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توطئة:
هتدف هذه الورقة إىل حبث التخطيط التنموي اإلقليمي، وذلك ضمن إالطار القانوين ملنهج 
الالمركزية اإلدارية، اليت تعد حبق إحدى الشروط األولية واألساسية لتطبيق وجناح مثل هذا النوع من 
التخطيط .حيث ازداد دور احلكومات يف الكثري من دول العامل النامي بعد احلرب العامليـة الثانيــة يف 
جمال تزويد السكان ابخلدمات األساسية كالتعليم، والصحة، واملياه، والكهرابء، وشبكات النقل، 
وغريها؛ وقد أدى هذا التزايد يف املسؤوليات احلكومية إىل تركز سلطة صنع القرار التنموي يف أيدي 
احلكومات املركزية املتواجدة عادة يف عواصم دوهلا، وقد جنم عن هذا الوضع ثغرات ومشكالت 
تنموية عديدة كان من أمهها : ازدايد حدة الفوارق االقتصادية واالجتماعية املكانية، سواء على 
مستوى احملافظات أو املناطق أو التجمعات السكانية، األمر الذي جعل اهليئات األهلية والشرائح 
السكانية يف كثري من األحيان غري راضية عن القرارات التنموية للحكومات املركزية؛ نظراً ألن هذه 
ما تكون بعيدة عن حاجات ومشكالت ومصاحل السكان احملليي يف املستوايت  القرارات غالباً 
األطر  األول  تناول  إىل حمورين  الورقة  تقسيم هذه  اإلحاطة ابملوضوع مت  وبغية  املختلفة.  املكانية 
القانونية والنظرية للتخطيط اإلقليمي، يف حي ذهب الثاين إىل تسليط الضوء على الواقع العمالين 
يف التطبيق لتنتهي مبجموعة من التوصيات اليت جتد الورقة  ابهنا تسهم يف التطبيق األمثل لالمركزية 

اإلدارية وحتسي جودة األداء التنموي يف البالد. 
أواًل: األطر القانونية للتخطيط اإلقليمي

يُعرف التخطيط اإلقليمي على أنه جمموعة من اإلجراءات املرحلية املقصودة واملنظمة اليت 
متعددة،  ووسائل  أقاليم جبهد مجاعي  أو جمموعة  إقليـم  مستـوى  على  معينـة  زمنية  مدة  تنفذ يف 
لتحقيق استغالل أمثل للموارد الطبيعية والبشرية الكامنة واملتاحة وبشكل يعمل على إحداث التغيري 
املطلوب واملرغوب يف اجملتمع، مع توجيه ومتابعة هلذا التغيري يف جوانب احلياة املختلفة ملنع حدوث 
أي آاثر سلبية انجتة عنه وإبقاءه ضمن دائرة املنشود، مع التأكيد على أن اإلقليم ميكن أن تكون 
إقليماً إدارايً أو إقليماً متجانساً )طبيعياً أو ثقافياً( أو إقليماً وظيفياً )غنيم، 2005، ص37( وقد 

ممكنات تطبيق الالمركزية اإلدارية في العراق ومشكالتها

أحمد عبد الحافظ * - عماد الشيخ داود **

* ماجستري يف االدارة. - **دكتوراه يف السياسات العامة.
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ارتبط تطبيق التخطيط اإلقليمي يف أي دولة مبجموعة من األهداف الواضحة واحملددة وهي:
حتقيق استغالل أمثل للموارد الطبيعية احمللية املتاحة والكامنة، وتشغيل األيدي العاملة احمللية.. 1
حتقيق توزيع عادل ملكاسب التنمية، وحتسي املستوى التنموي واخلدمي يف مجيع مناطق الدول.. 2
ختفيف العبء اإلداري والتنموي عن مؤسسات وهيئات احلكومة املركزية.. 3
تنمية روح املواطنة واالنتماء وتعميق الشعور ابملسؤولية عند املواطن واملسؤول على حد سواء، . 4

وذلك من خالل ترسيخ مبدأ الدميقراطية وتوسيع قاعدة املشاركة الشعبية يف عملية صنع القرار 
التنموي، وذلك على اعتبار أن الالمركزية هي شكل من أشكال وأسس العملية الدميقراطية.

