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مل تعـــــد اليقاعـــــات ســـــْل الالمزكشٓـــــ٘
مقتصــزٗ ســْل ااملــز املفأٍنٔــ٘ شض ـ ب ـ
ـــً أٌ

تْ ز الفَه الـدئ للينـاجز اددٓـدٗ للش ـه
ّالتضـــــــٔري التغـــــــاركٕ

تْصـــــــٔ دّاٜـــــــز

املغــــارك٘ لتغــــن الفْاةــــ اددٓــــدٗ دٌّ
الفاةـــ ـ الزوـــــٕ ٓعـــــْد أصاصـــــُ امليطقـــــٕ
للتذضـــٔد الفعلـــٕ لالمزكشٓـــ٘ سٔـــح أىَـــا
تعنـ ةلــ ٙإ ــفا ٛتنــٔريات أصاصــٔ٘
اادّار

تْسٓـ

عيـــد احلـــدٓح ةـــً إةـــادٗ ٍٔ لـــ٘

العاليــ٘ بــد الدّلــ٘ ّاملــْامليد ٓضــتلشو جل ـ
احلــدٓح ةــً مقاربــات تغــاركٔ٘

الالمزكشٖ.
ّيـــــدداٛت الْريـــــ٘ البشجٔـــــ٘

مـلدـص:

أصـــبش تغـــري إىل الطـــزل الـــأ

تْا زٍـــــــا إ برـــــــناٌ ت ـــــــزٓط الي ـــــــاو

ــً

ذلاّلـــــ٘

لإلساملــــــ٘ باملفــــــأٍه ّاملقاربــــــات املزتبطــــــ٘
بالالمزكشٓـ٘ ّرمــه أٌ التْدـُ لالمزكشٓــ٘
دـــا ٛكرـــزّرٗ للتقلٔـ ـ مـــً ا ةتنـــاد ةلـــٙ
الدّلـــــ٘ ّتعشٓـــــش يـــــدرٗ الفْاةــــ اةتنعٔـــــ٘
ااخـــزٚ

املغـــارك٘ ّصـــت القـــزار خاصـــ٘

ةلــــ ٙاملضــــتْٓات ا لٔــــ٘ق إ أٌ ا ىتقــــادات
املْدَ٘ هلا ّالأ تزد إىل التدْف مـً خطـز
اإلىقضاو ّتفتٔـ الضـلط٘ با

ـا ٘ إىل تعقـد

البٔ ٘ٝا لٔ٘ق دعل مً الصع ا صتجنار
مفَْو الالمزكشٓ٘ لتشقٔ س ه رعٔد.
ال لنــــــــات املفتاسٔــــــــ٘ :الد قزاملٔــــــــ٘
التغاركٔ٘ق احل ه الز اعدق الالمزكشٓـ٘ق
املغارك٘ الضٔاصٔ٘.

 -املؤلف املُزاص .
governance and management. In the
distribution of roles, when talking
about restructuring the relationship
between the state and citizens, this
requires talking about participatory
approaches that can only be
available
by
ensuring
the

Abstract:
Discussions
about
decentralization are no longer
confined to conceptual frameworks,
but rather refer to ways that can
provide an accurate understanding
of new models of participatory
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establishment of the decentralized
system.
The research paper came in an
attempt to understand the concepts
and
approaches
related
to
decentralization. Although the trend
of decentralization came as a
necessity to reduce dependence on
the state and enhance the ability of
other societal actors to participate
and make decisions, especially at
local levels; However, the criticisms

leveled against it, which are due to
the fear of the danger of division
and fragmentation of power, in
addition to the complexity of the
local environment; It made it
difficult to invest in the concept of
decentralization to achieve good
governance.
;Keywords: good governance
participatory
;democracy
;Decentralization
Political
participation.

مقـدمـــ٘:
عف املؤصضاتق الفضادق إشلفاض مضتْٓات الغزةٔ٘ ...مـً امل ـاٍز الـأ سْلـ
اىـ الــدةْٗ إىل تــبي الالمزكشٓــ٘ ّاصــع٘

اإلىتبــاِ إىل ــزّرٗ ّدــْد سلــْل ذللٔــ٘

اليطال كش مؤصضٕ ميذ الضتٔيات ّما بعدٍا ّمت الرتّٓر هلا كْصـٔل٘ للتقلٔـ مـً
اإلةتنــاد ةلــ ٍٔ ٙـ الدّلــ٘ اهلزمــٕ مــً دَــ٘ ّللتعشٓــش مــً دّرٍــا مــً دَــ٘ أخــزٚ
البلداٌ الأ تعاىٕ عف القدرٗ التي ٔنٔ٘.
إ أٌ اليقاعات سالٔا مل تعد تتنشْر سـْل ااملـز املفأٍنٔـ٘ لالمزكشٓـ٘ شضـ
ب تعدتَا إىل ملزح تضاؤ ت سْل إم اىٔ٘ مضاٍن٘ الالمزكشٓـ٘
الضٔاصٔ٘ الفعالـ٘ ّتعشٓـش الد قزاملٔـ٘
الدّلــ٘ ّاملــْامليد صــْاٛ

تْصـٔ املغـارك٘

عيـد احلـدٓح ةـً إةـادٗ ٍٔ لـ٘ العاليـ٘ بـد

الــدّل اليامٔــ٘ أّ املتقدمــ٘

نفَــْو الالمزكشٓــ٘ يــد ٓ َــز

معــ ا ةــً اإلىتقــال مــً مضــتْ ٚصٔاصــٕ إىل آخــز اّ يــد ٓعــ

بعــ

ااسٔــاٌ ةــً

اإلىفصال.
ّمــً ميطلـ تعــدد الفْاةـ ّعَــْر دلنْةــات معقــدٗ مــً العاليــات الغــب ٔ٘ تنــري
الفَــه لطزٓقــ٘ س ــه اةتن ـ

سٔــح أىــُ أصــب ٓضــتلشو ةلــ ٙالــدّل ّاحل ْمــات أٌ

تلع ـ أدّارا ددٓــدٗ مــً خــالل تْصــٔ مضــاس٘ املغــارك٘ للفْاة ـ اةتنعٔــ٘ ااخــزٚ
ٍّــذا ٓتشقـ إ

عـ مفَــْو الالمزكشٓــ٘ق ٍّــذا صلعليــا ىطــزح الضــؤال املزكــشٖ

التالٕ:
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ما ٍٕ أٍه املرامد الـأ ضلنلـَا مفَـْو الالمزكشٓـ٘

عـ ةـامل متعـدد ا بعـاد

ّالفْاة جّ تي ٔه عب ٕ متداخ أ قٔا ّةنْدٓا مً ىاسٔ٘ التفاةالت ّالتغبٔ ؟
ز ٔ٘ البشـح :تفـرتض مرـامد الالمزكشٓـ٘ أىَـا تعنـ ةلـ ٙإملـالل دٓيامٔ ٔـ٘
تؤدٖ إىل تنٔريات أصاصٔ٘

احلذر املعٔارٓ٘ لفعالٔ٘ الدّل٘.

 أٍنٔـــ٘ الدراصـــ٘ :مْ ـــْل الالمزكشٓـــ٘ مـــً املْا ـــٔ الـــأ تطـــزحاليقاعات ّةل ٙمجٔ املضتْٓات

رلتلـــف

َـٕ تعتـ البٔٝـ٘ احلا ـي٘ ملدتلـف املقاربـات ّ ـاجز

احل ــه ّالتضــٔري التغــاركٔ٘ ّبالتــالٕ كــاٌ مــً الرــزّرٖ التطــزل إىل املفَــْو ّإىل
رلتلف املقاربات املزا ق٘ هلذا املفَْو أّ مبعي ٙآخز رلتلف املفأٍه الأ تتذضـد قـ
سد ٓتذضد الي او الالمزكشٖ.
 -تقضـــٔه الدراصـــ٘:

ذلاّلـــ٘ لتنطٔـــ٘ رلتلـــف دْاىـ ـ املْ ـــْل ّلإلدابـــ٘ ةلـــٙ

اإلع الٔ٘ مت تقضٔه االْري٘ إىل ثالث٘ ذلاّر كنآلٕ:
-ا

ْر ااّل :اابعاد املفأٍنٔ٘ ّااملز املعٔارٓ٘ لالمزكشٓ٘.

أّ :

مفَْو الالمزكشٓ٘.

ثاىٔا :الالمزكشٓ٘ "البٔ ٘ٝاحلا ي٘ للنقاربات التغاركٔ٘".

 -ا ْر الجاىٕ :الالمزكشٓ٘ ّدْدٗ احل

ه.

أّ  :الالمزكشٓ٘ كنيط للش ه ا

لٕ.

ثاىٔا :اإلصتجنار

مفَْو الالمزكشٓ٘.

 -ا ْر الجالح :اىتقادات الالمزكشٓ٘

بيا ٛاجز د قزاملٔ٘.

أّ  :ىق الفضاد ّخطز تقضٔه الدّل٘.
ثاىٔا :أخطا ٛالتطبٔ .

