
 " دراسة نظرية " االستقرار السياس ي وأثره على االدارة املحلية

 1أبودرنهطفى صمأ. 

 ملخص الدراسة 

هذه الدراسة تأثير االستقرار السياس ي على االدارة املحلية من خالل وصف وتحليل كل ما  ناقشت

 تهاستمراريالضمان  السياسيةتسعى لبلوغه النظم  هدفا يتعلق بظاهرة االستقرار السياس ي كونها

ة دراسة اإلدارة املحلي، ثم تحديد مفهوم االستقرار السياس ي وعوامله ومؤشراتهوبقاؤها وذلك ب

ائص من مزايا وخص هاملا لو التي أمست الوسيلة التنظيمية األولى لتنفيذ أهداف السياسة العامة 

تعريف  من خالل ، وذلكاوخاصة التنموية منهوغايتها بلوغ أهدافها لتجعلها الركيزة األولى للدولة 

ا، ألخذ بها االدارة املحلية وتحديد أسسها وخصائصها وأهدافها وعوامل نجاحها وفشلها وظروف

بين االستقرار السياس ي  والعالقة لدراسة األساس ي توضيح  مواضع التأثير اهدف  فإن عليهو 

 .واالدارة املحلية واستخالص العالقة بينها

 املقدمة

 املعيارية التي تقاس وتصنف بها النظم رار السياس ي من الظواهر السياسيةتعتبر ظاهرة االستق

السياسية وعلى الرغم من اختالف مظاهرها ومؤشراتها إال انها تظهر بوضوح جلي على الدول التي 

تعمها وذلك لوجود حالتين ال ثالث لهما للدولة ، إما حالة االستقرار أو عدم االستقرار وهما حالتان 

ان ال يحتمل وجودهما معا ، فاألولى يسود مظهرها العام تقدم وازدهار وتنمية وتحديث متناقضت

 في حالة عدم االستقرار فيعم التخلف والحروب 
ً
وانتظام في شتى مجاالت الحياة وعلى العكس تماما

والفساد والفوض ى في أغلب مناحي الحياة فيها، لذا كان االستقرار السياس ي هو الهدف األسمى 

غاية القصوى التي تسعى إليها أغلب النظم السياسية في العالم، إال أن الرؤى حول تحقيقه وال

تختلف من حالة الى أخرى وتتوقف الى حد كبير على خصوصية الدول وطبيعة القيم الثقافية 

والتفاعالت بين القوى املجتمعية املختلفة ، حيث أن القيم الثقافية واملعتقدات الفكرية التي 

ها النخب السياسية تؤثر بشكل كبير في السعي الى تحقيق هذا املطلب وفي أغلب األحيان فإن تحمل

وسائل تحقيق االستقرار تتمحور في إحدى الوسيلتين األولى هي من خالل تعزيز القوة العسكرية 

ول طواألمنية بتحصين النظام بترسانة عسكرية قوية ملكافحة أية محاولة للتغيير ولضمان البقاء أل 

فترة ممكنة ويطلق عليه البعض االستقرار على املدى القصير وصّنف أغلب علماء السياسة تلك 

النظم التي تتبع هذه الوسائل من ضمن حالة عدم االستقرار ، في حين أن الحالة الثانية تتجه 
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نحو بناء مؤسسات كبرى تحت سيادة القانون بعيدا عن الشخصنة ،أي سيادة العمل املؤسس ي 

جميع مفاصل النظام ومن ثم التوجه نحو التنمية والتحديث لكسب الرضاء الشعبي " الشرعية  في

" ومن ثم الوصول الستقرار على املدى الطويل وهو املطلوب، وملا كانت السلطة التنفيذية هي لب 

ل االنظام السياس ي حيث أنها الجانب الحركي للنظام التي تترجم فيه السياسات واالهداف الى أفع

عن طريق أجهزتها املختلفة والتي غالبا ما يطلق عليها الجهاز اإلداري للدولة، بحيث يتبنى الوسيلة 

التنظيمية اإلدارية التي تناسب أوضاع البيئة السياسية واالقتصادية والعوامل والظروف 

خدمة في ستالطبيعية واالجتماعية له ، ويعتبر أسلوب الالمركزية اإلدارية من افضل األساليب امل

التنظيم االداري إذا توفرت الظروف لذلك، وتعتبر اإلدارة املحلية من إحدى صور التنظيم االداري 

الالمركزي، إال ان األخذ بها يتطلب ظروف وعوامل معينة لتحقيق أهدافها ولعل من أهم تلك 

 عليها نظامالظروف والعوامل عامل االستقرار السياس ي فهو من العوامل الرئيسة التي يعتمد 

املحلية، وعليه فإن هذه الدراسة تبحث في أثر االستقرار السياس ي على االدارة املحلية وذلك  االدارة

األطر النظرية  تناول فيه الباحث  تقسيم الدراسة إلى قسمين :     القسم األول : من خالل

على ي االستقرار السياس  ثر لالستقرار السياس ي واإلدارة املحلية  ، والقسم الثاني : تناول تحليل أ

 . وأثر اإلدارة املحلية على االستقرار السياس ي االدارة املحلية

 . املشكل البحثي

يتمثل املشكل البحثي لهذه الدراسة في تساؤلين هما: ما هو تأثير االستقرار السياس ي على نظام 

  دارة املحلية؟. االدارة املحلية ؟ وهل هناك تأثير متبادل بين االستقرار السياس ي واال 

 فرضية البحث

 تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها:

 .لالستقرار السياس ي تأثير كبير جدا على نظام االدارة املحلية 

  مثلما أن االستقرار السياس ي له تأثير على نظام االدارة املحلية فإن االدارة املحلية تعد

  لالستقرار السياس ي ومؤثرة فيه.
ً
 داعما

 اف الدراسةأهمية وأهد

هذه الدراسة من خالل أهمية املوضوع التي تعالجه واملتعلق بتأثير االستقرار السياس ي  أهميةتنبع 

على االدارة املحلية التي بدورها أيضا تكمن أهميتها في كونها الركيزة األولى لإلدارة العامة للدولة في 

 في بناء الوعي التنموي و استقراره تساهم تقديم الخدمات العامة وتحقيق التنمية الشاملة  فهي

 بحكم قربها من املواطن . و توظيفه من خالل مشاركة حقيقية و فاعلة في العملية التنموية

 هذه الدراسة فيمكن تلخيصها فيما يأتي:ا أهداف أم
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 تحديد اإلطار املفاهيمي لالستقرار السياس ي وتحديد عوامله ومؤشراته -

 حلية و االهداف والعوامل والظروف املتعلقة بها . تحديد مفاهيم وأسس االدارة امل -

 تحديد طبيعة العالقة بين االستقرار السياس ي واالدارة املحلية. -

 املساهمة في تعويض النقص في الدراسات املتعلقة باإلدارة املحلية . -

 الدراسات السابقة 

 
ً

لجزائر املعوقات ومقاربات ( اإلدارة املحلية وعملية إدارة التنمية في ا5102دراسة )دراوش، أوال

 االصالح   

 هدفت هده الدراسة الى ما يلي: 

 تحديد االطار القانوني لوحدات االدارة املحلية في الجزائر وتطوره  –

تحديد طبيعة العالقة بين السلطة املركزية والالمركزية وبين املواطنين وتنظيمات املجتمع املدني  -

 والقطاع الخاص 

 والعراقيل التي تواجه االدارة املحلية في الجزائر واساليب مواجهتهاابراز التحديات -

 وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها  تكمن في األتي:  

ابرزت املقاربات املعاصرة لإلدارة املحلية أهمية تفعيل الالمركزية من خالل زيادة استقاللية   –

أي أنه كلما كانت الوحدات املحلية تتمتع الوحدات املحلية لتفعيل دورها في تحقيق التنمية  

 باستقاللية عن السلطة املركزية ، كلما دفع ذلك الى تفعيل دورها في عملية التنمية

اثبات ان االدارة املحلية في الجزائر تعاني من ضعف على املستوى املالي والكادر البشري بالشكل -

 الذي يعيق مشاركتها بفاعلية في عملية التنمية 

 ثان
ً
 ( بعنوان معوقات تطبيق نظام االدارة املحلية في ليبيا 5102دراسة )ابوخويط وأخرون . يا

 تهدف هذه الدراسة الى:  

 تحديد متطلبات تطبيق نظام االدارة املحلية في ليبيا.  -

 تحديد أهم املعوقات التي تحد من تطبيق نظام االدارة املحلية في ليبيا. -

 ا ونقاط الضعف لعالجها.تحديد نقاط القوة لدعمه -

 أما أهم النتائج  التي توصلت إليها هذه الدراسة فهي تتلخص في ما يأتي :

 بعد الواقع الليبي عن تطبيق االدارة املحلية وخاصة في ما يتعلق بتفعيل دور البلديات    -

 ا .ليبيوجود وتحديد  العديد من املعوقات التي تحول دون تطبيق نظام االدارة املحلية في  –
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تقديم العديد من االقتراحات والتي تساهم في ازالة تلك املعوقات التي تحول دون تطبق نظام   -

 االدارة املحلية في ليبيا .

( بعنوان دور االدارة املحلية في تحقيق التنمية املستدامة في الدول 5102دراسة ) قبايلي ،  ثالثا

 النامية 

 تهدف هذه الدراسة الى 

راسة دور اإلدارة املحلية في تدعيم التنمية املستدامة في الدول النامية بوضع نظرية محاولة د -

 في اإلدارة قابلة للتطبيق

 تحديد اإلطار املفاهيمي لإلدارة املحلية والتنمية املستدامة   -

 ةابراز أهم التحديات التي تواجه اإلدارة املحلية وتقديم اقتراحات لتفعيل دور اإلدارة املحلي -

 لتحقيق التنمية املستدامة.

اهم النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة تكمن في " ان قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة يعتمد على تكاثف الجهود املحلية والدولية وذلك باتخاذ استراتيجيات اقليمية 

يير التجارة وتسهيل فرص نفاذ منتجاتها ودولية تعزز جهود هذه الدول السيما في ما يتعلق بتس

الى األسواق الدولية بشروط بسيطة ودونما اية عراقيل وتوفير الدعم املالي والفني لها وتسهيل 

نقل واكتساب التكنولوجيا الحديثة مما يمكنها من التغلب على املشاكل االقتصادية واالجتماعية 

 والبيئية وبدعم جهود التنمية ".

 
ً
( بعنوان اإلدارة املحلية ومتطلبات التنمية ، حيث تهدف هذه 5102) سماعيلي ،  دراسة رابعا

التعرف على الدور االداري والتخطيطي لإلدارة املحلية في دعم االتجاهات التنموية  -الدراسة الى:  

 بمفهومها الواسع املحلي والوطني 

 .تقييم تجربة اإلدارة املحلية في الجزائر-

 القة بين السلطة املركزية والهيئات املحلية وامكانية تطويرها نحو االفضل  تقييم جوانب الع-

 ابراز الخصائص األساسية والكفيلة لظهور نماذج فعالة  وتقديم اقتراحات لتفعيل دورها. -

 اهم نتائج هذه الدراسة ويمكن تلخيصها على هذا النحو:

رية ومدى تدخلها في كل االنشطة اتضح من الدراسة مدى اتساع اختصاصات البلدية الجزائ-

االقتصادية واالجتماعية والثقافية اال انها اختصاصات مقيدة بسلطة الرقابة االدارية وربط 

القادة املحليين برباط وثيق باألجهزة املركزية  هذه الضغوط تعتبر من أسباب أزمة اإلدارة املحلية 

 بالجزائر.
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 ولم يصل بعد إلى تحقيق األهداف املرجوة كما ان نظام اإلدارة املحلية في الجزائر ال  -
ً
 يزال حديثا

 أنه يسير بخطى بطيئة نحو التطور .

 التعريفات اإلجرائية

   االستقرار السياس ي: هو ظاهرة سياسية تعبر عن نجاعة وفاعلية النظام السياس ي ومؤسساته

،وزيادة معدل في دولة ما ، ويتضح ذلك من حالل تمتع النظام بمستوى عال من الشرعية 

التطور والتنمية " االقتصادية والسياسية واالجتماعية" في املجتمع من خالل مؤسسات 

 فاعلة ورصينة.

  اإلدارة املحلية: أسلوب تنظيم إداري تسعى إليه الدولة البسيطة املوحدة في شكلها

ية صالدستوري والذي يتم بمقتضاه تقسيم اقليم الدولة الى وحدات ادارية تتمتع بالشخ

املعنوية االعتبارية من خالل مجالس منتخبة من قبل أفرادها ، تتمتع بسلطات وصالحيات 

 واسعة في إدارة مصالحها تحت رقابة واشراف الحكومة املركزية .

 مناهج البحث

اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي والتحليلي وذلك بوصف وتحليل األدبيات النظرية  

واالبحاث العلمية التي تناولت موضوعي االستقرار السياس ي واالدارة املحلية واملتمثلة في الكتب 

كما يمكن االستعانة ببعض املناهج واملداخل االخرى حسب ما تطلبه بعض املواضيع الفرعية 

 املتعلقة بالدراسة .

