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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة 
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.
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مالحظة:
اآلراء الواردة يف املقال ال تعرب ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وامنا تعرب عن رأي كتاُبا.

ترمجة: اسراء نعمة عبد هللا

حول مركز الشرق األوسط
يعتمد مركز الشرق األوسط على ارتباط كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية )LSE( الطويل 
ابلشرق األوسط، ويوفر مركزاً جملموعة واسعة من األحباث حول املنطقة. يهدف مركز الشرق األوسط 
إىل تعزيز التفاهم، وتطوير البحوث الدقيقة حول اجملتمعات واالقتصادات واألنظمة السياسية والعالقات 
ويتمتع  احليوي  اجملال  هلذا  العام  والفهم  املتخصصة  املعرفة  تعزيز  على  املركز  يعمل  املنطقة.  يف  الدولية 
بنقاط قوة ابرزة يف البحث متعدد التخصصات واخلربات اإلقليمية. وكوهنا واحدة من مؤسسات العلوم 
االجتماعية الرائدة يف العامل، تضم كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية )LSE( أقساماً تغطي مجيع 

فروع العلوم االجتماعية. يسخر مركز الشرق األوسط هذه اخلربة لتعزيز البحوث والتدريب يف املنطقة.
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ملخص البحث
على وفق معظم املقاييس، كانت جتربة العراق يف تطبيق الالمركزية خميبة لآلمال بنحو كبري، 
يسفر تفويض السلطات للدوائر احمللية الذي بدأ رمسياً يف عام 2015 عن أي حتسينات ملحوظة 
يف تقدمي اخلدمات على املستوى احمللي، أو على تغري واضح من أشكال احلكم املركزي، وتسعى 
الفيدراليي واحملليي ذوي اخلربات املباشرة لعملية تطبيق  البحثية عرب دراسة آراء املسؤولي  الورقة 

الالمركزية إىل فهم سبب فشل الالمركزية.
تؤكد نتائج البحث أنه على الرغم من أن مبادئ احلكم الالمركزي تعّد مقبولة على نطاق 
غامراً  انطباعاً  أن هناك  إال  السلطات االحتادية واحمللية،  قبل كل من  املبدأ من  واسع من حيث 
أبن الالمركزية قد مت تنفيذها بنحٍو سّيئ وقد أدت إىل نتائج سلبية. ومل يقتصر األمر على عجز 
املسؤولي الذين قابلناهم عن اإلشارة إىل أي حتسينات ملحوظة يف احلكم احمللي، بل ادعى البعض 
أبن نقل السلطات إىل الدوائر احمللية زاد من سوء اإلدارة والفساد. وفضاًل عن ذلك، تؤكد النتائج 
اليت توصلنا إليها أن االرتباك املؤسسي بشأن تقاسم السلطات بي الدوائر االحتادية واحمللية يف ظل 
إطار الالمركزية احلايل يساعد وبنحٍو مستمر يف ترسيخ التوترات بي أصحاب املصلحة املتنافسي؛  
االضطراابت  أثرت  كيف  أيضاً  البحثية  الورقة  هذه  وحتلل  برمتها.  العملية  مصداقية  يقوض  مما 
السياسية األخرية يف البالد على الرتتيبات الفيدرالية، وتوضح كيف أدت املعارضة املتأصلة لالمركزية 
إىل إضعاف السلطات احمللية بنحٍو ملحوظ. واجلدير ابلذكر أن حترك الربملان غري املسبوق يف تشرين 

األول 2019 لتعليق جمالس احملافظات قد أدى إىل تغيري ميزان القوى لصاحل املركز.

االلتباس والخالف
فهم إخفاقات مشروع الحكومة الالمركزية في العراق

علي المولوي * - سجاد جياد **

*علي املولوي: مستشار وحملل سياسي أمضى أكثر من عقد يف الكتابة عن العراق. كان سابقاً رئيس قسم األحباث 
يف مركز البيان للدراسات والتخطيط، وقد أثرى بكتاابته كثرياً عن اإلنفاق املايل العام، والالمركزية، وختطيط السياسات. 

وجمال اهتمامه احلايل هو االقتصاد السياسي يف العراق، وأتثريه على اإلصالح املؤسسي.

** سجاد جياد: حملل سياسي عراقي مقيم يف بغداد. وهو املدير التنفيذي السابق ملركز البيان للدراسات والتخطيط. 
ينصب تركيزه الرئيس على السياسة العامة واحلوكمة يف العراق، ويشرف حالياً على املشاريع اخلاّصة ببناء قدرات املؤسسات 
العامة، ومنظمات اجملتمع املدين، وتقدمي املشورة هلا. لديه خلفية تعليمية يف االقتصاد والسياسة والدراسات اإلسالمية. 

https://www.iraqicp.com/index.php/sections/variety/49230-2021-02-14-14-13-19
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توصي هذه الورقة ابإلجراءات اآلتية:
جيب أن جتري املفوضية العليا املسؤولة على اإلشراف على عملية تطبيق الالمركزية، تقييماً 
شاماًل لتحديد اجملاالت اليت مت فيها تفويض الصالحيات على عجل؛ وابلتايل مل يتم تنفيذها بنحٍو 
كاف، فضاًل عن ذلك، ينبغي أن حتدد اجملاالت اليت ال يتم فيها تنفيذ األحكام القانونية اليت تتعلق 
ابلالمركزية، مثل جوانب الالمركزية املالية. وأن حتديد تسلسل واضح لتطبيق الالمركزية واعتماد هنج 

منهجي وتدرجيي قد يؤدي إىل معاجلة االرتباك املؤسسي املستمر حالياً.
جيب أال يكون التثقيف والتوعية حول الالمركزية متريناً آلياً، بل جيب أن يرتكز على فهم 
عميق للسياق العراقي الذي يتم اسرتشاده من طريق حتديد ُمفّصل للسلطات عرب الدوائر االحتادية 
واحمللية، وجيب معاجلة الفجوة بي التطبيق الرمسي لالمركزية واحلقائق على أرض الواقع حيث يوجد 
اخلالفات  وإن  احمللية.  السلطة  تبدأ  وأين  االحتادية  السلطة  تنتهي  أين  االلتباس حول  الكثري من 
القانونية اليت تدور بي الدوائر االحتادية واحمللية ال تؤدي إال إىل تقويض مصداقية الالمركزية وترسيخ 

التوترات.
جناح  تواجه  اليت  التحدايت  أكرب  من  احمللي  املستوى  على  املساءلة  انعدام  معاجلة  تعد 
الالمركزية. أدى الفساد املستشري والصراعات السياسية داخل جمالس احملافظات إىل جعل دورها 
احمللي.  املستوى  على  الداخلية  الرقابة  آليات  ضعف  بسبب  ذلك  وتفاقم  تقريباً،  غائباً  الرقايب 
وأحد السبل هو الرتكيز على اإلصالح االنتخايب كوسيلة تؤدي اىل قدر أكرب من املساءلة العامة 
للمسؤولي املنتخبي. وستتوافق هذه اإلصالحات مع تعديالت قانون االنتخاابت وحتديداً تقليص 

عدد مقاعد جمالس احملافظات وزايدة الدوائر االنتخابية لضمان متثيل أفضل ملصاحل الناخبي.
التغلب على معارضة الالمركزية على املستوى االحتادي جيب أن يتضمن هنجاً ذا شقي: 
أواًل: على افرتاض أن اإلرادة السياسية موجودة على أعلى مستوى تنفيذي، فإن جملس الوزراء حيتاج 

إىل إظهار قدر أكرب من احلزم يف حل
النزاعات. حينما تكون معارضة الالمركزية على مستوى الوزارات االحتادية غري مربرة فبداًل 
من السماح خبوض النزاعات يف احملاكم، ينبغي أن يكون من واجب احلكومة املركزية السعي إىل 

