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ر

 تمهيد

  ذلك مع أهمية النظام السياس  
 
  سوريا مسألة بالغة األهمية، وه  تتساوى ف

 
إن معالجة شكل الدولة المستقبلية ف

م مثل هذه المعالجة إجابات لكثتر من 
ّ
وري أن نقوم بذلك اآلن، فمن المرجح أن يقد كيبة األمنية فيه. ومن الض  والتر

  غالبا ما توصف بأنها غتر قابلة لل
  هذا النقاش عندما يتحدثون عن األسئلة التر

 
  عىل السوريير  الخوض ف

ّ
حل. ويتعير

. ومن الواجب عليهم فعل ذلك لك    
ك كمجتمع موحد عىل الصعيد الوطت  كة لمستقبلهم المشتر تفاصيل رؤية مشتر

دها استغالل نظام األسد لالختالفات المذهبية واإلثنية وما 
ّ
  يول

يعقبه من فقدان يذهبوا إىل ما هو أبعد من الشكوك التر
  
 أن يفعلوا ذلك بأنفسهم من خالل تطوير نموذج وطت 

ّ
الثقة الذي نشأ ونما بير  مكونات المجتمع السوري. وال بد

  
 
( ك  يتجنبوا رؤية الغرباء يرسمون لهم مخططات ال تنتم  إىل تاري    خ البلد وال إىل واقعه الديمغراف  واالقتصادي.  )محىل 

  تأسيس حكم إن مطالب المجتمع الكردي 
 
الضاغطة ه  سبب موجب لذلك، وثمة إىل ذلك رغبة أولئك الذين نجحوا ف

  أسسوها تكتسب 
 الحكم المحىل  التر

فا بها وبت 
  أن يروا جهودهم معترر

 
  انسحبت منها الحكومة ف

  المناطق التر
 
محىل  ف

عية. ولكن إىل هذا وذاك، يستند النقاش أيضا إىل خلفية فشل الدولة المركزية    الواقع، احتكارها ل  شر
 
  خرست، ف

التر
وع للعنف" ووزعت تلك المقدرة بير  المليشيا   تحديد البنية  ت"االستخدام المرسر

 
الطائفية واألجنبية. بيد أن الترسع ف

  هذه اللحظة الحرجة سيكون محمال بالمخاطر. 
 
 النهائية للدولة السورية ف

 
بير  مجموعة من السوريير  من خلفيات  2016يجري منذ ربيع العام  يعتمد تقرير السياسات الذي بير  أيدينا عىل نقاش

مهنية وجغرافية وإثنية ومذهبية مختلفة. ويحاول هذا النقاش تقّص  نموذج الالمركزية الذي يمكن أن يكون األكتر 
 مالئمة لسوريا، وهو يتألف من ثالث أوراق. 

 
ر  
 
رالقضمان   الفيدرالية تدعو إىل خطة بعيدة المدى لالمركزية. فب بسمة

 
ينما يرى قطاع عريض من الكرد السوريير  ف

  من تقرير شكل الدولة المستقبلية منذ اآلن، حيث الدولة المركزية 
الطريق الوحيد لتحقيق طموحاتهم، تحذر قضماب 
 تتهالك وقد فقدت سيطرتها عىل الكثتر من أرجائها. 

 
  معاملة تطلعات الكرد  

  تصميم الوسائل المؤسساتية لتعزيز تلك المبادئ واالتفاق عليها من اآلن. وينبغ 
المبادئ: ينبغ 

موا بتحقيق تطلعاتهم عن طريق الحوار وليس  وعة، ولكن عىل الكرد من جانبهم أن يلتر  كشعب باعتبارها تطلعات مرسر
  أو اال 

 نفصال. عن طريق إعالن أحادي الجانب للحكم لذابر
 

وقد تكون الفيدرالية خيارا مناسبا للحالة السورية ولكن سيتعير  عىل السوريير  أن يخوضوا مفاوضات مبنية عىل 
اعتبارات ومصالح عملية، وليس فقط عىل أسس التطلعات القائمة عىل أساس الهوية القومية، وأن يكونوا متأكدين من 

انه. أن سوريا ستكون بلدا متماسكا وآمنا ضمن حدود  ه وجارا مسالما بير  جتر
 

  دمشق لكيما ُيكتب النجاح للمسار الالمركزي 
 
وري لسوريا أن يكون لديها دولة مركزية قوية وفعالة ف وسيكون من الض 

الذي من شأنه أن يقود إىل الفيديرالية. إن الدول الفيدرالية الحقيقية لديها منظومة من المؤسسات الفعالة والمتمّرسة 
  المركز 

 
قادرة عىل تنظيم عالقات سليمة مع كل اقاليمها، وإال فإن الفيدرالية لن تكون أكتر من قناع للتقسيم القائم ف

 عىل األمر الواقع. 
 

ئ مؤسسات قومية، كغرفة    دستورها وأن تقّر قوانير  جديدة وتنشر
 
وعىل سوريا أن تحم  مبادئ المساواة وعدم التميتر  ف

لمان )مجلس شيوخ(،   الت 
 
للتخفيف من تأثتر حكم األغلبية، وهيئة لمكافحة كل أشكال التميتر  مع الصالحيات  عليا ف

  للمسار الالزم لتحقيق هذه 
ات عميقة، ولكن ينبغ  وري تحقيق تغيتر الوافية لتنفيذ قراراتها. فال شك أن من الض 

ات أن يكون مهما بأهمية الغاية منه.   التغتر
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رويقدم    سوريا المستقبلية. وهو يحذر منظورا قانونيا للالم رياضرعل 
 
  يمكن تبنيها ف

ركزية ويتقّص بعض النماذج التر
  القانون الحاىل  رقم 

  صيغته الراهنة لن يفعل أكتر من تعزيز السلطة  2011لعام  107من أن تبت 
 
لإلدارة المحلية ف

ة أخرى من أجل ضمان تفعيل المركزية ونظام حكم القائد الفرد، وهو يؤكد عىل الحاجة إىل صيغ قانونية ومؤسساتي
 المركزية إدارية حقيقية. 

 
  فرنسا، البلد الذي عاش ذات مرة تحت حكم شديد المركزية 

 
أما االن كريستناخت فيعرفنا عىل مسار الالمركزية ف

  سوريا نسخة طبق 1981، عام الثورة، ولغاية عام 1789لقرنير  من الزمان تقريبا من عام 
 
  ف

. إن التنظيم المناطقر

. ولقد عملت الحكومة الفرنسية عىل الذهاب أبعد  من المساواة القانونية التامة بير  كل  األصل عن الشكل الفرنش 
  السياسة، قائمة عىل مطالب مجموعات تقوم عىل أساس الهوية وتطالب 

 
المواطنير  نحو مزيد من الكفاءة والتشاركية ف

من الالمركزية. فتمت الموافقة عىل وضع خاص لكورسيكا، وهو ما  بها جماعات معينة، األمر الذي قاد إىل ثالث موجات
 أدى إىل  إنهاءالمطالب االنفصالية للقوميير  الكورسيك. 
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ر1سوريا؟رأجلرمنرالالمركزيةرمنرنوعرأي

   
 **بسمة قضماب 

   اإلداري التنظيم عملية عن الطرف غّض  الممكن من يعد  لم
  سوريا؛ بذريعة عدم لألراض 

 
ل سلطة وجود  ف

ّ
 الشعب تمث

عية وتحظ      بحقهم لإلقرار  األكراد  تطلعات جانب فإىل . المهمة بهذه لتضطلع االنتخابات برسر
 
   الحكم ف

 الذابر
اف  ألكتر  ساد  الذي المركزي للنظام واقعية بمراجعة القيام من السوريير   أمام محيص ال  بخصائصهم القومية؛ واالعتر

 مناطق من أمثلة عدة وثمة. البالد  وموارد  السلطة احتكرت وقمعية شفافة غتر  حكم آلية يخدم وكان سنة.  ستير   من
سيم إعادة أن أثبتت العالم، عت   مختلفة    اإلداري التر

  يكون أن يمكن البالد  ألراض 
 
  عنضا

 
   حاسما
 
اعات  تسوية ف الت  

 
 
  الوقاية أو  منها، يتجزأ  ال  وجزءا

 
   الضاعات بعض من ف

 
 . األوىل نشوب  ها  مراحل ف

   أتشيه قضية تسوية تتم لم المثال، سبيل فعىل
 
 وكذلك. للبالد  جديد  إداري ترسيم نموذج إال بعد اعتماد  إندونيسيا؛ ف

   فرنسا  نجحت
 
   االنفصالية االضطرابات فتيل نزع ف

 
 الجزيرة لهذه خاص وضع عىل التفاوض خالل من كورسيكا   جزيرة ف

  
 
 . بأكمله للبلد  موسعة المركزية خطة إطار  ف

؛ الحسابات مستوى وعىل المبدأ، حيث من إنه القول يمكن لذلك؛
 
وري من أصبح السياسية أيضا  سوريا  تحدد  أن الض 

  اآلن من
 
  ترسيما

 
  إداريا

 
  جديدا

 
   المبادئ تقرّ  أن األقل عىل أو  للبالد.  ونهائيا

. ناجح إصالح إلنجاز  العملية هذه ستحكم التر

  قد تنطوي عليها الالمركزية،
 الدولة طبيعة حول جوهرية أسئلة حيث البد من طرح بعد األخذ باالعتبار المخاطر التر

 : المجتمع، أهمها  وحركة

 المنشودة؟ الالمركزية إلنجاح المركزية الدولة مستوى عىل بناؤها  الواجب القدرات ه   ما  -

   األكراد ) المناطق لبعض خاصة وضعية إقرار  المستحب من هل -
 
   الكورسيكيير   سوريا، ف

 
 ( فرنسا ف

 
 نموذج عن عوضا

 األقاليم كلها؟ عىل نفسه النظام يفرض فيه موّسع المركزي

   الالمركزية تجارب فشلت لماذا  -
 
 واليمن؟ العراق من كل    ف

  متصل هو  ما  بير   التميتر   يمكن كيف  -
ا
نامج فعال    وما  الالمركزية، بت 

   معالجته ينبغ 
 
 العقد  صياغة إعادة إطار  ف

،    السلم إىل والعودة المصالحة تحقيق بغية االجتماع 
اع؟ انتهاء غداة المدب   الت  

  ثمة إن القول؛ نافلة ومن
 
   المجموعات مختلف بير   الثقة إىل افتقارا

 حكم نظام قام إذ  السوري، المجتمع تشكل التر
   التقسيم عىل األسد  عائلة

   طابع ذات عسكرية مواجهات إلشعال التقسيم ذلك واستغل الطائق 
 عاشت لقد . طائق 

  وأنكر  شوفينية، بصيغة للعروبة رّوج الذي البعث حزب إمرة تحت قرن نصف من أكتر  سوريا 
 
 مكونات تنوع دائما

  السوري، المجتمع
 
 . االجتماع   التنوع هذا  عن بالتعبتر  المتصلة المطالب قامعا

ى
ّ
   الشعبية االنتفاضة تحّول وقد أد

 
التوجهات   من المعتدلة األصوات جميع تهميش إىل عنيف، نزاع إىل 2011 عام ف

 األكراد  ويعتت  . الطوائف جميع بير   الثقة أزمة عّمق الذي األمر . الجميع صوت فوق السالح حامىل   صوت ليسود  كافة،
 
 
   المجلس إىل منهم المنتمون) عموما

   والممثلون الكردي، الوطت 
 
   أن( المعارضة التحالفات من عدد  ف

ر
 مكونات باف

   فشلت قد  المعارضة
 
 أقلية بصفتهم األكراد  بهوية المرتبطة التطلعات مع بإنصاف التعامل بشأن تطمينات تقديم ف

   ونظرنا  الوراء إىل عدنا  فإذا  األكراد؛ عىل تقتض  ال  هذه الثقة أزمة أن بيد . وطنية
 
 البالد، تاري    خ من سابقة مراحل ف

 جميع أسماء تغيتر  تم قد  أنه عىل مشددين السنية.  للنخبة ضحايا  أنفسهم يرون كانوا   العلويير   من الكثتر  أن سنالحظ

                                                           
 لمنتقشا  باتري  فا  2016إبريل /نيسات  فا  المتنوعا  والطتئفيا  الجغرافيا  واالنتماتاا  المختلفا  المهنيا  الخلفيات  ذوي  السوريين من فريق اجتمع -1

 .لسوريت المالئم الالمركزي  نموذج
**،  

 لمبادرة اإلصالح العرب    ةالتنفيذي ةالمدير  بسمة قضماب 
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اف قط يتم لم وأنه قراهم،   يسعوا  لم العلويير   هؤالء غالبية أن غتر . الكلمة معت   بكل كطائفة  بهم االعتر
 
 يتم أن إىل حقا

   كطائفة  بخصائصهم اإلقرار 
 
ت إذ  االجتماعية.  والتفرقة القبىل   والوالء العربية القومية اإليديولوجية سيادة ظل ف

ّ
 غط

   االنتماء عىل كلها   العوامل هذه
   مجلس اليوم لديهم ليس العلويير   أن والواقع. الطائق 

  السابق  طائق 
 
يمثلهم، ولم يكن ف

. إذ حتر 
 
   محلية حكومة إنشاء عند  أيضا

 
   الالذقية ف

 
ينيات ف ؛ القرن عرسر  

  مجلسها  كان  الماض 
 
 اثنان أعضاء، 9 من مؤلفا

  ولم. العلوية الطائفة من فحسب منهم
 
 . تمثيلهم بزيادة مطالبات أو  ضغائن أية إىل ذلك يؤد

   أردنا  وإذا 
   المنشودة لالمركزية مالئمة رؤية توخ 

 
، للبالد  والطائفية العرقية الخارطة نأخذ  أن بنا  فحري سوريا؛ ف

 
 مرجعا

اف نبدأ  وأن    بينها  فيما  للطوائف القوي والتمازج بالتداخل باالعتر
 
   واحدة منطقة توجد  فال . البالد  أنحاء شتر  ف

 
 سوريا، ف

 سكان عدد  يتجاوز  المثال سبيل فعىل. بعينها  واحدة طائفية أو  عرقية مجموعة من غالبية تقطنها  الدروز، جبل عدا 
 جراء من النازحير   من ألف 300 حواىل   إليهم يضاف نسمة ألف 120 حمص، مدينة قرب الواقع النصارى، وادي
   أما (. العلوية عن منبثقة طائفة وه  ) ومرشدية وعلوية وسنية مسيحية مجتمعات من هؤالء ويتألف. الضاع

 
 مدينة ف

 عدة منذ  يتعايشون الذين اإلسماعيليير   من غالبيتهم نسمة، آالف 10 حواىل   فنجد  حماة غرب شمال الواقعة السلمية
  قرون

 
   وكذلك. علوية قرى عدة بمدينتهم تحيط بينما  السنة، مع جنب إىل جنبا

 
 غرار  عىل أحياء عدة إذ ثمة دمشق، ف

   التنوع حيث من ثراء العالم مواقع أكتر  من تعتت  " البلور مثلث"
 
.  الثقاف  

ين من أكتر  نجد  حيث والديت   كنيسة  عرسر
  وثالثير  

 
  مسجدا

 
ابط المختلفة المجتمعات بير   التداخل هذا . يهودية معابد  وسبعة للشيعة مقدسير   وموقعير   سنيا  والتر

  متصالن البالد؛ أرجاء بير   االقتصادي
 
 القمعية؛ تأثر  الحكومات تواىل   فرغم. السوري للمجتمع التقليدي بالتسييس أيضا

ورة عىل يدلل قد  ذلك كل.  الهوية مسألة عىل القائمة السياسات عن النظر  بغض عدة بإيديولوجيات المجتمع هذا   ض 
   تقسيم

  األراض 
 
 مواجهات إىل تحولت أن بعد  الشعبية االحتجاجات أن بيد . عرقية أو  طائفية غتر  أسس عىل إداريا

 المختلفة المحلية المجتمعات بير   العالقات سمم مما  لها، األعم القمع بسبب طائفية صبغة تحمل أصبحت مسلحة
 . والعلوية السنية الطائفتير   بير   والسيما 

 وتنظيم الحوكمة صيغة وعىل الرغم من رفض غالبية السوريير  تقسيم الدولة أو تقاسم السلطة وفق أسس طائفية؛ فإن
  
وري هذا  أن السوريير   كل  ويعرف. واضح غتر  يزال ال  إليه يصبون الذي األراض   قصوى أولوية تكتش   ال  المسألة لكن ض 

 بذلك، تطالب الشعب من واسعة فئة ثمة أن وبما . األولوية ذاتها من الدرجة يعطونها  ال  األقل عىل هم أو  لدى الجميع،
  
 . ذلك من أكتر  األزمة تتفاقم أن قبل السياس   المستوى عىل المسألة هذه معالجة تتم أن فينبغ 

 وبشكل  يطالبون واألشوريير   والدروز  األكراد والعلويير   أن والواقع
 
  حينا

 آخر، بتوضيحبشكل ضمت 
 
 صيغة ضي    ح حينا

   الدولة
   وطبيعة تنظيم الديكتاتوري، النظام نهاية بعد  بناؤها  سيتم التر

   األراض 
 
، سياق ف  كل  وضع وتحديد  ديموقراط 

ون وهم . البالد  مناطق من منطقة  العربية الغالبية نية حسن إثبات بمثابة ستكون األسئلة هذه عن اإلجابة أن يعتت 
امها  السنية، اف والتر   . وحقوقها  باألقليات باالعتر

ايدة لألسلمة رؤيتهم وبير   والدروز  والمسيحيير   والعلويير   األكراد  قلق بير   تناسب هنا البد من اإلشارة، إىل أنه ثمة  المتر 
ون إىل قائد جبهة النضة . للمعارضة   "وهم يشتر

ء نظام جديد يكرر  "أبو محمد الجوالب  ير مخاوفهم من مج   لتت 
 
ُ
  ممارسات التميتر  واالضطهاد. ويطالب األكراد

ر
   علمانية الدولة. ورغم أن األكراد  تؤكد عىلبتقديم ضمانات  المعارضة

 
ف

. بير  اإلسالم السياس  والقومية العربية ويرفضون االثنير  م يخشون الرابط القائم إنهمف ؛من السنة غالبيتهم
 
 عا

ررلمرإنرالفيدراليةراطررمخ
 
َعد

ُ
ررلهارري

 
دا رجي 

  الضاع دام ما 
 
  المسلحة المجموعات فستحاول مستمرا

 
 سبيل فعىل متطرفة.  نظر  وجهات عن تدافع أن توجهها  كان  أّيا

   المناطق وأن فيدرالية.  بمثابة سوريا  أن ؛2016 ربيع خالل أحادية بصفة 2الكردّية الوطنّية الحركة المثال، أعلنت
 التر

ز 
ّ
ك    عىل ستحصل األكراد  فيها  يتر

  لم. حكمها الذابر
ر
عه كان  الذي الدوىل   الدعم اإلعالن هذا  يلق

ّ
 االتحاد  حزب يتوق

،   إال  الديموقراط 
ّ
ر  اإلعالن هذا  أن

ّ
   ألسئلة مقنعة إجابات صياغة بأهمّية السورّيير   ذك

 قيام أسس عليها  تعتمد  أن ينبغ 
، ذلك ومنذ . الجديدة سوريا     فيدراىل   نظام قيام األكراد عىل المأل تشجيعهميعلن  الحير 

 
 األكراد  سوريا، بما فيهم ف

   المنخرطون
 
   المجلس ف

 . الكردي الوطت 

 –منهم فقط  القليل أن عن الفيدرالية يكشف السوريير   إن سؤال
 
  أم كانوا   عربا

 
 مختلف عىل بالفعل مطلعون –أكرادا

   تكونها  أصل يعرفوا  أن دون عديدة يتحدثون عن بلدان فيدرالية وأنهم النقاش.  عناض 
 
 تحولت فيدرالية، وكيف هيئة ف

                                                           
 .تحزب االتحتد الديموقراطّ  المعروف بقربه اإليديولوج  وبعالقتته مع حزب العّمتل الكردستتن  الذي يترأسه عبد هللا أوجال  ف  تركي ه  -2
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  يتم الحديث عنها، ه  محض شعار  الفيدرالية أن وهكذا يبدو . المركزي نظام إىل
األكراد،  يطرحه مفهوم أو  جديد  التر

حته بعدما    بدراسته دون أن يقوموا  البلدان، بعض عليهم اقتر
 
 . فعليا

 أن
 
  تلعب ال  األجنبية البلدان ويبدو واضحا

 
  دائما

 
، دورا

 
فكثتر من المعلقير  والمسؤولير  السياسيير  الغربيير   إيجابيا

دون أن يكون لديهم أدب  معرفة بتاري    خ سوريا وطبيعة تكوينها  كونفدرالية  أو  فيدرالية سوريا  جعل عن يتحدثون
 .  

