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 الُملخص:

 

 الوظيفة اختصاصات توزيع بموجبها يتم التي األساليب أحد الالمركزية اإلدارة أسلوب يعد

 التابعة اإلقليمية اإلدارية الوحدات في المنتخبة المحلية والمجالس المركزية الحكومة بين اإلدارية

 المحلية مصالحه مستوى وعلى شؤونه في الدولة أقاليم ومحافظات من كل يتخصص أن بمعنىلها، 

 إقليم من كأجزاء المحلية للوحدات المستقلة المعنوية بالشخصية الوطني المشرع اعترافو الخاصة،

 ، فهياالستقالل من كبير بقدر المحلية والشؤون المرافق بإدارة الوحدات تلك حق تقرير مع الدولة،

 إدارة في الحق إقليمية وحدة كل مواطني إعطاء أهمية على تؤكد التي قراطيةموالدي فلسفة إلى تستند

 المعنوية األشخاص إرادة تمثل التي المجالس بأن المشرع يقرر ثم ومن ، بأنفسهم ومرافقهم شؤونهم

 الالمركزية مقومات من هو االنتخاب، فالمحلية الوحدات سكان بين من منتخبة تكون أن يجب المحلية

 الالمركزي. الشخص استقالل لتحقيق أساسي ركن وهو اإلقليمية اإلدارية

هذا النوع من التنظيم اإلداري هو الذي اخذ به المشرع العراقي بعد تغيّر النظام السياسي في العراق 

، وضّمن المشرع العراقي هذا النوع من التنظيم نصوص 2005ومجيء دستور العراق الحالي لعام 

آلليات الالزمة لتحول الوحدات الدستور والقوانين العادية، وضّمن الدستور والقوانين العادية ايضاً ا

اإلدارية الى أقاليم، من ثم كان التنظيم اإلداري قائم على الالمركزية اإلدارية، مع رسم الطريق 

الالزم للمضي نحو األقاليم، أي توفير خيار األقاليم واالبتعاد اكثر في التنظيم اإلداري الى ابعد من 

سية والتي تقوم على االستقالل شبه التام عن الحكومة الالمركزية اإلدارية الى الالمركزية السيا

لمن يرغب  هالمركزية في الدولة، ولم يحدد المشرع األسباب الدافعة الستخدام هذا الخيار بل ترك

 ، بصرف النظر عن نجاح ام فشل تجربة الالمركزية اإلدارية.من الوحدات اإلدارية

ظيم اإلداري الذي تبناه المشرع )الالمركزية اإلدارية( جاءت هذه الدراسة لتقدير التنفي هذا السياق 

ومدى نجاحه في تلبية طموحات الشعب العراقي في العيش الكريم، واالستقرار الالزم للعراق، من 

هنا جاءت أهمية هذه الدراسة في أنها تناقش مدى نجاح هذا التنظيم اإلداري في ذلك؟ سواء من 

لتطبيقية العملية من خالل تناول واقع عملي لنموذج من المحافظات النواحي التشريعية، أم النواحي ا
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العراقية وهي محافظة نينوى، مع التصدي بالشرح المفصل لآلليات التي رسمها المشرع للتحول 

 :رناها في ثالثة محاور أساسيةالى خيار األقاليم، لذلك أطّ 

 :ومبرراتها اإلداريةية كزالالمر المحور األول: في

 :في األقاليم وكيفية قيامهاالمحور الثاني: 

 :اإلداري التنظيم وخيارت العراق في اإلدارية الالمركزية تجربة تقدير في: الثالث المحور

 

 :ومبرراتها اإلدارية الالمركزية في: األول المحور

 في معجم المعاني يقترب كثيرا من معناها االصطالحي لغة اإلدارية الالمركزية تعريف

إعطاء جزء فهي  أخرى، وإدارات مركزي جهاز بين اإلدارية الوظيفة أنها توزيع بشكل كبير، ذلك

لى األقاليم والواليات، وجعلها تتمتع باستقاللية في تسيير شؤونها الخاصة، على العكس السلطة إ ن

 من المركزية.

 إدارة وهيئات ناحية، من المركزية الحكومة بين اإلدارية الوظيفة توزيع أما اصطالحاً فتعني

 الهيئات هذه وتباشر ،أخرى ناحية من مصلحي أو إقليمي أساس على ومتخصصة مستقلة أخرى

 خاضعة تكون أن غير من وإشرافها الدولة رقابة تحت القانون، في لها المرسوم النطاق في سلطتها

ً  لها ً  خضوعا  ومصالح وإقليمية واجتماعية تاريخية روابط تجمعها محلية جماعات قيام ، فهيرئاسيا

 المعنوية بالشخصية تتمتع منتخبة مجالس بواسطة أمورها بإدارة معين، جغرافي إطار في مشتركة

 ممارسة بكيفية يتعلق نظاممن ثم هي  ،عنها مستقلة بقائها مع المركزية السلطة لرقابة وتخضع

 في المركزية السلطة بين اإلدارية الوظيفة توزيع أساس على قومي الدولة في اإلدارية الوظيفة

 تحت باختصاصاتها وتقوم وظيفتها تباشر مستقلة مصلحيه أو محلية قليميةإ هيئات وبين العاصمة

 تشريعية سلطة فيها تظل بحيث السياسية بوحدتها الدولة تحتفظف ،المركزية السلطة ورقابة إشراف

 تتمثل التي الحكومة بين موزعة فقط تكون اإلدارية الوظيفة إن غير واحدة قضائية سلطة واحدة

 .المحلية قليميةاإل اإلدارية والهيئات المركزية بالسلطة
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 اإلدارة فتحتفظ اختصاصاتها ممارسة في االستقالل من بقدر المحلية السلطة تتمتع النظام هذا ففي

 بعض وإدارة إنشاء سلطة المحلية قليمةاإل األشخاص وتمنح العامة المرافق بعض بإدارة المركزية

 المركزية اإلدارة جانب إلى النظام هذا في تظهر ذلك وعلى، المحلي الطابع ذات العامة المرافق

، الالمركزية اإلدارية السلطات أو الالمركزية باإلدارة عليها يطلق مرفقية أو محلية قليميةإ أشخاص