إجياد حل سريع وواضح يشكل سابقة إجرائية ليتبعها اآلخرون.
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املقدمة
كان لالمركزية أتثري إجيايب واضح على احلكم واالستقرار السياسي يف العديد من البلدان. 
لكن االنتقال يف العراق من دولة شديدة املركزية إىل نظام فيدرايل وّلد الكثري من االضطراابت. 
ويوضح االستعراض الطوعي الوطين )Voluntary National Review( يف العراق مبا 
يتعلق أبهداف التنمية املستدامة، فإن التحول أدى إىل »ارتباك وتنافس مؤسسي« بي املؤسسات 
الفيدرالية واحمللية. ويعد عدم التناسق الصارخ للقدرات املؤسسية بي الكياانت الوطنية ودون الوطنية 
توفري  لعدم  بنحٍو كبري؛ »نظراً  التحول  على  قادر  القوى غري  ميزان  اليت جعلت  األسباب  أحد 

القدرات احمللية أطر عمل فعالة للتنسيق ومجع البياانت وحتليل السياسات«1.
تسعى هذه الورقة إىل األخطاء اليت حدثت يف العراق عرب سلسلة من املقابالت اليت أجريت 
اخلدمات  تقدمي  على  الالمركزية  أتثري  بشأن كيفية  التصورات  الستكشاف  حمافظات  ثالث  يف 
على مستوى احملافظات، والعقبات الرئيسة، وكيف إبمكاننا التغلب عليها؟ وكيف قوبلت جهود 
املساعدة الدولية؟ ويف شهر كانون الثاين وشباط 2020 أجريت 13 مقابلة مع مسؤولي حمليي 
يف حمافظات األنبار والبصرة وبغداد، ميثلون مكاتب احملافظ وجمالس احملافظات والبلدايت. مت اختيار 
األنبار ألمهيتها كواحدة من احملافظات اليت مت حتريرها من تنظيم داعش اإلرهايب؛ وابلتايل فهي حباجة 
إىل إعادة اإلعمار. وتؤدي البصرة دوراً مهماً لكوهنا حجر األساس لالقتصاد العراقي. واختريت 
بغداد ملعرفة ما إذا كانت جتربتها مع الالمركزية خمتلفة بنحٍو كبري. أما على مستوى احلكومة االحتادية 
فقد حتدثنا مع مسؤولي يف وزارات الصحة، واإلسكان واإلعمار، والعمل واألشغال العامة، وأمانة 
بغداد، واهليأة العليا للتنسيق بي احملافظات )HCCP(. كما حصلنا على معلومات من خالل 

العديد من احملاداثت غري الرمسية مع املسؤولي يف جملس الوزراء.
تقرتح هذه الورقة أبن الالمركزية أدت يف الغالب إىل تفاقم عدم االتساق داخل هياكل الدولة 
أعاقت  ترتيبات احلكم.  العمل يف  التخفيف من حدة اختالل  املساعدة يف  عن  العراقية، عوضاً 

التنمية املستدامة لألمم املتحدة،  التنمية املستدامة«، أهداف  التطوعية األوىل ألهداف  الوطنية  العراقية، »املراجعة  1.  احلكومة 
حزيران 2019. متاح على:

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/ 
23789Iraq_VNR_2019_final_EN_HS.pdf 

)مت االطالع يف 5 نيسان 2020(.

https://www.iraqicp.com/index.php/sections/variety/49230-2021-02-14-14-13-19
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القيود املؤسسية قدرة الكياانت دون الوطنية على استيعاب السلطات املفوضة واستخدامها ألن 
مؤسسات الدولة تفتقر إىل التماسك التنظيمي الكايف واملرونة الوظيفية؛ ونتيجة لذلك، أدى نقل 
السلطات إىل الكياانت دون الوطنية ببساطة إىل تفاقم اخللل الوظيفي على املستوى احمللي وتفاقم 
أوجه القصور يف احلكم مثل الفساد وسوء اإلدارة. أدى ذلك إىل تراجع السلطات االحتادية وتراجع 
السلطات املفوضة  القانون اليت أعادت رمسياً  التعديالت على  جزئي عن احلكم الالمركزي، مثل 

داخل وزاريت الصحة والتعليم إىل السيطرة االحتادية.
وفضاًل عن ذلك، فإن االفتقار إىل التماسك السياسي على املستوى الوطين أدى إىل عدم 
وجود إرادة سياسية كافية وتركيز من جانب احلكومة املركزية للنظر من خالل عملية الالمركزية يف 
الطويلة األمد من  املقاومة  الداخلي على مستوى احملافظات  النزاع  حتقيق هنايتها املنشودة. وعزز 
الوزارات االحتادية للتخلي عن السلطات على وفق قانون الالمركزية وأاثر الكثري من االستياء لدرجة 

أن الربملان اجته يف هناية املطاف إىل إهناء عمل مجيع جمالس احملافظات وتويل سلطتها الرقابية.
العملية  البحثية أن مشروع الالمركزية مل يكن مدروساً؛ لفشله يف تنظيم  الورقة  اثنياً: ترى 
بطريقة كان من املمكن أن متنحها فرصة للنجاح. إذ ركز مصممو العملية بشدة على الالمركزية 
اإلدارية، ومل يولوا اهتماماً كبرياً ابلالمركزية املالية والسياسية؛ ونتيجة لذلك، كان التحول يف ميزان 
يف  احملافظات  سلطات  استمرار  مع  التوترات  وتفاقمت  األدىن  حده  يف  احلكومات  بي  القوى 
مطالباهتا ابملوارد املالية من اإليرادات احمللية. حدث ذلك كله يف الوقت الذي آتكلت فيه شرعية 
الدميقراطية على مستوى احملافظات؛ بسبب الفشل يف إجراء انتخاابت يف الوقت املناسب، أو إجراء 

إصالح انتخايب متس احلاجة إليه.
اثلثاً: تؤكد آراء أصحاب املصلحة املبينة يف أدانه إىل احلاجة إىل إجراء تقييم شامل لالمركزية 
قبل إحراز أي تقدم لتصحيح عملية االنتقال حنو الالمركزية. ينبغي بعد ذلك صياغة اسرتاتيجية 
للتغلب على العقبات والقيود األساسية املتمثلة مبا أييت: مقاومة املؤسسات االحتادية للتنازل عن 
السلطات على وفق القانون؛ واالفتقار إىل اإلرادة السياسية بي األطراف لدعم العملية؛ واخلالفات 
حول تفسري قانون الالمركزية وحيث تكمن الصالحيات بي السلطات االحتادية والسلطات احمللية؛ 
وضعف القدرة اإلدارية اإلقليمية على استيعاب سلطات جديدة؛ وتفشي الفساد الذي يعيق اختاذ 
القرار الفعال. وحلل هذه القضااي، هناك حاجة إىل وجود حوار فّعال أكثر بي أصحاب املصلحة، 

وهو ما يفتقرون إليه اآلن خارج اجتماعاهتم املخصصة والرمسية جداً.
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رسم املشهد
مل تكن للعراق خربة فعلية يف الالمركزية قبل عام 2003. على الرغم من أن القانون 159 
لعام 1969 مينح اإلدارات احمللية السلطة على األمن واخلدمات العامة، إال أنه من الناحية العملية 
مل تكن هناك درجة من االستقاللية ألن القرارات كانت متليها احلكومة يف بغداد ويتم تنفيذها من 
العراقي لعام  تـَُعدُّ املادة 116 من الدستور  خالل املسؤولي احملليي املعيني من حزب البعث2. 
2005 األساس إلطار المركزي تنص على أن »النظام االحتادي يف مجهورية العراق يتكون من 