. وكأن األمر هو محض تقسيم لألراض   االجتماع 

  
 
 من أكتر  أن عنه نتج الفيدرالية، مسألة حول السوريير   بير   رأي استطالع البحثية المراكز  أحد  أجرى السياق، هذا  وف
ث لم االستقصاء أن وبما . الفكرة يؤيدون األكراد  من %85 من أكتر  بينما  الفيدرالية، يعارضون األكراد  غتر  من 85%  يكتر

ح أو  تعريف أي بوضع   كان  فقد  للمسألة؛ شر
 
   القائم االستقطاب حدة من برمته واالستقصاء األسئلة تزيد  أن بديهيا

 
 ف

 عن برنامجه وأفكاره.  بحزب رأيك بإبداء يتعلق األمر  كان  لو  كما   النقاش.  هذا  إطار 
 
 ما دون أن تعرف شيئا

وري أن أمام هذه الحال،   نقاش ينطلق يغدو من الض 
ّ
 خالل من واضح، مضمون لها  ليصبح الالمركزية، مسألة حول جاد

   الفيدراليات بتعدد  الفيدرالية نماذج تعدد  فكرة توضيح
 
   أن عىل التشديد  خالل ومن أجمع، العالم ف

 الذي الحكم الذابر
   الحال بأكملها، كما ه   الدولة فشل إىل يؤدي المحلية والسلطات المركزية الدولة بير   للعالقة جىل   تعريف يصحبه ال 

 
 ف

 . واليمن العراق

   المفارقة تتجىل واليوم
 
  يدور فيها  المفرغة الدائرة ف

 الدولة ضعفت فكلما  الضاع، وتنعكس بآثارها السلبية؛ التر
 المجموعات مطالب مع التعاط   عن الدولة وعجزت المركزية الطاردة القوى نشطت األمة، تمثيل عىل قدرتها  وضعفت
 . المختلفة

ت لقد  ، أصعدة عىل والسوريير   سوريا  الثورة غتر    المستقبىل   التنظيم حول طّور النقاشواألمر الذي  شتر
 لألراض 

  المقام األول، مطالب هو  السورية، وزاد من شعة طرحه
 
   المحلية للحوكمة الجديدة التجارب إىل جانب األكراد ف

 التر
   المناطق من للدولة، التابعة اإلدارية الخدمات قطاع انسحاب بعد  ظهرت

 . المعارضة عليها  سيطرت التر

   الثورة اندالع منذ 
 
رون واألكراد  2011 ف

ّ
   النظام يد  عىل له تعرضوا  الذي والتميتر   باالضطهاد  يذك

 قرن، نصف لمدة البعتر
امات ويطالبون   معظمهم بالفيدرالية؛ فإنهم. المعارضة قبل من للمراجعة قابلة وغتر  جادة بالتر 

 
 ورغم مطالبة األكراد ف

، االتحاد  حزب أو  الكردي الديمقراط   الحزب همومن لألكراد، خاصة بوضعية ُمطاِلب   بير   منقسمون  الديمقراط 
   المتشددة الالمركزية من عام لنظام وُمشّجع  

  تصل التر
ّ
   الفيدرالية، حد

 بالكامل، ويمثل سوريا  عىل تطبيقها  يمكن والتر
   المجلس هؤالء

 . الكردي بشكل خاص الوطت 

ع 2011 عام نهاية ومنذ  ذلك إىل باإلضافة    المجتمع شر
   المدب 

 
 الخدمات لتوفتر  المحىل   المستوى عىل نفسه تنظيم ف

   محىل   مجلس 400 حواىل   ظهر  سنوات خمس وخالل. للسكان األساسية الحيوية
 
   المناطق ف

 معاقبتها  النظام أراد  التر
مهم الذين المحليير   األعيان بير   من ُيختارون أو  المجالس، هذه أعضاء ُينتخب وعادة الدولة منها.  خدمات بسحب  يحتر
نشئت وقد . السكان

ُ
طة وحدات وكذلك التحتية، والبت   والمواصالت والصحة بالتعليم متخصصة إدارات أ  محلية شر

   ودفاع
.  وقضاء( البيضاء القبعات) مدب    تمتر  عمل بعض هذه المؤسسات؛ فإنها  محىل 

وعىل الرغم من الفوضوية التر
 تمثل أن يمكن المشاركة، عىل قائمة محلية ديمقراطية تطوير  عىل سنوات خمس طوال تمثل حوكمة محلية ساعدت

 
 
 مستقبليا

 
 . والمركزية ديموقراطية لدولة نموذجا

حةرإجراءات رُمقبر
ح   والسياسية، اإلدارية والالمركزية والكونفدرالية الفيدرالية مثل:  مسميات تتعدى مقاربة هنا  نقتر

 
 متطلبات من انطالقا

 المؤّسسة المبادئ لتحديد  وذلك –والسياسية منها  الدينية– السوري للمجتمع المكونة الفئات لمختلف فعلية
، ومضمونها  لسوريا، المطلوبة لالمركزية  

   الشكل عىل المسبق الحكم دون الوظيق 
   البدء ومع. البلد  لتنظيم النهابئ

 
 ف

   الصالحيات تحديد 
   التر

   المحلية السلطات بها  تتمتع أن ينبغ 
 
يت    المجال ف

؛ واالجتماع   واالقتصادي الض   
 واألمت 

 . بلبلة أقل وسيبدو  التنظيم   النموذج هذا  تسمية ستسهل

  يمكن أن تحافظ  السورية الكردية الديمقراطية للحركة القيادية الواجهة وهو  بشار  الحكيم عبد  يتساءل
عن الطريقة التر

  آن واحد. 
 
 عىل هويته الكردية وعىل دمشق عاصمة لبلده ف
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افهم أراضيه وسالمة البلد  بوحدة كافة  السوريير   ارتباط من ينطلق األكتر منطقيةإن الحل  ورة واعتر . الالمركزية بض 

  
سخة ستظل المفاضلة هذه أن من التأكد  وينبغ     متر

 
 وحماية والحرية كالمساواة  األساسية، الديمقراطية المبادئ ف

   ولكن الجميع.  حقوق
   اليوم تطبق كما   الالمركزية خطوات مختلف تحديد  كذلك  ينبغ 

 
 عىل الدول من العديد  ف

 . واإلداري االقتصادي الصعيدين

، المعيار  هذا  ُيعتت  
 
 بالفاعلية وطيدة عالقة له معيار  هو  بل بالهوية، المرتبطة بالمطالب أو  بالتاري    خ له عالقة وال  أساسيا

زّود  أن يمكن لالمركزية وفعالة عملية مقاربة فإن وهكذا . الحوكمة وشفافية
ُ
  أن شأنها  من فكرية بأدوات السوريير   ت

ّ
 تحد

  وتفتح األساسية القلق مصادر  بعض من
 
ح كانت  ألنها  للحل، قابلة غتر  تبدو  كانت  لمشكالت تفاوضية، لتسوية آفاقا طرر

ُ
 ت

  
 
اكمة الكراهية من خلفية عىل عنها  ُيعت ّ  بالهويات، متعلقة مطالب هيئة ف  . والمخاوف المستقبلية المتر

 
ّ
 من األمن سؤال إن

ّ
  ُيعد

  ستطرح منذ البداية، فإن األساسية األسئلة الوطت 
   وحدة عىل السوريون حافظ التر

 األراض 
وري فمن المجتمع؛ ووحدة    ينخرطوا  أن الض 

 
   وقت أشع ف

 
ك تصّور  إىل للوصول جامع نقاش ف ، لألمن مشتر  

 الوطت 
اتيجية ولألولويات    والجهاز  الجيش هيكلة إعادة عملية تنجح أن يمكن إذ ال . عنه المنبثقة اإلستر

تقع  توافق، دون األمت 
 . نفسه المجتمع عاتق عىل مسؤوليته

   اآلن ومنذ  النظر  يعيدوا  أن السوريير   عىل
 
، العيش كيفية  ف

 
   أو  معا

 
   االجتماع   العقد  معت   ف

  الجديد، الوطت 
 
 عن بعيدا

   الدولة
   وذلك فاسدة.  سلطة عليها  تسيطر  التر

 
   العملية تلك تدرج أن انتظار  ف

 
ستعاد  أن بعد  جديدة مؤسسات إطار  ف

ُ
 ت

   الذي والمثال. الدولة سلطة
 المتحدة الواليات إطاحة بعد  الفرصة للعراقيير   تتسنر  لم حيث العراق، هو  هنا  ذكره ينبغ 

؛ بصدام    توافقية رؤية لمناقشة حسير 
   األمن حول الطوائف جميع ترض 

   الوطت 
 
 يدفعون العراقيون يزال وال . العراق ف

 اليوم.  حتر  ذلك ثمن

  ينفتحوا  أن السوريير   لتشمل السوريير  ككل. إذ عىل الكردية، المسألة هنا  اإلشكالية تتعدى
 
   التجارب عىل شيعا

 التر
 له.  التابعة المختلفة المناطق إىل المركز  من الصالحيات ونقل السلطات بتوكيل يتعلق بما  الحديثة الدول معظم عاشتها 
 . المحلية الحوكمة خالل من المواطنير   ومشاركة الشعب بتمثيل يتعلق بما  وكذلك

  
 
عتت  الالمركزية ف

ُ
  الغرب ت

 
   الديمقراطية نجاح توكفيل دو  أليكش   ويعزو . الرشيد  للحكم مرادفا

 
 المتحدة الواليات ف

ى  صالحيات ذي محىل   حكم وجود  إىل وبريطانيا     الديمقراطية وبالتاىل  فإن إرساء . كت 
 
 إىل يحتاجان وتحديثه البلد  ف

ة  وجرعة واسع، نطاق عىل مطبقة المركزية اغماتية من كبتر    إلدارة نموذج لتصميم الت 
 يتناسب بشكل والمجتمع األراض 

  البلد.  تاري    خ مع
ا
   من بدال

اء يقدمها  النماذج التر  السورية الدولة مصمم   أنهم عىل أنفسهم يقدمون الذين األجانب، الخت 
 الجديدة! 

،
 
ا    وأختر

ل أن ال  ينبغ  مَّ  عميقة إشكاليات تحلّ  أن يمكن ال  فالالمركزية بالفعل، يحتمل مما  أكتر  الالمركزية ملف ُيحر
، حل   إيجاد  تتطلب  

.  بير   جديد  اجتماع   عقد  وبناء تاريج   تلك. متأصلة سياسية طبيعة ذات إشكاليات وه   السوريير 
   مسائل

   إدراجها  ينبغ 
 
   حولها  التفاوض يمكن الالمركزية صيغة أن إال  للبلد، ديمقراط   دستور  ف

  لتأبر
 
 اآلن من بدءا

  المحتملة.  األزمات من والخروج العراقيل تفادي شأنها  من عملية بإجابات
ّ
 لسوريا  الحوكمة صيغة قلب ه   الالمركزية إن

 . الجديدة

رالشعاراترعنربعيدةرصيغةرعنرالبحث
 مؤسسات بوجود  العملية هذه ترتبط إذ . المركزي المستوى عىل فعالة دولة فيها  خاضت إذا  إال  الالمركزية تنجح لن

امات االمتثال لضمان الالزمة الصالحيات إليها  توكل هيئات إنشاء عىل تقوم وه   جيد، أداء ذات وطنية   . الالمركزية اللتر 
   الالمركزية كما تحتاج

؛ نظام إنشاء إىل تؤدي قد  التر  الوطنية الوحدة لضمان قوية مركزية دولة بناء إعادة إىل فيدراىل 
  بصفتها  المركزية الدولة هذه إىل الحاجة عىل المختصير   من عدد  شدد  وقد . المواطنير  جميعهم وحقوق

 
طا   شر

 
 هاما

ورية أنها  كما   اإلعمار، إعادة لنجاح   يشكل تقسيم إىل الفيدرالية تؤدي ال  حتر  ض 
 
  أمرا

 
   يتحول واقعا

 
 إىل المطاف نهاية ف

 . القانون يكّرسه تقسيم

 مما  المحلية الحكومات إىل المركزية الحكومة من السلطات لتفويض مختلفة مستويات ثالثة إىل اإلشارة ويمكن
 والفيدرالية:  الالمركزية بير   الفاصل الحد  رسم عىل سيساعد 

   السياسات لتنفيذ  البحت اإلداري الطابع ذات الصالحيات بنقل يتعلق :راألولرالمستوى
 مستوى عىل إقرارها  تم التر

 . المركزية السلطة
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ررالمستوى  
 
   بما  بنفسها، المحلية السياسات تقرير  إمكانية المحلية السلطات يمنح :رالثان

 
ائب نسب تحديد  ذلك ف  الض 

 . المحلية

يعات، أو  لوائح سّن  المحلية للجماعات يتست   عندما  بلوغه يتم :رالثالثرالمستوى  الدولة مع مشاورات إجراء مع ترسر
   عليا  مستويات مع أو  المركزية

 
 . أمامها  للمساءلة المحلية السلطة تخضع اإلداري، الهرم ف

  
 
   فرنسا  لتجربة تكنوقراطية مقاربة إطار  وف

 
 الدولة مستشار  المنضمة؛ يرى األربعة العقود  مدار  عىل الالمركزية تحقيق ف

    الفرنسية أن الدولة كريستناخت،  آالن
ذت التاري    خ، عت   مركزية الدولة أكتر  من كانتالتر

ّ
 لتحقيق برامج عدة نف

   البالد  أنحاء شتر  عىل طبقتها  الالمركزية. 
 
   نجحت قد  الدولة أن يوضح وهو . 2014و 2010و 1982 عام من كل  ف

 
 ف

ح كيفكما .  الجزيرة لهذه القومية للمطالب استجابة خاصة وضعية منحها  عىل كورسيكا   جزيرة مع التفاوض
ّ
 تم يوض

   الحكم منح عىل التفاوض
  فرنسا  قطعت وقد  الجديدة، لكاليدونيا  الذابر

 
 بعد  هناك المصتر  لتقرير  استفتاء بإجراء عهدا

   وضع إىل للتوصل سنوات، 10
 القارية.  فرنسا  من كم  8000 من أكتر  بعد  عىل البحار، وراء فيما  الواقعة للجزيرة نهابئ

   من جزء وه  
   األراض 

   احتلتها  قد  فرنسا  كانت  التر
 
 . االستعماري العهد  ف

  
 
  ثمة أن يبدو  للبالد  اإلدارية الخارطة مراجعة إطار  وف

 
 جغرافية مناطق عىل يقوم ترسيم عىل السوريير   غالبية بير   توافقا

   تمثل وفاعلة ديموقراطية محلية حوكمة إىل الوصول بغية دينية.  أو  عرقية أسس عىل وليس
. المناطق كافة هذه مواطت 

   الوسيلة ه   إن هذه
ية، سلطوية ممارسات تكرار  تفادي عىل ستساعد  التر  أو  العرقية األقليات إحدى يد  عىل وتميتر 

   الطائفية،
   السكان غالبية تشكل التر

 
   بحق المناطق إحدى ف

ر
 من السكان يشغل ما  وهذا . فيها  القاطنة المجموعات باف

   األكراد  غتر 
 
ق شمال ف  . كردية  غالبية تعيش حيث البالد  شر

   االجتماعية والمزايا  المناطق، إىل الموكلة والمالية االقتصادية الصالحيات إن القول؛ نافلة ومن
 الدولة توفرها  التر

   ستكون للمواطنير  
 
وري من كان  وإذا . المنشودة الالمركزية حول المفاوضات صلب ف  للتطلعات االستجابة الض 

 بل األهمية، نفسه من القدر  ستكون عىل للمصالح العقالنية والحسابات العملية االعتبارات فإن بالهوية؛ المرتبطة
داد     سيؤثر  مما  الوقت، مرور  مع أهمية ستر 

 
 . االنتماءات شتر  من السوريير   المواطنير   خيارات ف

، الوالء منطق عىل القائم المواطن فكر  من تغتر  أن شأنها  من أمور  عدة ثمة  
ائب، جباية نظام ومنها  الطائق   وكيفية الض 

 االجتماعية الحماية مداخيل المركزية الحكومة وأساليب ضف المحلية.  والسلطات المركزية الحكومة بير   تنظيمها 
،    المحلية السلطات خالل من للموظفير 

 والسياحة الطبيعية الموارد  من المتأتية المداخيل عىل كذلك  ستتحصل التر
اث    والتر

