاعدها ،ويستمر انشغاهلا هبذا األمر طوال عملها
يف جمالس احملافظات؛ وهذا الذي يدفعنا للتساؤل هل عمل جمالس احملافظات سياسية أو
جمالس خدمية ابألصل؟ واألمر املؤسف هنا هو «مل يكن مفهوم اخلدمة العامة اليت تصب
يف مصلحة املواطن هو اهلدف»( )12يف حني أن اهلدف األساس يقتضي «ممارسة الدور
التنموي يف اجملتمع احمللي إىل جانب الدور اخلدمي ،وجعل اجملتمع مسؤوالً عن احلفاظ على
تنمية هذه املوارد ،وتطوير فرص اقتصادية وتنموية تساعد على خلق فرص عمل ،وإجياد
حالة من التكامل بني الدور اخلدمي والتنموي»(.)13
•حتديد ماهية الثقافة السياسية للمجتمع احمللي يف إطار الالمركزية ،وعدد املواطنني املطلعني
فعلياً على خطط جمالس احملافظات أو الذين شاركوا فيها بنح ٍو مباشر أو غري مباشر ،وهل
ُوِجد فعالً ختطيط اسرتاتيجي حقيقي يعتمد على إشراك املواطن على املستوى احمللي يف
إعداد وصياغة هذا التخطيط وصياغته.
•مدى ارتباط التخطيط االسرتاتيجي مبصاحل املواطنني وحاجياهتم وخدماهتم ابلدرجة األساس
وابلنح ٍو الذي يعمل على سد مؤشرات احلرمان ونوعية احلياة (الفقر ،البطالة ،التعليم،
احلماية والضمان االجتماعي ،البىن ،التنمية ،السكن ،مستوى املعيشة) ،وكذلك ارتباط
التخطيط االسرتاتيجي اخلدمي مبؤشر رضا الناس ومؤشرات تفشي الفساد والرشاوى،
والقصور يف تقدمي اخلدمات ،وعدم تسيري معامالت املواطنني ،وأخرياً مؤشر التواصل مع
اجلمهور وطبيعة أدوات االتصال والتواصل بني اجملالس لتحديد طبيعة املشاركة احلقيقية
للمواطن يف عمل اجملالس(.)14
اثلثاً :أمهية الرتتيب املؤسسي لتفعيل اخلدمة يف إطار الالمركزية واحلاجة أيضاً إىل الرتبية
ملؤسسة ترتبط بوجود رؤية واضحة إلعداد مواطن حملي فاعل مشارك وأتهيلهم ،وهنا ميكن توظيف
بعض مناهج الرتبية لتعزيز قيم اجملتمع احمللي يف إطار اهلوية الواحدة.
•حيتاج هذا الرتتيب املؤسسي إىل أتهيل مؤسسي للمالكات واإلدارات العاملة ابلقدر الذي
ميّكن من سيادة الرؤية اخلدمية وليس السياسية يف عقول العاملني يف جمالس احملافظات
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وأذهاهنم ،وحيتاج أيضاً إىل منطق التوازن اجملتمعي بني مركز اإلقاليم أو احملافظة واألطراف
فيها ،وعدم حصر اخلدمات يف إطار املركز وإمهال األطراف ،مع ضرورة وجود معايري
واضحة لتوزيع املوارد.
وكمثال على ذلك :يذكر أحد احملافظني لبغداد «أن سكان بغداد اجلديدة أكرب من بعض
احملافظات 1,300,000نسمة ،بينما حمافظة السماوة  800,000نسمة فكيف تكون املساواة
بني احملافظات والدولة صرفت  3ماليني دوالر لكل حمافظة سنوايً من أجل التنظيف ،وهذا املبلغ
ال يسد نظافة قطاع واحد داخل مدينة الصدر»(.)15
()16
•يقتضي الرتتيب املؤسسي احلقيقي توافر عقلية متتلك رؤية ،للتخطيط االسرتاتيجي سواءٌ
اعتمدت مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ ،أم ال مركزية التخطيط والتنفيذ ،أم ال مركزية
التخطيط ومركزية التنفيذ؛ الذي يهم هنا هو وجود رؤية واضحة وموضوعية وليس انفعاالت
القائمني ابألعمال ومزاجاهتم ،وهذا يعين حاجة الرتتيب املؤسسي للفعل املؤسسايت الذي
يعتمد البدائل املمكنة واخليارات املتعددة.

