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 :الملخص
راسة الى الكشف عن  دور الالمركزية في تعزيز المشاركة الشعبية " دراسة تحليلية لتجربة الالمركزية األردنية وقد هدفت هذه  الد ِّ

راسة مفهوم الالمركزية االدارية واركانها و  لتحليل مؤشرات  الوظيفي-المنهج البنائيواعتمدت الد ِّراسة  التطور اإلداري في االردن.تناولت الد ِّ
كما استخدمت الدراسة المنهج القانوني لتحليل نصوص القوانين المتعلقة بتجربة الالمركزية  ة في تجربة الالمركزية األردنية،المشاركة الشعبي

مجالس  ظمة للهيئات الالمركزية سواء قانون تناولت الدراسة التنظيم الالمركزي في االردن والقت الضوء على القوانين المناألردنية. كما 
، مع القاء الضوء على بعض نصوص مسودة قانون  2015( لسنة 41أو قانون البلديات رقم ) 2015( لسنة 49المحافظات رقم )

  .2020اإلدارة المحلية لعام
راسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، من ابرزها أن التنظيم الالم لت الد ِّ ركزي في االردن يقتصر على مجالس وقد توصَّ

زاد من نسب المشاركة في االنتخابات سواء على مستوى  2015ا أظهرت النتائج ان قانون الالمركزية لعام مالمحافظات والبلديات، ك
وأوصت الدراسة إعادة النظر في صالحيات المجالس الالمركزية وخاصة المحافظات بحيث يتم توسيع الترشح أو االنتخاب. 

صالحيات هذه المجالس لتشمل وضع الخطط االستراتيجية الجتياحات المحافظة، وإشراك المجتمع المحلي في اختيار المشروعات 
 التي يتم تنفيذيها في الحافظة لتعزيز ذلك الدور.

 .الالمركزية, المشاركة الشعبية الكلمات الدالة:
 

 المقدمة:
وتفعيل مشاركة المجتمع المحلي بهدف تعزيز النهج الديمقراطي، فقد اصبحت الالمركزية في ظل التوجه العالمي نحو تعزيز الحريات 

باعتبارها نمط إداري ينصب على توزيع اختصاصات الوظيفة اإلدارية بين السلطة المركزية وبين هيئات او مجالس منتخبة أو مستقلة 
 عن السلطة المركزية.

أن يسبق وجود تشريعات تؤمن الحريات العامة وتتوفر لدى النظام السياسي القناعة التامة وال يمكن الحديث عن نظام الالمركزية دون 
فكلما كان السياق الديمقراطي أكثر وضوحًا ونجاحًا وتفعياًل، كانت فكرة الالمركزية بأهمية المشاركة المجتمعية بإدارة شؤونها المحلية 

ر الوعي السياسي والتثقيف السياسي للجماهير، مما أكثر نجاحا لكونها نتاجا لمتغي ر وسيط على درجة ع الية من األهمية، وهو تطو 
  يجعل المشاركة المجتمعية في مجالس الالمركزية أكثر فاعلية.

وتعود أهمية المشاركة الشعبية أساسا إلى انتشار مبادئ الديمقراطية، والشراكة، والالمركزية في اتخاذ القرار التي تحتم ضرورة إشراك 
مؤسسات المجتمع المحلي في عملية صنع قرار، وتمويل المشاريع، إضافة إلى الحاجة أفكار وإبداعات جديدة فيما يتعلق بالعملية 
التعليمية، والتي قد توفرها المنظمات غير الحكومية بشكل أفضل من المنظمات الحكومات، كون األخيرة مقيدة بسلسلة طويلة من 

 (.Barasa and Jelagat .2013لتي تحد في كثير من األحيان من االبتكار واألفكار الجديدة)التعقيدات البيروقراطية وا
من جهة أخرى يشكل نظام الالمركزية ركيزة أساسية من ركائز تخفيف استئثار السلطة المركزية بالحكم ألن وجود مجالس المركزية 

 (.137: 2006)كنعان، سلطتهايعني بالضرورة مشاركة تلك المجالس للسلطة المركزية بجزء من 
ة يولما كان أساس الالمركزية هو افساح المجال أمام أبناء األقاليم لكي يقوموا بمهمة إشباع حاجتهم المحلية بأنفسهم، ونظرًا لعدم إمكان

هو الوسيلة  االنتخابقيام جميع األفراد بذلك، أصبح من الضروري أن يقوم بذلك من ينتخبه أبناء تلك األقاليم نيابة عنهم، لذا كان 
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يقوم سكان الوحدة المحلية بانتخاب مجالس الالمركزية ، مما يعزز من المشاركة السياسة ألفراد الوحدات األساسية لتحقيق ذلك ، حيث 
 (.2011:41المحلية ويضمن استقالل تلك المجالس كشرط أساسي لوجودها)المبيضين والطراونة وعبدالهادي، 

وتكمن أهمية انتخاب مجالس الالمركزية في تحديد مالمح الخريطة السياسية وشكل اقتسام السلطة، ويؤدي الى تجديد النخب 
السياسية، وبالتالي فإن انتخاب تلك المجالس  يأخذ طابعا سياسيا يسهم في فرز جماعات الموالة من المعارضة إلدارة المشهد 

 السياسي في الدولة. 
ر    اسةمشكلة الد ِّ

تبنى المشرع األردني نهج الالمركزية  وجرت انتخابات مجالس الالمركزية ولكن سرعان ما واجهت تلك المجالس النقد من المجتمع 
المحلي األردني نظرا لعدم انسجامها مع فكرة الالمركزية   التي تهدف الى توسيع المشاركة الشعبية في السلطة بسبب القيود التي 

مركزية األردني ، في حين رأت بعض الجهات أن حداثة أسلوب الالمركزية ربما يكون السبب في تعثر تلك مجالس فرضها قانون الال
الالمركزية حيث تتطلب التجربة الالمركزية مزيدا من الوقت لتؤدي مهامها بنجاح وفاعلية. وفي ضوء هذا التباين في وجهات نظر 

لذا تتمحور   عن مدى تأثير تجربة الالمركزية في تعزيز فكرة المشاركة الشعبية.تحددت مشكلة هذه الدراسة بالكشف حول مجالس 
مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤل الرئيس التالي: ما دور الالمركزية في تعزيز المشاركة الشعبية " دراسة تحليلية لتجربة 

 (؟2020 -2013الالمركزية األردنية)
 أسئلة الدراسة

 الرئيس يتفرع عنه التساؤالت  الفرعية التالية:ومن هذا التساؤل 
 ما مفهوم الالمركزية وأركانها وتنظيماتها؟ -أ

 ما هي مؤشرات المشاركة الشعبية في تجربة الالمركزية األردنية ؟ -ب
 أهدف الدراسة 

ا وتسعى هذه الدراسة أيضتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور الالمركزية في تعزيز المشاركة الشعبية واالصالح السياسي، 
 تحقيق األهداف الفرعية اآلتية:

 التعرف على المفردات النظرية الخاصة بهذه الدراسة )الالمركزية، المشاركة الشعبية، اإلصالح السياسي( -1
 التعرف على آليات تشكيل المجالس المركزية في األردن -2
 الالمركزية األردنيةإلقاء الضوء على أبرز مؤشرات المشاركة الشعبية في تجربة  -3
 الكشف عن أثر مجالس الالمركزية في تسريع اإلصالح السياسي. -4

 أهمية الدراسة
 تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل مجموعة من االعتبارات العلمية والعملية، وذلك على النحو اآلتي:

 مركزية في األردن  حيث يترتب على ذلك الوقوفتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تقيس مدى نجاح تجربة الال األهمية العلمية: -
على أوجه القوة والضعف في تلك التجربة. وفي ذات الوقت تفتح هذه الدراسة الباب أمام دراسات أمام دراسات أخرى مشابهة، وأخيرا 

 سية.ية في العلوم السياتمثل هذه الدراسة محاولة متواضعة يستفيد منه الباحثين والطلبة مما يجعل منها رافد لألدبيات العلم
وتتمثل في قدرة الدراسة الحالية على تقديم تقييم واقعي لألثار التي ترتبت على صدور قانون الالمركزية وإنشاء  األهمية العملية: -

انتخابات تلك المجالس من جهة والدور مجالس المحافظات وما رافق ذلك من عملية سياسية تمثلت في حجم المشاركة الشعبية في 
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الذي استطاعت تلك المجالس تأديته على ارض الواقع لمعالجة جوانب الضعف في تجربة الالمركزية وتعزيز جوانب القوة بناء على 
 نتائج وتوصيات الدراسة.

 :والمتغيرات األساسية في الدراسة المفاهيم 6. 1
 الرئيسيين:يبرز في هذه الدراسة المتغيرين 

 : الالمركزيةالمتغير المستقل -1
 : تعزيز المشاركة السياسية المتغير التابع -2

 :  هذين المتغيرين اسميًا وإجرائيا وتم تعريف مفهوم
 :  الالمركزية (1)
الشخصية بتوزيع الوظيفة اإلدارية بين السلطة المركزية وبين هيئات محلية تتمتع ُتعرف الالمركزية بأنها  التعريف االصطالحي: -أ

 .   (48: 2010المعنوية )القبالت، 
 2017  -2013لغايات هذه الدراسة تعرف الالمركزية بأنها المجالس المحلية التي تم انتخابها في الفترة من  التعريف اإلجرائي: -ب

 ، وقد تمثلت في الدراسة الحالية بالمؤشرات اآلتية: 
 .2011( لسنة 13البلديات رقم )قانون بموجب 2013انتخابات البلديات عام  -
( لعام 49رقم )قانون الالمركزية األردني بموجب  2017انتخابات مجالس الالمركزية )البلديات ومجالس المحافظات( لعام   -
 .2015( لسنة 41وقانون البلديات رقم ) (2015)
  :المشاركة الشعبية (2)
تعرف المشاركة الشعبية بأنها" إشراك افراد المجتمع المحلي في عمليات التخطيط واإلشراف على تنفيذ  التعريف االصطالحي  -أ

 (. 77: 2017المشروعات المحلية سواء بجهودهم الذاتية أو بالتعاون مع األجهزة الحكومية المركزية والمحلية)عاشور، 
ة الشعبية ضمن بعدين األول تنموي ويمثل العملية التي يتم من خاللها لغايات هذه الدراسة تم قياس المشاركالتعريف اإلجرائي:  -ب

تعاون سكان الوحدات المحلية في محافظات المملكة بجهود التنمية المحلية، والثاني سياسي ويمثل " العملية التي مارس فيها كل 
وقانون البلديات  2015قانون الالمركزية لعام  أردني حقة في اختيار من يمثله في مجالس الالمركزية) المحافظات والبلديات( وفق