 
  . الثقاف

  اسكتلندا  وتأبر
ا
  مثاال

 
   الدوافع عىل حيا

 ملموسة خيارات أمام أنفسهم يجدون عندما  المواطنير   توّجه التر
   تؤثر 
 
رت فقد . مصالحهم ف

ّ
ائب متصلة باعتبارات المتحدة المملكة عن اسكتلندا  استقالل عىل االستفتاء نتائج تأث  بالض 

، والضمان  . والتاري    خ الهوية باعتبارات وليس االجتماع 

  الذكر  سالفة التدابتر  جميع تنفيذ  يمكن وال 
ّ
 ويتم كافة،  المحلية المجتمعات طمأنة عىل قادرة أمنية آليات خالل من إال

   المستوى عىل األمنية المؤسسات تنظيم إعادة عملية وإن. االنتقالية المرحلة بدء فور  إرساؤها 
   الوطت 

 من تتم أن ينبغ 
  . موسعة المركزية منظور 

طة قوات تأسيس ولذلك ينبغ   والياتها  تحديد  ويتم المحلية، للسلطات تخضع محلية شر
وري ومن. شديدة بدقة طة هذه صالحيات تبقر  أن الض  عتت   وأن محدودة، المحلية الرسر

ُ
طة تكميلية ت . الوطنية للرسر

   األساس   التحدي ويكمن
 
   وطائفية عرقية ميليشيات لتشكيل المحلية المجتمعات بعض نزعة تفادي ف

 
طة كنف  ف  الرسر

  . درزية أو  سنية أو  علوية أو  كردية  قوات تضم المحلية،
  العراق ويأبر

ا
  مثاال

 
عة.  هذه من التحذير  إىل بنا  يدفع حيا  الت  

   المسلحة القوات نجحت حيث الهند، وكذلك
 
  حير   والطوائف، المجتمعات مختلف بير   السلس الدمج ف

 
 تتبع ف

طة    ودينية عرقية خارطة المحلية الرسر
 
   يسهم مما  الواليات، مختلف ف

 
   التفكتر  يتم وقد . والطائفية التجزئة تفاقم ف

 
 ف

  حير   الثقة.  وعودة االستقرار، إرساء لضمان مؤقتة اتفاقات إبرام
 
   البعض يفضل قد  ف

 
   الخوض تالف

 
 قد  مؤقتة أوضاع ف

   وخيمة عواقب لها  تكون
 
  ولعل. المستقبل ف

ّ
   البت

 
  يتجاوز  الخيار  هذا  ف

ّ
  ولكن الموجزة، الدراسة هذه حد

ّ
من  البد

   البحث
 
   األمر  هذا  ف

 
 أمر  وهو  األمنية.  واألجهزة المسلحة القوات هيكلة إعادة آليات ستحدد  شاملة أمنية خطة إطار  ف

   به االضطالع يجب
 
 . ممكن وقت أشع ف

   توافق إىل التوصل أمكن وإذا 
 
   العقد  ركائز  أهم إحدى ذلك يشكل فسوف الرئيسية؛ المبادئ هذه حول اآلراء ف

 الوطت 
  ولكن. الجديد 

 
ّ  االتفاق هذا  مضمون كان  أيا    األوىل 

امات عىل يقوم أن فينبغ   إىل يتطلعون األكراد  أن ذلك. مكتوبة التر 
ام لضمان إليها  االحتكام يمكن وفعالة مستقلة قضائية سلطة وإىل دستورية، ضمانات مة واالتفاقات الدستور  احتر  . المت 
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وري ولذلك من    الجهود  تكثيف الض 
 
 تفويض عملية إلنجاح األخرى المركزية المؤسسات بناء أي االتجاه؛ هذا  ف

، بير   والمساواة القانون، دولة إرساء بير   عديدة التحديات وتبقر . السلطات  وتحقيق السلطات، بير   والفصل المواطنير 
  األغلبية تغّول لتفادي بينها  التوازن

ّ
 النظر  بغض جميعهم، السوريير   المواطنير   التحديات هذه وتشغل. األقليات ضد

 . انتماءاتهم عن

وأن ينص الدستور عىل هذه  ،يطالب األكراد عىل سبيل المثال بأن تكون الدولة السورية الجديدة دولة علمانية
  ذلك ضمان . العلمانية

 
 فهم يرون ف

 
لتحقيق المساواة بير  مكونات المجتمع الطائفية والعرقية، وكذلك بير  الرجل  ا

 والمرأة. 

  
  ينبغ 

  ؛نشاؤها إومن بير  المؤسسات الوطنية الجديدة التر
 
 يُ  ،أن يتم تكوين مجلس أعىل يبدو أساسيا

ّ
مجلس بمثابة  عد

أيا كان عددها. باإلضافة إىل ذلك، فإن إنشاء هيئة من شأنها مكافحة  ها،تكون وظيفته تمثيل الجماعات كل 3،شيوخ
ةير  لمواطنلوتتمتع بصالحيات فعلية ويمكن  ،التميتر   ام النصوص الدستورية.  ؛ أن يلجؤوا إليها مباشر سيضمن احتر

  خريف 
 
   2016ويتضمن برنامج الكتلة المعارضة الذي تمت صياغته ف

إنشاء هيئة قانونية عليا من شأنها البت النهابئ
  القضايا المتعلقة بحقوق األفراد. 

 
 ف

  فرض نظام 
 
 عىل وجه الرسعةإن الرغبة ف

ر
  أو فرض نظام  ،فيدراىل  ِصيغ

عىل تقسيم السلطة بير  مختلف الطوائف  ُبت 
  لبنان

 
  ؛عىل غرار اتفاق الطائف ف

ا
 قد تؤدي إىل امتداد حالة عدم االستقرار عىل المدى البعيد. وتعتت  البوسنة مثاال

مر لتفادي هيمنة جنسية ما عىللذلك. إذ إن  ن  وقد سيطر عىل ؛ حساب جنسيات أخرىتقاسم السلطة كان قد ُصم  مر
   صاغوا 

 ،منظومة من القوى والقوى المضادة تقام، ونتيجة لذلك اتفاقية دايتون هّم تحقيق معادلة التوازن الطائق 
 
ّ
  احتوتكما   ،إدارة البلد مستحيلة تالنظام وجعل تشل

 
 عىل تقسيم قائم بالفعل بير  مختلف الطوائف.  ضمنيا

  
 
  إطار أوروب   مستقر  فذلك مرده إىل أنها البوسنة قد تم التعامل معها بإحكام، إن كانت الحالة ف

 
وذلك لن  ،تندرج ف

  الحالة السورية. 
 
 ف
 
 يكون متاحا

ا
، فاستقالل كردستان  وهنا تفتح من جديد التجربة العراقية مجاال عراق عىل الللتفكتر

 
 
  مستوى واسع جدا

 
   يجعل منه كيانا

ولكن األهم من ذلك أن السلطة المركزية والحكومة  ،يحكم نفسه بشكل شبه ذابر
  كردستان

 
  اإلقليمية ف

 
ك  لم تتفاوضا أبدا حول كنه عالقاتهما ببعضهما البعض، كما أنهما لم تتفقا عىل تعريف مشتر

  
 
  أن تعقد مع البلدان األخرى ف

  ينبغ 
  يمكن التعرض لها، وكذلك العالقات التر

للمصالح الوطنية والمخاطر التر
طة حدودية مسؤولة عن ضمان أمن الحدود الوطنية للبالد. وكلنا عىل دراية  . لمنطقةا   إنشاء شر

 
حتر أنهما لم تفكرا ف

  اسم
  الذي يعرف بالوطت 

ر
 يجيدة بوضع الجيش العراف

 
 فقط.  ا

 السياس   التنظيم يشبه ما كل   تجاه السوريير   ألغلبية المفرطة الحساسية سوى يعادله ال  واضطرابهم األكراد  حذر  إن
   أساس عىل للبلد 

ح ال  لبلد ل فعىل   تقسيم من بالخوف يشعرون نهمإ بل ،طائق   . المأل  عىل عنه ُيفصر

  سياق بلد بهذا الضعف من األفضليبدو  لكلذ
 
  من شأنها طمأنة هذه  أن يتم اتباع عدد من اإلجراءات ؛ف

التر
الجهود عىل بناء نظام المركزي يتم من خالله تحديد  وتركتر   ،تفادي اإلعالن المبكر عن نظام فيدراىل  ومنها  المخاوف،

  الحياة المحلية عىل مستوى المحافظات، وتعريف الهيئات المسؤولة عن 
 
الصالحيات، وأشكال التمثيل والمشاركة ف

.  ،تمثيل المواطنير  وحمايتهم  
 وعدم التميتر  بينهم عىل المستوى الوطت 

  إن 
 
  بالنسبة للسوريير  أن يتفقوا ف

  لنظام ممكن  أشع وقت هذا يعت 
عىل المبادئ األساسية والمضمون الوظيق 

  النهاية إىل شكل إداري  ،المركزي مناسب لسوريا 
 
  من شأنها أن تؤدي ف

ثم أن يقوموا بتعريف مختلف المراحل التر
  

  نهاية المط من شأنه أنلألراض 
 
 اف. يفتح المجال لتطور ممكن نحو الفيدرالية ف

 

                                                           
 ، مبتدرة اإلصالح العرب :وسوريت العراق ف  مجلسينذو  برلمت  ،الخفتج  عصتم ورق  انظر -3
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رراإلداريةرالالمركزية ررتطبيقهاررودواع   
 
رالجديدةرسورياررف

 *رياض عىل  

 

رمقدمة
   الحديث كتر 

 
ة اآلونة ف    المستقبىل   الدولة شكل عن األختر

 
 سوريا  ستبقر  هل األسد.  نظام رحيل بعد  الجديدة سوريا  ف

 عىل الفيدرالية ستكون فهل كذلك؛  األمر  كان  وإن اتحادية؟ فيدرالية دولة إىل ستتحول أم موحدة؟ بسيطة دولة
   أم القوم   األساس

؟ أم الطائق   
ها باتت تراود  األسئلة تلك المناطقر  الحلول حول اآلراء وتنقسم السوري، المواطن وغتر

 . لتلك ومعارض الفكرة لهذه مؤيد  لها، بير   المطروحة

 والقبول الفيدرالية رفض إىل بعضهم المذكورة، حيث ذهب المفاهيم بير   تميتر   وعدم خلط نشأ  ذلك عىل وعالوة
 الفيدرالية.  أو  االتحادية الدولة وهو  واحد  مفهوم عىل يطلقان المصطلحير   أن مع العكس، أو  السياسية، بالالمركزية

امن اإلدارية الالمركزية مصطلح استخدام عن ناهيك    وهذا  السياسية، الالمركزية مع بالتر 
 
 الالمركزية ألن محله.  غتر  ف

   الفيدرالية وتبحث المركبة، الدول أشكال من شكل ه  ( الفيدرالية) السياسية
 
 اإلدارية الالمركزية أما  الدولة.  دستور  ف

   عادة وترد  الخدمية الدولة مؤسسات إدارة أشكال من شكل فه  
 
 . اإلداري القانون ف

 
 
خ لوجود  ونظرا    كبتر   شر

 
( السياسية الالمركزية) للفيدرالية رافض بير   للحل، وتوزعهم السوري الشعب مكونات رؤية ف

 قد  الدولة شكل حول سيليها  وما  االنتقالية المرحلة خالل السياسية القوى بير   الحاد  الضاع أن أعتقد  بها؛ قابل وبير  
  البالد.  من تبقر  ما  يدّمر  قد  الذي الضاع لهذا  أدوات ومؤسساتها  الدولة إمكانات من يجعل

، بير   اجتماع   عقد  هو  القادم، السورية الدولة دستور  إن ، إرادة عن إال  يعت   أن يمكن ال  السوريير  من  وهو  السوريير 
بة اتحادية كانت،  كما   بسيطة بدولة القادم سوريا  شكل سيحدد 

ّ
ك ولذلك نرى أن . أو مرك    البحث مسألة نتر

 
 شكل ف

   إال  تسّن  أن يمكن ال  الدساتتر ألن  االنتقالية؛ المرحلة انتهاء بعد  ما  إىل الدولة
 
  االستقرار، مرحلة ف

 
 القالقل.  عن بعيدا

  
 
 إىل سنتطرق ثم ومن وعيوبه، اإلداري النظام هذا  مزايا  وبيان اإلدارية الالمركزية مسألة بحث سنحاول الورقة، هذه ف

   تطبيقها  دواع  
 
 للدولة اإلداري بالنظام متعلقة بموضوعات مرتبطة اإلدارية الالمركزية خاصة وأن. الجديدة سوريا  ف

، بنظامها  عالقة لها  وليس  . اإلداري القانون موضوعات تحت تندرج دراستها  فإن ولذلك السياس 

راإلداريةرالالمركزيةرمفهوم:راألولرالمبحث
ر -

ا
راإلداريةرالالمركزيةرتعريف:رأول

عّرف
ُ
   اإلقليميةأو  المحلية والهيئات الحكومة بير   اإلدارية السلطات توزي    ع بأنها  اإلدارية الالمركزية ت

 بممارسة تقوم التر
اف تحت صالحياتها     وحدها  ه   اإلدارية الوظيفة أن أي ورقابتها.  المركزية السلطة إشر

 الحكومة بير   موزعة تكون التر
 العامة الذمة عن مستقلة مالية ذمة وجود  سيما  وال  قانونية.  نتائج من ذلك يستتبع ما  مع اإلقليمية، اإلدارية والسلطات
   وخضوع للدولة،

   الحكوميير   الموظفير   نظام غتر  خاصة ألنظمة المحلية الهيئات موظق 
 
 نص إذا  إال  المركزية؛ اإلدارة ف

 . ذلك عىل القانون نص إذا  العام أو  النظام تطبيق عىل الخاص النظام

   البت صالحية الواليات أو  لألقاليم تعظ   المركزية.  نقيض عىل اإلدارية بهذا الشكل تكون الالمركزية
 
 الشؤون من الكثتر  ف

م اإلقليمية.  المصالح لتأمير   محلية أجهزة بإقامة الحق وتمنحها  اإلدارية،
ّ
 تختلف قد  محلية مصالح بوجود  أي أنها تسل

، اإلداري واالستقالل المعنوية الشخصية المحلية للسلطات تعظ   أنها  كما   المركزية، المصالح عن  مراقبة تحت والماىل 
افها.  المركزية السلطة ، مما يحول دون قيام دول ليس هنا  فاالستقالل وإشر

 
 . الواحدة الدولة ضمن متعددة تاما

 

                                                           
  سوري *

 قاض 
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ر -
 
راإلداريةرالالمركزيةرصورر:رثانيا

:  اإلدارية الالمركزية تأخذ   صورتير 

 بحيث والبلديات، والنواخ   المحافظات مستوى عىل محلية مجالس بصورة تتجىل: اإلقليميةأو  المحلية الالمركزية-أ
  تكون وال  المحافظات داخل الموجودة المركزية السلطة ألجهزة رديفة المجالس هذه تكون

ا
 . عنها  بديال

   العامة والمؤسسات الهيئات بها  ُيقصد : المصلحيةأو  المرفقية الالمركزية-ب
 وتكون االعتبارية.  الشخصية تمنح التر

  مستقلة
 
، ماليا

 
 اقتضته الالمركزية وهذا الشكل من الخ. ...  االتصاالت، ومؤسسة كهرباء،لل العامة كالمؤسسة  وإداريا

   المركزية الحكومة ورغبة التخصص، طبيعة
 
   اإلدارة يد  إطالق ف

 
 تتحرر  خاصة طبيعة ذاتأو  وحيوية، مهمة مرافق ف

  إىل
ّ
 . الحكوم   الروتير   ومعوقات المركزية واألساليب النظم من كبتر   حد

راإلداريةرومزاياهارالالمركزيةرعيوب:رثالثار -

   بعض تشوب  ها  اإلدارية الالمركزية أن اإلداري القانون فقهاء بعض يرى: اإلدارية الالمركزية عيوب-أ
 يمكن العيوب، التر

   تلخيصها 
 : بما يأبر

ر تمثل إنها  -
 
  خطرا

 
   المنتخبة المحافظات مجالس الواحدة، ألن الدولة داخل اإلدارية للوحدة وتحديا

 
 ف

   المتبع اإلدارة أسلوب عن يختلف نحو  عىل ومرافقها  المحافظة مصالح إدارة ستتوىل المحافظات
 
 المركز  ف

  
ر
  وليس اإلدارية لالمركزية قوة عامل ذلك هو  إن الرأي بالقول:  هذا  عىل وُيرد  الواليات.  أو  المحافظات وباف

 
 عيبا

 قد  ومصالحها، األمر الذي الواليات األخرى احتياجات عن تختلف قد  إقليم أو  والية كل  احتياجات ألن فيها؛
  
   المتبع اإلدارة أسلوب عن يختلف إدارة أسلوب يقتص 

 
 . المركز  ف

عد  -1
ُ
   المنتخبة المجالس ت

 
ة، أقل األقاليم أو  المحافظات ف    الفنية والمؤهالت المهارات إىل وتفتقد  خت 

 يتمتع التر
ات تتوافر  أن الممكن من ألنه دقيق غتر  القول إن هذا  المركزية.  اإلدارة موظفو  بها     لدى ومؤهالت خت 

 موظق 
   لدى تتوافر  ال  قد  المحلية المجالس

ضنا  اإلدارة موظق   المركزية اإلدارة فإن الكالم هذا  صحة المركزية. وإذا افتر
اف الرقابة حق تملك   إن المحلية المجالس قرارات نقض يمكنها  وبالتاىل   المحلية، المجالس عمل عىل واإلشر
 . صائبة غتر  كانت

  أكتر  اإلدارية الالمركزية المرافق إن القول:  إىل المركزية اإلدارة إىل جانب يقفون من بعض ذهب -2
 
 من تبذيرا

  وأكتر  المركزية،
ا
   الرأي هذا  أن والحقيقة العمومية.  المرافق عدد  زيادة إىل ميال

 
 التبذير  مسالة ألن محله؛ غتر  ف

  موجودة تكون أن يمكن المحلية المرافق وتعدد 
 
 . المركزية نفسها  اإلدارة ضمن أيضا

تها، السلطة تشتيت إىل الالمركزية تؤدي -3 بالقول:  الكالم هذا  عىل وُيرد  هيبتها.  معها الدولة تفقد  درجة إىل وبعتر
   الدول إن

   ،(السياسية الالمركزية) الفيدرالية طبقت التر
 من بكثتر  أوسع بسلطات المقاطعات فيها  تتمتع والتر

   ال  المحلية؛ المجالس سلطات
تها، السلطة تشتيت من تعاب  ل الالمركزية أوىل باب فمن وبعتر

