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مقدمة: حتدايت غري مسبوقة لقطاع املياه
ُحِصَر العراق يف وسط أزمة مياه تتجاوز بكثري التجارب السابقة مع ندرة املياه والنقص احلاد 
هلا. أدَّى اخنفاض كمية املياه ونوعيتها، والبنية التحتية القدمية واملتضررة، واالستخدام غري الفعال 
للمياه إىل الكشف عن أوجه القصور يف إدارة املياه احلالية، ممَّا أثَّر بشدة على الوضع االجتماعي، 
واالقتصادي، والسياسي، واألمين   للبلد. اهنارت -يف السنوات األخرية- خدمات إمدادات املياه 
األساسية يف اجلنوب مراراً وتكراراً يف أشهر الصيف، ممَّا ساهم يف شيوع االحتجاجات املناهضة 
للحكومة، وخصوصاً يف عام 2018. ينبغي فهم الوضع احلايل لقطاع املياه يف العراق على خلفية 
اتريخ البلد املضطرب. ما يزال العراق بلداً تسود فيه أنظمة استبدادية تعطي األولوية لسياسات 
القوة على احلكم الرشيد، واحلروب املتتالية والتدخالت العسكرية األجنبية، واألمن اهلش، وعدم 
االستقرار السياسي. وقد ُمِنَع هذا البلد من التصدِّي بفعالية لتحدايت املياه مع االهتمام املتزايد 
الذي أويل لقضااي املياه يف السنوات األخرية، واستناداً إىل مراجعة شاملة لألدبيات ومقابالت شبه 
منظمة وورشة عمل للخباء، فإنَّ هذه الورقة تقدِّم صورة حامسة إلدارة املياه يف العراق. وبصورة أكثر 
حتديداً، يبحث املؤلفون يف كيفية إدارة موارد املياه، وإدارهتا عب حمافظات العراق الثماين عشرة. 
يكشف تسليط العدسة املكبة على املمارسات والتحدايت احلالية عن بًن حتتية مفكَّكة، وعفا 
التدخُّل؛  تقييم أويل خليارات  الفرصة إلجراء  الرؤية  تتيح هذه  الزمن، وغري مناسبة، ولكن  عليها 

لتحقيق إدارة مياه أكثر فاعلية وكفاءة. 
إطار ختصيص  العراق: األول،  للمياه يف  الرشيدة  يقوِّضان احلوكمة  ُحلَِّل عامالن رئيسان 
يعاجل  املياه، وال  من  احتياجاته  تلبية  من  العراق  والذي ال ميكِّن  بصورة كافية،  املطبق  املياه غري 
معاجلة فعالة حتدايت املياه اهلائلة. والثاين، الالمركزية املختلة اليت تقوِّض احلوكمة احمللية للمياه، ويف 
النهاية تعوق احلوكمة الوطنية للمياه. حيدُّ كال العائقي اهليكليي من تنفيذ اإلسرتاتيجيات القائمة، 
وتساهم يف تصوُّر مشرتك على نطاق واسع أبنَّ إدارة املياه غري رمسية، وغري شفافة، وغري فعالة. ومع 
ذلك، فإنَّ كال العاملي املقوِّضي يوفِّران أيضاً فرصاً لتحسي الوضع احلايل، ومن َثَّ التخفيف من 
التحدايت األمنية املتعلقة ابملياه. إنَّ تطوير نظام فعال وشفَّاف وتنفيذه إلدارة املياه أمر يف غاية 
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الضرورة، مبا يف ذلك التخصيص املناسب والعادل ملوارد املياه. ستساهم سلسلة من اإلصالحات 
أيضاً يف املساواة واملساءلة، وستكون مفيدة للغاية عن طريق أتثريها على األولوايت األخرى املتعلقة 
ابملياه للحكومة العراقية، مثل االستثمار يف البنية التحتية املناسبة، أو زايدة كفاءة استخدام املياه. 
أمَّا قرارات إدارة املياه املستقبلية فتحتاج احلكومة العراقية أيضاً إىل حتديد ما جيب حتديده من بي 
عديد من التحدايت املتعلقة ابملياه، وحتديد نقط البداية األكثر فائدة وفعالية. تتطلب هذه العملية 

التشاور مع اجملتمعات، وأصحاب املصلحة األكثر أتثراً بذه القرارات. 
الوضع التارخيي واإلداري

تنفيذ  من  طويلة-  -ملدَّة  العراقية  احلكومة  واألمين    والسياسي،  االقتصادي،  الوضع  َمَنَع 
إصالحات حوكمة املياه اليت تشتد احلاجة إليها، وتعديل ممارسات إدارة املياه العرفية واستخدامها. 
األجنبية  العسكرية  والتدخالت  املتتالية  واحلروب  الثمانينيات  منذ  االستبدادي  للحكم  كان 
واالحتالل عواقب وخيمة على قطاع املياه يف العراق، خصوصاً فيما يتعلَّق ابلبنية التحتية )املادية(، 
وأناط استهالك املياه، وإطار احلوكمة. سيطرت التهديدات األمنية الفورية على األجندة السياسية، 
للمياه  التحتية  البنية  بناء  القدرة على االستثمار يف )إعادة(  املالية، وقلَّلت من  املوارد  واستنزفت 
اليت عفا عليها الزمن، واليت مل ُتَصْن صيانة كافية، واليت تضرَّرت. بصرف النظر عن سنوات الصراع 
للمياه وحتديثها، يف حي  التحتية  البنية  العراق صيانة  على  املفروضة  العقوابت  أعاقت  العنيف، 
يوفِّر  لبغداد. كما  الرئيس  الدخل  النفط، مصدر  الدولة من صادرات  عائدات  من  أيضاً  قلَّلت 
اإلطار الدستوري عقبات أمام إدارة املياه بكفاءة أكب. بعد اإلطاحة بصدام حسي عام 2003، 
وضع النظام السياسي اجلديد، وعمليات الالمركزية ضغوطاً إدارية على قطاع املياه. َوْفقاً لدستور 
2005، كان من املقرَّر أن حيكم العراق يف إطار هيكل فيدرايل، مع تقاسم السلطة بي احلكومة 

الفيدرالية العراقية، واألقاليم واحملافظات. 
الدستور مسؤوليات وميزانيات وسلطات خاصة بكل منطقة؛ لتجنُّب صعود نظام  حيدِّد 
استبدادي آخر، وخلق توازن داخلي للقوى، على أساس االحتياجات املتباينة لألكراد -منطقة 
احلكم الذايت-، واحملافظات العراقية التسع عشرة. أصبح تقاسم السلطة بي احلكومة )احلكومات( 
الفيدرالية واإلقليمية مبدأ أساسياً إلدارة املياه، وهيكل احلكم يف العراق. لتنشيط عملية الالمركزية، 
قام القانون )21( لعام 2008 بنقل بعض وظائف الوزارات إىل احملافظات، مثل تلك اخلاصة 
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بوزارة البلدايت، واألشغال العامة، والصحة، والتعليم )البنك الدويل، 2016(. يف حي أنَّ القانون 
)21( ال ُيشري صراحًة إىل إدارة املياه، فإنَّ مادَّته )7.4( ال تتناول الالمركزية يف تقدمي اخلدمات 
عموماً ومتكِّن احملافظات من إعداد خطط االستثمار، وتنفيذ املشاريع داخل احملافظة )البنك الدويل، 

