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نهج الالمركزية في العراق والقيود المفروضة عليه
علي المولوي *

ظهرت أجندة الالمركزية يف العراق يف مرحلة ما بعد  2003كضرورة لبناء توازن داخلي
للسلطة هبدف احلد من خطر صعود نظام سلطوي جديد .وعرب استكشاف الدوافع السياسية
واحلساابت اخلاصة ابلنخب السياسية ،تلقي هذه الورقة الضوء على األسباب وراء إخفاق عملية
تفويض السلطة إىل اجلهات احمللية يف إحداث تغيري حقيقي يف احلياة اليومية للمواطن العراقي .وإذا
كانت الالمركزية قد حتققت إىل حد كبري يف ما خيص حتويل السلطات اإلدارية ،فما تزال السلطات
املركزية تقاوم تفعيالً كامالً لالمركزية املالية؛ مما يؤثر سلباً على الفاعلني على املستوى احمللي يف
ممارساهتم للسلطات اجلديدة اليت ُمنحت هلم.
خرج اآلالف من العراقيني من خمتلف مدن جنوب العراق وبغداد وخاصة من البصرة إىل
الشوارع لالحتجاج على نقص اخلدمات األساسية وفرص العمل والبطالة ،متوز EPA ©.2019
ملخَّص
تستكشف هذه الورقة املناقشات الدائرة بشأن الالمركزية يف العراق ،وألي درجة كان
تنفيذها انجحاً .إذ ظهرت أجندة الالمركزية يف مرحلة ما بعد  2003لتهيئة توازن داخلي للسلطة
وللتخفيف من خطر صعود نظام سلطوي جديد .وقد أضفى دستور  2005طابعاً رمسياً على
النظام االحتادي يف العراق اجلديد ،مع صدور القانون رقم  21لعام  ،2008الذي قنّن اإلطار
اإلداري والقانوين لالمركزية يف العراق .على أن القانون  21قد خضع للتعديل ثالث مرات؛ مما
يشري إىل الطبيعة اخلالفية للمفاوضات بني النخب السياسية اليت اعتمدت على مقاربة العمل من
أعلى ألسفل ،ومل يبدأ تنفيذ القانون بنحو فعال إال يف العام  ،2015بعد سنة من سقوط املوصل.
وابستكشاف الدوافع السياسية واحلساابت اخلاصة ابلنخب ،تسلّط هذه الورقة الضوء على
أسباب إخفاق عملية تفويض السلطات احمللية يف إحداث تغيري حقيقي يف حياة املواطن العراقي.
* رئيس قسم األحباث مبركز البيان للدراسات والتخطيط.
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ويف حني حتققت الالمركزية إىل حد كبري يف السلطات اإلدارية ،فال ميكن قول الشيء نفسه عن
الالمركزية املالية؛ فوزارة املالية أظهرت أكرب قدر من املقاومة لتنفيذ القانون  21وما يزال الفاعلون
على املستوى احمللي قاصرين يف ممارستهم للسلطات املمنوحة هلم مؤخراً.
ومن بني األمثلة األوضح على التوترات القائمة بني املركز والسلطات احمللية ،حمافظة البصرة
الثرية ابلنفط ،اليت طال إمهاهلا على مدة عقود ،فقد شهد صيفها للعام  2018انطالق تظاهرات
سلّطت الضوء على اإلخفاق املمنهج لبغداد واحلكومة احمللية معاً يف تلبية االحتياجات األساسية
لسكان البصرة .وقد كشفت لعبة لوم كل طرف للطرف اآلخر اليت بدأت بني احلكومة املركزية
وحمافظ البصرة عن خالفات عميقة بشأن الطرف الذي جيب أن يتحمل مسؤولية تقدمي اخلدمات
للبصرة .وظهرت هذه اخلالفات يف ساحات احملاكم العراقية ،اليت سعى الوزراء واحملافظون من
خالهلا إىل أتكيد سلطاهتم .وستتناول هذه الورقة بعض اخلالفات القانونية القائمة سعياً لتسليط
الضوء على اآلراء املتباينة إزاء تفسري القانون  .21وعلى الرغم من أن سنوات ستنقضي قبل أن
تتكيف السلطات مع ترتيبات تشارك السلطة اجلديدة هذه ،فمن الضرورة مبكان أن يُرافق الالمركزية
إصالحات انتخابية وإدارية متكاملة من شأهنا حتسني مرونة احلكومات احمللية وجاهزيتها .ومن املهم
جداً أال يتم جتاهل اإلدارة احمللية على مستويي القضاء والناحية ،إمنا جيب متكني هذه الوحدات
اإلدارية أكثر ،مبا أهنا أطراف واعية كل الوعي ابحتياجات سكاهنا.