 ولهذا النظام عدة أنواع هي:

 تتمتع والتي الدولة، وأقاليم محافظات بين الصالحيات توزيع عن عبارة وهي :قليميةاإل المركزيةال .1

 وله ،األقليم أو المحافظة في المجتمع قبل من منتخب محلي بمجلس مناطة معنويّة بشخصية

 إن،له تتبع التي العامة والمرافق بالمشاريع الخاصة الموازنة ووضع القرارات اتخاذ في صالحيات

ً  المحلية اإلدارة تسمى التي اإلقليمية الالمركزية  من جزء بمنح تتحقق المحلية، الحكومة وأحيانا

 الدولة ارض من جزء المحلية، استقالل المرافق على اإلشراف وسلطة المعنوية، الشخصية اإلقليم

 لجميع بالنسبة عام اختصاص الالمركزي اإلداري للشخص يكون الحالة هذه وفي مرافقه، بإدارة

 .الدولة ارض من ددالمح الجزء هذا مرافق

وهو أسلوب تنظيمي توزع بمقتضاه الوظيفة اإلدارية  :)الخدمية( المصلحية أو المرفقية الالمركزية .2

بين السلطة المركزية وهيئات مستقلة تتحدد اختصاصاتها علي أساس موضوعي وتمارس هذه 

باختصاصات  االختصاصات علي مستوى الدولة وهو ما تعارف عليه بالمؤسسات العامة، وتضطلع

محددة علي أساس وظيفي، وقد نشأ هذا األسلوب حديثاً بهدف إدارة هذه المؤسسات العامة، األمر 

 .الذي اقتضى إبعادها عن المؤثرات السياسية

 السلطات) للحكومة المختلفة الوظائف توزيع علي يقوم دستوري وضع هي :سياسيةال المركزيةال .3

 في شبيهة وحكومات العاصمة في القائمة الحكومة بين والقضائية والتشريعية التنفيذية( الثالث

 ،(الفدرالي) االتحادي بالنظام الشكل هذا تسمية درج وقد ،مقاطعات أو واليات أو أقاليم أو مناطق

 األمريكية وألمانيا وسويسرا. المتحدة الواليات مثل مركبة، دوالً  به تأخذ التي الدول وتسمى
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 اإلدارية الالمركزية لنظام األساسية العناصر

 .العامة المصالح عن المحلية المنطقة سكان بها يتميز خاصة محلية بمصالح اإلقرار .1

 .المصالح تلك بإدارة تستقل المركزية السلطة عن مستقلة محلية هيئات وجود .2

 .المركزية السلطة قبل من اختصاصاتها مباشرة في المحلية الهيئات هذه علي الرقابة توافر .3

 

 :ة قيامها في العراقيوكيف األقاليم فيالمحور الثاني: 

 َوحدة تجعله اجتماعية أو طبيعية صفات فيه تجتمع األَرض من جزء: أنهف اإلقليم في اللغة يُعرّ 

 ما. قطر داخل مقاطعة أو إداريَّة خاَصة، فهو وحدة

أنه وحدة جغرافية محددة المعالم ضمن الهيكل اإلداري للدولة تتغير ويُعرف في االصطالح 

من  القرارات السياسية واالقتصادية، فهو منطقة تطبق عليها خصائصها وحدودها مع تقادم الزمن،

هو حيز مكاني متميز، وهذا التميّز يربط أجزاء األقاليم مع بعضها، وينعكس على الجوانب ثم 

، وليس له مساحة محددة بل يمكن ان تتفاوت مساحته تفاوتاً واالقصادية لسكانهلسياسية االجتماعية وا

 وتصنف األقاليم اإلدارية من حيث تقدمها الى ثالث أصناف وهي:، كبيراً 

عالية في التطور االقتصادي  الدخل القومي، فهي نموالتي تتميز بمعدالت مرتفعة من  المناطق .1

 واالجتماعي وتركز صناعي اكبر ودرجة تحضر اعلى.

األقاليم األقل تقدماً: وهي األقاليم التي تتسم بمعدالت بطيئة في نمو الدخل اإلقليمي ومستويات  .2

 منخفضة في التطور االجتماعي واالقتصادي واالفتقار الى بعض عوامل اإلنتاج.

وهي األقاليم التي تتميز بكثافة سكانية منخضة، مع وجود موارد طبيعية غير أقاليم الفرص الجديدة:  .3

 مستغلة.

 التدهور( االقتصادي.األقاليم التي تعاني الركود ) األقاليم المتخلفة: وهي .4

 مبررات تشكيل األقاليم:

 التفاوت التنموي في مستويات التنمية والتباين في توزيع االستثمارات بين المحافظات. .1
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معظم االستثمارت في محافظات أو مدن معينة بفعل آلية التخطيط المركزي وتميزها في  تركز .2

 تحقيق االستقطاب لالستثمار.

توى المعيشة والدخل بين سظهور مدن غنية ومدن وارياف فقيرة اقتصادياً واجتماعياً مما أثر على م .3

 السكان وحصول فجوة بينها.

تغلة مما يستوجب االستفادة منها واستغاللها في تنمية تلك وجود إمكانيات وموارد في المدن غير مس .4

 المدن ومن ثم األقاليم.