.)2016
اإلطار التشريعي إلدارة املياه

ُتشري إدارة املياه إىل األنظمة السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، واإلدارية اليت حتدِّد وتنظِّم 
وتؤثِّر على استخدام موارد املياه وإدارهتا. تساهم الوزارات املختلفة يف إدارة املياه يف العراق مع أنَّ 
املسؤولية األساسية، مبا يف ذلك تطوير البن التحتية للمياه، وختصيص املوارد املائية املطلوبة، تـَُتقاسم 
بي وزارة املوارد املائية، ووزارة املالية، ووزارة التخطيط. أنشأ القانون رقم )50( لعام 2008 وزارة 
املوارد املائية، وخيلق أساساً قانونياً وفنياً إلضفاء الطابع املؤسسي على إدارة املوارد املائية يف البالد. 
تشرف وزارة املياه واملوارد املائية على حوكمة موارد املياه مع املهام األساسية مبا يف ذلك التنمية 
الشاملة ملوارد املياه، وختطيط استثمارات املوارد املائية، وتنظيم استخدام املياه اجلوفية والسطحية 
وإنشاء مصادر املياه واستخداماهتا. تنهض وزارة البيئة ووزارة الصحة -فضاًل عن وزارة املوارد املائية- 
بدوٍر يف تقييم اآلاثر البيئية ملشاريع املياه يف العراق. هتدف وزارة البيئة إىل ضمان عدم إحلاق أي 
ضرر ابلبيئة، والتنوُّع البيولوجي من قبل الشركات واألفراد الذين يقومون بتصريف املياه يف اجملاري 
املائية يف العراق. وزارة الصحة مسؤولة عن تقييم اآلاثر الصحية على املواطني. أخرياً، فإنَّ وزارة 
البلدية وحتسينها، واليت ترتاوح  املياه  ترميم خدمات  املسؤولة عن  العامة هي  البلدايت واألشغال 
من إمدادات املياه إىل معاجلة مياه الصرف الصحي واإلدارة احمللية عب احملافظات، ما عدا بغداد. 
ميكن القول إنَّ وزارة القوى العاملة والشؤون االجتماعية هي الكيان األهم يف معاجلة مياه الشرب، 
ا مسؤولة عن وضع اإلسرتاتيجيات، ووضع امليزانية،  والصرف الصحي من حيث التأثري احمللي، إذ إهنَّ

وتنفيذ املشاريع املموَّلة مركزايً.
يف الوقت احلايل، ال يوجد قانون وطين شامل للمياه ساري املفعول -ُعمَِّمت املسودة منذ 
ومتباينة هتدف  منفصلة  قواني  هناك  ذلك،  من  وبداًل  بعد-.  عليها  ُيصادق  مل  ولكن  سنوات، 
الصادر   2008 لعام   )50( رقم  القانون  ذلك  مبا يف  وتنظيمها،  املائية  املوارد  على  احلفاظ  إىل 
عن وزارة املياه واملوارد املائية، والذي يضع إطاراً إلضفاء الطابع املؤسسي على إدارة املوارد املائية 
)منظمة األغذية والزراعة، 2008(. تتطلَّب هياكل إدارة املياه اجملزَّأة تفاعل الوزارات املختلفة َوْفقاً 
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لقرارات  إرشادات  توفِّر  واإلسرتاتيجيات  اخلطط  فإنَّ  الوطين،  املياه  قانون  غياب  مع  ملسؤولياهتا. 
إدارة املياه. حُتَدَّد إسرتاتيجية 2014 ملوارد املياه واألراضي يف العراق بناًء على دراسة كمية ونوعية 
عامي  بي  املياه  إرشاد حوكمة  إىل  اليت هتدف  األساسية  املبادئ  العراق،  يف  املياه  لنظام  شاملة 
2015 و2035. حتدِّد اإلسرتاتيجية حصص املياه، اليت توزعها وزارة املوارد املائية، كآلية رئيسة 
لتخصيص املياه. عادة ما تتماشى قرارات الوزارة املتعلقة بتخصيص املياه مع حصص املياه املقرتحة 
التحتية، واملشاريع  املياه، والبنية  يعتمد ختصيص  العراق.  املياه واألراضي يف  يف إسرتاتيجية موارد 
خطط  ُتطوَّر  اخلمسية.  اإلقليمية  التنمية  خلطط  َوْفقاً  احملافظات  من  التصاعدية  الطلبات  على 
التنمية السياسية من قبل احملافظات عن طريق املشاورات مع اجلهات الفاعلة على مستوى كلٍّ من 
املديرايت واملقاطعات الفرعية، وتُقدَّم إىل وزارة املوارد املائية. هتدف وزارة املالية ووزارة التخطيط 
ووزارة املوارد املائية -بصورة مجاعيَّة- إىل تقييم هذه الطلبات اإلقليمية، وستقبلها عادًة إذا كانت 
ا  متوافقة مع إسرتاتيجية موارد املياه، واألراضي يف العراق، وامليزانية، وخطط االستثمار، وطاملا أهنَّ
اخلطة  التخطيط على  إذا وافقت وزارة  احملافظات األخرى.  املياه يف  على حصص  تؤثِّر سلباً  ال 

واملشاريع، فسوف تتخذ وزارة املالية قراراً إضافياً بشأن امليزانية والتمويل.
جيب أن تتماشى هذه القرارات الشاملة مع خطة التنمية الوطنية للعراق لألعوام -2018

اجلارية  واملالية  املالية،  السياسة  القيود  سياق  يف  فعالة  تنمية  إنشاء  حتدِّد كيفية  واليت   ،2022
االقتصادية، واالجتماعية. ويشمل خططاً لتعزيز سياسات أنشطة البنية التحتية )مبا يف ذلك املياه، 
والصرف الصحي، والبناء، والتشييد، والكهرابء( عن طريق ختصيص االستثمارات عب القطاعات 
املختلفة مبا يتماشى مع معيار امليزة النسبية. تتضمن هذه اخلطة أيضاً استئناف العمل إلجناز ما 

يصل إىل )4000( مشروع ُعلِّقت منذ عام 2014. 
حتدايت حوكمة املياه

العراق ليس لديه رؤية وطنية  املتداولة، إال أنَّ  الواثئق واإلسرتاتيجيات والرؤى  مع خمتلف 
سبيل  على  وإدارهتا.  واستخدامها  املتقلصة  املائية  املوارد  حوكمة  بشأن  األجل  وطويلة  شاملة 
املثال، مع أنَّ إسرتاتيجية موارد املياه واألراضي يف العراق تقدِّم توصيات إلدارة أكثر فاعلية للمياه 
التقدُّم يف  املياه، إال أنَّ أتثريها حمدود. ومع إحراز بعض  املتزايدة ملوارد  الندرة  واألراضي، وتعاجل 
ا مل تُنفَّذ ابلكامل بعد، وتنتشر أوجه القصور، واملعارضات، والتناقضات  تبينِّ اإلسرتاتيجية، إال أهنَّ
الصارخة يف النظام احلايل إلدارة املياه. نتيجة لذلك، يفتقر العراق إىل خطة قابلة للتنفيذ مع تفويض 
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حول كيفية املضي قدماً بصورة منهجية يف معاجلة القضااي امللحَّة يف قطاع املياه. من بي عديٍد 
من التحدايت اهليكلية اليت تساهم يف هذه الفجوة، هناك عامالن شامالن سامهوا مراراً وتكراراً يف 
التوترات والصراعات حول املياه: أواًل، إطار ختصيص املياه الناقص، واثنياً، اإلدارة الالمركزية اليت 

ال تدعم املؤسسات والقدرات احمللية بصورة كافية.
التنفيذ غري الكايف لنظام توزيع املياه