     تقسيم الدراسة

س  تم تقسيم الدراسة على ثالثة مطالب رئيسية كان أولها االستقرار السي 
ُ
م اس ي والذي بدوره ق

على ثالثة عناوين فرعية االول تناولت فيه الدراسة مفهوم االستقرار السياس ي، في حين تناول 

العنوان الفرعي الثاني عوامل االستقرار السياس ي، أما ثالثهما فتناولت فيه الدراسة مؤشرات 

لى موضوعين ، األول منهما االستقرار السياس ي، أما ثاني املطالب فهو االدارة املحلية فحوى ع

تناول املفهوم واألسس والخصائص لإلدارة املحلية أما الثاني فيتناول عوامل نجاح وفشل االدارة 

املحلية وأهدافها وظروف األخذ بها . واملطلب الثالث ختم به البحث بتوضيح العالفة بين 

 قق من صحة الفرضيات . االستقرار السياس ي واالدارة املحلية أي أنه كنتيجة للبحث والتح

 املحلية  ةواإلدار  الستقرار السياس ياالطار النظري ل املطلب األول:

 ا
ً
 Political stability.  الستقرار السياس ي أوال

يعتبر االستقرار السياس ي ظاهرة سياسية اعتبرها اغلب البحاث انها ذات طبيعة معيارية ، حيث 

أبرز الظواهر السياسية ذات األبعاد  منعتبر كما ت تقاس وتصنف بها الدول والنظم السياسية،
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احثين في ، فهي تحظى باهتمام الباملتعددة واملتشابكة التي تتغير بتغير الزمان واملكان واألشخاص

املجال السياس ي بدراستها دراسة معمقة، إال أن أغلب الدراسات التي تناولت ظاهرة االستقرار 

ة للظاهرة أي ظاهرة عدم االستقرار السياس ي والتي تختلف السياس ي ركزت على الناحية السلبي

اختالفا كبيرا عن ظاهرة االستقرار السياس ي في الحالة واملحددات واألسباب والعوامل واملتغيرات 

واملؤشرات فأغلب الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة باإلشارة اليها كمعيار للتصنيف ال كظاهرة 

 اتها ومؤشراتها، فهي ظاهرة معقدة جدا نظرا لتعدد وتشابك العوامل سياسية لها أسبابها ومحدد

 .واملتغيرات الداخلة في تركيب هذه الظاهرة,

 The concept of political stability مفهوم االستقرار السياس ي.   -1

ل عام بشكال يختلف مفهوم االستقرار السياس ي عن العديد من املفاهيم في العلوم اإلنسانية 

 السياسية بشكل خاص من حيث غموضه وتعقده وعدم وجود تعريف شامل له متفقوم والعل

دم ع كما أن من أهم الصعوبات التي تواجه تعريف ظاهرة  االستقرار السياس ي تكمن في عليه،

 
ً
 محددا

ً
 لغويا

ً
ذلك أن معظم املفكرين السياسيين  ، وجود مصطلح متفق عليه لتعريفه تعريفا

الظاهرة ، قد اكتفوا بتحديد كل من مؤشراتها اإليجابيـة والسلبية ، بمعنى الذين بحثوا في هذه 

دون تقديم تعريف محدد  لنظام السياس يآخر الدوافع الكامنة وراء استقرار أو عدم استقرار ا

فاالستقرار  للمصطلح خاصة وأن هذه املؤشرات والدوافع تختلف من بيئة مجتمعية ألخرى 

ا يعبر عن قدرة النظام على البقاء والتكيف مع البيئة املحيطة به السياس ي هو مصطلح غالبا م

واالستمرار ألطول فترة ممكنة دونما أي تغيير في الوضع االجتماعي مع أن يكون النظام السياس ي 

متمتعا بقدر كافي من الرضا الشعبي والقبول أي حالة التوازن بين مدخالت ومخرجات العمليات 

لحات طذا الصدد يعرفه الدكتور اسماعيل عبد الكافي في موسوعة املصالسياسية للنظام ومن ه

السياسية " بأنه قدرة النظام على االستمرار لفترة طويلة وعدم وجود تغيير اجتماعي لفترة طويلة 

 Equilibrium  Stabilityويكون النظام السياس ي باقيا في حالة مقبولة من التوازن لفترة طويلة 

وعندما ربطت بعض  (،5102هو الهدف االساس ي لصانع القرار")الشاهر،  حيث ان االستقرار 

عنف داخل الدولة ومن باحتواء الصراعات واالزمات بدون  الدراسات داللة االستقرار السياس ي

االستقرار السياس ي هو مدى قدرة النظام هذا املعنى يرى الباحث السياس ي شاهر الشاهر ان 

وقدرة التعامل بنجاح مع األزمات الستيعاب الصراعات التي تدور السياس ي على استثمار الظروف 

داخل املجتمع، مع عدم استعمال العنف فيه، ألن العنف هو أحد أهم ظواهر عدم االستقرار 

ة لها الجو والبيئ وفر ألنه ي، االستقرار السياس ي أمر تسعى إليه األمم والشعوب، فالسياس ي
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ار، ومفهوم االستقرار السياس ي مفهوم نسبي تختلف بعض الضروريين لألمن والتنمية واالزده

 ( 0891.)بدرالدين ،مفرداته حسب املجتمعات

وترى دراسات اخرى أن مفهوم االستقرار السياس ي مرهون بفاعلية ونجاعة املؤسسات الرسمية 

قدرة مؤسسات  "بأنه االستقرار السياس ي  RICHARD HIGOT هيقـوتريتشارد في الدولة فيعرف 

نظام على تسيير األزمات التي تواجهه بنجاح وحل الصراعات القائمة داخل الدولة بصورة ال

يستطيع معها أن يحافظ عليها في منطقة تمكنه من إنهاء األزمات والحد من العنف السياس ي و 

 SAMUEILبينما اعتمد صامويل هانتجتون  ،( 5102)بوعافية ، تزايد شرعية النظام"

HANTINGTON   يفه لالستقرار السياس ي على مستوى العالقة بين املشاركة السياسية من في تعر

وعليه فقد قسمه إلى ثالثـة مستويات منخفضة،  جهة واملؤسسية السياسية من جهة ثانية،

ويرى الباحث محمد محفوظ ( 5112)محفوظ ،يمتوسطة ومرتفعة وإلى نظامين، مدني و بريتور 

وجود نظام سياس ي مقبول من العالقات بين قوى األمة  السياس ي" هو  ر أن املقصود باالستقرا

فاالستقرار السياس ي في جوهره ومضمونه ليس وليد القوة العسكرية واألمنية مع ضرورة  وأطرافها

وإنما هو وليد تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،  ذلك في عملية األمن واالستقرار

 "ا ساهرة على األمن ورافدا أساسيا من روافد االستقرارتجعل من كل قوى املجتمع وفئاته عين

ويمكننا القول أن اغلب الدراسات استخدمت مؤشرات ومحددات االستقرار  (0889)مهنا ، 

 السياس ي في تعريفه ، لذا تعددت املفاهيم وتنوعت.

 على ما سبق فإنه 
َ
و: حيمكننا وضع تعريف اجرائي لالستقرار السياس ي على هذا الن وتأسيسا

االستقرار السياس ي هو ظاهرة سياسية تعبر عن نجاعة وفاعلية النظام السياس ي ومؤسساته  في 

دولة ما ، ويتضح ذلك من حالل تمتع النظام بمستوى عال من الشرعية ،وزيادة معدل التطور 

        والتنمية " االقتصادية والسياسية واالجتماعية" في املجتمع. 

 Political stability factors   سياس يعوامل االستقرار ال -2

 National integrationالتكامل القومي :   -أ

دويتش أن التكامل القومي هو الحالة التي تمتلك فيها جماعة معينة شعورا كافيا  ل يرى كار 

بالجماعية وتماثال في مؤسساتها االجتماعية وسلوكها االجتماعي الى درجة تتمكن فيها هذه 

ور بشكل سلمي، أي حالة يحل فيها أفراد املجتمع الواحد خالفاتهم سلميا بدون الجماعة من التط

لقومي يعد عامال مهما في دعم االستقرار ( ، فالتكامل ا0892العنف)محمد وآخرون ،إلى  ءاللجو

مة 
ّ
السياس ي للنظام وخاصة عندما تولي النخبة الحاكمة اهتماما به ووضع استراتيجيات محك

اثراء التكامل القومي الوضع الذي ينس ى فيه أفراد املجتمع كل خالفاتهم  ومدروسة تؤدي الى
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الفردية ويكون همهم الشاغل الوطن وذلك من خالل االلتفاف حول إرادة واحدة وهذه الحالة 

 تعبر عن أعلى مستويات الرابطة السياسية. 

 Political participationاملشاركة السياسية :    -ب

م الديمقراطية أكثر األنظمة استقرارا في العالم ، حيث تعد الديمقراطية من تعتبر أنظمة الحك 

أهم العوامل املؤثرة في ظاهرة االستقرار السياس ي، فالديمقراطية تعني في أبسط معانيها مشاركة 

الشعب في الحياة السياسية أي أن األسلوب الديمقراطي في ممارسة السلطة يتحقق باملشاركة 

هي العملية التي يمكن من خاللها ان يقوم الفرد بدور صد باملشاركة السياسية "السياسية  ويق

في الحياة السياسية بقصد تحقيق أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية على أن تتاح الفرصة 

لكل مواطن بان يسهم في وضع األهداف والتعرف على أفضل الوسائل واألساليب لتحقيقها، 

ك املواطن في تلك الجهود على أساس الدافع الذاتي والعمل الطوعي الذي ن يكون اشتراأوعلى 

يترجم شعور املواطن باملسؤولية االجتماعية تجاه األهداف واملشكالت املشتركة ملجتمعه، وان 

وال تتحقق املشاركة السياسية إال من خالل  ( ،5112)الصفار ، يعتقد كل فرد ان لديه حرية

القوى واألحزاب السياسية والفئات االجتماعية وسيادة القانون، فتلك  وجود برملان يمثل كافة

األجواء تعزز من اندفاع األفراد الى املشاركة واالنخراط في الحياة السياسية وبالتالي يتحقق 

 الرضاء والقبول وبهذا تترسخ الشرعية و التي هي هدف كل نظام سياس ي.

Homogeneous political culture  جـ -   سياسية املتجانسة :الثقافة ال

تعتبر الثقافة السياسية جزء من الثقافة العامة للمجتمع فهي تنحصر في القيم واالتجاهات 

والسلوكيات واملعارف السياسية ، أي انها نظام من القيم واملعتقدات ترتبط بأفراد مجتمع معين 

الثقافة السياسية في  لى دور ( ويتج5101)عبد الكافي ، ة لحد ما،يتعرضون لخبرات تنشئة مختلف

ثقافة النخبة السياسية، حيث أن اتجاهات وأفكار ومشاعر وسلوك من يشغلون املناصب العليا 

في املجتمع وخالل فترة زمنية معينة مهمة جدا داخل النظام السياس ي، كما يعتبر تجانس الثقافة 

ركة قرار السياس ي ، فالثقافة املشتالسياسية لألفراد في املجتمع الواحد عامال مهما في دعم االست

 في جماعة واحدة يشعرون فيها بالتوحد 
ً
تعطي شعورا للفرد باالنتماء وذلك ألنها تربط األفراد معا

واالندماج ، لذلك فإن التجانس الثقافي والتوافق الفكري بين الجماعات املكونة للمجتمع 

وجود  كما أن ( ،0881)امين ،لسياسيةيساعدان على االستقرار ومشاركة االفراد في العملية ا

تجانس فكري وثقافي إيديولوجي بين القوى السياسية واالجتماعية املتفاعلة داخل نظام الحكم 

 للحوار وتبادل اآلراء بصفة سلمية على أساس  جعلهـو ما من شأنه أن ي ،السائد
ً
املجال واسعا

 .وهو ما يجسد فكرة االستقرار تمعي،خدمة املصـلحة العامـة وتحقيـق التوافق والترابط املج
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    Economic and social inequality        :التفاوت االقتصادي واالجتماعي  -د

ان تزايد حدة الفوارق االقتصادية واالجتماعية بين الجماعات يؤدي الى الحرمان النسبي والذي 

اعي مما يدفع الجماعات الى بدوره يؤدي إلى الشعور باإلحباط والسخط العام على املستوى الجم

العنف ضد النظام وقياداته األمر الذي يؤدي إلى عدم االستقرار , كما أن استمرار التفاوت 

االقتصادي واالجتماعي يؤدي الى تفجير التناقضات واالنقسامات القائمة مما يؤدي إلى اضطرابات 

 (.5118)حاج سليمان ،عنيفة 

 Political effectiveness    الفاعلية السياسية :- هـ

تعتبر الفاعلية السياسية من أهم دواعم االستقرار السياس ي وهي تعبير عن قدرة النظام السياس ي 

ومؤسساته على االستجابة للمؤثرات البيئية املحيطة به أي تكافؤ وتوازن بين جانبي املدخالت 

الى مخرجات ، فكلما  واملخرجات والذي يتوقف على نجاعة عملية التحويل أي تحويل املدخالت

كانت قدرة النظام السياس ي قوية لالستجابة أي تكون مخرجات عملية التحويل إيجابية، كلما 

أدت إلى زيادة في درجة الرضاء لذى أفراد املجتمع وبالتالي زيادة معدالت الشرعية والتي من خاللها 

اساته يتمكن في تغيير سي يتحقق االستقرار السياس ي، حيث يرى ديفيد إيستون أن النظام الذي

وقراراته )مخرجاته( إزاء التغيرات االقتصادية واالجتماعية الحاصلة في بيئته الداخلية هو النظام 

 (5118)حاج سليمان،الذي يستطيع تحقيق شرعيته ويضمن استقراره السياس ي.