ّ
 أن ال تشك

  اإلدارية
 
  أو  الدولة لوحدة تهديدا

 
 . للسلطة تشتيتا

   مزاياها  تلخيص يمكن: اإلدارية الالمركزية مزايا -ب
 : بما يأبر

   الديمقراطية المبادئ تؤكد  -1
 
اك إىل تهدف ألنها  اإلدارة؛ ف    الشعب إشر

 
 العامة المرافق وإدارة القرارات اتخاذ  ف

 . المحلية

 المرفقية أو  المحلية والهيئات المركزية اإلدارة بير   اإلدارية الوظيفة فتوزي    ع المركزية؛ اإلدارة عن العبء تخفف -2
 القومية.  المرافق وإدارة العامة السياسة كرسم  أهمية، األكتر  المهام ألداء التفّرغ المركزية لإلدارة يتيح

   تساعد  -3
 
؛ بشكل المحافظة أو  الوالية حاجات تحديد  ف

ّ
 اإلدارة يتولون الذين المحافظة مجلس ألن أعضاء أدق

 أن المعلوم ومن ومصالحها.  المحافظة حاجات عن تفصيلية معلومات ويملكون نفسها، الوالية أهاىل   من هم
  سيؤدي دقيق بشكل االحتياجات تقييم

 
 . اإلداري األداء حسن إىل حكما
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 إىل ينتمون ال  الذين األشخاص من أكت   بقدر  لمحافظتهم، والء المحافظة مجلس لدى أعضاء سيكون -4
 . المحافظة

   وخاصة األداء، تزيد من شعة كما   المتشعبة، اإلدارية التفاصيل لواقع اإلدارية الالمركزية تستجيب -5
 
 مواجهة ف

   خلل حصول الطارئة، وأوقات الحروب، ألن األزمات
 
   العاصمة أو  المركز  ف

 
 سيؤدي اإلدارية المركزية حالة ف

   الشلل إىل
 
   أما  المحافظات كلها، ف

 
  مختلف فاألمر  اإلدارية حال الالمركزية ف

 
 . تماما

   العدالة تحقق -6
 
ائب حصيلة توزي    ع ف    الخدمات وتوفتر  الض 

 
 اإلدارية، المركزية عكس عىل الدولة، أرجاء كافة  ف

ى والمدن العاصمة تحظ   حيث  األخرى.  واألقاليم المدن حساب عىل أكت   بعناية الكت 

   الفشل من الخوف بسبب األمثل، بالشكل إليهم الموكلة المهام أداء إىل المحافظة مجلس يسغ أعضاء -7
 العلت 

   سيساعدهم وهذا  المحافظة، أبناء من والقبول الرضا  سيكسبهم وألن نجاحهم محافظتهم.  أبناء أمام
 
حشد  ف

  التأييد 
ا
 . مستقبال

ررالمبحث  
رراإلداريةرالالمركزية:رالثان   

 
رسوريارف

ر -
ا
ر:رأول ررتطبيقرالالمركزيةراإلداريةردواع   

 
رسوريارف

   فيها  ناجحة تكن لم اإلدارية المركزية وبما أن مدمرة، حرب من خارجة الجديدة سوريا  ستكون
 
 االستقرار  وقت ف

   تنجح لن أنها  أوىل باب فمن والسلم؛
 
  بعدها.  وما  االنتقالية المرحلة ف

   الالمركزية تطبيق إىل الداعية األسباب تلخيص يمكن
 
   سوريا  ف

 : بما يأبر

 أو  معينة جهة انفراد  من السلطة وتحصير   . (المطلقة المركز  حكومة) الحديدية المركز  قبضة من اإلفالت -1
  المحلية السلطة إلدارات أوسع صالحيات ومنح طرف، من أكتر  بير   وتوزيعها  محدد، شخص

 
 لعدم منها  ضمانا

 . بالسلطة األحادي والتضف االستبداد  عودة

ة مناطق منه عانت الذي الواسع والحرمان والتهميش اإلقصاء -2
ّ
احتواء  من األسد. فعىل الرغم آل حكم إبان عد

وات؛ إال أنها لم من الكثتر  عىل هذه المناطق    سلت    وبشكل خاطئة بأساليب اُستخدمت بل بها، تنتفع التر
 
 ف

د ردة والمنافع الخدمات حساب عىل قبضته وتشديد  الحكم ستر 
ّ
 أبناء لدى فعل االجتماعية. األمر الذي ول

اكهم المناطق، تلك وري إشر    لذلك من الض 
 
وات تلك من االستفادة ف ات عن والتعويض المحلية التر  الفتر

 . السابقة

   بفاعلية الالمركزية اإلدارة تطبيق إن -3
 
 التنمية برامج تطوي    ع عىل يعمل المحلية، والتنمية التخطيط مجال ف

  ومتطلباتهم.  المحليير   السكان حاجات إزاء بسهولة
 
 اإلدارية الوحدات سكان بمشاركة تسمح ألنها  نظرا

   المختلفة
 
ر  أنها  كما   وتنفيذها.  لمناطقهم التنموية الخطط إعداد  عملية ف

ّ
  توف

 
  دعما

 
وريا  الطاقات لحشد  ض 

ئ  وهذا  الموارد، وتعبئة    الوطنية التنمية لخطط النجاح فرص يهتر
 
 توفتر  يضمن متوازن بشكل أهدافها  تحقيق ف

   السكان لجميع مالئمة حياة
 
   النجاح هذا  ويسهم الدولة، داخل المناطق جميع ف

 
، التوازن تحقيق ف  اإلقليم 

 القرار  صنع سلطة توزي    ع عىل األوىل بالدرجة اإلقليمية. ويعتمد هذا  واالجتماعية االقتصادية الفوارق وتقليل
تها  المركزية والتخطيط التنمية هيئات بير    ورصدها  والموارد  االستثمارات توزي    ع أن اعتبار  عىل المحلية، ونظتر
  
 
 . فيه القرار  صنع سلطة بتوزي    ع وثيقة عالقة له ما  مجتمع ف

. وهو أمر  التغيتر  عقب العالم عىل االنفتاح عن الناتج الكبتر  اإلداري والتشعب مواجهة التوّسع -4 السياس 
ة  مناطق يسود  بدأ  الذي العام مواجهته بمفردها. ناهيك عن التوجه المركز  حكومة عىل يصعب    كثتر

 
البالد،  ف

ورة  بض 
 
اك مطالبا    االشتر

 
 قيادات إنشاء إىل بالمركز  المطلق االرتباط من التفكتر  صيغ وتغيتر  األمور.  إدارة ف

   جديدة مفاهيم وشيان مساعدة. 
 
قسم  يعود  أن بعد  والسيما  القيادي، التعامل حيث من السوري المجتمع ف

   الحكم أساليب عىل المطلعير   المهجرين من
 
   الدول ف

 . تجارب  هم من يقطنونها، ومحاولتهم االستفادة كانوا   التر

ء، عىل قادرة بمفردها  المركزية لن تكون الحكومة -5  
  المقام األول بإنجاز  إنجاح كل سر

 
 سياس   بناء فه  مطالبة ف

   الخارجية الديون مشاكل جديد، باإلضافة إىل حل وإداري
 من المنهك السوري الشعب كاهل  ستثقل التر

 عىل قدرة األكتر  ولذلك فإن عملية إدارة اإلعمار الشاملة يمكن أن توكل إىل أبناء المحافظات، فهم. الحرب
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اف ة بحكم المحافظة مستقبل استرسر   المحافظة طبيعة ومعرفة الخت 
 
  جغرافيا

 
، األمر  واجتماعيا

 
وديموغرافيا

طاقة  أعىل إىل فيها  العمل مستوى ورفع إعمارها، وإعادة المحافظات الذي سيسمح بترسي    ع عملية تطوير 
 ممكنة. 

  مرضية وستكون والتفتت.  التقسيم من السورية للدولة حامية اإلدارية الالمركزية ستكون -6
 
 لألطراف أيضا

   وستساعد  بتطبيقها.  للمطالبير   كذلك  ومرضية الفيدرالية، قلتطبي المعارضة
 
   البت تأجيل ف

 
 النظام تطبيق ف

   الفدراىل  
 
 . آخر  وقت إىل المحافظات ف

ر -
 
ررتطبيقرالالمركزيةراإلداريةركيفية:ررثانيا  

 
رسوريارف

 هما:  أساسيير   أسلوبير   وفق الالمركزية واإلدارة المركزية اإلدارة بير   اإلدارية الوظيفة مجاالت  توزي    ع يتم عادة

ي، هو األسلوب األول:  األسلوب ّع يبير   أن ومؤداه اإلنجلتر     واالختصاصات السلطات( القانون) المرسر
 إىل تعود  التر

المصالح  من باعتبارها  المركزية اإلدارة اختصاصات من هو  وكل ما عداها  الحض، سبيل عىل الالمركزية اإلدارة أجهزة
 . الوطنية

:  األسلوب  
، هو األسلوب الثاب  ّع يعمد  أن األسلوب هذا  مقتص   الفرنش     الميادين ذكر  إىل المرسر

 اإلدارة فيها  تتدخل التر
ك أن عىل المركزية، تر

ُ
 . محددة وغتر  واسعة ونشاطاتها  الالمركزية الوحدات عمل مجاالت  ت

  السورية الدولة تلجأ  أن ويمكن
ا
، بير   المزج إىل مستقبال  المركزية اإلدارة سلطات تحديد  يتم حيث األسلوبير 

  . الالمركزية الوحدات عمل مجاالت  تحديد  وكذلك واختصاصاتها،
 
   تنازع وحصول طارئة مسائل ظهور  حال وف

 
 ف

 صاحبة الجهة بتحديد  المركزية الحكومة تقوم الالمركزية؛ والوحدات المركزية اإلدارة بير  ( إيجاب   أو  سلت   ) االختصاص
 تندرجان اإلدارية اإلدارية والالمركزية فالمركزية المعمول بها.  القوانير   تعديلأو  جديد  قانون إصدار  عت   االختصاص،

، قانون وهو  اإلداري، القانون قواعد  تحت    المتبعة إىل التعقيدات كلها أو   مواده بعض تعديل يخضع ال  داخىل 
 
 تعديل ف

  الدستور. 

 بذلك حقوق الوحدات يجب أن ال يفتح تعديل القانون اإلداري الباب عىل مضاعيه،
 
اإلدارية، ويجب أن يكون  مقيدا

 
ّ
م أمام حق

ّ
. وذلك بعد  الدستورية المحكمة التظل

 
 للجميع، وأن تكون قراراتها ُملزمة للجميع أيضا

ا
 مكفوال

 
ا
ّ
العليا حق

   التدخل عن التنفيذية السلطة يد  كف  يتم بحيث القضائية السلطة قانون تعديل
 
 رئيس منح وعدم القضائية، السلطة ف

   لبحثه مجال ال  شجون وله متشعب موضوع وهذا  العليا، الدستورية المحكمة أعضاء تسمية صالحية الدولة
 
 هذه ف

 . الورقة

سند  أن األفضل من إذ  االعتبارية، الشخصية المحلية تمنح الوحدات أن يجب
ُ
 هذه سكان إىل اإلدارية الوحدات إدارة ت

هم من أدرى كونهم.  أنفسهم الوحدات  األسلوب هذا  أن كما   مشكالتها.  وحلّ  المرافق هذه إدارة عىل وأقدر  بواجباتهم غتر
 يتم وال  بقانون، المحلية الهيئات اختصاصات تحديد  ويتم. القومية المرافق إلدارة التفرغ فرصة المركزية اإلدارة يمنح

   الخدمات كافة  وتتضمن متنوعة مرافق تشمل وه   آخر.  بقانون إال  منها  االنتقاص
   للحتر   تقدم التر

 
 للوحدة الجغراف

ها  والمياه والكهرباء والتعليم الصحة كمرافق  المحلية  . وغتر

 وليس السكان المحليير   من قبل( والبلدات المدن ومجالس المحافظة مجلس) المحلية السلطات ويجب أن يتم اختيار 
  االنتخابات خالل من وذلك المركزية، اإلدارةأو  الحكومة طريق عن

 
 من ما يمنع ثمة وليس الديمقراطية.  عىل مبدأ  تأكيدا

ة ذات عناض  لتوفتر  المجالس هذه ضمن معينير   أعضاء مشاركة  أن دون االستشارية الصفة لهم وتكون وكفاءة، خت 
 . بالتصويت الحق لهم يكون

   المحافظ أن كما 
 
   وأن نفسها، المحافظة أبناء من يكون أن يجب محافظة كل  ف

 تلك أبناء قبل من االنتخاب عت   يأبر
   الحاىل   الواقع هو  كما   الجمهورية قبل رئيس من بمرسوم تعيينه يتم أن ال  المحافظة،

 
 من المحافظ تعيير   ألن سوريا؛ ف

   دور  أي المحافظة ألهاىل   يكون أن دون المركزية السلطة قبل
 
   الالمركزية ُيفقد  تعيينه؛ ف

محتواها وقيمتها. وسيأبر
   ذلك ذكر  عىل البحث

 
 . القادمة األسطر  ف

   كما 
   يكون أن ينبغ 

 
حة الخدمات تكاليف لتمويل الالزم الدخل جمع المحلية الوحدات وسع ف  المستفيدين من المقتر

ائب ودافغ   المستفيدين بير   والصلة. الخدمات هذه من  تقررها  أن يجب العامة الخدمات أن غتر  مهمة، صلة ه   الض 
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.  تكاليفها  تسديد  عليهم يتعير   الذين المستفيدين جماعة
 
ائب مسلك إن أيضا يبة فرض" عىل يقوم المثاىل   الض    الض 

 
 وفقا

   يكون عندما  فعالية أكتر  الالمركزية تكون إذ  ،"للمنفعة
 
ة  حصة حشد  المحلية الوحدات وسع ف   كبتر

 
 دخلها  من نسبيا

 
 
افق أن كما يجب.  محليا  فإن المسؤوليات، وإال  هذه تنفيذ  عملية تمويل مع المركزية الحكومة من المسؤوليات نقل يتر
  . كبتر   حد  إىل خيالية تصبح اإلدارية الالمركزية عملية

 
 عىل كبتر   بشكل معتمدة المحلية الوحدات ستبقر  الحال هذه وف

م لها  الحكومة تمويل
ّ
 . المركزية المقد

ورة عىل القادم سوريا  أن ينص دستور  يجب كما  نها  بما  واسعة، ومالية إدارية بصالحيات المحافظات تمتع ض 
ّ
 من يمك

 سيصدر، قانون أي بدستورية بالنظر  الحق العليا  الدستورية المحكمة وإعطاء. اإلدارية الالمركزية مبدأ  وفق شؤونها  إدارة
  الدستورية المحكمة قرار  ويكون اإلدارية.  الالمركزية مبدأ  مع توافقه ومدى

 
ا
ّ
  بات

 
 . وملزما

 
ّ
   اإلشارة من والبد

 
ورة إىل السياق هذا  ف  سوريا  تقسيم يتم بحيث االنتخابية، العدالة يحقق لالنتخابات قانون وضع ض 

ة انتخابية دوائر  إىل
ّ
   المساواة مراعاة مع. الحال حسب أكتر أو  مقاعد  ثالثةأو  مقعدين دائرة كل  حّصة وتكون عد

 
 عدد  ف

، انحراف ثمة يكون أن الممكن ومن االنتخابية، الدوائر  بير   السكان  انتخابية دائرة بير  % 10 يتجاوز  ال  أن عىل نست  
 . وأخرى

   متبع األسلوب هذا  إن
 
ل العالم، دول أغلب ف

ّ
 لحساب كأساس  للتصويت المؤهلير   السكان عدد  عىل االعتماد  وُيفض

ق سواء. السكان عدد 
ّ
لمان بانتخابات األمر  تعل  تقنية آلية وفق يرسي األمر  وهذا . المحلية المجالس بانتخابات أم الت 

   القانون سيادة وتضمن االنتخابية العدالة تكفل محددة
 
 السوري االنتخابات قانون وفق الحال كان  كما   وليس. الدولة ف

 . واحدة انتخابية دائرة محافظة كل  اعتبار  يتم كان  حيث

، المستحسن ومن
 
  أيضا

 
ل الذي الكوتا  نظام ُيعتمد  أن االنتخابية، العدالة لتحقيق وسعيا

ّ
  يمث

ا
ل أشكال من شكال

ّ
 التدخ

يات وبعض المرأة لمساعدة اإليجاب   
ّ
   األقل

   عددها  قلة تساعدها  ال  قد  التر
   السكاب 

 
   مقعد  أي عىل الحصول ف

 
 ف

  الحال ه   كما   االنتخابات،
ا
يديير   لآلشوريير   بالنسبة مثال    والتر 

 
 . سوريا  ف

ر -
 
ررالمحليةراإلدارةرقانونرعلرإضاءات:رثالثا  السوريرالحال 

   األمنية األوضاع تدهور  بسبب العمىل   التطبيق حتر   يدخل لم 2011 لعام 107 رقم القانون من أن عىل الرغم
 
 سوريا، ف

 ؛(2 مادة)السلطات كلها  مصدر  الشعب بحيث يكون الحديث، بالمفهوم اإلدارية الالمركزية عىل الذي نص وهو القانون
   كان  فإنه

   اإلدارية الوحدات يمنح ولم اإلدارية.  المركزية ثناياه بير   ُيخق 
 
 المألوفة والصالحيات السلطات المحافظات ف

   عادة
 
 محافظة لكل أن ذكر  والبلدات؛ والمدن المحافظات مجالس سلطات حدد  أن فبعد  اإلدارية، الالمركزية أنظمة ف
 . (39مادة) التنفيذية السلطة أعضاء من وُيعتت   الجمهورية، رئيس من بمرسوم منصبه من ويعق   ُيعيرّ   محافظ

 بطريق ولذلك كان يجب أن تتم تسميته ،(29 مادة) المحافظة لمجلس التنفيذي إن المحافظ هو رئيس المكتب
   ورد  قد  ومهام وتمثيل تعيير   من بالمحافظ يتعلق ما  كل  االنتخاب، خاصة وأن

 
 المعنون القانون، من الرابع الباب ف

: كيف يمكن االدعاء بإدارة المحافظة وفق "الالمركزية اإلدارية"  بإدارة  
 لذلك، ُيطرح التساؤل اآلبر

 
المحافظة، وفقا

 ومحافظها تم تعيينه من قبل السلطة المركزية؟ 

وهذه  والضف، التصفية وأمر  النفقة، عقد  المحافظ صالحيات منحت القانون من 44إىل جانب ذلك، فإن المادة 
ها.  أغلب المحافظة مجلس تسلب ةخطتر  صالحيات

