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مركز مطالعات وبرانمه ريزى بيان مركزى مستقل وغري انتفاعى است كه مقر اصلى آن در شهر بغداد 
است. هدف اساسى اين مركز ارائه ديدگاه هايی صادقانه و واقع بينانه پريامون مسائل ورخدادهای 
سياسی خارجی مرتبط به خاورميانه و به ويژه مسائل مرتبط به عراق می ابشد. اين مرکز مطالعاتی 

سعی دارد در عرصه های سياسی وآکادميک حتليالتی مستقل راهکارهای عملی وروشن ارائه منايد.

امهيت اقليمی وبنی املللی عراق ورخدادهای پياپی آن در مقارنه اب اکثر حتليالت سياسی وديدگاه 
هايی که سعی در دنبال کردن مسائل سياسى اين منطقه دارد نيازمند جوانب فکری روشن بوده وفاقد 
تواانيی انديشيدن خارج چهارچوب معمول که تصوير ذهنی منطقه ای وجهانی عراق را طی دهه های 
اخري متبلور ساخته می ابشد. بدين جهت اين مرکز مطالعاتی تالش می کند ديدگاه های نوينی که بی 
طرفی علمی وشفافيت وخالقيت را رعايت می کند ارائه دهد. مطالعات مرکز بيان شامل بررسی وحتليل 
حبراهنای عراق وخاورميانه می ابشد ودر نظر دارد راهکارها وديدگاهای مناسب وکارآمدی را در کواته 

مدت وبلند مدت در اختيار تصميم گريندگان سياسی قرار دهد.
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چکیده
برغم گذشت يک دهه و اندی سال، از فرايند مترکززدايی اب دو خبش سياسی و اداری آن در 
عراق، اين جتربه هم چنان دچار مشکالت زایدی است. يکی از داليل اصلی اين امر؛ عدم وجود 
يک فرهنگ سياسِی مشوق مترکززدايی به شکلی واقعی است. بنابراين بدون وجود يک فرهنگ 
سياسی عقالنی و حکيمانه، جتربه مترکززدايی هم چنان دست خنورده و فاقد هر  گونه پيشرفت قابل 

گفت، ابقی خواهد ماند. 

After 15 years, The experiment of decentralization in Iraq 
still  suffering from many obstacles and problems. The most 
important reason is the absence of  political culture that supports 
the process of decentralization and without rational political 
culture, the decentralization in Iraq would not experience any 
progress.

رابطه میان فرهنگ سیاسی و تمرکز  زدایی در عراق

لجبار امحد عبداهلل * ونشته: د. عبدا

* - استاد در رشته ی نظام  های سیایس/ دانشکهد ی علوم سیایس/ دانشگاه بغداد.
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مقدمه:
نظام سياسی عراق پس از سال 2003، رويکرد جديدی را برای مديريت هنادهای دولتی و 
سياسی خود از طريق اختاذ مترکززدايی سياسی و اداری در پيش گرفت و برغم وجود بسياری 
از مصوابت قانونی و هم چننی قانون اساسی سال 2005، که هر دو خبش سياسی و اداری 
و  نقايص  عيوب،  مشکالت،  از  بسياری  درگري  هنوز  جتربه  اين  می  کند،  تدوين  را  مترکززدايی 
کاستی  ها است. عوامل متعددی در بروز اين مشکالت دخالت دارند که از مجله؛ می  توان به 
فقدان يک ارتباط روشن و أتثري مثبت متقابل ميان فرهنگ سياسی و فرايند مترکز  زدايی اشاره کرد.

ما بر اين ابورمی که بدون وجود يک فرهنگ سياسی عقالنی که در عمل بر مترکززدايی سياسی و 
اداری و منطق اپسخگويی، مسئوليت، شفافيت و فلسفه ی قدرت خدمت گزار، و نه سلطه  گر 
امیان داشته ابشد؛ جتربه ی مترکززدايی در عراق، انقص خواهد بود و مصوابت قانونی به تنهايی 
و در غياب يک حميط عقالنی و فرهنگی که چننی مصوابتی را اجرا و پيگريی کند، منی  تواند 

درمان مناسبی ارائه دهد.