ا ْر ااّل :اابعاد املفأٍنٔ٘ ّااملز املعٔارٓ٘ لالمزكشٓ٘
مل تعد الالمزكشٓ٘ دشٛا ق مً اادبٔات الأ تعي ٙبالف ز اإلدارٖ

ااّصـا

ااكاد ٔــ٘ ب ـ أصــبش دــشٛا أصاصــٔا مــً أدبٔــات احل ــه ّمقٔاصــا ملــدٚ
املبــادا الد قزاملٔــ٘ لــد ٚالضاصــ٘ ّصــاىعٕ القــزار
ٓغــ

الزكٔــشٗ ااصاصـــٔ٘

ضــٔد

التْدــُ سلــْ تــبي ٍــذا املفَــْو

اىتقــال أٖ ى ـــاو للنقاربــات احلدٓجـــ٘ لتشضــد ىْةٔـــ٘

احل ه.
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مفَْو الالمزكشٓ٘:

أّ -

كنريٍا مً املفأٍه تعددت تعارٓف الالمزكشٓ٘ بتعدد ّدَات الي ز سْل مرنٌْ
املفَْو ّالنآ٘ ميُ ّ

ً اصلاس بع

التعارٓف ةل ٙالغ

ٓعزف "دْرز ٔدٓ " الالمزكشٓ٘ ٔقْلّ" :

التالٕ:

صلطات القزار

ٓـد ٍٔٝـات أخـزٚ

مري ممجلٕ الضلط٘ املزكشٓ٘ ّالـأ مالبـا مـا ت ـٌْ ميتدبـ٘ مـً ملـزف املـْامليد جّّ
()1

املصلش٘

بَذا التعزٓف إٌ ٔدٓ ٓز ٚـزّرٗ تـْ ز آلٔـ٘ اإلىتدـاى ستـٓ ٙـته اىتقـال

الضلط٘ مً املزكش إىل اهلٔٝات ااخزٚق ّ ٍـذا التعزٓـف يـد زلـد ىْةـا مـً الرتكٔـش
ةل ٙاهلٔٝات ا لٔ٘ امليتدب٘ لتذضٔد مفَْو الالمزكشٓ٘.
ّ"تغري الالمزكشٓ٘ مبعياٍا إىل أٖ ةن إرادٖ لالىتقال مً ع

مزكـشٖ صـاب

إىل سالــ٘ ددٓــدٗ مــً تي ــٔه العنـ العــاو الــذٖ ٓتقاصــه صــلط٘ صــي القــزار بــد رلتلــف
()2

مضتْٓات احل ْم٘"

مبعي ٙأٌ الالمزكشٓ٘ تعي إةادٗ ٍٔ ل٘ العن احل ْمٕ

ّتقضٔه اادّار بد رلتلف مضتْٓات الضلط٘ مبا ٓرنً التغاركٔ٘

صياة٘ القزار

إ أىُ لٔط بالرزّرٗ أٌ ت ٌْ الالمزكشٓ٘ ةنلٔ٘ اىتقالٔ٘ ب ٓ فٕ أٌ ٓته اةتبارٍـا
اار ٔ٘ ااّىل ملدتلف العنلٔات ّاملفأٍه ااخز.ٚ
ّتعزف أٓرا ةل ٙأىَا" :إةرتاف الدّل٘ بالغدصٔات العام٘ ااخز ٚاملدْل٘ بالتدخ
دلا ت معٔي٘ م صلط٘ صي القزار ّٓضن ٍذا ا ةرتاف بْدْد ىْل مً اإلصـتقالل
الذاتٕ"

()3

ّ

ـً القـْل بهىَـاّ " :صـٔل٘ للتي ـٔه الـداخلٕ للدّلـ٘ القْمٔـ٘ق ضلـدخ

ــد مصــاحلَا ّل ــً بالتعــاٌّ معَــا ّٓــته تعزٓفَــا مــً خــالل العاليــات القاٜنــ٘ بــد
احل ْم٘ املزكشٓ٘ ّاملؤصضـات اإليلٔنٔـ٘ ّا لٔـ٘"

()4

ّٓتنشـْر مفَـْو الالمزكشٓـ٘

سْل تي ٔه العالي٘ بد الضلط٘ ّااملزاف الفاةل٘ ااخـز ٚمبـا ٓرـنً تقاصـه الضـلط٘
ّإةطا ٛىْل مً اإلصتقاللٔ٘ الذاتٔ٘ هلذِ الفْاة بغز أ ت ٌْ يزاراتَـا خاردـ٘ ةـً
الضٔال العاو للضلط٘ املزكشٓ٘ اّ تتعزض م املصلش٘ العام٘ للدّل٘.
ً تقد ُ كتعزٓف ملفَْو الالمزكشٓ٘ ٍْ أىَا :ةبارٗ ةً أصلْى للتي ٔه

ّما

ً مً خاللُ إصلاد ت ام بد الضلط٘ املزكشٓ٘ ّالفْاةـ اةتنعٔـ٘ ااخـز ٚمـً
خالل تقضٔه صالسٔات اختاج القزار ٔنا طلص الغهٌ ا لٕ جلـ لرـناٌ املغـارك٘
الد قزاملٔ٘.
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إٌ احلدٓح ةً مفَْو الالمزكشٓ٘ ٓعي إةادٗ الدّل٘ الي ز
صـــْا ٛالتدلـــٕ ةـــً بعـ ـ
اعزاكَه علٔا

اادّار امليْمل٘ بَـا

الْعـــاٜف لصـــاد ةـــبد دـــدد ةلـــ ٙالضـــاس٘ الْملئـــ٘ أّ

ةنلٔات التدطٔ ّالتصـنٔه..." .مـ بدآـ٘ الضـتٔيات مـً القـزٌ 42

(مزسل٘ تصفٔ٘ ا صتعنار ة العامل) عَز ٍذا الي او كهداٗ مضـاةدٗ للدّلـ٘ املضـتقل٘
ســدٓجا ( تل ـ الفــرتٗ)
ّاإلصتذاب٘ بغ
لذا
ةْام

إدارٗ عــؤّىَا مــً دَــ٘ ّّص ـٔل٘ لتشقٔ ـ العدالــ٘ الضٔاصــٔ٘
()5

عال للطل املتشآد ةل ٙالضل ّاخلدمات مً دَ٘ أخز."ٚ

ً القْل أٌ التْدُ سلـْ تـبي مفَـْو الالمزكشٓـ٘ كـاٌ ستنٔـ٘ تعـْد لعـدٗ
ً اصلاس بعرَا ٔنا ٓلٕ:

 -الــتنريات احلاصــل٘

رلتلــف التْدَــات

الضــاس٘ الدّلٔــ٘ ّالــأ تــؤثز بالرــزّرٗ

الداخلٔ٘ للدّل.
 تشآــد مْدــات الد قزاملٔــ٘ ّالــأ كــاٌ ىتٔذتَــا تنــري ســدّد التفاة ـ بــد الدّلــّ٘الفزد.
 -اتضــال دّر الدّلــ٘ ّاىضــشابَا مــً بع ـ

اةــا ت لصــاد ْاة ـ ددٓــدٗ أد ٚإىل

زّرٗ تبي ى او مزكشٖ.
 -إ زاسات العْمل٘ ّالأ أدت إىل اسلـالل ّعـاٜف ااى نـ٘ الضٔاصـٔ٘ ّالتنـٔري

أدّار

الدّل٘.
 اإلخفايات الأ ةز َا مفَْو املزكشٓ٘ بضب ةدو يدرتُ ةلـ ٙمْاكبـ٘ التنـٔرياتاحلاصل٘ ّبالتالٕ زّرٗ ا ىتقال إىل أصلْى تضٔري أكجز عالٔ٘.
 -تعت الالمزكشٓ٘ أصلْى التي ـٔه الـذٖ ٓتناعـ ٙمـ مفَـْو الد قزاملٔـ٘

إةـادٗ

تقضٔه اادّار ّتْسٓ الضلط٘ ٓعت اٌ مً مؤعزات الد قزاملٔ٘.
 -اإلىتقــال إىل ايتصــاد الضــْل ّمــا را ـ جل ـ مــً ــزّرٗ

ضــد دــْدٗ اخلــدمات

املقدم٘ للنْامليد.
أمـــا باليضـــب٘ اعــ ال الالمزكشٓـــ٘ بعٔـــدا ةـــً التقضـــٔه التقلٔـــدٖ لالمزكشٓـــ٘
ّاملتنجــ ـ

 :الالمزكشٓــــ٘ اإلدارٓــــ٘ ّالالمزكشٓــــ٘ الضٔاصــ ـٔ٘ ق"

ــــً أٌ ت ــــٌْ

الالمزكشٓــ٘ إمــا أ قٔــ٘ أّ رأصــٔ٘ق تعن ـ الالمزكشٓــ٘ اا قٔــ٘ ةلــ ٙتْسٓ ـ الضــلط٘ بــد
املؤصضات ةل ٙىفط املضتْٚ

سد أٌ الالمزكشٓ٘ الزأصٔ٘ ّالأ ٍٕ أكجـز اٜـدٗ
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تضن بتفْٓ
ّ

بع

صالسٔات احل ْم٘ املزكشٓـ٘ إىل مضـتْٓات أدىـ ٙمـً الضـلط٘

ـــً التنٔٔـــش

ىقـ ـ

الالمزكشٓـــ٘ بـــد صـــت٘ أىـــْال :ةـــدو الرتكٔـــش التفـــْٓ

املل ٔ٘ اخلصدص٘ الْكال٘ الزٜٔضٔ٘ مـً أةلـ ٙإىل أصـف ّالْكالـ٘ الزٜٔضـٔ٘ مـً
()6

ااصف إىل ااةل."ٙ

 -9ةدو الرتكٔش :مالبا ما ٓعت ةدو الرتكٔش ّاسدا مً أع ال املزكشٓـ٘ إ
أٌ الـــبع

ةتبـــارِ أٓرـــا عــ ال مـــً أعــ ال الالمزكشٓـــ٘ ٍّـــْ الغــ

ٓـــذٍ

اا ــعف هلــا ٍّــْ ببضــامل٘ ىق ـ املضــؤّلٔات مــً احل ْمــ٘ املزكشٓــ٘ إىل املضــؤّلد
العاملد

ً القْل "أٌ ملب٘ الالمزكشٓ٘ الضٔاصٔ٘ ّاإليلٔنٔ٘

املضتْٓات الدىٔا ّ

امليايغــات ا دتناةٔــ٘ ّ دــداّل ااةنــال احل ْمٔــ٘ ّالدّلٔــ٘ رمبــا تفضــز اخلل ـ
()7

القْٖ بد البشح
 -0تفْٓ

الالمزكشٓ٘ ّةدو الرتكٔش".