تطوراً الفتاً،
شهد املنطق املربر لالمركزية يف العراق على مدار السنوات اخلمسة عشرة املاضية ّ
ففي حقبة ما بعد  2003مباشرة ،رأى الكثريون يف احلكم االحتادي عالجاً انجعاً حيول دون
ِ
ف تفويض السلطات احمللية أدا ًة
صعود نظام سلطوي جديد .ويف السنوات القليلة املاضيةُ ،وص َ
سياسيةً ،من قبل الفاعلني احملليني والدوليني على السواء ،كعالج لتحدايت العراق الكثرية ،سواء
الحتواء النزاعات العرقية-الطائفية ،أو لتلبية مطالب السكان الذين أخذ سخطهم يتصاعد ابطّراد.
يتعي على بغداد االحتفاظ
وعلى مدار تلك املدة ،استمرت املناقشات يف مسألة ألي مدى ّ
بقواها واستعراضها .ويدعي أنصار توجه احلكومة املركزية القوية أنه دون وجود عاصمة قوية حتافظ
على وحدة البالد ،فسوف ينهار العراق يف هناية املطاف بسبب النزعات االنفصالية يف الشمال
ومن جراء التوترات القائمة منذ زمن طويل بني خمتلف املكوانت اإلثنية-الدينية للمجتمع العراقي.
وعلى اجلانب اآلخر ،يؤكد الكثريون أن وحدة العراق لن تستمر إَِّل بتفويض السلطات ومتكني
الناس على املستوى احمللي ،مبا يضمن حيازة األطراف احمللية للسلطة الكافية الكفيلة ابستمرار
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التزامهم بدولة موحدة .ويُ ُّ
عد أتطري النقاش بصفته نقاش بشأن الالمركزية مهماً لفهم دوافع أنصار
ومعارضي هذه القضية ،فضالً عن إاتحة إمكانية عمل تقييم متوازن ومتزن ملزااي وعيوب الالمركزية.
ومن املنظور التارخيي ،تع ّد جتربة العراق مع الالمركزية مسألة معاصرة جداً ،وإن كان القانون
 159الصادر عام  1969قد أسس اإلدارات احمللية ،وإن كان مسؤولو حزب البعث هم من
سيطروا عليها وكانت أتتيهم األوامر من بغداد .وبعد حرب اخلليج ،تشكل إقليم كردستان الذي
كان يتمتع بقدر من احلكم الذايت ،ما فرض على األرض شكالً من أشكال االحتادية (الفيدرالية)
غري املتماثلة .ففي حني متتعت مناطق مشال العراق بقدر نسيب من االستقاللية عن بغداد؛ بقيت
سائر أحناء العراق األخرى حتت القبضة احلديدية لنظام صدام السلطوي .ويف عام  2005مع
حتول النظام االحتادي
التصديق على الدستور اجلديد عرب استفتاء شاركت فيه مجيع مناطق العراقّ ،
«يتكون النظام
أخرياً إىل صيغة رمسية لتَشارك السلطة .وتشري املادة ( )116من الدستور إىل أن:
ّ
االحتادي يف مجهورية العراق من عاصمة وأقاليم وحمافظات ال مركزية وإدارات حملية”.
يف حني يتناول الدستور بقدر من التفصيل السلطات احلصرية للحكومة املركزية وسلطات
األقاليم واحملافظات ،فقد قـُنّنت الالمركزية للمرة األوىل عرب القانون  21املعروف بقانون (احملافظات
غري املنتظمة يف إقليم) .وعلى مدار عشر سنوات ،عُ ّدل القانون  21ثالث مرات ،وكان آخر
نص على وضوح أكرب يف حتديد سلطات احملافظات ،مع إاتحة سلطة
تعديل يف نيسان  ،2018إذ ّ
إدارية ومالية أكرب للفاعلني على املستوى احمللي ،مبا يشمل جمالس احملافظات واحملافظني.
لكن على أرض الواقع ،مل تبدأ اجلهود املكرسة لتنفيذ القانون  21إَِّل يف عام  ،2014وكان
حرك هذه اجلهود هو سقوط املوصل وسيطرة تنظيم (داعش) على مساحات كبرية من األراضي.
ما ّ
ففي تلك املرحلة احلرجة ،ظهرت تساؤالت عن وحدة الدولة العراقية ،على املستويني احمللي والدويل.
فمع خروج حنو ثلث مساحة العراق من سيطرة احلكومة املركزية ،ظهرت دعوات كثرية من أصوات
حملية ودولية تطالب بتوزيع السلطة رمسياً على خمتلف املناطق ،وكان من بني املطالبني ساسة عراقيون
وفاعلون قبليون رأوا يف تلك اللحظة فرصة لرتسيخ مواقفهم يف مواجهة بغداد ،هذا فضالً عن أن
القيادة الكردية اليت تطمح إىل االستقالل منذ زمن ،ودول جماورة للعراق رأات أن هنالك فرصة
لالستفادة من االنقسامات العراقية الداخلية.