 The strength and weakness of political institutions :ضعف املؤسسات السياسيةقوة و  -و

ناتج عن االفتقار إلى  أمر  و هضعف املؤسسات السياسية، والصراع الشخص ي على السلطة، إن  

 
ً
هنا تبرز أهمية البناء الدستوري  ،قاعدة مؤسساتية قويـة، وإلى وجود سكان فاعلين سياسيا

ت ساإكساب املؤسو وكبح النزاعات التسلطية،  أجل تحقيق االستقرار واملؤسسات الدستورية من

االنحطاط املؤسس ي الذي يجعل  ، كما أن( 5112مهيدات ،  ) السياسية الثبــات واالستمرارية

مؤسسات الدولة أبنية ضعيفة و تعاني الوهن الذاتي وتفتقـد الشـرعية وغيـر قادرة على التالؤم 

م ـوالتكيف مع املستجدات وهو ما يقود إلى تدخل العسكريين في الحياة السياسـية، بحكـم أنه

يمثلون قوة منظمة وفعالة وقادرة على ملء الفراغ السياس ي، كما يقود ذلك إلى االنقالبات 

إلى  ما يؤديالعسكريـة و االغتيـاالت السياسية لتغيير أشخاص الحكام و الوصول إلى السلطة م

 .(5112)مهيدات، حالة من عدم االسـتقرار السياسـي فـي تلـك الــدول 

 Political and administrative corruption     الداري :الفساد السياس ي وا -ز

ال سيما حينما يكون على مستوى القيادة الحاكمة، التي ال تهتم إال و الفساد السياس ي يعتبر 

بمصلحتها وبكيفيـة الحفـاظ على مكانتها في السلطة، معتمدة في ذلك على استعمال وسائل و 
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ممـا يـدفع العسكريين إلى التدخل في الحياة السياسية، أساليب القمع والقهر والدعم الخارجي 

وهو ما يفجر األزمات و يخلـق مشـاكل عديدة في املجتمع من شأنها  على مقاليد الحكم واالستيالء

سوء و فساد الجهاز اإلداري كما أن  (،5112رضوان ،)ستقرارعدم اال أن تؤدي إلى الفوض ى وإلـى 

يذية وعدم قدرته على القيام بـدوره فـي مجـال الحياة ومشاكله على صعيد السلطة التنف

يؤدي إلى تفش ي األزمات وإلى تردي األوضاع في األمر الذي  ،االقتصادية واالجتماعية والسياسية

وعلى سلوك األفراد  الحياة العامـة وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على فرص التنمية

االستقرار الناتجة عن هذا الضعف في الجهاز  فتظهر حالـة عدم ،واملجتمع بشكل عام

 (0892)زايد، .التنفيذي

 External variables and conditionsاملتغيرات والظروف الخارجية :    -حـ

تلعب البيئة الخارجية للنظام السياس ي دورا كبيرا ومهما في عملية استقرار النظام أو عدم 

ور الهائل في وسائل االتصال، وهي عوامل عديدة استقراره وخاصة في عصر التكنولوجيا والتط

، حيث
ً
لقوى تلعب ا ومتنوعة، فالتدخالت الدولية املباشرة وغير املباشرة في شؤون الدولة مثال

 في تدبير املكائد السياسية التي قد تطيح ببعض الحكومات واألنظمة السياسية 
ً
 بارزا

ً
املتدخلة دورا

النقالبات العسكرية وفي إيجاد االنقسامات القبلية أو تعميقها وفي ا وتساهم في دعم حركات التمرد

 على االستقرار السياس ي في هـذه الدول 
ً
الحروب كذلك فإن   (،0892)جالل ،وهو ما ينعكس سلبا

والتي تعتبر من بين أخطر وأشد العوامل الخارجية التي تهدد االستقرار  والنزاعات بين الدول 

بحيث يلعب دورا بالغ األهمية  محاكاة الحدث أو عوملتهثم إن  ،دول السياسـي واألمن الداخلي لل

 ،في زعزعة االستقرار السياس ي في معظم الـدول ويتم ذلك من خالل التأثر باألحداث التي تحدث

 قد تتم محاكاتها من قبل دول أخرى، و ما حدث في 
ً
فالثورات التي تحدث في بلدان معينة مثال

 مي بالربيع العربي لتتبعها بعد ذلك كلالتي اشتعلت فيها شرارة ما ُس في تونس  5100بداية سنة 

العامل االقتصادي الدولي املتمثل في ، ثم يأتي العديد من الدول األخرى و اليمن و  ليبياو من مصر 

 ما يؤثر بشـكل سـلبي علـى األوضـاع السياسية في كثير من و النظام االقتصادي الدولي 
ً
الذي كثيرا

فنظام العالم الرأسمالي يؤدي إلى بروز مركز يعيش  ،ا النامية منها بشكل غير مباشرالدول السيم

مستوى عال من التطور التكنولوجي ودول أطراف مهمتها توفير املواد األولية والزراعية والعمالة 

ؤدي مما ي الرخيصة، بحيث يحدث التبادل االقتصادي بين املنطقتين على مستوى غير عـادل،

 ي الفقربالتال الخلل الذي يسبب البؤس والحرمان والتخلف ملناطق األطراف، فينتشر إلى حدوث

وتسـوء التغذيـــة وتظهر املجاعات وتتدهور األوضاع الصحية للسكان ما يدفعهم للقيام بأعمال 
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العنف والشغب من أجـل املطالبة بتحسين األوضاع  وهو ما يؤدي بالتأكيد إلى غياب األمن و 

 (.5102)بوعافية ،أنواعهاهرة عدم االستقرار بكافة انتشار ظ

 Indicators of political stabilityمؤشرات االستقرار السياس ي :          -3

نظرا لتعدد عوامل وأسباب االستقرار السياس ي ومحدداته األمر الذي عمق الخالف في تحديد 

املحيطة باألنظمة، أي ما يعد في مؤشرات االستقرار السياس ي وذلك الختالف االنظمة والبيئة 

السياس ي فإنه سيكون عامل ثانوي في دولة اخرى، وال يتسع  ر دولة ما أنه عامل أساس ي لالستقرا

املجال هنا للخوض في سرد تلك الخالفات وسنكتفي في هذه الدراسة بعرض أهم مؤشرات 

 االستقرار السياس ي واملتفق عليها في معظم الدراسات  وهي كاآلتي :

 Peaceful transfer of power:   التداول السلمي للسلطة-*

وهو عملية انتقال السلطة طبقا ملا هو متعارف عليه دستوريا ومهما كان نمط ونوع النظام ملكيا  

أو جمهوريا أي تكون عن طريق االنتخابات أو الوراثة أو التعيين  فاملهم هنا أال يكون عن طريق 

لعسكرية، وتعتبر عملية االنتقال السلمي للسلطة داخل النظام السياس ي االنقالبات أو التدخالت ا

مؤشرا حقيقيا لظاهرة االستقرار السياس ي بحيث تعكس مدى ما يتمتع به النظام السياس ي من 

ما يصاحبها من تغيير في شخص الحاكم أو التنظيمات اإلدارية والسياسية   ءثبات ورسوخ في ضو

 (.0888ل ،)اسماعيأوفي االثنين معا 

  Legitimacy and the power of the political system : الشرعية وقوة النظام السياس ي-*

يحتاج أي نظام سياس ي بغض النظر عن نوعه وتركيبته ليحكم ويشعر باألمان ومن ثم االستمرار 

غة صيواالستقرار الى قدر من ثقة الشعب ورضاه ، وعلى الرغم من عدم توصل البحاث الى ايجاد 

واحدة ملفهوم الشرعية اال انها تتمحور على الشعور بالقبول والرضاء من قبل الشعب بالنظام 

السياس ي ، فيعرفها موريس دو فرجيه بأنها " الحكومة التي تمثل رأي الشعب وهي تتمتع بصفة 

ر عن بأنها التعبيومنهم من يعرفها  (،5112وتركيبتها )والي،  الشرعية من حيث أصولها وجدورها

ذا ما يجعل ممارسة السلطة ها املواطنون اتجاه النظام الحاكم، و هحالة الرضا والتأييد التي يبد

من مصدر واحد يخدم الصالح العام، ألن النظام ال يمتلك األحقية في الحكم وال يكتسب  ةنابع

م وحيث أن من مظاهر عد .(5102)ضافري،  هصفة الشرعية من دون قبول وطاعة املحكومين ل

االستقرار كثرة االحتجاجات وتزايد الشغب واملظاهرات وهي أمور بطبيعة الحال  تحدث غالبا من 

عدم قبول بعض أو أغلب افراد املجتمع للسياسات النظام الحاكم، أي حدوث أزمة في الشرعية 

 لقياس حالة االستقرار ألي نظام سيا
ً
 مهما

ً
ي، س ، لذا فإن مستوى معدل الشرعية مؤشًرا ومعيارا
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 على تمتعه بحالة االستقرار السياس ي والعكس 
ً
فكلما تمتع النظام السياس ي بمعدل كبير كان دليال

 صحيح. 

( واختفاء الحروب االهلية والحركات االنفصالية والتمردات  Violenceغياب )العنف -*

   : والثورات

ستقرار طت ظاهرة عدم اال يعتبر العنف هو املظهر الرئيس ي لعدم االستقرار السياس ي فلطاملا ارتب

السياس ي في بعض املجتمعات  بعدة  مؤشرات سلبية   تدور كلها حول طاهرة العنف ، مثل 

االحتجاجات العنيفة والحروب األهلية واالنقالبات السياسية والعسكرية والثورات، األمر الذي 

حيث أن هذه  ،( 0885)ابراهيم، يؤدي إلى إثارة الفوض ى وانهيار شرعية النظام السياس ي

السلوكيات غالبا ما تؤدي باإلطاحة بالنظام الحاكم أو تغييره أو االنفصال وهي مظاهر واضحة 

على فقدان االستقرار واألمان داخل الدولة ، وعليه فكلما كانت الحياة داخل املجتمع بعيدة عن 

 عن اتسام ذلك املجتمع بحالة اال 
ً
 واضحا

ً
 .ستقرار السياس يالعنف ومظاهره كلما كان ذلك مؤشرا

 Parliamentary stability االستقرار البرملاني : -*

يمثل البرملان أعلى سلطة في الدولة الحديثة ذات النظام الديمقراطي وهو املمثل للشعب  

واملستمد شرعيته منه، عليه فإن تم حله قبل استيفاء مدته القانونية أو استقالة بعض اعضاؤه 

اؤه كذلك فإن ذلك يعتبر مؤشرا من مؤشرات عدم االستقرار، أو اسقطت عضوية بعض أعض

فقد يكون ذلك نوٌع من االحتجاجات ملكونات السلطة التشريعية ناتج من تهديد أو تدخل أو 

هيمنة من خارج تلك السلطة مما يودي إلى زعزعة عمل واستقرار تلك السلطة، لذى فإن استقرار 

 لالستقرار  السلطة التشريعية وثبات اعضاؤها طيلة
ً
 وواضحا

ً
مدتهم القانونية دليال صريحا

البرملاني وبالتالي استقرار النظام بأكمله وذلك تحقيقا ملبدأ التوقف والتوافق بين أجهزة النظام 

 السياس ي ومكوناته السياس ي.

 :Rule of law .سيادة القانون واحترام القواعد الدستورية  -*

حي حياة املجتمع واحترام القواعد الدستورية وتقديسها في تعتبر سيادة القانون في جميع منا 

العمل السياس ي تعبيرا لرسوخ وقوة النظام السياس ي في الدولة وهي سيادة العمل القانوني 

املتجسد في طغيان املؤسساتية بجميع مظاهرها وفي شتى املجاالت داخل النظام  السياس ي ،وذلك 

االعتبارات الشخصية االجتماعية )القبلية والعرقية باختفاء مظاهر الشخصنة واملحسوبية و 

واملذهبية والدينية( ، فسيادة القانون وتقديس الدستور مؤشرا كبيرا من مؤشرات االستقرار 

 السياس ي .
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 : Sovereigntyالسيادة:  -*

وتتجلى السيادة في قوة النظام السياس ي واستقالليته وفرض هيبة الدولة داخليا وخارجيا وفي 

ية املجتمع من االزمات والصراعات الداخلية وضبط االمن في الداخل وقدرته على مواجهة حما

االخطار الخارجية كالغزو العسكري أو التدخل الخارجي بجميع درجاته وأنواعه ،  وحيث أن أي 

خلل في عنصر السيادة يؤدي إلى تخلخل وتصدع في النظام السياس ي نفسه بكون السيادة ركم 

 من أ
ً
ركان الدولة، لذا فإنه كلما كانت السيادة للدولة مستوفية كان ذلك تأكيدا على مهما

 استقرارها السياس ي .

 Economic stability in the country : االستقرار االقتصادي في الدولة -*

 ألهمية الجانب  
ً
 ألي نظام سياس ي وذلك نظرا

ً
يعتبر االستقرار االقتصادي دو أهمية بالغة جدا

ادي في قوة النظام السياس ي وتحقيق أهدافه، لذا فإنه أهم املؤشرات العامة لالستقرار االقتص

السياس ي في كل املجتمعات بمختلف انواعها ويعتبر في نفس الوقت أحد دعائمه الرئيسية ، 

فحينما يسود االستقرار السياس ي في الدولة فإن النظام يوجه سياساته االقتصادية وطاقاته 

أهداف التنمية والبناء والتشييد وبالتالي تتعاون في الدولة القطاعات الخاصة مع الوطنية نحو 

القطاعات العامة في تمويل املشاريع االقتصادية الضخمة إلنعاش السوق الداخلية ويصبح ذلك 

 الستقرار املجتمع ، ومن ناحية أخرى فإن هذه السياسات والبرامج التنموية التي تتبناها 
ً
مؤشرا

لرفع مستوى املعيشة ومعدالت الرفاهية لألفراد تخلق نوعا من الطمأنينة والقبول الدولة 

والرضاء الشعبي تجاه النظام السياس ي والسياسات الحكومية األمر الذي يطغى على بعض 

  ( 5102)بوعافية ،املؤشرات السلبية االحرى داخل املجتمع.