 

 األقاليم: كيفية قيام

 األول الفصل فيلقد تناول الدستور العراقي الحالي موضوع تشكيل األقاليم بشكل صريح 

 .2008لعام  13رقم األقاليم  بتكوين الخاصة التنفيذية االجراءات باإلضافة لقانون باألقاليم، المعنون

 وأقاليم عاصمة من يتكون العراق جمهورية في االتحادي النظام أن الدستور هذا في ورد فقد

 من( 119) المادة في األقاليم تكوين آلية الدستور محلية، وأوضح وإدارات المركزية ومحافظات

 بإحدى يقدم عليه، باالستفتاء طلب على بناء إقليم تكوين أكثر أو محافظة كل بحق أقر إذ الدستور

 :طريقتين

 مجالس من مجلس كل في األعضاء ثلث من طلب هنالك يكون أن في وتتلخص :األولى الطريقة-1

 .اإلقليم تكوين تروم التي المحافظات

 التي المحافظات من محافظة كل في الناخبين ُعشر من طلب تقديم في وتتمثل :الثانية الطريقة-2

 .اإلقليم تكوين تروم

 نص قدف ،االقاليم بتكوين الخاصة التنفيذية االجراءات أما عن اإلجراءات الواردة في قانون

 االستفتاء، طريق عن اإلقليم تكوين ويتم، أكثر أو محافظة من يتكون اإلقليم أن على األولى مادته في

 ،إقليم تكوين تروم التي المحافظات مجالس من مجلس كل في األعضاء ثلث من تكوينه طلب ويقدم

 تكوين تروم التي المحافظات من محافظة كل في الناخبين 1/10 ُعشر من يقدم طلب خالل من أو
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 مجلس أعضاء ثلث من الطلب يقدم إقليم إلى المحافظات إحدى انضمام طلب حالة في أو ،إقليم

 .القانون من 2المادة حسب وذلك لألقاليم التشريعي المجلس أعضاء ثلث بموافقة مشفوعا المحافظة

 المفوضية بدوره يكلف الذي الوزراء مجلس إلى اإلقليم تكوين طلب 3 المادة وفق ويقدم

 االستفتاء إجراءات باتخاذ الطلب تقديم من يوما15تتجاوز ال مدة خالل لالنتخابات المستقلة العليا

 1/10 قبل من الطلب تقديم حالة وفي، شهور الثالثة تتجاوز ال مدة خالل تكوينه المراد اإلقليم ضمن

 الناخبين من %2 من ابتداء الطلب قدميُ  أن فيجب إقليم، تكوين تروم التي المحافظة في الناخبين ُعشر

 على ويكون ،تكوينه المراد اإلقليم شكل يتضمن المحافظة في لالنتخابات العليا المفوضية مكتب إلى

 مدة تحدد وان ،اإلعالم ووسائل بالصحف الطلب تقديم من أيام 3 خالل ذلك عن اإلعالن المفوضية

 ضمن للطلب الداعمة رغباتهم إبداء في الناخبين شروط بهم تتوفر الذين للمواطنين شهر عن تقل ال

 .المطلوب النصاب تحقق حساب اجل من لذلك معد سجل

 ،سلفا المذكورة اإلجراءات إتباع فيتم جهة من أكثر قبل من مقدمة الطلبات كانت إذا أما

ً  المحافظة في لالنتخابات العليا المفوضية مكتب ويضع  ثم المطلوبة األقاليم شكل فيه يُحدد استبيانا

 شكل ويُعتبر الطلبات تقديم من شهرين التتجاوز مدة في منها أي الختيار الناخبين على يعرض

 .االستبيان في المشاركين الناخبين أصوات أكثر على يحصل عندما عليه لالستفتاء يُقدم الذي اإلقليم

 10المادة وفق للمفوضية الوطني المكتب فإن اإلقليم تكوين على االستفتاء بإجراء يتعلق وفيما

 إصدار وله باالستفتاء الخاصة اإلجراءات كافة على واإلشراف وتنفيذ تنظيم يتولى القانون، من

 في مكاتبها طريق عن لالنتخابات العليا المفوضية وتقوم، بذلك الخاصة واألنظمة التعليمات

 من 3المدة المحددة في المادة  خالل منها واالنتهاء االستفتاء إجراءات باتخاذ األقاليم أو المحافظات

 يجوز القانون من 5للمادة ووفقا ،الوزراء مجلس قبل من تكليفها تأريخ ومن الطلب تقديم تاريخ

، بذلك الوزراء مجلس وتُعِلم فقط واحدة ولمرة شهر لمدة التمديد تقرر أن لالنتخابات العليا للمفوضية

ً  االستفتاء ويكون  المحافظات من محافظة كل في الناخبين من المصوتين أغلبية على حصل إذا ناجحا

ً 15خالل النتائج وتعلن إقليم إلى االنضمام تروم التي  المشاركين نسبة تقل ال أن على إجرائه، من يوما

 خالل االستفتاء نتيجة في مصلحة ذي لكل الطعن يجوز كما، الناخبين من% 50عن التصويت في

 على تزيد ال مدة في الطعون هذه في المختصة الجهات تفصل أن على إعالنها تأريخ من أسبوع
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 وتُرفع المختصة الجهة من النهائية النتائج على المصادقة وتتم الطعن، تقديم تأريخ من أيام عشرة

 بتشكيل قراراً  الوزراء مجلس رئيس يُصدر ثم ومن، لذلك التالية الثالثة األيام خالل الوزراء لرئيس

، الرسمية الجريدة في الوزراء مجلس رئيس قرار يُنشر وبعدها ،أسبوعين تتجاوز ال مدة خالل اإلقليم

 بالتحضير لتقوم اإلقليم تشكيل قرار من أيام سبعة بعد تجتمع أن لإلقليم المشكلة المجالس علىو

 المشكلة واألقاليم المحافظات مجالس تستمر أن على انتقالي، تشريعي مجلس النتخاب واإلعداد

 وتجري، والقضائية والتنفيذية التشريعية سلطاته ينظم الذي اإلقليم، دستور نفاذ لحين بعملها لإلقليم

 المباشر العام السري االقتراع بطريقة انتخابهم يتم إذ لإلقليم، االنتقالي التشريعي المجلس انتخابات

 ال أن على واحدة محافظة من المشكل اإلقليم نفوس من نسمة ألف خمسين لكل واحد مقعد وبواقع

 المشَكل اإلقليم نفوس من نسمة ألف وسبعين خمسة لكل واحد ومقعد عضواً، وعشرين خمسة عن يقل

 .إقليم أو محافظة من أكثر من

 مسودة إلعداد أعضائه بين من مؤقتة، لجنة لإلقليم االنتقالي التشريعي المجلس ويُشِكل

ً  ثالثون أقصاها مدة خالل لإلقليم الدائم الدستور  االنتهاء عليها ويكون، له جلسة أول تاريخ من يوما

 المجلس على وتعرض تشكيلها، تأريخ من أشهر أربعة أقصاها مدة خالل الدستور مسودة كتابة من