احلد من البريوقراطية اإلدارية وتسريع عملية صنع القرار اإلداري والتنموي وتسهيله.. 5
إن حتقيق هذه األهداف يتطلب وبال أدىن شك مستوى من الالمركزية اإلدارية يرتاوح ما 
بي المركزية متوسطة والمركزية قوية يف احلد األدىن ويف مجيع جوانب اإلدارة العامة اليت يرتبط با 
تطبيق الالمركزية اإلدارية، وهذا يعين أنه ال بد من إعادة النظر يف الصالحيات املالية والتشريعية 
القيام بدورها بشكل فاعل ومؤثر، إىل  لتتمكن من  واإلدارية املمنوحة لوحدات اإلدارة اإلقليمية 
جانب أن هناك ضرورة ملحة تقتضي إنشاء هيئات ختطيط إقليمي متخصصة وبصالحيات مناسبة 

تتبع لإلدارات اإلقليمية تكون مهمتها إعداد وتنفيذ خطط التنمية اإلقليمية.
وقد تلجأالدول يف إدارة شؤوهنا السياسية والتنمويةاىل تطبيق أساليب إدارة مركزية أو المركزية 
أو االثني معاً، وتُعّرف الالمركزية على أهنا احلالة أو الوضع الذي يعطى فيه حق املشاركة يف اختاذ 
القرار للمستوايت اإلدارية الدنيا، دون أن يلغي ذلك حق اجلهة املركزية يف اختاذ القرار، وابلتايل 
بي  والصالحيات  القرار  صنع  سلطة  توزيع  مبدأ  على  يقوم  عمل  أسلوب  هي  الالمركزية  فإن 
السلطة املركزية وهيئات أخرى مستقلة توجد يف احملافظات والتجمعات السكانية املختلفة )الزعيب، 
اإلقليمية  السلطات  دور  تفعيل  تتمثل يف  اإلدارية  الالمركزية  أن  يعين  وهذا  2002، ص14(، 
واحمللية، وذلك إبسناد مهام إدارية وختطيطية تنموية هلا تزيد من فاعليتها، وتعزز دورها يف حتمل 
مسؤولياهتا وصالحياهتا ابلشكل الذي يعمل على دمج السكان احملليي يف عمليات التنمية احمللية 

ويؤدي يف النهاية إىل جناحها . 
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إن اجلانب اإلداري يف عملية إعداد وتنفيذ خطط التنمية عامًة، والتنمية اإلقليمية خاصة   
قضية جيب التعامل معها على أهنا أساسية وضرورية لنجاح هذه اخلطط يف حتقيق أهدافها، فالوكالة 
األملانية للتعاون الفين  تلخص فشل كثيـر من خطط التنمية اإلقليمية وابلذات الريفية منها يف العديد 
من دول العامل النامي أبنه انجم ابلدرجـة األوىل عن األساليـب اإلداريـة املتبعـة يف إدارة خطـط التنمية 

أثناء تنفيذها وليس عن فقـر يف حمتوى عملية التخطيـط نفسهـا.
ابلتخطيط  مقارنة  اإلقليمي  التخطيط  أمهية  تربز  اليت  هي  اإلدارة  فإن  آخر  صعيد  على 
القطاعي، وهي الوسيلة الوحيدة اليت يتم من خالهلا حتويل األهداف القطاعية إىل إطار عام يصلح 
كاسرتاتيجية تنمية إقليمية تسمح بتحقيق املشاركة الشعبية، وتضمن الرتابط واالنسجام والتكامل 
بي اهليئات واملؤسسات املعنية إبعداد وتنفيذ خطط التنمية اإلقليمية، لذلك فإن هيئات التخطيط 
الرمسية يف املستوى اإلقليمي جيب أن متتلك السلطة والكفاءة اإلدارية العالية اليت متكنها من القيام 
بدورها على أكمل وجه، ولتحقيق ذلك فإنه ال بد من الرتكيز على تطبيق اسرتاتيجية إدارية متكن 
من ربط املفاهيم التخطيطية ابلكفاءة والقدرة اإلدارية هليئات ومؤسسات التخطيط اإلقليمي. علماً 
أبن أمهية اإلدارة الالمركزية يف عملية التخطيط اإلقليمي، ميكن إبرازها من خالل اجلوانب اليت جيب 
حتديدها بدقة قبل البدء بعملية إعداد وتنفيذ خطط التنمية اإلقليمية، وهذه اجلوانب هي :1. نوع 
احملافظة، 2. نوع التخطيط اإلقليمي )شامل أم قطاعي(، 3. التغطية اإلقليمية على مستوى الدولة 
الالمركزية  اإلدارة  اإلقليمي وصالحياهتا يف ظل  التخطيط  هيئات  وظائف  4.وأخرياً  حمافظة،  أو 