در اين پژوهش، تالش خواهيم کرد ات برخی از شرايط مهم را بررسی و راه  حلی جهت مقابله اب 
آهنا ارائه دهيم، ات تعامل و ارتباط بنی فرهنگ سياسی و مترکززدايی در عراق را حمقق سازد، و اين 
امر به  منظور دستيابی به اهداف واقعی است که در ورای اجرای فرآيند مترکززدايی در عراق قرار 
دارند. اين اهداف؛ مهان خدمت  رسانی و کسب موفقيت در سطوح داخلی هستند. اين پژوهش 
راستای  در  اقدامی  بتواند  بلکه  ات  توصيه  ها اپاین خواهد ایفت؛  و  نتيجه  گريی  ها  از  برخی  اب 

خدمت  رسانی به عراق اجنام دهد.

هر نظام سياسی1 دارای ساختار و مفاهيمی است که بر حترکات نظام سياسی و تعامالت آن 
أتثري می  گذارد و آن را قادر می  سازد ات کارکردها و وظايف خود را به  حنو مطلوب اجنام دهد. 
و  ارزش  ها  شامل  مفاهيم،  اما   ، است2  قانونی  و  حقوقی  سياسی،  هنادهای  شامل  ساختارها 

فرهنگ سياسی می  شوند3.

و کشورها،  تفاوت جوامع  به  توجه  اب  قانونی  و  هنادهای سياسی، حقوقی  و  نظام  ها  ماهيت 
سياست  ها، مديريت  ها، خنبگان سياسی و اجتماعی آهنا متفاوت است. هم چننی ماهيت فرهنگ 
سياسی بسته به ماهيت جتربه ی سياسی و جراین  های آن فرق می کند و ميان فرهنگ سياسی غري 
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نظامی عقالنی از يک طرف، و سنتی ای بنی سنتی و مدنی از طرفی ديگر نيز تفاوت وجود دارد.

رابطه ی بنی ساختارها و مفاهيم اب توجه به تکامل سياسی نظام، و بر حسب حميطی که آن را 
فرا  می  گريد و نيز ماهيت تعامالت و روابط اجتماعی متفاوت است. بنابراين؛ نظام  های سياسی 
و کشورها طبق عواملی که بنی نظام  های سياسی منطقی و ديگر نظام  های توسعه  ایفته، ای حتی 

انابلغ و ای آهنايی که در حال گذار و انتقال وجود دارند، طبقه بندی می  شوند4.

ابيد بدانيم که قدرت نيز حاوی عناصر مادی و غري مادی است، و ماهيت تعادل اين عناصر 
و ميزان مهاهنگی و هم سويی بنی آهنا، و هم چننی برتری يک عنصر بر ديگری، سبک  و  سياق و 
ماهيت اين قدرت را تعينی می  کند و ميزان فرمانربداری شهروندان به   شکل داوطلبانه و ای از روی 

اکراه را نشان می  دهد5.

ارزش    بلکه يک  تنها در هنادهای رمسی خالصه منی  شود،  دموکراسی در چارچوبی گسرتده  تر، 
فرهنگی است که به نگرش فرد نسبت به ديگران در حميط اجتماعی خود، نگاه فرد به قدرت، 

نظام و دولت، و حنوه نگرش قدرت به فرد و چگونگی تعامل اب او مربوط می  شود6.

ساموئل هانتينگتون بر اين ابور است که دموکراسی نه تنها يک نظام سياسی حمض، بلکه ارزش   
اجتماعی، اخالقی و رفتاری است7.

در خصوص ارتباط بنی فرهنگ سياسی و مترکززدايی در عراق، می  توان جمموعه  ای از شرايط برای 
موفقيت مترکززدايی مشخص کرد که به   خودی   خود نتيجه تعامل و ارتباط بنی فرهنگ سياسی و 

مترکززدايی ای حمصول جدايی و دوری متقابل ميان آهناست که عبارتند از:

خنست:شرایطموفقیت
الف:شرایطمفهومی:

اين شرايط در وجود توافق، پريامون معانِی مفاهيم متداول و حمدوديت  های آهنا در چارچوب 
فعاليت  های سياسی و پديده ی سياسی خمتص مترکززدايی منود می  ایبد. به   شکلی  که اين توافق 
می  تواند راه  حل  های درمانگر را برای رفع مشکالت موجود، فعال کند و شايد هم سردرگمی 
مفهومی در استفاده از اصطالح دولت  های اقليم  ها و استان  ها در قانون اساسی عراق اين مسئله 
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را اثبات می  کند8. هم چننی برداشت اشتباهی که از فدراليسم به  عنوان رويکردی برای مديريت 
کشور فدرال، و ای متايل برای جدايی ای تقسيم، و ای جتزيه ی کشور صورت می  گريد9. 