واحلاجة األساسية اليت حيتاجها عمل جمالس احملافظات هو إدامة الثقافة السياسية اخلدمية وليس
السياسية ،كون جمالس احملافظات خدمية وليس سياسية ،وأن الصراعات السياسية احلزبية وغري
احلزبية سوف تُبقي اجملالس يف إطار السياسة اخلاطئة اليت لن يُشفع هلا مما حتدثنا عن تشريعات
جديدة أو نقل للصالحيات ،وما حتتاجه هو منطق أن السلطة تكليف وليس تشريفاً.
االستنتاجات:
1 .1إن الدميقراطية ليست القرارات الرمسية فقط بل القيم بكل أنواعها ،وإن التالزم بني
القرارات والقيم هو الذي ميكن أن حيقق النجاح للعمل الدميقراطي يف العراق.
التحول
2 .2إن التعارض بني املباين (املؤسسات) واملعاين (القيم) من شأنه أن يعطل ّ
الدميقراطي من املضي قدماً حنو التماسك الدميقراطي.
3 .3لن تستطيع التشريعات القانونية وحدها أن تقدم ما نطلق عليه شرعية اخلدمة واإلجناز،
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فالتشريعات مهما كانت بليغة وعظيمة ستبقى عاجزة من دون حامل ثقايف هلا وثقافة
سياسية مشاركة.
4 .4ما يزال تطبيق الالمركزية اإلدارية يف العراق يف أول الطريق ،وحيتاج إىل مزيد من تراكم
اجلهود واخلربات ،لغرض إجياد منط انجع لتطبيقات الالمركزية اإلدارية.
5 .5أن األساس املهم هو عدم االبتعاد عن املقاصد احلقيقية لتطبيق الالمركزية اإلدارية ،وهو
تقدمي اخلدمة للمواطن ،وإاتحة اجملال له للمشاركة يف إعداد السياسات العامة واخلاصة
ابحلكم احمللي.
املشبعة ابلقيم املركزية طاغيةً يف احلياة السياسية العراقية اليت من
6 .6ما تزال العقلية والثقافة ّ
شأهنا أن تعطل التطبيق الصحيح لالمركزية ولو إىل حني.
7 .7إن حصر االمتيازات يف املركز االحتادي أو املركز على صعيد احملافظة أو اإلقليم وترك
الواجبات الضريبية وااللتزامات على عاتق املواطن لن يعودا إىل وجود نتائج حمدودة
بشأن مستقبل عمل الالمركزية يف العراق.
8 .8من شأن إشراك املواطن يف التخطيط واملبادرة وعرض احلقائق بكل شفافية يف وضع
نتائج هذه القرارات وتنفيذها ومراقبتها ابلتنسيق والتشاور مع املركز االحتادي تفعيل
إمكانية احلديث عن تنمية اقتصادية على املستوى احمللي ومبا يتوافق مع السياسة العامة
للدولة.
9 .9احلاجة إىل أمنوذج نظام مدير املدينة  ،)17(City -Managerوخيتار الشخص هبذا
املنصب بناءً على خربته اإلدارية ال احمللية ،فهو مبنزلة مدير شركة يعينه املشاركون فيها
لكفاءته وقدراته املهنية والشخصية.
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التوصيات:
1 .1ضرورة تفعيل التنسيق والتعاون وتنظيم املشورة بدالً من التنازع والتصارع اللذين من
شأهنما هدر مزيد من الوقت الالزم إلجناح عمل الالمركزية واملال العام؛ بسبب غياب
املراقبة والرقابة.
2 .2ضرورة هتيئة مالكات إدارية وتنفيذية وإعدادها ،والتنسيق مع الكليات ذات االختصاص
لرفد مسارات الالمركزية علمياً ومعرفياً وثقافياً ،ومن الضروري ايضاً إعداد مناهج
التدريس يف املدارس تتضمن مو ّاد ومفردات عن الالمركزية أبشكاهلا كافة.
3 .3تطوير برامج دعم الشباب يف إطار تفعيل األعمال التطوعية إلجناز أعمال خدمية
ومتكينهم أيضاً.
4 .4ضرورة معاجلة املعوقات اإلدارية والقانونية واملفاهيمية لعمل الالمركزية اليت ما تزال يف
طور االكتمال حىت اآلن.
5 .5حتقيق األداء الرقايب وتفعيله لعمل جمالس احملافظات ،وإعادة النظر يف موضوع نقل
الصالحيات من املركز للمحافظات ومبا خيدم املواطن.
6 .6إشراك املواطنني يف وضع مفردات التخطيط مبا ّيعرب عن مضمون االحتياجات األساسية
واخلدمية للمواطنني.
