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 متهيد:

ترتبط مفاهيم املركزية والالمركزية ومضامينها بوظائف الدولة الترشيعية منها والتنفيذية 

والقضائية وكذلك االجتامعية واالقتصادية، ال سيام بعد أن أصبح مطلوبا من الدولة املعارصة 

أن تتدخل بشكل مبارش لتأمني الرعاية االجتامعية وكذلك االقتصادية للمواطنني عىل شكل 

ت وبرامج توفر خدمات التعليم والرعاية الصحية وتوفري فرص العمل والسكن والحد سياسا

 من البطالة ومحاربة الفقر ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة وسوى ذلك من األعباء واملهام 

ويقصد باملركزَّية بصفة عامة تركيز وظائف الدولة يف يد هيئة رئيسية واحدة، ويستوي يف 

لهيئة الرئيسية فردا أو لجنة أو مجلسا. فتتجىل املركزَّية هنا يف كافة هذا أن تكون هذه ا

 الوظائف: مركزَّية السياسية، ومركزَّية اقتصادية، ومركزَّية إدارية.

فيام يقصد بالالمركزية عامة توزيع وظائف الدولة كال أو جزءا فيام بني الحكومة املركزية  

و مرفقية متارس صالحياتها تحت ارشاف الحكومة يف العاصمة وبني هيئات محلية إقليمية أ 

ورقابتها، ويتباين مدى تفويض الصالحيات أو نقلها من الحكومة املركزية للوحدات 

الالمركزية من دولة إىل أخرى تبعا لعوامل ذاتية وموضوعية متعددة، وعليه تختار الدولة 

 ية واالقتصادية والسياسية.أسلوبها يف القيام بوظائفها مبا يتالءم مع ظروفها االجتامع

تاريخياً غالباً ما لجأت الدول إىل أسلوب املركزية مع بداية نشوئها، وعندما استقرت أمورها 

وكرب حجمها  وازدادت واجباتها وأعباؤها وتوسعت خدماتها، تحولت إىل أسلوب الالمركزية 

الهامة والتخطيط  للنهوض بتلك األعباء ليك تتفرغ الحكومة املركزية لألمور السياسية

القومي، وكذلك إلرشاك املواطنني يف إدارة مرافقهم وخدماتهم وتقدير واشباع 

حاجاتهم من خالل املشاركة يف عمليات التخطيط وصنع القرار املحيل وصوالً إىل تحقيق 

معدالت عالية من النمو عىل املستويات اإلقليمية املحلية وبالتايل عىل املستوى 

 القومي.

فلة القول إن السياق التاريخي أكد أن الدول التي تبنت النمط املركزي الشديد ترسخ ومن نا

فيها االستبداد وازدادت الهوة بني الحكام واملحكومني وفشلت يف القيام بوظائفها كلياً 

أو بنسبة كبرية فلم تستطع مواكبة التقدم واالزدهار االقتصادي واالجتامعي والتقني الذي 



 

  
www.nmaresearch.com 4 

يف العالقة بني الحكومة املؤقتة واملجالس املحليةمدخل لتوص  

لتي اعتمدت النمط الالمركزي القائم عىل االستثامر األمثل للموارد البرشية حققته الدول ا

 قبل املادية. 

وبالنسبة لالمركزية، مييز الدارسون بني نوعني من الالمركزية، وال شك أن معيار التصنيف هنا 

هو حجم ونوع الوظائف التي يتم تفويضها أو نقلها من الحكومة املركزية إىل الهيئات 

اإلقليمية واملحلية، فإذا كانت الوظائف املنقولة هي من نوع الوظائف التنفيذية )وظائف 

إدارية( التي تقوم بها مؤسسات اإلدارة العامة فالالمركزية إدارية، وإذا كان التوزيع يتجاوز 

الوظائف التنفيذية ليتناول بعضاً من الوظائف الترشيعية أو القضائية أو األمنية )وظائف 