ب:شرایطتعینیجتربهیاترخییوپذیرنده: اين شرايط، ماهيت مسريهايی را به ما نشان 
می  دهد که جتربه ی سياسی را از ريشه ، سرآغاز، ماهيت چالش ها و موانعی که اب آن روبه روست 
و نيز ميزان نزديکی، ای دوری از فرآيند مترکززدايی سياسی و اداری را مشخص ساخته اند. هم چننی 
ماهيت تعامالت خنبگان سياسی عراق و جهت  گريی آهنا به مست پيش برد و تقويت مترکززدايی 

ای اجیاد خلل و حمدوديت برای آن را تبينی می  کند.

در ابطن امر، روشن است که طی دوره ی زمانی که جتربه ی مترکززدايی عراق در آن جراین ایفته، 
بنی مترکززدايی سياسی )اقليم و فدراليسم در کردستان(، و مترکززدايی اداری )شوراهای استانی( که 

نياز به زمان و تالش بيشرتی دارند، تفاوت است.

)مترکززدايی  جناح  ها  در سطح  و  مرکز  در سطح  دموکرات:  خنبگان اعتقاد ت:شرایط
سياسی و مترکززدايی اداری(، و ديدگاه خنبگان، اگر که منعکس  کننده ی سبک و روش رجال 
دولت و سياسيون ابشد و نيز اگر سازگار و هم سو اب نگرش هنجارهای اجتماعی نسبت به آهنا 

ابشد.

ج:شرایطمقایسهیعینیتگرا: اب جتارب ديگر در کشورهای خمتلف جهان و ضرورت 
هبره  گريی از اين جتربيات برای آن  چه   اجرای مديريت کارآمد و موفقيت  آميز مترکززدايی سياسی و 

اداری را تضمنی می  کند.

دوم:وجودفرهنگسیاسِیمطلوبوحکیمانه:راهی مهم جهت موفقيت در کار 
مديريِت فرآيند مترکززدايی به  صورت هنادی و طبق آن  چه به شرح زير می  آيد، خواهد بود: 

  • مقصود از اهداف پياده  سازی مترکززدايی در مهه ی کشورها، دست ایبی به موفقيت در مديريت 
جوامع و ارائه ی خدمات، ثبات جامعه، امنيت، حقوق و آزادی   به شکل  های خمتلف است، که 

البته ميان کشورهای خمتلف، يکسان نيست.

در اينجا، الزم است که مترکززدايی اب اهداف اساسی دموکراسی مرتبط ابشد، زيرا مترکز  زدايی در 
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غياب دموکراسی به مقاصد و اهداف واقعی خود منتهی منی  شود؛ اگر چه ممکن است تصور کنيم 
که دموکراسی ممکن است سيستم متمرکز را مهراهی کند اما نه خودکامه و فاسد، مانند آن  چه در 

کشورهای دموکراتيک غربی در جراین است.

  • ِاعمال مترکز  زدايی در سطح قانونگذاری و نبودن رفتار غري  متمرکز، منجر به ضعف و سستی در 
پياده  سازی و اجرا خواهد شد، و اين چيزی است که در حميط عراق شاهد آن هستيم.

اين   گونه  که مصوابت قانونی متعدد می  شود و عدم وضوح در متون آن در چارچوب ذهنيتی قرار 
دارد که هم چنان متمرکز است؛ چه بسا موضوع تفويض اختيارات به شوراهای استانی هبرتين مثال 
برای اين امر ابشد. به  رغم وجود يک پوشش قانونی و حقوقی، اين فرآيند هم چنان به بسياری از 
انکامی  ها دچار است. اين  جاست که زمان ايفای نقش فرهنگ سياسی محايت  کننده و مشارکتی 

فرا   می  رسد ات ابتکار عمل را از سطوح اپينی به ابال و نه برعکس، تشويق کند.