 وتم قياسها من خالل المؤشرات اآلتية: 2015( لسنة 41رقم )
ويتضمن هذا المؤشر الكشف عن آليات تنظيم المشاركة الشعبية في قانون : اإلطار التشريعي للمشاركة الشعبية في األردن -

،  2015( لسنة 41وقانون البلديات رقم ) (2015( لعام )49رقم )قانون الالمركزية األردني ، 2011( لسنة 13البلديات رقم )
 .2019وكذلك تعديالت القانون لسنة  1985( لسنة 60المؤسسات التطوعية  إلعمار المدن رقم ) وقانون 

س مدى تطور المشاركة الشعبية ويتضمن هذا المؤشر قيا :2017 -2013مؤشرات المشاركة الشعبية في االنتخابات البلدية   -
في انتخابات الالمركزية في تلك الفترة من خالل مؤشرات عدد الناخبين ومؤشرات أعداد المرشحين ومؤشرات مشاركة المرأة ومن ثم 

لمعرفة مستوى زياد أو تراجع نسب المشاركة الشعبية في انتخابات  2017مع انتخابات عام  2013مقارنة نتائج انتخابات 
 مركزية.الال

 
 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد التاسع والعشرون

 م 2021 –آذار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

415 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 :مناهج الدراسة .1
نظرا لتعدد أبعاد الالمركزية، وما ترتب على ذلك من اثار على مؤشرات اإلصالح السياسي والمشاركة السياسية، فسوف يتم 

 االعتماد على المناهج اآلتية:
 (:Approach Structural and Functions) الوظيفي-المنهج البنائي -1

رواد المنهج الوظيفي البنائي ، فقد استخدم الموند مفهوم الوظيفية في دراسة النظم السياسية؛ ألن النظم يعد  جبرائيل الموند  اشهر 
السياسية لها دور وظيفي في المجتمع عن طريق مواجهة أربع تحديات أساسية هي: بناء الدولة، وبناء األمة، والمشاركة، والتوزيع 

 (.68:  2015العنبكي والعقابي، ،)
هذا المنهج فإن سياسية الدولة تمثل مجموعة من الوظائف التي تقوم بها الدولة، فإذا استطاعت الدولة من تأديتها بشكل وبحسب 

منظم فإن تلك السياسية تحظى بقبول شعبي وتعكس حالة من الرضا لدى المواطنين وبالتالي تصل الدولة الى مرحلة من االستقرار 
بحت سياسات الدولة غير مقبولة ففي هذه الحالة تواجه الدولة مشكالت متعددة قد تعجز عن الداخلي، واذا حدث العكس بحيث أص

 (.179: 2019التصدي لها وبالتالي تنعكس سلبا على عمليات التنمية الداخلية )المنكىشي، 
من األنظمة الفرعية التي  واإلطار العام لهذا المنهج هو ان النظام السياسي له وظائف يسعى إلى تحقيقها، اإل أن هناك مجموعة

تؤدي وظائف متنوعة ضمن اإلطار العام للنظام، وهذه األنظمة الفرعية تتكامل وتتساند وظيفيا من أجل الحفاظ على توازن النظام 
لقبول االسياسي سواء بتعديل شكل األداء أو آلياته التنظيمية أو التغيير التدرجي في األداء الوظيفي للوصول إلى حالة من الرضا و 

 (. 91: 2011والتي تسهم في بقاء النظام السياسي)الحمداني، 
وبحسب هذا المنهج يتم تحليل الظاهرة السياسية من خالل عدة عناصر تتمثل بالبنى، واآلليات، والوظائف، والمتطلبات الوظيفية، 

التأكيد على أهمية السكان عموما كونهم العنصر  ، وهنا ال بد من (15: 2012)العلوي، األدوار ،النظم االجتماعية، النظم الثقافية 
الفاعل في التنظيم السياسي واإلداري للدولة؛ ألن الدولة باألساس إقليم وسكان وسلطة سياسية، وفي أغلب الدول يتوزع السكان في 

باطها حلية ضمن إطار ارتبشكل غير متسق بين القرية والمدينة لذا يكون للحكومات المحلية دور أساسي في القيام بالوظائف الم
بالحكومة المركزية، لذا تعد الحكومات المحلية مسؤولة عن رعاية مصالح المواطنين ضمن اإلطار الجغرافي المسؤولة عنه وظيفيا، 

ومرتبطة مع الحكومات المحلية األخرى ضمن إقليم الدولة ككل لضمان الوحدة الوطنية والعمل على تعزيزها للوصول إلى مستوى 
 (.179: 2019من التماسك في كل إجزاء الدولة)المنكىشي،  عال

  (:Legal approachالمنهج القانوني ) -2
 ديركز هذا المنهج في دراسة لألحداث والمواقف والعالقات واالبنية على الجوانب القانونية أي على مدى التزام الظواهر السياسية بالقواع

القوانين، ومن خالل هذا المنهج يمكن معرفة مدى شرعية الفعل أو المؤسسة او عدم شرعيتها)عبدالقادر القانونية أو عدم التزامها بتك 
 (.318: 1987وآخرون، 

ومن خالل هذا المنهج يمكن وصف الظواهر من خالل معيار الشرعية والتطابق أو الخرق واالنتهاك، لذا يستخدم هذا المنهج مجموعة 
في   ويسهم هذا المنهجمن المفاهيم مثل الحقوق والواجبات وغيرها من المفاهيم المتداولة في الدراسات القانونية، وبناء على ذلك 

وصفة للمؤسسات السياسية  للدولة ووصفه لحق االنضمام إلى االحزاب السياسية وشروط االجتماعات العامة الدراسات السياسية ب
ار ر وحرية الرأي ، واإلجراءات الواجب اتباعها قانونيا في العملية السياسية سواء تلك المتعلقة بالمشاركة السياسية أو تأثير ذلك في استق

 (.118: 1997هذا المنهج في معرفة مدى التزام القادة والنخب بالقواعد القانونية)شلبي، الدولة والنظام السياسي كما يسهم 
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تم توظيف هذا المنهج من خالل تحليل النصوص القانونية  إلنشاء مجالس الالمركزية وماهي مهامها ووظائفها واالجراءات العامة 
 والضمانات الدستورية والقانونية لذلك.

 ه الدراسة:النظرية المطبقة في هذ
 توظيف نظرية النظم 

تم  اعتمدت الدراسة الحالية على نظرية النظم ، من  ونموذج ديفيد ايستون " المدخالت والمخرجات" من خالل النظر إلى مجالس 
محددة في المجتمع، فمجالس الالمركزية بنوعييها البلديات ومجالس المحافظات ليست مجرد   الالمركزية باعتبارها تؤدي مدخالت

وحدات إدارية تتبع الحكومة المركزية بل هي وحدات سياسية وإدارية تحظى بقدر نسبي من االستقاللية بهدف تحقيق رغبات سكان 
ت مع سكان الوحدا البيئة المحيطة والتغذية الراجعةوظائف ، وبالتالي تقوم  تلك المجالس بعلى شكل مخرجاتالوحدات المحلية 

المحلية لتعزيز مشاركتهم في عمليات تنمية مجتمعاتهم المحلية وحثهم على المشاركة السياسية النشطة في انتخابات الالمركزية سواء 
 على مستوى الترشح أو االنتخاب في انتخابات الالمركزية.

 حدود الدراسة:
 ية:الحدود الزمن -

( كبداية للفترة 2015( , وأن المبرر من اختيار العام )2020( إلى )2013تم مراعاة أن تكون الفترة الزمنية للدراسة ما بين عامي )
( 2019وأما اختيار العام )  الزمنية للدراسة الن هذا العام شهد صدور قانون الالمركزية والذي أسس لقيام مجالس المحافظات. 

لزمنية للبحث , وذلك الن هذا التاريخ يتيح الفرصة لتحليل المعطيات والبيانات والمعلومات التي تلت قيام مجالس كنهاية للفترة ا
المحافظات بتولي مهامها وبالتالي يمكن تحليل ما أفرزته تلك المجالس بدقة وموضوعية حول موضوعات المشاركة الشعبية واالصالح 

 السياسي.
 الجغرافية للملكة االردنية الهاشميةالمحدد المكاني الحدود  -
الموضوعي موضوع الدراسة يدخل ضمن النظم السياسية، على دور الالمركزية في تعزيز المشاركة الشعبية واالصالح السياسي"  -

 في األردن
 الدراسات السابقة :

 ات العالقة بموضوع الدراسة الحالية:لم يعثر الباحث على دراسة تناولت موضوع الدراسة الحالية، اال ان هناك بعض الدراسات ذ
( وهي بعنوان " مشاركة المرأة االردنية في المجالس المحلية المنتخبة )دراسة تحليلية في االنتخابات البلدية 2020دراسة الطراونه ) -1

 2017ردن في العام والالمركزية( حيث هدفت الى التعرف على مستوى مشاركة المرأة االردنية في انتخابات الالمركزية في اال
في لواء الموقر وأظهرت النتائج أن قوانين االنتخاب ساعدت المرأة على خوض االنتخابات  2018وانتخابات االعادة التي جرت عام 

 في لواء الموقر. 2018وانتخابات االعادة عام  2017كما أظهرت المؤشرات ارتفاع مستوى تمثيل المرأة في انتخابات 
2- (Taamneh , Rawabdeh and Abu-Hummour, 2019 ) وهي بعنوان تقييم تجربة الالمركزية من خالل المؤشرات

( من موظفي من بلديات عجلون 502السياسية واإلدارية والمالية: حالة األردن، ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة مكونة من )
ن السياسية واالدارية والمالية لتجربة الالمركزية، حيث اظهرت النتائج أ وجرش وإربد والمفرق، وتم توزيع االستبانة لتقييم المؤشرات 

تجربة الالمركزية االردنية تتراوح بين متوسطة وقليلة وجاء ترتيب المؤشرات على النحو االتي المؤشرات السياسية في المركز االول 
النتيجة بأن اإلدارة المحلية في األردن ال تزال تعتمد بشكل  تلتها المؤشرات  المالية  ثم اإلدارية على التوالي وفسرت الدراسة هذه

 أساسي على األذرع المحلية للسلطة المركزية.
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( حيث 2017-2015( وهي بعنوان دور قانون الالمركزية في عملية االصالح السياسي في االردن )2017دراسة بنان شديفات ) -3
ون الالمركزية وبين تعزيز عملية االصالح السياسي في االردن وتوصلت الدراسة الى هدفت الدراسة الى اختبار العالقة بين اقرار قان