وكان مستوى الثقة يف اجليش العراقي والقوات االحتادية األخرى قد تراجع إىل أدىن مستوى
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له على اإلطالق يف احملافظات ذات األغلبية السنية ،وآمن قليلون أبن هذه القوات قادرة على
هزمية تنظيم (داعش) .ويف الوقت نفسه ،حتركت القوات الكردية يف مشال العراق سريعاً للسيطرة
على أر ٍ
اض خارج مناطقها ،مبا يشمل حمافظة كركوك املتنازع عليها .وقد زعم رئيس إقليم كردستان
1
ستسم على األرض ابلدم .
آنذاك -مسعود ابرزاين يف تصريح له أبن احلدود اجلديدة إلقليمه ُودأبت دول جوار العراق يف اخلليج على تقويض مشروعية احلكومة يف بغداد ،إذ رأت فيها
امتداداً هليمنة إيران على املنطقة ،يف حني أعلن غالف جملة «اتمي» الشهري ،لعدد حزيران 2014
عن «هناية العراق».2
ويف ظل هذه الظروف ،واجهت بغداد مهمة ال حتسد عليها ،تتمثل يف اسرتداد األراضي من
(داعش) ،مع السعي يف الوقت نفسه إىل توحيد املكوانت السكانية املختلفة واملتباينة يف العراق.
ويف هذا السياق ميكن فهم منطق الالمركزية يف عام  2014بصفته عملية انتهجت مقاربة
العمل من أعلى ألسفل ،وبصفتها عملية سياسية الدوافع غايتها إنقاذ الدولة .لقد كان تفويض
السلطات يف الصدارة وهو يعين طمأنة الشرائح املهمشة من الطبقة السياسية العراقية إىل إمكانية
ترسيخ أقدام الدولة مرة أخرى عن طريق ترتيبات جديدة لتَشارك السلطة مصحوبة بضماانت
قانونية ودستورية .وهذا الرتتيب يف األساس كان يعين متكني الفاعلني األمنيني احملليني القادرين على
تكريس انعدام الثقة يف القوات االحتادية اليت تسيطر عليها بغداد .وكانت الالمركزية أيضاً مطلباً
شجع عليه التحالف الدويل ضد (داعش) بقيادة الوالايت املتحدة ،اليت اشرتطت -من حيث
ّ
املمارسة -ربط تقدمي املساعدة العسكرية لبغداد بزايدة تشارك السلطة فيما خيص امللف األمين.
مت تفعيل املفهوم العام لالمركزية بصفته «نظام احتادي فعال» ،يتيح مقاربة متعددة األوجه،
طويلة األمد ،على الصعيدين السياسي والعسكري ،هلزمية (داعش) ،ومن مث إبعاد العراق عن حافة
اهلاوية .وكان النظام االحتادي الفعال قائماً على مخسة مبادئ ،تتطلب أربعة منها إعادة تشكيل
اجلهاز األمين العراقي ملواجهة (داعش) يف ساحة املعركة ،وللتعامل مع املظامل املتصورة اليت عُدت
سبباً لصعود اإلرهاب املنظّم .وقد سعت هذه املبادئ فعلياً إىل متكني األطراف املسلحة احمللية
من تويل قيادة أتمني املناطق احمللية ،ابألساس على هنج احلرس الوطين األمريكي .وصاحب هذا
احل ّد من دور القوات االحتادية -وتشمل اجليش العراقي -حبيث تركز على أتمني حدود احملافظات
وحدود الدولة .وكان املبدأ اخلامس متصالً ابعتماد سلسلة من اإلصالحات السياسية اليت من
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شأهنا «معاجلة مظامل مشروعة وتبديد أي ذرائع ألنشطة (داعش)».3
بينما تُركز املناقشات بشأن الالمركزية يف العادة على اجلوانب اإلدارية واملالية من تفويض
األعم ملنطق الالمركزية
السلطات ،تعد املسائل األمنية يف حالة العراق ضرورية لفهم اإلحداثيات ّ
حتول يف النهاية إىل مناقشة
القائم .فما بدأ كنقاش عن كيفية التعامل مع املخاوف األمنيةّ ،
أمشل بكثري بشأن تفويض السلطات (اإلدارية ،والقانونية ،واملالية) .حبلول النصف الثاين من عام
 ،2017ومع بلوغ احلرب ضد (داعش) ذروهتا وبدء القوات العراقية يف اسرتداد اجليوب األخرية
املتبقية لإلرهاب ،حتول االهتمام إىل قدرة الالمركزية على حتسني عمليات تقدمي اخلدمات .بدأت
احلالة األمنية يف شىت أحناء العراق تتحسن سريعاً ،وهذا منذ تدشني عمليات اسرتداد املوصل.
يف بغداد على سبيل املثال :احنسرت كثرياً االعتداءات اليت تسفر عن خسائر بشرية كبرية ،ويف
احملافظات اجلنوبية أصبحت احلوادث األمنية أقل انتشاراً مقارنة ببغداد .وحتول اهتمام الناس من
هتديد (داعش) الوجودي ،إىل االهتمام مبعاشهم اليومي .ومع استمرار إحساس املواطن العراقي
آباثر األزمة املالية اليت كان سببها اهنيار أسعار النفط ،تزايد قلقه من نقص فرص العمل وعدم كفاية
اخلدمات األساسية .وأدركت احلكومة املركزية أمرين:
أوالً :أنه ومع النمو السكاين املتسارع ،مل يعد ابإلمكان إدارة خدمات كالتعليم والصحة
واألشغال العامة عرب منوذج اإلدارة شديد املركزية.