سياسی  و  اداری  غريمتمرکز  رويکرد  اب  استبدادی شکست  خورده  متمرکز  سيستم  جايگزينی   •
نبايد به نفع سيستم متمرکز اطراف )استان  ها( نسبت به مديريت شهرستان  های آهنا )خبش  ها، 
و نواحی( و تضعيف مرکز فدرال ابشد. رابطه بنی مرکز و اطراف آن ابيد در جهت مهاهنگی، 

مشورت و مهکاری شکل بگريد نه جداسازی، سرکوب ای منزوی ساخنت.

و  فرهنگی  منظور سيستم  فدرال-  مرکز  در  عراق  فرهنگ سياسی  است که  اين  بر  ما  اعتقاد 
نه شخصی- هم چنان دارای نگرش و رفتار متمرکز است. فرهنگ سياسی عراق در استان  ها 
در  آن  چه  از  دارد  اعتقاد که حق  اين  امین است؛ اب  آن  فدرال و مديريت  های  قبال مرکز  در 
مرزهای استان و اقليم وجود دارد؛ چه منابع انسانی و چه مواد طبيعی هبره بربد. اختالفات ميان 
سبک  های فرهنگی می  تواند منجر به درگريی و بروز مشکالتی شود که ارائه خدمات و هببود 

عمل کرد هنادهای سياسی و وظايف و کارکردهای آهنا در متام اشکال آن را خمتل سازد.

منونه  ای از اين درگريی ها؛ متديد مرخصی استعالجی امحد خلف الدليمی، استاندار استان انبار 
از سوی حيدر العبادی خنست وزير عراق در اتريخ 2014/12/7، به مدت يک ماه بود، که 
اب اعرتاض شورای استانی مواجه شد. شورای استانی متديد مرخصی را خارج از اختيارات خنست 

وزير می  داند و دادگاه فدرال نيز اين موضوع را أتييد کرد10.
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هم چننی برکناری خبش دار منطقه ی »اجلسر« از سوی استاندار بغداد و اعرتاض خبش دار به دستور 
برکناری به دادگاه اداری و دادگاه عالی فدرال که به صدور حکم دادگاه به نفع خبش دار برکنار 
شده، اجناميد زيرا برکناری او در زمره ی اختيارات استاندار نبوده، بلکه از اختيارات شورای حملی 
منطقه بوده است و پيش از آن ابيد جلسه ی استيضاح برای فردی که قرار است برکنار شود، 

تشکيل شود11.

• فرهنگ سياسی احزاب سياسی عراق که در چارچوب مترکززدايی فعاليت می  کنند، هم چنان از 
منطق پديده ی صحيح و سامل مترکززدايی حزبی فاصله دارد. اين احزاب در زمان انتخاابت فعال 
می  شوند، زيرا به  دنبال ایفنت ائتالف  ها و جناح  ها جهت افزايش تعداد کرسی  هايشان هستند و 
پرداخنت آهنا به اين امر طی دوره ی زمانی فعاليت در شوراهای استانی نيز ادامه خواهد داشت.

اين چيزی است که ما را بر آن می دارد ات بپرسيم؛ آای کار شوراهای استانی در اصل، سياسی 
است  أتسف  مايه ی  ميان  اين  در  چيزی که  هستند؟  خدماتی  شوراهای  آهنا  اينکه  ای  است 
اين است   که»مفهوم خدمات عمومی مفيد برای شهروندان، به   عنوان هدف در نظر نيست 
«12. در  حالی  که هدف اصلی اقتضا می  کند که »به ايفای نقش توسعه  گر در جامعه در کنار 
نقش خدماتی بپردازمی، جامعه را در قبال حمافظت از توسعه ی  اين منابع مسئوليت  پذير سازمی، 
فرصت  های اقتصادی و توسعه  ای را جهت کمک به اجیاد فرصت  های شغلی، تقويت کنيم و 

وضعيت ادغام و تکاملی ميان نقش خدماتی و توسعه  ای اجیاد کنيم«13.