.) 6-7 pp,2007 , Poppe(املطبقة
إن عملية التخطيط اإلقليمي يف ظل الالمركزية اإلدارية جيب أن تعين تفعيل املشاركة الشعبية 
يعرف  ما  وهذا  اإلقليمية،  التنمية  وتنفيذ خطط  إعداد  عمليات  يف  املستهدفة  اجملموعات  ودور 
Co- أو كما تقول كونريز »below from Planning »أبسلوب التخطيط من أسفل 

nyers : ختطيط ابحملافظة وليس ختطيط للمحافظة كما هو احلال يف أسلوب التخطيط من أعلى 
أساليب  الفرق بي هذين األسلوبي من  »above from Planning«، وميكن مالحظة 
التخطيط  واليت هي انعكاس لنوع نظام اإلدارة املطبق، من خالل ما ميتاز به أسلوب التخطيط 
يف ظل الالمركزية أو التخطيط من أسفل عن أسلوب التخطيط من أعلى، فالتخطيط من أسفل 
يعمل على حتقيق مبدأ رئيس من مبادئ التنمية الناجحة كما يراها تودارو Todaro  وهذا املبدأ 
يتمثل يف تعزيز احرتام الذات »Esteem-Self »، واحلرية أيضاً، ولكن ليس مبفهومها السياسي 



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

 To « فقط، وإمنا مبفهومها اإلنساين الشامل الذي يسمح ويعظم من قدرة اإلنسان على االختيـار
choose to able be«  ابإلضافة لذلك فإن التخطيط من أسفل يساعد يف حتديد أهداف 
التنمية اإلقليمية اليت تعكس خصوصية اإلقليم قيد التخطيط، ودائماً هناك فرق كبري بي أهداف 
اليت  اإلقليمية  التنمية  وأهداف  إقليمية،  هيئات ومؤسسات ختطيط  اليت تضعها  اإلقليمية  التنمية 
تضعها هيئات التخطيط املركزي، وإن كانت األوىل جيب أن تكون مكملة ومنسجمة مع الثانية 

وغري متناقضة معها . 
إن تطبيق اإلدارة الالمركزية بفاعلية يف جمال التخطيط والتنمية اإلقليمية، يعمل على تطويع 
برامج التنمية بسهولة إزاء حاجات السكان احملليي ومتطلباهتم، نظراً ألهنا تسمح مبشاركة سكان 
ملناطقهم من خالل  اإلقليمية  التنمية  وتنفيذ خطط  إعداد  عملية  املختلفة يف  اإلدارية  الوحدات 
ممثليهم، كما أهنا توفر دعماً ضرورايً حلشد الطاقات وتعبئة املوارد، وهذا يهيئ فرص لنجاح خطط 
التنمية الوطنية يف حتقيق أهدافها بشكل متوازن يضمن توفري حياة مالئمة جلميع السكان يف مجيع 
املناطق داخل الدولة، ويسهم هذا النجاح يف حتقيق التوازن اإلقليمي وتقليل الفوارق االقتصادية 
هيئات  بي  القرار  صنع  سلطة  توزيع  على  األوىل  ابلدرجة  يعتمد  وهذا  اإلقليمية،  واالجتماعية 
اعتبار أن توزيع االستثمارات واملوارد  التخطيط اإلقليمية، وذلك على  املركزية وهيئات  التخطيط 
ورصدها يف جمتمع ما له عالقة وثيقة بتوزيع سلطة صنع القرار فيه، من هنا جاءت األسباب اليت 