الضلط٘ ٍْ :ع

آخـز مـً أعـ ال الالمزكشٓـ٘ تقـْو احل ْمـات

املزكشٓــ٘ بيق ـ ةنلٔــ٘ صـي القــزار ّالعنلٔــ٘ اإلدارٓــ٘ إىل املي نــات عــبُ املضــتقل٘ الــأ
صل ـ أٌ ت ــٌْ مضــؤّل٘ أمامَــا
كبري مً الضلط٘ التقدٓزٓ٘
العادٓد ّ

ىَآــ٘ املطــاف ...ةــادٗ ٍــذِ املي نــات لــدَٓا يــدر
ً إةفاؤٍا مً ئْد املْعفد املدىٔد

صي القزار ّ

()8

ً د عَا مباعزٗ مً يب مضتددمٕ اخلدم٘".

 -3ىق الضلط٘ " :إسد ٚأع ال الالمزكشٓ٘ الأ تيق صـالسٔات صـي القـزار
ا ددٗ مً مضـتْ ٚس ـْمٕ إىل آخـز (ّالـأ
مضــتْ ٚأةلــ ٙمــً احل ْمــ٘

سالــ٘ ا

ـً أٌ ت ـٌْ مـً مضـتْ ٚأدىـ ٙإىل

ــادات أّ تيق ـ احل ْمــ٘ صــلطات صــي

القــــزار إىل كٔاىــــات اةتنــ ـ املــــدىٕ احل ْمــــات اإليلنٔــــّ٘ )...تــــزتب مع ــــه
()9

الالمزكشٓ٘ الضٔاصٔ٘ بيق الضلط٘".

 -4اخلْصصــ٘" :تغــري اخلْصصــ٘ إىل ىقــ الضــٔطزٗ ّاملضــؤّلٔ٘ ةلــ ٙالْعــاٜف
ّاخلدمات احل ْمٔ٘ إىل القطال اخلاص أّ املي نات التطْةٔ٘ اخلاص٘ أّ املؤصضـات
اخلاص٘ مً مي ْر أّص ق تغـن اخلْصصـ٘ دلنْةـ٘ ّاصـع٘ مـً الضٔاصـات لتغـذٔ
مغارك٘ القطال اخلاص

تقدٓه اخلدمات العام٘ ّالأ تلنٕ أّ تعـدل سالـ٘ است ـار

()10

املؤصضات العام٘".
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ْجز الْكال٘ الزٜٔضٕ"مً أةل ٙإىل أصـف  -مـً أصـف إىل أةلـ:"ٙ

-5

ـْجز

الْكالـــ٘ الزٜٔضـــٕ مـــً أةلـــ ٙإىل أصـــف للالمزكشٓـــ٘ ســـارظ احل ْمـــات ا لٔـــ٘
املضؤّلٔ٘ ىٔاب٘ ةً احل ْمات املزكشٓ٘ ...ىْل ّكال٘ مً أصف إىل أةل ٍْ ٙة ط
الينــْجز ااّل

ٍــذِ احلالــ٘ تعنـ مضــتْٓات رلتلفــ٘ مــً احل ْمــ٘ أّ اهلٔٝــات عــبُ

احل ْمٔـــ٘ كـــْكال ٛملضـــتْٓات س ْمٔـــ٘ أدىـــ ٙأّ مباعـــزٗ كـــْكال ٛللذنَـــْر
()11

ّٓته ة ط مصدر الضلط٘ التقدٓزٓ٘.

املضتَل

ّباختالف التقضٔنات اع ال الالمزكشٓ٘ إ أىَـا

دلنلـَا تزكـش ةلـ ٙثالثـ٘
الصـالسٔات ّىقـ

أىْال ٍّٕ :ةدو الرتكٔش ّالأ تضـن ٙأٓرـا بالالسصـزٓ٘ تفـْٓ

الصـــالسٔات ّدـــاٍ ٛـــذا التقضـــٔنات اةتنـــادا ةلـــ ٙمـــد ٚيـــْٗ أّ عـــدٗ الالمزكشٓـــ٘
ً تْ ٔ جل مً خالل ع

ّ
الغ

بضٔ كنا ٓلٕ:

 :99اع ال الالمزكشٓ٘ سض يْتَا

مــً خــالل مــا صــب ّةلــ ٙا ــرتاض أٌ الالمزكشٓــ٘ تفــت اةــال دَــات أخــز ٚأّ
ْاة أخز ٚللنغارك٘
ــً أٌ ىضــتيتر بعـ

صي القـزار صـْا ٛمـً خـالل ىقـ الصـالسٔات أّ تفْٓرـَا
املشآــا الــأ ٓفــرتض أٌ تتشقـ مــً اىتَــاز ى ــاو الالمزكشٓــ٘

كنا ٓلٕ:
 سٓادٗ املغارك٘ ةل ٙاملضتْٓات ا لٔ٘.()12

 -س ــً الالمزكشٓــ٘ احل ْمــات مــً معز ــ٘ ا يتصــاد ا لــٕ

ّبالتــالٕ تضــٔري

أكجز كفا ّ ٗٛعالٔ٘ للنْارد.
 ختفٔف ااةبا ٛةً الضلط٘ املزكشٓ٘ مً خالل إةادٗ تْسٓ ّتقضٔه الْعاٜف صـْاٛالضٔاصٔ٘ أّ ا دارٓ٘.
 -إةتناد ى او الالمزكشٓ٘ ٓضن للَٔٝات ا لٔـ٘ باملبـادرٗ بـايرتاح ّتصـنٔه مغـارٓ
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ّصٔاصٔات ذللٔ٘ ى زا مليشَه درد٘ مً ا صتقاللٔ٘ الذاتٔ٘.
 -القزارات الضزٓع٘ٓ :ضن مفَـْو الالمزكشٓـ٘ باختـاج القـزارات املضـتعذل٘

سـال

سدّخ أسمات أّ اىضدادات ةل ٙاملضـتْ ٚا لـٕ دٌّ الزدـْل إىل الضـلطات املزكشٓـ٘
يـ اإلدـزاٛات البريّيزاملٔـ٘ ّاهلزمٔـ٘ ّاختاجٍـا-

أٓرا صزة٘ القـزارات تتذلـٙ

القزارات -ق ةل ٙاملضتْٓات اادى.ٙ
ــً يْلــُ أٌ مفَــْو الالمزكشٓــ٘ ْٓص ـ مضــاس٘ املغــارك٘ ّٓعن ـ كبٔٝــ٘

ّمــا

سا ي٘ للنقاربات الأ تعتند مبدأ املغارك٘ صْا ٛكيناجز س ه أّ كيناجز تضٔري
ّ صيتطزل إىل أٍه مقاربتد تعتنداٌ ةلٙ

ضٔد ى او الالمزكشٓ٘.

ثاىٔا -الالمزكشٓ٘ "البٔ ٘ٝاحلا ي٘ للنقاربات التغاركٔ٘":
مبا أٌ املفأٍه الأ تزا
املغــارك٘

مفَْو الالمزكشٓ٘ تضـع ٙإىل اإلبت ـار ّتْصـٔ مضـاس٘

ــإٌ اإلةــرتاف بالالمزكشٓــ٘ ٓضــاٍه

قٔــ الد قزاملٔــ٘ مــً خــالل

تغتٔ الضلط٘ ّمً خالل اصالسات مؤصضـٔ٘ اكجـز الـْ
ع ـ مقاربــات ّ ــاجز تضــن بتذضــٔد ك ـ مــا صــب

إىل

ّ ٔنــا ٓلــٕ أٍــه املقاربــات ّالينــاجز الــأ

ّ

ـً

قٔـ جلـ

بٔٝــ٘ ى ــاو مزكــشٖ

ــً احلــدٓح ةيَــا إ

ااى نــ٘ الــأ

تعرتف بالالمزكشٓ٘ كهصلْى تي ٔه.
 -9الد قزاملٔ٘ التغاركٔ٘ كينْجز س ه:
ٓعز َـا الفٔلضــْف اامزٓ ــٕ دــٌْ دٓــْٖ JOHN DEWEYباةتبارٍــا "مغــارك٘
كــ مـــً ٓتـــهثز باملؤصضـــات ا دتناةٔـــ٘ سٔـــح ٓغـــار الفـــزد
()13

املؤصضــات ّالضٔاصــات الــأ تيــتر ةيَــا
ّةنلٔ٘

رصـــه ّإىتـــاز ٍـــذِ

ّتعــزف أٓرــا ةلــ ٙأىَــا" :مبــادرٗ معقــدٗ

ْٓلٔـ٘ تتطلـ التطبٔـ ّا لتـشاو بعيآـ٘ اىَـا تيطـْٖ ةلـ ٙتنـٔريات صـلْكٔ٘
()14

ّمْيفٔــ٘"

إجٌق الد قزاملٔــ٘ التغــاركٔ٘ ٍــٕ اإلىتقــال مــً ةنلٔــ٘ صــياة٘ القــزار

التقلٔدٓــ٘ ّالــأ تصــدر مــً الضــلط٘ املزكشٓــ٘ إىل ةنلٔــ٘ مغــاركتٔ٘ تقــْو َٔــا كـ
الفْاة اةتنعٔ٘ باملضاٍن٘

رصه الضٔاصٔات ّصي القزار.