• مشخص منودن فرهنگ سياسی جامعه ی حملی در چارچوب مترکززدايی، و تعداد شهروندانی که 
عمال از طرح  های شوراهای استانی اطالع پيدا کرده، ای کسانی که مستقيم ای غريمستقيم در آهنا 
شرکت کرده اند و اين  که آای در عمل، برانمه  ريزی اسرتاتژيک واقعی وجود دارد که در سطح حملی 

بر مشارکت شهروندان در هتيه و تدوين اين برانمه  ريزی اتکا داشته ابشد ای نه.

• ميزان ارتباط برانمه  ريزی اسرتاتژيک اب منافع، نيازمندی  ها و خدمات اساسی شهروندان و به 
گونه ا  ی که در جهت رفع شاخص  های حمروميت و هببود کيفيت زندگی )فقر، بيکاری، آموزش 
و پرورش، حفاظت و امنيت اجتماعی، زيرساخت  ها، توسعه، مسکن، استانداردهای زندگی(، 
مردم،  رضايتمندی  اب شاخص    اسرتاتژيک  برانمه  ريزی خدماتی  بنی  ارتباط  هم چننی  عمل کند. 
شاخص  های فساد و رشوه خواری، وجود نقص و کاستی در ارائه ی خدمات و عدم رسيدگی به 
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پرونده  ی شهروندان و ابالخره شاخص ارتباط اب مردم و ماهيت ابزارهای ارتباطی و برقراری ارتباط 
بنی شوراها به  منظور تعينی ماهيت مشارکت واقعی شهروندان در کار شوراها14.

سوم:امهیتچینشساختارهنادیبرایفعالکردنخدمترسانیدرچارچوب
مترکززدایی و هم چننی نياز به آموزش برای موسسه  ای که اب وجود يک چشم  انداز روشن برای 
می توان  اينجا؛  در  داشته ابشد.  ارتباط  بومِی شرکت  کننده،  توامنندسازی شهروندان  و  آموزش 
برخی از برانمه های درسی را برای تقويت و ارتقای ارزش  های جامعه ی حملی در چارچوب يک 

هويت واحد، مورد استفاده قرار داد.

فعال است ات  ادارات  و  پرسنل  برای  توانبخشی هنادی  نيازمند  اين چينش ساختار هنادی،   •
اندازه  ای که حاکميت ديدگاه خدماتی را ممکن سازد، نه ديدگاه سياسی را در فکر و ذهن فعاالن 
حاضر در شوراهای استان  ها. هم چننی نيازمند منطق توازن اجتماعی بنی مراکز اقليم  ها، استان  ها 
و حومه و اطراف آهنا و هم چننی عدم حمدود ساخنت خدمات در چارچوب مرکز و انديده گرفنت 
حومه و اطراف، به  مهراه ضرورت وجود معيارهای روشن جهت تقسيم درآمدهاست. به عنوان 
مثال: يکی از استانداران بغداد می  گويد: »مجعيت بغداد جديد يک ميليون  و سيصدهزار نفر 
از مجعيت برخی استان ها بيشرت است در  حالی  که مجعيت استان مساوه هشتصدهزار نفر است. 
چگونه ممکن است که مساوه ميان استان  ها قرار داشته ابشد درحالی که دولت به   منظور نظافت 
برای  مبلغ  اين  در  حالی  که  هزينه می کند  استان  برای هر  ميليون دالر  تنها سه  شهرها ساالنه 

نظافت حتی يک منطقه در داخل شهرک صدر کفاف منی  کند«15.

• چينش ساختار هنادی واقعی نيازمند طرز تفکری است که دارای چشم  اندازی برای برانمه  ريزی 
اسرتاتژيک ابشد16. خواه برانمه  ريزی متمرکز و اجرای غري  متمرکز، و خواه برانمه  ريزی غريمتمرکز 
و اجرای   متمرکز را در پيش بگريد. آن  چه در اينجا حائز امهيت است، وجود يک ديدگاه روشن 
و عينی، و نه احساسی و خلق و خوی متصداین اجنام امور است و اين به معنای نياز آرايش 
ساختار هنادی به کار هنادی است ات جايگزين  های امکان پذير و گزينه  های بيشرتی را به  کار 
فرهنگ سياست  تداوم  دارد،  نياز  آن  به  استانی  اساسی  ترين چيزی که عمل شوراهای  گريد. 
خدمت گزاری به جای فرهنگ سياسی است؛ زيرا شوراهای استانی، هنادهای خدماتی هستند 
و نه سياسی. اختالفات و مناقشات سياسی حزبی و غري  حزبی، شوراها را در راستای سياستی 
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غلط قرار خواهد داد، ات آجنا که هر چه بکوشيم درابره ی مصوابت قانونی جديد ای واگذاری 
اختيارات صحبت کنيم، بی  فايده خواهد بود. آن  چه شوراها به آن نياز دارند منطقی و اين گونه 