عاصمة وأقاليم وحمافظات المركزية وإدارات حملية«3.
قانون  2008 إبصدار  عام  مرة يف  الدستوري ألول  احلكم  هذا  تفعيل  ظهرت حماوالت 
الالمركزية، املعروف ابسم قانون 21، الذي وضع إطاراً إدارايً وقانونياً لالمركزية. استندت الضرورة 
السياسية لالمركزية إىل أساس عقالين أوسع نطاقاً لتأسيس النظام االحتادي كحجر زاوية لنظام ما 
بعد عام 2003. يُنظر إليه على أنه طريقة للتحقق من زايدة امليول حنو االستبدادية يف املستقبل، 
وقد سعى هذا إىل التوفيق بي واقع إقليم كردستان املتمتع ابحلكم الذايت، والذي كان مطبقاً منذ 
عام 1991، واحتضان إعادة توزيع السلطة بعيًدا عن السلطة املركزية. بعبارة أخرى، كان متكي 
السلطات احمللية من طريق الالمركزية وسيلة إلعادة تشكيل ديناميكيات السلطة من أجل توليد 

مشاركة أكرب من اجملتمعات العراقية املتنوعة.
حينما بدأ العراق ابخلروج من صراع طائفي ُمكِلف جداً يف عام 2008، بدا أن الوقت 
أقلها  ليس  الشديد، ألسباب  احلذر  احلكومة توخت  أن  إال  الالمركزية.  لتطبيق مشروع  مناسب 
املخاوف من أهنا قد تؤدي إىل تقويض الوحدة اهلشة يف البالد. وتفاقمت هذه املخاوف بسبب 
اخللط بي الالمركزية واإلقليمية، واستمرت هذه املخاوف نتيجة ما يسمى بـــــــ »خطة ابيدن« يف عام 
2006، اليت يعّدها الكثريون أساسا لتقسيم العراق على أسس عرقية-طائفية4. تكثفت الدعوات 
إىل النزعة اإلقليمية بي الزعماء العرب الُسّنة يف العراق على مدى السنوات التالية، األمر الذي أدى 

2. USAID, ‘Law of Governorates Not Incorporated into a Region, as amended by 
Law 15 of 2010 and footnoted’, 2011

3.  الدستور العراقي، 2005.
4. Joseph Biden and Leslie Gelb, ‘Unity Through Autonomy in Iraq’, The New 
York Times, 1 May 2006. Available at: https://www.nytimes.com/2006/05/01/
opinion/01biden.html )accessed 5 April 2020(.
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إىل تراجع رغبة احلكومة يف السعي حنو حتقيق الالمركزية.
كان ذلك يف عام 2015 حينما بدأ نقل الصالحيات اإلدارية إىل احملافظات على وفق 
قانون 21، بعد أن أصدر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي األمر التنفيذي رقم 345. وقادت 
هذه اجلهود اهليأة العليا للتنسيق بي احملافظات )HCCP(، وهي هيئة مركزية قامت مبراقبة وتقييم 
عملية االنتقال حنو الالمركزية وأنشأت منصة جلمع الوزراء االحتاديي رؤساء جمالس احملافظات حلل 
القضااي العالقة. وقد أشرفت أمانة اهليأة العليا للتنسيق بي احملافظات على التفاصيل الفنية املتعلقة 
املوارد  على  اعتمدت  واليت  دولة،  وزير  بدرجة  املفيت  طورهان  السيد  بقيادة  الصالحيات،  بنقل 

البريوقراطية والقانونية ألمانة جملس الوزراء.
على الرغم من أن سلطة اهليأة العليا للتنسيق بي احملافظات )HCCP( مذكورة بنحٍو 
غامض يف املادة 45 من النسخة األصلية من القانون )21(، إال أن التعديالت الالحقة على 
القانون أوضحت اختصاصها. إذ تشمل الوظائف الرئيسية يف دورها على حل النزاعات بي املركز 
واحملافظات؛ ووضع آلية لكيفية إدارة السلطات املشرتكة بي احلكومة املركزية وجمالس احملافظات؛ 
وتسهيل نقل الصالحيات اإلدارية واملالية من مثاين وزارات احتادية إىل احملافظات، على وفق قانون 
والعمل  واإلسكان،  والبناء  العامة،  والبلدايت  واإلسكان  اإلعمار  هي:  احملددة  والوزارات   .21

والشؤون االجتماعية، والتعليم، والصحة، والزراعة، والشباب والرايضة، واملالية6. 
يتألف القانون 21 من أكثر من 50 مادة حتدد أنواع الوحدات اإلدارية مبا يف ذلك احملافظات 
واختصاصاهتم؛  وسلطاهتم  األعضاء،  انتخاب  خالهلا  من  يتم  اليت  والعملية  والنواحي؛  واألقضية 
مئات  وحتويل  حتديد  هو  السلطة  نقل  عملية  جوهر  كان  احمللية.  ابإليرادات  اخلاّصة  والسلطات 
الوظائف االحتادية التابعة للوزارات الثماين إىل عشرات املديرايت على املستوى احمللي اليت كانت 
5. For a detailed explanation of why decentralisation became viable in 2015, see 
Ali Al-Mawlawi, ‘Functioning Federalism in Iraq: A Critical Perspective’, LSE 
Middle East Centre Blog, 11 March 2018. Available at: https://blogs.lse.ac.uk/
mec/2018/03/11/functioning-federalism-in-iraq-a-critical-perspective/ )accessed 
5 April 2020(.
6. ‘Second Amendment to Law of the Provinces Not Incorporated Into Regions’, 
Constitution Net. Available at: http://constitutionnet.org/sites/default/files/the_
second_amendment_law_for_the_for_ non-regional_provinces_no._21_the_
year_2008.pdf )accessed 5 April 2020(.
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تتلقى األوامر من احلكومات احمللية. ومشل ذلك نقل السلطة لعشرات اآلالف من املوظفي العموميي 
إىل مسؤولية السلطات اإلقليمية. على سبيل املثال، وسعت حمافظة بغداد جدول رواتبها من 90 

ألف موظف إىل 325 ألف موظف، مبا يف ذلك املتخصصون يف الرعاية الصحية واملعلمون7.
كان هناك إمجاع واسع بي املسؤولي الذين متت مقابلتهم يف عام 2020 على أن الطريق 
ما يزال طوياًل. وعند سؤاهلم عن شعورهم حول حتقيق الالمركزية، تفاوتت اإلجاابت من ٪20 
حبسب مسؤول يف البصرة، و30٪ حبسب مسؤولي يف جملس حمافظة األنبار، وبغداد، إىل ٪60 
و75٪ حبسب مسؤولي يف مكاتب احملافظي يف بغداد واألنبار. كان تقييم اهليأة العليا للتنسيق 
بي احملافظات  )HCCP(أكثر فلسفية، إذ قدم وجهة نظر مفادها أن الالمركزية هي عملية 
مستمرة تتطلب هنجاً طويل األجل. ومن املتوقع حدوث مثل هذه االستجابة، إذ تتحمل اهليأة 
العليا للتنسيق بي احملافظات  )HCCP(املسؤولية األساسية عن تنفيذ مشروع الالمركزية، وإدارة 
التوقعات حول الوقت الذي ستؤيت العملية مثارها. يف الواقع، هناك عدم توافق واضح بي النقل 
الفين للسلطات من جهة، وأتثري احلكم احمللي من جهة أخرى. يف شباط 2019، زعم املفيت أن 

معظم احملافظات )ابستثناء احملافظات احملررة( قد أكملت عملية نقل السلطة8.
وكما وصفها أصحاب املصلحة فقد بلغ عدم االتساق يف العملية ذروته يف عام 2018 
-وحفزته املقاومة االحتادية القوية وفشل السلطات احمللية يف استيعاب وتسخري سلطاهتا اجلديدة 
النسخة  أجازت  وقد  جزئيا.  الالمركزية  عملية  مسار  عكس  إىل  الربملان  انتقل  عندما  بفعالية- 
األصلية من القانون 21 لثماين وزارات احتادية ابالنتقال حنو الالمركزية، بيد أن استياء بغداد من 
أداء السلطات احمللية يف إدارة املرافق الصحية واملدارس أدى إىل إقرار الربملان تعدياًل اثلثاً لقانون 
الالمركزية يف أاير 2018، الذي أعاد سلطة حمافظة بغداد على وزاريت الصحة والتعليم9. على الرغم 
من احتجاجات حمافظي احملافظات الذين رفعوا طعوانً قانونية ضد التعديل، أيدت احملكمة العليا 
7. Mike Fleet, ‘Decentralization and its Discontents in Iraq’, Middle East 
Institute, 25 September 2019. Available at: https://www.mei.edu/publications/
decentralization-and-its-discontents-iraq )accessed 5 April 2020(.