مجموعة من النتائج مفادها أن عوامل تحقيق قانون الالمركزية كانت تنموية حيث أن التغير المستمر في الحكومات االردنية إدي الى 
دية دور مجالس الالمركزية في االردن في تحقيق االصالح اضعاف عمليات االصالح بكافة اشكاله ، كما كشفت الدراسة عن محدو 

 السياسي.
( وهي بعنوان الالمركزية وعملية االصالح السياسي في االردن من وجهة نظر اعضاء مجلس 2016دراسة غيث أبو هزيم ) -4

بيقها على عينة من اعضاء النواب السابع عشر، حيث اعتمدت الدراسة المنهج المسحي من خالل استخدام االستبانة التي تم تط
( نائبا وخلصت الدراسة الى وجود درجة مرتفعة من القناعة لدى اعضاء مجلس النواب بأهمية تطبيق 50مجلس النواب بلغت )

 .الالمركزية لدفع مسيرة االصالح السياسي في األردن
 :بالدراسات السابقة الحالية الدراسةة عالق
لموضوع  الالمركزية واالصالح  الدراسات السابقة والدراسة الحالية تطرقت من كال أن فيمع الدراسات السابقة  الدراسة هذه تلتقي

 الساسي كما تطرقت بعض الدراسات السابقة لبعض العوامل المؤثرة على مسيرة االصالح في االردن.
 :فيما يأتي تتمثل الحالية والدراسة الدراسات السابقة بين اختالف أوجه هناك أن كما
شاركة الى مؤشرات الم تتطرق لموضوع المشاركة الشعبية في مجالس الالمركزية ، كما لم تتطرق تلك الدراسات لم السابقة الدراسات أن

 الشعبية في انتخابات الالمركزية ، لذا فإن الدراسة الحالية تتميز بشموليتها عن الدراسات السابقة.
 لالمركزيةالمبحث األول: التأصيل النظري 

شكل نظام المركزية اإلدارية عبئا على النظم السياسية حيث أصبح أسلوب المركزية غير قادر على مواكبة التطورات التي شهدتها 
فاتجه الفقه اإلداري إلى إصالح الخلل الذي رافق تطبيق المركزية اإلدارية من الدولة الحديثة نظرا لتعدد وظائف تلك الدولة وتشبعها، 

البحث عن أساليب آخر أكثر فاعلية في انجاز المهام التي تحتاجها الوحدات اإلدارية داخل جسم الدولة الواحد، فظهر أسلوب خالل 
أساس توزيع الوظيفة االدارية بين الحكومة المركزية من ناحية، وهيئات إدارة أخرى مستقلة ومتخصصة على أساس الالمركزية على 

رى، وتباشر هذه الهيئات سلطتها في النطاق المرسوم لها في القانون، تحت رقابة الدولة وإشرافها من إقليمي أو مصلحي من ناحية أخ
 (.116: 1987غير أن تكون خاضعة لها خضوعًا رئاسيا)الجرف، 

ياسي ركز سوبناء على ذلك اصبح موضوع الالمركزية ذا بعدين االول إداري يتناول التنظيم القانوني لموضوع الالمركزية، والثاني 
بشكل أساسي على محددات الوصول إلى السلطة ومساءلة الحكومة المحلية، وتعزيز المشاركة الشعبية ودعم عمليات التحول 

 الديمقراطي داخل المجتمع.
 مفهوم الالمركزية  المطلب األول: 

عنوية المركزية وبين هيئات محلية تتمتع بالشخصية المهو "توزيع الوظيفة اإلدارية بين السلطة جوهر الالمركزية في القانون اإلداري 
(، كما تعرف الالمركزية بانها " توزيع مهام الوظيفة اإلدارية بين السلطة المركزية في العاصمة وبين هيئات 48: 2010)القبيالت، 

توزيع الوظائف اإلدارية بين  هي " ( أو274: 2008محلية بحيث تباشر تلك الهيئات مهامها تحت رقابة السلطة المركزية")أبو العز، 
الحكومة في العاصمة وبين هيئات إقليمية او مرفقية مستقلة تباشر اختصاصاتها المحددة بموجب القانون تحت إشراف ورقابة السلطة 

 (.142: 2006المركزية")الطهراوي،
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ي تفتيت حيث يتمثل الجانب القانوني ف ب سياسي؛ومن خالل التعريفات السابقة يتضمن النظام الالمركزي جانبين، جانب قانوني وجان
ظاهرة التركز في ممارسة السلطات العامة في الدولة المعاصرة، في حين أن جانبه السياسي يتمثل فيما تقوم عليه الالمركزية من 

 عمليًا لمعنى مساهمة تطبيقاً  توسيع لمفهوم الديمقراطية فتقل سلطة التقرير النهائي في الشئون العامة إلى هيئات محلية منتخبة تكون 
 الشعب في تحمل مسئولياته.

 :أركان الالمركزيةالمطلب الثاني: 
تقوم الالمركزية اإلدارية على أساس إعطاء بعض مظاهر النشاط اإلداري لهيئات مستقلة على الحكومة المركزية، يتحدد اختصاصها 

وجد نظام وحتى ي. أساس مرفقي )الالمركزية المرفقية(، وهما صورتا الالمركزيةاما على أساس إقليمي )الالمركزية اإلقليمية( او على 
 المركزي فال بد من توافر ثالثة عناصر أسياسية تتمثل باآلتي:

 : االعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح ذات الطابع الوطني  -1
الدولة كحاجات األمن والدفاع والقضاء وغيرها، فإن هناك من إلى جانب الحاجات القومية العامة التي تهم جميع المواطنين في 

الحاجات المحلية التي تهم سكان األقاليم ما يستحق تخصيص أنظمة قانونية خاصة بها وما يستلزم بالضرورة منح المجالس أو 
كان الوحدات ه االحتياجات وخدمة سالهيئات المحلية التي تشرف على تلبيتها الشخصية المعنوية المستقلة تمكينا لها من الوفاء بهذ

الحاجات القومية والحاجات المحلية في إطار  (. ويميز فقهاء القانون اإلداري بين139: 1981المحلية على نحو سليم)قباني، 
ية والتي نالحديث عما يسمى بالمرافق المحلية وهي المرافق التي تقدم خدمات تخص إقليم معين من أقاليم الدولة، وبين المرافق الوط

تقدم خدماتها لجميع مواطني الدولة ، والمشرع هو الذي يقرر ما إذا كان المرفق مرفقة وطنية ومن ثم تتولى السلطة المركزية إدارته 
أم مرفقة محليا يتعلق باحتياجات الوحدة المحلية فتتواله المجالس المحلية نفسها، وبمعنى آخر فهو الذي يحدد اختصاصات المجالس 

 (143: 2004)الطهراوي،  ية سواء أكان هذا التحديد حصرية أم بصورة عامةالمحل
 استقالل الجهات الالمركزية عن السلطة المركزية:  -2

الركن الثاني من أركان اإلدارة المحلية هو وجود مجالس محلية منتخبة تتولى إدارة الشؤون المحلية وتتمتع بنوع من االستقالل في 
المركزية. واالستقالل في هذا السياق يعني تمتع المجلس المحلي بالحرية في ممارسة اختصاصاته وفي إنشاء وإدارة مواجهة اإلدارة 

ات بواإلشراف على المرافق المحلية داخل حدود الوحدة المحلية التي يمثلها... وأن يكون لديه القدرة الذاتية مالية وإدارية للقيام بالواج
 (.49:  2009الموكلة إليه )الخاليلة،

: 2006ولضمان استقالل مجالس الالمركزية يتم تشكليها عن طريق االنتخاب، بهدف التحول باتجاه ديمقراطية االدارة)الطهراوي، 
(، وتكمن أهمية هذا الركن في ابناء الوحدات المحلية أكثر دراية بمصالحهم المحلية، وبالتالي يكون اإلشراف على هذه المصالح 145

، حسنملي ممثلي الوحدات المحلية الذين تم انتخابهم، ويكون دور المشرع تحديد نطاق تلك المصالح في ضوء القانون)من قبل قب
2018 :283   .) 

تحرص القوانين المتعلقة باإلدارة المحلية عادة على النص بشكل صريح على تمتع الهيئات المحلية بالشخصية االعتبارية إدراكا من لذا 
( من قانون البلديات رقم 3فقره ) 3هذا العنصر في بناء نظام اإلدارة المحلية، فقد نص المشرع األردني في المادة  المشرع ألهمية

على أن مجلس البلدية يعتبر "شخصًا معنوية له أن يقاضي بهذه الصفة وأن ينيب عنه أو يوكل عنه من يشاء في  2007( لسنة 14)
، 2015كما ان قانون الالمركزية األردني لعام  وق وااللتزامات التي كانت للمجلس السابق".اإلجراءات القضائية وتنتقل إليه الحق

( من قانون 6أضفى الشخصية المعنوية على مجالس المحافظات وليس الوحدة اإلدارية)المحافظة( فقد نصت الفقرة )أ( من المادة )
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س يسمى مجلس المحافظة يتألف من عدد من األعضاء ويتمتع على أنه" يكون لكل محافظة مجل 2015الالمركزية األردني لعام 
 بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري.

وتكمن أهمية استقالل الهيئات الالمركزية في أن  المجموعات المحلية ومصالحها المتسمة بالطابع المحلي ُتدار من قبل أشخاص يتم 
من الخارج ألنهم في هذه الحالة يجهلون األولوية في قائمة االحتياجات المحلية)بدير،  انتخابهم لهذه الغاية، بخالف ما لو تم إيفادهم

 (.121: 2015والبرزنجي، 
 السلطة المركزية:  خضوع األجهزة المحلية إلشراف -3

مترتبة على منح ليعد استقالل الهيئات المحلية عن السلطة المركزية نتيجة طبيعية لمنح هـذه الهيئات الشخصية المعنوية، فالنتائج ا
الشخصية المعنوية العامـة هو استقالل هذه الشخصية بذمتها المالية عـن الـسلطة المركزيـة واسـتقاللها بالمسؤولية ومشاركة السلطة 

لسلطة ا لذا فإن استقالل الهيئات الالمركزية يكون من خالل تمكينها من القيام بوظيفتها اإلدارية  بعيدا عن المركزية بجزء من سلطتها
رقابة حت ت المركزية، إال إن هذا االستقالل في ذاته استقالل نسبي ينشأ في إطار السلطة المركزية حيث تقوم تلك الهيئات بأعالها

   (.137: 2006السلطة المركزية وإشرافها وتوجيهها، أو مل يسمى في الفقه اإلداري بالوصاية اإلدارية )كنعان، 
 الحفاظ على سالمة الدولة وتماسكها أن ال يكون استقاللوخضوع هيئات الالمركزية لرقابة السلطة المركزية إجراء تنظيمي يهدف إلى 