است:»قدرت يک وظيفه و تکليف است و نه افتخار و عظمت.«

نتیجهگریی:
1- دموکراسی نه تنها شامل تصميمات رمسی می  شود، بلکه انواع خمتلف ارزش  ها را نيز در   بر   
می  گريد و اين هم بستگی بنی تصميم  گريی  ها و ارزش  هاست که می  تواند به موفقيت اقدامات 

دموکراتيک در عراق منجر شود.

2- مناقشه بنی ساختارها)هنادها( و مفاهيم)ارزش  ها( می  تواند مانع انتقال دموکراتيک در حرکت 
به  سوی انسجام دموکراتيک شود.

3- مصوابت قانونی به تنهايی منی  تواند آن  چه را که ما مشروعيت خدمات و دست آورد می  انميم، 
فراهم کند. مصوابت قانونی هر قدر هم که شيوا و عظيم ابشد بدون وجود يک حامل فرهنگی 

و فرهنگ سياسی مشارکتی، انتوان و عاجز خواهد ماند.

4- مترکززدايی اداری در عراق هم چنان در اول راه قرار دارد، و نيازمند تراکم تالش و ختصص 
بيشرت به   منظور پيدا کردن يک سبک کارآمد و مؤثر برای برانمه  های کاربردی مترکز  زدايی اداری 

است.

به  ارائه ی خدمات  اداری که مهان  واقعی مترکززدايی  اهداف  از  اين است که  مهم  مبنای   -5
شهروندان است، فاصله نگريمی و به شهروندان جمال دهيم که در تدوين و آماده  سازی سياست  های 

عمومی و خصوصی حکومت حملی شرکت کنند.

6- ذهنيت، طرز تفکر و فرهنگ سرشار از ارزش  های سيستم متمرکز هم چنان بر زندگی سياسی 
عراق چريه است و می  تواند ات مدت  ها اجرای صحيح مترکز  زدايی را خمتل سازد.

7- احنصار  طلبی و حمدود کردن امتيازات در مرکز فدرال ای مراکز استان  ها و اقليم و رها کردن 
فرآيند  آينده ی  خصوص  در  مطلوبی  نتايج  شهروندان،  دوش  بر  مالياتی  تعهدات  و  وظايف 

مترکززدايی در عراق در پی خنواهد داشت.
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8- شرکت  دادن شهروندان در برانمه  ريزی و ابتکار  عمل و ارائه ی حقايق اب شفافيت کامل در 
خصوص وضعيت نتايج حاصل از اين تصميمات، اجرا و نظارت بر آهنا از طريق مهاهنگی و 
مشورت اب مرکز فدرال، می  تواند امکان صحبت  کردن درابره توسعه ی اقتصادی در سطح حملی 

و در راستای سياست کلی دولت را عملی سازد.

اين  انتخاب فرد برای   ،17 City-Manager نياز به مدل سيستم مديريت شهرستان  -9
پست بر اساس جتربه ی مديريتی و نه بومی بودن او خواهد بود، زيرا او به مثابه ی   مدير شرکتی 
است که به  دليل شايستگی  ها و تواانيی  های حرفه  ای و شخصی خود، برای تصدی اين پست 

توسط سهامداران تعينی شده است. 

توصیهها:
1- ضرورت فعال  سازی مهکاری و مهاهنگی و برانمه  ريزی و برگزاری جلسات مشورتی به جای 
درگريی و منازعه، که به  دليل عدم کنرتل و نظارت می  تواند سبب اتالف بيشرت در زمان مورد نياز 

برای موفقيت در فرآيند مترکز  زدايی و بيت املال شود. 