جيمع نظام ختصيص املياه املبيَّ يف إسرتاتيجية موارد املياه واألراضي يف العراق بي هنج من 
أعلى إىل أسفل، ومن أسفل إىل أعلى، إذ يعتمد التخصيص على طلبات املياه من قبل احملافظات 
اليت تعكس احتياجاهتا احلالية، وتقييم شامل الحتياجات مجيع احملافظات على املستوى االحتادي. 
العملية، فثمَّة  يُقام به يف املمارسة  الورق ال يرتجم ابلكامل إىل ما  ومع ذلك، فإنَّ ما هو على 
أوجه قصور يف قرارات التخصيص، وغالباً ما يتأخَّر التنفيذ. يكمن أحد األسباب يف أنَّ الوزارات 
ساعية يف كثرٍي من األحيان إىل حلول سريعة املكاسب ملشكالت املياه بداًل من متابعة مشاريع 
املياه واسعة النطاق اليت -وإن كانت مكلفة- ميكن أن تقدِّم نتائج طويلة األجل، تعود ابلنفع على 
نظام املياه أبكمله. ويرجع ذلك جزئياً إىل التديّنِ الشديد يف االستثمارات العامة يف قطاع املياه. 
ومع التحدايت امللحَّة، ال تستحوذ وزارة املوارد املائية إال على أقل من )%1( من إمجايل امليزانية 
الوطنية، يف حي حتصل القطاعات األخرى )مثل األمن( على نسبة أكب بكثري. فضاًل عن ذلك، 
يستفيد القادة السياسيون أكثر من املكاسب قصرية األجل اليت تظهر يف إطار واليتهم السياسية، 
مثل احلفاظ على جماري الري يف احملافظات ذات النشاط الزراعي املكثف، أو إجراء اختبارات جودة 
املياه يف احملطات اهليدرولوجية الرئيسة. نتيجة لذلك، مل يُتعامل مع القضااي املعقَّدة للغاية، وواسعة 
النطاق مثل تلوث املياه، ال سيَّما يف اجلنوب، مع استثمار األموال واملوارد يف كثرٍي من األحيان يف 

تلك التحدايت اليت يسهل حلها بصورة أسهل وأسرع. 
فضاًل عن ذلك، ما يزال صنَّاع القرار يف قطاع املياه يفكِّرون ابلتعامل مع الفيضاانت، وهو 
التهديد الرئيس يف املاضي، إذ تركِّز امليزانيات واملشاريع تركيزاً مفرطاً على التخفيف من الفيضاانت، 
سياسات  تكون  ما  غالباً  ذلك،  عن  فضاًل  املياه.  شحة  الغالب  يف  اآلن  يواجه  العراق  أنَّ  مع 
ا تسعى إىل معاجلة حاالت الطوارئ بداًل من الوقاية  املياه تفاعلية وليست استباقية، ممَّا يعين أهنَّ
فرتات  بعد  الصناعية  املؤسسات  أو  لألسر،  تعويضات  دفع  إنَّ  املستقبلية.  للقضااي  واالستعداد 
اجلفاف املومسية بداًل من االستثمار يف تدابري الصمود اليت من شأهنا أن ختفِّف من آاثر اجلفاف 
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هو مثال على هذه السياسة التفاعلية.
فضاًل عن ذلك، فإنَّ اآللية احلالية ليست مرنة مبا يكفي الستيعاب إعادة خلط االحتياجات 
املائية. ال يُلتزم ابلقواعد على أرض الواقع، إذ خيضع التخصيص أيضاً للقواني الدينية، والكوارث، 
احتاجت  إذا  املثال،  سبيل  على  اخلاطئة.  واآلليات  الواقعية،  غري  والتوقُّعات  الطوارئ،  وحاالت 
حمافظة معينة إىل كميات أقل من املياه يف وقت معي، فيمكن هلا أن »تزوِّد« حمافظة أخرى ابملياه 
مع عدم وجود نظرة عامة من احلكومة على َمن حيصل على ماذا، وما إذا كان ذلك عاداًل. احلقيقة 
هي سيفعل الناس كل ما يلزم للتعامل مع اإلجهاد املائي، حىت لو كان ذلك يعين القيام أبنشطة 

غري مشروعة، مثل: احلفر غري القانوين، وسحب املياه من األهنار. 
نظراً إىل أنَّ إطار ختصيص املياه املركزي يف العراق حالياً ال يليب احتياجات، وتوقعات املياه 
التارخيية اليت  الواقع بنظام مرجعي ألناط االستخدام  املياه حبكم  البالد، إذ يرتبط بتخصيص  يف 
تعطي األولوية للمحافظات ذات الطلب املرتفع على املياه. يف حي ُتطّرِق إىل نظام ختصيص املياه 
يف العراق يف إسرتاتيجية موارد املياه واألراضي يف العراق، فإنَّ التوزيع األمثل بعيد كل البعد عن 
الواقع، إذ يواصل املواطنون العراقيون استخدام تقنيات الري اليت عفا عليها الزمن، واليت تستهلك 
كثرياً من املياه، واليت تؤدِّي إىل مزيٍد من الضرر لألراضي الصاحلة للزراعة. على سبيل املثال، تظل 
تقنيات الري السيحي1 واحدة من أكثر األنظمة شيوعاً يف مجيع أحناء البالد، مع مسامهتها يف 
زايدة التملُّح، واالستخدام غري الفعال للمياه؛ بسبب اجلراين السطحي، والتبخُّر، وترشيح احلقول 
غري املزروعة. فضال عن ذلك، فإنَّ املقاطعات اليت تستضيف قطاعاً زراعياً كبرياً تتطلَّب كميات 
كبرية من املياه متيل إىل تلقي مزيٍد من املياه. ميكن أن يؤدِّي هذا إىل تشجيع أناط االستخدام غري 
الفعالة مثل تقنيات الري السيحي الكثيفة االستخدام للمياه )منظمة األغذية والزراعة(. وابملثل، 
فعلى سبيل املثال إنَّ املقاطعات اليت تنتج النفط على نطاق واسع تتلقَّى كميات كبرية من املياه يف 

بعض األحيان على حساب األسر، أو القطاعات االقتصادية األخرى.
ميكن أن يكون هذا الوضع مصدر توتر بي حمافظات املصب، وحمافظات املنبع يف فرتات 
اإلجهاد املائي. وهذا يضع احملافظات واألقاليم املختلفة يف مواقع خمتلفة، ومن احملتمل أن تكون 
متنافسة، إذ ميكن أن يرتجم موقع جغرايف مفيد واستضافة صناعات معينة إىل مزيد من التحكُّم 
يف توزيع املياه. كردستان العراق هي مثال ابرز وتوضيحي لكيفية الدور األكثر قوة للمحافظات، 

1. الري السيحي: هو غمر سطح الرتبة ابملاء.
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واملناطق ميكن أن خيلق »حالة مائية« حسَّاسة سياسياً. جتد منطقة احلكم الذايت نفسها يف موقع 
جغرايف، وإسرتاتيجي مواٍت عند منبع هنر دجلة يف العراق. أيضاً، توجد هنا بعض البن التحتية 
الرئيسة للمياه يف البالد، مثل: سد دربندخيان، أو سد دوكان -ومها من أكب السدود الكهرومائية 
يف العراق-. ومينح هذا كردستان العراق سيطرة كبرية على إمدادات املياه والطاقة يف البالد، وميكن 
وإنتاج  ابلري،  الصلة  ذات  وخصوصاً  الكردية،  املياه  الحتياجات  األولوية  إعطاء  من  ميكِّن  أن 
النفط. فضاًل عن ذلك، ميكن استخدام الوضع كوسيلة ضغط؛ لتعزيز املوقف الكردي جتاه احلكومة 
املركزية، حىت لو كان السياق السياسي العام، والقدرات احملدودة لالحتفاظ ابملياه ملدَّة أطول جتعل 