متوفر على:   .2019 26 شباط   ، احملررة«  احملافظات  إىل  االحتادية  احلكومة  ، »نقل ٪70 من سلطات  العراق  8.  صوت 
https://goo.gl/SMby81 )مت الدخول 25 أبريل / نيسان 2020(.

9. Third Amendment to the Law of the Provinces Not Incorporated Into Regions’, 
Ministry of Justice, 16 April 2018. Available at: https://www.moj.gov.iq/upload/
pdf/4487.pdf )accessed 5 April 2020(.
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قرار الربملان، ومل جتد أي خمالفة دستورية10. 
وتلقي تلك احلالة الضوء يف صراعات القوة املعقدة اليت نشبت بي املركز واحملافظات احمليطة. 
إذ يرى أعضاء الربملان أن الالمركزية تضعف سلطتهم عرب تقويض دور الرقابة، ومع ذلك فإن معظم 
األحزاب القيادية يف الربملان ممثلة على مستوى احملافظات. وعلى املنوال نفسه -حىت لو اقتنعت 
واألحزاب  األفراد  أن  تعين  للحكومة  االئتالفية  الطبيعة  فإن  الالمركزية-  أبجندة  املركزية  احلكومة 

املمثلي على املستوى الوزاري سيكونون أكثر مياًل ملقاومة تقليص صالحيات الوزارات.
الربملان يعلق جمالس احملافظات

حدث معلم اثن يف تشرين األول 2019 حينما قرر الربملان تعليق مجيع جمالس احملافظات 
استجابة ملطالب حركة االحتجاج اليت ظهرت يف وقت سابق من ذلك الشهر. وينظر على نطاق 
واسع إىل جمالس احملافظات على أهنا موبوءة ابلفساد ومشلولة بسبب االقتتال السياسي. كان جزء 
كبري من الغضب الشعيب من إخفاقات الدولة موجهاً إىل اجملالس احمللية واغتنم الربملان الفرصة لتأطري 
قراره كإجراء ملكافحة الفساد. وكما قال رئيس جملس النواب، حممد احللبوسي، فإن هذه اخلطوة 
كانت حماولة »لرفع مستوى اخلدمات ووقف املشكالت واالنتهاكات احلقيقية يف احملافظات«11. 
واسند الربملان قراره على املادة 20 من قانون الالمركزية؛ الذي خيول الربملان تعليق اجمللس اإلقليمي 
حينما حيدث »تقصري جسيم يف أداء واجباته«. لكن استخدام املادة 20 كغطاء قانوين لتعليق 
مجيع جمالس احملافظات كان موضع شك كبري على الرغم من أن احلكومة أيّدت القرار12. ولتوضيح 
مدى انعطاف احلكومة يف هذه القضية، سألنا السيد طورهان املفيت يف وقت سابق من العام عن 

إمكانية حل جمالس احملافظات وقال أبنه غري دستوري13.

10. Federal Supreme Court, 2018. Available at: https://www.iraqfsc.iq/
krarat/1/2018/80_fed_2018.pdf )accessed 6 April 2020(.
11. Council of Representatives, ‘Third Session’, YouTube, 8 October 2018. 
Available at: https://youtu.be/ JKS_M6BaV8c?t=716 )accessed 5 April 2020(.
12. Ali Al-Mawlawi, ‘Is the Decentralisation Process Being Reversed in Iraq?’, 
LSE Middle East Centre Blog, 2 December 2019. Available at: https://blogs.lse.
ac.uk/mec/2019/12/02/is-the-decentralisation-process- in-iraq-being-reversed/ 
)accessed 6 April 2020(.
13. Asia TV, ‘Torhan Mufti: It is not possible to dissolve provincial councils except 
through a constitutional amendment’, YouTube, 22 January 2019. Available at:  
https://www.youtube.com/watch?v=KWUFeIlmtrw )accessed 3 April 2020(.

https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2018/80_fed_2018.pdf
https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2018/80_fed_2018.pdf
https://youtu.be/
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2019/12/02/is-the-decentralisation-process-
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2019/12/02/is-the-decentralisation-process-
https://www.youtube.com/watch?v=KWUFeIlmtrw
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تنقسم اآلراء بشأن الدافع األساس الذي دفع الربملان الختاذ هذا اإلجراء، وما إذا كان القرار 
صائباً. ابلنسبة للسلطات التنفيذية يف احملافظات، فغالباً ما كان يُنظر إىل اجملالس على أهنا معوقة 
العاملون لدى  العامة. وصرح بذلك املسؤولون  امليزانية  ومليئة ابلفساد وعبء غري ضروري على 
احملافظي الذين متت مقابلتهم، مبا فيهم العاملون يف حمافظة االنبار، وكان هناك أيضاً اعرتاف واضح 

أبن قرار الربملان كان لدوافع سياسية.
النواب إللغاء  يف البصرة، أوضح أحد املسؤولي هذه اخلطوة على أهنا حماولة من جانب 
الدور الرقايب جملالس احملافظات؛ وابلتايل تسليم تلك املسؤولية إىل الربملان؛ حىت يتمكن من التدخل 
يف صنع القرار احمللي، والوصول إىل الصفقات غري املشروعة من خالل املشاريع الرأمسالية احمللية. ويف 
األنبار، رأى مسؤول يف ديوان احملافظ هذه اخلطوة حماولة متسرعة لتهدئة الغضب الشعيب. وأكد 
عضو يف جملس حمافظة بغداد أهنم كانوا كبش فداء، لكنه أقر أبن االقتتال السياسي داخل اجمللس 
ساعد يف ضعف أدائهم. ومع ذلك -حسب رأيه- كان اهلدف األساس هو إزالة الرقابة من أجل 

منح احملافظي -ومجيعهم مرتبطون أبحزاب يف الربملان- حرية اختاذ القرار يف احملافظة.
كانت التوترات بي احملافظي وجمالس احملافظات واضحة يف مجيع أحناء العراق، إذ كانت 
أقيل   ،2017 عام  يف  املثال:  سبيل  على  مناصبهم.  من  احملافظي  لعزل  متواصلة  جهود  هناك 
حمافظان لثالث حمافظات حمررة من قبل جمالس حمافظاهتم. يف كل حالة، كانت السياسات احلزبية 
هي احملرك املهيمن يف عملية العزل. مت استبدال حمافظ األنبار، الذي ينتمي إىل احلزب اإلسالمي 
العراقي، مبحمد احللبوسي من حزب منافس14. وقد توسطت احملاكم يف النزاعات بي احملافظي 
وجمالس احملافظات. وحينما صوت جملس حمافظة واسط إلقالة احملافظ حممد املياحي يف 2019، 
كان ال بد من النظر يف القرار من قبل حمكمة إدارية بعد استئناف املياحي؛ بسبب خرق إجراء 

حجب الثقة ألن اجمللس مل يعقد جلسة الستجوابه أواًل15. 
إىل جنب  جنباً  احلايل وسيسعون،  الفراغ  عن  راضون  احملافظات  أن حكام  الواضح  ومن 
مع داعميهم السياسيي، لضمان استمرار تعليق جمالس احملافظات ألطول فرتة ممكنة. ويف نيسان 
2020 وصف حمافظ النجف لؤي الياسري أتثري هذا الواقع اجلديد على عمله يف احملافظة. وأعرب 