حتول السخط الشعيب حنو املسؤولني احملليني؛ بعبارة أخرى:
اثنياً :إبمكان احلكومة املركزية أن ّ
توزع اللوم على أوجه قصور اإلدارة احلكومية ،ومثّل
أصبح من اجملدي سياسياً للحكومة املركزية أن ّ
هذا حافزاً رئيسياً ابجتاه تسريع خطط تنفيذ القانون .21
وبدعم من اجملتمع الدويل -اشتمل على برامج دعم فين وبرامج لبناء القدرات من الوالايت
سرعت احلكومة املركزية من تفويض
املتحدة وكندا واململكة املتحدة والبنك الدويل واألمم املتحدةّ -
4
السلطات للمحافظات عرب جلنة حكومية معروفة مبسمى اهليئة العليا للتنسيق بني احملافظات .
ومع تكليفها بضمان التفويض الكامل للسلطات مبوجب القانون  ،21عملت اهليئة كأداة
ويسرت املشاورات مع سلطات احملافظات؛ من أجل
بريوقراطية مسؤولة مباشرة من رئيس الوزراءّ ،
التغلب على املعوقات ولتسهيل تنفيذ الالمركزية .وقد اشتمل هذا على اجتماعات تنسيقية شبه
شهرية يف بغداد واحملافظات ترأّسها رئيس جملس الوزراء حبضور احملافظون ،لالستماع إىل مطالبهم
7
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وشواغلهم .ويف الوقت نفسه ركزت املساعدات الدولية يف حتضري األجهزة البريوقراطية للمحافظات
لتنفيذ الالمركزية ،عرب تقدمي التدريبات الفنية يف جماالت منها التخطيط االسرتاتيجي واإلدارة املالية؛
من أجل التعامل بفعالية مع حتدايت توسع امليزانيات واملوارد البشرية .وكان استقبال هذه التيسريات
واألعمال التنسيقية مقبوالً وإن كانت نتائجه حمل تساؤالت ،فاملنظمات الدولية كثرياً ما جتد مشقة
يف التغلب على مقاومة التغيري يف أوساط املؤسسات اإلدارية اليت تعاين من كثرة الفساد والعدوانية
للشفافية .وغالباً ما يكون تصميم الربامج التدريبية معيباً بسبب غياب الفهم العميق للمشكالت
القائمة ،ونتيجة لإلخفاق يف بناء شبكة من املالكات اليت تقدم أمثلة ُتتذى ،لديها السلطة الكافية
لضمان عدم النكوص عن املمارسات اجليدة املتحققة.
تطورات اإلطار القانوين
عُ ّدل القانون  21يف عام  ،2010ويف  ،2013مث عُدل مؤخراً يف  .2018وأصبح
القانون معروفاً مبسمى «قانون احملافظات» ،ويسري على ( )15من ( )18حمافظة ،مع استثناء
حمافظات إقليم كردستان الثالث.
إن هذا القانون الذي صدر يف البداية يف أكثر من  50مادة ،حي ّدد خصائص الوحدات
اإلدارية واختصاصاهتا وصالحياهتا املختلفة على مستوى احملافظة ،مع استعراض اآلليات اخلاصة
ابختيار املسؤولني احملليني وانتخاهبم ،وتعريف إحداثيات تنفيذ خمتلف املهام التنفيذية والتشريعية،
ومن بني املواد اهلامة يف القانون  ،21املواد اليت تنص على جمالس احملافظات بصفتها أعلى سلطة
تشريعية وإشرافية .وتستعرض تلك املواد املهام األساسية للوحدات اإلدارية ،ومنها جمالس القضاء
وجمالس الناحية ،واحملافظ ،الذي ينتخبه جملس احملافظة .يشري القانون  21إىل ضرورة تنظيم هذه
الكياانت احمللية للشؤون اإلدارية واملالية للمحافظة «وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية ،مبا ال يتعارض مع
الدستور والقوانني االحتادية» .وهناك سلطتان أساسيتان متاحتان للوحدات اإلدارية ،مها:
األوىل :سلطة مجع الضرائب ،والرسوم ،واألجور (هذه السلطة أصبحت فيما بعد سبباً لقدر
كبري من اخلالف ،وسنناقشها الحقاً).