ّ
   وهذا  صالحياته إن لم يكن كل

 اإلدارية الوظيفة حض  يعت 
   وتجميعها 

 
   بالبت تنفرد  رئيسية واحدة سلطة يد  ف

 
   الداخلة االختصاصات ف

 
 طريق عن جميعها  اإلدارية الوظيفة ف

   ممثليها 
 
  أو  العاصمة ف

 
 . اإلدارية وجوهرها  المركزية لّب  هو  وهذا  ومحافظاتها.  أقاليمها  ف

 األمر  إعطاء صالحية التنفيذية، السلطة ممثل للمحافظ، أعظ البحث؛ موضوع 107 القانون االستغراب أن يثتر  ما 
   التحقيق بإجراء

 
  ،(44 مادة) المشهود  غتر  الجرم ف

 
   العام النائب صالحيات من هو  األمر  هذا  أن علما

 
أو  المنطقة ف

 بيرّ   غصب وقع إذا  للمحافظ يحق أنه عىل نّصت إذ  المستعجل، القضاء سلطات أعطته 45 المادة أن كما   المحافظة. 
 المستعجل.  القضاء صالحيات من هو  األمر  هذا  أن العلم مع الخ. ... عليه كانت  ما  إىل الحال إعادة يقّرر  أن عقار؛ عىل
  
 
، ضيقة حاالت  وف

 
  الالزمة التدابتر  اتخاذ  العام للنائب يمكن جدا

 
.  جرم وقوع احتمال إىل يشتر  ما  ثمة كان  إن  

  جزابئ
ّ
 إن

 بل محتواها؛ من اإلدارية الالمركزية إفراغ إىل فقط تؤدي ال  107 القانون بموجب للمحافظ الممنوحة الصالحيات
ل
ّ
  تشك

ا
ال
ّ
  تدخ

 
   سافرا
 
  القضائية، السلطة أعمال ف

 
ق السلطات فصل لمبدأ  وخرقا   المختر

ا
 وقانون الدستور  بموجب أصال

 . القضائية السلطة
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لزم الوزارات بأخذ 46 وبموجب المادة
ُ
   المحافظ رأي ، ت

 
كات والمؤسسات المركزية الدوائر  مدراء تعيير   ف    والرسر

 التر
   عملها  ينحض 

 
  وذلك سيؤثر  ونقلهم، المحافظة نطاق ف

 
   سلبا
 
 رضا  لكسب السغ   ألن والمؤسسات؛ الدوائر  تلك أداء ف

  المؤسسات.  تلك سيدير  الذي للشخص الشاغل الشغل هو  سيكون المحافظ
ا
 المحافظة مجلس رضا  كسب  من بدال

 المحافظة.  أبناء قبل من الُمنتخب

   وممارساتها  األمنية الدول أساليب أحد  عىل تخق   وال 
 
ورة القرار، وأصحاب المسؤولير   تعيير   ف  ُيسّم  ما  تخطيهم وض 

   األمنية، بالدراسة
م فإن النظامالحاكمة.  للسلطة التام الوالء تتطلب التر

ّ
 عنون قد  كان  وإن السوري وبناء عىل ما تقد

 صفاقة األكتر  المادة ولعل ذاته.  القانون فإنه قد سلب هذه الالمركزية بموجب مواد  اإلدارية؛ بالالمركزية 107 القانون
   122 المادة ه  

 إىل والدعوة مستوياتها، مختلف عىل المحلية المجالس بحلّ  الحق الجمهورية رئيس أعطت التر
  تسعير   خالل جديدة محلية مجالس انتخاب

 
، ذكرنا  الحل. وبذلك، وكما  تاري    خ من يوما

 
 رضا  لكسب السغ   فإن سابقا

ل الجمهورية برئيس المتمثلة التنفيذية السلطة
َّ
ث  المجالس ألعضاء األكت   الهّم  هو  سيكون بالمحافظ؛ بدوره والُممر

   مدينتهم لتطوير  السغ   وليس المحلية،
  انتخبتهم لهذه الغاية.  انتخبتهم التر

 وبنائها، وه  التر

 هذا  كان  سواء وحده، اإلداري الرئيس استئثار  إىل سيؤدي المذكور  القانون تطبيق إن باعتبار ما سبق، يمكن القول: 
  القرارات اتخاذ  بسلطة المحلية، السلطات إحدى رئيسأو  الحكومة رئيسأو  الجمهورية رئيس هو  الرئيس

ّ
   والبت
 
 ف

   الداخلة األمور 
 
  اإلدارة المركزية، بل إنه من أسوأ نماذج . اإلدارية الوظائف نطاق ف

 
كتر  اإلداري ف

  التر
 
وهذا ُيعتت  غاية ف

 مواد  ببعض والصالحيات الحقوق بعض يمنح كان  الذي السوري النظام وهو أمر غتر مستغرب عىل. المركزية اإلدارة
 الحقة مواد أو  بمادة أخرى ةمر  بسلبها  يقوم ثم القانون؛

 .
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ررالالمركزيةرحولرعرض  
 
ر1فرنسارف

 *أالن كريسناخت

 .  
َّ
   الديموقراطي  ة بن  اء إع  ادة أرك  ان أه  م   م  ن إن

 
  م  ا؛ بل  د   ف

ُ
. المحلي  ة الديموقراطي  ة ع  ىل يق  وم المرك  زي جدي  د  نظ  ام تحدي  د

وريَّ  ة مس  ألة وه  ذه  والمتباين  ة الطويل  ة التجرب  ة م  ن تس  تفيد  أن لس  وريا  يمك  ن ه  ل: هن  ا  مه  ّم  س  ؤال بط  رح نب  دأ  ونح  ن . ض 
  الفرنسية؟ لالمركزية

  الس   ؤال ه   ذا  ع   ن واإلجاب   ة
 
   اإلداري التنظ   يم مب   ادئ عل   يكم أع   رض أن ع   ىل دوري فسيقتض     أن   ا  أم   ا  بك   م، منوط   ة

 ل   ألراض 
ع هذا  بعد  ثمَّ . الفرنسية

ّ
ها،  أسئلتكم إىل االستماع إىل أتطل

ِّ
  ما  غربلة بهدف كل

ّ
 ه و  وم ا  لك م فائ دة ب ه م ا  أح دد  ح تر  قوله أود

  أهمي      ة؛ أق      ل
َّ
ة  اخ      تالف أوج      ه ثم      ة إن الق      ول نافل      ة م      ن ألن  الجغرافي      ة، ص      فاتهما  وك      ذلك البل      دين، ت      اري    خ ب      ير   كث      تر

ية وخصائصهما  ة البرسر قافّية واالجتماعيَّ
ّ
 . والث

   نخوض أن وقبل
 
   التطّور  نعرض أن بنا  يجدر  الفرنسية، لالمركزية الحاىل   التنظيم وصف ف

 ويمك ن. التنظيم لهذا  التاريج 
   لالمركزي  ة المتتالي  ة المراح  ل خ  الل م  ن نستش  ف أن

 
 وتطّوره  ا  والمحلي  ة المركزي  ة الس  لطتير   ب  ير   العالق  ات نش  أة فرنس  ا  ف

 : اآلتية المحاور  خالل من البلد، هذا  تاري    خ مدار  عىل

 الفرنسية"راألمة"رنشأةرأساسرالدولة
ل وق  د  وثقافاته  ا، وتقالي  دها  ولغاته   ا  س  كانها  حي  ث م  ن التن  وع ش  ديدة الفرنس  ية األم  ة كان  ت

 
ن  و ع ه  ذا  فيه  ا  تش  ك

َّ
 بش   كل الت

  ة   تاريخيَّ  ة وعن  اض  مختلف  ة، إس  هامات خ  الل م  ن ت  دريج   
ة   وجغرافيَّ

دة وبرسر  يَّ
َّ
 والنق  ل االتص  االت  حرك  ة ظل  ت لك  ن  . متع  د

ة واألق  اليم الم  دن مختل  ف ب  ير      الفرنس  يَّ
 
ة بطيئ  ة الس  ابقة العص  ور  ف  القواع  د  توحي  د  الص  عب م  ن جع  ل مم  ا  طويل  ة، لف  تر

   بها  المعمول والقوانير  
 
 . قريب زمن   إىل البالد  أنحاء شتر  ف

ة الملكي  ة الس  لطة كان  ت ، اإلقط  اعيير   ع  ىل س  يطرتها  بس  ط إىل العص  ور  م  رّ  ع  ىل س  عت ق  د  الفرنس  يَّ ظ  ام لك  نَّ  المحلي  ير 
 
 الن

  نج  ح ق  د  يك  ن ل  م الفرنش    المل  ك  
 
   تمام  ا
 
 الكاردين  ال م  ن ك  ل    ك  ان  فق  د  الفرنس  ية، الث  ورة عش  ية ح  تر  اله  دف ه  ذا  تحقي  ق ف

   نجحا  قد  عرسر  الرابع لويس والملك ريشوليو 
 
 ل م الس لطة تل ك أن غ تر  بعيد.  حد  إىل لسلطتهما  اإلقطاعيير   كبار   إخضاع ف

   السلطات بير   فصل ثمة يكن لم هذا  وفوق مطلقة، تكن
 
   يكن لم ذلك أن بيد  غائبة، الديموقراطية وكانت البالد.  ف

 يع ت 
   ونجاعتها  المركزية السلطة فعالية

 
   األمور  إدارة ف

 
 . البالد  أنحاء شتر  ف

  
 
 وقضائية إدارية تقسيمات هناك كانت  إذ . المحلية التنظيم ألطر  كبتر   تنّوع هناك كان  الثورة، قبل ما  نظام حقبة نهاية وف

 من نوع عىل قائمة المحلية السلطات ومكونات الملكية بير   العالقة كانت  كما .  بينها  فيما  متطابقة غتر  وكنسية وعسكرية
 بع ض هن اك كان ت  كم ا .  الفرنس ية المملك ة إىل انض مامها  ت اري    خ حس ب مختلف ة بس لطات تح ظ   دائرة كلّ   وكانت التعاقد،
   المواثي  ق

ات وكان  ت األخ  رى، الم  دن دون الم  دن ل  بعض والحري  ات الحق  وق بع  ض تع  ظ   ال  تر  ق  وانير   ع  ىل القائم  ة المم  تر 
   ه   استثنائية

 
   عليها  والمتعارف بها  المعمول القاعدة الواقع ف

 
 . البالد  ف

   والجغرافي  ا  الت  اري    خ لتط  ّور  طبيعي  ة نتيج  ة أو  المحلي  ة، التب  اين ألوج  ه مرسر  وع انعك  اس بمثاب  ة التن  وع ه  ذا  اعتب  ار  ويمك  ن
 
 ف

 الس  لطة بس  ط دون يح  ول ال  ذي بالح  اجز  أو  العارم  ة ب  الفوض   أش  به عرسر    الس  ابع الق  رن من  ذ  تظه  ر  ب  دأت أنه  ا  غ  تر . فرنس  ا 
ه   ا  كم   ا   ال   بالد، أنح   اء ش   تر  ع   ىل الملكي   ة

َّ
  أص   بحت أن

 
ر  غ   تر  مص   درا   المل   ك وك   ان . المس   اواة النع   دام م   ت 

ا
ال
ّ
   مم   ث

 
 ش   خص ف

   ملكيير   موظفير  
 
لونه" والة" خالل من سيما  وال  األقاليم، ف

ّ
  غتر . يمث

َّ
  الوالة هؤالء سلطة أن

 
 وك انوا  متكافئ ة، تك ن ل م أيضا

   يصطدمون
 
 . المحلية السلطات بممثىل   األحيان من الكثتر  ف

                                                           

 علااا  الفرنساا  الدسااتوري  المجلاا  موقااع علااا  الفرنساا  للدسااتور العربياا  الترجماا  فاا  الاااواردة والمصااطلحت  المفااردا  الاان  مترجماا    اعتمااد    -1
 .اإلنترنت

constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf-constitutionnel.fr/conseil-http://www.conseil  
 .الفرنسي  اإلداري  التقسيمت  لفمخت تسميت  ف  لالتستق توخًيت وذلك

  كاليدونيا الجديدة ومستشار دولة سابق لفرنسا  المفوض السام  السابق أالن كريسناخت *
 
 ف

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf
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ررموحدررتنظيمرمعرمركزيرنظامروبناءرالفرنسيةرالثورةرخاللرالمساواةرمبدأررانتشارر  
رلألراض 

. الجمه  ور  إرادة ع  ن عب  ارة ه  و  الق  انون: "أن ع  ىل والم  واطن اإلنس  ان لحق  وق الفرنش    اإلع  الن م  ن السادس  ة الم  ادة ت  نص

ك أن الجمهور  من واحد  فلكل    يشتر
 
اك ذلك كان  سواء وضعه ف  هذا  يكون أن ويجب. عنه نائب بواسطة أو  بنفسه االشتر

  الق    انون
 
   الحماي    ة حي    ث م    ن لدي    ه، متس    اوون الجمي    ع أن أي. للجمي    ع واح    دا

   العق    اب أو  له    م يوفره    ا  ال    تر
 
 ع    دم ح    ال ف

امه  األرستوقراطية، والطبقة الدين رجال امتيازات إلغاء بالطبع هو " للجميع واحد  القانون" جملة من والمقصود  . 2"احتر
، الشعب بقية دون بهم خاصة بقوانير   االنتفاع هؤالء بإمكان يعد  فلم  أم ام متس اوين جم يعهم المواطن ون وص ار  الفرنش 

   كان  المساواة مبدأ  أن كما .  واحد  قانون
  يعت 

 
 الممك ن م ن يع د  فل م وأقاليمه ا.  البالد  أنحاء شتر  بير   القانونية المساواة أيضا

ن    محله وحلَّ  الواليات، عىل القائم اإلداري التقسيم واختق   األخرى.  األقاليم عن بمعزل   بإقليم أو  بمدينة خاص قانون سر
   المقاطعات نظام

 . والسلطات التنظيم حيث من متساوية صارت التر

، بنادي يسم ثوري فريق أعضاء وهم) اليعقوبيون وانتض   ه ؤالء اعت اد  ال ذي يعق وب، الق ديس دي ر  إىل نس بة اليعق وبيير 
ون     ديير   ع     ىل( ب     اريس يمثل     ون وه     م في     ه، التجّم     ع ون     د  مقاطع     ة إىل نس     بة) الجتر    الجتر

 
 وك      ان(. ال     بالد غ     رب جن     وب ف

ونديون   غتر  الباريسية، النخبة سيطرة يخشون الجتر
َّ
 . مركزية موحدة دولة فرنسا  فأصبحت بالفعل، حدث ما  هذا  أن

م أن المقاطعات وكادت قسر
ُ
   بشكل ت

   أن ه بي د . األمريكي ة الوالي ات غ رار  ع ىل الحجم متساوية مربعات هيئة عىل عشوابئ
 
 ف

  ح   ير   ع   ىل الس   كان، م   ن خالي   ة ش   به أراض   ع   ىل تقس   م الوالي   ات تل   ك كان   ت  األمريكي   ة الحال   ة
َّ
 ك   ان  التقس   يم ه   ذا  مث   ل أن

  س  يكون
 
   الواق  ع ع  ن البع  د  ك  لّ   بعي  دا

 
  تلته  ا ) مقاطع  ة وثم  انون ث  الث فأنش  ئت. فرنس  ا  مث  ل لدول  ة والبرسر  ي الجغ  راف

 
 الحق  ا

ر  أن دون أخ  رى مقاطع  ات
ّ
   ذل  ك ي  ؤث

 
   أخ  ذت وكله  ا  ،(اإلداري التقس  يم ف

 
   الواق  ع االعتب  ار  ف

 
م ال  ذي والبرسر  ي الجغ  راف

َّ
 تق  د

د   عىل مقاطعة لكل اإلداري المركز  يكون أن ضمان مع ذكره،
ِطعر ت إن فيه ا  بقع ة أي ة م ن واح د  ي وم مسافة يتجاوز  ال  ُبع 

ُ
 ق

 فيم ا  الحق وق متس اوية كبل ديات  تعام ل كله ا   الم دن وأص بحت القديم ة، الواليات فاختفت فرس.  ظهر  عىل المسافة هذه
  الفرنس ية الث ورة عن الناجم التقسيم هذا  وكان. السابقة امتيازاته الجميع وفقد  بينها،

 
 الح اىل   مفهومن ا  ع ن البع د  ك ل  بعي دا

  والمقاطعات البلديات مسؤوىل   تعيير   يتم كان  إذ  لالمركزية؛
 
، ال  تعيينا

 
 لتنفي ذ  الصالحيات جميع للمحافظ كان  كما   انتخابا

   بها  المعمول القاعدة هو  المعايتر  توحيد  وصار . المركزية الوطنية السلطة توجيهات
 
 . المقاطعات جميعها  ف

ررالمحليةرالديموقراطيةرنشأة  
 
ررالتاسعرالقرنرف  عش 

  
 
، التاسع القرن ف  المس توى ع ىل مس تقلة كيان ات  أص بحت أنه ا  أي اعتباري ة، شخص ية والمقاطع ات للبلديات أصبح عرسر

،  
  تس م) مقاطعات ومجالس محلية مجالس ثمة وأصبح. لها  مخصصة مالية موارد  عىل تحصل وأصبحت القانوب 

 
 أيض ا

  ك  ان  التص  ويت له  م يح  ق م  ن ع  دد  أن غ  تر  منتخب  ة،( العام  ة بالمج  الس
 
 م  ن البل  ديات رؤس  اء اختي  ار  ي  تم ك  ان  كم  ا .  مح  دودا

 . باالنتخاب وليس بالتعيير   المحىل   المجلس طرف

ة لتنه   3"سيدان" معركة هزيمة جاءت ثّم  اطورية فتر    الثانية الفرنسية اإلمت 
 أدى مما  الثانية، الجمهورية محلها  حلت التر

   حاسمة مرحلة اجتياز  إىل
 
   الالمركزية آليات تطّور  ف

 
ن   تم حيث فرنسا.  ف  1884 ع ام نيس انإإبريل م ن الخامس قانون سر

  البلدي  ة رئ  يس م  ن جع  ل ال  ذي
ا
نتخ  ب شخص  ية
ُ
، المجل  س أعض  اء ِقبر  ل م  ن ت   المح  ىل 

 
 أعض  اء ه  م أنفس  هم ه  ؤالء أن علم  ا

ل من منتخبون  ه ذا  م نح ال ذي األم ر  ،"البلدي ة ش ؤون والت داول بالتشاور  يدير " المحىل   المجلس أصبح كما .  المواطنير   ِقبر
 . النطاق وواسعة عامة اختصاصات المجلس

 
 