هذه ورقة مساومة نظرية إىل حدٍّ ما.
ابملقابل، ُأْضِعف »املوقع املائي« للجنوب، وهنا تقع احملافظات يف موقع حمروم جغرافياً يف 
اجتاه جمرى النهر على هنري دجلة والفرات عند مصب شط العرب. ومن َثَّ فإنَّ استهالك املياه 
البصرة -على سبيل  املنبع قد يضر ابحلصص املخصَّصة للمحافظات اجلنوبية. تعاين حمافظة  يف 
املثال- سنوايً من نقٍص حادٍّ يف املياه، وحتتاج إىل التعامل مع التلوُّث املائي املرتاكم يف النهر، فضاًل 
عن زايدة امللوحة والتصحُّر. تؤثِّر حالة املياه الكارثية على احلياة اليومية يف املنطقة، عن طريق هتديد 
اإلقليمية  احلكومة  فشلت  األمساك.  ومصايد  الزراعة،  على  القائمة  عيشهم  الناس، وسبل  صحة 
يف مواجهة هذه التحدايت اهلائلة؛ لقدراهتم احملدودة، واعتمادهم على الدعم اإلضايف للحكومة 

الفيدرالية.
أموال غري كافية؛  ُخصِّصت  فقد  العراق،  واألراضي يف  املياه  موارد  إسرتاتيجية  مع وجود 
لتنفيذها واإلصالحات ذات الصلة، ممَّا أدَّى إىل ختصيص غري شفَّاف جزئياً، وغري رمسي، وغري 
السياسية، أو أناط االستخدام  الواقع عوامل مثل االعتبارات  للمياه، وقرارات حتكمها يف  فعَّال 
التارخيية. وبناًء على ذلك، كان توافر املياه، وحصص التخصيص، واحلصول على املياه، وخدمات 
اإلمداد األساسية من القضااي الرئيسة اليت سامهت يف التعبئة اجلماهريية، واالحتجاجات املناهضة 
للحكومة على مدار العقد املاضي. منذ عام 2018 على وجه اخلصوص، احتج املواطنون بشدة 
على املياه من بي مظامل أخرى، يف عديد من احملافظات مبا يف ذلك البصرة، وذي قار، واملثن، 
والديوانية. وحي كانت هذه االحتجاجات جزءاً ال يتجزأ من استياء أوسع نطاقاً من احلكومة، 
املياه على تقويض شرعية  املياه، فقد أظهرت قدرة  إمدادات  يتعلق خبدمات  فيما  وأكثر حتديداً 
الدولة، واملسامهة يف إاثرة العنف. على سبيل املثال، اندلعت احتجاجات عنيفة يف أيلول 2018 
أثناء أزمة املياه يف البصرة؛ لنقص املياه وتلوثها إن ُوِجَدت، ممَّا سبَّب يف أزمة صحية كبرية، ودخل 
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ما ال يقل عن )118( ألف شخص إىل املستشفيات بي آب وتشرين األول. شارك مواطنو ذي 
قار -يف تشرين األول 2019- يف احتجاجات واسعة النطاق؛ للمطالبة بفرص العمل، واإلصالح 

السياسي، وحتسي تقدمي اخلدمات العامة، ووضع حد للفساد العام.
الالمركزية املختلة والدعم احملدود للسلطات احمللية

فيما  للبالد.  الطبيعية  املوارد  والبيئة حتمي  للمياه،  منفصلة  قواني عديدة  العراق  يوجد يف 
2017 إىل احلفاظ على عمل  الري رقم )83( لسنة  قانون  تعلُّقاً خاصاً، يهدف  يتعلق ابملياه 
املوارد املائية، والتخفيف من خماطرها، إىل جانب منع انتهاك حصص املياه، وحتديث العقوابت 
يف حاالت االنتهاك )منظمة األغذية والزراعة، 2017(. مثل القانون رقم )50( فإنَّه حيدِّد أيضاً 
مسؤوليات معينة لوزارة املياه واملوارد من حيث دورها يف ترميم املوارد املائية العامة واحلفاظ عليها 
واإلشراف عليها، فضاًل عن صيانة السدود وضفاف األهنار )منظمة األغذية والزراعة، 2017(. 

تتناول قواني أخرى صيانة أنظمة الري، واحلفاظ على املوارد املائية، والبيئة.
مع أنَّ اآلليات القانونية والالمركزية لديها القدرة على حتسي تقدمي اخلدمات، فقد أعيقت 
قبل  من  اجملزَّأ  والدعم  الواضحة،  غري  واملسؤوليات  والقواعد،  التخطيط،  لعدم كفاية  فعاليتها؛ 
السلطات الفيدرالية. أدَّت الطريقة اليت طُبِّقت با الالمركزية يف العراق إىل تكثيف املشاكل املوجودة 
مساءلة  يف  الصعوابت  ذلك  يف  مبا  جديدة،  قصور  أوجه  وخلق  احلكم،  بياكل  املتعلِّقة  مسبقاً 
املالية،  واملوارد  املسؤوليات،  توزيع  بي  تباينات  الالمركزية  أحدثت  واإلقليمية.  احمللية  السلطات 
والسلطة التنفيذية. نتيجة لذلك، تتمتع احملافظات بسلطة اختاذ القرار، واملوارد، والقدرات البشرية 

غري الكافية؛ إلدارة موارد املياه إدارة فعالة، وتظل معتمدة على احلكومة املركزية إلدارة النظام.
العراقي اإلطار  القانون )21( لعام 2008 واملاداتن )114 و115( من الدستور  يوفِّر 
الناحية  من  ولكن  ابملياه،  املتعلقة  اخلدمات  ذلك  يف  مبا  اخلدمات،  تقدمي  يف  لالمركزية  القانوين 
العملية، تفتقر احملافظات إىل االستقاللية والسيطرة على العمليات الالزمة لتنفيذها. مع القانون 
)21( الذي ينص على أدوار احملافظات ومسؤولياهتا، إال أنَّه مل يُنسَّق مع الوزارات الفيدرالية املناسبة 
)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وبرانمج احلكم احمللي العراقي، 2008(. حتدِّد املادة )114( 
من الدستور االختصاصات املشرتكة بي السلطات االحتادية، والسلطات اإلقليمية، مع اختصاص 
واحد يتعلق على وجه التحديد بصياغة سياسات موارد املياه الداخلية اليت تدعم التوزيع العادل 
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الذي ينظمه القانون وتنظيمه. فضاًل عن ذلك، ُتشري املادة )115( إىل الصالحيات اليت تتمتع با 
األقاليم واحملافظات، وتنص صراحة على أنَّ الصالحيات اليت ال ُيشار إليها كصالحيات حصرية 
إىل  القواني  هذه  هتدف  واحملافظات.  األقاليم  سلطات  اختصاص  من  هي  االحتادية  للحكومة 
السماح للمحافظات بتقدمي اخلدمات بصورة أكثر فعالية، مبا يتناسب مع االحتياجات واألولوايت 
ذات الصلة. ومع ذلك، مل حُيدَّد كيفية ممارسة املسؤوليات الفيدرالية، واحملافظة بصورة واضحة أبداً، 

وما تزال غري واضحة جزئياً.
يف السنوات القليلة املاضية، قلَّصت احلكومة املركزية تدرجيياً دور السلطات احمللية. يف حالة 
حمافظة ميسان، على سبيل املثال، كان هناك عدم انتظام، أو غياب كامل للمدفوعات من قبل 
احلكومة ملوظفي مديرية الزراعة، ممَّا قوَّض قدرهتم على تنفيذ األدوار املوكلة إليهم بصورة صحيحة. 
أعادت التعديالت اليت أُدخلت على القانون )21( يف عام 2019 بعض السلطات الفيدرالية 
وزاريت  على  للعاصمة  الكاملة  السلطة  إعادة  مثل  بغداد،  من  السابق  يف  مركزية  ال  اليت كانت 
الصحة والتعليم. وهذا يعين أيضاً أنَّ الطعون القانونية اليت تثريها سلطات احملافظات حُيْكم عليها 
بصورة متزايدة لصاحل احلكومة الفيدرالية، ومنح احلكومة املركزية مزيداً من الصالحيات للتدخُّل يف 