الد قزاملٔ٘ التغاركٔ٘ ٍٕ دلنْة٘ مً الفْاة ّاآللٔات الأ ترـنً أكـ يـدر
مم ـً مـً مغـارك٘ اا ــزاد

تضـٔري عـهىَه العـاو ّ العاليــ٘ بـد املفَـْمد ــإٌ

التذضـــٔد ادٔـــد ملفَـــْو الالمزكشٓـــ٘ مبدتلـــف أعـ ـ الُ ٓعـــشس ثقا ـــ٘ الد قزاملٔـــ٘
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ــً احلــدٓح ةــً أٖ مقاربــ٘ تغــاركٔ٘

التغــاركٔ٘ ّستــٙ

أٖ ى ــاو ــاخلطْٗ

ااّىل ٍٕ تعشٓـش الالمزكشٓـ٘ق ستـ ٙتضـتطٔ مجٔـ الفْاةـ تقـدٓه مـدخالت

صـي

القزار احل ْمٕ.
تــزتب الد قزاملٔــ٘ التغــاركٔ٘ بي ــاو الالمزكشٓــ٘ " فــٕ عـ الالمزكشٓــ٘ ةــً
ملزٓ ىق الضلط٘ ٓته إىغا ٍ٘ٝٔ ٛصٔاص٘ مضـتقل٘ ةلـ ٙاملضـتْ ٚدٌّ الـْملي مـ كـ
مً القْٗ الضٔاصٔ٘ ّالضلط٘ اإلدارٓ٘ ٍذِ القْ ٚمضتندٗ مً ص اٌ امليطق٘ مً خالل
اىتدابــات د قزاملٔــ٘ ّتعت ـ املنارصــات الد قزاملٔــ٘ التغــاركٔ٘ ااصاصــٔ٘ ــزّرٓ٘
()15

ليذــاح ٍــذا اليــْل مــً الالمزكشٓــ٘"

ّاحلــدٓح ٍيــا ةــً املنارصــات ٓتنشــْر ســْل

ممارصات الضلط٘ مً خالل الت زٓط الفعلٕ للالمزكشٓ٘ق ثه ممارصات الفاةلد ةلٙ
قٔ الت ام بد الضلط٘ املزكشٓ٘ ّاهلٔٝات ا لٔ٘.

املضتْ ٚا لٕ

الالمزكشٓــ٘ كبٔٝــ٘ للتفاةـ تضــاةد ةلــ ٙإدمــاز الينــاجز التغــاركٔ٘

ةنلٔــات

صي القزار" .صلادل اخلـ ا ٛأٌ الد قزاملٔـ٘ ا لٔـ٘ التغـاركٔ٘ س ـً املـْامليد مـً
أٌ ٓصبشْا أكجز عالٔ٘

م ا هٗ أّ معايب٘ املضؤّلد العنْمٔد ا لٔد ...تـزتب

ٍذِ اآللٔ٘ بــ "سذـ٘ املضـاٛل٘" الـأ منـزت أدى الالمزكشٓـ٘"( )16ق اهلـدف اليَـا ٕٜمـً
قٔ الالمزكشٓ٘
اا زاد ْاة

الضلط٘ ّالد قزاملٔـ٘ التغـاركٔ٘ ٍـْ بيـا ٛدلتنـ ٓ ـٌْ ٔـُ

عال٘ ّلٔضْا دلزد أرياو

القْاٜه ا ىتدابٔ٘.

 -0احل ه الزاعد كينْجز تضٔري:
"ٓعزف بزىامر ا مـه املتشـدٗ اإل ـا ٕٜاحل ـه الزاعـد ةلـ ٙأىـُ :ممارصـ٘ الضـلطات
ا يتصادٓ٘ ّاإلدارٓ٘ إلدارٗ عؤٌّ اةتن ةل ٙكا ـ٘ املضـتْٓات ّٓغـن جلـ اآللٔـات
ّالعنلٔـــات ّاملؤصضـــات الـــأ

ـــً لا ـــزاد ّادناةـــات التعـــبري ةـــً مصـــاحلَه
()17

ّممارصــ٘ سقــْيَه القاىْىٔــ٘ ّالْ ــا ٛبالتشامــاتَه ّتضــْٓ٘ خال ــاتَه"

ّمــً أٍــه

مؤعزات احل ه الزاعد "املغارك٘ ّالـتن د"ق ّتعتـ الالمزكشٓـ٘ ةيصـزا اصاصـٔا
لتشقٔ ٍذِ املفأٍه ّتعشٓش الد قزاملٔ٘ ةل ٙاملضتْٓات ا لٔ٘ خاص٘.
" ٓته تعشٓش الالمزكشٓـ٘ قـ كْصـٔل٘ لتشقٔـ أٍـداف احل ـه الزعـٔد ّل ـً
أٓرا ٓعت احل ه الالمزكشٖ ٍـْ الْ ـ املجـالٕ

إملـار احلْكنـ٘ ّمـً اا رـ

ّصف ٍذِ العالي٘ بد الالمزكشٓ٘ ّاحل ه ةل ٙأىَا ت ا لٔـ٘ مبعيـ ٙآخـزق تتطلـ
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املضــتْٓات احل ْمٔــ٘

اإلدارٗ العامــ٘ تطبٔ ـ الالمزكشٓــ٘ ةلــ ٙالْعــاٜف املزكشٓــ٘

اادىّ ٙكذل ادَـات الفاةلـ٘ مـري احل ْمٔـ٘ ّتـزتب الالمزكشٓـ٘ أٓرـا بهٍـداف
()18

احل ه الزعٔد".

ّلتشقٔ أك يدر مم ـً مـً دردـات املغـارك٘ ّالـتن د ّاملضـاٛل٘ ّمـري جلـ
مً معآري احلْكن٘ صل أٌ ت ٌْ العالي٘ بـد مفَـْو الالمزكشٓـ٘ ّاحل ـه ةاليـ٘
تْا قٔــ٘
تفــْٓ

رــناٌ ّدــْد ةاليــ٘ تفاةلٔــ٘ بــد املــْامليد ّاحل ْمــات ا لٔــ٘ الــأ مت
الصــالسٔات هلــا ٓضــن بتعشٓــش مفَــْو احل ــه الزعــٔد مــً خــالل املضــاٛل٘

ّالزياب٘ الغعبٔ٘.
"...إ ٌ تعشٓش املغارك٘ ةلـ ٙاملضـتْ ٚا لـٕ مـً خـالل الالمزكشٓـ٘ لـٔط كا ٔـا
ـً لاىغـط٘

سد جاتُ دعـ احل ْمـات أكجـز إىصـا ا أّ الـْ أّ اصـتذاب٘

التغاركٔ٘ التهثري بفعالٔ٘ ةل ٙىتـاٜر أّ أدا ٛاحل ْمـ٘ ا لٔـ٘ إ إجا مت التْصـ

َٔـا

مــً خــالل آلٔــات املضــاٛل٘ ّالــأ ترــنً تصــزف احل ْمــات ّ قــا لزمبــات اهلٔٝــات
صشٔ ق الغـفا ٔ٘ أّ "احل ْمـ٘

التنجٔلٔ٘ ّتيفٔذ صٔاصات اإلىفال املصزح بَا بغ

املفتْس٘" ٍٕ الأ تقدو للنْامليد معلْمات كامل٘ سْل ما ٓته تقزٓزِ ّكٔف ٍٕ ىـْل
مــً آلٔــات املضــاٛل٘ العامــ٘ الــأ تعن ـ

قـ

ااى نــ٘ الــأ لــدَٓا بالفع ـ أصاصــٔات

()19

املضاٛل٘ الد قزاملٔ٘".

ّبالتــالٕ َــذِ املعــآري أّ املؤعــزات الــأ مــً خالهلــا
احل ه الزاعد

ً احلـدٓح ةيَـا

ــً ئــاظ مــدٚ

ضــٔد

عـ مٔـاى ّسـدات مضـتقل٘ ىْةـا مـا ّمـا

ٓرنً اصتقالهلا ٍْ مفَْو الالمزكشٓ٘ ّتتعل ا صتقاللٔ٘ أٓرا بدرد٘ الالمزكشٓ٘.
 -3الفدرالٔ٘ كي او مزا

لالمزكشٓـ٘" :الفٔدرالٔـ٘ ٍـٕ ٝـ٘ دصـتْرٓ٘ تغـري إىل

التقضٔه الزاصذ لل فاٛات بد مضتْٓد س ْمٔد
()20

اآلخــز"

ً اٖ ميَنا التعدٖ ةلٙ

ّٓعــي املفَــْو تقضــٔه الضــلط٘ أّ ىقلــَا بــد مضــتْ ٚمزكــشٖ ّمضــتْٚ

مزكــشٖ (ذللــٕ) دصــتْرٓا

َــٕ تعـ ةــً س ــه جاتــٕ ّ بعـ

مصطل الفدرالٔ٘ كنزادف ملفَْو الالمزكشٓ٘ بـ ّٓعتقـد

الدراصــات ٓضــتعن
كـجري مـً ااسٔـاٌ أٌ

الي او الفدرالٕ ٓتنٔش بقْٗ الالمزكشٓ٘ ّٓع ةً مد ٚتبي ٍذا املفَْو.
"إٌ اصــتعنال مصــطل الفدرالٔــ٘ يــد ٓ ــٌْ كفــٔال بتشْٓ ـ اليقاعــات التقئــ٘ إىل
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صذا ت صٔاصٔ٘"

ّم أٌ كال املفَـْمد ٓقـْداٌ إىل تقاصـه الضـلط٘ إ أٌ ٍيـا

اختال ـــات دٍْزٓـــ٘ بٔيَنـــا سٔـــح أٌ الفدرالٔـــ٘ تغـــري إىل التقضـــٔه املرـــنٌْ للضـــلط٘
دصتْرٓا.
ً التنٔٔش أٓرا بد الي او الالمزكشٖ ّالي او الفدرالٕ بالي ز إىل ما ٓلٕ:

ّ

اددّل  : 99التنٔٔش بد الالمزكشٓ٘ ّالفدرالٔ٘
الالمزكشٓ٘
مً سٔح دلال الدراص٘

الفدرالٔ٘
القــــــــــــاىٌْ الدصــــــــــــتْرٖ-

القاىٌْ اإلدارٖ

الدراصات الضٔاصٔ٘

يَـــــــا املغـــــــارك٘

مً سٔح ىطال املغارك٘

املغارك٘

اهلٔ ٘ٝالتغزٓعٔ٘
الْسدات الالمزكشٓ٘ ختر

مً سٔح املي ْم٘ القاىْىٔ٘

اهلٔ ٘ٝالتغزٓعٔ٘

ل ـ ّســدٗ درالٔــ٘ ياىْىَــا

لي او ياىْىٕ ّاسد تعن ةل ٙاخلــاص ّتغــزٓعاتَا اخلاصــ٘
صيُ صلط٘ ّاسدٗ

املصدر :ةنار برٔاف "الْدٔش

ّاملتنٔشٗ

القاىٌْ اإلدارٖ" ص(385 .بتصزف)

ّمبــا أٌ اهلــدف ملدتلــف ااى نــ٘ الــأ مبــدأٍا املغــارك٘ ٍــٕ الْصــْل إىل مفَــْو
احل ه اإليلٔنـٕ أّ ا لـٕ

نغـارك٘ الضـلط٘ ّتقضـٔه الصـالسٔات ت َـز

املفَْمد -الالمزكشٓ٘ ّالفدرالٔـّ٘ -خاصـ٘
للفدرالٔ٘ ّ ٔنا ٓلٕ

"ىقـ الضـلط٘" ٍّـْ الغـ

كـال
اايـزى

ً إٓراح ىقا التقامل بد رلتلف أع ال التقضٔه أّ ىق

الصالسٔات:
اددّل  :90أع ال احل ه اإليلٔنٕ
الفدرالٔ٘

ىق الضلط٘

الْعٔف٘ الالمزكشٓ٘

ىعه

ىعه

ىعه

اختصاصات الْسدات الدىٔا

ّاصع٘

ّاصع٘

اختصاصات احل ْم٘ املزكشٓ٘

ذلدّدٗ

ّاصع٘

مزصد٘

ختر للقْاىد

دصتْرٓا

العادٓ٘

احل ْم٘

املضتْٓات العلٔا ّالدىٔا

تقضٔه الضلطات

ٔق٘
مري ذلدّدٗ
ْٓدد تقضٔه للضلط٘
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Source: Michael Keating ," Federalism and the balance of power in
european states".p.08

ا ْر الجاىٕ :الالمزكشٓ٘ ّدْدٗ احل ه
تضـــع ٙكـ ـ ااى نـــ٘ ّاملقاربـــات إىل تعشٓـــش دـــْدٗ احل ـــه مبـــا

جلــ ا ى نـــ٘

الالمزكشٓ٘ ّالـأ ٓفـرتض اىَـا تقـدو مشٓـدا مـً الد قزاملٔـ٘ للنضـتْٓات اادىـٕ مـً
ً الْصْل إىل ى او ذللٕ ّس ه تغاركٕ عـال ٓرـنً عالٔـ٘

احل ه ّستٙ

قـ ـ اإلكتفـــا ٛبتـــبي ى ـــاو الالمزكشٓـــ٘ مـــً خـــالل تقضـــٔه

املغـــارك٘ ق صلـ ـ

الصالسٔات ّىقلَا مً املزكش إىل املضتْٓات الالمزكشٓ٘ أّ ا لٔـ٘ بـ صلـ التضـاؤل
مزكشٓ٘ د قزاملٔ٘ ّس ه د قزاملٕ.

سْل ىْةٔ٘ الالمزكشٓ٘ املطبق٘ لتشقٔ

أّ  -الالمزكشٓ٘ كنيط للش ه ا لٕ:
"ٓغري احل ه الذاتٕ ا لـٕ إىل سـ ّيـدرٗ الضـلطات ا لٔـ٘
ةل ٙتي ٔه ّإدارٗ سص٘ كـبريٗ مـً الغـؤٌّ العامـ٘
الض اٌ الذًٓ ٓعٔغٌْ

()22

امليطق٘"

ـنً سـدّد القـاىٌْ

ـ مضـؤّلٔتَا اخلاصـ٘ ّلصـاد

ّمً مي ْر احل ه ادٔد الالمزكشٓ٘ ٍـٕ

ّصٔل٘ لتغتٔ الضلط٘ لصاد ادَات الفاةلـ٘ ااخـز ٚةلـ ٙاملضـتْٓات ا لٔـ٘ مبعيـٙ
أٌ ٍيــا إةــادٗ تعزٓــف للعاليــ٘ بــد الدّلــ٘ ّاةتنــ مبــا طلــدو املصــاد ا لٔــ٘ ّ
ٓتعارض م املصاد العام٘ للدّل٘.
ٓتعل مفَْو احل ه ا لٕ ةنْما مبشْرًٓ رٜٔضٔد(:)23
 الضلطات ا لٔ٘ صزٓع٘ اإلصتذاب٘ ّاخلا ع٘ للنضاٛل٘ (كذَات اةل٘ رٜٔضٔ٘). دلتنـ مــدىٕ ىــابمشدّز كغزٓ

باحلٔــاٗ (مبــا

جل ـ القطــال اخلــاص) يــادر ةلــ ٙلع ـ دّر

ةنلٔ٘ التينٔ٘ ّكنـْاسٌ هلـا(مً خـالل يدرتـُ ةلـ ٙصـٔام٘ مطالـ

مً سٔح احلقْل ّالغفا ٔ٘ ّاملضاٛل٘).
تيبــ وـــ٘ احل ـــه ا لـــٕ ٍـــذِ تلقأٜـــا مـــً مزكشٓـــ٘ املضـــؤّلٔات ّال فـــاٛات
العامــ٘ ّبالتــالٕ
مجٔ أدشا ٛاةتن

ــً اةتبــار احل ــه رلططــا ادتناةٔــا صٔاصــٔا ٓيــتر ةــً دَــْد
()24

مجٔ ادَات الفاةل٘

ٓته الرتكٔش
اةتن

ٍذا التعزٓف بغـ

تيْةَا

أصاصـٕ ةلـ ٙمضـاٍن٘

دٓد إملار ادتناةٕ ّصٔاصـٕ ضل ـه

ةالياتَا ا يتصادٓ٘ ّا دتناةٔـ٘ ّتعنـ الالمزكشٓـ٘ مبدتلـف أعـ اهلا ةلـ ٙتـْ ري
املضاس٘ الالسم٘ ملغارك٘ الفْاة ا خزٚ
099

احل ه.
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ٓتطل تطـْٓز احل ـه ا لـٕ الـد قزاملٕ ّدـْد س ْمـ٘ ذللٔـ٘ أكجـز اصـتذاب٘
ّخرـــْل للنضـــاٛل٘ ّالتغـــاركٔ٘ ّالفعالٔـــ٘ أٖ أىـــُ ٓـــدةْ إىل

ضـــد التفاةـ ـ بـــد

احل ْمــ٘ ا لٔــ٘ ّاملــْاملً ّتعشٓــش تقــارٓز ّصــا ٜاإلةــالو ةــً احل ْمــ٘ ا لٔــ٘
()25

ّعؤٌّ اةتن ّبيا ٛدلتنـ مـدىٕ ىغـ ّأكجـز تعددٓـ٘"
تغ ٔ اللبيات ااّىل للش ه ا لٕ شض

تضـاةد الالمزكشٓـ٘

َٕ تعن أٓرـا سضـ دردتَـا ةلـٙ

بيــا ٛيــدرات احل ــه ا لــٕ ّ ضــد ّ ـ اهلٔٝــات ا لٔــ٘ الالمزكشٓــ٘ مــً خــالل
العاليات املباعزٗ بد املْامليد ّاملضؤّلد ةل ٙاملضتْٓات ا لٔ٘.
"...إٌ الالمزكشٓ٘ كفلضف٘ صٔاصٔ٘ إلدارٗ ى ـاو اإلدارٗ الزعـٔدٗ

الـبالد ت فـ

اةلٔ٘ املغـارك٘ سٔـح تضـن لاملـزاف املدىٔـ٘ الفاةلـ٘ بإ ـفا ٛالصـف٘ ا لٔـ٘ ةلـٙ
()26

القرــآا ّتلنــط احللــْل ا لٔــ٘ للنغــ الت ا لٔــ٘"
أصاصــٕ

إجٌ الالمزكشٓــ٘ ةامــ

بيــا ٛمفَــْو احل ــه ا لــٕ اىــُ ٓضــن للذَــات الفاةلــ٘ بــإدارٗ ىفضــَا

الالمزكشٓ٘ بَذا الضٔال ٍٕ ياةدٗ احل ه ا لٕ.
تعشس الالمزكشٓ٘ احل ه ا لٕ ّترفٕ الغزةٔ٘ الالسم٘ ةلُٔ ةيدما تته بغـ
صشٔ

ّتغن ا صرتاتٔذٔات اددٓدٗ لدةه احل ه ا لٕ مآلٕ(:)27

 -مزاةاٗ املضتْٓات الجقا ٔ٘ ّاملؤصضٔ٘ ا لٔ٘

سٓادٗ مضتْٓات املغارك٘.