   تقسيم وصف يمكن المرحلة هذه من وبدءا

   وذلك الالمركزية، بالصفة الفرنسية األراض 
 
 : التالية الحدود  ف

دار  .1
ُ
 . منتخبة مجالس طرف من والمقاطعات البلدياتت
 

 دون م   ن البل   ديات مج   الس ق   رارات تنفي  ذ  يمك   ن ف   ال  الُمح   افظ، م   ن مس  بقة لرقاب   ة البل   ديات م   داوالت  تخض  ع .2
 وينف ذها  المقاطع ة مجل س ق رارات ُيع د  ال ذي فه و  للمقاطع ة، التنفي ذي المس ؤول المح افظ ُيعت ت   كما .  موافقته
 . عليها  المسبقة رقابته ويفرض ويعتمدها 

                                                           
 .1901 أنطو ، فرح ترجم  -2
 الجياااو  هزمااات التااا  بروسااايت وباااين الثتلااا  ناااتبليو   اإلمبراطاااور بقياااتدة الثتنيااا  الفرنساااي  اإلمبراطوريااا  باااين( فرنسااات شااارق ) سااايدا  معركااا  وقعااات -3

 .الجمهاوري  النظاتم إلا  فرنسات باذلك وعاتد ( الحتليا  ألمتنيات) البروسايين لصاتل  مقاتطعتين فقاد  الت  الفرنسي  لإلمبراطوري  حداً  وضع ممت الفرنسي ،
 "المترجم "
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ررالحاليةرالالمركزية  
 
 مراحلرثالثرف

، اليعق وبيير   ضاع من ذ  ق ط، الفرنس ية الالمركزية بشأن اإليديولوخ    الجدل يتوقف لم ون ديير   ق د  فرنس ا  كان ت  وإن والجتر
  أح  رزت

 
ما
ّ
   س  نة وثالث  ير   أرب    ع من  ذ  في  ه رجع  ة ال  تق  د

 
  . المج  ال ه  ذا  ف

   وك  ذلك العرسر  ين الق  رن ف  ق 
 
، الق  رن مطل  ع ف  الح  اىل 

 
 
ت
ر
ِخ    ذ

 
 ه    ذه تقس    يم ويمك    ن. المحلي    ة الجماع    ات س    لطات م    ن زاد  مم    ا  الالمركزي    ة، لتحقي    ق محوري    ة إج    راءات ع    دة ات

   أولها  كان.  فصول ثالثة إىل اإلجراءات
 
   وثانيها  1983–1982 سنة ف

 
   وثالثها  2004-2003 سنة ف

 
 . 2016-2014 سنة ف

ر1983–1982رالحديثةرلالمركزيةراألولرالفصل -

  
 
ف    ت الس    بعينات عق    د  ف

 
ف
ُ
   الرقاب    ة خ

 خ    الل م    ن المحلي    ة الس    لطات أعم    ال ع    ىل المركزي    ة الس    لطة تفرض    ها  كان    ت  ال    تر
،    البل ديات م داوالت  ع دد  بتخفيض وذلك المحافظير 

 والمقاطع ات البل ديات أص بحت كم ا .  المح افظ لرقاب ة تخض ع ال تر
. المحلية السلطة ترتئيه الذي بالشكل عائداتها  توزع استثمارية موارد  إىل باإلضافة لتشغيلها  مخصصة موارد  عىل تحصل

ائب نسب عىل التصويت المقاطعات ومجالس المحلية المجالس بإمكان وصار  ة الض     ومعدالتها  المباشر
 عىل تفرض التر

إيناير  كانون  7و 1982 آذارإمارس 2 قوانير   خالل من نوع   تغيتر  أول وجاء . المحىل   المستوى عىل المواطنير    
 22و الثاب 

   1983 تموزإيوليو 
حها  التر   كان  الذي دوفتر  غاستون الوزير  اقتر

 
  أيضا

 
   آنذاك، مارسيليا  لبلدية رئيسا

:  ما  تتضمن والتر  يىل 

   األق     اليم .1
 البل     ديات غ     رار  ع     ىل- أص     بحت منتخب     ة، غ     تر  إداري     ة تقس     يمات بمثاب     ة 1972 ع     ام من     ذ  كان     ت  ال     تر
نتخب المواطنير   طرف من ُينتخب إقليم بمجلس تحظ   -والمقاطعات   بدوره وير

 
 . له رئيسا

 
ض أن المح  افظ بإمك   ان يع  د  ل  م .2  مجل   س وك  ذلك المقاطع   ة مجل  س أو  المح   ىل   المجل  س اعتم  ده ق   رار  ع  ىل يع   تر

، المنشأ  اإلقليم
 
 أي المختصة.  والمالية اإلدارية القضائية الجهات إىل القرارات هذه إحالة فقط يمكنه بل حديثا

 المتص   لة الق   رارات وإحال   ة للق   انون، مخالفته   ا  ع   دم م   ن للتحق   ق اإلداري   ة المحكم   ة إىل اإلداري   ة الق   رارات إحال   ة
 وح  دهما  القض  ائيتير   الجهت  ير   له  اتير   ويمك  ن. قانونّيته  ا  م  ن والتحق  ق لمراقبته  ا  المحاس  بات دائ  رة إىل بالموازن  ة

   المذكورة المجالس عن صادرة قرارات أية إلغاء
 
ها  تبيرَّ   حال ف

َّ
 . قانونية غتر  أن

  المحافظ يعد  لم .3
ا
  مسؤوال

 
  يعد  لم أنه كما   ،(المقاطعة مجلس) العام للمجلس تنفيذيا

 
 بل اإلقليم، لمجلس رئيسا

   التنفيذيان المسؤوالن هما  الهيئتير   هاتير   رئيسا  أصبح
 
، كال   ف    البلدية رئيس غرار  عىل المجلسير 

 
 . بلديته ف

 
 تح    تفظ البلدي    ة فظل    ت. المختلف    ة اإلداري    ة المس    تويات ب    ير   االختصاص    ات توزي        ع ع    ىل ي    نص الق    انون أص    بح .4

   االختص   اص ص   احبة فص   ارت األق   اليم أم   ا . البلدي   ة للقض   ايا  الع   ام باختصاص   ها 
 
 االقتص   ادي التخط   يط مج   ال ف

   والتدريب
 وإدارة التعليمي ة المن اهج ع ن النظ ر  بغ ض وص يانتها، الثانوي ة الم دارس بن اء) الث انوي والتعل يم المهت 

 (. المعلمير   شؤون
 

ه    ا  المقاطع    ات وأم    ا  .5
ّ
 اإلعدادي    ة والم    دارس االجتماعي    ة والمس    اعدات الط    رق حال    ة ع    ن المس    ؤولة أص    بحت فإن

   وتخضع)
 
 . المدرس   والنقل( الثانوي التعليم بشأن األقاليم عىل نفسها  المفروضة للقيود  الصدد  هذا  ف

 
 . الثالثة اإلدارية المستويات هذه مختلف عىل الحكوميير   للموظفير   موحد  أساس   نظام وضع تم .6

   إص  الحات ع  دة ج  رت ث  ّم 
 
   البل  ديات ب  ير   التع  اون ع  ىل التش  جيع مفاده  ا  التس  عينات عق  د  ف

  ع  ددها  يبل  غ ال  تر
 
ا
ّ
 وثالث  ير   س  ت

   بلدية ألف
 
 ك ان  ولك ن البل دّيات، م ن الهائ ل الع دد  ه ذا  ع ن الناجم ة اإلداري ة األعب اء تخفي ف الض  وري م ن وك ان. فرنس ا  ف

اك ات عق د  األس هل م ن ب دا  ث م. منه ا  ك ل  وهوي ة برمزي ة تتعل ق ألس باب وأخ رى بلدي ة ب ير   ال دمج الصعب من  بع ض ب ير   شر
ك   تر   م   ع البل   دّيات

ة البل   ديات ش   عرت وب   ذلك. اإلدارة لمش   اكل واق    غ   كح   ل    بينه   ا  التع   اون ع   ىل التر  تفق    د  ل   م بأنه   ا  الص   غتر
   بلديات عدة بير   تجمع ومؤسسات بهيئات تناط والصالحيات السلطات بعض أصبحت حير   عىل هويتها،

 
  آن ف

 
 . معا

ررالفصل -  
 
ر2004–2003رلالمركزيةرالثان

   الفرنش   الدستور  مراجعة بعد 
 
ت 2003 عام ف

َ
دخل

ُ
 رئيس من بمبادرة الفرنسية الالمركزية مبادئ عىل التعديالت بعض أ

   رافاران، بيتر  جان آنذاك الوزراء
 : مضمونها  والتر
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". مرك زي ال  تنظيمه ا " الفرنس ية الجمهوري ة أن إىل اإلش ارة لتش مل الفرنسية الجمهورية دستور  من األوىل المادة تعديل  1
   أخ   ذنا  إذا  س   يما  ال  قوي   ة، رمزي   ة ذو  تعب   تر  وه   و 

 
 الفرنس   ية الجمهوري   ة ب   ه اتس   مت ال   ذي الكب   تر  المرك   زي الط   ابع االعتب   ار  ف

 . األوىل

 اتخ اذ  المحلي ة للجماعات يخّول" أنه عىل الدستور  نّص  إذ  الكفاءات.  أساس عىل الصالحيات تراتبية مبدأ  عىل التأكيد   2
   القرارات
 
   االختصاصات كل  ف

   تطبيقها  يمكن التر
 
 . 4"ممكنة طريقة بأفضل اختصاصها  إطار  ف

   التجربة سبيل عىل تخالف أن المحلية للجماعات يجوز " أصبح إنه أي ،"التجريب" مبدأ  إدخال تّم   3
 
 مع ير   موضوع وف

   اللوائح أو  القوانير   أحكام محدودة ولمدة
 . 5"اختصاصاتها ممارسة عىل ترسي التر

 . المحىل   الطابع ذات القضايا  بعض بشأن االستفتاء وطلب العرائض تقديم الناخبير   بإمكان أصبح  4

 . البحار  وراء ما  لجماعات ومتنوعة مختلفة قانونية وضعيات منح الممكن من أصبح  5

   نق  ل ك  ل" أن ع  ىل ضاح  ة يؤك  د  الق  انون أص  بح    6
 
  يرافق  ه المحلي  ة والجماع  ات الدول  ة ب  ير   االختصاص  ات ف

 
ح
 
 لم  وارد  مر  ن

   لتلك مساوية
 ". لممارستها مخصصة كانت  التر

 فأص    بحت المحلي    ة، للجماع    ات االختصاص    ات م    ن مزي    د  نق    ل ع    ىل لي    نص 2004 ع    ام آبإأغس    طس 13 ق    انون وج    اء
 جدي دة اجتماعي ة باختصاص ات تح ظ   المقاطعات أصبحت كما   األقاليم، لسلطة تخضع الوطنية الرسيعة الطرق غالبية
 . الدخل لمحدودي االجتماعية المساعدات إدارة سيما  وال 

ر2016-2014رلالمركزيةرالثالثرالفصل -

ة الرئاس   ية االنتخاب   ات عق   ب لالمركزي   ة جدي   دة مرحل   ة إيرول   ت م   ارك ج   ان حكوم   ة أعلن   ت    األخ   تر
 
 وكان   ت ،2012 ع   ام ف

     ر  الحكوم     ة
ّ
  تفك

 
   مب     دئيا
 
     دت المعارض     ة أن غ     تر  الطوي     ل، الم     دى ع     ىل المقاطع     ات إلغ     اء ف

ّ
 لص     الح تص     ّوت ل     ن أنه     ا  أك

ورية الدستورية التعديالت    للخوض الض 
 
 . فكرتها  عن الحكومة فتخلت العملية، هذه ف

إين   اير  ك   انون  27 بق   انون لالمركزي   ة الثال   ث الفص   ل ب   دأ   
ى الم   دن بش   أن 2014 الثاب    مدين   ة) الحض    ية الجماع   ات أو  الك   ت 

ى  (. بلديات عدة تضم كت 

   األول التنظيم يكن لم
ف الفرنسية الجمهورية ألراض    يوِل  لم أنه كما   األقاليم، بوجود  يعتر

 
  اهتماما

 
 كانت  بل. للمدن خاصا

عام  ل اإلداري المس توى ع  ىل المدين ة
ُ
 ارتف  اع بس  بب االنتخابي ة الخص  ائص بع ض له  ا  كان ت  وإن فحس  ب، البلدي  ة معامل ة ت

 رض ق  انون مرسر وع ثم  ة وك ان. س  كانها  ع دد 
ُ
 تنظ  يم ع  ىل ي نص ،"مارس  يليا-لي ون-ب  اريس ق انون" عن  وان تح ت 1982 ع  ام ع

   مدن ثالث ألكت   خاص إداري
 
  فرنسا.  ف

 
ل باريس أن علما

ّ
   ومقاطعة بلدية تشك

 
، آن ف

 
   وأن معا

ا
 ال ثالث الم دن ه ذه من كال

   التفك  تر  وت  م. دوائ  ر  ع  دة إىل تنقس  م
 
   بل  ديات ع  دة يض  م إداري تقس  يم   ط  رح ف

 
  آن ف

 
 الواق  ع اإلداري الع  بء لتخفي  ف مع  ا

ى، المدن عاتق عىل ية التجمعات سيما  وال  الكت  ى الحض     الكت 
ئ  التر    وضع لها  أنشر

   بها  خاّص  قانوب 
 
 . 2010 عام ف

ية التجّمعات بإمكان صار  إليه المشار  2014 عام قانون اعتماد  ومع ى الحض  لُ  كانت  اختصاصات ممارسة الكت 
َ
 ع ادة توك

ى ب اريس م ن لك لّ  الحض  ية التجّمعات وصارت. األقاليم حتر  أو  المقاطعات إىل  ولي ون بروف انس   مارس يليا    وإيك س الك ت 
ي التجمع أصبح كما   خاص، بوضع تحظ    واقع ة ريفي ة من اطق وثم ة . ال رون مقاطع ة م ن أج زاءا  يض م ليون لمدينة الحض 
   الت   وازن مجمع   ات" تس   م اآلن أص   بحت أخ   رى، إداري   ة لتقس   يمات مرسر   وعات تعت   ت   كان   ت  المقاطع   ات داخ   ل

 ل   ألراض 
 فيم  ا  التع اون لتيس  تر  محلي ة وجماع  ات بل ديات ع  دة ب ير   اتف  اق بموج ب منش  أة حكومي ة هيئ  ات بمثاب ة وه   ،6"واألري اف

 . بينها 

                                                           
 "المترجم ". الفرنس  الدستور من 72 المتدة انظر -4
 .الفرنس  الدستور من 72 المتدة انظر -5
 التعاتو   إلا  ترما  إداريا  جها  هاو والمقصاود. لاه معتمادة ترجما  توجاد ال équilibre territorial et rural»’«pôle d مصاطل  لحداثا  نظاًرا -6
 .أعبتئهت وتخفيف اإلداري  الشؤو   لتيسير األريتف من معظمهت محلي  جمتعت  عدة بين
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 أو  بلدي   ة) الجماع   ات ه   ذه إح   دى اختي   ار  الممك   ن م   ن أص   بح المحلي   ة الجماع   ات مختل   ف اختصاص   ات توض   يح وبغي   ة
   كمنسق(  إقليم أو  مقاطعة

 
   المجاالت  بعض ف

 ع ىل الرائ دة ه   األقاليم فأصبحت إدارية.  مستويات عدة فيها  تتداخل التر
   المثال سبيل

 
   المستدامة التنمية قضايا  ف

  تدخل أن يمكن التر
 
   أيضا
 
 أو  مقاطعات) أخرى محلية جماعات اختصاصات ف

إيناير  كانون  16 قانون وجاء(. بلديات  
   هائلة إصالحات   ليضيف 2015 الثاب 

 
  . األقاليم عدد  ف

 
ا  اإلداري النظام كان  ما  وكثتر

د  بسبب لالنتقاد  يتعّرض الفرنش  
ّ
ه إذ  وعددها.  المحلية الجماعات ومستويات طبقاته تعد

ّ
 بلدّية ألف 36 عىل يشتمل إن

  22و مقاطعة 101و
 
   إقليما
 
   ف

   تلك أي) القارية فرنسا  أراض 
   األراض 

 (. البحار وراء فيما  المحلية الجماعات تشمل ال  التر

كة هيئ ات خ الل م ن بينه  ا  الجم ع ف تم مح دودة، بنت  ائج س وى ي أِت  ل م بينه  ا  ال دمج أن اتض ح البل ديات إىل وبالنس بة  مش  تر
   األم ر  ه ذا  وس اعد  دمجه ا، دون

 
   بإلغائه ا  مطال ب ع دة هن اك كان  ت  فق د  المقاطع ات، أم ا  . األزم ة ح لّ  ف

 
، ف  

 لكنه  ا  الم اض 
.  ولم بقيت

ر
لغ
ُ
ا  ت   اليوم أمَّ

َّ
 إىل حاجة من هناك يعد  لم وأنه سيما  ال  تتعاىل، أخذت عددها  بتخفيض المطالبة األصوات فإن

 الث ورة وقب ل الفرنس ية الث ورة قب ل الح ال ك ان  كم ا ) اإلداري مركزه ا  إىل للوص ول كام ل  ي وم م دار  ع ىل فرس ظهر  عىل السفر 
ها  األقاليم إىل بالنسبة وأما  (. النقل وسائل وتطور  الصناعية

َّ
  كانت  فإن

ُ
د
ر
ق
ر
نت
ُ
 األوروبي ة بال دول مقارن ة ع ددها  ارتف اع بسبب ت

  هن   اك وكان   ت. وإيطالي   ا  وإس   بانيا  ألماني   ا  س   يما  وال  األخ   رى،
 
  13 إىل ع   ددها  لتخف   يض دع   وات

 
  إقليم   ا

 
 وك   ان. 22 ع   ن عوض   ا

  األق  اليم ه  ذه بع  ض ب  ير   ال  دمج
 
  إىل ص  عبا

ّ
   س  يما  وال  كب  تر   ح  د

 
     ل  ورين   أل  زاس إقل  يم ف

   كالي  ه  دي ب  ا  ون  ور  أردي  ن   ش  امباب 
ينيه وميدي بيكاردي  أن ف الواقع ه ذه، الجدي دة لألق اليم إدارية مراكز  اختيار  الصعب من كان  كما .  روسيليون النغدوك   بتر
  
.  نفس  ه الحج  م م  ن ومونبيليي  ه تول  وز  م  دينتر

 
  إح  داهما  الختي  ار  واض  ح معي  ار  م  ن هن  اك يك  ن ول  م تقريب  ا

 
  األخ  رى ع  ن دون  ا

يني   ه مي   دي إلقل   يم كمرك   ز   ه   ذا  إج   راء بع   د  الجدي   دة للمن   اطق اس   م اختي   ار  الض    وري م   ن وك   ان. روس   يليون النغ   دوك   بتر
ة األق   اليم انتخاب  ات ج   اءت كم  ا .  اإلص  الح    األخ  تر