  في املجتمع)  The principle of patriotismانتشار )مبدأ الوطنية -*

غالبا ما تكون املجتمعات التي ال تسودها مظاهر التعدد والتنوع العرقي أو الديني أقرب إلى 

االستقرار السياس ي واالندماج االجتماعي وذلك على عكس ما تشهده مجتمعات أخرى ذات التنوع 

 تتحول الى حركات العرقي والديني  والتي تطغى عليها الصراعات القومية واملذهبية وغالبا ما

انفصالية وحروب اهلية وهو مؤشرا لعدم االستقرار السياس ي في تلك املجتمعات وذلك نتيجة 

لتعدد الوالءات الوطنية بها ، إال أن املشكلة الحقيقية ال تكمن في التعددية والتنوع  بل في 

 لألنظمة السياسيةالطريقة التي يتم التعامل بها مع هذه التعددية  وهناك نوعان من التعامل 

مع هذه الحالة ،فالنوع األول يتعامل مع التعددية خاصة األقلية منها بمنطق القوة  بينما يتعامل 

النوع الثاني معها بمنطق املساواة والعدالة في الحقوق والواجبات ، فينتج عن األول الوالءات 
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اقي قديم الهوية الوطنية على بالتحتية غير الوطنية  وينتج عن الثاني توطيد اللحمة الوطنية وت

 (.0888)طارق، الهويات

                          Local administrationاإلدارة املحلية         اثانيً  

 اإلدارة املحلية )املفهوم واألسس والخصائص(  -1     

 The concept of local administrationمفهوم االدارة املحلية    

مفهوم ومقومات اإلدارة املحلية دون التمهيد لعرض موضوع الالمركزية  ال يمكن الحديث عن

 مفهوم وممارسة أسلوب تنظيمي إداري و ك

الالمركزية أسلوب  مّرت بها معظم دول العالم املتقدم منها والنامي. وبداية البد من التأكيد على أن

يع السلطات واالختصاصات يقوم على أساس توز اإلداري في اإلدارة العامة التنظيم  من أساليب

هذا والالمركزية ب من حيث التنفيذ، مستقلة قانوًنا رى محليةبين السلطة املركزية وهيئات أخ

إذ نركز على النوع األول فقط، فإن ، و  المركزية سياسيةأو املعنى قد تكون المركزية إدارية 

، السياسية الالمركزيةو  مقتض ى تشابك التعريفات يقتض ي توضيح مفهوم الالمركزية االدارية

تفويض سلطات املركز الى : "عاشور بأنها أحمد صقرالدكتور االدارية كما عرفها  فالالمركزية

الوحدات والوظائف األدنى في الجهاز اإلداري مع تمتع تلك الوحدات والوظائف بسلطة وصالحية 

كالت التي صنع القرار والتصرف املستقل وفق ما يمليه عليه تقديرها للحالت واملش

ن الالمركزية السياسية تعني توزيع الوظائف الحكومية في حين ا (، 0828عاشور،)"تواجهها

ات في الوالي والقضائية بين الحكومة املركزية والحكومات املحلية املختلفة التشريعية والتنفيذية

لدولة البسيطة أو األقاليم أو االمارات ، فالالمركزية االدارية هي اسلوب تنظيمي تلجأ إليه ا

 ،
ً
املوحدة إلدارة أقاليمها، أما الالمركزية السياسية )الفيدرالية(هي أسلوب ملمارسة الحكم ذاتيا

للدول املركبة االتحادية)االتحاد املركزي( كما تقتصر اجهزة الالمركزية االدارية في نشاطها على 

تى ية باختصاصات واسعة في شاملجال االداري التنفيذي بينما تتمتع اجهزة الالمركزية السياس

املجاالت التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك حسب ما يحدده الدستور االتحادي املركزي 

باستثناء الشؤون الخارجية والعسكرية، وتسمى الالمركزية االدارية بنظام االدارة املحلية بينما 

 الالمركزية السياسية تسمى بنظام الحكم املحلي .  

 : دارة املحليةتعريف اال 

وجهات نظر الفقهاء وذلك باختالف تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم اإلدارة املحلية، 

ل لك الفكرية السياسية والقانونية الفلسفة اختالف السبب في ذلك يرجع إلى واملفكرين ولعل
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ذه التعريفات ي بهوال نريد الخوض في تلك االختالف وسردها ونكتفإلى اإلدارة املحلية ونظرته  مفكر 

: 

على أنها مجلس منتخب تتركز فيه الوحدة املحلية  ( Modiegrameيعرفها الكاتب البريطاني ) -

 ةويكون عرضة للمسؤولية أمام الناخبين سكان الوحدة املحلية ويعتبر مكمال ألجهزة الدول

 (.5102املختلفة )أبوخويط وآخرون ،

لحكومة توزيع املهام اإلدارية بين افيه التنظيم املحلى يتم شكل من أشكال بأنها" ومنهم من عرفها  -

)قبايلي .يةز املركزية وبين هيئات محلية منتخبة ومستقلة تقوم بعملها تحت إشراف الحكومة املرك

 ،5102 ) 

أسلوب من التنظيم اإلداري للدولة تقوم  "انهذهب دارسون إلى تعريف اإلدارة املحلية على أوي -

ات الدولة و مهامها بين أجهزة مركزية و محلية ذات كفاءة في تسيير الشأن على توزيع نشاط

 (".5102)قبايلي،املحلي

من أساليب التنظيم االداري للدولة تقوم على فكرة توزيع  ويعرفها الشيخلي بأنها "أسلوب -

ية في ز النشاطات والواجبات بين األجهزة املركزية واملحلية وذلك لغرض أن تتفرغ األجهزة املرك

الدولة لرسم السياسة العامة للدولة إضافة إلى إدارة املرافق القومية للبالد الى أن تتمكن األجهزة 

 (.5102بكفاءة )أبوخويط وآخرون ، املحلية من تسيير مرافقها

وعلى ضوء ما سبق يمكننا تعريف االدارة املحلية بأنها: أسلوب تنظيم إداري تسعى إليه الدولة 

حدة في شكلها الدستوري والذي يتم بمقتضاه تقسيم اقليم الدولة الى وحدات البسيطة املو 

ادارية تتمتع بالشخصية املعنوية االعتبارية من خالل مجالس منتخبة من قبل أفرادها ، تتمتع 

 بسلطات وصالحيات واسعة في إدارة مصالحها تحت رقابة واشراف الحكومة املركزية .

 The foundations of local administration أسس اإلدارة املحلية   -2

اختلف أغلب العلماء والباحثين في مجال اإلدارة العامة عموما واالدارة املحلية خصوصا في صيغ 

تعريفها  وما هيتها إال أنهم اتفقوا في أغلب األسس التي تقوم عليها اإلدارة املحلية والتي يمكن 

 (:5108) بن المة وآخرون، إيجازها في اآلتي

التنظيم اإلداري: أي أن االدارة املحلية هي إحدى أساليب التنظيم اإلداري املرتبط باألسلوب -أ

اإلداري الالمركزي والذي تعتمده الدولة في تنفيد سياساتها الداخلية وهو ما يعرف بنظام 

العاصمة بالالمركزية االدارية  حيث تقسم السلطات واالختصاصات بين األجهزة االدارية املركزية 

 ملحليةاالسياسية وبين منظمات االدارة املحلية كاملحافظات والبلديات واألقاليم على املستويات 

 ( .5115)خشيم ،
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تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات محلية وفق ضوابط واعتبارات معينة ذات شخصية معنوية -ب

 تورية على أسس قدمستقلة: حيث يتم تقسيم اقليم الدولة جغرافيا بضوابط واعتبارات دس

تمتع بالشخصية املعنوية و هو األساس الذي يحدد تكون عرقية أو وفق تضاريس الدولة ، كما ت

ا األهلية بهاستقاللها عن الحكومة املركزية و يؤشر على المركزية اإلدارة من عدمها و نقصد 

كومة لها من قبل الحالقانونية لتحمل املسؤوليات كاملة و ممارسة املهام وفق التفويض املمنوح 

 ( .5102)قبايلي،  املركزية

ام يكفي بالقي لإلدارة املحلية بالشخصية املعنوية ال مجالس محلية منتخبة : فاالعتراف-جـ 

قيام سكان اإلقليم املحلي بمباشرة مهامهم بصفة جماعية مما يستوجب لتعذر بمهامها نظرا 

لية وهو ما يتم عن طريق االنتخابات وفق ضوابط حالهيئة املم و يمثلهم في هذه بهمن ينو  اختيار 

ومعايير محددة ، أي أنها هيئة اعتبارية تمثل اإلرادة العامة لسكان الوحدة املحلية فلها حقوقها 

والتزاماتها كما لها حق جمع مواردها املحلية وحق التصرف في أغلبها وفق القوانين الصادرة من 

على جميع تصرفاتها وهي  تن عليها واجبات ومسؤولياالسلطة التشريعية في الدولة، كما ا

 لها. ةشخصية مستقلة عن االشخاص والعناصر املادية املكون

قسم الوظائف تتوزيع الوظيفة اإلدارية للدولة بين الحكومة املركزية والوحدا-د 
ُ
 املحلية : هنا ت

ابع فيذية العامة ذات الطالعامة بين السلطة املركزية والسلطات املحلية حيث تكون املهام التن

القومي والسيادي للحكومة املركزية، أما الجهاز االداري املحلي تكون وظيفته تنفيد السياسات 

 وتحقيق االهداف ذات الشأن الداخلي املحلي .

اختصاص االدارة املحلية بإنشاء وإدارة املرافق ذات الطابع املحلي: حيث يتكون الجهاز اإلداري -هـ 

مجموعة من الوحدات واألقسام اإلدارية ملباشرة املهام واالختصاصات التنفيذية في املحلي من 

املجلس املحلي التي تخدمه ويخصص كل قسم أو وحدة ادارية منها ألداء نوع معين من الخدمات 

أن انشاء املرافق الخدمية ذات الطابع املحلي هو اختصاص  (، حيث0828)عاشور ،  املحلية

 ارة املحلية وباستقاللية في اطار القوانين العامة وحسب حاجة اقليمها . وتصرف أصيل لإلد

خضوع أجهزة االدارة املحلية لرقابة واشراف الحكومة املركزية وفقا للحدود والضوابط التي  -و

يحددها القانون: على الرغم من أن السلطة املركزية قد فوضت جزء من سلطاتها ذات الطابع 

ات االدارية املحلية إال أنها احتفظت بحق الرقابة واالشراف عليها وذلك املحلي لصالح الوحد

 على أن االدارة املحلية تعمل وفق القوانين 
ً
لتأكيد الوحدة السياسية واالدارية للدولة وتأكيدا

 على قيام اإلدارة املحلية بواجباتها على أكمل 
ً
 أيضا

ً
واللوائح الصادرة من الحكومة املركزية وتأكيدا
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 لحسن سير الخدمات املحلية بكفاءة وفاعلية من األجهزة االدارية وج
ً
ه ، ثم ضمانا

 ( 5112)الطعامنة ،املحلية.

 :اإلدارة املحلية وأهمية خصائص -3

من التعريفات السابقة لإلدارة املحلية واألسس التي تقوم عليها يمكننا استخالص ألهم 

وب تنظيمي ذا أهمية كبيرة للدولة في استقرارها الخصائص التي تتميز بها االدارة املحلية كأسل

 وازدهارها وتنميتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية وذلك على هذا النحو:

اإلدارة املحلية هي المركزية ذات طابع إداري لتنسيق العالقة بين مركز الدولة و فروعه املحلية  *

 .املنتشرة في أرجائها

تمع ملجحيث أن املشاريع املحلية أكثر تجاوبا لحاجات و ظروف اعلية ، ذات كفاءة وفاإدارة أنها * 

الديمقراطية و حقوق األفراد و التي تعتبر مفاتيح األمان عندما تتخذ  املحلي و ذلك لضمان تحقيق

السكان املحليون، و خلق روح التنافس بين وحدات اإلدارة  القرارات بشكل يتماش ى مع اهتمامات

 ( مإعطائهم درجة مرضية من حكم أنفسه ظ على حقوق األقليات من خاللاملحلية و الحفا

 (.5102، قبايلي

م السياسية تهما يجعلها تصل إلى أعماق حياما من األفراد بهتتميز اإلدارة املحلية بقر * 

تمعات املحلية لتوفر للفرد معيشة أفضل و تكييف النظام ملجوتنمية ا االقتصاديةو  االجتماعيةو 

ليتكيفوا مع اإلدارة و إشراك األفراد في إدارة األمور ذات هم األفراد دون تطويع ليالئماإلداري 

 االحتياجات.م وكيفية تلبية هذه تهاألهمية املحلية ألن األفراد أقدر على معرفة حاجا

إلعداد القيادات الصالحة و تدعيم و السياسية لألفراد تنشئة اإلدارة املحلية مدرسة لل تعتبر* 

مة و السلي االجتماعيةتمعات املحلية و توفير أسباب التنمية ملجأبناء ا بين االجتماعيةبط الروا

اإلضافة تمع بملجإلى ا باالنتماءمن ضعف الشعور ن ني فيها السكااتمعات التي يعملجخاصة في ا

املحلية  اإلشراف على هذه املصالح و تتولى هيئات منتخبة بين األفراد االجتماعيةإلى تغيير األنماط 

س الملجهذه ااستقالل الس املحلية يعد أحد األركان األساسية لضمان ملجأعضاء ا فانتخاب، 

 يار والختخ مفهوم الديمقراطية الذي يمثل روح العصر الحديث ترسيعن السلطات املركزية و ل

نجم تالس املحلية من األشخاص الذين يرتبطون ارتباطا مباشرا باملصالح املحلية و ملجا أعضاء

الشعبية و مزاولة الشعب بنفسه مسؤولياته العامة و كذا وجود رقابة  عن ذلك ممارسة السيادة

 
ً
 االختصاصاتدولة، و تمارس الهيئات املحلية  داخل إدارية كون الهيئات املحلية أصبحت دوال

ا حرصقبل هذه األخيرة  ا تحت إشراف اإلدارة املركزية و ضمن إطار رقابة فعالة منبهاملنوطة 
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ك التمس اإلدارية املحلية على حماية الوحدة القانونية والسياسية للدولة وتستطيع الوحدات

 (5102)قبايلي ، .الهيئة املركزية عليها حتى توافق عليها اعتراضا على الرغم من تهبقرارا

 عوامل نجاح وفشل االدارة املحلية وأهدافها وظروف األخذ بها -4

  دارة املحليةعوامل نجاح  وفشل اال  -أ

  عوامل نجاح االدارة املحليةLocal administration success factors  

إذا قررت دولة ما ان تتخذ الالمركزية اإلدارية كأسلوب تنظيمي إلدارتها العامة وذلك بمنح  

طلب وليات، فإن ذلك يتاملستويات الدنيا في سلم التنظيم االداري مزيدا من الصالحيات واملسؤ 

      (:5112ورة توفر العديد من العوامل لنجاح نهج االسلوب الالمركزي وهي)الطعامنة ،بالضر 

استعداد والتزام القوى السياسية لدعم قادة الوحدات املحلية في مجاالت التخطيط واتخاد * 

القرارات وتزويدهم بالسلطات والصالحيات االدارية التي تعينهم على القيام بوظائفهم في الوحدات 

 ملحلية التي يديرونها .ا

وجود تشريعات واضحة املعالم تحدد الوظائف لكل من الوحدات املحلية والحكومة املركزية * 

األمر الذي من شأنه تعزيز املشاركة السياسية لكل من املواطنين والقادة املحليون في إدارة املرافق 

 العامة واملحلية .