النزاعات السياسية داخل احملافظات.
مع الدفع حنو حتقيق الالمركزية يف تقدمي اخلدمات، إال أنَّ قطاع املياه والصرف الصحي يف 
البلدايت ما يزال شديد املركزية. تعتمد املوافقة على املشاريع ومتويلها متوياًل كبرياً على دعم وزارة 
التخطيط )للموافقة على ختطيط املشروع( ووزارة املالية )لضمان مالءمة املشاريع للميزانية( )البنك 
بقطاع  عالقته  حيث  -من  العراقي  العامة  اإلدارة  نظام  فإنَّ  الطريقة،  وبذه   .)2016 الدويل، 
املستوى  على  القرار  االستقاللية يف صنع  مستوى  من  الصحي- حيد  والصرف  واملياه  البلدايت 

احمللي.
كما حيدِّد االعتماد على متويل احلكومة املركزية ما إذا كان إبمكان احملافظات التوقيع على 
عقود جديدة. يصبح هذا االعتماد التزاماً حينما ال ُتسلَّم مبالغ التمويل يف الوقت احملدَّد، أو تصبح 
غري مؤكدة متاماً، ممَّا حيدُّ من قدرة احملافظات على الدفع للمقاولي، ويؤدِّي إىل مزيٍد من التأخري. 
التمويل غري املؤكَّد حيدُّ من قدرة املديرايت على إعداد املشاريع املتعلقة ابملياه وإدارهتا وتنفيذها، 
وتقدمي اخلدمات املناسبة. أحد األمثلة على ذلك يف أزمة البصرة يف عام 2019 حينما اشتكى 
حمافظ البصرة من أنَّ احلكومة الفيدرالية مل ترسل متوياًل كافياً ويف الوقت املناسب ملعاجلة األزمة. 
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الفيدرايل إىل مستوى احملافظات، والتوسُّع يف  النقل السريع للمسؤوليات من املستوى  كما أدَّى 
زايدة عدد املوظفي إىل إثقال كاهل امليزانيات املتاحة للمحافظات، والقدرة على استيعاب املوظفي 
داخل  واملوظفون  املعينة  السلطات  تتمتع  ذلك، ال  فضاًل عن   .)2016 الدويل،  )البنك  اجلُُدد 
احملافظات دائماً ابخلبة واملهارات الكافية للقيام مبسؤولياهتم، والتخطيط إلدارة املياه بكفاءة وفعالية.

تؤدِّي ممارسات التمويل اليت ال ميكن االعتماد عليها أيضاً إىل تفاقم تدهور البنية التحتية 
للمياه، ممَّا يزيد من أساليب الري غري املستدامة اليت تساهم يف هناية املطاف يف إجهاد املياه عموماً. 
وهو  الزراعي  للقطاع  التحتية  البنية  أصبحت  االجتماعية،  واالضطراابت  احلروب  من  عديد  بعد 
القطاع األكثر استخداماً للمياه يف العراق يف حالة ال حيسد عليها، عفا عليها الزمن، ومتضررة، 
وغري فعالة. تشري التقديرات إىل أنَّ )%20( فقط من املزارعي ميكنهم الوصول إىل الري الكامل 
)البنك الدويل وآخرون، 2019(. أدَّت أنظمة البزل السيئة وتدهور النظام البيئي إىل زايدة متلُّح 
األراضي الزراعية يف العراق. وقد سبَّب ذلك يف تدهور كبري لألراضي وتعريتها، فضاًل عن خسائر 

احملاصيل )برانمج حتديد أهداف حتييد أثر تدهور األراضي، 2017(.
النهج من أعلى إىل أسفل يف صنع السياسات احلكومية ليس مدعوماً دعماً كافياً جبمع 
بياانت حمدثة، وحتليالت لالحتياجات احمللية من املياه )البنك الدويل وآخرون، 2019(. على هذا 
النحو، كثرياً ما تدعم األطر املؤسسية والتشريعية التدابري غري الفعالة وقصرية األجل، مثل اإلعانة 
املادية املكثفة. من املفرتض أن تضمن اإلعاانت األمن الغذائي، وجتنُّب اجملاعات، ولكنَّها ال تدعم 
الزراعي أكثر  القطاع  الزراعية. ومن َثَّ أصبح  النظم  تنويع  القطاع اخلاص، أو  تنمية  كافياً  دعماً 
اعتماداً على التمويل من احلكومة املركزية، وقد أدَّت كل هذه العوامل جمتمعة إىل التدهور التدرجيي 
للنظام الزراعي يف العراق، واستخدام املياه غري الفعال يف هذا القطاع. ميكن التخفيف من حدَّة 
املشكالت إذا كان لدى احملافظات استقاللية كافية؛ لتحديد أولوايت املشاريع، وختصيص املوارد، 

ومن َثَّ تنفيذ اخلطط لزايدة إنتاجية القطاع )البنك الدويل وآخرون، 2019(.
تنطبق القضااي املتعلقة بتفويض املسؤولية والتداخل بي مستوايت احلكم املختلفة على تطوير 
املتعلقة ابألولوايت والتخطيط  القرارات  تـَُتخذ  للمياه وتشغيلها وصيانتها. يف حي  التحتية  البن 
وبعبارة  احملافظة.  مستوى  إىل  الفعلي  التنفيذ  يُفوَّض  ما  غالباً  االحتادي،  املستوى  على  والتمويل 
أخرى، فإنَّ مسؤولية وزارة الزراعة، واألشغال العامة على املستوايت االحتادية هي ختطيط مشاريع 
املياه يف احملافظات، واليت بدورها مسؤولة عن تنفيذ املشروع يف البلدايت التابعة هلا )البنك الدويل، 
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2016(. ومع ذلك، يف حي أنَّ احملافظات ميكنها اقرتاح مشاريع متعلقة ابملياه على املستوى 
ا قد تعتمد على األموال الفيدرالية. ا يف الواقع غري ممكَّنة لتنفيذها؛ ألهنَّ الفيدرايل، إال أهنَّ

ألقى  البصرة،  املياه يف  أزمة  اللوم واخلالفات. ففي  إلقاء  وهذا بدوره سبَّب يف مناوشات 
مكتب حمافظة البصرة ابللوم على وزارة املياه، واملوارد املائية؛ لفشلها يف توفري خمصصات كافية من 
املياه. يف الوقت نفسه، حوَّلت الوزارة هذا اللوم إىل السلطات احمللية لعدم إدارة مواردها املائية إدارهتا 
أكثر فعالية، وهذا االفتقار إىل هنج تعاوين بي احلكومة االحتادية وسلطات احملافظات واضح أيضاً 
يف حاالت أخرى. على سبيل املثال، حينما قدَّمت السلطات احمللية يف البصرة مقرتحاً لبناء وابل 
جديد ملنع مزيد من امللوحة، ولتحسي وضع إمدادات املياه، رفضت احلكومة الفيدرالية املشروع. 
ومع أنَّ هذا املشروع كان حملَّ جدٍل وانتقاداً واسَع النطاق، إال أنَّ احلكومة الفيدرالية فشلت يف 
تقدمي الدعم، أو اخليارات البديلة للتغلُّب على التحدي، ممَّا أحبط مزيداً من احملاوالت من قبل 