 ت ٔٔف الدةه للش ه ا لٕ م ا صرتاتٔذٔ٘ الْملئ٘. تعشٓش التفاّض ّالتغاّر بد ادَات الفاةل٘. تغذٔ الغفا ٔ٘ ّاملضاٛل٘.ٓتناع ٙمفَْو الالمزكشٓ٘ ى زٓا م احل ه ا لٕ إ أىُ ستـٙ
ةــً مزكشٓــ٘ مجالٔــ٘ ّ عالــ٘ صل ـ

َــه سق ـ الالمزكشٓــ٘ بالغ ـ

باستْا ٛاملداملز اليا ـ٘ ةـً تـبي ٍـذا املفَـْو
الالمزكشٓ٘ تيتر ةيـُ بعـ
احل ه ا لٕ

التفاصـٔ الـأ

ـً احلـدٓح
الــذٖ ٓضــن

الـدةْٗ حل ـه ذللـٕ ّلتـبي مفَـْو
ـً أٌ ت ـٌْ ا اٍـا معاكضـا لبيـاٛ

التْدُ سلْ اىتَاز الالمزكشٓ٘ يد ٓيتر ةيُ بع

اإلع ا ت ميَا:

 تعدد الفْاة ّالأ يد ت ٌْ جات مصاد مترارب٘. التضاؤل سْل أدّار اهلٔاك الالمزكشٓ٘ اددٓدٗ ّمد ٚيْتَا. مد ٚالقدرٗ ةل ٙاستْا ٛااسمات ا لٔ٘ دٌّ الزدْل للضلط٘ املزكشٓ٘.جملة الباحث للدراسات االكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  99ـ العدد  90ـ جوان 0900
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 خل أيطاى يْٓ٘ يد تتعارض مصاحلَا م مصاد الضلط٘ املزكشٓ٘. التفْات بد الْسدات ا لٔ٘. تشآد الرن الد قزاملٕ يد ٓؤدٖ إىل تطبٔتفـــرتض الالمزكشٓـــ٘ أىَـــا تعنــ ةلـــٙ

مزكشٓ٘ ع لٔ٘.

ضـــد ىْةٔـــ٘ احل ـــه سٔـــح أىَـــا

عــ

احل ْمات أكجز ىشاٍ٘ ّعفا ٔ٘ ّ عالٔ٘ مً خالل تقزٓ املْامليد مً املضـؤّلد مـً
دَ٘ ّمً خالل إةادٗ ٍٔ ل٘ الـدّل مـً دَـ٘ أخـز ٚسضـ املقترـٔات اددٓـدٗ الـأ
ٓفز ــَا املفَــْو مــً تقضــٔه أّ ىقـ الضــط٘ للــَٔٝات ا لٔــ٘ املعئــ٘ ّبيــا ٛياةــدٗ صــلٔن٘
ــً املضــتْٓات ا لٔــ٘ مــً تْصــٔ ياةــدتَا املغــاركتٔ٘ لتشــْٖ رلتلــف الفْاة ـ

س

ا لٔ٘.
ثاىٔا -اإلصتجنار

مفَْو الالمزكشٓ٘:

تــزتب مرــامد الالمزكشٓــ٘ بــاادا ٛالفعــال ى ــزا دٍْزٍــا ااصاصــٕ القــاٜه ةلــٙ
تقضٔه الضلط٘ق الأ تزتب بدّرٍا مبفَْو الد قزاملٔ٘ املغاركاتٔ٘ ّاحل ه الزاعد
كنـــا أعـــزىا صـــابقا ّالـــأ ٓفـــرتض أٌ تتنتـ ـ بَـــا اةتنعـــات الد قزاملٔـــ٘
الالمزكشٓــ٘ ٓطــزح تضــاؤ ةــً كٔفٔــ٘

تـــبي

ضــد القــزارات الضٔاصــٔ٘ بطزٓقــ٘ ترــنً

املضاّاٗ بد رلتلف املضتْٓات اةتنعٔ٘.
ّبن

الي ز ةً رلتلف الـدّا الـأ تـد بالـدّل ّاحل ْمـات إىل تـبي الي ـاو

الالمزكشٖ

َيا دلنْة٘ متيْةـ٘ مـً العْامـ الضٔاصـٔ٘ ّا دتناةٔـ٘ ّالضـلْكٔ٘

ّا يتصادٓ٘ ّالتي ٔنٔ٘ تؤثز ةل ٙدرد٘ تيفٔذ الضٔاصات كنا كاٌ النزض ةيـد تـبي
مفَْو الالمزكشٓ٘ ّدرد٘

قٔقَا لاٍداف املقصْدٗ ّبالتالٕ التْدـُ سلـْ املفَـْو

ٓقتصز قـ ةلـ ٙالبشـح لتذضـٔد مقاربـات سدٓجـ٘ تعنـ ةلـ ٙدعـ اهلٔٝـات ا لٔـ٘
أكجز اصتقال ق ب أٓرا الذٍاى إىل احلدٓح ةً إةادٗ بيا ٛالدّل٘ .
الد قزاملٔـــ٘ صـــْا ٛكاىــ اهلـــدف أّ الْصـــٔل٘ تفـــزض مـــا

ـــً أٌ ىضـــنُٔ ى

ً

قٔ أملز د قزاملٔ٘

" زّرٗ ا صتجنار

مفَْو الالمزكشٓ٘" مبعيٙق ستٙ

أكجز الْ صل تقٔٔه اادّار الأ تلعبَا الالمزكشٓ٘

تعنٔ الد قزاملٔ٘ ّتعشٓـش

عزةٔ٘ الدّل مً خالل اةتبارٍا لٔط ق كهصلْى تي ٔه ب كاصرتاتٔذٔ٘ إلةادٗ
صــٔام٘ املفــأٍه املتعلقــ٘ بقــْٗ الدّلــ٘ ّخلل ـ التفاة ـ املضــتنز بــد اليد ـ املزكشٓــ٘
090
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ال ٓ فـٕ ىقـ الضـلط٘ للنضـتْٓات اادىـ ٙبـ صلـ أٌ ٓـذٍ املفَـْو

ّالالمزكشٓ٘

إىل أكجز مً جل سٔـح ٓ نـً تعشٓـش مفَـْو املْامليـ٘ ا لٔـ٘ ّ قٔـ مفَـْو العدالـ٘
ا دتناةٔ٘.
ا ْر الجالح :اىتقادات الالمزكشٓ٘
تعت ـ الالمزكشٓــ٘

كــجري مــً ااسٔــاٌ مضــهل٘ تتعل ـ بــاإلدارٗ ا يلٔنٔــ٘ ّالتي ــٔه

الضٔاصٕ ّجل باإلةتناد ةل ٙمَارات ّيدرات ادَات الفاةل٘ ا لٔ٘ إ اىُ
ااسٔاٌ بضـ بعـ
الالمزكشٓ٘

بع

الضـٔايات الضٔاصـٔ٘ ّا يتصـادٓ٘ يـد ٓصـع التْ ٔـ بـد أٍـداف

بيا ٛس ه د قزاملٕ ّ

مً الالمزكشٓ٘ مري دلدٓ٘

ً اصلاس أٍه ىقطـتد أّ سذـتد

عـالٌ

بياْ ٛجز تغاركٕ ما ٓلٕ:

أّ  -ىق الفضاد ّخطز تقضٔه الدّل٘:
تهتٕ بع
بعــ

ا ىتقادات

سذـ٘ أٌ احل ْمـات ا لٔـ٘ ٍـٕ ااكجـز ضـادا"ٓقرتح

ا يتصـــادٌْٓ أٌ احل ْمـــات ا لٔـــ٘ ّاملضـــؤّلد يـــد ٓ ْىـــٌْ أكجـــز ةز ـــ٘

للفضــاد مــً ى ــزاَٜه املزكــشٓد ةلــ ٙاملضــتْٓات ااكجــز مزكشٓــ٘ ّمــً املــزد أٌ
ت ٌْ العالي٘ ّّتريٗ التفاة بـد اا ـزاد ّاملضـؤّلد أكـ ّ ...يـد ت ـٌْ الصـشا ٘
ا لٔــ٘ ّدلنْةــات مزايبــ٘ املــْامليد ا لــٔد أي ـ اسرتا ــا ّ

ــً عــزاؤٍا بضــَْل٘

أك مً الصشا ٘ الْملئ٘ أّ املي نات املدىٔ٘ الْملئ٘ .يد ت ٌْ دلنْةـات املصـاد
أكجـــز ساصـ ـ ا ةلـــ ٙاملضـــتْ ٚا لـــٕ ممـــا ٓـــؤدٖ إىل سٓـــادٗ اصـــتشْاج الدّلـــ٘ ةلـــٙ
()28

املْارد".

نْدـــ٘ الالمزكشٓـــ٘ سجــ

ـــدٓا خاصـــا مل ا شـــ٘ الفضـــاد

تقــ الضـــلطات أّ

الصالسٔات تعي ىق املْارد ّةيدما تتنٔش املضـتْٓات ا لٔـ٘ بيدـ ذللٔـ٘ يْٓـ٘ َيـا
يد تطزح مضهل٘ أٌ الالمزكشٓ٘ تْص زص الفضاد ةل ٙىطال أّص

زّرٗ

ّبالتالٕ

الزدْل إىل املزكـش لتطـْٓز آلٔـات ددٓـدٗ ّمـري مباعـزٗ مل ا شـ٘ الفضـاد " .فـٕ
ىقــا الرــعف

املنارصــات الد قزاملٔــ٘ ا لٔــ٘

احل ْم٘ املزكشٓ٘ ا صتنزار

لع دّر رٜٔضٕ

ـْٛ

العدٓــد مــً البلــداٌ صل ـ ةلــٙ
ـناٌ اصـتدداو املـْارد بغـ

()29

صشٔ ملي الفضاد ةل ٙاملضتْ ٚا لٕ".