دفعت كثري من الدول إىل تطبيـق التخطيـط اإلقليمـي الالمركـزي، وهـذه األسبـاب هـي:
يعمل التخطيط اإلقليمي على إجياد توزيع عادل نسبياً لسلطة صنع القرار واالستثمارات واملوارد . 1

داخل الدولة .
تعين المركزية التخطيط اإلقليمي تنازل هيئات التخطيط املركزية عن جزء من صالحيتها لصاحل . 2

هيئات ختطيط حملية، هذه اهليئات اليت تتعايش مع مشكالت السكان احملليي بشكل مستمر 
وتدرك أسبابا وأبعادها، وهذا الوضع مينح هذه اهليئات القدرة على ربط برامج ومشاريع التنمية 
ابحلاجات املتعددة واملتناقضة للمناطق واحملافظات والشرائح السكانية املختلفة؛ وابلتايل يضمن 

حتقيق أهداف خطط التنمية الوطنية بصورة فاعلة وإجيابية.
ُيساعد يف إجياد االتصال املباشر واملستمر بي هيئات التخطيط اإلقليمي والسكان، وهذا مُيّكن . 3

القائمي على التخطيط من احلصول على بياانت أكثر دقة حول أوضاع مناطقهم، ويساعد 
على إعداد وتنفيذ خطط تنموية واقعية وفعالة ومؤثرة .
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وأقاليم . 4 مناطق  مجيع  إىل  واالستثمارات  املوارد  بوصول  اإلقليمي  التخطيط  المركزية  تسمح 
الدولة؛ وهذا يقلل من حدة الفوارق االقتصادية واالجتماعية اإلقليمية .

تعزز المركزية التخطيط اإلقليمي من فاعلية هيئات التخطيط املركزية، حيث ختلصها من العديد . 5
هيئات  الوضع ميكن  إقليمية وحملية، وهذا  هيئات  إىل  والصالحيات إبسنادها  املهمات  من 
التخطيط املركزية من أخذ الوقت الكايف يف اإلشراف بشكل فعلي وعملي على متابعة خطط 

التنمية املختلفة .
تتطلب المركزية التخطيط اإلقليمي إجياد هيئات ختطيط إقليمية، وهذا بدوره ميّكن من متابعة . 6

ومراقبة أفضل للمشاريع التنموية ويعمل على حتقيق أهدافها .
 ، )6.p ,2002 ,Kaerin( ولكي يتم إجياد ختطيط إقليمي المركزي فاعل ومؤثر  

فإنه ال بد من توفر عدة شروط هي:
توفر اإلرادة السياسية عند احلكومة املركزية من أجل التخلي عن جزء من صالحياهتا التخطيطية . 1

والتنموية لصاحل هيئات ختطيط إقليمية، وال بد أن تكون هذه اهليئات قادرة على محل وتنفيذ 
هذه املسؤوليات اجلديدة بشكل جيد وفّعال .

اإلقليمية صالحيات . 2 اإلدارات  منح  أن  الشامل، مبعىن  الالمركزي  اإلقليمي  التخطيط  تطبيق 
اإلدارة والتخطيط ال يعين شيئاً إذا مل يرافقه نوع من الالمركزية املالية، أو على األقل صالحيات 
على  امللقاة  والتنموية  التخطيطية  املهمات  إجناز  من  اإلقليمية  اإلدارة  متّكن  إيرادات  لتوليد 

عاتقها. 
وجود دور واضح وحمدد يف اإلدارة اإلقليمية للهيئات غري احلكومية.. 3
وأمهية . 4 مفهوم  عن  املركزية  احلكومة  قبل  من  األقاليم  سكان  لدى  سياسية  وثقافة  وعي  بناء 

وأهداف اإلدارة الالمركزية.
تزويد هيئات التخطيط اإلقليمية حباجاهتا من البىن التحتية والكفاءات اليت متكنها من إجناز . 5

مهماهتا بكفاءة.
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ولتحديد مستوايت الالمركزية يف العراق سنعتمد هنا طريقة كارين Kaerin )إذ مت تطبيق 
هذه اجلوانب واألسلوب يف عدة دول ومنها اململكة األردنية اهلامشية وحتديداً يف حمافظة الزرقاء وهو 
أسلوب معتمد لدى  الربانمج اإلمنائي االمم املتحدة ) UNDP( كون صاحب الطريقة املذكورة 