2- ضرورت آموزش، و آماده سازی کادر اداری و اجرايی و مهاهنگی اب دانشکده های ختصصی، 
فرهنگی. هم چننی الزم است  از حلاظ علمی، شناختی و  ارتقای روش  های مترکز  زدايی  جهت 
برانمه  های درسی در مدارس گنجانده شوند که به واژگان و اصطالحات مربوط به انواع خمتلف 

مترکز  زدايی بپردازند.

3- توسعه ی برانمه  های محايت از جواانن در چارچوب فعال  سازی کارهای داوطلبانه جهت 
اجنام کارهای خدماتی، و هم چننی توامنند  سازی آانن.

4- لزوم برطرف ساخنت موانع اداری، قانونی و مفهومی در کار فرآيند مترکززدايی؛ که هم چنان 
ات به امروز در حال تکميل  شدن است.

5- دست ایبی به عمل کرد نظارتی و فعال  سازی آن در خصوص نظارت بر کار شوراهای استانی 
و جتديد نظر در تفويض اختيارات از مرکز به استان  ها و در راستای خدمت  رسانی به شهروندان.

6- شرکت  دادن شهروندان در تدوين واژگان برانمه  ريزی، بر اساس آن  چه منعکس  کننده ی حمتوای 
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نيازهای اساسی و خدماتی شهروندان ابشد.

7- اصالح نظام انتخاابتی ات اندازه  ای که به راه ایبی اعضای حرفه  ای و متخصص کمک کند؛ 
زيرا کار شوراهای استانی بيش از آن  که سياسی حمض ابشد، خدمت  رسانی است.

8- به  کارگريی مدل مؤثر و کارآمدی برای صرف هزينه  های مالی در استان و اقليم به گونه  ای 
که سبب شود شهروندان اب اين رويکرد ارتباط برقرار کنند.

حاشیهها:
1. برای تعريف نظام سياسی و اصول کار آن، رجوع شود به: د.كمال املنوفی، اصول تطبيقی 

نظام های سياسی، انتشارات شرکت الربيعان، کويت، چاپ 1، )1987(.

از ساختارها و مفاهيم، معنای حتت  اللفظی ساختارها و مفاهيم در زابن عربی  2. منظور ما 
نيست، بلکه منظور از )ساختارها( هنادهای رمسی، و منظور از )مفاهيم( ارزش  های فرهنگی 
است که عمل کرد هنادهای رمسی و غري  رمسی را حتت أتثري قرار می  دهد. ما »هناد« را به   عنوان 
اصطالحی که شامل وجود يک ايده و ای دکرتين که در کنار يک ساختار و ای دستگاه جهت 
اجرای اين ايده قرار دارد، معرفی می  کنيم. اما »هناد سياسی« به  عنوان هنادی شناخته می  شود که 
به اجنام فعاليت  های سياسی اختصاص دارد و دارای سبک  های اثبتی از کار سياسی و اجنمن  های 
سياسی است و شامل نقش  ها، قواننی و گروه  ها و رويکردهايی است که در جوامع انسانی جراین 
دارند”. رجوع شود به: د. حسان العانی: جامعه  شناسی سياسی، دانشگاه بغداد، دانشکده ی 
حقوق و سياست، )1986(، ص: 44. و، د. صادق االسود، جامعه شناسی سياسی، دانشگاه 
موصل، )1986(، ص: 208. و در چارچوب سياست، منظور از هناد اجرائی، مديريت ارشد 

است. رجوع شود به: د.كمال املنوفی، منبعی که پيش تر ذکر شد، ص: 245. 

3. در تعريف فرهنگ سياسی سه رويکرد وجود دارد: تعاريف روان شناختی، تعاريف عينی و 
تعاريف غايب. رجوع شود به: گی روشه، مقدمه  ای بر جامعه شناسی، جدايی اجتماعی، ترمجه به 
زابن عربی: د. مصطفى دندشلی، انتشارات املؤسسة العربية، بريوت، )1983(، ص: 137. د. 
عبداحلميد حممود، مطالعات جامعه شناسی فرهنگ: تغيري و متدن، کتاب فروشی هنضت الشرق، 
قاهره، )1980(، ص: 69، که به نظر دكرت صادق األسود، جهت  گريی سياسی بيشرتين تعداد 
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افراد در يک کشور را در بر می گريد. اين جهت گريی  ها در سطوح خمتلف زندگی سياسی اتثري 
می  گذارد. صادق األسود ، جامعه شناسی سياسی، منبعی که قبال ذکر شد، ص: 208. 