مة للنهج الالمركزي، حيث تشمل توافر االتجاهات العوامل السلوكية والسيكولوجية الداع -*

والسلوكيات املالئمة ملوظفي الحكومة املركزية وفروعها في الوحدات املحلية تجاه النمط املركزي 

في تقديم الخدمات وتوافر الرغبة لديهم بتقبل مشاركة املواطنين والقيادات املحلية التقليدية في 

 عملية صنع القرارات .

ل املالية والقوى البشرية، وذلك يتوافر الوسائل البشرية وإعداد مخططات لتسير املوارد العوام -*

عملية التوظيف والترقية والتركيز على الكفاءة واملؤهالت واملستوى العلمي، لضبط  البشرية

 .وكذلك األدوات املالية

لحجم ال يمكنها توافر الحجم املثالي للوحدات الالمركزية، حيث أن الوحدات الصغيرة ا -*

 .ها الضريبي املحدودؤ الكافية من املوظفين، واملعدات بحكم وعا االحتفاظ باألعداد

 - عوامل فشل االدارة املحلية. Local administration failure factors 

فيما سبق تعرضنا ألهم العوامل واملتغيرات التي من شأنها نجاح االدارة املحلية في تحقيق 

 أمام نجاح االدارة املحلية لتحقيق االغراض التي أهدافها، إال أ
َ
ن هناك عقبات عدة تقف عائقا

 (5102)دراوش،  أنشأت من أجلها والتي تتمثل في العوامل التالية:
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ويتمثل في القصور في تنفيذ برامج الالمركزية من منطلق وجود بعض : العامل اإلداري والفني-*

التنفيذ من بينها: عدم وضوح األهداف وغموض التشريعات، ضعف  املشكالت التي تواجه عمليات

وعدم االحتفاظ بالكوادر اإلدارية املتخصصة، بحيث أن  عمليات التخطيط، عدم كفاية املوارد

 تها.و اإلدارية للقيام بأدنى واجبا هناك العديد من الوحدات املحلية ال تتوافر لها البنية الفنية

 يةاملحل الوحدات أن ضعفFried Riggs »   «هذا اإلطار يرى الكاتب في: العامل االقتصادي -*

 الدولة، و بذلك فإن منح صالحيات واسعة ومسؤوليات يكون نتيجة التخلف الذي تعيشه

إلى الركود االقتصادي أكثر منه إلى  واستقالل للمحليات في ظل ظروف التخلف يؤدي

 (5102)دراوش ،.التنمية

تستخدم الطبقات الحاكمة الوظيفة العامة لتعزيز حكمها  :لسفة الحكمالعامل السياس ي و ف -*

تتنازل عنها لصالح الوحدات املحلية، بالتالي تقوم  لذلك ال يمكن للطبقة الحاكمة أن  وسلطتها

 .تخضع للنفوذ والقوة والتأثير بممارسة بعض مظاهر الديمقراطية دون جوهرها، فهي بذلك

 الطموحات اإلقليمية،في غاية األهمية والحساسية  تبرز مسألة في وهنا: العامل االجتماعي -*

، ديدا للوحدة الوطنية والتكامل القوميته، التي قد تشكل واالثنيةالعشائرية و  القبلية واملنازعات

بمواجهته بعدم منح الوحدات املحلية، اختصاصات واسعة، وتمارس  لذلك تقوم اإلدارة املركزية

 .تمعملججوانبها، للحفاظ على وحدة الدولة و ا تتصف بالشدة في كثير من عليها الرقابة التي

 أهداف االدارة املحلية -ب

 (5102)دراوش ،  ازها على هذا النحو:لنظام اإلدارة املحلية العديد من االهداف يمكنا إيج

 تتمثل االهداف السياسية في النقاط التالية : الهداف السياسيةا . 

شاركة تأسيسا على مبدأ حكم الناس ألنفسهم بأنفسهم في إدارة الخدمات، و وامل الديمقراطية -

م على هبم املحلية، يدر تهاملشاريع اإلنمائية، حيث أن قاعدة إشراك املواطنين في إدارة وحدا توزيع

 .لديهم مهارات شؤون الدولة و الحكم العمل السياس ي و يعزز 

 سهم في القضاء علىيإن نظم اإلدارة املحلية . يدعم الوحدة الوطنية وتحقيق التكامل القوم -

 لقضاءها وافيز القوى كالقوى السياسية وتسلطها داخل الدولة، مما يجهض ويضعف مرا استئثار

 
ً
 .عليها نهائيا

 من تقوية البناء السياس ي واالقتصادي واالجتماعي للدولة، -
ً
 وذلك بتوزيع االختصاصات بدال

عف تض يظهر أثر ذلك عند تعرض الدولة إلى أزمات ومصاعب قد يزها في العاصمة ويمكن أنكتر 

تصرف على حرية ال التي اعتادت زي للدولة، وعندها تبقى الوحدات املحليةكالبناء التنظيمي املر 
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تماد بالحاجة أو االع واالستقالل قادرة على الوقوف على قدميها والتصدي ملسئولياتها دون شعور 

 . زكاملطلق على املر 

 اف اإلداريةاألهد  

 ، تهايعتبر نظام اإلدارة املحلية وسيلة مالءمة لتقديم الخدمات املحلية واإلشراف على إدار 

 (5102)قبايلي ، :يلي مافي  وتتلخص تلك األهداف

من أن أهم حسنات النظام الالمركزي هو  Browing تحقيق الكفاءة اإلدارية لقد أشار براونج- 

ثر جدوى اقتصادية من كة، حيث أن هذا النظام من وجهة نظره أبالنواحي االقتصادي ما يتعلق

حيث يمكن النظام الالمركزي تزويد  ،تقديم السلع والخدمات املحلية تبني النظام املركزي عند

ثر قدرة على كذا فهي أبهمحلية ألخرى، و وحدة تختلف من  والتي املواطنين بالكمية املطلوبة

ا بهصف على البيروقراطية التي تت لنظام املركزي والقضاءباقارنة االستجابة للطلبات املتباينة م

 (5102)قبايلي ،.اإلدارة الحكومية

تنتقل صالحية تقديم الخدمات املحلية إلى هيئات وأشخاص يدركون طبيعة الحاجات املحلية  -

    .عوائق بدون  ويستجيبون لها

 .رقابة وإشراف املستفيدين من تلك الخدمات -

 .التنافس بين وحدات اإلدارة املحلية خلق روح -

منح فرصة للمحليات للتجريب واإلبداع واالستفادة من أداء بعضها البعض نتيجة لذلك  -

من املنتج، حيث يقرر ممثلي الهيئات املحلية املنتجة عادة الخدمات املطلوبة  وتقريب املستهلك

 .هامنها ويشتركون معهم في تمويل جهود املستفيدين ا ويمثلون نها ويقيمو تهويشرفون على إدار 

 - ( 5112)الطعامنة ، :ز األهداف االجتماعية فيما يليكوتتر  .األهداف االجتماعية 

   نفسه وهو" متى على الدولة أن تأخذ في نظامها االداري باألسلوب التنظيمي الالمركزي )نظام

ضيح الظروف التي تستدعى االدارة املحلية ( ؟ ويمكننا االجابة على هذا التساؤل من خالل تو 

  الدولة لألخذ بنظام اإلدارة املحلية . وهي كاآلتي :

 تسهم اإلدارة املحلية بربط اإلدارة الحكومية بالقاعدة الشعبية، بما يضمن تفهم الطرفين -

 واجتماعًيا
ً
  .الحتياجات وأولويات املجتمعات املحلية ووسائل تنميتها اقتصاديا

املحلية  في إدارة الشئون  املشاركةواطن واحترام حريته وإدارته ورغبته في دعم وترسيخ الثقة بامل -

 .ضمن سياق اإلطار العام للتنمية الشاملة للوطن

 إحساس األفراد بانتماءاتهم اإلقليمية والقومية، وتخفيف آثار العزلة التي تفرضها املدنية- 

 .التنظيمات الحديثةفي الحديثة عليهم بعد توسيع نطاقها 
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 .اإلدارة املحلية وسيلة لحصول األفراد على احتياجاتهم واتساع رغباتهم وميولهم -

 ظروف األخذ بنظام االدارة املحلية -جـ

 فيما سبق تحدثنا عن عوامل نجاح نظام اإلدارة املحلية.  إال أن هناك ثمة تساؤل يطرح

  د شبح األزمات. فمثل هذاعندما تتوفر درجة عالية من االستقرار السياس ي واالقتصادي ويبتع 

االستقرار يخفف من قلق الحكومة املركزية وقياداتها من تهديد احتماالت انحراف املستويات 

األدنى والوحدات املحلية بالسلطات املفوضة لها ، كما أنه يخفف من أهمية التجانس والوحدة 

 يفرض نففي العمل الحكومي بحيث ال تكون املصلحة القومية محل تهديد وال تمث
َ
سه ل اعتبارا

  (0828)عاشور ،على مختلف جوانب وبرامج العمل التنفيذي.

  عدم وجود تشتت جغرافي كبير بين اقاليم الدولة . يناسب نظام االدارة املحلية الدول التي ال

 كبيرا وال متسعا اتساعا هائال وإال كان األنسب 
ً
تكون الرقعة الجغرافية ألقاليمها مشتتة تشتتا

و الحكم املحلي وليست االدارة املحلية فأغلبية الدول التي تطبق نظام االدارة املحلية تكون لها ه

 رقعتها الجغرافية غير مشتتة وال ذات اتساع هائل.

   عند رغبة الدولة في تقوية مظاهر الوحدة السياسية والقومية . حيث أن نظام اإلدارة املحلية ال

بين الحكومة املركزية والوحدات املحلية وإنما ينحصر في  يقبل التجزئة في السيادة السياسية

مجال السلطة التنفيذية لذلك فهو يتوافق مع الرغبة في الحفاظ على الوحدة السياسية للدولة 

 كبيرا من السيطرة 
ً
،فال شك ان اقتصار االدارة املحلية على املجال التنفيذي يحفظ قدرا

ور بالوحدات املحلية رغم ما تتمتع به من صالحيات السياسية لألجهزة املركزية على ما يد

 (  0828.)عاشور ،وسلطات تنفيذية وبذلك تتأكد الوحدة السيادية والوحدة السياسية للدولة

  عندما تتفاوت الظروف والحاالت التي تواجهها املستويات التنظيمية والوظيفية األدنى من مجال

لبها قد ال يناسبها أن تصدر قرارات من جهة مركزية آلخر ومن إقليم آلخر، فاختالف الظروف وتق

واحدة وال يناسبها أيضا أن تتقيد في تصرفاتها بقواعد من لوائح موحدة وثابتة ، لذلك تمنح 

املستويات الدنيا املحلية سلطات وصالحيات التخاذ القرارات والتصرف املستقل، واكتفاء 

    (0828.)عاشور ،ا على النتائج االجمالية لهااملستويات العليا هنا ليس على التصرفات وإنم

   يقترن األخذ بنظام االدارة املحلية بتوسيع دائرة الديمقراطية ونطاق املشاركة السياسية. وذلك

من خالل اشراك ممثلي الشعب في إدارة املشروعات العامة وفي إدارة االجهزة واملنظمات املحلية، 

لية ومنحها صالحيات للتصرف املستقل فاإلدارة املحلية وكذلك من خالل تكوين املجالس املح
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هي الناحية التنظيمية واالدارية لتطبيق مفاهيم الديموقراطية واملشاركة السياسية في تسيير 

    جهزة واملنظمات العامة. وإدارة األ 

 Political stability and local   االدارة املحليةاملطلب الثاني تأثير االستقرار السياس ي على 

administratio 

على يمكننا أن نؤكد من خالل هذه الدراسة أن ديمومة واستمرارية النظام السياس ي تتوقف 

عبر هو ظاهرة سياسية تحيث أن االستقرار السياس ي و  مدى تمتعه باالستقرار والثبات املؤسس ي

من خالل تمتع عن مدى نجاعة وفاعلية النظام السياس ي ومؤسساته  في دولة ما ، ويتضح ذلك 

النظام بمستوى عال من الشرعية وزيادة معدل التطور والتنمية " االقتصادية والسياسية 

لنجاعة وفاعلية  واالجتماعية" في املجتمع، لذلك فإن نجاح نظام اإلدارة املحلية هو تجسيدا

األطر في  االنظام السياس ي ذلك النظام املتمتع باستقرار سياس ي واقتصادي واجتماعي، فإذا تأملن

نظام االدارة املحلية نجد توقف نظام االدارة املحلية على درجة و  النظرية لالستقرار السياس ي