 سية( فيطلقون عليها الالمركزية السياسية.سيا

ولعل ذلك التصنيف لالمركزية هو تصنيف نظري وغري دقيق  إذ ال ميكن لالمركزية أن تكون 

مطلقة تتضمن نقالً كامالً لكافة وظائف الدولة من املركز إىل األقاليم، وإال أورثت تقسيم 

قليمية وليس توزيع وظائفها الدولة نفسها بتوزيع سلطتها وسيادتها عىل الهيئات اإل 

وحسب، باملقابل وجدنا أن املركزية املطلقة أورثت فشل الدولة وانهيارها وهو ما فرض 

عىل الحكومات التوجه نحو الالمركزية بشكل تدريجي بدءا من توزيع الوظائف التنفيذية جزئياً 

ة، ففي جميع الحاالت ثم كلياً وصوالً إىل توزيع جزيئ فقط للوظائف السياسية األخرى للدول

التطبيقية للمفهوم تحتفظ الحكومة املركزية يف العاصمة بالوظائف السياسية التي تعرب 

عن وحدة الدولة وسيادتها حتى يف أشد الدول المركزيًة كالدول الفيدرالية أو املركبة، 

حلية كذلك تحتفظ الحكومة املركزية يف العاصمة باإلرشاف والرقابة عىل عمل الهيئات امل

مبا يضمن ليس الوحدة السياسية للدولة وحسب، وإمنا انسجام واتساق السياسات العامة 

يف الدولة، كام يضمن التنمية املتوازنة بني األقاليم ومستوى متناسب من إشباع 

 االحتياجات بني مختلف وحدات الالمركزية ومبا يضمن وحدة شعب الدولة أيضاً.

ية هو مفهوم نسبي وتختلف تطبيقاته من دولة إىل ومؤدى ذلك أن مفهوم الالمركز

أخرى حتى فيام بني الدول الفدرالية نفسها، وإذا كان التصنيف النظري لالمركزية إىل إدارية 

وسياسية قائم عىل معيار نوع الوظائف املوزعة هل هي تنفيذية وادارية فقط، أم 

ق يف الدولة يعتمد عىل تنفيذية وترشيعية وقضائية، فإن مستوى الالمركزية املطب

الحجم النسبي للوظائف السياسية التي يتم نقلها للوحدات الالمركزية اإلقليمية واملحلية، 

إذ من املستحيل عملياً وجود نقل كامل لتلك الوظائف وإال كنا أمام زوال الكيان القانوين 

شديدة أو حتى  للدولة ليحل محله كيانات جديدة. وإذا كان من املمكن أن تكون املركزية
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مطلقة فال ميكن لالمركزية إال أن تكون نسبية تختلف نسبتها من دولة إىل أخرى بحسب 

عواملها وظروفها الذاتية أوالً، وهذا يفرس التفاوت يف التطبيق بني الدول التي تعتمد منط 

 الالمركزية.

من مستويات وفق ما تقدم فإن ما يطلق عليه بالالمركزية اإلدارية هو ليس سوى مستوى 

الالمركزية وليس نوع من أنواعها، وهذا املستوى نفسه من املمكن أن يكون كلياً مبعنى 

التوزيع لكامل الوظائف التنفيذية بني املركز واألطراف، كام من املمكن أن يكون جزئياً بحسب 

حجم الوظائف التنفيذية املنقولة للمحليات، بينام يف باقي الوظائف فالتوزيع جزيئ 

نسبي وليس كليا أو مطلقا، لذلك يضطر بعض الدارسون أو السياسيون الستخدام صفة و 

املوسعة بإضافتها لعبارة الالمركزية اإلدارية مبعنى أنها المركزية أكرث من إدارية وأقل من 

سياسية، وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن ذلك التصنيف نظري فقط، وليست تلك سوى 

تي يتضح مضمونها عندما يتم تحديد الوظائف املنقولة من املركز مستويات لالمركزية وال

إىل الوحدات الالمركزية وهيئاتها مبوجب القانون الصادر عن السلطة الترشيعية أو مبوجب 

دستور الدولة، وإذا ما أردنا الحديث عن أنواع لالمركزية فيمكن التكلم عن المركزية تنفيذية أو 