السلطات احمللية لالبتكار، وعرض أفكار جديدة مستنرية من السياق احمللي.
واليوم، الفيدرالية والالمركزية ال حتظيان بشعبية كبرية يف العراق. نظراً إىل عدم تنفيذمها تنفيذاً 
صحيحاً، فقد فشال يف حتسي تقدمي اخلدمات األساسية على املستوى احمللي. وقد أدَّى ذلك 
أيضاً إىل تقويض الثقة بي احلكومة املركزية، وسلطات احملافظات، والسكان. يف ذي قار، على 
م غري ممثلي سياسياً، ومهملي من قبل احلكومة الفيدرالية، وأدَّى  سبيل املثال، يشعر املواطنون أبهنَّ
ذلك إىل احتجاجات مدنية. كما تقل احتمالية التزام احملافظات اجلنوبية بقواعد املياه املوضوعة يف 
بغداد وقوانينها، ويرجع ذلك جزئياً إىل وضعها االقتصادي الذي يدر معظم عائدات النفط، كما 
هو احلال يف البصرة، وجزئياً بسبب وضعها اليائس حينما يتعلَّق األمر بتوافر املياه النظيفة. يقوِّض 
الفيدرالية، وساهم يف  النهاية- شرعية احلكومة  الناقص -يف  الثقة والشعور ابلتمثيل  االفتقار إىل 

موجات االحتجاجات املناهضة للحكومة، واليت بلغت ذروهتا يف عام 2018.
فرص للتغيري

ملواجهة  ضرورايً  أمراً  الفعال  الالمركزية  ونظام  املياه،  ختصيص  إلطار  الكامل  التنفيذ  يُعدُّ 
حتدايت املياه اهلائلة يف العراق اليوم وغداً. من التحليل الوارد يف الفصول السابقة، ميكن استنباط 
جمموعة من التوصيات امللموسة للتدخالت ملعاجلة أوجه القصور احلالية، وتعديل هياكل اإلدارة يف 
هذه اجملاالت. مثل هذه التدخالت يف إدارة املياه هلا مكاسب كبرية، إذ تؤثِّر على عديد من أوجه 
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القصور اهليكلية يف وقت واحد. ميكن أن تضمن التدخالت املوصى با أيضاً أنَّ حوكمة املياه يف 
العراق تقوم على اعرتاف عام أبنَّ توافر املياه سيستمر يف االخنفاض؛ جملموعة من العوامل، مثل: 

تغريُّ املناخ، وزايدة استهالك املياه، وكذلك تشييد البن التحتية للمياه يف بالد املنبع.
يقدِّم إسرتاتيجية موارد املياه واألراضي يف العراق املذكور من عام 2014 إرشادات، ويوفِّر 
إسرتاتيجية إلدارة املياه، ولكنَّه يتطلَّب حتديثات إضافية ملراعاة بعض االجتاهات والتطورات سريعة 
التغري يف الوقت احلاضر، مبا يف ذلك تغري املناخ. يتطلب الوضع املائي واألمين املتغري والتحدايت 
املرتبطة به إعادة تقييم عامة للتدخالت احملتملة املمكنة لتحسي إدارة املياه يف العراق. يُعدُّ إطار 
ختصيص املياه اجلديدة والشفافة واملنفذة ابلكامل فضاًل عن اإلدارة الالمركزية املستمرة اليت تعّزِز 

القدرات احمللية ركيزتي أساسيتي يف معاجلة أوجه القصور احلالية يف هيكل إدارة املياه.
عملية واضحة وشفافة وديناميكية لتخصيص املياه

يعرتف  وأن  ومعاجلتها،  والفعلية  احلالية  املياه  احتياجات  املياه  يعكس ختصيص  أن  جيب 
أبناط االستهالك الفعلية، مع إعطاء األولوية يف الوقت نفسه ملستخدمي املياه. جيب أن يعتمد 
نظام ختصيص املياه األكثر مالءمة على بياانت حمدثة ابنتظام تعكس االحتياجات على األرض، 
واليت قد تتعارض مع املمارسات التارخيية واحلالية. ميكن أن تشجع هذه األساليب على استخدام 
املياه بكفاءة أكب، ولكنَّها تتطلب أيضاً تغيريات وإصالحات الحقة يف قطاعات أخرى. ما تزال 
الزراعة هي املستخِدم الرئيس للمياه، إذ تستهلك ما يقرب من )%91( من إمجايل املسحوابت، 
أمَّا الصناعات واألسر فقاصرة إىل حدٍّ ما. أحد األمثلة على حتديد األولوية بي مستخدمي املياه 
هو ضمان حق اإلنسان يف املياه عن طريق ضمان حد أدىن معي من كمية املياه، ونوعيتها ملعيشية 
العوائل. ويف الوقت نفسه، قد يؤثِّر هذا اإلجراء على املمارسات املتعلقة ابملياه يف جماالت وقطاعات 
السياسة األخرى؛ يف الزراعة، على سبيل املثال، قد تزداد تكاليف الري، وإنتاج القمح، ويف قطاع 
النفط، قد يصبح تلوث املياه املرتبط ابإلنتاج حمظوراً. ميثِّل اإلصالح حتدايً نظراً إىل أنَّ اجلماعات، 

أو الصناعات القوية قد تعارض أو حتاول ختريب التغيري ملنع فقدان فوائدها أو تراجعها.
عن طريق هنج متكامل إلدارة التحدايت يف قطاعات املياه والغذاء والطاقة املرتابطة بصورة 
وثيقة يف وقت واحد كما هو احلال يف العالقة بي املياه والطاقة والغذاء، ميكن إلطار ختصيص 
املياه أن يعاجل أو يتحمَّل بصورة أفضل التحدايت الناشئة، كتلك النامجة عن تغريُّ املناخ. على 
سبيل املثال، ال تقلِّل املياه املستخدمة يف الري من توافر املياه فحسب، بل تضر أيضاً جبودة املوارد 
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املتاحة. املبادئ التوجيهية لإلدارة املتكاملة للموارد املائية )IWRM(، اليت تسلط الضوء على 
القيمة االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية للمياه، ضرورية أيضاً لتطوير نظام ختصيٍص للمياه، وتنفيذه 

تنفيذاً مناسباً وعاداًل.
يتطلَّب نظام التخصيص املناسب أيضاً تغيريات يف العادات والتقنيات، على سبيل املثال 
تقليل الري السيحي2 والري يف املناطق اليت ما تزال حتظى مبا يكفي من األمطار، وكذلك االستثمار 
داخل  األولوايت  املهم حتديد  البيئي لالحتفاظ ابملياه. فضاًل عن ذلك، من  النظام  استعادة  يف 
القطاعات، وليس فقط بي مستخدمي املياه؛ على سبيل املثال التمييز بي املنتجات الزراعية املعدَّة 

للتصدير، أو املنتجات الغذائية للسوق احمللي.
املناطق  بي  واالقتصادية  اهليدرولوجية  االختالفات  مراعاة  إىل  أيضاً  املياه  حيتاج ختصيص 
ت أو ازدادت حدَّة يف السنوات األخرية. يف الشمال، على سبيل املثال، يتوفر مزيد  ا تغريَّ -واليت رمبَّ
من املوارد املائية مقارنة ابجلنوب، لكن الزراعة أصبحت أكثر عرضة لتغريُّ هطول األمطار وتناقصها 
بصورة متزايدة. مع بناء مزيٍد من السدود يف املنبع، وتوسيع الري يف تركيا، قد تتقلَّص املوارد املائية 
يف الشمال. وتعتمد الزراعة يف وسط العراق وجنوبه على الري، ممَّا جيعلها شديدة االعتماد على 