لى ع االستقرار السياس ي للنظام ، ومن خالل هذه الدراسة يمكننا استنتاج أثر االستقرار السياس ي

 وعلى هذا النحو: اإلدارة املحلية  وعالقته بها

 تأثير اال 
ً
 سياس ي على اإلدارة املحلية :ستقرار الأوال

كما أسلفنا سابقا في تأثير االستقرار السياس ي على ديمومة النظم السياسية واستمرارها وتطورها 

 وحيث أن االدارة املحلية هي احدى الوسائل

التنفيذية  للنظام السياس ي في تحقيق أهدافه حيث يعبر وجود نظام اإلدارة املحلية بفاعلية ال  

رمزية على تطور النظام  السياس ي وحداثته  وثبات مؤسساته ، حيث أن األخذ  بمجرد صورة

بنظام اإلدارة املحلية يحتاج الى توافر الشروط والعوامل الخاصة بها ، وحيث أنها ال تتوفر اال في 

النظم املتطورة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أي تلك املتمتعة باستقرار سياس ي راسخ ، وبما أن 

االدارة املحلية هو إحدى الوسائل التنظيمية للسلطة التنفيذية في إدارتها العامة للدولة نظام 

وتحقيق السياسات واألهداف املرسومة من قبل السلطة التشريعية  فأنه ومما ال شك فيه أن 

ا منظام االدارة املحلية يتأثر بما تتأثر به باقي مكونات النظام السياس ي األخرى بطبيعة الحال ، ك

أكدت عليه نظرية النظم على ما يعرف بمبدأ التوقف والتوافق  أي توقف أجزاء النظام على 

بعضها البعض وانسجامها وتوافقها في اعمالها أي انها مكملة بعضها لبعض في تحقيق األهداف 

ذا لالعامة ، وال يختلف اثنان في مدى أهمية االستقرار السياس ي للنظم السياسية و تأثيره فيها ، 

فإن  نظام االدارة املحلية يتأثر بشكل كبير بظاهرة االستقرار السياس ي ، إال أن هذا التأثير قد 
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 على اإلدارة املحلية ويمكننا توضيح ذلك وعلى هذا 
ً
 مباشًرا وقد يكون غير مباشرا

ً
يكون تأثيرا

 النحو: 

 التأثير املباشر لالستقرار السياس ي على اإلدارة املحلية :  -1

 من خالل على اإلدارة املحليةى التأثير املباشر لظاهرة االستقرار السياس ي بمظاهرها املتعددة يتجل

 :النقاط التالية 

 فيما يتعلق بتبني الدولة لنظام اإلدارة املحلية . -أ

بدأ تطبيق نظام اإلدارة املحلية بعد قيام الدولة الحديثة نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن  

عشر ومع انتشار القيم واملبادئ الديمقراطية وارتباط الدعوة الى تطبيقها في املجال التاسع 

ي فاالداري، باعتبارها مظهرا من مظاهر الديموقراطية املحلية التي تهدف إلى اشراك املواطنين 

عد الديمقراطية من أهم العوامل إدارة شؤونهم املحلية للتعبير 
ُ
عن أفكارهم وآراءهم، حيث ت

ؤكد ت أغلب الدراسات في مجال االدارة املحلية وفي حين أن ثرة في ظاهرة االستقرار السياس ي،املؤ 

لألخذ بنظام اإلدارة املحلية هو سيادة ظاهرة الداعية  أنه من العوامل والظروف الرئيسية  على

ة اال ياالستقرار السياس ي ومن املتفق عليه أيضا في أدبيات علم السياسة أنه ال تحقق للديمقراط

في ظل استقرار سياس ي بجميع نواحيه ومؤشراته وحيث ان األسلوب الديمقراطي في ممارسة 

السلطة يعني توسيع دائرة املشاركة السياسية ، لذا تلجأ األنظمة الديمقراطية لألخذ بنظام 

فاإلدارة املحلية تعتبر مدرسة نموذجية للمشاركة  ، اإلدارة املحلية ترسيخا لتلك املشاركة

 لنظام الحكم الديمقراطي من خالل اشراك املواطنين وانخراطهم املباشر 
ً
 متينا

ً
السياسية وأساسا

والغير مباشر في تصريف شؤونهم املحلية وبما أن أغلب علماء السياسة يرون بتالزم الديمقراطية 

 من مظاهر النظام الديمقراطي الذي 
ً
يسمح واالستقرار السياس ي، وأن االدارة املحلية مظهرا

فتطبيق نظام اإلدارة  املحلية تطبيقا حقيقيا ليس له وجود باملشاركة السياسية بمستوى عال ، 

فعلي اال في أنظمة الحكم الديمقراطية تلك األنظمة التي تسمح باملشاركة السياسية ملواطنيها 

  سياسية كالثورات والحروب األهلية تبشكل واضح وفعلي ، فإذا تعرضت الدولة الضطرابا

واالنقالبات العسكرية والحركات االنفصالية املسلحة فإن ذلك يعني انهيار نظام الحكم أو تغيره 

فتسود ظاهرة عدم االستقرار وتحول نظام الحكم من نظام ديمقراطي الى نظام ديكتاتوري في 

حلية املاغلب الحيان ولو لفترة مؤقتة ، حتى ولو أدعى الديمقراطية  مما يجعل تبني نظام اإلدارة 

مستحيل في تلك الحالة ، ألن الطبقات التي تصل للحكم عقب الثورة أو االنقالب او االنفصال 

تستخدم الوظيفة العامة لتعزيز حكمها وسلطتها،  لذلك فإنه من غير املحتمل بالنسبة لهؤالء 

م تهدئة تاالفراد املرتبطين بالسلطة أن يتنازلوا عتها لصالح الوحدات املحلية ، ولكن ولكي ي
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الطبقات الدنيا فقد يكون من الضروري ممارسة بعض مظاهر الديمقراطية املحلية دون 

لإلدارة املحلية في نظام سياس ي تسوده ظاهرة عدم   لذا ال نجاح،  (5112) الطعامنة .جوهرها

وهي  ةاالستقرار السياس ي ومؤشراتها ، فمن املستحيل أن تفكر دولة ما في تبني نظام االدارة املحلي

تعاني ازمة استقرار سياس ي يصاحبه فراغ سياس ي وفراغ دستوري  وتردي أمني وغياب للضبط 

القانوني كما هو الحال في ليبيا والعراق واليمن وغيرهم من الدول التي يسودها عدم االستقرار 

دة حوذلك لخطورة الوضع في جميع مناحي الحياة وال سيما الناحية املتعلق باألمن القومي والو 

، ففي مثل هذه الحالة املتمثلة في عدم االستقرار السياس ي تلجأ الدولة إلى تبني االسلوب الوطنية 

ا على أمنها القومي ووحدتها السياسية اإلداري املركزي 
ً
 . حفاظ

 فيما يتعلق بسيادة القانون والعمل املؤسس ي  -ب

القواعد الدستورية وتقديسها في تعتبر سيادة القانون في جميع مناحي حياة املجتمع واحترام 

 عن رسوخ وقوة النظام السياس ي في الدولة وبالتالي مؤشرا كبيرا 
ً
العمل السياس ي واإلداري تعبيرا

 للقانون في مجتمع تسوده ظاهرة االستقرار  من مؤشرات االستقرار السياس ي 
ً
بحيث ال سيادة

الجوهرية حيث ال ينسب أي  سساأل السياس ي، وتقوم اإلدارة العامة على العديد من املبادئ و 

 : تنظيم إداري لها مال يتقيد بتلك املبادئ والذي أهمها

 * مبدأ الشرعية

والشرعية تلك التي تمثل القواعد واألسس  التي يتقبل فيها افراد املجتمع النظام السياس ي 

دة حالة ففي حالة سيا ( 5108)بن المة و والعجيل،واالداري ويرتضونه  ويخضعون له طواعية

عدم االستقرار السياس ي فإن الشرعية تكون في أزمة حادة فكون الشرعية احدى أهم املبادئ 

 مباشًرا على نظام 
ً
التي تقوم عليه االدارة العامة وبالتالي نظام االدارة املحلية فإن ذلك يؤثر تأثيرا

وصا فيما يتعلق االدارة املحلية  وخاصة في ما يتعلق بقناعات ووالءات أفراد املجتمع وخص

باملشاركة السياسية املحلية األمر الذي يؤثر سلبيا على الحياة السياسية داخل الوحدات املحلية 

 وعلى مستوى الدولة بالكامل . 

 *مبدا املشروعية

والذي يقصد به خضوع نشاط واختصاصات السلطات والوحدات االدارية العامة ونشاط  

ام مختلف التصرفات العامة على أسس قانونية واضحة املوظفين العموميين للقانون أي قي

فالعمل اإلداري بجميع جوانبه ومستوياته يحدده ويسيره  ،( 5108)بن المة و والعجيل، ومحددة

القانون ، اما في حالة عدم االستقرار فإن القوانين غالبا ما تتعطل ، وحتى وإن لم تتعطل فإن 
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حين تعم الفوض ى مما يوثر سلبا في أعمال االدارة املحلية  النصوص القانونية تفقد مصدر الزاميتها

 وانحرافها على القوانين التي تحدد مسارها وتحكم أعمالها وبالتالي يكون الفشل مرافقا لها . 

 * مبدأ املؤسسية

أي مأسسة اإلدارة املحلية عن طريق إنشاء عدد من املؤسسات التي تكتسب صفة الشرعية  

وهي الوسائل واألليات التي تحقق اإلدارة العامة من   ( 5108مة و والعجيل،)بن ال واملشروعية، 

خاللها األهداف املجتمعية التي انشأت اإلدارة من أجلها، فاملؤسسية تعني سيادة العمل التنظيمي 

القانوني املنضبط باإلجراءات والقواعد املوضوعة املحايدة البعيدة عن التأثيرات واألحكام 

)املعالي ،  شخصية املتغيرة مما يضمن درجة مقبولة من االستمرارية ومن الثباتواألمزجة ال

، ويعد االستقرار املؤسس ي وثبات الهيكلية اإلدارية بالصورة والكيفية التي تحدد من ( 5105

خاللها  الوظائف واالختصاصات وتتوازن فيها سلطة الوظيفة مع مسؤولياتها من أساسيات نجاح 

ة ،  وحيث أن من مظاهر عدم االستقرار السياس ي غياب أليات الضبط القانوني  اإلدارة املحلي

وفقدان االنضباط وخاصة في حالت االنفالت األمني مما يؤدي الى انهيار النظام املؤسس ي وبالتالي 

فقدان االدارة املحلية لجوهرها  التنفيذي كونها تتكون من مؤسسات متعددة تعد كأليات  

 السياسات العامة  وهذا يؤثر بشكل كبير على نظام االدارة املحلية . ووسائل لتنفيذ 

 االداري.يتعلق بالفساد  فيما -جـ 

كورم خبيث يصيب النظام اإلداري في الدولة يكون بإساءة استعمال السلطة  ي يعد الفساد اإلدار 

 رن وغالبا ما يقتاملمنوحة للمنفعة الخاصة وذلك النعدام املساءلة بشقيها الداخلية والخارجية 

كما أسلفنا سابقا و االستقرار السياس ي سيادة ظاهرة عدم وجود الفساد السياس ي واالداري مع 

مشاكله على صعيد السلطة التنفيذية و سوء وفساد الجهاز اإلداري في مؤشره املتعلق بوخاصة 

داد ز كما ي ، ياسيةوعدم قدرته على القيام بـدوره فـي مجـال الحياة االقتصادية واالجتماعية والس

  ،الفساد في املراحل االنتقالية والفترات التي تشهد تحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية تفش ي

 من  مرحلة االنتقالبالربيع العربي ) سمي بثوراتما  التي حدثت دول الكتلك التي تمر بها اآلن 

كتمال البناء املؤسس ي واالطار الثورة الى مرحلة بناء الدولة( حيث ساعد على ذلك حداثة أو عدم ا

القانوني تلك األمور التي توفر بيئة مناسبة للفاسدين  مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على 

يؤدي إلى تفش ي األزمات  ، ذلك األمر الذي (5102)سالم وآخرون، الوظائف العامة في هذه املراحل

أن ينعكس بشكل سلبي على فرص من شأنه  األمر الذي و إلى تردي األوضاع في الحياة العامـة

املجتمع بشكل عام فتظهر حالـة عدم االستقرار الناتجة عن على التنمية وعلى سلوك األفراد و 

األمر الذي يقوض ويقلل من فرص نجاح اإلدارة املحلية في  هذا الضعف في الجهاز التنفيذي
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فساد املركزي يعاني من شبح الأعمالها وخاصة تلك املتعلقة بالتنمية، فإذا كان الجهاز التنفيذي 

فإن ما ال شك فيه ان ذلك الفساد سوف يمتد ألجهزة الوحدات املحلية والتي تستغل بدورها 

ي اجهزة الوحدات املحلية أدوات في أيدي عناصر السلطة  فساد السلطات املركزية فُتْمس  

ي هذه االدارة املحلية ف التنفيذية املركزية ووسيلة المتداد واستمرار فسادها وبذلك يتحول نظام

 
ً
الحالة الى نظام إداري  فاشل، وأقرب مثال لنا في هذا الصدد واقع ليبيا التي تعيش فراغا

دستوريا وسياسيا ألكثر من أربعة عقود حيث صنفت ليبيا من قبل منظمة الشفافية الدولية 

 افية الدولية لسنةبأنها من أكثر الدول في حالة الفساد االداري حيث نص تقرير منظمة الشف

ليبيا والعراق وسوريا واليمن والسودان   08-01على " من الدول األكثر فسادا بين الدرجتين  5102

وجنوب السودان  وغينيا االستوائية وغينيا بيساو وهايتي وتركمانستان وأوزبكستان ، وفي أعلى 