هو أحد خربائها( واليت يتم مبوجبها تقسيم الالمركزية إىل ثالثة مستوايت رئيسة هي:

أما األساس الذي يقوم عليه هذا التقسيم فيتمثل يف حتديد جوانب اإلدارة العامة الرئيسة اليت 
يرتبط با تطبيق الالمركزية اإلدارية ارتباطاً وثيقاً، ومن مث يتم دراسة هذه اجلوانب من منظورين مها:

السند أو املصدر التشريعي الذي انبثق منه كل جانب من هذه اجلوانب، وعادة تتحدد املصادر  •
التشريعية يف ثالثة مصادر 

الدستور. 1
القواني. 2
األوامر االدارية                                                  . 3

إذ يعد الدستور أكثر املصادر التشريعية قوة حيث يصعب تغيري مواده وحمتوايته وحىت لو 
حصل ذلك، فإنه يتم يف أعلى مستوايت صناعة القرار وحيتاج إىل إجراءات معقدة ومتشابكة؛ 
متتاز  الدستور  عليها  ينص  اليت  الالمركزية  بعملية  العالقة  العامة ذات  اإلدارة  فإن جوانب  لذلك 
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أو  تغيريها  فإنه ميكن  اإلدارية  القواني  حالة  قوي، ويف  تشريعي  إىل مصدر  تستند  ابلقوة؛ ألهنا 
تعديلها، ولكن بدرجة أقل تعقيداً مما عليه الوضع يف حالة الدستور، وعليه فإن جوانب اإلدارة 
العامة اخلاصة بعملية الالمركزية اليت تستند إىل قواني إدارية متتاز بقوة أقل من تلك اليت تنبثق عن 
الدستور. أما يف حالة األوامر فإنه ميكن تغيريها بسهولة، لذلك فإن جوانب اإلدارة العامة ذات 
العالقة بعملية الالمركزية اليت تنبثق عن مثل هذا املصدر تكون ضعيفة؛ ألهنا عرضة للتغري يف كل 

وقت.
األطر القانونية: •

:)pp7-10– 2005 ,Kaerin( وهي متثلت كما يوردها
حجم ونوع الصالحيات اإلدارية املمنوحة:. 1

كلما كان حجم ونوع الصالحيات اإلدارية املمنوحة للوحدات اإلدارية احمللية واإلقليمية يف 
كل جانب من جوانب اإلدارة العامة ذات العالقة بعملية تطبيق الالمركزية كبرياً ومهماً، كانت 
الالمركزية قوية. وقد حدد كارين يف طريقته حجم ونوع هذه الصالحيات لكل جانب من جوانب 
اإلدارة العامة وربطها مبستوى الالمركزية الذي متثله عند حديثه عن جوانب اإلدارة العامة الرئيسة 

ذات العالقة بتطبيق الالمركزية اإلدارية 
البعد املكاين : . 2

تكون  الدستور  مبوجب  ذلك  مت  فإذا  الالمركزية،  اجلغرافية  الوحدات  تشكيل  به  ويقصد 
هذه  شكلت  إذا  أما  متوسطة،  الالمركزية  تكون  قانون  وفق  ذلك  حصل  وإذا  قوية،  الالمركزية 

الوحدات مبوجب قرار إداري فتكون الالمركزية ضعيفة .
البعد التنظيمي : . 3

ويعين مدى استقاللية الوحدات اإلدارية احمللية يف وضع نظامها الداخلي، فإذا كانت هذه 
الوحدات تتمتع ابالستقالل الكايف يف وضع نظامها الداخلي تكون الالمركزية قوية، وإذا ما قامت 
احلكومة املركزية بتحديد إطار عام للنظام الداخلي للسلطات احمللية فتكون الالمركزية متوسطة، وإذا 
وضعت احلكومة املركزية النظام الداخلي للوحدات اإلدارية احمللية أو حددت تعليمات تفصيلية هلذه 
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الغاية فتكون الالمركزية ضعيفة.
البعد املؤسسي :. 4