تناقص تصريف املياه يف هنري دجلة والفرات.
يف الوقت نفسه، جيب على احلكومة الفيدرالية تقدمي الدعم، حينما يهدِّد ختصيص املياه 
الدخل وسبل العيش. يف املاضي، كانت احملافظات اجلنوبية مهملة نسبياً يف ختصيص املياه، ويرجع 
ذلك جزئياً إىل أنَّ الشمال كان قادراً على جتاوز حصته بسهولة أكب. يُعزى ذلك بصورة أساسية 
التنسيق غري الكايف على مستوى  إىل امليزة اجلغرافية عند املنبع يف حوضي دجلة والفرات، لكن 
الدولة، والتهميش السياسي للجنوب يسهمان أيضاً يف هذه املمارسة. جيب أيضاً أن ينعكس هذا 
تُنفَّذ  أن  ذلك،  من  واألهم  اجلديدة،  الشاملة  املياه  قواني  والسياسي( يف  )اهليدرولوجي،  التوازن 
بعدل. وابلقدر من األمهية نفسه هي آلية إنفاذ القواني البيئية )القواعد، واللوائح، والعقوابت، وما 
إىل ذلك(، واليت كانت ضعيفة يف حالة، على سبيل املثال، القانون رقم )50( )منظمة األغذية 

والزراعة، 2008(.
فضاًل عن ذلك، جيب تطوير قانون مياه شامل حمدث وتنفيذه، ويعمل كإطار قانوين رمسي 
ومؤسسياً حيدِّد ومييِّز  قانونياً  إطاراً  التطور  املياه وختصيصها. سيتطلب هذا  إدارة  جلميع عمليات 

2. الري السيحي: هو غمر سطح الرتبة ابملاء.
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بوضوح األدوار واملسؤوليات بي اجلهات احلكومية، ويستخدم التخطيط اإلسرتاتيجي لتقدمي خطط 
ملمثلي  املشرتكة  التخطيط  لدورات  ميكن  بوضوح.  حمددة  ومعايري  عمليات  على  بناًء  املياه  إدارة 
احملافظات وممثلي احلكومة املركزية وورش العمل اليت تظهر أتثري ختصيص املياه حملافظة على أخرى 
أن تدعم تنفيذ إطار ختصيص املياه. يعّزِز بناء تصور مشرتك لتحدايت املياه عب احملافظات موقفاً 
تعاونياً، وليس تنافسياً بي احملافظات -والعكس صحيح-. تُعدُّ أنظمة اإلنذار املبكر واالستجابة 
ح  للطوارئ نقط دخول أقل إاثرة للجدل للتعاون، إذ ميكن إنشاء اهلياكل واآلليات الوقائية اليت توضِّ
كيفية ختصيص املياه، ومن مُيَْنح األولوية يف حالة الظواهر اجلوية الشديدة، مثل حاالت اجلفاف.

فضاًل عن ذلك، ومع أنَّ العراق قد صاغ إسرتاتيجيات ورؤى وجداول أعمال متعلقة ابملياه 
بعد حتديد الفجوات واالحتياجات، إال أنَّ هذه األساليب مل تُنفَّذ بعد، وتعديلها جزئياً لتحقيق 
التوازن بي مصاحل املياه، واحتياجاهتا احلالية بي خمتلف القطاعات واجملتمعات. تشكِّل املسؤوليات 
غري الرمسية والتعاون غري الرمسي عقبات كبرية أمام رؤية وطنية واضحة للمياه يف العراق. وحيثما 
يكون ذلك مناسباً ووظيفياً، ميكن دجمها رمسياً يف العمليات القائمة، أو الرتتيبات املؤسسية؛ وإال 

جيب استبداهلا )البنك الدويل، 2016(.
تتمثَّل إحدى طرائق زايدة استجابة السلطات احمللية لألزمات يف الوقت املناسب، وكذلك 
املساءلة جتاه املواطني يف زايدة اعتماد احملافظات على الدخل من اإليرادات من مصادرها الذاتية، 
ا »مصادر الدخل املوجودة حتت تصرف احلكومة احمللية، مبا يف ذلك ضريبة  واليت تُعرَّف على أهنَّ
 2008 لعام   )21( القانون  من   )44( املادة  حتدِّد  والغرامات«.  املستخدم  ورسوم  األمالك 
من  التحويالت  تلقي  يف  واحلق  احمللية،  الضرائب  لفرض  احملافظات  مستوى  على  الصالحيات 
احلكومة االحتادية. ومع هذا القانون، ما يزال تطوير اإليرادات احمللية حمدوداً يف املمارسة العملية، 

وقد حرمت وزارة املالية واحملاكم احملافظات من حق فرض الضرائب احمللية.
اآلليات األخرى هي جلسات االستماع العامة وانتخاابت احملافظات، واليت أجريت ابلفعل 
يف العراق، وتساهم يف مساءلة السلطات احمللية. ميكن استخدام هذه اآلليات ابنتظام فيما يتعلَّق 
من  مزيد  ولكن حتويل  القانونية.  املمارسات غري  احمللية يف  السلطات  ملنع مشاركة  املياه؛  بقطاع 
املسؤوليات واملوارد إىل املستوى احمللي جيب أن يسري جنباً إىل جنب مع آليات مساءلة أقوى جتاه 

احلكومة الفيدرالية أيضاً )البنك الدويل، 2016(.
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تعزِّز الالمركزية املتناسقة القدرات احمللية
ا ميكن أن تصاحب السياق  يف حي أنَّ الالمركزية قد شابتها حتدايت يف املاضي، إال أهنَّ
االجتماعي والسياسي واالقتصادي والبيئي اجملزأ يف العراق إذا ُصِقَلت ونـُفِّذت تنفيذاً صحيحاً. 
ميكن أن يكون لالمركزية عديد من الفوائد لعملية صنع القرار التكميلية واملتماسكة، ومن َثَّ تقوية 
العالقات بي املركز واألطراف ومنع التجزئة. فضاًل عن ذلك، ميكن أن خيدم تلبية االحتياجات 
اخلدمات  تقدمي  تعزيز  بغداد.  املركز يف  للدولة خارج  الضعيف  الوجود  احمللية؛ جتاوز  واألولوايت 
احلكومية وتسريعها؛ للتخفيف من حدة الصراع بي القطاعات واحملافظات واألفراد عن طريق جتنُّب 

وضع »أيخذ الفائز كل شيء«؛ وتعزيز التكامل الوطين اهلش.
إنَّ  إذ  املياه،  رئيس يف مواجهة حتدايت  بدور  الالمركزية  تنهض  أن  الطريقة، ميكن  وبذه 
السلطات اإلقليمية هي األفضل لتحديد احتياجات املياه احمللية، والتحقق منها ومعاجلتها. ال ينبغي 
بداًل  الفيدرالية، ولكن  لعبة حمصلتها صفر خسرهتا احلكومة  نتيجة  أهنا  الالمركزية على  تُفهم  أن 
من ذلك كنهج تكميلي ألحجية معقدة ملعاجلة وضع املياه يف البالد بشكل هادف. ولكي يكون 
النظام الالمركزي فعااًل، جيب أن حيدد بوضوح األدوار واملسؤوليات والسلطة التنفيذية بي احلكومة 

املركزية وسلطات احملافظة لتطوير مشاريع تقدمي اخلدمات وتشغيلها وصيانتها.
ميكن أن تتحسَّن أوضاع املياه احمللية إذا كان لدى السلطات اإلقليمية السلطة السياسية، 
تُعدُّ  املختلفة.  السياسات  ق  تنسِّ اليت  الفيدرالية  السلطات  إشراف  حتت  للعمل  املالية  والوسائل 
اإلدارة الوطنية للمياه واإلشراف عليها أمراً ضرورايً؛ إلمدادات املياه الرئيسة اليت تُوفَّر عن طريق 
هنرين يتدفقان من الشمال إىل اجلنوب؛ اخلصائص االقتصادية املختلفة والفوائد من استخدام املياه؛ 
وديناميكيات القوة احلساسة سياسياً بي املناطق األخرى يف العراق. سيؤدِّي دعم القدرات احمللية 
واملشاركة إىل اختاذ إجراءات أكثر استهدافاً؛ لتلبية احتياجات املياه احمللية، واألزمات، والكوارث 

ذات الصلة.
حتتاج السلطات اإلقليمية -إلجناح الالمركزية- إىل دعم فين متسق، وتنمية القدرات إلدارة 
موارد املياه، وتوزيعها ومراقبتها مراقبة فعالة. سيؤدِّي توفري ذلك إىل زايدة امللكية احمللية؛ لتحسي 
الوضع املائي، بداًل من انتظار تنفيذ خطط من بغداد. ميكن تعزيز بناء القدرات هذا عن طريق 
البياانت، وأدوات املعرفة اليت ميكن الوصول إليها مثل النماذج القائمة على الوكيل، واليت ُتظهر 
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التأثري احملتمل خليارات التدخُّل املختلفة، أو عن طريق تعزيز التبادل، والتعاون السلمي بي أصحاب 
املصلحة الرئيَسْيِ، أي: السلطات احمللية واالحتادية، وكذلك اجملتمعات احمللية.