14. Al-Mawlawi, ‘Functioning Federalism in Iraq’.
15. ‘Administrative court approves sacking of Wasit governor’, Baghdad Today, 24 
December 2019. Available at: https://bit.ly/2MumUy1 )accessed 13 April 2020(.
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عن أسفه للتأثري املزعزع لالستقرار الناجم عن »الصراعات« السياسية بي أعضاء جملس احملافظة، 
ومكتبه اليت أعاقت قدرته على العمل، مضيفاً أنه يتمتع اآلن بقدرة أكرب على املوافقة على املشاريع 
املوظفي  من  العديد  ألن  ونظراً  اخلارجي.  التدخل  وجتنب  القرار  عملية صنع  وتبسيط  الرأمسالية 
العموميي اإلقليميي مرتبطون أبحزاب سياسية، فقد مت تقييد قدرته على عزهلم أو نقلهم بنحٍو كبري 

بسبب اعرتاضات أعضاء اجمللس ذوي املصاحل السياسية16.
يف حي أنه ال توجد توقعات إبعادة جمالس احملافظات يف املدى القريب، إال أنه يبدو أنه 
إجراء مؤقت حلي تنظيم االنتخاابت احمللية. يف الواقع -كما شدد أحد أعضاء جملس األنبار- فإن 
جمالس احملافظات مذكورة صراحة يف املادة 122 من الدستور؛ مما يعين أنه حىت لو كان من حق 

الربملان تعليقها بسبب انتهاء مدهتا االنتخابية، فلن يكون من املمكن إلغاؤها متاماً.
املناصب  قانونية بشأن كيفية شغل  إىل خلق معضلة  أدى غياب جمالس احملافظات أيضاً 
انتخاب احملافظي من  ينبغي  أنه  122 )ج( تنص صراحة على  املادة  للمحافظي ألن  الشاغرة 
قبل جمالس احملافظات. أصبح هذا السؤال مسألة ملحة من الناحية العملية حينما استقال حمافظ 
ذي قار استجابة ألعمال عنف واسعة النطاق حينما وصلت املظاهرات ذروهتا يف تشرين الثاين 
201917. بقيت القضية دون حل خلمسة أشهر إىل أن قرر رئيس الوزراء عادل عبد املهدي ممارسة 

السلطة التنفيذية لتعيي القاضي انظم الوائلي حمافظاً.
استشهد األمر التنفيذي ابملادة 78 من الدستور يف إشارة غامضة إىل السلطة العامة لرئيس 
الوزراء بصفتها اجلهة الداعية إىل عقد جملس الوزراء، لكن القرار قوبل ابلكثري من الشك. وحينما 
طُلب منه شرح األساس القانوين لتعيينه، أشار احملافظ اجلديد إىل أنه يف غياب جملس احملافظة، 
فإن السلطة اآلن تقع على عاتق جملس الوزراء لتعيي احملافظي18. وميكن الطعن يف األمر التنفيذي 

16. Al-Iraqiya, ‘Najaf governor: Freezing of provincial councils improved 
matters’, YouTube, 26 April 2020. Available at: https://www.youtube.com/
watch?v=l9hGhfv088w&t=2s )accessed 27 April 2020(.
17. Anadolu Agency, ‘Dhi Qar governor resigns in response to bloody events’, 29 
November 2019. Available at: https://bit.ly/2BKBcbX )accessed 3 February 2020(.
18. Hussein al-Amil, ‘New Dhi Qar governor assumes his role through a 
controversial executive order’, Al-Mada, 4 May 2020. Available at: https://www.
almadapaper.net/view.php?cat=226503 )accessed 4 May 2020(
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لعبد املهدي ألنه ال يستند إىل موافقة جملس الوزراء، ومل يتضمن أي دور للربملان، الذي حيتفظ 
بصالحيات إقالة احملافظي؛ مما يعين وجود احتمالية طعن رمسي وقانوين يف تعيي الوائلي.

ليس هناك شك يف أن اهليكل الفيدرايل للعراق قد تعرض لضربة كبرية. وان الثقة يف قدرة 
السلطات احمللية على حتقيق النتائج منخفضة جداً؛ وابلتايل فإن عالقة الالمركزية إبطار احلكم يف 

العراق يف موضع تساؤل.
التصورات العامة لالمركزية

حتديد  الصعب  من  جيعل  مما  ملحوظ؛  بنحٍو  الالمركزية شحيح  بشأن  العام  اخلطاب  إن 
مواقف أو اختالفات معينة بي النخبة احلاكمة. فخالل احلمالت االنتخابية الوطنية لعام 2018، 
ألقت  ذلك،  ومع  انتخابية.  قضية  أو  الالمركزية كسياسة  بشأن  ملحوظ  نقاش  هناك  يكن  مل 
املناقشات يف الربملان حول التعديل الثالث للقانون 21 يف 2018 الضوء على مصاحل النواب. 
وكان أحد الشواغل املركزية هو تقييد سلطات جمالس احملافظات، والسيما تلك املرتبطة بدورها يف 
تعيي كبار املسؤولي يف احملافظة. أصر النواب على أنه على الرغم من إمكانية جمالس احملافظات 
ترشيح األفراد وأن احملافظ بعد ذلك سيختار الشخص املفضل له، إال أن املوافقة النهائية جيب أن 
تظل بيد الوزير االحتادي املعين. وكما أشار أحد األعضاء الصدريي يف الربملان أبن التنازل عن 
قدر مفرط من السلطة جملالس احملافظات مبا يتعلق بتعيي كبار املسؤولي يف احملافظة من شأنه أن 
جيعل هذه املناصب خاضعة للصفقات غري املشروعة والرشوة.19 وقد تشري وجهة نظر ساخرة إىل 
أن نية الربملان كانت ضمان أن حيافظ النواب على سيطرة حازمة كمستفيدين من هذه التعامالت 

غري املشروعة.
على  السياسية  اإلرادة  هي  إجيابية  نتائج  الالمركزية  أتدية  ضمان  يف  الرئيسة  العوامل  من 
املستويي االحتادي واحمللي. استكشفنا يف هذه الورقة تصورات املسؤولي داخل احلكومات االحتادية 
وحكومات احملافظات جتاه الالمركزية لفهم كيفية تقييمهم للعملية ككل. وتظهر النتائج أن لديهم 
آراء إجيابية بنحٍو كبري حول الالمركزية من حيث املبدأ، إال أن جتربة العراق يف تفويض السلطات 
ينظر إليها سلبياً بنحٍو كبري. ويشري هذا إىل درجة جيدة من القبول لفكرة أن السلطات احمللية 

19. Council of Representatives, ‘Transcript of Session 4’, 14 January 2020. 
Available at: https://arb.parliament. iq/archive/2018/01/ 14 -م/ 14 1-- حمضر-جلســة-رقم 
2018 .)accessed 28 April 2020( --4األحــد- 

https://www.iraqicp.com/index.php/sections/variety/49230-2021-02-14-14-13-19
https://arb.parliament
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جيب أن تتحمل مسؤولية أكرب عن تقدمي اخلدمات، ولكن هناك فشل واضح يف ختطيط عملية 
الالمركزية وتنفيذها.