الهيئات الالمركزية تاما بل هو استقالل نسبي ؛ ألن االستقالل التام يعني ان كل هيئة ال مركزية لها حق انتهاج السياسية االدارية 
اسبة وهذا يؤدي الى انعدام وحدة االتجاه اإلداري في الدولة ويهدد كيانها السياسي برمته ، لذا يقتضي النظام الالمركزي التي تراها من

لى ع االداري في جميع صورة اخضاع الوحدات االدارية الى نوع من الرقابة يطلق عليها الفقه اإلداري مصطلح الوصاية اإلدارية
عكس الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات الالمركزية وفقا لما يحدده القانون" )الحسبان، الوصاية اإلدارية ت اعتبار أن

2007 :49) 
االستقالل الذي تتمتع به الهيئات الالمركزية ليس استقالاًل مطلقًا بل يبقى للسلطة المركزية حق الرقابة واالشراف على وعلى ذلك فإن 

ة السياسة العامة للدولة وللتأكد من ان الخدمات تؤدى بكفاءة ومساواة. وتأخذ هذه الرقابة هنا عادة شكل هذه الهيئات ضمانًا لوحد
 (115: 2018المساندة والمشاركة وتقديم النصح واإلرشاد)الخاليله، 

جهاز ختالف فروعها بوتتلخص أهداف الوصاية اإلدارية بالحفاظ على تماسك  وحدة الدولة وكيانها، وربط الهيئات المحلية على ا
إداري أعلى، إضافة إلى ضمان تحقيق الهدف من إنشاء الوحدات الالمركزية وهو تحقيق المصالح المحلية بما ينسجم والمصلحة العليا 

لس اللدولة، وضمان التزام مجالس المحافظات باألنظمة والقوانين أثناء تأديتها إعمالها، وأخيرا حماية المصحة المحلية ألن خضوع مج
المحافظات للوصاية اإلدارية يضمن عدم انحراف تلك الهيئات عن مسارها الصحيح والمتمثل برعاية المصالح المحلية ألبناء الوحدات 

 .اإلدارية
 المطلب الثالث: التنظيم الالمركزي في االردن

تأسيس المجالس البلدية، وتم اختيار اعضائها عن طريق االنتخاب اإل أن الحكومة في  1921شهد األردن منذ تأسيس األمارة عام 
ذات الوقت كانت تعيين في كل من بلدية القدس وعمان  لجنة تسمى لجنة االمانة وينسب رئيس الوزراء امينا من بين اعضائها وبعد 

الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او  121( على أن " المادة 121المادية )نصت  1952صدور دستور عام 
البلدية مؤسسة أهلية ذات "( منه على 13( ونصت المادة )29صدر قانون البلديات ) 1955محلية وفاقا لقوانين خاصة" ، وفي عام 

 سلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون". استقالل مالي تحدث وتلغي وتعين حدود منطقتها ووظائفها و 
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ولعل أول طرح لمفهوم الالمركزية كان في اوائل الستينات من القرن الماضي حين طرحت حكومة وصفي التل فكرة الالمركزية 
كانت فكرة و وتطويرها باتجاه تعزيز االدارة المحلية وتم انشاء خمسة محافظات في الضفة الشرقية وثالث محافظات في الضفة الغربية، 

الالمركزية آنذاك  تستند الى تكوين مجالس منتخبة كليا أو ان يكون القسم األكثر من اعضائها منتخب وجرت مناقشات حول تطوير 
وا دمفاهيم القيادات الشعبية تمهيدا لتعزيز فكرة المشاركة الشعبية في اإلدارة المحلية، اال ان الحكام اإلداريون عارضوا هذا التوجه واب

 (. 133: 1984وفضلوا االرتباط بالحكومة المركزية )الشاعر، 
 ينحصر نظام الالمركزية في االردن بصورتين رئيسيتين هما)البلديات و مجالس المحافظات( .

 . مجالس الالمركزية في االردن 1. 4.  3
هي البلديات، إال أن قانون الالمركزية رقم تقتصر فقط على وحدة إدارية واحدة  2015كانت اإلدارة الالمركزية في األردن قبل عام 

 ( قد أضاف وحدة  المركزية جديدة هي مجالس المحافظات.2015( لسنة )49)
خال   2016وحتى عام  1952وعلى الرغم من أن البلديات هي أبرز صور الالمركزية اإلدارية، اال أن الدستور االردني بدءًا من عام 

د التي يمكن االستناد اليها عند تقسيم الوحدات األدرية المحلية، حيث اقتصر النص الدستوري في من أية مادة توضح األسس والقواع
( على أن "التقسيمات اإلدارية في المملكة األردنية 2016( وتعديالته لعام )1952( من الدستور األردني الصادر عام )120المادة )

ا ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم واإلشراف عليهم وحدود الهاشمية وتشكيالت دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤه
 صالحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك" 

قانون ( من 3أن الفقرة )أ( من المادة )وعند النظر في القوانين الناظمة لعمل البلديات  ال نجد أي إشارة لمفهوم الالمركزية بل  نجد 
نصت على أن البلدية "مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري ولها تملك   2015( لسنة 41البلديات رقم )

 تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ومهامها وصالحياتها بمقتضى أحكام هذا القانون".  
(  2015( لسنة )49في قانون الالمركزية رقم)ى مفهوم الالمركزية ولكن بإنشاء مجالس المحافظات  نص المشرع األردني صراحة عل

(  من قانون الالمركزية على أنه "يكون لكل محافظة مجلس يسمى )مجلس المحافظة( ويتكون من 6إذ تضمن الفقرة )أ( في المادة")
 ويتمتع بشخصية اعتبارية. عدد من األعضاء

في االردن والذي يتعلق بالهيئات الالمركزية شهد تطورا تشريعا في مسودة قانون  ومما هو جدير بالمالحظة ان التنظيم التشريعي
حيث دمج المشرع االردني البلديات ومجالس المحافظات في مشروع قانون واحد هو مشروع قانون االدارة  2020اإلدارية المحلية لعام 

 المحلية
وجود نوعين من الهيئات المحلية هما مجلس المحافظة حيث نصت  على 2020نصت مسودة  قانون اإلدارة المحلية األردني لسنة 

( على أنه يكون لكل محافظة مجلس يسمى )مجلس المحافظة( ولم تتضمن مواد هذا القانون النص 5الفقرة )أ( من المادة رقم )
دة السادسة منه في الفقرة حيث نصت الما 2015صراحة على أن لمجلس المحافظة شخصية اعتبارية بخالف قانون الالمركزية لعام 

)أ( على أن يكون لكل محافظة مجلس يسمى )مجلس محافظة( يتألف من عدد من األعضاء ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل 
( من قانون اإلدارة المحلية نصت على أنه" تقسم المملكة إلى محافظات وألوية وأقضية 3مالي وإداري.  ولعل سبب ذلك أن المادة )

بالتالي تكون المحافظ". و   ا لنظام التقسيمات اإلدارية وتتمتع المحافظة بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري ويرأسهاوفق
 الشخصية االعتبارية لمجلس المحافظة مستمدة من هذا األساس والذي يعطي المحافظة ككل شخصية اعتبارية واحدة.
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(  من قانون 18وقد منحها المشرع األردني الشخصية االعتبارية حيث نصت الفقرة )أ( من المادة ) أما النوع الثاني فيتمثل بالبلدية
على أن "البلدية مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري ولها تملك األموال  2020اإلدارة المحلية لسنة 

 قتها ومهامها وصالحياتها بمقتضى أحكام هذا القانون".المنقولة وغير المنقولة وتحدث وتلغى وتعين حدود منط
المهام والصالحيات المنوطة بالمجلسين وفيما يتعلق بأسلوب  2015وقانون الالمركزية لسنة  2015وقد تضمن قانون البلديات لعام 

توافر  إدارة الشؤون المحلية تتطلبوأخذ المشرع األردني بأسلوب الجمع بين االنتخاب والتعيين، ومبرر ذلك أن اختيار تلك الهيئات 
نظام االنتخاب، وحرصا من المشرع على االستفادة من الخبرات الفنية لبعض االعضاء فقد حرص  نوعا من الخبرات الفنية قد يفرزها

تعيين الباقي بعلى الجمع بين أسلوبي االنتخاب والتعيين على أن تكون أغلبية األعضاء من المنتخبين فيما تحتفظ السلطة المركزية 
 لضمان تحقيق المصلحة العامة. 

يعين مجلس الوزراء بناًء على تنسيب    على أنه" 2015( لسنة 49( من  قانون الالمركزية رقم )6ونصت الفقرة )د( من المادة )
سبة للنساء".  ( من عدد أعضاء المجلس المنتخبين أعضاء  في المجلس على أن يخصص ثلث هذه الن%15الوزير ما ال يزيد على )
( على أن " للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين 2015( لسنة )41( من قانون البلديات رقم)69في حين نصت المادة )

إضافيتين في كل مجلس بلدية ويكون ولهذين العضويين حقوق األعضاء المنتخبين نفسها. فالسلطة الوصائية احتفظت لنفسها بحق 
 ضاء مجلس المحافظة، كما احتفظت لنفسها بحق تعيين عضويين اضافيين في المجالس البلدية( من أع%15تعيين )

( من قانون 3/ ج( من المادة )1( أحكاما خاصة ألمانة عمان، حيث نصت الفقرة )2015( لسنة )41وأفرد قانون البلديات رقم ) 
رى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد االعضاء الذين ( على أن مجلس الوزراء يقسم أمانة عمان  الكب2015البلديات لسنة )

يتولى إدارة أمانة عمان الكبرى  /ج( من نفس المادة على أنه " 2في حين نصت الفقرة) .ينتخبون في كل دائرة منها بقرار يصدر عنه
العدد الباقي منهم بقرار من  ( من األعضاء انتخابا مباشرا ويعين%75مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب )

/ج( 3أما أمين عمان فيتم تعينه من بين أعضاء مجلس االمانة إذ نصت الفقرة )  .مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء
 يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس األمانة بتنسيب من رئيس الوزراء".من نفس المادة على أنه "

ُيالحظ انه تضمن إشكاال واضحا حول مسألة التعيين، فمن جهة نصت    2020ة مسودة  أن قانون االدارة المحلية لسنة عند مراجع
على أن" رئيس مجلس المحافظة المنتخب أو المعين وفق أحكام هذا القانون"  2020( من قانون اإلدارة المحلية لسنة 2المادة رقم )

( من نفس 7لك الحق في تعيين رئيس مجلس المحافظة، وفي المقابل نصت الفقرة)ج( من المادة )وهذا يعني أن السلطة المركزية تمت
ينتخب مجلس المحافظة باالنتخاب السري في أول جلسة من بين أعضائه المنتخبين انتخابا مباشرا رئيسا لمجلس القانون على أنه" 

ساوي االصوات يتم إجراء القرعة بين المرشحين بالطريقة التي يتفقون المحافظة ويعتبر فائزا من حاز على أعلى االصوات وفي حال ت
عليها وينظم محضر بالنتائج ويبلغ الوزير والمحافظ بالنتيجة وتنشر في الجريدة الرسمية" وهذا يعني في السياق المقابل على أن رئيس 

 2020قانونية الواردة في قانون االدارة المحلية لسنة مجلس المحافظة يكون باالنتخاب وليس بالتعيين. فهذا اإلشكال في المواد ال
 إشكاال واضحا، فكيف يعين رئيس مجلس المحافظة وفي ذات الوقت يتم انتخابه؟
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 وبعد العرض السابق ألساليب تشكل الهيئات الالمركزية وموقف المشرع االردني تورد الدراسة المالحظات االتية:
ينبثق عنها من مجالس وإدارات محلية تعكس بشكل عام مستوى التطور للنظام السياسي، وبالتالي فإن أن الالمركزية عموما وما   -1

الالمركزية ليست مجرد قوانين أو تشريعات يتم اقرارها دستوريا او قانونيا بل هي استمرار لتطور النظام السياسي باتجاه الحد من 
 المركزية والتركيز االداري.