األخرى :ق ّدم القانون  21للسلطات احمللية قدراً كبرياً من السيطرة على موظفي احملافظة من
املستوى املتوسط للمستوى األدىن من السلم الوظيفي.5
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وعلى مدار التعديالت املتعاقبة للقانون ،توسعت هذه السلطات لتشمل السلطات القانونية،
وقدراً أكرب من السيطرة على مؤسسات الدولة .ومبوجب تعديل  ،2013أصبحت سياسات
احملافظة تسمو على السياسات االحتادية يف اجملاالت اليت تُدار ابملشاركة بني املستويني6؛ و ّأدى هذا
إىل متكني احملافظات من تفعيل التشريعات واللوائح (األنظمة) والتدابري اإلدارية.
عما ذُكر ،تقرر تنفيذ الالمركزية على مستوى  8وزارات احتادية ،مع منح احملافظات
وفضالً ّ
سلطات فنية وقانونية وإدارية متارسها على مستوى املديرايت اخلاصة هبذه الوزارات يف احملافظات.
وهذه الوزارات هي التعليم ،والصحة ،والبلدايت واألشغال العامة ،والزراعة ،واإلعمار واإلسكان،
والعمل والشؤون االجتماعية ،والشباب والرايضة ،واملالية .وقد سعت هذه التدابري إىل مأسسة فكرة
أن تكون عملية تقدمي اخلدمات ابألساس مسؤولية السلطات احمللية.
ومن الناحية العملية ،كان هذا يعين حتويل املوظفني احلكوميني الذين يعملون ابملديرايت
احمللية املتصلة هبذه الوزارات الثماين ،إىل سلطة احلكومة احمللية ابحملافظات املختلفة .ويف واقع األمر،
ال ميكن تنفيذ القانون إال جزئياً ،فأكرب مقاومة له جاءت من وزارة املالية ،اليت مل متتثل بعد للقانون
 21مبا يوائم القصد الفعلي منه .وقد اعرتض مسؤولو املالية على مسألة متكني احملافظات من تدبري
العوائد املالية على املستوى احمللي ،على الرغم من أن القانون  21مينح احلكومات احمللية سلطة مجع
الضرائب والرسوم واألجور طاملا عملية اجلمع هذه متسقة مع القوانني االحتادية .ظهرت خالفات
حول التعريفات الدقيقة للضرائب والرسوم ،وكثر اقتباس املادة ( )28من الدستور ،من قبل
املسؤولني االحتاديني ،لتأكيد ادعاءاهتم بعدم إمكانية فرض ضرائب جديدة دون تشريعات بذلك.
ومن حيث املمارسة ،كان هذا يعين استمرار اعتماد احملافظات ابلكامل تقريباً على خمصصات
امليزانية اليت تق ّدرها بغداد ،مع اقتصار آليات توليد العوائد املالية احمللية املتاحة هلا .حىت يف وزاريت
الصحة والتعليم -حيث بدأت عملية الالمركزية يف  ،-2017مت تعليق العملية فجأة يف العام
التايل؛ مما أدى إىل نقل جزئي فقط للموظفني احلكوميني إىل عهدة احملافظات .أدى هذا إىل ارتباك
شديد حول العالقة بني الرؤساء واملرؤوسني وقنوات التواصل اإلدارية اخلاصة ابلعاملني.7
وعلى املستوى الفين ،هناك خالف بشأن إمكانية تعريف هذه العملية بصفتها عملية
حتول المركزي أو أهنا عملية إلعادة توزيع املركزية؛ أي جمرد نقل سلطة الوحدة اإلدارية من مستوى
ّ
خيص املوظفني احلكوميني ،فلم يكن أمام احلكومات
ما
أما
احمللي.
املستوى
إىل
ية
ز
ك
املر
احلكومة
ّ
حتول إدارة إنفاق امليزانية اخلاصة
من
الرغم
وعلى
احمللية سوى قبول مجيع املوظفني املتواجدين.
ّ
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برواتب املوظفني إىل ميزانية احملافظة؛ فقد كانت يد السلطات احمللية مغلولة من حيث القدرة على
إصدار توجيهات للعاملني يف املديرايت اخلاصة ابلوزارات على مستوى احملافظات.
القانون  21من حيث املمارسة
على الرغم من أن تعديالت القانون  21قد أعطت ثقالً أكرب لسلطات احملافظات ،فقد
صعدت العملية أيضاً من التنازع على السلطة بني الفاعلني على املستوى الوطين وعلى املستوى
ّ
احمللي .ولقد انتقلت تلك اخلالفات إىل ساحات احملاكم ،حيث طعن مسؤولو احملافظات على
قرارات وزراء احتاديني ،وزعموا أهنم تع ّدوا على الصالحيات املفوضة إليهم ،وحدث العكس أيضاً.
وعلى الرغم من إجناز التعديالت املتعاقبة للقانون  21عرب عملية تشاورية بني احلكومة املركزية
واحلكومات احمللية؛ فما زال تنفيذ القانون حمفوفاً ابخلالفات.