كّرر العديد من املسؤولي على املستويي االحتادي واحمللي هذه النقطة: أن حتفظاهتم على 
العملية تنبع من وجهة النظر القائلة إن ما هو موجود حالياً ال يعكس  التطلعات والنتائج املرجوة 
املتطلبات األساسية  الكثري من األحباث إىل أن هذا يرجع إىل عدم حتديد  من الالمركزية. تشري 
النجاح،  يتم هتيئة شروط  الصحة: »مل  العملية. وأوضح مسؤول يف وزارة  الالزمة؛ لضمان جناح 
ومل يكن التوقيت والتسلسل صحيحي«. وكما أشار آخرون أيضاً، فإن اتريخ العراق الطويل يف 
احلكم شديد املركزية يعين أن إعادة التشكيل يف مراكز السلطة من شأهنا أن تتطلب تعهداً هائاًل 
يف تغيري العقليات والتشجيع على قبول هذا التحول حنو الالمركزية. يبدأ هذا ابلتزام حقيقي من 
العملية  تتعرض  بدونه  والذي  احلاكمة،  النخبة  بي  وإمجاع  العراق  يف  التنفيذية  السلطات  أعلى 
برمتها للخطر. لكنه يتطلب أيضاً من املسؤولي على املستوى احمللي حتمل املسؤولية األكرب عن 

اإلخفاقات يف نطاق اختصاصهم.
عملية  بشأن  الوعي  وزايدة  التثقيف،  أمهية  على  اهليئة  شددت  نفسها،  عن  الدفاع  ويف 
الالمركزية بي أصحاب املصلحة الرئيسيي، وأصّرت على أن املرحلة األوىل يف اسرتاتيجيتها متعددة 
األدوار  على  وآاثرها  الالمركزية،  الرتتيبات  عمل  لكيفية  العام  الفهم  إىل حتسي  تسعى  السنوات 
واملسؤوليات على كل األصعدة. لكن من الواضح أن هذه اجلهود مل تكن كافية. كان االفتقار إىل 
فهم السلطات املفوضة حديثاً وكيفية استخدامها موضوعاً تطرق إليه مجيع من مت مقابلتهم. وأعرب 

العديد من املسؤولي عن أسفهم بتعجيل العملية.
ومع ذلك -وعلى الرغم من أوجه القصور هذه- يزعم بعض املسؤولي أن الالمركزية قد 
أسفرت عن نتيجتي مشجعتي. أواًل: -كما أكد املسؤولون يف مكتب حمافظ األنبار- كان هناك 
حتسن ملحوظ يف طريقة معاجلة اإلجراءات البريوقراطية. ومع قدر أكرب من استقالليتهم عن بغداد، 
يؤكدون أن عمليات صنع القرار أصبحت أسرع. وابلطبع، من املمكن أيضاً أن يسعى املسؤولون 
احملليون إىل االستفادة من الفساد من خالل فرض عقبات بريوقراطية خاصة بم، مما جيعل العمليات 
أكثر تعقيًدا مما كانت عليه يف البداية. اثنياً: زعمت اهليئة أن الالمركزية عاجلت مصدراً رئيسياً لعدم 

االستقرار السياسي، وهو تراجع املطالب حنو األقلمة.
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إن الفكرة القائلة أبن احتضان بغداد لالمركزية قد أفسد هذه امليول -وهي ابلطبع قابلة 
للنقاش إىل حد كبري-لكن وجهة نظر اهليأة تلقي الضوء على جانب من أسبابا املنطقية للشروع يف 
الالمركزية. ورسم هذه العالقة السببية أمر صعب بسبب العوامل املربكة إحصائًيا. فقد كان العراق 
القانون 21 ألول مرة. والسياسيون من احملافظات  يف خضم حرب مع داعش حينما مت تطبيق 
الذين حتدثوا حول إنشاء إقليم خاص بم أصبحوا اآلن حتت احتالل تنظيم داعش ومل يكن هناك 
سوى القليل من اإلقبال السياسي على هذه القضية. ومل يُنظر إىل األقلمة على أهنا حل ملشكالت 
العراق يف وقت كانت هذه احملافظات تعتمد بنحو كبري على القوات االحتادية مبا يف ذلك اجليش 

والشرطة الستعادة مدهنا.
ومع ذلك، يف عامي 2018 و2019، مت إحياء هذه الدعوات، وهذه املرة يف البصرة رًدا 
على الغضب الشعيب بسبب الظروف املعيشية املزرية20. تعكس مشاكل البصرة الفشل اجلماعي 
للحكم يف مجيع أحناء البالد، وإن كان ذلك أكثر وضوًحا هناك. إن تلوث مياه الشرب يف صيف 
عام 2018 والذي أدى إىل دخول أكثر من 100.000 شخص إىل املستشفى هو دليل على 
عدم الرتابط املؤسسي. مشل العمل ملعاجلة النقص يف املياه والصرف الصحي يف البصرة ما ال يقل 

عن مثاين وزارات وإدارات وست وكاالت حملية ومكتب احملافظ21.
تطبيق الالمركزية يف تقدمي اخلدمات

فإن  احلوكمة،  فعالية  أساس على حتسي  بنحٍو  يركز  لالمركزية  املنطقي  األساس  نظرًا ألن 
املستوى  تقدمي اخلدمات على  التحسينات يف  تقاس من خالل  للنجاح  املميزة  السمات  إحدى 
احمللي. بناًء على هذا املعيار، فشلت الالمركزية فشاًل ذريًعا على وفق املسؤولي الذين متت مقابلتهم. 
يف الواقع، من وجهة نظر احلكومة املركزية مبا يف ذلك وزارة الصحة، مل تتحسن اخلدمات مطلقاً، 
بل إهنا تراجعت. ويؤكد استطالع الرأي لعام 2018 هذا املنظور. وعلى وفق املعهد الدميقراطي 
20. Omar Sattar, ‘Iraq’s Basra seeks to upgrade to federal region,’ Al-Monitor, 
26 April 2019. Available at: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/04/
iraq-basra-region-federalism.html )accessed 17 April 2020(.
21. Sajad Jiyad, ‘Failure of Governance in Basra Puts All of Iraq at Risk’, LSE 
Middle East Centre Blog, 2 April 2020. Available at: https://blogs.lse.ac.uk/
mec/2020/04/02/failure-of-governance-in-basra-putsall- of-iraq-at-risk/ 
)accessed 5 April 2020(.

https://www.iraqicp.com/index.php/sections/variety/49230-2021-02-14-14-13-19
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/04/02/failure-of-governance-in-basra-putsall-
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/04/02/failure-of-governance-in-basra-putsall-
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الوطين، يعتقد 59٪ من املستطلعي أن اخلدمات األساسية تزداد سوًءا، بزايدة قدرها 9٪ مقارنًة 
ابلوقت نفسه العامل السابق. كما اخنفضت ثقة اجلمهور يف جمالس احملافظات إىل أقل من الثلث.22

املشاريع  استكمال  يف  حمدودة  حتسينات  هناك  أن  يؤكدون  األنبار  يف  املسؤولي  أن  إال 
الرأمسالية الصغرية اليت مت االتفاق عليها من قبل السلطات احمللية واالحتادية. وهذا يسلط الضوء 
على حقيقة أنه يف حالة وجود اتفاق بي السلطات الفيدرالية واحمللية، فمن املمكن أن يكون هناك 
فوائد الالمركزية. يف الواقع، كان هناك اتفاق بي املسؤولي يف حمافظيت األنبار وبغداد على تسريع 
اختاذ القرار واإلجراءات البريوقراطية، ولكن فقط يف احلاالت اليت مل تعرتض فيها احلكومة املركزية 
على ممارسة السلطات احمللية استقالليتها. من النقاط املهمة اليت أاثرها مكتب حمافظ األنبار أنه يف 
كثري من احلاالت، سيظل املوظفون العاملون يف الدوائر الالمركزية موالي لوزاراهتم على السلطات 
التنفيذية احمللية، مما يقوض قدرة احملافظة على أتكيد إرادة جملس حمافظته يف األمور املتنازع عليها 

من الكياانت االحتادية.
معوقات الالمركزية

إن فهم جمموعة العوائق والقيود اليت تعرتض الالمركزية هو املفتاح البتكار اسرتاتيجية مناسبة 
للمضي قدًما. ومن بي أبرز القضااي اليت ذكرها املسؤولون الذين متت مقابلتهم ما يلي:

مقاومة السلطات االحتادية للتنازل عن سلطاهتا. من وجهة نظر املسؤولي احملليي، ما تزال 
السلطات االحتادية غري مستعدة لقبول ترتيبات تقاسم السلطة املنصوص عليها يف القانون 21، 
يف حي سيؤكد املسؤولون االحتاديون أن األحكام الواردة يف القانون قد أسيء تفسريها، مما أدى 
إىل وجود حاالت يسعون فيها إللغاء القرارات اإلدارية الصادرة على املستوى احمللي. ويشمل ذلك 
اعرتاضات وزارة املالية على اإليرادات احمللية. حاولت احلكومة احمللية يف ميسان فرض رسوم إضافية 
على إصدار جوازات السفر؛ وقد عارضته وزارة املالية وحكمت احملكمة العليا لصاحلها23. تعيي 
كبار املسؤولي من قبل احملافظي هو نقطة خالف مشرتكة أخرى. ففي عام 2017، أقال حمافظ 

22. National Democratic Institute, ‘NDI Poll: Iraqis Call on the New Government 
for Jobs, Services and Reconstruction’, 20 November 2018. Available at: https://
www.ndi.org/publications/ndi-poll-iraqis- call-new-government-jobs-services-
and-reconstruction-august-october )accessed 31 July 2020(.
23. Federal Supreme Court, 8 July 2014. Available at:  https://www.iraqfsc.iq/
krarat/1/2013/82_fed_2013.pdf )accessed 10 April 2020(.

https://www.ndi.org/publications/ndi-poll-iraqis-
https://www.ndi.org/publications/ndi-poll-iraqis-
https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2013/82_fed_2013.pdf
https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2013/82_fed_2013.pdf
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املوصل رئيس بلدايت احملافظة وعي نفسه يف املنصب ابإلانبة. واستجاب وزير البلدايت بسرعة 
برسالة تدعي أن املسؤول كان موظًفا يف الوزارة وابلتايل ال ميتلك احملافظ سلطة عزله24. 

االفتقار إىل اإلرادة السياسية ابعتباره عائقاً لثالث حاالت: أواًل: مقاومة الوزارات للتنازل 
عن صالحياهتا. واثنياً: الفاعلي السياسيي الذين لديهم طموحات يف إنشاء األقاليم ويعتقدون أن 
الالمركزية ستقوض قضيتهم. واثلثاً: اجليل األكرب سناً من موظفي اخلدمة املدنية الذين اعتادوا على 
أساليبهم وال يرغبون يف التكيف. تظهر بعض هذه املقاومة يف التعديالت املتتالية على القانون 21، 
واليت متيل إىل استعادة الصالحيات للسلطات االحتادية، مثل إعطاء دور أكرب للوزراء االحتاديي يف 
التعيينات العليا يف احملافظات واحلد من مدى الالمركزية املالية من خالل تقييد احلصة من العائدات 

احمللية املستحقة للمحافظة.
يطلب  ال  احمللية.  والسلطات  االحتادية  السلطات  سلطات  بني  الرتسيم  وضوح  عدم 
املركزية واحملافظات، ولكن،  احلكومة  أكرب بشأن سلطات كل من  21 وضوحاً  رقم  قانون  نص 
كما أكدت وزارة العمل، هناك العديد من التناقضات بي التشريعات واللوائح القدمية اليت تقوض 
مبادئ الالمركزية. وقد عرّب املسؤولون على املستويي االحتادي واحمللي عن هذا النوع من االرتباك. 
والواقع أن أحد جماالت اخلالف اليت ُيشار إليها بنحٍو شائع يتعلق ابلالمركزية املالية. على الرغم 
من األحكام املنصوص عليها يف املادة 45 من القانون 21 اليت متنح السلطات احمللية احلق يف مجع 
اإليرادات احمللية وفرض سيطرة أكرب على إدارة مواردها املالية، فإن هذه القضية هي من بي أكثر 
القضااي إاثرة للجدل. إن دوافع االقتصاد السياسي هلذه املقاومة بديهية: عدم رغبة وزارة املالية يف 
التنازل عن السيطرة على خمصصات امليزانية واإلنفاق الذي من شأنه أن يضعف سلطتها؛ وخماوف 
بشأن كيفية اختالل توازن القوى يف مجيع أحناء البالد. وقد كررت وزارة العمل هذه النقطة األخرية 

وأعربت عن خماوفها بشأن اآلاثر املرتتبة على التوزيع غري املتكافئ إليرادات الدولة.
عدم وجود قدرة إدارية على املستوى احمللي الستيعاب الصالحيات اجلديدة. وكرر ذلك 
عدد من املسؤولي الذين أكدوا أن عدم توفري التدريب املطلوب واملساعدة التقنية لإلدارات احمللية 
قد جعل السلطات احمللية تعتمد بنحٍو كبري على املساعدة اإلدارية االحتادية، والسيما يف التعامل 

24. Noor News, ‘Ministry of Municipalities renews affirmation to Ninewa 
governor about his lack of authority to sack the municipalities director’, 13 June 
2018. Available at: https://bit.ly/36ZflZJ )accessed 5 April 2020(.
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امليزانية اإلقليمية. يتطلب كل من قانون رقم  البارزة  املالية والبشرية. ومن األمثلة  مع إدارة املوارد 
21 وتشريعات إدارة املالية العامة من احلكومات احمللية صياغة ميزانيات سنوية من خالل عملية 
استشارية قبل تقدميها إىل وزارة املالية إلدراجها يف امليزانية االحتادية. لكن قلة خربهتم ونقص خربهتم 
يعين أن العملية متليها احلكومة االحتادية إىل حد كبري بطريقة من أعلى إىل أسفل. ميكن القول إنه 
مت إحراز تقدم يف بعض احملافظات من خالل التدريب الرباجمي لرفع جودة معايري املوازنة، مما يوضح 
التكراري  التعلم  اإلدارية من خالل عملية  القدرات  الضعف يف  نقاط  التغلب على  كيف ميكن 

والتكيف25.
تفشي الفساد الذي يعيق عمليات صنع القرار الفعالة. أعاقت الديناميكيات السياسية 
ففي مجيع  بفعالية.  اجلديدة  استخدام سلطاهتا  على  احمللية  السلطات  قدرة  احمللي  املستوى  على 
احملافظات الثالث، اشتكى املسؤولون من أن مصاحل األحزاب املتنافسة واملنافسات تؤدي إىل ركود 
التنفيذية. وكما أوضح أحد املسؤولي  للسلطات  اليومية  الوظائف  عمل اجملالس احمللية وتقويض 
يف مكتب حمافظ األنبار، فإن كبار املوظفي املدنيي الذين إما فشلوا يف األداء وإما متورطون يف 
الفساد يتمتعون ابحلماية السياسية من األفراد أو األحزاب داخل جمالس احملافظات. إن املساومة 
على املصاحل غري املشروعة بي النخب املتنافسة أمر شائع قبل أن يتم التوصل إىل اتفاق. ليس من 
املستغرب أن يزعم املسؤولون الفيدراليون أن الفساد كان أكثر وضوحاً على مستوى احملافظات. 
يف الواقع، عانت كل حمافظة من اضطراابت سياسية ال هوادة فيها بسبب احملاوالت الراسخة من 
قبل احملافظي وأعضاء جمالس احملافظات لتقويض بعضهم البعض. كان هلذه اخلالفات أتثري مدمر 
على عمل احلكومات احمللية، ومن منظور العديد يف بغداد، سيكون من غري املنطقي منحهم سلطة 

واسعة.
املسؤولي  من  العديد  أكّدها  نقطة  وهذه  لالمركزية.  اسرتاتيجي  تسلسل  وجود  عدم 
يف حمافظيت األنبار وبغداد. إذ إدراك أبن الالمركزية ال ميكن تنفيذها دفعة واحدة بل من خالل 
هنج تسلسلي، وهو السمة املميزة ألفضل املمارسات يف مجيع أحناء العامل. يعرتف هذا النهج أبن 
الالمركزية هي عملية إصالح للسياسة العامة، وال حتدث بنقرة زر؛ وأن تفويض السلطات جيب 

أن يتم بطريقة حمسوبة وتدرجيية إذا أُريَد هلا أن تنجح يف تغيري ميزان القوى احلكومي املشرتك26. 