 الدستور مع يتعارض ال أن على المطلقة، باألغلبية عليها والموافقة لمناقشتها لإلقليم التشريعي

 عليه لإلقليم االنتقالي التشريعي المجلس موافقة بعد لالستفتاء الدستور مسودة وتُعرض ،االتحادي

ً  االستفتاء ويكون  .الناخبين من المصوتين أغلبية بموافقة ناجحا

 

 :وخيارت التنظيم اإلداري العراق في اإلدارية الالمركزية تجربة تقدير في: الثالث المحور

معرض تقدير أي نظام البد من طرح ما يحمله من إيجابيات وما يشتمل عليه من سلبيات بشكل في 

 لنظامعام، ومن ثم التعريج على اآلثار التي خلفتها تجربته، لذلك سنأتي على طرح التقدير العام 

بتسليط الضوء على  بشكل عام من ثم نطرح تجربة الالمركزية في العراق داريةاإل الالمركزية

 تطبيقها في محافظة نينوى: نتائج
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 :بشكل عام داريةة اإلالالمركزي نظام تقدير

ً  أنه من بالرغم الالمركزي النظام إن ً  نظاما  تقدير وعند السياسي، الطابع من يتجرد ال أنه إال إداريا

ً  السياسية وعيوبه مزاياه إلي النظر من البد النظام هذا  مايلي وفي ،اإلدارية وعيوبه مزاياه على أيضا

 : مركزيةالال نظام مزايا بعض

 الستحالة وذلك المركزية، الحكومة عاتق على األعباء من التخفيف في اإلدارية الالمركزية تساهم .1

 الدولة لتدخل نتيجة وذلك نطاقها، اتسع ان بعد اإلدارية الوظيفة بمباشرة وحدها التنفيذية السلطة قيام

 .المختلفة الميادين في

 االقضية، المحافظات،) اإلدارية الوحدات لسكان يسمح ديمقراطي، نظام الالمركزي النظام إن .2

 تُحد فهي اليومية، األمور وتمشية المحلية الشئون إدارة في لالشتراك منهم أعضاء باختيار( النواحي

 .بالسلطة االنفراد من

 .التنمية مشاريع في المحافظة أو اإلقليم أهالي مشاركة على تساعد .3

 .وفعالية بكفاءة العمل إنجاز في السرعة تحقق .4

 .الدولة دوائر بين التنسيق تسّهل .5

 .خبراتهم وتزيد الدنيا لإلدارات المعنوية الروح ترفع .6

 تصور دون البالد إدارة تصور يمكن ال إذ العصر ضرورات من اإلدارية الالمركزية نظام يعد .7

 .الالمركزية من هامش وجود

 الوحدات بمنح الالمركزي النظام يقوم إذ الخدمات، وتكثيف اإلجراءات تبسيط في النظام ويساهم كما .8

 .المحلية بالحاجات المتصلة المحلية والمرافق المشاريع إدارة في التام االستقالل اإلدارية

 جملة سلبيات أهمها: النظامفإنه ترد على هذا  ذلك من بالرغم ولكن

ً  يكون قد المحلية الشئون في المتخصصة المستقلة الوحدات من مجموعة خلق .1  لتفضيلها سببا

 .الالمركزية الهيئات بين تنابذ من يوجده قد مما عالوة الوطنية المصالح على المحلية المصالح

 داخل المستقلة اإلدارية الوحدات من مجموعة بخلق المركزية، السلطة إلضعاف تؤدي الالمركزية .2

 داخل العامة السلطة وحدة تفتيت إلي يؤدي وقد للدولة السياسية بالوحدة مساس ذلك في وأن الدولة

 .الدولة
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 واإلمكانيات المطلوبة والكفاءة الكافية الخبرة تنقصها المنتخبة الالمركزية الهيئات أعضاء اغلب .3

 .والفنية المادية

 .المحلية اإلدارات على الرقابة لزيادة الحاجة .4

 .المركزية للسلطة الرجوع وعدم لالستقاللية المحلية اإلدارات ميل .5

 الحكومة في الموضوعة للخطط األقاليم إدارات تجاوز خالل من الدولة سياسات تنفيذ إلضعاف تؤدي .6

 .المركزية

 نجاعة، أي الهيئات لهذه يكون ان دون الدولة نفقات وازدياد سرافاإل الى النظام هذا ويؤدي كما .7

 ً  الى النفقات حجم مع تتناسب ال بحيث بعيد، حد الى شكلية المحافظ او المجلس صالحية ان علما

 .اليومية األمور تمشية سبيل في تنفقها

 

تقدير ل نتعرض ، فانناالتصدي لتجربة ماثلة على الواقع لنظام الالمركزية اإلدارية وفي معرض

تُطرح جملة األخرى(،  )كنموذج عن المحافظات اإلدارية في محافظة نينوىتجربة الالمركزية 

 تساؤالت:

اإليجابيات المذكورة أعاله أم اكتفت  هل كانت التجربة ناجحة في محافظة نينوى؟ هل حققت

م في القائمين على تنفيذه؟ وإذا كان نظام أهل الخلل في نظام الالمركزية اإلدارية ؟ بالسلبيات

 ل الحل في اللجوء الى األقاليم؟هاإلدارية غير صالح ف الالمركزية

ننا ثل في أفي واقع هذا النظام الماثل أمام الجميع والمتم نتلمسها على هذه التساؤالت:واإلجابة 

إال السلبيات، وبنظرنا هذه السلبيات مرجعها  فلم نرىلم نجد أي من اإليجابيات التي ذُكرت أعاله، 

، وإذا ما دققنا النظر هتطبيقفشل كبير في  لى، مما أدى إالتي ُمني بها هذا النظام اإلخفاقات المتتالية

بعضها قانوني واآلخر  ،أسباب مرجع ذلك جملة نجد، الكم الهائل من الفشل وهذافي هذه اإلخفاقات 

ً  الجهود لدراسة كال النوعين من أسباب الفشل نتناولهما هنا تطبيقي عملي، وسنحث  محاولة في تباعا

 العراق: في اإلدارية الالمركزية واقع لتشخيص منا
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 :القانونية: نوجزها بالتفصيل اآلتياألسباب  •