موما مجمعين على أن الالمركزية تعكس تطورا ديمقراطيا داخل النظام السياسي، فاالتجاهات السياسية إن فقهاء القانون ع  -2
الحديثة تسير باتجاه زيادة حجم المشاركة الشعبية وذلك من خالل تشكل مجالس محلية تتولى تنظيم الشؤون الداخلية للوحدات 

حول آليات تشكيل المجالس الالمركزية والتركيز على مدى استقاللية تلك  االدارية وعليه يتفق الباحث مع اتجاه عدم الخوض طويال
 المجالس وعدم تبعيتها لألنظمة السياسية.

بناء على النقطة السابقة ليس مهما طريقة التشكيل بقدر قناعة النظام السياسي بضروه تمكين مجالس المحافظات من إدارة   -3
في التحول الديمقراطي هو اساس ضمان استقالل تلك المجالس، وخاصة في دول العام  شؤونها، ألن قناعة النظام السياسي ورغبته

الثالث ذات نظام السياسي الواحد، فاالنتخاب في ظل تلك النظم ال يمكن أن يفرز مجالس لالمركزية حقيقية وبالتالي ال يمكن أن 
ن وبالمقابل فلو تم التعيين في الدول الديمقراطية المتقدمة فإتكون االنتخابات هي الضمان االكيد الستقاللية المجالس الالمركزية، 

مجرد التعيين ال يعني تبعية تلك المجالس للنظام السياسي، وبالتالي فإن التعيين في تلك الدول يضمن استقاللية تلك المجالس ألن 
 النظام السياسي نظام ديمقراطي باألساس.

جمع بين االنتخاب والتعيين فإنه ال اعتراض على هذا األسلوب من حيث األساس، فيما يتعلق بموقف المشرع األردني والذي   -4
ولكن اإلشكالية تتعلق بمدة استقاللية تلك المجالس عن النظام السياسي من جهة فقانون الالمركزية االردني عزز تبعية مجالس 

يز من منح تلك المجالس استقالل حقيقي، وليس التركالالمركزية للمجلس التنفيذي وقيد صالحيات تلك المجالس، و بالتالي ال بد 
 على آلية تشكليها.

 مؤشرات المشاركة الشعبية في تجربة الالمركزية األردنيةالمبحث الثاني: 
تتطلب الالمركزية الناجحة درجة معينة من المشاركة المحلية، إلن قرب المجالس المحلية من ناخبيها سيمكنهم من االستجابة بشكل 

لالحتياجات المحلية ومواءمة اإلنفاق العام بكفاءة مع االحتياجات الخاصة في حالة وجود نوع من تدفق المعلومات بين أفضل 
المواطنين والحكومات المحلية. من ناحية أخرى ، يمكن لعملية الالمركزية نفسها أن تعزز فرص المشاركة من خالل وضع المزيد من 

أقرب وأكثر دراية وأكثر سهولة في التأثير. في البيئات ذات التقاليد السيئة لمشاركة المواطنين ،  السلطة والموارد على مستوى حكومي
 .يمكن أن تكون الالمركزية خطوة أولى مهمة في خلق فرص منتظمة يمكن التنبؤ بها للتفاعل بين المواطن والدولة

 المطلب األول: مفهوم المشاركة الشعبية
الشعبية في األدبيات السياسية واإلدارية بعد أن أدرك المؤسسات العامة أهمية دور المجتمع في عمليات التنمية تطور مفهوم المشاركة 

الشاملة، نظرا للحاجات المتزايدة للمجتمع المحلي ، لذا كانت المشاركة الشعبية هي النافذة التي يتم من خاللها تمكين المواطنين من 
 محلي، منا أنها تساعد المجتمع الالمشاركة في وضع الخطط والبرامج التي تلبي تلك االحتياجات التعبير عن احتياجاتهم من خالل

 (.163: 2020على االستخدام األمثل لطاقات سكان الوحدات المحلية في العمليات التنموية )ساعود، 
ان الوحدات المحلية في القرار المحلي فإن من لذا كان اشراك المواطنين في أعمال اإلدارة المحلية أمرا ضروريا ، فعندما يشارك سك

شأن ذلك ان يعزز شعور المواطنة لديهم ويساعد على إنجاز البرامج واألهداف التنموية بفاعلية أكبر، كما أن المشاركة الشعبية تعمق 
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تدرب نتخاب ممثلهم، وبالتالي يمفهوم الديمقراطية لدى المواطنين ألن نظام اإلدارة المحلية يقوم أساس تهيئة الفرصة للمواطنين ال
 (.23: 2000المواطنين على أصول العمل السياسي نتيجة الختيارهم أعضاء الهيئات المحلية   )المعاني وأبو فارس، 

ن م وقد ارتبط مفهوم المشاركة الشعبية بمفهوم اإلدارة المحلية عموما باعتبار أن الالمركزية تسعى إلى  منح المزيد من السلطة لألفراد
الالمركزية  في أساسها مصممة لمنح الجماعات المحلية فرصة للمشاركة خالل المشاركة في اختيار ممثلي المجالس المحلية حيث أن 

في اتخاذ ذات العالقة بوحداتهم المحلية ؛ بمعنى آخر ُينظر إلى الالمركزية على أنها استراتيجية واضحة للحكم تسعى إلى تمكين 
(. لذا فإن مسألة المشاركة السياسية في اإلدارة العامة ُتعد وسيلة للتعاون Kessy, 2013: 215ة شؤونهم المحلية)المواطنين من إدار 

بين الحكومة والمواطنين لتعزيز القيم الديمقراطية  ألن توفير المزيد من الفرص لمشاركة المواطنين والمساهمة في تقييم األداء 
 ;2019 ,استراتيجية مهمة لتحسين الثقة في الحكومة من جهة وتطوير العمل اإلداري من جهة اخرى)الحكومي وصنع السياسات هو 

2 Kim and Lee.) 
من جه أخرى تعد المشاركة الشعبية احد مسارات التحول الديمقراطي من خالل مشاركة الفرد المباشرة لألفراد في صنع القرارات المحلية 

اري ووضع الحلول والمقترحات للمشاكل التي يواجهها سكان الوحدات المحلية، ومن ثم تكون المشاركة وتعزيز الشفافية في العمل اإلد
الشعبية أحد قنوات االتصال بين الحكومة والمواطنين مما يجعل القرار المتلق بالوحدات المحلية ثمرة التشاور والتشارك بين القواعد 

 ( 128: 2020ية مشتركة بين الطرفين)بوعالم هللا، الشعبية وصانع القرار وبالتالي تكون المسؤول
باعتباره نشاط يقوم به سكان الوحدات  (Hague and Harrop, 2004:123وبناء على ذلك يتحدد مفهوم المشاركة الشعبية عند )

حلية وتشبع الوحدات الم المحلية من اجل التأثير على ممثليهم في المجالس المحلية بهدف اتخاذ القرارات التي تنسجم مع رغبات سكان
 رغباتهم.

أن المشاركة الشعبية تسهم في تعزيز النهج الديمقراطي التشاركي أكثر من النهج ( Michels 287 :2012 , )وبحسب كل من 
 الديمقراطي التمثيلي؛ حيث تسمح المشاركة الشعبية في تحقيق العناصر االتية:

 األفراد فرصة المشاركة في القرار المحلي .التأثير على القرار المحلي من خالل منح  -1
 االندماج: حيث تسمح المشاركة الشعبية بدمج األفراد في عملية اتخاذ القرار المحلي وبالتالي يصبحوا جزء من القرار المتخذ. -2
 ر عقالنية.الحوار والمداوالت: حيث يتم اتخاذ القرار بعد عدة جوالت من المداولة والتشاور وبالتالي يكون القرار أكث -3
 الشرعية: حيث تزيد المشاركة الشعبية من شرعية القرار المتخذ مما يجعله أكثر قبوال وانسجام مع احتياجات األفراد. -4

وفي األدبيات العربية ارتبط مفهوم المشاركة الشعبية بالتنمية المحلية ؛ ألن التنمية باألساس تنطلق من القاعدة الشعبية فتعبر عن 
ة لسكان الوحدات المحلية وبالتالي توجه الجهود الحكومية الى تحقيق المشرعات التي يحتاجها السكان المحليون)السبتي الحاجات الفعلي

(. وبالتالي تم تعريف المشاركة الشعبية على انها المشاركة في صنع القرار المحلي سواء ما يتعلق 86: 2019ووفاء وزعرور: 
(. كما ُتعرف 13: 2008قديم الحلول للمشكالت التي تواجه سكان الوحدات المحلية)أحمد، بالتنمية االقتصادية واالجتماعية وت

المشاركة الشعبية بأنها" عملية توحيد جهود المجتمع المحلي مع الجهد الرسمي لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية من أجل 
(، كما تعرف بأنها" العملية التي يتم من 123: 2010مر، تحسين مستوى المعيشة لسكان الوحدات المحلية وإشباع حاجاتهم )ع

خاللها مساهمة السكان المحليين في صياغة السياسيات والخطط التنموية الخاصة بالوحدات المحلية الخاصة بهم واقتراح افضل 
 (. 378: 2015الوسائل لتحقيق تلك السياسات واألهداف)عابد وياسين، 

رى الدراسة أن المشاركة الشعبية تمثل نقطة االرتكاز في عمليات التنمية المحلية، فمشاركة األفراد على ومن خالل التعريفات السابقة ت
المستوى المحلي تجعل عمليات التنمية تنطلق من القواعد الشعبية باتجاه رأس الهرم أي أن التنمية في هذه الحالة تنطلي من أسفل إلى 
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األجهزة الحكومية مما يجعل عمليات التنمية أكثر واقعية باعتبار ان االفراد المحليون أعرف  أعلى من خالل تعاون الجهود المحلية مع
 بحاجاتهم األساسية كما يجعل في الوقت ذاته سياسات تنفيذ المشاريع المحلية أكثر فاعلية ألنها تنسجم مع رغبات األفراد ورغباتهم.