7 .7تعديل النظام االنتخايب ابلقدر الذي يساعد يف وصول أعضاء مهنيني من أصحاب
االختصاصات؛ ألن عمل جمالس احملافظات خدمي بلدي أكثر مما هو سياسي حبت.
8 .8اعتماد أمنوذج انجع لالتفاق املايل على مستوى احملافظة واإلقليم ابلطريقة اليت جتعل
املواطن يتفاعل مع هذا النهج.
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اهلوامش:
1 .1لتعريف النظام السياسي وأصول عمله ،انظر :د.كمال املنويف ،أصول النظم السياسية املقارنة،
شركة الربيعان للنشر والتوزيع ،الكويت ،ط.1987 ،1
2 .2املباين واملعاين هنا ال نقصد هبا حروف املباين واملعاين يف اللغة العربية ،بل املؤسسات الرمسية
ونعرف
(املباين) ،والقيم الثقافية اليت تؤثر يف عمل املؤسسات الرمسية وغري الرمسية (املعاين)ّ .
املؤسسة أبهنا “اصطالح يتضمن وجود فكرة أو عقيدة جبانب بنية أو جهاز لتطبيق هذه
الفكرة” .أما املؤسسة السياسية فتعرف على اهنا “نوع من املؤسسات مكرسة للنشاط
السياسي وهو أمناط مستقرة من العمل السياسي ،ومن الرابطة السياسية ،وتتضمن أدواراً
وقواعد ومجاعات ومناهج قائمة يف اجملتمعات اإلنسانية.انظر :كالً من :د.حسان العاين :علم
االجتماع السياسي ،جامعة بغداد ،كلية القانون والسياسة ،1986 ،ص  .44:و د .صادق
األسود ،علم االجتماع السياسي ،جامعة املوصل ،1986 ،ص .208 :ويف إطار السياسة
يقصد ابملؤسسة التنفيذية اإلدارة العليا.انظر :د.كمال املنويف ،مصدر سبق ذكره ،ص.245 :
3 .3هناك ثالثة اجتاهات يف تعريف الثقافة السياسية ،هي :التعريفات النفسية ،والتعريفات املوضوعية،
والتعريفات الغائبة .انظر :غي روشيه ،مدخل إىل علم االجتماع العام ،الفصل االجتماعي،
تعريب :د .مصطفى دندشلي ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،1983 ،ص:
 .137د .عبد احلميد حممود ،دراسات يف علم االجتماع الثقايف :التغري واحلضارة ،مكتبة هنضة
الشرق ،القاهرة ،1980 ،ص ،69 :وهي عند الدكتور صادق األسود التوجهات السياسية
ألكرب عدد من األفراد يف بلد ما ،هذه التوجهات اليت ترتك آاثرها يف احلياة السياسية مبستوايهتا
املختلفة .صادق األسود ،علم االجتماع السياسي ،مصدر سبق ذكره ،ص.208 :
 4 .4انظر :األزهر بوعوين ،األنظمة السياسية والنظام السياسي التونسي ،مركز النشر اجلامعي،
.2002
 5 .5انظر :د.غسان سالمة ،حنو عقد اجتماعي عريب جديد  :حبث يف الشرعية الدستورية ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط.2011 ،2
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6 .6انظر :د.عبد اجلبار أمحد عبد هللا ،معوقات الدميقراطية يف العامل الثالث ،مكتبة الطليعة العلمية،
اململكة األردنية اهلامشية ،ط ،2013 ،1ص.151 :
 7 .7املصدر نفسه ،ص.166 :
 8 .8املادة  :112اثلثاً من الدستور العراقي النافذ لسنة .2005
9 .9انظر :د .عبد اجلبار أمحد عبد هللا ،الفيدرالية والالمركزية يف العراق ،مؤسسة فردريش ايربت،
األردن.2013 ،
1010نقالً عن صالح جاسم صاحل ،صالحيات احملافظ يف العراق للمدة ، 2016-1958
دراسة حتليلية ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،2017 ،ص:
.172
1111املصدر السابق نفسه ،ص.158 :
1212يوسف فواز اهلييت ،الالمركزية يف احملافظات والالمركزية يف األقاليم ،مؤسسة مصر مرتضى
للكتاب العراقي ،بغداد ،2011 ،ص.179 :
1313املصدر السابق نفسه ،ص.55 :وكذلك انظر ايضاً :حممد نور الدين عبد الرزاق ،نظرية
احلكم احمللي وتطبيقاهتا يف دول العامل املعاصر ،مصر.1975 ،
1414انظر مؤسسة أم اليتيم ،تقرير رصد اداء جمالس احملافظات ،التقرير األول  ،2012ص:
 91و.96
1515نقالً عن صالح جاسم صاحل ،مصدر سبق ذكره ،ص.163 :
1616يقصد ابلتخطيط “عملية عن طريقها ي ّكيف النظام موارده تبعاً للقوى املتغرية الداخلية