 

اإلدارية القائم على المشاركة في  الالمركزية تبنى الدستور العراقي وبشكل واضح نظام .1

 لم النصوص هذه من الكثير ولكن االختصاصات اإلدارية بين العاصمة وباقي الوحدات االدارية

 من نوع خلق مما داللة من واكثر تفسير من باكثر تسمح غامضة جاءت بل واضحة و حاسمة تكن

 المواد مثل أخرى، جهة من االتحادية والوزارات جهة من المحلية السلطات لدى واالرباك التنازع

 ( وبعضها110خاصة بالحكومة المركزية )المادة االختصاصات بعض من جعلت التي الدستورية

، الغاز و النفط حول (112 المادة) اقليم في المنتظمة غير والمحافظات واالقاليم المركز بين مشتركة

 الحكومات بين المشتركة االختصاصات حددت التي (114 المادة، )االثار حول (113 المادة)

 االولوية والتي نصت على أن تكون الدستور من 115 المادة، أما والمحافظات واالقليمية المركزية

الخالف مع القوانين االتحادية،  حالة في اقليم، في المنتظمة غير والمحافظات االقاليم لقانون فيها

 وهي المركزية الحكومة من المادة هذه عليها نصت التي حقوقها تنتزع ان للمحافظات كيف ولكن

 االفضل و االجدر من كان اعتقد المحافظات، صالحيات من تحجم ان المقاييس بكل واالقدر األقوى

 يترك و المركزية للحكومة الحصرية االختصاصات بتحديد ويقوم النقاط هذه الى المشرع ينتبه ان

 إقليم. في المنتظمة غير والمحافظات االقاليم لحكومات االختصاصات باقي

او التي نصت على إمكانية تفويض سلطات الحكومة االتحادية للمحافظات  123لمادة ما جاءت به ا .2

ً  عليه أن المحافظة؟ البد مجلس ذلك بعد سيفعل فإذا كانت األولى ماذا ،بالعكس  الوجه لماء وصونا

ً  يعد لم ألنه نفسه يحل أن  فهي أعلى، إلى سفلمن األ أي التفويض مذكوراً، أما اذا كان العكس شيئا

 .األخرى التشريعات في مثيالً  لها نجد لم شاذة حالة

 لها المحافظات مجالس نأ على،2008لعام  21من قانون المحافظات رقم  2/1 المادةلقد نصت  .3

 مع تعارضها عدم ولكن حق وهذا الدستور مع تعارضها عدم بشرط محلية تشريعات صداربإ الحق

 ما كلأن  بينت ،المذكورة أعاله 115المادة في الدستور الن دستوري غير هذا االتحادية القوانين

 االقاليم صالحية من يكون االتحادية، للسلطات الحصرية االختصاصات في عليه ينص لم

 االتحادية الحكومة بين المشتركة االخرى والصالحيات اقليم، في المنتظمة غير والمحافظات
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 الخالف حالة فيإقليم  في المنتظمة غير والمحافظات االقاليم لقانون فيها االولوية تكون واالقاليم،

 كما بينا. الصالحيات في والتنازع االرباك الى ؤديي التضارب هذا، بينهما

نرى  ،ونواحي واقضية ومحافظات اقاليم من يتكون العراق ان من الدستور 122/1نصت المادة  .4

 من طويلة عقود من اعتمد كونه ،الحالي الواقع يجاري يعد ولم ،فائدته استهلك الثالثي ان هذا التقسم

 االدارية الوحدة ،المحافظة، االقليم: التقسيم يكون ان دارياإ االفضل نجدف ،العثمانية الدولة قبل

 .أخرى( تسمية اي او المدينة او البلدية تسمى قد) االصغر

ً حالة االزدواجية والتداخل في االختصاصاتمن أسباب الفشل أ .5 والصالحيات بين مجلس  يضا

 مستوى على المحلية المجالس انالمحافظة ومجالس الوحدات اإلدارية التابعة لها، ذلك اننا نجد اآلن 

 بسبب المحافظة مجلس هو قصاهاأ والذي مسؤوليتها تحمل عن فعليا قصيتأُ  والناحية القضاء

 المجالس من له المرفوعة ططالخ تعديل في 2008 لسنة 21 رقم بالقانون له منحت التي الصالحيات

 اي بسبب الشارع سخط تواجه المحلية المجالس ترك ، من ثمالتنفيذية السلطة طريق عن المحلية

 لمجلس النسبي البعد و الشارع من المجالس هذه قرب بحكم مباشر بشكل الخدمات تقديم في فشل

 .الشارع عن المحافظة

 بسيطة في مؤهالت الالمركزية ما تطلبه قانون المحافظات من من األسباب األساسية في فشل .6

إذ نجدها سبب أساسي في تردي أوضاع عمل المجالس مما سبب في فشل حقيقي  ،المجالس عضاءأ

 .المشاكل من كثير سببو في تطبيق نظام الالمركزية اإلدارية

 .والعملية العلمية مؤهالتوال ةالكفاء على وتقديمه الحزبي بالوالء السياسية الكيانات اهتمام .7

 توعيته وعدم المقترع لدى االنتخابية الثقافة نقص بسبب المرشحين بمؤهالت الناخبين اهتمام عدم  .8

  .بها

 متخصصة دورة في نجاح شهادة مرشح كل من لالنتخابات المستقلة العليا المفوضية تطلب ان رىن .9

 علمي لمنهج ووفقا معقولة لمدة عراقية رسمية اكاديمية جهة تجريها والتشريع العامة االدارة في

 واالجراءات التشريعات من الكبير الكم مع للتعامل المستقبل في قادرا المرشح هذا يكون حتى به يعتد

 خالل يرتكب قد العمل خالل من يتعلم الزمن من فترة يبقى وال العراقية الرسمية للمؤسسة االدارية

 .ثمين وقت او اموال الشعب تكلف اخطاء الفترة هذه
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 الدوائر ثم المغلقة والقائمة الواحدة الدائرة انتخابات ،العراق في االنتخابات بها مرت التي المراحل .10