وقضاء  برملان  من  للحكومات  املعتاد  املؤسسي  البناء  احمللية  اإلدارية  للوحدات  توفر  إذا   
مستقل فتكون الالمركزية قوية، وإذا توفرت مجيع املؤسسات ابستثناء القضاء وبعض املؤسسات 
األخرى فتكون الالمركزية متوسطة، أما إذا كانت اإلدارات احمللية جمرد سلطة إدارية عندئذ تكون 

الالمركزية ضعيفة .
تعيني املسؤولني : . 5

إذا كان تعيي املسؤولي يف الوحدات اإلدارية احمللية يتم بواسطة االنتخاب من ِقبل السكان 
فتكون  املركزية  السلطة  مبوافقة  اإلدارات  هذه  املسؤولي يف  تعيي  مت  وإذا  قوية،  الالمركزية  تكون 
الالمركزية  تكون  املركزية  احلكومة  ِقبل  من  املسؤولي  تعيي  متوسطة، ويف حالة  عندئذ  الالمركزية 

ضعيفة .
حتديد الصالحيات :. 6

 إذا ُحددت صالحيات الوحدات اإلدارية احمللية مبوجب الدستور تكون الالمركزية قوية، وإذا 
كان ذلك عن طريق قانون تكون الالمركزية متوسطة، أما إذا كان هذا التحديد قائم على أساس 

قرار إداري فتكون الالمركزية ضعيفة .
صالحية التشريع : . 7

إذا متتعت الوحدات اإلدارية احمللية بصالحية تشريع كاملة يف جوانب معينة تكون الالمركزية 
قوية، وإذا كانت صالحية التشريع يف جوانب معينة موزعة ما بي اإلدارة احمللية والسلطة املركزية 
احمللية ألي سلطة تشريعية  الوحدات اإلدارية  امتالك  الالمركزية متوسطة، ويف حالة عدم  فتكون 

تكون الالمركزية ضعيفة.
فرض ومجع الضرائب : . 8

إذا كان من صالحيات الوحدات اإلدارية احمللية استيفاء ضرائب الدولة املختلفة يف املناطق 
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اليت متارس فيها صالحياهتا تكون الالمركزية قوية، أما إذا اقتصرت صالحياهتا يف هذا اجملال على 
استيفاء الضرائب احمللية فتكون الالمركزية متوسطة، وإذا مل متتلك هذه الوحدات أي صالحياهتا يف 

استيفاء الضرائب تكون الالمركزية ضعيفة .
صالحية اإلنفاق :. 9

 إذا متتعت الوحدات اإلدارية احمللية ابستقاللية يف الصرف وبدون شروط تكون الالمركزية 
قوية، وإذا كان الصرف وفق شروط حتددها السلطة املركزية تكون الالمركزية متوسطة، أما إذا كان 

الصرف مبوافقة السلطة املركزية فتكون الالمركزية ضعيفة .
متثيل املصاحل احمللية على املستوى الوطين: . 10

الوطين مثاًل يف جمالس  املستوى  احمللية واإلقليمية ممثلة مبؤسسات على  املصاحل  إذا كانت 
برملانية تكون الالمركزية قوية، وإذا اقتصر متثيل املصاحل احمللية على املستوى الوطين بشخص أو أكثر 

تكون الالمركزية متوسطة، وإذا غاب الشرطان السابقان تكون الالمركزية ضعيفة.
العراق، فقد مت تطوير مقياس تراتيب مت مبوجبه حتديد أوزان  ولتطبيق هذه املنهجية على   
رقمية تتزايد قيمها حسابياً مبقدار اثبت كلما ارتفع مستوى الالمركزية، أي كلما انتقلنا تصاعدايً 
من الالمركزية الضعيفة ابجتاه الالمركزية القوية، وذلك الستخدامه كمعيار لقياس درجة الالمركزية، 
ولعل هذا التناسب احلسايب والرقمي مع مستوى الالمركزية والتزايد الثابت يف األوزان كلما ارتفع 

مستوى الالمركزية هو الذي يؤكد ويضمن مصداقية هذا املقياس الذي يتكون مما يلي:

الدرجةمستوى الالمركزية

5قوية
3متوسطة
1ضعيفة
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جدول رقم )1(
مستوايت الالمركزية جبوانبها اإلدارية املختلفة يف العراق

اجلوانب اإلدارية
مستوى

الالمركزية
مالحظـات

التقسيمات اإلدارية وجدت مبوجب قانون 15- البعد املكاين )التقسيمات اإلدارية( .
التقسيمات اإلدارية