 نية أو قضائية تبعاً لنوع الوظائف املنقولة.ترشيعية أو اقتصادية أو أم

بناء عليه ميكن القول إن أدىن مستوى لالمركزية هو ذلك الذي يبدأ مبوجب نقل قانوين 

من قبل السلطة الترشيعية للصالحيات والسلطات واملسؤوليات التي كانت باألصل من 

ملحلية مع االحتفاظ اختصاص الحكومة املركزية يف العاصمة إىل الوحدات اإلقليمية وا

للحكومة بصالحيات االرشاف والرقابة عىل هيئات اإلدارة اإلقليمية واملحلية، ويصل إىل حد 

النقل الدستوري لتلك الصالحيات واملسؤوليات لتصبح اختصاصا أصيال لهيئات الحكم املحيل 

الداخلية  مبوجب القانون التأسييس للدولة فتصبح األقاليم متمتعة بكامل مظاهر السيادة

بينام تكون مظاهر وحدة الدولة وسيادتها الخارجية من اختصاص الحكومة املركزية التي 

يرتكز اهتاممها بالتخطيط عىل املستوى القومي ومامرسة السياسة الخارجية وإدارة 

امللفات السيادية مبا يضمن وحدة الدولة ومتاسكها وهو من نشاهده يف الدول 

 الفيدرالية.

رتكيز اإلداري وتفويض الصالحيات واملسؤوليات من قبل الحكومة املركزية أما عدم ال

 بإرادتها املنفردة فهو ليس إال رضب من املركزية.   
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خالصة القول: مثة عالقة تناسبية عكسية بني املركزية والالمركزية فكلام زادت األوىل نقصت 

ع بني النمطني بشكل كيل، الثانية والعكس صحيح، ولكن يف جميع األحوال ال ميكن القط

فحتى يف أعىل مستويات الالمركزية )الفيدراليات( هناك صالحيات ومسؤوليات تبقى بيد 

الحكومة املركزية بالحد الذي يكفي لتمكينها من مامرسة أدوار رقابية أو تنسيقية عىل 

هيئات الحكم اإلقليمي، وكذلك هناك صالحيات ومسؤوليات بيد هيئات الحكم املحيل 

االقليمي عىل هيئات اإلدارة املحلية الفرعية، وال شك أن حجم تلك الصالحيات مرتبط بالحجم 

الجغرايف والسكاين لوحدات الالمركزية. بعبارة أخرى تبقى هناك صالحيات إرشافية 

وتوجيهية ورقابية بيد الحكومة املركزية عىل حكومات األقاليم وكذلك صالحيات مشابهة 

عىل املجالس املحلية الفرعية للمدن والبلدات، بهذا املعنى ميكننا لحكومات األقاليم 

اعتبار أن حكومة اإلقليم )مجلس املحافظة( تتبع منط املركزية مبا لها من سلطات توجيهية 

وإرشافية عىل الهيئات املحلية الفرعية )املجالس املحلية( وهي وحدات المركزية متارس 

 اإلدارية. الصالحيات التنفيذية ضمن حدودها

 واقع الالمركزية يف املناطق املحررة:

 قانونية: فجوة -1

أصدرت وزارة اإلدارة املحلية يف الحكومة املؤقتة الالئحة التنفيذية لإلدارة املحلية يف 

املتضمن قانون اإلدارة املحلية،  2011لعام  107وهي مستمدة من املرسوم  2014العام 

املادة السابعة عىل: تتكون الجمهورية العربية والتي نصت يف الفقرة األوىل من 

السورية من وحدات إدارية تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري وهي: 

املحافظة، املدينة، البلدة، البلدية، وتعترب املجالس املحلية للوحدات اإلدارية ممثال إلرادة 

 الشخصية االعتبارية للوحدة اإلدارية.