 المطلب الثاني: أنواع المشاركة الشعبية:
(. 4: 1995ال المشاركة الشعبية، اإل أنها تتحدد في إطارين أساسين هما اإلطار السياسي واإلطار التنموي )المراغي، تتعد أشك

فاإلدارة المحلية تمارس مجموعة معقدة من األنشطة ابتداء من صنع السياسات إلى إنتاج خدمات ملموسة )البنية التحتية، المشروعات 
غير الملموسة )الرقابة التنظيمية أو العامة سالمة( وبالتالي يمكن تقسيم هذه األنشطة إلى أنشطة التنموية(  إلى جانب الخدمات 

سياسية )مستوى السياسة( وأنشطة إدارية، وبناء على ذلك يتحدد نوعين من المشاركة الشعبية هما المشاركة السياسية وتعكس هذه 
السياسات الوطنية أو اإلقليمية أو المحلية المهمة، خاصة أثناء عملية  المشاركة تفضيالت السكان المحليين لمجموعة واسعة من

اختيار ممثلي المجالس المحلية خالل الحمالت االنتخابية ، والتصويت، أما النوع الثاني فيمثل المشاركة الشعبية في أعمال اإلدارة 
 (Wang and Wart, 2007;265وتتحد هذه المشاركة في العملية اإلدارية واتخاذ القرارات اإلدارية)

فعلى المستوى السياسي ُتعد المشاركة الشعبية أهم مرتكزات الديمقراطية حيث تتطلب المشاركة الشعبية ضرورة توفير األطر القانونية 
لمتعلقة االتي تكفل احترام المواطنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في اختيار ممثليهم بحرية، وتعزيز مشاركتهم في القرارات 

 (.19: 2013، ربابعهباحتياجاتهم المحلية)
وعلى المستوى التنموي فإن مشاركة المواطنين في التنمية المحلية هي باألساس جهود تطوعية حيث يقوم بها المواطنون بدافع 

دأ ها التنموي ُتعد مبإحساسهم الوطني وانتمائهم لوطنهم دون ضغوط من إجبار من أحد، وبالتالي فإن المشاركة الشعبية في إطار 
أساسي لتنمية المجتمع المحلي باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية والمستفيدين األساسين من تنمية وحداتهم المحلية، وبناء على 

بط تذلك ال تكون المشاركة الشعبية  مجرد اختيار الممثلين في المجالس المحلية واإل تحولت المشاركة الشعبية الى مشاركة مؤقتة تر 
بعملية االنتخاب، لذا البد من  امتداد المشاركة الشعبية الى جميع عمليات ومراحل التنمية ابتداء من اختيار المشروعات المالئمة 

مرورا بتنفيذها ومن ثم تقييم ما تم إنجازه وهذتا يضمن استمرار المشاركة الشعبية ويجعلها ذات دور محوري في علميات التنمية)توتو، 
2019 :2016.) 

ومما سبق ترى الدراسة الحالية أن الفرق بين نوعي المشاركة الشعبية  يظهر في وقت المشاركة؛  فالمشاركة الشعبية في إطارها 
السياسي تنحصر وقت إجراء االنتخابات فالمشاركة الشعبية بهذا المعني تبلغ ذروتها في مواسم االنتخابات من خالل عمليات الترشح 

التأييد واجراء الحمالت االنتخابية، أما المشاركة الشعبية في شقها التنموي فهي عملية مستمرة تتحدد من خالل والتصويت وحشد 
 .اختيار المشروعات التنموية والمشاركة في تنفيذها وتقييم نتائجها

 المطلب الثاني: اثر الالمركزية في االردن في زيادة المشاركة الشعبية
يهدف النظام الالمركزي إلى اتاحة الفرصة لسكان الوحدات المحلية إلدارة شؤونهم المحلية من خالل مجموعة من ممثليهم الذين يتم 

انتخابهم من قبل سكان الوحدات المحلية، وبالتالي فإن المشاركة الشعبية هي إحدى مخرجات النظام الالمركزي، وعليه يتم قياس 
اركة مؤشرات المشي من خالل المشاركة الشعبية في الشؤون المحلية، لذا يتناول هذا الجزء من الدراسة أبرز فعالية أي نظام المركز 

 ( من خالل العناصر األتية:2017 -2013الشعبية في تجربة الالمركزية االردنية)
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 أوال: اإلطار التشريعي للمشاركة الشعبية في األردن
وي على بعدين أحدهما تنموي يتمثل بمشاركة سكان الوحدات المحلية في عملية التنمية سواء على سبق بيان أن المشاركة الشعبية تنط

مستوى التخطيط او التنفيذ أو المتابعة، واآلخر سياسي يتضمن اتاحة الفرصة لسكان الوحدات المحلية باختيار ممثلهم غبر االنتخاب 
 وما ينطوي على ذلك من ترسيخ لمبدأ الديمقراطية.

أن المشاركة الشعبية الحقيقية تتطلب إطارا تشريعيا ينظم آليات المشاركة ويحدد جوانبها، وعند تحليل التجربة األردنية يظهر  اإل
( على مسألة المشاركة الشعبية حيث 5/أ( من المادة رقم ) 3قد أشار في الفقرة ) 2015( لسنة 41بوضوح أن قانون البلديات رقم )

لى أن من مهام البلدية " إعداد البرامج متابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية" نصت الفقرة المذكورة ع
أية إشارة لمشاركة المجتمع المحلي، وفيما يتعلق بمسودة قانون اإلدارة المحلية  2015( لسنة 49ولم يتضمن قانون الالمركزية رقم )

( على أن من مهام البلدية" اقرار البرامج المعدة لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات 19دة )/ أ( من الما 4فقد نصت الفقرة )
 ".المحلية وادارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المرتبطة بها

" حيث نصت الفقرة  2019 وكذلك تعديالت القانون لسنة 1985( لسنة 60اإل أن قانون المؤسسات التطوعية  إلعمار المدن رقم )
( من القانون المذكور على أن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية والقروية ان يوافق على إنشاء 3)أ( من المادة )

ية " ( على ان من أهداف المؤسسة التطوع4مؤسسة تطوعية في أي مدينة ألعمار تلك المدينة " في حين نصت الفقرة )أ( من المادة )
المساهمة في توفير وتطوير الخدمات األساسية" ونصت الفقرة )ب( من نفس المادة على أن من مهام المؤسسة التطوعية" القيام بأية 

 مشروعات بموافقة المجلس البلدي وتؤول ملكيته الى البلدية بعد إتمامه".
 :ية على النصوص القانونية السابقةوتورد الدراسة المالحظات األت

( من مسودة قانون 19/ أ( من المادة ) 4وكذلك الفقرة ) 2015( من قانون البلديات لسنة 5/أ( من المادة رقم ) 3الفقرة )إن  -1
اإلدارة المحلية وإن أشارت الى مسألة المشاركة المحلية في التنمية اإل أنها لم تحدد آليات هذه المشاركة وكيفيتها وهل تكون على 

ة الوصل مع البلدية أمام وتنقل رغبات المجتمع المحلي بطبيعة المشروعات التي تحتاجها الوحدات شكل لجان محلية تمثل حلق
المحلية،  وبالتالي يكتنف النص السابق الغموض وصعوبة التنفيذ علما أن التشريعات القانونية ينبغي أن تكون أكثر تحديدًا لكيفية 

 ن جراء الغموض الذي يكتنف النص السابق.المشاركة المجتمعية تفاديا للخالفات التي تنشأ م
من فكرة المشاركة المجتمعية في التنمية مرده إلى أن مجالس المحافظات ال تتمتع بأية  2015إن خلو قانون الالمركزية لسنة  -2

نصت  ايغلب على تلك المهام واالختصاصات أنها تنفيذية، وفقا لم صالحيات حقيقية فدور تلك المجالس يقتصر على اإل أنه 
حيث حصرت مهام مجالس المحافظات بإقرار مشروعات 2015( من قانون الالمركزية االردني 8عليه الفقرة )أ( من المادة )

إقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة  الخطط االستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والتأكد من تنفيذها، و
دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية وتحديد أولوياتها، إقرار المشاريع الخدمية من وزارة المالية، وإقرار 

واالستثمارية التي تعود بالنفع العام على المحافظة على أن يتم األخذ بعين االعتبار المشاريع التي اقترحتها المجالس البلدية 
 لجهة التي تقوم بإعداد تلك المشاريع هي المجلس التنفيذي ممثال بالمحافظة.والدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظة،  وا

من إمكانية المشاركة المحلية في تنمية  1985( لسنة 60إن ما نص عليه قانون المؤسسات التطوعية  إلعمار المدن رقم ) -3
ها المؤسسة التطوعية وهذا يعني أن المحافظة، اإل أنه جعل دور البلدية يقتصر على الموافقة على المشروعات التي تقترح

المؤسسة التطوعية تقوم بإعداد المشاريع ومن ثم تقوم البلدية بالموافقة عليها أي ان البلدية في هذه الحالة جهة رسمية تصدر 
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مؤسسة لتراخيص المشروعات المقدمة من قبل المؤسسة التطوعية، في حنن ان المشاركة الحقيقية تكون بالتعاون بين البلدية وا
 التطوعية ابتداء من التخطيط للمشروع وانتهاء بتقييم آثاره.

بناء على ما سبق يمكن القول أن المشاركة الشعبية في االردن بشقها التنموي الزالت تحتاج إلى المزيد من التشريعات التي تعزز  -4
 تنظم تلك المشاركة وتبين آلياتها والخطوات العملية لتنفيذها على أرض الواقع.