إنَّ مشاركة السلطات على املستويي اإلقليمي واحمللي ومتكينها يف صنع القرار أمر حاسم 
أيضاً؛ إلدارة أكثر كفاءة وفعالية. يقلِّل تقدمي اخلدمات املدارة على مستوى احملافظة من العقبات 
ا منظمة تنظيماً أقرب إىل السكان، وعلى نطاق أصغر.  البريوقراطية داخل احلكومة العراقية؛ ألهنَّ
تراقب الالمركزية الفعَّالة أيضاً السلطة املركزية، وتتحدَّى قدرة السلطات على تلبية مطالب اجملتمعات. 
فضاًل عن ذلك، فإنَّ املسؤولي على مستوى احملافظات هم أقرب إىل السكان الذين حيكموهنم، 
وهم أقدر على فهم التحدايت واالحتياجات للمياه احمللية ومعاجلتها؛ ملعارفهم واتصاالهتم احمللية. 
ع  ويقلِّل هذا التعزيز للسلطات اإلقليمية واحمللية من العوائق اليت حتول دون مشاركة املواطني، ويشجِّ
احلوار على مستوى اجملتمع، ومن َثَّ معاجلة التخفيف من حدة النزاعات على املياه، وحلها حاًل 

فعااًل على نطاق ميكن إدارته.
اخلالصة: حنو رؤية بعيدة املدى

يزداد الوضع املائي يف العراق سوءاً، ممَّا يضغط على احلكومة املركزية وسلطات احملافظات 
واملواطني. تُعدُّ اإلدارة الفعالة للمياه ضرورية؛ للتخفيف من حتدايت املياه يف العراق، والصراعات 
ح حتليل كيفية إدارة املوارد املائية عب احملافظات بعض أوجه القصور اهليكلية  احمللية ذات الصلة. يوضِّ
أوجه  من  التخفيف  فعَّالة يف  مساعدًة  تساعد  أن  اليت ميكن  التدخُّل  ويوفِّر خيارات  البالد،  يف 
ا حمّرِك مركزي وشامل ميكن أن يساعد يف التخفيف  القصور هذه. ويؤكِّد أمهية تعزيز إدارة املياه؛ ألهنَّ

من التحدايت املختلفة املتعلقة ابملياه يف العراق.
حتدِّد هذه الورقة حتديِي رئيسْيِ لإلدارة الفعالة للمياه يف العراق -ممارسات ختصيص املياه 
اجلزئية  الوطنية؛ والالمركزية  للقواني، واإلسرتاتيجيات  املكتمل  التنفيذ غري  الفعالة-؛ بسبب  غري 
واملختلة، مع عدم كفاية الدعم احلكومي لسلطات احملافظات. تُعدُّ هذه التحدايت مدعاة للقلق؛ 
املوارد  التنافس على  يؤدِّي إىل  الصراع بي سلطات احملافظات، ممَّا  تزيد من خطر  ا  أهنَّ إىل  نظراً 
املائية، وتفاقم املظامل يف ضوء عدم قدرة احلكومة املركزية على معاجلة قضااي ختصيص املياه معاجلة 
فعالة. هتدِّد السياسات املائية بي سلطات املقاطعات واملوارد املائية الشحيحة بتقويض االستقرار 

احمللي والوطين.
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تشمل خطوات معاجلة هذه التحدايت اهليكلية فهماً أفضل، وإعادة هيكلة إلطار حوكمة 
املياه احلايل يف العراق. جيب استبدال املمارسات احلالية غري الرمسية وغري الشفافة واملخصصة يف 
بشأن تقاسم املوارد املائية،  كثري من األحيان بلوائح وقواني واضحة، ومنصفة، ومدعومة وطنياً 
وختصيصها، وإدارهتا داخل حمافظات الدولة وبينها. يشمل هذا اإلجراء التحديد الواضح ألدوار 
ومسؤوليات احلكومة واحملافظة والسلطات األخرى ذات الصلة، وتيسري التنسيق فيما بينها. جيب 
أن تكون هذه اللوائح والقواني مدفوعة ابلرصد اجليد، وحتليل السيناريوهات اليت متكن من اإلدارة 
الفعالة الستخدام املياه، والطلب عب احملافظات العراقية -مع األخذ بعي االعتبار منظور ترابط 
املنتدى االقتصادي العاملي ومبادئ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية-. مع تغريُّ احتياجات احملافظات 
وأولوايهتا مع تغريُّ الوضع املائي واألمين، جيب تعديل هذه السياسات َوْفقاً لذلك. قد يتطلَّب ذلك 
والتعامل مع  العراق،  االحتياجات عب حمافظات  التوازن بي  لتحقيق  واملقايضات؛  التآزر  تطوير 
الصد، واملقاومة من خمتلف اجملموعات القوية، فضاًل عن ذلك، جيب تعزيز آليات املساءلة؛ لزايدة 

مسؤولية السلطات جتاه جمتمعاهتم.
هيكلة  و)إعادة(  تقييم،  )إعادة(  طريق  عن  هذه  احلوكمة  حتدايت  مواجهة  دعم  وجيب 
نظام الالمركزية يف تقدمي اخلدمات؛ لضمان توافق املسؤوليات، وامليزانيات، والسلطات، وحتديدها 
بوضوح لكل من احلكومة املركزية، وسلطات احملافظات. سيكون الدعم التصاعدي من املواطني 
وآليات املساءلة الفعالة مفتاحاً لضمان تطبيق الالمركزية تطبيقاً صحيحاً لصاحل السكان. ميكن 
أن يؤدِّي تعزيز امللكية احمللية إىل متكي احملافظات من إدارة موارد املياه بصورة أكثر فعالية. وهذا 
يتطلَّب دعماً حكومياً ملبادرات بناء القدرات احمللية، والتدريب املهين يف القضااي الفنية، مبا يف ذلك 

البن التحتية للمياه، وإدارة املشاريع، والتخطيط اإلسرتاتيجي.
للتحسي تكون  يف حي أنَّ معاجلة هذه التحدايت ليس ابألمر السهل، فإنَّه يوفِّر فرصاً 
جمدية ومناسبة لسياق اليوم. اختذ العراق -يف السنوات األخرية- خطوات حنو تيسري إدارة املياه، 
وضمان استخدام موارد املياه بكفاءة ووعي. تُعدُّ إسرتاتيجية موارد املياه واألراضي يف العراق خطوة 
يف االجتاه الصحيح. ومع ذلك، فإنَّ التنفيذ السليم للعمليات احلالية وحتسينها املستمر، وترقيتها 
ضروراين ملطابقة احلقائق املتغرية، وتوفري صنع السياسات املستنرية. الفرص املوضحة يف هذه الورقة 
هي جهود هيكلية ميكن للحكومة العراقية القيام با؛ لتحسي إدارة املوارد املائية على املستوايت 

الوطين واحملافظة واحمللي.
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