 
 إىل فع   ال بش  كل ت   ؤدي حكومي  ة مب   ادرة أول ه  ذه وكان   ت اإلط  ار، ه   ذا  ف

   المحلية الجماعات عدد  تقليص
 
 . فرنسا  ف

رركورسيكار:ررالالمركزيةرخياراترتعددر  
 البحارروراءرمارروأراض 

  المس   اواة مب   دأ  ك   ان
 
 ب   ير   التمي   تر   ع   دم ض   مان من   ه اله   دف وك   ان الفرنس   ية، الث   ورة ص   حب ال   ذي اإلداري للتنظ   يم أساس   ا

   مختلف
  . الفرنسية األراض 

 
م من وانطالقا  تقسيم الفرنسية السلطات قّررت الجغرافية والمسافات الخصائص بعض تفه 

 ش  تر  ع  ىل الس  اري الع  ام للق  انون تخض  عان كلتاهم  ا   وكان  ت وجنوب  ه  ا.  الجزي  رة ش  مال ب  ير   مق  اطعتير   إىل كورس  يكا   مقاطع  ة
 . المحلية الجماعات

  
 
   هام  ة مرحل  ة اجتي  از  ت  م 1991 ع  ام وف

 
نِش  ئت حي  ث لإلقل  يم، اإلداري التقس  يم ت  اري    خ ف

ُ
  ت جدي  دة محلي  ة جماع  ة أ

ّ
 حل

   التنفيذي ة الس لطة وبات ت. المق اطعتير   يض م ال ذي كورسيكا   إقليم محل
 
   كورس يكا   حال ة ف

 
 اس م تحم ل رئاس ية هيئ ة ي د  ف

   الجمعي  ة ه  ذه لمس  اءلة يخض  ع مجل  س وه  و  المحلي  ة، الجمعي  ة ط  رف م  ن المنتخ  ب" التنفي  ذي المجل  س"
 يمكنه  ا  ال  تر

   تل  ك اآللي  ة ه  ذه وتش  به. التنفي  ذي المجل  س م  ن الثق  ة س  حب
 لرقاب  ة الفرنس  ية الجمهوري  ة حكوم  ة بموجبه  ا  تخض  ع ال  تر

لمان) الوطنية الجمعية    واقتصادي اجتماع   مجلس إنشاء تم كما (.  الفرنش   الت 
 
 إلي ه اإلشارة تجدر  ومّما . لكورسيكا  وثقاف

 
ّ
ة السلطات هذه مثل أن نفيذيَّ

َّ
  توضع كانت  والمقاطعات لألقاليم الت

ا
   عادة
 
 . مجالسها  رؤساء أيدي ف

ل
ّ
 أق اليم والريوني ون وغويان ا  األنتي ل مستعمرات أصبحت فعندما  خاصة، حالة األخرى ه   البحار  وراء ما  مقاطعات وتشك

   فرنس  ية
 
   الخاص  ة الوض  عية أن غ  تر  . األربع  ة المحلي  ة الجماع  ات به   ذه خ  اص إداري نظ  ام اختي  ار  ت  م 1946 ع  ام ف

 ال   تر
ه    ا  ك    ان  البح    ار  وراء م    ا  مقاطع    ات به    ا  حظي    ت

ّ
   ه    ذه خص    ائص م    ع لتتم    اسر  الترسر    يعات بع    ض تكيي    ف مرد

 دون األراض 
   يش به ال ذي ال داخىل   اإلداري بتنظيمها  المساس

 
لم ان سر نَّ  عن دما  لك ن  . القاري ة فرنس ا  مقاطع ات الغال ب ف    الفرنش   الت 

 
 ف

  1982 عام
 
 ه ذا  الدس توري المجلس اعتت   واحد، مجلس مظلة تحت البحار  وراء ما  وأقاليم مقاطعات جميع لضّم  قانونا

  الترسر  ي    ع
 
  الص  عب م  ن فأص  بح الفرنش   ، للدس  تور  مخالف  ا

 
   التفك  تر  ج  دا

 
 وراء م  ا  مقاطع  ات ب  ير   بوض  وح يم  تر   إص  الح أي ف

 . للدستور  مسبق تعديل دون اإلداري التنظيم حيث من القارية والمقطعات البحار 

   دس  توري تع  ديل بالفع  ل ح  دث وق  د 
 
ة  بتط  ورات س  مح 2003 ع  ام ف    كب  تر

 
 وراء م  ا  الواقع  ة األربع  ة المقاطع  ات أوض  اع ف

  ) البح   ار 
   م   ايوت إليه   ا  انض   مت أن بع   د  خمس   ة.  الي   وم ع   ددها  أص   بح وال   تر

   كان   ت  ال   تر
 
   ف

 وص   ارت محلي   ة جماع   ة الم   اض 
 (. مقاطعة

   الريوني  ون ع  دا  وفيم  ا 
   ترغ  ب ل  م ال  تر

 
  لت خ  اص نظ  ام م  ن االس  تفادة ف

ّ
ب  ع ه  و  لم  ا  مش  ابه إداري لنظ  ام االمتث  ال وفض

ّ
   مت

 
 ف

 بن  اء واح د، مجل  س مظل ة تح ت التجّم  ع البح ار  وراء فيم  ا  الواقع ة األخ رى المقاطع  ات بإمك ان أص  بح القاري ة، المقاطع ات
   السكان رغبة عىل

 
تان وغويانا  مارتينيك من كلّ   اختارته ما  وهذا  . محىل   استفتاء خالل من ذلك ف

ّ
 لجمعية اآلن تنتميان الل

   واإلقل يم المقاطع ة اختصاص ات تضّم  واحدة محلية
 
  آن ف

 
   ترغ ب فل م غوادل وب أم ا . مع ا

 
   االختصاص ات ه ذه جم ع ف

 
 ف
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   الريوني ون ب ير   هنا  ونمتر  . واحدة هيئة
ه ا  ع ن اس تغنت ال تر

ّ
   الدس توري حق

 
 الح ق ه ذا  ع ىل غوادل وب أبق ت بينم ا  ذل ك، ف

ها  تطبيقه؛ أّجلت لكنها 
ّ
   منه االستفادة تريد  ال  ألن

 
 . الراهن الوقت ف

   المبتك رة الف  رص بع ض أم ام الب  اب 2003 لع ام الدس توري التع  ديل ف تح وق د 
 
 م  ا  لمقاطع ات الممك ن م  ن فص ار  اإلدارة، ف

يعات بعض تكييف البحار  وراء   أكتر  لتكون الترسر
 
ط ولكن منها، بمبادرة الخاصة أوضاعها  مع تماشيا لم ان، موافقة برسر  الت 

   المبادرة زمام كان  بينما 
 
   الص دد  ه ذا  ف

 
   ف

   الم اض 
 
لم ان ي د  ف    يتعل ق وفيم ا  . وح ده الت 

 جماع ات ثم ة البح ار  وراء م ا  ب أراض 
  تق   ع إذ  المقاطع   ات؛ حال   ة ع   ن حالته   ا  تختل   ف محلي   ة

 
   غالبيته   ا ) بعي   دا

 
 بي    تر  س   ان باس   تثناء( اله   ادئ المح   يط جن   وب ف

   وميكلون
   تقع التر

 
، شمال ف تان بارتيليم   وسان مارتن وسان األطلنظ 

ّ
  كانت ا   الل

 
  وانفص لتا  غوادل وب جزي رة م ن ج زءا

 
 إداري ا

   1958 ع  ام الفرنس  ية الجمهوري  ة ض  من البق  اء اخت  ارت كله  ا   المحلي  ة الجماع  ات ه  ذه. عنه  ا 
 
 في  ه اخت  ارت ال  ذي الوق  ت ف

 . االستقالل األفريقية البلدان

ي   ا  وتح   ظ      بحك   م الفرنس   ية بولينتر 
 التف    اق نتيج   ة به   ا  خ   اص دس   توري بنظ    ام الجدي   دة كالي   دونيا   تح   ظ   كم   ا   مع    زز، ذابر

  يكون أن عىل 1998 عام أبرم الذي" نوميا"
 
  عرسر ين لم دة س اريا

 
 م اتينيون التفاق ات امت داد  بمثاب ة االتف اق ه ذا  وك ان. عام ا

  
  أنهت التر

 
  نزاعا

 
   الكان اك طائف ة ب ير   طويل ة س نوات دام عنيفا

 الس كان م ن أخ رى ومجموع ة باالس تقالل تطال ب كان ت  ال تر
  الجديدة كاليدونيا   الستمرار  المؤيدين

 
ك قاس م وثم ة . الفرنس ية الجمهوري ة م ن ج زءا  ال واقعتير   الجزي رتير   ه اتير   ب ير   مش تر

  
 
   المحلي    ة مؤسس    اتهما  ت    تحكم إذ  اله    ادئ؛ المح    يط جن    وب ف

 
 الش    ؤون س    وى للدول    ة ي    بقر  وال  االختصاص    ات معظ    م ف

  ه   ذا  وع   ىل. العمل   ة وس   ك والعدال   ة واألم   ن وال   دفاع الخارجي   ة
ّ
   التداولي   ة الهيئ   ات مختل   ف ف   إن

 
 تق   وم الجزي   رتير   ه   اتير   ف

لمان قوانير   فيهما  تطبق ال  إذ  التوجيهية؛ والخطوط المعايتر  شتر  بوضع    الت 
 الض  ائب جباي ة يخ ص فيم ا  س يما  ال  الوطت 

  
لم  ان عليه  ا  يص  وت ال  تر    الت 

 
   يح  دث وم  ا . ب  اريس ف

 
ي  ا  ف  المحلي  ة المؤسس  ات أن ه  و  الجدي  دة وكالي  دونيا  الفرنس  ية بولينتر 

ائب عىل تصّوت ع الض 
ّ
 .ترتئيه حسبما  إيراداتها  وتوز

ي ا  جمعي  ة تنتخ  ب كم ا   محلي  ة حكوم  ة بانتخ اب المحلي  ة الجمعي  ة وتق وم   بولينتر 
 
ي  ا  رئ يس" ُيس  م رئيس  ا  ،"الفرنس  ية بولينتر 

   أما 
 
   االبتكارات من العديد  إدخال تم فقد  الجديدة كاليدونيا   ف

 
 يتألف الذي الجديدة كاليدونيا   برلمان فثمة. الحكم نظام ف

    ل جمعي    ات ث    الث م    ن
ّ
   الثالث    ة المن    اطق تمث

ل ال    تر
ّ
   تش    ك

   الجزي    رة، ه    ذه أراض 
  " ال    بالد ق    وانير  " تس    ّن  وال    تر

 
 م    ن ع    دد  ف

   ب   القوانير   الخاص   ة الوطني   ة اآللي   ات الجدي   دة كالي   دونيا   وتتب   ع واالختصاص   ات.  المج   االت 
ها  ال   تر

ّ
لم   ان يس   ن    الت 

ال   وطت 
عرض القوانير   مشاري    ع إن أي نفسها. 

ُ
   بش كل اعتماده ا  قبل الدولة مجلس عىل ت

   نه ابئ
 
 بع د  يمك ن وال  كالي دونيا،  برلم ان ف

 الح ال ه و  كم ا   اإلداري القض اء أم ام ول يس( الوطني ة الق وانير   غرار  عىل) الدستوري المجلس أمام سوى عليها  الطعن ذلك
  
 
 األخرى.  المحلية الجماعات ف

  ص
ّ
م م  ا  وملخ

َّ
ب  ع النظ  ام إن: قول  ه تق  د

ّ
   المت

 
ي  ا  م  ن ك  لّ   ف ، بنظ  ام أش  به الجدي  دة وكالي  دونيا  الفرنس  ية بولينتر   أن بي  د  في  دراىل 

   الدول  ة ممث  ل
 
، كلت  ا   ف ، ب  المفوض والمس  م الجزي  رتير   المح  افظ ب  دور  ويض  طلع المركزي  ة الس  لطة ط  رف م  ن ُيعر  يرَّ ُ  الس  ام 

 
 
   مساهما
 
عية من التحقق ف    القرارات شر

 . الجزيرتير  وقانونيتها  سلطات تتخذها  التر

رالالمركزيةرإشكالية
   إداري نظ   ام ثم   ة ل  يس

  يعت  ت   ل   ألراض 
 
   ب   المطلق مثالي   ا

 
  ف

ّ
   ب   ل ذات  ه، ح   د

   البل   د  احتياج  ات يناس   ب أن ين   بغ 
 
   س   ياق ف

 زم   ت 
   التاريخية المراحل أظهرت وقد . محدد 

  أن الالمركزية يخص فيما  فرنسا  بها  مرت التر
 
  أق ل أو  أك تر  تنظيم ا

ا
 أن يمك ن مركزي ة

 ه ذه تطبي ق ع ىل تعزم وا  أن وقب ل . البل د  يعيشه الذي الوضع حسب واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحالة مع يتفق
   الوضع عىل المنهجية

 
  الالمركزية سياسات أنواع رصد  سنحاول سوريا، ف

 
 . المعايتر  لمختلف وفقا

 والالمركزيةرالوطنيةرالوحدة -

، النظ     ام م     ن نابع     ة إرادة إىل فرنس     ا  ت     اري    خ يش     تر    الجمه     وري، النظ     ام وك     ذلك المل     ك 
 
ا ، النظ     ام وأخ     تر ي     اىل   لتطبي     ق اإلمت 

اض ك   ان  وق   د . عليه   ا  للحف   ا  أو  الوطني   ة الوح   دة لتأس   يس س   واء الالمركزي   ة، س   اع ع   ىل االع   تر
ّ
   االت

 
 إىل يرج   ع الالمركزي   ة ف

   والالمس   اواة والتب   اين التف   اوت أش   كال إىل والع   ودة الوطني   ة الوح   دة تفك   ك خط   ر  م   ن التخ   ّوف
   قائم   ة كان   ت  ال   تر

 
 عض     ف

  أك  تر  التخ ّوف ه ذا  ك  ان  وق د . الق ديم الفرنش    المل ك   النظ ام
 
   ظه ورا
 
   ف

   الوطني ة األراض 
 حرك  ات فيه ا  ظه  رت ق د  كان ت  ال  تر

 . فرنسا  عن باالنفصال مطالبة استقاللية

   الخط  ر  ه  ذا  إن
  وأن علي  ه، الس  يطرة ت  تّم  أن ين  بغ 

َّ
   الص  الحيات ع  ىل من  ه الح  د  ويعتم  د  من  ه.  ُيحر  د

ح ال  تر
ر
م  ن
ُ
 للمؤسس   ات ت

  م   ا  وأك   تر . المحلي   ة
 
ُح   د س   ة باالختصاص   ات المركزي   ة الحكوم   ة احتف   ا  الخط   ر  ه   ذا  م   ن ير    الدول   ة، لس   لطة المؤس 

 ه   ال   تر
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ى  بخص  وص الق  رار  اتخ  اذ  س  لطة وك  ذلك الخارجي  ة، والش  ؤون العدال  ة إىل باإلض  افة وال  دفاع، ال  داخىل   األم  ن  المس  ائل ك  ت 
 . واالجتماعية االقتصادية

  
  الحذر  وينبغ 

 
  ذلك؛ عكس هو  مّما  أيضا

ّ
س اع ألن

ّ
   االت

 
   مف رط مرك زي ط ابع إض فاء ف

 
 م ن معّين ة خصوص ية ذات من اطق ف

دها  الخصوص يات ه ذه تأص يل إىل ي ؤدي أن يمك ن كان ت،  نوع   أي
ّ
  فيه ا  واإلف راط وتش د

ا
  عليه ا.  القض اء م ن ب دال

ا
 إىل إض افة

 . العامة السياسات تطبيق لفاعلية ضمان بمثابة هو  خاصة لحاالت  المحلية السياسات تكييف فإن ذلك،

 والالمركزيةرالدولةراختصاصات -

   الفي  دراىل   النظ  ام ع  ن الالمرك  زي النظ  ام يختل  ف بداي  ة
 
  ف

َّ
 أن أي ،"الص  الحية صالحية"ب    في  ه المركزي  ة تح  تفظ الدول  ة أن

   ه   الدول   ة
ه   ا  م   ن وأن المحلي   ة، الس   لطات إىل المنقول   ة الص   الحيات تحدي   د  ص   الحية إليه   ا  ت   ؤول ال   تر

ّ
 تل   ك تب   دل أن حق

  أو  زي ادة الصالحيات
 
  المحفوظ ة االختصاص ات تم ّس  ال  المحلي ة الس لطات إن: ع ام بش كل الق ول ويمك ن. نقص انا

 
 تقلي ديا

   أنه  ا  كم  ا   المركزي  ة، لل  دول
 
   المس  ائل ف

 يمك  ن المث  ال، س  بيل ع  ىل. برمته  ا  المس  ألة اختصاص  اتها  تغ  ظ   ال  به  ا  تض  طلع ال  تر
   اختصاص   ات له   ا  تك   ون أن المحلي   ة للجماع   ة

 
 القواع    د  وض   ع بس   لطة تح   تفظ الدول   ة أن إال  والص   حة، التعل   يم مج   ال ف

   العامة
 
، هذين ف    والح ق المدرس ة، إىل ال ذهاب كض  ورة  التعل يم، مبادئ القواعد  هذه ومن المجالير 

 
وط الص حة، ف  وشر

   الع املير   األف  راد  ع ىل المفروض ة األخالقي ة القواع  د  أو  الطبي ة النش اطات مزاول ة
 
، المج ال ف   ومنه  ا  الط ت  

 
 بع  ض من ع أيض ا

ه   ا  التطعيم   ات، ف   رض إىل باإلض   افة األخ   رى، والس   لوكيات التض   فات    األم   ور  م   ن وغتر
 الس   لطة ص   الحيات م   ن تظ   لّ  ال   تر

 . المركزية

   درج ات وثمة
 
   قياس ها  ويمك ن ه ذه، االختصاص ات نق ل عملي ات ف

 
  . العدال ة أو  األم ن مج ال ف

 
 ال  الخ ارخ    األم ن مج ال ف

  يمث ل المحلي ة الجماع ات تضف تحت جيوش فوجود  المركزية، للسلطة إال  الجيش يخضع أن يمكن
 
  خط را

 
 ع ىل أساس يا

   الخاص  ة الجي  وش م  ع الح  ال كان  ت  كم  ا   الوطني  ة، الوح  دة
 
   أم  ا  . اإلقط  اع عض    ف

 
 أك  تر  فاإلش  كالية ال  داخىل   األم  ن مج  ال ف

 
 
  أك   تر  والحل   ول تعقي  دا

 
  . تنوع   ا

   ال   درك وق   وات الوطني   ة الرسر   طة ق   وات توج   د  فرنس   ا  ف   ق 
 ل   وزارة تابع   ة ق   وات وه  – ال   وطت 