انتشارات  مرکز  تونس،  نظام سياسی  و  نظام  های سياسی  برعونی،  األزهر  به:  4. رجوع شود 
دانشگاهی، )2002(.

5. رجوع شود به: د. غسان سالمه، به سوی يک قرارداد اجتماعی جديد عربی: پژوهشی در 
خصوص قانون اساسی، مركز پژوهش  های الوحدة العربية، بريوت، چاپ 2، )2011(.

سوم،  جهان  در  دموکراسی  پيش روی  موانع  اهلل،  عبد  امحد  د.عبداجلبار  به:  شود  رجوع   .6
کتاب فروشی الطليعة العلمية، اپدشاهی اردن، چاپ 1، )2013(، ص: 151.

7. مهان منبع سابق، ص: 166.    

8. ماده 112: فصل سوم قانون اساسی عراق، اب قابليت اجرايی در سال )2005(.

9. رجوع شود به: د. عبداجلبار امحد عبداهلل، فدراليسم و مترکززدايی در عراق، بنياد فريدريش 
ايربت، اردن، )2013(.

 10. به نقل از صالح جاسم صاحل، اختيارات استاندار در عراق برای سال  های )1958 – 
2016(، پژوهشی حتليلی، اپاین انمه کارشناسی ارشد، ارائه شده به دانشکده ی علوم سياسی، 

دانشگاه بغداد، )2017(، ص: 172.

11. مهان منبع سابق، ص: 158.   

12.  يوسف فواز اهليتی، مترکز  زدايی در استان  ها و مترکز  زدايی در اقليم  ها، بنياد کتاب  های عراقی 
مصر مرتضی، بغداد، )2011(، ص: 179. 

13. مهان منبع سابق، ص: 55، هم چننی رجوع شود به: حممد نورالدين عبدالرزاق، تئوری دولت 
حملی و پياده  سازی آن در کشورهای جهان معاصر، مصر، )1975(.

14. رجوع شود به موسسه ی ام اليتيم،گزارش نظارت بر عمل کرد شوراهای استانی، خنستنی 
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گزارش )2012(، ص: )91، 96(.

15. به نقل از صالح جاسم صاحل، مهان منبع سابق، ص: 163.

16. منظور از برانمه  ريزی در اين  جا به معنی فرايندی است که نظام از طريق آن منابع خود را 
اب توجه به نريوهای داخلی و خارجی؛ متغريی که آن را احاطه کرده  اند، تنظيم می  کند. طرح 
اسرتاتژيک، يک برانمه ی توسعه ی بلند مدت است که فلسفه و اهداف سازمان در آن تعينی 
از  بسياری  به  ات  می  کند  مديريت کمک  به  است که  فلسفه  ای  اسرتاتژيک،  برانمه  می  شود. 
سواالت اپسخ دهد و تصميمات مناسبی در خصوص بسياری از موارد به دست ایبد. رجوع 
شود به: د. بالل خلف السكارته، مهارت  های مديريتی در توسعه ی خود، انتشارات دار املسرية، 
عمان، )2015(، ص: 121. برانمه  ريزی راهربدی، فرايند مهاهنگ کردن منابع و فرصت  های 
موجود برای اقتصاد در بلندمدت است. برای رسيدن به اهدافی اسرتاتژيک که قرار است در 
درازمدت حمقق شوند. رجوع شود به: د. عماد حممد العانی، استاد حممد معتوق عبود، مکانيسم 
سياست  گذاری اقتصادی برای دولت  های حملی، کتابفروشی و انتشارات اجملمع العربی، عمان، 
به  عنوان  انسانی  منابع  العانی، مديريت اسرتاتژيک  فائق  چاپ 1، )2015(، ص: 63. علی 

مدخلی در فرايند توسعه ی سازمانی، انتشارات التعليم اجلامعی، اسکندريه، )2018(.

17. رجوع شود به: د. حممد حممد بدران، مديريت حملی: مطالعاتی در خصوص مفاهيم و اصول 
علمی، انتشارات النهضة العربية، قاهره، ص: 117. د. حممد امحد امساعيل، تئوری قانونی دولت 
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