علــ ٙاملضــتْٓات ا لٔــ٘ق آلٔــ٘ املضــاٛل٘ يــد ت ــٌْ خا ــع٘ لــْ ٛات ةزئــ٘ ٍّٔنيــ٘
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الغدصٔات الفاةل٘ ٍّذا ىتٔذتُ

بابٔ٘

املعلْمات سْل رلتلف البداّ ٜسْل ااداٛ

احلقٔقٕ للنضؤّلٔد ا لٔد الفعلٔد ّبالتـالٕ اصـتشال٘ املضـاٛل٘ الفعلٔـ٘ ّأكجـز مـً
جل يد ختل ٍذِ الربابٔ٘ ةقبات مؤصضٔ٘ أماو املضاٛل٘ الد قزاملٔ٘ ا لٔ٘.
يد ختل الالمزكشٓ٘ أيطابا متعددٗ متضـآّ٘

ـً مْادَـ٘ خطـز

القـْٗ ٍّيـا

ا ىفصــال ّيــد تــؤدٖ إىل صــزاةات ةلــ ٙمضــتْ ٚالدّل٘".ةيــدما تتنشــْر الالمزكشٓــ٘
سْل ادناةات العزئ٘ املزكشٗ دنزا ٔا

ـً

إىَا ّخاص٘ مً خالل الفٔدرالٔ٘

()30

أٌ تشٓــد مــً استنالٔــ٘ احلزكــات ا ىفصــالٔ٘ق ّتضــن ٙالفٔدرالٔــ٘ مــري املتذاىضــ٘"

عيدما ختل ّسـدات اثئـ٘ للنشا ـ٘ ةلـ ٙالـدّل املتيْةـ٘ ةزئـا ّثقا ٔـا يـد تضـتددو
الالمزكشٓ٘ مً يب الْسدات املَٔني٘ ّٓتض اامز

تَنٔػ ّاصتبعاد اايلٔات ٍّذا

ما ٓؤدٖ إىل صزال ثه املطالب٘ با ىفصال.
ثاىٔا -أخطا ٛالتطبٔ :
صلــادل بعـ

البــاسجٌْ أٌ الالمزكشٓــ٘ يــد تْادــُ غــال جرٓعــا بضــب اإلسلــزاف
قد ٓ ٌْ التْدُ سلْ الالمزكشٓ٘ دلزد أصلْى لتَد ٜ٘ااّ ال

تطبٔ ٍذا املفَْو
بد ااملزاف الفاةل٘

الدّل٘ ٍّذا ٓؤثز يطعا

املنارصات الفعلٔ٘

ّاليناجز القاٜن٘ ةل ٙالالمزكشٓ٘ " ...سد أىُ مً احلقا ٜالأ
أٌ دّل العــامل بطزٓقــ٘ أّ بــهخز ٚيــد مت ددلَــا
بغ

تيفٔذ ال امر
ً إى ارٍا

ى ــاو رأوــالٕ ةــاملٕ ٓــته إدارتــُ

رٜٔضٕ مً خالل احل ْمات الْملئ٘ ّلٔط احل ْمات ا لٔ٘ إ أٌ ميطـ

الزأوالٔ٘ ماسال ٓ تض اارض ّٓصب دشٛا ٓتذشأ
ّبالتـالٕ

ــً تْيـ أٌ ت ــٌْ الالمزكشٓـ٘

()31

العامل الرعٔف".

دّل جات أى نــ٘ ٍغـ٘ أّ اىضــال

منلقــ٘ ميتذــ٘ لصــْر مجالٔــ٘ مــً احل ــه الــد قزاملٕ ٍّيــا صلـ معز ــ٘ ّ َــه ملبٔعــ٘
ةاليات القْٗ ّالغب ات بد رلتلف الفْاة اةتعٔ٘ ّااخـذ بعـد ا ةتبـار رلتلـف
العْامــ الـــأ س ييـــا مـــً اىغـــا ٛمؤصضـــات ٍّٔٝـــات ذللٔـــ٘ صـــاحل٘ لتيفٔـــذ خطــ
الالمزكشٓ٘ ّمضاةدٗ هلا

ىفط الْي .

أٓرا " صلادل العدٓد مً العلنا ٛبهٌ زلاح أّ غ الالمزكشٓ٘ ٓعتند بغ

مَه

ةلـــ ٙخصـــاٜص اةتنـ ـ املضـــتَدف ّدةنـــُ أّ ر رـــُ ّبالتـــالٕق إجا مت تيفٔـــذ بـــزامر
الالمزكشٓــ٘
094
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ادَــْد الــأ تبــذهلا احل ْمــات ّّكــا ت التعــاٌّ صــت ٌْ مــري عــزةٔ٘ للنــْامليد
()32

ّذل ــْو ةلَٔــا بالفغ ـ "

ٍّيــا

ــً ملــزح تضــاؤل ةــً مــد ٚاٍتنــاو املــْامليد

بتبي مفَْو الالمزكشٓ٘ خاص٘ اجا كاى اإلع الٔات املتعلق٘ بالتينٔـ٘ ا لٔـ٘ النـري
مدةْم٘ مً الضلطات املزكشٓ٘ ّاإلصالسات الأ
ٍــذا إىل تــبي اخلٔــار الــذٖ ضلق ـ التينٔــ٘ بن ـ

ً أٌ تته ذللٔـا

قـد ٓـؤدٖ

الي ــز ةــً مزكشٓــ٘ أّ مزكشٓــ٘

الضلط٘ املدْل٘ بذل .
"ٓؤكـــد العدٓـــد مـــً املـــؤلفد أٌ الالمزكشٓـــ٘
التْيعات ...

البلـــداٌ اليامٔـــ٘ ستـــ ٙاآلٌ دٌّ

التيفٔذ لٔط دلزد ةنلٔ٘ تقئ٘ لتيفٔـذ اخلطـ املضـبق٘ ّل يـُ ةنلٔـ٘

دٓيامٔ ٔ٘ ّمري متْيع٘ إىل سد ما للتفاةـ الضٔاصـٕ ّ

ـً إردـال أصـباى اليتـاٜر

املدٔبــ٘ لامــال لالمزكشٓــ٘ إىل ةــدد مــً العْام ـ ق فــٕ كــجري مــً ااسٔــاٌ ٓــته ىق ـ
الضلط٘ بطزٓق٘ ذلدّدٗ إىل املضتْٓات اادىّ ٙمالبا ما ٓته تقٔٔد اإلصتقالل املالٕ ةلـٙ
ٍذِ املضتْٓات"

()33

ّبالتـالٕ صـعْب٘ التنٔٔـش بـد اامـْال املزكشٓـ٘ ّاامـْال ا لٔـ٘

حبٔــح ت ــٌْ اامــْال املدصصــ٘ للنضــتْٓات ا لٔــ٘ مــري كا ٔــ٘ لتيفٔــذ مغــارٓ ّيــد
ٓؤدٖ أٓرا إىل إ عاف الضلطات مالٔا ةل ٙاملضتْ ٚاملزكشٖ.
ّمً اإلىتقادات املْدَ٘ لالمزكشٓ٘ أىَا

ً أٌ تؤثز صـلبا ةلـ ٙتْسٓـ الجـزّات

قــد ت ــٌْ صٔاصــات تْسٓ ـ املــْارد رلتلفــ٘ مــً ّســدٗ ذللٔــ٘ اخــز ( ٚراد ـ ملفَــْو
اختــاج القــزار) ّبالتــالٕ يــد ٓ ــٌْ ٍيــا اخــتالف

ا صــتقاللٔ٘

مضــتْ ٚالــدخ

الفـزدٖ لا ــزاد ٍّــذا ٓــؤدٖ إىل ا ىتقــال مـً ميــامل إىل أخــز ٚللبشــح ةــً صٔاصــات
تْسٓـ ترــنً دخــال أ رـ
تضتطٔ اإلصتنزار

ٍّــذا بــدّرِ يــد ٓجقـ كاٍـ بعـ

الْســدات ا لٔــ٘ ّلــً

احلفاع ةل ٙصٔاصتَا التْسٓعٔ٘.

خـاســـ٘:
الالمزكشٓـــ٘ ٍـــٕ ةيـــدما ختـــْل احل ْمـــات الْملئـــ٘ للش ْمـــات دٌّ الْملئـــ٘
بع

التصزف

الصالسٔات الأ تياسل ةيَا ابتدا ٛمً ةـدو الرتكٔـش إىل تفـْٓ

الضلط٘ إىل ىق الضـلط٘ ّالـأ تعتـ أيـّْ ٚأعـد أعـ ال الالمزكشٓـ٘ سٔـح أىـُ
ٍذا املضتْٚ

ً احلدٓح ةً املفأٍه املزتبط٘ بالد قزاملٔـ٘ ّتغـري الالمزكشٓـ٘

إىل كٔــف

ــً أٌ ٓــْ ز الفَــه الــدئ لاصــاظ امليطقــٕ ّالتصــنٔه ّ زبــ٘ تقضــٔه
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الضـــلط٘ َنـــا ل ٔفٔـــ٘ تـــبي ـــاجز س ـــه ّتضـــٔري ددٓـــدٗ كالتْدـــُ سلـــْ مفَـــْو
الد قزاملٔ٘ التغاركٔ٘ ّاحل ه الزاعـد لتْصـٔ مضـاس٘ املغـارك٘ للذَـات الفاةلـ٘
ااخز ٚدٌّ الدّل٘.
إ أٌ الالمزكشٓ٘ يـد تْادـُ بعـ

ا ىتقـادات مـً أٍنَـا اليقـ ا ـدّد للضـلط٘

ّ ٍــذِ احلالــ٘ نالب ـا مــا ٓزد ـ جل ـ إىل ا تقــار إىل اإلرادٗ الضٔاصــٔ٘ ةلــ ٙاملضــتْٚ
الضـــلط٘ علٔـــا إىل املضـــتْ ٚاإليلٔنـــٕ ّا لـــٕ لٔبقـــ ٙاملضـــتْٚ

املزكـــشٖ لتفـــْٓ

املزكشٖ مغاركا بقْٗ
ااسٔاٌ

بع

الضٔاص٘ ةلٍ ٙذِ املضتْٓات ّيد تزد ٍذِ ا دّدٓـ٘

اّل٘ الدّل٘ احلفاع ةل ٙاحلد اادىـ ٙمـً اصـتقزارٍا

اليقـ ال لـٕ

للضلط٘ يد ٓيذه ةيُ يْ ٚمرادٗ للضلط٘ املزكشٓ٘ يد تؤدٖ إىل اليشال سْل الضلط٘.
ّيد ت َز إ ع الٔ٘ التذضـٔد الصـشٔ ملفَـْو الالمزكشٓـ٘ ّالـأ ت ـٌْ ىتٔذتَـا
تقدٓه صْرٗ مغٍْ٘ ةً احل ه الزعٔد ّمفَْو املغارك٘