 .  (5102لم وآخرون ،)سا نجد الدنمارك والسويد وفنلندا " 98-91التصنيف بين الدرجتين 

   ليةو فيما يتعلق باملسؤ -د

العامة عموما واإلدارة املحلية خصوصا على مبدأ املسؤولية  الذي يعبر عن تكافؤ  االدارةتقوم 

)بن المة و  السلطة واملسؤولية" فال مسؤولية بدون سلطة وال سلطة بدون مسؤولية"

لى منح الحكومة املركزية للوحدات املحلية املحلية مبنية عوحيث أن اإلدارة   ( 5108والعجيل،

سلطات وصالحيات واسعة إلدارة شؤونها املحلية، تقابلها مسئوليات وواجبات جراء ذلك 

التفويض وتخضع لرقابة ومسائلة السلطات املركزية وكل ذلك يتم وفق القانون الدستوري ومدى 

ية ث التشريعية والتنفيذية والقضائااللتزام بمبدأ الفصل املتوازن بين السلطات العامة الثال 

ل بمبدأ خالوالذي يحد من طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية األمر الذي يؤدي لإل 

 على الفساد، املساءلة والرقابة
ً
 مشجعا

ً
وكذلك  (5102)سالم وأخرون ، املتبادلة والذي يعد عامال

الوحدات املحلية ويمنع االخيرة من التهرب  اإللتزام الذي يحد من تسلط السلطات املركزية على

جاح من متطلبات ن أنف كذلكمن املسائلة واملحاسبة على السلطات والصالحيات املمنوحة لها، 

وفاعلية نظام االدارة املحلية اخضاع جميع الوحدات املحلية للمسائلة واملحاسبة على أساس 

فات للوحدات املحلية مقيدة بالقوانين كما النتائج املحققة، وبذلك تكون جميع األعمال والتصر 

 لسيادة القانون 
ً
تكون الحقوق مكفولة بالقانون أيضا وبهذا تكون االدارة املحلية تجسيدا

وترسيخا للعمل املؤسس ي الذي يتجلى فيه االستقرار املؤسس ي وثبات الهيكلية االدارية مع تكامل 

  في ظل نظام يتمتع باستقرار سياس ي رصين.في املؤسسات الرئيسية ، هذه الحالة ال تتحقق إال 

من هنا يمكننا توضيح األثر السلبي لظاهرة عدم االستقرار السياس ي على تفويض السلطة حيث  

تلجأ بعض الدول التي تعاني ازمة استقرار سياس ي الى تفويض أكثر لسلطات الوحدات املحلية ، 
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هر سلطات وفي تلك األوضاع املتسمة بمظابغية الحصول على الرضاء الشعبي ،  فيكون تفويض ال

عدم االستقرار من انفالت أمني وفراغ دستوري أو تعطله وغياب األجهزة الرقابية  والضبطية في 

الدولة بدون مسؤوليات أي بدون قيود مع غياب املساءلة لعدم وجود أسلوب فعال للمحاسبة 

كون  ذلك التفويض تفويضا غير حقيقي واملساءلة من واقع  تفرضه ظاهرة عدم االستقرار ، او ي

المتصاص ردت فعل املواطنين  ومن هنا يمكننا القول أن غياب املسؤولية يعني فشل مؤكد 

 لنجاح نظام االدارة املحلية  .

 مباشر لالستقرار السياس ي على اإلدارة املحلية :الغير  التأثير  :2

 على اال 
ً
كون هناك ثمة نواحي أيضا ي دارة املحلية  فإنكما يؤثر االستقرار السياس ي تأثيرا مباشرا

 فيها تأثير االستقرار السياس ي غير مباشر على نظام اإلدارة املحلية ويمكم ايجازها فيما يلي:

 الناحية السياسية -أ

إنه ومما ال مجال للشك فيه تأثر الحالة السياسية في الدولة بظاهرة االستقرار السياس ي فكلما 

س ي باالستقرار والثبات كلما كانت الحالة السياسية في وضع جيد يظهر جليا اتسم النظام السيا

من خالل املؤشرات اإليجابية للتنمية والتحديث السياس ي والتداول السلمي للسلطة وسيادة 

العمل املؤسس ي وابتعاد شبح الفساد السياس ي واإلداري عن الدولة،  وغيرها من مظاهر االستقرار 

ن املشاركة السياسية هي وسيلة الحكم األولى في اتخاذ القرارات ، وكما أن السياس ي وبذلك تكو 

االدارة املحلية هي احدى املظاهر السياسية املعبرة عن فاعلية املشاركة السياسية والديمقراطية 

حيث أن أحد األهداف األساسية التي يسعى لتحقيقها نظام ادارة املحلية هو ترسيخ املشاركة 

 السياسية، وا
ً
لتي تقوم على قاعدة املشاركة في اتخاد القرارات في إدارة الشؤن املحلية تأسيسا

(  5102 قبائلي ،)مبدأ حكم الناس ألنفيهم بأنفسهم في إدارة الخدمات وتوزيع املشاريع اإلنمائية

، هذا في حالة االستقرار السياس ي أما عكس ذلك أي في حالة عدم االستقرار فتتقلص املشاركة 

اسية أو تنعدم ، حيث أنه بحدوث االضرابات السياسية والنزاعات وشبه الحروب الداخلية السي

وغيرها من مظاهر عدم االستقرار سوف تسعى الدولة إلى تأكيد الوحدة السياسية وذلك من 

خالل توحيد أساليب وأنماط النشاط اإلداري أي اعتماد املركزية اإلدارية كتنظيم اداري لتثبيت 

شور ، )عا حكومة املركزية والتمكين لها ، بما يحافظ على وحدة الدولة ويمنع تفتيتهاسلطة ال

 ، بدال من الالمركزية االدارية.(  0828

بذلك فإن تأثير االستقرار السياس ي من ناحيته السلبية على الحياة السياسية هو تأثير جوهري  

ية والوحدة الوطنية ، مما يذهب األثر وخاصة في ما يتعلق بمبدأ الديمقراطية واملشاركة السياس
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بطبيعة الحال إلى نظام االدارة املحلية في حالة عدم االستقرار، فإما أن يكون نظام اإلدارة املحلية  

 في العدم أو يكون مجرد عملية صورية ال جدوى منها .

 ية االقتصاديةالناح-ب

ي توزيع األنشطة واملوارد ينعكس تركيب الهيكل االقتصادي للمجتمع على دور الحكومة ف

االقتصادية على أقاليم املجتمع  فيكون على عاتق الحكومة تحقيق التكامل االقتصادي القومي 

وربط اقاليم الدولة ببعضها البعض لتحقيق هذا التكامل وذلك من خالل أجهزتها اإلدارية العامة 

م ئيسية لنظام االدارة املحلية تقدياملتمثلة في سلطات الوحدات املحلية ، حيث أنه من األهداف الر 

الخدمات العامة والسلع الضرورية والتنمية االقتصادية والعمرانية لسكان الوحدات املحلية وذلك 

بضمان عدالة توزيع الخدمات على االقاليم املختلفة والعمل على تكافؤ األعباء املالية مع الخدمات 

مع حق جتي يقوم عليها نظام اإلدارة املحلية ، هو التي تقدمها  للمواطنين ، كذلك من األسس ال

املحلية وحق التصرف في أغلبها وفق القوانين الصادرة من السلطة التشريعية االقتصادية  مواردها 

كل ذلك يؤكد على دور العامل االقتصادي على نظام االدارة املحلية ، ومن املتفق  في الدولة لها،

صاد هو اهمية االستقرار السياس ي لالزدهار االقتصادي والتنمية عليه بين علماء السياسة واالقت

االقتصادية والسياسية ، حيث أن االستقرار السياس ي يعد عامال مؤثرا في النمو االقتصادي 

ويتوقف عليه ، ففي حالة عدم االستقرار السياس ي مثال قد يؤدي حق التصرف باملوارد الواقعة 

بين سكان الوحدات املحلية قد تتحول الى حروب اهلية وحركات داخل االقاليم إلى صراع وحروب 

انفصالية  من أجل التصرف بتلك املوارد وما يحدث في ليبيا حاليا خير دليل وخاصة فيما يتعلق 

 بموارد النفط في ليبيا  ومخاطره على االقتصاد والحدة الوطنية في ليبيا .

أن اجتداب رأس املال والتكنولوجيا الالزمين ويرى بعض علماء السياسة والتنمية االقتصادية 

القتصاد اكثر نمًوا وازدهاًرا يحتاج إلى مركزية السلطة للتخلص من الهياكل التقليدية التي تبطل 

عملية التعبئة ، لذلك فهم يرون أن أي محاولة ملنح االستقالل الذاتي للوحدات املحلية سوف 

أن ضعف املحليات يكون   Fried Riggsالكاتب الشهير   يأتي بنتائج عكسية ، وفي هذا الصدد يبين

، أي انه في  (5112)الطعامنة ،  نتيجة منطقية للتخلف وعدم االستقرار الذي تعيشه الدولة

حالة عدم االستقرار السياس ي أو بعض مظاهره، ال مجال لألخذ بنظام االدارة املحلية ، حيث أن 

 ملحلية  في ظل ظروف  التخلف وعدم االستقرار منح صالحيات واسعة واستقالل للوحدات ا

 يؤدي إلى فشل نظام االدارة املحلية والى ركود أكثر منه في التنمية .
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 الناحية االجتماعية -جـ

 في تفعيل الوعي االجتمايعتبر نظام اإلدارة املحلية   
ً
 مهما

ً
ن عي والثقافي حيث تتنامي معنصرا

االجتماعي للنظام السياس ي بدال من الوالء الجهوي والطائفي نفسية وذهنية الوالء الفردي و  خالله

، فهي بذلك داعما للتكامل االجتماعي، وفي الوقت نفسه  فإن التكامل االجتماعي والقبلي والديني

 مهما من عوامل نجاح االدارة املحلية  إال أنه في حالة ظهور عدم التجانس االجتماعي 
ً

يعد عامال

واالختالفات االيديولوجية  واملذهبية التي تؤججها القوى الخارجية من  بسبب النعرات الطائفية

 وال يكون ذلك إال في حالة عدهم االستقرار ،  خالل اجندتها السياسية في الداخل والخارج 

السياس ي  وغياب الدور الحكومي في ارساء ثقافة الوحدة االجتماعية والوطنية والتعبئة لها 

والضغائن بسبب االختالف املذهبي أو العرقي أو األيديولوجي، ففي  قاناتاالحتوالعمل على ازالة 

هذه الحالة يصبح نظام اإلدارة املحلية غير قادر على الوفاء بمتطلبات االستقالل التنظيمي 

فاملجتمع  الذي  تسوده ظاهرة عدم االستقرار بشكل عام من ’  (0828) عاشور، واإلداري واملالي

والعشائرية والعرقية ، وزيادة الطموحات القبلية التي تعتز بهويتها املحلية بشكل  املنازعات القبلية

، ففي مثل هذه  الحالة تلجأ ( 5112)الطعامنة ، قد يهدد سالمة الوحدة الوطنية لبعض الدول 

بعض الحكومات بإيمان منها، بعدم منح الوحدات املحلية سلطات واختصاصات واسعة وتمارس 

 بهاجس الخوف من عليها رقابة ت
ً
تصف باملغاالة والشدة في كثير من جوانبها ، كل ذلك مدفوعا

تفتت النسيج االجتماعي  والحفاظ على وحدة الدولة هي تأثيرات واضحة من عدم االستقرار 

 السياس ي على اللحمة والنسيج االجتماعي وبالتالي التأثير على نظام االدارة املحلية.

 رة املحلية على االستقرار السياس يتأثير نظام اإلدا :ثانيا

فيما سبق تناولنا بالدراسة بعض جوانب التأثير لالستقرار السياس ي على اإلدارة املحلية وهو  

مشكلة البحث الرئيسية وذلك من خالل دراستنا  لألطر النظرية لالستقرار السياس ي واالدارة 

رة املحلية في ترسيخ ودعم االستقرار املحلية كذلك سوف نتناول بالدراسة التحليلية دور االدا

 السياس ي وذلك من خالل النواحي التالية : 

 فيما يتعلق بالتكامل القومي والوحدة الوطنية. -1 

 في تفعيل الوعي االجتمايعتبر نظام اإلدارة املحلية عنصرا   
ً
ن عي والثقافي حيث تتنامي ممهما

للنظام السياس ي بدال من الوالء الجهوي والطائفي نفسية وذهنية الوالء الفردي واالجتماعي  خالله

م تهاما يجعلها تصل إلى أعماق حيما من األفراد بهتتميز اإلدارة املحلية بقر حيث  والقبلي والديني،

ملحلية لتوفر للفرد معيشة أفضل تمعات املجوتنمية ا االقتصاديةو  االجتماعيةالسياسية و 

ي إدارة إشراك األفراد فليتكيفوا مع اإلدارة و هم دون تطويع األفراد ليالئمتكييف النظام اإلداري و 
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اجات. االحتيم وكيفية تلبية هذه تهاألمور ذات األهمية املحلية ألن األفراد أقدر على معرفة حاجا

لذا تعتبر االدارة املحلية داعما رئيسًيا لتحقيق التكامل القومي حيث أنها دعامة فاعلة في تحقيق 

بالتالي فإنها عامال مهما في تقوية البناء السياس ي واالقتصادي واالجتماعي للدولة الوحدة الوطنية و 

وذلك من خالل السلطات والصالحيات املمنوحة لها بدال من تركيزها في العاصمة السياسية، 

ر تنامي الشعو وذلك باألمر الذي من شأنه زيادة درجة الثقة بين املواطنين والنظام السياس ي 

قبل افراد الوحدات املحلية اتجاه السلطات املركزية حيث يشعرون بأهمية مكانتهم  االيجابي من

االختصاصات التنفيذية واالدارية لهم ، االمر السلطات و  من خالل نقل بعض ، وذلك في الدولة 