تدخلت احلكومة االحتادية العليا -اليت هلا السلطة احلصرية يف تفسري الدستور والفصل يف
اخلالفات املتصلة أبحكامه -عدة مرات للفصل يف هذه اخلالفات ،وقد برز مساران أساسيان
للخالف .أوالً :مسألة من له سلطة تعيني وفصل كبار املسؤولني .اثنياً :ألي مدى جيب حتقيق
الالمركزية املالية .ومن منظور االقتصاد السياسي ،كانت هذه اخلالفات متوقعة ،نظراً ألهنا متصلة
كل االتصال ابلصراع على االحتفاظ ابلسلطة والنفوذ .حىت إذا كانت هناك إرادة سياسية على
أعلى مستوايت احلكومة لالجتاه حنو الالمركزية ،فسوف يسعى الوزراء إىل محاية شبكاهتم الزابئنية،
والسيما تلك القائمة على املستوايت العليا ابحلكومة؛ إذ تعد مناصب املديرين العامني يف أحيان
كثرية تعيينات سياسية متصلة بشبكات نفوذ الفرد أو احلزب .واحلق أن املسؤولني ابحملافظات ليسوا
مبِنعة من تبين مصاحلهم اخلاصة والسعي إىل توسيع نفوذهم السياسي عرب هذه التعيينات بدورهم.
يف حزيران  2018رفضت احملكمة االحتادية العليا نظر قضية مرفوعة ضد مادة يف القانون
 21تنص على تفويض صالحيات الوزارات الثماين على مستوى احملافظات .8أكد احلكم سراين
املادة ( )12من قانون  21املع ّدل ،مع أتكيد عدم تعارض املادة املذكورة مع أحكام الدستور.
ويف الشهر التايل طُلب من احملكمة النظر يف طعن مقدم من رئيس جملس حمافظة ميسان
ادعى فيه أبن مادة من القانون - 21تطالب حبصول احلكومة احمللية على إذن من الوزارات إلنفاذ
التعيينات رفيعة املستوى (درجة مدير عام فأعلى) -غري دستورية .رفضت احملكمة الطعن وأكدت
مسو جملس الوزراء كأعلى سلطة تنفيذية مسؤولة عن وضع توجيهات التعيينات اخلاصة بكبار
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املسؤولني .9واستمرت هذه اخلالفات يف شىت أحناء العراق .وعندما أصدر حمافظ املوصل قراراً
ردت وزيرة البلدايت سريعاً بتوجيه منها يؤكد افتقار
ابستبدال مدير بلدية املوصل يف أاير ّ ،2018
احملافظ هلذه الصالحية.10
وقد سعى مسؤولو احملافظات إىل أتكيد سلطتهم يف امللف األمين .ومن بني اخلالفات
األبرز ،كان تعيني قائد الشرطة اجلديد يف البصرة قبيل انتخاابت  2018النيابية ،فحينئذ ،استبدل
رئيس الوزراء -آنذاك -حيدر العبادي اللواء عبد الكرمي املياحي ابللواء جاسم السعدي؛ مما أدى
إىل موجة استنكار على مستوى احلكومة احمللية .وأعلن حمافظ البصرة أسعد العيداين وأعضاء جملس
احملافظة اعرتاضهم الشديد على التعيني ،وادعوا أبن سلطة فصل وتعيني قائد الشرطة هي ابلكامل
يف يد سلطات احملافظة .وأشار العيداين إىل أنه وبصفته رئيس اللجنة األمنة ابلبصرة ،يرى ضرورة
وتذرع جملس احملافظة ابلقانون رقم  21كأساس
تنسيق قرار كهذا بني احلكومتني االحتادية واحملليةّ .
لسلطته يف املوافقة على تعيني قائد الشرطة .وكان من اعرتاضات مسؤويل البصرة األساسية األخرى
أصروا على ضرورة بقاء املنصب يف يد شخص
أن قائد الشرطة اجلديد جاء من حمافظة دايىل ،و ّ
من حمافظة البصرة.
جاء رد فعل وكيل وزير الداخلية مشتمالً على التذرع ابملوقف األمين شديد الصعوبة يف
احملافظة كسبب لتعيني شخص من خارجها .وأشار إىل أنه نظراً لالرتباطات العشائرية واملصاحل
واألهواء الشخصية ،فمن الصعب على شخص من البصرة تويل دور قائد الشرطة يف املرحلة املقبلة
من العمليات األمنية ابحملافظة ،مضيفاً أن وزارة الداخلية ،وبعد إمتام العمليات األمنية املزمعة،
سوف تعيد النظر يف تعيني شخص من احملافظة يف هذا املنصب .وفيما خيص القانون رقم ،21
أصر وكيل الوزير على أن الشؤون األمنية هي حصراً من اختصاصات احلكومة االحتادية ،كما ورد
ّ
يف الدستور.