23- البعد التنظيمي .
السلطة املركزية

تضع إطار عام للنظام الداخلي

33- البعد املؤسسي .
وجود للمؤسسات مثل :

الربملان والقضاء يف الوحدات اإلدارية

45- تعيني املسؤولني .
يتم انتخاب أعضاء اجملالس ااحمللية للمحافظات 

واالقضية

من قبل السكان،

حددت صالحيات إدارات التقسيمات اإلدارية 55- حتديد الصالحيات .
مبوجب القوانني

ال متتلك إدارات التقسيمات اإلدارية أي صالحيات 61- صالحية التشريع .
تشريعية

ال صالحيات يف فرض ومجع الضرائب71- فرض ومجع الضرائب .

اإلنفاق مبوافقة اإلدارة املركزية83- صالحية اإلنفاق .

9- متثيل املصاحل اإلقليمية على املستوى 
مجيع طوائف واثنيات العراق ممثلة يف الربملان5الوطين .

31اجملموع

)اجلدول من عمل الباحث استنادا اىل الدستور والتشريعات ةالقوانني املرعية واملعمول فيها 
حاليا يف العراق(
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ويظهر اجلدول أعاله أن املؤشرآنفاً ذو متوسط حسايب يبلغ )3.4( وهو متوسط حسايب 
مرتفع وهو يدل على أن تطبيق الالمركزية اإلدارية يف العراق على مستوى التشريعات والنظرايت 
با    قال  اليت  القانونية  واألطر  التشريعي  للسند  طبقا  الصحيح  االجتاه  يف  يسري  ان  املمكن  من 

.Kaerin
اثنياً: الواقع العمالين

وقياس  لتطبيق  النظرية  االجتاهات  تؤشره  ما  عن  جذرايً  اختالفاً  العمالين  الواقع  خيتلف 
الالمركزية الرتباط ذلك ببعد آخر قوامه رضا وثقة اجلمهور عن أداء املؤسسات وجودة ادارة احلكم 
فطبقاً للمؤشر الوطين للتحول الدميقراطي يف العراقي  )2019-2018( جند أن املواطن العراقي 
يعاين من عالقته مع املؤسسات احلكومية جراء إسناد املناصب على اساس احملاصصة احلزبية، أو 
األساليب األخرى لالحنراف الوظيفي املتمثلة ابلعالقات القرابية، االستنسابية، أو استغالل النفوذ 
بل وحىت شراء املناصب املرتافقة مع ضعف املؤهالت لدى املالكات الوظيفية يف بعض املفاصل 
جراء اآلليات أعاله؛ ما أدى إىل تراجع رشادة احلكم اىل ادىن مستوايهتا وتصنيف البالد ضمن 
املؤسسات  الفساد عاملياً. يضاف اىل ذلك ضعف استجابة  قياس  منازل متأخرة على مؤشرات 
الرمسية للمساءلة الشعبية كما يرصدها ذات املؤشر يف داللة واضحة على عدم استجابة احلكومة 
املركزية أو احلكومات احمللية لرغبات وتطلعات اجلمهور وفشلها الذريع يف تقدمي اخلدمات اجليدة 
على املستوايت األربعة األكثر أمهية ضمن أهداف التنمية املستدامة ) الفقر، والصحة، والتعليم، 
والبيئة( ) حوكمة ، 2020 – ص ص 55-52(.  ما جتلى يف اندالع االحتجاجات  املتكررة 
اليت كان حراك تشرين األول 2019 هو األقوى من بينها وأدى إىل استقالة حكومة عادل عبد 
املهدي األوىل بعد أشهر من تشكيلها، واختاذ جملس النواب قراره هناية ذات الشهر حبل جمالس 
احملافظات واهناء عمل جمالس األقضية والنواحي؛ استجابة ملطالب احملتجي من خالل استخدامه 
لصالحيته املنصوص عليها يف املادة )20 /اثنياً / ب( من قانون احملافظات غري املنتظمة يف إقليم 
رقم 21 يف 31/3/2008 )على الرغم من أن استطالعات رأي اجلمهور »طبقاً للمؤشر الوطين 
أعاله« ترى أن تلك اجملالس قادرة على حتديد املشكالت العامة أفضل من السلطة املركزية، لكنها 
عاجزة عن األداء الكفء؛ بسبب التحاصصية والفساد كما أسلفنا؛ األمر الذي تسبب يف وقوف 