 على المتعددة الدوائر الى الوصول من االن بد ال ،والمفتوحة المغلقة بين المختلطة والقوائم المتعددة

 على الدائرة هذه اهالي من المرشحين فيها يتنافس دائرة مقعد لكل يكون اي الواحد المقعد مستوى

 .للناخبين الحقيقي والتمثيل العدالة الى قرباأل هو النظام وهذا ،المواطنين بثقة الفوز

 الجهد ضياع من نوع عليها بقاءاإلو ،النساء من مرشحات اختيار في ةكفاء تثبت لم النسائية الكوتا .11

 اعلى صواتأ على الحصول استطعن ناشطات نساء ولدينا ،الديمقراطية المبادئ شأن من وتقليل

 من رىن لذا النسائية الكوتا بدون المجالس الى الوصول واستطعن الرجال المرشحين من الكثير من

 .المحلي المستوى على االقل على الكوتا هذه الغاء االفضل

 

محافظة منها في العراق و أما اذا صرفنا االبصار لناحية المشاكل العملية التي تواجه الالمركزية

 نينوى على وجه الخصوص نجدها كاآلتي:

 بـالمركزيةمما يُسمى  نياعت -وهذا حال كل المحافظات العراقية–ان محافظة نينوى كانت وال تزال  .1

وذلك لعدم منحها الصالحيات المنصوص عليها  ،محافظتهم بحق بغداد تتبعها التي الشديدة اإلدارية

 .المحلية للحكومة في قانون المحافظات

لم تستجب للعديد  ية مع حكومة نينوى المحلية نجدهامن الحاالت الواقعية لتعامل الحكومة المركز .2

الحكومة  لم تُلقِ  المحلية نينوى حكومة اتخذتها قرارا 70 من اكثر القرارات، آخرها كان منها

 .المركزية لها بال

 نقل على الى اآلن، والذي ينص بإقليم المنتظمة غير لمحافظاتا قانونل عدم تطبيق التعديل األخير .3

 وزارات هي رئيسة، وزارات 8 بـ المتعلقة والخدمات واآلليات واألجهزة والموظفين الفرعية الدوائر

 والزراعة االجتماعية والشؤون والعمل والرياضة والشباب والتربية والصحة والبلديات التخطيط

نجد أي شيء من ذلك ُطبق في المحافظات ، فلم التشغيلية موازناتها مع المحافظات إلى والمالية،

 نينوى. ومنها ومن ضمنها

 تقم لم الوزارات نأ الإ ،ذاتها المحافظة شؤون تخص التي القرارات من العديد أصدرت المحافظة .4

من بين تلك  باإلجماع، المحافظة مجلس قرره لما مخالفة قرارات واتخذت القرارات تلك بتطبيق

 مجلس قرار على واعترضت الموصل محافظة في مصفى بناء رفضت النفط وزارة ان القرارات
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 مجلس قبل من ترشيحه تم الذي التربية عام مدير تعيين قرار التربية وزير يطبق لم كذلك المحافظة،

، الحائط عرض المحافظة مجلس قرار وضرب العام المدير بتعيين قام التربية وزير ان اال المحافظة

 الوزارة الى وارسالها المحافظة مجلس قبل من اسماء 3 ترشيح على ينص القانون انعلى الرغم 

 هذه مثل على كثيرة االمثلةو اخر، شخص بتعيين قامت الوزارة لكن االسماء، احد باختيار وتقوم

 .المركزية بالقرارات والوزارات المركزية الحكومة تنفرد التي الحاالت

 مشاكل التي تعاني المحافظات من على الرغم انها نينوى محافظة في الخدمي الواقع يخص وفيما .5

 الذي االمر التاريخ )داعش(، بسبب تعرضها الحتالل تنظيم هو األكثر بشاعة على مر كبيرة امنية

، والخدمية االستثمارية المشاريع اغلبوتوقف  لمناطقها المحررة، الخدمات ابسط تقديم عدم الى ادى

 وعدم صرف رواتب اغلب موظفيها ومتقاعديها.

 وتمارس المحافظات على السيطرة تحاول االتحادية الحكومةان الحكومة المحلية في نينوى ترى أن  .6

 التي القرارات سير تعرقل وعادة بيدها، الصالحيات حصر وتحاول الشديدة االدارية المركزية

 عيقتُ  التي المشاكل أهم من يعد المحافظات مجالس قانون تفعيل عدم نإ ، ذلكالمحافظات تتخذها

 .واالمن الخدمات في كبير نقص حدوث الى ادى مما عماراإل عملية وتؤخر المحافظة عمل

فجميع ،حاجات النازحين يافية التي تلبعها الحكومة المركزية بالحكمة الكم مشكلة النازحين لم تتعامل .7

 ترقيعية فقط وليست جذرية حقيقية.حلولها كانت 

في مطالبات كثيرة لمناطق سهل نينوى تتمثل مشاكل أخرى من نوع آخر تُعاني محافظة نينوى  .8

 حافظة.حقيقية ممكن ان تلبي طموحات الم قدمت أي حلول ليم، فلم نجد الحكومة المركزية،إقبتشكيل 

 

اعتقد  الالمركزية اإلدارية في العراق،مدى نجاح نظام ، وحول تقدم وعودة على بدأ وتبعا  

، أصبح جلياً للجميع ان هذا النظام اثبت فشله، وأسباب الفشل ديرنا لواقع هذا النظامونحن بصدد تق

كثيرة ومتداخلة، منها ماكان يتعلق بقصور وغموض وتناقضات دستورية وقانونية، ومنها ماكان 

ً سواء على مستوى الوحدات اإل ً وعمليا دارية او على مستوى الحكومة المركزية وكيفية تطبيقيا

بالد، ومنها ماتعلق باآلفة الكبيرة تعاملها مع الدستور والقانون في توزيع المهام اإلدارية في عموم ال

المحاصصة  اسية واإلدارية في العراق اال وهيكل مفاصل الحياة السيالتي ولألسف باتت تنخر 
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، التي افرزت نوعيات غير كفوءة لتتقلد منصات السلطة (لعشائرية)الحزبية والطائفية والمناطقية وا

 ومفاصل الحياة اإلدارية للبالد.