صي القزار ّعَـْر إٌ

ص ـ التعــبري مزكشٓــ٘ الالمزكشٓــ٘ سٔــح أٌ الضــلط٘ ا لٔــ٘ تضــٔطز ةلَٔــا اليد ـ
ا لٔـــ٘ دٌّ إعـــزا الفْاةـ ـ ا لٔـــ٘ ااخـــزٚ
ا صتجنار ادٔد

صـــياةتَا ّبالتـــالٕ ستـــٙ

ـــً

مفَْو الالمزكشٓ٘ صل تْ ز دلنْة٘ مً املعآري الضلٔن٘

ـً

اصلاسٍا كنا ٓلٕ:
 ةلـ ٙصــاىعٕ الضٔاصــ٘ ااخــذ بعــد اإلةتبـار العْامـ التارطلٔــ٘ ّالبٔٝــ٘ ا يتصــادّٓ٘الجقا ٔــ٘ ّالضٔاصــٔ٘ (الــي ه ّاهلٔاكـ ّالتقالٔــد) الــأ ٓــتعد َٔــا إىغــا ٛمؤصضــات
س ْمٔـــ٘ ذللٔـــ٘ لت ـــٌْ الالمزكشٓـــ٘ بالفعــ بٔٝـــ٘ مياصـــب٘ بامتٔـــاس لتذضـــٔد القـــٔه
الد قزاملٔ٘.
 -أثيا ٛةنلٔ٘ بيا ٛالالمزكشٓـ٘ مـً خـالل

ضـٔد مزت شاتَـا صلـ ةلـ ٙالضـلطات

العلٔـــا تْ ـــٔ املضـــؤّلٔات امليْملـــ٘ باملضـــتْٓات احل ْمٔـــ٘ املدتلفـــ٘ لتفـــادٖ تـــداخ
الصالسٔات ٍّٔني٘ مضتْ ٚةل ٙمضتْ ٚآخز.
 -ستــٙ

ــً احلــدٓح ةــً تطبٔـ صــلٔه ملفَــْو الالمزكشٓــ٘ صلـ أّ دةــه بيــاٛ

القدرات ا لٔ٘ ستـ ٙتـتن ً احل ْمـات ةلـ ٙاملضـتْ ٚا لـٕ مـً ممارصـ٘ مَامَـا
عال بعد ىق الضلط٘ أّ تفْٓرَا.

بغ
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للَٔٝات احل ْمٔ٘ ةل ٙاملضـتْٓات ا لٔـ٘ بـ تفـرتض بيـا ٛآلٔـات تيضـٔ مياصـب٘ بـد
رلتلـــف مضـــتْٓات احل ْمـــ٘ ستـــ ٓ ٙـــٌْ التفاةـ ـ ثيـــا ٕٜاإل ـــاِ بـــد احل ْمـــ٘
املزكشٓ٘ ّاحل ْم٘ الالمزكشٓ٘ ما ٓرنً املضاٛل٘ املتبادل٘.
 -تَـــدف الالمزكشٓـــ٘

ةنْمَـــا إىل تْصـــٔ دّاٜـــز املغـــارك٘

ّبالتالٕ ستٓ ٙـته تطبٔـ الد قزاملٔـ٘ بغـ

صـــي القـــزارق

صـشٔ صلـ ةلـ ٙاحل ْمـات التْدـُ

سلْ تصشٔ املفأٍه املتعلق٘ بالالمزكشٓ٘ مً خالل دراص٘ معنق٘ ملؤعزات املغـارك٘
ّةاليتَا بالالمزكشٓ٘.
 تعتند الالمزكشٓ٘ ةل ٙيدرٗ احل ْمات دٌّ الْملئ٘ ةل ٙاملضاٛل٘ ّصي القـزارا لٕ ّبالتالٕ الطزٓق٘ الأ ٓته بَا تصنٔه ّتيفٔذ الالمزكشٓ٘ هلـا تـهثري كـبري ةلـٙ
اليتاٜر املزتبط٘ بَا.
 رٍاىــات التذضــٔد الفعلــٕ لالمزكشٓــ٘ تفــزض ةلــ ٙاحل ْمــات تزتٔـ ااّلْٓــاتةلــ ٙرأصــَا اإللتــشاو بزصــه صٔاصــات تعن ـ ةلــ ٙتقْٓــ٘ القــدرات صــْا ٛةلــ ٙاملضــتْٚ
املزكشٖ للش ْم٘ اّ ةل ٙمضتْ ٚاحل ْمات دٌّ الْملئ٘.
 تقب رلاملز الالمزكشٓ٘ ّذلاّل٘ التقلٔ ميَا مً بد أٍـه اليقـا الـأ صلـ أٌتيتبُ هلا احل ْمـات الزامبـ٘ عـال

التْدـُ سلـْ تـبي الالمزكشٓـ٘ق الـذٖ

الْايـ

ز ـــتُ رلزدـــات صـــٔايات ةاملٔـــ٘ ّمـــتنريات أثـــزت ةلـــ ٙتـــْاسٌ القـــْٗ بـــد الضـــلطات
املزكشٓ٘ ّالضلط٘ ةل ٙاملضتْٓات ا لٔ٘.
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زٖ"(مذكزٗ م نل٘ لئـ عـَادٗ املادضـتريٜادشا
.59.) ص4237 ٘املضٔل

- Kenneth B. Dipholo and Ndwakhulu. Tshishonga," Participatory Democracy,
Decentralization and Devolution of Power in Local Government: Botswana and
South Africa Reciprocal Lessons", Article available on the site: « https:
//bit.ly/2HVf4gR », The site was viewed on: 25-4-32019.at 23: 20.
(15)
- Mukesh Kumar Mishra, “Decentralization and Participatory Democracy”
,(KRITYANAND UNESCO CLUB) , Article available on the site « http:
//bit.ly/2P4fdj0 », The site was viewed on: 15-4-32019. At 10: 25.
(16)
- J. Daniel Montalvo , " Centralization and participatory democracy in latin
america: the political survival of local elites"( Dissertation Submitted to the Faculty
of the Graduate School of Vanderbilt Universityin partial fulfillment of the
requirementsfor the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in Political
Science,2011),p.08.
17)
- U NDP, "Governance for sustainable human development". New York: UNDP,
1997,p.08.
(18)
- Evrim Tan, "Decentralization and Governance Capacity ; The Case of Turkey",
Switzerland: Palgrave Macmillan,2019,p.10.
(14)

0900  ـ جوان90  ـ العدد99 جملة الباحث للدراسات االكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد
EISSN: 2588-2368  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــISSN: 2352-975X

098

احلدود املفبهيمية للالمركزية كبيئة لتعزيز املقبرببت التشبركية ____________________________ وهيبة سغريي

- Richard Crook ," Decentralisation and Good Governance", published by forum
of federations, , Article available on the site « http: //bit.ly/35QrLRY», The site was
viewed on: 26-11-2019. At 19: 35.
(20)
- Michael Keating," Federalism and the balance of power in european states"
,Paper prepared for the SIGMA programme(Support for Improvement in
Governance and Management), France,2007,p.07.
"ُ مــا صلـ اٌ تعز ــ: " قٔـ مزكشٓــ٘ احل ــه,Democracy reporting international -)21(
(19)

<  املْيٙ ّري٘ ميغْرٗ ةل25. ص4239 ْٔ ْٓى:9 ّري٘ مْدشٗ ريه
.22 <42 ٘ الضاة.2042-28-42 :« مت تصف املْي ْٓوhttp: //bit.ly/2LdnrnY»
- The world bnk and UCLG Global Report," Decentralization and local
democracy in the world",spain,2008 ,p.19.
(23)
- Commission European,"appui a la decentralisationet a la gouvernance locale
dans les pays tiers" , Bruxelle ,2007,p.22
(22)

(24)

- Agab Akli,op.cit,p.40.
- Center for Democracy and Governance ," Decentralization and democratic
local: governance programming handbook", Washington,2000,p.46.
4226 ٘ٓ تقزٓـــز التينٔـــ٘ البغـــز: " الالمزكشٓـــ٘ مـــً ادـــ احل ـــه الزعٔد"مصـــز,UNDP -)26(
(25)

.29.ص
- Hans Bjørn Olsen, "Décentralisation et gouvernance locale", papere work
available on the site: « http: //bit.ly/2P1qqB0 », The site was viewed on: 17-112019.at 23: 00.
(28)
- Daniel Treisman,"Decentralization and the quality of government", (Preliminary
draft , Department of Political Science, University of California,2000),p.09.
(27)

- Nick Devas" ,The Challenges of Decentralization,"(Working papers presented
to the Global Forum on Fighting Corruption: Brasília, June 2005), p.04.
(30)
- Gareth J. Wall, "Decentralisation as a post-conflict state-building strategy in
Northern Ireland, Sri Lanka, Sierra Leone and Rwanda", Third World Thematics: A
TWQ Journal , N 06, 2006 , p.900.
(31)
- Malik nadeem ," Analyzing good governance and decentralisation in
developing countries ",journal of political sciences and public affiars, N 03, 2016 ,
Article available on the site: « http: //bit.ly/353IMIo », the site was viwed on: 01-122019. at 12: 35.
(32)
- Daniel Treisman,op.cit,p.19.
(33)
- Unknown, "Decentralisation, good governance and the role of local government
in development in latin america: a review of the literature", Article available on the
site: http: //bit.ly/38cwUpD», the site was viwed on: 28-11-2019. at 21: 10.
(29)

099

0900  ـ جوان90  ـ العدد99 جملة الباحث للدراسات االكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد
EISSN: 2588-2368  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــISSN: 2352-975X