25. Fleet, ‘Decentralization and its Discontents in Iraq’
26. Tulia G. Falleti, ‘A Sequential Theory of Decentralization: Latin America Cases 
in Comparative Perspective’, American Political Science Review, Vol. 99, No. 3.
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املؤسسات  من  عنيف  فعل  رد  إىل  ذلك  يؤدي  فقد  الالمركزية،  بعملية  التعجيل  مت  إذا 
املطلوبة لنقل السلطات، أو فقدان الثقة مع أولئك الذين ال يستطيعون استخدام سلطاهتم اجلديدة 
بنحٍو فعال. وجيدر النظر يف الفئات الثالث الرئيسية لالمركزية، وهي اإلدارية واملالية والسياسية؛ 
وإجياد ترتيب مدروس لتلك الفئات لضمان أتثري أكرب. حينما يتم تفويض السلطات اإلدارية قبل 
السلطات املالية، تظل السلطات احمللية يف كثري من األحيان ضعيفة وعرضة للتدخل غري املربر من 
السلطات الوطنية. وابملثل، إذا مل حتدث الالمركزية السياسية، على سبيل املثال، اإلصالح االنتخايب 
الذي خيلق قدرًا أكرب من املساءلة، فإن الالمركزية اإلدارية واملالية ختاطر بتقويض املساءلة الدميقراطية 

من خالل منح الكثري من السلطة للهيئات غري التمثيلية.
كيفية إعادة تفعيل الالمركزية

قدم املسؤولون الذين قابلناهم عدًدا من االقرتاحات للتغلب على عقبات الالمركزية. أواًل: 
كان التدريب األفضل لبناء القدرات والفهم من أجل التنقل بنحٍو مناسب يف حقل األلغام القانوين 
واإلداري مطلًبا شائًعا. اثنًيا: كما أشارت السلطات يف جملس حمافظة بغداد، فهناك حاجة إىل 
مزيد من اجلهود لرفع مستوى الوعي العام والفهم حول الالمركزية من خالل استخدام املنصات 
دعم  الدويل يف  اجملتمع  لدور  املصلحة  أصحاب  تصورات  توضيح  هنا  املناسب  ومن  اإلعالمية. 
عملية الالمركزية. يف مجيع اجملاالت، وصف املسؤولون الذين حتدثنا إليهم مسامهة املنظمات الدولية 
أبهنا حمدودة النطاق والتأثري مع الرتكيز فقط على التعليم والوعي ابملبادئ العامة لالمركزية. كانت 
التصورات ضعيفة بنحٍو خاص يف حمافظة بغداد. وقال مسؤول يف البصرة إنه يعتقد أن ورش العمل 
القليلة اليت عقدت لالستهالك اإلعالمي فقط ومل يتم تنفيذ أي من النتائج بينما يف األنبار كان 

هناك انطباع أكثر إجيابية عموماً.
قال مسؤول يف وزارة الصحة إن املنظمات الدولية سارعت إىل طرح الربامج دون االستماع 
بنحٍو كاٍف إىل خماوف وتوقعات أصحاب املصلحة العراقيي. مت تكرار هذا الرأي يف وزارة اإلسكان 
واإلعمار والبلدايت، إذ قال أحد املسؤولي إن ورش العمل كانت نظرية للغاية و »تفتقر إىل فهم 
القضااي اليومية وكيفية تنفيذ اإلدارات احمللية الالمركزية«. ومن املثري لالهتمام أن هذه اآلراء السلبية 
 HCCP إىل حد كبري تتناقض مع االنطباع اإلجيايب الساحق للهيأة العليا للتنسيق بي احملافظات
عن دورها يف تعزيز عملية الالمركزية يف احملافظات. وقد يعكس عدم التوافق هذا أيضاً عدم كفاية 

ردود الفعل اليت من شأهنا أن تكون ضرورية لتعزيز فعالية املساعدة الدولية.

https://www.iraqicp.com/index.php/sections/variety/49230-2021-02-14-14-13-19
https://www.facebook.com/HCCP.IQ/
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اثلثاً: أّكد مكتب حمافظ األنبار على مزيد من احلزم من جانب احلكومة املركزية إلجبار 
الوزارات على االمتثال للقانون رقم 21. ففي كثري من احلاالت، ميكن أن تساعد التدخالت على 
أعلى مستوى من احلكومة يف حل النزاعات بنحٍو أسرع ودون اللجوء إىل القانون، الذي غالًبا ما 
يؤدي إىل تفاقم التوترات فقط. كما يقرتح حمافظ واسط، حممد املياحي، »جيب أن متتد وظيفة 
اهليأة العليا للتنسيق بي احملافظات إىل ما وراء التنسيق وتتوىل سلطات تنفيذية لسد الفجوة بي 

الكياانت الوطنية واحمللية ومتكينها من مواجهة التحدايت معًا27.
رابعاً: كان من بي املطالب األكثر شيوًعا احلاجة إىل إنشاء آليات مراقبة وتدقيق أكثر 
فاعلية لتقييم أداء السلطات احمللية. هذا أمر اقرتحه مسؤولو األنبار فضاًل إىل اهليأة العليا للتنسيق 
بي احملافظات، اليت أشارت إىل أن فرق التقييم موجودة ابلفعل على مستوى احملافظات. ولكن يف 
غياب جمالس احملافظات العاملة، فإن مسؤولية اإلشراف املباشر تقع على عاتق الربملان. يف هذا 
الصدد، أشارت شهادات عدد من احملافظي إىل أن النواب الذين ميثلون حمافظاهتم يعملون اآلن 

عن كثب مع احملافظي مللء هذا الفراغ.
أخرياً: ميكن تعزيز املساءلة من خالل اإلصالح االنتخايب. توجد قيود على التغيريات اليت 
ميكن إجراؤها على قانون انتخاابت جمالس احملافظات بسبب األحكام الدستورية اليت تنص على 
دور واضح جملالس احملافظات يف انتخاب احملافظي. ومع ذلك، فمن املمكن نظرايً اعتماد مقاربة 
مماثلة لتعديل قانون االنتخاابت النيابية. إن تقليص عدد املقاعد املنتخبة يف جمالس احملافظات ميكن 
أن حيد من درجة االقتتال الداخلي والتدخل مع املسؤولي التنفيذيي. هذه نقطة دعا إليها أحد 
املسؤولي يف جملس حمافظة بغداد، مضيفاً أنه إذا مت اختيار احملافظي من خالل هنج األغلبية بداًل 
للفصائل  أقل وفاًء  احملافظ  املساومة، وابلتايل سيكون  فإن ذلك سيقلل من حجم  من اإلمجاع، 
املسؤولون  االنتخابية حبيث يكون  الدوائر  تقليص حجم  فتتمثل يف  الثانية  املقاربة  أما  السياسية. 
املنتخبون أكثر مساءلة أمام الناخبي، وهو اإلجراء الذي أيّدته مديرية بلدية البصرة. ومن شأن 
اجلمع بي هذين اإلجراءين أن يعاجل املخاوف املتعلقة ابلتمثيل املناسب يف املقاطعات اليت حتوي 

جمتمعات غري متجانسة.

27. قناة العراقية ، ›حمافظ واسط: تقسيم واضح بي احلكومة االحتادية واحملافظات‹ ، يوتيوب ، 26 أبريل / نيسان 2020. متاح 
على: https://www.youtube.com/watch؟v=9kHniFNqTl8&t=1s )مت الدخول 27 أبريل / نيسان 2020 (.
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يف هناية املطاف، جيب أتطري أي حماولة إلعادة تقييم عملية الالمركزية ومعاجلة اإلصالح 
االنتخايب ضمن جهد أوسع إلنقاذ شرعية الدولة ومعاجلة العيوب املتجذرة يف حكم العراق. إن تبين 
الالمركزية كوسيلة لتحقيق هذه األهداف ليس أمر حتمي أبي حال من األحوال. على العراق أن 

يستخلص الدروس من جتربته األخرية وأن خيتار املسار الذي يناسب ظروفه اخلاصة.
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