سقطنا هذا النص عىل املناطق املحررة التي انحرست إىل ما اطلح عىل تسميته ولو أ 

مبناطق الجيش الوطني، وهي ثالث مناطق حملت اسم عمليات عسكرية مشرتكة مع 

الجيش الرتيك وهي درع الفرات ونبع السالم وغصن الزيتون، نالحظ بأنها فقط جزء من 

ريف الحلبي خارج مركز املحافظة، وكذلك محافظة واحدة هي محافظة حلب وتحديدا يف ال

ينعدم الرابط الطرقي بني منطقة نبع السالم مع املنطقتني األخريني، ومؤدى ذلك أنه وفقاً 
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للتقسيامت اإلدارية املعتمدة يف قانون اإلدارة املحلية والئحته الصادرة عن الحكومة 

اإلدارية األكرب مبوجب النص املؤقتة، ال ميكن الحديث من الناحية الجغرافية عن الوحدة 

املعتمد وهي املحافظة التي تتألف من وحدات إدارية فرعية هي املدن والبلدات 

 والبلديات.

 2011لعام  1378ويالحظ أيضاً أن تحديد الوحدات اإلدارية ومجالسها املحلية يعتمد عىل القرار 

اً لإلحصاء السكاين الذي يصنف الوحدات اإلدارية بحسب عدد السكان يف كل منطقة وفق

وفق  2011وتعديالته للعام  2004للمكتب املركزي لإلحصاء التابع لحكومة النظام للعام 

 معدل النمو السكاين.

ومن نافلة القول إن حالة النزوح والتبدالت السكانية قد فرضت واقعاً مغايراً ملا كان عليه 

خصوصا الذي يغَص بأضعاف  يف سوريا عموما ويف الشامل السوري 2011الحال قبل الـ 

مضاعفة من عدد سكانه بحسب القيد املدين، وهو معيار تصنيف الوحدات اإلدارية الذي 

ينعكس عىل هيكلياتها التنظيمية وعدد أعضاء مجالسها ومكاتبها التنفيذية، ناهيك عن 

 األعباء الكبرية امللقاة عىل عاتقها لجهة تلبية احتياجات السكان مقيمني ومهجرين.

كذلك مل تتقيد املجالس املحلية املعتمدة يف وزارة اإلدارة املحلية للحكومة املؤقتة 

بالنصوص القانونية من حيث طريقة تشكيلها باالنتخاب أو التوافق مع بعض االستثناءات 

 والطفرات.

كذلك ثار جدل حول رشعية مجالس املحافظات التي تم إعادة تشكيلها بعد التهجري وإمكانية 

ها مبهامها وخارج نطاق حدودها اإلدارية خصوصا وأن الالئحة التنفيذية مل تعط جواباً قيام

 عىل هذه اإلشكالية.

وإذ أشارت املادة الثامنة من الالئحة إىل أن الشخصية االعتبارية للوحدة اإلدارية متثل 

لنسبة املصلحة العامة املشرتكة لجميع املواطنني املقيمني يف الوحدة اإلدارية بقيت ا

األكرب من املقيمني وهي رشيحة املهجرين خارج سياق ذلك التمثيل ترشيحاً أو انتخاباً، مع 

مالحظة غياب إحصاء سكاين حديث مام مينع إمكانية إصدار لوائح شطب تضم هيئة الناخبني 

 وكذلك غياب نظام انتخايب واضح تجرى مبوجبه انتخابات املجالس املحلية.
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متضمنا النظام  7بإصدار القرار رقم  2016دارة املحلية يف أواخر العام كذلك قامت وزارة اإل 

الداخيل ملجالس الوحدات اإلدارية ومكاتبها التنفيذية ليطبق عىل جميع املجالس املحلية 

يف املناطق املحررة، ولكن من الناحية العملية مل تعتمده املجالس املحلية بل إن بعضها 

أي نظام داخيل يضبط عملها وبعضها يضع نظامه  يعمل بشكل عشوايئ دون وجود

 الداخيل الخاص به.    