 .2013ثانيا: مؤشرات المشاركة الشعبية في االنتخابات  البلدية  
تتضمن المشاركة السياسية بعدا سياسيا يتمثل بمشاركة السكان المحلين في اختيار الهيئات المحلية عن طريق االنتخاب، وعند النظر 

ما يلي أكثر من كونها أدارة للتنمية المحلية، وفيفي التجربة األردنية يظهر أن المشاركة السياسية في تلك التجربة ذات بعد سياسي 
  2013 اغسطس 27أبرز مؤشرات المشاركة الشعبية في اختيار الهيئات الالمركزية، فقد جرت االنتخابات البلدية في االردن بتاريخ 

 لمحلية، وفيما يلي ابرز مؤشرات المشاركة الشعبية في هذه االنتخابات:بهدف انتخاب المجالس البلدية وا
النتخاب المجالس البلدية البالغ عددها  2011( لسنة 13جرت هذه االنتخابات بموجب قانون البلديات رقم )حق االنتخاب:  -1

( بلدية باستثناء مجلس امانة 100كة )( بلدية باستثناء بلدية امانة عمان الكبرى حيث بلغ عدد البلديات على مستوى الممل100)
( ممثال لدوائر االمانة 22( منهم باالنتخاب المباشر موزعين على )28( عضو يتم انتخاب )42عمان الكبرى والذي تكون من )

  (.243: 2018( مقاعد اضافية هي حصة الكوتا )الخوالدة، 6و)
وبلغ عدد الذين 2013تم تسجليهم في االنتخابات البلدية لعام ( ناخبا وناخبة 3702503بلغ عدد الناخبين ) :عدد الناخبين -2

( من العدد الكلي للناخبين )تقرير الهيئة المستقلة لالنتخابات، %32.4( اي ما نسيته )763909مارسوا الحق االنتخابي )
2013 :32.) 

( مرشحا 590( موزعين على )2803العضوية )بلغ العدد النهائي لطلبات الترشح سواء لرئاسة البلدية أو  الترشح لالنتخابات: -3
(. في 36: 2013( مرشحة )الهيئة المستقلة لالنتخاب، 474( مرشحا للعضوية بينهم )2213( سيدات و)5للرئاسة من بينهم )

( مرشحة . والجدول أدناه يبين توزيع اعداد 19( من بينهم )151حين بلغ عدد المرشحين في مناطق امانة عمان الكبرى )
 رشحين لرئاسة وعضوية المجالس المحليةالم

 ( توزيع اعداد المرشحين لرئاسة وعضوية المجالس المحلية1جدول)

 المرشحين الذكور العدد الكلي
 
 (600الرئاسة )

 إناث ذكور
590 5 

 474 1739 (2213العضوية )
 (244: 2018مصدر الجدول)الخوالدة، 

 : (2013البلدية)رأة في االنتخابات مؤشر مشاركة الم -1

كان حضور المرأة في االنتخابات واضحا فقد تمكنت المرأة من الفوز سواء عن طريق الكوتا او التنافس الحر في االنتخابات البلدية 
( 51( عن طريق الكوتا و )282( وبواقع )345بمجموعة من المقاعد حيث بلغ العدد الكلي للمقاعد التي حصلت عليها المرأة )

( ادرج 2011الحر، اال ان المرأة لم تحصل على اي مقعد لرئاسة البلدية،  ومع ذلك يمكن القول بان قانون البلديات لسنة )بالتنافس 
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الكوتا النسائية في مجالس البلديات االمر الذي عزز مشاركة المرأة في تلك االنتخابات وزاد من نسب المشاركة في االنتخابات البلدية 
 ستوى الترشح او االنتخاب او الفوز بمقاعد بمجالس المحافظات.سواء على م 2013لعام 

 (2017ثانيا: مؤشرات المشاركة الشعبية في االنتخابات  الالمركزية )
وفيما عرضا ألبرز مؤشرات 2017آب / أغسطس لعام  17جرت االنتخابات البلدية والالمركزية في المملكة األردنية الهاشمية في 

 التجربة الالمركزية األردنية:المشاركة الشعبية في 
سبق بيان ان الهيئات لالمركزية في االردن تتمثل بشكلين أساسيين هما )مجالس  المالمح العامة لمجالس الالمركزية في االردن: -1

 المحافظات والبلديات(، وفيما يلي رصد للمالمح العامة لكال المجلسين:

( لسنة 49المحافظات ألول مرة في االردن بعد صدور قانون الالمركزية رقم )جرت انتخابات مجالس : أوال: مجالس المحافظات
وقد تضمن القانون المذكور الشروط الواجب توافرها في المرشح واعداد المقاعد التي تتم عن طريق االنتخاب والنسبة التي  2015

 تعينها السلطة المركزية. وتتمثل المؤشرات التي تضمنها القانون باالتي:

( من أعضاء مجلس %85نص قانون الالمركزية على أنه يتم انتخاب ): مؤشر اعداد  المنتخبين من اعضاء المجلس -2
( من عدد أعضاء المجلس المنتخبين أعضاء في المجلس على أن يخصص %15ما ال يزيد على ) المحافظة في حين تعين السلطة

عضو  ( 45و)للكوتا النسائية، ( 32)مقعد منها  (380)مجموع مقاعد مجالس المحافظات  . وقد بلغ عددثلث هذه النسبة للنساء
( من قانون البلديات 69نصت المادة ). وفيما يخص البلديات فإن اختيار المجلس يتم باالنتخاب باستثناء ما نصت عليه تعينهم

ذين اعضوين إضافيين في كل مجلس بلدية ويكون له ( على أن " للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين2015( لسنة )41رقم)
م معظم بلديات المملكة إلى مجالس محلية. تضم المملكة  العضويين حقوق األعضاء المنتخبين نفسها. ( ١٠١)وبحسب القانون تقس 

تقسم إلى مجالس محلية، بلدية لم  (١٨)ويوجد ، مجلسًا محلياً  (٣٥٧)بلدية منها (٨٢)بلدية، بما فيها أمانة عمان الكبرى، ويتبع 
 .(6: 2018)خاطر والمجالي، ينتخب رئيسها وأعضاؤها بشكل مباشر

يعكس هذا المؤشر أعداد المتنافسين على مقاعد المجالس الالمركزية على نحو ما هو مبين في الجدول  :مؤشر أعداد المرشحين -3
 أدناه 
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 2017الالمركزية ( أعداد المشرحين لمقاعد مجالس 2جدول)
 مجلس محافظة مجلس محلي رئيس بلدية المحافظة

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور
 221 15 206 495 99 369 45 0 45 عمان

 172 11 161 1244 260 984 117 2 115 اربد
 129 15 114 326 81 245 32 1 31 الزرقاء
 103 10 93 388 86 302 40 0 40 البلقاء
 97 19 78 479 107 372 53 0 53 الكرك
 67 3 64 171 103 138 32 0 32 مأدبا

 137 9 128 719 183 536 107 1 106 المفرق 
 54 6 48 215 49 166 24 0 24 جرش

 86 12 74 259 58 201 25 0 25 عجلون 
 56 7 58 167 23 144 29 0 29 الطفيلة

 56 3 53 190 37 153 21 0 21 معان
 52 5 47 87 25 62 13 0 13 العقبة

 
 المجموع

534 4 538 3699 1041 4740 1124 115 1239 
538 4740 1239 

6517 
 (81: 2017)المجالي، 

يعكس الجدول السابق قصورا في مستوى مشاركة المرأة في الالمركزية على مستوى الترشح ولعل سبب ذلك ان المشرع حدد نسبة 
مجالس المحافظات، ولكن على مستوى البلدية يمكن القول بأن المشرع لم يحدد نسبب معينة ألعضاء مجالس اعضاء النساء في 

 البلديات لذا كانت مستوى مشاركة النساء في البلديات اعلى منها على منها على مستوى مجالس المحافظات.
الناخبين والخصائص العامة لهم على نحو  مؤشر إعداديعكس هذا ال: 2017. مؤشر نسبة المشاركة الشعبية في االنتخابات لعام 3

 ما هو مبين في الجدول أدناه
 ( اعداد الناخبين والخصائص الديمغرافية لهم.3جدول)

العدد الكلي 
 للناخبين

 العمر الزمني للمقترعين النوع االجتماعي للمقترعين النسبة عدد المقترعين

 35اعلى من  35 -18 االناث نسبة نسبة الذكور 31% 1.302.949 4.109.423
51.9% 48.1% 43% 47% 

 ) الجدول من إعداد الباحث(
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يظهر من الجدول السابق أن نسبة االقتراع منخفضة قياسا الى النسبة الكلية ألعداد الناخبين فقد بلغت النسبة وفق االحصائيات 
تعكس عزوفا للمشاركة في انتخابات المجالس الالمركزية، ولكن (  من نسبة من يحق لهم االنتخاب، ولعل هذه النسبة %31الرسمية )

نجد أن النسبة تطورت فقد كانت في عام  2017باالنتخابات البلدية لعام  2013عند مقارنة نسبة المشاركة في انتخابات البلدية لعام 
كما ان  2017شحين في انتخابات ( ولعل مرد ذلك هو زيادة عدد المر %31) 2017( في حين بلغت عام%24ال تزيد عن ) 2013

تجربة انتخاب مجالس المحافظات الى جانب البلدية ادت الى زيادة مستوى المشاركة في االنتخابات، وأخيرا كان لخوض الحركة 
 (.20: 2018اثر في زيادة نسبة المشاركة في االنتخابات الالمركزية)خاطر والمجالي،  2017االسالمية لالنتخابات عام 

/ ج( 1( أحكاما خاصة ألمانة عمان، حيث نصت الفقرة )2015( لسنة )41أفرد قانون البلديات رقم )وعلى مستوى امانة عمان فقد 
( على أن مجلس الوزراء يقسم أمانة عمان  الكبرى إلى دوائر انتخابية يحددها ويحدد 2015( من قانون البلديات لسنة )3من المادة )

نفسها على أنه "  يتولى  المادة/ج( من 2بون في كل دائرة منها بقرار يصدر عنه. في حين نصت الفقرة)عدد األعضاء الذين ينتخ
( من األعضاء انتخابا مباشرا ويعين العدد %75إدارة أمانة عمان الكبرى مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه على أن ينتخب )

 وتفيد المؤشرات العامة بهذه االنتخابات ان عدد المرشحينمن رئيس الوزراء.   الباقي منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
( مرشحا 5.2( مخصصة للكوتا حيث بلغت نسبة التنافس)6( مقعدا منها )28( مرشحة تنافسوا على )12( مرشحا منهم )145بلغ )

 لكل مقعد.
حيث تعكس المالمح العامة حضور المرأة في تلك  2017 شاركت المرأة في انتخابات الالمركزية في عاممؤشر مشاركة المرأة:   -1

 االنتخابات على مستوى الترشح والجدول ادناه يبين ذلك 
 ( نسبة مشاركة المرأة في انتخابات الالمركزية على مستوى الترشح والفوز بالتنافس4جدول )