اجلمهور إىل الضد منها واملطالبة حبلها (    ..    
UN- آسيا لغريب  واالجتماعية  االقتصادية  املتحدة  االمم  جلنة  تؤشر  آخر  جانب  من 
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ESCWA مجلة من االختالالت يف الالمركزية العراقية جراء االفتقار »للثقافة االحتادية« اليت 
الوطين، وحتتاج إىل شروط فكرية مسبقة ،ال ميكن حتقيقها  للتماسك  تعد من األمور األساسية 
يف ظل تشارك النخب احلاكمة بـ«غرائز مركزية عميقة«؛ مما أدى اىل تعطيل صدور قانون جديد 
صدور  عدم  وكذلك   ،2005 دستور  صدور  منذ  املاضية  السنوات  مدى  على  للهيدروكربون 
منعكسات جعلت  اىل  فيها  التشنج  اليت وصل  حال  االيرادات  تقاسم  تشريعات حتل مشاكل 
14 من دستور  املادة  عليه يف  املنصوص  الدستوري  التمتع حبقه  قادر على  العراقي غري  املواطن 

مجهورية العراق) االسكوا ، -2017 ص ص 3-10(. 
وال يفوتنا القول إن تطبيق الالمركزية يف العراق الذي جاء ابسلوب الصدمة كما هو حال 
تغيري شكل النظام السياسي وآليات إدارة احلكم ما زال يعاين من فجوات أخرى العماهلا منها 
التطبيق الناجز للعدالة االنتقالية، وضبط نزاهة االنتخاابت، وتنظيم السياسات اجلبائية، وجمموعة 

غري قليلة من الفجوات اليت التتسع الورقة لذكرها ابلكامل. 
توصية ختامية:

الورقة  هذه  حوصلة  عن  خيرج  والعمالين(  )النظري  السابقي  املنظورين  على  ابلتأسيس 
املتواضعة مجلة من املسارات اليت ميكن أن ختدم يف حتقيق آمال اجلمهور املتطلع إىل التنمية وتنجيز 

احلوكمة احلسنة  و ميكن إمجال أمهها اباليت:
ينسجم . 1 مبا  العامة  املؤسسات  تنظيم  إعادة  أبجتاه  التشاركي  ابلعمل  القائل:  األول  املسار 

ومتطلبات الالمركزية اإلدارية.
املسار الثاين القائل بفتح الساحة امام النقاش العام اجلدي لتحليل املشكالت العامة  واستنباط . 2

احللول من رحم املعاانة.
املسار الثالث القائل إبشراك أكرب عدد من مؤسسات ومجاعات وأفراد اجملتمعات احمللية يف . 3

آليات أعمال تنميتها من خالل برامج إلعادة التنشئة وبناء ثقافة املسامهة اليت ميكن أن تنبثق 
عنها أفكار تسمح بتطوير التحول حنو الالمركزية بنجاح.

املسار الرابع القائل ابالنفتاح على اجملتمع املدين )الذي ينبغي أن يكون انضجا وحموكما من . 4
الالمركزية  والتحول حنو  احلكم  ادارة  الفاعلة يف  املدنية  املشاركة  لتحويل وظيفته حنو  داخله( 
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من خالل اليات )التمثيل، الضغط واملناصرة، الرصد والرقابة ، محاية الفئات املهمشة، بناء 
القدرات، نشر الوعي، وتقدمي اخلدمات(. 

املسار اخلامس القائل ببناء التحالفات من أجل العمل التشاركي )على وفق أسلوب من أسفل . 5
إىل أعلى( يف دورة السياسات العامة على املستويي االحتادي واإلقليمي. 

املسار السادس القائل آبليات فاعلة للمساءلة واحملاسبة؛ لضمان عدم استغالل السلطة واجلنوح . 6
للفساد.

املسار السابع القائل بتوفري البياانت بشكل اتم من خالل اللجوء إىل تنظيم اإلحصاء السكاين . 7
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