ط ة ق  وات ك ذلك  وتوج د . المس لحتان الوحي دتان المؤسس تان وهم ا  -الداخلي ة  تك  ون ب أن مطالباته ا  تك رار  وم ع البلدي ة، شر
طة سلطات لها  ها  إال  القضائية الرسر

ّ
ع ال  أن

ّ
ظام ذات الدول أّما  . نارية أسلحة تحمل وال  بذلك، تتمت

ّ
  الفيدراىل   الن

ّ
 الوضع فإن

، علي  ه منص  وص ل   ألدوار  تقاس  م فيه  ا  يك  ون إذ  مختل  ف، فيه  ا 
 
 الفيدرالي   ة االتحادي  ة للدول  ة تابع  ة عام  ة ق   وة ب  ير   م  ا  قانون  ا

  يكون بتسليح تحظ   وكلها  المحلية، الجماعات قوات وكذلك الموحدة، للدول تابعة عامة وقوات
 
  أحيانا

ا
  ثقيال

 
 . جدا

  العدال  ة قط  اع ويب  دو 
 
ا   لالهتم  ام مث  تر

 
  . أيض  ا

  العدال  ة تعتم  د  -ال  دول م  ن العدي  د  غ  رار  وع  ىل- فرنس  ا  ف  ق 
 
 الدول  ة ع  ىل حض  يا

   ه   فالدولة المركزية. 
   وه   واإلجرائي ة، الض منية القواعد  تضع التر

 مب دأ  تطبي ق ع ىل تعم ل ب األحرى أو  القض اة، تع يرّ   ال تر
 يختل ف ال ذي للقض اء األع ىل المجل س منه ا  الدول ة، ع ن مس تقلة وطنية مؤسسات يد  عىل سليم بشكل القضاء استقالل

   عن دوره
  " باصطالح المعروف- يحكم الذي القاض 

   -"الحكم قاض 
   وهو  القانون تطبيق عىل يعمل الذي والقاض 

 ق اض 
 تض  من اتحادي  ة فيدرالي  ة ومحكم  ة اتحادي  ة، مؤسس  ات ثم  ة إذ  فيه  ا؛ القض  اء وض  ع فيختل  ف الفيدرالي  ة ال  دول أم  ا . النياب  ة
، الحكم وحدة  

  باإلع دام الحك م ي زال ال  ل ذلك أخ رى، إىل والي ة م ن المطبق ة الق انون قواع د  تختل ف بينما  القضابئ
 
   قائم ا
 
 ف

   ملغ   هو  بينما  األمريكية الواليات بعض
 
 . أخرى واليات ف

ررالسلطةرتجمعرعدمرتنظيم -  
 
 الالمركزيةروتنظيمرواحدررمركزررف

  
 
ع  رف فرنس  ا، ف

ُ
ع  رف بالالمركزي  ة، المحلي  ة الجماع  ات إىل المركزي  ة الدول  ة س  لطات نق  ل حرك  ة ت

ُ
 إىل وزارات نق  ل حرك  ة وت

   الس لطة ت ركتر   بع دم الس لطة تل ك تعّي نهم المركزي ة للسلطة محليير   ممثلير  
 
 تجم ع ع دم إىل وبالنس بة . واح دة مؤسس ة ف

   السلطات
 
  واحد  مركز  ف

 
د    ع ىل س لطة ذوو  فه م المه ام.  إليهم تؤول الذين األساسيير   الفاعلير   هم المحافظون ُيعر

 م وظق 
   اآلخرين الدولة

 
 ومم ثىل   والقض اة -الع ام األمن درك بخالف- العسكريير   يخص تقليدي باستثناء   واألقاليم، المقاطعات ف

   التعليم
بوية بالمواد  يتعلق فيما ) الوطت   مجل س خالل من الحكومة تعّينهم هؤالء فجميع العامة، الخزانة ومحاست   ( التر

 . واألقاليم المقاطعات مستوى عىل الوزراء

  
 
عت  ت   فرنس  ا، ف

ُ
  الالمركزي   ة عملي  ة ت

ا
افق  ة    الس   لطات تجم  ع ع  دم عملي   ة م  ع متر

 
 ع   ىل الدول  ة تمثي  ل ويس   مح . واح  د  مرك  ز  ف

  
   المنطق بضمان الوطنية األراض 

 
 . المحلية الجماعات لنشاطات متناسقة مراقبة وبضمان الوطنية، السياسات تطبيق ف
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ررخاصةرمسائل -  
 
 الحالةرحسبرأوضاعر–رالالمركزيةرإطارررف

  خاص ة ح االت  تحدي د  يمك ن إذ  البع د؛ أحادي ة الالمركزية تكون ال  قد 
ُ
بَّ ق

ر
ط
ُ
 مختل ف بش كل أو  أك ت   بش كل الالمركزي ة فيه ا  ت

  
 
   من أجزاء ف

ها.  دون الوطنية األراض  ر  حيث غتر  أن س بق وق د  في ه، ه و  ال ذي الوض ع ب اختالف الجزء هذا  خصوصية تت 
   ذلك تناولنا 

 
   الفرنش   المثال إطار  ف

 
وبول) األم الوطن حالة ف    أو  المتر

  ( القاري ة األراض 
 
 المحلي ة والجماع ات كورس يكا   وف

  الوطنية الوحدة تتأثر  أن دون ينقص أو  يزداد  قد  التنّوع وهذا . البحار  وراء فيما  الواقعة
 
 . سلبا

 والالمركزيةرالتنمية -

  
 
   الدول   ة لعب  ت فرنس   ا، حال  ة ف

 
  أوىل مرحل   ة ف

 
  دورا

 
   أساس  يا
 
 والتموي   ل التخط   يط خ  الل م   ن االقتص   ادية، التنمي  ة مج   ال ف

ى -مب  اشر  وغ  تر  مب  اشر  وبش  كل- واس  ع بش  كل   وش  بكات ومحط  ات حدي  د  وس  كك ط  رق م  ن التحتي  ة، البني  ة مش  اري    ع لك  ت 
  الدول  ة لعب  ت كم  ا   كهرب  اء. 

 
   دورا

 
ا    كب  تر
 
 ع   ىل التخط  يط خ  الل وم  ن االقتص  ادية، التنمي  ة حي  ث م  ن األم  ة أه  داف تحدي  د  ف

  يمثل كان  مما  اإلدارة، وليس اإلشارة سبيل
 
ى الدولة لقرارات إطارا كات وكت   . الرسر

  
 
 تق   وم أن تس   تطيع ال  الدول   ة أن اتض   ح األق   اليم، إىل الص   الحيات ونق   ل أق   اليم إىل التقس   يم سياس   ة وم   ع ثاني   ة، مرحل   ة ف

م تتعلق أسباب منها  مختلفة، ألسباب وحدها، األدوار  بتلك
ّ
   بالتحك

 
انية ف  من أقرب كانت  المحلية الجماعات وألن. المتر 

   االقتصادي الواقع
 
، بش كل ومقاطع ات بل ديات م ن المحلي ة، الجماع ات ه ذه ط ّورت المي دان، ف  ت دعم سياس ات   أس اس 

ل- التحتية البت   تمويل خالل من االقتصاد،
ّ
ك ة م ع العق ود  بتوقي ع لذلك ونمث  خ دمات لتق ديم الوطني ة الحدي د  س كك شر

   الحديد  سكك شبكة عىل
 
، اإلط ار  ف    بالمس اعدة أو  المح ىل 

 
 وط رح ص ناعية، من اطق تأس يس م ع -الرسر كات بع ض إنش اء ف

   التط   ور  ع   ىل الناش   ئة الرسر   كات ه   ذه بمس   اعدة أو  الناش   ئة، للرسر   كات خ   دمات ومراك   ز  وظيفي   ة، ح   وافز 
 
 أو  البلدي   ة إط   ار  ف

 . المقاطعة

   يظهر  تخّوف ثمة لكن
 
م، غ تر  بش كل المس اعدات هذه تتّم  أن من التخّوف وهو  الحاالت، هذه مثل ف

 
 تنخ رط أن أو  م نظ

  - المحلية الجماعات
 
   -البطالة تزايد  حالة ف

 
   الرسر كات جذب أجل من مكلفة تنافسية دوامة ف

. مس اعدة دون أنش ئت ال تر

   ولكن
 
   المحلية للجماعات التكميىل   النشاط أن يبدو  النهاية، ف

 
 المخ اطر، ه ذه تع ويض ع ىل يعم ل االقتصادي المجال ف

 . التخّوف هذا  ويزي    ح

 الالمركزيةرتمويل -

   التموي ل وس ائل ه   م ا 
   غاي ة الس ؤال ه ذا  المحلي ة؟ الجماع ات عليه ا  تعتم د  ال تر

 
 م نح م ن فائ دة ال  أن ه الواق ع . األهمي ة ف

 المركزي  ة الس  لطة اس  تعادت إن أو  به  ا، لالض  طالع إمكاني  ات ل  ديها  يت  وفر  ل  م إن موّس  عة اختصاص  ات المحلي  ة الجماع  ات
   المحلية السياسات تحديد  اختصاصات

 ب ير   التمي تر   هن ا  ويمك ن. بالتموي ل متعلق ة ألسباب وذلك للجماعات منحتها  التر
   تتمث  ل الداخلي  ة ف  الموارد . الخارجي  ة والم  وارد  الداخلي  ة الم  وارد 

 
وات اس  تغالل ع  ن الناتج  ة اإلي  رادات ف  به  ا، واالنتف  اع ال  تر

   كذلك  وتتمثل المقدمة، الخدمات وعن
 
ائب ف  . الض 

  إن م ا، بلدية صغر  مع طردي بشكل مرتفعة تكون أن فيمكن المحلية الجماعة ثروات استغالل عن الناجمة اإليرادات أما 
ه    ا  تق    وم أراض   أو  تس    تغلها، واس    عة غاب    ة المث    ال س    بيل ع    ىل تمتل    ك البلدي    ة ه    ذه كان    ت  ه    ذه أن غ    تر . لم    زارعير   بتأجتر

ه    ا  م   ا  شع    ان اإلي   رادات ى البل    ديات تعتت  ق   در  إذ  هامش    ية، الك   ت 
ُ
   بثالث    ة ت

 
 لبلدي    ة بالنس    بة العام   ة اإلي    رادات م   ن المئ    ة ف

ة من أكتر  تعدادها   . نسمة آالف عرسر

ات باستخدام المتعلقة تلك المثال سبيل عىل فه   المقدمة الخدمات عن الناتجة اإليرادات وأما   األفضل من يبدو  تجهتر 
  يس   تعملها  م   ن مقابله   ا  ي   دفع أن

ا
  ي   نص ال   ذي ه   و  والق   انون. الض    ائب داف   ع كلفته   ا   يس   دد  أن م   ن ب   دال

 
يب   ة ع   ىل أحيان   ا  ض 

لي     ة النفاي     ات رف     ع كض      يبة  الخ     دمات، بع     ض ع     ىل إجباري     ة   . المت  
 
ات تك     ون أخ     رى ح     االت  وف   أساس     ية، غ     تر  التجه     تر 

ات  . فقط يستخدمها  من تشغيلها  ورسوم كلفتها   يدفع بأن أوىل فهذه الرياضية، كالتجهتر 

  المحلي  ة الجماع  ات م  وارد  نص  ف م  ن أك  تر  تمث  ل ف  ه   الض   ائب وأم  ا 
ا
 تس  تحدث أن المحلي  ة للجماع  ات يمك  ن وال  . ع  ادة

ائ  ب    الض   يبية المع  دالت  اختي  ار  فق  ط يمكنه  ا  وإنم  ا  جدي  دة، ض 
 
   الح  دود  ف

   . الق  انون عليه  ا  ي  نص ال  تر
 
 كان  ت  األص  ل، ف

ائ   ب ع   ىل تص   وت العام   ة والمج   الس البلدي   ة المج   الس  الدول   ة تحص   له الن   اتج وك   ان المحلي   ة، الض    ائب ع   ىل إض   افية ض 
  الي وم أّم ا . أساس   بشكل

َّ
ج ت   المحلي ة الض  ائب ف إن

ُ
   تتمث ل وه   المحلي ة.  الجماع ات لص الح فق ط ت

 
 العقاري ة الض  ائب ف

   تل   ك س   واء الممتلك   ات، ع   ىل
ائ   ب وه   ي   تّم.  ل   م أو  عليه   ا  البن   اء ت   م ال   تر  المخصص   ة البناي   ات أص   حاب ع   ىل مفروض   ة ض 
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، له   دف أو  للس   كن  
   تتمث   ل كم   ا   مبني   ة، غ   تر  أراض   أص   حاب ع   ىل أو  مه   ت 

 
   المقيم   ير   ع   ىل المفروض   ة الض    يبة ف

 
 عق   ارات ف

ثة
َّ
صة مؤث   وتتمثل للسكن، مخصَّ

 
ا    أختر
 
يبة ف كات مقار  ض  يبة الرسر  . المضافة القيمة وض 

ام م  ع المحلي  ة، الجماع  ات فتح  ددها  الض   ائب ه  ذه مع  دالت  أّم  ا     القص  وى الح  دود  اح  تر
رها  ال  تر

ّ
. المجتم  ع أو  الدول  ة تق  د

يب    ة م   ن ج    زء وه  - للرسر    كات المض    افة القيم    ة م   ن المقتطع    ة النس    بة ف    إن ذل    ك، إىل باإلض   افة ف    رض ض 
ُ
 الرسر    كات ع    ىل ت

   االقتص ادي اإلسهام" وتسم
 
   1.5 نس بة أس اس ع ىل الدول ة تح ددها  -"األق اليم ف

 
 تحّص ل . العقاري ة الض  يبة م ن المئ ة ف

ة، غ   تر  الض    ائب بع   ض ك   ذلك  المحلي   ة الجماع   ات . الرس   مية الوث   ائق بع   ض تس   جيل ع   ىل المفروض   ة كالض    ائب  المب   اشر

 
ا
م ذلك إىل إضافة

ّ
ائب بعض من تحصيله تم ما  المحلية للجماعات الدولة تقد    العامة الض 

 . المركزّية الحكومة تجنيها  التر

   تتمث    ل ف    ه   الخارجي    ة الم    وارد  أم    ا 
 
 يخ    ص فيم    ا  األوروب    االتح    اد  وم    ن الدول    ة، م    ن أس    اس   بش    كل المقدم    ة اإلعان    ات ف

  المحلي    ة للجماع    ات الدول    ة وت    دفع. األق    اليم
 
  واالس    تثمار، للتش    غيل عام    ة منح    ا

 
 م    ن مح    ددة أن    واع ع    ىل خاص    ة ومنح    ا

  منه  ا  االس  تثمارات،
ا
ات م  ثال    الخ  وض أود  ال  . المدرس  ية التجه  تر 

 
 المحلي  ة، الجماع  ات تموي  ل ح  ول التفاص  يل م  ن مزي  د  ف

   غاية مادة فه  
 
   تعتمد  الالمركزية نسبة أن فقط فلنتذكر . التعقيد  ف

 
   ما  عىل المجال هذا  ف

 : يأبر

   الموارد  نسبة -
   المحلية الجماعات تحّصلها  التر

 
   االختصاصات مقابل ف

 . بها  تضطلع التر

   االستقاللية نسبة -
 . وتركيبها  الموارد  حجم تحديد  لدى بها  تتمتع التر

   واالختصاصات الموارد  طبيعة -
 المحلية.  للجماعة الدولة تنقلها  التر

رروتكييفرالعامةرالسياساتروتحديدرراإلدارةراختصاصات:رالفيدراليةرإلرالالمركزيةرمن -  المعايب 

   أط     ول، نظري     ة تط     ورات الموض     وع ه     ذا  يس     تحق
   لكن     ت 

   س     أكتق 
 
 م     ن األول المس     توى أن إىل باإلش     ارة المرحل     ة ه     ذه ف

    ل الالمركزي    ة
ّ
   يتمث

 
 والم    دارس، الط    رق، إدارة المث    ال س    بيل ع    ىل منه    ا ) محلي    ة جماع    ات إىل إداري    ة اختصاص    ات نق    ل ف

   (. االجتماعية والمراكز 
 
   المحلي ة السياس ات تحدي د  يمك ن ثاني ة مرحلة وف

 
 ح د  إىل نفس ها  تف رض وطني ة سياس ات إط ار  ف

   ما،
  المحىل   البعد  ويأبر

ا
   للبعد  مكمال

   ف ه   الثالث ة المرحل ة أم ا . الوطت 
 أن المحلي ة الجماع ات ل بعض خالله ا  م ن يمك ن ال تر

، المس  توى ع  ىل المتبع  ة للمع  ايتر  البديل  ة أو  المكمل  ة والترسر  يعية ب  ل الض  ابطة، المع  ايتر  بتحدي  د  تق  وم  
 تق  وم وق  د  ال  وطت 

  . المركزي ة الس لطة م ن تض ي    ح ع ىل بن اء أو  نفس ها  تلق اء م ن الخطوة بتلك
 
 م ع الح د  يرتس م الثالث ة المرحل ة ه ذه إط ار  وف

 . الفيدراىل   النظام
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رسوريارالالمركزية  
 
 ومستقبلرالدولةرف

بير  مجموعة من السوريير  من خلفيات  2016يعتمد التقرير عىل نقاش يجري منذ ربيع العام 
معالجة شكل الدولة نه يجب مهنية وجغرافية وإثنية ومذهبية مختلفة. ويقول التقرير أ

م مثل هذه المعالجة إجابات لكثتر من 
ّ
  سوريا اآلن، كما أنه من المرجح أن تقد

 
المستقبلية ف

  غالبا ما توصف بالمستعصية. وتولدت عن هذه النقاشات ثالثة أوراق. 
 األسئلة التر

 

 بيانرالمهمة
اكة م " مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبرسر ع "مبادرة اإلصالح العرب  

اء من المنطقة العربية اح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل  خت  وخارجها، باقتر
  عملها مبادئ الحرية والتعددية والعدالة 

 
م المبادرة ف . تلتر  السغ  إىل تحقيق تغيتر ديمقراط 

 لألصوات 
 
ا اإلجتماعية. وه  تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منت 

ة.   المتمترّ 

اء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية  ننتج بحوث أصيلة يقدمها خت 
ها.   لنرسر

األفراد والمؤسسات عىل القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.  نشجع 

ر ئ . نعب   األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيتر

 ة مجتمعات ديمقراطية عضية. هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمي

" عام   ف عىل عملها مجلس األعضاء وهيئة  2005تأسست "مبادرة اإلصالح العرب   ويرسر
 تنفيذية. 
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