حتقيق األداء األمثل لالمركزية
يف هناية املطاف ،يُقاس النجاح يف حتقيق الالمركزية إىل مدى ثقة اجلمهور يف السلطات
االحتادية واحمللية معاً .لقد أظهرت استطالعات الرأي – على طول اخلط – آتكل الثقة وتراجعها،
ويتصل هذا إىل درجة غالبة بعدم الرضا إزاء توفر فرص العمل واخلدمات ،وارتفاع معدالت
الفساد .يف حني يبقى األمن شاغالً أساسياً ،فقد كشف استطالع للرأي مشل مجيع أحناء العراق
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وأجراه املعهد الدميقراطي الوطين يف أيلول  ،2018عن أن حنو  60%من املبحوثني يرون أن توفر
اخلدمات األساسية يعاين من التدهور .وتبني من االستطالع أن الفساد من بني أهم ثالث أولوايت
اليت جيب على احلكومة اجلديدة التعامل معها ،وأهنا قضية تع ّد أهم من األمن ،حبسب من أجريت
معهم املقابالت .وإجابة على سؤال حول مدى الثقة يف مؤسسات الدولة ،أعرب  27%فقط
من املبحوثني عن درجة من الثقة يف جمالس احملافظات .وكانت نسبة الثقة يف مؤسسات احلكومة
املركزية  24%فقط.11
وكان القياس احلقيقي األول لفوائد الالمركزية يف صيف  ،2018حينما اندلعت املظاهرات
العنيفة يف البصرة جراء النقص يف املياه النظيفة والكهرابء .ورغم تكرر املظاهرات سنوايً أثناء أشهر
الصيف احلارة ،فاضطراابت  2018كانت مقلقة بصفة خاصة بسبب طبيعتها السياسية .فقد
خرج املتظاهرون يف مسريات أثناء مرحلة انتقالية ،يف حلظة شهدت ظهور نتائج االنتخاابت النيابية
ومل يكن االتفاق على تشكيل احلكومة اجلديدة قد أبرم بعد .وهلذا السبب ،كانت للمظاهرات
تداعيات عريضة النطاق على نتائج مفاوضات تشكيل احلكومة اجلديدة بني الكتل السياسية.
كشفت أزمة املياه عدم قدرة احلكومة احمللية على التصدي لتوفري اخلدمات األساسية دون
دعم كبري من احلكومة املركزية .احلق أن اجلانبان سعيا إىل لوم أحدمها اآلخر على األزمة ،اليت
بلغت ذروهتا يف املواجهة غري املسبوقة بني رئيس الوزراء وحمافظ البصرة أثناء جلسة برملانية كان من
املفرتض أن يتم خالهلا مناقشة سبل التصدي لألزمة 12.وبدالً من استعراض حلول األزمة ،تبادل
الطرفان االهتامات ابإلخفاق يف الوفاء ابملسؤوليات املرتتبة عليهما ،وسرعان ما تراجعت املظاهرات
بعد إرسال بغداد جلنة عمل رفيعة املستوى إىل البصرة للتدخل بصورة مباشرة يف األزمة وحملاولة حل
املشكلة.
املرجوة ،فالبد من اعتماد جمموعة من
وكي ُتقق الالمركزية نتائجها التنموية والسياسية ّ
السياسات األساسية ،وإن كانت التوقعات تتباين بقوة فيما خيص الرتتيبات املثلى املطلوبة:
أوالً :على املسؤولني احملليني االستمرار يف احلصول على املساعدات الفنية الكافية للتمكن
من ممارسة سلطاهتم اآلخذة يف التوسع ،فأغلب أوجه القصور على املستوى احمللي قائمة يف بغداد
أيضاً ،وهي ابألساس نقص اخلربات الفنية مثل كيفية انتهاج التدابري البريوقراطية احلديثة ،وتشمل
احلوكمة اإللكرتونية ،بدالً من تسيري األعمال احلكومية ورقياً ،وتقنيات احملاسبة واملراجعة احلديثة،
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واسرتاتيجيات التخطيط .جيب أن يكون التدريب متسقاً ال متفرق املسارات ،واملسألة حتتاج إىل
وقت حىت يتكيف املوظفون احلكوميون مع الرتتيبات اجلديدة .وتستمر أيضاً اإلشكالية القانونية،
وسوف متر فرتة طويلة قبل أن تؤدي سوابق قانونية كافية إىل استحداث معايري جديدة لتشارك
السلطة.
وتفتقر سلطات احملافظات يف الوقت الراهن إىل القدرة على تنفيذ ميزانياهتا وإدارة عدد
املوظفني الكبري الذي أصبح يف عهدهتا .هناك دائماً خطر قائم ،يتمثل يف أن يؤدي توسع امليزانيات
ببساطة إىل مفاقمة الفساد ،من مث فال ب ّد أن تتواكب إجراءات تدعيم احملاسبة واملساءلة مع تنفيذ
الالمركزية .طبقاً ملوازنة  2019اليت تستعرض تفصيالً عدد املوظفني التابعني لبنود امليزانية اخلاصة
بكل حمافظة ،ففي البصرة حالياً أكثر من  70ألف موظف .وحمافظة املثىن الصغرية هبا حنو 22
ألف موظف .وإمجايل خمصصات امليزانية للبصرة يف عام  2019يبلغ حنو  1.6مليار دوالر ،وهي
ميزانية كبرية جداً مقارنة مبيزانيات السنوات املاضية اليت جتاوزت  780مليون دوالر إنفاق رأمسايل.