حول هل  ا، ورداً على تساؤالً سبق وطرحناهوبصدد الخروج من معترك الالمركزية ومشاكله 

وعلى الصحيح، هل ستُطبق إجراءات التحول الى اإلقليم بالشكل ف أن الحل هو اللجوء الى اإلقليم؟

ستنبري كعادتها أمام هكذا طلبات لتعرقلها ألسباب  أم أن الحكومة المركزية التفصيل الذي بيناه؟

من بينها البصرة وصالح  دمت فعلياً من عدة محافظاتاذا ماعلمنا ان هكذا طلبات قُ  تعرفها هي؟ ذلك

ى المفوضية على الرغم هملتها بشكل صريح ولم تحولها الالحكومة قد أ ، إال أنوديالى الدين ونينوى

 يوم الى المفوضة العليا المستقلة لالنتخابات.  15من ان القانون قد الزمها بإحالة هذه الطلبات خالل 

على فرض ان الحكومة استجابت لطلبات تشكيل األقاليم، هل أنه  نأتي ونتساءل أخيرا :و

 االقتصادي والسياسي واالجتماعيمن واالستقرار الشعب العراقي في األ اتلبي طموحستُ  االقاليم

مع وجود هذا النوع من الفوضى السياسية، وهذا الكم الهائل من حاالت الفساد اإلداري  ؟والخدمي

وتولي غير الكفوء لمقاليد  والمالي وضياع الذمم وفسادها، والتدهور الكبير للواقع االقتصادي،

ميدانياً،  تكون واقعية كفاية مالم تتم تجربة ذلك ال قد السلطة واتخاذ القرار؟! حتماً اإلجابة على ذلك

قد يكون الجواب يشتمل على صورة لواقع الذي ذكرناه وبمعطياته المعروفة للجميع إال إنه وطبقاً ل

 .غير واضحة نوعاً ما ويشوبها الكثير من الغموض غير متفاءلة كثيراً بل
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 الُخالصة:

 الحدوعلى رأسها  نظام الالمركزية اإلدارية م بهاعلى الرغم من اإليجابيات العامة التي يتس 

 في يساهم مما والتنموي، اإلداري القرار صنع عملية وتسهيل وتسريع اإلدارية البيروقراطية من

ً  عادل توزيع إيجاد  االتصال إيجاد، والدولة داخل والموارد واالستثمارات القرار صنع لسلطة نسبيا

 من التخطيط على القائمين يُمّكن وهذا والسكان، التنموي التخطيط هيئات بين والمستمر المباشر

 تنموية خطط وتنفيذ إعداد على ويساعد مناطقهم، أوضاع حول دقة أكثر بيانات على الحصول

 .اإلقليمية واالجتماعية االقتصادية الفوارق حدة من يقلل، االمر الذي ومؤثرة وفعالة واقعية

عضها قانوني واآلخر عملي تطبيقي، مثلت تحديات سباب بالعراق أل اننا نجدها فشلت فيإال 

 دقيقة علمية تجربة إلى المستند الكامل االستعداد لنجاح هذا النظام في العراق كان أهمها عدم

 بين كافي  تنسيق بروز لهذا النظام، كذلك عدم الصحيح واإلدراك الفهم وعدم واضحة، وممارسة

 باإلدارة المشمولة الثمانية الوزاراتلتعديالت القانونية الخاصة ب، وعدم تطبيق االمحافظات

 المرحلة في أخرى بمهام االنشغال إلى ذلك ويعود لها المقررة المدة انتهاء من بالرغم الالمركزية

 تقسيم حول المحافظات مجالس داخل والمحاصصة الحادة السياسية الحالية، فضالً عن الخالفات

 الثقة وضعف المحافظات مجالس عمل في والوضوح الشفافية وجدناه ايضاً غيابالمناصب، مما 

 التي األموال آلية تحديد وعدم والقانونية، الفنية بالكوادر والمواطنين، والنقص الكبير الحكومة بين

 وانعكاس العراق بها يمر التي الحرجة المالية الظروف وبسبب المحافظات عليها تحصل أن يفترض

 تقاليد بروز عدم وبالتالي والنواحي االقضية مجالس انتخابات تجديد المحافظات، وعدم على ذلك

المجال من ثم عدم تطبيق واضح وسليم للقانون بل اختزال بعضه وتطبيق  هذا في واضحة ادارية

 بعضه.

 

 وعلى هدي ماتقدم نقترح:

 انتخابات إجراء آلية وضع مع اإلقليمية، الالمركزية اإلدارة ألسلوب دقة أكثر دستوري تنظيم تحقيق .1

 الرقابة وتنظيم لها، واإلداري المالي االستقالل وتنظيم اإلدارية، الوحدات لمجالس ونزيهة حرة

 .عليها والقضائية السياسية
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 .القرارات صنع عمليات في المشاركة على المحلية الوحدات في المسؤولين تشجيع .2

 خالل من االدارية الوحدات لعمل متكامل رقابي عمل نحو الصحيح باالتجاه الرقابي العمل توجيه .3

 العامة النزاهة وهيأة المالية الرقابة كديوان المحافظة في االتحادية الرقابية الجهات مع التنسيق

 كافة في والتحقيق الدراسة لغرض بينها فيما الدورية االجتماعات عقد طريق عن دائمة وبصورة

 شفافية يدعم الذي األمر والمالية اإلدارية واالنحرافات باألخطاء تتعلق التي والقضايا المواضيع

 .وموضوعيتها المحلية الرقابة

 غير المحافظات لقانون األول التعديل في به سار الذي الصحيح الطريق كمليُ  إن إلى المشرع ندعو .4

 يتعلق فيما الفيصل الحكم هو اإلداري القضاء وجعل 2010 لسنة 15 رقم إقليم في المنتظمة

 المحكمة من بدال المحافظ قبل من قراراتها على االعتراض أو المحلية المجالس حل على باالعتراض

 ورد ما معدال النافذ، الدستور من( 93)المادة بموجب ألحصري االختصاص ذات العليا االتحادية

 من( 31)المادة من( عشر احد)البند من( 3)والفقرة( 20)المادة من( ثانيا)البند من( 2)الفقرة في