 ازدواجية يف املرجعية اإلدارية: -2

بعد تحرير املناطق من قبل الجيشني الوطني والرتيك بدأت تركيا مبساعدة السوريني عىل 

، تشكيل  املجالس املحلية لتقوم بوظائف اإلدارة املحلية يف مدن وبلدات تلك املناطق

حيث يوجد يف كل مجلس محيل منسق تريك ينسق بني املجلس املحيل والوالية التي يتبع 

لها ذلك املنسق وكل مجلس يرتبط بشكل ما من التعاون والتنسيق مع الوالية يف تركيا 

القريبة منه جغرافيا، فمحيل اعزاز يرتبط مع والية كلس ومحيل عفرين مع والية غازي 

تب من مكاتب املجلس هناك منسق تريك، فعىل سبيل املثال عنتاب، وكذلك يف كل مك

هنالك يف كل مجلس محيل مكتب للرتبية ومنسق تريك للمكتب يتبع ملنسق املنطقة، 

فمنسق املكتب التعليمي ملجلس عفرين املحيل يتبع ملنسق منطقة غصن الزيتون، 

 وبة.  واملنسقون عموما ال يتمتعون بتوصيف رسمي وال يصدرون قرارات مكت

وبالتايل تأثرت اإلدارة املحلية بشكل كبري بالتجربة الرتكية التي شهدت تطورا كبريا يف 

السنوات املاضية يف مفاهيم السلطة املحلية والالمركزية الواسعة التي أدت دورا تنمويا 

 كبريا يف تركيا، بينام قانون اإلدارة املحلية السوري والالئحة التنفيذية املستمدة منه مل

تحظ بفرصة اختبار عميل للتدرب الجامعي عىل التجربة الالمركزية وتطويرها وتصحيح األخطاء 

نتيجة العتامد النظام املركزي ألربعة عقود سبقت الثورة، ليتم تطبيق منوذج متطور نسبيا 

بشكل مفاجئ وبغياب التأطري القانوين املفهوم من قبل املجتمع املحيل والقيادات 

 حد سواء.املحلية عىل 

 المركزية ما دون اقليمية مطلقة: -3

من الناحية العملية تتمتع املجالس املحلية الفرعية بصالحيات كبرية لدرجة أن كل مجلس 

يشبه حكومة كاملة الصالحيات ويتقوم بكافة وظائف الحكومة املركزية التنفيذية 

، فهي تتشكل بعيدا عن والترشيعية وبقيت التبعية للحكومة املؤقتة تبعية اسمية ال أكرث
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يف العالقة بني الحكومة املؤقتة واملجالس املحليةمدخل لتوص  

اآلليات الواردة يف الالئحة التنفيذية وميكن لكل مجلس أن يضع نظامه الداخيل الخاص به 

دون التقيد بأي نظام قانوين معتمد من الحكومة املؤقتة، يف الوقت الذي تغيب فيه 

الذي ترتبط الوحدة الالمركزية اإلقليمية )املحافظة( التي من املفرتض أنها املركز اإلقليمي 

 به املجالس املحلية الفرعية.

وعالوة عىل غياب الرقابة الشعبية الفعلية وغياب آليات منتظمة للشكوى والتواصل مع 

الجمهور واملشاركة والشفافية وتدفق املعلومات، يبدو أن الرقابة الحكومية عىل عمل 

بة اإلدارية، وال غرابة يف املجالس املحلية غائبة أيضا سواء لجهة الرقابة املالية أو الرقا

ذلك ألن الحكومة املؤقتة نفسها تغيب عنها تلك املبادئ الحوكمية نتيجة لغياب املرجعية 

 الترشيعية الرقابية. 

 الخالصة:

إن غياب املركزية الحكومية أو انفصالها عن الالمركزية املحلية يف املناطق املحررة مع تأثر 

الرتكية من دون وجود أساس ومرتكز قانوين واجتامعي وثقافة اإلدارة املحلية بالتجربة 

اجتامعية واعية مبفهوم الالمركزية والحكم املحيل، خلف منوذجا حوكمياً شاذاً بدت فيه 

 املجالس املحلية أشبه بحكومات فعلية تفتقر للرشعية الشعبية واملرشوعية القانونية

 وتستعيص عىل الحوكمة الرشيدة.

 