دون وجود التخطيط االسرتاتيجي املتقدم وخربات إدارة املشروعات بشكل مهين ،سوف يصبح من
املستحيل على حكومة البصرة احمللية أن تتصرف يف هذه األموال بنحو فعال وكفء.
والصورة يف احملافظات احملررة من (داعش) خمتلفة إىل حد ما .فبينما تُن ّفذ مراحل التحول
لالمركزية فيها ببطء ،فهي حتدث مبعدل أبطأ بكثري بسبب اقتصار قدرة احلكومات احمللية املختلفة.
كمثال على هذا ،فإن حمافظة املوصل -اثين أكرب حمافظة عراقية من حيث تعداد السكان -هبا
 1400موظف فقط على ذمة ميزانيتها .وما زال إنفاق خمصصات امليزانية خيضع إىل حد بعيد
لقرارات احلكومة املركزية ،لدرجة أن  180مليون دوالر فقط قد خصصت بصورة مباشرة للسلطات
احمللية لعام .13 2019
اثنياً :جيب أال تتجاهل الالمركزية مستوى القضاء ومستوى الناحية يف اإلدارة .يف واقع
تبي أن تسليم اخلدمات جيب أن يُرّكز على هذه
األمر ،ومن جتربة دول أخرى -منها إندونيسياّ -
املستوايت األدىن من الوحدات اإلدارية .فعلى هذه املستوايت تتفاعل السلطات بنحو أوثق مع
اجلمهور .ومن مث فهي حتوز على قدر أكرب بكثري من الفهم لالحتياجات وللمشكالت اليومية على
هذا املستوى من اإلدارة.
اثلثاً :ال بد من أن تتزامن اإلصالحات االنتخابية مع أية جهود قائمة لتحسني فائدة
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الالمركزية .ويستمر اجلمود السياسي وتفشي االختالفات بني األطراف املختلفة يف اهليمنة على
جمالس احملافظات يف شىت أحناء العراق؛ وهذا يعين أنه بدالً من حتسني عمل احملافظ والتنفيذيني
اآلخرين عرب اإلشراف وفرض األنظمة ،فإن هذه اجملالس تُع ّقد من املشكلة .هناك «وصفة»
سياسات حمتمل أن تكون مفيدة ،وهي تقييد سلطات جمالس احملافظات متاماً وحتويل سلطات أكرب
إىل كل من احملافظ -املنتخب ابالقرتاع املباشر -وإىل جمالس األقضية والنواحي .جيب أن حيتفظ
الربملان مبهام إشرافية ومن شأن هذا األمر أن يبسط من التنسيق والتواصل بني بغداد واحملافظات.
يف كانون األول  2018اقرتحت اللجنة القضائية ابلربملان جتميد أعمال جمالس احملافظات القائمة،
لكن مل حيز الطلب على أتييد األغلبية يف اللجنة .وبطبيعة احلال ،فإن الكتل السياسية املهيمنة على
جمالس احملافظات تعارض بقوة مثل هذا التحرك .وقد انعكس هذا على مستوى الربملان الوطين؛
وعلى ذلك ،يشري هذا األمر إىل تنامي اإلحساس أبن ضرر جمالس احملافظات أكرب من نفعها.
إمجاالً ،كانت جتربة العراق مع الالمركزية جتربة خمتلطة .ففي حني زاد كثرياً تقدير اإلطار
القانوين املن ِظّم لتفويض السلطات ،فقد حصدت جتارب قليلة نتائج إجيابية يف نظر الرأي العام.
وعلى الرغم من تطور منطق الالمركزية على مدار العقد املاضي ،فإن التحدايت اليت تواجه
العراق منذ زمن طويل ،واملتمثلة يف إعادة بناء البنية التحتية وهتيئة فرص العمل ،مستمرة يف إمالء
األولوايت على السلطات احمللية .واألهم ،جيب أن يُنظر إىل الالمركزية بصفتها غري معزولة عن
القضااي األساسية األخرى ،مثل إصالح القطاع األمين ،وسياسة االنتخاابت ،والتعليم ،بصفتها
جزءاً ال يتجزأ من حتسني اإلدارة احلكومية واستعادة الثقة بني السلطات والشعب .إن طبيعة
السياق العراقي يف مرحلة ما بعد النزاع -ويتسم بتحسن الوضع األمين وتنامي الثقة يف قوات األمن
االحتادية -تعين ضرورة تشارك السلطات كوسيلة لتخفيف آاثر القوى اليت تقوض من وحدة الدولة،
قد تراجعت يف الوقت الراهن .فالنزعات االنفصالية يف مشال العراق قد ُجدت ،لكن التحدي اآلن
هو ضمان أن تتمكن الدولة من اسرتداد مشروعيتها عن طريق إظهار قدرهتا على العمل بفعالية
على املستويني االحتادي واحمللي.
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