واخلارجية احمليطة به ،واخلطة االسرتاتيجية هي خطة إمنائية طويلة األجل حيدد فيها فلسفة
املنظمة ،واألهداف ُّ
وتعد اخلطة االسرتاتيجية مبنزلة الفلسفة اليت تساعد اإلدارة على اإلجابة
عن كثري من التساؤالت والوصول إىل قرارات مناسبة للعديد من اجلوانب.انظر :د .بالل خلف
السكارتة ،املهارات اإلدارية يف تطوير الذات ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان،2015 ،
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ص .121 :والتخطيط االسرتاتيجي هو عملية تنسيق املوارد املتاحة والفرص املتاحة لالقتصاد
يف املدى الطويل؛ لتحقيق أهداف اسرتاتيجية يراد حتقيقها يف األجل الطويل األمد .انظر:
د.عماد حممد العاين ،املدرس حممد معتوق عبود ،آلية رسم السياسات االقتصادية للحكومات
احمللية ،مكتبة اجملمع العريب للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،2015 ،1ص .63 :علي فائق العاين،
اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية كمدخل يف عملية التطوير التنظيمي ،دار التعليم اجلامعي،
اإلسكندرية.2018 ،
1717انظر :د .حممد حممد بدران ،اإلدارة احمللية :دراسات يف املفاهيم واملبادئ العلمية ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،ص .117 :د .حممد أمحد إمساعيل ،النظرية القانونية للدولة الفيدرالية
واحلكم الذايت :دراسة مقارنة ملختلف القوانني الوضعية ،مكتب اجلامعي احلديث ،ط،1
.2017
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املصادر:
1 .1األزهر بوعوين ،األنظمة السياسية والنظام السياسي التونسي ،مركز النشر اجلامعي.2002 ،
2 .2د .بالل خلف السكارتة ،املهارات اإلدارية يف تطوير الذات ،دار املسرية للنشر والتوزيع،
عمان.2015 ،
3 .3د .حسان العاين :علم االجتماع السياسي ،جامعة بغداد ،كلية القانون والسياسة.1986 ،
4 .4د .صادق األسود ،علم االجتماع السياسي ،جامعة املوصل.1986 ،
5 .5صالح جاسم صاحل ،صالحيات احملافظ يف العراق للمدة  ، 2016-1958دراسة حتليلية،
رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد.2017 ،
6 .6د .عبد اجلبار أمحد عبد هللا ،الفيدرالية والالمركزية يف العراق ،مؤسسة فردريش ايربت ،األردن،
.2013
7 .7د .عبد اجلبار أمحد عبد هللا ،معوقات الدميقراطية يف العامل الثالث ،مكتبة الطليعة العلمية،
اململكة األردنية اهلامشية ،ط.2013 ،1
8 .8د .عبد احلميد حممود ،دراسات يف علم االجتماع الثقايف :التغري واحلضارة ،مكتبة هنضة
الشرق ،القاهرة.1980 ،
9 .9د .عماد حممد العاين ،املدرس حممد معتوق عبود ،آلية رسم السياسات االقتصادية للحكومات
احمللية ،مكتبة اجملمع العريب للنشر والتوزيع ،عمان ،ط.2015 ،1
1010د .غسان سالمة ،حنو عقد اجتماعي عريب جديد  :حبث يف الشرعية الدستورية ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط.2011 ،2
1111غي روشيه ،مدخل إىل علم االجتماع العام ،الفصل االجتماعي ،تعريب :د.مصطفى
دندشلي ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت.1983 ،
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1212د .كمال املنويف ،أصول النظم السياسية املقارنة ،شركة الربيعان للنشر والتوزيع ،الكويت،
ط.1987 ،1
1313د .حممد حممد بدران ،اإلدارة احمللية  :دراسات يف املفاهيم واملبادئ العلمية ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.
1414حممد نور الدين عبد الرزاق ،نظرية احلكم احمللي وتطبيقاهتا يف دول العامل املعاصر ،مصر،
.1975
1515مؤسسة أم اليتيم ،تقرير رصد أداء جمالس احملافظات ،التقرير األول .2012
1616يوسف فواز اهلييت ،الالمركزية يف احملافظات والالمركزية يف األقاليم ،مؤسسة مصر مرتضى
للكتاب العراقي ،بغداد.2011 ،
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