 وفق تعمل المحافظات تلك ،مادام2008 لسنة 21ى رقم إقليم في المنتظمة غير المحافظات قانون

 المجالس منح على النص بعد بامتياز إدارية منازعات منازعاتها فان اإلدارية الالمركزية مبدأ

 من فيه لما باتة اإلداري القضاء محكمة قرارات تكون ال نأ شرط المعنوية، الشخصية المحلية

المحكمة  إمام بها الطعن من البد بل التقاضي درجات من درجة بحرمانهم المتقاضين بحق إجحاف

 في االعتبار بنظر ذلك يأخذ إن في المشرع من نأمله ما وهو الدولة شورى لمجلس اإلدارية العليا

 محل ليحل النواب مجلس قبل من العاجل القريب في إصداره المأمول االتحادية المحكمة قانون

 مجلس من عنوة االختصاص ذلك سلب الذي 2005 لسنة 30 رقم العليا االتحادية المحكمة قانون

 .الدولة شورى

 التقارير إلية وتفعيل موضوعية وآليات معايير على اإلدارية الوحدات رؤساء اعتماد ضرورة .5

 اتخاذ على كالقدرة اإلدارية الوحدة مستوى على التنفيذية األجهزةو الدوائر عمل تقيم في الدورية

 في التصرف كيفية المحليين، السكان مع التعامل أسلوب المناسب، الوقت في المناسبة القرارات

 يترتب إذ والكمية النوعية الناحية من المحلية والمرافق الخدمات جودة وقياس المفاجئة األزمات

 منها واالستفادة المحلية والخدمات المرافق فشل أو نجاح أسباب معرفة عدم المعايير تلك غياب على

 .المحلي اإلداري للجهاز الحقيقة الكفاءة على الوقوف في كافية غير التقليدية الرقابة كون
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 قنوات إيجاد على والعمل المدني، المجتمع ومؤسسات اإلدارية الوحدات رؤساء بين العالقة تطوير .6

 القواعد من وقربها المؤسسات تلك تخصص من لالستفادة بينها فيما ومستمرة دائمة اتصال

 الندوات عقد إلى إضافة الرقابي، الدور وإسناد دعم في يساعد مما اإلدارية الوحدات في الجماهيرية

 مع ومناقشتها المعلومات لتبادل فرصة من الجلسات هذه توفره لما العامة واالجتماعات الجماهيرية

 .اإلدارية الوحدة مستوى على السلبية الحاالت وتشخيص رصد في المحليين السكان

 واقتراح المحلية لمشاكلهم الحلول إيجاد في ومسؤولياتهم واجباتهم المحلية الوحدات مواطني أداء .7

 أخذنا ما وإذا وأولوياتهم، احتياجاتهم تحديد على غيرهم من أقدر أنهم كما التطوير، مشاريع وتنفيذ

 حاجات واختالف تباين من ذلك يستتبع وما محلية وحدة كل ظروف واختالف تباين االعتبار بنظر

 اإلقليمية الالمركزية اإلدارة أسلوب اعتبار بوجوب التسليم الضروري من لبات منها، كل وخدمات

 .قراطيةوديم وضرورة إدارية ضرورة اعتبارها عن فضال اجتماعية ضرورة

 المحافظة في المحلية المجالس عن ممثلين من الجديد، التقسيم في المحافظة مجلس شكليُ  نرى ان .8

 صغرى ادارية وحدة كل سكان عدد وحسب ليكونوا اعضائها بين من المحلية المجالس تختارهم

 عن تزيد مالية مبالغ اي يتقاضون ال ان بشرط المحافظة مجلس يكونون بمجملهم االعضاء وهؤالء

 والمجلس المحافظة مجلس) المجلسين اجتماعات ويحضرون المحلية المجالس في اقرانهم يتقاضاه ما

 في زمالئهم مراجعة بعد اال قرار اي يتخذون وال المجلسين عمل بين الربط يتم لكي( المحلي

 وقت اي في المحافظة مجلس في يمثله عضو اي استبدال المحلي للمجلس ويمكن المحلي المجلس

 يشاء.

 او اتحادي مجلس كان ان سواء المجالس لعضوية المرشح في توفرها يجب شروط فرض من بد ال .9

 االولية الجامعية الشهادة على الحصول اشتراط من بد ال الدراسية الشهادة حيث فمن ،محلي مجلس

 من قريب اختصاص من يفضل و العراق، في رسميا بها معترف جامعة ومن بالبكالوريوس ممثلة

في هذا  جدا مهم العمر ان رىن العمر، حيث من كذلك السياسة، او القانون او واالقتصاد االدارة

نرى العمر  لذا بسرعة و بسهولة تكتسب ال كياسة و خبرات الى تحتاج العامة الوظيفة النالمجال، 

 عضو عمل سيعتمد الخبرات، عن فضالللترشح،  مناسب عمر 35 و 30 بين ما المناسب هو

 لتخطيط قدرة لديه المرشح يكون ان يجب لذا التخطيط في قدرته على كبير بشكل المحلي المجلس

 شرط فرض المهم من نرى لذا الشعب، حياة تخطيط على قادرا يكون ان له يمكن حتى ابتدأ حياته
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 االتجاه و العام العمل في يرغب كان ان يريد لما سنوات عدة قبل واعيا يكون ان على المرشح يجبر

 السياسي نشاطه ممارسة خالل من وذلك سنوات 5 – 4 عن يقل ال بما الترشح قبل الميدان هذا الى

 اذا حتى العام، بالشأن تهتم حكومية غير منظمة خالل من او سياسي كيان خالل من الموثق و العام

 عندما حاليا يجري كما وليس لحلها العمل وأولوية الناس مشاكل عن خلفية لديه يكون الترشح اراد

 ،العام بالعمل معرفة اي لديهم ليس اشخاص تختار السياسية الكيانات ترى االنتخابات علينا تحل

 شعارات و وسمعة السياسي الكيان رئيس على التركيز ويتم شخصية او عشائرية السباب كمرشحين

 .المواطن خدمة على قادرين غير و ضعفاء اعضاء تكون والمحصلة السياسي الكيان
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