 النسبة المقاعد التي فازت بها النسبة الى اعداد المرشحين العدد نوع المجلس
 %1 (355من اصل ) 4 %3.9 115 مجلس المحافظة     

 
 البلديات

 0 - %0.7 4 رئاسة البلدية
المجالس المحلية وامانة 

 عمان
1160 17.8% 549 11% 

 )الجدول من اعداد الباحث باالستناد الى لبيانات الرسمية(
 مؤشر مشاركة االحزاب في االنتخابات الالمركزية -2

لذين يتم تحدد األحزاب المرشحين احيث . في معظم البلدان ، الشعبيةمشاركة الاألحزاب السياسية أهم المؤسسات التي تؤثر على تمثل 
الصالح اترشيحهم وانتخابهم والقضايا التي تحظى باالهتمام الوطني. وبالتالي فإن دور األحزاب السياسية هو المحدد الرئيسي آلفاق 

على المستوى الوطني. وألن األحزاب السياسية لها تأثير كبير في تشكيل اآلفاق  من مؤشرات الديمقراطيةالسياسي مؤشرا هاما 
 .في االنتخابات الحزبية مشاركةالالسياسية فإن الحكومات تسعى إلى تعزيز 

هدته ل ان التطور الذي شوعلى مستوى الساحة االردنية فقد خاضت االحزاب انتخابات الالمركزية على مستوى الترشح واالنتخاب ب
من حيث زيادة نسبة االقتراع والترشيح يرجع في جزء كبير منه الى مشاركة االحزاب في تلك االنتخابات  2017انتخابات عام 

 .2013وبخاصة حزب جبهة العمل االسالمي الذي قاطع انتخابات البلديات عام 
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وقد فاز منهم  2017( مرشح حزبي خاضوا انتخابات الالمركزية عام 300وتفيد التقارير الصادرة عن وزارة الشؤون السياسية ان )
( من مجموع المقاعد، ولعل هذه النسبة تعكس ضعف األحزاب في المشاركة في االنتخابات %3,5( مرشحا أي ما نسبته )87)

 الالمركزية . 
 الجدول أدناه وقد شاركت العديد من االحزاب في انتخابات الالمركزية على نحو ما هو مبين في

 2017( : االحزاب المشاركة في انتخابات الالمركزية 5جدول)
 المرشحين خارج قائمة من اعضاء الحزب المرشحين على قائمة الحزب اسم الحزب

 21 50 جبهة العمل االسالمي
 - 20 حزب الوسط االسالمي

 اعلن الحزب انه دعم مرشحين من غير الحزب 29 إتالف األحزاب اليسارية
 مرشحا 23دعم  - حزب الوحدة الشعبية

 دعم قائمة وطنية في الكرك 3 الحزب الشيوعي
 - 25 حشد

 المصدر )الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات الرسمية(
ال تعكس المؤشرات العامة لمشاركة االحزاب اهتماما كبيرا على مستوى انتخابات الالمركزية ، حيث ال تفيد بيانات االحزاب أو 

االحصائيات الرسمية اعداد دقيقة عن المشاركة الحزبية في انتخابات الالمركزية مقارنة باالنتخابات النيابية ، ومما يؤكد ذلك أن 
نتخابات الالمركزية لم تتبنى اي برنامج انتخابي باستثناء حزب جبهة العمل االسالمي، وهذا ما يؤكد حقيقة االحزاب التي خاضت ا

ضعف التجربة الحزبية في االردن خاصة ان المنظومة التشريعية والقانونية النتخابات الالمركزية تتيح لألحزاب فرص الترشح 
 قع هو ما يؤكد ضعف التجربة في االردن. واالنتخاب ولكن غياب احزاب حقيقة على ارض الوا

 االستنتاجات والتوصياتالخاتمة: 
سعت هذه الدراسة الى الكشف عن دور الالمركزية في تعزيز المشاركة الشعبية واالصالح السياسي" دراسة تحليلية لتجربة الالمركزية 

 األردنية وقد خلص الدراسة الى االستنتاجات اآلتية:
يتمثل بتقاسم الوظيفة اإلدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية سواء أكانت إقليمية أم مرفقية بحيث  إن جوهر الالمركزية -

 تستقل تلك الهيئات نسبيا عن السلطة المركزية.
من األركان األساسية ألي نظام المركزي خضوع الهيئات الالمركزية لرقابة السلطة المركزية وإشرافها، وهذا ما اصُطلح على  -

تسميته بالوصاية اإلدارية.، من أجل ضمان حسن تنفيذ األعمال من قبل الهيئات الالمركزية من جهة ، والحفاظ على تماسك الدولة 
 وسالمتها من جهة أخرى.

أن التنظيم الالمركزي في االردن يقتصر على الجانب االداري ممثال بالبلديات ومجالس المحافظات، ألن مسألة الالمركزية  -
 ية تظهر في الدول المركبة مثل الدول االتحاديةالسياس

أظهرت المؤشرات العامة للدراسة على مستوى تعزيز المشاركة الشعبية، أن التجربة الالمركزية في االردن قد زادت من نسب  -
تمثلت بمجالس  وكان ذلك بسبب ظهور هيئة المركزية جديدة 2017المشاركة في الترشح واالنتخاب في انتخابات الالمركزية لعام 

 المحافظات.
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كانت متدنية على مستوى الحصول على مقاعد  2017أظهرت المؤشرات أن نسب مشاركة المرأة في انتخابات الالمركزية لعام  -
 في انتخابات الالمركزية، وعلى مستوى رئاسة الهيئات الالمركزية لم تحصل المرأة االردنية على رئيسة أية هيئة المركزية.

شرات العامة ضعف األحزاب في انتخابات الالمركزية فلم تكن هناك اية مشاركة فاعلة باستثناء حزب جبهة العمل أظهرت المؤ  -
االسالمي، كما أن االحزاب التي خاضت االنتخابات الالمركزية لم تطرح اية أي برنامج حزبي حقيقي باستثناء جبهة العمل 

 االسالمي.
ة تعزيز المشاركة الشعبية من خالل سن القوانين والتشريعات التي تضمن للمواطن حرية تدعم منظومة التشريعات في االردن فكر  -

 الترشح واالنتخاب في الهيئات الالمركزية.
وجود نظام لالمركزي فعال يعزز المشاركة السياسية ، كما أن وجود يظهر من النتائج العامة للدراسة تأكيد صحة فرضية أن  -

 .في الحد من استئثار النظام السياسي بالسلطة مجالس المركزية منتخبة يسهم
 :ثانيا: التوصيات

 في ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة باآلتي:
إعادة النظر في صالحيات المجالس الالمركزية وخاصة المحافظات بحيث يتم توسيع صالحيات هذه المجالس لتشمل وضع  -1

 الخطط االستراتيجية الجتياحات المحافظة.
 جتمع المحلي في اختيار المشروعات التي يتم تنفيذيها في الحافظة لتعزيز ذلك الدور.إشراك الم -2
سن التشريعات التي تكفل استقاللية مجالس الالمركزية بحيث تقلل تلك التشريعات من حدة تبعية مجالس المحافظات للمجلس  -3

 التنفيذي.
 قائمة المراجع

 أوال: المراجع العربية
الالمركزية بين النظرية والتطبيق، مجلة مصر المعاصرة الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء ( 2008أبو العز، علي)

 .296 -263( 491)100والتشريع، 
( الالمركزية وعملية االصالح السياسي في االردن من وجهة نظر اعضاء مجلس النواب السابع عشر، رسالة 2016أبوهزيم ، غيث )

 امعة الشرق األوسط.ماجستير غير منشورة، ج
 العربية للحكومة، المنظمة الجديدة األدوار :المستديرة المائدة المشاركة، منتدى في واإلقليمي المحلي الحكم ( دور2008أحمد، محمد)

 .24-1اإلدارية،  للتنمية
 القانونية، بغداد .( مبادئ وأحكام القانون اإلداري، المكتبة 2011بدير، علي والبرزنجي، عصام  والسالمي، مهدي)

 .( فعالية المشاركة الشعبية في تنمية المجتمعات المحلية: باإلشارة الخاصة لمنطقة كيقا تيميرو2019توتو، فيصل محمد عبدالباري)
 .227 -211(56)15جبال النوبة، مجلة الدراسات العليا، جامعة النيلين، 

 ي تنظيم ونشاط االدارة العامة، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة.ف ( دراسة مقارنة1987الجرف، طعيمة، القانون االداري )
( حدود الوصاية اإلدارية على المجالس المحلية في النظم المقارنة، دراسة مقارنة ، مجلة علوم الشريعة 2007الحسبان، عيد )

 .436-419( ،2)34،  والقانون 
 الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. ( المدخل الى العلوم السياسية، دار2011الحمداني، قحطان)
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دراسة سياسية وإحصائية ، مركز د  2017( االنتخابات البلدية والالمركزية األردنية لعام 2018خاطر، أيمن والمجالي، عبدهللا )
 األردن. -دارسات الشرق األوسط

ا ومصر، دراسة تحليلية مقارنة، دار الثقافة ( اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من األردن وبريطانيا وفرنس2009الخاليلة، محمد)
 للنشر والتوزيع، عمان، 

 –م، مجلة دراسات وأبحاث: جامعة الجلفة 2017لعام  مشاركة المرأة األردنية في االنتخابات الالمركزية (2018الخوالدة، صالح)
 .33-4 (32الجزائر)

 جامعة جنين، مجلة محافظة في المنتخبة المجالس البلدية نفذتها التي المشاريع في الشعبية المشاركة ( دور2013ربابعه، سائد)
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“The Role of Decentralization in Promoting Popular Participation "An Analytical Study  

of the Jordanian Decentralization Experience (2013-2020”) 

 

Abstract: 
This study aimed to uncover the role of decentralization in promoting popular participation, an analytical study of the 

Jordanian decentralization experience, the study examined the concept of administrative decentralization, its pillars, and 

administrative development in Jordan. The study also dealt with the decentralization organization in Jordan and shed light 

on the laws organizing decentralized bodies, whether the Provincial Councils Law No. 49 of 2015 or the Municipalities 

Law No. 41 of 2015, while shedding light on some draft texts Local Administration Act of 2020. 

The study reached a set of results and recommendations, the most prominent of which is that decentralized organization in 

Jordan is limited to governorate and municipal councils, and the results also showed that the 2015 decentralization law 

increased participation rates in elections, whether at the level of candidacy or election. The study recommended 

reconsidering the powers of the decentralized councils, especially the governorates, so that the powers of these councils 

would be expanded to include setting strategic plans for the governorate's invasions, and the involvement of the local 

community in choosing the projects to be implemented in the portfolio to reinforce that role. 

Key words: Decentralization, Public Participation 
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