لديهم، فاإلدارة املحلية تسهم  والوالء القومي يؤدي إلى تنامي الروح الوطنيةمن شأنه أن الذي 

عوره شاملواطن من خالل السلطات املركزية بالقاعدة الشعبية ، فهي تدعم وترسخ ثقة بربط 

 األمر الذي يزيد من رغبته فيوكرامته  من خالل تلك التفويضات املمنوحة له ،  باحترام حريته 

 عملت مبتعدين بذلك عن السلبية والالمباالة ، كما املشاركة اإليجابية في إدارة الشؤون املحلية ،

ي من خالل انخراطهم الفعل على زيادة أحساس األفراد بانتمائهم اإلقليمي والقومي اإلدارة املحلية

وبالتالي فهي تساهم في تحقيق التكامل القومي  في الحمل السياس ي واالجتماعي واالقتصادي ،

ية سيتطلب خطوات سيا الذي يعتبر عامال مهما من عوامل االستقرار السياس ي في الدولة والذي

حقيقية تعمق من خيار الثقة املتبادلة بين السلطة واملجتمع، وتشرك جميع الشرائح والفئات في 

 والتنمية. عملية البناء والتسيير 

كما أن االدارة املحلية تسعى إلى االتحاد وال ترغب في التوحيد  وهي ترفض التناظر واملشابهة  

نا مما يجعلها قلعة وحص وترفض االحتواء ، وترغب في االحتفاظ باألصالة وتسعى نحو التمييز 

قويا ضد أعداء الوطن حيث تضيق الفجوة بين املواطنين واألنظمة الحاكمة وتزيل عوامل الشك 

والريبة من أذهان االفراد تجاه الحكومات وتساهم في القضاء على استئثار القوى السياسية 

ها والقضاء عليها نهائيا عن طريق وتسلطها داخل الدولة مما يجهض ويضعف مراكز القوى من

ماعيلي )ساألشخاص الذين يتولون إدارة الشؤون املحلية وهم من أبناء الوحدة املحلية املنتخبون 

 لالستقرار  (5102، 
ً
، وهذا من شأنه يدعم التكامل القومي والوحدة الوطنية  ومن ثم تكون دعامة

 السياس ي .

  يةفيما يتعلق بترسيخ املشاركة السياس-2

السياسية شئة تنتعتبر مدرسة للتعتبر االدارة املحلية  تجسيدا للمشاركة السياسية الفعالة ، فهي 

وخاصة في نشر ثقافة القيم الديمقراطية واملشاركة السياسية  من خالل العمل على  لألفراد 

و توفير  تمعات املحليةملجأبناء ا بين االجتماعيةإعداد القيادات الصالحة و تدعيم الروابط 
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عف من ضن ني فيها السكااتمعات التي يعملجخاصة في االسليمة و  االجتماعيةأسباب التنمية 

ولى هيئات و تت بين األفراد االجتماعيةتمع باإلضافة إلى تغيير األنماط ملجإلى ا باالنتماءالشعور 

 عد أحد األركانالس املحلية يملجأعضاء ا فانتخاباإلشراف على هذه املصالح املحلية ،  منتخبة

ة خ مفهوم الديمقراطيترسيلالس عن السلطات املركزية و ملجهذه ااستقالل األساسية لضمان 

الس املحلية من األشخاص الذين يرتبطون ملجا أعضاء والختيار الذي يمثل روح العصر الحديث 

ب الشع مزاولةالشعبية و  تنجم عن ذلك ممارسة السيادة ، ارتباطا مباشرا باملصالح املحلية 

 و  ، بنفسه مسؤولياته العامة
ً
 لداخ كذا وجود رقابة إدارية كون الهيئات املحلية أصبحت دوال

من إطار ضا تحت إشراف اإلدارة املركزية و بهاملنوطة  االختصاصاتتمارس الهيئات املحلية دولة و 

تطيع ولة وتسقبل هذه األخيرة حرصا على حماية الوحدة القانونية والسياسية للد رقابة فعالة من

الهيئة املركزية عليها حتى  اعتراضا على الرغم من تهالتمسك بقرارا اإلدارية املحلية الوحدات

 .(5102)قبايلي ، .توافق عليها

 لنظام الحكم وغنى عن القول 
ً
بأن اإلدارة املحلية هي مدرسة نموذجية للديمقراطية وأساسا

ملواطنين في إدارة وحداتهم املحلية يدربهم على الديمقراطي في الدولة بأكملها ،حيث أن اشراك ا

أصول العمل السياس ي ومن ثم التعود على املشاركة السياسية ، ومن هذا املنطلق تكون االدارة 

املحلية جوهر املشاركة السياسية والتي تعد ركيزة من ركائز االستقرار السياس ي  ودعامة مهمة من 

 دعاماته. 

 فيما يتعلق بالشرعية. -3

األنظمة السياسية من أزمة الشرعية فتختلف حدتها من دولة إلى أخرى ويساهم في  بعض عانيت

ذلك العديد من العوامل التي تنبثق من خاللها أزمة الشرعية ، التي تهدد استقرار النظام 

،  )ضافري في العملية السياسية  ماملجتمع وعلى اشراكهأفراد السياس ي وعدم انفتاحه على 

نشير إلى التأثير املتبادل بين اإلدارة املحلية والشرعية، سبق وأن أكدنا انه كلما  إذ اوهن ( 5102

زاد معدل الشرعية للنظام السياس ي كلما زاد ترسخ االستقرار السياس ي والعكس صحيح فحين 

 ما تكون 
ً
ما تمنح السلطات والصالحيات للمجالس املحلية من قبل الحكومة املركزية والتي غالبا

املجالس من اختيار افرد الوحدة املحلية عن طريق االنتخابات، زد على ذلك قرب تلك  تلك

 لحالة التعايش بينهم وتفرغهم لتقديم الخدمات والرفاهية لهم،
ً
 املجالس من املواطنين ونظرا

فية م وكيتهقدر على معرفة حاجاأنهم األ حيث إشراك األفراد في إدارة األمور ذات األهمية املحليةو 

فإن هذا األمر بطبيعة الحال يؤدي الى استحسان وقبول ورضا املواطنين ، االحتياجات تلبية هذه 

عن السلطات املركزية ومن ثم عن النظام السياس ي وهو جوهر الشرعية، وكما يرى ديفيد استون 
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، الذي ( 5102)ضافري ،  أن العجز في الشرعية يأخذ أشكال لعل اهمها تقلص الدعم االنتشاري 

يظهر جليا في هاتين الحالتين األولى في رغبات املواطنين وتطلعاتهم ال تصل في الوقت املناسب 

 وذلك بسبب مركزية النظام وروتين البيروقراطية أي عدم اعتماده لنظام 
ً
وتأخذ وقتا طويال نسبيا

ط لألفراد الذي يرتباالدارة املحلية أو الالمركزية اإلدارية األمر الذي يؤدي إلى زوال الوازع الداخلي 

 من القناعة 
ً
وجوده بالشرعية ، إذ يحل محله عالقات تقوم في أساسها على اإلكراه والقوة بدال

والرضا ، حيث يرفض املحكومين الطاعة والوالء للحكام وفي هذا الصدد يقول دوفرجيه " 

 الغير شرعياملواطنون في ظل الحكم الشرعي يطيعون الحكومة طاعة طبيعية ، أما في الحكم 

فاملواطنون محمولون بطبيعة الحكم أن يرفضوا الطاعة  وعلى أال يذعنوا إال مكرهين مقهورين 

لي ) وا، فحين تكون الحكومة غير شرعية فإن ذلك يدفعها إلى استبداد شديد وقسوة كبيرة ".

ني منها مما يخلق أزمة في الشرعية والتي تعد من أهم وأخطر واعمق االزمات التي تعا (5112،

 لظاهرة عدم االستقرار السياس ي. لذا نجد أن نظام االدارة املحلية يعد 
ً
الدولة فهي عامال رئيسيا

 لالستقرار السياس ي، وكما أن نظام االدارة 
ً
 أساسية

ً
أحد دعائم الشرعية والتي تعتبر بدورها دعامة

رة كيد دور وأهمية اإلدااملحلية يتوقف االخذ به على عامل االستقرار السياس ي وعليه يمكننا تأ

املحلية في ترسيخ االستقرار السياس ي من خالل دعمها للشرعية  وهذ تأكيدا للعالقة املتبادلة 

 لالستقرار السياس ي واإلدارة املحلية .

  خاتمة

 إليها عىتس التي األسمى الغاية فهي االستقرار  حالة بلوغ هي السياس ي للنظام وظيفة أصعب ان

 الحالة فهي النظم، لتلك االخرى  والغايات االهداف تحقيق عليها يتوقف التيو  السياسية النظم

  أهدافا يضع أن السياس ي للنظام تسمح التي الوحيدة
ً
 مكانياتاال  ظل في تحقيقها يمكنه وخططا

 وضعه عم تتوافق تنظيمية وبأساليب املناسبة واآلليات الوسائل طريق وعن له املتاحة والظروف

 أنها يأ غاية فكونه الوقت، نفس في ووسيلة غاية السياس ي فاالستقرار  إذا ، واألمني السياس ي

 تعد يثح مباشرة غير  وسيلة فهي وسيلة كونها أما ألهميتها، نظرا بلوغها النظم كافة تسعى حالة

 النظم، لتلك الجوهرية االهداف خاللها من تتحقق التي الوسائل لجميع الداعمة العوامل من

 يميةالتنظ الوسائل من تعد والتي املحلية االدارة أن  القول  يمكن البحثية لورقةا هذه خالل ومن

 الستقرار ا حالة على أي الحالة تلك على الحال بطبيعة وتتأثر  تتوقف فإنها االهداف تلك لتحقيق

  مؤثرة سياسية  ظاهرة هي السياس ي االستقرار  ظاهرة أن نرى  لذا السياس ي
ً
 ارةاالد نظام في جدا

  وعامال  يةاملحل
ً
  وهذا فيها املؤثرة العوامل من رئيسا

ً
 األولى. االفتراضية لصحة تحقيقا
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  كونها املحلية االدارة نظام وفوائد سمات وأبرز  أهم من لعل
ً
  عنصرا

ً
  وداعما فعاال

ً
 لترسيخ مهما

  وعنصرا الشرعية دعائم من مهمة دعامة تمثل أنها كما السياسية، املشاركة
ً
 ميةنالت نجاح في مساهما

 داعما هيف وبالتالي الوطنية، والوحدة القومي للتكامل الرئيسية املتغيرات من تعد كما انواعها بجميع

 حةص يؤكد ما وهذا السياس ي االستقرار  تحقق تدعم انها أي ، السياس ي االستقرار  دعائم من مؤثرا

 . املحلية االدارة ونظام السياس االستقرار  بين متبادلة عالقة بوجود تفيد التي الثانية االفتراضية

 العامة ةالتنظيمي التشريعات أو  "دستورية التشريعات أكانت سواء املشرعين على يتوجب أنه نرى  لذا

 الدولة ورفاهية تقدم في ودورها االستقرار  حالة أهمية حسبانهم في يضعوا أن التنفيذية" للسلطات

 الن س يالسيا االستقرار  عدم يسودها دولة في ليةاملح االدارة نظام اعتماد يمكن ال  وأنه واستمراريتها

  توريدس وفراغ سياس ي فراغ من تعاني التي الدول  تلك في وخاصة محمودة غير  نتائج الى يؤدي ذلك

 يتوجب هيف السياسية والتنمية السياس ي التحديث نحو  تسير  التي الدول  في اما ، اآلن ليبيا كحالة

 ملحليةا للوحدات املمنوحة السلطات بتفويض متكاملة وبطريقة املحلية اإلدارة بنظام األخذ عليها

 
ً
  تفويضا

ً
  واقعيا

ً
 االستقرار  دعم في فعال دور  من لها ملا  ، وتدخالتها املركزية السلطات هيمنة عن بعيدا

 أن كنيم ال  وهذا ، الشرعية دعم وبالتالي السياسية املشاركة وترسيخ  القومي والتكامل والتنمية

 نبي اجماع شبه هناك والتي العامة االدارة بحقل واألكاديمي العلمي االهتمام خالل من إال يتحقق

 العامة دارةاال  بأن وغيرهم والقانونيين واالداريين السياسيين العلماء من العلمي الحقل بهذا املهتمين

 ألمريكيةا ةاملتحد كالواليات املتقدمة الدول  في به خاصة  وكليات معاهد في يدرس مستقل علمي حقل

 دارةلإل  التنظيمية الوسائل أفضل من املحلية االدارة تعد كما ، وغيرها وفرنسا املتحدة واململكة

 ظيفيةالو  الكوادر  إلعداد تسعى ان املحلية اإلدارة بنظام باألخذ ترغب التي الدول  على يجب لذا العامة

 الدورات تكثيف خالل من وذلك املحلية واالدارة العامة االدارة مجال في واملتخصصة الكفؤة

 اهاتاالتج ظهور  بعد وخاصة املتطور  املجال هذا في املختصة املعاهد وانشاء واالكاديمية الدراسية

 كالحكومة العموم وجه على السياسية والعلوم الخصوص على العامة االدارة حقل في الجديدة

 نم وغيرها واملحاسبة املساءلةو  والشفافية الرشيد والحكم  والخصخصة والحوكمة االلكترونية

  . أجلها من أسس التي األهداف املحلية االدارة نظام يحقق حتى الحديثة، املصطلحات

 املراجــع

 : بيروت . 0ط العربية النظم في السياس ي العنف ظاهرة (0885) .حسنيين توفيق ابراهيم، -0

   العربية الوحدة دراسات مركز 

، متطلبات ومعوقات تطبيق نظام االدارة املحلية في  (5102أبوخويط، ناجم . وآخرون )  -5

 العدد الخامس اكتوبر.  مجلة الليبية للعلوم االنسانية والتطبيقية،ليبيا، 
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